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به مناسبت سالگرد مرگ محمد حسین فروغی

روزنامهنگاریخاندانذکاءالملک

فروغــی و او بــه نقــل از محمدحســین فروغی
در هــدف از تأســیس و انتشــار روزنامــه تربیت
مینویســد« :همیــن کــه نوبــت ســلطنت بــه
مظفرالدین شاه رسید من که دست از طبیعت
خود نمیتوانســتم بــردارم نخســتین روزنامه
غیردولتــی را در همین شــهر طهران تأســیس
کــرده و مندرجــات آن را مشــتمل برمطالبــی
قــراردادم کــه کــم کم چشــم و گوش مــردم به
منافع و مصالح خودشان باز شود ،این روزنامه
را تربیت نام گذاشتم».
او همچنیــن میگویــد ...« :من هــم آن وقت به
درجهای رســیده بــودم کــه در کار روزنامه با من
گفتوگــو میکرد ،یک روز پرســید مقالــهای که
امروز برای روزنامه نوشــتهام را خواندی؟ عرض
کردم:بلی.پرسید.دانستیچهتمهیدمقدمهای
میکنــم؟ مــن در جــواب تأمــل کــردم ،فرمود:
مقدمه میچینم برای اینکه به یک زبانی حالی
کنمکهکشورقانونالزمدارد،مقصودمایناست
کــه این حرف را به صراحت نمیتوانســت بزند
و برای گفتن آن لطایفالحیل میبایستی بهکار
برد .دقیقاً همان لطایفالحیل که دارالفنون در
تدریسبرایعلومسیاسیبهکارمیبرد».
بهروایــت اســناد ،بــه محمدحســین فروغــی
میگویند که مطالــب را طوری بنویس که مردم
عواممتوجهشوندبدونآنکهازطرفحکومتیان
موردقهروغضبقراربگیری.درجوابگفتهبود
عجبا که مطلب را عوام بفهمنــد ولی خواص و
اهل حکومت متوجه نشوند .مگر میشود چوب
را برداشــت و گربــه دزده زودتــر متوجــه چــوب
برداشتننشود.
بــا وجــود ایــن روزنامــه تربیــت بــه همــان
لطایفالحیل راه خــود را ادامه میداد ،چنانکه
در شــماره  224ضمــن تبریــک ســال نــو بــر
عمــوم هواخواهــان علوم
و معــارف مینویســد:
«مطالعهکنندگانمحترم
تربیــت کــه دانشــمندان
مملکتانــد و آگاهــان
ملــت ،داننــد کــه آدمیزاد
در هــر قطر از اقطــار علم
به فوز و فالح رســیده از راه
علوم و معــارف بوده و هر
قــوم که مایل بــه بهبودی
و اصــاح حال و ســعادت
ابنای وطن خویش باشند
و ضــرر و نفــع ،معایــب و
محاســن را بدانند و منکر
بدیهــی نگردنــد و جهــل
مرکــب را کنــار گذارنــد بایــد از در دانــش داخل
شوند و به دستور معرفت عمل نمایند تا از خطا
مصون ماننــد و علیالعمیا به این طــرف و آن
طرف نرانند و چون این مطلب را به عبارتهای
مختلف مکــرر گفتهایم از نو محتاج به شــرح و
تشریح و بسط و توضیح نیستیم ،فقط یادآوری
میکنم که اداره تربیت برای نشر و انتشار اخبار
متعلقه بهعلــوم و معارف دایر گشــته و دانش
سیاســی نیز از ایــن دایره خارج نیســت بلکه در
امــور ملکــی و ســهام دولتــی اصالتی بــه کمال
دارد ،اعمــال از ایــن راه رو به صحت و درســتی
میگذارد .پس تربیت جریدهای است علمی و
ادبی و سیاســی و حاصل آنکه غرض از نگارش
این اوراق بسط بساط معرفت است و استکمال
خبرت و بصیرت ،خالصی از بند نادانی رهایی
از قید سرگردانی».
بر همین اســاس اســت که میــرزا جهانگیرخان
صوراســرافیل و بــه عبارتی میــرزا علیاکبرخان
دهخدا در روزنامه صوراســرافیل در باب فروغی
واهمیتروزنامهتربیتمینویسد«:تربیتاول
روزنامهای اســت که در داخله ایران خصوصاً در
پایتخت به چاپ رســیده است .خدماتی که این
روزنامه به وطن کرده است عالوه بر معلومات و
فوایدی که منتشر نموده یکی این است که مردم
ایــران از هر چه روزنامه بــود آزرده خاطر بودند،
تربیت بواســطه شــیرینی بیان و مزایای چند که
دارا بود مردم را روزنامه خوان کرد».

