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1  
  مقدمه 

  
  گیـري  بهـره   ها را براي تا آن  است  کند و برآن می  رویدادها و آرا و عقاید را ثبت  که  اي حرفه  و هم  هنر است  هم  نگاري روزنامه

  ستیز طوالنی»  خود حکایت  نگاري روزنامه  ، تاریخچۀ امریکایی  نویسندة  یک  گفتۀ  به. کند  ریزي قالب تفسیر و  کرده افراد تحصیل
  مبادلـۀ   در عرصـۀ   هوشـمندانه   نگـرش   و تفسـیر اخبـار و عرضـۀ     آزاد با یکدیگر، اسـتخراج   ارتباط  منظور برقرار کردن  بشر به
  موجود بـر سـر جریـان     سدهاي  که  است  و زنانی  مستمر مردان  هاي تالش  ، شرح حکایت  از این  بخشی  مضمون.  هاست اندیشه

  ».را شکستند  موردنیاز افکارعمومی  هاي و اندیشه  اطالعات
  زبان  به  زمینه  آخر را در این  سخن  هنوز کسی  که  است  اي مناقشه  موضوع  پرسش  ؟ این یا حرفه  هنر است  نگاري آیا روزنامه

  خـود زمـانی    او کـه .  هنـر اسـت    نگـاري  هنـد، روزنامـه    الحکومـۀ  نایـب   ، آخـرین  راجاگُپاالچـاري  . اعتقاد سی  به.  است  اوردهنی
  : اظهار داشت  نگاران روزنامه  بود در جمع  اي نگار برجسته روزنامه

  
کـارگر    تراند تـا بـه   یا شاعر شبیه  نقاش  به  نگاران روزنامه .فنّ  یک  را هنر بدانید و نه  نگاري روزنامه  که  است  از شما آن  انتظار من 

را   خبـري   موضـوع   یک  نویسید یا حتی می  اي یا سرمقاله  مقاله  نگاران شما روزنامه  وقتی. اند آثار هنري  ها حقیقتاً خالق آن.  کارخانه
  .هستید  هنري  اثري  خالق  دهید در واقع می  ارائه

  

  :هدد می  ادامه  وي 
و   ، خـالق  کنید، باید کار هنري تولید می  باشید، اما آنچه  داشته  شوید یا دردها و مشقاتی  مواجه  با مشکالتی  است  هر چند ممکن 

  .کند  جلوه  ثمربخشی
  

  نگـاري  روزنامـه   لی، روند فع در هندوستان  البته.  حرفه  و هم  هنر است  هم  نگاري روزنامه  بگوییم  که  است  ، بهتر آن هرحال به
  . دارد تا هنري  اي حرفه  تر صبغۀ بیش

  او بـه .  است  بوده  دور و نزدیک  هاي ها در مکان رویدادها و پدیده  و چگونگی  ، چرایی چیستی  از دیرباز درصدد یافتن  آدمی
زد و   دسـت   متنـوعی   هاي شیوه  بود به  اطاتارتب  از ضعف  ناشی  ، که و دانش  و علم  اطالعات  فقدان  بر مشکل  آمدن  منظور فائق

  کننـدة  ثبـت   عنـوان  بـه (  و مجـالت   ظهـور نشـریات    هـا بـه   از قرن  پس  تالش  این  داد تا اینکه  را انجام  مستمري  و آزمون  تالش
  .انجامید  و انتشار روزنامه) ها رویدادها و دیدگاه

  هایی و اعالمیه  رسانان ها و پیام پیک  اخبار را از طریق  و اشراف  پادشاهان. شد می  نقل  طور شفاهی ، اخبار به در اعصار پیشین
شود تـا   می  استفاده  شفاهی  روزنامۀ  عنوان به  از انسانی  در اساطیر هندي. کردند می  شد پخش می  قرائت  عمومی  هاي در مکان  که

در   ، کـه  داشـت   نـام  (Narada)او نـارادا   . هـا برسـاند   و نیز انسـان   و دیوان  و اهریمنان  خدایان  و به  و زمین  کائنات  اخبار را به
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بـود و    همگـان   نـارادا دوسـت  . کردنـد  مـی   جا از او استقبال همه  شود که  تلقی  فردي باید گزارشگر منحصربه امروز می  اصطالح
  نهایتـاً بـه    رفیـع   هاي در مکان  بود که  هایی ها و نزاعخطر و ماجرا و منشأ ستیز "دوستدار"او . شمرد نمی  را دشمن  وي  کس هیچ
را   خبـر ورودش . کـرد  می  با خود حمل) وینا(  هندي  چنگ  یک  بود و همیشه  دوستدار موسیقی  وي. انجامید می  و دوستی  صلح

پیمـود و ماننـد    مـی   ار بـر اَبرهـا راه  سـو .  وآمد نداشت نارادا مشکلِ رفت. رسانید بودند می  اش مزاح  هدف  که  کسانی  به  با چنگ
:  بـود کـه    شـد ایـن   در هر جا از او مـی   که  سؤالی  اولین. آمد فرود می  از آسمان  اش موسیقی  دلنشین  و با نواي  آرامی  به  اي پرنده

کرد و  می  تنها عمل  جهادگري  صورت ها به ها و پلیدي عدالتی بی  در مقابل  بود که  اي العاده نگار فوق او روزنامه» خبر؟  نارادا، چه«
  . داشت  فردي  منحصر به  بود، روش  و نیکی  خوبی  پیروزي  شان سرانجام  که  نبردهایی  در برانگیختن

دادنـد،   مـی   انجـام )  یـا پادشـاهان  (  حکومت  که  خبر کارهایی  ، در هند قدیم است  معاصر نیز مرسوم  در دنیاي  که  گونه همان 
  بـه   هـایی  سـتون   ها، بر روي آن  بزرگ  هاي خبر موفقیت  طورکلی و به  شهروندان  علیه  حکومتی  یا اقدامات  حکومتی  وانینمانند ق
  هـاي  سـکه   یـا از طریـق    مسـی   الـواح   صـورت  دیوار معابد یا به  بر روي  هایی خبر در کتیبه. شد می  گذاشته  دید همگان  معرض
گـرد    را در محلـی   مـردم   بـر طبـل    با نـواختن   حکومتی  منصبان صاحب. رسید می  مردم  ها به سنگ ختهت  روي  یا حکاکی  پیروزي

خـود در    زمـان   از رویـدادهاي   پادشـاه . رسـاندند  ها می آن  اطالع  را به  یا حکومت  پادشاه  هاي ها و تصمیم آوردند و سیاست می
  کـه   هـا و نیـز رایزنـانی    آن  ، از طریـق  پذیرفت حضور می  را به  اش نظامی  رماندهانو ف  وزیران  که  و در اجتماعی  روزانه  مالقات

  وزیـرش  از نخسـت   پادشاه  که  پرسشی  ، نخستین عرف  مطابق. شد بودند باخبر می  مطّلع  از رویدادها و افکارعمومی  طور کامل به
  »خبر؟  امروز چه ، صدراعظم  جناب  خوب«:  بود که  کرد آن می  اجتماع  در این

  در شـهرهاي . خـود را داشـتند    خاص  خبري  منابع  و اشراف  پادشاهان. شد می  منتقل  طور شفاهی در اروپا نیز خبر عمدتاً به 
  عمـل  خبرنگار مانند    گرد، که دوره  و نوازندگان  خنیاگران. کردند باخبر می  را از اخبار محلی  مردم  بودند که  جارچیانی  کوچک

  آنـان . کردنـد  هـا را منتشـر مـی    در جنـگ   یـا شکسـت    رفتند و خبر پیروزي دیگر می  درباري  به  دربار سلطنتی  کردند از یک می
دمیـد گـرد    هـا مـی   آن  هـا و روایـات   در داسـتان   روحـی   را کـه   اساسی بی  و نیز شایعات  دربار و بازرگانان  مفید براي  اطالعات

  چنـین   گزارشگران  امروزه  که  گونه پرداختند، همان و زیبا می  آراسته  حکایتی  خود را در قالب  خبرهاي  ن، آنا گمان بی. آوردند می
  .کنند می

  مناسـبی   و شمایل  شکل  روزنامه  هیجدهم  قرن  اول  و تا ربع  اروپاست  شناسیم می  امروزه  که  اي منشأ روزنامه  که  است  واضح
  . خود نگرفت  به

پوسـترها را     این. در ونیز  منتشر شدند 1566  در سال  در اروپا بودند نخست  روزنامه  درآمدهاي پیش  که  دیواري  هايپوستر
  (Gazeta) گازتـا   کـه   کوچکی  سکه. کردند می  نصب  عمومی  هاي ها را در مکان نامیدند و آن می (Notize Scritte) اعالنِ مکتوب

  هاي گازتا بر روزنامه  شد تا نام  امر باعث  این.  پرداخت پوسترها باید می  آن  خواندن  براي  هر کسی  که بود  شد، بهایی می  خوانده
را   نزاعـی   کالنتر ونیز جزئیات  جا که تا آن  یافت  فراوان  پوسترها شهرت  آن.  است  امروز نیز رایج  حتی  واژه  بماند و این  دیواري

در   اي ، در کتابخانـه گازتـا     ، یعنـی  روزنامـه   از ایـن   نسخه  سی. کرد  دریافت  دیواري  روزنامۀ  ، از طریق در داالماتیا درگرفت  که
  . است  محفوظ  فلورانس

  کـه   شده  ثبت  چنین. نرسید  اروپاییان  دست به  شانزدهم  شد، تا قرن  ساخته  در چین  میالدي  دوم  قرن  ابتدا در اوایل  کاغذ، که
گذرانـد، بـا     خیزران  از جنس  را از الکی  را کوبید، پودر کرد و آن  توت  درخت  پوست  چین  امپراتوري  خانوادة  از اعضاي  یکی

  بـود کـه    مـیالدي  868  در سـال . کردنـد   اختـراع   را هم  ها هنر چاپ چینی. کرد  درآورد و خشک  پهن  هاي ورقه  صورت فشار به
  تـرین  قـدیمی   عنوان به  هنوز هم  کتاب  از آن  هایی نسخه. رساند  چاپ  بود به  شده  ساخته  گلی  هاي از لوح  را که  کتابی  چیه  وانگ
.  سـاخت   چِنـگ   پـی   نام  دیگر به  چینی  یک  میالدي 1045  را نیز در سال  حمل  قابل  کتاب  نوع  نخستین.  است  باقی  چاپی  کتاب
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  کـردن   بـا حـک    چـاپ   ایـن .  اسـت   مـیالدي  868  مورخ   الماس  سوتراي  با عنوان  آسمانی  کتابی ، چینی  سند چاپ  ترین قدیمی
  کاغذ بر روي  ها با جوهر و فشردن آن  برجستۀ  سطح  آغشتن  و سپس  چوبی  هاي قالب  روي)  و معکوس(  برجسته  حروف چینی

  .شد می  تهیه  یا چسب  و صمغ  چراغ  از دودة  رکیبیاز ت  چاپ  در این  کار رفته جوهر به. شد  ها انجام آن
  قرن  اول  را در نیمۀ  چاپ  هاي ماشین  فلزي  انواع  ترین حمل  و قابل  از ساده  یکی  گوتنبرگ  یوهان  نام  به  آلمانی  در اروپا، یک

ن  ویلیام.  ساخت  در ماینتس  پانزدهم   تأسـیس   در انگلسـتان  1476  را در سـال   چاپخانـه   یناول  در انگلستان  کنت  از اهالی  کاکستُ
ن. شد  و تمام  تام  روزنامۀ  یک  کشور داراي  این  بود که  زمان  از آن  پس  دو قرن  کرد؛ لیکن  21بـود،    موفـق   بازرگـانی   که  کاکستُ

ن. آورد  انگلستان  به  بلژیکرا از بروژِ   چاپ  ، صنعت در ماینتس  مقدس  کتاب  چاپ  نخستین  بعد از تاریخ  سال   چاپخانـۀ   کاکستُ
اما اخبـار  . رساند  چاپ به  و رساله  کتاب  تعداد زیادي  در آن  کرد که  مینستر احداث وست  صومعۀ  و در نزدیکی  خود را در لندن

  بـه   شـانزدهم   در قـرن   ا خبرنامهی  خبري  هاي نامه. شد منتشر می  خصوصی و نیمه  خصوصی  هاي یا نامه  شفاهی  طریق  به  کماکان
و   جالـب   بودنـد و مباحـث    لندن  کتابفروشان  در استخدام  که  کاتبانی  بودند یا از طریق  خارجی  خبرهاي  حامل  که  کسانی  وسیلۀ

  زمـان   آن  ور ایتالیا، کـه عمدتاً از کش  خارجی  هاي خبرنامه. شد می  فروخته  مشتریان  کردند، به می  آوري را جمع  مردم  مورد عالقۀ
  بـه   اخبـار مربـوط    این  که  شهرهایی  ها را با نام شد و آن می  در ایتالیا، اخبار از سراسر اروپا گردآوري. رسید مرکز اخبار بود، می

  جملـه   اروپا نیـز از آن   قارةسراسر   و بازرگانان  دولتمردان  ، که مشترکان  کلیۀ  ها براي خبرنامه  این.کردند می  بندي ها بود، دسته آن
بـود در    اخبار محلـی   شامل  که  شهر لندن  هاي بود، خبرنامه  اي صفحه  ها هشت خبرنامه  این. شد می  ارسال  طور شخصی بودند به

  .شد منتشر می  چهار صفحه
انتشـار    ایـام   در همـان   کـه   هـایی  کتاب  گفتند و به می" خبري  کتاب"  آن  به  شد که منتشر می  دیگري  ، نشریۀ احوال  در همین

بودنـد    بسیار کوچـک   خبري  هاي کتاب  این.  انتشار یافت 1513  در سال  کتاب  نوع  این  نسخۀ  اولین.  داشت  تام  شباهت  یافت می
: بـود از   عبارت  تشار یافتان 1557در   که  خبري  کتاب  یک  عنوان. را دربر داشتند  رویداد جدید اما بسیار مهم  یک  شرح  و فقط
جـا   در ایـن «:  و غریـب   عجیب  بود با عنوان  فلودن  جنگ  مفصل  دیگر، شرح  کتاب.   دریک  سر فرانسیس  شجاعانۀ  هاي دالوري

  شـانزدهم   رندر قـ » .آیـد  مـی   اسکاتلند انجامید درپی  پادشاه  قتل  و به  اخیراً درگرفت  و اسکاتلند که  انگلستان  میان  نبرد راستین
  .برخوردار شدند  عام  از اقبال  خبري  هاي کتاب

کورانتـو  ،   ابتدایی  خبري  برگۀ  این. شد  پخش  لندن  هاي در خیابان  امروزي  هاي از روزنامه  ابتدایی  اي نمونه 1621  در تابستان
(Coranto)  از   ها نیـز بـیش   آن  محتواي  آنکه  شد ضمن منتشر نمی  طور منظم به  امروزي  هاي کورانتوها مانند روزنامه. شد  نامیده

  هـاي  تـدریجاً کورانتوهـا نـام     بـود کـه   1624  از سـال . آمـد  شمار می به   انسان  نیاز دیرینۀ  این  به  بود؛ اما پاسخی  حد تخصصی
 & Bourn) و بـاتر   دفتر بورن  و ناشر آن ما  هفتگی  خبرهاي  تداوم: بود از  ها عبارت از آن  یکی  عنوان. خود یافتند  به  مخصوص

Butter)  1628  در سـال   داخلـی   خبري  گزارش  اولین. کردند می  را نقل  کورانتوها، در ابتدا صرفاً اخبار خارجی. بود  ذکر شده ،
  دویورنـال    با عنوان  اي روزانه  هاي گزارش  ارائۀ  تدریج ، به براین عالوه. مینستر بود وست  منشی  از سوي  پارلمانی  انتشار مذاکرات

(Diurnal)  از نویسندگان  یکی  گفتۀ  به. رشد کرد  به  شروع  محلی  رویدادهاي  حاوي :  
و تفسـیر اخبـار     شـرح   براي  خوبی  فرصت  هنگام  در این. گرفتند  رونق» ها دیورنال»  بود که  و پارلمان  پادشاه  ستیز میان  هنگام  به 

  وجـوي  در جسـت   و هر دوطرف  نبوده  قوي  تنبیهی  اقدامات  انجام  براي  قدر کافی دعوا به  از طرفین  یک بود، زیرا هیچ فراهم  محلی
  .بودند  عمومی  هاي حمایت

  

  . انتشار یافت 1641نوامبر  29در   بود که  توماس  جان   دیورنال  وقایع   شده  شناخته   دیورنال   ترین قدیمی
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  که  محتوایی  و نیز تنوع  روزنامه  و متوالی  در انتشار منظم  انتشار اخبار در اروپا چهار مرحله  تاریخ  در بررسی  میتاس  آنتونی
  بود از انتشـار داسـتان    عبارت  مرحله  شد اولین  قبالً یادآوري  که  گونه همان.  است  ، ذکر کرده شده  امروز حاصل  هاي در روزنامه

  از وقوع  پس  زمانی  اند و مدت نامیده  (Relation or Relactionn)  اخبار یا افسانهرا    آن  اروپایی  هاي زبان  غالبدر   که  واحدي
  شـکل   بـه   از اخبار بود کـه   رشته  یک  ، شامل دوم  مرحلۀ. کرد می  رویداد کفایت  آن  وقوع  شد و غالباً تنها ذکر سال می  نوشته  آن

  نشـین  کنـت   ، مناطق ، بوهم ، لهستان از ایتالیا، آلمان  اخبار هفتگی  منتشر شد با نام  کورانتویی 1622  مه 22در . دکورانتو منتشر ش
  با عنـوان   هفتگی  شمارة  غالباً نیز یک. کرد تغییر می  کورانتو هر هفته  اول  صفحۀ  عنوان. سفلی  و کشورهاي  آلمان  و علیاي  سفلی

بـود؛ زیـرا درصـدد بـود       زمینـه   در این  اساسی  ، کورانتو ابداعی اسمیت  آنتونی  گفتۀ  به. شد منتشر می " قبل  هفتۀ  خبرهاي  ادامۀ"
  کمپـانی . ببخشد  از امور جهانی  و ادواري  جامع  دانشی  اش خوانندگان  دهد و به  دست اخبار سراسر دنیا به  از رویدادهاي  روایتی
  .کرد  شد چاپ منتشر می  مختلف  هاي زبان  از کشورها و به  در بسیاري  کورانتوها را که  هاي رهشما  تقریباً اغلب  داچ

  کـولز و سـاموئل    رابرت. کرد منتشر می  طور هفتگی را به  روزانه  وقایع  دیورنال. آمد شمار می به  مرحله  سومین  ظهور دیورنال
  انتشار اخبـار پارلمـان    وقف  خود را تا حد زیادي  هاي ها دیورنال آن. بودند  نگلستاندر ا   دیورنال   ناشران  ترین از برجسته  پیک
  خبرهـاي   که  ساله سی  هاي از جنگ  مردم  توجه  زمان  در این. کردند  کسب  فراوانی  شهرت 1640  ها در دهۀ دیورنال. بودند  کرده
اکثـر  . شـد   انجامید معطوف  شهري  جنگ  یک  به  که  در انگلستان  داخلی  ائلمس  داد به می  مراکز نشر اروپا را تشکیل  غالب  عمدة

  .گرفتند می  را پی  معینی  رویدادها در تاریخ  ابتدا و انتهاي " پارلمان  از رویدادهاي  کاملی  دیورنال"  عنوان  ها تحت آن
  کـه   نوشـت  مـی   نگـاري  را روزنامـه   پیک. شد می  نامیده  هم  (Mercury)  پیک   خبر بود که  ، کتاب مرحله  و آخرین  چهارمین

خبـر    را کتـاب   تلویحـاً آن   اگرچـه . کنـد   حفظ  ها را همچنان و آن  را جلب  ، مخاطبان سیاسی  یا منافع  خاطر عواید مالی بتواند به
شدند،  می  حذف  از صحنه  ناشران  سور کهسان  یا اعمال  جنگ  برافروختن  تا زمان. شد منتشر می  در چند بخش  دانستند، لیکن می

   عنـوان   تحـت   ، نشریاتی  پیکخبر یا   در کنار کتاب. شد می  گذاري شماره  هفته  به  و هفته  طور مسلسل آیندها به پی  این  صفحات
   خبـري   پیـک   ایـن   لمـان در آ. بـود   معاصرش  هاي تر از پیک رسمی  تا حدودي  که  یافت  رشد و توسعه  (Inetelligencer)مخبر 

.  قـرار گرفـت    خبـري   پوشش  تحت  موضوعات  گوناگون  انواع مخبر با ظهور  .  داشت  نام (Ineelligentzblatt)   اینتلیجنتزبالت
  ایـن   بـه نیـاز    کـه   بود تا هر زمان  و سرگرمی  از اطالعات  جدیدي  هاي الیه  افزودن  در جهت  گسترده  تالش  دهندة امر نشان  این

  .قرار گیرد  در دسترس  راحتی  پیدا شود بتواند به  اطالعات
ن   نـام  بـه   فـردي   سـردبیري   بـه  1655در   (Oxford Gazette)آکسـفورد    گـازِت انتشـار    در   عصـر جدیـدي    طلیعـۀ   مـودیم

دو بـار در    مجلـه   این. بود  بسیار نزدیک  امروزي  روزنامۀ  به  بود که  ادواري  مجلۀ  اولین  مجله  این. آید شمار می به  نگاري روزنامه
  بیستم  تا قرن  درست  نشریه  انتشار این. شد  تبدیل   لندن  گازت   به  شماره 24شد و بعد از انتشار  می  دربار چاپ  با نظارت  هفته
  . یافت  ادامه

ایجاد   به  هیجدهم  کار در قرن  این  شد و ادامۀ  تدوین  مهروزنا  براي  و اجرایی  فنی  در اروپا چارچوبی  بود که  هفدهم  در قرن
در   حزبـی   نظـام   با تکامل. شد انجامید منتشر می  متنوع  و با محتوایی  طور روزانه به  که  یافته تکامل  و شمایلی  با شکل  اي روزنامه
در امـور    فشـاري   اهرم  عنوان به  روزنامه  ید آمدند کهپد  زمانی  درست  احزاب. پیدا کرد  شتاب  نگاري روزنامه  ، پیشرفت حکومت
در   توجـه   جالـب   نکتۀ. دادند می  نشان  عالقه  امور حکومتی  به  نسبت  از پیش  بیش  آمد که درمی  مردمی  براي  و اجتماعی  سیاسی

آغـاز    اي قـاره   در مقیـاس   جغرافیـایی   وسیع  طقمنا  رویدادهاي  و توصیف  کار با شرح  این  بود که  انتشار اخبار این  اول  روزهاي
  : از نویسندگان  تعبیر یکی  به. کرد محدود نمی  کوچک  محلی  منطقۀ  اخبار یک  شد و خود را به می

توانستند شخصاً  هرگز نمی  که  بست  نقش  عام  از رویدادهاي  ، تصویر جهانی اروپایی  باسواد جوامع  شهروندان  در ذهن 
  .کنند  را ببیند یا تجربه ها آن
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کردنـد    وضـع   بـر مطبوعـات    شـدیدي   هـاي  و انتشار اخبار را فهمیدند محـدودیت   چاپ  امور ارزش  اولیاي  مجرد اینکه  به
  احدو جنـ   میـان   داد کـه   رخ  ماجرا زمـانی   این. ها بزند انتشار آن  به  دست  توانست مجوز نمی  داشتن  بدون  کس هیچ  که  طوري به

دیگـر    بخواهنـد دارنـد و جنـاح     هر آنچـه   و گفتن  دانستن  حق  مردم  عامۀ  بود که  آن  مدعی  جناح  یک: آغاز شد  نزاعی  مخالف
  توصـیف   را چنـین   موقعیت  این  انگلیسی  نویسندة  یک. بودند  سانسور بر مطبوعات " اعمال"خواستار   خودشان  خاطر اهداف به

  : است  کرده
.  چیست  بداند حقیقت  توانست نمی  راحتی  به  آدم. نبود  از کذب  صدق  تشخیص  قادر به  در آن  نویسنده  بود که  قرنی  هفدهم  قرن 

صـدور    علیه  جدال  وقتی. کردند می  هدایت  حقیقت  وادي  را به  باید مردم)  یا روحانی  ، سنّتی حکومتی  خواه(امور   ، اولیاي بنابراین
و   شـد تـا صـدق    مـی   از آن  مـانع   بود که  مستقیماً بر ضد فرایندي  سانسور نبود، بلکه  اعمال  ، علیه درگرفت  مطبوعات  براي مجوز
 (Areopagitica)بر ضد صـدور مجـوز در آرئوپاجیتیکـا      میلتون  تاریخی  منازعۀ. شوند  مستقیم  اي آشکارا درگیر مواجهه  کذب

  .قرار گیرد  حقیقت  خالف  بتواند رودرروي  حقیقت  آن  طی  بود که  اي مناظره  خاطر آزادي به
  

.  را اي  روزنامـه   این. منتشر شد  (Daily Courant) روزانه  پیک   با نام  در لندن  روزانه  روزنامۀ  اولین 1702  مارس  در یازدهم
  روزنامـۀ   بـه   احیا کرد کـه   را دوباره  آن  باکْلی  ساموئل  البته .شد  نپایید و تعطیل  بیش  چند روزي  و منتشر کرد، لیکن  چاپ  مالت

  روزنامـه   خواسـت  او نمی. بود  نشده  شنیده  زمان  تا آن  ورزید که تأکید می  بر معیاري  نگاري او در روزنامه. شد  تبدیل  اي برجسته
  درآید و نه  واقعی  خبرهاي  گزارش  براي  اي وسیله  صورت به  هرسان  بود تا این  شود و مصمم  تبدیل  سازي شایعه  کارخانۀ  یک  به

  داد با دقـت  انتشار می  را که  خبرهایی  و زمان  کرد و مکان می  را رعایت  طرفی در انتشار اخبار، بی  وي. عقاید  بیان  براي  اي وسیله
  دست به  حکومتی  چه  و از مرجع  کشوري  خبر از چه  یک  د کهبدانن  مردم  چنانچه«: کار معتقد بود  این  با انجام. کرد می  مشخص

. نبـود   ظغیـر مـتع    واعـظ   باکلی» .کنند  رویدادها داوري  اعتبار و درستی  ، دربارة رسد، بهتر قادر خواهند بود تا خودشان ها می آن
اخبـار    بودنـد، امـا وي    قدرت  به  رسیدن  يبرا  سخت  درگیر ستیزي  حزب  این  اعضاي  اگرچه. بود ∗ویگ  حزب  از اعضاي  وي

  بـه   آن  پشـتی   شد و صـفحۀ  منتشر می  صفحه  در یک  که  روزنامه  در این. کرد باشد منتشر نمی  اش حزب  نفع  به  را که  اي انبدارانه
  اسـتفاده   آماري  ها و جداول نقشه ها از گزارش  توضیح  براي  وي. نبود  آرایی صفحه  براي  زیادي  امکان  داشت  اختصاص  تبلیغات

  .کرد می
  ، جاناتـان )  کروزئـه   رابینسون   کتاب  نویسندة(دیفو   مانند دانیل  نگارانی و روزنامه  نویسندگان  در انگلستان  هیجدهم  در قرن

خـود    نگـار دوران  روزنامه  ترین شاید دیفو برجسته. نهادند  بر صحنه  پاي  فیلدینگ  و هنري) گالیور   سفرهاي   نویسندة(  سویفت
بـا انتشـار      و ادیسون  مانند استیل  مشهوري  نویسان در ابتدا، مقاله. بود  (Review) ویو ري   هفتگی  او ناشر و سردبیر مجلۀ. باشد
 ولگـرد را در    اش مقـاالت   جانسـون   دکتـر سـاموئل    سـپس . کردند  کار خود را شروع  (Spectator) و اسپکتیتر  (Tatler)تاتلر 

(Rambler)    بیکارهو  (The Idler)  اي نویسـنده . بـود   اخبـار پارلمـان    گزارشـگران   از نخسـتین   یکـی   خود جانسون. داد  ادامه  
  :گوید می

  از افـرادي   يبسیار  در میان. سودآور بداند  و هم  جالب  را هم  نگاري روزنامه  نبود که  کسی  هیجدهم  قرن  اوایل  باسوادان  در جمع 
  ها مطلـب  روزنامه  براي  شدند که می  یافت  و شاعر از کار درآمدند، کسانی  نویس نمایشنامه  و حتی  نویس ، مقاله نویس بعداً رمان  که
و   نگـارش   معیارهـاي   ارتقـاي   بـه   طریـق   از ایـن   زیـادي   هـاي  سـال   خواندند و طـی  نگار می را نیز روزنامه  نوشتند و خودشان می

  .رساندند  کمک  عالی  تا مدارج  گري گزارش
  

                                                 
∗  Whigاز احزاب قدیمی انگلستان ـ م ،.  
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انتشـار    شـدن  بـا مـنظم    زمـان  هـم   تـاریخی   لحاظ  به  نگاري روزنامه  حرفۀ. جدا بود  نگاران از روزنامه  نویسان مقاله  شغل  همواره
و تولیـد    چـاپ   جـاد شـد و امکـان   ای  پستی  خدمات  وجود آمد که  به  زمانی  نگاري روزنامه  گفت  توان می. پدید آمد  مطبوعات

کنـد،    را تضـمین   باشد و آن  کافی  یا روزانه  روز در هفته  ، سه طور هفتگی به  مستمر روزنامه  عرضۀ  براي  توانست می  که  موادي
  : اي یسندهنو  گفتۀ  به.  وجود نداشت  نویسندگان  اظهارات  و آزمون  بازبینی  ، هنوز وسایل وصف  با این.  یافت  گسترش
شـمار   بـه   اشـتغال   و حتـی   نکرد، تخصـص   را کسب  اظهارات  و سقم  صحت  آزمون  براي  ابزار الزم  نگاري روزنامه  حرفۀ  تا وقتی 

از   فرعـی   اي ، شاخه حالت  شد و در بهترین می  محسوب  چاپ  از صنعت  فرعی  اي صرفاً شاخه  نگاري ، روزنامه زمان  تا آن. آمد نمی
  .بود  یپلماسید

  

، فسـاد   فریب  ها دستخوش روزنامه  سان بود و بدین  سیاسی  قدرت  کنترل  تحت  لندن  هاي از روزنامه  صفحاتی  هیجدهم  در قرن
ـ   کامالً تهی  واقعی  هاي درآید، از گزارش  حرفه  صورت به  نگاري روزنامه  از اینکه  قبل. بودند  سیاسی  نظام  هاي بندي و دسته . ودب

  : است  کرده  خاطرنشان  چنین  زمان  در آن  نگاري روزنامه  صحنۀ  از ناظران  یکی
و   فکري  درآمد، بازار و توان  بودند که  عوامل  ؛ و این وجود نداشت  زمان  در آن  سیاسی  هاي بندي تر از دسته تر و مبرم مهم  واقعیاتی
  در یـک   اي طور حرفـه  را به  اطالعات  که  نگار یا کسی هنوز روزنامه  موقع  آن. کردند می  مفراه  انتشار روزنامه  را براي  الزم  اندیشۀ

: شـد  می  تأمین  دو طریق  به  سیاستمداران  گروه  از سوي  هفتگی  مجالت  هزینۀ... .  بیندازد وجود نداشت  جریان  به  فرایند اطالعاتی
  مکـانی   بـه   پارلمان.  ها داشت آن  براي  مجالت  انتشار این  که  از عوایدي  ناشی  هاي ککم  از طریق  و دیگري  فروش  از طریق  یکی

نیـز وجـود     آن  در بیـرون   حضـور داشـت    پارلمان  در داخل  که  اندازه  همان  به  قدرت. ها اندیشه  میان  مناظره  بود براي  شده  تبدیل
خـاطر   را بـه   روزنامـه   یـا آن   توانسـتند ایـن   وزرا مـی . جدید منتشر شود  سیاست  هاندر ج  پارلمان  هاي بود تا بحث  و الزم  داشت
نیز   سیاسی  حیات  قرار دهند، لیکن  پیگرد قانونی  کنند یا تحت  توبیخ  یا افترا زدن  ایجاد فتنه  به  مربوط  از قوانین  جزئی  هاي تخلف

  . داشت  یبستگ  رسانه  این  و اشاعۀ  پخش  به  تا حد زیادي
  

  کسـی   اگرچـه . بـود   نگرفته  و شکل  خود را نیافته  ها جاي یا روزنامه  کار مجله  حوزة  متعدد و درونی  هنوز کارکردها یا مشاغل
ر بود، سـردبی   که  آن  رئیس  نبود، لیکن  رسانه  گذار این سرمایه  جزو شرکاي  یا حتی  مطلق  کرد تنها مالک می  را چاپ  روزنامه  که

رویـدادها را    و حقیقـی   واقعـی   بتواند شرح  که  اي و حرفه  منسجم  هنوز گروهی. نبود  گر مواد و مطالب از پردازش  بیش  چیزي
رویدادها مسـتقیماً از  .  وجود نداشت  دفتر روزنامه  در داخل  تولید اطالعات  براي  خاصی  هنوز روش.  دهد، وجود نداشت  ارائه
  مجـالت   اکثـر مطالـب  . شـد  می  ها نقل ها، بازارها و دادگاه ها، زندان ، بیمارستان خصوصی  هاي ، خبرنامه یخارج  مجالت  طریق

او را در   کنـد حـق    را مطـرح   نویسـنده   هویت  آنکه  ناشر بدون. آمد می  دست خبر به  ها مستقیماً از خود منبع یا روزنامه  ادواري
  : معتقد است  از نویسندگان  یکی. کرد می  رعایت  هایش دیدگاه  بیان

خود . قرار داشتند  عقیدتی  هاي بندي دسته  نفع  غیرمستند به  تفسیرهاي  فشار انتشار انواع  تحت  ، مطبوعات هیجدهم  در سراسر قرن 
.  نداشـت   اختصـاص   اصـلی   بمطال  و به "ها توصیه  ترین تازه"و   مشاهدات  ها بود در انتقال از کارکرد آن  ها حاکی روزنامه  عناوین
کـار    ایـن   بـه   طـور اتفـاقی   بعضـاً و بـه    برود، اگرچه  جایی  به  خاصی  موضوع  مشاهدة  رأساً براي  نبود که  نگار هنوز فردي روزنامه
  .ورزید می  مبادرت

  
  مشـترك   معـروف   از چهار روزنامۀ  با بیشها  از آن  هر یک  که  روزنامه  هاي پر شد از قرائتخانه  ، انگلستان هیجدهم  تا اواخر قرن

ئرتی  جان. بودند بـاز    تا دیر وقت  صبح  شش  از ساعت  دایر کرد که  اي" و قرائتخانه  خانه قهوه"، در منچستر  ، اصالحگر افراطی د
  بـه   شـب   در هنگـام   کـه   مبلـه   یدر آپارتمان  یا علمی  ، ادبی از سیاسی  روز اعم  نشریات  و مشهورترین  ترین جا قابل بود و در آن

  کـه  خریدند درحالی می  ، روزنامه مشتري  جلب  ها براي آبجوفروشی.  قرار داشت  مندان عالقه  گاز مجهز بود در دسترس  روشنایی
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  آن  خریـداران   عـدة  تـر از  ها بسیار بیش روزنامه  خوانندگان  عدة. کردند می  دریافت  مبلغی  روزنامه  قرائت  حق  ها بابت مهمانخانه
. دارد  نفـر خواننـده   50000تـا   17500کـرد   ادعـا مـی    آنکـه   ، حـال  داشت  مشترك 2500،   ضد ژاکوبن   روزنامۀ 1878در . بود

  ریـق از ط  بـود کـه    کسـانی   از اولین  کوبِلت  ویلیام.  یا حزبی  سیاسی هاي بودند تا اعالمیه تبلیغات  براي  تري فعال  وسیلۀ  مطبوعات
  .کرد  بود بسیج مانده  باقی  پیشین  از قرن  که  اولیگارشی  سیاسی  دستگاه  بردن از بین  را براي  عمومی  عقاید رادیکال  چاپ  رسانۀ

  : است  بوده  نگاران روزنامه  و ناسزاگویی  سیاسی  خواري رشوه  مترادف  هیجدهم  در قرن  ، روزنامه مورخ  نظر یک  به   
سنِ تعبیري  ، این"دعوا را بگیرد  یک  با طرفین" " یا مخالفت  هواداري"  اجرت  بود که  طبیعی  ر سردبیريدر نزد ه  نظـامی   براي  ح  

او   انتشار دهد و متقابالً دشمن  اش دشمنان  را علیه  ، حمالتی آگهی  یک  چاپ  هزینۀ  با پرداخت  توانست می  هر کس  در آن  که  است
  کـه (  جهـانی     حوادث  روزانۀ  ثبت  گذار مجلۀ والتر، بنیان  جان  حتی. کند  خود را اعاده  قبلی  سردبیر وضع  به  مبلغی  تنیز با پرداخ

  .آورد  دست  را به  هایی پول  وسیله بدین) شد  نامیده  (Daily Universal Register)تایمز بعداً  
  

  هـاي  پیشـرفت   نـوزدهم   بودند، در آغاز قـرن   پیدا کرده  هیجدهم  در اواخر قرن  مطبوعات  که  ناخوشایندي  گیري جهت  رغم علی
  هـاي  پیشـرفت   از ایـن   ها یکـی  ها و مناظره سخنرانی  یافتۀ نظام  گزارش. شد  حاصل  و تولید روزنامه  نگاري روزنامه  در فن  مهمی
  : نویسنده  یک  قول  به. درآمد  علم  صورت به  ، هنر گزارشگري با ظهور تندنویسی. شود می  محسوب  مالحظه  قابل

  از واقعیـت   هـایی  جلوه  کامل  کشف  را براي  ، امید خوانندگان نگاري متعدد روزنامه  فنون  در میان  بود که  فنونی  از اولین  تندنویسی 
  و دوربـین   میکروفـون   ، همچون ظر آمد و تندنویسین به  طبیعی  فوق  ، غالباً قدرتی گزارشگر تندنویسِ کامالً شایسته. داد می  افزایش

اجرا   قابل  نظام  کار به  شد تا این  سبب  متعدد تندنویسی  هاي نظام  فراگیري. شد  در جامعه  بینی ایجاد خوش  ، باعث بعدي  تلویزیون
ن  پیـت   دست به  روش  این  شدن  کامل. شود  تبدیل  المللی بین  در سطح قـرار داد   را در اختیـار گزارشـگران    آن  عـی واق  ماهیـت   مـ .

. پیدا کنـد   رویدادها تخصص  دقیق  و ثبت  یا شنیدن  در مشاهده  توانست فرد می  معنا که  این  به. جدا شد  از گزارشگري  خبرنگاري
. بود  اي امیدوارکننده  امر توانایی  این  شود که  تبدیل  حرفه  یک  به  شد گزارشگري  ، موجب آن  گزارش  در حین  ابعاد واقعیت  کشف
دارد   داد نیـاز خواننـدگان   می  نشان  که  جهت  از آن  بود مهم  افتاده  اتفاق  نگاري روزنامه  کار در حرفۀ  تقسیم  انواع  ترین از مهم  یکی

کند   کند و احساس  را حس  طرفی بی  یندلنش  رایحۀ  رویداد و خواننده  بین  شد تا گزارشگر در فاصلۀ  امر باعث  این. شود ارضا می
شـد تـا    مـی   کـرد و باعـث   مـی   مـرتبط   تجربی  علوم  را به  گزارشگري  امر حرفۀ  این.  است  روزنامه  مخاطبان  منافع  نمایندة  وي  که

  .ببینند  و فیلسوف  مهندس  خود را در جایگاه  نویسندگان
  

،  ، مـذهبی  از سیاسـی   ها، اعم سخنرانی  گزارش  بود بر خالصۀ  ، عمدتاً مشتمل نوزدهم  تا اواخر قرن  اواسط  هاي روزنامه  مطالب
  :گوید می  اي نویسنده.  یا آموزشی  علمی

گوید  می  سخن  از شنوندگان  و با صفوفی  ایستاده  بر سکویی  که  است  تصور فردي  موجود از روزنامه  تصور اساسی  دوران  در آن 
ها و  سخنرانی  اصلی  دالّ ل  گزارشگر درواقع. رسانند می  از مردم  تري وسیع  مجموعۀ  اطالع  را به  مطالب  این  الصۀخ  و گزارشگران

سـحرآمیز    هـاي  سـحرآمیز گـروه    کارهـاي   او بـه   ، کار گزارشگر و دفتر یادداشت قرن  این  در اواسط. بود  جامعه  اصلی  هاي مناظره
  دیگـر حرکـت    حادثـۀ   بـه   اي دیگـر و از حادثـه    مکـان   بـه   از مکـانی   سرعت ها به آن.  داشت  زیادي  اهتشب 1960  دهۀ  تلویزیونی

  بودنـد کـه    کردنـد و مـتهم   گذر می  اعتصاب  یک  محل  به  تظاهرات  یک  ، از صحنۀ جنگ  میدان  به  آشوب  یک  از صحنۀ. کردند می
  و فـراهم   سیاسـی   فضـاي   کردن  با آرام 1850و  1840  در دهۀ. اند کرده  را ایجاد و ثبتها  آن  اند که هایی صحنه  گردان خود صحنه

از   جدیـدي   شـد، نسـل   پذیر می امکان  و مناظره  بحث  از طریق  اجتماعی  تغییرات  آن  براساس  ، که توسعه  براي  ملی  موقعیتی  آمدن
  .ظهور یافتند  گزارشگران
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سـردبیر  . باشـد   هم  توانست نبود و نمی  خودش  و ناشر رئیس  نویسنده  کرد و برخالف می  عمل  یمیانج  صورت گزارشگر به 
  حرفـۀ   تکامـل . داد مـی   مأموریـت   وي  رویداد بـه   یا آن  این  گزارش  کرد و براي را واگذار می  اي وظیفه  دادن  او انجام  به  بود که

. آیـد  شمار می به  نگاري روزنامه  گیري شکل  تکامل  کلی  از مراحل  و تفسیر اخبار، یکی  آوري جمع  بود براي  ابزاري  که  سردبیري
دارد،   را برعهـده   اي یـا روزنامـه    ادواري  مجلـۀ   مسـؤولیت   که  کسی  ، یعنی  (Editor) سردبیر  اصطالح  بعد بود که  به 1802از 

او . بود  کار مشغول  نظر ناشر به تحت  شد که می  اطالق  فردي  و صرفاً به  رفت می کار  به  واژه  این  گاه ، گه از آن  قبل. شد  متداول
او بـود    نیز هم  کرد و اغلب می  آوري بودند جمع  پرداخته  ها اجرت آن  براي  را که  مردم  سفارشی  مطالب  دانستند که می  را کسی

  .شد می  ند مواجهبود  روزنامه  معترض  که  ناشر با افرادي  جاي  به  که
  درآورد کـه   صـورتی  را به  سردبیري  حرفۀ  بود که  فردي  (Morning Chronicle)  بامدادي  وقایع   سردبیر روزنامۀ  جیمز پِري

. ورددرآ  حرفـه   یک  صورت را به  سردبیري  ، شغلتایمز    والتر از نشریۀ  و جان  استوارت  با دانیل  او همراه.  است  معمول  امروزه
  شـد کـه    نهـادي   روزنامـه . شـد   مطرح  یا روزنامه  مجله  داور نهایی  عنوان سردبیر به  و معین  مشخص  نقش  بود که  با جیمز پري

  نقـش   تمـایز بـین  . کنـد  می  عمل  امور جهان  دربارة  مطالب  انواع  و داوري  ، تنظیم از نظر انتخاب  ورزیده  سرپرستیِ فردي  تحت
  .جدید داد  و شکلی  صورت  روزنامه  گزارشگر بهسردبیر و 

  از یـک   از بـیش   گزارش  دریافت. تر شد تر و مشخص گسترده  روزنامه  ، وظایف تلگرافی  هاي پیام  و ارسال  تلگراف  با اختراع
  :اعتقاد دارد  اي نویسنده. تر شد تر بود، اما ساده پرهزینه  ، هر چند خیلی منبع

آیا   توانستند دریابند که می  زحمت  به  خوانندگان  زیاد بودند که  چندان  مباحث  ایجاد کرد، لیکن  جهانی  اي دهکده  شک بی  تلگراف 
  نگـاري  روزنامه  بر حرفۀ  فشار فراوانی  تلگراف.  یا نه  است  شده  ها قرار داده از رویدادها در اختیار آن  اي شده یا خالصه  کامل  شرح

در   ، روزنامـه  پـس   از آن.روز باشـد   یـک   رویدادهاي  باید شامل  هر روزنامه  شد که  مطرح  اندیشه  این  ا ورود تلگرافب. وارد آورد
  .کرد می  عمل  لحظه  به  و لحظه  حال  زمان

  

  اي انگلیسـی   تین، نخسـ  الیزابت  درعصر ملکه  فلیپس  توماس. بخشیدند  شتاب  جهان  نقاط  تولید خبر از تمام  ها به خبرگزاري
  قـرن   اول  در نیمـۀ   بـود کـه    کسـانی   ، از اولـین  ثروتمند پرتغـالی   ، بازرگان چارلز هاوس.  انداخت  را راه  خبرگزاري  یک  بود که
رنـارد  بـا او، ب   زمـان  هـم . بـود   شـده   گذاشته  در آن  هنگفتی  مالی  سرمایۀ  کرد که  تأسیس  در کشور فرانسه  خبري  دفتري  نوزدهم

  ایـن   بقـاي   مـانع   کـه   دیگري  رقیب.  انداخت  راه  به  در برلین  خبري  سرویس  یک  ، با اعتبار هنگفتی آلمانی  یهودي  ، پزشک ولف
  در اتـاق   همسـرش   بـا همکـاري    بود فقـط   در آلمان  شهر هس  اهل  رویتر که. رویتر بود  ژولیوس  شد، پائول  حوزه  افراد در این

دفتـر    یـک   وي. آورد  رویتر فـراهم   براي  بسیار مغتنمی  فرصت  ظهور تلگراف.  انداخت  راه  خبرگزاري  ، یک در پاریس  کوچکی
  خطـوط   هرچـه . کـرد   هلنـد افتتـاح    در شـهر آخـن    و بازرگانان  بانک  صاحبان  مالی  اطالعات  منظور تدارك  به  تلگراف  کوچک
آمـد، او بـا    مـی   پـیش   مشـکلی   تلگـراف   در کـار خطـوط    وقتـی . شد تر می بیش  کار وي  تاد رونقاف کار می  به  تري بیش  تلگراف

  مکـان   نقل  لندن  ، به بزرگ  نمایشگاه  برپایی  زمان  ، یعنی1850  رویتر در سال. کرد می  بر اخبار را منتقل نامه  از کبوتران  گیري بهره
بریتانیـا و    ادواري  هـا و مجـالت   روزنامه  اغلب  براي  اخبار خارجی  عمدة  تولیدکنندة  نعنوا را به  خودش  وي 1860  تا سال. کرد

جمهور امریکـا در   رئیس  لینکلن  خبر ترور ابراهام. بود  اروپا شناسانده  قارة  کل  هاي روزنامه  بریتانیا براي  اخبار داخلی  تولیدکنندة
خبـر در    بود ایـن   نیویورك  ترك  در حال  امریکایی  پستی  کشتی  که  موقع  همان. و بودا  کارهاي  ترین از جنجالی  یکی 1865  سال

  یـک   وي. بـود   دور شـده   از سـاحل   پسـتی   کشتی  رسید که  لنگرگاه  به  شهر، زمانی  رویتر در این  بود و نمایندة  شده  شهر شایع
قـرار    ضـد آب   اي در صندوقچه  را که  پیام  تمام  قرار داد و با دقت  بود هدف اروپا  عازم  سوار بر امواج  پیما را که اقیانوس  کشتی
  .اروپا رسید  سواحل  به  سالمت  فرود آمد و به  کشتی  آن  بر عرشۀ  درست  بسته  این. کرد  پرتاب  آن  سوي  بود به  داده
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  ضـرورت   لندن  نگاران روزنامه  براي  تندنویسی  تدریج ها به خبرگزاري  ها توسط اخبار موردنیاز روزنامه  کلیۀ  با تأمین  زمان هم
در راهروهـا    بـا نماینـدگان    آزادانـه   را گرفتنـد کـه    گزارشگران  جاي  پارلمان  راهروهاي  داخل  خبرنگاران. داد  خود را از دست

  توصـیف   هـا را چنـین   آن  نقـش   اي نویسنده. کردند می  خبرها کسب  را از وراي  تري بیش  ها اطالعات کردند و از آن می  صحبت
  :کند می

  نیمـه   افتـد، دنیـایی   می  اتفاق  پارلمان  در امور رسمی  که  رویدادهایی  ظاهر موثق  به  دالیل  در وراي  بود که  شده  مطرح  اندیشه  این 
تواننـد   کردند می می  در ابتدا احساس  که  ارشگرانیگز. وجود دارد  است  در جریان  صحنه  پشت  که  آشکار از واقعیتی  و نیمه  پنهان

  هـا را کسـانی   آن  رفیـع   کردنـد و مکـان    افـول   شغلی  در مراتب  تدریج به  یابند اکنون دست  واقعیت  اساسی  بر سرشت  با تندنویسی
، در سـایر   سـان  بـدین . کشـیدند  مـی   بیـرون  را  ، حقیقـت  از عملکرد سیاستمداران  آلود ناشی غبار ابهام  الي از البه  کردند که  اشغال
  بـود لـیکن    شـده   پنهـان   آدمیـان   در اذهان  حکایت  بود هر چند این  نهفته  رویداد، حکایتی  ظاهر یک  و فراسوي  زندگی  هاي حوزه

  .رساند  چاپ کرد و به  را کشف  آن  و مداومت  شد با سرسختی می
  

یـا    از اطالعـات   اي یافتـه  سـامان   خبـر، قطعـۀ  . شـد   تبدیل  روزنامه  در ادارة  نگاران وزنامهر  کوشش  اصلی  هستۀ  به "خبر"  این 
  .گرفتند رویدادها قرار می  در معرض  آن  از طریق  خوانندگان  بود که  اساسی  واحدي

  :گوید می  اي نویسنده   
  آمـد کـه   شـمار مـی   بـه   فرد در تمیز عناصري  توانایی  عضاً متضمنبود و ب  شده  قیاس  قابل  پردازي داستان  با فن  نگاري روزنامه  فن 

خبرها . نیاز دارد  مطالبی  بداند بازار او چه  بود که  سردبیر در این  ویژه نگار و به روزنامه  تخصص. بسازد  انتقالی  اثر قابل  توانست می
و  1880  از دهۀ. ها و مانند آن   ورزش،    بازار تجاري،  بحار   رايماو،    داخلی:  بود از  عبارت  صفحات  شد و عنوان می  بندي طبقه

  شـد کـه    معلـوم . شـد   برداشـته   کلیـف  نورث  در مسیر انقالب  بزرگ  گام  ، نخستین قرن  در اواسط   دي سان   مجلۀ  تجربۀ  بر اساس
  و چند بار کشف  چندین  توانست می  بود که  انتهایی بی  منبع ، خوانندگان  عالئق.  روست شکوفا روبه  همیشه  با بازاري  نگاري روزنامه

  . پرداخت می  واقعیت  ساختن  به  واقعیت  ثبت  جاي  به  نگاري روزنامه  از نویسندگان  یکی  گفتۀ  به. شود
  

  :گویند می 
  ، تاجران ، موشکافان و فرهیختگان  مطالعه  اهل  رايب  مقاالتی  در روزنامه.  را دربرداشت  مخاطبان  انواع  نگاري روزنامه  گسترة  اکنون 

در   خبرنگار متخصـص . سزا نهاد به  نیز تأثیري  نگاري روزنامه  بر دنیاي  و فن  دانش  شدن عصر تخصصی.  وجود داشت  و بازرگانان
  فعالیـت   خـودش   بـه   مربـوط   حـوزة و در   معـین   در میـدانی   شد که  تبدیل  متخصصی  و به  خود قرار داشت  منابع  خاص  محدودة

  معاف  آن  به  اخبار مربوط  آوري و جمع  خاص  موضوع  در آن  از وارد شدن  غیرمتخصص  گزارشگران  ها، یعنی آن  همکاران. کرد می
  .بودند

  

   جهـانی   حـوادث   روزانۀ  ثبت   نآ  عنوان  زمان  آن. وجود نهاد  بر عرصۀ  پاي 1784  در سال  انگلستان  روزنامۀ  ترین ، بزرگتایمز  
  بـود کـه    والتـر اول   پسر جان  والتر دوم  و جان  تغییر یافت تایمز    به  نام  این 1788  در سال. کرد  را تأسیس  والتر آن  بود و جان

  را چنـین   روزنامـه   د ایـن کـارکر   والتـر اول   جان.  انداخت  را در مسیر ترقی تایمز کرد و    بخار را نصب  چاپ  دستگاه  نخستین
  :کرد  توصیف
  کـه   واقعـی   روزنامۀ  یک. گیرد را در برمی  از خوانندگان  شود صرفاً قشر خاصی منتشر می  در لندن  که  اي آید هر روزنامه نظر می به 

  افراد با میزان  همۀ  براي  مورد اعتمادي  و بایگانی  لحظات  کنندة ، برخوردار باشد باید ثبت بودن  روزنامه  براي  الزم  بخواهد از اصول
  را شـتاب   اجتماع  یک  مختلف  هاي بخش  میان  تجاري  ، روابط تبلیغاتی  هاي آگهی  تواند از طریق می  روزنامه. باشد  متفاوت  دریافت

  .کند  گزارش  اجمال  یرد بهگ می  صورت  پارلمان  هاي در نشست  را که  کند و مذاکراتی  را ثبت  زمان  اصلی  بخشد، وقایع
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  : نوشت تایمز    از گردانندگان  هازلیت  ویلیام
؛  اسـت   شهر بریتانیایی کالن  این  شاهد و گواه  نشریه  این. بود  جهانی  ناپایدار در عرصۀ  ابزار ایجاد افکارعمومی  ترین بزرگ تایمز  

  ، از هـیچ  ناپذیر اسـت  زوال  هاي درگیري  تایمز دربرگیرندة... .  است  آن  و منشأ منافع  بازار بورس  صداي  سخنگو، پیشگو و پژواك
  تبلیغ  را هم  و سختی  سفت  اصول  ، هیچ نیست  معلوم  اش عاقبت  یازد که نمی  دست  هایی مبارزه  کند، به نمی  هواداري  متزلزلی  آرمان
  .تازد تر می تر بیش بر طرف قوي... کند  نمی

  

  : است  نوشته  فرد دیگري
  قرن  نگاري روزنامه  موتور سیاسی  بود که  مرسومی  مکان  کرد و این  گیري موضع  متوسط  طبقه  جبهۀ  مقدم  خط  پشت  درستتایمز  

  بـه   بدر عصـر انقـال    روزنامه  این. ها آن  تحریک  بود و نه  اش خوانندگان  راهنماییتایمز     هدف.آورد درمی  حرکت  را به  نوزدهم
  را در جهـان   مسـتقل   عامـل   یک  سنجیدة  کرد نقش وانمود می  که بود، درحالی  درآمده  پارلمانی  هاي بندي دسته  در خدمت  اي وسیله
  .دارد  برعهده  سیاسی

  

او بـا  ":  اسـت   آمـده   ینخبرنگار چن  این  دربارة.  داشت  خبرنگار خارجی  در آلمان 1807  در سال  بود که  اي روزنامه  اولینتایمز  
انتشـار    کـه   اخبار داغ  نقل  نه  خبرنگار خارجی  کار یک  اعتقاد که  کرد، با این می  تصنیف  کننده سرگرم  زیبا ترجیحاً مقاالتی  قلمی

را   هـایش  پیـام ،  یافت  مأموریت 1808کرونا در   جنگ  خبري  پوشش  براي  وي  وقتی...  است "خود  و مکان  زمان  و روح  آهنگ"
  و بزرگـان   و اشـراف   اعیـان   در اجتمـاع     از آنکه  قبل  کرد و سپس می  مخابره  محلی  هاي روزنامه  مطالب  ترجمۀ  عمدتاً براساس
. سـپرد  مـی   گفـت  مـی   را تـرك   بنـدرگاه   کـه   کشـتی   اولین  به  اي صندوقچه  ها را درون شود پیام  و تفریح  سرگرمی  شهر مشغول

  از رویـدادهاي   بسـیاري   وي. ، مشـهور شـد   هـوارد راسـل    ، ویلیـام  اش خبرنگار ویـژه   ترین و بزرگ  با اولین تایمز ،   جوداینباو
تعبیـر    مجسـم   تـاریخ   او همچـون   هـاي  پیـام :  او نوشت  از ستایشگران  یکی. درآورد  خبري  پوشش  عصر خود را تحت  تاریخی

  ".داد ها را تغییر می آن  و حتی  گذاشت روند رویدادها تأثیر می ها بر پیام  آن  شک شد و بی می
  ، اروپـا و امریکـا عصـر طالیـی     هـا در انگلسـتان   روزنامـه   و صـاحبان   نظـر نویسـندگان    براسـاس  1890و  1880  هاي سال
آورد و  درمـی   حرکـت   را به  معهجا  بود که  درآمده  اصلی  نیرویی  صورت آشکارا به  افکارعمومی. شد می  محسوب  نگاري روزنامه

 جدیـد    نگاري روزنامه   ، پیشگامتایمز و بعداً     گازت  مال پال   استید، سردبیر مجلۀ.  بی. دبلیو. بود  نیز روزنامه  آن  موتور محرکۀ
  گذاشـت   پایه  بیستم  نیِ قرنهمگا  در مقیاس  هاي روزنامه  را براي  جدیدي  شیوة  که  و کسی 1880  دهۀ  هاي در سال  در انگلستان

  : نوشت
  در آن  کردنـد کـه    تبـدیل   افراد جامعه  از کل  متشکل  اي گسترده  یا انجمن  محفل  ، بریتانیا را به مطبوعات  چاپ  و هم  تلگراف  هم 

  آزاد براي  و وجود سکوي  گسترده  بیانتخا  هاي حوزه  ظاهراً فعالیت.  داشت  جریان  مردم  همۀ  در اذهان  از امور دولت  روزانه  بحث
  دادگاه  روزنامه: استید  گفتۀ  به. بودند  وجود آورده  را به  حکومت  یک  ادارة  کامل  سازوکارهاي  ارزان  روزنامۀ  بودن  و فراهم  خطابه
  .شوند می  واندهفراخ  متجاوزین  و همۀ  پذیرفته  شاکیان  ، همۀ انتقاد آشکار آن  در فروغ  که  است  بزرگی

  

  چنـین   مجله  عقاید این  را بنیاد نهاد، دربارةمنچستر    گاردین   مجلۀ  که  و کسی  دوران  آن  ، دیگر سردبیر بزرگ اسکات.  پی.  سی
  : است  گفته

،  ، شـجاعت  ، عفـت  امانـت   از رعایـت   اسـت   عبارت  نگاري اساساً روزنامه«او   گفتۀ  به» .اند مقدس  حقایق  ، لیکن تفسیر آزاد است« 
  را دربـر دارد و اولـین    لزومـاً انحصـارگري    روزنامـه .  و اجتماع  در برابر خوانندگان  شناسی و وظیفه  مسؤولیت  و احساس  انصاف
  را به  وزنامهر  حیات  آنچه.  اخبار است  آوري جمع  آن  اصلی  وظیفۀ  است  انحصارگرایانه  هاي از وسوسه  جستن  نیز دوري  آن  وظیفۀ
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  پـاك   دروغ  از لوث  حقیقت  باید صورت  ارائه  کند و نیز در شیوة کند و نمی می  ارائه  ، در آنچه است  آن  شدن  اندازد ملوث خطر می
  .باشد  و منزه

  

  مطبوعـات   آزادي 1881  از سـال   تـا قبـل  . بـود   خوفنـاکی   و واهمـۀ   ، رؤیا، تجربه در اروپا ایده  مطبوعات  آزادي 1815  در سال
شـد،    تصـویب   سـال   آن  در ژوئیـه   ، کـه  فرانسه  مطبوعات  در قانون  آن  تحسین  قابل  درآمد و اکثر اصول  نهاد پایداري  صورت به

  آن  تأسـیس   براي  روزنامه  ناشران  را که  اي ذخیره  اجباريِ سپردن  بریتانیا نیز قانون 1881  در سال.  خود گرفت  به  تقدس  صورت
پیگـرد    هـا از بـیم   روزنامه  آن  براساس  کرد که  و افترا را تصویب  جدید تهمت  و قانون  اعالم  پرداختند منسوخ می  دولت  باید به
  اکانکم  بیستم  تا اواخر قرن  که  مطبوعات  اساسی  کشید تا الگوي  طول  دهه  شش. یافتند می  ، رهایی جنایی  خاطر توهین به  قانونی
  پیـروي   و اجرایـی   مکـانیکی   اصل  مشهور از این  هاي روزنامه  در سراسر اروپا و امریکا کلیۀ  بیستم  در قرن. جا بیفتد  یافته  تداوم

 ،  ]یکشـنبه  [   سـاندي :  بودند، مانند  و مشهور شده  تر جاافتاده بیش  ها از هر موقعی از روزنامه  و متنوعی  وسیع  طیف. کردند می
جدیـد    هـاي  هـا و روش  تکنیـک   یمـن   بـه .   زنان  هاي روزنامهو    ] مالی [    فاینانشال،  ]محلی [   رجینال،   ]عصر [    ایوینینگ
  تر شدن و نیز مجرب  پاورقی  صورت به  و انتشار داستان  صنفی  هاي ها، اتحادیه ، خبرگزاري مدد تلگراف  و به  مطالب  دهی سازمان
  .نهادند  تکامل  روبه  اراننگ روزنامه

رشـد    هـاي  شـرط  پـیش   ، همـۀ  متحده  در ایاالت  اطلس  اقیانوس  در سراسر ساحل  هیجدهم  قرن  امریکا در اوایل  مستعمرات
  حمایـت   تحـت   و تجـار کـه    گران از صنعت  بودند از اجتماعاتی  مرکب  مستعمرات  این. آوردند  را فراهم  روزنامه  صنعت  سریع

  هم  ها را به آن  پستی  و خدمات  آهن راه  که  جدیدي  ها در مناطق آن  افزایش  روبه  هاي جمعیت  سرعت بودند تا به  دولت  دماتخ
هـا اخبـار را    کردنـد، آن   بـازي   کلیـدي   نقشـی   امریکـایی   هـاي  روزنامـه   اولیـۀ   ها در توسعۀ پستچی. گزینند  زد مسکن پیوند می

  دسـت   اجتماعـات   ایـن   بـراي   جالب  اکثر خبرهاي  ها به پستچی  که  از زمانی. کردند منتشر می  خبري  هاي گهو در بر  آوري جمع
  مهـم   شدند تا اطالعـات  گشودند و قادر می را می  اداري  هاي کیسه  ها بودند که آن. پیدا کردند  را هم  استراتژیکی  یافتند موقعیت

داد بـاخبر بودنـد و در    مـی   روي  در اجتماعـات   کـه   اتفاقـاتی   شنیدند، از اغلـب  را می  محلی  عاتاکثر شای. را منتشر کنند  اداري
  .گیرند  بهره  خوبی توانستند به می  اطالعات  از این  بودند که  ممتازي  موقعیت
  خبرنامۀ   عنوان  تحت  کمبل  انج  پست  ادارة  رئیس  و مسؤولیت  سردبیري  به  امریکایی  روزنامۀ  نخستین 1704  آوریل 24در 
  بـا عنـوان    فـرانکلین   برادران  توسط 1721  در سال  روزنامه  انتشار این.  انتشار یافت  ، در بوستون (Boston Newsletter)  بوستون
  (American Weekly Mercury)امریکـا    هفتگی  پیک   برادفورد با نام  و نیز آندره  (New England Courant) نیوانگلند  کورانت

  لندن  هاي روزنامه  از مطالب  بود از اقتباس  عبارت  آن  شد مباحث می  چاپ  صفحه  در هر دو روي   بوستون  روزنامۀ.   یافت  ادامه
  رسـید محـدودیت   میاز اروپا   که  اخباري  کلیۀ  خود براي  در روزنامۀ  ، کمبل سرانجام. بودند  انتشار یافته  از آن  قبل  چند هفته  که

  دسـت  بـه   کـه   از اخبـاري   ، برخـی  وصف  با این.  کنار گذاشت  بعدي  هاي در شماره  درج  را براي  کهنه  خیلی  شد و مباحث  قائل
. دکـر  منتشـر مـی    تر از ایـن  را سریع  اخبار محلی  کمبل.  نداشت  زمانی  فاصلۀ  از وقوعشان  ماه تر از یک رسید بیش می  خوانندگان

  بـه   اهانـت   را از هر نوع  کرد و آن می  و تهذیب  او وارسی  یا نماینده  ایالتی  از انتشار با حکومت  را قبل  روزنامه  مطالب  کلیۀ  وي
  در مسـتعمرات   زیـادي   هـاي  سـال   بود که  اي تنها روزنامه   بوستون  خبرنامۀ   اگرچه. زدود دیگر می  و اغالط  و مقدسات  مقامات

 300از   نـدرت  او بـه   تیراژ روزنامۀ. سودآور باشد  اش حرفه  که  نداشت  قدر مخاطب کار خود آن  براي  کمبل  شد، لیکن نتشر میم
  و فشارهاي  مردم  اعتنایی بی  رغم کرد و به می  مسؤولیت  احساس  اش روزنامه  خوانندگان  به  نسبت  اما کمبل. کرد تجاوز می  نسخه
  پـوزش   از خوانندگان  قبلی  کاما در شمارة  یک  خاطر جا افتادن ، به روزنامه  هاي از شماره  در یکی. داد می  ادامه  نتشار آنا  ، به مالی

  . از اشتباهات  بود در دریایی  اي خطا صرفاً قطره  این  ؛ اگرچه خواست
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  پنسـیلوانیا ایونینـگ     کـه   روزنامـه   ایـن . دلفیـا آغـاز کـرد   تاو در فیال  را بنجامین 1783  در سال  روزانه  روزنامۀ  انتشار اولین
و   بعد بنادر بسیار بـزرگ   به 1800  از سال. آورد  دوام  ماهه 17  کوتاه  دورة  یک  داشت  نام  (Pennsylvania Evening Post)پست

  عنـوان  24  یافـت  انتشار می  که  اي روزنامه  انعنو 512از  1820  در سال. خود را داشتند  روزانۀ  هاي امریکا روزنامه  مراکز تجاري
هـا را عمـدتاً    روزنامـه   این. شد منتشر می  هفتگی  عنوان 422و   روز در هفته  یا سه  دو روز در هفته  عنوان 66،  طور روزانه به  آن

  .بود  متوسط  وندانشهر  مالی  ها فراتر از استطاعت آن  کردند و قیمت می  و حمایت  خریداري  متمکن  شهروندان
  نگـاري  روزنامه  در تاریخ  ، عصر جدیدي دي.  اچ  بنجامین  توسط 1833سپتامبر   در سوم  در نیویورك   سان   با انتشار روزنامۀ

روز   شـدة  خالصـه   را مطالـب   هر صـفحه   فضاي  شد و حدود دو سوم می  چاپ  در چهار صفحه  روزنامه  این. شد  امریکا شروع
  اتفاقـات   حکایـت . بـود   و لعابی  رنگ  هیچ  و بدون  سادگی  شد و در نهایت می  تشکیل  ستون  از سه  آن  صفحات. داد می  تشکیل
شـد   منتشـر مـی    کـه   مطالبی  اغلب.  رفت شمار می به  روزنامه  این  مطالب  بار از جمله خشونت  انتشار اخبار حوادث  ویژه به  محلی
  ماه شش. بود)  پنی  یک(  سنت  یک  نیز درست  هر روزنامه  بود و قیمت  خواندنی  تا حد زیادي  ، لیکن گویی ادهو زی  پا افتاده  پیش
  روزنامـۀ   تخصـص . بود  اش رقیب  ترین تقریباً دو برابر تیراژ نزدیک  رسید که  نسخه 8000  به  ، تیراژ آن  ساناز آغاز انتشار    پس
در   کـارگر کـه    طبقـۀ   ویـژه  ، به معمولی  هاي آدم  روزنامۀ  به   سان.  بود  مردم  مورد عالقۀ  دوستانۀ انسان  هاي حکایت  در نقل   سان
  ، مثـل  قرار گرفت  معمولی  مردم  در دسترس  پنی  یک  با بهاي  روزنامه  این  وقتی. بود  شده  بود، تبدیل  پیدا کرده  هویتی  دوره  این

  :ناظر  یک  گفتۀ  به. بود  الزم  ها، فاقد معیارهاي دیگر از رسانه  بسیاري
  عمیقی  بیان  هر نوع  دنبال بودند به  گرفته  نام  پنی  که  هایی روزنامه  اولیۀ  هاي شماره  در صفحات  نگاري روزنامه  رشتۀ  اگر دانشجوي 

هـا   روزنامه  این  ، لیکن)نبود  امور خبري  از این  روزنامه  یندیگر، در ا  عبارت  به(یازد  می  دست  کار عبثی  باشد به  سیاسی  از فلسفۀ
  کـه   حکـومتی   مسـائل   را بـه   تري بیش  نیز عالقۀ  کردند و خوانندگان  را عرضه  تري مهم  شورانگیز اطالعات  هاي موج  بعد از اولین

  .را داشتند پیدا کردند  آن  کنترل  قدرت
  

   بـا نـام   1851سـپتامبر   18در   آن  شـمارة   اولـین . متولـد شـد    دوره  ، در همـین تـایمز    نیویورك   دنیا، یعنی  روزنامۀ  ترین بزرگ
)  پنی  یک(  سنت  یک  روزنامه  این  قیمت. جونز بودند  ریموند و جرج.  جی  هنري  آن  ناشران.  انتشار یافت تایمز   دیلی  نیویورك

  و سـایر مجـالت     سـان    شـورانگیز روزنامـۀ    کارهـاي   از انجـام   روزنامـه   ایـن   ؛ لـیکن ها بودند نیز از آغاز، توده  آن  و مخاطبان
و   باشـیم   مطلبی  واقعاً دنبال  ، مگر اینکه درآمد نیست  کسب  منظور ما از نوشتن«:  نوشت  سردبیر آن. کرد می  اجتناب  اش دوره هم

،  و ریمونـد، سـردبیر آن    یافـت   اختصـاص   اخبـار خـارجی    به تایمز »  . درآمد بنویسیم  کسب  براي  ممکن  هر طریق  به  بخواهیم
تـایمز در ذکـر   . کـرد   معمـول   را در گزارشگري " معقول  و پوشیدگی  شرم"  وي. شد  شهره  طرف و بی  منطقی  سردبیري  عنوان به

  و رعایـت   گزارشـگري   دقیـق   بـا فـن    روزنامه  این. پرهیز کرد  شخصی  هاي را اتخاذ و از پرخاشگري  مطلق  طرفی بی  اش مطالب
 1896  و در سـال   قـرار گرفـت    مـالی   فشارهاي  در معرض  زودي  بهتایمز  . کرد  را جلب  اش در کار، اعتماد خوانندگان  صحت
ـ  1935در   اش مـرگ   تـا زمـان    از خریـد آن   رهانید و پس  را از خطر ورشکستگی  آن  بود که  اوکس.  اس  آدلف را   روزنامـه   نای

  . یافت  جهانی  شد و شهرت تبدیل  بزرگی  روزنامۀ  او به  نظارت  تحت تایمز .  کرد هدایت
  او در بیان.  گرفت  را پیش  سختی  بود راه  کرده  کار خود را شروع  تنسی  ایالت  از مجالت  در یکی  ابتدا با کارگري  که  اوکس

  : گفت خود می  اصول
در   رسـمی   زبان  و به  موجز و جالب  شکلی  به  هم  اخبار را انتشار دهد، آن  کل تایمز   نیویورك   که  است  آن  من  هدف  ترین جدي
قـرار    معتبر در اختیـار خواننـدگان    هاي با سایر رسانه  زمان هم  کم زودتر، دست  تایمز باید اخبار را، اگر نگوییم.  متعادل  جامعۀ  یک

بایـد  .  خاصی  یا منفعت  اي ، فرقه از حزبی  و مالحظه  از کسی  یا طرفداري  واهمه  کند؛ بدون  را رعایت  طرفی بی  آن  دهد و در ارائۀ
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عقاید   بین  اي هوشمندانه  بحث  را به  مردم  که  هدف  با این  مردم  مهم  مسائل  بررسی  باشد براي  فضاییتایمز    نیویورك   هاي ستون
  .ندک  دعوت  مختلف

  

  عمـومی   نظرسـنجی   در یک تایمز .  شد  کار روزنامه  دار ادامۀ آرتور هیزسالتزبرگر عهده  ، دامادش اوکس  ، با مرگ1935  در سال
امریکا کار خـود را    هاي روزنامه  اخبار، در پیشاپیش  در ارائۀ  و کمال  جامعیت  سنت  با رعایت  آورد و سپس  دست را به  اول  مقام
  .داد  ادامه
  او که. بود  دوره  این  بزرگ  دیگر از ناشران  اند، یکی جدید در امریکا نامیده تایمز    او را سردبیر برجستۀ  پولیتزر، که  ژوزف 

  : است  کرده  توصیف  خود را چنین  مشی منتشر کرد، خط 1878  لوئیز را در سال شهر سنت   (Post Dispatch) پیکپست   روزنامۀ
  پیـک  ؛  اسـت   حقیقـت   ارگـان   ، بلکه نیست  خواهان جمهوري  ارگان  روزنامه  این.  احزاب  و نه  است  مردم  در خدمت   پستپیک  

در هر جا و هـر     پست  پیککند؛   را نقد می  آن  از حکومت  حمایت  جاي  ها را و به آن  علل  کند، نه می  امور را دنبال  نتایج   پست
  . هاست و آرمان  ، پایبند اصول و تعصب  تبعیض  به  پرداختن  جاي  و به  است  و نیرنگ  بفری  چیز مخالف

  
  :  نوشت  اش شد، در روزنامه می  خود نزدیک  بازنشستگی  هاي سال  به  وي  که  ، زمانی1907  در سال

  ، ایـن  خواهد یافـت   ادامه  کماکان  و اصالح  پیشرفت  براي  تالش: تغییر نخواهد کرد  سیاسی  اصول  من  با بازنشستگی  که  دانم می« 
  بـراي   ویژه  با حق  همواره. نخواهد کرد  جانبداري  خاصی  نخواهد کرد، هرگز از احزاب  و فساد را تحمل  عدالتی هرگز بی  روزنامه
نخواهد ماند و   فقیر غافل  با طبقات  مدرديهرگز از ه  روزنامه. خواهد ورزید  مخالفت  عمومی  منافع  یغما رفتن  ممتاز و به  طبقات

خـود را    اسـتقالل   و منتشر کند؛ همـواره   صرفاً خبر چاپ  اینکه  نخواهد شد به  راضی. خواهد کرد  عمومی  رفاه  هم خود را وقف
  .نخواهد هراسیدغارتگر،   فقراي  غارتگر باشند و چه  اغنیاي  ، چه بر ناحق  خواهد کرد و هرگز از تاختن  قویاً حفظ

  

خـود را اتخـاذ کنـد و      خاص  شیوة  شد که  باعث  نگاري او در روزنامه  بسیار عمیق  مسؤولیت  پولیتزر و احساس  پایان بی  انرژي
و   درخشـان   سـازمانی   برپاکننـدة   عنـوان  و چـرا بـه    چـون   ورزد و بدون  عصر خود اهتمام  و فنون  نشر مفاهیم  دهد، به  گسترش

تصویر غرورآمیـز  . شد ارضا می  اش درونی  اعتبار میل  این  به. شود  شناخته  و جدیدي  بزرگ  روزنامۀ  گر با سازوکار پیچیدةایجاد
  ، حاکی داشت می نگه  را زنده  تصور فوق  آن  براساس  که  اي سردبیر و شیوه  در نقش  رهبري  در اعمال  ویژه ، به روزنامه  او از نقش
نشوید   اخبار راضی  صوري  گزارش  هرگز به«:  گفت  اش کارمندان  پولیتزر در جمع. بود  اش حامل  وي  که  است  اقعیو  از عظمتی
  که  تا زمانی  ، مداومت ، مداومت مداومت«بود از   عبارت  شعارش» .را رها نکنید  اید آن نیافته  راه  موضوعی  عمق  به  که  و تا زمانی
  جهـاد مصـممانۀ    داد، به می  کار از خود نشان  خود پولیتزر در این  که  با حرارتی  همراه  موضوع  این. »یابد  مهعمالً خات  موضوعی
  .انجامید  عمومی  منافع  در جهت  روزنامه

بـود،    بزرگیفرد  یا خبر منحصر به  مردم  عامۀ  به  جهاد، خدمت  بارز خود، یعنی  روز فاقد سیماي پولیتزر یک  روزنامۀ  چنانچه
را خریـد و     (Newyork World) نیویـورك   دنیاي   روزنامۀ  که 1883  در سال.  است  کرده  کرد زیان می  روز احساس  پولیتزر آن

  : کرد، نوشت  تبدیل  روزنامه  پرتیراژترین  را به  آن
،  ، آرمانگرایی ، تشخص و تازگی  نوآوري: شمار آید به  آن  هاي زیر از ویژگی  صفات  باشد که  اموري  وجوي باید در جست  روزنامه 

  خبـر دربـارة   در گزارش  ، شایستگی بودن  و غریب  آمیز، عجیب ، طیبت بودن  ، جالب ، بداعت ، یگانگی انگیزي ، هیجان بودن تصویري
  یـا بـه   روزنامـه   مطالـب  حقیقـت   را بـه   ردماعتماد م  آنکه  باالتر بدون  ایجاد هیاهو منجر شود و از همه  به  آنکه  بدون  امور مطلوب

  .دار کند خدشه  آن  عمیق  اعتبار و صداقت خصلت
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  مطلـب   صـفحه  100از   توانسـتند تـا بـیش    می  خوبی خود به  هاي از شماره  در برخی  امریکایی  هاي حاضر روزنامه  قرن  با شروع
  .گرفتند  بهره  هم  ها از رنگ آگهی  رضۀمیسر شد، در ع  رنگی  چاپ  که 1910  از سال. تولید کنند
،  اجتمـاعی   خـود را بـا تغییـرات     و روزنامـه   پدیـد آمـده    اصـالحاتی   در مورد روزنامه  سنّتی  در امریکا در تصورات  امروزه
  نویسـندة   یـک   گفتۀ  به.  است  مانده  نیز برجاي  سنّتی  هاي اما نقش.  است  جدید سازگار کرده  و تکنولوژي  خوانندگان  تقاضاهاي
هـر    اصـلی   سـتون   اطالعـات .  اسـت   مـدافع   و وکیل  ، فروشنده گر، مبلغ ، گزارشگر، تحلیل مورخ  نگار درواقع روزنامه»  امریکایی
هـا از   مـه روزنا. تأثیر نیـز بگذارنـد    ، بر خوانندگان اطالعات  بر ارائۀ خواهند عالوه ها می اکثر روزنامه  لیکن.  است  خوب  روزنامۀ
  صـرفاً از طریـق    گذارنـد و نـه   تـأثیر مـی    کننـد بـر خواننـدگان    می  ارائه  در اجتماع  که  و تصویري  شده عرضه  مطالب  کل  طریق

  ».ها از آن  طرفداري
 1820  سالدر   لیکن.  است  ارتقا یافته  آوري طور حیرت به  با ظهور عصر الکترونیک  و انتشار روزنامه  چاپ  مدرن  تکنولوژي 
  صـورت  را بـه   روزنامـه  1860  از سال  قبل.  قرار داشت  آن  بر سر راه  بسیاري  بود و مشکالت  اي پرمخاطره  حرفۀ  روزنامه  چاپ
شـد و    کار گرفتـه  به  کاغذ با موفقیت  هاي رول  بود که  سال  در آن. کردند می  زدند چاپ می  ها کلیشه بر آن  جداجدا که  هایی ورق

  درپـی   چهار هـزار نسـخه    داشت  کیلومتر طول  و نیم  از پنج  بیش  کاغذ که  هاي رول  از این  با استفاده. تر شد ساده  روزنامه  اپچ
  .آمد می  بیرون  از ماشین  وقفه  و بدون  هم

  شـیوه . داد  بـود، تغییراتـی    ختهفرو  در پاریس  اي روزنامه  به  که  چرخشی  چاپ  دستگاه  در اولین 1840  در سال  ریچارد هوئه
  جـوهر آغشـته    بـه   خودکـاري   هـاي  لولـه   توسـط   دوار که  استوانۀ  دور یک  به  چاپی  کلیشۀ  کردن  بود از چفت  او عبارت  ابداعی

پیـدا    تمـاس   آنهـا بـا    ورق  کردنـد، ایـن   مـی   نزدیک  آن  کاغذ را به  هاي تر ورق دوار کوچک  چهار استوانۀ  که شد و درحالی می
  از دسـتگاه   توانست می  بود که  تري بیش  هاي خاطر تعداد نسخه شد به  افزوده  دستگاه  این  بعداً به  که  هایی تر استوانه بیش. کرد می

برپـا    در چـاپ   کـرد و انقالبـی   مـی   ریزي را حروف  چاپی  مطالب  که  الینوتایپ  ماشین 1892  تا سال. آید  بیرون  چرخشی  چاپ
  بـا نمـایش    نیونی  ماري  هیپولیت. بود  ماشین  این  اصلی  در امریکا، سازندة  مرجندهالر مهاجر آلمانی  اوتمن.  کرد، وجود نداشت

جدیـد    مدل  این. کرد  را حل  و پیوسته  متوالی  چاپ  ، مشکل1869  در سال  پاریس  در نمایشگاه  پیشرفته  چرخشی  چاپ  دستگاه
  هـاي  در انـدازه   متـوالی   صـفحات   شد تـا هـر دو طـرف    می  کرد و باعث ورو می پشت  کاغذ را در مسیرش  زیاد رول  با سرعت
  .درآیند  کامل  روزنامۀ  یک  صورت و تا بخورند و به  موردنظر برش  هاي در قطع  شوند و سپس  چاپ  و بزرگ  کوچک
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   پیشگامان

  
  اولیـه   هاي کاال در سال  این.  یافت  راه  هندوستان  بریتانیا به  حکومت  منافع  در خدمت  و کاالیی  خارجی  کاالیی  عنوان به  روزنامه 

. بـود   بسـیار کـم    بـا آن   ، سـروکار مـردم   طوالنی  چندان  نه  زمانی  بود و مدت  حاکم  جماعت  و عالئق  منافع  منحصراً در خدمت
از ابتـدا    آن  منصـبان  نیاورد و صـاحب   فراهم  انتشار روزنامه  را براي  مناسبی  بود، زمینۀ  کشور حاکم  راینب  که  هند شرقی  کمپانی
  اصـلی   در مـوطن   روزنامـه   لیکن. کردند نمی  ها را تحمل آن  بودند و انتقاد از سوي  ها مظنون و روزنامه  نگاران روزنامه  به  نسبت

  شد چندان بود نمی  وابسته  کشوري  که  بود و طبعاً در هندوستان  کرده  کسب  و نفوذي  ، قدرت رعمومیبا اتکا بر افکا)  انگلستان(
  مطبوعـات   ها از قـدرت  آن  قدرت  کردند که می  کنترل  هایی را انگلیسی  هندوستان  ، مطبوعات بنابراین.  بازداشت  را از فعالیت  آن

  .  گرفت می  سرچشمه  انگلستان
س  نام  به  را در هند شخصی  روزنامه  ز انتشار اولینامتیا   در کلکته 1780  سال  ژوئیه 29در . کرد  دریافت  هایکی  جیمز آگوستُ
 Calcutta Gerneral)  کلکتـه   عمـومی   نامـۀ  اعـالن    فرعی  و با نام  (Bengal Gazette)  بنگال  گازت   او با عنوان  هفتگی  نشریۀ

Advertiser)  خود نوشت  در معرفی  نشریه  این. منتشر شد  صفحه در دو :  
  . است  احزاب  ، در اختیار همۀ خاصی  تأثیر از جناح  بدون  و بازرگانی  سیاسی  نامۀ هفته  این 

  

  اجتماعـات   ايه و رسوایی  شایعات  و برخی  محلی  خوانندگان  هاي ، نامه انگلیسی  هاي از روزنامه  را مطالبی  نامه هفته  این  مباحث
  .دادند می  تشکیل  اروپایی

  سـخن   اش نشـریه   مستقیماً بـا خواننـدگان    آن  از طریق  بود که  داده  خود اختصاص به  را هم  ، ستونی نامه هفته  در این  هایکی 
شـد    دار و ناسزاگو شناخته کنایه  يا جریده  عنوان به  نشریه  این. داد  شعر اختصاص  به  را هم  نشریه  از این  اي گوشه  وي.  گفت می
  هایکی.  را برانگیخت  حاکمههیئت   طور کلی و به  ایمپی  الیجاه  القضات و قاضی  هیستینگز فرماندار کل  وارن  عداوت  زودي  و به

  او بـراي . بـود   داده  اتور لقـب و دقیقاً دیکت  بزرگ  ، یا مغول ] فاسد لجوج  حاکم [هد    رانگ.  اف. سر  در هجو هیِستینگز او را به
  نـام   تخیلـی   کنسـرت   برنامـۀ   از یک  او در گزارشی. سرود " است  در جنگ  من  لذت  باشید که  آگاه"  با عنوان  اي هیِستینگز ترانه

ـ   بود، مطرح  کرده  محول  پسرعمویش  را به  آن  ساخت  که  قرارداد پلی  را همراه  ایمپی  سرالیجاه   عنـوان   تحـت   اي ا ترانـه کرد و ب
  .را افشا کرد  وي  هاي خالفکاري "شود  جاري  ضرر خدا هم  به  تواند حتی می  قانون"

بارهـا    بود کـه   کسانی  از جمله  اروما رانگهام  خانم. شدند  ملقب  نامی  به  هایکی  هاي ترانه  در ستون  کلکته  افراد برجستۀ  همۀ
در مـورد او    داغ  شـایعاتی   سـال  ده  کـم  دسـت   بود که  او کسی«:  گفت  خانم  این  دربارة  اي نویسنده. شد یم  متعدد نامیده  القاب  به

و   اسـم   و هم  معروف  مورخ   هایکی  ویلیام»  .مند شد ها بهره توزي و کینه  نفرت  از این  دیگري  هرکس  اندازة  و به  داشت  جریان
  : است  نوشته  مخان  این  دربارة  معاصر هایکی
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  و ذکـاوت   هـوش   آنکـه   برخوردار بود، ضـمن   غیرعادي  از زیبایی  نبود، بلکه  معمولی  اش زیبایی  بود، البته  او دختر بسیار جذابی 
  مثل  آنکه  جاي  به... بود  شده  او کشیده  در کارهاي  و قباحت  روي زیاده  بارها به  وي  ذاتی  تهور و گستاخی.  داشت  هم  چشمگیري
زد؛  مـی   جسـت   مسیرش  هاي و چاله  موانع  شد و از روي سوار می  اسب  بر کنار زین  بنشیند، مانند مردان  اسب  بر پشت  سایر زنان
  همگـان   حریف  او در سوارکاري. تردید داشتند  و خیزهایی  جست  چنین  در انجام  پرحرارت  از ورزشکاران  بسیاري  که درصورتی

  را کـه   زنی مشت.  رفت خطا می  تیرش  ندرت بود و به  هم  تیرانداز ماهري. کرد می  غلبه  سوارکاران  ترین و با تجربه  و بر بهترینبود 
زد،  می  اش بر زمین  با مشت  تأمل بی  او را داشت  به  قصد توهین  مردي  و چنانچه  فراگرفت  خوبی بود به  قرار گرفته  مورد توجه  تازه

  .او نبود  ، هر چند دشوار، مانع چیزي داد و هیچ می  انجام  و ظرافت  ، سهولت سادگی به  خواست را می  جماالً هرچها
  

  کـرده   اشـاره   چنـین   زن  ایـن   بـه   دوستش  به  اي او، در نامه  سرسخت  هیستینگز و دشمن  وارن  مشورتی  ، عضو شوراي فرانسیس
  کمااینکـه » ...شدید می  شناخته  زن  همسر این  عنوان به  دیگري  یا هر کس  یا کالینز یا آرچدکین  کترياسماً تو یا م  چنانچه«:  است
  در سـتون . شـد  مـی   آسـمانی   بـالي   او یـک   بـراي   زن  ایـن   آمـد، نـام   می  شخص  چندین  همراه  او همیشه  نام   بنگال  گازتدر  

 "  سرقلیانیا   دستار   دلباختۀ "یا  "سورا  چین  دختر زیباي"  شد مثل ظاهر می  دديمتع  هاي نام  تحت  هایکی  روزنامۀ  مخصوص
مسـیر  «:  کـه   عبارت  شد؛ مثالً این ظاهر می  روزنامه " عمومی  هاي آگهی"در   درپی پی). بود  کشیده  قلیان  بندي ظاهراً در شرط  که(

او   عبـور از کنـار او بـود، دلباختـۀ      در حال  سرقلیان  کالسکۀ  که درحالی  مسکال  ، باکی در دوشنبه  در آخر شب  خانه  به  بازگشت
  .شدند می  خوانده  باري مستعار اهانت  او با اسامی  از دلباختگان  برخی» ...شد

او پیدا شـد    امۀروزن  براي هند   گازت   با نام  دیگري  آمیز خود کرد، رقیب جسارت  اقدام  به  شروع  هایکی  که  سالی  در همان
  بهتـري   با کیفیـت   در چهار صفحه  بود که  تري مهم  ، روزنامۀ رقیب  این.  گذاشت  زوال  روبه  هایکی  و اقبال  ، بخت ترتیب این و به

هـا را   نآ  بود داشـت   آورده  دست خودرا به  مشتریان  تازه  که  هایکی.  داشت  ستون  و سه  طول  اینچ 16  شد و هر صفحه می  چاپ
در اختیـار    بـه   نظـر او مظنـون    بـه   آورد، که  حمله  سوئدي  مذهبی  ذکر یا کییرناندر مبلغ  یوهان  او ابتدا بر جناح. داد می  از دست
. ردکـ   تئـاتر حملـه    کنندة تهیه  مسینک. و بی  ، پیتر رید تاجر نمک آن  مالکان  به  بود؛ سپس  وي  رقیب  براي  چاپ  دستگاه  گذاردن

  او بـراي   درخواسـت   و نپـذیرفتن  هنـد    گـازت    بـه   پستی  امتیاز تسهیالت  دار کرد اعطاي تر جریحه او را بیش  احساسات  آنچه
هیسـتینگز    کـه   از حد تحمیلی  از فشار بیش  برد و در آن  اش نزد خوانندگان  تندي  او شکوائیۀ. او بود  به  تسهیالت  همین  اعطاي
شـد تـا خواسـتار     او پیشنهاد می  به. بود یادکرد شده  پستی  او از تسهیالت  برداري بهره  و مانع  او وارد کرده  به  رشهمس  از طریق
را از   قـولی   چنـین   انتظار گـرفتن   توان نمی«:  کرد و گفت  کار امتناع  او از این  شود؛ لیکن  موضوع  هیستینگز در این  خانم  مداخلۀ

  ».بکند  را از شوهرش  تقاضایی  تواند چنین ، نمی همسرش  هیستینگز به  العادة فوق  عالقۀ  رغم به  که  دانم می  منو   همسر او داشت
  آشـنایی   و تجـار و بازرگانـان    منصبان از صاحب  یک او با هیچ.  هیستینگز وجود نداشت  و وارن  هایکی  میان  دوستی  نوع هیچ
  اعـالن   او ضـمن . دور نبود افراد به  انداختن و دست  ورزي از کینه  در کلکته  اروپاییان  اجتماعی  در حیات  هایکی  شهرت.  نداشت

  ها بیزار بود هـدف  از آن  را که  افرادي  وسیله  این  کرد و به را نیز منتشر می  احتمالی  ، اخبار انتصابات ها و انتصابات اخبار ازدواج
  مجـرم   در دادگـاه   هـایکی . زد  اقـدام   بـه   دسـت   هایکی  ، علیه اتهام  خاطر دو فقره به 1781  ر ژوئنهیستینگز نهایتاً د. داد قرار می
  خسـارت   روپیـه  500  پرداخت  دادگاه  ، رئیس براین عالوه. شد  محکوم  روپیه 2000  و پرداخت  زندان  سال  یک  شد و به  شناخته

منتشـر    طـور مرتـب   بـه    بنگـال   گازت   بود، لیکن  در زندان  هایکی  اگرچه. پوشید  شمچ  از آن  وي  هیستینگز را مقرر کرد که  به
  از بـاالترین   جریـده   ایـن . داد مـی   کـار خـود ادامـه     آمیز به جسارت  لحن  با همان  طور اسرارآمیزي نیز به  مربوطه  شد و ستون می

،  اقـدام   ایـن   در نتیجـۀ . زد  اقـدام   بـه   دست  هایکی  علیه 1782  ارسبار دیگر در م هیستینگز یک. برخوردار بود  همگانی  حمایت
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  تـر دوام  بـیش   کـالً دو سـال    روزنامه  انتشار این. بود   هایکی  روزنامۀکار   پایان  و این  شده  توقیف  جریده  این  چاپ  هاي دستگاه
  .نیاورد

  در فاصـلۀ . هنـد، انتشـار یافتنـد     نگاري روزنامه  ، زادگاه در کلکته  د کهبو  ها و مجالتی روزنامه  دار تمامی ، طالیه بنگال  گازت
  .نهادند انتشار  عرصۀ  به  شهر پاي  در این  ماهنامه و یک  نامه ، چهارهفته آمیز هایکی از آغاز کار جسارت  سال  شش  زمانی

  در سـال   در شـهر مـدرس  . شدند منتشر نمی  زیادي  هاي ، روزنامه و بمبئی  مدرس  ، یعنی در دو شهر دیگر هندوستان   
   بـا نـام    انتشـار آن  1793بود و از   دولتی  شد که منتشر می   (Madras courier)  مدرس  پیک  با عنوان  رسمی  اي نامه هفته 1785

 Indian)هنـد    منـادي . شـد   متوقـف   سال  نیز بعد از یک  (Hurkaru) هورکاروانتشار  .  یافت  بوید ادامه  سردبیري  به هورکارو 

Heratd)   پیدا کرد؛ لـیکن   ، هامفریز، شهرت اعتبار سردبیرش  منتشرشد و به  چند صباحی  بود که " امتیازي  بدون  روزنامۀ"دیگر  
  .گرفتار کیفر شد  و شاهزادگان  حکومت  به " سنگین  هاي تهمت"  مجوز انتشار و نیز وارد آوردن  نداشتن  دلیل به

در   1791  در سـال   روزنامـه   ایـن . شـد  منتشر نمی  اي شهر روزنامه  کار کرد، در این  به  شروع   بمبئی  منادي   که 1789  تا سال
انتشـار   1789  در سـال   بود که  دیگري  روزنامۀ  (Courier)  پیک.  درآمد  رسمی  نشریۀ  یک  صورت شد و به  ادغام   بمبئی  گازت
  .بود  هندي  خوانندگان  براي  گجرات  در ایالت  هایی آگهی  اعالن  و کارش  یافت

را منتشـر    انگلیس  پارلمان  مذاکرات  هند مجاز نبودند جریان  مطبوعات. کرد می  اعمال  بر مطبوعات  شدیدي  کنترل  حکومت
  خـاطر گـزارش   بـولتز بـه    ویلیـام   نـام   به  فردي. شد می  تلقی "انگیز شورش  هاي نوشته"  در زمرة  مطالب  دست  کنند و انتشار این

شـدند    مؤظـف   بنگال  هاي ، روزنامه1785  در سال. بود  قرار گرفته  تعقیب  ، تحت بنگال  ، نواب الدوله سراج  به  پارلمانی  مذاکرات
از انتشـار،    بود تا قبـل  شده هخواست  مدرس  هاي از روزنامه. را منتشر کنند  کل  فرمانداري  مشورتی  شوراي  هاي و تصمیم  تا احکام
هـا   بر اخبار روزنامه  عمومی  سانسوري. کنند  تسلیم  نظامی  حکومت  مجوز انتشار به  منظور دادن  را به  حکومتی  احکام  رونوشت

سـردبیر     دوان  امویلیـ   حـداقل   بودند، در کلکتـه   و منقاد دولت  مطیع  مطبوعات  و بمبئی  در مدرس  که درحالی. بود  انداخته  سایه
  انتشار گزارشی  به  متهم  وي. ورزید می  بود، امتناع  شده  درخواست  از وي  ، که پوزش  از انتشار یک 1791  در سال   بنگال  نشریۀ

  اخـراج   کـم ح. کرد  اعالم  اي برجسته  را فرانسوي  خبرش  منبع  دوان. ماراتا بود  در جنگ  والیس  لرد کورن  مرگ  دربارة  نادرست
  شـد و انتشـار روزنامـۀ     خلـع   از سـردبیري   ، دوان درهرحـال . را بخشیدند  وي  فرانسه  نمایندة  گري با میانجی  صادر شد که  وي

  فـرد شـناخته    هـر چنـد دوان  . شد منتشر می  متوالی  سال  سه  مدت  به  را آغاز کرد که  (India World) هند  دنیاي   نام  به  دیگري
  در سـال   بـود کـه    نگـارانی  از دیگر روزنامه  لین دکتر مک. کند  او را اخراج 1794  شد در سال  موفق  حکومت  بود، لیکن  اي شده

هیئـت    از سـوي   از هنـد، کیفـري    خبرنگاران  آید اخراج نظر می به. بود  هندوستان  مجوز به  او ورود بدون  اتهام. تبعید شد 1798
  .بود  مطبوعات " کاري مالحظه  عدم"در برابر   عالی  دادگاه  سوياز   و تأییدي  حاکمه

و   انگلـیس   عقایـد محلـی    ها ارگان ، روزنامه در واقع. ها تحقیرآمیز بود آن  ها و سردبیران روزنامه  به  حکومت  و نگرش  نگاه 
  بـراي   اهمیتـی   اگرچـه . قـرار داشـتند    ممتاز حکومتیو   رسمی  از حوزة  خارج  آمدند که شمار می به  کسانی  هاي دیدگاه  بازتابنده
امـا  . کننـد   خـود را بیـان    نسـبتاً پختـۀ    هـاي  توانستند دیـدگاه  می  در مواردي  نبودند، لیکن  قائل  و پزشکان  ، حقوقدانان بازرگانان
  شـدند و بـه   منتشـر مـی    انگلیسی  خوانندگان  براي  مطبوعات. کرد می  حس  را بر مطبوعات  فشار شدیدي  اعمال  ، لزوم حکومت

  هاي روزنامه  مطالب  ها چکیدة از روزنامه  بسیاري. داشتند  معاصر در بریتانیا گرایش  نگاري روزنامه  در حوزة  رایج  مزایا و معایب
معاصـر خـود در     تمطبوعـا   بـه   تا حـد زیـادي    در انتقاد از حکومت  حتی  مطبوعات  این. ها بودند آن  یا تجدید چاپ  انگلیسی

  .بودند  بریتانیا شبیه
  انـد در حرفـۀ   گفتـه   که  برجسته  و فردي  نگار واقعی روزنامه  ، نخستین باکینگهام  جیمز سیلک  نوزدهم  قرن  اولیۀ  هاي در سال

در هند   مطبوعات  آزادي  عانمداف  او را از نخستین  نهرو که  جواهر لعل. ظهور کرد  سرآمد بود، در کلکته  زمان  آن  نگاري روزنامه
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  کلکتـه   نامۀ وقایع  سردبیر مجلۀ  عنوان به 1818  او در سال» . است  کشور زنده  این  مردم  هنوز در خاطرة  وي«: گوید می  دانست می
(Calcutta Chronicle)  هـا   آن  از منـافع   حمایت ها و دیدگاه  تبلیغ  و در جهت  کلکته  بازرگانان  با حمایت  مجله  این. هند آمد  به

  هـاي  اخبـار و دیـدگاه    رسید، حاوي  فروش  به  کلکته  هاي در خیابان 1818اکتبر   در دوم  ، که آن  شمارة  اولین. کار کرد  به  شروع
،  سازي ، شایعه رفریبپ  در فضاي  باکینگهام. بود  حک  مجله  این  بر پیشانی  سردبیر با ذوق  مهر یک. بود  و ادبی  ، بازرگانی سیاسی

  کـه   داشـت   و شـهرت   کرده  زیاد مسافرت  عربی  کشورهاي  او به. دمید  تازه  ، نفسی اروپایی  متأثر از اجتماع  و القیدي  پروایی بی
  محققـی   باکینگهـام . بود  غربی  و تمدن  از فرهنگ  وي  مصري  هموطنان  مند کردن ، در بهره ، سیاستمدار مصري مشاور محمدعلی

منظـور   بـه   و بـالون   اسـب   بـدون   هـاي  بخار، کالسکه  هاي کشتی  کرد و به می  کاوش  و ادبیات  شناسی انسان  هاي در رشته  بود که
  افـرادي   وي. کـرد  مـی   مطالعـه   با دقـت   زیست ها می آن  در میان  را که  مردمی  و رسوم  او عادات.  داشت  عالقه  سریع  ونقل حمل
منظور خود در هـر    بیان  براي  شخص  این. کرد می  معرفی  اش خوانندگان  را به  ایروینگ  و واشنگتن  و والتر اسکات  ایرونمانند ب

هـا و   هـا، یونـانی   ، رومـی  پوسـتان  هـا، سـیاه   میمون  چهرة  حاالت  مقایسۀ  کرد و به می  استفاده  ها و نمودارهایی از نقشه  موضوعی
قـرار داد تـا     متـوازنی   در ترکیـب   خبرنگـاران   هـاي  را با اخبار و نامـه   چهره  نمودارها و حاالت  او این.  ختپردا ها می امریکایی
،   هـایکی   گـازت    ویـژه  به  اولیه  هاي روزنامه  مرسوم  کامالً با شیوة  سردبیر که  به  نامه  بخش. ببرد  اخیر را از بین  مطالب  خشونت
  .آمد شمار می به  مجله  تمایز چشمگیر این  ، از وجوه داشت  مغایرت

  مـردم   زنـدگی   بـه   وي.  محلی  زندگی  و آیین  ورزید تا بر آداب تأکید می  محلی  و احوال  تر بر اخبار و اوضاع بیش  باکینگهام
  کلکتـه   بـه   باکینگهام  از اینکه  قبل. داد می  نقد اهمیت  ، به و هتاکی  پرخاشگري  جاي و به  اجتماعی  تا چرخۀ  داشت  تر عالقه بیش

تـأثیر   تحـت   در کشـورش   را کـه   هـایی  نشـریه   چکیـدة   اش رو، در روزنامـه  بود و از همین  ویگ  عضو حزب  بیاید در انگلستان
  در ایـن   نآ  و وظیفـۀ   پسـتی   خـدمات   به  نسبت  دولت  توجهی بی  تر به بیش  هایش سرمقاله. کرد می  بود، چاپ  ویگی  هاي دیدگاه
  هـاي  آیین  کردن  ، در محکوم عالوه  به.  داشت  اختصاص  انحصاري  از سیاست  دولت  و برحذر بودن  نظامی  ، استقرار دولت زمینه

  خـود راه   بـه   اي هـا واهمـه   آیـین   ایـن   اجراي  به  دادن  و خاتمه  در جلوگیري  دولت  توانایی  و عدم  ∗  ساتی   چون  هندي  خاص
هـا را در   از آن  اي کـرد و خالصـه   مـی   مبـذول   خاصی  توجه  و فارسی  بنگالی  در مجالت  مطرح  هاي اخبار و دیدگاه  به. داد ینم

  هنـد و ضـرورت    عقاید مـردم   ها، حقانیت بود و از حضور آن)  هندي(  بومی  مطبوعات  دوست  وي. داد خود انتشار می  روزنامۀ
  : او نوشت. کرد می  دفاع  ابراز آن

  خاطر محصـولی  به  ، بلکه نیست  محصوالت  این  یا ناپختگی  ذاتی  از ارزش  ناشی  داریم  بومی  نقد مطبوعات  موضوع به  که  اشتیاقی 
  تاز سـر غـرور و نخـو     کـه   هـایی  ، ما از تالش بنابراین. تولید خواهند کرد  بلوغ  مرحلۀ  به  از رسیدن  پس  مطبوعات  این  که  است

و   در مـدارس   واالتـر از آنچـه    اهـدافی   قطعاً براي  شرقی  هاي زبان.  گیرد متأسفیم می انجام  مطبوعات  و تحقیر این  منظور تخفیف به
  نقـدهاي   کننـد از طریـق   فکر مـی   که  کسانی. اند وجود آمده ، به شده  گردآوري  لغت  هاي شود یا در فرهنگ می  ها فراگرفته دانشکده

  دوران  هـاي  لکنـت   خاطر آورند کـه  اند، باید به داده  هستند نشان  راه  در ابتداي  که  شرق  ملل  خود را بر مطبوعات  برتري  خانهگستا
  . و بلوغ  پختگی  دوران  فصاحت  که  است  قدر شیرین همان  اندیشان نیک  براي  صباوت

  
  گـذار کنگـرة   بنیان  هیوم  اکتاوین  آلن  که  گونه همان.  ایم نگفته  ر هند بود گزافهد  نگاري رشد روزنامه  مشتاق  باکینگهام  اگر بگوییم

  عمالً مطبوعات  بود که  با ظهور باکینگهام.  هند است  نگاري نیز پدر روزنامه  حقیقتاً باکینگهام  هند است  گرایی هند، پدر ملی  ملی
  عمـومی   کرد بر هـدایت  می  هند فعالیت  نگاري در روزنامه  وي  که  کوتاهی  رةرا آغاز کردند و در دو  عمومی  بر سر مسائل  بحث
  بـه   از باکینگهـام   قبل  دو سال  که  روي  موهون  راجا رام.  گماشت  همت  افکارعمومی  و تربیت  دولتی  و کارگزاران  ساالران دیوان

                                                 
∗ Sati  ـ م .شد از مرگ شوهر، زن حق حیات نداشت و باید همراه با شوهرش سوزانده میرسمی بوده است در میان هندوها که بعد.  
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و پرشور را   آتشین  اي روحیه  نیز در نهاد وي  و خود باکینگهام  ار گرفتاو قر  تأثیر استعداد سردبیري بود عمیقاً تحت  آمده  کلکته
  . یافت

  : او نوشت.  دانست می  اساسی  و محو نادانی  دانش  ترویج  دار را براي هدف  مجلۀ  وجود یک  باکینگهام   
  حمایـت   قدر شایستۀ افزاید، همان می داید و دانشز می  نادانی  که  داري هدف  باشد، مجلۀ  و مصیبت  آفت  و نادانی  برکت  اگر دانش 

  گونـاگون   هـاي  هـا شـاخه   آن  ، همگـی  بنـابراین . اند شده  منظور تأسیس  همین  به  که  دیگري  عمومی  و نهادهاي  مدارس  که  ماست
  تأثیر مطبوعات  شوند، حتی  هدایتو   ریزي برنامه  ارزشمند واحدي  اهداف  سوي  دو به  از این  هر یک  چنانچه. اند واحدي  درخت
  دو عنصـر بـه    اتحـاد ایـن  . نیز خواهد بـود   مؤثرتري  محرکۀ  و عامل  خواهد داشت  تري بیش  و دامنۀ  گستره  مراکز علمی  به  نسبت

شـود    ملتی  دارد نصیب  کانام  که  است  امتیازي  ترین شاید بزرگ  جامعه  در کل  تحقیق  و روحیۀ  مطالعه  به  عالقه  منظور برانگیختن
  .باشد  شایستگی  به  نیل  در جهت  الزم  از تکالیف  نیز باید یکی  حس  این  ، ارضاي و بنابراین

  

عقایـد موجـود     در زمینـۀ   سپس  کرد که  را مطرح  هایی آمد و دیدگاه شمار می به  مطبوعات  آزادي  سرسخت  از مدافعان  یکی  وي
  : نوشت  وي. آید می  حساب به  انقالبی  رشینگ  مطبوعات  دربارة

رسـد،   مـی   آدمی  ذهن  به  مطلقه  هاي اقتدار در حکومت  از اعمال  ناشی  الینفک  هاي تباهی  منظور کنترل  به  که  هایی حل راه  در میان 
از   و رفتارشـان   شـده  ها دوختـه  آن  به  ر اطرافها د بدانند چشم  افرادي  هرگاه...  نیست  قیاس  قابل  مطبوعات  با آزادي  حلی راه  هیچ

پاید و  ها را نمی آن  عمل  کس بدانند هیچ  که کنند تا زمانی می تر عمل تر و دقیق قرار دارد، درست  بین زیر ذره  و دشمن  دوست  سوي
مـورد    بزنـد تـا اینکـه    عمـل   به  دست  کسی  ترلکن  بدون  که  تر است قبول  قابل  انسان  براي  چون  البته. کند نمی  ها سؤال از آن  کسی

خواهد   چنین  گمان مورد تردید قرارنگیرد بی  اش در برابر همنوعان  باشد که  را داشته  آن  قدرت  قرارگیرد، هرکسی  دیگران  سرزنش
  به  که  کسانی  ویژه اقتدار، به  صاحبان  ، کلیۀ بنابراین. کند می  وضع  قدرت  این  را در برابرِ اعمال  هایی محدودیت  که  است  قانون. کرد

و در   قـانون   بـه   از عمل  بخش  افتد از این می  لرزه  به  شان حاکمیت  آزاد پایۀ  بحث  دانند با طرح می  که  اند و افرادي استبداد گراییده
آیند ـــ   می  حساب  به  عمومی  کارگزاران  رستکارتریند  ــ که  انگلیسی  قضات  حتی. بیزارند  آن  دلسوز و مصمم  ، از مجریان نتیجه
  هـاي  پایه  تحکیم  اند به نشسته  انگلستان  و مجلس  حکومت  بر کرسی  که  شود کسانی  روشن  ، چنانچه حال. اند متمایل  قدرت  نیز به
، در  صـورت   دور هسـتند؟ در ایـن    وابسـتۀ   در مناطق  که  قضاتی  و رفتاري  روحی  خواهد بود وضع  دارند، چگونه  گرایش  قدرت
  آزاد یا مردمی  مطبوعات  ، فقدان هایشان و نورچشمی  با فرمانداران  خصوصی  وقفه بی  کنند مراودة وآمد می رفت  که  کوچکی  محافل

،  طریق  هزاران  به  آنان  آسایش  زدن رهمب  براي  فرمانداران  باد انتقاد گیرند، قدرت  را به  قرار دهند و آنان  را مورد سؤال  مسؤولین  که
خطر   ها را به موجود آن  خود تا دستاوردهاي  اطرافیان  خشنود ساختن  به  و اشتیاق  رخوتناك  و هوایی  در حال  طلبی راحت  به  عشق

خـود    وظـایف   دادن  را از انجـام   قضاتو   داده  هم  دست به قدرتمند دست  عوامل  این  تمامی  آتی  ترقی  راه  نیندازند و هموار کردن
  انتظـاري   چـه   افـرادي   ، از چنین شرایط  در این. امور را در اختیار دارند  زمام  که  قرار داده  کسانی  دست  ها را آلت و آن  دور داشته

  در دسـت   دلیلـی   مورد دو فـرد هـیچ   در  قانون  دقیق  شد اگر در اجراي می  چه  ، یعنی است  منوال  بدین  ؟ چرا وضع داشت  توان می
در   محـض   و فرمانبرداري  تسلیم. خواهد آورد  را فراهم  حاکمههیئت   و نارضایی  ناخشنودي  صادرشده  تصور شود رأي  نباشد که
  کلـی   اي قاعـده   این و  او باید صادر شود برقرار است  و معارض  قدرت  این  باید میان  حکمی  که  مواردي  در تمام  قدرت  برابر این

  . است
  دارد در مـواقعی   وظیفـه   تقوا و عدالت  شیفتۀ  انسان. شود  شمرده  و بایدمغتنم  است وتصادفی  اتفاقی قاعده از این  استثنایی  هرگونه

بـا    انسـانی   هرگاه. برساند  دیگران  گوش  دیگر به  ممکن  خود یا هر وسیلۀ  را با فریاد پرطنین  آید، آن می  پیش  استثنایی  چنین  که
  در قبـال   خویش  وظایف  دادن انجام  براي  کافی  و جسارتی  حقایق  به  بردن پی  براي  عمیق  استوار با درکی اي واال و اراده اي اندیشه

از   اسـت   ممکـن   جا کـه  ا آنزنند و او را ت  حلقه  دارند تا گرد وي  تقوا وظیفه  شیفتۀ  پاکدامن  هاي شود، انسان  یافت  اش همنوعان
  .کنند  قدردانی  از وي  و احترام  ، همدردي دارند و با ستایش نگه  در امان  گزند دشمنان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  15875- 6597: صندوق پستی 11خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  asanhe.orgrEmail:info@          neh.orgwww.rasa        88730477: دورنگار 88730413، 88735439: تلفن

25 

  

  در رأس  رو بـود کـه   دیگر روبه  نشریۀ  هشت  شد با رقابت منتشر می  صفحه  دوبار در هشت  اي هفته  که   کلکته  نامۀ وقایع   نشریۀ
  بـریس   خـود بـه    در مقـاالت    کلکتـه   نامۀ وقایع   نشریۀ.  قرار داشت  (Asiatic Mirror)آسیا   آینۀسردبیر   ، (Bryce) بریسها  آن

  ویـگ   حـزب   او بـه   سیاسـی   جـز تعلقـات    چیـزي   وي  گذشـتۀ   دربـارة (داد  را مورد تردید قرار می  وي  کرد و گذشتۀ می  حمله
  هـا را برانگیختـه   آن  ، دشـمنی  مملکتـی   و سایر مقامات  کل  فرمانداري  شوراي  د از اعضايخو  با انتقادهاي  باکینگهام).  دانیم نمی
  و روحـانیون   کلکتـه   اعظـم   اسـقف . از هنـد بودنـد    وي  خواستار اخـراج   عالی  دادگاه  از اعضاي  هند و برخی  کل  دادستان. بود

خـاطر    کـرد آزرده  مـی   مـتهم   هایشـان  و مسـؤولیت   وظایف  گرفتن نادیده  را بهها  آن  که  باکینگهام  از انتقادهاي  آنگلیکان  کلیساي
  .بودند

  آنکـه   جـاي  بـه   حمایتی  برخوردار بود، اما چنین  روي موهون  راجارام  هند و از جمله  روشنفکران  از حمایت  باکینگهام  گرچه
و   او حملـه   بـه   دارول  نـام   بـه   اش از مخالفان  یکی 1819  ر سالد. شد می  تلقی  ضعفی  نقطۀ  وي  شود براي  محسوب  قوتی  نقطۀ

  دادگـاه   بـه   متهم  عنوان را به  بودند وي  کرده  او تنظیم  علیه  که  دادخواستی  طی  حکومتی  بلندپایۀ  مقامات  برخی. کرد  اش مجروح
  تبرئـه   به  باکینگهام  محاکمۀ. کرد  تسلیم  دادگاه  به  وي  ، علیه ینافترا و توه  بر ارتکاب مبنی  نیز کیفرخواستی  کل  دادستان. کشیدند

  سـرانجام   وي  مخالفان. بود  و سنگین  کرد بسیار گزاف  پرداخت  بلندپایه  با مقامات  مخالفت  براي  وي  که  انجامید؛ اما تاوانی  وي
  .کنند  او را از هند اخراج 1823  شدند در سال  موفق

را از هنـد    شخصـی   توانسـتند چنـین   نمـی   حکـومتی   مقامات  خود برگزید که  جانشینی  را به  ـ هندي انگلیسی  یک  باکینگهام
در   گیـري  تصمیم  براي  عالی  دادگاه  صالحیت  در مورد عدم  باکینگهام  جانشین  ادعاي  به  ، با توجه ناگتون مک  قاضی. کنند  اخراج
نیـز    نظر مشـابهی . شود  پیگیري  دار دیگري صالحیت  باید در مرجع  شده  ارائه  کیفرخواست  به  رسیدگی  کرد که  ، اعالم وي  قبال

مجـوز    کـرد اعطـاي    اعـالم هیئـت    این. بود، ابراز شد  شده  متوسل  آن  به  باکینگهام  ، که سلطنتی  حقوقی  مشاورانهیئت   از سوي
در   بـر اثـر انتشـار مقـاالت      اسـت   هنـد ممکـن    مـردم   افکـارعمومی   که  است  ضروري  جهت  در هند از آن  مطبوعات  انتشار به
را   اي روزنامـه   که  در مواقعی  ویژه ، به اخراج  شود و حربۀ  در هند آشفته  رایج  هاي و سایر زبان  زبان ، بنگالی زبان پارسی  مطبوعات

  .نخواهد شد  کنند دیگر مؤثر واقع می  هادار  انگلیس  پادشاه  اعلیحضرت  غیر از اتباع  کسانی
. داد مـی   نسـبت   حکـومتی   دسـتگاه   هـا را بـه   سـامانی  و نابـه   مصـائب   خـود ریشـۀ    هاي در نوشته  بود که  این  باکینگهام  جرم
،  دیـدگان  ستم  حقوق  احقاق  او در راه  هاي و کامیابی  حکومتی  مقامات  قانون  خالف  در مورد اقدامات  وي  وقفۀ بی  هاي افشاگري

،  وي  علیـه   قـانونی   اقدامات  به  هند شرقی  کمپانی  توسل  اصلی  عامل. بود انداخته  مخاطره  را به  هند شرقی  و اعتبار کمپانی  منافع
  بـود کـه    يادار  پسـت   یـک   ، بـه  ، دکتـر بـریس   پرسـبیتري   رهبر کلیساي  غیرقانونی  در مورد انتصاب  وي  بود که  هایی افشاگري
  جدید مطبوعـات   قانون  با استناد به  هندوستان  فرماندار کل.  داشت  را برعهده  دولت  دفتري  افزار و وسایل نوشت  تهیۀ  مسؤولیت

را   اي یا نشـریه   هر روزنامه  انتشار و توزیع  ، ممنوعیت قانونی  با تصویب  حال درعین  دولت. را صادر کرد  باکینگهام  اخراج  حکم
  لـرد آمهرسـت    انتصـاب   درپـی    کلکته  نامۀ وقایع  نشریۀ  سرکوبی  براي  بعدي  تالش. کرد اعالم  دانست می  صالح  فرماندار کل  که
از   وي  بـود اخـراج    ـ هندي   انگلیسی  فردي  نشریه  سردبیر این  جا که از آن  ولی. آغاز شد  جدید هندوستان  فرماندار کل  عنوان به

بـا    وي  گرچه. شد  و زندانی  بازداشت  آرنوت  نام  به  نشریه  این  از دبیران  یکی. میسر نبود  و محاکمه  قانونی  تشریفات  بدونهند 
ام  از مدتی  پس  آزاد شد ولی  از زندان  انگلیس  از دربار پادشاه  دادخواهی   انگلیس  به  و با کشتی  را بازداشت  هند مجدداً وي  حکّ

را خـود    سفر دریایی  سنگین  شد، اما از او خواستند تا هزینۀ می  اعزام  انگلیس  از هند به  زندانی  عنوان به  وي  گرچه. کردند  ماعزا
  داماد باکینگهـام   سردبیري  ها بعد بار دیگر به سال  شد تا اینکه  توقیف   کلکته  نامۀ وقایع  ، نشریۀ تحوالت  این  درپی. کند  پرداخت
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ها  کرد و سال  شکایت  و پارلمان  هند شرقی  کمپانی  مدیرةهیئت   اعضاي  خود، به  نشریۀ  در مورد توقیف  باکینگهام.  نتشار یافتا
  .کند  ها دریافت از آن  خسارت  عنوان به  استرلینگ  لیرة 200  مبلغ  به  اي ساالنه  مقرري  کشید تا توانست طول

  : است  کرده بیان  صورت  این  به  هند داشته  نگاري در روزنامه  باکینگهام  که را  مهمی  نقش  هندي  مورخی
  را بـراي   پیشـگامی   خصوصیت  بود که  کسی. و نقاد بود  وجوگرانه جست  او مظهر روحیۀ. کرد  تبدیل  مردم  آینۀ  را به  روزنامه  وي 

  وي  را کـه   اي شـعله   بدهد، اما نتوانست  عبرتی  درس  دیگران  به  خواست می  يبا تبعید و  اداري  دستگاه. آورد  ارمغان  ها به روزنامه
  شـده   نگـار زاده  روزنامه  از مادري  بود و گویی  ذاتی  مند از نبوغ بهره  نگاران روزنامه  از جمله  باکینگهام. کند  بود خاموش برافروخته

  .بود
  

  برخی  ، با اعتراض حاکمههیئت   از دیدگاه  نامطلوب  نگاران روزنامه  شد و نیز اخراج می  اعالم  مطبوعات  علیه  که  هایی محدودیت
بـود    افراد سر چارلز فـورِبس   این  از جملۀ. رو شد روبه  هند شرقی  کمپانی  از مقامات  برخی  ، از جمله با وجدان  هاي از انگلیسی

  کـرده   در ماراتا را تـأمین   سر آرتور ولزلی  هاي جنگ  و هزینۀ  ستانده  وام  دیانشد از هن می  بود و گفته  کرده  خدمت  در بمبئی  که
نیـاز    شدید پارلمـان   مداخلۀ  در هند به  دولت  اقدامات  که  گفت  انگلیس  عوام  در مجلس  سخنانی  طی 1825  در سال  وي.  است
و   را مرتبـاً بازداشـت    اعتنا مانـد و افـزود افـراد بـومی     بی  در برابر آن  توان نمی  که  است  اي گونه به  فعلی  شرایط  گفت  وي. دارد

  از رهبـران   یکی  وي  گفتۀ  به. باشد  وجود داشته  در مورد آنان  دادرسی  اجراي  به  امیدي  ترین کوچک  آنکه  کنند، بدون می  زندانی
  وي.  اسـت   نظـر بـوده   تحـت   اش در خانـه   سـال   پانزده  داشتند، مدت  وي  به  اش رعایاي  که  اي و عالقه  عشق  علت  تنها به  بومی

  .کرد  توصیف " مورد و مضحک بی"را   مطبوعات  علیه  شده  اعمال  هاي محدودیت
  ، حسـابدار و رئـیس   ارتـش   جراح  هیوم  جوزف  برخاست  مطبوعات  از آزادي  هواداري  به  که  انگلیس  دیگر از مقامات  یکی

  معرفت  ، تعالی خوب  دولت  یک  موفقیت  آزاد به  مطبوعات  اندازة  تواند به چیز نمی هیچ  بود که  عقیده  براین  وي. بود  پست  ادارة
خـود را در    قلبی  خطر تبعید، احساسات  به  در دادن  تن  تواند بدون نمی  کس در هند هیچ  که کند، درحالی  کمک  اخالق  و ارتقاي

و   و دسـتور اخـراج    اسـت   خـود گرفتـه    به  ابعاد خطرناکی  و وحشت  ایجاد رعب  سیاست  گفت می  وي. بروز دهد  نسرزمی  این
.  اسـت   نبـوده   ابعـاد شـاهدش    خود هرگز در ایـن   تاریخ  هند در طول  که  وضعی: شود صادر می  از دیگري  پس  تبعید افراد یکی

  مطبوعـات   علیه  شده اعمال  هاي با محدودیت  در مخالفت  اي مقاله  نوشتن  دلیل ، به نظام  پیاده 24  هنگ  ، جمعی رابینسون  سرهنگ
در   بـود مطبوعـات    نوشـته   مقالـه   در ایـن   وي. شد  اخراج  بود از ارتش  شده  چاپ  کلکته  از نشریات  در یکی 1822  در سال  که

  بنگـال   قـوانین   مؤثرتر و مفیدتر از تمام  و کالهبرداري  غیرقانونی  ، تجارت انونق  خالف  ، اقدامات از قدرت  با سوءاستفاده  مقابله
  .اند بوده

  و پیک  بمبئی  گازت   دو روزنامۀ  مالکیت  واردن  فرانسیس  نام  به  فرمانداري  شوراي  از اعضاي  یکی  در بمبئی 1823  در سال
سـر  . منجـر شـد    بروز جنجالی  امر به  انتقاد کرد و همین  قضایی  از دستگاه  وي  ايه از روزنامه  یکی.  را در اختیار داشت   بمبئی

  گازتدر    انتشار یافته  مقالۀ  هند، خواست  ، فرماندار کل استون الفین  استوارت  ، از سرمونت عالی  دادگاه  ، از قضات ادوارد وست
  در مـورد نحـوة    مقالـه   کـرد در ایـن    اعـالم   وي. کند  بود مطالعه  انتقاد شده  اهدر دادگ  وي  دادرسی  نحوة  به  در آن  را که   بمبئی

  مراحـل . کنـد   را تـوبیخ    بمبئی  گازتسردبیر   گرفت  تصمیم  هندوستان  فرماندار کل.  است  شده  عنوان  نادرستی  مطالب  دادرسی
را   وي  اظهـارات    بمبئـی   گـازت    اظهـار داشـت    وي.  یافـت   دامهسر چارلز چمبرز ا  ریاست  به  ماجرا در دادگاهی  این  دادرسی
  اظهـارات   تحریـف   بـه   علنـی   اعتـراف   تا ضـمن   ، خواست  بمبئی  گازتفیر، سردبیر  .  جی.  فرماندار از س.  است  کرده  تحریف

در   کـه   دادرسـی   از جریـان   قسـمتی   بـه   وطمرب  گزارش  الي کرد تا در البه  سردبیر موافقت. بخواهد  پوزش  چمبرز رسماً از وي
  راضی  گازت  سردبیر بمبئی  خواهی معذرت  فرماندار از نحوة. کند  خواهی معذرت  عالی  دادگاه  شد، از قاضی منتشر می  مطبوعات
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  جـا کـه   از آن. بگـذارد   ودیعه  ههزار روپی 30  کند یا اینکه  او دستور داد یا کشور را ترك  او را لغو کرد و به  اقامت  نشد و پروانه
  .شد  از هند اخراج 1824  سال  نبود در ژوئیۀ  تضمینی  چنین  سپردن  قادر به  وي

صـادر    هنـد شـرقی    کمپانی  مدیرةهیئت   اعضاي  از سوي 1825  در سال  بود که  رویداد فرمانی  این  از پیامدهاي  یکی   
  صـرفاً بـه    ها که ، جز آن نشریات  مالک  سردبیر و چه  عنوان به  ، چه ارتباطی  از هرگونه  شرکت  این  کارکنان  فرمان  این  برطبق. شد

  هـاي  از روزنامـه   در یکـی   فرمـان   این  درخصوص  اي در مقاله  باکینگهام  سیلک. شدند  داشتند، محروم  اختصاص  یا علوم  ادبیات
  : نوشت  لندن

  کارکنـان   ارتبـاط   و صـدور دسـتور ممنوعیـت     هند شـرقی   کمپانی  مدیرههیئت   اعضاي  د مالیمپیشنها  در راستاي  بمبئی  حکومت
)  ظـاهري   کـم  دسـت (  واگـذاري   بـراي   الزم  فرصـت   واردن  ورزید تا آقاي  تعلل  ماه  ، شش و غیرعلمی  غیرادبی  با نشریات  کمپانی
  .باشد  بود، در اختیار داشته  تصمیمی  ذ چنیناتخا  عامل  در واقع  خود، که  مالکیت  تحت  روزنامۀ

  

  مالکـان   واقعـی   اسـامی   ثبـت   آن  شـدن   مورد اجرا درآورد، زیرا با پیـاده   را به  دستورالعمل  این  مستقر در هند با اکراه  دولت
،  دسـتورالعمل   ایـن   با اجراي. شد ر میمنج  داشت  جریان  مدیدي  مدت  که  اي دوگانه  نظام  افشاي  ضرورتاً به  ها در بمبئی روزنامه
  ها کـامالً در اختیـار دوسـتان    آن  مالکیت  ، که قلمرواش  مطبوعات تحت  بر آزادي مبنی  استون  فرماندار الفین  ادعاي  بودن  پوشالی
،  یاد شـده   دستورالعمل  ا اجراي، ب براین عالوه. رسید می  اثبات  کردند، به می  عمل  وي  خواست  طبق  و بالطبع  قرار داشت  خودش
و . شـد  فیـر انجامیـد افشـا مـی      آقـاي   اخراج  صدور حکم  به  که  دادگاه  کاري و خالف  در برابر سوءاستفاده  روزنامه  این  کوتاهی
  گرفـت  مـی   ها سرچشـمه  آن  کنترل  تحت  هاي از روزنامه  ، که واردن  و آقاي  استون  الفین  به  ها نسبت گویی تملق  ، تمامی سرانجام

  مطبوعـات   آزادي  در جهـت   گامی  که  دیگر، هر سیاستی  و مالحظات  فوق  دالیل  به. شد برمال می  دستورالعمل  این  بر اثر اجراي
  .شد می  هند مواجه  حکومت  کامل  شد با اکراه می  تلقی  در انگلیس  مطبوعات  آزادي  سبک  در هند به
  دادگـاه "  بـه   تصـویب   را بـراي   قـانونی   بمبئـی   ، حکومـت  هند شرقی  کمپانی  مدیرةهیئت   رالعملصدور دستو  درپی   

هـر    توانست شد و فرماندار می می  امتیاز ممنوع  جز صاحبان  افرادي  توسط  انتشار روزنامه  آن  براساس  پیشنهاد کرد که " سلطنتی
  هـیچ   بمبئـی   کـرد در ایالـت    ، اعـالم  سلطنتی  دادگاه  ، رئیس سر ادوارد وست. لغو کند را  بداند، امتیاز انتشار آن  صالح  که  موقع
  پیشـنهادي   ، بـا مقـررات   دلیـل  همـین  بـه . کنـد  را توجیـه   مطبوعات  علیه  محدودیتی  چنین  بتواند برقراري  وجود ندارد که  عاملی

  کـه   در زمـانی   مقرراتـی   چنین  اجراي  گفت  سلطنتی  دادگاه  رئیس  از موضع  سر چارلز چمبرز با حمایت. کرد  فرماندار مخالفت
از   آنکـه   جـاي  بـه   غیرموجـه   اقـدام   مورد نخواهد بود و هرگونه فشار بی  جز اعمال  ، چیزي حکمفرماست  بر بمبئی  کامل  آرامش

شـدید    ناخشنودي  رغم به  سلطنتی  دادگاه. کرد ایجاد خواهد  تري بزرگ  کند احتماالً مشکالت  ناگوار جلوگیري  بروز رویدادهاي
خـود در    نظریـات   در توجیـه   اسـتون   الفـین . داد  رأي  مطبوعات  آزادي  محدودیت  منجر به  مقررات  وضع  ، علیه بمبئی  حکومت

  :کرد می  استدالل  ها چنین روزنامه  فعالیت  درآوردن  نظم  و به  محدود کردن
  بـوده   تـدریجی   و رونـد آن   بوده  گام هم  مردم  کشور و آگاهی  با رشد و توسعۀ  از مطبوعات  گیري بهره  انجه  در سایر کشورهاي 

  دلیـل  بـه   تأثیرشـان   ، کـه  آسـیایی   هـاي  ها و تعصب با پیشداوري  مقابله  براي  اروپایی  شدة تلطیف  هاي در نظریه  و ما ناگزیریم  است
  چنـین   ، تحـت  شـده  شمشـیر تصـرف    ضـرب   بـه   را که  کشوري  توان آیا می.  ، تجدیدنظر کنیم است  دوچندان  مردم  ناقص  آموزش
  کرد؟  حفظ  طوالنی  مدتی  براي  شرایطی

  

  ارتقـاي   بـراي   مطبوعـات   فعالیـت   بـه   بخشیدن  نظم  ، معتقد بود که حکومتی  سرشناس  دیگر از مقامات  مونرو، یکی  سر توماس
  : گفت  وي.  است  هند ضروري  مردم  سالم  سیاسی  آگاهی
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  اشتیاق... آورند   در کنار یکدیگر دوام  طوالنی  مدت  توانند براي دارند و نمی  منافات  کامالً با هم  بیگانگان  آزاد و سلطۀ  مطبوعات 
کند در   رسوخ  ارتش  به  از آنکه  باید قبلآید  پدید می  معرفت  با پیشرفت  در هر کشوري  که  خودي  حکومت  و برقراري  استقالل  به

  تمـامی   هویت بی  تا انتشار مطبوعات  دهیم  اجازه  اروپایی  از سردبیران  خاطر وجود چند تن اگر ما تنها به. پیدا کند  رواج  مردم  میان
  را در میـان   خـود بـذر نارضـایتی     دسـت  بـه  کنند  اند مخدوش قائل  و اقتدار اروپاییان  خصوصیات  براي  بومی  مردم  را که  احترامی
  . باشیم  در امان  آنان  از شورش  توانیم و هرگز نمی  ایم پاشیده  بومی  نظامیان

  

  :نویسد او می.  است  داده  ارائه  دوره  این  هند در خالل  مردم  زندگی  از شرایط  اي تصویر تیره  انگلیسی  از نویسندگان  یکی
  هنـد و انگلـیس    ، بـراي 1828  هنـد در سـال    فرماندار کـل   سمت  به  بنتینک  ماراتا و ورود لرد ویلیام  هاي جنگ  بین  سالۀ ده  دورة 

تنهـا در    نـه . خـود رسـید    اوج  بـه   دوره  ایـن   امـور در خـالل    سامانی و نابه  سوءمدیریت. شود می  محسوب  و تاري  تیره  هاي سال
،  و نـامرئی   عاطفـه  ، بی خودکامه  غایت  به  حاکمیتی  هند شرقی  در سراسر قلمرو کمپانی  هند بلکه  ربغ  تسخیرشدة  تازه  هاي ایالت

مقصـد    را بـه   هند شرقی  کمپانی  کنترل  تحت  مناطق  بومی  مردم. کرد می  کشور را قطع  حیاتی  شریان  رحمانه بی  هاي با اخذ مالیات
  بـود کـوچ    مقـر فرمانـداران    کـه   شـهرهایی   ها، بـه  بر ایالت  حاکم  ومرج فرار از هرج  یا براي کردند می  دیگر خود ترك  هاي ایالت

  در قالب  هند را که  مردم  دسترنج  از دیگري  پس  ها یکی و کشتی  نداشت  تجارت متداول هاي شیوه به  شباهتی دادوستد هیچ. کردند می
  ارمغـان   هنـد بـه    مـردم   بـراي   چیـزي   در بازگشت  آنکه  کردند؛ بدون می  حمل  انگلیس  خود بهبود با   رفته  تاراج  به  از آنان  مالیات
بـا    در کلکتـه   شـدند، اکنـون   منتشـر مـی    عادي  قوانین  لواي  تحت  ففط  لرد هیستینگ  فرمانداري  در زمان  هند که  مطبوعات. آورند

  .بودند  درآمده  هند شرقی  انقیاد کمپانی  کرد تحت می  انتشار الزامی  را برايمجوز   کسب  که  مطبوعات  ظالمانۀ  قانون  تصویب
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3  
   روي  موهون  راجا رام

  
  یـک   قـول   بـه .  اسـت   هنـد یـاد کـرده     گذار مطبوعات بنیان  عنوان به) 1772ـ   1833(  روي  موهون  نهرو از راجا رام  جواهر لعل

  هرچـه   بخشـیدن   آگـاهی   روي  موهـون   اصـلی   انگیـزة . باشـد  "عصر جدید  هندي"  نخستین  روي  اید موهونش«دیگر   نویسندة
  اصـالحات   از مبـارزان   هنـد و یکـی    مطبوعـات   آزادي  قهرمـان   اولـین   وي. »بود  نوزدهم  قرن  اول  هند در نیمۀ  مردم  تر به بیش

  گـذاري  خـود پایـه    که  متعددي  در نشریات  و فرهنگی  اجتماعی  نوزایی  در راه  بود که  او کسی. آید شمار می دیار به  آن  اجتماعی
و   ، سانسـکریت  ، عربـی  فارسـی   هـاي  بـود زبـان    دنیا آمده به  برهمن  اي در خانواده  که  روي  موهون. کرد می  فرسایی بود قلم  کرده

  خـود را وقـف    زندگی  بتواند تمامی  آنکه  بعدها براي  درآمد، ولی  د شرقیهن  شرکت  خدمت  ابتدا به  وي.  را فراگرفت  انگلیسی
  هـایی  آیـین   هندي  هاي و بت  خدایان  انواع  پرستش  که  داشت  عقیده  وي. کرد  گیري خود کناره  کند، از مقام  اجتماعی  اصالحات

  . است  شده  هندو اضافه  اصیل  مقدس  هاي کتاب  به  که  است
را   Sambad Kaumudi (Moon of Intelligence)))   ماه هوشیاري(    سمباد کائومودي   روزنامۀ 1821  در سال  روي  نموهو
را   آن  (Samachar Chandrika)سـاماچار چانـدریکا      نـام   بـه   دیگـري   روزنامۀ  رقابت  دلیل بعد به  سال  منتشر و یک  در کلکته

) اخبـار   آینه( االخبار   مرآت   نامۀ هفتۀ 1822  در سال  روي.  را از سرگرفت  و انتشار آن  داً چاپمجد 1823  در سال. کرد  تعطیل
. کـرد   تعطیـل   بـر انتشـار مطبوعـات     حـاکم   مقـررات   بـه   اعتـراض   نشانۀ  بعد به  را در سال  منتشر کرد، اما آن  فارسی  زبان  را به

  ایـن   هـاي  شـد بارهـا از نوشـته    مـی   اعمال  بر مطبوعات  که  هایی محدودیت  ، در توجیه بنگال  ، فرماندار حکومت لی بی  باترورث
) 1«: ذکـر کـرد    دلیـل   سـه   خـودش   دسـت  خود بـه   نامۀ هفته  کردن تعطیل  در توجیه  روي. بود  کرده  استفاده  زبان فارسی  نامۀ هفته

  دولتـی   مقامـات   بـه   امتیـاز انتشـار نشـریه     دریافـت   براي  فراد انگلیسیتواند همانند ا نمی  فرد هندي  جدید، یک  قانون  براساس
رفتـار    کـه   کسـانی   ، از سـوي  محتـرم   قاضـی   در حضـور یـک    علنی  دادگاه  در یک  نگاران سوگند روزنامه  اداي) 2کند؛   مراجعه

  ناشـی   حقارت  از تحمل  پس  حتی) 3شود؛  می  قیتل  سرزنش  بسیار تحقیرآمیز و قابل  نظر دارند اقدامی خود را تحت  همسایگان
شـود   مـی   ، سـبب  دولتـی   مقامـات   از جانب  امتیاز نشریه  درپی پی  سوگند، توقیف  و اداي  صدور امتیاز انتشار نشریه  از استدعاي

  ».زند می  رهمرا کامالً ب  آدمی  فکري  آرامش  نگرانی  بنگرند و همین  حقارت  دیدة  به  انسان  به  جهانیان
  روي  موهـون   رام. شد  از کشور اخراج 1823  در سال  باکینگهام  سیلک  بود که  جدید مطبوعات  قانون  مفاد همین  با استناد به

  دادگـاه   بـه   جدیـد مطبوعـات    مقررات  خود، علیه  ، مشاور حقوقی فرگوسن  از طریق  اي هند شکوائیه  مردم  از سوي  نمایندگی  به
  ایـن   وجـود نـدارد، بـه     آزادي  کـه   آزاد در نظـامی   مطبوعـات   شکنی قانون  بهانۀ  ، به ناگتون  مک  اما قاضی. کرد  هند تسلیم  لیعا

  اجتمـاعی   اصالحات  در زمینۀ  وي  تبلیغات  را که  اروپاییان  و جامعۀ  دولت  ابتدا مخالفت  از همان  روي. اثر نداد  ترتیب  شکوائیه
  برخـی .  داشتند برانگیخـت   وحشت  اجتماعی  اصالحات  اجراي  او براي  دانستند و از سرسختی خود می  را مغایر منافع  و مذهب

  داشـتن   اتهـام   بـه   کمپـانی   هنـدي   از کارکنان  اي عده  آزار و اذیت  پرداختند و به  چینی دسیسه  به  روي  علیه " کمپانی"  از کارکنان
. بودنـد   شدیداً بـدبین   روي  هاي فعالیت  به  نسبت  انگلیس  ، حکومت در مجموع. پرداختند  با روي  خویشاونديیا   دوستی  رابطۀ

  .دارد  هند منافات  مردم  با دیدگاه  هایش دیدگاه  که  نگریست می  فردي  عنوان به  روي  بر هند به  حاکم  تشکیالت
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از   برخـی   منفـی   ، واکـنش  کمپانی  مقامات  بر مخالفت عالوه  مطبوعات  در زمینۀ  وي  مستقیم  برد فعالیت  پی  روي  که  هنگامی
  وي  اهداف  در جهت  که  پرداخت  کسانی  تشویق  کنار کشید و به  مطبوعات  دارد خود را از صحنۀ  را نیز درپی  مرتجع  هندوهاي

  شـدیداً اعتـراض    باکینگهـام   سـیلک   اخراج  بود به  ها برقرار کرده آنبا   پیوند مستحکمی  روي  که  هایی روزنامه. داشتند برمی  گام
  سـیطره   کلکتـه   مطبوعـات   بـر جامعـۀ    متمادي  سالیان  شد که  هایی از روزنامه  بسیاري  بخش الهام  روي  موهون  راه  کردند در این

  تاگور، دوست  بودند، دهیرندرانات  گریبان  به  دست  مالی شدید  با مشکالت  و هندي  انگلیسی  هاي روزنامه  که  در زمانی. داشتند
نبـود    کسـی   خـویش   گستردة  هاي و فعالیت  متنوع  عالئق  به  با توجه  روي  موهون.  ها شتافت آن  کمک  ، به روي  و همکار موهون

  .بردارد  از مبارزه  شناختند دست ترا نمیو اف  تهمت  براي  حد و مرزي  که  حقیرش  مخالفان  هاي ها و بدخواهی با دسیسه  که
  :نویسد او می. بود  کرده  جزم  مطبوعات  آزادي  خود را براي  عزم  روي  موهون  رام

باید افراد بتواننـد    دلیل همین و به  بسیار زیاد است  لغزش  احتمال  بزرگ  امپراتوري  امور یک  در ادارة  باید بداند که  زمامدار خوب« 
قیـد و   بـی   در گـرو آزادي   مهم  هدف  این  تحقق. بگذارند  با او در میان  سهولت  دارند به  وي  و دخالت  توجه  نیاز به  را که  یمسائل
  .» است  مطبوعات  شرط

  

و   دکـامگی مهـار خو   براي  جهان  در سایر کشورهاي  که  و مبارزاتی  انگلیسی  ممتاز نهادهاي  هاي باید ویژگی  معتقد بود که  روي
  روي. شـوند   خـود آگـاه    رعایـاي   باید از مصائب  هند بازگو شود و فرمانروایان  مردم  دارد براي  جریان  ومرج از هرج  جلوگیري

  پادشـاه   امیـد بـه    آورنـد چشـم   بار می در هند به  انگلیس  دولت  کارگزاران  خود که  مصائب  جویی چاره  هند براي  مردم  گفت می
در   کلکتـه   عـالی   دادگـاه   از سوي  اش رد دادخواست  به  در اعتراض  انگلیس  پادشاه  خود به  در شکوائیۀ  روي. اند دوخته  انگلیس

  .بود  یاد کرده "اروپا  ناجی"  عنوان به  ، از وي مطبوعات  مورد قانون
و   وطنـی   جهـان   هاي با گرایش  ، انسانی قتوجوگر حقی هندو، جست  طلب اصالح"  عنوان به  روي  از موهون  دیگري  نویسندة

  کـرد یـا از وي   می  گذاري خود پایه  روي  موهون  که  هایی روزنامه.  است  یاد کرده " گیتی  در عرصۀ  ناپذیر آزادي خستگی  قهرمان
از اسـتعمار    روي: کـرد   خالصـه   ینچنـ   توان را می  وي  فلسفۀ. ورزیدند می  مبادرت  روي  سیاسی  فلسفۀ  تبلیغ  گرفتند به می  الهام

  فنـی   دانـش   و جذب  هندوها با غرب  تماس  افزایش  براي  و سرمایه  از دانش  گیري و بهره  اروپاییان  هند توسط  و منطقی  عادالنه
از   امریکـایی   هاي نشین مستعمره  استقالل  معتقد بود که  وي. کرد می  حمایت  تر با انگلیس نزدیک  هاي تماس  و برقراري  انگلستان

  رغـم  و به  لیبرال  محلی  هندوها نتوانند در پرتو حکومت  ندارد که  دلیلی  ، ولی است  گرفته  سرچشمه  محلی  کارگزاران  کاري ندانم
  سـتایش   روي  هاي هاز نوشت  انگلیسی  نویسندة  بنتام  جرمی. نمانند  باقی  انگلیس  امپراتوري  ، در چارچوب عناصر اروپایی  افزایش

او را اثـر    هاي نوشته  طور قطع به  دیدم را نمی  روي  موهون  هندي  اگر نام«: گوید می  انگلیسی  او بر زبان  کند و در مورد تسلط می
  .» آوردم شمار می به  کرده و تحصیل  فرهیخته  انگلیسی  یک  قلم

  نسـبت   حـال  بود، اما درعین  آگاه  خوبی به  داشت  اروپا جریان  ملی  رزهايم  در محدودة  که  سیاسی  از تحول  روي  موهون  رام
کرد هند  می  احساس  وي. بود  کند کامالً واقف را میسر می  تحولی  چنین  گیري شکل  که  هایی شدید هند در زمینه  ماندگی عقب  به

  دسـت  کشـور و بـه    ایـن   و پارلمـان   انگلـیس   پادشـاه   درایـت   باید تحت می  پیشرفته  اي مرحله  به  سیاسی  روند تحول  تا رسیدن
هـا و   در روزنامـه   هنـد، کـه    مـردم   هاي دیدگاه  به  بود که  خواستار آن  حال درعین  روي. شود  اداره  هند شرقی  شرکت  کارگزاران
. شـود   مبذول  و مناسب  دقیق  شود، توجه از میابر  مختلف  هاي در برابر کمیسیون  توضیحات  اداي  هنگام  و به  مستقیم  دادخواهی

  : از نویسندگان  اعتقاد یکی  به
  هند و رهنمودهاي  مردم  هاي و رنج  مصائب  به  بخشیدن  ، التیام سیاسی  مناقشات  داور در حل  عنوان به  انگلیس  بر پارلمان  وي  تکیۀ 

  اي تا انـدازه   روي  موهون  نبوغ. رو نشد هند روبه  مردم  نیز با مخالفت  نوزدهم  ندر اواخر قر  حکومتی  نهادهاي  ارتقاي  در زمینۀ  آن
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و   انگلیسـی   روشـنفکران   بـود و مـورد اسـتقبال     منطبـق   غـرب   روشنفکري  با معیارهاي  که  مباحثی  کردن  در مطرح  وي  از توانایی
  . گرفت می  سرچشمه  جدید هند قرار داشت  کردگان نفوذ تحصیل  صاحب  هاي گروه

  

. آورد  را فـراهم   بعـدي   سیاسی  هاي فعالیت  فکري  ، شالودة و نویسندگی  سیاسی  رهبري  در زمینۀ  روي  موهون  متعالی  معیارهاي
  اصلی  بناي  سنگ  وي  سیاسی  هاي نداد، اما نظریه  تشکیل  سیاسی  حزب  هیچ  وي.  هندي  بود نه  غربی  روي  الگو و معیار موهون

  فردي  هاي آزادي  تحقق  براي  و مبارزه  سیاسی  نوین  هاي سرآغاز اندیشه. رود شمار می به  نوزدهم  فرد در قرن  و اصالت  لیبرالیسم
  یافتن  ، راه گذاري از قانون  قبل  با هندیان  ، مشورت حقوقی  در دادرسی  نژادي  ، لغو تبعیض سیاسی  آزادي  در راه  وي  در مبارزات

  خـوبی  بـه   حکـومتی   دلخواهانـۀ   از قید مقررات  مطبوعات  تر آزادي مهم  و از همه  حکومتی  باالي  هاي و پست  مشاغل  به  هندیان
  حکـومتی   نظـام   ، معتقـد بـود در چـارچوب    انگلـیس   مشروطۀ  سلطنت  اصول  به  وفاداري  ضمن  روي  موهون. شود می  مشاهده
  حکـومتی   انتقـاد شـدید از نظـام     رغـم  هند بـه   ، رهبران روي  از مرگ  پس. آمد  نائل  سیاسی  پیشرفت  در هند به  توان می  انگلیس
  بـه   بخشـیدن   قصد خاتمه  هندیان. یافتند  نظام  از این  بریدن  خود بدون  اهداف  در راه  مبارزه  براي  فراوانی  هاي ، فرصت انگلیس

بریتانیا   حاکمیت  خود را در چارچوب  خواستند امتیازهاي می  هندي  از نویسندگان  یکی  قول  د، اما بهرا نداشتن  انگلیس  حاکمیت
و   ، امنیـت  بریتانیا وحدت  تواند همانند نظام نمی  دیگري  حکومتی  نظام  هیچ  بودند که  عقیده  براین  تر هندیان بیش. دهند  افزایش
  .کند  تأمین  دانست می  ها ملزم آن  تأمین  خود را به  نگلیسا  دولت  را که  اجتماعی  پیشرفت
  گفتـۀ   بـه . ایجـاد کنـد    تلفیـق   و هندوئیسم  غرب  لیبرال  نوین  دنیاي  بود تا بین  برآن  اجتماعی  طلب اصالح  یک  عنوان به  روي

  : نویسان نامه از زندگی  یکی
و   را بـا اخـالق    آن  تـوان  مـی   دلیـل  همـین  دهد و بـه  می  تشکیل  و منطق  را اخالق هندو  هاي اندیشه  درونمایۀ  معتقد بود که  روي 

  از الگـوي   و عناصري  از غرب  ملهم  سیاسی  اهداف  میان  آشتی  راه  دادن  نشان  دستاورد وي  ترین مهم. کرد  ادغام  غربی  گرایی منطق
  ایـن . کـرد   مبـارزه   لیبرال  دموکراسی  در راه  هندي  هویت  با حفظ  توان می  کهدهد   نشان  خواست می  درواقع  روي. هندو بود  سنّتی
ت  بر تداوم  تا حدود زیادي  انجامید که  گرایی ملی  جنبش  گیري شکل  به  ظاهراً ساده  فرض   مترقی  حال کرد اما درعین می  ها تکیه سنّ

  .بود  درك  قابل  فرمانروایان  براي  سادگی به  آن  سیاسی  هاي نگر بود و آرمان و آینده
  

  بـه   ، کـه  هندوئیسـم   پـاالیش   در راه  وي  و تـالش   نگریسـت  می  آن  به  وي  که  اي هندو از زاویه  جامعۀ  علیه  روي  موهون  مبارزة
  هـاي  و نوشـته   کـالم نیـز در    وي  از مـرگ   پـس   و حتـی   نـوزدهم   قـرن   طـول   منجر شد، در تمامی   ∗ برهمو ساماج  گذاري پایه

  :نویسد می  اش از دوستان  یکی  به  اي در نامه 1828  در سال  روي. تکرار شد  اش پیروان
  میـان   تمـایز و جـدایی  .  نیسـت   مناسـب   چندان  آنان  سیاسی  پیشبرد اهداف  هندوها براي  فعلی  مذهبی  نظام  که  است  تأسف  مایۀ 

  گیـري  و شکل  پرستی میهن  احساس  از هرگونه  آنان  ماندن  شمار و محروم ها و اقشار بی گروه  ها بههندو  جامعه  تقسیم  ها به کاست
  بـه .  اسـت   خطیر کـامالً بازداشـته    وظایف  ها را از پذیرش ، آن و طبقاتی  تطهیر کاستی  و قوانین  انجامیده  مذهبی  از مناسک  انبوهی

  آنـان   اجتمـاعی   و آسـایش   سیاسـی   منـافع   در راستاي  کم هندوها، دست  در مذهب  تا تغییراتی  دهفرارسی  آن  زمان  اکنون  اعتقاد من
  .گیرد  صورت

  

ابعاد   اجتماعی  کردند شورش می  تالش  ملی  جنبش  سازماندهی  هند براي  مردم  که  هایی سال  در خالل  نوزدهم  قرن  دوم  در نیمۀ
بـا    در مقایسـه   سیاسـی   اصـالحات . شد  ها تبدیل و توده  مطبوعات  از سوي  اجتماعی  اصالح  براي  همبارز  و به  یافت  اي گسترده

                                                 
∗ Brahmo Samaj  م ـ. گذاري کرد پایه 1830جنبش اصالح مذهبی که روي در سال.  
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  بـه .  است  هند ایفا کرده  مردم  و خصوصی  عمومی  در زندگی  تري اهمیت  بسیار کم  نقش  و اجتماعی  مذهبی  اصالح  هاي جنبش
  :عصر  از آن  نویسی تاریخ  گفتۀ

. داد می  هند را تشکیل  هاي کرده تحصیل  و عملی  روشنفکرانه  مبارزات  اصلی  دو زمینۀ  و اجتماعی  مذهبی  طلب حاصال  هاي جنبش 
  کوچک  هاي افراد و گروه  نیازهاي  نهادها برطبق  این  به  بخشیدن سامان  در جهت  و تالش  و اجتماعی  مذهبی  نهادهاي  علیه  شورش
  .داد می  ها را تشکیل جنبش  این  ، محور اصلی محلی

  

آمـد   مـی   عمل به  جامعه  و رهبران  روشنفکران  از جانب  ها را که و تالش  مبارزات  گونه این  نوزدهم  هند در قرن  نوپاي  مطبوعات
هـا   اولویـت   کـه   دورانی  ، یعنی نوزدهم  قرن  پایانی  هاي در دهه  که  اي گونه به  سیاسی  جویی ، ستیزه زمان  در آن. کردند می  منعکس

  سیاسـی   اندیشـۀ .  نداشـت   چنـدانی   و ضـرورت   فراگیر پیدا کـرد، ابعـاد گسـترده     جنبۀ  سیاسی  ها و اهداف و اندیشه  تغییر یافته
  تشـکل   هـاي  تأثیر و نفوذ خود قرار داد و شـیوه  را شدیداً تحت  و اجتماعی  مذهبی  هاي ، افکار و اندیشه هنگام  در آن  گرایی ملی

  . یافت  و در سراسر هند رسوخ  خود گرفت  فراگیر به  ، ابعادي و تبلیغات  سیاسی
،  گنگـادار بهاتاچـارجی    ، توسـط 1816  در سـال   بنگـال   گازت   ، با عنوان هندیان  با مالکیت  زبان انگلیسی  روزانه  نشریۀ  اولین

.  نیسـت   دقیقـاً مشـخص    روزنامه  انتشار این  زمان  مدت. ، منتشر شد داشت قرار  روي  موهون  تأثیر افکار رام تحت  که  آموزگاري
  بـه .  اسـت   نبوده  سال از یک  بیش   بنگال  گازتانتشار    طول  از قرار معلوم  منتشر شد؛ ولی  چهارسال  روزنامه  اند این گفته  برخی
  : از نویسندگان  یکی  قول

رود  مـی   احتمال.  و تجاري  فردي  تا منافع  است  بوده  هندوئیسم  مترقی  هاي از مکتب  یکی  نمایندةنگار هند ظاهراً  روزنامه  نخستین 
  ارتباط  از آشکار کردن  گوناگون  دالیل  به  ، ولی داشته را در دست   بنگال  گازت   زبان انگلیسی  ابتکار انتشار روزنامۀ  روي  موهون  که

  . است  کرده  ريخوددا  روزنامه  خود با این
  

  انتشـار ایـن    در مورد زمان  را انتشار داد، ولی   سامبِدکائومودي  هفتگی  نشریۀ  روي  موهون   بنگال  گازت   روزنامۀ  تعطیل  درپی
  سـامبر سـال  خـود را در د   فعالیـت   نامـه  هفته  این  با کینگهام  جیمز سیلک  نوشتۀ  به. نظر وجود دارد اختالف  و ناشر آن  نامه هفته

  ایـن   ، ناشـر دیگـري   بـاوجوداین . شـد   ناشر تعطیل  ، از سوي خوانندگان  استقبال  عدم  دلیل به 1822  مه  آغاز کرد و در ماه 1821
  معتقدنـد کـه    از مؤلفـان   بسـیاري . شد  متوقف  همیشه  براي  بعد انتشار آن  در دسامبر سال  را مجدداً منتشر کرد تا اینکه  نامه هفته

  ، امـا یکـی   است  منتشر شده  بانرجی  چاران  بوهووانی  نام  به  شخصی  سردبیري  به   سامبِدکائومودي   نامۀ هفته  اولیۀ  شمارة  سیزده
  نبـرای   کلـی   عقیـدة .  است  کرده  توصیف  با سوءنیت  و همراه  اساس ادعا را کامالً بی  این  دات  نام  به  معاصرش  نگاران از روزنامه

  کرده می همکاري  روي  با موهون  مدتی  و بانرجی  داشته  کلیدي  نقش   سامبِدکائومودي   نامه در انتشار هفته  روي  موهون  که  است
 (Samchar Chandrika) سـاماچار چانـدریکا      نامه هفته  که  و مذهبی  اجتماعی  اصالحات  مخالف  هندوهاي  اردوي  به  و سپس

  . است  کردند پیوسته را منتشر می
انتشـار    بودنـد، بـه    بیگانـه   و بنگالی  انگلیسی  با زبان  هند که  از مردم  گروه  آن  براي  روي  شد موهون  قبالً گفته  که  گونه همان

  نشـریۀ   ، یـک  مسـیحی   مبلغـان   تبلیغات  کردن  خنثی  براي  حال درعین  وي. کرد  مبادرت  فارسی  زبان  بهاالخبار    مرآت   نامۀ هفته
 Friends)هند   دوستان   زبان انگلیسی  ماهنامۀ  مارشمن  کالرك  و جان  کوري  ویلیام 1918  در آوریل. منتشر کرد  ادواري  مذهبی

of India)  استیتسمن   گذار نشریۀ ، بنیان نایت  را بعدها رابرت  نشریه  این. را منتشر کردند  (Statesman) ویلیام. ردک  ، خریداري  
منتشـر    در بنگـال   بودند کـه   (Samachar Durpan)  ساماچار دورپن   روزنامۀ  مالک  حال درعین  مارشمن  کالرك  و جان  کوري

  در بـین   دلیـل  همـین  و بـه   داشـت   نیز اختصـاص   محلی  انتشار رویدادهاي  ، به مذهبی  مبلغان  تبلیغات  بر انعکاس شد و عالوه می
  . برخوردار بود  رسمی  مقامات  از حمایت  حال درعین  نشریه  این. کرد  کسب  و اقشار باسواد هند محبوبیتی  ولتید  مقامات
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بـا    که)  برهمایی  مذهب  اعتقادات  ، براساس شوهرشان  همراه  افراد متوفی  بیوة  سوزاندن(  ساتی  آیین  علیه  روي  موهون  مبارزة
. شـد   سبب  مضمون  را با همین  مختلف  هاي زبان  شمار به بی  انتشار نشریات  حال رو شد، درعین ا روبهبنیادگر  هندوهاي  مخالفت
  در سـال . نداشـتند   عمـر چنـدانی    لـرد بنتینـک    از سوي  ساتی  لغو آیین  دلیل ظهور کردند به  دوره  در این  که  تر نشریاتی اما بیش

دارد،   اختصـاص   بنیادگرایـان   آرمـان   انعکـاس   بـه   کـه  ساماچار چانـدریکا  « : ارنظر کرداظه  چنین  انگلیسی  نویسندة  یک 1885
 The)طلـب  اصـالح   نشـریۀ   سـه » . مـؤثر نیسـت    هـا چنـدان   زوزه  این  طلبان اصالح  پیروزي  دلیل کند، اما به می  پارسی  هرازگاهی

Reformer)    ، کاوشگر(The Inquirer)   شون اونه  جیانو  (Gyan Auneshun)  بودنـد و    در ارتبـاط   روي  با موهون  هر سه  که
  خـود ادامـه    حیـات   بـه   بنگـال   مطبوعات  در صحنۀ 1891  شدند تا اواخر سال می  هندو محسوب  مترقی  نگاري روزنامه  نمایندة
  .دادند

، نیـاز   هندوها، حکومـت   اجتماعی  و سنن  آداب  ۀدر زمین  شدند مقاالتی منتشر می  مختلف  هاي زبان  به  در بنگال  که  نشریاتی
  اجنـاس   ها و قیمـت  کشتی  حرکت  به  مربوط  ، اطالعات و خارجی  با اخبار محلی  ، همراه دوستی  و نوع  بهداشتی  هاي آموزش  به

  بـه   مردم  مشکالت  به  رسیدگی  نیاز بهو   ، انتقاد از دولت رقیب  هاي روزنامه  علیه  هایی ، سرمقاله نشریات  در این. کردند می  چاپ
  آن  از آنچـه   هند شرقی  کمپانی  مقامات. هند بود  جامعۀ  به  تر از اخبار مربوط ها بیش در آن  اخبار خارجی  حجم. رسید می  چاپ
توانستند در برابـر انتقـاد    نمی  یهند شرق  کمپانی  گردانندگان. آمدند  خشم نامیدند به می  مطبوعات  درایی و هرزه  بند و باري را بی

  انتقاد از دولت  به  نیز که  اروپایی  نگاران با روزنامه  ها حتی آن  بمانند؛ چون  اعتنا باقی ، بی حکومت  به  نسبت  هندي  نگاران روزنامه
را   اروپـاییِ مخـالف    نگـاران  مـه روزنا  بودنـد کـه    ناراحـت   بابـت   تـر از آن  بیش  مقامات  این. داشتند  پرداختند سرناسازگاري می
از   یـک  هیچ 1816  تا سال. کار گیرند  به  هندي  نگاران روزنامه  توانستند علیه را نمی  حربه  کنند، اما این  توانستند از هند اخراج می

  تحـت   نامـه  هفتـه   تنهـا یـک   1820تا  1816  هاي سال  در فاصلۀ.  اي سردبیر نشریه  بودند و نه  اي امتیاز نشریه  صاحب  نه  هندیان
در اختیـار    مطبوعـات   هـا در هنـد، کنتـرل    انتشار روزنامـه   اول  سال  چهل  در خالل. شد منتشر می  در کلکته  هندي  یک  مالکیت
  .بود  اروپاییان

  اعمـال   حکـومتی   تمقامـا   از سـوي   که  هایی فشارها و مزاحمت  رغم شدند به منتشر می  و بمبئی  در بنگال  هند که  مطبوعات
  جدیـد پـا بـر عرصـۀ      نشـریۀ  19  تنها در بنگـال  1883تا  1831  هاي سال  در فاصلۀ. دادند  خود ادامه  فعالیت  به  شد همچنان می

. شـد  یمنتشـر مـ    زبـان  بنگـالی   روزنامـۀ   و شانزده  زبان انگلیسی  روزنامۀ 33  دوره  ، در این از مؤلفان  یکی  نوشتۀ  به. وجود نهادند
  بـه   بود کـه   عواملی  هند از جمله  مسائل  به  انگلیسی  نگاران روزنامه  عالئق  ها و افزایش هندي  در میان  انگلیسی  آموزش  گسترش

  .کرد  کمک  دوره  در این  رشد مطبوعات
 Bengal)  بنگـال   پیـک    زبـان  انگلیسـی   نامۀ هفته  عصر بود که  آن  سرشناس  نگاران روزنامه  تاگور از جمله  دوارکانات   

Herald)  بنگا دوت   زبان بنگالی  نامۀ و هفته  (Banga Doot)  چنـدین   بـه  1830  سال  بحرانی  تاگور در دورة. کرد  گذاري را پایه  
  گـریش . آورد  راهمرا فـ   از آنـان   بسـیاري   فعالیت  و ادامۀ  کرد و امکان  مالی  کمک  (Englishman)  انگلیشمن  ، از جمله روزنامه

  نامـه  هفته  این. منتشر کرد  را در کلکته  (Hindu Patriot)هندو   پرست میهن   زبان انگلیسی  نامۀ هفته 1853  در سال  چاندرا گوش
از   یکی ، هاریچاندرا موکهرجی. شد  تزلزل  دستخوش  مالی  نهاد، از لحاظ  بنگال  بعدي  و رویدادهاي  بر تحوالت  تأثیر عمیقی  که

  مـوکهرجی .  بهبـود یافـت    روزنامه  مالی  وضع  وي  توجهات  کرد و تحت  را خریداري  روزنامه  بعد این  ، دو سال دولت  کارمندان
  تشـکیل   را بـه   ، دولـت  نیـل   محصـول   بـار کشـتکاران   رقـت   در مورد وضـعیت   وي  انتقادي  بود و مقاالت  زبردست  اي نویسنده
  بـه   طلـب  اصـالح   شخصی  دست به هندو   پرست میهن   ، نشریۀ موکهرجی  از مرگ  پس. وادار کرد  زمینه  در این  تحقیق  کمیسیون

  ایـن   سـردبیري   عصر بود به  آن  نام  به  نگاران از روزنامه  را که  کریستوپال 1861  در سال  وي. ایسوار چاندرا ویدیاساگار افتاد  نام
  زبـان  انگلیسـی   نشریۀ.  داشت  برعهده  را همچنان  آن  سردبیري 1884  خود در سال  مرگ  تا زمان  توپالکریس. کرد  منصوب  مجله
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 1861  در سـال   گـوش   منموهان  توسط  که  عصر است  معتبر دیگر آن  نشریات  ، از جملۀ (Indian Mirror)هند   آینۀ   دوهفتگی
  دوهفتگی  نشریۀ  این 1871  در سال  وي.  یافت  انتقال  چوندر سن  کشوب  به  نشریه  این  بعدها مالکیت. خود را آغاز کرد  فعالیت

.  داشـت   برعهـده   هنـدي   را فـردي   آن  و ادارة  مالکیـت   بود که  اي تنها نشریه هند   آینۀ   روزنامۀ. کرد  تبدیل  اي یومیه  نشریۀ  را به
  آن  قیمـت   را کـه   (Sulab Samachar)ساماچار   سوالب   نام  به  زبان بنگالی  یۀنشر  یک  مالکیت  حال درعین  چوندر سن   کشوب

  حسـاب  بـه   چشمگیري  عصر رقم  در آن  نسخه 4000تیراژ .  رسید در اختیار داشت می  نسخه 4000  به  بود و تیراژش  روپیه  یک
  .آمد می

. برخـوردار نبودنـد    از رشـد چنـدانی    و بمبئـی   از بنگـال   ارجدر خـ   زبـان  هنـدي   هاي روزنامه 1857  سال  از شورش  تا قبل
  نامـه  دو هفته  در مدرس. قرار داشتند  مذهبی  شدند تماماً در اختیار مبلغان منتشر می  و بمبئی  از بنگال  در خارج  که  هایی روزنامه
  ایـن . شـد  منتشـر مـی    انگلیسـی   زبـان   بـه   نامه هفته  و یک  (Telugu)تلوگو   زبان  به  نامه هفته  ، یک تامیل  زبان  به  فصلنامه  و یک

  .مند بودند بهره  دولت  مالی  هاي از کمک  و اداري  آموزشی  دالیل  به  نشریات
  برخـی   موضـع   هرچندکه. بود  چگونه  مطبوعات  تحول  در دوران  بیگانه  زمامداران  هند در قبال  مطبوعات  دیدگاه  ببینیم  حال

بر هند در   انگلیس  فرمانروایی  خاتمۀ  به  از تمایل  اي نشانه  نبود و هیچ  ضد انگلیس  بود، ولی  حکومت  هند مخالف  طبوعاتاز م
  موهـون   رام  رهبـري   هنـد بـه    نگاران از روزنامه  شد گروهی  اشاره  از این  پیش  که  گونه همان. خورد نمی  چشم  هند به  مطبوعات

  ارائـۀ   بـراي . کردند می  بریتانیا حمایت  پارلمانی  داشتند و از نهادهاي برمی  گام  با انگلیس  تماس  برقراري  در جهت  ، فعاالنه روي
  : کنیم می  اشاره  زبان بنگالی  هاي از روزنامه  یکی  سرمقالۀ  ، به انگلیس  پادشاه  هند به  و اعتقاد مردم  از ایمان  اي نمونه

  گـوش   مـا بـه    داد تـا صـداي    و فریـاد سـر خـواهیم     فغـان   چنـدان   ، بلکه نشست  نخواهیم  شود ساکت  ر ما نازلبر س  اگر بالیی 
  بـه   جهان  داد تا تمامی  بروز خواهیم  خود را چنان  ، شادمانی کنیم  زندگی  و صفا و شادمانی  در صلح  برسد و چنانچه  فرمانروایمان

  .زندما بپردا  هاي نعمت ولی  ستایش
  

بعـدها    هنـد، بـود کـه     کـل   فرمانداري  شوراي  ، عضو بلندپایۀ سر چارلز متکاف  دوران  در این  پایدار مطبوعات  دوستان  از جمله
لـرد    هـاي  دیدگاه  گیري در شکل  بسیار مهمی  بود و نقش  مطبوعات  طرفدار آزادي  وي. شد  منصوب  فرماندار کل  کفیل  عنوان به

  تنهـا سیاسـت    نـه   ، لـرد بنتینـک   وجـود و حضـور متکـاف     برکـت   بـه . ایفـا کـرد    مطبوعـات   هند در قبـال   اندار کلفرم  بنتینک
 1835  در سـال   وقتـی .  برداشـت   گـام   مطبوعـات   آزادي  در راه  مجدانـه   کـرد، بلکـه    را پیشـه   مطبوعات  در قبال  داري خویشتن

بـر    شده اعمال  هاي لغو محدودیت  فرماندار کل  به  اي شکوائیه  با تسلیم  کلکته  چاپ  مطبوعات  و انگلیسی  هندي  اندرکاران دست
  امنیت  خواهد شد که  متحول  اي گونه به  بر مطبوعات  حاکم  نظام  داد که  اطمینان  آنان  به  خواستند، وي  را از لرد بنتینک  مطبوعات

،  جـویی  بـا دسیسـه    در مقابلـه   خواهد کرد و حکومـت   کنند تأمین می  نتقاد اصولیا  حکومت  هاي از سیاست  را که  کسانی  تمامی
قصد نـدارد    وجه هیچ به  حکومت  جراید گفت  ارباب  به  خطاب  وي. خواهد کرد  مصون  در برابر مصائب  نحو مؤثري  افراد را به

  .را محدود کند  موجود مطبوعات  آزادي
خـود    مشاور حقـوقی   مکاولی  کرد به می  وظیفه  انجام  بنتینک  جاي  هند به  فرماندار کل  عنوان به  که  کوتاهی  در دوران  متکاف

خود   رساندن  ثبت  با به  مجوز انتشار نباشد و مطبوعات  به  کند تا دیگر نیازي  تدوین  مطبوعات  براي  مناسبی  دستور داد تا قانون
نافـذ باشـد و     هنـد شـرقی    قلمـرو کمپـانی    در تمـامی   کنـد کـه    تـدوین   مند بود تـا قـانونی   عالقه  مکاولی. کنند  بتوانند فعالیت

  قـانون   بـا اسـتناد بـه     حال درعین  کنند، ولی  مبادرت  نشریات  چاپ  مجوز به  کسب  نیاز به  و بدون  بتوانند آزادانه  نگاران روزنامه
بـا    ، قـانونی  متکـاف   فرمانداري  در زمان. کرد  برانگیز مجازات افتراآمیز و جنجال  مطالب  چاپ  جرم  را به  کسانی  بتوان  مطبوعات

  تعـالی   راه  تـوانیم  نمـی   وجـه  هـیچ  مـا بـه  «:  گفت می  متکاف. پرداختند  از وي  قدردانی  به  شد و مطبوعات  وضع  خصوصیات  این
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  توصـیۀ   وي» .خواهد باشد می  که  هرچه  آن  نتایج  ، حال ا ارتقا دهیمر  دانش  تا سطح  داریم  تردید وظیفه و بی  را سد کنیم  معرفت
  هـاي  روزنامـه   نبایـد بـین  «:  و گفـت   گرفـت   نادیـده   زبـان  هنـدي   نشـریات   در قبال  خاص  خود را در مورد هوشیاري  مشاوران
دهـد    حیـات   ادامـۀ   افکـارعمومی   اهد بـا سـرکوب  بخو  که  حکومتی  اعتقاد وي  به» .شد  قائل  تبعیض  زبان و هندي  زبان انگلیسی
رو خواهـد   روبـه   تردید با شکسـت  بی  هایش باشد و تالش  باید پوسیده  حکومتی  چنین  هاي نخواهد آورد، زیرا پایه  دوام  چندان

  هـاي  و لغـو محـدودیت   بـود   خود باقی  قوت  به 1856  تا سال  که  جدید مطبوعات  و انتشار قانون  خاطر تصویب به  متکاف. شد
  هـاي  و دسـتورالعمل   قـوانین   زیرپا نهادن  را به  ها وي آن. رو شد روبه  هند شرقی  کمپانی  مدیرةهیئت   اعضاي  ، با مخالفت پیشین
  احـراز پسـت    دلیـل  همـین  فـرود آورد و بـه    خـود سـر تسـلیم     در برابر مخالفـان   نبود که  کسی  متکاف  کردند، ولی  متهم  جاري

  بـزرگ   ناجی  عنوان به  از متکاف  از نویسندگان  یکی. داد  از دست  داشت  را برعهده  آن  کفالت  طور موقت به  را که  کل  فرمانداري
هنـد را در مسـیر     نگـاري  هند کرد؛ امـا روزنامـه    مطبوعات  آزادي  خود را فداي  شغلی  موقعیت  که  است  هند یادکرده  مطبوعات
  . انداخت  جریان خود به  فرازونشیبو   طوالنی

  نخسـتین   عنوان به  از آن  ، که1857  سال  شورش  هند، درپی  مطبوعات  در قبال  حکومتی  مقامات  در دیدگاه  تحول  ترین عمده
ـ   بـه   چندانی  توجه  و مدرس  ، بمبئی بنگال  زبان هندي  مطبوعات.  گرفت  کنند، صورت یاد می  استقالل  جنگ   نشـان   شـورش   نای

  ، شـورش  از نویسـندگان   اعتقاد یکـی   به. نکردند  هند شرقی  کمپانی  ارتش  در میان  بروز نافرمانی  به  اي اشاره  گونه ندادند و هیچ
  هـاي  مهروزنا. پیدا کرد  ها اهمیت آن  براي  بود که  شورش  این  پیامدهاي.  نداشت  چندانی  هند اهمیت  مطبوعات  براي 1857  سال

  آمیـز، بـدترین   و جنـون   خونخوارانـه   اتخاذ کردند و با حالتی  بسیار خصمانه  موضعی  شورش  ها در قبال انگلیسی  مالکیت  تحت
هند،   ، فرماندار کل لرد کانینیگ  جویانۀ آشتی  ها سیاست اختیار انگلیسی  تحت  هاي روزنامه. را از خود بروز دادند  نژادپرستی  نوع
  مالکیـت   تحـت   نشـریات . خـود قـرار دادنـد     تبلیغـات   را سـرلوحۀ   با هندیان  افسارگسیخته  باد انتقاد گرفتند و بد رفتاري  را به

  .و انتقاد قرار دادند  مورد حمله  ممکن  لحن  شدیدترین  را به  هندیان  کنترل  تحت  ها مطبوعات انگلیسی
  بعـد مطبوعـات    بـه   تـاریخ   ایجاد کـرد و از آن   فاصله  ها و هندیان انگلیسی  مالکیت  تحت  مطبوعات  بین 1857  سال  شورش

و   ـ هنـدي    انگلیسی  مطبوعات  بین  بعد شکاف  به  زمان  از آن. خود را از یکدیگر جدا کردند  هند راه  زبان و هندي  زبان انگلیسی
  رهبري  هند به  ملی  کنگرة  بعد از سوي  به 1920  ، از سال بخش يآزاد  تر شد و با آغاز جنبش عمیق  گرا هر سال ملی  هاي روزنامه
  اندازه  ها تا این و انگلیسی  مسیحیان  در میان  آشامی خون  هرگز نداي. بود  ها دهشتناك روزنامه  لحن«. خود رسید  اوج  ، به گاندي
،  را شورشـی   کردند و هر هندو و مسـلمان  رفتار می  و اراذل  اشهمانند اوب  بنگالی  آشام خون  نظامیان  چون...  است  نبوده  پرطنین
  آور بودند اما اکنـون  و کسالت  قبالً زشت  بود که  شدیدي  انتقادهاي  از انواع  ها انباشته روزنامه  خواندند و ستون می  و قاتل  خائن

  ». و کفرآمیز قلمداد کنیم  را بدخواهانه  باید آن
  دار آویختـه   ، بـه  نهـاده   خود را زمین  سالح  شورشیِ هندي  آخرین  از آنکه  ها پس عصر، مدت  آن  ورخاناز م  یکی  نوشتۀ  به
  خود ادامه  شدیداللحن  انتشار مقاالت  به  همچنان  ها در کلکته انگلیسی  مالکیت  تحت  بود، مطبوعات  ها گریخته جنگل  یا به  شده
  تشـویق   و رادیکـال   پرسـتی  ، ضـد مـیهن   عنصـر، هـوادار شـورش    سسـت   حکومت  اعتقاد به  شتندا  را به  عادي  مردم«: دادند می
خـاطر   بـه   انگلیسـی   یک  ناگهان  تا اینکه  یافت  ادامه  سال پنج  مدت  به  و خونخوارانه  توزانه و کینه  بدخواهانه  لحن  این» .کردند می
  تحت  و فریاد شدید مطبوعات  ، فغان فرد انگلیسی  این  حق به  و محکومیت  اکمهاز مح  پس. دستگیر شد  اش از کارکنان  یکی  قتل

  تبـدیل   اعدام  لغو مجازات  منادي  به  ناگهان  به (Bengal Hurkaru)هورکارو   بنگال   روزنامۀ. هوا بلند شد  ها به انگلیسی  مالکیت
  بـا خـودداري  . شـد   متوسـل   اروپاییـان   از سوي  و راهپیمایی  اجتماعات  ییبرپا  جالد، به  یک  جان  نجات  براي  روزنامه  این. شد

  خـود را متوجـه    هـا حمـالت   روزنامـه   بودنـد، ایـن    انداخته  راه ها به روزنامه  این  که  جنجالی  به  شدن از تسلیم  حکومتی  مقامات
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   بـود، در مقابـل    شده  شناخته  محکوم  قتل  با ارتکاب  در ارتباط  هفرد بینوا، ک  یک  کردن قربانی  ها را به کردند و آن  رسمی  مقامات
  .کردند  متهم  (Kali)  کالی  الهه

  : کنیم می  شد اشاره منتشر می  در کلکته  ها که انگلیسی  مالکیت  تحت  روزنامۀ  یک  واکنش  جا به در این   
  بـراي   شـکنجه   مجازات  کشور خواهان  نقاط  در تمامی.  است شده  تنفر نژادي  افراد، قربانی  ترین ترحم  و قابل  ترین از آرام  یکی 

  ژنـرال وار   دیوانـه   ناسـزاهاي   کنند که می  را بررسی  موضوع  این  آمیزي جنون  لحن  با چنان  انگلیس  مطبوعات... . فرد هستند  این
  .شود یم  تلقی  و عادي  مؤدبانه  کلمات  با آن  در مقایسه   جیرینگ

  : است  سروده  چنین  شاعر انگلیسی  یک. ها سرود تنفر تراوید انگلیسی  شاعرانۀ  از قریحۀ
   جهنم  به  بشریت  مدعیان  تمامی  فرستادن  براي     
   شناسیم نمی  سر از پاي     
  ∗  اما اگر قرار باشد پابرهنگان     
  یابند  دخول  اذن     
   بهشت  هاي ها را در زاغه خداوندا آن     
   ده  جاي     

  
  تمـامی   آزادي  و محدودشـدن  1857  ، در سـال  هندوسـتان   ، فرمانـدار کـل   لرد کانینگ  از سوي  مطبوعات  قانون  اعالم  درپی
  قـانون   ایـن   شـدند، علیـه   مـی   چاپ  در کلکته  که  انگلیسی  هاي روزنامه)  هندي  و خواه  انگلیسی  مالکیت  داراي  خواه(  مطبوعات

  مقـررات   هـا را نیـز مشـمول    انگلیسـی   مالکیـت   تحت  هاي روزنامه  شد تا لرد کانینگ سبب  آنچه. انداختند  راه به  زیادي  یاهويه
دید  می  خوبی به  وي  نبود، بلکه  نژادي  از تبعیض  اش یا بیزاري  وي  خواهی عدالت  عمیق  درآورد، حس  مطبوعات  قانون  بازدارندة

  شـدند عـاري   مـی  هـا سـرزنش   خاطر انتشار آن به  هندي  هاي روزنامه  که  ها نیز از مطالبی انگلیسی  مالکیت  تحت  هاي روزنامه  که
  : گفت  لرد کانینگ. نیستند

در   کـه   بگـویم   ، اما بایـد صـادقانه   برانگیز است تحسین  اختیار اروپاییان  تحت  مطبوعات  گردانندگان  و هوشیاري  وفاداري  با آنکه 
نظـر   بـه   کـامالً عـادي    اروپـایی   خواننـدگان   بـراي   گرچه  خورد که می  چشم به  مطالبی  اروپاییان  مدیریت  تحت  هاي روزنامه  برخی

  نیز از ایـن   بیفتد و آنان  افراد ناباب  دست حاضر، به  زمان  ، مانند همین از زمان  اي در برهه  است  ممکن  مطالب  همین  رسد، ولی می
  .کنند  سوءاستفاده  مردم  خود و برانگیختن  کامالً بدخواهانۀ  اهداف  در راستاي  مطالب

  
  :نویسد هند می  مطبوعات  درخصوص  هند شرقی  کمپانی  مدیرةهیئت   اعضاي  به  خطاب  اي در نامه  کانینگ 

  دو دیـدگاه   تـدابیر اتخـاذ شـده     بودن مناسب  به  سبتن  در انگلستان  خواهدبود اگر حتی  شگفتی  ، موجب بومی  در مورد مطبوعات 
  به  خوبی ، به دارم می  ارسال  برایتان  نامه  این  همراه  به  که  در مطبوعات  انتشاریافته  از مطالب  هایی نمونه  با مطالعۀ. ابراز شود  متفاوت

گـذارد   می  برجاي  متعصب  پذیر و مسلمانان ، اما تحریک مآب و کودك  ناآگاه  بومی  سپاهیان  در میان  مطالب  گونه این  که  تأثیر سوئی
. دارد  فراوانـی   طرفـداران   بومی  سربازان  در میان  مطالب  گونه بدانید این  شود که بارزتر می  زمانی  نکته  این  اهمیت. خواهید برد  پی
خواهـد    نابخشودنی  گناهی  دولتی  مقامات  از سوي  شوم  پدیدة  این  قابلدر م  اعتنایی بی  هند، هرگونه  فعلی  در شرایط  اعتقاد من  به

. اند مستثنا نبوده  قاعده  نیز از این  انگلیسی  مطبوعات.  ام نداده  خود راه به  ، تردیدي پدیده  با این  مؤثر و قاطع  رو، در مقابلۀ از این. بود

                                                 
∗  Sepoy م ـ. کردند سربازان هندي که در ارتش کمپانی هند شرقی در هند و برخی نقاط دیگر خدمت می.  
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  بـه   نشـریات   ایـن   ، اما مطالـب  ها وجود داشت از آن  حمایت  خواندند احتمال ها می سیرا تنها انگلی  زبان انگلیسی  هاي اگر روزنامه
  .کنند می  ها را مطالعه آن  مردم  شود و تمام می  دیگر ترجمه  هاي زبان

  

  : است  خود نوشته  روزانۀ  در دفتر یادداشت  کانینگ  خانم
  امـا مشـکل  . کننـد  را تحقیر می  اند و دیگران و اعتبار قائل  خود ارزش  تنها برايها  آن. اند کرده  بسیار بد عمل  انگلیسی  مطبوعات 

  ایـن . کنند می  برانگیز را چاپ شورش  ساختگی  و اعتراضات  احتجاجات  انواع  تمام  انگلیسی  هاي روزنامه.  نیست  این  باز هم  عمده
  ترجمـه   در صـورت   مطالـب   دهند و ایـن  می  نشان  کنند و ضعف یجاد میا  و نگرانی  ، تشویش مطالب  گونه این  با چاپ  مطبوعات

   تـایمز لنـدن     خـود را همپایـۀ    کـه  فرندزآو ایندیا    نامۀ هفته. گذارد  برجاي  آثار ویرانگري  افراد بومی  در میان  است  ، ممکن شدن
  کشور و میزان  ضعف  مستقر در هند و نقاط  انگلیسی  نیروهاي  یتموقع  دربارة  طوالنی  اي خود مقاله  هاي از شماره  داند در یکی می

  هفتـۀ   سه ، یعنی حساس  مقطع  در یک  مقاله  این.  است  منتشر کرده  تقویتی  نیروهاي  اعزام  و نیاز به  انگلیسی  نیروهاي  پذیري آسیب
  بـا ارتکـاب    چنـدانی   تفـاوت   اشـتباهات   گونه این. اند کرده  طالعهرا م  مقاله  این  گران دسیسه تمامی  شک رسید و بدون چاپ  ، به پیش

  .ندارد  خیانت
  

  : است  نوشته  زمینه  در این  کانینگ.  است  بوده  حاکم  جویی انتقام  ، روح ها با شورشیان در برخورد انگیسی
از   جویانـه  آمیز یـا انتقـام   تعصب  برخوردي  با شورشیان  بلهها در مقا آن  بریتانیا و اقدامات  از کارگزاران  بسیاري  که  نیست  تردیدي 

از   بـود کـه    هـایی  داستان  نقل  نتیجۀ  عصبی  برخوردهاي  گونه این.  است  فراتر رفته  و عدالت  از حق  آن  دامنۀ  اند که داده  خود نشان
  .نداشتند  در واقعیت  شهماجراها ری  از این  بسیاري  آنکه  کرد؛ حال می  حکایت  شورشیان  شقاوت

  

  سردبیر یـک   دست بود، به  خود صادر کرده  زیردست  افسران  به  خطاب  فرماندار کانینگ  که  اي محرمانه  از دستورالعمل  اي نسخه
  اختصـاص   لـب مط  ایـن   خود را به  سرمقالۀ  درنگ نیز بی  وي.  ها قرار داشت انگلیسی  مالکیت  تحت  افتاد که  کلکته  چاپ  نشریۀ

  :بود  گوشزد کرده  خود چنین  افسران  به  دستورالعمل  در این  کانینگ. داد
تصـور    جهانیـان . ما خواهـد شـد    علیه  تشدید حمالت  و موجب  است  مورد و غیرعادالنه ، بی گران توطئه  به  نسبت  ترحم  هرگونه 

دهـد تـا    می  و اجازه  اعتناست بی  شورش  قربانیان  مصائب  دارد یا در مقابلرا ن  با شورش  مقابله  هند توان  حکومت  خواهند کرد که
ها مورد  آن  و دختران  ، خواهران شود و زنان  جاري  همانند سیل  انگلیس  پادشاه  اعلیحضرت  و رعایاي  ها و مسیحیان انگلیسی  خون
  .را نبینند  کیفر الزم  فجایع  این  ، عامالن قرار گیرند و سرانجام  و ستم  احترامی بی

  

  : است  نوشته  در لندن  اش از دوستان  یکی  به  اي در نامه  شده مستأصل  که  کانینگ
.  ... داشـت   برنخـواهم   دست  سیاست  از این  دارم  در بدن  تا جان.  بده را خاتمه  و غائله  خود را بلند کن  خدا صداي  رضاي  محض 

  .گیرد نمی  سرچشمه  و از خشم  است  عادالنه  دهم می  انجام  آنچه  چون
  

  : است  نوشته  انگلیس  ملکۀ  به  خطاب  اي در نامه  کانینگ
  الگـو باشـند، حـاکم     باید خود بهترین  که  از کسانی  بسیاري  در میان  ، حتی در خارج  و کورکورانه  گسیخته لگام  جویی انتقام  نوعی 

  فرسـایی  و قلم  صحبت  موضع  این  دربارة  که  کسانی... . ندارد  همراه به  هموطنان  براي  شرم  حساسجز ا  چیزي  احساس  این.  است
  افراد بـومی   جز استخدام  اي بر هند چاره  و حکومت  سیطره  ادامۀ  براي  انگلیس  پادشاه  کند که خطور نمی  ذهنشان  کنند هرگز به می

هند بسـیار    اروپاییان  از جامعۀ  کثیري  شود گروه نخواهد بود اگر گفته  اغراق. ندارد  آنان  عتماد بهو ا  و غیرنظامی  نظامی  در مشاغل
  جز در مشاغل  دولتی  در مشاغل  از آنان  یک و هیچ  از کار برکنارشده  هندوها و مسلمانان  خواهند شد اگر بشنوند تمامی  خوشحال

ست نخواهند شد  پذیرفته  پ.  
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  :نویسد می  انگلیس  ملکۀ  به  خود خطاب  نامه  در ادامۀ  کانینگ
اعتمـاد و    عـدم   سـمت   ها را بـه  نهد و آن می  برجاي  بر افراد بومی  هند، تأثیر ناگواري  از حکومت  اروپایی  مطبوعات  انتقاد مداوم 

  بـا نگـاهی    دوره  ایـن   طول  در تمامی)  هندي(  بومی  ايه روزنامه  انگلیسی  از مؤلفان  یکی  نوشتۀ  به. دهد می  سوق  دولت  به  احترام
  شـود آن  مـی   مشـاهده   اغلب... . اند داده  از خود نشان  شورش  در قبال  معتدل  برخوردي  ماجرا، در مجموع  به  انگلیسی  و نه  شرقی
  خواننـد خشـم   را مـی   بـومی   مطبوعـات   کـه   بـا کسـانی    کنند، در مقایسه می  را مطالعه  انگلیسی  هاي روزنامه  که  از افراد بومی  عده
  .دهند از خود بروز می  اروپاییان  علیه  تري بیش

  

  :نویسد می  مؤلف  همین
و   هـا بحـث   آن  و دربـارة   قرار گرفتـه   هندوها مورد استقبال  در میان  گرمی  به  کنند که می  را منعکس  مطالبی  زبان هندي  مطبوعات 

و   در محـاکم   بیگانـه   زبـان   یـک   داشتن  از رسمیت  ناشی  و مشکالت  ، معایب مردم  هاي گرفتاري  چون  ند؛ مسائلیکن وگو می گفت
  . جوان قضات  هاي کاري دارند و ندانم روا می  کارگران  به  نسبت  نیل  گیاه  کشت  مزارع  صاحبان  که  هایی ها، ستم دادگاه

  

  انگلیسی  هاي آمیز روزنامه تحریک  با مطالب  مقابله  ها از ضرورت شد تا آن  سبب  هندي  بوعاتاز مط  مورد زمامداران بی  وحشت
  خـاطر حمـالت   بـه   در واقع  بمبئی  چاپ تایمز   بمبئی   ، روزنامۀ کلکته  ، چاپ  فرندزآو ایندیا، انگلیشمن   نامۀ هفته. بمانند  غافل

