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 کا یمتحده امر االت یا یاس یباز س یبازتاب گفتمان فضا
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 چکیده 
المللی و داخلی برریای کرراه   از سوی محافل بین   1355هنگامی که محمدرضا پهلوی در نیمه دوم سال  

، مجبور شد دست به اقدامات و اصالحاتی بزند، اعررالم فیررای برراز  جو اختناق تحت فشار قیار گیفت 

وزییی در میداد سال  سیاسی در ایاالت متحده امییکا توسط کارتی و انتصاب جمشید آموزگار به نخست 

ها فیای بسته  ساختن ابعاد این گفتمان جدید، آن هم بعد از سال   محصول این شیایط بود. روشن  1356

های ایجاد شده آن در بستی زمانی مورد نظی پژوه  است. یکی  ها  و مولفه مل در زمینه سیاسی، نیازمند تا 

های گفتمان فیای باز سیاسی، روزنامه اطالعات و  از مهمتیین میاجع بیای تشخیص و شناسایی ویژگی 

  های گفتمان جدید است. سوال اصلی این تحقیق عبارت ازاین کرره رویکید آن در قبال تحوالت و زمینه 

وزیرریی جمشررید آموزگررار  باز سیاسی ایاالت متحده امییکا چه بازتابی در دوره نخسررت گفتمان فیای 

باشد که پس ازتوصیف مطالررب برره تجزیرره  تحلیلی می -داشت؟ روش این پژوه  به صورت توصیفی 

یررای  دهد که به دنبال اعررالن ف های این تحقیق نشان می نتایج ویافته   وتحلیل اطالعات اقدام خواهد شد. 

بازسیاسی ازسوی کارتی رییس جمهوری وقت امییکا محمدرضا شا هم اقداماتی درراستای جلررب نظرری  

امییکا انجام داد. انقالب شاه و میدم، حزب رستاخیز، مشارکت میدم، آزادی بیان و قلم، حقرروق بشرری و  

عررات بررود و  های گفتمان فیای باز سیاسرری در روزنامرره اطال آزادی فعالیت احزاب سیاسی، از شاخصه 

 . بندی شده است گاهی بودند که گفتمان فیای باز سیاسی آن مفصل مثابه گیه به 
 

 گفتمان فیای باز سیاسی، دوره پهلوی، روزنامه اطالعات، جمشید آموزگار : واژگان کلیدی 

 
 .، اییانن اصفهان، اصفها هانسانی، دانشگا وعلوم دانشجوی دکتیی تاریخ، دانشکده ادبیات . 1

 )نویسنده مسئول(.   .انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، اییان وعلوماستاد گیوه تاریخ، دانشکده ادبیات . 2
*  m.dehghan@Itr.ui.ac.ir 

 
 . یانیاصفهان، اصفهان، ا  ه انسانی، دانشگا وعلوم اتیادب هتاریخ، دانشکدگیوه  اریدانش. 3

 1/10/1400تاریخ پذیرش:   18/7/1400ت:تاریخ دریاف

 

mailto:sajadbahrami@gmail.com


180 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  11 )سططططا   دوره

پ ططاپی   3شططماره 

 1400  پای ز 42

 
 
 

 مقدمه

قدرت سیاسی حاکم در دوره رژیم پهلوی، دارای ایدئولوژی مشخصی برود. رژیرم، بریای 

هرای عمرومی را در استیالی خود همه ابزارهای قدرت به ویرژه رسرانه  دهی بهمشیوعیت

انحصار داشت. اما دوران طوالنی خفقان و استبداد باالخیه با اعالم فیای باز سیاسری، در 

های سیاسری محردود ساز آغاز گشای ، دگیگون شد. رویدادی که زمینه1355اواخی سال  

یافرت و در همه شرئون حیرات جامعره انعکرا  در جامعه اییان گیدید. اما این تحوالت  

گذاشرت. بره حتی بی شکل، حوزه معنایی و میزان کارکید واژه نیز تاثییات خود را بیجای 

تواند مرورد مطالعره و های تازه بی آمده از این تغیییات را میها و نگیشطوری که اندیشه

تمرانی بره منظرور در  بیرسی قیار گیرید. از ایرن رو، مطالعره و بیرسری کارکیدهرای گف

های فکیی در بستی تاریخی قابرل توجیره اسرت. مطبوعرات و زبران مطبوعراتی از ویژگی

تواننرد های گویا بیای فهم زبان در بافت اجتماعی تاریخی هسرتند کره مریجمله شاخص

های رایج اجتماعی را در هری دوره تراریخی مرنعکس نماینرد. برا مطالعرات مترون گفتمان

تروان بره تمایزهرای گفتمرانی سیاسری و هرای زبرانی آنهرا مریویژگی  مطبوعاتی و کشف

بید، به این سبب بیرسی گفتمان روش مناسبی است کره سرطوحی از فیهنگی هی دوره پی

(. گفتمران فیرای براز 245:1377دهند )خانیکی،های زبانی مطبوعات را نشان میخصلت

نقالب اسرالمی داشرت، پایره و سیاسی به دلیل نق  بستیسازی که در تحوالت منتهی به ا

کنرد. از ایرن رو، اسا  رویدادهای مهم بعدی بود، که اهمیت این موضرو  را افرزون مری

بیرسی این گفتمان در روزنامه اطالعات، به عنروان یکری از کراربیان گفتمران فیرای براز 

ت درباره پیشینه تحقیق شرایان ککری اسر دهد.سیاسی، مسئله اصلی این مقاله را تشکیل می

وزییی آموزگرار مقراالت و کتبری هی چند در مورد تحوالت سیاسی اییان و دوره نخست

تدوین شده اما درباره موضو  حاضری آن هرم برا تکیره بری روزنامره اطالعرات پژوهشری 

مستقل صورت نگیفته است. بنابیاین، این مقاله برا تکیره بری آرشریو روزنامره اطالعرات و 

قاالت و مطالب آن، به بیرسی مسئله اصرلی پرژوه  منابع دست اول و با روش بیرسی م

ایم که خود را محدود به رویکرید شایان ککی است، در این مقاله سعی کیده  پیداخته است.

خاص نکیده ولی در عین حال از نظییه گفتمان الکال و موفه، بهیه گیییم که در ادامره بره 

 آن خواهیم پیداخت.
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 یبازتاب گفتماااف ا ااا

 االتیاا ا یا اا یباااز  

امر   یا ا  در  کایمتحده 

-1978)   رافیا  یا ی 

1977.) 

 . رهیافت تحلیلی گفتمان  1

ر لغت به چند معنی آمده است: مباحثه و مجادله، مسریی و جییران و راه و روش، گفتمان د

نماد، قدرت، توان و استعداد تفکی و... امرا ایرن واژه همرین  گفتگو و مکالمه، عمل، قانون،

تری و شود و مفهروم اصرطالحی بره خرود مری گیرید، پی یردهکه وارد متون تخصصی می

از زاویه زبان شناسی به این کلمه نظری انداختره اسرت.   امیل بن ونیتس  .شودتی میگستیده

از ایرن دیردگاه،  »ارتباطات اجتماعی« در نظی گیفت. طبق گفته او، گفتمان را باید از زاویه

شود، یا به بیان دیگی وجود عینری آنهرا بریای ها میگفتمان سبب »عینیت بخشیدن« به واژه

های حاکم بری ، آشکار ساختن قانونمندی(. هدف گفتمان48:1390)امینی،شود  ما در  می

(. در واقرع گفتمران، 39:1377فیایند تولید معنا در عیصه حیرات اجتمراعی اسرت )الکرال،

مقوله یا جییانی اجتماعی است؛ به تعبیری بهتری، گفتمران جییران  و بسرتیی اسرت دارای 

و معرانی آن  ها و قیایای مطیح شردهزمینه اجتماعی که اظهارات، مطالب بیان شده، گزاره

