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بازیانگلیسیها
باخطوطمرزیایران

پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی ،دو عامل
سیاسی سبب تشدید اختالفات مــرزی ایــران و
عراق شد .یکی سلطه اقتصادی انگلیسیها بر
منابعاقتصادیعراقونیازآنکشوربهراههایآبی
عراقدرخلیجفارسودیگری،ظهورناسیونالیسم
افــراطــی و انعطافناپذیر «پ ــان عربیسم» در
کشورهای عــرب و از جمله در عــراق که توسط
انگلیسیها ،برای تجزیه امپراتوری عثمانی ،به
آن دامن زده میشد .در مردادماه  ،1299عراق
به موجب معاهده استعماری سور ( )SEVREبه
انگلستان واگــذار شد .در شهریورماه ،1300
ملک فیصل در عراق و در آبان  ،1304رضاخان
در ایران به قدرت رسیدند .هر دوی آن ها ،مورد
حمایت انگلستان بودند و با اعمال نفوذ آن کشور
به قدرت دست پیدا کردند .دولت ایران به خاطر
پیشینه اختالفات مــرزی با عــراق ،در مناسبات
خود با حکومت بغداد ،با احتیاط عمل میکرد.
انگلیسیها ،از یک سو مایل بودند دو کشور ایران
و عــراق را در چهارچوب منافع منطقهای خود
متحد کنند و از سوی دیگر ،به خاطر منافعشان
در عراق ،امتیازاتی را در آن کشور برای خود قائل
بودندکه مانع همپیمانی تهران و بغداد میشد.
افزایش شناسایی منطقهای حکومت فیصل در
عراق،بهموجودیترژیماومشروعیتمیبخشید.
این در حالی بود که احتیاط دولتمردان ایرانی،
مانع ایــن شناسایی و دستیابی سریع لندن به
اهــداف منطقهای خــود میشد .بــرای رفــع این
مشکل ،مقامات انگلیس تصمیم گرفتند با عقد
معاهدهای میان تهران و بغداد ،راجع به حقوق دو
طرف در ارونــدرود ،به دولت ایــران تضمینهای
الزم را بدهند .وزیر مختار انگلستان در تهران،
طی یادداشت  20اسفند  ،1307به وزیر خارجه
ایــران ،شناسایی حقوق ایــران در ارونــدرود را به
شناسایی عراق از سوی ایران مشروط کرد .دولت
ایران پس از حصول اطمینان ،رژیم جدید عراق را
بهرسمیتشناخت.اینشناسایی،دراردیبهشت
 ،1308هنگام دیدار یک هیئت عراقی به ریاست
رستمحیدربیک،رئیسدبیرخانهسلطنتیعراق،
ازتهرانصورتگرفت.اوباپیامیدوستانهازسوی
ملکفیصلبرایرضاخان،واردتهرانشد.پساز
آن،مهدیقلیهدایت(مخبرالسلطنه)نخستوزیر
ایران،شرحیبهعبدالحسینسعدون،نخستوزیر
عراقنوشتوشناساییایندولتراازسویدولت
ایــران ،اعالم کرد و در پی آن ،درتیرماه ،1308
عنایتالدولهسمیعیبااختیاراتتامبهبغداداعزام
وسفارتایراندربغدادبهوسیلهویافتتاحشد.در
این هنگام ،انتظار میرفت که دولت عراق بعد از
وعدههایوزیرمختارانگلستانواطمینانهاییکه
ملکفیصلاولدادهبود،گامیدرراستایراهحل
مشکل اروندرود بردارد ولی اقدامی از طرف آن ها
بهعملنیامدوقضیهدربوتهاجمالماند.
▪تحریکاتکنسولانگلیسدربصره

