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  مطبوعات ايران در دوره رضاشاه

  طھمورث قاسمي: نويسنده 

ي  در ايـن دوره، سـايه  . ادامـه يافـت   ١٣٢٠اي از دوران سیاه سكوت آغاز شد كه تا شـھريور   با كودتاي رضاخان فصل تازه

زماني كـه  . كرد ي انديشه نیز سنگیني مي ارعاب و وحشت رضاخاني نه تنھا بر دستگاه سیاسي ـ نظامي كه در حوزه 

اي دلخـواه شـكل دھـد، بـا      ود تا ضمن سلطه و كنترل كامل بر فرھنگ و سـنن جامعـه آن را بـه گونـه    رضاخان در تالش ب

اين سلسله اقـدامات،  . بسط مباني تئوريك و قلمرو علمي مدرنیته، ايمان و معنويت مردم را به چالشي نابرابر فراخواند

ھـاي مطبوعـات،    ، از آن جـا كـه در پـي واكـنش    به عـالوه . گرفت از كشف حجاب تا مجالس خطابه و عزاداري را در بر مي

قدرت اين نھاد براي رضاخان معلوم شده بود، كوشید تا اين رسـانه را بـه عنـوان ابـزار تبلیـغ و تحكـیم دولـت اسـتبدادي         

آن دسته از مطبوعات كه در راستاي رسالت خويش با نقادي ھیئت حاكمه، نقش تاريخي خـود را رقـم    از اين رو،. درآورد

البتـه رونـد سانسـور از دوران وزارت جنـگ آغـاز و تـدريجًا بـه مـوازات رشـد          . د، مشمول سانسور و توقیف شـدند زدن مي

دار، و دولتـي بودنـد و فضـاي     قدرتش شديدتر گرديد، به طوري كه در ايام سلطنت، مطبوعـات مطلقـًا يـك سـويه، جھـت     

اين دوره را مورد مداقه قرار دھیم، خواھیم ديد كه  اگر با سیري كوتاه مطبوعات. صدايي بر مطبوعات كشور حاكم بود تك

اي از فرايند سانسور مطلق  ي سلطنت رضاخان ھر كدام به مثابه حلقه وزيري و دوره ي نخست ي وزارت جنگ، دوره دوره

  . پردازيم شود كه به اختصار به آنھا مي قلمداد مي

  

  ي وزارت جنگ دوره.١

كودتاي سوم اسفند صورت گرفـت، ايـران و بـه تبـع آن مطبوعـات،      ) شمسي ١٢٩٩( ١٩٢١فوريه  ٢٠آن گاه كه در شب 

ھاي قبـل، بـراي آزادي مطبوعـات     كه تا سال ضیاء عضو مؤثر سیاسي كودتا ـ  در اين برھه سید.وارد عھد جديدي گرديدند

د تحـت تـأثیر رضـاخان،    ي قبلي و يـا شـاي   او بر خالف رويه. وزيري رسید آمد، به نخست ـ به مدد اين پیش! كرد مبارزه مي

ي ايـران،   به طـوري كـه جـز روزنامـه     ١. نگاران را به بند كشید دستور توقیف جرايد را صادر كرد و نیز عده زيادي از روزنامه

حكومـت كودتـا در يكـي، دو روز، ھمـه سـرجنبانان را      «: نويسـد  مـدير ايـن روزنامـه مـي    . ي ديگري انتشار نیافـت  روزنامه

لوم شد كه اين حركت يك حركت حزبي و مرامي و مسلكي نبوده است، بلكـه مـراد آن بـود كـه     پس مع... دستگیر كرد 

قرار بود مؤسس كودتا ھمـه جرايـد   ... اي بنويسد باقي نماند در ايران سرجنباني كه بتواند حرف خودش را بزند، يا اليحه

ھزارتومان به روزنامه كمك كنـد و مـن و ايشـان     را ببندد و تنھا روزنامه ايران را كه مديرش من بودم باقي بگذارد و ماھي

ضیاءالدين و تشكیل دولت از طرف خود  اين پیشنھاد روز قبل از نشر بیان نامه آقاي سید. دست به دست يكديگر بدھیم

   ٢» .به من شد و من به داليلي نپذيرفتم... ايشان

اش را بـا ھوشـیاري    جنگ را احـراز كـرده بـود، برنامـه    ضیاء، رضاخان نیز كه مقام وزارت  وزيري سید در اين میان با نخست