بستگی به این دارد که کجا، کی، چگونه، به وسیله چه کسی، صورت گیفتره باشرد )مر  

 (.  27:1377دانل،

دهنرده کهنیرت و نیرز کننده معنرا و ارتبراا اجتمراعی، شرکلها مجسمدر واقع گفتمان

(. در ایرن پرژوه  الزم بره تعییرف 60:1389سیاسری اسرت )یحیرایی،-ارتباا اجتمراعی

گراه را در توان مفهوم گفتمان  و گریههستیم. در پیتو این تعییف است که میبندی  مفصل

میاحل مختلف تحلیل کید. در واقع، هی عملی که میان عناصری پیاکنرده در یر  گفتمران 

بنردی ارتباا بیقیار کند، به نحوی که هویت این عناصی اصطالح و تعردیل شرود، مفصرل

بنردی گراه آن نران رایرج و میسروم ه واسطه مفصلها بشود. معنای بعیی نشانهنامیده می

بنردی و گفتمران کند. از این دید تعییف مفصلشود که از نظی ما کامال طبیعی جلوه میمی

(. از نظی الکرال و موفره، هری عملری کره منجری بره 179:1397اند )صدرایی،  به هم وابسته

ی، در نتیجره عمرل ای بین عناصی شود، بره نحروی کره هویرت ایرن عناصربیقیاری رابطه

(. 105:1985بنردی اسرت )الکرال و موفره، بنردی تعردیل و تعییرف شرود، مفصرلمفصل

کنرد های پیاکنده در ی  گفتمان ارتباا بیقریار مریبندی در واقع میان عناصی و دالمفصل

بنردی نقر  مهمری در نظییره گفتمران بخشد. مفهوم مفصرلو به آنها هویت جدیدی می

مفهوم باشند، وقتی در کنار هم در یر  قالرب که جدا از هم شاید بی  دارد. عناصی متفاوتی
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(. اما، به شرخص، یرا 73:1384کنند)سلطانی،آیند، هویت نویی را کسب میگفتمان گید می

گراه یرا دال شروند، کرانون، گریهبندی مریها حول آن جمع و مفصلمفهومی که سایی دال

کنرد و آنهرا را در قلمریو و جاکبره شرارژ مری های دیگی راگویند. این دال، دالمیکزی می

دارد. کل نظام معنایی ی  گفتمان بی حرول دال میکرزی اسرتوار اسرت معانی خود نگه می

بخر  در یر  گفتمران اسرت کره (. دال میکزی، نقطه کلیدی و هویت54:1386)خلجی،

شرروند بنرردی مرریکنررد و بررا هررم مفصررلهررای دیگرری در سررایه آن نظررم پیرردا مررینشررانه

در این مقاله از منظری رهیافرت تحلیلری گفتمران بره آثرار سیاسرت (.  38:1386یوزل ،)به

 1978الری  1977فیای باز سیاسی ایاالت متحرده بری تحرول سیاسری ایریان در سرالهای 

 پیداخته می شود.

 

 بازتاب فضای باز سیاسی در روی کارآمدن جمشید اموزگار. 2

، برا اتفاقرات 1355اشت از اواسط سرال محمدرضا شاه که رویای تمدن بزرگ را در سی د

المللری کره در ای که در شیف تکوین بود، روبیو شد. در این سال، سازمان عفرو برینتازه

پیداخرت، بره سریا  گذشته بیشتی به مسائل و مشکالت زندانیان سیاسی بلو  شریق مری

ن کننردگاکشورهای غییکمونیست رفت و گزارش داد که اییان یکری از بزرگتریین نقر 

المللری قیرات، حکومرت را کارتی، کمیسیون بینحقوق بشی در جهان است. نهاد محافظه

دادن زندانیان و نق  حقوق مدنی شرهیوندان مرتهم کرید. هم نرین کمیسریون به شکنجه

ای به شاه، حکومت را به نقر  شردید حقروق بشری مرتهم المللی حقوق بشی، در نامهبین

فنا  حقروق بشری را در ایریان اصرالح کنرد ساخت و از شراه خواسرت ترا وضرعیت اسر

(. از این رو، فشارهای جهانی بی اییان، بیای کراه  کنتریل پلیسری 615:1386)آبیاهامیان،

، جیمری 1355در جامعه آغاز گیدید. این فشارها زمانی به اوج خرود رسرید کره در سرال 

نام بید کره آمییکرا  کارتی، در مبارزات انتخاباتی خود از اییان به عنوان یکی از کشورهایی

 بایستی جهت حفظ حقوق بشی در آن اقدام نماید.  

هرا و به بعد حکومت شاه مدام در بیابری انتقراد فزاینرده کمیتره  1355از نیمه دوم سال  

مجامع طیفدار حقوق بشی و نیز مطالب تند مطبوعات خارجی قیار گیفرت، ایرن شریایط 

د. در داخل کشور نیز، همزمان برا باعث شد وجاهت و مشیوعیت حکومت زیی سؤال بیو
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 یبازتاب گفتماااف ا ااا

 االتیاا ا یا اا یباااز  

امر   یا ا  در  کایمتحده 

-1978)   رافیا  یا ی 

1977.) 

اعالم فیای باز سیاسی ی  تحول چشمگییی هم در زمینه انتشرار مقراالت انتقرادآمیز در 

های سیگشاده از سوی نویسندگان، دانشرگاهیان و احرزاب ایجراد  ها و صدور نامهروزنامه

ده شرد و بره های دولت و سپس از شاه کشیها، تند و حاوی انتقاد از سیاستشد. این نامه

منابی و مساجد نیز سیایت نمود. دستگاه امنیتی رژیم هم در بیابی این اعتیاضرات سرکوت 

-نمرروده بررود و همررین امرری منجرری برره شرردت یررافتن و گسررتیش دامنرره اعتیاضررات مرری

(. این مسائل موجب شد نیاز به ارائه چهیه دمکیاتی  و فیرایی براز 75:1388شد)شکیی،

المللری های حکومت در عیصره داخلری و برینیکی از چال از حیث سیاسی و امنیتی به  

تبدیل شود. بیای مقابله با ایرن تهدیرد سلسرله اقرداماتی در دسرتور کرار حاکمیرت قریار 

ها انتصاب آموزگار به عنوان چهیه نزدی  بره آمییکرا و ترامین کننرده گیفت، از جمله آن

 فیای باز سیاسی مدنظی شاه بود.

 

 . انقالب شاه و مردم 3

وزییی آموزگرار، تبلیغرات های گفتمان فیای باز سیاسی در زمان نخستیکی از شاخص

های انقالب شاه و میدم بود. روزنامره اطالعرات در های طیحمجدد در خصوص موفقیت

هرای انقرالب های کشور در خطروا و بینامرهصدد بود که با در راستا قیار دادن پیشیفت

ای معنرادار؛ آن را با دمکیاسی مد نظری رژیرم برا رابطرههای مختلف، شاه و میدم در حیطه

پیوند دهند، و در جهت فیای باز سیاسی و مصالح مریدم معیفری کننرد. بره طروری کره، 

انقالب شاه و میدم را بره دموکیاسری در حرد واالیر  توصریف کریده و آن را بره معنری 

باز تعییف کید. از ایرن پیشیفت اییان و اییانی در قالب آغاز انقالب سفید تا زمان حاضی 

رو، اطالعات در جهت موفقیت و میزان تاثییات انقالب شاه و مریدم بری ایرن مردعا برود، 

اهمیت این انقالب در حیات اجتماعی و اقتصادی از زمان اجیای آن، تا کنون بریای همره 

-قابل رأیت و کامال ملمو  است. هنگامی که جمشید آموزگرار در دومرین روز نخسرت

 ت معیفی کابینه به نزد شاه رفت.  وزییی جه

شاه، او و هیئت جدید دولت را مکلف ساخت ترا دو اصرل ترازه در راسرتای گفتمران 

رسیده بود، یعنری دو اصرل،  17فیای باز بی دیگی منشورهای قبلی که تا آن زمان به عدد 

هیجدهم یا تثبیت بهای زمین و اصرل نروزده در رابطره برا کنتریل دارایری مقامرات عرالی 
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ای تحت عنوان»نییوی ترازه، راه ترازه« ضرمن دولتی، بیفزاید. روزنامه اطالعات با سیمقاله

ها گذشته آن را رهنمود شاه به دولت جدید، دانسرت. اطالعرات برا بیشماری دستورالعمل

ریزی ایرن انقرالب را در تاکید بی اصولی بودن انقالب سفید از گذشته تا زمان حال، طیح

کنرد. لرذا های ملی و رفاه هیچه بیشتی مریدم  قلمرداد مریندن آرمانراستای به هدف رسا

اجیای این دو اصل تازه از اصول انقالب شاه و میدم را وظیفه سنگین دولرت خوانرد کره 

. این در حرالی برود کره (6: 1356میداد 17)اطالعات،تحقق یابد  «بایست، در »راه میدممی

معیوف بره انقرالب شراه و ملرت، میتبرا و  و به تصویب رساندن اصول 1341شاه از سال 

افرزود بدون موازین قانونی و امکانات مالی و اجتماعی، اصولی بی منشور انقالب خود می

(. این دو اصرل ظراهیا بریای جلرب رضرایت مریدم و همزمران و در 1097:1374)عاقلی،

 راستای فیای باز سیاسی وضع شد.  

