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ایــن نوشــتار، نســخه ی مکتــوب از اولیــن شــماره نشــریه ی صوتــی رادیــو آوان اســت که در 
6 دی مــاه 1399 منتشــر شــد. آنچــه می خوانیــد در احــواالت آن دوران نگاشــته شــده اســت.

ر: پیش گفتا

راه های دسرتسی به نسخه صوتی:

جست و جوی عبارت »رادیو آوان« در اپلیکیشن کست باکس

 @sdjdm پیوستن به کانال تلگرام سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی به نشانی
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هنگامــی کــه اولیــن صــدای بشــر در 1860 میــادی 
ــی از  ــه  یک ــرد طلیع ــان نمی ک ــی گم ــد؛ کس ــط ش ضب
جذاب تریــن خاطــرات جمعــی زندگانــی انســان باشــد. 
ــا  صدایــی کــه 17 ســال قبــل از اختــراع فونوگــراف ی
ــک دانشــمند فرانســوی  ــون ادیســون توســط ی گراماف
بــه نــام ادوارد لئــون اســکات ضبــط شــده بــود. 
ــه  ــق ب ــی متعل ــواج صوت ــود ام ــق شــده ب اســکات موف
یــک آواز فولکوریــک فرانســوی را روی کاغــذی کــه بــا 
دوده چــراغ فانــوس ســیاه می شــود، ضبــط کنــد، امــا 
امــکان گــوش دادن دوبــاره ایــن امــواج صوتــی در آن 

زمــان وجــود نداشــت.
امــا در 1877 ایــن تومــاس ادیســون بــود که بــا اختراع 
فونوگــراف توانســت صــدای بشــر را بــا کیفیتــی بیشــتر 
ضبــط کنــد و آن را از خــود بــه یــادگار بگــذارد. تفاوت 
ــت  ــه او می توانس ــود ک ــن ب ــون در ای ــده کار ادیس عم
ــه  ــی را کــه ضبــط کــرده پخــش هــم بکنــد و ب صدای
ــن  ــوان اولی ــه عن ــون ب ــع ادیس ــب ورق قل ــن ترتی ای
نــوار یــا حافظــه صوتــی قابــل پخــش در اختیــار 
ــای  ــه دنی ــر را ب ــی بی نظی ــت و خدمت ــرار گرف ــر ق بش
ــروع  ــرای ش ــه را ب ــم زد و زمین ــا رق ــنیدنی های م ش
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بــه کار پدیــده ای شــگفت انگیز بــه نــام رادیــو، فراهــم 
آورد.

ــه  ــن هم ــر ای ــی در دوران معاص ــچ اختراع ــاید هی ش
تحــول بــه وجــود نیــاورده اســت، در حالــی کــه 
در ابتــدای امــر بــه نظــر نمی رســید دارای آینــده 
ــو  ــه رادی ــی ک ــده ای باشــد. هنگام ــدان امیدوارکنن چن
ــداد بســیار  ــراع شــد، تع ــرن نوزدهــم اخت در اواخــر ق
ــرات  ــد کــه مخاب کمــی از دانشــمندان تصــور می کردن
بی ســیم قابلیــت رقابــت در جهــان تحــت تســلط 

ــد. ــته باش ــن را داش ــراف و تلف تلگ
و  شــده  فرامــوش  مختــرع  یــک   1893 ســال  در 
یــک نابغــه منــزوی صربســتانی االصــل بــه نــام 
ــه  ــا فاصل ــی را ت نیکــوالی تســا یــک ســیگنال رادیوی
ــک  ــس از او، ی ــی پ ــدت کوتاه ــتاد. م ــی فرس کوتاه
مختــرع ایتالیایــی بــه نــام مارکونــی بــه طــور اتفاقــی 
ــن  ــده در زمی ــته ش ــای کاش ــه آنتن ه ــرد ک ــف ک کش
ــا  ــر ت ــد صدمت ــای چن ــه ج ــیگنال ها را ب ــد س می توان
فواصلــی بیــش از یــک مایــل ارســال کنــد. او بــه طــور 
ــرای فرســتادن  ناخواســته از خاصیــت انتشــار زمیــن ب
ســیگنال رادیویــی نزدیــک بــه ســطح زمیــن اســتفاده 
ــا اصاحــات بیشــتری کــه در  ــی ب ــود. مارکون کــرده ب
ــدی را  ــه عمــل آورد، روش جدی ــای خــود ب آزمایش ه
پیــدا کــرد کــه بــه وســیله آن کشــتی ها می توانســتند 
بــا اســتفاده از کــد مــورس بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار 

ــد.  کنن
در ســال 1896 مارکونــی 21 ســاله بــه انگلســتان 
رفــت و کمپانــی رادیویــی British Marconi را تاســیس 
کــرد. رویدادهــای جهانــی بــه ســرعت ارزش کارهــای 
ــدم  ــات رســاند. در ســال 1905 ق ــه اثب ــی را ب مارکون
دوم رشــد رادیــو بــا مــرگ همــراه بــود؛ آن هــم یــک 
کشــتار وســیع و گســترده؛ در ایــن ســال نیــروی 
دریایــی ژاپــن موفــق شــد یــک نــاوگان کامــل روســی 
ــی از  ــرد. یک ــن بب ــیما« از بی ــه سوش ــرد »ت را در نب
ــه  ــود ک ــی ب ــزات رادیوی ــروزی تجهی ــن پی ــل ای دالی

