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:چكيده
و كاركرد جرايد تشكيالتي در ايران از مباحث مهم است كه به دليل ارتباط وثيق آن با ظهور

از. احزاب سياسي تاكنون به صورت شايسته به آن پرداخته نشده است اين مطبوعات اگرچه پس

شيانقالب مشروطيت از نمود مي آشكارتر برخوردار شدند، اما با كه واهد موجود، مشخص شود

و قبل از آنكه احزاب سياسي به صورت رسمي فعاليت  اين مطبوعات پيش از انقالب مشروطه

از نمايند، در ايران منتشر مي و حتي نام برخي از آنها برخاسته هاشدند در عين.ي سياسي بودگروه
و تاثير آنها بر فضاي ملتهب  ي آغازين مشروطيت، مطالعههاسالحال به دليل نقش اين مطبوعات

و كاركرد حزبي مي و اجتماعي تواند به درك بهتر عملكرد آنها در سه حوزه انتقادي، سياسي

. تحوالت دهه اول مشروطيت از زاويه عملكرد مطبوعات تشكيالتي كمك شايان نمايد
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 مقدمه
و كاركرد مطبوعات تشكيالتي در ايران معموالً  در ميان مباحث مطرح در اين بخـش ظهور

كه. داده شده است همواره به پس از تولد احزاب سياسي در ايران نسبت حال آنكه با شواهدي

در اين تحقيق نشان داده خواهد شد؛ مطبوعات تشكيالتي برخالف نظر غالـب فعلـي، در يـك 

و پيش از تولد احزاب سياسي در ايران بوجود آمدند  تـا جائيكـه حتـي. شرايط خاص تاريخي

كه نام آنها بـا تـشكي  و انجمـن هـاي پيش از انقالب مشروطيت با جرايدي مواجه هستيم الت

به دليـل انبـساط فـضاي،در اين ميان. فعال آن عصر يكسان بوده است  مقارن انقالب مشروطه

و اين بار نوبت به انجمـن سـازي«سياسي در كشور كم كم شب نامه نويسي از ميان رفت

خ.)1362،265كـسروي،(»رسيد كه برنگاربه طوريكه از حيث تعداد آنقدر بر تعداد آنها افزوده شد

بر روسي مستقر در ايران،  اگر چه فريدون آدميت.دكر هزار انجمن بر آورد30آمار آنها را بالغ

ص،آدميـت( داند اين آمار را در كتاب ايدئولوژي نهضت مشروطيت قابل تضمين نمي  ، )132 بـي تـا

به خوبي نشان دهنده تعداد فراوان هااما روطه تـا هور انقـالب مـشظ. در آن دوره استانجمن

ا چنـد ويژگـي مـشخص تـاريخي،حد فاصل انحـالل مجلـس سـوم  و رزيـابي عملكـرد دارد

به سطح تحليل در خصوص كـاركرد مطبوعـات در  مي تواند مطبوعات در سه دوره مورد نظر

از آن جهـت مقطع ده سـاله مـورد نظـر در ايـن پـژوهش،در مجموع. كشور كمك شايان كند 

كهردا سه مجل اي اهميت است درس مشروطه فرصت پايان كار را پيدا نكردند هر و از سـويي

و تكامـل آنهـا بـه سـويي حزبـي شـدن اين دوران شاهد انواع مختلف حيات روزنامه نگـاري

.هستيم

 طرح مسئله
و مطبوعات وابـسته مجـال چنـداني در تاريخ معاصر ايران ارتباط تنگاتنگ احزاب سياسي

به عبارتي در كالبد شكافي عملكـرد احـزاب. نكرده است براي بررسي جرايد تشكيالتي فراهم 

و نوعي تقدم كـاذب،سياسي در ايران  موضوع كاركرد مطبوعات وابسته همواره در حاشيه بوده

 در پيش گرفتن چنين شيوه اي تنزل سـطحة نتيج،بدون ترديد. ده استكربه نفع احزاب ايجاد

به واقعيت ب تحليل نسبت دنبال خواهد داشت كـه چـه بـسا زمينـه هـايه هاي تاريخ معاصر را

مي  كه پيدايش نخـستين رگـه هـاي.كندانحراف آنرا نيز فراهم از سويي آگاهي از اين موضوع

كه تا چه اندازه  مطبوعات ارگان در تاريخ ايران مقدم بر تاسيس احزاب بوده حاكي از آن است

كه معطوف به بررسي عملكرد احزاب بوده اند اما   نقشي حاشيه اي بـراي مطبوعـات تحقيقاتي

.توانند آسيب پذير باشندوابسته قائل شده اند، مي
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 شناسي تحول در نخستين جرايد ايراني جريان
 تاريخ مطبوعات ايران تا پـيش از مـشروطه همـواره درباره در تمام آثار منتشر شده معموالً

ش و مظفري محدود نيم قرن سلطنت. ده است تقسيم بندي مطبوعات در دو دوره عصر ناصري

كه افرادي چون ميرزا تقي خـان اميـر  و بـويژه ناصرالدين شاه اين فرصت را بوجود آورد كبيـر

به اندازه  در ميرزا حسين خان سپهساالر اي در زمينه مطبوعات نقش آفريني كننـد كـه نـام آنهـا

و در پيوند با موضوع مطبوعات در ايران جاودان شود   مطبوعـات دوره ويژگـي اساسـي. تاريخ

كه از سال: است ناصري در دو بخش قابل بررسي  1288 آغاز تا سالقه1268 بخش نخست

مي هق و حكومت در آنها ادامه به نوعي منافع دولت كه يابد، در برگيرنده مطبوعات دولتي بود

كه عمدتاً. مسطور بود  مي شد از اهميـ بخش ديگر و نيز غيردولتي را شامل ت مطبوعات دولتي

و انتقـادي چرا. زيادي برخوردار بود و نوشـتن مطالـب آزاد كه حركت به سوي سياسي شـدن

به روزنامه ها راه يافت اندك هـاي دولتـي كـه روزنامـه سال هـا با اين حال در تمام اين. اندك

مي  و شدند علي منتشر رغم اجبار فراوان حكومت جهـت خريـد آن بـه دليـل فقـدان جـذابيت

خ  هاي دولتي حتي روزنامه«تا جائيكـه. بري مورد اقبال عمومي واقع نمي شد سانسور گسترده

و  .)16،ص1366محـيط طباطبـائي،(»نمايندگان دولتي نيز خريدار چنداني نداشـت در ميان ماموران

يكي از نامه هاي ميرزا حسين خان سپهساالر بـه ناصـرالدين شـاه شايد هيچ نوشته به اندازه اي

كه وي سفير   ايران در عثماني بود نتواند در جهـت شناسـندن اوضـاع مطبوعـات آن در دوراني

را ملـت ايـران اطـالع از هنگام تاسيس روزنامه، ......«.عصر موثر باشد وقايع بزرگ دنيـا

و روزنامه يك كلمه از اين تحوالت عظيم اروپا درج نكرده تا چه رسد بـه  حاصل ننموده

و هـر وقـت روزنامـه وقايع اتفاقيه كه بر سبيل استمرار در  دول خارجه حاصل مي شـود

دارالخالفه، اخباري از دول خارجه خواست درج نمايد تفحص نمود يك حكايت مضحك 

كه به هيچ وجه دخلي به اخبار ندارد درج نمود به هيچ وجه در داخله مملكت منافعي كه 

و وقايع دنيا بوده،  و بايد به اطالع  يـك ملتـي واقـع اسباب ترقي از روزنامه مطلوب است

و در خارجه اسباب مسخره است بشود، ص1،ج1354خان ملك ساساني(»حاصل نشده ،69(.

به عرصه حيات گذاشتند كـه رسـما عـدم در اين دوران براي نخستين بار روزنامه هايي پا

به كانون  به اندازه اي متفاوت از وابستگي خود را و در مطالب خود مي كردند هاي قدرت ابراز

كه يكي از اين روزنامه ها بنام جريا آنقـدر» وطـن«ن متعارف مطبوعات كشور عمل مي كردند

كه گفت : ستايش لرد كروزن نويسنده انگليسي را برانگيخت

،1ج،1362كهـن،(».......روزنامه وطن از شگفتي هاي تاريخ روزنامه نگـاري اسـت .....«

اي هيچ دسـتهبه«. به دو نكته مهم اشاره شد در سرمقاله اين روزنامه براي نخستين بار.)67ص
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و نمي و قـانون ..... خواهيم كه به جايي منتسب باشيم منتسب نيستيم هر كس مظهـر حـق

و قـانون بـود،  و باشد، از او حمايت مي كنيم ولي اگر اعمال او بر خالف حق بـه انتقـاد

در تـاريخ آمـده اسـت.)15-17، صـص7رهسال يكم، شما مجله يادگار،(»........مالمت او قيام مي كنيم 

بي درنگ دستور توقيـف روزنامـه را  كه اين سرمقاله براي ناصرالدين شاه خوانده شد هنگامي

مي داشـت بـه جـايي وابـستگي.دكرصادر  كه صريحا اعالم در اين رابطه اشاره روزنامه وطن

و نـشر مطالـب خـود ندارد حاكي از آن است كه مطبوعات دوران ناصري معموال براي چـاپ 

كه هنوز احزاب متولـد نـشده بودنـد،. بايد به كانون قدرت متصل باشند به همين دليل از آنجا

به شمار مي به ايـن ترتيـب. رفتند باندهاي قدرت عامل مهم در تاثير گذاري بر روند مطبوعات

م  و اصالح طلبان وضعيتي را در تاريخ طبوعـات تنگ شدن عرصه براي بسياري از روشنفكران

به فعاليت خود ادامه دهند  كه آنها ترجيح دادند خارج از كشور مطبوعـات خـارج. بوجود آورد

اول اينكه مندرجات آنهـا بيـشتر جنبـه«. از كشور در اين دوره داراي چند خصوصيت بودند 

و بيشتر  و تفسيري داشت و سياسي ااجتماعي و خـارجي مـي به و داخلـي خبـار دولتـي

ا. پرداختند و خواستار الغاي حكومت دوم و مشروطه طلب ينكه نويسندگان همه آزاديخواه

و هـم نويـسندگان آن بـر. استبدادي در ايران بودند  در مرحله سوم هم جرايـد ايـن دوره