، روزنامره اطالعرات، برا 1356شم بهمن همزمان با سال روز انقالب شاه و ملت در ش

نمایی و انعکا  وسیع راهپیمایی آن را تظاهیات عظیم و یکپارچه صدها هرزار نفری بزرگ

در سیاسی کشور خواند. اطالعات در تفسیی خود این حیکت را، رسرتاخیز ملرت ایریان و 

نمرود کنندگان نسبت به مسرییی اسرت کره برا رهای روشن از تایید همگانی شیکتنشانه

شاه، طی پانزده سال پری  بیگزیرده شرده اسرت. روزنامره اطالعرات در جرای دیگری، از 

کند و معتقد است، میدم طی پانزده سرال انقالب شاه و ملت با عنوان بسیج نییوها، یاد می

انرد و دلیررل آن را گذشرته از عمری آن، تاییرد و حمایرت کراملی از اصرول انقرالب داشرته

ها دانست. اطالعات اما میحله بعدی را  فیرای براز جدیرد الموفقیت انقالب طی این س

یا میحله دوم خطاب کید. اطالعات بی این براور برود، پیریوزی در ایرن راه تنهرا مسرتلزم 

 ها و منافع ملی است.  بسیج همه جانبه امکانات و نییوها و ارزش

ر پیترو و هرای سیاسری در فیرای براز را داز سوی دیگی، این روزنامه، اعطای آزادی

چارچوب انقالب شاه و میدم ارزیابی کید و مدعی شد، انقالب شاه و ملرت را برا توجره 

به گفتمان فیای باز سیاسی، در مسیی تکامل تاریخی جامعه به عنوان آغراز یر  تحرول و 

تجلرری دمکیاسرری سیاسرری اسررت. اطالعررات، هرردف و روح انقررالب شرر  بهمررن سررال 

، 1356اعرالم گفتمران فیرای براز سیاسری در سرال یعنی زمان اعالم آن ترا هنگرام  1341

طیحی در راه رسیدن به دموکیاسی اقتصادی و عدالت اجتماعی تشییح کیده که با اعرالم 
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شود و آن نقطه کمرال دموکیاسری سیاسری اسرت. فیای باز میحله دوم انقالب شیو  می

اقتصرادی و  بی این اسا ، مسئولیت تاریخی این انقالب را در گریو عبرور از دموکیاسری

عدالت اجتماعی تلقی نموده که در غایت خود به دموکیاسی سیاسی منجری شرده اسرت و 

کرید ریرزی دقیرق در راه توسرعه و پیشریفت حیکرت نمریاگی چنین با موفقیت و بینامره

 شد.  دستاوردها و حتی موجودیت انقالب به چال  کشیده می

 

 . بازتاب فضای باز سیاسی درحزب رستاخیز  4

در ایرن  ،حرزب مریدم میم شاه مبنی بی ایجاد نظام ت  حزبی، حزب اییان نوین وبا تص

-طرری کنفیانسرری رادیررو 1353اسرفند  11شرراه در ترراریخ  .حرزب نررو پررا ادغرام شرردند

 گفرت: توجیه ایرن ادغرام،در   او  رستاخیز را اعالم کید.واحد  تشکیل حزب  ،  تلویزیونی

 ، نیازمند استفاده از همه امکانات اسرت،آمیز پیشیفت قیار داردچون اییان در سیی شتاب

دهد که در سریی پیشریفت ایریان حزب واحد ملی این فیصت را در اختیار همه قیار می

(. بیا این اسرا ، هنگرامی کره دولرت آموزگرار، گفتمران 202:1355،سهیم باشند)پهلوی

در پریدازان حرزب معتقرد بودنرد، برا برازنگیی فیای باز سیاسی را اعالم کرید؛ نظییره

های سیاسری توان فعالیتهای حزب رستاخیز در آستانه فیای باز، میعملکید و فعالیت

: 1371 بیداری کرید )نجراتی،جامعه را در جهت اهداف حزب به کار گیفته و از آن بهیه

وزییی، او که دبیی کل پیشین حزب بود از سرمت (. با انتصاب آموزگار به نخست19/  2

اهیی معاون وزیری دربرار، از سروی شراه بره دبییکلری حرزب خود استعفا داد و محمد ب

دار جناح سرازنده حزب رستاخیز دو جناح داشت، هوشنگ انصاری، عهده  .منصوب شد

 کید.  و عبدالمجید مجیدی، جناح متیقی را رهبیی می

روزنامه اطالعات، با توجه به اهمیت حزب رسرتاخیز بره عنروان حزبری واحرد بریای 

-ای متقابل این دو را مکمل یکردیگی ارزیرابی کل جدید حزب، رابطهرژیم و معیفی دبیی 

وفقره حرزب کید. اطالعات در ادامه، این ارتباا را مستلزم و نشان دهنده لزوم حیکت بی

کنرد. رستاخیز و دبیی کل جدید در مسیی بیانات شاه و اهداف عالیه نظام کشور قلمداد مری

توجه بره اهرداف نظرام و دو جنراح برودن حرزب،   از این زاویه، روزنامه عقیده داشت، با

حزب رستاخیز نباید به صورت جبهه در آید و تفکی مبارزه بری سری دسرتیابی بره قردرت 
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هرا جایی در چارچوب حزبی واحد داشته باشد. بی اسا  دیدگاه اطالعات، وظیفره جنراح

دی مشرتی  از ها بیای رسریدن بره مقصروتیین راهکامال روشن بود: یافتن بهتیین و کوتاه

پنردارد: حاصرل کرار وقتری راه گفت و شنود و تبادل افکار. با این تفاسریی اطالعرات مری

چنین باشد، در واقع منعکس کننده خواست واقعی میدم نیرز خواهرد برود و الجریم قروه 

مریداد 19)اطالعرات، سرزا خواهرد بریدهایی برهمجییه و قوای دیگی نیز از این نتیجه بهیه

ی دبیی کل جدید حزب در اولین نطق حزبی خود وعده داد، تشرکیالت و . باهی(6:  1356

شود. او اظهار کید: حزب رستاخیز ملرت ایریان اجتمرا  همره های حزبی اصالح میشیوه

کسانی است که به سه اصل، نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقالب شراه و ملرت معتقرد 

شرکل سیاسری ملرت ایریان اسرت و : این حزب در حقیقرت سپس افزود.  و وفادار هستند

رود. بیای ناظیان و نیرز مخالفران سیاسری، هری  بستی حیات سیاسی جامعه ما به شمار می

یعنری کنرد، ماند که رژیم چگونه فیای باز سیاسری را در را تفسریی مریتیدیدی باقی نمی

 همه جییانات سیاسی کشور باید از کانال و مبادی حرزب رسرتاخیز عبرور و مجرال ابریاز

 داشته باشد.  

