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  چکیده

ترین وسیلۀ  به عنوان مهممطبوعات ، نقش و اهمیت یتپس از استقرار نظام مشروط
 -تاریخی و رویکرد توصیفی پژوهش حاضر با روشدر . افزایش یافترتباط جمعی ا

وضعیت خواهد شد:  داده دوره، به این پرسشها پاسختحلیلی و با تکیه بر مطبوعات این
- 1326( اولمطبوعات و تعامل آنان با ارکان حکومت مشروطه در دورۀ مجلس

 را منعکسرویکردی اخبار و رویدادها ق) چگونه بود و مطبوعات چگونه و با چه 1324
مشروطه، آزادی مطبوعات در بیان جنبش ها، پس از پیروزی بر اساس یافته کردند؟ می

اخبار و رویدادها و رویکرد انتقادی آنان نسبت به اوضاع اجتماعی و سیاسی و به ویژه 
تندرویهایی مطبوعات گاه با  ۀنمود بیشتری یافت. رویکرد منتقدان رشد و ،نقد حاکمیت

 محمدعلیبه ویژه خیزهای فراوانی را در تعامل آنان با حکومت و و افتو  همراه بود
محدودیتهای فراوانی از سوی حکومت موجب در نهایت  و این موضوع،آورد  شاه پدید
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  مقدمه .1
است، چندان که مهم تاریخ معاصرایران  مراحل اساسی در تحوالتمه یکی از انتشار روزنا

اخیر ایران بدون در نظر گرفتن نقش مطبوعات، ناقص خواهد بود.  ۀتاریخ دو سد ۀمطالع
کشور  ۀهای اساسی در ادارلفهؤتعامل مطلوب در روابط بین نهادها و ارکان حکومتی از م

و مطبوعات یکی از ابزار اصلی در جهت  است و تحقق پیشرفت و رضایتمندی عمومی
مشروطه، مطبوعات به یکی از عناصر  جنبش. با پیروزی هستندبه این هدف  رسیدن

سازی و اصلی در تعامل حکومت با مردم تبدیل شدند و نقش مهمی در تصمیم
سیاستهای  ند. همچنینکرد راهبردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولتمردان ایفا

. هدف داشتاساسی در تعیین حدود اختیارات و کارکرد مطبوعات  ینقش حکومت،
مطبوعات سالهای  و رویدادهای مهم در تحلیل نحوۀ بازتاب اخبار، پژوهش حاضر

ق وچگونگی تعامل حکومت و نشریات این دوره با یکدیگراست. برای 1326- 1324
داده خواهد شد: پژوهش حاضر به این پرسشها پاسخ در دستیابی به اهداف مذکور 

-1324میان وضعیت مطبوعات و رویکرد آنان نسبت به مسائل مهم کشور در سالهای 
چگونه بود و همچنین در این دوره مطبوعات و ارکان مختلف حکومت مشروطه  ق1326

  (شاه، دولت، مجلس) چه تعامالتی با یکدیگر داشتند؟
 

  تحقیق ۀ. پیشین2
و کتابها و مقاالت را جلب کرده پژوهشگران  مقولۀ مطبوعات از جهات مختلفی توجه

به موضوع مهم توجه رغم پژوهشهای متنوع،  است. به تألیف شدهمتعددی در این باره 
و مجزا  مطبوعات با ارکان حکومت مشروطه، در قالب پژوهشی مستقل نحوۀ تعامل

 شدهاره اش به آنمغفول مانده و صرفا در خالل مباحث دیگر و به صورت کلی و پراکنده 
جراید و  تاریخ" این مآخذ اشاره کرد: توان به میدر این باب ترین کتابها  از مهم است.

  محیط ۀنوشت "تاریخ تحلیلی مطبوعات"صدرهاشمی،  محمد ۀنوشت "مجالت ایران
ادوارد براون،  از "تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دورۀ مشروطیت" طباطبایی،

، هر یک از .ل.رابینو. همچنینه ۀنوشت "ق1289 غاز تا سالهای ایران از آروزنامه"
نقش سیاسی " :مقاالتی چون ؛اند پژوهشگران به وجوه خاصی از مطبوعات پرداخته

راسخ، الهاف و کرامترامین رسول ۀنوشت "اجتماعی مطبوعات در انقالب مشروطیت
اول  ۀده ایران در کارکرد نخستین جراید تشکیالتی در شناسی ظهور و آسیب"
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روزنامۀ مجلس اولین روزنامۀ ملی "صادق زیباکالم و علیرضا باقری،  ۀنوشت "مشروطیت
مطبوعات نشان بوط به از غالمرضا فدایی. بررسی کتابها و مقاالت مر "دوران مشروطیت

مجلس  ۀچگونگی تعامل مطبوعات با حکومت مشروطه در دور بارۀتاکنون  دهد کهمی
، مطالب در این بابو  ق مستقل و مجزایی انجام نشدهق) تحقی1324- 1326( اول

است. با توجه به نقش و  پراکنده یا به صورت مروری کوتاه در پژوهشهای دیگر آمده
 مطبوعات در پیروزی و استقرار نظام مشروطه، این پرسش مطرحقابل توجه اهمیت 

مطبوعات چه  یافته، تازه تأسیسشود که در شرایط جدید و تحت حاکمیت نظام می
وضع و جایگاهی داشتند و تعامل آنان با ارکان حکومت اعم ازشاه و مجلس و دولت 

-با روش تاریخی و رویکرد توصیفیکوشش شده تا پژوهش حاضر در چگونه بود؟ 
  . داده شوداالت یاد شده پاسخ ؤهای این دوره به ستحلیلی و بر مبنای اسناد و روزنامه

  
  نون مطبوعات. مجلس اول و تدوین قا3

  تاریخ سیاسی ق1324الثانی  جمادی 14 /ش 1285مرداد 14فرمان مشروطه در  با صدور
نظام نامۀ انتخابات  ،اجتماعی ایران وارد مرحلۀ نوینی شد. اندکی بعد از صدور این فرمان -

  .کرد صادررا دستور برگزاری انتخابات دولت  ،و پس از امضای شاهگردید تدوین نیز 
ق/ 1324شعبان 18در روز  ملیشوراینخستین دورۀ مجلس گزاری انتخابات،با بر
 االسالم (ناظم شاه گشایش یافتمظفرالدین ۀدر عمارت گلستان با خطاب ش1285 مرداد

  ).644، 1 کرمانی، ج
ذیقعده  14 اساسی مشروطه در تاریخبالفاصله بعد از صدور فرمان مشروطه، قانون

(مجموعه مصوبات مجلس شورای ملی در  یب مجلس رسیداصل به تصو 51در  ق1324
اصل "های عصر مشروطیت نامهکه به بیان شب ؛ قانونی)35: 1323 تقنینیه، چهار دورۀ

» سایشآخیر مملکت و « و تصویب آن مایۀ بود» مقصود و مطلوب ایرانیان مظلوم
سیزدهم آن  قانون اساسی و به ویژه در اصل ). گرچه در55-58، 1کاشانی، ج(شریف

از حقوق فردی و اجتماعی و آزادی  روشنیتصویر  ،کلیاتی راجع به مطبوعات آمده بود
اصالح نواقص موجود در این قانون، برای  بنابراین،. از آن به دست نمی آمدمطبوعات 

میرزا بر تخت سلطنت، کمیسیونی در  شاه و جلوس محمدعلیمظفرالدینمرگ پس از 
ل گردید و طرح متمم قانون اساسی را تنظیم و برای تصویب ملی تشکی مجلس شورای