ي نفوذ و  ترين وسیله نگاري و مطبوعات مھمتـرين و بلكه مشخص دانست كه روزنامه او خوب مي. راند كامل به پیش مي

شد، لذا براي رسیدن به جايگاه مورد نظـر، نگـاه خـويش را بـه ايـن       تحصیل قدرت سیاسي در ايران آن روز محسوب مي

، ھنگـامي  ١٢٩٩بدين ترتیب، نخستین برخورد میان رضاخان و مطبوعاتیان در اولین سـالگرد كودتـاي   . يه معطوف كردزاو

 ٣. اندركاران آن پرداختند و جوياي مسـبب اصـلي كودتـا شـدند     ھا به انتقاد از كودتا و دست رخ داد كه شماري از روزنامه

اي منتشر كرد و خـود   اعالمیه ١٣٠٠فت تا آن جا كه در سوم اسفند گیري مطبوعات، شديدًا وزير جنگ را برآش اين موضع
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اي مطلبي را در اين زمینه منتشـر   نگاران ھشدار داد كه چنانچه روزنامه را مسبب اصلي كودتا خواند و صريحًا به روزنامه

  . ي آن را مجازات خواھد كرد كند، مدير و نويسنده

ي نجات ايـران در رد اولتیمـاتوم نگاشـته شـد، و      طبوعات كشور از جمله روزنامهدر پي انتشار اين اعالمیه، مطالبي در م

اللحنـي صـادر نمايـد و در آن     ي شـديد  ابالغیـه  ١٣٠٠اسـفند   ١٧ھمین كار باعث شد كه بار ديگر ، سردار سپه در تاريخ 

م، حكومت نظامي عرصـه را بـر   ھر چند پس از اين اقدا ۴. برم شكنم و زبان مي تھديد كند كه بعدھا قلم مخالفین را مي

باك، نه تنھـا خـاموش ننشسـتند بلكـه اقـدامات       نگاران بي اھل قلم تنگ و تاريك ساخت؛ با وجود اين، گروھي از روزنامه

جايي كه آنھا فاقد ھرگونه امنیت جاني بودند، به ناچار  اما از آن. ي سردار سپه را مورد اعتراض قرار دادند گرايانه سركوب

ي ديگري از آزاديخواھان و منتقـدين سـردار سـپه، در سـفارت روس متحصـن شـده، علیـه وي شـروع بـه           عدهبه ھمراه 

  . فعالیت نمودند

از آن به بعد او كوشید . اين تحصن اگر چه به بار ننشست، لیكن رضاخان را نسبت به تأثیر و نفوذ مطبوعات ھوشیار كرد

گـاه بـه    تطمیع تعدادي از مديران ـ جرايد را به سوي خود جلب نمـوده، آن   به نحوي از انحاء ـ خصوصًا با توسل به تھديد و 

  . مدد آنھا به قبضه قدرت بپردازد

ي  دھـد، واكـنش وي بـه منـدرجات روزنامـه       از جمله وقايعي كه حساسیت رضاخان را نسبت بـه مطبوعـات نشـان مـي    

د و اعتراض بـه سوءاسـتفاده افسـران از موقعیـت     ھاي سردار اعتماد، رئیس قورخانه و انتقا ي اختالس درباره» حقیقت«

او بـه  . ي مزبـور را توقیـف كنـد    الوزرا خواست تا روزنامـه   با توجه به اين اعتراض و انتقاد، رضاخان از رئیس. باشد خود مي

  . تان ندھندسپارم كه ديگر به دربار راھ پیغام داد كه يا روزنامه حقیقت را توقیف كنید يا مي) الوزرا رئیس(مشیرالدوله 

   ۵. ديد، استعفا داد گیري راھي در مقابل خود نمي شیرالدوله ھم كه بجز كنارهم

ي اعتراضات جديدي  ي رضاخان در تمامي امور كشور، بار ديگر باعث شد تا مطبوعات، دوره به ھر حال، مداخالت فزاينده

از جملـه فلسـفي، مـدير حیـات جاويـد؛ حسـین        نگاران اين واكنش سبب شد تا برخي از روزنامه. را علیه او شروع كنند