ــد. ــده بودن ــی خری ــا از مارکون ــی ه ژاپن
بــا  رادیــو  رشــد  بعــدی  قــدم   1912 ســال  در   
ــی  ــم در دل یک ــود؛ آن ه ــراه ب ــی هم ــی بخش زندگ
یعنــی  تاریــخ؛  دریایــی  ســوانح  دراماتیک تریــن  از 
ــه  ــه ک ــان لحظ ــت هم ــک! درس ــدن تایتانی ــرق ش غ
پره هــای غول آســای موتــور تایتانیــک در هــوا بــه 
ــل  ــاعت و چه ــد از دو س ــود و بع ــده ب ــش درآم چرخ
ــا یکــی از  ــت ت ــخ می رف ــوه ی ــا ک ــه از برخــورد ب دقیق
ــه  ــرای همیش ــان ب ــی انس ــار مهندس ــکوه ترین آث باش
ســیگنال های  ایــن  شــود؛  مدفــون  دریــا  قعــر  در 
ــتی  ــافران کش ــک مس ــه کم ــه ب ــد ک ــی بودن رادیوی
آمدنــد و بــه همیــن دلیــل پــس از آنکــه کشــتی هایی 

ــک  ــک تایتانی ــت کم ــیگنال های درخواس ــه س ــه ب ک
پاســخ داده و بیــش از 700 مســافر را از غــرق شــدن 
ــکا،  ــا و آمری ــی اروپ ــئوالن دریای ــد، مس ــات دادن نج
ــک  ــه ی ــد ک ــزم کردن ــود را مل ــتی های خ ــام کش تم
اپراتــور بــی ســیم داشــته باشــند کــه همــواره گــوش 

ــد. ــی باش ــای دریافت ــگ پیام ه ــه زن ب
قــدم بعــدی رشــد رادیــو همــراه بــا تفنــن بــود؛ دکتــر 
ــا  ــد: »ت ــی گوی ــو م ــدان رادی ــوزان داگاس تاریخ س
اوایــل قــرن بیســتم اپراتورهــای تفننــی رادیــو در 
ــج  ــا نتای ــی ت ــور معمول ــا از ام ــد. آن ه ــا بودن ــه ج هم
مســابقات فوتبــال و اخبــار سیاســی و اجتماعــی را بــه 
صــورت کدهــای مــورس ارســال مــی کردنــد«. در واقع 
چیــزی شــبیه بــه اکانت هــای توییتــر امــروزی امــا بــا 
ــدودی  ــا ح ــی و ت ــه و غیرتعامل ــک جانب ــردی ی رویک
شــاعرانه! تصــور کنیــد کــه مقادیــر نامشــخصی از 
کدهــای مــورس را بــدون آنکــه مخاطــب خاصــی 
داشــته باشــید؛ بــدون آنکــه از وجــود شــنونده ای 
آگاه باشــید؛ بــدون آنکــه قــراری داشــته باشــید؛ 
ــا  ــید صرف ــن باش ــزی مطمئ ــچ چی ــه از هی ــدون آنک ب
ــذاب  ــدر ج ــن کار، همان ق ــد؛ ای ــا می کنی ــا ره در فض
ــا  ــم ب ــاش کنی ــروز ت ــه ام ــت ک ــه اس و ماجراجویان
ارســال صدایــی در بیکــران فضــا بــه امیــد شــنونده ای 
غیرزمینــی بنشــینیم و امیــدوار باشــیم کــه پایســتگی 
ــتی  ــد و روزی در دوردس ــته باش ــت داش ــرژی صح ان

ــا را بشــنود! کســی صــدای م
شــکل  بــه  رادیویــی  برنامه هــای   1909 ســال  از 
ــد و  ــروع ش ــا ش ــوزه در کالیفرنی ــن خ ــروزی از س ام
در ســال 1920 بــه لطــف بــه رســمیت شــناختن 
ــژه  ــه وی ــی، ب ــای رادیوی ــط گیرنده ه ــه توس همه جانب
ــرد. در  ــدا ک ــت پی ــده عمومی ــاالت متح ــا و ای در اروپ
کنــار برنامــه رادیویــی، برنامه هــای زنــده، شــامل 
در  برنامه هــا،  پخــش  اعــام  و  تلفنــی  پیغام هــای 

ــد. ــر ش ــه گی ــال 1920 و 1930 هم س
ــه  ــا ب ــه جغرافی ــو روی نقش ــه رادی ــود ک ــه ب این گون
ــی  ــره آب ــود را از دو ســوی ک ــای خ ــاد و مرزه راه افت

کد مورس
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بــه هــم رســاند؛ طــوری کــه در 1940 میــادی کمتــر 
ــوی خــود  ــت رادی ــه فعالی ــود ک ــان ب کشــوری در جه
ــه  ــود ک ــهری ب ــر ش ــد و کمت ــه باش ــن نگرفت را جش
روزانــه حداقــل یــک ســاعت از امــواج رادیویــی، خبــر 