 شعبان 29 شورای ملی در پس از تصویب مجلس کرد. این طرحبه مجلس ارسال 
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 ،خاطرات زاده، (تقی شاه رسید و به مورد اجرا گذاشته شد محمدعلی ۀق به صح1325
متمم، در که  در حالی به میان آمده،از کلیات مسائل سخن قانون اساسی در ). 182

(احتشام شده بود حقوق مجلس و دولت و دربار و شاه و ملت و حدود آن مشخص 
  ).612، 1367 السلطنه،

 موضوع مطبوعات وآزادی و عدم ممیزی استخاص اصل بیستم متمم قانون اساسی 
توان  این اصل را می ).2، 17ش ،1325 شوال 11، 15 ، سالالمتینحبل؛ اساسیقانون(

آورد که گرچه در آن، مواردی چون آزادی قلم و زبان و ن مطبوعات به شماردومین قانو
مجازاتهایی که اهالی  حدود آزادی و قوانین یا شده بود،در نظر گرفته عقیده برای همگان 

باید  می بنابراین،بود و نشدند، مشخص  می قوانین مشمول آن ازصورت تخطی مطبوعات در
). 547- 553 (حقدار، شد می تدارک و تصویبوجود قوانینی در جهت اصالح نقایص م

ق قانون مطبوعات 1326 محرم 24گوهای بسیار، مجلس در تاریخ و  سرانجام پس از گفت
در این قانون،  .ماده 52شامل یک مقدمه و شش فصل و در مجموع ؛ تصویب رساند را به

ساله هر ایرانی سی و بهآمده مواردی چون تأسیس چاپخانه و چاپ و فروش کتاب و روزنامه 
داده شده است حق  ،که مرتکب جرم و جنایت نشده و مشهور به فسق و فساد عقیده نباشد

. همچنین مواردی چون کیفیت محاکمه و نحوۀ مجازات روزنامه منتشر کندروزنامه تا 
از انتقاد  در این قانون،است.  آمدهن وزارت معارف امورأماز طریق ها  و توقیف روزنامه نگاران

(قانون مطبوعات، مرکز پژوهشهای  شاه و نشر مطالب مخالف اسالم هم منع شده بود
که خواهان  را نگارانواکنش شماری از روزنامه اسالمی). تصویب این قانونشورایمجلس

   ادامۀ مقاله).نکـ : ( برانگیخت آزادی بیشتری بودند
  

   ق) 1324- 1327( اول مشروطه ۀروزنامه ها در دور رشد. 4
و استقرار نظام پارلمانی در ایران، آغازدورۀ جدیدی  خواهیپیروزی جنبش مشروطه

فضای باز  توجه بهمطبوعات با انتشار. در این دوره، ی استمطبوعاتهای  فعالیتبرای 
اغلب و چند روزنامه تنها . در زمان صدور فرمان مشروطه، رشد قابل توجه یافتسیاسی 
اندکی بعد و پس  .رسیدشهرستانها به چاپ می برخی ران وخبری و ادبی در ته با زمینۀ

ق بیش ازچهارماه 1324که تا پایان سال  در حالی ،ق)1324 از افتتاح مجلس (شعبان
بیش از برای انتشار بود،  هنوز مقرراتی برای چاپ و انتشار روزنامه وضع نشده و نمانده

به همان رسم و ترتیب دورۀ  غالباًگردید که صادر امتیازاین چهارماه  روزنامه در 20
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 . این نشریاتصورت گرفتصدور فرمان شاهی  و با موافقت وزیر انطباعات و استبدادی
 .ندکرداهمیت آن را برای ملت تشریح می و با شجاعت کامل از مشروطیت جوان دفاع

طلبی، اندیشه های نوین چون اصالحتأثیر آنها در نشر در مدتی بسیار کوتاه، 
  ). 21(کهن، در میان تودۀ مردم آشکار شد خواهی خواهی، آزادمنشی و ترقی تعدال

در ابتدای این سال و در زمان  است:ق نقطۀ عطفی در تاریخ مطبوعات 1325 سال
نصرهللا مشیرالدوله، وزارت انطباعات  مشروطه به ریاست میرزا ۀتشکیل نخستین کابین

). 485، 2ج (پروین، دشم و معارف محول منحل و وظایف و اختیارات آن به وزارت علو
نگاران بیشتر روزنامه ها و آزادیانتشار روزنامه افزایشموجب انحالل وزارت انطباعات 

د. از گردیتر مطالب در جهت روشنگری و افزایش سطح آگاهیهای مردم دربیان آزادانه
بینش  ءارتقا ش برایکوشگیری از فضای تازه، نگاران آزادیخواه با بهرهاین پس، روزنامه

 یوسیع تر در سطحو  ندداد را افزایشجنبش مردم و دستیابی به اهداف  ۀسیاسی تود
اوج  ۀق را نقط1325براون سال  اخبار و مطالب گوناگون پرداختند. ادواردبه انتشار 

عدد ذکر  84های منتشر شده دراین سال را روزنامه شمارفعالیت روزنامه ها دانسته و 
 77به ها روزنامه، شمار محیط طباطباییبه نوشتۀ ). 161، 2ج (براون، ستاکرده
 کردندها فعالیت می روزنامه در تهران و بقیه در شهرستان 48 رسید و از این میزان، می

به میزان  های فعال در تهرانروزنامهشمار ق از 1325تا پایان سال  ).133 (طباطبایی،
روزنامه نیز  میزانتقریبا همین  .یافتروزنامه تنزل  20شد و به  قابل توجهی کاسته

  ).20، 1، ش2، سوطنندای( درسایر شهرها فعال بودند
مطبوعاتی و سیاسی بسیاری از  ۀتجرباینکه افزایش ناگهانی مطبوعات با توجه به 

داشت. ناشران هایی در پیشفتگیچندان عمیق نبود، آدست اندرکاران این مطبوعات، 
 شور ووجود ها با کردند. اغلب این روزنامهدنبال می راها اهداف مختلفی این روزنامه

درست مشروطه و  ا و مفهومناآگاهی از اوضاع جهان و از معنسبب  اشتیاق بسیار، به
آزادی و نداشتن راهنمایان و آموزگاران آشنا به زندگانی اجتماعی و اصول کشورداری، 

یک مشروطه و آزادی و قانون را به معیار  هر د ودر کار خود درمانده و سرگردان بودن
 پور،سنجیدند (آرین خویش و به میزان اطالعاتی که از پیش داشتند می ۀذوق و سلیق

دانستند چه ها حتی نمیکسروی برخی از نویسندگان این روزنامه ۀ). به نوشت24، 2ج
حاکی  و از تناقضه آکندهای برخی از آنان نوشته ).274 خواهند بنویسند (کسروی، می
 ۀهای روزنامعنوان مثال، در یکی از شماره به از مفهوم مشروطه بود.اندک شناخت از 
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حکومت ایران همواره از زمان کیومرث تا به حال مشروطه «مجلس چنین آمده است: 
های فلسفی مشروطه را خواست با دلیلمی« ). یکی4، 65ش ،1324، مجلس( »استبوده

شعرهای مثنوی و قرآن و  های صوفیان وکرد با گفتهمی یگری سعیروشن گرداند د
حدیث مشروطه را دستگاهی اسالمی معرفی کند. در واقع به جای شناخت آن 

کوشیدند که مشروطه را از معنای درست خود بیرون آورده و هرکس بدلخواه معنای  می
میکوشیدند آن را پیرو بجای آنکه پیروی از آیین مشروطه کنند  دیگری به آن دهند...