و  و سياسي اروپا قـرار داشـتند تـر از همـه مهـم ...... رقابت تحت تاثير سيستم اجتماعي

و مطبوعات اين دوره با مطالب خود توانست  و روشنفكران ايراني در اروپا ند بين روحانيون

اتفـاق.)109-110، صـص 1358،موالنـا(».....تحصيل كردگان خارجي در ايران پلي ايجـاد كننـد 

كه در دوران ناصرالدين شاه روي داد تشكيل  در ايـن.ي مختلـف بـود انجمن هـا بسيار مهمي

بهن ها انجمنخست. زمان دو نوع انجمن در كشور فعال بودند  كه كاركرد آنها صرفا محدود يي

و كه بدليل كاركرد سياسـي آنهـا نوعـا سـري و ديگري انجمن هايي بودند مسائل فرهنگي بود

مي شدند  ها. مخفيانه اداره كه عمدتا ماهيتي دولتي داشتند در جهـت تبليـغ انجمن ي دسته اول

م فعاليت و بـراي تبيـين مي داشتند قاصـد خـود روزنامـه نيـز در هاي فرهنگي حكومتي گام بر

در. اختيار داشتند  كه انجمـن هـايي بـود كـهق تاسـيس شـده از جملـه.ه1316انجمن معارف

به ناماروزنامه در. را منتشر مي كرد»معارف«ي يحيـي دولـت آبـادي از اعـضاي ايـن انجمـن

درا)تاسيس روزنامه معـارف( اين خيال  ........«:خصوص اين روزنامه مي نويـسد  ز پـيش

و احتشام السلطنه به اجراي آن موفق نگرديد اينك مفتـاح الملـك.انجمن معارف شده بود

را از دولت صادر مي  روزنامه معارف در يك ورقه كوچك راجـع بـه ..... نمايد اجازه آن

و هر چه در آنجا مي  و در باطن نماينده مدرسه افتتاحيه گذرد جريان امور معارفي در ظاهر

س  ج 1371دولت آبادي(.»......گرددمي نگي داير با طبع در واقع براي نخستين بار)239و 237، صـص1،
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به عنوان ارگان يـك انجمـن بـه رسـميت در دوران سلطنت ناصرالدين شاه رسماً  يك روزنامه

كه در نوع خود تحـول شناخته مي  مهـم بـراي در كـاركرد مطبوعـات آن دوره محـسوبيشود

به طوريكه مي ها بسياري از شود و پس از مشروطه با سر لوحـه قـرار دادن ايـن انجمن ي قبل

به انتشار جرايدي هم نام بـا عنـوان انجمـن از. دنـدكراقدام انجمن معارف اقدام  صـرف نظـر

ميهاانجمن دند تشكيالتي پنهاني تحت عناوين انجمـنكريي كه آشكارا مقاصد خود را تعقيب

و انجمن مخفي نيز وجو  پي ريزي سري كه هسته هاي اوليه مطبوعات انقالبي در آنجا د داشت

و. شد  اين گونه تشكيالت بدليل ماهيـت پنهـاني كـه داشـتند طبيعتـا نمـي توانـستند روزنامـه

به جاي مانده خصوصا اصـول نشريه اي مشخص داشته باشند اما از مطالبي كه در كتب تاريخي

كه  و يازدهم نظام نامه انجمن مخفي ها دهم وب« بعد افشا شد اين انجمن سال  نياد مطبوعـات

و شهرسـتان نامهشب را در تهـران و انقالبيـون هاي مخفي و از نويـسندگان هـا گذاشـت

و هـم چنـين از وضـع  خواست با روزنامه هاي ملي خارج از كشور تمـاس پيـدا كننـد

و نامطلوب ايران مقاالتي در روزنامه  .)127ص،1358،موالنـا(»........،هاي خارجي چـاپ نماينـد

ميدوران مظفري كه ان به انقالب مشروطه ختم شود از اين نظر واجد اهميت است كـه تهاي آن

به  و به ظهور رسيدند كـه براي نخستين بار و غيردولتي طور رسمي روزنامه هايي با عنوان آزاد

بايد توجـه داشـت كـه،اينبا وجود. اين مسئله نيز بدليل صدرات يكساله امين الدوله رخ داد 

و خيـزان بـهياين آزادي در چارچوب  و مطبوعات داخلي همچنان افتـان  مشخصي محدود بود

مي دادند . حيات خود ادامه

كه كانون مطبوعات ملي كه هاانقالب مشروطه اين فرصت تاريخي را بوجود آورد  در سال

و هندوستا و در ممالك همسايه از جمله عثماني ن قرار داشت به داخـل ايـران خارج از كشور

 بـر اثـر 1324 در فاصله زماني ميـان افتتـاح مجلـس در مـاه شـعبان.)127پيشين،ص( منتقل گردد

وي،پافشاري نمايندگان دوره اول و بـه دسـتور  نخستين روزنامه آزاد در زمان مظفرالدين شـاه

به قـسمتي از از آنجا كه اين رويداد در تاريخ مطبوعات از اهميت برخو.دگردمنتشر ردار است

مي شود  جناب اشرف صدراعظم، چون روزنامه موسومه به مجلـس كـه اجـازه«.آن اشاره

طبع آن داده شده است، اول روزنامه است كه در هر گونه مقاالت مفيده راجع به خير عامه 

و حفظ شرايط دولتخواهي به آز  و مليه و ممتـازو مصالح امور ملكيه ادي قلم مخـصوص

كه از متن ايـن فرمـان بـر مـي آيـد، روزنامـه.)66ص،1370،ذاكرحسين(».......بودخواهد  همانطور

كه آزادي قلم آن توسط حكومت در آن بـه رسـميت شـناخته مجلس نخستين روزنامه  اي بوده

نخست اينكه اين روزنامه همانطوركه از نـام. روزنامه مجلس دو ويژگي مهم داشت. شده است 

به نوعي نخستين روزنامه پس از مشروطه بوده آن مشخص است اختصاص  و به مجلس داشته
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به دنبال ايجاد يك تشكيالت بوجود آمد به نقش آن در گشودن.كه دومين ويژگي اين روزنامه

و كاركرد در راستاي اهداف آزاديخواهان باز مي . گشتفضاي بسته سياسي

 مطبوعات راديكال پارادوكس مشروطيت
 موج تاسيس روزنامه هاي جديـد فزونـي، سال از انقالب مشروطيت با گذشت قريب يك

و روح القـدس اوال از تمـام. يافت اما چهـار روزنامـه حبـل المتـين، صوراسـرافيل، مـساوات

در. تر بودندهاي اين دوره معروف روزنامه ثانيا عملكرد اين چهـار روزنامـه نقـش بـسيار زيـاد

كه. حوادث پس از مشروطه داشت   يكي از داليل مهم رويكرد سازماني مطبوعات در به نحوي

كه در نوع كاركرد جرايد راديكال وجود داشت .مجلس دوم متاثر از مشكالتي بود

 نخست آنكه عمده مديران آنها ماننـد:دداشتنهاي راديكال در اين دوره دو خصلت روزنامه

و سـيد رضـا مـساوات از اگـروه هـا ميرزا جهانگير خان صوراسـرافيل اجتمـاعيون(نقالبـيي

و انزجـار،از سويي. بودند) عاميون  تمامي آنها بدليل تجربه روزنامه نگاري در خارج از كـشور

و شـرايط بـين المللـي از فضاي قبل از مشروطه، آشنايي بسيار زياد با تحوالت سياسي كـشور

كه محق. داشتند به اندازه اي افراطي بود قي چون فريـدون اما روش تحريريه اين چهار روزنامه

يكي از عوامل مهم سقوط مجلس اول را متاثر از عملكرد اين گونه جرايد دانسته است  آدميت

اين مطبوعات در سايه آزادي به دست آمده پـس از مـشروطيت.) ايدئولوژي نهضت مشروطيت،آدميت(

وبه اندازه  سـابقه بـي اي در نوشتار خود تندروي كردند كه كمترين هزينه حمالت بسيار شديد

و دولت منجـر بـه تـدوين محافظـه كارانـه قـانون  به نهادهاي قانوني چون مجلس، پادشاه آنها

كه در خصوص كاركرد اين مطبوعات بايد مورد نظراي نكته. شد 1326مطبوعات در سال   مهم

به اين كه اساساً قرار گيرد توجه هـاي با مشاهده برخـي نابـساماني آنها خيلي زود مطلب است

و سياسي احساس كردند تمام مجاهدتا ها براي بـه بـار نشـستن نظـام مـشروطه بـي جتماعي

: نوشـتس در يكي از مقاالت معتـدل خـود.براي نمونه روزنامه روح القد. حاصل بوده است 

نمي« را نمي االن وطن عزيز ما نمي توان مشروطه گفت، توان مـستقله توان جمهوري گفت،

مل.گفت و و مرج و ...... وك الطوايف خواند بايد هرج مگر غرض از ايـن همـه صـدمات

و نشر عدل بود؟ مگر مقصود از خواستن مشروطه غيـر از برچيـدن  خسارات جز رفع ظلم

و استبداد را خواهـان  و قمع ظلم و داد است؟ اگر قلع و انبساط اساس عدل بساط استبداد

و آگاه باشيد  را خواسته بوديد دانسته و داد راو نشر عدل  كه اين شجره خبيثه ريشه خـود

و محدويت در كار نيـست و قانون و ابدا عالمتي از مشروطيت . در اعماق مملكت دوانيده

و فرق ميـان ........ و قمع اين ماده خبيثه نماييم را مهيا براي قلع از امروز فرد فرد ما خود

و معمم نگذاريم  را آني فارغ نگذاشـته،عوض موقـ. مكال وف كـردن بـستني وكالي خود
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و قـوه را كه از وظايف حتميه آنهاست، بخـواهيم و مذاكرات الطائل وضع قوانين فروشي

صص.ه326ا،روح القدس(»........ مجريه را نيز مجبور به اجراي آن كنيم ، .)4و3ق

و گـسترش مخالفـت بـا نه كه موجب تهييج فـراوان جامعـه ادهـاي تـازه درج اين مطالب

مي تاسيس نظام مشرو  كه اين مسئله باعـث به طوري. نهايتا آثار خود را بر جاي نهاد،گرديد طه

