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يادکرد

نقش راديو در دفاع مقدس در گفتوگوي «جوان» با مسعود بابازاده از خبرنگاران جنگ

«رهبر» اولين خبرنگار شهيد صداوسيما لقب گرفت

«صدا» در پيگيري اخبار جنگ جايگاه ويژهاي داشت
احمد محمدتبريزي

در زمان جنگ چه وسيلهارتباطي در
جبهه و پشت جبهه خيلي فراگيرتر از
باقي رسانهها بود؟
آن زمان تلويزيونهاي س��ياه و سفيد بود ولي
راديو پرکاربردترين رس��انه در جامعه و جبهه
بود .در مناطق جنگي همه رزمندگان راديوهاي
کوچکي در اختيار داشتند .راديوهايي را که قبل
از جنگ داشتند ،با خود به جبهه آورده بودند.
خاطرم هست قبل از ش��روع جنگ تحميلي و
در ناآراميهاي کردس��تان به رزمندگان يک
راديوي ترانزيس��توري ميدادند که دو باتري
قلمي ميخورد .همه با راديو سر ميکرديم .در
جبهه تلويزيون در نمازخانهها بود و کساني که
دوست داشتند اخبار را از تلويزيون ببينند به
نمازخانه يا جاهاي ديگري که تلويزيون داشت،
ميرفتند .عمدتاً اخبار را ساعت 2بعدازظهر و 8
شب از بلندگو پخش ميكردند تا همه بشنوند.
با اين حال همه يک راديو را در چادرهايش��ان
داش��تند .فرماندهان راديوضبطي داش��تند و
کس��ي از اخبار غفلت نميکرد و همه دائم در
حال شنيدن خبرها بودند.
پشت جبهه هم راديو همين فراگيري و
ميزان مخاطب را داشت؟
راديو زمان جنگ 24ساعته خبرهاي مناطق
جنگي را مخاب��ره ميکرد و ب��ه خاطر پخش
آژير خطر در خانهها ش��بانهروز باز بود .وقتي
آژير خطر پخش ميشد ،مس��اجد و ارگانها
در بلندگوهايش��ان آژير را پخش مي كردند تا
همه بشنوند .آن زمان تلويزيون هم در خانهها
بود ول��ي برنامههايش محدود ب��ود و تازگي و
جذابيت برنامهه��اي راديو را نداش��ت .راديو
قبراقتر از تلويزيون کار ميکرد .به ويژه اينکه
در شهرستانها و روستاها مردم بيشتر با راديو
ارتباط برقرار ميکردند و تلويزيون بين مردم
خيلي گستردگي نداشت .حتي امام خميني هم
راديو داشتند .در خاطرات امام آمده است که با
راديويي که هميشه همراهشان بود ،راديوهاي
خارجي را ميگرفتند و گوش ميکردند .راديو
در دوران دف��اع مقدس عمدهتري��ن نقش را
ب��ازي ميک��رد .در لش��کرها ه��م تلويزيون
جاهاي معدودي پيدا ميش��د ول��ي راديو در
تمامي س��نگرها بود .در پش��ت جبه��ه هم با
امامجمعهها مصاحبه ميکردند ،آنها هم تمام
صحبتهايش��ان از جنگ و جبهه ب��ود .عراق
هم راديوبغداد داشت .از راديوبغداد ترانههاي

عکس تزئيني است

در دوران دف�اع مق�دس و در روزگار نب�ود
اينترن�ت و ش�بکههاي اجتماع�ي ،راديو
فراگيرتري�ن و تأثيرگذارتري�ن رس�انه به
شمار ميرفت .مردم ش�ب و روز پاي اخبار
و گزارشه�اي راديويي مينشس�تند تا در
جريان وضعيت جبههه�ا و رزمندگان قرار
بگيرن�د .گزارش�گران راديويي ب�ا ناگرا و
ضبطصوتهايبزرگشانبهمناطقعملياتي
ميرفتند و با وجود تمام خطرات و تهديدها
گزارشهايش�ان را ميگرفتند ت�ا از طريق
امواج راديويي به خانههاي مردم برسد .راديو
در جبهه و پش�ت جبه�ه اصليترين نقش
را ايفا ميکرد .در هر س�نگر،خانه يا مغازه
راديويي براي کسب اخبار وجود داشت و اين
رسانه محبوبترين و پرکاربردترين رسانه
ميان مردم و رزمندگان بود .مسعود بابازاده
در دوران دف�اع مقدس ب�راي راديوزنجان
گزارش و گفتوگو تهيه ميکرد و در گفتوگو
با «جوان» از تأثيرگذاري اين رسانه بر جامعه
و وظيف�ه پرخط�ر خبرن�گاران ميگوي�د.