شماری ). در این میان 274-275 کسروی،» (ر و شیوه زندگانی خود گردانندرفتا
در جهت نیات و اندیشه های آنها مطالب شد که  می یافت های پرمغز و پرمایهروزنامه

طلبی و ها عالوه بر مشروطه. این دسته از روزنامهبودملت ایران  ۀآزادیخواهان
و آشکارا از حقوق درج ائل اجتماعی و اقتصادی را نیز در صفحات خود آزادیخواهی، مس

از  ).21 پارسا بناب،( کردندمردم در مقابل هیئت حاکمه و دیگر زورمندان دفاع می
و مساوات و  المتینالقدس، صوراسرافیل و حبلوطن، تمدن، روحتوان به ندایمی هجمل
المتین از صوراسرافیل و مساوات و حبل ۀنامروز 3. در میان آنها شمال اشاره کردنسیم

در نخستین شمارۀ  ند.شتداباالتری قرار ۀدر درج ،نظر تأثیر در تحول افکار و اوضاع
 حمایت از مجلس اهداف از تأسیس این روزنامه را، گردانندگان، صور اسرافیل ۀروزنام
 و مساوات برشمرده یان و ضعفا و فقرا و مظلومین و حریتیملی و معاونت روستا شورای
  ). 1 ،1، شماره1325، صوراسرافیلاست (

بیش از چند هفته یا چند  ها در این دوره، اغلب آنهابا وجود رشد روزافزون روزنامه
: 1، ش1326، وطنندای( شماره و حتی گاهی یک شماره دوام نیاورده و تعطیل شدند

دامنۀ نفوذ و  بارۀباید درها در این دوره، نرشد و گسترش روزنامهبا وجود ). 20
و بیسواد بودند طیف وسیعی از مردم  :تأثیرگذاری آنان در تحوالت این دوره اغراق کرد

دامنۀ تأثیرگذاری  ،عوامل ، آسان نبود. این قبیلگرانیسبب ها به به روزنامهدسترسی 
وجود  مستلزم به صورت گسترده، تأثیرگذاریکرد.  محدود میاین دوره  را در روزنامه ها

ها را به اطالع مردم خواه بود تا محتوای این روزنامهنخبگانی باسواد و منتقد و تحول
های این دوره، اغلب طیف معدودی از نخبگان و عالمان روزنامه ،ترتیببدین .برسانند

از طریق این طیفها و در  غالباًها با مردم  پیوند روزنامه کرد و مشغول میمذهبی را 
باز عصر مظفری و رواج  در فضای نیمه شد.ای و غیرمستقیم انجام می هفرایندی واسط

هم به صورت ها  خوانان افزود و شمار نشریهبر شمار روزنامه های نوین، مدرسه
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. ادوارد براون اثربخشی مطبوعات در آستانۀ مشروطیت را به افزایش یافتچشمگیری 
است. به نوشتۀ وزنامه را فراگیر دانسته عنوان معیار بیداری ایرانیان برشمرده و خواندن ر

گوی سیاسی و وهای شاهنامه، به گفت جای تکرار قصهها بهخانهمردم در قهوه او،
چاپ زبان  روزنامه های فارسیاز آن ). بیشترین تأثیر 143(براون،  اجتماعی مشغولند

بیشتری وارد  شاه با آزادی در دورۀ مظفرالدین . این قیبل نشریاتبود از کشور خارج
  . شدندکشور می

  
  و مطبوعات  . تعامل مجلس اول5

مشروطه، تأسیس روزنامۀ  یکی از اولین اقدامات آزادیخواهان پس از استقرار نظام
 . در این روزنامه کوششروزنامه نگاری آزاد و مسئوالنه بود در جهت تحقق "مجلس"

خبار و مذاکرات مجلس به اطالع و ا باشدارتباط مجلس ملی نوپا با مردم برقرار  شد می
  محمدطباطبایی مدیرمسئول این روزنامه، فرزند سید محمدصادق عموم برسد. میرزا

سسین و پیشقدمان مشروطیت بود و همین مزیت سبب گردید که ؤطباطبایی از م
و  بود از تفتیش و نظارت دولت معاف را روزنامۀ آزاد بخوانند؛ به ویژه کهمجلس  ۀروزنام
، 1ج (صدرهاشمی، دکننوی جلوگیری  ۀیان نتوانستند از دادن این عنوان به روزنامدربار

مجلس اولین روزنامه ای بود که هیچ گاه برای روزنامۀ ). 94، 1ج بادی،آ؛ دولت 16
در انتشار روزنامۀ مجلس  .)45بازبینی و بازرسی به وزارت انطباعات نرفت (میرزا صالح، 

. این تأثیر تمام داشتملی حث و مذاکرات مجلس شورایبه مبانسبت افکارعمومی جلب 
ارتباط نمایندگان و مردم بود و نمایندگان نیز با آگاهی از اهمیت انتشار  ۀروزنامه وسیل

ملی به نفع خود و موکالن  شورای مجلس، از تریبون مجلس ۀروزناماز طریق افکار خود 
  کردند. تبلیغ استفاده میبرای  یشخو

اخبار و تصمیمات ، المتین نیزهای دیگری چون حبلمجلس، روزنامه زنامۀعالوه بررو
این روزنامه در برخورد با اختالفات و تفاوت  .کردند را منعکس میملی شورایمجلس

، آنان را به دوری از عداوت و دشمنی وحفظ الیق نمایندگان در موضوعات مختلفس
 رمضان17، المتینحبل( خواندمیفرا تامین مصالح مملکتاتحاد و یکپارچگی در جهت 

  ). 3، 104، ش1324
نمایندگان مجلس با افکار به ویژه بخشی و آشنایی هر چه بیشتر مردم و آگاهی

های این دوره بود. مدبرالممالک هرندی مترقی و آزادیخواهانه از اهداف اساسی روزنامه
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انتشار  یی آشنایی داشت،مدیر روزنامۀ تمدن که با نظامهای پارلمانی کشورهای اروپا
کراسی به منظورجلب نظر و توجه اعضای ودر جهت معرفی مشروطه و دم را مقاالتی
). دفاع از مجلس در مقابل 63قرار داد (کهن،  ملی در دستور کار خود شورایمجلس
های آزادیخواه در بود. روزنامه های این دورههای مخالفان، از دیگراقدامات روزنامههجمه

بل درباریان و شخصیتهای صاحب نفوذ مخالف مشروطه به دفاع از مجلس و نهادهای مقا
مخالفان مبنی بر اینکه  صوراسرافیل ادعاهایدر روزنامۀ پرداختند.  مشروطیت می

ن و ااز مظلوم و بلکه حفظ دین و دفاع شدهرد است مذهب ضد دین و  ضدمشروطیت 
، 3، ش1325 ،صوراسرافیل( ن دانسته استآزادی قلم و افکار و اقوال را جزو وظایف آ

روزنامه تمدن نیز ضمن دفاع ازحکومت پارلمانی، در جهت تقویت جایگاه در  ).2-1
. مقاالتی درج شده استترین ارکان حکومت مشروطه  مجلس به عنوان یکی از اصلی

 که از شرکت در هدوم به سرزنش درباریانی پرداخت ۀاین روزنامه در شمارمقاله نویس 
 جهت که چرا در سخت نکوهیده انتخابات مجلس طفره رفته بودند و آنها را از این جهت

برای راحت نفوس و امنیت بالد و رفع « نمی کوشند، زیرا که مجلستقویت مجلس ملی 
). 1، 2، ش1324ذی الحجه24، تمدن( »است ایران و ایرانیان .. مفاسد... و اصالح امور ...