  . ي وطن مورد ضرب و شتم شديد قرار گیرند خان محیط، مدير روزنامه ي ايران؛ ھاشم  صبا، مدير ستاره

اهللا مـدرس طـي سـخناني قلمـرو و اختیـارات مجلـس را در خصـوص عـزل پادشـاه،           آيـت  به دنبال اين اعمال غیر قانوني،

انـدركاران مطبوعـات    ي مرحوم مدرس، دگربار قوتي تازه بـه دسـت   نطق شجاعانه. رسیم نمودالوزرا، و وزير جنگ ت رئیس

داد؛ به طوري كه موج تھاجمات مطبوعات مخالف، علیه رضاخان به راه افتاد، و ايـن تھاجمـات بـه حـدي بـود كـه سـردار        

  .سپه را وادار به استعفا كرد

وانمـود كـرد كـه وجـود او بـراي اثبـات وامنیـت كشـور الزم و ضـروري           سردار سپه، پس از استعفا، با مانورھاي متقلبانـه 

السلطنه از رضاخان خواستند كه در مجلس حاضر شود   حسن میرزا ولیعھد و قوام با توجه به اين اقدامات، محمد. است

ار سپه در مجلـس  به اين ترتیب، براي نخستین بار سرد. و متعھد گردد كه بعد از اين، مطابق قانون اساسي رفتار نمايد

   ۶. ھاي نمايندگان تن در داد حاضر شد و ضمن نطقي به خواسته

ھاي وي گرديد كـه از آن   دانست ـ منجر به تحوالتي در سیاست  كه وي آن را از تحريكات قوام مي اين شكست رضاخان ـ 

پــي ايـن اتحــاد،   در. میـرزا اســكندري بـود   جملـه كنــار آمـدن بــا فراكسـیون سوسیالیســت مجلـس بــه رھبـري ســلیمان     

قوام نیز بار ديگر بـه تصـويب طـرح    . ھا و سردار سپه، قوام را مورد حمله قرار دادند ھاي وابسته به سوسیالیست روزنامه

بـدين  . ي مطبوعات در مجلس پاي فشرد، لیكن مجلس در اين باره اقـدام قابـل تـوجھي انجـام نـداد      قانون ھیئت منصفه

بر مطبوعات ھتاك و وابسته به سردار سپه مواضـعي را اتخـاذ نمودنـد كـه در نتیجـه،      جمعي از روحانیون در برا مناسبت،

تحصن علما از چند جھت تبلیغات مثبتي در پـي  . اي از روحانیون در مسجد جامع اجتماع كردند عده ھا بسته شد و  دكان
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دوم آن كه ممیز مطبوعـات در  ي مطبوعات در چھارده ماده به تصويب رسید،  اين كه قانون ھیئت منصفه  نخست: داشت

به ھر روي، رضاخان به مـدد مطبوعـات وابسـته بـه خـود ھمچـون كوشـش، تجـدد، ناھیـد و           ٧. وزارت معارف تعیین شد

  .وزيري خويش را فراھم آورد بستر نخست گلشن درصدد بود تا افكار عمومي را علیه قوام تحريك نموده،

  وزيري  ي نخست دوره.٢

او به واقع دريافته بـود كـه   . نمود ي ابزاري مي وزيري نیز ھمچون گذشته از مطبوعات استفاده ستي نخ رضاخان در دوره

از اين رو، به انحاي مختلـف  . تواند موجبات شكست يا پیروزيش را فراھم سازد اي است كه مي ترين وسیله روزنامه مھم

شگي از طريق مطبوعات فرمايشي و وابسته به او طبق عادت ھمی. صدا سازد كوشید تا تمامي جرايد را با خود ھم مي

شـاه آغـاز كـرد و وانمـود سـاخت كـه مـردم خواھـان جمھـوري           دار را علیـه احمـد   اي از تبلیغات جھـت  خود، موج گسترده

مدرس با بسیج اقلیت در داخل مجلـس و مـردم   . ھستند، اما ھوشیاري مدرس، بار ديگر خواب را از چشم رضاخان ربود

اين مخالفت باعث شد تا جرايد ھمچون گذشـته  . ارج، شروع به مقابله با جريان جمھوري رضاخاني كردو روحانیون در خ

ي  يك گروه آنھا كه از ترس زور، طرفـدار سـردار سـپه و جمھـوري قالبـي او بودنـد، و دسـته       : به دو دسته تقسیم شدند