  بـه   نشـریات   ایـن   انگلیسی  صاحبان  بودند، ولی  کرده  دریافت  حکومتی  مقامات  سوي از  هند هشدارهایی  مردم  شدید خود علیه
   لغـو شـد روزنامـۀ     امتیـاز آن   کـه   اي دادند و تنها روزنامـه   اطمینان  شان فعالیت  خود در مورد ادامۀ  مطبوعات  انگلیسی  سردبیران

و   و تبعـیض   اروپـایی   شـهروندان   بـه   کانینـگ   سرپرسـتی   تحـت   کومـت ح  از سـوي   اعطـا شـده    امتیازات. بودهورکارو   بنگال
کـرد و    بیگانـه   از پـیش   بیش  حکومت  هند را در قبال  مردم  ، احساسات و مصالحه  آشتی  سیاست  عملی  در اجراي  ورزي غرض
  جاي  بر هند به  حاکم  انگلیسی  زمامداران .هرگز پر نشد  شکاف  این. تر شد هر روز عمیق  و اروپایی  بومی  مطبوعات  بین  شکاف

  بـه   حکومتی  نگریستند و مقامات ها می آن  سوء به  دیدة  شمار آورند، به به  و ترقی  پیشرفت  براي  را ابزاري  هندي  مطبوعات  آنکه
از   یکـی   نوشـتۀ   به. کردند می  نگاه  شک تردید و  دیدة  به  از دیگران  شدند بیش می  محسوب  افکار مترقی  ارگان  که  هایی روزنامه
  : هندي  نگاران تاریخ

  شده عنوان  هاي وعده  از اجراي  محلی  زمامداران  هند دمید، اما خودداري  مردم  در دل  اي امید تازه  انگلیس  ملکۀ 1858  سال  فرمان 
  شـکل   آرامـی   هنـد بـه    افکـارعمومی ... . هنـد شـد    تر مـردم  بیش  سرخوردگی  کرد و باعث بدل  یأس  ، امیدها را به ملکه  در فرمان

  .بود  ملی  بزرگ  هاي روزنامه  گذاري و عصر پایه  ملی  سرآغاز بیداري  در واقع  دوره  این.  گرفت می
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4  
   اجتماعی  اصالحات  پیکار براي

  
  
  طلبـی  اصـالح   هنـد جنـبش    مطبوعـات   کـه   را داشـت   دژي  قـش ن  آمد، بمبئی شمار می هند به  نگاري روزنامه  زادگاه  اگر کلکته 

  ، گوپـال  مـولجی   کارسـونداس   چون  بزرگی  هاي شخصیت  اجتماعی  طلبان اصالح  در صف. انداختند  راه  جا به را از آن  اجتماعی
  سـال   از شـورش   پیش  هاي در سال. داشتند  جاي  نائوروجی  ، ودا دابهاي ، مهادو گوویند راناده ماالبري  ، بهرام دشموخ  رائوهاري

  مختلـف   هـاي  زبان  به  را که  بمبئی  هاي روزنامه  مورد بحث  مضمون  ترین عمده  اجتماعی  اصالحات  از آن  پس  هاي و سال 1857
  .داد می  خود اختصاص  شدند به منتشر می
  هـر دو هفتـه    را کـه   (Marathi)  ـ ماراتی   انگلیسی  نشریۀ  ، اولین (Bal Sastri Jambhekar)جامبهکار   ساستري  بال   

   نشـریۀ . انتشـار داد  1842  در سال  ماراتی  زبان  را به  (Dig)  دیگ   کرد و ماهنامۀ  گذاري پایه 1832  شد در سال بار منتشر می یک
  شد و همـواره  می  محسوب  پیشگام  اي نشریه  ماعیاجت  اصالحات  در زمینۀ  بود که  نشریاتی  نیز از جمله (Prabhakar)پرابهاکار 
  دکَـن   وامیـران   سرداران  در دیوان  مترجم  عنوان خود را به  اي کار حرفه  که  دشموخ. کرد منتشر می  رائو دشموخ  از گوپال  مقاالتی

  گیـري  کنـاره   مقـام   از ایـن  1879  در سال  شد؛ ولی  منصوب  دادگاه  قاضی  سمت  کرد و به  ترقی  سرعت بود، بعدها به  آغاز کرده
  دوره  آن  از نشـریات   در بسـیاري   اش مقـاالت   آیـد کـه   شمار می هند به  اجتماعی  اصالحات  جنبش  داران از طالیه  یکی  وي. کرد

  لوکاهیتاواديو   (Induprakash)  ایندوپراکاش،   (Dyanprakash)  دیانپراکاش   از جمله  از مطبوعات  شد و با بسیاري می  چاپ
(Lokahitavadi)  بـود کـه    آن  و خواهـان   دانسـت  در هنـد را سـودمند مـی     حضـور انگلـیس    وي.  داشت  اي گسترده  همکاري  

  .گیرد  صورت  انگلیس  با کمک  اجتماعی  اصالحات
.  ، ام)بـود   زبـان  ـ مـاراتی    انگلیسـی   اي شریهو ن(آغاز کرد  1861  را در سال  انتشار آن  دشموخ  ، که  ایندوپراکاش   در روزنامۀ

  ایـن   اصـلی   درونمایـۀ . بود  بندیت  ویشو شاستري  برعهدة  روزنامه  و سردبیري  در اختیار داشت  انگلیسی  ستون  یک  راناده.  جی
  خـود بـه    از حیـات   مقطعـی  در  هنـد غربـی    سرشناس  روشنفکران  دوره  در این. داد می  تشکیل  اجتماعی  را اصالحات  روزنامه
. کردنـد  می  تلقی  مردم  افکار خود و جذب  تبلیغ  براي  ارتباطی  وسیلۀ  ترین را مناسب  مطبوعات  آنان. شدند جذب  نگاري روزنامه
  ممکـن   وجـه   بهتـرین   بـه   رسـانه   کـرد تـا از ایـن     تـالش   زنـدگی   بود و در طول  برده کامالً پی  مطبوعات  نفوذ و نقش  به  راناده
  اعتـراض   انتقـاد کـرد و همـین     انگلیسـی   از مقامـات   آمیز یکـی  خود از رفتار توهین  از مقاالت  در یکی  راناده. کند  برداري بهره
دیگـر،    هاي بر زمینه عالوه  وي. تجدیدنظر کند  مردم  به  نسبت  از کارگزار خود بخواهد تا در رفتارش  وقت  شد تا حکومت سبب
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  ، انجمنـی  پیگیر وي  هاي بر اثر تالش.  برخاست  مبارزه  بودند به  داده  خود را از دست  شوهران  که  زنانی  ازدواج  آزادي  هتدر ج
  .شد  تشکیل  بیوه  مجدد زنان  ازدواج  و تشویق  حمایت  براي
  :کند یاد می  چنین  از راناده  کریشنا گوکهاله  گوپال

و   قـدرت . اند درآمده  گردش  به  آن  در اطراف  خاصی  کنند و در مدار و فاصلۀ می  دریافت  و گرما از آن نور  دیگران  که  خورشیدي
شـد   مـی   نصیبشـان   بـا رانـاده    افتخار دیدار خصوصی  که  جوانی  کارگران. نظیر بود بی  در دیگران  فداکاري  در ایجاد حس  هنر وي

  .شد می  افتخار محسوب  باالترین  برایشان  وي  رضایت  کردند و جلب می  تلقی  منزل  را وحی  وي  هاي گفته
  

  هـاي  در روزنامـه   شـاغل   نگـاران  روزنامـه   بـا شـرکت    کـرد تـا کنفرانسـی     پونـا کمـک    سـابها از منطقـۀ    سـاراجانیک   بـه   راناده
  .کند  بسیج 1878  سال  مصوبۀ " بومی  مطبوعات  قانون"  را علیه  دهد تا مردم  ترتیب  زبان غیرانگلیسی

و  )   مــاراتی  زبــان  بــه(   (Kesari)  کســاري  کردنــد روزنامــۀ مــی  آگارکــار، تــالش  و دســتیارش  ، تــیالك احــوال  در همــین
  ماز صـمی   رانـاده . پرداختنـد   مشورت  به  منظور با راناده  این  براي  آنان. را در پونا منتشر کنند)  انگلیسی(   (Mahrratta)ماهاراتا

در   وي. شـوند  مـی   محسـوب   ملی  پیشرفت  الزمۀ  ملی  و آموزش  ملی  روزنامۀ  و اظهار داشت  ها پرداخت از آن  حمایت  به  قلب
را   آمیـزي  اعتـراض   یادداشـت   زمینـه   کرد و در همـین   را تهیه  مطبوعات  قانون  به  اعتراض  قطعنامۀ  نویس در پونا پیش  اجتماعی
  بـه   زبـان  هنـدي   هـاي  در روزنامـه   مندرج  در مورد مطالب  دولت  داشت  اعالم  وي.  هند نوشت  فرماندار کل  لیتونلرد   به  خطاب
  و توقیـف    اینـدو پراکـاش     ناشـر روزنامـۀ    بـه   بمبئـی   پلـیس   هشدار رئیس  به  اشاره  او ضمن.  است  درغلتیده  سوءتفاهم  ورطۀ

  . مورد است و بی  غیرموجه  مطبوعات  قانون  با استناد به  روزنامه  این  علیه  اقدام  که  نا اظهار داشتدر پو  (Kiran)  کران   روزنامۀ
  در سال  انتشار آن  ، که (Rast Goftar)گفتار  راست  روزنامۀ  سردبیري هند به  بزرگ  گراي رهبر ملی  نائورجی  دادابهاي   

  بـه   بانوان  ویژة  انتشار نشریۀ. گردید  بود منصوب  آغاز شده  اجتماعی  رد اصالحاتپیشب  کاما با هدف  خورشیدجی  توسط 1851
  مـولجی   کارسـونداس   نشـریات   ایـن   از نویسـندگان   یکی. آغاز شد 1857  در سال  مشابه  با هدف  (Stri Bodh)بود   ستري   نام

  بـال . کـرد   گـذاري  را پایـه   (Satya Prakash)  سـاتیا پراکـاش     نـام   به  اي نشریه 1852  خود در سال  بود که  بزرگ  طلب اصالح
بودنـد    برقرار کـرده   زبان هندي  هاي خود را بر روزنامه  سلطۀ 1853تا  1832  هاي سال  در فاصلۀ  و دوستانش جامبهکار  ساستري
)  در بمبئـی   براهمو سـاماج   شاخۀ(  تانا ساماجپرار  طلبان اصالح. بود  تاز میدان یکه  مولجی  کارسونداس 1870تا  1853  و از سال
  .شدند  وارد صحنه  مرحله  بعد از این

  علیـه   مطبوعـات   را از طریـق   وسـیعی   هنـد، مبـارزة    بـزرگ   طلب ، اصالح ماالباري  بهرام 1891تا  1884  هاي سال  در فاصلۀ
  خـود، مبـارزة    خـاص   شیوة  به  یکدیگر، اما هر یک  همراه  نداسو کارسو  ماالباري. هند آغاز کرد  جامعۀ  ها و مصائب سامانی نابه
و   مصـائب   از مشـاهدة   گـرا بـود کـه    عمـل   طلبـی  اصـالح   کارسـونداس . آغاز کردند  اجتماعی  عدالتی و بی  ظلم  را علیه  امانی بی

  ازدواج  رسـم   کـردن   منسـوخ   براي  ماالباري. برد می  رنج  شدت هند به  و اقشار فقیر جامعۀ  و محروم  ستمدیده  مردم  هاي بدبختی
  عنوان به  انگلیسی  زبان  اهمیت  به  با وقوف  زد، وي  فراگیر در سراسر هند دست  تبلیغی  ، به عمل  این  به  بخشیدن  و پایان  کودکان
. کرد  استفاده  ممکن  وجه  بهترین  به  وسیله  ینوکنار کشور، از ا در گوشه  با اقشار مختلف  ارتباط  برقراري  براي  ارتباطی  اي وسیله

  ، قشـر روحـانیون   دختـران   و تحصـیل   و آمـوزش   بیـوه   زنـان   مجـدد بـه    ازدواج  اجازه  اعطاي  در راه  مبارزه  ضمن  کارسونداس
و انتقـاد قـرار     مورد حملـه   خودکامانه  هاي ها و روش خاطر شیوه خود را به  جامعۀ  (Vaishnava Vallabh))   وایشناوا ـ واالب (

  و زبـان   از انگلـیس   کارسـونداس   هـواداري   کـه  درحـالی . کردنـد  می  بود ستایش  انگلیسی  هر آنچه  و کارسونداس  ماالباري. داد
  و گـروه او   بـین   ایجـاد شـکاف    ، بـه  از انگلـیس   ماالباري  ایجاد کرد، هواخواهی  وي  براي  اندکی  فردي  تنها مشکالت  انگلیسی
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خـود    جامعـۀ   از روحـانیون   انتقاد کارسـونداس . کند  فروکش  اختالف  کشید تا این  ها طول منجرشد و مدت  راناده  طلبان اصالح
  .کشیدند  محاکمه  افترا به  اتهام  را به  وي  شد که  تمام  بسیار گران  وي  براي

  دلیـل  بـه   شود کـه  می  محسوب  دوره  در این  زبان هندي  هاي روزنامه  از قهرمانان  یکی) 1845-1833(  پادکه  واسودئو بالوانت
  کنـد تحـت   مـی   تـالش   حکومـت   سـرنگونی   براي  که  شورشی  یک  عنوان به  دولت  ، از سوي پرستانه و میهن  انقالبی  هاي فعالیت

از   رانـاده . بودنـد   ، مظنـون  شورشـی   با این  همکاري  داشتند، به  انگلیسی  تحصیالت  پونا که  منطقۀ  هندوهاي.  پیگرد قرار گرفت
  وفـاداري   اعـالم   رغم علی  بود که  متهم  راناده. بود  شده  درج  بمبئی  چاپ  اروپایی  هاي در روزنامه  شان نام  افراد بود که  این  جملۀ

عمـر    در طـول   که  فردي  عنوان به  پادکه. کند می تالش  بریتانیا بر کشورش  سلطۀ  به  دادن پایان  براي  ، در باطن حکومت  به  ظاهري
  علـت . دارد  کـرد شـهرت   می  خود تلقی  ها را دشمن آن  وي  که  کسانی  از قدرت  نادرست  زیاد و ارزیابی  پروایی بی  دلیل خود به

  . است  بوده  اش شائبه بی  پرستی از حد و میهن  بیش  نفس  امر نیز اعتماد به  این
  خـارجی   حکومـت   سـرنگونی   بـراي   در مبـارزه   درگیر شدن  و باسواد براي  کرده افراد تحصیل  در برانگیختن  پادکه  ستشک
. داد  تشـکیل   خاصـی   خود، سازمان  هواداران  براي  اعانه  آوري جمع  او براي. شود  سواد متوسل بی  هاي توده  به  وي  شد که  سبب

  تبعیدشـد و در سـال    عـدن   بـه   پادکـه . کردند العمر محکوم تبعید مادام  به  دستگیر و سپس 1879  ر سالرا د  وي  دولتی  نیروهاي
  زن  یـک    (Deccan Star)  دکـن   سـتارة و     اینـدو پراکـاش     هـاي  روزنامه  گزارش  به.  فرو بست  از جهان  جا دیده در آن 1883

  رانـاده   کـه    ایندو پراکاش   روزنامۀ. کرد  هدیه  زندانی  به  گل  قطار پونا چند شاخه  تگاهدر ایس  از پادکه  ستایش  نشانۀ  به  انگلیسی
  : نوشت 1879  در نوامبر سال  داشت  نزدیک  همکاري  با آن

و   کـرده   اجتمـاع   دادگـاه   در برابر سـاختمان   جمعیت  شد، انبوه می  منتقل  زندان  به  از دادگاه  از محکومیت  واسودئو پس  که  زمانی 
پونا از   هاي برهمن  کردند که  اعالم  ناگهان  ها به برهمن  خورده  قسم  ، دشمنان حادثه  این  درپی. سر دادند» پیروز باد واسودئو«شعار 
  هـواداري   ا نیز بهها ر اروپایی  توان می  صورت  باشد، در آن  درست  استدالل  اگر این. کنند می  واسودئو حمایت  ها و مبارزات آرمان

. کـرد   هدیه  وي  به  گلی  دسته  اروپایی  بانوي  کردند یک  پونا منتقل  آهن راه  ایستگاه  واسودئو را به  کرد، زیرا وقتی  از واسودئو متهم
  اي نتیجـه   چنـین   سـلیمی   قلع  هیچ  ولی. کنند می  واسودئو حمایت  از آرمان  اروپایی  بانوان  که  گرفت  نتیجه  توان رویداد می  از این
  . است  اساس از واسودئو نیز بی  هواداري  ها به برهمن  کردن ، متهم صورت  در این. گیرد نمی

  

  : نوشت   دکن  ستارة   روزنامۀ 
خـود    ر مبـارزات د  بود، ولی  برهمن  وي  گرچه.  است  نشده  مرتکب  کار خالفی  هیچ  پادکه  هند واسودئو بالوانت  مردم  از دیدگاه 

تنهـا    واسـودئو نـه  . را از خـود بـروز داد    واقعی  مسیحی  یک  وخوي و خلق  روحیه  کشورش  مردم  مصائب  به  بخشیدن  پایان  براي
  شـرقی   امپراتـوري   و رفـاه   سـعادت   آرزوي  که  هایی انگلیسی  حتی  شود، بلکه  هند ستایش  بومی  مردم  تا از سوي  است  سزاوار آن

  دیر یا زود اختناق  را که  ، خطري با از خودگذشتگی  وي. کنند ستایش  پرورانند باید از وي را در سر می  انگلیس  پادشاه  اعلیحضرت
  . دانیم هند می  براي  روشن  اي آینده  را منادي  ما، پادکه. کرد  آورد برطرف می  دنبال به  از اندازه  بیش

  

 Voice of)هند   نداي   نام  به 1882  سال  فوریۀ  در اول  را در اختیار داشت  آن  شخصاً مالکیت  نائوروجی  دادابهاي  که  اي ماهنامه

India)  از   اي خالصه  چاپ  به  نشریه  این. کرد  در هند اعالم  و عدالت  بیان  آزادي  خود را تضمین  هدف  ماهنامه  این. منتشر شد
  مطبوعـات   هاي افکار و اندیشه  بازتاب هند   نداي   ماهنامۀ. کرد می  هند مبادرت  در سایر مطبوعات  مندرج  مهم  اخبار و مقاالت
بـا   1890  در سـال   تا اینکه  داشت  را برعهده  نشریه  این  سرپرستی  از هند، ماالباري  دادابهاي  غیبت  در خالل. شد هند قلمداد می

  .شد  کرد ادغام را منتشر می  آن  ماالباري  که   (Spectator)اسپکتیتر    نامه هفته
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  اصـالحات   در راه  مبـارزه   سوبرامانیا آیر پـرچم .  جی  سردبیري  به  (Hindu)هندو    روزنامۀ  مدرس  در ایالت  حال  در همین
  نامـه  هفتـه   صورت به 1878  بتدا در سالشد، ا می  تقریباً در سراسر هند توزیع  پرتیراژ، که  روزنامۀ  این. بود  را برافراشته  اجتماعی

  شـدید هنـدوهاي    مخالفـت   رغـم  بـه  هنـدو     روزنامـۀ . منتشر شـد   وي  جوان  از همکاران  تن سوبرامانیا و پنج  سرپرستی  تحت
  کنـار رفـتن    بـه   مبـارزه   آغـاز کـرد و همـین     هندوئیسـم   از چهـرة   مظاهر پلید اجتمـاعی   زدودن  خود را در راه  ، مبارزة متعصب

  : نوشت 1889  خود در سال  هاي از شماره  در یکی هندو   روزنامۀ. منجر شد  روزنامه  این  سوبرامانیا از سردبیري
  موجود جنبه  شرایط  تحت  مردم  زندگی  و هماهنگی  وحدت  براي  که  اجتماعی  اصالحات  و نفوذ خود در راه  توان  باید از تمامی 

خـود    را علیـه   سـنتی   هندوئیسـم   و متولیـان   پیـروان   عمیـق   ، عداوت اي مبارزه  با چنین  دانیم می  ، هرچندکه گیریم  رهدارد به  حیاتی
  . انگیخت  برخواهیم

  

  نتـری  پـایین   زنـدگی   بـه   دادن  و سروسامان)  کاست(  طبقاتی  نظام  ، برچیدن ازدواج  سن  ، افزایش بیوه  زنان  ازدواج  لغو ممنوعیت
  هـا مبـارزه   آن  تحقـق   بـراي  هنـدو     روزنامـۀ   بـود کـه    اصالحاتی  از جمله  (untouchables) ها نجس  به  معروف  قشر اجتماعی

  علـت  به  دلیل همین سازگار نبود و به  وجه هیچ به  زمان  بر آن  حاکم  وهواي بود با حال  آغاز کرده  روزنامه  این  که  اي مبارزه. کرد می
  آبرومندانـۀ   ازدواج  دادن  سوبرامانیا با ترتیب.  در تنگنا قرار گرفت  ، از نظر مالی تبلیغاتی  هاي آگهی  دادن  تیراژ و از دست  کاهش

از   اي زنـده   نمونـۀ   در بمبئـی   طلـب  اصـالح   جنـبش   بود، در حضور رهبران شده  و بیوه  داده  را از دست  شوهرش دختر خود، که
  . گذاشت  نمایش  به را  طلبی اصالح

  ازدواج  سـن   افـزایش   به  مربوط  یافتند الیحۀ  ، توفیق متعصب  شدید هندوهاي  مخالفت  رغم ، به اجتماعی  اصالحات  هواداران
  سـال   مصـوب   در قـانون   کـه   ازدواج  سـن   الیحه  در این. برسانند  تصویب  به  گذاري قانون  سلطنتی  در شوراي 1891  را در سال

  ازدواج  سـن   افـزایش   در راه  سـردمدار مبـارزات    ماالبـاري   بهـرام .  یافـت   افزایش  سال  دوازده  بود به  شده  تعیین  سال  ده 1860
  حق  متأهل  شود و زنان  محکوم  کودکی  در سنین  دختران  ازدواج  مسأله  مدارس  درسی  هاي در کتاب  خواست می  بود که  دختران
، در  دولتـی   مجرد در استخدام  دختران  بود که  خواستار آن  همچنین  وي. باشند  ها را داشته دانشگاه  ورودي  امتحاناتدر   شرکت
  هـاي  روزنامـه . کند  حمایت  اجتماعی  هاي اند در برابر سوءاستفاده شده  بیوه  که  خردسالی  از دختران  قرار گیرند و دولت  اولویت
. انداختنـد   راه  بـه   آن  را علیـه   امـانی  بـی   بودنـد و مبـارزة    مخـالف   دختران  ازدواج  سن  افزایش  با الیحۀ  عدر مجمو  کلکته  چاپ

  بـال   سـرکردگی   بـه   سنّتی  متعصب  هندوهاي  برخورد شدید بین  در ماهاراشترا به  الیحه  این  و هواداران  مخالفان  میان  کشمکش
  .منجر شد  ماالباري  رهبري  به  اجتماعی  اصالح  و حزب  گانگادار تیالك

  بـه   کـرده  تحصـیل   ، هنـدوهاي  روزنامـه   این  نوشتۀ  به. کرد  استقبال  دولت  و از دخالت  حمایت  الیحه  از این هندو    روزنامۀ
  انجـام   از شـهر مـدرس    شـی در بخ  طـور سـنتی   بـه   که  مراسم  گونه در این  از شرکت  خردسال  دختران  ازدواج  به  اعتراض  نشانۀ
  : کنند نوشت می  خودداري  مراسم  از حضور در این  که  از کسانی  در ستایش  روزنامه  این. کنند می  شود خودداري می

 گیرد و می  ها سرچشمه آن  از تحصیالت  که  است  افتخاري  خردسال  دختران  ازدواج  در مراسم  افراد از شرکت  گونه این  خودداري 
  .کنند  را دنبال  رویه  خود نیز همین  و خواهران  دختران  ازدواج  افراد در هنگام  گونه این  که  است  ما این  آرزوي

  

  بـه   سیاسـی   را از مسـائل   مـردم   کنـد و توجـه    استفاده  از فرصت  شد تا دولت  سبب  اجتماعی  اصالحات  در راه  ماالباري  مبارزة
  : کل  فرمانداري  در شوراي  امور مالی  ، مسؤول سر اوکلند کالوین  بنابر اظهارات. دهد  سوق  اجتماعی  مسائل

  اجتمـاعی   اصـالحات   خـود را بـه    توجـه   ها، تمامی انگلیسی  و خصوصیات  مورد از انگلیس انتقاد بی  جاي  هند باید به  مطبوعات 
  . است  درك  قابل  مردم  براي  آسانی به  کنند که  معطوف
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افراد   قبل  چند سال«:  نوشت 1895  خود در سال  هاي از شماره  در یکی  (Amrita Bazar Patrika)امریتا بازار پاتریکا    نامۀ هفته
  مربـوط   مـذهبی   مسـائل   بـه   آنـان   هـاي  تر بحـث  امروز بیش  کردند ولی می  بحث  سیاست  خود دربارة  در جلسات  کرده تحصیل

  تشـدید عمـدي    را بـه  پاتریکـا     نامـۀ  سردبیر هفته  گوسه  لعل هند، موتی  ملی  کنگرة  گذاران از بنیان  ، یکی هیوم. او.  اي» .شود می
خـود از    نشریۀ  تبدیل  براي  مردم  حمایت  ، جلب مخالفت  را از این  وي  کرد و هدف  متهم  ازدواج  سن  افزایش  با قانون  مخالفت

  .کرد  توصیف  امهروزن  به  نامه هفته
  بـه   شـدت  بـه   بمبئـی   طلب اصالح  جنبش  از رهبران  ماهاراشترا و راناده  پیشرو ایالت  نگاران از روزنامه  دشموخ  هاري  گوپال

،  نچیتپـاوا   هـاي  ، از برهمن دشموخ. قرار داشتند  انگلیسی  در کنار حکام  سیاسی  معتقد بودند و از لحاظ  با انگلیس  ارتباط  حفظ
  در جهـت   را گـامی   کـرد و آن   بریتانیـا اسـتقبال    هند توسـط   شد، از فتح  متوسل  تروریستی  اقدامات  بعدها به  که  گروهی  همان
هنـد    جامعـۀ   کـه   فئـودالی   خودکامۀ  از نظام  تري پیشرفته  مراتب  به  ـ اجتماعی سیاسی  نظام  گذاري و پایه  ومرج هرج  به  دادن پایان
  ، اصـول  (Prabhakar) پرابهاکـار    نـام   خـود، بـه    در نشریۀ  مقاالتی  طی  وي. کرد  بود توصیف  برده رنج  از آن  متمادي  هاي قرن

  رفـاه  آوردن فراهم  حکومت  وجودي  علت  باور را که  و این  بیان  ، آزادي قانون  افراد در مقابل  بریتانیا نظیر برابري  بر جامعۀ  حاکم
  بـراي   ضـروري   اي هـا، مرحلـه   کاسـتی   تمـامی   رغم به  خارجی  حکومت  معتقد بود که  وي. کرد می ، ستایش است  مردم شو آسای

هنـدو از    جامعـۀ   زدودن  معتقـد بـود بـدون     وي. شود می  امور کشور محسوب  زمام  گرفتن دست به  در جهت  مردم  دادن  آموزش
  نهادهـاي   تـوان  دارد نمی بازمی  و پویایی  را از حرکت  اجتماعی  و اقشار پایین  زنان  که  یو رسوم  و آداب  اجتماعی  مظاهر زشت

  .کرد  را در هند پیاده  غربی  سیاسی
دنیـا    هـاي  ملت  و آزادترین  هوشمندترین  که  اجتماعی  از روند ایجاد انضباط  با بریتانیا جزئی  ارتباط  داشتن  معتقد بود که  راناده   
  : گوکهاله  نوشتۀ  به. شود می  محسوب  است  آورده  ارمغان  هند به  مردم  را براي  آن
  یافتـه   تـر دسـت   مـادي   تا حدودي  پویاتر ولی  تمدنی  نژاد دیگر، به  و پیوند با یک  بر اثر ارتباط  نژاد باستانی  معتقد بود یک  راناده 

  بـراین   اکنـون   که  پویایی  ها باید خودرابا فرهنگ در برابر سایر تمدن  شدن  و مغلوب  کامل  از زوال  اجتناب  هند براي  و مردم  است
  گفـت  مـی   رانـاده . کند  خود را نیز پاسداري  و ارزشمند فرهنگ  مثبت  خصوصیات  حال کنند و درعین  هماهنگ  افکنده  کشور سایه
  ، از زندگی و اقناع  استدالل  ، از اقتدار به ایمان  به  لوحی و ساده  ز زودباوري، ا آزادي  گذر از قید و بند به  باید در جهت  روند تحول

  احسـاس   بـه   و از جبـر کورکورانـه    و آزاداندیشـی   رواداري  به  قرارداد، از تعصب  ، از قرار و مدار به یافته نظم  زندگی  به  سامان نابه
  .باشد  بشري  شرافت

  

  براي  مناسبی  خود سوژة  العادة و خارق  با رفتار عجیب  بود که  کسانی  ، از جمله فرماندار بنگال  ون، معا)1873(  کمبل  سر جورج
  : از نویسندگان  یکی  گفتۀ  به. آورد می  فراهم  زبان هندي  مطبوعات
  کـرد تـا رضـایت    می  بود و تالش  گماشته  همت  مطبوعات  آزار و اذیت  به  وي. "بود  زبان هندي  مطبوعات  دستمایۀ  همواره  وي" 

  با این  دوره  خود از این  در خاطرات  کمبل. کند  ها جلب روزنامه  مهار و توقیف  براي  جدیدي  قانون  تصویب  را براي  فرماندار کل
خود را بـاور    اپذیر بودنن و شکست  است  متکی  اخالقی  قدرتی  به  تا حدود زیادي  آن  موقعیت  که  حکومتی:  است  یادکرده  کلمات
، بـا   گذشـته   مـا همچـون    زمان  در آن. دهد  نشان  داري خود خویشتن  رعایاي  هاي در برابر اهانت  تواند همیشه می  دشواري دارد، به
  هـاي  از نوشـته   يا خالصـه   بود که  این  رسم  زمان  در آن.  رو بودیم روبه  اقتدار حکومت  علیه  بدخواهانه  و گاهی  مغرضانه  حمالت

شـد   می  تهیه  دقت  به  روزنامه  و بریدة  پراکنده  مقاالت  ترتیب این شود و به  تهیه  و دیگران  دولتی  مقامات  اطالع  براي  مطبوعات  مهم
قـرار    د مطالعـه مـور   انـدازه  تـا ایـن    مطالـب   نبـود ایـن    معمول  روشی  اگر چنین  که ، درحالی گرفت قرار می  و در اختیار مسؤولین

  دولتـی   مقامـات   مخصوص  در نشریۀ  شوند که می  امید نوشته  با این  اغلب  انتقادي  مقاالت  که  رسیدیم  نتیجه  این  ما به. گرفتند نمی
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  مسـؤول   توجـه   بردنـد کـه   کار می را به  هایی خود عمداً واژه  هاي در نوشته  که  شناختم را می  نویسندگانی  در واقع. شوند  گردآوري
  .کند  خود جلب  را به  مطبوعات  مقاالت  چکیدة  گردآوري

  

  نشـان   حساسیت  موضوع  این  به  نسبت  از اندازه  بیش  کمبل  بود که  عقیده  براین  انگلیس  فرماندار کل  کوت  ، لرد نورث هرحال به
  .دهد می

ـ   اش روابـط   کـه   زبان هندي  نشریات  از سردبیران  یکی هنـدو     سـردبیر نشـریۀ    پـال   بـود کریسـتوداس    شـده   تیـره   ا کمبـل ب
  مـؤثر بـه    پاسـخی   ضـمن   پـال . کـرد  متهم  حکومت  به  نسبت  سوءنیت  داشتن  فرماندار او را به. بود   (Hindu Patriot) پاتریوت

  : نوشت  وي. قرار داد  وي  روي  را در پیش  هایی فرماندار، پرسش
  یـا حکومـت    است  ملکه  علیاحضرت  ، دولت آیا منظور فرماندار از حکومت.  نیست روشن  حکومت  به  نسبت  یتسوءن  واژة  معنی 

  شـخص   دانـد کـه   مـی   بهتـر از هرکسـی    در هند؟ فرماندار محترم  ایشان  یا کارگزاران  موردنظر است  علیاحضرت  ؟ شخص محلی
.  بـارز نیسـت    کشور انگلیس  اندازة  تمایز به  این  از جهان  اي نقطه  مجزایند و در هیچ امور کامالً از یکدیگر  فرمانروا و گردانندگان

. کـرد  متهم  اموال  و میل  و حیف  فاحش  اشتباهات  ارتکاب  را به  ملکه  علیاحضرت  فعلی  حکومت  دیزرائیلی  آقاي  پیش  مثالً چندي
  شـخص   همـان   کـه   مملکتـی   مقـام   بـاالترین   ، یعنـی  حکومـت   به  نسبت  وي  سوءنیت از  دیزرائیلی  آقاي  اظهارات  که  استنباط  این

   نشـریۀ   علیـه   وارده  اتهامـات   معتقـدم   من  که  روست از این. خواهد بود  کامالً نادرست  کند برداشتی می  باشد، حکایت  علیاحضرت
  آنان  و اقدامات  حکومتی  اگر انتقاد از مسؤوالن  که  بگویم  توانم می  فقط.  است  نبوده  واژه  نادرست  کارگیري جز به  چیزي   پاتریوت

. مبرا نخواهد بـود   اتهام  برخوردار باشد از این  استقالل  اي از ذره  که  اي نشریه  شود، هیچ  تلقی  حکومت  به  نسبت  سوءنیت  منزلۀ  به
،  ، مـذهبی  نژادي  از لحاظ  که  کسانی  دست به  ها نفر از مردم امور میلیون  ادارة  از سپردن  است  بریتانیا در هند عبارت  حکومت  شکل
شـمار   بـه   مردم  هاي افکار و دیدگاه  ها تنها ابزار مبادلۀ روزنامه. اند ها بیگانه آن  به  کامالً نسبت  و احساسات  ، عواطف و رسوم  آداب
  راه  بیـرون   هـا بـه   در تـوده   سیاسی  بخار متراکم  ها انبوه آن  از طریق  هستند که  مینانیاط  دریچۀ  در واقع  مطبوعات  آیند و همین می
جدیـد و    هـاي  تجربه  آموختن  به  و نیاز آنان  زبان هندي  مطبوعات  هاي ها و نارسایی حقیر از کاستی  این  اندازة  به  کس هیچ. یابد می

  داشتن  را به  مطبوعات  این  نخواهد بود که  تر از آن چیز ناعادالنه هیچ  که  کنم  اما باید اذعان ؛ نیست  آگاه  گذشته  باورهاي  کنار نهادن
را   از کـارگزاران   یا افراد خاصی  محلی  انتقاد از رفتار و عملکرد حکومت  که  دلیل  این  کنند، صرفاً به  متهم  حکومت  علیه  سوءنیت

  .نندک می  تلقی  وظیفه  یک  عنوان به
  

  مـدرس   هند و سردبیر پیشین  از دوستداران  ، یکی دیگبی  بود؟ ویلیام  چه 1867  در سال)  بومی(هند   مطبوعات  و شکایت  شکوه
  : است  کرده  خالصه  شرح  این  شد به می  هند منعکس  بومی  در مطبوعات  را که  هایی و شکایت  نارضایتی (Madras-Mail)   میل

هنـد در    سیاسی  با مسائل  که  کسانی  بودند و تمامی کرده  تقسیم  دو مقوله  خود را به  نارضایتی 1867  هند در سال  ومیب  مطبوعات 
اقشـار و    بـه   افراد متعلق  هند چندان  حکومت  آنکه  اول. اند واقف  نارضایتی  دو نوع  این  به  آشنایند، بالطبع  و بیش  حاضر کم  زمان

  دولتـی   در مشـاغل   از افراد بـومی   حکومت  اینکه  دوم. کند نمی  خود جذب  حکومتی  را در نظام  هندي  و متشخص  ممحتر  طبقات
ها،  و شکایت  نارضایتی  این. باالتر ارتقا یابند  مقامات  نیز به  در کشور خودشان  ها حتی دهد تا آن نمی  گیرد و اجازه نمی  بهره  چندان

  تخفیـف   در جهـت   لرد ریپـون   شائبۀ بی  هاي تالش  رغم بود و به  آمده  عمل دراز به  سالیان  در طی  که  قانونی  هاي جویی چاره  رغم به
  .بود 1867  تر از سال شدیدتر و جدي  مراتب  به 1885  هند، در سال  مردم  آالم

  

  هـاي  از نوشـته   اي ، نمونـه 1884  سـال   فوریـۀ   تاریخ  د بهخو  هاي از شماره  در یکی  (Times of India)تایمز آو ایندیا    روزنامۀ
  :بود  کلکته  دربارة  اي مقاله  مقدمۀ  نوشته  این. کرد  را عیناً نقل اسپکتیتر   ایندین   بومی  در نشریۀ  مندرج

؛  ایـم  خوانده  آن  دربارة  ماوراءالطبیعه  مبهم  در علوم  فراوانی  مطالب  که)  است  شرمساري  مایۀ  البته(  سرشناس  ، مانند االغی منم  این 
شـاید بهتـر باشـد    . کند  شما انتخاب  خوانندگان  را براي  و کامالً متمایز مطالبی  مناسب  مسائل  انبوه  تا از میان  عاجز است  که  کسی
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القـا    چنـین   خـواهم  نمی  من. نیستند  بیش  وريشع و بی  افراد احمق  خطه  این  و نویسندگان  است  پروري ابله  سرزمین  کلکته  بگوییم
  ناشی  هاي ناآرامی  به  مربوط  از رویدادهاي  بسیاري  که  طبعی  هستند افراد شوخ  ، گرچه پرور است سفله  کلکته  و هواي  آب  که  کنم

  اي تـا انـدازه    کلکته  که  ، باید گفت باوجوداین .دهند می  نسبت  پرور کلکته سفله  و هواي  آب  را به  (Ilbert Bill)  ایلبرت  از الیحۀ
  همـان   ، یعنـی "انـد  کرده  کمین  در مسیر شهرت  که  کشی آدم  راهزنان"  نیستم  مطمئن  مطلب  این  و با بیان  است  اي احمقانه  موضوع
کند  خود دردسر ایجاد می  براي  که  احمقی  عنوان به  خواند، از من می  اجتماعی  را منتقدان  آنان  مالیم  شاعرِ شهیر با لحنی  که  کسانی

  شـما را بـه    گرچـه .  کنم  پایداري  وسوسه  در برابر این  توانم کند و نمی می  مرا تحریک  جویی ، آوازه هرحال اما به. یاد نخواهند کرد
  .ماند  نخواهم  از خود غافل  باوجوداین  ، ولی دهم می  سوق  کننده کامالً گیج  شهرت  سمت

  

  :اظهارنظر کرد  چنین  مقاله  در مورد این تایمز آو ایندیا    روزنامۀ
  اي اگـر خواننـده    ؛ البته اَش خوانندگان  چنین  حال به  واي  ، باید گفت است  رسیده  اکنون  برسد، که  شهرت به  اي نویسنده  چنین  وقتی 

  .باشد  داشته
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5  
  نگار رودیارد کیپلینگ روزنامه

  
و نفـوذ    موقعیـت   نوزدهم  قرن  دوم  شدند، در نیمۀ می  نامیده  ـ هندي   انگلیسی  مطبوعات  ، که اروپاییان  مالکیت  تحت  مطبوعات 

  نشـریات . خـود بایسـتند    پـاي   کردنـد تـا روي   مـی   تـالش   تازه  هندي  هاي روزنامه  که بودند، درحالی  بخشیده  خود را استحکام
در   و غیررسـمی   رسـمی   در مناصب  شاغل  از اروپاییان  چشمگیري  اقلیت  که  شهرها و مراکز بزرگ  در تمامی  ـ هندي  انگلیسی

آبـاد   و در الهور و اللّه  دو روزنامه  هر یک  و مدرس  ، در بمبئی روزنامه  سه  رو، در کلکته از این. شد می  بودند توزیع  جا ساکن آن
  مطبوعـات   گونـه  ایـن   در رشـد و ثبـات    مهمـی   عامـل   تجـاري   جامعۀ  حمایت. شد منتشر می  ـ هندي   لیسیانگ  روزنامۀ  نیز یک

از   بمبئـی   به  نسبت  خاص  هندي  تجاري  فعال  جامعۀ  یک  فقدان  دلیل به  در کلکته  ـ هندي   انگلیسی  مطبوعات. آمد می  حساب به
  هنـدیان   از حمایت  بودند، ولی  نهاده  بر عرصه  پاي  تازه  هندي  مطبوعات  با آنکه  بمبئی برخوردار بودند، زیرا در  بهتري  موقعیت

  مـدرس و  تـایمز    مـدرس ،   بمبئی  چاپتایمز آو ایندیا  ،   کلکته  چاپ   استیتسمنو     انگلیشمن  هاي روزنامه. برخوردار بودند
 (Pioneer) پـایونیر    الهـور و روزنامـۀ    چـاپ   (Civil and Mititary Gazette)  و غیرنظـامی   نظامی  نشریۀ،   مدرس  چاپ   میل

   دو روزنامـۀ . شـدند  مـی   هند محسـوب   نوزدهم  قرن  دوم  نیمۀ  ـ هندي   انگلیسی  مطبوعات  ترین سرشناس  آباد از جمله اللّه  چاپ
  .دهند می  خود ادامه  حیات  به  نیز همچنان  روزهام  درآمدند که  هندیان  مالکیت  بهتایمز آو ایندیا  و     استیتسمن
  زمان  در آن  که  است  اي برجسته  هاي شخصیت  ، از جمله1875  در سال   استیتسمن   گذار روزنامۀ ، بنیان نایت  رابرت    

. بـود تایمز    بمبئی  سردبیر روزنامۀ  مدتی  کلکته  به  از آمدن  قبل  نایت  رابرت. کرد  حمایت  ـ هندي   انگلیسی  هاي از رشد روزنامه
.  پرداخـت   همکـاري   بـه تـایمز     بمبئـی    شهر با روزنامـۀ   بود در این  آمده  کلکته  به  اروپایی  شرکت  یک  نمایندة  عنوان به  که  وي

. سـپرد   وي  خـود را بـه    ریۀنشـ   و سـردبیري   او قـرار گرفـت    ها و دانش تأثیر توانایی تحتتایمز    بمبئی   امتیاز روزنامۀ  صاحب
بسـیار مـؤثر بـود و      دلیـل  همـین  برخـوردار بـود و بـه     خاصـی   و مالیمـت   و اعتـدال   از تعادل  نوشت می  نایت  که  هایی سرمقاله

،  ئـی بمب  دیگـر چـاپ    را بـا دو روزنامـۀ   تایمز   بمبئی  روزنامۀ 1861  در سال  توانست  نایت. کرد می  را جذب  زیادي  خوانندگان
در   وي. وجود آورد بهتایمز آو ایندیا    نام  به  جدیدي  روزنامۀ  ترتیب این کند و به  در یکدیگر ادغام   تلگرافو   استاندارد    یعنی
   انتشـار روزنامـۀ    بـه   آن  واگـذار کـرد و درپـی     مول  ماتیاس  اش شریک  را به تایمز آو ایندیا    خود در روزنامۀ  سهام 1868  سال

خـود را در    فعالیـت   سپس  نایت. واگذار کرد  دیگران  را نیز به  روزنامه  بعد این  چند سال  ، ولی گماشت  همت   استیتسمن  بمبئی
  خـدمات   به  وي  حال  در همین. را منتشر کرد  (Indian Economist)  اکونومیست  ایندین   جا ماهنامۀ متمرکز کرد و در آن  کلکته
 هنـد   کشاورزي   نشریۀ  نایت  رابرت  دوره  در این. کار شد  مشغول  بنگال  حکومت  کشاورزي  ادارة  معاون  عنوان د و بهوار  دولتی
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(Agricultural Gazette)  بـه   در کمـک   تـدابیر دولـت    نارسایی  درخصوص  انتقادي  هاي انتشار مقاله  دلیل به  وي. را منتشر کرد  
انتشـار    صـالحیت   شد تا مسـألۀ   سبب  مقاالت  گونه انتشار این. نظر پیدا کرد اختالف  ، با حکومت نشریه دو  در این  زدگان قحطی
  از مقـام  1874  در سـال   نایـت   گیـري  کناره  موجب  هم  سؤال  همین  شود و طرح  مطرح  دولت  از کارکنان  یکی  از سوي  روزنامه
  تغییـر نـام     استیتسـمن    بـه   روزنامه  بعد این  ماه را منتشر کرد و هشت   استیتسمن  ینایند   روزنامۀ 1875  در سال  وي. خود شد

  شـدند، بهـاي   مـی   عرضـه   چهار آنـه   قیمت  به  (Indian Daily)  دیلی  ایندینو    انگلیشمن  ، یعنی رقیب  دو روزنامۀ  با آنکه. داد
شـد   در سـرامپور منتشـر مـی     مـذهبی   مبلغـین   توسط  را که فرندزآو ایندیا    نامۀروز  نایت. بود  آنه  تنها یک   استیتسمن   روزنامۀ

  نامـۀ  ویـژه   نایـت   رابرت. کرد  ادغام   استیتسمن   را در روزنامۀ  آن  و سرانجام  منتقل  کلکته  را به  انتشار آن  کرد و محل  خریداري
  نشـریۀ   ترین مهم  به  روزنامه  این  نکشید که  کرد و طولی پسند منتشر می امهع  تصاویر و مقاالت  را نیز با افزودن  یکشنبه  روزهاي
  .شد  تبدیل  کلکته  ـ هندي  انگلیسی

  وي.  گذاشـت   نمـایش   بـه   مختلـف   هـاي  خود را در زمینه  برد توانایی سر می به  در بمبئی  که  هم  در زمانی  حتی  نایت  رابرت
  سـرپناه  بـی   اروپاییـان   به  و میر و کمک  مرگ  میزان  ، کاهش بمبئی  مردم  سالمت  تأمین  در راه  بود که  و کسی  مردم  بیداري  عامل
افـراد    گفت می  وي.  است  کرده  خود درمان  خاص  شیوة  را به  فردي  هاي از خالفکاري  بسیاري  بود که  مدعی  وي. کرد می  مبارزه

بـا    مـن   داننـد کـه   ها می آن. کنند می  مراجعه  من  به  جویی چاره  اند براي داده  انجام  ار ناشایستیکنند ک می  احساس  که  در مواردي
در .  شـتافت   خـواهم   یاریشـان   هسـتند بـه    کمـک   مستحق  که  داد و اگر متقاعد شوم  خواهم  گوش  سخنانشان  به  صبر و حوصله

  : او گفت  به  شهر خطاب  این  مردم  از سوي  صد هزار روپیه یک  با اهداي  همراه  بمبئی  از شهروندان  ، یکی نایت  تودیع  مراسم
  خود بهـره   افراد در نشریات  تواناي  شما از قلم. شوند  وکنار هند آگاه گوشه  به  از اخبار مربوط  آوردید تا مردم  فراهم  شما وسایلی 

  و تبـادل   بحث  به  و مسائلی  موضوعات  دربارة  هند مشتاقانه  مختلف  شهرهاي  شدید تا ساکنان بار سبب  نخستین  شما براي. گرفتید
و   مرتبه  اید به کرده  گذاري پایه  را که  اي شما توانستید روزنامه. قرار دارد  مردم  روزمرة  و تجربیات  زندگی  در وراي  نظر بپردازند که

پدیـد    اي شـرافتمندانه   رقابـت   نگارتان روزنامه  برادران  شدید تا در میان شما موجب. ارتقا دهید  اروپایی  بزرگ  هاي روزنامه  منزلت
وجهد و الگوي  در پرتو تالش  نخواهدبود اگر بگوییم  اغراق. هستید  شرافتمندانه  لیبرالیسم  شما منادي. آید کـه   کار شماست  و جد  

  که  خطیري  مأموریت  از عهدة  خوبی تواند به می  که  است  یافته  اعتباري  و چنان  بارور و تنومندشده  هند چنین  مطبوعات  نهال  اکنون
آوریـد و    را گـرد هـم    آگـاه   توانستید نویسـندگان   بود که  خودتان  و صادقانۀ  سخاوتمندانه  مشی در پرتو خط... دارد برآید  برعهده
  گذشـته   سـالیان   در طـول   مملکتـی   مهم  مسائل  در زمینۀ  ابراز عقیده  براي  تبريو نهاد مع  تشکیالت  را بهتایمز آو ایندیا     روزنامۀ
  .کنید  تبدیل

  

  نوشـتن   را به  ـ هندي   انگلیسی  در مطبوعات  شاغل  نگاران و روزنامه  باور داشت  و هندیان  اروپاییان  بین  تفاهم  برقراري  به  نایت
  : هندي  نویسندة  یک  گفتۀ  به. کرد می  هند تشویق  به  مربوط  و مباحث  مسائل  درخصوص

  وي.  آمیخـت   را درهـم   اجتمـاعی   هـاي  و فعالیـت   اي حرفـه   توانایی  بود که  انگلیسی  نگاران روزنامه  آخرین  از جمله  نایت  رابرت 
  ـ هنـدي    انگلیسـی   هـاي  روزنامـه   اد داشـت اعتقـ   ها بود که انگلیسی  مالکیت  تحت  نشریات  سردبیران  آخرین  از جمله  حال درعین

  .دهند  نشان  توجه  مردم  خود در قبال  مسؤولیت  در هند، باید به  انگلیس  از حکومت  وقفه بی  حمایت  جاي به
  

  جـان   روزنامـۀ   يکرد و با خریدار  مهاجرت  کلکته  به  از بمبئی  نایت  از رابرت  پیش  بود که  انگلیسی  نگاري استاکلر روزنامه.  جِی
  مـزارع   صـاحبان   را بـه   روزنامه  هند این  ترك  هنگام  به 1848  در سال  وي. تغییر داد  انگلیشمن   را به  آن  ، نام (John Bull)  بول
  مشـی  و خط  دیدگاه   انگلیشمن   روزنامۀ. درآمد  اوبراین.  جِی  نام  به  شخصی  مالکیت  تحت  نشریه  این  سرانجام. واگذار کرد  نیل

  .آمد  پیش  فراوانی  هند برخوردهاي  گراي ملی  و رهبران  اوبراین  بعد میان  هاي و در سال  داشت  عمیقاً ضدهندي
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  مطبوعـات   عرصۀ  پا به   میل  مدرسبعد نیز    سال  آغاز شد و هشت 1860  در سال تایمز   مدرس   انتشار روزنامۀ  در مدرس
  ، کـه  کـورنیش   و هنـري   سـر چـارلز الوسـون   )  یافت  تغییر نام   میل   به  بیستم  قرن  در اواسط  که(را    میل  مدرس   روزنامۀ. نهاد

   روزنامۀ  نظر با مالک اختالف  دلیل نگار، به دو روزنامه  این. کردند  گذاري داشتند، پایه  را برعهده تایمز   مدرس   مشترك  سردبیري
را    میـل   مـدرس کنـار کشـیدند و      روزنامـه   ، از این لرد ناپییِر، فرماندار مدرس  سیاست  به  نسبت  مورد نگرشدر تایمز   مدرس

  کارکنـان   و تـأمین   چـاپ   آالت ماشین  آوردن  فراهم  ، از جمله شماري بی  در ابتدا با مشکالت  و کورنیش  الوسون. انداختند  راه به
  تجـاري   مقتدر جامعـۀ   ابزار و تشکیالت  کرد و به  خود را محکم  پاي  جاي  سرعت به   میل  مدرس  اما. رو شدند موردنیاز، روبه

  : خود نوشت  سرمقالۀ  در نخستین   میل  مدرس   روزنامۀ. شد  تبدیل  اروپاییان
  همراه به  ما مشکالتی  براي  مشی خط  از همین  پیروي  گرچه.  است  مشی خط  بهترین  ، صداقت نگاري روزنامه  ، از جمله در هر کاري 

را   در برابـر مـردم    قصـد خودنمـایی    وجـه  هـیچ  ما به. داد  نخواهم  خود راه به  اصل  این  کردن  در دنبال  تردیدي  گونه ، اما هیچ داشته
  کـه   واقفیم  نکته  ما کامالً براین.  کنیم  منعکسرا   و آن  را بشنویم  تا حقایق  برآنیم  فقط  ، بلکه نداریم  هم  طلبی شهادت  ، داعیۀ نداریم

  کـه   مستقلی  مشی خط  دانیم می  و در ضمن  است  غیررسمی  تر از افراد و مسؤوالن بیش  مراتب  به  ایالت  در این  رسمی  مقامات  عدة
،  بـاوجوداین . خواهد شـد   ناپسند و ناخوشایند تلقی  ، بلکه احتیاطی بی  افراد نوعی  برخی  تنها از سوي  نه  کنیم  دنبال  ما قصد داریم

  ، بر این حال درعین.  ایم خطا نپیموده  خود راه  هاي ها و داوري ما در ارزیابی  خواهد شد که  روشن  زمان  با گذشت  که  داریم  اطمینان
  .دار شود خدشه  نیاید و محبوبیتمان  خوش  گانخوانند  مذاق  موارد به  در برخی  است  ما ممکن  هاي نوشته  که  نیز آگاهیم  نکته

  

.  ، دي دیگبـی   ، ویلیـام  الوسـون .  یـی .  ، اي وِلبـی   ارل.  ، ت بیوچامـپ .  ك  چـون   اي بااستعداد و آزموده  ، سردبیران بعد از الوسون
رنر و اي  اسکات . گرفتنـد   را برعهده  نشریه  این  شد سرپرستی   میل  مدرسسردبیر    ترین و سرشناس  ترین بزرگ  هیلز، که.  اي.  بِ

  ادغام  ، درپی1921  آغاز کرد و در سال  عادي  خبرنگاري  عنوان به تایمز   مدرس   خود را در روزنامۀ  فعالیت 1912  هیلز در سال
شد و تـا    منصوب   میل  مدرس   ردبیريس  به 1928  هیلز در سال. شد  منتقل  روزنامه  این  ، به  میل  مدرس   با روزنامۀ  نشریه  این
 1948  در سال   میل  مدرس   روزنامۀ. ماند  خود باقی  در مقام  واگذار شد همچنان  هندیان  به  روزنامه  این  مالکیت  که 1945  سال
از   پـس  1981  ، در سـال  مـالی   هـاي  و دشواري  درپی پی  هاي اعتصاب  دلیل به  ؛ ولی گرفت  انتشار خود را جشن  سال  صدمین یک
بود از   انگلیس  از رژیم  هند و حمایت  گرایان ملی  علیه  هندي  زبان انگلیسی  هاي روزنامه  پرچمدار مبارزات  که  طوالنی  دورة  یک

  .انتشار باز ماند
  

  هنـد را بـراي    ملـی   کنگـرة   ساتجل  مذاکرات  بود که   میل  مدرس   روزنامۀ  از خبرنگاران  آریر یکی  وامی  مونیس.  وي.  سی
و   تـیالك   شـد تـا از انتشـار سـخنان      خواسـته   از وي 1907  در سـال   سـورات   در کنگـرة . کـرد  مـی   گـزارش   متمادي  هاي سال
  .کند  و مجازات  ها را بازداشت بود تا آن  برآن  کند، زیرا دولت  خودداري  اش قطاران هم

بـا    منظـور مقابلـه   بـه   دولتـی   روزنامـۀ   یک  تأسیس  براي  حکومتی  مقامات  نیاز مبرم  دنبال به 1861  در سال پایونیر    روزنامۀ
بـا    ارتبـاط   و داشـتن   حکومتی  اول  انتشار اخبار دست  به  همیشه  روزنامه  این. دایر شد  هندي  هاي روزنامه  و انتقادهاي  حمالت
  .کرد می  مباهات  ارشد دولتی  مقامات

ــدین  در الهــور منتشــر شــد کــه  1872  در ســال   وغیرنظــامی نظــامی  نشــریۀ ــه  چن ــه  روزنام ــۀ  از جمل ــلَتین   روزنام مفص  
(Mofussilliten)  1845( در آگــرا(  ،الهــور کرونیکــل  (Lahore Chronicle)   )1867( ،تــایمز   پنجــاب(Panjab Times)    و

،  رودیـارد کیپلینـگ    همکـاري   دلیـل  بـه   نشـریه   ایـن . شدند  ادغام  در آن) 1867( (Indian public Opinion) هند   افکارعمومی
دیـدار    دو هرگـز بـه    و ایـن   شـرق   و شـرق   اسـت   غرب  غرب« :  معروف  گفتۀ  عصر و گویندة  آن  و شاعر بزرگ  نویس داستان
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  در سـال   جـوانی   بـود در عنفـوان   متولد شـده   بمبئیدر   که  کیپلینگ. برخوردار بود  اي از امتیاز ویژه» نخواهند شد   یکدیگر نائل
  در هنـد بـه    سـال   هفت  مدت. خود را آغاز کرد  نگاري روزنامه  فعالیت   وغیرنظامی نظامی  نشریۀدستیار سردبیر    عنوان به 1883
  جـوان   کـه   کیپلینـگ . شـد   وي  هاي دهها و سرو از داستان  بسیاري  بخش الهام  دوره  همین  که  داشت  اشتغال  نگاري روزنامه  حرفۀ
کـار   شهر بـه   این  در موزة  پدرش. الهور آمد  به  بود از بمبئی  نرسانده  پایان  خود را به  نبود و هنوز تحصیالت  بیش  اي ساله  هفده
  روزنامه  در این  وي  رئیس. کار شد به  ، مشغول  وغیرنظامی نظامی  نشریۀویلر، سردبیر    دستیار استفن  عنوان به  وي.  داشت  اشتغال
  در خـالل   توانسـت   باوجوداین.  یافت خود را نمی به  پرداختن  مجال  وجه هیچ به  سمت  در این  وي. بود  کوش بسیار سخت  فردي
  سـردبیري  1886  در سال.  داشت  تخیلی  هاي داستان  اکثراً شکل  تحریر درآورد که  رشتۀ  نیز به  خود مطالبی  نگاري روزنامه  حرفۀ
  نوشـتن   بـراي   تـري  بـیش   فرصـت   وي  بـا مسـاعدت    کیپلینـگ . شـد   محـول   رابینسون  کی  نام  به  دیگري  شخص  به  نشریه  این

  جـا بـه   و در آن  رفـت  پـایونیر     روزنامـۀ   بـه   نشـریه   فرسـا در ایـن   کار طاقت  سال از پنج  پس  وي. پیدا کرد  تخیلی  هاي داستان
  .داد  خود ادامه  ادبی  هاي فعالیت

.  شـناخت  بـود، بهتـراز سایرشـهرها مـی      هـا کـار کـرده    در آن  آباد را، کـه  هند دو شهر الهور و اللّه  شهرهاي از میان  کیپلینگ
خـود در    ۀشـبان   هـاي  در پرسـه   وي. گـردآورد  از مطالـب   شد تـا انبـوهی   دید سبب می  هرآنچه به  دقیق و توجه  پایان بی کنجکاوي

.  را شـناخت   مشـکوك   هاي ، بازارها و مکان مردم  هاي توده  ویژة  و پنهان  ناشناخته  الهور و حیدرآباد اماکن  وکنار شهرهاي گوشه
  مد سـپیده   هنگـام   خود بـه   شبانه  هاي از پرسه  پس  وي.  ها حشر و نشر داشت و روسپی  ، معتادان ها، مجرمان آدم  با انواع  کیپلینگ
  حوصـلۀ   ران اگر کالسـکه .  گشت باز می  خانه  به  سندل  و چوب  یاسمن  گل  و رایحۀ  قلیان  از بوي  آکنده  اي اجاره  کالسکۀ  با یک

  .کشید می  او بیرون  از زبان  فراوانی  شنیدنی  مطالب  داشت  صحبت
مقـر    حـال  درعـین   کـه   شـهر ییالقـی    این  پراکن و شایعه  طلوبا عاطل  کرد و با مردم  مکان  شهر سیمال نقل  بعدها به  کیپلینگ

در شهر سیمال . بود  شهر در تماس  این  و سرشناس  رسمی  مشهور با محافل  نگاري روزنامه  عنوان به.  بود درآمیخت  هم  حکومتی
هنـوز    گرچـه . را تأییـد کـرد    وي  اتنیـز مشـاهد    دیگـران   هـاي  خود دیـد و گفتـه    چشم  را به  حکومتی  دستگاه  ناتوانی  بود که

. کـرد   تأسـیس »  انگاشـت  مـی   را نادیـده   و آیین  و کیش  کاستی  ، نظام رنگ»  وي  زعم به  را که  فراماسونري  بود جامعۀ  بسیارجوان
  :نویسد می  کیپلینگ

  یهودیـان   کوچـک   جامعـۀ   و قصاب  روحانی  ر کهتایل  نام  به  یهودي  و یک    آریا ساماج  ها و اعضاي ، سیک جا با مسلمانان در این 
  .ظاهر شد  در برابرم  نیاز داشتم  آن  به  من  که  دیگري  دنیاي  بود که  گونه این.  الهور بود آشنا شدم

  

شـنید   مـی   و آن  ایـن   از زبـان   کـه   و مطـالبی   شخصی  و تجربیات  مشاهدات  و از طریق  گوناگون  از مجراهاي  ، وي ترتیب این به 
بـا    ، همـراه  روزنامـه   صـفحات   محـدودیت   بـه   ها را بـا توجـه   داستان  خود گرد آورد و این  هاي داستان  براي  فراوانی  هاي سوژه

  به  ها و تفسیرها اغلب داستان  همین. یاد کرد انتشار داد  فرزانه  مجنون  یک  هاي نوشته  عنوان ها به از آن  توان می  که  اظهارنظرهایی
امـروز    بایـد بـه    اسـت   هـا گذشـته   گذشـته . آیـد   آید خـوش  پیش  هرچه  من  در دنیاي  که  گفت او می. شد منجر می  انتقاد از وي

  .شد می  محسوب " شکوهمندي  سرگرمی"کرد  پیدا می  ارتباط  با آن  و هر آنچه  نویسندگی  وي  براي.  پرداخت
  : است  نوشته پایونیر    در روزنامۀ  اي کار خود در مقاله  در توصیف  کیپلینگ

  صـورت  یـا بـه    تجربیات  این.  کردم  ها عرضه بارز آن  هاي و بو و مشخصه  ها، رنگ و اعتبار واژه  ارزش  خود را در قالب  تجربیات 
  باشـند کـه    یافتـه   آرایـش   در صفحه  شوند تا گوشنواز باشند و دلپذیر، یا باید چنان  بلند قرائت  باید با صداي  هستند که  هایی واژه

کۀ و تکرار می  زمزمه  مرا چندان  هاي نوشته  مردم. نواز باشند چشم   .شود  ذهنشان  کنند تا ملَ
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  :کند می  توصیه  خبرنگاران  به  کیپلینگ   
  در سـاعتی . کنیـد   باشد تهیـه   مناسبکاغذ شما   خطوط  با فاصلۀ  شتر، که  از پشم  ساخته  هند و قلم  جوهر مرغوب  کافی  اندازة  به

شـما تـا     هـاي  بگذارید جوهر نوشـته . کنید  دادید حذف  زائد تشخیص  مو بخوانید و هر آنچه خود را موبه  نوشتۀ  نویس سعد، پیش
  دخل  باید در آن  هم باز  خواهید برد که  پی  مرحله  در این. خود را مرور کنید  نوشتۀ  دوباره  سپس. شود  خشک  است  الزم  جا که آن

شـاید  . بخوانیـد   بلند نزد خویش  خود را با صداي  ، مجدداً نوشتۀ فراغت  بعد در اوقات. تر کنید را خالصه  کنید و مطلب  و تصرف
آورید و   جاي به را  کار نبود، شکر خداي  این  به  اگر نیازي. آورید  عمل به  در آن  باید اصالحاتی  شوید که  نیز متوجه  مرحله  در این

  .دارید  قوي  بسپارید و دل  روزنامه  به  چاپ  را براي  آن
  

  : است  کرده  توصیف  صورت  این  به  نوشت می  کیپلینگ  را که  هایی از حد داستان  بیش  دادن  صیقل  اي نویسنده
خود   ، باید سلیقۀ وي  هاي نوشته  از شفافیت  بر کاستن هعالو  کیپلینگ  هاي داستان  خواندن  براي. شود تر می شفاف  وقفه بی  که  سبکی

  .حشو وزوائد وجود ندارد  گونه و هیچ  خامی  نوع هیچ  کیپلینگ  هاي اما در داستان.  را نیز تغییر دهیم
  

  : نوشت  اش از دوستان  یکی  به  خطاب 1896  در سال  کیپلینگ
  دیگـران   هـا بـراي   نوشـته   کـه  شـرطی  به  ، البته و نوشتن  و دوات  قلم  گرفتن دست هب  شوق.  ام نویسندگی  شور و سرمستی  عاشق  من

رد  و آرامش  لذت  در آدمی  ایجاد نکند، بلکه  اخالقی  مشکالت پدید آو.  
  

  هـاي  سـال   در خـالل شـد   مـی   اعزام  متعددي  هاي مأموریت  به  و گزارش  مقاله  تهیۀ  براي پایونیر    روزنامۀ  از جانب  که  کیپلینگ
دو   داستان"  آن  عنوان  ها که سروده  از این  در یکی. تحریر درآورد  رشتۀ  به  کلکته  و شعر دربارة  مقاله  سلسله  یک 1890تا  1889
  اي ادثـه کشـد و از ح  تصویر مـی  را به  در کلکته  بار زندگی نفرت  و شرایط  فقر و مسکنت  ، کیپلینگ است) و سیمال  کلکته( "شهر
  .کند می  ابراز بیزاري  است  را در برگرفته  آن  که  و آز و طمعی  شده شهري  چنین  احداث  منجر به  که

  :نویسد و می  یاد کرده " خوفناك  هاي با شب  شهري"  عنوان به  ، از آن کلکته  خود دربارة  هاي از مقاله  در یکی  کیپلینگ  
خـورد و   نمـی   چشم  به    چورینگی  مجلل  هاي جز عمارت  چیزي  که  شهر کلکته  زیباي  و میدان    ایسترن  گریت  باشکوه  در هتل 

از   خـارج   مارپیچ  هاي پله  و کوهستانی  ییالقی  مناطق  اند و همانند ویالهاي شده  ساخته  و ثروت  وفور پول  در اوقات  که  قصرهایی
  بـدتر از بـوي    مراتـب   بـه   آزارد کـه  را می  آدمی  مشام  و متعفن  زننده  بویی  است  ا بخشیدهه آن  به  خاصی  زیبایی  ساختمان  محوطه
  فـرا گرفتـه    تعفـن   را بـوي   بزرگ  کلکتۀ  تمامی  ، چون یافت  بو خالصی  از این  توان نمی  وجه هیچ به.  است  ، پیشاور و بمبئی بنارس
  . است

  

حضـور    داشـت   اختصـاص   کلکته  شهرداري  الیحۀ  در باب  بحث  به  که  بنگال  گذاري قانون  شوراي  از جلسات  در یکی  کیپلینگ
  :کند یاد می  چنین  جلسه  از این  وي.  یافت

ـر اسـتیوارت    گذشـته   شـنبه   در جلسۀ. کنند می  بحث  الیحه  در مورد این  که  است  شنبه  ها چندین آن  فرمانـدار   معـاون (  بیلـی   س (
  تصـویب   الیحـه   خواهد کشید تا ایـن   طول  دوسال  کم ، دست آن  کنونی  در شکل  جلسات  ادامۀ  در صورت  که  ساخت  انخاطرنش

  .شود
  بـود و در مجـاورت    آبـی   بـا گنبـدي    ضـلعی  هشت  باشکوه  بناي  که  بنگال  گذاري قانون  شوراي  ساختمان  با تشریح  کیپلینگ

  :نویسد بود می  شده  واقع  هند شرقی  کمپانی  کارکنان  امتاق  محل  مجلل  هاي ساختمان
  انـد کـه   کـرده  تزئین  مصري  سبک  سدر به  درخت  را با چوب  آن  اند و دیوارهاي زراندود شده  تا نیمه  باشکوه  بناي  این  هاي ستون 

،  یـک   درجـه   نیـز بـا مبلمـان     بنگـال   گـذاري  انونقـ   شـوراي   کار اعضـاي   اگر عملکرد و نحوة.  است بسیار زیبا یافته  اندازي چشم
  اش دیـدن   به  و زیبایی  شکوه  همه  این  گاه ، آن داشت  هماهنگی  ساختمان  این  تماشایی  و سقف  نفیس  هاي زیبا، قالی  هاي جوهردان
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هـا در   زبالـه   شـدن   ، انباشـته  هنـد شـرقی    مپانیک  کارکنان  کوي  تعفن  خاطر بوي باید به می  که  جنایتی  اما کجایند عامالن. ارزید می
  دار آویختـه   به  هستند و صدها مورد مشابه  آبله  به  از مبتالیان  آکنده  که  هایی خیابان...  چورینگی  خیابان  زنندة  چیتپورا، بوي  خیابان
  .شوند

  
  : است  کرده  توصیف  چنینرا   بنگال  گذاري قانون  شوراي  از اعضاي  خود یکی  در مقالۀ  کیپلینگ

  حـرف   وقفـه  خود بی  یکنواخت  او با صداي... دارد  بر تن  مشکی  بر سر و ردایی  بزرگ  اي عمامه  که  الغر اندامی  کودن  فرد بومی 
  ... .برد باالتر می  را کمی  را مورد تأکید قراردهد صدایش  اي خواهد نکته می  که  زند و تنها در مواقعی می

  

  :افزاید می  وي
  هنـد بـه    بـه   از انگلـیس   از صندلی  استفاده  ها و نحوة را نیز همانند جوهردان  غربی  ما آموزش.  است  مرموزي  گیاه  غربی  آموزش 

  رویـۀ  شـد بـی  با ر  اکنون. شد  همانند انجیر هندي  و هیوالیی... رشد کرد  هم  و آن  را کاشتیم  مرموز بیگانه  گیاه  این. آوردیم  ارمغان
  و کـوي   رنـگ  گنبـد مینـایی    ایـن   انـدك  اندك  که  ما بودیم  این...  ایم شده  ، خود دچار خفقان مستعد بنگال  در زمین  گیاه  این  ریشه

  ما بودیم  ینا.  است  شده از ما ناشی  گذاري قانون  شوراي  رئیس  و پرگویی  لفاظی... .  را ساختیم  هند شرقی  کمپانی  کارکنان  باشکوه
هنـوز  .  اسـت   مغایر قانون  چیزي  و چه  قانون  موافق  چیزي  چه  که  آموختیم  وي  به  در کلکته  تعفن  بوي  شدن با پراکنده  زمان هم  که
  چگـونگی   در زمینـۀ   گذاري قانون  شوراي  رئیس  وقفۀ بی  حرّافی  به  ما ناگزیریم  رسد، ولی می مشام به  تعفن  بوي  کلکته  از فضاي  هم

  . فرا دهیم  گوش  وي  هاي بافی و ریسمان  و آسمان  گیري رأي  انجام
  

از ماالریـا    وي(  جسـمانی   ضعف. کند دشوار یاد می  سال هفت  عنوان خود در هند به  نگاري روزنامه  فعالیت  سال از هفت  کیپلینگ
مقصـد    امریکـا بـه    شد تـا هنـد را از طریـق    سبب  اش و بلندپروازي  عد جوينامسا  ، شرایط)برد می  رنج  اي روده  هاي و ناراحتی

. کنـد   ارسـال   نشـریه   در ایـن   درج  از امریکا بـراي   هایی تا نامه  یافت  مأموریتپایونیر    روزنامۀ  از سوي  وي. کند  ترك  انگلیس
  طبـع   بـاب   بـود کـه   شده  ها منعکس امریکا در آن  دربارة  فراوانی  بودند و مطالب  پرده و بی  شدیداللحن  کیپلینگ  ارسالی  هاي نامه

و   انسـانی   رهنمودهـاي   تحـت   بایـد مـادام    کـرد کـه   مـی  تلقی  و سودمندي  عظیم  هند را دستگاه  امپراتوري  وي. نبود  امریکاییان
در   کننـد بایـد از دخالـت    نمی  را درك  آن  و سرشت  تماهی  که  کسانی. دهد  خود ادامه  هاي رشد اندام  شود و به  آمیز اداره تفاهم

  . گفت  هند را ترك 1890  سال  مارس  در ماه  وي. شوند  باز داشته  سرزمین  امور آن
  بیارزیـا   بـه   بود که  هندي  نگاران روزنامه  اولین  ، از جملههندو    روزنامۀ  و سردبیران  گذاران از پایه  سابرا مانیا آیر یکی.  جی
  :گوید مورد می  در این  وي.  پرداخت  ـ هندي  انگلیسی  هاي روزنامه

  کسـب   ها راه آن. برخوردارند  هندي  مطبوعات  به  نسبت  تري و نفوذ بیش  ، امکانات تردید از قدرت بی  ـ هندي   انگلیسی  مطبوعات
  وبـیش  در هنـد کـم    نگـاري  ، روزنامه افراد انگلیسی  براي.  هستیم  هرهب بی  ما از آن  در اختیار دارند که  دانند و تسهیالتی و کار را می

با   آید که شمار می به  و حیاتی  جدي  ابزاري  هندیان  امر براي  شود؛ اما این می  تلقی  معاش  تأمین  براي  اي دارد و وسیله  تجارت  جنبۀ
  . است  در ارتباط  کشورشان  منافع

  

  : نوشت تایمز آو ایندیا    امۀ، سردبیر روزن الوت  پت
  و سـردبیري   مالکیـت   تحـت   هـاي  با روزنامـه   ها در مقایسه انگلیسی  مالکیت  تحت  هاي روزنامه  بگوییم  کند که می  حکم  صداقت 

  تبلیغـاتی   ر بـزرگ ابـزا   و حـال   هنـد در گذشـته    مطبوعات  بانرجی  سورِندرانات  گفتۀ  به... برخوردارند  تري بیش  از آزادي  هندیان
  بـه   داد نسبت می از خود نشان  انگلیسی  در برابر مطبوعات  که  اي برادرانه  نرمش  برخالف  دولتی  حاکم  دستگاه  دلیل همین به. اند بوده
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منتشرکنند،   حکومتیدر انتقاد از تدابیر   اي مقاله  هندیان  سردبیري  تحت  مطبوعات  چنانچه...  نداشت  نظر مساعدي  هندي  مطبوعات
  .کنند  دفاع  دولت  مشی قوا از خط  دانند تا با تمام خود می  ها وظیفه انگلیسی  سردبیري  تحت  مطبوعات

  

در   ویـژه  ، بـه  فراگیـر مـردم    خشـم   بود که  نژادي  تبعیض  موضوع  یافت  اي ابعاد گسترده  که  زمان  انگیز آن بحث  مسائل  از جمله 
  از رهبـران   بعدها یکـی   که(  بانرجی  سورندرانات  ، برکناري نژادي  ضد تبعیض  بروز احساسات  اصلی  عامل.  نگیخترا برا  بنگال
  گرچـه . بـود   کوچـک   اشـتباهی   ارتکاب  بهانۀ  به  حکومتی  از دستگاه) شد  در بنگال  برجسته  نگاري و روزنامه  ملی  جنبش  بزرگ
  اخـراج . اثـر نـداد    ترتیـب   وي  دادخواست  هند به  حکومت  قضایی  کرد، اما دستگاه  فراوانی  الشخود ت  حقوق  احقاق  براي  وي

هـا و   نـاآرامی   رشـته   یـک   اصـلی   ، عامـل  قضـایی   دسـتگاه   از سـوي   وي  شـکوائیۀ   ماندن  و مسکوت  دولتی  از خدمات  بانرجی
را آغاز    بنگالی   ماجرا انتشار روزنامۀ  بعد از این  بانرجی. شد  مخفی  ايه جمعیت  تشکیل  براي  اي و انگیزه  سیاسی  هاي اعتراض
  در ایـن   اي انتشـار مقالـه    علـت   به  بانرجی 1883  در سال  که  وقتی. شد  تبدیل  گرایان افکار ملی  عمدة  ارگان  به  تدریج به  کرد که
بـود     استیتسـمن    هند تنها روزنامۀ  زبان انگلیسی  مطبوعات  شد، در میان  مو محکو  متهم  شکنی قانون  به  دادگاه  از سوي  روزنامه

  : کرد و نوشت  اعتراض  بنگال  عالی  در دادگاه  دادرسی  جریان  به  شدت به  که
  حمایـت    بنگـالی    سـردبیر روزنامـۀ    پرونـدة   دادرسی  جریان  هند نیز از چگونگی  زبان انگلیسی  هاي روزنامه  که  است  تأسف  مایۀ 

  دوري  کند از آن می  سعی  اغلب  آدمی  را که  ناگواري  مسائل  است  ممکن  سردبیر بومی  از یک  دفاع  که  داشتیم  بیم  ما از آن. کنند می
در   و صدور رأي  رسیدگی  براي  الزم  صالحیت  عالی  آیا دادگاه  که  است  مطرح  سؤال  جا این اما در این. باشد  داشته  دنبال جوید به

در انتقاد   مطبوعات  آزادي  صورت  برخوردار باشد، در آن  و صالحیتی  قدرت  از چنین  اگر دادگاه.  را دارد یانه  بانرجی  مورد پروندة
  عـالی   دادگـاه   از قضـات   یکی. تر بیش  دهد و نه  رضایت  آن  به  قاضی  شود که محدود می  مقداري  آن  تنها به  عالی  دادگاه  از قضات

شـود،    داده  هشـداري   آنکـه   بـدون .  آمیـز اسـت   توهین  شده  نوشته  اش درباره  اي در روزنامه  کند آنچه فکر می)  یا نادرست  درست(
  نامـه روز، از سـردبیر روز  یـک   ظـرف   بخواهد حتـی   دو روز، یا اگر قاضی  ظرف. شود صادر می  سردبیر روزنامه  علیه  اي احضاریه

. شود نمی  داده  اتهام  در مورد این  توضیحی  هیچ  آنکه  حال.  است  دادگاه  به  توهین  به  متهم  وي. حضور یابد  خواهند تا در دادگاه می
  عـالی   دادگـاه   جز نظر قاضی  دیگري  معیار و ضابطۀ  هیچ. وجود ندارد  خاصی  دادرسی  قانون  گونه هیچ  جرم  این  به  رسیدگی  براي
  دادگـاه   ، قضـات  ترتیـب  ایـن  بـه . وجـود نـدارد    در روزنامـه   انتشـاریافته   مطالـب   یا نبودن  آمیز بودن توهین  و تعیین  رسیدگی  براي

 اگـر   ، حتی هرحال به. دارد  بستگی  صالحدید و نظر قضات  ، صرفاً به مجازات  میزان  تعیین.  دادستان  اند و هم شاکی  هم  حال درعین
از   شـده  اعمـال   آیا قدرت  که  نیست  باشد، معلوم  سزاوار مجازات  و سردبیر آن  دفاع  غیرقابل   بنگالی   در روزنامۀ  انتشاریافته  مقالۀ
  مطبوعات  آزادي  کردن  پایمال  براي  اي حربه  صورت شود، به می  مربوط  انتقاد از قضات  به  جا که ، تا آن پرونده  در این  دادگاه  سوي

از   تردیـد یکـی   بـی   قـدرتی   دهـد، چنـین   مـی   دادگـاه   را بـه   قـدرت   این  و عرف  اگر قانون.  قرار نخواهد گرفت  مورد سوءاستفاده
 باید در برابر  ، آیا مطبوعات نشده  داده  و اختیاري  قدرت  چنین  دادگاه  به  و چنانچه. اختیار خواهد بود  تفویض  انواع  ترین خطرناك
از   اختیـاراتی   چنین  خود در داشتن  پیشین  هاي اختیار کنند؟ ما در مقاله  سکوت  دادگاه  توسط  چنین  این  و اختیاراتی  قدرت  غصب
  در آخرین. اند کرده  را مردود اعالم  دادگاه  از سوي  و اختیاري  قدرت  چنین  داشتن  کارآزموده  و وکالي  ایم تردید کرده  دادگاه  سوي

  جرم  به  که  فرد انگلیسی  یک  اتهام  به  رسیدگی  براي  دادگاه  صالحیت  مسألۀ)  خاطر داریم ما به  که  تنها موردي(  نوع  از این  دادرسی
   روزنامۀسردبیر   اتهامات  به  در رسیدگی  دادگاه  چرا نباید صالحیت  ، حال قرارگرفت  بود، مورد سؤال شده  کشیده  محاکمه  به  اهانت
  ؛ مطلـب  نیست  مهم  چندان  حد افتراآمیز بوده  تا چه   بنگالی   در روزنامۀ  مندرج  مقالۀ  و تردید قرار گیرد؟ اینکه  مورد شک   بنگالی

کننـد   می توهین  قضات  خود به  در مقاالت  که  هایی روزنامه  کنیم ادعا نمی.  است  پرونده  این  به  رسیدگی  براي  دادگاه  صالحیت  مهم
  آیـا ایـن  . شوند  و مجازات  محاکمه  و مدون  مکتوب  قانون  افراد خالفکار باید براساس  که  معتقدیم  شوند، بلکه  معاف  از مجازات

و   را محاکمه   یبنگال   سردبیر روزنامۀ  آن  با استناد به  بتوان  که  مکتوبی  قانون  هیچ  که  ؟ ما معتقدیم است  غیرمنطقی  تقاضا خواستی
را   قانونی  شود که می  یافت  آیا کسی. آورید  بیرون  شد ما را از اشتباه  خواهیم  خوشحال  کنیم می  اگر اشتباه. کرد وجودندارد  محکوم
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   ارد و سردبیر روزنامۀند  وجود خارجی  قانونی  دهد؟ اگر چنین  ما نشان  به  است شده  محکوم  روزنامه  سردبیر این  آن  با استناد به  که
  ؟ کیست  بعد نوبت  دفعۀ  داند که می  کسی  چه  صورت  ، در آن است  شده  مجازات  قانون  استناد به  بدون   بنگالی

  

  را بـه   دو هنـدي   بنگـال   از روسـتاهاي   در یکی  عروسی  میهمانی  در یک  مشاجره  در جریان 1901  در سال  که  فرد انگلیسی  یک
  : نوشت  قتل  از این  در دفاع   انگلیشمن   روزنامۀ. شد  تبرئه  دادگاه  بود از سوي  رسانده  قتل به  گلوله  ضرب

  در تمـامی   روسـتاییان   تا به  است  بوده  الزم  رویدادي  اعتقاد ما چنین  بلند خواهد شد اما به  بومی  هاي و فریاد روزنامه  فغان  گرچه 
  . خواهد داشت  خطرناکی  عواقب  چه  اروپایی  یک  به  حمله  شود که ادهد  عبرتی  درس  نقاط

  

  :رساند  چاپ  به  شرح  این  به  آمیزي توهین  آگهی   انگلیشمن   روزنامۀ
د تنهـا افـرا  . شـود  مـی   اسـتخدام  " و آبـدارچی   ، بادزن ، خدمتکار، کارگر ساده نظافتچی"  اي سعیدپور عده  هاي کار در خانه  جهت 

. کننـد   مـوردنظر ارسـال    مشـاغل   خـود را بـراي    توانند درخواسـت  اند می شده  موفق  ورودي  در امتحانات  که  بنگالی  کردة تحصیل
  .قرار دارند  در اولویت)  بنگالی(  قضات  پیشین  معاونان

  
. داشـتند   مهمـی   شـد نقـش    فاش  ر بنگالد 1889  در سال  فساد کراوفورد که  به  معروف  در ماجراي  ـ هندي   انگلیسی  مطبوعات

  از زیردسـتان   رشـوه   دریافـت   به  وي.  داشت  مرموزي  شخصیت  هند بود که  پلیس  مرکزي  ارشد ادارة  از مأموران  کراوفورد یکی
  علیـه   قـانونی   اقـدام   بـه   شـدند از توسـل   مـی   منصوب  پست  این  به  از دیگري  پس  یکی  که  بمبئی  فرمانداران. بود  خود معروف

کراوفورد را   گناهی بی  حکم  لرد ري. کند  فرد خالفکار را مجازات  تا این  گرفت  تصمیم  کردند، اما لرد ري می  کراوفورد اجتناب
تصـور    ایـن  با)  پایه دون  مقامات(، مملتدارها    دادرسی  در جریان. کرد  بود مردود اعالم  صادر شده  انگلیسی  قضات  از سوي  که
  کراوفـورد در دادگـاه    گناه  بعد از آنکه. آوردند  زبان به  اعترافاتی  قرار نخواهد گرفت  کراوفورد مورد استفاده  علیه  اظهاراتشان  که
  بـه   مبـارزه   نیز در این  ـ هندي   انگلیسی  هاي پرداختند و روزنامه  مملتدارها و لرد ري  علیه  بدگویی  به  وي  رسید دوستان اثبات به

  در اقـدامات   طریقی  به  که  هندي  مقامات  تمامی  ها و افراد هوادار کراوفورد گفتند که روزنامه. کراوفورد پیوستند  هواداران  صف
  کومیـت مح  مخالفـان   اول  در صـف   که تایمز آو ایندیا    روزنامۀ. باید از کار برکنار شوند اند می داشته  کراوفورد نقش  غیرقانونی

.  کـی .  جـی .  باد انتقاد گرفت  هند را به  مردم  ، خصوصیات هندي  مقامات  بر برکناري  بر پافشاري بود عالوه  کراوفورد قرار گرفته
  : اظهار داشت  گوکهاله

  توانید به اید، می رار گرفتهها ق آن  یا هواداران  ها را دارید، یا مورد ایذا افراد بومی ـ هندي   انگلیسی  از خالفکاري  اگر قصد حمایت 
فاقـد    هنـدي   کردگـان   تحصـیل   که  است  گرفته  کراوفورد نتیجه  از ماجراي  روزنامه  این. باشید  گرم پشت تایمز آو ایندیا    حمایت

ما   سوي  کنند، نباید به می  زندگی  اي شیشه  هاي خود در خانه  افراد که  گونه این. اند مهم  هاي مسؤولیت  تصدي  براي  الزم  صالحیت
  ... .کنند  پرتاب  سنگ

  

انحصـار    کـه   ـ هنـدي    انگلیسـی   شدند مطبوعات می  منصوب  دانشگاهی  در مراکزي  تدریس  براي  هندي  استادان  که  در مواردي
در   پارانجپیـه .  پی. آر. داشتند برمی  ضاعترا  سر به  هایی انتصاب  چنین  به  کردند نسبت می  را تبلیغ  اروپاییان  براي  استادي  مناصب

  : نوشت  خصوص  این
  هاي ها نغمه در دانشگاه  استادي  هاي کرسی  تصدي  براي  افراد بومی  در مورد انتصاب  ـ هندي  انگلیسی  هاي روزنامه  از قرار، برخی 

  سفیدشان  ها پوست تنها امتیاز آن  هستند که  اي فرومایه  هاي یسیبهتر از انگل  مراتب  افراد به  این  اعتقاد من  خوانند، اما به می  مخالف
  ... . است
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  در انجمـن   سـخنرانی   یـک   بـه   ، وي از مـدرس  1895  هنـد، در سـال    ، فرمانـدار کـل   بازدیـد لـرد الگـین     هنگـام   قرار بـود بـه  
  رسـم   بـه   وقتـی . فرا دهد  ، گوش منطقه  این  سیاسی  نهادهاي  ترین از پرسابقه  ، یکی مدرس  (Mahajan Sabha)  ماهاناجاصبهاي

  مسـائل   به  را که  پاراگراف  دستور داد تا سه  شد وي  ارسال  لردالگین  موردنظر براي  سخنرانی  از متن  نسخه  یک  زمان  آن  معمول
خواهـد    خـودداري   سـخنرانی   از شـنیدن   رنهکنند، وگ حذف  نطق  شد از متن می  مربوط  نظامی  هاي هزینه  ، از جمله مملکتی  مهم

  در ایـن   سـخنرانی   تـا از برگـزاري    گرفت  ، صبها تصمیم اقدام  این  درپی. شود  مطرح  انگیزي بحث  خواهد مسائل کرد، زیرا نمی
  : آمد و نوشت  خشم به  شدت به  انجمن  از تصمیم   میل  مدرس   روزنامۀ. بپوشد  چشم  مؤسسه

  مربـوط   شـان  بـاارزش   سخنرانی  به  را که  و انجمن  مدرس  حکومت  بین  شده  مبادله  از مکاتبات  اي نسخه  انجمن  این  مشر دبیر بی 
  از مـتن   اي نسـخه   خـود را از ارسـال    انگیـزة   ؟ دبیـر انجمـن   چیسـت   اقدام  این  باید دید علت.  است داشته  ما ارسال  شود براي می

  مطمئن.  مدرس  انجمن  و فرومایۀ  از افراد خائن  حمایت  مطبوعات  ، حمایت است کرده  توصیف  مطبوعات  تحمای  ، جلب سخنرانی
انگیـز    فتنـه   روزنامـۀ   بـه   هستید بهتر است!  مطبوعات  حمایت  اگر دنبال. داد  نخواهیم  نشان  خوش  شما روي  ما هرگز به  باشید که

  حـذف   تان را از سخنرانی  و نامطبوع  زننده  پاراگراف  سه  اعتبار اینکه  شما به. آورید  روي تاندارد اس   طلب آشوب  یا روزنامۀ هندو 
آیـا  .  هاسـت  هـا در برابـر غـول    کوتوله  قیام  کار شما شبیه  ؟ این طور نیست آیا این. کردید  خودداري  اند از ایراد سخنرانی بوده  کرده

.  طور نیست خواهد کرد؟ خیر این  را مختل  شمسی  منظومۀ  آمیز خود حرکت خیانت  اقدام  د با اینکن تصور می  مدرس  بدنام  انجمن
  ادامـه   گـردش   بـه   مقـرر خـود همچنـان     مدارهاي  در همان  فلکی  اجرام. آخر نخواهد رسید  شما دنیا به  باشید با اقدامات  مطمئن

  . است  ساخته  تر نمایان خود را بیش  کریه  نها چهرةخود ت  اقدام  با این  مدرس  انجمن. خواهند داد
  

  اسـتفان   کالج  ریاست  به  هندي  یک  با انتصاب  الهور در ارتباط  چاپ   و غیرنظامی  نظامی   حاضر، نشریۀ  قرن  اولیۀ  هاي در سال
  کـالج   سرنوشت  و به  رفت شمار می به  ور و گانديتاگ  نزدیک  از دوستان  اندروز که.  اف.  سی.  انداخت  راه به  نو جنجالی در دهلی
   بـه   متعـددي   هاي نامه  ارسال  پیشنهاد به  این. پیشنهاد کرد  کالج  این  ریاست  تصدي  مند بود پروفسور رودرا را براي عالقه  استفان
  بـه   اسـتفان   کـالج   ریاسـت   روفسـور رودرا بـه  پ  انتصاب  به  در اعتراض  که  از کسانی  یکی. منجر شد   و غیرنظامی  نظامی  نشریۀ
را امضا  "در هند  سال  پنجاه"  خود عبارت  نامۀ  ، در ذیل اش ذکر نام  جاي  به  بود که  کرد کسی  مبادرت  نشریه  این  به  نامه  نوشتن

  مـایلم «: بـود   نوشـته   هنـدي   دگـان کر تحصیل  روزافزون  بیان  و صراحت  جسارت  به  اشاره  خود ضمن  در نامۀ  شخص  این. کرد
شـرند و نبایـد     مایـه   هنـدي   کردگـان  تحصیل  ، چرا که کنم  هند جلب  هاي بومی  یعنی " نژاد زیردست"  هاي واژه  شما را به  توجه

  .»باشد گمارد  روپیه 60تر از  بیش  شان ماهیانه  حقوق  که  دولتی  ها را در مقامات آن
  تحصـیل   ایـن «افـزود،    در ادامه  وي» .شود  تلقی  ناآرامی  نباید عامل  و پرورش  آموزش«:  نوشت  نامه  ینا  به  اندروز در پاسخ

  و بـراین   هند هستم  ساکن  انگلیسی  خود یک  من. دارند امر دخالت  دیگر در این  عامل  هزاران  ، بلکه است  ناآرامی  مایۀ  که  نیست
  ». زیرکانه  تقلبی  ، نه است  صادقانه  هند تعهدي  مردم  به  کشورم  هپادشا  تعهد و قول  که  باورم

هنـد را    ملـی   قصد داشتند کنگرة  شد که می  محسوب  بانفوذ دولتی  از مقامات  گروهی  ارگان پایونیر    روزنامۀ 1888  در سال
  علیه  مبارزه  بریتانیا به  امپراتوري  از منافع  پاسداري  بهانۀ  به پایونیر    روزنامۀ. کنند  سرکوب  گذشت می  آن  از تأسیس  سال  سه  که

  علیه  ، که (United province)  متحده  هاي فرماندار ایالت  اوکلند کالوین سر  از اقدام  روزنامه  این.  گماشت هند همت  ملی  کنگرة
  خـود را بـه    وابستگی  کسی  بود که  کافی  موفقیت  کسب  براي .کرد بود حمایت  شده  متوسل  سرکوب  حربۀ  به  ملی  کنگره  رهبران
  و مشخصـات   و ذکـر نـام  پـایونیر      نشـریۀ   بـه   نامـه   توانستند با ارسال افراد می  گونه این. کند  ثابت  کنگره  حزب  مخالفان  گروه

ایرادکننـد و    مشـروحی   سخنرانی  دهند و در آن  شکیلت  کنگره  از مخالفان  اجتماعی  کنند یا اینکه را محکوم  ملی  و کنگرة  خویش
  شان روز بعد نام  داشتند که  اطمینان  افرادي  چنین. خبردهند  روزنامه  این  به  تلگراف  را از طریق  اجتماعی  چنین  روز بعد تشکیل

  .خواهدشد  درج  سمیر  در روزنامۀ  مالیات  وصول  ادارة  محترم  تحصیلدار جدید یا معاون  یک  عنوان به
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کـار    بـه   ـ هنـدي    انگلیسـی   روزنامـه   خود در یک  اي حرفه  فعالیت  در ابتداي  هند که  مطبوعات  سرشناس  از سردبیران  یکی
  : است  نوشته  داشت  اشتغال

  در ابتـداي   هنـدي   هـاي  روزنامـه . برتـر بودنـد    مراتب  هند به  هاي روزنامه  به  نسبت  کیفی  از لحاظ  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه 
ـ    انگلیسـی   هـاي  روزنامه. نداشتند  جذابیتی  هندي  کردگان تحصیل  ، براي دارشان شیوا و هدف  هاي سرمقاله  استثناي خود به  فعالیت
. نهادنـد   برجـاي   سـزایی  به تأثیر  هندي  هاي روزنامه  هاي سرمقاله  کیفیت  برخوردار بودند و در ارتقاي  مناسب  از سازماندهی  هندي

از   نشـریات   ایـن   سـردبیران . شـدند  می  محسوب  هندي  نگاران روزنامه  آموزش  براي  مناسبی  عرصۀ  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه
  در انگلستان  ديـ هن   انگلیسی  هاي روزنامه  خبري  بخش  تحریریۀهیئت . نداشتند  کم  چیزي  جهان  تراز اول  هاي روزنامه  سردبیران
  کـه  هنگـامی . برخـوردار بودنـد    اي مالحظـه   قابل  ها از موفقیت روزنامه  گونه این. بودند  خود کامالً مسلط  حرفه  و به  دیده  آموزش
کردنـد   مـی   پچـا   استخدام  آگهی  افراد بومی  از میان  دستیار دبیر تا کارمند خبري  مقام  تصدي  براي  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه

  .شد ها سرازیر می روزنامه  این  سوي  به  متقاضیان  سیل
  

در . کننـد   قناعـت   اخبار کهنه  چاپ  ها ناگزیر بودند به بود و روزنامه نیافته توسعه  چندان  ونقل و حمل  ارتباطی  وسایل  زمان  در آن
درازا  روز و از بنگـالور چهـار روز بـه     شـش   روز، از دهلی نُه  رسروز، از مد هشت  کلکته  به  از بمبئی  اي نامه  رسیدن 1862  سال
را از   مطـالبی  تایمز آو ایندیا    روزنامۀ 1870  در دهۀ. هند برسد  بود تا به  در راه  هفته  پنج  از انگلیس  ارسالی  هاي نامه. کشید می

  از ایـن   حتی  مدرس  هاي از روزنامه  شده نقل  و مطالب  گذشت می  نآ  از وقوع  هفته تقریباً یک  کرد که می  نقل  کلکته  هاي روزنامه
در . کشـید  مـی   طـول   دقیقـه   تنهـا پـنج    و از مدرس  دقیقه  سیزده  بمبئی  به  خبر از کلکته  ، ارسال با ورود تلگراف. تر بود کهنه  هم

در   ساعته 15تأخیر . شد رو می نیز با تأخیر روبه  تلگراف  خطوط  از طریق  پیام  ارسال  نامساعد جوي  شرایط  دلیل ، به مواقع  برخی
مندبودنـد، امـا    بهـره   پستی  حمایتی  ها از خدمات روزنامه. آمد شمار می به  عادي  امري  بمبئی  به  از کلکته  تلگرافی  خبرهاي  ارسال
  .بود  سنگین  تلگراف  هزینۀ

بخشـید و    سـهولت   هند را با کشورشـان   ساکن  هاي انگلیسی  ارتباط  ار و تلگرافبخ  کشتی  سوئز و اختراع  آبراه  شدن گشوده
  کـه   اروپـایی   زنان  با ورود انبوه  ویژه هند را، به  مقیم  اروپاییان  جامعۀ  پستی  شبکۀ  و برقراري  آهن راه  خطوط  در هند نیز احداث

  الگـوي   هند بر طبـق   مقیم  اروپاییان  جامعۀ. کرد  یکدیگر نزدیک  به  پیش از  بود، بیش گرفته  در هند صورت  اوضاع  آرامش  درپی
تـر   را هـر روز عمیـق    و نـژاد زیردسـت    زمامداران  موجود بین  امر شکاف  بود و همین  یافته  ها سازمان آن  اصلی  در موطن  رایج
از   بـیش   در کلکتـه   موضـوع   ایـن . تأثیر قرارداد را تحت  گلیسیطرز فکر افراد ان  تدریج به  اجتماعی  و قدرت  اعتبار، مقام. کرد می

  بمبئـی   چـاپ   انگلیسی  نشریات.  داشت بود ادامه  آن  بانی  نایت  رابرت  نژادها، که  شدن  نزدیک  شهر سنت  در این. بارز بود  بمبئی
  .دادند می  هند ارائه  از جامعۀ  تري تصویر کامل  کلکته  با مطبوعات  در مقایسه
و   اعالنـات   بـه   اول  صفحۀ  تر مطالب نداشتند و بیش  جایگاهی  ها چندان روزنامه  اول  در صفحات  خبري  مطالب  زمان  در آن

  محسـوب   موجـود در مطبوعـات    ها نیز تنهـا آگهـی   وآمد کشتی رفت  به  مربوط  اطالعات.  داشت  اختصاص  حکومتی  هاي آگهی
. نبـود   اي کـار سـاده    از اخبار گونـاگون   روزنامه  صفحات  بود، پرکردن  کار دشواري  خبري  مطالب  ردآوريگ  جا که از آن. شد می

  اداره  بـه   اي خبـر از اداره   گـردآوري   بـراي   ، سوار بر کجـاوه  کلکته  چاپ   جنتلمن  نشریۀموجود، مکنا سردبیر    مدارك  براساس
در  " خبـري   دفتـر خـاص  "  یـک .  پرداخـت  مـی   آن  تکـذیب  روز بعـد بـه    کرد که ا منتشر میر  غالباً خبرهایی  وي.  رفت دیگر می
در . بود شده  ها تأسیس در روزنامه  چاپ  جهت  مطبوعات  خبرنگاران  به  مهم  اخبار و مدارك  ارائۀ  براي  بمبئی  حکومت  دبیرخانۀ
  که  توانستند در مواقعی می  بود و مراجعان  داده  اختصاص  خبرنگاران  را به  انتظاري  اتاق  دریایی  نیروي  فرمانده  دریاداري  وزارت
  انگلیسـی   هـاي  روزنامـه   خـود را از روي   مـورد عالقـۀ    خبرهـاي   اتـاق   رسید در این می  بمبئی  به  از انگلیس  پستی  هاي محموله

  .کنند  بازنویسی
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 1866  بـار در هنـد در سـال     اولـین   خبرگـزاري   هند را آغاز کرد و دفتر این  خبر به  مخابرة 1865  رویتر از سال  خبرگزاري
هـر    و تعـداد کلمـات    داشت  هزینه  استرلینگ  لیرة  کرد یک می  رویتر مخابره  خبرگزاري  که  تلگرافی  از پیام  هر کلمه. شد تأسیس

  اخبار مربـوط .  داشت  خبر متقاضی  از دیگر انواع  بیش  ر اقتصادياخبا  زمان  در آن. بود  شده  تعیین  کلمه  بیست  کم نیز دست  پیام
  تهیـۀ   خـود را بـراي    ها خبرنگـاران  و روزنامه  یافت می  انعکاس  طور گسترده ها به در روزنامه  عمومی  و اجتماعات  محاکمات  به

  سـازي  آمـاده   بـه   چنـدانی   شـتاب   تحریریـه هیئت   اعضاي. کردند می اعزام  گذاري قانون  شوراي  از مذاکرات  رسمی  هاي گزارش
  چاپ  براي  خبرنگاران. کرد می خود معطوف  ها را به آن  تر توجه بیش  هایشان نوشته  دادند و کیفیت نمی  نشان  چاپ  براي  روزنامه
روز بعـد خـود     صـبح   شد، در شـمارة  یایراد م  شام  ضیافت  درپی  بلندپایه  مقامی  از سوي  که  مهمی  سخنرانی  از متن  اي خالصه
، روز بعـد   آن  کامـل   و گـزارش   شـده   انجـام   کرد سخنرانی می  اعالم  روزنامه  بود که  براین  رسم. دادند نمی  نشان  چندانی  شتاب
  مهـم   سردبیر چندان  براي  شهر نه  شوراي  یا مذاکرات  مهم  سخنرانی  در انتشار یک  و چهار ساعته  بیست  وقفۀ. خواهد شد  چاپ

. بـود   و ضـعیف   ، بسـیار ابتـدایی   اشـتباهات   و اصـالح   چاپ  آمادة  مطالب  مطبعی  تصحیح.  روزنامه  در نزد خوانندگان  بود و نه
  : است  نوشته  خصوص  در این  بمبئی  چاپ  هاي از روزنامه  سردبیر یکی
  را تصحیح  چاپ  آمادة  مطالب  از افراد فاقد مهارت  انبوهی  زمان  ، در آن است  ومکامالً مجهز مرس  در نشریات  امروزه  که  گونه همان
  چـاپی   اشـتباهات   در مـورد اصـالح    هندي  هاي روزنامه  صاحبان  اعتنایی بی. کردند می  ها را اصالح آن  چاپی  کردند و اشتباهات می

دارنـد، افـراد     اشـتغال   در مطبوعـات   گیـري  غلـط   بـه   کـه   کسـانی . شـود  مـی   در هنـد محسـوب    نگاري روزنامه  از معماهاي  یکی
قلمـداد    مطبوعات  دنیاي  دوشان به دارند و خانه  بسیار پایینی  زندگی  دستمزدشان  بودن  پایین  علت  به  هستند که  اي کرده تحصیل نیمه
  .شوند می

  

  : است هند نوشته  در مطبوعات ها سخنرانی  انعکاس  از نحوة  گالیه  ضمن  چیرال  والنتاین
. انـد  نهـاده   گـام   راه  ایـن   در ابتـداي   هنـد تـازه    مطبوعات  نیاز دارد که  اي العاده فوق  مهارت  ها به سخنرانی  به  خبر مربوط  انعکاس 

  دوسـتان   دارد و نباید سخنان تتفاو  کریکت  ها با انتشار خبر بازي سخنرانی  انتشار متن  هند باید فراگیرند که  از مطبوعات  بسیاري
  را حـذف   از آن  هـایی  کنند و در چند سطر انتشاردهند یـا قسـمت   خود را خالصه  مخالفان  کنند و سخنان چاپ  تفصیل  خود را به

  .کرد  اجتناب  داً از آنباید ج  که  است  نادرستی  ، رویۀ از ایراد سخنرانی  ها پیش روزنامه  ها به سخنرانی  از متن  اي نسخه  ارائۀ. کنند
  

  خشـمگین   بومی  هاي هند شدیداً از روزنامه  حکومتی  مقامات 1875  هند در سال  کل  فرمانداري  به  لرد لیتون  انتصاب  در آستانۀ
  بـه   حکومـت   لیـه هـا ع  روزنامـه   تـر حمـالت   بیش. بودند انگیز متهم فتنه  اکاذیب  وقفۀ انتشار بی  به  زبان هندي  هاي روزنامه. بودند

و   اروپاییـان   ، تکبـر و فخرفروشـی   شغلی  هاي فرصت  تقسیم  در زمینۀ  عدالتی ، بی مجرمین  ، مجازات نژادي  تبعیض  چون  مسائلی
ر انگیـز و د  فتنـه   انتشـار مطالـب    بـه   حـال  درعین  هندي  مطبوعات. بود  هند متوجه  هاي در ایالت  آمیز افراد انگلیسی رفتار توهین

  در خـالل   کـه   ، مانند مـواردي  از آنان  خود و نافرمانی  با فرماندهان  رودررو قرار گرفتن  به  هندي  سربازان  تشویق  حتی  مواردي
  .بودند  افتاد، متهم  اتفاق  بزرگ  شورش

فرمانـدار    سر ریچـارد تمپـل  . دندنبو  موافق  هندي  هاي روزنامه  علیه  محدودیت  با اعمال  انگلیسی  مقامات  ، تمامی باوجوداین
  وفـاداري   از عـدم   اي نشـانه   نـوع  هـیچ   بـه   خود در بنگـال   خدمت  در طول  وي  که  نوشت  لرد لیتون  به  خطاب  اي در نامه  بنگال

شـود   مـی   زبـان  يهنـد   از مطبوعـات   که  هایی ، شکایت ادینبورو، فرماندار مدرس  دوك  گفتۀ  به.  است  برنخورده  بومی  مطبوعات
  علیـه   محدودیت  و اعمال 1878  در سال  مطبوعات  قانون  از تصویب  پس  سرانجام(  نیست  آمیز بیش و اغراق  اساس بی  اظهاراتی
  تمطبوعـا   قانون  اجراي  لرد لیتون). شدند  معاف  قانون  این  از شمول  مدرس  فرماندارنشین  منطقۀ  هاي ، روزنامه بومی  مطبوعات
و   دولـت   بهبـود مناسـبات    بـراي   تـالش   در راه  نایـت   رابـرت   میـان   و در این  انداخت  تعویق  تر به بیش  هاي بررسی  را تا انجام
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منظـور   بـه   اطالعـات   منـابع   کنترل  را به  دولتی  مقامات  وي. داد  ارائه  با مطبوعات  حکومت  رابطۀ  تثبیت  براي  ، طرحی مطبوعات
شـوند ابـراز    مـی   منـع   بـا مطبوعـات    تماس  از برقراري  دولتی  مقامات  کرد و از اینکه  متهم  ها از دولت روزنامه  حمایت  خریدن
  .کرد  تأسف

شـد،   گمـارده   سـمت   ایـن   بـه   کـه   فـردي   شد و نخسـتین   منصوب  مطبوعات  براي  اي ویژه  ، بررس1877  سال  مارس  در ماه
  شـان  مسـؤولیت   کردند که  ها هر دو اعالم آن. شد  وي  باکلند جانشین.  اي.  بعدها سی  بود که  لتبریج  رابرت  منا  به  نگاري روزنامه
  مالکیـت   تحـت   مطبوعـات   ها قرار دارنـد و چـه   انگلیسی  مالکیت  تحت  ها که آن  ؛ چه است  زبان انگلیسی  مطبوعات  به  رسیدگی
  بنگـال   چاپ  نشریات. بود  ـ هندي   انگلیسی  مطبوعات  نارضایتی  کردن  برطرف  مطبوعات  بررس  از تعیین  اساسی  هدف.  هندیان

  : است  اظهارنظر کرده  هند چنین  بومی  مطبوعات  دربارة  لتبریج. قرار گرفتند  مطبوعات  بررس  نظارت  تحت  نیز تا حدودي
  مباحثـات   اسـم   بـه   در اختیار نداشتند، زیرا چیزي  دولت  هاي و خواست  نظراتاز   آگاهی  براي  اي وسیله  هیچ  نشریات  سردبیران 

در   حتـی   مطبوعـات   رو، سـردبیران  از این.  وجود نداشت  حکومتی  در شوراي  شده  انجام  هاي بحث  مطالب  افشاي  یا حق  پارلمانی
نداشـتند و نـاگزیر     مملکتـی   مهـم   هاي و سیاست  مشی از خط  اطالعی  وجه هیچ ، به و وفادارانه  کامالً صادقانه  نیات  داشتن  صورت

  .بود  ها جاري بر زبان  در دوائر حکومتی  اکتفا کنند که  شایعاتی  به  مسائل  دست  از این  آگاهی  بودند تا براي
  

زیـاد و    بودنـد بـا زحمـات     توانسته  روزنامه  این  گردانندگان  استثنا بود چون پایونیر    روزنامۀ  میان  در این  لتبریج  رابرت  قول  به
تـا    طریـق   برقـرار کننـد و از ایـن     اي دوسـتانه   روابط  حکومتی  شهر سیمال با مقامات  و محافل  ، در مجامع هنگفت  هزینۀ  صرف
  اکثـر مطالـب    بـود کـه   گرفتـه   بـاور جـان    ، این ترتیب این به. دهند  خود اختصاص را به  رسمی  ها انحصار اخبار و اطالعات مدت
  صـحت   هـم   تا حـدودي   که  گیرد، مطلبی قرار می  روزنامه  در اختیار این  دولتی  مقامات  از سوي پایونیر    در روزنامۀ  شده چاپ
  .هند پدید آورد  بومی  مطبوعات  را در جامعۀ  شدیدي  امر رنجش  همین... .  داشت

  ایـن . اجـرا درآورد  بـود بـه    شـده   هند تدوین  بومی  هاي روزنامه  علیه  که  مطبوعاتی  قانون 1878  سال  مارس  در ماه  لرد لیتون
  بـه   کتـاب   ایـن   آتـی   از فصول  در یکی  مطبوعات  قوانین(کرد   هند تحمیل  بومی  را بر مطبوعات  شدیدي  هاي محدودیت  قانون

 شَـهر   هـالی و   (Amirta Bazar Patrika)امریتا بـازار پاتریکـا     هند، دو روزنامۀ  بومی  هاي روزنامه  در میان). خواهد آمد  تفصیل
(Halishahar Patrika)  شـدند  مـی   معرفـی   هتّاك  هاي روزنامه  عنوان به  دولتی  و جلسات  در مکاتبات  از سایرین  بیش  پاتریکا .

  ایـن   محکومیـت   در صورت  داشتند که  بیم  از آن  حال درعین  ند، ولیدانست می  را ضروري  دو نشریه  با این  مقابله  دولتی  مقامات
  دو روزنامـه   تـر ایـن   بیش  محبوبیت  افتد و موجب  راه به  دادرسی  نحوة  علیه  وسیعی  ، تبلیغات قضایی  دستگاه  از سوي  دو نشریه

  یـک   و بـه   داده  بود تغییر ماهیت  آورده  فراهم  مطبوعات  قانون  هک  از تنگناهایی  اجتناب  براي امریتا بازار پاتریکا    روزنامۀ. شود
  .شد  تبدیل  زبان انگلیسی  نامۀ هفته

  : اظهار داشت  گذاري قانون  در شوراي  مطبوعات  الیحۀ  ارائۀ  هنگام  دولت  پارلمانی  معاون
  انگیز و بستن فتنه  جز انتشار مطالب  دیگري  شود گویا وظیفۀ ر میت نیز هر روز بیش  تعدادشان  که  بومی  هاي شمار روزنامه بی  انبوه 

  بـومی   هـاي  در روزنامـه   مطالب  گونه انتشار این. کشور ندارند  و مردم  نژاد حاکم  و ایجاد ستیز بین  دولت  اروپایی  کارکنان  افترا به
انگیـز در   بحـث   مطالـب   چاپ  گذشته  ماه  دوازده  طی.  است  ذاشتهگ  افزایش  رو به  گذشته  یا چهارسال  سه  ندارد و در خالل تازگی

  ، هر روز جسارت از مجازات  نداشتن  واهمه  دلیل ، به مطالب  گونه این  نویسندگان.  است  یافته  اي سابقه بی  افزایش  بومی  هاي روزنامه
  هدفی  که  دهد، حکومتی می  بریتانیا تشکیل  دولت  و خودکامگی  لتیعدا ها را بی آن  هاي نوشته  اصلی  موضوع. کنند پیدا می  تري بیش

  بایـد توجـه  . نـدارد   و غیر دولتی  از افراد دولتی  اعم  افراد انگلیسی  از غرور و سربلندي  خود و حراست  بومی  اتباع  به  جز خدمت
اخیـراً کـار   . نـدارد   صـحت   وجـه  هـیچ  شود به می  داده  نسبت  لیسیانگ  حکام  ها به نوشته  در این  که  و افتراهایی  اتهامات  که  داشت

  در برابر سـلطۀ   ایستادگی  به  یا علنی  طور ضمنی را به  خود مردم  هاي در نوشته  بومی  مطبوعات  نویسندگان  که  است رسیده  جایی به
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در   انگلـیس   سـیطرة   از حفـظ   کنند که و ترسو قلمداد می  ضعیف  را افرادي  حکومت  کنند و کارگزاران می  بریتانیا در هند تحریک
  .اند هند ناتوان

  

  مورد چنین  در این  اي نویسنده. رو شد در بریتانیا روبه  لیبرال  هاي هند و انتقاد شخصیت  شدید مردم  با مخالفت  مطبوعات  قانون
  : است  اظهارنظر کرده

را از قید سانسـور    جامعه  این  در هند، مطبوعات  انگلیس  السلطنۀ نایب  ، مشاور حقوقی کاولی  مک  که  طرف  این  به 1835  از سال 
حـدود   1878  در سـال . کننـد  مـی   خـود تلقـی    و مقـدس   مسلم  از حقوق  آزاد را یکی  مطبوعات  هند داشتن  بخشید، مردم  رهایی

شـدند، امـا     سـکوت   و وادار بـه   توقیف " شورش"  در خالل  عاتمطبو. شد در هند منتشر می  مختلف  هاي زبان  به  نشریه  دویست
  .لغو شد  و آرامش  از استقرار مجدد نظم  پس  بومی  و نشریات  زبان انگلیسی  مطبوعات  علیه  شده اعمال  هاي محدودیت

  

  : است  دیگر نوشته  ناظر خارجی  یک
  ، یعنـی  ارزشـمند انگلیسـی    العـاده  و فـوق   در هند، دو نهاد دموکراتیـک   انگلیس  استقرار حکومت  از زمان  سال  هیجده  با گذشت 

  هـاي  روزنامـه . شـود  تـر مـی   بیش  هر روز تعداد نشریات. اند وجود نهاده  عرصۀ  آزاد، در هند پا به  و مطبوعات  و پرورش  آموزش
در . وجود دارند  بومی  ها روزنامۀ و ده  افراد هندي  سردبیري  به  زبان انگلیسی  هاي ، روزنامه افراد انگلیسی  سردبیري  به  زبان انگلیسی
  سـرمقالۀ   خـود را در قالـب    هـاي  دیـدگاه   کـه   اسـت   پدید آمده  متوسط  از طبقۀ  اي کرده قشر تحصیل  دو نهاد دموکراتیک  پرتو این
  هـا علیـه   انگلیسـی   از جانـب   که  رسانند و از تبعیضی یم  دیگران  گوش  کنند به می ارسال  مطبوعات  براي  که  هایی یا نامه  مطبوعات

،  بـزرگ   و سـرداران   ، فرمانروایـان  باشـکوه   تمدن  انگلیسی  حکام  کنند که می  احساس  آنان. اند آگاه  خوبی آید به وارد می  بومی  مردم
  فزاینـدة   عـدة . کننـد  رفتـار مـی    افریقایی  همانند بومیان  گیرند و با آنان می  هند را نادیده  باستانی  و مذاهب  و فرهنگ  هنري  میراث
  و قاضـی   ، رئـیس  مالیـات   آوري باالتر از مأمور جمـع   مشاغلی  تصدي  به  امیدي  هیچ  دانشگاهی  مدارك  هنديِ داراي  جوان  مردان
هرگـز    اروپاییـان   انـد ندارنـد؛ چـرا کـه     یتصـالح   داراي  افـراد بـومی    هـاي  پرونـده   بـه   رسیدگی  تنها براي  که  بدوي  هاي دادگاه
  حاکم  وضع  نیز همین  در ارتش. صادر کند  ها حکم در مسند قضا قرار گیرد و در مورد آن  پوست نفر رنگین  یک  کنند که نمی تحمل

  . داشت  اختصاص  سفیدپوست  افسران  ارشد صرفاً به  هاي بود و درجه
  

  :نویسد می  مطلب  یید ایندر تأ فرند آو ایندیا    روزنامۀ
  تقلیـل  پیـاده   هنـگ  در یـک   نظامی  ردة  ترین پایین  بود باید او را به می  فرد بومی  ، نیز یک سردار برجسته  اگر امپراتور بابر، آن  حتی 

کنـد    معرفـی   خدمات  ارائۀ  نیز خود را براي  اگر اکبرشاه  حتی.  گماردیم می  وي فرماندهی را به  شاگرد مدرسه و یک  دادیم می  درجه
  . ماست  از ادارات  در یکی  اندیکاتورنویسی  پیشۀ  در نظر گرفت  وي  براي  توان می  که  شغلی  ترین مهم

  

  : خود نوشت 1878  آوریل 12  در شمارة   استیتسمن   روزنامۀ
  ، بـه  بـوده  بـومی   هاي مهار روزنامه  آن  مراد از تدوین  که،  مطبوعات  قانون  از تبدیل  است  مصمم  بنگال  حکومت  رسد که نظر می به 

  پلـیس   از رئـیس   بنگال  حکومتی  مقامات  خواست  بنا به  کلکته  چاپ  ، دو روزنامۀ قرار اطالع  به. کند  جلوگیري  منسوخ  قانون  یک
  اصـالح   تضـمین   براي  وثیقه  پرداخت  جاي  ها به روزنامه از  یکی  کم دست  ایم شنیده  که  از قراري. اند کرده  دریافت  اخطاري  کلکته
  بـومی   هاي ، ما از روزنامه قانون  دقیق  اجراي  در صورت. خواهد کرد  انتخاب  است  نشریه  تعطیل  تر را که ساده  خود، راه  مشی خط
  ارتکاب  اتهام  ها به روزنامه  را که  جرائمی  طرفانۀ و بی  ملکا  تا جریان  شوند انتظار داریم می  چاپ  انگلیسی  زبان  به  قطار خود که هم
  آمیـز بایـد قاطعانـه    و اهانـت   واقعاً خائنانـه   هاي با نوشته  که  ما قویاً اعتقاد داریم. دهند  ما اطالع  شوند به می  کشیده  محاکمه  به  آن

از   جلـوگیري   بـراي   وسـیله   بهتـرین . شـود   دقیقـاً مشـخص    تمطبوعـا   جـرم   در هر مورد ماهیـت   برخورد شود، اما انتظار داریم
  را از افشـاي   کنـد تـا مطبوعـات    مـی   تـالش   مطبوعـات   قانون  این.  هاست آن  قانون  خالف  اقدامات  ، افشاي زمامداران  خودکامگی
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  جلـوگیري   گنـاه  بی  هاي روزنامه  شدن ا از قربانیاند ت کامالً مصمم  بومی  بازدارد، اما مطبوعات  دولتی  مقامات  قانون  خالف  اقدامات
  .ها کامالً محرز شود آن  خالفکاري  کنند، مگر آنکه

  

  با درایت  وي  کرد که  ابراز امیدواري   استیتسمن   شد، روزنامۀ  منصوب  فرماندار کل  سمت  به  لرد ریپون  که بعد، هنگامی  دوسال
  : نوشت  روزنامه  این. کندرا لغو   مطبوعات  خود قانون  خاص

  ماهیـت . شـود  گیـرد منجـر مـی    قرار می  اتهام  در مظان  که  اي روزنامه  تعطیلی  نهایتاً به  که  است  انعطاف  غیرقابل  چندان  قانون  این 
اگـر  . کند را کامالً نابود می  خاطی  روزنامۀ  شود، بلکه محدود نمی  متخلف  روزنامۀ  مجازات  به  که  است  اي گونه به  مطبوعات  قانون

  آن  نابودي  به  آنکه  را بدون  روزنامه  مجازات  شود که  و تدوین  تنظیم  باشد باید طوري  حاکم  بر انتشار مطبوعات  قانونی  قرار است
  جزء جدا نشـدنی   ، که قانونی  و دادرسی  قضایی  محاکم  گرفتن از نادیده  مطبوعات  قانون  ها به روزنامه  اعتراض. منجرشود میسرکند

  بـراین   آمـدن   فـائق   و بـراي   اسـت   قضایی  محاکم  ، کنار نهادن مطبوعات  قانون  وجودي  علت. شود می ، ناشی است  قوانین  گونه این
  .باید لغو شود  مطبوعات  ، قانون نقیصه

  

  بـومی   هـاي  را در مورد روزنامـه   در کلکته   تایمز لندن   وزنامۀخبرنگار ر  از سوي  ارسالی  هاي گزارش تایمز آو ایندیا    روزنامۀ
  : خود نوشت 1884  سپتامبر سال 17  در شمارة  روزنامه  این.  باد انتقاد گرفت هند به

  کـرده   مخـابره   لنـدن   را بـه   بومی  مطبوعات  کنندة  انگیز و گمراه بحث  از مطالب  اي خالصه  در کلکته  تایمز لندن  خبرنگار روزنامۀ 
  نقـل   بنگال  دو و سه  درجۀ  هاي از روزنامه  ارسالی  مطالب  کرد که می  خود یادآوري  ارسالی  باید در گزارش خبرنگار می  این.  است
تصـور    انگلیسی  هاي روزنامه  آنچه  برخالف. دارد  ها تفاوت روزنامه  گونه کامالً با این  و مدرس  ها در بمبئی روزنامه  اند و لحن شده
هر .  نیست  بومی  هاي انگیز در روزنامه فتنه  مطالب  رشد ناگهانی  ، نشانۀ کرده  آوري جمع  تایمز لندن   خبرنگار روزنامۀ  کنند آنچه می

گـرد    بـومی   ترا از مطبوعـا   مطالـب   گونه از این  اي مجموعه  هفته  یک  تواند در طول را بشناسد می  نگاري روزنامه  حرفۀ  که  کسی
و بـازار را    کوچه  مردم  احساسات  اگر آنان. اند و ناآگاه  غافل  افرادي  شان ها نیز همانند سردبیران روزنامه  گونه این  خوانندگان. آورد

هـا   روزنامـه   گونـه  ایـن   کـه   است ما این  اما برداشت. کرد  تلقی  افکارعمومی  را انعکاس  احساساتی  شد چنین کردند، می می  منعکس
  هـا کـاربرد خاصـی    آن  تازة  هاي اند آموخته دریافته  که  نیست  کرده تحصیل از افراد نیمه  اندکی  عدة  سرخوردگی  جز انعکاس  چیزي

  کـرده   ولقـ   ها نقل خبرنگار از آن  این  که  نشریاتی  گفت  توان می  جرأت  به. ورزند می  یکدیگر رشک  به  احمقانه  اي گونه ندارد و به
برد  می  گسترد، پی می  خود را اندکی  و تحقیق  بررسی  دامنۀ  در کلکته   تایمز لندن   اگر خبرنگار روزنامۀ. ندارند  تیراژ چندانی  است

دار  خدشـه   حکـومتی   را در برابـر مقامـات    بـومی   هـاي  شخصـیت   اعتبار و حیثیت  است  ها استناد کرده آن  به  وي  که  هایی روزنامه
هـا   روزنامـه   گونـه  از ایـن .  اسـت   قانون  خالف  و اقدامات  حاکمههیئت   سوءاستفادة  موضوع  به  زدن ها چاشنی تنها هنر آن. کنند می
   روزنامـۀ   کـه   اسـت   تأسف  بسی  کنند و جاي می  ها حمایت از آن  ندرت به  مردم  یاد کرد، چون  افکارعمومی  آینۀ  عنوان به  توان نمی

  . است  داده  کاذب  ها اهمیتی روزنامه  این  به   تایمز لندن
  

  قـانون   از اجـراي   قبـل   سال یک  یعنی 1877  ، وزیر مشاور در امور هند، در سال لرد سالیسبوري  به  خطاب  اي نامه  طی  لرد لیتون
  : ، نوشت مطبوعات
در   آن  درآیـد حرکـت    حرکـت   بـه   تحـرك  بـی   تـودة   ر قـرار باشـد ایـن   اگ. اند تحرك بی  اي توده  سیاسی  از لحاظ  هندي  دهقانان 

  کـه   هـر قـدر هـم     بـومی   فرمانروایـان   ، حـال  بریتانیـایی   هـاي  ولینعمت  خواهد بود نه  بومی  و شاهزادگان  از مقامات  فرمانبرداري
تا در   ایم داده  ها را آموزش ما آن  اند که انگلیسی  یالتتحص  داراي  هندوهاي  افکار بومی  تنها نمایندگان. باشند  خواهند خودکامه می

  آنـان   بر موقعیـت   دال  اجتماعی  هاي جز ناهنجاري  چیزي  افراد درواقع  این. کنند  بند چاپ انگیز نیم فتنه  مقاالت  بومی  هاي روزنامه
  . هاست مؤثر از آن  گیري هند و بهره  بر اشراف  کامل  تسلط  داریم  ما در پیش  که  مشکلی  ترین ، مهم اعتقاد من  به. نیستند
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از   یکـی   بـه   خطـاب   محرمانـه   اي هند در نامـه   السلطنۀ نایب.  نداشت  شده  داده  هاي و وعده  تعهدات  به  اعتقاد چندانی  لرد لیتون
  : است  نوشته  چیرول  از والنتاین  نقل  به  اش دوستان

. درآیـد   فعـل   بـه   تواند از قوه نمی  تمامی هرگز به) اند شده  ناشی  ملکه  از فرمان  که(  ادعاها و انتظارات  این  تمامی  دانیم ما می  همۀ 
  را انتخـاب   دوم  تـا راه   ایـم  گرفتـه   و ما تصمیم  کنیم  را انتخاب  ها یکی آن  دادن  ها و فریب بر آن  محدودیت  اعمال  تا بین  ناگزیریم

  و هند تا ایـن   انگلیس  حکومت  اعتقاد من  به  که  گویم می  صراحت  دارد به  و محرمانه  خصوصی  جنبۀ  نوشته  این  ا کهج از آن.  کنیم
شـوند   مـی   متوسـل   اي هر وسـیله   به  هایشان وعده  محتوا کردن و بی  تعهدات  زیرپا گذاشتن  براي  که  اتهام  این  اند به نتوانسته  لحظه
  .دهند  ارائه  اي نندهک قانع  پاسخ

  

هنـد بـا     ملکۀ  عنوان ویکتوریا به  ملکه  اعالم  براي  در دهلی  سلطنتی  مجمع  تشکیل  درجریان 1877  سال  ژانویۀ  در اول  لرد لیتون
نیـز    ـ هنـدي    سیانگلی  زدند و سایر مطبوعات  را دامن  سلطنتی  مجمع  برپایی  علیه  مبارزة  بمبئی  مطبوعات. درگیر شد  مطبوعات
  هنـد بـه    فرماندار کل. شد نیز کشیده  بومی مطبوعات  به  مجمع  این  علیه  مبارزه  دامنۀ  پیوستند و سرانجام  آن  دیگر هند به  در نقاط

  کـه  را درحـالی   رجیمخـا  اند و چنین انداخته  راه به  جنجال  نمایشی  برنامۀ  این  هنگفت  مخارج  ها علیه روزنامه  داد که  اطالع  ملکه
  بـود کـه    و کاریکاتورهـایی   هـا مملـو از مقـاالت    روزنامـه . دانند می  برند غیرضروري می رنج  کشور از گرسنگی  از مردم  گروهی

م  ساز، شاهد سوختن  نواختن  در حال  بودند که کرده  تشبیه  نرون  را به  فرماندار کل است  ر .  
  :اظهارنظر کرد  چنین  مجمع  این  دربارة   استیتسمن  را برپا کرد و روزنامۀ  سلطنتی  مجمع  تمام  قبا توفی  ، لرد لیتون هرحال به

قـدر   هند نباید این  و مردم  ما با شاهزادگان  بر روابط  جو حاکم.  نباشیم  و تشریفات  مراسم  گونه ها شاهد این تا مدت  که  امیدواریم 
و   و دانشـکده   عـالی   و مدرسـۀ   و دبیرسـتان   از دبسـتان   پر است  که  در سرزمینی  و ستایش  دکانهکو  نوازش  سیاست. باشد  تصنعی
  اند کـه  رفتاري  همان  هند تشنۀ  مردم. شود هند باید کنار گذاشته  با مردم  برخورد کودکانه  سیاست. ندارد  جایگاهی  ، چندان دانشگاه

در مورد   ، صادقانه ، باصالبت ساده  کلمات  شنیدن  ما را به  که  است  بیمارگونه  و برق  پرزرق  تتشریفا  گونه این.  ما با یکدیگر داریم
اگر . نیستند  و انتظار ما کودك  خواست  هند برخالف  و مردم  شاهزادگان. کند می  مشتاق  برخورد است  گونه سزاوار این  که  کشوري
  گوینـدة   بـه   بـازي  آتـش   برابر مراسم تا پنجاه  آمد، ما حاضر بودیم می  زبان  به  و منطقی  حق  حرف  کلمه  تنها یک  سلطنتی  در مجمع
یـا تصـور     حق  حرف  قصد گفتن  اما دیزرائیلی.  کنیم  پیشکش  و برق  پرزرق  هاي و لباس  نظامی  ، احترامات ، بیرق مدال  حق  حرف

  . را نیز نداشت  ابراز آن
  

رزرق  و مراسم  بازي  دید تا آثار و کاربرد آتش  آنبهتر   لرد لیتون  فـرد توانـایی    براي  تجربه  این  کند، اما نتیجۀ  را تجربه  و برق  پ  
  .خوشایند نبود  وجه هیچ به  لرد لیتون  چون

  بـومی   هـاي  الـت و ای  و مـدرس   بمبئی  فرماندارنشین  از دو ایالت  وسیعی  مناطق  شدیدي  و قحطی  خشکسالی 1877  در سال
دیگـر مملـو     و جاهاي  و برمه  بنگال  ، انبارهاي موقع  در همان.  فرا گرفت  نفر جمعیت  میلیون 36حیدرآباد و میسور را با حدود 

با   لهمقاب  براي  و مدرس  بمبئی  هاي حکومت. نبود  در دسترس  زده قحطی  مناطق  به  غالت  حمل  براي  الزم  بود، اما وسایل  از غله
  مطبوعـات   عرصـۀ   متضاد بـه   مشی دو خط  بر سر این  گرفتند و کشمکش درپیش  اي جداگانه  مشی و خط  سیاست  ، هریک قحطی
  کردنـد و در مقابـل    شـدید مـتهم    و میـل   و حیـف   اسـراف   را به  مدرس  حکومت  بمبئی  هاي روزنامه.  یافت راه  و مدرس  بمبئی

  زدگـان  قحطـی   بـه   تـوجهی  و بـی   اندوزي و مال  سنگدلی  هند را به  حکومت  و در مجموع  بمبئی  متنیز حکو  مدرس  مطبوعات
فرماندار   باکینگهام  با دوك  اش هند و مشاوران  خود از سوءرفتار شدید فرماندار کل  هاي در مقاله  مدرس  مطبوعات. کردند  متهم

هنـد    مرکـزي   با انتقـاد از حکومـت    فرماندار مدرس. کردند  متهم  مدرس  از اوضاع  یآگاه  عدم  ها را به و آن  انتقاد کرده  مدرس
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  تقاضـاي   جهـان   خیریـۀ   هـاي  ، شخصاً از سازمان مدرس  در ایالت  با قحطی  مقابله  براي  مالی  امکانات  از تأمین  خودداري  دلیل به
  .کرد  کمک

  از گرسـنگی   متعـددي   هـاي  ، گـزارش  ایالـت   در این  ابعاد خشکسالی  ر تشریحد   میل  مدرسو   تایمز   مدرس   هاي روزنامه
  :منتشر کردند  کشاورزان  جمعیت انبوه  در میان  گسترده

  سـقف   ، پوشـال  ارزش بی  چند سکۀ  کسب  براي  ها حتی آن. اند یا گرو گذاشته  اند فروخته داشته  غذا هر آنچه  تهیۀ  براي  کشاورزان
  کـه   زنـانی   خود را بـه   دهند کودکان می  ترجیح  خیریه  هاي در اردوگاه  زندگی  را به  مرگ  که  زنان. اند خود را نیز فروخته  هاي خانه

  خود را به  و دختران  ناگزیر زنان به  اند و مردان شوند فروخته برخوردار می  اضافی  ها از جیرة اردوگاه  در این  شیرده  مادران  عنوان به
سپرند و تنها الشـخورها،   می جان  گرسنگی  بر اثر شدت  و خیابان  در کوچه  از مردم  عظیمی  خیل  هر روزه. اند کشانده  گري روسپی
.  نیست  با آن  مقابله  قادر به  پلیس  که  یافته وسعتی  چنان  آدمخواري. شوند تر می روز فربه روزبه  وحشی  هاي و سگ  ها، شغاالن گرگ
  دلیـل  ، بـه  خیریـه   هـاي  در اردوگاه. اند را نوشیده  و خونشان  ها را خورده آن  و گوشت  خود را کشته  فرزندان  د مورد، کسانیدر چن
هـا را   آن  که  است  حدي  به  قربانیان  و عدة  است  از بیماران  ها انباشته بیمارستان.  است  پیدا کرده  ها رواج بیماري  انواع  جمعیت  انبوه

  .کنند می  دفن  جمعی دسته  در گورهاي
  

  حـال   داد کـه   گـزارش تـایمز     مـدرس    روزنامۀ. وگو کرد و گفت  مالقات  ایالت  و با فرماندار این  مسافرت  مدرس  به  لرد لیتون
  با این  در مقابله  اکینگهامب  دوك  کارایی  و با مشاهدة  است را دیده  انگیز مدرس رقت  خود اوضاع  چشم  هند به  دیگر فرماندار کل

  . است  کرده  را ترك  مدرس  خاطر کامل  ، با رضایت شرایط
  علیـه   را کـه   مطبوعـات   قـانون  1881  بـود، در سـال    شـده   هند منصـوب   کل  فرمانداري  به  لرد لیتون  جاي  به  ، که لرد ریپون

داسـتون   لیبـرال   دولـت   کار آمـدن   با روي  در واقع  قانون  لغو این. بود لغوکرد شده  تدوین  بومی  مطبوعات   قابـل   در انگلـیس   گلَ
  در ایـن   و مبـارزه    بنگـالی    نامـۀ  او با خرید هفته. بود  مطبوعات  قانون  علیه  پرچمدار مبارزه  بانرجی  سورندرانات. بود  بینی پیش

 Native)  بـومی   اتحادیـۀ   یـک   با تشکیل  وي. بود  یازیده دست  مطبوعات  قانون  علیه  مبارزه  جا به در همه و ایراد سخنرانی  نشریه

Association) سـخنرانی   متعـدد بـه    هـاي  و گردهمـایی   در جلسـات   وي. کـرد   اعـزام   با فرماندار کـل   مالقات  را براي  ، هیأتی  
و   حـذف   مطبوعـات   بـررس   ، مقـام  مطبوعـات   انونبا لغو قـ . کرد می  بسیج  مطبوعات  قانون  را علیه  و افکارعمومی  پرداخت می

  .واگذار شد  ایالتی  هاي حکومت  به  بومی  مطبوعات  بر فعالیت  نظارت  مسؤولیت
  : نوشت  انگلیس  وزیر مشاور دولت  به  خطاب  در یادداشتی 1882  در سال  لرد ریپون 

آزاد را در هنـد    مطبوعـات   کـه   کسـانی   مشی ، خط اول.  است  شتههند قرار دا  حکومت  روي  پیش  مشی و خط  دو سیاست  همیشه 
کـار    بـه   دولتی  هاي را در دستگاه  از افراد بومی  تري بیش  اند، هر روز عدة پرداخته  و پرورش  آموزش  ترویج  و به  کرده  گذاري پایه

بیزارنـد و از    مطبوعات  از آزادي  که  است  کسانی  یاستس  دوم  مشی خط. اند کرده  خودمختار را تشویق  حکومت  و تأسیس  گمارده
  مشارکت  هر چند ناچیز در جهت  گامی  را که  هر تحولی  و نگرانی  با نظر تنگی  اند که کسانی  اینان. دارند  هراس  آموزش  گسترش

از   یکـی .  را برگـزینیم   یکـی   دو سیاسـت   این  بین ما باید. کنند می  شود دنبال می  خود محسوب  به  امور مربوط  در ادارة  افراد بومی
را اختیـار    اول  راه  مـن . کـرد   را انتخـاب   دوم  راه  لـرد لیتـون  .  است  و سرکوب  اختناق  تشویق  عامل  و دیگري  ها منشأ پیشرفت آن

  .خواهدرساند  اثبات  را بهنظر م  ، حقانیت دو سیاست  از این  حاصل  نتایج  مقایسۀ  که  دارم  و اطمینان  ام کرده
  

هنـد نیـز     بـومی   زد و مطبوعـات   دامـن   ـ هنـدي    انگلیسی  هاي روزنامه  نگرانی  هند به  فرماندار کل  سمت  به  لرد ریپون  انتصاب
  الزم  ، فرصـت  دينژا  مباحث  گرفتن  و اوج  ایلبرت  الیحۀ  شدن  با مطرح  که  نگذشت  دیرزمانی. شدند  آینده  راه به و چشم  مشتاق
  محاکمـۀ   الیحه  در این. آمد  فراهم  ـ هندي   انگلیسی  مطبوعات  هند از سوي  فرماندار کل  علیه  وسیع  تبلیغات  افتادن  راه  به  براي

و   غـایر موقعیـت  را م  الیحـه   هـا ایـن   آن  بـه   وابسته  و مطبوعات  اروپاییان. بود  شده  بینی پیش  هندي  قضات  توسط  افراد اروپایی
  مـورد اهانـت    کلکتـه   سفر خود از سیمال بـه   در جریان  وي. پرداختند  لرد ریپون  علیه  و تبلیغ  مبارزه  خود دانستند و به  امتیازات

  .شد  و خنثی  کشف  انگلیس  به  اش و اعزام  ربودن  و توطئۀ  قرار گرفت
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  : شتنو  بحرانی  چنین  در اوج   انگلیشمن   روزنامۀ   
  شـورش   از زمـان   که  اندازد؛ خطري می  مخاطره  را به  انگلیس  دولت  و سیطرة  قدرت  که  ایم قرار گرفته  بحرانی  ما در آستانۀ  اکنون 

  . است  بوده  سابقه بی  طرف  این  به 1857  سال
  

ـ    انگلیسـی   هـاي  روزنامـه   تبلیغاتی  ند در برابر جنجالتوانست می  شدند که منتشرمی  بانفوذي  بومی  هاي ، روزنامه دوران  اما در این
  :هشدار داد  فرماندار کل  به  بلندپایه  مقام  یک. کنند  مقابله  هندي

و   مقـاالت   بـه   بـومی   هـاي  ، روزنامـه  ایلبـرت   الیحـۀ   بـه   مربـوط   بحث  به  انگلیسی  ورود مطبوعات  در صورت  که  دارم بیم  از آن 
  .نباشد  مطلوب  کار چندان  نتیجۀ  است  و ممکن  ... دهند  ها پاسخ نآ  هاي نوشته

  
. کـرد  می را چاپ  خشمگین  هاي انگلیسی  از سوي  ارسالی  هاي از نامه  خود تعدادي  هاي از شماره  در هریک   انگلیشمن   روزنامۀ

  :بود کرده  شروع  خود را چنین  بود نامۀ  کرده  معرفی  خود را بریتانیکوس  ها که نامه  این  از نویسندگان  یکی
  .ندارند  حقی  ها هیچ هندي  اصطالح  به  ها هستند؛ این دارند انگلیسی  و حقوقی  خود حق  در هند براي  که  تنها کسانی 

  
داشـتند   و اعتبار خود بـیم   قدرت  از کاهش  که  اروپایی  داران مزرعه  از سوي  الیحه  این  علیه  و مبارزه  تبلیغات  هزینۀ  اعظم  بخش
  الیحـه   ایـن   مخالفـان «:  هند نوشـت   فرماندار کل  شخصی  منشی  به  خطاب  اي هند در نامه  اطالعات  سازمان  رئیس. شد می تأمین
  ».اند کرده  علم  اروپایی  زنان  را براي  الیحه  این  بودن ، خطرناك دیگران  حمایت  جلب  براي

  :فریاد برآورد آو ایندیا فرندز    روزنامۀ   
  و محکوم  پوست ملحد محاکمه رنگین  قاضی  یک  توسط  واهی  اتهام  به  هر لحظه  همسرانتان  کنید که  زندگی  آیا مایلید در کشوري 

  شود؟
  

را   اروپایی  منصفۀهیئت و حضور   هندي  قضات  توسط  اروپاییان  محاکمۀ  به  مربوط  هاي ناگزیر شد تبصره  لرد ریپون   
  .گرفتند  خود جشن  پیروزي  عنوان را به  ایلبرت  قانون  اصالح  کلکته  چاپ  انگلیسی  هاي روزنامه. کند  حذف
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6  
   گرایی ملی  غوغاي

  
  : است  هند، نوشته  مطبوعات  سردبیران  ترین از پرآوازه  راما رائو، یکی.  کی 

  تـرین  بـزرگ   کـه   اسـت   ایـن   عامـل   ؛ آن اسـت   مهـم   عامـل   یـک   و نفـوذ خـود را مـدیون     ، اهمیـت  هنـد نشـاط    نگاري روزنامه 
توانـا،    ، نویسندگانی العاده فوق  و هوش  با فراست  داشتند، مردانی  و هدفی  خود آرمان  براي  بودند که  هایی انسان  اش نگاران روزنامه
،  فراوان  نبردهاي  بخش هند، الهام  نگاري روزنامه  زادگاه  ، بنگال براین عالوه. ذیر بودندناپ خلل  اي و با اراده  شجاع  گر و مردانی مباحثه
  .ما دارد  بر گردن  بزرگی  نیز دین  گوناگون  هاي ها و جنبش اندیشه  محرکۀ  نیروي

  

  آینـد کـه   شمار مـی  به  بنگال  نوزدهم  قرن اواخر  نگاران روزنامه  دست  از این  دو نمونه  چاندرا پال  پین و بی  بانرجی  سورندرانات
  هـاي  گـروه   رهبـري   نگار سرانجام دو روزنامه  این. روند شمار می هند به  گرایی انداختند و مشعلدار ملی  راه به  در سیاست  انقالبی

  حکومت  اداري  در تشکیالت  خدمت خود را با  اي حرفه  زندگی  بانرجی. گرفتند  هند برعهده  ملی  را در کنگرة  رو و افراطی میانه
در   هـا تـدریس   از سـال   پس  پال. شد  سیاسی  هاي فعالیت  عرصۀ  به  ورود وي  موجب  دولتی  از دستگاه  اش اخراج. هند آغاز کرد

نفـوذ    بود کـه    نگالیب   گذار و سردبیر روزنامۀ بنیان  بانرجی. آورد  روي  و سیاست  نگاري روزنامه  به  آموزگاري  از حرفۀ  مدارس
 New)نیـو اینـدیا     دو نشریۀ  پال. را برانگیزد  احساسات  گونه این  توانست می  خوبی و به  داشت  گرایانه بر افکار ملی  اي العاده فوق

India)    ماترام  واندهو  (Vande Mataram)  داشتند   اختصاص  وي  شدیداللحن  و مقاالت  انقالبی  هاي اندیشه  انعکاس  به  را که
. شـد  مـی   نامیـده  " بنگـال   و تخـت   تاج بی  سلطان"و   داشت  را برعهده  بنگال  تجزیۀ  علیه  مبارزه  رهبري  بانرجی. کرد  گذاري پایه

  یـادکرده   یـی گرا ملـی   پیـامبران   ترین از سترگ  یکی  عنوان به  توانا بود، از پال  و خطیبی  زبردست  اي نویسنده  ، که اوروبیندو گوسه
  . است

از   شـد و پـس    کار گماشـته   به  سرزمین  این  حکومتی  در تشکیالت  هند بود که  افراد بومی  از نخستین  بانرجی  سورندرانات
و   قضـایی   از اختیـارات   سوءاستفاده  عنوان به  وزیر مشاور در امور هند از آن  آنچه  علت  به 1874  در سال  دولتی  خدمت  سال سه

  اش از زیردستان  یکی  توسط  اساس بی  گزارش  یک  از اصالح  اش غفلت  وي  واقعی  جرم. یاد کرد از کار برکنار شد  پردازي دروغ
  وي  درخواست. شد می  ختم  اداري  توبیخ  تنها به  آن  مجازات  اش انگلیسی  قطاران هم  از سوي  ارتکاب  در صورت  که  بود؛ جرمی
در   بـانرجی .  هنـد اسـت    مردم  تبلور ناتوانی  وي  علیه  شخصی  عدالتی بی  بود و متقاعد شد که  نتیجه  بدون  ارشد لندن  از مقامات

  :نویسد می  زمینه  این
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  دنـد کـه  بو  بیمنـاك   چنـان   دیگرِ مـردم   آمدند و نیم  خشم  بود شدیداً به  شده  با وي  که  از رفتاري  بنگال  ساکن  از هندوهاي  نیمی 
و   اشـتباهات   اصـالح   عمـر خـود را بـه     بقیـۀ   سوگند یادکرد کـه   وي. بروز دهند  عدالتی بی  این  به  خود را نسبت  نتوانستند خشم

  .کند  صرف  کشورش  مردم  از حقوق  پاسداري
  

  اصـلی   شد، عامل  اجرا گذاشته  و به  وینهند تد  بومی  مطبوعات  علیه 1878  در سال  که  مطبوعات  قانون  و پال  اعتقاد بانرجی  به
بود   فرارسیده  دانشجویان  بیداري  زمان  پال  نوشتۀ  به. در سراسر هند بود  ناسیونالیستی  و سرآغاز جنبش  سیاسی  و آگاهی  بیداري
هنـد    بـومی   در مطبوعـات   ونالیسـتی ناسی  و انتشار مقاالت  پرستانه میهن  هاي سرودها و نمایشنامه  در قالب  سیاسی  بیداري  و این

. پرداختنـد   مخفـی   هـاي  فعالیـت   هـا بـه   از آن  نشو و نما کرد و برخی  به  شروع  دانشجویی  هاي ها و اتحادیه انجمن.  تبلور یافت
از   یکـی   شـتۀ نو  بـه . پیـدا کـرد    خاصـی   شور و هیجـان   بانرجی  آتشین  هاي بر اثر سخنرانی  دانشجویان  پرستانۀ میهن  احساسات

  : مؤلفان
  سـابقه   زمان  تا آن  هند ایجاد کرد که  مردم  در میان  وحدتی  ، چنان آن  اجراي  از زمان  سال سه  ظرف  مطبوعات  قانون  علیه  اعتراض 

  .هند بود  مردم  بخش رهایی  سرآغاز مبارزة  مطبوعات  قانون  تصویب  که  گفت  توان می.  نداشت
  

  از همـان   بـانرجی . گرفتنـد  مـی   الهام  هند از وي  سیاسی  هاي سازمان  تمامی  کند که یاد می  راهنمایی  نابغۀ  عنوان به  جیاز بانر  پال
  : پانیکار نوشت.  ام.  کی. سراسر هند پیوند دهد  و دستاوردهاي  تاریخ  را به  پرستانه میهن  کرد تا احساسات  ابتدا تالش

  آزادي  پیام  در تبلیغ  ناپذیرش خستگی  و قدرت  در سخنوري  وي  کنندة استعداد خیره  کبیر بود که  پرستی یهنم  بانرجی  سورندرانات 
  هـاي  هـا و افکـار انگلیسـی    از اندیشـه   بازتـابی   وي... .  داشـت   سـزایی  بـه   جدید نقـش   طبقات  در میان  گرایی ملی  در ایجاد حس

  . دانست می  افراد مترادف  این  را با نام  ، انگلیس هایش ها و سخنرانی اندیشه  عصر خود بود و در بیان  کردة تحصیل
  

،  هـدف   همـین   در راسـتاي   وي. بـود   در سراسر هند پیشـگام   بلکه  تنها در بنگال  نه  سیاسی  هاي فعالیت  در سازماندهی  بانرجی
  تریبیـون    انتشار روزنامـۀ   ماجیتیا را به  سینگ  در الهور، دایال.  شتارزشمند دا  آوردي ره  هند کرد که  و اکناف  اطراف  به  سفري

(Tribune)  )بـر تـأمین   متقاعـد کـرد و عـالوه   ) شـود  منتشـر مـی    هنـوز هـم    صدساله  اي با سابقه  هند که  هاي روزنامه  از جمله  
هـا در   آن  سردبیري  وبه  هندیان  به  متعلق  که  زبان انگلیسی  هاي روزنامه. را نیز پیدا کرد  سردبیرش  ، اولین موردنیاز آن  آالت ماشین
  هنـدوپاتریوت ، امریتـا بـازار پاتریکـا    ،    بنگـالی    ها روزنامـۀ  آن  برخوردار بودند و در میان  اي العاده از نفوذ و اعتبار فوق  کلکته

(Hindu patriot)    بودند  چیره  کلکته  مطبوعات  بر عرصۀ هند   آینۀو.  
رزن  که  بنگال  تجزیه  درپی   قهرمـان   بـه   ذکر کرد، بـانرجی   اداري  هاي ضرورت  اصطالح را به  آن  هند علت  فرماندار کل  لرد کُ

  در صـحنۀ   نفـوذ وي .  انقـالب   و نـه   اعتقـاد داشـت    تحول  به  رو بود که میانه  فردي  بانرجی. شد  تبدیل  بنگال  ضد تجزیۀ  مبارزة
  : بازدارندگی  بود نه  همراه  داري با خویشتن  معتقد است  از نویسندگان  یکی  که  گونه همان هند  سیاسی

  حکومـت   اهـداف   در جهـت   یا تـالش   طلبانه استقالل  مبارزات  و رها کردن  طلبی تسلیم  مثابه  به  نفوذ بازدارنده  فرد داراي  اقدامات
  وي. کنـد  مـی   بینـی  را پـیش   غیرمسـؤوالنه   اقـدامات   بودن شود و پوچ می  با خرد آمیخته  یگرای آرمان  وي  هاي ، اما در فعالیت است

  و اوهـام   تصـورات   اختیـار بـه    عنان  و سپردن  تسلیم  به  شود و نسبت خود یادآور می  میهنان هم  را به " با آتش  بازي"خطر   همیشه
  منجـر شـود یـا کـورة      هـا و افکـار ارتجـاعی    شیوه  به  داري خویشتن  به  توصیه دهد تا نمی  هرگز اجازه  باوجوداین. دهد هشدار می
رحرارت در راه  هنـد را کـه    نوپاي  نیروهاي  کند که می  او الهام  به  اش معقول  سیاسی  غریزة. را سرد کند  جوانان  و بیداري  اشتیاق  پ  

  پی  یافته  سازمان  اصالحات  مهار کرد و در قالب  را با درایت  باید آن  د، بلکهکر  سرکوب  توان کنند نمی می  مبارزه  و پیشرفت  آزادي
  هنـد بـود کـه     صـنایع   و تهیـیج   و تشویق  بنگال  ضد تجزیۀ  مبارزات  در پیشاپیش  مانند او قرار گرفتن بی  خدمات  از جمله.  گرفت
  . خود گرفت  به  ]بومی  تولیدات  مصرف  به  مردم  و تشویق  خارجی  کاالهاي  تحریم [  (Swadeshi) سوادشی  جنبش  شکل
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در   وي.  پیوند هنـد بـا بریتانیـا اعتقـاد داشـت       به  شد که می  محسوب  هنديِ وفاداري  ، بانرجی زمان  آن  افکار سیاسی  در قاموس

  : نوشت  چنین  اي خود در مقاله  روزنامۀ  هاي از شماره  یکی
  مـا را در میـراث    کـه   کنـیم  می  مباهات  امپراتوري  پیوند خود با این  به.  هستیم  عالم  هاي امپراتوري  ز سرفرازترینا  یکی  ما از اتباع 

ها  آن. خواهند بیایند، بگذار بیایند ها می اگر روس. کند می  ، سهیم و انکارناپذیر هر فرد انگلیسی  مسلم  حق  ، یعنی شکوهمند آزادي
خاطر،   با رضایت  وفادار را خواهند دید که  مردمی  شمار و میلیونی بی  انبوه  جهان  هاي ارتش  ترین از بزرگ  کیی  فشردة  در صفوف
  ارمغـان   بـه   آنان  را براي  و دانش  و انتشار علم  ، گسترش صلح  که  اي اند تا از امپراتوري آماده  جانفشانی  براي  و اشتیاق  قدرشناسی

  .کنند  خواهد آورد، پاسداري  کشور را نیز فراهم  مردم  انبوه  سیاسی  مشارکت  که  دارم  یناناطم  و من  آورده
  

  : است  طور اظهارنظر کرده این  بانرجی  سیاسی  فلسفۀ  نیشدار دربارة  با لحنی  اي نویسنده  
جسـور از    طلبان آشوب  را که  محبوبیتی  است  نتوانسته  اش گري در افراط  روي نیز میانه  و گاهی  روي در میانه  افراط  دلیل به  بانرجی 

  .کند  اند کسب رفته  زیر چتر حکومت  به  مدتی کوتاه  مبارزة  در پی  که  طلبانی برخوردارند یا فرصت  آن
  

  ، عـزم  فراوان  اندوه  مرغ ، به همسرش  در روز مرگ  حتی  دار بود که و ریشه  عمیق  چندان  اجتماعی  هاي مسؤولیت  به  وي  پایبندي
  سبک  دلیل ، او را به بانرجی  انگلیسی  کنندگان ستایش. کرد  را تهیه  اش روزنامه  سرمقالۀ  پیشین  روزهاي  کرد همچون  خود را جزم

  .کردند می  تشبیه  و گالدستون  ∗  بِرك  به  واالیش  همیشه  افکار و روحیۀ  ، صالبت نگارش  شیواي
  :کرد  هند اعالم  ملی  روها از کنگرة میانه  انشعاب  رهبري  در جریان 1891  سال در  بانرجی   
در   کـه   اي ما از هر شیوه.  بیزاریم  است  حکومت  ما یا منافع  منافع  در راستاي  که  ما از انقالبی.  انقالبیم  و دشمنان  تحول  ما دوستان 

را   اي و هر شـیوه   مند است و پیشرفت قانون  رو و دوستدار ثبات ما میانه  حزب...  نیمک می  باشد دوري  انقالب  نیروي  تقویت  جهت
بـا    ما بـر همکـاري    سیاست. کند می  محکوم  شدت باشد، به  و سیاسی  اجتماعی  نظم  بنیان  تضعیف  در جهت  آزادي  لواي  تحت  که

کنـد اسـتوار     ایجـاب   مـیهن   مام  عالیۀ  منافع  که  در مواقعی  آن  هاي یاستبا س  باشد و مخالفت  و ممکن  عملی  جا که تا آن  حکومت
  .نیاز  و انتقاد در صورت  امکان  در صورت  همکاري:  ماست  هدایت  چراغ  اصل  این.  است

  

  براهمـو سـاماج    نـبش ج  پروردگـان  از دسـت   وي. بـود   ذاتی  و عصیانگري  کامالً متفاوت  موجودي  چاندرا پال  پین ، بی در مقابل
  : است  نوشته  پال  دربارة  از مؤلفان  یکی. کرد می  مبارزه  و مذهبی  اجتماعی  اصالحات  انجام  در راه  بود که  بنگال

  آزادي  جنـبش . بـود   آینـده   بـراي   مبـارزه   در سـازماندهی   خالق  بود و فردي  گذشته  هاي و مظهر آرمان  انتقالی  فرزند دوران  وي 
  تحقـق   راي (Arya Samaj)  و آریا سـاماج   براهمو ساماج  دو جنبش  بود که  اي طلبانه اصالح  از مبارزات  بازتابی  در بنگال  سیاسی

ت  زدودن  دو جنبش  این  هدف. کردند می  تالش  آن هنـد    جامعـۀ   و سـنن   و آداب  در مـذهب   بود که  هایی و نابرابري  غلط  هاي سنّ
  چانـدرا چـاترجی    را بانکین  آن  شالودة  بود که  افتاده  راه  نیز به  ادبی  نهضت  ، یک اجتماعی  نهضت  با این  زمان هم. بود  کرده  رسوخ
  .بود  نهاده

  

تـأثیر   از هر چیـز تحـت   (Memories of My Life and Times)  و روزگار من  زندگی  خاطرات   عنوان  خود تحت  در کتاب  پال
  داشت  را برعهده  بخش رهایی  جنبش  رهبري  بنگال  اینکه  علت.  است  اروپا قرار گرفته  نوزدهم  قرن  و فردگرایی  گرایی ملی  روح

  پـال .  اسـت   بوده  براهمو ساماج  جنبش  رهبران  مدیون  کلکته  سیاسی  هاي سازمان  و پویایی  تحرك.  است  نهفته  واقعیت  در همین
و   سیاسـی   هـاي  فعالیـت   بعـدها بـه    وي.  یافـت   شـهرت   جنبش  این  خود در اجتماعات  پرجاذبۀ  هاي ر سخنرانیخاط نیز ابتدا به

                                                 
 .م ـ. سیاستمدار و خطیب و ادیب انگلیسی ) 1797-1729(ادموند برك  ∗
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یـاد   "واال  توانا باشخصیتی  ممتاز هند و روشنفکري  از کاست  هندویی"  عنوان از او به  چیرول  والنتاین. آورد  روي  نگاري روزنامه
  سـیر و سـیاحت    دلیـل  بـه   ، بلکـه  برخوردار است  غربی  تنها از تحصیالت  نه  وي«:  است  نوشته  در مورد وي  چیرول.  است  کرده

در   پـال   قلـم «:  اسـت   در مـورد او نوشـته    لرد رونالدزهی» .ندارد  چندانی  تفاوت  و کلکته  لندن  در اروپا و امریکا، برایش  فراوان
  ». تصور داشت  غیرقابل  هند تأثیري  در جامعۀ  جاد تالطمو ای  و اجتماعی  سیاسی  هیجانات  برانگیختن
از   وي.  پرداخـت   تدریس  بنگلور به  هند از جمله  مختلف  آموزگار آغاز کرد و در نقاط  عنوان خود را به  اي حرفه  فعالیت  پال

  سـیلهت  را بـه زبـان بنگـالی در    (Paridarsak)  پاریدارسـاك   نامـۀ  هفته  1880  در سال. آورد  روي  نگاري روزنامه  به  آموزگاري
  در کلکلتـه   (Bengal public Opinion)  بنگـال   افکـارعمومی    ارشد روزنامـۀ   نویس سرمقاله  عنوان به 1883  در سال. منتشر کرد
در   ملـی   دها رهبـر کنگـرة  بعـ   ، که داس  پدر چیتالرانجان»  داس  موهان  را بابو بهوبون  روزنامه  این  سردبیري. کار شد  به  مشغول
. کـرد   تجربـه   طور جدي را به  نگاري روزنامه  حرفۀ  بود که  نشریه  این  خود براي  مقاالت  با نوشتن  پال.  داشت  شد، برعهده  بنگال

  چـاپ  هنـدو     روزنامـۀ   نیز خبرنگـاري   و مدتی  الهور رفت  به  تریبیون  روزنامۀ  سردبیري  معاونت  تصدي  براي 1887  در سال
را منتشـر   (Bande Mataram)   ماتـارام   بانـده    نـام   به  دیگري  نامۀ و هفته هند جدید    نامۀ بعدها هفته.  داشت  را برعهده  مدرس
ور کشـ   ایـن   امریکا راهی  هاي در دانشگاه  تدریس  براي 1899  در سال. افتاد  اوروبیندو گوسه  دست اخیر بعدها به  نشریۀ  کرد که

  .بود  کرده  نیومنچستر در آکسفورد تدریس  در کالج  از آن  پیش. شد
  در سـال   وي. نهاد، آغازشد  سیاست  بر عرصۀ  هند پاي  ملی  کنگرة  ، که1885  در سال  پال  سیاسی  هاي فعالیت  گفت  توان می
در . شـد   انتخـاب   در کلکتـه   ملی  کنگرة  در اجالس  رکتش  ، براي شهر سیلهت  خود، یعنی  انتخابیۀ  حوزة  نمایندة  عنوان به 1886

  محسـوب   افکـار انقالبـی    پـدر بالمنـازع    در نظـر همگـان    ، وي بیستم  قرن  اول  دهۀ  سیاستمداران  از میان. بود  ساله 26  زمان  آن
  قـانونی   از لحـاظ   که  زبانی  را به  مترقی  هاي دگاهدی  ترین افراطی  توانست می  برخوردار بود که  اي استادانه  توانایی  از چنان. شد می
  مجـازات   هـایش  خاطر اظهارنظرها و سـخنرانی  به  چرا پال  که  سؤال  این  به  در پاسخ  مدرس  دادستان. کند  نبود، بیان  تعقیب  قابل
  : شود، گفت نمی

  بـا مـوازین    وي  هـاي  گفتـه   گرچـه . دهـد  نمی  و اخالل  توطئه  ، اما بوي است  و آتشین  بسیار شدیداللحن  پال  هاي سخنرانی  گرچه 
  .کند نمی  را تشویق  شخصی  و حمالت  دارد، اما خشونت  بریتانیا مغایرت حکومت

  

  : رسید نوشت  چاپ به   ماتارام  بانده   نامۀ در هفته  خود که  از مقاالت  در یکی  پال
  کـه   بگـوییم   صـراحت   خـود بـه    انگلیسی  دوستان  هند به  مردم  و آزادي  مدنی  ، پیشرفت تحقیق  تا در راستاي  فرارسیده  آن  زمان 

  از سنگینی  ما و کاستن  و رفاه  آسایش  در جهت  که  هایی و گام  داده انجام  تاکنون  که  هایی و محبت  خدمات  خاطر تمامی ما به  گرچه
  ایم گرفته  در پیش  و رهایی  سیاسی  پیشرفت  براي  که  اي در مبارزه  توانیم ، اما دیگر نمی ماید از شما سپاسگزاری برداشته  مشقّات  یوغ

  کنند تا حکومـت  می  ها تالش آن. باد  خودشان  ما ارزانی  انگلیسی  دوستان  هاي دیدگاه.  داریم شما پایبند نگه  رهنمودهاي  خود را به
  کسـب   مـا بـراي    کـه  درحـالی . کننـد   حفـظ   وارد آیـد همچنـان    آن  انگلیسـی   ماهیت  به  يا خدشه  ترین کوچک  آنکه  هند را بدون
  . کنیم می بریتانیا تالش از سلطۀ  کامل  و رهایی  خودمختاري

  

  : است  کرده  ستایش  زبان  این  به  از پال  انگلیسی  از منتقدان  یکی
  .کند  بیان  و مؤدبانه  محترمانه  زبانی  افکار را به  ترین تواند افراطی می  که  برخوردار است  استعداد و توانی  از چنان  وي 

  

  : است  گفته  پال  در مورد استعداد سخنوري  سر ینیواسا ساستري.  سی.  وي
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  را چنـین   ماتکل  قدرت  همانند پال  است  نتوانسته  کس هیچ  تاکنون.  است  خود ندیده به  پال  همچون  هند سخنوري  جامعۀ  تاکنون 
  .بگذارد  نمایش به

  

  تبلیغـات .  و امیـد اسـت    ، شـور و هیجـان   مملو از احساسات  حال و درعین  از حقایق  آکنده  پال  هاي گوید سخنرانی می  ساستري
  منادیـان   نخسـتین  از  دو تـن   عنـوان  به  و اوروبیندو گوسه  او از پال.  است  آتشین  هاي ناپذیر و سرشار از شراره آشتی  وي  سیاسی
هند اساسـاً    ناسیونالیستی  جنبش  معتقد بود که  پال. بریتانیا بر هند بودند  سلطۀ  پایان  خواهان  کند که یاد می  ناسیونالیستی  جنبش
ـ   صـرفاً اقتصـادي    نهضت  یک  عنوان هند به  ناسیونالیستی  جنبش  تلقی«گوید  می  وي. دارد  و روحانی  معنوي  ماهیت ،  ا سیاسـی ی

خـود،    زبـان  انگلیسـی   نامـۀ  هند در دو هفته  ناسیونالیستی  جنبش  خود را در قبال  بینش  پال» .خواهد بود  کامالً نادرست  برداشتی
  نجامخـود سـرا    شدیداللحن  هاي و سخنرانی  افراطی  هاي دیدگاه  دلیل به. کرد می  تبلیغ  وقفه بی   ماتارام  باندهو   هند جدید    یعنی

  افتـرا تحـت    اتهـام   بـه   که  اوروبیندو گوسه  علیه  شهادت  از اداي  خودداري  دلیل به 1907  در سال. درگیر شد  انگلیسی  با مقامات
  .شد  محکوم  زندان  بود به  محاکمه

  :نویسد می  اي در مقاله  پال           
یا   با از خود گذشتگی  سیاسی  مبارزات  زمان  در آن. برخوردار نبود  شدتی  از چنان 1880و  1870  هاي در دهه  سیاسی  هاي فعالیت 

هنـد    مردم  سیاسی  ها مبارزات آن. گرفتند نمی  جدي  هند را چندان  سیاسی  نوپاي  جنبش  انگلیسی  زمامداران. نبود  همراه  نامالیمات
هنـد    جـوان   و روشنفکران  داشت  تفننی  جنبۀ  سیاسی  هاي فعالیت  زمان  در آن. کردند نمی  تلقی  خود خطرناك  سلطۀ  تداوم  را براي

،  اروپـایی   و ادب  خـود را از فرهنـگ    خواهانـۀ  تـر، افکـار آزادي   قدیمی  هاي نسل. کردند نمی  ها را دنبال فعالیت  گونه این  با جدیت
بودنـد و از    بیگانـه   هنـدي   و اندیشـۀ   زنـدگی   هـاي  واقعیت  به  سبتن  قدیمی  پرستان میهن. بودند  گرفته  عاریت ، به انگلیسی  ویژه به

  هـاي  آزادي  بـه   کـه   و اجتمـاعی   مـذهبی   هـاي  جنـبش   استثناي در هند به  آزادي. کردند می  ارتزاق  و امریکایی  اروپایی  گرایی آرمان
  در گـرو همـین    آن  و تحقـق   اسـت   رشد آزادي  الزم  شرط  اسارت  احساس. بود  و ناشناخته  مبهم  اي شد، واژه محدود می  شخصی
  مخـالف   ، کـه  فرانسـه   انقـالب   و بـرادري   ، برابـري  از شـعار آزادي   گـرفتن   بریتانیـا بـا الهـام     کردة تحصیل  طبقات.  است  احساس

هند از خود   و سنن  و آداب  طبقاتی  نظاماز   ناشی  محدودیت  برچیدن  براي  اي فزاینده  ، تمایل است  و مذهبی  اجتماعی  قیدوبندهاي
  سیاسی  اشتباهات  متوجه  ندرت به  مردم. شد نمی  احساس  آن  و عمیق  واقعی  معنی  به  سیاسی  اسارت  زمان  اما در آن. دادند می  نشان
  را جـایگزین   مقتـدر و بـا ثبـات     و حکومـت   اغتشـاش   را جـایگزین   هـا صـلح   انگلیسی  بود که  این  مردم  کلی  برداشت. شدند می

.  کبیر وجود نداشـت   هند و بریتانیاي  بین  در مورد تضاد ویرانگر اقتصادي  تصوري  گونه ، هنوز هیچ زمان  تا آن. اند کرده  ومرج هرج
  نقش  و ایفاي  حکومتی  تر در تشکیالت مهم  مشاغل  تا مرز کسب  بود و در نهایت  بسیار ضعیف  سیاسی  آزادي  به  رو، اشتیاق از این
  طبقـات   وجـدان   جـز بیـدار کـردن     دیگـري   ارمغـان   در واقـع   قدیمی  پرستی میهن.  رفت فراتر نمی  ارضی  قوانین  در تدوین  اندکی

  نداشته  اههمر هند به  مردم  گذشته  و عظمت  شکوه  خاطرات  امروز و یادآوري  خود در دنیاي  مادون  موقعیت  به  نسبت  کرده تحصیل
و   ایمان  با افول  بود که  دیگر مشعر براین  دیدگاه. بود  متکی  کامالً متفاوتی  هاي و برداشت  تندروها بر فرضیات  افکار سیاسی.  است

  معطـوف   کشـورمان   را بـه   خـویش   خود باید توجه  مشکالت  حل  براي  که  ایم رسیده  نتیجه  این  ، به خارجی  حکومت  اعتقاد ما به
  کشـیده   ، بیمار و رنـج  ، برهنه گرسنه  هندي  سیصد میلیون  و به  ایم امید کرده  قطع  ، از سیمال و کلکته و پارلمان  ما از حکومت.  کنیم
از   پـیش   کـه   ساتیاحسا  ؛ همان نگریم می  عشق  دیدة  ها به آن  زیرا به.  ایم یافته  اي تازه  و نیروي  خود توان  و در ملت  ایم آورده  روي
  ، همـین  ایم یافته  اي العاده خارق  و قدرت  توان  و برهنه  ، گرسنه ، زحمتکش شده تاراج  ملت  در این.  ایم هرگز از خود بروز نداده  این

  ایـن   دیرینـۀ   نبـوغ   به  مان، ای است  جنبش  این  اصلی  بناي  ، سنگ مردم  و اعتقاد به  ایمان.  است  را پدید آورده  اي تازه  جنبش  عوامل
و   عمیق  ، اعتقاد الهی خارجی  و ملت  دولت  اعتقاد ما به  با زوال. هند  ناپذیر مردم زوال  سرنوشت  به  و ایمان  تاریخی  و تحول  مردم

  . است  یافته  هند افزایش  مردم  انسانیت  ما به  حیاتی
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و اظهار   دانست نمی " بوروکراسی  ماشین  هاي چرخ  کاري جز روغن"  را چیزي  و آن بود  مخالف  بند سیاسی نیم  با اصالحات  پال
  : داشت می

  و وادار کـردن   در جامعه  آزادي  تحقق  نیروها در جهت  ، سازماندهی مردم  و منابع  امکانات  در کشور، بسیج  ما کار و تالش  برنامۀ 
  . هند است  در برابرمردم  تسلیمسر   فرود آوردن  خود براي  مخالف  نیروهاي

  

  خـدمات   و تحریم  منفی  ، مقاومت خارجی  کاالي  و تحریم   سوادشیبود،   شده  متوسل  آن  به  آزادي  کسب  براي  وي  که  اي حربه
  : نوشت پال. بود  دولتی

  مثبـت   ، اقدام منفی  و اقدام  بر تحریم اما عالوه. آمد  یمخواه  نائل  خودمختاري  کسب  به  منفی  و اقدام  تحریم  از طریق  اعتقاد من  به 
و   عملی  مبارزة(  مثبت  اقدام. نخواهد شد  کنندگان تحریم  خودمختار نصیب  ، حکومت مثبت  اقدام  آموزش  بدون. دارد  نیز ضرورت
  .ردگی  صورت  در روستاها، شهرها و مناطق  سازماندهی  باید از طریق می)  غیرانفعالی

  

تـا    دادنـد کـه    هند تشـکیل   ملی  کنگرة  تندرو قدرتمند در درون  گروه  یک  راي  و الجپات  ، تیالك با اوروبیندو گوسه  همراه  پال
  برتـر در صـحنۀ    ، نیـروي  (The non-cooperation movement) " همکـاري   عـدم   جنبش"  افتادن  راه  و به  ظهور مهاتما گاندي

مجبور شـد   1921  در سال  دلیل همین کند و به  همراه  گاندي  هاي خود را با شیوه  توانست نمی  پال. شد می  بهند محسو  سیاسی
  بـه   تـاریخ   از آن. شد، استعفا دهـد  می  نهرو اداره  لعل موتی  پاندیت  توسط  که (Independent)  ایندیپندنت   روزنامۀ  از سردبیري
  مظهـر تنـدروي    زمانی  که  وي  هاي نهاد و دیدگاه  افول  هند رو به  مطبوعات  و جامعۀ  سیاسی  حنۀدر ص  و اعتبار پال  بعد شهرت

  چنین  از دوستانش  یکی  به  خطاب  اي را در نامه  خود در مورد پال  دیدگاه  گوکهاله. شد  شد کمرنگ می  در هند محسوب  سیاسی
  : است  کرده  تشریح

  خطیبـی   او که.  است  طلب جاه  العاده هوا و فوق  کامالً سر به  فردي  وي.  است  نداده  انجام  کاري  ملی  کنگرة  يبرا  تاکنون  پال  آقاي 
رهبر   یک  نقش  شده  که  هر بهایی  خواهد به بیند و می نمی  بانرجی  با سورندرانات  همسان  نفوذي  کسب  براي  دلیلی  بسیار تواناست

  نهفتـه   شجاعتی  ها نه رجزخوانی  این  آورد، اما در وراي می  زبان  خود به  هاي را در سخنرانی  اي شجاعانه  هاي واژه  وي. کند  را بازي
  دو سـال   یکـی   ظـرف   که  ندارم  تردیدي. گیرد نمی  صورت  وي  هاي در مورد گفته  هم  قضاوتی  نوع هیچ  و البته  صالبتی  و نه  است
  .خواهد کرد  سقوط  است  انداخته راه  حاضر به درحال  که  هایی جنجال  تمامی  رغم هب  شخص  این  آینده

  

  :نویسد می  چنین  الوت  پال 
  در سـال   ملـی   شود، در هند با ظهور کنگـرة  مستفاد می  از آن  در غرب  که  نحوي  آن  ، به نگاري روزنامه  هنر و حرفۀ  واقعی  توسعۀ 

  رویداد تاریخی  این  کشور از زمان  روشنفکران  سیاسی  و آموزش  حکومتی  بر تشکیالت  ذ و تأثیر مطبوعاتنفو... . آغاز شد 1885
کردنـد و در    کسـب   اي و اعتبار تازه  بود اهمیت  هندیان  در دست  و انتشار آن  اداره  که  بومی  هاي روزنامه.  یافت  اي العاده رشد فوق

  ساکن  هاي انگلیسی  و جامعۀ  حکام  ها و نظریات شدند و بیانگر دیدگاه و منتشر می  ها اداره انگلیسی  دست هب  که  هایی روزنامه  مقابل
  .خود را تغییر دهند  گیري هند بودند ناگزیر شدند جهت

  

  .داشتند  فعال  مشارکت  در آن  بومی  مطبوعات  بود که  تجدید حیاتی  منادي  ملی  کنگرة  تأسیس 
 1837  در سال  بود که  (Zamindars Association of Bengal)  بنگال  زمینداران  هند اتحادیۀ  سیاسی  سازمان  نخستین   
بریتانیـا و    انجمـن   برجسـتۀ   از اعضاي  ، یکی تامسون  جرج 1843  در سال. شد  تشکیل  زمینداران  منافع  منظور تحقق به  در بنگال

  ایـن . دادنـد  مـی   تشـکیل   و هندي  اروپایی  را عمدتاً اشراف  انجمن  این  اعضاي. را بنا نهاد  و بنگالبریتانیا   ، انجمن هند در لندن
. یابـد   بـود دسـت    سیاسـی   ایجـاد آگـاهی    خود که  هدف  به  نتوانست  هم  بنگال  کردگان محدود تحصیل  در محافل  حتی  انجمن
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 British)  هنـدي   بریتانیـایی   شدند و انجمـن   در یکدیگر ادغام 1851  هند در سال  لبریتانیا و بنگا  و انجمن  داران زمین  اتحادیۀ

Indian Association)  نیـز    دیگري  اتحادیۀ. ، بود  هندو پاتریوت   ، سردبیر روزنامۀ پال  کریستوداس  انجمن  دبیر این. گرفتند  نام
  ، ادارهامریتـا بـازار پاتریکـا      روزنامـۀ   کننـدگان  ، اداره گوسـه   بـرادران   طتوس  که  وجود داشت  (India League)هند   لیگ  نام  به
  آن  شد و رهبري  تأسیس 1876  در سال  بود که  (Indian Association)هند   ، انجمن زمان  آن  سیاسی  تشکیالت  سومین. شد می

  .دار بود عهده  بانرجی  سورندرانات  را در اصل
  افتـاد و بـراي    خـود پـیش    بود، از رقبـاي   بانرجی  برعهدة  آن  رهبري  که  انجمن  ، سومین اول  دو انجمن  موفقیت  عدم  رغم به

  در سـال   بمبئـی   انجمـن . برقرارکـرد   تمـاس   و مدرس  در بمبئی  مشابه  هاي فراگیر در هند با انجمن  سیاسی  سازمان  یک  تشکیل
  شـد و توانسـت    تأسـیس  1850  دهـۀ   در اوایـل   مـدرس   بـومی   اتحادیـۀ . شـد  أسـیس ت  نـائوروجی    دادابهـاي   رهبري  به 1852

شـد،    تأسـیس   در بمبئی 1885  در سال  هند که  ملی  کنگرة  اهداف. دهد  سازمان  حکومت  اقدامات  را علیه  متعددي  هاي اعتراض
  ترتیـب  این ، به سال  همان  مارس  در ماه)  داشت  برعهده  رجیبان  را سورندرانات  آن  معنوي  رهبري  که(هند   ملی  اتحادیۀ  از سوي

  :شد  بیان
انـد بـا یکـدیگر،     کرده  تالش  ملی  آرمان  تحقق  در راه  که  عناصري  ترین صادق  آشنا شدن: از  است  عبارت  کنفرانس  اصلی  اهداف 

  اصـلی   هستۀ  کنفرانس  ، این طور غیرمستقیم به. گیرد  صورت  آینده  باید در سال می  که  سیاسی  اقدامات  دربارة  گیري و تصمیم  بحث
هنـد    ادعـا را کـه    این  بودن  پوچ  چند سال  کند، ظرف عمل  درستی خود به  وظایف  به  خواهدداد و چنانچه  را تشکیل  بومی  پارلمان

  .خواهد رساند  تاثبا  به  از آنِ خود نیست  گذاري قانون  استقرار نهادهاي  هنوز آمادة
  

  تـوان  ، مـی  میان  در این. بودند  نگاران روزنامه  حضور داشتند از جرگۀ  ملی  کنگرة  نشست  در اولین  که  اي نماینده 72از   سوم  یک
دبیر سـر   گـوش  لعـل  ، مـوتی   مـدرس   هنـدوي    سوبرامانیا آیر سردبیر روزنامـۀ  جی  معتبر هند از جمله  هاي روزنامه  سردبیران  به

  .کرد  اشاره  کلکته  چاپ هند   آینۀ   سردبیر روزنامۀ  سن  و نارندرانات  کلکته  چاپامریتا بازار پاتریکا     روزنامه
  ، یکـی  دیوید هیوم  به  خطاب  اي در نامه  وي. بود  داشته  هند اعالم  ملی  خود را از کنگرة هند، حمایت ، فرماندارکل لرد دافرین

  : ، نوشت کنگره  انگذار از بنیان
  سـاختن   آگاه  بتواند در زمینۀ  که  مسؤولی  سازمان  و تشکیل  است  بسیار دشوار بوده  ما امري  براي  مردم  واقعی  خواست  به  بردن پی

  .خواهد بود  اي مالحظه قابل  کند خدمت  کمک  دولت  به  از افکارعمومی  دولت
  

  گریبان  به  دست  هند با آن  ملی  کنگرة  کادر رهبري  اولین  را که  ها و شرایطی ، محدودیت برجسته  نگاري پانیکار، روزنامه.  ام.  کی
  : است  کرده  تشریح  بودند چنین

و شـور و    هند با حـرارت  و اجتماعی  سیاسی پیشرفت ، براي خواهی شدید وطن  از احساسات  با برخورداري  ملی  کنگرة  گذاران پایه 
عمیقـاً پایبنـد     خواهی آزادي  اصول  قرار داشتند و به  بزرگ  هاي تأثیر افکار و اندیشه تحت  آنان. کردند می  تالش  دالوصفزائ  شوق
با افکـار    کردگان از تحصیل  معدودي  تنها عدة  بودند که  غریبه  کشور خودشان  مردم  و در میان  هند بیگانه  در جامعۀ  اما آنان. بودند

  .بودند  همگام  آنان  تو اعتقادا
  

  : است  کرده  خاطرنشان  چنین  دیگري  نویسندة
نخواهـد بـود     اغراق. کند  هند رسوخ  و پی  تا بریتانیا در رگ  است  شده سبب  نزدیک  و تماس  ساله دویست  مشترك  تاریخی  سابقۀ

بریتانیـا در هنـد را    فرمانـدار کـل    نیز که  هر اندازه  آنان.  نديهستند تا ه  ـ هندي   انگلیسی  درواقع  هندي  گرایان شود ملی  اگر گفته
و   خـود محصـول    را انکار کننـد کـه    حقیقت  توانند این کنند باز نمی  بریتانیا تالش  و تمدن  گریز از فرهنگ  سازند و براي  محکوم
  .هستند  فرماندار کل  و همین  فرهنگ  همین  پروردة دست
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  در نشـریۀ   وي. بـود   گرفتـه   محور شکل  همین  ، حول ملی  کنگرة  اصلی  از طراحان  ، یکی نائو روجی  هايداداب  سیاسی  فلسفۀ
  : خود نوشت
بریتانیا بـر    فرمانروایی  دستاوردهاي  از جمله. بریتانیا باز دارد  فرمانروایی  ثمرات  موجود در هند نباید ما را از درك  هاي سامانی نابه

  هنـد وبریتانیـا بـه     سرنوشت.  است  بوده  مرز و بوم  این  مردم  تمامی  بذر امید در دل  هند و کاشتن  در تاریخ  عطفی  ۀهند ایجاد نقط
  .ندارد  دیگري  خود با فرمانرواي  حاکم  تغییر و تعویض  به  اي عالقه  و هند هیچ  است  خورده  یکدیگر گره

  

بـود از    برخـوردار نبودنـد عبـارت     انگلیسـی   با زمامـداران   رویارویی  براي  کافی  قدرتاز   هند که  ملی  جنبش  پیشگامان  مشکل
  ایـن   بـه   انگلیسـی   زمامـداران   متقاعـد کـردن    نظر ما براي  به  امروزه  است  ممکن  که  از امکاناتی  گیري ها و بهره شیوه  کاربستن به

از   یکـی   نوشـتۀ   بـه . کنـد   جلوه  کنند، بسیار ضعیف  کشور را اداره  هندي  هاي کرده تحصیل  حمایت  توانند بدون نمی  که  واقعیت
،  طـرف   از یـک :دهند  انجام  زمان طور هم کردند تا دو کار را به می  هند تالش  ملی  جنبش  اولیۀ  رهبران  ملی  کنگرة  تاریخ  مورخان
  بردارند و از طـرف   و اقتصاد کشورشان  جامعه  کردن  مدرنیزه  در جهترا   الزم  هاي ها گام خواستند آن خود می  هندي  از پیروان

  هـدف   اولـین   تحقق  رسیدند که  نتیجه  این  ها به آن. دنیا بدانند  دیگر ملل  هند را همسان  مردم  خواستند که دنیا می  دیگر از مردم
  .هموار خواهد کرد  دوم  هدف  به  دستیابی  را براي  ها راه آن

  دادن  آمـوزش   هـا در جهـت   آن  و تالش  انگلیسی  از زمامداران  کنگرة  اولیۀ  رهبران  سیاسی  خاص  ها و انتظارهاي خواستدر
  عبارت  ، در واقع انگلیسی  ها از زمامداران آن  اساسی  خواست. ها همسو بود آن  کلی  ، با هدف انتظارات  این  هند در راستاي  مردم
  از طریـق   پارلمانی  دموکراسی  ، تقویت حکومتی  در تشکیالت  بومی  کارکنان  ، افزایش مردم  و سیاسی  مدنی  قوقح  تعمیم: بود از

شـمار   به  کنگره  اولیۀ  رهبران  اصلی  هاي خواست  از جمله  مطبوعات  آزادي. هند  صنایع  و تقویت  گذاري قانون  شوراهاي  افزایش
  مقاومـت   مطبوعـات   سـرکوب   در جهـت   حکومـت   در برابر تـالش   نوزدهم  قرن  دوم  هند در نیمۀ  از رهبران  بسیاري.  رفت می

  در شـوراي   سـخنانی   طی  گوکهاله. شد تشکیل  در کلکته  بومی  مطبوعات  قانون  به  اعتراض  براي  اجتماعی 1879  در سال. کردند
  : گفت  سلطنتی  گذاري قانون

  تحـت   را کـه   حکومـت   طـور مسـتمر فعالیـت    موجـود، بـه    هاي نارسایی  تمامی  رغم ، به که  است  ا ابزاريتنه  مطبوعات  هوشیاري 
کننـد و   مـی   پاسـداري   مـردم   از منـافع   نیز همانند حکومت  مطبوعات... کند می  کنترل  قرار ندارد، از خارج  مردمی  کنترل  گونه هیچ

  خواهـد کـرد و سـرانجام     را مخـدوش   مـردم   عموم  ، منافع بازدارنده  قوانین  ، از طریق آن  ديآزا  راه  سد کردن  براي  تالش  هرگونه
  .خواهد دید  رهگذر آسیب  نیز از این  حکومت

  

واراج   نـداي   و سردادن  کنگره  از تأسیس  ها پیش مدت سـ  (Swaraj)    دولـت   تشـکیل   هنـد آرمـان    ، مطبوعـات  یـا خودمختـاري  
  کـرد و در سـال    هنـد را مطـرح    پارلمان  تأسیس 1870  در سالامریتا بازار پاتریکا     روزنامۀ. کردند می  را تبلیغخودمختار هند 

  : نوشت   هندو پاتریوت   در روزنامۀ  پال  کریستوداس 1874
  کانـادا بـراي    وقتـی ... . شـود   کشور معطوف  در این  مشروطه  حکومت  کار آمدن  هند و روي  خودمختاري  قانون  ما باید به  توجه 

تواننـد   ولز و زالند نـو مـی    ادوارد، نیوفاندلند، نیوساوت  پرنس  جزیرة  چون  اي و پیشرفته  کوچک  دارد و مستعمرات  خود پارلمان
هنـد    خودمختاري  قانون ... .کند  را مطالبه  گذاري قانون  نهادهاي  دارد چنین  باشند، هند نیز حق  داشته  گذاري قانون  منتخب  شوراي

دیگـر اعطـا     مسـتعمرات   به  باشد که  متکی  مشروعیتی  قانونی  پایۀ  باید بر همان  قانونی  ما باشد و چنین  هاي خواست  باید سرلوحۀ
  . است  شده

  

و   نیاوردند و بـا سـوءظن    عمل به  از کنگره  حمایتی  گونه ابتدا هیچ  ، از همان  استیتسمن   استثناي ، به ـ هندي انگلیسی  هاي روزنامه
 ـ$ انگلیسـی   هـاي  کرد و سایر روزنامـه  می  و هدایت  را رهبري  کنگره  علیه  مبارزه پایونیر    روزنامۀ. کردند  نگاه  آن  به  اعتمادي بی
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کردنـد و   می  بود محکوم  گرفته پیشدر   کنگره  را که  روشی  ـ هندي انگلیسی  هاي روزنامه. زدند می  دامن  مبارزه  این  نیز به  هندي
. کردنـد  مـی   ایرلنـد معرفـی    بخـش  آزادي  ، هماننـد جنـبش   دور از مردم  و به  دموکراتیک  گر و فاقد ماهیت توطئه  را سازمانی  آن

هنـد    به  خودمختاري  بار اعطاي اولین  براي 1906  در سال  در کلکته  کنگره  اجالس  رئیس  عنوان به  نائوروجی  دادابهاي  که هنگامی
  ایـن   شـدن  هـا نوشـتند مطـرح    آن. کردند  آرایی صف  آن  علیه  ـ هندي انگلیسی  هاي خواستار شد، روزنامه  انگلیس  را از حکومت

در   نـائوروجی   نطـق . بـار خواهـد آورد   بـه   فاجعـه   اروپاییـان   جامعه  براي  که  است  اي تازه  هند پدیدة  سیاسی  در صحنۀ  خواسته
. شـد   توصـیف   در برابر افراطیـون   وي  طلبی تسلیم  عنوان به  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه  از سوي  در کلکته  ملی  کنگرة  اجالس
  : نوشت   انگلیشمن   روزنامۀ

در   ایراد سـخنرانی   وها جهتر میانه  بریتانیا در هند از سوي فرمانروایی  و تنفر علیه  خشم  هاي شعله  فرونشاندن  براي  که  نائوروجی 
  .کرد  استفاده  از نفت  آب  جاي  به  هدف  این  تحقق  بود، براي  شده  دعوت  کنگره  اجالس

  

  . است  پیوسته  افراطیون  به  نائوروجی:  نوشت   و غیرنظامی  نظامی  نشریۀ
  

  : یا نوشتبریتان  زمامداران  احساسات  بازتاب  عنوان به   تایمز لندن   روزنامۀ  
و   عضو کنگـره   کردة تحصیل  از طبقات  کوچک  گروه  یک  نیز شمشیر بریتانیا بین  و اکنون  ایم کرده  شمشیر فتح  ضرب  ما هند را به 

  کسـب   بـراي   ادعـایی   هنـد هرگونـه    کنـونی   در شـرایط   که  اساسی  است  امر واقعیتی  این. خواهد کرد  ها داوري آن  بومی  دشمنان
  .دهد می  جلوه  را مضحک  ودمختاريخ

  

در   روزنامـه   ایـن .  پرداخـت   ملی  از کنگره  تجلیل  به  بود که  ـ هندي   انگلیسی  مطبوعات  در میان  تنها نشریه   استیتسمن   روزنامۀ
  : نوشت 1887  خود در سال  هاي از شماره  یکی

  نهضت  این.  است هند نهاده  بر افکارعمومی  اند تأثیر مثبتی داده  از خود نشان  آن  تهند از آغاز فعالی  ملی  کنگرة  رهبران  که  اعتدالی 
  از روي  کنونی  شرایط  تحت  که  یا خطیبی  نویسنده... .  است  کرده  خود جلب  هند را نیز به  مقیم  بریتانیایی  جامعۀ  اعتماد و همدلی

