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روزنامه،ضرورت زندگی
امتياز روزنامه اس��توار در دوم خرداد
سال  1313توسط شوراي عالي فرهنگ
صادر ميشود اما با وجود اين  ،انتشارآن
يکس��ال پس از تاريخ صدور مجوز آغاز
ميشود .روزنامه «استوار قم» به صاحب
امتي��ازي و مدي��ر مس��ئولي ابوالفضل
طهماسبي با رويکرد اقتصادي،اجتماعي،
علمي و فرهنگي نخس��تين شماره خود
را با چاپ عکسي از حرم مطهر حضرت
معصوم��ه(س) در صفح��ه اول خود در
س��مت چپ لوگوي روزنام��ه در تاريخ
بيس��ت و چهار تير ماه سال  1314و در
چهار صفحه سه ستوني و قطع خشتي
ب��زرگ ،درمطبع��ه (چاپخانه) حس��ين
باقرزاده منتشر ميکند.
مديرمسئول در سرمقاله شماره اول
خود با عنوان «م��ا و نامهنگاري» هدف
از انتشار اس��توار را چنين بيان ميکند:
«بش��ر هر قدر در راه نشو و ارتقاي علم
و دان��ش پيش برود ،به هم��ان اندازه به
نواقص گذشته خود پي برده و در تحصيل
سعادت آتيه و کاميابي خويش کوشش
ميکند .در دنياي امروزه ،تنها چيزي که
ارزش هر ملت را ،تحت سنجش و آزمايش
ق��رار ميدهد ،ميزان مع��ارف و علوم آن
توده است که از بديهيات اوليه و واجبات
سير تکامل در دنياي معاصر است و رشد
عقلي و نبوغ فکري هر قوم ،در دنياي نو و
گذشته به پيشرفت معارف و توسعه علوم
آنها بسته بوده و ميباشد ....آنانکه پي به
اهميت اين موضوع بردهاند روزنامه را از
ضروريات زندگاني و واجبات حيات امروز
بشر ميش��مارند و درس��ت فهميدهاند؛
زيرا ک��ه جريده نماينده روحيات جامعه
و وسيله ارتباط افکار دانشمندان با توده
مردم اس��ت .روزنامه در مفه��وم واقعي
خود ،حافظ و پاس��بان شئون و حيثيات
اجتماعي است .صفحاتي که در زير خامه
نويسندگان قرار ميگيرد ،شبيه آيينهاي
اس��ت کهانديش��هها و احساسات دروني
صاحب قلم را صورت خارجي ميدهد
و يا گوينده بيزباني اس��ت ،که مبين
نيات قلبي و ناقل آثار فکري نويس��نده
ش��ده و اف��کار او را در اطراف منتش��ر و
پراکنده ميس��ازد ....در راه انجام وظيفه،
با تمام مش��کالت مادي و معنوي که در
پيش داريم ،فقط ب��ا اتکا بهذات مقدس
باريتعالي ،براي اداي تکليف تا جايي که
مق��دور گردد ،خود را آم��اده کرده و اين
بار گ��ران را بر دوش خواهيم کش��يد و
اميدواري��م بتوانيم به انجام خدمات ملي
خود نایل آييم».
شماره اول اين روزنامه با بهاي فروش
تک شماره در قم و طهران  6شاهي وساير
واليات  8شاهي ،قيمت اشتراک ساليانه
طبقه اول جامعه  5ريال و طبقه محصلين
و طبقه دوم جامعه 25ريال و با اين اعالن