لسآنجلسي پخش ميش��د و فکر ميکردند
رزمندگان اين آهنگها را گوش ميکنند .در
شهرستانهاي غربي راديوبغداد گرفته ميشد.
منافقين هم در ش��بکه برنامه داش��تند .راديو
مجاهد و بيبيس��ي هم بودند .خاطرم هست
قبل از انقالب هم مردم بيشتر اخبار را از طريق
راديو دريافت ميکردند .ساعت حدود  8شب که
ميشد برادرم به خانه ميآمد و راديوي بزرگي را
که در خانه بود ،روشن ميکرد و همه با هم اخبار
گوش ميکرديم.
پس جنگ رسانهاي به شکل سنتيتر
آن در کنار جنگ نظامي وجود داشت؟
خيلي بحث خوبي باز ش��د که تا به حال کمتر
به آن پرداخته شده اس��ت .دشمن که ميديد
مردم ايران عالقهاي به ترانههاي پخش ش��ده
در ش��بکههاي راديويي ندارند ،در اردوگاهها
برنامههاي راديوبغ��داد را در بلندگوها پخش
ميكردند تا آزادگان مجبور باش��ند آهنگها
و برنامههايش��ان را بش��نوند .منافقي��ن ه��م
برنامههايشان را از طريق راديو پخش ميکردند
و آزادگان به اجبار بايد شنونده برنامههايشان
ميشدند .اين کارها نوعي عذاب هم بود .راديو
عراق دائم کار ميکرد و حتي روحانيوني مثل
ش��يخ علي تهراني عليه ام��ام خميني حرف
ميزدند و ميخواستند ذهن آزادگان را خراب
کنند .اينها فکر ميکردند رزمندگان با شنيدن
صحبتهاي يک روحاني از اعتقاد و ارادتشان
نسبت به امام كم ميش��ود يا در ماههايي مثل
ماه رمضان که آزادگان بيش��تر ب��ه عبادت و
خودسازي مشغول بودند شدت برنامههايشان
را بيش��تر ميکردند تا آزادگان را اذيت کنند.
دش��من در کنار جنگ نظامي از طريق رسانه،
جنگي ناشيانه را راه انداخته بود که تأثيرگذاري
زيادي نداشت.
آيا ما ه�م راديويي براي م�ردم عراق
داشتيم؟
فکر ميکنم ما هم يک راديوعربي داشتيم ولي
خيلي اطالعات زي��ادي از آن ندارم .راديوهاي
برونمرزي داش��تيم اما ميدانم فعاليتهاي
رسانهاي ما به گستردگي دشمن نبود .حتي در
خط مقدم قويترين امواج راديويي را عراقيها
داشتند و گاهي اوقات به سختي امواج راديويي
خودمان را ميگرفتيم .راديو آن زمان به قدري
مهم بود که ش��هر دزفول ب��راي خودش يک
شبکه راديويي شد .معموالً مراکز استان شبکه
راديويي دارند ولي به خاطر اهميتي که ش��هر

دزفول از قديم داشت يک شبکه راديويي ويژه
به اين ش��هر داده بودند .دزفول قبل از انقالب
يک شبکه راديويي داشت که به خاطر اهميتش
آن را حفظ کردند و در کنار راديواهواز به کارش
ادامه ميداد .حتي بس��تگانمان ميگفتند در
بعضي شهرستانهاي درگير جنگ ،شبكههاي
تلويزيوني عراق راحتتر از شبکههاي داخلي
اي��ران گرفته ميش��د .آن زمان م��ا در جنگ
رس��انهاي خيلي هزينه نميکرديم و در عوض
عراقيها خيلي در اين زمين��ه کار ميکردند.
يکسري از روحانيون مخالف جمهوري اسالمي
و منافقين خيلي در ساخت برنامهها به عراقيها
كمك ميکردند .البته اي��ن راديوهاي بيگانه
يک کارکرد خيل��ي مهم براي مردم داش��ت.
وقتي بعثيها رزمندگان را ميگرفتند ،آنها در
راديوعراق از خودشان ميگفتند .برخي آزادگان
خودشان را که معرفي ميکردند ،اسم چندين
نفر ديگر را هم ميبردند تا خانوادههايش��ان از