آورد   زبان  به  جنبش  این  محترم  رهبران  و منطقی  عادالنه  از اهداف  ملی  کنگرة  انگلیسی  هواداران  کردن بیگانه  در جهت  عمد سخنی
  .هند  مردم  دوست  شود و نه می  کشور خود محسوب  دوست  نه

  

رزن1905  در سپتامبر سال   اقـدام   د و همینکر  را اعالم  بنگال  تجزیۀ  شدید مردمی  هاي مخالفت  رغم هند، به  فرماندار کل  ، لرد کُ
  بخشـی  آزادي  آغـاز جنـبش    نقطۀ  عنوان به  توان می  مبارزه  از این. در هند هموار کرد  سراسري  هاي و اعتراض  مبارزه  را براي  راه

  : نوشت  بنگال  تجزیۀ  پیرامون  در گزارشی  در کلکته هندو    خبرنگار روزنامۀ. ثمر رسید  بعد به  سال 42  یاد کرد که
. صـادر شـد   1905  سپتامبر سال  در اول  غربی  و بنگال  شرقی  بنگال  دو بخش  ما به  و خانوادة  ملت  کشور و تجزیۀ  تقسیم  اعالمیۀ
ها  شدند، در خاطره  آن  دستخوش  بنگال  مردم  که  و حرمانی  یادآور رنج  آمیز، روزي و فاجعه  شوم  روزي  سپتامبر همچون  روز اول
  بـه   کـه   و آشـوب   از نـاآرامی   آکنـده   آغاز خواهد شد؛ دورانـی   سرزمین  این  در تاریخ  اي تازه  مرحلۀ  بنگال  با تجزیۀ. ندخواهد ما
مـورد    ؟ در ایـن  خود را بازخواهد یافت  بار دیگر وحدت  آیا بنگال. نخواهد رسید  پایان به  نزدیک  و در آیندة  آسانی زیاد به  احتمال

  هـاي  شیوه  کشور به  این  تدریجی  آوردن  بریتانیا و روي  فعلی  امپریالیستی  ماهیت  به  با توجه  اعتقاد من  به. د وجود داردعمیقاً تردی
بنگـالِ    اینکـه   احتمـال . وجـود نـدارد    شده پایمال  و اموال  و امتیازات  حقوق  احقاق  به  امیدي  گونه در هند، هیچ  و اختناق  سرکوب
و   زمامـداران   دشمنان  ناگزیر به  بنگال  ، مردم دلیل  همین به.  خود را بازیابد بسیار بعید است  و یکپارچگی  بتواند وحدت  هشد تجزیه
  .پایدار خواهد بود  آنان  خواهند شد و دشمنی  هند تبدیل  مقیم  انگلیسی  جامعۀ
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  هـا مـردم   آن  برپـا شـد و در تمـامی     سـرزمین   در این  بنگال  تجزیۀ  به  اعتراض  نشانۀ  به  خبرنگار صدها گردهمایی  این  نوشتۀ  به
  .کنند  را تحریم  انگلیسی  کاالهاي  سوگند خوردند که

  کـاالي   هرنـوع   ، مـردم  از اجتماعـات   در بسیاري.  است  و جدي  بسیار عمیق  بنگال  تقسیم  علیه  مبارزه  براي  مردم  و اشتیاق  آگاهی
  کاالهاي  نیز مردم  در مواردي. نابود کردند  و غیره  ، ساعت ، پیراهن اند نظیر کفش داشته  همراه با خود به  زمان  در آن  کهرا   انگلیسی
  .اند کشیده  آتش به  گردآورده  اي را در نقطه  خارجی

  

  بـا لـرد کُـرزن     بنگـال   تجزیـۀ   موضوعبودند بر سر   دولت  هاي سیاست  سرسخت  مدافع  اغلب  که  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه
رزن روزنامه  این. نظر پیدا کردند اختالف ،  امور حکومتی  تسهیل  بهانۀ  به  کردند که  توصیف  نشده حساب  را اقدامی  ها ابتکار لرد کُ
   استیتسـمن    روزنامـۀ . ردبریتانیـا در هنـد پدیـد خواهـدآو      حکومـت   در زمینۀ  بسیار عمیق  تحولی  کم ، دست انقالب  یک  اگر نه
رزن  از سوي  بزرگ  را اشتباهی  بنگال  تجزیۀ   : کرد و نوشت توصیف  لرد کُ

اعتنـا   بی  و افکارعمومی  مردم  احساسات  به  نسبت  فعلی  حکومت  اندازة  به  دولتی  هیچ  بریتانیا بر هند، تاکنون  فرمانروایی  در تاریخ
،  رفـت  نمی  نیز انتظاري  ، غیر از این هرحال به.  است  بسیار چشمگیر بوده  افکارعمومی  ، نیروي بنگال  تجزیۀ  در موضوع.  است  نبوده
  خـوبی  بـه   ، دولـت  منطقه  این  ساکنان  مشروع  حقوق  در مورد رعایت  بنگال  تجزیۀ  در طرح  آمده عمل به  هاي بینی پیش  رغم به  چون
  نژاد بنگالی  سیاسی  قدرت  و رشد فزایندة  بنگال  مردم  بر همبستگی  مستقیم  اي ضربه  بنگال  تقسیم  طرح  که  است  واقف  نکته  براین

ندهد،   نشان  بنگال  با تقسیم  در ارتباط  مردم  احساسات  گیري اوج  به  اختیار خود توجهی  به  است  ممکن  دولت... شود می  محسوب
را   منطقـه   امـور ایـن    ادارة  کنـونی   در شـرایط   اقـدامات   از این  ناشی  سیاسی  هاي ناآرامی  کار کند کهرا ان  واقعیت  تواند این اما نمی

توانـد   چیز نمی شود، هیچ می  ناشی  از سرکوب  که  همانند رشد مذهب  درست  خواهد شد که  متوجه  زودي دشوار خواهد کرد و به
  .زند  دامن  سیاسی  رشد نارضایتی  ، به مومیافکارع  به  نسبت  مداوم  اعتنایی مانند بی

  

  : نوشت  زمینه  در این   انگلیشمن   روزنامۀ 
  محـض  بـه   افکـارعمومی   تصور کنـیم   ندارد که  دلیلی هیچ.  است  گرفته صورت  افکارعمومی  یکپارچۀ  مخالفت  رغم به...  تجزیه  این

  دولـت   از سـوي   سـابقه  بی  کودتاي  یک: خواهد بود  شکل  این  به  رو، اوضاع این از. یا محو شود  ساکت  بنگال  تجزیۀ  طرح  اجراي
  تمـامی   امـروزه . خواهند شد  و عاصی  ناراضی  کنند بالطبع  زندگی  شرایطی  چنین  ناگزیرند تحت  که  مردمی.  خواهدگرفت  صورت
از   کـم  کننـد یـا دسـت     خود عمل  اتباع  ها و امیال خواسته  براساس  ها، ناگزیرند تا در درازمدت آن  ترین خودکامه  ها، حتی حکومت
رو خواهد شـد، بـا    روبه  با آن  تازه  فرماندار ایالت  که  مشکالتی. کنند  خود اجتناب  رعایاي  هاي با خواسته  و مستقیم  علنی  مخالفت

  .بسیار دشوار خواهدبود  کم دست  حل غیرقابل  ، اگر نه ایالت  این  تشکیل  خاص  شرایط  به  توجه
  

  : نوشت  روزنامه  این. کرد  اعتراف  و خارجی  انگلیسی  کاالهاي  هند در تحریم  گرایی ملی  جنبش  موفقیت  به   انگلیشمن   روزنامۀ
  ایـن   در ابتـداي .  ذیر اسـت انکارناپ  ها وجود ندارد واقعیتی آن  براي  خریداري  که  خارجی  از کاالهاي  کلکته  انبارهاي  بودن  انباشته
کـامالً    مـالی   از مؤسسـات   بسـیاري . کردنـد  مـی   معرفـی   خارجی  کاالهاي  قیمت  تنزل  را باعث  گوناگون  اقتصادي  ، عوامل تحریم

کنند   طیلخود را تع  فروشی خرده  هاي یا ناگزیر شدند شعبه  اروپایی  وارداتی  هاي شرکت  ترین از بزرگ  شدند و تعدادي  ورشکست
  انباشـته   هم انبارها هر روز روي  موجودي. کنند  کردند قناعت می  خودداري  از آن  در گذشته  که  کوچک  معامالت  انجام  به  یا اینکه

توانند  نمی  مشتري  نبودن  دلیل به  کردند که می اعالم  بودند اکنون داده  خرید کاال سفارش  براي  پیشاپیش  که  تجار هندي  شد چون می
. کرد  را کتمان  آن  توان نمی  وجه هیچ به  که  است  روشن  همگان  براي  چنان  اکنون  مسائل  این. کنند  خود را از انبارها خارج  کاالهاي
وارد   بـر تجـارت    و اروپایی  انگلیسی  کاالهاي  تحریم  از بابت  که  هایی و زیان  خسارات  تا تمامی  است  فرارسیده  آن  زمان  در واقع

  بـه   هـا نیـازي   آن  ، چـون  نیسـت   مطـرح   کنندگان تحریم  و تحریک  تشویق  جا مسألۀ در این. شود  و تشریح  کامالً بررسی  است آمده
فرماندار   اندشمن  دریابند که  صراحت  را به  واقعیت  هند این  بریتانیا و حکومت مردم  که  است  این  اصلی  مسألۀ  بلکه. ندارند  تشویق
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در غیر   فرود آورد، چون  سر تسلیم  نباید در برابر تحریم... اند یافته بریتانیا در هند دست منافع  به  زدن ضربه  براي  مؤثري  حربۀ  به  کل
  .خواهد رساند  اقتدار بریتانیا در هند آسیب  به  مسلحانه  انقالب  از یک  بیش  حربه  این  صورت  این

  

  علیـه   ظالمانـه   اقـدامی   عنـوان  به  بنگال  تجزیۀ  از طرح  در بنارس  ملی  کنگرة  خود در اجالس  در نطق 1905  در سال  هک  گوکهاله
  :بود  خود گفته  در سخنرانی  وي.  را برانگیخت تایمز آو ایندیا    بود انتقاد روزنامۀ یاد کرده  بنگال  مردم

،  افکـارعمومی   بـه   اعتنـایی  در هنـد، مظهـر بـی     بوروکراتیک  حکومت  خصوصیات  ترین شتاز ز  تصویر کاملی  بنگال  تجزیۀ  طرح
...  سـرزمین   این  مردم  احساسات  ترین عمیق  به  نسبت  کامل  اعتنایی هند، بی  مردم  العادة فوق  و حکمت  درایت  متکبرانۀ  گرفتن نادیده
  .دهد می خود را نشان  ردستانزی  منافع  حفظ  به  نسبت  حکومت  اعتنایی و بی

  

  کـه  تـایمز آو اینـدیا      روزنامـۀ . کرد  حمایت  سیاسی  حربۀ  یک  عنوان به  انگلیسی  کاالهاي  و تحریم  خودمختاري  از جنبش  وي
  : نوشت  داشت  برعهده  بنت.  جِی.  را اف  آن  سردبیري

  ریاسـت   کـه   گوکهالـه   شـود، آقـاي   نمـی   محسوب  در افکارعمومی  رامشو آ  ایجاد ثبات  عامل  یک  گذشته  دیگر همچون  گوکهاله
ها  آن  که  اي با گوکهاله  اجالس  در این  اش افتتاحیه  نطق  از شنوندگان  بسیاري  براي  داشت  را برعهده  در بنارس  ملی  کنگرة  اجالس
  جمـع   به  گوکهاله... . دارد  بود تفاوت  معروف  حکومت  هاي یاستو س  اقدامات  روي منتقد هوشیار و میانه  عنوان به  پیش  چند سال
خـود،    مشی خط  روي و میانه  اعتدال  در زمان  وي  که  نویسندگانی  ــ همان  است  پیوسته  دکن  گسیختۀ لگام  و نویسندگان  سخنرانان

  . گرفت باد انتقاد می را به  آنان
  

  انقـالب   پیشـگامان   و بـه   وجود نهاده  عرصۀ  پا به  بنگال  از تقسیم  پس  که  اي روزنامه  ، سه کلکته  زبان هندي  هاي روزنامه  در میان
  روزنامـۀ .  (Yugantar) یوگانتـار و    (Nagasakhti)  ناگـازاکتی ،   (Sandhya)سـاندهیا  بودنـد از     بودنـد عبـارت    شـده   تبدیل

  ایـن . کـرد   کسـب   اي العـاده  فـوق   شـد و محبوبیـت    برادر اوروبیندو تأسیس  وسهبارندرا کومار گ  توسط 1906  یوگانتار در سال
  ایـن . کـرد   اعـالم   سیاسـی   جنـبش   فراتـر از یـک    و حتی  مذهب  یک  عنوان به  انقالب  خود را تبلیغ  و هدف  مشی ، خط روزنامه
  : خود نوشت  هاي از شماره  در یکی  روزنامه

از   شـماري  انگشـت   عـدة .  است  گیري اوج  هند در حال  در جامعۀ  تقوایی و بی  نهاده  افول  رو به  اییو پارس  حاضر صداقت درحال 
  بردگـی   هنـد زیـر یـوغ     از مـردم   شـماري  بـی   کمـر عـدة  . برنـد  یغمـا مـی   هند را به  ها نفر از مردم میلیون  ثروت  اجنبی  غارتگران

  برجسـتۀ   و سایر صفات  نفس  ، اعتماد به ، ثروت و مادي  فکري  ، قدرت اخالقیات  کردن نابود  براي  اي گسترده  تالش.  است شده خم
دلسرد   سرراهتان  موانع  چرا با نظارة! هند  مردم.  است  در جریان  شان کامل  یا نابودي  توحش  دوران  ها به آن  هند و بازگرداندن  مردم
در   و فسـادي   ظلم  چنین  ندهید، خداوند در مقابل  خود راه  به  هراس! هند  کنید؟ مردم نمی  ها قیام نامردمی  شوید و در برابر این می
  کمـک   ، خداونـد بـه   الهی  هاي وعده  و باور به  با توکل. خواهد کرد خود عمل  وعدة  خداوند به. اعتنا نخواهد ماند بی  سرزمین  این

  را ممکـن   ، هـر نـاممکنی   در قلبتـان   انوار الهی  با تابش. ندهید راه  دل  به  بیم. کردرا نابود خواهد   و گناهکاران  شما خواهد شتافت
  .خواهیدکرد

  

  :برد می پایان  هند چنین  از آیندة  حماسی  خود را با تصویري  مقالۀ یوگانتار    روزنامۀ
  و گرسنگی  خواهد شد، بیماري هند بار دیگر زنده  و پاکدامنی  اهتزاز در خواهد آمد، فضیلت  به  و نیکوکاري  عدالت  مستقل  پرچم 

هنـد بـا     دریـایی   و ناوگـان   خواهد شد، سپاهیان  نائل  علمی  پیشرفت  باالترین  هند به  ، صنایع بر خواهد بست  رخت  جامعه  از این
  .درخواهد آمد  حرکت به  بشریت  به  خدمت  هند در جهت  و پاکدامنی  و دانش  نامحدود و حکمت  از قدرت  گیري بهره

  

  :گوید می تاریخی  مقطع  در این  مطبوعات  وضعیت  در تشریح  چیرول  والنتاین
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  عمـدتاً در دسـت    کشور کـه   در مطبوعات  است  شده  حفظ  خدشه  هند هنوز بدون  فرماندار کل  به  اعتمادشان  که  اقشاري  نظرات 
ترسـوتر از    نیـز اغلـب    مـردم   اما اقلیـت . شود نمی  گیرند منعکس می  فاصله  از آن  فزاینده  يا گونه به  اکثرشان  که  است  روشنفکرانی

انـد   افتـاده   وحشـت   بـه   جدیـد خشـونت    از مـوج   را که  بنگال  روهاي ، میانه حال درعین. شنا کنند  آب  مخالف  در جهت  اند که آن
گیرد  می صورت  دولت  از سوي  که  برد و اقداماتی نمی  از پیش  کار چندانی  دولتکرد، زیرا   معرفی  مصائب  تمامی  مسؤول  توان نمی

آمیـز   تحریـک   مطالـب   خـاطر نوشـتن   ها به از روزنامه  بسیاري  گرچه. را مهارکند  آتش  هاي تواند شعله نمی  که  است  رمق بی  چندان
  از تصـویب   تنهـا پـس    محدود بود که  چندان  دولت  تخاذ شد، اما قدرتایوگانتار     روزنامۀ  علیه  شدند و تدابیر متعددي  مجازات

  روزنامـه   این. شد  سکوت  وادار به یوگانتار    ، روزنامۀ1908  در ژوئن)  مردم  تحریک  براي  مجازات  تعیین(  بومی  مطبوعات  قانون
  ... .فرستاد  مرگ  کام  را به  گناه بی  از مردم  ريو بسیا  گذاشت  هند برجاي  در تاریخ  انتشار خود اثر عمیقی  در طول

  

  فعالیـت   عرصـۀ   پا به  ملی  کنگرة  گذاران بنیان  هاي با اندیشه  کامالً متفاوت  هاي جدید با افکار و اندیشه  ، نسل بیستم  در آغاز قرن
  وکنـار کشـور نماینـدگانی    گوشه  از تمامی. نهاد  فزایشا یافتند روبه حضور می  کنگره  ساالنۀ  در اجالس  که  نمایندگانی  عدة. نهاد
پیونـد هنـد بـا      کامـل   خواسـتار قطـع    کـه   تندروهایی  دست به  هنوز کنگره. شدند می  اعزام  ساالنه  جلسات  در این  شرکت  براي

در   غـرب   حکـومتی   نظام  کردن  و پیاده  غرب  دموکراسی  از اصول  خواستار پیروي  آن  بود و اکثر نمایندگان بودند نیفتاده  انگلیس
در پیشـبرد    آن  و نـاتوانی   از عملکـرد کنگـره    نارضـایتی .  گرفت می صورت  انگلیسی  زبان  ها به ها و سخنرانی هند بودند و بحث

» ؟ اسـت   بـار آورده  به  ارمغانی  هند چه  براي  کنگره«: شود  مطرح  جوان  نسل  در میان  پرسش  شد تا این  ، سبب شده تعیین  اهداف
  : است  اظهارنظر کرده  چنین  اي نویسنده
  کـار آمـدن    از روي. بـود   گریبـان  به دست  با آن  شد که می  ناشی  مشکالتی  دادن  در نشان  آن  رو از ناتوانی میانه  حزب  ذاتی  ضعف 

تأخیر   این. بود مانده  مسکوت  همچنان  اساسی قانون  اصالح  و موضوع  بنگال  تجزیۀ  ، اما مسألۀ گذشت می  سال  یک  لیبرال  حکومت
  .کرد می  را تقویت  مخالفان  و موضع  روها را مخدوش میانه  ، اعتبار رهبري ناآگاهانه

  

و   حکـومتی   در تشـکیالت   بـومی   کارکنـان   ، افزایش و پرورش  آموزش  و بر تعمیم  آزادي  اندیشید نه می " اصالحات"  به  کنگره
سـر  . وفـادار بودنـد    بریتانیا و افـرادي  از دوستداران  کنگره  اعضاي. ورزید می  تأکید خاص  مجریه  از قوة  قضایی  دستگاه  تفکیک
  : است  کرده  تشریح  را چنین  کنگره  و اعضاي  رهبران  سیاسی  مهتا فلسفۀ  شاه  فیروزه

  اسـت   توانسته  جهان  سوي  در آن  کوچک  اي جزیره  چگونه  که  و درشگفتم  پذیرم می  هیتقدیر ال  عنوان بریتانیا را به  فرمانروایی  من 
از   را ناشـی   پدیـده   خواهد بود اگـر ایـن    اشتباه  که  معتقدم. خود را مستقرکند  ، سلطۀ کامالً متفاوت  و جهانی  دوردست  اي در قاره

  . ندانیم  تقدیر الهی
  

  کنگره  کردند که می  را مطرح  سؤال  داشتند و این  برعهده  چاندرا پال  پین و بی  را اوروبیندو گوسه  کنگره از  انتقادکنندگان  رهبري
و   ، جسـارت  نگـري  آینـده   فقدان  را به  کنگره  رهبران  ؟ گوسه است  داشته  دستاوردي  خود چه  سالۀ بیست  قانونی  مبارزة  در طول
  خـود علیـه    حمـالت   وي» . اسـت   خـورده  خود کامالً شکست  طلبانۀ تسلیم  مشی با خط  کنگره«:  تگف کرد و می می  متهم  صداقت
اینـدو     در روزنامـۀ   کـه  " سـالخوردگان   بـراي   تـازه   هـاي  چـراغ "  عنـوان   تحـت   مقالـه   سلسـله   را با انتشار یـک   کنگره  رهبران
  کنگـره   رهبران  داري بریتانیا خویشتن  اداري  آیا دستگاه  پرسید که می  وسهگ. کرد می  رسید دنبال  چاپ  به (Induprakash) پراکاش

  باطلـۀ   در سـبد کاغـذهاي    سـرانجام   کنگره  پرطمطراق  هاي ها و اعالمیه ؟ آیا قطعنامه است  نگرفته  اشتباه  آنان  جسارت  را با عدم
  اعتبـاري  هنـد بـی    بـراي   خودمختار استعماري  حکومت  شکل  هترینب  معتقد بود که  ؟ اوروبیندو گوسه است  نگرفته  جاي  دولتی
  بانـده   روزنامـۀ   مالکیـت   گوسه. بود  قید و شرط بی  یا خودمختاري  سواراج  خواهان  وي.  است  هندي  پرستی میهن  و نفی  سیاسی
شـد    تبـدیل   سیاسـی   از فعاالن  جدیدي  گروه  ارگان  بهخود   نثر انگلیسی  شیواي  با سبک  روزنامه  آورد و این  دست را به   ماتارام
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و تردیـد    هند نیز شـک   مردم  نمایندگی  براي  کنگره  رهبران  در صالحیت  بریتانیا بر هند، بلکه حکومت  تنها در مشروعیت  نه  که
جدیـد    بـا فلسـفۀ    بـود، بلکـه    هماهنـگ   بنگال  تجزیۀ  علیه  اعتراض  فزایندة  تنها با موج  نه  گوسه  سیاسی  هاي فعالیت. کردند می

  .کرد همسو بود می  را تبلیغ  تحرکی بر بی  عمل  استوار بود و برتري  (Gita)گیتا   بر تعالیم  که  زندگی
  : است  اظهارنظر کرده  چنین  درمورد وي گوسه وستایشگران ازهواداران یکی  
  ، پاکـدامنی  سـادگی .  در هنـد اسـت    سیاسـی   سرآمد فعاالن  مذهبی  و تقواي  هبري، ر ، سازماندهی تفکر و اندیشه  قدرت  از لحاظ 

  . است  برابر کرده  ده  اش و پیروان  هواداران  کردن  را در مجذوب  وي  قدرت  گوسه  و رفتار شایستۀ  نیایش  به  ، عشق العاده فوق
  

  : نوشت امریتا بازار پاتریکا    روزنامۀ
  هـر سـال    کنگـره   دهـد کـه   مـی   شواهد نشان. بریتانیا را باورندارد  نیت و حسن  صداقت  که  نشو و نماست  الدر ح  جدیدي  نسل 

در مـورد    منتقـدان . انـد  راهبـرد تردیـد پیـدا کـرده      این  بودن  عاقالنه  به  هند نسبت  کند و مردم را تکرار می  پیشین  هاي درخواست
  .تردید دارند  بورا صاحب یا آن  صاحب چوتا این  به  التماس  بودن ثمربخش

  

رزن وزیـر    بـه   اي در نامـه  1900  در سـال   وي.  تردید داشت  آن  حیات  بود و در مورد تداوم  مخالف  با کنگره  شدت نیز به  لرد کُ
  : نوشت  مشاور در امور هند در لندن

  در طـول   کـه   اسـت   این  من  آرزوهاي  ترین از بزرگ  و یکی  است  یفروپاش  هند در حال  ملی  کنگرة  که  ام عقیده  شخصاً براین  من 
  آرمان  بودن  نتیجه بی  تر به هر روز بیش  کنگره  رهبران  ترین عاقل  اعتقاد من  به.  کنم  کمک  آمیز آن مسالمت  نابودي  در هند به  خدمتم

  خـود، بـراي    و انـرژي   وقـت   کـردن  تلـف   جـاي  بـه   بهتـر اسـت    کنند که می  توصیه  تازگی ها به آن  هاي برند و روزنامه می  خود پی
  . دهیم  انجام  برایشان  توانیم می  اعتماد کنند تا هر آنچه  من  نخواهد کرد به  موافقت  با آن  فرمانداري  هیچ  آنچه  آوردن دست به

  

رزن   :کردند بیزار بود می  مبارزه  لندن  به  وي  فراخواندن  براي  که  بنگال  از مطبوعات  لرد کُ
  مـردم   و رهـایی   روز آزادي  تأخیرانداختن بریتانیا بر هند و به  تشدید سلطۀ  در راه  تالش  منزلۀ  به  من  ها و اقدامات سیاست  تمامی 

  تـالش   مـن .  اسـت   منحـوس و   ها شوم آن  ها و آرزوهاي آرمان  براي  و امپریالیسم  هستم  امپریالیست  یک  من. شود هند قلمداد می
از سـتیز    دست  مدتی  براي... ندارند  عدالت  این  به  اي عالقه  ها هیچ ، اما آن کنم  رعایت  است  ممکن  جا که را تا آن  تا عدالت  کنم می

  هـایی  حل روز پیشنهادها و راه هر. کرد  و هیاهو محروم  ایجاد جنجال  خود براي  اصلی  ها را از منبع امر آن  و همین  برداشتم  با آنان
  حل راه  ها درصدد پیدا کردن آن  چون... ندارند  ها را قبول حل راه  ها این ، اما آن دهم می  ارائه  مسائل  انگیزترین و بحث  ترین مهم  براي

  .کنند  را منقلب  کردند اوضاع  اراده  که  هستند تا هر زمان  مناقشه  ادامۀ  ها خواهان آن. نیستند  مشکالت  کردن  یا برطرف
  

رزن   تر و رسیدگی بیش  دانند اصالحات می  اند که انگلیس  به  وي  خواستار بازگشت  دلیل  این  به  بنگال  هاي روزنامه  که  گفت می  کُ
 و برخـوردار   يهنـد از آزاد   مطبوعـات   کـه   گفـت  مـی   وي. خواهد کـرد   ها را تضعیف آن  موقعیت  مردم  و مصائب  مشکالت  به

  به  سازگار باشد؟ یا اینکه  خارجیان  پدرانۀ  تواند با حکومت می  تا کی  شکوفایی و  آزادي  این پرسید می  وي .اند شکوفایی  درحال
بهـا    تـوان  حد می  هستند تا چه  از مخالفان  قشر کوچکی  کنند و نمایندة می  ها را مطالعه آن  از مردم  اندکی  تنها عدة  که  مطبوعات
رن  لرد ویلیام  به  خطاب  داد؟ وي ربد   : ، نوشت کنگره  از هواداران  ، یکی وِ
را   باید بکوشد تا افکارعمومی  عظیم  اکثریت  بر یک  حاکم  شود، اقلیت می  مربوط  شناسی و وظیفه  دموکراسی  اصول  به  جا که تا آن 
  طورقطـع  بـه   کـه   ام نکرده را احساس  ضرورت  اما هرگز این.  است  هدف  همین  ققتح  متوجه  من  کند و تالش خود جلب  سمت  به

هـا   روزنامـه . کنـد   خـود را مطـرح    هاي مجرا خواسته یک  تنها از طریق  تا افکارعمومی  کنم یا تالش  دهم هند را شکل  افکارعمومی
  . است  امر چیز دیگري  واقعیت  خواهد داد که نشان  دقت  ندکیکنند، اما ا  هند معرفی  صداي  عنوان کنند تا خود را به می تالش
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رزن دارد   مأموریـت   معتقد بود کـه   وي. بریتانیا باشد  حکومت  غیر از سلطۀ  دیگري  حکومت  هند خواهان  که  باور نداشت  لرد کُ
تـر   عمیـق   شکاف  اگر این  بردارد، چون  از میان  هوجودداشت  هند و خارجیان  بومی  مردم  بین  همیشه  را که  نژادي  عمیق  تا شکاف

  .خواهدشد  بریتانیا متالشی  ایجاد نشود، امپراتوري  از آن  گذشتن  براي  اي وسیله  شود و هیچ
رزن  تالش      بـا اقـدامات    و دنـدان   با چنگ  ـ هندي   انگلیسی  هاي شد تا روزنامه سبب  نژادي  فاصلۀ  پرکردن  براي  لرد کُ

  معتقـد بـود کـه     کُـرزن . برخیزنـد   مخالفـت   ناسازگار بود، بـه   اروپاییان  با منافع  هند، که  مردم  براي  عدالت  برقراري  در راه  وي
  ، حکومـت  بـا آن   مقابله  عدم  در صورت  ، بلکه بریتانیا در تضاد است حکومت  واقعی  تنها با ماهیت  در هند نه  گسترده  عدالتی بی
کار در   این  پا بردارند و انجام را از پیش  مشکل  بودند این نتوانسته  وي  اسالف.  خطر قرار خواهد گرفت  در معرض  ديطور ج به
خـود    بـر اقـدامات    نهـادن   سرپوش  براي  هند که  ساکن  هاي انگلیسی  بود که  برده  او پی. دشوارتر بود  از قبل  وي  براي  زمان  آن

  حال  با این. خواهند کرد  مخالفت  وي  شدیداً با اقدامات  ، بلکه او نخواهند شتافت  کمک  تنها به  اند نه ر دادهیکدیگ  دست به دست
  : اعتقاد داشت

  بـدون   کـه   دهـم  مـی  باشد قول باقی  کرد و اگر عمري  حفظ  هند را همچنان  توان می  و شفقت  با عدالت  که  ام دریافته  روشنی  اما به 
  . دهم  را سروسامان  و اروپایی  دو نژاد هندي  میان  ، روابط انگلیس  بر اعتبار و قدرت  اي خدشه  ترین کوچک  ردنواردک

  

رزن امـا  . آورد مـی   جوش  مرا به  ها خون تبعیض  گونه این  گفت  باره آمد و دراین  خشم  به 1903  در سال  نژادي  تبعیض  از موج  کُ
نفـر ابـراز     ، تنهـا یـک   اروپایی  گذرند واز هر بیست ها می تبعیض  گونه از کنار این  واکنشی  گونه هیچ  بدون  انگلیسی  هاي روزنامه

هندوها   به  اروپاییان  حملۀ  خود، دالیل  با تفسیرهاي  همراه  هندي  هاي اگر روزنامه  بود که  عقیده فرماندار براین. کند می  همدردي
  ، بازرگانـان  داران مزرعه  در بین  نژادپرستانه  احساسات. خواهد شد  چند روز متزلزل  انیا در هند ظرفبریت کنند، موقعیت  را چاپ

رزن  از مبارزة  انگلیسی  هاي روزنامه.  تر است از اقشار دیگر قوي  و تجار انگلیسی . نکردنـد  حمایـت   نـژادي   تبعـیض   علیـه   لرد کُ
  ها موجـب  آمیز هندي شد رفتار اهانت ها ادعا می در آن  کرد که منتشر می  ناشناس  را با امضاي  هایی هر روز نامه پایونیر    روزنامۀ
رزن  مخالفان  جمع  نیز به   انگلیشمن   روزنامۀ. شود می  سفیدپوستان  تحریک هیئـت  ،  بخـش   ها، قضات دادگاه  رؤساي.  پیوست  کُ
  دادگـاه   حتـی . کنند  مجازات  هندي  یک  و شتم  خاطر ضرب را به  اروپایی  یک حاضر نبودند  یک هیچ  نظامی  هاي و دادگاه  منصفه
، وزیر مشاور در امور هند، با لرد  لرد همیلتون. کند  مجازات  جرایم  این  خاطر ارتکاب را به  نیز حاضر نبود اروپاییان  کلکته  عالی
رزن رزن. بود  عقیده کنند، هم  خود را مجازات  تانیا نیز حاضر نیستند هموطنبری  مقیم  اروپاییان  ترین منصف  حتی  گفت می  که  کُ   کُ

  کار را نـه   شوند و این می  متوسل  جسمانی  خشونت  ها به در برخورد با هندي  انگلیسی  از جوانان  اي فزاینده  دید عدة می  از اینکه
  تا با این  داریم  ما وظیفه«:  گفت می  وي. بود  دهند، بیمناك می  انجام  آن  نبود  مرسوم  دلیل به  ، بلکه آزاري و مردم  بدطینتی  از روي

رزن  به  ویکتوریا خطاب  ملکه» . کنیم  مبارزه  غلط  شیوة   یابـد، اعتمـاد و عالئـق     در هنـد ادامـه    نـژادي   اگر احساسات«:  نوشت  کُ
  ».خواهد شد  تبدیل  خطر واقعی  یک  به  سرانجام  پدیده  شود و این می  ما سلب  به  ها نسبت هندي

رزن   بـه   افکارعمومی  دادن بر شکل مبنی  لندن  هند و دستورالعمل  بر مطبوعات  نفوذش  دلیل به  بریتانیا از وي دولت  از تجلیل  کُ
  هزار هندي  بیست  اعزام  به  ربوطم  با طرح  وي. شد  سراسیمه  جنوبی افریقاي  ترانسوال  به  هندي  کارگران  اعزام  از طرح  هواداري

  : وزیر مشاور در امور هند گفت  برادریک  به  وي. بود  مخالف  شدت به  آهن راه  احداث  جهت  ترانسوال  به
ار و عمیقـاً بیـز    و ناتـال   هـا در ترانسـوال   برخورد با هنـدي   هند از نحوة  مردم. دهد ها را آزار می هندي  مشام  جنوبی  افریقاي  نام 

  و تـالش   خواهد داشت  دنبال  به  جنوبی افریقاي  پادگان  تر از شورش گسترده  آشوبی  احساسات  این  به  اعتنایی بی  هرگونه. متنفراند
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ا هر ی  آهن راه  احداث  جهت  جنوبی افریقاي  به  هندي  کارگران  ما اعزام. تر خواهد کرد راگسترده  ابعاد آن  آشوب  مهار این  در جهت
  . دانیم نمی  صالح  وجه هیچ دیگر دنیا را به  نقطۀ

  

رزن  منفی  پاسخ  شنیدن  حاضر به  برادریک بریتانیـا   بـا دولـت    کـه   هند را بر سر مسـائلی   مطبوعات  وي  داشت  نبود و عقیده  از کُ
رزن  منشی  والتر لورنس. کند می  یا رهبري  نظر دارد تحریک اختالف فرمانـدار    مشاور در امور هند یادآور شـد کـه   وزیر  به  لرد کُ

  بـه   دهد، توفان می  خرج به  عمل  هند شدت  در اداره  انگلیس  بر اینکه مبنی  تلویحی  اشارة  هرگونه. کند می  دوري  از مطبوعات  کل
رزن. کرد  توصیف  مضحک  لپردازيخیا  کند نوعی می  را تحریک  هندي  هاي روزنامه  وي  ادعا را که  این  کروزن. پا خواهد کرد   کُ

  : وزیر مشاور در امور هند نوشت  به  خطاب
داریـد    ارتبـاط   زن ویلز با شش  مختلف  هستید و در نقاط  (Mormen)  مورمن  شما در خفا پیرو آیین  ادعا کند شخص  اگر کسی 

  ظـرف   کـه   باید بگویم... . نخواهد شد شما جاري  بر جبین  شرم  بر خواهید شد و عرق روده  احتماالً از خنده  ادعایی  چنین  در قبال
  مطبوعـات   بـه   اي نامـه   نوع هیچ  مدت  این  در طول.  ام نبوده  صحبت  نیز طرف  نگار هندي روزنامه  با یک  حتی  من  گذشته  سال  پنج

  به  دانم و نمی  ام ها نداشته هند باشد با روزنامه  مطبوعات  یکاز تحر  حاکی  که  ارتباطی  نوع هیچ  رسمی  و جز مکاتبات  ام هند ننوشته
  اي سابقه  بتواند چنین  که  اي عادي  در برابر هر آدم  من.  است  تراشیده  دشمن  همه  این  برایم  با مطبوعات  برخورد من  نحوة  دلیل  چه

  .آورد فرود خواهم  دهد سر تعظیم  نشان  من  را به
  

رزن  هند علیه  مطبوعات  د و فزایندةشدی  حمالت بریتانیـا    دولتمـردان   در بـین   احسـاس   ایـن . کـرد   بریتانیا را نگـران  حکومت  کُ
  بـه .  نیسـت   امـور هنـد مناسـب     ادارة  براي  امپریالیستی  هاي با گرایش  فرماندار پرقدرت  یک  فعلی  شرایط  تحت  وجود آمد که به

رزن دهـد   نشان  و انعطاف  شود از خود نرمش می  در هند مربوط  حکومت  اساس  به  که  مسائلی  واند در قبالنت  شد چنانچه گفته  کُ
  هندي  هاي روزنامه  میان دراین.  نخواهد داشت  ارزش  ، پشیزي فرماندار کل  عنوان به  اش خدمت  در طول  وي  دستاوردهاي  تمامی

رزن  تعویض  خود در جهت  تبلیغات  به   لرد کُـرزن   به  وزیر مشاور در امور هند خطاب. بخشیدند  تر شدت معتدل  با فرمانداري  کُ
  : نوشت

  نژادها باشد و در راسـتاي   تمامی  بین  و مساوات برابري  هاي از ایده  ماالمال  که  رادیکال  هستند با افکاري  فرمانداري  ها خواهان آن 
  .کند  در هند تالش  هدف  این
رزن  که هنگامی   بـه   خطـاب   اي هند، در نامه  فرماندار کل  ، کفیل برد لرد اَمپتیل سرمی به  در لندن  تعطیالت  گذراندن  براي  لرد کُ

  : وزیر مشاور در امور هند نوشت
ـرزن    هخـود علیـ    انگیز و نارواي نفرت  تبلیغات  به  همچنان  انگلیسی  هاي از روزنامه  هند و بعضی  بومی  هاي روزنامه    ادامـه   لـرد کُ

رزن  مطبوعات. هند باز نگردد  به  وي  اند که کرده  ها ابراز امیدواري روزنامه  دهند و تقریباً تمامی می   مالیات  خاطر کاهش به  هند از کُ
،  یافته  ها تحقق خواست  این  هک  کنند، اما اکنون می  هند قدردانی  بومی  و مردم  اروپاییان  میان  در مناقشات  طرفانه و برخورد بی  نمک

  .باد انتقاد بگیرند را به  ها وي واژه  و تحقیرآمیزترین  کلمات  دانند تا با بدترین خود را مجاز می
  

،  لـرد کُـرزن    ، منشی مشهور هند در دیدار با والتر لورنس  هاي از روزنامه  یکی  صاحب  بنگال  از تقسیم  ناشی  هاي ناآرامی  در اوج
  : گفت  وي  به

لـرد  (او   کـه   است  این  خواهیم ما می  ؛ آنچه کنیم نمی  هند را مطالبه  خودمختاري  دیگر نیز اعطاي  سال یا بیست  ده  و نه  اکنون  ما نه 
رزن   خودمختـاري   بـه   سـال  پنجاه  ظرف  است  هند ممکن  کند که  از او بخواهید تا اعالم. امید را مسدود نکند  هاي روزنه  تمامی)  کُ
  .شود  نائل
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رزن  اطالع  به  درخواست  این  وقتی   : گفت  تأمل  از مدتی  پس  رسید، وي  لرد کُ
  تحقق  براي  یا در مردم  بدهم  اي وعده  زمینه  در این  اگر من. داد  ایجادکند نخواهم  مسأله  جانشینم  براي  را که  اي وعده هیچ  ، من نه 

  .رو خواهد شد روبه  با مشکل  من  ، جانشین یجاد کنما  امیدي  خودمختاري
  

رزن آینـد،    نائـل   خودمختاري  هند به  مردم  فراخواهد رسید که  روزي  بود سرانجام  نوشته  خود که  اظهارنظر منشی  به  در پاسخ  کُ
  :داد  پاسخ

  روي  را بعـد از مـن    آنچـه   تـوانم  نمـی   فرانخواهد رسید و من  روزي  چنین  دارم  هند را برعهده  کل  فرمانداري  مقام  من  که  مادام 
تواننـد   هـا نمـی   آن.  برداریم  مسیر گام  و در همین  منوال  بر همین  سال  هاي تا سال  که  داریم  ما مأموریت.  کنم  بینی خواهد داد پیش

  .شد  خواهیم  ها فلج آن  کنند و ما نیز بدون  ما زندگی  بدون
  

  : نوشت 1906  در سال  کلکته  چاپ هند   آینۀ   روزنامۀ 
رزن  کل  فرمانداران  در بین    آقـاي   امـا بـاوجوداین  .  اسـت   منفورتر بوده  از همه  مردم  در میان  بذر نارضایتی  پاشیدن  دلیل به  هند، کُ

  .اعال رساند  عرش  را به  از وي  ستایش  مورلی
  

رزن هنـد بـا     کـل   فرمانداري  در شوراي  نظامی  پست  ، بر سر حذف مسلح  نیروهاي  کیچنر، فرمانده با لرد  کشمکش  دلیل به  لرد کُ
را   و کُـرزن   از کیچنر برخاست  جانبداري  ، وزیر مشاور در امور هند، به لرد برادریک. نظر پیدا کرد بریتانیا اختالف  مرکزي  دولت
از   یکـی . بزننـد   دامـن   لنـدن   حکومـت   علیـه   مبارزه  تا به  است  هند نهاده  مطبوعات را در اختیار  اي اسناد محرمانه  کرد که  متهم

، از  کیچنـر منتشرشـده    بـا مـاجراي    در ارتبـاط تایمز آو اینـدیا     در روزنامۀ  که  مقاالتی  سلسله«:  نوشت  لندن  چاپ  هاي روزنامه
رزن  جانب رزن» . است  درز پیداکرده  لرد کُ :  گفـت   کابینـه   را بـاورکرد و در جلسـۀ    آن  کرد، امـا برادریـک    عا را تکذیباد  این  کُ

رزن«   هنـدي   هـاي  روزنامه  موردنظر خود را به  ، مطالب شده  مبادله  محرمانۀ  هاي تلگراف  ، از طریق گزارش  این  تکذیب  رغم به  کُ
  ». است  کرده  دیکته

رزن  به  فتلگرا  وزیر بریتانیا شخصاً با ارسال نخست   را محرمانه  با لندن  شده مبادله  هاي تلگراف  تا محتواي  خواست  از وي  کُ
رزن. دارد نگه فریزر، سردبیر   لووات. کرد  را تکذیب تایمز آو ایندیا    روزنامۀ  از سوي  منتشره  در مقاالت  نقشی  هرگونه  داشتن  کُ

رزن  خصوصی  وگوي فتدیدار و گ  ، انجامتایمز آو ایندیا    روزنامۀ   را تکـذیب   اش یا کارمنـدان   از وي  اطالعات  یا دریافت  با کُ
رزن  کرد و اظهار داشت   . است نکرده  حمایت  درخواست  از وي  کُ
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7  
  شیرِ ماهارا شْترا

  
،  بـومی   هـاي  روزنامه  ویژه ، به مطبوعات  و سرکوب  بیگانه  حکام  هند از جانب  مردم  شدید علیه  اختناق  با اعمال  بیستم  آغاز قرن 

شـهر    بـه   سیاسـی   مبـارزات   گرانیگـاه . بـود   همـراه   خـارجی   کاالهـاي   یا تحـریم   فراگیر سوادشی  ها و جنبش ناآرامی  در آستانۀ
را شیرِماهاراشـترا    رهبر، وي  نای  هموطنان. بود  نهاده  بر عرصه  جا پاي در آن  رهبر انقالبی  یک  تازگی به  شد که  ماهاراشترا منتقل

گنگادهـار    لوکمانیا بال  وي. کردند هند قلمداد می  هاي او را پدر ناآرامی  انگلیسی  ، حکام چیرول  والنتاین  گفتۀ  اما به. خواندند می
  .آوردخود در  سیطره  هند را تحت  مطبوعات  و جامعۀ  سیاسی  صحنۀ  دو دهه  مدت  به  که  داشت  نام  تیالك

  :نویسد می  چیرول.  است  یاد کرده  منفی  مبارزة  جنبش  پیشگامان  ترین از خطرناك  یکی  عنوان به  از تیالك  چیرول   
  لـواي   تحـت   کـه   جدید اسـت   گرایی و پیامبر ملی  تراز اول  اي ، نویسنده و متعصب  آیین  راست  هندوهاي  بالمنازع  قهرمان  تیالك 

را   (Mahratta) ماهراتـا   تـاریخ   و عظمـت   خواهد برد و بار دیگر شکوه  را از میان (Melacha) منفور مالچا   معمج  ∗  سیواجی
در خـود    تنهـایی   بـه   دارند تـیالك   همه  خوبان  آنچه. بود  وقفه بی  وي  هاي فعالیت.  داشت  وحشت  از وي  دولت. احیا خواهد کرد

هـا و   سـخنرانی   او از طریـق .  است  ، سرآمد دیگران اجتماعی  هاي فعالیت  و چه  خصوصی  در زندگی  ، چه وي... .  است  کرده  جمع
  ناپختـۀ   شـور و شـوق    خصـوص  سـواد و بـه   و بی  کرده اقشار تحصیل  هاي کند، پیشداوري منتشر می  هایش در روزنامه  که  مقاالتی
  علیـه   اقتصـادي   حربـه   عنـوان  ، بـه " خـارجی   کاالهـاي   تحـریم "  جنـبش   شـگامان از پی  یکـی   تیالك.  باد انتقاد گرفت  را به  جوانان
  بـراي   سـابقه  بـی   فرصـتی   آن  متعاقـب   هـاي  قانونی بی  و تمام  انگلیسی  کاالهاي  معتقد بود تحریم  وي. آمد شمار می بریتانیا به سلطۀ

  .دهند می  نشان  میلی بی  مبارزه  به  نسبت  که  است  فعالی  نیروهاي  تحریک
  

  باورهاي  عمیق  تفاوت  رغم به  ، که و اوروبیندو گوسه  چاندرا پال  پین بی  چون  پرشور کسانی  حمایت  به  ، تیالك چیرول  نوشتۀ  به
،  گوکهالـه   نویسـنده   اعتقاد ایـن   به.  داشت  شدند، تکیه می  محسوب  خود وي  سیاسی  از شاگردان  اجتماعی  هاي و دیدگاه  مذهبی

. رسـید  نمـی   هـم   گـرد تـیالك    در ماهاراشـترا بـه    محبوبیت  خود، از لحاظ  روشنفکري  و قدرت  اخالقی  امتیازات  تمامی  رغم به
  سیاسـی   کردنـد و تبلیغـات   مـی  را ستایش  هند تیالك  کردة از اقشار تحصیل  عظیمی  اکثریت  و در واقع  ، آموزگاران عدلیه  وکالي

  تمـامی   زیارتگـاه   بـه   تـیالك   ، خانـۀ  چیـرول   نوشـتۀ   بـه . آورد مـی   هیجان  را به  روستایی  و کشاورزان  شهري  کارگران  حتی  وي
ناپـذیر،   خسـتگی   ، تـالش  لهجـه   نافـذ و صـراحت    ، سـبک  آگـاهی   خـاطر وسـعت   به  وي  شهرت. بود شده  هند تبدیل  ناراضیان

                                                 
 .م ـ.گذار امپراتوري ماهراتا بنیان  ∗
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  بـدون   کـه   اش شخصـی   و جاذبۀ  شائبه بی  ، مهربانی و زیردستان  با زبردستان  اش تماسو   حد و حصر، دسترسی بی  دوستی انسان
  ایـن . کـرد  می خود جلب  را به  جوان  نسل  ویژه بودند به  در ارتباط  با وي  را که  کسانی  تمامی  مادي  و امتیاز خاص  برتري  داشتن
  واجـد صـالحیت    انقالبی  جنبش  رهبري  براي  از هر سیاستمدار دیگر هندي  را بیش  وي  داده  هم  دست به دست  جملگی  صفات
  بـود کـه    کسـی   نخسـتین   حـال  درعین  وي. بود  برده  پی  جمعی ارتباط  اهمیت  به  بود که  هندي  شخصیت  اولین  تیالك. بود  کرده

  یـک   عنـوان  بـه   تـیالك   عمـل   هاي شیوه. کند  برداري بهره  یسیاس  هاي فعالیت  نفع  به  کارانه محافظه  مذهبی  از احساسات  توانست
  کننـد تـا بـه    می  تالش  بنگالی  نگاران روزنامه»  معتقد بود که  تیالك.  داشت  تفاوت  بنگال  نگاران روزنامه  هاي نگار با شیوه روزنامه

خـود را    امنیت  جانی  از لحاظ  کم ، دست مالی  از لحاظ  نه اگر  حال انتقاد کنند و درعین  حکومتی  از دستگاه  بیاموزند چگونه  مردم
  .بود  ها بیگانه حسابگري  گونه با این  تیالك  سرشت  که ، درحالی»خطر نیندازند به

   بود که  گر هند این طغیان  در جامعۀ  متناقض  هاي جنبه  هند، از جمله  نگاران از تاریخ  یکی  قول  به  
. دادند می  تشکیل  مانده سواد و عقب را افراد بی  آن  اصلی  پیکرة  شد که می  تزریق  سنّتی  اي جامعه  اندام  به  نوین  يها ها و آرمان ایده 

در نـزد    و هـم   سـوادان  بـی   بـراي   پیـر، هـم    و هـم   جـوان   نسـل   بـراي   هم  حال بتواند فراگیر شود باید درعین  جنبشی  آنکه  براي
  .باشد  داشته  جاذبه  گرایان گراها و پوچ ، واپس کردگان تحصیل

  

،  انقالبیـون   و هـم   عناصـر مرتجـع    هـم   خـاص   هـاي  شـیوه   بـه   با توسـل   وکنار هند حزبی در گوشه"دید  می  از اینکه  آلفرد لیال
  طلبِ خود حکومـت  آشوب  هاي با روزنامه  که کنند و کسانی می  پیشکش  قربانی  و نزد خدایان  زده  نیایش  به  دست  که  هایی انسان

  زده  ، شـگفت "کنـد  می  پردازند جذب می  بدوي  خرافات  تبلیغ  به  هایی سرمقاله  و در قالب  نوین  اي شیوه  کنند و به می  را محکوم
  .بود

  :گوید می  هندي  از نویسندگان  یکی   
  جنـبش . بود  انقالبی  و هم  کارانه محافظه  اي پدیده  حال درعین  یافت  نضج 1904  از سال  پس  در هند، که  افراطی  گرایی ظهور ملی 

  آخر قـرن   در ربع  آن  هواداران  ترین عمده  ، که هندي  زندگی  و شیوة  مذهب  در مقابل  سو، از واکنش  هند از یک  افراطی  گرایی ملی
و   اي تـوده   مبـارزة   هـاي  کند تا شـیوه  می تالش  حال یرد و درهمانگ می و یوکاناندا بودند الهام  و سوآمی  دایاناند ساراسواتی  نوزدهم

  .کند  هند اعمال  در جامعۀ  است  گرفته عاریت به  از غرب  را که  تروریسم  حتی
  

ش  جشن  برپایی  و از طریق  مذهبی  احیاي  پوشش  خود را تحت  سیاسی  جنبش  تیالك گان  (Ganesh)  بـا    وي. کـرد  مـی   رهبري
  خود ماهیـت   جنبش  ، به مردم  براي  شکوهمند گذشته  خاطرات  ماهراتا و یادآوري  گذار امپراتوري ، بنیان سیواجی  آوردن صحنه به

  : گفت کرد و می می را دارد تکذیب  با مسلمانان  ضدیت  جنبۀ  وي  هاي فعالیت  ادعا را که  این  وي. بود  بخشیده  غیرمذهبی
  آیـا قهرمـان    هـدف   این  تحقق  براي.  دارد نیازمند است  بومی  ماهیت  تر آنچه بیش  هرچه  و تجلیل  ستایش  ما به  سیاسی  هاي آرمان 

  شود؟ می  هند یافت  در تاریخ  از سیواجی  تري بهتر و شایسته
  

  بـه .  غربـی   نوین  اگیرتر از لیبرالیسمبسیار فر  در سطحی  ابعاد آن  بود از تعمیم  عبارت  ناسیونالیستی  جنبش  براي  دستاورد تیالك
  : غربی  از ناظران  یکی  قول

هـا   و گردهمـایی   در اجتماعات  از سخنرانی  ها بیش ، در روزنامه ترقیخواه  هاي تا شخصیت  گرفته  از افراطیون  هندي  سیاستمداران 
خـود    از مخاطبـان   وسـیعی   ، با انبوه در مطبوعات  آن  چاپ و  مقاالت  با نوشتن  هندي  سیاستمداران. کنند پیدامی  خودنمایی  فرصت
  .کنند برقرارمی  ارتباط

  

  : است  اظهارنظر کرده  چنین  مطبوعات  در مورد مقاالت  لرد مورلی   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  15875- 6597: صندوق پستی 11خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  asanhe.orgrEmail:info@          neh.orgwww.rasa        88730477: دورنگار 88730413، 88735439: تلفن

81 

. هستند  خون به  آغشته  هاي کف  مقاالت  این  باید گفت  گویند، ولی می  درست.  نیست  جز کف  چیزي  آتشین  مقاالت  گویند این می 
  ها به آن  نویسندگان  چگونه  دهند که می نشان  باشند باز هم تهی  و شورش  قتل  به  تحریک  از هر نوع  مقاالت  این  که  در مواقعی  حتی

  هـاي  وشـته کشـور را بـا ن    ایـن   هند، افکـارعمومی   کردگان و تحصیل  روشنفکران  نمایندگی  و با ادعاي  وقفه و بی  یافته نحو سازمان
  گیـري  هند را با بهره  سرکش  ادبیات  هاي ویژگی  ناخوشایندترین  نحو بسیار آشکاري به  مقاالت  این. اند کرده  خود مسموم  زهرآگین
  سزاگوییافترا و نا. کشند تصویرمی دارد به  از بریتانیا و انگلیسی  نشانی  هرچه  کردن  بدنام  هندو براي  و خدایان  مقدس  هاي از کتاب

  .گذارد نمی باقی  مقاالت  در این  و جدي  منطقی  بحث  براي  ، جایی مآبانه مقدس  با تشبیهات
  

  بـه   اي در نامه  وي. افتاد  وحشت به  بومی  و مطبوعات  ملی  کنگرة  میان  هند، از پیوند نزدیک  لرد مینتو فرماندار کل 1906  در سال
  : نوشت  رس، فرماندار مد سر آرتور الولی

  را پنهـان   ملـی   وفادار نیستند و کنگـرة   حکومت  به  اکثراً نسبت  هند، که  بومی  هاي روزنامه  نزدیک  از ارتباط  خطر ناشی  توان نمی 
  اعلیحضـرت   را بـر دولـت    آثاري  پارلمان  اعضاي  نزدیک  هند با همکاري  سیاسی  هاي دربریتانیا ناآرامی  آنکه  متأسفانه  ویژه کرد، به
  .را در هند دشوارتر کند  اوضاع  است  ممکن  که  نهاده  بریتانیا برجاي پادشاه

  

  بـه   نامـه   نوشـتن   بـه   اودانل.  جِی.  سی  چون  کسانی  تحریک  را به  لندن  ، حکومتتایمز آو ایندیا    فریزر، سردبیر روزنامۀ  الوت
  بـراي   فرصت  آوردن  و فراهم  بنگال  تجزیۀ  علیه  مبارزه  ادامۀ  به  آنان  تشویق  ، با هدف بانرجی  سورندرانات  هند، از جمله  رهبران
  : نوشت  بانرجی  به  خطاب 1906  در مارس  دانل. کرد متهم  در کابینه  موضوع  این  کردن  منظور مطرح  به  لیبرال  وزراي

شـما کـامالً     آرمـان ...  است  بزرگ  اجتماعات  ، برپا کردن مبارزه  وسیلۀ  بهترین. هیدد ادامه  و آشوب  مبارزه  توانید به می  جا که تا آن 
باشید   یادداشته و به  شما در هند است  چیز در گرو مبارزة  همه. برسد  زمامداران  گوش  به  فریادتان  که  امیدوارم  و من  است  عادالنه

  .ببرد خود را پیش  تواند اهداف می  که  است  فشار از خارج  اعمال  ر صورتتنها د  انگلیس  پارلمان  عضو لیبرال  یک  که
  

،  بمبئـی   چاپ  (Wihari)  ویهاري   روزنامۀ  هند، از جمله  از جراید بومی  هایی بار در بریده اولین  براي 1906لرد مینتو در دسامبر 
. بـود » بریتانیا  حکام  علیه  قیام  هند به  بومی  از ارتش  دعوت  و حتی  ایتیبذر نارض  پاشیدن  آن  مستقیم  پیام»  برخورد که  مطالبی  به

  :مینتو با خود اندیشید  فرماندار کل
  خواهد بود غافل  در پیش  که  از خطري  توان شود، نمی  ها مؤثر واقع تحریک  این  یابد و چنانچه هند افزایش  ارتش  تحریک  چنانچه 

  .خواهد بود  برانگیز قلمداد شود، ناممکن جنجال  فردي  گوینده  آنکه  ، بدون لندن  زمامداران  خطر به  نای  ماند و بازگو کردن
  

  هنـد دامـن    مردم  را در میان  انگلیس  حکام  علیه  و نفرت  خشم  بومی  هاي آمیز روزنامه تحریک  مقاالت  بود که  عقیده  مینتو براین
  :زند می

  ها مشـکل  آن  هاي و نوشته  کردند، مقاالت می  مبادرت  ناممکن  هاي افکار و اندیشه  کردن  منعکس  تنها به  هندي  نگاران اگر روزنامه 
  . داشت  از شر بریتانیا اختصاص  رهایی  براي  مردم  مستقیم  تحریک  به  مقاالت  این  اعظم  قسمت. کرد ایجاد نمی  چندانی

  

  : گفت  وي. کرد هند اعتراف  بومی  بر ارتش  بومی  بار مطبوعات نفوذ زیان  به  محرمانه  اشتیلرد کیچنر در یادد 1907  در ژوئن
را   نفـوذ ناخوشـایندي    از چنـین   مـوارد متعـددي    گذشـته   چندماه  ، اما در طی بودم شده  شوم  پدیدة  این  نیز متوجه  از این  قبل  من 

مهـار    کـم  یـا دسـت    تحریکات  گونه این  به  بخشیدن  خاتمه  زمان  که  ام رسیده  نتیجه  این  به  نظامی  از لحاظ  و اکنون  ام کرده  مشاهده
  . است  هند کامالً فرا رسیده  بر ارتش  تأثیر سوء مطبوعات  کردن
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  کـه   پرداخـت   بومی  يها روزنامه  سرکوب  به  چنان  وي. را آغاز کرد  بومی  مطبوعات  علیه  خصمانه  اقدامات 1906  مینتو در سال
  .نظر پیدا کرد ، وزیر مشاور در امور هند، اختالف با لرد مورلی  مسأله  بر سر این
  در همـان . شـد   محکـوم   حبس  ماه  شش  به  و سردبیر آن  الهور توقیف  چاپ هندو   پنجابی   روزنامۀ 1906  در ژوئن   

از   مـورلی . شد  محکوم  شاقه  با اعمال  حبس  سال  یک  به  بمبئی  چاپ (Hindu Swarajya) هندو سواراجیا   سردبیر روزنامۀ  سال
  : مینتو نوشت  به  خطاب  وي. نبود  راضی  بود چندان آغازکرده  بومی  مطبوعات  علیه  فرماندار کل  که  اي مبارزه

.  است  و خطیري  کار بسیار حساس  عوام  ها در مجلس اللیبر  اکثریت  به  ها با توجه آن  سردبیران  کردن  ها و زندانی روزنامه  توقیف 
  چنـین   ، اما تا فرا رسـیدن  شویم هند متوسل  مطبوعات  تدابیر شدید علیه  شد به دور ناگزیرخواهیم چندان نه  اي در آینده  اعتقاد من  به

  . نظر کنیم و تبادل  باید مشورت  تدابیري
  

وزیر مشاور در امور   مینتو به. آغاز شد  در پنجاب  و اعتراض  ، تظاهرات  پنجابی   یر روزنامۀسردب  شدن  و زندانی  محاکمه  در پی
  : بود، نوشت  شده  نگران  پنجاب  از اوضاع  هند، که

  از روي  روزنامه  ینا  هاي نوشته  که  ندارم  تردیدي  دارد و من  ، تعلق کنگره  اصلی  از رهبران  ، یکی راي  الجپات  به   پنجابی   روزنامۀ 
  کـرد یـا ایـن    می  را توقیف   پنجابی   باید رأساً روزنامۀ  پنجاب  آیا حکومت  که  است  مطرح  پرسش  جا این در این.  است  عمد بوده
  دولـت   کـنم  فکرمی  من. را بدهد  روزنامه  هاي افترا و تهمت  خود پاسخ  از چماق  کرد تا با استفاده واگذار می  پلیس  را به  مأموریت
  ایالـت   در ایـن   نـاآرامی   کند، زیرا دامنۀ قویاً حمایت  پنجاب  کرد تا از حکومت  هند اراده  حکومت.  است کرده عمل  درست  پنجاب

  . یافت می  گسترش  سرعت به
  

هـا در   روزنامـه   و جسارت  پروایی بی  که  داشت لرد مینتو اظهار می. از خطر بود  آکنده  محلی  بند از حکومت نیم  حمایت  هر نوع
  هـا موجـب   روزنامه  با این  برخورد مالیم. اعتنا بماند بی  پدیده  این  به  نسبت  توانست نمی  دولت. کند وکنار کشور بیداد می گوشه
  که  چیزي  همان  یعنیپیداکنند؛   تري بیش  ها محبوبیت شد تا روزنامه می  سبب  خفیف  شد، زیرا مجازات می  اوضاع  تر شدن وخیم

  که  جاست این  مسأله. پرخاشگر بود  هاي شدید روزنامه  ، سرکوب معضل  این  عالج  تنها راه. خواهند ها می گر آن اخالل  سردبیران
انتشار   از ادامۀ  یطریق  و به  بدانیم  ها را خطرناك یا آن  آمیز اعتماد کنیم تحریک  مقاالت  و حدت  شدت  کاهش  به  توانیم آیا ما می

  . کنیم  ها جلوگیري روزنامه  گونه این
  هـا صـورت   دادگـاه   و از طریـق   قانونی  ها از مجراي و برخورد با روزنامه  اگر مجازات«:  مینتو نوشت  نامۀ  به  در پاسخ  مورلی

فرمانـدار    به  وي» .دارد  همراه  به  ر جديخط  قانون  از چارچوب  در خارج  روزنامه  خواهد شد، اما مجازات  رعایت  گیرد عدالت
بـا    ، امیـدواریم  ترتیـب  ایـن  بـه «... باشـد  یادداشـته   را به  مطبوعات  آزادي  به  بریتانیا نسبت مردم  حساسیت  کرد که  هند توصیه  کل

از   صـادره   هـاي  دهـا و دسـتورالعمل  رهنمو  ها را وادار سازید تا بـه  آن  گاه کنید و آن  اقدام  محلی  هاي در برابر حکومت  قاطعیت
  ».کنند  عمل  حساس  موضوع  این  شما در قبال  سوي

  بـه   بخشـیدن   مشـروعیت   و بـراي   است بوده  احمقانه  ها اقدامی از روزنامه  برخی  مجازات  بود که  هند خود معترف  حکومت
  نکتـه   ایـن   هنـد بـه    فرماندار کـل . کند  وضع  و مقررات  نونقا  مطبوعات  کنترل  تا براي  کشور خواست  خود از وزارت  اقدامات
  مطبوعـات   انـدازة   همـان   به  مردم  در میان  در ایجاد نارضایتی  متفاوت  اي گونه نیز به  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه  بود که  واقف
  : بود گفت  شده  چاپ  ـ هندي  انگلیسی  هاي از روزنامه  در یکی  که  انگلیسی  از یک  اي نامه  به  با اشاره  وي. اند سهیم  بومی

و   را خواستارشـده   بـومی   سیاسـی   هـاي  سـازمان   فـوري   سـرکوب   نامـه   این  نویسندة...  ام نخوانده  ناگوارتر از این  مطلبی  در عمرم
  نیسـتند، امـا ایـن     دفـاع   قابـل   وجـه  هیچ به  بومی  هاي روزنامه. شود  محول  وي  ها به سازمان  این  سرکوب  وظیفۀ  که  است آرزوکرده
  .کند تر می بسیار وخیم  هست  را از آنچه  او اوضاع  چون  وجود افرادي  داند که سروپا نمی بی  انگلیسی
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بودنـد    ههنـد کـرد    مـردم   خـود را متوجـه    حمـالت   که  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه  مهار کردن  براي  چندانی  ، اقدام هرحال به
  بـه   اي هند با انتشار اعالمیه  حکومت 1907  در ژوئن. تر شد تنگ  بومی  هاي روزنامه  ها علیه محدودیت  ؛ اما حلقۀ نگرفت صورت
از   را که  اي هر روزنامه  مجازات  اجازة  محلی  هاي حکومت  آمیز هشدار داد و به تحریک  ها در مورد انتشار مطالب روزنامه  تمامی

  :بود  آمده  هند چنین  دولت  در اعالمیۀ. کند اعطا کرد سرپیچی  فرمان  نای
از   حـال  درعـین   دولـت .  است  کرده  وکنار کشور را بررسی ها در گوشه از روزنامه  برخی  گسیختگی لجام  هند اخیراً مسأله  حکومت

انـد   رسیده  نتیجه  این  به  حکومتی  و شوراي  فرماندار کل.  یستن  ها در سراسر کشور غافل روزنامه  گونه ناخوشایند این  تأثیر اخالقی
تـا بـا     شـده   اختیار داده  محلی  ها و مسؤوالن حکومت  ، به دلیل همین به. یابد  ادامه  منوال  همین  به  دهند اوضاع  توانند اجازه نمی  که

  و آشـوب   و ایجـاد فتنـه    حکومت  علیه  ، تحریک ایجاد ناآرامی  به  را که  اي یا نشریه  ، هر روزنامه جاري  و مقررات  قوانین  استناد به
  .کنند  ورزد مجازات  هند مبادرت  ساکن  مختلف  نژادهاي  بین

  

  : گفت  دستورالعمل  این  در توجیه  فرماندار کل  
  وي.  تر اسـت  مهم  مراتب  ، به مردم  ائبو مص  مشکالت  کردن  از برطرف  از مردم  بسیاري  براي  محلی  هاي حکومت   عزت   حفظ 

  کـه   اسـت   خطرنـاکی   پدیـدة   دهند و این تأثیر و نفوذ خود قرار می را تحت  ارتش  تدریج ها به روزنامه:  خود گفت  سخنان  در ادامۀ
  .ماند  غافل  از آن  توان نمی

  

  در ژوئن. بود  مطبوعات  و دارایی  اموال  و توقیف  نگاران مهو روزنا  سردبیران  ها و مجازات بازداشت  رشته  شاهد یک 1907  سال
)  پنجـاب (واال  گـوجران   چـاپ اینـدیا     با سردبیر روزنامـۀ   همدستی  اتهام  ، به  هندوستان   ، سردبیر روزنامۀ دینا نات 1907  سال

  و بـه   بازداشـت   عمـومی   در نظـم   اخـالل   اتهام  به  هکلکت  چاپیوگانتار     ، سردبیر روزنامۀ سال همان  ژوئیۀ  در ماه. شد بازداشت
سـردبیر    سـال  همـان   ژوئیـۀ   در ماه. را نیز صادرکرد  روزنامه  این  چاپخانۀ  توقیف  حکم  دادگاه  قاضی. شد محکوم  حبس  سال یک
  بـه   پلـیس   ژوئیه  در اواخر ماه. شد  داشتنیز باز   (Sonar Bangla) سونار بانگال   نام  به  کلکته  چاپ  هاي دیگر از روزنامه  یکی

   هـاي  روزنامـه   سـردبیران . کـرد   بازداشـت   ایجـاد اخـالل    اتهـام   را به  برد و اوروبیندو گوسه  یورش   ماتارام  بانده   دفتر روزنامۀ
  .شدند محکوم  شاقه  با اعمال  حبس  سال پنج  به  هر یکایندیا و     هندوستان
تدابیر   این  بودن  نتیجه در مورد بی  فرماندار بنگال.  است  نداشته  دنبال موردنظر را به  ها نتیجۀ محکومیت  د اینرس نظر می اما به

  : گفت
آمیـز   تحریـک   انتشـار مطالـب    اتهـام   ها بـه  خود روزنامه  که  تا زمانی  اعتقاد من  ، اما به کنیم  شریر را زندانی  سردبیران  توانیم ما می 

  .نخواهد شد موردنظر حاصل  نشوند، نتیجۀ  توقیف
  

  : افزاید می  فرماندار بنگال   
  تـر بـه   بیش  هرچه  و با شدت  گذشته  ها همچون شوند؛ اما روزنامه می  و شهید تبدیل  قهرمان  سروپا به و بی  از افراد فرومایه  برخی 

  .دهند می  ادامه  ایجاد اخالل
  

  کـه   مقـاالتی   دلیـل  بـه   تـیالك .  ها در دستور روز قـرار گرفـت   روزنامه  و اخطار به  ، مجازات توقیف 1908و  1907  هاي در سال
  مالکیـت   تحت  ، که پویندیچري  به   ماتارام  بانده   ، سردبیر روزنامۀ شد و اوروبیندو گوسه  کرد زندانی می  چاپماهراتا     روزنامۀ
  تبدیل  هندي  نگاران روزنامه  روزمرة  از زندگی  جزئی  به  و جاسوسی  منازل  ، بازرسی یسافراد پل  یورش. شد  بود، پناهنده  فرانسه

  بـیش   دولت«:  بود، گفت  یافته  افزایش  آن  اعضاي  تازگی به  ، که گذاري قانون  شوراي  به  خطاب  فرماندار کل 1910  در ژانویۀ. شد
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در   از این  پیش  وي» . نخواهد نشست  ساکت  انجامیده  و خشونت  ایجاد آشوب  به  که  و انقالبی  مطبوعات  در برابر آزادي  از این
  .ندارد آزاد آمادگی  مطبوعات  داشتن  اعتقاد او، هند هنوز براي  به  بودکه  گفته  دیگري  سخنرانی

  همـراه   بـه   مطبوعـات   فعالیـت   بـراي  را  اي تازه  هاي محدودیت  هند که  جدید مطبوعات  قانون 1910  سال  فوریۀ  روز هشتم
  . گذشت  از تصویب  داشت
دو . بگذارنـد   انتشـار وثیقـه    ادامـۀ   مجوز جهت  دریافت  شد تا براي ها خواسته بارها از روزنامه 1914تا  1910  هاي سال  بین
  دیگـر نیـز چنـدین     هاي در ایالت. شدند بود تعطیل شده  مطالبه  وثیقه  عنوان به  هزار روپیه پنج  از هر کدام  که  بمبئی  چاپ  روزنامۀ
  بـراي  1915  در سـال   هنـد، کـه    مطبوعـات   اتحادیـۀ   بیانیۀ  براساس. از انتشار باز ماندند  وثیقه  تأمین  امکان  عدم  دلیل به  روزنامه

  روزنامه 18تعداد   از این  شد که مطالبه  وثیقه  ، سپردن روزنامه 22از  1917  بود، تا سال  شده  تأسیس  مطبوعات  از منافع  پاسداري
  .شدند  کشانده تعطیلی به

  مطبوعـاتی   فعالیـت   بـه  1910  سـال   مطبوعـات   از قـانون   قبـل   که  و نشریه  روزنامه 963تعداد  1919تا  1917  هاي سال  بین
و   نشـریه  173  در مجمـوع   اتحادیه  این  بیانیۀ  براساس. پیگرد قرار گرفتند تحت  جدید مطبوعات  قانون  بودند با استناد به مشغول

هنـد    حکومـت . از انتشار باز ماندند  آغاز فعالیت  محض ها، به از آن  حکومتی  مقامات  از سوي  وثیقه  مطالبۀ  دلیل به  روزنامه 129
مفـاد    با استناد بـه . کرد  دریافت  از مطبوعات  مهو جری  وثیقه  عنوان به  هزار روپیه 500،  مطبوعات  قانون  اجراي  سال  در نخستین

  .شد  اخطار داده  نشریه 500از   بیش  به  مطبوعات  قانون
  گـراي  ملـی   جنـبش   سیاسی  ، رهبري مطبوعات  و سرکوب  اختناق  گرفتن  و شدت  و مردم  حکام  بین  شکاف  تر شدن با عمیق
بـود    مشـغول   مبـارزه   به  در اجتماعات  هایش و خطابه  ها و نطق روزنامه  جا از طریق ر آند  تیالك  ماهاراشترا که  به  هند از بنگال

،  آمیـز وي  و جسارت  ماجراجویانه  روحیۀ. شناختند هند می  در غرب  سیاسی  مبارزات  و روح  قلب  مثابه را به  تیالك.  یافت  انتقال
  در تشریح. شود  تبدیل  مردمی  در جنبش  آرمانی  رهبري  به  شد تا وي  سبب  ردمبا م  اش گسترده  و ارتباط  مشربی با خوش  همراه

از   از آنـان   یـک  نیز وجـود دارد، امـا هـیچ     تر از تیالك تواناتر و کارآزموده  در هند سیاستمداران«: گفتند می  چنین  وي  شخصیت
  ».را ندارند  با وي  برابري  یاراي  و سرسختی  ، شهامت اراده  قدرت  لحاظ

از )  انگلیسـی   زبـان   به( ماهراتا و  )  ماراتی  زبان  به(  (Kesari)  کساري   نگار، با انتشار نشریۀ روزنامه  عنوان به  تیالك  فعالیت
 و  سیاسـی   تحـوالت   انعکـاس   بـه    کسـاري    کـرد کـه    اعـالم   تیالك. آغاز شد 1888  سال  در ژانویۀ  اش قطاران و هم  وي  سوي

  را رعایـت   طرفـی  و بـی   خـود صـداقت    در اخبار و مقاالت  روزنامه  این.  خواهد پرداخت  جهانی  کشور و رویدادهاي  اقتصادي
  از زمـان   و نوکرمنشـی   چاپلوسـی   روحیـۀ   کردنـد کـه   اعالم  روزنامه  این  متولیان. خواهدبود  تنها شعار آن  خواهدکرد و حقیقت

  منافع  براي  اي روحیه  چنین  آوربودن زیان  به  باوجدانی  و هر انسان  است یافته بریتانیا در هند گسترش  يامپراتور  استقرار حکومت
  .کند می کشور اعتراف

را از   حکـومتی   دارنـد کـارگزاران    وظیفـه   کرد که  تشبیه  شبگردانی  را به  خود مطبوعات  سرمقالۀ  در اولین   کساري   روزنامۀ
  بـازگو کـردن    از طریـق   اجتمـاعی   شـرایط   خـود را ارتقـاي    هدف  روزنامه  این. دارند نگه  و هراس  در بیم  رعمومیافکا  واکنش
  .کرد اعالم  آور است زیان  ها و هر آنچه بدي  صادقانۀ

هـا   آن  بـه   کمک  ا براير  الزم  هاي و آگاهی  خود قرارداد تا اطالعات  را مخاطب  جامعه  کردة اقشار تحصیل ماهراتا    روزنامۀ
  .قرار دهد  روز در اختیارشان  مهم  با موضوعات  برخورد آگاهانه  در جهت

  عنـوان  بـه ماهراتا     روزنامۀ  آنکه بخشد؛ حال را وسعت  مردمی  دهد و مبارزة ها را آموزش بود تا توده  بر آن   کساري   روزنامۀ
هـر    جانبـۀ   و همـه   دقیـق   بر نقد و بررسی عالوه  روزنامه  این. خود را آغاز کرد  یتماهاراشترا فعال  کردة اقشار تحصیل  سخنگوي

  .داد می  خود ارائه  خوانندگان  را به  و خارجی  هندي  در سایر نشریات  مندرج  هاي و دیدگاه  از مقاالت  اي ، گزیده سیاسی  مسأله
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  بـه  1882  در اواخـر سـال     کسـاري .  رو شـدند  روبـه   خواننـدگان   وسـیع   انتشار با اسـتقبال   ابتداي  از همان  دو روزنامه  این
.  یافـت  هند شـهرت   در غرب  سیاسی  هاي اندیشه  اصلی  ارگان  عنوان نیز به ماهراتا شد و   کشور تبدیل  بومی  روزنامۀ  پرتیراژترین

  پربار و آکنـده   هاي نوشته  مرهون  دو نشریه  این  توفیق«:  تاس  اظهارنظر کرده  چنین  دو روزنامه  در مورد این  از نویسندگان  یکی
  ». گرفت می  سرچشمه  از ایمان  ناشی  و شهامت  عمیق  پرستی از میهن  همیشه  بود که  از احساساتی

  تـالش   شدت در هند به  آن  و گسترش  کردن  پیاده  و براي  بریتانیا باور داشت آموزشی  نظام  و مزایاي  امتیازات  عمیقاً به  تیالك
و   از آمـوزش   هنـدي   اگر جوانان.  است  همانند شیرِ ببر سرشار از انرژي  انگلیس  آموزشی  نظام  که  گفت می  همیشه  وي. کرد می

  : است  نوشته  تیالك  از ستایشگران  یکی. دور نخواهدبود  کشور چندان  مندشوند، آزادي بهره  بریتانیایی  پرورش
خـود را    ژورنالیسـتی   تـر مقـاالت   بـیش . بیزاربود  از نوشتن  اینکه  اما عجیب. توانا بود  اي نویسنده  و در هر زمینه  ز هر لحاظا  وي 

  از مـردم   گروهـی   بلند بـراي   در روستاها با صداي  که  در مواقعی  شیوه اما همین.  داشت شباهت  سخنرانی  متن  به  کرد که می  دیکته
. کنـد  مـی  هـا سـخنرانی   آن  شخصاً بـراي   تیالك  کردند که می  احساس  مردم  شد، چون برخوردار می  تري شد از تأثیر بیش می  قرائت

  ، کوتـاهی  لهجـه   بـر صـراحت    وي  نگـارش   سـبک . رسید کشور می  نقاط  اقصی  به  روستاییان  براي  خواندن  از طریق  وي  هاي پیام
. کـرد  مـی  رسـوخ   خواننـدگان   قلـب   تا اعمـاق   بود که  و روان  شفاف  چندان  وي  هاي نوشته. وار بودها است واژه  و گزندگی  جمالت
  ها و از همه ، تمثیل تاریخی  ها، اشارات المثل ، ضرب سانسکریت  باستانی  هاي متعدد از کتاب  هاي قول  سرشار از نقل  وي  هاي نوشته
  و ایـن   داشت  پیامی  اش خوانندگان  براي  بود که  فیلسوف  سردبیري  تیالك. بود  و پرصالبت  یعها و افکار بد از اندیشه  تر آکنده مهم
  بـه   دمیـد کـه    خـود را در کالبـد مقـاالتی     و جـان   هـا روح  روزها و هفتـه   وي... کرد می  عرضه  تمام  و خالقیت  را با حرارت  پیام

  .داشتند  و هنر اختصاص  ، ادبیات تاریخی  هاي ، پژوهش فلسفی  هاي ، اندیشه ادياقتص  ، موضوعات روزمره  مسائل  به  پاسخگویی
  

  :نویسد می  (Subhodha Patrika) سوبودا پاتریکاو بانفوذ    طلب اصالح  نامۀ سردبیر هفته   
  در پس...  نشست می  بر دل  الجرم بود  برآمده  از دل  کرد و چون نفوذمی  مخاطبان  و جان  بر جسم  گلوله  همچون  تیالك  هاي نوشته 

  چـه   موقـع   چـه   دانسـت  و مـی   داشـت   وقـوف   تمـامی  خود به  وجودي  حقیقت  به  که  قرارداشت  سردبیري   کساري  روزنامۀ  پردة
کـرد و از   نمـی   ا دنبالر  اش هواداران  به  اش سیاسی  هاي اندیشه  جز القاي  او هدفی  تواناي  قلم. کند انتخاب  بحث  را براي  موضوعی

  .داد نمی  راه  دل  به  هراسی  وجه هیچ هند بود، به  همانا استقالل  خود که  زندگی  ، در پیشبرد آرمان تر اینکه مهم  همه
  

  : است  گفته  اي مصاحبه  طی  تیالك   
  مـاراتی   زبـان   را به  آن  خواهم چرا می  پرسیدند که می  از من  مردم  کردم می  را فراهم   کساري   انتشار روزنامۀ  مقدمات  که  هنگامی 

  منتشرکنم  ماراتی  زبان  را به   کساري   بودم  مصمم  اما من. را نخواهد خواند  روزنامه  این  کس گفتند هیچ می  من  ها به آن.  منتشر کنم
  کم دست  کردند که توصیه  من  به  ها سپس آن.  است  مورد قطعی  در این  من  تصمیم  که  بودند گفتم  کار مخالف  با این  که  کسانی  و به

.   است  کار غیرممکن  این  که  ها گفتم آن  به  تمام  با قاطعیت.  دهم  اختصاص  انگلیسی  زبان  به  مطالبی  چاپ  را به  از روزنامه  دوستون
  نامـۀ  هفتـه   امـروزه .  قـرار خواهـد گرفـت     مـردم   مـورد اسـتقبال    هکـ   دارم  شود و اطمینان منتشرمی  مردم  به  خدمت  براي   کساري
   کسـاري    انتشار روزنامۀ  که  هنگامی.  است  وابسته   کساري  روزنامۀ  مالی  حمایت  خود به  فعالیت  ادامۀ  براي ماهراتا    زبان انگلیسی

وجـود    مـاراتی   کهـن   زبـان   بـه   زیادي  و دینی  آثار فلسفی.  کنیم  ابداع  آن  براي  کامالً جدیدي  زبان  که  ناگزیر بودیم  را آغاز کردیم
  جـدي   مطالـب   بیـان   براي  زبان  اما این. بودند و نثر کشیده  نظم  به  زبان  این  را به  اساطیري  هاي نیز داستان  سرایانی و حماسه  داشت
رو  از ایـن . و توانـا نبـود    مناسـب   هجوآمیز، چندان  هاي و نوشته  با مقاالت ها آن  کردن  و لگدمال  دشمنان  قرار دادن  ، هدف سیاسی

خـود شـدیداً     هـاي  افکـار و اندیشـه    بیـان   بـراي   کـه   انسانی.  کنیم  ابداع  جدیدي  مقاصد خود اصطالحات  بیان  براي  ناگزیر شدیم
  بیـان   جدیـد بـراي    زبـان   تواند یک می  حتی  شخص  مواقعی  ندر چنی.  را خواهدیافت  مناسب  هاي واژه  نیاز کند سرانجام  احساس
  .کند  خود ابداع  مطالب
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  اصـالحات   مخـالف   وي.  در کشور اسـت   سیاسی  آزادي  هند نبودن  موجود در جامعۀ  مصائب  تمامی  ریشۀ  معتقد بود که  تیالك
  اصـالحات   زمـان   شـود، زیـرا در آن   موکـول   سیاسـی   آزادي  سـب بعد از ک  باید به  اصالحاتی  چنین  گفت نبود، اما می  اجتماعی
 ، پـایونیر و  تـایمز آو اینـدیا    هـا    آن  و در رأس  ـ هنـدي    انگلیسی  هاي روزنامه. خواهدشد  انجام  تري بیش  با سهولت  اجتماعی

هـا   روزنامـه   ایـن   تبلیغات. پروراند ا در سر میماهراتا ر  امپراتوري  تشکیل  رویاي  کردند که قلمداد می  متعصبی  را هندوي  تیالك
  . خود گرفت به  باري و حقارت  مبتذل  شکل  تیالك  علیه

تـا   1896  در فاصـلۀ   کـه   طـاعون   و بیماري  بزرگ  قحطی  قربانیان  به  رسانی در کمک  در ابتدا با انتقاد از قصور دولت  تیالك
   روزنامۀ  از طریق  وي.  برخاست  با حکومت  رویارویی  بود به  از کشور را فرا گرفته  دیگري  هاي ماهاراشترا و بخش  ایالت 1897

  رونـد نجـات   فرو مـی   مرگ  کام  به  و بیماري  بر اثر گرسنگی  را که  هایی انسان  دارد جان  وظیفه  یادآور شد که  دولت  به   کساري
  به  کمک  براي  اتخاذ تدابیر جدي  عدم  در صورت  هشدار داد که  انگلیسی  حکام  به  وي. اعتنا نباشد ها بی آن  سرنوشت  دهد و به
  شخصـی   بـر مشـاهدات    که  با انتشار مقاالتی  وي. رو خواهندشد روبه  دهقانی  با شورش  مردم  و مصائب  آالم  و تخفیف  قربانیان

  : در روستاها استوار بود نوشت  وي
روسـتاها    نفر از سـاکنان   هزاران. کند می  طال برابري  تقریباً با قیمت  علف  فروشند و بهاي می  علوفه  یمتق  خود را به  احشام  مردم 

شهرها   سوي  ناگزیر رو به  زودي  اند به مانده  در روستا باقی  که  هم  هایی آن. اند برده شهرها پناه  و به  خود را رهاکرده  و کاشانۀ  خانه
  .خواهندآورد

  

  بـه    کسـاري    روزنامۀ» .نیستید  کردن  زندگی  بستانید شایستۀ  خود را از حکومت  اگر نتوانید حق«:  گفت  مردم  به  خطاب  كتیال
  گـرفتن   را بـراي   و مـردم   پرداخـت   قربانیان  به  و امور امدادرسانی  و خشکسالی  قحطی  به  مربوط  اخبار و مسائل  وسیع  انعکاس

  توسـط   مـردم   و سـرکوب   حکـومتی   مقامـات   در مـورد بـدرفتاري    افشـاگري   به  روزنامه  این. کرد تشویق  تخود از حکوم  حق
  بـه . تابانیـد   زده قحطـی   صدها هزار خـانوادة   را در دل  نور امید و شادمانی  آن  هاي و گزارش  مقاالت.  پرداخت  دولت  کارگزاران
  : نویسنده  اعتقاد یک
  به  تاریخ  از آن. نگار ایفا کرد روزنامه  یک  عنوان به  تیالك  و حرفۀ  شخصیت  گیري در شکل  اي کننده تعیین  نقش 1896  سال  قحطی 

  و آرمـان   را هـدف   آنـان   شـد و رهـایی    نیز تبـدیل   دهقانی  مبارزات  قهرمان  ، به ملی  استقالل  مبارزات  بر رهبري عالوه  بعد تیالك
  .دخود قرار دا  زندگی

  

  را بـه   تـا مـردم    خواسـت   از دولـت   بـود تـیالك    را فراگرفتـه   آن  اطراف  پونا و نقاط  منطقه  ، که طاعون  بیماري  شیوع  در جریان
  گروهـی   همـراه   به  وي. دهند  نشان  با مردم  تري بیش  و همدردي  خود بخواهد تا همکاري  کند و از کارگزاران  دعوت  همکاري

و   تـدابیر غیرانسـانی    کرد و بـه  ، مالقات از طاعون  ناشی  مصائب  به  رسیدگی  ویژة  راند، مسؤول.  سی. با دبلیو  مردم  ناز نمایندگا
  بـه   مردم  و نارضایتی  خشم  که  نوشت   کساري   روزنامۀ. شد  بود معترض  اتخاذ کرده  بیماري  با این  مقابله  براي  وي  که  شدیدي

  :پرسید  گاه آن.  است  دهحد انفجار رسی
بـود   اتخاذ شـده   طاعون  بیماري  علیه  که  با تدابیري  اعتنا بماند؟ تیالك بار بی رقت  وضع  این  تواند در برابر ادامۀ می  چگونه  بشریت 

  آنـان   زندگی  محیط  کردن  ونیضدعف  براي  مردم  منازل  به  مراجعه  تا در هنگام  خواست می  دولتی  از مقامات  ، بلکه نداشت  مخالفتی
  .رفتارکنند  و بزرگواري  ها با انسانیت ، با آن بیماري  این  به  مبتالیان  و جدا کردن

  

  اش قطـاران  دیگـر از هـم    و یکـی   وي  قتـل   بـود، بـه    با طاعون  مبارزه  مأمور ویژة  راند، که  از سوي  با تدابیر اتخاذ شده  مخالفت
  آن  در رأس  و تـیالك   گرفتـه  صـورت   قبلـی   اي بـا توطئـه    قطـار وي  رانـد و هـم    قتـل   بـود کـه    عقیـده   ینبـرا   دولـت . منجرشد
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زور   از خـود بـه    تـا در دفـاع  «:  ها خواست از آن  کردند تیالك شکایت  انگلیسی  سربازان  از بدرفتاري  مردم  وقتی.  است قرارداشته
  انگلیسی  حکام  سرکوبگرانۀ  اقدامات  وي» .شود می محسوب  مشروع  اقدامی  مواردي  نزور در چنی  به  توسل  شوند، چون  متوسل
  خـود را از دسـت    عقـل   آیا دولت"  با عنوان   کساري   در روزنامۀ  دو مقاله  شد طی  مورد اجرا گذاشته  راند به  قتل  در پی  را که
  خطرنـاك   عواقـب   بـه   نسـبت   تـیالك   دوسـتان . مـورد انتقـاد قـرار داد    "شود  قانون  نباید جایگزین  گیري انتقام"و  "؟ است  داده

  : گفت  در پاسخ  تیالك. او هشدار دادند  ، به اش لهجه  صراحت
  علیـه   انگلیسی  حد و حصر حکام بی  عدالتی از بی  من  ، اما قلب کنم نمی را رعایت  احتیاط  جانب  هایم در نوشته  من  که  است درست 

در انتقـاد از تـدابیر     مـن   زبـان   کـه   دارم اطمینـان   من. هستند  من  درونی  بیانگر احساسات  و کلمات  است  از خشم  هند آکنده  دممر
  .کند نمی عدول  قانون  باشد از چارچوب گزنده  نیز که  هر اندازه  حکومتی

  

پیامـد    در واقـع   تیالك  در دستگیري  فرماندار بمبئی  اقدام. شد شتآمیز بازدا تحریک  مطالب  نوشتن  اتهام  بعد به  چهارهفتۀ  تیالك
نیـز بـا     بودند و تـیالك   انداخته  راه به  وي  ، علیهتایمز آو ایندیا ها   آن  و در رأس  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه  بود که  حمالتی

  : نوشت  تیالك. بود  داده  پاسخ  آنان  حمالت  به   کساري   در روزنامۀ  مقاالتی  چاپ
  تعصـب   جنـون   حاضر به هند درحال  ساکن  هاي انگلیسی  جامعۀ... . پیچند خود می به  از خشم  زبان انگلیسی  هاي روزنامه  سردبیران 

  اي گونه به  بحرانی  مقطع  در این  هندي  نگاران اعتقاد ما روزنامه  به... شنوا ندارد  گوش  منطقی  مطالب  درك  و براي  است  دچار شده
و   انتظـارات   انـد کـه   حکـومتی   النئوشـود، همانـا مسـ    سـرزنش   انـد و اگـر قرارباشـد کسـی     کرده خود عمل  وظیفۀ  آمیز به ستایش

برپا   اخالل  به  هندي  نگاران روزنامه  کردن  متهم  براي  که  هایی جنجال  این  تمامی. اند گرفته  را کامالً نادیده  مردم  حق به  هاي خواست
  . است  دیگران  دادن و مقصر جلوه  ولیتئفرار از مس  براي  تالشی  در واقع  شده

  

  : گفت  تیالك   
  ایجـاد اخـالل    تـوان  را نمـی   در مـردم   مقاومـت   و ایجـاد روحیـۀ    خارجی  حکومت  آمیز علیه مسالمت  مخالفت  یا رهبري  برپایی 

رو، اگـر   از ایـن .  امـور اسـت    یا اصالح  استقالل  کسب  جهت  مسلحانه  شورش  به  مردم  ک، تحری واقعی  طلبی آشوب. کرد توصیف
. کنـد  را مجازات  افرادي  دارد تا چنین  وظیفه  و حکومت  است  پرداخته  گري اخالل  کند به  و بلوا دعوت  خشونت  را به  مردم  کسی

خود را   دولت  چنانچه. خواهد بود  ظالمانه  تردید اقدامی بی  گناه و بی  افراد مجرم  نبی  تفاوت  نشدن و قائل  گناه افراد بی  اما مجازات
. خواهنـد داد   نشـان   و مسـالمت   داري ، از خـود خویشـتن   نیـز در مقابـل    ندهـد مـردم    اختیار از کف  پایبند بداند و عنان  قانون  به

  خود عمـل   ولیتئمس  به  ؛ اما اگر رهبران است  حکومتی  والنئو مس  مردمی  رهبران  مشترك  ولیتئمس  مسلحانه  از انقالب  جلوگیري
هـا در   آن  چـون . خواهـد بـود    محض  عدالتی بی  مردم  رهبران  قلمداد کردن  ولئشوند، مس  متوسل  خشونت  به  باز هم  کنند و مردم

و   شـورش   به  با تحریک  کنند که می را تبلیغ  در برابر ظلم  اومتو مق  مذهب  به  ، پایبندي پرستی خود تنها میهن  هاي و نوشته  سخنان
. شـود  مـی   محسـوب   و جـرم   تلقـی   ایجـاد اخـالل    عنـوان  به  که  است  مواردي  بریتانیا از جمله  علیه  فعالیت. دارد ایجاد بلوا تفاوت

  در نظـم   اخالل  به  مربوط  مفاد و تبصرة  کند، براساس می تبلیغ را  و شورش  شود انقالب می  داده احتمال  که  اي ، هر مقاله ترتیب این به
  دسـتگاه   عـدالتی  و بـی   اشـتباهات   بـه   اشـاره   دارد که  تصریح  تبصره  این  دیگر، توضیحات  از سوي. شود برخورد می  با آن  عمومی

  . شدیداً انتقاد نکنیم  دولت  از اقدامات  هک  بینیم نمی دلیلی  ما هیچ  شود و در نتیجه نمی  تلقی  گري اخالل  حکومتی
  

  خواننـدگان   را بـه   و قتـل   آشـوب   آن  نویسندة  ، وانمود کردند که مقاالت  این  محتواي  با تحریف  ـ هندي    انگلیسی  هاي روزنامه
  : نوشت  مقاالت  از این  هایی قسمت  با چاپ تایمز آو ایندیا    روزنامۀ. کند می خود توصیه

يج  ي  کنند، دقیقاً همان ایجاد می  مقاالت  این  که  و حکومـت   به  تنفر نسبت  ، احساس مردم  در میان  رشد خشونت  به  که  است  جو  
  ... .منجر خواهد شد  و مقررات  قانون  در قبال  گسترده  و سرکشی
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  خـود، از مبـارزة    سـخنان   بنـدي  در جمـع   استراچی  قاضی.  یافت  روز ادامه  آغاز شد و شش 1898سپتامبر  8در   تیالك  محاکمۀ
  بـه   تیالك.  دانست  یکسان  ، تنفر و خصومت را با سوءنیت  منفی  مبارزة  یاد کرد و در پایان  عملی  مبارزة  به  اشتیاق  عنوان به  منفی

  : گفت  گرفت  صورت  اش از محکومیت  سپ  که  دولتی  مقام  در دیدار با یک  وي. شد  محکوم  شاقه  با اعمال  حبس  ماه 18
  بـراي   خاصـی   احتـرام   مـن   انـد کـه   کـرده   اند، اما فراموش کرده  معرفی  عنصر ضدانگلیسی  مرا یک  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه 

  جـا کـه   از آن  ر ضـمن د.  کـنم  مـی   هـا پیـروي   انگلیسـی   شیوة  از همان  حکومت  خالف  با اقدامات  و در مخالفت  ها قائلم انگلیسی
  سـردبیري   را که  اي خود و دو نشریه  من. را ایفا کند  مخالف  جناح  نفر باید نقش  در هند وجود ندارد، یک  پارلمانی  نظام  گونه هیچ
  . دانم بریتانیا در هند می پادشاه  اعلیحضرت  دولت  دائمی  مخالف  دارم  ها را برعهده آن

  

از . کننـد  معـاف   و از مجازات  ترغیب  از دولت  خواهی پوزش  را به  وي  دادگاه  از صدور حکم  ردند تا قبلک تالش  تیالك  دوستان
  نبایـد در آن   معتقـد بـود تـیالك     بـود کـه    کلکته  ، چاپآمریتا بازار پاتریکا    سردبیر روزنامۀ  گوش لعل ، موتی دوستان  این  جملۀ
  : گفت  وي  به  در پاسخ  تیالك. درگیرشود  با دولت  زمانی  مقطع

  مـن ... . دارد یـا خیـر، بسـتگی     ترسـم  می  آیا از مجازات  و اینکه  من  شخصی  هاي ویژگی  هند کامالً به  مردم  در میان  من  موقعیت 
  بـه ... گیرد قرار می  صفهمنهیئت در برابر   زمان  تا آن  بود که  کیفرخواستی  ترین ضعیف  من  محکومیت  درخواست  که  داشتم اطمینان

توانند  ، اما نمی پونا است  ها تحقیر رهبران آن  هدف...  زیباست  در آندامانس  زندگی  اندازه  همان  در ماهاراشترا به  زندگی  اعتقاد من
  اثـري   که  طلبانه افکار آشوب  داشتن  به  توانم می  چگونه  شریف  انسان  یک  عنوان به. زانو درآورند  دیگر به  کسان  برخی  مرا همچون

  مـن   دشـوار بـه    هنـد در لحظـات    مـردم   و حمایـت   کننـد همـدردي    ؟ اگـر مـرا محکـوم    کـنم  اعتراف  نیست  در وجود من  از آن
  .خواهدکرد کمک

  

 هندو    روزنامۀ. کردند ومرا محک  منفی  از مبارزه  استراچی  و تعبیر قاضی  تیالك  علیه  صادره  صدا رأي هند یک  بومی  هاي روزنامه
  : نوشت

  قـانون   تـیالك   و محکومیـت   در محاکمـه .  است  رو شده تحقیر روبه  شدید و احساس  جا با اندوه  در همه  تیالك  خبر محکومیت 
  در ایـن .  سـت ا اند پیروزشـده  خود ساخته  پیشۀ  است  هند چند صباحی  دشمنان  که  گرایی واپس  سیاست  پیروز نشد، بلکه  وعدالت

  و ترقی  پیشرفت  هواداران  و سرکوب  و اسارت  بردگی  هند در شرایط  مردم  داشتن جز نگه  هدفی  خرد که از افراد بی  ماجرا گروهی
  دسـت   وکنـار هنـد اسـت    در گوشـه   و ناامیدي  ایجاد اختناق  خود که  هدف  ها به آن. پوشاندند  عمل  خود جامۀ  آرزوي  ندارند، به

  .اند یافته
  

  : نوشت  کلکته  چاپ هند   آینۀ   روزنامۀ   
  ، عصـبیت  جـو حـاکم    بـه   با توجـه ... بودند  کرده  خود را با یکدیگر عوض  جاي  و دادستان  دادگاه  گویا قاضی  تیالك  در محاکمۀ 

  ، محکومیـت  آیرسـت   راند و سـتوان   قتل  از زمانپونا   گرایی ملی  رهبر جنبش  موجود علیه  هند و پیشداوري  مقیم  اروپاییان  جامعۀ
  .بود  شده  تعیین  از قبل  در واقع  تیالك

  

  : از سر گرفت  کلمات  این  را با نوشتن   کساري   روزنامۀ  بار دیگر سردبیري 1899  سال  در ژوئیۀ  تیالك
 خود ادامه  مبارزات  هند به  خودمختاري  تا تحقق  ، ما برآنیم است  پدید آمده  اخالل  از تعبیر جدید واژة  که  جدیدي  شرایط  رغم به 
  .داد نخواهیم  راه  دل  به  هراسی  کس ، از هیچ است  پاك  و پلیدي  کینه  ما از هرگونه  هاي قلب  که  تا زمانی.  دهیم 

  

هنـد    مطبوعـات   مـورد توجـه    انگیز در لنـدن  ثبح  اظهارات  دلیل به  در پونا، گوکهاله  تدابیر ضدطاعون  علیه  اعتراضات  وجادر  
  در برنامۀ  را که  انگلیسی  ، سربازان  منچستر گاردین   با روزنامه  اي در مصاحبه  خود در لندن  اقامت  در طول  گوکهاله.  قرارگرفت
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  بازرسـی   هنگـام   بـه   هنـدي   و دختران  نزنا  تجاوز به  ، از جمله قانون  خالف  اقدامات  ارتکاب  داشتند به شرکت  با طاعون  مبارزه
  ، از بابـت  فرمانـدار بمبئـی    بـه   اي نامـه   و با ارسال  گرفت  خود را پس  اتهامات  مصاحبه  از این  پس  ولی. کرد در پونا، متهم  منازل

  خاطر ایـن  به  ، از گوکهالهتیتر اسپک  ایندینو    (Dnyanaprakash)  دنیانا پراکاش   روزنامۀ  گرچه. کرد خود عذرخواهی  اظهارات
:  نوشـت   (Kaiser-i-Hind) قیصرِ هند   روزنامۀ. پرداختند  انتقاد از وي  به  هندي  هاي کردند، اما سایر روزنامه تجلیل  عذرخواهی

  تـیالك   سرپرسـتی   تتحـ   هاي روزنامه» . است دار کرده و اعتبار خود را خدشه  شهرت  اقدام  با این  وي  وجود ندارد که  تردیدي«
مـورد از    یـک   قادر نبود حتـی   که  ، گوکهاله است  شگفتی  جاي«:  نوشتماهراتا    نامۀ هفته. دادند  از خود نشان  شدیدتري  واکنش

بـا  «:  وشـت ن  گـوش  لعـل  موتی  به  اي در نامه  تیالك» . است  گرفته را پس  اتهامات  کند، چرا تمامی را ثابت  هندي  نوامیس  تجاوز به
  ».پیدا کنند  از پرفسور گوکهاله  تري ضعیف  توانستند انسان نمی  انگلیسی  حکام  که  کنم خود فکر می

  تحقـق   بـراي   ابـزاري   عنـوان  به  گذاري بمب  بیستم در آغاز قرن. بود دوانیده  هند ریشه  در تار و پود جامعۀ  خشونت  به  توسل
کردند  متهم  ابعاد خشونت  به  زدن دامن  را به  تیالك  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه. شد  تبدیل  اي هروزمر  پدیده  به  سیاسی  اهداف

بیهار، همسر   در شهر مظفرپور در ایالت  گذاري بمب  یک  در جریان 1908  در سال. را بپردازد  اتهام  این  و او ناگزیر شد تا تاوان
  بود کـه   بخش  دادگاه  کینگز فورد، رئیس.  اچ.  دي  گذاري بمب  این  هدف. دادند د را از دستخو  جان  اروپایی  وکیل  و دختر یک

  ـ هنـدي    انگلیسـی   هـاي  روزنامـه   حادثـه   این  در پی. منفور بود  شدت به  سیاسی  در محاکمات  غیرعادالنه  خاطر صدور احکام به
پـایونیر      روزنامـۀ . را خواسـتار شـدند    سیاسـی   شدید فعـاالن   و سرکوب  میبو  هاي روزنامه  تر علیه بیش  هاي محدودیت  اعمال
  : نوشت

  بر اثـر اقـدامات    که  در برابر هر اروپایی  که  مطلب  این  و اعالم  در هر شهر و ناحیه  شده شناخته  هاي تروریست  گستردة  دستگیري
  توانـد اقـدامات   مـی   کـه   اسـت   خواهد شد، تنهـا راهـی   سپرده  اعدام  جوخۀ  به  تروریست  دهد ده خود را از دست  جان  تروریستی
  ... .کند  متوقف  سرعت را به  تروریستی

  

  : نوشت   انگلیشمن   در روزنامۀ  خبرنگار ناشناسی  
  مقابله  به  روش  و مؤثرترین  ینتر ها با ساده شود تا آن داده  اختیار الزم  دولتی  مقامات  باید به  خرابکاران  سرکوب  براي  اعتقاد من  به 

شـوند و    زده  شـالق   رفتگران  توسط  دستگیر و در مألعام  سرشناس  گران از اخالل  اگر چند تن  نظر من  به. بپردازند  گران با اخالل
  انـد از بـین   هـا قائـل   آن  رانـۀ گ اخـالل   هاي فعالیت  براي  مردم  که  و اعتباري  ارزش  اعظم  شود، بخش  ها نیز توقیف آن  هاي روزنامه

  هستند خواهند دید و دیگر جـذب   که  گونه ها را همان آن  مردم. خواهند برد  ها پی آن  اصلی  ماهیت  به  و هوادارانشان  خواهد رفت
  .افراد نخواهند شد  گونه این

  

   استیتسـمن    روزنامـۀ . کـرد   مـتهم   مـردم   مغـزي   شستشـوي   را به  سرشناس  و خطیبان  بومی  مطبوعات تایمز آو ایندیا    روزنامۀ
  : نوشت

  کند که می را تشویق  هایی فعالیت  کند، بلکه می  بریتانیا را تبلیغ علیه  غیرمنطقی  تنها نفرت  نه  است  کرده  گذاري پایه  تیالك  که  مکتبی 
  را کـه   آنچـه   خشـونت   کنندگان تبلیغ. ورزند می ها مبادرت آن  جامان  کند به  کشورشان  خود را فداي  اند تا جان آماده  که  تنها کسانی

  مبـارزه   نـوع   از این  پلید خود تفسیر و تعبیر مبهمی  اهداف  تحقق  اند و براي گرفته  بازي  شود به می  نامیده  و قانونی  مشروع  مبارزة
  مغـزي   هـا را شستشـوي   و آن  کرده ها را ضایع آن  از هواداران  گروهی  و منطق  افراد، عقل  گونه این  تعالیم  شک  بدون. دهند می ارائه
  . است داده

  

از   دفـاع   بـراي   اروپاییـان   از سـوي   خاصی  هاي ها و سازمان کمیته  تشکیل  که  رفت  جا پیش تا آن   انگلیشمن   روزنامۀ   
  .هند را پیشنهاد کرد  هاي ناسیونالیست  خود در برابر حمالت
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  : گفت  ـ هندي  انگلیسی  هاي روزنامه  حمالت  به  در پاسخ  الكتی   
  حکومـت   سرکوبگرانۀ  ها سیاست شیوه  این  به  آوردن روي  علت  ، بلکه نیست  افراطیون  سیاسی  ها مبارزات گذاري بمب  اصلی  علت 

  .کند خفه  را در نطفه  مردم  کند تا صداي می ، تالش اجتماعات  از برپایی  و جلوگیري  مطبوعات  گلوي  با فشردن  که  است
  

  که  از افرادي  یکی. را آغاز کند  بومی  مطبوعات  علیه  هجوم  شد تا دولت  موجب  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه  و تهییج  تحریک
  : گفت  دادگاه  اعضاي  به  خطاب  ، بود کهساندیا    بود اوپادیا، سردبیر روزنامۀ  شده  کشانده  دادگاه  به  اخالل  اتهام  به

هنـد    اسـتقالل   خداونـد در راه   کـه   خطیـري   مأموریت  در اجراي  اعتقاد دارم  چون  کنم  مشارکت  محاکمه  در این  نیستم  مایل  من 
  ضرورتاً با توسـعۀ   نافعشانکنند و م می  بر ما حکومت  تصادف  برحسب  که  خود را در برابر بیگانگانی  وجه هیچ به  نهاده  من  برعهدة

  . دانم و پاسخگو نمی  دارد مسؤول  کشور ما مغایرت  ملی
  

دو   علـت   را بـه   وي  هنـدي   قاضی  یک 1908  ژوئیۀ 22در . بریتانیا شد  حکام  و وحشت  سراسیمگی  نیز قربانی  خودش  تیالك 
  بـا اسـتناد بـه     تیالك  محکومیت. کرد  محکوم  شاقه  با اعمال  حبس  سال شش  بود به  منتشر شده   کساري  در روزنامۀ  که  اي مقاله
هنـد    مطبوعـات   قـانون .  گرفـت   صـورت   اخالل  به  تحریک  اتهام  بود و به  شده  تصویب  سال  در همان  هند که  مطبوعات  قانون
،  بـانرجی   سـورندرانات . بود  آمیز بازگذاشته حریکت  و مطالب  انتشار مقاالت  بهانۀ  به  مطبوعات  سرکوب  را براي  حکومت  دست

  : نوشت   بنگالی   در روزنامۀ  اي مقاله  ، طی تیالك  سیاسی  مخالف
  بـه   تـیالك   کـه   دانـم  مـی   بـا جرمـی    و نامتناسب  را کامالً غیرانسانی  صادره  ، حکم ام قائل  دادگاه  قاضی  براي  که  احترامی  با تمامی 

  . است  محکوم  جهان  هند و آزاداندیشان  مردم  تمامی  از سوي  طور قطع به  دادگاه  از سوي  صادره  حکم.  است  متهم  آن  ارتکاب
  

  : نوشتامریتا بازار پاتریکا     روزنامۀ 
ـ  مـی   رأي  وي  نفـع   به  منصفههیئت   از اعضاي  شد و تنها دو تن می  دربریتانیا محاکمه  تیالك  اگر آقاي    رأي  دادگـاه   د، رئـیس دادن

آرا تأییـد    اتفـاق   بـه   صـادره   حکـم   کـه  نیز درصـورتی   متهم. کرد را صادرمی  و دستور تجدید دادرسی  گرفت می  را نادیده  اکثریت
  تبعیت  تجرأ  در انگلیس  از قضات  یک هیچ  که  است  کرده  را دنبال  اي رویه  دوار چگونه  قاضی  پس.  یافت نمی شد، محکومیت نمی
  را ندارند؟  از آن

  

  هنـد مغتـنم    گرایـی  ملـی   پیشـبرد اهـداف    بود بـراي   آمده پیش  در بنگال  را که  فرصتی  ، تیالك بنگال  ضدتجزیۀ  مبارزات  در اوج
  عناصـر افراطـی  و سـایر    ، اوروبیندو گوسـه  چاندرا پال  پین بی  با شرکت  ائتالفی  تشکیل  به  هدف  این  داد و در راستاي تشخیص

را   ملی  کنگرة  ، رهبران انگلیس  زمامداران  در بین  بر ایجاد نگرانی عالوه  افراطی  گرایان ملی  ائتالف  گماشت  گرا همت ملی  جنبش
  : گفت  خود در کلکته  از هواداران  گروهی  به  خطاب  سخنانی  طی 1906  در سال  تیالك.  انداخت  وحشت  نیز به

شـما بربـاد     بسـپارید، آرمـان    فراموشـی   دسـت  خود را بـه   و مشکالت  مصائب  آمیز و ابراز همدردي محبت  کلمات  نیدناگر با ش 
کنیـد تـا     و شـکایت   اعتـراض   چنـدان . داریـد  نگـه   خـود را گداختـه    از مصـائب   و شـکایت   شما باید تنور اعتراض.  خواهدرفت

  هم  خود رژیم  شود، بلکه محدود نمی  بیگانه  رژیم  یک  ظالمانۀ  اقدامات  به  اعتراض  ا بهتنه  وشکایت شکوه. شود حل  هایتان گرفتاري
  .شود  واقع  تواند مورد اعتراض می

  

روهـا از   میانـه . بروزکـرد  1906  در سـال   در کلکته   کنگره  اجالس   برپایی  روها و تندروها در آستانۀ میانه  بین  اي فزاینده  شکاف
  بانرجی  و سورندرانات  پال. فشار قرار گرفتند  بودند تحت  بنگال  ضد تجزیۀ  مبارزات  حاصل  که  جوان  هاي و رادیکال  پال  سوي

یکـدیگر    بـه   وقفـه  بـی    بنگالیو   امریتا بازار پاتریکا    دو روزنامۀ. یکدیگر را نداشتند  دیدن  چشم  گوش لعل و موتی  یا بانرجی
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دیگـر، یـا رودررو     جناح  علیه  گیري و جبهه  جناح  از یک  نیز با هواداري  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه. کردند و انتقاد می  حمله
  : نوشت   کساري  در روزنامۀ  تیالك. زدند می  دامن  اوضاع  تر کردن پیچیده  و هندوها به  مسلمانان  قرار دادن

  ، پرچمـدار محتـرم  )کرد  هند را اعالم  خودمختاري  و حق  داشت  را برعهده  کلکته  رةکنگ  اجالس  ریاست  که  نائوروجی(  دادابهاي
از   پیونـد مقـدس    ایـن   گرچه.  است  ایجاد کرده  پیوند مقدسی  خودمختاري  داشتن  هند به  و حق  ملی  کنگرة  هند، بین  پرستی میهن
  یافتـه   پیونـد تحقـق    ایـن   کـه   ، اما اکنون را دارند تأییدنشده  کنگره  رهبري  داعیۀ  که  کلکته  در اجالس  کنندگان شرکت  تمامی  سوي
  .کند  جلوگیري  است  خودمختاري  همانا کسب  آنکه  نهایی  تواند از تحقق نمی  کس هیچ  است

  

و   تیالك  مقایسۀ  به " آینده  روز و مردانام  مردان"  عنوان  تحت  اي مقاله  طی  کلکته  اجالس  برپایی  در آستانۀ   ماتارام  بانده   نشریۀ
،  شـده  خـم   و محنت  رنج  قرن زیر بار نیم  هایش شانه  که  و فرسوده  سالخورده  را فردي  نائورجی  روزنامه  این.  پرداخت  نائوروجی

  ثمربـودن  بـی   کـه   هـایی  ، شیوه است  ابیو شاد  دیگر فاقد نشاط  که  هایی ، اندیشه سرآمده به  آن  دوران  که  و نسلی  از گذشته  مردي
  در آن  از حیـات   اي نشـانه   سـن   بـر اثـر کهولـت     و اکنـون   بوده  سرشار از زندگی  زمانی  که  ، نیرو و امیدي رسیده  اثبات  ها به آن

در   مشـابهی   نیز دیـدگاه   دیگري  نویسندة. کرد کند توصیف را تکرار می  و دور از ذهن  منسوخ  هاي حل راه  که  و کسی  نمانده باقی
  : روها ابراز داشت مورد میانه
  گونه این  هاي شعله  دانستند که می  انگلیسی  کردند، اما شنوندگان ایرادمی  و فصیح  آتشین  هاي بار نطق  یک  روها هر چند وقت میانه 

. تیـز نبـود    شمشـیر آنـان    دادنـد، امـا تیغـۀ    مـی   ها نشان سیانگلی  خود را به  آخته  ها شمشیرهاي آن.  نیست  سوزان  آتشین  هاي نطق
  ها ماالمـال  آن  مبارزات  معنوي  دیدند پایگاه می  که بگیرند، درحالی  روها را جدي میانه  توانستند مبارزات می  بریتانیا چگونه زمامداران
  بریتانیـا بـر هنـد یـک      حاکمیـت   باورند کـه   براین  صادقانه ها تر، آن مهم  و از همه  است  انگلیسی  زندگی  شیوة  و تکریم  از ستایش

  ؟ است  الهی  مشیت
  

  : گفت  در مورد تیالك  وي.  داشت  نظري  چه   در مورد تیالك  گوکهاله  ببینیم  حال
  بهانه  رو، با این از این.  پایبند نیست  اي و قاعده  اصل  هیچ  به  راه  دارد و در این  مردم  تحریک  براي  اي العاده خارق  توان  تیالك  آقاي 

  وخـوي  ، خلـق  العـاده  استعداد فـوق . کند می  و مقاصد خود را دنبال  تر اهداف کند، بیش می  هند مبارزه  و اعتالي  پیشرفت  براي  که
و او را در   داده هـم   دسـت  بـه  بریتانیا دسـت   زمامداران  توسط  اش تر محکومیت مهم  ناپذیر و از همه و آشتی  سرسخت  ، روحیۀ ساده
  بـا سـهولت    تـا وي   اسـت   شـده  سبب  عمومی  و ستایش  حمایت  همین.  است داده وکنار کشور جاي در گوشه  ها هندي میلیون  قلب
  .کند  خود را دنبال  اهداف  تري بیش

  

  فرمانـدار کـل    بـه   خطـاب   وي. نبود  شادمان  لبیط آشوب  اتهام  به  تیالك  و مجازات  وزیر مشاور در امور هند، از محاکمه  مورلی
  : نوشت

  پوشی چشم  شد از آن می  که  کردم  احساس  نگاه  در اولین  که)   کساريآمیز   توهین  از مقاالت  یکی  از مطالعۀ  پس(  کنم می  اعتراف 
  بد نیست  قدر هم اما آن... کند می  را توجیه  حکمی  چنینصدور   سیاسی  عادي  شرائط  تحت  بود که  زننده  حدي  به  مقاله  این... کرد
  مرا متقاعد کنـد کـه    سادگی به  توانست می)  فرماندار کلکته  کالرك  سر جرج(  کالرك. ناپذیر باشد اجتناب  آن  نویسندة  مجازات  که

  او چنـین   هـاي  ، امـا از نامـه   اسـت   کـرده  مـی   برا ایجا  سختی  عبرت  درس  چنین  دادن  وي  حاکمیت  قلمرو تحت  ادارة  مأموریت
  نکـرده   ارزیـابی   خـوبی  را بـه   اقدامی  ناخوشایند چنین  پیامدهاي  و تمامی  نیست  خود بدبین  رعایاي  به  هم  چندان  وي  آید که برمی
اگـر  . هـا منجـر خواهدشـد    آن  خشـم   آتش  ورشدن شعله  به  تیالك  باشند، محاکمۀ  انفجاري  در شرایطی  کلکته  مردم  چنانچه.  است

  تـیالك   آمیـز و بدخواهانـۀ   تحریک  تواند در برابر مقاالت می  قرار ندارند، وي  شرایطی  چنین  تحت  وي  حاکمیت  تحت  شهروندان
  .دهد نشان  داري خویشتن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  15875- 6597: صندوق پستی 11خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  asanhe.orgrEmail:info@          neh.orgwww.rasa        88730477: دورنگار 88730413، 88735439: تلفن

92 

  : هند نوشت  فرماندار کل  خود به  نامۀ  در ادامۀ  است  بزرگی  اشتباه  تیالك  علیه  کرد مجازات تصور می  که  مورلی
  ام حقوقی  و مشاوران  و نظر من  کردي می افتخار را نصیبم  اگر این.  داشت  همراه  به  جز مسرت  هر چیزي  من  براي  تیالك  محاکمۀ 

  . خود رها کنی  حال  را به  تیالك  که  کردم می تو توصیه  به  تردید من بی  شدي را جویا می
  

  :افزاید بود می  فرستاده  فرماندار کالرك  براي  تیالك  از محکومیت  قبل  هفته  را یک  نامه  این  که  مورلی
خواهـد    ناشـی   وي  از آزادي  کـه   است  شدیدتر از خطري  مراتب  دارد به  همراه  به  تیالك  کردن  مجازات  که  خطري  اعتقاد من  به 

  گـذاري  بمـب   بـه   راه  ،این برعکس  ، بلکه نیست  و قانون  نظم  برقراري  ، راه گیري در سخت  ما افراطا  کنیم  را حفظ  ما باید نظم. شد
  .شود می ختم

  

  : نوشت  تیالك  به  خود راجع  در مورد دیدگاه  مورلی  به  اي در نامه  کالرك
  کاسـتی   نظـام   فوقـانی   از طبقات  برهمایی  یک  اند که گفته  من  ، اما به کنم  باید او را بازداشت  که  فکر بودم  در این  ها پیش از مدت 

  .بخشد را نمی  زندان  هرگز مجازات
  

  دیگـر از سـردبیران    و هفتاد تـن   از وي  ضیافتی  ، با برپایی تیالك  و محاکمۀ  دستگیري  از ماجراي  قبل  ماه  شش  فرماندار کالرك
  : بعدها گفت  كکالر. کرد  هند پذیرایی  بومی  مطبوعات
  و سپاسـگزاري   قـدردانی   از مـن   تمـام   و با خوشرویی  میهمانان  از سوي  نمایندگی  به  تیالك  انتظار من  برخالف  ضیافت  در پایان 

  . کردیم از یکدیگر خداحافظی  صمیمیت  و در عین  دادم دست  تیالك  از جمله  میهمانان  با تمامی  من. کرد
  

  : نوشت  کالرك  نامۀ  به  در پاسخ  مورلی
  بخشـد، دوسـت   را نمـی   شدن  زندانی  ننگ  شما گفتید هرگز لکۀ  که  گونه و همان  است  برهمن  باالي  از طبقات  مرد را که  این  من 

  راحتـی  بـه   بـل ق  توانسـتید در مراحـل   مـی   کـه   کـنم  می  را دارد و جسارتاً عرض  دستگیرشدن  اعتقاد شما ارزش  به  که  مردي.  دارم
دیگر حداکثر   هاي ها و محکومیت با مجازات  همراه  تیالك  محکومیت  که  دادم  اطمینان  ادوارد هفتم  به  که  افسوس. کنید دستگیرش

و   قتل  مشوق  طلبانۀ ومرج افکار هرج  هرگونه  و سرکوب  نظم  حفظ  براي  حکومت  راسخ  عزم  هند به  مردم  تأثیر را در متقاعد کردن
  . گذاشت  برجاي  کشی آدم

  
  رهبـري   بـه   گرایـان  ملـی   کـه   شـایعه   ایـن   با پراکندن  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه 1857  سالگرد شورش  پنجاهمین  در آستانۀ
و   واهـی   ايهـ  هـا داسـتان   روزنامـه   ایـن . کردنـد  مبـادرت   ایجاد وحشت  پا کنند به به  آشوب  قصددارند در پنجاب  راي  الجپات

  مـاه   در الهـور در روز دهـم    دولتی  نیروهاي  پادگان  به  حمله  براي  راي  لجپات  صدهزار نفر از سوي یک  بسیج  دربارة  اساسی بی
  پنجـاب   اوضـاع   دربـارة   آمیـز و سـاختگی   تحریـک   هـاي  گـزارش   درج  بریتانیا نیز به چاپ  هاي روزنامه. منتشر کردند 1907  می

و   کشـف   پنجاب  مهاراجۀ  عنوان به  راي  الجپات  و تعیین  در پنجاب  شورش  توطئه«:  نوشت   میل  دیلی   روزنامۀ. کردند  تمبادر
  شده ویکتوریا منهدم  ملکه  مجسمۀ«:  خبر داد و نوشت  در دهلی  از بروز شورشاستاندارد    ایوینینگ   روزنامۀ» . است  شده  خنثی
  بـومی   مطبوعات  سرکوب  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه» .اند قرارگرفته  احترامی خود مورد بی  مستخدمین  توسط  اروپایی  و زنان

  .را خواستارشدند
تـایمز آو     روزنامـۀ   بـه   اي در نامـه   گوکهالـه . تبعید شد  برمه  و به  در الهور بازداشت  راي  ، الجپات1907  مه  ماه  روز هشتم

  : تنوش ایندیا 
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و   کـامالً قـانونی    جنبـۀ   همیشـه   وي  مبـارزاتی   هـاي  و شیوه  کند، اما اهداف پیدامی  اي گزنده  لحن  گاهی  راي  الجپات  زبان  گرچه 
  . است  داشته  مشروع

  

  :تأکید کرد  نامه  در این  گوکهاله   
  هـاي  ابعاد و ویژگـی   در ارزیابی  پنجاب  حکومت.  است کرده  گمراه  از عناصر انتظامی  و برخی  اطالعاتی  را مأموران  پنجاب  پلیس 

  امکـان   وجـه  هـیچ  بـه   باور نیز خواهند بود که  باورند و براین  هند براین  مردم.  است  شده دچار اشتباه  ایالت  موجود در این  ناآرامی
  ناگهـان   کـه   است مورد شده بی  وحشت  قربانی  ، وجود ندارد و الجپات1857  سال  بزرگ  شورش  ، همچون دیگري  شورش  برپایی
  . است  را فرا گرفته  دولتی  مقامات

  
  رغـم  کنـد، امـا وزیـر مشـاور در امـور هنـد بـه         وضـع   جدیدي  قانون  بومی  مهار مطبوعات  براي  کرد که می  تالش  فرماندار کل
خودمختـار    حکومـت   یـک   تحـت   ملـت   براي  وجود آزادي  زمۀآزاد ال  وجود مطبوعات  با آنکه»  گفت می  که  پادشاه  هشدارهاي

بـا  » قـرار گیـرد    نژاد دیگر قرار دارند مورد سوءاسـتفاده  یک  خودکامۀ  حکومت  تحت  که  مردمی  از سوي  است  ، اما ممکن است
  .شد  بتصوی 1908  در سال  جدید مطبوعات  هرتقدیر، قانون به. ورزید  مخالفت  مطبوعات  قانون  وضع

مینتـو    خصوصـی   منشـی   اسمیت  دانلوپ  به  اي نامه  طی 1909  سال  در ژوئیۀ تایمز آو ایندیا    فریزر، سردبیر روزنامۀ  لووات
  : نوشت

ایجـاد   خطـر در هنـد همانـا     ترین احتماالً عمده  را دریابید که  نکته  مانند او این  شما هم  امیدوارم...  کردم  صرف  ناهار را با آقاخان
  چـون   هـایی  شخصـیت . کننـد  می  تالش  آن  در راه  سخت  و پرشور مسلمان  جوان  رهبران  که  است  هندوها و مسلمانان  بین  تفاهم
خود   فاهدا  به  از آنچه  بیش  ها در واقع ، آن با مسلمانان  متفاوت  رفتاري  به  رسیدن  براي  جداگانه  با مبارزة  باورند که  براین  آقاخان
  خـواهیم   زیان  از مسلمانان  ایجاد شود ما بیش  هندو تفاهمی  و آیین  اسالم  اگر بین. دارند برمی  ما گام  منافع  کنند در جهت  خدمت

  .دید
  

  رهبـري   هنـد بـه    مسـلمانان   جامعۀ  از رهبران  خود با گروهی  مالقات  را در جریان  با مسلمانان  متفاوت  برخوردي  مینتو شالودة
  در راسـتاي   توافـق   ایـن .  ریخـت   جداگانه  رأي  حق  کسب  براي  مسلمانان  با درخواست  وي  و با موافقت 1906  در سال  آقاخان

  جامعـۀ   نماینـدگان   نصـیب   کـه   هـا از مـوفقیتی   روزنامه  و این  قرار داشت  ـ هندي   انگلیسی  و مطبوعات  مسلمانان  بین  همکاري
هنـد بـا     مسـلمان   جامعـۀ   نماینـدگان   مالقـات   موضـوع  امریتا بازار پاتریکا    روزنامۀ. کردند بود ابراز شادمانی د شدههن  مسلمان

  گذاشـتن   جز سرپوش  و هدفی  شده طراحی  انگلیسی  حکام  منافع  کامالً در جهت  کرد که توصیف  نمایشی  را اقدامی  فرماندار کل
  ... است نکرده را تعقیب  انآن  هاي بر مقاصد و برنامه
دانسـتند   می  انگلیسی  حکام. را تأیید کنند  حکومت  مشی و خط  نیاز داشتند تا اقدامات  لوح افراد ساده  اي عده  به  انگلیسی  زمامداران

  متوسـل   مسـلمان   سـالخوردة   رهبران  ، به تأییدي  چنین  کسب  براي  دلیل همین ها نیستند و به تأیید عملکرد آن  هندوها حاضر به  که
  .شدند

  

. بـود درماندنـد    داده  مسـلمان   رهبـران   به  حکومت  که  امتیازي  و پیامدهاي  گرا در ابتدا از نتایج ملی  و رهبران  بومی  هاي روزنامه
  جنبش  یک  به  متیاز مهمیا  چنین  سیاستمدار انگلیسی  یک  بپذیرد که  توانست لکهنو نمی  چاپ  (Advocate)  ادووکیت   روزنامۀ

  دیـد جامعـۀ   مـی   ، از اینکـه  قطـار تـیالك   و هـم  ماهراتـا     نامۀ کلکار، سردبیر هفته.  سی.  ان  حتی. باشد اعطا کرده  هوادار مسلمان
  : کرد و گفت ابراز شادمانی  است شده خارج  پیشین  انزواي  هند از حالت  مسلمان
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  نپیوستن  پاداش به  مسلمانان  که  است  شادمانی  مایۀ. شود می  محسوب  ملی  ثروت  منزلۀ  هند به  تمامی  براي  مسلمانان  سیاسی  آرمان 
  سـمت   به  مسلمان  یک  از انتصاب  ما حتی. شوند  انتخاب  اجرایی  عالی  شوراي  عضویت  به  اند که را یافته  امکان  این  ملی  کنگرة  به

  . کنیم می  استقبال  رویی با گشاده  تاز ایاال  یکی  فرمانداري
  

  را در شـرایط   آنـان   مـادي   موقعیـت   کـه   عـواملی   و درك  مسـلمان   جامعۀ  از اعضاي  برخی  هشیارانۀ  از بیداري هندو    روزنامۀ
. شـود  می  محسوب  اي امعههر ج  بهبود موقعیت  شرط  ترین مهم  عواملی  چنین  درك. آورد  میان  به  سخن  است  داشته نگه  ناگواري

از   در مقطعـی   در اجتمـاع   گـروه   یـک   موقعیـت   ارتقاي  براي  تالش«:  گفت  مسلمان  جامعۀ  هند در دیدار با رهبران  فرماندار کل
  بـه   و وابسـته   کلکتـه   چـاپ    هندو پاتریوت   روزنامۀ» .آید شمار می به  ارزشمندي  ، آرمان است  افول  درحال  نژاد حاکم  که  زمان

  .کرد تجلیل  از عملکرد فرماندار کل  کنگره
  : نیز نوشت هند   آیینۀ   روزنامۀ   
. انـد  و خـاك   آب  یـک   و هندوها فرزنـدان   ، مسلمانان هرحال به.  کنیم می خود کامالً حمایت  مسلمان  برادران  و اهداف  ما از آرمان 

  .باشد  نیز باید مشترك  آنان  هاي ها و خواست آرمان  دلیل همین و به  است خورده  در یکدیگر گره  هندوها و مسلمانان  منافع
  

در   تـیالك . کـرد   اعالم  بریتانیا در جنگ  خود را از دولت  حمایت  بود که  هندي  گراي ملی  اولین  تیالك  اول  جهانی  با آغاز جنگ
  :کرد  اعالم  مطبوعات  به  اي نامه

تـا    ، بلکـه  مرا برانگیختـه   تنها نفرت  نه  گرفته  هند صورت  مختلف  هاي بخش  علیه  که  اي خصمانه  اقدام  گویم می  تمام  با صراحت 
  و عمـومی   فـردي   ، از دیـدگاه  ام گفتـه   از ایـن   پـیش   که  گونه همان.  است ساخته ما را نیز مختل  سیاسی  روند پیشرفت  حدود زیادي

  .کرد  را باید محکوم  خصمانه  اقدامات  گونه این
  

  : گفت  جنگ  به  در اشاره  وي
  بریتانیا کمک پادشاه  اعلیحضرت  دولت  دارد به  در توان  جا که دارد تا آن  ، فقیر یا ثروتمند وظیفه تا بزرگ  از کوچک  هر فرد هندي 

  .کند
  

رو  ، روبـه  بمبئـی   چـاپ   ـ هنـدي    انگلیسی  هاي از روزنامه  ی، یکآو ایندیا   ادووکیت   روزنامۀ  گرم  با استقبال  تیالك  تغییر موضع
تـا    خواسـت   وي  کرد و از مخالفان توصیف  اطمینان قابل  و دوستی  انگلیس  حکومت  از وفاداران  را یکی  تیالك  روزنامه  این. شد
از    کسـاري    در روزنامـۀ   فـراوان   مقـاالت   نوشـتن  بـا   تیالك. کنند  حیثیت  اعاده  و از وي  اعتراف  خود در مورد تیالك  اشتباه  به

لـرد    از سـوي   کـه   از رهبـران   جمعـی   در گردهمایی  تیالك. کنند  نام ثبت  در ارتش  در جنگ  شرکت  براي  هند خواست  جوانان
ـ   برپـا شـده    در مـورد جنـگ    از تدابیر حکومـت   مردم  حمایت  جلب  براي  فرماندار بمبئی  ویلینگدون و   اشـتیاق   کـه   ود گفـت ب
  حـق   بـه   تـیالك   از اشـارة   فرمانـدار ویلینگـدون  .  برانگیخـت   بهتـرازاین   خودمختاري  وعدة  با دادن  توان را می  مردم  احساسات

  گـران کرد و دی  را ترك  کنفرانس  سالن  اعتراض  نشانۀ  به  تیالك. خود بنشیند  تا سرجاي  خواست  و از وي  برآشفت  خودمختاري
بعـد    چنـدي . کردنـد   را تـرك   کنفـرانس   محل  از وي  تبعیت  ، نیز بهماهراتا   نامۀ کلکار، سردبیر هفته.  سی.  و ان  گاندي  از جمله
  کـرده   تأسـیس  1916  در سال  بِزانت  آنی  بود که  جنبشی  مشابه  آن  و نام  هدف  را که   خودمختاري  جنبش   نام  به  جنبشی  تیالك

  تـیالك . را مردود شمرد  آن  کرد اما گاندي  شد استقبال  اعالم 1919  در سال  که  سیاسی  از اصالحات  تیالك. کرد  گذاري بود پایه
پـا    کـرد بـه   می  توصیف  با زمامداران  " مثبت  همکاري"را    آن  وي  از آنچه  طرفداري  به  سیاسی  اصالحات  از برنامۀ  در حمایت

  راه بـه  1919  را در سـال  "  همکاري  عدم "  جنبش  که  چاندرا پال  پین خود بی  قطار افراطی و هم  خود را از گاندي  اهو ر  خاست
  .بود جدا کرد  انداخته
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  فرانسـه   در خـاك   هنـدي   بشـنوند نیروهـاي    هند از اینکـه   مردم  قلب«:  نوشت 1914  اکتبر سال  در چهارم ماهراتا    نامۀ هفته
  در مطبوعـات   درشـت   بـاعنوان   هندي  نظامی  یک  ویکتوریا به  صلیب  نشان  اولین  خبر اعطاي» .خواهد شد  اند شادمان شده ادهپی

مـوارد    بـرخالف   انگلیسی نیروهاي پیشنهادکرد هزینۀ  سلطنتی  گذاري قانون  در شوراي  بانرجی  سور ندرانات. رسید  چاپ  هند به
  . شود هند تأمین  داري خزانه وزیر  از سوي  پیشین
  و یـک   روزنامـه   خود یـک   پیشبرد اهداف  بود براي  کرده گذاري را پایه  خودمختاري  اتحادیۀ 1916در سپتامبر   که  بِزانت  آنی

  : داشت  بیان  خود را چنین  اهداف  وي. کرد را تأسیس  نامه هفته
  برابر با نهادهـاي   با قدرت  ملی  تا پارلمان...  روستایی  شوراهاي  ختار از سطحخودم  ایجاد حکومت  سیاسی  ما از اصالحات  هدف 

  . خودمختار است  گذار در سایر مستعمرات قانون
  

  : است اظهارنظر کرده  در مورد بِزانت  چاندرا پال  پین بی   
.  برخـوردار نیسـت    بیـدار دل   مردم  و عالقۀ  عمیق  احترام، از  دریاها آمده  از ماوراي  که  عجیب  زن  این  اندازة  به  کس در هند هیچ 

  هـاي  نگـرش   و اعتمـاد خـود بـه     ایمـان   دادن بر از دسـت  هند عالوه  کردة کرد اقشار تحصیل  اعالم  بود که  کسی  اولین  بزانت  خانم
  . است  خود را نیز برباد داده  و امکانات  قدرت  به  ، ایمان قدیمی  و قرون  باستانی

  

  : راما رائو گفت.  کی   
خود   نفرت  است یافته آزاد پرورش  در محیطی  که  وي. آید می  حساب  به  ناسیونالیسم  ، یار و همدم نگاري روزنامه  بزانت  ازنظر آنی 

خـود را    اهـداف   تمـام   سختیو با سر  است  جدل  ذاتاً اهل  وي.  است داده در هند آشکارا نشان  انگلیسی  حکام  ظالمانۀ  را از قوانین
  .دارد  انتظار ترحم  از کسی  کند و نه می رحم  کسی  به  نه  راه  برد و در این می  پیش

  

  وي. بـود  درگیرشده  حکومتی  بود با مقامات  هند را فراگرفته  جامعۀ  که  نژادي  هاي نابرابري  به  اعتراض  دلیل به  از این  پیش  بزانت
و بـا    هند خودداري  مردم  به  تا از توهین  هند خواست  مقیم  اروپاییان  و جامعۀ  لرد مینتو، از فرماندار کل  کل  داريفرمان  در زمان

  : گفت  وي. کنند  مقابله  آن
... کننـد  مـی   را خـراب   دارنـد و آینـده    از یکـدیگر نفـرت    شـما تـا حـد مـرگ      و هنـدي   انگلیسـی   ، فرزندان فرماندار کل  جناب 

تنهـا  . برخیزید  مقابله  دارد به را درپی  ها و جوامع قلب  جدایی  که  تنفري  گیرید و با احساس  خود بهره  از قدرت  کنم می درخواست
 انـد  انداختـه   مخـاطره  بریتانیا را بـه   و امپراتوري  باد داده شما را به  زحمات  که  فرومایه  هاي توانید بر سر انگلیسی می  شما هستید که

و   ها را در برابر خشـم  کنند و آن شما پاسداري  هندي  وکنار کشور بخواهید تا از فرزندان خود در گوشه  از کارگزاران. فریادبکشید
  .دارند نگه  مصون  خالف  اقدامات

  

. کردنـد  مـتهم   تنفر نژادي  به  زدن دامن  در جهت  عمدي  تالش  او را به  که  برانگیخت  وي  را علیه  اروپاییان  ، خشم درخواست  این
  کـالج (  در بنـارس   وي  کـالج   حـامی   را کـه   تهدیـدکرد شـاهزادگانی    بزانت  خانم  کردن محکوم  متحد، ضمن  هاي فرماندار ایالت

لرد . کرد الارس  وي  براي  آمیزي اعتراض  نامۀ  بنارس  مهاراجۀ.خواهد کرد  تشویق  خود با وي  ارتباط  قطع  بودند به) هندو  مرکزي
را   آن  وجـه  هـیچ  خواهیـدکرد بـه    مخالفـت   مـن   با درخواست  که  دانستم اگر می«:  گفت  وي  به  بزانت. بود خشمگین  مینتو از وي

او   بـه   نسبت  همچنان  اروپاییان  که زدند، درحالی حلقه  هند بر گرد وي  مردم» . متأسفم  بابت  واقعاً از این.  کردم نمی  ارسال  برایتان
  : نوشتهند نو     در روزنامۀ 1915  در سال  در مدرس  با گاندي  از مالقات  پس  بزانت. بودند  مظنون

  جسـمی   بود و از لحـاظ   اندام کوچک  مردي  وي.  رو شدم دارد روبه  نام  موهندا کارامچاند گاندي  که  بار با مرد بزرگی  اولین  براي 
  داشـتنی  و دوسـت   شود بسیار ساده می  ها بافته پوشند و در خانه کاتیاوار می  کشاورزان  که  اي ساده  ر لباسنبود؛ اما د  سرحال  چندان
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.  اسـت  کرده  دیگران  ترقی  خود را نردبان  که  را دیدم  مسیح عیسی  وي  نگاه  و در عمق  شدم  خیره  گاندي  چشمان  به. آمد می چشم به
  مسـیح   سرنوشـت   به  گاندي  امیدوارم. دهد نجات  خود را از مهلکه  کرد، اما نتوانست تالش  دیگران  نجات  براي  مسیح  گویند که می

  .دچارنشود
  

را تغییـر    آن  کرد و نـام   را خریداري  آن 1913  در سال  بزانت  بود که استاندارد   ایندین   قدیمی  روزنامۀ  ، همانهند نو    روزنامۀ
.  جـی . شـد  بـار منتشـر مـی    یـک   هفتـه  هر سـه   شد که  تأسیس  انگلیسی  یک  توسط 1877  در سالاستاندارد   مدرس   نشریۀ. داد

   خریـد امتیـاز نشـریۀ     هنگام  به  که  وي. کرد  تبدیل  روزنامه  را به  و آن  را خریداري  نشریه  این 1892  در سال  پیالي  پارامسواران
  وي. بـود   رادیکـال   افکـاري   شـد و داراي  مـی   محسـوب   بانفوذ مدرس  هاي ، از شخصیت شتدا  سال 21تنها استاندارد   مدرس

از   حمایت  جلب  براي  که 1896  در سال  مدرس  به  سفر گاندي  در جریان. بود معروف  باك بی  اي توانا و رزمنده  خطیبی  عنوان به
  .آورد عمل به  شایانی  هاي کمک  گرفت  صورت  جنوبی  افریقاي  به  اعزامی  هندیان

  صحنۀ  که  خودمختاري  در جنبش  مهمی  ، اهرم گاندي  به  بزانت  از سوي  ملی  جنبش  رهبري  سپردن  تا زمان هند نو    روزنامۀ
هند   زادياز آ  در حمایت  شدیداللحنی  هر روز مقاالت  وي. آمد شمار می به  و نفوذ خود قرار داشت  سیطره  هند را تحت  سیاسی

را   وي 1910  در سـال   مطبوعات  قانون  از تصویب  پس. درگیرشد  بارها با حکومت  مقاالت  انتشار همین  دلیل کرد و به منتشر می
.  تخود را از سرگرف  ، فعالیت قبلی  هاي سپرده  و توقیف  تازه  وثیقۀ  هر بار با سپردن  وي  کشاندند و روزنامۀ  دادگاه  بار به  چندین

  آنکـه   و بدون  تمام  باکی و بی  با صراحت  بزانت  کرد، خانم ایجاد میهند نو     روزنامۀ  براي  دولتی  دستگاه  که  با وجود مشکالتی
 از  یکـی . کـرد  را مستأصـل   کـار دولـت    شـیوة   داد و با این  خود ادامه  انتقادي  مقاالت  نوشتن  فراتر بگذارد به  پا را از مرز قانون

  : است  اظهارنظر کرده  گونه این  در مورد وي  نویسندگان
در   مطلب  یک  حتی  یافتن  ها براي آن  تالش  اند که کرده  اعتراف  زبردست  از وکالي  نبود، اما بسیاري  و وکیل  حقوقدان  وي  گرچه 

  . تاس  رو شده روبه  باشد با شکست  مطبوعات  مغایر قانون  که  هایش نوشته  میان
  

  :گوید می  هورنیمن.  جی.  بی   
  جرگـه   بـه   از ورود بزانـت   قبـل .  اسـت   هنـد بخشـیده    بـومی   مطبوعـات   تمـامی   به  خاصی  و جسارت  جرأت هند نو    روزنامۀ 

را   افراطـی   هـاي  هافکار و اندیشـ   به  پرداختن  و شهامت  ،  جرأت  من  شخص  تندرو، از جمله  از سردبیران  ، بسیاري نگاران روزنامه
  . نداشتیم

  

   کردنـد، روزنامـۀ    مطالبـه  هنـد نـو      از روزنامـۀ   وثیقه  عنوان به  روپیه 2000  هند مبلغ  قضایی  مقامات 1916  در سال  که  هنگامی
  بـا شخصـیت    کـه   لیسیانگ  بانوي  نفوذ و اعتبار یک  کردن  مخدوش  در جهت " غیرقانونی  گام  یک"  عنوان به  اقدام  از این هندو 

هند   خودمختاري  جنبش  به  اي تازه  و اخیراً جان  آورده عمل هند به  آرمان  به  شایانی  خود خدمات  چشمگیر و رفتار سخاوتمندانۀ
  : نوشت  چنین  روزنامه  این. یاد کرد  است  دمیده

 هنـد نـو      در روزنامـۀ   کـه   مقـاالتی   طی  ها و چه سخنرانیدر   هند، چه  سیاسی  از پیشرفت  در حمایت  بزانت  و صداقت  جسارت 
  .کنند می را محکوم  وي  علیه  حکومت  هند اقدام  و مردم  است  را برانگیخته  همگان  و ستایش  قدردانی  حق نویسد، به می

  

  دولـت . کـرد   را پرداخـت   آن  بزانـت   که کرد مطالبه  جدیدي  و وثیقه  را ضبط هند نو    روزنامۀ  ، وثیقۀ چهار ماه  هند ظرف  دولت
کرد، اما هـر    بازداشت  مدرس  مملکتی  قوانین  با استناد به  اش قطاران از هم  دو تن  همراه  را به  وي 1917  در ژوئن  مدرس  محلی

  تضـعیف   بـراي   را عـاملی   قـاد و آن انت  اش قطاران و هم  بزانت  از آزادي  میل  مدرس   روزنامۀ. ها را در سپتامبر آزاد کردند آن  سه
صدا  تا هم  کار خواست  محافظه  هند و محافل  مقیم  اروپاییان  از جامعۀ  روزنامه  این. قلمدادکرد  محلی  حکومت  اعتبار و موقعیت
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  مـدرس   روزنامـۀ . ندخود وادارک  تجدیدنظر در رویۀ  هند را به  از وزیر مشاور در امور هند بخواهند تا حکومت   میل  مدرسبا  
  هایش تالش  ماندن عقیم  در صورت  و تهدیدکرد که  خود را بیان  هاي وزیر مشاور در امور هند، دیدگاه  به  تلگرافی  با ارسال   میل
تیاگارایـا  .  سـر پـی    حمایـت   توانست  روزنامه  این. خواهدشد متوسل  منفی  مبارزة  ، به سیاسی  اصالحات  از انجام  جلوگیري  براي
وزیـر    براي  تلگرافی   میل  مدرس   روزنامۀ  هاي در تأیید دیدگاه  هندي  شخصیت  این. کند را جلب  غیربرهمن  ، رهبر جنبش چتی

رل زمان  در آن. کرد مشاور در امور هند ارسال دیـدار    در جریـان   وي.  داشـت   را برعهـده    میل  مدرس  روزنامۀ  سردبیري  ولبی  ، ا
  ولبـی . کنـد   مقاومـت   سیاسی  اصالحات  تا در برابر هرگونه  داشت  را برآن  وي  بزانت  خانم  ماجراي  که  گفت  از مدرس  تیگمون

  اش دهـد؛ امـا اگـر نشـریه     نمـی   خرج  به  وسواس  چندان  هایش در مورد نوشته  دلیل همین و به  است  روزنامه  وي  نشریۀ  که  گفت
  بـه   در لنـدن هنـدو      روزنامـۀ   خبرنگار ادبـی   عنوان به  از بازنشستگی  پس  ولبی. کرد تر می خود را آرام  ید لحنبود، شا  نامه هفته

  .داد  خود ادامه  فعالیت
  سـرانجام . شـد   انتخـاب   ملـی   کنگـرة   ریاسـت   آمد به می  حساب  هند به  مردم  رهبر در میان  ترین محبوب  که   بزانت   
  رولت  از قانون  بزانت. کرد بود افول  انداخته  راه به  گاندي  که  همکاري  عدم  و جنبش  با گاندي  اش مخالفت  دلیل به  وي  محبوبیت

(Rowlatt Act)  در   وي. کـرد   دانسـتند حمایـت    ارزش را کامالً بی  برخاستند و آن  شدید با آن  مخالفت  به  گرایان ملی  تمامی  که
 هنـد نـو      در روزنامـۀ   اي مقالـه   طـی   گرفـت  می  سرچشمه  همکاري  عدم  از جنبش  که  آمیزي خشونت  حوادث  اظهارنظر دربارة

  .نهاد  افول  رو به  تدریج شد و به  تبدیل  نامه هفته  به 1929  در سال  روزنامه  این» .داد  جواب  آجر را باید با گلوله  پاره«:  نوشت
هـا   وثیقـه   و ضبط  مطبوعات  ، سرکوب واالباغ  در جالیان 1919  و کشتار سال  در پنجاب  ینظام  حکومت  اعالم  در پی   

در   پنجـاب   ایالـت . نماندنـد   در امـان   گرا نیز از تدابیر سرکوبگرانه ملی  نشریات  معتبرترین  حتی.  گرفت  در سراسر کشور شدت
  خاصـی   قـانون   دادند با استناد به درز می  بیرون  را به  ایالت  این  به  ربوطم  رویدادهاي  که  و خبرنگارانی  فرورفت  مطلق  خبري بی
شـدیداً انتقـاد     از حکومـت   کـه   هـایی  روزنامـه . شـدند  مـی   و مجازات  بود بازداشت  شده  موارد وضع  گونه با این  مقابله  براي  که
.  جـی .  بـی   سـردبیري   بـه    کرونیکـل   بمبئـی    روزنامـۀ . شـد  مطالبه ها از آن  سنگینی  هاي و وثیقه  شده سکوت  کردند، وادار به می

. شـد   حکومـت   خشـم   ، قربانی پنجاب  رویدادهاي  دربارة  تفصیلی  هاي انتشار گزارش  دلیل به  بود که  نشریاتی  از جمله  هورنیمن
  قرار دهـد و همـین    ربط ذي  نسور در اختیار مسؤولینو سا  بازنگري  خود را براي  از انتشار، مطالب  ناگزیر شد قبل  روزنامه  این

. و از هند تبعیدشـد   بازداشت  سردبیر آن  ، هورنیمن سرانجام. بماند  خالی  آن  سرمقالۀ  ستون  هفته  چندین  شد تا براي  امر موجب
انتقـاد از    بـه   کـه  "  خـردي  بـی   اوج "  عنوان  تحت  اي سرمقاله  چاپ  اتهام  ، به تریبیون  ، سردبیر روزنامۀ روي  ، کالینات در پنجاب

شـد و   تعطیـل   حکومـت   از سـوي    کرونیکل  بمبئی   روزنامۀ. شد محکوم  حبس  دوسال  و به  ، بازداشت داشت فرماندار اختصاص
هـزار   پـنج   وثیقـۀ   مـت حکو.  انتشـار یافـت    سانسور شدید، مجـدداً اجـازة    و تحت  وثیقه  عنوان به  هزار روپیه ده  از پرداخت  پس

 هندو    هاي روزنامه. کرد  مطالبه  آن  از مالک  هزار روپیه ده  مبلغ  به  جدیدي  و وثیقۀ  را ضبط مریتا بازار پاتریکا ا   روزنامۀ  اي روپیه
هـزار   ده  پرداخـت   بـه   پنجـاب   رویدادهاي  دربارة  مقاالتی  چاپ  دلیل نیز به  مدرس  چاپ  (Swadeshamitran)  سوادشامیترانو  

  .شدند  ملزم  روپیه
  همپتـون  در بندر سـاوت    میل  دیلی   ، خبرنگار روزنامۀ انگلستان  به  واال باغ  کشتار جالیان  دایر، قهرمان  ژنرال  بازگشت  هنگام

  : دایر گفت. داد انجام  اي مصاحبه  با وي  کشتی  و در عرشۀ
.  داشـتم   فرصـت   ثانیـه  تنهـا سـی    گیري تصمیم  براي.  کنم تیراندازي  ناچاربودم.  داشتم  برعهده  بود که  کثیفی  وظیفۀ  دادم  انجام  آنچه 

  ... .مرا تأیید کردند  اقدام  کردم  در هند مالقات  که  هایی انگلیسی  اما تمامی  است  دهشتناك  دادم انجام  در پنجاب  آنچه  گرچه
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  میـان   بـه   صـحبت   تـراژدي   هر جا از ایـن «:  کرد و نوشت  دایر مخالفت  ژنرال  با اظهارات ایندیا  تایمز آو   ، روزنامۀ باوجوداین
دهـد   پیونـد مـی    فـرد انگلیسـی    یـک   را بـا نـام    واال بـاغ   جالیـان   قصـاب   کـه   وحشتناکی  جز ابراز تنفر از شرایط  آید چیزي می

در   خود منتشرکرد کـه   را از خوانندگان  هایی اتخاذ کرد و نامه  کامالً متفاوتی  وضعم پایونیر    ، روزنامۀ در مقابل» .شود نمی شنیده
  ژنـرال   و همچنـین   اودویر فرمانـدار پنجـاب    سر مایکل  شمشیر افتخار براي  تهیۀ  براي  اعانه  آوري جمع  به  از پیشنهاد مربوط  آن

  از تأسیس  پس. بود شده  حمایت 1857  سال  شورش  خونین  از تکرار حادثۀ  در جلوگیري  آنان  از خدمات  قدردانی  نشانۀ  دایر به
  انگلیسـی   هاي بود، روزنامه  داده  هند را نجات  که  از مردي  تجلیل  براي  لندن   پست  مورنینگ   روزنامۀ  از سوي  خاصی  صندوق
   انگلیشـمن و   پـایونیر     دو روزنامـۀ . واریز کردنـد   صندوق  این  به  پول  اي مالحظه  قابل  هند مبالغ  مقیم  هاي و انگلیسی  ـ هندي
  از هر یـک   هزار روپیه پنج  مبلغ  در کلکته   پست  مورنینگ   خبرنگار روزنامۀ. کردند  حواله  صندوق  این  به  هزار روپیه ده  هر یک

  .کرد حواله  ویژه  صندوق  این  و به  آوري دیگر جمع  روزنامۀ  ینو چند   و غیرنظامی  نظامی  نشریۀو     میل  مدرس   از دو روزنامۀ
.  یاد کـردیم   پنجاب  رویدادهاي  در پی  مطبوعات  سرکوب  از قربانیان  یکی  عنوان به   کرونیکل  بمبئی   ، از روزنامۀ از این  پیش

خـال    پر کـردن   و براي  در بمبئی  کنگره  سرشناس  از رهبران  مهتا، یکی  شاه  سر فیروزه  مالی  با کمک 1913  در سال  روزنامه  این
  بـا گـرایش    زبـان  انگلیسـی   شدند و فاقد روزنامـه  جا منتشر می در آن  ـ هندي   انگلیسی  هاي تنها روزنامه  شهر که  موجود در این
نگـار   روزنامـه   کند و یـک   را فراهم  روزنامه  این  تأسیس  براي  الزم  بودجۀ  سادگی به  مهتا توانست. شد  بود تأسیس  ناسیونالیستی

در قیـد    کـه   روزنامـه   انتشـار ایـن    اول  سـال  سه  مهتا در طول. کرد منصوب  آن  سردبیري  را به  هورنیمن.  جی.  بی  نام  به  انگلیسی
  بـراي   هنـد در مبـارزه    زبان انگلیسی  بوعاتپیشتاز مط  به  سرعت به  روزنامه  این. کرد می کنترل  شدت را به  آن  مشی بود خط  حیات
  اکثر اعضاي  ، که روزنامه  این  مدیرةهیئت   ریاست  ستالواد به  لعل  مهتا، چیمان  از مرگ  پس. شد تبدیل  ناسیونالیستی  آرمان  تحقق

رو شـد   روبـه   متعددي  هاي خود با بحرانانتشار   در طول  روزنامه  این. شد دادند، برگزیده می  رو تشکیل میانه  هاي را شخصیت  آن
  .شد ، سپرده همکاري  عدم  و جنبش  گاندي  سرسخت  از هواداران  ، یکی برلوي.  اي.  اس  به  آن  ادارة  و سرانجام
هنـد و    هـاي  هروزنام  از معتبرترین  یکی  بعدها به  را که  (Leader)لیدر    روزنامۀ 1909  ماالویا در سال  موهان  مادان  پاندیت

  مشـی  خـط   کههندو    روزنامۀ  استثناي به. کرد  آباد تأسیس در اللّه  چینتامانی.  واي.  سی  شد با سردبیري رو تبدیل افکار میانه  ارگان
، سـایر   یافـت  برتـري   ها قرارداشت انگلیسی  مالکیت  تحت  که   میل  مدرس   بر روزنامۀ  علت همین و به  گرفت را درپیش  اي حرفه

در   ، پیوسته رسمی  مجاري  گوناگون  هاي محدودیت  به  و با توجه  سپرده فراموشی دست را به  روزنامه  تجاري  جنبۀ  هندي  نشریات
  .خود بیندیشند  روزمره  و مسائل  مشکالت  ، تنها به آینده  براي  ریزي برنامه  جاي قرار داشتند و ناگزیر بودند به  مالی  تنگناي
. بود  سید حسین  سردبیر آن  کرد و اولین  تأسیس 1919  لکنهو را در سال  چاپ   ایندیپندنت   نهرو روزنامۀ  لعل موتی  ندیتپا
  .از انتشار باز ماند 1923  خود بایستد و ناگزیر در سال  پاي  روي  نتوانست  روزنامه  این

  آن  شد و بعـدها ادارة   هند تأسیس  خودمختاري  حزب  توسط 1918  در سال  (Young India)  هند جوان   نامۀ هفته  در بمبئی
  .شد  سپرده  مهاتما گاندي  به

را    عـدالت    روزنامـۀ  1918  سـال  بـود، در   یافتـه  سـازمان   غیربـرهمن   جنبش  از سوي  ، که عدالت  ، حزب در مدرس   
بعـدها  .  گرفـت   بود، برعهـده   زبردست  اي و نویسنده  خطیب  که  حزب  نایِر، رهبر این.  ام.  را دکتر تی  آن  کرد و سردبیري تأسیس

  .از انتشار باز ماند  عدالت  حزب  قدرت  با افول 1930  در دهۀ   عدالت   نامۀ هفته. شد مودلیار سپرده  راماسوامی. ا  به  آن  سردبیري
  دسـت  گرا به ملی  جنبش  رهبري  نهاد و با افتادن  افزایش هروب  دوره  این  هند در خالل  بومی  هاي نفوذ و اعتبار روزنامه   

  : در بریتانیا گفت  سخنانی  هند طی  بومی  نفوذ مطبوعات  در تشریح  گوکهاله. خود رسید  اوج  به  گاندي
  عـده   شوند، اما همـین  ینفر محدود م  میلیون  یک  کشور تنها به  این  میلیونی 300  جمعیت  هند در میان  کردة اقشار تحصیل  گرچه 

  کنتـرل   عده  این. اندیشند خود نیز می  ناآگاه  برادران  به  خود، بلکه  تنها به  نه  میلیونی قشر یک  این. آید شمار می به  مغز متفکر جامعه
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کننـد و   مـی  تکلم  بومی  هاي نزبا  به  باسواد را که  هندي  میلیون 15  طرز فکر و احساسات  دارند که  دست هند را به  بومی  مطبوعات
  .دهند می  قرار دارند شکل  بومی  هاي روزنامه  تأثیر غیرمستقیم تحت  که  از مردم  دیگري  عده

  

را   فراگیر در کشور، نظر آنـان   هاي ناآرامی  هند دربارة  شاهزادگان  به  خطاب  هایی نامه  لرد مینتو با ارسال 1909  سال  اوت  در ماه
بـارودا    گائکوار، مهاراجۀ  استثناي به  بومی  هاي ایالت  حکام  چیرول  نوشتۀ  به. جویا شد  خطر مشترك  علیه  مشترك  کاريهم  براي
از   بـومی   مطبوعـات   تجلیـل   امر به  بود و همین  داده  پاسخ  فرماندار کل  درخواست  به  با سردي  چندانی  ابراز نارضایتی  بدون  که
  اکثـر فرمانروایـان  . هـا را تأییـد کردنـد    با ناآرامی  مقابله  براي  تدابیر پیشنهادي  تمام  صدا و با قاطعیت یک  همگی منجر شد،  وي

کشیدند  ها پیش ناآرامی  به  بخشیدن  پایان  خود براي  را در صدر پیشنهادهاي  بومی  هاي مجوز انتشار روزنامه  کنترل  موضوع  بومی
  ایـن   کـه   اسـت   یـادآوري   بـه   الزم. آیـد  شـمار مـی   بـه   و فرمانبرداران  فرمانروایان  بین  روزافزون  شکاف  عامل ها اعتقاد آن  به  که

  حیـدرآباد، بـراین    ، فرمـانرواي  نظـام . شـد   ، عنـوان 1910  در سـال   مطبوعات  قانون  و اجراي  از تدوین  پیش  پیشنهادها چند ماه
  خبر انتشار یافتـه   تکذیب  ها رسماً به آن  کند که می  ایجاب  مطبوعات  آمیز از سوي و اغراق  اساس یب  انتشار اتهامات  بود که عقیده

  بـه   ، با توجـه  مطبوعات  اساس بی  در برابر مطالب  ، سکوت اعتقاد وي  به. وادار شوند  صالحدید حکومت  بر اساس  آن  یا اصالح
  وي.  نیسـت   مصـلحت   بـه   از ایـن   کشـور، بـیش    اخبار و تحوالت  به  عموم  مندي عالقهو   مردم  در میان  باسوادي  گستردة  سطح

  هنـد، یـا ایجـاد تنفـر علیـه       بـومی   و مـردم   اروپاییان  بین  ایجاد دشمنی  ها در جهت از روزنامه  برخی  که  داشت  عقیده  همچنین
  سـاختگی   انتشـار خبرهـاي    بـه   شـده  حسـاب   اي گونـه  ، عمـداً و بـه  و زود بـاور   اقشار ناآگاه  در میان  اش و کارگزاران  حکومت
  .ورزند می مبادرت
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8  
   گاندي  انقالب

  
. هنـد تأثیرنهـاد    بـر مطبوعـات    هماننـد اکسـیري    ملـی   جنـبش   رهبـري   گـرفتن  دسـت  هند و به  سیاسی  بر صحنۀ  گاندي  تفوق 

  مطبوعـات . برداشـتند   هنـد گـام    گـراي  ملی  نیروهاي  دوشادوش  آزادي  کسب  یز برايآم مسالمت  گرا در مبارزة ملی  هاي روزنامه
  گانـدي   نـداي   به  در پاسخ  که  و مرد هندي  ها زن میلیون  و اندوه  ها، پیروزي و مجازات  ها، محاکمات ها و شادي گرا در رنج ملی

  نـوع  کشـور از هـیچ    ایـن   هند نیز همانند مـردم   مطبوعات. بودند  سهیم کردند  را تجربه  انگلیسی  حکام  هاي بارها و بارها زندان
موجـود در    هـا و تجهیـزات   سـالح   ها از تمـامی  آن  و نابودي  سرکوب  براي  که  بیگانه  نورزیدند و در برابر حکام  دریغ  فداکاري
  .فرود نیاوردند  بردند سر تسلیم می خود بهره  هاي زرادخانه

  از هـر مـوج    هـا پـس   دیگـر از آن   شدند، اما بسیاري  حذف  مطبوعات  از صحنه  همیشه  پرشور براي  هاي زنامهاز رو  بسیاري
و   تیـره   هـاي  هـا نیـز شـب    از روزنامـه   بسـیاري . سر برآوردنـد   از بستر مرگ  تر از همیشه ، بار دیگر سرزنده و تعطیلی  سرکوب
  .گرفتند  را جشن  آزادي  دم ، سپیده را از سر گذراندند و سرانجام  نابوديکردند و خطر   را سپري  هولناکی  هاي کابوس

  و تـاب   تـب . هنـد بـود    مطبوعـات   و عصـر طالیـی    هندي  نگاران روزنامه  براي  لحظات  آورترین ، شادي آزادي  صبح  دمیدن
نیـز تـا     بعد از پیروزي  هاي هند و سال  مردم  ارزاتمب  هرگز در تاریخ  میهن  مام  آزادي  براي  کامل  و از خودگذشتگی  گرایی ملی
. شـود   هنـد بـا طـال حـک      بخش آزادي جنبش  باید در تاریخ  نگاران ها و روزنامه روزنامه  از این  بسیاري  نام. حد شدید نبود  این

  .دخواهندبو  در یادها زنده  خود همیشه  هاي و فداکاري  رشادت  دلیل ها نیز به از آن  بسیاري
هنـد در    مطبوعـات . بـود   وي  بالمنازع  و رهبري  گاندي  هاي از پیام  هند آکنده  مطبوعات 1947تا  1919  هاي سال  در فاصلۀ

  . تاخت می پیش خود به  ناجی  فرماندهی  تحت  بود که  ها همانند ارتشی سال  این
  بـراي   که  ملی  کنگرة  برداشتند و پیشاپیش گام  ملی  رهبران  در دست  دست  بیستم  قرن  و اوایل  نوزدهم  هند در قرن  مطبوعات

. دادنـد  ادامـه   خـارجی   حکـام   علیـه   مبارزه  به  با کنگره  متفاوت  هاي و شیوه  کرد، با اهداف می  تالش  مردم  سیاسی  آگاهی  ارتقاي
  تـأثیر فراگیـري    مطبوعات. شد بود محدودمی  اندك  شان هعد  که  کرده تحصیل  طبقات  هند تنها به  و نفوذ مطبوعات  فعالیت  دامنۀ

  بیگانـه   حکـام   علیه  مبارزه  سمت  ها را به تر توده بیش  کردند تا هرچه می  گرا تالش ملی  جنبش  هند نداشتند و رهبران  در جامعۀ
،  سیاسـی   صـحنۀ   بـه   فا کرد، اما با ورود گانديهند ای  مردم  در افکار سیاسی  گرایی واقع  در تعالی  مهمی  نقش  تیالك. کنند جلب

  .پدیدآمد  در افکار و رفتار مردم  انقالبی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  15875- 6597: صندوق پستی 11خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  asanhe.orgrEmail:info@          neh.orgwww.rasa        88730477: دورنگار 88730413، 88735439: تلفن

101 

. یافتنـد   اي العـاده  فـوق   و جسـارت   نیـز جـرأت    سرزمین  این  ، مطبوعات سیاسی  در صحنۀ  گاندي  قدرت  گیري با اوج  همراه
در   کـه   بیگانـه   حکـام   یافتنـد و بـراي    شدیدتري  شدند، لحن هند منتشر می  بومی  هاي زبان  به  که  هایی آن  ویژه هند، به  مطبوعات

  .آمدند می  حساب به  بودند، تهدید بزرگی  هند مواجه  تر در مطبوعات آرام  با لحن  پیشین  هاي دوره
  : است  کرده  بیان  رامارائو چنین  راکی  سؤال  این  بود؟ پاسخ  چه  گاندي  معجزة   
عد جدیدي  زمان  مردم  به  گاندي  وجـود گانـدي    نگار از شمع روزنامه  عنوان ما به. کار  به  بود از اشتیاق  عبارت  بخشید و آن  خود ب  

  کردند و نمودار ارائـۀ  را در سراسر هند منتشر می  وي  هاي پیام  اي گردونه  همچون  که  مطبوعات  به  گاندي.  کردیم می  پرتو دریافت
  ثبـت   کابینـه   هـا و جلسـات   را در کنفـرانس   اش و سـخنان   اجتمـاع   را در صحنۀ  شدند و مبارزات می  او تلقی  هاي یشهافکار و اند

  کتـاب   یافـت   تغییر نام  (Harijan)  هاریجان   روزنامۀ  بعدها به  که   هند جوان  روزنامۀ. بخشید  خاصی  کردند، اعتبار و اهمیت می
.  گـرفتیم  مـی   عیـار الهـام    تمـام   فداکاري  و شکوه  خود و بلندپروازي  هاي ها و اندیشه آرمان  در راه  از آن  هشد ک می  ما تلقی  مقدس
  حـس   نـوعی   آن  و مطالعـۀ   گـرفتیم  برمـی   و زاد راه  توشه  ما هر روز از آن  بود که  آسمانی  مائدة  همانند یک    هند جوان   روزنامۀ
  و سـربلندي   ، انگیزه خلوص  بود که  اي ماوراءالطبیعه  نیروي  گاندي. کرد در ما ایجادمی  در زندگی  متعالی  اهداف  و داشتن  قهرمانی

  مـا مـأموریتی  . بـود   سـرگرمی   فراتـر از یـک    نگاري ما روزنامه  براي.  گرفتیم  خود را جدي  نگاري ما کار روزنامه. آورد می ارمغان به
  .شدند می تلقی  پرستانه میهن  اهداف  به  یافتن دست  مفید و ارزشمند براي  ها ابزاري و روزنامه  داشتیم  برعهده

  

شـد   منتشـرمی   و در بمبئـی   اداره  دوآرکـاداس   جامنـاداس   توسـط   را کـه    هنـد جـوان     روزنامـۀ   کنتـرل  1919  در سـال   گاندي
  باید دنبـال   روزنامه  یک  را که  اهدافی  گاندي. را منتشرکرد  (Navjivan)  ناوجیوان   نام  به  اي نامه هفته  و در ضمن  گرفت دست به

  : است کرده بیان  گونه کند این
در   مناسـب   هاي و انگیزه  احساسات  تهییج  روزنامه  هدف  دومین.  است  آن  و تبیین  مردم  احساسات  ، درك روزنامه  هدف  نخستین 

بـا    مردم  که  است  ها و نواقصی کاستی  شجاعانۀ  خود قرار دهد بیان  هاي فعالیت  باید سرلوحۀ  هروزنام  که  هدفی  سومین  است  مردم
  .اند گریبان به ها دست آن
  

  ، بر نکـات  در مدرس هندو    یادبود کاستوریرانگا ایانگار، سردبیر روزنامۀ  از پیکرة  برداري پرده  در مراسم 1925  در سال  گاندي
  : گفت  وي. زیدتأکید ور  فوق

  وي.  ساخت  غنی  نگاري خاطر روزنامه را به  نگاري ، اما او روزنامه کردم نمی  عیار نگاه تمام  طلبی اصالح  عنوان ایانگار به  هرگز به  من 
  هسـت   کـه   گونـه  همـان  را باید  افکارعمومی  رهنمود بپردازد، بلکه  ارائۀ  از حد به  نباید بیش  ویژگی  این  حفظ  براي  معتقد بود که

  در صحنۀ  تغییري  هرگاه  یاد دارند که کردند قطعاً به می را دنبال هندو    روزنامۀ  هاي اخبار و سرمقاله  ستون  که  کسانی. کند  منعکس
هـا نیـز در    ید سـرمقاله وز باد می  که  از هر طرف  کرد و در واقع نیز تغییر می  روزنامه  این  هاي داد، سرمقاله می کشور روي  تحوالت

اگـر او  .  نـدارم   اعتقـادي   چنـین   کننـد، امـا مـن    تلقـی   ضـعف   نقطۀ  عنوان را به  ویژگی  این  شاید برخی.  یافت تغییرمی  جهت  همان
خـود    خـاص   هـاي  دیـدگاه   تبلیـغ   کـار بـه    پیامـدهاي   به  توجه  باید بدون را ایفاکند، می  طلب اصالح  نقش  همانند من  خواست می

و   افکـارعمومی   نگـار درك  روزنامـه   اصلی  وظیفه.  خود نیست  شخصی  هاي دیدگاه  تبلیغ  نگاري روزنامه  اصلی  اما وظیفۀ... بپردازد
  .ودمانند ب بی  نگاري ، روزنامه زمینه  ایانگار در این  ، آقاي اعتقاد من  به.  ، است و وحشت  ترس  از هرگونه  ، فارغ آن  کردن  منعکس

  
  دیگـران   هـا بـراي   از آن  پیـروي   بود کـه   کرده  خود تعیین  براي  ناپذیري و انعطاف  دقیق  سردبیر، معیارهاي  یک  عنوان به  گاندي 

  روي  اشـتراك   از حـق   باید با درآمـد ناشـی    کرد و معتقدبود روزنامه می خودداري  اش در روزنامه  آگهی  از چاپ  وي. دشوار بود
بـر    روزنامـه   تعطیلـی   کرد و اعتقاد داشت نمی خود تحمل  انتشار روزنامۀ  را در راه  محدودیتی  نوع هیچ  گاندي. د بایستدخو  پاي
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   نـاوجیوان    نامۀ و هفته   هند جوان   روزنامۀ  سرکوب  شایعۀ  وقتی. دارد ترجیح  مطبوعات  آزادي  به  دولت  در برابر تعرض  تمکین
  : نوشت   هند جوان   در روزنامۀ  ها بود، گاندي بر سر زبان  دولت  از سوي)  و گجراتی  هندي  هاي زبان  به(

  تالش  منتهاي. پردازند می  و آشتی  صلح  تبلیغ  تنها به  دو نشریه  این  که  گویم می  صراحت به  من. باشد  اساس بی  شایعه  این  امیدوارم 
  آن  اصـالح   و بـه   کنـیم  مـی   را پیگیـري   اشـتباهی   هرگونه.  ندهیم  ارائه  خوانندگان  به  جز حقیقت  تا چیزي  آوریم می عمل خود را به

  کننـد و اگـر هـم    نمـی   دریافـت   حقـوقی   گونـه  هـیچ   دهنـد کـه   مـی  تشکیل  را اکثراً داوطلبانی  روزنامه  اندرکاران دست.  پردازیم می
یـا در    باز گردانده  خود مشترکان  به  طریقی  به  دو نشریه  از این  درآمد ناشی. کند ا را میه آن  امرار معاش  کنند، تنها تکافوي دریافت

  اما تعطیل. شد  ها متأثر نخواهم روزنامه  این  شدن از تعطیل  که  ادعاکنم  توانم نمی  من. شود می  صرف  اجتماع  حال  مفید به  هاي زمینه
  قطـاران  و هم  از دوستان  همگی  دو نشریه  این  چاپ  و مسؤوالن  ناشران.  است  اي ار بسیار سادهک  حکومت  براي  روزنامه  یک  کردن

بسـپارند و    وثیقه  هایمان انتشار نشریه  ادامۀ  خواهد تا براي ها می از آن  دولت  که  است  ها تنها در مواقعی با آن  من  تماس. ما هستند
  مـن   هاي فعالیت  دربارة  که  هر نظري  حکومت  که  باورم  ها براین روزنامه  در ادارة.  است  مواجه  یلیبا خطر تعط  روزنامه  که  مواقعی
و   ارزش  من  براي  کنم نمی  را تبلیغ  و حقیقت  محض  خشونت  جز عدم  ها چیزي روزنامه  در این  که  دلیل  این  به  باشد، باز هم داشته

  . است  اعتبار قائل
  

  گـروه   خـاطر آن  را به  وظیفه  اما ناگزیر بود این. بود  ناراضی  داشت  را برعهده  زبان انگلیسی  نشریۀ  یک  سردبیري  از اینکه  گاندي
  :نویسد مورد می  در این  گاندي. بگیرد  دانستند برعهده نمی  هندي  زبان  هند که  جنوب  از ساکنان
    هنـد جـوان     در روزنامـۀ   اي مقالـه   طـی   وي.  نداشـت   اي جاذبـه   هیچ  من  براي  زبان نگلیسیا  نشریۀ  یک  سردبیري  بگویم  صادقانه 

  آن  زمـان   کـنم  فکرمـی .  کـنم  نمـی  استفاده  نحو احسن  به  خودم  از وقت  نگاري روزنامه  حرفۀ  به  با پرداختن  کنم می  احساس:  نوشت
بسـیار    را تنها گـروه   زبان انگلیسی  هاي روزنامه... .  کنم  گیري کناره  مدرس  در ایالت   وانهند ج   روزنامۀ  از سردبیري  که  فرارسیده
  بـا مـردم    اسـت   نشده  اجباري  دوم  زبان  عنوان کشور به  در مدارس  هندي  زبان  که  تا زمانی... . خوانند هند می  از جمعیت  معدودي
تواند از  نمی  را که  اي روزنامه  حاضر نیستم  من. برقرارکرد  ارتباط  انگلیسی  زبان  ، باید به رسمد  در ایالت  ویژه هند، به  کردة تحصیل
   هنـد جـوان     روزنامۀ  گاندي  نوشتۀ  به(باشد  داشته  مشترك 2500  کم دست  ، مگر آنکه کنم  خود بایستد اداره  پاي  روي  مالی  لحاظ
    هند جوان   انتشار روزنامۀ  ادامۀ  اگر خواهان  که  کنم  خود خاطرنشان  تامیل  دوستان  باید به).  تداش  مشترك 1200تنها   زمان  در آن

  .برسانند  الزم  حداقل  را به  روزنامه  مشترکان  هستند باید عدة
  

  تیـراژ ایـن    تـوان  کننـد، مـی   اريهمک  چاپخانه  مسؤوالن  دارد و چنانچه  هزارمشترك 12   ناوجیوان   روزنامۀ  افزاید که می  گاندي
  .داد  هزار افزایش 20را تا   روزنامه

  هـزار نسـخه   45  بـه   سـرعت   ب  مـورد بـود، زیـرا تیـراژ آن     بـی    هنـد جـوان     روزنامـۀ   در مورد سرنوشـت   گاندي  هراس
  محـدودیتی   گونـه  هیچ  وکنار هند بدون وشهدیگر در گ  هاي از روزنامه  در بسیاري  روزنامه  در این  گاندي  هاي مقاله.  یافت افزایش

انتشـار افکـار و     بود که  عقیده  براین  گاندي.  یافت در هند انتشار می  دیگري  هرکس  از نوشتۀ  بیش  گاندي  هاي نوشته. شد می نقل
مقـدور    مطبوعـات   ر از طریـق امـ   ایـن   و چنانچه  برخوردار است  خاصی  کشور از اهمیت  نقاط  ترین در دور افتاده  هایش اندیشه

  : خود نوشت  هاي از مقاله  در یکی  گاندي. کشور برساند  نقاط ' اقصی  به  دستنویس  صورت خود را به  نباشد، باید پیام
  کـه   اقعیمـو   دهنـد و حتـی    خـود راه  بـه   ها نباید هراسـی  روزنامه.  کنیم  ابداع  هایی خود شیوه  هاي انتشار افکار و اندیشه  باید براي

  شـان  در انعکاس  آن  پیامدهاي  به  توجه  ، بدون مطبوعات  از آزادي  دفاع  براي  دانند، بازهم خود می  هاي دیدگاه  را مخالف  اي اندیشه
خـود    مطالب  سادگی تواند به باشد، می  کشور در سر داشته  هاي سامانی نابه  براي  اي چاره  راه  با افکار بکر که  هر سردبیري. بکوشند
  تکثیرکنند و سرانجام  دستنویس  صورت را به  نوشته  از این  ها نسخه توانند ده نفر می  چندین  آن  کند و در پی  کاغذ منعکس  را روي
از   وحشت  بدونها  روزنامه  تمام  سردبیران  امیدوارم. نفر بخوانند هزاران  بلند براي  ها را با صداي نوشته  توانند این دیگر می  گروهی
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  از اشاعۀ  که  اي روزنامه  ادارة. شود می محسوب  گناه  افکارشان  داشتن نگه  پنهان  افکار خود بپردازند، چون  اشاعه  به  مطبوعات  قانون
  داشـتن  نگـه   پنهان  براي  از سردبیران  درخواست.  نیست  و انرژي  وقت  جز هدردادن  کند، چیزي می خود جلوگیري  افکار سردبیران
  . است  غرض  نقض  در واقع  هایشان افکار و اندیشه

  

  : نوشت  اي در مقاله  اندیشه  همین  و تبیین  در تبلیغ  گاندي  
  تـوان  ، نمـی  اسـت  نشـده  بند کشـیده  به  که  دارد، تا زمانی گفتن  براي  حرفی  که  سردبیري  هاي افکار و اندیشه  از اشاعۀ  اعتقاد من  به 

  بیاییـد اسـطورة  . برسـاند   اتمـام   خود را بـه   تواند کار ناتمام می  قیدوبندها، سردبیر روزنامه  شدن  برطرف  محض به. کرد  گیريجلو
  ما هسـتند در واقـع    هاي تکثیر نوشته  آمادة  که  ما و کسانی  مشتاق  ما و دوستان  قلم.  بشکنیم  را درهم  سربی  و حروف  چاپ  ماشین

خـود    خواهانـۀ  افکـار آزادي   ترویج  براي  سربی  و حروف  چاپ  ماشین  بیایید از این... . آیند می  حساب به  چاپ  ماشین  خود نوعی
کـار    تحریـر و هـر مرحلـۀ     هـاي  ماشـین   پیوند میان  هر نوع  خود که " پدرساالرانۀ  حکومت"  بیایید در برابر اقدامات.  کنیم استفاده
  حلـی  راه  دسـتنویس   روزنامـۀ   کـه   کـنم  مـی  اعتراف.  ندهیم  خود راه به  هراس  است  درآورده  نظر و کنترل تحترا   چاپ  هاي ماشین

هـا   و چاپخانـه   از مطبوعـات   از حمایـت   خودداري. بخشید را تحقق  آن  توان می  و قهرمانی  تنها در عصر حماسه  که  است  متهورانه
بایـد   از هـر اقـدامی    قبـل   مطبوعـات   آزادي  بازیافتن  براي. شود  متوقف  همیشه  براي  طبوعاتو انتشار م  خواهد شد تا چاپ  سبب

را   طلبانـه  اسـتقالل   جنـبش   اصلی  هدف  مطبوعات  و آزادي  اجتماعات  ، آزادي بیان  آزادي  بازیابی.  شویم متوسل اجتماعی  نافرمانی به
  .دهد می  تشکیل

  

از   خـاطر وحشـت   جرائد بـه   سردبیران«:  خودگفت  هاي از سخنرانی  در یکی  وي. بود مخالف  شدت به سانسور  با هرگونه  گاندي
  قـوانین   در مجموعـۀ   قوانین  ترین از تیره  را یکی  مطبوعات  قانون  وي» .اند کرده مرا حذف  اظهارات  نکات  ترین سانسور، برجسته

  :کرد  بر هند توصیف  حاکم
  هـاي  از مجـازات   تـرس   دلیـل  بـه   نگـاران  روزنامـه .  اسـت   بازداشـته   و تحرك  هند را از پویایی  و جامعۀ  نگاران نامه، روز قانون  این

ما   هاي روزنامه... . کند کشور را تهدیدمی  تمامی  بیماري  اند و این شده متوسل  رمز و اشاره  زبان  ، به مطبوعات  در قانون  شده تصریح
مفید   مطلب  صفحه  انتشار یک  تنها به  است  بهتر آن. مفید منتشرکنند  درصد مطالب  و تنها یک  بیهوده  درصد مطالب  نباید نود و نه

  .کنند اجتناب  فایده بی  مطالب  اکتفا و از چاپ  و خواندنی
  

و   سـاده   ، از کلمـات  در جامعـه  خـود   هـاي  افکـار و اندیشـه    و تـرویج   اشاعه  براي  وي. اما نافذ بود  ساده  گاندي  نگارش  سبک
. کـرد  مـی   خودداري  و پیچیده  مبهم  و کلمات  گزید و از کاربرد جمالت برمی  ها را با وسواس واژه. کرد می استفاده  کوتاه  جمالت
  اش مقـاالت   انخود را با خوانندگ  درونی  هاي و اندیشه  و احساسات  نوشت می  خود مطلب  مخاطبان  وجود براي  با تمام  گاندي
هـا نفـر در    میلیـون .  انگیخـت  برمـی   شـدت  را بـه   مخاطبـان   ، احساسـات  مطالب  و بیان  نگارش  شیوة  همین.  گذاشت می  در میان
  مطالـب   خـود تنهـا بـه     هـاي  مقاله  در نوشتن  گاندي. او را بخوانند  هاي ها و نوشته کردند تا پیام می  وکنار هند روزشماري گوشه

. داد می شد پاسخ می  ارسال  برایش  که  هایی نامه  به  تمام  با دقت. کرد می ها را نقد و بررسی مقوله  انواع  کرد، بلکه اکتفا نمی  سیاسی
  .بود نمایان  خوبی به  هایش هند در نوشته  اقشار جامعۀ  فقیرترین  به  و توجه  ، نجابت ، بشردوستی ، احساسات عواطف
در   کـه   ، گاندي افراد پلیس  آباد توسط در اللّه  تظاهراتی  نهرو، در جریان  ، مادر جواهر لعل رانی  سوآروپ  و شتم  ضرب  درپی

  : نوشت  و مهادو دساي  پاتل  سردار واالهبهاي  به  خطاب  اي برد در نامه سر می به  در زندان  زمان  آن
  امر خشم  ، اما همین قرار گرفت  افراد پلیس  و جرح  طور غیرعمد مورد ضرب به)  در پنجاب  رهبر کنگره  راي  الال الجپات(  الالجی

در   اما مردم.  است عمد بوده  از روي  وي  و شتم  و ظاهراً ضرب  است نهرو رسیده  مادر جواهر لعل  نوبت  اکنون.  را برانگیخت  مردم
  ؟ است  اظهارنظر نکرده  حادثه  در مورد اینلیدر      آیا روزنامۀ. ندا نداده  از خود نشان  مناسب  رویداد هنوز واکنشی  این  قبال
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  . اعتنایی بی  کرد، اما در نهایت  را منعکس  حادثه  اینلیدر  :   نوشت  گاندي  نامۀ  به  در پاسخ  پاتل
نهـرو    مادر جـواهر لعـل    و جرح  ربض  حادثۀ  در قبال  آن  و واکنش  انعکاس  از نحوة لیدر    روزنامۀ  مقالۀ  با خواندن  گاندي

  :طور اظهارنظر کرد اینلیدر     در مورد روزنامۀ  گاندي. آمد  خشم  به  پلیس  توسط
سـردبیر    کنند و به می توصیف  ارزش بی  اي را نشریه لیدر   روزنامۀ  نگاران از روزنامه  چرا برخی  که  شدیم  متوجه  امروز صبح  همین

  .اند داده " یزمین سیب"  لقب  آن
  

را   همکـاري   عـدم   تاگور جنبش. آمد نظر پیش و اختالف  تاگور شاعر نامدار جروبحث  و رابیندرانات  گاندي  میان 1921  در سال
 نقـد جدیـد     در نشـریۀ   اي تـاگور در مقالـه  .  پرداخـت   انتقـاد از آن   کرد و به  معرفی  بود استبداد فکري  انداخته  راه به  گاندي  که

(Modern Review)   نوشت  گاندي  رهبري  تحت  در مورد جنبش :  
  مبـارزه   در ایـن   شـرکت   کشور بایـد بـراي    معنوي  نیروهاي  از تمامی. فرد باشد به هند نباید متکی  مردم  مبارزة  چون  بزرگی  آرمان 

بایـد    دهنـد، سیاسـتمداران   آمـوزش   مردم  باید به  تربیت و  تعلیم  پیدا کنند، متخصصان  عملی  هاي باید راه  اقتصاددانان. شود دعوت
  .واردآید  نباید بر روشنفکران  فشار آشکار و پنهانی  نوع هیچ. درآورند گردش اقتصاد را به  چرخ  کنند و کارگران مبارزه

  

  :داد  پاسخ  تاگور چنین  مقاله  به   هند جوان   در روزنامۀ  اي در مقاله  گاندي
  تصور شاعر، اطاعت  برخالف  امروزه  که  ، اما باید بگویم موافقم  و نظارت  هوشیاري  تاگور در مورد نیاز به  مطالب  تمامیبا   گرچه 

  بـه   شـاعر بـا توجـه   .  ام کـرده  دعـوت   و منطـق   عقـل   را بـه   بارها و بارها مردم  تاکنون  من. در هند وجودندارد  گسترده  کورکورانۀ
مـا    زدة حیرت  در برابر چشمان  وي.  خواهد تا همانند او بیندیشیم کند و از ما نیز می می  زندگی  خود در آینده  ۀشاعران  وخوي خلق

بـا    پرنـدگان   این  هاي در رگ. دهند سرمی  شادي  نغمۀ  با پرواز خود در آسمان  بامدادان  کند که می ترسیم  از پرندگان  تصویر زیبایی
  کـه   روسـت  آیـد و از ایـن   درمـی   گـردش   به  اي تازه  ، خون شبانگاهی  و با استراحت  است  فراهم  رروز برایشانه  که  اي و دانه  آب
  از فـرط   کـه   بینم را می  پرندگانی  در برابر دیدگانم  اما من. کنند  سرایی نغمه  خود در آسمان  در پرواز بامدادي  بال  توانند با فراغ می

  تر و فقیرتـر از روز قبـل   هند هرروز گرسنه  در زیر آسمان  بشري  پرندگان. بازکنند  خود را از هم  ستند بالهايقادرنی  حتی  گرسنگی
  شـرایط   ایـن . دهنـد  نمـی   تشـخیص   و روز را از هم  شب  فقر و نداري  هند از فرط  ها نفر از مردم میلیون. شوند بیدارمی  از خواب

اشـعار از    با خواندن  توان هند را نمی  گرسنۀ  مردم. برد پی  آن  عمق  کرد تا به باید تجربه  عاجز است  آن  از تشریح  قلم  دردآور را که
هـا را   آن  خـوراك   کسـی .  اسـت   الیمـوت   قـوت   دارنـد و آن  شـعر عالقـه   یـک   تنها بـه   گرسنه  مردم. رهانید  گرسنگی  درد جانکاه

  .کرد  امرار معاش  توان می  که  است  جبین  تنها با عرق. کار کنند  شان معاش  تأمین  يها ناگزیرند تا خود برا آن. کند نمی تأمین
  

   هنـد جـوان     از یکـدیگر در روزنامـۀ    زمـانی   بـا فواصـل    آمیـز، کـه   تحریـک   مقالـۀ   سه  نوشتن  اتهام  به 1922  در مارس  گاندي
  در جـرم   معاونـت   اتهـام   نیز به   هند جوان   بانکر ناشر روزنامۀ  کار لعلشان. شد  محکوم  زندان  و به  بود، محاکمه  رسیده چاپ به

  کـردن  مخـدوش  "  بـا عنـوان   1921در سـپتامبر    مقـاالت   رشته  از آن  مقاله  اولین. شد محکوم حبس و به  محاکمه  با گاندي  همراه
خود را   اقدام  کند و پیامد این را تحریک  داند تا مردم خود می  فۀکرد وظی علناً اعالم  مقاله  در این  گاندي. رسید چاپ به "  وفاداري
،  زبـان   تـرین  ساده  به  گاندي  مقاله  در این. منتشر شد  سال  در دسامبر همان " آن  حل معما و راه"  با عنوان  دوم  مقالۀ. پذیرد نیز می
  بـه   در دادن  تـن   را به  حکومت  خواهیم و می  را داریم  حکومت  يما قصد برانداز«:  نوشت  گاندي. کرد را تشریح  براندازي  شیوة

 "  با عنـوان  1922  شد در فوریه می  محسوب  حکومت  علیه  حمله  شدیدترین  که  مقاله  سومین» . وادارکنیم  مردم  و ارادة  خواست
از   مفـادي   برومفیلد با اسـتناد بـه    شد و قاضی  شناخته  رممج  مقاالت  این  با نوشتن  در ارتباط  گاندي. شد  چاپ "ها  یال  لرزاندن
  .کرد  محکوم  زندان  سال شش  را به  بود، گاندي شده محکوم  آن  نیز طبق  تیالك  ، که قانون
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آبـاد    را در اللّـه   نهـرو آن   لعـل  مـوتی   پانـدیت   کـه (  ایندیپنـدنت    ، سردبیر روزنامۀ سیدحسین  درخواست  به  در پاسخ  گاندي
  شـرح   ایـن   بـه   ، پیـامی 1919  سـال   فوریـه  9در   روزنامـه   آغاز انتشار این  مناسبت  به  پیامی  ارسال  ، براي.)بود  کرده  گذاري پایه