ن در دفاع از مطبوعات و مجلس و به ویژه روشن ساختن افکار المتیحبلنویسندۀ نگاه 
جالب و درخور  دادند، می عمومی نسبت به خرافاتی که عوامل استبداد به مجلس نسبت

در اشاره به برخی خرافات و این روزنامه، نویسنده های توجه است. در یکی از شماره
مسک به مشاهده ستارۀ دنباله آن با ت وستمجلس و نح بارۀشایعات رایج میان مردم در

  نوشته کردند، می ن و عوامل استبداد القاادار یا بروز بیماری و غیره که برخی متحجر
بارالها نابود و معذب فرما کسانی را که ماها را تا به این درجه، نادان و جاهل « :است

  ). 3، 104، ش1324رمضان17، المتینحبل» (اند....خواسته
 ویژه مجلس را دلیلی بر مشارکت  ه، نظام نوبنیاد مشروطه و بهمطبوعات این دور

روزنامه صوراسرافیل موافقت و همراهی نویسندۀ دانستند. مردم در امور جامعه می
کرد در مواقعی  می دانست و توصیه می عمومی با رای و نظر مجلس شورای ملی را الزم

هدف بزرگی در پیش قانون صالح عمومی و در چارچوب  در جهتکه دولت و پارلمان 
 های مالی یا جانی، موافقت و همراهی خود را نشان دهندمردم با کمک گیرند،می

، صبح صادق ۀروزنامای در  نویسنده). 3: 31، شماره1326جمادی االول11، صوراسرافیل(
، مجلس را اسباب ترقی و پیشرفت دانست و نمایندگان »بشارت«ای با عنوان در مقاله
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 ،1325شعبان 20، صبح صادق(کرد دولت را به مذاکره و رفع اختالفات دعوت مجلس و 
  ). 1، 140ش

درمبارزه با فساد مجلس  از نقشدر آن روزنامۀ دیگری است که » زیبا و زشت«
الممالک و در سال این روزنامه که به مدیریت فتحدر شمارۀ دوم  است.ستایش شده 

و نقش  همشروطه و ارکان آن پرداخت یازات نظامبه امتنویسنده شد، ق منتشر می1325
). 7، 2، شماره1325، زشت و زیبا(کرده است  در جلوگیری از فساد تحسینرا مجلس 
برکنار نگاه نداشت؛ نگاه انتقادآمیز نمایندگان را از مطبوعات از مجلس، های  ستایش

واهان خ کردند و پرسش می برخی از تصمیمات مجلسیاندر باب  چندان که گاه
نواقص « ای با عنوانالمتین در مقالهروزنامۀ حبلنویسندۀ  :شدندپاسخگویی آنها می

 اندنوشت که استبداد را از ارگ دولتی برداشته و در عمارت بهارستان آورده» پارلمان
نمایندگان  ندای وطن، بهنگار  ). روزنامه2: 143ق، شماره1325، المتینروزنامه حبل(

مداخالت دولتهای روس و انگلیس در ایران هشدارداده و باب در ملی شورایمجلس
ندای (است  خواهان هوشیاری نمایندگان در جلوگیری از نفوذ بیگانگان در کشور شده

  ).8، 1324القعده ذی11، پنج شنبه وطن
نمایندگان مجلس، با تسلیم در برابر  ها، برخی ازدر واکنش به مطالب روزنامه

های دولتیان به منظور کنترل مطبوعات، خواهان اعمال محدودیتفشارهای دربار و 
 .ندکرد میرا منتشر » اسرار مگو« هایی بودند که اخبار یا به اصطالحبیشتر بر روزنامه

ملی، تنها خاصیت مطبوعات را ایجاد شورایالدوله، وزیر علوم و رئیس مجلسصنیع
، فرمان توقیف »تمام ممالک مقدس استشاه در «دانست و با این استدالل که می »نقار«

 شدهمطالبی درانتقاد از شاه منتشر را صادر کرد، زیرا در این روزنامه  القدسروح ۀروزنام
روزنامه  ، نویسندۀ). در واکنش374، 1325(مذاکرات مجلس شورای ملی دوره اول،  بود
وطه متهم کرد و اسرافیل برخی از نمایندگان مجلس را به همدستی با مخالفان مشرصور

و  ندنکردنوشت که ایرانیان در زمان انتخابات نمایندگان مجلس، چشمان خود را باز
 را خوردند» اسب و کالسکه عمامه، بلندی ریش، زیادیگردن، بزرگیکلفتی«فریب 

 ).7- 22،8، ش1325 ،صوراسرافیل(
. گرفتباال میان نمایندگان مجلس ات اختالف ،در زمان تدوین قانون مطبوعات

قانون مطبوعات را از روی  ،خودشۀ به نوشت ،علوم وقت وزیر ،هدایتۀ مخبرالسلطن
از خاطرات  یاما تصویب نشد. همودر جای دیگر ،به مجلس برد و قانون فرانسه نوشت
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روزنامجات باغراض گوناگون آبرو برای کسی باقی نگذاردند، اگر : «است نوشتهخود 
لهجه زشت و ظهور دمهای  دادند می وع مقاله قراراحیانا حقیقتی یا دردی را موض

 »گویند نبود از زبان کی سخن می برد، معلوم می را از بین خروس اصل منظور
نمایندگان به منظور اعمال  سرانجام ).151-152، خاطرات و خطرات(مخبرالسلطنه، 

ین قانون نیز ها، قانون مطبوعات را تصویب کردند. تصویب اوزنامهرنفوذ و کنترل بیشتر 
نویسنده ای در مطبوعات نیفتاد و اعتراض آنان را برانگیخت. اهالی چندان خوشایند 

، 1326االولربیع18، معارف( این قانون را به باد انتقاد گرفت ،معارف ۀنشریای در  مقاله
 ۀهای درباری دورروزنامه ،ویژهای به صورت  هشماردر مساوات  ۀروزنامدر ). 7، 12ش

قانون جدید را نوعی بازگشت به شرایط سرکوب نویسنده،  معرفی شد وشاه ینناصرالد
 ۀروزناممقاله نویس  ).2، 19 ش ق،1326 ربیع االول 3، مساوات( آن دوران دانست

نویسندۀ  .خواندبرای محدود کردن هرچه بیشتر مطبوعات  کوششیصوراسرافیل آن را 
تصویب قانون مطبوعات در مجلس پرسیده  دربارۀای،  المتین نیز در مقالهحبل ۀروزنام
» آیا جای این حرفها در مجلس مقدس شوراست؟ آیا این کار تکلیف وکالست؟«: بود

مطبوعات، با تاخیر و فقط چهار ماه پیش  . تدوین قانون)3، 59، ش 1326 المتین،حبل(
رای از به توپ بستن مجلس و در حالی انجام پذیرفت که دربار و مستبدین خود را ب

کردند و همین شرایط موجب کوبیدن مجلس آماده میخواهان و درهمسرکوب مشروطه
کار تضعیف موقعیت آزادیخواهان در تدوین مفاد این قانون در مقابل آرای جناح محافظه

  و مالک و معیاری برای تحدید آزادی قلم و بیان گردید. 
سیار در راه خلق مشروطیت و و موانع ب "سنگین العاده های فوق برنامه"مجلس اول 

). این مجلس مصوبات و 8، خاطراتزاده، کردن جامعه در پیش داشت (تقیقانونمند
های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی گیریهای مختلفی را در زمینهتصمیم

ۀ رسانید و کوشید با تصویب این قوانین بخشی از انتظارات را جام جامعه به تصویب
بیان  اند. مطبوعات این دوره عالوه بر انعکاس این تصمیمات، به ابرازنظر وبپوش عمل 

پرداختند. برای بررسی بیشتر تعامل مجلس و مواضع خود در قبال آنها نیز می
و نحوۀ  اشاره ترین اقدامات مجلس است به اختصار به برخی از مهممطبوعات، الزم

