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  تحليل رويكرد مطبوعات سياسي 

  جنبش ملي شدن صنعت نفت ايرانبه 
 
 

  1٢اصغر مقصودي علي
   مدرس گروه علوم اجتماعي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  )4/8/94:  تاريخ تصويب– 29/2/94: تاريخ دريافت (
  

  چكيده
 به جنبش ملي شدن صنعت نفت 1329 دوم سال نيمةاين مقاله به تحليل رويكرد مطبوعات سياسي 

 مطبوعات سياسي اين دوره بر روند تأثيراين تحليل با هدف تعيين ميزان . پردازد ميايران 
 تحليلي است و - روش تحقيق توصيفي. جام گرفته است و به ثمر رسيدن اين جنبش انگيري شكل

براي انجام اين . اي بهره گرفته شده است  اسنادي و كتابخانهةبراي گردآوري اطالعات از مطالع
وابسته نشرية از يازده  سرمقاله 269، يا انتخاب موجه  كوتاگيري پژوهش با استفاده از روش نمونه

عنوان واحد   به،ش.ه1329 دوم سال نيمةي سياسي در ها معيتين احزاب و جتر ين و فعالتر به مهم
 اصلي و ة هر يك از آنها نسبت به شش مقولگيري انتخاب و با تحليل محتواي آنها، موضعتحليل 
 الحاقي، دولت انگلستان، شركت نفت ايران و انگليس، دولت ة بر جنبش، مشتمل بر اليحگذار تأثير
، ها در نهايت، با استفاده از اين داده. ده استشن صنعت نفت تعيين  ملي و تز ملي شدةآرا، جبه رزم

ي سياسي در اين ها  ابزار فشار احزاب و جمعيتعنوان بهرويكرد و بالطبع نقش هر يك از آنها، 
نتايج اين پژوهش بيانگر آن است كه اكثريت قريب به اتفاق مطبوعات . جنبش تبيين شده است

 ملي ةجبه ،آرا  نسبت به رزمگيري  تفاوت در موضعبا وجود تاريخي، ةسياسي منتشرشده در اين دور
 الحاقي، شركت نفت ةجانبه با اليح همسويي اكثريت در مخالفت همهسبب  و تز ملي شدن نفت، به

 مؤثريو نقش  آورده  توجهي بر قدرت موجود واردشايانايران و انگليس و دولت انگلستان، فشار 
  .اند فا كردهدر اين جنبش اجتماعي اي

 
   كليديواژگان
   .ليل رويكرد، جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران، مطبوعات سياسيحت

                                                            
١ .                                                                                            a.a.maghsoudi@uk.ac.ir Email:    
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  مقدمه 
يند استعمارزدايي، در شرايط ا بخشي از فرعنوان بهجنبش ملي شدن صنعت نفت ايران كه 

يكي از نقاط عطف ، )156 :1390 مقصودي،( نابسامان سياسي، اقتصادي و اجتماعي شكل گرفت
ي سياسي ها  سياست كشور را تشكيالت و جناحةدر اين دوران صحن .خ ايران استتاري

گوناگون فرا گرفته بود كه از نظر ايدئولوژي از چپ كمونيست تا راست مذهبي را در بر 
همگي در يك  گرا، رو و راست  به استثناي چند گروه كوچك از افراد ميانهها اين گروه .داشت
 . دخالت كشورهاي خارجي در امور داخلي ايران وحدت نظر داشتنديعني پايان دادن به هدف،

رو  ازاين . سياسي و روزنامه انجاميدة مطبوعات به انتشار صدها جزوه و نشريةآزادي غيرمترقب
عنوان يكي از  بهمطبوعات . )3:1368 ،بيل و لوئيس( دشمطبوعات فراهم آفريني  نقشفرصتي براي 

اي بر افكار عمومي و بالطبع جريان ملي   مالحظهشايان تأثيرر ي فشاها  گروهمؤثرابزارهاي 
مطبوعات در ماجراي ملي شدن  «:بنا به باور حسين ابوترابيان. شدن صنعت نفت گذاشتند

صنعت نفت شايستگي بسيار نشان دادند و موج احساسات شديد ضد استعماري را در بين 
مطبوعات شايستگي « :عقيده است با او همحسين نيز  ذاكر .)45 :1366ابوترابيان، (» ملت برانگيختند

بسيار نشان دادند و همين ركن چهارم مشروطيت بود كه موج احساسات شديد ضد استعماري 
  .)256 :1368ذاكر حسين، (» برانگيخت را

ي ها  وجود تحقيقات ارزنده در مورد جنبهبابا مراجعه به منابع موجود دريافتيم كه 
اين  در زمينةمطبوعات تحليل رويكرد  تحقيق قابل اعتنايي در مورد گوناگون اين جنبش،

 به بررسي دقيق اين د اين ضرورت تشخيص داده شد كه بايرو ازاين. جنبش انجام نگرفته است
  تحقيق تبيين نقش مطبوعات اينهدف اصلي.  اين جنبش پرداختةشد گرفته بعد از ابعاد ناديده