به يكي از جنجالي ترين و آزادي مصرحه آنها در قانون اساسي شد موضوع عملكرد مطبوعات

م  و  در خـصوص ارزيـابي نكتـه مهـم. خالفين آنها تبـديل شـود مباحث ميان مشروطه خواهان

ب عملكرد مطبوعات راديكال كه ناظر رغـم دارا بـودن هيـات تحريريـه علير اين واقعيت است

و اساسـا هـيچ  بسيار قوي، هيچ گاه در چارچوبي مـشخص، خـاص خـود را تعقيـب نكردنـد

. مشخص را در نوشته هاي خود ارائه ننمودندايبرنامه

و جرايد هوادار آنها  بررسي روابط انجمن ها
و ها خالء احزاب را پر مـيع انجمن پيش از تاسيس احزاب سياسي در ايران در واق كردنـد

در اين ميان برخي جرايد در يك همسويي موزون با اين انجمن ها اهداف مـشترك را تعقيـب 

. مي كردند

كه در بخش هاي گذشـته آمـد، تهيـه از وظايف عمده انجمن هاي صدر مشروطه همانطور

و بيداركننده براي چاپ در جرايد آزاد  بـود كـه در بيـرون از ايـران منتـشر مقاالت افشا كننده

و.شدند مي از اهـداف .... مطالعه بسياري از مطبوعـات ايـن دوره نظيـر قـانون، حبـل المتـين

ي سري پـيش از انجمن ها يكي از دستورهاي مهم.) 230ص،2ج،1362،كهن(ي مخفي بودهاانجمن

و روزنامـه هـاي ممنوعـ كه اعضاي آن در مركز جمع شده و خـارج مشروطه اين بود ه داخـل

به اوضاع كشور تحليل ارايه نماينـد و نسبت ها پيوند روزنامه«.كشور را براي يكديگر بخوانند

و ارتباطي كه از اين طريق حاصل شده بود، اسلحههاانجمنو درايي سري  بـسيار مهـم

و آزاديخواهان بود ازن هـا انجم.) 122-123صص،1358،موالنا(» ........تبليغات انقالبيون ي پـيش

به لحاظ عملكرد با يكديگر در تضاد بودنـد مشروطه علي ولـي بـه نـدرت در آنهـا. رغم اينكه

و حتي رسمي ترين آنها نظيـر انجمـن معـارف كـه بـه دولـت  مي كنم تناقض رفتاري مشاهده

مي كردنـد  ي پـس از انجمـن هـا امـا. وابسته بود در ارتقاء سطح آگاهي توده بسيار موثر عمل

مي ناميدند نشات گرفته از اصل آزادي اجتماعـات مـصرحه مشروط كه آنرا اتحاديه نيز ه گاهي

هاي اين دوره پيوند آنها بـا جرايـد هاي انجمن يكي از ويژگي.بود)21اصل(در قانون اساسي

در. بـود هـا انجمـن به طوري نام برخي از جرايد برگرفتـه از نـام. باشد مي  البتـه ايـن موضـوع

آنيهاسال و نمونه مي قبل از مشروطه نيز سابقه داشت و روزنامـه را توان در انجمن معـارف

مي توان بـه. معارف مشاهده كرد  كه از جمله به تزايد نهاد ولي پس از مشروطيت اين روند رو
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و روزنامه انجمن تبريز، انجمن اصناف و روزنامه انجمن اصفهان، انجمن تبريز انجمن اصفهان

ا  دهو روزنامه و و روزنامه ديگر اشاره كرد نجمن اصناف -288صص،2ج،تابي،صدر هاشمي( ها انجمن

متاسفانه برخي از محققين در حاشيه بررسي مطبوعات كشور چنين مطبوعاتي را مصداق.)295

به كار برده اند  و حتي اين لفظ را براي آنها در. نشريات ارگان تلقي نموده اند حـال آنكـه اوال

و انجمن ها يخ بسياري از اين تار   انجمـن هـا ثانيا بسياري از ايـن. نبودند...... داراي مرام نامه

لذا كاربرد لفظ ارگان براي ايـن نـشريات بـا توجـه بـه كـاركرد. كردند بدون مجوز فعاليت مي

هاواقعي  .ي مذكور زود استانجمن

كه در جريان انقالب مشروطه حيـات گرفتنـد انتظـار ات جديـد در فـضاي جرايد راديكال

مجلس در ابتدا سعي داشت به شيوه دموكراتيك با مسائل. پرالتهاب آن روز كشور پديد آوردند 

و،برخورد كند  كه باعث مي شد جرايـد و مجلـس هـا انجمـن ولي عوامل متعدد وجود داشت

صف آرايي نمايند و خارج كشور پـيش. بارها در مقابل هم از مطبوعات انقالبي فعال در داخل

و دربارهشان استقرار نظام مشروطيت در ايران عمده مطالب  و اسـتقرار عـدالت  اجـراي قـانون

به اركان حكومـت از مشخـصات روزنامـه نگـاري ايـن دوره.آزادي در ايران بود  حمالت تند

از است . ابعـاد بيـشتر پيـدا كـردهاانجمناما با استقرار مشروطيت اين روند با همراهي برخي

د و به عنوان مهم مجلس ترين اركان قدرت در كشور دو تشكل ضامن حكومت محـسوب ولت

 هرگونه اقـدام انقالبـي عمالً،اما به دليل وجود اليه هاي محافظه كار در اين دو نهاد.مي شدند 

مي انجمن ها كه را به همين دليـل اتخـاذ. كردو جرايد راديكال پشتيبان آن بودند از آنها سلب

و دولت ارمغان اين دوره استمواضع خنثي در  .مسائل جاري كشور از سوي مجلس

ق كــه كــشور در وضــعيت نابــساماني قــرار داشــت برخــي.ه1325بــراي نمونــه در ســال

سه خواسـته را مطـرح كردنـدهاانجمن  نخـست آنكـه بـدليل:ي پايتخت با تحصن در مجلس

به ناكارآمدي نظميه وظيفه حر دوم آنكـه در صـورتي كـه؛ شـود سپرده انجمن ها است از شهر

به آنها سپرده شود  و امرا از طريق مجلس بپردازند وظيفه دريافت پولي كه قرار بود شاهزادگان

هاو نهايتا اينكه  كه حاضرند براي حفـظ مـشروطيت قـشون ملـي انجمن  اعالم آمادگي كردند

نه ارتباط،در اين.)208،ص2،ج1363آدميت،(داوطلب تشكيل دهند به پيشنهادات فـوق مجلس  تنها

. وقعي ننهاد، بلكه اين مسئله باعث شد از سوي حاكميت لفظ اشرار نيز براي آنها استعمال شود

ها پيشنهاد،اما از سوي ديگر بـه. با همراهـي برخـي مطبوعـات راديكـال مواجـه شـد انجمن

چه عيـب .........«: نوشت انجمن ها كه روزنامه حبل المتين در اجراي بند سوم پيشنهاد طوري

و ........... دارد كه تمام اهل بالد  يكي جزئي يعني يك قران صرف محافظت خـود نمايـد

را از چنگ ذلت نجات دهد،. گارد ناسيونال تشكيل دهند  امروز تنها چيزي كه مي تواند ما

و بس  هر كس بر خالف اين معني تكلم كند يا جاهل. تنها همان قشون داوطلب ملي است
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انجمـنبه رفتار مشترك ارتباطنمونه ديگر در اين.)1ص،هق1325،مجاهد(».......يا مغرض است

و ها به شركت نماينـدگان مجلـس و اعتراض و جرايد همسو در خصوص ترور امين السلطان

تـرور«:فريدون آدميت در اين باره مـي نويـسد. كابينه دولت در مراسم ترحيم او باز مي گردد

و هواي خشونت امين السلطان  افراطيون ناشر اين فكر بودند. انجام گرفت .......... در حال

سـخنوران. كه امين السلطان اتصاال بدون آني استراحت در كار انهدام مـشروطيت اسـت 

و صنيع الدوله هر دو براي برهم زدن مجلـس  انجمن آذربايجان تبليغ مي كردند كه اتابك

و دسته نوشت ناشر روزنامه نويس.هم خيالند  امين الـسلطان كـه چهـار: عقايد همان دار

سال در فرنگستان مشغول تهيه به باد دادن ايران بود به ايران آمد كه به آن عهـدها كـه بـا 

و انگليس كرده بود وفا نمايد  يا در اعالن خاصي كه صور اسرافيل منتشر كـرد ...... روس

را ......ميرزا علي اصغر خان خائن با اعدام: گفته شد  و ملـت رفـع شـر آن خـائن ملـك

در: روح القدس نوشت.نمودند و اين كار قضا هم خنده زد اعدام امين السلطان الزم افتاد

متاسفانه يـافتن ايـن دسـت شـواهد كـه مويـد.)174-178صص،2ج،1363آدميت،(» گفت هم آفرين 

و  مي انجمن ها تندروي جرايد بي همسو كه رخي نويسندگان همانطور باشد آنقدر فراوان است

و شـاهد ايـن ادعـا را نيـز  كه گفته شد رفتار آنها را عامل اصلي سقوط مجلس اول مـي داننـد

مي  ي بي نظامنامه انجمن ها چون ايجاد«.كنند اعالميه كودتاي محمدعلي شاه عليه مجلس ذكر

ا و ناطقين به كمك آنها، نزديك بود رشته و روزنامه ها و مرج شده نتظامـات اسباب هرج

را بر هم بزنند  ممكن ...... هر چه ما خواستيم از فسادات آنها جلوگيري كنيم ........ مملكت

را منفصل نموده  .)165ص،1362،كسروي(».......نشد ما هم امروز تا سه ماه ديگر مجلس

و كاركرد روزنامه  بـوديم هاييبه هر حال در دوره مجلس اول مشروطه شاهد بوجود آمدن

شايد قضاوت در خصوص رفتـار ايـن دو ارتباط، در اين. در پيوند با انجمن ها فعال شدند كه

و  نهاد بويژه در دوره مجلـس اول بـه دليـل حـس مـسئوليت جـويي آنهـا در مـسائل سياسـي

چه بسا در بـسياري از مـوارد بـه دليـل آنكـه آنهـا واقعيـت را  و به نظر برسد اجتماعي دشوار