ماشینکشتارپهلویاولچهبرسرمتحصنانمسجدگوهرشادآورد؟

بازیگران تاریخ
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جــواد نوائیان رودســـری  -واقــعــه مسجد
گوهرشاد در تاریخ معاصر ایــران ،یک نقطه
عطف محسوب میشود .این قیام را باید تنها
قیام کام ً
ال مردمی دوره پهلوی اول نامید؛
قیامی که ریشه در تقابل رضاشاه با اعتقادات
مذهبی مردم داشت .حبس یک مرجع تقلید و
اعمال فشار به آحاد جامعه برای پذیرش مظاهر
تمدن غــرب ،سرانجام کــارد را به استخوان
مؤمنان مسلمانی رســانــد کــه رویکردهای
فرهنگی رژیــم را بر نمیتابیدند .سخنرانی
شورانگیز واعظی شجاع به نام «بهلول» ،آتش
بر انبار باروت خشم ملت انداخت .در روزهای
منتهی به  21تیرماه  ،1314درست  84سال
پیش ،مردم مشهد و روستاهای کوچک و بزرگ
اطراف آن ،در مسجد گوهرشاد جمع شدند
و تصمیم گرفتند تا آزادی مرجع تقلیدشان،
دست از تحصن بر ندارند .نگرانی مــردم از
رویکردهای فرهنگی رضاشاه ،به ویــژه پس
از سفر وی به ترکیه و دیــدار با آتاتورک و بیم
جدی علما از اجــرای کشف حجاب اجباری
در کشور ،باعث شد که مردم در آن لحظات
سرنوشتساز ،بدون اینکه تردیدی به خود راه
بدهند ،در معرکه بمانند .با رسیدن فرمان قتل
عام ،ماشین کشتار پهلوی اول با فرماندهی
سرهنگ قــادری به کار افتاد و در نیمه شب
 21تیرماه ،باران گلوله بر سر مردان و زنان و
کودکان معصومی که آرام و بیصدا در گوشه
و کنار مسجد آرمیده بودند ،باریدن گرفت .در
آن محشر کبری ،جمع کثیری در خون خود
غلتیدند .از تعداد شهدای این فاجعه هولناک،
گزارش دقیقی در دست نیست؛ ُطرفه آنکه
طــی ده ـههــای بــعــد ،مــورخــان روشنفکری
که از ثبت و ضبط کوچک ترین اطوارهای
منورالفکرهای تندرو عصر مشروطه فروگذار
نمیکردند و آن ها را سردمدار حمایت از حقوق
مردم میدانستند ،درباره شهدای مظلوم قیام
مسجد گوهرشاد ،کالمی بر زبان نراندند .طی
سالهای بعد از شهریور  1320نیز گزارش
دقیقی از این واقعه خونین تهیه و تنظیم نشد
و اگر ،در طلیعه انقالب اسالمی ملت ایران،
چندنفریازمحققانمتعهد،درپیثبتوضبط
خاطرات بازماندگان آن واقعه که در آن زمان،
دوران کهولت را طی میکردند ،برنمی آمدند،
امروز تقریب ًا دست محققان در این زمینه ،خالی
بود .آنچه در ادامه خواهید خواند ،روایت هفت
شاهد عینی از آن شب هولناک است ،شبی که
صحن و سرای حرم مطهر رضوی ،رنگ خون
گرفت.

 1محراب خونین شبستان نهاوندی
زند هیاد علیمحمد نجات ،یکی از شاهدان
آن واقــعــه ،دربـــاره شــب  21تیرماه 1314
میگوید« :جمعیت آن قدر زیاد بود که مسجد
جا نداشت ،شبستا نها هم جا نداشت .یک
مرتبه از پشتبامها با مسلسل شلیک کردند
به مردم و از پایین هم ،اینهایی که وارد شده
بودند ،تیر میانداختند .تحقیق ًا هر قدمی که
بر میداشتم ،هفت ،هشت تیر از اطراف سر و
کلهام رد میشد .من میخواستم پناهگاهی
پیدا کنم و خودم را به کشیک خانه برسانم.
هر طور بود خودم را رساندم و همین که وارد
کشیک خانه شدم ،دیدم دو نفر مأمور با اسلحه
به من حمله کردند .خدام مسجد دویدند جلو
و گفتند این از ماست ،ما خــدام هم در امان
نیستیم؟ افسری آمد و مرا ُهل داد و انداخت
بیرون و فحاشی کرد  ...با ترس پایین آمدم؛

سردبیری که آخرین تیتر
روزنامه اش شد!
شبانگاه پنج شنبه 23
بــهــمــن مــــاه ،1326
محمد مسعود روزنامه
نگار نامدار معاصر ،به
ضرب گلوله ای در برابر
چاپخانهمظاهریتهران
کشته شد .اگرچه در آن
مقطع ،دربـــاره هویت
قاتالن وی ،در میان سیاستمداران و روزنامه
نگاران ،اختالف وجــود داشــت اما چند سالی
سپری نشد که بازداشت شدگان حزب توده ،راز
سر به مهر این ترور را آشکار کردند و این اقدام،
رسم ًا در کارنامه حزب توده به ثبت رسید.
▪تقابل با جریان چپ