راديو زمان جنگ 24ساعته خبرهاي
مناط�ق جنگ�ي را مخاب�ره ميکرد و
به خاطر پخش آژير خط�ر در خانهها
ش�بانهروز باز ب�ود .وقت�ي آژير خطر
پخ�ش ميش�د ،مس�اجد و ارگانها
در بلندگوهايش�ان آژي�ر را پخ�ش
مي كردند ت�ا همه بش�نوند .آن زمان
تلويزي�ون ه�م در خانهه�ا ب�ود ولي
برنامههايش مح�دود ب�ود و تازگي و
جذابيت برنامههاي راديو را نداش�ت

وضعيتشان مطلع شوند .همچنين عراقيها
خيلي از بردن راديو در اردوگاهها توسط آزادگان
ميترسيدند چون ايرانيها اخبار را ميشنيدند
و در جري��ان اتفاقات ق��رار ميگرفتند که آنها
اين موضوع را نميخواس��تند .يک بار يکي از
امدادگران ب��ه صورت قاچاقي ي��ک راديو را با
خود به اردوگاه ميبرد و وقتي بعثيها متوجه
ميش��وند او چنين کاري را انجام داده است،
اوضاع بغرنجي به وجود ميآيد و او را به خاطر
اين کار خيلي ش��کنجه ميکنند و در آخر به
يک اردوگاه ديگر ميبرند .تازه اين راديو باتري
نداش��ت و قرار بود آزاده ديگري برايش باتري
ببرد .يعني از يک راديويي ک��ه کار نميکرد،
آنقدر وحش��ت داش��تند .رادي��و آن زمان در
عرصههاي مختلف خيلي مهم بود.
با اين تفاسير گزارش�گران راديو هم
نقش خيلي پررنگ و مهمي داشتند؟
برخي گزارش��گران راديو ب��راي تلويزيون هم
گزارشه��اي تصوي��ري ميگرفتند .بيش��تر
گزارشگران راديو با ناگرا کار ميکردند و برخي
هم ضبط صوت داشتند .خودم ضبط صوتهاي
بزرگي كه بود را با چندين باتري روي دوش��م
ميانداختم و به جبهه ميرفتم .تمام خطراتي
که رزمندگان را تهدي��د ميکرد،خبرنگاران و
گزارش��گران را هم تهديد ميکرد .گاهي توپ
و خمپاره کنار ماشينهايمان ميخورد و خطر
هميش��ه تهديدم��ان ميکرد .گزارش��گران و
خبرنگاران زيادي از راديو و تلويزيون در دوران
جنگ شهيد شدند.
از آنجا كه مردم بيشتر راديو گوش ميکردند،
گزارشهاي راديويي بيشتر از تلويزيون طرفدار
داشت .يکي از برنامههاي جذاب راديو ،گفتوگو

گزارشهايش منبعي موثق براي فرماندهان بود
آرمان شريف

كاغذ پياده نميكرد ،فيالبداهه آن را در ذهنش
تنظيم و مستقيم و زنده مقابل دوربين قرائت
ميكرد .چه��ره و صداي گيراي��ش نيز به دل
مخاطب مينشست و اين امر در كنار شجاعت
و حضور فيزيكي او در رويدادها باعث ميشد تا
توليد خبر يا گزارش موفقي داشته باشد.
يکي از ماندگارترين گزارشهاي شهيد رهبر
به فشار دشمن به شهر آبادان برميگردد .در
روزهايي که خانههاي م��ردم زير توپ و تانک
بعثيها قرار داش��ت و آنها براي اش��غال شهر
هر روز فشارشان را بر شهر بيشتر ميکردند،
يک صداي گرم باعث دلگرمي همه بود .وقتي
آبادانيها پي��چ راديويش��ان را ميپيچاندند،
صداي آشناي غالمرضا رهبر را ميشنيدند که
ميگفت« :اينجا راديو آبادان؛ صداي جمهوري
اسالمي ايران» و با قدرت و آرامش ،نام جمهوري
اسالمي و شهر زيباي آبادان را به زبان ميآورد و
ادامه ميداد« :هنا آبادان…» يعني اينجا آبادان
است و آبادان ميماند .جمالتش را به زبان عربي
هم ميگفت تا بعثيها بشنوند و بدانند آبادان
هميشه برايمان ميماند .شهيد رهبر به خوبي
از نقش رسانه آگاه بود و قواعد کار خبرنگاري
را ميدانست .او از بار تکتک کلماتش آگاه بود
و سعي ميکرد جمالتش را طوري بيان کند تا

اگر در خط مقدم و زير آتش س�نگين توپ
و گلول�ه خبرن�گاران حض�ور نداش�تند و
گزارشهاي خبريش�ان را به پشت جبهه
مخابره نميکردند ،بخش مهمي از رشادت
و ايثارگ�ري رزمن�دگان مغف�ول ميماند.
خبرنگاران ک�ه در ش�جاعت و دليري کم
از رزمن�دگان نداش�تند ،پا به پ�اي آنها به
مناط�ق عملياتي ميرفتن�د و ب�ا اخبار و
گزارشهايش�ان مردم پش�ت جبهه را در
جريان اتفاق�ات جبههها ق�رار ميدادند.