  یم.کنانعکاس آن در مطبوعات این دوره را بررسی 
  

  مطبوعات و استقراض خارجی - 5
  مشروطه و در همان اولین روزهای تشکیل مجلسجنبش اندکی پس از پیروزی 
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توانی در پرداخت نااول، مشیرالدوله صدراعظم وقت با توجه به مشکالت مالی دولت و 
مخبرالسلطنه  ،برآمد. به همین منظور خارجیدولت های معوقات، درصدد دریافت وام از 

  هیئت دولت درصدد برآمد با مجلس ۀایندگی از مشیرالدوله و به عنوان نمایندبه نم
ق درخواست وام به مبلغ 1324رمضان  22 ۀجلس د. درکنملی در این زمینه مذاکره 

پرداخت حقوق سفرا، نیروی نظامی و برای بیست کرورتومان از انگلیس و روس 
ها در مقابل پرداخت این وام روسهای دربار از سوی دولت در مجلس مطرح شد.  هزینه

ها نیزخواهان  انگلیسی داشتند و می انند گذشته، گمرکات شمال را برای خود نگهم
). واکنشهای نمایندگان در 176-177، 1ج (کسروی، درآمد تلگرافخانه و پستخانه بودند

داشتند، توافق از شاهزادگان بودند با اخذ وام  غالباگروهی که  :متفاوت بود موضوعاین 
و آن را به  ندوام از هر کشور خارجی مخالف بودتقاضای اما گروهی دیگر از نمایندگان با 

التجار از نمایندگان ). معین1، 18ق، ش1324،ملی ۀجرید( دانستندزیان کشور می
 دانستبیگانگان می در برابردریافت این وام را به معنای تسلیم کشور  ،مخالف استقراض

). در واکنش به طرح استقراض خارجی، برخی از نویسندگان 228(میرزاصالح، 
مقاله نویس مخالفت علنی خود را با چنین قراردادی به وضوح بیان کردند.  مطبوعات،

داد و در مقاله ای زیر طرح استقراض واکنش تندی نشاندر برابر روح القدس  روزنامۀ
الوزراء و دولتمردان، به یسئنسبت به خیانتهای ر» خطاب به مستبدین« عنوان

ی مخالفت أبا ر ). سرانجام2، 2، ش1325، روح القدس( شاه هشدار دادمحمدعلی
ارگان  ،ملی روزنامۀ جریدۀنویسندۀ این طرح عملی نشد.  ،اکثریت نمایندگان مجلس

، ملی تبریز ۀجرید( دکراز رد این الیحه در مجلس ابراز خوشحالی  ،انجمن ملی تبریز
که دولتهای روس و انگلیس  درباریان و ر این باورب ،). این رویداد1، 13، ش1324

دانستند،  می را هیجانی و زودگذر خواهان استعماری مشروطهاستبداد و ضداحساسات ضد
  خط بطالن کشید و بر ارج و قرب مجلس در اذهان عموم افزود.

  
  سیس بانک ملیأ. مطبوعات و کوشش برای ت2-5

در جهت رفع مشکالت مالی  دولت و ۀو وضعیت مالی آشفت تهیۀ با توجه به خزان
ق در  1324 شوال 12ملی از طریق فروش سهام به مردم در  سیس بانکأکشور، طرح ت

ایران از طرف مجلس منتشر شد.  ملی سپس اعالن بانک ،)180 مجلس مطرح (کسروی،
ملی  سیس بانکأاز ت برخی نشریات کشور به دفاعنویسندگان همزمان با این اقدام، 
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پرداخته و با بیان مضرات و مشکالتی که بانکهای شاهنشاهی و استقراضی تا آن هنگام 
بودند، مجلس، دولت و مردم کشور را به همکاری و مشارکت  برای کشور ایجاد کرده

المتین سرآمد این دسته از خواندند. روزنامۀ حبل سیس بانک ملی فراأجدی برای ت
، 1325شعبان  8، سه شنبه  29،3ش،1325الثانی ربیع 15، المتینحبل( دمطبوعات بو
  ).1325 شعبان 7، دوشنبه117ش و سال اول،1325 شعبان12، شنبه121سال اول، ش
روزنامۀ انجمن تبریز تأسیس بانک ملی را عامل پیشرفت و توسعه اقتصادی نویسندۀ 

 ق،1324، تبریزروزنامۀ انجمن( دانست و مالی و راهی در جهت کاهش نفوذ بیگانگان می
وطن نیز بارها با روزنامۀ ندایمقاله نویس ). 3، 38، ش2ص ،67؛ ش1، ص63شماره 

از ، به ویژه انتشار مطالبی در لزوم تأسیس بانک ملی و حمایت عمومی از این بانک
در این بانک قصد نداشتند ولی به دالیلی  ،کسانی که دارای ثروت و مکنت عمده بودند

، 15، سال اول، شماره وطنندای( انتقاد کردگذاری کنند،  سرمایهدیدالتأسیس ج
های (مساوات) نیز در شماره شیرازی محمدرضا). سید3، ص1325 محرم 24شنبه

دولتمردان و درباریان مخالف از و  برخاستبه دفاع از تأسیس بانک صبح نامه مختلف 
نویسندۀ ). 2، 16، ش1324شوال  24، نامه بحص(سخت انتقاد کرد تأسیس بانک 

از صفوف زنان و مردان کارتونی روزنامۀ کشکول نیز به انحاء مختلف و از جمله با چاپ 
ق، 1325، صفر1، شمارهکشکولاز تأسیس بانک حمایت کرد ( ،درصف خرید سهام بانک

تأسیس بانک ملی با طرح گرفته، به دالیل مختلف  های صورت ). با تمام کوشش4
توان به نقش مخرب بانکهای  ثر در این زمینه میؤهمراه نشد. از عوامل مموفقیت 

بانک ملی، دو  ۀشاهنشاهی و استقراضی اشاره کرد. مدت کوتاهی پس از انتشار نظامنام
مراتب اعتراض خود را نسبت به مفاد آن اعالم کردند و تمام کوشش خود را مذکور بانک 

به در جهت جلوگیری از تحقق این طرح ملی  دادن دولت و مجلسبرای تحت فشار قرار
المتین، اخبار هایی چون حبلروزنامهنویسندگان  ).138- 139(حسن معاصر، کار بردند 

 در جهت جلوگیری از تأسیس بانک ملی و نیز واداررا اقدامات دولتهای روس و انگلیس 
های این دوره مهکردن دولت ایران به اخذ وام از بانکهای آن دو کشور در صفحات روزنا

  )2-3، 1325شوال23، شنبه 4؛1، سال اول، ش المتینحبل( کردند منعکس
  

  م1907. مطبوعات و قرارداد5- 3
با ظهور دولت نیرومند آلمان و  ،دولتهای روسیه و انگلیس در ایرانمیان رقابت دیرینه 
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 وروس و انگلیس موجب همدستی و اتحاد موقت  ،احساس خطر از جانب این کشور
تحت ش) و تقسیم ایران به مناطق 1286/ م1907بستن پیمانی میان آن دو در سال 

 را و مخالفت ایرانیان نفوذ این دو کشورگردید. انتشار خبر انعقاد این قرارداد، اعتراض
گونه مشروعیتی در ایجاد تعهد گان مجلس این قرارداد را فاقد هربرانگیخت. نمایند

اعطای هرگونه امتیازی به دولتهای خارجی را صرفا حق  قانونی برای ایران دانستند و
مطبوعات نیز در واکنش به انعقاد این اهالی ). 458-464 ملت ایران برشمردند (کسروی،

 ند.کردمخالفت خود را نسبت به آن ابراز  ،زیانهای آن ۀبا درج مطالبی دربار ،پیمان
از انعقاد چنین پیمانی، افکار  ،رسانی ها کوشیدند ضمن اطالعاین روزنامهنویسندگان 