که «وجه اشتراک روزنامه پس از ارسال
سه شماره ،گرفته ميشود و براي احدي
مجاناً فرس��تاده نميشود» به ميان قشر
تحصيلکرده و روزنامه خوان شهرس��تان
قم و حومه ک��ه درآن زمان تعداد اندکي
از ساکنان اين مناطق را تشکيل ميدادند،
رس��يد .کاري که يک س��رمايهگذاري و
ريسک بزرگ اقتصادي در عرصه فرهنگي
بود،زيرا سالها قبل ازانتشار اين روزنامه
دو هفته نامه درچند صفحه و يک مجله
در قم فعاليت داشتند که انتشار آنها بنا به
داليل گوناگون و مهمتر از همه استقبال
نکردن م��ردم ،تيراژ اندک و بازنگش��تن
سرمايه متوقف شده بود.
دست اندرکاران <استوار> با نگاه ويژه و
اتکاي خود به کس��ب درآمد از آگهي ،در
صفحه نخست اولين شماره خود ،قيمت
اعالنات در صفحه اول را س��طري  2ريال
و س��اير صفحات را يک ريال نرخ گذاري
و به اطالع خوانندگان ميرس��انند .اين
روزنامه در طول تاريخ  41س��اله خود در
برخي از روزها در 4صفحه و بيآنکه خبري
بهچاپ برساند ،به چاپ اعالنات تجاري و
مخصوصاً چاپ آگهي ثبت اسناد امالک
پرداخت .تنها در سال  1317و در مورخه
پنجشنبه دهم شهريور ماه براي اولين بار و
بهدليل چاپ آگهي ،روزنامه در  32صفحه
منتشر گرديد .قيمت و تعداد سفارشات
آگهيهاي غير دولتي در س��الهاي بعد
افزاي��ش يافت اما هيچ گاه به آن اندازهاي
نرسيد که بتوان با آن دخل و خرج روزنامه
را تأمين کرد و بههمين دليل اتکاي اصلي
روزنامه به آگهيهاي دولتي بود.
یک روزنامهنگار پرماجرا
ابوالفضل طهماس��بي س��ال 1280
در ق��م بهدنيا آم��د .او را تنه��ا ميتوان
در ي��ک جمله تعريف کرد :نويس��نده و
روزنامهن��گاري درخدمت مردم .با اينکه
او در بعضي از بزنگاهها و مقاطع مختلف
سياس��ي و تاريخ��ي ب��ا موضعگيري و
يکجانب��ه نگريهاي قلمي و عملي خود
ش��ايد از مردم فاصله گرفته باشد ،اما در
جمع بندي کلي ،ميتوان او را جزو يکي
از پ��اک قلم ترين روزنامهن��گاران تاريخ
معاصر بهحساب آورد .نگاه ويژه و پيگيري
مشکالت ،معضالت و نيازهاي اقتصادي،
فرهنگ��ي و اجتماعي و رفاهي مردم قم،
دهس��تانهاي تابعه و ش��هرهاي ديگر
استان مرکزي از اولين شماره تا واپسين
نسخه روزنامه را در صفحات خود داشت.
دومين شماره استوار روز پنجشنبه 2
مرداد سال  1314با تکرار عکس شماره
اول (ح��رم مطهر حضرت معصومه(س)
که تا ش��ماره  21با ترتيب انتشار عجالتاً
هفتهاي يک ش��ماره و بعداً س��ه شماره
ادام��ه پيدا کرد و با تغيي��ر چاپخانه در
مطبعه مهر طهران بهچاپ ميرس��د .از
شماره بيس��ت و دوم با جابهجايي لوگو