آیتا ...سیدعبدا ...شیرازی:
مردم به این طرف و آن طرف
فرار میکردند و یاعلی و یا ا...
یزدند.
یگفتند ،فریاد م 
م 
یک ساعت ،یک ساعت و نیم،
شاید دو ساعت فقط سر و
صدای اینها بود  ...همینطور
شصتتیر خالی میکردند
مرا دست پاسبانی سپردند که ببرد .آن قدر
کشته روی زمین افتاده بــود که نمی شد از
وسط آن ها راه رفت .گویا مردم پناه برده به
شبستان نهاوندی و در تاریکی پنهان شده
بودند ،مأموران هم رفته بودند و در تاریکی با
مسلسل شلیک کرده و تعداد زیادی را در کنار
محراب کشته بودند .همه جا خون جاری بود».
 2فریاد مردم ،یا ا ...و یاعلی بود
مرحوم آیتا ...سیدعبدا ...شیرازی ،از مراجع
تقلید که در آن زمان ،مقیم مشهد بود ،یکی از
شاهدان این واقعه هولناک بوده است .وی در
بخشی از خاطراتش میگوید« :از باال شلیک
میکردند و درها ،تدریج ًا شکسته شد .ریختند
داخــل مسجد  ...اول تماشا کــردم که شاید
مردم مثل صبح روز قبل غالب بشوند ،دیدم
نه ،وضع خیلی بدتر شد .خود را به نزدیکی
محراب رساندم .گلوله مثل بــاران میآمد.
مردم به این طرف و آن طرف فرار میکردند و
یاعلی و یا ا ...میگفتند ،فریاد میزدند .یک
ساعت ،یک ساعت و نیم ،شاید دو ساعت فقط
سر و صدای اینها بود  ...همینطور شصتتیر
خالی میکردند».

3
چوبی خونین
در
ِ
ِ
مرحوم حاج غالمعلی نخلعی ،در سال ،1314
کفشدار مسجد گوهرشاد بود؛ وی در بخشی از
خاطراتش از آن شب تلخ ،نقل میکند« :کشتار
تمامشدهبود.سراسیمهآمدمبرومتویمسجدکه

مأمورها جلوی مرا گرفتند .یک صاحب منصبی
به آن ها گفت میخواهد برود کثافتکاریهای
شما را پاک کند ،بگذارید برود  ...وقتی داخل
مسجد شدم ،دیدم همه جا خون ریخته است ...
چادر زنها ،تکههای لباس و کفش و کالهها بود
که در مسجد وجود داشت .جلوی کفشکن ،پر
از خون بود .مردهها را داشتند بیرون میبردند.
یک لت د ِر چوبی را برای این کار برداشته بودند
که کام ً
ال قرمز و خونین شده بود .وحشت کردم.
کامیون آوردند مردهها را ببرند؛ برخی هنوز ناله
میکردند اما همه را ریختند پشت کامیون ،زنده
ومردهراباخودشانبردند».
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جنازههارابردندگودالخشتمالها
قصابان ،یکی از کسبه اطراف حرم که در زمان
هجوم به مسجد جامع گوهرشاد ،نوجوان بود،
حواشی واقعه را چنین به یاد میآورد« :فقط سه
تا صدای یاعلی شنیدم و بعد صدای مسلسل
بلند شد .خیلی ترسیده بــودم .دیگر نزدیک
نرفتم .صبح ،رفتم سمت حرم ،مخفیانه این
طــرف و آن طــرف ســرک میکشیدم .دیــدم
تعدادی از جنازهها را دارند منتقل میکنند.
تعدادشان خیلی زیاد بود؛ برخی آنقدر زخم
داشتند که نمیشد قیافه آن ها را تشخیص
داد .میگفتند کشتهها را میبرند به گودال
خشتمالهای مشهد و دفن میکنند».
 5برخی را زنده زنده دفن کردند
شهید حسین آستانه پرست ،یکی از انقالبیون

