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  نگاهي بر نقش و عملكرد مطبوعات كشور
  در آستانة انقالب اسالمي ايران

 نوشتة              

   سيدعلي مرتضوي امامي
  چكيده

هاي موجود در خود دستگاه سلطنتي  انقالبي در ايران را بايد در نتيجة معايب و نارساييايجاد و گسترش وضعيت 
تر در بزرگراه توسعه به پيش ببرد. آشفتگي و  جو كرد كه عزم جزم كرده بود تا كشور را هرچه سريعو جست
هاي  امن زد. آشفتگيهاي شهري د جايي اقتصادي ناشي از توسعة سريع، حس بيگانگي شديد را در ميان توده جابه

هاي عمومي و  سياسي و اقتصادي، شرايطي انقالبي ايجاد نمود كه منتهي به تظاهرات، حمله به پليس، نافرماني
اقدامات افراطي گرديد. در اين ميان نقش مطبوعات داخلي در ترسيم اوضاع انقالبي و حوادث مرتبط با آن، پررنگ 

، به اين سؤال 1356ـ 1357هاي   بررسي اوضاع نامطلوب ايران در سالبود. در اين مقاله تالش خواهد شد ضمن 
  پاسخ داده شود كه رويكرد مطبوعات داخلي اين دوره به اين رويدادها چه بوده است؟

  بري، شريف امامي، ازهاري، بختيار.مطبوعات، شاه، مردم، ره كليدواژه:

  مقدمه
از معيارهاي الزم براي بازكاوي حوادث  اي يكي ها در هر جامعه بررسي مطبوعات و عملكرد آن

عنوان نقش  ها به سياسي و جريانات اجتماعي و فرهنگي در آن جامعه است، مطبوعات و رسانه
توانند در پويايي ذهن و بيداري  رسان مي بخش و اطالع ترين اركان آگاهي اساسي جامعه اصلي

پرورانند،  هاي انقالبي در سر مي آرمانداشته باشند. در جوامعي كه جامعه نقش اساسي اذهان خفته 
شوند  هاي مردم حركت كنند، يا سركوب مي اگر مطبوعات بخواهند در راستاي افكار و خواسته

گر را مفيد و سازنده جلوه  اي عمل كنند كه اقدامات ناموجه دولت سلطه گونه (تعطيل) و يا بايد به
اي است كه تمام اركان نظام اجتماعي  پديدهـ فرهنگي يك جامعه  دهند. انقالب و جنبش اجتماعي

هاي ديداري و شنيداري  انگيزد و در اين راستا نقش مطبوعات و رسانه را به واكنش برمي
  تر خواهد شد.  پررنگ

____________________________ 
 sedaliemami@gmail.com جامعه شناسي سياسي دانشگاه اصفهان علوم سياسي گرايش دانشجوي دكتري* 



 

2

ره 
شما

م/ 
 يك

م و
ست

ل بي
 سا

/
3

 

ظاهر دوران آزادي مطبوعات در ايران است. در اين دهه به دليل فروپاشي  به 1320دهه 
هاي  طور كلي در موضع ضعف قرار داشتند. از ويژگي استبداد رضاخان، نهادهاي سركوب به

، گرايش آنان به سمت احزاب سياسي مختلف است. از 1320قابل توجه مطبوعات در دهه 
اي سياسي به عرصة مطبوعات ايران نيز كشيده شد و مطبوعات ه بندي صف 1320اوايل دهه 

آرايي پرداختند.  ند و در برابر يكديگر به صفشدايران به دو گروه چپ و راست تقسيم 
حزب تودة ”گرا هوادار  گرا حامي و طرفدار سياست انگلستان و مطبوعات چپ مطبوعات راست

 1320حاد جماهير شوروي بودند. در اواخر دهة هاي ات رو و تأييدكنندة سياست و دنباله “ايران
نگاران  به دليل حضور بيشتر مردم در صحنة مبارزات ملي كردن صنعت نفت فعاليت روزنامه

وزيري دكتر  بيشتر شد؛ اما اين فزوني به دليل غيبت مميزي و سانسور نبود. در دوران نخست
دي بيشتري داشتند. اما در پي هاي پيشين، مطبوعات و كتب آزا مصدق در مقايسه با دولت

حكومت مصدق سقوط كرد و در نتيجة آن، اجراي قوانين مطبوعاتي  1332مرداد  28كودتاي 
  نيز به حالت تعليق درآمد و بار ديگر فشار بر مطبوعات آغاز شد. 

گيري، كنترل خود را به مطبوعات و انتشار كتب و نشريات  رژيم پهلوي به موازات قدرت
نمود. رژيم  اي را در اين عرصه ساماندهي و فعال مي رد و هر روز ادارات تازهك شديدتر مي

د؛ اما از اواسط كر ت سانسور در ايران را تكذيب ميوجود تشكيال 1340پهلوي تا اوايل دهه 
هايي بود كه توسط  ساماندهي كنترل و سانسور كتب و نشريات يكي از روش 1340دهه 

ناپذير در مرحلة سامان دادن  شده بود. يكي از ضروريات  اجتنابريزي  كارگزاران رژيم برنامه
ديده بود.  به امر مميزي و سانسور كتب و نشريات، وجود گروهي سانسورچي ورزيده و آموزش

كرد. اين جريان در  تربيت سانسورچي مي تلويزيون ملي ايران نخستين تشكيالتي بود كه اقدام به
طور كلي يكي از  داشت و روزنامه و مطبوعات به تمام طول مدت حكومت پهلوي وجود

  كردند.  مشي دريافت مي هاي رژيم خط سياست
پرسش اصلي اينجاست كه در اين جو انقالبي و با توجه به سانسور شديد مطبوعاتي، 

 چه بوده است؟ 1357گيري انقالب مردم ايران در سال  رويكرد مطبوعات در قبال اوج

 انقالب از قبل ايران ياجتماع و ياسيس ،ياقتصاد شرايط. 1
 اقتصادي اوضاع .1. 1

تر  عميق 1355ـ1356هاي  تدريج تا سال آغاز شد و به 1354بحران اقتصادي از حدود سال 
  1340گرديد. اين نخستين بحران عمدة اقتصادي ايران از زمان انقالب سفيد، يعني اوايل دهة 

اوپك موجب شد تا دولت  1352بر اثر اقدام  طوركه افزايش عظيم قيمت نفت بود. درست همان
گذاري را تا  خود تجديدنظر كند و ميزان سرمايه 1352ـ1353گذاري سال  ايران در برنامه سرمايه

كه خود ناشي از افزايش  1354درصد افزايش دهد. با كاهش تقاضاي جهاني نفت در سال 89
به پايان آمد. درآمدهاي سرشار نفت كه  زياد قيمت اين ماده بود، دورة رونق اقتصادي ايران نيز
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به اقتصاد كشور تزريق شد، تورم را افزايش داد. با ورود تعداد فراواني غيرايراني به  1352از 
كه جمعيت شهرها بر اثر مهاجرت شديد  شدت ترقي كرد، درحالي ايران قيمت مسكن به

خانه را باال  هاي اجاره ن قيمتبازان و دالال يافت، بورس روستاييان نيز بيش از حد افزايش مي
هاي ضدتورمي دولت جمشيد آموزگار، بحران  به دنبال سياست 1356بردند. در نيمة سال 
هاي غربي وام  ميليارد دالر از بانك 2اي رسيد. ايران ناچار شد بار ديگر  كسادي به اوج تازه
ها را لغو  كاري مقاطعه اقدام كرد، جبران كند. دولت به كاهش بودجه ها را پرداخت بگيرد تا كسري تراز

). دولت 557: 1389(فورن، هاي ساختماني تعطيل شد، يا روند آن به كندي گراييد  نمود، طرح
سعودي عرضه كند، از ميزان  ايران كه حاضر نبود نفت خود را به قيمت پايين در حد عربستان

رو  ايران به جاي روبه 1356 گويد: در سال توليد كاست. واردات نيز كاهش يافت. هاليدي مي
  رو بوده است. شدن با بحران اقتصادي واقعي با نوعي كاهش رشد يا كسادي روبه

   اجتماعي و سياسي اوضاع .1. 2
همزمان با بحران اقتصادي، سياست فضاي باز سياسي رژيم شاه نيز آغاز شد و جو سياسي 

تقاضاي طبقة متوسط داير بر مشاركت خواست به  جامعه به سوي آزادتر شدن رفت. شاه كه مي
كارآمده كارتر  المللي حقوق بشر و دولت تازه روي هاي بين سياسي جامعه عمل بپوشاند و گروه