فرهنگ
که با خط نس��تعليق نگارش شده بود و
داخل يک کادر قرار داشت با زير نويس
نامهاي اس��ت مصور ،اقتص��ادي ،علمي،
اجتماعي ،ادبي ،انتشار دو شماره در هفته
در روزهاي يکش��نبه و چهارشنبه،ميان
سه سطر روزنامه مينشيند.
از ش��ماره اول تا ش��ماره  23روزنامه
اس��توار مدت  7ماه بهط��ول ميانجامد
و انتش��ار نامرتب آن تا روز دوشنبه 27
بهمن ماه س��ال  1314بهپايان ميرسد.
اس��توار در صفحه اول ش��ماره  23خود
با چاپ س��رمقاله «عذر بدتر از گناه» در
توجيه مشکالت خود چنين مينويسد:
«بهط��وري ک��ه خوانن��دگان گرامي ما
مس��تحضر هس��تند،چند هفته روزنامه
اس��توار تعطيل گرديد .تا ش��ماره 22در
تاريخ دوازده بهمن منتشر شد و در آنجا
وع��ده داديم که در هفته دو ش��ماره به
مشترکين تقديم داريم .بديهي است براي
ما که از اول کوشش داشتيم روي انجام

سال بیستویکم شماره 5993
سهشنبه  13مرداد 1394

عنوان ميکند و در ش��مارههاي بعدي
از نام چاپخانه فردوس��ي سخن به ميان
ميآورد .سالهاي بعد ،صفحات روزنامه
در چاپخانههاي اتحاديه،شرکت چاپخانه
قم ،شرکت سهامي چاپ اراک ،بهچاپ
ميرس��د .در ادام��ه ،از روز پنجش��نبه
 10مه��ر ماه س��ال  1316کار چاپ به
چاپخان��ه موس��وي س��پرده ميش��ود.
ب��ا اينح��ال در روزدوش��نبه  22آذر
سال 1316شماره مسلسل  150با چاپ
يک آگهي در صفحه اول خود بار ديگر
از پذيرش سفارشات چاپي خبر ميدهد:
«قابل توجه ادارات دولتي و مؤسس��ات
ملي ،تجارتخانهها ،شرکتها ،گاراژدارها
و ساير اشخاصي که کارهاي مطبوعاتي
از هر قبيل داش��ته باش��ند مس��تقيماً
بهدفتر روزنامه استوار و يا بهوسيله تلفن
 108مراجعه فرمايند .تعهد ميکنيم که
از جهت نفاست چاپ و تسريع در انجام
کار رضاي��ت خاطر مش��تريان محترم
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اس�توار يک روزنامه سياس�ي
نب�ود ،ام�ا در تاري�خ پرف�راز و
نشيب چهل و يک ساله خود خواسته يا
ناخواس�ته صفحات خود را وارد دنياي
سياس�ت کرده و در مقاطع حس�اس و
مهم تاريخي موضعگيريهاي مختلفي
را نس�بت به مسائل سياس�ي داخلي و
خارجي ميگيرد .با اين همه ،استوار در
گذر از پهلوي اول و دوم ،ماجراي کشف
حجاب ،جنگ جهاني دوم ،اشغال ايران
توس�ط متفقين در ش�هريور ماه سال
،1320کودتاي  28مرداد س�ال،1332
حوادث خرداد ماه سال  1342و ...دوبار
به محاق توقيف ميرود

معاصر ميگردد .صفحه ادبي که يکي از
صفحات پربار و پر مخاطب استوار (صفحه
دوم) اي��ن روزنامه بود ،تا ش��ماره پاياني
ادام��ه پيدا ميکند و در آن اش��عاري از
شاعران نامدار و گمنام بهچاپ ميرسد.
استوار مانند بس��ياري ازروزنامههاي
اس��تاني و محلي ،از نظر ش��کل ظاهري
وکيفيت چاپ ،ن��ه روزنامهاي زيبا بود و
نه ازصفحات متع��دد و مطالب متنوع و
تصاويرگوناگون بهره ميبرد .اين روزنامه
با چه��ار صفحه کار خود را ش��روع کرد
و در مقاطعي ،در هش��ت صفحه بهچاپ
رسيد .در شهريور ماه س��ال  1320و از
روز بيست و يکم تير همان سال بهدليل
کمب��ود و گران��ي کاغ��ذ در دو صفحه
بهدس��ت خوانن��دگان خود ميرس��د و
ازشماره  631مورخه پنجشنبه  26مرداد
ماه سال  1323بار ديگر با چهار صفحه
و قيم��ت تکفروش��ي دو ري��ال بهچاپ
ميرس��د .بس��ياري از نس��خههاي اين

تاريخ پنجشنبه پنجم آذر ماه سال 1315
قيمت تکفروشي روزنامه را در يک اقدام
بيس��ابقه از شش شاهي به چهار شاهي
کاهش ميدهد و از اولين ش��ماره س��ال
 1316و ش��ماره  ،88قيمت تکفروش��ي
روزنامه را به ش��ش شاهي بر ميگرداند.
تم��ام اقدامات چند س��اله طهماس��بي
و دس��تاندرکاران روزنام��ه ،ب��از هم از
اس��توار يک روزنامه س��ودده نميسازد.
روزنامهه��اي عص��ر مانن��د اطالع��ات و
کيهان از لحاظ تعداد و زيبايي صفحات،
بهکارگيري دس��تگاههاي جديد و مدرن
چاپ ،کاغذ مرغوب ،اس��تفاده از روزنامه
نگاران و خبرنگاران حرفهاي و سرعت در
توزيع روزنامه ،استوار را چند بار به تحول
در شکل و محتواي روزنامه وادار ميسازد.
استوار درش��ماره  135مورخه سه شنبه
 12مهر ماه س��ال  1316تا دوشنبه اول
آذر س��ال  1316از خ��ط نس��تعليق به
حروف ساده تغيير لوگو ميدهد و با تغيير

یادی از روزنامه <استوار> نخستین رسانه مکتوب در قم

چهلويک سال استواري

درب�اره تاريخ و چگونگي پيدايش مطبوعات در
استان قم اسناد زيادي در دسترس نيست و تنها
ميتوان به چند سند رسمي و نيمه رسمي اشاره
و اس�تناد کرد که حکايت از چاپ يک روزنامه،
يک هفته نامه و يک مجله ،تا س�ال  1312ه.ش
دارد.ابوالفضل طهماس�بي ،اولي�ن روزنامه نگار
اهل قم و بنيانگذار روزنامه <اس�توار> به عنوان
باثباتتري�ن روزنام�ه در قم ،درب�اره تاريخچه
حسن مجيدي
پيدايش مطبوعات در اين شهر که آن زمان جزو
استان مرکزي بود مينويسد« :تا قبل از سال  1312چاپخانه و روزنامه
در قم سابقه نداشت .مرحوم فضلاهلل کامکار که چند سال در اصفهان