صنعت مسگری و رویگری در ایران

امیرمختــار کریمپورشــیرازی شــاعر،
 26مهر
روزنامهنگار و مدیر روزنامه شورش متولد
 ۴بهمــن  ۱۲۹۹هجری شمســی ،در ســال
 1329هفتــه نامه شــورش را منتشــر کرد.
ایــن نشــریه بهدلیل انتقــاد و ناســزاگویی
به خاندان پهلوی پس از چهار شــماره توقیف و بعد از توقیف به
نامهــای مــرد وطن ،فریاد ایــران ،قیام خوزســتان و قیام ملت به
انتشــار خــود ادامــه داد .در ســال  1331کریمپورشــیرازی به اتهام
اهانت به محمدرضا پهلوی به پنج ماه و به اتهام نشــر اکاذیب و
تشویش اذهان عمومی به  3ماه حبس محکومگردید .با روی کار
آمدن دکتر محمد مصدق ،شورش بار دیگر در سال 1331منتشر
می شــود .پــس از کودتــای  28مــرداد  1332کریمپور شــیرازی
مخفی و در 26مهرماه همان سال دستگیر میشود .
چند ماه بعد و در روز دوشنبه بیست و چهار اسفند  1332روزنامه
کیهــان با چاپ عکــس کریمپور شــیرازی روی تخت بیمارســتان
ارتــش ،در صفحــه اول خــود مــی نویســد« :دیشــب بــار دیگــر
کریمپورشیرازیکهدرزندانبسرمیبرد،تصمیمبهفرارگرفتاما
موفق نشد و در نتیجه اقدام به آتش زدن خود نمود»...
ســرانجام در ســاعات پایانــی همــان روز  ،شــورش برای همیشــه
ســرکوب و پیکر او ســاعت  ۹و نیم صبح  25اســفند در گورســتان
مســگرآباد بــه خــاک ســپرده میشــود .آنچــه میخوانیــد ،خبــر
دستگیریاودرروزنامهکیهان،یکشنبه26مهرسال 1332است:
کریمپور شیرازی مدیر روزنامه شورش توقیف شد
چــون به فرمانداری اطالع رســیده بود که آقای کریم پورشــیرازی
مدیــر روزنامه شــورش در خانهای واقع در تجریش بســر میبرد،
مأمــوران فرمانــداری نظامی و کارآگاهی از چند شــب پیش برای

1332

میکنــد و با آن قلعــی را که درون ظرف اســت
به سراسر داخل ظرف میگستراند .بدین گونه
درون ظرف کامالً ســفید میشــود .سپس جدار
خارجی ظرف را نیز همین گونه ســپید میکند
و در خاتمــه کار ظــرف را در طشــتکی پــراز آب
ســرد که در کنــارش جا دارد فرو میبرد تا ســرد
شــود .بدین ســان ظرف کامالً سپید و درخشان
میگــردد .بــرای ســاختن گــرد نشــادر رویگران
قطعــات نشــادر را در ظرفی میگذارنــد ،در آن
مقداری آب میریزند و چندان با آتش حرارت

میدهند که آب آن بخار شود و قطعات نشادر
بهصورت گرد درآید.
چنــان که یــاد شــد رویگــران ایــران در صنعت
ســفیدگری براســتی مهارت تام دارنــد و امتیاز
ظروف ســفید کرده ایران بر ظروفی که ما در آن
پخت و پز میکنیم و در سر سفره به کار میبریم
این اســت که ظروف مسین مذکور سبک ترند،
ذوب نمیشــوند و برخــاف ظرفهــای مــا
شکسته ،یا آسان کج و کوله نمیشوند.
سفرنامهژانشاردن-ج،۲صص ۸۸۵:و886