  . است بودهرسيدن جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران و به فرجام گيري در شكلسياسي 
اي   تحليلـي اسـت و اطالعـات بـه روش اسـنادي و كتابخانـه               –پژوهش از نوع توصـيفي      

انتخاب نمونه با استفاده    و   نيز با استفاده از روش تحليل محتوا         ها  تحليل داده . اند گردآوري شده 
 ة نشري 80نشريه از بين     11نتخاب  پس از ا  . از روش كوتا يا انتخاب موجه صورت گرفته است        

 و داراي تـر  لانجمن و مجمع سياسـي كـه نـسبت بـه بقيـه فعـا        حزب، جمعيت،30وابسته به 
منظـور   بـه  عـام  طـور  به سرمقاله 992، با بررسي    ا بيشتري بودند، با روش تحليل محتو      شمارگان

  يـك نـسبت بـه      رويكرد هـر   تحليل   براي خاص   طور  بهسرمقاله   269 وتعيين ارتباط با جنبش     
ايـن پـنج مقولـه      . سـنجيده شـد    ي انكارناپـذير داشـتند،    تـأثير  اصلي كه بر جنـبش       ة مقول شش

دولـت   .4؛ شركت نفت ايران و انگلـيس  .3؛ دولت انگلستان .2؛  الحاقية اليح.1 :ند ازا عبارت
  ارتباط مـستقيمي بـا جنـبش       ها  اين مقوله  .تز ملي شدن صنعت نفت     .6 ملي و    ةجبه .5؛  آرا رزم
ي بـر   گـذار   تأثير، با   ها   هر يك از نشريات در قبال اين مقوله        گيري  ين معنا كه موضع   ه ا ب. اشتندد
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انتخاب سرمقاله نيز بـا توجـه بـه اينكـه     . داد مي قرار تأثيرروند جنبش را تحت  افكار عمومي،
 تحليل و تشريح   هر نشريه است و به       ةت تحريري أمشي سياسي هي   سرمقاله بيانگر ديدگاه و خط    

در پردازد و قـصد دارد ديـدگاه روزنامـه را     مشي روزنامه مي    مسائل مهم روز در چارچوب خط     
 بيان كند و از اين طريق به مخاطب نسبت به           ،اي كه در نظر مردم جامعه مهم است         لهئ مس مورد

 . آگاهي بخشد، مورد توجه قرار گرفتحال آينده
 تا شود بررسي مي ش. ه1329 سال  دومةمطبوعات در نيمجمال ا در اين مقاله ابتدا به

 فضاي حاكم بر انتشار مطبوعات در اين دوره، تعداد نشريات و نيز تعلقات سياسي ازخواننده 
 سياسي تحليل رويكرد مطبوعات در بخشي با عنوان ها وتحليل يافته تجزيه. آنها آگاهي يابد

رائه خواهد شد و در  اجنبش ملي شدن صنعت نفت ايران بر مؤثر اصلي ةشش مقولبه نسبت 
گيري، نقش مطبوعات سياسي در جنبش ملي شدن صنعت نفت  با عنوان نتيجه بخش پاياني نيز

  .تبيين خواهد شدايران 
  

  ش .ه1329 دوم سال ةمطبوعات در نيم اجمالي بررسي
ي ها ويژگياجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي، ثر از شرايط أمت بيست، ةدهمطبوعات در 

ي ها اين دوره امكان طرح افكار و ايده فضاي سياسي و اجتماعي حاكم بر. ندداشتخاصي 
گيري  اي از طريق شكل صورت حرفه نگاري به روزنامه همچنين. فراهم آورده بود گوناگون را

ي ها افكار و انديشه ايجاد چنين شرايطي موجب شده بود تا. ي تحريريه رواج يافته بودها تأهي
مسعود برزين اين دوره . دشو از طريق مطبوعات منتشر ها  و جمعيتها سياسي احزاب، انجمن

  :داند انگيز مي اي هيجان را دوره
، تعداد عناوين تا حد تر در دوراني كه تسهيالت و وسايل چاپ بيشتر، دريافت امتياز آسان«

لي  هيچ، و، تعطيل به روش گذشته تقريباًتر ي سياسي متراكمها جناح غيرقابل تصور بيشتر،
 وسيع، مسائل سياسي روز بسيار حاد، كشور اشغال و جنگ ها توقيف بيشتر، جانشيني روزنامه

  .)20-19  :1370برزين، ( »وجود آورده بود سابقه به جهاني دوم معضالتي بي
جنگ . كنند را سپري مي اي مهيج و پرآشوب دورهش مطبوعات .ه1329 دوم سال ةدر نيم

سوم، روابط ايران با سه ابرقدرت، وام آمريكا، اوضاع نابسامان كره، احتمال وقوع جنگ جهاني 
آرا و  مشي سياسي دولت رزم  گلشاييان، خط– اجتماعي كشور، قرارداد الحاقي گس–اقتصادي 

ي ها با گرايشي گوناگون ها نشريه .آن دوران بودند ين اخبارتر مهماز ملي شدن صنعت نفت 
 و فضايي پويا و در پرداختند ميفرسايي  ضوعات به قلم اين موةسياسي متنوع و متفاوت دربار
 ها آزادي نسبي مطبوعات در اين سال، بر شدت اين تنش .كردند عين حال پرتنش را ايجاد مي