  :فرستاد
ایـد   کـرده  نتخابا  آن  براي  که)  استقالل=     ایندیپندنت(   نامی  ، شایستۀ روزنامه  محتواي  شما امیدوارم  براي  موفقیت  آرزوي  ضمن

. پایبند بدانیـد   حقیقت  بیان  به  ، خود را عمیقاً نسبت و استقالل  طرفی بی  بر حفظ ، عالوه مطالب  در بازگوکردن  باشد و نیز امیدوارم
  و اسـتدالل   منطق  ايج  و به  افسانه  به  حقیقت  بیان  جاي  ، به دیگران  هاي خود همانند روزنامه  هاي در روزنامه  مواقع  ما در بسیاري

بـانفوذ و    اي نشـریه   بـه    ایندیپندنت  روزنامۀ  بر شمردم  که  هایی از لغزش  جستن  با دوري  امیدوارم.  پردازیم و هیاهو می  جنجال  به
  .شود  تبدیل  مردم  آموزش  براي  ابزاري

  

   سـردبیر روزنامـۀ    شـد کـه    بعدها معلوم«: افزاید می  است  کرده لنق  از وي  گاندي  دربارة  را در کتابی  مطالب  این  که  مهادو دساي
  مـالی   بـا بحـران    نشریه  این  که 1921  در سال  اما سرانجام.  برخوردارنیست  گاندي  انتشار پیام  براي  الزم  از شهامت   ایندیپندنت

  و بـاال بـردن    تبلیغ  براي 1921  در سال  نویسد که خود می  امۀجایاکار در زندگین. آر.  ام.  شتافت  آن  نجات  به  رو شد گاندي روبه
آمـد و   اش دیـدن  نهرو بـه   لعل بعد موتی  هفته. قرار داد  در اختیار گاندي  هزار روپیه 25  مبلغ  به  چکی  (Khadi)  خادي  محبوبیت

   ایندیپنـدنت   روزنامـۀ   مـالی   مشـکالت   به  است هگذاشت  در اختیارش  که  خواهد با پولی می  ، گاندي رضایت  در صورت  که  گفت
  :نویسد جایاکار می. دهد  سروسامان
  ام داده  گانـدي   بـه   آنچـه   گفـتم   ، اما در پاسخ شدم  متعجب  درخواست  ، از این روزنامه  این  مالی  از ابعاد مشکالت  خبري بی  دلیل به

، در  اسـت   قیدوشـرط  بـی   اي هدیـه   گانـدي   به  پرداختی  پول  چون.  ندارم  آن  رفمص  بر نحوة  در نظارت  و اصراري  است  هدیه یک
را   گانـدي   بـه   پرداختـی   پول  تمامی  که  یافتم بعدها اطالع. برساند مصرف را به  داند آن می  خود صالح  که  هرطریق تواند به می  نتیجه

  . است بلعیده   یندیپندنتا   و گرسنۀ  بضاعت نیازمند، بی  روزنامۀ
  

  بارهـا بـا سـردبیران     گفـت  بعـد خـواهیم    در فصـل   که  گونه و همان  گذاشت  هند برجاي  بر مطبوعات  اي العاده تأثیر فوق  گاندي
 و  مباحـث   تنـوع .  پرداخـت   مجادله  کرد به می ها را اداره آن  که  نشریاتی  ، یا از طریق حضوري  در دیدارهاي  مختلف  هاي روزنامه
شـد تـا    مـی  سـبب   مطالب  در بیان  وي  العادة خارق  شد و شیوه منجرمی  اجتماعی  هاي ایجاد بحث  کرد، به می دنبال  وي  که  مسائلی
  : است  نوشته  گاندي  دربارة  از نویسندگان  یکی. برخوردارشوند  اي العاده فوق  از اهمیت  جاري  ها و مجادالت بحث

  جـان   گانـدي   هاي انگیز فعالیت حیرت  و ماهیت  مردم  با تودة  ارتباط  برقراري  به  ، اشتیاق مطالب  سادة  بیاندر   ، نبوغ آگاهی  وسعت
  بومی  هاي و روزنامه  زبان انگلیسی  هاي در روزنامه  مقاالت  نوشتن  به  وي  از هواداران  بسیاري. هند دمید  در کالبد مطبوعات  اي تازه

. جـا منتشرنشـود   در آن  محلی  اي روزنامه  از کشور بود که  اي تر نقطه نهاد و کم بالش  روبه  بومی  نگاري روزنامه  حرفۀ. شدند تشویق
  .دایر کردند  هایی ، روزنامه کنگره  خود و حزب  هاي افکار و اندیشه  و ترویج  تبلیغ  براي  کنگره  و ملی  محلی  رهبران  تقریباً تمامی

  

  : گفت  مطبوعات  قانون  در کمیتۀ  سخنانی  طی 1921  ساپرو در سال بهادر  سر تج  
تیـراژ    از کـاهش   بنگـال   هـاي  روزنامـه   سـردبیران . کنند می  حمایت  همکاري  عدم  و جنبش  هند از گاندي  مطبوعات  اعظم  بخش 

  نیـز نفـوذ و اعتبـار خـود را از دسـت       ـ هنـدي    سیانگلی  هاي روزنامه. گفتند می  کردند سخن نمی  هواداري  از گاندي  که  نشریاتی
ه  چاپپایونیر      روزنامۀ. اند داده   ایالـت   زمینـداران . درآمـد   هنـدیان   مالکیـت   بـه   بـود کـه    ـ هنـدي    انگلیسی  نشریه  آباد، اولین اللّ

  هند محسوب  گراي ملی  و جنبش  هندیان  یرینۀد  دشمن  که   انگلیشمن   روزنامۀ. کردند  را خریداري  آن 1933  در سال  اوتارپرادش
  هنـدي   کارکنان  استخدام  به   میل  مدرسو  تایمز آو ایندیا     هاي ، روزنامه1944  در سال. شد ادغام   استیتسمن   شد در روزنامۀ می

  .آورد  روي  شیوه  این  نیز بعدها به   استیتسمنکردند و   مبادرت
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،  از کشور هند در سـر داشـت    را که  شد رؤیایی منتشر می (Harijan)  هاریجانو     هند جوان   در روزنامۀ  هک  در مقاالتی  گاندي
  : خارجی  نویسندة  یک  نوشتۀ  به. کرد تشریح

  شـد، گانـدي   مـی   مشاهده  مورد تأکید و تغییرِ کانونِ توجه  که  در مسائل  ناگهانی  ، دگرگونی ظریف  بار تغییرات  یک  هرچند وقت 
بخشید و هرگز  می  اي تازه  و طرح  خود رنگ  موي  را با قلم  از آن  اي خود هر روز گوشه  تابلوي  تکمیل  براي  بود که  همانند نقاشی
پـذیر  نا پیامـد اجتنـاب    تابلو، در واقع  و جالي  در رنگ  تغییرات  گونه این. شد بود ارضا نمی خود کشیده  از معشوق  که  از تصویري

  .ماند می  نخورده دست  اصلی  ، اما طرح گرفت می صورت  اساسی  پیشبرد هدف  براي  بود که  پیگیري  تالش
  

  : نوشت  چنین   هند جوان   در روزنامۀ 1931  در سال  گاندي   
  آن  در ساختن  شمار آورند و بدانند که خود به  را میهن  ، آن اقشار مردم  فقیرترین  که  کنم تبدیل  کشوري  کرد هند را به خواهم  تالش 

  اجتماعات  تمامی  در آن  که  نباشد، کشوري  و زیردست  فرادست  هاي از کاست  اثري  در آن  که  دارند، کشوري  برعهده  مؤثري  نقش
هـا بـا    و نجس  فرودست  هاي ستکا  که  از مصائبی  اي نشانه  موردنظر من  در جامعۀ. کنند در کنار یکدیگر زندگی  کامل  با هماهنگی

. برخوردار خواهندشد  مردان  مساوي  از حقوقی  زنان. و مواد مخدر نخواهدبود  الکلی  از مشروبات  اند و نیز اثري گریبان به دست  آن
  خـواهیم   کشی بهره  به  تن  کرد و نه خواهیم  کشی بهره  برد، نه سرخواهیم به  و آشتی  در صلح  جهان  ما با دیگر کشورهاي  جا که از آن
  با منافع  که  یا داخلی  از خارجی  اعم  و منافعی  حقوق  هرگونه. داد  خواهیم  تصور را تشکیل  قابل  ارتش  ترین ، کوچک در نتیجه. داد

  . پرورانم درسرمیرا   آن  تشکیل  رؤیاي  من  که  هندي  است  این. خواهدشد شمرده هند در تضاد نباشد محترم  مردم  هاي توده
  

  از مـدتی   بارها از انتشار بازماند و پس  دلیل همین کشور بود و به  سیاسی  و شرایط  تحوالت  به  منوط   هند جوان   انتشار روزنامۀ
.  یسـ   خـود، از جملـه    و دسـتیاران   اش قطـاران  ، از هـم  زنـدان   بـه   از محکومیـت   پـس   گاندي. خود را آغاز کرد  فعالیت  دوباره

  .بگیرند  را برعهده   هند جوان  تا کار انتشار روزنامۀ  خواست  جوزف  و پوتان  راجاگوپاالچاري
بـرد، در   سـرمی  بـه   در زنـدان   ، با آنکه1932  در سال. بود شده او عجین  با خون  نگارِ مادرزاد بود و نویسندگی روزنامه  گاندي

را    هاریجـان   نـام  بـه   اي معابـد نشـریه    هـا بـه   ورود آن  امکـان   آوردن  ا و فـراهم هـ  نجـس   کاسـت   بودن  نجس  نظام  علیه  مبارزه
  مقدس  ارگان  به  سرعت به   هاریجان   نامۀ هفته. خدا نهاد  فرزندان  یعنی " هاریجان"  ها نام نجس  بر کاست  گاندي. کرد گذاري پایه

شـد و    دیگر تبدیل  هاي روزنامه  خبري  منبع  ترین بزرگ  به  نشریه  این. شد یلتبد  آن  رهبري  تحت  هاي و توده  ملی  کنگرة  رهبران
دفـاتر    بـه   گانـدي   هـاي  مقالـه   تـر مـتن   سـریع   هرچـه   مخـابرة   براي  و خارجی  داخلی  هاي خبرگزاري  هر هفته  یکشنبۀ  روزهاي
کـرد و   مـی  خـود مطـرح    هاي را در مقاله  مهمی  مطلب  هفتههر  گاندي. کردند می با یکدیگر رقابت  و خارجی  داخلی  هاي روزنامه
  .رسید می چاپ به  مطبوعات  اول  در صفحۀ  وي  هاي نوشته

  فـراوان   اشـتغاالت   در میـان   کـه   شد و هر زمانی می  سه  درجۀ  هند، سوار قطارهاي  خود در داخل  سفرهاي  در خالل  گاندي
  اش و دوسـتان   نزدیـک   بستگان  به  نسبت  حتی  مقاالت  در نوشتن  وي.  پرداخت می  مقاله  تننوش  آورد به می  دست به  خود فرصتی
در   گانـدي   بـود کـه    راجاگوپاالچـاري   وي  موارد دوست  این  از جملۀ.  داشت روا نمی  سزاوار انتقاد بودند، مالحظه  نیز، چنانچه

 1942  در سـال . قـرار داد   مـورد سـرزنش    شـدت  او را بـه   دیگري  و در مقاله کرد تجلیل  از وي  شدت خود به  هاي از مقاله  یکی
  بود، با گاندي  آن  خواهان " لیگ  مسلم"  حزب  ، که هندوها و مسلمانان  هند بین  با تقسیم  در ارتباط  راجاگوپاالچاري  که  هنگامی
  : نوشت   هاریجان   نامۀ فتهدر ه  اي مقاله  طی  گاندي. نظر پیدا کرد اختالف  ملی  و کنگرة

  پاکستان  به  گرا اعتقادي ملی  او نیز همانند مسلمانان.  است جو ساختگی  درصدد ایجاد یک  وي. کند می  اشتباه  راجاجی  اعتقاد من  به
تردید وجود   جاي  و اعتبار آن  در ارزش  امتیاز که  از یک  از مسلمانان  بسیاري  چگونه  که  است  شگفتی  بسی  جاي  من  براي... ندارد

  روشـی ... .  بینم هند نمی  و تقسیم  جدایی  تر در طرح بیش  بذر نفاق  جز پاشیدن  چیزي  من. کنند می شادمانی  احساس  گونه دارد، این
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  راه  ناپـذیر وي  و خدشـه   ایشست  پرستیِ قابل میهن  کشاند، مگر آنکه می  بست بن  اي کوچه  ما را به  است  گرفته در پیش  راجاجی  که
  .از ما بگشاید  او و هریک  را در برابر چشم  اي ناشناخته

  

  : هند نوشت  تقسیم  براي  راجاگوپاالچاري  طرح  کردن توصیف  با غیرطبیعی  گاندي  
ـ  شـمار مـی   به  اش دوستان  در میان  وي  انزواي  اصلی  ، عامل گرفته در پیش  راجاجی  را که  راهی    قـدرت   خواهـد بـه   او مـی ... . دآی

  حـزب   کنـد بـه    را جلـب   انگلـیس   اعتماد حکومت  آنکه  براي  وي. ندارد  وي  به  اي عالقه  کند، اما انگلیس  تکیه  انگلیس  حکومت
  ... .کند اعطا می  خودمختاري  حق  لیگ  مسلم

  

  راجاگوپاالچـاري   علیـه   در مدرس  که  اي رسید از دار و دسته چاپ به   هاریجان   در نشریۀ  که  اي مقاله  طی  گاندي 1936  در سال
  : نوشت  گاندي. آورد  میان  به  بود سخن  ایجاد شده

اما . یادکرد توان کند نمی می حساب  در مدرس  کنگره  رسمی  بر حمایت  که  اي جز دار و دسته  دیگري  با عبارت  راجاجی  از مخالفان 
  در طـول   کـه   عظیمـی   و تظـاهرات   استقبال  ندانم  که  نیستم  و ابله  لوح قدر ساده آن  من. کنند می حمایت  راجاجی از  مردم  هاي توده

و   قدرناشناسـی ... .  اسـت   از وي  مـردم   و هواداري  نفوذ راجاجی  مرهون  گرفت نادو صورت  تامیل  مردم  از سوي  من  مسیر زیارت
  کـس   از عهـدة   کنـونی   در مقطـع   کـه   ارزشمند راجاجی  خدمات  دادن  از دست  به  نسبت  کنگره  اعضاي  به  بود اگر من می  خیانت
  . دادم آید هشدارنمی جز او برنمی  دیگري

  

  دمعـ   ها جنـبش  آن  ترین عظیم  که  انداخت راه به  بیگانه  حکومت  علیه  عظیم  مبارزة  سه  گاندي 1946تا  1920  هاي سال  در فاصلۀ
  ایـن   در خـالل . افتـاد   راه  بـه  1930  در سـال   بود که  (Salt Satyagraha) " نمک  جنبش "   به  موسوم  خشونت  و عدم  همکاري
، ایفـا   اسـت   نداشـته   سـابقه   بخشی رهایی  جنبش  شاید در هیچ  ، که یادماندنی به  هند نقشی  گراي ملی  هاي روزنامه  بود که  جنبش
 1930  و در سـال   یافـت   ادامـه   سیاسـی   بـود در کنـار مبـارزة     آغـاز شـده   1920  از سـال   که  مطبوعات  آزادي  براي نبرد. کردند
  بیگانگـان   حکومـت   بـه   بخشـیدن   پایـان   بـراي   مبـارزه   نهـایی   مرحلۀ  ، که1942  در سال  نافرمانی  و با آغاز جنبش  گرفت شدت

  .خود رسید  اوج  شود، به می  محسوب
شـدید    سـرکوب   را بار دیگر احیـا کردنـد و بـه    1910  سال  مطبوعات  قانون  با صدور فرمانی 1930  در سال  انگلیسی  حکام
احضـار    دادگـاه   بـه   هنگفـت   هـاي  وثیقه  پرداخت  براي  نشریه  صدوسی از یک  بیش 1930  سال  ژوئن  تا ماه. پرداختند  مطبوعات
  عنـوان  به  وپانصدهزار روپیه دومیلیون  طریق  از این  دولت  دارد که  از آن  آمارها حکایت. انتشار بازماندندنیز از   نشریه  شدند و نُه

  و وثیقـۀ   ضبط  دولت  توسط  درنگ جراید بی  از سوي  شده  سپرده  هاي از موارد وثیقه  در بسیاري. کرد ها دریافت از روزنامه  وثیقه
  .شد می  مطالبه  جدیدي
  پرداخـت   انگلیسـی   حکـام   بـه   وثیقه  عنوان به  روپیه ناگزیر شد تا هزاران  (Free Press Journal)  ژورنال  پرس  فري   ۀنشری

 1938  در سال  ، کهلکنهو    چاپ  (National Herald)هرالد   نشنال   نشریۀ.  بر نداشت  از مبارزه  دست  لحظه  کند، اما تا آخرین
  جهـانی   دوم  جنـگ   در خـالل   شود که می  هند محسوب  قهرمان  نشریات  بود، از جملۀ  شده  گذاري هرو پایهن  جواهر لعل  توسط

  متحمـل   سنگینی  نیز خساراتتایمز    هندوستانو     کرونیکل  بمبئی   هاي روزنامه.  قرار گرفت  انگلیسی  فرمانروایان  مورد غضب
  .دادند هند ادامه  آزادي  خود در راه  ةمبارز  به  تمام  شدند، اما با شجاعت

  انگلیسـی   حکـام   نبـرد علیـه    هـا در جریـان   از آن  بسـیاري   ظهورکردند که  دلیري  هند نویسندگان  بومی  مطبوعات  در جامعۀ
  هنـد ادامـه    طبوعـات شـکوهمند م   از تاریخ  جدیدي  فصل  نوشتن  دربردند و به به  سالم  جان نیز از مهلکه  باختند، اما بسیاري جان
  .کردند  تعطیل 1942  را تا سال  نشریه 92  انگلیسی  حکام. دادند
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،  پراکاسـام .  را تـی   روزنامه  این. بود  مدرس  چاپ  (Swarajya) سواراجیا   ، روزنامۀ دوره  این  زبان انگلیسی  نشریات  از جمله
  سـال  12شـد    تأسـیس  1922  در سال  که  روزنامه  این. بود کرده گذاري پایهبود،  معروف  آندراکساري  به  اش هموطنان  در میان  که

  .نیاورد  تر دوام بیش
  گـردآوردن   بـراي   پرسـتانه  مـیهن   و تالشـی   موجودیـت   حفـظ   بـراي   دلیرانه  اي ، مبارزه و زندگی  مرگ  نبرد میان  زمان  در آن
انتشـار    از ادامـۀ   مالی  مشکالت  علت  به  سرانجامسواراجیا     روزنامۀ  گرچه. بود درجریان  گاندي  در اطراف  آزادي  راه  رزمندگان

دهـد و   بودند، پرورش  گرایانه سرشار از افکار آرمان  را که  و نویسندگان  نگاران روزنامه  ترین از زبده  گروهی  بازماند، اما توانست
  .کند شدند منتقل مشغول  خدمت  ها به دها در آنافراد بع  این  که  دیگري  نشریات  خود را به  پیام

  برخـوردار بودنـد بـه     تـري  از نفـوذ و اعتبـار کـم     که  دوره  دیگر آن  هاي روزنامه  است  نوشته  از مورخان  یکی  که  گونه همان
  محـروم   آگهـی   رآمـد چـاپ  از د  خـود کـه    را از رقباي  سبقت  ها توانستند گوي روزنامه  این. دچار نشدندسواراجیا     سرنوشت

  مالی  و مجامع  دولت  مالی  هاي مدد کمک  به  را که  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه  و استیالي  ها توانستند سیطره آن. بودند بربایند
خـود ایجـاد     کـه   يا خود را در عرصـه   و موضع  قادر نبودند موقعیت  نشریات  اما این. کنند دادند متزلزل می  خود ادامه  حیات  به

. قراردادنـد   سیاسـت   الشـعاع  را تحت  نگاري آوردند و روزنامه  روي  سیاسی  نگاري روزنامه  ها به آن. بخشند  بودند استحکام  کرده
  گیـري  رهورزیدند و با بهـ  می خود مبادرت  کارکنان  استخدام  کرد، به می اقدام  داوطلب  جذب  براي  ملی  کنگرة  که  گونه ها همان آن

  .پرداختند می  اندك  و دستمزدهاي  با حقوق  کارکنانی جذب به  ناسیونالیستی  از شور و شوق
  : است کرده تشریح  چنین  نشریه  خود را در این  ، تجربیاتسواراجیا    روزنامۀ  اولیۀ  از سردبیران  پانیکار، یکی.  ام.  کی  
،  زمامـداران   دشـمنی . بـود   بسیار نـامطمئن   تنها دشوار و خطیر، بلکه هند نه  از تاریخ  دوره  سردبیر در آن  یک  و سرنوشت  زندگی 

  بـا تمـامی    ناگزیر بـودم   من.  داشت عمومیت  نگاران روزنامه  تمامی  در بین  مالی  و فشارهاي  از بیکاري  مورد، وحشت بی  مشاجرات
  . کنم  نرم  و پنجه  دست  مشکالت  این

  

  دسـت   را در اختیـار داشـت    امور مدرس  زمام  پاناگال  مهاراجه  رهبري  تحت  که  عدالت  حزب  علیه  امان بی  اي مبارزه  پانیکار به 
  بـراي  سـواراجیا     روزنامـۀ .  پرداخـت   وي  حکومتی  و تشکیالت  فرماندار مدرس  انتقاد از لرد ویلینگتدون  به  حال او درعین. زد

  نوشـته   بـه . از فرمانـدار را منتشـرکرد    متعـددي   هاي ، نامه محلی  جواهرفروش  فرماندار با یک  مشکوك  تاز معامال  برخی  اثبات
  :پانیکار

  اسـت   و انتقاد از فرمانـدار ممکـن    حمله  داشتند که  بیم  ها از آن آن. کرد  را سراسیمه سواراجیا    روزنامۀ  ها مدیران نامه  این  چاپ 
  سـال   در فوریـه   اتفـاق   این.  کردم گیري کناره  روزنامه  از سردبیري  واقعه  هر تقدیر، روز بعد از این  به. بخشد عترا سر  بروز فاجعه

  .داد روي 1924
  

در   ویمبلـی   سـلطنتی   نمایشـگاه   به)  دواداسی(  معابد هندي  هاي رقاصه  اعزام  با طرح  بود با موفقیت  توانسته  از این  پانیکار پیش
  سرشـناس   هـاي  با چهره  را که  هایی مصاحبه  وي. کند  هند مبارزه  از غرفۀ  تر بازدیدکنندگان بیش  هرچه  توجه جلب  براي  نگلیسا

  جامعـۀ   بـه   را تـوهینی   ویمبلی  نمایشگاه  به  هندي  دوشیزگان  اعزام  در آن  بود منتشر کرد که  داده  انجام  معابد مدرس  هاي رقاصه
بودنـد،    آن  هنـري   در شـکل   ، حتی رقص  مخالف  را که  اجتماعی  طلبان اصالح  حمایت  پانیکار توانست. بودند کرده صیفخود تو
مورد بـود، تـا     آمیز در این اعتراض  هاي از نامه  آکنده سواراجیا    روزنامۀ  خوانندگان  هاي نامه  ستون  دوهفته  به  نزدیک. کند جلب
  .شد  منتفی  لندن  معابد هند به  هاي رقاصه  اعزام  طرح  اینکه

  بار مالی اسف  از وضعیت  داشت را برعهدهسواراجیا    روزنامۀ  روز سردبیري 100  مدت  براي 1934  در سال  راما رائو که.  کی
  :نویسد می  وي.  است  آورده میان به  بود، سخن انداخته راه ها به سامانی نابه  علیه  امان بی  اي مبارزه  ، که روزنامه  این
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  حقـوق   بـدون   از کارآموزان  که  روزنامه  کارکنان  در میان.  بودیم  محروم  ما از آن  بود که  الزم  هنگفتی  بودجۀ  انتشار روزنامه  براي 
مـورد    مطالب  بودند و چاپ  هو فرسود  کهنه  جملگی  چاپ  آالت ماشین. شد نمی نیز یافت  اي کارمند حرفه  یک  بود حتی یافته ترکیب

  شمارة  صفحات  سربی  تا حروف  خود ناگزیر بودیم  آیندة  شمارة  حروف چیدن  براي. موجود بسیار دشوار بود  زمانی  نیاز در فاصلۀ
 سـواراجیا     ، روزنامـۀ  صـدهزار روپیـه   وهشـت  میلیـون  یـک   صـرف   رغم به.  کنیم  ریزي ها را قالب و مجدداً آن  خود را ذوب  پیشین

  هنـد صـرف    مردم  هاي آرمان  بود در راه  اندوخته  وکالت  از راه  را که  پولی  تمامی  پراکاسام. دهد  خود ادامه  موجودیت  به  نتوانست
  دلیل به سواراجیا    نامۀروز  ، نام باوجوداین. از انتشار بازماند  مالی  مشکالت  دلیل به  نشریه  این  اما سرانجام. کرد  روزنامه  انتشار این
خـاطر   را بـه   روزنامـه   ایـن   که  هند و در خاطر کسانی  مطبوعات  در تاریخ  همیشه  الیق  نگاران روزنامه  و تربیت  قهرمانانه  مبارزات

  اي روزنامه  نیاز به 1922  سال در  روزنامه  با آغاز انتشار این. خواهدماند کنند زنده می ناپذیر، ستایش و آشتی  باکانه بی  ملی  هاي آرمان
  گرمـی   بـه   از آن  روز انتشار، مـردم   اولین  شد و از همان  آورد برآورده عمل به  اي جانبه  همه  حمایت  کشور از کنگره  در جنوب  که

با . شود  خنثی  کادر سردبیري  ۀشائب بی  شد تا زحمات سبب  روزنامه  این  ناشایست  مدیران  درپی ، تغییر پی باوجوداین. کردند استقبال
از   روزنامـه   خود در این  اشتغال  کردند از دوران کار می سواراجیا    روزنامۀ  براي  که  ، کسانی مداوم  هاي و محرومیت  وجود مشقت

یا   مرکز آموزشی  عنوان به اجیا سوار   افراد از روزنامۀ  این. کنند یادمی  و حسرت  ارزشمند خود با اندوه  و روزنامۀ  شایسته  سردبیران
  خاصـی   واال شور و شـوق   و هدف  آرمان  اعتبار داشتن  جا به در آن  ، اما حیات جا دشوار است در آن  زندگی  کنند که یاد می  معبدي
  .کند پیدامی

  

  :نویسد ، می است دهکر خدمتسواراجیا  در   مدتی  هند که  سرشناس  نگاران دیگر از روزنامه  خاسا سوبا رائو، یکی
ري  در . بـود   گریبـان   بـه   دسـت   و بدهی  مالی  با مشکل  پیوسته  ، روزنامه دلیل همین و به  نداشت  تجاري  استعداد و شم  پراکاسام  س

  حـل   موریـت مأ  وي. کـرد  پیـدامی   اي ساده  حل راه  اي تازه  و مشکل  هر بحران  و براي  و امیدوار داشت  خوشبین  اي ، روحیه عوض
  تجربـه   بـه   وي. کـرد   شد، محول می محسوب  روزنامه  مرد دوم  از پراکاسام  پس  ، که کروپانیدي  من  نزدیک  دوست  را به  مشکالت
از   فراوان  با تعصب  که  بودیم  جدي  نگارانی ، ما روزنامه زمان  در آن. کند  و تردید نگاه  ها را با شک انتصاب  گونه این  بود که  آموخته
  مبـارزة   در قـاموس   جویانـه  آشـتی   اندیشـۀ   هرگونـه .  کـردیم  مـی   کرد حمایت می  را رهبري  آن  گاندي  که " همکاري  عدم"  جنبش

 سـواراجیا  و تصـور    سواراجیا    بدون  تصور پراکاسام  زمان  در آن. شد قلمداد می  شناسی وظیفه  حس  به  ما توهینی  ضدامپریالیستی
  نگار دیگر را که ها روزنامه ده  شد، بلکه نمی  خالصه  تنها در وجود آندرا کساري  روزنامه  اما این. ما دشوار بود  براي  پراکاسام  ونبد

  خود سربلند باشند و در راه  کردند تا در برابر وجدان می  تالش  نگاران روزنامه  این.  گرفت داشتند دربرمی  کساري   مشابه  اي روحیه
  .بردارند خود گام  میهن  به  خدمت

  

  انگلیسی  حکام  از سرکوب  از دیگر نشریات  لکنهو، بیش  چاپهرالد    نشنالهند،    از استقالل  پیش  دوران  هاي روزنامه  در میان
  روي  لحظـه   یـک   بود، حتـی  هشد  گذاري نهرو پایه  جواهر لعل  توسط  انگلیسی  زبان  به 1938  در سال  که  روزنامه  این. دید آسیب
  .شد سپري  انتشار آن  ادامۀ  در راه  حکومتی  با دستگاه  کشمکش  به  آن  حیات  طول  خود ندید و تمامی  به  آرامش

  مطبوعـات   نـابودي   کمـر بـه    کـه   مرکـزي   با دولت  وقفه بی  اي مناقشه  را به  روزنامه  این 1939  در سال  دوم جهانی آغاز جنگ
  به  خود را که  خبري  پوسترها و عناوین  دستورداد تا تمامی  روزنامه  این  به  اوتارپرادش  حکومت 1940  در اوت. بود کشاند ستهب

  در ایـن  هرالـد    نشنال   روزنامۀ  اعتراض. قراردهد  دولتی  اطالعات  از انتشار در اختیار سازمان  قبل  داشت  ارتباط  با جنگ  نوعی
  در اولـین   حکـومتی   مقامـات   ها به آن  شود و تسلیم می ها انتخاب خبرگزاري  توسط  شده مخابره  اخبار از مطالب  عناوین  مورد که
  خبـري   تیتـر و عنـوان    را بـدون   جنـگ   بـه   ناگزیرشد تا اخبار مربـوط   روزنامه  این. نبرد جایی به راه  است  بامداد ناممکن  ساعات
  .کند چاپ
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  بـرآن  هرالـد     روزنامۀ  دلیل همین به. را سانسور کند  جنگ  به  مربوطه  هاي تا سرمقاله  گرفت  تصمیم  دولت 1939  سال در اکتبر 
جرایـد     و سـردبیران   در دهلـی   مرکـزي   دولـت   مقامـات   بـین   تفـاهم   در پی  مسأله  این. کند  خودداري  شد تا از انتشار سرمقاله

  با سـه   تا در ارتباط  خواستهرالد    نشنال   روزنامۀ  از مسؤوالن  اوتارپرادش  ، حکومت توافق  بعد از این  شد، اما دو هفته برطرف
بـار    و این  ضبط  کوتاهی از مدت  پس  وثیقه  این. کنند  پرداخت  وثیقه  هزار روپیه مجدداً شش  روزنامه  در این  انتشار یافته  سرمقالۀ

  .شد  مطالبه  هزار روپیه 12
را   اي هـزار روپیـه   12  تـا وثیقـۀ    اسـت  گرفته ها تصمیم انتشار سرمقاله  تداوم  کرد براي خود اعالم  امضاي  به  اي نهرو در مقاله

  از کارکنـان   یکی  گفتۀ  به  جا که رو شد، تا آن روبه  وسیع  با استقبال  اعانه  پرداخت  براي  از مردم  روزنامه  درخواست. کند پرداخت
  .دشوارشد  پرداختی  هاي اعانه  شمارش  روزنامه
  سـردبیر ایـن  . آورد همـراه  بـه  هرالـد    نشـنال    براي  اي تازه  مشکالت 1942  در سال  فردي  مدنی  نافرمانی  جنبش  افتادن راه به

  .شد  محکوم  حبس  ماه شش  لکنهو، به  در زندان  زندانی  یک  و شتم  در مورد ضرب  انتشار گزارشی  دلیل به  روزنامه
  بـا یـورش  . شد اعمال هرالد    علیه  جدیدي  هاي محدودیت 1942  در سال  (Quit India) " از هند برو بیرون"  با آغاز جنبش

انتشار  1945  بار دیگر در سال هرالد .  از انتشار بازماند  روزنامه  ، این آن  آالت و ماشین  اموال  و توقیف  دفتر و چاپخانه  به  پلیس
  چاپخانـه   و کـارگران   ، خبـري  از کـادر اداري   اعـم   روزنامـه   کارکنان  ، تمامی مالی  مشکالت  گرفتن با شدت.  خود را ازسرگرفت

  دورة  ایـن   در خـالل . و دستمزد کار کننـد   حقوق  دریافت  بدون  ماه سه  مدت  آن  شدن از تعطیل  جلوگیري  گرفتند تا براي تصمیم
  .دهند  سرو سامان  را تا حدودي  مالی  توانستند مشکالتهرالد    روزنامۀ  ، گردانندگان هماه سه

   تا آن  برخوردار شد که  منزلتی  از چنان  مطبوعات  در دنیاي هرالد    روزنامۀ   
  : است  نوشته  آن  از سردبیران  یکی. بود یافته دست  آن  به  محلی  تر روزنامۀ کم  زمان 

  بـا کنگـرة    پیونـد آن  هرالد    شهرت  علت. تر بود سرشناس  خارج  عصر خود در دنیاي  باسابقۀ  از نشریات  از بسیاري  وزنامهر  این 
  در ایالـت   کنگـره   رهبري  حال بود و درعین  نهرو سردبیر آن  جواهر لعل.  را نداشت  رسمی  ارگان  پیوند حالت  این  گرچه. بود  ملی

  ایـن   هـا و مطالـب   نوشـته .  داشـت  برعهـده   رفـت  شمار می هند به  ایالت  ترین مهم  سیاسی  و از لحاظ  ترین بزرگ  که را  اوتارپرادش
شود   باید گفته می  هر آنچه هرالد .  بود  همراه  و دشمن  دوست  و تجلیل  ، با استقبال اندیشی  از مصلحت  دور بودن  دلیل به  روزنامه

در   و ظلـم   سـتمگري   علیـه   روزنامـه   ایـن . گرفتند می  هشدار بودند جدي  مخاطب  که  را کسانی  روزنامه  این  هشدارهاي.  گفت می
  تلـخ   در روزهايهرالد      روزنامۀ. بود  طلب آزادي  نشریۀ  بارز یک  مظهر و نمونۀ  روزنامه  این. کرد می کشور مبارزه  و خارج  داخل

  کوششـی  از هـیچ   آن  کـردن  سـرنگون   براي  انگلیسی  حکام  را که  ملت  این  مبارزة  هند، پرچم  طلبانۀ قاللاست  مبارزة  تاریخ  و شیرین
  پیکـر حکومـت    بـه   که  واردآورد و خورد، هر زخمی  که  اي با هر ضربه هرالد    روزنامۀ.  داشت نگه  افراشته  کردند پیوسته نمی دریغ
  سـالم   جـان   آسـا از آن  معجـزه   اي گونـه  و بـه   پـذیرفت   و دل  از جان  که  ، با هر خطري برداشت  آن از  وارد آورد و جراحتی  بیگانه

  .کرد  هند را جلب  تر مردم بیش  دربرد اعتبار و اعتماد هرچه به
  

  وي.  نوشـت  مـی   مطلب هرالد    هاي سرمقاله  مستعار در ستون  خود و اسامی  نام  آورد تحت می دست به  فرصتی  که  نهرو هر زمان
از عملکـرد    امـا در مجمـوع  .  نیسـت   موافـق   روزنامه  در این  شده عنوان  هاي و دیدگاه  نظریات  با برخی  کرد که  بارها خاطرنشان

 کـرد سـردبیر   اعـالم   با صـراحت   وي.  خشنود است  ملی  کنگرة  نظریات  صادقانۀ  در انعکاس  آن  اندرکاران سردبیر و دیگر دست
در   را از مداخلـه   کند تا دیگـران  داند بنویسد و تالش می  صالح  ، هرآنچه ملی  کنگرة  سیاست  تا در چارچوب  آزاد است  روزنامه

   در روزنامـۀ   منـدرج   هـاي  از سرمقاله  ندرت بود و به  قائل  خاصی  احترام  افکار و عقاید دیگران  نهرو براي. بازدارد  امور روزنامه
  نگـاري  روزنامـه   حرفـۀ   هـاي  از غـول  هرالـد     روزنامـۀ   از سـردبیران   رائو، دو تن  راما رائو و چالپتی.  کی. کرد انتقاد میهرالد  
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  دسـت  نگـار چیـره   دو روزنامـه   ایـن   دربـارة   تـري  بیش  و مطالب  ، نکات کتاب  این  آتی  هاي از فصل  در یکی. شدند می  محسوب
  .کرد خواهیم بیان

  هـاي  و سیاسـت   اقـدامات   قربـانی   هنـد بـود کـه     گـراي  ملـی   نشـریات   نیز از جملـه   دهلی  چاپ تایمز   هندوستان   روزنامۀ
  آکـالی   جنـبش   ارگـان   عنـوان  هـا و بـه   از سـیک   گروهـی   توسـط  1923  در سـال   روزنامـه   این. شد  انگلیسی  حکام  سرکوبگرانۀ

،  زمـان   در آن. بـود   سردبیر آن  پانیکار نخستین.  ام.  کی.  انتشار یافت  در پایتخت  که  است  هندي  روزنامۀ  شد و اولین  گذاري پایه
  : است  نوشته  زمینه  پانیکار در این. نبود  اي هند کار ساده  در شمال  زبان انگلیسی  انتشار روزنامۀ
  بزرگی  نشریۀ  چاپ  بتوانند از عهدة  که  اي چاپخانه  ارگرهايکنند یا سرک  چینی حروف  بتوانند انگلیسی  که  کسانی  روزها عده  در آن

  .بود  برآیند اندك
  

  را بـراي   روزنامه  ادارة  شاق  وظیفۀ  که  داشت  کریشنامنون  و امبادي  راگاوان.  اس.  جی  نام  به  و کارآزموده  پانیکار دو دستیار قابل
. نباشـد  آگاه  از آن  وي  بود که  اي تر نکته کم  نگاري روزنامه  در حرفۀ«:  نوشت  چنین  وانراگا  پانیکار دربارة. کردند تر می آسان  وي
نیـز پانیکـار     کریشـنامنون   در مورد امبادي» . داشت  تام  ، مهارتی سرمقاله  تا نوشتن  گرفته  چینی ها، از حروف زمینه  در تمامی  وي

  ». ام متعهد برخورده  العاده ، فداکار و فوق و نقص  عیب بی  چنین  انسانی  به  ندرت به«.  است  اظهارنظر کرده
  لعل از موتی  مقاالتی  آن  شمارة  انتشار خود را آغاز کرد و در اولین  با حضور گاندي  مراسمی  طی تایمز   هندوستان   روزنامۀ

بـود از    پایتخـت   زبـان  انگلیسـی   روزنامۀ  اولین ایمز ت  هندوستان   چون. رسید چاپ به  جناح  نهرو و محمدعلی  نهرو، جواهر لعل
   آسوشـیتدپرس هنـد     از شـعبۀ   روي.  سـی .  کـی   بـا حمایـت  «:  پانیکـار نوشـت  . رو شـد  روبـه   اي گسترده  ابتدا با استقبال  همان

(Associated Press of India) کنم  عرضهتایمز    ستانهندو   را در روزنامۀ  نگاري از روزنامه  واالیی  نمونۀ  توانستم .«  
 هرالـد     داد و روزنامۀ تراوانکور روي  نشین شاهزاده  در مورد ایالت  که  اي مباحثه  در جریان  سردبیري  پانیکار در زمینۀ  مهارت
کـرد و خبرنگـار    می  اداره  باي ستو الکشمی  ماهارانی  نام  به  هندي  از شاهزادگان  را یکی  ایالت  این.  ذکر است  بود قابل  درگیر آن
  بـه   ، در امور مربـوط  ایالت  این  مقیم  انگلیسی  از اتباع  ، یکی کاتن.  سی.  اچ. سی  از دخالت  هایی گزارش  با ارسال هرالد    روزنامۀ

  : نوشت  موضوع  این  پانیکار در تشریح.  برداشت پرده  از وي  مردم  و نارضایتی  ایالت  این  ادارة
اپیـدمیِ   "  عنـوان   را تحت تایمز   هندوستانخبرنگار    ارسالی  هاي ماجرا، گزارش  صحت  به  بردن تر و پی بیش  هاي ز بررسیا  پس
  ، گـزارش  رسـمی   با انتشـار بیانیـۀ    دولت. در تراوانکور برپا کرد  ها توفانی گزارش  این  چاپ.  رساندم چاپ به "در تراوانکور   کاتن

  خـتم   بـراي   در تـالش   کـاتن ... . گذارد سرپوش  بر حقیقت  نتوانست  دولت  کرد، اما بیانیۀ  را تکذیبتایمز    دوستانهندر    منتشره
. کـرد  تشـویق   نفوذ بر وي  اعمال  داشتند به دوستی  سابقۀ  من  با عموي  را که  از مقامات  ، برخی حمالت  از ادامۀ  ماجرا و جلوگیري

  آورد و پیشـنهاد کـرد تـا روزنامـۀ     میـان  بـه   تراوانکـور سـخن    و انتقاد از حکومت  حمله  بودن از غیرعاقالنه  من  عموي  که  هنگامی
  بـراي .  اسـت   ها پنهان توصیه  این  در پشت  کاتن  دست  که  شدم ، متوجه بپردازم امور خانواده  اداره  و به  را رها کنمتایمز    هندوستان

  بـازخواهم   خانه  کرد و به خواهم  گیري کنارهتایمز   هندوستان   از سردبیري  ماه شش  ظرف  که  دادم  او قول  خود به  عموي  کردن آرام
  . گشت

  

  . خودگرفت به  دیگري  پانیکار شکل  اما استعفاي
  ماالویـا رهبـر کنگـره     موهـان   مـادان   را بـه   آن  دلیل همین ناخشنود بودند و به تایمز   هندوستان   ها از عملکرد روزنامۀ سیک
  چـون   کسـانی   روزنامه  مدیرةهیئت در .  گرفت  را برعهده  روزنامه  مشترك  مدیریت  راي  با لعال الجپات  ماالویا همراه. فروختند

م پانیکـار از  نظـر پیـدا کردنـد و     پانیکار و ماالویا اخـتالف   کوتاهی از مدت  پس. داشتند عضویت  جایاکار و راجا ناندرانات. آر.  ا
  سیاسـی   نشـریۀ   یـک   بـه   را کـه تـایمز     هندوسـتان   ماالویـا روزنامـۀ    بـود کـه    پانیکار مدعی. استعفا داد  روزنامه  این  سردبیري
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بیرال واگذارشد و .  دي.  جی  به  روزنامه  این  مالکیت 1927  در سال.  است  کرده  تبدیل  و قومی  محلی  ارگان  یک  به  داشت شهرت
  .پیدا کرد  سروسامان  مالی  بعد از لحاظ به  از آن

از   حمایت  دلیل و به  همکاري  عدم  جنبش  هند، در جریان  گراي ملی  هاي نیز، همانند سایر روزنامه تایمز   هندوستان   روزنامۀ
  کـه   هـایی  و مزاحمـت   حکومـت   از سوي  شده اعمال  هاي محدودیت  علیه  تمام  دید، اما با رشادت  فراوانی  هاي لطمه  ملی  کنگرة
اخبـار    هند بـود کـه    سرشناس  هاي روزنامه  از جملهتایمز    هندوستان.  کرد  کردند مبارزه ایجادمی  آن  براي  انگلیس  دولت  ایادي
در   کامـل   و بـا جزئیـات    تمـام   ، بـا جسـارت    ژورنال  پرس  فريو     کرونیکل  بمبئی   را همپاي  همکاري  عدم  جنبش  به  مربوط

  .رساند چاپ خود به  اول  صفحات
از   بـا صـدور دسـتورالعملی     دهلـی   پلـیس   رئـیس  "  از هند برو بیرون  "  از جنبش  ناشی  هاي ناآرامی  در پی 1942  در سال

، سـردبیر   گانـدي   دواداس. ندهـد  ها اختصاص ناآرامی  به  اخبار مربوط  به  ستون از سه  تا بیش  خواستتایمز   هندوستان   روزنامۀ
  روزنامـۀ . شـد  محکوم  زندان  و به  ، بازداشت دهلی  پلیس  دستور رئیس  نقض  و در نتیجۀ  گرفت را نادیده  دستورالعمل  ، این وقت

  :اظهارنظر کرد  مورد چنین  در اینتایمز    هندوستان
  اسـت   لوحی موجود ساده  دهلی  پلیس  رئیس  کند که می ثابت  دستورالعمل  این. گیرد ما را می  نفس  که  است  دستورات صدور همین

از   بـیش   ها از اختصاص آن  کردن و منع  نشریات  خود به  با صدور دستورالعمل  وي. ندارد  نگاري روزنامه  از حرفۀ  اطالعی  هیچ  که
دانند  می  را ضروري  انتشار آن  که  است  اخباري  هرگونه  ارائۀ  خود که  رسالت  را از انجام  ، آن جاري  هاي اخبار ناآرامی  به  ستون سه

  .دارد باز می
  

،  سـانتانام .  رامـا رائـو، کـی   .  کـی   از جملـه   زبـده   از سـردبیران   کثیـري   جمع  گاندي  بر دواداس عالوه تایمز   هندوستان   روزنامۀ
شـانکار بـود     نـام   به  کاریکاتوریستی  روزنامه  این  سرمایۀ  ترین اما بزرگ.  است را در اختیار داشته  ساهنی.  ان.  دورگاپراساد و جی

  آنـان   ، از جملـه  لیتگـو فرمانـدار کـل    لـرد لـین    بودنـد کـه    روزنامـه   ایـن   تـر، هـواداران   مهـم   از همه.  داشت  جهانی  شهرتی  که
  بـه   وي  وگـو کـرد، امـا عالقـۀ     و گفـت   مالقاتتایمز    هندوستان   سردبیر روزنامۀ  گاندي  بارها با دواداس  وي.  رفت شمارمی به

لیتگـو    بـود لـرد لـین     انگلـیس   عـازم   آموزشـی   دورة یک  گذراندن  شانکار براي  که  هنگامی. بود  از سردبیر روزنامه  شانکار بیش
  فرمانـدار کـل  . کـرد   ور در امـور هنـد بـود، ارسـال    وزیر مشـا   زمانی  زتلند، که  مارکی  از شانکار به  حمایت  براي  اي نامه توصیه

برخـوردار    اي العـاده  خارق  هاي شانکار از ویژگی  اعتقاد من  به«:  زتلند در مورد شانکار نوشت  به  خود خطاب  در نامۀ  هندوستان
.  است  االنتقال بسیار سریع  اي حرفه  ظخوشرو و از لحا  ، انسانی بانشاط  اي ، روحیه خالق  ذهنی  ، داراي با ذوق  او هنرمندي.  است

کشـید   هنـد مـی    شانکار از فرماندار کل  که  کاریکاتورهایی» .دارد  بسیار شایسته  و رفتاري  است  داشتنی دوست  شانکار موجودي
  ، فرماندار کـل  یکاتورهایشاز کار  شانکار در یکی. برد می  ها لذت آن  از دیدن  و ناخوشایند بود، اما فرماندار همیشه  گزنده  اغلب

  او دوچانـه   کرد کـه   خاطرنشان  وي  شانکار به  به  خصوصی  پیام  لیتگو در یک فرماندار لین. کرد  ترسیم  بسیار بزرگ  را با دوچانۀ
  فرمانـدار نتیجـۀ    عـادي غیر  صـورت «: نویسـد  ماجرا می  این  به  لیتگو در اشاره لرد لین  زندگینامۀ  نویسندة. دارد  چانه سه  ، بلکه نه

  ».بود  نگذاشته  برجاي  وارسته  انسان  این  بر روحیۀ  تأثیري  نوع هیچ  ظاهري  نارسایی  بود و این  اطفال  فلج  بیماري
  انهندوست   و در روزنامۀ  کشیده پنجاب  هاي ناآرامی  شانکار دربارة  را که  کاریکاتوري  فرماندار کل  لرد ویول 1947  در مارس

.  شـانکار شـتافت    کمـک   بـه   پاتـل   هاي ، اما سردار واالب دانست  مجازات  مغایر و قابل  مطبوعات  بود، با قانون کرده چاپ تایمز 
  را کـه   و هیجانـاتی   احساسـات   شـدت «:  بـود نوشـت    موقت  حکومت  عضو هندي  که  پاتل  به  خطاب  اي در نامه  فرماندار ویول

  هندوسـتان    روزنامـۀ   علیه  اتخاذ تدابیر الزم  تا ضرورت  خواهم ، اما از شما می کنم می  درك  است  ایجاد کرده  یقوم  هاي ناآرامی
  ».قرار دهید  را مورد مطالعهتایمز  
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  : نوشت  در پاسخ  پاتل  
  آن  علیـه   بتـوان   مطبوعـات   قـانون   ستناد بـه با ا  کنم ، اما فکر نمی ام عقیده کاریکاتور شانکار با شما هم  بودن  اعتراض  در مورد قابل 

  غیـرممکن . انـد  مجـازات   شوند قابل  قومی  هاي تشدید خصومت  موجب  که  ها و مطالبی آورد، زیرا تنها نوشته عمل به  قانونی  اقدام
  .باشد داشته  تأثیراتی  تواند چنین کرد کاریکاتور شانکار می  اثبات  بتوان  که  است

  

  راجنـدرا پراسـاد نقـش     از همکـاري   گیـري  بـا بهـره    بود که  نشریاتی  نیز از جمله  پنته  چاپ  (Searchlight)  الیت رچس   نشریۀ
  گـذاري  پایـه  1918  در سـال   امام  داناندا سینها و حسن را ساچی  نشریه  این.  هند داشت  مردم  بخش آزادي  در مبارزة  چشمگیري
  بـین   نظـر شـدیدي   ، اخـتالف 1920  در سـال   همکاري  عدم  با آغاز جنبش.  یافت بار انتشار می یک  فتهدر ابتدا هر دوه  کردند که

  مخـالف   همکـاري   عـدم   با جنـبش   سینها و امام  با آنکه. بروز کرد  جنبش  در قبال  آن  مشی در مورد خط  نشریه  این  گذاران بنیان
  راجندرا پراسـاد در زندگینامـۀ  . کردند می حمایت  منوهار پراساد و راجندرا پراساد از آن  مورلی  یعنی  نشریه  این  بودند سردبیران

  : است یادکرده  چنین  موضوع  خود از این
از   بـه   جنـبش   ایـن   علیـه   روزنامه  از سوي  گیري موضع  هر نوع  شدید بود که  چنان  همکاري  عدم  جنبش  به  نسبت  شور و هیجان 

، امـا   کنـیم  خـودداري   همکـاري   عـدم   از جنبش  ها از جانبداري در سرمقاله  که  گرفتیم تصمیم. شد منجرمی  آن  حبوبیتم  رفتن دست
  و مخالفان  موافقان  هاي شد تا مقاله  گرفته ، تصمیم در ضمن.  را منتشر کنیم  جنبش  به  مربوط  موثق  ، خبرهاي طرفی بی  رعایت  ضمن
  .شود  ها چاپ آن  نویسندگان  امضاي و  نیز با اسم  جنبش

  

بودنـد، بـا    انداخته راه را به  خود نشریه  روزي شبانه  و تالش  شخصی  راجندرا پراساد با سرمایۀ  گفتۀ  به  که  ، سینها و امام هرحال به
  تمـام   هـاي  از ارگان  یکی  به  بعد، نشریه  به  تاریخ  از آن. کردند  قطع  خود را با آن  ما واگذار و ارتباط  را به  نشریه  تمام  بزرگواري
  .شد تبدیل  عیار کنگره
  اي گونـه  قادرنیسـتند اخبـار را بـه     را کـه   هـایی  روزنامه  گرفت تصمیم  ، کنگره همکاري  عدم  جنبش  در جریان 1930  در سال

   الیـت  سرچ   نشریۀ. کند تعطیل  حکومتی  بر دستوراتدر برا  تسلیم  جاي  خود را ابراز دارند، به  هاي کنند و دیدگاه منعکس  واقعی
شـد و در   مواجـه   مالی  از انتشار مجدد با مشکالت  پس  نشریه  این. نهاد  گردن  کنگره  تصمیم  به  بود که  معدود نشریاتی  از جملۀ

  توقیـف   بـه   انگلیسی  حکام 1942  سال  يها ناآرامی  در جریان. واگذارشد  بیرالس  به  پیشین  مشی اتخاذ خط  شرط  به 1941  سال
  . انتشار خود را ازسرگرفت  دوباره  از مدتی  پس  نشریه  این. کردند را بازداشت  و سردبیر آن  اقدام  آن

  اريگذ پایه  را در کلکته  (Forward) فوروارد   زبان انگلیسی  روزنامۀ 1923  ، در سال در بنگال  ، رهبر کنگره داس  چیتارانجان
  و آنـی   پال.  سی.  با بی  داس  جیتارانجان. داشتند عضویت  نشریه  این  مدیرةهیئت در   چاندرا بوسه  نهرو و سارات  لعل موتی. کرد

  بـا سیاسـت    داس. رسـاند  مـی  چـاپ  به  روزنامه  در این  و مقاالتی  داشت  نزدیک  دوستی  سابقۀهند نو     روزنامۀ  سردبیران  بزانت
  بـه   وي. کرد می  مبارزه  اساسی تغییر قانون  جهت  گذاري قانون  مجمع  ورود به  بود و براي  مخالف  همکاري  عدم  در زمینۀ  يگاند

  حکـام   و بـراي   یافت  دست  پیروزي  به  محلی  در انتخابات  حزب  این. کردند  گذاري را پایه  سواراج  نهرو حزب  لعل موتی  همراه
  : است  گفته فوروارد    در مورد روزنامۀ  از نویسندگان  یکی. ایجاد کرد  التیمشک  انگلیسی
  روزنامـه   و مهـم   اصـلی   هـاي  سرمقاله. رو شد روبه  شدید مردم  هند را ارتقا بخشید و با استقبال  نگاري روزنامه  سطح  روزنامه  این 

را   و مردم  حکومتی  مقامات  توجه  نشریه  این  طرفانۀ و بی  منطقی  ايانتقاده. شدند می  نوشته  داس  شخصی  نظر و رهنمودهاي تحت
اعتبـار و    مختلف  ها و نظریات دیدگاه  آمیز و منصفانۀ جسارت  و بیان  نشریه  در این  مندرج  و مطالب  مقاالت  بودن جامع. کرد  جلب

  .آورد  ارمغان  به  آن  براي  نفوذ خاصی
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  نظـر بـین   با بروز اختالف 1928از   ، اما پس گرفت  دست را به  نشریه  این  گوپتا ادارة  سن.  ام.  جی  رد وي، شاگ داس  از مرگ  پس
 1929  کـرد و در سـال   را تـرك  فـوروارد     بودند، گوپتا روزنامۀ  داس  پروردگان هر دو از دست  ، که چاندرا بوسه  او و سوبهاس

دونس  نام  را به  دیگري  نشریۀ    را بـه  فـوروارد     روزنامـۀ   عنـوان   وي  و طرفـداران   بوسه  سوبهاس.  انداخت  راه  به  (Advance)  اَ
  دو نشـریۀ   ایـن   بـین   اي وقفه بی  کالمی  ، جنگ گوپتا و بوسه  سن  نظر بین اختالف  گیري بعد با اوج  به  تغییر دادند و از آن   آزادي
  . درگرفت  رقیب

  "آنانـدا بـازار پاتریکـا   "  گروه  از سوي 1937  در سال  که  هست  هم استاندارد   هندوستان   روزنامۀ  دگاهزا  حال درعین  کلکته
(Anada Bazar Patrika) گرایـی  ملی  آرمان  به  وکنار کشور و خدمت گوشه  به  و کنگره  گاندي  پیام  شد و در رساندن  گذاري پایه  

جسور و   سردبیري  بود که  کراچی  چاپ  سندآبزروِر   ، نشریۀ دوره  متهور آن  هاي روزنامه دیگر از  یکی.  داشت  چشمگیري  نقش
  آن  هند، سردبیري  سرشناس  نگاران پونائیا، از روزنامه.  شد و کی  گذاري پایه 1919  در سال  روزنامه  این. کرد می  را اداره  آن  فعال

  .دار بود را عهده
  حاضـر و یکـی    در فصل. هند پدید آورد  مطبوعات  در عرصۀ  اي برجسته  نگاران روزنامه  د عصر گانديش گفته  که  گونه همان
  .شمرد  هند را برخواهیم  مطبوعات  جامعۀ  هاي غول  کتاب  این  هاي از فصل

  کاسـا سـوبا رائـو، مبـارزي      اسـت   جملـه   از آن  انـد کـه   برخاسته  آندراپرادش  هند از ایالت  برجستۀ  نگاران از روزنامه  برخی
 Indian)  اکسپرس  ایندینو     ژورنال  پرس  فري ، سواراجیا    هند از جمله  سرشناس  هاي از روزنامه  در بسیاري  که  طلب آزادي

Express)  رشور بود  نگاري او روزنامه. کرد  خدمتدر بیان. کرد نفوذ می  خواننده  و روح  تا قلب  وي  احساساتی  هاي سرمقاله. پ  
  کـه   انگیـزي  فتنـه   و حربـۀ   مطبوعـات   قانون  آورد و براي می  بر زبان  خواست می  خود هر آنچه  هاي و افکار و اندیشه  احساسات

  ندرگیر شـد و گذاشـت    بیگانه  بارها با حکام  دلیل همین به. نبود  قائل  ارزش  بود پشیزي کرده ابداع  مطبوعات  سرکوب  براي  دولت
  مـالی   ، مشـکالت  داشت  ها را برعهده آن  سردبیري  وي  که  هایی روزنامه  براي  حکومت  ها از سوي آن  و ضبط  هنگفت  هاي وثیقه

کاسـا  . آورد  دیگـر روي   روزنامـۀ   بـه   اي شد و ناگزیر از روزنامه  ها تبدیل روزنامه  براي  مظهر گرفتاري  او به. بار آورد به  فراوانی
  .داد  از خود نشان  زیادي  هاي هند جانفشانی  آزادي  براي  رائو در مبارزه سوبا

   نامـۀ  هفتـه   هنـد، وي   از اسـتقالل   پـس . قـرار داد   و جـرح   شدیداً او را مـورد ضـرب    پلیس  در مدرس  تظاهراتی  در جریان
  منصـوب   راجـاگو پاالچـاري  .  سـی   با همکاري راجیا سوا   نامۀ هفته  سردبیري  به  را منتشر کرد و سپس  (Swatantra)سواتانترا 

  : است  گفته  وي  سوبا رائو درخصوص  گران از تحسین  یکی. شد
  و ارائـۀ   مـردم   بـه   خـدمت   هنـد در جهـت    نگـاري  روزنامـه   بـراي   خاصی  و شور مذهبی  و شوق  گرایی ، آرمان سوبا رائو سادگی 

  امیـدوار و ایمـانی    ، قلبـی  سرکش  روحی. آورد ارمغان به  از ناآگاهی  ناشی  خود از تباهی  روح  اتنج  براي  آنان  به  الزم  رهنمودهاي
  هـاي  او دیدگاه. بود  کرده  قیام  بیگانه  حکام  جهاد علیه  به  با قلم  بود که نگار باشد، مبارزي روزنامه  از آنکه  بیش.  ناپذیر داشت خدشه

  و آرمانی  خود هدف  که  هایی انسان  سوبا رائو نیز همانند تمامی. کرد می بیان  و روان  منطقی  و جمالتی اشعار زیبا  خود را در قالب
  او در مـورد یـک    کند که  بینی پیش  توانست نمی  کس هیچ. داد می از خود نشان  و رفتار ضدونقیض  سخنان  پرورانند، اغلب درسرمی
  به  تردیدي  و تعهد وي  ، پایبندي و اصالت  ، انگیزه در صداقت  توانست نیز نمی  کس اما هیچ.  خواهدگفت  چه  یا فرد خاص  موضوع
  ابـایی   وجـه  هـیچ  کرد بـه  می  را ایجاب  تغییري  چنین  شرایط  که  خود در مواقعی  گیري و موضع  از تغییر نظریات  وي. دهد  خود راه
  اي العـاده  از امتیـاز فـوق    وي  نگـاري  روزنامـه . بـود   و اعتبـار قائـل    ارزش  شـکنی  و بت  پرستی بت  براي  یکسان  اي گونه به.  نداشت

  . داشت  اندك  بسیار و دشمنانی  برانگیز بود، اما دوستانی  بحث  انسانی  با آنکه. برخوردار بود
  

  :د کرداز او یا  چنین  این  یادبود وي  در مراسم  راجاجی.  درگذشت 1961  سوبا رائو در سال   
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  مرا آکنـده   که  ام داده  را از دست  کسی  من... داد خود را ازدست  اعضاي  ترین و زبده  ترین از شجاع  هند یکی  نگاري روزنامه  جامعۀ 
زیـرا  ،  داشـت   هنـد جـاي    مردم  همۀ  او در قلب. دمید می  در کالبد من  اي تازه  روح  درماندگی  کرد و در مواقع می  از شور و هیجان
سوبا رائو از ... . بود  الهی  مشیت  وجود تسلیم  خود با تمام  از زندگی  در هر لحظه  وي. بود  و بخشندگی  و دوستی  سرشار از عشق

  .راهنما و مرشد بود  من  نظر براي  این
  

  در سـال   کـه   سـانتانام .  داشـت   و تفـاوت با سوبا رائ  بود، اما از هر لحاظ  سرشناس  نگاري ، نیز روزنامه ، رهبر کنگره سانتانام.  کی
  تـرین  و قـادر بـود پیچیـده     داشـت   انتقادي  دار بود ذهنی را عهده تایمز   هندوستانو بعدها     اکسپرس  ایندین   سردبیري 1932
  بـه   را کـه   سوسیالیسـم   ر زمینـۀ د  سانتانام  هاي مقاله  که  هنوز هستند کسانی. کند  بیان  ممکن  و سبک  زبان  ترین ساده  را به  مسائل
نیز   کودکان  براي  حتی  را که  کنگره  فلسفۀ  بیان  شد و نحوة منتشرمی   اکسپرس  ایندین   در روزنامۀ  عامی  مردم  و براي  ساده  زبان
داد و بارهـا   از خـود نشـان    ريبسـیا   هـاي  هنـد فـداکاري    آزادي  او نیز همانند سوبا رائـو در راه . باشند یادداشته بود به  درك  قابل

نـاگزیر    آزادي  صـبح   کرد و بـا دمیـدن    بیگانه  حکام  علیه  سیاسی  مبارزة  خود را وقف  تر زندگی بیش  وي. شد  دستگیر و زندانی
  .کردپیدا   تفننی  شکلی  وي  براي  نگاري بعد روزنامه  به  دهد و از آن امور کشور اختصاص  ادارة  خود را به  شد وقت
ن.  جی امریکـا در    میشـیگان   از دانشـگاه   وي. بود  اي حرفه  نگاري هند و روزنامه  آزادي  راه  دیگر از رزمندگان  یکی  ساهنی.  ا

شـد    منصـوب تایمز    هندوستان   سردبیري  به 1926  در سال. بود  کرده  خود را دریافت  لیسانس فوق  مدرك  نگاري روزنامه  رشتۀ
   نـام   بـه   اي خود نشـریه   ، برايتایمز   هندوستان   از سردبیري  گیري از کناره  کرد و پس  وظیفه  انجام  مقام  در این 1933  و تا سال

  یـک   آن  هر نسـخۀ   بود که  پایتخت  روزنامۀ  شد، اولین و عصر منتشرمی  صبح  در دو شمارة  که  روزنامه  این. دایرکرد    ملی  نداي
  چشمگیري  نقش  هند بود که  گراي ملی  نشریات  از جمله (National Call)  ملی  نداي   روزنامۀ.  رفت می فروش)  پیهرو  شش(آنا 

  جنبش  به  مربوط  با انتشار خبرهاي  روزنامه  این.  از هند داشت  بیگانه  حکام  راندن  بیرون  براي  و مبارزه  همکاري  عدم  در جنبش
  نیز همانند سایر نشریات  نشریه  این.  را برانگیخت  انگلیسی  حکام  خود، خشم  اول  در صفحات  درشت  ناوینبا ع  همکاري  عدم
  .آورد  هند دوام  استقالل  بود و تنها تا زمان  گریبان به دست  مالی  هند با مشکالت  گراي ملی

  بررسـی   تـاکنون   کـه   اسـت   نگـارانی  با سایر روزنامـه   وتکامالً متفا  هند که  مطبوعات  جامعۀ  برجسته  هاي از شخصیت  یکی
هند   هاي از روزنامه  در بسیاري. و هنر خود کرد  حرفه  عمر خود را وقف  که  است  برجسته  نگاري ، روزنامه ژوزف  ، پوتان کردیم

  بـه   توجـه   بـدون   قرار بود که بی  نگاري روزنامه  وي. کرد  دادند خدمت می  دستمزد باالتري  که  کسانی  نیاز داشتند و به  وي  به  که
روز   را بـا جریانـات    اش حرکـت   آورد و جهت می  دیگر روي  روزنامۀ  به  اي از روزنامه  بر نشریات  حاکم  فکري و خط  مشی خط

. بنویسـد   و مقالـه   مطلـب   یاسیس  هر شخصیت  و در قالب  در هر زمینه  توانست می  بود که  باذوق  اي نویسنده  وي. کرد می  تنظیم
  و مقامـات   سیاسـتمداران   در آن  کـه   (Over a cup of tea) " چاي  فنجان یک  صرف"  عنوان  تحت  خاطر ستونی به  ژوزف  پوتان

  کـه   هـایی  هاز روزنام  را در هر یک  ستون  این  وي.  یافت  کرد شهرت را افشا می  آنان  هاي و ضعف  گرفت می سخره را به  حکومتی
  هـاي  در روزنامـه . کردنـد  مـی  مبـادرت   خریـد روزنامـه    به  ستون  این  خواندن  تنها براي  صدها خواننده. زد دایرکرد می قلم  در آن

ر د  کـه   جنـاح   محمـدعلی   ، ارگان  شفق   و روزنامۀ تایمز   هندوستان،    اکسپرس  ایندین،    میل  دیلی  ایندین   ، از جمله متعددي
  شـد برعهـده   می  در بنگلور چاپ  را که هرالد   دکن   روزنامۀ  سردبیري 1958تا  1948  از سال. کرد  شد، خدمت منتشر می  دهلی
  . داشت

  کـه   روزنامه  این. شود می هند محسوب  معتبر محلی  هاي و از روزنامه  سرشناس  از نشریات  یکی  امروزه هرالد   دکن   روزنامۀ
در   شـد اکنـون    گـذاري  میسور، پایه  برجستۀ  هاي از شخصیت  مودالیر، یکی  راماسوامی.  سر اي  جدي  با مساعدت 1948  در سال
   بـا روزنامـۀ   تـایمز آو اینـدیا   و     اکسپرس  ایندین،  هندو    هند، یعنی  سراسري  روزنامۀ  سه. دارد  متعددي  بنگلور رقباي  منطقۀ
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در ابتـدا بـا     روزنامـه   ایـن .  اسـت  گرفته خود پیشی  رقیب  در شهر کارناتاکا از هر سه  روزنامه  کنند، اما این می  رقابت هرالد   دکن
و   ونکاتاسـوامی .  کـی . کـرد  را تحمـل   بسیاري  هاي انتشار خود فشارها و دشواري  رو بود و در طول روبه  فراوانی  مالی  مشکالت

ن.  کی در اختیـار    را نیز که  ، شرکتی روزنامه  از انتشار این  ناشی  هاي ، بر اثر زیانهرالد   دکن   روزنامۀ  گذاران ، پایه گوروسوامی.  ا
  پراجـوانی ،   آن  بـه   وابسـتۀ   و دو نشـریۀ   روزنامـه   ایـن   مـدتی   مجبـور شـدند بـراي     کشـاندند و حتـی    ورشکسـتگی   داشتند به

(Prajavani)  دایی  زبان  به بـر    بـا غلبـه    و توانست  گرفت  دست ها را به روزنامه  این  مدیریت  گوروسوامی. کنند طیل، را تع  ∗ کانَ
  از پوتـان   پـس   کـه   اسـت هرالـد     دکـن    سـردبیران   ناراسیمها از جمله.  کی.  وي. کند  ها را مستحکم آن  موقعیت  مالی  مشکالت
  . گرفت  را برعهده  آن  ادارة  مسؤولیت  ژوزف

  در سال  را، که  (Blitz)بلیتز    خبري  نامۀ هفته  تمام  با قدرت  همچنان  که  کار هند است کهنه  نگاران انجیا از روزنامهکار  روسی
  که تایمز آو ایندیا   خبرنگار ویژة  عنوان ، به نامه هفته  این  از تأسیس  قبل  وي. کند منتشر می  ، در بمبئی است کرده گذاري پایه 1941
  دیلی   نام  به  دیگري  نشریه حاضر سردبیري کارانجیا درحال. کرد می  شود، فعالیت می  هند محسوب  خبري  نشریات  از اولین  یکی

(Daily)  دارد  را نیز برعهده.  
  دلیـل  بـه   هنامـ  هفتـه   ایـن . شود می  محسوببلیتز    شد رقیب  کاراکا تأسیس.  اف.  دي  توسط  که  (Current)  کارِنت   نامۀ هفته

  .کند می  را اداره  آن  واگذار شد و مدیر و سردبیر جدیدي  دیگري  شخص  به  مالی  مشکالت
  جایگـاه   برجسـته   هـاي  هـا و توانـایی   با ویژگی  نگاري روزنامه  عنوان به  چینتامانی.  واي.  سی  هند نام  نگاري روزنامه  در تاریخ

از   منـدبودن  و بهـره   در برابـر مشـکالت    و توانسـت   آمیخـت   را درهم نگاري و روزنامه  ستسیا  تمام با موفقیت  وي. دارد  خاصی
  برخـوردار بودنـد و او عمیقـاً بـا آن      گانـدي   از ایدئولوژي  خاطر حمایت به  قطار وي هم  نگاران روزنامه  که  فراوانی  هاي حمایت
  برجسـته   و سیاسـتمداري   دست چیره  سردبیري  وي. بماند  هند باقی  سسرشنا  نگاران روزنامه  اول  در صف  بود، همچنان مخالف

  شـغل ) شـد  مـی   آزاد اطـالق   هـاي  ایالت  به  زمان  در آن  که  نامی(  (United provinces) متحد  هاي در ایالت  کوتاهی بود و مدت
از . کـرد  گـذاري  آبـاد، پایـه   اللّه  هاي روزنامه  و بهترین  وترینر از میانه  یکی  عنوان را، به لیدر    روزنامۀ  وي.  داشت  برعهده  وزارت
  فدراسـیون   برجستۀ  هاي از شخصیت  یکی  وي.  ها را کنار گذاشت آن  گاندي  بود که  قدیمی  مکتب  به  وابسته  سیاستمداران  جمله
  : است  در مورد او نوشته  گوین.  تی.  جی. شد  تأسیس  ملی  از کنگرة  انشعاب  در پی 1919  در سال  بود که  لیبرال  ملی

.  بـی » .اند معترف  وي  و توانایی  بر صداقت  همگان. دهد تأثیر قرار می را تحت  هر مخاطبی  وي  لهجۀ  و صراحت  العاده فوق  انرژي 
ن دارد و در پـایمردي  بسیار وسیع  ابعادي  جهان  از بشر و مسائل  وي  و آگاهی  دانش«:  است کرده تجلیل  چنین  ساپرو از چینتامانی.  ا  

در   وي. وجـود نـدارد    تردیـدي   هیچ  ، جاي گرفته  نگار برعهده روزنامه  یک  عنوان به  که  رسالتی  دقیق  و درك  اهداف  در تحقق  وي
  .کرد داريو پاس  رعایت  تمام  را با دقت  نگاري روزنامه  بر حرفۀ  حاکم  و موازین  خود اصول  زندگی  طول

  

نگـار   روزنامـه   یک  ناتوانی  وي  از دیدگاه. کرد می  مباهات  مطبعیِ بسیار دقیق  مصحح  عنوان و هنر خود به  تخصص  به  چینتامانی
  ناز دسـتیارا .  اعتقادنداشـت   مختلف روزنامه  هاي بخش  بنديِ دقیق تقسیم  او به. بود  نابخشودنی  گناهی  مطبعی  تصحیح  در زمینۀ

  از تمـامی   وي. کنند را تصحیح  روزنامه  تا مطالب  خواست نیز می  بپردازند و از خبرنگاران  گزارش  تهیۀ  تا به  خواست سردبیر می
  بـراي   شـد، بلکـه   نمـی  چـاپ   ضرورتاً در نشـریه   کنند که  تهیه  مقاله  یک  کم دست  هفته  تا در طول  خواست سردبیر می  دستیاران
  .آمد می حساب به  خوبی  تمرین  آنان  نویسندگی  توان  باالبردن

  : است  اظهارنظر کرده  چنین  در مورد چینتامانی  اي نویسنده   

                                                 
∗  Kannada شود هاي دراویدي است که عمدتاً در میسور بدان تکلم می از زبان.  
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  کرد تا در نوشـتن   کمک  وي  مانند، به بی  اي با حافظه  همراه  اجتماعی  مسائل  دقیق  مطالعۀ. بود  از هنر وي  جزئی  و تشویق  ترغیب 
  سرمقاله  گذارد و متن قدم  روزنامه  پستوي  به  تا در اواخر شب  داشت  عادت. دهد از خود نشان  مانندي تبحر بی  ملیو   محلی  مسائل
  خاصـی   و مهارت  سرعت  سرمقاله  و تهیۀ  در نوشتن. کند  دیکته  از کارکنان  یکی  منتشرشود به  در روزنامه  باید فردا صبح می  را که
  .بود  وي  از شخصیت  دقیقاً بازتابی لیدر    روزنامۀ. نبود  قائل  تفاوتی  عمومی  و کارهاي  نگاري روزنامه  حرفۀ  بین.  داشت

  

 1930  در سـال   وي.  نداشـت  لیـدر     نشـریۀ   بـه   اي رو عالقـه  میانـه   محافـل   هـاي  دیدگاه  اعتقاد به  عدم  دلیل نهرو به  جواهر لعل
  : مورد انتقاد شدید قرارداد و گفت  همانند پیرزنان  رفتاري  داشتن  دلیل روها را به میانه

  هـاي  بیـوه   در اردوي  طور قطع بهلیدر      روزنامۀ. ندارند  ، هنر دیگري در برابر مسائل  ناتوانی  دادن و نشان  و زاري  ها جز ضجه آن 
  گیرند؟ نمی  ندارند چرا خفقان  زدن حرف  ها جرأت اگر آن. دارد  جاي  گریان  همیشه

  

هنـد و    به  و عالقه  خاطر عشق خود را به  شغلی  آیندة  که  نگار انگلیسی ، روزنامه ویلسون. دبلیو.  هند بی  نگاري روزنامه  در تاریخ
هنـوز   پـایونیر     روزنامـۀ   کـه  1928  در سـال   ویلسون.  برخوردار است  رفیعی  کرد، از جایگاه کشور قربانی  این  مردم  ملی  آرمان
نظـر   با جلـب   وي. شد منصوب  نشریه  این  سردبیري  رو بود، به روبه  هنگفتی  مالی  و با زیان  قرار داشت  اروپاییان  مدیریت  تحت

 .را کامالً تغییـرداد   آن  مشی خواهد دمید، خط  در کالبد روزنامه  اي تازه  روح  امیدوار بودند ویلسون  که  در لندن  روزنامه  صاحبان
  تـرین  از زبـده   یکـی   عنـوان  بـه   ویلسـون . داد  آنـا تقلیـل   نـیم   را به  آن  فروشی تک  بهاي  روزنامه  خوانندگان  عدة  افزایش  او براي
  نگـاري  روزنامـه   وي.  داشـت  ، شـهرت  انگلـیس  ، مرکزمطبوعـات  لنـدن   اسـتریت  فلیـت   در خیابـان  انگلـیس   جوان  نگاران روزنامه
  جـدي   مطالعـۀ   به  سرعت ، اما به نداشت  آشنایی  چندان  سرزمین  این  سیاسی  و هواي  با هند و حال  و گرچهبود   وجوش پرجنب
  ویلسـون . برقرارکـرد   اي گسـترده   هـاي  و تمـاس   دیار، روابـط   در امور آن  و آگاه  و با افراد سرشناس  کشور پرداخت  این  دربارة

  کـاترین   را کـه   تا کتـابی   از نهرو خواست.  انگیخت ها را برمی انگلیسی  خشم  که کسی همان  نهرو بود؛ یعنی  جواهر لعل  مجذوب
  او بـا مـدیران    درگیري  امر به  کرد و همین چاپ پایونیر    اول  بود در صفحۀ نهرو نوشته  را که  نقدي  وي. بود نقد کند مایو نوشته

بدهـد و   خود را ازدست  از خوانندگان  اي عده پایونیر    شد تا روزنامۀ ند موجباز ه  آمیز وي حمایت  سیاست. منجرشد  روزنامه
مسـتقر در    انگلیسـی   نیروهـاي   کل  بار فرمانده یک  ویلسون. رو شود روبه  انگلیسی  ارشد نیروهاي  افسران  با اعتراض  بر آن عالوه

  بـا ارسـال    انگلیسـی   خشـمگین   هاي از سرهنگ  یکی. نتقاد قراردادمورد ا " نظامی  خواهانۀ ترقی  سیاست  فقدان"خاطر  هند را به
و   مسـلم   انتقاد حـق «:  گفت  در پاسخ  ویلسون» ؟ آوري عمل به  انتقادي  چنین  کنی می  جرأت  چگونه«:  نوشت  ویلسون  به  تلگرافی
  ». سپر کردم  دشمن  خود را در برابر گلولۀ  سینه  جهانی  نیز در جنگ  من  چون  است  من  مشروع

» .باز گرداند  روزنامه  را به  صحیح  مشی خط«خود   گفتۀ  و به  کار گرفت به  را در کادر سردبیري  هندي  نگاران روزنامه  ویلسون
  وي  بیـت و محبو  روزنامـه   خوانندگان  بود بر عدة  همراه  خاصی  و دقت  باکی با بی  که  سیاسی  عمدة  با مسائل  برخورد وي  نحوة

  هاي در بحث  مردم. تحریر درآورد  رشته  به  آمیزي جسارت  هاي خود سرمقاله  تواناي  با قلم  ویلسون. افزود  اوتارپرادش  در ایالت
از تـر   نگـاري  روزنامـه   ویلسون. کردند می تر توصیف کرد، مترقی منتشرمی  چینتامانی  ، کهلیدر    را از نشریۀ پایونیر    خود روزنامۀ

از   خـود را بـیش    گوینـد وي  می. کرد می ها را تدوین خود آن  شیواي  و با قلم  را انتخاب  خبري  مناسب  موضوعات  وي. بود  اول
  منطقـی   و تحلیـل   در تجزیه  وي. پیدا کند  زیادي  شد تا دشمنان  امر موجب  کرد و همین درگیرمی  مملکتی  هاي حد با شخصیت

. حضـور یابنـد    در دادگـاه   آن  قرار گیرد و مسؤوالن  اتهام  بارها در مظان  شد تا روزنامه  سبب  مسأله  همین بود و  ضعیف  مسائل
  .از کار برکنار کردند " سردبیري  هاي و مسؤولیت  تعهدات  در اجراي  کفایتی بی"  اتهام  او را به  روزنامه  ، مدیران سرانجام

. داد تشـکیل  هنـدو     خود و روزنامـۀ   روزنامۀ  امور هند، را از سوي  به  میزگرد مربوط  لیناو  در لندن 1930  در سال  ویلسون
. آغـاز کـرد    میـل   دیلـی   اینـدین    خود را با روزنامـۀ   جا همکاري و در آن  رفت  بمبئی  بهپایونیر    روزنامۀ  از رها کردن  پس  وي

  اداره  (Scrutator)  مسـتعار موشـکاف    بـا نـام   (Heard of Apollo Bunder)  "کبـود   زیـر آسـمان  "  عنوان  تحت  وي  که  ستونی
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  شـیوایی   سـبک   و بـه   گردآوري  موثق  از منابع  هند بود که  و سایر نقاط  بمبئی  دربارة  و متنوعی  خواندنی  مطالب  کرد، حاوي می
.  بازگشـت   انگلـیس   بـه   آشفته  اي با روحیه  ر باز ماند و ویلسوناز انتشا 1931  در سال   میل  دیلی  ایندین   روزنامۀ. شد می  نوشته

  کـه   ویلسـون . قـرارداد   سـیاه   هنـد در فهرسـت    مـردم   از آرمـان   حمایـت   دلیل را به  ویلسون  نام  انگلیس  نگاران روزنامه  اتحادیۀ
  . گفت  را وداع  دار فانی  گمنامی فقر و  هند بود در منتهاي  ارزشمند براي  و دوستی  دست چیره  نگاري روزنامه

  هاي ماشین. آورد  ارمغان  به  هند را در عصر گاندي  چشمگیر مطبوعات  ، توسعۀ چاپ  نوین  آالت از ماشین  روزافزون  استفادة
برخوردار بودند، با   مناسبی  مالی  از امکانات  که  هایی سپردند و روزنامه  چرخشی  چاپ  هاي ماشین  خود را به  جاي  مسطح  چاپ
و   بمبئـی   چـاپ تـایمز آو اینـدیا       روزنامـۀ . و تیـراژ خـود را ارتقادادنـد     روزنامـه   کیفی  جدید سطح  آالت از ماشین  گیري بهره

  نشـریۀ   کـه  هنـدو     هـا روزنامـۀ   آن  بودنـد و در پـی    پیشگام  جدید چاپ  آالت از ماشین  گیري در بهره  کلکته  چاپ   استیتسمن
  . گرفت خدمت را به  آالت ماشین  گونه شد این می  محسوب  هندي  با مالکیت  ثروتمندي
. بـود   بسـیار نـازل    هـم   شـان  چاپ  بودند و کیفیت  گریبان به دست  مالی  با مشکالت  اغلب  هندیان  مالکیت  تحت  هاي روزنامه
  تنهـا پشـتوانۀ  . باشـند   داشـته   ناهنجـاري   حالـت   روزنامه  رشتد  ها و عناوین شد تا نوشته می سبب  چاپ  آالت ماشین  فرسودگی
  : گران از تحلیل  یکی  گفتۀ  به. آوردند می عمل ها به هند از آن  ناسیونالیستی  جنبش  رهبران  بود که  ها حمایتی روزنامه

  و توقیـف   پلیس  نیروهاي  از تهاجم  خاطر وحشت هگرا ب ملی  هاي روزنامه. بودند  سرپا ایستاده  سختی  ها به از روزنامه  تعداد کثیري 
  خطـر بسـیار و سـرمایه   . قرار داشـتند   تري وخیم  دیگر در شرایط  با نشریات  بودند در مقایسه  سپرده  دولت  به  که  اي و وثیقه  اموال
بودنـد، امـا در     سـبک   توانـا و صـاحب    نیها نویسـندگا  نشریه  سرمقالۀ  نویسندگان  گذشته  هاي در زمان: افزاید همو می. بود  اندك
  .نبود  از هنر نویسندگی  نشانی  در مطبوعات  منتشرشده  خبري  هاي ستون

  
  : است  اظهارنظر کرده  گونه این  هندیان  مالکیت  تحت  هاي نهرو در مورد روزنامه  جواهر لعل   
  چنـدانی   خـود تـالش    روزنامـۀ   مـالی   بهبـود شـرایط    هـا بـراي   آن  نو صـاحبا   ها بسیار محدود است روزنامه  گونه این  مالی  منابع 
عملکـرد  . در تنگنا قراردارنـد   تحریریههیئت   کنند و کارکنان می  خود را تأمین  روزمره  نیازهاي  دشواري  ها به آن. آورند نمی عمل به
  . آمیز است و جنون  ، احساساتی و سیاست  زندگی  ارةها درب آن  و نظر کلی  ها نامطلوب آن  تبلیغاتی  هاي ، آگهی ها ضعیف آن

  
  .کند می  توصیف  و موفق  باثبات  اي نشریه  مالی  را از لحاظ  داند و آن مستثنا می  قاعده  را از این هندو    روزنامۀ  حال نهرو درعین

  : است  نوشته  دوره  این  دیگر از مورخان  یکی   
  ، فقدان مالی  سرکوبگر، تنگناهاي  حکومتی  ، تشکیالت ظالمانه  از قوانین  ناشی  وسیع  هاي محدودیت  رغم هند به  عملکرد مطبوعات 

  اي شایسته  خدمات  هند مرهون  و اعتبار مطبوعات  شهرت.  برخوردار است  از استاندارد باالیی  دیده آموزش  و کارکنان  فنی  مهارت
  خاصـی   و عظمـت   هنـد از شـکوه    مطبوعـات   تاریخ.  است  آورده  عمل کشور به  و استقالل  اديآز  براي  در پیشبرد مبارزه  که  است

  صـاحبان   عشـق .  اسـت  هند بـوده   مطبوعات  اصلی  محرکۀ  ، نیروي مردم  به  کار و خدمت  شدید به  و عالقۀ  ؛ عشق برخوردار است
هـا،   روزنامـه   دیدنـد صـاحبان   مـی   کـه   بود و کارگران  بار آورده ها به آن  براي  هنگفتی  مادي  هاي زیان  مردم  به  خدمت  ها به روزنامه

. دیدند خود نمی  دشوار کاري  شرایط  به  اعتراض  براي  کنند موردي کار می  تر از آنان تر و بیش ، سخت فراوان  مالی  مشکالت  رغم به
  روزنامـه   مـالی   بهبـود شـرایط    هـا ناگزیربودنـد بـراي    بـود و آن   امطمئنناچیز و ن  مطبوعات  و کارگران  و دستمزد کارکنان  حقوق

  کارکنـان   عـدة . کردنـد  کار مـی   ساعت 12  روزانه  مطبوعات  تحریریۀهیئت   و اعضاي  خبرنگاران 1932  در سال. کنند  روزشماري
  .مقدور نبود  سادگی به  رفتن  بود و مرخصی  اندك  روزنامه
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9  
   با حکومت  یاروییرو

  
شـاهد عبـور    1942  سـال   هـاي  خـود رسـید و نـاآرامی     تحـرك   اوج  هند بـه   بخش رهایی  جنبش  دوم جهانی جنگ  هاي در سال 

  ، صـرفاً بـراي   فراوان  مشکالت  دلیل هند به  مطبوعات  آن  طی  شدیدبود که  هاي فشار و محدودیت  دورة گرا از یک ملی  مطبوعات
  سـو تـالش    بودند، زیرا از یک قرارگرفته  بسیار دشواري  در شرایط  دوره  هند در آن  مطبوعات. کردند می خود مبارزه  اتحی  ادامۀ
خـود را    دین  حال کنند و درعین  کرد پایداري می  ها اعمال آن  علیه  بیگانه  حکام  که  ها و فشارهایی محدودیت  کردند در مقابل می

  .بودند، ادا کنند  برخاسته  بیگانه  از یوغ  رهایی  براي  نهایی  مبارزة  به  گاندي  رهبري  تحت  د، کههن  مردم  در قبال
گـرا   ملـی   نبـود مطبوعـات   هنـدو     سـردبیر روزنامـه    سرینیواسان  کاستوري  همچون  رهبر قدرتمندي  اگر ابتکار و پادرمیانی

خـود    خصمانۀ  موضع  تر کردن نرم  را به  هند دولت  مطبوعات  سخنگوي  عنوان به  وي .دربرند به  سالم  جان  توانستند از مهلکه نمی
  همراه  با موفقیت  هم  هند همیشه  مطبوعات  علیه  بیگانه  حکام  عمل  از شدت  کاستن  براي  وي  تالش. متقاعدکرد  مطبوعات  علیه
  از مطبوعـات   و تعـدادي   گاندي  شخص. دهد  را سازمان  مطبوعات  سطتو  اخبار حکومتی  تا تحریم  گرفت  بار تصمیم یک. نبود
  کس ، هیچ باوجوداین. کردند می  هند متهم  مردم  ملی  آرمان  کردن  لگدمال  نبودند و او را به  راضی  گرا از عملکرد سرینیواسان ملی

بسـیار دشـوار،     شـرایط   هنـد در آن   مطبوعات  فعالیت  ادامه  زمینۀ  آوردن  فراهم  در راه  تالش  به  شدید وي  و اشتیاق  در صداقت
  .داد نمی  خود راه  به  تردیدي

و از   است  جنگ  کرد کشور هند درحال  هند، اعالم  لیتگو فرماندار کل لرد لین 1939  در سپتامبر سال  دوم جهانی با آغاز جنگ
  خود در قبـال   تا اهداف  خواست  از دولت  ملی  کنگرة. کنند همکاري  تتا با حکوم  خواست  هندي  هاي و سازمان  احزاب  تمامی
  و اعـالم   پرداختـه   کنگـره   از موضع  حمایت  گرا به ملی  مطبوعات. کند  هند را مشخص  در مورد آیندة  لندن  موضع  ویژه به  جنگ

  تـري  بـیش   هند با اشـتیاق   و مردم  بهبود خواهد یافت  هند ـ انگلیس   هند، روابط  استقالل  شناختن  رسمیت  به  کردند در صورت
  .خواهند کرد  کمک  در جنگ  انگلیس  اهداف  تحقق  براي

دانسـتند و   جـایزنمی   روست روبه  عظیمی  با بحران  انگلیس  که  هند را در مقطعی  استقالل  موضوع  رو طرح میانه  هاي روزنامه
  طور طبیعی و رویدادها به  روند تحوالت  معتقد بودند که  از مطبوعات  دسته  این. کردند می  را تبلیغ  در جنگ  از انگلیس  حمایت

  بر اعالم مبنی  ملی  کنگرة  با درخواست  در مجموع  ـ هندي   انگلیسی  هاي روزنامه. منجر خواهد شد  جنگ  هند در پایان  آزادي  به
در   تغییـري   هرگونـه   اصـلی   را شـرط   هندوها و مسـلمانان   میان  دند، اما وحدتبو  موافق  انگلیس  دولت  از سوي  جنگی  اهداف
  .دانستند هند می  حکومتی  شکل
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سـنگاپور، در    سـقوط   در پـی   وي. داد  نشان  ر ویِخوش  از جنگ  انگلیس  اهداف  بر اعالم مبنی  ملی  کنگرة  درخواست  به  لین
  : مشاور در امور هند، نوشت، وزیر   آمري.  اس.  ال  به  اي نامه

تـا    جنـگ   در این  پیروزي  آمیز نخواهد بود اگر بگویم اغراق.  کشم می را بردوش  عظیمی  مسؤولیت  خالی  جا تقریباً با دست در این 
  .دارد  بستگی  وجود من  به  حدود زیادي

  

  خاطرنشـان   وي.  خواهـد انـداخت    مخاطره  را به  انگلیس  آتیو   فعلی  ، موقعیت سیاسی  امتیازات  اعطاي  بود که  عقیده  براین  وي
  : لیتگو نوشت لین. یاد کرد  بیرحم  سیاستمدارانی  عنوان ها به و از آن  است  ناممکن  کنگره  رهبران  رضایت  جلب  کرد که

  انتقـال   زمـان   بـه   و هرچه  یافت  اي چاره  هرا  آن  براي  توان نمی  که  است گرفته شدت  در هند چندان  و مذهبی  نژادي  هاي کشمکش 
  .گیرد می  تري بیش  نیز شدت  مناقشه  ، این شویم تر می هندوها نزدیک  ما به  از جانب  قدرت

  

  :وزیر مشاور در امور هند تأکیدکرد  خود به  در نامۀ  وي   
موجـود را    وضـع   از حفظ  ناشی  و مسائل  تا مشکالت  است  دهدارد، آما  حیاتی  جنبۀ  متفقین  پیروزي  وجود هند براي  جا که از آن 

  انگلـیس   امپراتـوري   امنیت  است  خواهد بود و ممکن  و خطرناك  نسنجیده  ملی  کنگرة  امتیاز به  از اعطاي  ناشی  نتایج  بپذیرد، چون
  .اندازد  مخاطره  را به

  

  عنـوان  را بـه  پـایونیر     روزنامۀ  سردبیر سابق  (Desmond Young)  د یانگدزمون  جنگ  ورود هند به  اعالم  هند در پی  حکومت
ورود هنـد    اعالن  به  اعتراض  نشانۀ  به  مختلف  هاي در ایالت  کنگره  وزراي  زمان  در آن. کرد  تعیین  دولت  مشاور ارشد مطبوعاتی

  را بـراي   فـردي   همکـاري   عـدم   جنـبش   و گانـدي   کـرده   گیري رهخود کنا  هاي ، از مقام مردم  نمایندگان  رضایت  بدون  جنگ  به
بـا مشـاور     مشـورت   هنـد بـدون    حکومت. بود  انداخته راه بود به  اتخاذ کرده  با جنگ  در ارتباط  حکومت  که  با تدابیري  مخالفت

،  شـده  طور حساب به  را که  و انتشار هر مطلبی  صادرکرد و چاپ  از هند، دستورالعملی  دفاع  قانون  و با استناد به  ارشد مطبوعاتی
هـا و   گردهمـایی   بـه   و انتشار اخبار مربـوط   کند، یا چاپ  تحریک  آمیز جنگ پیشبرد موفقیت  را علیه  مردم  یا غیرمستقیم  مستقیم

  .کرد اعالم  را برانگیزد ممنوع  فوق  با هدف  مخالفت  یا غیرمستقیم  مستقیم  که  هایی سخنرانی
و   چاپ  را که  در مورد اخبار و رویدادهایی  مشورت  ها اصل و تأکیدکردند آن  اعتراض  دستورالعمل  این  هند علیه  مطبوعات

  را محتـرم   انـد و آن  بگـذارد، پذیرفتـه    برجاي  تأثیر منفی  جنگ  در زمینۀ  حکومت  بر سیاست  نحوي  به  است  ها ممکن انتشار آن
  وزیر کشور هنـد مالقـات    کشور با سر رجینالد ماکسوِل  هند و شرق  مطبوعات  انجمن  از جانب  نمایندگی  به  هیأتی. شمارند می
  تبلیغـات   بهانـۀ   بـه   از مطبوعات  استفاده  تنها براي  حکومت  از سوي  صادره  دستورالعمل  که  اظهار داشتهیئت   این  به  وي. کرد

دانستند در  نمی  کرد چون  ها را دچار مشکل روزنامه  تاریخی  مقطع  نهرو در این  جواهر لعل  بازداشت.  است صادرشده  ضد جنگ
  .دهند  خبر اهمیت  این  توانند به می  اندازه  خود تا چه  خبري  هاي ستون

  ، کنفـرانس  رتیـب ت  دهنـد و بـدین    جلسـه   تشـکیل   در دهلی  اوضاع  بررسی  گرفتند تا براي  هند تصمیم  مطبوعات  سردبیران
  با حکومت  ، در رویارویی مطبوعات  سخنگوي  عنوان شد و به  تشکیل 1940  هند در نوامبر سال  هاي روزنامه  سردبیران  سراسري
  .ایفا کرد  بسیار مهمی  نقش  دوم جهانی جنگ  هاي سال  در طول

  از انتخـاب   و گاندي  حکومت. شد  برگزیده  کنفرانس  ریاست  آرا به  اتفاق  ، بههندو    ، سردبیر روزنامۀ سرینیواسان  کاستوري
نباید در برابـر    سردبیر شرافتمندي  هیچ«:  خود گفت  قطاران هم  به  کنفرانس  خود در این  در نطق  سرینیواسان. کردند  استقبال  وي

  فعالیـت   محـدودکردن   بـراي   دولـت   رابر اقـدامات کنند در ب  اعالم  صراحت  تا به  خواست  و از آنان» فرود آورد سرتسلیم  دولت
ها بایـد   و آن  است  مطبوعات  مسلم  حقوق  انتشار اخبار از جملۀ.  نخواهند نشست  ساکت  جنگ  بهانۀ  به  مطبوعات  عادي  سیاسی
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  گفـت   وي. آزاد بگـذارد   ملـت   قبال خود در  رسالت  را در انجام  باید مطبوعات  دولت. دهند خود ادامه  فعالیت  به  بتوانند آزادانه
. کنـد   بـرداري  بهـره   سیاسی  هاي جنبش  کنترل  ها براي از روزنامه  از جنگ  ناشی  هاي ضرورت  بهانۀ  کند تا به می  تالش  حکومت

  هـاي  فعالیـت   تحریک  مثابه  به  آن  اهداف  تبلیغ  و هرگونه  ، طرفدار هیتلر است همکاري  عدم  جنبش  که  اتهام  کرد این  اعالم  وي
  . ندارد و مردود است  صحت  وجه هیچ آید به شمار می به  ضد جنگ

  در مـورد نحـوة    حکومـت   بـود دسـتورالعمل    شده  نوشته  در آن  شد که تسلیم  وي  به  ، یادداشتی وي  نطق  گرفتن از پایان  پس
  مشـورتی   هـاي  کمیتـه   بـا تشـکیل    حکومـت   شد کـه  ، اعالم براین الوهع.  است لغو شده  جنگ  دوران  در خالل  مطبوعات  فعالیت

  هـا بـه   کمیتـه   ها، با ایـن  روزنامه  علیه  اقدامی  از اتخاذ هرگونه  و قبل  است  کرده موافقت  و سایر مراکز ایالتی  در دهلی  مطبوعات
  . خواهدپرداخت  مشورت

  از حکومـت   کمیتـه   ایـن . کرد تأسیس  مطبوعات  به  مربوط  مسائل  در زمینۀ  متبا حکو  تماس  براي  دائمی  اي ، کمیته کنفرانس
  و شور با این  از هشدار اولیه  کند و تنها پس تدوین  مشخصی  ، نظامنامۀ مطبوعات  مشورتی  هاي با کمیته  مشاوره  تا براي  خواست

  .شود  جراید متوسل  علیه  تنبیهی  اقدامات  ها، به کمیته
  از سوي  کمیته  این  تشکیل  نیاوردند و در اوتارپرادش  عمل ها به کمیته  تشکیل  در زمینۀ  چندانی  همکاري  محلی  هاي متحکو
   روزنامـۀ   امور ماجراي  این  نشد؛ از جمله واقع  مورد قبول  آن  هاي نیز توصیه  از تشکیل  کشید و پس ها طول مدت  محلی  حکومت

  .برد  باید نامرا هرالد    نشنال
  ـ هندي    انگلیسی  هاي روزنامه  هند از جمله  مطبوعات  تمامی  ها حضور نمایندگان روزنامه  سردبیران  کنفرانس  هاي از ویژگی

در   ـ هنـدي    انگلیسـی   مطبوعـات   در مورد حضور نماینـدگان   اي نویسنده. یافتند نیز عضویت  دائمی  در کمیتۀ  آن  اعضاي  بود که
  و منطقی  معقول  هاي از آزادي  دادند و در دفاع از خود نشان  اي العاده فوق  و سازگاري  ها همکاري آن«:  است  نوشته  کنفرانس  این

  مطبوعات  سردبیران  بین  کنفرانس  در این» .داشتند  جدي  نقشی  حکومت  بوروکراتیک  هاي روي در برابر تدابیر و زیاده  مطبوعات
  خـود توانسـت    خـاص   و شکیبایی  با مهارت  آمد، اما سرینیواسان نظر پیش اختالف  مستقل  نشریات  و سردبیران  کنگره  به  وابسته

  .کند  یکدیگر نزدیک  ها را به آن
هـا   خبرگـزاري   توسـط   کـه   وي  دو سـخنرانی   کرد متن هند اعالم  هاي روزنامه  سردبیران  به  اي در نامه 1941  در فوریۀ  گاندي

  با ادامـۀ   در ارتباط  گاندي  سخنان.  است نیافته  ها انعکاس در روزنامه  مشاور مطبوعاتی  از سوي  تأیید آن  عدم  دلیل به  شده  مخابره
  اظهـارات . بود  کردند ایراد شده می  خودداري  با حکومت  از همکاري  که  کسانی  توسط  جریمه  و پرداخت  مدنی  نافرمانی  جنبش

انتشار   شد و اجازه  تلقی  با جنگ  و ضدیت  مدنی  نافرمانی  به  مردم  و تشویق  مغرضانه  مطبوعات  مشورتی  کمیتۀ  از سوي  انديگ
  . نیافت

  : جراید هند نوشت  سردبیران  خود به  در نامۀ  گاندي   
از   ناشـی   هـاي  ضـرورت .  کنیم نمی احساس  ها را چندان زنامهرو  نسبی  شدن فلج  که  ایم کرده  عادت  مطبوعات  اختناق  به  چنان ما آن 

شـود،   مـی  دارد سرکوب  مغایرت  جنگ  در قبال  دولت  با سیاست  حکومتی  اعتقاد مقامات  به  که  صادقانه  ابراز عقیدة  هرگونه  جنگ
و   کـنم  مـی   تـالش   جنگی  هرگونه  یافتن  پایان  براي  صادقانه  رو، من از این. خود بگذرد  از نشریۀ  سردبیر یا ناشر روزنامه  مگر آنکه

ت  نه  تالش  این از آلمان  هواداري  نه  است  با انگلیس  ضدی .  
  

  تـا هرازگـاهی    ناگزیراست  موردنظرش  در چارچوب  مدنی  نافرمانی  جنبش  خود و مهارکردن  پیشبرد اهداف  براي  گفت  گاندي
  : گفت  وي. ایراد کند  سخنانی
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در انتشار اخبار   مطبوعات  با ناتوانی  توانم آیا می  دانم اما نمی. فراتر رود  هست  از آنچه  مدنی  نافرمانی  ابعاد جنبش  خواهم نمی  من 
اخبـار    ر کاملدر ندهند و با انتشا  تن  اختناق  تا به  خواهم می  رو، از مطبوعات از این.  را محدودکنم  آن  ، دامنۀ جنبش  این  به  مربوط
  هـاي  و بیانیـه   همکـاري   عـدم   تواننـد جنـبش   مـی   سـردبیران   البته. کنند  خود پافشاري  بر استقالل  همکاري  عدم  جنبش  به  مربوط

  و پذیرفتن انتقادآمیز  توانند با انتشار اظهارات می  سردبیران. کنند ها را محکوم را مورد انتقاد قرار دهند و آن  زمینه  در این  صادرشده
  .دارند ابراز  مطبوعات  اختناق  خود را به  و اعتراض  ، مخالفت روزنامه  کامل  ، یا تعطیل نشریاتشان  خطر توقیف

  

  :افزود  گاندي   
  ادعـا کـه    نای. رساند نمی  زیانی  کس هیچ  به  آن  دامنۀ  گسترش  که  هستم  خشونت  عدم  جنبش  نمایندة  من  ندارد که  گفتن  به  نیازي 

  . است  رحمانه و بی  اساس ، کامالً بی دارم  همسویی  و فاشیسم  با نازیسم  پس  هستم  مخالف  با امپریالیسم  چون  من
  

  سـردبیران   کنفـرانس   رئیس  گاندي  منشی. شد  گرفته پی  انداخت  راه را به  آن  وي  منشی  مهادو دساي  که  اي با مجادله  گاندي  نامۀ
. کـرد  مـتهم   جنـگ   در قبـال   حکومت  هاي با سیاست  مطبوعات  مخالفت  بر عدم مبنی  دولت  به  هایی تضمین  دادن  را به  وعاتمطب

  : گفت  وي. کرد  را تکذیب  حکومت  به  تضمینی  چنین  دادن  سرینیواسان
تواند  می  انسان  که  است  مبارزه  تنها از طریق  زنند، چون  مبارزه  به  خود دست  آزادي  باید براي  کنند، بلکه نبایدخودکشی  مطبوعات 
  . کار نیست  چارة  گذاشتن  دست روي و دست  طلبی تسلیم. بپوشاند عمل  خود جامۀ  آرزوهاي  به

  

شـارما  .  دي.  پی  از سوي  را که  اي هند قطعنامه  مطبوعات  سردبیران  سراسري  کنفرانس  دائمی  ، کمیتۀ1941  سال  فوریۀ  در چهارم
  :بود  شده  خواسته  از دولت  قطعنامه  در این. کرد بود تصویب پیشنهادشده) تایمز آو ایندیا    روزنامۀ  مسؤول(لو   و سر فرانسیس

و انتشار   از چاپ  جلوگیري  نیاز به  نکند و در صورت  مخالفت  مهاتما گاندي  از سوي  صادرشده  هاي از انتشار بیانیه  بررسی  بدون 
  .گیرد صورت  الزم  هاي مشورت  مطبوعات  مشورتی  مرکزي  ها، ابتدا با کمیتۀ آن

  

  مطبوعـات   سردبیران  سراسري  کنفرانس  ، در صفوف کنگره  از سوي " از هند برو بیرون"  قطعنامۀ  با تصویب 1942  سال  در اوت
را    هاریجـان    خـود روزنامـۀ    کـه   پیشـنهاد گانـدي    هـا بنـا بـه    روزنامه  و گردانندگان  از صاحبان  برخی. آمد  پیش  هند اختالف

در   طـور کامـل   ، بـه  در بمبئی  کنفرانس  این  دائمی  در کمیتۀ  گاندي  سخنرانی  متن. کردند  خود را تعطیل  بود، نشریات کرده تعطیل
  هـاي  ناآرامی  هند در آستانۀ  حکومت. نکردند  را مخابره  انیسخنر  این  کامل  ها خود متن ، زیرا خبرگزاري ها انتشارنیافت روزنامه

  مربـوط   هاي انتشار گزارش  ، محدودیت خبرنگاران  رساندن ثبت به. برقرارکرد  مطبوعات  علیه  اي گسترده  هاي محدودیت  اوت  ماه
و   از موضـوعات   ها و سانسور برخـی  ناآرامی  به  اخبار مربوط  به  یافته اختصاص  و فضاي  تعداد عناوین  ها، محدودیت ناآرامی  به

هـا را بـا    در روزنامه  و انتشار هر مطلبی  چاپ  محلی  حکومت  اوتارپرادش  در ایالت. ها بود محدودیت  این  از جملۀ  خبري  اقالم
  .کرد  اعالم  ، ممنوع رسمی  روزنامۀ  صفحۀ  تر از نصف پهن  یا در ستونی  رسمی  در روزنامۀ  شده ارائه  تر از نمونۀ درشت  حروفی

و   پرداخـت   اوضـاع   بررسـی   بـه   خـود در بمبئـی   1942  اکتبر سـال   هند در اجالس  مطبوعات  سردبیران  سراسري  کنفرانس
  : گفت  داشت  را برعهده  گردهمایی  این  ریاست  که  سرینیواسان  کاستوري
  را نیـز بایـد خاطرنشـان     نکته  اما این.  کنیم  را با خود همراه  ایالتی  هاي از حکومت  برخی  ایم نتوانسته  که  کنم می  اعالم  با صراحت 

  و از حکومـت   خود را ابـرازکنیم   سیاسی  و مصائب  تا مشکالت  دانیم خود می  ، حق آن  موافق  چه  باشیم  جنگ  مخالف  چه  که  کنم
  .کند اجتناب  در امور مطبوعات  تا از مداخله  ایم خواسته

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  15875- 6597: صندوق پستی 11خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  asanhe.orgrEmail:info@          neh.orgwww.rasa        88730477: دورنگار 88730413، 88735439: تلفن

123 

  : گفت  ها و سانسور مطبوعات محدودیت  به  در اشاره  وي   
. کننـد  هـا را تحمـل   ها ناگزیرند محدودیت ، روزنامه کشور آزاد نشده  که  و تا زمانی  کشور است  از آزادي  جزئی  مطبوعات  آزادي 

  گریبـان  بـه  دست  با آن  که  هند با قیدوبندهایی  نیاز دارند و مطبوعاتشدیداً   مطبوعات  فعالیت  ادامۀ  به  مردم  که  ندارم  تردیدي  هیچ
  تشـنۀ   مـردم   دهد که می شواهد انکارناپذیر نشان. کنند می  استفاده  مردم  به  خود و خدمت  رسالت  ایفاي  براي  هستند، از هر فرصتی

  امـروزه   که  مشکلی. دهند  انتشار خود ادامه  و به  را انتخاب  جامعه  به  خدمت  راه  انتظار دارند تا بهترین  از مطبوعات  مردم. اخبارند
و   تمایـل   وجـه  هـیچ  بـه   مسأله.  است  حکومت  هاي و خواست  انتظارات  به  با توجه  آنان  گیري مواجهند موضع  هند با آن  مطبوعات

  آن  بـه   و اهانـت   نگـاري  روزنامه  اعتقاد ما تحقیر حرفۀ  به  که  ستنی  حکومت  هاي و خواست  پیشنهادات  به  دردادن تن  ما به  اشتیاق
  .دارد مقرر باز می  هاي مسؤولیت  و ما را از انجام  است

  

  کنفـرانس   کننـدگان  با تأیید شـرکت   را پیشنهاد کرد که  ، طرحی حکومت  موجود و متقاعدکردن  مشکالت  حل  براي  سرینیواسان
. بـود   حکومـت   از جانـب   شـده  در برابـر فشـار اعمـال     و مقاومت  سردبیران  داري خویشتن  تضمین  شامل  طرح  این. رو شد روبه

را   احتیـاط   هـا جانـب   نـاآرامی   هاي اخبار و گزارش  کرد تا در ارائۀ  توصیه  مطبوعات  سردبیران  به  طرح  این  با تصویب  کنفرانس
  ایـن   بـر پایـۀ  . ورزنـد   کنـد اجتنـاب    را تشویق  و خرابکارانه  غیرقانونی  اقدامات  است  ممکن  که  مطالبی  کنند و از چاپ  رعایت
بودنـد بـار     برداشـته   از فعالیت  دست  که  را لغو کرد و نشریاتی  مطبوعات  علیه  شده وضع  هاي هند محدودیت  ، حکومت قطعنامه
  .بازگشتند  مطبوعات  صحنۀ  دیگر به
 1942در اواخـر  . انجامید  و حکومت  مطبوعات  میان  جدیدي  رویارویی  به  دیگري  بحران  بود که  نشده  سپري  کوتاهی  زمان

  تجـاوز نیروهـاي    بـه   اعتـراض   نشـانۀ   ، بـه ) فعلـی   مادهیـاپرادش (  مرکزي  در ایالت  گاندي  از هواداران  ، یکی پروفسور بانسالی
بـا صـدور     مادهیـاپرادش   ایالـت   محلی  حکومت. نامحدود زد  غذاي  اعتصاب  به  ، دست ایالت  این  دو روستاي  زنان  به  انگلیسی

. کـرد  منـع   دسـتورالعمل   صدور ایـن   به  غذا و نیز اخبار مربوط  اعتصاب  این  به  اخبار مربوط  ها را از چاپ روزنامه  دستورالعملی
،  کنفـرانس   ایـن   دائمـی   هند و کمیتـۀ   مطبوعات  سردبیران  سراسري  کنفرانس  با رئیس  مشورت  بدون  ایالت  این  محلی  حکومت

  رویـداد در بمبئـی    ایـن   بررسـی   دسـامبر بـراي    در مـاه   کـه   دائمی  کمیتۀ  اجالس  اطالع به. بود را صادرکرده  دستورالعملی  چنین
  تصـمیم   دائمی  کمیتۀ  ترتیب این به. کند  موافقت  عملدستورال  با لغو این  مادهیاپرادش  حکومت  بعیداست  بود، رسیدکه شده تشکیل
  برخـی   خودسـرانۀ   اقدام  به  اعتراض  نشانۀ  تا به  خواست  از مطبوعات  کمیته  این. کند خودداري  با حکومت  تا از همکاري  گرفت

  روز از انتشـار روزنامـه   یـک   مـدت  ، بـه  مرکـزي   و حکومـت   سراسري  کنفرانس  بین  مفاد توافق  و نقض  محلی  هاي از حکومت
،  دولتـی   هـاي  بخشـنامه   ، از چـاپ  لغونشده  دستورالعمل  این  که  کرد مادام توصیه  مطبوعات  به  حال درعین  کمیته. کنند  خودداري
  کـه   مـواردي   سـتثناي ا هنـد بـه    و ایالتی  مرکزي  و حکومت  انگلیس  دولتی  مقامات  نو، سخنرانی  سال  افتخاري  میهمانان  فهرست
  .ورزند خودداري  است  ضروري  هاي و اعالمیه  تصمیمات  حاوي
  و در یـک   طـور یکپارچـه   هنـد بـه    هـاي  روزنامـه   بود که  و احتماالً تنها موردي  یادماندنی نظیر، به خود بی درنوع  تصمیم  این

  ، فهرست مطبوعات  سردبیران  بنابر تصمیم. انگاشتند می  ا نادیدهر  بیگانه  حکومت  از سوي  صادره  دستورالعمل  مستقیم  رویارویی
  دهلـی   پلـیس   رئیس.  نیافت ها انعکاس در روزنامه 1943  در سال  حکومتی  وزرا و مقامات  نو و سخنرانی سال  افتخاري  میهمانان

  کـردن  نیـز بـا محـروم     مـدرس   کـرد و حکومـت  را صـادر   تایمز   هندوستان   روزنامۀ  در مورد مطالب  که  دستور سانسور قبلی
  هـاي  روزنامه. ورزید  مبادرت  جویانه تالفی  واکنش  به  مطبوعات  ، در برابر اقدام حکومتی  از تسهیالت هندو    روزنامه  خبرنگاران

روز . درآوردنـد   تعلیـق   حـال  خـود را بـه    هـاي  فعالیـت  1943  سـال   ژانویـۀ  روز ششـم   سراسري  کنفرانس  تصمیم  گرا بنا به ملی
  بـه   خبـر مربـوط    از چـاپ   مطبوعات  بر خودداري ، مبنی مادهیاپرادش  محلی  بار حکومت ذلت  با لغو دستورالعمل  ژانویه سیزدهم
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  صـیه تو  مطبوعـات   سـردبیران   نیز بـه   داد و سرینیواسان خود پایان  روزة 63  غذاي  اعتصاب  ، به پروفسور بانسالی  غذاي  اعتصاب
  .دهند پایان  حکومتی  هاي اخبار و بخشنامه  چاپ  تحریم  کرد تا به

کـرد    گیـري  هنـد کنـاره    مطبوعـات   سـردبیران   سراسـري   کنفـرانس   از ریاست 1944  سال  در ژانویۀ  سرینیواسان  که  هنگامی
  جراید در رویـارویی   و امتیازات  از حقوق  و پاسداري  مطبوعات  یکپارچگی  حفظ  در جهت  وي  هاي هند از تالش  هاي روزنامه

  سرینیواسـان   سرسـخت   از منتقـدان  و یکـی  تایمز   هندوستان   سردبیر روزنامۀ  گاندي  دواداس. کردند قدردانی  بیگانه  با حکومت
  : گفت

  این.  گرفت  هند را برعهده  و نشریاتها  روزنامه  تمامی  سردبیري  در واقع  سراسري  کنفرانس  ریاست  گرفتن دست با به  سرینیواسان 
خـود بـر سـر      چتر حمـایتی   با گستردن  سرینیواسان. هند کامالً نابود شوند  مطبوعات  زمانی  مقطع  در آن  که  وجود داشت  احتمال

  همیشـه   بـود بـراي   شـده  احـی طر  هـدف   با این  را که  هایی توطئه  تمامی  کرد، بلکه ها جلوگیري آن  تنها از نابودي  هند نه  مطبوعات
  .کرد  برآب نقش

  

  : گفت  سرینیواسان  ، در اظهارنظر دربارةتایمز آو ایندیا    لو، سردبیر روزنامۀ  سر فرانسیس   
  و اراده  تواند قـدرت  باشد، نمی نداشته اطالع  سراسري  در کنفرانس  کنندگان شرکت  نظرها و تضاد منافع اختالف  از شدت  تا  کسی 
و   ایجادتفـاهم . کنـد  داد درك مـی  از افراد کامالً ناسازگار تشکیل  اي را مجموعه  آن  اعضاي  که  کنفرانس  این  را در ادارة  رینیواسانس

  درعـین   یابنـد، وحـدت   دسـت   وحـدت   ، توانستند به و پراکندگی  تفاوت  رغم به  اما آنان. دشوار بود  بس  ها کاري آن  نظر بین اتفاق
  . کثرت

  

  دیگري  هاي ناگزیر بودند تا سختی  حال ، درعین حیات  خود و تداوم  از حقوق  پاسداري  در جهت  بر تالش هند عالوه  مطبوعات
  در اختیار حکومت  آن  توزیع  کمبود کاغذ بود که  مطبوعات  مشکل  ترین عمده. کنند تحمل  است  ناپذیر جنگ پیامد اجتناب  را که

  نـام  " هنـد و شـرق    مطبوعات  انجمن"  کردند که تأسیس  اي ، اتحادیه مشکل  این  کردن برطرف  براي  روزنامه  بانصاح.  قرارداشت
کمبـود  . پرداختنـد  مـذاکره   بـه   حکومتی  با مقامات  مطبوعات  تمامی  کاغذ میان  عادالنۀ  توزیع  براي  انجمن  این  نمایندگان.  گرفت

  در این. منتشرشود  صفحه  ها در هشت مدتهندو     دهند و روزنامۀ  خود را کاهش  ا تعداد صفحاته شد تا روزنامه  کاغذ سبب
  بـراي   کـه   بودند تا هـر بهـایی   آماده  از رویدادها و تحوالت  آگاهی  به  اشتیاق  دلیل به  مردم  گرچه.  یافت ها نیز افزایش ، هزینه میان
  بعـد از جنـگ    حتی. کردند پیشه  کشی و ریاضت  اجتناب  ها از سودجویی دازند، اما روزنامهشد بپر می تعیین  روزنامه  فروشی  تک

  .دهند و تیراژ خود را افزایش  ها بتوانندتعداد صفحات پیداکند و روزنامه  کاغذ سروسامان  کشید تا وضعیت ها طول نیز مدت
  شـکایت   خـارجی   نگـاران  بـا روزنامـه    مصاحبه  تر به بیش  ر تمایلخاط به  ملی  کنگرة  از رهبران  همیشه  هندي  نگاران روزنامه
بـرد،   سـرمی  بـه   در زنـدان   گانـدي   که 1930  مثالً در سال. کردند می متهم  داخلی  نگاران روزنامه  علیه  تبعیض  ها را به داشتند و آن

  توافـق   خود را بـراي   شرایط  مصاحبه  آورد و در این  عمل به  لندنهرالد    دیلی   خبرنگار روزنامۀ  اسلوکومب  با جرج  اي مصاحبه
  آن  بـه   اي نیـز بـا تـدابیر ویـژه    هنـدو      روزنامـۀ   ، کـه  اسـلوکومب   جرج  توسط  مصاحبه  این  متن  مخابرة. بازگو کرد  با حکومت
  : نوشت  اسلوکومب. شد منعکس  جهان  در مطبوعات  بود، با تیتر درشت یافته دسترسی

  هند و بشریت  به  گاندي.  اندازه بی  و نفرت  آتشین  عشق: شد  روز روشن  مثل  دو نکته  خود با گاندي  ساعتۀ پنج  مصاحبۀ  ریاندر ج
  . از شرّ متنفر است  بیزاري  اندازه  بر هند به  انگلیس  ورزد و از سلطۀ می  عشق

  

، پیشـنهاد   انگلـیس   مطبوعـات   دیگـر از خبرنگـاران    گلـدر، یکـی    با استیوارت  اختصاصی  اي در مصاحبه 1943  در سال  گاندي
  ، وزیر مشاور در امـور هنـد، بـه    آمري.  اس.  ال  از سوي  پیشنهاد جدید گاندي. داد ارائه  انگلیس  با دولت  مصالحه  براي  جدیدي
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هنـد در    رهبـران   کنفـرانس   خبـري   پوشش  ظیفۀو  هند که  مطبوعات  خبرنگاران. رد شد  آن  و غیرعملی  مبهم  وجود نکات  بهانۀ
  گونـه  داشـتند نتوانسـتند هـیچ    بود، برعهـده   شده  هند تشکیل  السلطنه نایب  ابتکار لرد ویول  به  در سیمال را، که 1945  سال  ژوئیه

  از خبرنگـاران   یکـی . دکننـ  کسب  کنفرانس  شکست  و علت  شده مطرح  مسائل  درخصوص  کنفرانس  کنندگان از شرکت  اطالعاتی
  : مورد نوشت  در این

  ترین ورزیده  حتی.  است ها را دربرگرفته آن  چهرة  از ابهام  اي اند و هاله شده الل  در کنفرانس  کنندگان شرکت  تمامی  رسد که نظرمی به 
را   هرگـز نظیـر آن    خوردنـد کـه   شکسـتی   نـان آورند و چ  بیرون  در کنفرانس  کنندگان شرکت  از زبان  اي نتوانستند کلمه  خبرنگاران

  برخـورد رهبـران    سـیمال و نحـوة    حاضر در کنفرانس  رهبران  کنندة و گمراه  عبوس  از چهرة  که  از خبرنگارانی  برخی. یادندارند به
  به  کنفرانس  از روزهاي  عصر یکی. ودندب آمده خشم به  خارجی  نگاران با روزنامه  مصاحبه  به  آنان  و تمایل  هند با خبرنگاران  بلندپایۀ

  با خبرنگاران  مصاحبه  انجام  هند به  رهبران  تمایل  موضوع. گذاشتند  در میان  خود را با وي  شدند و سؤال  نهرو نزدیک  جواهر لعل
را خبرنگار آسوشیتدپر  پرستون  شد، چون مشخص  ازپیش سیمال بیش  کنفرانس  در جریان  خارجی بـود بـا     امریکا توانسـته   سگرووِ
را   سفیدپوسـت   اند و خبرنگـاران  حقارت  عقدة  داراي  کنگره  رهبران  را که  اتهام  نهرو این. کند  مصاحبه  ، نهرو، آزاد و جناح گاندي

  و شرایط  دالیل  رجیخا  با خبرنگاران  اختصاصی  هاي مصاحبه  انجام  براي  نهرو گفت. کرد دهند تکذیب می ترجیح  پوستان بر رنگین
منـد   ها عالقه خارجی  بالطبع. بودند شده شناخته  خارج  در دنیاي  هندي  از سیاستمداران  شماري  انگشت  تنها عدة. وجوددارد  اي ویژه

کشور خود بودند و   فعن به  تبلیغ  هند نیز خواهان  سرشناس  شوند و رهبران هند آگاه  رهبران  از دیدگاه  مهم  مسائل  بودند تا در زمینۀ
  تحـوالت   بـه   هندي  نگاران روزنامه. کردند می استقبال  خارجی  خبرنگاران  خود به  هاي دیدگاه  بیان  براي  از هر فرصتی  دلیل همین به

  هنـد توجـه    مسـائل و   از مشکالت  دیگري  هاي جنبه  به  خارجی  نگاران روزنامه  که مندند، درحالی هند عالقه  سیاسی  صحنۀ  روزمرة
  چنـدان   هنـدي   نگـاران  روزنامـه   بـراي   کشیدند که می  را پیش  کردند، سؤاالتی می  مالقات  ها با نهرو یا گاندي آن  هربار که. داشتند
  .دانستند می  مسائل  این  را دربارة  ملی  رهبران  و دیدگاه  ها پاسخ آن  نبود، چون  جالب

  

  بـه   موقـت   بعد حکومت گرفتند و چندماه دست امور را به  زمام  مختلف  هند در ایاالت  مردم  حمایتمورد   وزراي 1946  در سال
کار بـا    شد، در ابتداي می  اداره  کنگره  حزب  توسط  که  ایالتی  هاي حکومت  رابطۀ. شد  تشکیل  نهرو در دهلی  جواهر لعل  رهبري

. نهـاد  تیرگـی  هـا روبـه   آن  روابـط   کـارگري   هـاي  و اعتصـاب   قـومی   هاي با آغاز ناآرامی  تدریج آمیز بود، اما به مسالمت  مطبوعات
  کرد و مطبوعـات   تفویض  ایالتی  هاي حکومت  به  با مطبوعات  مقابله  براي  اي ویژه  ، اختیارات با صدور فرامینی  مرکزي  حکومت

  از مشـکالت   اوتـارپرادش   ایالـت   وزیـر اعظـم    پانـت   گوبینـدواالب   پانـدیت . کردنـد  تدابیر اعتراض  گونه این  به  نسبت  شدت به
  : گفت  مطبوعات  از نمایندگان  جمعی  به  خطاب  وي. آورد میان به سخن  با مطبوعات  در مقابله  حکومت
با   توانیم می  برخوردي  هند، ما چهد شود ادامه می  قومی  هاي تشدید ناآرامی  موجب  که  هایی انتشار افکار و اندیشه  ها به اگر روزنامه 

  آن  کنـونی   شـکل   بـه   قانون  اعمال.  است  قانون اعمال  رو داریم  در پیش  که  تنها راهی  کنیم مداخله  ؟ اگر بخواهیم باشیم  ها داشته آن
بـا    تـا از برخـورد قـانونی     آوریم می عمل بهخود را   تالش  منتهاي  ایم قبالً نیز گفته  که  گونه و همان  خوشایند نیست  ما چندان  براي

  . کنیم  ها خودداري روزنامه
  

  غیرقابـل   شمار، تجـاوز و تعـدي   بی  جمعی دسته  با کشتارهاي  بروز کرد که  در پنجاب  وسیعی  هاي هند شورش  تجزیۀ  در آستانۀ
ها منجر شـد و   خشونت  تشدید دامنۀ  ، به ها در مطبوعات یناآرام  به  انتشار خبر مربوط. بود  ها نفر همراه میلیون  تصور و آوارگی

بـا    دیگـر در ارتبـاط    هـاي  از روزنامـه   شد، بیش نو منتشرمی در دهلی  که  لیگ  مسلم  جمعیت  ، ارگان  شفق   روزنامۀ  میان  در این
  پاتـل   واالبهـاي   بـه  1946  در نوامبر سال  پنجاب  دکتر گوپیچاند بارگاوا فرماندار ایالت.  قرار گرفت  اتهام  در مظان  مردم  تحریک

تـا    خواسـت   کـرد و از وي  شکایت   شفق   روزنامۀ  ناخوشایند توسط  و مطالب  مقاالت  در مورد چاپ  موقت  وزیر کشور دولت
  : نوشت  جابپن  ایالت  وزیر اعظم  درخواست  به  در پاسخ  پاتل. شود متوسل  قانونی  اقدام  به  نشریه  این  علیه
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و   حکومـت   بـین   تـوافقی   قـومی   هـاي  نـاآرامی   بـه   اخبـار مربـوط    انعکاس  با نحوة  در ارتباط  که  است  حاکی  مطبوعات  گزارش 
  . است آمده عمل به  در دهلی  مطبوعات  گردانندگان

  

  : گفت  موقت  وزیر کشور دولت   
حاضـر   درحـال . قـرار دهـد    را در اختیـار مطبوعـات    الزم  فرصت  زمینه  تا در این  است  ، اما آماده کار خشنود نیست  از این  دولت 

  سـرعت  باشـد، بـه    و تـأثیر الزم   فاقـد کـارایی    اتخاذشـده   ترتیبـات   و چنانچـه   نظرگیـرم  را تحت  اوضاع  که  است  این  من  سیاست
  .شد خواهم واردعمل

  

  : نوشت  موقت  وزیر کشور دولت  به  اي ر نامههند، د  فرماندار کل  نوامبر لرد ویول 28در    
آمیـز   و تحریـک   نادرسـت   ها مطالـب  در آن  که   شفق   اخیر روزنامۀ  چند شمارة  مقاالت  از لحن  اي نامه  با ارسال  فرماندار پنجاب 

منجرشود ابـراز    در پنجاب  قومی  هاي تشدید خشونت  به  است  ممکن  که  دیگري  و مقاالت  شده عنوان  روهتاك  هاي ناآرامی  دربارة
  اسـت  خواسته  فرماندار پنجاب.  است  را صادرکرده  در روهتاك   شفق   خبرنگار روزنامۀ  دستور بازداشت  دولت.  است  کرده نگرانی

  .شود  سریعاً جلوگیري  قومی  هاي ناآرامی  به  مربوط  و مطالب  تا از انتشار مقاالت
  

را   قـومی   هـاي  انتشار اخبـار نـاآرامی    به  مربوط  نامۀ تفاهم  که   شفق   سردبیر روزنامۀ«:  نوشت  فرماندار کل  نامۀ  هب  در پاسخ  پاتل
  اتخـاذ تـدابیر فـوري     در مورد ضـرورت   با نظر فرماندار کل  موافقت  ضمن  پاتل» . است نکرده را دقیقاً رعایت  ، مفاد آن امضاکرده

  دسـتورالعمل   آمده  پیش  با وضعیت  مقابله  احتماالً براي  است کرده تفویض  آن  به  قانون  که  اختیاراتی  به  توجه با  کرد دولت  اعالم
  .صادرخواهدکرد  خاصی

بـا    اي جلسه  ، وي پیشنهاد لرد ویول  بنابه  کرد که  ، اعالم فرماندار کل  مقام ، قائم کالویل  سر جان  به  اي در نامه  بعد پاتل  چندي
  خـود بـه    در نامـۀ   پاتـل .  اسـت   داده تشـکیل   مطبوعات  مشورتی  مرکزي  کمیتۀ  و اعضاي  معتبر محلی  نشریات  سردبیران  شرکت

  برخـی   از سـوي   قومی  هاي ناآرامی  به  مربوط  اخبار و مقاالت  انتشار آزادانۀ  نامطلوب  را از پیامدهاي  ، وي فرماندار کل  مقام قائم
  : گفت  پاتل. کرد  آگاه  ز مطبوعاتا

  اعمـال   در زمینـۀ   اي نامـه  ، موافقـت  مطبوعـات   مشـورتی   مرکـزي   کمیتـۀ   و اعضـاي   جرایـد معتبـر محلـی     سردبیران  در اجالس 
  مـاه  یـک   مـدت امضا رسـید و   به  قومی  هاي ناآرامی  به  و انتشار اخبار مربوط  در چاپ  مطبوعات  از سوي  داوطلبانه  هاي محدودیت

  .شود می  رعایت  دقت  به  موافقتنامه  مفاد این  که  است
  

  کرد کـه   خاطرنشان  پاتل. دهند می نشان  ، سستی نامه موافقت  مفاد این  از جراید در رعایت  برخی  کرد که  اعتراف  حال درعین  وي
  بـه   خـود خطـاب    در نطـق   پاتـل . نـدارد  همـراه  بـه   مطلـوبی   ، نتیجـۀ  مطبوعـات   بـه   و صدور دستورالعمل  قانون  حربۀ  به  توسل
و   تأکیـدکرد، امـا مسـؤولیت     مطبوعـات   آزادي  حفـظ   هند، بـر اهمیـت    مطبوعات  سردبیران  سراسري  کنفرانس  کنندگان شرکت
  : گفت  وي. یادآور شد  مخاطبان  را نیز به  آزادي  از این  ناشی  تعهدات
  قومی  هاي ناآرامی  که  فعلی  دهد، اما در وضعیت  نشان  از خود نرمش  تواند در برخورد با مطبوعات می  ، حکومت عادي  در شرایط 

در بـر    نـاگواري   العـاده  فـوق   رویدادها نتـایج   صحیح  و انعکاس  از مسیر مسؤولیت  غفلت  ترین و کوچک  است  کشور را فراگرفته
  . ناپذیر است ، اجتناب دردناك  ضرورت یک  عنوان به  مطبوعات  آزادي  کنترل  خواهد داشت

  
  .اند آورده عمل به  قانونی  اقدام  روزنامه  چندین  علیه  ، بیهار و بنگال پنجاب  هاي حکومت  که  گفت  وي
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  را بـه   وي  وجـه ، ت بـاتن   لرد مونـت   به  اي در نامه  پاتل 1947  آوریل 22روز .  نگذاشت را آسوده  پاتل  دم  یک   شفق   روزنامۀ
  : نوشت  پاتل. کرد جلب  رادیو پاکستان  دربارة   شفق   روزنامۀ  گزارش

  روزنامـه   ایـن   هـدف . فـرا دهنـد    گوش  غیرمجاز رادیویی  هاي فرستنده  تا به  است کرده خود دعوت  از خوانندگان   شفق   روزنامۀ 
  . در هند نیست  قومی  ایجاد تفاهم  براي  حجنا  و محمدعلی  گاندي  هاي تالش  کردن جز خنثی  چیزي

  
  : قرار است  بود از این شده چاپ   شفق   در روزنامۀ  که  موردنظر پاتل  گزارش   
خود   هاي رادیو برنامه  این.  است ، آغازکرده و زیرزمینی  مخفی  صورت به  خود را، البته  هاي برنامه  اخیراً پخش  رادیویی  ایستگاه  یک 

تواننـد   می  در دهلی  مندان عالقه. دهد می شعار پایان کند و با همین آغاز می  (Pakistan Zindabad) "باد  زنده  پاکستان"ا شعار را ب
  .فرادهند گوش  شب 8بامداد و  30:8  متر، در ساعتهاي 70  موج  را روي  فرستنده  این  هاي برنامه

  

  پاتـل   بـه   اي در نامه  راجاجی. کرد خودجلب بود به  موقت  دولت  نیز از اعضاي  وي  هرا ک  راجاجی  توجه   شفق   روزنامۀ  گزارش
  کـه   را از تبلیغـاتی   بـاتن   ، لـرد مونـت   پاتل» .پدیدخواهدآمد  اي عدیده  نیاید، مشکالت  عمل مورد به  در این  اگر اقدامی«:  نوشت
  : کرد و گفت آگاه  پاکستان  مخفی  رادیوي  ماجراي بود و از انداخته  راه به  وي  علیه   شفق   روزنامۀ

  
جز   چیزي  آن  و مقالۀ  شده منحرف  گویی از مسیر حقیقت  گذشته  بار نیز همچون این    شفق   روزنامۀ  دهد که می نشان  هایش بررسی

  . است  سر آمده کامالً به  نگاري روزنامه  وعن  این  دوران  که  بگویم  توانم می  جرأت  به... .  نیست  گویی و یاوه  دروغ  مشت یک
  

  ایالـت   وزیر اعظم  نوشت  پاتل  به  اي در نامه 1947  در اواخر سال  وي. خشنودنبود  مطبوعات  هاي نهرو نیز از نوشته  جواهر لعل
  ایـن   خطرناك  و پیامدهاي  پنجاب  هاي ناآرامی  به  اخبار مربوط  ها در انعکاس روزنامه  گی مالحظه در مورد بی  وي  به  اوتارپرادش

  : نهرو گفت.  است کرده شکایت  پدیده
  حیدرآباد براي  دربارة  اخیر مطبوعات  اخبار و مطالب. دهند نمی  از خود نشان  چندانی  همکاري  مطبوعات  که  باید بگویم  متأسفانه 

  دیگري  شخص  و تعیین  لندن  به  باتن  لرد مونت  بازگشت  به  مربوط  خبرهاي  دارم  اطالع  جا که تا آن.  است آورده فراهم  ما مشکالتی
  .ندارد  صحت  وجه هیچ به  گذشته  ، همچون وي  جاي  به

  

  شـد و ماهیـت   مرتکـب   بزرگـی   اشتباه  باتن  مونت  خود دربارة  اول  در صفحۀ  عکسی  با چاپ   شفق   ، روزنامۀ تصادف  برحسب
  : است  کرده نقل  ماجرا را چنین  باتن  مونت  مطبوعاتی  وابستۀ  جانسون  کمبل  آلن.  اختخود را آشکارس

ري  چـاپ     شـفق    روزنامۀ  اول  در صفحۀ  را که  شاهکاري  عکس  وي... .  وگو پرداختم گفت  و با او به  زدم  باتن  مونت  اتاق  به  س  
  خصوصـی   وارد، منشـی   الیزابـت   و خـانم )  بـاتن   مونت  از مشاوران  یکی(  بروکمن  رونی  عکس  در این. داد  نشان  من  بود به  شده

شـوند    هنـد اعـزام    قرار بود به  که  و بانو فرماندار جدیدي  لرد لوئیس  عنوان ها به از آن  شدند و روزنامه می ، دیده باتن  همسر مونت
  .بود یادکرده

  

  بـود بـه   پاسـخی   در واقـع   نامـه   ایـن . کـرد  سانسـور تشـریح    خود را دربارة  نهرو دیدگاه  به  اي در نامه 1947  در سال  باتن  مونت
  در مـورد سانسـور از وي    مطبوعـاتی   کنفـرانس   در یک  و خارجی  انگلیسی  نگاران روزنامه  که  سؤالی  به  نهرو در پاسخ  اظهارات

  : نهرو نوشت  به  خطاب  زمینه  این خود در  دیدگاه  در تشریح  باتن  مونت. بودند کرده
  را اعمـال   بایـد آن   کسی  و چه  باشد یا سیاسی  سانسور باید یا نظامی  آیا برقراري  شود، باید دید که  اگر قرار باشد سانسور اعمال 

  تلفـات   ، افراد و میـزان  محل  منا  چون  موضوعاتی  به  اشاره  ممنوعیت  از قبیل  مشخص  مسائل  رشته  یک  شامل  سانسور نظامی. کند
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از انتشـار    جلـوگیري   بـه   سانسـور سیاسـی  . انـدازد   مخاطره را به  درگیر در جنگ  نیروهاي  ها امنیت آن  دارد افشاي امکان  که  است
ـ   صـالحدید حکومـت    تشـخیص . کنـد  می تلقی  آمیز یا نادرست ها را تحریک آن  حکومت  شود که می مربوط  اخباري   زمینـه   ندر ای

  . است  تقریباً ناممکن
  

  دارد تقریبـاً محـال   کـامالً نظـامی    سانسور جنبـۀ   برقراري  که  نکته این  قبول  به  مطبوعات  کرد متقاعدکردن می احساس  باتن  مونت
و   نشـر حقـایق   یـزان م  ، افـزایش  حـل  راه  بگیرد، بهترین اخبار سرچشمه  بودن صرفاً از نادرست  کرد اگر موضوع فکرمی  وي.  است
  پیشنهادکرد به  باتن  لرد مونت. خواهدبود  تر با خبرنگاران بیش  هرچه  شخصی  تماس  خبر و برقراري  تر زمینۀ بیش  هرچه  تشریح
اختیـار   را در  رویدادها و تحوالت  به  مربوط  خبر اطالعات  در اتاق  هندي  مقام  ، یک اطالعات  وزارت  اخبار از سوي  ارائۀ  جاي

پیشـنهاد و نظـر   . دهـد   ارائـه   خبرنگاران  و به  تهیه  وزارتخانه  این  نظارت  از اخبار را تحت  اي قراردهد و خالصه  نگاران روزنامه
  بـه   ، از قوه قرارداشت  خارجی  خبرنگاران  وسیع  خبري  پوشش  تحت  که  پنجاب  هاي ناآرامی  در جریان  زمینه  در این  باتن  مونت
  : نوشت  چنین  وي  به  ، خطاب باتن  مونت  نامۀ  از مشاهدة  پس  پاتل. درآمد  فعل

  نیـز در ایـن    مـن .  ، نداریم خارجی  خبرنگاران  توسط  شده تهیه  و خبرهاي  سانسور مطالب  خصوص سانسور، به  به  اي عالقه ما هیچ 
تردیـد   بـی . خواهـد شـد    ما تمـام   زیان  آید و به شمار می به  غرض  نقض  نوعی  سانسور در واقع  هر نوع  که  ام عقیده با شما هم  باب

  کـه   ، معتقـدم  باوجوداین. اند بوده  مغرضانه  و در مواردي  ، مخدوش خارجی  خبرنگاران  توسط  شده  مخابره  هاي از گزارش  بسیاري
  هـاي  گـزارش   ارسـال   تا از سانسور یـا عـدم    ام دستور داده  مخابرات  ادارة  به. شود  اعمال  بر مطبوعات  نباید سانسوري  وجه هیچ به

  .کنند شوند خودداري می از هند مخابره  خارج  به  که  خارجی  خبرنگاران
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10  
   مطبوعات  قوانین

  
،  مطبوعـات   بـه   نسبت  حکومتی  در تشکیالت  رده  ترین تا پاپین  گرفته  از فرماندار کل  هند شرقی  کمپانی  کارگزاران  گیري موضع 

هـا   بود و مـدت   در اختیار اروپاییان  در ابتدا، انحصار مطبوعات. بود ، خصمانه انگلیس اتباع  و مدیریت  مالکیت  جراید تحت  حتی
را در   بوعـات مط  اصـلی   خـوراك . وجود نهند عرصۀ پابه  هندیان  مالکیت  تحت  هاي و روزنامه  هندي  نگاران کشید تا روزنامه طول

  هـاي  از افشـاگري   کـس  هـیچ . داد مـی   تشـکیل   حکـومتی   هـاي  شـکنی  ها و قانون ، لغزش ها، شایعات رسوایی  چون  ابتدا مسائلی
  ها بـه  آن  هاي خود در برابر افشاگري  و حیثیت  از شرافت  دفاع  نیز ناگزیر بودند براي  مقامات  نبود و باالترین  در امان  مطبوعات

  موجـود علیـه    و تنهـا حربـۀ    وجودنداشـت   مطبوعات  علیه  قانونی  محدودیت  نوع هیچ  دوران  در آن. شوند متوسل  قانونی  عمراج
تبعیـد  . هـا بـود   و تبعیـد آن   قضایی  مراجع  به  و توسل  چاپ  ها به آن  از سپردن  ها قبل روزنامه  ، سانسور مطالب خاطی  سردبیران
  باکینگهـام   سـیلک   بـود کـه    و عناصر نامطلوب  دردسرآفرین  از شر سردبیران  شدن خالص  براي  وسیله  رترینمؤث  نگاران روزنامه

  شـدند، بـه   می  نامیده  ـ هندي   اصطالحاً انگلیسی  ، که افراد دو رگه  با انتصاب. شود می  محسوب  حربه  این  قربانی  ترین سرشناس
  و شـوراي   کلکتـه   عـالی   دادگـاه . شـدند  نمـی  محسـوب   انگلـیس   ها تبعۀ آن  شد چون شوار میها د ، تبعید آن مطبوعات  سردبیري
  .شود  وضع  خال باید قانون  این  پرکردن  براي  رسیدند که  نتیجه این به  در لندن  سلطنتی
مـارکیز    قـانون   ایـن   و بانی  حطرا. شد تصویب 1799  جراید در سال  فعالیت  علیه  محدودیت  و اعمال  مطبوعات  قانون  اولین

لزلی   هـا سـر سـازگاري    بـا روزنامـه    وجـه  هیچ به  وي. نهاد  سرزمین  براین  هند پاي  فرماندار کل  عنوان به 1798  در سال  بود که  وِ
  انگلیسـی   نیروهاي  نسبی  انتو  در آن  که  بروس  سردبیري  به  (Asiatic Mirror)  آسیایی  آینه   در روزنامۀ  اي انتشار مقاله.  نداشت
  اي در نامـه   فرماندار ولزلی.  را برانگیخت  فرماندار کل  بود خشم قرارگرفته  مورد ارزیابی  تیپوسلطان  علیه  درگیر در جنگ  و بومی

  : مستقر در هند، نوشت  انگلیسی  نیروهاي  ، فرمانده سرآلفرد کالرك  به
  توانیـد ایـن   اگر نمی  فاصله  در این.  کنم را وضع  الزم  و مقررات  زودتر قوانین  باید هرچه  ردبیرانس  با جامعۀ  برخورد قانونی  براي 

  .اروپا بفرستید  را به  شان شوید و گردانندگان زور متوسل ها به آن  کنید، لطفاً علیه  گر را خاموش و سایر جراید اخالل  نشریه
  

  بـه   آن  از سپردن  پیش  مطالب  ، جز سانسور و بازبینی محدودیتی  نوع هیچ  ولزلی  کل  فرمانداري  تا زمان  قبالً گفتیم  که  گونه همان
  افـرادي   از سـوي   دوئـل   به  دعوت  ، احتمال از تهاجم  جراید وحشت  سردبیران  تنها نگرانی. شد نمی اعمال  مطبوعات  ، علیه چاپ

  مطبوعـات   سانسور منـدرجات . بود  انگلیس  قوانین  براساس  بود، یا پیگرد قانونی یختهها را برانگ آن  خشم  روزنامه  مندرجات  که
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از انتشـار اخبـار     تـدبیر جلـوگیري    از این  هدف. شد می اعمال  نشریات  تقریباً در مورد تمامی  چاپخانه  به  مطالب از سپردن  پیش
  بـه   آن  بـود، امـا دامنـۀ     هند در انگلیس  داخلی  رویدادهاي  از انعکاس  جلوگیري  اولیه  هدف  گرچه. بود  حکومت  علیه  نامطلوب

  عنـوان  بـه   والـیس   کـورن   خبـر انتصـاب    از موقـع   انتشار پیش  اجازة  دلیل به  بمبئی  مطبوعات  بازرس. شد  هند نیز کشیده  جامعۀ
ن. شد توبیخ  ولزلی  جدید هند، از سوي  فرماندار کل حـذف   بـار بـراي   ، یـک  بمبئـی   سانسور مطبوعـات   مسؤولو   ، بازرس وارد  

بریتانیـا در هنـد     دولـت   انتقـاد از کـارگزاران    بـه   کـه   انگلـیس   عـوام   مجلـس   اعضـاي   هـاي  سـخنرانی   مـتن   از عبـارات   برخی
  .شد  فراخوانده  بمبئی  ازشهر به خارج  از تعطیالت  داشت اختصاص
  : است کرده تشریح  صورت  این  را به  مطبوعات  به  نسبت  ولزلی  برداشتو   دیدگاه  خارجی  نویسنده  یک   
  انـواع   را بـه   حکومـت   شـد و دائمـاً اعضـاي    تبـدیل   مزمنـی   بیمـاري   به  دانش  از انتشار آزادانۀ  ، وحشت وي  فرمانروایی  در زمان 

  زمـان   مـا در آن   سیاسـت . منزجـر شـدند    و کتـابی   نشـریه   ونـه از هرگ  که  کرد تا حدي مبتالمی  و کابوس  مالیخولیایی  هاي بیماري
  در میـان   و معرفـت   آگاهی  گسترش  براي  بود و با هرکوششی  تیرگی  و در عمق  از تمدن  سطح  ترین هند در پایین  مردم  داشتن نگه

  .شد ابراز انزجار میو   مقابله  شدت دیگر، به  مستقل  یا کشورهاي  انگلیس  اتباع  از سوي  ، چه مردم
  

  ناشـران  تمـامی ) 1:  بـود از   عبـارت   مقـررات   ایـن   مفـاد اصـلی  . را منتشـرکرد   مطبوعات  کنترل  مقررات 1799  مه  در ماه  ولزلی
خـود را    نشانو   ها باید نام روزنامه  و مالکین  سردبیران  تمامی) 2ذکرکنند؛    روزنامه  خود را در پایین  اند تا نام ها مؤظف روزنامه

  اي روزنامـه  هـیچ ) 4انتشـار نـدارد؛      حق  یکشنبه  در روزهاي  اي روزنامه  هیچ) 3قراردهند؛    در حکومت  در اختیار وزیر مربوط
نـد  از ه  درنگ را زیرپا بگذارند بی  قانون  این  که کسانی) 5انتشار ندارد؛    حق  وزیر مربوط  از سوي  قبلی  بازدید و بازرسی  بدون

  .تبعیدخواهندشد
و   ، چاپ مقررات  این  براساس. را ایفا کنند  و سانسورچی  مطبوعات  بازرس  وزرا نقش  بود که شده تنظیم  اي گونه به  قانون  این

،  یرانیکشـت   بـه   ، اخبـار مربـوط   ارتش  نیروهاي  و انتقال  ، نقل هند شرقی  کمپانی  مالی  وضعیت  دربارة  و خبري  مطلبانتشار هر 
  اعتبـار و اختیـارات    اسـت  ممکـن   کـه   اروپـایی   مطبوعـات   و مطالـب   مقاالت  کاالها، نقل  ونقل ، حمل یا نظامی  دریایی  تدارکات
و   ایجـاد هـراس    منجر شود یا در قلمرو کمپـانی   دشمن  به  اطالعات  انتقال  به  که  مطالبی  کند، چاپ در هند را مخدوش  انگلیس
یـا    شخصی  هاي رسوایی  بار آمدن ، یا به هندي  از فرمانروایان  با هر یک  یا صلح  جنگ  احتمال  مانند اظهارنظر دربارة کند، آشوب
  : دوره  آن  نگاران از وقایع  یکی  نوشتۀ  به. شد اعالم افراد ممنوع  افترا به بستن

  سـو و هشـدارهاي   از سانسـور از یـک    رفـتن   ا طفـره را پذیرفتند و ب  شده  اعمال  هاي محدودیت  در مجموع  مطبوعات 
  .شد  تبعید ریخته  حربۀ  به  توسل  نیاز به  بدون  مطبوعات  فعالیت  براي  خاصی  دیگر، شالودة  از سوي  حکومت

  

م  جــان  از ســوي  دســتورالعملی 1823  در ســال د دم  مقــررات  بــه  ، کــه فرمانــدار کــل  مقــام ، قــائم اَ صادرشــد و   یافــت شــهرت  اَ
یـا    ، جـزوه  ، نشـریه  ، هر روزنامـه  دستورالعمل  این  براساس. آورد  همراه  به  مطبوعات  فعالیت  را براي  شدیدتري  هاي محدودیت

 باشـد  رسـیده   وزیر اعظم  امضاي  به  که  مجوز خاصی  کل  فرمانداري  از انتشار از شوراي  باید قبل می  هر زبان  به  اي نوشته  هرنوع
  دستورالعمل  این  دوم بخش. را لغوکند  ، مجوز صادره رسمی  در روزنامۀ  اي با انتشار اخطاریه  داشت  شورا اجازه  این. کند دریافت

. کـرد  اعـالم  فاقد مجوز را ممنـوع   یا نوشتۀ  ، کتاب و انتشار هر روزنامه  چاپ  داشت نام "1823  انتشاراتی  مؤسسات  مقررات"  که
در   درشـت   انتشار با حروف  ناشر و محل  مقررشد تا نام. شد  محول  قضایی  مراجع  فاقد مجوز به  نشریات  وضعیت  هب  رسیدگی
  .شود چاپ  و آخر نشریات  اول  صفحۀ

  تـري  مالیم  موضع 1835  در سال  جدید مطبوعات  قانون  با تنظیم  کل  فرمانداري  هاي مقام دیگر از قائم  یکی  سرچارلز متکاف
  بـه   بتواننـد آزادانـه    کـرد بایـد مطبوعـات    می  بود و احساس واقف  مطبوعات  نقش  اهمیت  به  وي. اتخاذکرد  مطبوعات  به  نسبت
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  بـراي   باشـند، ابـزاري    فرمانروایـان   آگـاهی   کسب  براي  منبعی  تر از آنکه بیش  معتقد بود مطبوعات  وي. دهند  خود ادامه  فعالیت
  بـه   متعلـق   و نشریات  هندیان  مالکیت  تحت  مطبوعات  علیه  تبعیض  با هرگونه  حال درعین  وي. شوند می محسوب  ممرد  آموزش
  را بـراي   ارتبـاطی   بـود و وجـود چنـین     و حکومـت   مطبوعات  بین  و پیوند رسمی  ارتباط  خواهان  وي. بود  ها مخالف انگلیسی

 1827و  1825  مطبوعـات   و نیـز مقـررات    بنگـال  1823  مطبوعـات   مقـررات   متکاف.  دانست می ضروري  و متعالی  انتقادآگاهانه
  حضـوریابند و محـل    کرد تـا در دادگـاه   ها را مؤظف و ناشر روزنامه  چاپخانه  مسؤول  جدید مطبوعات  قانون. را لغو کرد  بمبئی

  وضـوح  بایـد بـه    یا نشـریه   کتاب  صفحۀ  و آخرین  در اولین  آن  و مکان  چاپخانه  نام  همچنین. کنند را رسماً اعالم  انتشار روزنامه
  .شد می مشخص
  هـاي  محـدودیت   باردیگر تمامی  را که 1857  سال  مطبوعات  ، قانون ، فرماندار کل لرد کانینگ 1857  سال  با شورش  زمان هم
دم 1825  در مقررات  شده بینی پیش   فعالیـت   بـه   بخشـیدن  نظـم  1857  سـال   مطبوعات  از قانون  دفه. کرد کرد وضع را احیا می  اَ

  .دیگر بود  و نشریات  کتاب  چاپ  ها در زمینۀ محدودیت  برخی  و برقراري  مطبوعات
  مجـازبود تـا بـه     دولـت . کننـد  مجـوز دریافـت    و کتـاب   روزنامـه   چـاپ   بودند براي  ها مؤظف ، چاپخانه قانون  این  براساس

  دولـت . ورزد بداند، مبادرت صالح  که  مجوز، در هر زمان  ها و لغو این روزنامه  به  صدور مجوز فعالیت  به  د نسبتصالحدید خو
کشـور یـا در سراسـر قلمـرو       از نقاط  در هر یک  دیگري  یا نوشتۀ  ، کتاب و انتشار هر روزنامه  تا از چاپ  داشت  اجازه  همچنین

  هـاي  هـا و طـرح   انگیـزه   کـه   و سـخنی   و انتشار هر مطلـب   بودند تا از چاپ مؤظف  حال درعین ها روزنامه. کند  خود جلوگیري
شـود، یـا     آن  علیـه   و سـوءظن   ایجـاد نفـرت    کشور یا هند را مورد انتقـاد قراردهـد و موجـب     این  در داخل  انگلیس  حکومت
  قـانونی   یـا اختیـارات    آن  مشـروع   حاکمیـت   تضعیف  د، یا سببپدیدآور  آن  در برابر دستورات  غیرقانونی  و مقاومت  نارضایتی
نبایـد    اي یـا نوشـته    ، کتـاب  روزنامـه   هیچ  جدید مطبوعات  قانون  براساس. کنند شود خودداري  آن  و غیرنظامی  نظامی  کارگزاران

  حکومـت   بـه   را نسـبت   یا وابسته  مستقل  هاي تایال  ، سران هند، شاهزادگان  بومی  مردم  دوستی  باشد که  و نکاتی  مطالب  حاوي
  طـور یکسـان   را بـه   هنـدیان   بـه   متعلـق   و مطبوعـات   اروپاییـان   مالکیـت   تحـت   هـاي  ، روزنامه قانون  این. کند تضعیف  انگلیس
هند شـد و    مقیم  اروپاییان  عۀجام  در میان  وي  محبوبیت  و عدم  از لرد کانینگ  اروپاییان  نفرت  امر موجب  و همین  گرفت دربرمی
  .کردند می هند متهم  بومی  مردم  در مقابل  سازشکارانه  اتخاذ سیاست  او را به

ها و  کار روزنامه  به  بخشیدن نظم  از آن  هدف  شد که  تصویب " کتب  و ثبت  مطبوعات  قانون"  با عنوان  قانونی 1867  در سال
  با جـرح   قانون  این. شدند می در هند چاپ  بود که  هایی ها و کتاب از روزنامه  نسخه  یک  داري نگه و  ثبت  از طریق  نشریات  انواع

  اي توانـد نشـریه   نمی  کس ، هیچ قانون  این  براساس. شود امروز نیز در هند اجرا می  تا به  است  گرفته  صورت  در آن  که  و تعدیلی
. کنـد  گذاري پایه  نشریه  صاحب  عنوان دیگر به  ضروري  خود و سایر اطالعات  و نشان  نام  ۀو ارائ  حضور در برابر قاضی  را بدون

  اداره  مسـؤول   تعیین  قانون  این  از وضع  هدف. و منتشرکرد  ناشر چاپ  باال از سوي  مراحل  طی  بدون  توان را نمی  اي روزنامه هیچ
  .کرد را مجازات  خاطی  شخص  بتوان  قانون  قضن  بود تا در صورت  یا کتاب  و ناشر روزنامه

  تنها بـه   رسید که تصویب ، به فرماندار کل  لرد لیتون  در زمان 1878  در سال  مطبوعات  قانون  برانگیزترین و بحث  ترین جنجالی
،  قانون  این  تصویب  اصلی  عامل. یافتند انتشارمی  بومی  هاي زبان  به  شد که منحصرمی  و جرایدي  هندیان  مالکیت  تحت  مطبوعات

  فرمانـداري   مقـام   زمـانی   لیتون. داشتند تند شهرت لحن و داشتن  ترور شخصیت  به  بود که  بنگالی  نشریات  پروایی و بی  روي زیاده
اتخـاذ    در مورد ضـرورت   یحکومت  مقامات  مابین  اي کننده و تعیین  پردامنه  هاي و هند بحث  در انگلیس  که  گرفت  را برعهده  کل

  . داشت  جریان  بومی  نشریات  در مقابل  تدابیر الزم
  قـانون   تـر بـه   بـیش   کـه   قـانون   این. شد نامیده "1878ـ    زبان  شرقی  بهتر نشریات  کنترل  قانون"رسید   تصویب  به  که  قانونی
هـا و   چاپخانه  صاحبان  داد تا به می اجازه  مراکز ایاالت  پلیس  سیا رئی  بخش  هاي دادگاه  رؤساي  به  داشت شهرت  بومی  مطبوعات
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بسـپارند و در    از خبرهـا وثیقـه    از انتشـار برخـی    خـودداري   تضمین  ها بخواهند تا براي کنند و از آن مراجعه  مطبوعات  ناشران
  شد حق می ضبط  اش وثیقه  که  یا ناشري  چاپخانه  صاحب هیچ. کنند ها اقدام روزنامه  وثیقۀ  ضبط  انگیز به اخبار بحث  چاپ  صورت
  بـه   متعلـق   هـاي  دفاتر و سـاختمان   ورود و بازرسی  مجاز بود حکم  ، دولت قانون  این  طبق.  را نداشت  قضایی  محاکم  به  مراجعه
،  روزنامه  صاحب  به  اخطاریه  با ارسال  داشت اجازه  ، دولت مطبوعات  قانون  براساس. صادرکند  قانونی  رعایت  ها را بدون روزنامه

یـا    روزنامـه   در همـان   جرایم  تکرار همین  کند و در صورت آگاه  اش در روزنامه  کننده افتراآمیز و تحریک  مطالب  را از چاپ  وي
  روزه هفـت   هـا و مهلـت   وزنامـه ر  بـراي   دو روزه  مهلت  شدند، با تعیین منتشرمی  مالک  همان  در چاپخانۀ  که  دیگري  هر روزنامۀ

  مبلـغ   بـه   اي نامـه  ضـمانت   سـپردن   بـه   ملـزم   مطبوعات  بومی  ، صاحبان قانون  این  طبق. کند  ها اقدام آن  توقیف  به  نامه هفته  براي
ـ   گونـه  اتخاذ ایـن   علت. شد می ها توقیف آن  نامۀ ضمانت  جرم  ارتکاب  در صورت  بودند که  هزار روپیه10   نشـریات   دابیر علیـه ت

کننـد؛ امـا    خواننـد بـاور مـی    هـا مـی   در روزنامه  را که  احتماالً هرچه  هستند که  کسانی  نشریاتی  چنین  مخاطب  بود که  این  بومی
  .کنند  و تحلیل  و تجزیه  را ارزیابی  روزنامه  هاي نوشته  قادرند محتواي  زبان انگلیسی  هاي روزنامه  خوانندگان
  بـا مـوج    آور را کـه  نفـرت   قانون  ، این داشت  شهرت "  خیرخواه  فرماندار کل "  هند به  مردم  در بین  ، که یگر لرد ریپونبار د
  : نوشتهندو    روزنامۀ. احیاکرد 1881  در سال) آمد  قبل  در فصل  که  شرحی  به(رو شد  هند روبه  رهبران  اعتراض
و   سـلب   را از مطبوعـات   و قلـم   بیـان   آزادي  بـود کـه    او فرمانـداري . کننـد  یـادمی   و نفرین  با لعن  از لرد لیتون  هند همیشه  مردم 

بودنـد   امـور کشـور در زیـر چتـر او گردآمـده       ادارة  بـراي   هند کـه   مردم  مورد احترام  رهبران  کرد، به سالح را خلع  نگاران روزنامه
  فرمانداري... . مسدودکرد    دولتی  در مشاغل   خدمت  را براي  هندیان  ورود و رقابت  راه  قانونی  و با تصویب  روا داشت  حرمتی بی
  نفر از هندیان  یک  هند شد و حتی ترك ناگزیر به  سرزد، سرانجام  از وي  هم  دیگري  هاي عدالتی زد و بی  دست  اقداماتی  چنین  به  که

  .نشد متأسف  وي  از رفتن
  

  در شـوراي   دو قـانون   سـریع   تصـویب   ، بـه  مـردم   و قیـام   تروریسـتی   بـا اقـدامات    مقابله  هند براي  حکومت 1908  ژوئن 8در 
  سـر هـاروي  . شـدند  نامیـده   مطبوعـات )  افتـراي   ارتکـاب (  و الیحـۀ   مواد منفجـره   الیحۀ  کرد که  مبادرت  سلطنتی  گذاري قانون

  :کرد توصیف  را چنین  آن  آمد، هدف شمار می به  دو قانون  این  اصلی  طراح  شورا که  این  از اعضاي  ، یکی آدامسون
  و دیگـر اعمـال    و جنایـت   قتـل   ارتکـاب   را بـه   مـردم   کـه   است  هایی روزنامه  موجودیت  به  دادن  پایان  مطبوعات  از قانون  هدف 

از   جلـوگیري ... .  اسـت   شـده   بینـی  پـیش  1908  سال  مصوب  رةمواد منفج  در الیحۀ  کنند که می  و تحریک  تشویق  آمیزي خشونت
هـا و   روزنامـه   و دارایـی   امـوال   در مورد توقیف  قانون  که  خواهد گرفت  صورت  از اختیاراتی  با استفاده  نشریات  گونه این  فعالیت
  . است کرده تفویض  دولت  ها به چاپخانه

  

  هـاي  روزنامـه   چاپ  به  کند که را توقیف  هایی چاپخانه  آالت تا ماشین  است  شده  اختیار داده  بخش  دادگاه  رئیس  ، به قانون  در این
  : گفت  وي. کنند می آمیز مبادرت تحریک  مطالب  حاوي

  از طریـق   آمیز که خشونت  و اقدام  قتل  به  مردم  و تشویق  و تحریک...   از بمب  و استفاده  ساخت: دارد  تکیه  بر دو عامل  تروریسم 
  .گیرد می  صورت  بدنام  هاي روزنامه

  

  : نوشت هندو    روزنامۀ
توانـد   مـی   سـادگی  بـه   بخـش   دادگـاه   رئیس  امروزه.  است شده ابداع  سکوت  ها به روزنامه  و وادار کردن  سرکوب  براي  ابزار جالبی 

  و بـراي   را توقیـف   و انتشـار آن   چـاپ   آالت ها و ماشین ، دارایی اموال  یدهد نابود و تمام می  تشخیص  نامطلوب  را که  اي روزنامه
  مقاومـت   کرد و اصـطالح   تلقی  خشونت  سادگی به  توان را می  مردم  مقاومت... . روزگار محو کند  را از صفحۀ  روزنامه  نام  همیشه
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  تعریـف   شـود، زیـرا در قـانون    آمیز تلقی خشونت  تواند عمل می  دامی، هر اق ترتیب این را نیز دربرگیرد و به  منفی  تواند مقاومت می
  . است نشده  ارائه  از خشونت  دقیقی

  

  از سوي  چاپخانه  هفت  و دارایی  تعداد، اموال  قرارگرفتند و از این  مورد پیگرد قانونی  روزنامه  چاپخانۀ  نُه  قانون  این  با استناد به
  آموزشـی   نظام  درخصوص  انتقادي  اي انتشار مقاله  دلیل به  اردو زبان  روزنامۀ  ، سردبیر یک اوتارپرادش  در ایالت. شد ضبط  دولت
. شدند  محکوم  زندان  به  بومی  نشریۀ  سه  سردبیران  در بمبئی. شد محکوم  شاقه  با اعمال  زندان  دوسال  در مصر، به  انگلیس  دولت

  .شد تبعید محکوم  سال پنج  ، بههندو    ار، سردبیر روزنامۀ، سرینیواسا اییِنگ در مدرس
  کـه  1910  سـال   سـرکوبگرانۀ   را از قانون  حکومت  انتظارات  نتوانست  مطبوعات  فعالیت  جدید علیه  هاي و کنترل  محدودیت

  دوره  در ایـن   مطبوعـات   وضـعیت   ریحدر تشـ   چیـرول   والنتـاین . کند بود برآورده شده ها تدوین تر روزنامه بیش  مهار هرچه  براي
  : نوشت

از   برخـی   میـان   داد و در ایـن  مـی  را تشـکیل   معتبر بـومی   نشریات  علیه  انگلیسی  حکام  سیاست  اصلی  مایۀ و تنفر درون  خشونت 
  .نبودند امان در  حکومتی  هندوها قرارداشتند از گزند اقدامات  مالکیت  تحت  نیز که  زبان انگلیسی  هاي روزنامه

  

  : نوشت)  بمبئی  چاپ( (Hind Swarajya) هند سواراجیا    روزنامۀ
یافتند؟ با  دست  فرمانروایی  به  کشور ما هستند، اما باید دید چگونه  فعلی  ها زمامداران هستند؟ آن  کسانی چه  آقایان  این! ها انگلیسی 

  و غافـل   گنـاه   سـوي  ما به  دادن خود، با سوق  گذشتۀ  تعالیم  کردن فراموش  به  دنمانما، با وادار کر  بر گردن  وابستگی  حلقۀ  انداختن
ما   هاي خانه  را به  بندوباري خود زنا و بی  ها با تعالیم انگلیسی!  من  لوح ساده  هموطنان. افزار  کاربرد جنگ  از چگونگی  داشتنمان نگه

؟ آیا  است  داده خود را از دست  قهرمانان  هند تمامی  طالیی  آیا سرزمین!  است  تأسف  بسی  جاي. اند کرده ما را گمراه  و زنان  کشانده
  و مـرگ   شـکنجه   دهند تا بـا تحمـل   می اند؟ آیا ترجیح کرده خود را فراموش  و رسالت  داده  خود را از دست  و حمیت  ها غیرت آن

هـا   چـرا از انگلیسـی  ! قهرمانانیـد   از نسـل   کـه   کسانی  اي! هند  مردم  ند؟ ايبرنیاور  کشور خود باشند و دم  شاهد ویرانی  تدریجی
. اند کشانده زشتی شما را به  زیباي  چهرة  اند که هیوالهایی  گفت اند یا شایدبتوان همانند شما انسان  ها خدا نیستند، بلکه ترسید؟ آن می

را   قیـام   بازگرداند وجود ندارد؟ بیایید تا پـرچم   سرزمین  این  هند را به  شتۀگذ  و عظمت  بتواند شکوه  که  شما قهرمانی  آیا در میان
  . هند بپاخیزیم  و رستگاري  حقیقت  و نجات  پیروزي  و براي  برافرازیم

  

  : نوشت  کلکته  چاپ  (Yugantar)یوگانتار    روزنامۀ
و   بیگانگـان   از یوغ  رهایی  براي  اگر ملتی. ندارد و مفهومی  معنی  ومتدر برابر حک  نافرمانی  به  مردم  هند، تحریک  مردم  از دیدگاه 

هنـد    هـا؟ مـردم   انگلیسی  یا اقدامات  تر است منطقی  الهی  عدل  در برابر خداوند و محکمۀ  کند، آیا اقدامشان  تالش  استقالل  کسب
  ، مـردم  دلیل همین به. دهند  خود سروسامان  هاي و گرفتاري  مصائب  تمام  توانند به می  استقالل  تنها در سایۀ  اند که رسیده نتیجه  این به

  بیش  اي بر هند افسانه  انگلیس  و تسلط  سیطره. ور شوند غوطه  خون  اند تا در دریاي آماده  خود حتی  آرمان  به  یافتن دست  هند براي
هـا   بـرهمن دور    هاي در گذشته. رویند روبه  شماري بی  با مصائب  انگلیس  امروز بر اثر سلطۀ  اند که برده هند پی  مردم  ، چون نیست
.  نیسـت   بـیش   اي ، افسانه استوار است  عدالتی بر بی  بر هند نیز که  بیگانگان  سلطۀ. اند داده  را بشارت  حق  و پیروزي   باطل   نابودي

  . حقیقت  امید پیروزي  به. را برقرارکرد  مردم  واقعی  و حاکمیت  قیام  بیگانه  باید در برابر سلطۀ
  

  : خود اظهار داشت  هاي دیدگاه  در بیان  چیرول
و   پرستی خرافه  تقریباً نوعی  که  کشوري.  در هند است  مطبوعات  بر وجود آزادي  ها خود گواهی در روزنامه  مطالب  گونه این  چاپ 

از نفـوذ    ناآگـاه   خوانندگان  عظیم  خیل  در میان  هایش روزنامه  که  وجود دارد، کشوري  مردم  در میان  مطبوعات  هاي نوشته  به  ایمان
  آگاهی  به  که  طبقاتی  کند، در میان می را ترویج  تري بیش  و نافرمانی  خشونت  که  اي هر روزنامه  برخوردارند و متأسفانه  اي العاده فوق
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  برخـی   نیستند، بلکـه  گمنامی  نشریات  وجه هیچ ها به روزنامه  این. کند می کسب  تري بیش  خود مفتخرند محبوبیت  تحصیلی  و سوابق
  از قـدرت   اخیـر زمـانی    نشـریۀ . برخوردارنـد   اي العـاده  از اعتبار فوقیوگانتار     خصوص و به هند سواراجیا ،    کالها نظیر   از آن

مشـهود    هـا هنـوزهم   آن  هاي تأثیر شرارت... .  نداشت هند سابقه  هاي روزنامه  میان در  برخوردار بود و تیراژ آن  در بنگال  مانندي بی
  .خواهدکشید  ها طول ها مدت آن  کردن  کن و ریشه  است

  

  و ارائـۀ   اظهارنامـه   بر تسلیم ، عالوه داشت  اشتغال  مطبوعات  چاپ  به  که  اي هر چاپخانه  صاحب 1910  مطبوعات  قانون  براساس
  ، حداقل وثیقه  عنوان به  مبلغی  زمان طور هم بود، باید به  شده  بینی پیش 1867  کتب  و ثبت  مطبوعات  در قانون  خود که  خصاتمش

  قـانون   نقـض   دلیـل  را به  وثیقه  این  توانست می دولت. سپرد ، می بخش  دادگاه  صالحدید رئیس  بنا به  روپیه 2000و حداکثر  500
  مطبوعـات   قـانون . کند را توقیف  و روزنامه  را تعطیل  تا چاپخانه  اختیار داشت  همچنین  دولت. کند مطالبه  جدیدي  ۀو وثیق  ضبط

  مشـترکان   بـراي   پسـت   از طریـق   نشـریه   کـه  کنـد و درصـورتی   را توقیـف   از روزنامـه   خاصـی   داد تا شـمارة  می اجازه  دولت  به
  کننـد و از ارسـال   را بازرسـی   پسـتی   هـاي  شد تا محموله داده اجازه  پست  ادارة  مأموران  به. ندصادرک بازرسی  شد، حکم می ارسال
  .کنند جلوگیري  است شده توقیف  دولت  از سوي  که  اي نشریه

. سـینها بـود  .  پـی .  اس  نام  به  هندي  خود یک  پرداخت  از آن  حمایت  به  که و کسی  مطبوعات  قانون  کنندة تدوین  آنکه  عجیب
  جریـان . شـد  درهند برگزیده  انگلیس  حکومت  اجرایی  شوراي  عضویت  به  بود که  هندي  و اولین  گذاري قانون  عضو شوراي  وي

  . آید سینها در زیر می  و نقش  قانون  این  تدوین
  خـود در ایـن    عضـویت   از زمان  ماه از سه  ، سینها پس اجرایی  سینها در شوراي  ، تنها دوست فلیتوود ویلسون  کالرك  گفته  به

  :گوید می  وي. شدید شد  سرخوردگی  هند دستخوش  عملکرد حکومت  عینی  شورا با مشاهدة
  بگـذارد، چـون    در میان  را با مینتو فرماندار کل  اجرایی  در شوراي  از عضویت  گیري کناره  خود به  تمایل  سینها قصدداشت  بیچاره 

از   ویلسـون . بمانـد  بـاقی   شـورایی   چنین  تواند در عضویت نمی  شرافتمندي  انسان هیچ  بود که رسیده  نتیجه  این  به  انند مناو نیز هم
از قصد   از آگاهی  پس  مورلی. بماند خود باقی  ، وزیر مشاور در امور هند، در پست لرد مورلی  احترام  به  کم تا دست  سینها خواست
  از زمان  من  که  است  هایی گام  ترین شورا از برجسته  در این  عضویت  سینها به  انتصاب:  نوشت  ویلسون  به  خطاب  اي سینها، در نامه

  بـه   وي  گیـري  کنـاره ... .  اسـت  نداشـته  سـابقه   اي جسـورانه   اقدام  نیز چنین  پیشین  وزراي  و در میان  ام برداشته  وزارت  مقام  تصدي
  .خواهدبود  هند بسیار خطرناك  در جامعۀ  و پیامد آن... منجر خواهد  شد  من  اعتباري بی

  

خـود    و تهدیـدکرد از مقـام    خود را ابراز داشت  مخالفت  کند، وي را تهیه  مطبوعات  قانون  نویس از سینها خواستند تا پیش  وقتی
خود   تغییر عقیدة  کرد، اما سینها حاضر به موافقت  مطبوعات  نقانو  لحن  ترشدن هند با معتدل  فرماندار کل. خواهدکرد گیري کناره

  الیحـه   دهـد بـا ایـن    قـول   و مرشد وي  دوست  گوکهاله.  کی.  جی  خواهد داد که  را انجام  مأموریت  این  تنها زمانی  نشد و گفت
  خـود را بـه    مخالفـت   سینها کتباً عدم  خیال  دگیآسو  بود، براي  مطبوعات  الیحۀ  تدوین  عضو کمیتۀ  ، که گوکهاله. نکند  مخالفت

را   قـانون   در مـتن   اصالحیه  چندین  شد، گوکهاله ارائه  گذاري قانون  شوراي  به  مطبوعات  الیحۀ  نویس پیش  وقتی. کرد اعالم  کمیته
  کـرد و بـدین    خودداري  آن  علیه  دادن از رأي  ه، گوکهال الیحه  این  گیري رأي  هنگام. نشد  ها پذیرفته از آن  یک هیچ  پیشنهادکرد که

کشـور و    منـافع   بـه   با توجه  بعدها گفت  گوکهاله. داد بود نجات روشده روبه  با آن  که  خطیري  خود را از وضعیت  دوست  ترتیب
رو هنـد، از   میانـه   از رهبران  مهتا، یکی  شاه  سر فیروزه.  است کرده  خودداري  مطبوعات  قانون  به  مخالف  رأي  از دادن  ملی  کنگرة
  قـانون   بایـد بـه    وي.  گذاشـت  بـا سـینها قـرار و مـدار مـی       بایست نمی  گوکهاله«:  گفت  وي. شد  بسیار خشمگین  گوکهاله  اقدام

  رو هنـد گفـت   میانـه   دیگـر از رهبـران    یکـی » .کرد می آشکارا بیان  قانون  خود را با این  داد و مخالفت می مخالف  رأي  مطبوعات
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  بـه   بـا توجـه    وي  کنند، چـون   پنهان  گوکهاله  خود را از اقدام  توانند سرخوردگی اعتقاددارند نمی  مدنی  هاي آزادي  به  که  کسانی
  .کند  داريدارد خود  ظالمانه  ماهیت  که  با قانونی  خود از مخالفت  قطاران از هم  یکی  موفقیت  براي  بایست خود نمی  موقعیت

  را در شـوراي   مطبوعـات   الیحـۀ  1910  سـال   فوریـۀ   روز چهـارم   هنـد، کـه    گذاري قانون  ، عضو شوراي ریزلی  سر هربرت
  :گوید می  کرد، در مورد آن مطرح  گذاري قانون

تصـویر،    بنـابر ایـن  . کننـد  مـی  ترسیم  مردم  هند در برابر چشم  از حکومت  تصور بسیار ناهنجاري  معتبر هندي  هاي بیشتر روزنامه 
یغما   کشور را به  ثروت  حکومت  این.  خود است  و تنها در فکر منافع  ، خودکامه دلیل همین و به  است  بیگانه  هند حکومتی  حکومت

  که  هایی و کانال  آهن ، راهها ، جاده المنفعه عام  ؛ خدمات است وجودآورده در کشور به  اي سابقه بی  ، قحطی مردم  اموال  و با غارت  برده
هـا را   چـاه   ، آب کشـور و مهـار آن    جمعیـت   کاهش  ؛ براي است  نیاورده  ارمغان  هند به  مردم  جز ماالریا براي  چیزي  کرده  احداث
را از   هنـدي   ازرگانانو ب  و صنعتگران  ها خارج آن  را از چنگ  دهقانان  ؛ زمین است کرده را در کشور شایع  طاعون  و بیماري  مسموم
  طبقـاتی   ؛ نظـام  اسـت  کشانده  نابودي هند را به  مردم  خود مذهب  الحادي  آموزشی  ؛ با نظام است کرده خود محروم  و سرمایۀ  صنعت
  تحمیل  مردم  به  یسنگین  هاي کند؛ مالیات می خود بدرفتاري  سلطۀ  تحت  مناطق  بومی  با ساکنان  و آگاهانه  در هند را نابودکرده  رایج

را تنهـا در    کنـد و هنـدیان   مـی  پرداخـت   انگلیسی  کارگزاران  به  هنگفتی کند؛ حقوق می  ارتش  هاي هزینه  را صرف  و درآمد حاصل
.  اسـت  بندکشـیده  کننـد بـه   مـی   خود مبـارزه   آزادي  براي  هند را که  ملت  ، تمام اینکه  سخن کوتاه. گمارد می خدمت  به  پست  مشاغل
و   اسـت   نجـات   تنها راه  بیگانه  از یوغ  رهایی  کنند که وانمود می  چنین  و با ایما و اشاره  یا تلویحی  طور علنی ها هر روز به روزنامه
.  ذیر استپ امکان  خشونت  نوعی  و در هر حال  جوانان  طلبی و شهادت  ، جانفشانی قهرمانانه  اقدامات  تنها از طریق  و آزادي  استقالل
و   قیـام   توجیـه   جهـت   دستاویزي  یافتن  اروپا را براي  انقالبی  تر ادبیات مهم  هند و از همه  و نوین  باستانی  هند، تاریخ  هاي اسطوره
  دسـت   وقفه بی  و افتراي  از اتهامات  انبوهی  ما با پیامدهاي  اکنون هم. کنند ، زیر و رو می خشونت  بدون  پیروزي  ناپذیربودن اجتناب

  روایـم  روبـه   جنایتکارانه  اي حاضر با توطئه درحال.  است  پیوسته  واقعیت  به  شد اکنون می  بینی پیش  قبل  چند سال  آنچه.  گریبانیم  به
  حکومت  الفانمخ  تشکیالت.  فراگیر است  تروریسم  از طریق  انگلیس  حکمرانی  به  بخشیدن و پایان  حکومت  براندازي  آن  هدف  که

  هـواداران   ، اطاعـت  ها محرمانه آن  رهبران  ها بسیار زیاد، فعالیت سازمان  گونه ، تعداد این است  و گسترده  یافته بسیار سازمان  انگلیس
و   بیعـی هـا پیامـد ط   و پدیـده   عوامـل   ایـن .  اسـت   هـا تـرور سیاسـی    آن  مورد عالقۀ  و روش  کامالً کورکورانه  از رهبرانشان  جوان

در کشـور    ومـرج  رشـد هـرج    را بـراي   هـا زمینـه   آن. انـد  انداختـه  راه بـه   از نشریات  برخی  که  است  و تعالیمی  گریزناپذیر تبلیغات
  ایـن   تبلیغـات   و معلولی  علت  رابطۀ. اند وکنار هند پاشیده موردنظر خود در گوشه  محصول  برداشت  را براي  و بذر آن  آورده فراهم

  ، بلکـه  است  محسوس  خوبی به  مطبوعات  تغییر لحن  تنها از زمان  نه  خشونت  تبلیغ.  است  مشخص  خوبی به  ومرج و هرج  ریاتنش
اعتقاد   به.  است آمیز نیز تشدید شده خشونت  ، حوادث مطبوعات  از سوي  تبلیغات  گونه این  گیري اوج  در پی  دهد که می شواهد نشان

  . است  دانشجویان  ها در بین آن  العادة در عصر حاضر، نفوذ فوق  مطبوعات  خصوصیت  رینت خطرناك  من
  

دیـدار لـرد     بـه  1916  در سـال   (Press Defence Association) " از مطبوعـات   دفـاع   اتحادیـۀ "  از جانـب   نمایندگی  به  تیئهی 
  : گفت  آنان  به  خطاب  فرماندار کل. ندرا لغوک  مطبوعات  تا قانون  خواست  واز وي  چمسفورد شتافت

  مطبوعـات   آزادي  اصـل   بـراي   هر فرد انگلیسی. باشد  و سازنده  تواند بسیار ارزنده می  افکارعمومی  دادن در شکل  مطبوعات  نقش 
  . کامالً مردود است  از نظر من  مطبوعات  کشاندن  خاموشی  و به  سرکوب  در جهت  هر تالشی... .  است  قائل  خاصی  احترام

  

  : گفت  نمایندگیهیئت   اعضاي  به  خطاب  وي
  اقـدامات   در زمینـۀ   که  هایی از دادخواست  یک و هیچ  است  داده  نشان  و انعطاف  از خود نرمش  مطبوعات  قانون  در اجراي  دولت 

  ها را قابل روزنامه  مقاالت  عالی  و در اکثر موارد دادگاه  است بودهن همراه  با موفقیت  شده تسلیم  عالی  دادگاه  به  مطبوعات  علیه  دولت
  . است داده تشخیص  اعتراض
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  : گفت  مطبوعات  قانون  با اعمال  مرتبط  آمار و ارقام  به  با اشاره  وي   
هـا   روزنامـه   مـورد وثیقـۀ   تنهـا در سـه   . اسـت  شـده  تر هشـدار داده  بار یا بیش سه  روزنامه 30  بار و به  یک  روزنامه 143  به  تاکنون 

  . است شده ضبط
  

  : هند گفت  فرماندار کل
  .ندارد شود صحت می گفته  نگاران روزنامه  شغلی  موقعیت  خطرافتادن در مورد به  دهد آنچه می نشان  آمار و ارقام 

  
دهنـد و از   مـی  خود ادامـه   فعالیت  به  ضر با صداقتحا درحال  مطبوعات«: هند گفتند  در دیدار با فرماندار کل  اتحادیه  نمایندگان

هند   مطبوعات  و سابقۀ  تاریخ  که  چمسفورد گفت» . ها نیست آن  علیه  محدودیت  اعمال  به  کنند و دیگر نیازي می نیز تبعیت  قانون
  بـا حکومـت    طـور تلـویحی   ناً یـا بـه  هند عل  مطبوعات  اعظم  بخش 1878  در سال  گفت  وي. کند می را ثابت " گفته  این  خالف"

بـار دیگـر     قـانون   لغـو ایـن    محـض  شد و به کاسته  مطبوعات  دشمنی  از شدت  مطبوعات  قانون  با تصویب. دادند می نشان دشمنی
ا ر  حکومـت   خـود علیـه    جـویی  سـتیزه   هـا لحـن   از روزنامـه   اي تعـداد فزاینـده   1898تـا   1884  از سال. شد ازسرگرفته  دشمنی
نیـز    اقـدام   ایـن   مـورد اجـرا درآورد و حتـی     را بـه   تشدید مجازات  قانون 1898  ناگزیر شد تا در سال  بخشیدند و دولت شدت

  بـه   آشـکار و علنـی    دعـوت   و  حتـی   و انتقاد شـدید از آن   از حکومت  نادرست  تصویري  ارائۀ. کند ها را آرام روزنامه  نتوانست
از   کنـد و پـس    را وضـع   مطبوعـات )  خشونت  به  تحریک( 1909  ناگزیر شد قانون  دولت  که  یافت شدت  چنان  عمومی  نافرمانی

  کـن  بنیـان   سـیل   توانسـت   قـانون   شـد و ایـن    تصویب  مطبوعات  قانون 1910  در سال  بود که  قانون  این  بودن ناکافی  به  بردن پی
  .و مؤثر سد کند  طور جدي را به  مطبوعات

  
  :نبود  عقیده هم  اتحادیه  با نمایندگان  خطر مطبوعات  شدن  در مورد برطرف  فرماندار کل

  رو هسـتند بـزرگ   روبـه   هنـد بـا آن    مردم  را که  دهند تا مصائبی می خود اجازه به  اهدافشان  هند در راستاي  هاي روزنامه  که تازمانی 
  بیگانگـان   حکومـت   هـا را بـه   بـدبختی   ایـن   کننـد و همـۀ   مـی   فرسـایی  فقـر قلـم  ، ماالریـا و   ، قحطـی  دهند؛ در مورد طاعون جلوه
را   در برابـر حکومـت    و نافرمـانی   نظمـی  و بـی   سوءاسـتفاده   ناآگـاه   نوجوانـان   ضعف  ها از نقطۀ روزنامه  که  دهند؛ مادام می نسبت
  و نارضـایتی   ، سـوءظن  ایجاد آشوب  که  پردازند؛ و تا زمانی می  نیپنها  انقالب  ورترکردن شعله  خود به  کنند؛ و با تبلیغات می تشویق
  همـان   به  منجرخواهدشد و ما دوباره  خشونت  تدریجی  افزایش  به  و یقین  طور قطع به  قانونی  نرمش  شود هرگونه می  تلقی  مشروع
  . گشت حکمفرمابود بازخواهیم  مطبوعات  قانون  از تصویب  بیش  که  وضعیتی

  

  ، مـأمورکرد تـا قـانون    گـذاري  قـانون   بهادر سـاپرو، عضـو شـوراي     سر تج  ریاست  را به  اي کمیته 1921  هند در سال  حکومت 
در برابـر    سرشـناس   نگـاران  و روزنامـه   از سـردبیران   بسیاري. دهد ارائه  هایی توصیه  خصوص  کند و در این را بررسی  مطبوعات

  ایـن   اعضـاي   بـه   خطابهند نو     ، سردبیر روزنامۀ بزانت  آنی. پرداختند  شهادت  اداي  به  مطبوعات  نونقا  بررسی  کمیتۀ  اعضاي
  و سـردبیر روزنامـه    روسـت  روبـه   وثیقـه   با خطر ضـبط   در مدرس  انتشاراست قابل  آزادانه  در بمبئی  آنچه  که  اظهار داشت  کمیته

. کنـد   خـودداري   است  ها حساس آن  به  فرماندار ایالت  که  مسائلی  کند تا از چاپ باید دقت  ولتد  قانونی  از اقدام  خاطر واهمه به
  : گفت  وي. ها وجود ندارد در برخورد با روزنامه  واحدي  ، رویۀ براین عالوه

بعـداً    که  اصالحاتی  ، همان تطرفدار اصالحا  هندوهاي  علیه  شدیدي  تا حمالت  مجاز است  ـ هندي   انگلیسی  نشریۀ  سردبیر یک 
  اتهـام   دهـد، بـه    پاسخ  ـ هندي    انگلیسی  روزنامۀ  حمالت  به  هندي  روزنامۀ  اما اگر سردبیر یک. آورد عمل یابند، به می  قانونی  جنبۀ

  . قرارخواهدگرفت  مورد پیگرد قانونی  ایجاد بلوا و نارضایتی
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. ابرازشـد   متناقضی  مورد نظریات  در این. امتیاز یا سردبیر  صاحب: دارد کنترل را تحت  هروزنام  کسی  بداند چه  خواست می  کمیته
  : ، گفت کلکته  چاپ (Nayak) نایاك   ، سردبیر روزنامۀ بانرجی

  تا مقاالت  یر هستیمما ناگز  از مواقع  در برخی  که  کنم باید اعتراف. ها هستند روزنامه  صاحبان  دست  تقریباً آلت  و ناشران  سردبیران 
خود   براي  بانرجی  سورندرانات  و نام  من  نام. دارد  زیادي  و طالبان  خواننده  مقاالتی  چنین  ، چون کنیم چاپ  آمیز در روزنامه تحریک
  دلیل همین به. کند  چاپ  الیبنگ  روزنامۀ  اول  خود را در صفحۀ  دهند تا نام می اجازه  سورندرانات  به  دلیل همین دارد و به تجاري ارزش

  روزنامـه   بـراي   مـن   نـام   شـود، چـون   چـاپ   روزنامـه   ایـن   اول  در صـفحۀ   مـن   دهند تا نام می  اجازه    نایاك   نشریۀ  نیز صاحبان
  .دارد تجاري ارزش

  

جـو  .  اسـت   تغییریافته  کلی  به  ، اوضاع1910  در سال  مطبوعات  قانون  تصویب  از زمان  گفتند که  کمیته  این  اعضاي  به  سخنرانان
  . است شده گزنده  ازپیش بیش  مطبوعات  ، اما لحن است  رفته از میان  خشونت

  کـه  1867  کتـب   و ثبت  مطبوعات  قانون  ، اصالح1910و  1908  مطبوعات  لغو قوانین  مطبوعات  قانون  بررسی  کمیتۀ   
  را بـه   روزنامه  هاي از شماره  سردبیر در هر یک  ذکر نام  بودن کند و اجباري آمیز را توقیف یکتحر  داد نشریات می اجازه  دولت  به

کـرد    اعـالم   حـال  درعـین   کمیتـه . شـود   تعیین  حبس  ماه شش  از قانون  تخطی  براي  وپیشنهاد کرد حداکثر مجازات توصیه  دولت
شود و  می دارند ناشی شرکت  حکومت  علیه  در مبارزه  که  و کسانی  سیاسی  عاالنف  آمیز عمدتاً از تبلیغات خشونت  اقدامات  امروزه
  وابسته  هاي ، روزنامه قانونی  با رشد نهادهاي  کرد که ابراز امیدواري  کمیته. ندارند  در ایجاد جو خشونت  چندانی  ها نقش روزنامه

  جلـوگیري   خود که  اهداف  به  است نتوانسته 1910و  1908  مطبوعات  قوانین  کرد که گیري نتیجه  کمیته. یابند نیز توسعه  احزاب  به
  در زمـان   که  طلب آشوب  نیروهاي  رسید که  نتیجه این  خود به  هاي در بررسی  کمیته. یابد دست  بوده  مطبوعات  مخرب  از فعالیت
  اقـدامات   بـه   کـه   انـد و کسـانی   افتـاده   وجـوش  از جنـب   اکنون برخورداربودند  اي مالحظه قابل  از قدرت  دو قانون  این  تصویب
و  1908  قـوانین . انـد  آورده  روي  آن  و مشـروع   قـانونی   در شـکل   مبارزه  و به  داده  تغییر موضع  آمیز باورداشتند، اکنون خشونت