دستگیری ایشان ب ه تجریش رفتند و اطالع حاصل کردند که مدیر
شــورش در خانه شخصی به نام محمدعلی مباشر بسر میبرد.
ســاعت  ۱۱دیشــب به دســتور آقای سرلشــکر دادســتان فرماندار
نظامی ،آقای سرگرد مستجیر به اتفاق آقای معزی رئیس آگاهی
و عدهای ســرباز به تجریش رفتند و مقارن ســاعت  ۱۲به نزدیکی
خانه مزبور که در خیابان مقصودبیک کوچه سپهساالر واقع است
رسیدهاند و پس از محاصره منزل ،عدهای با نردبان وعدهای از راه
پنجره وارد خانه شدند .ابتدا به اتاق خواب رفتند و چون کسی در
آنجا نبود به اتاق پذیرایی رفتند و آقای
کریمپورشــیرازی را در آنجــا توقیــف
م پور شــیرازی ریش
کردنــد .آقای کری 
انبوهی گذاشــته بــود و عبایــی به تن
داشتوشناختناودرنظراولدشوار
بود.آقایکریمپورشیرازیرابهاتفاق
آقای مباشــر صاحب خانه ساعت
4صبح امروز به فرمانداری نظامی
تحویل داده و بازداشت شد.

سناتورحکیمالملکدرگذشت

شب گذشته قلب یکی از برجستهترین
 27مهر
نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا،
دکتر ابراهیــم حکیمی(حکیمالملک)
از کار بــاز ایســتاد .مــردی کــه ســه بــار
نخســتوزیر و بیــش از  ۱۳بــار به مقام
وزارت دارایــی و وزارت فرهنگ رســیده بود ،در ســاعت چهار
بعد از نیمه شــب گذشــته پس از یک زندگــی طوالنی جهان
را بدرود گفت....
روزنامهکیهان-سهشنبه27مهرسال1338
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فتح اردوی دولتی -فرار سمیتقو

اســماعیل آقــا ِشــکاک یــا اســماعیل
 30مهر
ســیمیتکو متولــد ســال۱۲۶۶در ارومیه،
معروف به سمکو – سمیتقو ،رئیس ایل
دو طایفــهای ِشــکاک در منطقــه مرزی
غرب کشور بود .او با افکار تجزیهطلبانه
خــود و در راســتای ارتبــاط بــا چنــد دولــت بیگانــه و حمایــت
تسلیحاتی روسیه ،در اواخر دوره قاجار و اوایل حکومت پهلوی
به مدت  9ســال از مهر  1300تا تابستان  1309به نبرد با دولت
مرکزی پرداخت .او در ســال  1301خود را شاه بزرگ کردستان
نامید .سرانجام شاه کردستان ،فریب رضاشاه را خورد و در روز
 27تیرسال  1309به هنگام مذاکره با دولت مرکزی ،در اشنویه
کشــته شــد .فتح اردوی دولتی و فرار ســمیتقو ،اعــان پیروزی
قوای دولتی در حمالت  ۲۱مهر ســال  1305است که به نقل از
روزنامه اطالعات شنبه  ۳۰مهر  ۱۳۰5میخوانید:
فتح اردوی دولتی  -فرار سمیتقو
تلگراف ارومیه  ۲۹مهرماه
بحمداهلل در پرتو عنایت و توجهات بیکران شاهنشاهی و نتیجه
مجاهدات امیر لشــکر شمال غرب ،قوای با عظمت و نیرومند
دولتی از چندین سمت به محل مجتمع متمرد [سمیتقو] که
از چندین ســال قبل مــوروث فتنه و فســاد و باعث قتل نفوس
کثیره و نهب اموال اهالی و رعایای صفحات خوی ،ســلماس و
رضائیه تا ســرحد کرمانشاه بوده و از طغیان و خودسریهای او
میلیونها خسارت به دولت و ملت متوجه گردیده ،هجوم برده
با جنگهای متوالیه بعد از قتل و جرح جمع کثیری از عشــایر
متمــرده او عرصه را از هر طرف چنان تضییق نمودند که قوای
مجتمعه متفرق گشــته ،تاب مقاومت نیــاورده  ۲۷ماه با چند
نفر عیال و اوالد و جمعی از کســان خود با جنگ و گریز به قریه
حقــی پناهنده شــده متقابالً مورد تضییق ســخت قوای دولتی
گشــته پس از اطاله محاربه الی ســاعت  ۱۲شــب  ۲۸و تضییق
امــوال و احشــام و اغنام مرگ اطفال صغیره در آن کوهســتان
صعــب که قوای دولت اولین قدمهای خود را برای اضمحالل
دشــمن مزبــوره بــا کمال جدیــت بــر میداشــتهاند و حمالت
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فرانکو درگذشت