ــد. ــتخراج نکن ــرگرمی را اس ــیقی و س و موس
ــل، آرژانتیــن، انگلســتان، آلمــان  ــادا، برزی ــکا، کان آمری
ــو  ــه رادی ــد ک ــورهایی بودن ــتین کش ــه نخس و فرانس
ــردم  ــای م ــان خانه ه ــت و مهم ــکل گرف ــا ش در آن ه
یکــی  مغازه هــا  و  و خانه هــا  کافه هــا  تــا در  شــد؛ 
از دالیلــی باشــد کــه مــردم را چنــد دقیقــه ای از 
روزمــره خــود خــارج می کنــد و بــه مکالمــه در مــورد 
ــک  ــترک از ی ــذت مش ــک ل ــا ی ــاص ی ــی خ موضوع
موســیقی یــا چنــد لحظــه خندیــدن بابــت یــک روایــت 
کمــدی وارد می کنــد. در ایــن دوره تاریــخ شــاهد اوج 
ــورهای  ــف در کش ــای مختل ــیس رادیوه ــن تاس گرفت
ــن  ــروز از پرآوازه تری ــی کــه ام جهــان هســتیم برندهای
نام هــای ایــن حــوزه بــه شــمار می رونــد در ایــن 

ــد. ــت کردن ــه فعالی ــروع ب دوره ش
تبلیغاتــی  شــعارهای  از  دوره  ایــن  در  رادیوهــا 
ــوارد  ــی م ــه در برخ ــد ک ــره می بردن ــم به ــی ه متفاوت
ــدف از طراحــی  ــود. ه ــم ب ــا ه ــام آن ه شــکل دهنده ن
شــعار بــرای ایســتگاه های رادیویــی، هویت بخشــی 
ــن  ــدگاری در ذه ــت و مان ــاد صمیمی ــا، ایج ــه آن ه ب
مخاطــب اســت. بســیاری از ایــن شــعارها بــا اســتفاده 
ــام و عنــوان  از حــروف اول کلمــات تشــکیل دهنــده ن
 KWKH ایســتگاه رادیویــی ســاخته شــده اســت ماننــد
 kill( »کــه از شــعار »نگرانــی را بکشــید، ســالم بمانیــد

ــت. ــه اس ــب یافت worry, keep health(  ترکی

ــای 1930  ــه در دهه ه ــعارهایی ک ــر ش ــی از دیگ برخ
بــه کار می رفتــه اســت عبــارت اســت از: صــدای 
چمنــزار، قبلــه توریســت ها، جایــی کــه آفتــاب هــرروز 
می درخشــد، ایســتگاه ســرزمین مــس، بزرگ تریــن 
ایســتگاه کوچــک دنیــا، جایــی کــه هــرروز دوســتی را 
ــا.  ــهر فرصت ه ــتی، ش ــدای دوس ــد، ص ــش می کن پخ
ــن  ــک ای ــه کم ــی در آن دوران ب ــتگاه های رادیوی ایس
شــعارها توانســت در میــان مــردم بــه خوبــی شــناخته 

ــد. ــدا کنن ــت خاصــی پی ــوند و هوی ش

اولین فونوگراف در قرن نوزدهم

KWKH ایستگاه رادیویی
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ســال 1940 میــادی )همزمــان بــا 1319 خورشــیدی( 
همــان ســالی بــود کــه رادیــو مرزهــای ایــران را درنوردید 
ــو تهــران فراهــم شــد. بعــد از  و مقدمــات تأســیس رادی
صــدور فرمــان تأســیس رادیــو، قــرار شــد از دو فرســتنده 
مــوج کوتــاه 20 کیلوواتــي و متوســط 2 کیلوواتــي وزارت 
ــراف  ــال تلگ ــراي ارس ــه ب ــن، ک ــراف و تلف ــت و تلگ پس
  telefunkenــن ــي تلفونک ــه آلمان ــط کارخان ــیم توس بي س

ــود اســتفاده شــود. در بي ســیم قصــر، نصــب شــده ب
بعــد از فراهــم شــدن مقدمــات، باالخــره رادیــو در 
ــداد روز 4 اردیبهشــت 1319 در عمــارت  ســاعت ده بام
کاه فرنگــی، افتتــاح شــد و بــرای نخســتین بــار، 
ــران«  عبــارت معــروف »اینجــا تهــران اســت؛ صــدای ای
بــا صــدای قدســی رهبــری، در کل کشــور طنیــن انــداز 
شــد؛ صدایــی کــه انــگار هنــوز پــس از بیــش از 70 ســال 
پــژواک آن روزانــه چندیــن مرتبــه در گــوش مخاطبــان 

ــود. ــرار می ش ــو تک رادی
مســئول تهیــه و پخــش اخبــار رادیــو، خبرگــزاری پــارس 
بــوده کــه روزگاری آژانــس پــارس نــام داشــت. البتــه بــا 
شــعله ور شــدن آتــش جنــگ جهانــی دوم، پیشــرفت های 
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رادیــو در ایــران هماننــد بســیاری از فعالیت هــای دیگــر 
ــه  ــاً وضــع ب ــد ســال تقریب ــف شــد. چن در کشــور متوق