با رزمندگان بود .رزمندگان در گفتوگوهايشان
در کن��ار معرف��ي خودش��ان از نقطهنظرات و
عقايدش��ان ميگفتند يا م��ردم را در جريان
وضعيت جبههها قرار ميدادند .صبحها ساعت
 7راديوتهران ب��ا رزمندگان کش��ور مصاحبه
ميکرد و هر روز اين برنامه پخش ميشد .من
به مدت  20دقيقه در راديوزنجان برنامه داشتم.
به منطقه ميرفتم و گزارشهايم را ميگرفتم
که در ط��ول هفته پخش ميش��د .جالب اين
بود که در بازار همه م��ردم اين برنامه را گوش
ميکردند و ميخواستند از وضعيت رزمندگان
اطالع پيدا کنند .راديو بازخورد خيلي زيادي
داشت .کسبه همه در مغازههايشان يک راديو
داشتند که دائم روشن بود .در کنار کسب اطالع
از وضعيت جبهه و جنگ ،شنيدن صحبتهاي
امام خمين��ي هم يکي ديگ��ر از جذابيتهاي
ش��نيدن راديو بود .ارتش موظف بود وضعيت
قرمز،عادي و زرد را ب��ه راديو و تلويزيون اعالم
کند .يک خط مستقيم از ارتش به صداوسيما
براي پوشش اخبار بود .همچنين بايد از کساني
که کنار اپراتورهاي رادي��و بودند ،ياد کنيم که
کارشان خيلي سخت بود .زمان آژير خطر بايد
بدون فوت وقت کارشان را انجام ميدادند .اين
آژيرها براي مردم پشت جبهه خيلي مهم بود.
در راديو همه هر لحظه آم��اده و گوش به زنگ
بودند .راديو در مواق��ع اضطراري نقش خيلي
پررنگي داش��ت و مردم با دقت به برنامههاي
راديو گوش ميکردند.
يکي از کارکردهاي راديو در کنار کسب
اخبار ،وجه حماسهسازي هم بود؟
بله،کش��ور در ش��رايط جنگي قرار داش��ت و
رزمندگان در منطقه از مخاطبان راديو بودند
و بايد به اين وجه توجه ميشد .در شهرستانها
همچنين اطالعرساني از اعزام به جبهه از طريق
راديو انجام ميشد .افراد زيادي در زمان جنگ
در پش��ت جبهه در راديو زحمت ميکشيدند.
جبهه که خود به خود جبهه نشد .از رسانهها که
بخش اعظم آن راديو بود ،تبليغات و خبررساني
انجام ميش��د و م��ردم را در جري��ان اتفاقات
ميگذاش��ت .همچنين برخي خبرنگاران به
ش��هرها ميرفتند و از نزديک مشاهداتشان را
به مردم ميگفتند .اينه��ا همه ارتباط جمعي
اس��ت .س��پاه و جهاد هم کار زيادي در بخش
تبليغات و خبررساني ميکردند .متأسفانه ما از
آرشيوهايمان خوب استفاده نکرديم و بسياري
از فايلهايي که آن زمان ضبط کرده بوديم ،االن
ديگر وجود ندارد .اين اتفاق ناراحتکنندهاي
است چراکه اين فايلها بخش مهمي از تاريخ
دفاع مقدس است.
راديو گ�وش کردن هم ب�راي خودش
جذابيتهاي�ي داش�ته اس�ت .مردم
کنار هم مينشس�تند ،اخبار راديو را
گوش ميکردند و دربارهشان صحبت
ميکردند؟
بله ،مث� ً
لا خانمها هنگام پاک کردن س��بزي
به صورت دس��تهجمعي راديو را هم روش��ن
ميکردند و در جريان اخب��ار قرار ميگرفتند.
در جمعهاي خانوادگي رادي��و حضور مهمي
داش��ت .حتي هنگام صبحانه خوردن يا شام
خوردن راديو روشن بود و همه اعضاي خانواده
به اتفاق به راديو گوش ميکردند .جايي که برق
نبود بايد از باتري اس��تفاده ميشد .باز همين
مورد هم يکي از داليل استقبال مردم از راديو
بود .خيلي راحتتر و در دسترستر از تلويزيون
بود .تلويزيون را تا ميخواس��تي روشن کني و
شبکههايش بيايد ،زمان ميبرد ولي استفاده از
راديو خيلي ساده و راحت بود.