ي از نيز براي اعطاي آزادي بيشتر به مردم وي را زير فشار گذاشته بودند، تصميم گرفت حد
زنداني  357كاهد. حدود هاي افراطي خود ب ت سياستانتقاد را تحمل كند و از حدت و شد

الملل  ). صليب سرخ بين212: 1377(آبراهاميان،  “كاهش يافت”سياسي آزاد شدند و شكنجه 
هاي نظامي به موجب  زندان كشور بازديد كند و حدود اختيارات دادگاه 20اجازه يافت از 

ظار بود و قوانين جديد محدود شد. واكنش جامعه در برابر اين فضاي باز بيش از حد مورد انت
نيروهاي اجتماعي تا چه حدي زير  1332ـ1356هاي  داد كه در فاصله سال اين خود نشان مي
هاي روشنفكر به دولت  اند، تعدادي نامة سرگشاده توسط افراد ناشناس و گروه فشار اختناق بوده

بات و هاي فردي، انتخا ها اجراي قانون اساسي، مراعات حقوق بشر و آزادي نوشته شد كه در آن
جبهه ملي، نهضت آزادي ايران، حزب  1356مطبوعات آزاد تقاضا شده بود. در بهار و تابستان 
). در پاييز سال 123: 1379پرداختند (فوكو،  توده و فداييان خلق، آشكارا به تبليغ سياسي مي

ساواك بار ديگر فعال شد. با ايجاد رعب و وحشت و زدن ناراضيان و بر پا كردن  1356
ها به مقابله برخيزد. مردم در فوت سيد  هاي نظامي مخفي كوشيد با موج نارضايتي مهمحاك

رژيم  1356دي ماه  17مصطفي خميني فرزند امام راحل در عراق نيز، ساواك را مقصر دانستند. 
اي در روزنامه اطالعات به امام خميني توهين كرد و  مرتكب خطاي فاحشي شد و با چاپ نامه

، وابسته به امپرياليسم انگلستان، نويسنده اشعار عاشقانه »مرجع قرون وسطايي«ار، تب او را هندي
 ). مردم در تهران به ساختمان روزنامه حمله65: 1387جواني و... معرفي كرده بود (رجبي، 

هاي  هاي ديني بسته شد و مردم يك رشته خواسته دي در قم بازارها و مدرسه 19بردند، روز 
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دي در قم، تبريز، روزهاي  20رح كردند. رژيم با يك رشته ضد تظاهرات در سياسي خود را مط
بهمن سالروز انقالب سفيد به اين تظاهرات مردمي  6دي در شهرهاي خوزستان و  29و  28

پاسخ داد. بنا به گزارش مطبوعات، دولت با آوردن دهقانان، كارمندان و دانشجويان جمعيت 
هاي  ). دولت، آمادگي اعتراض44: 1377كرد (استمپل جان، الزم براي تظاهرات را تأمين مي

شد، نداشت. با برگزاري چهلم شهيدان تبريز در  ها برگزار مي مناسبت چهلم ادواري را كه به
شهر بار ديگر مردم با پليس درگير شدند. در يزد مردم از مسجد  55،  در بيش از 57بهار 
كصد نفر در درگيري با پليس كشته شدند. در ها حركت كردند و بيش از ي سوي كالنتري به
اوضاع كشور جوي آرام داشت؛ شاه برنامة مبارزه با  1357هاي خرداد تا مرداد سال  ماه

هاي مستهجن را ممنوع ساخت، رئيس ساواك را تغيير داد  فروشي را كنار نهاد، نمايش فيلم گران
اي مهار تورم، اقتصاد در حال درصد آزاد باشد. بروعده داد انتخابات مجلس آينده صدو 

هاي اقتصادي برگزار گرديد، اما در اواخر ماه  انقباض بود، تعدادي اعتصاب نيز با انگيزه
(مردادماه) هنگامي كه پليس مشهد به روي عزاداران آتش گشود و بيش از چهل نفر را كشت، 

 :1358ر و بالنشه، رگزاري مراسم عزاداري شهيدان بر هم خورد (كلرو بريجو آرام نيز با ب
اي بر پا گرديد.  ها و تظاهرات تازه ). اين رويدادها با ماه رمضان مصادف شد و درگيري160

  گرفته شد.ظاهرات در تعدادي از شهرها از سربرخوردها و ت
آتش گرفتن سينما ركس آبادان بود. در پي اين فاجعه  1357انگيز سال  ترين حادثه غم بزرگ

ها هزار عزاداري كه آشناي  يم و ساواك مسئول اصلي شناخته شدند. دهدر سرتاسر ايران، رژ
ها  دانستند. شاه در واكنش به اين حادثه خود را از دست داده بودند، شاه را مقصر اين رويداد مي

جعفر شريف امامي را كه گرايش ديني بيشتري داشت، به جاي جمشيد آموزگار به نخست 
فوريت يك رشته امتياز به مردم داد كه عمدتاً رنگ مذهبي  وزيري برگماشت. شريف امامي به

). از ميان برداشتن تقويم شاهنشاهي، بر كنار 34: 1375شده بود (محمدي،  داشت و حساب
ها (كازينوها)، تصويب قانوني مبني  هاي دولتي، بستن قمارخانه اي از بهاييان از پست نهادن پاره

يجاد وزارت امور ديني و حذف پست وزارت امور زنان بر رسيدگي به فساد خاندان سلطنت، ا
توان نام برد. شاه نيز حزب رستاخيز را منحل ساخت، آزادي بيشتري براي مطبوعات قائل  را مي

شهريور  7با آزادي كامل برگزار شود. روز  1357شد و وعده داد انتخابات نيمه سال 
اي از امام خميني(ره) در صفحة اول چاپ  هاي كثيراالنتشار تصوير بزرگ و تمام صفحه روزنامه

داد كه دولت قصد دارد باب مذاكره را باز كند. امام خميني(ره) پاسخي  كردند و اين نشان مي
). رويدادهاي ماه 24: 1365نداد و شريعتمداري هم طي چند روز بعد همين كار را كرد (مالرو، 

شهريور  17به علت كشتار مردم در  مهر ثابت كرد كه روند انقالب برگشتني نيست. ـشهريور
، اين روز را جمعه خونين ناميدند. در واقع، جمعه خونين اعالن جنگ مستقيم دولت به 1357

شهريور اعتصاب بلندمدت كارگران  18مردم بود. شاه صدها چهرة سياسي را دستگير كرد. از 
(كازيوروسكي،  شد تر مي بينانه روز امكان رسيدن به يك مطالعه غيرواقع شركت نفت آغاز شد. روزبه
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پيدا كرد.  هاي مهرـ آبان گسترش بيشتري ها ادامه يافت و در طي ماه ). اعتصاب52: 1371
ها، مطبوعات و  آهن و پست، كاركنان بيمارستان نفتگران، كارمندان ادارات دولتي، كاركنان راه

حاال ديگر تقاضاها رنگ ها سراسر كشور به اعتصاب پيوستند.  كارگران بسياري از كارخانه
اقتصادي خود را از دست داده بود و ماهيت سياسي پيدا كرده بود. اعتصابگران خواستار آزادي 

هاي  دي براي مخالفان رژيم ماه ـ هاي آذر مطبوعات و سرنگوني نظام پهلوي بود. ماه
اه محرم در حد اي بود. دعوت امام خميني(ره) به اعتصابات و تظاهرات در جريان م كننده تعيين

رو شد. روزهاي تاسوعا و عاشورا تظاهرات عظيمي در سراسر  اي با استقبال مردم روبه گسترده
رغم سركوب و كشتار مردم توسط ارتش ادامه  ها و تظاهرات به كشور برگزار گرديد. اعتصاب

اده از منظور استف يافت. هنگامي كه ارتشبد ازهاري دچار حمله قلبي شد، شاه تصميم گرفت به
تعطيالت كشور را ترك كند و شاهپور بختيار از رهبران جبهه ملي را به نخست وزيري 

درنگ يك رشته  برگماشت. بعد از آنكه مجلس شوراي ملي به بختيار رأي اعتماد داد، وي بي
امتيازها از جمله لغو كامل سانسور، آزاد كردن زندانيان سياسي، انحالل بخش داخلي ساواك، 

نفت به آفريقاي جنوبي و اسرائيل را اعالم كرد و گفت: ايران ديگر ژاندارم خليج  منع فروش
هاي مورد نياز را خريداري نخواهد كرد. واكنش مردم باز هم  فارس نخواهد بود و جز سالح

سر هم بود. اين  هاي عمومي سراسر كشور و تظاهرات پشت صورت اعتصاب توقف كارها به
خميني(ره) به  امام 1357بهمن  12بهمن ادامه يافت. و روز  12) به ايران در تظاهرات تا آمدن امام(ره

  دنبال سيزده سال دوري از وطن، پيروزمندانه به كشور بازگشت.