به  مي كردند، حق  جانب آنها بود ولي اگر پايبندي به اصول قانون را كـه همـواره مـد منعكس

نظر آنها بود در اين قضاوت مالك عمل قرار دهيم خواهيم ديد كه بسياري از رفتارهاي افراطي

و در چارچوب مقررات انجام شودتوانست ماليممي .تر

 پيدايش نسل اول مطبوعات تشكيالتي
س،واژه شناسي ارگان مي كند ما را با و.ه گزينه معنايي مواجه نخست به معناي تـشكيالت

و ابزار به معناي وسيله و سوم .) (xford 1987 , Page 593سازمان، دوم به معناي سخنگو
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سه نوع روزنامـه در بررسي مطبوعات ايران پس از مشرطه تا مقطع آغاز مجلس دوم، با هر

مي  در زمينـه لفـظ ارگـان بـه معنـي. رخـورد داريـمب،شدندكه در ارتباط با معاني فوق منتشر

و همفكران او  كه در هنگام تحصن شيخ فضل اله نوري و ابزار، روزنامه شيخ فضل اله سخنگو

مي شـد، يـك نمونـه از  و در مخالفت با مشروطه غيرمشروعه منتشر در زاويه حرم عبدالعظيم

شـ.ه1325اين نشريه كـه در سـال. اين جرايد است  د بـه طـور صـريح عقايـدق منتـشر مـي

به صورت علني اشاعه مي تحصن و حتي توانست به بخشكنندگان را هايي از خواسته هـاي داد

.خود دست پيدا كند

نشريه اي متعلـق بـه: اگر بخواهيم واژه ارگان را با تعاريف امروزي تطبيق دهيم بايد گفت

و فرهنگـي  كـه در جهـت اهـداف آن يك تشكيالت با كاركرد سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي

مي شود، به عنوان نشريه سازماني يا ارگان آن تشكيالت محسوب مي  اما. شودتشكيالت منتشر

به دوران پس از مشروطه تسري دهيم بايد آن را صـرفاً   محـدود در اگر بخواهيم اين تعريف را

و داراي تـشكيالتي منـسجم اصوالً،كه در اين دوران چرا. چارچوب تشكيالت سياسي نمائيم

و به جز احزاب كه خارج از حكومت فعال باشد از. شـدندي سياسي يافت نمي گروه ها برنامه

به نـشريه گفتـه. تواند اين چنين تعبير شود رو تعريف ارگان در دوره مورد نظر مي همين ارگان

و  و علنـي جهـت انتـشار اهـداف به صورت رسمي و كه از سوي يك حزب سياسي مي شود

و عمومـا گرداننـدگان آن از ميـان اعـضاي همـان حـزب نظرات آن حزب تاسيس مـي شـود

.باشند مي

انجمن ملي، مجاهـدان چندين گروه سياسي تحت عنوان اتحاديه،،در مجلس اول مشروطه

به دليل آنكه نماينـدگان مجلـس اول بـر پايـه صـنفي بـه.و اجتماعيون عاميون فعال بودند  اما

و اختالف ميان نمايندگان بـر سـر مـسائل مجلس راه يافته بودند، كار  حزبي جايگاهي نداشت

به،اينبا وجود. عقيدتي نبود  و تندرو تقـسيم«نمايندگان اين دوره دو دسته مشخص معتدل

و حزب محسوب نمي شدند  و هيچكدام تشكيالتي نداشتند در.)13ص،1361،اتحاديه(»مي شدند

و پايـان.ه 1327سال   اسـتبداد صـغير از سـوي آزاديخواهـان دو حـزبق به هنگام فتح تهران

و در همان سال بعد از افتتـاح مجلـس دوم«.سياسي بوجود آمد يكي انقالبي، ديگر اعتدالي

و خودشان را  و اجتماعيون اعتداليون رسمي شدند اين دو حزب به اسم دموكرات عاميون

كه در خـص.)8،ص1،ج1357بهار،(»به مجلس معرفي كردند  گيـري وص رونـد شـكل موضوع مهم

كه بر خالف اروپـا در ايـران ابتـدا  احزاب سياسي در كشور قابل تامل است اين موضوع است

و.احزاب سوسياليستي بوجود آمدند  به عبارتي پيدايش احزاب در ايـران بيـشتر حالـت عمـل

. عكس العمل داشت
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م قـديمي ارتبـاط، در اين  تولـد شـد تـرين روزنامـه كـه از درون يـك تـشكيالت سياسـي

كه پس از تشكيل انجمن سياسي عروه الوثقي به همت سيد جمال الدين اسـد عروه الوثقي بود

 رغــم ايــن روزنامــه علــي.ق در پــاريس انتــشار خــود را آغــاز كــرد.ه1301آبــادي در ســال 

كه براي رهايي كشور از استبداد روشنگري د، ولي به دليل آنكه در داخل كـشور چـاپكرهايي

به اين مسئله پرداخت در بخش. توان خصلت بومي به آن داد شد، نميمين  شـد كـهههاي گذشته

و پس از انقالب مشروطه اي،قبل كه هم نام بـا عنـوان انجمـن وسـيله  نشرياتي وجود داشتند

مي انجمن ها براي انتقال اخبار مربوط به از. شدند محسوب اما پس از انقالب مشروطه برخـي

كه انگيز مديران مطبو   بسيار زياد در نقد فضاي حاكم بر كشور داشتند در برخـيةعات راديكال

و به همين علت در نوشـته هـاي گروه ها از ي مخفي نظير اجتماعيون عاميون عضويت داشتند

به چشم مي در. خوردآنها به خوبي شرح مرام نامه هاي آنها براي نمونه روزنامـه صوراسـرافيل

به انداز  كه اگـر مقايـسه اي در خصوص برنامه دموكراتهطول انتشار  دربـاره اي ها مطلب دارد

به دهقانان، اصالحات برخي از مطالب اين روزنامه از جمله ايجاد بانك زراعي، واگذاري زمين

و  و با شرح برنامه دموكرات ....... ارضي، نشكيل قشون به خوبي ميـزان تـاثير پـذيري ها بشود

مـشخص) كه البته در كشور فعاليت رسمي نداشـت(اين گروه سياسي حمايت اين روزنامه از 

به دموكرات.مي شود  و اين روزنامه حتي برخي از مقاالت متمايل كه در خارج از ايـران ها را

مي شد، عينا چاپ مي  پـنج( هر يك از اين فرقـه هـا«. كردعمدتا در نشريات بادكوبه منتشر

بعـضي كهنـه.و نقطه نظر معـين مـي باشـند داراي طرفدارهاي مخصوص) حزب روسيه 

و  و جمعي شورشي و برخي هواخواه وضع جديد و اسارت دوست  پرست بعضي استبداد

و قـانون پرسـت مـي باشـند اينـك دو نمونـه از ايـن احـزاب طايفه :اي پادشاه دوست

...... بكنـد مي گويند پادشاه مالك الرقبابست هر چـه مـي خواهـد ......... ترين آنها راست

دهاتي ها بايـستي از زمـين بـي ...... انتخاب الزم نيست.ملت نبايد در كارها دخالت بكند 

و تربيت بايد موافق كتاب مقدس انجيل باشد. بهره باشند  چپ تـرين آنهـا ............ تعليم

مي گويند بعضي حق انتخاب بـدون نظـارت مـال همـه. فرقه موسوم به اجتماعيون است 

نمي. ين مال همه استزم. است حكومت نبايد به دين. تواند باشد كار روزي هشت ساعت

درج اين مطالب اگـر چـه صـرفا نقـل قـول.)9،ص1357مومني،(»...........و عبادت دخالت كند 

جرايد بادكوبه بود ولي از سويي به خـوبي نـشان دهنـده تمـايالت سوسياليـستي گرداننـدگان 

. باشدروزنامه صوراسرافيل نيز مي

در بررسي تاريخ معاصر ايران تنها روزنامه اي كـه از سـوي برخـي از محققـين بـه عنـوان

كه قبل از تـشكيل رسـمي»مجاهد« از آن ياد شده، روزنامه»هاارگان سوسيال دموكرات«  است
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به فعاليت و عقيدتي مشغول بود احزاب سياسي در مجلس دوم كه. هاي سياسي پيشتر گفته شد

 از تحقيقات صورت گرفته در زمينه تاريخ مشروطه، لفظ ارگان در مـورد برخـي از در بسياري 

و مـرام نامـه. مطبوعات به كار رفته است ولي به دليل آنكه هيچكدام از آنهـا داراي تـشكيالت

گـارنخان تربيت كه روزنامـه محمد علي. رد اين واژه براي آن جرايد نادرست استبنبودند، كار 

و فارسـي در دوره مشروطه بود   ايـن روزنامـه خـصوص در مقدمه دفتر تاريخ مطبوعات ايراني

. به رسميت شناخته شدند ........... از دوره دوم مشروطيت ........ احزاب سياسي«:نويسدمي

اي پيش از دوره مذكور به يكي از احزاب مزبور ناصواب خواهد بنابراين انتساب روزنامه

) اجتمـاعيون عـاميون( نه حزب منشكل سوسيال دموكرات در دوره اول مشرطيت يگا. بود

و مجاهد ارگان مطبوعاتي آن در تبريز بود نكته بـسيار مهمـي كـه)161،ص2،ج1371براون،(».بود

و در واقـع موجـب تمـايز ايـن روزنامـه بـا سـاير  مي كند در خصوص روزنامه مجاهد صدق

ن  كه اوال مجاهدان« ام روزنامه برداشتي از نام نشرياتي از اين دست مي شود، اين موضوع است

ثانيا گرداننده آن يعني ابوالـضياء خـود از اعـضاي سوسـيال. در تبريز است»سوسيال دموكرات 

و مهمترين روزنامـه ارگـان حـزب دمـوكرات را در دوره  دموكرات بوده كه بعدها اصلي ترين

نو«مجلس دوم به نام  هـاي بـه جـاي مانـده از ايـن ثالثا در مطالعـه نـسخه. منتشر كرد»ايران

كه ايـن روزنامـه در جهـت اهـداف سوسـيال دمـوكرات  روزنامه، شواهد آشكاري وجود دارد

مي كرد  وسـيله ارتبـاطي) مشروطه(در دوره پيكارهاي شديد انقالب«اين روزنامه. حركت

و اعضاي پايين دست سازمان  ،1363،سـرداري نيـا(».......بسيار مهمي شده بود بين مركز غيبي