ش��روع جنگ تحميلي پاي ش��هيد غالمرضا
رهب��ر را به جبه��ه باز کرد ت��ا بعده��ا از او به
عنوان مبدع شيوه خبرنگاري جنگ در ايران
ياد ش��ود .او به عنوان نماينده صداوس��يما و
هماهنگکننده اکيپهاي خبري صداوسيما
به مناطق جنگي اعزام ميشد و بارها از اسکله
االميه و دالوريهاي رزمندگان اسالم تصاوير
زيبايي تهيه ميکرد که هن��وز آن گزارشها
به عنوان الگويي براي خبرن��گاري جنگي به
شمار ميرود.
اس��تعداد ذاتي رهبر در توصيف صحنههاي
جنگ و گزارش گرفتن در جبهه شکوفا شد.

بيشترين تأثيرگذاري را داشته باشد.
شهيد رهبر حضور پررنگي در خط مقدم داشت.
هنگامي که بحث انهدام سكوهاي االميه و البكر
پيش آمد ،شهيد رهبر از حيطه كاري خودش
كه به نوعي ميتوان گفت خوزستان بود ،فاصله
گرفت و با رزمندگان به خلي��ج فارس رفت و
گزارش معروف��ي از انهدام اين س��كوها تهيه
كرد و اين گزارش بارها از صدا و س��يما پخش
شده است.
شهيد رهبر در جريان عمليات بزرگ کربالي5
شهد شيرين شهادت را نوشيد .او چندين بار
در عملياتهاي مختلفي مجروح ش��ده بود و
همواره از آرزوي هميشگياش که شهادت بود،
پيش دوستانش صحبت کرده بود .بيژن نوباوه
درباره شهادت اين خبرنگار چنين ميگويد:
«يکي از زيباييهاي شهي د شدن غالمرضا رهبر
چ کس از آن اطالعي ندارد؛
اين اس��ت که هي 
يعني زماني که وي زخمي ميش��ود و او را در
يک نفربر زرهي قرار ميدهند ،ديگر هيچکس
نميداند که چه بر سر پيکر اوميآيد .اص ً
ال در
جابهجاييها مشخص نيست که او هدف قرار
گرفته و آخرين تصاويري هم که از او موجود
است ،زخمي ميشود و او را روي نفربر زرهي
قرار ميدهند».
سالها از آن زمان ميگذرد ،اما تا به امروز هيچ
خبري از پيدا شدن پيکر مطهر شهيد رهبر ،
همراهانش و دو خدمه آن نفربر نش��ده است.
شايد تقدير اينگونه باش��د که همچنان بايد
منتظر ماند تا بلکه س��رانجام خبري از آنها به
دستآيد.

خبرنگاران�ي ک�ه ب�ا او در جبه�ه
حضور داش�تند ،تأکي�د ميکنند
که ش�هيد رهبر اص ً
ال خب�ر را روي
كاغذ پي�اده نميك�رد ،فيالبداهه
آن را در ذهنش تنظيم و مس�تقيم
و زن�ده مقاب�ل دوربي�ن قرائ�ت
ميكرد .چه�ره و ص�داي گيرايش
نيز ب�ه دل مخاطب مينشس�ت و
اين امر باعث ميش�د تا توليد خبر
يا گ�زارش موفقي داش�ته باش�د
او با صدايي گيرا که تا عمق جان شنونده نفوذ
ميکرد ،با شور و هيجاني خاص گزارشهايش
را از دل مناطق عملياتي ب��راي مردم مخابره
ميکرد .هميشه در گزارشهايش آيهاي از قرآن
ميخواند و م��ردم کيلومترها آن طرفتر پاي
راديو مشتاق شنيدن صحبتهايش ميشدند.
در مورد تأثيرگذاري شهيد رهبر همين بس
که محسن رضايي در گفتوگويي گفته بود :تا
خبري توسط غالمرضا رهبر مخابره نميشد ،از
صحت آن اطمينان پيدا نميکردم .اين جمله
يعني خبرنگار و رس��انه به درستترين شکل
ممکن وظيفه رسانهاي خود را انجام ميداد و به
يک منبع مورد اعتماد براي مسئوالن و مردم
تبديل ميشد.
خبرنگاراني که با او در جبهه حضور داشتند،
تأکيد ميکنند که شهيد رهبر اص ً
ال خبر را روي
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