 در ايـران  اجتمـاعي  و سياسي اقتصادي، اوضاع برابر در مطبوعات واكنش. 2
    1357 سال

كلي وابسته به رژيم آمريكايي شاه  طور وزيري هويدا به مطبوعات ايران در اواخر دوران نخست
اي كه بريده از وابستگي رژيمي باشد، باقي نمانده بود. اين وضع تا مراحل  بود و روزنامه

رفته حضور  ب اسالمي رفتهالابتدايي انقالب اسالمي به همان صورت باقي بود. پس از آنكه انق
ريف امامي)، آمريكا مجبور علني خود را در جامعه به نمايش گذاشت (شروع دوران حكومت ش

شد به نيروهايي كه خارج از سيستم حكومتي شاه ولي غربزده و آمريكاپسند بودند، روي 
ها ميدان بدهد. لذا در اين برهه از زمان اشخاص بسياري كه در  خوش نشان داده و به آن

نشريه كردند هاي گذشته به عللي نتوانسته بودند وارد صحنة سياست شوند، تقاضاي انتشار  سال
آبان ماه  15) و اين جريان جديد تا زمان حكومت نظامي ازهاري، يعني 705: 1376(بديعي، 

ادامه يافت؛ اين دوران (دوران نخست وزيري شريف امامي و ازهاري)، به سبب خصلت  1357
ناشدگي روابط، باعث شد كه تعدادي از  انتقادي بودنش و مشخص نبودن سياست كلي و تنظيم

هايي از واقعيات، منتها در خط و ربط آمريكا و پر و بال دادن به  عات به نوشتن گوشهمطبو
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گرا و هواداران حكومت دموكراتيك بپردازند و در مقابل، تمام تالش  گراها، نيروهاي چپ ملي
توانند از رنگ و محتواي اسالمي انقالب بكاهند.  كه مي آنجا خود را مصروف اين كردند كه تا

ترين سند  عنوان بزرگ جريان اعتصاب مطبوعات پيش آمد، اعتصابي كه بعدها از آن، به تا اينكه
) در اين 35: 1376مبارزه چماقي ساختند و بر فرق اسالم و انقالب اسالمي كوبيدند (هويدا، 

كرد كه مطبوعات منتشر  زمان از طرفي واقعيات موجود انقالب اسالمي به رژيم حكم مي
ازهاري وظيفة ايجاد آرامش و زمينة الزم براي يك دولت نشوند، زيرا دولت 

ها،  را داشت و از طرف ديگر، عدم انتشار مطبوعات و اعتصاب خود آن “دموكراتيك”اصطالح به
اي براي بيشتر به زير سؤال رفتن رژيم بود. جريان تعطيلي مطبوعات تا روي كار آمدن  وسيله

 منشانة ايشان، فرمان آزادي هاي دموكرات اولين بخشش يافت. در زمان اين شخص، ازبختيار ادامه 
كه هر حركت رژيم در  آنجا عنوان شكستن اعتصاب قلمداد شد، ولي از مطبوعات بود كه به

هاي مردم تحت رهبري امام خميني(ره) به  جهت باقي ماندن در مواجهه با حركت اسالمي توده
اي ضد حكومت بختيار به كار  وسيلهشد، اين شكست اعتصاب نيز همچون  ضد آن تبديل مي

هاي  ترين كاري كه مطبوعات انجام دادند، تصفيه هرحال، در اين دوران عمده گرفته شد. به
هاي تحريريه براي حفظ وجهه و ادامه راه ناپاكشان در دوران انقالب  ظاهري در درون هيئت

مچنان رو به گسترش بود تا طلبانة مردم مسلمان ايران ه مبارزات حق 57بود. در تابستان سال 
هاي مردم را در سراسر كشور  جايي كه رشد فزايندة آن پس از مدت كوتاهي تمام توده

هاي نظام استبدادي و وابسته را به لرزه  كن، پايه فراگرفت و همچون جرياني قوي و بنيان
ها، با توسل  ن آن). در اين زمان آمريكا و رژيم وابسته به شاه و حاميا28: 1378درآورد (عاقلي، 

ها و  هاي جديدي بر آن شدند تا از تعميق انقالب اسالمي و گسترش آن به ديگر گروه به شيوه
تفاوت جامعه جلوگيري كرد و انقالب اسالمي را از مسير اصلي آن كه سرنگوني نظام  اقشار بي

). 20: 1388محمدي، شاهنشاهي و استقرار نظامي بر پاية اصول و ضوابط اسالمي بود، منحرف سازند (
و تقويت  رژيم سلطنتي شاه براي تحكيم روابط سياسي و وابسته خود با آمريكا و صهيونيسم

هاي قدرت، تضعيف اسالم و نهادهاي مختلف مرتبط با آن را در دستور كار خود قرار داده  بنيان
يف باورها و گرايي در راستاي تضع گرايي و غربزدگي و بزرگداشت باستان بود. تأكيد بر عزت

شمسي و ري هاي ديني و نهادهاي ديني بود تا جايي كه حتي اقدام به تغيير تاريخ هج آموزه
رژيم شاه براي  هايي كه آمريكا و ). يكي از شيوه21: 1388جايگزيني تاريخ شاهنشاهي نمود (محمدي، 

ويژه  هاي مردم به كار بردند، استفاده از حداكثر ظرفيت تبليغاتي كشور به سركوب خواسته
  مطبوعات در جهت مبارزه با انقالبيون بود.

 1357 سال در) نشريات( مطبوعات بندي تقسيم .2. 1
آمريكا و گردانندگان اين نشريات بدو صورت بود: يا مستقيم وابسته به سفارت  وابستگي
شدند و اين موضوع  ها محسوب مي و يا از اطرافيان و وابستگان آنن سيا و انگليس بودند سازما
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ها در آن زمان كامالً مشهود است؛ براي نمونه، مؤسسه كيهان:  از سوابق و اسامي گردانندگان آن
ميراني و ها: ا زاده، اطالعات: سناتور مسعودي، آيندگان: داريوش همايون، خواندني مصباح

رستاخيز هم كه ارگان حزب شاه بودند. مطبوعات در اين مرحله نخست به دفاع از شاه 
مدت زماني كم او را براي  برخاستند و وقتي آمريكا از اين مهرة خود قطع اميد كرد و يا دست

سازي وسيعي در انحراف افكار عمومي و تحريف شعارهاي  ناكارا  تشخيص داد، شروع به جريان
   ).108: 1387ند (محمدي، كرد انقالب اسالمي و تضعيف رهبري اصيل

  امامي شريف ةدور در مطبوعات. 2. 2
، مطبوعات كشور مرحله 1357با روي كار آمدن دولت شريف امامي در پنجم شهريور ماه سال 

هاي  جديدي را در ايفاي نقش وابستگي پيش گرفتند و براي مقابله با انقالب اسالمي از شيوه
ماهة مطبوعات زمان شريف امامي  كردند. نتايجي كه از بررسي سه تبليغاتي مشابهي استفاده مي

جبهه تبليغاتي ضدانقالب  11به دست آمده، بدين ترتيب است كه مطبوعات در اين دوره 
گيري آن را  ها به جريان انقالب اسالمي حمله كنند و شكل گشودند و سعي داشتند از طريق آن

  ).42: 1371ندازند (برزين، به تأخير ا
  يازده جبهه يادشده بدين شرح است: 

 اعتمـاد  مـورد  نهايـت  در و سازشـكار  و انحرافـي  هاي شخصيت و خطوط ها، جريان طرح. 2. 2. 1
  آينده براي احتمالي هاي مهره ايجاد جهت آمريكا،

در بزرگ كردن هاي مردم، كار مطبوعات  همزمان با گسترش موج انقالب اسالمي در ميان توده
توان از جبهه ملي نام برد كه  رسد. در اين ميان مي ها و جريانات خاصي به اوج خود مي مهره

كه كمترين نقش   حالي مطبوعات سعي داشتند نقش اساسي انقالب اسالمي را به آن بدهند، در
رفند توان گفت كه در اثر انزواي سياسي هيچ نقشي نداشته است. اين ت را داشته و حتي مي