جاهدان سوسيال دمـوكرات در سراسـرمبه هر حال از آنجا كه در اين دوره فعاليت.)135ص

كشور مخفي بود، شايد در نگاه اول نتوان اين روزنامه را به عنـوان ارگـان رسـمي ايـن دسـته 

به ضرورت فعاليت سياسي مخفيانه در اين دوره، الزاماً. تلقي كرد   روزنامـه مـذكور اما با توجه

هـاي آن آثـار فراوانـي در هـر چنـد كـه در نوشـته. توانست از اين قائده مستثناء باشـد نيز نمي

به چشم مي حمايت از سوسيال دموكرات  ازبه عبـارتي مجـادالت. خورد ها  قلمـي در حمايـت

به مطبوعـات رقيـب بـه نـدرت در ايـن روزنامـه و در واكنش و اهداف حزبي شرح مرام نامه

را. مشاهده نمي شود  كه فضاي سياسي كشور آمادگي پذيرش احـزاب اما در زمان مجلس دوم

به حـزب دمـوكرات به صورت رسمي پيدا كرد، مدير روزنامه مجاهد مهم  ترين روزنامه وابسته

نو«ني يع كه در دوره مجلس اول يك تشكيالت مخفي.دكر را منتشر»ايران اجتماعيون عاميون

و) مجاهدين(با عده اي فدايي مسلح  و برخي روزنامه ها از جملـه صـور اسـرافيل فعال بودند

مي كردند، در مجلس دوم عنوان تـشكيالت خـود را تغي  و بـا يـ مجاهد از آنها حمايت ر دادنـد

28اين حزب در مجلس دوم يك فراكسيون. كرات وارد رقابت سياسي شدند عنوان حزب دمو

و نوبهـار در و چند روزنامه مشهور مانند ايران نو در تهران، شـفق در تبريـز نفري بوجود آورد
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رقيـب اصـلي حـزب دمـوكرات حـزب اجتمـاعيون اعتـداليون يـا همـان.دكرخراسان منتشر

و داراي چنـدين روزنامـه از جملـه اعتداليون نيز در مجلس دوم از اكثريـت   برخـوردار بودنـد

و ترقـي"البته در اين زمان احزاب ديگـري چـون بود»قتو«و»شورا«،»مجلس«  كـه"اتفـاق

و برخي نشريات ديگر مانند و حامي آنها محـسوب»جنگل موال«روزنامه استقالل ايران  ارگان

و همچنين حزب ترقي. داشتندحضورمي شدند نيز در صحنه كه وكالي فارس  خواهان ليبرال

و تحـول احـزاب اتحاديـه،( بودنـد»جنـوب«قشقايي عضو آن بودند داراي روزنامه اي به نام پيـدايش

و مجـادالت روزنامـه هـاي وابـسته.)237-1361،8سياسي، به اندازه اي رقابت احزاب در اين دوره

ب بود شديد  يكي از كاركردهاي مهم روزنامه هاي ارگان و برنامـه احـزابكه ه نقـد مـرام نامـه

.شترقيب اختصاص دا

 بررسي عوامل تاسيس مطبوعات تشكيالتي
و خارجي را مد نظر،گيري مطبوعات ارگان نحوه شكل درباره  همواره بايد دو علت داخلي

يهاضرورتدر بعد داخلي با مجموعه عواملي مواجه هستيم كه برخي از آنها معلول.قرار داد

و مـدافعين مـشروطه نظام جد و برخي از آنها نتيجه رفتـار معارضـين  يد سياسي در ايران است

.مي باشد

شكل گيري نظام پارلمانتاريسم در ايـران الزامـات قـانوني:ي نظام جديدهاضرورت-1

به ارمغان آورد  و.متنوع را با خود به طور كلي اين نظام موجب شد قدرت فردي محدود گردد

وبه طوري.ديابنتمام شئون آن در جامعه گسترش مشاركت سياسي در  كـه پـس از مـشروطه

و مطبوعـات تـضمين شـد)21و20اصول(تصويب قانون اساسي  در ايـن. آزادي اجتماعات

و تاسـيس،دوره به سـمت آزادي مطبوعـات از سـوي مجلـس برداشـته شـد  نخستين حركت

كه منسوب به حاكميت بود نوعي متفـاوت از  روزنامـه نگـاري انتقـادي را بـه روزنامه مجلس

.نمايش گذارد

، فقدان روح: لزوم تجديد نظر در رفتار سياسي-2 تجربيات اوليه نظام جديد سياسي

و قانونمند  و مشاركت در تصميم گيري ، هيجانات ناشـي از انقـالب مـشروطه نبودن روابط

و وجـود آن بخـش از آرا كـه تحـت تـاثير تنوع فكري   تعـامالت فكـري بـا براي پيشبرد امور

و عثماني قرار داشت همه عواملي محسوب مـي شـدند كـه كشورهاي همسايه از جمله روسيه

د  مي موجب تشتت و سياسيون كشور يمطبوعات راديكال با آنكـه از افـراد.شدر رفتار جرايد

 بردند، اما در تحليل مـسائل كـشور متاسـفانه عنـان از كـف اليق در نقد شرايط كشور بهره مي

و بارها اركان قانوني كشور را مورد هجمه هاي سنگين خود قرار دادندمي . دادند
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فعال نخستين برخورد آراء ميان نيروهاي: اختالف نظر فكري ميان نيروهابي سياسي-3

گان مجلـسداز همان روزهاي نخست اكثر نماينـ. شكيل مجلس اول روي دادتسياسي پس از 

دي  به شدت عمل در مسائل بودند، اعتقاد داشتند بايد در مقابل برخي از نمايندگان گر كه معتقد

به اعت  هر چنـد در مجلـس اول تـصميمات نماينـدگان بـه.ال روي بياورنددبراي پيشبرد امور

و مطبوعات راديكال با طيـف  وابستگي سياسي آنها ارتباط نداشت ولي همسويي برخي جرايد

شد) تندروها( اقليت مجلس   اكثريت مجلس خواستار اخراج چنـد نماينـده ندين نوبتچباعث

دو.ندشدتندرو از مجلس به معنـاي متعـارف ميـان به عبارتي در داخل مجلس رقابت سياسي

به دنبال.نيرو وجود نداشت ولي در خارج از مجلس اوضاع به گونه اي ديگر بود به طوري كه

به اركان حكومت به،حمالت مطبوعات راديكال به نحوي مي شرايط و رفـت كـه پاسـخ پيش

مي ساختمتقابلهاي افشاگري . را ضروري

 از ديد غالب نيروهايي كه در تغيير نظام سياسي:محقق نشدن اهداف در نظام جديد-4

و انقالب مشروطه نقش در،آفريني كردند ايران و تغييـرات عمـده  انقالب بايد موجـب تحـول

مي شد يك. نظام سياسي اجتماعي كشور  از مـشروطه بـه دليـل وجـود برخـي سـال پـس اما

و بـا نقـدهاي تنـد  مناسبات گذشته در كشور برخي از مطبوعات خـود دسـت بـه كـار شـدند

به خوبي نشان. ژورناليستي پيشتاز اصالح گري شدند مطالعه بسياري از نوشته هاي اين جرايد

كه يا دهد انها با درك مشكالت كشور راه مي مي دادند قابل اجرا نبود يـا بـا كارهايي را پيشنهاد

و تفكيك قواي سياسي در كشور مغايرت داشت . اساس مشروطيت

و پراكندگي آرا در نوشـته هـاي جرايـد در دوره:فقدان ايدئولوژي مشخص-5  تشتت

مي شـد به خوبي خالء ايدئولوژيك در پيشبرد نهضت مشاهده كه . اول مجلس به گونه اي بود

هچدر اين ميان هر مي توان در جامعه احـساس ند تاثير نوشته اي برخي مطبوعات را به خوبي

كرد ولي همين مطبوعات كه از پـشتوانه قـوي فكـري نيـز برخـوردار بودنـد، فاقـد اسـتراتژي 

مقايـسه محتـواي،ايـن بـا وجـود. مشخص در برخورد با مسائل متنوع پس از مشروطه بودند 

ت  به خوبي مي تواند و پس از مجلس دوم . فاوت كاركرد جرايد را نشان دهـد روزنامه هاي قبل

كه بيشترين چالش از اساساً به گونه اي بود  آنهـا بـا طـرف عملكرد مطبوعات پس از مشروطه

و حاكميت بود در)روزنامـه هـا(بـسياري اينـان«: كسروي در اين باره مـي نويـسد. پادشاه

و پيرا ........ آزاديخواهي و بدگويي از شاه و ناله از دربار و جز گله مونيان او نمي شناختند

و بيشتر بد گويند آزادي خواهي بيشتر  ودهكرچنين مي دانستند كه هر چه بيشتر بنالند انـد

-412صص،كسروي(».......توانستند تندي مي نمودند اين بود در برخي از روزنامه ها هر چه مي 

عـواملي كـه در سـطور.شداي اين نارسايي جبران اما پس از افتتاح مجلس دوم تا اندازه.)411

به عنوان پرداخته شد بيشتر از منظـر داخلـي مـورد توجـه بـود؛ حـال آنكـه در پيـدايش  فوق
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دو. ار تاثير گذار بودنديمطبوعات تشكيالتي در ايران عوامل خارجي نيز بس همسايگي ايران بـا

و حضور بسياري از فعاالن سياسي در ايـن دو كـشور ايـن  و عثماني فرصـت را كشور روسيه

و اجتمـاعي آشـنا شـوند   لـذا تـالش. فراهم كرد كه بسياري از آنها از نزديك با افكار سياسـي

به عوامل مهم اشاره شودمي .شود در اين زمينه نيز

و تجار: آشنايي با افكار آن سوي مرزها-1 كه در مناطقي از قفقـاز بسياري از كارگران

و آمد بودند براي نخستين بار با كـه بـه طـوري. هاي جديد سياسي آشنا شدند انديشهدر رفت

 پس از انقالب مشروطه نام بسياري از نشريات دقيقـا اقتبـاس از جرايـد بـاكو بـود كـه عمـدتاً 

و.تمايالت سوسياليستي داشتند از جملـه ايـن ..... نشرياتي چون ارشاد، نجات، بهلول، ترقـي