  .ودافز مي



  
   1395بهار  ،1شمارة ، 46 ة دور،استي سةفصلنام                                                                  252

ي تحريري متفاوت و در ها ش مطبوعات به انواع مختلف و با سبك.ه1329در سال 
 ،علت حاكميت جو سياسي بر كشور بهدر اين سال،  .نددش ي گوناگون منتشر ميها حوزه

شدند و   اجتماعي يا انتقادي منتشر مي،خبري، سياسي ي سياسي،ها  تحت عنوانها روزنامه
 حزب و جمعيت سياسي 30در اين سال حدود  .ي حزبي مبرا نبودندها اغلب نيز از وابستگي

تقيم به آنها وابسته  مستقيم يا غيرمسطور به  عنوان نشريه نيز،80كردند و حدود  فعاليت مي
  . بودند
 ،كردند فعاليت ميش .ه1329 اي كه در سال ي سياسيها ين احزاب و جمعيتتر ز مهما
حزب اتحاد   استقالل، حزب آزادي، حزب ايران،ة آزادي، جبهةجبه  ملي،ةتوان از جبه مي

م ملي، حزب توده، حزب مردم و حزب دموكرات نام برد كه هر يك براي نشر افكار و اعال
  .صورت ارگان يا هوادار در اختيار داشتند مواضع خود نشرياتي را به

 ،شدند و از وابستگي حزبي نيز مبرا نبودند ين نشرياتي كه در اين سال منتشر ميتر از مهم
تهران  « و» داريا «،»داد« ؛ ملية وابسته به جبه،»اصناف« ،»شورش« ،»باختر امروز «بايد از
آزادي « ؛، وابسته به حزب آزادي ايران»كشور «و» كسري «؛آزادي ةه وابسته به جب،»مصور
 ؛وابسته به حزب توده» رزم «و » وي آيندهس هب«؛ وابسته به حزب ايران، »ايران امروز «و » قائنات

 »مهر ايران « و»صداي مردم« و وابسته به حزب دموكرات »البرز« و »ستاره «،»رياآ« ،»قانون«
  . بردنام وابسته به حزب مردم

ثر أ شد هر يك از اين مطبوعات متموجبگيري جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران  شكل
ي اين ها سرمقاله .گيري كنند از تعلقات حزبي، نسبت به موضوعات مرتبط با اين جنبش موضع

ين نشريات تر  به مهم،در آغاز .ستها گيري اين موضعبيانگر  1329 دوم سال ةدر نيمنشريات 
  .)1جدول (پردازيم  ميين دوره و تعلقات حزبي آنها منتشرشده در ا

  
 به جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران  سياسي تحليل رويكرد مطبوعات

 يكي عنوان به آن مانند و اينترنت و تلويزيون ماهواره، مطبوعات،راديو، مانند جمعي يها رسانه
 يها واقعيت دارند، بشر زندگي دابعا ديگر و آرا و عقايد بر كه يتأثير با جامعه مهم نهادهاي از

، بندسام( هستند جهان از ما انداز چشمة كنند تعيين نتيجه در و كنند مي خلق مردم براي را سياسي
ارتباط  براي وسايل هاي متعددي رانظران مختلف اهداف، وظايف و نقش صاحب .)164 :1389

   :شمارد بر ميرتباط جمعي چهار هدف اصلي براي وسايل ا 1ميشل رژ ژ .اندجمعي برشمرده
مراتب   دگرگوني سلسله.3؛  كردن افكار عموميتر يكسان. 2؛ تر كردن اطالعاتيكسان. 1

                                                            
1. G.Michael    



  
                                                 253                               ويكرد مطبوعات سياسي به جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران        رتحليل 

 ةنيز سه وظيف 1لسول دلروها  .)13: 1375 ساروخاني،( قال حاالت عاطفينتا و  اظهار.4 گروهي و
ستگي بين بهم .2 ؛حراست از محيط. 1 :شمارد اصلي را براي وسايل ارتباط جمعي بر مي
  انتقال ميراث اجتماعي از نسلي به نسل ديگر.3 و؛اجزاي جامعه در پاسخ به نيازهاي محيطي

تفاوتي  بي«آفت  از را جامعه توانند مي شان،نفوذ قدرت به توجه با همچنين ها رسانه. )18 :همان(
 و دهند شافزاي خود ةجامع سرنوشت در را مردم واقعي تأثير و نقش و ادهد  رهايي»سياسي
 .)27 :1375 جهانداري،( سازند ممكن را مؤثر و فعال مشاركت يها زمينه

افكار  وسايل ارتباط جمعي بر ناپذيرثير انكارأانگر تبيشده   كاركردها و اهداف بيانةمجموع
  ،سازي  همگن.2،  خبري.1 وسايل ارتباط جمعي با ايفاي چهار نقش . استعمومي

 توجهي بر افكار عمومي شايانثير أ، تس تعلق اجتماعي ايجاد احسا.4سازي و  آگاه.3
نيز  وسايل ارتباطي و تأثير آنها بر بيداري و رشد افكار عمومي ةكنند رهبري نقش. ندگذار مي