المتین در این زمینه روزنامۀ حبلنویسندگان  :عمومی را از عواقب زیانبار آن آگاه کنند
کوشیدند های مختلف، با درج مطالبی، ها ربوده و در شمارهروزنامه ۀگوی سبقت از بقی

، این روزنامه 113 ۀ. در شمارافزایش دهندنسبت به زیانهای این قرارداد را آگاهی مردم 
رسما به تمام دول اطالع بدهند که بدون اطالع ما «بود تا  از دولت خواسته نویسنده

سپس نویسنده ». و عاطل است هرگونه معاهده بسته شود از درجه اعتبار و صحت ساقط
نفوذ روسیه  ۀپردازد و از تقسیم ایران به دو منطق می م1907به ذکر محتوای پیمان 

ه کند و نسبت به خطر این قرارداد و ب می تان و یک منطقه بیطرف یادتزاری و انگلس
 ).2، 114، شحبل المتین( دهدویژه برباد رفتن استقالل ایران هشدار می

دخالت  ،»ایران مال ایرانیان است«تمدن نیز در سرمقاله با عنوان  روزنامۀنویسندۀ 
 مخالفت کردسخت ت و با آن تزاری و انگلستان را در امور ایران مردود دانس ۀروسی

تزلزل ارکان موجب ). همچنین در مقالۀ دیگری، این معاهده 3، 14، ش1324، تمدن(
، گرچه به استآن را ظلم در حق ایرانیان خواندهنویسنده و شده  استقالل ایران دانسته

، تمدن( شد و به غیر واگذار نخواهدشود  می با هشیاری ملت، خاک ایران حفظ نظر او،
را این قرارداد مجلس،  ). روزنامۀ مساوات نیز ضمن بیان مخالفت102، 39س اول، ش

به مثابه یک نان قندی ایران را بین روس و «به تعبیر این روزنامه محکوم کرد، زیرا 
نویسندۀ ). 7 ،10، شماره1325 الحجه ذی 21، مساوات» (است انگلیس تقسیم کرده

کرده و نتایج آن را منسوب  غفلت و رخوتو صفت ددولتمردان را به  ،کشکول روزنامۀ
 رغم علی ).2، 25 ، شماره1325شوال  9، کشکول( استدانسته برای ایران زیان بار 

اعتنائی روس و انگلیس به  بیهای این قرارداد و زیان بابهشدارهای مطبوعات در 
س و انگلیس در وربلکه  ،نه تنها این قرارداد لغو نشد، استقالل و حاکمیت ملی ایران

  ).132(حائری، آن را دست آویز اشغال ایران قرار دادند اول  جهانی جنگ
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   ها و دولت روزنامه .6
آمده پس از مشروطیت، عالوه برشاه و های به دستمطبوعات این دوره به پشتوانۀ آزادی

پروایی  ه و بیدادند. مطالب روشنگرانمجلس و دولت را نیز آماج انتقادات خود قرار ،درباریان
و تندرویهای برخی دیگر موجب نارضایتی دولتیان و درباریان و  اهالی مطبوعاتبرخی از 
در مقاالت . آورد پیها را درقدرت شد و شکایت آنان از مندرجات این روزنامه سایر ارباب

تقاد ان برخی از دولتمردان و شاهاز و غالبا لحن تندی داشت هایی چون صوراسرافیل روزنامه
وزیرمعارف، با ارسال  ،هدایت ۀمخبرالسلطن ،صوراسرافیلاول  ۀ. بعد از انتشار شمارشد می
خواند. این اولین فرابازپرسی و استنطاق  برایای، میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل را  نامه

  ).151زاده،  قاضی( نگاران بودواکنش رسمی دولت مشروطه در برابر روزنامه
رغم تصریح  ملی، علی شورای وعات، در ابتدای تشکیل مجلسبر مبنای گزارش مطب

پاسخگویی وزیران و  مسئولیت دولت در برابر مجلس و در بابقانون اساسی  42اصل 
 ،گزارش از انجام مسئولیتهای محوله به مجلس، نه تنها مشیرالدوله ۀالزام آنان در ارائ

جدی نگرفته بودند.  چندانا و پاسخگویی ردر مجلس بلکه وزرای کابینه نیز، حضور 
در آنان،  یئاعتنابیو فراخوان به وزیران کابینه اعالم بار بعد از چند، نمایندگان مجلس

ند که خواندیرمسئول و کارشکن و متقلب غق، وزرای کابینه را 1324ذی الحجه 7 ۀجلس
- گانضمن بیان این رویدادها از تصمیم نمایند هاصدد اغفال شاه هستند. روزنامهدر

همراهی با درالزام وزیران برای مجلس برای استحضار شاه از وضع موجود و اقداماتی 
ۀ نوشت ). به3، 32، شماره1324؛ مجلس، 2، 15، ش1325، کشکولدادند (مجلس خبر

وکالی مجلس چون از پاسخگویی و عزل و نصب وزیران  ،کشکول نویسندۀ روزنامۀ
شاه خواستند. شاه این درخواست را ز محمدعلییوس شدند، انفصال آنها را اأکابینه م

ه خواند» کوته نظران«نپذیرفت و این موضوع در نظر برخی افراد که این روزنامه آنها را 
مقاله نویس ). 3، همان،کشکول( گردید خواری و خفت و ضعف مجلس تلقی ،است

صی به شخقت جهت که بدون استحقاق و لیا القدس، وزرای دولت را از اینروزنامۀ روح
رسیده و به غصب حقوق مردم و غارت سرزمین مشغولند، مذمت و وزارت مسند 

، المتینروزنامۀ حبلدر ). 10،1، شماره 1325رمضان 6، القدسروح(کرده است نکوهش 
و ادارات دولتی و اهمال و ها  رتخانهها در وزا ناهماهنگی نظمی و بیاز  ای، ضمن مقاله

نویسنده، و  شدهوزرا انتقاد  کرد شایسته و درخور مقام ریاستعمل سستی مشیرالدوله در
ملی برشمرده است  شورای کارایی مجلسنا ها را عامل اصلی در کاریاین اهمال
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در موارد نویسندۀ مقاله،  ،اسرافیل نیزصوردر  ).1، 30، شماره1325 ، صفرالمتین حبل(
پیش از  ۀدور همچونولت را زیران دومتعدد به عملکرد دولتمردان خرده گرفته و 

). 8، 11ق، ش1325، صوراسرافیل( دانسته استمشروطه، بی تخصص و ناکارآمد 
دولت مشروطه و  درمردم  ۀروشهای عصر استبداد در برخورد با تودادامۀ همچنین از 

رواج رشوه برای سپردن و گرفتن مقام و منصب و حکومتهای محلی در بین دولتمردان 
  ).7، 17مان، ش(ه داده استخبر 
  

  . مطبوعات و سلطنت7
ماه برابر با  دی 28 شاه درمحمدعلی ق،1324ۀ قعد ذی پس از مرگ مظفرالدین شاه در

نگاران تاجگذاری بدون دعوت از نمایندگان مجلس و روزنامه ق) و1324 حجه ذی 4
 23کرد. دوران سلطنت او نزدیک به یکسال و شش ماه بعد با به توپ بستن مجلس در 

یت به مشروطنشان داد که ق به پایان رسید. وی از همان ابتدا 1326 جمادی االول
 العنانیمطلق قادر نبود زیر بار قانون برود،«مخبرالسلطنه نوشتۀ و به  بندی ندارد پای
یازاتی بود او خواهان همان امت .)190، خاطرات و خطرات (مخبرالسلطنه،» خواست می

ا نه از مردم، بلکه از خداوند شاه قدرت خود ر :ودندمند ب که اجدادش از آن بهره
سردبیر روزنامۀ نوشتۀ د. به بوگرفت، قدرتش نامحدود و کالمش به مثابه قانون  می