همیــن صــورت باقــی مانــد.
همچنیــن بــراي  تعییــن  خــط مشــي  و سیاســت  رادیــو، 
شــوراي  عالــي  انتشــارات  بــر پــا شــد کــه  بلنــد آوازگانــی 
ــي   ــد علي فروغ ــي ، محم ــد قزوین ــه  محم ــه عام از جمل
ــر  ــر علي اکب ــي ، دکت ــم  غن ــر قاس ــک (، دکت )ذکاء المل
سیاســي  )رییــس  دانشــگاه  تهــران ( دکتــر رضا زاده شــفق ، 
دکتــر محمــود افشــار و اســتاد علینقــي  وزیــري  اعضــای 

ــد. ــکیل می دادن آن را تش
امــا پــس از پایــان جنــگ، بــه تدریــج کار رشــد و 
گســترش شــبکه های رادیویــی و ایجــاد مراکــز رادیویــی 
مهــم  برخــی شهرســتان های  و  اســتان ها  مرکــز  در 
کشــور دنبــال شــد. ابتــدا در ســال 1326 مرکــز رادیویــی 
تبریــز راه انــدازی شــد و ســپس مراکــز ارومیــه، اهــواز، 
ــدان،  ــنندج، زاه ــهد،کرمان، س ــاه، مش ــیراز، کرمانش ش

ــرگان ایجــاد شــدند. رشــت و گ
ــری  ــور دیگ ــو ط ــه رادی ــا قص ــرداد 1332 ام در 28 م
رقــم خــورد؛ در لحظــات تعلیــق یــک کشــور کــه 
و  آزاده  زنــان  بــازار،  اهــل  هنرمنــدان،  جوانــان، 
ــه منفــی در  ــی و موازن ــه نهضــت مل ــردان دل بســته ب م
ــه  ــی ک ــد؛ همــان لحظات ــی مبهــم ســرگردان بودن فضای
ــه  ــلحه ب ــرباز اس ــف س ــا دو ردی ــی ب ــای نظام کامیون ه
دســت وســط خیابان هــا رژه می رفتنــد؛ ؛ همــان لحظــه 
ــروز  ــر ام ــات و باخت ــان و اطاع ــگاران کیه ــه روزنامه ن ک
ــی از آن  ــه رادیوهــای روشــنی کــه صدای ــا اضطــراب ب ب
ــا فرمــان مقاومــت و  ــد ت ــگاه می کردن بیــرون نمی آمــد ن
صــدای آشــنای مصــدق یــا فاطمــی را بــرای ایســتادگی 
در برابــر نظامی هــای کودتاچــی بشــنوند؛ ناگهــان رادیــو 
و صــدای نخراشــیده  محمــد میراشــرافی کودتاچــی 
ســقف آرزوهــای یــک ملــت را روی ســرش خــراب کــرد؛

ــار  ــط یک ب ــی اش فق ــول زندگ ــام ط ــی در تم ــر کس اگ
ــد  ــن چنیــن ناامیــد شــدنی را چشــیده باشــد؛ می دان ای
ــا روزگار  کــه ایــن صــدای رعــب آور چــه کــرده اســت ب
ملتــی کــه در ســر هــوای تنفــس و کمــر راســت کــردن 
ــق  ــن تعلی ــا ای ــوده ت ــتی در کار ب ــگار دس ــت! و ان داش
ــه فاجعــه، هیــچ رکنــی را کــم نداشــته باشــد؛  منتــج ب
مثــا همیــن صــدای امیراشــرافی را اگــر از بیــن صدهــا 
تســت صــدا انتخــاب کــرده بودیــم؛ بازهــم نمی توانســتیم 
چنیــن صــدای نخراشــیده و هولناکــی را پیــدا کنیــم کــه 
اینچنیــن صفحــه آرزوهــای یــک ملــت را مچالــه کنــد و 

ــتد! ــا بفرس ــا و رنج ه ــوزه درده ــه م ب
ــران  تبدیــل  و  ــو ای ــه  رادی ــو تهــران  ب ــام  رادی در 1336 ن
بعد هــا در جنــب  رادیــو ایــران  فرســتنده  دومــی  بــه نــام  
رادیــو تهــران  نیــز مشــغول  بــه  کار شــد کــه  در آغــاز امــر 
ــال 1340،  ــد. در س ــش  می ش ــیقی  از آن  پخ ــا موس تنه

تعــداد مراکــز رادیویــی ایــران بــه 12 مرکــز رســید. بــه 
مــرور در دهــه پنجــاه خورشــیدی رادیــو جــای خــودش 
را در ســبک زندگــی ایرانــی بــاز کــرد و حــاال هنرمنــدان 
و روشــنفکرانی کــه نســل طایــی دهــه 30 و 40 ایــران 
ــو  ــای رادی ــدک در فض ــدک ان ــد، ان ــکیل می دهن را تش
ــن  ــی از ای ــد. یک ــدا می کردن ــدن پی ــده ش ــال دی مج
ــس  ــه پ ــود ک ــی ب ــاری جوان ــدای ق ــازه ص ــای ت صداه
ــل  ــی تبدی ــده ایران ــن خوانن ــه پرآوازه تری ــدی ب از چن
ــرای  ــون و چ ــی چ ــک ب ــا مال ــه بعده ــه ای ک ــد؛ نابغ ش
ــن خواننــده جــوان  ســرزمین آوازهــای فارســی شــد؛ ای
بــا نــام مســتعار ســیاوش بیدکانــی کار خــود را در همیــن 
دهــه شــروع کــرد و چنــدی بعــد تصمیــم گرفــت تــا نــام 
ــر  ــاوه ب ــی محمدرضــا شــجریان را ع ــی خــود یعن واقع