منبع  :سایت مشرق

حقیقــت ایــن اســت
ایرانازنگاه صنعتگران ،تراشکاران
سیاحان و ســفیدگران ایــران
بــا چکش و ســوهان و دیگــر ابزارهای ســادهای
که در دســترس دارند نســبت به نقــره کاران ما
که بهترین و کاملترین وســایل در اختیارشــان
میباشد،استعدادومهارتبیشتردارندومنبر
این باورم چون بیشتر لوازم آشپزخانه و ظروف
سفرهشــان از مس اســت ،در صنعت مسگری
و رویگری به چنین پیشــرفت چشمگیری نائل
آمدهاند.در آشــپزخانه و بر ســر ســفره ایرانیان
ظروف آهنی ،رویی و برنجی وجود ندارد و کلیه
وسایل پخت و پزشان از مس است و در صنعت
سفید گری ظروف مسین ،چندان مهارت دارند
کــه ظــرف هــای ســفید کردهشــان چــون اوانی
ســیمین مینماید و بدیهی است رخشندگی و
جالی قلعهای انگلیســی هرگز به پای سفیدی
و تابناکی ظروف ســفید کرده سفید گران ایرانی
نمیرسد.اماچونپوششبسیارنازکقلعیکه
بهصنعترویظروفمسینآشپزخانهکشیده
شــده بر اثر استعمال پس از شش یا هشت ماه
از میان میرود ،باید آنها را از نو سپید کرد ....این
کار آســان و با هزینهای اندک امکان پذیر اســت

چنان که سپید کردن رو و پشت هر بشقاب بیش
از یک سو خرج ندارد و هزینه سپیدگری وسایل
دیگر را به همین نسبت میتوان سنجید.
اما طرز ســپید گری مســگران ایران با چگونگی
عمل صنعتگران ما شباهت ندارد .سپید گران
ایرانی در ظرفی که قصد سفید کردنش را دارند
مقداری محلول قلیای خاکستری میریزند و با
حرارت آتش میجوشــانند و پس از آنکه ســرد
شد به شاگرد خود میسپارند تا پاکیزه کند ،وی
[شاگرد] ظرف را در میان تودهای از شن نمناک
میگذارد ،مقداری شن نیز درون ظرف میریزد
و قطعــه پارچــه کلفتــی را نیــز روی آن مینهد
ســپس با پای برهنه چندان ظرف را درون توده
شــن به چپ و راست میچرخاند که هم درون
و هــم بیــرون ظــرف کامالً پــاک و ســرخ و از هر
آلودگی زدوده شــود .آنگاه استاد رویگر نخست
شــنهای چســبیده به ظرف را با آب میشوید،
ســپس ظرف را بــا انبر باژ گونه روی کــورهای که
با آتش زغال تافته شــده میگذارد تا داغ شــود.
بعد پنبهای را که به گرد نشــادر آغشــته شده به
درون و بــرون ظــرف میمالد ،ســپس ســر پاره
قلعــی را در یــک نقطه درون ظرف میفشــارد
پس آنگاه دگربار گلوله پنبه را به نشــادر آغشته