طولی نکشید  ،اراضی بود. بنابراینسخت نبا دیگران قدرت مساوات، شاه از تقسیم قوا و 
ذیحجه  21، مساوات(د گشوخواهان را که باب خصومت و دشمنی با مشروطه و مشروطه

» قلبا برخالف مشروطه بود« شاه محمدعلی ،زاده تقی نوشتۀ). به 4، 10ق، ش1325
). وی برای توجیه مخالفت خود با مشروطه، در دیدار با سفیر روسیه، 47تا،  زاده، بی (تقی
ی اها را نه قابل مشروطه دانسته بود و نه دارای بینش و آگاهی دربارۀ معنایرانی
اساس چنین دیدگاهی بود که به ). بر1: 1327، 29 ش ،المتین رشتحبل( همشروط

به همین شد و  مشروطه و استبداد آغازهواداران ها میان آراییو صف هازودی برخورد
، 1(کسروی، ج نددر روز تاجگذاری شاه، نمایندگان ملت به مجلس دعوت نشد سبب،
در مظان اتهام مخالفت با مشروطه و  شاه بیشتر). با چنین اقدامی، محمدعلی202- 203

سلطان، سلطان « نهادهای برآمده از آن قرار گرفت. نمایندگان مجلس به او تاختند که 
(روزنامۀ مجلس، » ملت است ۀملت است باید از طرف ملت تاج گذارند و مجلس نمایند

مجلس و  که بدون اطالع شاه اقداماتبر ). مطبوعات نیز 4، 17، شماره1326االول ربیع
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وام دریافت  ۀاد محرماندقرار ،از جمله تمرکز کردند؛ داد،نمایندگان مردم انجام می
ر مطبوعات برانگیخت. انتقادات بسیاری دبا انگلیس و روسیه که بحث و انتقاد هنگفت 

 ونظارت ملت بر اقدامات شاه بود  مطبوعات از عملکرد شاه، نشانه و مقدمۀنویسندگان 
نمایندگان مجلس در صدد  ،تافت. اندکی بعدنمیوجه آن را بر هیچه محمدعلی شاه ب

مقابله با برای شاه دربار و برخی از ادارات دولتی برآمدند. محمدعلی ۀکاهش بودج
های  عظم دورهصدراالسلطان خواهان و پیشگیری از چنین اقداماتی، امینمشروطه

شاه از امضای متمم قانون خودداری . را به پست صدارت منصوب کردناصری و مظفری 
السلطان و کوششهای وی در حتی صدارت امین .تر کردرا تنداساسی لحن مطبوعات 

نویسندگان جهت جلب رضایت مخالفان هم نتوانست مطبوعات را از انتقاد بازدارد. 
 های مختلف به شرح مظالم حکام و درباریان و شاهر شمارهدروزنامۀ صوراسرافیل 

 ،. این روزنامه، شاپشالبه تندی انتقاد کردنداه و درباریان نزدیک او ش از و ندپرداخت
). 151زاده، خواند (قاضی »جهود«شاه را نکوهش کرد و او را  حمدعلیروسی ممعلم 

ظلم و به سبب دولتمردان و حکام ایاالت این روزنامه، های مختلف همچنین در شماره
ه اقدامات ضد مشروطه از طریق سازماندهی بوشاه و درباریان  زور دورۀ استبداد محکوم

 و 7، ش صوراسرافیل(شدند  ا استفاده از ثروت و دارایی ملی متهمب ،مخالفان مشروطه
مجلس  بستن به توپ ۀروز قبل از فاجع 3که  ،این روزنامهدر واپسین شمارۀ  ).14 ،8

سخت زاقان روسی ق ، نویسنده، به»ملت و دربار«عنوان با ای  در سرمقاله ،شد منتشر
 برای سرکوب آزادی ملت روسیه دانست ۀ دست دولت روسیه،و آنها را وسیلتاخت 

دشمنی ها بود که انتقاد به احتمال بسیار، همین). 3، 32 ، ش1326، صوراسرافیل(
شاه «: بود شاپشال به یکی از محترمین گفته .برانگیختصوراسرافیل  با مدیررا شاپشال 

مقاله نویس ). 191 (رابینو، »جهانگیرخان و ملک المتکلمین را کشتبه اصرار من میرزا 
دهند او  اجازه نمیکه  ستدانمی او اطرافیاندست را بازیچۀ  شاه ،روزنامۀ مساوات نیز

 ،این انتقاداتموج  ).2: 22ش سال اول، ،1326 ربیع الثانی 2(مساوات، را ببیند حقایق 
علوم بود، روزنامۀ وزنامه در تحت مسئولیت وزارتدر اوایل که ر: «برانگیختشاه را خشم 

). 152(مخبرالسلطنه،  »تمدن تندیها کرد. شاه مرا خواست. اظهار تشدد و تغیر نمود
 پرده، استبداد و ارتجاع و عملکرد حکام صریح و بی ،القدسروزنامۀ روحنویسندگان 

گر دلسوز در مقام نصیحت گاه نویسنده،و  ندگرفتستمگر و حتی شاه را به باد انتقاد می
برآمده و شاه را به پرهیز از استبداد و خودکامگی و رعایت اصول مشروطه و حقوق مردم 
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نطق غبی یا اشاره « ای با عنواناین روزنامه در مقاله 13در شمارۀ  کرد.دعوت می
اعمال ضد مشروطه سبب او به از تاخته و سخت شاه  بر محمدعلینویسنده » الریبی
قصابی  ، بهسلطنتاز شاه مدهوش و سرمست  محمدعلیبه نوشتۀ او، است. کرده د انتقا

ها  گرگ ۀتر و خاک و نفوسش طعم روز به روز ویران و کشور، ملت مشغول است
وزنامه توقیف و ر ،انتشاراین سرمقالهبا ). 2- 3، 13، ش1325(روح القدس،  شود می

 بستن مجلس در قایع پس از به توپشد. بعدها در والعلما به عدلیه احضارسلطان
العلما به دست سلطان کردند؛ اشغالدفتر این روزنامه را شاه  عوامل محمدعلی، ق1326
و  او را کشتندپس از چند روز اسارت در باغشاه،  دستگیر شد ون زخمی و امهاجم

  ). 149(رابینو،  دنچاه انداخت را بهپیکرش 
شاه بزرگترین دشمن مشروطیت و آزادی  ،دورهروزنامۀ مهم این  مساوات، دیگردر 
 درتقاضا کاز عدلیه شاه محاکمه و مجازات مدیر آن را محمدعلیسرانجام د. شمعرفی 
. مدیر داشتخواه قرار ترین مطبوعات مشروطهاصلی ۀ). مساوات در زمر440 زاده، (ملک

 الس شورا باین روزنامه جزو هشت نفری بود که تقاضای خودشان را برای تشکیل مج
شاه در چه «این روزنامه با عنوان در مقاله ای سرانجام، درج . مطرح کردندشاه محمدعلی

د. شتوقیف روزنامه و تعقیب ناشر  ، موجبشاهو پرخاش به محمدعلی» حال است؟
بر شاه تاخته و او را به فساد و استبداد و عهدشکنی و حمایت سخت  در این مقالهنویسنده 

سخن به میان مردم  ۀبرخورد و مقابل ازخونریزی و غارت مردم متهم کرده و  از راهزنان و
پس از به توپ بستن  ).2: 21ش  ،1326 االولربیع 24 ،مساوات (روزنامۀآورده است 

و از تعقیب و دستگیری فرستادگان محمد بگریزد ملی، او توانست به قفقاز شورایمجلس
 ۀدهد و در دوررا نشر روزنامۀ مساوات یز توانست در تبرسپس  شاه در امان بماند. علی