مطبوعات مورد استفاده فراوان قرار گرفت؛ زيرا به عقيدة رژيم با بزرگ كردن چنين جرياني 
آمد تا از انتقال قدرت به جرياني كه محق رهبري است، جلوگيري  امكان بيشتري به وجود مي

كند و در نهايت، خطر موجود را از رژيم شاهنشاهي رفع كند. در اين دوره حركات جبهه ملي 
كنندة  عنوان نيروي اصلي و رهبري هاست و به نان دكتر سنجابي، عنوان اول روزنامهو سخ

  ).79: 1387شود (اللهياري،  انقالب معرفي مي
    اسالمي انقالب اسالمي شعارهاي سانسور و تحريف حذف،. 2. 2. 2

ها در اين دوره تغيير و تحريف شعارهايي بود كه توسط مردم در  يكي ديگر از اعمال مهم روزنامه
شد و گاهي نيز شعارهاي فرعي و انحرافي خودساخته را به مردم نسبت  تظاهرات ميليوني عنوان مي

ه بود، به دادند تا بدين وسيله افكار عمومي مردم را كه در جهت براندازي نظام سلطنتي بسيج شد مي
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گرايي، تعويض دولت، آزادي بيان منحرف سازند و تا شايد  تري مثل ملي اهميت مسائل فرعي و كم
  ).75: 1364 ،رژيم استبداد بتواند چند صباحي بيشتر به حيات خود ادامه دهد (تزو

 مشـروعيت  دادن قـرار  سؤال زير براي انقالب در ها كمونيست نقش دادن جلوه پراهميت. 2. 2. 3
    اسالمي انقالب

ها، چندان سودي نبرده بودند، به  در اين مقطع از زمان، مطبوعات كه از به كار بردن ديگر حيله
ها در انقالب پرداختند و گاه انقالب را  ها، و مؤثر نشان دادن آن بزرگ كردن نقش كمونيست

گرانه دو هدف را  هكردند. مطبوعات با استفاده از اين شيوه حيل وابسته به بلوك شرق معرفي مي
  كردند:  دنبال مي

ها از انقالبيون واقعي و  الف. بدبين كردن مردم نسبت به ماهيت انقالب، سلب حمايت آن
  ). 24: 1387هاي مؤسسه كيهان،  ها از شركت در انقالب (دفتر پژوهش دلسرد كردن آن

جهان، با اين توجيه ها و كشتارهاي رژيم در برابر افكار عمومي  حق جلوه دادن سركوب ب. به
  طبيعي كه بايد از دخالت بيگانگان جلوگيري كرد.

  اعتصابيون هاي خواسته تحريف و اعتصابات كردن مطرح كم. 2. 2. 4
دادن حركات  هاي انقالب و وارونه جلوه مطبوعات دوره شريف امامي براي تحريف واقعيت

هاي حكومت  و كارمندان ارگانانقالبي مردم به تحريف اخبار مربوط به اعتصابات كارگران 
هاي سابق و يا  وقت پرداخته بودند. مطبوعات آن زمان قصد داشتند با انتقاد از وضع دولت
اي مردم، كه همانا  حداكثر انتقاد از برخي عملكردهاي دولت شريف امامي، دو هدف مرحله

ي اعتصابيون از سياسي و براندازي رژيم شاه بود، انحراف ايجاد كنند؛ نيز  با تغيير دادن شعارها
مبارزاتي مردم نقاط مختلف   ـكلي به جزئي و موضعي سعي در وارونه نماياندن روابط اطالعاتي

ها به درج اخبار دروغ در  ). بخشي ديگر از شگرد روزنامه6: 1370(كسمايي،  كشور را داشتند.
شود. در قسمتي از  مورد شكسته شدن اعتصابات و بازگشت اعتصابيون به محل كار مربوط مي

هاي اعتصابيون، رفاهي جلوه داده شود و از طرف  شد تا خواسته اين تالش مطبوعاتي سعي مي
ها توسط دولت شريف امامي، كه البته در نهايت، به شكسته شدن  ديگر، پذيرش همان خواسته

  شد، منعكس شود. ها منجر مي اعتصابات، به سبب اجرا شدن خواسته
  آن روي تبليغ و حكومتي درون ساختگي اختالفات انعكاس. 2. 2. 5

ها را، براي گم كردن  ها و شخصيت دادن گروه مطبوعات قسمت ديگري از سناريوي بزرگ جلوه
گيري واقعي آن به درآوردند. بدين صورت  رهبري انقالب اسالمي در ذهن مردم و عدم جهت

افرادي مانند سنجابي و بازرگان هاي گروهي چون جبهه ملي و  كه در كنار مطرح كردن مخالفت
هاي جناح ساختگي رژيم (ضد رژيم) چه در مجلس و چه در  ها و مخالفت با درج اظهارنظر

بيرون از آن، آنچنان وسعتي به آن بخشيدند كه اذهان مردم را از سوي رهبري واقعي حركت 
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عملكرد ر ادامه دور كرده و نقش رهبري را به سوي اين جناح سوق دهند. همچنين، مطبوعات د
اصطالح مخالف  هاي كاذب براي انقالب، به طرح نمايندگان به پردازي  سازي و شخصيت چهره

  ).361: 250ها را داشتند (مدني، دولت در مجلس پرداخته و سعي در بزرگ جلوه دادن آن
  امامي شريف دولت اصالحات وسيع بازتاب. 2. 2. 6

هاي  منظور مقابله با خواسته رژيم شاه به 57بستان گيري نهضت اسالمي در تا  همزمان با اوج
ـ اجتماعي  هاي گستردة تبليغاتي در جهت اصالح سياسي مردم دست به يك مجموعه تالش اساسي

اقتصادي از  ـ سياسي و هاي مختلف اجتماعي هاي گوناگوني در زمينه زد و بر همين اساس وعده
شد و مطبوعات نيز مسئوليت پخش سريع اخبار و  هاي رژيم به مردم داده مي سوي ارگان

 57گونه مسائل را بر عهده گرفته بودند، به اين ترتيب، از اواسط تابستان  مطالب مربوط به اين
اسي، تبليغات در زمينه اصالحات مذهبي، سياسي و اجتماعي و تنبيه خاطيان نسبت به قانون اس

داران و... در مطبوعات شكل  المال، مفسدان اداري، برخي سرمايه كنندگان از بيت سود استفاده
  )45: 1360گرفت (محمدي، 

رژيم شاه به خيال خود براي اينكه بتواند به اصطالح مردم را خلع شعار . اصالحات مذهبي: الف
طريق  حفظ حرمت روحانيت از هاي اصطالحي در زمينة مذهبي و رعايت شئون آن و نمايد، وعده

مطبوعات و دولت مطرح و تبليغ نمود، در صدر اين تبليغات شخص شاه قرار گرفت، به اين 
معنا كه تمام اين اصطالحات!! از جانب شاه و توجه ايشان نسبت به عاليق مردم انجام 

اه، مطبوعات به دوستي براي ش خواهي و مردم پذيرد. در ادامة همين روش، بعد از تبليغ اسالم مي
خواهي، و دوستي بين روحانيت و  تطهير دولت وقت پرداختند و سعي داشتند حس اسالم

امامي را به مردم القا كنند. آزادي فعاليت احزاب قانوني، احترام به روحانيت و  دولت شريف
 المال، مجازات عامالن دولتي حوادث سياسي از احكام اسالمي و ديني، تعقيب متجاوزان بيت

  عنوان مكمل بودند. هاي دولت و مطبوعات در اين راستا بود كه هر دو به كرد جمله كار
ويژه با  هاي مردم همچنان رو به اوج بود، به كه شدت نارضايتي درحاليب. اصالحات سياسي: 

ها در سطح جامعه و هر لحظه  حوادثي كه در مرداد و شهريورماه به خود رسيد و بازتاب آن
آورد، رژيم ناباورانه مجبور به اجراي   ا براي سقوط رژيم شاه به ارمغان ميخطر بيشتري ر

اصالحات سياسي شد كه مطبوعات نيز كوتاهي نكردند، براي اداي دين خود به رژيم، تبليغات 
هاي  وسيعي را در اين زمينه شروع كردند. اين اصالحات سياسي در ابعاد آزادي فعاليت

اي بر پاية  بوعات و آزادي زندانيان سياسي و ايجاد جامعهاجتماعي، سياسي، احزاب، مط
هاي  ). تبليغات رژيم در مورد آزادي198: 1367ساالري و... گسترش يافت (عميد زنجاني،  مردم