مي روند  به شمار و بـراي سوسـيال واقعيت آن است كه هرچند. جرايد اين مراسالت مخفيانه

مي شد اما بايد توجه داشـت كـه وجـود كانونهـايي در ايـران كـه دموكرات هاي روسيه ارسال

يكي از مكاتبات به جاي مانده در اين رابطـه. مرتبط با اين مراكز بودند در اين كار الزام بود  در

در)ي جرقـهبه معنا(لنين در پاسخ گالپرين نماينده روزنامه ايسكرا   ديـر رسـيدن بـاره در بـاكو

ارسـال)مطبوعات(مدت زيادي نيست كه ما از وين به ايران«:نويـسد مطبوعات ارسالي مي

و اظهار نظر در اين باره عجوالنه خوهد بود داشته . چه بسا كه موفقيـت داشـته باشـيم. ايم

را در شهر تبريز مطلع سازيد كه بايد كتاب و رسيد آنهـا هايي دريافت صاحب آدرس كند

.)13ص،1360،كامبخش(»را اطالع دهيد

مي توانستند به اين مراسالت دسترسي داشته كه كه تعداد كساني البته ترديدي وجود ندارد

باشند قطعا از انگشتان يك دست فراتر نمي رفته است اما حـداقل ايـن تـاثير را ميـان مبـارزان 

و انقالب كه با مطبوعات حزبي . ها آشنا شوندي سوسيال دموكراتايراني داشت

و روسيه-اشتراك فضاي سياسي-2 وجود سيستم سياسي مشابه: اجتماعي ميان ايران

و روسيه از عوامل مهم نزديكي مبارزين دو كشور بود  نـوع نظـام تشابه بـهننخستي. ميان ايران

مي سياسي بـ.گـشت دو كشور باز و در روسـيه تـزار مظهـر قـدرت ه شـمار در ايـران پادشـاه

و اقتصادي مشابه از جمله ورشكستگي كسبه شـهري، فقـر شـديد.رفتندمي وضعيت اجتماعي

و  از عوامل مهم بود كه انقالبيون دو كشور را بـه ..... روستاها، وجود تضادهاي متعدد اجتماعي

مي كرد  در مشابهت ارتباطدر اين. هم نزديك و زبـان مـشترك هـاي فرهنگـي از جملـه ديـن

و انتقـال  كه با ايران هم مرز بودند، عامـل بـسيار مهـم جهـت درك حدفاصل مناطقي از قفقاز

مي رفت  به شمار به داخل ايران  نظـر انقالبيـون روسـيه كـه بـا.از سوي ديگر. مفاهيم سياسي

مي تحليل مي هاي سوسياليستي وقايع ايران را دنبال .كـرد كردند نقش مهمي در اين نزديكي ايفا

ن وضـع":مونه لنين در يكي از مقاالت خـود بـا پـيش كـشيدن موضـوع ايـران نوشـت براي

دهـد كـه نشان مـي ....... بس دشوار است ولي مبارزه سرسخت تبريز ....... انقالبيون ايران 
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جنـين ....... اي مـردم روبـه رو هـستند هاي تـوده با بدترين مقاومت....... سردمداران شاه

و حتي پيروزي كامل ارتجاع ايران در ايـن شـرايطمح....... جنبش انقالبي  و شدني نيست

اي بـشود انتـشار چنـين مطـالبي.)15ص،1363،رواسـاني(»مي تواند آستانه هيجاناي نوين توده

.موجب شد پس از مشروطه تقريبا تمام مطبوعات آزاد كشور اين ادبيات را به خدمت بگيرند

تـرين مهم از زاويه تاريخي:ني با انقالبيون پيوند انديشمندان سوسياليست غير ايرا-3

 بـوده متفكران غيربومي آگـاه بـه مـسائل سوسـياليزم عامل تاسيس مطبوعات تشكيالتي وجود 

و تهران كـه عمـده تـرين شـهرها از نظـر حـضور تبريز، براي نمونه در خراسان،.است گيالن

 بابـايف، ارژنكيـده، غلي،مطبوعات ارگان حزب دموكرات بودند، افرادي چون حيدر خان عموا 

و امين نريمانف، و جـز موسـسين هـسته هـاي سوسـيال دمـوكرات قبالً.... زاده  در آنجا بودند

مي رفتند) مجاهدين( به طور كلـي مطبوعـات ايـران در دو مقطـع تحـت تـاثير ايـن.به شمار

مص. مبارزين غير بومي قرار داشتند اديق بـارز ايـن رسول زاده سردبير روزنامه ايران نو يكي از

مي كردانديشمندان است كه به صورت كامالً . ژورناليستي كار حزبي را دنبال

و تحليل نارسائي و نقاط قوت نخستين جرايد تشكيالتيبررسي  ها
و يك مقايسه محدود ميان تفاوت كاركرد ميان مطبوعات دوره اول مشروطه كـه غالبـا آزاد

و مطبوعات دوره مجلس  مي دوم كه عمدتاًانقالبي بودند به خوبي نشان كه مسلكي بودند، دهد

و صـرفا در چـارچوب اهـداف حزبـي مطـرح مـي شـد در دوره دوم خواسته  . ها بسيار صريح

18تـاريخ،كـسروي(هاي افراطي در خصوص عملكرد مطبوعات اين دوره رغم برخي قضاوت علي

ا)73-74صص،تابي،ساله آذربايجان ز جمله فريـدون آدميـت معتقدنـد بواسـطه برخي نويسندگان ديگر

روزنامـه ايـران نـو تفكـر مطالـب پرمايـه«برخي نوشته هاي روزنامه هاي ايـن دوره نظيـر

 مطبوعــات،در ايــن دوره.)140ص،1354،فكــر دموكراسـي در ايــران،آدميــت(»دموكراســي ترقــي كــرد

ا كه خود ميذتشكيالتي همچنان ـ داشتند يا طرفدار حزب اكثريـت يـا عان طـرفياقليـت يـا ب

سه كاركرد بسيار مهم بودند كه وجه تمـا. بودند يز آنهـا بـا مطبوعات ارگان در اين دوره داراي

:شود دوران گذشته محسوب مي

و اقليـت پارلمـاني: عملكرد انتقادي-1 و تركيـب در دوره مجلس دوم دو بحث اكثريـت

د. دولت از مباحث جنجالي مطبوعات حزبي بـود وره مجلـس دوم كـه حـزب در تمـام طـول

و دولـت را در  و به همين دليل اكثريـت پارلمـان و ترقي در ائتالف بود اعتدال با حزب اتفاق

در بـه طـوري. اختيار داشت، حزب دموكرات موضع انتقادي نسبت بـه اعتـداليون داشـت  كـه

 سياسي حزب دموكرات در تبليغات. گرديد برخي موارد انتقادات از دايره اهداف حزبي دور مي 

و اساساً»توده«خود همواره روي الفاظي چون حمايت را پافشاري مي كرد  اهداف كـالن خـود
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متوجه جلب نظر آنها قرار داده بود؛ اما براي نمونه روزنامه ايران نو در يكـي از مقـاالت خـود

مخالفين فرقه دموكرات ايران آنها كه امروز اكثريت پارلمـان را در دسـت دارنـد«:نوشت

شه دوست دارند بگويند كه با آنها نه تنها اكثريت پارلمان بلكه اكثريت ملت هم هست همي

را هم نبايـد صحيح است كه دموكراسي اكثريت ملت را تشكيل مي .......  دهد اما اين نكته

واضح است كه در سياسيات وقتـي ......... از نظر دور انداخت كه دموكراسي جاهل است 

ا  و عنصر فعاله ملت در نظر گرفتـه كه از اكثريت يا از قليت سخن ميرود هميشه قوه عامله

نو(»......مي شود  و»جاهـل«در واقع اين روزنامه با تفكيـك ملـت بـه.)1ص،هق15،1329ش،ايران

و مطبوعـات»عالم« و معلوم نيست كـه ايـن حـزب دقيقا برخالف شعارهاي حزبي رفتار كرد

در مجلس سـوم كـه مطبوعـات نقـش مهـم در آن را ها راتوابسته به آن چگونه پيروزي دموك 

و ارتبـاط، دنـد؟ در ايـنكر را توجيـه،داشتند در موضـوع اكثريـت و دولـت اقليـت پارلمـان

به اندازه روزنامه هـاي اي فراوان اسـت كـه هـر موضـوعي از نگـاه روزنامـه هاي حامي احزاب

مي گرديد  ب اعتدال در اين زمان هـر چنـدحز. طرفدار حزب دموكرات از زاويه حزبي تعقيب

و دولت بودند، اما تالش حزبي قابل دفاعي از خود در برابر حمالت داراي اكثريت در پارلمان

به اين موضع خود اشاره مي كـرد  و صرفا در برخي مواضع سياسي حزب رقيب نشان نمي داد

و دولت اكثريت بهتر مي .توانند با يكديگر كار كنندكه يك پارلمان

و اجتماعي-2 و اجتمـاعي از موضـوعات نـسبتاً: عملكرد سياسي  تشريح مسائل سياسي

به شمار مي هاي تـوده داشـته رود كه نقش بسيار زياد در ارتقا سطح آگاهيمستقل در اين دوره

نوشـته هـاي ايـن روزنامـه بـا آنكـه. شـامخ داردي روزنامه ايران نو مقام ارتباط در اين.است

به اصول سوس  و ارزشمند است كه از اين نظر هيچكدام معطوف به اندازه اي علمي ياليزم است

به پاي آن نمي رسيدند  البته اين اظهارات بـه معنـاي ارزش گـذاري. از جرايد ارگان اين دوره

مي كرد  كه ايران نو منتشر :چنانكه فريدون آدميت مي نويـسد. نيست،منفي يا مثبت بر مطالبي

و ابطال« درازهاآن دفاع و آراي سياسي توجيـه بردارنـد وگرنـه  نظرگاه صرف در عقايد

»........اش كيفيـت ديگـري دارد دايره عمل كارنامه فرقه دموكرات در تناسب بـا كارنامـه

و سوسياليـستي را نـشر مـي ايران.) 111ص،...فكر دموكراسـي،آدميت( داد بـه نو كه افكار ماركسيستي