وظيفه به خدمت ملي خ��ود ادامه داده
ودر صورت امکان برتعداد انتشار بيفزاييم
خيلي مايه شرمندگي است که گذشته
از تعطي��ل چند هفتهاي ب��از هم خلف
قول نموده ودوباره گناهي بر گناه سابق
بيفزاييم .زيرا که در طريق اخالق انساني
خل��ف وعده از صفات نکوهيده اس��ت....
مدتها از حيث طبع روزنامه محتاج به
مرکز بوديم و نتوانس��تيم رفع اين مانع
را بنماييم .زيرا که ميدانس��تيم انتشار
روزنامه با عدم وسايل طبع محلي کاري
است بس دشوار که عالوه بر مخارج فوق
الع��اده ،روزنامهاي که در قم تنظيم و در
طهران طبع شود ،داراي حيثيت معنوي
نخواهد بود و البته تأسيس يک مطبعه
کاملي که اين منظ��ور را تأمين نمايد با
س��رمايه جزئي امکانپذير نبود .لذا از بدو
نامه نگاري مترصد تش��کيل ش��رکتي
بوديم ک��ه مطبعهاي با س��رمايه مکفي
تأس��يس گردد ....پ��س از چندي چهار
نفر آقايان حاج س��يد رضا شاکري ،آقاي
رزاق پور ،آقاي طاهري و آقاي اشعري ،از
معارف خواهان براي ترقي و تعالي شهر،
در مرحله خدمتگ��زاري به معارف ،با ما
همقدم شده و با شرکت ايشان به تأسيس
مطبعه آبرومندي ،موفق گرديديم».
بدين ترتيب روزنامه اس��توار صاحب
چاپخانه مس��تقل ميش��ود و در صفحه
چه��ار همان ش��ماره ،آگه��ي راهاندازي
چاپخان��ه مح��دود قم (مهر اس��توار) به
اط�لاع خوانندگان ميرس��د و چاپخانه
آمادگي خود را براي سفارشهای چاپي و
گراورسازي به اطالع مشتريان و مراجعان
خود ميرساند .چاپخانه قم يا مهر استوار
در ط��ول فعالي��ت خود چندي��ن بار به
تجهيز ماش��ين و اب��زار آالت چاپخانه و
تغيير حروف برجسته سربي ميپردازد.
ب��ا اينک��ه اس��توار از پنجمي��ن ماه
فعاليت خود داراي چاپخانه ميشود ،اما
در شناس��نامه چهل و يکساله خود نام
چاپخانههاي بسياري را درج کرده است.
طب��ق اطالعاتي که در روزنامه اس��توار
منتشر شده ،اين روزنامه ابتدا چاپخانه
خود را مطبعه حسين باقرزاده در تهران

را فراه��م کرده ،بهع�لاوه  30درصد از
قيمتي که تاکنون حق الطبع ميدادهاند
تخفيف ميدهيم».
در اين زمان اس��توار طبق اطالعات
س��تون شناس��نامه خ��ود در چاپخانه
موس��وي عراق بهچاپ ميرس��د .استوار
ت��ا فروردين ماه س��ال  1345به ترتيب
در چاپخان��ه قم و حکمت ق��م بهچاپ
ميرسد اما ازشماره  1932روز پنجشنبه
 25فروردين ماه س��ال  1345کار چاپ
به چاپخانه نوين قم س��پرده ميش��ود
و پس از س��ي و پنج س��ال از انتشار ،از
روز پنجش��نبه دوم مهر ماه سال 1348
روزنام��ه در چاپخانه مهر (مهر اس��توار)
بهچاپ ميرسد .چاپخانه مهر استوار قم
پنجش��نبه  27آبان م��اه  1350با چاپ
يک آگه��ي از برگزاري دوره آموزش��ي
حروفچيني و اعطاي ديپلم خبر ميدهد:
«پذيرش کارگر چاپخانه ،مهر استوار قم
ظرف مدت بيست روز فقط با مبلغ 200
تومان ديپلم حروفچيني ميدهد که بعد
از  20روز داوطلب��ان ميتوانند با حقوق
مکف��ي در اين چاپخانه مش��غول بهکار
شوند .نش��اني چهارراه شاه جنب بانک
بازرگاني .بيش از دو نفر احتياج نداريم».
اين چاپخانه در س��ال  1349و اوايل
دهه پنج��اه با تجهيز اب��زار آالت تقريباً
مدرن چاپخانه از قبيل ماش��ين چاپ و
حروف سربي ،بازسازي و نوسازي ميشود
و اندکي بعد يعني س��ال  ،1353ناگهان
آگهي انحالل ش��رکت چاپخانه مهر ،در
روزنامه اس��توار قم بهچاپ ميرسد اما با
اين حال آخرين شماره استوار از چاپخانه
مهر استوار خارج ميشود.
توسعه به تهران و مدیران جدید
اس��توار با آنکه نام روزنامه را به يدک
ميکش��يد ،روند چاپ و انتش��ار خود را
يک ش��ماره در هفته (پنجش��نبه ها) از
ش��ماره 22مورخه  12بهمن ماه س��ال
 ،1314دو ش��ماره در هفت��ه روزه��اي
يکش��نبه و چهارشنبه و از ش��ماره 27
مورخه يکش��نبه دهم اس��فند ماه سال
 1314سه ش��ماره در هفته (يکشنبه،
سه شنبه و پنجشنبه) اعالم ميکند .از