گشت كه دقيقاً عملي در  ساالر بازمي مطبوعاتي، به نبود سانسور و پيدايي جو سياسي مردم
فكر بود كه ديگر اختناق وجود نداشته و جاي جهت خلع شعار كردن مردم و القاي اين 
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گونه نگراني نيست. بخشي از تبليغات مطبوعات در زمينة اصالحات سياسي كه شايد  هيچ
هاي  استفاده ها نيز باشد، مربوط با فساد برخي مسئوالن مملكتي و رسيدگي به سوء ترين آن عظيم

ژيم براي حفظ خود تصميم به قرباني ها، كه ر آنان و نيز تحت تعقيب قرار دادن برخي از آن
گرفت.گونة ديگر  روزه تبليغاتي در اين زمينه صورت مي ها گرفته بود. تقريباً همه كردن آن

شود كه از طريق  ها مربوط مي تبليغات در رابطه با اصطالحات اداري به كشف سوءاستفاده
  داشتند. مطبوعات بزرگ شده و آن را همچون سدي در قبال حركت انقالب برپا

هاي  خواسته سياست ديگر تبليغاتي رژيم شاه اين بود كه با القاي . اصالحات اقتصادي و رفاهي:ج
هاي اسالمي (كه ساقط كردن  هاي اصلي انقالبي مادي و رفاهي اذهان مردم را از توجه به آرمان

د و انقالب هاي مادي و اقتصادي منحرف كنن ها بود)، به سوي خواسته رژيم يكي از اين آرمان
افتاد، دولت جديد  بست بكشاند. طبيعي است اگر اين فكر در مردم جا مي اسالمي را به بن

ها را  ها شور انقالبي را در تودة مردم كم كرده و انقالبي توانست با عملي كردن اين خواسته مي
انحرافي هاي رفاهي و  ها صبح و عصر به دادن وعده سركوب نمايد. لذا عناوين بزرگ روزنامه

مدت هم اجرايي نبود و احتياج به زمان داشت،  ها در كوتاه كه حتي بعضي از اين وعده
ها را با دادن  كردند انقالبي اختصاص پيدا كرد. مطبوعات با عجله و شتاب خاصي سعي مي

شهريور (جمعه سياه)  17رشوه و وعده و وعيد آرام كنند، ولي ديگر دير شده بود. كشتار 
چنان از اين  ها هم ها را بيشتر براي مردم ثابت كرد. ولي روزنامه پايه بودن اين وعده پوچي و بي

  ).56: 1377شاهنشاهي را داشتند (فوكو،  طريق سعي در تثبيت نظام
  آن به مربوط اخبار و ها روزنامه در تظاهرات بازتاب 2. 2. 7

متهاجم و مسلح معرفي كردن هاي مورد استفاده مطبوعات به اين شكل بود كه با  يكي از حيله
گشود، موجه  دفاع آتش مي ها سعي داشتند عمل ضد مردمي ارتش شاه را كه به روي مردم بي انقالبي

جلوه دهند و بر حقانيت مردم صحه گذارند و يا عمليات مسلحانه هر دو گروه را در يك حد جلوه 
الح رعايت كامل آزادي و مساوات را ها به جهت اينكه به اصط دهند. نشريات در قبال اخبار انقالبي

كرده باشند، گاهي صفحات و عناوين خود را به تظاهرات موافقان رژيم شاهنشاهي اختصاص دهند 
گيري  كه جريان اوج دادند، درحالي عنوان سدي از مردم جلوه مي ها به ها را در مقابل انقالبي و آن

ها نيز به درج اخبار تظاهرات پرداختند (براي  تظاهرات بر همه آشكار شده بود، سرانجام، روزنامه
ها تعداد افراد  آمدن شمارگان). اغلب روزنامه شدن و الزاماً پايين پيشگيري از غيرمردمي شناخته

كردند. نكتة ديگري كه در  كننده در تظاهرات و تعداد شهدا را كمتر از واقع درج مي شركت
هايي است  ها و تخريب سوزي و پرداختن به آتش مطبوعات آن زمان قابل بررسي است، بزرگ كردن

طلب معرفي كنند و در  ها را آشوب گرفت تا بدين وسيله آن ها صورت مي كه توسط ضد انقالبي
  ).35: 1372اي براي روي كارآمدن دولت نظامي ازهاري در اذهان فراهم شود (زيباكالم،  ضمن زمينه
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  راتتظاه ةادام از نگراني و ترس القاي. 2. 2. 8
مطبوعات در ادامة تالش پيشگيري كه براي دلگرم كردن مردم نسبت به وضع موجود (دولت 

دادند، به روش جديدي متوسل شدند و در  شده) انجام مي هاي داده شريف امامي و آزادي
هاي  ترساندن مردم از موضع و پيروزي انقالب اسالمي تالش داشتند كه اين ترساندن با شيوه

هاي مبهم، اين فكر را به  ها و اعالم خطر گرفت؛ در برخي مواضع با هشدار ميمتفاوتي صورت 
  رود. شود و كشور از دست مي تر مي كردند، كه در صورت سرنگوني رژيم وضع بد مردم القا مي

  پهلوي خاندان و سلطنتي نظام تطهير 2. 2. 9
زماني كه در تمام تظاهرات، شعارهايي توسط مردم ضد نظام سلطنتي و شخص شاه داده  

هاي وابسته به رژيم  ها انزجار و تنفر خود را از رژيم ابراز كرده بودند، روزنامه شد و مردم بار مي
دوست و مسلمان و مطيع فرامين الهي  ويژه شخص شاه را مردم پرداخته و خاندان سلطنتي، به

  كنند و نظام سلطنتي را مشروع جلوه دهند. ي معرف
  امام با سازش ةشبه القاي و امام به مربوط اخبار سانسور و تحريف جعل، 2. 2. 10
هاي مطبوعاتي با اخبار امام،  يكي از برخورد . جعل، تحريف و سانسور اخبار مربوط به امام:الف

صورت  ها بود كه البته به دليل استقبال شديد مردم از آگاه شدن به احوال امام بزرگ كردن آن خبر
اي  گرفت. نشريات در كاربرد اين شيوه با دقت مراقب بودند كه به خط وابستگي خود لطمه مي

ه هيچ پيامي را در بر نداشت، پرداختند و با بزرگ نزنند. به همين دليل به آن سري از اخبار ك
پرداختند، تا هم نياز مردم رفع  تر مي خاصيت به سانسور و پوشاندن اخبار مهم هاي بي كردن خبر

مطبوعات با درج ها به اربابان خود خيانت نكرده باشند. يكي از اهدافي كه توسط  شود و هم آن
طلب و... معرفي كردن امام بود كه الزاماً در اذهان مردم  تشد، وابسته، قدر اخبار امام دنبال مي

  ).53: 1360كرد (محمدي،  نسبت به حاكميت آينده ايجاد ترس و نگراني مي
دوران به علت عالقة خاصي كه مردم براي آگاهي از  : در اينشبهه سازش با امام يب. القا

ت به فعاليت وسيعي دست زدند و در دادند، جرايد در اين جه ها نشان مي وضع امام به روزنامه
امام به يكي از ”، “امام بيمار شدند”ضمن جوسازي و القاي بعضي افكار انحرافي از قبيل اينكه 

. دولت فرانسه به ايشان “كنند امام به كشمير مسافرت مي”، يا “كنند هاي اسالمي سفر مي كشور
گونه اخبار در  داشت. خط كلي ايندهد، نيز توسط جرايد ادامه  اجازه فعاليت سياسي نمي

ها در اين جهت بود كه وانمود شود در پشت پرده رژيم مشغول مذاكره و سازش با امام  روزنامه
خود بازگردانند و  ها و محل كار ها به خانه است. در نتيجه مردم را دلسرد كنند و از خيابان

  اوضاع قابل كنترل است.
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  امامي فشري دولت تثبيت در تالش. 2. 2. 11
بوعات گذاشته شده زمان با وظايفي كه در جهت تسلط مجدد حاكميت طاغوت بر عهده مط هم

كردند، در  هاي جدي و سختي مي ظرافت خاص ضمن اينكه از دولت انتقادبود، مطبوعات با 
ها با منصوب  داشتند، آن الي عناوين و مقاالت سعي در تطهير و تثبيت دولت شريف امامي  به ال

شريف امامي از جانب پدر و مادر به روحانيت و مشروع و قانوني جلوه دادن دوران وي  كردن
  سعي در تثبيت دولت وي را داشتند.