شناخته شــده مشهدی کــه در زمــان واقعه
گوهرشاد 11 ،سال داشت ،گوشههایی از آن
واقعه را به چشم خود دیده و اینگونه روایت
کرده است«:سرهنگ دولو یک تیربار سه پایه
را در داالن مسجد گذاشته بود .جمعیتی که به
طرف داالن میآمد بر زمین میافتاد و کوهی
از اجساد در داالن افتاده بود  ...قریب هزار و
 100نفر از مردم را دستگیر کردند .اجساد را
بردنددرجاهایمختلف.ازخیلیهاشنیدمکه
برخی از افراد را زنده زنده دفن کردند».
 6جیبکشتهشدههاراخالیمیکردند
زند هیاد سیدعلی محمد دخانچی ،یکی از
کسبهاطرافحرممطهر،یکیازشاهدانواقعه
گوهرشاد بوده است .او میگوید« :اول در توی
بــازار بــزرگ را شکسته و وارد مسجد شدند.
مقابل ایوان مقصوره ،مردم را به گلوله بستند.
یکی از چیزهای عجیب و ناراحت کننده ای
که اتفاق افتاد ،این بود که پاسبا نها ،جیب
مقتولین را خالی میکردند و ساعتهای شان
را میدزدیدند؛ محشر کبرایی بود».
 7یک داالن پر از کشته
مرحوم شیخ محمد علمی اردبیلی ،شب 21
تیرماه رفته بود تا پشت سر آیت ا ...نهاوندی
نماز بخواند اما وقتی اجتماع را دید ،ایستاد
و بعدها ،جزو شاهدان واقعه خونین مسجد
گــوهــرشــاد شــد .او در بخشی خاطراتش
میگوید« :در را که شکستند ،به افراد پشت در
با سرنیزه حمله کردند .مردم کمی مقاومت
کردند اما تیراندازی از باالی دیوارها شروع
شده بود و مجبور بودند پناهگاه پیدا کنند ...
فکر میکنم باالی ایوان حدود  20مسلسل
بود که دایم شلیک میکرد  ...مردم را مثل
کــشــاورزانــی کــه گــنــدم درو میکنند ،درو
میکردند؛ بنای آن ها ایــن بــود که همه را
بکشند .در آن گیر و دار ،تیری به دست چپ
من خــورد .خواستم از داخل داالن بگذرم و
بگریزم اما دیــدم پر از جنازه اســت .با خودم
گفتم خدایا ،چطور از میان اینها رد بشوم که
صدایی آمد؛ یکی از خادمان ،راهی را نشان
داد و مرا بیرون برد».

فرجامتجزیهطلبییکفرقهوابسته
پس از پایان جنگ جهانی دوم
تاریخ معاصر
در اردیــبــهــشــت ،۱۳۲۴
شوروی که یکی از کشورهای
پیروز جنگ بود ،وعده داد تا
شش ماه پس از پایان جنگ ،نیروهای خود را از
ایران خارج کند اما در انجام این تعهد ،تعلل
کــــرد .ب ــه گـــــزارش مــؤســســه مــطــالــعــات و
پژوهشهای سیاسی ،به دنبال این اقــدام،
دولت ایران از شوروی به دلیل خارج نشدن از
کشور ،به شورای امنیت سازمان ملل شکایت
کرد.
▪قطعنامه  10بهمن شورای امنیت

روز  10بهمن  ،۱۳۲۴قطعنامه شــورای
امنیت ســازمــان ملل متحد ،درب ــاره بیرون
نرفتن ارتــش شــوروی از ایــران تصویب شد.
در این قطعنامه ،تنها به شــوروی توصیه شد
که خاک ایــران را ترک کند .با وجــود صدور
این قطعنامه ،استالین که هدفش تسلط بر
منابع نفتی شمال ایران بود ،در  ۳۱خرداد
ماه  ۱۳۲۴فرمانی مبنی بر کاوش ذخایر نفت

در شمال ایران صادر کرد و در  ۱۵فروردین
 ،۱۳۲۵پیشنهاد قرارداد ایجاد شرکت نفت
شوروی و ایران ،به وسیله سادچیکف ،سفیر
شوروی ،به قوامالسلطنه داده شد .پیش از آن
در شهریور  ،۱۳۲۴فرقه دموکرات آذربایجان،
توسط سید جعفر پیشهوری و با اشاره استالین
و حمایت ارتش سرخ ،در تبریز تشکیل شد.
▪بی تدبیری مقامات رژیم پهلوی

عالوهبرنقششوروی،بیتدبیریمقاماترژیم
پهلوی هم در دامن زدن به التهابات به وجود
آمده در آذربایجان مؤثر بود .پیشهوری در 21
آذر  ،۱۳۲۴با یورش به چند پادگان نظامی،
کنترل شهر تبریز را به دست گرفت و اعالم خود
مختاری کرد و با استفاده از حمایت شوروی در
زمان اشغال ،دولت خودمختار آذربایجان را
تشکیل داد و برای خود مجلس و ارتش درست
کرد .ازآن جا که نیروهای شوروی پس از جنگ
جهانی دوم ،ایران را ترک نکرده بودند ،ارتش
قادربهکنترلفرقهدموکراتواعمالحاکمیت
دولت مرکزی در تبریز نبود.