هرای گیوهری در های حزب رستاخیز در قالبروزنامه اطالعات، هنگامی که فعالیت

سرازماندهی و تشرکیل چنرین جهت رویکید جدیرد گفتمران فیرای براز بیگرزار شرد، 

دهرد نقر  نماید و معتقد است که به حزب امکران مریها را مثبت بیآورد میگیدهمایی

د، هم نین فیصتی بیای بحرث و تبرادل نظری پییامرون تیی در مسائل جاری ایفا کنفعال

دهد. روزنامه مذکور، مقرام و شران حرزب را ایجراد رابطره موضوعات روز به دست می

دانرد. فکیی میان طبقات مریدم و میاجرع تصرمیم گیینرده ماننرد دولرت و مجلرس مری

ز را هرای فیرای برااطالعات اما در عین حال با توجه به گفتمان جدید، از جملره آفرت

داند. زییا بری ایرن عقیرده اسرت، کنتیل یا محدودیت در اظهار عقیده در درون حزب می

اجتماعات حزبی جای گفت و شرنود و اظهرار عقیرده اسرت. لرذا از مسروالن حزبری و 

شروند، رسرانی بره ایرن فیرا مریدولتی توقع دارد از هی گونه اقداماتی که باعث آسریب

طی دوران گفتمران فیرای براز سیاسری، رابطره برین در  پیشگییی و جلوگییی کنند. اما  

دولت و حزب، و حزب و مجلس، هیگز به روشنی تعییف نشد. اطالعات نیز برا تاکیرد 

کند کره چریا حرزب در شریایط بی این مسئله، از کارکید و نحوه فعالیت حزب انتقاد می
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صروبات فعلی فقط در نق  انتقال دهنده ظاهی شده و هی  نقشری در میاحرل اجیایری م

ندارد، اطالعات این عدم مداخله را با توجه به موقعیت حزب رستاخیز چنردان کرافی و 

آورد کره داند. اطالعرات اسرتدالل مریقانع کننده ندانسته و آن را نشانه ضعف حزب می

بایست پی  از آن در حزب مورد بیرسی قیار گیرید و ای، میقبل از تصویب هی مصوبه

و نیز در نظی گیفتن نیازهای واقعری مریدم الیحره دولرت بره پس از در دریافت نظیات  

مجلس بیود، زییا در تشکیالت سیاسی موجود، قروای ثالثره زیری چتری حرزب بروده و 

 21توان، حزب و دولت و مجلرس سره عامرل جردا از یکردیگی باشرند )اطالعرات، نمی

دیرد اش در خصروص گفتمران ج(. زمانی که حزب رستاخیز رساله سیاسری6:1356آبان

کرید، اطالعرات از آن بره فیای باز سیاسی را در قالب و چارچوب نگیشی رژیم منتشی 

هرای مختلرف فیرای براز ای بیای شریو  بحرث سرازنده در تحلیرل جنبرهعنوان مقدمه

کید کره اعیرای خرود را برا سیاسی کشور، نام بید. در این مقطع، حزب رستاخیز سعی 

سازد. بی این اسا  به آمروزش اعیرای  در  اهداف سیاسی که در نظی داشت، هماهنگ

راستای اهداف سیاسری از پری  تعیرین شرده پیداخرت، امرا روزنامره اطالعرات بعرد از 

گذشت مدتی در انتقاد از نحوه آموزش سیاسی حزب، زبان آمروزش سیاسری حرزب را 

غیی قابل در  بیای اعیای عادی آن توصیف کرید و دالیرل آن را، سرطح پرایین سرواد 

اعیای حزب و آموزش ناکافی سیاسی از گذشته بیشمارد. اطالعرات، حرزب را سیاسی  

های کهنی و عینی آگاهی اعیاء حزب دربراره مصرالح و منرافع موظف دانست که زمینه

مملکتی و اجتماعی به حد معقول ارتقاء دهد. اطالعات بی ایرن براور برود، بریای حرزب 

-ن توانایی آنهرا در جرذب آمروزشضیورت دارد به زبان آموزش سیاسی اعیاء و میزا

وزیری های سیاسی توجه بیشتیی کند. اما، بین باهیی دبییکل حرزب و آموزگرار نخسرت

در مورد استقالل حزب اختالف پری  آمرد، آموزگرار شراه را متقاعرد کرید کره مجرددا 

 .(60:1377وزییی  و دبییکلی حزب در هم ادغام شوند)استمپل،نخست

العاده را به دنبال داشت. روزنامه اطالعرات در کنگیه فوقنفسه تشکیل  این مسئله فی

العراده حرزب رسرتاخیز، را یکری از مهمتریین جهت اهداف رژیم، تشکیل کنگریه فروق

کنگیه را مسئله ضریورت همراهنگی   تیین نکتهمسئله سیاسی داخلی عنوان کید و اصلی

-این راه، ادغرام مقرام بیشتی میان حزب رستاخیز و دولت عنوان کید. و مهمتیین گام در
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وزییی و دبیری کلری حرزب رسرتاخیز بیشرمید. اطالعرات، ادغرام ایرن دو های نخست

های حزب قیار داد. اطالعات ایرن براور را داشرت، کره مسئولیت را در شمار اهم آرمان

توانرد وحردت ملری را این اصل ایدئولوژی  یعنی همراهنگی حرزب و دولرت کره مری

حزب با بیخورداری از امتیاز هماهنگی کامل برا دولرت ایرن   تقویت و قوام ببخشد. زییا

ای در جییران مسرائل توانایی را خواهد داشت تا مریدم را مسرتقیما بردون هری  واسرطه

توانرد بری سیاسی اجتماعی و تصمیمات کابینه بگذارد. ایرن آگهری مسرتقیم، مسرلما مری

بره اشرتیا  در انجرام امرور مندی میدم نسبت به مسائل مملکتی بیفزاید و آنهرا را عالقه

تیغیب کند. با اخیاج باهیی و روی کرار آمردن آموزگرار بره عنروان دبیری کرل حرزب، 

آخیین کره مشیوعیت حزب رستاخیز نابود شد. پرنج روز بعرد نخسرتین قیرام از رشرته 

های مذهبی در قم بوقو  پیوست. در دوران آشفتگی هرای فزاینرده و مردام در سرال قیام

اخیز در امور سیاسری ایریان هری  نقشری برازی نکرید. ایرن انفعرال و ، حزب رست1357

ناکارآمدی حزب باعث شد که شاه در سخنیانی با وسایل ارتباا جمعی در مورد وقرایع 

کشور در خصوص حزب رستاخیز اکعان کند:»حزب رستاخیز آن چیرزی کره اول فکری 

تی شراه از حرزب (. برا ایرن نارضرای1:1357اردیبهشرت24کیدیم نیست« )اطالعرات،می

دادند.های حزب هی ی  به بهانهرستاخیز، سیان جناح  ای استعفا 

ای بره بیرسری مسرائل و مسعودی، مدیی مسئول روزنامه اطالعات با نوشرتن مقالره 

پیداخت؛ و نوشرت کره بایرد علرت ناکرامی حرزب را در  رستاخیز    شناسی حزبآسیب

مختلفری جسرت و جرو کرید. او معتقرد ارتباا با  موضو   گفتمان فیای باز در عوامل 

بود، حزب در آغاز تولد امیدهای بسیاری بیانگیخت ولری در مسریی حیکرت، نتوانسرت 

ها نیز نتوانستند بستی فکیی بشروند. مسرعودی چهرار انتظارات را بیآورده سازد و جناح

عامل اصلی را بیای ناکامی حزب عنوان کید. نخست، ضعف حزب به علت عردم نظرام 

و میامی مشخص. دوم، عدم پویایی حزب در عمل بره اصرول و اهرداف مرورد   عقیدتی

نظی. سوم، شیوه تبلیغات نامناسب و ضعیف. چهارم، عدم مشارکت دادن اکثییت اعیراء 

بنردی نهرایی های درون حزبی و انفعال آنان. مسرعودی در جمرعگیییحزب در تصمیم

ردگی میدم از ادعاهای حزب، بره افزاید، سیخودرباره آسیب شناسی و ناکامی حزب می

هرای مسرئول میور زمان شکل گیفته و در آخی به یا  تبدیل شد. بره عبرارتی، قسرمت
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حزب از جذب و جلب میدم بازماندند. زییا در حقیقت مشارکت حزبی که در همه جرا 

شد به صورت گفت و شنود ی  طیفه در آمد؛ یعنری گفرت، از طریف روی آن تاکید می

(. 5:1357تیری8ن حزبی، و شنود از طیف اکثییت اعیراء حزب)اطالعرات،اقلیت مسئوال

امامی عمرال منحرل وزییی شییفحزب رستاخیز بعد از حدود ی  ماه، در زمان نخست

 شد.