و  را اجتمـاعي شـماره-در تحليل مسائل سياسـي شدت ضد تزاريسم بود  هـاي متعـدد از آن

به شيوه مي كه ايـن. ماركسيستي تبيين شده اند اي كامالً توان مشاهده نمود كه مطالب اجتماعي

مي مسئله با توجه به جايگاه مذهب در ايران  دهد گردانندگان اينو تبليغات حزب رقيب نشان

.انـد جرايد با روح مسائل ايران كه پيوند ناگسستني با مقوالتي چون مذهب داشت بيگانه بـوده 

هاي حزب دموكرات در بسياري از مطالـب خـود همچنـان گذشته از اين مسائل غالب روزنامه
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ا و افكار از،براي نمونه.دقالبي پافشاري مي كردننبه لزوم انقالب  روزنامه ايـران نـو در يكـي

مي نويسد را پـاك«:شماره هاي خود  انقالب به منزله جارويي اسـت كـه كثافـت جامعـه

كه. كندمي و نشان دادند و مشروطه خواه نبودند افرادي كه منكر انقالب هستند تجددخواه

و در واقع مرتجـع هـستند از تاريخ هيچ نفهميده  و تحـول احـزاب،يـه اتحاد(»اند در.)207،... پيـدايش

كه بتوان براي آن چارچوب علمي نظيريعوض اعتدال ون مبلغ يك تفكر اجتماعي خاص نبودند

مي  و. در نظـر گرفـت كردنـد، آنچه مطبوعات دموكرات منتشر در تمـام نوشـته هـاي سياسـي

ا  و احتراز كه فلسفه طبيعت اعتدال به چـشم اجتماعي آنها اعتقاد به اين مطلب ز تندروي است

كه در نوشته هاي خود مضافاً.خوردمي مي، به اين و انگلس را رد و پيـرو عقايد ماركس كردند

و مرلينو بودند  و،اينبا وجود. افرادي چون برنستن محتـواي جرايـد ارگـان در بعـد سياسـي

كه عمالً  ا اجتماعي به جناحي بودن شديد تشكيالت دولتي باز مي گشت را پيشبرد مور كـشور

ها روزنامه ايران نو در خصوص اخراج،براي نمونه با مشكل مواجه كرده بود   توسط دموكرات

اي كه حضرات اعتداليون علي .....«: اعتداليون پس از فتح تهران نوشت رغم مواعيد مزورانه

و فرقه ما از قـانون عمـومي مـستثنا گرديـد مي .دادند حقوق حقه اقليت هم از ما مسلوب

از.را اعالم كردند دموكرات ها اخراج و هـم مـسلكان مـا را به بهانه اصالح هـم نظـران

و به عنوان  ادارات عموميه كه عموم افراد ملت حق خدمت در آنها را دارند خارج نمودند

و استقرار امنيت درهاي حبس را به روي  ها......... گشودندهادموكراتتامين را دموكرات

.)226-227صص،پيشين(».........اعالم كردند...... ناموسي؛ تروريست؛ آنارشيستبيديني؛بي به

به اين مطالب نوشت  آقايان مخترع انقـالب  .......«:روزنامه مجلس ارگان اعتداليون در پاسخ

خود كه تمام دوائر دولتي را ارث باالستحقاق] احزاب سياسي[هاي با پارتي]هادموكرات[

را هم انقالبي اختيار كرده بودند خود دانسته  مي،؛ حتي گربه اداره كردند كه اعتـدالي سعي

نگـارش ايـن مطالـب كـه در سرتاسـر جرايـد.)همانجا،پيشين(»........در هيچ كجا كاري نيابند 

مي  به چشم به اندازه وابسته به احزاب اي فـراوان اسـت كـه عملكـرد سياسـي اجتمـاعي خورد

مي داد روزنامه ها را تحت  به لحاظ آگاهي. الشعاع خود قرار به عبارتي براي مردم كشوري كه

و سواد اجتماعي در محروميت كامل بودند، انتـشار ايـن مطالـب هـيچ اتفـاق ياز اوضاع جهان

و در خوشبينانه ترين حالت مي توان گفـت كـه در خاص را در وضعيت آنها بوجود نمي آورد

و مطبوعات  به دليل برخوردار نبودن از پايگـاه مردمـي صـرفاً اين دوره احزاب سياسي  وابسته

توان منكر نقش بـسيار هيچگاه نمي،اينبا وجود. داشتنددر جهت منافع حزبي خود قدم بر مي

به كـشور بـودكرمهم جرايد تشكيالتي اين دوره در وارد  و اجتماعي . دن مفاهيم جديد سياسي

ا يكي و اون براي نمونه روزنامه ايران نو در ز شماره هاي خود با تشريح نظريات سنت سيمون
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و ماركس نوشت و اجتماعي مسلكان كـارل«:درباره انگلس ميان كليه نظريات سوسياليست

و نظرياتش عميق  كتاب اين شخص كه موسوم به سرمايه.تر است ماركس از همه مقتدرتر

سي ....... است  و اسـي بودنـد حكـم انجيـل براي كساني كه در آرزوي تنظيمات اجتماعي

را پيدا كرد  را بر اسـاس علمـي ...... آسماني كارل ماركس فقط نظريات مسلك اجتماعي

و  را نيز نمايانده  ذيقعده16ايران نو،سال دوم،(».......استوار ننموده بلكه راههاي اعماالت اجتماعي

ح در راستاي ترديد انتشار اين مطالب عمدتاً بي.)1هق،ص1310 امـا.زبي قابل تفسير اسـت اهداف

و  كه كمترين دستاورد ناشي از نحوه برخورد احزاب رقيـب بـا ايـن مطالـب بايد توجه داشت

به دنبـال داشـت كـه صـورت حـداكثري آن  را انتشار آن در سطح اجتماع، ترقي سطح فكر را

.توان در زايش احتمالي انديشه هاي جديد جستجو كردمي

������ �	
��به طور آشـكارا از احـزاب مطبوع:  ات سياسي در مجلس دوم به رغم آنكه

به تبليغ مرام نامه آنها مـي مورد نظر حمايت مي و حتي را،پرداختنـد كردند  امـا همـواره خـود

مي نو.كردندمستقل معرفي در ابتـداي) هـا ترين ارگان دموكراتمهم(براي نمونه روزنامه ايران

و«:انتشار نوشت  ولي مطالعه اين روزنامه در زمينه معرفـي.» هيات منسوب نيستبه هيچ فرقه

 بـويژه آنكـه سـردبير روزنامـه يعنـي.و دفاع از حزب دموكرات كامال اين نظر را رد مـي كنـد 

در اين ارتباط از حيث كاركرد حزبي. زاده از اعضاي مركزي حزب سوسيال دموكرات بود امين

و تاكتيـك به طوري. جرايد بودند مطبوعات ارگان بسيار فعالتر از ساير  هـاي كه تبليغ مرام نامه

و در ايـن ميـان راه  هـاي پيوسـتن بـه حزبي را به راحتي با مخاطبين خود در ميان مي گذاشتند

و تقويت آن  به انحاء مختلف ارائه مي كردند حزب صـرف نظـر از تبليـغ مـرام نامـه هـاي.را

و لفظـي جـدال هـا لـب خـود را بـه هاي ارگان حجـم كثيـري از مطا حزبي روزنامه  ي كالمـي

كه طبق معمول بيشترين انتقادات از سوي جرايد ارگـان حـزب دمـوكراتمي اختصاص دادند

براي نمونه روزنامه ايران نو از صدها مطالب خود عليه اعتـداليون، در يكـي. گرفتمي صورت

سي .....«: هاي خود نوشت از شماره  و يك حزب اسي نيـست كـه از اعتدال يك فرقه رسمي

و نظامنامه مخصوص داشته قديم اعتـدال يـك دسـته سياسـي معرفـي ...... االيام پروگرام

�����(».....ي اروپ به همين سمت تشكيل حزب خـارجي دهـدهاانلمپارنگرديده كه در 

�	
� ��،�����،����� آنهائي...«:در عوض روزنامه مجلس در دفاع از اعتداليون نوشت.)

اطالع دارند تصديق دارند كه ايران غير از مـسلك اعتـدال ....... تاريخ ادوار تجدد كه از

...... اقتضاء اعتدال ميانـه روي. براي اصالحات الزمه نمي تواند مسلك ديگر اتخاذ نمايد 

��� ����(»است����،� !،�����،"دهد آنها هر چند بـه مطالعه محتواي اين جرايد نشان مي.)

ا  كه اوالً شدت از مي كردند، ولي نكته قابل توجه آن بود كه به آن وابسته بودند حمايت  حزابي
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به هيچ عنوان برابر نبود مضافا اينكه بسياري از مطالـب منتـشره همانطوركـه سطح اين حمايت

و برنامه هاي حزبي فاصله داشت  به آن اشاره شد با اهداف به دليل. در سطور فوق با اين حال

لس در زمان زودتر، وضـعيتي در كـشور حـاكم شـد كـه بـسياري از آزاديخواهـان انحالل مج 

به دليل فعاليتي كه در برخي از اسـتانهاي كـشور. سركوب شدند  اما مطبوعات حزب دموكرات

مي دانستند، بـه درج  به جريان امور كه به نوعي اعتداليون را مسبب آن داشتند، با بدبيني نسبت

مي  چ. پرداختند مطلب آن«:نين فضايي ملك الشعرا بهار در روزنامه نوبهار در مشهد نوشـت در

و را نـابود و قهرمانان انقالب را خنثي گذاشت، آن دستي كه زعما دستي كه انقالب ايران

را از نعمت مشروطه محروم ساخته  سـاده ........ مضمحل ساخت، آن دستي كه سه سال ما

و كوتاه نظران گمان مي كنند كه  و معـدوم) حـزب اعتـدال(كار ايران به مظفريت لوحان

و رو به طرف اصالحات خواهـد) دموكراتها(شدن يك جمعيت سياسي ديگر اصالح شده

»امـا خبـر ندارنـد كـه همـين مـسئله يگانـه سـبب بـدبختي ايـران خواهـد بـود. رفت

)��$%&�،�''،�����،"ره بـهق احزاب سياسي دوبـا.ه 1333با گشايش مجلس سوم در سال.)