روزنامه «کامکار» را منتش�ر کرده بود در اوايل سال  1312با چاپخانه
مختصري به قم آمد و به نش�ر روزنامه پرداخ�ت که در طول مدت دو
ماه تعداد نشريه اش به هفت شماره رسيد و از جهت آشنا نبودنش به
وضعيت اين ش�هر و نشناختن روحيات عامه از ادامه اين رشته در قم
عاجز ماند و در نيمه اول همان س�ال به مرکز عزيمت کرد و در نتيجه
خس�ارت مادي و تألمات روحي ،روز اول س�ال  1313زندگي را بدرود
گفت يا بهعبارت ديگر جان بر س�ر اين کار گذاش�ت .س�پس دوست
فاضل ارجمندم آقاي حکميزاده به نشر مجله «ماهانه همايون» همت
گماش�ت و اولين شماره اش در مرداد  1313منتشر گرديد و با جديت
و پشتکار ايشان که  10شماره «همايون» را در مرکز به طبع رسانيد تا
()1
خرداد  1314بيشتر دوام نداشت و در محاق تعطيل افتاد.

ابوالفضل طهماس�بي پایهگذار
اولین روزنامه در قم سال 1280
در قم بهدنيا آمد .او را تنها ميتوان در يک
جملهتعريفکرد:نويسندهوروزنامهنگاري
درخدمت م�ردم .با اينکه او در بعضي از
بزنگاهه�ا و مقاطع مختلف سياس�ي و
تاريخ�ي ب�ا موضعگي�ري و يکجانب�ه
نگريه�اي قلمي و عملي خود ش�ايد از
مردم فاصله گرفته باش�د ،ام�ا در جمع
بندي کلي ،ميتوان او را جزو يکي از پاک
قلم تري�ن روزنامهنگاران تاريخ معاصر
بهحسابآورد

شماره دوم مورخه پنجشنبه دوم مرداد
س��ال  ،1314استوار با چاپ يک آگهش
(آگهي) در صفح��ه اول خود ،مرکز کل
تک فروش��ي اس��توار در طهران را فقط
مغازه خ��رازي و لوازم التحرير فروش��ي
افشاري واقع در خيابان چراغ برق ويک
دفتر در خياب��ان باب همايون نمره  4و
ش��ماره تلفن  2182ب��ا مديريت فردي
به نام جالل صالحي جهت رسيدگي به
کارهاي مربوطه و مراجعت اش��خاص و
مشترکين و يا تقاضا کنندگان اشتراک
روزنامه معرفي ميکند که در شمارههاي
بعد به معرفي دفاتر ديگر در ساير واليات
ميپردازد .نام جالل صالحي بعدها يعني
از شماره  23به عنوان نگارنده و سردبير
اس��توار در صفح��ه اول درج ميگ��ردد.
صالحي تا  17ارديبهشت ماه سال1315
سردبير روزنامه باقي ميماند اما در شماره
 42با نگارش مطلبي در صفحه اول و با
تيتر پوزش و آگاهي از سردبيري روزنامه،
بهدليل مس��افرت کنارهگيري ميکند.
ج��دا از جالل صالحي اس��توار در اولين
شماره سال  1325يعني پنجشنبه اول
فروردين ماه س��ال  1325شماره ،709
سال يازدهم ،براي اولين و آخرين بار با