کریمپور شیرازی دستگیر شد

ژنــرال فرانسیســکو فرانکــو باهامونــده
 30مهر
متولــد  ۴دســامبر  ۱۸۹۲پــس از پایــان
جنــگ داخلــی اســپانیا از ســال ۱۹۳۹
تــا ۲۰نوامبــر ســال  ۱۹۷۵بــر اســپانیا
حکومت کرد .روزنامه آیندگان مورخه
چهارشــنبه  30مهرســال  1354پایان حکومت دیکتاتور را با
تیتر «فرانکو درگذشت» در صفحه اول خود به چاپ رساند:
دیکتاتور اسپانیا را سکته قلبی کشت
فرانکو درگذشت
مادرید -خبرگزاریها ســرانجام پس از چند ســاعت بحران،
رســماً اعــام کردنــد که ژنــرال فرانکــو دیکتاتــور اســپانیا در
۸۲ســالگی درگذشــت .ژنرال فرانکو که به علت کهولت سن
از چنــدی پیــش در آســتانه مــرگ قــرار داشــت هفتــه پیش
به بیماری آنفلوانزا مبتال شــد و دیشــب یک ســکته قلبی به
زندگی او پایان داد.
روزهای پایانی عمر فرانکو در آشوب و دلهره گذشت .آخرین
حادثهای که حکومت چند ده ساله او به خود دید ،اعدام سه
نفر از جداییطلبان باســک بود که اعتراضهای گســترده در
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در ســال  1288هجــری
ناصرالدیــن
قمــری
شــاه تصمیــم گرفــت
روزنامههــای متعدد خود
را بــه یــک روزنامــه تبدیل
جمشید کیانفر
پژوهشگر تاریخ
کنــد و بــه جــای هفتــهای
یک شــماره ،ســه شــماره در هفته انتشــاریابد و
محمدحسنخانصنیعالدوله(اعتمادالسلطنه
بعدی)مأموراینمهمشد.
روزنامه ایران روز یکشنبه  11محرم  1288الی 19
ذیحجه  1320مجموعاً در  1032شــماره منتشر
شد.مدیریتروزنامهازنخستینشمارهتاشماره
879کهخبرمرگمحمدحسناعتمادالسلطنه
را دارد با او بود و از شماره بعد برعهده برادرزاده
او محمدباقــر اعتمادالســلطنه قــرار گرفــت .از
همان شماره نخســت محمدحسین فروغی با
ایــن روزنامه به همکاری پرداخــت و به مدیری
دارالترجمــه و مترجمــی زبــان عربی و فرانســه
رسید و در نشریاتی که برعهده وزارت انطباعات
بود ،فروغی به ترجمه و نگارش مشــغول شــد.
همچنین از شــماره اول روزنامه اطــاع که از روز
دوشــنبه  27ربیعالثانــی  1298هجــری قمــری
در  4صفحــه بــا خــط نســخ و چــاپ ســنگی در
مطبعــه دولتــی منتشــر شــد ،با محمد حســن
اعتمادالســلطنه و محمدباقر اعتمادالسلطنه
همکاری داشت.انتشــار روزنامه اطــاع از آن رو
بودکهروزنامهایرانکهتااینتاریخبهچاپاخبار
داخله و خارجه میپرداخت ،بنابر تصمیم اولیا
و دســتاندرکاران به انتشاراخبار داخله بپردازد
و روزنامه جدیدی برای درج اخبار خارجه با نام
اطالع منتشر شود .در طول حیات محمد حسن
اعتمادالســلطنه روزنامه اطالع بهصورت چاپ
سنگی و زمانی هم با حروف سربی چاپ شده و
پسازمرگاعتمادالسلطنه،محمدحسنخان
برادرزاده او مسئول روزنامهها شد و چاپ اطالع
ادامهیافت.
در حقیقــت روزنامــه اطــاع ضمیمــه روزنامه
ایــران بود و کســانی که در نشــریه روزنامــه ایران
دســت داشــتند در نشــر اطــاع هــم همــکار
محمدحســن خــان اعتمادالســلطنه بودنــد از
جملهمحمدحسینخانذکاءالملکفروغی.