  . ديگر با اقلیت مجلس و مرحوم مدرس در مبارزه علیه جمھوري، متفق بودند

ي عشـقي بـود، كـه او     به مديريت میرزاده» قرن بیستم«ي فكاھي  يكي از جرايد مخالف جمھوري سردار سپه، روزنامه

پـس از ايـن واقعـه، مرحـوم     . بـه دسـتور رضـاخان تـرور گرديـد       ھايي از اين روزنامه، نیز سرانجام، پس از سانسور شماره

شمردند، پیشنھاد نمود كه در مجلس شوراي ملي، تحصن كننـد   مدرس به روزنامه نويساني كه خود را طرفدار وي مي

نگـاران مخـالف در    اي از روزنامـه  و براي كسب امنیت و مصونیت قانوني مداخلـه مجلـس را تقاضـا كننـد؛ در نتیجـه، عـده      

 اين تحصن مدتي نزديك به سه ماه طول كشـید تـا ايـن كـه بـا ورود تیمورتـاش بـه كابینـه، وي بـا         . مجلس تحصن كردند

زعماي اقلیت مجلس وارد مذاكره شد و در پايان كار، سردارسپه خود شخصًا به مجلس آمده، با مديران جرايد بـه گفـت   

   ٨. و گو نشست

، حقوقي  ھاي آنان را كه اكثرًا در ارتباط با امنیت جاني زاده صفوي نیز به نمايندگي از جانب مديران جرايد، خواسته رحیم

زاده صـفوي   ھـر چنـد تحصـن پايـان يافـت، ولـي سـه روز بعـد از آن، رحـیم         . ه تفصیل بیـان نمـود  و مصونیت قانوني بود، ب

   ٩. ي تیمورتاش آزاد شد دستیگر و چون فراكسیون اقلیت تھديد به استیضاح دولت نمود، با مداخله

اين دوره و درك و فھم اين ي وسائل ارتباط اجتماعي، به ويژه مطبوعات در  به ھر حال، با توجه به نقش و كاركرد فزاينده

وزيـر،   آمـد ـ باعـث شـد كـه بـه دسـتور نخسـت         مھم از سوي رضاخان ـ كه ھمواره كانون تھديدي براي او به شـمار مـي   

  . تري از سانسور پديد آمد ي تنگ تمامي جرايد اقلیت به محاق توقیف افتد و بار ديگر، حلقه

  دوره سلطنت -٣

ي نھــايي سانســور مطبوعــات كامــل شــد و اســتبداد قبــل از  حلقــه) ش.  ھ( ١٣٠۴بـا آغــاز ســلطنت رضاشــاه در ســال  

اي جـرأت نداشـت علیـه حكومـت      در آن ھنگـام ھـیچ روزنامـه   . تـر، در جامعـه حكمفرمـا شـد     مشروطه، به نـوعي شـديد  

قـي  ي كـارگر در مطبوعـات جـرم تل    توان گفت، حتي به كـار بـردن واژه   كوچكترين انتقادي داشته باشد؛ به طوري كه مي

   ١٠. شد؛ چه آن كه به تعبیر حاكمیت، كارگر وسیله تبلیغ كمونیسم بود مي

  . گر نیات و اھداف حكومت بودند شدند كه توجیه ھايي چاپ و منتشر مي تنھا روزنامه بنابراين،

شـد، لـیكن حساسـیت رضاشـاه نیـز نسـبت بـه منـدرجات و          در اين مقطع، ھر چند اثري از مطبوعات مخالف يافت نمي

ي نظارت بر امور مطبوعاتي بـه   به ھمین منظور نیز وظیفه. ھاي قدرتش محكم شد ھا فزوني يافت و پايه طالب روزنامهم

ي مديران و سردبیران  البته، بايد اذعان نمود كه تا قبل از اين اقدام، سانسور مطبوعات به عھده. شھرباني واگذار گرديد
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اما پس از مدتي شھرباني خود رأسـًا كـار سانسـور را     ١١. ر را به عھده داشتندخود اين كا  آنھا با سپردن تعھدنامه. بود

ي مديران جرايد مجبور شدند، براي درج ھرگونه مطلبي در آغاز اجازه بازرسي مطبوعات را كسب  بر عھده گرفت و كلیه