عنوان «خدمتگزاران مطبوعات و هيأت
تحريريه روزنامه استوار» به معرفي هيأت
تحريريه خود <آقايان ابوالفضل طهماسبي
مؤس��س و مدي��ر روزنامه اس��توار ،علي
اصغ��ر فقيهي،حيدر علي قلم��داران و
حسين حسيني> ميپردازد .سالها بعد
حس��يني که در تحريريه استوار مطالب
و مق��االت ادبي مينوش��ت و هر از چند
گاهي اشعاري از خود و ديگر شاعران در
صفحات روزنامه و پاورقيهاي نويسندگان
مختلف را براي صفحه دوم استوار تنظيم
و تهيه ميکرد ،مسئوليت سرويس ادبي و
هنري استوار را برعهده ميگيرد.
استوار در آغاز سال سي و نهم خود در
ش��ماره  2343روز پنجشنبه  28تير ماه
سال  1352در اطالعيهاي در صفحه اول
خ��ود با اين مضمون که «بنا به خواهش
عده زيادي از خوانندگان از اين هفته يک
صفحه ادبي زير نظر مستقيم جناب آقاي
حسين حسيني دوست شاعر و باذوقمان
ترتيب داده شده که اميدواريم مورد توجه
قرار گيرد ».بهچاپ ميرساند که تحولي
ب��زرگ در عرص��ه ادبي کش��ور بهوجود
ميآورد و به س��هم خود جايگاهي براي
شناس��ايي و معرفي بس��ياري از شاعران

روزنامه تا آخرين شماره نيز صرفاً جهت
چاپ آگهيهاي تجارتي و اعالنات ثبت
امالک که در آن س��الها ،انحصار آنها به
استوار تعلق داشت ،در دو صفحه منتشر
شده اس��ت .با اينکه در صفحات استوار
آگهي بر اخبار ،مقاالت و س��اير مطالب
برتري داش��ت و فضاي زيادي را اشغال
ميکرد ،اما هيچ گاه به سودآوري نرسيد
چنانک��ه صاحب امتياز و مدير مس��ئول
روزنامه در چهل و يکسال عمر روزنامه
چن��د بار مجبور به گ��ران کردن قيمت
تک فروش��ي و هزينه اش��تراک گرديد.
طهماس��بي در چند مقال��ه و در مقاطع
مختلف تاريخ از گراني کاغذ و ملزومات
چاپ ،بد حس��ابي نمايندگان روزنامه در
اس��تانها و واريز نش��دن وجه آبونمان
از سوي مشترکين ش��کايت ميکند.در
تاريخ  21تير ماه سال  1316سال سوم
ش��ماره  125مدير مسئول در مورد تراز
مالي روزنامه در پايان دومين سال فعاليت
خود چنين مينويسد ...:ترديدي نيست
که بقاي هر مؤسس��ه بسته به تعديل و
توازن دخل و خرج اس��ت ک��ه بتوان به
پيش رفتنش اميدوار شد .پايان سال اول
در مقايسه درآمد و مخارج روزنامه هفت
هزار ريال کسر عمل موجود بود و با دادن
اين خسارت وارد سال دوم گشته و دست
از تعقيب اين خدمت ملي برنداش��تيم و
اين��ک که س��ال س��وم روزنامه ش��روع
ميش��ود چهار هزار ريال هم کسري در
ج��داول س��ال دوم ديده ميش��ود که
مجموعاً حاصل عملکرد دو سال روزنامه
ن��گاري يک رقم  11هزار ريالي ضرر در
مقابل چشمم مجسم ميکند.
با اينکه طهماس��بي درکنار انتش��ار
روزنامه استوار ،به کار چاپ و نشر کتاب
ميپ��ردازد .ام��ا در تمام م��دت حيات
مطبوعات��ي خود از اوض��اع بد اقتصادي
روزنامه مينالد.او در شماره  627به تاريخ
پنجشنبه هش��تم تير ماه سال 1323با
چاپ مطلبي با عنوان «تعطيلي استوار» با
شکايت از وضع موجود و مشکالت چاپ و
نشر از امکان تعطيلي روزنامه بهعلت زيان
دهي خبر ميدهد .اما از س��وي ديگر در