  ).234 (رابینو، یابد س راهلمردم تبریز به مج ۀملی به عنوان نمایند شورای دوم مجلس
شاه و درباریان را برانگیخت. انتشار مطالب انتقادآمیز مطبوعات خشم محمدعلی

و عزم  سخن گفت» اغتشاشاختالل و « نگاران به عنوان بانیانشاه از روزنامهمحمدعلی
به دلیل  ها از سوی دربار،کنترل روزنامه کرد. خود را برای مقابله و سرکوب آنان جزم

شاه و درباریان در  بنابراین،بود. زابحرانهم نفوذ آنان در بین مردم سخت و توقیف آنها 
ه ۀصدد برآمدند با انتشارمخفیان نها به آانتساب ها و و نشریات و اعالمیه 1شبنام

                                                                                                                                        
نامه از اواخر دورۀ ناصری در ایران رواج یافت و یکی از نخستین این نشریات در تبریز و به انتشار شب .1

تـدریج در شـهرهای دیگـر     ق به چپ رسیده اسـت و سـپس بـه   1310صفراف در سالقلیدست علی
  ). 141: 1ج گسترش یافت (کهن، همان،
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دین به مردم مشتی بابی و بی شده، آنها را بدنام و به عنوان طلبان شناختهمشروطه
در پی فرصت هستند اهانت و ضربه زدن به مقدسات اسالم برای  و اینکهکنند  معرفی

، 1326الثانی، ششم ربیعندای وطن؛ 5- 6، 18شماره ،1326االولربیع 8، المتینحبل(
قابله با نفوذ مطبوعات به ویژه در تبریز که کانون برای من امستبد). اقدام دیگر 3، 24ش

خواه بود. اتحاد و های مشروطهآزادیخواهی بود، تقلید کورکورانه از نام و نشان روزنامه
  از مشروطه ءمیرزا ابوالقاسم ضیاء العلمابه همت که بود  اسالمیه دو روزنامۀ روشنگر

 بصیرت از عوامل ارتجاع و استبداد احمد میرزا ،عدشد. کمی بمی نتشرمخواهان تبریز 
های یادشده، دو روزنامه به خوانندگان نشریهجذب با هدف  ،شاهی در تبریز محمدعلی
 5ۀ شمارفقط به  ردم، روزنامۀ اتحادمعدم استقبال  منتشر کرد، اما به سببها همین نام

 ). اقدام دیگر مقامات69، 2جکهن، (از کار افتاد ق 1325و اسالمیه نیز در سال رسید 
رو مشروطیت و تفوق بر اعضای میانه دربار، کوشش برای نفوذ در گروههای مدافع

  ). 153سیرجانی، (سعیدی آمیز بودموفقیتقابل توجهی تا حد  ،مجلس
ه داشتهم  مشروطه مخالفانی تندرویهای مطبوعات در بین آزادیخواهان و طرفداران

بیشتر  ۀمالک آزادیخواهی را بدگویی و نال از اینکه مطبوعات جمله کسروی از است:
بهانه به تندرویهای مطبوعات  در واقع،). 275(کسروی،  استکرده  دانستند، انتقادمی

شاه میان کشمکش ق  1326 الثانی. در ربیعداد آنها می شاه و درباریان و متحداندست 
مشروطه و مسببان اصلی  از مخالفان فرن 6 مجلس خواهان اخراج :گرفت و مجلس باال

معلم شاه،  امیربهادر، شاپشال: بود مشروطه از اطراف شاه تحریکات واقدامات ضد
  رشگزاالسلطان ( هدایت، الملک پسر وزیر بقایا، مقتدرالملک، مجلل مفاخرالملک، امین

  و روزنامه نقاخواستار توقف انتقاد و فحاشی ناطنیز  شاهمحمدعلی). 219، 3ج ،ایران
المتکلمین نگارانی چون ملکخواهان و روزنامهبرخی از مشروطهداد ود و دستور بنگاران 
صوراسرافیل و دهخدا و مساوات  و میرزاجهانگیرخان واعظ اصفهانی الدین جمال و سید

شد. این افراد از بیم گرفتاری، در مجلس  رو هکه با مخالفت نمایندگان روبدستگیر شوند 
ها مجلس را  ق، قزاق1326االولیجمادی 23ا اینکه در ت گزیدند ای ملی تحصنشور

تهران در لیاخوف، در پی آن،  ).61 ،خطابهزاده، (تقی باران کردندمحاصره و توپ
. پس از کرد برقرار و دستور تعقیب و دستگیری آزادیخواهان را صادرحکومت نظامی 
خواهان و از مشروطهبسیاری و  رش آوردندها یو به دفتر روزنامه ،صدور این فرمان

جهانگیرخان صوراسرافیل  المتکلمین و میرزانگاران آزاداندیش چون ملکروزنامه
  ؛ تفرشی775 زاده،شد (ملک بسته ایشان نیز هایشدند و دفتر روزنامهدستگیر و زندانی
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االولی، جمادی 24روز یعنی در فردای همان ،به دستور شاه). 113- 115 حسینی،
دیگر از آزادیخواهان به طرز  شماریالمتکلمین و جهانگیرخان صوراسرافیل و ملک

سرآغاز  ،بمباران مجلس و انحالل آن). 221(هدایت، همان،  رسیدند به قتلدلخراشی 
فصلی  شود و به دنبال آن تعبیر می» استبداد صغیر«دورانی نسبتاً کوتاه بود که از آن به 

  شد. فقان در تاریخ مطبوعات ایران آغازنو از سانسور و خ
  

  نتیجه
، عصر طالیی مطبوعات از نظر کثرت و تنوع و یتبا پیروزی و استقرار نظام مشروط

اساسی و متمم آن به قانون بیان در ایران رقم خورد. اختصاص اصولی از آزادی
وزنامه در دهها ر ،و به دنبال آن مطبوعات دادتری به مطبوعات، هویت قانونی پررنگ

 ها این روزنامهنویسندگان و ناشران ه.ق). 1324- 1326( برآوردند سر تهران و شهرستانها
بلکه در  ،شده، صرفا راوی رخدادهای روزگار نباشند فضای باز ایجاددر  کوشیدند تا می

در را شان ای ها و وظایف سطحی فراتر و درتعامل با مجلس و شاه و دولتمردان، مسئولیت
بخش، ند. همچنین با انتشار اخبار و مطالب آگاهیکن مشروطه به آنان یادآوریحکومت 

در و آشنا شوند  حقوق اساسی خود در نظام مشروطهاز مردم را از اوضاع مملکت آگاه و 
بر آزادی  کیدأت ،. گفتمان غالب این مطبوعاتسهم داشته باشندسازی دولتمردان تصمیم

با حکومتگران بود. سیر تحوالت و رویدادهای بعدی، توفیق  و عدالت و انتقاد در برخورد
نپایید و به  اما دوران آزادی دیری ،داددرتحقق برخی از اهدافشان به وضوح نشان را آنان

شاه و درباریان شدند که به ویژه مشروطه و  زودی گرفتار تهدید و ارعاب و فشار مخالفان
نبود. مطبوعات سازگار ۀانتقادی و گاه تندرواناستبدادی و منافع آنها با رویکرد طبع

مجلس و سرکوب آزادیخواهان و توقیف مطبوعات به دستور بستنسرانجام با به توپ
استبداد ( رسید و با بازگشت موقت استبداد ه پایانباول  مشروطۀ شاه، دورۀ محمدعلی

  شد.  ازصغیر)، فصلی نو از سانسور و خفقان در تاریخ مطبوعات ایران آغ
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