از اهــداف انتشــار روزنامــه اطــاع ،ارتبــاط و
پاسخگویی به نشــریات چاپ خارج بود و هرگاه
موفق شــدهاند بــه تعریف و تمجیــد متقابل از
یکدیگــر پرداختهانــد و هــرگاه موجباتــی بــرای
قطــع این ارتباط فراهــم آمده به جنگ قلمی و
ناســزاگویی پرداختهاند .مشــهور است که گاهی
اعتمادالســلطنه در مقام منتقد نامهای با اسم
مســتعار به دفتــر روزنامــه اطالع میفرســتاد و
فروغــی در مقام جوابگویــی آن نقد برمیآمد و
گاهی ذکاءالملــک فروغی بهعنوان منتقد نامه
مینوشتواعتمادالسلطنهجوابگویانتقادبود!
از اهــداف دیگــر انتشــار اطــاع ،چــاپ و نشــر
آفرینشهــای فکــری دانشــمندان کشــور بود تا
آنان جذب نشــریات فارســی زبان خارج از ایران
نشوندوافکاروخیاالتمفیدهخودرابرایاطالع
بفرستندکهچندانبااستقبالروبهرونشد.
محمدحســین خان ذکاءالملک فروغی معلم
هم بود و سر پرشــوری داشت .او فردی متمایل
به آزادیخواهی و عدالت بود و خواستار مشارکت
مردم درعرصههای سیاســی و اجتماعی کشــور
بود.در این راه او زمانی خواستار تدریس آموزش
علــوم سیاســی در دارالفنون شــد که بشــدت با
مخالفت ناصرالدین شاه روبهرو گشت .فروغی
بــرای آنکــه دانشآمــوزان دارالفنــون آگاهی به
علــوم سیاســی و فلســفه داشــته باشــند ،تاریخ
را طــوری تدریــس میکرد کــه دانشآمــوزان با
نتیجهگیــری از عقایــد فالســفه و مورخیــن ،بــه
نظریات سیاســی مختلــف آگاه شــوند .او علوم
سیاســی را در قالب مسائل فلسفی و تاریخی به
دانشآموزان دارالفنون میآموخت و با استفاده
از تاریخ جهان بویژه عقاید فلســفی فالســفه از
یونان باســتان تــا عصر خود را بــه طور ضمنی و
غیرمستقیمتدریسمیکرد.
فروغی بهدلیل افــکار و منــش آزادیخواهانهای
کــه داشــت گاه در مظــان اتهام قــرار میگرفت.
چنان که اعتمادالسلطنه مینویسد«:یک فقره
او متهــم بههمکاری بــا روزنامــه قانون[روزنامه
فارســیزبان چاپ لندن که توســط میرزا ملکم
خــان ناظمالدولــه ،از روز اول رجب ســال ۱۳۰۷
هجری قمــری منتشــر و تا شــماره چهل ویکم
ادامــه یافــت] شــده بــود و عوامــل حکومتی به
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محمد حسین فروغی (نشسته) و پسرش محمد علی فروغی

منزلش ریخته و یادداشــتهایش را برده بودند
و فروغی هم فراری شده بود که البته با وساطت
امینالســطان[میرزا علیاصغر اتابــک] رهایی
یافتــه بود .دیگــر اینکه اهل هــوش میدانند که
تمــام مطالب گفتنــی را ذکاءالملــک در تربیت
گفته و هنر بزرگ او همین اســت که چیزهایی را
که در زمان اســتبداد کســی یارای گفتن نداشت
به قدرت قلم و پرده و حجاب انشاء وادب چنان
میگفــت که اســباب ایــراد نمیشــد و معذلک
زحمت و مرارت و صدماتی که در زیاده از10سال
روزنامهنویســی کشــید و آزار و اذیتهایــی کــه از
دوست و دشمن میدید در چند سال آخر عمر
که وقت استراحت و فراغت بود بهتصور کسانی
که خارج از کار بودند در نمیآمد».
روزنامه تربیت یکی از تأثیرگذارترین مطبوعات
زمانــه خــود بــود و یکــی از بهترین نشــریات آن
دوران به شمار میرفت .این رویداد زمانی به اوج
خود میرســد که محمد علی فروغی در انتشــار
روزنامه به یاری پدرمیشــتابد .روزنامه تربیت،
تربیتکنندهوزمینهسازآگاهیرسانیبهجامعه
آن روز عصر قاجار و سرآغاز تحول در مطبوعات
ایــران شــد .بهگونهای که پــس از انتشــار تربیت
روزنامههایمردمیدیگرنیزدرایرانپاگرفت.
موضوعــات و محتوای تربیت مشــحون از اخبار
علمی ،اجتماعی ،سیاســی ،داخلی و خارجی و
مقاالت و مطالب تألیف و ترجمه شــده توســط
پدر و پســر (هر دو ذکاءالملک فروغی)تشــکیل
میشد که با بیان و زبان خاص خود ،مردم را به
سمتمطالعهوآگاهیترغیبوتشویقمیکرد
و چــون بــا زبان لفافه ســخن میگفــت معموالً
ایرادی به آن وارد نمیشد.
فروغــی در ســرمقالههای تربیــت بارهــا درباره
اهمیت علوم و معارف در پیشرفت و ترقی ملل
و اقوام ســخن گفته و تأکید
کــرده کــه تربیــت چگونــه
نشــریهای است .شــادروان
محمد محیط طباطبایی،
تربیــت را دشــوارترین
و منظمتریــن روزنامــه
دوران مظفــری میدانــد.
شــمارههای ســال آخــر
روزنامه ( 1ربیعاالول 1324
–  29محــرم  )1325کــه
همزمان با عدالتخواهی
و انقالب مشــروطه و اعالم
مشروطه و افتتاح مجلس
شورایملیمنتشرمیشد،
اخبــار و اطالعــات مهمــی
دربــاره حوادث آن ایــام و مقاالتی چون تحقیق
در تاریخ دولت مشروطه ،فواید مجلس شورای
ملــی ،ســلطنت مشــروطه و اســتبداد ،وظایف
مجلس و حدود حقوق آن مندرج است.چنانکه
درطلوعانجمنمعارفوساختمدارسنوین
به شــرح وظایف تک تک این مدارس پرداخته
است.
ذکــر یک نکته ضروری اســت که انتشــار تربیت
حاصلکاردوفردیعنیپدروپسرمحمدحسین
فروغــی ذکاءالملــک و محمدعلــی فروغــی
ذکاءالملککههردوفرانسهوعربیمیدانستند
وترجمهمیکردند،هردومعلمبودندوتدریس
در دارالفنون و مدرسه علمی سیاسی میکردند
و مضاف بر آن محمدعلی فروغی انگلیســی و
روسی هم میدانست و گفتهاند به زبان آلمانی
در حد مفهومی واقف بود ،برای نشــریه ترجمه
میکردوهرازگاهیویراستاری.بیتردیدمیتوان
گفتماندگارترینومهمترینکارروزنامهنگاری
فروغــی انتشــار روزنامــه تربیــت بــود .تربیــت
نخســتین روزنامه غیردولتــی در ایران بــود که از
 11رجــب  1314تا محرم  1325در تهران انتشــار
مجموعاً 434شــماره از آن منتشرشــد.