آن معنـاي مخـالفي برداشـت    در اين دوره بسـیاري از جرايـد بـه دلیـل چـاپ شـعر و يـا حـديثي كـه احیانـًا از            ١٢. نمايند

   ١٣. شد، تعطیل شدند مي

بـه عـالوه     توان سراغ گرفت كه در اين دوره حـداقل يـك بـار توقیـف نشـده باشـد،       اي را مي به ھمین دلیل، كمتر روزنامه

رضاخان . شد نیز صادق است ھمین شرايط در خصوص مطبوعات خارج از كشور كه مضامین آنھا به امور ايران مرتبط مي

چنانچـه  . ي سانسـور مطبوعـات را گسـترش داده بـود     ز طريق نمايندگان سیاسي ايران در كشـورھاي خـارجي، دامنـه   ا

خـورد، حكومـت ايـران، در جھـت      ھـاي خـارجي بـه چشـم مـي      مطلبي بر خالف میل و منافع حكومت در يكي از روزنامـه 

به طوري كه بـه دلیـل منـدرجات    . نمود ط اقدام ميتكذيب و يا تقاضاي توقیف و محاكمه مدير روزنامه، و يا حتي قطع رواب

   ١۴. فرانسه، رابطه ا يران را با آن كشور قطع نمود» اكسلسیور«مجله فكاھي 

پـس از  . كردنـد  ھـاي اسـتبداد رضـاخاني حركـت مـي      به ھر روي، تنھا مطبوعاتي ماندند كه در جھت ثبات و تحكـیم پايـه  

ي مطبوعات داخلي و خارجي مربـوط بـه اوضـاع ايـران و نیـز       در عرصهي سنگین سكوت  ي كامل سانسور و سايه سلطه

ي تكمیـل   نفوذ كشور، گام بعدي اسـتبداد در پیشـبرد پـروژه    سركوب ايالت و عشاير، ھمچنین حذف رجال قدرتمند و ذي

ي مذھب  دانست دو مقوله زيرا او خوب مي. ھدف اصلي اين اقدام بود حذف مذھب و روحانیت،. ديكتاتوري برداشته شد

لـذا در كنـار اقـدامات عملـي چـون بـر كنـار        . اي است كه بر سر راه او قرار دارنـد   ترين موانع بازدارنده از اصلي و روحانیت، 

گیـري از   ي امور مردم، از طريق ايجاد محـدوديت در برگـزاري مراسـم مـذھبي، كوشـید بـا بھـره        داشتن روحانیون از اداره

اي تمدن غرب در قالب ادبیات، مطالـب درسـي، و يـا از طريـق      ويج و نشر مظاھر پوستهروشنفكران غربزده و از طريق تر

ھاي فكـري و رفتـاري جامعـه ايـران را كـه براسـاس مـذھب شـكل گرفتـه بـود،             ترويج لباس و مد غربي، به تدريج سنت

و قـدرت حـامالن و   متحول سازد؛ زيرا انتظار داشت با رنـگ بـاختن و سسـت شـدن اعتقـادات مـذھبي جامعـه، از نفـوذ         

پس از اين رھگـذر، از مطبوعـات بـه عنـوان ابـزار تبلیغـاتي بـراي نیـل بـه           ١۵. مروجین مذھب نیز در جامعه كاسته شود

بـه طـول    ١٣٢٠اين دوره كه شروع رواج برخي مجالت سبك و سرگرم كننده نیز بود، تا شھريور . اھداف، مدد گرفته شد

  . مطبوعات ايران توانستند تا مدتي در فضاي نسبتًا آزادتري انتشار يابند  ،انجامید و بار ديگر با سقوط استبداد

  :پي نوشتھا 

 . ١٩٧، ص ١٣۵٨حمید موالنا، سیر ارتباطات اجتماعي در ايران، دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي، تھران،  .١

  . ١٠، ص ١٣٧١، امیركبیر، تھران، ٢الشعراي بھار، تاريخ مختصر احزاب سیاسي ايران، ج  ملك. ٢

 . ٨۶، ص ١٣٧٠ذاكرحسین، مطبوعات سیاسي در عصر مشروطیت، دانشگاه تھران، تھران،   عبدالرحیم،. ٣

 . ٨٧ھمان، ص . ۴

  . ٢٠٩، ص ١الشعراي بھار، پیشین، ج ملك. ۵
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