  بختيار و ازهاري ةدور در مطبوعات .2. 3
هاري اعتصاب معروف مطبوعات شروع شد و تا روي كار آمدن بختيار ادامه يافت.  در دورة از

اعتصاب شركت كردند و تنها نشرياتي نظير فردوسي، سپيد و سياه، همة مطبوعات مهم در اين 
ها، و... به اعتصاب نپيوستند. مواضع اين قبيل نشريات در اين زمان در برابر جريانات  خواندني

  و اتفاقات داخلي بدين قرار بوده است:
    غيراسالمي هاي شخصيت و ها گروه نقش كردن وعده انحرافي خطوط طرح. 2. 3. 1

كننده به  به موازات بزرگ كردن جريان جبهة ملي توسط مطبوعات و دادن نقش اصلي و تعيين
هايي پرداختند  ها و شخصيت ها، جمعيت ها همچنين به بزرگ كردن برخي گروهك آن روزنامه

شدند تا اگر جبهه ملي در ايفاي نقش خود  تر مي كه هر روز با انتشار يك اعالميه پررونق
عنوان عامل بازدارنده، حركات اين جبهه را در جهت  ها به يكي از اين گروهككوتاهي نمود، 

ها كه از همه  منافع ارباب كنترل كنند و يا اگر جبهة ملي شكست خورد، يكي از اين گروهك
تر و در اذهان آشناتر بود، نقش او را بازي كند و به هر حال، برندة اصلي و كارگران  شده شناخته

شود كه كمترين توجهي  ا بود. در بررسي عناوين مطبوعات اين نتيجه گرفته مياين بازي آمريك
هاي امام و  شد؛ همچون اعالميه كه صورت گرفته بود، مربوط به مسائل انقالب اسالمي مي

تر، نقش روحانيت در انقالب اسالمي.  ها و از همه مهم  پيمايي هاي اصلي مردم در راه شعار
زغم خود  ها به الي سطور روزنامه به روند و در ال راه خود را مياندركاران مطبوعات  دست

شدند، براي انقالب اسالمي رهبر،  كنند. از قول مردم سخنگو مي سرنوشت انقالب را تعيين مي
كردند تا بتوانند  ها به هر جرياني و هر شخصيتي توسل پيدا مي كنند، آن دولت و كابينه تعيين مي
د بتوان ). شاي23: 1378علم كرده باشند (تاجيك، جريان اصلي انقالب  آن را در برابر امام و

درصد از افراد 2/0درصد ظرفيت و امكانات تبليغاتي كشور در دست 8/99گفت در آن زمان 
ترين امكانات مطبوعاتي نيز براي رساندن اخبار  اين كشور قرار داشت و بيشتر مردم از كوچك

هاي سياسي و تعيين تكليف  رغم تمام اين طراحي  بهبودند.  هاي خود به يكديگر محروم و گفته
مشي و ساختن رهبر و شخصيت براي انقالب اسالمي كه در مطبوعات و جرايد آن زمان  و خط

عنوان پايگاه اصلي و مراكز طراحي سياست انقالب اسالمي كه در  متداول شده بود، مساجد به
عنوان پايگاه اصلي و مراكز طراحي  مساجد به مطبوعات و جرايد آن زمان متداول شده بود،
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سياست انقالب اسالمي و مركز اطالعات و تبادل اخبار و بسيج مردم و ارتباط با رهبران انقالب 
هاي اهل تزوير در مطبوعات به كار خود ادامه  اسالمي همچنان بدون كمترين توجهي به حيله

هاي رهبر انقالب را از پاريس به اقصي  هها و اطالعي ساعت دستورالعمل 24دادند و ظرف  مي
دادند؛ در واقع، مساجد به مراكز ثقل انقالب تبديل شده بود (اداره كل  نقاط كشور انتقال مي

  ).134: 1361مطبوعات و نشريات وزارت ارشاد اسالمي، 
  رهبري تجزيه. 2. 3. 2

به كندي و با اكراه پذيرفتن رهبري بدون رقيب امام، در انقالب اسالمي از سوي مطبوعات 
اي براي تجزية رهبري و در نتيجه، ايجاد اختالف و تفرقه در  ها از هر وسيله شد. آن انجام مي

بردند. اين مسئله درست صحت عمل و صداقت و  صفوف متحد و يكپارچة مردم سود مي
پهلوي كرد؛ زيرا عدم استقبال مطبوعات وابستة رژيم  خلوص رهبر انقالب اسالمي را تأييد مي

كردند، جاي شگفتي بود و  از امام چندان تعجبي نداشت بلكه بر عكس، اگر از امام تجليل مي
همين موضوع، يعني عدم استقبال مطبوعات از رهبري امام، مردم را در صحت انتخابي كه كرده 

ساخت. ولي مطبوعات با حيلة جديد سعي در تجزيه رهبري كردند و با  تر مي بودند، مطمئن
  خواستند امام را تضعيف كنند. هاي مردم مي كت دادن ديگران در هدايت رهبري تودهمشار

  انقالب اسالميت نفي و شعارها تحريف حذف،. 2. 3. 3
هاي مسلمان  آمريكا از وقوع انقالب اسالمي در ايران و در نتيجه، سرايت آن به كشور وحشت

را يك انقالب ملي كه ناشي از شرايط ها انقالب ما  منطقه، براي كسي قابل ترديد نيست. آن
هاي  كم، بتوانند از نفوذ آن به ساير كشور كردند تا دست خاص اجتماعي ايران بود، قلمداد مي

ها ضد ظلم و استبداد قيام كردند و رژيم شاه را  شد كه ايراني منطقه جلوگيري كند. لذا گفته مي
صفت اسالمي براي انقالب و اينكه امام  سرنگون و رژيم دلخواه خود را روي كار آوردند. ولي

و از اسالم  هكرداي خود همواره اسالم را يادآوري ه ها و نوشته ها، اعالميه در تمام صحبت
زودي مردم  دند، براي استعمار و وابستگان داخلي آن قابل تحمل نبود؛ زيرا بهكر صحبت مي

ان طالب استقرار يك نظام سياسي بر يافتند كه مسلمانان اير مسلمان منطقه اين حقيقت را درمي
ويژه، آمريكا كه در  ها به اساس اسالم هستند و اين مسئله، يعني احياي فكر اسالم براي ابرقدرت

آمد. مطبوعات  منزلة يك انفجار و يك فاجعه به شمار مي خاورميانه داراي منافع حياتي است، به
اند كه مخالفان رژيم شاه  آميز سخت چسبيده نرسمي آمريكا و... به اين اتهام توهي رسمي يا نيمه

خواهانه و بلندپروازانة شاه  پرست و مرتجعي هستند كه از اصالحات ترقي متعصبان مذهبي كهنه
گيري ناصحيح، همان چيزي است كه رژيم شاه از  همچنين اين نتيجه . اند... ايران خشمگين شده

خود قرار داده و بر همان اساس، برنامة  حساب امان و بي چند ماه پيش دستاويز جنايات بي
اي كه با به آتش كشيدن سينماي  تبليغاتي ضد انقالبي خود را تنظيم و اجرا كرده است. برنامه

ها و ديگر مظاهر  فروشي ها و مشروب ها و بانك آبادان آغاز شد و تخريب و آتش زدن سينما
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ه يافت. دشمنان انقالب اسالمي و امام طور مداوم و يكنواخت ادام زمين در همه شهرها به مغرب
دليل ماهيت ارتجاعي خود همواره سعي داشتند انقالب اسالمي و رهبري را به يكي از دو  به

ها بر اين اساس بود كه بگويند امام با  ها و تالش ابرقدرت وابسته نشان دهند. همه جوسازي
بار ايشان در ميان مردم كاسته هاي خارجي در ارتباط و تماس هستند تا از اعت يكي از دولت
). طبيعي است كه اين توطئه 104: 1377ها را دلسرد و منفعل نمايند (بروجردي،  شود و انقالبي

ها كمترين اثري در مردم نگذاشت بلكه بر عكس به عالقه و ارادات مردم نسبت  هم مانند ساير حيله
  تر و استوارتر كرد. ذاشته بودند، مصممبه امام افزود و مردم را در ادامه راهي كه در آن قدم گ

 بختيار دولت استقرار جهت در تالش. 2. 3. 4
مطبوعات در اين دوره براي تطهير دولت بختيار، به هاي دولت بختيار:  الف. تبليغ دربارة وعده

هايي كه از سوي دولت، در  دسيسة ديگري دست زدند و به تبليغات فراواني در مورد وعده
ها، تبليغاتي در  شد، پرداختند كه در رأس آن سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... داده ميهاي  زمينه

هرحال، از  گرفت؛ به زمينة اصالحات سياسي دولت بود كه براي دلگرم كردن مردم صورت مي
  كردند. اي براي مردمي جلوه دادن دولت استفاده مي هر حيله