  .شدند  ملغی 1922  سال  و اصالحیۀ  مطبوعات  لغو قانون  الیحۀ  با تصویب  مطبوعات 1910
  قـانون   هنـد فرمـان    ، حکومـت 1930  در سـال   گانـدي   رهبـري   به  ملی  کنگرة  از سوي  همکاري  عدم  با آغاز جنبش   
  مطالبـه   ها وثیقـه  ها و روزنامه چاپخانه  داد تا از تمامی می اجازه  دولت  به  فرمان  این. را صادرکرد)  العاده فوق  اختیارات(  مطبوعات

  .شد تبدیل  قانون  به 1935  در سال  فرمان  این. کند ها را توقیف آمیز وثیقه تحریک  و انتشار مقاالت  چاپ  و درصورت
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  در هند آزاد

  
  از سـلطۀ   کشـور و رهـایی    ایـن   بـا تجزیـۀ   1947  سال  اوت  در پانزدهم  هند سرانجام  استقالل  فرسا براي و طاقت  نبرد طوالنی 

  نیز کـه   ، مطبوعات رویداد تاریخی  این  مناسبت  و سرور به  جشن  و برگزاري  مردم  با شور و شعف  زمان هم. رسید انجام به  بیگانه
هنـد    آزادي  تحقق  براي  مطبوعات. جستند کشور شرکت  این  آزادي  هند در جشن  با مردم  بودند همراه  پیروزي  از بادة  سرمست

و   پرداختـه  فداکاري ، به کرده تحمل  جانی  و تلفات  مالی  هاي خسارت  راه  بودند و در این کرده  را مبارزهگ ملی  نیروهاي  دوشادوش
ــرکوب  ــر س ــام  در براب ــه  حک ــت   بیگان ــود مقاوم ــان از خ ــد داده نش ــۀ. بودن ــدو     روزنام ــفینۀهن ــه  آزادي  س ــرانجام  را ک   س

  :کرد  تشریح  کلمات  بود با این مقصودرسیده سرمنزل به
هند در نبرد با   زدة توفان  کشتی.  پهلوگرفت  نجات  هند در کرانۀ  آزادي  ، کشتی مصیبت  و تحمل  با توفان  کشمکش  قرن از یک  پس 

  ناگزیرشـد بخـش    نجـات   سـاحل   به  رسیدن  شد و براي متحمل  سنگینی  و خسارات  ، لطمات دریا و نبرد با خصم  سهمگین  امواج
  بـودیم  کـرده  را ترسیم  خود آن  در خیال  که  گونه آن  کشتی  این. شوید دست  دریا بریزد و از آن  خود را به  هاي ز گنجینها  چشمگیري

هـا در   توطئـه   انبـوه .  است  برده  پایان انگیز را به غم  سفري  در مجموع  ، بلکه پهلونگرفته  ایمن  هاي در کرانه  و سالمت  عافیت  درعین
  اي العـاده  فـوق   و شـهامت   هند از جسارت  آزادي  ، کشتی باوجوداین. ندارد  چندانی  تجربۀ  آن  اند و ناخداي نشسته کشتی  نای  کمین

هند   آالیش بی  روح  کشتی  این  غرورآفرین  در عرشۀ.  است  بوده  آن  راه  نفر بدرقۀ  میلیون 400  امید و آرزوي  ، چون برخوردار است
  طبیعـی   پیوند و عالقـۀ   جادویی  و قدرت  زمان  بخش دست التیام به  راسخی  هند ایمان  کشتی. کند می  خودنمایی  صلح  همانند روح

  .دارد
  

  بـا انـواع    نوپا کـه   ملی  با حکومت  و همدردي  همکاري  بود به  افتاده راه به  که  با موجی  همراه  آزادي  دم هند در سپیده  مطبوعات 
  هنـوز از بـادة    هـا کـه   از روزنامـه   ، برخی باوجوداین. بود برخاستند  گریبان به دست  ثباتی و بی  ، خونریزي جویی ستیزه ، مشکالت
و   آمیـز و ایجـاد نفـاق    تحریـک   و انتشـار مطالـب    چـاپ   برنداشـتند و بـه    از شـرارت   بودند دست  سرمست  بیگانگان  حکومت

کشـور    عالیـۀ   منـافع   بـه   هـا کـه   از روزنامـه   برخـی   در میـان   جنجـالی   نگـاري  روزنامـه . ادنـد د ادامه  قومی  هیجانات  برافروختن
  ایجاد خشـونت   مشی کرد خط اعتراف  از نویسندگان  وگو با یکی در گفت  بنگال  از نشریات  سردبیر یکی. شد نداشتند باب عنایتی
  داشته دنبال را به  روزنامه  فروش  ها، کاهش ها و ناآرامی شورش  به  پرداختنن  چون«،  است کرده خود انتخاب  روزنامۀ  را براي  قومی
انـد   تـر ذکرکـرده   دیگـر کـم    هـاي  را از روزنامـه   تلفـات   میـزان   کـه   هـایی  روزنامـه   ها نیز از فـروش  فروش روزنامه  حتی» . است

  بیگانـه   بـا حکـام    مبـارزه   در خـالل   که  کسانی  همان  داشتند، یعنی را دردست  حکومت  سکّان  هند که  رهبران. کنند می خودداري
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نوپـا    حکومـت   کـه   بـر مشـکالتی    غلبـه   براي  نشریات  دیدند برخی می  داشتند، از اینکه  مطبوعات  با جامعۀ  اي العاده فوق  تفاهم
  در طـول   کـه   گونـه  همان  جدید هند مطبوعات  اعتقاد زمامداران  به. خاطرشدند کنند، آزرده نمی ها همکاري ، با آن است  درگیر آن

انـد،   کـرده   آرایـی  صـف   در برابـر حکومـت    مخالف  نیروي  یک  عنوان یز بههند ن  استقالل  کردند، در دوران  عمل  بیگانگان  سلطۀ
  .ها شدیداً نیاز دارد آن  سازندة  همکاري  به  دولت  که درحالی

  ایـن   اسـتقالل   اول  هـاي  هند در سال  مطبوعات  سردبیران  دیدگاه  ، در تشریحتایمز آو ایندیا    مورائیز سردبیر روزنامۀ  فرانک
  :گوید یکشور م

  پـس   من... . کنند نهرو مشخص  نوپاي  دولت  خود را در مقابل  ناگزیربودند موضع  هندي  هند سردبیران  استقالل  اول  هاي در سال 
  حکومـت   جـا کـه   نـدارد و از آن   مخـالفی  تقریبـاً هـیچ    نهـرو در پارلمـان    کـه   رسیدم  نتیجه این به  فراوان  هاي و مشورت  از بررسی

  جنـاح   باید نقـش   کند، مطبوعات بیان  طور مؤثري خود را به  ها و نظریات ، دیدگاه مخالف  وجود جناح  تواند بدون نمی  راتیکدموک
  .را ایفا کنند  نقش  این  شناسی و موقع  مسؤولیت  بگیرند و با احساس  برعهده  از پارلمان  را در خارج  مخالف

  

  : نوشت  موضوع  همین  ربارةد  اي در مقاله هندو    روزنامۀ   
از خـود    بیگانگـان   حکومـت   بـه   کـه   و سوءظنی  اعتمادي بی  همان  گذرد مطبوعات هند می  استقالل  از زمان  سال تنها یک  با آنکه 

  .دهند می هند آزاد نشان  حکومت  آشکارتر به  اي گونه به  دادند، اکنون می نشان
  

  مسـتقل   دیگر، موضـع   هند از سوي  سو و مردم از یک  کرد تا در برابر حکومت  هند توصیه  بوعاتمط  جامعۀ  به هندو    روزنامۀ 
  از آن  حمایـت   نیـاز بـه    بپردازند، در مواقـع   انتقاد از حکومت  دادند به تشخیص  ضروري  که اختیار کنند، هرزمان  تري والنهئو مس

  .بپردازند  گیري تصمیم  به  کامل  با آگاهی  کنند تا مردم  زیابیار  مختلف  هاي را از دیدگاه  برخیزند و مسائل
در   وي.  کشـور ابـراز داشـت     خود را از مطبوعـات   نارضایتی  هند بود که  زمامداران  اولین  نهرو از جمله  جواهر لعل   
  : گفت  خود از سردبیران  نارضایتی  در بیان 1952  هند در سال  مطبوعات  سردبیران  سراسري  در کنفرانس  سخنرانی
  جـدي   در مقـاالت   ها حتـی  چرا روزنامه  دانم نمی.  نیست  مناسبی  چندان  واژة  وگو از مطبوعات در گفت " درایت"  از واژة  استفاده 

یـا    نویسـندگان   بـراي  . خـواهیم  مـی   کسانی  چه  را براي  مطبوعات  باید دید آزادي. اند بیگانه  و درایت  عقل  حد با واژة  خود تا این
  کنند؟  فرسایی خود قلم  وجدان  کنند برخالف خود را وادارمی  کارکنان  ها که روزنامه  صاحبان

  

و در   باد انتقـاد گرفـت   ها را به روزنامه  خود در چاندیگار و بمبئی  هاي نهرو بار دیگر در سخنرانی 1959  بعد در سال سال هفت 
  دولـت   سیاسـت   هـاي  از جنبـه   برخـی   هـا در بررسـی   روزنامه  نهرو گفت. ابراز تردید کرد  طبوعاتم  سردبیران  نیت مورد حسن

)  انگلـیس   وزیـر وقـت   نخسـت (  بالـدوین   نظر اسـتانلی   نهرو با یادآوري. دانند نمی  حقایق  بازگوکردن به  خود را ملزم  وجه هیچ به
در :  برخوردارانـد گفـت    اي مالحظه  قابل  کنند از قدرت  مسؤولیت  احساس  آنکه  ها بدون روزنامه  براینکه ، مبنی مطبوعات  دربارة

  نطـق   نهـرو طـی  . کنـد وجودنـدارد   قدعلم  تبلیغاتی  هاي آگهی  و صاحبان  روزنامه  بتواند در برابر صاحب  که  سردبیري  هند هیچ
  تجاري  هاي بنگاه  را قهرمانان  و سردبیران  دانست  خصوصی تجاري  هاي بارز شرکت  را نماد و نمونۀ  مطبوعات  در دهلی  دیگري

  .کرد  توصیف  حکومتی  و کنترل  مقررات  علیه  در مبارزه
ن    گفت  مطبوعات  به  نهرو نسبت  خصمانۀ  اظهارات  به  هند، در واکنش  سرشناس  نگاران از روزنامه  ، یکی راگوناتان.  ا :  
را   عـدالت   جانـب   اش نهـرو در اظهـارات    آقـاي   گرچه. دهد نشان  عمل شدت  نافرمان  هاي رابر روزنامهدارد در ب نهرو عادت  آقاي 

  نگران  هند از آن  مطبوعات  جامعۀ. گذارد می هند برجاي  بر مطبوعات  سوئی  تردید اثرات شدید بی  اعتراضات  دارد، اما همین می نگه
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تصـورکنند   را بپذیرد قلمدادکننـد یـا    انتقادي هیچ  حاضرنیست  که  او را فردي  است رو ممکننه  اظهارات  با شنیدن  مردم  که  است
  .قراردارند  افراد ناباب  سیطرة  تحت  مطبوعات

  

نیـز در    از آن  هند و پـس   از استقالل  او پیش  ، چون است  نهفته  و تعریضی  ، کنایه انتقادآمیز نهرو در مورد مطبوعات  در سخنان 
و   نهرو و تحوالت  به  مطبوعات  هاي از ستون  اي مالحظه  قابل  بخش. برخورداربود  اي العاده فوق  هند از محبوبیت  مطبوعات  یانم

  و تحـوالت   ، حکومـت  در مـورد حـزب    هایی کرد، بیانیه نمی  نهرو سخنرانی  که  در مواقعی.  داشت اختصاص  وي  به  اخبار مرتبط
هـا را   منتشـر و آن   کلمـه   به  و کلمه  طور کامل به  وي  هاي ها را همانند سخنرانی بیانیه  ها نیز این داد و روزنامه ارمیانتش  المللی بین
  هـا بـراي   آن  و متن  نوشت می  نبود، مقاله  خبري  و صدور بیانیه  از سخنرانی  که  در مواقعی. کردند می  منعکس  اخبار مهم  عنوان به

  .کردند و منتشر می  را چاپ  مقاالت این  خاصی  ها نیز با برجستگی و روزنامه  گرفت ها قرارمی یار روزنامهانتشار در اخت
  : نوشت  مطبوعات  نهرو دربارة  در مورد دیدگاههندو     روزنامۀ  
هـا از   انتقـاد روزنامـه    ز گستردگیا  ظاهراً وي. کند می نگاه  دائمی  مخالف  جناح  یک  عنوان به  مطبوعات  به  وزیر در مجموع نخست 

. گیـرد  می سرچشمه  شخصی  ها از منافع مخالفت  گونه این  کند که می و نزد خود فرض  است  شده  زده شگفت  اش دولت  هاي سیاست
  . است  و واهی  کامالً نادرست  برداشتی چنین

  

  از کسب  پس  مطبوعات  که  ، نیز از موضعی ملی  دو حکومت  مارةو مرد ش  کنگره  بلندپایۀ  از اعضاي  ، یکی پاتل  سردار واالبهاي 
  : نهرو نوشت  به  خطاب  اي در نامه 1949  در ژوئن  وي. بودند ناخشنود بود  اتخاذ کرده  استقالل

  هـا بـه   آن  دلیـل  همین به. کنند درك  رو هستیم روبه  با آن  امروزه  را که  اي پیچیده  توانند مشکالت نمی  گذاري قانون  ها و قوة روزنامه 
  .کرد  ها را ساکت آن  توان خواهندداد و نمی انتقادآمیز خود ادامه  مقاالت  نوشتن

  

حیدرآباد، در   وزیر پیشین ، نخست علی  خاطر فرار میرالیق ، به از حکومت تایمز آو ایندیا    انتقادآمیز روزنامۀ  انتشار مقالۀ  در پی 
سـردبیر    مقـام  قائم  گوپاالسوامی. کی  به  اي در نامه پاتل  مخصوص نظر بود، شانکر منشی تحت  اش در خانه  که درحالی 1950  مارس

  : نوشت  روزنامه  این
  متقس  آن. باشید برده پی  مقاله  این  خود در مورد نوشتن  شتابزدگی  به  امیدوارم.  کردم را مطالعه  علی  فرار میرالیق  شما دربارة  مقالۀ 

را نیـز    نکتـه   دارد امـا ایـن    پرپشـتی   سـبیل   وي.  اسـت   کامالً نادرسـت   است گذاشته ریش  متواري  اید شخص گفته  از خبر شما که
از خـود    موضـوع   ترشـدن  روشـن   ها تا زمـان  و روزنامه  پارلمان  امیدواربودم. کند نمی توجه جلب  چندان  سبیل داشتن  دارید که قبول

را نیـز در    پلـیس   رئـیس   حتـی   اند که شده خیاالت  دستخوش  چنان  و مطبوعات  پارلمان  دهد که می نشان  قراین. ندهند نشان واکنشی
  اسـت   آن  است  تأسف  تر مایۀ بیش  آنچه. کند دهند تا از خود دفاع  اجازه  وي  به  آنکه  اند، بدون کرده متهم  شخص  با فرار این  ارتباط

  آن  جبران ، درپی است بوده نادرست  حادثه  در مورد این  شان و اظهارات  مقاالت  رسند که می نتیجه این به  و پارلمان  وعاتمطب  وقتی  که
  ، در مورد مسـائل  حقایق  شدن از روشن  تنها پس  انسان  کند که می حکم  سلیم  عقل. کنند نمی خود را تصحیح  هاي آیند و گفته برنمی

  .کند را مشخص  صراناظهارنظر و مق
  

  :نویسد می  حادثه  در مورد همین  اي جداگانه  شانکر در نامۀ
  شـخص   ایـن .  است  داده  روي  ملی  اي گویا فاجعه  اند که کرده  فرسایی قلم  چنان  علی  فرار میرالیق  با موضوع  ها در ارتباط روزنامه 

  هـاي  مراقبـت   تحـت   کـه   از زنـدان   فـرار جنایتکـاران    که ؛ درصورتی است فرارکرده  به  اقدام  نظر بوده تحت  اش در خانه  که درحالی
  .آید شمار نمی به  اي غیرمترقبه  چندان  قرار دارند، حادثۀ  شدیدتري
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  اعدينظـر مسـ    مطبوعات  به  ، نسبت سرزمین  این  فرماندار کل  هند و آخرین  بزرگ  دیگر از رهبران  یکی  راجاگو پاالچاري.  سی
   بـاتن  در کنـار مونـت    مأموریـت    عنـوان   خـود تحـت    خاطرات  در کتاب  باتن لرد مونت  فرهنگی  ، وابستۀ جانسون  کمبل.  داشت

  :نویسد می
  هرا  کامـل   آزادي  بـه   یـافتن  هند تا دست  هاي روزنامه  که  است  گفته  وي  هند به  مطبوعات  در اظهارنظر دربارة  راجاگو پاالچاري 

را بسـیار نـاچیز     کشـور، آن   هند بر سیاسـت   تأثیر و نفوذ مطبوعات  میزان  دربارة  سؤالی  به  در پاسخ  وي. دارند  در پیش  درازي
انتقـاد    بـه   پـرداختن   جـاي   هـا بـه   و روزنامه  خود داشت  و تسلط  سیطره  هند را تحت  سیاسی  صحنۀ  کنگره  حزب. کرد توصیف
  جهـت   هـا نیـز در همـان    پدیدآیـد، روزنامـه    قـدرت   در تـوازن   اگر قراربود تغییـري . بودند شده تبدیل  زار تبلیغاتاب  ، به آگاهانه

در   گفـت   راجـاگو پاالچـاري  . کـرد  واگـذارمی   دیگري  گروه  خود را به  جاي  از عناصر تبلیغاتی  گروه دادند و یک می تغییرموضع
  پـرداختن   جـاي   ها به روزنامه  که  است کرده توصیه  وي  کند به می فعالیت  در مدرس  ار خود کهنگ روزنامه  از دوستان  دیدار با یکی

خـود را در    هـا تـالش   اگر روزنامـه . کنند معطوف  حکومت  اجرایی  عملکرد دستگاه  خود را به  باید توجه  سیاسی  هاي حل راه  به
بـا    وي  گفـت   راجاگو پاالچـاري . آورند  دست به  واقعی  توانند نفوذ و قدرت کنند، می صرف  مردم  روزمرة  مسائل  انعکاس  جهت

  . است دارد موافق امریکا شباهت  نگاري روزنامه  به  گویی و اغراق  لهجه  صراحت  لحاظ هند به  نگاري روزنامه  نظر که  این
  

  پارلمـان   کشـور را بـه    ایـن   از استقالل  ند پسه  مطبوعات  الیحۀ  کشور، نخستین  وزارت  ، در مقام راجاگو پاالچاري   
  هـا بـه   شد تـا روزنامـه   سبب  الیحه  همین  تنظیم). خواهدشد ارائه  زمینه  در این  تري بیش  جزئیات  فصل  در اواخر این(کرد  تسلیم
  گیـري  هنـد در موضـع    مطبوعـات . پا کنند به  جنجال 1950  در سال  جمهوري ریاست  مقام  تصدي  براي  وي  نامزدي  اعالم  هنگام
  بـا اهمیـت    مقـام   تصـدي   نیـز خـود را بـراي     گـذاري  قانون  مجمع  بر او، راجندرا پراساد، رئیس عالوه  کردند که  فاش  وي  علیه

  اول  حۀدر صـف   راجسـتان   جیپـور در ایالـت    چاپ  (Lokvani)  لوکوانی   هندو زبان  نامۀ هفته.  است  نامزدکرده  جمهوري ریاست
  احتمالی  پیروزي  اظهارنظر دربارة  به  اي کرد و در مقاله  و پراساد را در کنار یکدیگر چاپ  از راجاگو پاالچاري  هایی خود عکس

  بـه   لوکـوانی    نامـۀ  هفتـه   مقالـۀ   بریدة  با ارسال  کنگره  حزب  از اعضاي  یکی.  پرداخت  جمهوري ریاست  از دو نامزد مقام  هر یک
در   اش او و هـواداران   کـه   است  گفته  وي  به  کنگره  رهبر بانفوذ حزب  شاستري  هیرا لعل  یادآورشد که  وي  ، به راجاگو پاالچاري

  .خواهندکرد از پراساد حمایت  انتخاباتی  مبارزه
  جمهـوري  ریاسـت   ندارد مسألۀ  دوست  د کهکر اعالم  پاتل  براي   لوکوانی   نشریۀ  و بریدة  نامه  این  با ارسال  راجاگو پاالچاري

،  داشت  هند را برعهده  کل  فرمانداري  مقام  زمان  در آن  ، که راجاگو پاالچاري. شود تبدیل  در مطبوعات  مبتذل  تبلیغاتی  جنجال  به
  : نوشت  پاتل  به  خطاب

  در ایـن   من  عکس  چاپ  کرد که  او خاطرنشان  باشد، باید به  شتهدا  صحت  شاستري  هواداران  گروه  به   لوکوانی   بودن  اگر وابسته 
  .شود جلوگیري  از تکرار آن  و بهتراست  است ناخوشایندبوده  اقدامی  نشریه

  

   مـوردنظر از روزنامـۀ    مطلـب   در چـاپ    لوکـوانی   نامـۀ  هفتـه   اسـت   گفته  وي  به  شاستري  که  نوشت  وي  نامۀ  به  در پاسخ  پاتل 
بلیتـز      نامـۀ  از هفته  اي بار بریده این  راجاگو پاالچاري.  است  نبوده درمیان  جنجال  قصد برپایی  وجه هیچ و به  گرفته الهام   استیتسمن

» . گرفـت  را نادیـده   آن  تـوان  نمـی   کـه   قدر ناخوشایند اسـت  آن  نشریه  این  بریدة«:  کرد و نوشت ارسال  پاتل  را براي  بمبئی  چاپ
کند؟   جلوگیري  شایعات  گونه تا از انتشار این  بابو بخواهیم  از راجن  آیا بهتر نیست  گفت  پاتل  خود به  در نامۀ  راجاگو پاالچاري

)  راجاگو پاالچاري(  راجاجی  دور شدن  نگران  که  گذاري قانون  مجمع  جنوبی  بود اعضاي خود نوشته  در گزارش بلیتز    نامۀ هفته
  پارلمـان   شـمالی   از اعضـاي   کثیري  گروه  که کنند، درحالی می حمایت  از وي  انتخاباتی  هستند در مبارزة  مدرس  سیاسی  ز صحنۀا
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  تصـدي   ناخشنوداند، راجندرا پراساد را براي  کنگره  عضو جدي  یک  براي  از حد لزوم  بیش  و ذکاوت  زیرکی  علت  به  از وي  که
  حسابگر و خونسرد اسـت   سیاستمداري  راجاجی  بود که  آمده بلیتز    نامۀ هفته  در گزارش. دهند می ترجیح  هوريجم ریاست  مقام
کشـور نـدارد، امـا در     ریاسـت   مقـام   به  خاصی  دلبستگی کند هیچ وانمودمی  کند و با آنکه می خود را مستحکم  موقعیت  پنهانی  که

  .کند می  تالش خود  موقعیت  استحکام  براي  باطن
  : نوشت  وي. کرد  خود را کامالً خالی  هاي عقده  دیگري  در نامۀ  راجاجی  
وزیر یا  نخست  ، معاونت جمهوري ، ریاست کل  فرمانداري  مقام  به  اي عالقه  من. بکشد بایدعذاب  است  زنده  که  تا زمانی  گویا انسان 

  کـرد کـه   کتمـان  توان را نیز نمی  نکته  اما این. را ندارد  و روحی  جسمی  فرسودگی  ارها ارزشک  گونه این.  ندارم  قبیل  از این  مناصبی
  . آور است هند واقعاً چندش  کردة تحصیل افراد نیمه  اقدامات

  

  : نوشت  راجاجی  نامۀ  به  در پاسخ  پاتل 
  ، متأسفم تدابیر تنبیهی  موجود بر سر راه  هاي دشواري  به  با توجهو   داریم  مطبوعات  و آزادي  مدنی  هاي ما از آزادي  که  با برداشتی 
  . است  ناممکنبلیتز      نامۀ هفته  اصالح  که  برسانم اطالع به

  

  نیـازي   کـه   نوشت  پاتل  به  اي کند، در نامه  را تکذیببلیتز    نامۀ در هفته  مندرج  بودند گزارش  خواسته  از وي  راجندرا پراساد که
  کـه   نشـده  عنوان  وي  علیه  اتهامی  مقاله  در این  که  نوشت  پاتل  خود به  پراساد در نامۀ. بیند نمیبلیتز    گزارش  محتواي  تکذیب  به
  :صادر کرد  مضمون  این  به  اي ، پراساد بیانیه باوجوداین. کند را تکذیب  آن

  مـردم   رو بـه  از ایـن .  و نخواهدداشـت   وجودنداشـته   جمهـوري  ریاسـت   مقـام   تصـدي   بـراي   و راجاجی  من  بین  رقابتی  نوع هیچ 
  .قرارنگیرند  تبلیغات  گونه تأثیر این تا تحت  کنم می توصیه

  

  مقـام   از تصـدي   راجـاجی   کـردن  محـروم   در جهـت   هـایی  تـالش   کـه   نوشـت   پاتـل   به  اي در نامه 1949  نهرو در سپتامبر سال
  تـرین  فعـال   عنوان به  کشید و از وي میان ها را به روزنامه  از صاحبان  یکی  خود نام  نهرو در نامۀ.  است  جریاندر   جمهوري ریاست

  رسد که نظر می به  چنین  نهرو نوشت  نامۀ  به  در پاسخ  پاتل. یاد کرد  جمهوري ریاست  به  راجاجی  از رسیدن  ممانعت  عنصر براي
  علیـه   مـوردنظر نهـرو، فعاالنـه     شخص  تأیید کرد که  پاتل. اند هند مخالف  جمهوري ریاست  به  راجاجی  با انتخاب  مردم  اکثریت
  :افزود پاتل. کند می  مبارزه  راجاجی
خواهنـدکرد و اعتبـار و     مسؤولیت  رفتار خود احساس  به  نسبت  موقع  کشور چه  هاي روزنامه  صاحبان  ویژه هند به  مردم  دانم نمی 

از   مقـامی   و هـیچ   کـس  کشور هـیچ   ها در این در نزد آن  رسد که نظر می به. خواهند شمرد  کشور را محترم  بلندپایۀ  مقامات  حیثیت
  . برخوردار نیست  و مصونیت  تقدس

  

قطـار   و پراسـاد هـم    یافت  ابعاد جدیدي  جمهوري ریاست  راجندرا پراساد و نهرو بر سر مقام  نظر بین ماجرا با بروز اختالف  این
  نهرو پیشنهاد کرده. کرد  متهم  است داده انجام  ها همکاري سال  در طول  که  خدماتی  کردن و محکوم  گرفتن  نادیده  خود نهرو را به

بـود    خاطرشده دهپراساد آزر  نامۀ  از لحن  نهرو که. کند گیري کناره  جمهوري ریاست  مقام  از نامزدي  راجاجی  نفع  پراساد به  بود که
کـرد و   کرد و پراساد نیز از نهرو عـذرخواهی  دعوت  آرامش  پراساد را به  اي در نامه  پاتل. کند تا پراساد را مجاب  خواست  از پاتل

  .آمد نبرد پیروزبیرون  و پراساد از این  مغلوب  راجاجی  میان  در این. شد ماجرا تمام
منتشرشد نهرو و  هرالد   نشنال   در روزنامۀ 1948  در آوریل  آن  متن  هند که  ر دادگستريآمبِدکار وزی. آر.  دکتر بی  سخنرانی

  توجـه   پاتل  به  اي نهرو در نامه. بود کرده حمله  نهرو و پاتل  ویژه ، به کنگره  حکومت  خود به  آمبدکار در سخنان. کرد را نگران  پاتل
.  اسـت   عجیـب   من  براي  کابینه  از اعضاي  یکی  از سوي  مطلبی  چنین  بیان  کرد و گفت آمبدکار جلب  از سخنان  بخشی  را به  وي
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  کـرد و گفـت   توصـیف   شـده  را تحریـف  هرالـد    نشـنال    در روزنامـۀ   منتشره  گزارش  نهرو و پاتل  هاي نامه  به  آمبدکار در پاسخ
  در ایـن   کـه   آمبـدکار گفـت  . ایرادبگیـرد   اسـت  کـرده  د  در لکنهو بیانخو  در سخنرانی  وي  آنچه  تواند به نمی  منصفی  انسان هیچ

  چـرا بـه  . 2؛  ام کـرده   سـکوت   کابینههیئت   چرا در مورد عزیمت. 1:  است داده در موارد زیر پاسخ  اش انتقاد هواداران  به  سخنرانی
  نسـبت   اي خصـمانه   موضع  هیچ  اش در سخنرانی  آمبدکار گفت.  رمدا  اي برنامه  چه  آینده  براي. 3؛ و  ام پیوسته  کنگره  دولت  کابینۀ

  : اظهار داشت  وي.  است  نیاورده  میان  به  کابینه  از اعضاي  و نامی  ابراز نداشته  کنگره  به
  را کـه   کننـد و هرچـه   مـرا تحریـف    هـاي  اند تا گفته کرده  تالش  همیشه  مطبوعات. اند نداشته  خوشی  میانۀ  ها هرگز با من روزنامه 

  . است گرفته صورت  در لکنهو برخورد مشابهی  من  بار نیز با سخنرانی تردید این بی. دهند می جلوه  وارونه  گویم می
  

از  را بدتر  وي  اظهارات  است توانسته نمی  شک بی  روزنامه  خبرنگار این  که  گفت هرالد   نشنال   روزنامۀ  گزارش  به  با اشاره  وي 
  .کند تحریف  این

  در درك  روزنامـه   خبرنگـار ایـن    اسـت   رو، ممکن از این.  نیست  من  مادري  زبان  که  ایراد کردم  هندي  زبان  خود را به  سخنان  من 
.  ام هند قرار داشته  مطبوعات  مهري مورد بی  پیوسته  من  گذشته  سال وپنج بیست  ، طی براین عالوه. باشد شده دچار اشتباه  من  هاي گفته
  .کنند و مخدوش  مرا عمداً تحریف  هاي سخنرانی  بارها مطبوعات  که  است شده سبب  مهري بی  همین

  

نز، سـردبیر نشـریۀ     نگـار یـان   روزنامه  این. کرد می تحسین  را تا مرز پرستش  نفر پاتل یک  انگلیسی  نگاران روزنامه  در میان    اسـتیوِ
  رقـم   هند و بعد از آن  استقالل  آستانۀ  حساس  ها را در دوران انگلیسی  مالکیت  تحت  هاي روزنامه  سرنوشت  که ، بود  استیتسمن

  .زد
  :نویسد خود می  خاطرات  در کتاب  کمبل 

  عنـوان  بـه   از وي  انـدي گ  آقـاي   جاي  به  قضایی  محاکمه  و مکاتبات  استیونز، دستور داد تا در احکام  توصیۀ  هند بنابه  فرماندار کل 
    استیتسـمن    روزنامـۀ   هند، از سـردبیري   کشمیر به  در الحاق  دولت  با سیاست  مخالفت  دلیل استیونز به. شود برده  نام  مهاتما گاندي

معتقد بود   که  وي. هدقرارد  کشمیر مورد حمله  را در مورد مسألۀ  ، دولت نشریه  سردبیر این  عنوان به  خواست نمی  استعفا داد، چون
  . رفت  پاکستان  به  سردبیري  از مقام  گیري از کناره  شود، پس ملحق  پاکستان  کشمیر باید به

  

  : نوشت  وي. کرد می را تحسین  استیونز از نهرو بیزار بود و پاتل
را   و راجـاجی   ، پاتـل  کنگـره   حزب  رهبران  یاندر م. بود  مناسب  وزیري نخست  مقام  تصدي  از نهرو براي  بیش  پاتل  اعتقاد من  به 

  وزیـري  نخسـت   بـه   اگـر پاتـل  . کننـد  مـی  هنـد را درك   مسلمانان  دو بهتر از نهرو مشکالت  این... .  کنم می تحسین  از دیگران  بیش
  پاتـل .  داشـتم  ایمـان   پاتل  هاي و سیاست  مشی خط  به  ، چون کردم می در هند اقامت  تري بیش  خاطر مدت با طیب  شد، من می انتخاب

خـود    شـنیدنی   هـاي  نهـرو در سـخنرانی    بـرخالف   وي. کـرد  مـی  هـا را درك  توده  احساسات  خوبی گرا بود و به واقع  سیاستمداري
  اعتقـادات   به  جهشد، با تو می هند انتخاب  وزیري نخست  به 1947در اکتبر   اگر پاتل  اعتقاد من  به.  گرفت ها قرارنمی تأثیر توده تحت

  پاتـل . آورد نمی  شدند روي متوسل  باتن نهرو یا مونت  که  اي شیوه  به  کم کرد یا دست هند نمی  خاك  خود کشمیر را ضمیمۀ  مذهبی
  . کنم می او را تحسین  من  که  دانست می

  

کـرد   چاپ   استیتسمن   در نشریۀ  از وي  با عکسی  راههم  اي ویژه  مقالۀ  سالروز تولد پاتل  مناسبت  به 1948  استیونز در اکتبر سال
  : نوشت  وي. کرد ارسال  پاتل  براي  بسیار گرمی  تبریک  ، پیام و در ضمن

  که  نظر سیاسی اختالف  هرگونه  رغم ، به ام بارها نیز گفته  که  گونه همان  هستید، اما من  بزرگی  ، انسان مردم  به  خدمت  شما در زمینۀ 
  .پایدار شما  و شادکامی  سالمت  با آرزوي.  شما دارم  به  نسبت  خاصی  ، ارادت باشیم  با یکدیگر داشته  است مکنم
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  : بود نوشت شده چاپ  تولدش  مناسبت  به   استیتسمن   در روزنامۀ  که  اي استیونز و مقاله  تبریک  پیام  به  در پاسخ  پاتل 

بعضاً ما را در   که  سیاسی  نظرهاي اختالف  رغم به  ایم توانسته  متقابل  صداقت  دلیل ، به ا یکدیگر داشتیمب  که  مکرري  هاي تماس  طی  
  مـن   بـه   نسـبت    استیتسـمن    خـود و مقالـۀ    در نامـۀ   کـه   از محبتی.  پیدا کنیم  یکدیگر ارادت  به  ، نسبت است  قرار داده  هم  مقابل

  . سگزارمسپا اید صمیمانه ابرازداشته
  

  : نوشت  وي  نامۀ  و در پاسخ  تأثیر قرارگرفت تحت  شدت به  پاتل  و ابراز احساسات  سریع  استیونز از پاسخ          
  من  چون  اي پاافتاده افراد پیش  به  پاسخگویی  خود را صرف  شما وقت  چون  و رهبري  دنیا جز در هند وزیر پرمشغله  جاي در هیچ 

  . بسیار سپاسگزارم  بابت  از شما از این  کردید و من  بزرگی  لطف  هرحال به. شما نبود  زحمت  به  ازينی. کند نمی
  

در دسـامبر  . افتاد جویی فکر چاره  آمد و به  خشم  هند به  مختلف  هاي در ایالت  عملکرد دولت  دربارة  مطبوعات  از افشاگري  پاتل
داس   نوشـت   خود بـا تیتـر درشـت     اول  در صفحۀ  گزارشی  طی  پنته  چاپ  (Indian Nation) هند  ملت   روزنامۀ 1947 جایرامـ  
ترام   کـرده   گیـري  خود کنـاره   از مقام  کنگره  وزیر حزب  خالف  در برابر اقدامات  از سکوت  خودداري  دلیل ، فرماندار بیهار، به دولَ
  :بود  شده  گفته  گزارش  در این.  است

و   مورد وزیر عضـو کنگـره   بی  هاي نفوذ و دخالت  ، اعمال شاهد فساد گسترده  خواست نمی  خود استعفا کرد، چون  مقاماز   دولترام 
  .اختیارکند او سکوت  خالف  فرماندار باشد و در برابر اقدامات  هاي توصیه  به  وي  توجهی بی

  

  اسـتعفاي   فرماندار و علـل   وزیر و وزیرکشور از استعفاي نخست  به  هایی تلگرام  بیهار با ارسال  ایالت  محلی  حکومت  وزیر اعظم
  :خود تأکیدکرد  هاي در تلگرام  وي. کرد اطالعی بود، اظهاربی  شده بیان  در روزنامه  که  وي

ذکـر    وي  گیري کناره  رايب  که  فرماندار و دالیلی  استعفاي  اند باید صحت دارکرده را لکه  محلی  ها اعتبار حکومت روزنامه  که  اکنون 
  .شود مشخص  است  شده

  

  وجـه  هـیچ  بـه   وي  استعفاي  در مورد استعفا و علتهند   ملت   روزنامۀ  گزارش  کرد که  اعالم  تلگرام  این  به  در پاسخ  پاتل  گرچه
خود   زودتر از مقام  هرچه  گیري کناره  به  وي  بر تمایل بیهار مبنی  از فرماندار ایالت  اي دسامبر نامه 23روز   ندارد، اما پاتل  صحت
  .خواهدشد موافقت  وي  گیري با کناره  وقت  در اسرع  داد که فرماندار اطمینان  به  اي در نامه  وي. کرد دریافت

  فـري    بیهـار در روزنامـۀ    ایالـت   محلی  حکومت  قانون  خالف  در مورد اقدامات  دیگري  گزارش  سال  در اکتبر همان   
و فساد در صدور مجوز خرید چغندر   سوءاستفاده  به  محلی  حکومت  مقاله  در این. منتشر شد  بنگال  چاپ (Free Press)   پرس

  برابـر قیمـت   30تـا   20خرند و با  می  ارزان  چغندر قند را با قیمت  دولتی  بود مقامات ادعاشده  گزارش  در این. بود شده قند متهم
ابعـاد    بـا چنـان    مسـائل   گونـه  ایـن   بیهار از وقوع  ایالت  سر کریشنا سینها، وزیراعظم  به  اي در نامه  پاتل. کنند می عرضه  شده تعیین

  : نوشت  پاتل. کرد ابرازشگفتی  اي سابقه بی
شـدیداً    ، بـا آن  سـوایی ر  ایـن   شـدن  از علنـی   قبـل   بایسـت  ، مـی  شـده   مـنعکس   روزنامه  در گزارش  باشد که  اي گونه به  اگر وضع 

  .کردید می مقابله
  

  مـه   در مـاه   بود که  مطبوعاتی  قوانین  بررسی  کمیتۀ  امور، تشکیل  زمام  گرفتن دست از به  پس  ملی  دولت  اقدامات  از نخستین  یکی
در   آن  اصـلی   مفاد و مقـررات   و ادغام  مطبوعاتی  قوانین  ویژه ، به قوانین  لغو تمامی  کمیته  این. کرد  خود را تسلیم  گزارش 1948
  اجـازه   دولت  به  که  دریایی  و گمرکات  و تلگراف  پست  از قوانین  حال درعین  کمیته. پیشنهادکرد  دولت  را به  مدنی  عادي  قوانین
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  قـانون   ابقـاي   کمیتـه   ایـن . کـرد   یـت کنـد حما   و کنترل  را بازرسی  و نشریات  کتب  و مبادلۀ  شده مبادله  هاي پیام  داد محتواي می
  قومی  هاي ، خشونت در برابر حکومت  نافرمانی  به  ، مربوط)505و   الف 153،  الف 124(  جزایی بند از قانون و سه  اسرارحکومتی
از   شـده  ارائـه   هـاي  هتوصـی   بـه   با توجه 1951  در سال  دولت. کرد را توصیه  حکومت  به  نسبت  ارتش  در وفاداري  و ایجاد تزلزل

  کمیتـه   توصیۀ  بنابه. رساند  تصویب را به)  اعتراض  قابل  در مورد مطالب(  مطبوعات  ، الیحۀ مطبوعات  قوانین  بررسی  کمیتۀ  سوي
  .بود، لغو شد در کشور رایج  مطبوعات  با فعالیت  در ارتباط  دیگر، که  چهار قانون  قانون  این  با تصویب

  مطالبه  ها وثیقه و چاپخانه  از مطبوعات  قضایی  مراجع  از سوي  صدور حکم  در پی  داشت اجازه  جدید، دولت  انونق  براساس
نیـز بـا     دادگـاه   شود و رئیس ارجاع  دادگاه  رئیس  ها باید به روزنامه  علیه  اي هر شکوائیه. کند را ضبط  آن  لزوم  نماید و در صورت

. صـادرکند   حکم  یا چاپخانه  روزنامه صاحب  از سوي  وثیقه  پرداخت  ، دربارة قضایی  تحقیقات  از انجام  ، پس منصفههیئت   کمک
  .شد می اعالم  یکن  لم  کان 1867  مورخ  کتب  و ثبت  مطبوعات  در قانون  ، تدابیر مندرج وثیقه  از سپردن  ناتوانی  در صورت
و   در مـورد اتخـاذ تـدابیر قـانونی      گیري جدید تصمیم  در قانون  بود که  در این  قبلی  با قوانین  جدید مطبوعات  قانون  تفاوت

  جدیـد، گفتـه    امر در قانون  این  در توجیه.  مجریه  قوة  به  بود نه  شده  سپرده  قضاییه  قوة  ، به مطبوعات  علیه  تدابیر اتخاذ شده  نوع
از انتشـار    مطبوعـات   بازداشـتن   و همچنین  دیگر از جرایم  و برخی  و خرابکاري  خشونت تشویق  به  دادن پایان  آن  هدف  که  شده

  . است آمیزبوده تحریک  مطالب
  : گفت  پارلمان  به  الیحه  تقدیم  هنگام  ، وزیرکشور، به راجاگو پاالچاري 

بـر اثـر     مـردم   ذهن  دهیم  اجازه  توانیم ما نمی. کند  ريآمیز جلوگی تحریک مطالب  از چاپ  که  برسانیم تصویب را به  قانونی  امیدوارم 
  .شود مسموم  ها و نشریات روزنامه  مطالب  مطالعۀ

  

  کنند و از مجلـس  خود رعایت  حرفۀ  را در چارچوب  الزم  و انضباط  اخالقی  بتوانند اصول  مطبوعات  کرد که ابراز امیدواري  وي
  .واگذارکند  دولت  به  تصمیمات  اجراي  را براي  الزم  تا اختیارات  خواست

ن    گفت  مطبوعات  در انتقاد از الیحۀ  راگوناتان.  ا :  
  وظیفه  این. دیدند نمی  هم  در خواب  را حتی  قید کفالت  یا به  مشروط  با آزادي  اي زندانی  وضعیت  ها به روزنامه  ها تبدیل انگلیسی 
  در تمـامی   مطبوعـات   کند کـه   اجرا و اعالم  را وارونه  مطبوعات  روسو دربارة  ژاك  ژان  تا گفتۀ  است  شده  محول  مهاتما گاندي  به

ل  جهان   را همچنـان   اسـارت   خـود زنجیرهـاي    خاطر خیر و صـالح  گذارند و در هند نیز باید به می  حیات  عرصۀ و زنجیر پابه  با غُ
  هرگونه  در گذشته  اش قطاران و هم  گاندي.  نیست هند مناسب  براي  که  است  ظاهرفریبی  مقولۀ  مطبوعات  آزادي. باشند داشته گردن به

  و حقیقـت   بـا حـق    مخالفـت   در جهـت   را اقـدامی   و آن  را محکـوم   مطبوعـات   دهـان   بستن  کشور براي  وزارت  از سوي  تالش
  مطبوعـات   از جانـب   وجـه  هیچ به  گرفت پایان  آمیزي خشونت  اقدام  گونه هیچ بدون  که  پرستان میهن  اوت  ماه  قیام. کردند می توصیف
  قوم  امروز زعماي  در دنیاي. گیرند  دست امور را به  بتوانند زمام  اش قطاران و هم  شد تا گاندي  سبب  قیام  شد؛ اما همین نمی  هدایت

  .دهند نمی  خود راه  به  تردیدي  ها شده صعود آن  مایۀ  آنچه  به  پازدن ، در پشت ترقی  از صعود از نردبان  پس
  

  .افتاد  تعویق  به 1956  تا سال  مفاد آن  شد؛ اما اجراي تبدیل  قانون  به  در مجلس  از تصویب  پس  مطبوعات  الیحۀ
  ایـن   تشـکیل از   هـدف . شـد  هنـد، تشـکیل    راجادیاکشا، وزیـر دادگسـتري    ریاست  به  مطبوعات  کمیسیون 1952در سپتامبر 

و   نگـاري  روزنامـه   کیفیـت   و بـاالبردن   نگـاران  روزنامـه   عمـل   آزادي  کار، تأمین  ، بهبود شرایط مطبوعات  کیفی  ارتقاي  کمیسیون
  ذیـل   را بـا اهـداف    مطبوعـات   شـوراي   کار خود تأسـیس   گزارش  با تسلیم 1954  در سال  کمیسیون  این. بود  چاپ  آالت ماشین
  و مطالـب   سانسور موضـوعات . 2خود؛   استقالل  حفظ  براي  مطبوعات  به  و کمک  مطبوعات  از آزادي  پاسداري. 1: کرد پیشنهاد
  ؛  ممکـــن  هـــر شـــکل بـــه  نگـــاري روزنامـــه  معیارهـــاي  بـــر بـــاالترین  متکـــی  خاصـــی  انگیـــز و ایجـــاد رویـــۀ بحـــث
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را محـدود کنـد؛     عمـوم   و مـورد علقـۀ    و انتشـار اخبـار مهـم     ارائه  ستا  ممکن  که  احتمالی  تحوالت  هرگونه  زیرنظرگرفتن. 3 
  بـه   کـه   تحـوالتی   ردیـابی . 5دارند؛    اشتغال  نگاري روزنامه  حرفۀ  به  که  کسانی  در میان  و خدمتگزاري  ولیتئمس  حس  ارتقاي .4

در مـورد    سـاالنه   انتشار گـزارش . 6؛  الزم  هاي حل راه  ، ارائۀ امکان دارد و درصورت گرایش  تمرکز و انحصار در مطبوعات  سوي
و   استخدام  نحوة  به  بهبود بخشیدن. 7دهد؛  تأثیرقرارمی ها را تحت آن  فعالیت  که  و تحوالتی  عوامل  و ارزیابی  عملکرد مطبوعات

  .  (Press Institute)" مطبوعات  مؤسسۀ"دار نظیر   صالحیت  مؤسسات  از طریق  نگاران روزنامه  آموزش
  را برعهـده   برمطبوعـات  نظارت  مسؤولیت  پیشنهادکرد که  مطبوعات  مسؤول  عنوان نفر را به  یک  انتصاب  مطبوعات  کمیسیون

از   دهـد و شـورا نیـز پـس      گـزارش   مطبوعـات   شـوراي   را به  ، موضوع انحصارگرایی  هر نوع  مشاهدة  باشد و در صورت داشته
  تعیـین   کمیسـیون   ایـن . اتخاذکند  با آن  مقابله  را براي  از وجود انحصار، تدابیر الزم  احراز اطمینان  و در صورت  موضوع  بررسی
. هـا را پیشـنهادکرد   روزنامـه   مالکیـت   و اشـتراك   صفحات  ها براساس روزنامه  بهاي  ، تعیین نگاران روزنامه  دستمزد براي  حداقل

  رونـد در آینـده    ایـن   در مورد گسـترش   مسؤوالن  برد و به ها پی روزنامه  تمرکز شدید مالکیت  د بهخو  هاي در بررسی  کمیسیون
  .هشدارداد

از   و برخـی   اسـت   اندك  هم  تعدادشان  ها که انگلیسی  مالکیت  تحت  جز مطبوعات به  خود تأکیدکرد که  در گزارش  کمیسیون
  مطبوعـات   تـر کارکنـان   بـیش .  نیسـت   حـاکم   وظـایف   و شرح  تقسیم  نوع موارد هیچ  در بقیۀاند،  درآمده  هندیان  مالکیت  ها به آن
  چاپخانه  خبر و کارکنان  دبیران  بین  شغلی  از نظر موقعیت  مصححان. شوند می  کار گرفته دستیار سردبیر و گزارشگر به  صورت به

  وضع  مالی  از لحاظ  شود که می یافت  اي تر روزنامه کم. دستیار سردبیر داردسردبیر و چند   خود یک  براي  هر روزنامه. قرار دارند
  .باشد  داشته  سامانی به

  سـازگاري   نگاران روزنامه  تر اینکه مهم  آورند و از آن می  روي  نگاري روزنامه  حرفۀ  به  بسیاري  کرد افراد الیق  اعالم  کمیسیون
جدیـد    و صـاحبان   آغـاز شـده    تجـاري   مؤسسـات   هـا بـه   روزنامـه   ، روند تبدیل هرحال به. دهند می  از خود نشان  اي العاده فوق

  .اند قرارداده  سود را هدف  از هر چیز کسب  بیش  هستند که  ها بازرگانانی روزنامه
  نقـش   کنارگذاشـتن  قتصاد نیز بـه ا  مسأله  فزایندة  کرد اهمیت  ها، اعالم روزنامه  سردبیران  نقش  افول  به  اشاره  ضمن  کمیسیون

پیشـنهادکرد    رونـد کمیسـیون    ایـن   از گسـترش   جلـوگیري   براي.  است کرده ها کمک روزنامه  مدیران  از سوي  سردبیران  محوري
سـردبیر    با مشـورت   تحریریه در هیأت  انتصاب  باشند، هرگونه  داشته  اجرایی  قدرت  تحریریههیئت   کارکنان  در کنترل  سردبیران

  سـردبیر روزنامـه    رهبـري   تحـت   خـاص   هدفی  تحقق  ها براي آن  شود که  تفهیم  تحریریههیئت   کارکنان  تمامی  گیرد و به  انجام
  .کنند می  خدمت

ن  شورا قاضـی   این  رئیس  اولین. شد  تأسیس  مطبوعات  ، شوراي در مجلس  اي الیحه  با تصویب 1965  در سال ـ .  ا اال راجاگوپ
،  شـباهت   باوجوداین.  خواهد داشت  انگلیس  مطبوعات  شوراي  به  زیادي  هند شباهت  مطبوعات  کرد شوراي اعالم  اینگار بود که

  بـه . برخـوردار بـود    فـردي  منحصر بـه   ، از موقعیت مقررات  و تدوین  قضایی  الزم  اختیارات  داشتن دلیل هند به  مطبوعات  شوراي
  شـورا پاسـخ    اعضاي  سؤاالت  سوگند به  ها بخواهد تا با اداي صالحدید خود افراد را احضار و از آن  شد تا به  ادهشورا اختیار د

  بـردن  پـی   بـراي   از شـاهدان   و تحقیـق   اسـناد و مـدارك    گردآوري  به  لزوم  شد در صورت  داده  شورا اجازه  ، به در ضمن. دهند
  علیـه   اي ادعانامـه   و هـیچ   شده تلقی  قضایی  دادرسی  عنوان ، به مطبوعات  شوراي  و بررسی  تحقیق  هرگونه. امور بپردازد  جریان به

. باشد بوده دربین  سوءنیتی  بر آنکه  کرد، مشروط اقامه  توان کنند نمی اتخاذمی  که  و تدابیري  در مورد تصمیمات  آن  شورا و اعضاي
  آن  بـه   خاصـی   شـورا اعتبـار و اهمیـت     در ایـن   مجلـس   حضور اعضـاي   که  گفت  بوعاتمط  شوراي  راجا گوپاال اینگار رئیس

  معرفـی   مطبوعاتی  گوناگون  مؤسسات  از سوي  از آنان  تن بیست  که  عضو داشت  و هشت  بیست  شورا در مجموع.  است بخشیده
  .شدند می
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قـرار    صـنعتی   کـارگران   ، در ردیـف  مطبوعـات   پیشنهاد شوراي ، بنابه آنان 1955  در سال  نگاران کار روزنامه  قانون  با تصویب
.  وي.  اچ  بـه هیئت   این  ریاست. مأمورکند  نگاران دستمزد روزنامه  حداقل  تعیین  را براي  اي ویژههیئت شد  مؤظف  دولت. گرفتند

هنـد،    عـالی   دادگـاه   از سـوي  1958  ها در مـارس  توصیه  نای.  انتشار یافت 1957  مه  در ماه  آن  هاي توصیه  شد که  دیواتیا سپرده
  بـراي   اي ویـژه   کمیتـۀ  1958  سـال   در ژوئـن . شد  اعتبار اعالم ، بی شده دستمزد تعیین  حداقل  پرداخت  توان  گرفتن نادیده  دلیل به

 1958در دسـامبر    را کـه   ویـژه   کمیتۀ  این  شگزار  دولت. شد  تشکیل  عالی  دادگاه  از سوي  شده عنوان  هاي کاستی  کردن  برطرف
  در سـال . نیز ایجاد شـد   مطبوعات  قانونی  ضابط  ، مقام میان  در این.  گشت  تبدیل  قانون  به  آن  و پیشنهادهاي  منتشر شد پذیرفت

رسید   تصویب  به)  و صفحات  متقی  به  مربوط(  مطبوعات  ، قانون مطبوعات  کمیسیون  هاي پیشنهادها و توصیه  در راستاي 1956
. بـود   شـده   تعیین  آگهی  به  یافته اختصاص  و فضاي  نشریه  و حداکثر صفحات  حداقل  با در نظر گرفتن  مطبوعات  بهاي  در آن  که

  آزادي  بـه   مطبوعـات   تجـاري   هـاي  فعالیـت   علیه  محدودیت  کرد اعمال اعالم  دادگاه. کرد  را مردود اعالم  قانون  این  عالی  دادگاه
  .وارد خواهدکرد ها لطمه آن

  مطبوعـات   شـوراي   قانون  بر طبق  مطبوعات  لغو و شوراي  اضطراري  شرایط  تحت 1976  در ژانویۀ  مطبوعات  شوراي  قانون
  .بود گرفته صورت  مهمی  جدید، تغییرات  در قانون. شد  بار دیگر تأسیس 1978

در   اش و همکـاران   شـد، امـا وي    تشـکیل   گوسوامی.  سی.  پی  قاضی  ریاست  به  مطبوعات  کمیسیون  دومین 1978  مه  در ماه
  بـار دیگـر بـه    1980  در آوریـل   کمیسـیون   این. کردند گیري خود کناره  جدید از مقام  دولت  کار آمدن  از روي  پس 1980  ژانویۀ

  نقـش . 1: کنـد  زیـر را بررسـی    مسـائل   داشـت   مأموریـت   کمیسـیون .  سر گرفتخود را از   متیو فعالیت.  کی.  کی  قاضی  ریاست
  بـراي   اساسـی  در قـانون   شـده  بینـی  پـیش   هـاي  تضـمین   معرفـی . 2؛  دموکراتیک  رشد و جوامع  در حال  در کشورهاي  مطبوعات
  قـوانین   و مؤثر بودن  ؛ و کارایی مطبوعات  آزادي  ايها بر تضمین  گونه این  کفایت  دربارة  ؛ تحقیق و عقیده  بیان  از آزادي  پاسداري

  و سیاسـی   اقتصـادي   در برابر فشـارهاي   مطبوعات  از استقالل  پاسداري  چگونگی. 3؛  مطبوعات  آزادي  تضمین  براي  و مقررات
. 5دار شـوند؛   عهده  توسعه  هاي یاستس  ها باید در قبال روزنامه  که  ولیتیئو مس  مطبوعات  نقش. 4؛  مطبوعات  و مدیران  صاحبان
  شـرافت   و حفـظ   سـردبیران   ها با رشـد، اسـتقالل   آن  ، ارتباط مطبوعات  و ساختار مالی  رفتار مدیریت  ، چگونگی مالکیت  الگوي
  بـه   دسترسـی   ، حـق  دگانو بر خوانن  ها بر رقابت ، تأثیر آن یکدیگر، پیوند با صنایع  به  همکار و وابسته  هاي روزنامه. 6؛  اي حرفه

  . مطبوعات  اقتصاد صنعت. 7؛  تفسیر و تحلیل  و آزادي  اخبار موثق
  :کرد  شد اعالم  ارائه 1982  در سال  خود که  در گزارش  کمیسیون   
  و حمایـت   دانـه نابخر  مخالفت. را ایفا کنند  یا متحد دولت  مخالف  نباید نقش  رشد و دموکراتیک درحال  جامعۀ  در یک  مطبوعات 

،  کمیسیون  اعتقاد اعضاي  به. شوند  محروم  عادالنه  خود از داوري  دست به  خواهدشد تا مطبوعات سبب  و چرا از حکومت  چون بی
  خـود بـراي    بایـد در مـورد حـق     سـردبیران   کـه   اسـت   عقیـده  براین  کمیسیون. را ایفا کنند  منتقدسازنده  آزاد باید نقش  مطبوعات

اثر   دربارة  دروغین  و ادعاهاي  بر حقایق مبتنی  تبلیغات  ایجاد تمایز بین  ویژه ، به تجاري  هاي یا رد آگهی  در قبول  نهایی  گیري میمتص
  محتـواي   نباید بـه   تجارتی  هاي در مورد آگهی  گیري تصمیم  براي  سردبیران  اختیارات. کنند ، پافشاري کاالها و خدمات  آساي معجزه
  که  است  آن  خواهان  کمیسیون. یابد، نافذ باشد می ها اختصاص آگهی  چاپ  براي  که  باید در مورد فضایی  ها محدودشود، بلکه آگهی

  در ایجـاد تفـاهم    مطبوعات  مثبت  نقش  که  است  عقیده  براین  کمیسیون. شود  خودداري  ها و مجالت در روزنامه  بینی طالع  از چاپ
و   از انتشـار مقـاالت    خـودداري   چـون   آفرینـی  وحدت  هاي تأکید بر جنبه  ها و عناصر متضاد موجود در کشور، از طریق وهگر  بین

  در راه  مـداوم   تـالش   امـر بـه    ایـن   تحقـق .  برخورداراست  خاصی  ، از اهمیت مختلف  هاي و کاست  طبقات  انگیز بین تفرقه  مطالب
  .دارد بستگی  مردم  ندر میا  برادري  حس  تقویت

  :کرد  اعالم  مطبوعات  کمیسیون   
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و   آمیز مغـایر بـا اصـول    خشونت  هاي شیوه  ، باید از تشویق مردم  و مشکالت  مصائب  انعکاس  در راه  با تالش  زمان ها هم روزنامه 
  شـرط   ، بـه  پژوهشـی   گزارشـگري   جهـت  در  مطبوعات  از گرایش  کمیسیون. کنند کشور خودداري  اساسی در قانون  مندرج  موازین

  هاي بررسی  گذاشتن  و ناتمام  پیگیري نباید با عدم  پژوهشی  اما گزارشگران. کند می  استقبال  و اجتماعی  اقتصادي  مسائل  به  پرداختن
  .آورند انتقاد را فراهم  موجبات  است  هند بسیار متداول  مطبوعات  در بین  خود که

  

شـود و   مـی  محسوب  همگانی  خدمات  وسیلۀ  االصول علی  باشد، روزنامه داشته  که  هرشکلی  روزنامه  کرد مالکیت ماعال  کمیسیون
بایـد در   مـی   که  است معیاري  عموم  منافع. قرار گیرد  و مقررات  ضوابط  باید تحت  آن  از مالکیت  ناشی  و اختیارات  حقوق  اعمال
  :کرد اعالم  کمیسیون. قرارگیرد  عمل ها مالك روزنامه  بر مالکیت  کمحا  مقررات  و تدوین  تنظیم

  مطبوعـات   آزادي  کـه   نظریه  این. پاسخگو باشند  دارند و باید در برابر جامعه  برعهده  اجتماعی  اي وظیفه  در برابر مردم  مطبوعات 
  انتشار خبر دیگر کافی  منبع  آزادي  ، صرف پدیدآمده  هاي دگرگونی  به  با توجه.  است شده تابد منسوخ را برنمی  قید و شرطی  نوع هیچ

  .شود شمرده خبر نیز باید محترم  مخاطب  آزادي  ، بلکه نیست
  

  :تأکیدکرد  کمیسیون
آیـد   مـی  عمـل  بـه   آنـان   تطمیع  در جهت  که  تالشی  هرگونه  ، باید در مقابل خارجی  در برابر فشارهاي  بر مقاومت عالوه  مطبوعات 

  مقامـات   بـه   خـدمتی  از خوش  ناشی  باید در برابر وسوسۀ  نگاران روزنامه. کنند خود اجتناب  استقالل  شدن و از مخدوش  ایستادگی
  .دهند  نشان  از خود مقاومت  و دیگران  دهندگان ، آگهی ، کارفرمایان دولتی

  

  :کرد اعالم  مطبوعات  کمیسیون
دهـد و   ارائه  اي ارزنده  خود خدمات  سالۀ 15  فعالیت  در خالل  است  توانسته  قانونی  هاي محدودیت  به  با توجه  مطبوعات  شوراي 
  .دهد  کارخود ادامه به  شورا همچنان  پیشنهادکرد تا این  دلیل همین به

  

  اي حرفـه   و اخـالق   بـار اصـول   سه  که  نگارانی و روزنامه  شود تا سردبیران اختیارداده  مطبوعات  شوراي  پیشنهاد کردبه  کمیسیون 
اخطـار،    گـرفتن  نادیـده   شوند و در صـورت  ها محروم در روزنامه  از اشتغال  معینی  مدت  گذارند براي را زیرپا می  نگاري روزنامه
  اعـالم   کمیسـیون . اتخاذشود  روزنامه  علیه  قانونی  ، اقدام متوالی  نوبت سه  براي  مطبوعات  شوراي  ، هشدار، تذکر و توبیخ اعتراض

  :کرد
  صـورت  و به  مرور زمان  به  مقرراتی  چنین.  نخواهدداشت  مطلوبی  ها نتیجۀ روزنامه  براي  اي ویژه  مقررات  ، تدوین نظر کمیسیون  به 

  .پدید خواهدآمد  موردي
  

  :کرد  اعالم  کمیسیون
  تشکیل  شهري  متوسط  افراد طبقه  را اغلب  آن  باید فراگیرنیستند و خوانندگان  که چنان  برخوردارند اما آن  هند از آزادي  مطبوعات 

  .کند را محدودمی  در روند توسعه  مردم  مشارکت  در گسترش  مطبوعات  امر نقش  دهند و همین می
  

مـوردنظر،    قـانون   براسـاس . دکنـ  می را توصیه  در مطبوعات  خارجی  هاي از نفوذ پول  جلوگیري  براي  قانونی  ، تصویب کمیسیون
  عمدة  از سهامداران  صدتن یک  و نام  خارجی  ها و منابع از آگهی  خود و درآمد ناشی  درآمد ساالنۀ  اند جزئیات ها مؤظف روزنامه

  شـوراي   تـا قـانون   پیشنهادکرد  کمیسیون  این. دهند اطالع  مطبوعات  شوراي  به  آنان  اقامت  محل  و نشانی  با ملیت  خود را همراه
و عملکـرد    خبرنگـاران   آمـوزش   تسـهیالت   و کارایی  کیفیت  شورا در ارزیابی  به  بخشیدن  توانایی  براي 1978  مورخ  مطبوعات
  .شود  اصالح  مهم  مسائل  ها در زمینۀ روزنامه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  15875- 6597: صندوق پستی 11خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  asanhe.orgrEmail:info@          neh.orgwww.rasa        88730477: دورنگار 88730413، 88735439: تلفن

149 

هنـد،    بـر پیکـر مطبوعـات     سـهمگینی   ربۀضـ   ایندیرا گانـدي   خانم  دولت  از سوي 1975  در ژوئن  العاده فوق  وضعیت  اعالم
  میـان   بـه   اقـدام   این  بودن  موجه  را دربارة  حادي  هاي بحث  گاندي  خانم  اقدام. رویداد، واردآورد  این  قربانی  ترین بزرگ  عنوان به

رو  روبه  همگانی  ها با محکومیت زنامهاز رو  برخی  و اتخاذ تدابیر شدید علیه  مطبوعات  سرکوب. دارد  تا امروز نیز ادامه  آورد که
  :اظهارنظر کرد  مطبوعات  درخصوص  گونه خود این  خارجی  از دوستان  یکی  به  اي در نامه 1971  در مارس  ایندیرا گاندي. شد

  تالشـی   از هـیچ   ارمد  در پـیش   کـه   هـا و اهـدافی   و برنامـه   مـن   شخص  به  نسبت  مردم  ذهن  کردن  گمراه  هند براي  هاي روزنامه 
  همچنـان   مطبوعات  حال  ، با این است  بوده محض اند دروغ گفته  و من  پدرم  دربارة  مطبوعات  هرچه  شده ثابت  گرچه. کنند نمی دریغ

نیـز    دیگـران   انـد و بـراي   نگري و ژرف  ارزش  فاقد هرگونه  مطبوعات  که  است  آن  واقعیت. دهند می  خود ادامه  مسموم  تبلیغات  به
  هاي را در قالب  کنند تا دیگران می تالش  دلیل همین گیرد و به می  مایه  محدودشان  ها تنها از تجربیات آن  ارزیابی. نیستند  قائل  ارزشی

  . گنجیم ها نمی قالب  از این  یک ، در هیچ پدرم  و نه  من  نه. دهند خود جاي  شدة تعیین  و از پیش  مغرضانه
  

  : گفت  مطبوعات  در قبال  وي  دیدگاه  ، در تشریح ایندیرا گاندي  پیشین  وِرگیز، مشاور مطبوعاتی.  جی . بی
امـا  . دهد  ترتیب  مطبوعاتی  بار کنفرانس  یک  ماهی  کردم  توصیه  ایشان  در ابتدا به. کند می  ها دوري شدیداً از روزنامه  گاندي  خانم 

شـرّ    را یـک   مطبوعـاتی   کنفـرانس   گانـدي   خـانم . کـرد  را تـرك   رویـه   نیز ایـن   ، وي مشاور مطبوعاتی از سمت  من  گیري با کناره
کنـد از   مـی   کند، سـعی   خود استفاده  هاي دیدگاه  انعکاس  براي  ابزاري  عنوان به  از مطبوعات  آنکه جاي به. کند می ناپذیر تلقی اجتناب
بـا    بـازي  موشـک  در قـایم . قـرار دهـد    را در اختیـار آنـان    اطالعـات   برود و حداقل  طفره  اراننگ روزنامه  هاي پرسش  به  دادن پاسخ

از شـرّ    شـدن  خـالص   براي  ، شگردخاصی خویش دراز زمامداري  سالیان  درطی  وي. شد می برنده  گاندي  خانم  اغلب  نگاران روزنامه
، در برخـورد بـا    پـدرش   و برخالف  گرفت خود می به  تدافعی  موضع  بر مطبوعاتدر برا  او همواره. کرد  ابداع  سمج  نگاران روزنامه
  داد و بر سر خبرنگـارانی  می اختیار از دست  خود عنان صدارت  اول هاي در سال گاندي. شد نمی احساسات  دستخوش  نگاران روزنامه

و   بهبودیافت  با خبرنگاران  برخورد وي  نحوة  تدریج به. کشید کردند فریادمی می پیچ را سؤال  ناخوشایند، وي  موضوعات  با طرح  که
ررمز و راز و بذله  هاي داد و با حاضرجوابی می پاسخ  آنان  سؤاالت  به  نفس و اعتمادبه  ، خوشرویی با آرامش را کـه   ، کسـانی  گـویی  پ  

  .داد می ارجاع  کننده خود سؤال  را به  نامناسب  سؤاالت  هم  در مواقعی  داشت وامی  سکوت  را داشتند به  وي  کردن  پیچ  قصد سؤال
گرفتنـد   می  انتقادي  موضعی  گاندي  خانم  به  قرار داشتند، نسبت  مخالف  جناح  کنترل  تحت  ها که آن  خصوص هند، به  مطبوعات   

  بـزرگ   هـاي  از فعالیـت   مطبوعـات   صـنعت   از جـدایی   حمایـت   ضمن  گاندي  خانم. شد آمیز می اهانت  شان نیز لحن  و در مواردي
، معتقـد   نداشت  مطبوعات  به  اي عالقه  چندان  او با آنکه. کرد  مخالفت  شدت به  مطبوعات  کردن ملی  به  مربوط  هاي ، با طرح تجاري

  . یافت خود را باز می  رامشآ  زودي  آمد، اما به می  خشم  موقتاً به  از انتقاد مطبوعات  وي. باید آزاد باشند  بود مطبوعات
  

   چـون   معتبري  روزنامۀ. برقرارشد  مطبوعات  سانسور علیه  نوع  ، شدیدترین گاندي  خانم  دولت  از سوي  العاده فوق  حالت  با اعالم
  وضـعیت   دربـارة   الهسـرمق   ، نوشـتن  مقررات  کرد، زیرا براساس  حذف  العاده فوق  حالت  خود را دربارة  ناگزیر سرمقالۀ  به هندو 
  کرد و خبـر رویـدادهاي   مختل  شدت را به  مطبوعات  ، فعالیت دولت  و خودکامانۀ  درپی پی  هاي دستورالعمل. بود شده اعالم  ممنوع
  .نماند  سانسور در امان  نیز از تیغ  رمق بی  و تفسیرهاي  عادي

ن.  جی  نوشتۀ  به    ساهنی.  ا :  
منشـأ رامایانـا و     چـون   اي پاافتـاده  پـیش   خـود را بـا مطالـب     ناگزیربودند تا صـفحات   خبري  موضوعات  قدانف  دلیل ها به روزنامه 

  .هاراپا موهنجو دارو پر کنند  نسبی  نما و قدمت انسان  میمون  فسیل  ماهابهاراتا، کشف
  

  : گفت  طبوعاتسانسور م  از مقررات  خبرنگار در حمایت  با یک  اي مصاحبه  طی  گاندي  خانم   
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، بـا   را کنارگذاشـته   گرایـی  و واقـع   استقالل  از نشریات  اما برخی.  خوشایند نیست  من  براي  مطبوعات  سانسور به  مقررات  تحمیل 
نیـز    در گذشـته   مطبوعـات . ورزنـد  نمی دریغ  کوششی از هیچ  و شکست  طلبی تسلیم  و در انتشار روحیۀ  کرده ائتالف  مخالف  جناح

فقـر و ایجـاد     کنـی  امروز ریشـه   در دنیاي... . دارند  طبقاتی  هاي گرایش  شدت ما به  هاي روزنامه. اند ورزیده  با ما مخالفت  شدت به
کـامالً از    تـوان  فقـر را نمـی  . کـرد  کن ریشه  درنگ بی  توان فقر را نمی.  برخوردار است  اي العاده فوق  در کشور از اولویت  هماهنگی

  عـزم   و مـردم   شـویم  می فقر واردعمل  کنی ریشه  براي  آنکه  محض به. کرد تالش  راه  در این  مقدور است  جا که د، اما باید تا آنبر بین
دهند و در برابر  می  هم  دست به دست  و خارجی  داخلی  و محافل  ، صنایع زر و زور، مطبوعات  کنند، صاحبان می ما را مشاهده  جزم

، اما  است  ناخوشایندي  گویند فقر پدیدة می  همه. کنند می فقر مخالفت  کنی ریشه  براي  دولت  ها علناً با اقدامات آن. کنند یم  ما قدعلم
  اساسـی  بـی   اتهامـات   و خـارجی   داخلـی   مطبوعـات   برخـی . بندنـد  مـی   فقرزدایـی   هاي برنامه  را در اجراي  دولت  راه  حال درعین

  تبلیغـات   گونـه  با این  شدت و به  را زیر نظر داریم  موضوع  این  ما همیشه. کنند منتشرمی  دولتی  در دستگاهوجود فساد   درخصوص
  .کرد  خواهیم مقابله

  

مـورد اجـرا     بـه  "در کشـور   عمومی  نظم  برقراري"  از هند و با هدف  دفاع  قانون 48بند   با استناد به  سانسور مطبوعات  مقررات
،  العـاده  فـوق   در مـورد حالـت    خبـر، تفسـیر و شـایعه     و انتشـار هرگونـه    از چاپ  ، مطبوعات مقررات  این  براساس. شد گذاشته

در   همگـانی   دفتـر اطالعـات    از مسـؤول   مجوز کتبـی   دریافت  به  مطالب  گونه این  شدند و چاپ  ها منع ها و دستگیري بازداشت
  .شد  وکولم  اطالعات  وزارت  نو یا مدیر کل دهلی

کشـور را    داخلـی   امنیـت   کـه   کسـانی   و انتشـار اخبـار بایـد بـه      در چـاپ «: بـود   آمده  چنین  مطبوعات  به  در دستورالعملی
  خواسـته   ، از مطبوعـات  العـاده  فوق  وضعیت  از اعالم  ناشی  کشور از مشکالت رهانیدن  براي. »شود  اندازند هشدار داده خطرمی به

کاریکاتور   کنند و از چاپ  یاري  العاده فوق  تر حالت سریع  را در لغو هرچه  انگیز، دولت از انتشار اخبار بحث  اريشد تا با خودد
و   شـد تـا از چـاپ     هـا خواسـته   از روزنامه. ورزند کند خودداري را القامی  در برابر حکومت  مردم  نافرمانی  که  درشت  و عناوین

ندشدن  ، خطر تجزیه اجتماعی  هاي و گروه  طبقات  میان  دشمنی  که  انتشار هر خبر و مطلبی را   اقتصـاد مملکـت    چرخ  کشور یا کُ
  بـه   ، اهانـت  رهبـران   علیه  واهی  اتهامات  ، وارد آوردن خارجی  هاي آور روزنامه زیان  مطالب  کنند و از نقل دارد خودداري  دنبال به

در کشـور منجرشـود     ایجـاد نـاآرامی    بـه   کـه   و هـر مطلبـی    دموکراتیـک   نهادهـاي   تفعالیـ   کردن ، مخدوش وزیري نهاد نخست
  .ورزند اجتناب
  در آن  کردنـد کـه   دریافـت   حکـومتی   مقامـات   از سـوي   جدیـدي   هـاي  جرایـد دسـتورالعمل    سـردبیران  1975  ژوئیۀ 26در 
  :بود شده تصریح

را   عمـوم   کشـور شـود، یـا منـافع      عمـومی   اوضاع  در قبال  آنان  روحیۀ  فو تضعی  مردم  وحشت  موجب  که  خبري  هرگونه  چاپ 
را القـا    و تـدابیر دولـت    با اقدامات  و مخالفت  شود، یا نارضایتی  و قانون  نظم  خوردن  برهم  موجب  که  خطراندازد، یا هر مطلبی به

  . است کند ممنوع
  

  .شد می  ها نیز باید رعایت روزنامه  درشت  و عناوین  سردبیران  به  ارسالی  يها کاریکاتور، نامه  باال در چاپ  نکات  رعایت
  شـوراي   و انحالل  آمیز ممنوع اعتراض  مطالب  ها چاپ در آن  کرد که صادرمی  بخشنامه سه 1975دسامبر  در روز هشتم  دولت
  ممنوعیت  به  مربوط  بخشنامۀ 1976  ژانویۀ 28در . ودب شده اعالم  مجلس  هاي بحث  در گزارش  مطبوعات  و لغو آزادي  مطبوعات

  اخبار و مطلبی  هرگونه  چاپ  قانون  در این  شده اعالم  هاي ممنوعیت  انواع  در میان. شد تبدیل  قانون  آمیز به اعتراض  مطالب  چاپ
  ارتکـاب   بینجامد و افراد را بـه   در اقشار جامعه  حشتایجاد و  را برانگیزد یا به  اجتماعی  افراد و طبقات  و نافرمانی  نارضایتی  که

  مطالـب   و انتشار هرگونه  کشور از چاپ  ، مطبوعات قانون  این  براساس. شد اعالم بکشاند ممنوع  عمومی  نظم  زدن  و برهم  جرایم
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،  ایاالت  ، فرمانداران مجلس ، رئیس هوريجم رئیس  ، معاون جمهوري رئیس  علیه)  یا تصاویر و عالئم  کلمات  در قالب(آمیز  توهین
نیـز    مطالـب   آمیـز بـودن   اهانت  تشخیص. شدند منع  ایالتی  هاي و حکومت  مرکزي  حکومت  کابینۀ  اعضاي  وزیر و تمامی نخست
و سـایر    پلـیس   نیروهـاي   بـه   و توقیـف   بازرسـی   بـراي   اي العـاده  فـوق   و اختیارات  قدرت. شد محول  گفته پیش  مقامات  برعهدة

هـا از انتشـار    آن  بازداشـتن   بـراي   اي حربـه   عنـوان  به  مطبوعات  شده سپرده  وثیقۀ  ضبط. بود کشور واگذار شده  پایۀ دون  مسؤوالن
  مطالـب   در مهـار کـردن    نـاتوانی   دلیـل  بـه "  مطبوعـات   کـرد شـوراي    اعـالم   دولت. بود  شده  بینی نیز پیش  اعتراض قابل  مطالب

  . است  شده  منحل " مطبوعات  آمیز و بدخواهانۀ حریکت
  : ساهنی  گفتۀ  به. بود سرکوبگر چه  قانون  در برابر این  مطبوعات  واکنش  ببینیم  حال           
  اجزانـۀ ع  انگیـز و تسـلیم   بحـث   از انتشـار مطالـب    مطبوعات  و داوطلبانۀ  خواهانه ترقی  خودداري  دلیل به  خصوص به 1976  سال 

در یادهـا    ، همیشـه  مطبوعـات   سرکوب  توطئۀ  در چارچوب  حکومتی  و تشکیالت  نشریات  در برابر صاحبان  از سردبیران  بسیاري
از خود   اکراهی  نوع هیچ  مطبوعات  ارزش و بی  مبتذل  مطالب  در خواندن  مطبوعات  ، خوانندگان اینکه  جالب  نکتۀ. خواهد ماند  زنده
در   باید گفـت   فرودآوردند، اما در مجموع  سر تسلیم  در برابر اختناق  داوطلبانه  صورت به  از مطبوعات  بسیاري  گرچه. ندادند  نشان
هـا   واقعیـت   روي  هـا بـه   قلـم   بودند، اما چشـمان   شاهد وقایع  گزارشگران. خورد شکست  قلم پیروز شد و شرافت  ، پول مبارزه  این

جرایـد در    در رفتـار اربـاب    تغییر و تلـونی   چنین. دادند می  جلوه  بودند اما خود را ناآگاه  آگاه  از مسائل  سردبیران. بودند شده بسته
و   و اختنـاق   نیـز سـرکوب    در گذشـته ... .   اسـت   نداشـته   ، سـابقه  داوطلبانـه   صـورت  به  هم  دنیا، آن نقطۀ  و هیچ  ز مانی  مقطع هیچ

از   پوشی و چشم  شدن سرکوب  به  ، اشتیاق داوطلبانه  صورت به  وجدان  ، اما هرگز زیرپا گذاشتن است  داشته  جریان  مغزي  شستشوي
،  مسـؤوالن   از سـوي   از لغـو آن   پـس   سانسـور حتـی    از کنارگذاشـتن   و خـودداري   شـده   خواسته  فراتر از آنچه  حتی  حقایق  بیان

  ها با آنچه روزنامه  مطالب  گویند، خواهندگفت هوا می وضع  بینی در مورد پیش  که  گونه همان  ردم، م ایام با گذشت.  است نداشته سابقه
  .کند نمی دهد مطابقت می روي  در عمل

  

  :افزاید می  و غضب  با خشم  ساهنی
  امـروزه   ، آنچه در نتیجه. اند تهقرار گرف  سرمایه  و صاحبان  حکومتی  تشکیالت  در خدمت  از همه  بیش  مطبوعات  سردبیران  امروزه 

  بـزرگ   داران سـرمایه   شخصـی   بـا منـافع    ، کـه  طلبانـه  پسـند و عافیـت   عامـه   هاي از اخبار و اندیشه  است  ، ترکیبی هستیم  شاهداش
  . است  پیوندخورده

  

داد و  نشـان  از خود مقاومـت   وعاتمطب  علیه  حکومت  در برابر یورش  با سرسختی  روزنامه  یک  کم هند دست  مطبوعات  در میان
گوئنکـا و    رامنـاث   مالکیـت   تحت  که   اکسپرس  ایندین   روزنامۀ.  قرار گرفت  سرکوبگرانه  و اقدامات  حمالت  آماج  دلیل همین به

  .هند گشود  مطبوعات  آزادي  در راه  زرینی  ، برگ قرار داشت  ناراسیمهام.  کی.  وي  سردبیري
  بـا روي . داشـتند   هند گرامی  مطبوعات  آزادي  قهرمانان  عنوان دو نفر را به  مجدد، این  آزادي  و کسب  کابوس  تنگرف  با پایان
هند   شد و مطبوعات  برداشته  از میان  مطبوعات  علیه  شده اعمال  هاي محدودیت  ، تمامی1977  جاناتا در سال  حکومت  کار آمدن

  همانند سایر کشورهاي  هند امروزه  مطبوعات. نشوند محروم  هرگز از آن  امید که  ا چشیدند، با اینر  آزادي  خوش  بار دیگر طعم
  .برخوردارند  از آزادي  جهان

ــد اول مطبوعــات  آزادي ــادة  ، در بن ــانون 19  م ــه  اساســی ق ــد ک ــان  آزادي  در آن  هن ــه  و اندیشــه  بی ــد قرارگرفت ــورد تأکی   م
امریکـا در    اساسی قانون  اول  در اصالحیۀ  که  هند از صراحتی  اساسی در قانون  مطبوعات  آزادي  ضمینت  گرچه.  است شده تضمین

  آزادي  در قالـب   مطبوعات  آزادي  که  است کرده هند تصریح  عالی  ، اما دادگاه وجود دارد برخوردار نیست  مطبوعات  مورد آزادي
  . است شده  تضمین  و اندیشه  بیان
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  کشور یـک   از امینت  حراست  در راستاي)  اصالحیه  نخستین(هند   اساسی قانون  متمم  اولین  تدوین  در جریان 1951  لدر سا
،  عمـومی   ، نظـم  خارجی  با کشورهاي  دوستانه  روابط  شد از جمله بینی پیش  مطبوعات  فعالیت  براي  منطقی  هاي محدودیت  رشته

.  جـرم   ارتکـاب   بـه   و افتـرا یـا تحریـک     تهمـت  از واردآوردن  جلوگیري  قضایی  مراجع  تشخیص  بهیا بنا  عمومی و عفت  اخالق
 "کشـور    امنیت  "  از عبارت  قبل "هند   و یکپارچگی  حاکمیت "  عبارت)  شانزدهم  اصالحیۀ( 1968  سال  اساسی قانون  براساس

  . قرار گرفت
از   یکـی   مطبوعـات   کـرد آزادي  اعـالم   عـالی   ، دادگـاه هند   اتحادیۀو     اکسپرس   هاي روزنامه  مناقشۀ  به  رسیدگی  در جریان

بنـد   19  در مادة  و اندیشه  بیان  آزادي  تأکید کرد حق  همچنین  دادگاه. شود می  محسوب  و اندیشه  بیان  آزادي  حق  اساسی  اجزاي
  داوري  عـالی   در دادگـاه .  اسـت  شـده  ، تضـمین  یافتـه   امریکا تنظیم  اساسی قانون  متمم  اولین  براساس  ، که اساسی قانون)  الف(  اول

درس  محلی  تاپار و دولت  رومش  بین  دیگري و انتشار افکار و   اندیشه  تبلیغ  آزادي  حال درعین  و اندیشه  بیان  شد آزادي  اعالم  م
کـرد   اعـالم   دهلـی   محلـی   و دولـت  " بوشـان   بریج"  میان  حقوقی  مناقشۀ  به  در رسیدگی  عالی  دادگاه. شود می عقاید را نیز شامل

  آن)  الـف (  بند اول 19  آید و ماده شمار می به  و اندیشه  بیان  از آزادي  جزئی  که  مطبوعات  ، با آزادي سانسور بر مطبوعات  تحمیل
  .دارد  منافات  است  کرده  را تضمین

  آزادي  مـردم   برخی. دارد  متفاوتی  معانی  افراد مختلف  براي  مطبوعات  و آزادي  بیان  آزادي  کرد که ماعال  مطبوعات  کمیسیون
  برخـی . داننـد  مـی   ها متـرادف  و انتشار آن  موردنظر خود و چاپ  مطالب  در انتخاب  سردبیر روزنامه  عمل  را با آزادي  مطبوعات

. کنند می تلقی  باشد یکسان  روزنامه  همان  خود که  کاالي  و بازاریابی  تبلیغ  براي  روزنامه  صاحب  را با حق  مطبوعات  دیگر آزادي
  :کرد اعالم  کمیسیون
پیشـبرد یـا     بـراي   اي العـاده  فـوق   از قـدرت   وسـیله  این. شود می  محسوب  جدیدي  پدیدة  جمعی  ارتباط  وسیلۀ  عنوان به  مطبوعات 

  پدیدآمـدن   یـا بـه    نو و سرشار از شـهامت   ایجاد دنیایی  تواند به می  مطبوعات  آزادي.  برخورداراست  مدنت  روند ترقی  کردن مختل
  را بـه   جمعـی  ارتباط  وسیلۀ ، این خاص  دیدگاه یک  انعکاس  به  مطبوعات  ، محدود کردن شرایطی چنین تحت. منجرشود  جهانی فاجعه
  .کند می جلوگیري  سالم  افکارعمومی  ريگی و از شکل  تبدیل  انحصاري  ابزاري

  

  :کرد  اعالم  کمیسیون
و   برخـورد افکـار و عقایـد گونـاگون      زمینـۀ   آوردن  بر فـراهم  عالوه  مطبوعات  آزادي  که  است براین  فرض  دموکراتیک  در جوامع 

  .پیدا کنند  خاصی  خود جایگاه  هاي دیدگاه  بیان  ، افراد را نیز قادرخواهدکرد تا براي عمومی  منافع  برآوردن
  

  با منافع  که  ها از عقاید و افکاري روزنامه  بیزاري  سو و گسترش از یک  ارتباطات  در تکنولوژي  با انقالب  تأکید کرد که  کمیسیون
از .  اسـت   باز مانده  از حرکتها  افکار و اندیشه  بر بازار مبادلۀ  حاکم  دیگر مکانیسم  دارد، از سوي  ها سر ناسازگاري آن  اقتصادي

  بنـد اول  19  مـادة   موارد شـمول   از جمله  شده  عنوان  را که  مطالبی  توان آیا می  که  است  مطرح  بحث  این  اساسی دید قانون  زاویۀ
  ؟ دانست  اساسی قانون)  الف(

هـا   آن  انعکـاس   بـراي   دیگـري   کننـد و محـل   یمـ  هـا خـودداري   آن  ها از انعکـاس  رسانه  که  هایی افکار و اندیشه  اما تکلیف
را   رسـانه   مالـک   آزادي  اساسـی  قـانون )  الـف (  بند اول 19  مادة  که  است  آن  پرسش  این  به  متداول  ؟ پاسخ شود چیست نمی یافت
  روزنامه  که  استوار است  اصل  اینبر  در واقع  پاسخ  این. کند می  خود تضمین  مالکیت  تحت  امور رسانۀ  دربارة  گیري تصمیم  براي

کنـد   مـی   عرضه)  مشتریان(  مخاطبان  خود به  مصلحت  خود را بنابه  آید و او کاالي شمار می به  روزنامه  مالک  شخصی  جزو اموال
  سـرکوب   بـراي   ابـزاري   ، بـه  اندیشـه   در مورد آزادي  اساسی قانون  ، حکم ترتیب این به. ندارد  دینی  مردم  به  نسبت  میان  و در این
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شد باید   گفته  آنچه  به  با توجه)  الف(  بند اول 19  در مادة  شده عنوان  رو، تضمین از این. شود می تبدیل  رقیب  هاي افکار و اندیشه
  .موردتجدیدنظر قرارگیرد

تنهـا از    بیان  آزادي  کند اگر حق می حکم)  الف(  اولبند  19  مادة  به  نسبت  بینانه واقع  دیدگاه:   کرد  اعالم  مطبوعات  کمیسیون
  . است برخورد شده  آن  لفظی  در معنی  قانونی  مادة  شود با این اعمال  جمعی ارتباط  وسایل  مدیران  ضمنی  رضایت  طریق

  اصلی  مطلب» . است  خطرناك  نبیا آزادي  براي  سانسور دولتی  اندازة  همان  به  مطبوعات  خودسانسوري«: تأکید کرد  کمیسیون
  چـه   که  باره دراین  گیري نیاز دارند و تصمیم  از آن  آگاهی  به  مردم  که  هایی افکار و اندیشه  که  است  آن  مطبوعات  در مورد آزادي

و اخبـار از    تر اطالعات وسیع  هرچهانتشار ... . ها واگذار شود آن  جراید و مالکان  سردبیران  اند نباید تنها به سزاوار تبلیغ  افکاري
  کنـد و تضـمین   را تـأمین   عمـومی   تواند منـافع  می  که  است  تنها عاملی  ممکن  ارتباطی  از مجراهاي  تري بیش  تعداد هرچه  طریق
از   آزادي  سـرکوب   ساسـی ا از قـانون   مـاده   این. بخشد  تحقق  شده  تصریح)  الف(  بند اول 19  در مادة  را که  و اندیشه  بیان آزادي
  . است  را مجاز ندانسته  مطبوعات  از جمله  خصوصی  مالکیت  صاحبان  سوي
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   بومی  هاي زبان  پیشتازان

  
  هنـد نقشـی    آزادي  در راه  مبـارزه   و همچنـین   نگاري رشد روزنامه  شود در راه در هند منتشر می  بومی  هاي زبان  به  که  نشریاتی 
  حکـام   توزانـۀ  کینـه   حمـالت   ، آمـاج  قـرن   خود در اوایـل   فعالیت  ابتداي  ها از همان روزنامه. اند ایفا کرده  یادماندنی و به  ریخیتا

  اسـتفاده   خـود تـا حـد امکـان      تـوان   ها از همۀ آن  از فعالیت  و جلوگیري  سرکوب  براي  بیگانه  قرارگرفتند و زمامداران  انگلیسی
  .کردند
  از خـود نـرمش    قـرار داشـتند تـا حـدودي      هنـدیان   مالکیت  تحت  که  زبان انگلیسی  در برخورد با مطبوعات  انگلیسی  امحک
خـود بـر هنـد      سـیطرة   ادامـۀ   هـا را بـراي   آن  گیربودند، چـون  بسیار سخت  غیرانگلیسی  هاي روزنامه  به  دادند، اما نسبت می نشان

  بـه   کـه   هـایی  و روزنامـه   زبـان  انگلیسی  هاي روزنامه  خود در قبال  در برخورد دوگانۀ  انگلیسی  امحک  توجیه. دانستند می خطرناك
دهنـد و   مـی  هنـد تشـکیل    کـردة  را افراد تحصیل  زبان انگلیسی  هاي روزنامه  خوانندگان  بود که  شدند این منتشرمی  بومی  هاي زبان

  را درك  انگلـیس   از فرمانروایی  ناشی  توانند منافع بهتر می  کرده افراد تحصیل  حال عیندر.  است  ها ضعیف آن  کردن گمراه  احتمال
رو،  از ایـن . گیرنـد  قـرار مـی    بـومی   هـاي  آمیز روزنامه تحریک  هاي تأثیر نوشته تحت  سادگی سواد به بی  هاي توده  که کنند، درحالی

  .شد می  و تدوین  طراحی  غیرانگلیسی  هاي روزنامه  کردن خاموش  برايتر  بیش  انگلیس  حکام  ظالمانۀ  مطبوعاتی  قوانین
  هاي روزنامه  سرکوب  براي  لرد لیتون  فرمانداري  در زمان  که  است 1878  سال  مطبوعات  مورد، قانون  در این  نمونه  بارزترین

  .نداشتند  زبان بومی  از مطبوعات  خوشی  یز دلن  هندي  سرشناس  نگاران از روزنامه  برخی. رسید  تصویب به  زبان بومی
  : گفت 1897  ، در سالهندو    سابرامانیا آیر، سردبیر روزنامۀ.  جی   
  مرتکـب   اشـتباهاتی   ، اغلـب  و دانـش   آگـاهی   ضعف  دلیل کرد افراد به بایداعتراف. کنند می اداره  مایه را افراد بی  زبان بومی  نشریات 

  ایـن   کـه   آقایـانی ... . نیسـتند   مناسـب   اجتمـاعی   مسـائل   کـردن   مطرح  براي  زبان بومی  هاي روزنامه  که  داشت  هباید توج. شوند می
  احساسـات   موارد در بیان  کنند و در اغلب منظور خود پیدا نمی  بیان  براي  مناسب  هاي واژه  کنند، اغلب می  را اداره  بومی  مطبوعات

  .باشند  ها و گفتار خود واقف آمیز نوشته اهانت  لحن  به  آنکه  شوند، بدون می  متوسل  گویی گزافه  خود به  درونی
  

  تـا جانـب    خواسـت   بنگـال   چـاپ   هاي روزنامه  خصوص به  زبان بومی  خود، از مطبوعات  هاي از شماره  در یکی هندو    روزنامۀ
  : نوشت  روزنامه  این. ندده نشان  کنند و از خود خویشتنداري را رعایت  احتیاط

و   اسـت   هنـد داده   دشمنان  دست به  اي بهانه  در بنگال  زبان بومی  نشریات  برخی  نابخردانۀ  هاي ، نوشته رفت انتظار می  که  گونه همان 
اخیـر    هـاي  از نوشـته   سیاسی  برداري بهره  در صورت. را خواهندکرد  برداري حداکثر بهره  حربه  از این  دشمنان  که  داریم  ما اطمینان
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  آن  بـه   اکنـون  از هـم   در کلکته  تایمز لندن   و خبرنگار روزنامۀ پایونیر و     انگلیشمن   چون  هایی روزنامه  ، که زبان بومی  مطبوعات
  .اهدبودهند نخو  نگاران روزنامه  در جامعۀ  و ایجاد ناهماهنگی  جز حقارت  کار چیزي  اند، حاصل ورزیده مبادرت

  

و   اجتمـاعی   اصـالحات   متمرکـز بودنـد و در دو جبهـۀ     و بمبئـی   خود در کلکتـه   فعالیت  اول  هاي در سال  زبان بومی  مطبوعات
  سیاسـی   در صـحنه   با ظهـور گانـدي  . کردند می  کسب  تري روز اعتبار بیش و روزبه  انداخته  راه به  امان بی  نبردي  سیاسی  پیشرفت
  کشور نشو و نما یافتند و نقـش   نقاط  در تمامی  زبان بومی  ، مطبوعات خشونت  و عدم  همکاري  عدم  جنبش  افتادن  راه  هند و به

  نشـریات   ایـن . کشـور داشـتند    نقـاط   دورتـرین   به  آزادي  نداي  و رساندن  مردم  بخش آزادي  از جنبش  معنوي  در حمایت  مهمی
از   کننـد و بسـیاري    مقاومـت   بیگانـه   حکام  در برابر تهاجم  دهه از سه  توانستند بیش  مالی  منابع  فو ضع  کمبود تجهیزات  رغم به
  مطبوعـات   خـود، از صـحنۀ    حیـات   کوتـاه   دوران  هند در خـالل   نوین  بخش آزادي  مبارزه  تاریخ  به  زرینی  برگ  ها با افزودن آن

  .کناررفتند
انتشـار    هزینـۀ   بودند که  کسانی  و شهامت  پرستی ، میهن فداکاري  خود را مدیون  موجودیت  زبان یبوم  هاي از روزنامه  بسیاري

ها  آن  توانست چیز نمی بودند و هیچ هند کرده  مردم  آرمان  ها خود را وقف روزنامه  این. کردند می  ها را تأمین آن  کارکنان  و حقوق
  مسـؤوالن   شـدن  زنـدانی   ها و حتی ها و محرومیت سختی  انواع  زبان بومی  مطبوعات. د بازداردبودن گرفته  برعهده  که  را از رسالتی

  .خود را شاهد بودند
  مندشوند، اما روح بهره  بیگانه  حکام  دشوار علیه  پیروزي  شدند تا از ثمرة ها دیگر منتشرنمی از آن  بسیاري  آزادي  دم در سپیده

دادنـد، بایدحاضـر     از خـود نشـان    نشـریات   ایـن   کـه   هـایی  نبرد و جانفشانی  هاي بر فراز میدان  اديش  اشک  ریختن  ها براي آن
  بسـیار عظـیم    مـردم  هـاي  تـوده   سیاسـی   و بیـداري   آزادي  کسب  براي در مبارزه  هندو و اردو زبان  نگاران روزنامه سهم. باشد بوده
  . است بوده

  
  و اردو  هندي 
خـود    ندرت پرداختند و به می  و مذهبی  اجتماعی  مسائل  به  از هر چیزي  خود بیش  فعالیت  اول  در مرحلۀ  انزب هندي  مطبوعات 

  اجتمـاعی   هـاي  هندو از پلشتی  جامعۀ  رهانیدن  خود را براي  هموغم  تمامی  مطبوعات  این. کردند درگیر می  سیاسی  را در مسائل
هـا و   نجـس   بـه   موسـوم   اجتمـاعی   هاي در مورد گروه  ، تبعیض کودکی  در سنین  هر، ازدواجشو  مرگ  همسر در پی  نظیر کشتن

  .متمرکز کردند  و پرورش  آموزش  همچنین
را   و مـذهبی   اجتماعی  موضوعات  هندو زبان  ،مطبوعات بیگانه  از حکام  مردم  و تشدید نارضایتی  نژادي  تبعیض  گیري با اوج

  .منجر شد  استقالل  نداي  سردادن امر به  آوردند و همین  روي  سیاسی  مسائل  کنارگذاشتند و به
   (Oodunt Martand) مارتنـد   اودوانـت    نشـریه   این. انتشار خود را آغازکرد  در کلکته 1826  در سال  هندوزبان  نشریۀ  اولین

  آن  در ادارة  فراوانـی   ، بـا مشـکالت   نامـه  هفتـه   سردبیر ایـن ،  کیشور سوکول  جوگول. شد بار منتشرمی یک  اي هفته  که  داشت  نام
از   ، امـا دولـت   نیـاز داشـت    پستی  خدمات  به  از بنگال  در خارج  خوانندگان  دست خود به  نشریه  رساندن  براي  وي. رو بود روبه
  .کرد  خودداري  نشریه  این  توزیع  براي  پستی  تخفیف  دادن

در   سـوکول . کنـد  را متوقف  ، انتشار آن سال  از یک  ناگزیر شد پس  پستی  هاي هزینه  در پرداخت  توانایی  معد  دلیل سردبیر به
. مانـد   عقیم  وي  بار نیز تالش را منتشرکرد، اما این  (Samyadani Martand)مارتند   سامیادانی   نام  به  دیگري  نشریۀ 1850  سال

  موهـون   راجـارام   از جملـه   نگـاران  از روزنامـه   اي عده  با تالش 1829  در سال  (Banga Doot)  وتبانگاد   نام  به  دیگري  نشریۀ
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. شـد  نیـز منتشـر مـی     و فارسـی   ، بنگـالی  انگلیسـی   هاي زبان  به  حال درعین  نشریه  این. شد  و دواراکا پراساد تاکور تأسیس  روي
  .منتشرشد  در کلکته  بود که  هندو زبان  نشریۀ  سومینپراجا میترا  .   تداش  هالدار برعهده  را نیلراتان  آن  سردبیري
  شـیام   سـردبیري   به 1854  در سال  (Samachar Subha Varshan)  ساماچار سوبها وارشان   نام  به  زبان هندي  روزنامۀ  اولین

ن از   برخـی   گذاشتند کـه   حیات  عرصۀ  پا به  زبان هندي  روزنامۀ  چندین 1857تا  1850  هاي سال  در فاصله. منتشر شد  سوندارس
تـاتوا  ،   (Sudhakar)سـوداکار ،   (Benaras Akbar)  اکبـار بنـارس     چـون   نشریاتی  به  توان ها می آن  از جملۀ. بودند  ها موفق آن

  .کرد  اشاره   (Sathya)ساتیا و  پاتریکا ،   (Tathwa Bodhini)  بودینی
در هنـد    مـذهبی   مبلغـان   فعالیـت   پیگیـر علیـه    مبـارزة   دلیـل  به  بنگال  میترا چاپ  تارا موهان  سردبیري  به ر سوداکا   روزنامۀ

  قـرن   در اوایـل   ماهنامـه   صورت به  که  وِدي مهابیر براساد دوي  سردبیري  به  (Saraswathi)  ساراسواتی  ادبی  ماهنامۀ. دارد شهرت
  نگـاري  در روزنامـه   خاصـی   و الگوي  سبک  نشریه  این. شد تبدیل  زبان معتبر هندي  نشریۀ  یک  کرد بهانتشار خود را آغاز   بیستم

  شـد و سـبک    هند تبـدیل   نگاران روزنامه  آمال  کعبۀ  بعدها به  ادبی  ماهنامۀ  کرد این  گذاري را پایه  هند پدید آورد و نقد آثار ادبی
  .پدید آورددیار   را در شعر و نثر آن  خاصی

  عرصـۀ   پـا بـه    و پتنـه   ، کلکتـه  بمبئی  هندو در شهرهاي  زبان  به  متعددي  هاي روزنامه 1914  در سال  اول جهانی با آغاز جنگ
  بهارات،   (Sri Venkateshwar Samachar)ونکاتشوار ساماچار   سري   چون  هایی روزنامه  نشریات  این  در میان. انتشارگذاشتند

  بهارات   روزنامۀ. برخوردارشدند  و اعتبار خاصی  از شهرت  (Calcutta Samachar)ساماچار   کلکتهو    (Bharat Mitra)میترا 
از   یکـی   بـه   بالموکانـد گوپتـا و آمبیکـا پراسـاد باجپـاي       چـون   اي برجسـته   نگـاران  روزنامـه   سـردبیري   و به  در کلکته  که میترا 

  از تعطیلـی   پـس   انتشـار آن   کـه   (Viswamitra)ویسـوا میتـرا      روزنامـۀ . شد عصر تبدیل  آن  زبان هندي  نشریات  ترین سرشناس
  نگـاري  روزنامـه . شـد   تبـدیل میتـرا    بهـارات    اصـلی   رقیـب   بعـد بـه    به 1918  بود از  سال  آغاز شده ساماچار   کلکته   روزنامۀ
گانگا پراساد گوپتا، نانـدا کومـار     چون  اي برجسته  نگاران و روزنامه  یافت  رشد چشمگیري  اول جهانی جنگ  در خالل  زبان هندي

  نارایـان   ، الکشـمی  پاندي  ، شیو رام شوکال، ایندرا ویدیا واچاسپاتی  رام  کریشنا جوهر، چوت  ، هاري ودي دوي.  پی.  دئو دارما، ام
  .گارد و نارمادا پراساد میسرا ظهور کردند

. ایفـاکرد   آزادي  کسـب   بـراي   مـردم   در مبارزات  چشمگیري  منتشرشد و نقش  در بنارس 1920  در سال  (Aj)  عاج   روزنامۀ
کشور نیـز از نفـوذ و     این  از استقالل  پس  بود که  بخش آزادي  مبارزة  از قهرمانان  ، یکی روزنامه  سردبیر این  پراکاسا، اولین  سري

در   است هند داشته  نگاري روزنامه  در رشد و ارتقاي  سزایی به  سهم  بابو رائو ویشنو پاراکار که. دبرخوردار ش  اي العاده اعتبار فوق
  ، بـه  گرفـت  قرارمـی   آنا در اختیار خریـداران  نیم  بهاي  به  که   عاج   روزنامۀ. کرد می پراکاسا همکاري  با سري   عاج   روزنامۀ  ادارة

هنـد نبـرد     ملـی   آرمـان   در راسـتاي   روزنامـه   این. کردند می مقایسه   تایمز لندنرا با    آن  اش ارانشد و هواد  تبدیل  ملی  روزنامۀ
  در رساندن  حزب  این  ارگان  ترین و اصلی  ملی  کنگرة  اصلی  از سنگرهاي  یکی  و به  انداخت راه به  بیگانه  حکام  را علیه  اي وقفه بی
را در   اي تـازه   سـبک   روزنامـه   ایـن . شـد   تبـدیل   و نپـال   ، بیهـار، مادیـاپرادش   اوتـارپرادش   زبـان  نديه  هاي توده  به  آزادي  پیام

  آمیز خود، شـهرت  و جسارت  کننده خیره  هاي و سرمقاله  طرفانه بی  هاي گزارش  اعتبار چاپ  کرد و به  ابداع  هندي  نگاري روزنامه
و   داخلـی   اخبـار و رویـدادهاي    متعـادل   کـردن   ، مـنعکس  روزنامه  بارز این  هاي از ویژگی  یکی. کرد کسب  اي العاده و اعتبار فوق

  .بود  المللی بین
  ایـن . کـرد  مـی  را منعکس  کنگره  ها و سیاست دیدگاه  بانفوذ بود که  اي شد نشریه منتشرمی  در پتنه  که (Desh)   دش   نامۀ هفته
  ایـن . درآورد  گرایـان  ملـی   تبلیغات  اصلی  هاي از ارگان  یکی  صورت و به  گذاري اپراساد پایهبابو راجندر 1920  را در سال  نشریه
  مشـکالت   به  راجندرا پراساد دراشاره. شد  فراوانی  هاي خسارت  نیاورد و متحمل  دست به  چندانی  توفیق  مالی  از لحاظ  نامه هفته
  :گوید می  نشریه  این  مالی
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شـد    ها کاسته آگهی  از میزان  تدریج به  نشریه  مدیریت  شد، اما براثر اشتباه می  ارجاع  نامه هفته  به  زیادي  تبلیغاتی  هاي در ابتدا آگهی 
و  آمد  نیز پایین  ، تیراژ روزنامه همکاري  عدم  جنبش  گرفتن  با پایان... .  داشت  ادامه  تیراژ ضرر نیز همچنان  ، با باال رفتن و در نتیجه

  . برداریم  از انتشار آن  دست  ناگزیر شدیم  سرانجام
  

   آرجون،  ) کلکته( سواتنترا ،  ) بنارس(   عاج   چهار نشریۀ  شد که منتشر می  هندي  زبان  به  نشریه 102  در مجموع 1924  در سال
از   زبـان  هنـدي   هاي روزنامه 1921  ، تا سال مورخان از  یکی  نوشتۀ  به. شدند منتشرمی  روزانه)  کلکته(ساماچار    کلکتهو  )  دهلی(

نبـود و   خوانـدنی   هـا چنـدان   آن  و مطالـب   بـود، مقـاالت   هـا نـازل   آن  چـاپ   کیفیت. نداشتند  مساعدي  چندان  وضع  مالی  لحاظ
  .محتوا بود و بی  نیز طوالنی  هایشان سرمقاله
هـا   نامـه  هفتـه   از میـان . برخوردار بودنـد   بهتري  ها از وضعیت روزنامه  به  نسبت  چاپ  و کیفیت  ویرایش  ها از لحاظ نامه هفته

  هـاي  روزنامـه   از جملـه . کـرد   اشـاره ) آگـرا (   سـاینیک و  ) خانـدوا ( کارمـاویر  ،  )کـانپور (بهاویشیا    چون  نشریاتی  به  توان می
و   ویسـرا میتـرا   :  کـرد   اشـاره   مـوارد ذیـل    بـه   توان دند میبرخوردار بو  خاصی  از اعتبار و اهمیت 1930  در سال  که  زبان هندي
،  ) بنـارس (   عـاج ،  )الهـور (   میالپ) کانپور(   وارتمان،  )جبالپور(   لوکمات،  ) بمبئی(   ساوادهو بهارات،  ) کلکته(میترا   بهارات
  ). کلکته(لوکمانیا  و  )  دهلی(   آرجون

 1936  در سـال   و انتشـار آن   داشـت تـایمز     هندوسـتان    بـا روزنامـۀ    نزدیکـی   ارتباط  که ، دهلی  چاپ   هندوستان   روزنامۀ
نیـز    از ایـن   پـیش   کـه   گونـه  همـان .  شـتافت   آزادي  اسـتقبال   به  آمد که شمار می به  زبان هندي  هاي روزنامه  بود از جمله آغازشده

  آرمـان   تحقـق   بـراي   هنـد بـود کـه     گـراي  ملـی   هـاي  روزنامـه   و معتبرتـرین   ترین از بزرگ  یکی تایمز   هندوستان،   کردیم اشاره
  هـاي  ویژگـی   از جمله  خواندنی  مقاالت  و درج  خبري  گستردة  پوشش. شد  را متحمل  بسیاري  هند مصائب  مردم  خواهانۀ آزادي

  .آمد شمارمی به  برجسته  روزنامۀ  این
  نیـت  و حسـن   روزنامـه   ایـن   بـه   اعتمـاد مـردم    بـه   ، با اشـاره  آن  هاي ویژگی  دربارة  روزنامه  این  قدم  ثابت  از طرفداران  یکی

  :نویسد می  ، چنین آن  گردانندگان
  خواننـدگان   ، در میـان  امـا متـین    شدیداللحن  هاي انتشار سرمقاله  دلیل به  روزنامه  این.  نظیر است خود بی  در نوع تایمز   هندوستان 

  . برخوردار است  خاصی  مندند از اعتبار و اهمیت عالقه  و تازه  اخبار موثق  خواندن  به  که  زبان يهند
  

شـد   مـی  چاپهند    ملت   ناشر نشریۀ  آغازشد و توسط  در پنته 1940  در سال  انتشار آن  نیز که  (Aryavart)  آریاوارت   روزنامۀ
  . برخوردار است  از نفوذ و اعتبار چشمگیري

، در  اسـت تـایمز آو اینـدیا      مطبوعاتی  گروه  نشریات  از جمله  ، که (Nav Bharat Times)تایمز   ناو بهارات   انتشار روزنامۀ
  ثبـت   ادارة  اطالعـات   براسـاس . رود شـمارمی  کشـور بـه    زبان هندي  روزنامۀ  پرتیراژترین  آغازشد و امروزه  در دهلی 1950  سال

  زمـان  طور هـم  به  که  روزنامه  این.  است  بوده  نسخه  هزار و هفت  سیصدوهفت 1984  سال  در پایان  روزنامه  اژ اینها، تیر روزنامه
،  متفـاوت   هـاي  دیـدگاه   و انعکـاس   و خارجی  از اخبار داخلی  وسیعی  خاطر انتشار طیف شود به و منتشر می  نیز چاپ  در بمبئی

  . است کرده خود جلب  يسو  را به  بسیاري  خوانندگان
  هـاي  اعتبـار سـرمقاله    به  که  است  زبان هندي  نشریات  آباد نیز از جمله  اللّه  چاپ  (Amrita Patrika) آمیرتا پاتریکا   روزنامۀ

، رایپـور و   ، بوپـال در جبالپور، ناگپور  زمان هم  که   ناو بهارات   ، روزنامۀ مادیابرادش  در ایالت. دارد خود شهرت  پردة و بی  صریح
  .دارد  بسیاري  شود خوانندگان می  ایندور چاپ
برخوردارنـد و    مطلـوبی   از کیفیت  که  یافت  ادواري  نشریات  در میان  توان را می  زبان هندي  نگاري روزنامه  هاي نمونه  بهترین

ــده  قیمــت  ارزان ــۀه  ادواري  ، نشــریات از نویســندگان  یکــی. هســتند  و پرخوانن ــد را نقط ــوت  ن ــه  ق ــار   آن  نگــاري روزنام دی
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   خـود نشـریۀ    بـه   ، نسـبت  اسـت   (Sunday)  سـاندي   مطبوعاتی  جزو گروه  که  (Rarivar)راویوار    نامۀ هفته.  است کرده توصیف
  ایـن   انگلیسـی   ژ از نسـخۀ تیـرا   از لحـاظ )  بمبئـی (بلیتـز      زبان هندي  نشریۀ.  برخوردار است  تري از نفوذ و اعتبار بیش   ساندي
  . است  گرفته  پیشی  روزنامه
  نشـریات   اعظم  دیگر، بخش  و انواع  نامه هفته 726و   روزنامه 149  با داشتن  زبان هندي  هاي روزنامه 1964  از سال  پیش  حتی

  و دهلی  ، بیهار، راجستان ، مادیاپرادش رادشاوتارپ  هاي در ایالت  زبان هندي  نشریات  اعظم  قسمت. دادند می  را تشکیل  زبان بومی
  .اند تمرکزیافته
  هـاي  را از روزنامـه   سـبقت   و تیراژ، گوي  تعداد عنوان  از لحاظ  زبان هندي  هاي روزنامه  ، امروزه گفتیم  قبالً هم  که  گونه همان
  زبـان  هندي  هاي روزنامه»  از نویسندگان  اعتقاد یکی  به. اند هپیداکرد  ملی  جنبۀ  انگلیسی  هاي و همانند روزنامه  ربوده  زبان انگلیسی
  ».کنند می  رقابت  زبان انگلیسی  هاي نامه با هفته  ملی  در سطح

در   انگلیسـی   نشـریات   که شدند، درحالی منتشر می  مستقل  و دو استان  ایالت  در یازده  زبان هندي  هاي روزنامه 1980  در سال
  هـاي  روزنامـه   ، تعـداد عنـاوین   مطبوعات  ثبت  ادارة  و ارقام  اطالعات  براساس. یافتند انتشارمی  مستقل  استان  و سه  ایالت  شانزده
بـا    اوتـارپرادش   ایالـت .  یافـت  افـزایش   روزنامه  عنوان 6370  به  روزنامه 5936از  1984تا  1983  هاي سال  در فاصلۀ  زبان هندي
، بیهـار و   ، دهلـی  راجسـتان   هـاي  آیـد و در ایالـت   شـمار مـی   به  نشریات  این  اصلی  کانون  زبان هندي  ریۀنش  عنوان 2052  داشتن

در   بـزرگ   روزنامۀ  سیزده  در مجموع 1983  در سال. دهند می  تشکیل  زبان هندي  را نشریات  درصد مطبوعات  نیز ده  مادیاپرادش
  زبـان  هنـدي   روزنامـۀ   تـرین  ، با سـابقه 1984  هند در سال  (Press in India)  مطبوعات  کتاب  بنابر مندرجات. شد هند منتشر می

  . است در لکنهو آغازشده 1895  در سال  انتشار آن  که  است  (Jain Gazette) گازت  جاین   نامۀ هفته
  هـاي  روزنامه  ترین قدیمی. دهند می  کیلهند را تش  مطبوعات  گروه  چهارمین  از نظر تعداد عناوین  اردو زبان  نشریات  امروزه
  هـا در سـال   انتشار آن  ، که داشت  نام  (Kiran –Us-Sadai)  السعادت  قراینو   (Fawaid-ul-Nazarin)  فواید ناظرین   اردو زبان

   نشـریۀ   از جملـه   زبـان  یسـی انگل  هـاي  روزنامه  با آنکه. بود آغازشد  گرویده  مسیحی  مذهب  به  راماچاندرا که  سردبیري  به 1852
شهر   این  ادارة  ، مسؤوالن در شهر دهلی  گسترده  هاي ناامنی  و انواع  سرقت  به  مربوط  خبرهاي  ، با چاپ (Moffusilite)  مفصالت

هـا بـا    روزنامـه   این. شتندرا ندا  محلی  انتقاد از مسؤوالن  جسارت 1870  تا دهه  اردو زبان  هاي گرفتند، روزنامه باد انتقاد می  را به
 Urdu) اخبار اردو  روزنامۀ. آورند  عمل به  مثبتی  خواستند تا اقدامات می  جدید حکومتی  شکوهمند هند از نظام  گذشتۀ  به  اشاره

Akhbar)  دحسن  سردبیري  بهطـرح   مچنـین و  ه  خـالف   هـا، اقـدامات   سامانی از نابه  بسیاري  اصالح  نیاز به  کردن  با مطرح  سی  
را   بسـیاري   خواننـدگان   توجـه   غیرقانونی  از معامالت  با فحشا و جلوگیري  ، مبارزه زباله  آوري ، جمع زهکشی  هاي کانال  احداث
  دهـد کـه   می  قرار داشتند نشان  هندوها و مسلمانان  مالکیت  تحت  که  در دهلی  اردو زبان  رشد نشریات  دوره  در این. کرد  جلب

  . است  داشته  اي گسترده  اردو رواج  بانز
  از زبان  در طرفداري  طومار متفاوت سه  سال  در این.  در گرفت  دهلی  در مطبوعات  زبان  دربارة  شدیدي  بحث 1884  در سال

در . بـود   مسـلمان   ندگاناز امضـاکن   هنـدو بـیش    امضاکنندگان  طومارها عدة  از این  در یکی. شد  تهیه  هندي  زبان  اردو در مقابل
کردنـد   مـی  زندگی  از دهلی  خارج  که  کسانی  نیز توسط  دادند و طومار سوم می تشکیل  را مسلمانان  اکثر امضاکنندگان  طومار دوم
  .کردند می اردو حمایت  از زبان  با قاطعیت  محلی  هاي روزنامه. بود امضاشده

  هـا و طرفـدار وضـع    انگلیسـی   بـه   ها وفـاداران  آن  تمامی  مالکان  شدند که تشرمیمن  اردو در دهلی نشریۀ  شش 1860  در دهۀ
معتبرتـر    از بقیـه   عبدالمجیـدخان   حکـیم   سردبیري  به (Akmal-ul-Akhobar) االخبار  اکمل   ها روزنامۀ آن  از میان. موجود بودند

  موضـع   انگلـیس   حکومـت   بـه   هـا نسـبت   آن  اکثر مالکان  رسید که  از دوازده  بیش  به  اردوزبان  تعداد نشریات 1880  تا دهۀ. بود
 االخبـار   نصـرت   روزنامـۀ  سـه   ، سـردبیري  اسالمیه  انجمن  گذاران از پایه  ، یکی نصیر علی  ، مولوي1877  در سال. داشتند  انتقادي
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(Nusrat-ul-Akbar)   ، االسالم  نصرت   (Nusrat-ul-Islam)    مهر درخشـان و  (Mihir-e-Darakhshan)   داشـت   را برعهـده  .
  .داشتند  مهمی  کشور نقش  جاري  رویدادهاي  به  توجه  سمت  به  مسلمانان  دادن  در سوق  روزنامه  سه  این

  ایـن . شـدند  و منتشـرمی   و الهـور نیـز چـاپ     ، آگرا، لکنهو، علیگـره  میروت  چون  در شهرهایی  بر دهلی اردو عالوه  نشریات
رو  میانـه   موضـعی   و مـذهبی   سیاسی  با مسائل  شدند و در ارتباط بار منتشرمی یک  یا هر دو هفته  هفتگی  صورت اکثراً به  یاتنشر

  .داشتند
آزاد در   را موالنـا ابـوالکالم    آن  بود کـه  (Al Hilal)  الهالل   نامۀ ، هفته بیستم قرن  نخست  معتبر اردو در دهۀ  نشریات  از جمله

  : است  نوشته  چنین   الهالل   نامۀ هفته  به  خود در اشاره  آزاد در زندگینامۀ  ابوالکالم. کرد  گذاري پایه  در کلکته 1912  سال
. برخـوردار نبودنـد    مطلـوبی   شدند، امـا از سـطح   منتشر می  و اوتارپرادش  اردو در پنجاب  زبان  به  متعددي  ها و مجالت روزنامه 

توانسـتند   نمـی   دلیـل  همـین  شـدند و بـه   می  سنگی  چاپ  نشریات  این. بود  ، نازل شان محتواي  ها، همچون آن  اپو چ  آرایی صفحه
  مـن . بودنـد   تصـاویر نیـز محـروم     چـاپ   بـراي   الزم  از تسـهیالت   حـال  ها درعـین  آن. بگیرند  خدمت  را به  نوین  نگاري روزنامه
  . منتشرکنم  و خواندنی  جالب  وايبا ظاهر و محت  اي نشریه  گرفتم تصمیم

  
  اي العـاده  فـوق   محبوبیـت   کوتاهی  مدت  ظرف  نشریه  این. پدید آورد  عطفی اردو نقطه  نگاري روزنامه  در تاریخ   الهالل   نامۀ هفته

  :نویسد آزاد می  ابوالکالم. کرد  کسب
  در میان  نامه هفته  این. کرد خود جذب  را به  ، مردم گرایی از ملی  اي تازه  نوع  نواز و تبلیغ چشم  آرایی و صفحه  اعتبار چاپ  بهالهالل  

  تمامی  آغاز انتشار، ناگزیرشدیم  از تاریخ  ماه سه  ظرف  بود که  چنان  نامه هفته  از این  استقبال.  برانگیخت  شور انقالبی  مردم  هاي توده
هزار نفر رسید 26  به  آن  تعداد مشترکان  دوسال  ظرف.  کنیم بودند تجدیدچاپ  استار آنجدید خو  خوانندگان  را که  قبلی  هاي شماره

  قـانون   افتـاد و براسـاس   وحشـت  بـه   نامـه  هفتـه   ایـن   از محبوبیـت   حکومت. بود  سابقه اردو بی  مطبوعات  در جامعۀ  زمان  تا آن  که
هـزار   ده  مبلـغ   به  جدیدي  ؛ وثیقۀ را ضبط  وثیقه  این  دولت  چندماه  ظرف. اردبسپ  وثیقه  تا دوهزار روپیه  از ناشر خواست  مطبوعات

  .کرد را توقیف    الهالل،   دولت 1915  در سال  شد و سرانجام ضبط  از مدتی  نیز پس  وثیقه  این. کرد مطالبه  روپیه
  

  نـام   همـین   بـه   اي و نشـریه   تأسـیس  (Al Balagh)  الـبالغ    نـام   بـه   جدیـدي   مطبوعـاتی   آزاد بنگاه  ، ابوالکالم از چند ماهی  پس
،  ، دهلـی  پنجـاب   محلـی   هاي حکومت. کرد اخراج  از هند، آزاد را از کلکته  دفاع  به  موسوم  مقررات  با استناد به  دولت. منتشرکرد

  و در شـهر رانچـی    بیهـار رفـت    ایالـت   بـه   وي. بودنـد   کـرده  اعـالم   قلمـرو خـود را ممنـوع     ورود آزاد به  و بمبئی  اوتارپرادش
  وارد مبـارزات   سـپس   وي. سـرآمد  به  وي  نگاري روزنامه  دوران  سان آزاد شد و بدین 1920  آزاد در سال  ابوالکالم. شد بازداشت
،  از اسـتقالل   و پـس   پـیش   هنـد درآمـد و در دوران    آزادي  مبارزان  ترین و سرشناس  ترین از بزرگ  یکی  صورت شد و به سیاسی
  .واگذار شد  وي  به  و دولت  در کنگره  مهمی  مناصب

  :نویسد آزاد می  ابوالکالم  نهرو درباره  جواهر لعل
  خـود از آن   نامـۀ  آزاد در هفتـه   ابـوالکالم   کـه   اي تـازه   زبـان .  گفت می سخن  با مسلمانان  اي تازه  زبان  به    الهالل   نامۀ در هفته  وي 

  دلیل نیز به  در مواردي  که  داشت  و شدیداللحنی  صریح  و سیاق  ، سبک آن  موجود در وراي  بر محتوا و اندیشۀ ، عالوه گفت می نسخ
کـرد و در   مـی  نـو ابـداع    هـاي  اندیشـه   بیان  را براي  اي تازه  هاي آزاد عبارت. دشوار بود  هایش نوشته  درك  پارسی  با زبان  پیوند وي

  واکـنش   مسـلمان   کـار و قـدیمی   محافظـه   رهبـران .  است داشته  انکارناپذیري  شود، نقش می  تکلم  امروزه  اردو که  زبان  ريگی شکل
  ، حتـی  بـاوجوداین . کردنـد  انتقـادمی   وي  هاي ها و اندیشه دادند و از دیدگاه نمی  آزاد از خود نشان  هاي نوآوري  به  نسبت  مساعدي
و   از دانـش   با آنـان   در مقایسه  کنند، زیرا وي آزاد برابري  با ابوالکالم  و نقلی  عقلی  هاي ها نیز قادرنبودند در بحث آن  ترین فرهیخته
بـا افکـار و     اي و نویسـنده   هیجدهم قرن  گرایان ، منطق وسطی قرون  از فالسفۀ  اي آزاد آمیزه  ابوالکالم. برخورداربود  تري بیش  آگاهی
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ایجـادکرد و    مسـلمان   روشنفکري  در محافل  اي العاده فوق  شور و شوق  نگار جوان و روزنامه  نویسنده  این.... بود  نوین  هاي اندیشه
  .کرد ایجاد می  خاصی  تر هیجان جوان  هاي در افکار نسل  وي  سخنان  کردند، ولی می  او را سرزنش  کسوت پیش  روشنفکران  گرچه

  

  بیگانـه   حکـام   سـرکوبگرانۀ   خـود از اقـدامات    نوبـۀ   هنـد بـه    آزادي  بـراي   مبـارزه   و نیـز در جریـان  ارد  گـراي  ملـی   مطبوعات
   ، روزنامـۀ  نشـریات   ایـن   از جملـۀ . دادنـد  ازخودنشـان   اي العـاده  فـوق   جانفشانی  پرستانه میهن  هاي نماندند و در جنبش نصیب بی

  در راسـتاي   کـه   روزنامـه   ایـن   وزیـن   هـاي  سـرمقاله . کـرد   گـذاري  پایه 1923  سال را در  آن  آریا ساماج  بود که (Milap) میالپ
، بارهـا   انتشـار آن   در راه  ایجـاد مـانع    ها بـراي  آن.  را برانگیخت  انگلیسی  حکام  هند بود، نگرانی  مردم  خواهانۀ آزادي  هاي آرمان
، را   مـیالپ    شانکار، سردبیر روزنامـۀ   گوري  دولتی  نیروهاي. کردند د مطالبهجدی  و وثیقۀ  را توقیف  روزنامه  ناشر این  هاي وثیقه
. کشاندند  دادگاه  بار به چندین  روزنامه  به  وارده  با اتهامات  را نیز در ارتباط  روزنامه  بار دستگیر کردند و رانبیر مدیر مسؤول  یک

را   آن  آالت بردند و انبـار کاغـذ و ماشـین     هجوم  دفتر آن  به  از مردم  هی، گرو1947  سال  خواهانۀ جدایی  هاي شورش  در جریان
  . یافت انتقال  دهلی  از الهور به  از چندي  پس  روزنامه  انتشار این  محل. کشیدند آتش به

  دیگـر نشـریات    ز جملـه کرد، ا  گذاري را پایه  آن  کریشان  ماهشه 1919  در سال  الهور، که  چاپ  (Pratap)  پراتاپ   روزنامۀ
  ایـن .  قرارگرفـت   بیگانـه   حکام  سرکوبگرانۀ  هند مورد ایذا و اقدامات  ناسیونالیستی  از جنبش  حمایت  دلیل به  که  است  اردو زبان
  مقامـات   از جانـب   وقفـه  بـی    پراتـاپ    روزنامۀ. کرد قویاً حمایت  کنگره  حزب  و اهداف  گاندي  مشی و خط  از سیاست  روزنامه
تـا   1919  هـاي  سـال   در فاصـلۀ . بسپارد  بار وثیقه انتشار خود ناگزیرشد چندین  ادامۀ  و براي  گرفت قرارمی  مورد حمله  حکومتی

  انتشـار خـود را از الهـور بـه      نیز محل  روزنامه  هند، این  از تقسیم  پس  سرانجام. درآمد  تعلیق حال بار به چندین  انتشار آن 1936
برخـوردار    دانستند از نفوذ بسیاري اردو را می  زبان  که  و دهلی  ، اوتارپرادش پنجاب  هندوهاي  در میان   پرتاپ.  تغییر داد  لیده
  .بود

راداناند    سوامی  همت  به 1923  خود را در سال  فعالیت  بود که  معتبر اردو زبان  دیگر از نشریات  یکی  (Tej)  تج   روزنامۀ شـ
  هـاي  در ایالت  روزنامه  این. ، بود کنگره  حزب  برجستۀ  از اعضاي  الال دشباندو گوپتا، یکی  سردبیر آن  اولین. نو آغازکرد هلیدر د

و بارهـا    قرارگرفـت   بیگانـه   حکـام   و غضـب   نیز مـورد خشـم    تج.   داشت  بسیاري  خوانندگان  و راجستان  ، اوتارپرادش پنجاب
  .کردند  جلوگیري  ایالت  در چندین  روزنامه  از انتشار این  محلی  مقامات. شد توقیف  دولتی  مقامات  سوياز   آن  هاي نسخه

در   هند از نظر تعداد و عنـوان   هاي از ایالت  در بسیاري  زبان و هندي  انگلیسی  بعد از نشریات  اردو زبان  هاي روزنامه  امروزه
. انـد  هند تمرکـز یافتـه    از سایر نقاط  ، بیش آندراپرادش  در شهر حیدرآباد، مرکز ایالت  دو زبانار  نشریات. قراردارند  سوم  ردیف

  از ایـن .  یافت  افزایش  عنوان 1492  به  عنوان 1378از  1984تا  1983  هاي سال  هند در فاصلۀ  ایالت  درهفده  نشریات  تعداد این
  عنـوان  134از . دادنـد  مـی   تشکیل  و فصلنامه  را ماهنامه  شدند و مابقی منتشر می  گیهفت  نشریۀ 654و   روزانه  نشریۀ 134تعداد 

و در   در اوتـارپرادش   عنـوان  15در بیهار،   عنوان 17،  در آندراپرادش  عنوان 17در جامو و کشمیر،   عنوان 22،  اردوزبان  روزنامۀ
از   بـیش   کـه   اسـت   اردوزبـان   ، تنهـا نشـریۀ   (Shama)  شـمع    هنامـۀ ما. شـود  منتشر مـی   عنوان13  هریک  ماهارا شترا و پنجاب

  از سـال   انتشـار آن   دارد کـه   نام   (Musheer-e-Deccan)  مشیرِدکن نده  اردو زبان  روزنامۀ  ترین قدیمی. صدهزار تیراژ دارد یک
  .در حیدرآباد آغازشد 1884
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   بنگالی 
  حکـام   سـرکوبگرانۀ   اقـدامات   با شـدیدترین   روند و در رویارویی شمار می هند به  زبان بومی  پیشتاز مطبوعات  بنگال  مطبوعات 

  حیـات   عرصـۀ   پـا بـه    هند در بنگـال   نگاران روزنامه  ترین از برجسته  برخی. اند یادگارگذاشته از خود به  درخشانی  ، پیشینۀ بیگانه
  . است داشته  مهمی کشور نقش این  نگاري روزنامه  رشد و ثبات  در راه  آنان  اند و خدمات گذاشته

و اوروبینـدو    چانـدراپال   پـین  ، بـی  بـانرجی   سورندرانات  چون  نگارانی روزنامه  برجستۀ  نقش  به  کتاب این  قبلی  هاي در فصل
کردنـد و   تنـگ   بیگانـه   ا بـر حکـام  ر  عرصه  زبان بنگالی  مطبوعات. شد روند اشاره شمار می هند به  گرایی ملی  پیشگامان  که  گوسه

. خود قـرارداد   حمالت  را آماج  بنگالی  نشریات  از همه  شد بیش وضع  مطبوعات  سرکوب  براي  که  و مقرراتی  قوانین  شدیدترین
  قـانون   خـالف   اماتو اقـد   نژادي  ، تبعیض عدالتی بی  علیه  مبارزه  قدرتمند، نداي  از وجود سردبیران  با برخورداري  نشریات  این

  موضـوع   بودند کـه   جرایدي  نخستین  ها از جمله آن. رساندند  روستاییان  گوش  به  نقاط  ترین را در دورافتاده  حکومتی  کارگزاران
  قحـ   و شـهامت مطالبـۀ    جسـارت   خاطر فقدان را به  ناسیونالیستی  کار جنبش محافظه  کردند و رهبران هند را مطرح  خودمختاري

  .باد انتقادشدید گرفتند خود، به سرنوشت  تعیین  هند براي  انکارناپذیر مردم
  پراکـاش   شـومه    چـون   هایی روزنامه. بودند پیشگام  و دهقانان  کشاورزي  کارگران  از حقوق  در دفاع  زبان بنگالی  هاي روزنامه

(Shome Prakash) ،  گرامبارتا پراکاشیکا(Grambartha Prakashika)    نامـۀ  هفتـه   بـه   از آنکـه   پـیش (امریتا بازار پاتریکـا   و  
  از کـارگران   کشی بهره  ها با افشاي آن. شدند می محسوب  زبان بنگالی  معتبر و پرآوازة  نشریات  از جمله) شود  تبدیل  زبان انگلیسی

  .ایجاد کردند  بیگانه  حکام  براي  فراوانی  مشکالت،  و حکومت  اروپایی  داران شدید مزرعه  کردن و محکوم  و دهقانان  کشاورزي
پـا    روسـتایی   هـا و منـاطق   در بخـش   متعـددي   ، نشـریات  اروپایی  و استثمارگران  حکومتی  تشکیالت  علیه  مبارزه  در جریان

موجـود بودنـد و     آالت ماشـین   انـواع   تـرین  و قـدیمی   تـرین  ها از ابتدایی روزنامه  این  چاپ  هاي دستگاه. وجودگذاشتند  عرصۀ به
از   بسـیاري . نگریسـتند  مـی   خـانوادگی   پیشـۀ   یـک   عنـوان  خـود بـه    نشـریۀ   به  روستایی  مناطق  هاي روزنامه  و سردبیران  ناشران
  گونـه  ایـن   علیـه   از اتخاذ تـدابیر قـانونی    دادند و دولت می ها تشکیل دانشگاه  جوان  التحصیالن را فارغ  زبان بنگالی  نگاران روزنامه
  .دهد پذیر جلوه ، آسیب جوان  دانشجویان  هاي خود را در برابر نوشته  خواست ، زیرا نمی داشت  اکراه  نگاران روزنامه

   نشـریات . قرارگرفتند  حکومتی  سرکوبگرانۀ  اقدامات  شدیدترین  در معرض 1875  سال  از شورش  پس  زبان بنگالی  مطبوعات
  بودند کـه   نشریاتی  از جمله)  و هندي  بنگالی(  (Simachur Soodha Bursun)  سیماچور سودا بورسونو    (Durbeen)  دوربین
انگیـز،   بحـث   مطالـب   کـردن  بیـان   خـود ضـمن    از مقـاالت   اخیر در یکـی   نشریۀ. پیگرد قرارگرفتند  تحت  مطبوعات  قانون  طبق
  و بـش   خـوش   انگلـیس   ارتـش   هندي  و از سربازان  آورده عمل و برِکپور بازدید به  امد  هاي هند از پادگان  کرد فرماندار کل اعالم
  :نویسد می  زمان  آن  از نویسندگان  یکی.  است  کرده

  انگلیس  و حکومت  ملکه  و چرا به  چون بی  و ابراز وفاداري  حکومت  شدید علیه  خود را با ناسزاگویی  هاي مقاله  بنگال  مطبوعات 
  بـه   هـا نسـبت   آن  وفـاداري   کـه   کسـانی   هـاي  نوشته  تحریک  به  مربوط  اساسی قانون  الف 124  فصل  براساس  کردند، چون آغازمی

  .شد نمی  مطبوعات  در قانون  مندرج  تدابیر تنبیهی  باشد مشمول محرزشده  حکومت
  

  شـدند در کلکتـه   منتشر مـی   بنگالی  زبان  به  که  اي نشریه 38از   نیمی  دهد که می نشان 1876  در سال  کمبل  رجوسرج  هاي بررسی
  .متمرکزبودند
  بـه   مـذهبی   دو مبلـغ   کـه   داشـت  نـام ) 1818(   ساماچار دارپن،   زبان بنگالی  نشریۀ ترین قدیمی  که  یادآورشدیم  پیش در فصل

  العـاده  فـوق   استقبال  دلیل شد، اما به منتشر می  ماهنامه  صورت ا بهابتد  نشریه  این. در سرامپور آغازکردند  و مارشمن  کاري  هاي نام
و   داخلـی   اخبـار و رویـدادهاي     سـامارچار دارپـن  .  منتشرشـد  1818  مـه   ماه 23در   آن  شمارة  نخستین. شد تبدیل  نامه هفته  به
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  هاي زبان  به  در دو ستون  آن  صفحات  شد که تبدیل  زبانهدو  نامۀ هفته  یک  به  نشریه این 1829  در سال. کرد می  را منعکس  خارجی
  .شد تعطیل 1825  در سال  سرانجام  فراوان  هاي از فرازونشیب  پس  نشریه  این. شد می چاپ  و بنگالی  انگلیسی
  چنـدان   نشـریه  ا ایـن را آغازکرد، ام  (Sambad Kaumudi)  سامبادکائومودي   انتشار روزنامۀ 1821  در سال  روي  موهون  رام
را انتشـار داد و    (Sambad Prabhakar)سامباد پرابهاکـار     زبان بنگالی  ایسوار چاندرا گوپتا روزنامۀ 1831  در سال. نیاورد  دوام

  .را دایر کرد  (Thatwa Bodhini)  تاتوا بودینی   روزنامۀ 1843  آکشایا کومار داتا در سال  آن  در پی
 (Masik Patra) پاترا   ماسیک، )1851(  (Vividhartha Sangrah)  ویویدارتا سانگراه   به  توان می  دوره  این  از دیگر نشریات

  .کرد اشاره) 1851(  (Som Prakash)   پراکاش  سومو  ) 1854(
ن  کشوب 1870  در سال سوالواسـاماچار  هنـد،    اصـالحات   عضـو اتحادیـۀ    چاندرا س(Sulava Samachar)  تشـرکرد را من .

  نسـخه  3500بـا    مجلـه   ایـن .  گرفـت  قرار مـی   در اختیار خوانندگان  روپیه یک  بهاي  شد و به بار منتشر می یک  اي هفته  نشریه این
  .بود  زمان  آن  نامۀ هفته  پرتیراژترین

  را بابوکیسـاري   آن  سردبیري  د کهبو  (Haishakar Patrika)هایشاکار پاتریکا   روزنامۀ  زمان  معتبر آن  دیگر از نشریات  یکی
کارگر، نیز در   هوادار طبقه  نشریۀ  ، نخستین (Bharat Shramajili)  شراماجیلی  بهارات   نامۀ هفته.  داشت  برعهده  کانگولی  موهان
Banga)  شـان بانگـا دار    را بـاعنوان   بنگال  ادبی  روزنامۀ  نخستین  چاندار چاترجی  بانکیم. منتشرشد  اوان  همین  Dharshan)  کـه  

  .کرد، انتشارداد را جذب  بسیاري  خوانندگان
  در سال  انتشار آن  که  داشت نام  (Basumati)   باسوماتیرسید   چاپ جدید به  هاي از شیوه  با استفاده  که  بنگالی  روزنامۀ  اولین

  .بهاتاچاریا آغازشد  کریشنا کمال  سردبیري  به 1880
.  سـی .  بی  از سوي  که   ماتارام  باندهو    بانرجی  سورندرانات  توسط  که   بنگالی   نام  به  زبان مشهور بنگالی  دو نشریۀ  ما قبالً به

از   یکـی   از اقـدام  1883  در سـال   مردم  خشم  انعکاس  دلیل به   بنگالی   سردبیر نشریۀ.  کردیم  شدند اشاره منتشر می  و گوسه  پال
  و زندانی  قرارگرفت  پیگرد قانونی  حاضرشوند تحت  شاهد در دادگاه  عنوان هند به  بود خدایان دستورداده  که  عالی  گاهداد  قضات

  انگلیسی  خبرگزاري  مشترکان  جرگۀ  به  بود که  زبان بنگالی  روزنامۀ  شد، اولین تبدیل  روزنامه  به 1900  در سال  که  نشریه  این. شد
  . ترویتر پیوس

 "جدیـد   راه"  عنـوان   خـود تحـت    فلسـفۀ   تبلیـغ   بـه   (Bande Mataram)  ماتـارام   بانده   روزنامه  از طریق  اوروبیندو گوسه
   بنگـالی    روزنامـۀ   بـر چـاپ   عـالوه   بانرجی  کوریه  پانچ. کرد می  معرفی  سیاسی  مبارزة  براي  را ابزاري  منفی  مقاومت  که  پرداخت

  .کرد را نیز منتشر می) 1908(  (Nayak)  نایاك   نام  به  يدیگر  نشریۀ
چانـدرا    ، پرافوال کومار سرکار و سـورش  گوش  کانتی  میرل  مشترك  با همکاري آناندا بازار پاتریکا    روزنامۀ 1922  در سال

خود،   انگلیسی  با همتاي  همراه  شود که می هند محسوب  زبان بومی  روزنامۀ  پرتیراژترین  امروزه  روزنامه  این. ماجومدار منتشرشد
  . داشت  استقالل  کسب  براي  مردم  در مبارزة  پرافتخاري  ، نقشاستاندارد   هندوستان   یعنی

آمریتـا     روزنامـۀ   مدیریت  از سوي 1937  ، در سال زبان پرتیراژ بومی  روزنامۀ  ، دومین (Jugantar)جوگانتار    انتشار روزنامۀ
  .آغازشدزار پاتریکا  با

شـدند،   می  رو محسوب میانه  جناح  ارگان  که  و نایاك   بنگالی   هاي ، روزنامه گاندي  دست به  ملی  جنبش  رهبري  افتادن  در پی
خـود را    بیـت محبو  شـدت  ، بـه  در بنگال  کنگره  ، رهبر بالمنازع داس. آر.  سی  العاده فشار فوق  دلیل ، به رسمی  هاي حمایت  رغم به

  .دادند ازدست
  شـرقی   خـود را در پاکسـتان    از خواننـدگان   شـمار چشـمگیري   1947  هنـد در سـال    تجزیۀ  در پی  زبان بنگالی  هاي روزنامه

از    تــوان انــد مــی هنــد گذاشــته  مطبوعــات  صــحنۀ  پــا بــه 1947از  پــس  کــه  نــامی  صــاحب  هــاي از روزنامــه. دادنــد ازدســت
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دار  ، عهـده  کنگره  ، رهبر حزب را اتولیاگوش  آن  مالکیت  یادکرد که  (Jansevak)  جانسواكو  ) 1948(   (Lokesvak) سواك لوك
  .بود

  شود چاپاال کانتا بهاتاچاریـا اسـت   منتشر می  از آن  چاپ هشت  روزانه  که آناندا بازار پاتریکا    سردبیر روزنامۀ  ترین سرشناس
  باسـوماتی    روزنامـۀ   کـه   همنـدرا پراسـاد گـوش   .  داشـت   هنـد را نیـز برعهـده     سـردبیران   سراسـري   کنفرانس  قبالً ریاست  که

(Basumati)  از جملـه   وي.  اسـت   زبـان  بنگـالی   سرشـناس   نگـاران  دیگـر از روزنامـه    کـرد یکـی    گذاري پایه 1914  را در سال  
  بـراي   خبـري   خاص  شبکۀ  در ایجاد یک  خاطر پیشگامی به  وي. دید کردباز  جنگ  هاي از جبهه 1918  در سال  بود که  سردبیرانی

  .دارد شهرت  اش روزنامه
از نـود    شـود بـیش   مـی   گفتـه . شود می  محسوبجوگانتار    روزنامۀ  نام  صاحب  از سردبیران  نیز یکی  خاناندا موخرجی  ویوه

، بعـد از   تعـداد عنـاوین    از لحـاظ   زبان بنگالی  هاي روزنامه. کنند می العهرا مط  زبان بنگالی  مطبوعات  بنگال  کردگان درصد تحصیل
 1583  بـه   زبـان  بنگـالی   نشـریات   تعـداد عنـاوین   1983  در سـال . قرار دارند  سوم  در ردیف  و انگلیسی  زبان هندي  هاي روزنامه

  نشـریه  433و   روزانـه   نشـریه  52تعـداد    از ایـن .  یافـت   افـزایش   عنـوان  1662  بـه  1984  سال  تعداد در پایان  این  رسید که می
دو . شود منتشر می  غربی  در بنگال  بنگالی  درصد نشریات 1/91  که  است  این  توجه  قابل نکتۀ. شوند می  چاپ  نامه هفته  صورت به

  .صد هزار تیراژ دارند از یک  بیش  بنگالی  روزنامۀ
. شـد  مـی   محسـوب   زبـان  بنگـالی   ادواري  نشـریۀ   پرتیراژتـرین  1982  در سـال   نسخه 95538ا ب  کلکته  چاپ   دش   نامۀ هفته
ــدیمی ــرین ق ــریات  ت ــالی  نش ــه  بنگ ــه هفت ــاي نام ــی    ه ــدآباد هیتش ــا و  ) 1893(  (Murshidabad Hiteshi)  مرش چینائوری
  .هستند) 1893(   (Chinauria Bartabha)بارتابها

  
   ماالیاالم 
ن.  سی.  کی  نام  به  برجسته  دو شخصیت  ماالیاالم  نگاري امهروزن  جامعۀ  ماالیاال مانوراما    ، سردبیر نشریۀ ماپیالي  مام(Malayala 

Manorama)  نون.  پی.  و کیساوا مماتروبهومیسردبیر   ک  (Mathrubhumi)  شـدن   سـپري   رغـم  بـه   امـروزه .  است خود دیده به  
  اول  در صـف   همچنـان    مـاتروبهومی و  ماالیـاال مانورامـا      هـاي  نگـار، روزنامـه   دو روزنامه  این  سردبیري  دراز از زمان  سالیان

  زاییـدة   کـه    مـاتروبهومی دارد،   فاصـله   تنها چهارسـال   تا مرز صد سالگی ماالیاال مانوراما   با آنکه. قراردارند  ماالیاالم  مطبوعات
تنها   نه ماالیاال مانوراما .  انتشار دارد  سابقۀ  سال 64رود تنها  شمار می هند به  استقالل  کسب  براي  و مبارزه  همکاري  عدم  جنبش

و   داشـت  تراوانکور نیز مشـارکت   نشین شاهزاده  ایالت  خودکامۀ  حکومت  در نبرد علیه  هند، بلکه  استقالل  کسب  براي  در مبارزه
  درپـیش   روزنامـه   ایـن   سـردبیران   را کـه   راهـی . شـود  از انتشار محـروم   سال نه  مدت  به  زنامهرو  شد تا این سبب  مبارزات  همین
  مبـارزه   ایـن   در کشـاکش   هندي  پرستان ها نیز همانند سایر میهن و آن  داشت اختصاص  آزادي  کسب  در راه  مبارزه  بودند به گرفته

  .دادند ازخودنشان  یاريبس  هاي شدند و فداکاري متحمل  فراوانی  مصائب
  :گویند خود می  روزنامۀ  غرور دربارة  با احساس ماالیاال مانوراما    صاحبان  
تولـد، تبعیـد،     ، حماسـۀ  اسـت   داشته  ادامه  چهار نسل  که  است  اي حماسه  بلکه...  نیست  اي ساده  تنها داستان  روزنامه  این  حکایت 

  .آورد و ره  از تجربه  باري تر کوله مهم  و رستاخیز و از همه  شهادت
  

. تراوانکـور منتشـر شـد     نشین شاهزاده  در ایالت  در شهر کوتایام  نامه هفته  صورت ابتدا به 1890  در سال ماالیاال مانوراما    نشریۀ
  .، بنیاد نهاد مختلف  ايه در زمینه  و روشنفکر و پیشگام  قریحه خوش  اي ، نویسنده وِروگیز ماپیالي  را کاندیل  نشریه این
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. شد منتشرنمی  ایالت  در این  اي روزنامه  دادند و تقریباً هیچ می  سواد تشکیل تراوانکور را افراد بی  ایالت  اکثر مردم  زمان  در آن
باورهـا    کردن کن ، ریشه و پرورش  آموزش  ، گسترش محروم  طبقات  زندگی  بهبود شرایط  در راه  مبارزهماالیاال مانوراما    نامۀ هفته

اسـتمداد از    بـه   نشـریه   ایـن   سـرمقالۀ   نخستین. خود قرارداد  هاي برنامه  را سرلوحۀ  سیاسی  عدالت  و برقراري  خرافی  و مناسک
  . داشت کراال بودند اختصاص  اقشار ساکن  جزو فقیرترین  ها که"پوالیا"  آموزش  براي  محلی  و مقامات  مسؤوالن
  و بـا دفـاع    گرفـت  را برعهـده  ماالیاال مانوراما    نشریۀ  سردبیري 1904  در سال  پدرش  از مرگ  پس  ماپیالي  مامن.  سی.  کی

  مـاپیالي   از مـامن . گشود  ماالیاالم  زبان  نگاري روزنامه  در تاریخ  اي تازه  ، فصل خودکامه  در برابر حکام  مردم  از حقوق  شجاعانه
  واالیـی   اهـداف   در راه  وي. کننـد  پرشـور یـادمی    طلبی مبارز و اصالح  ، سردبیري فرزانه  ، آموزگاري باك بی  پرستی میهن  عنوان به

از   وي  فعاالنـۀ   هـواداري . کـرد  مـی  مبـارزه   اجتمـاعی   خودمختار و اصالحات  حکومتی  نظام  ، برقراري مدنی حقوق  جنبش  چون
  اقشار جامعـه   تمامی  حقوق  و تضمین  انتخاباتی  هاي جدید حوزه  مرزبندي  براي  گذاري قانون  در انتخابات  مشارکت  عدم  جنبش
  از جنبش  وي  و چراي  چون بی  حمایت.  را برانگیخت  محلی  مقامات  ، خشم گذاري قانون  در مجمع  از نماینده  برخورداري  براي

   انتشار نشـریۀ   ایالتی  حکومت. تشدیدشود  وي  علیه  قانونی  شد تا اتهامات موجبخودمختار   استقرار حکومت  براي  ایالتی  کنگرة
  روزنامـه   صـورت  بـه  1928  از سـال   کـه   نشـریه   ایـن . کـرد  را توقیـف   آن  و چاپخانـۀ   ممنوع 1938  را در سالماالیاال مانوراما  

  روزنامـه   ایـن . شد تعطیل  بیاورد و سرانجام دوام  ما نتوانست، ا انتشار خود را ازسرگرفت  شد، چند روز در شهر کوچین منتشرمی
تراوانکـور انتشـار خـود را      خودمختـار در ایالـت    حکومـت   کارآمـدن  هنـد و روي   اسـتقالل   با کسـب  1947  بار دیگر در سال

  وي  تراوانکور که  ایالت  ملی  بانک  ايه حساب  با تسویه  در ارتباط  روزنامه  سردبیر این  ماپیالي  مامن  فاصله  در این.  ازسرگرفت
از   و پـس   گرفـت  را برعهده ماالیاال مانوراما    بار دیگر سردبیري 1947  در سال  وي. شد و زندانی  بود بازداشت  در ارتباط  با آن
  دیگر از فرزنـدان   ماتیو یکی.  ام.  کی  روزنامه  این  سردبیر فعلی. شد  وي  جانشین  چریان.  ام.  کی  پسرش 1954  در سال  اش مرگ
  . است  ماپیالي  مامن

  ماالیـاالم   نشـریۀ   شود، پرتیراژتـرین  منتشرمی  و کالیکوت  ، کوچین کوتایام  در شهرهاي  امروزه  ، کهماالیاال مانوراما    روزنامۀ
را در   چـاپ   آالت هـا و ماشـین   شـیوه   دیـدترین ج  نشـریه   این. شود می  هند محسوب  زبان بومی  روزنامۀ  در کراال و سومین  زبان

  هنـد محسـوب    زبـان  بـومی   نامۀ هفته  پرتیراژترین  مانورامايِ هفتگی   ماالیاالم. کند را منتشرمی  مختلف  اختیار دارد و چند نشریۀ
  خواننـدگان   کننـد و عـدة   مـی  طالعهرا م  کراال آن  کردة و تحصیل  درصد اقشار مرفه 60  اند که مدعی  نشریه  این  صاحبان. شود می

  . تر است بیش  روزانه  از سایر نشریات  نشریه  از این  هرشماره
  عـدم   جنـبش   گانـدي   رهبـري   بـه   هند کـه   ملی  کنگرة  ارگان  عنوان به 1923  در سال  (Mathrubhumi)  ماتروبهومی   نشریۀ
  نـایر، کـرور نیالکانتـان     مـاداوان .  کـی   چـون   کسـانی . تشـار خـود را آغـازکرد   ان  بود در شهر کالیکات  انداخته راه را به  همکاري

  داشـت   را برعهـده    ماتروبهومی   سردبیري  کساوا منون. بودند  نشریه  این  گذاران پایه  از جمله  کساوا منون.  پی.  نامبودریپاد و کی
آغـاز انتشـار بـا      از همـان   نشریه  این. کرد کردند تبدیل می هند مبارزه  قاللو است  آزادي  در راه  که  نیروهایی  سخنگوي  را به  و آن

و   از بازداشـت   پـس . سـرنهاد   را پشـت   بسـیاري   هـاي  خود فرازونشـیب   فعالیت  رو شد، اما در طول روبه  مردم  گستردة  استقبال
را   سـردبیري   وظیفـۀ   منـون   رامـونی .  ، پی در وایکوم  خشونت  و عدم  منفی  مقاومت  نهضت  در جریان  کساوا منون  شدن  زندانی
  ارزنـدة   را از خـدمات    مـاتروبهومی ،  1930  در سال  وي  هنگام نابه  مرگ  متأسفانه. کرد  آن  و عمر خود را وقف  گرفت  برعهده

. شـد   تبـدیل   روزنامـه   شد، بـه  منتشرمی  گیهفت  صورت به  زمان  تا آن  که  ماتروبهومی  سال  در همان. کرد محروم  فرد شایسته  این
  گـروه . رو شـد  روبـه   خواننـدگان   وسـیع   آمد و بـا اسـتقبال   بیرون   ماتروبهومی   روزنامۀ  از چاپخانۀ  مصوري  نامۀ بعد هفته  مدتی

  چـاپ   ماشین  پرینتر و نصب  تله  سیستم  با دایر کردن 1962  در سال  بود که  هایی بنگاه  از نخستین  یکی   ماتروبهومی   مطبوعاتی
  .را آغاز کرد  و کوچین  در کالیکات  روزنامه  زمان روتاتیو انتشار هم
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ایفـا    آزادي  کسب  براي  در مبارزه  یادماندنی به  نقشی  کساوا منون  چون  فعالی  شخص  سرپرستی  تحت   ماتروبهومی   روزنامۀ
از   پـس   امـروزه   روزنامـه   ایـن . نورزیـد  دریـغ   تالشی از هیچ  کنگره  و حزب  گاندي  هاي هو انتشار افکار و اندیش  کرد و در ابالغ

  .رود شمارمی پرتیراژ کراال به  نشریۀ  ، دومینماالیاال مانوراما    روزنامۀ
. شـود  منتشـر مـی    در شـهر تریوانـدروم    که  است  (Kerala Kaumidi)  کراال کائومیدي   پرتیراژ کراال روزنامۀ  نشریۀ  سومین

  وقـت   از دولـت   روزنامـه   ایـن . آغـازکرد   سوکوماران.  کی  سردبیري  انتشار خود را به  روزانه  صورت به 1910  در سال  نشریه این
  .برخوردارشد  و اقشار هوادار حکومت  رسمی  مقامات  و مساعدت  از کمک  دلیل همین کرد و به می حمایت

  در سـال   انتشـار آن   که (Vignyana Nikshepam)  ویگنیانا نیکشپام   نام  به  است  اي نشریه  زبان  یاالمماال  روزنامۀ  ترین قدیمی
  در سـال   کـه   داشـت   نـام  (Paschima Tharika)پاسچیما تاریکا    قدیمی  دیگر از نشریات یکی. آغازشد  در شهر کوتایام 1840
  ماالیـاالم   زبـان   پـرآوازة   نگـاران  روزنامـه   از جملـه   راماکریشنا پـیالي .  کی.  ار یافتانتش  آن  شمارة  اولین  در شهر کوچین 1862

  برجـاي   تأثیر چشمگیري  ماالیالی  نگاري بر روزنامه  نشریه  این  نامۀ هفته  و سپس کراال    ماهنامۀ  ابتدا از طریق  رود که شمار می به
  : است  ورد او نوشتهدر م  کریشناپیالي  از هواداران  یکی. نهاد

  هاي نوشته. شود  تبدیل  ماالیاالم  زبان  نویسندگان  ترین دست از چیره  یکی  شد تا او به موجب  وي  روان  و سبک  ، صراحت صداقت 
  شـدت  ، به داشت را  آنان  سیاسی  قصد بیداري  وي  را، که  مردم  هاي توده  سادگی به  برخوردار بود که  و قدرتی  صالبت  از چنان  وي

بعد   سال او شش. را از تراوانکور صادرکردند  دستور تبعید وي 1910  در سال  حکومتی  مقامات  دلیل همین به. داد تأثیر قرار می تحت
  . درگذشت

  

بـود   آغازشده 1884  لاز سا  بود و انتشار آن  سیاسی  اي نشریه  که (Kerala Patrika)کراالپاتریکا    سردبیر روزنامۀ  کانهیراما منون
  تشـکیالت   هـاي  در انتقاد از خطاها و خـالف   وي. رود شمار می هند به  نوزدهم  اواخر قرن  برجستۀ  نگاران دیگر از روزنامه  یکی

  . قرارداشت  برجسته  هاي و شخصیت  نویسندگان  و حمایت  مورد تحسین  اش داد و روزنامه نمی راه  دل به  هراسی  حکومتی
   تـوان  هـا مـی   آن  از جملـۀ . شـدند  نیـز منتشـرمی    پرطرفدار دیگـري   ، نشریات برشمردیم  که  بر نشریاتی ، عالوه1920  هۀدر د
کـراال جاناتـا    ، ) در کوئیلـون (،  (Janayugam)  جانایوگـام ،  ) در ارناکوالم( (Deenabandhu) دیناباندو، ) در کوئیلون(   ماالیاالم

(Kerala Janatha) )یواندرومدر تر  (  شابهیامانیود  (Deshabhimani)  )را برشمرد)  در کالیکوت.  
  اي برجسـته   از نویسـندگان   برخی. را پدیدآورد  نگاران و روزنامه  از نویسندگان  ابتدا انبوهی  از همان  زبان  ماالیاالم  مطبوعات

  کراالوارما، والیا کوپیل: اند از رسیدند عبارت  شهرت  به ال مانوراما ماالیا   خود در نشریۀ  هاي و نوشته  انتشار مقاالت  از طریق  که
،  نگـار، نویسـنده   روزنامـه   عنـوان  پانیکار بـه .  ام.  کی.  کوماران.  و ام  ، اولور آچوتا منون منون  ، واالتول تامپوران  ، کانهیتان تامپوران

  . است داشته  سزایی به سهم  زبان  ماالیاالم  مطبوعات  در رشد و بالندگی  منتقد و مورخ
کـراال    هر هـزار نفـر باسـواد در ایالـت      ها براي تیراژ روزنامه  نسبت  کرد که اعالم  با انتشار گزارشی  مطبوعات  دوم  کمیسیون

  کـرد در میـان   ماعـال   همچنـین   مطبوعـات   دوم  کمیسـیون . قراردارد  اول  ها در ردیف تیراژ روزنامه  از نظر میزان  که  است 80/63
  هـر هزارنفـر جمعیـت     نسـبت   تیراژ را بـه   باالترین  زبان  ماالیاالم  ادواري  ها و سایر نشریات نامه هند، هفته  زبان بومی  مطبوعات

ر هر هزارنفر شد د منتشرمی  ماالیاالم  زبان  به  که  ادواري  ها و سایر نشریات نامه تیراژ هفته  نسبت 1979  در سال. دارند  زبان بومی
  . است  بوده 4/51  زبان بومی  جمعیت

 125،  روزنامـه  118تعـداد   1984  در سـال   دهـد کـه   مـی  نشـان   مطبوعات  ثبت  ادارة  از سوي 1985  در سال  آمار انتشاریافته
تعـداد    این  شد که منتشرمی  نامهروز 845  در مجموع 1983  در سال. شدند منتشرمی  ماالیاالم  زبان  به  نامه دوهفته 107و   نامه هفته

ماهـارا شـترا     چـون   کـراال و مراکـزي    از ایالـت   در خارج  نشریات  از این  بسیاري.  یافت افزایش  روزنامه 876  به 1984  در سال
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  وآنـدرا پـرادش  )  زنامـه رو 2(  غربـی   ، بنگـال ) روزنامـه  4(   ، دهلـی ) روزنامـه  5(، کازناتاکا ) روزنامه 6(نادو   ، تامیل) وزنامهر  9(
مراکـز    و کـالیکوت   ، آلپـی  ، کوئیلـون  ، کوتایـام  ، کـوچین  تریواندروم  چون  کراال شهرهایی  در ایالت. شدند منتشر می)  روزنامه 2(

  .داشتند تیراژ  صدهزار شماره از یک  بیش  روزنامه 12پرتیراژ،  هاي روزنامه  در میان. بودند  زبان  ماالیاالم  انتشار نشریات
  

    و گجراتی  ماراتی
را   دو گـروه   این  داشتند و موقعیت  مهمی  هند نقش  نگاري در رشد روزنامه  نوزدهم  در اواخر قرن  و گجراتی  ماراتی  مطبوعات 

اعتبـار    و سیاسـی   یاجتماع  در دو جبهۀ  با مبارزه  و گجراتی  ماراتی  مطبوعات. کرد  عصر مقایسه  آن  بنگالی  با مطبوعات  توان می
هنـد    سـایر نقـاط    بـه   آغـاز شـد و سـپس     و پونـه   ابتدا در بمبئی  اجتماعی  اصالحات  در راه  مبارزه. کردند کسب  و نفوذ خاصی

  . است شده تشریح  تفصیل ، به چهارم  در فصل  بحث  این. بودند  پیشگام  مبارزه  در این  ماراتی  هاي و روزنامه  یافت  گسترش
  رهبـري ماهراتـا   و     کسـاري    عنـاوین   خود تحت  زبان و انگلیسی  مشهور ماراتی  دو روزنامۀ  از طریق  گاندگادار تیالك  لبا
  در فصل  وي  هاي و توفیق  با مبارزات  همراه  تیالك  اي حرفه  زندگی  تحوالت.  داشت را برعهده  آزادي  کسب  براي  سیاسی  مبارزة
  . است شده تشریح  بکتا  این  هفتم

.  جـی .  جـی : اند جمله  از آن  کردند که می  فعالیت  ماراتی  مطبوعات  در جامعۀ  دیگري  برجستۀ  نگاران ، روزنامه بر تیالك عالوه
م.  آدارکار، اس ن پارانجپه.  ا ي.  سی.  ، ال.  بی.  کلکار، ام.  ، وي آتره.  چی.  بوپاتکار، پی.  بی.  کولهاتکار، ماما واررکار، ا جی ساته.  ا ،  .

ن.  تی پارولکار.  بی.  مادولکار و ا.  
  دورپـان   بمبئـی    دوهفتگـی   نشـریۀ   بـود کـه    مـاراتی   مطبوعـات   پیشـگام   نگاران دیگر از روزنامه  کار یکی جامه  شاستري  بال

(Durpan) خـود را انتقـال    شد رسالت تبدیل  نامه هفته  به  فعالیتاز آغاز   پس  اندکی  که  نشریه این. کرد تأسیس 1832  را در سال  
. کـرد  اعـالم   مـردم   زندگی  بهبود شرایط  براي  الزم  امکانات  آوردن رهنمودها و فراهم  و ارائه  جاري  رویدادهاي  دربارة  اطالعات

  :گوید خود می  مشی خط  در بیان  سردبیر آن
  . نخواهدیافت  راه  نشریه  این  صفحات  به  ونوکرمآبی  ها نخواهدشد و کرنش قعیتوا  قلب  موجب  شخصی  و منافع  مسائل 

  

  از هشـت   پـس   نشـریه   ایـن . نهاد  نیز برجاي  و تأثیر فراوانی  داشت  چشمگیري  نقش  اجتماعی  اصالحات  در جنبش  نشریه  این
  از مرگ  پس  دوسال.  یافت تغییرنام  (United Service Gazette Journal)  جورنال  گازت  یونایتد سرویس  از آغاز انتشار به  سال
. شـود  یـادمی   مـاراتی   زبـان   در پهنۀ  نگاري پدر روزنامه  عنوان کار به از جامه. از انتشار باز ماند  مجله  ، این1842  کار در سال جامه
   نامـۀ  هفتـه   بـود کـه    کونتـه   ها گوویند ویتـال  آن  از جملۀ .داد  خود پرورش  را در مکتب  و توانایی  سرشناس  نگاران روزنامه  وي

  اي العـاده  فـوق   ارزش  وي  که  هایی آرمان  جسورانۀ  و تبلیغ  مستقل  مشی خط  دلیل ، به وي  سردبیري  تحت (Prabhakar)پرابهاکار 
  .برخوردارشد  چشمگیري  و محبوبیت  بود از شهرت  ها قائل آن  براي

بـود    دشـموخ   رائو هاري  کرد سردار گوپال همراهیپرابهاکار    با نشریۀ  سال 25  مدت  که  اي برجسته  نگاران نامهروز  از جمله
  نـام   بـود بـه    نگـاري  کار، روزنامه جامه  دیگر از مریدان  یکی.  رفت شمارمی به  اجتماعی  اصالحات  سرشناس  هاي از شخصیت  که

  هنـدو علیـه    و از مـذهب   داشت را برعهده (Upadesha Chandrika) اوپادشا چاندریکا  روزنامۀ  يسردبیر  داندکار که  مورابهات
  .کرد می حمایت  مسیحی  مبلغین  حمالت

  انتشـار خـود را در پونـه     رانـاده   تریامبک  کریشناجی  سرپرستی  به 1849  در سال  (Dynan prakash)  پراکاش  دینان   نشریۀ
  نویسـان  از داسـتان   یکـی   آپته  نارایان  را هاري  آن  سردبیري. شد تبدیل  روزنامه  به  نامه از هفته 1904  در سال  شریهن  این. آغازکرد
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  تفکر برانگیز، با اسـتقبال   هاي و سرمقاله  متنوع  هاي اخبار و دیدگاه  خاطر ارائۀ به  نشریه  این.  داشت برعهده  ماراتی  زبان  سرشناس
  .شد تبدیل "هند  خدمتگزاران  انجمن"  ارگان  بعدها به  نشریه این. رو شد روبه  وانندگانخ  گستردة
.  بـی .  وي   سـردبیري   بـه )  بمبئی  چاپ(  (Vartman Deepika)دیپیکا   وارتمان:  اند از  عصر عبارت  مشهور این  نامۀ هفته  سه

 (Dhoomketu)دومتکـو  و   چیپلونکـار    کریشنا ساستري   سردبیري به)  هپون  چاپ(   (Vicharalahiri) ویچاراالهیري؛    گوکهاله
. داشـتند  را برعهـده   غرب  خواهانۀ خود از افکار ترقی  خوانندگان  کردن  و آگاه  آموزش  مسؤولیت  نشریات  اکثر این).  پونه  چاپ(

  نام (Mumbai Vaibhav) وایبهاو  مومبايها   از آن  یکی  د، کهش منتشرمی  در بمبئی  ماراتی  زبان  به  تنها دو روزنامه 1898  در سال
را   آن  شـد و سـردبیري   مـی  نامیده (Gurakhi)  گوراکهی   شد و دیگري  تأسیس  مابنداله.  پی.  کی  توسط 1893  در سال  که  داشت

ن.  ال هیتوادا   نامۀ هفته. داربود عهده  جوشی.  ا(Hitavada)  سرنوشـت   نشـریه   ایـن . شـد  شهر نـاگپور تأسـیس   در 1882  در سال  
  زبـان  انگلیسـی   نامـۀ  هفتـه   بـه  هیتـوادا  . هنـد افتـاد    خدمتگزاران  انجمن  دست به 1911  در سال  و سرانجام  داشت  پرفرازونشیبی

  .درآمد  روزنامه  صورت به  مانی.  دي.  اي  سرپرستی  تحت 1936  شد و در سال تبدیل
م  اجتماعی  طلبان اصالح  مخالف  انعنو به  تیالك ک  و کاشینات  راناده.  جی.  نظیر االنگ  تریمب نگـاري  روزنامـه   عرصـۀ   پا بـه   ت  

  اسـتقالل   بعد از کسب  دوران  باید به  اجتماعی  معتقد بود اصالحات  شد، تیالك اشاره  از این  پیش  که  گونه همان.  گذاشت  ماراتی
  :  از مورخان  یکی  نوشتۀ  به. شود  موکول  سیاسی

از   تـیالك .  یافـت   خـود دسـت    سیاسـی   حربۀ  به  آیین راست  هاي اندیشه  دهی و سازمان  طلبان اصالح  علیه  مبارزه  در جریان  تیالك 
و   حکومـت   علیـه   هر اقدامی  در آن  ایجادکند که  فضایی  توانست  وي... کرد  استفاده  پیشبرد مبارزه  خود براي  و دانش  توان  تمامی

و   گذشـته   بازسـازي   خـود بـراي    تواناي  از قلم  وي. کند جلوه  متناسب  انگلیس  در برابر حکومت  با تصویر مقاومت  آن  کارگزاران
را   فکـارعمومی ا  محور توانست  همین  کند و حول می را توجیه  وسیله  هدف  معتقدبود که  وي.  گرفت موجود بهره  وضع  علیه  حمله

  .پیدا کند  فراوانی  هواداران  بنگال  جوانان  دهد و در بین  ماهارا شترا شکل  در ایالت
  

  مطبوعـات   و جامعۀ  سیاسی  در صحنۀ  و تیالك  یافت انتقال  بنگال  به  از بمبئی  سیاسی  رهبري 1914تا  1900  هاي سال  در فاصلۀ
  .شد تبدیل  برجسته  شخصیتی  به

. شود می محسوب  تیالك  سرسخت  و از هواداران  ماراتی  نگاري روزنامه  سرشناس  هاي دیگر از چهره  کولهاتکار یکی.  بی.  اي
  پرخواننده  اي نشریه  را به  روزنامه  و این  داشت شد برعهده منتشرمی  در بمبئی  را که  (Sandesh)  ساندش   روزنامۀ  سردبیري  وي

 Home) " خودمختـاري   بـراي   سراسري  اتحادیۀ"  به  مربوط  و رویدادهاي  اول جهانی جنگ  به  اخبار مربوط   اندشس.  کرد تبدیل

Rule League)  ایـن   سرپرستی  گرفتن  دست از به  کولهاتکار قبل. کرد منتشرمی  کامل  بود با جزئیات کرده گذاري پایه  تیالك  را که  
  آمیــز بــه تحریــک  مقــاالت نوشــتن  اتهــام  دار بــود و بــه را عهــده  (Desh Sevak)  ســواك  دش   روزنامــۀ  ، ســردبیري روزنامــه
از واتساال   هایی نامه"  توان می  جمله  از آن  کرد که باب  ماراتی  نگاري جدید را در روزنامه  موضوع  چندین  وي. شد کشیده محاکمه
غنـا    بـراي   جدیـدي   و اصـطالحات   لغـات   وي. بـرد   ، را نام کریکت  بازي  ویژه ، به ورزشی  اخبار و رویدادهاي  و ارائۀ " واهینی

  از گزارشـگران   یکـی .  برداشت  مؤثري  هاي ، گام نشریات  کردن و خواندنی  جالب  کرد و براي ابداع  ورزشی  هاي واژه  به  بخشیدن
  کـرد و مـتن   مـی   همراهـی   را در سـفرهایش   تـیالك   گادر بـود کـه    اريه  آنانت  نام  به  نگاري روزنامه  ساندش   روزنامۀ  برجستۀ

را   وي  هـاي  نوشـته   خـاص   ماهارا شترا بـا ولـع    ایالت  مشتاق  رساند و خوانندگان می چاپ به  کلمه  به  را کلمه  وي  هاي سخنرانی
  چاپ به  مختلف  هاي نام ها تحت آن  ریز از مزاحمتگ  درگیرشد و براي  حکومتی  بارها با مقامات   ساندش   روزنامۀ. خواندند می
  .رسید می
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 1920  بـود و در دهـۀ    بـا وي    کسـاري    روزنامـۀ   سـردبیري   مدتی  بود که  تیالك  دیگر از پیروان  کادیلکار نیز یکی.  پی.  کی
  اش سـردبیري   در زمـان لوکمانیا     و روزنامۀ توانا بود  اي نویسنده  وي.  داشت را برعهده  (Lokmanya)لوکمانیا    نشریۀ  سردبیري
   روزنامـۀ . کـرد  گیـري  خـود کنـاره    از مقـام   روزنامـه   ایـن   نظر با مدیریت اختالف  دلیل به  از چندي  پس.  یافت  اي العاده رشد فوق
  .شد  تعطیل 1925  در سال  داد و سرانجام  خود را از دست  خوانندگان  تدریج او به  گیري از کناره  پس لوکمانیا 

  ایـن . منتشـرکرد   شـد در بمبئـی   مـی  محسـوب   کنگـره   حزب  ارگان  در واقع  را که   ناواکال   روزنامۀ 1923  کادیلکار در سال
  و نقـد کتـاب    فرهنگـی   بازار، مسائل  ، تحوالت ، صنعت ، تجارت کشاورزي  چون  مسائلی  در زمینۀ  مقاالتی  طور منظم به  روزنامه

و   موفقیـت   اوج  بـه  1929  در سـال    ناواکـال .   داشـت   اي ویژه  نیز جایگاه  روزنامه  در این  کوتاه  هاي داستان  چاپ. کرد شرمیمنت
  .شد و زندانی  آمیز بازداشت تحریک  مقاالت  چاپ  اتهام  کادیلکار به  سال و در همین  یافت دست  مالی  رونق

م  آن  ســردبیري  را کــه  بمبئــی  اپچــ  (Prabhat)  پرابهــات   روزنامــۀ کــارگري  تــر طبقــات بــیش  بــوده  بــاگوات.  پــی.  بــا ا  
  بـا آن   بـود کـه    از کسـانی   شـد و کولهاتکـار یکـی    مـی   عرضـه   خواننـدگان   به  روپیه یک  بهاي  به  روزنامه  این. کردند می حمایت
  اي متعدد و زنجیره  نشریات  مطبوعاتیِ داراي  هاي تواند با بنگاه نمی  ید کهرس  نتیجه  این  به  سرانجام  روزنامه  این. کرد می همکاري

  و پونـه   در بمبئـی   زمـان  طور هم به  بود که  ماراتی  روزنامۀ  اولین   پرابهات.  داد خود را از دست  خوانندگان  تدریج کند و به رقابت
  .شد منتشرمی

  آن  کـه   (Navasakhti)  هیتـی  ناواساك   است  جمله  از آن  انتشار گذاشتند که  عرصۀ هپاب  ماراتی  روزنامۀ  چندین 1940  در دهۀ
و    هیتـی  ناواسـاك     هـاي  روزنامـه . جاوادکار بـود .  دي.  اس  روزنامه  سردبیر این  اولین. کرد گذاري ساداناند پایه 1920  را در سال

  پیشـرفت   بـه   پراباکار پادیه  سردبیري  اخیر به  روزنامۀ. کرد منتشرمی  واحديرا ناشر   (Free Press Journa)  جورنال  پرس  فري
  نشـریۀ . بـود   پونـه   معتبـر و پرتیـراژ ایالـت     نشـریات   از جملـۀ   (Lokasangraha)لوکاسـانگراها    روزنامۀ. آمد نائل  چشمگیري
  کنگـره   حزب  رسمی  ارگان  عنوان شد به و منتشر می  چاپ  نهروزا  بار و سپس یک  ابتدا هر دو هفته  که  (Loka Sakti)  لوکاساکتی

ن  سردبیري  به  از انتشار بازماند، اما بعد از مدتی 1942  جنبش  در جریان  نشریه  این. کرد می فعالیت خود را   فعالیت  لیمایه.  وي.  ا
  . از سرگرفت
  سـنت  ماهراتا و     کساري   دو روزنامۀ  با داشتن  دارد و تیالك اجماهاراشترا رو  در ایالت  تراست  صورت به  نشریات  مالکیت

  .کرد  ریزي نفر را پایه  یک  توسط  چندروزنامه  زمان هم  مالکیت
ن.  برخـوردار اسـت    اي ویـژه   از جایگـاه   مـاراتی   مطبوعـات   ، در جامعـۀ  پونه  ، چاپ (Sakal)  ساکال   روزنامۀ    بـی .  ا  .

  گـذاري  پایـه  1931  را در سـال   روزنامـه   برخوردار بود، ایـن   اي العاده و اعتبار فوق  از قدرت  مطبوعات  در صنعت  کار، که پاروله
،  ، اقتصـادي  سیاسـی   هاي در زمینه  متنوعی  هاي و گزارش  را در سراسر کشور ایجادکرده  از خبرنگاران  اي شبکه  روزنامه  این. کرد

  .کند یمنتشرم  و آموزشی  اجتماعی
  روزنامـۀ   نخسـتین لوکاسـاتا   . آغـاز کـرد    را در بمبئـی   (Lokasatta)لوکاساتا    انتشار روزنامۀ 1948  در سال   اکسپرس   گروه 

  آن  یکشـنبۀ   شمارة.  داشت  نام  پراواته.  وي.  تی  روزنامه  سردبیر این  اولین. هند آغاز شد  از استقالل  پس  انتشار آن  بود که  ماراتی
  . داشت  بسیاري  خوانندگان
  آغـاز شـد امـروزه   تـایمز     گـروه   از سـوي  1962  در سال  انتشار آن  که (Maharashtra Times) ماهارا شترا تایمز   روزنامۀ
از آغاز انتشـار    نیزما  از اندك  ، پس متنوع  مطالب  چاپ  دلیل به  روزنامه  این. شود می  محسوب  ماراتی  زبان  به  نشریه  پرتیراژترین

  بـه   با توجـه   خانواده  از اعضاي  هر یک  که  برخوردار است  تنوعی  از چنان  روزنامه  این  مطالب. آورد دست به  خود تیراژ فراوانی
  ود در جامعـۀ خـ   براي  که  است  زبردست  اي نویسنده  روزنامه  این  تاالوالکار سردبیر فعلی.  جی. شود می سرگرم  خود با آن  عالئق

  . است کرده کسب  خاصی  جایگاه  ماراتی  مطبوعات
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  شـود، از جملـه   و منتشـرمی   چـاپ   مرکز مختلـف   در سه  که  (Lok Sakal)   ساکال  لوك   ، سردبیر روزنامۀ گاداکاري  مادوك
و داروا   بِلگائوم  در شهرهاي  تیراژ متعدديپر  هاي روزنامه.  است گرفته خدمت را به  پژوهشی  نگاري روزنامه  که  است  کسانی  اولین

  .شود منتشرمی  مناطق  این  ساکن  هاي ماراتی  جامعۀ  قراردادن  پوشش تحت  کارناتاکا براي  در ایالت
تعـداد در   ایـن   شد کـه  منتشرمی  ماراتی  زبان  به  نشریه 1131  در مجموع 1983  ها در سال روزنامه  ثبت  آمار مؤسسۀ  براساس

از   پس  مطبوعاتی  بزرگ  گروه  سومین(  روزانه  صورت به  نشریه 132تعداد   از این.  یافت افزایش  عنوان 1168  به 1984  سال  پایان
  روزانـه   نشـریۀ   پرتیراژتـرین   بمبئـی   چـاپ  لوکاسـاتا     روزنامـۀ   میـان   در این. شدند منتشر می)  و اردو زبان  هندي  هاي روزنامه

نـادو، و    گوآ، کارناتاکا، تامیل: اند از عبارت  و پونه  بر بمبئی عالوه  ماراتی  و انتشار مطبوعات  چاپ  مراکز عمدة. شد می  محسوب
. شـود  مـی   محسـوب   ادواري  نشـریۀ   ، پرتیراژتـرین  نسـخه  156850بـا    پونـه   چاپ (Shetkari)  شتکاري   ماهنامۀ.  آندرا پرادش

ــرین قــدیمی ــام) 1863( (Mumbai-Na-Samachar) ســاماچار   بلگــائوم   نامــۀ هفتــه  اتیمــار  نشــریۀ  ت   در بلگــائوم  دارد کــه  ن
  .شود منتشرمی

  و مسـائل   ، بازاریـابی  تجاري  اخبار و رویدادهاي  کار تمرکز و انعکاس  در ابتداي  گجراتی  نگاري بارز روزنامه  هاي از ویژگی
  در سـال   بـود کـه    ـ نـا ـ سـاماچار       مومبـاي    نام  به  اي نامه منتشر شد هفته  گجراتی  زبان  به  که  اي نشریه  نخستین. بود  اقتصادي

  جامعـۀ   به  کمک  بازار براي  هاي ، انتشار مظنه نشریه  این  هدف  ترین عمده.  انتشاریافت  در بمبئی  مورزبان  فردونجی  توسط 1882
   وارتمـان   مومبـاي    نشریۀ.  یافت تغییرنام ساماچار   بمبئی  شد و به تبدیل  روزنامه  به 1832  سال در  نشریه این. بود  بمبئی  بازرگانان

را  (Jam-e-Jamshid)جمشـید    جـام    نامـۀ  بعد هفتـه   سال کرد و یک  گذاري پایه 1830  چاندارو در سال  دواربجی  را نائوروجی
را   بسیاري  خوانندگان  زبان پارسی  جامعۀ  شد و در میان تبدیل  روزنامه  به 1832  الدر س  نشریه  این. انتشارداد  مانکجی  پستونجی

 Mombaina)مومباینـا کاسـود   ،    دوربـین   هـاي  نـام   بـه   دیگري  نشریات 1854تا  1832  هاي سال  در فاصلۀ. کرد خود جلب  به

Kasud)   ،ن ساماچار دارپ  (Samachar Darpan)    ارپند  چیترانجانو  (Chitranjan Darpan)   انتشارگذاشتند  عرصۀ پا به.  
احمـدآباد و    در شـهرهاي   گجراتی  نگاري در رشد روزنامه  مهمی  فوربز نقش  سر الکساندر کینالك  نام  به  انگلیسی قاضی یک
منتشر  1849  را در سال (Vartman)   وارتمان   کرد تا روزنامۀ احمدآباد کمک  ساکن  زبان  گجراتی  جامعۀ  به  وي.  داشت  سورت

  دو هفتگـی   نشـریۀ   انتشار یک  به  حال  فوربز درعین  قاضی.  داشت برعهده  نگار گجراتی روزنامه  را یک  نشریه این  سردبیري. کنند
  دوام  امـا چنـدان   آغـاز شـد،   1850  در سـال   نشـریه   انتشار ایـن . کرد  کمک  (Surat Samachar)ساماچار   سورت   نام  دیگر به
  .نیاورد

از   و خودداري  نیک  کارهاي  انجام  را به  مردم  شد که منتشرمی  در شهر سورت  (Parhejgar)پرهیزگار    نام  به  دیگري  نشریۀ
د منتشـر  را در احمـدآبا   (Shamasher Bahadur) شاماشر بهادر   نشریۀ 1854  رایچاند در سال  لوبهاي  لعل. کرد می تشویق  گناه
  داربـود و در راه  عهـده   نـائورجی   را دادابهاي  آن  سردبیري  که) 1851(گفتار    راست   از نشریۀ  پیشین  هاي از فصل  در یکی. کرد

  . آوردیم میان به کرد سخن می مبارزه  اجتماعی  اصالحات
، امـا   انتشار یافـت   نامه هفته  صورت ابتدا به 1861  سالدر   نشریه  این.  داشت  نام  (Hitechu)چو  هیته   گجراتی  روزنامۀ  اولین
  . داشت  عرضه  مردم  به  شایانی  خود خدمات  فعالیت  سال چهل  درخالل  روزنامه  این. شد  تبدیل  روزنامه  به 1871  در سال

  بـاهم   بسـیار مسـتحکمی    وسـتانۀ پیونـد د   دو گـروه   شدند، این می تقسیم  زبان هندو و پارسی  دو بخش  به  گجراتی  مطبوعات
  .داشتند

  جنجـالی   مرکـز مطبوعـات    به  ، گجرات نظران از صاحب  یکی  گفتۀ  و به  گذاشت  زوال روبه  در گجرات  نگاري روزنامه  سطح
انتشـار    ، بـه  راتـی گج  مطبوعـات   از چهرة  زنگار ابتذال  زدودن  و ماجراجو براي  جوان  نگاران از روزنامه  برخی. شد تبدیل  مبتذل

  کـه   اسـت   (Prajabandhu)پراجابانـدو     ها روزنامـۀ  از آن  یکی. ورزیدند مبادرت  متعالی  و اصول  با اندیشه  وزین  هاي روزنامه
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  گجراتـی    روزنامـۀ   مقولـه   این  به  متعلق  نشریات  از جمله. از انتشار باز ماند 1948  در سال  آورد و سرانجام دوام  سال 53  مدت
  . است  (Gujarati Punch)  پونچ

  سـال  صـدمین  یک 1961  در کایرا آغازشد در سال 1861  در سال  انتشار آن  که   (Kheda Vartaman)  کداوارتمان   نامۀ هفته
  . گرفت انتشار خود را جشن

عصـر    معتبـر آن   از نشـریات   غازشـد یکـی  آ  در بمبئی 1902  در سال  انتشار آن  که  (Sanj Varman)  وارمان  سانچ   روزنامۀ
  .از انتشار بازماند 1950  در سال  روزنامه  این.  داشت کاپادیا برعهده  پالونجی  ها سورابجی را مدت  آن  سردبیري. شد می محسوب
  اي العـاده  تأثیر فوق  جراتگ  نگاري شد بر روزنامه در احمدآباد منتشرمی  که  گاندي  به  متعلق  (Navjivan)   ناوجوان   نامۀ هفته
  در سـال   تیراژ آن. کرد کرد خریداري منتشرمی  ماهانه  صورت را به  آن  که  یاگنیک  را از ایندولعل  نامه هفته  این  گاندي. نهاد  برجاي
بانـدهو    هاریجـان    بـه  1912  در سال  نشریه  این.  یافت  افزایش  هزار نسخه20  بعد به  در سال  بود که  هزار نسخه9حدود  1919

(Harijan Bandhu) 1940  در سـال   نشـریه   ایـن . شـد  منصوب  آن  سردبیري  و چاندراشکر پرمشانکار شوکال به  یافت  تغییر نام 
  .آورد  دوام  دو سال  تنها مدت 1946  از تجدید انتشار در سال  شد و پس تعطیل

را در شهر رانپور در   (Saurashra)سائو شترا    نامۀ هفته  که  است  گجراتی  سرشناس  نگاران روزنامه  از جمله  ست لعل آمریت
  .کاتیاوار منتشرکرد  ایالت

،  دسـاي   سـوریارام   ایچـارام   بـه   تـوان  هـا مـی   آن  از میان  کردند که می عصر فعالیت  نیز در این  دیگري  برجستۀ  نگاران روزنامه
م.  اویشانکر متا، کیر  دساي  کاپادیا، ناتوارلعل  سورابجی کرد متا اشاره  و کاپیلراج  منشی.  ا.  