ــه کار ببــرد. قرائــت قــرآن در خوانندگــی هــم ب
آثــار مانــدگار شــجریان در ایــن دهــه مخصوصــا از برنامه 
مانــدگار گل هــا میهمــان خانه هــای مــردم و بــه بخشــی 

تصرف اداره رادیو توسط کودتاچیان

عمارت کاله فرنگی، ایستگاه رادیو تهران در سال 1319
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ــوز هــم  ــا هن ــس از دهه ه ــه پ ــردی ک ــه ف ــدگاری خــاص و منحصــر ب ــل شــد. مان ــران تبدی ــت فرهنگــی ای از هوی
ادامــه دارد و هیــچ چیــز حتــی مــرگ جســمانی او نیــز ایــن فرآینــد را مختــل نکــرده کــه پــر فروغ تــر از همیشــه 
نیــز کــرده اســت. در ایــن دهــه محوریــت رادیــو بیــش از پیــش در جامعــه ایرانــی رخ نمایــان می کــرد و برخــاف 
ــام و  ــل پی ــای حام ــن فرکانس ه ــی داد، ای ــام م ــه انج ــادوی مدرنیت ــر ج ــنت در براب ــاد س ــه نه ــی ک مقاومت های
ســرگرمی بودنــد کــه راه خــود را درون کوچــه پــس کوچه هــای شــهرها و روســتاها هــر چــه بیشــتر بــاز می کردنــد 
و کــم کــم آثــار مانــدگاری در رادیــو شــکل می گرفــت کــه تــا ســالیان دراز در ذهــن و حافظــه مــردم ایــران باقــی 
ــریال  ــدگار س ــای مان ــن مجموعه ه ــی از ای ــد؛ یک ــردم بودن ــا م ــینی ها و میهمانی ه ــش شب نش ــد و گرمابخ ماندن

رادیویــی »جانــی دالــر« بــه تهیــه کنندگــی و کارگردانــی حیــدر صارمــی بــود.

نامه ی استعفای استاد محمدرضا شجریان، هوشنگ ابتهاج و محمدرضا لطفی از رادیو
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ــم  ــم ک ــران ک ــنیداری ای ــای ش ــاه فض ــه پنج ــر ده اواخ
نوارکاســت های  و  غیررســمی  رادیوهــای  از  آکنــده 
بیانیه هــای  و  ســخنرانی ها  کــه  شــد  ممنوعــه ای 
ســخنرانی های  آن هــا  رأس  در  و  سیاســی  گروه هــای 
و  مطهــری  اســتاد  شــریعتی،  علــی  خمینــی،  امــام 
آیــت اهلل طالقانــی را در پســتوی خانه هــا و بــه دور از 
چشــم ســاواک پخــش می کردنــد؛ همچنیــن برخــی 
فرســتنده  های کوچــک محلــی نیــز بــرای فواصــل کوتــاه 
ــه  ــد ک ــی می کردن ــن محتواهای ــش چنی ــه پخ ــدام ب اق
البتــه بــا برخــورد شــدید نیروهــای امنیتــی شاهنشــاهی 
ــوان  ــه عن ــز ب ــاه نی ــان ش ــایر مخالف ــد. س ــه می ش مواج
مثــال توده ای هــای وابســته بــه شــوروی نیــز ســهم قابــل 
توجهــی از تولیــدات زیرزمینــی و مخفــی علیــه شــاه را بــه 

ــد. ــاص داده بودن ــود اختص خ
ــی  ــه یک ــت ها ب ــاب، کاس ــه انق ــی ب ــالیان منته در س
ســاح های  برانگیزتــر  حساســیت  و  اصلی تریــن  از 
ــای  ــود و گروه ه ــده ب ــل ش ــون تبدی ــک انقابی ایدئولوژی
ــف  ــای مختل ــا و گرایش ه ــا انگیزه ه ــلطنت ب ــف س مخال
انقابــی  و  اعتراضــی  محتواهــای  تولیــد  بــه  اقــدام 
می کردنــد. ایــن آواهــا و نواهــا بــا نزدیــک شــدن بــه ســال 
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57 و بــاال گرفتــن خشــونت ها رنــگ 
و بــوی تندتــر و پیکارجویانه تــری 