فونت و استفاده زياد از کادر و گراور فضاي
روزنامه را دگرگون ميکند.
در روز يکش��نبه  13مرداد ماه سال
 1319و شش��مين سال انتش��ار خود،
ب��ه تغيير يونيفرم و چ��اپ لوگو و تاريخ
روزنامه و چاپ مشخصات خود در صفحه
آخر اقدام ميکند .از ش��ماره  1432روز
پنجش��نبه دهم مرداد ماه سال ،1336
لوگو خط نستعليق جاي خود را به يک
طرح گرافيکي ميدهد.پس از  65نسخه
و از شماره  1491روز پنجشنبه بيست و
شش تير ماه سال1337 ،لوگو گرافيکي،
به دوباره خط نستعليق باز ميگردد و تا
شماره پاياني ،با همين خط اما با تغيير در
نوع نگارش و اندازه آن ،بهچاپ ميرسد.
جايگاه يا آدرس اداره روزنامه اس��توار قم
تا س��ال دوم انتش��ار در خياب��ان ارم قم
ب��ود  .از مورخه دوش��نبه  19مرداد ماه
س��ال  ،1315با چاپ اعالن تغيير محل
اداره ،دفتر روزنامه به گذر حاجي س��يد
عبداهلل منتقل ميشود .پس از آن از روز
پنجشنبه دوم ش��هريور ماه سال 1317
ش��ماره  ،210به خيابان ارم جنب اداره
ثبت اس��ناد قم تغيير م��کان ميدهد.
ازسال دهم انتشار ،شماره  630مورخه
 24م��رداد ماه س��ال 1323روزنامه به
خيابان آذر سه راه بازار مقابل بانک سپه
قم منتقل ميشود و تا روز آخر و شماره
پاياني ،در اين محل ميماند.
رسانهای که ناخواسته سیاسی شد
استوار يک روزنامه سياسي نبود ،طبق
متني که از شماره پنجشنبه 30بهمن ماه
سال ،1332ش��ماره  608در کنار لوگوي
خود با اين مضمون که «اين نشريه مستقل
استوبستگيبههيچيکازاحزابسياسي
ندارد» بهچاپ رس��يد ،روزنامهاي بود که
بيش��تر به مباحث اجتماع��ي ،اقتصادي،
اخبار شهري ،اخبار خارجه و اخبار مرکزي
ميپرداخت .اما در تاريخ پرفراز و نش��يب
چهل و يک ساله خود خواسته يا ناخواسته
صفح��ات خ��ود را وارد دنياي سياس��ت
کرده و در مقاطع حساس و مهم تاريخي
موضعگيريه��اي مختلفي را نس��بت به
مسائل سياسي داخلي و خارجي ميگيرد.
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با اين همه ،اس��توار در گذر از پهلوي اول
و دوم ،ماج��راي کش��ف حج��اب ،جنگ
جهاني دوم ،اشغال ايران توسط متفقين در
شهريور ماه سال ،1320کودتاي  28مرداد
سال ،1332حوادث خرداد ماه سال 1342
و ...دوبار به محاق توقيف ميرود.
بار اول در س��الهاي اوايل انتش��ار و
بهدنب��ال چ��اپ مطلبي در اعت��راض به
کارکرد کارخانه برق ش��هر و روزها جدل
وکش��مکش قلمي ،به دس��تور شهرباني
قم ،توقيف ميش��ود .توقيف دوم در پي
تشکيلکميسيونيبانامکميسيونتصفيه
مطبوعات از س��وي دولت ،استوار در روز
پنجشنبه دوازدهم اسفند ماه سال 1338
شماره  1590به يکباره ،توقيف ميشود.
يک ماه بعد ،مدير مسئول روزنامه استوار
در سر مقاله روزپنجشنبه  18فروردين ماه
س��ال  1339شماره 1591خود با عنوان
«تعطيل يکماهه!» توقيف س��ي و چهار
روزه روزنام��ه را توفيق اجباري براي رفع
خس��تگي  25سال کار مداوم مطبوعاتي
ميخواند ! و بدين ترتيب اس��توار انتشار
خود را ،بار ديگر از سر ميگيرد.
قلم صري��ح ،زبان تن��د و انتقادهاي
بيپروا و پيگيريهاي استوار در استيفاي
حقوق و مطالبات مردم ،طرح مشکالت
و معضالت مربوط به استان و مخصوصاً
شهر قم ،دولت،مقامات و صاحب منصبان
محلي را در بسياري از ايام آزار ميداد.
ابوالفضل طهماس��بي س��ال 1329
توسط افراد ناشناس و از پشت سر مورد
حمله قرار ميگيرد و بر اثر اين تعرض ،در
بيمارستان بستري ميشود .در کنار اين،
او در طول دوران فعالیت مطبوعاتي خود