افكار عمومي سياسي . شود روز نيز بر اهميت آن افزوده مي ه پوشيده نيست و روزبيبر كس
واسطة  هب و ، از سه طريق2 نظر بونارد برلسون بخشي از افكار عمومي، ازعنوان بهمردم نيز 

گيري تشويق هاي همگاني مردم را به تصميم رسانه.1 :گيرندشكل مي وسايل ارتباطي جمعي
بيشتر به تمايل قلبي آنها مربوط است تا  گيرند،ولي اينكه آنها چه تصميمي مي ،كنندمي

مايالت قلبي را براي موافقت يا مخالفت با تواند تها مي و پيام رسانهامحتو ها، تبليغات رسانه
   .تقويت كند موضوعي

                                                            
1. H.Laswell 
2. B.Berlson 
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  هاي وابسته  و احزاب و جمعيتهاي نمونه نشريه .1جدول 
  رديف

  
 ترتيب انتشار  نوع  نام صاحب امتياز  نام نشريه

  
  وابستگي سياسي  سال انتشار  انتشارمحل 

محمد، احمد و   اتحاد ملي  1
 مجيد هاشمي

سياسي 
 اجتماعي

  حزب اتحاد ملي  13221352  هرانت هفتگي

دو شماره در  سياسي امير قلي اميني اصفهان 2
 هفته

  حزب آزادي  13221354  اصفهان

باختر   3
  امروز

  13281332  تهران  روزانه  سياسي  حسين فاطمي
  دوره اول

  جبهه ملي

سوي  به  4
  آينده

سياسي   محمود زندي
  خبري

  حزب توده  13281332  تهران  روزانه

سياسي   محمد علي يزدچي  پرتو ايران  5
  اجتماعي

  انجمن مليون  13291331  تهران  دو هفته يك بار

ابوالحسن عميدي   داد  6
  نوري

سياسي 
  خبري

  جبهه آزادي  13211340  تهران  روزانه

سياسي   احمد ملكي  ستاره  7
  خبري

  حزب دموكرات  13161329  تهران  روزانه

صداي   8
  ردمم

سياسي   محمد حسن فريپور
  خبري

  حزب مردم  1350-1325  رانته  روزانه

  ها ناسيوناليست  13281341  تهران  روزانه  سياسي  علي هاشمي  طلوع  9
سياسي   حسن رعيتي  كسري  10

  خبري
  جبهة استقالل  13231329  تهران  روزانه

سياسي   محمد رضا جاللي  كشور  11
  خبري

  جبهة استقالل  1330-1323  تهران  روزانه

  
 هاي فالن حزب سياسي را افزايش دهدفقت با نظريتواند ميزان مواها ميمحتواي رسانه

 ،يگانگي عاطفي و  بدين ترتيب وسايل ارتباط جمعي با ايجاد تحرك رواني.)118 :1371اسدي، (
سازي نيز بر افكار  بر آن مطبوعات از طريق برجسته عالوه. شوندمشاركت سياسي را موجب مي

ت با برجسته ساختن برخي از موضوعات و به اين معنا كه مطبوعا .ندگذار ثير ميأعمومي ت
توانند تعيين كنند كه مردم چگونه  گرچه نمي ا.ندگذار ثير ميأرويدادها بر آگاهي و اطالع مردم ت

  .)58 :1389 مهديزاده،(  چه بينديشندةتوانند تعيين كنند كه دربار اما مي بينديشند،
 هنوز مندرجات مطبوعات يد، وسايل ارتباط جمعي نوپدپيدايش با وجوددر عصر كنوني، 

چراكه مطبوعات از جمله مقوالتي است كه  د،نا هاي ارتباطيپيام ترين منابع شناخت از مهم
موقعيت اقتصادي، سازمان اجتماعي و سطح فرهنگي  وضعيت سياسي، ترين روابط را با فشرده

ذشته وسايل دانيم در دو قرن گچنانكه مي.  آن استةكنند جامعه و عصري دارد كه منعكس
خواهي ملل جهان تأثير قاطع داشته و در ميدان اين مبارزات  ارتباطي جمعي در مبارزات آزادي
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 :1371  ،ژاد معتمدن(  سياسي بوده استةهاي برند براي طرد استبداد و كسب دموكراسي، از سالح
ورة نيز جز توسل به مطبوعات داجتماعي ي فكري و تغييرات ها از نظر بررسي جهش .)104

  .)1366 :3 ابوترابيان،( توان ارائه دادتر باشد نميتر و قابل قبولمورد نظر روشي كه منطقي
جنبش ملي شدن صنعت نفت، پس از انتخاب نمونه به به طبوعات رويكرد مبراي تبيين 

انجمن و   حزب، جمعيت،30 وابسته به ة نشري80 نشريه از بين 11روش كوتاس، كه شامل 
 دوم سال ةدر نيمنشريات نمونه ي منتشرشده در ها تحليل محتواي سرمقاله مجمع سياسي و