ــت. ــود می گرف ــه خ ب
بخشــی از شــاگردان ســابق شریعتی 
هــم کــه در ایــن ایــام مشــی مبــارزه 
انتخــاب  را  چریکــی  و  مســلحانه 
تــرور  کنــار  در  بودنــد؛  کــرده 
کســانی کــه آن هــا را دشــمن خــود 
ــادی  ــهم زی ــد س ــی می کردن ارزیاب
در تولیــد محتــوای صوتــی و حتــی 
ــتند.  ــمی داش ــر رس ــای غی رادیوه
در ایــن میــان امــا رادیــوی رســمی 
کشــور بــه دلیــل سانســور شــدید و 
ــم  ــی ک ــاق دســتگاه های امنیت اختن
کــم از مــدار توجــه مــردم دور شــده 
ــا وجــود اینکــه بخش هــای  ــود و ب ب
ــان  ــی و... همچن ــرگرمی و ورزش س
رونــق داشــت و اخبــار هــم بــه 
می شــد  پخــش  روزمــره  شــکل 
ــات  ــرای کســب اطاع ــردم ب ــا م ام
روزآمــد و دقیــق بیشــتر بــه دنبــال 
تریبون هــای غیررســمی و بــه ویــژه 
برخــی رادیوهــای بیگانــه بودنــد کــه 
ــدون ماحظــات رســمی  ــار را ب اخب
ــد؛  حکومــت شــاه، منتشــر می کردن
ــِن  ــاید مهمتری ــی ش ــو بی بی س رادی
ــت. ــمار می رف ــه ش ــا ب ــن رادیوه ای

22 بهمــن 1357، همانطــور کــه 
ماندگارتریــن روز همــه شــئون و 
احــوال ملــت ایــران بــود؛ یکــی 
رادیــو  روزهــای  ماندگارتریــن  از 
را هــم رقــم زد؛ روزی کــه پیــام 
پیــروزی انقــاب؛ معرفــی رادیــو 
ــاب،  ــر داد؛ صــدای انق ــز تغیی را نی
ــه از  ــاب اینگون ــا الته ــد از ماه ه بع
رادیــوی ملــی ایــران خودنمایــی 
کــرد؛ »اینجــا تهــران اســت صــدای 

ــران.« ــت ای ــتین مل راس
بــا پیــروزی انقــاب، برنامه هــای 
رادیــو هــم رنــگ متفاوتــی بــه خــود 
گرفــت و در کنــار شــادی پیــروزی، 
رادیــو تــا حــدود زیــادی در زمینــه 
بازگشــت نظم  هــای از دســت رفته 
ــال حاکمیــت نقــش  ــل انتق ــه دلی ب
ایفــا کــرد و مــوج اعتمــاد گســترده 
ــور را  ــاره کش ــانه دوب ــن رس ــه ای ب

ــد. ــران باش ــو در ای ــرمایه  رادی ــن س ــاید مهم تری ــن ش ــت و ای فراگرف
 در 1359 کــه هنــوز شــیرینی پیــروزی انقــاب بــه کام مــردم رنــج کشــیده 
ــی را  ــر تلخ ــاه خب ــهریور م ــو در 31 ش ــان رادی ــود؛ ناگه ــته ب ــران ننشس ای
ــد  ــود و بای ــده ب ــروع ش ــور ش ــی کش ــای غرب ــگ از مرزه ــرد؛ جن ــره ک مخاب
ــه  ــه ب ــی ک ــد، برگ ــته می ش ــوم نوش ــرز و ب ــن م ــخ ای ــم از تاری ــی مه برگ
همــت و غیــرت مــردم ایــران وابســته بــود. رادیــو در ایــن ســالیان عــاوه بــر 
ــران  ــای ای ــه در مرزه ــی ک ــای مردم ــش و نیروه ــه ارت ــی ب ــه روحیه ده وظیف
ــال  ــگ و انتق ــه تســکین زخــم خــوردگان جن ــد؛ وظیف ــارزه بودن در حــال مب
ــه  ــه مقاومــت را ب ــا اعــام خطــر و نیــاز ب اخبــار پیروزی هــا و ظفرمندی هــا ی
عهــده داشــت. در میــان ایــن ســال ها، خبرهایــی از رادیــوی ایــران اعــام شــد 
کــه حافظــه ملــت مــا هیچــگاه آن هــا را فرامــوش نخواهــد کــرد. در نشــیب و 
فرازهــای جنــگ تحمیلــی ایــن رادیــو بــود کــه راوی اصلــی آنچه گذشــت شــد 
و مــردم نگــران و دلواپــس در ســالیان دراز جنــگ همــواره پیــچ رادیــو را بــاز 
ــی  ــوالت را پ ــیر تح ــا و س ــا و فرمان ه ــار و رویداده ــا اخب ــتند ت ــه می داش نگ
بگیرنــد؛ امــا زندگــی مثــل همیشــه در البــه الی ایــن برنامه هــا راه خــود را بــاز 
می کــرد و نمی گذاشــت مــردم فرامــوش کننــد کــه اگرچــه موریانــه جنــگ بــه 
گوشــه نقشــه ایــران افتــاده اســت؛ ولــی مــا اینجــا هســتیم کــه زندگــی کنیــم 