 

 . لزوم مشارکت مردم5

های گفتمان فیای باز سیاسی، که روزنامه اطالعات بی بازتراب آن تاکیرد از دیگی شاخصه

شویق میدم به مشارکت در همه امور و شرئون کشروری برود. داشت در خصوص لزوم  ت

وزیی جدید در ابتدای کار خود، از میدم خواسرت کره هنگامی که جمشید آموزگار نخست

در مسائل مهم کشوری مشارکت داشته باشند روزنامه اطالعرات، همزمران، بره تبلیرن ایرن 

وزنامره پیداخرت. رویکید جدید در عیصره اجتمراعی و سیاسری در عنراوین و مطالرب ر

اطالعات در اولین مطلب در این خصوص از آن بره عنروان ارزش سرهم مریدم ایریان در 

های انقالبی یاد کرید و آن را شریا براوری و رشرد دموکیاسری پی  بید و تحقق اندیشه

ملی به شمار آورد. روزنامه اطالعات، بی اصل مشارکت و همکاری ملری در جهرت اظهرار 

عه به عنوان انگیزه استقیار مروازین دموکیاسری، نظری داشرت. بری نظی طبقات مختلف جام

این اسا ، روزنامه طیحری برا عنوان»دعروت عرام اطالعرات« را مطریح کرید و یکری از 

به آن اختصاص داد. در همین چارچوب از مریدم های صفحات خود را همه روزه  قسمت

بیای ارائه نظیات خود در آن دعوت به عمل آورد. اطالعات این رویکید جدید دولرت را 

فیصت مناسب خواند که میدم در آن به ابیاز نظری و بیران نراقص و ارائره راه حرل آنهرا، 

اد پیونرد بیشرتی بپیدازند. روزنامه اطالعات هم نین این عمل را رسالت خود جهرت ایجر

اش را میدم با سیاست ملی، بیشمید و به باورش از این طییق، بار دیگری نقر  مطبوعراتی

 (.  4:1356میداد19)اطالعات،  بیای پیشبید مقاصد ملی به انجام خواهد رساند

روزنامه اطالعات در خصوص لزوم مشارکت میدم، با استناد بره سرخنان آموزگرار آن 

اد دولت به شیکت دادن میدم پییامرون مسرایل مملکتری دانسرته، از را نشانه بارزی از اعتق

ایرن  .کریداین رو با دیدی مثبت به این موضو ، میدم را تشویق به همکاری با دولت مری
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روزنامه، در باب لزوم مشارکت میدم، بی این نکته تاکید دارد کره دوره پنهانکراری دربراره 

با اتکرا بره ایرن موضرو ، وظیفره و رسرالت  مسائل میبوا به میدم به سی آمده است. پس

دانرد کره بری مبنرای آن واسرطه خود را به عنوان رکن چهارم مشیوطیت، قائل به این مری

ارتباا مستقیم میان دولت و میدم باشد. بی این اسا ، بینامره خرود را بریای جلرب نظری 

د در شرومساعد میدم در جهت مشارکت در امور کشرور قریار داد. اطالعرات مردعی مری

گذرد میدم استقبال بسیاری نسبت بره ایرن قیریه فاصله کوتاهی که از طیح این مسئله می

اند. اطالعات این موضو  را نشانه عالقه و امیدواری مریدم بریای از میران مهم ابیاز داشته

کند. از سوی دیگی، بی این براور نیرز هسرت کره بیداشتن فاصله میدم و دولت ارزیابی می

تواند باشد که دولت و مسئوالن در حفرظ ایرن امیردواری نی حائز اهمیت میاین نکته زما

در دل میدم کوشا باشند به طوری که میدم از عمل  و اجریای تعهردات دولرت، اطمینران 

روزنامه اطالعات، در خصوص ضیورت مشارکت دادن میدم، بی این مسرئله   .حاصل کنند

و حزب رستاخیز از مشارکت میدم، که فقرط تاکید دارد که با توجه به نگاه و توقع دولت 

هرای دولرت و شریکت در انتخابرات در جهت حیور فعال در حزب و حمایت از بینامه

دانرد و از آن بسنده شده است، این رویه مقامات دولتی و حزب رستاخیز را ی  طیفه مری

د متقابرل و کند و معتقد است که این مناسربات بایرانتقاد کیده و آن را ناموفق توصیف می

هرای اجیایری یرابیها و جهرتگیییبایست در تصمیمدو سویه باشد و مشارکت میدم می

گری باشرند. در خاتمره بریای تغییری ایرن وضرعیت و جلرب صورت گیید و نه فقط نظاره

تیین راهکار را تغییی رویکید فکیی و سراختاری مقامرات مشارکت میدم، بهتیین و اصلی

های بیخورد با میدم در نحوه شیاکت آنران در تصرمیمات شیوه مملکتی هم نین تغییی در

 کند.سیاسی، اجتماعی را پیشنهاد می

روزنامه اطالعات، بی موضو  و مشکل دیوان ساالری در ارتبراا برا مسرئله مشرارکت 

هرای نامناسرب و رایرج دیروان کند. اطالعات برا انتقراد از شریوهمیدم در امور، تصییح می

دانرد. ایرن ن را دلیلی مهم در عدم مشارکت مریدم در همره امرور مریساالری در کشور آ

هرای نامتعرارف روزنامه، انوا  قوانین و مقیرات دست و پراگیی اداری و از اسرتفاده روش

ای در نحوه چگونگی مشارکت آنهرا های دولتی را موجد تاثیی منفی و فزایندههمه سازمان

گوید؛ نظام هی وقت معنری و مفهروم احت میشمارد. کاربی به صیدر امور کشوری بی می



191 

 

 

 

 

 یبازتاب گفتماااف ا ااا

 االتیاا ا یا اا یباااز  

امر   یا ا  در  کایمتحده 

-1978)   رافیا  یا ی 

1977.) 

واقعی مشارکت بطور عمیق و بنیادی مطیح نگیدیده که مریدم چگونره و بره چره تیتیرب 

باید مشارکت داشته باشند. اما معتقد است، مشارکت باید بره صرورت دو طیفره و متقابرل 

ت عملری هرای بیشرتی و مشرارکباشد. اما موانع بیشمار دیوان ساالری باعث سد پیشریفت

 میدم در امور اجتماعی شود.  

 

 . آزادی قلم و بیان6

های  را اعالم کید، در فیای جدیرد هنگامی که دولت جمشید آموزگار در مجلس بینامه

سیاسی،  نوید آزادی بیان و قلم را به همگان وعرده داد و قرول داد در تحکریم و تقویرت 

و وسائل ارتباا جمعری خواسرت  آن در جامعه اییان ارج و حیمت گذارد و از مطبوعات

های جامعره و اقتصراد که ضمن انعکا  مسائل و نظیات میدم، حقایق میبوا به پیشیفت

هرای گفتمران فیرای براز، آزادی محردود و ترا اییان را نیز بازگو نماید. یکی از زییشاخه

حدودی کاه  سانسور مطبوعرات برود کره بره درسرتی مسرعود بهنرود از آن بره عنروان 

در این بیهره روزنامره . (757:1366کند)بهنود،های قطیه چکانی به مطبوعات یاد میآزادی

هرای جامعره را در روزنامره بره اطالعات توانست بیخی از انتقادات میدم و نیز کم کاستی

چاپ بیساند. اما بیای این میزان از انتقادات نیز حدود معینی از اختیرارات جهرت جروالن 

ه بود، هم نین جیاید موظف بود از خطروا قیمرز تعیرین شرده رانی معین شددادن و قلم

گونه انتقادات به کیات در روزنامه اطالعرات درج و بره چراپ عبور و عدول نکند. از این

ها با عنوان: »فسراد اداری را ریشره کرن کنیرد« آمرده رسید. بیای نمونه در یکی از قسمت

د دنبال نشد و فسراد را بره معنری واقعری طور که باید و شایاست: »متاسفانه این مبارزه آن

هرای دولتری و در مشراغل کن نکیدند، زییا هم اکنون هستند کسانی کره در سرازمانریشه

المرال مشرغولند و بره ریر  بنرده و مهم به خاطی منافع شخصی، به غارت و چپاول بیرت

 (.9:  1356میداد  26خندند« )اطالعاتجنابعالی می

یان و قلمی نبود که مطبوعات در آغاز به کار دولرت  انتظرار اما این آزادی آن آزادی ب 