را   آن  بودیواال سـردبیري   ناندلعل  که  داشت  نام  (Swarajya)سواراجیا در احمدآباد منتشر شد    که  گجراتی  روزنامۀ  نخستین
عصـرها منتشـر     کـرد کـه    را تأسیس   ساندش   نام  به  اي بودیواال روزنامه. نیاورد دوام  بیش  چندصباحی  روزنامه  این. داربود عهده
  در سـال احمدآباد سـاماچار      انتشار روزنامۀ  زمان. شد  ادغاماحمدآباد ساماچار     در روزنامۀ  از مدتی  پس  روزنامه  این. شد می

  . تغییر یافت  صبح  از عصر به 1943
  یکـی   گاندي  سامالداس. را در احمدآباد منتشر کرد  (Janmabhoomi)  مابهومی جان   روزنامۀ 1943  در سال  ست لعل آمریت

   روزنامـۀ   از چنـدي   پـس   اش او و دسـتیاران . دارشـد  را عهـده   روزنامـه   ایـن   سـردبیري   آور گجراتـی  نام  نگاران دیگر از روزنامه
  جنـگ   آن  را انتشار دادنـد و درپـی   (Vande Mataram)  مارترام وانده   نام  به  دیگري  را رهاکردند و خود روزنامۀ   مابهومی جان
  براي  تعاونی شرکت  کرد و یک هند را تأسیس  زبان هندي  هاي روزنامه  اتحادیۀ  ست لعل آمریت. آغازشد  دو روزنامه  این  بین  لفظی
  . انداخت  راه  گجرات  بضاعت  کم  هاي روزنامه  به  کمک

  لـوك   نـام   دیگـر بـه    مطبوعاتی  گروه  یک. دارند  زیادي  العاده تیراژ فوق  گجرات  در ایالت   هومیماب  جان   هاي روزنامه  گروه
  .کند را در احمدآباد منتشرمیساماچار    گجرات   از جمله  مختلف  روزنامۀ  چندین  پراکاشان

و   تـایمز آو اینـدیا      ملی  هاي روزنامه  ود تا اینکهب  محروم  زبان انگلیسی  روزنامۀ  از داشتن  از استقالل  ها پس تا سال  گجرات
کرد تعـداد    خود اعالم  در گزارش  مطبوعات  دوم  کمیسیون. کردند مبادرت  زمان انتشار هم  در شهر احمدآباد به   اکسپرس  ایندین

،  کمیسـیون   آمار ایـن   براساس.  است  اندك بسیار  با سایر ایاالت  در مقایسه  گجرات  در ایالت  زبان انگلیسی  مطبوعات  خوانندگان
  اول  در ردیـف   زبـان  بـومی   مطبوعات  در میان  که  است بوده 72/78  کرده هر هزارنفر تحصیل  ازاي  به  گجراتی  هاي تیراژ روزنامه

  .قراردارد
  همکـاري   عـدم   از جنـبش   و در حمایت هند ایفا کردند  و آزادي  استقالل  براي  در مبارزه  اي ارزنده  نقش  گجراتی  مطبوعات

  .نورزیدند دریغ  اي سازنده  کوشش از هیچ  گاندي
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در اختیـار    طـور یومیـه   بـه   نشـریه   عنـوان  43شـدند،   منتشرمی  در گجرات  که  اي نشریه 735  از مجموع 1984  سال  در پایان
 سـاماچار   گجـرات    ها روزنامـه  آن  زار تیراژ داشتند و در میانصده از یک  بیش  هر یک  که  روزنامه سه.  گرفت قرارمی  خوانندگان

(Gujarat Samachar)  نامـۀ  ، هفتـه  ادواري  نشـریات   در میـان .  قـرار داشـت    اول  در ردیـف   نسخه 170274احمدآباد با   چاپ   
سـاماچار     بمبئـی   گجراتـی   روزنامـۀ   تـرین  قدیمی.  در صدر قرار داشت  نسخه 183290با   بمبئی  چاپ (Chitralekha)چیترالکا 

  .در کایرا آغازشد 1861  در سال  انتشار آن  دارد که  نام  (Kheda Vartman)  کدا وارتمان   نامه هفته  ترین و قدیمی) 1822(
  
   کانَدایی 
دا زبان  نشر مطبوعات  در دو   جغرافیـایی   جـدد منـاطق  بنـديِ م  هند و تقسیم  از استقالل  دارد و پیش سابقه  سال 140از   بیش  کانَ

  مطبوعـات . یافتنـد  شد گسترش می ها اداره انگلیسی  توسط  که  و مدرس  بمبئی  میسور و حیدرآباد و دو ایالت  نشین شاهزاده  ایالت
دا زبان متمرکـز  ) یـدرآباد ح(  و گولبورگه)  مدرس(، مانگالور ) بمبئی(  ، داروار و هوبلی ، بلگائوم)میسور(در میسور و بنگلور   کانَ

دا زبان  مطبوعات. بودند   محلـی   حکام  خود در برابر تدابیر سرکوبگرانۀ  موجودیت حفظ  میسور ناگزیربودند تا براي  در ایالت  کانَ
  جنـبش  از  مطبوعـات   حمایـت   دلیل را به  فشارهایی  ایالت  از این  از خارج  که  انگلیسی  حکام  در مقابل  حال کنند و درعین  تالش

  .کنند کردند پایداري می اعمال  ناسیونالیسی
یادگـار   بـه   درخشـانی   پیشـینۀ   گانـدي   رهبري  تحت  آزادي  کسب  هند براي  مردم  از مبارزة  حمایت  کاندا در زمینۀ  مطبوعات

  کردند فرهنگ تحمل  برجسته  نگاران مهروزنا  که  هایی و مجازات  و حبس  کاندا زبان  نگاران روزنامه  و فداکاري  مبارزه. اند گذاشته
  . است  پدیدآورده  پرستی و میهن  از قهرمانی  پرباري

م  چـون   هـایی  نـام   بـه   تـوان  مـی   میـان   از آن  انـد کـه   برخاسـته   بسیاري  نام صاحب  نگاران کاندا روزنامه  مطبوعات  از جامعۀ ا  .
ن.  ، بی رامایاه. آر.  شارما، پی.  تی.  گونداپا، تی.  وي.  ، دي دا زبانکان  نگاري گذار روزنامه بنیان  ونکاتاکریشنایاه م.  ا سیتاراما .  گوپتا، ا

م. آر. ، اسواتانارایانا رائو، آر ساستري س.  دیواکار، اکرد  اشاره  موهاراي. آر.  و بی  گوروپادا سوامی.  ا.  
هـر    که  کاندا زبان  نشریۀ  اولین. بودند  نیز پیشگام  کاندا زبان  نگاري زنامهرو  هند، در زمینۀ  ، همانند سایر نقاط مسیحی  مبلغان

پـدر  . رسـید   چـاپ  بـه   (Mangaloora Samachara)مانگالورا سـاماچارا     باعنوان 1843  شد، در سال بار منتشر می یک  دوهفته
  بـه   بود اما اخبار مربـوط   مسیحیت  تبلیغ  آن  اولیۀ  هدف  گرچه. بود  سردبیر و ناشر آن  باسل  عضو مرکز مبلغان  موئگلینگ  هرمان

  سـه   کـم  ، دست حکومتی  هاي ها و اعالمیه بر انتشار بخشنامه عالوهمانگالورا ساماچارا  .  کرد می  را نیز منعکس  محلی  رویدادهاي
الري  به  انتشار آن  ، محل سال از یک  پس. کرد را نیز منتشرمی  محلی  خبري  موضوع کاندا ساماچارا    نیز به  آن  و نام  یافت  انتقال  بِ

  .شد  متوقف  کوتاهی  از مدت  پس  مجله  انتشار این.  تغییریافت
  در سـال   بـود کـه    (Subuddhir Prakasha)سوبودهیر پراکاشـا     نام  به  کاندا زبان  نامۀ هفته  شاهد انتشار اولین  شهر بلگائوم

  . انتشاریافت 1849
  بـه   جدیـدي   نامـۀ  هفته 1859  شد در سال می  محسوب  کاندا زبان  مرکز مطبوعات  نوزدهم  در اواخر قرن  میسور که  در ایالت

از   نشـریه   ایـن . تیروماالچاریا منتشـر شـد    بهاسایام  سردبیري  به  (Mysooru Vrittanta Bodhini)  وریتانتا بودهینی میسور    نام
  تا سـال   نامه هفته  انتشار این. کرد را منتشر می  دولتی  هاي فعالیت  به  میسور برخوردار بود و اخبار مربوط  التای  مهاراجۀ  حمایت

  . داشت ادامه 1964
منتشـر   1866  را در سـال  (Mysore Gazette)  میسـور گـازت     نام  به  ـ کاندا زبان انگلیسی  نامۀ هفته  میسور یک  محلی  دولت

را نیـز    انتقـادي   ، اخبار و مقـاالت  حکومتی  هاي ها و اعالمیه بخشنامه  بر چاپ ، عالوه نامه هفته  سردبیر این  اولین  کتری.  ال. کرد
  .کرد می منعکس
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ناراسـینگا    سـردبیري   و بـه   (Suryodaya Prakashika)سوریودایا پراکاشیکا    نام  به 1888  در سال  کاندا زبان  روزنامۀ  اولین
  .تغییرکرد  نامه هفته  به  از روزنامه  از چندي  پس  مالی  مشکالت  دلیل در بنگلور منتشرشد اما بهرائو 
م ویریتانتـا     نامـۀ  ، هفتـه  کانـدا زبـان    مطبوعـات   جامعـۀ   کسـوت  و پیش  پرآوازه  نگاران از روزنامه  یکی  نکاتاکریشنایاه.  وي.  ا

را   کانـدا زبـان    نـوین   نگـاري  روزنامه  شالودة  وي. در میسور منتشر کرد 1885  در سالرا   (Vrittanta Chintamani)  چینتامانی
  : است نوشته  وي  از هواداران  یکی. کرد  ریزي پی

،  حسـاس   نگـاري  روزنامـه   وي. متمـایز بـود    نگـاران  سایر روزنامـه   هاي و نفوذ از نوشته  ، صراحت سادگی  دلیل به  وي  هاي نوشته 
  .بود  منضبط  فردي  و اجتماعی  شخصی  و در زندگی  پیرایه ، بی ، آگاه صادق ، باهوش

  

  و خواننـدگان   برخاسـت   مبـارزه   بـه   حکومـت   خـود علیـه    با قلم.  داشت  اجتماعی  اصالحات  انجام  به  اي العاده فوق  اشتیاق  وي
  .دانستند می  او را قهرمان  اش مقاالت

  ، نوانخانـه  مراکز آموزشی  تأسیس  به    وي. بود  دوست انسان  میسور و فردي  ایالت  گذاري قانون  ععضو مجم  ونکاتاکریشنایاه
  رشـتۀ   دانشـجوي   تـرین  شایسـته  بـه   جـایزه  اعطـاي  را براي خاصی  و بودجۀ  گماشت همت  سرپرست بی  کودکان  داري و مراکز نگه

  سـال  سـی (کنـد    اسـتفاده   جـایزه   از این  تحصیلی  رشتۀ  این  از دایرکردن  د تا پسمیسور قراردا  در اختیار دانشگاه  نگاري روزنامه
. منتشـرکرد   کاندا و انگلیسی  هاي زبان  به  روزنامه  از ده  بیش  وي). میسور دایر شود  در دانشگاه  تحصیلی  رشتۀ  کشید تا این طول

و ) 1912(   (Sampadabhyudaya)سـامپادابهیودایا   از روزنامـۀ   تـوان  شـد مـی   تأسیس  وي  توسط  که  کاندا زبان نشریات از جملۀ
م   هاي نام  به  نگار برجسته او دو روزنامه. یاد کرد  (Sadhwi)  سادوي   نامۀ هفته م.  ا کرد سرینیواسا اینگار تربیت.  گوپاال اینگار و ا .
نفوذ و اعتبـار    نشریه  این. را در بنگلور منتشرکردند  (Kannada Nadegannadi)  کاندا نادگانادي   نشریۀ 1895  دو در سال  این
  .کرد کسب  اي العاده فوق

از آغاز انتشـار    قبل  اي ، هر نشریه قانون  این  براساس. رساند تصویب را به  مطبوعات  قانون 1908  میسور در سال  محلی  دولت
انتشار جراید را لغو  بداند پروانۀ  صالح  که  تا هروقت  اختیارداشت  دولت  انونق  این  طبق. کند مجوز انتشار دریافت  باید از دولت

کانـدا     سـردبیر روزنامـۀ  . انـد تبعیدکنـد   کـرده  مبادرت  انتشار روزنامه  به  پروانه  دریافت یا بدون  از لغو پروانه پس  را که  و کسانی
  قـانون   بـه   اعتـراض   نشـانۀ   بـه   ونکاتاکریشـنایاه . میسـور تبعیدشـد    از ایالت  بود که  مطبوعات  قانون  از قربانیان  یکی   نادگانادي
  ویسوسوارایا مورد تجدیدنظر قرارگرفـت   دوان  فرمانروایی  در زمان  مطبوعات  قانون. کرد خود را تعطیل  هاي ، روزنامه مطبوعات

  . خود را از سرگرفت  هاي انتشار روزنامه  و ونکاتاکریشنایاه
 Kannada)  کانـدا کسـاري  :  انـد  جمله  از آن  کاندا منتشرشدند که  زبان  به  نشریه  چندین 1908تا  1880  هاي سال  فاصلۀدر 

Kesari) )1888،  هوبلی(   ، وکلیگارا پاتریکا(Vokligara Patrika) ) ،آرتا سادهاکا پاتریکـا  و  ) 1907بنگلور(Arthasadhaka 

Patrika)  )1914 .(ــالل ــین  در خ ــان  دوره  هم ــیاري زن ــه  بس ــۀ  ب ــه  جرگ ــاران روزنام ــه   نگ ــتند ک ــه  از آن  پیوس ــد  جمل   ان
  ).، میسور1916،   کاراناتاکا تاتدینی( و تیروماالما ) ، شیموگا1914 شاگیودایا ( سانجیواما .  تی 

  هـاي  اسـتاد زبـان    که  وي. شود می محسوب  بیستم قرن  در اوایل  کاندا زبان  سرشناس  نگاران از روزنامه  گونداپا یکی.  وي.  دي
  دوسـال . در بنگلـور منتشـرکرد   1907  را در سال ساماچار    کاندا زبان  بود روزنامۀ  و انگلیسی  ، کاندا، تلوگو، تامیل سانسکریت
  سـال  14تنها   منتشر کرد که  (Karnataka) کارناتکا    نام  نیز به  دیگري  نامۀ هفته. را انتشارداد  (Sumati)  سوماتی  نامۀ بعد، هفته

  مردم  در بین  وي  دشوار بود، اما نشریات  عادي  خوانندگان  براي  آن  و درك  گونداپا بسیار ادیبانه  نگارش  سبک  گرچه. آورد دوام
  در برابـر مهاراجـه    قـادي انت  مقـاالت   بـا نوشـتن    اغلـب   وي. برخورداربـود   اي العاده از نفوذ و اعتبار فوق  حکومتی  و تشکیالت

  اي العـاده  فـوق   و شـهامت   جسـارت   و اجتماعی  سیاسی  مقاالت  کرد و درنوشتن می میسور قدعلم  ایالت  ویسوِسوارایا فرمانرواي
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  آزادانـه   وي  واییفرمـانر   داد تا در زمـان   ها اجازه آن  بود و به  قائل  اي العاده فوق    احترام  مطبوعات  آزادي  براي  مهاراجه.  داشت
  .کنند  فعالیت
  کاندانشـین   در منـاطق   ویـژه  ، به کاندا زبان  بر مطبوعات  اي العاده تأثیر فوق  بیستم قرن  نخست  در دودهۀ  گانگادهار تیالك  بال
افـراد زیـر     بـه   تـوان  انـد مـی   تـه گرف  الهـام   از تـیالك   کـه   کاندا زبان  مطبوعات  نگاران روزنامه  در میان. نهاد  ، برجاي بمبئی  ایالت
در   منتشر کرد، هاردکار مانجاپـا کـه   1922  را در سال  (Jayakamataka)جایاکار ناتاکار    نشریۀ  رائو که  آلور وِنکات: کرد اشاره
   نشـریه   کـه   تريرسـاند و سـیتاراما ساسـ    مـی  چـاپ  را به  تیالك  مقاالت  ترجمۀ  (Dhanurdhari)  دانورداري   نام  خود به  نشریۀ

  .کرد را منتشرمی (Veerakesari)  ویراکساري
  از اسـتقالل   پـس   آرمـان   کارناتاکا شد و ایـن   و وحدت  خواستار یکپارچگی  بود که  کسانی  اولین  رائو از جمله  آلور ونکات

  . یافت میسور تحقق  هند با تجدیدنظر در حدود وثغور ایالت
:  کـرد  مـوارد زیـر اشـاره     بـه   تـوان  انـد مـی   داشـته  برعهـده   مهمـی   نقش  سیاسی  تحوالت  گیري کلدر ش  که  از دیگر نشریاتی

  در سال  که (Kamaveera) کارماویرا،   انتشارگذاشت برعرصۀ پاي 1913  در شهر داروار در سال  که (Chandrodaya) چاندرودایا
درآمـد،     از چاپ  در باگالکوت 1925  در سال  اش شماره  نخستین  که (Kannadiga)کانادیگا شد،    شهر تأسیس  در همان 1921

.  کـی   توسـط  1917  در سـال   کـه  شـوبهودایا  در داروار منتشـر شـد،     1913  در سـال   که (Sachitra Bharata) ساچیترا بهاراتا
  .نتشر گردیدشهر م  در همین 1921  در سال  که  (Vijaya)ویجایا واسودواچاریا در داروار دایر شد و  

در پیشـبرد    نشـریه   ایـن . را منتشر کـرد   (Viswakarnataka)ویسوا کارناتاکا    تیروماال تاتاچاریا شارما نشریۀ 1921  در سال
شـارما  .  خـود برانگیخـت    را علیـه   حکومـت   ، دشمنی انتقادي  و با انتشار مقاالت  داشت  چشمگیري هند نقش  ملی  آرمان  اهداف
  دولـت . شـد  زندانی  حکومت  در برابر دستورهاي  از تمکین  خاطر خودداري کرد و به مبارزه  آزادي  کسب  در راه  لسا بیست  مدت

   دو نشـریۀ   سـردبیران . کـرد   بنگلور، توقیف  هاي شورش  به  انتشار اخبار مربوط  دلیل را بهویسوا کارناتاکا     نشریۀ 1929  در سال
آمیز در مـورد   تحریک  انتشار مقاالت  اتهام  و آسواتانا رایانا به  سیتاراما ساستري  ، یعنی (Navjeevana) ناوجیواناو     ویراکساري

  بیـرون   ، در جنبش داشت  دیگري  سردبیر و مدیر مسؤول 1942  در سال  کهویسوا کارناتاکا  .  شدند و زندانی  محاکمه  حادثه  این
آمیـز و   تحریـک   انتشار مقاالت  اتهام  بار دیگر به 1944  در سال  روزنامه  این.  داشت  مهمی  دهالعا فوق  از هند نقش  اجانب  راندن
  . بعد انتشار خود را از سر گرفت  سال شد و یک  توقیف  فرماندار کل  به  سرگشاده  نامۀ  چاپ

. آر.  پـی   توسـط  1926  در سـال   کـرد کـه    ارهاشـ   (Tai Nadu)نـادو    تاي   باید به  زمان  آن  گراي ملی  نشریات  طیف  در میان
و   یافـت  بنگلـور انتقـال    به 1929  شد، اما در سال منتشرمی  نامه هفته  صورت ابتدا به  نشریه  این. میسور منتشرشد  در ایالت  رامائیاه

  مـردم   ناسیونالیستی  و پیشبرد اهداف  قانون  استقرار حکومت  براي  نشریه  این.  قرارگرفت  در اختیار خوانندگان  روزانه  صورت به
  انتشـار مقـاالت    اتهـام   بـه  1943  در سـال   آن  ، سردبیر بعـدي  سرینیواس.  اچ.  و پی  رامائیاه. یازید  دست  جدي  اي مبارزه  هند به

  . گرفت شنانتشار خود را ج  سال  وپنجمین بیست 1952  در سال  نشریه  این. شدند و زندانی  آمیز محاکمه تحریک
  مبـارزه   مقـدم   در صـف   آزادي  کسـب   بـراي   در مبـارزه   هـوبلی   چـاپ  (Samyukta Karnataka) سامیوکتا کارناتاکا   نشریۀ
و   یافـت  انتقـال   هـوبلی   به 1933  منتشرشد، اما در سال  در بلگائوم 1929  در سال  نامه هفته  صورت ابتدا به  نشریه  این.  قرارداشت

. دادنـد  مـی   دیواکار تشکیل. آر. ریکار و آر کابور مادهوا رائو، راما رائو هوکه  چون  را کسانی  آن  گذاران پایه. شد تبدیل  هروزنام  به
در   موهـاري .  داشـت   برعهـده   موهاري. آر.  را اچ  آن  شد سردبیري  عصر تبدیل  آن  هاي روزنامه  از معتبرترین  یکی  به  نشریه  این

  تـرین  از قـدیمی   یکـی  ،(Kamatak Vaibhavak) وایباواك  کارناتاك   و با نشریۀ  یافته پرورش  نگاري روزنامه  با پیشینۀ  اي خانواده
  هند به  از استقالل  پس  که  موهاري.  داشت  بود ارتباط شده در شهر بیجاپور تأسیس  وي  اعقاب  توسط  که  کاندا زبان  هاي نامه هفته

  و ملـی   سرشـناس   شخصـیتی   و بـه   هنـد رسـیده    مطبوعـات   و مدیرتراست  شرقی  هند و مناطق  مطبوعات  نانجم  رئیس  سمت
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  ایـن   وي.  داشـت   را برعهـده  (Samyukta Karnataka) سـامیوکتا کارناتاکـا     نشـریۀ   سـردبیري   سال25  مدت  بود به  شده تبدیل
  پس. آورد دست به  اي العاده فوق  کارناتاکا محبوبیت  کرد و در شمال هند تبدیل  اللاستق  جنبش  رهبران  واقعی  ارگان  را به  روزنامه

از   شـد تـا دولـت     موجـب   که  داشت  مهمی  نقش  روزنامه  در حیدرآباد، این  پلیس  سرکوبگرانۀ  اقدامات  و در جریان  از استقالل
  خـود را بـا نـام     روزنامـۀ   توانسـت   موهـاري   هرحال به. کند د جلوگیريحیدرآبا  و سایر نقاط  شهر گولبورگه  به  نشریه  ورود این
  اطالعـات   کالسـیک   هـاي  زبـان   بایـد در زمینـۀ    نگـاري  معتقد بود هر روزنامه  وي. کند  دیگر حیدرآباد ارسال  مناطق  به  دیگري
  هـاي  و افسـانه   محلی  رویدادهاي  به  تسلطی  از چنان  وي. باشد  کامالً مسلط  سانسکریت  زبان  به  حال باشد و درعین داشته وسیعی

بـا    کـه   از کسـانی   یکـی . کرد پیدامی  و رویداد مشابهی  افسانه  جهان  در دیگر نقاط  هر موضوعی  براي  برخورداربود که  کشورش
  کـه   اسـت  یادکرده  اي العاده خارق  پدیدة  انعنو مانند او به بی  بیان  و قدرت  موهاري  قوي  العاده فوق  از حافظۀ  داشته  همکاري  وي
بـود و از    قریحـه  و خوش  دست چیره  نگاري روزنامه  موهاري. کند سخنرانی  دو ساعت  مدت  اشتباهی  گونه هیچ  بدون  توانست می

  دو هـدف   وي. شد زندانی ، دستگیر و است  معروف " نمک  جنبش"  به  که  منفی  مبارزة  جنبش  در جریان.  داشت نفرت  خودنمایی
  کارناتاکـا چنـان    شمال  مردم.  یافت  خود دست  حیات  ها در زمان هر دو آن  به  که آکاندا کارناتاکا  و    سواراج« : کرد می  را دنبال
  مـالی   بـا مشـکالت    روزنامـه   ایـن   کـه   در هنگـامی  1940  در سـال   داشتند کهسامیوکتا کارناتاکا     روزنامۀ  به  شدیدي  دلبستگی

  مدیدي  هاي مدت  روزنامه  این 1960  در سال  موهاري  از مرگ  پس  متأسفانه. شتافتند  آن  کمک  به  اعانه  آوري روبود با جمع روبه
  ». است  دادگاه  امینِ منصوب  یک  آن  و مدیرعامل  شده حقوقی  دعواي  دچار یک  که  است

برخـوردار    اي العـاده  در داروار آغاز شد از نفوذ و اعتبار فـوق  1921  در سال  انتشار آن  که (Karmaveer) کارماویر   نامۀ هفته
. آر. را آر  آن  سردبیري. شد سرکوب  شدت به  حکومتی  مقامات  ، از سوي آزادي  پیام  خود در انعکاس  رسالت  انجام  دلیل بود و به

،  حکومـت   مخـالف   مشی و خط  انتقادي  هاي انتشار مقاله  اتهام  دیواکار به.  داشت  ئو ناممادهوا را  دار بود و ناشر آن دیواکار عهده
.  تغییـر یافـت    هـوبلی   از داروار بـه   از چنـدي   پـس   نامـه  هفتـه   انتشـار ایـن    محـل . شد بازداشت  دولتی  مقامات  بار از سوي یک

  .کرد  وظیفه انجام  سمت  در این  سال سی  مدت  بود که  پوروهیت. آر.  اچ  سردبیر آن  ترین سرشناس
ن.  بی رآوازة  نگاران روزنامه  گوپتا از جمله.  ا را   متعـددي   نشـریات   بیگانگـان   سـلطۀ   علیـه   مبـارزه   در خـالل   کـه   هند است  پ

. داد بنگلور انتقـال   را به  آن  سمنتشرکرد و سپ  را در مدرس  (Prajamata)پراجاماتا   نامۀ هفته 1931  در سال  وي. کرد گذاري پایه
  از ایالـت   جزئـی   زمـان   در آن  برد که  شهر هوبلی  را به  ناچار آن کرد و گوپتا به اعالم  را ممنوع  انتشار آن  مدرس  محلی  حکومت

  آن  تغییـرداد و توانسـت   (Prajamtira)پراجامیترا    را به  آن  میسور، گوپتا نام  ایالت  به  نشریه  ورود این  شدن با ممنوع. بود  بمبئی
م. قراردهد  خوانندگان  را در میسور و بنگلور در دسترس س.  ااز   گوپتـا پـس  .  داشـت  را برعهـده   آن  سردبیري  گروپادا سوامی.  ا

  .واگذار کرد  بمبئی  دار اهل سرمایه  یک  خود را به  نشریۀ  چندي
  از ایالـت   ، جزئـی  از استقالل  پس  ایاالت  شناختن  رسمیت  تا به  که(کاندا در مانگالور   زبان  به  اي روزنامه  هیچ 1941  تا سال

  . است  بوده  نامه هفته چندین  شهر زادگاه  این  آنکه  شد، حال منتشرنمی)  رفت شمار می به  مدرس
  اي نشـریه   عنوان به  کودوا منتشر شد، هنوز هم.  اس.  وي  سردبیري  به 1941  در سال  که (Navabharata) ناوابهاراتا   روزنامۀ

  .دهد می  خود ادامه  فعالیت  معتبر به
ناشـر    یک  توسط  که) 1983( (Taranga)تارانگا مصور    نامۀ و هفته) 1970(  مانیپال  چاپ (Vdayavani)  اودایاوانی   روزنامۀ

  .روند شمار می به  پرخواننده  نشریات  شوند، از جمله منتشرمی
  آغازشد، پرتیراژترینهرالد    دکن   ناشر روزنامۀ  توسط 1948  در سال  انتشار آن  که  (Prajavani)  پراجوانی   روزنامه  امروزه

تشـر  من  گروه  این  که (Sudha)سودا   نامۀ هفته.  داشت  نام  وامیاه  پوتاس.  بی  سردبیر آن  اولین. شود می محسوب  کاندا زبان  روزنامۀ
  . برخوردار است  اي مالحظه  قابل  کند، از محبوبیت می
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  منتشر شد و سردبیري  اکسپرس  ایندین   مطبوعاتی  گروه  از سوي 1957  در سال  (Kannada Prabha)پرابها  اد نکا   نشریۀ
ن  عهدة  به  آن س.  ابود  سیتاراما ساستري.  ا.  

ویشـاال  ،  )1974بنگلـور،  ( (Lokwani)   لوکـوانی : انـد از  اند عبـارت  یافته شهرت 1980  از سال  پس  که  دیگري  هاي روزنامه
ــا  ــوبلی( (Vishala Karrataka) کارناتاک ــامیترا ،  )1947،  ه ــالور، ( (Janamtira)جان ــا و  ) 1969چیکماگ   (Nadoja)نادوج

  ).1974،  بلگائوم(
آغاز شد   پوتاپا در هوبلی  پاتیل  و سردبیري  با مدیریت 1954  در سال  آنانتشار   که  (Prapancha) پراپانچا   نامۀ هفته  امروزه
  . بانفوذ است  نشریات  از جمله

  نشـریه  687  بـه  1984  سـال   هـا در پایـان   تعـداد آن   شـد کـه   کاندا منتشر مـی   زبان  به  نشریه 655  در مجموع 1983  در سال
. رسـید  000/155/2  به  کاندا زبان  تیراژ نشریات 1984  در سال. شدند  چاپ  ور روزانهط به  نشریه 93تعداد   از این.  یافت افزایش
  عمـده   روزنامـۀ  تنهـا سـه  . شـوند  نادو منتشر می  در ماهاراشترا، گوآ، کراال و تامیل  در کارناتاکا و بقیه  نشریه  عنوان  صدوسه شش

  نامـه  هفتـه   پرتیراژتـرین سودا  و    روزنامه  پرتیراژترین (Prajavani)   یپراجاوان.  تیراژ دارند  صدهزار نسخه از یک  بیش  هریک
  .بودند

  
  تلوگو 
  از آنان  هر یک  که  است داده خود پرورش  را در دامان  اي برجسته  نگاران هند روزنامه  از استقالل  و پس  پیش  آندرا پرادش  ایالت 
  ایالـت   نـام   صـاحب   نگـاران  روزنامـه   از میان. اند یادگارگذاشته به  نگاري روزنامه  حرفۀ  براي  و افتخار خاصی  خود شکوه  نوبۀ  به

، کاسا سوبا رائـو،   کروپانیدي.  وي.  ، جی ناتاراجان.  ، کی پراکاسام.  ، تی چینتامانی.  واي.  سی  چون  کسانی  به  توان می  آندرا پرادش
  و همچون  داشته اشتغال  انگلیسی  نگاري روزنامه  به  جملگی  نگاران روزنامه  اما این. کرد  ارهراما رائو و راماکو تسوارا رائو اش.  کی

  بـه   و رشد مطبوعـات   اندك  تلوگو زبان  نگاران روزنامه  ، عدة در مجموع. درخشیدند می  زبان انگلیسی  مطبوعات  در جامعۀ  نگینی
  .نبود حاضر خبري  قرن  تا اوایل  تلوگو زبان  از نشریات. کند بود  زبان این

  اولـین . انتشـار گذاشـتند    عرصـۀ   بـه   پـاي   مذهبی  تبلیغات  و عمدتاً در راستاي  مذهبی  مبلغین  تلوگو از سوي  مجالت  اولین
الري 1835  در سال  ماهنامه  صورت به (Satya Doota)ساتیا دوتا    نام  تلوگو به  نشریۀ   ماهنامه  این. آمد  بیرون  از چاپ  در شهر بِ

  دیناوارتامـانی    نامـۀ  هفتـه .  داشـت   اختصـاص   مسـیحیت   مـذهب   تبلیـغ   از هر چیـز بـه    شد بیش منتشر می  مدرس  در ایالت  که
(Dinavartamani)  از انتشار باز ماند  سال 7از   آمد و پس  بیرون  از چاپ 1861  در سال.  

  تاتیـا بـودینی     نشـریات   ایـن   از جملـۀ . انتشار نهادند  عرصۀ به پاي  مسیحی  با تبلیغات  همقابل  تلوگو براي  از نشریات  بسیاري
(Tathya Bodhini) از   خـود بخشـی    در هرشـمارة   نشـریه  این. منتشرکرد  را در مدرس  آن 1864  در سال  واداساج  که  داشت  نام

  .کرد منتشرمی  تفسیر آنتلوگو و   با ترجمۀ  را همراه وِدا   ریگ   مذهبی  کتاب
  کـاواردینی   ویـوه    نامـۀ  ، هفتـه  زمـان   آن  بنـام   و فضـالي   طلبـان  از اصـالح   پـانتولو، یکـی    سالینگام  ویره.  کی 1895  در سال

(Vivekavardhini)  دري   . تداش اختصاص  و پرورش  تلوگو و آموزش  زبان  اصالح  به  نشریه  این. منتشرکرد  را در شهر راجامونْ
  فرهنگـی   محافل  چهرة  بارزترین  نوزدهم قرن  دوم  شود، در نیمۀ می تلوگو شمرده  نگاري پدر روزنامه  پانتولو که  سالینگام  ویره
  طنزآمیز بود، همـراه   اي نشریه  را که  (Hasyavardhani)  هاسیاواردانی  نام  به  دیگري  مجلۀ  وي. شد می  محسوب  طلب و اصالح

در . ، منتشر کـرد  (Satihita Bodhini)  ساتیهیتا بودینیو    (Satyavardhini)  ساتیا واردینی   نام  به  بانوان  دیگر ویژة  شریۀبا دو ن
آندراباشـا     نـام   بـه   اي نامـه  پـانتولو، هفتـه    سـالینگام   ویـره   گرایـی  اصـالح   با مکتـب   مقابله  پانتولو براي  ونکاتاراتانام  زمان  همان
  .را منتشر کرد (Andhrabasha Sanjivini)  یوینیسانج
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 1885  در سال  را در مدرس  (Andhra Prakasika) آندرا پراکاسیکا   نام  به  خبري  نامۀ هفته  نایدو اولین  پارتاساراتی.  پی.  اي
  آن  طـی   کـه   داشـت   رشـد فزاینـده    لسـا  25  مدت  نشریه  این. بود منتشرکرد شده تشکیل  تازگی به  ، که ملی  از کنگرة  در حمایت

از انتشـار    از مـدتی   پـس   نشریه  این. شد  چاپ  هفتگی  صورت مجدداً به  از چندي  و پس  یافت انتشار می  نامه دو هفته  صورت به
  بـود کـه    اي نشـریه   ینسشاچاریولو منتشرشد اول  گاتوپالی  از سوي 1894  در سال  که  (Sasilckha)کا  ساسیله   نامۀ هفته. بازماند
از   هـا پـس   تنها سال  آرمان  را آغازکرد و این  آندرا پرادش  ایالت  و تشکیل  تلوگو زبان  مناطق  و یکپارچگی  وحدت  براي  مبارزه

  . یافت هند تحقق  استقالل
. حیـدرآباد بـود    نظـام   نشـین  از قلمـرو شـاهزاده    جزئـی   آن  و بقیـۀ   مـدرس   در قلمرو ایالت  تلوگونشین  مناطق  اعظم  بخش

  در شـهر راجامونـدري    کـه    آنـدرا کسـاري     نشـریۀ . تلوگـو بـود    نگـاري  دراز مرکز روزنامـه   سالیان  مدرس  ایالت  دلیل همین به
  نشـریۀ . کـرد  منتشـرمی   بنگـال   گراي ملی  جوانان  و محکومیت  محاکمه  و جریان  آن  انقالبیون  دربارة  فراوانی  شد مطالب می چاپ

از   نیابـت   و بـه   ملـی   کنگـرة   پرسابقۀ  از رهبران  کوندا ونکاتاپائیها یکی  آن 1902  در سال  که (Krishna Patrika) کریشناپاتریکا
ار شـم  بـه   مردم  هاي توده  سیاسی  آموزش  ابزار مهم  را در شهر گونتور منتشر کرد، از جمله  آن "کریشنا   منطقه  اتحادیۀ  "  جانب

  هنـد بـراي    مردم  در مبارزة  چشمگیري  و نقش  گرفت  دست را به  نشریه  این  ادارة 1907  کریشنا رائو در سال  موتنوري.  رفت می
بـود،    سرشـناس   نگاري خود روزنامه  که  ملی  کنگرة  حزب  از مورخان  سیتارامایا، یکی  پاتابهی.  دکتر بی. ایفا کرد  استقالل  کسب
  . داشت  را برعهده کریشنا پاتریکا    معنوي  رهبري
  در بمبئـی  1908  ، در سـال  تلوگـو برخورداراسـت    نگاري روزنامه  مانند در تاریخ بی  از جایگاهی  ، کهآندرا پاتریکا    نامۀ هفته
  احساسـات .  داشـت   اشـتغال   مـرهم   خریـد و فـروش    بـه   ناگسوارا رائو پانتولو بود کـه .  کی  نام  به  تاجري  آن  مؤسس. منتشرشد

رو شـد و در   روبه  خوانندگان  وسیع  انتشار با استقبال  از ابتداي  نشریه  این. کشاند  نگاري روزنامه  دنبال  را به  وي  اش پرستانه میهن
  در میـان   پرسـتانه  میهن  مظهر احساسات آندرا پاتریکا  . شد تبدیل  روزنامه  به  از چندي  و پس  یافت  انتقال  مدرس  به 1914  سال
  کنگره  و حزب  گاندي  ایدئولوژي  و اشاعۀ  تلوگو زبان  هاي توده  سیاسی  در بیداري  نشریه این.  رفت شمار می به  تلوگو زبان  مردم
  . داشت  چشمگیري  نقش

در آندرا پاتریکا   شد و   تبدیل  انگلیسی  حکام  علیه  مبارزه  براي  کنگره  حزب  مستحکم  از دژهاي  یکی  به  تلوگونشین  مناطق
رائـو بـود     ، سشاگیري انتشار آن  اول  هاي در سال  نشریه  مشهور این  از سردبیران  یکی. ایفا کرد  یادماندنی به  امر نقشی  این  تحقق

  ، نوبـت  وي  از مـرگ   پـس . کشید  فراوانی  تلوگو زحمات  گرایان ملی  واقعی  ارگان  به  آن  و تبدیل  روزنامه  مالی  استقالل  براي  که
  .بود  رقیب تقریباً بیآندرا پاتریکا  .  یافت ادامه 1938  تا سال  ناگسوارا رائو رسید که  به  سردبیري

  یکـی   را به  ها وي ویژگی  بود و همین  کرده  را در خود جمع  و تجارت  نگاري ، روزنامه پرستی از میهن  اي ناگسوارا رائو آمیزه
رقدرت  از رهبران بـراي   مبـارزه   بـود و در راه   گانـدي   سرسخت  از هواداران  یکی  وي. کرد تبدیل  آندراپرادش  در ایالت  کنگره  پ  

هنـد،    آزادي  بـراي   مبـارزه   بود و عمـر خـود را وقـف     دوست انسان  ناگسوارا رائو فردي. سربرد به  ها در زندان هند مدت  آزادي
از تجدیـدنظر در    پـس . امنـا واگـذار شـد   هیئـت    بـه آندرا پاتریکا     ، ادارة وي  از مرگ  پس. کرد  ها و امور خیریه دهتو  آموزش
نیـز در    شـد و امـروزه    ویجایـاوادا منتقـل    بـه   روزنامـه   انتشار این  ، محل آندراپرادش  ایالت  و تشکیل  ایاالت جغرافیایی محدودة

  .شود حیدرآباد منتشر می
   سردبیر آن  اولین  آغاز کرد که  را در مدرس  (Andhra Prabha)آندراپرابا انتشار   1938  در سال   اکسپرس   مطبوعاتی  وهگر

  خواننـدگان   العـادة  فوق  کرد مورد توجه می چاپ  روزنامه  در این " سوپاري  پان"  عنوان  کاسا تحت  که  ستونی. کاساسوبا رائو بود
ن  از وي  پس. داد افزایش  سرعت را به  راژ روزنامهو تی  قرار گرفت هماننـد    و توانست  گرفت را برعهده  سردبیري  نارایانا مورتی.  ا

نـارال    نـام   بـه   نگـاري  روزنامـه آندرا پرابا    سردبیر روزنامۀ  ترین سرشناس. کند فراهم  فراوانی  خود محبوبیت  کاساسوبا رائو براي
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سـانجیوایا، رهبـر   .  دي.  برخـوردار اسـت    ماننـدي  بی  و موقعیت  از منزلت  تلوگو زبان  مطبوعات  در دنیاي  هونتشوارا رائو بود ک
  :نویسد ، در مورد او می در آندرا پرادش  کنگره  حزب

تلوگـو و    نگـاري  روزنامـه   موفقیـت .  اسـت  تلوگو قرارداشـته   نگاري روزنامه  اول  در صف  گذشته  دهۀ  سه  نارال ونتشوارا رائو طی 
  وي  هاي نوشته.  است  بوده  ونتشوارا رائو منشأ آن  که  است  خدماتی  مدیون  از همه  بیش  زبان انگلیسی  با مطبوعات  آن  شدن سطح هم
از   کـه   نیو کسـا   عـادي   مـردم .  اسـت   کـرده  خـود جلـب    را به  بسیاري  ، خوانندگان زبان  و استحکام  پیرایگی و بی  خاطر شیوایی به

و از   روزنامه  و آزادي  ، استقالل اعتقاد وي  به. برند می لذت  وي  هاي خود از سرمقاله  نوبۀ  به  برخوردارند هر یک  باالیی  تحصیالت
  اي ده، نویسـن  نگـاري  بـر روزنامـه   نـارال عـالوه  . شـود   بایـد حفـظ    هر چند گزاف  بهایی  ، به سردبیر روزنامه  عمل  تر آزادي مهم  آن

خـود    نیـز بـراي    انگلیسـی   زبـان   بـه   در نوشتن. شود می  توانا محسوب  نویسی و مقاله  نویس ، نمایشنامه شاعره  وي. بود  دست چیره
  .بود کرده کسب  و اعتباري  شهرت

  

از   اي رشـته   مانـد و هـیچ   ینمـ   غافـل   از مطالعه  اي ، لحظه داشت  را برعهده (Rajya Sabha)راجیا سابها   عضویت  مدتی  نارال که
   پرمحتوا در روزنامـه   هاي سرمقاله  کرد و با نوشتن تلوگو را وضع  زبان  علمی  واژگان  وي. باشد  اطالع بی  از آن  وي  نبود که  علوم

  از آنکـه   پـس . داد یمـ   خـود اهمیـت    اسـتقالل   به  نارال شدیداً نسبت.  داشت  افکارعمومی  دادن در شکل  حیاتی  نقش آندرا پرابا 
  آنـدرا جیـوتی     روزنامـه   کـرد و سـردبیري   گیـري  خود کناره  از سمت  ها مورد تهدید قرار گرفت سرمقاله  در نوشتن  وي  آزادي

(Andhra Jyoti) رهنمـود و سرپرسـتی    تحت  نشریه  این.  گرفت دست بود به شده در شهر ویجایاوادا تأسیس 1960  در سال  را که  
  . گفت  را وداع  دار فانی 1985  نارال در سال. شد تبدیل  پرخواننده  اي نشریه  رو و به روبه  مردم  وسیع  ا استقبالب  وي

آنـدرا    ایالـت   بـا تشـکیل    زمـان  هـم .  گرفـت   اي تازه  تلوگو جان  نگاري ، روزنامه1953  در سال  آندرا پرادش  ایالت  با تشکیل
 Andhra)  آندرا بهـومی ،  )حیدرآباد(  (Andhra Janata) آندرا جاناتا:  انتشار گذاشتند  دنیاي  و پا بهتلوگ  چهار روزنامۀ  پرادش

Bhoomi)  ،مونـدري  راجاه  (Rajahmundry)   سـاماچارام  (Samacharam) ) ویشـاالندرا  و  )  مونـدري  راجـاه(Vishalandhra) 
  ).ویجایاوادا(

معتبر و پرتیراژ   اي نشریه  عنوان به  جدید تلوگو در حیدرآباد انتشارداد که  روزنامۀ  کی 1947  رائو در سال  راموجی.  وي.  سی
شـود   می چاپ  آندرا پرادش  ایالت  در چهار شهر مختلف  امروزه  دارد که  نام  (Eenadu)اینادو   روزنامه  این. خود را گشود  جاي

ن  رهبـري   بـه   تلوگو دسام  حزب  پیروزي  براي  روزنامه  این. دارد فروش  هزار نسخه 400از   و بیش رامـا رائـو، هنرپیشـۀ   .  تـی .  ا  
را   حـزب   چشـمگیر ایـن    پیـروزي   بـود کـه    معـدودي   نشـریات   کرد و از جملـه  تبلیغ  پارلمانی  ، در انتخابات سینمایی  هاي فیلم

  و انتقاد شدید از رهبـري   اجتماعی  مسائل  در قبال  اش ختانهسرس  موضع  دلیل رائو به  راموجی  سردبیري  به اینادو .  کرد پیشگویی
  . است  ساز بوده ، مسأله آندرا پرادش  در ایالت  کنگره  حزب

، 1979  در سـال   کـرده  هر هزار نفر افراد تحصیل  ازاي  به  تلوگو زبان  ، تیراژ مطبوعات مطبوعات  دوم  آمار کمیسیون  براساس
  بوده 60/30ها  نامه هفته  و براي 4/30ها  روزنامه   براي  نسبت  این.  است  بوده  ، نسبتاً پایین زبان  قومی  ریاتبا سایر نش  در مقایسه

  . است  بوده 80/48، 72/78و  40/79، 99/73  ترتیب  به  و گجراتی  ماالیاالم  نشریات  ها براي نسبت  این  که ؛ درحالی است
طـور   مـورد بـه   42تعداد   از این  که  بوده  عنوان 583تلوگو،   ، تعداد نشریات1983  در سال  وعاتمطب  ثبت  آمار ادارة  براساس

  نشـریه  549تلوگـو    نشـریات   از مجموع.  یافت افزایش 607  به 1984  سال  تلوگو در پایان  تعداد نشریات. شدند منتشرمی  روزانه
  نشـریات   انتشار ایـن   مراکز اصلی  حیدرآباد، ویجایا وادا و ویشاکاپاتنام  رهايشه. شدند و منتشرمی  چاپ  آندرا پرادش  در ایالت
. قـراردارد   اول  تعداد تیراژ در ردیف  از لحاظ  نسخه 104399  حیدرآباد با تیراژ روزانه  چاپ اینادو    روزنامه. شوند می محسوب
  .تیراژ را دارد  ترین حیدرآباد بیش  چاپ وارا پاتریکا ساچیترا   آندرا بهومی   نامۀ هفته  ادواري  نشریات  در میان
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   تامیلی 
  ایـن   به  تنها چند روزنامه  نوزدهم  نداشتند و در اواخر قرن  هند، رشد چندانی  بومی  با سایر نشریات  در مقایسه  تامیلی  نشریات 

  .شدند تأسیس  مسیحیت  ترویج  براي  مذهبی  مبلغان  ز سوينداشتند و ا  سیاسی  جنبۀ  تامیلی  نشریات  اولین. شدند منتشرمی  زبان
منتشر   ماهنامه  صورت به 1831  را در سال (Tamil Patrika) پاتریکا   تامیل   نام  به  تامیلی  نشریۀ  اولین  مذهبی  رسائل  انجمن

  .از انتشار باز ماند  چندسال  از گذشت  و پس نیاورد  چندانی  ، دوام حکومت  از حمایت  برخورداري  رغم ، به نشریه  این. کرد
دایرشـد و   1855  در سـال   که  داشت  نام  (Rajavriti Bodhini)  بودینی  راجاوریتی،   دوره  این  تامیلی  دیگر از نشریات  یکی

  .داد می تشکیل  از لندن  رسیده هاي روزنامه  اخبار و مقاالت  را ترجمۀ  آن  اکثر مطالب
  از سـوي   پرسـیوال .  پدر پی  سردبیري  بود، به   بودینی  راجاوریتیعصر   هم  که  (Dinavarthamani)  دیناوار تامانی   نامۀ هفته

  .رسید می  هزار نسخه  به  برخوردار بود و تیراژ آن  دولت  از حمایت  نشریه  این. شد منتشر می  دراویدي  مطبوعاتی  بنگاه
در مـورد    مقاالتی  خاطر انتشار سلسله شد و به ها منتشر می انگلیسی  مالی  با کمک  (Jana Vinodhini)  جانا وینودینی   نشریۀ

  تـر از اخبـار و رویـدادهاي    بـیش   اهمیتـی   و ادبیات  آموزشی  مطالب  براي  نشریه  این. رو شد روبه  مردم  وسیع  رامایانا با استقبال
  .بود  دیگر قائل

  ایـن . آغازشـد   مسـیحی   مبلغین  با تبلیغات  مقابله  با هدف 1865  در سال  (Viveka Vilasam)  ویالسام کا ویوه   انتشار نشریۀ
  و سایر نشـریات   تامیلی  مرکز نشریات  مدرس  ایالت. برخوردار بود  تامیل  غیرمسیحی  نظران صاحب  و همفکري  از کمک  نشریه
  .شد منتشرمی  و هندي  ، تلوگو، ماالیاالم تامیل  چهارزبان  هب  نشریه  نوزده 1876  در سال. هند بود  بومی

  اسوادشـامیتران    نـام   بـه   آن  واقعـی   معنـی   بـه   زبـان   تـامیلی   نشـریۀ   ، اولـین هنـدو     نشـریۀ   سـوبرامانیا آیِـر، مؤسـس   .  جی
(Swadeshamitran) شـد و تـا    تبـدیل   روزنامـه   به 1899  سال در  نشریه این. رساند چاپ به 1882  در سال  نامه هفته  صورت را به

در   بود و او توانست  جدیدي  سوبرامانیاآیر تجربۀ  براي   اسوادشامیتران   انتشار روزنامۀ. بود  تامیلی  نشریۀ  ترین عمده 1934  سال
  اي العـاده  و اعتبـار فـوق    رتخـود شـه    بـراي   انگلیسـی   نگـاري  نیز هماننـد روزنامـه    تامیل  نگاري در روزنامه  ممکن  زمان  اندك
  .کند کسب

  را برعهـده   اي روزنامـه   سـردبیري   نگار مـدتی  روزنامه  عنوان به  حال درعین  که  تامیلی  پرست ، شاعر و میهن سوبرامانیا بهاراتی
بـا   1914  سـامبر سـال  در د  وي. کـرد  سردبیر خدمت  معاونت  در سمت   اسوادشامیتران   در روزنامۀ  کوتاهی  مدت  ، براي داشت
  :کرد  تجلیل  از سوبرامانیا آیر چنینهندو     نشریۀ  به  از شهر پوندیچري  اي نامه  ارسال

  عنـوان  بـه   در جهـان   تامیـل   نگاري روزنامه  او بود که  همت  ، اما در سایۀ نداشت  تامیل  بر ادبیات چندانی  در ابتدا تسلط  وي  گرچه 
  همانند دیگر مردم  سوبرامانیا آیر در جوانی  اما آقاي. بیاموزید  دانش  گوید در جوانی می  تامیلی  حکیم  یک .شد شناخته  واقعیت یک
  پرسـتی  در پرتو میهن  ، وي باوجوداین. ماند خود غافل  مادري  پردازند از زبان می  دانش  کسب  به  انگلیسی  در مدارس  کشور که  این

  تنهـا کسـانی  .  انکارناپـذیر اسـت    اي وسیله  ابزار، بلکه  تنها مؤثرترین  نه  نژاد تامیل  شکوفایی  براي  تامیلی  نزبا  برد که خود پی  پختۀ
  اي روزنامـه   ویژگـی   از ایـن   گیري با بهره  آیر توانست  باشند و آقاي داشته و شهامت  جرأت  گیرند که می را درآغوش  شاهد موفقیت

  .آید شمارمی کشور به  تامیلی  نشریۀ  موجود، بهترین  نواقص  تمامی  رغم به  منتشرکند که  تامیلی
  

  وي.  گرفت را برعهده   اسوادشامیتران   روزنامۀ  اینگار سردبیري  رانگاسوامی.  اي  نام  به  نگار دیگري از سوبرامانیا آیر روزنامه  پس
بـر    اي العـاده  تأثیر فـوق    اسوادشامیتران،  کرد و در پرتو اعتبار و نفوذ ويایجاد   آن  و محتواي  ظاهري  در شکل  فراوانی  تغییرات
  زبـان   تـامیلی   همتـاي   و بـه   کنگره  حزب  تبلیغاتی  بلندگوي  به  روزنامه این.  گذاشت  برجاي  مدرس  کشور و ایالت سیاسی  صحنۀ

  .شد  ، تبدیل است  داشته  زاییس به  نقش  آن  یافتن  و محبوبیت  در شهرت  ، کههندو    روزنامۀ
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 1928  در سـال   شـود کـه   مـی  محسـوب    اسوادشـامیتران   سردبیر روزنامـۀ   ترین و سرشناس  ترین بزرگ  سرینیواسان. آر.  سی
  تـرین  سـاده   به  بود که  هایی سرمقاله  وي  حربۀ  مؤثرترین. کرد تبدیل  پرآوازه  اي روزنامه  را به  و آن  گرفت  دست را به  آن  سردبیري

بـا    وي. کرد می نمود تشریح می  و پیچیده  ناشناخته  تامیلی  هاي توده  براي  زمان  تا آن  را که  و اقتصادي  سیاسی  مسائل  ممکن  زبان
  رهـایی   خود براي  ناما بی  شد و با مبارزة بدل  تامیل  کردة آموزگار و رهبر اقشار تحصیل  به   اسوادشامیتران   از روزنامۀ  گیري بهره

  نگـاري  توانـا در روزنامـه    العـاده  فـوق   مفسـري   سرینیواسـان . را بیـدارکرد   اش روزنامـه   خواننـدگان   سیاسـی   ، وجـدان  کشورش
و بـا    چـاپ  هنـدو     مرتبـاً در روزنامـۀ    گونـاگون   مسـائل   در زمینـۀ   وي  و تفسـیرهاي   آمد و مقاالت می حساب به  زبان انگلیسی

  توسـعۀ   هنـد بـراي    از اسـتقالل   بود و پس  نام  صاحب  کسوتی خود پیش  در حرفۀ  وي. شد رو می روبه  شدید خوانندگان لاستقبا
   روزنامــۀ  اقبـال   ســتارة 1962  در سـال   سرینیواســان  بـا مـرگ  . داد انجــام  شـایانی   خــدمات  مختلـف   هــاي در عرصـه   کشـورش 

،  را از سـرگرفت   روزنامه  انتشار این  دیگري  شخص. کرد کامالً غروب  از چندسال  و پس  شتگذا  افول  نیز روبه   اسوادشامیتران
  .را بازیابد  اعتبار گذشته  اما نتوانست
  سـال  تنها سه  کرد که گذاري را پایه (Desabhaktan)  دسابهاکْتان   نام  به  اي کالیانا سوندارا مودالیار روزنامه.  وي 1917  در سال

  آیر، انقالبـی .  اس.  وي.  وي. اخبار و رویدادها بود  در انعکاس  جدید و ظریف  و سیاق  سبک  ارائۀ  روزنامه  این  هدف. آورد دوام
کالیانا سوندارا مودالیـار    نکرد، اما دیگر نشریۀ کسب  چندانی  موفقیت  روزنامه  این. بود  آن  سرشناس  سردبیران  ، از جمله معروف

  .رو شد روبه  وسیع  انتشار با استقبال  ابتداي  بود از همان  سیاسی  اي نامه هفته  که (Navasakhti)  ناواساکیتی   نام  به
نـادو    تامیـل    روزنامـۀ   کـه   وارادارا جولـو نایـدو اسـت   .  دکتر پی  دوره  در این  تامیلی  نام صاحب  نگاران دیگر از روزنامه یکی

(Tamil Nadu) و از حامیـان   کنگـره   حـزب   از اعضـاي   وي. کـرد  کسـب   زیـادي   منتشر و موفقیت  در مدرس 1926  را در سال  
، در  مـدرس   به  ازآمدن قبل  وي. بود  انداخته  راه  به  بزانت  آنی  نگار سرشناس روزنامه  بود کههند    خودمختاري   جنبش  سرسخت
  راه  و از ایـن   پرداخـت   عـدالت   حزب  علیه  تبلیغ  خود به  نشریۀ  از طریق  وي.  داشت  را برعهده  اي نامه هفته  سردبیري  شهر سالم
نکرد و   حمایت  کنگره  از حزب  گذشته  بعد دیگر چون به 1926  دکتر وارادارا جولو نایدو از سال. خود افزود  محبوبیت  بر میزان

 نـادو    تامیـل    روزنامۀ. هندو ذکرکردند  ماهاسابهاي  حزب  به  وي  ایلرا تم  کنگره  حزب  به  وي  دلبستگی  میزان  کاهش  مخالفانش
  .شد تعطیل 1930  در سال

  موفقیـت   نشـریه   ایـن   را منتشـر کردنـد ولـی    (India) هنـد    روزنامـۀ  1931  در سال  کنگره  حزب  هاي از شخصیت  چندتن
  .نیاورد  دست به چندانی

  بهـاي   بـه   که  نشریه  ابتدا از این  مردم.  انتشار گذاشت  عرصۀ  پا به  زمان  در همین  (Jayabharati)  جایابهاراتیمصور    نشریۀ
  (Dravida)دراویـدا     نام  را نیز به  دیگري  روزنامۀ  عدالت  حزب. کردند  ، استقبال گرفت قرار می  در اختیار خوانندگان ∗پیسه  سه
  .دکاناپار منتشرکر.  اس.  جی  سردبیري  به

  نگـاري  روزنامـه   بـر دنیـاي    حاکم  ، فضاي1934  در سال   اکسپرس   گروه  از سوي  (Dinamani)  دینامانی   با انتشار روزنامۀ
از سـایر    متفـاوت   هـاي  اخبـار و دیـدگاه    تر نبـود، امـا در انعکـاس    بیش  پیسه شش  روزنامه  این  بهاي. شد دگرگون  ناگهان  تامیل

  ایـن .  فراتر رفـت   تامیلی  نشریات  تیراژ تمامی  از مجموع  از آغاز انتشار، تیراژ آن  ماه یک  ظرف. الً متمایز بودکام  رقیب  نشریات
دو   ایـن . کـرد  بـود تأسـیس   کـرده  را از وارادارا جولو نایدو خریـداري    اکسپرس  ایندین   روزنامۀ  ساداناند که  را در اصل  روزنامه
از   بـود کـه    چوکالینگـام .  اس.  تـی    دینامـانی    سـردبیر روزنامـۀ    اولین.  گوئنکا قرار گرفت  رامنات  کیتمال  بعدها تحت  روزنامه
ن.  اي  روزنامه  این  در ادارة  همکار وي. شد می توانا محسوب  اي و نویسنده  کنگره  قدرتمند حزب  رهبران داشـت   نام  سیوارامان.  ا  

                                                 
∗  Pice  ـ م. روپیه 64/1، برابر با 1955واحد پول هند قبل از.  
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در انتشـار    از همکـاري   قبـل   ، حتی و سیورامان  چوکالینگام. کرد کسب  و اعتبار خاصی  شهرت  تامیل  نگاري بعدها در روزنامه  که
هـر    کـه )  آنـه   ربـع   بهـاي   بـه (  قیمتـی   ارزان  ، نشـریۀ  هم  دو با همکاري  این. یکدیگر بودند  نزدیک  ، دوستان  دینامانی   روزنامۀ

و شـدیداً    دولـت   علیه  نشریه  این  موضع. کردند منتشرمی  همکاري  عدم  جنبش  شبرد اهدافپی  شد، براي بار منتشرمی یک  هفته سه
  .بود  انتقادي

  چهارم یک  بهاي  نیز به  آن  تکفروشی  که  (Swatantra Sanghu)سواتانترا سانگو    نام  به  دیگري  نامۀ ، هفته نشریه  براین عالوه
  جنـبش   سرسـخت   نیز از هـواداران   نامه هفته  این. منتشرشد  سان  سانگو گانه  سردبیري  به  گرفت یقرارم  در اختیار خوانندگان  آنه

   دینامـانی    روزنامـۀ   از سـردبیري  1943  در سـال   چوکالینگـام . خریدنـد  مـی   زرنـاب   را همچـون   آن  بود و مـردم   همکاري  عدم
  ، سـیوارامان  از چوکالینگـام   پس. منتشرکرد  (Dinasari)  دیناساري   نام  به  جدیدي  نشریۀ 1944  کرد و خود در سال  گیري کناره

  .کند می  وظیفه انجام  سمت  در این  و شایستگی  شد و با توانایی  وي  جانشین
  دوران  پایـان از   پـس   وي.  نداشـت   چندانی  کالسیک  ، تحصیالت نگار تامیلی روزنامه  ترین و پرآوازه  ترین ، برجسته سیوارامان

لی  در کالج  دبیرستان   حـزب   هـاي  تأثیر شـدید آرمـان   او تحت. کرد تحصیل ترك  ماه از شش  شد، اما پس  تحصیل  مشغول  تیرونلوِ
. کنـد   صـرف   کنگـره   حزب  هاي آرمان  تبلیغ  عمر خود را در راه  گرفت و تصمیم  قرار داشت  تیالك  هاي و افکار و اندیشه  کنگره
. آورد  روي  و گسـترده   یافتـه  سـازمان   مطالعـات   بـه   دانـش   کسـب   بود، اما براي را کنار گذاشته  دانشگاهی  تحصیالت  وي  گرچه
، هنـوز   روسـت  روبـه   سن  با کهولت  امروزه  شد و گرچه او تبدیل  دیرینۀ  عادت  به  داشت ادامه  از شب  تا پاسی  که  وقفه بی  مطالعۀ
  کنگـرة   بـه   داوطلب  عنوان به " نمک  تحریم"  جنبش  در جریان 1930  در سال  سیوارامان.  است  را کنار ننهاده  انهشب  مطالعۀ  عادت
  چوکالینگـام   و بـا همکـاري    پیوسـت   نگـاران  روزنامه  جرگۀ  به  سرانجام  وي. شد و زندانی  بازداشت  دلیل همین و به  پیوست  ملی

   نیز بـا روزنامـۀ    مدتی   دینامانی   روزنامۀ  به  از پیوستن  پس. خود منتشرکرد  سردبیري  را به   (Gandhi) گاندي   هفتگی سه  نشریۀ
  روزنامـۀ   سانفراسیسـکو را بـراي    کنفـرانس   خبرنگار، جریـان   عنوان به. کرد بود، همکاري   دینامانیهمزاد    ، که  اکسپرس  ایندین

  اسـت   شناسـی  زبان  وي. کرد  در امریکا اقامت   اکسپرس  ایندین   خبرنگار روزنامۀ  سمت  هب  چندسال  کرد و مدت  خود گزارش
  بـه   نیز نیازي  و تامیلی  انگلیسی  هاي زبان  به  وي  تسلط. دارد تسلط  و آلمانی  ، سانسکریت ، بنگالی ، هندي ماالیاالم  هاي زبان  به  که

و   سیاسـی   ، علـوم  ، صنعت ، کشاورزي ، تکنولوژي تر بر علوم بیش   دینامانی   سردبیر روزنامۀ  نعنوا به  وي  هاي مقاله. ندارد  گفتن
از   سـادگی  تواننـد بـه   نیز مـی   عادي  خوانندگان  حتی  برخوردارند که  و روانی  سادگی از چنان  وي  هاي نوشته. اقتصاد متمرکز بود

  انسانی  وي.  است  آموزگار و راهنما را داشته  خود نقش  خوانندگان  براي  ، سیوارامان بترتی این به. ها برآیند آن  و درك  فهم  عهدة
  هـایی  و انسـان   الیـق   شـهروندانی   هـا را بـه   کنـد تـا آن   مـی   آموزد و تـالش  و بد را می  خود خوب  خوانندگان  به  که  است  آگاه
  و ارائـۀ   خبـري   تنوع  دلیل به  شود که می هند محسوب  زبان  تامیلی  ها روزنامۀتن  امروزه   دینامانی   روزنامۀ. کند تبدیل  پرست وطن

مظهـر    حـق  به  ، که سیوارامان  در پرتو رهنمودهاي  روزنامه  این.  است  مقایسه  قابل  زبان انگلیسی  هاي ، با روزنامه خواندنی  مطالب
  زبان  تامیلی  هاي از روزنامه  بسیاري  برخالف(تیراژ خود   و افزایش  بیتمحبو  کسب  شود، براي می محسوب  تامیل  نگاري روزنامه

  . است نشده خود منحرف  و اصولی  از مسیر اصلی) دیگر
 Dina)  دینـا تـانتی     نـام   بـه   اي بـود، نشـریه    کنگره  بانفوذ حزب  و از اعضاي  حقوقدان  ، که آدیتیان.  بی.  اس 1942  در سال

Thanthi)   آورد و  روي  جنجـالی   مسـائل   انعکـاس   بـه   روزنامـه   ایـن . سـواد منتشـرکرد   و افراد کم  جامعه  پایین  طبقات  برايرا
  خواننـدگان   بـود کـه    عامیانـه   چنـان   روزنامه  این  زبان. بود  سینمایی  و مسائل  ، خشونت جنایی  از رویدادهاي  آکنده  آن  صفحات

کرد و  می  ها عرضه آن  پسندیدند به می  اش مخاطبان  آنچه   تانتی  دینا    روزنامۀ. آمدند برمی  آن  واندنخ از عهدة  سادگی سواد به کم
و   یافت  روز افزایش روزبه  تیراژ آن. دادند می  انگیز از خود نشان هیجان  مطالب  خواندن  براي  اي العاده فوق  نیز اشتیاق  خوانندگان

  .را آغازکرد  و انتشار آن  شهر دیگر چاپ  در نه  بر مدرس ، عالوه مردم  استقبال  به  پاسخگویی  براي  ناشر آن
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و درویـدا مـونترا   ) نـایکر   راماسـوامی .  وي.  اي  رهبـري   بـه (  درویدا کاژاگـام   از جمله  دراویدي  اقتدار احزاب  گرفتن  با اوج
ن.  سی  رهبري  تحت(  کاژاگام تامیل  به  ایالت  مجدد این  از تغییر نام  قبل(  بعد از استقالل  در دوران  مدرس  در ایالت)  آنادوراي.  ا  

  مطبوعـات   جامعـۀ   بـه   وي  خـدمت   تـرین  بـزرگ .  پیوسـت   دراویدي  جنبش  کرد و به  گیري کناره  کنگره  از حزب  ، آدیتیان)نادو
  .بود  آنان  در بین  روزنامه  مطالعۀ  ر و ایجاد عادتکارگ  اقشار فقیر و طبقۀ  میان  به  روزنامه  ، کشاندن تامیلی

را شـاهد    دراز تغییر چنـدانی   سالیان  در طی  نگاري روزنامه  از نظر شکل  آن  به  وابسته  مطبوعاتی  و گروه   دینا تانتی   روزنامۀ
حاضـر   شـود، زیـرا درحـال    مـی  ناشـی   آنان  الو استقب  خاطر خوانندگان  ظاهراً از رضایت  گذشته  سبک  داشتن  تداوم.  است نبوده

  رابـه   دوم  رتبـۀ   (Dinamani)  قراردارد و دینامانی  اول  تیراژ در صف  ، از لحاظ تامیلی  هاي روزنامه  در میان   تانتیدینا    روزنامۀ
  . است داده خود اختصاص

از   آکنـده   کـه   روزنامـه   چنـدین   کننـد و امـروزه   تقلید می   تیدینا تان  روزنامۀ  و سیاق  از سبک  زبان دیگر تامیلی  هاي روزنامه
  نشـریات   گونـه  ایـن   از جملـه . شـوند  منتشـرمی   تامیـل   زبان  اند به سیاسی  لفظی  و جنگ  و جنایت  ، خشونت جنسی  موضوعات

  سـرمقاله   حاوي   دینا تانتی   برخالف  هنشری  این. شود منتشر می  شهر مختلف  در پنج  که  است (Dinakaran)  دیناکاران   روزنامۀ
  را بـه   آن  محبوبیـت   و علـت   برخـوردار اسـت    اي مالحظـه   از تیراژ قابـل   نشریه این. کند منتشر می  تحقیقی  هاي و گزارش  است
  .دهند می نسبت  حاکم  تشکیالت  علیه  اش گیري موضع

از   راماسـوبا آیـر، یکـی   .  وي.  را تـی   آن  دارد کـه   نـام  (Dinamalar)الر دینامـا    تامیلی  سرشناس  هاي دیگر از روزنامه  یکی
  هـاي  در آشـوب   فعالی  آغازشد و نقش  در تریواندروم 1951  در سال  انتشار آن. کند ، منتشرمی تیرونلولی  از ایالت  کنگره  اعضاي
  دفتـر ایـن  .  یافـت   اي العـاده  فوق  محبوبیت  دلیل همین و ایفا کرد و بهناد  تامیل  تراوانکار با ایالت  نشین تامیل  مناطق  از ادغام  ناشی

  پـاتوم   وزیر اعظـم   در زمان  حادثه  این. شد توقیف  هایش و نسخه  قرارگرفت  مورد حمله  پلیس  نیروهاي  بار از سوي یک  روزنامه
نـادو،     تامیـل   با ایالت  و کانیا کوماري  ناگرکویل  و ادغام  یننش تامیل  مناطق  یکپارچگی  جنبش  موفقیت  درپی. داد روي  تانو پیالي

  محـور انعکـاس    خـود را حـول    مشـی  خـط دیناماالر    بعد روزنامۀ  به 1960  کرد و از سال مکان نقل  تیرونلولی  به راما سوبا آیر 
 1966  نهاد و از سال  افزایش  رو به  تیراژ آن. دمتمرکز کر  مردم  هاي و گرفتاري  مصائب  کردن  و مطرح  محلی  و مسائل  مشکالت
  .در شهر ارود آغازشد 1984و از   در مدرس 1979، در  در تیروچی  انتشار آن

از .  گرفـت  خـدمت  را بـه   نـوین   هـاي  و شـیوه   را کنـار گذاشـت    چاپ  قدیمی  هاي دستگاه 1981  در سال دیناماالر    روزنامۀ
  زبـان   تـامیلی   مطبوعـات   در میـان   روزنامـه   ایـن   بـه   خاصی  جایگاه  که  است  رویدادها و حوادثمصور   پوشش  آن  هاي ویژگی
تصـاویر بازدیـد     بـه   که  اي چهار صفحه  نامۀ ویژه  یک  روزنامه  این 1986  در سال  از مدرس  دیدار پاپ  در خالل.  است  بخشیده

  .منتشرکرد  داشت اختصاص  مسؤول  و دیدار با مقامات  از شهر مدرس  پاپ
بـر    آن  شـالودة . منتشرشـد   در مـدرس   جمعی  اقدامی  در پی  (Makkal Kural)  کورال  ماکال   تامیلی  روزنامۀ 1973  در سال

رشـد و  درگی  محلـی   بـود بـا دولـت      کـورال   ماکـال    گذار روزنامۀ بنیان  که  تعاونی  مؤسسۀ. بناشد   ناوامانی   روزنامۀ  هاي ویرانه
  .شد تعطیل  از مدتی  پس  سرانجام

را  (Newsman Associates)  " نگـاران  روزنامـه   اتحادیۀ" 1972  ، در سال تامیل  برجستۀ  نگاران از روزنامه  ، یکی شانموگا ول
  از سـردبیران   ، یکـی  وامیراماسـ . آر.  تـی .  انتشـار گذاشـت    عرصۀ  پا به   کورال  ماکال   بعد روزنامۀ  درآورد و سال  تعلیق  حال به

  نـو و فدراسـیون   دهلـی   چـاپ   (Patriot and Link) لینـک  و  پـاتریوت    هـاي  ، قـبالً بـا روزنامـه    نشـریه   ایـن   و توانـاي   مجرب
با   قابلهم  ها براي حربه  و از همین  برخوردار است  روشن  توانا و افکاري  از قلمی  وي.  است  داشته  فعال  همکاري  نگاران روزنامه
  .کند می  خود استفاده  مخالفان
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م و   حمـالت   اصـلی   هدف  مدرس  ایالت  وزیراعظم  سمت  تصدي  ، در زمان دراوید مونترا کاژاگام  ، رهبر حزب کارونانیدي.  ا
  افزایش. یابد افزایش  اي دهکنن طور خیره به  آن  شد تا محبوبیت سبب  مخالفت  و همین  قرارداشت   کورال  ماکال   روزنامۀ  انتقادهاي
از   روزنامـه   این. شود  جدید خود منتقل  ساختمان  به 1974  بهبود یابد و در سال  آن  مالی  شد تا موقعیت سبب  روزنامه  تیراژ این
  یـک  1982  سـال  در   کورال  ماکال   روزنامۀ.  برخوردار است  چاپ  مدرن  آالت و تصویر و ماشین  عکس  چاپ  پیشرفتۀ  امکانات
  .کرد ها عرضه فروشی روزنامه  بساط  شود به عصرها منتشرمی  را که  (News Today)  اخبار امروزي   نام  به  زبان انگلیسی  نشریۀ

از   نیمـی   توانـایی   ، عدم زبان بومی  ادواري  و نشریات  رشد چشمگیر مجالت  علت  مطبوعات  دوم  کمیسیون  گزارش  براساس
قلمـرو انتشـار بـا      از لحـاظ   ادواري  از نشـریات   بسـیاري   گرچـه .  پرتیراژ است  ادواري  با نشریات  در رقابت  بومی  هاي هروزنام

در مـورد    مطلـب   ایـن . وپـا کننـد   دسـت   اند در سراسر هند خوانندگانی ها توانسته از آن  برخی  رویند، ولی روبه  هایی محدودیت
تیـراژ    ، نسـبت  کمیسـیون   ایـن   گـزارش   برپایۀ. کند پیدامی برخوردارند مصداق  مستحکمی  اژ و موقعیتاز تیر  که  تامیلی  مجالت
  بـوده  73/86دیگـر    زبان بومی  و مجالت 66/102  معادل  رقمی 1979  در سال  کرده هر هزارنفر تحصیل  در مقابل  تامیلی  مجالت

،  زبـان  بـومی   با سایر مجـالت   ، در مقایسه باسواد تامیل  جمعیت  به  نسبت  میلیتا  مجالت  ، درصد خوانندگان ترتیب  بدین.  است
  .دهد می را تشکیل  باالتري  رقم

  (Ananda Vikatan)  آنانـدا ویکاتـان     نامـۀ  با انتشـار هفتـه   1924  در سال  بود که  نگار تامیلی روزنامه  اولین  واسان.  اس.  اس
  ، مقـاالت  سیاسـی   ، تفسیرهاي کوتاه  هاي از داستان  اي مجموعه  شامل  نامه هفته  این. دیگر هموارکرد  التانتشار مج  را براي  زمینه

  را بـه   تامیل  نویسندگان  خود بهترین  نشریۀ  بود از طریق  کنگره  هوادار حزب  که  واسان. بود  و موسیقی  هنري  و مطالب  فرهنگی
در    آنانـدا ویکاتـان     نامـۀ  هفتـه . دارد شـهرت   سیاسی  انتشار کاریکاتورهاي  دلیل به  نشریه  این.  است کرده خود معرفی  خوانندگان

  و محبوبیت  هند، شهرت  و فکاهی  سیاسی  کاریکاتوریست  ترین ، سرشناس مالی  انتشار کاریکاتورهاي  آزادي  براي  مبارزه  جریان
  . یافت  اي العاده فوق

  هـاي  و رمـان   کوتـاه   هـاي  داسـتان   در نگـارش   عظیمـی   ، انقـالب  نوشت می  مطلب  مستعار کالکی  با نام  هک  کریشنامورتی. آر
  سـادگی  بـه   عادي  مردم  که  وي  و نقدهاي  داشت  در هنر و موسیقی  اي العاده فوق  و شناخت  عالقه  وي. پدیدآورد  تامیل  تاریخی
خـود را بـا     همکـاري   از چنـدي   پـس   کریشـنامورتی . شـد  تبدیل  مطبوعات  مطالب  ترین اباز جذ  یکی  بودند به  آن درك قادر به

  اسـت   تـامیلی   هاي نامه هفته  از معتبرترین  یکی  امروزه  را که  (Kalki)  کالکی   نامۀ کرد و خود هفته  قطع   آناندا ویکاتان  نامۀ هفته
  .منتشر کرد
انتشار خـود را   1947  شود، در سال می  هند محسوب  زبان پرتیراژ بومی  نامۀ هفته  دومین  هک  (Kumudam)  کومودام   نامۀ هفته
  نگـاران  از روزنامـه   گروهـی   و همکاري  اندك  با امکانات  آالگاپا چتیار بود که  پرآوازه  دوست ، انسان نشریه این  مؤسس. آغازکرد

  جالـب   هـاي  و نـوآوري   سـینما و هنرپیشـگان    در زمینـۀ   خواندنی  و نقدهاي  قاالتم  خاطر چاپ را انتشار داد و به  نامه هفته  این
از   مانیـان   نـام   به  را شخصی  آن  سردبیري  که  (Idayam Pesukirathu)پسوکیریراتو   ایدایام   نامۀ هفته.  یافت  محبوبیت  سرعت به

  .شود می محسوب  تامیلی  پرخوانندة  سایر نشریات  جمله دارد، از برعهده   آناندا ویکاتان   نشریۀ  سابق  کارکنان
  کـه   ، از نشـریاتی  برخـوردار اسـت    اي مالحظـه   از تیـراژ قابـل    ، کـه  چو راماسوامی  سردبیري  به   توگلوك   سیاسی  نامۀ هفته

  بـر حرفـۀ   عـالوه   کـه   اسـت   صـیتی شخ  چو راماسـوامی .  نظیر است خود بی  در نوع  جوانب  و از برخی  کامالً متفاوت  برشمردیم
.  اسـت   حقوقـدان   حـال  دارد و درعین  اي العاده فوق  تئاتر مهارت  و بازیگري  نویسی نمایشنامه  چون  هایی ، در رشته نگاري روزنامه

  تـر کسـی   کـم هنـد    تـر منـاطق   نـادو و بـیش    تامیـل   مـردم   در میـان   و امـروزه   است درخشیده  ها خوش رشته  این  در تمامی  وي
  شـود لـذت   منتشـرمی    توگلـوك    نامـۀ  در هفته  که  هجوآمیز وي  و مطالب  مقاالت و از خواندن  او را نشنیده  نام  شود که می یافت
  فاسـد و احـزاب    سیاستمداران  از همه  خود بیش  هاي و در نوشته  است  و منتقدي  باف نگارمنفی روزنامه  در اصل  وي. باشد نبرده
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و   انتقـادي   کاریکاتورهـاي . دهـد  و انتقاد قرار می  حمله  دهند آماج می سوق  تباهی  سمت  کشور را به  اعتقاد وي  به  را که  سیسیا
  خـاطرکرده  هنـد را آزرده   گـذاري  و قـانون   اجرایـی   ، بارهـا مسـؤوالن   وي  گزنـدة   و مقـاالت   نامه هفته  جلد این  هجوآمیز پشت

از   حاضر نیسـت   وجه هیچ به  که  است  باك بی  نگاري روزنامه  اما وي. اند کرده آمیز متهم تحریک  مطالب  نوشتن  هاو را ب  که طوري به
  .بردارد خود دست  باورها و اعتقادات

  سایر نقـاط  نادو در  تامیل  بر ایالت دارد و عالوه  بسیاري  خوانندگان  کرده اقشار تحصیل  در میان  تامیل  ادواري  نشریات  گرچه
  انحطـاط   ها رو بـه  آن  و محتواي  تامیلی  ادواري  و استاندارد نشریات  دارند، اما کیفیت  از هند نیز خوانندگانی  خارج  هند و حتی

ن.  کی.  است  پیدا کرده  تجاري  و حالت  نهاده تـامیلی   ادواري  نشریات  انحطاط  ، در تشریح تامیل  سرشناس نویسندة  سوبرامانیام.  ا  
  :نویسد می

  مـردم   ناآگـاهی   ، سـینما نیـز بـه    راه  هستند و در این  و فرهنگ  دانش  به  تامیل  مردم  توجهی و بی  اعتنایی بی  عامل  تامیلی  نشریات 
  هایشان در نوشته  کهکنند، بل  خود جلب  سمت  و روشنفکر را به  کرده اند افراد تحصیل تنها نتوانسته نه  نشریات  این.  است کرده کمک
و   فرهنـگ   کـردن   تهی  خود که  رسالت  اند در انجام انتشار یافته 1984  از سال  پس  که  نشریاتی. کنند می  را تبلیغ  مایگی و بی  ابتذال
  مفیـد، از هـیچ    مطالـب خـود از    خواننـدگان   داشـتن  دور نگـه   براي  نشریات  این. اند بوده  نادو باشد، موفق  تامیل  از ادبیات  آگاهی

  .اعتنا بارآورند و بی  میل بی  و دانش  علم  به  را نسبت  تامیل  اند مردم و توانسته  نداشته  دریغ  کوششی
  

  افـزایش  1984  در سال  نشریه 892  به 1983  در سال  نشریه 835از   تامیلی  تعداد نشریات  مطبوعات  ثبت  مؤسسۀ  ارقام  براساس
نـادو    در تامیـل   روزنامـه  108  تامیل  روزنامۀ 113  از مجموع. شوند منتشر می  روزانه  صورت مورد به 113تعداد   از این  که  یافت

  در میـان . تیـراژ دارد   صـدهزار نسـخه   از یـک   بیش  که  است  اي تنها روزنامه)  مادوراي  چاپ(   دینامانی   روزنامۀ. شود منتشر می
و   متوسـط   روزنامـۀ  16،  بزرگ  روزنامۀ  سه 1984  در سال. قرار دارد  اول  در رتبۀ  نسخه 972/59با    ومودامک   نامۀ ، هفته مجالت

  .شد منتشر می  تامیلی  زبان  به  کوچک  روزنامۀ 21
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  ها صدساله

  
  امریتا بازار پاتریکا 
  تحت   تریبیونو   هندو  ، امریتا بازار پاتریکا    روزنامۀ سه. شود تشرمیمن  سابقه  قرن از یک  با بیش  روزنامه در هند پنج  اکنون هم 

هـا   انگلیسـی   سـردبیري   و تحت  در مالکیت   استیتسمنو   تایمز آو ایندیا    قراردارد و دو روزنامۀ  هندیان  و سردبیري   مالکیت
خـود در رشـد و     نوبۀ به  هریک  روزنامه پنج  این. شد  سپرده  هندیان  ها نیز به آن  ادارة  تدریج هند به  از آزادي  پس  قرار داشتند که

در   گرایی ملی  حس  در ایجاد و تقویت  هندیان  مالکیت  تحت  هاي روزنامه. داشتند چشمگیري  در هند نقش  نگاري روزنامه  تحول
  .اند داشته  سزایی به  سهم  سرزمین  این  رهایی  در راه  هند و مبارزه

را   روزنامـه   ایـن  1920  در سـال   لنـین .  اسـت   هنـدیان   مالکیـت   تحـت   روزنامـۀ   تـرین  قدیمی امریتا بازار پاتریکا    زنامۀرو
امریتا بـازار در    در روستاي  نامه هفته  صورت به 1868  سال  در فوریۀ  نشریه  این. کرد  توصیف "هند  گراي ملی  نشریۀ  معتبرترین"

از   حمایـت   را چهـاربرادر بـراي    نشـریه   ایـن . ، منتشرشد است  بنگالدش  از خاك  جزئی  اکنون  ، که بنگال  لتجِسور در ایا  بخش
بازار امریتا     روزنامۀ  گذاران پایه  در میان  سیسیر کومار، که. کردند  گذاري پایه  انگلیسی  داران استثمار مزرعه  دهقانانِ تحت  آرمان

  . داشت  را برعهده  آن  برخوردار بود، سردبیري  تري تبار بیشو اع  پاتریکا از شهرت
  فقیـر و رنـج    هـاي  تـوده   سرکوب  به  بود که  بیگانه  حکام  سیسیر کومار علیه  امان بی  مبارزة  حکایتپاتریکا     نامۀ هفته  داستان

  انگلیسی  نامۀ هفته  صورت جا به و در آن  یافت انتقال  تهکلک  به 1871  در سال  انتشار آن  محل. بودند گماشته هند همت  مردم  کشیدة
  مـردم   در میـان   و نفـوذ و اعتبـار آن    نشـریه   ایـن   ضد دولتی  مشی خط.  پرداخت  مختلف  هاي انتشار اخبار و دیدگاه  به  و بنگالی

  در سـال   زبـان  بـومی   مطبوعـات   قانون  ز تصویبا  شود، اما قبل وارد عمل  زبان بومی  مطبوعات  علیه  لرد لیتون  شد تا دولت سبب
را  پاتریکـا     ادارة  رسماً مسؤولیت  تیالك  که  و هنگامی) بود  شده  تدوینپاتریکا     نامۀ هفته  شود عمدتاً علیه می  گفته  که( 1878

  از قـانون   ناشـی   هـاي  از محـدودیت   ترتیـب  این بهشد و  تبدیل  زبان انگلیسی  نامۀ هفته  یک  به  ناگهان  نشریه  بود، این گرفته برعهده
  .در برد به  سالم جان  مطبوعات
  دولـت . شـد  مـی  محسـوب   دردسر همیشگی یک  دولت  براي  مردم  خود در میان  تیراژ و محبوبیت  پاتریکا با افزایش  نامۀ هفته

در  پاتریکـا     نشـریۀ . کـرد  مقاومت  حکومت  تمهیدات  ر تمامیشد، اما سیسیر کومار در براب متوسل  حیل  انواع  به  آن  تطمیع  براي
ابعـاد   1885  در سـال   ملـی   کنگـرة   بـا تشـکیل    گرا کـه  ملی  جنبش  در خدمت  طور کامل شد و به تبدیل  روزنامه  به 1891  فوریۀ

  . بود قرارگرفت خود گرفته به  جدیدي
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در مورد کشمیر،   انگلیس  خارجۀ  وزارت  سند سرّي  هند، با انتشار یک  ندار کل، فرما لرد لندزداون  در زمانپاتریکا     روزنامۀ
  و اطالعـات   اسناد رسـمی   از افشاي  جلوگیري  شد و براي  دولتی  مقامات  نگرانی  موجب  افشاگري  این. برپا کرد  بزرگی  جنجال

  .شود باید قبالً مجوز دریافت می  اسناد و اطالعات  گونه شار اینانت  براي  آن  براساس  رساندند که تصویب به  ، قانونی غیرعلنی
  هـاي  و حرفـه   مشـاغل   امور کشور و واگذاري  در ادارة  تر آنان بیش  دادن هند، شرکت  مردم  حقوق  احقاق  سیسیر کومار براي

  وي.  انـداخت   راه بـه   اقتصادي  کشی و بهره  مدنی  هاي آزادي  محدودکردن  علیه  شدیدي  مبارزة  وي. کرد می  مبارزه  آنان  تر به مهم
  در بیداري  چشمگیري  او نقش. امور کشور شد  در ادارة  آنان  شدن سهیم  هند جهت  مردم  براي  قانونی  نهادهاي  خواستار تأسیس

  گـذاري  هند باشد، پایـه   سیاسی  ادیۀاتح  شاید نخستین  را، که "هند  سراسري  اتحادیۀ" 1875  و در سال  هند داشت  مردم  سیاسی
 1897  در سـال   تیالك  که هنگامی. داشتند  گانگادار تیالك  بال  به  شدیدي  دلبستگی  گوش لعل موتی  سیسیر کومار و برادرش. کرد
را   از تـیالك   دفـاع   زینـۀ ه  در کلکتـه   اعانـه   آوري دوبرادر بـا جمـع    شد، این کشیده  محاکمه و به  بازداشت  مردم  تحریک  اتهام  به

  قاضـی   یک  و توسط  بازداشت   کساري   آمیز در روزنامۀ تحریک  مطالب  نوشتن  اتهام  باردیگر به  تیالك  که  هنگامی. کردند تأمین
  : نوشتبود  گرفته را برعهده پاتریکا    سردبیري  برادرش  جاي  به  که  گوش لعل شد، موتی محکوم  حبس  سال شش  به  هندي

  شـخص   را نیز ندارد بـه   تیالك  هاي بند کفش  بستن  لیاقت  حتی  که) »داور»  قاضی(  خانمان بی  پارسی  قاضی یک  که  است مضحک 
  .دهد می  دوستی وطن  درس  است  پرستی مظهر میهن  که کسی  دارد و به روامی  حرمتی بی  تیالك  چون  محترمی

  

رزنبارها ل پاتریکا    روزنامۀ . کـرد  ، آزرد و خشمگین هند را برانگیخت  مردم  نفرت  بنگال  با تقسیم  هند، را که  ، فرماندار کل رد کُ
فرمانـدار متکبـر و   . منجرشد  سراسر هند را دربرگرفت  سرکش  آتشی  چون  که  همکاري  عدم  جنبش  گیري شکل  به  بنگال  تقسیم

   روزنامـۀ . کـرد  متهم  و دروغگویی  صداقت  عدم  هند را به  مردم  کلکته  ود در دانشگاهخ  سخنرانی  بار در خالل یک  از خودراضی
رزن  و ادعاي  اتهام  به  اي گزنده  با لحن پاتریکا  او   از کتـاب   کـذبی   ، مطالـب  کُـرزن   خود به  در جوابیۀپاتریکا  .  داد  پاسخ  لرد کُ
  کـره   بـا وزیـر امـور خارجـه      در مصـاحبه   اش شخصـی   هـاي  و سایر تمـاس   سخنان  در متن  وي  کرد، که  خاور دور نقل  دربارة
رزن  استعفاي  در پی» . است  این  نه  ، بازي است  نئین  خانۀ  تو را که«:  هند نوشت  فرماندار کل  به  خطابپاتریکا .  بود کرده عنوان   کُ
  : نوشتپاتریکا     روزنامۀ 1905  در سال

رزن    آورد، خـوش  شـمار مـی   بـه   برخوردار بود و خود را فرد مهمی  اي العاده فوق  از اختیارات  و خودنما که  تجربه بی  وان، ج لرد کُ
  .بود  مستعجل  اش دولت  درخشید، ولی

  

  هزار روپیه پنجشد  خواستهپاتریکا     روزنامۀ  از مسؤول 1913  در سال. بود 1910  سال  مطبوعات  قانون  از قربانیان  یکی پاتریکا 
  با شـجاعت   وي. شد کشیده محاکمه به  آمیزي تحریک  مقالۀ  نوشتن  اتهام  به  روزنامه  سردبیر این  گوش لعل موتی. کند پرداخت  وثیقه
  .شد تبرئه  کرد و سرانجام  از خود دفاع  در دادگاه  تمام

 پاتریکا    ، روزنامۀ ناسیولیستی  هاي فعالیت  اتهام  به  کلکته  کدةدانش  دیگر از دانشجویان  و گروهی  بوسه  سوباش  اخراج  در پی
  .وادارکند  اخراجی  مجدد دانشجویان  پذیرش  را به  مسؤولین  و توانست  ها برخاست از آن  حمایت  به

  و دومـی   افراطـی   فردي  یسیاس  هاي دیدگاه  از لحاظ  اولی  که  نگار رقیب ، دو روزنامه بانرجی  و سورندرانات  گوش لعل موتی
  .کردند می خود با یکدیگر مجادله  هاي روزنامه  در ستون  رو بود، اغلب میانه  نگاري روزنامه

  همان  ، یعنی پرداخت  دولت  انتقاد از بودجۀ  به  سلطنتی  گذاري قانون  شوراي  هندي  از اعضاي  بار یکی اولین  براي  که  هنگامی
  : نوشت پاتریکا    داد، روزنامۀ انجام 1902  در سال  گوکهاله  که  کاري

  از الیحۀ  و واهمه  ترس  شورا آشکارا و بدون  این  هندي  از اعضاي  برخی  که  خود دیدیم چشم و به  خود رسیدیم آرزوي به  سرانجام 
برخوردار   الزم  شورا از توانایی  هندي  اعضاي  وقتی.  است نیافته تحقق  از زمان  برهه  ما تا این  خواست  ولی. انتقادکردند  دولت  مالی
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  انگلیس  فرمانروایی  بار در تاریخ اولین. بودند  محروم  الزم  را پیداکردند از توان  الزم  شهامت  را نداشتند و وقتی  الزم  بودند شهامت
  کـه   است  را داشته  شهامت  این  ، بلکه برداشته  پرده  ولتد  موجود در اظهارات  هاي تنها از سفسطه  نه  فردهندي یک  که  بر هند است

  اند و در انجـام  خود مسؤول  مردم  شورا در قبال  هندي  اعضاي  داد که  نشان  گوکهاله  آقاي. کند افشاگري  پوشی پرده  گونه هیچ  بدون
  .بیندیشند  مردم  جز منافع  چیز دیگري  نباید به  مسؤولیت  این

  

.  داشت  مهمی  او بود، نقش  سرسخت  سیاسی  مخالف  که  رو بود و تیالك میانه  رهبري  که  گوکهاله  دادن  در آشتی  گوش لعل موتی
  تشـکیل   متحـدي   خود را کنارگذارند و کنگـرة   کرد تا دشمنی ها توصیه آن  بود به  و تیالك  گوکهاله  مشترك  دوست  که  لعل موتی
  : نوشت  گوکهاله  به  اي در نامه 1914  لدر نوامبر سا  وي. دهند

یکدیگر را بفشارید و همانند دو برادر یکـدیگر    تا دست  خواهم می  از شما و تیالك  من... . گریند می  میهن  مام  حال  به  هایم چشم 
  قـدر بـا گذشـت    باشـد آن   هـم   کدورتی اگر  که  دانم می  را هم  این. با او ندارید  شما خصومتی  که  دانم می  من. بگیرید را در آغوش

  ایجـاد آشـتی    قرارداریـد بـراي    تـري  مناسـب   شـما در موقعیـت    جـا کـه   از آن. او را عفوکنیـد   حسـاس   مرحلۀ  در این  هستید که
  کـه   دارم میناناط  اما من. خواهندکرد و شما را تحسین  او را سرزنش  کند مردم  با شما خودداري  از آشتی  اگر تیالك. شوید قدم پیش

باید   که  است  ماراتی  پرستی و میهن  درایت  اکنون. اند شده فسیل  بنگالی  رهبران  اصطالح  به  اکنون. خواهدکرد شما را درك  او انگیزة
  .هند امیدوار بود  نجات  به  توان بدهید می هم اتحاد به  دست  اگر شما و تیالك. دهد  کشور را نجات

  

  و زیرکـی   ، خوشرویی از شفقت  اي آمیزه  سفید که  ریش  با انبوهی  قامت  و راست  الغر اندام  مردي»  صورت را به  گوش لعل موتی
بـود   چنان  داشت را ابرازمی  آن  هرازگاهی  وي  که  انگلیس  پادشاه  به  وي  وفاداري  شدت. اند کرده  توصیف» بخشید او می  چهره  به
  ایـن «:  نوشت  مدرس  کنگرة  پیرامون  اي در مقاله 1887  در سال  وي. کرد می را سرافکنده  ناصر در انگلیسع  ترین طلب سلطنت  که

  از جنـبش   مـدرس   مقـیم   اروپاییان  ، جامعۀ در مجموع» . است  خود کرده  فرماندار و زمامدار واقعی  را شیفتۀ  مدرس  مردم  کنگره
  ، نظیر کنگرة سیاسی  ارگان  وجود یک«: نویسد می  مقاله  این  در ادامۀ  گوش لعل. کردند مایتح  اصیل  هاي همانند انگلیسی  مدرس

  انگلـیس   پادشـاه   بـه   تیالك  عمیق  وفاداري» .کند می  بر هند را توجیه  انگلیس  فرمانروایی  و ادامۀ  حضور همیشگی  ، در واقع ملی
و   هند، فرماندار بنگـال   فرماندار کل  علیهپاتریکا     خود را در روزنامۀ  انتقادي  یز مقاالتت  لبۀ  شد که نمی  از آن  مانع  حال درعین

  انگلیسـی   زمامـداران   فزاینـدة   و خشم  شدید مردم  با استقبال  بیگانه  حکام  علیه  وي  حمالت. نکند متوجه  انگلیسی  سایر مقامات
  .بود همراه

  گـوش  لعـل  شد، مـوتی  متهم  بیگانه  اربابان  به  خدمتی خوش  به  تیالك  آن  در خالل  که  رتسو  کنگرة  و شکست  جنجال  درپی
  راش  خـود بـا انتخـاب     کند و از مخالفـت  ها عذرخواهی از آن  طور کتبی به  اش مخالفان  رضایت  جلب  را متقاعدکرد تا براي  وي

  مخـالف   هـاي  جنـاح   را در بـین   و اغماض  گذشت  روحیۀ  توانست  گوش لعل موتی. بردارد دست  کنگره  ریاست  به  گوش  بهاري
  را بـه   تـیالك   شخصـاً نامـۀ    گـوش  لعـل  مـوتی . نکرد دریغ  کوششی از هیچ  کنگره  و یکپارچگی  وحدت  حفظ  براي  وي. کند زنده

  .ندادند نشان  خوش روي  وجه هیچ همهتا ب  شاه  فیروزه  رهبري  به  تیالك  کرد، اما مخالفان رو تسلیم میانه  رهبران
  : نوشت   استیتسمن  ، روزنامۀ درگذشت 1922  در سپتامبر سال  گوش لعل موتی  که  هنگامی

از   قـرن  از نـیم   بیش  مدتی  وي. داد خود را ازدست  هاي شخصیت  ترین از برجسته  یکی  بنگال  ، سرزمین گوش لعل بابوموتی  با مرگ 
  حکـام   علیـه   و مبارزه  تبلیغ  براي  و رویداد کوچکی  از هر حادثه  وي.  گرفت انتقام  و نژاد انگلیسی  د از حکومتخو  روزنامۀ  طریق
  اکثـر مـردم    وي  گرچـه . داد نمی خود راه به  تردیدي هیچ  مردم  نیز خیالی  و گاهی  واقعی  مصائب  کرد و در انعکاس می استفاده  بیگانه

  وي. بـود   بازگذاشته  از افراد انگلیسی  بابرخی  دوستی  براي  گرمی  خود گوشۀ  ، اما در قلب دانست می  آشام خون  را افرادي  انگلیس
  شـایانی   خـدمات   توانست نبود، می  داشت از انگلیسی  و نشانی  نام  از هرآنچه  آمیزش و اگر تنفر تعصب  داشت  بسیار لطیف  روحی
  .دهد انجام  و هندي  ونژاد انگلیسید  میان  ایجاد تفاهم  براي
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، بـا   حمایت همین  دلیل و به  داشت  اي ارزنده  نقش  گاندي  رهبري  هند به  بخش رهایی  جنبش  در پیشبرد اهداف پاتریکا    روزنامۀ
  بود در سـال  شده سپرده 1913  لدر سا  که  روزنامه  این  اي هزار روپیه پنج  وثیقۀ. رو شد روبه  انگلیسی  حکام  سرکوبگرانۀ  اقدامات

از مـا    و آزادي  زنـدگی   کـه   تا زمانی«:  نوشتپاتریکا     روزنامۀ. شد مطالبه  هزار روپیه ده  مبلغ  به  جدیدي  وثیقۀ. شد  ضبط 1919
بـاردیگر    آن  وثیقـۀ   ريهمکا  عدم  جنبش  و در خالل 1932  در سال» .داد خواهیم خود ادامه  مبارزة  به  گذشته  نشود، همچون دریغ

  ، سـردبیر ایـن  )پسر سیسیر کومار(  گوش  بعد توشار کانتی  سال  سه. شد مطالبه  هزار روپیه شش  مبلغ  به  جدیدي  و سپردة  توقیف
  .شد و زندانی  و افترا محاکمه  تهمت  اتهام  ، به روزنامه

  اقـوام   میـان   ایجـاد تفـاهم    هنـد بـراي    و دیگر نقاط  در کلکته  یقوم  هاي خشونت  روزهاي  ترین در تاریک پاتریکا    روزنامۀ
  سـه   مـدت   و ابراز تأسف  اعتراض  نشانۀ  به پاتریکا    ، روزنامۀ در کلکته 1946  سال  کشتار عظیم  در ماجراي. کرد مبارزه  مختلف

  آسمان  گرچه«:  نوشت  روزنامه  ، این1947  اوت 15ر هند د  آزادي  صبح  با دمیدن.  گذاشت خود را خالی  هاي سرمقاله  روز ستون
  خـود نوشـته    محبـوب   در مـورد روزنامـۀ    آن  از هواداران  یکی» .خواهدکرد  و خورشید نورافشانی  سرزده  ، اما سپیده است  ابري
  : است

  متعهد و پاسـدار حـریم   نگاري مظهر روزنامه قراردارد و  مردم  در خدمت  همچنان  انتشار آن  از زمان  سال 117  با گذشت پاتریکا  
  شـدت  بـه   طلبـی  و تجزیـه   گرایـی  قـوم   در برابـر هرنـوع    همیشه  و چون  است  (Secularism)  گریزي و دین  و دموکراسی  استقالل
  .کند می مقاومت

  
  هندو 
  بـه   از آنـان   دو تن. کردند  را تأسیس هندو    نشریۀ 1878سپتامبر  20بودند در   ساله تا سی  بیست  بین  همگی  که  مردجوان شش 

م.  جی  نام روزنامـه   بـه  1889  بود و در سـال   ابتدا هفتگیهندو  ماندند،   باقی  نشریه  ویراراگاوا چاریِر در این.  سوبرامانیا آیر و ا  
  بودند کـه   (Triplicane Literary Society) " تریپلیکین  ادبی  انجمن"  از اعضاي  همگیهندو     روزنامۀ  گذاران بنیان. شد  تبدیل

. بـود   کـرده  خود جلـب  را به  مدرس  برگزیدة  هاي از شخصیت  بود و بسیاري  اجتماعی  و مسائل  سیاسی  هاي بحث  براي  مجمعی
ر  (آیر   موتو سوامی.  یت  از انتصاب  انگلیسیان  مالکیت  تحت  هاي روزنامه  بود که  ، انتقادي نشریه  انتشار این  اصلی  علت بعدها سـ

  .آوردند عمل به  مدرس  عالی  دادگاه  قاضی  سمت  به) آیر  موتو سوامی
  : است  ماجرا نوشته  سوبرامانیا آیر در مورد این   
را   ار انتشـار آن کـ   وقتـی .  را منتشـرکنیم هنـدو      نشـریۀ   گـرفتیم   ، تصمیم باشیم  عدالتی بی  شاهد این  توانستیم نمی  نفر که ما شش 

  جـا کـه   از آن.  نداشـتیم   مربوطـه   هاي و هزینه  آن  ادارة  ، چگونگی از انتشار روزنامه  ناشی  هاي از مسؤولیت اطالعی  هیچ  آغازکردیم
  . رساندیم  چاپ را به  از نشریه  نسخه 80  مبلغ  و با همین  کردیم  قرض  حدود دو روپیه  ، مبلغی نداشتیم  از ما پولی  یک هیچ

  

  : خود نوشت  سرمقالۀ  در اولین هندو    نشریۀ
  ایـم  خـود اختیـار کـرده     مـا بـراي    که  اصولی... . بود  کار خواهیم کند، محافظه می  کشور ایجاب  ملی  و پیشرفت  منافع  جا که تا آن 

  بـومی   مـردم   احساسـات   صحیح  خود، انعکاس  نهموطنا  میان  و تفاهم  هماهنگی  ما تقویت  دائمی  هدف.  است  طرفی و بی  عدالت
  .خواهد بود  شوندگان و حکومت  کنندگان حکومت  بین  کشور و ایجاد اعتماد متقابل
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  بـانفوذ بـراي    هـاي  و جرگه  بود و تعداد محافل  و رکود فکري  در رخوت  مدرس  در ایالت  ، افکارعمومیهندو در آغاز انتشار  
  ، کـه  چانـدرا پـال    پـین  بـی .  یافت محبوبیت  سرعت خال را پر کرد و به  اینهندو     نشریۀ. بود  بسیار اندك  مردم  مصائب  انعکاس
  : نوشت  نشریه  در مورد این 1881  بود، در سال  خبرنگار هندو در کلکته  زمانی

خـاطر و   رضـایت   قصـد مـا جلـب   .  اسـت  ردهآو دسـت  بـه   مـدرس   در ایالـت   اي العاده و اعتبار فوق  قدرت هندو    که  شدم متوجه 
شـد   امر سبب همین. کشور بود  ملی  وحدت  در راه  ما تالش  تنها هدف  هند نبود، بلکه  جامعۀ  کردة اقشار تحصیل  خواست برآوردن

  .ر سراسر هند مقدورنبودد  کار، انتشار آن  در اوایل  شود، گرچه تبدیل  سراسري  اي نشریه  انتشار به  ابتداي  از همانهندو   تا  
  

از   حکـومتی   مقامات  و سوءاستفادة  خالف  اقدامات  افشاي  درگیرشد و به  حکومتی  بدو انتشار با دستگاه  از همان هندو    نشریۀ
  حکومـت   بـه   شدت ، به زمان  آن  گراي ملی  باورها و طرز تفکر رهبران  در راستاي  روزنامه  این.  خود پرداخت  و اختیارات  قدرت

  حکـومتی   کـارگزاران   قـانون   خـالف   و اقـدامات   از عملکرد نادرست  حکومتی  با تشکیالت  آن  وفادار بود و کشمکش  انگلیس
برقرارکردنـد و سـوبرامانیا در     با کنگره  بسیار نزدیکی  آغاز کار ارتباط  سوبرامانیا آیر از همان  و سردبیر آن هندو .  شد می  ناشی

بعـد از    حتـی   نزدیک  ارتباط  این.  داشت مهمی نقش  در بمبئی 1885  در سال  ملی  کنگرة  اجالس  نخستین  قطعنامۀ  اولین  تصویب
  بـزرگ   طلبی کرد، اصالح می تدریس  در دانشگاه  نگاري روزنامه  حرفۀ  به  آوردن از روي  پیش  ، که وي.  یافت هند نیز ادامه  استقالل

  خود جلوتر بود و سرسـختی   از زمان  مراتب  به  وي.  کار گرفت خود به  هاي دیدگاه  تبلیغ  را براي هندو    نشریۀ  يها بود و ستون
.  سـی .  گرفـت   کنـاره   از سردبیري 1898  منجر شد و ناگزیر در سال  نشریه  شدید تیراژ این  کاهش  ، به هایش دیدگاه  در بیان  وي
  : است  گفته  وي در مورد  چینتامالی.  واي

  هـاي  دیـدگاه   کبیـر بـود کـه     طلبـی  اصـالح   ، بلکـه  بزرگ  نگاري تنها روزنامه  نه  وي. بود  نگار عصر خویش روزنامه  ترین او بزرگ 
  .جلوتر بود  اش حیات  از زمان  صدسال تقریباً یک  اش انقالبی

  

  .کرد  توصیف»  در مدرس  هندي  نگاري مهروزنا  خالق«از سوبرامانیا او را   در تجلیلهندو     روزنامۀ
  را برعهـده   آن  کرد و خـود سـردبیري   را خریداريهندو     کاستوریرانگا اینگار روزنامۀ.  اس  نام  به  حقوقدانی 1905  در سال

  و تقویـت   چاپ  ضعیتکرد و با بهبود و را دگرگون  روزنامه  تشکیالت  سال یک  ظرف. بود  و الیق  بسیار فعال  فردي  وي.  گرفت
   روزنامـۀ   سـردبیري   ، را بـه  رانگا سوامی.  خود، اس  اینگار برادرزادة. بخشید  را سروسامان  آن  مالی  ، موقعیت آن  خبري  سرویس

  ايرا بـر   فراوانـی   شـد خواننـدگان   مـی  نوشته  احساسات  و در اوج  با قدرت  سردبیر جدید که  هاي کرد و سرمقاله منصوبهندو 
  خودفروختـه   رهبـران   ها با عنـوان  از آن  وي  روها، که میانه.  پرداخت می مقابله  خود به  با مخالفان  شدت به  وي. کرد جلب  روزنامه
  دریافـت   خود در مقابل  دوستان  ترك رو را به میانه  رهبران  وي. قرار داشتندهندو     روزنامۀ  و انتقادات  حمالت  کرد، آماج یادمی
در   در پنجـاب   دولتـی   نیروهـاي   سـرکوبگرانۀ   در مورد اقدامات  وي  شدیداللحن  هاي سرمقاله. کرد متهم  طال یا مدال  مشت  یک
  مطالبـه   وثیقـه   عنـوان  بههندو     از روزنامۀ  دوهزار روپیه  ، مبلغ مطبوعات  قانون  با استناد به  محلی  شد تا دولت سبب 1919  سال
  هـاي  بازدیـد ازجبهـه    جرایـد هنـد بـراي     سـردبیران هیئـت  بـا    همـراه  هنـدو     سـردبیر روزنامـۀ    بـا آنکـه   1918  الدر س. کند

  در قبـال   مغرضـانه   هـاي  انتشار اخبـار و دیـدگاه    اتهام  به  انگلیس  به  روزنامه  برد، ورود این سرمی به  در انگلیس  اول جهانی جنگ
در  هنـدو     روزنامـۀ   ناخوشـایند کـه    مقاالت  برخی  چاپ  علت به 1923  دار حیدرآباد نیز در سالفرمان. شد  اعالم  ، ممنوع جنگ

  .کرد اعالم را در قلمرو خود ممنوع  آن  بود، توزیع مورد حیدرآباد منتشرکرده
ـ  عـالوه   وي.  گرفـت   را برعهـده  هنـدو     روزنامۀ  اینگار سردبیري  رانگا سوامی.  اي 1928  در سال   ، وظیفـۀ  مسـؤولیت   راینب

در    حـزب   ایـن   برجسـتۀ   از اعضـاي   هند و یکی  ملی  دبیر کنگرة  سال  چندین  مدت. دارشد را نیز عهده  ملی  در کنگرة  عضویت
  .بود   مرکزي  گذاري قانون  مجمع

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  15875- 6597: صندوق پستی 11خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  asanhe.orgrEmail:info@          neh.orgwww.rasa        88730477: دورنگار 88730413، 88735439: تلفن

189 

در   کـه   بوسـه   ها سـوبهاس  آن  در میان  بود که گرفته خدمت از هند به  را در خارج  اي بسیار ورزیده  خبرنگارانهندو     روزنامۀ
  تـري  بـیش   مسـتقر بـود از شـهرت     اروپـایی   هـاي  دیگـر از پایتخـت    در یکـی   کـه   کریشـنامنون .  کی.  کرد و وي می فعالیت  وین

  .برخورداربودند
و   گرفـت  را برعهده هندو    روزنامۀ  سردبیري 1934  در سال  سرینیواسان  کاستوري  اینگار، پسرش  رانگا سوامی  از مرگ  پس
هنـدو      روزنامـۀ   طالیـی   دوران  سرینیواسـان   سـردبیري   زمـان . کـرد  وظیفه انجام  سمت  ، در این1959  در سال  اش مرگ  تا زمان

در   کـه تنهـا در هنـد، بل    و نـه   گرفت خود پیشی  از سایر رقباي  روزنامه  این  بود که  وي  مدیریت  شود، زیرا در طول می محسوب
  بادرایـت   مشـاوري   عنـوان  ، اما به نداشت  فعالی  مشارکت  سیاسی  در مسائل  سرینیواسان  گرچه. کرد و اعتبار کسب  شهرت  جهان

  . پرداخت می  میانجیگري  به  و دولت  کنگره  نیز بین  داد و گاهی قرارمی  کنگره  را در اختیار رهبران  الزم  رهنمودهاي
  کتـاب   ایـن   پیشـین   هـاي  از فصـل   در یکـی   کـه   گونـه  هنـدو، همـان    بـا مطبوعـات    بیگانه  شدید حکام  ییرویارو  در خالل

  عـدم   با جنبش  سویی در هم  ضروري  شد و در مواقع تبدیل  مطبوعات  از حقوق  پاسداري  قهرمان  به  ، سرینیواسان کردیم یادآوري
از  بـیش   را کـه  هنـدو     روزنامـۀ   اول  صـفحۀ  1958  در سـال   وي. ورزید نمی دریغ  یاقدام  از هیچ  بیگانگان  با حکومت  همکاري
  اش برادرزادگـان   سرینیواسـان   از مـرگ   پـس . کرد اخبار تبدیل  صفحۀ  به  داشت اختصاص  تبلیغاتی  هاي آگهی  چاپ به  هشتادسال

  .گرفتند عهدهرا برهندو    روزنامۀ  ادارة  کاستورتی.  و جی  ناراسیمهام.  جی
در   بـود کـه    هنـدي   روزنامۀ  اولین  روزنامه  این. هند قراردارد  مطبوعات  اول  ها در ردیف از زمینه  در بسیاري هندو    روزنامۀ

  در سـال   روزنامـه   ایـن . دایرکـرد   هوایی  ونقل حمل  شبکه  کشور یک  نقاط  خود در دورترین  هاي نسخه  توزیع  براي 1963  سال
  در کوایمباتور و بعـدها در بنگلـور و مـادوراي     زمان انتشار هم  به  تصویري  مخابرة  از سیستم  بار با استفاده اولین  نیز براي 1969

  را بـراي   (Phototype Setting) "  تصـویري   حروفچینی "  بود که  هندي  نشریۀ  اولینهندو     ، روزنامۀ براین عالوه. کرد مبادرت
  . گرفت خدمت به  مهروزنا  چاپ

  پـیش  هنـدو     روزنامۀ. زد  (Sportstar)استار  اسپورت  نام  به  ورزشی  نامۀ هفته انتشار یک به دست 1978  در سال  روزنامه  این
  لیـل د بـه  1968  در سـال   کـرد کـه   منتشـرمی   (Sports and Pastime)  اند پسـتایم  اسپورت  نام  به  دیگري  ورزشی  نامۀ هفته  از آن

  .شد متوقف  انتشار آن  کارگري  هاي ناآرامی
تصـاویر    شـود و حـاوي   بـار منتشـرمی   یک  هر دوهفته  که  (Frontline)  الین  فرانت   باعنوان  خبري  اي نشریه 1984  در سال

  .انتشار خود را آغازکردهندو    روزنامۀ  انتشاراتی  گروه  از سوي  است  خبري
  نشـریات   از بهتـرین   یکـی   عنـوان  بههندو     از روزنامۀ  غربی  و نویسندگان  نگاران از روزنامه  و بسیاري   تایمز لندن   روزنامۀ

  (World Press Achievement Award)" جهـان   مطبوعـات   دسـتاوردهاي "   جایزة 1968  در سال  روزنامه  این. اند یادکرده  جهان
  (American Newspaper Publishers' Association Foundation) "امریکـا   مطبوعـات   ناشـران   بنیـاد اتحادیـۀ  "  از سوي  را که

  کاسـتوري .  شد و جی  حذف  مدیر مسؤولی  ، سمت1977  در سال  ناراسیمهام.  جی  با مرگ. داد  خود اختصاص  شود به اعطا می
  از خـدمات   خـود، همـواره    انتشـار طـوالنی    در طی  روزنامه  این.  گرفت  را برعهده هندو    روزنامۀ  کامل  سردبیر کنترل  عنوان به

،  ، قابلیـت  صـحت   آن  سـرلوحۀ   کـه   اي نشریه  را به  امر آن  و همین  است برده بهره  نگاران روزنامه  و فداکارترین  از بهترین  گروهی
    بــه  تـوان  انـد مـی   داشـته   همکـاري   بــا آن  کـه   نگـارانی  روزنامـه   تـرین  از برجسـته .  اســت کـرده  تبـدیل   و اعتبـار اسـت    اطمینـان 

ن  از   در یکـی . شـد   بازنشسته 1957  در سال  صادقانه  خدمات  سال از سی  پس  کرد که  ارشد سردبیر اشاره  ، معاون راگونداسان.  ا
  .کرد خواهیم را مطرح  تري بیش  نگار جزئیات روزنامه  این  دربارة  کتاب  این  آتی  هاي فصل
  ایـن   مرامنامـۀ   عنـوان  ها بـه  از آن  توان می  کرد که را عنوان  نکاتی 1967  خود در سال  هاي از سرمقاله  در یکی هندو    زنامۀرو

  :یاد کرد  روزنامه
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  ما سخنگوي. یشداند می  ملی  مصالح  تنها به  که  است  و غیرحزبی  مستقل  اي نشریه هندو    روزنامۀ  که  کنیم  را روشن  نکته  باید این 
ها و تـدابیر از   برنامه  بین  ما همیشه.  ایم پرداخته  انتقاد از آن  به  باشیم  حاکم حزب  گوي مدیحه  از آنکه  شاید بیش.  نیستیم  حزبی هیچ
  برخـی   بودن  نامناسبیا   کفایتی بی  علیه  ما در اصل  انتقادهاي.  ایم شده  قائل  دیگر تفاوت  از سوي  ها و احزاب سو و شخصیت  یک

گیرد بر عملکـرد    دست امور را به  زمام  که  ما از هر حکومتی  و ارزیابی  است متمرکز بوده  حکومتی  مقامات  ها یا تصمیمات سیاست
  . آن  هاي ادعاها و حرف  خواهدبود نه متکی  حکومت  آن

  

  اقـدام   بایـد از هرگونـه    روزنامـه   آنکـه   اول. داند می را الزم  اساسی  اصل سه  ، تحقق مطبوعات  آزادي  تحقق  برايهندو     روزنامۀ
نبایـد در گـرو     مطبوعـات   آزادي. دهد نشان داري خود خویشتن  رسالت  در انجام  ورزد و در حد معقول  خودداري  قانون  خالف

،  اصـل   دومین. شود می گشوده  امور مطبوعات در  حکومت  دخالت  براي  مجوز انتشار راه  صدور مجوز انتشارباشد، زیرا از طریق
  اي خود را تا هر اندازه  ها بتوانند مخاطبان تا آن  است  حکومت  از سوي  مطبوعات  آزادانۀ  فعالیت  موجود از سر راه موانع برداشتن

  آن  عـام   معنـی   بـه   برخوردجامعـه   ةشود، نحو می ها محسوب آن  ترین مهم  در واقع  ، که اصل  سومین. دهند  خواهند افزایش می  که
  مطبوعات  نوعی به  ها هریک گروه  این. شود می را شامل  ها و دیگران آگهی  ، صاحبان کارگري  هاي ، اتحادیه سیاستمداران  که  است

. فشارها متقاعدکنند  گونه بر ایندر برا  تمکین  اند خود را به نیز نتوانسته  نشریات  ترین پاافتاده پیش  اند و حتی فشارگذاشته را تحت
  : نوشت  چنین  روزنامه  این

  از سـر راه   موانـع   برداشـتن   خـود را در جهـت    کشـور تـالش    کـالن   سیاست  که  خواهدیافت تحقق  تنها زمانی  مطبوعات  آزادي 
  .متمرکزکند  مطبوعات

  
   استیتسمن 
  برد هـرروز صـبح   سرمی به  از زندان  خارج  که  هند در مواقعی  آزادي  براي  مبارزه  روزهاي  نهرو در خالل  گویند جواهر لعل می 

  نشـریاتی   از جملـه   روزنامه  شد، این می  بار نهرو گرفتار آن هرچند یک  نیز که  کرد و در زندان می  را مطالعه   استیتسمن   روزنامۀ
 Simon)  " سـیمون   کمیسـیون "بـا    همکاري  هرگونه  گرایان ملی  که  هنگامی 1928  در سال.  گرفت قرارمی  در اختیار وي  بود که

Commission) گرایـان  از ملـی    استیتسـمن   کردنـد، روزنامـۀ   بود تحـریم  شده  اساسی قانون  اصالحات  دربارة  مأمور تحقیق  را که  
را   آن  هـاي  نسـخه   شـدن  کشیده  آتش  و به  وزنامهر  این  علیه  امر تبلیغ  کنند و همین همکاري  کمیسیون  این  تا با اعضاي  خواست

هنـد، از    ناسیونالیسـتی   جنـبش   برجسـتۀ   از رهبـران   یکی  عنوان نهرو، به  نشد که  از آن  مانع  تحوالت  گونه اما این.  داشت دنبال به
  : گفت  روزنامه  این  در اظهارنظر دربارة  وي. کند پوشی چشم  آن  هاي سرمقاله  مطالعۀ

.  اسـت   و معقوالنـه   هـا منطقـی   آن  هـاي  حرف  که  کنیم ، اما باید اذعان نباشیم موافق    استیتسمن   روزنامۀ  با گردانندگان  است ممکن 
نبایـد    وجـه  هـیچ  ، ما بـه  ، نه نه!  جالبی  سبک ، چه شیوایی  زبان  چه. اند کرده خود را مطرح  نظریات  اي استادانه  شیوة  ها با چه ببینید آن

  . بکشیم آتش را به  اي روزنامه  چنین
  

  : نوشت 1895  در سالهندو   روزنامۀ
  . نیست پوشیده  کس هند بر هیچ  مردم  از آرمان  روزنامه  این  و هواداري  است  پیشداوري  دور از هرگونه به  تنها روزنامۀ  استیتسمن 

  

  : گفت  چودروي.  نیراد سی. برد را باال می  و اعتبار آن  هند ارزش  مردم  از آرمان  در هواداري  روزنامه  این  مشی خط
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. دارد شباهت   ∗کاولی  مک  سبک  به  نگارش  زیباي  سبک  از لحاظ  بنگالی  زبان انگلیسی  هاي روزنامه  در میان    استیتسمن   روزنامۀ 
  . کنیم را مطالعه  روزنامه  خود این  انگلیسی  تقویت  کردند تا براي می ما توصیه  و اولیاي  معلمان

  
  ، از جملـه ) کـردیم   اشـاره   نکتـه   ایـن   و قـبالً بـه  (کـرد   گـذاري  را پایـه    استیتسـمن    روزنامـۀ  1875  در سـال   ، کـه  نایت  رابرت

امر او را   کرد و همین می  را تشویق  دولت  ها و اقدامات انتقاد از سیاست  باکینگهام  همانند سیلک  بود که  انگلیسی  نگاران روزنامه
  وقفـۀ  بـی   حمالت  ، را آماج گرایان ملی  ویژه هند، به  ، مردم از دولت  حمایت  ضمن  که  زبان انگلیسی  هاي روزنامه  از سایر صاحبان

  : نوشت  یید کنگرهدر تأ  وي. کرد استقبال 1885  در سال  ملی  کنگرة  از تأسیس  نایت  رابرت. کرد دادند متمایز می خود قرارمی
.  برخـود اسـت    حکومـت   چگـونگی   هنـد فراگیـري    مـردم   واقعی  پیشرفت  تنها راه  بداند که  امر را مسلم هند باید این  ملی  کنگرة 

  یواقعـ   پیشـرفت   کنـد بـه    تقویت  را در آنان  پذیري مسؤولیت  حس  که  حکومتی نظام از یک  برخورداري  تواند بدون نمی  ملتی هیچ
اما ... .  ایم یاددارد برقرارکرده بشر به  تاریخ  را که  حکومتی  شکل  ترین و نامناسب  بدترین  کاري ما در هند با ندانم  متأسفانه. یابد دست
واهندآمد خ خود فائق  و مشکالت  بر مصائب  هند نیز سرانجام  مردم  که  و ما باور و امید داریم  است فرارسیده  اصالحات  انجام  زمان

  گیـري  دارند تا با بهـره  ها وظیفه هند و انگلیسی فرهیختگان  تمامی  میان  و در این  خواهندیافت دست  آزادي  امریکا به  و همانند مردم
  قابل پایدار و  پیشرفت  گونه موجود در هند هیچ  حکومتی  نظام  تحت  را متقاعدکنند که  خود، زمامداران  و امکانات  قدرت  از تمامی
  مـردم   بر منـافع  عالوه  که  اصالحات  انجام  براي  ، بلکه نیست  انقالب  انداختن راه به  در پی  کنگره... .  نخواهدگرفت صورت  اطمینانی
  .»کند می دارد تالش حیاتی  نیز جنبۀ  انگلیس  منافع  هند براي

  

  . گفت  بدرود حیات 1890  در سال  نایت 
ن"  عنوان به  از آن  که   ناستیتسم   روزنامۀ    و   الیـق   سـردبیران   شـد، از خـدمات   مـی   بـرده   نـام  " شـرق   منچستر گاردی

  در یکـی . درگیرشد  بارها با حکومت  روزنامه  این. اند نهاده  برآن  خود تأثیر ژرفی  نوبۀ به  هریک  که  است برخورداربوده  اي شایسته
  مهـري  مورد بـی   که   استیتسمن   ، سردبیر روزنامۀ راتکلیف  ساموئل  نجات  ا از نفوذ خود برايناگزیرشد ت  موارد، گوکهاله  از این

  خـاطر انتشـار یادداشـت    بـه   روزنامـه   ایـن . آمد لرد مینتو پیش  فرمانروایی  در زمان  حادثه این. کند  بود استفاده قرارگرفته  حکومت
رزن  محرمانۀ و   دولتـی   هـاي  آگهـی   از دادن  کشور با خودداري  و وزارت  را برانگیخت  دولت  خشم ، بنگال  در مورد تقسیم  لرد کُ

  ، منشـی  اسـمیت   ، بـا دانلـپ   غائله این  به  دادن پایان  براي  گوکهاله. داد نشان واکنش  استیتسمن   دیگر در برابر افشاگري  لغو مزایاي
  وقـت   لـرد کُـرزن    کابینـۀ   از اعضـاي   یکـی   با آروندل  راتکلیف  نیز برايوگو کرد و او  و گفت  ، مالقات فرماندار کل  مخصوص

  .را لغوکرد  آن  علیه  ، تحریم نیز در مقابل  کرد و دولت کتباً عذرخواهی   استیتسمن،   مالقات  این  درپی.  گرفت  مالقات
  آمـاج    استیتسمن   خود بود روزنامۀ  هند در اوج  مردم  بخش رهایی  جنبش  که  و در دورانی 1939  سال  پرآشوب  در روزهاي

  : نوشت  وضعیت  این  در تشریح  جیمز کاولی.  قرارگرفت  گرایان ملی  حمالت
رآشوبی  دوران.  سوءقصد قرار گرفت  ، هدف روزنامه  ، سردبیر این سر آلفرد واتسون  انگلیسـی   کاالهاي  تحریم  جنبش  دامنۀ. بود  پ  

و شـمار    گذاشـت  مـی  برجـاي   سـنگینی   ساز تلفات دست  هاي ، بمب داشت  ادامه  وقفه ها بی گلوله  ، شلیک یافت می هر روز گسترش
از   حمایـت   عـدم   دلیـل  ظـاهراً بـه      استیتسمن  روزنامۀ. نبود  شمارش شد قابل می شکسته  آهنی  هاي میله  بر اثر ضربات  که  سرهایی

شـد   مـی   مـردم   احساسـات   برانگیختن  براي  خود عاملی  ها، که انگلیسی  توسط  آن  تملک  دلیل نیز به  و تا حدودي  گرایان ملی  آرمان
  . قرار گرفت  گرایان ملی  حمالت  هدف

                                                 
∗  Thomas Babington Macaulay )1859-1800 (یاستمدار و نویسندة بزرگ انگلیسی که معموالً در نشریۀ سEdinburgh Review از آثار اوست . نوشت مقاله می

  .ـ م) . مجلد 8در (، کلیات ‹تاریخ انگلستان، عوام روم باستا
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  نامـه روز  این.  کنیم یادمی  گرایی راست  عنوان به  از آن  ما امروزه  کرد که می را منعکس  نظرهایی 1920  در دهۀ   استیتسمن   روزنامۀ
  شکل  بهترین  خود را به  هاي تا سنّت  خواست می  از مردم  که  معنی  این  کار به محافظه. بود  لیبرال  اي ، نشریه کاري محافظه  در عین
  روزنامـه   ایـن . کـرد  مـی  خـود را بیـان    نظرهـاي   و تعصـب   پیشداوري  گونه هیچ  بدون  که  دلیل  این  به  کنند و لیبرال  حفظ  ممکن

هنـد    مقـیم   هـاي  انگلیسـی   جامعـۀ   و سـخنگوي   انگلیس  امپریالیسم  هند، ارگان  آزادي  و رزمندگان  گرایان از نظر ملی  هرحال به
  ایـن   هـاي  سرمقاله. نکند را مطالعه  آن  شد که می یافت  تر کسی کم  هندي  و مبارزان  گرایان ملی  ، در بین باوجوداین. شد قلمداد می

  .کرد می را منعکس  گوناگون  هاي از دیدگاه  وسیعی  طیف  روزنامه
. خشـنود نبـود    بابـت   هند آمد و از ایـن   به   استیتسمن  دستیار سردبیر روزنامۀ  عنوان به  ماگریج  ملکوم  بود که  دوره  در همین

  : است  خود آورده  هاي از نوشته  در یکی  وي
هنـد    ناسیونالیسـتی   جنـبش   و کیـف   از کـم   با آنکه... .  ام گرفته جاي  باطل  در اردوي  که  کنم می احساس.  آمدم هند می  باید به نمی 

  . کنم را مطالعه  کنگره  به  وابسته  هاي روزنامه  که  افتم می  صرافت  این  به  ، اما در مواقعی آگاهم
  

رث  همراه  ماگریج  ملکوم . کـرد  می زندگی  قرارداشت  دفتر روزنامه  باالي  در طبقۀ  که  ارتمانی، در آپ روزنامه  ، سردبیر این با وردزوِ
  وپـرورش  در آمـوزش   از خدمت  پس  که  وي.  است  انگلیس  بزرگ  از شعراي  وردزورث  ویلیام  کرد از اعقاب ادعامی  وردزورث

  و معتقـدبود از طریـق    داشـت   کامالً لیبرالـی   هاي یدگاهد  بود که  و فربهی  قامت  بود، مرد کوتاه  آورده روي  نگاري روزنامه  هند به
  حکومـت   همچون  دموکراتیکی  حکومت  آمیز به طور مسالمت هند را به  فرماندار کل  حکومت  توان ، می اساسی در قانون  تغییرات
  داشـت  می  مرا بر آن  هایی دیدگاه  یندر مورد چن  وي  پافشاري«: نویسد می  در مورد وردزورث  ماگریج  ملکوم. کرد تبدیل  انگلیس

کشـور    از ایـن   انگلـیس   رفـتن   جز بیـرون   هند چیزي  تحوالت  نتیجۀ  بود که رسیده نتیجه  این  به  ماگریج» . گیرم  سخره  تا او را به
  خـود چنـین    هـاي  در بحـث   و چوگـان   تنـیس   بـازي   هـاي  و زمـین   هـا، ادارات  در باشـگاه   انگلیسـی   امـا مقامـات  . نخواهدبود

  .کند ها بر هند حکومت تواند تا قرن می  اصالحات  برخی  انجام  از طریق  فرماندار کل  گرفتند که می نتیجه
خـود رهاکننـد و از     حال  هند را به  ماه شش  ها ظرف اگر انگلیسی  بود که  این  انگلیسی  حکام  در میان  رایج  هاي از بحث  یکی

  .هند بازگردند  تا به  ها خواهندخواست از آن  آیند و با التماس زانودرمی هند به  د، مردمشون کشور خارج  این
، فرماندار  لرد ولینگدون  هاي از میهمانی  شد و در یکی سیمال اعزام  خبرنگار به  عنوان به   استیتسمن   روزنامۀ  از سوي  ماگریج

  : گفت  ماگریج  به  لرد ولینگدون. کرد  مالقات  هند، با وي  کل
  طـرز مضـحکی   بـه   سـرزمین   براین  حکومت  اعتقاد من  ، اما به است  بر هند کار بسیار دشواري  حکومت  کردند که تصور می  مردم 

  است  اي تجربه  ، این هرحال به. کنند می را جبران  محبت  ها نیز این آن.  کنی رفتاري خوش  مردم  با این  که  است  تنها کافی.  است  آسان
  .کرد حکومت  برآن  هند بتوان  آسانی به  که  یافت کشوري  دنیا بتوان  جاي در هیچ  کنم فکرنمی.  ام کرده در هند کسب  من  که

  

  :کند می تشریح  در سیمال را چنین  انگلیس  در مقر حکومتی  خبرنگاران  فعالیت  نحوة  ماگریج
  کامل  شدن  یا غرق  از عرشه  مسافري  ها، فروافتادن زباله  ریختن امید بیرون  ها را به کشتی  که  ماهیانی  کوسه  همچون  نگاران روزنامه 

  شـماري  انگشت  تنها عدة. کنند می را دنبال  حکومتی  مقامات  سایه به کنند، سایه می دنبال  کامل  ضیافت  یک  بساط  آمدن و فراهم  کشتی
دارد،   بسیار ابتدایی  در هند شکلی  آن  متعارف  معنی  به  عمومی روابط... . دارند برمی  هند گام  حکومت  به  خدمت  ها در جهت از آن
را بـا    هـایی  تا مصـاحبه   خواستیم و از او می  کردیم خبرمی از او کسب  رشوه  ما با پرداخت  که  داشت  سخنگویی  دولت  هرحال اما به

قـرار    بود کـه   هندي  مقامات  از نام  ، آگاهی کنیم کسب  توانستیم  که  مهمی  اطالعات  از جمله .دهد  ترتیب  برایمان  حکومتی  مقامات
  در شـهر سـیمال در میـان     هنـد کـه    هماننـد حکومـت    دنیا حکومتی  جاي در هیچ  کنم تصور نمی... . کنند دریافت  شوالیه  بود لقب

  .باشد داشته خود فاصله  ز شهروندانا  است ساخته  خود آشیانه  هیمالیا براي  هاي کوه
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  حتـی   و فراموشکار بود کـه   حافظه کم  چندان  وي. کرد بسیار فراموشکار بود کارمی  دستیار برایش  عنوان به  ماگریج  که  وردزورث
. کنـد  کـارمی    سـمن استیت  آیـا بـراي    پرسـید کـه    خبـر روزنامـه    از دبیـران   از یکی  وي.  شناخت نمی  را هم  سردبیر خبر روزنامه

مـورد    در ایـن   گفـت   درپاسـخ   وردزورث. دارد  را برعهـده   دبیر خبر روزنامه  مسؤولیت  هاست سال  وي  که  مزبور گفت شخص
بـا    را کـه   اي خـود فراخوانـد و روزنامـه     اتـاق   را به  بار دبیر خبر روزنامه یک  وي. نکرد تردید خود را بیان  تردید دارد، اما علت

  به  سردبیر خبر با نگاهی. داد دستش بود به نوشته  آن روي " دستوري  فاحش اشتباهات"و  "انگیز نفرت"  چون  هایی قرمز عبارت قلم
  رقیـب   هاي از روزنامه  یکی  ، بلکه اظهارنظرکرده  در مورد آن  وي  که  نیست   استیتسمن   روزنامۀ  این  گفت  وردزورث  به  روزنامه

  اقامـت   مـدت . بگیرد را نادیده  موضوع  خواست  و از دبیر خبر روزنامه» ! من  خداي«:  گفت  حرف  این  با شنیدن  ورثوردز.  است
  .بود  در هند بسیار کوتاه  ماگریج

ز ا  و حمایـت   همـدردي   دلیـل  بـه   بودنـد کـه    استیتسـمن    روزنامـۀ   نـام  صاحب  از سردبیران  استیونز دو تن  آرتور مور و یان
بعـد    هـاي  در مورد آرتور مور در فصل. قرارگرفتند ، موردتحسین آنان  و مشکالت  مصائب  هند، انعکاس  مردم  سیاسی  هاي آرمان

  استیونز کـه   یان. یابد اختصاص  وي  به  کتاب  از این  فصل  یک  حتی  را دارد که  آن  استحقاق  ، چون گفت خواهیم  تري بیش  مطالب
دیگـر    با سـردبیران   رفتار و شخصیت  شد، از لحاظ منصوب   استیتسمن   روزنامۀ  سردبیري  آرتور مور به  جاي  به 1942  در سال
  سرووضـعی   کـه   اش آمـد و محـافظ   کار خود می محل به  سوار بر دوچرخه  و زیرپوش  رنگ خاکی  با شلوارکوتاه  وي. بود متفاوت
  .بود  او روان  در پی  دیگري  سوار بر دوچرخۀ  داشت آراسته

  عکس  چاپ  از طریق  در بنگال 1946  سال  قحطی  اخبار وحشتناك  انعکاس  نگاري روزنامه  در حرفۀ  وي  خدمت  ترین بزرگ
در مـورد    وي  افشـاگري . شـد  منتشـرمی   استیتسـمن    در روزنامۀ  کامل  هر روز با جزئیات  بود که  انگیزي رقت  هاي ها و گزارش

  گسـتردة   و حرمـان   رنج  در انعکاس  وي. قرارگیرد  مهري در سیمال مورد بی  دولتی  محافل  در میان  شد تا وي سبب  بنگال  قحطی
  روز بـراي   گوینـد یـک   مـی . آورد هنـد را سـرعقل    حکومـت   هـایش  تردید نوشـته  نورزید و بی  دریغ کوششی از هیچ  بنگال  مردم

را امضـا و    سـالی  قحـط   بـه   انگیـز مربـوط   رقـت   هاي از عکس  یکی  ، پشت در پایتخت  کومتیح  مقام  از یک  مالقات  درخواست
شـد و در   با خطر سوءقصد مواجه  چند هفته  مدت 1950  استیونز در سال. کرد ارسال  حکومتی  مقام  براي  ویزیت  کارت  عنوان به

  :گوید مورد می  در این  وي. کردند می مراقبت  و روز از وي  شب  مبدل  با لباس  پلیس  مأموران  مدت  این
  .شود می محسوب  اي حرفه  خطري   استیتسمن   سردبیر روزنامۀ  براي  اقداماتی  چنین 

  

  مقـاالتی  "شـاهد "مستعار   با نام  مسلمان  اي خود از نویسنده  سرمقالۀ  مخصوص  در صفحۀ  سال چندین  مدت  استیتسمن  روزنامۀ
  خـود بـا ایـن     بعد از آغاز همکـاري   سال پنج  شد و استیونز حتی داشته نگه  کامالً محرمانه  مقاالت  این  نویسندة  تهوی. منتشرکرد
  : استیونز نوشت. بود  اطالع او بی  واقعی  از هویت  آن  سردبیري  از تصدي  پس  و چندهفته  روزنامه

  کامالً ناشـناخته   موجودي  مردم  و هم  من  براي  رساند هم می چاپ به  روزنامه مستعار شاهد در  خود را با نام  هاي مقاله  که  شخصی 
  .شد کامالً روشن  برایم  کاري پنهان  این  و علت  بردم پی  وي  هویت  به  تصادف  بعدها برحسب. و مرموز بود

  

،   شـفق    روزنامـۀ   سـردبیري   بود و بعـدها بـه  هند   دولت  در خدمت  زمان  در آن  که  داشت نام  حسین  مرموز الطاف  شخص  این
  . برانگیخت  روزنامه  را علیه  هندي  گرایان ملی  برانگیز بود و خشم بسیار جنجال  وي  هاي نوشته. شد ، منصوب لیگ  مسلم  ارگان

  : نوشت   استیتسمن   روزنامۀ 1947  اوت 15در    
  تمـامی .  خواهـدرفت   پـیش   شود و کارها درسـت   کار گذاشته  درست  اول شتاگر خ  که  است  امروز روزي. روز موعود فرارسید 

را با   روز تاریخی  دارند تا این برند، وظیفه سرمی به  در پاکستان  ها که آن  کنند چه می هند زندگی  در اتحادیۀ  ها که آن  هند، چه  ساکنان
  رسـالت   خـورد، امـروز روز تکمیـل    مـی  ورق  هند و انگلـیس   خوردة گره  هم به  داستان  پایانی امروز صفحات... آغازکنند  سلیم  عقل
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  امر مأموریتی  این. کنند را درك  آن  نتوانستند عظمت  از مردم  رسید و بسیاري نتیجه به  خداوندي  با عنایت  که  ، رسالتی است  انگلیس
  ، این اما در مجموع. بود همراه  از اشخاص  برخی  براي  پرستی و پول  تیو دنیادوس  و عظمت  و شکوه  و منال  ناگزیر با مال  به  بود که
کشـور و   ایـن   و مجلـس   انگلـیس   پادشاه  برعهدة  اش اند و انجام زده را رقم  آن  و غرب  شرق  فلکی  تقدیر و اجرام دست  که  رسالت

  اکنـون . رسید پایان به  و شیرین  تلخ  روزهاي  سر گذاشتن و پشت بسیار  از فرازونشیب  پس  بود، سرانجام ها واگذارشده آن  کارگزاران
  مهـم   مسألۀ.  نیست  جدایی خاطر این به  و زاري  شیون  به  نیازي.  است فرارسیده  دو کشور هند و پاکستان  به  هند انگلیس  روز تقسیم

  . کنیم و تقویت  موجود را حفظ  فکري  هاي نظام  که  است  آن
  

خـود    کشـمیر از مقـام    هنـد در قبـال    بـا سیاسـت    مخالفـت   دلیـل  اسـتیونز بـه   1951  در سـال   گفتیم  از این  پیش  که  نهگو همان
  و سـردبیري   مالکیـت   تحـت   طور کامـل  به  واگذارشد و امروزه  هندیان  به  بالفاصله   استیتسمن  روزنامۀ  مالکیت. کرد گیري کناره

  .قراردارد  هندیان
  : انتشار خود نوشت  سال صدمین یک  مناسبت  به  اي در مقاله  وزنامهر  این   
ـ چلمسـفورد،     ، مونتـاگ  مینتوــ مـورلی    اصـالحات   هند، از جملـه   استقالل  به  منتهی  تحوالت  شاهد تمامی   استیتسمن   روزنامۀ 

  همیشـگی   بـا اسـتقبال    آن  هـاي  نوشـته   بـا آنکـه  .  اسـت  بـوده   و دیگـران   بوسه  ، سوبهاس ، گاندي تیالك  رهبري  تحت  هاي جنبش
  کیفیت.  است بوده  مورد احترام  همیشه  روزنامه  این. کرد می  را مطالعه  آن  نهرو هرروز صبح  بود که  اي روزنامه  ، اما اولین نبوده همراه
شوند،  منتشرمی  و دهلی  در کلکته  که  روزنامه  این  چاپ، هردو  سال چندین  مدت به.  است قرارداشته  باالیی  در سطح  همواره  آن  فنی
  مخصـوص   سـتون   ، از جمله روزنامه  این  مقالۀ چندین. دادند  خود اختصاص را به  جمهوري ریاست  جایزة  مرغوبشان  خاطر چاپ به

بده  از داوران  بسیاري  ، از سوي خبرنگاران اند شده کشور انتخاب  مطبوعاتدر   مقاله بهترین  عنوان به  مطبوعات  ز.  
  

دچار   با دولت  مخالف  گیري خاطر موضع به  ایندیراگاندي  اضطرار دولت  در دوران  بود که  نشریاتی  ازجمله   استیتسمن   روزنامۀ
رقدرتی  مستقل  روزنامۀ  امروزه  نشریه  این. شد مشکالت بر زندگی  که  و مشکالتی  مسائل  تمام  خود را دربارة  نظریات  که  است  پ  

و   و قـرب   ارج  خـاطر بـه   دارد و بـدین  مـی  پروا بیـان  خود بی  تحلیلی  هاي از گزارش  اند و نیز در برخی افکنده  سایه  عادي  مردم
  . است یافته دست  ملی  موقعیتی

  
  تایمز آو ایندیا 
  نقـش   آید که شمارمی کشور به  معتبر این  هاي روزنامه  ند و از جملهه  زبان انگلیسی  نشریۀ  ترین قدیمی تایمز آو ایندیا    روزنامۀ 

  آخـر قـرن    هـاي  در سـال   ویـژه  ، بـه  آزادي  صـبح   از دمیدن  قبل.  است  کشورداشته این  نگاري روزنامه  در رشد و شکوفایی  مهمی
  هـاي  جـز تحقیـر آرمـان     دیگـري   هـدف   انگلـیس   ياسـتعمار   سنگر حکومت  عنوان به  روزنامه ، این بیستم  قرن  و اوایل  نوزدهم
  از صـاحبان   گروهی  به  روزنامه  این.  انگیخت را برمی  فراوانی  هاي بحث  دلیل همین کرد و به نمی هند را دنبال  مردم  طلبانۀ استقالل

  گزنـدة   لحـن .  اسـت  کـرده  توصـیف   مناسب  و منش  ها را فاقد متانت آن  مورخ  یک  که  داشت تعلق  انگلیسی  مطبوعاتی  هاي بنگاه
. شـد  از استعمار بریتانیا می  افراد حساس  گردانی روي  کرد و سبب خاطر می هند را آزرده  مردم  کردة ، اقشار تحصیل مطبوعات این

  : نوشت 1900  در سالهندو     روزنامۀ
بـا    ممکـن  وجـه   شـدیدترین  هند هستند و به  مقیم  هاي انگلیسی  شدة شناخته  بلندگوهايتایمز آو ایندیا   و  پایونیر   ،    انگلیشمن 

  از رفتارهـاي   بسـیاري   اصـلی  گیـرد عامـل   مـی  صـورت   مطبوعـات  این  ازسوي  که  تحریکاتی. ورزند می هند مخالفت  مردم  پیشرفت
را   مشکالت  ترین بیش  حاکم  طبقۀ  ایر سرکردگانها و س نیز آن  دارند و در آینده  مردم  کشور علیه  زمامداران  که  است  ناخوشایندي

  .خواهندآورد در کشور فراهم  اصالحات  انجام  در راه
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  : نوشت 1909  باردیگر در سال هندو    روزنامۀ   
  هـاي  خـالف   در مقابـل   ها اغلب آن. دانند در هند می  انگلیس  حکومت  خود را پاسدار منافع  ـ هندي انگلیسی  هاي تر روزنامه بیش 

  خـود را بـه    دارنـد نظریـات    وظیفـه   کنند کـه  دهند و تصورمی می نشان  واکنش  شدت شود به می  داده  نسبت  هندیان  به  که  کوچکی
  .کنند دیکته  حکومت

  

  : نوشت  هندیان  آمیز علیه توهین  اي در مقاله 1900  در سال تایمز آو ایندیا    روزنامۀ
کشـور    ایـن   مـردم   باشد که  برده پی  تجربه  باید به  قاضی  یک  عنوان به)  بمبئی  عالی  دادگاه  قاضی  گوویند راناده مهادو(  راناده  آقاي 

  و احساسـات   عواطف  فضیلت افراد بی. دارند را دوست  هند دروغگویی  عادي  مردم  در واقع. نیستند قائل  حقیقت  براي  ارزشی هیچ
، چنـد   شـوهرمرده   زنـان   گور کردن به  ، زنده بیوه  زنان  ازدواج  ممنوعیت. گیرند می باشند نادیده  که  ارزشمند همو   اصیل  را هراندازه

و   انتظـار صـداقت  ... .  اسـت   هنـدي   زنـدگی   بیمارگونـۀ   از مظاهر پلید و عـوارض   همگی  کودکی  در سنین  دختران  ، ازدواج زنی
و   دروغگـویی . یابنـد  مـی   پرورش  از دروغ  آکنده  هند در فضایی  از مردم  کثیري  گروه.  است  عبث  هند انتظاري  از مردم  راستگویی
  . است افکنده ها سایه آن  تا گور بر حیات  از گهواره  نوکرمآبی

  

دیگـر و    ونشـریۀ در د  آن  و ادغـام تـایمز     بمبئـی   سـردبیري   بـه   نایـت   رابـرت   انتصـاب   چگونگی  پیشین  هاي از فصل  در یکی
  هر دوهفته  کهتایمز   بمبئی   نشریۀ  شمارة  اولین.  کردیم را تشریح 1838  جدید در سال  روزنامۀ  براي تایمز آو ایندیا    نام انتخاب

،  ایرلنـدي   بازنشسـتۀ   ، پزشـک  برنـان .  اي.  را جِـی   آن  سردبیري.  انتشاریافت 1838  نوامبر سال  شد در روز سوم بار منتشرمی یک
  : نوشت  نشریه  این  شمارة  در اولین  وي. نیز بود  بمبئی  بازرگانی  دبیر اتاق  در ضمن  که  داشت  برعهده

  .اند شده  و توهم  توجهی بی  ، اما قربانی دنیا کمتر نیست  هاي ها از سایر ملت آن  فراگیري  دارند و قدرت  آموزش  هند نیاز به  مردم 
  

  در پـی   از هنـدیان   غرامـت   درخواسـت   دیگـر بـه    هـاي  روزنامه  ، با تحریک نشریه  این  دیگر از سردبیران  ، یکی بوئیست  رجوج
  اعتراض  اما درپی. نیاورد عمل به  اقدامی هیچ  بوئیست  مهارکردن  براي  و دولت  هند را برانگیخت  مردم  ، خشم1857  سال  شورش
  .خود برکنار شد  از سمت  ، بوئیست نشریه  این  پارسی  داراناز سهام  ، یکی فردونجی  نوروجی

  شـدت  بـه   آن  هنـدي   شـمار سـهامداران    نایـت   رابـرت   توسـط   نشـریه  خرید این  و درپی 1859تا  1850  هاي سال  در فاصلۀ
  آورد، ایـن   دسـت  را بـه  مز آو اینـدیا  تـای    روزنامـۀ   کامل  بعدها مالکیت  ، که بِنت.  جِی  توماس  سردبیري  در زمان.  یافت افزایش
  روزنامـه   ایـن   هـاي  خود را در ستون  هاي و نوشته  ها مقاالت از آن  بسیاري  داد که ادامه  خود را با هندیان  نزدیک  ارتباط  روزنامه

م.  اف  ، از جملـه  از انگلیس  ورزیده  نگاران روزنامه  با آوردن  بنت. رساندند  چاپ به بـود و    روزنامـه   اسـتاد چـاپ    کـه   منکـول .  ا
  .بهبودبخشید  نحو چشمگیري  را به تایمز آو ایندیا    روزنامۀ  ، کیفیت داشت  انتشار روزنامه  در زمینۀ  فراوانی  تجربیات

  در سـال   نرشـدکرد و تیـراژ آ    سـرعت  بـه   خبري  و سرویس  چاپ  آالت ماشین  ترین از پیشرفته  گیري با بهره تایمز آو ایندیا 
  هنـدي   مشـترکان ). رویتـر شـد    خبرگزاري  مشترك  هند بود که  روزنامۀ  اولین  نشریه  این. (رسید  هزار نسخه سه  به  روزانه 1890

از   ییکـ   گفتـۀ   بـه . کننـد  مطالعه  رایگان  را به  نشریه این  عمومی  هاي توانستند در کتابخانه ها می آن  بودند، چون  اندك  روزنامه این
هـا   کتابخانـه   و در میان  خریداري  ارزان  بهاي  را به تایمز آو ایندیا    تیراژ روزنامۀ  سوم حدود یک  امانی  ، دو کتابخانۀ نویسندگان

  صـبح  9  در سـاعت   کـه   گرفـت  قرارمـی   از مشـترکان   گـروه  در اختیار یک  صبح شش  در ساعت  آن  هاي نسخه. کردند می  توزیع
  ها را براي نسخه. شد می  آوري ظهر جمع 12  ها نیز در ساعت نسخه  این. شد می سپرده  از مشترکان  دیگري  گروه  و به  آوري جمع

در   پسـتی   مشترکان  کردند و براي می  صاف  صحافی  را زیر پرس  و چروك  پرچین  هاي نسخه. کردند می  آوري بار جمع چهارمین
  .فرستادند وکنار کشور می گوشه
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و   تهیـه   هـایی  خـود مقالـه    مورد عالقۀ  مباحث  تا دربارة  خود خواست  از خوانندگان 1870  در سالتایمز آو ایندیا     روزنامۀ
  رایگـان   را بـه   روزنامـه   آن  فرستادند، در مقابل می  مقاله  روزنامه  براي  طور منظم به  که  و کسانی. بفرستند  روزنامه  به  چاپ  براي
  :نویسد عصر می  آن  از مؤلفان  یکی. کردند می  افتدری

هـا بـا    نشریه  شد، سردبیران نمی  یافت  انتشار در روزنامه  براي  جالبی  مطالب  که  در مواقعی.نبودند  کننده کسل  وقت ها هیچ روزنامه 
  .پرداختند می مشاجره با یکدیگر به  تمام  و جدیت  شدت

  

دهد، امـا   می  خود ادامه  فعالیت  به  هنوز هم  دادند که  تشکیل  ـ کولمن   بنت  عنوان  تحت  دیگر شرکتییک  کمک  به  و کولمن  بنت
هنـد    بـه   را از انگلـیس   مجرب  نگاران روزنامهتایمز آو ایندیا     تحریریۀهیئت   براي  بنت.  است یافته انتقال  هندیان  به  آن  مالکیت
  در سـال   الوِت  پـت   هاي نوشته  طبق. برخوردار بودند  تري بیش  رید از شهرت  فرِیزر و سر استنلی  اتها لوو آن  در میان  آورد که

دسـتیار    سـردبیر، یـک    معـاون   سردبیر، یـک   بودند از یک عبارت  آن  کرد کارکنان شروع  خود را با روزنامه  همکاري  وقتی 1883
  .بودند  پارسی  دونفرشان  که  و چهار خبرنگار از افراد بومی) بودند آمده  از انگلیس  همگی(گزارشگر ارشد   سردبیر، یک
خواسـتند   مـی   هـا از دولـت   انگلیسـی   مالکیـت   تحت  هاي و روزنامه  هند را فراگرفت  خشونت  ، موج بنگال  تقسیم  در آستانۀ

  ، افراطیـون  رسـالت   این  و در انجام  گرفت  ا برعهدهر  از حکومت  دفاع  مسؤولیتتایمز آو ایندیا     روزنامۀ. دهد نشان  عمل شدت
  از سـوي   نگـاري  روزنامـه   و اخـالق   اصـول   نقض  مشتاقانه  بود که  در وضعیتی  دولت.  بادانتقاد گرفت را به  هندي  روهاي و میانه
  تـیالك   محاکمـه   در جریان  دادگاه  به  و توهین خاطر تحقیر بهتایمز آو ایندیا     روزنامۀ  که  هنگامی.  گرفت می ها را نادیده روزنامه
  گوکهالـه . اکتفا کـرد   آن  به  اي اخطاریه  دادن  تنها به  شد، دولت  آمیز دچار مشکل تحریک  اي مقاله  نوشتن  اتهام  ، به1897  در سال

  : ها نوشت انگلیسی  مالکیت  تحت  هاي در روزنامه  مندرج  مقاالت  در اظهارنظر درخصوص
کـار   بـه   و فرهیخته  کرده تحصیل  هندیان  ویژه و به  هندیان  دربارة  ها پیوسته روزنامه  از این  برخی  و تحقیر که  تکبر نژادي  هاي واژه 

  دولتـی   مـات مقا  کـه   ببیـنم   آرزودارم... . آزارد درد، مـی  می  را ازهم  انسان  پوست  که  هایی تر از  تازیانه را بیش  انسان  برند، روح می
  کـه   است  تأسف  بسی  اما جاي. کنند  زندان  و روانه  را بازداشت  ـ هندي انگلیسی  از مطبوعات  دهند و سردبیر یکی خرج به  شهامت
  .اند شده و زندانی  بازداشت  هندي  سردبیران  کنند تمامی نخواهندشد اگر مشاهده  ناراحت  وجه هیچ به  دولتی  مقامات

  

از   یکـی . رو شـد  روبه  بسیار بزرگی  با مشکل  از نشریات  سردبیر یکی  یا بدخواهی  بر اثر شیطنت 1905  در سال ایندیا  تایمز آو
رزن  در آن  را که  اي ها مقاله روزنامه را از   مقالـه   و ادعا کرد ایـن   بود، منتشرساخت قرارگرفته  هند مورد حمله  ، فرماندار کل لرد کُ
  :شد می شروع  جمله  با این  مقاله  این.  است کرده نقل مز آو ایندیا تای   روزنامۀ

رزن  کاش اي  و اعتبـار    کشور شهرت  این  به  وي  مراجعت  همچون  توانست چیز نمی هیچ  ، چون گشت هند بازنمی  دیگربار به  لرد کُ
  .دارکند را لکه  وي

  

رزن  که تایمز آو ایندیا    شرکردند و روزنامۀو منت  دیگر نیز نقل  هاي را روزنامه  مقاله  این کـرد در   خود قلمدادمی  را قهرمان  لرد کُ
از    نقـل   بـه   هند و انگلـیس   کرد، اما مطبوعات خود را تکذیب به  مقاله این  انتسابتایمز آو ایندیا  .   قرارگرفت  دشواري  وضعیت

  .ندداد ادامه  مقاله  انتشار این  به تایمز آو ایندیا 
خبرنگـار    یـرس  داد، پـی  کار خود پایان به  و آشفتگی  با سردرگمی  ، که1907  در سال  در شهر سورت  ملی  کنگرة  در اجالس

  وشـتم  کـرد، مـورد ضـرب    مـی  خـود ارسـال    روزنامـۀ   و براي  را تهیه  کنگره  این  به  مربوط  خبرهاي  کهتایمز آو ایندیا     روزنامۀ
را تـا    وي  یـرس  روشـد، پـی   روبه  مخالفان  با خطر حملۀ  کنگره  اجالس  رئیس  گوش بهاري  راش  وقتی. شد و مجروح  قرارگرفت

  .کرد همراهی  مخصوص  جایگاه
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در   ملـی   مهتـا، رهبـر کنگـرة     شاه  حاضر، سر فیروزه قرن  در اوایل تایمز آو ایندیا    روزنامۀ  و انتقادهاي  حمالت  اصلی  آماج
و   مهتـا، گوکهالـه    شـاه   فیـروزه   بمبئی  گذاري قانون  در شوراي  درآمد امالك  الیحۀ  مباحث  در جریان 1901  در سال. ، بود بمبئی

روهـا   میانـه   از سوي  واکنش  گونه این  ، چون را برانگیخت  همگان  امر شگفتی کردند و این ترك  اعتراض نشانۀ  را به  جلسه  دیگران
  اش و یـاران   شاه  فیروزه  اقدام  این)  شاه  فیروزه  سرسخت  خصم(فریزر   لووات  قلم  به  اي در مقالهز آو ایندیا  تایم.   نداشت  سابقه
  : خود نوشت  فریرز در مقالۀ.  باد تمسخرگرفت را به

  دادن نشـان   بـراي   واقعـی   پرسـتان  نمیه  عنوان به  از وي  اش دوستان  و پیروي  گذاري قانون  شوراي  جلسۀ  در ترك  شاه  فیروزه  اقدام 
.  گرفـت  را جدي  آن  توان و نمی  نداشت درپی  دیگران  و شگفتی  احساسات  جز تحریک  ، چیزي درآمد امالك  خود با الیحۀ مخالفت

  گـل  دسـته   شده دیده تدارك  پیشاز  اقدام  بار در یک کند، اما این می خودداري  تاکتیکی  اشتباهات  گونه معموالً از این  شاه  فیروزه  آقاي
نیـز    نکتـه   از ایـن   حتـی   شـاه   فیـروزه . آورنبود خنده  جز رفتاري  ایجاد کند، چیزي  شور و هیجان  آنکه  جاي به  وي  اقدام. داد آب به

  از قبـل   در جلسـه   حاضـرین از   بسیاري  که کند، درحالی  جلوه  و ناگهانی  خودجوش  رفتارها باید تا حدودي  گونه این  ماند که غافل
  در اواخـر دوران   هـم   آن  اقـدامات   گونـه  ایـن   بـه   آوردن  روي  سیاسـی   هاي شخصیت  براي. خواهدافتاد  اتفاقی  چه  دانستند که می

  . است  خود بسیار خطرناك  اجتماعی  هاي فعالیت
  

در . بـود  تمجیـدکرده   انگلیسـی   بر زبـان   اش و یاران  شاه فیروزه  طخود از تسل  هاي از سرمقاله  در یکی  از آن  پیشتایمز آو ایندیا  
  بـه   از سـخنرانان   و چنـدتن   وي  تمجیـد از تسـلط    ، ضـمن  گردهمـایی   در یـک   و دیگران  شاه فیروزه  نطق  به  با اشاره  مقاله  این
در . بـود   کـرده   قراردارند ابـراز شـادمانی    برتر هندي  نژادهاي  در رأس  شاه فیروزه  چون  روشنفکر بزرگی  ، از اینکه انگلیسی زبان
النگ  یعنی  از سخنرانان  تن سه  واقع آور  نـام   خطیـب   سیسرون  داشتند که  انگلیسی زبان  به  تسلطی  چنان  شاه و فیروزه  ، بدرالدین ت

  .بالید خود می به  خاطر آن و به  را داشت  تسلط  همین  یونانی  زبان  به  رومی
  :نویسد می  داشت  را برعهدهتایمز آو ایندیا     سردبیري  معاونت  پست 1920  در دهۀ  راما رائو که.  کی   
در   ویـژه  ، بـه  نـژادي  تعصـب   از هرگونـه تایمز آو ایندیا     ، روزنامۀ انگلیسی از مالکیت  ناشی  طبیعی  هاي محدودیت  بادرنظرگرفتن 

  گانـدي   آزادي  در آن  کـه   اي بیانیـه   داشـتن  بـا در دسـت    انگلیسی  مقام یک  را که  روزي  خاطر دارم به. بود خود، عاري  هاي سرمقاله
کرد  حیرتتایمز آو ایندیا      در دفتر روزنامۀ  هندي  نگاران روزنامه  انبوه  از دیدن  سردبیر شد، وي  دستیاران  بود وارد اتاق شده اعالم

سـردبیر  . یادکرد " سیاهان  نمایش"  عنوان به  شد، از دفتر روزنامه مواجه  روزنامه  ها با سردبیر این باشگاهاز   در یکی  و روز بعد وقتی
  .کند خواهی خود معذرت  گفتۀ  مزبور ناگزیرشد تا از بابت  داد وشخص  فرماندار اطالع  را به  حرمتی بی این  روزنامه

  

  ژنـرال   هند از آنچـه   مقیم  هاي انگلیسی  تمامی  که  نوشت  روزنامه  این  از سردبیراندیگر  رید یکی  مورد دیگر سر استانلی  در یک
از   رید گروهـی  سر استانلی  مقالۀ) بود  واال باغ  کشتار جالیان  دایر مسؤول  ژنرال(کنند  می  شرم  داد احساس دایر در امریتسار انجام

دایـر    ژنـرال   کـردن  بـا سـرزنش    را کـه   نگاري گرفتند تا روزنامه تصمیم  اي ا عدهکرد و گوی را خشمگین  بمبئی  مقیم  هاي انگلیسی
  از حضـور در باشـگاه    بـود مـدتی    در انتظارش  از آنچه  رید با آگاهی استانلی. دهند گوشمالی  شده  کشورش  سرافکندگی  موجب

  .افتاد ها از آسیاب کرد تا آب ها خودداري انگلیسی
  :نویسد می تایمز آو ایندیا د  راما رائو در مور   
از   بیش  روزنامه  این. دهد می را ارائه  ممکن  پوشش  بهترین  و اقتصادي  اخبار ورزشی  ندارد و در زمینۀ  نقصی  گونه هیچ  روزنامه این 

  آنکه  اول:  داشت تکیه  اساسی  اصلبر دو تایمز آو ایندیا   روزنامۀ. کند هند را منتشرمی  به  مربوط  خبرهاي  هندي  هاي روزنامه  اغلب
  .شود شمرده  هند محترم  مردم  سیاسی  هاي حساسیت  یابد و دیگر آنکه بریتانیا باید ادامه  پادشاه  حکومت
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پارد با کارکنان.  تی.  اس  روزنامه  این  سردبیران  در میان در زمـان . دبـو   آنـان   حقـوق   کرد و مـدافع  رفتارمی  مهربانی  به  روزنامه  ش  
  به تایمز آو ایندیا خود بود،    در اوج  و دولت  مطبوعات  بین  و رویارویی  آزادي  براي  مبارزه  دلیل به  لو که سرفرانسیس  سردبیري
، از  رهمنتشـ   هاي اخبار و گزارش  تعداد و تیراژ و حجم  راما رائو از لحاظ  گفتۀ و به  یافت و اعتبار خود دست  حدشهرت  باالترین

  .افتاد هند پیش  هاي سایر روزنامه
  .واگذارشد  هندیان  به 1946  در سال  آن  مالکیت. هند بود  از استقالل  پس  روزنامه  این  سردبیر هندي  اولین  مورائیس  فرانک
  از پرتیراژتـرین  یکـی   روزهآغازشـد، امـ  تـایمز آو اینـدیا    ناشـر     توسط  انتشار آن 1888  در سال  که ایندیا مصور     نامۀ هفته
تـایمز آو اینـدیا      مطبوعـاتی   گـروه   نیـز از سـوي    و انگلیسـی   ، هنـدي  مـاراتی   هاي زبان  به  دیگري  نشریات.  هند است  مجالت
  روزنامـۀ   ناولـی   عنـوان  بـه  1919  در سـال   انتشار آن  که)  تایمز اقتصادي( تایمز   اکونومیک   است  جمله  از آن  شوند که منتشرمی
  در میـان تـایمز آو اینـدیا       ، روزنامۀ1984  سال  چاپهند    مطبوعات   کتاب  مندرجات  براساس. هند آغازشد  و مالی  اقتصادي
  .شود می هند محسوب  زبان انگلیسی  روزنامۀ  تیراژ دومین  و از لحاظ  برخوردار است  هند از نفوذ و اعتبار خاصی  مطبوعات

  
   تریبیون 
» . نظیـر اسـت   بـی   روزنامـه   سـردبیر ایـن    هـاي  ها و تحلیل مقاله...  است  روزنامه  بهترین   تریبیون« :  گفت 1932  در سال  گاندي 

  و مشـارکت   قـومی   مشکالت  دربارة  وي  هاي مقاله!  ري  باد کالینات  زنده«:  گفت  رِي  ، کالینات آن  در مورد سردبیر بزرگ  گاندي
  از همـان    تریبیـون    روزنامـۀ   براي  ري  کالینات» .کند می حکایت  وي  تجربیات  و وسعت  دانش  از عمق  ها در انتخابات هاریجان
امریتـا     روزنامـۀ   براي  گوش لعل و موتیهندو    روزنامۀ  سوبرامانیا آیر و کاستوریرانگا اینگار براي.  جی  برخوردار بود که  اهمیتی

  .داشتندبازار پاتریکا  
، در   تریبیون   روزنامۀ  سردبیري  سمت  تصدي  براي 1917  الهور در سال  به  از آمدن پیش  بود که  بنگال  از اهالی  ري  کالینات

بـا    بـود کـه    باك بی  اي نویسنده  وي.  داشت  کار اشتغال کرد به را منتشرمی  آن  بانرجی  سوندرانات  که  کلکته  چاپ   بنگالی   نشریۀ
و   پنجـاب   حکومـت   علیـه   شدید وي  حمالت. کرد می بود مبارزه دوانیده عمیقاً در هند ریشه  که  بیگانه حکومت  علیه  تمام شهامت
  منجـر شـد، گرچـه     دوسـال   مـدت   به  وي  شدن و زندانی  دستگیري  ، به1919  در سال  واال باغ  کشتار جالیان  دایر، قهرمان  ژنرال
  . یافت تقلیل  ماه سه  به  تجدید دادرسی  در جریان  وي  زندان  حکم

بـود   گرفتـه  هنـد در پـیش    آزادي  بـراي   گانـدي   کـه   اي و شـیوه   خشـونت   عـدم   جنبش  به.  نظر داشت اختالف  با گاندي  وي
.  داشـت   فعالی  هند نقش  رهایی  براي  شد و در مبارزه می محسوب  ملی  وفادار کنگرة  از اعضاي  یکی  هرحال ، اما به اعتقادنداشت

  : ، گفت هندي  نویس آنانند، رمان  راج  ملک  به  وي
  عدم  نهضت  از طریق  توانیم ما می.  نیستیم  عقیده هند را آزاد کرد هم  توان می  خشونت  کند با عدم فکر می  که  ها با گاندي ما بنگالی 

  دانشجوي  از جوانان  برخی. راند از هند بیرون  خشونت  با عدم  توان ها را نمی ا انگلیسی، ام روکنیم روبه  را بامشکل  ، دولت همکاري
  نـام   به  بنگالی کرد، یک پرتاب  بمب  لرد هاردینگ  سمت  به 1911  در سال  که  از کسانی  یکی  دانید که شما می. اند شده  ما تروریست

هاري  راش   چشم  خود شیوة  هاي از داستان  ما در یکی  از نویسندگان  چاندرا یکی  سارات. فرار کرد  ژاپن  بعدها به  شخص این. بود  بِ
  . است قرارداده  را مورد ستایش  در برابر چشم

  

  ». نداشت را قبول  گاندي  خشونت  عدم  تاگور روش  ، رابیندرانات است شنیده  که  از قراري«: گوید آنانند می  راج  ملک
  :گوید می  خصوص  نیز در این  ري  کالینات   
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  طبیعـی   امري  شخصی  دفاع. شوند متوسل  خشونت  به  است ممکن  خشونت  عدم  جنبش  سواد در جریان بی  مردم  تاگور معتقداست 
  جـا رواج  در آن  جین  هنوز آیین  که  ، ایالتی است  گجرات  اهل  آزارند و گاندي و بی  آرام  هستند که " جین"  آیین  تنها پیروان.  است
  .دارد

  

  ». اختیارکنم  سرمقاله غیر از نوشتن  کار دیگري  که  را داشتم  آن  شهامت  کنم آرزومی«: کرد  اضافه  تأمل  از کمی  پس  ري
  :گوید می  ري  ، در مورد کالینات  تریبیون   روزنامۀ  از سردبیران  ، یکی رام  آمولوك          
  وي. بـود   و مسـتقل   ناپـذیر، متـین   ، خلـل  صـریح   شخصـی   داشـت  را برعهـده   تریبیـون   روزنامـۀ   سردبیري  لسا28  مدت  که  ري 

یـا    از داخـل   داد کسـی  نمـی  اجازه  حال درعین. تأثیرقراردهند را تحت  هایش ارزیابی  و قومی  شخصی  و عالئق  داد مسائل نمی اجازه
  و قـدرت   ، با شور و هیجان پرستی شدید میهن از احساسات  او با برخورداري. کند دخالت  آن  مشی خط  در تعیین  از روزنامه  خارج
  .استوار بود  و عدالت  بر منطق  همیشه  هایش ، اما دیدگاه گماشت می خود همت  مقاالت  نوشتن  به  اي العاده فوق

  

  سرکوب  در هند به  انگلیس حکومت  تشکیالت  که  ر مواقعید  خصوص ، به کالینات  هاي سرمقاله  خواندن«: افزاید می  رام  آمولوك
  ».بود  بخش ، بسیار لذت پرداخت هند می  مردم  ناسیونالیستی  هاي آرمان

  

  اطالعـات .  نداشـت   بـا افـراد بسـیار مهـم      مالقات  به  اي عالقه  نامیدند چندان بابو می  او را کالی  اش هواداران  که  ري  کالینات
  مربـوط   هـاي  و جنبه  از مسائل  در برخی.  داشت  سیاسی  مختلف  هاي سازمان  فعالیت  و چگونگی  مملکتی  مسائل  ربارةد  وسیعی

امـا  . کرد می خود را بیان  نظریات  پوشی پرده  گونه و هیچ  کامل  و با صداقت  نظر داشت اختالف  با گاندي  همکاري  عدم  جنبش  به
فرسـا   طاقت  مبارزة  ، در طول نظر با گاندي اختالف  رغم به. بود قائل  خاصی احترام  نظر داشت ها اختالف ا آنب  که  کسانی  براي  وي
ناپـذیر   آشـتی   از مخالفـان   تریبیون   روزنامۀ  گرچه. نماند غافل  از گاندي  از حمایت  لحظه  هند یک  و استقالل  آزادي  کسب  براي

  اي العـاده  فـوق   از احتـرام   زمـان   آن  انگلیسـی   زعمـاي   در میـان   حتـی   ري شد، اما کالینات می بر هند محسوب  انگلیس  حکومت
  و از ریخـتن   بسـت  افراد نمی  ترور شخصیت  هرگز کمر به.  قرارداشت  سطح  در باالترین  نگاري روزنامه  در حرفۀ. برخورداربود
  .ورزید می افراد اجتناب  حیثیت  کردن آبرو و بدنام

ن.  جِی ري  در شـخص   در واقـع    تریبیـون    روزنامـۀ   دارد کـه  ، اظهـارمی  است کرده خدمت  وي  زیردست  مدتی  ، که ساهنی.  ا  
  دیگـر صـفحات    حتـی   وي  هـاي  نوشـته   گاهی  ، بلکه نوشت را می  مهم  هاي ها و مقاله سرمقاله  تنها تمامی  نه  وي. شود می خالصه
  .و گیرا بود  کننده ، مجاب ، منطقی نوشت می  ري  کالینات  هر آنچه. کرد می لرا نیز اشغا  روزنامه
نهـرو در    گویـد کـه   مـی   وي. کند می تعریف  ري  نهرو و کالینات  را دربارة  ماجرایی  روزنامه  این  خبرنگار ویژة  بالی.  اس.  اي
نهـرو یـا     را آقـاي   وي  اصراردارد که   تریبیون   پرسد چرا روزنامۀ می  نهرو از بالی. کرد از الهور نیز دیدن  پنجاب  سفر به  جریان
نهـرو یـاد     جـواهر لعـل    نیز با نـام   دهد از وي قرارمی  را مخاطب  و استالین  چرچیل  که  گونه چرا همان. کند نهرو خطاب  پاندیت

هماننـد    المللـی  بـین   نهرو هنوز در صـحنۀ   که  دلیل این هب  شد گفت مطلع  وشنود نهرو با بالی گفت  از ماجراي  ري  کند؟ وقتی نمی
  . است نیافته شهرت  و چرچیل  استالین

و بـا    درگذشـت  1943  در سـال   وي.  شفانیافت  بیماري  مبتالشد و هرگز از این  آسم  مزمن  بیماري  به  در زندان  ري  کالینات
  شـدن  هند با کشته  استقالل  در آستانۀ 1947  در سال  کرد و سرانجام را تجربه  بسیاري  هاي فرازونشیب  تریبیون   او روزنامۀ  مرگ

  .شد در الهور متوقف  بودند انتشار آن  درآمده از پاي  دشنه  با ضربات  که  روزنامه  از کارکنان  دو تن
  راجـا رام   بـه   شـدیدي   دلبسـتگی   یـا کـه  مجیت  سـینگ   سردار دایال  توسط 1881  در سال  نامه هفته  صورت به   تریبیون   نشریۀ

  را خریـد و سـیتال    چـاپ   آالت ماشـین   بـانرجی   سـوندرانات   بـا کمـک    وي. شـد  تأسیس  داشت  و براهمو ساماج  روي  موهون
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  روزنامـه   رتصـو  بـه  1906  در سـال   کـه   نشریه  این. کرد منصوب  آن  سردبیري  داکار را به  منطقۀ  نگاران از روزنامه  کانتاچاترجی
چانـدار    پـین  بی.  قرارداشت  ري  کالینات  از جمله  نگار بنگالی چند روزنامه  سردبیري  انتشار خود تحت  هاي سال  درآمد در اولین

و از   گبـزر   دوستی انسان  که  سینگ  سردار دایال. کرد وظیفه انجام  سمت  در این  چندسال  بود که  آن  سردبیران  اولین  از جمله  پال
  . است  فعال  امروز نیز همچنان  تا به  ایجاد کرد که  امناییهیئت    تریبیون   نشریۀ  ادارة  هند بود، براي  شمال  پرآوازة  گرایان ملی

  : نوشت 1881  سال  فوریه  خود در دوم  شمارة  در اولین  نامه هفته  این  
  ما هر آنچه.  هند است  خاموش  هاي توده  آرمان  و خویشتندارانۀ  آید، پیشبرد صحیح میبر  آن  از نام  که  گونه همان    تریبیون   هدف 

  . گرفت خواهیم خدمت هند به  مردم  هاي توده  و آگاهی  آموزش  براي  داریم در توان
  

از پیشـاور تـا     زمانی  کشور که  این  غربی  در شمال  خصوص هند به  و اجتماعی  سیاسی  با تاریخ   تریبیون   روزنامۀ  رشد و ترقی
  سـرحد شـمال    ایالـت   چـون   در منـاطقی   اي العـاده  نفوذ فوق  نشریه  این.  است شده ، عجین امتداد داشت  تا کراچی  و کویته  دهلی
  عنـوان  خـود را بـه    انتشار، موقعیت  ابتداي  از همان  نشریه  این.  است  گذاشته  برجاي  ، سند و دهلی از تقسیم  پیش  ، پنجاب غربی
هنـد را داشـتند     بخـش  آزادي  جنبش  قصد سرکوب  که  انگلیسی  بارها با حکام  روزنامه  این. کرد تثبیت  مردم  افکارعمومی  ارگان

ابـر  در بر  و مقاومت  پرستی میهن  روحیۀ  هند و القاي  مردم  کردن  آگاه  خود که  رسالت  درگیرشد، اما همانند سدسکندر در انجام
  هنـد تبـدیل    مـردم   خواهانـۀ  آزادي  هاي سلحشور آرمان  از پرچمداران  یکی  به  نشریه  این. کرد بود مقاومت  و خودکامگی  اختناق

  .شد
  بـه   و گروهی  و بلوا شهر الهور را فراگرفت  ، شورش هند و پاکستان  بین  پنجاب  تقسیم  هند و در جریان  استقالل  در آستانۀ

  روزنامـه   چـاپ   آالت شدند و ماشین کشته  مردم  تهاجم  در جریان  روزنامه  از کارکنان  دوتن. کردند  حمله   تریبیون   نامۀدفتر روز
  : ، وزیر کشور هند، نوشت پاتل  واالبهاي  به  اي در نامه  مدیر آن. از انتشار بازماند  روزنامه  ، این حادثه  این  درپی. شد منهدم

و کاغذ و   چاپ  آالت ماشین  خود، از جمله  هاي و دارایی  اموال  بر اثر انهدام  و پانصدهزار روپیه  الهور دومیلیون   ریبیونت   روزنامۀ 
  چاپخانۀ  به  پنجاب دستور حکومت بنابه  روزنامه  این  به  متعلق  از کاغذ چاپ  هزار روپیه دویست  معادل.  است دیده نقد، خسارت  پول

  چاپخانه  دولت.  است شده دادهتایمز     پاکستان  روزنامۀ  تحریر ما نیز به ماشین  دستگاه بار و شش وانت.  است یافته هور انتقالال  دولتی
تـایمز      پاکسـتان    بـه   و دفتر کار روزنامـه   چاپخانه  دارد که  از آن  حکایت  دریافتی  اطالعات.  است کرده  را مهروموم  و دفتر روزنامه

  .واگذارخواهدشد
  

انتشـار    از سـرگیري   را بـراي   الزم  و تسـهیالت   دستور داد تـا تجهیـزات     هندي  آوارگان  وزیر اسکان   نئوگی.  سی.  کی  به  پاتل
بـود،   الفمخ  دوکشور هند و پاکستان  هند به  با تقسیم   تریبیون   روزنامۀ. قراردهند  هند در اختیار آن  در خاك   تریبیون   روزنامۀ

را در الهـور منتشـرکنند و      تریبیـون گرفتنـد تـا     تصمیم  روزنامه  امنايهیئت ،  قرارگرفت  شده انجام در برابر عمل  که  اما هنگامی
   کـه   از موضـعی   جنـاح .  ابرازداشـت   جنـاح   محمـدعلی   هاي خود را از دیدگاه  حمایت  اي سرمقاله  با نوشتن  روزنامه  سردبیر این

  بـه   روزنامـه   جز انتقـال   اي هند پدیدآمد، چاره  تقسیم  درپی  که  و شورشی  ومرج بود تقدیرکرد، اما هرج  گرفته  در پیش   یونتریب
  روزنامـه   گـرفتن   سروسـامان   گویـد کـه   مـی    تریبیـون سردبیر    رام  آمولوك. نماند آمباال باقی  به 1948  مه  در ماه  سیمال و سپس

  . خود نظیرنداشت  در نوع   تریبیوناز    مردم  شد و حمایت تسریع  یرمنتظرهغ  اي گونه به
  اعـالم   درپی 1975  در سال  روزنامه  این.  یافت خود در چاندیگار انتقال انتشار فعلی محل  به 1969  در سال   تریبیون   روزنامۀ

  از جملـه   نشـریه   ایـن . درگیرشـد   بـا دولـت    داشـت   را برعهده  آن  نائیر سردبیري  ماداوان  که  در هند در زمانی  العاده فوق  حالت
  .شد  دیگر محروم و تسهیالت  دولتی  هاي آگهی  و از دریافت  قرارگرفت  دولت  سیاه  در فهرست  بود که  اي روزنامه سه
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 Punjaabi)  تریبیـون   پنجـابی (   و هنـدي   پنجـابی   هـاي  زبـان   دیگـر بـه    دو نشریۀ 1978  در سال   تریبیون   مطبوعاتی  گروه

Tribune)   تریبیون  داینیکو  (Dainik Tribune) انتشـار بـا     ابتـداي   هـر دو از همـان    کرد که هند عرضه  مطبوعات  جامعۀ  را به
  :گوید مورد می  در این  ساهنی. روشدند روبه  خوانندگان  استقبال

  و شهامت  ، خویشتنداري اعتدال  دادند از بدو انتشار به  از خود نشان  آن  سردبیران  که  تیو امان  بر صداقت عالوه    تریبیون   روزنامۀ 
  آگهی  صاحبان  در برابر فشارهاي  که  است و کارآمدي  الیق  مدیران  نیز مدیون  تا حدودي  آن  توفیق.  یافت شهرت  حقیقت  در میدان

  .شود می محسوب  روزنامه  این  موفقیت  براي  دیگري نیز عامل  روزنامه  امنايهیئت   عضايا  میان  تفاهم. دادند نشان  از خود مقاومت
  

م   مظهـر سرسـخت    عنـوان  بـه   آن ، برشهرت روزنامه  این  مثبت  هاي ویژگی  بر حفظ عالوه   تریبیون   روزنامۀ  بهاتیا سردبیر فعلی  پرِ
  . است افزوده  حکومت  و منتقدمنطقی  افکارعمومی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  15875- 6597: صندوق پستی 11خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  asanhe.orgrEmail:info@          neh.orgwww.rasa        88730477: دورنگار 88730413، 88735439: تلفن

202 

  
  
  
  
  
  
  

14  
  ها غول

  
   هورنیمن.  جی.  بی

خـود هماننـد     هـاي  جراید هند از قلم  سردبیران. کرد  مبارزه  همکاري  عدم  جنبش  نیز دوشادوش  هند، قلم  آزادي  در نبرد براي 
از   کشـی  و بهره  سرکوب  ايافش  براي  پذیر پیکر آن آسیب  در نقاط  و نفوذ عمیق  بیگانه  حکومت  به  زدن ضربه  براي  شمشیر تیزي

  آنـان . ورزیدنـد  مـی  خـود عشـق    مـیهن   بـه   تا سرحد تعصـب   که بودند  پرست میهن  نگارانی ها روزنامه آن. بردند  هند بهره  مردم
از (  هـایی  دادنـد و محرومیـت   ازخود نشان  رشادتی  چنان  راه  کردند و در این خود قیام  میهن  استقالل  در راه  بودند که جهادگرانی

  در راه  کـه   کسـانی   طـوالنی   در فهرسـت .  اسـت   نداشته  سابقه  کشوري هیچ  مطبوعات  در تاریخ  کردند که را تحمل)  زندان  جمله
  .برخوردارند  اي ویژه  از جایگاه  که  خوریم بر می  هایی غول  کردند به  هند مبارزه  و استقالل  آزادي

هنـد را    کـه   اسـت   انگلیسـی   یـک   اولـی :  خـوریم  مـی  بر  نگار بیگانه دو روزنامه  هند به  آزادي  اهر  رزمندگان  صفوف  در میان
  تحت  روزنامۀ  یک  سردبیري  که  ایرلندي  یک  شد و دیگري نامیده  خائن  اش هموطنان  کرد و از سوي  خود انتخاب  وطن  عنوان به

.  جـی .  دو بـی   از ایـن   یکـی . ایجـادکرد   فراوانـی   در هند مشـکالت   انگلیسی  حکام  و براي  داشت ها را برعهده انگلیسی  مالکیت
  .دهد می را تشکیل  قسمت  این  بحث  موضوع  دارد که نام  هورنیمن

  پیشـین   پسـر رئـیس    وي. هنـد آمـد    به  از انگلیس  استیتسمن   دستیار سردبیر روزنامۀ  عنوان به  بیستم  قرن  در اوایل  هورنیمن
  یکـی   هـورنیمن .  سرشناس  اي هنرپیشه  دریادار بود و دیگري  اش از برادران  یکی  بود که  انگلیس  دریایی  نیروي  کارپردازي  دایرة

،  روزنامه  انتشار این  ، محل) کلکته(  چورینگی  از جو نامطلوب  از مدتی  آمد و پس شمارمی هند به  استقالل  سرسخت  از هواداران
مهتـا    شـاه  سر فیـروزه   به  هورنیمن  در معرفی  بانرجی  سورندرانات. کرد گیري خود کناره  از مقام 1912  در سال  وي. یداکردتنفر پ

  : ، بود نوشت  کرونیکل  بمبئیخود،    جدیدالتأسیس  نشریۀ  براي  سردبیري  وجوي در جست  که
بـر    سفیدي شال  که درحالی  ، وي بنگال  تقسیم  در جریان. ندارد کم  از من  چیزي  بودن در هندي  هورنیمن  که  دهم می شما اطمینان  به 

  .کرد می  راهپیمایی  کلکته  هاي ما در خیابان  همراه  برهنه  بود با پاي خود انداخته  هاي شانه  روي
  

  اجتمـاعی   از زنـدگی   ، اثـري 1913  لدر سـا   کرونیکـل   بمبئـی   سـردبیري   گـرفتن   دسـت  و بـه   بمبئی  به  هورنیمن  از آمدن  پیش
تال   لعـل   مهتـا و سـر چیمـان     شاه محور سر فیروزه  تنها حول  اجتماعی  هاي فعالیت. شهر نبود  در این  وجوش پرجنب واد دور  سـ

  : است  نوشته  زمان  آن  از مفسران  یکی. زد می
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  جایگـاه   نشـریه   شد و این  شهر دمیده  در کالبد این  اي تازه  ، روح  نیکلکرو  بمبئی   سردبیري  و تصدي  بمبئی  به  هورنیمن  با آمدن 
  .کرد  هند کسب  سیاسی  در صحنۀ  اي ویژه

  

بـود، امـا     همـراه   بسـیاري   هـاي  ضرورتاً با دشواري  نگار انگلیسی روزنامه  یک  توسط  هندي  نشریۀ  یک  سردبیري  سمت  تصدي
  .بود برآمد  واگذار شده  وي  به  که  مسؤولیتی  از عهدة  تمام  د و با مهارتدر کار خود استاد بو  هورنیمن
  وي  اندازة  به  یک بودند، اما هیچ کرده مبارزه  هند قهرمانانه  مردم  آرمان  نیز در راه  دیگري  هاي ، انگلیسی و بعد از هورنیمن  قبل

در نبـرد    مشـارکت   شـور و هیجـان    هورنیمن. بود نکرده ها فداکاري آن  مررسیدنث به  و در راه  نکرده ها همراه آرمان  خود را با این
  مبارزي  مردم  به  در امر خدمت. افزود نگار ورزیده روزنامه  یک  عنوان خود، به  سایر خصوصیات  هند را به  و استقالل  آزادي  براي

  نشـریات   خود علیـه   وقفۀ بی  با حمالت  هورنیمن. نیازمند بود  دممر  به  امدادرسانی  هاي در جنبش  فعال  ناپذیر و عضوي خستگی
  تقریبـاً انحصـاري    از موقعیـت    کرونیکـل   بمبئـی انتشـار     تـا زمـان    را کـه  تایمز آو ایندیا    ها، روزنامۀ انگلیسی  مالکیت  تحت

  .را افشاکرد  آن  و نژادپرستانۀ  ضدهندي  مشی داد و خط برخوردار بود تکان
  هرکـاري   از انجـام   قبـل   شـد و هرروزصـبح   تبدیل  بمبئی  مردم  روزانۀ  عادت  به   کرونیکل   روزنامۀ  خواندن  نکشید که ولیط

  : از نویسندگان  یکی  قول  به. پرداختند می  آن  مطالعۀ به
در مـورد    جالـب   نکتـۀ . داد قرارمی زداشتند در اختیارشاننیا  از آن  آگاهی  به  مبارزه  ادامۀ  براي  مردم  را که  آنچه   کرونیکل   روزنامۀ 

  هـاي  ها، ویژگـی  ها و نامردمی زشتی  رحمانۀ بی  افشاي  به  ، تعهد و اشتیاق رادیکال  هاي دیدگاه.  است  سردبیر آن  ، ملیت روزنامه  این
  .دهد می را تشکیل  هورنیمن  هاي بارز نوشته

  

  چـون   او که  هاي خود را از مقاله ستایش  توانم ، اما نمی متنفرم  از هورنیمن«:  گفت  د هورنیمندر مور  اروپایی  منصب صاحب  یک
  .کردند خود قلمدادمی  میهن  به  را خائن  در هند، وي  انگلیس  حکومت  کارگزاران» . کنم پنهان  گواراست  شربتی

  : گفت  اتهام  این  به  در پاسخ  هورنیمن  
  .ایرادبگیرند  اند بر من نتوانسته  کنند، اما تاکنون می دقت  کالمم  فحواي  به. خوانند مرا می  هاي سطر نوشته سطربه  دشمنانم 

  

هند   فرماندار کل  مالقات  به  مطبوعات  از جامعۀ  هیأتی  در رأس 1916  در سال  بمبئی  نگاران روزنامه  اتحادیۀ  رئیس  عنوان به  وي
.  واي.  سـی . کنـد   ابـالغ   وي  بـه  1910  مصـوب   مطبوعـات   قـانون   ها و سوءاجراي ا در مورد محدودیتخود ر  تا اعتراض  رفت

ن.  ، سی چینتامانی نبود، اما   کننده دلگرم  فرماندار کل  و پاسخ  واکنش. داشتند عضویتهیئت   مالویا نیز در این  و پاندیت  بانرجی.  ا
  حکومـت   بـدرفتاري   گسـتردة   افشـاي   بـراي   آمـده  پـیش   اند از فرصت توانسته  بودند که  شادمان  جهت  از آنهیئت   این  اعضاي
  .کنند  برداري بهره  خوبی به  و محلی  مرکزي

هیئت   اکثر اعضاي. شد ها درگیر می با آن  و مدام  نداشت  اي حسنه  رابطۀ   کرونیکل   روزنامۀ  مدیرةهیئت   با اعضاي  هورنیمن
،  وي  بـا درگذشـت  . شـد  مـی   حل  با مسالمت  بود، مسائل زنده  شاه فیروزه  که  دادند، اما تا زمانی می رو تشکیل فراد میانهرا ا  مدیره

  مشـی  خـط   در تعیـین   مـدیره هیئـت    اعضاي  دخالت  بارها و بارها به  وي  گرچه. رو شد روبه  تري بیش  هاي با دشواري  هورنیمن
  : نوشت  هورنیمن  به  اي در نامه  بزانت  آنی. کار بازدارد  ها را از این آن  نتوانست کرد، اما اعتراض  روزنامه

  روزنامـه   گفتم ها می آن  به  تو بودم  جاي  اگر من. کنند را مخدوش  روزنامه  عقیدة  استقالل  مدیرههیئت   ابله  دهید اعضاي نبایداجازه 
  . کردم می  گیري خود کناره  ها از مقام آن  مخالفت  د و درصورتکر خواهم هدایت  خواهم می  که  گونه را آن

  

   روزنامـۀ   سـردبیري   و مدتی  رفت  مدرس  ، به بزانت  بازداشت  درپی 1917  بود و در سال  بزانت  آنی  نزدیک  از دوستان  هورنیمن
  مـدیرة هیئـت  . کـار شـد   بـه   مشـغول   نشـریه   سردبیر آن  جانشین  عنوان به  تالنگ.  کی.  بی  تا اینکه  گرفت  را برعهده هند جدید 
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  رهبـري   هنـد بـه    خودمختـاري   از جنـبش   هـورنیمن   واد حمایـت   سـتال   لعـل   سر جیمان  ریاست  به   کرونیکل  بمبئی   روزنامۀ
  .کرد را تأییدنمی  بزانت آنی

  اصـالح   موضـوع   بررسـی   بـراي  1917  در سـال  ، ، وزیـر مشـاور در امـور هنـد از دهلـی      مونتـاگ   بازدید ادویـن   در جریان
خـود    اقامـت   محـل   را در عمـارت   همـراه هیئـت  و   وي  آنکـه   جاي ، به ، لرد چلمسفورد، فرماندار کل سرزمین  این  اساسی قانون
  به   کرونیکلدر    اي قالهسرم  با نوشتن  هورنیمن. داد بود اسکان  برپا شده  عمارت  در محوطۀ  که  ها را در چادرهایی دهد، آن جاي
خـود    لرد چلمسفورد دور از شأن  نوشت  هورنیمن. کرد بود اعتراض کرده توصیف  زاده اشراف  انگلیسی  را تکبر یک  آن  وي  آنچه

  عتـراض ا. کنـد  اقامـت   عمـارت   در یک)  مونتاگ  ادوین(  هست  هم  روزگار یهودي  از قضاي  که  فرد عادي  تا با یک  است دانسته
بـود    آمـده  پـیش   کـه   لـرد چلمسـفورد از سـوءتفاهمی   . هنـد انجامیـد    هـاي  سایر روزنامـه   اعتراض  نداي  برخاستن  به  هورنیمن

  در عمـارت   کـافی   و فضـاي   امکانـات   فقـدان   دلیـل  به  که  گفت  وي.  است و تحقیر نداشته  قصد توهین  کرد و گفت عذرخواهی
از   هـورنیمن . ببینـد  تـدارك   اي جداگانـه   اقامتگـاه   وي  براي  گرفت ، تصمیم تر مونتاگ بیش  آسایش  نتأمی  خود و براي  مخصوص
در حضـور    ، کـه  با مونتاگ  هورنیمن  مالقات  در جریان. داد ادامه  انتقاد از وي  نشد و به مورد مجاب  در این  فرماندار کل  توضیح

  از وي  نیابـت   بـه   موضـوع   این  کردن خاطر مطرح را به  و هورنیمن  لمسفورد دلجوییاز چ  مونتاگ  گرفت لرد چلمسفورد صورت
  .کرد سرزنش

  : گفت  در پاسخ  هورنیمن
  ، اما هنـوز هـم   کنم می دهید ستایش می خود نشان  صمیمی  چندان نه  در برابر میزبان  که  اي العاده فوق  و تواضع  خاطر ادب شما را به 

خود، شـما را در    شخصی  ناراحتی  بهاي  به  حتی  هند بهتربود تا فرماندار کل  و سنن  آداب  شمردن خاطر محترم به  که  ما عقیده  براین
  .داد می  جاي  فرمانداري  ویژة  عمارت

  

  نظامی  حکومت  اتمقرر  تحت  که  پنجاب  حکومت  سرکوبگرانۀ  اقدامات  دربارة  اي تقریباً هر روز مقاله  ، هورنیمن1919  در سال
  مـردم   علیـه   را کـه   خود و تحقیـري   قانونی  از اختیارات  حکومتی  و کارگزاران  مسؤوالن  کرد و سوءاستفادة شد منتشرمی می اداره