نــه اینکــه فقــط زنــده بمانیــم.
»صبــح جمعــه بــا شــما« شــاید مهم تریــن نمــاد ایــن رویکــرد در برنامه هــای 
ــی  ــدر صارم ــای حی ــر تاش ه ــه ب ــا تکی ــال 1365 ب ــه از س ــد ک ــو باش رادی
ــه  ــن برنام ــت. ای ــر« شــکل گرف ــی دال ــق »جان ــم موف و برخــی از اعضــای تی
ــا نام هــای مختلــف هنــوز هــم ادامــه دارد و یکــی  پــس از ســه دوره تحــول ب
از محبوب ترین هــای رادیــو بــه شــمار مــی رود کــه برنامه هــای شــاد آن 
ــه  ــو ب ــران رادی ــرا مدی ــد زی ــب کن ــود جل ــه خ ــی را ب ــکار عموم ــته اف توانس
ــد  ــا چــه میــزان باالســت و بای ــد کــه ارزش ایــن برنامه هــا ت درســتی فهمیدن

ــرد. ــا اســتفاده ک از آن ه

چند نمونه از کاست های انقالبی
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در ســال 1369 برنامــه مانــدگار »شــب بخیــر کوچولو« 
در رادیــو ایــران تولیــد شــد؛ برنامــه ای کــه اگــر چه در 
مقطعــی از 1384 تــا 1389 تعطیــل شــد امــا مجــددا 
ــب  ــدگار ش ــه مان ــا تران ــت ت ــر گرف ــود را از س کار خ
ــیبا در  ــم نش ــین مری ــدای دلنش ــو و ص ــر کوچول بخی
ســه دهــه همچنــان میهمــان خانه هــای مــردم باشــد.

در ادامــه، توجــه رادیــو بــه برنامه هــای مردمــی و 
جــذب مخاطــب هــم افزایــش یافــت و تــاش شــد تــا 
ــه  ــود ک ــو ش ــان رادی ــه مخاطب ــترده تری ب ــه گس توج
ــازه تاســیس جــوان نقــش  ــوی ت ــه رادی ــن زمین در ای
ــدا آزاد،  ــل: ص ــی مث ــت و برنامه های ــزایی داش ــه س ب
هفــت ترانــه و اینجــا شــب نیســت؛ تــا حــدود زیــادی 

ــان شــد. ــه جــذب مخاطب ــق ب موف
در دهــه هشــتاد بــا پررنگ تــر شــدن برنامه هــای 
ورود  همچنیــن  و  شــبکه ها  افزایــش  و  تلویزیــون 
هنــوز  ولــی  شــد  کمرنگ تــر  رادیــو  اینترنــت، 
برنامه هــای قدیمــی می توانســتند گروه هــای قابــل 
ــه  ــد اگرچ ــب کنن ــود جل ــه خ ــردم را ب ــی از م توجه
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ــل  ــای قب ــا دهه ه ــل مقایســه ب ــوذ قاب ــزان نف ــن می ای
ــو  ــد رادی ــای جدی ــی از برنامه ه ــو آوا یک ــود. رادی نب
ــیقی  ــی موس ــش تخصص ــا پخ ــت ب ــه توانس ــود ک ب

ــد. ــب کن ــود جل ــه خ ــان را ب ــه مخاطب توج
از 1389 تــا 1394 نیــز یــک رادیــوی تاثیرگــذار دیگــر 
ــار در بســتر تلویزیــون پــا بــه میــدان گذاشــت  ایــن ب
ــذب  ــود ج ــه خ ــادی را ب ــان زی ــت مخاطب ــه توانس ک
ــی  ــه تلویزیون ــک برنام ــه ی ــت« ک ــو هف ــد؛ »رادی کن
ــا از  ــود ام ــان ب ــور ضابطی ــی منص ــه کنندگ ــه تهی ب
ســاختار برنامه هــای رادیویــی هــم بهــره می بــرد 
توانســت حجــم باالیــی از مخاطــب را بــا خــود همــراه 
کنــد؛ امــا ایــن برنامــه  هــم درگیــر ســاختار مدیریتــی 
ــت  ــد نوب ــس از چن ــد و پ ــیما ش ــدا و س ــده ص پیچی

ــد. ــل ش ــرانجام تعطی ــبکه و... س ــر ش تغیی
ــی در  ــط کمرنگ ــواره خ ــو هم ــای رادی ــام روزه در تم
ــرده اســت؛  ــت می ک ــای رســمی حرک ــوازات رادیوه م
خطــی گاهــی کمرنــگ شــده، امــا امتــداد آن در طــول 
زمــان بــه مــا نشــان داده کــه همــواره وجــود داشــته 
و تنهــا گاهــی از پیــش چشــم مــا محــو شــده اســت. 
ــی در  ــات صوت ــان مج ــا هم ــمی ی ــای غیررس رادیوه
ــای  ــار رادیوه ــواره در کن ــادی هم ــالیان متم ــی س ط
ــه  ــه ب ــان ک ــه آن زم ــته اند؛ چ ــان داش ــمی جری رس
فرســتنده های محلــی پخــش  از  غیرقانونــی  طــور 
ــا  ــا و اعامیه ه ــه بیانیه ه ــان ک ــه آن زم ــدند؛ چ می ش
ــه  ــی ک ــه زمان ــاندند و چ ــت ها می رس ــه دور دس را ب
بــه صــورت تولیــدات غیــر رســمی از طریــق اینترنــت 
پخــش می شــدند و چــه حــاال کــه در شــبکه های 
ــه  ــادی را ب ــی زی ــود مخاطبان ــی خ ــازی اختصاص مج