ويژه  پس از روي كار آمدن دولت بختيار، جامعة مطبوعات و به ب. تثبيت حاكميت بختيار:
نشرياتي كه از توصيف چندساله به در آمده و حتي نشرياتي كه برد اجتماعي چنداني نداشتند، 

ويژه شخص بختيار را شروع كردند و آن را جزو وظايف خود  تبليغ براي دولت جديد و به
در اين جهت برداشته شد، به جدا كردن دولت و ترين گام كه  دانستند. نخستين و مهم مي

  انجاميد. شخص بختيار از دولت گذشته مربوط است كه در نهايت، به تطهير دولت جديد مي
تبليغ ديگر مطبوعات در اين زمينه، به هماهنگ  دادن بختيار و روحانيت: ج. هماهنگ نشان

امام ”، در مورد رهبري انقالب ويژه شود؛ به جلوه دادن افكار بختيار و روحانيت مربوط مي
  هاي بختيار با نظارت ايشان هماهنگ نشان داده شود. شد خواسته سعي مي “(ره) خميني

  كودتا از وحشت و رعب القاي. 2. 3. 5
توانست دو خاصيت مهم داشته باشد: اول،  پخش شايعة كودتا توسط مطبوعات، از نظر رژيم مي

ايجاد كنند كه منتهي به اختالف و كشمكش و سرانجام، ها رعب و وحشت  بين مردم و انقالبي
شد؛ دوم، شايعه باعث تقويت روحيه طرفداران رژيم و انسجام بيشتر صفوف  نشيني مي عقب

شد. عمال رژيم با طرح جدي اين شايعه در اذهان مردم  گسيخته آنان مي پراكنده و ازهم
رصتي براي انجام كودتايي دقيق و توانستند براي مدتي حركت مردم را متوقف كند تا ف مي

سازي براي  شده به دست آورند. به عبارت ديگر، پخش شايعه كودتا خود زمينه ريزي برنامه
  ).133: 1377اجراي نقشة كودتا بوده است (آبراهاميان، 
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  كشور ةتجزي و داخلي جنگ از وحشت القاي. 2. 3. 6
اوجگيري  از روي كار آمدن وي، توسطشدن بت دولت ازهاري كه بالفاصله پس  پس از شكسته

هاي بين مردم و عوامل رژيم نيز شدت يافت. حوادث  تظاهرات مردم صورت گرفت، درگيري
اخير موجب شد كه از سوي نشريات جبهة ديگري در قبال انقالب اسالمي گشوده شود كه 

پرداختند. البته  اي رواني، براي ترساندن مردم از تجزيه و جنگ داخلي بار به تشكيل جبهه اين
پيشامدهاي احتمالي، اين حوادث انتزاعي را ناشي از عملكرد و حركت مردم و رهبري انقالب 

هاي  دادند. اين روش بيشتر مورد استفاده نشريات دست دوم، نه روزنامه اسالمي جلوه مي
  كثيراالنتشار، قرار گرفته بود.

  مطبوعات در تظاهرات بازتاب. 2. 3. 7
هاي نخست حركت انقالبي مردم، در سانسور كردن وقايع مربوط به  روز نشريات كه از

هاي مردم و ارتش،  گيري درگيري تظاهرات و تحريف حقايق امتحان خوبي داده بودند، با اوج
در اواخر دورة ازهاري و سپس، در زمان بختيار، همچنان به روش قبلي خود ادامه داده و هنگام 

شود كه در  ن كشيده شدن مردم كمتر خبري از تظاهرات ديده ميدرج اخبار تظاهرات و به خو
كننده به مردم وجود داشته باشد و همچنين، كمتر عنوان و مطلبي در  آن نشاني از عناصر حمله

شود كه اشارة مستقيم به تيراندازي مأموران حكومت نظامي به سوي مردم  صفحة اول ديده مي
گرفت كه تظاهرات  اهرات بر حق مردم در حالي صورت ميگونه برخورد با تظ داشته باشد، اين

وابستگان رژيم، در حمايت از قانون اساسي مورد لطف مطبوعات قرار گرفتند و حتي تظاهرات 
  شد. ها، به تظاهرات وسيع تعبير مي اندك آن

  اسالمي انقالب برابر در سياسي هاي گروه نقش دادن نشان بزرگ. 2. 3. 8
در روزهاي قبل از پيروزي انقالب اسالمي حركت عظيم و ميليوني مردم ضد نظام پوسيدة سلطنتي 

هاي امام خود بودند و  ها و دستورالعمل اي تداوم داشت. مردم منتظر اعالميه سابقه صورت چشمگير و بي به
يكپارچه عمل  صورت متحد و به محض دريافت دستور از طرف رهبر، همة مردم در اقصي نقاط كشور به

هاي چپ كه هميشه داعية پيشگامي و  ويژه، گروه هاي سياسي مختلف و به كردند. در اين بين، گروه مي
پروراندند، براي اينكه در پيروزي انقالب  ها را داشتند و فكر رهبري نهضت را در سر مي پيشتازي توده

گري مردم انقالب اسالمي را بكنند،  و متولياسالمي خود را سهيم نشان بدهند و بعد بتوانند ادعاي قيموميت 
هاي اختصاصي كردند تا خود را در جامعه مطرح نمايند و بدين وسيله، سهمي  پيمايي شروع به برگزاري راه

). لذا هر روز مردم شاهد تظاهرات چند صد نفري 94: 1363در انقالب براي خود قائل شوند (روبين، 
تأسيس بودند. رژيم هم از اين موقعيت غافل نبود.  سازمان تازه گروهي تحت نام و شعار يك حزب يا 

اي كه جالب  ). ولي نكته1379: 59كرد (شيخ فرشي،  گونه مراسم مأمور مي افرادي را براي بر هم زدن اين
هاي رژيم بود. هركس با كمترين بينش  سازي ها در قبال اين صحنه گيري اين گروه توجه است، موضع
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كند بين  الحيل سعي مي ت در آن موقعيت حساس اين حدس را بزند كه رژيم با لطايفتوانس سياسي مي
  مردم جدايي اندازد و يا وانمود كند كه بين مردم اختالف وجود دارد.

  گيري نتيجه
  بردند:  مطبوعات تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي در دو حالت به سر مي

  . سانسور اخبار و اطالعات و جعل آن؛1
 مدت و يا درازمدت. تعطيلي و توقف كوتاه. 2

ها جزئي از اركان دولت بودند كه بنا به خواست و تمايل  گونه استنباط كرد كه آن توان اين مي
رسيدند و زماني كه كارشان رونق  دولت شاهنشاهي مدتي تعطيل و يا اينكه به آزادي مي

و شكوه خاندان پهلوي و كردند كه در جهت عظمت  گرفت، رويدادهايي را منعكس مي مي
دم ايران به رهبري كه اوج نهضت انقالبي مر 57و  56هاي  گرفت. سال يها صورت م اقدامات آن

ويژه دوره  امام خميني بود، مطبوعات كه پس از يك دوره تعطيلي، به آزادي رسيده بودند، به
اقدامات انقالبي و شريف امامي، ازهاري و بختيار در جعل حوادث و اخبار و منفي جلوه دادن 

تر  بزرگ كردن اهداف رژيم پهلوي كوشا شدند، نقش مطبوعات وابسته در اين برهه افزون
ها،  است. با تعطيلي مطبوعات در دورة ازهاري و با روي كار آمدن بختيار و با رونق كار انقالبي

در بحبوبة طور كلي  توان به تري نسبت به مردم ايفا كردند. اما مي مطبوعات نقش تهاجمي
 58تا انقالب اسالمي و حتي تا شهريور  57انقالب اسالمي و در فاصلة زماني شهريور 

  بندي كرد: مطبوعات ايران را در سه گروه تقسيم
. مطبوعات و نشريات وابسته به لژهاي ماسونري و فراماسونري هوادار سلطنت (اعم از 1

استثنا توسط برخي نمايندگان دومجلس سنا و ها) كه بدون  ها و ماهنامه نامه ها، هفته روزنامه
شدند و  ميشوراي ملي و كارگزاران وابسته به حزب رستاخيز و عناصر مرتبط با سلطه استعمار اداره 

ويژه جوانان از مسائل سياسي و تهي  هدفشان از ابتداي انتشار، دور نگه داشتن مردم، به
دامن زدن هرچه بيشتر به از خود  كردن آنان از ملكات فاضله انساني و در يك كالم،