▪روایت حسین فردوست

حسین فردوست در این باره میگوید«:قوام
السلطنه معتقد به حل و فصل مسالمتآمیز
مــســئــلـه آذربـــایـــجـــان بــــود و م ـیگــفــت که
خودمختاری چیز مهمی نیست و ما میتوانیم
یک استاندار به آذربایجان بفرستیم و قدرت
مرکزیرادرآنجانشانبدهیم.اویکاستاندار
هم معین کرد که متمایل به فرقه بود .قوام به
مسکو سفر و در آن جا با مسئولیت خودش،
ق ــراردادی امضا کرد که در آن خودمختاری
آذربایجان را به رسمیت شناخت و تعهد کرد
که امتیاز نفت شمال را به شوروی بدهد ».در
همین حال ،دولت بریتانیا به دنبال این بود که
قوام موضعی ضد شوروی اتخاذ کند.
▪پایان کار

سرانجام ،با فشار انگلیسیها ،قوام با تأسیس
حزب دموکرات ایران که با چند هدف از جمله
مقابلهبافرقهدموکراتآذربایجانتشکیلشده
بود،بهمقابلهباجداییطلبانپرداخت.ازسوی
دیگر،مردمآذربایجانبهمخالفتباخودمختاری

سید جعفر پیشه وری

با وجود ورود عراق به جامعه ملل ،نه تنها راه ح ّلی
برایمشکالتدوکشورپیدانشدبلکهاینمشکالت
با ادعاهای تازه دولت عراق علیه ایران ،در خصوص
بندر بصره و منابع آبی آن ،افزایش یافت؛ ادعاهایی
که اسناد و مــدارک بعدی نشان داد  ،تحریکات
کنسول انگلیس در بصره عامل آن بوده است .از
اواسط سال ،1310دولت عراق چندین یادداشت
اعتراض برای دولت ایران ارسال و در آن مأموران
گمرکونیرویدریاییایرانرامتهمکردکهمقررات
سازمانبندربصرهرانادیدهگرفتهوبه«حقحاکمیت
عــراق در آبهــای ارونـــدرود» تجاوز کــردهانــد .در
اردیبهشتماه  ،1311ملک فیصل به ایران سفر
کرد .در مذاکراتی که در تهران به عمل آمد ،ایران
خواستار تعیین خط «تالوگ»(عمیقترین بخش
رود)بهعنوانمرزدوکشوردراروندرودشد .براساس
توصیه جامعه ملل مبنی بر مذاکرات مستقیم ایران
و عــراق بــرای حل مسئله ارونـ ـدرود ،نــوری سعید،
وزیر خارجه عراق در  13مرداد  ،1314در رأس
هیئتی متشکل از وزیــر دادگستری ایــن کشور و
رئیس بندر بصره که انگلیسی بود ،وارد تهران شد.
اســاس مــذاکــرات تهران حــول دو محور متمرکز
بود؛خطمرزیدوکشوردراروندرودونحوهادارهآن.
نوریسعید در روز آخر اقامت خود در تهران ،اعالم
کرد که عراق موافق است فقط در محدوده آبادان،
خط مرزی دو کشور براساس تالوگ باشد .گرچه
این راه حل منافع ایران را تأمین نمیکرد اما دولت
ایران به علت اوضاع و احوال خاص آن زمان و فشار
انگلیسیها،باراهحلمذکورمخالفتینکردوهمین
موضوع،مقدمهانعقادعهدنامه 1316شد.باانعقاد
عهدنامه سرحدی ،1316تالش 100ساله ایران
برایاحقاقحقوقخوددراروندرودازمیانرفت.
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پرداختند و با فرقه دمــوکــرات درگیر شدند.
این درگیریها و به دنبال آن ،خروج نیروهای
شورویازآذربایجان،بهدلیلفشاربینالمللی،
زمینهرابرایسقوطفرقهفراهمآورد.پیشهوری
بهشورویگریختوبعدها،توسطسازمانهای
اطالعاتیاینکشور،تسویهشدوبهقتلرسید.