چند بار بهدادگاه فرا خوانده ميشود که
مهمترين آن مربوط به چاپ سرمقاله «به
يک گزارش آيت الهي توجه کنيد» در روز
 17مرداد ماه سال  1325مربوط ميشود
که بهدنبال آن آيت الهي رئيس سازمان
ثبت اس��ناد وقت قم از روزنامه شکايت
ميکند و دادگاه مرب��وط به اين پرونده
در روزهاي 12و  14ش��هريور ماه سال
 1325تشکيل جلسه داده و طهماسبي
به عنوان مدير مسئول از روزنامه استوار
دفاع ميکن��د .در روز  14ش��هريور ماه
س��ال  1325شماره  ،730استوار با تيتر
«اولين اعمال زور يا محاکمه مطبوعاتي
در قم!» آن دس��ته از اف��راد و مقامات با
نفوذ استان و شهر قم را که بنا به داليل
گوناگون از اس��توار و مطالب انتقادي آن
دل خوش��ي نداشتند مورد حمله شديد
خود ق��رار ميدهد .چندين بار ديگر نيز
اعالم جرمها و دادگاههاي مختلفي عليه
استوار مطرح و تشکيل ميشود .اما با اين
همه استوار به کار خود ادامه ميدهد.
پ��س از س��الها روزنام��ه ن��گاري و
اس��توار نگاه داش��تن روزنامه اس��توار با
تمام مش��کالت و دشواريهاي پيش رو،
ابوالفضل طهماس��بي در تير ماه س��ال
 1354از پاي ميافت��د و در محل دفتر
اداره روزنامه که متش��کل از دو اتاق که
يکي اتاق مديريت و ديگري اتاق تحريريه
و بايگاني و آرش��يو بود ،احساس کسالت
کرده و به علت کهولت سن و بيماري در
بيمارستان بستري ميشود.
آخرين سرمقاله را طهماسبي درروز
 24تيرم��اه س��ال  1354از روي تخت
بيمارس��تان مينويس��د و پنجشنبه 26
تي��ر با عنوان آغاز چهل و يکمين س��ال
اس��توار بهچاپ ميرس��د« :بهخواست
خداي بزرگ و ياري همش��هريان عزيز
با انتشار شماره  2448مورخ  19تير ماه
س��ال  1354مطابق  30جمادي الثاني
 1395چهلمين سال روزنامه را ب ه پايان
رس��انده و از اين شماره ،چهل و يکمين
س��ال خدمتگزاري م��ا آغ��از ميگردد.
همانطور که در س��الهاي گذش��ته با
فضل خداوندي و الهام از نيات قلبي شما
که مبني بر پيشرفت هر چه بيشتر شهر
خودمان قلم زدهام براي آينده نيز بشرط
حيات مسئوليت خطير روزنامه نويسي را
تعهد و ادامه ميدهم .هدف روزنامه مانند
گذشته حمايت از محرومين و باال بردن
س��طح معارف مردم ميباشد .اميدمندم
خدمات ناچيزمان را پذيرا و نويسندگان
اين روزنامه را تأييد و تشويق فرماييد».
اما چن��د روز پ��س از اين وصيتنامه
مطبوعاتي ،حيات طهماس��بي به ممات
ميرس��د .در روز پنجش��نبه  16مرداد
سال 1354روزنامه استوار خبر درگذشت
ابوالفضل طهماس��بي در هشتاد و چهار
سالگي را با اين تيتر به اطالع خوانندگان
خود ميرساند« :طهماسبي روزنامه نگار
مبارز درگذش��ت ».چند روز بعد از دفن
طهماسبي در آرامگاه شيخان قم آخرين
ش��ماره روزنامه استوار در تاريخ يکشنبه
دوم شهريور سال  1354منتشر ميشود و
با انتشار  2455شماره در چهل و يک سال
براي هميشه بهکار خود پايان ميدهد.
آرش��يو روزنام��ه اس��توار در تع��داد
محدودي از کتابخانههاي مرجع و معتبر
کشور وجود دارد .کتابخان ه و مرکز اسناد
مجلس شوراي اس�لامي که سالهاست
ب��ه عنوان يکي از مراکز علمي و فرهنگي
معتبر و پيش��رو در زمينه رقوميس��ازي
و ديجيتالي کردن اس��ناد قديمي کشور
فعاليت گستردهاي را آغاز کرده ،اقدام به
اسکن و تهيه لوح الکترونيکي اين روزنامه
کرد که متأسفانه ،به علت قديمي و ناقص
بودن مجموعهاي که در اختيار داش��تند،
تعدادي از نسخههاي روزنامه در چهار لوح
ارائه شده از سوي اين نهاد موجود نيست.
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