یافت و
تربیت از ســال دوم انتشــار ،از  11ذیقعــده 1315
تــا  5جمــادی االولــی  1316بهصــورت روزانــه و
در بقیه ایام حیات بهصورت هفتگی به دســت
خوانندگانرسید.
مرحوم حبیب یغمایــی به نقل از محمدعلی
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جنازه اسماعیل سمیتقو

متوالیه مینمودهاند ،از تاریکی شــب اســتفاده نمــوده از طرق
صعب العبور که کســی استنباط نمیکرد ،منفرداً سر به کوهها
گذاشــته از قراری که استنباط میشــود از سرحد ایران گذشته و
متــواری گردیده .فعالً کلیه نقاط ســرحدی که محل ســکونت
متمردین سابق و عشایری که از سران مجتمع بودند به تصرف
قوای دولتی درآمده و سران اشرار با کمال فراغت از امیر لشکر
شــمال غرب اســتیمان و تقاضای
عفو نمودهانــد .بحمداهلل در همه
جا سکونت مستقر گردیده عموم
اهالــی از وضیــع و شــریف در
تشــکیالت  ۳ســال قبل سمیتقو
کــه بــا حمــات قشــون نیرومند
دولــت شاهنشــاهی از شــر او و
اتباعــش نجــات یافتهانــد بــه
همدیگــر تبریــک گفتــه دعای
بقای ســامت ذات شــاهانه را
ابدالدهــر از فرائض دینی خود
شــمرده و خدمات چنین امیر
لشکری را تقدیر میکنند.

جهان را درپی داشــت.
فرانکــو با پیــش گرفتن
روشــی ســخت در برابر
شهــای جهانــی
واکن 
بــرای ایــن مســأله،
نشــان داد که همچنان
آشــتیناپذیر و تندخــو
است.
مردم اسپانیا و جهانیان
کــه از دو ســال پیــش
چشــم انتظار اصالحاتی بودند که میبایست چهره سیاسی
و اجتماعــی اســپانیا را دگرگــون کند ،امید به شــاهزاده خوان
کارلــوس ولیعهــد اســپانیا دوخته
بودند که میبایست پس از فرانکو
زمام حکومت اسپانیا را در دست
گیرد .جانشــین فرانکو از خانواده
بوربونهــا اســت کــه ســالها بر
اسپانیا حکومت داشتند.