ــد.  ــذب کرده ان ــود ج خ
ــال  ــر رســمی بعــد از انقــاب »کان ــوی غی اولیــن رادی
2« نــام داشــت و توســط مســعود بهنــود و یــاران 
ــازار شــد؛ روی  ــه ب آشــنایش در 1358 منتشــر و روان
ــن  ــود؛ ای ــده ب ــته ش ــت نوش ــن کاس ــد ای ــه جل گوش
ــک  ــوی کوچ ــک رادی ــن ی ــت؛ ای ــت نیس ــک کاس ی
ــمی در  ــر رس ــای غی ــکل رادیوه ــن ش ــه ای ــت! و ب اس

ــد. ــران رواج گرفتن ای
دهــه 90 بســتر زمانــی اصلــی تکثیــر رادیوهــای 
ــور دادن  ــا مان ــه ب ــی ک ــود؛ رادیوهای ــمی ب ــر رس غی
ــمت  ــه س ــمی ب ــانه های رس ــای رس روی  محدودیت ه
ــان  ــه مخاطب ــت توج ــه می توانس ــد ک ــی رفتن تولیدات
ــود کــه  ــه خــود جلــب کنــد و از همیــن جهــت ب را ب
ــو  ــو، رادی ــو دی ــرازی رادی ــو چه ــل رادی ــی مث نام های
روغــن حبــه انگــور و... در فضــای مجــازی همــه گیــر 
شــدند و جــای خــود را در میــان مخاطبــان بــاز کردند.

کاست »کانال 2«

نشان برنامه »رادیو چهرازی«
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قــدم بعــدی در رشــد رادیوهــای غیررســمی در ایــران امــا 
از یــک ســوپ حــال بــه هــم زن در یــک رســتوران درجــه 
چنــدم در یکــی از کوچه هــای باریــک ووهــان چیــن آغــاز 
ــر  ــن عص ــاد ای ــل نم ــا حداق ــام ی ــوان ن ــاید بت ــد؛ ش ش

ــد رادیوهــای غیررســمی را »خفــاش« گذاشــت! جدی
اینجــا بــود کــه بســیاری از مــا کــه در تنهایی هــا و 
ــه یــک  ــه قــول دکتــر ســایکوالیو 1  ب ــه ب فشــارهای روزان
حلقــه حمایتــی دوســتانه احتیــاج داشــتیم امــا حــاال بــه 
ــه  ــا ب ــم ت ــاش کردی ــم؛ ت ــا از هــم دور بودی خاطــر کرون

ــم. ــخن بگویی ــتان مان س ــا دوس ــری ب ــکل دیگ ش

1- سایکوالیو، یکی از برنامه های سازمان دانشجویان با محوریت 
آسیب های روانی و خودشناسی است.

ایــن پیــچ تاریخــی واقعــی و ایــن حقیقــت تغییــر ناپذیــر 
کــه زندگــی مــا مرحلــه ای جــدی از تحــول را پشــت ســر 
ــن  ــه ای ــان را ب ــات، انس ــن لحظ ــت؛ در اولی ــته اس گذاش
فکــر می بــرد کــه پــس مــا چــه بایــد بکنیــم و آینــده مــا 
ــا  ــود؟ آی ــه خواهــد ب ــه چگون ــر یافت ــان تغیی ــن جه در ای
مــا تنهاتــر خواهیــم شــد؟ آیــا مــا منزوی تــر بــه زندگــی 

ادامــه خواهیــم داد؟ 
ایــن شــاید اولیــن جرقــه ای بود کــه مــا را به ســمت ایجاد 
بســتری بــرای حــرف زدن و شــنیدن یکدیگــر حرکــت داد 
ــا و  ــان جمع ه ــجوییم و دلم ــه دانش ــا ک ــه م ــون هم چ
خنده هایمــان  خوبمــان،  لحظه هــای  رفاقت هایمــان، 
و تکــرار خاطــرات مشــترکمان را می خواهــد. امــروز 
ــه ناچــار از هــم دور  ــا ب کــه دانشــگاه تعطیــل اســت و م
افتاده ایــم بایــد راهــی داشــته باشــیم کــه بــا هــم حــرف 

بزنیــم بایــد راهــی پیــدا کنیــم و ادامــه بدهیــم.
روزهــای طوالنــی، پشــت میزهــای خالــی دانشــگاه، زیــر 
ــای  ــس در جمع ه ــزی پردی ــای تابســتانی و پایی درخت ه
ــرف  ــاعت ها ح ــتیم و س ــم نشس ــوت، دور ه ــلوغ و خل ش
برنامه هــای  زدیــم و تصمیم هــای زیــادی گرفتیــم و 
ــن  ــه همی ــیدیم؛ ب ــا رس ــه اینج ــا ب ــم ت ــادی چیدی زی

ــات. ــن لحظ ــات و ای کلم
ــر  ــاز؛ ه ــم و از آغ ــو گفتی ــه از رادی ــد دقیق ــن چن در ای
رادیــو قصــه ای دارد و هــر قصــه آغــازی؛ ایــن آغــاز قصــه 
ــازمان  ــا س ــجویان؛ اینج ــوی دانش ــت رادی ــوی ماس رادی

ــر. ــمت صف ــو آوان، قس ــت؛ رادی ــجویان اس دانش
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