آن را داشتند. اطالعات بعد از اعرالم فیرای سیاسری، آزادی مطبوعرات را در چرارچوب 

قانون اساسی و متمم آن دانسرته، لرذا، آزادی بیران و قلرم، آزادی فکری و اندیشره را مثرل 

هرا را ممنرو  و محکروم آزادیهای دیگری الزم شرمیده و ممیرزی را در همره ایرن آزادی
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شناخته است. اما مهمتیین مسئله بیای جیاید و هم نین روزنامه اطالعرات الیحره جدیرد 

توانست صنف مطبوعات ادعرا کننرد کره در فیرای گفتمرانی قانون مطبوعات بود که می

جدید آزادی بیان و قلم لحاظ و رعایت شده است. هنگامی که قانون جدید مطبوعرات از 

ولت به کمیسیون اطالعات و جهانگیدی مجلس ارائه شرد، روزنامره اطالعرات برا سوی د

انتشار کامل مواد قانون جدیرد مطبوعرات کره از سروی دولرت تهیره شرده برود، از کلیره 

صاحب نظیان و طیفداران آزادی مطبوعات دعوت کید که در این نظری خرواهی شریکت 

ل دارنرد. امرا ایرن الیحره مطبوعراتی کنند و نظیات خود را بیای روزنامه اطالعرات ارسرا

نامره دولت، باعث سریخوردگی اهرالی مطبوعرات شرد. اطالعرات در ادامره ایرن دعروت

گزارشی تهیه کیده و آورد؛ بی  از یر  مراه از انتشرار مرتن قرانون جدیرد مطبوعرات در 

نظیان نسبت به مفاد آن را مورد بیرسی قریار دهنرد. گذرد. مقیر شد، صاحباطالعات می

نظیان پاسخ ارائه شده است. ایرن سرکوت ا تا کنون فقط یکی دو مورد از سوی صاحبام

توان آن را به سرکوت ناشری از حیریت تلقری کرید، مسلما سکوت رضا نیست، بیشتی می

حییت از این رو که قانون پیشنهادی اخیی نه تنها جامع و کامرل ارائره نشرده، بلکره هری  

گیررید المللرری را در برری نمرریاراتی داخلرری و بررینکرردام از اختیررارات مطبوعرراتی و انتشرر

(. روزنامه اطالعات، ضمن انتقراد از الیحره مزبرور آن را از نظری 12:1357تیی11)اطالعات

حفظ منافع و مصالح مطبوعات پی اییاد و نادرست خوانرد و بیران داشرت: الیحره جدیرد 

مطبوعرات، سرعی در تواند حافظ آزادی مطبوعات باشد. زییا، قانون جدید مطبوعات نمی

نویسان را دارد. این روزنامره بری ایرن اختناق مطبوعات و سلب آزادی قلم  و بیان روزنامه

باور است، در قلمیو مطبوعات، باید قانونی طوری باشدکه کنتیل دولرت را در مطبوعرات 

منع کند، سانسور را لغو کند و آزادی بی طبرق  قرانون اساسری، بره جمیرع انتشرارات براز 

ند. اما، آزادی مطبوعات موکول به وجود مطبوعات مستقل اسرت. مطبوعراتی کره راه گیدا

نگراران و منتقردان مطبوعراتی آن و هدف مشخص داشته باشد. احمرد احریار از روزنامره

وزیریی بیهه، در خصوص قانون جدید و در کرل وضرعیت مطبوعرات در زمران نخسرت

انتقراد از وضرعیت مطبوعرات برا آموزگار با وجود اعالم گفتمران فیرای جدیرد، ضرمن  

دارد:»پیو بال مرا شکسرتند عبارتی گویا حال و روز مطبوعات آن دوره را مشخص بیان می
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 5و در قفس گشودند، چره رهرا چره بسرته میغری کره پریش بییرده باشردت« )اطالعرات،

 (.6:1357میداد

یرده ، رویدادی مهم بود. اطالعرات برا دانستیتو گوتههای شعی در محل  بیگزاری شب

کنرد، در شود، استقبال مریها بیگزار میمثبت از این رویداد فیهنگی و ادبی که بعد از سال

مهی ماه تهیان شاهد یر  اتفراق ادبری در انسرتیتو  27از هجدهم تا  آورد،این خصوص می

آورد. اطالعرات گوته خواهد بود. اتفاقی که طی سالیان پی  مشتاقان فیاوانی را گرید مری

های نویسرندگان و شراعیان ایریان، برا خوانردن آثرار و اشعارشران ست، شببی این نظی ا

انگیزی را بریای دوسرتداران ایرن وادی رقرم خواهنرد زد. اطالعرات سرپس، های دلشب

های شرعی را کامرل و بره تفکیر  اجریای، منتشری کرید. های شبجدول زمانبندی بینامه

بینرد و گرید آوری تی مناسرب مریاطالعات این رویداد را بیای جامعه ادبی و هنیی فیص

نویسندگان و شعیای نواندی  و پیشیوی امیوز اییان حیکتی سالم به سوی ی  فیهنرگ 

 (.  24:1356مهی12کند )اطالعات،سالم تفسیی می

شرعی در  اطالعات در خصوص استقبال میدم از بیگزاری اولین شرب از سریی شرب

کید و در گزارش خود از این گیهمرایی  باشگاه انجمن اییان و آلمان آن را خوب ارزیابی

نوشت: »نخستین شب نویسرندگان و شراعیان ایریان بیگرزار شرد در برا  برزرگ باشرگاه 

نزدی  به سه هزار نفی گید آمده بودند«. اطالعات حتی انتقاد سیمین دانشرور را در مرورد 

شری از آن آزادی هنیمند یادآورشد که اظهار کیده بود حمایت دولتی از هنی مدرن کره بخ

بیای میدم سخت نامفهوم است کمکی به هنی راستین )سنتی( نخواهرد کرید، را درج کرید 

اطالعات دومرین شرب نویسرندگان و شراعیان را برا حیرور (.  4:1356مهی19)اطالعات،  

جمع زیادی از عالقمندان در باشگاه انجمن اییان و آلمان توصریف کرید و نظری سرخنیان 

ی قلم و بیان واقعی تاکید فریاوان شرده برود را در فحروای اول جلسه که بی ضیورت آزاد

)اطالعرات، داد ای واضح، اصل مطلب را به خواننرده القراء و انتقرال متن نوشتاری با اشاره

 (.4:1356مهی20

اما، از شب دوم به بعد اطالعات دیگی هیگز مطلبی در خصوص شرب شرعی منتشری  

هرای در شرب را نداشت. های شعیشبدرباره  نکید. به عبارتی دیگی اجازه انتشار گزارش

بعدی، شاعیان و نویسندگان به شعی خوانی و سخنیانی پیداختنرد کره محرور بسریاری از 
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های حکومرت برود و رنرگ و بروی آنها موضوعات سیاسی و انتقاد از فشارها و سیکوب

-آن بریهای شعی به عمل آمد طی سیزده سال پری  از انقالبی داشت استقبالی که از شب

سابقه بود  این اقدام نتایج مرورد نظری شراه و دولرت آموزگرار را بریآورده نکرید. کرانون 

شرد شراه از روی اجبرار و تحرت نویسندگان با استفاده از همین آزادی اند  که تصور می

های خود افزودند. کانون نویسندگان ایریان فشارهای خارجی به آن تن در داده بی فعالیت

ی باز سیاسی تجدید حیات یافته بود، با بیپرایی شرب شرعی، در عمرل بره که با اعالم فیا

اهل قلم فیصتی داد تا از سانسرور و اختنراق سرخن بگوینرد کره ایرن خرود بره حیکتری 

جسورانه بی ضد حکومت تبدیل شد. هم نرین ایرن گیدهمرایی فیصرتی فریاهم آورد ترا 

ی اجتماعات را در فیای برازتی کانون نویسندگان اییان، ندای آزادی اندیشه و قلم و آزاد

-ها اختنراق، اعتیاضرات سرخن(. پس از سال329:  1386به گوش میدم بیساند )حافظیه،  

ها بره ویرژه در بسرتن گیانه حکومت در سلب آزادیهای سیکوبگویان را در زمینه شیوه

نامره، شدند. استقبال گسرتیده مریدم از ایرن بیها هم صدا میشنیدند و با آنزبان و قلم می

 زنگ خطیی جدی بیای حکومت به صدا درآورد.