ها در اين دوره با اعتداليون دموكرات. تر از ميان رفتند در اين دوره احزاب كوچك. ميدان آمدند 

بي  و عده اي از و ضد يك دسته از اقليت تنـدرو بـه طرفائتالف كردند به آنها ملحق شدند ها

. نام هيات علميه موضع گرفتند

از افتتاح مجلس سوم بـه فعاليـت مطبوعات ارگان در اين دوره بر خالف مجلس دوم پيش

ولـي. اين مطبوعات از نظر سياسي ادامـه دهنـده همـان راه گذشـته بودنـد،در واقع. پرداختند

تفاوت آنها با جرايد ارگان گذشته اين بود كه آنها از مجادالت لفظي فاصله گرفتنـد كـه عمـده 

ا  به جهـت يكي خالي بودن عرصه براي تنازع مطبوعاتي و ترين دليل آن يـام فتـرت سـه سـاله

مطبوعات حزب دمـوكرات پـس از ايـام فتـرت از يـك گسـست. وقوع جنگ جهاني اول بود 

كه در مشهد منتـشر مـي شـد در پايتخـت  به غير از روزنامه نوبهار و تاريخي برخوردار شدند

سه گروه سياسي فعاليت. خبري از انتشار روزنامه هاي ارگان نبود  به رغم آنكه در مجلس سوم

و بـاقي جرايـدد به طور رسـمي داراي مطبوعـات بودنـد و اعتدال اشتند اما احزاب دموكرات

مي شدند . تقريبا در حمايت از يكي از احزاب منتشر

و در مقايسه با وضعيت گذشته به اندازه اي اسـتت غيير رفتار مطبوعات ارگان در اين زمان

 مـا .......«:و هيـات دولـت نوشـت كه روزنامه نوبهار قبل از مشخص شدن تركيـب پارلمـان 

را يگانـه معاضـد دولـت خودمـان نمي خواهيم بعد از اين دولت را تنقيد كنيم بلكه خود

و شـئون اوليـاي دولـت سـعي مـي  و تا بتوانيم در مراعات حفـظ مراتـب »كنـيم دانسته

ك.)1ص،هـق 55،1332ش،پيشين( ه پـس از نكته ديگري كه نبايد از نظر دور داشت اين موضوع است
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براي نمونـه. انتخابات مجلس سوم هيچ كدام از احزاب منافع صرف حزبي را تعقيب نمي كرد

كه مطالب نوشتاري حزبي مي توانست محملـي بـراي  روزنامه نوبهار قبل از برگزاري انتخابات

و بهره  كه بايـد پارلمـان آينـده بـه آن بپـردازد ايـن پيروزي  گونـه برداري آتي باشد مسائل مهم

و افـزايش ....... نخست مـسئله راه آهـن ايـران ....«:دكربندي دسته دوم تجـارت آلمـان

و تعيين بودجه: سوم....... قونسولخانه هاي آن دولت  تجديد: چهارم....... مسئله استقراض

را تغييـر مـي  و خـارجي مـا  .......دهـد نظر در قانون اساسي كه مجراي سياست داخلـي

و تصديق حل مسئل:پنجم هايي كه در غياب مجلـس از طـرف نايـب الـسلطنهه قراردادها

دهد كه تا چه حـد درج اين مطالب به خوبي نشان مي.)1ص،36ش،پيشين(».......منعقد شده است 

و پيشنهادات كلي گذشته را معطـوف بـه  و نقدها مطبوعات ارگان از رفتار گذشته فاصله گرفته

به عنوان مهم . دندكررين كار حزبيتارائه برنامه

 نتيجه
.گاه بر اساس نيازهاي داخلي كـشور بوجـود نيامدنـد مطبوعات تشكيالتي ايران هيچ-1

دربه عبارتي شكل گيري اين مطبوعات نه تنها ريشه داخلي نداشت بلكه نقش عناصر غيربومي

و اجتمـاعي روزنامـه هـاي مهـم بـه مراتـب از نقـش عناصـر داخلـي   نگارش مطالب سياسي

توده مردم طبيعتا از درك بسياري از مسائل پيچيده آن روز كه در قالب كلمـات. تر بود برجسته

مي شد  به قشر نسبتابه طوري. عاجز بودند،ايدئولوژيك عرضه مي توان كه اين مسئله را حتي

كه برخي از روزنامه هاي ارگان متناسب با فهم تـو.با سواد آن روز نيز تسري داد  ده، اين مسئله

اي در همان دوران عيان بود كه روزنامه صداي رشت كردند به اندازه مطالب خود را عرضه نمي 

از( : نوشـت»اهميت جريده ايران نـو«در مطلبي تحت عنوان)ي حزب دموكرات ارگان ها يكي

و مـداومت كـردن در مطالعـه .....« ما با يك سفارش مخصوص اهالي محترم را به قرائت

پي جريده مزبور جل  و اين نكته را ميب مي نماييم كنيم كه عجالتا شنهاد عموم قارئين جرايد

و افراد بزرگ كه وقت مدرسه آنها گذشته اسـت، منحـصر بـه  تحصيالت علمي اشخاص

را درك خواهند نمـود]مقاله[جرايد با مسلك است كه از هر آرتيكلي  ،صـداي رشـت(» عمده

.)1ص،هق 19،1329ش

و-2 مطبوعات تشكيالتي رابطـه ساير،ابسته به حزب دموكرات صرف نظر از مطبوعات

ن  و حتي حاضر شدند خود را سخنگوي يك حزب قلمـدادميارگانيك با حزب متبوع نداشتند

رغـم تعهـد كه اين جرايـد علـي نقطه مشترك اين جرايد ناظر بر اين بود اين، با وجود.نمايند

بر اين تعهد اما در سر لوحه روزنامه،روزنامهاوليه به وزارت معارف داير بر ابراز كردن مسلك 
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توانـديمـ، دقيق براي دليل استنكاف جرايد از پذيرش اين امر يافتن پاسخ. كردند پافشاري نمي

و عقيدتي گردانندگان اين جرايد معطوف شود  به تبلغات حزب رقيب در مورد خاستگاه فكري

ميكه اين مسئله محدوديت . آورد هايي را براي آنها پديد

انه مطبوعات ارگان مانند برخـي از مطبوعـات در صـدر مـشروطه، در تقويـتفمتاس-3

و نهايتـاً  و حكومت مركزي بسيار خنثي عمل مـي كردنـد  همـين رفتـار آنهـا منجـر بـه دولت

و انحالل مجلس دوم گرديد پي  ملـك الـشعرا بهـار مـدير ارتبـاط، در اين. ريزيي اسباب كودتا

ها)هايكي از جرايد ارگان دموكرات(ار روزنامه نوبه آن روز دريـافتم ......«: بعد نوشت سال

و جنبشي كه در اياالت براي اصـالحات برپـا شـود  كه حكومت مقتدر مركزي از هر قيام

و ضـعيف سـاختن  و هوچيگري و بايد همواره به دولت مركزي كمك كرد صالح تر است

د  و به و فحاشي جرايد به يكديگر و سركـشي دولت و تحريك مردم اياالت به طغيان ولت

ح  و و آزادي ط،1ج،1357،بهار(»تي استقالل كشور زهري كشنده است براي آتيه مشروطه صفحه

ح .)و

و آشـنايي بـا-4 هـاي جديـد الگوظهور مطبوعات ارگان موجـب ترقـي فكـر سياسـي

ـ  و براي نخستين بار مطبوعات وابسته به احزاب ب درا نقـد برنامـه اجتماعي در كشور شد و اي

دند كـه كمتـرين دسـتكرچارچوب مشخص، نوعي از روزنامه نگاري را در كشور پايه ريزي 

به اركان حكومت قابل مـشاهده بـود  در. آورد آن در تنزل فاحش حمله مطبوعات بـه عبـارتي

و سياسـي ميـان احـزاب رقيـب  پرتو ايجاد اين گونه مطبوعات هر چند برخوردهـاي عقيـدتي

به هيچ عنوان اين انتقادات قابـل مقايـسه بـا حركـات تنـد مطبوعـات صـدر شدت  گرفت؛ اما

و هـر چـه از مجلـس دوم جلـوتر مـي  و مجالس اول نبـود و عملكـرد مشروطه رويـم، رفتـار

ميمطبوعات ارگان در برخورد با مسائل پيراموني واقع بينانه .شد تر

و مĤخذنابم :ع
:فارسي. الف

تاب،آدميت، فريدون.1 . ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، انتشارات روشنگران،ي

و تحول احزاب سياسي در ايران، تهران، انتشارات گسترده،1361،اتحاديه، منصوره.2 .پيدايش

نو.3 . بخش ميكروفيلم،كتابخانه مركزي دانشگاه تهران. روزنامه،ايران

و مطبوعات ايران، ترجمه،1371،براون، ادوارد.4 جتاريخ ادبيات .انتشارات اميركبير،2 محمد عباسي،

.،انتشارات اميركبير1ج تهران، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران،،1357 بهار، محمد تقي بهار،.5

ج،1354،خان ملك ساساني،احمد.6 . انتشارات بابك،تهران،1سياستمداران دوره قاجار،

ج،1371،دولت آبادي، يحيي.7 ت،1حيات يحيي، .هرانانتشارات فردوسي،

.انتشارات دانشگاه تهران،نمطبوعات سياسي ايران در عصر مشروطه، تهرا، 1370، عبدالرحيم،ذاكرحسين.8

، چاپ پخش1363، شاپور،رواساني.9 .، نهضت ميرزا كوچك خان جنگلي، تهران
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. بخش ميكروفيلم، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، روزنامه،صداي رشت. 12

ج،تابي، محمد،صدر هاشمي. 13 ، و مجالت ايران، .چاپخانه اصفهان،2 تاريخ جرايد

و،روزنامه،صوراسرافيل. 14 . بخش ميكروفيلم،تبريزكتابخانه مركزي دانشگاه تهران

، انتشارات حزب توده، 1360، عبدالصمد،كامبخش. 15 . نظري بر جنبش كارگري در ايران، تهران

.انتشارات اميركبير،، تاريخ هجده ساله آذربايجان،تهران 1378، حمدا،كسروي. 16

ج،1362،كهن، گوئل. 17 .انتشارات آگاه،1تاريخ سانسور در مطبوعات ايران،،

و تبريز،روزنامه،مجاهد. 18 . بخش ميكروفيلم، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
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