 ،آرا دولت رزم .4، شركت نفت .3 ،دولت انگلستان .2،  الحاقية اليح.1 ة مقولششش، .ه1329
 در قبال ها  تعيين و بعد از آن رويكرد هر يك از روزنامهتز ملي شدن نفت. 6 و  مليةجبه .5

  . دشمشخص جنبش آنها و بالطبع در قبال 
 بر جنبش ملي شدن صنعت مؤثر اصلي ةمقولشش در اين بخش رويكرد نشريات نمونه به 

ي اين نشريات ها شده از تحليل محتواي سرمقاله ي گردآوريها داده. شود تبيين مينفت ايران 
ين تر دهد كه ملي شدن صنعت نفت يكي از مهم  نشان ميش.ه1329  دوم سالةدر نيم

  .)1نمودار ( زماني بوده است ةد توجه اين نشريات در اين فاصلموضوعات مور
 

 

 
  ش.ه1329 دوم سال ةنيممطبوعات سياسي  اهميت نسبي ملي شدن صنعت نفت ايران در .1نمودار 

  
 كشور با ةروزنام ش،.ه1329دوم سال ة در نيم ،دهد نشان مي 1كه نمودار  گونه همان

 ة اول و روزنامةملي شدن صنعت نفت ايران در رد يش بهها سرمقالهدرصد از  3/78اختصاص 
در يش به ملي شدن صنعت نفت ايران ها درصد از سرمقاله 34/11اختصاص طلوع با 

  . دنگير ين رده جاي ميتر پايين
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 تا ماه مهراول زماني ةي نمونه كه در فاصلها هايي كه در نشريهتحليل محتواي سرمقاله با
هاي توان رويكرد كلي آنها را نسبت به هر يك از مقوله، مياند  منتشر شده1329 اسفند 29

  :انتخابي بدين گونه تفسير كرد
  

  الحاقي ةاليح. 1

مشتمل بر تعديالتي در قرارداد ( گلشاييان  يا قرارداد گس الحاقية در قبال اليحگيري موضع
بل از اين دوره از مدتي ق) امضا شد  بين دولت ايران و انگليس1328 تيرماه 26، كه در 1933

 و تر  حالت جديها گيري اما در اين دوره اين موضع، شروع شده بود )1329 دوم سال نيمة(
رويكرد مطبوعات آمده  دست ي بهها  يافته براساس در مجموع،.گيرد ميي به خود تر مشخص

عي اكثريت اين نشريات در مجموع موض :تفسير كردتوان چنين  مي نمونه در قبال اين اليحه را
ولي كثرت مخالفت هر يك از نشريات با ،  الحاقي برگزيده بودندةمخالف را در قبال اليح

توان به سه  مي الحاقي ةتوجه به كثرت مخالفت با اليح اين نشريات را با .يكديگر متفاوت بود
  :دسته تقسيم كرد

 سوي آينده، به. كه بيشترين و شديدترين مخالفت را با اين اليحه ابراز داشتندي گروه. 1
 ؛گيرند در اين گروه جاي ميور و باختر امروز كش

 .كه مخالفتشان با اليحه نسبت به گروه اول از كثرت كمتري برخوردار بودي گروه. 2
 ؛گيرند در اين گروه جاي ميو اتحاد ملي  طلوع صداي مردم، داد، ستاره، كسري،

و  اصفهان .ودداري كرده بودند اين اليحه خدر موردگونه اظهار نظر  كه از هري گروه. 3
 ).2 رنمودا( گيرند در اين گروه جاي ميپرتو ايران 

 
 دولت انگلستان . 2

 به يترتر و جديدر قبال دولت انگلستان نيز حالت مشخصمطبوعات در اين دوره رويكرد 
توان رويكرد كلي مطبوعات مورد نظر را در قبال دولت ميدر مجموع گيرد و خود مي
اكثريت اين مطبوعات در مجموع موضعي مخالف را در قبال آن :  كردتفسيرن چنين انگلستا
با . از كثرت متفاوتي برخوردار بوددر هر يك از مطبوعات  ولي اين مخالفت ،بودند برگزيده

  :توان آنها را به سه گروه تقسيم كردتوجه به اين جنبه مي
سوي آينده،   به.تري برخوردار بودكه مخالفتشان نسبت به بقيه از كثرت بيش يگروه. 1

  ؛گيرندكشور و باختر در اين گروه جاي مي
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   الحاقيةاليحبه  ش.ه1329 دوم سال ةنيممطبوعات سياسي  رويكرد .2نمودار 

  
- .تشان نسبت به گروه اول از كثرت كمتري برخوردار بودفكه در مجموع مخالي گروه. 2

  ؛گيرندايران، طلوع و ستاره در اين گروه جاي مي اتحاد ملي، پرتو كسري، داد، اصفهان،
 نسبت به دولت انگلستان خودداري گيري كه از هر گونه اظهار نظر و موضعي گروه. 3
 .گيرداين گروه جاي مي در صداي مردم .كردند

 آنها در بيشتر همسويي ،خوردهاي مذكور به چشم ميهاي روزنامهگيري آنچه باز در موضع
 .)3نمودار (  استولت انگلستانمخالفت با د