و پس از  1332مرداد  28ويژه بعد از كودتاي  بيگانگي در ميان اقشار بالندة جامعة ايران به
مصور، سپيد و سياه، اطالعات بانوان، اميد  بود. نشرياتي همچون تهران 1342قيام خونبار 

پيغام امروز و آيندگان هم كه  هاي خبري، نظير كيهان، رستاخيز، اطالعات، ايران و... روزنامه
 گرفتند. هاي مختلف بودند، در اين دسته قرار مي معجوني از جريان

توان به  هاي سياسي چپ، از اين دسته از مطبوعات را مي . نشريات ارگان احزاب و گروه2
 چهار دسته تقسيم كرد:

م، آذرخش (ارگان الف. نشريات ماركسيستي متمايل به حزب تودة ايران، نظريه روزنامة مرد
آموزان دموكرات)، آرمان (ارگان دانشجويان دموكرات)، ماهنامه دنيا (نشرية  دانش
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تئوريك)... كه از آبشخور مسكو و حزب كونيست اتحاد جماهير شوروي سابق سيراب 
  شدند. مي

هاي ايران)،  هاي مائوئيست مانند نشريه حقيقت (ارگان مركزي اتحاديه كمونيست ب. چپ
(ارگان سازمان انقالبي)، طوفان (ارگان حزب كمونيست كارگران ايران) و... اين رنجبر 

  ها در آن بود. نشريات مائوئيسي ساخته و پرداختة محافل غرب و نفوذ ساواكي
هاي آمريكايي، نظير نشرية كارگر (ارگان حزب كارگران  نماهاي افراطي يا چپ ج. چپ

 در راه آزادي طبقة كارگر)، آزادي (ارگان جبهة سوسياليست)، پيكار (ارگان سازمان پيكار
هاي ايران، انديشه آزاد (ارگان كانون نويسندگان  نامه دموكراتيك ملي)، كتاب جمعه، هفته

ايران)، جمهوري و... كه عمدتاً اين دسته از نشريات پس از استقرار نظام جمهوري اسالمي 
  فعاليت خود را آغاز كردند.

هاي التقاطي مانند نشرية مجاهد و پيام خلق (ارگان سازمان مجاهدين  كد. نشريات ارگان گروه
خلق)، امت (ارگان جنبش مسلمانان مبارز)،آرمان مستضعفين (ارگان گروهك فرقان) كه 

هاي مذهبي  هنوز ماهيت واقعي خود را نشان نداده بودند. در بدنة اين نشريات، برخي طيف
ي امام خميني(ره) در صحنة سياسي جذب شده بودند، كه با الهام از حركت انقالب به رهبر

  به فعاليت مشغول بودند.
هاي ملي يا مذهبي مانند پيام جبهة ملي (ارگان جبهة ملي ايران)،  . جرايد و نشريات گروه3

). “جاما”نامة جنبش، آرمان ملت، مردم ايران (ارگان جنبش انقالبي مردم مسلمان ايران  هفته
است كه عناصر مذهبي اصيل و انقالبي در دوران اقتدار رژيم پهلوي  ذكر اين نكته ضروري

ها و  نامه توانستند مقاالت خود را در هفته ندرت مي عمدتاً اجازة انتشار نشريه نداشتند و به
كردند  صورت كتاب و اعالميه منتشر مي ها و عمدتاً به ها و ماهنامه ها و يا در گاهنامه روزنامه

  اجبار محدود به تبليغ مباحث ديني و عمدتاً غيرسياسي بود. اغلب و به كه اين نشريات هم

  منابع
 

 .1377محمدي و محمدابراهيم فتاحي، نشر ني،  احمد گل ة، ترجمايران بين دو انقالبآبراهاميان، يرواند. 

روند انقالب نگرشي بر نقش مطبوعات وابسته در اداره كل مطبوعات و نشريات وزارت فزهنگ و ارشاد اسالمي. 
 . 1361فجر انقالب اسالمي، جلد اول،  ة، زير نظر ستاد برگزاري مراسم دهاسالمي ايران

 .1377دكتر منوچهر شجاعي، مؤسسه خدمات فرهنگي رساء،  ة، ترجمدرون انقالب ايراناستمپل جان، دي. 

 ، شماره اول.وعات ايراننامه تاريخ مطب پژوهش، “مسائل مديريتي و آموزشي مطبوعات ايران”بديعي، مينو. 

 .1371، انتشارات بهجت، شناسنامه مطبوعات ايرانبرزين، مسعود. 

 .1377جمشيد شيرازي، فروزان،  ة، ترجمروشنفكران ايراني و غرببروجردي، مهرزاد. 

 .1378اول، ، سال اول، شماره پژوهشنامه متين، “گيري گفتمان انقالبي در ايران غيريت و هويت، شكل”تاجيك، محمدرضا. 
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 .1364حسن حبيبي، انتشارات قلم،  ة، ترجمهنر جنگتزو، سن. 

، نگاهي به عملكرد مطبوعات ماسوني در )1(مطبوعات و انقالب  17پنهان  ةنيمهاي مؤسسه كيهان.  دفتر پژوهش
 .1387انقالب اسالمي، چاپ سوم، 

 .1387انقالب اسالمي، چاپ دوم، مركز نشر اسناد  زندگينامه سياسي امام خميني(ره)،رجبي، محمدحسن. 

 .1363محمود مشرقي، انتشارات آشتياني،  ة، ترجمها در ايران جنگ قدرتروبين، باري. 

 .1372، انتشارات روزنه، اي بر انقالب اسالمي مقدمهزيباكالم، صادق. 

مركز اسناد انقالب ، انتشارات تحليلي بر نقش سياسي عالمان شيعه در پيدايش انقالب اسالميشيخ فرشي، فرهاد. 
 .1379اسالمي، 

 .1378انتشارات جاويدان، وزير ايران از مشيرالدوله تا بختيار،  نخستعاقلي، باقر. 

 .1365هاي آن، نشر كتاب،  عميدزنجاني، عباسعلي. انقالب اسالمي و ريشه

 ة، ترجمانقالب اسالميهاي پس از  مقاومت شكننده؛ تاريخ تحوالت اجتماعي ايران از صفويه تا سالفورن، جان. 
 .1389احمد تدين، انتشارات رساء، چاپ دهم، 

 .1377معصومي همداني، نشر هرمس، چاپ دوم،  ةترجم ايرانيان چه رؤيايي در سر دارند؟،فوكو، ميشل. 

 .1379ديده، نشر ني، چاپ دوم،  نيكو سرخوش و افشين جهان ة، ترجمروح ايران روح يك جهان بيفوكو، ميشل. 

 .1370، 5، ش روزنامه اطالعات، “نگار روزگار و روزنامه”اكبر.  كسمايي، علي

 .1371فريدون فاطمي، نشر مركز،  ة، ترجمسياست خارجي آمريكا و شاهكازيوروسكي، مارك جي. 

 .1358قاسم صفوي، سحاب كتاب،  ةترجم انقالب به نام خدا،كلر، بريروبالنشه، ايران، 

، انتشارات كيهان، سانسور و مميزي در عصر پهلوي ةسانسور؛ يادداشت يك خبرنگار دربارروايت اللهياري، احمد. 
 .1387چاپ دوم، 

 .1365ابوالحسن نجفي و رضا سيد حسيني، انتشارات خوارزمي،  ضد خاطرات،مالرو، آندرو. 

 .1360، اميركبير، تحليلي بر انقالب اسالميمحمدي، منوچهر. 

 .1375، 20، سال پنجم، ش فصلنامه مصباح، “ها و رويكردهاي مختلف مي، برداشتانقالب اسال”محمدي، يداهللا. 

 فصلنامه مصباح،، “بديل مبارزاتي امام خميني(ره) در مبارزه با رژيم سلطنتي پهلوي الگوهاي بي”محمدي، يداهللا. 
هاي دفاع  ار و نشر ارزش، بنياد حفظ آث1384نامه پايداري، مجموعه مقاالت اولين كنگره ادبيات پايداري، كرمان 

 .1387مقدس، 

اهللا مرادي،  در حجت ،“ساز امام خميني(ره) در توليد قدرت نرم انقالب اسالمي و نقش تاريخ”محمدي، يداهللا. 
 .1388، نشر ساقي، قدرت و جنگ نرم؛ از نظريه تا عمل

 .1361وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ، قم، دفتر انتشارات اسالمي تاريخ سياسي معاصر ايرانالدين.  مدني، جالل

 .1376، ح.ا. مهران، انتشارات اطالعات، سقوط شاههويدا، فريدون. 

 