  : است عصر نوشته  آن  اوضاع  از ناظران  یکی. کرد داشتند افشامی روامی
  اي العـاده  فـوق   کردنـد وحشـت   مـی  او را مطالعه  هاي هر روز نوشته  که  محلی  حکومت  منصبان صاحب  در دل  هورنیمن  هاي مقاله 

  .کرد ایجادمی
  

  خـوراك   دولتـی   مقامـات   و بـراي   اشـتهاآور روحـی    غـذاي  یک  مردم  را براي  هورنیمن  هاي مقاله  روزنامه  این  ازخوانندگان یکی
و   داد از صـراحت  قرارمی هدف  زمان روها را هم و میانه  دولت  که  هورنیمن  انتقادي  هاي مقاله.  است کرده اشتها توصیف  کورکنندة
  .رفتند در می  خواندند از کوره را می  وي  هاي ها مقاله آن  هربار که. برخورداربود  خاصی  صداقت

  مدیرههیئت . خود رسید اوج از روزها به  و در یکی  یافت شدت   کرونیکل   روزنامۀ  مدیرةهیئت   با اعضاي  هورنیمن  درگیري
  مـدیره هیئـت    هـاي  در برابـر فشـارها و دسـتورالعمل     از تمکـین   هـورنیمن . کند  دیکته  وي  خود را به  هاي کرد دیدگاه می تالش

  نهـورنیم   انتشـار خبـر اسـتعفاي   . کـرد  چاپ  را در روزنامه  خود خبر استعفایش  وي.  گرفت  خود کناره  کرد و از مقام خودداري
. او را خواستارشـدند   بردنـد و ابقـاي   یـورش   دفتر روزنامه  به  از آنان  و انبوهی  برآشفت را سخت   کرونیکل   روزنامۀ  خوانندگان

ن  مدیرههیئت  م.  از ا کنـد و او نیـز از پاتـان     را تجدیـد سـازمان    تـا روزنامـه    خواست  سرشناس  روهاي از میانه  ، یکی سامات.  ا  
تـا    بـود خواسـت   کـرده   وظیفه دستیار سردبیر انجام  در سمت  روزنامه  و توانا بود و قبالً در چندین  باذوق  اي نویسنده  که  جوزف

  .گیرد را برعهده  روزنامه  این  ادارة  مسؤولیت
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  سـتال . اسـتعفا شـدند    بهناگزیر   مدیرههیئت   کرد و اعضاي افت  نحو فاحشی  به   کرونیکل، تیراژ   هورنیمن  گیري کناره  درپی
کردنـد و   کار دعوت را به  هورنیمن. شد تشکیل  جناح  محمدعلی  ریاست  به  جدیدي  مدیرةهیئت و   را کنارگذاشت  آن  واد کنترل

  سـمت   بـه   دبیـري   از سـمت   برِلـوي   سـیدعبداهللا   نـام   بـه   دیگـري  ماند و شـخص  باقی  دستیار سردبیري  در سمت  جوزف  پاتان
  با مقاالتی  را در ارتباط  بود تا وي  برآن  بمبئی  حکومت. نیاورد  دوام  بار چندان این  هورنیمن  سردبیري.  تیارسردبیر ارتقا یافتدس
  :نویسد می  باره او خود دراین. قراردهد  پیگرد قانونی  بود تحت نوشته  پنجاب  هاي ناآرامی  درخصوص  که

کنند تا  گشتند تا مرا مجازات می  اي بهانه  درپی   کرونیکل  ها و مقاالت هرروز در نوشته  وي  دارودسته و)  فرماندار بمبئی(لرد لوید  
  .شوند خالص  و توانستند از شر من  ها شتافت آن  کمک  به " از قلمرو امپراتوري  دفاع  قانون"  اینکه

  

  مأموران. بود  جراحی بعداز عمل  نقاهت  دوران  گذراندن سرگرم  نزما  در آن  وي. از هند تبعیدشد 1919  سال  در آوریل  هورنیمن
  .کردند  روانه  انگلیس  به  کشتی بندر آوردند و سواربر یک  او را به  حکومتی

  بـود برعهـده    برپـا شـده    تبعیـد هـورنیمن    به  اعتراض  براي 1919  در ژوئن  را که  بمبئی  شهروندان  اجتماعی  زعامت  گاندي
  : گفت  گردهمایی  در این  گاندي. را لغوکند  خواستند تا دستور تبعید هورنیمن  از دولت  کنندگان اجتماع.  تداش

او با .  است  خود کرده  ما را مدیون    کرونیکلدر   " آزادي"  مقالۀ  با نوشتن  وي.  است  و بزرگواري  شجاع  انگلیسی  هورنیمن  آقاي
  نگینـی   رو چـون  و از ایـن   است  خود کرده  ملت  به  شایانی  و خدمات  افشاکرده  بوده  شاهد آن  را که  یخطای  هرگونه  تمام  شهامت
  که  است  آن  شبیه  هورنیمن  در غیاب    کرونیکلانتشار    ادامۀ. اند آگاه  وي  هند از خدمات مردم  تمام. درخشد نژاد خود می  برتارك
   روزنامـۀ   پـس   خواهدبرد، زیرا از ایـن  رنج  هورنیمن  از فقدان  طور قطع هند به  مردم  ملی  آرمان. دارند هنگ  زنده  روح  را بدون  جسم

  .خواهدشد  ارائه  خوانندگان  به " آزادي"  مقالۀ  بدون    کرونیکل
  

  تر مناسـب  او را بیش  و سبک  و زبان  است نبوده موافق  هورنیمن  هاي ها و گفته از موارد با نوشته  در بسیاري  وي  که  گفت  گاندي
و   اسـت   مطـرح   بیـان   و آزادي  مطبوعـات   آزادي  جـا مسـألۀ   هنـد؛ امـا در ایـن    چـون   شرقی  اي داند تا جامعه می  غربی  کشوري

  .را لغوکند  تبعید هورنیمن  خواهند تا حکم می  از دولت  کنندگان اجتماع  دلیل همین به
  در مجلـس   سخنانی  ، طی هورنیمن  هند در اخراج  حکومت  از اقدام  مشاور در امور هند در دفاعوزیر   مونتاگ  ادوین   

  : گفت  انگلیس  عوام
  کسـانی   در قبـال   واکنش  دادن ما از نشان  مورد اکراه  بارزترین  وي  موضوع.  دادیم نشان  زیادي  داري خویشتن  هورنیمن  ما در مقابل 

  گسـترش   بـود بـه   همـراه   جـانی   بـا تلفـات    ها کـه  شورش  آقا در اوج  این  اما بعد از آنکه. دارند  نامتعارف  سیعقاید سیا  که  است
  هایشان سالح  آتش بر گشودن مبنی  انگلیسی  نیروهاي  به  اتهام  واردکردن خود به  روزنامۀ  هاي زد و در ستون دامن  فتنه  آتش  هاي شعله

  و نافرمـانی   امید ایجاد نارضـایتی   به  هایش روزنامه  که  هنگام  کرد، آن برداري ماجرا بهره  داد و از این اختصاص  دهلی  هاي در خیابان
  فرد انگلیسـی  هیچ. کند هند را ترك  وي  بود که فرارسیده  آن  شد، دیگر زمان می توزیع  آنان  بین  رایگان  به  انگلیسی  نیروهاي  در میان
دهد  اختیارکند و اجازه بود سکوت  آن  در هند سرگرم  هورنیمن  آقاي  که  تواند در برابر اقداماتی نمی  مهم  مسؤولیتی  نداربود با عهده

  .تکرارشود  اقدامات  این
  

  : نوشت  وي.  از خود پرداخت  دفاع  به   منچستر گاردین   روزنامۀ  از طریق  هورنیمن
  بـدون   تظاهرکننـدگان   رگباربستن و به  غیرمسلح  بر سر مردم  بمب  ها، فروریختن در خیابان  ردمم  زدن خاطر شالق به  دولت  با آنکه 

  برخورداربـودیم   اي مالحظـه  هردو از نفوذ قابـل   که  ام و روزنامه  من  بود، اما شخص  انتقاد و اعتراض  سزاوار شدیدترین  عذرموجه
  . کاربستیم به  خشونت  عدم  تعالیم  و القاي  نظم  اعادة  خود را براي  تالش  ی، تمام آن  ها و جریان از آغاز ناآرامی  پیش
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  تحـت   وي. کـرد   تبعیـد خـود از هنـد را تشـریح      چگـونگی    کرونیکـل    روزنامۀ  به  اي در نامه 1919  در سپتامبر سال  هورنیمن
  اش منـزل   به  پلیس  نشود، اما نیروهاي نیز خارج  از خانه  حتی  هبود ک کرده او توصیه  به  معالج  بود و پزشک قرارگرفته  جراحی عمل

  بـرد و در داخـل    بنـدرگاه   کرد و بـه   منتقل  آمبوالنس  را به  وي  پلیس. کند را جمع  اش و اثاثیه  ریختند و از او خواستند تا اسباب
  .داد بود جاي  انگلیس  عازم  که  کشتی  یک

  سفر وي  اي نویسنده.  هند بازگشت  کلمبو به  هند، از راه  در ورود به  دولتی  ممنوعیت  زیرپا نهادنبا  1926  در سال  هورنیمن
   روزنامـۀ   سـردبیري   بـه   بمبئـی   بـه   از بازگشـت   پـس   وي.  است کرده توصیف " پیروزمندانه  سفري"را   بمبئی  به  کودي  از دانوش

مستعار   با نام  حال درعین  هورنیمن. شد منصوب  یافت انتشارمی  کرونیکل   گروه  ا از سويعصره  که)  قراول(  (Sentinel)  سنتیِنل
هـا   کـرد و آن  می  روها حمله و میانه  دولت  به  مقاالت  در این.  نوشت می مقاله   کرونیکل   روزنامۀ  هاي از ستون  در یکی  آتروپوس

  او بـه . کرد می خطاب  است یافته دست  شهرت به  اکنون  که  گمنام  اي را عجوزه ز آوایندیا تایم   روزنامۀ  وي.  گرفت باد انتقادمی را به
  هـورنیمن .  خود برانگیخت  را علیه  پلیس  دشمنی  بمبئی  هاي در مورد قمارخانه  افشاگري  دلیل به   سنتینل   سردبیر روزنامۀ  عنوان

فتـاد و هماننـد     دام بـود بـه   تحقیـق  جـا سـرگرم   در آن  وي  کـه   بمبئـی   هاي قمارخانهاز   یکی  به  پلیس  نیروهاي  یورش  در جریان
  حتـی . کـرد  تـوبیخ   بـا وي   خـاطر بـدرفتاري   را بـه   و افراد پلیس  را تبرئه  وي  دادگاه  رئیس. شد کشیده محاکمه  به  عادي مجرم یک

  .شد  زمینه  دراین  خواستار تحقیقکرد و  را محکوم  پلیس  نیز اقدام تایمز آو ایندیا    روزنامۀ
  و توسـل   عمـدي  سازي صحنه  را به  پلیس  نیروهاي»  کنم می را متهم  پلیس»  عنوان  تحت  مقاله در دوازده  از تبرئه  پس  هورنیمن

  اطالعـات   وي. کـرد  قماربـاز مـتهم    عنـوان  بـه   مـردم   بـه   اش و معرفـی   وي  انـداختن   دام  بـه   ، تنها بـراي  جمعی دسته  بازداشت به
  سـالم  جـان   کـرد تـا از مهلکـه    می کمک  وي به  اطالعات و همین  داشت  از آن  رفتن طفره  و چگونگی  قانون  در زمینۀ  اي کننده خیره

  .کرد می شد و شخصاً از خود دفاع حاضرمی  دادرسی  در جلسات  مدافع  وکیل  بدون  همیشه. دربرد به
شـد تـا    سـبب  1932  در سـال   همکـاري   عـدم   جنبش  در خالل   میل  دیلی  ایندینو     کرونیکل   هاي در روزنامه  هایش مقاله

  انـدازة   به  نگار انگلیسی روزنامه  این«: گوید در مورد او می  ملی  کنگرة  از رهبران  یکی. کند مطالبه  وثیقه  دو روزنامه  از این  دولت
  وي. شـد  مـی   نگـاري  روزنامه  در حرفۀ  اش مخالفان  خیال  آشفتگی او موجب  خبري  شم» . است کرده هند خدمت  صد رهبر به یک

  .اند هند کرده  مطبوعات  جامعۀ  به  شایانی  خدمات  نگار بود که ها روزنامه یا مرشد ده "گورو"
  برایش  زیادي  مشکالت  داشت اشتغال  ارينگ روزنامه  حرفۀ  به  که  سالیانی  امر در طی بود و همین  مزاج آتشین  فردي  هورنیمن

  در وي  و قـدرتی   توانایی  چنان  ویژگی اما همین. خود شود  عصبی  وخوي خلق  شد تا اسیر و بردة سبب  اش تندمزاجی. کرد فراهم
  . گرفت را سراغ  مانندش  توان می  تر کسی در کم  بود که پدیدآورده
  :نویسد می  هورنیمن  از شاگردان  راما رائو یکی.  کی  
کـرد و   مـی  ابالغ  سردبیر و گزارشگران  معاون  را به  الزم  دستورات  در چندکلمه. برخوردار بود  اي العاده فوق  مدیریت  او از قدرت 

  ، تمـامی بـود  کـار خـود نشسـته     میز محل  در پشت  که او درحالی. کرد می روشن  محوله  وظایف  انجام  را براي  راه  وي  رهنمودهاي
  .بود مطلع  پا افتاده و پیش  مهم  رویدادهاي  و از تمامی  داشت را در دست  بمبئی  سیاسی  هاي سرنخ

  

  خـود را زمـین    قلـم   نیافته هند تحقق  آزادي  که  تا زمانی«:  گفت  نگاري روزنامه  حرفۀ  به  سالگرد ورودش  در پنجاهمین  هورنیمن
  وي  پروردگان از دست  بسیاري  کرد که را تربیت  زیادي  بود و شاگردان  نگاري روزنامه  مکتب  یک  یتنهای به  وي» . نخواهدگذاشت

  هـورنیمن . بـود   ناپذیر و سرسخت خود، آشتی  سیاسی  در باورهاي  هایش ضعف  رغم به  وي. قرار گرفتند  میز سردبیري  در پشت
از   اسـت  داشـته  هند نقـش   تاریخ  گیري در شکل  با اقداماتی  ، بلکه و رویدادها اکتفانکرده  وقایع  ثبت  نگار، تنها به روزنامه  عنوان به

  کـردن  و جـایگزین    کرونیکل   روزنامۀ  مدیرةهیئت   ارتجاعی  اعضاي  راندن  ؛ بیرون بنگال ضد تقسیم  در تظاهرات  شرکت  جمله
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یا   ، سردبیري ؛ تأسیس قهرمان  صورت کشور به این  به  و بازگشت  بیماري  از هند در حالت ها با افراد موردنظر خود؛ تبعید شدن آن
در   وي.  بلندپایـه  ها و انتقـاد از مسـؤوالن   دادگاه  احکام  گرفتن ؛ نادیده حکومتی مقامات  دستورات  گرفتن ها؛ نادیده روزنامه  انحالل

  خـود کـه    سـلیم   داوري  بـه   داشت حق. برخورداربود  خاصی  ، از نبوغ از قانون  و فرار زیرکانه  حقیر آن  و کارگزاران  هجو دولت
او را   اش قطـاران  بـود و هـم    سـتایش   و قابـل   داشـتنی  دوسـت   موجـودي . کند ببالـد  خود اعطامی  خاص  بندگان  خداوند تنها به

  :نویسد می  چنین  اش ازدوستان  یکی. کردند می  خطاب "فرماندار"
  نمـک  از خـوردن   حنجـره   خـاطر نـاراحتی   بـه .  کـردیم  می تالفی  کرد و ما هم می  ما را خالی  جیب  و خوشگذرانی  تفریح  در مواقع 

  در اظهـارنظري   بار در دادگاه کرد و یک می  دفاع  شدت به  هایش از دیدگاه. کرد می  کرد و تنها شکر چغندرقند مصرف می  خودداري
  و آسـایش   از راحتی  دو خبري  درجه  در قطارهاي  سفر کند چون یک  درجه  تا با قطارهاي داند خود می  مسلم  حق  آورگفت حیرت
را   هنـدیان   بـومی   لبـاس   گـاه . کنـد  مـی  تـأمین   را چگونه  قیمت  گران  هاي لباس  نبود پول بود و معلوم  پوش بسیار شیک  وي.  نیست
در   از ما کـه   بسیاري  ، اما برخالف داشت  آسمانی  قدرتی  مقاالت  در نوشتنماهربود و   سخنوري  میز خطابه  در پشت. کرد می برتن

  خـود را بـدون    مقـاالت . کنـد  دیکتـه   دیگـران   خود را به  هاي سرمقاله  متن  توانست نمی  بودیم کوچکی  نگاران با او روزنامه  مقایسه
  اش در اطـراف   خور و طفیلی کرد و افراد مفت می خرج  آن  از تحصیل تر را سریع  پول  هورنیمن. کرد می تهیه  خوردگی قلم  گونه هیچ

  .بودند فراوان
  

  از گانـدي   مدیرههیئت   اعضاي.  قرارگرفت  سانسور دولتی  تحت   کرونیکل  بمبئی   روزنامۀ 1919  در سال  تبعید هورنیمن  درپی
از   قبـل   را که  روزنامه  اي هزار روپیه ده  وثیقۀ  کار شود دولت به دست  گاندي  از آنکه  گیرد، اما قبل  را برعهده  آن  خواستند تا ادارة

  انتشـار روزنامـه    بـا از سـرگیري  . درآمـد   تعلیـق   حـال  بـه   کرد و انتشـار روزنامـه   بود ضبط شده سانسور سپرده  مقررات  برقراري
پیگـرد   روشـد و بـا تحـت    روبـه   شـدیدي   مـالی   بـا بحـران     لکرونیکـ    روزنامۀ. شد منصوب  آن  سردبیري  به  برِلوي  سیدعبداهللا
  روزنامـه   ایـن   صـاحب   شـرکت . بـار آورد  بـه   سـنگینی   مـالی   خسـارت   را در اختیـار داشـت    آن  مالکیت  که  شرکتی  قرارگرفتن
ن  را به  و او نیز آن  واال خریداري  را بلگائوم  شد و روزنامه ورشکست م.  ا پـر   کرد و خریدار جدیـد اسوشـیتد پـی   کاما واگذار .  ا

داد   سروسـامان   روزنامـه   وضعیت  به  تا حدودي  برلوي  سیدعبداهللا. کرد را تأسیس (The Associated Paper Company)  کمپانی
  .ندشد تعطیل 1959  در سال   سنتینلو    کرونیکل   هر دو نشریۀ.  داشت چشمگیري  هند نقش  آزادي  در جنبش  کرونیکلو  
  
  آرتور مور 
. شـوند  نمـی  قائل  اهمیتی  دیگران  برداشت  خود را دارند و براي  افکار خاص  که  است  نادري  نگاران روزنامه  آرتور مور از جملۀ 

فکار و شوند و ا آگاه  وي  هاي از دیدگاه  و سیاستمداران  حکومتی  بلندپایۀ  هاي داد شخصیت می اجازه  که  را داشت  حسن  مور این
بـود و    نامتعـارف   سـردبیري   وي. آمـد  نمی خوش  پرداخت اظهارنظر می  ها به آن  دربارة  که کسانی  مذاق  به  همیشه  وي  هاي نوشته

  ات، دیپلم منون.  اس.  پی.  کی. نبود  راضی  از او چندان  داشت  را برعهده  آن  سردبیري  سال ده  مدت  وي  که    استیتسمن   روزنامۀ
  : است  ، در مورد او گفته باسابقه

  مهـري  بـی   تمـام   از او بیزار بودند و او نیز با صراحت  بسیارمهم  هاي شخصیت  برخی. نبود  قائل  افراد احترامی  آرتور مور براي 
  . دانست می  را موجود دردسر آفرینی  وي  حکومتی  ، دستگاه در مجموع. کرد می ها را تالفی آن

. دوبار سوءقصد شد  واتسون  به. شد منصوب   استیتسمن  روزنامۀ  سردبیري  به  از آلفرد واتسون  پس 1920  ر در سالآرتور مو
در    بـود کـه    مقـاالتی   رشـته   پیامـد یـک    واتسـون   سوءقصد علیه.  برداشت جراحت  جوان  تروریست  یک  براثر تیراندازي  باردوم

  بـود ایـن   کـار شـده   مشـغول   روزنامـه   دستیار سردبیر در ایـن   سمت  به  تازگی به  ، که ماگریج  فتۀگ  رسید و به  چاپ به   استیتسمن
  :نویسد می  ماگریج.  بازگشت  انگلیس  کرد و به گیري خود کناره  از مقام  واتسون. بود را آرتور مور نوشته  مقاالت
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  وي  شـغل   رفـتن  و از دست  واتسون  شدن زخمی  قیمت  به  که  دوآتشه  ستامپریالی  از یک  شد تا وي آرتور مور سبب  متلون  روحیۀ 
  که  و متغیر داشت  ثبات بی  اي بود، اما روحیه  بااستعدادي  ایرلندي  وي. شود هند تبدیل  استقالل  جنبش  از هواداران  یکی  منجرشد به

  بـراي   هـم   آن  ، کـه  نرمش  دادن نشان  علت به  ، بلکه است  خورد با مسائلبر  هاي از شیوه  یکی  از حد که  بیش  گیري سخت  دلیل به  نه
  .باد داد خود را به  اي حرفه  ، حیات دیگر است  اي خود شیوه

  

  :گوید می  ماگریج
در   مـن   هـاي  دیدگاهاز )  داشت  را برعهده  روزنامه  مور سردبیري  در غیاب  که(  وردزورث  اندازة  آرتور مور نیز به  که  شدم  متوجه 

   استیتسمن   خبرنگار روزنامۀ  عنوان به  شد من گرفته تصمیم  وقتی  دلیل همین به.  هند ناخشنوداست  ناسیونالیستی  جنبش  مورد رهبران
  . کشیدیم  راحتی  نفر نفس هر سه  شوم  هند، اعزام  حکومت  سیمال، مقر تابستانی  به  ماه سه  مدت به

  

  چنـد سـال    وي. آمد شمارمی نظر به صاحب  و ایران  بالکان  مسائل  بود و در زمینۀ  لندن تایمز هند، خبرنگار    به  آمدناز   مور قبل
   استیتسـمن    دستیار سردبیر روزنامۀ  عنوان هند آمد و به  به 1924  آرتور مور در سال. بود  در ایران  لندنتایمز     خبرنگار روزنامۀ

  .شدکار  به  مشغول
دو عمیقـاً از یکـدیگر بیـزار      ایـن . آمـد  لیتگو پیش  لرد لین  کل  فرمانداري  در زمان  دولتی  با مقامات  وي  درگیري  ترین جدي

بـود   آورده دسـت  آرا را بـه   اکثریـت   گـذاري  قـانون   مجمـع   در انتخابـات   کنگـره   حـزب   که  هایی در ایالت 1937  در سال. بودند
  کـه   از اختیاراتی  فرمانداران  استفادة  را در مورد عدم  الزم  هاي تضمین  که کرد تا زمانی  اعالم  کنگره. پدیدآمد  قانونی  بست بن یک

  از حمایـت   هند با برخورداري  فرماندار کل. خواهدکرد خودداري  کابینه  نکند از تشکیل بود دریافت شده بینی پیش  اساسی در قانون
در   بست بن»  عنوان  تحت  اي در مقاله   استیتسمن  روزنامۀ  بود که  زمان  در این.  داشت اکراه  تضمینی  چنین  از دادن  انگلیس  دولت

  در ایـن .  پرداخـت   موضوع  این  به» کند ماجرا نمی  حل  به  کمکی  کل  فرمانداري  سکوت.  غیررسمی  نگرانی.  بار است هند تأسف
  به  کمک  براي  فرماندار کل  داند و مشاوران می پدیدآمده  بست بن  هند را مسؤول  حکومت  انگلیس  امعو  مجلس  بود که آمده  مقاله
  دوطـرف   اعتبار و حثیـت   به  امر با توجه این  مرحله  دهند و در این نمی نشان  تمایلی  کنونی  بست از بن  آمدن منظور بیرون به  کنگره

  .شود گرفته نباید نادیده
. شـد  مـی  آور تلقـی  زیـان   برخـوردي   بـود و چنـین    کرده  خود جلب  را به  ربط ذي  محافل  توجه  فرماندار کل  والنیط  سکوت

  هـاي  در ایالـت   کنگـره   حـزب   برگزیـدة   نمایندگان  و معتقدبودند چنانچه  داده خود را ازدست  شکیبایی  انگلیس  پارلمان  اعضاي
  .هند خواهدبود  حکومت  برعهدة  تا حدودي  اوضاع  وخامت  کنند مسؤولیت خودداري  ذاريگ قانون  در مجمع  از شرکت  مختلف

. کـرد  را تکذیب  گزارشی  چنین  رویتر ارسال  خبرگزاري. بود کرده رویتر نقل  را از خبرگزاري  مطالب  این   استیتسمن   روزنامۀ
و آرتـور    شـده  مخابره  در لندن   استیتسمن   دفتر روزنامۀ  توسط  فوق  داد گزارش می نشان  آورد که  دست به  شواهدي  فرماندار کل

  . است گرفته الهام  گزارش  خود از این  مقالۀ  در نوشتن  مور سردبیر آن
  ، امـا بـا دقـت    دانسـت  مـی   مزاجی  دمدمی  او را ایرلندي  وي. کرد وگو می و گفت  با آرتور مور مالقات  لیتگو هرازگاهی  لین
  دقـت  و بـی   شـتابزده   العـاده  و فوق  بسیار ضعیف  لیتگو معتقد بود آرتور مور فردي  لرد لین. کرد می را مطالعه  هایش مقاله  یخاص
تلند، وزیر امور خارجۀ  به   استیتسمن   با مقالۀ  در ارتباط  وي.  است   بـود پیامـدهاي    ممکـن   مقالـه   ایـن   که  ، گفت انگلیس  لرد زِ

  در لنـدن    استیتسـمن    روزنامۀ  مدیرةهیئت   بود، وظیفۀ شده مور ارسال  واقعاً از سوي  گزارش اگر این. باشد داشته  رپید  نامطلوبی
  کـرده  آرتـور مـور تـدوین     را در واقـع   یاد شده  مقالۀ  لیتگو، تأیید کرد که  وگو با لرد لین زتلند در گفت. او را مهار کند  که  است
  افکـار وي   درك  کـه   شـده  متوجـه   مالقات  این  و در جریان  کرده هند با او مالقات  آرتور مور به  از عزیمت  بلق  گفت  وي.  است
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بـا    همکـاري   نهرو را به  جواهر لعل  توان می  برخورد مناسب  درصورت  اعتقاد وي  به  بود که لرد زتلند گفته  مور به.  دشوار است
  .، برخوردارشود روزنامه  این  مدیرة هیأت  لرد کاتو، رئیس  وار بود در برخورد با مور از حمایتزتلند امید. کرد ترغیب  دولت

اعتمـاد   قابـل   انگلیس  دولتی  از مقامات  بود بسیاري شده گفته  در آن  که  اي بار دیگر نیز با انتشار مقاله یک   استیتسمن   روزنامۀ
  از همـین   در هند نیز افـرادي   شان قطاران داد و هم انجام  پتن  ژنرال  کنند که را تکرارمی  کاري  همان  مشابه  شرایط  نیستند و تحت

  شـده  ها در هنـد عنـوان   آن  قطاران و هم  انگلیسی  در مورد مقامات  آنچه  مقاله  در این.  را برانگیخت  فرماندار کل  اند، خشم قماش
.  اس.  ال  بـه   اي در نامه  وي.  لیتگو را برانگیخت  شدید لرد لین  خشم  مقاله  این.  است  آگاهانه  برداشتی  ، بلکه نیست  محض ادعاي
رلی گفت  انگلیس  وزیر امور خارجۀ  آم :  

را   مقـاالت   این  که  ندارم  تردیدي. شود منتشرمی   استیتسمندر   که  است  آمیزي توهین  مقاالت  سلسله یک  اوج  اساس بی  ادعاي  این 
  .کند را آرام  تواند اوضاع می  روزنامه  این  از سردبیري  وي  نویسد و تنها برکناري رتور مور میآ

  

بـر    شـدیدي   ضـربات   دولتـی   مقامـات   ادعاي  ماند و به باقی  روزنامه  این  سردبیري  در مقام  همچنان 1942  اما آرتور مور تا سال
  .واردآورد  انگلیس  اعتبار و حیثیت

بـا    دولت  از اقدام  اي مقاله  ، با نوشتن ملی  کنگرة  و سایر رهبران  گاندي  و بازداشت  دستگیري  درپی 1942  اوت  دهم مور در
  خشـم  بـه   مقالـه   از ایـن   فرماندار کل  اجرایی  شوراي  اعضاي. کرد تلقی  صفتانه آور و دون را یأس  آن  دولت  انتقادکرد که  واژگانی

   روزنامـۀ   مـدیرة هیئـت  لیتگـو یـار شـد و      بـا لـرد لـین     بخت  میان  در این. را خواستارشدند  آن  نویسندة  قانونیآمدند و پیگرد 
  .بنشاند  وي  جاي  استیونز را به  کنارگذارد و یان  روزنامه  سردبیري  آرتور مور را از سمت  گرفت تصمیم  استیتسمن

هنـد    اسـتیونز از فرمانـدار کـل     کـه   مـواردي   برشـمردن   ضمن   استیتسمن   روزنامۀلیتگو از هند،   لرد لین  عزیمت  در آستانۀ
  : است خود نوشته  استیونز در خاطرات  یان. کرد تجلیل  وي  شایان  از خدمات  اي مقاله  بود با نوشتن انتقادکرده
بـود در   داده انجام  اش سردبیري  مور در دوران  که  یهنوز از کارهای  سردبیري  خود به  از انتصاب  پس  دوسال  ، یعنی1942  در اوت 

بـر    مقالـه   و نوشتن  ، صدور اعالمیه کرد و با ایراد سخنرانی بازدیدمی  و لندن  ، دهلی از دفاتر ما در کلکته  او همچنان.  بودم  زحمت
  اهمیـت  بـی   زمـان   و رفتـار او در آن   اخـالق .  ...کـرد  ایجـادمی   مشـکالتی   من  براي  روزنامه  مشی خط  و تدوین  دادن شکل  سر راه

  .رسید نظرمی به
  

  کشـتارهاي   بـه   اعتـراض   نشانۀ  به  گاندي  وقتی  نویسد که خود می  ، در خاطرات ملی  کنگرة  از رهبران  آزاد، یکی  موالنا ابوالکالم
  از وي  پیـروي   بـه   داشـت  اقامـت   دهلـی   امپریـال   تـل در ه  غذا زد، آرتور مور نیز که اعتصاب به دست 1947  در سال  دهلی  قومی

اگـر    آزاد گفـت   ابـوالکالم   بـه   وي. بـود  و هندوها آرتور مور را شدیداً متأثرکرده  مسلمانان  بین  قومی  هاي درگیري. کرد اعتصاب
  .خواهدداد خود پایان  زندگی  غذا به  اعتصاب  نیز با ادامۀ  نگیرد وي و هندوها پایان  مسلمانان  بین  درگیري

  عنـوان  بـه   وي. بـود  کـرده  خـود انتخـاب    وطن  عنوان را به  سرزمین  در هند این  زندگی  متمادي  هاي از سال  آرتور مور پس
  میـان   خـونین   دهـد و مناقشـۀ   روبودند پایان روبه  کشور با آن  این  مردم  که  مصائبی  تا به  دانست خود می  وظیفۀ  هندي  شهروندي
آرتـور مـور     بـه   پیامی  آزاد با ارسال. نباشد  فجایع  بمیرد و شاهد این  آدمی  بهتراست  گفت می. دهد و هندوها را خاتمه  مسلمانان

  .بردارد از اعتصاب  نیز دست  تا وي  و از او خواست  است داده خود پایان غذاي  اعتصاب  به  گاندي  داد که  اطالع  وي  به
حضـور و    کـه   داشـت  شهر عضویت  این  گذاري قانون  در مجمع  دهلی  مقیم  اروپاییان  از جانب  نمایندگی  به  آرتور مور مدتی

  این  ، رئیس پاتل  بهاي  بار با ویتال یک  وي. بود بخشیده  مجمع  این  به  خاصی  ، شور و هیجان وي  و پرحرارت  جنجالی  هاي بحث
  و دشـمن   آمـد دوسـت   خطـامی   نظـرش   بـه   پروا بود و در انتقاد از آنچـه  بی  او منتقدي. شد بیخو تو  پرداخت مشاجره  ، به مجمع
را   کنگـره   و حـزب   گانـدي   خود بارها شـخص   هاي هند بود، اما در سرمقاله  گرایی ملی  جنبش  از هواداران  گرچه.  شناخت نمی
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  خاصـی   و صـالبت   از قـدرت   حـال  درعـین   کـه   داشـت   بسیار ساده  بکیبود و س  دست چیره  اي نویسنده  وي.  باد انتقاد گرفت به
  هند نقـش   نگاري روزنامه  کرد و در رشد و استحکام هند خدمت  محروم  مردم  خود به  خاص  شیوة  آرتور مور به. برخوردار بود

  . داشت  مهمی
  
  ساداناند.  اس 
  اي ویـژه   از جایگـاه   شـجاع   پرسـتی  نـوآور و مـیهن    توانا، انسانی  سردبیري  مثابه  هساداناند ب.  هند، اس  نگاري روزنامه  در تاریخ 

  خـود در حرفـۀ    متنـوع   هـاي  مـاجراجویی   را پایگـاه   نهـاد و بمبئـی    حیـات  عرصـۀ   بـه  نـادو پـاي    در تامیل  وي.  برخوردار است
  تحـریم   جنـبش   در جریـان   وي  سـردبیري   بـه    جورنال  پرس ريف   روزنامۀ  بود که  شهر بمبئی  در همین. قرارداد  نگاري روزنامه

  .قرار داد  الشعاع گرا را تحت ملی  هاي روزنامه  برپا کرد و تمامی  شور و هیجانی 1933تا  1930  هاي در سال  نمک
  ترین کم  که  زمان  بود و در آنسرآمد  زبان انگلیسی  مطبوعات  پسند و پرطرفدار در جمع عامه  نگاري روزنامه  ساداناند در زمینۀ

  در اختیـار خواننـدگان   ∗∗  پیسـه  شـش   مبلـغ   خـود را بـه    روزنامـۀ   بـود، وي )  ∗ پایس شش(آنا   یک  از روزنامه  هر نسخه  بهاي
و   گسـترده   صـورت  بـه   مـردم   و مشـکالت   مصائب  انعکاس  از طریق  وي. نمود می  نامعقول  زمان  در آن  قیمت  داد و این قرارمی
  نگار دیگري از هر روزنامه  بیش  وي. وپا کرد دست  اي مالحظه قابل  مردمی  خود پایگاه  هند، براي کردة اقشار تحصیل  براي  جذاب
  در مبـارزة   مشـارکت   هـا را بـه   ایجـادکرد و آن   کشورشـان   بـه   هنـد نسـبت    مردم  را در میان  فداکاري  و انگیزة  غرور ملی  حس
  .بود افتاده  راه هند به  آزادي  کسب  براي  گاندي  رهبري  و تحت  کنگره  از سوي  فراخواند که  اي انهقهرمان

  هـواداري   تاوان   جورنال  پرس  فري   آمد و روزنامۀ شمارمی به  ملی  عیار کنگرة  و تمام  قدم  پابرجا، ثابت  ساداناند از هواداران
سـاداناند  . کـرد  پرداخـت   دولـت   جدید از سوي  وثیقۀ  و مطالبۀ  قبلی  وثیقۀ  هند را با توقیف  تیناسیونالیس  سردبیر خود از جنبش

  هـاي  سـرمقاله   لحـن   وي. فرودنیـاورد   سر تسلیم  دولت  و در برابر فشارهاي  پرداخت  سال یک  را ظرف  اي هزار روپیه 70  وثیقۀ
  هـاي  اکثـر روزنامـه    در میـان   زمـان   در آن  کـه   با کلمـات   و بازي  طوالنی  االتمق  نوشتن  جاي  ساداناند به. خود را شدیدتر کرد

و   از حکایـات   گیـري  و تنـد و بهـره    کوتـاه   مقـاالت   نوشـتن   آوردند، بـه  سردرنمی  از آن  چیزي  عادي  بود و مردم  گرا رایج ملی
  احساسـات . داد می انتقال  آنان  به  سادگی به  خواست می  رد و آنچهک می رسوخ  روزنامه  خوانندگان  قلب  تا اعماق  ملی  هاي اسطوره

  تضـمین   شـان  گرفتنـد و همکـاري   قرارمـی   در مسیر موردنظر نویسـنده   سهولت به  شد و آنان می تحریک  وي  مقاالت  خوانندگان
  .شد می

در   وي  راسـت   دسـت   سرینیواسـان .  گرفـت  را دردسـت   اقتدار الزم  در بمبئی  ملی  کنگرة  بود که  شیوه  از همین  گیري با بهره
  دوسـتان . بـود   دسـت  و چیـره   مجـرب   نگـاري  روزنامـه   داشـت   شـهرت   اسـتالین   بـه   کـه   وي. بود  جورنال  پرس  فري   روزنامۀ
  .بودند داده  وي  به  داشت  دیکتاتور روسیه  سبیل  به  سبیلش  که  زیادي اعتبار شباهت را به  استالین  لقب  نگاراش روزنامه

  عنـوان  بـه   مـدتی . هنـد بـود آغـازکرد     از خاك  جزئی  زمان  در آن  که  در برمه 1920  را در دهۀ  نگاري روزنامه  ساداناند حرفۀ
ـ     اکسـپرس   اینـدین    روزنامـۀ  1932  در سال. هند آمد  به  کارکرد و سپس  رانگون  چاپ  روزنامۀ  کارمند در یک .  یرا از دکتـر پ

  شـدیداش   وابستگی  دلیل به  از چندماه  ساداناند پس. کرد  بود، خریداري کرده را تأسیس  آن  پیش  سال یک  وارادار اجولو نایدو، که
  .شد خسته  آن  از ادارة   جورنال  پرس  فري  نشریۀ  به

                                                 
∗ Pice  ـ م. روپیه  64/1واحد پول قدیمی هند معادل .  

∗∗ Paise  ـ م. روپیه  100/1واحد پول قدیمی هند معال .  
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  راجاجی. را بخرد   اکسپرس  ایندین   روزنامۀ تا  کرد و از او خواست مراجعه  راجاگو پاالچاري.  سی  به 1932  سال  در آوریل
و   سر بـرده  به  در زندان  مدتی  گرایانه ملی  هاي فعالیت  اتهام  به  خواهدشد که گشوده  سانتانام.  کی  دست به  کارش  گره  گفت  وي  به

  داد و پیشنهاد مقامات را از دست  همسرش خود  محکومیت  دوران  گذراندن  در هنگام  سانتانام.  است شده مرخص  اخیراً از زندان
  از سیاسـت   گرفـت  تصـمیم   از زنـدان   از آزادي  پـس   وي. را ردکرد  محکومیت  دوران  از خاتمۀ خود پیش  آزادي  براي  حکومتی

را    اکسـپرس   نـدین ای   پیشـنهادکرد تـا سـردبیري     وي  بـه   راجاجی. شد تصمیم  این  از اجراي  مانع  کند، اما سرنوشت گیري کناره
نگـار   روزنامـه   عنـوان  را بـه   اي تـازه   ، زندگی ترتیب این بود و به  منزل  وحی  همچون  راجاجی  سخن  سانتانام  براي. بگیرد  برعهده
  .آغازکرد

  صـبح   نشریۀ یک  به  روزنامه  این. شد می تلقی  ملی  و رسالت  خدمت   اکسپرس  ایندین   و سردبیري  کردن اداره  در نزد سانتانام
  سـاداناند در اختیـار خواننـدگان     و مهـر ابتکـاري    پیسـه  سـه   هرنسـخه   بهـاي   بـه   روزنامه این. شد تبدیل  ملی  کنگرة  و سخنگوي

  سرعت به  هروزنام  این. زد   دینامانی   باعنوان  تامیلی  زبان  به  دیگري انتشار نشریۀ به ساداناند دست  نکشید که  طولی.  گرفت قرارمی
  بـه   آن  مالکیـت   روشـد و سـرانجام   روبه  مالی  با بحران  از مدتی  پس   اکسپرس  ایندین   روزنامۀ.  سرگذاشت خود را پشت  رقباي

  هـاي  گروه  ترین از بزرگ  شد و یکی هند تبدیل  مطبوعات  بزرگ  از مالکان  یکی  بعدها به  شخص  این. گوئنکا واگذارشد  رامانات
  . گرفت دست هند را به  ریاتینش

  عنـوان  بـه . دایـر کنـد    اي هنـد روزنامـه    هـاي  از ایالـت   درهریـک   خواست او می. پروراند درسرمی  بزرگی  ساداناند آرزوهاي
  يفـر    روزنامـۀ  1932  ساداناند در سال. بخشید هند را قوام یکپارچگی  توان می  طریق  کرد تنها از این می احساس  پرست وطن یک

  .منتشرکرد  را در گجرات   ناو بهارات   و روزنامۀ  را در بمبئی   بولتن  پرس
 1934  و در سـال   شـد خریـداري   منتشـرمی   در مدرس  را که   اکسپرس  ایندین  1932  در سال  وي  قبالً گفتیم  که  گونه همان

آغازشـد    در کلکتـه   انتشار آن  که ) هند آزاد(ایندیا   فري   زبان لیسیانگ  روزنامۀ. را آغازکرد   دینامانی  زبان  تامیلی  انتشار روزنامۀ
سردبیر   و انتخاب  چاپ آالت خرید ماشین  هند به در سایرنقاط  امید انتشار روزنامه  به  وي. از انتشار بازماند  کوتاهی  از مدت  پس
  کـه   چـاپی   ماشـین  ، صدهادسـتگاه  وي  نزدیـک   از دوستان یکی  گفتۀ  به. نیاورد  دست به  توفیقی  راه  در این  کرد، اما متأسفانه اقدام

او را بسـیار    اش از دوسـتان   یکـی . اند افتاده  مصرف  در انبارها بدون  است کرده جدید خریداري  هاي انتشار روزنامه  ساداناند براي
  . ر نداشتبود حدوحص  آن  ساداناند درپی  گوید آنچه کند و می می بلندپرواز توصیف

هنـد    آسوشـیتدپرس   خبرگـزاري   رقیـب   بود کـه  1927  در سال  پرس  فري  خبرگزاري  ساداناند تأسیس  شکست  ترین بزرگ
  سـاداناند ارائـۀ    هـدف . هند برخورداربـود   دولت  رویتر و از حمایت  خبرگزاري  به  وابسته هند   آسوشیتدپرس.  شد می محسوب

بـود تـا     بر آن  همچنین  وي.  گرفت می کشور نادیده  رسمی نیمه  خبرگزاري  بود که  اخباري  و انعکاس  انهگرای ملی  اخبار از دیدگاه
ازکشـور   خـارج   بـه   خبرنگـارانی   درنظرداشـت   سـاداناند همچنـین  . قراردهـد   پوشش هند را نیز تحت  به  مربوط  اخبار اقتصادي

هنـد    صنایع   عمدة صاحبان. کنند هند مخابره  و به  آوري را جمع  ناسیونالیستی  جنبش  مورد عالقۀ  المللی بین  کند تا خبرهاي اعزام
م.  دي.  ، جی تاکورداس.  نظیر سر پی اما خبرگزاري. کردند می مورد از او حمایت  جایاکار در این.  آر.  بیرال، والچاند هیراچاند و ا  

و   اسـتقبال   ابتدا با عـدم   بود، از همان کرده را تأسیس  ساداناند آن  که (The Free Press News Agency)  نیوز ایجنسی  پرس  فري
  .شد  سرخورده  سخت  وي  دلیل همین شد و به مواجه  هندیان  مالکیت  تحت  هاي روزنامه  توجه

  هـاي  روزنامـه   ، اما اکـراه  ستکارب خود به  خبرگزاري  پاي  جاي  استحکام  خود را براي  تالش  منتهاي  سال سه  مدت ساداناند به
  شد تا خبرگـزاري  هند، سبب  آسوشیتدپرس  چون  بانفوذي  از رقیب  ناشی  و فشارهاي  خبرگزاري این  از اشتراك  هندي  سرشناس

  .شود  خارج  از صحنه  تدریج به  پرس  فري
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انتشـار    خبرگزاري  این  تخصص. کند اخبار مبارزهو انتشار   در گردآوري  سانسور رسمی  ناگزیر بود علیه  حال ساداناند درعین
. بـود   ملـی   کنگـرة   هـواداران   وجـرح  و ضـرب   مـردم   سـوي   بـه   پلیس  نیروهاي  ، تیراندازي منفی  مبارزة  جنبش  به  اخبار مربوط

،  دولـت   بر اثر فشارهاي. کردند می اخبار خودداري  گونه این  ، از چاپ دولت  جویانۀ تالفی  از اقدامات  خاطر وحشت ها به روزنامه
  .کردند گیري خود کناره  از مقامات 1931  در سال  و نفر پنجم 1929  در سال  خبرگزاري  این  مدیرةهیئت   از اعضاي  چهارتن

صدور . ادد می نشان کردند واکنش را منتشرمی  خبرگزاري  این  ارسالی  خبرهاي  که  هایی در برابر روزنامه  شدت هند به  حکومت
  خبرگـزاري   ایـن   علیـه   بـود کـه    قتلی  حکم  ، در واقع مطبوعات  فعالیت  درخصوص 1930  در سال  حکومت  ازسوي  اي بخشنامه
  بـه   خـدمات   از ارائـۀ   اینکـه   هند نیز با اعالم  آسوشیتدپرس  ظاهراً خبرگزاري. شدند پراکنده  آن  کارکنان  اعظم  قسمت. صادرشد
  خـودداري . ساداناند وارد آورد  خبرگزاري  علیه  تري بیش  خواهدکرد، فشارهاي خودداري  رقیب  خبرگزاري  مشترك  هاي روزنامه
  گذار این بر بنیان  سهمگینی  ، ضربات ملی  بانفوذ کنگرة  رهبران  حمایت  در جلب  وي  تر ناکامی مهم  ساداناند و از آن  مالی  حامیان

  .واردآورد  خبرگزاري
  بـود کـه   مستقر کـرده   در لندن  اي خبرنگار ورزیده  وي. پروراند را درسرمی  المللی بین  خبرگزاري یک  تشکیل  اداناند رویايس

  از خبرگزاري  مهم  خبرهاي  موارد در ارسال  کرد و در اغلب می هند مخابره  را به  المللی بین  هاي خبرگزاري  از اخبار مهم  گلچینی
مانـد و    ناکـام   پـرس   فـري   خبرگـزاري   فعالیـت   ادامـۀ   بـراي   اش سـاداناند و همکـاران    تـالش   هرحـال  بـه . افتاد می  رویتر پیش

  .بازماند  از فعالیت  ناداشته  و سپاس  ، گمنام قدر نشناخته 1935  در سال  خبرگزاري این
  مهـارت . بـود   اش نویسـی   و بداهـه   مـدیریت   گـاري ن روزنامـه   او در حرفـۀ   قـوت   نقطۀ. بود  روزنامه  ساداناند استاد تأسیس

. کنـد  مقاومـت   ابزار تبلیغـاتی   به  آن  خبر و تبدیل  دستکاري  وسوسۀ  در مقابل  توانست ، اما نمی خبرداشت  در کسب  اي العاده فوق
برخـوردار از    فـردي «ساداناند، او را   از تمجیدکنندگان  یکی. کند را کسب  نتواند اعتبار الزم  وي  شد تا خبرگزاري امر سبب همین
  تنهـایی  بـه . بکشد  تري کاربیش  آالت قادربود از افراد و ماشین  با دیگران  او در مقایسه.  است کرده توصیف» نظیر کم  و توان  قدرت

  تـا مرحلـۀ    روزنامـه   ایـی آر و صفحه  و حروفچینی  الینو تایپ  چاپ  ماشین  پشت  نشستن. آمد برمی  روزنامه  انتشار یک  از عهدة
در . نبـود   کـار دشـواري    هـا در نـزد وي   اخبار و گزارش  ، تدوین میز سردبیري  در پشت  ، یا قرارگرفتن چاپ  براي  آن  شدن آماده

  تۀنوشـ  دسـت   را با خبرهاي  روزنامه  شد، صفحات منجرمی  خبري  بخش  کارکنان  اعتصاب  دستمزدها به  پرداخت عدم  که  مواقعی
خبـر و    از رویـدادها و مبـاحثی    توانسـت  بود مـی  نشسته  میز کار خود در مدرس  در پشت  که حالی  در همان  وي. کرد خود پرمی

  .شد می افتاد ومطرح می نو اتفاق در دهلی  گذاري قانون  مرکزي  در مجمع  کند که تهیه  گزارش
  کامـل   وفـاداري   خواهـان . کنـد  را تحمل  تحرك و بی  افراد تنبل  توانست نمی. کار معتاد بود  و به  قرارداشت بی  ساداناند ذهنی

  مـن «:  گفت ها می آن  آوردند در پاسخ فشار می  وي  خود به  مطالبات  دریافت  براي  بستانکاران  که  در مواردي. خود بود  زیردستان
  وي  از دیـدگاه » .قراردهیـد   در اختیـارم   پـول   دهـم  مـی  انجـام   مـن   کـه   خاطر خـدماتی  شما باید به.  کنم می  خدمت  ملتم  به  دارم

  اش و روزنامه  شعار وي.  است  شده  عجین  مردم  به  و خدمت  گرایی ملی  واالي  هاي با آرمان  بود که  مقدسی  حرفۀ  نگاري روزنامه
  : از نویسندگان  یکی  قول  به. بود " باکی و بی  آزادي"

هـا از   آن  ، اما همـۀ  داشت  زیادي  دوستان  نگاران روزنامه  در جمع. بود  پرست مال  نهایت و بی  مستقل  العاده گرا، فوقعمیقاً فرد  وي 
و   داشـت   مـاجراجویی   بـه   عجیبـی   ساداناند عالقـۀ . بودند  آمده  تنگ به  وي  از اندازة  بیش  حدوحصر و سوءظن بی  هاي درخواست
  .آمیز بود و تعصب  افراطی  نگاري روزنامه  حرفۀ  به  اش دلبستگی

  

  : است کرد نوشته می  همکاري  با وي   جورنال  پرس  فريدر    ساداناند که  قطاران از هم  یکی
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   جورنـال   پرس  فري   نشریۀ  ساداناند و   به  طور مساوي به  در سنگر مطبوعات 1930ـ   1933  هاي سال  بخش آزادي  افتخار مبارزة 
.  قرار داشـت   دولت  نبرد علیه  جبهۀ  مقدم  در خط  بود و در واقع  انداخته راه به  دولت  علیه  حماسی  اي مبارزه  روزنامه  این. دارد قتعل

را    جورنـال   پـرس   فـري    کشـتی   سکان. برخوردار بود  تري بیش  و جسارت  دیگر از جرأت  نگاران با روزنامه  ساداناند در مقایسه
  متهورانـۀ   و تعهد و سبک  شهامت. پیمود خود را می  راه  سهمگین  امواج  پروا در میان بی  که  داشت دردست  و جرأت  پردل  ییناخدا

  از وي  نیکـی   اند، نـام  کشور بوده  براي  شایانی  منشأ خدمات  معتبر، که  مؤسسۀ  چندین  ها و بنیاد نهادن سرمقاله  ساداناند در نوشتن
و افتخـار دار    شـهرت   آغـازکرد و در اوج   شکسته تحریر درهم ماشین  را با یک  نگاري روزنامه  ساداناند حرفۀ.  است رگذاشتهیادگا به

  . گفت را وداع  فانی
  

  :نویسد را آغازکرد می   جورنال  پرس  فريبا    همکاري 1932  در سال  راما رائو که.  کی
  ما جملگی. آور بود ما شگفت  مخالفان و هم  دوستان  براي ، هم ساداناند و من  یعنی  کله و بی  مزاج  دمدمی  دوانسان  طوالنی همکاري 

  اي بود و ذره  آبداده  فوالدي  همچون.  کردیم می نظیر ساداناند را ستایش بی  اجرایی  و قدرت  ریزي در برنامه  ، نبوغ العاده فوق  شهامت
  هاي وثیقه. برخورداربود  بینی پیش غیرقابل  و رفتاري  در حد خالقیت  ، دانشی احتیاطی در حد بی  از شجاعتی. او نبود  در ذات  ترس

از   گام  یک  آورد و حتی بر ابرو نمی  آمد، اما خم فرودمی  وقفه بی  وي  علیه  شد و ضربات می توقیف  دیگري  از پس  یکی  اش روزنامه
  بـراي   در مبـارزه . داد مـی  ادامـه   دولـت   علیه  مبارزه  استوار به  اما قامتی  مجروح  با تنی.  نشست نمی ناپذیر خود عقب آشتی  مشی خط
آمـد   شـمارمی  بـه   آن  خـود عامـل    گـاه   کـه   بحرانـی   از شرایط. گرداند نمی  روي  خطر و ماجراجویی خود از هیچ  هاي آرمان  تحقق
  تلـخ   طعـم   کشـید و گـاه   مـی  را در آغـوش   شاهد پیروزي  گاهی  جنگ  در این جنگید و می  عیاري  همانند سرباز تمام. برد می لذت

  بـه   و اعتقـاد وي   ایمـان . نبـود  گریزان  با مشکالت  کردن  نرم  و پنجه  با خطر و دست  چشید، اما هرگز از رودررویی را می  شکست
  .ناپذیر بود خدشه  اش آمال

  

  اي زاده توانـا و نجیـب    اي ، نویسـنده  بـزرگ   دهـی  ، سـازمان  رزمنـده   سردبیري.  گفت  وداعرا   دار فانی 1933  در سال  ساداناند که
  .نظیر بود بی
  
   مورائیس  فرانک 
  یکنواخـت   از لحـن  1920  در دهـۀ   خاویِر در بمبئی  سنت  خود در کالج  دانشجویی  در زمان  مورائیس  فرانک  کنند که می روایت 

: فریـاد زد   رسـاند، مـدرس    نیمکـت   انتهـاي   خـود را بـه    آرام  آرام  مـورائیس   فرانـک   وقتی. شد  خستهو   کسل  از مدرسین  یکی
  داسـتان   ایـن . کـرد  را تـرك   و کـالس » . آقـا، عزیمـت  «:  گفـت   مورائیس» ؟ چیست  راست  به  حرکت  از این  ، منظورت مورائیس«

  نگـاري  روزنامـه   وي.کنـد  می حکایت  مورائیس  گویی و بذله  ، حاضرجوابیقیدوبندناپذیر  ، از روحیه آن  وسقم نظر از صحت صرف
  و کـارورزي   آمـوزش . کـرد  مـی  منتقـل   مخاطب  به  ساده زبان  خود را به  کرد و مطالب می خودداري  پوشی و پرده  از لفاظی  بود که
  و بد و جامعیت  خوب  در تشخیص  خاصی  و شم  طها انضبا انگلیسی  و سردبیري  مالکیت  تحت  در مطبوعات  مورائیس  طوالنی

اعتبـار و نفـوذ     هـایش  مسـؤولیت   شـد تـا بتوانـد در دوران    سـبب   خصوصـیات   همـین   بود کـه   بخشیده  وي  به  سلیم  و افکاري
  .کند کسب  اي العاده فوق

  :داد  نرا چنی  پرسش  این  و پاسخ» داد؟  چه  من  به  انگلیس«: بار از خود پرسید یک  وي
  هـا و نظـرات   دیـدگاه   سـازد تـا بـه    را قادرمی  انسان  که  ارزیابی  به  با عادت  همراه  دیگران  تحمل  از هر چیز حس  قبل  کنم فکرمی 

  دموکراسـی   تعمـیم   حقیقتـاً بـه    طرزفکـري  چنـین   اعتقـادمن  به. باشد داشته ها را قبول ضرورتاً آن  آنکه  فرا دهد بدون  گوش  دیگران
  را کـه   و رفتـار فـردي    کـنم  را درك  انسانی  در روابط  معیار و اصول  یادداد تا اهمیت  من  به  همچنین  انگلیس  جامعۀ. شود منجرمی
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  لو متعاد  معقول  رفتاري  ، توانایی است  نهاده  در وجود من  انگلیس  که  اي ودیعه  ترین باارزش  کنم فکرمی.  فراگیرم  است  تمدن  الزمۀ
  . است

  

  اینـدین    و بعـدها روزنامـۀ   تایمز آو ایندیا    روزنامۀ  سرپرستی  در زمان  سردبیر ارزشمندي  را به  وي  بود که  تعادل  حس  همین
دو   رو بـود سـردبیري   روبـه   حیـات   ادامـۀ   در راه  و تـالش   بازسـازي   عظـیم   هند با مشکالت  که  در زمانی. کرد تبدیل   اکسپرس

  و اعتبـار خاصـی    از ارزش  را کـه   هـایش  نوشـته   دولتـی   بـود و محافـل   سـازنده   او منتقـدي .  داشـت  را برعهده  برجسته  مۀروزنا
  نجیــب  و انســانی  پیرایــه بــی  نگــاري او را روزنامــه  اش نزدیــک  از دوســتان  یکــی. کردنــد مــی مطالعــه  دقــت  برخورداربــود بــه

  آنـان   و همراهی  دولتی  بلندپایۀ  با مقامات  همسویی  از طریق  وي. بود  حرف کار و کم افظهمح  فردي  مورائیس.  است کرده توصیف
  بـا جـواهر لعـل     وي  نزدیک  دوستی. برقرارکند  کشور ارتباط  برجسته  هاي و با شخصیت  را جلب  و اعتمادشان  دوستی  توانست

را   وي  زندگینامـۀ   شـد تـا مـورائیس    نهـرو موجـب    هاي افکار و اندیشه  دركو   دوستانه  روابط. بود  امتیاز بزرگی  نهرو و گاندي
  .کند تألیف

  از کـالج   وي. گشـود  جهـان  بـه   چشم  در بمبئی 1907  در سال  بود که  انگلیس  حکومتی دستگاه  از خدمۀ  فرزند یکی  مورائیس
از   قبـل . کـرد   دریافـت   تـري  عـالی   تحصـیلی   یـز مـدرك  آکسـفورد ن   از دانشـگاه   شد و سـپس  التحصیل فارغ  خاویر بمبئی  سنت
را   در بمبئـی   لینکلن  شرکت  بود و وکالت مشغول  دادگستري  وکالت  به  ، مدتی1934  در سال  نگاري روزنامه  حرفۀ  به  آوردن روي

  چنـین   دوره  از ایـن   مـورائیس . ردآغـازک  تـایمز آو اینـدیا      سـردبیري   معاونـت   را با سمت  نگاري روزنامه  شغل.  داشت برعهده
  : است یادکرده

هیئـت    تمـامی   بـود کـه    انگلیسـی   اي انتشار خود بود، روزنامه  سال صدمین یک  در آستانۀ  زمان  در آن  ، کهتایمز آو ایندیا    روزنامۀ
سردبیر را در اختیـار    دستیاري  سمت  که  بودم  نگار هندي تنها روزنامه  دادند و من می ها تشکیل را انگلیسی  آن  و تحریریۀ  سردبیري

در   مراتـب   سلسـله   از طی  پس  بود که  اي و شایسته  الیق  او اسکاتلندي.  داشت لو برعهده  را سرفرانسیس  روزنامه  سردبیري.  داشتم
کـار    وي  کـردن  و مجـاب   د، اما فریفتنرسی نظر می به  عنصر و محتاط سست  فردي. بود رسیده  سمت  این  ، به روزنامه  دوایر مختلف

  .نبود  اي ساده  چندان
  

  در ایـن   مـورائیس . بود  حکومت  سرسخت  حامی  روزنامه  ها بود، این در اختیار انگلیسی تایمز آو ایندیا    مالکیت  آنکه  جهت  به
  :نویسد می  خصوص
.  داشـت   همسـویی   بـا آن   تر بود، امـا تـا حـدود زیـادي     لیبرال  ر کلفرماندا  مشی از خط  گرچه تایمز آو ایندیا    سیاسی  مشی خط 

در   خصـوص  را، بـه   انگلـیس   خارجی  سیاست  و در مواردي  بود تا لندن نو حساس دهلی  به  تر نسبت بیش  روزنامه  این  هاي شاخک
  از واکـنش   کرد و تنها پس حمایت  اتیوپی  به  ایتالیایی  ينیروها  از تهاجم  روزنامه  این. داد ، موردانتقادقرارمی دوم جهانی جنگ  آستانۀ
  .خود را تغییرداد  موضع  ناگهان  بود که تهاجم  این  به  نسبت  انگلیس  دولت

  

ا هـ  از نشانه  هنوز برخی  زمان  در آن«: نویسد می  وي.  گرفت می الهام  استعماري  و هواي  از حال  از اندازه  شاید بیش  طرزتفکر آن
ارشد   کارکنان  غذاخوري  در سالن  توانست نمی  مثالً وي» .بود  افکنده  سایه  روزنامه  و هواي  بر حال  انگلیس  و مظاهر امپراتوري

  انگلیسـی   کارکنان  مخصوص  را که  روزنامه  بهداشتی  کلید سرویس  کند و حتی ها بود غذا صرف انگلیسی  مخصوص  که  روزنامه
  بودند و هرروزصـبح   انگلیسی  همگی  سردبیر که  دستیاران  روزانۀ  در جلسۀ  از شرکت  در ضمن. دادند قرارنمی  رشبود در اختیا

  :دارد اظهارمی  وي. بود شد، محروم می تشکیل  در دفتر روزنامه
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بـر سـر کـار خـود       داريا  مشـخص   هـاي  در سـاعت   فقـط   ارشـد روزنامـه    ، کارکنـان  دولتـی   بر ادارات  حاکم  مقررات  براساس 
  ونـیم  شـد و پـنج   مـی  شـروع   صـبح  از ده  کار روزنامـه   ساعت. دایر بود  ساعته24  صورت به  دفتر روزنامه  ندرت شدند و به حاضرمی

  . حاضرشدم  در اداره  شب  تنها چندبار در طولتایمز آو ایندیا      در روزنامۀ  کارم  مدت  در طول.  یافت می بعدازظهر خاتمه
  

.  اسـت   ارشد قرار دارد ضـد ملـت    کارکنان  ها در ردة انگلیسی  مالکیت  تحت  روزنامۀ  در یک  که  شد کسی تصور می  زمان  در آن
  :نویسد می  مورائیس
اکثـر    بود که  این  اما واقعیت. کردند می نگاه  کارگزار حکومت  چشم  ها بود به روزنامه  ارشد این  جزو کارکنان  که  هرهندي  به  مردم 

در   کـه   هندي  دیگر مقامات  کردند، همچون ها کارمی انگلیسی  مالکیت  تحت  هاي در روزنامه  که  آنان  ، حتی هندي  نگاران روزنامه
  در یک  خدمت  که  کنم  خود باید اذعان  شخصی  تجربیات  به  با توجه. داشتند ملی  هاي کردند گرایش می خدمت  دولتی  تشکیالت
  .انجامید ها می مسؤولیت  تضاد در انجام  نوعی  به  ناسیونالیستی  هاي ها با علقه انگلیسی  مالکیت  تحت  روزنامۀ

  

  :نویسد ها می انگلیسی  فرمانروایی  هند در زمان  مطبوعات  دربارة  وي   
  مالکیـت   تحـت   هـاي  ، روزنامـه  هرحـال  بـه . ردک  آزاد توصیف  ها مطبوعات انگلیسی  حکومت  هند را در زمان  مطبوعات  توان نمی 

  از آزادي  اي درجـه   انگیختند و با آنکه را برمی  حکومتی  مقامات  خشم  ندرت بهتایمز آو ایندیا   و     استیتسمن  ها از جمله انگلیسی
از خـود    شـدیدتري   واکـنش   هنـدیان   ايهـ  روزنامـه   در قبـال   بود، امـا فرمانـدار کـل     اعطا شده  هندیان  هاي روزنامه  به  حتی  بیان
  .داد می نشان

  

  :نویسد مورد می  در این  وي. بود  بر هند آگاه  انگلیس  حکومت  و منافع  از ثمرات  وي. نبود  ضد انگلیسی  فردي  مورائیس
دارنـد،   روامی  که  هایی شوند و ستم یم ها در هند مرتکب انگلیسی  که  خطاهایی  ، با ارزیابی در مجموع  کرد که اعتراف  باید صادقانه 

را در   جدیدي  دریچۀ  انگلیس. کند می سنگین  انگلیس  عملکرد مثبت  ترازو را در جهت  اند کفۀ داده  کشور انجام  در این  که  خدماتی
  از آمـدن   تـا قبـل    نکنـد، چـو   کسـب   جدیـدي   کرد تا هویـت  هند کمک  به  همچنین  انگلیس. گشود  غرب  سوي هند به  برابر مردم
. هنـد نداشـتند    و تمـدن   و فرهنـگ   از اسـالم   پیش  از هند در دوران  چندانی  اطالع  اروپایی  و صاحبنظران  ها پژوهشگران انگلیسی

  مـانی پارل  و حکومت  دموکراسی  چون  و مفاهیمی  ارزشمند غرب  و تکنولوژي  هند با علوم  شد تا مردم  با هند سبب  پیوند انگلیس
  .شوند آشنا

  

   در روزنامـۀ   نحـو بـارز و چشـمگیري     بـه   وي  هاي گزارش. شد  اعزام  برمه  به  خبرنگار جنگی  عنوان به 1943  در سال  مورائیس
  بلندپایـۀ   منصـبان  بـود بـا صـاحب    توانسته  وي. بود  و خواندنی  ها بسیار جامع گزارش  این. شد و منتشرمی  چاپتایمز آو ایندیا  

  آنـان   هـاي  هـا و پیـروزي   بـا شکسـت    را تـوأم   متفقـین   اسـتراتژي   خاصـی   و مهـارت   برقرارکند و با دقت  ارتباط  متفقین  ارتش
بعـدها    وي. کـرد  تأکیـدمی   آنان  و فرماندهان  هندي  نیروهاي  از هرچیز بر رشادت  خود بیش  هاي در گزارش  وي. تصویرکشد به

 Times)  تایمز آو سیالن  روزنامۀ  سردبیري 1946  ، در سال از جنگ  پس. شد کشور اعزام  این  به  چین  هۀاز جب  گزارش  تهیۀ  براي

of Ceylon)  تایمز آو ایندیا    روزنامۀ  ، مالکیت جنگ  در پایان. کرد  وظیفه انجام  سمت  در این  دو سال  و مدت  گرفت  را برعهده 
  .راما کریشنا دالمیا افتاد  دست به  و سرانجام  تغییریافت

  وي. بـود   وي  اي حرفـه   ترقی  اوج  روزنامه  این  سردبیري. شد منصوب تایمز آو ایندیا    سردبیري  به 1950  در سال  مورائیس
بـا   دیا تـایمز آو اینـ     سـردبیري   در زمـان   وي. بخشـید   آن  بـه   ، نفوذ و اعتبار خاصی روزنامه  این  سردبیري  سال هفت  در مدت
  مورد بازخواسـت   ایالتی  گذاري قانون  در مجمع  مقننه  قوة  به  توهین  اتهام  درگیرشد و به  بمبئی  ایالت  وزیر اعظم  دساي  موراجی

  . قرارگرفت
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  يدسـا   مـوراجی   ، خشـم  گـذاري  قـانون   مجمـع   و پاسـخ   پرسـش   از جلسات  یکی  دربارة تایمز آو ایندیا    روزنامۀ  سرمقالۀ
ــراعظم ــت  وزی ــی  ایال ــن.  را برانگیخــت  بمبئ ــه  در ای ــارات  ، موضــوع جلس ــدم  اختی ــث  قضــات  صــالحیت و ع ــورد بح و   م

یـا    عـالی   دادگـاه   عملکرد رئیس  نحوة  به  رسیدگی  براي  مجمع  صالحیت خود بر عدم  در سرمقالۀ  مورائیس.  اظهارنظرقرارگرفت
  مجمـع .  مجمـع   نـه   کشـور اسـت    پارلمـان   در صالحیت  وظیفه  این  تأکید ورزید و گفت  اش کشور و همکاران عالی دیوان  رئیس
  از انجـام   پـس   کمیسیون  این  رئیس. کند تحقیق  مورائیس  سرمقالۀ  آمیزبودن اهانت  را مأمور کرد تا دربارة  کمیسیونی  گذاري قانون

کـار    ایـن   از انجـام   مـورائیس . کنـد  خـواهی  معـذرت   ، از آن مجمـع   به  اهانتخاطر  تا به  خواست  ، از مورائیس الزم  هاي بررسی
در   وي. کنـد  از خود دفـاع   مجمع  این  از جلسات  تا با حضور در یکی  خواست  از وي  گذاري قانون  مجمع  کرد، سپس خودداري

او را   پارلمـانی   خبرنگـاري   کـارت   گرفـت  تصـمیم   گـذاري  قانون  مجمع. کرد  خود دفاع  از سرمقالۀ  اي بیانیه  با قرائت  جلسه  این
تنهـا   تـایمز آو اینـدیا      روزنامـه   پـس   کرد از ایـن  اعالم  اي با صدور بیانیه  اش خبرنگاري  کارت  ابطال  درپی  مورائیس. کند باطل

  :نویسد را میماج  این  دربارة  وي. را منتشرخواهدکرد  گذاري قانون  مجمع  جلسات  منفی  هاي گزارش
و   کـنم  را فرامـوش   تا موضـوع   خواست  و از من  گرفت تماس  با من  گذاري قانون  از مجمع  اي نماینده  ماه تر از سه کم  اي در فاصله 

  .شد داده عودت  روزنامه  خبرنگار پارلمانی  کارت  از مدتی  پس.  کردم  فراموش هم من
  

  ایـن   بـه   دولتـی   آگهـی   هرگونـه   بود دسـتور داد تـا از دادن   آمده خشم به  روزنامه  این  مقالۀاز سر  که  دساي  بار دیگر موراجی یک
  :نویسد ماجرا می  در مورد این  مورائیس. شود خودداري  روزنامه

  مـالی   امـا وضـعیت   .زانـو در آورد   مـا را بـه    اقـدام   این  داشت بود، احتمال  محلی  کوچک  نشریۀ  یکتایمز آو ایندیا    جا که از آن 
 بـاد   بـه   را همچنان  دساي  موراجی  هاي و سیاست  دهیم کار خود ادامه  به  دولتی  هاي آگهی  بدون  توانستیم  بود که  درحدي  روزنامه

  .شد از سرگرفته  دولتی  هاي آگهی  ارسال  از مدتی  پس.  بگیریم انتقاد
  

کرد  کسب  بسیاري  هاي موفقیت  سمت  در این  وي. شد  منصوب   اکسپرس  ایندین   روزنامۀ  سردبیري  به 1957  در سال  مورائیس
و   عظـیم   کشـور بـا مشـکالت     که  در مواقعی. برخوردارشد  از نفوذ و اعتبار خاصی  و مردم  دولتی  محافل  در میان  هایش و مقاله
  بـودن  و جـدي   ، بـر اهمیـت   روزنامـه   اول  خـود در صـفحۀ    هاي سرمقاله  با درج  شد، مورائیس می  گریبان به دست  طبیعی  بالیاي

کشـور از گزنـد     هـاي  و شخصیت  از مقامات  یک داد و هیچ نمی  راه دل به  هراسی  در انتقاد از حکومت  وي. کرد تأکیدمی  موضوع
  متعهد بود کـه   نگاري روزنامه  وي. را بودمب  شخصی  توزي و کینه  ورزي غرض  از هرگونه  وي  انتقادهاي. نبودند درامان  انتقاد وي

  انتقـاد از کسـی    باشـد بـه   گرفتـه  انتقـادي   موضـع   خاطر که  این  بود و صرفاً به  قائل  و اعتبار خاصی  خود ارزش  هاي نوشته  براي
  حـال  خـود و شـرح    زندگینامـۀ   از جمله  متعددي  هاي توانا بود و کتاب  اي روشنفکر و نویسنده  نگاري روزنامه  وي.  پرداخت نمی

ناپـذیر   جـزء جـدایی    مطبوعـات   معتقـد بـود آزادي    مـورائیس .  نهـرو را نوشـت    جواهر لعل  اش مورد عالقه  برجسته  شخصیت
  :نویسد مورد می  در این  وي.  است  دموکراسی

  بـه   کـه   کشور مستقلی  طبیعی  از اجزاي  کیآزاد ی  ، اما مطبوعات گفت سخن  مستقل  از مطبوعات  توان نمی  کشور مستعمره در یک 
  .شود می ، محسوب پایبند است  و دموکراسی  سوسیالیسم

  

  :افزاید می  وي
  دمـوکرات   سوسـیال   جامعـۀ   را در یـک   مطبوعـات   آزادي  ، همیشـه  خـود از دموکراسـی    خـاطر شـناخت   نهـرو بـه    جواهر لعـل  

  .بود قائل  خاصی  احترام  مطبوعات  آزادي  نهرو، نیز براي  نشین، جا شاستري  بهادر لعل... . شمرد می محترم
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  ، چون کار است  زمان  بهترین  بکنند و اکنون  تري بیش  باید تالش  سیاسی  نویسان و مقاله  در هند مفسرین  معتقد بود که  مورائیس
از سـایر    کشور احتماالً بیش  ها در این سرمقاله  و موضوعگیرند  می جراید الهام  هاي تر از سرمقاله هند بیش  مطبوعات  خوانندگان

  هنـد بـه    مطبوعـات   خواننـدگان   هاي افکار و اندیشه  که  نیست معنی  آن  به  گفته  این. گیرد قرارمی  و بررسی  دنیا مورد بحث  نقاط
از آنِ   کامالً مشخصـی   سیاسی  هاي دیدگاه  هنديسواد  افراد بی  و حتی  کردگان دهند، زیرا اکثر تحصیل می ها شکل روزنامه  تمامی

  . است  رؤیت  قابل  مملکتی  از مسائل  بیش  محلی  مسائل  در سطح  خود دارند که
  
  راما رائو  کی 
رآوازة اسکات.  پی.  اس  است  گفته  نگاري روزنامه  حرفۀ ، درخصوص  منچستر گاردین   ، سردبیر پ :  

نامحـدود    بـا امکانـات    اي دارد، حرفـه  پاسخی  زندگی  نیازها و رویدادهاي  تمامی  براي  که  اي ، حرفه تنوعی  ، چه عجیبی  حرفۀ  چه 
  . و تعالی  پیشرفت  براي

  

  در طلـب   فروتنـی   در منتهـاي   بـود کـه    نگاري روزنامه  زالل  از چشمۀ  و سیراب  دست چیره  نگاري کوتاماراجو راما رائو روزنامه
  آفرینـی  و هیجـان   از مـاجراجویی   اي لحظـه   کـه   قرارداشـت  بی  اي روحیه. دیگر پرکشید  شکوفه  به  اي از شکوفه  د تازهشه  یافتن

را در هنـد    بیگانـه   حکـام   کـه   نظامی  علیۀ  ، بلکه انگلیس  حکومت  تنها علیه  نه  وي. اندیشید نمی  آن  پیامدهاي  ایستاد و به بازنمی
خـود    آشـکارا از قلـم    پرشور بود کـه   پرستی میهن. کرد بود قیام شده عجین  و نوکرمآبی  کشی بهره  عدالتی و با بیبودند  مستقرکرده

خـود از    ها و مجـادالت  در بحث. بود  و گزنده  تلخ  اش مخالفان  علیه  وي  لحن.  گرفت می بهره  حاکم  نظام  علیه  همانند شمشیري
  .کرد پرهیزمی  آرام  و لحن  مالیم  هاي و عبارت  کلمات  کارگیري  به

  وي  هـاي  سـرمقاله   و مالیـم   آرام  هنـد و لحـن    برجسـتۀ   نگـاران  دیگـر از روزنامـه    اینگار، یکی  در مورد رانگا سوامی  آنچه
و   لهجـه   ز صـراحت ا  نشـان   کـه   هرچنـدهم   مالیـم   اعتقاد رامـا رائـو لحـن     به. کند پیدانمی راما رائو مصداق  شود دربارة می گفته
  . است  شهامت  و عدم  ترس  کردن  پنهان  براي  سرپوشی  باشد، باز هم داشته  ناپذیري آشتی

نده  اي حربه  خود همچون  و تند بود و از قلم  بسیار صریح  هایش نوشته  لحن   کـه   هـایی  روزنامه  از صاحبان. کرد می استفاده  برّ
  .داشتند خود وحشت  روزنامۀ  علیه  دولت  قانونی  از اقدام  او همواره  کارفرمایان نبود و کرد راضی کارمی  برایشان

امـا  . هند بودند  ناسیونالیستی  هاي آرمان  ها در خدمت آن  تقریباً همۀ  آورد که می دیگر روي  روزنامۀ  به  اي راما رائو از روزنامه
اندیشـیدند،   خـود نیـز مـی     هـاي  روزنامـه   و امنیت  ثبات  به  ها، که روزنامه  شد تا صاحبان می سبب  قرار و پرخاشگراش بی  روحیۀ

در   رامـا رائـو در مجمـوع   . تردیدشوند  دستخوش  وي  خود به  اختیار نشریۀ  در سپردن  وي  پرستی وطن  تمجید از روحیۀ  رغم به
رامـا رائـو،     گوینـد اسـتعفانامۀ   مـی . شـد  کـار اخـراج   بـار از  کـرد و سـه    ، خدمت نامه دوهفته  ، از جمله نشریه 25  تحریریۀهیئت 
  .بود  اش در جیب  ، همیشه آندرا پرادش  نگار سرشناس روزنامه

منشـأ    کـه   (Sind Observer)سـند آبـزرور      ، سـردبیر روزنامـۀ   پونیاه.  کی  را همانند برادرش  نگاري روزنامه  راما رائو حرفۀ
   سـردبیر روزنامـۀ    واسـوانی .  ال.  خبرنگار نـزد تـی    عنوان هند بود، به  ناسیونالیستی  و آرمان  پیشبرد اهداف  براي  شایانی  خدمات

 تــایمز آو اینــدیا    تحریریــۀهیئــت آمــد و در   بمبئــی  بــه  از چنــدي  پــس  وي.  فراگرفــت) ســند(حیــدرآباد   چــاپ نیوتــایمز 
  سـؤال   بـه   در پاسـخ   وي. را رهـا کـرد  تایمز آو اینـدیا      دیگري  شغل  یافتن وجوي در جست  از چندسال  پس. کارشد به مشغول

  : بود گفت او را جویاشده  استعفاي  علت  که  روزنامه  سردبیر این
 تایمز آوسردبیر    روزي  که  است  این  من  و آرزوي  هستم  فرد بلندپروازي.  ام یادگرفته  خوبی را به  و کارم  ام جا بوده این  زیادي  مدت
  . شوم ایندیا 
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  ، رامـا رائـو ابتـدا بـه     پیشتر گفتـیم   که  گونه همان. آغازشد  نگاري روزنامه  راما رائو در دنیاي  بعد سفر پرماجراي  به  مرحله  از این
مکـرر    اقـدامات   هدف  نشریه  این  که 1932ـ   1934  بحرانی  هاي سال  و در خالل  ، پیوست  جورنال  پرس فريساداناند، سردبیر 

  بـه سواراجیا    صدروز در روزنامۀ یک  و مدت  رفت  مدرس  به  سپس. کرد همکاري  با وي  قرارداشت  انگلیسی  حکام  سرکوبگرانۀ
  خاطر کمبـود منـابع   به  ، که روزنامه  در کالبد این  اي تازه  کرد تا روح تالش مدت  کار شد و در این  مشغول  پراکاسام.  تی  سردبیري

  .بود، بدمد  تعطیلی  لدرحا
   در روزنامـۀ   مـاه  شـش   مـدت  1938  در سـال   از آن  و پـس   (National Call)  کـال   نشـنال    در نشریۀ  مدتی 1934  در سال
  سـمت   شـد و در ایـن   لکهنـو منصـوب    چـاپ هرالـد     نشـنال    روزنامۀ  سردبیري  به  سال درهمان. کرد خدمتتایمز    هندوستان

  .کرد را سپري  مختلف  هاي در روزنامه  خدمت  دوران  ترین طوالنی
را   وي  هـاي  نوشـته   و سـبک   ، اما لحـن  راما رائو داشت  به  خاصی  ، عالقۀهرالد   نشنال   گذار روزنامۀ نهرو، بنیان  جواهر لعل

  گـرا بـود و دیگـري    چـپ   یتیشخصـ   بیگانـه   و از دیـد زمامـداران    ملـی   رهبـر بـزرگ    یکـی   دو کـه   ایـن . کرد تأییدنمی  همیشه
در کنـار    سادگی ، به اعتقاد داشت  در مطبوعات  استعمارگران  به  در حمله  چخماق  و سنگ  آتش  به  که  مزاج آتشین  نگاري روزنامه

  . فراتررفت  نگاري از حد و مرز روزنامه  که  یافت  ابعادي  ها چنان آن  یکدیگر قرارگرفتند و دوستی
و   نوشـت  مـی  وروز مطلـب  شـب   خاصـی   با شـور و هیجـان  . ناپذیر بود خستگی  جهادگري  نگاري روزنامه  حرفۀ راما رائو در

.   داشـت  مهمـی  نقـش   اسـتقالل   کسب  براي  در مبارزه  گاندي  از رهبري  در هواداري  مردم  هاي توده  در برانگیختن  هایش سرمقاله
  و آزادي  حقـوق   و سـرکوب   ، اختنـاق  کشـی  و بهـره   خودکامگی  علیه  مردم  مظهر مبارزة  به  وي  سردبیري  در زمانهرالد    نشنال
  تبلیغاتی  هاي ابزار و ارگان  ترین از عمده  بود و یکی  استقالل  در راه  دار مبارزه و طالیه  پیشاهنگ  روزنامه  این. شد ها تبدیل انسان

  .آمد شمارمی به  بخش آزادي  جنبش  رهبران
  آزادي  مخالفـان   بر فرق  شمشیري  همچون خود را  پروا و جسور بود و قلم بی  نگاري روزنامه  حاکم  ا رائو در برابر قدرترام

  حکومـت   در زیر چتر حمایـت   که  هندي  نوکرمآب  روهاي و میانه  انگلیس  زمامداران  بین  تفاوتی  مبارزه  آورد و در این فرود می
  را چنـان   پلیس  نیروهاي  خویی و درنده  از اختیاراتشان  حکومت  کارگزاران  سوءاستفادة. شد نمی  بودند قائل  تهوپر گرف بال  بیگانه

  .سوختند می  بیگانه  از حکام  انتقام آمد و در تب می جوش هند به  مردم  خون  کشید که تصویرمی خود به  هاي در نوشته
  ، وي سیاسی  زندانیان  داري نگه  ، محل ساتیا گراهی  زندان  از مسؤوالن  کردند و یکی متهم  افتراگویی  او را به  حکومتی  مقامات

  حـبس   مـاه  شـش   و به  راما رائو محاکمه. قرارداد  پیگرد قانونی  ، تحت رفتار با زندانیان  دربارة  نادرست  مطالب  نوشتن  اتهام  را به
  .شد محکوم

،  مطبوعـات   علیـه   شـده  اعمـال   هاي و محدودیت  سانسور حکومتی  به  اعتراض  نشانۀ  به 1940  لاز ساهرالد    نشنال   روزنامۀ
  چاپ  آالت بردند و ماشین هجوم  روزنامه  دفتر این  به  پلیس  نیروهاي 1942  سال  در اوت. کرد خود را متوقف  هاي سرمقاله  چاپ

  .شد  قفمتو  انتشار آن  ترتیب  این کردند و به را توقیف
. کرد را ترك  روزنامه  بعد این  ، اما اندکی گرفت  را برعهده  آن  ، سردبیري از انتشار مجدد روزنامه  پس 1946  راما رائو در سال

ــه  مــدتی ــوان ب ــرچ   روزنامــۀ  ســردبیري  مــدتی 1948  در ســال. کــرد وظیفــه انجــام  نگــار آزاد در مقــر گانــدي روزنامــه  عن س  
  دیگـر مشـغول    نیز در نشریات  مدتی. کرد را نیز ترك  روزنامه  این 1950  در سال. دارشد را عهده  پتنه  چاپ  (Searchilght)الیت

قطـار در    تصـادم   و در جریان  داشت  انگیزي غم  راما رائو سرانجام. شد برگزیده  محلی  پارلمان  نمایندگی  به  کار شد و سرانجام به
  .داد  زدستخود را ا  جان  اوتارپرادش
هنـد    نگـاري  روزنامـه   برجسـتۀ   هـاي  از چهـره   نهـرو او را یکـی  .  اسـت  مبارز یـادکرده   سردبیري  عنوان از راما رائو به  گاندي
راما رائو   که  ها و نشریاتی روزنامه  فهرست.  است کرده توصیف  باك بی  نگاري او را روزنامه  راجاگو پاالچاري.  سی.  است برشمرده
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لیـدر،  ،  پـایونیر     چون  دیگري  در نشریات  برشمردیم  که  هایی بر روزنامه عالوه  وي.  است  بسیار طوالنی  کرده  ها همکاري با آن
  . است زده قلم  ایندیا نیوز کرونیکلو  آو ایندیا    ادووکیت،    میل  دیلی  ایندین ،   کرونیکل  بمبئی

  :نویسد راما رائو می   
. کنـد  آورمـی  دمـد و کـار را نشـاط    مـی   اي تـازه  جـان   ، بـر کالبـد انسـان    اسـت   بدبینی  زداید، دشمن زنگارها را می  نگاري روزنامه 

  .کند شوند تردیدمی می تلقی  محض  حقیقت  که  و اموري  از مسائل  در بسیاري  که  است  گري طغیان  حرفۀ  نگاري روزنامه
  

در   بیان  جراید یا آزادي  اربابان  براي  ؟ آزادي کسی  چه  براي  آزادي«: کرد  را مطرح  ؤالس  این  مطبوعات  آزادي  پیرامون  در بحث
  :گوید رائو می» ؟ مردم  منافع  جهت

متعـدد    منافع  کند و با در نظر گرفتن نمی احساس  مردم  در قبال  مسؤولیتی  نوع هیچ  کامل اختیارات  امتیاز با داشتن  سردبیرـ صاحب 
ها  مسؤولیت  ، تمامی سردبیر فاقد روزنامه  آنکه  کند، حال را تعیین  روزنامه  مشی خواهد خط می  که  هرشکلی  دهد تا به می د حقخو به

  .از خود ندارد  و اختیاري  قدرت دارد و هیچ  را برعهده
  

  داشتند، چـون   جریان  باالیی  ها در سطح بحث« .برخوردار بود  بسیار باالیی  از کیفیت 1930  در دهۀ  نگاري روزنامه  اعتقاد وي  به
  در طـول   سـرزمین   ایـن   که  هایی و فرازونشیب  اجتماعی  فالکت  رغم به  و اعتقادي  فکري  مسائل  کشور در زمینۀ  سنّتی  معیارهاي

  اعتقاد و باورهـاي   جهاد در راه  به  از آن  هبا استفاد  بود که  اي او حربه  براي  روزنامه. »کرد می  حد اعال را طلب  است  داشته  تاریخ
  :نویسد می  وي.  پرداخت خود می
،  ملـت   بـه   خـدمت   ارائـۀ   ها از لحـاظ  آن. کنند می  و محتوا کامالً فرق  رسالت  از لحاظ  با گذشته  هند در مقایسه  مطبوعات  امروزه 

خـود    فعالیت  هند به  مطبوعات. ندارند  کمبودي  جهان  دیگر کشورهاي  اتبا مطبوع  نظر در مقایسه  از این. دارند   درخشانی  سابقۀ
هـا   دارنـد امـا تفسـیر آن     تقدس  جنبۀ  حقایق  که  بینش  این  ها به ، آن در مجموع. اند نگریسته  و حیاتی  مقدس  رسالت یک  صورت به
  .اند قرارداشته  ملت  هاي و آرمان  اهداف  در خدمت  مختلف  هاي اند و از جنبه تواند آزادباشد وفادار بوده می

  

  :نویسد می  نگاري روزنامه  حرفۀ  به  آوردن خود از روي  انگیزة  پیرامون  راما رائو در بحث
  تنفرداشـتند و بـراي    از آن  هنـد همـه    مـردم   کـه   انگلـیس   امپراتـوري   به  حمله  براي  وسیله  مؤثرترین  زمان  در آن  نگاري روزنامه 

  اهـداف   در جهـت   خـدمت   بـراي   حرفـه   تـرین  مناسـب   حـال  درعین  نگاري روزنامه. آمد شمار می کردند به می  مبارزه  آن  سرنگونی
.  باشـیم   گوش لعل یا موتی  ، تیالك ، هورنیمن بزانت  آنی  چون  نگارانی روزنامه  توانیم می  کردیم ما فکر می. شد می  تلقی  پرستانه میهن

  واالیـی   هاي افکار و اندیشه  که  کسانی  هرحال به  بود، چون  شهرت  به  دستیابی  راه  ترین و کوتاه  ترین سریع  نگاري روزنامه  در ضمن
  محسـوب   احتـرام   قابـل   و آرزویـی   بخش الهام  آرمانی  اشتهار بالطبع  کسب. اندیشند و افتخار نیز می  شهرت  باشند به  در سر داشته

  لـذت   من.  ام برده  گیرد لذت نگار قرار می روزنامه  هر روز بر سر راه  که  گوناگونی  و حوادث  وقفه بی  از شور و هیجان  من .شود می
و   مـردم   بـه   نـاهموار بـا خـدمت     راه  ، امـا ایـن   دشـوار اسـت    اي حرفـه   نگاري روزنامه.  ام را چشیده  شکست  تلخ  و طعم  موفقیت
  . است  همراه  شهرت  کسب  حال درعین

  

  مدرسه  در این  گفت می  وي. ببینند  کنند و آموزش  تحصیل  نگاري روزنامه  باید در مدرسۀ  نگاران روزنامه  راما رائو معتقد بود که
در   اسـت   الزم  وقـت   سـال  پـنج   روزنامـه   ها در یک آن  فراگیري  براي  را که  الزم  اساسی  و اطالعات  ، اصول حرفه  این  داوطلبان

  نگـاري  روزنامـه   ها در جامعـۀ  از آن  برخی  کرد که  نگار تربیت روزنامه  زیادي  راما رائو خود عدة.  یاد خواهند گرفت  کمی  مدت
  اتحادیـۀ  1950  و در سال  مبارزه  نگاران روزنامه  شغلی  و امنیت  حقوق  احقاق  در جهت  وي. برخوردارند  خاصی  هند از جایگاه
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  مطبوعـات   سردبیران  سراسري  کنفرانس  دائمی  کمیتۀ  ریاست  چندسال  راما رائو مدت. کرد  نو تأسیس را در دهلی  نگاران روزنامه
  .کرد  هند مبارزه  بر مطبوعات  انحصاري  کنترل  علیه  شدت به  وي.  داشت  هند را برعهده

  
   راگوناتان 
ن  نام  اندکی  تنها عدة  نگاري روزنامه  از دنیاي  در خارج  از   بـیش   ، را کـه هنـدو     ارشـد سـردبیر روزنامـۀ     ، معـاون  راگوناتـان .  ا

تـا    گذاشـت  کـرد و مـی   مـی   خـود مباهـات    بودن گمنام  به  وي. اند شنیده  داشت  را برعهده  نشریه  این  عمالً سردبیري  سال بیست
آور و  حیرت  اش مادري  زبان  به  وي  تسلط. بگویند  سخن  وي  جاي  به  داشت  ندهنویس  و مهارت  از استادي  نشان  که  هایش نوشته
  خصوصـیت   بـود و همـین    و حقـایق   از مسـائل   منطقی  گیري نتیجه  وي  حربۀ  کارسازترین. بود  کننده کامالً مجاب  هایش دیدگاه
  و کسـب   توجـه  جلـب   بـراي   عـاملی   کـه   از پرخاشـگري   وي. دکنـ   بودند پنبه  رشته  اش مخالفان  شد تا بتواند هرآنچه می  سبب

از   که  اش کننده و مجاب  روشن  هاي و بحث  داشت  تکیه  محض  بر منطق  هایش نوشته. کرد بود پرهیز می  مردم  در میان  محبوبیت
  و سیاسـتمداران   اساسـی  قـانون   شناسـان کار  و نظریـات   گذاشت می  تأثیر قاطعی  بر همگان  گرفت می  مایه  آور وي حیرت  حافظۀ
را   شـان  ، احتـرام  آنـان   در دل  ایجـاد هـراس    ضمن  استعمارگر بود که  حکام  سرسخت  از مخالفان  وي. کرد اعتبار می را بی  حاکم
  . انگیخت خود برمی  به  نسبت

  مربـوط   مسائل  در زمینۀ  بیگانه  حکام  علیه  ر مبارزهد  ارزنده  و مشاوري  مصمم  را قهرمانی  هند، راگوناتان  ملی  جنبش  رهبران
تـا فرمانـدار     کشور گرفتـه   این  ، از وزیر امور خارجۀ انگلیس  ثمر زمامداران بی  هاي ها و بحث دیدگاه  وي. یافتند  اساسی قانون  به

  بـودن  و پـوچ   گرفـت  می  سخره  داشتند، به  فرازيو سر  هند از آزادي  مردم  کردن در محروم  سعی  ، را که اش هند و کارگزاران  کل
  .کرد می  ها را ثابت تالش  این

ها و  دیدگاه  بودن قبول  و غیرقابل  ضعف  ، نقاط اساسی قانون  اصالحات  به  ها و اسناد مربوط گزارش  عمیق  با مطالعۀ  راگوناتان
  بود و در مـواقعی   اي در روز کار ساده  ستونی  دو یا سه  هاي سرمقاله  تننوش  وي  براي. کرد می  را فاش  بیگانه  زمامداران  نظریات

  تهیـه   سـتون   در چهار یا پنج  اي سرمقاله  هر هفته  تنهایی  کردند، او به می  خودداري  سرمقاله  از نوشتن  اي بهانه  به  اش همکاران  که
  .کرد منتشر می  و در روزنامه
  وکیلـی   توانـد بـه   می  نگاري روزنامه  حرفۀ  کنار گذاشتن  در صورت  وي  بودند که  عقیده  براین  اتانراگون  و هواداران  دوستان

رانـا  . شـود   تبـدیل   نسـبتاً مـوفقی    کارگزار اجرایی  و حتی  موفق  ، آموزگاري)بود  حقوق  رشتۀ  التحصیل فارغ  وي(نسبتاً پردرآمد 
  خـالی   شـانه   اجرایـی   هاي سمت  ، از قبول اداري  موجود در شغل  هاي خاطر خباثت به  وي  تگف می  عده  این  به  در پاسخ  گوناتان

  : گفت می.  است  کرده
  یـا احسـاس    تاالر دادگـاه   کنندة خسته  هاي بحث  روز هم  یک  حتی  توانستم می  که  تردید دارم  یا آموزگاري  وکالت  در مورد حرفۀ 

  کـار آبرومندانـۀ    توانسـتم  نمـی   کـه   رسـم  می  نتیجه  این  تر به بیش  کنم تر فکر می بیش  هرچه.  کنم  تحملرا   درس  در کالس  برتري
نفـر   نفـر یـک    میلیـون  از هر یک  که  ام افتاده  اي در چاله  خود بدانم  آنکه  روزگار بدون  از قضاي.  و پا کنم  خود دست  براي  دیگري
  مـن   به  امتیاز و اعتبار خاصی  هیچ  است  نگاري روزنامه  حرفۀ  همان  که  گودال  در این  من  گرفتن جاي  پس. افتد می  در آن  من  چون
  ام کاغذ آورده  بر روي  که  اي ها کلمه آیا از میلیون  دانم نمی... .  است  بوده  فایده بی  گودال  از این  خالصی  براي  من  تالش. بخشد نمی
  کـس  هـیچ . باشـند   شر نبـوده   مایۀ  کم ، دست نبوده  منشأ اثر خیري  هایم اگر نوشته  امیدوارم.  است  برده  و نصیبی  نفر بهره  یک  حتی

  را بـه   آن  توانسـت  مـی   ∗  ازوپ  مگـس   و ایجاد دردسر بـراي   کارشکنی. کند  تکلیف تعیین  دیگران  براي  را ندارد که  آن  شایستگی
  .کند  لتر تبدی خطرناك  موجودي

                                                 
∗  Aesopـ م. زیست می. م.پ 620-560هاي ازوپ که در  نویس یونانی خالق داستان ، قصه.  
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 هنـدو     روزنامۀ  کارکنان  جمع  به  مدرس  چاپ   اکسپرس  دیلی   روزنامۀ  سردبیري  از چند سال  پس 1926  در سال  راگوناتان

  را در حرفـۀ   راگوناتـان   بـود، خالقیـت    سرینیواسـان   کاسـتوري   نزدیـک   از دوستان  که  شاستري  سرینیواسان.  اس.  وي.  پیوست
  بود، چون  را رد کرده هندو    با روزنامۀ  ، پیشنهاد همکاري تاریخ  از این  پیش  سال یک  راگوناتان. بود  کرده  کشف  ارينگ روزنامه
را  هنـدو     بـا روزنامـۀ    پیشنهاد مجدد همکـاري   با اکراه  اما سرانجام. بود   اکسپرس  دیلی   خود در سردبیري  عمل  آزادي  عاشق

  زودي  بـه   وي. هنـد آغـاز شـد     گـراي  ملی  روزنامۀ  ترین با سرشناس  وي  و ثمربخش  تاریخی  همکاري  ترتیب  این و به  پذیرفت
تـر   هـا در بـیش   آن. پرداختنـد   روزنامـه   ادارة  یکدیگر به  دو دوشادوش  برقرار کرد و این  سرینیواسان  با کاستوري  نزدیکی  رابطۀ
و   راگوناتـان . زنـد   هـا را بـرهم   آن  دوسـتی   توانسـت  نمـی   بـود کـه    اندك  چندان  شان اختالفنظر داشتند و موارد  ها اتفاق زمینه

اعتماد و . کردند  هند تبدیل  روزنامۀ  و بانفوذترین  قدرتمندترین  هندو را به  یکدیگر روزنامۀ  و همکاري  با همفکري  سرینیواسان
هرگـز بـا     مـن   او را رد کـرد و گفـت    بازنشسـتگی   تقاضـاي  1948  در سـال   د کهبو  حدي  به  راگوناتان  به  سرینیواسان  اطمینان

  بود کـه   سال  داد و در این  ادامههندو    خود با روزنامۀ  همکاري  به 1957  تا سال  راگوناتان. کرد  نخواهم  او موافقت  بازنشستگی
  .کرد  موافقت  وي  با بازنشستگی  با اکراه  سرینیواسان
  اش برعهـده   کـه   وظـایفی   از عهـدة   ممکن  شکل  بهترین  خود به  خاص  با خالقیت  بود که  دستی نگار چیره روزنامه  تانراگونا

  اي العاده فوق  و شایستگی  دستیار سردبیر، از مهارت  عنوان به  مقاالت  و تدوین  و ویرایش  در تصحیح  وي. آمد شد برمی می  نهاده
  دسـت (  نوشـت  بسـیار خوانـا مـی     و بـا خطـی    درشـت   از مداد و با حـروف   خود را با استفاده  هاي رمقالهس  وي. برخوردار بود

  خوانـدن   از عهـدة   سـادگی  بـه   حروفچینـی   و کارکنـان ) شـد  می  ارسال  چاپخانه  شود مستقیماً به  تایپ  آنکه  او بدون  هاي نوشته
،  حروفچینـی   بـراي   از ارسـال   پـس   و اندکی  نوشت می  سطر مطلب  تر از دوازده کاغذ کم  در هر صفحۀ. آمدند برمی  هایش نوشته
  .شد می  داده  عودت  وي  به  بازخوانی  براي  چاپ  آماده  صفحۀ

  روزنامـه   این  و تعالی  پیشرفت  در جهت  صادقانه  جز تالش  دیگري  ، مشغولیتهندو    در روزنامۀ  خدمت  سال سی  در طول
و   رهبـران   تمامی  دربارة  گرچه. کرد  قطع  خارج  خود را با جهان  و ارتباط  خودداري  خارج  سفر به  براي  دعوت  از قبول.  نداشت

  کـار از خـود نشـان     ایـن   براي  هم  اي نکرد و عالقه  ها مالقاتی اما هرگز با آن  نوشت  مطلب  هند و جهان  برجستۀ  هاي شخصیت
  احساسـات   بـرانگیختن   بـراي   الزم  و خشم  فاقد شور و هیجان  هایش نوشته. جو نبود یا راما رائو ستیزه  رنیمناو همانند هو. نداد

  او در حملـۀ   و قـوي   فخیم  و سبک  منطقی  اي گونه به  و مباحث  مطالب  ارائۀ  او در چگونگی  قوت  نقطۀ. بود  روزنامه  خوانندگان
  . داشت  اجداد خود اعتقاد کامل  و فرزانگی  و شعائر مذهبی  اصول  گرا بود و به ولاص  هندویی  وي. بود  امان بی

  جنـبش   ایـن   دربـارة   و تبلیـغ   بود تا او را از نوشـتن   کرده  بود و درخواست  مخالف  گاندي  طلبانۀ اصالح  با جنبش  راگوناتان
  بـه   سـال  25از   بـیش   بود کههندو     روزنامۀ  ادبی  نامۀ ویژه  بیريسرد  چشمگیر وي  هاي از دستاوردها و توفیق  یکی. کنند  معاف

هنـدو      و جـدا از روزنامـۀ    برخوردار بـود و مسـتقل    اي گسترده  هند از شهرت  و خارج  در داخل  نشریه  این.  داشت  اشتغال  آن
  .شد منتشر می

  نیـز بـود کـه     روزنامـه   این  نویس بود، مقاله  کرده  کسبهندو     وزنامۀر  سردبیر بالفعل  عنوان به  که  بر شهرتی عالوه  راگوناتان
   داد تـا ابتـدا در نشـریۀ     او اجـازه   بـه  1946  در سـال   سرینیواسـان . کـرد  شوارا امضا مـی   مستعار ویگنه  خود را با نام  هاي نوشته

  سـوتو ووس    عنـوان   تحت  ، ستونی داشت  ساسوبا رائو برعهدهرا کا  آن  سردبیري  که سواراجیا    نامۀ در هفته  و سپس سواتانترا 
(Sotto Voce)  گوید می  نویس مقاله  یک  عنوان خود به  نقش  در تشریح  راگوناتان. دایر کند:  
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در   ، که انسان  احترام  بلقا  هاي و ارزش  بنیادي  اهداف  به  با توجه  جاري  ها و تحوالت اندیشه  و تحلیل  تجزیه  که  فکر افتادم  این  به 
تواند  ، می است  شده  سپرده  فراموشی  دست هند به  مردم  زندگی  و شیوة  کهن  تاریخ  ، در اعماق امروزي  و برق  پرزرق  زندگی  وراي

  .شود  سودمند واقع
  

  :گوید مستعار خود می  در مورد نام
  حرفـۀ   طـول  در تمـامی   گیـرد کـه   مـی   سرچشـمه   مانـدن   گمنام  براي  شخصی و اصل  قاعده  از یک  اي مستعار تا اندازه  نام  انتخاب 

  خواننـدگان   از سـوي   نادرست  برداشت  از هرگونه  جلوگیري  نیز براي  امر تا حدودي  این.  ام پایبند بوده  آن  خود به  نگاري روزنامه
  .دارد  نزدیکی  ارتباط  روزنامه  یک  سیاسی هاي با تحلیل  هک  است  نگاري روزنامه  ستون  این  تا نگویند نویسندة  است

  

  وي. کـرد  مـی   هـا دفـاع   ها و گـروه  ، ایدئولوژي احزاب  جراید به  وابستگی  ، از عدم مطبوعات  آزادي  به  با اعتقاد راسخ  راگوناتان
  : گفت می

  هـدف   ایـن   تحقق  اما براي. کنند  باشد محکوم  که  هر کس  نبرا از جا  و نیرنگ  ، تقلب زورگویی  دارند هرگونه  وظیفه  مطبوعات 
  ، جز وجدان یا گروهی  هر شخص  به  تعهد نسبت  از قید هرگونه  رهایی  در واقع. ندارند  با حکومت  و همکاري  مشارکت  به  نیازي

  تلقی  را جاودانه  قدرتی و هیچ  را معصوم  کس یچخود نباید ه  از رسالت  با آگاهی  مطبوعات.  است  مطبوعات  کارایی  ، شرط شخصی
از . ورزند  امتناع  حقایق  ، از گفتن مسؤولیت  احساس  بهانۀ  دهند یا به  راه  دل  به  هراسی  حکومت  و قدرت  ها نباید از هیبت آن. کنند
  .بگریزند  طاعون  د باید همچونخود بیندیشن  و علف  آب  گاو سر خود را در آخور فرو برند و تنها به  چون  اینکه

  

  :نویسد می  وي. بود  و درستکار بدبین  شریف  نگاران روزنامه  آیندة  به  نسبت  راگوناتان
  چـه   داند بـراي  می  وي. دهد می  از دست  است  گرفته در پیش  که  اي حرفه  خود را به  اطمینان  ایام  نگار درستکار با گذشت روزنامه 

  همیشه.  نیست  تر از انحراف کم  خطر آن  گیرد که و تأکید قرار می  از انتخاب  اخبار روز در روندي  نویسد و با ارائۀ یم  مطلب  کسی
  خود را در اختیـار آنـان    شناسایی  و غیرقابل  ناشناخته  خوانندگان  مورد عالقۀ  نکند باید مطالب  فراموش  شود که می  توصیه  وي  به

،  اي موجـود افسـانه    این  براي  اش ارباب  را که  هرچه  که  است  آن  شیوه  ترین عاقالنه  رسد که می  نتیجه  این  به  واقعیدر م. قرار دهد
  تـا حـدودي    مـردم   هـاي  در مـورد تـوده    که  اي نکته. قرار دهد  دهد در اختیار آنان می  ، مفید تشخیص روزنامه  عادي  خوانندة  یعنی

  .دارد  عکس  ها نسبت آن  لذت  کنند با احساس می  مطالعه  که  اي ها از روزنامه آن  برداشت  که  است  این  است  روشن
  

  :نویسد می  وي.  است  داشته  نیز بیان  دیگري  مطالب " اي اسطوره  عادي  خوانندة"  دربارة  راگوناتان
انـدرزها،    خـود بـا انـواع     و ذهـن   در خیال  که  مطبوعات  نویسندة.  نیست  بیش  اي ، افسانه روزنامه  عادي  خوانندة  نام  به  موجودي 

و   عالقـه   داشـتن   در صـورت   حتـی . انـدازد  مـی   در تـاریکی   ، تیري مطالب  با نوشتن  ، در واقع روست ها روبه ها و ستایش سرزنش
  است  بشر درگیر آن  که  از شرایطی  طریق  زد و از اینبپردا  صادقانه  وجویی جست  در خود به  را ندارد که  آن  نیز فرصت  صالحیت
هـا   را در روزنامه  هرچه  خاصی  کنند و با ولع خود رها نمی  حال  را به  نویسنده  اي لحظه  دیگر مردم  از سوي. شود  آگاه  تا حدودي

اخبـار  . نـدارد   بـر ایجـاد تـوازن     نیز اثر چندانی  اناز خوانندگ  معدودي  عدة  تردید و دیرباوري. کنند و باور می  مطالعه  شده  نوشته
  امیـد و آرزوي   بـه   مأیوسـانه   بسـتن   جـز دل   اي چـاره   خواننـده   که  است  شمار و ضدونقیض ، بی پراکنده  چنان  ها و مطالب نوشته

و   وقفـه  بـی   چنـدان   و پراکنـده   انتهـا نـدارد و رگبـار اخبـار نـاهمگون      بـی   و بالتکلیفی  سردرگمی  مواج  خود در دریاي  شخصی
داد،   ارائـه   مطبوعـات   سـردرگم   خواننـدة   به  توان می  که  اي توصیه  بهترین. برد نمی  جایی  به  راه  فریاد افکارعمومی  که  پرهیاهوست

  .بودنخواهد   بهتري  ضرورتاً دنیاي  روزنامه  بدون  اما دنیاي.  است  روزنامه  از خواندن  همانا خودداري
  

  :دهد ، هشدار می نگاري روزنامه  کیفیت  افت  به  با توجه  راگوناتان   
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  نگـاران  از روزنامـه   بسـیاري   بـراي   نکتـه   شاید این. خود قرار داد  هاي نوشته  را درونمایۀ  و صداقت  پرهیزگاري  گویند اسکات می 
و   اسـاس  بـی   ، شـایعات  جنـایی   بـا خبرهـاي    روزنامه  صفحات  دنپر کر  گرچه. کند  و مهجور جلوه  قدیمی  تا حد زیادي  امروزي
  این  امنیت  تدریج به  نگاري روزنامه  شیوة  کند، اما این می  آن  ها و کارکنان روزنامه  نصیب  درآمد سرشاري  ورزشی  و مطالب  جنجالی

  گیـري  را از نتیجه  مردم  هاي ارزشمند، توده  از معیارهاي  حرفه نای  چنتۀ  کردن معاصر با تهی  نگاران روزنامه. کند می  را متزلزل  حرفه
اعتنـا   بـی   مسـائل   ایـن   تواند به کند، نمی می  فعالیت  شده استقرار دموکراسیِ هدایت  براي  که  حکومتی  هیچ. کنند می  محروم  منطقی
نفـوذ و  . طلبیـد   یاري  توان بردارد، از کجا می  قدم  مردم  وحیۀر  تضعیف  ، در جهت قبلی  نیت  بدون  ، البته حکومتی  اگر چنین. باشد

هماننـد    است  کرده  دراز کسب  سالیان  طی  اي برجسته  روزنامۀ  که  هویتی. دارد  بستگی  آن  خصوصیات  به  در نهایت  اعتبار روزنامه
  کـه   اسـت   مقهـور طرحـی    اي روزنامـه   چنین.  است  رفتهگ  صورت  آن  گیري شکل  براي  بسیاري  تالش  که  است  مرجانی  اي جزیره
از . بـر یکـدیگر دارنـد     ها تأثیر متقـابلی  از نظر افکار و اندیشه  آن  و خوانندگان  روزنامه.  است  کرده  را ایجاب  آن  اجتماعی  شرایط

  هرگونـه .  اسـت   و منطقـی   طبیعی  امري  کند که یاختیار م  خاصی  خود سبک  اخبار و رویدادها براي  انعکاس  براي  رو، روزنامه این
  .خواهد شد  تمام  مردم  زیان  به  ، در نهایت روزنامه  عمل  دامنۀ  محدود و محصور کردن  در جهت  حکومت  فشار از سوي  اعمال

  

  :نویسد ها می سیاست  از این خود  نارضایتی  در مورد علت  وي. هند آزاد خشنود نبود  دولت  افراطی  هاي از سیاست  راگوناتان
کنند تا  می  هند آزاد تالش  زمامداران. اند بسته  ملی  زندگی  حقایق  خود را بر روي  ، چشم گذشته  جبران  هند براي  استقالل  رهبران 
  کردن صنعتی  اند که غافل  نکته  ها از این آن. کنند  عیار در کشور پیاده  تمام  شکل  را به  غربی  هاي و شیوه  اهداف  ممکن  هر شکل  به

و   غیردینـی   جوامـع   کشـورها بـه    ایـن   تبـدیل   عامل  ترین عمده  یا حتی  تنها عامل  نوین  تکنولوژي  به  آوردن کشور و روي  گستردة
  ریشـه   در افکـار اروپاییـان    که  است  و متمایزي  خاص  هاي و پیامد ویژگی  ها نتیجه پدیده  این.  نیست  شده  ریزي برنامه  سوسیالیسم

  کـامالً بـه    گانـدي . گیـرد  مـی   سرچشـمه   متفـاوتی   و معنویـت   و سنن  هند از آداب  مردم  هاي وخو و دیدگاه ها، خُلق ویژگی. دارد
باورنـد    و بـراین  دانند می  و منسوخ  هند را قدیمی  مردم  و سنن  آداب  وي  بود، اما جانشینان  واقف  و اعتقادي  فرهنگی  هاي تفاوت

  .کرد  در کشور پیاده  با موفقیت  توان را می  بیگانه  سنن  که
  

  از نشـریات   بسـیاري   جـدي   هـاي  سرمقاله  برخوردار بود، از حذف  مادرزادي  اي از قریحه  نگاري روزنامه  در حرفۀ  که  راگوناتان
  :نویسد می  وي. کند می  ابراز تأسف  جهان  سرشناس
از   انـد کـه   داده  نشان  جهانیان  به  دو روزنامه  و یکی  است  بربسته  ها رخت روزنامه  از صفحات  که  هاست مدت  جدي  هاي سرمقاله 

  از خـود نشـان    شـتابی   زمینـه   دیگر در ایـن   هاي ها برخوردارند، اما روزنامه سرمقاله  گونه این  کنارنهادن  براي  الزم  و ارادة  شهامت
از محتـوا    طور کامـل  شوند و به می  چاپ  همچنان  رمق بی  شکلی  ها به از روزنامه  بسیاري  در صفحات  جدي  هاي سرمقاله .اند نداده
کشور   در چندین  شان نام  اند که ظهور کرده  و کارشناس  نویس مقاله  شماري بی  ، عدة گمنام  نویس سرمقاله  یک  جاي به. اند نشده  تهی
  . ستا  محافل  نقل

  

  راگوناتـان   بـه   احتـرام   ، در اداي آموزشـی   مسـائل   و کارشـناس   سرشـناس   هـاي  نـویس  از مقاله  اینگار، یکی  سرینیواس. آر.  کی
  :نویسد می

ـ . شـد   تبدیل  نامه هفته در یک  گوناگون  مسائل  نویس مقاله  یک  به  سرشناس  روزنامۀ  در یک  سیاسی  جدي  تفسیرهاي  نویسندة    نای
  و تـالش   عمر کـارآموزي   یک. اند گذاشته  نمایش  را به  و نقص  عیب بی  خود و هنر نویسندگی  العادة فوق  بشردوستی  نویسان مقاله
  چـاپ  " سوتوووس"  عنوان  تحت  خود که  هاي با مقاله  راگوناتان.  است  بار نشسته به  اکنون  دشوار بیگانه  زبان  در فراگیري  وقفه بی
و   اصـیل   هاي از ارزش  مظهر پاسداري  به  ستون  رساند و این  اثبات  به  مطالب  گونه این  خود را در نوشتن  و استادي  شد مهارت یم

  اغلـب   وي  هـاي  هـا و نوشـته   دیـدگاه . بـود   را دربرگرفتـه   ، آن و شـعار و جنجـال    و بـرق   زرق  شـد کـه    تبدیل  در دنیایی  مقدس
و   مـال   بـر گـردآوري    که  از زندگی  جاري  با برداشت  و سنن  بر آداب  شود و تأکید وي قلمداد می  از جاذبه  و عاري  کارانه محافظه
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  کـرد، چـون    مـردود اعـالم    ارزش بـی   مطالب  عنوان را به  وي  هاي نوشته  توان اما نمی.  سازگار نیست  استوار است  و ترقی  پیشرفت
  .دارد  بستگی  حکومت  مشی خط  به  ها تا حدودي افکار و اندیشه  گونه این  مداد کردناعتبار قل یا بی  تقویت

  

  و نوشـتن   عمـر خـود از فعالیـت     لحظۀ  ، اما تا آخرین گفت  را وداع  دار فانی  عمر طوالنی  از یک  پس 1982  در سال  راگوناتان
  ∗و رامایانا  باگاواتام  ترجمۀ  یعنی  ، دو اثر بزرگ جزئی  ادبی  کارهاي بر خود عالوه  آخر زندگی  هاي در سال  وي.  برنداشت  دست

و   انگلیسـی   بـر زبـان    وي  العـادة  فـوق   و تسـلط   از استادي  بارزي  نمونه  دو کتاب  این  ترجمۀ.  یادگار گذاشت  را به  انگلیسی  به
  .او را بگیرد  تواند جاي می  تر کسی مبود و ک  بزرگ  نگاري روزنامه  وي. روند شمار می به  سانسکریت

  
  رائو  چاالپاتی 
م  بزرگ  نگاران روزنامه  در میان  و دسـتمزد عادالنـۀ    اساسـی   حقـوق   تضمین  در راه  مبارزه  قهرمان  عنوان رائو به  چاالپاتی.  هند ا  

  اي ویـژه   از جایگـاه   مطبوعـات   و اسـتقالل   آزادياز   پاسـداري   ناپـذیر بـراي   آشتی  مبارزي  و در مقام  مطبوعات  صنعت  کارکنان
نفـوذ   ذي  هـاي  گـروه   خـارجی   آمـد و فشـارهاي   وارد می  روزنامه  مالک  از سوي  که  داخلی  فشارهاي  علیه  وي.  برخوردار است

  قدرت  تشنۀ  هاي و شخصیت  نطنزآمیز سیاستمدارا  مطالب  بود و با نوشتن  قریحه و خوش  با ذوق  نگاري او روزنامه. کرد  مبارزه
  با جواهر لعـل   نزدیک  دوستی  برقراري  وي  اي حرفه  حیات  اوج  نقطۀ. کرد دار می ها را جریحه و غرور آن  گرفت می  سخره  را به

. بودنـد   ر نزدیـک یکـدیگ   بسـیار بـه    فکـري   نهرو از لحاظ  رائو و جواهر لعل  چاالپاتی. او بود  هاي افکار و اندیشه  نهرو و تبلیغ
  را برعهـده   نشـریه   ایـن   دراز سـردبیري   سالیان  رائو که  و چاالپاتی هرالد   نشنال   گذار روزنامۀ بنیان  عنوان نهرو، به  میان  دوستی
  .برخوردار بود  خاصی  از ویژگی  داشت

  ترقـی . آغاز کـرد   نشریه  خود را با این  همکاريهرالد   نشنال  تحریریۀ 13  عضو شمارة  عنوان به 1938  رائو در سال  چاالپاتی
  در سـال  هرالـد    نشـنال    روزنامۀ  تعطیلی  درپی. بود  و غیرمنتظره  بسیار سریع  اش العاده استعداد فوق  دلیل به  روزنامه  در این  وي

، بـار  1945  در سالهرالد    نشنالانتشار    يکرد و با از سرگیر  همکاريتایمز    هندوستان   با روزنامۀ  رائو مدتی  چاالپاتی 1942
  انجـام   سـمت   در ایـن   سال سی  مدت  شد و به  منصوبهرالد   نشنال   سردبیري  به 1946  در سال.  بازگشت  روزنامه  این  دیگر به
  بـه   سـطح   در ایـن   کـه   کسانی  عدة  اناز آن  یکی  گفتۀ  بود و به  اش قطاران هم  رشک  مایۀ  انگلیسی  زبان  به  وي  تسلط. کرد  وظیفه
  . شمار است باشند در هند انگشت  داشته  تسلط  انگلیسی  زبان

  :گوید او می  از ستایشگران  یکی   
ر  خیال  شاعرانه  از احساسات  اثري  خارا بود که  او همانند سنگ  و سبک  رائو بسیار وزین  چاالپاتی  هاي نوشته  و یافت  در آن  و ص  

رائـو    چاالپاتی.  پرداخت می  مخالفان  اظهارات  به  خود یا پاسخگویی  هاي دیدگاه  تشریح  به  خاصی  و دقت  با صالبت  وي. شد نمی
  مطالـب   در نوشتن  وي  توانایی.  گرفت می  هند بهره  کهن  و ادبیات  تاریخی  از مطالب  تمام  و شیوایی  خود با ظرافت  هاي در نوشته

  مطالـب   نوشـتن   خود براي  از قلم  ندرت به.  گرفت می  مایه  زندگی  در طول  اش وقفه و بی  یافته و سازمان  گسترده  از مطالعات  وزین
  .برد می  بهره  گزنده  هاي و داوري  شدیداللحن

  
ـ  هنـدي   نویسـندگان «:  است  ظهارنظر کردها  نویسند چنین می  مطلب  انگلیسی  زبان  به  که  هندي  نویسندگان  رائو دربارة  چاالپاتی
  ».هند هستند  روشنفکري  هاي تفاله  انگلیسی

  :نویسد رائو می  چاالپاتی

                                                 
 . ـ م. هاي آیین هندوست دو اثر به زبان سانسکریت که حاوي سرودها و نیایش  ∗
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رماجرا و درعین  ، خیابانی است  چاپ  مرکب  هند، خیابان)  انگلیس  مرکز مطبوعات(  استریت  فلیت  رمخـاطره   حـال  پهنـد   بـراي   پ .
رصالبت  هاي از جلوه  یکی  نگاري روزنامه پـال   کریسـتوداس   چـون   کسـانی   معنـوي   خانـۀ   استریت  فلیت.  هند است  گرایی ملی  پ  ،
  بـر او سـنگینی    نگـاري  روزنامه  بار فنون  آنکه  بدون  جینتامانی  شد، گرچه نمی  محسوب  ، سوبرامانیا آیر و جینتامانی گوش لعل موتی

ت  اعظم  کند بخش هنـد هسـتند و     نگـاري  روزنامـه   گـذاران  پایـه   آنـان . بودنـد   بزرگـی   نگـاران  ها روزنامـه  نآ.  ها را فرا گرفت سنّ
  متوسـط   طبقـۀ   نفـوذ و سـلطۀ    هنـد هنـوز تحـت     جامعـۀ .  اسـت   کسوتان پیش  این  دارد از برکت  هند امروز هرچه  نگاري روزنامه
  اجتمـاعی   نقش  بازیافتن  براي  نگاري روزنامه  اي جامعه  ؛ و در چنین است  نگرفته قرار دارد و کامالً شکل  انگلیسی  هاي کرده تحصیل

  . است  سیاسی  بینش  از جمله  اجتماعی  بینش  هند فقدان  نگاري انگیز روزنامه غم  هاي از ویژگی  یکی.  روست روبه  خود با دشواري
  

  : است  هند نوشته  مطبوعات  تاریخ  سردبیران  دربارة  از نویسندگان  یکی  
  و قابلیـت   ، نـرمش  اجتمـاعی   و زیرکی  اند ذکاوت هند برخاسته  فرهیختۀ  هاي اقشار و گروه  از میان  که  پیشین  هاي نسل  سردبیران 

  قـوانین  و  اختناق  علیه  مبارزه  پرچم  نگهداشتن  برافراشته  براي  راسخ  دارد و عزم  تفاوت  طلبی کامالً با فرصت  را که  فکري  انعطاف
  در مـورد ارزش . کردنـد   و اعتبار کسـب   خود نیز ارزش  ، براي کشورشان  به  خدمت  و ضمن  آمیخته  را با هم  سرکوبگر مطبوعات

دادنـد و    از خـود نشـان    خاصی  و زیرکی  مهارت  راه  ها در این آن.  نیست  تردیدي  هیچ  جاي  کشورشان  به  آنان  خدمات  العادة فوق
  .کنند  حمایت  کشورشان  ملی  از آرمان  تمام  با شهامت  حال دارند و درعین نگه  پنهان  حکومتی  تند خود را از دید مسؤوالنتوانس

  

  .باشد  کرده  خود مجسم  چشمان  را در پیش  سردبیرانی  باید چنین هند می  استریت  فلیت  دربارة  رائو در بحث  چاالپاتی
  :نویسد می  وي  از ستایشگران  یکی. بود  جهان  سیاسی  مسائل  بدیل بی  سرائو کارشنا  چاالپاتی   
  دربـارة   وي  یکشنبۀ  روزهاي  هاي سرمقاله. بود  حرفه  در این  شاغل  هاي چند برابر دیپلمات  خارجی  سیاست  او در زمینۀ  اطالعات 

و   و سـکوت   و رمـز و راز و سـکون    دیپلمـات   یـک   کامل  یتاز صالح. بود  و خواندنی  بسیار برجسته  دوم جهانی جنگ  تحوالت
  بـه .  معنـا داشـت    اش از سـخنان   بـیش   وي  سـکوت . بـود   مقاوم  غایت و به  بسیار جدي  فردي. برخوردار بود  صخره  یک  صالبت
  بشریت  گفت می  بزرگ  همانند سردبیرانو   نداشت  بشر اعتقادي  سرشت  به  بردن پی  براي  راهی  عنوان به  مردم  وگذار در میان گشت
.  داشت  و مهربان  بسیار رئوف  خود قلبی  و جدي  عبوس  چهرة  رائو در وراي  چاالپاتی. بگیرد  وقت  باید از قبل  با من  مالقات  براي
،  زیـادش   چنـدان   تیراژ نـه   رغم به  که  اي گذرانید؛ روزنامههرالد    نشنال  یعنی  روزنامه  خود را در یک  اي عمر حرفه  تقریباً تمام  وي

  را برعهـده   آن  بخـش   تـرین  و مترقـی   تـرین  مهم  رائو سرپرستی  شد و چاالپاتی می  هند محسوب  گرایی ملی  قدرتمند جنبش  ارگان
  . داشت  روزنامه  این  به  عیاري  و تمام  کامل  تعهد و پایبندي.  داشت

  

  :گوید هند می  ناسیونالیستی  در جنبش هرالد   نشنال   وزنامۀر  و سهم  نقش  دربارة  وي
  هنـد آزاد در مبـارزات    کشـور، در مشـارکت    هنـد و یکپـارچگی    در رونـد اسـتقالل    منتقد و دوست  یک  در نقش هرالد   نشنال 

و   سیاسـی   کشـور، در همگرایـی    ينوسـاز   بـراي   وقفـه  بـی   هند و تالش  دولت  هاي برنامه  گیري دیگر، در شکل  ملل  بخش آزادي
  کـار را بـا هـدف     این هرالد  نشنال.  است  ها پرداخته و گزارش  انتشار اخبار، مقاالت  وجود به  با تمامی  مردم  و اقتصادي  اجتماعی
  . است  داده  انجام  و آزادانه  مردم  به  خدمت

  

  بـه .  نهروسـت   جـواهر لعـل    پایبند بود فلسفۀ  آن  به  خود قرار داد و سخت  اي حرفه  زندگی  رائو سرلوحۀ  چاالپاتی  که  اي فلسفه
  : از نویسندگان  یکی  قول

بایـد  . داد مـی   ارائـه   وي  ها و فلسفۀ تفسیرها را از دیدگاه  ترین فهم  و قابل  نهرو، بهترین  جواهر لعل  رائو، بعد از شخص  چاالپاتی 
  ارتقـا یابـد و بـه     شهرت  اوج  تا به  رائو را قادر ساخت  چاالپاتی  بود که  نگاران روزنامه  عمل  اديتأکید نهرو بر آز  که  داشت  توجه

  نهرو و چاالپاتی  جواهر لعل  روابط. بود  محترم  و عام  خاص  در میان  هایش دیدگاه  که  شود ــ سردبیري  تبدیل  سرشناس  سردبیري
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  هـاي  تـوده   در آن  کـه   اسـت   دموکراتیک  اي جامعه  نام نگار خوش روزنامه  و یک  رهبر سیاسی  یک  نمیا  از رابطۀ  نمونه  رائو بهترین
تنها   رائو نه  چاالپاتی. شود برخوردار باشند می  سپرده  دستشان امور کشور به  زمام  که  کسانی  انتخاب  براي  الزم  باید از آگاهی  مردم

و معمـار    طـراح   عنـوان  نهـرو بـه    جـواهر لعـل    معرفی  شد تا در جهت  سبب  آگاهی  همین  بود، بلکه  هبرد پی  رابطه  این  اهمیت  به
  .آورد  عمل به  اي گسترده  هند تالش  دموکراسی

  

  بـا مطالعـۀ    گوینـد خواننـدگان   مـی . شـمرد  نهـرو برمـی    پدر خود جـواهر لعـل    هاي او را پاسدار افکار و اندیشه  ایندیرا گاندي
،  نهرو از انسـان   جواهر لعل  هاي افکار و برداشت  با محک  کلمات  تقریباً تمامی  کردند که می  رائو احساس  چاالپاتی  هاي قالهسرم

  : وي  مندان از عالقه  یکی  نوشتۀ  به.  است شده  سنجیده  گوناگون  و مسائل  سیاست
  وي. کـرد  نظـر مـی    و تبـادل   هنـد بحـث    مسـائل   نهرو دربارة  با جواهر لعل  بود که  رائو اوقاتی  چاالپاتی  زندگی  لحظات  بهترین 

در هنـد بـود، امـا      جدیـدي   شاهد آغاز مرحلۀ  نهرو، وي  از مرگ  پس. هند بود  نگاري روزنامه  شاگرد نهرو در مکتب  ترین شایسته
  .کند  را بیان  مرحله  این  به  خود نسبت  بیگانگی  ساحسا  توانست نمی  آسانی  و به  نداشت  مرحله  این  به  چندانی  دلبستگی

  

  ایـن   اهمیـت   در قبال  اش و دیدگاه  برداشت  خود و بیان  پیرامون  رویدادهاي  تمامی  در درك  اي العاده خارق  رائو قدرت  چاالپاتی
  در پایبنـدي   وي. باشـد   اظهارنظر نکرده  رد آندر مو  هایش در سرمقاله  نبود که  وي  در زندگی  رویداد مهمی  هیچ.  داشت  مسائل

  : است  نوشته  باره دراین  اش از هواداران  یکی. ناپذیر بود آشتی  هایش اندیشه  و یکپارچگی  اصول  به
خـود    شخصـی   هـاي  خاطر آرمان به  بود که  نگارانی روزنامه  و راهنماي  اخالقی  خود الگوي  با ریاضت  و توأم  ساده  با زندگی  وي 

  زنـدگی   بـه   یـافتن  دسـت   بـراي   را که  نگارانی هرگز روزنامه  وي. سازگار شوند  و نابرابري  عدالتی از بی  ناشی  اند تا با شرایط آماده
و   فـاق ن  با هرگونه  اجتماعی  آالیش و بی  پاك  با تأکید بر زندگی  وي. بخشید کنند نمی می  خود را لگدمال  و حیثیت  شرافت  راحت

  .بود  مخالف  شدت به  نگاران روزنامه  در جامعۀ  دورویی
  

  وي. دیـد  نمـی   قـانونی   هاي از محدودیت  را صرفاً در رهایی  آزادي  باید آزاد باشند و این  مطبوعات  رائو معتقد بود که  چاالپاتی
  : گفت می

  ، بلکـه  نیست  حکومت  به  وابستگی  عدم  معنی  صرفاً به  مطبوعات  آزادي. آزاد باشند  و خارجی  داخلی  باید از فشارهاي  مطبوعات 
  صـاحب   از جانـب   نماینـدگی   بـه   یا از مدیر روزنامـه   روزنامه  از صاحب  فشار داخلی. آزاد باشند  قیدوبندي  ها باید از هرگونه آن

هیئـت  بایـد    ، بلکـه  نیسـت   سـردبیران   و اسـتقالل   آزادي  یمعنـ   تنها به  در انتشار سرمقاله  عمل  آزادي. گیرد می  سرچشمه  روزنامه
هـا و   روزنامـه   گروه  ، یعنی گرفته  نام  اي زنجیره  مطبوعات  با رشد آنچه  داخلی  فشارهاي... . باشند  سهیم  آزادي  نیز در این  تحریریه
  .شوند می  فشار تلقی  نیز از منابعها  آگهی  صاحبان. یابد می  ، شدت فرد یا مؤسسه  یک  مالکیت  تحت  نشریات

  

و   حقـوق   هـا و تضـمین   آن  حرفـۀ   شناسـاندن   رائـو در راه   چاالپـاتی   را کـه   شـایانی   هند هنوز خـدمات   رسمی  نگاران روزنامه
در   مهمـی   نقـش   مطبوعـات   کمیسـیون   نخسـتین   از اعضـاي   یکی  عنوان به  وي. اند نکرده  فراموش  است  داده  انجام  دستمزدشان

و ایجـاد امیـد و     آنـان   زنـدگی   بهبود شرایط  براي  الزم  پیشنهادهاي  و ارائۀ  شاغل  نگاران روزنامه  به  و نظر مسؤوالن  توجه جلب
  :گوید می  در مورد او چنین  اي نویسنده.  داشت  حرفه  در این  شاغالن  براي  اشتیاق

تردیـد   بـی   وي. اعتنـا باشـد   بـی   اش همکاران  زندگی  شرایط  به  نسبت  ساز نبود که پول  اي یا نویسنده  نشین عاج  برج  سردبیري  وي 
کارآمـد    سازمان  به  وي  و رهنمودهاي  تالش  هند در سایۀ  مطبوعات  کارکنان  اتحادیۀ. هند بود  مطبوعات  کارکنان  گذار اتحادیۀ پایه

  انـدرکاران  کـار دسـت    شـرایط   ارتقـاي   بـراي   ارگـانی   عنوان تنها به  اتحادیه  به  وي.  تاس  شده  تبدیل  مطبوعات  در دنیاي  و مؤثري
و   داخلـی   فشـارهاي   در برابر انواع  مطبوعات  از آزادي  پاسداري  جهت  ابزاري  عنوان به  سازمان  از این  ، بلکه نکرده  نگاه  مطبوعات
  . است  کرده  استفاده  خارجی
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خـود    هـاي  بـا تـالش  . دار بود را عهده  آن  ریاست  دوره  سه  کرد و مدت  را تأسیس  نگاران روزنامه  فدراسیون 1950  در سال  وي
  کـه   نیست  اي حرفه  نگاري روزنامه  اعتقاداش  به. کند  کسب  و ارزش  احترام  نگاري روزنامه  در حرفۀ  اش قطاران هم  براي  توانست
بـر   نگار عالوه و روزنامه  است  نیز مطرح  هنر و خالقیت  مسألۀ  حرفه  در این  باشد، بلکه  مطرح  افراد آن  حقوق  تنها مسألۀ  در آن
کـامالً    رقابت  میدان  حرفه  در این.  است  طلبانه آزاد و مساوات  اي حرفه  نگاري روزنامه. نیاز دارد  اي غرور حرفه  ، به مهارت  کسب

و   سـردبیر و کـارگران    بـین   حرفـه   در ایـن . کنـد   پیشرفت  تواند در آن برخوردار باشد می  ستعداد الزماز ا  که  هرکس.  باز است
بایـد بـا     روزنامـه   از کارکنـان   هریک.  برقرار است  خاصی  و عالقۀ  ها انس خوان سردبیر و نمونه  دستیاران  ، بین چاپخانه  کارکنان

  .کنند  تالشخود   نشریۀ  موفقیت  براي  و دل  جان
  داد و جسدش  خود را از دست  جان  رانندگی  حادثۀ  ظاهراً در یک  وي.  گفت  را وداع  دار فانی 1983  رائو در سال  چاالپاتی
  : گفت  از وي  در تجلیل  چاالپاتی  از ستایشگران  یکی. شد  کشف  در کنار جاده

رصـالبت   چهـرة   ایـن   در وراي. شـود  مـی   هند محسوب  سرشناس  هاي از شخصیت  خود یکی  برجستۀ  هاي با ویژگی  چاالپاتی  پ  ،
  زنـدگی   کنندة تأثیر ظواهر خیره تحت  وجه هیچ مانند خود، به بی  با استعداد سرشار و قریحۀ  وي. بود  نهان  و محجوب  متین  شخصی

  وجـه  هـیچ  ، بـه  خصوصیات  این  همۀ  رغم اما به. کرد  توصیف تنها  او را پلنگی  توان تنها بود و می  انسانی  و در مجموع  قرار نگرفت
  عالی  نمونۀ. کرد می  ها را سیراب خود آن  و تجربۀ  علم  از دریاي  همیشه  جوان  نگاران در برخورد با روزنامه  ویژه به. گریز نبود  مردم
  بـه   کـه   در مـواقعی   حتـی . عبور کنند  وي  گیري و گوشه  د تنهاییتوانستند از س می  که کسانی  عیار بود، اما تنها براي تمام  معلم  یک

او را   که  کسانی  تمامی.  از دنیا رفت  کرد و آسوده  زندگی  آسوده  چاالپاتی. نبود  در وجودش  توزي از تنفر و کینه  آمد اثري می  خشم
خـود    امـروز هنـد نظیـر او را بـه      روشـنفکري   و دنیاي  تهبربس  هند رخت  مطبوعات  جامعۀ  غول  کنند که می  شناختند احساس می

  .نخواهد دید
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15  
  رود؟ کجا می  هند به  نگاري روزنامه

  
تولیـد و    در تکنولـوژي   ، بلکـه  نگـرش   در محتـوا و نحـوة    نـه   انقالبی. قرار دارند  انقالب  یک  در آستانۀ  هند امروزه  مطبوعات 

  جمـع   بـه   از نشـریات   جدیـدي   تمـامی   بـه   سو آغاز شد، گونۀ این  به 1976  از سال  که  مجالت  گونۀ با رشد قارچ.  شدن تجارتی
هنـد    نگـاري  روزنامـه   در تـاریخ   عطفی  ، نقطۀ1975  در هند در سال  العاده فوق  حالت  اعالم.  است  شده  کشور اضافه  جراید این

  در هنـد پـا بـه     پژوهشـی   بر کار گزارشـگران   ، با تکیه خبري  از مجالت  کامالً جدیدي  شکل  العاده فوق  حالت  اعالم  درپی. بود
  :گوید می  باره دراین  از نویسندگان  یکی. انتشار نهاد  عرصۀ

و   و هیجـان  شور  سوي  به  اي بود روزنه  گرفتار شده  در آن  که  آوري کسالت  تردید از باتالق بی  گذشته  هند در دهۀ  نگاري روزنامه 
را   شـاید نظیـر آن    بازگشـتند کـه    صحنه  به  سرعتی  هند با چنان  ، مطبوعات العاده فوق  حالت  یافتن  با پایان.  است  پیدا کرده  شادابی
  و محتـوا، بلکـه    کتنها سـب   نه  بود که  در راه  انقالبی.  است  از بند و زنجیر رها شده  انگار پرومته.  یافت  دیگر جهان  در نقاط  نتوان
  .کند  را از سر تا پا دگرگون  نشریات  و طراحی  ، بازاریابی ، تخصص ، تیراژ، تکنولوژي ، مدیریت تنوع

    

  :نویسد می  باره رود، دراین شمار می هند به  پژوهشی  نگاري پدر روزنامه  ، که شوریه  آرون
  جا کـه  خود تا آن  زمامداران  خواستند دربارة  ، مردم منجر شد و در نتیجه  سطمتو  طبقۀ  شدن سیاسی  به  العاده فوق  حالت  برقراري 

  .تر بدانند بیش  است  ممکن
  

  : است  چنین  خصوص  در این  سرشناس  نگاران از روزنامه  نظر یکی   
  شـده  تنیده  جراید نیز تارهاي  سردبیرانکنند و   تهیه  دقیق  هاي انتظار دارند تا گزارش  از گزارشگران  ، امروزه مطبوعات  خوانندگان 

  .را کنار بزنند  گزارشگري  در اطراف
  

  هـاي  مائده  خبر همچون  تشنۀ  مجالت  براي  ناخوشایند که  هاي و داستان  ها، شایعات از رسوایی  انبوهی  در میان  العاده فوق  حالت
  یافـت   افزایش  اي سابقه بی  میزان  به  را کردند و تیراژشان  برداري بهره  رینبهت  فرصت  از این  مجالت  این.  یافت  بود پایان  آسمانی

و   شـهرت   دیگـر بـه    از مجـالت   بـیش    سانديو     ایندیا تودي   دو نشریۀ. شد  عرضه  بازار مطبوعات  به  شماري بی  و مجالت
 1975  شود در اواخر سال می بار چاپ یک  هر دوهفته  که   یا توديایندانتشار  . کردند کسب  اي سابقه یافتند و تیراژ بی اعتبار دست

  گـذار و سـردبیر ایـن    ، بنیـان  مادهو ترهان. باشد  خارج  مقیم  هندیان  براي  خبري  اي مجله  نشریه  ، قرار بود این در اصل. آغاز شد
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بـا    وي. بـود   کـرده   امریکـا دریافـت    هـاي  از دانشگاه  یکیخود را از   نگاري روزنامه  مدرك  بود که  خارج  مقیم  ، از هندیان مجله
او برادر خود، . کند  تبدیل  داخلی  اي نشریه  را به  آن  گرفت  تصمیم  نشریه  این  شمارة  از اولین  داخلی  خوانندگان  استقبال  مشاهدة

  از آب  با کفایت  ، سردبیري داشت  اشتغال  حسابداري  شغل  هقبالً ب  ، که پوریه  آرون. کرد  منصوب  آن  سردبیري  ، را به پوریه  آرون
  :نویسد می  زمینه  در این  از مؤلفان  یکی. کند  را کامالً مستحکم   ایندیا تودي   مجلۀ  پاي  جاي  درآمد و توانست

  خواننـدگان   اول  دسـتۀ :  اسـت   کـرده   ذبخود جـ  را به  خواننده  دو نوع  جذاب  و چاپ  ماهرانه  با سردبیري    ایندیا تودي   نشریۀ 
کننـد و   نمـی   مطالعه  دقت ها را به روزنامه  که  خوانندگانی  دوم  هستند و گروه  خواندنی  مطالب  مطالعۀ  خواهان  ها که روزنامه  بالفعل

  .شوند  آگاه بار یک  هر دوهفته  در فاصلۀ  هضم  و قابل  خالصه  صورتی خواهند از اخبار و رویدادها به می
  

نیـز منتشـر     و هنـدي   تـامیلی   دو زبـان   ، بـه  انگلیسـی   بر نسخۀ و عالوه  است  نوع  از این  مجله  پرتیراژترین   ایندیا تودي   نشریۀ
  .تلوگو نیز منتشر شود  زبان  به  نشریه  این  قرار است. شود می

م  سـردبیري   بـه  1970  در سـال  اتریکا آناند بازار پ   مطبوعاتی  را گروه   ساندي   نامۀ هفته    اکبـر منتشـرکرد و   .  جِـی .  ا
اکبـر    بـا سـردبیري    را در کلکتـه    تلگـراف    زبان انگلیسی  روزنامۀ 1902  در سال  مطبوعاتی  گروه  این.  یافت  محبوبیت  سرعت به

  نشـریات   گـروه   از سـوي   کـه    الیـن   فرانت   رها و نشریۀمانو  ماالیاالم  مطبوعاتی  گروه  از سوي  که   ویک   نامۀ هفته. منتشر کرد
 Illustrated Weekly)مصور هنـد    نامۀ هفته.  اند رو شده روبه  با موفقیت  اند که مجالتی  شوند از جملۀ منتشر می هندو    روزنامۀ

of India)  و   بـاذوق   نگـاري  ، روزنامـه  نانـدي   پریتیش  یريسردب  شود، به منتشر میتایمز آو ایندیا     مطبوعاتی  گروه  از سوي  که
  .  است  رو شده روبه  خوانندگان  از سوي  خوبی  با استقبال  خواندنی  و مطالب  ، با انتشار مقاالت فعال

ـ    کـه   مهمـی   هاي ، وزرا و شخصیت سرشناس  آور خود با سیاستمداران حیرت  هاي اعتبار مصاحبه  به  ناندي  پریتیش   هبعضـاً ب
  نشـریۀ   هـا را بـه   روزنامه  خوانندگان  اند، توجه داده  خود را از دست  و آوازة  ، شغل خویش  صریح  هاي و دیدگاه  اظهارات  جهت

دهنـد   نمـی   نشان  مصاحبه  به  تمایلی  نوع هیچ  که  افراد و کسانی  کارترین از محافظه  اطالعات  کسب  براي  ناندي. کرد  خود جلب
  ها تمـام  خود آن  زیان  به  که  اظهاراتی  بیان  افراد را به  توانست می  برخوردار بود که  قدرتی  و از چنان  داشت  اي العاده وقف  مهارت

  لعـل   دوي  آن  طـی   داد که  وزیر انجام نخست  معاون  لعل  با دوي  وي  بود که  اي موارد، مصاحبه  این  از جملۀ. کند  شد ترغیب می
از   مصـاحبه   ایـن . آورد  زبـان  بـه   کابینـه   سـایر وزراي   دربارة  ناخوشایندي  کرد و سخنان  توصیف  ناالیق  وزیر را شخصی نخست
کار، یکـی     مـورد مشـابه    در یک. ناگزیر کرد  از کابینه  وي  برکناري  را به  سینگ.  پی.  وي  بود که  عواملی  جمله از   نیـز چانداراشـ

  وي  خـواب   و در اتـاق   اسـت   کنتـرل   تحـت   وي  تلفن  گفت  با ناندي  اي ، در مصاحبه جاناتا دال  حاکم  زبح  سرشناس  رهبران
  کرد و براي  افراد را مطرح  خصوصی  زندگی  مصونیت  زیرپا گذاشتن  موضوع  اظهارات  این. اند کار گذاشته  سمع  استراق  دستگاه

  .شد  محول  پارلمان  ویژه  کمیسیون  به  رسیدگی
  ، آگاهی اطالعات  گردآوري  براي  تري بیش  تالش  خبري  شد تا مجالت  سبب  جنجالی  از اخبار و مطالب  خوانندگان  استقبال
  سینما، شـایعات   دنیاي  جنجالی  خبرهاي  حال آزاد و درعین  هاي ، مصاحبه افراد، تصاویر جالب  شخصی  و خصوصیات  از مسائل
از   ، اعـم  نشـریه  225  در مجمـوع  1975  در سـال .  یافـت   افـزایش   العـاده  فوق  ادواري  تیراژ نشریات. آورند  عمل بهها  و رسوایی

  نسـخه   میلیون 26از   با بیش  نشریه 300  به 1985  در سال  رقم  این  شد که تیراژ منتشر می  میلیون 14از   ، با بیش و مجله  روزنامه
  . یافت  افزایش

   اینـدیا اکسـپرس     روزنامۀ  اجرایی  سردبیري  به  و سپس  نوشت می  مطلب   ایندیا تودي   نشریۀ  در ابتدا براي  که  شوریه  آرون
  تـأثیر قـرار داده   شمار خود تحت بی  تحقیقی  هاي هند را با مقاله  مطبوعات  ، خوانندگان نگاران از سایر روزنامه  شد بیش  منصوب

  العـاده  فـوق   حالـت   در خـالل   دولـت   هـاي  روي و زیـاده   خـالف   اقدامات  درخصوص  افشاگري  خود به  تدر مقاال  وي.  است
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در   اعظـم   از وزراي  یکـی   غیرقـانونی   اقدام  او توانست.  قرار داشت  وي  حمالت  آماج  از دیگران  بیش  و ایندیرا گاندي  پرداخت
  از ستایشـگران   یکـی . منجر شد  وي  وزیر و مجازات  این  برکناري  به  سرانجام  فشاگريا  را افشا کند و همین  اعانات  آوري جمع

  : است  گفته  در مورد وي  شوریه
  قبـل   وي  اینکه  نخست. رسند او می  پاي  به  تنها افراد معدودي  که  است  گذاشته  هند برجاي  نگاري بر روزنامه  تأثیري  چنان  شوریه 

  کند دیگر دولت  را مطرح  خود موضوعی  هر شمارة  اول  در صفحۀ  اي نشریه  وقتی. رساند  ثبوت  را به  مطبوعات  تاز هر چیز قدر
خـود را بـاز کننـد و      راه  داد چگونـه   نشان  نگاران روزنامه  به  وي  اینکه  دوم. کند  توجه  مسأله  آن  خود به  در جلسات  ناگزیر است

  یـک   بـه   بود که  نگار هندي روزنامه  اولین  شوریه  اینکه  سوم. نمانند  غافل  اي نکته  آوردند و از هیچ  عمل به  يتر بیش  تحقیق  چگونه
  .کرد  را کامالً دگرگون  نگاري روزنامه  از حرفۀ  مردم  شد و برداشت  تبدیل  ملی  سرشناس  شخصیت

  

نظیـر   و اسـتاد بـی    عـدالتی  بـی   سرسـخت   ، دشـمن  کمیـاب   اي پدیده»  اختو شن  آگاهی  را از لحاظ  شوریه  نگار دیگري روزنامه
  .» است  کرده  توصیف  نویسی مقاله

خـود    را بـه   متعـددي   مسـائل   افتخـار کشـف    پژوهشـگر تـاکنون    نگار مبارز و خبرنگاري روزنامه  یک  عنوان به  شوریه  آرون
  توانسـته   روزنامـه   ادعا کرد ایـن   با انتشار کاریکاتوري   اکسپرس  ایندین   ۀروزنام 1990  سال  اوت 27در .  است  داده  اختصاص

زیـر    بـه   قـدرت   وزیر را از اریکۀ نخست  از معاونان  یکی  تازگی و به  پارلمان  رئیس  وزیر کشور، یک  وزیر، یک دو نخست  است
  آرون  را کـه   لعل  برضد دوي  هایی مقاله  خاصی  با ولع  نشریه  نخوانندگا. کردند  معرفی  شوریه  را آرون  موفقیت  این  عامل. کشد

  معـاون   کـرد کـه    فـاش   وي  خـود رسـید کـه     اوج  بـه   مـاجرا زمـانی  . خواندند کرد می خود منتشر می  هر روز در نشریۀ  شوریه
  بـه   خطـاب  1986  در سـال   سـینگ .  وي.  شـود پـی   مـی   گفتـه   کـه   داشـته   وزیـر ارسـال   نخسـت   بـه   جعلی  اي وزیر نامه نخست
  عامـل   افشاگري  این.  است  بود، وارد آورده  عضو کابینه  زمان  در آن  نهرو، که  آرون  علیه  اتهاماتی  و در آن  نوشته  جمهوري رئیس
  .بود  از کابینه  لعل  دوي  اخراج  اصلی

  در گـزارش   که  مرکزي  در دولت  جامعه  ماندة اقشار عقب  هب  درصد منابع 27  اختصاص  خود را به  توجه  سپس  شوریه  آرون
. کـرد   بود معطـوف   کرده  اعالم 1990  سال  در اوایل  سینگ.  وي.  پی  که  اجتماعی  بود و تعهدات  شده  بینی پیش  ماندال  کمیسیون

  را  کامالً عقـیم   گزارش  ، این ماندال  کمیسیون  گزارش  متعدد علیه  مقاالت  و با نوشتن  برخاست  طرح  این  علیه  مبارزه  به  شوریه
هـا و   اعتـراض   ایـن . کرد  حمایت  سینگ.  وي.  پی  اجتماعی  تعهدات  برنامۀ  علیه  دانشجویی  هاي از اعتراض  حال درعین.  گذاشت
 1990  سال  در ژانویۀ  یعنی  تاریخ  از این  قبل.  ، را در برگرفت جنوبی  کشور، جز مناطق  تمامی  آتش  هاي شعله  ها همچون ناآرامی
  در اوایـل . بـود   کـرده   را دریافت  (Padma Bhushan)  افتخار پادما بوشان  هند نشان  جمهوري  در سالروز تأسیس  شوریه  آرون
ناخشـنود بـود او را از کـار      شـوریه  آرون  هـاي  از نوشته  که   اکسپرس  ایندین   امتیاز روزنامۀ  گوئنکا صاحب  رامنات 1991  سال

  و آزادي  مـردم   پاسدار حقوق  عنوان به  آن  و ترقی  شهرت  براي  که  اي روزنامه  از سردبیري  وي  بار بود که سومین  این. برکنار کرد
  .شد بود از کار برکنار می  کرده  اي گسترده  تالش  مطبوعات

ن موثـق   هاي نوشته  دلیل به  هند بود که  پژوهشگر مطبوعات  نگاران روزنامه  یز از جمله، نهندو    ، دستیار سردبیر روزنامۀ رام.  ا  
ن  که  مدارکی. آمد  نائل  پادما بوشان  جایزة  دریافت  به  ، در روز جمهوري قرارداد بوفورس  خود دربارة خـانم   بـا همکـاري    رام.  ا  

  در عقد این  که  نگذاشت  باقی  برپا کرد و تردیدي  بزرگی  ژنو منتشر کرد، جنجال در هندو    خبرنگار روزنامۀ  چیترا سوبراما نیام
بتوانـد    رام  از آنکه  قبل  متأسفانه. اند کرده دریافت  کشور رشوه  بلندپایۀ  از مقامات  و برخی  گرفته صورت  نفوذهایی  قرارداد اعمال

  ها بـا یکـدیگر، بـا وارد آوردن    آن  اختالف  درگیر شد و ماجراي  ردبیر روزنامهکند با س  تکمیل  پرونده  کار خود را در مورد این
شد امـا    کشیده  دادگاه  ، بههندو    ، سردبیر روزنامۀ کاستوري.  و جی  رام  میان  اختالف.  خود گرفت به  علنی  شکل  متقابل  اتهامات
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  با درخشـش   کههندو     روزنامۀ  سردبیري  سال  از چهل  پس  عد، کاستوريب  اندکی. پیدا کرد  فیصله  از دادگاه  در خارج  سرانجام
ن  گیري خود کناره  بود از مقام  همراه  اي العاده فوق شد  وي  جانشین  رام  برادر کوچک  راوي.  کرد و ا.  

  قسمت. بود  دهنده ها بسیار تکان از آن  برخی  انجامید که  پژوهشی  مقاالت  رشته  انتشار یک  به  شوریه  آرون  افشاگرانۀ  مقاالت
از خریـد و    سـارین   ، آشْـوین  مقاالت  از این  سلسله  در یک. و منتشر شد  چاپ   اکسپرس  ایندین   در روزنامۀ  مقاالت  این  اعظم

  وي. داد  خـود ادامـه    افشاگري  ، به دولت  از سوي  مطلب  این  تکذیب  رغم و به  برداشت  پرده  مادیا پرادش  در ایالت  زنان  فروش
  دهلـی   را خریـد و بـا خـود بـه      داد و زنی  نشود، تغییر چهره  شناخته  آنکه  و براي  رفت  مادیا پرادش  خود به  ادعاي  اثبات  براي
شـود تـا     وستیهـار محبـ    و در زنـدان   بازداشـت   پلـیس   توسـط   مسـتی   اتهـام   بـه   پدید آورد که  خبرنگار شرایطی  همین. آورد

  .تصویر بکشد  را به  زندان  همین  هولناك  آورد تا شرایط  دست به  فرصتی  ترتیب این به
  پلـیس   دسـت  بیهار به  در ایالت  که  منتظر محاکمه  در مورد زندانیان  سینها با انتشار گزارشی  آرون  نام  به  نگار دیگري روزنامه
  کودکـان   فحشاي  دربارة  مقاالتی  ، با نوشتن آزاد بمبئی  نگاران از روزنامه  ، یکی شیال بارسه. آفرید  بزرگی  بودند جنجال  کور شده

تـایمز  در    مقـاالتی   بـا نوشـتن    بیـدواي   پرافـول . شدند آزاد کنـد  می  داري نگه  در بازداشتگاه  را که  کودکانی  شد تا دادگاه  سبب
  .کشور را افشا کرد  اي ستهه  تأسیسات  مسؤوالن  سوءمدیریت آوایندیا 

  :نویسد هند می  مطبوعات  جامعۀ  از ناظران  یکی   
  از آغـاز فعالیـت    هنوز چند سالی  سردبیر که  دستیاران  کنند و حتی می  دریافت  کالن  هاي جدید هند حقوق  هاي روزنامه  سردبیران 

تـا    اسـت   شـده  سـبب   کالن  دستمزدهاي. گیرند می  نسبتاً کالنی  دهايپیشرو دستمز  هاي در سازمان  گذرد امروز با اشتغال نمی  آنان
  سـرعت  بـه   نگاران روزنامه  آورند و این  آزاد روي  مقاالت  نوشتن  شویند و به  خود دست  اصلی  نگار ارشد از حرفۀ روزنامه  چندین

  .شوند ثروتمند می
  

  : است  نوشته  باره دراین  دیگر از نویسندگان  یکی
منـد بودنـد،    عالقـه   اي یارانـه   و تسهیالت  دولتی  هاي کمک  به  و دستمزد ناکافی  حقوق  دلیل به  که  قدیمی  نگاران روزنامه  برخالف 

ت  افرادي  امروزي  نگاران روزنامه   .کنند تحقیر می  شدت را به  قیدوبندند و سیاستمداران و بی  شکن سنّ
  

  ، ایـن  از نویسـندگان   یکـی   گفتـۀ   آوردنـد و بـه    روي  جنجالی  انتشار مطالب  خود به  ز موفقیتا  مرحله  در اولین  خبري  مجالت
  : است  مورد نوشته  در این  از ناظران  یکی. پیدا کردند  ها تخصص افراد و شخصیت  اعتبار کردن بی  در زمینه  مجالت

،  خشونت  چون  و موضوعاتی  تمرکز بر مباحث  ؛ یعنی است  رایج  ربدر غ  که  است  همان  توسعه  در حال  خبر در کشورهاي  معنی 
  تر از مصاحبه بیش  مناقشه  شرّند تا خیر و به  انعکاس  تر در پی بیش  مجالت  این.  کثیف  سیاسی  و رفتارهاي  ، راهزنی ، جنگ جنایت
  .مندند عالقه

  

  :افزاید می  نویسنده  این
  گـرایش   همـین . ندارنـد   آن  عـام   معنـی   بـه   یا مـردم   روستایی  مردم  عادي  زندگی  به  ارتباطی  هیچ  تمجال  این  و مطالب  مقاالت 

و   هـا، خشـونت   ، اعتصـاب  و قـومی   نژادي  هاي ، شورش و جنایت  قتل  خبرهاي  الي در البه  مهم  بود تا خبر رویدادهاي  شده سبب
  .شود  گم  دولتی  مقامات  بین  مشاجره

  

  اعتـراض   خـود محـل   خودي اخبار به  گونه کرد انتشار این  اعالم  نگاري از روزنامه  جنبه  این  به  در اشاره  مطبوعات  دوم  یسیونکم
  الزم  از آگاهی  شود تا مردم می  سبب  اخبار جنجالی  از حد به  بیش  آیند، اما توجه شمار می به  از اخبار روزانه  جزئی  ، چون نیست
  .شوند  محروم  جامعه  و تعهد خود در قبال  مسؤولیت  انجام  براي
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هـا   افراد و شخصیت  کردن  و بدنام  اتهام  جز وارد آوردن  یابند چیزي انتشار می  مجالت  در این  که  از اخبار و مطالبی  بسیاري
  :داد  نیز تعمیم  خبري  مجالت  این  به  تاس  گفته  امریکایی  هاي روزنامه  دربارة  مفسري  را که  مطلبی  توان و می  نیست

  چنـین   ها خـود را نـا گزیـر از چـاپ     روزنامه  این. کنند افتراآمیز منتشر می  بالقوه  مطالب  عصر حاضر آگاهانه  هاي تر روزنامه بیش 
  ها، چنانچـه  آن  مقاالت  از بهترین  يرو بسیار  از این. آور خواهد شد ها مالل آن  روزنامۀ  صورت  در غیر این  دانند، چون می  مطالبی

و   اخبـار جالـب    عرضـۀ   براي  در تالش  روزنامه  اما این. افتراآمیز قلمداد خواهند شد  قرار گیرند مطالب  مورد رسیدگی  در دادگاه
ها در  آن  از متهمان  بسیاري  نند چونک افتراآمیز منتشر می  بالقوه  مطالب  دلیل  این  ها صرفاً به روزنامه. خرد می  جان خطر را به  جاذب

  اوضـاع   شـدن   و تیـره   دادگـاه   ماجرا بـه   شدن کشیده  در صورت. قرار دهند  پیگرد قانونی  ها را تحت بتوانند آن  نیستند که  موقعیتی
  .دهند  فیصله  از دادگاه  را در خارج  موضوع سادگی توانند به می

  

نز در ایـن    نـورمن . عصـر حاضـر هسـتند     مـردم   وخوي از طرز فکر و خُلق  ابیبازت  حال درعین  خبري  هاي مجله   خصـوص   کـازِ
  :گوید می

  تا انسان  است  شده  سبب  روزمره  زندگی.  است  خشونت  فرد در قبال  طبیعی  واکنش  شدن  دارد سست  جریان  اکنون  آنچه  حاصل 
و   وي  اخالقـی   از سـقوط   دهد کـه  می  از خود نشان  جدیدي  هاي واکنش  روزيبشر ام. شود  تبدیل  از احساس  عاري  موجودي  به

  . است  کنار آمده  عصر حاضر با خشونت  انسان. دارد  حکایت  غیرشخصی  نامالیمات  در قبال  حساسیت  عدم
  

م.  اسـت   آمـده   عمـل  جدیـد بـه    خبري  نیز در مورد مجالت  اي کننده دلگرم  شد، اظهارنظرهاي  گفته  آنچه  رغم به کامـات .  وي.  ا  ،
  :گوید مورد می  در این  وي.  است  خبري  مجالت  مدافعان  ، از جمله نگار برجسته روزنامه

  ایـن   خبـر و مفسـران    کننـدگان  تهیـه   تمـامی ... .  خورم می  غبطه  مجالت  تکبر این  و حتی  نفس  ، اعتماد به ، شور و شوق سبک  به 
،  ، منتقـدان  مفسـران . برخوردارنـد   خاصـی   و تـازگی   از شـادابی   نشـریات   ایـن . تمجیدند  قابل  نگارانی روزنامه  ظر مناز ن  نشریات

  گفـت   شـاید بتـوان  ... .  است  و جالب  ها خواندنی آن  اکثر مقاالت. اند ستایش  قابل  افرادي  نشریات  این  و گزارشگران  نویسان مقاله
برخوردار نیستند،   الزم  و انسجام  جدید از هماهنگی  هاي نوشته  تر مواقع در بیش. کنند نمی  افکار را منعکس  یها جزر و مد طبیع آن

  تندخو و ثابت  افرادي  مجالت  این  نویسندگان. پوشاند را می  ضعف  این  که  است  ها چنان آن  استدالل  و نیروي  باصالبت  اما سبک
  .پروایند ، بی گفت  و شاید بتوان  قدم

  

  :افزاید می  کامات
  آرایـی  و صفحه  طراحی  وظیفۀ  که  و افرادي  هنرمندان.  بسیار چشمگیر است  آرایی و صفحه  طراحی  جدید از لحاظ  نگاري روزنامه 

  احترامـی   نشـریات   یـن ا  سـتایش   قابل  هاي دیگر از ویژگی  یکی. برخوردارند  خاصی  دارند از ابتکار عمل  را برعهده  نشریات  این
  .اند قائل  ها و مفسران نویس مقاله  براي  که  است

  

کنـد و   مـی   صـدق   ، تنها در مـورد مجـالت   است  یاد کرده " دهه  این  جویی ستیزه  روح"  عنوان به  از آن  از نویسندگان  یکی  آنچه
  به  و مدیریت  جدید چاپ  هاي از تکنولوژي  گیري بهره  در زمینۀها  روزنامه  گرچه. اند بوده  نصیب بی  از آن  ها در مجموع روزنامه
  پیش  چند سال  نایپائول.  اس.  وي  آنچه.  است  نیافته  تغییر چندانی  تفکرشان  اند، اما محتوا و نحوة آمده  نائل  چشمگیري  پیشرفت

  :نویسد می  وي. کند می  کشور صدق ینا  از نشریات  در مورد بسیاري  ، هنوز هم هند نوشت  در مورد مطبوعات
  پویـایی . برند می  نامید رنج  بشري  عالئق  توان می  و آنچه  و تفحص  تحقیق  حس  و از عدم  هند محدود است  هاي دید روزنامه  افق 

  هـا، مـتن   بیانیـه   چـون   هـا را مطـالبی   آن  دیگـر صـفحات  . شود ها محدود می سرمقاله  مخصوص  صفحات  ها تنها به آن  و جذابیت
اخبـار    انعکـاس   در زمینـۀ   خاصـی   رویـۀ   اسـت   هند نتوانسته  نگاري روزنامه. دهد می  تشکیل  پا افتاده  پیش  ها و خبرهاي سخنرانی

  یريهند تعب  مطبوعات. اند خارجی  اخباري  گویی  شود که می  منعکس  هند طوري  به  مربوط  موارد خبرهاي  کند و در اغلب  تدوین
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  را احسـاس   ضـرورت   ایـن   بـر اینکـه   عـالوه   دهنـد و در واقـع    اند هند را با خود ارتباط ها نتوانسته آن. خود دارند  از نقش  هندي
  ارزشمندي  خود، مطلب  سیاسی  هاي سرمقاله  استثناي هند، به  مطبوعات. اند ناآگاه  هم  ارتباطی  چنین  برقراري  کنند، از چگونگی نمی
و   سـرگرم   اهمیت بی  سیاسی  ها با مسائل تا روزنامه  است  شده سبب  مطبوعات  محدود از نقش  برداشت  همین. ندارند  مطالعه  يبرا

  چند مجمـع   هند تنها به  نمایانند که می  ها چنین سخنرانی  به  از اندازه  بیش  ها با پرداختن روزنامه. شوند موجود غرق  ومرج در هرج
  منزلتی  سزاوار چنین  وجه هیچ به  اند که کرده مطرح  ملی  هاي شخصیت  عنوان را به  ها سیاستمدارانی آن. شود محدود می  اريگذ قانون
  .نیستند

  

  :نویسد می  وي.  است  کرده  معرفی  را فاقد ابتکار الزم  هند، آن  مطبوعات  در بررسی  ناظر خارجی  یک
...  اسـت   همـراه   گـویی  بـا کلـی    تـا حـدود زیـادي     دارند و انتقادهایشـان   فیلسوفانه  ند برداشتیه  مطبوعات  سرشناس  نویسندگان 
  و انـدرزگویی   موعظـه   بـه   مواقـع   در برخی  رو است روبه  کشور با آن  این  که  با مشکالتی  هند در ارتباط  هاي روزنامه  دلیل همین به
  .پردازند می

  

  :نویسد ، می پرسابقه  نگاري ، روزنامه جیمز کامرون
  جوامـع   هـاي  ماننـد روزنامـه    هـا نـه   آن. رویدادها بـا خبـر شـد     هند از جریان  هاي روزنامه  هاي بر نوشته با تکیه  توان می  سختی به 

باسـواد،    یمـه ن  دارند، بلکـه   احمقانه  جذابیت  پسند غرب عامه  مطبوعات  همچون  برخوردارند و نه  آگاهانه  از سرسختی  کمونیستی
شدیداً   مالی  از لحاظ  کنند، چون می  مقاومت  دولت  در برابر فشارهاي  ندرت ها به روزنامه  این. هستند  استدالل  ضعف  مقلد و داراي

رو  روبـه   بـا مشـکل    کنند، وگرنـه   خودداري  حقایق  ها ناگزیرند از افشاي کمک  این  دریافت  اند و براي وابسته  دولتی  هاي کمک  به
  .خواهند شد

  

  :نویسد می  شوریه  آرون
هـا برخـوردار    مسـؤولیت   ایـن   قبول  براي  الزم  اند، از صالحیت مشغول  نگاري روزنامه  حرفۀ  به  امروزه  که  از کسانی  کثیري  گروه 

  بـه   هـا نسـبت   از آن  بسیاري. دارند  وعنامشر  ، روابط دولتی  با مقامات  خصوص کار خود، به  ها با موضوعات از آن  بسیاري. نیستند
  آنـان   اند و براي اطالع خود نیز بی  بر حرفۀ  حاکم  از قوانین  حتی  اند که و تنبل  سست  چنان  بسیاري. اعتنا هستند قید و بی بی  حقایق
آورنـد   وارد مـی   دیگران  به  را که  هایی اماته  پیامدهاي  ارزیابی  زحمت  حتی  از آنان  بسیاري.  تر نیست کاغذ بیش  چند صفحه  قانون

خـود در    هـاي  نوشـته   کامـل   چاپ  به  حتی  اعتنا هستند که بی  و چنان  خود بدبین  حرفۀ  به  نسبت  ها چنان آن. دهند نمی  خود راه  به
  اعظـم   بخـش . دهند تحویل  روزنامه  به  اي لمهک 750  اي مقاله  که  است  این  دهند و تنها فکرشان نمی  اهمیتی  آن  شدن یا مثله  روزنامه
  .کنند می  و آن  از این  و بدگویی  ارزش بی  زد و بندهاي  خود را صرف  تر وقت بیش  نگاران روزنامه

  

  :نویسد می  نگار دیگري روزنامه
  خـود پـرورش    بااسـتعداد را در دامـن   و  خالق  نگارانی گر و روزنامه ، کنکاش متخصص  تردید افرادي هند بی  نوین  نگاري روزنامه 

  هـدر رفتـه    اسـتدالل   و ضـعف   از زبان  نادرست  گیري و بهره  دقیق  نکات  گرفتن نادیده  دلیل استعدادها به  تر این ، اما بیش است  داده
وجود   توان نمی  میان  اما در این .کند می  هند صدق  مطبوعات  جامعۀ  امروزین  نگاران از روزنامه  بسیاري  درخصوص  نکته  این.  است

  انـد از ایـن   کرده  صرف  حرفه  در این  عمري  که "جدید"  نویسان از مقاله  ، برخی در واقع. کرد  را نیز کتمان  برجسته  نگاران روزنامه
از   پـرداز و دقیـق   نکتـه   نگـاران  هروزنامـ   پردازند کـه  می  با کلمات  و بازي  لفاظی  به  خود چنان  هاي مبرا نیستند و در نوشته  ضعف

  .دارند  هراس  آن  به  پرداختن
  

  :کرد  خود اعالم  در گزارش  مطبوعات  دوم  کمیسیون
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اگـر تمرکـز   . انـد  گفته  سخن  و سیاستمداران  سیاست  هند به  هاي از حد روزنامه  بیش  از پرداختن  خارجی  از صاحبنظران  بسیاري 
  گرفـت  مـی   صـورت   آرمـانی   اي جامعه  بناکردن  کند، در راه می  ارسطو عنوان  که  صورتی ، به سیاسی  ائلهند بر محور مس  مطبوعات

و   و سـخنان   مختلـف   احزاب  بین  و مناقشه  پا افتاده  پیش  مباحث  تنها به  سیاسی  ها بر مسائل اما تمرکز آن. وارد نبود  بر آن  ایرادي
  .شود محدود می  سیاسی  سرشناس  هاي وزرا و سایر شخصیت  اقدامات

  

در   مـذاهب   جهـانی   کنفرانس  افتتاحیۀ  وزیر کشور را در جلسۀ  ها سخنان روزنامه  کند که می  خاطرنشان  نمونه  عنوان به  کمیسیون
  را تقریبـاً نادیـده    ذاهبم  وحدت  دربارة  جهان  مذاهب  رهبران  منتشر کردند، اما اظهارات  و ذکر جزئیات  درشت  با عنوان  دهلی

  در تمـامی .  هند اسـت   هاي روزنامه  کلی  ضعف  بیان  در واقع  کرده  خود اشاره  در گزارش  مطبوعات  دوم  کمیسیون  آنچه. گرفتند
  هنـد مـنعکس    هـاي  در روزنامـه   انـدرکاران  و دسـت   نظـران  ، صـاحب  کارشناسان  ها و سمینارها، سخنان ها، گردهمایی کنفرانس

  صـفحات   کـه   اسـت   هنـدي   سرشـناس   هـاي  وزرا و دیگـر شخصـیت    هایی گویی و کلی  غیرتخصصی  شود و تنها اظهارات نمی
  .دهد می  خود اختصاص را به  درشت  ها و عناوین روزنامه

  :افزاید خود می  در گزارش  مطبوعات  کمیسیون
اگر . اند اخبار قائل  کشور براي  آن  نگاران روزنامه  دارد که  بستگی  رزشیا  به  تا حدود زیادي  مختلف  در کشورهاي  مطبوعات  نقش 

  و غریب  و عجیب  غیرعادي  نیاورند، اگر رویدادهاي  حساب  را اخبار به  آن  وفصل کنند و حل  را خبر تلقی  و تضاد و تقابل  مناقشه
  رویـدادي   اگـر چنـین    حتـی (  اسـت   ها گذشته آن  از وقوع  اندکی  زمان  شود که  اطالق  رویدادهایی  را خبر بدانند، اگر خبر تنها به

  وقـوع   از زمـان   مـاه  یـک   یا حتی  هفته یک  شوند که  سپرده  فراموشی  دست به  مهمی  و رویدادهاي) باشد  نیز نداشته  چندانی  اهمیت
  .خواهد شد  ها قطعاً تحریف تاز واقعی  در مطبوعات  شده تصویر ارائه  صورت  گذرد، در آن ها می آن

  

  هـا و مجـالت   بر روزنامـه   غربی  مطبوعات  تصویري  هاي اخبار و ارزش  خود از تأثیر عمیق  هاي در بررسی  مطبوعات  کمیسیون
  :کرد  و اعالم  برداشت  پرده  هندي  برجستۀ

از خبـر    سـردبیر و گزارشـگران    خبـر، دسـتیاران    دبیـران  ، سـردبیران   تلقی  ، از نحوة غربی  هند از مطبوعات  مطبوعات  تأثیرپذیري 
  .کنند می  گیري تصمیم  روزنامه  خبري  خبر در مورد محتواي  متولیان  عنوان افراد به  این. گیرد می  سرچشمه

  

  :نویسد چوپرا می  پران
  رویـدادها دریافـت    این  دربارة  شماري بی  رهايشود و خب می  از رویدادها مواجه  شماري بی  از روز با انبوه  در هر ساعت  روزنامه 

  کـه   اي گزینـد و در روزنامـه   خود چند خبر را برمـی   شخصی  ، با صالحدید و سلیقۀ دریافتی  خبرهاي  انبوه  سردبیر از میان. کند می
  بـراي   گیـرد کـه   را در برمـی   مـردم از   وسـیعی   طیـف   روزنامـه   مخاطبـان . کند ندارد منتشر می  آن  خواننده  از مشرب  اطالعی  هیچ

دهنـد و   نمـی   نشـان   مخاطبـان   مورد عالقـۀ   و مسائل  مطالب  به  چندانی  توجه  نگاران اخیراً روزنامه. اند نگار تقریباً ناشناخته روزنامه
  .کنند می  خبر اعمال  خود را در انتخاب  و عالئق  تر سلیقه بیش

  

از   یکـی . پایبنـد نیسـتند    اصـل   ایـن   بـه   هند چنـدان   هاي ، اما روزنامه است  نگاري روزنامه  ۀاولی  از اصول  یکی  و درستی  صحت
  : است  مورد نوشته  در این  نویسندگان

 و  اشـتباه   نگـاري  روزنامه هیچ. سپارند می فراموشی را به  دانند، اما روز بعد آن مقید می  اصل  این  رعایت  خود را به  ها گاهی روزنامه 
عنصر ناخوشایند   یک  عنوان را به  نادرستی  نگاران از روزنامه  کند، اما بسیاري ، را تأیید نمی غیرارادي  یا خواه  عمدي  ، خواه نادرستی

از   اطمینـان   حصـول   را بـراي   خود روزنامـه   نسبی  بودن کنند و موثق می  خبر توجیه  و اهمیت  سرعت  حفظ  ناپذیر براي اما اجتناب
  .دانند می  اخبار کافی  صحت
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  بـزرگ ) 1گیرد؛  می  صورت  چند طریق  خبر به  تحریف.  هند است  مطبوعات  نامطلوب  هاي دیگر از ویژگی  اخبار یکی  تحریف
  حقایق  کردن  سرهم) 2؛  مملکتی  مهم  مسائل  خبر به  و پیونددادن  ربط بی  مسائل  کردن  با مطرح  اهمیت بی  رویدادهاي  دادن  جلوه

  ؛ حقیقـت   تمـامی   عنـوان  بـه   آن  و وانمـود کـردن    از حقـایق   بخشی  یا بازگو کردن  رویداد مهم  یک  عنوان ها به آن  و ارائۀ  پراکنده
  مـام ت  خاصـی   سـود گـروه    به  آن  تلویحی  گیري نتیجه  که  اي گونه به  حقایق  در ارائۀ  دستکاري  خبر از طریق  نادرست  عرضۀ) 3 

  از انـدازه   مـورد یـا بـیش    بی  وحشت  که  اي گونه ، به در مورد رویدادها و وقایع  قبلی  شدگی شرطی  از طریق  تحریف) 4شود؛  می
  درخصوص  سکوت از طریق  تحریف) 5هموار سازند؛  ها و حکومت افراد، گروه آتی  اقدامات  را براي  کار راه  ایجاد کنند و با این

  ، عـدم  حکومـت   اخبـار از سـوي    از کنتـرل   ناشی  تحریف) 6شود؛  نمی  تلقی  جالب  مردم  رود دیگر براي تصور می  که  وضعیتی
  . آن  عمل  آزادي  بر سر راه  دولت  از سوي  شده اعمال  هاي اخبار، سانسور اخبار و محدودیت  منابع  به  مطبوعات  آزادانۀ  دسترسی

  بـه   خبـر نبایـد فقـط   . رسـد  نظـر مـی   به  هند، ضروري  چون  رشدي  در حال  در کشورهاي  خصوص خبر، به  مفهوم  گسترش
غـذا    اعتصـاب   کـه  ، درحـالی  رونـد اسـت    مثالً گرسنگی. کند  را منعکس "روندها"  باید تمامیت  محدود شود، بلکه "رویدادها"

  پوشـش   بـه   تـري  بـیش   هند بایـد توجـه    نگاران روزنامه.  روند است  مهار سیل  براي  و تالش  رویداد است  یا سیل  رویداد است
اخبـار  . نیـاز دارنـد    تري بیش  و عینیت  طرفی بی  خود به  رسالت  ها در انجام آن. دهند ها نشان آن  بلندمدت  روندها و نتایج  خبري

  :نویسد ورد میم  در این  از نویسندگان  یکی. شوند  ناگوار منعکس  خوشایند نیز باید همانند خبرهاي
  عینـی   و انعکـاس   مـردم   گسـتردة   حمایـت   جلب  بر نیاز به عالوه  نگاران ، روزنامه است  کشور ضروري  توسعۀ  براي  اگر ارتباطات 

  مـت نیـز ه   اجتماعی  مسائل  و تحلیل  و تجزیه  جامعه  آموزش  دارند به وظیفه  حال شوند، درعین می تلقی  خبر موثق  که  رویدادهایی
  .باشند  داشته  بشري  جامعه  پیشرفت  براي  المللی و بین  ملی  در مبارزة  اي سازنده  گمارند و نقش

  

 " دهنـده  توسـعه   نگـاري  روزنامـه "  ، بـر اهمیـت   سـوم   در جهـان   مطبوعـات   نقـش  جدیـد در زمینـۀ    هـاي  از بررسـی   یکـی   طی
(Development Journalism)  مطبوعـات .  است  شده  گرفته  در هند نادیده  تا حدود زیادي  که  است  موضوعی  و این  تأکیدشده  

  دیگـري   هـاي  ، بایـد رسـالت   اخبار و رویدادهاست  انعکاس  همان  خود که  اصلی  وظیفۀ  بر انجام رشد عالوه  در حال  کشورهاي
، پاسـدار   مـردم   از نظریـات   ، ابـزار آگـاهی   مـاعی اجت  مسـائل   در زمینـۀ   بحـث   ، برانگیزنـدة  ، منتقد سـازنده  ناظر اجتماعی  چون

،  آزادي  توانـاي   ، بـازوي  سـتمگران   بزرگ  ، دشمن اجتماعی  بزرگ  بخش ، الهام در ساختار حکومتی  توازن  ، ایجادکنندة دموکراسی
  و پژوهشی  و تحلیلی  تفسیري  نگاري هروزنام  فعالیت  براي  اي حرفه  اي و جرگه  اجتماعی  رویدادهاي  کنندة فساد، تبیین  افشاکنندة
  .گیرند  را برعهده
  در رشـد و تعـالی    سازندگی  درصد جنبۀ 5هند، تنها   در مطبوعات  انتشاریافته  مطالب  از مجموع 1970و  1960  هاي در دهه

منتشـر    و مـاراتی   ، هنـدي  ، بنگـالی  المتلوگـو، ماالیـا    هـاي  زبان  به  که  بومی  ، مطبوعات کمیسیون  این  گزارش  براساس. اند داشته
  همگـانی   و خـدمات   ، آموزش ، کشاورزي و تکنولوژي  ، علوم ، صنعت خانواده  ، رفاه بهداشت  چون  مباحثی  شوند اخیراً چاپ می

  ، از کیفیـت  دولتـی   ايهـ  آمـار و بیانیـه    شـدید بـه    وابسـتگی   علت  ، به مطبوعات  در این  منتشره  هاي اما گزارش. اند را آغاز کرده
هنـد    هـاي  روزنامـه   بـا مطالعـۀ  . خـورد  نمی چشم  به شخصی  و مشاهدات  از مطالعات  ها اثري برخوردار نیستند و در آن  مطلوبی

  : است  نوشته  باره دراین  از نویسندگان  یکی. کرد  احساس  را اجتماعی  ها یا دگرگونی ها در برنامه آن  مشارکت  توان می  سختی به
  هـا از ایـن   آن  و برداشـت   و اجتمـاعی   عمرانـی   هـاي  برنامه  خود در قبال  مخاطبان  از احساس  تصوري  وجه هیچ ها به گزارش  این 

  ، انعکـاس  روسـتایی   منـاطق   مسـائل   بـه   توانند با پرداختن می  و کوچک  بزرگ  هاي روزنامه  خبرنگاران... . دهند نمی  ها ارائه برنامه
  .کنند  کمک  مطبوعات  پویایی  ها به از آن  روشن  تحلیل  و ارائۀ  رویدادها و واقعیات  یحصح

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  15875- 6597: صندوق پستی 11خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  asanhe.orgrEmail:info@          neh.orgwww.rasa        88730477: دورنگار 88730413، 88735439: تلفن

236 

  :افزاید خود می  در گزارش  کمیسیون  این   
رشدانگیز   نگاري روزنامه. دهند  از خود نشان  تري بیش  و جسارت  رشد باید شعور اجتماعی  در حال  آزاد در کشورهاي  مطبوعات 

  و نیـز ناکـامی    توفیـق   ها باید علل روزنامه. دهد  نشان  نیز توجه  سازنده  تحوالت  هاي برنامه  ها، باید به سامانی نابه  انعکاس بر عالوه
... کننـد   پـذیرد بررسـی   هـا تـأثیر مـی    آن  از اجراي  عادي  مردم  زندگی  را که  متفاوت  و شرایط  مختلف  در نقاط  عمرانی  هاي برنامه

  صرف  که  زمانی  و طیور، مدت  گاوها و تولید دام  شیردهی  میزان  در زمینۀ  انتشار آمار دولت  هند تنها به  هاي روزنامه  اعظم  قسمت
  را در ارزیابی  مورد نیاز خوانندگان  خود اطالعات  هاي در نوشته  مطبوعات. کنند اکتفا می  باسوادشدگان  یا عدة  ها شده طرح  اجراي

سودخواهند بـرد    دولت  عمرانی  هاي از برنامه  که  یا کسانی  هاست آن  برعهدة  ایجاد تغییرات  وظیفۀ  که  حکومتی  کارگزاران عملکرد
  شخصی  ابتکارهاي  به  مربوط  خبرهاي. گیرند می  را نادیده  شان ها و مشکالت کامیابی  دربارة  نظر مردم  مطبوعات. کنند نمی  منعکس
  بـه   مربـوط   با خبرهاي  در مقایسه  قبیل  از این  و مسائلی  جذامیان  به  ، کمک آموزشی  نظام  ، اصالح روستایی  مناطق  توسعۀ  در زمینۀ

  .شوند می  داده  جلوه  اهمیت  کم  دولت  عمرانی  هاي برنامه
  

  کـافی   تنهایی  به  گسترده  خبري  پوشش«.  است هند  مطبوعات  عمدة  ضعف  نقاط  ، از جمله پیگیري  عدم  کرد که  اعالم  کمیسیون
  ».کرد  دنبال  دقت را به  اولیه  انتشار خبرهاي  امور از زمان  و پیشرفت  باید تحوالت  ، بلکه نیست

  از محتـواي   بخشـی   اینکـه   از لحـاظ   ، چـه  گذشـته   دو دهـۀ   در خـالل  (Economic Journalism)  اقتصـادي   نگاري روزنامه
  مطبوعـات   کمیسیون.  است  برداشته  بلندي  هاي ، گام تخصصی  ادواري  هاي ها و نشریه در روزنامه  باشد و چه  عادي  هاي هروزنام

  :کند می  خود اعالم  در گزارش
. کننـد   د تشـریح خـو   عـادي   خواننـدگان   را بـراي   و درآمد سرانه  درآمد ملی  چون  متداولی  هاي واژه  ساده  زبان  ها باید به روزنامه 

آینـد،   شمار می به  شهروندان  کشور و رفاه  اقتصادي  معیار سالمت  ها که شاخص  این  ارزیابی  براي  خاصی  تالش  ها تاکنون روزنامه
  آنکـه   نکنند، بدو برخورد می  مطبوعات  هاي فقر در اخبار و گزارش  خط  چون  هایی با عبارت  اغلب  خوانندگان. اند نیاورده  عمل به

  .باشد  شده  ارائه  خط  این  در مورد مفهوم  توضیحی
  

وجـود    اقتصاد یا امور مـالی   در زمینۀ  تخصصی  نشریۀ  نوع هیچ 1954  در سال  مطبوعات  کمیسیون  اولین  انتشار گزارش  در زمان
  اکونومیـک ،    اکسـپرس   فاینانشـال    بـه   تـوان  می ها آن  در بین  شود که در هند منتشر می  اقتصادي  نشریۀ  چندین  امروزه.  نداشت
  انگلیسـی   زبان  ها به آن  همگی. کرد  اشاره) 1975( (Business Standard)استاندارد   بیزینسو  ) 1961) ( تایمز اقتصادي( تایمز 

  . است  هند بسیار اندك  بومی  هاي زبان  به  اقتصادي  شوند و تعداد نشریات منتشر می
و   هـا، مجـالت   روزنامـه   تقریباً تمـامی .  برخوردار است  خاصی  هند از جایگاه  هاي در روزنامه  و اخترگویی  بینی طالع   
  مطبوعـات   اول  کمیسیون. دهند می  اختصاص  بینی و طالع  پیشگویی  خود را به  از صفحات  اي گوشه  هند همیشه  ادواري  نشریات

  : داشت  کرد و اعالم  اید محکومرا در جر  مطالب  گونه این  چاپ
طور  شود، به می  ارائه  در مطبوعات  که صورتی ، به ستارگان  وضعیت  براساس  بینی و طالع  پیشگویی  به  و تکیه  مشورت  ایجاد عادت 

  گونـه  ، انتشـار ایـن   نکمیسـیو   اعتقـاد اعضـاي    بـه . گـذارد  مـی   برجاي  و وخیمی  تأثیر نامطلوب  مردم  هاي در افکار و اندیشه  قطع
  . ها ناخوشایند است پیشگویی

  

  :کرد  اعالم  اول  با تأیید نظر کمیسیون  مطبوعات  دوم  کمیسیون
خـود    خواننـدگان   علمـی   برداشـت   ارتقـاي   بـه   که  و نشریاتی  مردم  سرنوشت  مند به عالقه  ، سردبیران کمیسیون  اعتقاد اعضاي  به 

  .کنند  خودداري  و پیشگویی  بینی کنند، باید از انتشار طالع می  مبارزه  و جبرگرایی  خرافات  مند بودند و علیه عالقه
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  گونـه  هـیچ   بـدون   بینـی  و طـالع   پیشـگویی   ، چـون  است  فرو نرفته  مطبوعات  گردانندگان  در گوش  عاقالنه  توصیۀ  اما ظاهراً این
  .دارد  ادامه  زبان و بومی  انگلیسی  دواريا  ها و نشریات در روزنامه  کماکان  محدودیتی
کمبـود در    ایـن   در زمینـۀ   مطبوعـات   کمیسـیون .  اسـت   بسیار ضـعیف   همچنان  خبري  هاي عکس  هند از لحاظ  هاي روزنامه

  : است  خود نوشته  گزارش
و تصویر   عکس  از نقش  درستی  چندان  درك  نوشتاري  هاي رسانه  به  خود نسبت  خاص  تعصب  دلیل هند به  هاي روزنامه  سردبیران 

  محسـوب   تولید روزنامـه   از دایرة  جزئی  و تصویر روزنامه  عکس  قسمت  از سردبیران  نظر بسیاري  به... . ندارند  نگاري در روزنامه
  .شود می  گرفته  نادیده ، نگاري روزنامه  حرفۀ  آموزش  هاي تر دوره دربیش  عکاسی  رشتۀ...  سردبیري  بخش  شود و نه می

  

  خبري  هاي عکس  چاپ. اند خال را پر کرده  این  تا حدودي  ها و تصاویر خبري اخیر با انتشار عکس  هاي در سال  خبري  مجالت
  . است  یافته  اي العاده بهبود فوق  کیفی  موجود، از لحاظ  هاي تکنیک  ترین از پیشرفته  گیري با بهره

از   اخیـر بسـیاري    هـاي  در سـال .  تردیـد اسـت    محـل   سـردبیران   عمـل   ، اما آزادي شده  هند تضمین  وعاتمطب  آزادي  گرچه
  گیـري  خـود کنـاره    از سمت  نشریه  صاحبان  مداخلۀ  به  اعتراض  نشانۀ  خود یا به  استقالل  حفظ  براي  جراید در تالش  سردبیران

  : است  کرده روشن  خوبی به  مضمون  این  به  سؤالی  را در قالب  موضوع  نای  جیمز کامرون. اند یا برکنار شده  کرده
  بـراي   پیوسـته   که  مطبوعات  صاحبان  مالی  با مطامع  آزاد است  هاي روزنامه  الزمۀ  را که  مطبوعات  تجاري  موفقیت  توان می  چگونه 

  در برابر یکدیگر قرار داد؟  لهمعاد  کنند، در دو طرف می  تالش  آزادي  دامنۀ  محدود کردن
  

  : است  کرده  خاطرنشان  زمینه  در این  مطبوعات  کمیسیون
تـأثیر   را تحـت   روزنامه  مشی نباید خط  مالی  ، اما مالحظات است  روزنامه  مالی  در گرو موفقیت  در مجموع  روزنامه  صاحب  منافع 

  مهـم   حـق   از ایـن   روزنامـه   صـاحب . شـود  مـی   محسـوب   مطبوعات  از آزادي  تنها جزئی  روزنامه  صاحب  عمل  آزادي. قرار دهد
  کنند حقـوق  می  فعالیت  نوین  شرایط  تحت  که  بزرگ  در مورد نشریات. کند  منعکس  را در روزنامه  اش نظریات  که  برخوردار است

  سـردبیري   سـمت   به  که  اما فردي. ر موردنظر خود فراتر رودسردبی  و انتصاب  مشی خط  نباید از تعیین  روزنامه  صاحب  و امتیازات
از   شـده  تعیـین   مشـی  خـط   رعایت  و ضمن  برخوردار باشد و بتواند با اقتدار کامل  الزم  و صداقت  شود باید از توانایی می  منصوب
  .کند  هدایت  مردم  منافع  را در جهت  آن  روزنامه  صاحب  طرف