  

  
  دولت انگلستان به ش.ه1329 دوم سال ةنيمرويكرد مطبوعات سياسي  .3نمودار 
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  شركت نفت ايران و انگليس. 3
شركت نفت ايران و جانبة مطبوعات خصوصاً سياسي، با  در اين دوره شاهد مخالفت همه

از كثرت در هر يك از مطبوعات  هاگيري ها و موضع  اما باز هم اين مخالفت.هستيمانگليس 
  : در سه گروه جاي داد راتوان آنهابا توجه به اين جنبه مي. متفاوتي برخوردار بود

.  با شركت نفت ايران و انگليس منتشر كردندخالفتبيشترين مقاالت را در م كهي گروه. 1
 ؛دنگير ميباختر و به سوي آينده در اين گروه قرار 

 كسري،. بود كثرت كمتري برخوردار به گروه اول مخالفتشان ازنسبت  كهي گروه. 2
  ؛اصفهان، ستاره، پرتو، طلوع، داد و اتحاد ملي در اين گروه جاي دارند

 وگيري نسبت به شركت نفت ايران كه از هر گونه اظهار نظر و موضعي گروه .3
  .دگير ميصداي مردم در اين گروه جاي . انگليس خودداري كردند

 همسويي اكثريت آنها ،خورد مذكور به چشم ميمطبوعاتهاي گيري م در موضعآنچه بازه
  ).4نمودار ( است شركت نفت ايران و انگليسدر مخالفت با 

  

  
  شركت نفت ايران و انگليسبه  ش.ه1329 دوم سال ةنيمرويكرد مطبوعات سياسي  .4نمودار 

 
 آرا دولت رزم .4

اما در اين دوره . ر قبال دولت و شروع شده بودگيري دآرا موضع با آغاز زمامداري رزم
 در .توسط مطبوعات سياسي شدت گرفت گيري  نفت اين موضعةواسطة اهميت مسئل به

. شودوضوح آشكار مي  ناهمسويي و موارد اختالف مطبوعات سياسي بهقوله در اين م،مجموع
شوند، تعدادي به ميآرا  رزميكصدا خواستار عزل و بركناري برخي مطبوعات كه رحاليد

رو  ازاين. كنندطرفي اختيار مي اي نيز موضع بي و عدهپردازد ميآرا  دولت رزمطرفداري از 
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گروه سه آرا در  ماظ رويكردشان در قبال دولت رزحتوان مطبوعات سياسي مورد نظر را به ل مي
  : جاي داد

باختر  .ار بوداي برخوردالعاده كثرت فوق از كه مخالفتشان نسبت به بقيهي گروه .1
   ؛گيرندسوي آينده در اين گروه جاي مي و به امروز، كشور

ستاره،   داد،.كه مخالفتشان نسبت به گروه اول از كثرت كمتري برخوردار بودي گروه .2
  ؛اتحاد ملي و پرتو ايران در اين گروه جاي دارند

رفداريشان در  البته كثرت موافقت و ط،پرداختندآرا مي كه به طرفداري از رزمي گروه .3
 . كسري، طلوع و صداي مردم در اين گروه جاي دارند  اصفهان،.استسطح گروه دوم 

 ،خورد به چشم ميمقوله اين در موردهاي مطبوعات سياسي مذكور  گيري آنچه در موضع
  .)5نمودار ( ناهمسويي و اختالف نظر آنها در اين زمينه است

  
 
 
 
 
 

  
  آرا  به دولت رزمش.ه1329 دوم سال ة نيمرويكرد مطبوعات سياسي .5نمودار 

 
   ملي ةجبه .4

  به چشم مقوله بيشترين افتراق، اختالف و ناهمسويي مطبوعات سياسي مورد نظر، در اين 
 نفت از ة ملي صورت يك سازمان سياسي را داشت و به لحاظ مسئلةجبهزيرا  ،خوردمي

 ةوسيل هاحزاب سياسي رقيب ب رو برخي  ازاين، توجهي برخوردار شده بودشاياناهميت 
ي كه به لحاظ هدف و مطبوعاتدر بين گاه اين رويه  .درصدد تضعيف آن برآمدندنشرياتشان 
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به هر صورت مطبوعات مورد نظر را به  .خورد ملي همگام بودند نيز به چشم ميةمرام با جبه
  : توان در پنج گروه جاي داد مي  مليةشان در قبال جبهگيري   علحاظ موض

كثرت بيشتري   كه طرفداري و حمايتشان از جبهة ملي نسبت به بقيه ازيگروه. 1
  ؛گيرندختر امروز در اين گروه جاي مياكشور و ب. برخوردار بود

 ملي نسبت به گروه اول، از كثرت كمتري ة كه حمايت و طرفداريشان از جبهيگروه. 2
  ؛ارند ستاره و اتحاد ملي در اين گروه جاي د.برخوردار بود

. ندكرد ملي خودداري ة نسبت به جبهگيري  كه از هر گونه اظهار نظر و موضعيگروه. 3
  ؛گيرندايران در اين گروه جاي مي پرتو و اصفهان، كسري