واقعیت این است که مسعود در دوران روزنامه
نگاری خود ،در جبهه های مختلف ،به ستیز با
سیاستمداران پرداخته بود که همین موضوع،
آشکار شدن چرایی قتل وی را دشوار می کرد .او،
هم با شاه و دربار درگیر بود  ،هم با جریان موسوم
به«چپ»وهمباکهنهسیاستمدارانیچون«احمد
قوام» .همین تنوع جبهه مبارزاتی ،موجب شده
بود که عده ای او را یک «آنارشیست» و«مخالف
خوان ِ صرف» بدانند .با این همه ،نمیتوان از
تأثیر قلم مسعود در سپهر سیاست ایران ِ آن روز
و نیز مخاطبان فراوان «مرد امروز» چشم پوشید.
▪ گزارش نصرا ...شیفته

«نصرا ...شیفته» ،معاون مسعود در روزنامه ،در
آخرین لحظات همراه او بوده است« .شیفته» در
خاطراتش مینویسد«:چون زمستان و هوا سرد و
تاریک بود ،به علت بسته بودن در اتاقها ،از ورود
مسعود به چاپخانه و خروج از آن ،آگاهی دقیقی
نداشتیم .حدود ساعت نُه و نیم شب ،مستخدم
روزنامه با بسته کلیشهها از گراورسازی وارد اتاق
حروف چینی شد ،آن بسته را به من داد ،سپس
پرسید :کــاری با من ندارید؟ جــواب دادم،نــه،
برو خانه .وی از اتــاق خــارج شد .دقیقهای بعد
سراسیمه وارد اتاق شد و با دستپاچگی گفت:
مثل این که آقا در ماشین حالش به هم خورده
است .بالفاصله به خیابان آمدم .در تاریکی شب
دیدمدراتومبیلسمترانندهبازوسرمسعودروی
فرمان اتومبیل خم شده است .بالفاصله به کمک
دو تن از کارکنان چاپخانه و آقای مظاهری ،مدیر
چاپخانه که در همان لحظات رسیده بود ،مسعود
را از اتومبیل خارج کردیم و به اتومبیل خودم که
جلوتر قرار داشت ،انتقال دادیم .دو نفرشان در
دو طرف مسعود نشستند .نفر سوم جلو نزد من
نشست.باعجلهاتومبیلراروشنکردموبهسمت
نزدیکترین بیمارستان به راه افتادم».
▪قطعی شدن خبر مرگ مسعود

ِ
معاون مسعود،پسازقطعیتیافتنخبرمرگوی
تصمیم می گیرد تا واقعه را به همکارانش اطالع
دهد .وی مینویسد«:ساعت  11شب پاسبان
کشیک محل به بیمارستان آمــد .مصرانه از ما
خواستبرایادایتوضیحاتیبهکالنتریبرویم.
پرسیدم :هنگام وقوع قتل کجا بودید؟ جواب داد:
چون یک نفر مست در مسیر کشیک ام پیدا شد،
او را به کالنتری بردم .همینکه به محل کشیک
بازگشتم ،این قتل اتفاق افتاد .پس از گفت وگوی
بسیار ،کسی از ما به کالنتری نرفت .پاسبان
بــرای دادن گــزارش به کالنتری رفــت .رفقای
روزنامهنگار مرا تشویق کردند به هر نحو ممکن
آخرین شماره مرد امروز منتشر و بهویژه جریان
واقعه در آن چاپ شود .حتی همگی حاضر شدند
اگر خواستند از انتشار مرد امروز جلوگیری کنند،
نام جراید دوستان خود را روی آن چاپ کنیم .پس
از تهیه گزارش فاجعه آن را به حروف چین دادم و
برای تهیه کلیشه از مسعود ،به گراورسازی رفتم و
به هر ترتیبی بود آن را ساختم و به چاپخانه آوردم
که در صفحه یک شماره 138به چاپ رسید ».بی
تردید محمد مسعود در زمره روزنامه نگارانی بود
که پس از شهریور  ،20فراز و نشیبهای زیادی را
تجربه کرد و از خود رفتارهایی نشان داد که گاه
شباهت به «انتحار» داشت؛ با این همه ،نام او به
عنوان یکی از مؤثرترین صاحبان قلم درآن دوره،
ثبت شد.
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