  

  :کند خود تأکید می  در گزارش  مطبوعات  کمیسیون
افکـار و    آزادانـۀ   از مبادلـۀ   اطمینـان   حصـول   نگـار بـراي   روزنامه.  است  مطبوعات  آزادي  اصلی  ستون  نگاران روزنامه  عمل  آزادي 

  روزنامه  و یکپارچگی  اما وحدت. آزاد برخوردار باشد  ، باید از فضایی اجتماعی  تعهدات  و اجراي  جامعه  منافع  ها در جهت اندیشه
  هـدف   یک  ها براي آن  همگی  خواهد شد که  تضمین  احساس  و ایجاد این  کارکنان  تمامی  بین  همکاري  ایجاد روحیۀ  تنها از طریق

  سـردبیر عـاملی    و اسـتقالل   آزادي. دارد  بستگی  سردبیر نشریه  به  تا حدود زیادي  نگاران روزنامه  عمل  آزادي. کنند کار می  مشترك
  . است  کننده تعیین

  

  : در مجموع  رسید که  نتیجه  این  خود به  هاي در بررسی  مطبوعات  کمیسیون
  دربـارة   روزنامـه   سـردبیر و صـاحب    نظـر بـین   بـروز اخـتالف    ندارد و در صـورت   و مکتوب  قراردادي  شکل  روزنامه  مشی خط 

هـا در   دارد و آن  بـا یکـدیگر تفـاوت     مختلـف   سردبیران  و منزلت  موقعیت. ندارد  گیري رهجز کنا  اي ، سردبیر چاره گذاري سیاست
مـثالً در    چنـدانی   از مـوارد از آزادي   در بسـیاري   سـردبیران   رسـد کـه   نظر می به. ندارند  مطلوبی  چندان  از موارد موقعیت  بسیاري
  .خود برخوردار نیستند  زیردست  کارکنان  به  اي حرفه  يها مسؤولیت  و واگذاري  تحریریههیئت   اعضاي  انتخاب
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در   نشـریات   و صـاحبان   مدیران  از دخالت  جلوگیري  و براي  سردبیر مطبوعات  استقالل  با تأکید بر اهمیت  مطبوعات  کمیسیون
  : است  کرده  توصیه  و سردبیران  یرانمد  بین  حایل  ارگان  یک  عنوان امنا را بههیئت   ، تشکیل سردبیران  و مسؤولیت  وظایف

و سـردبیر    مـدیریت   بـین   بروز اخـتالف   امنا در مواقعهیئت خواهد شد و   تضمین  روزنامه  مشی خط  امنا، رعایتهیئت   با تعیین 
م  نقش ،  نگـاري  روزنامـه   ۀدر زمینـ   و خبـره   خوشـنام   هـاي  شخصـیت   امنا باید از میانهیئت   اعضاي.  را خواهد داشت  داور و حکَ

  .شوند  ها انتخاب و سایر رشته  ، علوم حقوق
  

هـا   روزنامـه   شد و صـاحبان   مواجه  مطبوعات  کمیسیون  از اعضاي  برخی  با مخالفت  مطبوعات  امناء برايهیئت   پیشنهاد تشکیل
  .نکردند  از آن  چندانی  نیز استقبال

.  بـی   ، برکنـاري  روزنامه  صاحب  هاي در برابر خواسته  از تمکین  خودداري  دلیل ر بهسردبی  اخراج  هاي نمونه  از بارزترین  یکی
س.  جی مشـاور مطبوعـاتی    ورگـس .  ، اسـت  روزنامـه   این  بیرال، مالک.  دي.  جی  از سويتایمز    هندوستان  سردبیر روزنامۀ  وِرگ  

  بیـرال او را بـه  . کـرد   بیرال توصیه  را به  وي  گاندي  ، خانم سمت  ز اینا  گیري از کناره  وزیر هند بود و پس نخست  ایندیرا گاندي
بـا مقاصـد و     را کـه   جدیـدي   مشـی  خـط   وي  شد که  متوجه  کوتاهی  از مدت  کرد، اما پس  منصوبتایمز    هندوستان  سردبیري
کند، بیرال او   موردنظر بیرال منطبق  مشی با خط حاضر نشد خود را  ورگس  چون.  است  گرفته  ندارد در پیش  او سازگاري  اهداف

  .را از کار برکنار کرد
از کـار    دسـت   اقـدام   ایـن   بـه   اعتـراض   نشانۀ  ، به )I.F.W.J(هند    نگاران روزنامه  فدراسیون  رهبري  به  شاغل  نگاران روزنامه

خود از   و اعتقادات  اصول  به  با توجه  کردند ورگس  اعالمکشاندند و   مطبوعات  شوراي  را به  موضوع  کنندگان اعتصاب. کشیدند
  شـوراي .  است  شده  واقع  مورد ظلم  دلیل همین و به  کرده  خودداري  روزنامه  صاحب  از سوي  شده دیکته  مشی خط  به  در دادن  تن

  .کرد  ماجرا خودداري  در این  ندارد و از دخالت  مورد صالحیت  در این  گیري تصمیم  کرد براي  اعالم  مطبوعات
نـاگزیر شـد از     مشابه  دچار شد و در شرایطی  سرنوشت  همین  ، نیز به نگار سرشناس ، روزنامه سینگ  وانت ها بعد خوش سال

ـ   پیش. کرد استعفا می  سردبیري  او از سمت  بود که  باري  دومین  این. کند  گیري کنارهتایمز   هندوستان  سردبیري   پـس   وي  ناز ای
روز   یـک ) تایمز آو اینـدیا     مطبوعاتی  گروه  به  وابسته  از نشریات  یکی( مصور هند   نامۀ هفتهآمیز   موفقیت  ها سردبیري از سال
و   کـرده   را اشغال  وي  سردبیر صندلی  عنوان به  دیگري  شخص  شد که  متوجه  دفتر خود رفت  کار به  دادن  انجام  براي  وقتی  صبح
  داشت  را برعهده   اکسپرس  ایندین   روزنامۀ  سردبیر اجرایی  مسؤولیت  که  نیز هنگامی  شوریه  آرون.  است  آماده  اش اخراج  حکم
  بار دیگـر بـه   1987  سال  در اوایل  اینکه  رو شد و جالب روبه  مشابهی  با سرنوشتتایمز آو ایندیا     روزنامۀ  به  از پیوستن  و قبل

  را بـه   شـد و آن   منصـوب   روزنامـه   این  سردبیري  ، به دوبِی  سومان  با رفتن  چندماه  و ظرف  بازگشت   اکسپرس  ایندین   روزنامۀ
  .کرد  تبدیل  راجیوگاندي  علیه  مبارزه  رهبري  در جهت  خبري  رسانه  قدرتمندترین

ن.  جی اسـت   کـرده   اظهارنظر را در مورد سـردبیران   ترین گرا، گزنده ملی  هاي روزنامه  سرشناس  از سردبیران  ، یکی ساهنی.  ا  .
  :نویسد می  وي

. کـرد  هند را تهدید مـی   مطبوعات  ، آزادي سرکوبگرانه  و اقدامات  آهنی  از زنجیرهاي  بر هند وحشت  انگلیس  فرمانروایی  در زمان 
تـر از   بـیش   اي نقـره   ، زنجیرهاي استقالل  از کسب  پس. کنند  فعالیت  شرایطی  چنین  ناگزیر بودند تحت  نگاران روزنامه  زمان  در آن

  دستمزدهاي  تضمین  براي  ، بالطبع نگاران روزنامه. کرد  تبدیل  سرشناس  نویسندگانی  را به  از افراد بزدل  بسیاري  قانونی  هاي مجازات
. کننـد   دارنـد خـدمت    کنترل  ها را تحت روزنامه  که  کسانی  ، به عادي  مردم  به  اندیشیدن  جاي  ناگزیرند به  مجلل  و زندگی  هنگفت

خود   شخصی  منافع  حفظ  در جهت  از سردبیران  رو، بسیاري از این.  یافت افزایش  العاده فوق  هند دستمزد سردبیران  از استقالل  پس
  بـه   با توجه. درآمد  کنترل  تحت  آنان  هاي دستمزد افکار و اندیشه  با افزایش  ترتیب این به. پوشیدند  ها چشم و اندیشه  بیان  از آزادي
  را بـه   شـده  تعیـین   مشـی  توانستند خط نمی " مسؤول"  بود سردبیران  آمده  عمل به  مطبوعات  در زمینۀ  که  وسیعی  هاي گذاري سرمایه
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  خـود را افـزایش    ها ناگزیر بودند تیـراژ نشـریات   قیمت  باالترین  به  آگهی حداکثر  جلب  براي  سردبیران  میان  در این. بگیرند  بازي
بودند تـا    ها آماده روزنامه  صاحبان  دلیل همین به. مقدور نبود  خوانندگان  هاي خواسته  و تأمین  توجه جلب  تیراژ بدون  افزایش. دهند
از   برخـی . کننـد   پرداخـت   کالنـی   را توأمـاً دارا باشـند دسـتمزدهاي     يو سازگار  کاردانی  که  دست چیره  سردبیران  استخدام  براي

. بگیرنـد   را برعهـده   شـان  نشـریه   گرفتند خود سردبیري  نبودند تصمیم  هنگفت  دستمزدهاي  پرداخت  قادر به  که  نشریات  صاحبان
را   همگـانی   منافع  به  اعتنا نسبت و بی  ورزیده  نگاران جدید، روزنامه  با شرایط  و سازگاري  روند آشناسازي  هند از طریق  مطبوعات

  کنترل  اعتماد، تحت  افراد قابل  از طریق  کرد که  کارآمد توصیف  اي هند را رسانه  مطبوعات  توان رو، می از این... . گرفتند  خدمت  به
  .برخوردارند " مشروع  آزادي"جراید قرار دارند و از   صاحبان

  

  :نویسد می  حرفه  این  هاي رشته  در تمامی  نگاري روزنامه  تأکید بر پیشرفت  ضمن  هندي  نگاران ز روزنامهدیگر ا  یکی
گـرا،   ملـی   هـاي  در روزنامـه   خصـوص  ، به قدیمی  هاي سرمقاله. باشند  مستثنی  قاعده  هند از این  مطبوعات  هاي شاید تنها سرمقاله 

  هند برجاي  نویس سرمقاله  هاي از غول  اثري  امروزه. کردند می  را منعکس  واالتري  هاي آرمان تر و بیش  و شور و هیجان  احساسات
  . است  نمانده

  

  آیـا در بـین  »  کـه   سـؤال   ایـن   در جـواب مصـور هنـد      نامـۀ  هفتـه با    هند در مصاحبه  مطبوعات  از اربابان  گوئنکا یکی  رامنات
  مبـارز معرفـی    نگاري روزنامه  کلمه  واقعی  معنی  شما باشد و بتوانید او را به  مورد عالقه  که  هست  امروز شخصی  نگاران روزنامه
گوئنکـا    پاسـخ » مورد پسند شما باشـد؟   کارش  وجود دارد که  نویسی آیا مقاله«: بود  دیگر این  سؤال. خیر  متأسفانه:  گفت» کنید؟
  ». ببرم  را نام  صیخا  شخص  توانم حاضر نمی درحال«: بود  چنین

را پیدا   و آزموده  الیق  سردبیران  توان افراد مستعد را پیدا کرد؟ کجا می  توان کجا می«:  گفت  دیگري  سؤال  به  گوئنکا در پاسخ
  ». زیاد نیست  و درستکار چندان  ، شجاع شایسته  کرد؟ شمار سردبیران

مطبوعـاتیِ    هـاي  بـر گـروه    کـالن   داران سـرمایه   اند مالکیت مواجه  هند با آن  مطبوعات  که  اي عمده  از مشکالت  یکی  امروزه
  : است  اظهارنظر کرده  چنین  خصوص  در این  مطبوعات  کمیسیون.  است  نشریه  چندین  صاحب

  طـور اخـص   به  عمده  ايه از روزنامه  اي مالحظه  قابل  و بخش  طور اعم کشور به  مطبوعات  اعظم  ، بخش کمیسیون  نظر اعضاي  به 
  .دیگر دارند  تجاري  هاي و فعالیت  با صنایع  نزدیکی  ارتباط  شود که می  کنترل  کسانی  توسط

  

در   مطبوعـاتی   گروه  صد و هشت یک 1984  ها، در سال روزنامه  ثبت  ادارة  از طرف "1985هند در   مطبوعات"  گزارش  براساس
از   یکـی   باشـند کـه    در اختیار داشـته   دو نشریه  کم دست  شود که می  اطالق  مؤسساتی  به  مطبوعاتی  گروه(اند  داشته  هند فعالیت

  عنـوان  299(کردنـد   منتشـر مـی    نشـریۀ  374  قرار دارند در مجمـوع   جمعی  مالکیت  تحت  ها که گروه  این). باشد  ها روزنامه آن
  از جملـه   (Bennett Coleman)  کلمـن   بنـت   مطبوعـاتی   گـروه ). دیگر  ادواري  شریهن  عنوان 12و   نامه هفته  عنوان 63،  روزنامه

   گـروه . کنـد  منتشر می  نسخه  000/719/1را با تیراژ   مختلف  نشریۀ  پانزده  شود که می  هند محسوب  بزرگ  مطبوعاتی  هاي گروه
  تنهـا نشـریات    نـه   مطبوعـاتی   بـزرگ   هـاي  گروه  این. رار داردق  دوم  در ردیف  نسخه  000/466و تیراژ   نشریه 33با    اکسپرس
بـر    بـزرگ   هاي گروه  تسلط  میزان. خود دارند  سیطرة  شوند تحت منتشر می  بومی  هاي زبان  به  را که  نشریاتی  ، بلکه زبان انگلیسی
  مطبوعـاتی   گروه  یازده.  درصد است 2/41  ديدرصد و هن 4/81  درصد، گجراتی 9/70  درصد، بنگالی 85  زبان انگلیسی  نشریات
، )درصـد  4/28(  عنـوان  5655بـا    زبـان  هندي  نشریات 1982  در سال. کنند هند منتشر می  بزرگ  در شهرهاي  روزنامه 34  بزرگ

را از   تـا سـوم    اول  يها رتبه  ترتیب  به) درصد 7/7(  عنوان 1537با   بنگالی  و نشریات) درصد 5/18( 3689با   انگلیسی  نشریات
  .احراز کردند  تعداد نشریه  لحاظ

  :کرد  اعالم  مطبوعات  کمیسیون
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  هـا تبـدیل   آن  مالکـان   ایـدئولوژي   تبیـین   جهـت   ابزاري  گیرند به قرار می  تجاري  بزرگ  هاي شرکت  کنترل  ها تحت روزنامه  وقتی 
طـور   بـه   مطبوعات  ، صنعت ترتیب این به. شود می  حاکم  مطبوعات  اخبار در این  و انعکاس  ، عرضه بر انتخاب  شوند و تفکر آنان می

منـد   موجـود، شـدیداً عالقـه     ـ اقتصـادي    اجتماعی  نظام  حفظ  و به  تبدیل  ها و صنایع شرکت  صاحبان  فرهنگی  بازوي  به  ناخواسته
و   ، سـلیقه  اخبـار و نظریـات    ، در ارائـۀ  دیگـر تجـاري    هـاي  در بخشخود   منافع  به  با توجه  است  ها ممکن روزنامه  این. شوند می
  که(کنند   ، را ارائه یکسانی  و اگر نگوییم  مشابهی  کشور نظریات  عمدة  هاي روزنامه  تمامی  چنانچه... کنند  را دنبال  خاصی  مشی خط

  منـافع   مخـالف   نظریـات   صـورت   در آن)  بعیـد نیسـت    تبر مطبوعا  خصوصی  بزرگ  هاي شرکت  مالکیت  به  با توجه  آن  احتمال
  اهـداف   تحقق  براي  دولت  کند که می  حکم  ضرورت... نخواهد شد  منعکس  کافی  اندازة  ها به روزنامه  ها در ستون شرکت  گونه این

  .اتخاذ کند  تجاري  ايه شرکت  کشور توسط  عمدة  هاي روزنامه  وسیع  با کنترل  مقابله  جهت  خود تدابیر خاصی
  

  هـا بـر صـنعت    آن  مالکیـت   از دامنـۀ   و کاسـتن   تجاري  بزرگ  هاي ها با شرکت پیوند روزنامه  قطع  مسألۀ  ها قبل هند سال  دولت
  .نیامد در  فعل  به  شد، اما هرگز از قوه  تهیه  هدف  با این  اي الیحه  نویس پیش  حتی 1971  کرد و در سال  را بررسی  مطبوعات

را   بایـد آن   کسـی   چه  اي ضابطه  چنین  نیاز به  و در صورت  است  الزم  اخالقی  اي ضابطه  و مطبوعات  نگاران روزنامه  آیا براي
.  اسـت   نیامـده   دسـت  بـه   پاسخی  و تاکنون  شده بحث  آن  ها دربارة سال  که  است  داغی  مباحث  از جمله  موضوع  کند؟ این  تدوین

  آرون. کننـد  مـی   خـودداري   زمینه  ابتکار در این  دانند و از هرگونه می  اي رویه  چنین  تنظیم  ولئرا مس  ، مطبوعات دولتی  والنئمس
هند   استاندارد مطبوعات»  ، چون است  ضروري  و مطبوعات  نگاران روزنامه  براي  و ضابطه  مقررات  تنظیم  که  معتقد است  شوریه

  :گوید می  وي. و باید ارتقا یابد»  است  بسیار پایین
  سپري  ، همچون و ضابطه  مقررات  تدوین. رساند می  افراد نیز زیان  به  بر جامعه هند، عالوه  بر مطبوعات  حاکم  و سستی  گیري آسان 

  حـال   اجـرا بـه    در صـورت ، امـا   نخواهـد داشـت    آرمـانی   شـکل   مقرراتـی   چنین  گرچه. خواهد کرد  را محافظت  نگاران روزنامه
ها  خواهد کرد و اگر آن  محافظت  دولتی  نفوذ مقامات  ها را در برابر فشار و اعمال خواهد شد و آن  بسیار مفید واقع  نگاران روزنامه

  .خواهدشد  مشخص  شان اقدام  بودن  کنند نامشروع  کند مجازات می  را رعایت  ضوابط  این  را که  بخواهند کسی
  

  : خود نوشت  هاي از سرمقاله  در یکی   اکسپرس  ایندین   نامۀروز
یا   از خارج  که  اي و ضابطه  قانون  هرگونه.  است  داري و خویشتن  احتیاط  حالت  آن  در کلیت  مطبوعات  فعالیت  براي  شیوه  بهترین 

. خواهد شد  تبدیل  مطبوعات  در فعالیت  حکومت  دخالت  ايبر  اي ابزار و بهانه  به  شود، سرانجام  تحمیل  مطبوعات  کمیسیون  حتی
و   اصـول   چنـین   بـه   پایبنـدي .  اسـت   ضروري  ، امري و اعتقادات  اصول  رشته  یک  به  نگاران روزنامه  داوطلبانۀ  ، پایبندي باوجوداین
و   مطالـب   دقیـق   انعکـاس   را بـه   و آنـان   د داشـت بر حذر خواه  ساختگی  و انتشار مطالب  را از سرکشی  نگاران روزنامه  باورهایی
  افـرادي   را که  نگاران روزنامه  و مقرراتی  ضابطه  وجود چنین. خواهد کرد  خود ترغیب  اشتباهات  به  و اقرار سریع  طرفی بی  رعایت
  شـهروندان   را بـه   توانـد ایشـان   می  مقرراتی  ها از وجود چنین آن  نخواهد کرد، اما آگاهی  و زاهد تبدیل  قدیس  به  اند یکباره عادي

  شـدید مطبوعـاتی    قـوانین   وضـع   موجب  و موازین  اصول  رعایت  با عدم  است  ممکن  تجربه بی  مطبوعات. کند  تبدیل  تري باارزش
  مخالفان  توانند در مقابل بهتر می نیاز  ، در صورت نگاري روزنامه  بر حرفۀ  حاکم  اخالقی  اصول  پایبند به  ، مطبوعات در مقابل. شوند
  .کنند  مقاومت  مطبوعات  آزادي

  

دهـد،   ها را هشـدار مـی   آن  کند و تخلفات می  نظارت  مطبوعات  بر فعالیت  که  است  تنها مرجعی  مطبوعات  حاضر شوراي درحال
  در صـورت   روزنامـه   آید توبیخ شورا برمی  این  دستاز   که  تنها کاري.  برخوردار نیست  و تنبیهی  اجرایی  قدرت  گونه اما از هیچ
  از دولـت   مطبوعـات   کمیسیون  از حمایت  با برخورداري  مطبوعات  شوراي.  هاست آن  تذکر به  هشدارها و دادن  نشدن مؤثر واقع
  .واگذار کند  آن  به  تري بیش  شورا اختیارات  این  قانون  تا با اصالح  است  خواسته
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  با تکیه  زمان  و در طول  تدریج کند به می  شورا اعالم.  است  مخالف  مطبوعات  براي  اي حرفه  و ضوابط  مقررات  تنظیم شورا با
  مطبوعات  فعالیت  براي  الزم  و ضابطۀ  رویه  است  گرفته ها صورت روزنامه  علیه  که  خاصی  در مورد شکایات  بر تدابیر اتخاذشده

توانـد در برخـورد بـا مـوارد      نمـی   کلـی   اصول  سلسله  یک  تدوین  که  باور است  براین  مطبوعات  شوراي. کردخواهد   را تدوین
  فعالیـت   جهـت   خاصـی   و ضـوابط   مقـررات   تنظـیم   اعتقاد شورا، در صـورت   به. شود  مفید واقع  مطبوعات  از تخلفات  خاصی

  هـاي  دشـواري   اسـت   دهـد و ممکـن   می  خود را از دست  انعطاف  قابلیت  ابطو ضو  مقررات  گونه شورا، این  از سوي  مطبوعات
  : است  کرده  بندي جمع  خود را چنین  اعضاي  نظریات  مطبوعات  کمیسیون. ایجاد کنند  تري بیش

معتقـد    کمیسـیون . اهـد آورد بـار نخو  به  مطلوب  نتیجۀ  مطبوعات  فعالیت  براي  خاصی  و رویۀ  ضابطه  و تنظیم  اعتقاد ما تدوین  به 
  .شود  و تدوین  تنظیم  آمده موارد پیش  و بر پایۀ  تدریج تواند به می  رویه  این  است

  

هـا از   از دانشـکده   بـا برخـی    مهـم   مسائل  در زمینۀ  بر عملکرد مطبوعات  نظارت  براي  مطبوعات  پیشنهاد کرد شوراي  کمیسیون
  زبـان   یـک   بـه   کـه   نشریاتی  در قبال  تدابیر مشترکی  هند هرازگاهی  مطبوعات  هند و انستیتوي  جمعی  ارتباطات  انستیتوي  جمله
  :رسید  نتیجه  این  به  کمیسیون. شوند اتخاذ کنند منتشر می  مختلف  هاي زبان  یا به  خاص

اخبـار و    و انتخـاب   گـردآوري   که  است  باشد این  حاکم  مطبوعات  باید بر فعالیت  که  یا اصلی  بر مطبوعات  حاکم  اصل  ترین مهم 
در مـورد    آن  باشد، گردآورندة  اخبار دقیق  کند که می  حکم  اجتماعی  قرارداد ضمنی  همین.  است  اجتماعی  رسالتی  دراصل  نظریات
در مـورد اخبـار و     آمده  عمل به  نظرهايباشد و اظهار داشته  کامل  شود وقوف می  عرضه  مردم  خبر به  عنوان به  آنچه  و وثوق  صحت

کند یا  می  عرضه  خوانندگان  به  دروغ یا نیمه  خبر دروغ  آگاهانه  که  نگاري روزنامه. دور باشد  به  ورزي و از غرض  رویدادها صادقانه
  فروشـی   کـم   کـه   است  تر از کاسبی مجرم  آید در واقع خوش  دیگران  ذائقۀ  به  دهد که می  و برگ  شاخ  را چنان  ها و نظریات دیدگاه

.  آورتـر اسـت   زیان  تقلبی  کاالهاي  از فروش  دروغین  انتشار سخنان. کند می  عرضه  مردم  به  تقلبی  کاالي  که  اي کند یا تولیدکننده می
  شالودة  عنوان به  نگاري روزنامه  حرفۀ.  است  سرزنش  ، قابل متقلب  از کاسب  گذارد، بیش خود را زیرپا می  وجدان  که  نگاري روزنامه
  آن  تجـاري   و کـاالي   مـردم   افکـار و اذهـان    در واقـع   آن  مـواد اولیـۀ    ، چـون  برخوردار است  اي ویژه  از جایگاه  مطبوعات  صنعت
  . است  و معنوي  اخالقی  هاي ارزش

  

  بـین   ارتبـاط   خـود، برقـراري    هـاي  بر فعالیت  نظارت  را براي  اي رههند افراد خب  هاي روزنامه  کند که سرکار پیشنهاد می  چانچال
هـا در   از روزنامـه   بسـیاري   گذشـته   سال 18  در خالل  گوید که می  وي. کنند  استخدام  شکایات  به  و رسیدگی  ها و مردم روزنامه

از   توان می  افراد که  از این  برخی. اند آورده  دست به  شمگیريچ  و نتایج  کار گرفته را به  افرادي  ، سوئد و کانادا چنین امریکا، ژاپن
  و تحلیـل   تجزیـه   خـود بـه    هاي در روزنامه  مقاالتی  یاد کرد با نوشتن " مطبوعات  (Ombudsmen)و ناظر  ضابط"  عنوان ها به آن

  خوانندگان  و انتقادات  شکایات  کردن منعکس  تنها به دیگر  پردازند و برخی می  روزنامه  خبري  از محتواي  آمده  عمل به  انتقادهاي
بهبـود    در جهت  ناظران  از این  برخی. کنند می  ها مبادرت و سوءتفاهم  مشکالت  رفع  براي  و پادرمیانی  ارشد روزنامه  مقامات  به

  یـک  هنوز هـیچ . کنند می  نصب  کارکنان  تمامی  لعۀمطا  براي  و در تابلو اعالنات  تهیه  هایی ها و اعالمیه یادداشت  عملکرد روزنامه
  ویژگـی   سـه   از این  یک کدام  نیست  معلوم«: گوید سرکار می  چانچال. اند نگرفته  خدمت  را به  ناظرانی  هند چنین  هاي از روزنامه

  ».دهد می  هند را تشکیل  اجتماعی  هاي نهادها و ارگان  ویژگی  بارزترین  ، یا انتقادناپذیري و جسارت  شهامت  تکبر، عدم  یعنی
  از مفسـرین   یکـی .  هاست نامه تکذیب  و برجستۀ  انتشار سریع  آید عدم هند وارد می  مطبوعات  به  اغلب  که  از ایرادهایی  یکی
  :نویسد می  زمینه  در این
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  حـق   چنانچـه . دارنـد   اکـراه   نشـده   ارجـاع   مطبوعـات   ايشور  به  موضوع  که  ها تا زمانی نامه ها از انتشار تکذیب از روزنامه  برخی 
خواهـد    برطـرف   مـردم   و مشکالت  از شکایات  شود بسیاري  درك  درستی به  مطبوعات  هاي نوشته  به  مردم  و اعتراض  پاسخگویی

  .شد
  

هـا را   روزنامـه   اکثـر خواننـدگان  .  نیسـت   افتنیی دست  چندان  و ابعاد آن  برخوردارند، اما دامنه  از آزادي  هند امروزه  هاي روزنامه
کشـور را    در رونـد توسـعۀ    مـردم   مشارکت  در جلب  مطبوعات  امر نقش  دهند و همین می  تشکیل  متوسط  و طبقۀ  اقشار شهري
  اند تـا حـدودي   ستهشوند توان ، منتشر می دهلی  خصوص ، به بزرگ  در شهرهاي  که  ادواري  ها و نشریات روزنامه. کند محدود می

  .رسد نظر نمی به  ها کافی تیراژ آن  مجموع  نسبت  به  توجه  کنند، اما این  خود جلب را به  مردم  توجه
  نشـریات   شـوند و همچنـین   هـا منتشـر مـی    در شهرسـتان   کـه   و نشـریاتی   بـزرگ   شـهرهاي   هاي روزنامه  بین  امروز تفاوت

  یابند از تکنولوژي انتشار می  کوچک  در شهرهاي  که  هایی از روزنامه  برخی  و حتی  زیاد نیست  چندان  زبان و بومی  زبان انگلیسی
ها  آن. اند نکرده  چندانی  پیشرفت  چاپ  از نظر کیفیت  زبان بومی  هاي روزنامه»  از مفسرین  یکی  گفتۀ  به. برخوردارند  تري پیشرفته

  مطبوعـات   کمیسـیون   کـه   گونـه  امـا همـان  » .دارند  و بازار گرایش  کوچه  مردم  و زبان  اي محاوره  از زبان  جستن  دوري  سمت  به
  : است  کرده  خاطرنشان

  بـین   زبـان  انگلیسـی   از نشـریات   بـیش   مـردم   آموزش  براي  ابزاري  عنوان به  بومی  هاي از زبان  گیري با بهره  زبان بومی  هاي روزنامه 
هـا و   با خواست  زبان بومی  هاي روزنامه  بودن  ، متناسب خواهد یافت  ادامه  همچنان  که  گرایش  براین عالوه. اند حمطر  مردم  هاي توده

  .آورند  دست را به  رشد و توسعه  گیري جهت  شوند که  تقویت  میزان  آن  ها به خواهد شد تا آن  سبب  مردم  نیازهاي
  

  .دارند  هند را در دست  نگاري روزنامه  آتی  استحکام کلید رشد و  زبان بومی  هاي روزنامه
  هـاي  در ایالـت   اداري  و مشکالت  قومی  هاي ، خشونت سیاسی  هاي با ناآرامی  ایندیرا گاندي  خانم  زمامداري  دوران  دوم  نیمۀ
در   افراطـی   هـاي  سـیک   خشـونت   دنفـرو نشـان    خود را براي  و وقت  تالش  او تمام. بود  هند همراه  شرقی و شمال  غربی شمال

  مشکالت. بود  داده  اختصاص  گرفت می  مایه  ناسیونالیستی  هاي از گرایش  که  آسام  آمیز در ایالت خشونت  هاي و درگیري  پنجاب
  را برعهـده   آن  يخـود رهبـر    کـه )  یک(  کنگره  در حزب  و فساد گسترده  نارضایتی  شد، بلکه محدود نمی  مسائل  این  تنها به  وي

  مخـالف   در اختیار احزاب  که  و آندراپرادش  غربی  بنگال  هاي در ایالت  ویژه ، به محلی  هاي با حکومت  روابط  ترشدن ، تیره داشت
  .بود  ساخته  خود مشغول به  را سخت  مرکزي  ، دولت قرار داشت

  معبـد سـنگر گرفتـه     در ایـن   را کـه   سیک  را صادر کرد و افراطیون  معبد طالیی  به  دستور ورود ارتش  پنجاب  در ایالت  وي
  تروریسـتی   عملیـات . منجـر شـد    تروریسـتی   عملیات  به  سیک  خوردة گول  جوانان  آوردن روي  امر به  راند و همین  بودند بیرون

تـرور    و سـرانجام   فـراوان   مـالی   هـاي  و خسارت  هگنا از افراد بی  شماري بی  عدة  مرگ  و به  یافت  اي ابعاد گسترده  سیک  جوانان
  ایالـت   را در چنـدین   کنگـره   حـزب   مخـالف   محلـی   هـاي  کردند تا دولـت  تالش  وي  هواداران. شد منتهی  گاندي  خانم  شخص
  وزیراعظمی  مقام  به  رادشآندراپ  فرماندار در ایالت  را با موافقت  رهبر ناراضی  یک  کوتاهی  مدت  کنند و توانستند براي  سرنگون

  .بار آورد به  آمیزي فاجعه  نتایج  کنند که  منصوب  ایالت  این
از   پـس   بالفاصـله . شـد   بحرانی  شدت هند به  ، اوضاع وي  محافظ  هاي سیک  توسط  گاندي  با ترور خانم 1984  در اکتبر سال

  شـد و راجیوگانـدي    منصـوب   وزیـري  نخست  هند به  جمهوري یسرئ  سینگ  زیل  از سوي  پسر ارشدش  راجیوگاندي  ترور وي
  در سـال   هـواداري   دادنـد و ایـن    نشان  خود در سراسر کشور همدردي  وزیر جوان نخست  به  هند نسبت  مردم. سوگند یاد کرد

  گذاشـته   نمایش  به  مخالف  احزاب  تمامی  فاحش  و شکست  عمومی  در انتخابات)  یک(  کنگره  چشمگیر حزب  با پیروزي 1985
  .شد
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تـر   بـیش   رهبـر آکـالی    لونگـو وال   با سانت  اي موافقتنامه  با امضاي  در پنجاب  تروریسم  موج  فرو نشاندن  براي  راجیوگاندي
  مانـد و سـانت    الینحـل   همچنـان   مشکالت  موافقتنامه  مفاد این  کرد، اما با تأخیر در اجراي  را اجابت  حزب  این  هاي درخواست
  حـزب . امضـا کـرد    اي نیز موافقتنامـه   در آسام  با عناصر ناراضی  راجیوگاندي. ترور شد  سیک  افراطیون  دست خود به  لونگو وال

  ناراحـت   چنـدان   شکست  از این  حزب  دیگر رهبران  برخالف  گاندي. خورد  شکست  و آسام  پنجاب  در انتخابات)  یک(  کنگره
  راجیوگانـدي . شـد   معرفی  اي زمامدار برجسته  صورت و به  یافت  اي العاده فوق  و موفقیت  شهرت  المللی بین  در صحنۀ  وي. نشد
  مـدت   امـا ظـرف  .  داشـت   شـهرت   (Mr. Clean) " پـاك   آقاي"  عنوان هند به  مردم  در میان  پویا و فسادناپذیرش  رهبري  دلیل به

  آغاز کردند و یکی  وي  را علیه  اي سابقه شدید و بی  حملۀ  مطبوعات 1987  و در سال  یافت  کاهش  شدت او به  محبوبیت  دوسال
  .را از کار برکنار کند  تا وي  خواست  جمهوري کرد و از رئیس  متهم  رشوه  دریافت  وزیر را علناً به ها نخست از روزنامه

و   یافت  افزایش  و تیراژ نشریات  داشت  تري هر روز رشد بیش  دیرا گاندياین  خانم  زمامداري  هند از اواخر دوران  مطبوعات
  (Controversial Journalism) " جنجـالی   نگاري روزنامه"  دوره  در این. انتشار گذاشتند  عرصۀ  پا به  اي تازه  ها و مجالت روزنامه
  تـرور شخصـیت    جهت  اي ابزار داوطلبانه  ها به و شخصیتکشور   و مقامات  سرشناس  شکوفا شد و سیاستمداران  تمام  با شدت

  نگـاران  ویرانگر روزنامـه   از قلم و موقعیتی  با هر مقام  سیاستمداري  و هیچ  یافت رونق  و تهمت  بازار شایعه. شدند  یکدیگر تبدیل
  ، ایـن  در واقـع . نبـود   کردند در امـان  می  با یکدیگر رقابت  انتقاد مخرب  گویا براي  که  خبري  مجالت "گر پژوهش"  اصطالح  به

را از یکدیگر   سبقت  کردند تا گوي می  ها تالش آن  کردن ها و مفتضح افراد و شخصیت  حیثیت  دار کردن لکه  براي  نگاران روزنامه
  کـار را تشـکیل    و اسـاس   وسیله  نمؤثرتری " مصاحبه"  ، انجام است  آن  نوع  سودآورترین  ، که نگاري روزنامه  نوع  در این. بربایند

  هـایی  مصاحبه.  داشت  همراه  را به  آن  بود و همیشه  کرده تهیه  صوت ضبط  دستگاه  یک  نگاري منظور هر روزنامه  این  براي. داد می
  برجـاي   تأثیر بسیار زیادي شد و و افترا منتشر می  تهمت  قانون  به  توجه  شد بدون می  انجام  گوناگون  هاي با افراد و شخصیت  که
  جنسـی   ، جنون شدت به  وي  آن  طی  داد که  انجام  کابینه  از وزراي  با یکی  اي مصاحبه  سرشناس  هاي نامه از هفته  یکی.  گذاشت می

  داشـت   اختصـاص   بهمصـاح   این  انعکاس  به  که  اي گر در مقاله اما مصاحبه. کرد  را تکذیب  خالف  اقدام  هر نوع  خود و ارتکاب
  .رساند  چاپ  به  درشت  ها را با عناوین تهمت  تأکید کرد و این  شونده مصاحبه  ناروا علیه  هاي بر تهمت  همچنان

و منظـور    هـدف   داشـتن   را بـدون   مطالبی  نگار سرشناسی از روزنامه  پذیرایی  هنگام  اعظم  از وزراي  مورد دیگر یکی  در یک
  و او را در حـزب   وزیر را چـاپ   این  اظهارات  نگاري روزنامه  و حرمت  شأن  نگار برخالف روزنامه  آورد، اما این  زبان  به  خاصی

  .شد  وي  شغل  رفتن از دست  نیز موجب  رو کرد و سرانجام روبه  خود با مشکل
  هـا بـدون   آن  اغوا کردند کـه   تمدار را چناندو سیاس  خاصی  با زیرکی  اي حرفه  نگاران ، روزنامه در دو مورد مختلف  کم دست

  معتبر در یکی  هاي از روزنامه  یکی. منجر شد  از حزب  آنان  اخراج  به  آوردند که  زبان  را به  نکاتی  شان اظهارات  عواقب  به  توجه
را صـادر    جوانـان   عـام   دستور قتل  ادشاوتارپر  ایالت  وزیر اعظم«: کرد  را چاپ  عنوان  این  درشت  خود با حروف  هاي از شماره

  از مقامـات   یکـی   سـوامی   سـوبرامانیام «: بود  گفته  بود که  شده  تنظیم  از سیاستمداران  یکی  مصاحبۀ  با استناد به  عنوان  این» .کرد
  جامعـۀ   یـک   اعضـاي   بـه   عبـرت   درس  دادن  بـراي   اوتارپرادش  ایالت  وزیر اعظم  سینگ.  پی.  امروز ادعا کرد وي  محلی  دولت
  ».را صادر کرد  جوان 81  عام  دستور قتل  مه  ماه 22  در شب  میروت  هاسیمپورا از ایالت  در منطقۀ  خاص

  خاصـی   رشـد و بلـوغ    هـا بـه   از آن  برخی. کردند نمی  زندگی  و تشدید احساسات  افروزي با جنجال  هم  خبري  مجالت  همۀ
  کـه    الیـن   فرانتو    ایندیا تودي   چون  نشریاتی. کنند می  را رعایت  اعتدال  ، جانب اخبار و نظریات  ر انعکاساند و د یافته دست

  از خصوصـیات   یکـی . آیند شمار می معتبر به  خبري  نشریات  از جمله   ساندي   نامۀ شوند و نیز هفته بار منتشر می یک  هر دوهفته
  کـه   کنند و کسـی  منتشر می  مختلف  را از زوایاي  ها و اخبار مشابهی ها مصاحبه آن  تقریباً تمامی  که  است  آن  خبري  بارز مجالت

  . است  کرده  ها را مطالعه آن  تمامی  تواند بگوید که کند می  ها را مطالعه از آن  یکی
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  از کشور خواننـدگان   وسیعی  هاي ، در بخش مشابه  هاي و مصاحبه  خبري  هاي با پوشش  زبان و بومی  انگلیسی  خبري  مجالت
  هاي کشور و شخصیت  سیاسی  از تحوالت  که  کرده تحصیل  دهندگان قشر رأي  گیري شکل  و به  کرده  خود جذب را به  شماري بی

  .اند کرده  اند کمک آگاه  خوبی به  تحوالت  درگیر در این
  بـه   اثـري   خبـري   در مجالت  رایج  نگاري روزنامه  ، از نوع چند روزنامه  استثناي هند، به  زبان و بومی  انگلیسی  هاي در روزنامه

  بـه   طور جدي به  تاکنون  یافته  در هند شهرتوجوگر   یا جست  پژوهشی  نگاري روزنامه   عنوان به  آنچه  در واقع. خورد نمی  چشم
  نگـاري  روزنامـه   کنند که ادعا می   اکسپرس  ایندینو     استیتسمن   زبان سیانگلی  دو نشریۀ  کم اما دست.  است  نیافته  راه  مطبوعات
  چـاپ  بـه   افتراآمیز فراوانی  و مطالب  مقاالت  تاکنون  استیتسمن   روزنامۀ  تحریریۀهیئت .  هاست آن  قوت  نقاط  از جمله  پژوهشی
  . است  نمانده عقب  چندانخود   از رقیب  زمینه  نیز در این  اکسپرس  ایندینو    رسانده

  اسـت   یافتـه   تـري  بـیش   شـتاب   سـبک   ایـن   ، جا افتادن پژوهشی  نگاري روزنامه  جنبش  در رأس  شوریه  آرون  با قرار گرفتن
).  شـد   منصوب  اکسپرس  ایندین   سردبیري  بار دیگر به 1987  استعفا داد و در سال تایمز آو ایندیا    سردبیري  از سمت  شوریه(

  از مقـام   وي  گیـري  دارد و خواستار کنـاره   را برعهده  راجیوگاندي  علیه  مطبوعات  مبارزة  حاضر رهبري درحال   اکسپرس  ایندین
  دریـغ   کوششـی   از هـیچ   وي  برکنـاري   و بـراي   انداختـه   راه  بـه   وي  را علیه  امانی بی  مبارزة  روزنامه  این.  ∗ است  وزیري نخست

  .دکن نمی
  در مورد خـودداري   هایی با انتشار گزارش  ، که جمهوري وزیر و رئیس نخست  مناسبات  به  مربوط  جنجالی  هاي بحث  در اوج

در مواعـد    جمهـوري  با رئـیس   از مالقات  و خودداري  و خارجی  داخلی  از تحوالت  جمهوري رئیس  کردن  از آگاه  راجیوگاندي
  در ایـن . را منتشـر کـرد    راجیوگاندي  به  جمهوري رئیس  سینگ  زیل  نامه  متن   اکسپرس  ایندین   زنامۀبود، رو  تر شده مقرر وخیم

  ناشـی   هـاي  و زیان  داده پاسخ  جمهوري با رئیس  در مورد روابطش  در پارلمان  گاندي  واقع  خالف  اظهارات  جمهور به رئیس  نامه
  اینـدین    رسـید کـه    جایی و کار به  یافت  اي دو ابعاد تازه  آن  بین  سیاسی  ، کشمکش انتشار آن با. بود  را برشمرده  گاندي  از اقدام
  .کشور شدند  اساسی قانون  نقض  اتهام  به  گاندي  خواستار برکناري  مخالف  جناح  و احزاب   اکسپرس
بـود و رشـد     کرده  خود مشغول  کشور را به  هاي روزنامه  تمامی  وزیر که و نخست  جمهوري رئیس  میان  با کشمکش  زمان هم

  آن  به  ، سخت تشدید بحران  براي  خبري  از مجالت  برخی  که  (Peephole Joyrnalism) " کنجکاوانه  نگاري روزنامه"  روزافزون
کس  بودند، ماجراي  آورده  روي   مؤسسـۀ   یـک   فیـرفکس . آمـد   پـیش   سـینگ .  پـی .  وي  مـاجراي   با آن  و همراه  (Fairfax)  فیرفَ

  اقتصـادي   مجـرمین   ردیابی  را براي  آن  دارایی  وزارت  پست  تصدي  هنگام  به  سینگ.  پی.  گویا وي  که  است  امریکایی  اطالعاتی
بـا     مـرتبط   گـاران ن از روزنامـه   یکـی   منزل  بازرسی  در جریان  که  فیرفکس  ماجراي  افشاي  در زمان. بود  کرده  استخدام  در خارج

  این  افشاي. بود یافته  انتقال  دفاع  وزارت  به  دارایی  از وزارت  سینگ.  پی.  آمد وي  دست به  آن  به  مربوط  مدارك   اکسپرس  ایندین
و   و سیاستمدار فعلـی سینما   سابق  ، هنرپیشۀ باچان  از آمیتاب  تحقیقات  انجام  براي  خاطر تالش را به  وي  راجیوگاندي  که  مطلب
هـا در   روزنامـه . ایجـاد کـرد    در مطبوعـات   جدیـدي   غوغـاي   است  کرده  توبیخ  آجیتاب  وزیر و برادرش نخست  نزدیک  دوست
  .یاد کردند  پاك  چندان  نه  با عنوان  و از راجیوگاندي "تر پاك  آقاي"  با عنوان  سینگ.  پی.  خود از وي  هاي و گزارش  مقاالت
بـا    کمیسـیونی   تشـکیل   خـود از طریـق    از اعتبار و حیثیت  ماجرا و دفاع  این  کردن خنثی  براي  راجیوگاندي  با تالش  زمان هم

  خـود جنجـال    بـا اظهـارات    داشت  را برعهده  دفاع  وزارت  مقام  که  سینگ.  پی.  هند، وي  عالی  دادگاه  از قضات  دو تن  عضویت
خریـد    در معاملـۀ   کردنـد گفـت   مـی   اش در هواپیمـا همراهـی    که  خبرنگارانی  به  رسمی  سفري  در جریان  يو. برپا کرد  اي تازه

  موضوع  شدن روشن  و او براي  است  کرده دریافت  کمیسیون  هنگفتی  مبلغ  هندي  دالل  یک  غربی  آلمان  شرکت  از یک  زیردریایی

                                                 
  .ـ م. ور وي تألیف شده استراین کتاب در زمان نخست وزیري راجیوگاندي و پیش از ت  ∗
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دار شـود   را عهـده   دفـاع   وزارت  مقـام   سـینگ .  پـی .  وي  از آنکـه   قبـل . آیـد   عمل به  زمینه  در این  تا تحقیقاتی  است  دستور داده
  مـالی   رسـوایی   با یـک   بار دیگر در ارتباط  گاندي  نام  اظهارات  و با این  داشت  را برعهده  وزارتخانه  این  مسؤولیت  راجیوگاندي

را   جنجـال   تـرین  سـوئد بـزرگ    رادیوي  بود که  نکرده  فروکش  سینگ.  پی.  وي  شاگرياز اف  ناشی  هنوز جنجال. آمد  میان  به  تازه
و   مقامـات   بـه   هند، صدها هزار روپیـه   افزار به جنگ  فروش  سوئد براي  بوفورس  تسلیحاتی  شرکت  رادیو گفت  این. پدید آورد

  . سراسر هند را فرا گرفت  و هیجان  خشم  يافشاگر  با این.  است  کرده  پرداخت  رشوه  هندي  سیاستمداران
کـرد و از    فساد مـتهم   را به  شد راجیوگاندي چاپ  روزنامه  اول  در صفحۀ  خود که  هاي از سرمقاله  در یکی   اکسپرس  ایندین

   اکسـپرس   ایندیناز   یرويپ  نیز به  و سیاستمداران  خبري  ها، مجالت روزنامه. تا او را از کار برکنار کند  خواست  جمهوري رئیس
  موقعیـت . پیـدا کردنـد    و بحـث   مطالعـه   بـراي   جالبی  موضوع  مطبوعات  خوانندگان  ترتیب این به. پرداختند  گاندي  علیه  تبلیغ  به

  را که  هایی حبههند هر روز مصا  ادواري  ها و نشریات روزنامه. شد می  متزلزل  شدت به  تازه  هاي هر روز با افشاگري  راجیوگاندي
  ماجرا چاپ  این  دربارة  شان با نظریات  بود همراه  آمده  عمل به  بوفورس  شرکت  سوئد و مقامات  دولتی  سوئد، مقامات  با رادیوي

  هنگفتـی   مبالغ  شد که  مسلم  گرچه. نشد  امر هرگز روشن  ها، حقیقت روزنامه  ها و مقاالت افشاگري  این  تمامی  رغم به. کردند می
  چـه   و بـه   کسـانی   چـه   ها به پول  این  نشد که  ، اما معلوم واریز شده  سوئیس  بانکی  هاي حساب  و به  پرداخت  کمیسیون  عنوان به

  . است  شده  پرداخت  علت
  قـرارداد عـدم    ایـن   از شـرایط   کرد یکـی   و اعالم  را تکذیب  با بوفورس  تسلیحاتی  در مورد معاملۀ  هند وجود واسطه  دولت

. را متقاعـد کنـد    مـردم   نتوانست  اتهامات  خود و تکذیب  از عملکرد دولت  دفاع  براي  گاندي  تالش.  است  بوده  واسطه  به  توسل
   یـه عل  جـویی  انتقـام   او را بـه   گانـدي   تـر شـد زیـرا منتقـدان     پیچیده  ، موضوع دفاع  وزارت  از سمت  سینگ.  پی.  وي  با استعفاي

  اظهـارات . کردنـد   مـتهم   اسـت   را افشا کـرده   خالف  اقدامات  که  درستکار کابینه  از اعضاي  یکی  و کنار نهادن  سینگ.  پی.  وي 
را   ها و منتقـدان  روزنامه  ، نتوانست اجرایی  فساد در دستگاه  به  مربوط  و دیگر اتهامات  بوفورس  ماجراي  در مورد بررسی  گاندي

  . یافت  ادامه  تمام  با شدت  وي  علیه  کند و مبارزه  آرام
  داد تـا سـؤاالت   مـی   اختصـاص   عـالی   دادگاه  سرشناس  از قضات  یکی  به  خاصی  خود جاي  در هر شمارة   اکسپرس  ایندین

و   مقـاالت   انتشـار ایـن  . کنـد   متهم  و بستگانش  دوستان  قانون  خالف  در معامالت  داشتن دست و وزیر را به  انگیز را مطرح بحث
  و یکی  حقوقدان  این. کرد  خود جلب وکنار کشور به را در گوشه  شماري بی  خوانندگان  و توجه  یافت  ادامه  ماه حدود یک  مطالب

وزیـر   دهد نخست  خواستند تا اجازه  هند از وي  جمهوري رئیس  سینگ  زیل  به  هایی نامه  ، با ارسال راجیوگاندي  دیگر از مخالفان
را در   جمهـوري  وزیـر و رئـیس   بار دیگـر نخسـت    در مطبوعات  مطالب  انتشار این. قرار گیرد  پیگرد قانونی  فساد تحت  اتهام  به

وزیـر اتخـاذ    نخسـت   علیه  احتماالً تدابیر شدیدي  جمهوري کردند رئیس  بینی ها پیش از روزنامه  یکدیگر قرار داد و برخی  مقابل
  .کرد خواهد

  جناح  احزاب  با درخواست» خواهد زد؟  اقدام  به  دست  جمهوري آیا رئیس«: کردند می  را مطرح  سؤال  ها هر روز این روزنامه
  اعـالم   بـراي   سـینگ   از زیـل )  راجیوگانـدي   رهبـري   به)  یک(  کنگره  حزب  از رهبران  ها و برخی کمونیست  استثناي به(  مخالف
  ایـن   شـدن  با مطـرح .  خود گرفت  به  اي هند ابعاد تازه  سیاسی  ، بحران جمهوري ریاست  دور انتخابات  دومین  هتخود ج  نامزدي

  چنانچـه   کردند کـه   بینی پیش  و شور فراوان  با شوق  نگاران از روزنامه  شد و برخی  داغ  در مطبوعات  و گمان  بازار حدس  لهئمس
  قابـل   عـدة   مخـالف   جنـاح   بر احـزاب  کند، عالوه  اعالم  جمهوري ریاست  در انتخابات  شرکت  رايخود را ب  آمادگی  سینگ  زیل

  .خواهدشد  تضمین  اش خواهند داد و پیروزي  رأي  وي  نفع  به  در پارلمان)  یک(  کنگره  حزب  از اعضاي  اي مالحظه
در   موفقیـت   به  نیز نتواند امیدي  تمایل  در صورت  حتی  وي شد تا  سبب  سینگ  زیل  با نامزدي  کمونیست  دو حزب  مخالفت

  مقـام   هـا بـراي   نیز ناگزیر شدند تـا از نـامزد کمونیسـت     مخالف  جناح  رو احزاب از این. باشد  داشته  جمهوري ریاست  انتخابات
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  رأي  حـزب   نـامزد ایـن    ونکاتارامان. آر  ايآق  به  یکپارچه  در پارلمان)  یک(  کنگره  حزب  اعضاي. کنند  حمایت  جمهوري ریاست
  در انتخابـات )  یـک (  کنگـره   نامزد موردنظر حـزب   انتخاب. شد  هند انتخاب  جمهوري ریاست  آرا به  قاطع  دادند و او با اکثریت

  ، سـرخوردگی  ادار گانـدي هو  ائتالف  غیرمترقبۀ  پیروزي. کند  را برطرف  راجیوگاندي  هاي نگرانی  نیز نتوانست  جمهوري ریاست
هنـد را    در شـمال   حـزب   ایـن   مسـتحکم   هاي پایگاه  و سقوط)  یک(  کنگره  حزب  فروپاشی  را که  وي  مخالف  شدید مطبوعات

  . داشت  دنبال  بودند به  کرده  بینی پیش
  از پایـان   بود، چنـد روز قبـل    دهکر  خود را حفظ  سکوت  مطبوعات  و جنجال  سیاسی  هاي کشمکش  در اوج  ، که سینگ  زیل
در   درشـت   با عنـاوین   اش کرد و اظهارات  خود را خالی  هاي ، عقده خبري  مجلۀ  با سه  خود در مصاحبه  جمهوري ریاست  دوران

  .شد  چاپ  اول  صفحات
  تبـدیل   مطبوعـات   هـاي  ر و سرمقالهاخبا  اصلی  موضوع  به  حزب  این  در داخل  فزاینده  و نارضایتی)  یک(  کنگره  حزب  آیندة

  گرفـت   صـورت   ضـدحزبی   هـاي  فعالیـت   دلیـل  به  که  راجیوگاندي  از سوي  حزب  این  از نمایندگان  چهار تن  اخراج  درپی. شد
  از نشـریات   يبسیار. کردند  تلقی  حزب  این  شدید در کادر رهبري  آشفتگی  رویداد را نشانۀ  ، این مخالف  هاي و روزنامه  احزاب
  .شود می  خود نزدیک  پایان  روزهاي  به  راجیوگاندي  دولت  کردند که  بینی پیش

  بود مطبوعات  بروز کرده  چندماه  در عرض  جملگی  که  سیاسی  هاي انگیز و سردرگمی هیجان  جنجالی  ماجراي  این  در خالل
  جـاري   مسـائل   در زمینـۀ   اطالعـات   تشنۀ  کشور، که  کردة اقشار تحصیل  ايرا بر  فراوانی  خواندنی  هند اخبار و تفاسیر و مطالب

افتراآمیـز    و خبرهـاي   نادرسـت   خود اطالعات  سیاسی  هاي گیري جهت  به  ها با توجه ، روزنامه میان  در این. بودند، منتشر کردند
تـر اخبـار و    بـیش . باشـند   خـود در اختیـار داشـته     اهـاي ادع  بـراي   مـدرکی   آنکـه   وزیر منتشر کردند بدون نخست  علیه  فراوانی
داد   نشان  تحوالت  اما این. تردید بود  ها محل آن  اعتبار و صحت  بود و در نتیجه  همراه  و گمان  با حدس  مطبوعات  هاي گزارش

هنـد و    سراسـري   رادیـوي   چـون (  کشـور اسـت    سیاسـی   از تحـوالت   مـردم   و اطالع  آگاهی  اصلی  از منابع  یکی  مطبوعات  که
  الزم  اطالعـات   اي حرفه  اي گونه و به  ها با اشتیاق و روزنامه) دارند  اختصاص  دولت  هاي دیدگاه  انعکاس  تنها به  دولتی  تلویزیون

  .دهند قرار می  را در اختیار مردم
در   بـزرگ   شـهرهاي   از سـاکنان   نظرخواهی  به  متخصصو   ورزیده  از کادرهاي  گیري با بهره  ها و مجالت از روزنامه  بسیاري

  دسـت  بـه   نتـایج . پرداختنـد   ملی  کنگرة  حزب  و رهبران  جمهوري با رئیس  هایش ، کشمکش وي  هاي وزیر، سیاست مورد نخست
  خبـري   مجـالت   بـراي   ههـا کـ   آن  خصوص ، به نویسان مقاله. منتشر شد  در مطبوعات  درشت  ها با عناوین نظرسنجی  از این  آمده

  نویسـانی  مقاله. رو شد روبه  خوانندگان  وسیع  ها با استقبال آن  هاي پرداختند و نوشته  اوضاع  و تحلیل  تجزیه  نوشتند، به می  مطلب
م  کولدیپ  چون م کامات.  وي.  نایار، ا خود جلب  هاي نوشته  را به  از خوانندگان  بسیاري  توجه  سینگ  وانت اکبر و خوش.  جی.  ، ا  
  .کردند
  اي نشانه  هیچ.  است  استوار بوده  مداخله  شوند، بر عدم منتشر می  و ایاالت  در پایتخت  که  مطبوعاتی  در قبال  دولت  مشی خط

  آزادي  محدود کردن  رايب  نادو لوایحی  بیهار و تامیل  در دو ایالت. ها وجود ندارد آن  به  فراوان  یا کمک  مطبوعات  از تهدید علیه
شـد تـا     سـبب   مردمـی   هـاي  و اعتـراض   نگـاري  روزنامـه   هـاي  سازمان  شد، اما مخالفت  ارائه  گذاري قانون  مجامع  به  مطبوعات
  .بگیرند  را پس  لوایح  این  محلی  هاي حکومت

  بـه   امـا آنچـه  . شـد  منتشر می  نگاران روزنامه  علیه  دولتی  و آزار پراکندة  در مورد اذیت  هایی هند گزارش  از ایاالت  در برخی
آناندا    نامۀ سردبیر هفته  نادو بود که تامیل  ایالت  گذاري قانون  مجمع  در سراسر هند انجامید اقدام  گسترده  و تظاهرات  ابراز خشم

  زنـدان   بـود بـه    خود قلمـداد کـرده    علیه  هینرا تو  آن  مجمع  این  که  کاریکاتوري  خاطر چاپ را به (Ananda Vikatan)  ویکاتان
  نـادو حکـم    تامیـل   مجلـس   رئـیس . نبـود   فرد یا افراد خاصی  به  و افترایی  توهین  گونه هیچ  کاریکاتور متضمن  این. کرد  محکوم
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  بازداشـت   گشت باز می  منزل  بهکار خود   از محل  که سردبیر را درحالی  پلیس  مأموران. را صادر کرد  نشریه  سردبیر این  بازداشت
  هـاي  و اعتـراض   را برانگیخـت   مـردم   خشـم   خودسـرانه   اقدام  این. کرد  سپري  در زندان  مجرم  عنوان را به  شب کردند و او یک

  بـه   شـبه  یـک   را کـه   سردبیري  خود تجدیدنظر و دستور آزادي  در تصمیم  ساعت 48  را ناگزیر کرد ظرف  مجلس  شدید، رئیس
  .بود صادر کند  شده  تبدیل  قهرمان

  اقشـار متوسـط    جدید در میـان   کشور و آگاهی  سیاسی  هاي رشد بینش  به  با توجه  هند امروزه  ادواري  ها و نشریات روزنامه
  .برخوردارند  مطلوبی  از وضع  خواهد یافت  نیز ادامه  احتماالً در آینده  هند که

  هـاي  حاضـر روزنامـه   رود، امـا درحـال   مـی   پـیش   زبان بومی  هاي سود روزنامه  به  شد اوضاع  گفته  ایناز   پیش  که  گونه همان
  هـاي  روزنامـه . دارنـد   برتـري   زبـان  بـومی   هـاي  روزنامـه   بـه   و اعتبـار نسـبت    منـابع   و از لحاظ  مختلف  از جهات  زبان انگلیسی
  شـهري   منـاطق   براي  اما در عصر حاضر، روزنامه. کنند می  کشور تحمیل  بر بودجۀ  یاند و بار سنگین بسیار پرهزینه  زبان انگلیسی
  ، امـروزه  استعمار انگلیس  دوران  برخالف. یابد می  نیز رواج  غیرشهري  در مناطق  سرعت به  آن  مطالعۀ  به  و عادت  است  ضرورت

  کـه   برخـوردار اسـت    سـرعتی   هـا از چنـان   آن  شـدن  و رونـد تجـاري    شـده   تبدیل  سودآوري  تجاري  فعالیت  به  انتشار روزنامه
  .دارند  شکایت  تجاري  هاي آگهی  اخبار توسط  قرارگرفتن  الشعاع از تحت  خوانندگان
نگار از کشور خبر  در خارج  که  هایی دهند و تعداد روزنامه نمی  نشان  اخبار خارجی  به  چندانی  هند اصوالً توجه  هاي روزنامه
در مسـکو خبرنگـار     یـک  مسـتقرند و هـیچ    و واشنگتن  در لندن  هندي  هاي روزنامه  خبرنگاران  اعظم  قسمت.  است  دارند اندك

کننـد و   مـی   دریافت  خارجی  هاي از خبرگزاري  طور کامل خود را نیز تقریباً به  اخبار خارجی  اندك  هند همان  مطبوعات. ندارند
  .شود ، منتشر می و نپال  برمه  ، از جمله همسایه  کشورهاي  بارةدر  خبري  ندرت به

  انتشـار خبرهـاي    و امریکا به  ها در غرب ، روزنامه هر ساعت  اخبار در رأس  و پخش  رادیو و تلویزیون  و کیفی  با رشد کمی
  و مفهـوم   و جزئیـات   زمینـه   را در جریـان   نرادیو و تلویزیـو   خود مخاطبان  خبري  هاي و با گزارش  آورده روي  و تحلیلی  جامع

  و همـان   برنداشـته   چنـدانی   گـام   زمینـه   هنـد در ایـن    هـاي  روزنامه. دهند اند قرار می کرده  دریافت  دو رسانه  از این  که  اخباري
  .کنند ، تکرارمی شده پخش  از رادیو و تلویزیون  را که  خبرهایی

  این  به  کرده و تحصیل  دیده آموزش  و پسران  از دختران  زیادي  و عدة  است  پرجاذبه  هاي حرفه از  در هند یکی  نگاري روزنامه
  هـا و مجـالت   روزنامـه   و همچنین  و بانوان  ، ورزشی سینمایی  و انتشار نشریات  مطبوعات  با رشد صنعت. آورند می  روي  حرفه
بسـیار    نگـاران  و دسـتمزد روزنامـه    حقـوق .  اسـت   نهاده  فزونی  رو به  نگاري زنامهرو  حرفۀ  متقاضیان  براي  اشتغال  فرصت  عادي

نیـز برخـوردار     چشـمگیري   ، از اعتبـار و نفـوذ اجتمـاعی    دستمزد مناسـب   بر دریافت عالوه  حرفه  این  شاغالن.  چشمگیر است
  .شوند می

از   پس.  بر هند برشمردیم  بیگانه  حکومت  سلطۀ  را در دوران  اننگار روزنامه  ، وضعیت کتاب  این  پیشین  هاي از فصل  در یکی
  مـردم   مبـارزة   ثمر رسـیدن   در به  مهمی  نقش  که  نگارانی از روزنامه  و تجلیل  نگاران روزنامه  زندگی  بهبود شرایط  نیاز به  استقالل

  . قرار گرفت  داشتند مورد توجه
، ) اسـت   شـده   ارائه  پیشین  از فصول  در یکی  وي  حال  شرح(  نگاري روزنامه  تاریخ  برجستۀ  از سردبیران  رائو، یکی  چاالپاتی

و   قـدرت   توانست  جنبش  ، این وي  و رهنمودهاي  رهبري  و تحت  هند داشت  نگاران روزنامه  جنبش  گیري در شکل  مهمی  نقش
  ریاسـت   دوره  کـرد و سـه    گذاري هند را پایه  نگاران روزنامه  فدراسیون 1950  در سال  چاالپاتی. کند  کسب  اي العاده فوق  انسجام

دسـتمزد    تـأمین   و بـراي   اسـت   کرده  کسب  نفوذ و اعتبار چشمگیري  چاالپاتی  رهبري  تحت  فدراسیون  این. دار شد را عهده  آن
شـد    تأسـیس  1952  در سـال   کـه   مطبوعـات   کمیسیون  ینعضو اول  عنوان به  چاالپاتی. کند می  خود مبارزه  اعضاي  جهت  مناسب
  رسـید کـه    نتیجه  این  خود به  هاي در بررسی  کمیسیون.  داشت  نگاران دستمزد روزنامه  تعیین  براي  تیئهی  در انتصاب  مهمی  نقش
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  هـاي  دسـتمزد رده   تعیـین   براي  و مشخصی  دقیق  چارچوب  شورا نتوانست.  نیست  بخش رضایت  چندان  نگاران دستمزد روزنامه
  زمینـه   را موردتأکیـد قـرار داد و در ایـن     نگـاران  روزنامـه   دسـتمزد بـراي    حداقل  تعیین  کند، اما ضرورت  تعیین  شغلی  متفاوت
  .آورد  عمل به  هایی توصیه

 1957  دسـتمزد در سـال    تعیینهیئت و   ترا پذیرف  مطبوعات  اول  کمیسیون  هاي هند توصیه  دولت  قبالً گفتیم  که  گونه همان
،  نگاري روزنامه  حرفۀ  مختلف  هاي رده  دستمزد براي  حداقل  بر تعیین عالوههیئت   این. شد  تشکیل  دیواتیات.  وي.  اچ  ریاست  به

  بـا مخالفـت    دولـت   اقـدام   ایـن . آورد  حساب به  حرفه  را نیز جزو این  (Examiner)  و بازبین  مصحح  دیگر یعنی  شغلی  دو ردة
را   هـا موضـوع   ، آن خود گرفت  به  قانونی  دستمزد شکلهیئت   پیشنهادهاي  از آنکه  شد و پس  ها مواجه روزنامه  از مالکان  برخی

،  ترتیـب  ایـن  به. ماند  عقیم  نگاري روزنامه  از حرفۀ  شغلی  دو ردة  این  کنار نهادن  ها براي آن  کشاندند، اما تالش  قضایی  محاکم  به
  بـه   از مـاه   در روز خاصی  ماهانه  حقوق  منظم  شد و پرداخت  تضمین  مناسب  بندي رتبه  براساس  نگاران دستمزد روزنامه  حداقل
  . یافت  قانونی  جنبۀ  هفتگی  و تعطیل  کار مشخص  ساعت  همراه

  نماینـدگان   گیـري  کنـاره   دلیـل  بههیئت   این. شد  کار تشکیل پاله  یقاض  ریاست  به 1977  دستمزد در سال  تعیینهیئت   دومین
  نتوانسـت   آن  هند از عضـویت   زبان انگلیسی  هاي روزنامه  و انجمن  شرقی  هند و مناطق  هاي روزنامه  ها، انجمن روزنامه  صاحبان
  موضـوع   بـه   رسـیدگی   کـار را بـراي   پالـه   قاضی  رمانیبا صدور ف 1979  هند در سال  دولت. رساند  انجام  را به  محوله  مأموریت
  بـه   نگاران دستمزد روزنامه  حداقل  خود را در زمینۀ  هاي توصیه 1980  در سال  وي. کرد  منصوب  نگاران دستمزد روزنامه  حداقل
  قضـایی   محـاکم   بـه   رسـیدگی   بـراي   وعو موضـ   ها مواجه روزنامه  از مالکان  بسیاري  ها با مخالفت توصیه  این. کرد  تسلیم  دولت
  اند حـداقل  نتوانسته  کوچک  هاي از روزنامه  بسیاري  کرد که  اعالم  الزم  هاي بررسی  از انجام  پس  مطبوعات  کمیسیون. شد  ارجاع

  ایـن   کامـل   نیـز از اجـراي    گبـزر   هاي از روزنامه  کنند و برخی  خود پرداخت  کارکنان  کار را به پاله  از سوي  شده دستمزد تعیین
  از سـوي   شـده  توصیه  پرداخت  نظام  دادند اجراي  اطالع  مطبوعات  کمیسیون  ها به روزنامه  صاحبان. اند کرده  ها خودداري توصیه
  هـاي  نامـه روز  صـاحبان . ایجاد خواهد کـرد   اقتصادي  مشکالت  کوچک  هاي روزنامه  خصوص ها، به روزنامه  کار براي پاله  قاضی

و   هزار روپیه 50  ساالنۀ  ، با درآمد خالص کوچک  هاي روزنامه  که  است  کار چنان پاله  قاضی  هاي توصیه  کردند که  اعالم  کوچک
قـرار    ردیـف   خود در یـک   کارکنان  دستمزد به  حدقل  ، در پرداخت روپیه  میلیون یک  ساالنه  با درآمد خالص  بزرگ  هاي روزنامه

هیئـت    اولین  تأسیس  از زمان  اظهار داشتند که  مطبوعات  کمیسیون  اعضاي  هند به  نگاران روزنامه  فدراسیون  نمایندگان. اند فتهگر
انـد،   گفتـه   دستمزد سخن  حداقل  مقررات  اجراي  خود در صورت  روزنامۀ  از تعطیلی  ها پیوسته روزنامه  دستمزد، صاحبان  تعیین

  هـا از اجـراي   آن  خـودداري . شـود  بهتر مـی   شان روزنامه  مالی  وضع  روز هم و روزبه  کرده  کار خودداري  این  ز انجاما  اما تاکنون
  بـراي   نگـاران  روزنامـه   منجر شـد و فدراسـیون    نگاران روزنامه  در میان  بروز ناآرامی  دستمزد به  حداقل  تعیینهیئت   هاي توصیه

  .داد  را سازمان  هایی و اعتصاب  دستمزد تظاهرات  پرداخت  نظام  اجراي  ها به هروزنام  صاحبان  واداشتن
ن. یو  قاضی  با ریاست 1985  سال  دستمزد را در ژوئیۀ  تعیینهیئت   سومین  دولت در سـال هیئت   این. داد  تشکیل  باچوات.  ا  

ها را پیشـنهاد   آن  پایۀ  حقوق  درصدي 5/7  افزایش  نگاران روزنامه  زندگی  بهبود شرایط  و براي  خود را ارائه  اولیۀ  گزارش 1986
بـا    کردند و موضوع  بسیار ناچیز توصیف  مطبوعاتی  هند و سایر تشکیالت  نگاران روزنامه  را فدراسیون  حقوق  افزایش  این. کرد

  پایـۀ   کـرد حقـوق    اعـالم   دولـت  1986  سال  مه 31در . شد  ارجاع  پارلمان  به  نگاران تر دستمزد روزنامه بیش  افزایش  درخواست
  هـاي  بنگاه. خواهد شد  و پرداخت  محاسبه  سال همان  ژوئن  از اول  افزایش  و این  است  داده  درصد افزایش 15را   نگاران روزنامه

  .کردند  صیفتو  جانبه و یک  خودسرانه  را اقدامی  و آن  اعتراض  دولت  تصمیم  شدیداً به  مطبوعاتی
، از  شـغلی   دستمزد و امنیت  تعیین  هاي هیأت  از سوي  شده دستمزد تعیین  از حداقل  برخورداري  ضمن  هندي  نگاران روزنامه

و سـایر    مرکزي  دولت  مطبوعات  در ادارة  که  محلی  هاي روزنامه  از خبرنگاران  نیز برخوردار شدند و برخی  متعدد دولتی  مزایاي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  15875- 6597: صندوق پستی 11خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  asanhe.orgrEmail:info@          neh.orgwww.rasa        88730477: دورنگار 88730413، 88735439: تلفن

249 

  منـازل   بهـاي   بـا اجـاره    هـا در مقایسـه   آن  اجارة  که  سازمانی  هاي کنند، از خانه می  وظیفه  انجام  در پایتخت  حکومتی  هاي نارگا
  .کنند می  استفاده  تر است بسیار نازل  شخصی

  قرار گرفته  ختیار آنانو در ا  شده ساخته  واحد مسکونی 110با   خبرنگاران  اقامت  مخصوص  مسکونی  مجموعۀ  یک  در دهلی
. دهند قرار می  نگاران در اختیار روزنامه  مسکن  احداث  را براي  الزم  زمین  محلی  هاي هند، دولت  هاي از ایالت  در بسیاري.  است

  بهـاي   اجاره  از دریافت  حتی  محلی  هاي حکومت  از ایاالت  در برخی  که  است  خود اظهار داشته  در گزارش  مطبوعات  کمیسیون
  .خشنودند  بابت  از این  کنند و آنان می  خودداري  قرار گرفته  نگاران در اختیار روزنامه  که  سازمانی  هاي خانه

  توانند بـا ایـن   نمی  کرد که  و اعالم  مخالفت  از خبرنگاران  سازمانی  هاي خانه  بهاي  اجاره  دریافت  با عدم  مطبوعات  کمیسیون
  خبرنگـاران .  مفیـدتر اسـت    درمانی  هاي بخش  و کارکنان  معلمان  از خدمات  جامعه  ها براي آن  خدمات  ود بقبوالنند کهخ  کار به

  چـون   دیگري  اند از تسهیالت یافته  مأموریت  دولتی  هاي در ارگان  وظیفه  انجام  خود براي  نشریۀ  از سوي  که  محلی  هاي روزنامه
  نـادو بـه    تامیـل   ایالـت   دولـت . قطـار نیـز برخوردارنـد     بلیـت   و تخفیـف   دولتـی   ونقـل  حمـل   هاي از سرویس  رایگان  استفادة
  .کند می  پرداخت  مستمري  و از کار افتاده  ، سالخورده بازنشسته  نگاران روزنامه

   اکسـپرس   اینـدین    روزنامـۀ . کننـد   اهمرا فر  نگاران خاطر روزنامه  کنند تا رضایت می  تالش  خاصی  گونه نیز به  سیاستمداران
: شـود  مـی   شروع  سؤال  با این  کرد که  چاپ " پول  فرهنگ  رواج"  عنوان  تحت  اي خود مقاله 1987  ژوئیۀ 24  در شمارة)  مدرس(
  : نوشت  چنین  روزنامه  این» برد؟ می  چقدر هزینه  خبري  سوژة  انتشار یک«

.  کـی .  اي.  اسـت   روپیـه  25  خبر در روزنامـه   انتشار یک  نادو، هزینۀ  تامیل  ایالت)  یک(  کنگرة  حزب  ۀکمیت  کارگري  در نزد هستۀ 
  زنـدگی   و بهبود شـرایط   رفاه  در زمینۀ  محلی  دولت  از سوي  تدابیر اتخاذشده  تشریح  براي  هسته  این  سرپرست  شانمو گاسوندارام

  مطبوعـاتی   کنفـرانس   ایـن   در پایـان . داد  ترتیـب   مطبوعـاتی   کنفـرانس   شهر اگمـور یـک    هاي هتلاز   در یکی  روز پنجشنبه  مردم
  کـارگري   هسـتۀ   پایـۀ  دون  والنئاز مسـ   کردنـد دوتـن   مـی   را تـرك   کنفـرانس   سالن  کنفرانس  حاضر در این  خبرنگاران  که درحالی
  گونـه  ایـن   توزیـع   فرهنگ. بود  روپیه 25ها  پاکت  از این  در هر یک. کردند  توزیع  خبرنگاران  را بین  رنگی  اي قهوه  سادة  هاي پاکت
  در چنـین   و بازرگانـان   فـیلم   سـازندگان   البتـه .  است  پیدا کرده  رواج  مدرس  سیاستمداران  بین  تازگی به  که  است  اي ها پدیده پاکت

  .کنند می  توزیع  رنگارانخب  بین  چشمگیرتري  ارقام  مطبوعاتی  هاي کنفرانس
  

  اسـتعماري   کشـور از سـلطۀ    این  استقالل  درپی  است  ، زیرا توانسته فرد است  خود منحصر به  هند در نوع  نگاران روزنامه  جنبش
. یابـد  دست  یشغل  دستمزد و امنیت  ، حداقل نگاران روزنامه  حقوق  تضمین  خود از جمله  اهداف  به  حادي  مبارزة  ، بدون انگلیس

  علیـه   نگـاران  روزنامـه   جنبش  هند و رهبران  بخش آزادي  جنبش  رهبران  صمیمانۀ  همکاري  مرهون  تا حدود زیادي  موفقیت  این
  درپـی . کردنـد  مـی   مبـارزه   آن  بـراي   که  است  واالیی  آرمان  ثمر رسیدن به  در راه  ها و نامالیمات سختی  و تحمل  مشترك  دشمن

و از   داشـتند تجلیـل    ملـت   بخـش  آزادي  مبارزة  ثمر رسیدن  در به  نگاران روزنامه  که  مهمی  هند آزاد از نقش  ، زمامداران تقاللاس
رائـو    بـر چاالپـاتی   عـالوه . کردنـد   بـود حمایـت    شـده   تأسیس  حرفه  این  کسوتان پیش  توسط  هند که  نگاران روزنامه  فدراسیون

و   اسـتحکام   بـراي   راماسـوامی . آر.  و تـی   چاتوروِدي.  پی.  جی  چون  دیگري  نگاران ، روزنامه نگاران روزنامه  یونگذار فدراس بنیان
  .آوردند  عمل به  اي شائبه بی  تالش  فدراسیون  این  تقویت

کشـور    ، زیـرا در هـیچ   اسـت نظیـر   خود بـی   رسید در نوع  تصویب  به 1955  در سال  که  نگاري روزنامه  حرفۀ  شاغالن  قانون
  دسـتخوش  1971  در سال  نگاران روزنامه  جنبش.  است  نشده  وضع  قانونی  چنین  نگاران روزنامه  از حقوق  پاسداري  براي  دیگري
  و پـرتیش   رامشیسـوندا   مینـاك .  ال  شد کـه   هند تشکیل  نگاران روزنامه  ملی  اتحادیۀ  نام  به  دیگري  رقیب  شد و سازمان  انشعاب
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  بـه   دولـت   هند از سـوي   نگاران روزنامه  ملی  هند و اتحادیۀ  نگاران روزنامه  فدراسیون. داشتند  را برعهده  آن  رهبري  چاکراوارتی
  .اند شده  شناخته  رسمیت
از   یـک  در هـیچ   رشـته   ایـن و   کشور وجود نداشت  در این  نگاران روزنامه  آموزش  براي  اي مؤسسه  نوع هیچ  از استقالل  پیش
وجـود    نگـاران  روزنامـه   و تخصـص   صـالحیت   ارزیابی  براي  خاصی  دستورالعمل  هیچ  زمان  در آن. شد نمی  ها تدریس دانشگاه
 هنـد   بـزرگ   نگـاران  روزنامـه . آورد  روي  حرفه  این  به  ، استعداد و شهامت جسارت  داشتن  شرط  به  توانست می  هرکس.  نداشت
کـامالً بـا     و شـرایط   اوضـاع   امـروزه . بود  و خطا همراه  با آزمایش  کشورند که  این  هاي در روزنامه  کارآموزي  محصول  جملگی
) شـود  نیز یـاد مـی    جمعی  ارتباط  عنوان به  از آن  که(  نگاري روزنامه  هند در رشتۀ  هاي دانشگاه  تقریباً تمامی. کند می  فرق  گذشته

  . است  شده  نگار تأسیس روزنامه  تربیت  براي  بسیاري  خصوصی  کنند و مؤسسات می  ربیتدانشجو ت
  تربیـت   بـه   بـا تأییـد دولـت     کـه   اسـت   خصوصـی   مؤسسـات   از جمله  (Bharatiya Vidya Bhavan)  بهاراتیا ویدیا بهاوان

  التحصـیل  هند فـارغ   آموزشی  ها و سایر مؤسسات ر از دانشگاهنگا صدها دختر و پسر روزنامه  ساالنه. دارد  اشتغال  نگاران روزنامه
  آزمایشـی   انتشـار نشـریات    ، بـه  الزم  هـاي  مهـارت   و کسـب   عملـی   کارآموزي  براي  نگاري روزنامه  رشته  دانشجویان. شوند می

(Laboratory Journals) کنند می  مبادرت.  
  ارتبـاط   هـاي  و دیگر رشته  نگاري روزنامه  آموزش  در زمینۀ  است  شده  سیستأ 1965  در سال  هند که  جمعی  ارتباط  مؤسسۀ

  اداره  مسـتقل   انجمـن   یـک   توسـط   است  در دهلی  آن  محل  که  مؤسسه  این.  برخوردار است  تري و اعتبار بیش  از اهمیت  جمعی
و جدیـد    سنّتی  هاي رشته  تمامی  مؤسسه  در این. کند می  مینهند تأ  و رادیو ـ تلویزیون   اطالعات  را وزارت  آن  شود و بودجۀ می

  .شود می  تدریس  در امر توسعه  با تأکید بر کاربرد ارتباطات  ارتباطات
  را در سال  (Press Institute of India)هند   مطبوعات  مؤسسۀ   نام  به  دیگري  معتبر سازمان  هاي از روزنامه  ، برخی در ضمن

در   خاصـی   هـاي  هـا و دوره  سمینارها، کالس  مؤسسه  این.  است  وابسته  مطبوعات  المللی بین  مؤسسۀ  به  کردند که  یستأس 1963
خـود را    هـدف   مؤسسـه   ایـن . کنـد  دایر می  مختلف  در سطوح  وابسته  هاي و رشته  نگاران روزنامه  براي  جمعی  هاي رسانه  زمینۀ
  : است  کرده  توصیف  گونه این

جدیـد    هـاي  تکنیک  در زمینۀ  الزم  اطالعات  ، ارائۀ تخصصی  مؤسسۀ  کشور در یک  نگاران روزنامه  کارآموزي  امکان  آوردن  فراهم 
  و حـس   آگـاهی   سـطح   در هنـد و ارتقـاي    نگـاري  اسـتاندارد روزنامـه    و انتشار اخبار، ارتقاي  آوري ، جمع و انتشار روزنامه  چاپ
  . نگاران روزنامه  در بین  شناسی وظیفه

  

.  اسـت   زبان بومی  نگاري روزنامه  خاص  آموزشی  تر از مؤسسات بیش  زبان انگلیسی  نگاران روزنامه  آموزش  حاضر امکانات درحال
  ارد و ایـن وجـود نـد    زبـان  بـومی   نشـریات   بـراي   نگاران روزنامه  آموزش  براي  اي مؤسسه  نوع هند هیچ  هاي از ایالت  در بسیاري

  دانشجو بـراي   از دختران  کثیري  گروه  است  کرده  اعالم  مطبوعات  کمیسیون. اند محروم  الزم  هاي مهارت  از کسب  نگاران روزنامه
ـ   آنـان   جذب  براي  تدابیر خاصی  است  اند و ضروري آورده  روي  زبان بومی  مطبوعات  ویژه به  نگاري روزنامه  در رشتۀ  تحصیل   هب

خـود    منـازل   بـه   راحتـی   بـه   در شـب   کـاري   نوبت  شود تا بتوانند در صورت  وآمد فراهم رفت  سرویس  ، مانند تأمین حرفه  این
  .بازگردند

  و نظارت  سرپرستی  ترجیحاً تحت  که  است  را پیشنهاد کرده  نگاري روزنامه  آموزش  ملی  شوراي  تأسیس  مطبوعات  کمیسیون
  جرایـد و نویسـندگان    و سـردبیران   باید ناشـران   نگاري روزنامه  بر اساتید رشتۀ شورا عالوه  این. کند  فعالیت  طبوعاتم  کمیسیون
  خاصـی   هـاي  توانـد دوره  مـی   نگـاري  روزنامه  آموزش  ملی  شوراي  که  است  پیشنهاد کرده  کمیسیون. را نیز در برگیرد  سرشناس
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  و مطبوعـات   نگـاران  روزنامـه   در امریکـا بـه    پولیتزر کـه   دایر کند و همانند جایزه  و پژوهش  موزيکارآ  براي  بورسیه  صورت به
  .کند  تعیین  هندي  شایستۀ  نگاران روزنامه  براي  شود جوایزي اعطا می  برجسته

  کـه   هیکـی   جیمز آگوسـتوس   توسط  اي دوصفحه  نشریۀ  انتشار اولین  از زمان. دارد  ساله دویست  اي هند سابقه  نگاري روزنامه
  سـال  200از   شـد بـیش    تبـدیل   روزنامـه   بـه  1780  بـود و در سـال    مختلف  هاي رسوایی  به  مربوط  و خبرهاي  از شایعه  آکنده
سـر    را پشـت   حساسی  خود مراحل  پرفرازونشیب  تاریخ  هند در طول  مطبوعات. بود  غربی  اي اساساً رسانه  نشریه  این. گذرد می

  بیگانـه   ابتدا حکـام   از همان. دهند  خود ادامه  حیات  کرد به را تهدید می  شان موجودیت  که  خطراتی  رغم اند به و توانسته  گذاشته
  حیـات   ادامـۀ . شـدیدتر بـود    هنـدي   مطبوعـات   ها بـه  آن  آشکار کردند، اما نفرت  نگاران ها و روزنامه خود را از روزنامه  بیزاري
  شـدت  1920  در دهـۀ   بخـش  آزادي  با آغاز جنبش  که  بیگانه  آمیز زمامداران و جنون  هماهنگ  یورش  رغم هند به  نگاري روزنامه

  راه  رزمنـدگان   دوشادوش  که  است  نگاري روزنامه  حرفۀ  پیشگامان  پرستی و میهن  فداکاري  و حاصل  معجزه  یک  یافت  تري بیش
  حکـام   سرکوبگرانۀ  ، باوجود اقدامات الزم  و منابع  از امکانات  برخورداري  بدون  شجاع  و زنان  مردان. پرداختند  رزهمبا  به  آزادي
  هـا را از رویـدادهاي   دادنـد و آن   کشور خـود را آمـوزش    بود، مردم  ها آویزان سر آن  باالي  شمشیر دموکلس  همچون  که  بیگانه

.  اسـت   و بـاارزش   عظـیم   آورد آنان شدند، ره  متحمل  نگاران روزنامه  که  و نامالیماتی  خطرات  به  ا توجهب. کردند  آگاه  کشورشان
  حکـام   علیـه   قیام  ها را به رسید و آن هند نمی  دورافتادة  مناطق  ساکنان  گوش  هرگز به  خواهی آزادي  ها، نداي آن  جانفشانی  بدون
  .کشاند نمی  بیگانه

  اسـتوار بـراي    ماننـد و ارادة  بی  شجاعت  حماسۀ  متعهد، وارث  نگاري روزنامه  باشکوه  سنن  وارث  هند امروزه  نگاران روزنامه
  و کامیـابی   شـهرت   رفیـع   قلۀ  هند را به  نگاري روزنامه  اند که شریف  و زنان  از مردان  گروهی  واال و وارث  آرمانی  در راه  مبارزه

  تـرین  و انتشـار پیشـرفته    در تکنیـک   انقالبـی :  اسـت   قرار گرفتـه   جدیدي  انقالب  در آستانۀ  هند اکنون  نگاري مهروزنا. رساندند
  هـاي  گـام .  اسـت   گرفته  اخبار صورت  و تبیین  ، ارائه ، سبک در گردآوري  اي گسترده  هاي دگرگونی.  خبري  ها و مجالت روزنامه
  تحـوالت   در زمینـۀ   آنـان   دادن  و آمـوزش   کردن  هند، آگاه  نقاط  ترین دور افتاده  با ساکنان  حتی  تماس  برقراري  در جهت  بلندي
  دیـده  و آمـوزش   کرده تحصیل  نگاران از روزنامه  جدیدي  نسل.  است  شده  کشور برداشته  روزمرة  و اجتماعی  و اقتصادي  سیاسی

معاصـر    نگاري روزنامه  خود به  و با تالش  گذاشته  حیات  عرصۀ  پا به  العاده تکار فوقو پش  از قیدوبند و کنجکاوي  فارغ  با سبکی
  .اند بخشیده  خاصی  و شور و شوق  هند پویایی

  و نفـوذ خاصـی    از موقعیـت   سیاسـی   و در صـحنۀ   شـده  کشور تبـدیل   قدرتمند افکارعمومی  ارگان  به  هند اکنون  مطبوعات
. دارنـد   اذعـان   آن  بـه   همگـان   کـه   اسـت   اي نکتـه   مطبوعـات   اهریمنـی   حـال  و درعین  سازنده  بالقوه  درتق  اکنون. برخوردارند

  ایـن   باشـند و در راسـتاي    کشـور و ملـت    منـافع   دارند نگهبان  وظیفه  آنان. رو دارند  در پیش  مهمی  ها رسالت حاضر آن درحال
افشا کنند و   یا جانبداري  واهمه  را بدون  اجتماعی  هاي سامانی و نابه  مقامات  انگاري هل، سوءتدبیر، س کژروي  باید هرگونه  وظیفه
و   اعمـال   را سـرلوحۀ   عقیـده   کننـد و آزادي   مـنعکس   و امانتداري  صحت  و در منتهاي  ورزي غرض  ، اخبار را بدون حال درعین

  .رو دارد  در پیش  نیدرخشا  هند آینده  نگاري روزنامه. افکار خود قرار دهند
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16  
   نوشت پی

  
  
  از آزادي  گیـري  هند بـا بهـره    نگاران روزنامه  سال  دراین. شود می  هند محسوب  نگاري روزنامه  در تاریخ  عطفی نقطۀ 1988  سال 

بود   شده  ارائه  پارلمان  به  راجیوگاندي  دولت  از سوي  افترا که  الیحۀ  ، علیه است  کرده  را تضمین  کشور آن  اساسی قانون  ، که بیان
منجـر شـد و     بـا حکومـت    آنـان   درگیـري   بـه   الیحـه   این  به  نگاران روزنامه  اعتراض. پرداختند  مبارزه  به  کردند و شجاعانه  قیام

  بـار نـاگزیر شـد الیحـۀ     تحقار  شکست  با تحمل  یافتند و دولت دست  پیروزي  به  ، مطبوعات کشمکش  ماه از یک  پس  سرانجام
  .بگیرد  پس  مزبور را از پارلمان

را    بهتان  الیحۀ  1988  اوت 29در   دولت  آغاز شد که  زمانی  راجیوگاندي  هند و دولت  نگاران روزنامه  جامعۀ  بین  رویارویی
از   هـدف   بـود کـه    ابتدا معلوم  از همان. کرد  تسلیم  نمایندگان  مجلس  بود به  شده  صرف  وقت  آن  تدوین  براي  سال گویا یک  که

  و بـدون   خـاص   با زیرکـی   پژوهشی  نگاري روزنامه  عنوان  تحت  که  هند است  از مطبوعات  بخشی  مهار کردن  الیحه  این  تدوین
. کردند می  فساد متهم  را به کشور  کادر رهبري  به  نزدیک  و مقامات  سرشناس  هاي افراد و شخصیت  و شواهد موثق  مدارك  ارائۀ
  مقـاالت   چاپ  ، موج فیرفکس  به  معروف  و رسوایی  از آلمان  و قرارداد خرید زیردریایی  بوفورس  ماجراهاي  از برمال شدن  پس

  یـک نزد  هـاي  از شخصـیت   یکـی   مقـاالت   از ایـن   و در هر یک  هند را فراگرفت  ، مطبوعات و تحقیقی  پژوهشی  هاي و گزارش
بـا    تبـانی   ، از جملـه  گوناگون  اتهامات  وزیر نیز آماج نخست  شخص  حتی. شد می  متهم  رشوه  دریافت  به  نحوي  به  راجیوگاندي

فسـاد    را بـه   حکومتی  از جراید دیگر، دستگاه  بیش هندو و     اکسپرس  ایندین   هاي روزنامه.  قرار گرفت  مختلف  هاي شخصیت
  یـک   از سـوي   رشـوه   پرداخـت   نیز در ماجراي   استیتسمن   بعدها نشریۀ. کردند می  متهم  تسلیحاتی  در خریدهاي  و سوءاستفاده

هـر    نشریه  سه  این.  پیوست  دولت  مخالف  مطبوعات  صف  ، به و گاز طبیعی  قرارداد خرید نفت  هندي  مقام  یک  به  ژاپنی  شرکت
قرار   خطیري  را در موقعیت  راجیوگاندي  کردند و دولت منتشر می  حکومتی  در دستگاه  خواري رشوه  دربارة  اي تازه  روز ماجراي

  .دادند
. کنـد   را مشخص  وارده  اتهامات  و سقم  و صحت  تحقیق  بوفورس  قرارداد تسلیحاتی  مأمور شد تا دربارة  پارلمانی  کمیتۀ  یک

  و احـزاب   مطبوعـات   بـود، از سـوي    کـرده   مبرا اعـالم   زمینه  در این  خالف  اقدام  هرگونهرا از   دولت  که  کمیته  این  اما گزارش
قـرار    را مورد سـؤال   و اعتبار دولت  صالحیت  همچنان  مخالف  ها و احزاب روزنامه. شد  اعتبار توصیف و بی  جانبدارانه  مخالف
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  حمایـت   درخواسـت   نیـز از ایـن    از مطبوعـات   کردند و بخشـی  می  طالبهرا م  راجیوگاندي  گیري کناره  مخالف  احزاب. دادند می
  .، بود گسترده  در مقیاس  هم  ، آن مطبوعات  توسط  دولت  محاکمۀ  بار شاهد پدیدة اولین  هند براي  نگاري روزنامه. کردند می

  بـدون   دولـت   که  است  تعجب  بسی  جاي. کرد  یمتسل  نمایندگان  مجلس  رابه  بهتان  الیحۀ  دولت  بود که  شرایطی  چنین  تحت
  چنـین   و ارائۀ  تدوین  به  آنان  و انتظارات  نظریات  و در نظر گرفتن  نگاري روزنامه  هاي و سازمان  مطبوعات  با نمایندگان  مشورت

شـد تـا     جرایـد سـبب    اربابـان   نظریات  به  دولت  توجهی بی. یازید  کرد دست پیدا می  ارتباط  مدنی  هاي با آزادي  که  مهمی  الیحۀ
  سـنا الیحـۀ    مجلس  آن  و درپی  نمایندگان  ، مجلس آنان  گستردة  اعتراض  عدم  ادعا کنند در صورت  مخالف  ها و احزاب روزنامه

  .کرد می  را تصویب  دولت  پیشنهادي
  بـه   گیري رشوه  ایراد اتهام  شناختن و جرم  اساس بی  ار اتهاماتاز انتش  را جلوگیري  مجلس  به  الیحه  این  از ارائۀ  هدف  دولت

کننـد   را وارد مـی   اتهامـاتی   چنـین   که  هایی روزنامه: کرد  اعالم  الیحه  از این  در دفاع  دولت. کرد  توصیف  دولتی  افراد و مقامات
  کـردن   جز بـدنام   هدفی  اتهاماتی  چنین  در وارد کردن  مطبوعات. ندارند  موثق  مجراهاي  از طریق  مسأله  پیگیري  به  اي عالقه  هیچ

  مـانع  " اسـت   ناپذیر دموکراسـی  جزو اجتناب  که  بیان  آزادي"  از زوال  جلوگیري  داند تا براي خود می  وظیفۀ  دولت. افراد ندارند
  بـا مطالـب    و مقابلـه   کنتـرل   بـراي   اسـت   ، ضروري لدلی همین به. شود  اساس افترا و انتشار اخبار بی  سمت  به  مطبوعات  گرایش

  بـراي   حقـوقی   کمیسـیون   هـاي  توصیه  که  الیحه  ادعا کرد در این  در ضمن  دولت. شود  وضع  خاصی  ، قانون افتراآمیز مطبوعات
  دوم  کمیسـیون   هـاي  توصـیه   نـین و همچ  آن  بـه   مربوط  افترا و مجازات  هند در زمینۀ  مطبوعات  شوراي  از قانون  بخشی  اصالح

  . است  قرار گرفته  مورد توجه  بهتان  الیحۀ  اصالح  در زمینۀ  مطبوعات
  کمیسـیون   پیشـنهادي   اصـالحات   و برخـی   مطبوعات  شوراي  قانون 21  موجود در فصل  هاي مواد و تبصره)  الف  الیحه  این
،  اخـاذي   بـا هـدف    ادواري  هـا و نشـریات   روزنامـه   اسـاس  و بی  ساختگی  البانتشار مط  مجازات)  گیرد؛ ب را در برمی  حقوقی
سـنا    در مجلـس   آن  از تصویب  پس 1978  در سال  کند که می  هند، را تعیین  جزاي  قانون  اصالحی  الیحۀ  الف 292بند   براساس

  افتـراي   کـردن   مسـتثنی   بـراي   مطبوعـات   دوم  کمیسـیون   ياز پیشنهادها  برخی)  ماند؛ ج  عقیم  نمایندگان  مجلس  انحالل  دلیل به
  اسـاس  بـی   ایراد اتهام  مجازات) دارد؛  د می  را ملحوظ  جانبدارانه  از اظهارات  خاصی  و انواع  غیرمغرضانه  ، تفسیرهاي غیرعمدي

  را تعیـین   قضـایی   در محـاکم   جرایمـی   چنـین   نمـرتکبی   موجود و محاکمـۀ   قوانین  با استناد به  رشوه  بر دریافت افراد مبنی  علیه
  .کند می

  :بود  شده  تعریف  چنین  افترا و بهتان  مزبور واژة  در الیحۀ
افراد یا وجـود    کردن بدنام  با هدف  تصویري  هاي یا نشانه  و اشارات  ، یا با عالئم مکتوب  و چه  شفاهی  خود، چه  با سخنان  هرکس 

  . است  شده  مستثنی  در الیحه  که  کند، جز مواردي  افراد را ثابت  حیثیت  دار کردن لکه  گیزةان  که  هایی نشانه
  

دار  و جریحه  آنان  حیثیت  کردن بدنام  با هدف  افراد متوفی  علیه  دروغین  اتهام  هرگونه  بود وارد آوردن  شده  تصریح  الیحه  در این
  اتهامـات   وارد آوردن. پیگـرد خواهـد بـود     شـود و قابـل   ها افترا قلمداد می آن  نزدیک  نو خویشاوندا  بستگان  احساسات  کردن

  ایراد شود ممکن  و کنایه  طعنه  شکل  به  که  اتهامی  هرگونه. خواهد شد  از افراد افترا تلقی  اي ها و مجموعه شرکت  علیه  اساس بی
  تشـخیص   بنا بـه   مستقیماً یا غیرمستقیم  اتهام)  الف:  نخواهد شد، مگر آنکه  تلقی  کننده بدنام  اتهامی  هیچ. افترا قلمداد شود  است

  دار کنـد کـه   لکـه   او را چنـان   خود شـود و حیثیـت    افراد طبقۀ  در میان  شخص  و معنوي  اخالقی  موقعیت  تنزل  موجب  دیگران
تحقیـر، تنفـر و     فـرد را در معـرض    یـا غیرمسـتقیم    طـور مسـتقیم   بـه   وارده  اتهام)  کنند؛ یا ب  پلید تلقی  او را موجودي  دیگران

  .وارد آورد  لطمه  وي  شغلی  یا موقعیت  ، تجارت حرفه  قرار دهد و به  سرافکندگی
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  هشـناخت   باشـد جـرم    عمومی  منافع  و در جهت  همراه  با واقعیت  که درصورتی  وارده  اتهام  بود که  شده  تصریح  الیحه  در این
اظهـارنظر  .  اسـت   عمـومی   از منـافع   پاسداري اتهام  انگیزة  باید محرز شود که  نکته  نخواهد بود، اما این  مجازات  شود و قابل نمی

  از آن  بـیش   دارنـد و نـه    بر عهـده   که  وظایفی  ها در انجام عملکرد آن  نحوة  به  چنانچه  دولت  کارکنان  دربارة  نیت با حسن  همراه
سر و کار دارنـد، تنهـا     مملکتی  با مسائل  که  افرادي  عمل  نحوة  دربارة  ، اظهارنظر صادقانه در ضمن. نخواهد شد  اشد افترا تلقیب

در   دادرسـی   از جریـان   موثـق   انتشار گزارش. شود نمی  افترا محسوب  از آن  بیش  و نه  است  آنان  برعهده  که  مسؤولیتی  در زمینۀ
  اتهامـات   ماهیـت   دربـارة   مطلبـی   هرگونـه   صادقانۀ  بیان.  است  افترا مستثنی  از شمول  محاکم  گونه این  ها و آراي دادگاه و  محاکم
  نقـش   در پرونـده   شاهد یا شـاکی   عنوان به  که  هر شخصی  عمل  اند و نحوة صادر کرده  رأي  آن  دربارة  محاکم  که  و جزایی  مدنی
دیگـر    اسـتثنائات . شـود  افتـرا نمـی    مشمول  که  است  از موارد دیگري  از آن  بیش  و نه  نقش  با همین  ها در ارتباطتن  است  داشته

  ، حکـم  قـانونی   یـا توافـق    قـانون   براساس  که  فرد دیگري  فرد توسط  یک  نیت با حسن  و توأم  عادالنه  توبیخ)  الف: اند از عبارت
  ریاست  اتهام  با موضوع  در ارتباط  که  یا اشخاصی  شخص  علیه  نیت با حسن  ، توأم اتهام  وارد آوردن)  دارند؛ ب  و مرئوس  رئیس
باشـد و در    همـراه   نیـت  بـا حسـن    آنکه  شرط  فرد دیگر به  فرد علیه  یک  از سوي  ایراد اتهام)  دارند؛ ج  را برعهده  متهم  شخص
  فرد دیگـر، بـه    علیه  فردي  به  نیت با حسن  توأم  هشدار دادن) باشد؛ د  گرفته  صورت  عموم  عیا مناف  شخص  از منافع  دفاع  جهت
  .باشد  یا جامعه  وي  یا افراد مورد عالقۀ  شخص  منافع  حفظ  در جهت  هشداري  چنین  آنکه  شرط

یـا    حـبس   سـال  2کننـد حـداکثر     مبـادرت   اساس بی  ایراد افترا و اتهام  بار به اولین  براي  که  مزبور در مورد کسانی  در الیحۀ
  عنـوان  بـه   هزار روپیـه  5  یا پرداخت  حبس  سال 5حداکثر   و موارد بعدي  بار دوم  وبراي  جریمه  عنوان به  هزار روپیه 2  پرداخت
  .بود  شده  بینی پیش  با هم  یا هر دو مجازات  جریمه

  را بـه   بود روزنامـه  ، ممکن مجرم  شخص  کردن بر محکوم عالوه  دادگاه  در روزنامه  اساس بی  و افتراي  انتشار اتهام  در صورت
  پرداخـت . مجبـور کنـد    است  مربوط  مورد بهتان  شخص  تبرئۀ  به  از آنکه  یا بخشی  دادگاه  از سوي  صادره  حکم  کامل  متن  درج
  تصـریح   الیحـه   در ایـن . بـود   مجـرم   شخص  برعهدة  جریمه  عنوان به  وزنامهدر ر  دادگاه  از سوي  صادره  حکم  انتشار متن  هزینۀ
،  اي یا اطالعیـه   ادواري  یا نشریۀ  در هر روزنامه  خواهی از باج  حاکی  افتراآمیز یا مطلبی  مطلب  هرگونه  چاپ  بود در صورت شده

  هـزار روپیـه   2حـداکثر    یا پرداخـت   حبس  سال 2حداکثر   به  ولبار ا  نشریاتی  ، ناشر و سردبیر چنین چاپخانه  ، صاحب نویسنده
  .شدند می  محکوم  هر دو مجازات  ، یا به جریمه  هزار روپیه 5و   حبس  سال 5حداکثر   بعد به  و دفعات  بار دوم  و براي  جریمه

تـا    است  و آماده  و منتشر شده  چاپ  غیرعمديطور  و افترا به  نداشته  در ایراد افترا سوءنیت  کرد که ادعا می  شخصی  چنانچه
  صـورت  بـه )  الـف : شـد  مـی   انجـام   شـرایطی   چنین  باید تحت  اشتباه  ، جبران تنظیمی  الیحۀ  کند، براساس  خود را جبران  خطاي
  در روزنامـه   غیرعمـدي   صـورت  هموردنظر ب  اتهام  شد که تأیید می  نکته  این)  شود؛ ج   گرفته  پس  وارده  اتهام)  باشد؛ ب  مکتوب

را کـامالً    وارده  شـد، بایـد اتهـام    مـی   چـاپ   در روزنامه  اتهام  گرفتن پس  براي  که  مطلبی) ؛ د است  شده  چاپ  گناه بی  فردي  علیه
  و بـا همـان    واردشده  آن  از طریق  اتهام  که  روزنامه  باید در همان  و عذرخواهی  اصالحیه. باشد  همراه  و با عذرخواهی  کرده پاك

  .شد می  چاپ  حروف
  کـه   طوري باشد به  شخصی  نیز ابراز عقیده  و بخشی  بیانگر واقعیت  از آن  بخشی  که  اتهام  هرگونه:  اظهارنظر منصفانه  تعریف

  . است  بیان  تبلور آزادي  نظر منصفانهاظهار  در واقع. شود می  تلقی  را انکار کرد اظهارنظر منصفانه  در اتهام  مندرج  حقایق  نتوان
بر او   اتهام  که  کسی  از سوي  کتبی  شکوائیۀ  تسلیم  شرط  به  دادرسی  کامل  دور از تشریفات و به  سریع  رسیدگی  الیحه  در این
  و براسـاس   دادرسـی   الزم  شـریفات ت  بایـد بـا تـرك     مواد قـانونی   با استناد به  دادگاه  مواقعی  در چنین.  شده  بینی ، پیش واردآمده
  اسـت   ممکـن   جـا کـه   باید تا آن  دادرسی  جریان. کرد می  را رسیدگی  ، سریعاً پرونده عمومی  مجازات  قانون 264و  262  بندهاي

  . یافت می  خاتمه  در دادگاه  علیه حضور مدعی  از زمان  ماه سه  و حداکثر ظرف  گام  به  گام  صورت به
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یـا بـا     اسـت   متکی  بر واقعیت  که  افترا یا اتهامی  خاطر وارد آوردن به  توان را نمی  کس هیچ  مفاد قانون  به  با توجه:  اتهام  اثبات
  چـاپ   باشد یـا در مطبوعـات   شفاهی  وارده  اتهام  کرد، چه  و مجازات  شناخت  مجرم  است  شده عنوان  عمومی  منافع  درنظرگرفتن

  ایـراد اتهـام    انگیـزة   و اینکه  واردشده  اتهام  صحت  اثبات.  است  بوده  جامعه  به  خدمت  مفتري  انگیزة  شود که  ثابتاما باید . شود
. دهـد   ارائـه   دادگـاه   را به  الزم  خود مدارك  ادعاي  اثبات  باید براي  وي.  است  متهم  شخص  برعهدة  است  بوده  جامعه  به  خدمت

  .کند  استیناف  درخواست  عالی  ، از دادگاه دادگاه  از سوي  صادره  در مورد رأي دارد  حق  متهم
  :زیر بود  شرح  به  اي ماده  الیحه  در این  مهم  هاي بینی از پیش  یکی   
  افتـراي   قـانون   د بـه مزبور با استنا  و شخص  است  ادواري  یا نشریه  روزنامه  یک  کنندة سردبیر، ناشر یا چاپ  مفتري  که  در مواقعی 

  زمـانی   فاصـلۀ   در یـک   اتهـام   گرفتن از پس  خودداري  تواند او را در صورت نمی  ، دادگاه است  شده و محکوم  محاکمه 1988  سال
  .آزاد کند  است  کرده  را چاپ  اتهام  که  حروفی  خود با همان  در روزنامۀ  منطقی

  

  .شود  با افترا اضافه  مرتبط  هاي دادرسی  در تمامی 205  از مادة  یک  تبصرة  وانعن قرار بود به  از قانون  ماده  این
  :بود  شده  حکم  چنین  الیحه  سوم  فصل 13در بند    
  راتو اشا  از عالئم  یا با استفاده  یا کتبی  طور شفاهی خود به  با سخنان  ، هرکس قانون  این 2  در فصل  مندرج  هاي بینی بر پیش عالوه 

  قـوانین   براسـاس   وي  را در جراید منتشر کند، اقـدام   وارد آورد و آن  دروغین  اتهامات  دیگري  شخص  علیه  تصویري  هاي یا نشانه
هـزار   2حـداکثر    و پرداخـت   حـبس   سـال  و حداکثر یک  حبس  سال یک  حداقل  جرمی  چنین  شود و مجازات می تلقی  جرم  جاري
  .شود  محکوم  هزار روپیه 5  و پرداخت  حبس  تا دوسال  به  است  ممکن  تکرار جرم  هد بود و در صورتخوا  جریمه  روپیه

  

پیشنهاد کرد   کمیسیون  این. داد  ارائه  بهتان  با الیحۀ  در ارتباط  خود پیشنهادهایی 1984  سال  در گزارش  مطبوعات  دوم  کمیسیون
ادعـا    ناشري  چنانچه  فصل  این  براساس. شود  مورد اجرا گذاشته  در هند به 1952  سال  مصوب  انگلیس  افتراي  قانون  بند چهارم

،  اسـت   کـار بسـته    بـه   مطلبی  چنین  خود را در چاپ  دقت  و منتهاي  منتشرکرده  اساسی بی  مطالب  سوءنیت  داشتن  بدون  کند که
  علیـه  مـدعی   از سـوي   عـذرخواهی   قبـول   در صورت. بگیرد  خود را پس  اتهام  و با عذرخواهی  مناسب  اي گونه تواند به ناشر می
خـود    گنـاهی  بـی   اثبـات   براي  مدرکی  عنوان به  تواند از آن ، ناشر می خواهی رد معذرت  در صورت. خواهد شد  متوقف  دادرسی
  خود، نسـبت   افتراآمیز ادعاي  از ماهیت  اطالع  محض به  هکند ک  خود ثابت  گناهی بی  بر اثبات عالوه  بر آنکه  کند، مشروط  استفاده

  . است  کرده  اقدام  آن  جبران  به
  :کند می  حکم  چنین  انگلیس  افتراي  قانون  بند ششم   
را   نظر منصـفانه تعبیر اظهار  توان باشد نمی  نیز ابراز عقیده  و بخشی  حقیقت  حاوي  از آن  بخشی  که  ایراد افترا و تهمت  در هرگونه 

  این  و افترا قلمداد شده  تهمت  منزلۀ  به  که  وارده  و در اتهامات  بناشده  مسلم  حقایق  براساس  اظهارنظر صادقانه  ، چون دانست  منتفی
  . مشهود است  حقایق

  

افترا در هنـد    قانون  را در تدوین  یسانگل  و افتراي  تهمت 1952  بند قانون  در این  مندرج  پیشنهاد کرد اصل  مطبوعات  کمیسیون
  .کنند  اقتباس

را نیز پیشنهاد   کفرآمیز و غیراخالقی  مطالب  به  مربوط  تبصرة  با حذف  انگلیس  و افتراي  تهمت  قانون 8بند   اقتباس  کمیسیون
  بـا انجـام    زمـان  هـم   کـه  درصورتی  انگلیس  محاکم  علنی  هاي دادرسی  جریان  و صادقانۀ  بند، انتشار دقیق  مفاد این  براساس. کرد

  . ، مجاز است نبودن  بر کفرآمیز و غیراخالقی  باشد، مشروط  دادرسی
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  یـا هـر دو مجـازات     جریمـه   یا پرداخـت   حبس  را حداکثر دوسال  مفتریان  هند مجازات  مطبوعات  کمیسیون  قانون 500بند 
زیـر    شرح  را به  ماده  این  خود اصالح  گزارش  ودومین در چهل  را که  حقوقی  کمیسیون پیشنهاد  کمیسیون  این.  است  کرده  تعیین

یا هر دو مـورد    جریمه  یا پرداخت  حبس  دوسال  کند حداکثر به  را بدنام  فرد دیگري  هر کس) 1: کرد  بود تصویب خواستار شده
  مجـرم   کردن محکوم  ضمن  باشد، دادگاه  گرفته  صورت  در روزنامه  رجبا د  اتهام  که  در مواردي) 2خواهد شد؛   محکوم  مجازات

و انتشـار    چاپ  هزینۀ) 3و منتشر شود؛   چاپ  در روزنامه  از آن  یا بخشی  طور کامل به  صادره  حکم  تواند دستور دهد تا متن می
  . است  دریافت  قابل  شده ترا محکومو اف  ایراد تهمت  به  که  از شخصی  جریمه  عنوان به  دادگاه  حکم  متن

  در هند اقتباس  اصالحاتی  ، با انجام1952  سال  مصوب  انگلیس  و افتراي  تهمت  پیشنهاد کرد مفاد قانون  مطبوعات  کمیسیون
وجود نـدارد و    در آن  ضدونقیضی  ندارد و نکات  توضیح  به  نیازي  که  است  موثق  اظهارات  به  مربوط  قانون  این  اول  بخش. شود

  قـانون   این  براساس  که  مواردي.  است  ضدونقیض  نکات  دارد و حاوي  توضیح  نیاز به  شود که می  مربوط  اظهاراتی  به  دوم  بخش
  صـادقانۀ و   دقیـق   انـد از گـزارش   ندارند عبارت  توضیح  به  نیازي  ضدونقیض  نکات  خاطر نداشتن و به  شده تلقی  موثق  اظهارات
  کـه   هایی دارد، سازمان  عضویت  هند در آن  که  المللی بین  هاي در سازمان  شده انجام  ، مباحث خارجی  کشورهاي  پارلمانی  مباحث
  اعـزام   در آن  شـرکت   بـراي   اي هنـد نماینـده    دولت  که  المللی بین  یا هر کنفرانس  شناخته  رسمیت  ها را به متحد آن  ملل  سازمان

  .دیگر  کشورهاي  قضایی  یا محاکم  المللی بین  ، یا هر دادگاه کرده
  ادعـاي   بر اثبات شود عالوه  محاکمه  دیگران  و افترا به  ایراد تهمت  اتهام  به  که  کرد آیا کسی  را بررسی  موضوع  این  کمیسیون

  است  کافی  واردآمده  اتهام  امروز هند صحت  قضایی  درنظام.  ا نهی  است  بوده  جامعه  به  خدمت  اش انگیزه  کند که  خود باید ثابت
  تنهـایی   بـه   اتهام  و صحت  حقیقت  بود که  عقیده  براین  کمیسیون. شود  معاف  از مجازات  است  ایراد افترا متهم  به  که  تا شخصی

.  است  قرار داشته  جامعه  منافع  در راستاي  وي  اقدام  کند که  ابتباید ث  متهم  ، بلکه نیست  کافی  از مجازات  متهم  کردن معاف  براي
  کامـل   دفـاع   منزلـۀ   بـه   بایـد همچنـان    حقیقت  صرف«:  است  نکرده  را توصیه  جاري  رویۀ  کنارنهادن  هرحال به  حقوقی  کمیسیون

  ».باشد
  صـورت   در دادگـاه   افترا باید با حضور مـتهم   پروندة  به  ، رسیدگی سوءنیت  مشهودبودن  کرد تنها در صورت  اعالم  کمیسیون

در   شـود کـه    اصـالح   اي گونـه  به 1973  مصوب  مطبوعات  کمیسیون  قانون 205  مادة  یک  پیشنهاد کرد تا تبصرة  کمیسیون. گیرد
  دنبـال   دادگـاه   در جلسـۀ   با حضور متهم  ، دادرسی سوءنیت  مشهود بودن  افترا تنها در صورت  واردآوردن  اتهام  به  جزایی  محاکم
  در دادگـاه   حضور وي  به  نیازي  است  ادواري  یا نشریه  روزنامه  سردبیر یا صاحب  متهم  که  ، در مواردي صورت در غیر این. شود

  تهمـت   در مظـان   کـه   کسـی   از سـوي   شـده   ارائه  پاسخ  از چاپ  عذر موجه  مقرر و بدون  زمان  در مدت  متهم  ، مگر آنکه نیست
در بنـد    را کـه   قاضی  وسیع  عمل  آزادي  و محدود کردن  قصد مداخله: تأکید کرد  حال درعین  کمیسیون. کند  خودداري  شده واقع
در هـر    توضیحات  اداي  را براي  نیاز، متهم  تا در صورت  است  داده  اجازه  قاضی  بند به  این. ، ندارد شده بینی پیش  قانون) 2( 205
  .فراخواند  دادگاه  به  دادرسی  از مراحل  یک

  انعکـاس   نحـو نادرسـتی    بـه   در روزنامـه   اش و نظریات  اعمال  را که  فردي  حق  کمیسیون  ، این پاسخگویی  حق  درخصوص
  ایـن   اروپـایی   از کشورهاي  در برخی.  تشناخ  رسمیت  به  روزنامه  همان  ستون  همان  خود از طریق  از موقعیت  دفاع  ، براي یافته
  بـه   بـا توجـه    رسـید کـه    نتیجـه   ایـن   بـه   کمیسـیون .  است  شده شناخته  رسمیت  به  قرار گرفته  اتهام  در مظان  که  کسی  براي  حق

بـا وجـود     کمیسـیون . شـود   تهداشـ  نگه  محفوظ  اتهامات  افراد به  پاسخگویی  حق  بهتر است  مفتري  علیه  دعوي  اقامۀ  دشواربودن
  حاوي  گزارش  که  فضایی  اندازة  و به  برجستگی  با همان  مورد اتهام  شخص  پاسخ  که  نیست  کرد نیازي  اعالم  حق  براین  تصریح

ید و نظـر سـردبیر   صـالحد   باید به  در روزنامه  فرد مورد اتهام  پاسخ  انعکاس  چگونگی. شود  چاپ  کرده اشغال  در روزنامه  اتهام
  :کرد  بیان  چنین  کمیسیون. واگذار شود  نشریه
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انتشـار    عـدم .  موضـوع   شدن و روشن  مردم  شدن از گمراه  از جلوگیري  است  عبارت  اتهامات  به  پاسخگویی  حق  از تضمین  هدف 
  دادگـاه   بـه   رسیدگی  را براي  تواند موضوع می  اممورد اته  تعبیر شود و شخص  روزنامه  گردانندگان  سوءنیت  به  است  ، ممکن پاسخ
  .کند  مطالبه  غرامت  خود از روزنامه  انتشار پاسخ  عدم  دهد و بابت  احاله

  

  : است  کرده  گیري نتیجه  خود چنین  در گزارش  کمیسیون
شـود و    شـناخته   رسـمیت   بایـد بـه    اتهـام   به  ییپاسخگو  حق  فعلی  شرایط  تحت  نگاري روزنامه  اخالق  به  با توجه  که  ما معتقدیم 

  چنـین   بـه   حاضـر نیـز رسـیدگی    درحال  شود که  احاله  مطبوعات  شوراي  ، به پاسخگویی  حق  گرفتن  نادیده  به  مربوط  هاي شکایت
  .دارد  را برعهده  شکایاتی

  

و   منظور کـرده   الیحه  را در این  کمیسیون  هاي از توصیه  شیتنها بخ  دولت  شود که می  مشخص  دولت  پیشنهادي  الیحۀ  با مطالعۀ
  کـه   اتهـامی   پیگـرد نبـودن    قابـل ) 1: اند از دو مورد عبارت  این.  است  کرده عمل  کمیسیون  هاي توصیه  برخالف  در دو مورد مهم

بـا    مـورد اتهـام    شـخص   پاسـخ   درج  درخصوص  است  افترا متهم  وارد آوردن  به  که  اي روزنامه  حق) 2محرز باشد؛   آن  صحت
  . است  اي حرفه  از اخالق  جزئی  که  موضوع  به  بخشیدن  و اهمیت  الزم  فضاي  در مورد اختصاص  صالحدید سردبیر نشریه

افتـرا را    یحۀ، ال اعتراض  نشانۀ  به  مخالف  جناح  اعضاي  از سوي  جلسه  ترك  درپی 1988  اوت 30هند در   نمایندگان  مجلس
بودنـد و ادعـا     ناروا معترض  اتهام از  ناشی  جرم  شدن تلقی  جنایی  به  مخالف  جناح  نمایندگان. کرد  تصویب  شفاهی  گیري با رأي

  کـرده   مرا تنظـی   اي الیحـه   چنـین   روست ها روبه با آن  که  ها و اتهاماتی رسوایی  بر انواع  گذاشتن  سرپوش  براي  دولت  داشتند که
  جنـاح   از سـوي   وارده  ، اتهامـات  داشـت   برعهـده   را در مجلـس   از الیحه  دفاع  وظیفۀ  وزیر کشور هند که  چیدامبارام.  پی.  است

  : کرد و گفت  را ناروا توصیف  مخالف
هـا ایجـاد    روزنامـه   بـراي   نها محدودیتیت  نه  مخالفان  ادعاي  و برخالف  شده تنظیم  فراوان  هاي و بررسی  از مطالعه  پس  الیحه  این 

  قـانون   موجود از سر راه  موانع  برداشتن  الیحه  این  هدف... . خواهد آورد  ارمغان  ها به آن  براي  تري بیش  آزادي  نخواهد کرد، بلکه
  حقایق  انعکاس  براي  مطبوعات  از حق  نجا  تا پاي  من.  است  بوده  سیاسی  مباحث  سطح  افراد و ارتقاي  از حیثیت  افترا و پاسداري

افتراآمیز   مطالب  اینکه بینجامد نه  حقایق  بازگویی  باید به  نگاران روزنامه  از سوي  شده  انجام  هاي و بررسی  تحقیق. کرد  خواهم  دفاع
  مندند کـه  بهره  هایی آزادي  نیز از همان  اتکشور، مطبوع  اساسی و قانون  مملکت  جاري  قوانین  براساس... . شود  عنوان  اساس و بی

  .خود باشند  هاي نوشته  دیگر مراقب  باید همانند شهروندان  دلیل همین برخوردارند و به  هند از آن  عادي  شهروندان
  

  افـراد بـه    کـردن  با مـتهم خود افتراآمیزند  خودي به  که  انتشار مطالبی«:  گفت  الیحه  این 3  فصل 13  از تبصرة  وزیر کشور در دفاع
  الیحـه   از مواد ایـن   از یکی  در دفاع  وي» .شود  وضع  قانونی  جرایمی  برخورد با چنین  دارد و باید براي  تفاوت  جنایت  ارتکاب

  : گفت  متهم  ادعا از سوي  اثبات  مسؤولیت  درخصوص
  مـتهم   خـالف   اعمـال   ارتکـاب   را به  دیگران  که  کسانی.  است  متهم  ادعا برعهدة  اثبات  شواهد، مسؤولیت  قانون 105بند   براساس 

با شمشـیر    مرگ  کشد باید خود را براي شمشیر می  دیگران  کشتن  براي  که  کسی. کنند  خود را ثابت  اظهارات  کنند باید صحت می
  .کند  آماده

  

  اینـدین بـا     همـراه   کـه  هنـدو     روزنامـۀ . رو شد هند روبه  کارعمومیاف  و رهبران  نگاران شدید روزنامه  مزبور با اعتراض  الیحۀ
  : خود نوشت  اول  صفحۀ  هاي از سرمقاله  بود در یکی  گرفته  را برعهده  الیحه  این  علیه  مبارزه  رهبري   اکسپرس
  دبلیـو .  دي.  ، اچ فیرفکس  ماجراي  چون  گیزيان بحث  در مورد مسائل  قانون  خالف  اقدامات  دقیق  و بررسی  تحقیق  جاي  به  دولت 

(HDW)کـرده   تالش  و سپس  کرده  در کشور معرفی  ثباتی ایجاد بی  براي  اي ها را توطئه افشاگري  ، ابتدا این و نظایر آن  ، بوفورس  
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خـود    هـایی  تالش  چنین. دهد  جلوه  ناهگ ، خود را بی مطبوعات  هاي از کمیسیون  یکی  توسط  فرمایشی  بررسی  یک  تا با انجام  است
  بـا اعتـراض    ، کـه  نماینـدگان   در مجلـس   الیحه  این  از تصویب  اگر هدف. وجود دارد  فراوانی  پردة  پشت  مسائل  دهد که می  نشان

  توهینی  در واقع  قدامیا  ها باشد، چنین افشاگري  موج  مهار کردن  براي  سیاسی  ضد حملۀ  ، یک گرفت  صورت  مخالف  شدید جناح
  . هند است  مردم  شعور و آگاهی  علیه

  

  : نوشتهندو     روزنامۀ
  تهمـت   موجود در زمینۀ  از قوانین  مراتب  به  ، مفاد آن الیحه  این  و نوین  خواهانه آزادي  ماهیت  درخصوص  دولت  ادعاي  برخالف 

  مرتکـب   کـه   شود و کسانی می  نامیده  جنایی  اتهام  که  پدیدآمده  از جرایم  جدیدي  ۀ، مقول الیحه  این  براساس.  و افترا شدیدتر است
  ایـن   براسـاس . خواهند شد  محکوم  حبس  ماه  سه  به  تکرار جرم  و در صورت  حبس  ماه یک  به  حداقل  شوند بار اول  جرمی  چنین
و   حـروف   بـا همـان    قـرار گرفتـه    اتهـام   در مظان  که  شخصی  پاسخ  چاپ  شرط  تنها به  روزنامه  کنندة سردبیر، ناشر یا چاپ  الیحه

  ایـن   به  با توجه. اند شده  معاف  دادرسی  ، از حضور در جلسات ایراد شده  اتهامات  آن  طی  که  با گزارشی  مساوي  فضاي  اختصاص
انتشار ندارد،   و ارزش  بوده  اساس بی  مورد اتهام  شخص  از سوي  هشد ارائه  پاسخ  دهد که  تشخیص  سردبیر روزنامه  ، چنانچه الیحه

  دروغـین   جـز انتشـار پاسـخ     اي ، چـاره  از حضور در دادگـاه   اجتناب  سردبیر براي. حاضر شود  از خود در محکمه  دفاع  باید براي
از   ، کاسـتن  اطالعات  آزادانۀ  مبادلۀ  تار گسترشکشور خواس  و افکارعمومی  ، روشنفکران مطبوعات  که درحالی. ندارد  متهم  شخص
  لـوایح   چنـین   بـا ارائـۀ    کشور هستند، دولت  از مسائل  آگاهی  براي  مردم  حق  محدودکنندة  و لغو قوانین  حکومت  پنهانکاري  میزان

و   مخالفـت   الیحه  دارند تابا این  وظیفه  خواه آزادي  هاي اقشار و گروه  و تمامی  است  روا داشته  مردم  در حق  بزرگی  ظلم  ارتجاعی
  .کنند  را محکوم  آن

  

  اظهـارات   بـا عنـوان    از آن  آنچـه   تعریـف   الیحـه   ایـن ) 1:  وارد دانست  الیحه  این  به  ایراد عمده  پنج   اکسپرس  ایندین   روزنامۀ
  کـه   اظهـارنظري   ، هرگونـه  آمـده   عمـل  افترا به  از واژة  که  جدیدي تعبیر  براساس.  است  داده  افراطی  شود، تعمیم افتراآمیز یاد می

،  تجـاري   هـاي  فعالیـت   بـه   رسـاندن   و آسـیب   شـخص   شـدن   و بدنام  تحقیر، سرافکندگی  موجب  یا غیرمستقیم  طور مستقیم به
  ایـن ) 3؛ ... اسـت   را تشـدید کـرده    جـرم   ایـن   مجازات  الیحه  این) 2شود؛  شود افترا قلمداد می  وي  شغلی  ، یا موقعیت اي حرفه
و   مطـرح  1982  بیهار در سـال   ایالت  مطبوعات  در الیحۀ  را که "آور و شرم  کامالً ضد اخالقی"  هاي نوشته  به  مواد مربوط  الیحه

  الیحـه   ایـن   براسـاس ) 4؛  است  هداد  در خود جاي  مرکزي  مورد استناد دولت  قانون  بود در قالب  شده  مواجه  همگان  با اعتراض
توانـد   ، مـی  محاکمه  داشتن نگه  محرمانه  براي  عمل  بر آزادي عالوه  و دادگاه  خواهد گرفت  صورت  جنایی  هاي در دادگاه  دادرسی
فـرد    کشور را که  راینب  حاکم  حقوقی  اصل  ترین مهم  الیحه  این) 5کند؛   مبادرت  حکم  صدور سریع  به  قضایی  تشریفات  با ترك
نـاگزیر    مـتهم   شـخص   الیحـه   ایـن   براساس.  است  کند، زیرپا گذاشته قلمداد می  گناه بی  نشده شناخته  مجرم  که  را تا زمانی  متهم
  .کند  خود را ثابت  گناهی بی  است

  : نوشت  الیحه  در مورد این  شوریه  آرون
  ، سـازمان  کشور خـارجی   یک  پارلمانی  مباحث  اگر شخصی  آن  براساس  چون.  تر است افراطی  از سایر مواد آن  الیحه  این 13بند  

  گـرفتن   یـا نادیـده    ، خبرِ نقض صداقت  را انتشار دهد و در منتهاي  داوري  یا دیوان  ، کمیته ، کمیسیون قضایی  یا محاکمۀ  المللی بین
. شـود   و مجـازات   محاکمـه   مطالب  گونه این  خاطر نقل به  است  کند، ممکن  ناً نقلرا عی  هر شخصی  از سوي  قانونی  هاي مسؤولیت

کند، خـود را    خود نقل  را عیناً در نشریۀ  افراد پلیس  توسط  زندانیان  در مورد شکنجۀ  الملل عفو بین  سازمان  گزارش  مثالً اگر کسی
  سوئیس  یا دادگاه  یا انگلیس  سوئد، آلمان  در مجلس  آمده  عمل به  هاراتاظ  نقل  در صورت. دهد قرار می  خطر مجازات  در معرض

  .خواهد بود  حتمی  لند، خطر مجازات دبلیو یا وِست.  دي.  ،  اچ از بوفورس  فرد هندي  یک  از سوي  رشوه  در مورد دریافت
  : است  اظهارنظر کرده  چنین  الیحه  این  هند دربارة  نگاران از روزنامه  یکی   
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  اي در دوره. شـود   و افترا کنار گذاشته  تهمت  قانون  جزایی  هاي تا جنبه  است  شده  تالش  دموکراتیک  اخیر در جوامع  هاي در سال 
  دهنـد بـه   مـی   هـا تـرجیح   ، حکومـت  است  شده تضمین  یکدیگر در قانون  موازات  به  بیان  از آزادي  و دفاع  از حیثیت  دفاع  حق  که

خـود    دعاوي  مدنی  هاي در دادگاه  دهند تا طرفین می  اجازه  نپردازند، بلکه  و افترا قرار گرفته  تهمت  در مظان  که  از کسی  جانبداري
  بـه   نـدرت  بـه   شـده  حفـظ   قانون  هاي در کتاب  و افترا همچنان  تهمت  به  مربوط  جزایی  قوانین  که  در مواردي  حتی. دهند  را فیصله

  .شود استناد می  قوانین  گونه این
  

  :نویسد خود می  بحث  در دنبالۀ  مقاله  این  نویسندة
پیگـرد    افتـرا و قابـل    واژة  معنی  با تعمیم  الیحه  این. دارد  مغایرت  و آزادي  دموکراسی  سمت  به  جامعه  کلی  افترا با گرایش  الیحۀ 

،  دادرسـی   جریـان   ها و تسـهیل  و با تشدید مجازات) دارد  همراه  به  حبس  مجازات  که(افترا  و اسناد  گونه دشنام  هاي نوشته  دانستن
  .قرار گیرد  مخاطره  در معرض  از پیش  بیش  بیان  آزادي  شود تا حق می  سبب

  

  علیـه   جانبـه   و همه  بزرگ  ریبیرا ف  الیحه  این  اي وکنار کشور با صدور بیانیه هند در گوشه  سرشناس  نگاران و روزنامه  سردبیران
  :اظهار داشتند  کردند و چنین  توصیف  جامعه

  حقوقی  کمیسیون  از حمایت  ادعا کند که  دروغ  کند و به  را مجاب  مجلس  نمایندگان  توانسته  که  است  زیرکانه  قدري به  نیرنگ  این 
از   ناشـی   خاطر فشارهاي به  که  است  مستأصل  دولتی  نومیدانۀ  اقدام  یحهال  این.  برخوردار است  مطبوعات  دوم  و کمیسیون  مجلس
  .نیاز دارد  کاري پنهان  خود، به  قانون  خالف  اقدامات

  

  :افزاید می  بیانیه
فسـاد و    زمینـۀ  هـا در  آن  گناهکـاربودن   که  است  افرادي  کردن  و محکوم  از معرفی  و مردم  مطبوعات  ، بازداشتن الیحه  این  هدف 

  نیسـت   پذیرفته  وجه هیچ به  آزاد و دموکراتیک  در جوامع  تدابیر اهریمنی  اتخاذ چنین.  است  محرز شده  قانون  خالف  دیگر اقدامات
  .شود  و باید کنار گذاشته

  

  ، در اغلـب  آن  اعتقاد امضـاکنندگان   ، زیرا به است  مورد انتقاد قرار گرفته  مفتري  ادعا از سوي  اثبات  به  مربوط  ، مادة بیانیه  در این
   ادعاها مقدور نیست  موارد اثبات

فاسد   رسمی  مقام  نفوذ یک  اعمال  آن  موضوع  برخورد کند که  دولتی  پروندة  یک  به  تصادف  برحسب  خبرنگاري  است مثالً ممکن 
. پـردازد  مـی   مسأله  این  دربارة  مطالب  نوشتن  به  از حقیقت  آگاهی  مینانبا اط  خبرنگاري  چنین. باشد  مشکوك  معاملۀ  یک  در انجام

  این  اثبات  مورد نیاز براي  مدارك  از ارائۀ  برخوردار است  از آن  که  امتیازاتی  به  با توسل  که  است  در نزد دولت  وي  اما شاهد ادعاي
  .در آورد  رنگار سر از زندانخب  شود که می  این  نتیجه. کند می  ادعا خودداري

  

  : است  آمده  چنین  بیانیه  در این
را   کرد و مـردم   مبارزه  آن  علیه  و دندان  اند و باید با چنگ کرده  اند تنظیم سوءنیت  داراي  که  و کسانی  مزبور را افراد مغرض  الیحۀ 

  .کرد  آگاه  ناگوار آن  از مقاصد سوء و پیامدهاي
  

کننـد،    تبـدیل   قـانون   را به  آن  الیحه  این  قرار بود با تصویب  هند  که  سناي  مجلس  اعضاي  به  اي هند در نامه  بیرانسرد  اتحادیۀ
  :کرد  خاطرنشان

قرار   مورد اعتراض  شدت   با این  اي الیحه  هند  هیچ  مجلس  در تاریخ  که  انداخته  راه  در کشور به  اي گسترده  اعتراض  چنان  الیحه 
و   کلی  محتواي. هستند  خواستار لغو آن  حاکم  طرفدار حزب  نگاران روزنامه  از جمله  نگاران از روزنامه  وسیعی  طیف.  است  نگرفته
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  تعمـیم   چنـان را   واژه  ایـن   ، معنی افترا و اتهام  مهارکردن  بهانۀ  ، به الیحه  این. دارد  مغایرت  دموکراتیک  و موازین  با اصول  مواد آن
را   کشور آن  اساسی قانون  که  بیان  آزادي  با اصل  دلیل همین کند و به می  کشور محروم  از مسائل  آگاهی  را از حق  مردم  که  است  داده

  .دارد  مغایرت  کرده تضمین
  

  : است  سنا آمده  مجلس  به  سردبیران  اتحادیه  در نامۀ
  آوري شرم  ، رویۀ الیحه  اما این. شود  ثابت  آن  خالف  ، مگر آنکه شده افراد گذاشته  گناهی و بی  ائتبر بر  ، فرض قانون  در حکومت 

  ایراد افتـرا محاکمـه    اتهام  به  که  ، خبرنگاري است  سپرده  مجرمیت  اصل  خود را به  جاي  برائت  اصل  در آن  که  است  کرده  را ابداع
  بیـان   بـه . نـدارد   مفتري  بودن مجرم  اثبات  به  نیازي  افترا قرارگرفته  در مظان  که  کند و شخصی  را اثبات خود  گناهی شود باید بی می

  کـه   نگـار اسـت   روزنامـه   و وظیفـۀ   است  اساس و بی  ساختگی  است  نگار نوشته روزنامه  یک  تواند ادعا کند آنچه می  دیگر، هرکس
  که  اطالعات  گردآوري  براي  مطبوعات  درها بر روي  ، تقریباً تمامی الیحه  این  تصویب  در صورت. کند  خود را ثابت  نوشتۀ  صحت
خواهـد    افراد فاسد و شـریر کمـک    ماندن  مصون  به  تصویب  در صورت  الیحه  این. خواهدشد  بسته  است  جامعه  به  خدمت  الزمۀ

  .خواهند شد  کنند مجازات می  مبارزه  جامعه  حال به  افراد مخل  گونه این  علیه  صادقانه  که  نگارانی روزنامه  کرد و در عوض
  

  : نوشت  نگاري روزنامه  حرفۀ  کسوتان از پیش  یکی  به  خطاب  اي نهرو در نامه  جواهر لعل  پیش  سال پنجاه
و ستمگر نیز   خودکامه  زمامداران  حتی. بنویسند  یمدار  ما دوست  مجاز باشند تا هر آنچه  مطبوعات  که  نیست  این  مطبوعات  آزادي 

  میل  مخالف  آنچه  دهیم اجازه  که  خواهندیافت  تحقق  زمانی  مطبوعات  و آزادي  مدنی  هاي آزادي. ندارند  مخالفتی  آزادي  گونه با این
ما   زعم به  خود را که  هاي و دیدگاه  تا نظریات  دهیم  ازهاج  مردم  و به  دهیم  نشان  خویشتنداري  شود، در برابر انتقادات  نوشته  ماست

ارزشـمندتر و    منـافع   گـرفتن   و نادیـده   زودگـذر و مـوقتی    امتیازات  به  یافتن دست  براي  تالش. ابراز کنند  ماست  هاي مغایر آرمان
  . است  خطرناك  همیشه  نهایی  اهداف

  

  : هند، گفت  هاي روزنامه  انجمن  مطبوعات  آزادي  کمیتۀ  ، رئیس ایرانی. آر.  سی
  حقوقی  و اصول  شهروندان  تمامی  هاي آزادي  اساس  که  کشور است  استقالل  از زمان  مطبوعات  علیه  تهاجم  شدیدترین  الیحه  این 

را از   نیز منجـر نشـود، آن    پژوهشی  گارين روزنامه  نابودي  اگر به  حتی  الیحه  این.  است  قرار داده  را هدف  اساسی در قانون  مندرج
وپـر خـود قـرار خواهـد داد و      و زیـر بـال    حمایـت   گذارند تحت کشور را زیرپا می  قوانین  را که  و کسانی  خواهد انداخت  رونق
  .بدانند  کشور خود را باالتر از قانون  خواهدشد تا زمامداران سبب

  

هـا و   چاپخانـه   و کارکنـان   ، کـارگران  نگـاران  ، روزنامـه  مطبوعـات   صـنعت   اندرکاران دست  تمامی 1988  سپتامبر سال  روز پنجم
  گردهمـایی   در این  کنندگان اجتماع. کردند  نو اجتماع دهلی  قایقرانی  در باشگاه  الیحه  این  به  اعتراض  نشانۀ  به  مطبوعات  صاحبان
در   الیحـه   این  مخالفان. خواهند داد  خود ادامه  مبارزة  نگیرد به  مزبور را پس  حۀالی  دولت  که  کردند تا زمانی  آمیز اعالم اعتراض
  :کردند  صادر شد اعالم  گردهمایی  در پایان  که  اي قطعنامه

  خـواهیم ن  سـاکت   مطبوعات  آزادي  کرد و در برابرتهدید علیه  نخواهیم  ما مصالحه  وکنار کشور بدانند که در گوشه  مردم  باید همۀ 
  داریـم  مـی   ما اعالم. کند  ما را سلب  اساسی  هاي و آزادي  تواند حقوق هر چند باالتر نمی  و مقامی  سمت  در هیچ  کس هیچ.  نشست

  .کرد  خواهیم  ، مبارزه در آینده  و چه  در حال  ، چه بیان  آزادي  علیه  تهاجم  در برابر هرگونه  تمام  با قدرت  که
  

  : آمیز نوشت اعتراض  اجتماع  این  در تشریح  سرشناس  نگاران وزنامهاز ر  یکی   
  شـعلۀ   از میـدان   افترا کـه   الیحۀ  آمیز علیه اعتراض  در راهپیمایی. ساز بود سرنوشت  هند روزي  مطبوعات  سپتامبر براي  روز پنجم 

  نگـاران  روزنامه  ترین درآمد سرشناس  عظیمی  اجتماع  صورت به  قایقرانی  نو آغاز شد و در باشگاه هند در دهلی  در دروازة  جاویدان
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،  ، سـردبیران   اکسـپرس   اینـدین   پـرواي  امتیـاز بـی    گوئنکـا صـاحب    رامانـات   رهبري  به  مطبوعات  صاحبان. داشتند  کشور شرکت
  یـک . کردنـد   شرکت  چهار کیلومتري  اهپیماییر  در این  سوزان  در زیر آفتاب  مطبوعات  تحریریۀ  ، اعضاي ، خبرنگاران نویسان مقاله

  ». است  جداً دیدنی  جمعیت  ها در انبوه روزنامه  صاحبان  شدن گم«:  گفت  با شادمانی  همکار قدیمی
  

  بسپتامبر را در سراسر کشور روز اعتصـا   روز هفتم  الیحه  این  به  اعتراض  نشانۀ  کشور به  این  هاي هند و خبرگزاري  مطبوعات
  .کردند  اعالم  روزه یک

مـا از  «:  گفـت   راجیوگانـدي . بـود   ، ابـراز شـگفتی   الیحـه   ایـن   ها علیـه  اعتراض  درپی پی  موج  وزیر در مقابل نخست  واکنش
ـ » . داریـم  برمـی   گـام   درسـت   در راه  کـه   داریـم   کامل  ما اطمینان. کنند  را مطالعه  تا الیحه  خواهیم می  مطبوعات در   ديراجیوگان
  خود را ارائـه   باید پیشنهادهاي  مطبوعات. متقاعد کنند  الیحه  این  بودن  ارزش بی  باید مرا به  مطبوعات«:  دیگر گفت  هاي مناسبت

  ».دهند
واهـد  نخ  سنا تسلیم  مجلس  به  تصویب  افترا را براي  الیحۀ  بود دولت کرده  سپتامبر اعالم  در روز چهارم  ، راجیوگاندي اگرچه

از   آگـاهی   بـراي . دهنـد   خـود را ارائـه    پیشـنهادهاي   الیحه  این  تغییر و اصالح  براي  کرد که  دعوت  و مردم  کرد و از مطبوعات
. شـد   تشـکیل   کابینـه   از وزیـران   تن از پنج  مرکب  اي ویژه  ، کمیسیون الیحه  این  دربارة  و مطبوعات  مردم  و پیشنهادهاي  نظریات

از   کـرد قبـل    اعـالم   پیشـنهاد راجیوگانـدي    به  کرد در پاسخ می  را رهبري  الیحه  این  علیه  مبارزه  که   مطبوعات  هماهنگی  کمیتۀ
  : نوشت  درخواست  در تأیید اینهندو     روزنامۀ. بگیرد  مزبور را پس  باید الیحه  وشنود، دولت گفت  هرگونه

  مردم  خواهی آزادي  و حس  مطبوعات  علیه  اهانتی  افترا در واقع  تغییر قانون  براي  الیحه  کنندگان تدوین  و شریرانۀ  مذبوحانه  تالش 
خـود را اجـرا     هاي دهند و توطئه  را فریب  مردم  تمهیدات  گونه توانند با این اند می تصور کرده  آن  طراحان  شود، چون می  محسوب

افتـرا    تشـدید قـانون    بهانـۀ   به  را که  مطبوعات  آزادي  علیه  توطئه  مقاالتی  معتبر کشور با نوشتن  ها و نشریات روزنامه  تمامی. کنند
  بـین   و مـبهم   وشـنود فـردي   گفـت   نـوع  هـیچ   کنونی  ، در مرحلۀ موضوع  اهمیت  به  باتوجه... . اند کرده  محکوم  است  گرفته صورت
  دربـارة   ، بحـث  آور اسـت  و زیـان   نـامطلوب   الیحـه   ایـن   کلی  فلسفۀ  جا که از آن.  تنخواهد گرف  صورت  و دولت  نگاران روزنامه
  بـراي   راه  تـرین  و عاقالنـه   بهتـرین ...  مـورد اسـت   کـامالً بـی    از مفـاد آن   برخـی   و اصالح  تعدیل  براي  راهی  و یافتن  آن  جزئیات
  . است  ولتد  از سوي  آن  گرفتن پس  الیحه  از شر این  شدن خالص

  

  : نوشت  چنین   اکسپرس  ایندین   در روزنامۀ  اي مقاله  طی  شوریه  آرون   
اگر . بازدارد  از حرکت  افتاده  راه  به  ابلهانه  الیحۀ  این  علیه  را که  کند تا جنبشی می  تالش  ، بلکه وشنود نیست خواستار گفت  دولت 

و   قوت  کند، حفظ  خود جلب  سمت  به  الیحه  این  اصالح  وشنود دربارة گفت  انجام  را براي  نگاران از روزنامه  بتواند گروهی  دولت
  بـراي   مـوردي : باشـد   بایـد ایـن    پیشـنهاد دولـت    بـه   پاسخ  دلیل همین به. دشوار خواهد شد  الیحه  این  علیه  اعتراض  شور و شوق

  .بگیرید  را پس  الیحه. وشنود وجود ندارد گفت
  

سپتامبر   در روز نهم  راجیوگاندي. اصرار ورزید  مطبوعات  آزادي  داد و بر اعتقاد خود به  ادامه  الیحه  از این  دفاع  وزیر به ستنخ
  : گفت  نو چنین در دهلی هرالد   نشنال   انتشار روزنامۀ  سال  پنجاهمین  مناسبت  به  سخنانی  طی

  قانون  خالف  بر اقدامات مبنی  شدیدي  اتهامات.  است  افتراآمیز دچار نقص  راد در برابر اظهاراتاف  از حیثیت  دفاع  ما در زمینۀ  نظام 
.  گیر اسـت  و وقت  از حد طوالنی  بیش  اتهامات  گونه این  پیگیري  براي  قضایی  تشریفات. شود کشور وارد می  بلندپایۀ  مقامات  علیه

  بـه   بابـت   از این  جامعه  شود و منافع دار می ناروا عمیقاً لکه  هاي تهمت  دلیل افراد به  حیثیت ، قضایی  در محاکم  قضیه  شدن تا روشن
یا :  نیست  خارج  از دو حال  مسأله  مواردي  در چنین. شود  تر روشن سریع  باید هرچه  اتهامات  گونه این  و سقم  صحت. افتد خطر می
  اتهـام   بـودن  دروغ  خود را بپذیرد، یا اینکـه   خالف  اقدام  باید پیامدهاي  صورت  در آن  که دارد  صحت  شخص  علیه  وارده  اتهامات
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  اسـت   مهـم   نیسـتند، آنچـه    مهم  و اشخاص  مورد اسامی  در این. شود  باید مجازات  قانون  براساس  مفتري  شود و شخص می  ثابت
  . است  عدالت  در اجراي  قضایی  و تشریفات  قانون  کارایی

  

و   صـرفاً از سـوءتفاهم    نارضـایتی   اعتقـاد مـا ایـن     بـه . هستند  ناراضی  کشور از دولت  اکثر نشریات  امروزه«:  گفت  راجیوگاندي
  توانند از طریق اند نمی ناروا شده  و افتراي  تهمت  قربانی  که  کسانی. گیرد می  ما سرچشمه  ها و اهداف از انگیزه  نادرست  برداشت

  طـول   سـال  ده  کـرد کـه    اشـاره   مـوردي   خود به  ادعاي  اثبات  براي  گاندي» .کنند  حق  احقاق  قضایی  و محاکم  مطبوعات  رايشو
را منتشـر کردنـد امـا      دادگـاه   از سـوي   صـادره   حکـم   متن  مطبوعات  گفت  گاندي. صادر کند  رأي  در مورد آن  کشید تا دادگاه

  : خود گفت  سخنان  در ادامۀ  گاندي. بود بازگو نکردند  منجر شده  صدور حکم  به  را که  شکایتی  قۀو ساب  علت  وجه هیچ به
  پوشـی  و پـرده   رازداري  نوع شود هیچ ادعا می  آنچه  در ما ایجاد نکرد و برخالف  وجدانی  عذاب  نوع هیچ  مسائل  گونه این  مشاهدة 

  نظـم   دارنـد، امـا نارسـایی    بـر مـی    گام  درست  در جهت  کشور در مجموع  مطبوعات  که  داشت  باید توجه.  است  نبوده  نیز در بین
  . است  را پدید آورده  مشکالتی  قانون  قاطعیت  کشور و عدم  حقوقی

  

  : گفت  گاندي
و افترا،   خود در برابرتهمت  ز حیثیتا  پاسداري  جهت  قانون  به  توسل  افراد براي  و آزادي  مطبوعات  آزادي  بین  ایجاد توازن  براي 

بسیار   در مواقعی  موجود، که  هاي انگاري سهل  رغم کشور به  قضایی  و دستگاه  اداري  ، تشکیالت دولت.  پرداخت  جویی چاره  باید به
  ارتقاي  نیز باید براي  مطبوعات  حتی. کنند  تالش  قانون  خالف  اقدام  از هرگونه  جلوگیري  اند، باید براي اغماض  و غیرقابل  فاحش
  ندارند و ممکن  با سایر افراد جامعه  اند و تفاوتی همانند ما انسان  نگاران روزنامه. کنند  تالش  درونی  اصالح  مکانیسم  و ابداع  کیفی
در   دقتـی  و بـی   اشـتباه . د داردوجـو   تقوا و پرهیزگـاري   براي  کوچکی  جاي  هرکس  در ذات. شوند  ها دچار اشتباه همانند آن  است

  نیـز اشـتباه    مطبوعـات . کند می  اشتباه  دولت. مبرا نیستند  از اشتباه  نیز همانند حکومت  و مطبوعات  است  فراوان  عملکرد حکومت
  گـاهی   اسـت   ممکـن . پیـدا کنـد    راه  حکومتی  در دستگاه  گاهی  است  ممکن  و نادرستی  صداقت  عدم  کرد که  باید اذعان. کنند می

مانـد،   مـی   خـود ناکـام    رسـالت   در انجـام   حکومت  درونی  اصالح  مکانیسم  که  در مواقعی. شوند  پدیده  نیز دچار همین  مطبوعات
از   مطبوعـات   درونی  اصالح  مکانیسم  که  در مواقعی. شوند  وارد عمل  حکومت  مسیر حرکت  اصالح  دارند براي  وظیفه  مطبوعات

  .کند  اقدام  مطبوعات  از انحراف  جلوگیري  دارد براي  وظیفه  ماند، قانون باز می  رکتح
  

. و پیشنهادها ابراز کرد  نظریات  شنیدن  خود را براي  شد و آمادگی  الیحه  این  وشنود دربارة وزیر بار دیگر خواستار گفت نخست
خود   بار دیگر اعتقاد راسخ  وي» . دهند بشنویم می  ما را گوش  سخنان  را که  کسانی  هاي تا حرف  ایم ما آماده«:  گفت  راجیوگاندي

  : آزاد مورد تأکید قرار داد و گفت  را بر وجود مطبوعات
.  کنـیم  یم  ها استقبال از آن  ، بلکه نداریم  ناخوشایند هراس  ما از اظهارنظرهاي.  کنیم می  استقبال  از آن  ، بلکه هراسیم ما از انتقاد نمی 

  بـه   کـه   و بررسی  تحقیق  ما از هرگونه.  کنیم می  استقبال  خالف  در مورد اقدامات  حقایق  از افشاي  ، بلکه ترسیم نمی  ما از افشاگري
  اسـی دموکر  ، چـون  کنـیم  مـی   استقبال  و افشاگري  ما از انتقاد و اظهارنظر و تحقیق.  کنیم می کند استقبال  کمک  حقیقت  شدن روشن
در   کـه   خطاها و اشتباهاتی  ، بازگویی در مسیر درست  حکومت  کشتی  هدایت  براي  دیگري  مکانیسم  به  غیر از خود دولت  به  سالم

  .ها نیاز دارد افراد و سازمان  خالف  اقدامات  و افشاي  است  داده  ها روي ها و سیاست برنامه  اجراي
  

  : گفت  گاندي
  مقـدس   از اصـول   یکـی   مطبوعـات   مـا آزادي   بـراي .  اسـت   حیـاتی   ضرورتی  هند نوین  بناي  براي  مطبوعات  ادياعتقاد ما آز  به 

کشور وجود   موجودیت  ادامۀ  ها براي و آن  هند است  مردم  مبارزة  سال چهل  آزاد حاصل  شود، مطبوعات می  محسوب  اساسی قانون
  . استناپذیر  اجتناب  آزاد امري  مطبوعات
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  الیحـۀ   علیـه   کـرد و مبـارزه    وشنود خودداري گفت  انجام  وزیر براي نخست  درخواست  به  مثبت  پاسخ  از دادن  مطبوعات  جامعۀ

در   را کـه   مطبوعـاتی   هاي کنفرانس  و جلسات  کرده  خود نصب  سینۀ  به  سیاه  نوارهاي  خبرنگاران.  یافت  ادامه  تمام  افترا با شدت
  نشـانۀ   دادنـد بـه   مزبـور نمـی    الیحـۀ   گـرفتن  پـس   به  مربوط  سؤاالت  به  روشنی  پاسخ  کنگره  حزب  و رهبران  دولتی  مقامات  آن

  و متوسـط   کوچـک   هـاي  روزنامه  سراسري  فدراسیون"هند و   هاي روزنامه  سردبیران  سراسري  کنفراس. کردند می  ترك  اعتراض
  دولتـی   کمیسـیون   بـا اعضـاي    مالقات  براي  نمایندگانی  که  (All Ingia Small and Medium Newspapers Federation) "هند

  ایرانـی . آر.  سـی . بگیـرد  را پـس   الیحـه   ، ایـن  وشنود با مطبوعات از آغاز گفت  هند خواستند تا قبل  بودند از دولت  کرده انتخاب
  : گفت   استیتسمن  نشریۀ  ؤولو مدیر مس  مطبوعات  هماهنگی  ملی  کمیتۀ  رئیس

  شـده  نوشـته   الیحه  این  علیه  که  شماري بی  مطالب  به  توجهی  ، زیرا وي مورد است وشنود بی گفت  انجام  وزیر براي پیشنهاد نخست 
  . گرفت می  صورت  الیحه  از تنظیم  باید قبل  دموکراتیک  روش  وشنود به گفت  انجام. ندارد

  

افتـرا    قـانون   و انسجام  تقویت  در جهت  وشنود واقعی گفت  از هرگونه  استقبال  کرد ضمن  هند اعالم  مطبوعات  انسردبیر  انجمن
  وشنود سـازنده  گفت  براي  مناسبی  تواند چارچوب نمی  دموکراتیک  با اصول  مغایرت  دلیل افترا به  فعلی  الیحۀ  که  باوراست  براین
  .باشد

  فـدرال   دادگاه  پیشین  قضات  ، از جمله برجسته  حقوقدانان  که  در سراسر کشور و انتقادهایی  الیحه  با این شدید  هاي مخالفت
  در مجلـس   آن  تصـویب   در پیگیـري   تـدریج  به  آوردند، دولت  عمل به  الیحه  از این  حاکم  حزب  هاي تر شخصیت مهم  و از همه
  توسـط   کمیسـیون   دریافـت   به  مربوط  هاي با افشاگري  الیحه  این  ارائۀ  شدن  زمان هم  یساننو از مقاله  یکی. تردید شد  دستخوش

  تـر بـه   بـیش   سـوءظن   بـراي   دیگري  و سایر قراردادها را عامل  تسلیحاتی  خریدهاي  کشور بابت  کادر رهبري  به  نزدیک  مقامات
  : اظهار داشتکرد و   توصیف  الیحه  این  در تنظیم  دولت  انگیزة

  همزمانی  دلیل ، به خواري رشوه  دربارة  مطبوعات  تر از سوي بیش  هاي از افشاگري  جلوگیري  براي  الیحه  این  هدف  دربارة  سوءظن 
  . یافت  ها شدت افشاگري  با موج  آن  ارائۀ

  

  جامعـۀ   هاي و نگرانی  الیحه  از این  سوء ناشی  دهايو پیام  نادرست  هاي برداشت  دلیل کرد به  اعالم  سپتامبر راجیوگاندي 22روز 
  : گفت  خود چنین  وزیر در بیانیۀ نخست. گیرد می  افترا را پس  ، الیحه و مردم  مطبوعات
  کـه   اسـت   از کسانی  حیثیت  موقع به  افتراآمیز و اعادة  ها و اقدامات و نوشته  از افراد در برابر اظهارات  حمایت  الیحه  از این  هدف 

  در الیحـه   کـه   گونه افترا، آن.  است  از مواد آن  برخی  افترا و تعدیل  موجود دربارة  قانون  به  بخشیدن نظم  از آن  هدف. اند شده  بدنام
در   کـه   فـردي و   مفتري  افراد، بین  بین  است  موضوعی  باشد، بلکه  مربوط  و مطبوعات  حکومت  به  که  نیست  اي مسأله  شده تعریف
  مطبوعـات . برقرار کند  و وفاق  آشتی  دیگران  بیان آزادي  افراد و حق  حقوق  کند تا بین می  تالش  الیحه.  است  افترا قرار گرفته  مظان

  ود خارجیتواند وج نمی  و دموکراسی  آزادي  مطبوعات  بدون.  هند است  دموکراتیک  جامعۀ  و پویایی  ناپذیر توان آزاد جزو جدایی
را   میـراث   مـا ایـن  .  اسـت   کشـور تبلوریافتـه    ایـن   هنـد در مطبوعـات    ملـت   بخش آزادي  فناناپذیر مبارزة  هاي ارزش. باشد  داشته
  قصد محدودکردن  وجه هیچ ما به.  ناپذیر است و خدشه  کامل  مطبوعات  آزادي  و تعهد ما به  پایبندي. شمرد و خواهیم  شمرده محترم

  موضوع  که  است  مسأله  همین.  است  مقدس  مطبوعات  آزادي  اندازة  افراد نیز به  و حقوق  آزادي.  را نداریم   مطبوعات  آزادي  ۀدامن
  در چـارچوب   معضـل   ایـن   حـل   در جهـت   اسـت   تالشـی   مجلـس   به  تقدیمی  الیحۀ.  است  و حاد کرده  حد جدي افترا را تا این

  هـا را درك  نگرانـی   گونـه  مـا ایـن  .  اسـت   آمـده  پیش  ناخوشایندي  ها و مسائل ، سوءتفاهم باوجوداین. کشور  انینو قو  اساسی قانون
گذاشـتند   مـی   عقاید احتـرام   آزادانۀ  بیان  به  پیوسته  که  نهرو و ایندیرا گاندي  ، جواهر لعل مهاتما گاندي  چون  ما از کسانی.  کنیم می

  مثبت  پیشنهاد ما پاسخ  ها و افراد به از سازمان  برخی.  را پیشنهاد کردیم  قید و شرط  وشنود بدون گفت  دلیل همین به.  گیریم می  الهام
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  چنـین   تسـهیل   بـراي . دارد  ضـرورت   زمینـه   در ایـن   ملی  در سطح  تري تر و گسترده جامع  هاي بحث  کنیم می  اما احساس. اند داده
افترا   اما مسألۀ.  نظر کنیم صرف  قانون  افترا به  الیحۀ  از تبدیل  گرفتیم  کشور تصمیم  و میراث  سنن  حفظ  و در راستاي  وشنودي گفت

  دربارة  ملی  در بحث  جمعی  هاي و رسانه  ، حقوقدانان موضوع  این  مند به عالقه  شهروندان  امیدواریم  صمیمانه.  است  مفتوح  همچنان
  در فضـایی   وشـنود ملـی   پیشـبرد گفـت    را براي  مناسبی  نیاز تشکیالت  و در صورت  در آینده  است  ممکن  دولت. کنند  شرکت  آن

  .خواهد کرد  کشور کمک  هاي نهادي  تقویت  به  ملی  بر تفاهم مبتنی  حل راه. ایجاد کند  و همکاري  از تفاهم  آکنده
  

  رغـم  هنـد بـه    مطبوعـات .  یافـت  خاتمـه   انکارناپـذیر مطبوعـات    بـا پیـروزي    عاتو مطبو  دولت  بین  مبارزه  ماه ، یک ترتیب این به
انۀ  فراوان  هاي تالش کامـل   گـرفتن   چیز جز پـس  هیچ  کردند به  اعالم  و دلیرانه  ماجرا، سرسختانه  وفصل حل  براي  دولت  و مجد  
کنـد،   مـی   حمایـت   معمـوالً از دولـت    کـه   اي ، نشریهتایمز   انهندوست  دوآ، سردبیر روزنامۀ.  کی.  اچ. نخواهند شد  راضی  الیحه
  :اظهارنظر کرد  چنین  اتخاذ و در مورد آن  الیحه  این  علیه  اي سرسختانه  موضع

  میلیون 800  کردن  محروم  آن  هدف  که  اي ، الیحه در پارلمان  الیحه  این  رساندن تصویب  به  براي  تالش  کرد که می  باید درك  دولت 
  روي  که  است  تر از کاغذي ارزش نباشد بی  مردم  مورد قبول  که  قانونی.  است  ، کار نادرستی است  بیان  آزادي  از حق  شهروند هندي

  . است  شده نوشته  آن
  

  : نوشت هندو    روزنامۀ
) دارد  ها را برعهـده  آن  نمایندگی  که(  با دولت  طبوعاتو م  مردم  ، مشارکت است  گرفته پس  را از مجلس  الیحه  این  دولت  که  حال 

  در مظـان   کـه   شـهروندي   است  موارد ممکن  در برخی.  است  افترا بالمانع  مسألۀ  دربارة  و دموکراتیک  وشنود سازنده گفت  در یک
امر   شود، اما این  سرخوردگی  کند دستخوش می تلقی  دنیم  جرم  افترا را یک  که  قانون  کارایی  تأخیر و عدم  دلیل به  قرار گرفته  اتهام

  در کشـورهایی . کنـد  برخـورد مـی    جزایی  جرم یک  عنوان با افترا به  شود که  و منسوخ  ارتجاعی  قانونی  تصویب  براي  اي نباید بهانه
کنـد تـا از    می  تالش  و امریکا، دولت)  است  ردهک  کشور اقتباس  خود را از آن  قضایی  نظام  هند تا حدود زیادي  که(  انگلیس  چون

  .کنند  خود رسیدگی  شکایت  به  مدنی  دهد تا در محاکم  امکان  دعوي  طرفین  کند و به  خودداري  شاکی  نفع  به  دخالت
  

  :کند می  اضافه هندو    روزنامۀ
شـود، امـا     باید برطرف  مدنی  افترا در محاکم  هاي پرونده  به  رسیدگی  نوبت  شدن و طوالنی  تأخیر در رسیدگی  به  مربوط  نارسایی 

، بـا   مطبوعـات . شـود   وفصـل  کشور حل  قوانین  در تمامی  نارسایی  این  کردن  برطرف  براي  تري جامع  باید در چارچوب  مسأله  این
  و آینده  هند بخواهند تا در حال  دموکراتیک  صحنۀ  رانبازیگ  دارند از تمامی  کردند، حق  افترا کسب  الیحۀ  از ماجراي  که  اي تجربه
  .بشمارند  محترم  است  شده شناخته  مطبوعات  آزادي  عنوان  تحت  را که  و انکارناپذیر مطبوعات  دموکراتیک  حقوق

  

  : نوشت   اکسپرس  ایندین   روزنامۀ
  ایـن   ؛ هرچندکـه  گفـت   خود تبریک  سرسختانۀ  از موضع  نشینی بخاطر عق وزیر به نخست  شخص  به  آن  و در رأس  دولت  باید به 

موردنظر را   الیحۀ  زودتر از این  توانست وزیر می نخست  نخواهد بود اگر بگوییم  نزاکتی بی. بود  همراه  با تأخیر و اکراه  نشینی عقب
خـود    و منزلـت   موقعیـت   و سـقوط   مطبوعـات   آزادي  نابودي  الوقوع قریب  از فاجعۀ  توانست  اقدام  با این  هرحال بگیرد، اما به پس

و   هوشـیاري   هر دو از میزان  اکنون. کردند  کسب  مفیدي  ماجرا تجربۀ  هر دو از این  وزیر و مردم ، نخست هرحال به. کند  جلوگیري
  هند ملتـی   مردم. اند آگاه  خوبی به  ور مملکتام  اندرکاران دست  هاي شدید از توطئه  ، ناراحتی حساس  در مواقع  افکارعمومی  خشم

  .کند  مقاومت  تواند در برابر آن نمی  اي خودکامه  حاکم  شوند، هیچ  عمیقاً خشمگین  اند، اما وقتی دیده  صبور و رنج
  

  : نوشت  روزنامه  خود در همان  امضاي  به  اي در سر مقاله  شوریه  آرون
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  و زبـونی   ضعف  اند احساس یغما برده کشور را به  که  و در برابر رهبرانی  آمده خشم به  دولت  کوبگرانۀسر  از اقدامات  هند که  مردم 
افترا   الیحۀ  گرفتن پس  پیروزي  دستاورد این  ترین بزرگ. اند رسیده  پیروزي  هند به  مردم  اکنون.نیاز داشتند  پیروزي  این  کردند، به می

در   اند کـه  رسیده  نتیجه  این  و به  برده خود پی  قدرت  کار بار دیگر به  این  به  دولت  با وادار کردن  مردم  که، بل نیست  دولت  از سوي
  از سـوي   نکتـه   ایـن   درك. زانو درآورنـد   را به  توانند زمامداران از خود، می  اعتنایی قید و بی و بی  انفعالی  حالت  دورکردن  صورت

  .دارد  و ضروري  حیاتی  ۀجنب  برایشان  مردم
  

و .  گفـت   تبریـک »  الیحـه   ایـن   گرفتن خود در پس  و جسورانۀ  عاقالنه  تصمیم«خاطر  وزیر به و نخست  دولت  به  ایرانی. آر.  سی
  مسـأله   ایـن   دربارة  وشنود صادقانه در گفت  نیاز، مطبوعات  و در صورت  تري و در جو آرام  در آینده  طور قطع به«:  نوشت  چنین

  ».خواهند کرد  مشارکت
  اعتقاد مـا قـوانین    به  که  آورد و اظهار داشت عمل به  مشابهی  هند نیز اظهارات  هاي روزنامه  انجمن  رئیس  گوسه  گانتی  تورین

  در شـرایط   اسـت   دهآمـا   دانـد انجمـن   مـی   ضروري  را در قانون  تغییراتی  انجام  اند، اما اگر دولت افترا کافی  موجود درخصوص
وارد   طـور سـازنده   به  تغییر قانون  نیاز به  موردنظر و علت  تغییرات  ، دربارة است  مزبور پدیدآمده  الیحۀ  گرفتن با پس  که  مناسبی
  .وگو شود گفت

رو خواهـد   روبـه   گسـترده   افترا با استقبال  الیحۀ  گرفتن  وزیر در مورد پس نخست  تصمیم«:  نوشت تایمز آو ایندیا    روزنامۀ
  بخـش  را اطمینـان   مطبوعـات   آزادي  به  وي  پایبندي  در زمینۀ  راجیوگاندي  اظهارات تایمز   هندوستاندوآ سردبیر .  کی.  اچ» .شد

بایـد بـا   ن  بـرد کـه   پـی   سرانجام  دولت  که  است  خوشوقتی  بسی  جاي«:  نوشت  بمبئی  چاپ   پست  ایندین   روزنامۀ. کرد  توصیف
،  اسـت   گرفتـه  را پـس   الیحـه   دولـت   که حال. دهد  ترتیب  وشنود تحمیلی گفت  و زورمدارانه  تدابیر کامالً اقتدارگرایانه  به  توسل
  ».وشنود ندارند گفت  به  چندانی  اعتراض  جمعی  هاي رسانه

  : نوشت  سرشناس  نویسان از مقاله  یکی
درآیـد،    کنترل  تحت  عملکرد مطبوعات  ندارند، اما اگر قرار باشد نحوة  اصالح  به  نیازي  مطبوعات  تواند ادعا کند که نمی  کس هیچ 

بایـد    زمینه  در این  اقدامی  افترا، هرگونه  تشدید قانون  نیاز به درصورت  ایجادشود و در ضمن  مطبوعات  باید توسط  کنترل  مکانیسم
  .گیرد  دارند صورت  را برعهده  مطبوعات  نمایندگی  که  هایی با سازمان  کامل  از مشورت  پس

  

  صـاحبان   همبستگی  هند و پیشینۀ  نگاري روزنامه  خود در تاریخ  در نوع  ، که و مطبوعات  دولت  بین  عظیم  رویارویی  ترتیب این به
،  و آشـتی   صـلح   بود نـه   مخاصمه  ترك  نوعی  در واقع  رویارویی  اما پایان.  یافت  بود، پایان  سابقه بی  گوناگون  هاي فکر و اندیشه
  این  حل  حاضر نبودند براي  وجه هیچ به  و مطبوعات  مانده باقی  الینحل  بود همچنان  کرده  مطرح  دولت  که  اي حیاتی  زیرا موضوع

. بـود   خـود بـاقی    قوت  به  همچنان  دولت  ها و اقدامات انگیزه  به  مطبوعات  عمیق  سوءظن. دهند  نشان  همسویی  با دولت  معضل
  مطبوعـات   و حمایت  همدردي  بود و احساس  دوانیده  عمیقی  هاي و ریشه  فراتر رفته  از حد معمول  از دولت  مطبوعات  رنجش

بود، بر اثـر    خود رسیده  اوج  به  يراجیوگاند  کار آمدن  روي  هنگام  و به  پارلمان  افترا به  الیحۀ  از ارائۀ  قبل  سال سه  ، که از دولت
  . برباد رفت  رویارویی  این

  سـوئد در جریـان    بوفـورس   از شـرکت   تسـلیحاتی   خریـدهاي   مـالی   رسـوایی   در مـاجراي   راجیوگانـدي   نـام   شـدن  مطرح
ن  هاي افشاگري دالالن  بـه   کمیسیون  پرداخت  اي محرمانه  با انتشار مدارك  ، کههندو    از روزنامۀ  چیترا سوبرامانیام  و خانم  رام.  ا  

دو  ایـن   هـاي  افشاگري. اندازند  راه به  وي  علیه  شدیدي  حملۀ  شد تا مطبوعات  چندنفر را ذکر کردند، سبب  و نام  را اثبات  هندي
کردنـد   می  تالش  شد که  دنبال   رساکسپ  ایندین   در روزنامۀ  اش و همکاران  شوریه  آرون  هاي و بررسی  نگار با تحقیقات روزنامه
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  و سنا جلسـات   نمایندگان  در مجلس  مخالف  احزاب  از قضا نمایندگان  که(  پارلمان  تحقیق  کمیسیون  تحقیقات  کنند نتایج  ثابت
  . نیست  حقیقت  و دربرگیرندة  مخدوش) بودند  کرده  را تحریم  آن

خـود    انتقـادي   بـود و در مقـاالت    گرفتـه   را برعهـده   راجیوگاندي  علیه  مطبوعات  زةمبار  رهبري   اکسپرس  ایندین   روزنامۀ
هـا و   نوشـته . کـرد  مـی   وزیـر اسـتفاده   نخسـت   در توصیف "شیاد"و  "دروغگو"، "فاسد"  چون  آمیزي اهانت  هاي از واژه  پیوسته

  راجیوگانـدي   بـه   زدن ضـربه   ، براي در مجلس  مخالف  احزاب  نمایندگان  براي  مناسبی  تبلیغاتی  خوراك  مطبوعات  هاي افشاگري
خـود در    هاي از کرسی  جمعی ، دسته عملکرد دولت  به  اعتراض  نشانۀ  و به  نمایشی  اقدام  در یک  مخالف  احزاب  نمایندگان. بود

  .استعفا دادند  نمایندگان  مجلس
، بهاراتیـا   ملـی   از جبهـۀ   ترکیبـی   که  مخالف  جبهۀ 1989  ند در نوامبر ساله  نمایندگان  مجلس  انتخابات  برگزاري  در جریان

  علیـه   حربـه   تـرین  عمـده   عنوان به  معامله  در این  گاندي  و نقش  بوفورس  بود از قرارداد تسلیحاتی  کمونیست  جاناتا و دو حزب
  .کرد  استفاده)  یک(  کنگره  حزب

در )  یـک (  کنگـره   و حزب  راجیوگاندي  کامل  در شکست  تبلیغات  گونه تأثیر این  در مورد میزان  انتخاباتی  مسائل  گران تحلیل
در )  یـک (  کنگـرة   حـزب   انتخابـات   نظـر ندارنـد، امـا در همـین     اتفـاق   غربـی  ، اوریسـا و بنگـال   شـمال   هندنشـین   هـاي  ایالت

  خـود اختصـاص    اکثر آرا را بـه   در انتخابات  با آنکه)  یک(  کنگره  حزب. کرد  کسب  اي مالحظه   قابل  اکثریت  جنوبی چهارایالت
  .بپوشاند  عمل  جامۀ  دولت  خود در تشکیل  آرزوي  به  بود، اما نتوانست  حزب  ترین داد و بزرگ
گانا پریشاد و   ، آسام ام، دراویدا مونترا کاژاگ ، تلوگو دسام جاناتادال  کوچک  حزب  از پنج  ، مرکب ملی  جبهۀ  به  دولت  تشکیل

  کـه (بهاراتیـا جاناتـا     حـزب   نیز با حمایت  جبهه  این. شد  بودند، محول  آورده  دست به  کرسی 141  در مجموع  ، که) اس(  کنگره
بودنـد    کرده  خودداري  دولت در کابینۀ  از شرکت  که)  کمونیست  از دو حزب  مرکب(گرا  چپ  و جبهۀ) بود  بزرگ  حزب  سومین

  .داد  تشکیل  اقلیت  دولت  یک
و   دارایـی   وزارت  ابتدا سـمت   راجیوگاندي  در کابینۀ  وزیر جدید هند، که نخست)  سینگ.  پی.  وي( سینگ  پراتاپ  ویشوانات

.  پـی .  وي. کنـار شـد  دیگر از کار بر  از وزراي  دوتن  همراه  به  ضد حزبی  هاي از فعالیت  دار بود، پس را عهده  دفاع  وزارت  سپس
از   پـس   انـدکی .  داشـت   جدیـد شـهرت   " پاك"  آقاي  ها به آن  و در بین  هند داشت  مطبوعات  در میان  فراوانی  محبوبیت  سینگ

  مسلمانان  از کشمکش  ناشی  و بحران  ، کشمیر، آسام در پنجاب  گسترده  هاي و بروز ناآرامی  وزیري نخست  سمت  به  وي  انتخاب
  مطبوعـات   بـراي   بزرگ  مشکالت  گونه این  وفصل در حل  وي  کفایتی و بی  قاطعیت  و عدم  ضعف  و هندوها بر سر مسجد بابري

  .شد  مسجل
  پراکاش.  اوم. هاریانا بود  ایالت  با بحران  منجر شد، برخورد وي  سینگ.  پی.  هند از وي  مطبوعات  کامل  سرخوردگی  به  آنچه
  بـراي   مهـان   از حـوزة   اي دوره  میان  در انتخابات  وزیر هند که نخست  معاون  لعل  هاریانا و پسر دوي  ایالت  وزیر اعظم چائوتاال،
  ایـن   دربـارة   گسـترده   بـا تبلیـغ    شـد و مطبوعـات    مـتهم   انتخاباتی  و سایر تخلفات  سوءاستفاده  کرد، به می  رقابت  ایالتی  مجلس
  بین  شدیدي  هاي شد و بحث کشیده  مجلس  به  ماجرا سرانجام  این. هاریانا را خواستار شدند  ایالت  وزیر اعظم  ، برکناري موضوع

  کـه   لعل  دوي.  بودند درگرفت ها پیوسته آن  صف  نیز به  هوادار دولت  دوحزب  نمایندگان  که  و مخالفان  طرفدار دولت  نمایندگان
وزیـر   اصـرار نخسـت    کـرد، امـا بـه     تسـلیم   وزیـري  نخست  معاونت  خود را از سمت  بود استعفاي تهاز پسر خود پرداخ  دفاع  به

  بـه   کـرد و نـامزد مـوردنظر وي     گیري کناره)  جاناتا دال(خود   دستور حزب  چائوتاال بنا به  سرانجام.  گرفت خود را پس  استعفاي
  .شد  هاریانا منصوب  ایالت  اعظم  وزارت
هاریانـا،    ایالـت   گـذاري  قـانون   مجمـع   اي دوره  میان  دیگر در انتخابات  انتخابیۀ  حوزة  چائوتاال از یک  از پیروزي  سپ  ماه یک

. شـد   منصـوب   ایالـت   ایـن   اعظم  وزارت  چائوتاال باردیگر به  اصرار وي  کرد و به  گیري خود کناره  از مقام  ایالت  این  وزیراعظم
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چائوتـاال از    کـه   کردند تا زمـانی   اعالم  آغاز شد و مخالفان  و پارلمان  در مطبوعات  اي تازه  باردیگر جنجال  ییجا جابه  این  درپی
در . شـود   هاریانـا برگزیـده    ایالـت   اعظـم   وزارت  توانـد بـه   ، نمـی  نشـده  تبرئـه   مهـان   اي دوره  میان  انتخابات  به  مربوط  اتهامات

از   تـن   سـیزده .  انتشـار یافـت    لعل  با دوي  وي  در مورد تبانی  هایی آمد و گزارش  میان  نیز به  سینگ  منا  مطبوعات  هاي افشاگري
نیز   خود استعفا کردند و سینگ  هاریانا از مقام  ایالت  اعظم  وزارت  مجدد چائوتاال به  انتصاب  به  اعتراض  نشانۀ  به  کابینه  اعضاي

  رهبـري . کـرد   تسـلیم   رهبر حزب  خود را به  استعفاي  است  داده  از دست  خود را در کابینه  همکارانکرد اعتماد  می  احساس  که
کـرد تـا از     کرد و چائوتاال نیز موافقـت   خود ترغیب  استعفاي  گرفتن پس  را به  داد و سینگ  جلسه  نو تشکیل در دهلی  ملی  جبهۀ
  .کند  گیري خود کناره  مقام

آغـاز شـد     اي ماجرا از نامه. ایفا کردند  تحوالت  در این  مهمی  نقش  و مطبوعات  داشت  دنبال  به  مهمی  یامدهايرویداد پ  این
  جعلـی   اي نامـه   ، طـی  آن  وارد آورد و درپـی   کابینـه   از اعضاي  دوتن  علیه  اتهاماتی  و در آن  وزیر نوشت نخست  به  لعل  دوي  که

  مـتهم   بوفورس  در ماجراي  مشارکت  به  را با ذکر نام  کابینه  از اعضاي  ، یکی جمهوري رئیس  به  خطاب  گسین.  پی.  وي  نام  تحت
  از وزراي  وزیـر و برخـی   در مـورد نخسـت    آمیزي توهین  اظهاراتمصور هند    نامۀ هفتهبا    اي در مصاحبه  سپس  لعل  دوي. کرد

در   مقـاالتی   با نوشتن  شوریه  و آرون  برانگیخت  وي  را علیه  مطبوعات  و نفرت  خشم  لعل يدو  اقدامات. آورد  عمل به  وي  کابینۀ
  .را خواستار شد  وي  و برکناري  گرفت  را برعهده  لعل  دوي  علیه  مبارزه  ، رهبري  اکسپرس  ایندین   روزنامۀ
از   مطبوعـات . خود را از کار برکنار کند  معاون  گرفت  متصمی  ، سرانجام و بررسی  از چند روز مشورت  پس  سینگ.  پی.  وي
  جدي  تواند تصمیمات می  حساس  در مواقع  داد که نشان  وزیر سرانجام نخست  کردند و نوشتند که  استقبال  سینگ.  پی.  وي  اقدام

.  پـی .  وي 1990  سـال   اوت  در اوایـل . اوردنیـ   دوام  وزیر چندان نخست  به  نسبت  مطبوعات  ، تغییر عقیدة باوجوداین. اتخاذ کند
از   درصـدي   بـر اختصـاص   مبنـی   مانـدال   کمیتـه   هاي پیشنهادها و توصیه  است  گرفته تصمیم  کرد دولت  اعالم  در پارلمان  سینگ
  هـاي  و سـازمان   زيمرکـ   دولـت   درصد از مشـاغل  27راستا   مورد اجرا درآورد و در همین  را به  مانده اقشار عقب  براي  مشاغل
  . خواهد یافت  اند اختصاص شده  مشخص  ماندال  کمیته  در گزارش  که  اقشاري  به  دولت  به  وابسته

  رهبـري    اکسـپرس   اینـدین    روزنامـۀ   از طریـق   شـوریه   پرداختند و آرون  تصمیم  انتقاد از این  به  طور یکپارچه به  مطبوعات
  را در پـذیرفتن   دولـت   فـاحش   کـرد تـا اشـتباه    خود تالش  درپی پی  در مقاالت  شوریه.  گرفت  برعهدهرا   تصمیم  با این  مخالفت
  مانـدال   بـا کمیسـیون    را کـه   از کارشناسان  برخی  هاي خود دیدگاه  هاي و نوشته  در مقاالت  وي. کند  ثابت  ماندال  کمیته  گزارش
  دو یـا سـه    اسـتثناي  در سراسر هنـد بـه    دانشجویان. کرد  نداشتند منعکس  آن  هاي توصیه با  داشتند و نظر موافقی  نزدیکی  ارتباط
ها  ناآرامی  فرونشاندن  براي  محلی  ، حکومت ازایاالت  را بلند کردند و در یکی  اقدام  این  خود علیه  اعتراض  صداي  جنوبی  ایالت

  . هند را فرا گرفت  دانشجویی  جامعۀ  ودکشیخ  ، موج میان  در این. کرد  کمک  تقاضاي  از ارتش
  مطبوعـات . مورد اجرا درآورد  خود را به  کرد قصد دارد تصمیم  ها اعالم ها و ناآرامی اعتراض  به  توجه  بدون  سینگ.  پی.  وي

  بـه   بـا توجـه    وي  بودنـد کـه    عقیـده   هـا بـراین   آن. مشهود نبود  چندان  با وي  نداشتند، اما دشمنی  سینگ.  پی.  از وي  خوشی دل
  دورة  از پایـان   پـیش ) جاناتـا   بهـارات (خـود    حـامی   در حـزب   اش محبوبیـت   و عدم  است  گریبان  به  دست  با آن  که  مشکالتی
  .خواهد شد  گیري کناره  خود ناگزیر به  وزیري نخست

 شـمالی   در منـاطق   آن  و ادامـۀ   از گجـرات   راهپیمـایی   غاز یـک بر آ بهاراتیا جاناتا، مبنی  ، رهبر حزب ادوانی.  کی.  ال  تصمیم
(Rath Yatra)    دسـتخوش   مسـجد بـابري    خـاطر مـاجراي   به  ، که اوتارپرادش  در شهر آیودیا در ایالت  آن  به  دادن  هند و پایان  

مورد بازدیـد    مناطق  ساکنان  گرم  خود با استقبال  تبلیغاتی  در راهپیمایی  ادوانی. تر کرد وزیر را وخیم نخست  بود، موقعیت  بحران
  از انجام  ادوانی  کردن  منصرف  براي  سینگ.  پی.  شدید وي  تالش.  گرفت  نیز شدت  قومی  هاي ناآرامی  حال رو شد و درعین روبه
  از ایـن   ناشـی   ، جنجـال  محلـی   دولـت   ويبیهار از سـ   ایالت  به  ورودش  هنگام  به  وي  ماند و دستگیري  نتیجه بی  راهپیمایی  این
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،  ترتیـب   ایـن  بـود و بـه    سـینگ .  پی.  بهاراتیا جاناتا از وي  حزب  حمایت  پایان  نقطۀ  حادثه  این. خود رساند  اوج  را به  راهپیمایی
اکثـر    کرد از پشـتیبانی   اعالم هند،  جمهوري ، رئیس با ونکاتا رامان  وزیر در مالقات نخست. شد  زده  رقم  سینگ  دولت  سرنوشت

  . برخوردار است  نمایندگان  مجلس  اعضاي
  حـزب . انجامیـد   دولـت   شکسـت   به  گیري اعتماد کرد و رأي  رأي  تقاضاي  از پارلمان  سینگ.  پی.  وي 1990نوامبر   در هفتم
. داد  منفـی   رأي  سـینگ .  پـی .  وي  به  در پارلمان  نماینده 61داد با  می  را تشکیل  اکثریت  جناح  ائتالفی  در حکومت  که  جاناتا دال

. داد  را تشـکیل )  اس(  جاناتـا دال   بـود حـزب    سـینگ .  پـی .  وي  سرسخت  از مخالفان  چاندرا شکار که  رهبري  به  انشعابی  گروه
  شـد بـراي   می  محسوب  مخالف  جناح  بحز  ترین عمده  که)  یک(  کنگره  حزب  دیگر از جمله  احزاب  از رهبران  جمهوري رئیس

)  یـک (  کنگـره   حـزب . جدیـد نیسـتند    کابینـۀ   تشـکیل   کردند قـادر بـه   اعالم  احزاب  کرد، اما تمامی  جدید دعوت  کابینۀ  تشکیل
  حمایـت   کار از آنچاندرا ش  رهبري  به)  اس(  جاناتا دال  انشعابی  حزب  از سوي  کابینه  تشکیل  کرد در صورت  اعالم  حال درعین

  حیـات   و ادامۀ  در موفقیت  مطبوعات. کرد  منصوب  وزیري نخست  را به  و وي  پیشنهاد استقبال  جمهور از این رئیس. خواهد کرد
 بدانـد   خود مناسب  براي  که  هر زمان)  یک(  کنگره  رهبر حزب  چاندرا شکار از خود تردید داشتند و نوشتند راجیوگاندي  کابینۀ

و  "وزیـر شـبگرد   نخسـت "، "وزیر روزمزد نخست"  عنوان از چاندرا شکار به  مطبوعات. خواهدکرد وزیر را خالی نخست  زیرپاي
  .یاد کردند " وزیر نیابتی نخست"

  دلیـل  همـین  و بـه   در اختیار نداشت  وزارتی  مقامات  تصدي  براي  صالح  شخصیت  کافی  میزان  خود به  چاندرا شکار در گروه
  بـرده   ارث  بـه   پیشـین   ها را از کابینـۀ  تر آن بیش  رو بود که روبه  فراوانی  با مشکالت  وي. ماند  خالی  کابینه  هاي از سمت  بسیاري

  ، موقعیـت  مجلـس   رئیس  از سوي  کابینه  از وزراي  تن پنج  چاندراشکار از جمله  حزب  از اعضاي  تن  هشت  با رد صالحیت. بود
  .رد شد  اش صالحیت  بود که  کسانی  از جمله  شوکال وزیر امور خارجه.  سی.  وي. خطر افتاد  یر بهوز نخست

  خـود کنـار گذاشـته     هـاي  ، از سمت است  ها را رد کرده آن  صالحیت  مجلس  که  تا وزرایی  اصرار داشت)  یک(  کنگره  حزب
  بـه   با تکیـه   دولت  که)  یک(  کنگره  و حزب  دولت  نظر بین ، اختالف ترتیب  این کار نبود و به  این  به  شوند، اما چاندرا شکار مایل

)  یـک (  کنگـره   تـر شـد و حـزب    عمیق  فارس  خلیج  ها با آغاز جنگ آن  بین  شکاف. کرد آغاز شد می  ، کشور را اداره آن  حمایت
  .دانتقاد کر  فارس  خلیج  تحوالت  در قبال  دولت  از سیاست  شدت به

  فـارس   خلـیج   در جنـگ   فعال  امریکایی  هواپیماهاي  به  گیري سوخت  اجازة با دادن)  یک(  کنگره  و حزب  دولت  بین  اختالف
زودتـر    خواسـتند تـا هرچـه     از دولت  مخالف  و سایر احزاب)  یک(  کنگره  حزب. خود رسید  اوج  نقطۀ  هند به  هاي در فرودگاه

ناگزیرشـد از امریکـا     چاندرا شکار بر اثر فشار مخالفان. کند  هند را متوقف  هاي در فرودگاه  امریکایی  يهواپیماها  گیري سوخت
)  یـک (  کنگره  چاندرا شکار و حزب  میان  روابط. نظر کند هند صرف  خود در خاك  جنگی  هواپیماهاي  گیري بخواهد از سوخت

  اعضـاي . شـد   تیره  شدت هاریانا به  ایالت  امنیتی  مأموران  توسط  کنگره  رهبر حزب  خانۀ  نظر بودن تحت  به  خبر مربوط  با افشاي
کردنـد و    و سـنا را تحـریم    نماینـدگان   مجلـس   بودنـد، اجـالس    آمـده  خشـم  به  اقدام  از این  ، که در مجلس)  یک(  کنگره  حزب

  .افتاد  مخاطره شدیداً به  دولت  ، موقعیت ترتیب این به
جاناتـا    حـزب   چائوتاال دبیر کل  پراکاش.  اوم  هاریانا، یا حداقل  ایالت  تا دولت  از چاندرا شکار خواست)  یک(  کنگره  حزب

چاندرا . از کار برکنار کند  است  داشته  دخالت)  یک(  کنگره  رهبر حزب  علیه  جاسوسی  شد در ماجراي می  گفته  را که)  اس(  دال
در   نماینـدگان   در مجلـس   سـخنانی   طی 1991  مارس  روز ششم)  یک(  کنگره  حزب  هاي درخواست  قبول از  شکار با خودداري

خـود    کـرد از مقـام    بـود اعـالم    شـده  گذاشـته   بحـث   بـه   نماینـدگان   در مجلـس   که  جمهوري از ریاست  قدردانی  طرح  به  پاسخ
  .کند  را منحل  نمایندگان  تا مجلس  خواهد خواست  جمهوري کند و از رئیس می  گیري کناره
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توانـد   نمـی   آورد انتقاد کرد و گفت وارد می  دولت  علیه  مختلف  در مسائل)  یک(  کنگره  حزب  که  چاندرا شکار از فشارهایی
را   وي  طبوعـات م  چانـدرا شـکار کـه     چهارماهۀ  حکومت  ، دوران ترتیب  این به. کند  همکاري)  یک(  کنگره  با حزب  از این  بیش
  هنـد در مـورد وي    هـاي  از روزنامـه   یکـی . آمـد   پایان  کردند به  توصیف  خوشنام  وزیري و نخست  ، صریح ، صدیق شجاع  فردي
  :اظهارنظر کرد  چنین

  در طـول  آغاز کـرد،   (South Block) " جنوب  بلوك"خود را در   حزبی  منفور فعالیت  سیاستمداري  عنوان به  چاندرا شکار که 
  . خود را برانگیخت  و دشمنان  دوستان  تحسین  وزیري نخست  خود در مقام  خدمت

  

،  گجـرات   ایالـت   ادارة  جمهـور بـراي   رئـیس   به  اجرایی  اختیارات  تفویض  و الیحۀ  بودجه  الیحۀ  تصویب  درپی  جمهوري رئیس
  .شد  اعالم  پارلمانی  انتخابات  ز برگزاريرو 1991  ژوئن  کرد و روز پنجم  را منحل  نمایندگان  مجلس
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