 همسطح ،و اين مخالفت به لحاظ كثرت  ملي پرداختندةكه به مخالفت با جبههي گرو. 4
  .گيرندين گروه جاي ميسوي آينده در ا ه صداي مردم و ب.گروه اول بود

                 چشم وضوح به هنيز بمقوله  در اين مطبوعاتناهمسويي و افتراق زياد بين 
  .)6نمودار ( خوردمي

 

  
  مليةهب به جش.ه1329 دوم سال ةنيممطبوعات سياسي  رويكرد .6نمودار 

  
 تز ملي شدن صنعت نفت . 5

هاي مورد نظر همسويي  ر روزنامهبيشت گيري در موضع جز معدود موارد استثنا، در اين مقوله به
طور كلي نشريات نمونه را به لحاظ رويكردشان در قبال تز ملي شدن  هب. خورد به چشم مي

  :توان در چهار گروه جاي دادنفت مي
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اي كامالً موافق در پيش گرفتند و حمايتشان از آن از  گروهي كه در قبال اين جريان رويه .1
توان در هاي كشور و باختر امروز را ميروزنامه. بود توجهي برخوردار شايان شدت و كثرت

 ؛اين گروه جاي داد
 اما حمايت و ،اي موافق را در قبال تز ملي شدن نفت در پيش گرفتندگروهي كه رويه. 2

هاي روزنامه. بودطرفداريشان نسبت به گروه اول از شدت و كثرت بسيار كمتري برخوردار 
 ؛گيرنداصفهان، داد، كسري، پرتو ايران و طلوع در اين گروه جاي ميستاره، 
. ندردك  نسبت به اين جريان پرهيز ميگيري گروهي كه از هر گونه اظهار نظر و موضع. 3

  ؛گيرندهاي اتحاد ملي، صداي مردم و مصلحت در اين گروه جاي ميروزنامه
سوي  ه بةر است و تنها شامل روزنامگروهي كه در اينجا از حالتي استثنايي برخوردا. 4

اين روزنامه با ملي كردن نفت در سراسر كشور مخالف بوده و تنها ملي كردن . شودآينده مي
 .نفت جنوب را خواستار است

 

   
  به تز ملي شدن نفت ش.ه1329 دوم سال ةنيمرويكرد مطبوعات سياسي  .7نمودار 

  
توان نتيجه گرفت كه اكثريت  ارائه شد، ميبا توجه به تفاسير و جداولي كه در اين بخش

دولت «، » الحاقيةاليح«قريب به اتفاق مطبوعات سياسي مذكور، در رويكردشان نسبت به 
اند و  همسو بوده»تز ملي شدن نفت« و تا حدي»انگليس شركت نفت ايران و« و »انگلستان
 سياسي دولت مشي يب قرارداد الحاقي، خطوهم در جهت محكوم ساختن تص همگام با

انگلستان نسبت به ايران و موجوديت شركت نفت ايران و انگليس گام برداشتند و تنها در دو 
هاي حزبي و گيري  موضعسبب هم بيشتر به آن(عنوان يك سازمان سياسي  ، به» مليةجبه« ةمقول
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كاري و حفظ موقعيت  هبه لحاظ محافظ (»آرا دولت رزم«و ديگري )ي شخصيها گاه خصومت
   .اختالف نظر وجود داشته است) ها يا مصالح ديگرعضي روزنامهب

  
   نتيجه

كردار اجتماعي و تصميمات گروهي   تغييري كه در رفتار وسبب بهرسي تأثير مطبوعات بر
از آنجا كه مطبوعات نقش خبررساني و تفسير وقايع روزمره . دارد خاص ي اهميت،كندايجاد مي

و همچنين به اين ) نه به شتابزدگي راديوست و نه به كهنگي كتاباين تفسير (عهده دارند  هرا ب
 با شانزبان خودبا علت تنوع، هر گروه خاصي را مخاطب قرار دهند يا  توانند به كه ميدليل

آنها ارتباط برقرار كنند و بدين ترتيب بر افكار آنها تأثير بگذارند، حتي در عصر ما نيز جزو 
رسد كه ي مطبوعات وقتي به نهايت خود ميگذار تأثير .ندا اط جمعيترين وسايل ارتبگذار تأثير

اي است كه مطبوعات دورة جمعي نشر خبر باشند و اين خصوصيت و مزيت اصلية تنها وسيل
  .از آن برخوردارند مورد نظر

. اري ملت ايران استمش، آغاز فصلي نوين در مبارزات ضد استع.ه1329نيمة دوم سال 
نفت ايران و  اي عليه شركتايندهزبرانگيز ف انفسياسي ايران امواج تو  عرصةدر اين دوره، در
 ،در اين سال. دشو منجر مي ايرانملي شدن نفتگيري جنبش   شكلخيزد كه بهانگليس بر مي

. دشنفت بود كه خود موجد شرايطي خاص صنعت  حساسي مطرح شد و آن ملي كردن ةمسئل
وجود آورد كه خصوصياتي  ه ب رااي نظر افكار عمومي، دورهواسطة حساسيتش در  اين مسئله به