 

 . مسئله حقوق بشر7

های گفتمان فیای باز، مسئله رعایت حقروق بشری اسرت. امرا ایرن یکی دیگی از شاخص

شاخصه با توجه به خطوا قیمزی که از سوی نهادهای امنیتی رژیم بیای مطبوعات و بره 

جیاید به هی  وجره نتوانسرتند بره ارائره ویژه اطالعات تعیین کیده بود، اطالعات و دیگی 

مطلبی با دیدگاه خود به آن بپیدازند. با توجه به تبلین گفتمان فیای باز سیاسری از سروی 

با الهام از مسئله حمایت از حقوق بشری، جمعیرت طیفرداران آزادی و  1356رژیم، در آکر 

نوان دبییکرل سرازمان ای به عآکر، کمیته مزبور طی نامه  9حقوق بشی تشکیل گیدید. روز  

المللری دربراره نقر  هرای نراظیان و مقامرات و میاجرع برینملل، ضمن اشاره به گزارش

حقوق بشی و توضیح موارد آن در اییان به طور مشیوح، خواستار یراری سرازمان ملرل در 

روزنامه اطالعات اما خبیی از تشکیل کمیتره بود.  تحقق آزدی و دموکیاسی در اییان شده  

آزادی و حقوق بشی، هم نین متن نامه آنها به دبییکرل سرازمان ملرل کروچکتیین دفا  از  

ای ندارد. فقط در گزارشی با عنوان؛ نامه طیفرداران حقروق بشری در ایریان، از زبران اشاره
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دهرد. اطالعرات از طیفره اسرت، ارائره مریوزیی خارجه وقت، که توضیحات کلی و یر 

ییان بازدیرد دبیری کرل سرازمان ملرل از ایریان اظهارات خلعتبیی وزیی خارجه وقت در ج

گزارش داد: هدف این به اصطالح مدافعان حقوق بشی تجدید وضع گذشته بیای زنران و 

هرای های جامعه اییانی است و این به خوبی طیز تفکری و بیداشرتدهقانان و دیگی گیوه

(. ایرن 1356،4دی 25دهرد )اطالعرات، چهیه واقعی این مدافعان حقوق بشی را نشان مری

در حالی بود که رژیم خود مردعی دفرا  از حقروق بشری برود و ادعرا داشرت، جمعری از 

دانان مجلسین سنا و شورای ملی، کمیته پارلمانی دفرا  از حقروق بشری را در سرال حقوق

اصرل مرتمم 18تشکیل دادند و تمام اصول حقوق بشی در  قرانون  کشرور بره ویرژه 1355

گونه تسراوی افریاد و میبوا به حقوق ملت اییان همه 215 قانون اساسی از اصل هشتم تا

های فیدی و اجتماعی و مطبوعاتی و سیاسی و اقتصادی را منظرور داشرته اسرت. و آزادی

حفظ حقوق بشی را به میحله کمال رعایت کیده است. رژیرم بریای حفرظ ظراهی در روز 

. پیریو مرذاکیات و هرایی را بردین منظرور تیتیرب دادجهانی حقوق بشی، سلسله همای 

المللری در زمینره حقروق بشری، از جملره سرازمان هایی که رژیم  با سه نهاد بینتفاهم نامه

بره امیراء  1355دانان و صلیب سیخ جهانی، از اواخری سرال المللی، کمیته حقوقعفو بین

هرا و شریایط زنردانیان، اجازه بازدید از وضع زندان 1356و1357های  رسانده بود. در سال

شیکت در جلسات دادگاه و نحوه محاکمات و دادرسی مخرالفین سیاسری  و مصراحبه برا  

(. 28:1357اردیبهشرت 19فعالین و مدافع حقوق بشی، در اییان را صادر کرید )اطالعرات، 

شاه در این راستا به تغییی رئیس سازمان امنیت و اطالعات کشرور )سراوا ( نیرز مبرادرت 

تری برود، بره جرای او منصروب ای دموکیاتی دم که چهیهورزید و نصییی را بیکنار و مق

ها  در محافل سیاسی خارجی به عنوان نترایج قسرمتی از اقرداماتی کید. این عزل و نصب

هرای سیاسری آغراز کریده، تلقی گیدیده است که از طیف دولت اییان بریای بسرط آزادی

یاسی و تبلیرن  فیرای یکی دیگی از اقدامات دولت آموزگار بیای کاه  فشار ستعبیی شد.

المللری، آزادی زنردانیان سیاسری برود. چنان ره باز سیاسی در اییان و نیز در مجرامع برین

نمایی آزادی زنردانیان روزنامه اطالعات در خصوص این تغییی رویکید حکومت به بزرگ

پیدازد. اما اطالعرات فقرط آن قسرمت از مرتن سیاسی با تیتیهای بزرگ به انعکا  آن می

ی و از پی  تعیین شده در خصوص ابریاز پشریمانی و تقاضرای بخشر  زنردانیان دستور
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رسراند. در تیییرد مطالرب فروق اطالعرات در سیاسی مزبور توسط دولت را به چراپ مری

خصرروص آزادی زنرردانیان سیاسرری، گررزارش داده اسررت: »یرر  کارشررنا  وزارت امررور 

که تعداد زندانیان ضد امنیتری در خارجه امییکا در امور میبوا به اییان اظهار داشته است  

اییان در سال گذشته به میزان ی  هرزار و پانصرد نفری کراه  یافتره و موضرو  توسرعه 

حقوق بشی در اییان روبه بهبود اسرت، وی گفرت: در حرال حاضری دو هرزار و دویسرت 

(. این روزنامره برا توجره 36:1356آبان7زندانی ضد امنیتی در اییان وجود دارد«)اطالعات،

ورزیرد، های گوناگون حکومتی که رژیم به آزادی زندانیان سیاسی مبادرت مریمناسبت  به

کرید. در فیایند فیای باز سیاسری ارزیرابی مریهای این اقدامات را در چارچوب گشای 

همین راستا، رژیم در این بیهه، از زندانیان سیاسی کسی را اعدام نکریده، دسرت بره یر  

هرای بازپیسری و ها زد، که مهمتیین آنها بیچیردن اتراقدانسلسله اقدامات نمایشی در زن

دادن امکانات مالقات خانواده زندانیان با آنها و ایجاد وسایل رفراهی هم رون کتابخانره و 

 سالن ورزش بود.

 وزییی آموزگار به : تعداد زندانیان امنیتی آزاد شده در دوران نخست1جدول شماره 
 روایت روزنامه اطالعات 

 

 های احزاب سیاسیاجازه محدود به فعالیت .8

هرای طیفردار سی قدیم و جدید نیز با مشراهده پیردای  و فعالیرت گریوههای سیاسازمان

کم به صحنه آمدند، سرنجابی، فیوهری و بختیرار، جبهره ملری را برا عنروان حقوق بشی، کم

اتحاد نییوهای ملی احیا کیدند، بازرگان هم نهیت آزادی  را احیا کید. حرزب تروده نیرز 

هرای حزبری خرود را بازسرازی از شربکهاز زندگی مخفی خود دوباره خارج شد و بیخی 

 تعداد زندانیان آزاد شده  اسبتمن تاریخ

 343 میداد(  28سالگید قیام ملی) 1356میداد 27

 131 تولد محمدرضا شاه  1356مهی  30

 21 سالیوز اعالمیه حقوق بشی  1356آکر14

 40 تولد رضا شاه و عید نوروز 1356اسفند 27

 535 - مجمو 
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های غیی مسرلح مخرالف، وسرایلی (. رژیم با آزاد گذاشتن گیوه622:1386کید)آبیاهامیان،

صردایی و همگرامی فیاهم آورد که جنراح مرذهبی خرودی بنمایاننرد. در ایرن میران، هرم

ژیرم اهلل خمینی( مخرالف رهای سیاسی با جناح مذهبی)طیفداران آیتدانشگاهیان و گیوه

خواست اجتما  حزبری خرود را شوند. اما، هنگامی که جبهه ملی چهارم، میبود، متحد می

رسما تشکیل دهد، رژیم در همان ابتدا اجتماعشان را در کراروان سرنگی بره هرم ریخرت. 

اطالعات از این اجتما  به عنوان اجتماعی ضد ملی و میهنری نرام برید. اطالعرات آنهرا را 

هرا و میاکرز عرالی آمروزش نقر  ادث دو هفته اخیی در دانشگاهگیوهی که در ایجاد حو

اند، معیفی کیده و اجتما  آنها را فقط در جهت، اییاد نطق و خطابره، پخر  موثیی داشته

آمیز، شعارهای ضدمیهنی توصیف کید. اطالعات هم نرین حملره بره های تحیی اعالمیه

ه ملری را کره از محرل اجتمرا  اصطالح جمعی از کارگیان کارخانجات به گیدهمایی جبه

گویرد: گرذارد و در دفرا  از آنهرا مریگذشتند را به حساب غیور ملی آنها مریمذکور می

هنگامی شعارهای آنها را که حاوی مطالب ضد ملی  و مسائل ضد میهنی بوده، شرنیدند برا 

 (.  4:1356آکر2آنها درگیی و به زدوخورد پیداختند)اطالعات،

یان از ماموران ساوا  بودند، رژیم قصرد داشرت در همران آغراز اما در واقع این کارگ

راه ضیب شستی نشان دهد، بلکه آنان را دوباره به سکوت مجبرور کنرد. رژیرم هم نرین 

قصد داشت تا به ارعاب جناح مذهبی طیفدار امام خمینری)ره( نیرز اقردامی مشرابه انجرام 

ی بیای درهم کوبیدن و فیو ریخرتن ادهد، از این رو، عوامل حاکمیتی شیو  به تهیه مقاله

ابهت جناح موسوم به تندروهای مذهبی، شردند. مقالره برا عنروان»اییان و اسرتعمار سریخ 

سرریاه« بررا امیررای مجهررول احمررد رشرریدی مطلررق در اطالعررات برره چرراپ رسررید 

هرای مریتبط برا آن دی قم و سایی قیرام  19( این مقاله باعث قیام  7:1356دی17)اطالعات،

شود، در سیاسی کشور شد. این حادثره عامرل بسریار چهلم شهدا بیگزار میکه به صورت  

تی از همیشه بره سرینگونی شراه معطروف شرود. رژیرم مهمی شد که جناح مذهبی مصمم

هیگز نتوانست عواقب و تبعات بعدی این اشتباه برزرگ را جبریان  و کنتریل نمایرد. ایرن 

اعتبراری فیرای براز اشرت و بریحیکت ضد میدمی ، پیده از ماهیت وجودی رژیرم  بید

 سیاسی را نمایان ساخت.  
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 گیری نتیجه

وزیریی جمشرید آموزگرار در اواخری بازتاب فیای بازسیاسی در ایریان در دوره نخسرت

پهلوی دوم، بستی تازه و شیایط جدیدی را بیای خبیرسرانی و پویرایی نسربی مطبوعرات 

کا  گفتمران جدیرد در ایرن ایجاد کید. شیایط مذکور فعالیت مطبوعات در خصوص انع

داد گفتمانی نیز به میزان محدود که رژیم اجرازه مریکید. این تحول دوران را پیاهمیت می

هرای آن زمران در نوشتار و گفتار روزنامه اطالعات به عنروان یکری از مهمتریین روزنامره

یر   انعکا  یافت. این گفتمان جدید در مطالب و مقاالت روزنامره اطالعرات، در قالرب

هم نرین یافرت. های خاص گفتمانی تا حردودی مجرال بریوز و ظهرور مریسیی ویژگی

گفتمان جدید مزبور سعی داشت که بی افکار عمومی جامعه تاثیی بگرذارد و جامعره را بره 

سوی اهداف مد نظی خود سوق دهرد. هیچنرد کره در نهایرت امری، بره علرل و عرواملی 

م پهلوی دوم با توجه به یر  سریی تحروالت و مختلف از توفیق به این مهم باز ماند.رژی

المللی و داخلی مجبور به ایجاد فیای باز سیاسی شرد. از ایرن رو، رویکرید فشارهای بین

گاهی مبدل شرد کره »دمکیاسی و میدم« که توسط دولت آموزگار به کار گیفته شد به گیه

تجدیرد سرازمان  بندی شد. انقالب شاه و مریدم،گفتمان فیای باز سیاسی حول آن مفصل

حزب رستاخیز، مشارکت میدم در امور کشور، حقوق بشری، آزادی بیران و قلرم و اجرازه 

هایی بودند که گفتمان فیای باز سیاسی حرول فعالیت محدود به احزاب سیاسی، شاخصه

 بندی شدند.  گاه »دمکیاسی و میدم« مفصلمحور گیه

 

 منابع

، تیجمه: منروچهی شرجاعی، تهریان: نشری اندرون انقالب ایر  .(1377).  استمپل، جان دی

 رسا.

 .15687، شماره1357میداد24تا    15381، شماره  1356میداد16اطالعات از تاریخ  

، تهریان: گفتمان ادبیات سیاسی ایرران در آسرتانه دو انقرالب  .(1390).  امینی، علی اکبی

 .نشی اطالعات
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تهریان:  ،های گفتمانی در مطالعات اسرالمیکاربرد تحلیل .(1386). بهیوزل ، غالمیضا

 دانشگاه امام صادق.

، تهریان: انتشرارات های ایران از سرید یریات ترا باتیراردولت  .(1366).  بهنود، مسعود

 جاویدان.

 تهیان: نشیبیتا. ،به سوی تمدن بزرگ  .(1355).  پهلوی، محمدرضا

 تهیان: آبا.،  ببر کاغذی   .(1386)  .حافظیه، علی

»درآمدی بی رابطره میران نظرام اجتمراعی و مطبوعرات و تحلیرل   .(1377).  خانکی، هادی

 .2ش،  گفتمان«،  گفتمان

، «هرای نظریی ناکرامی سیاسری گفتمران اصرالح طلبری»ناسرازه.  (1386).  خلجی، عبرا 

 نامه دکتیی دانشگاه تهیان.پایان

نامره علروم فصرلگفتمان به مثابره نظییره و روش«، »تحلیل.  (1384).  اصغیسلطانی، علی

 .28سال هفتم، شماره    ،سیاسی

، تهریان: وزیرری آموزگرارتحوالت سیاسی و اقتصادی ناست  .(1389)  .شکیی، احمد

 امییکبیی.

، دبریمرتن ژژوهری ا »تحلیل گفتمان در مجموعه اشعار شاملو«،.  (1397).  صدرایی، رقیه

 .75، شماره  22سال

 ، تهیان: انتشارات جاویدان.وزیران ایرانناست  .(1374)  .عاقلی، باقی

شرماره ،  فصرلنامه گفتمرانتیجمه حسینعلی نروکری،    ،«»گفتمان.  (1377).  الکال، ارنست

 صفی.

تیجمره:  ،هژمرونی و اسرتراتژیی سوسیالیسرتی .(1985). الکال، ارنستو، و موفه، شرانتال

 تهیان: ثالث.محمد رضایی،  

، تهریان: نشری دانشرنامه 1ج  دانشنامه مطبوعات ایرران،  .(1393)  .محمدزاده، محمدجعفی

 مطبوعات اییان.

ای بری نظییرات گفتمران«، تیجمره: حسرینعلی نروکری، »مقدمره.  (1377).  دانل، دایانم 

 .2، شمارهنامه گفتمانصلف



200 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  11 )سططططا   دوره

پ ططاپی   3شططماره 

 1400  پای ز 42

 
 
 

   لندن: پکا.، 1357 البازیگران سیاسی از مشروطیت تا س  .(1371).  الموتی، مصطفی

 ، تهیان: رسا.2ج    ،تاریخ سیاسی بیست و ژنج ساله ایران  .(1371)  .نجاتی، غالمیضا

تهریان: ، بازیگران سیاسی عصر ریاشراهی و محمدریاشراهی  .(1373)  .نجمی، ناصی

 انتشارات انیشتین.

 تحقیقات روابط عمومی.،  »تحلیل گفتمان چیست«  .(1389).  یحیایی، احمد

 

 

 

 
 

 