همراه داشت و يكي از نتايج آن افزايش مشاركت  بهشبيه دوران جنگ، انقالب و بحران را 
بر عطش كسب خبر  اين امر  وآگاهي بودمند مشاركت سياسي نيازتشديد . سياسي مردم بود

آن جمعي ايل ارتباط وسيكي از معدود  وانعن بهعطش كسب خبر، بازار مطبوعات را  .افزود مي
  .آفريني كنند گرفت تا هر يك نقش اي شكل صحنهگرم كرد و دوران 
در اين دوره اين مطبوعات سياسيويژه  به ،اين است كه مطبوعاتشود  مطرح ميه كيالؤس

ره آفريني بديل مطبوعات در اين دو به نقشعبدالرحمن ذاكرحسين ؟ نقش را چگونه ايفا كردند
  :ي استأر با او همحسين ابوترابيان نيز  . ركن چهارم مشروطيت اعتقاد داردعنوان به

مطبوعات در ماجراي ملي شدن صنعت نفت شايستگي بسيار نشان دادند و موج «
احساسات شديد ضد استعماري را در بين ملت برانگيخته تا حدي كه حتي برخي از مطبوعات 

راه با گروهي از نمايندگان درباري مجلس، به حمايت از ملي وابسته به دستگاه سلطنت نيز هم
  .)45: 1366 ابوترابيان،(» شدن صنعت نفت برخاستند

 الحاقي، ةاليح  نسبت بهها روزنامه بيشتر گيري موضعآمده،  دست ي بهها با توجه به داده
، تقريباً ها  تفاوت در كثرت مخالفتبا وجود شركت نفت ايران و انگليس و دولت انگلستان،
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مشي سياسي دولت انگلستان و موجوديت   الحاقي، خطةتصويب اليح آنها بيشتريكسان بود و 
از ميزان كمي در مورد تز ملي شدن نفت  .شركت نفت ايران و انگليس را محكوم كرده بودند

علت نداشتن تصويري روشن از وضعيت كشور  اين وحدت و همسويي كاسته شده بود كه به
عدم همسويي  .بوده است صنايع نفت ةراي اقتصادي و حتي در ادنتوانا ترس از در آينده و

 پرهيز از دليل  بهمطبوعاتكاري بعضي  محافظهاز آرا نيز ناشي  كامل در مخالفت با دولت رزم
ميزان اين وحدت و همسويي از  ،آرا در مورد دولت رزم. آرا بوده است مخالفت علني با رزم
 دليل ها به بعضي روزنامهةه و محتاطاننكارا مشي محافظه خط سبب هن امر بكاسته شده بود كه اي

هايي است كه ميزان افتراق جبهة ملي نيز از مقوله .تشان بوده استيترس از به خطر افتادن موقع
 اين امر به دو علت عمده . توجه استشاياننسبت به آن ها  روزنامهگيري و اختالف در موضع

آن براي   محبوبيت و اهميت يافتنعلطب ملي يك سازمان سياسي بود و باةبهيكي اينكه ج: بود
 علت .)اهدافشان نيز به هم نزديك بوده باشد حتي اگر مرام و( رقباي سياسي خوشايند نبود
 حفظ منظور  بهمطبوعاتآرا بود كه بعضي از  ملي با دولت رزم ةديگر مخالفت شديد جبه

  .تاختندبه آن ميآرا  كردند يا در مقام دفاع از رزمن نميآة موقعيتشان اظهار نظري دربار
آرا  در حمايت از رزم، اكثر قريب به اتفاق مطبوعاتتوان نتيجه گرفت  در نهايت، مي

 جبهة عنوان به( ملي ةه، مخالفت با جب)نفتصنعت عنوان يكي از موانع اصلي ملي شدن  هب(
عي محتاطانه يا سكوت در برابر تز ملي و اختيار موض) نفتصنعت پيشروي نهضت ملي شدن 

 الحاقي، شركت ةجانبه با اليح  همسويي اكثريت در مخالفت همهدليل به اما نفت، صنعت شدن
هاي فشار  وهر يكي از مؤثرترين ابزارهاي گعنوان بهنفت ايران و انگليس و دولت انگلستان، 

، گسترش نوعي شعور جمعي  آگاهي مردمافزايشبرجسته ساختن موضوع، با ) احزاب سياسي(
، موجبات افزايش تحرك رواني و همچنين شان سياسي در بين مردم و جلب مشاركت سياسي

، ند، موج احساسات ضد استعماري را در آنها برانگيختند را فراهم ساختشان يگانگي عاطفي
 مهم  يكي از عواملعنوان به و به سهم خود ند توجهي بر قدرت موجود وارد كردشايانفشار 

 را در چشمگيري و در مجموع نقش ندراه را براي پيروزي نهضت ملي شدن نفت هموار ساخت
  . اين جنبش اجتماعي ايفا كردند

 
  منابع و مĤخذ

 .، تهران، انتشارات اطالعاتتاريخ مطبوعات ايران). 1366( حسين ابوترابيان، .1
 .شارات سروشانت تهران، ،افكار عمومي و ارتباطات). 1370 (علي اسدي، .2
 ارشاد اسالمي، مركز مطالعات و وزارت فرهنگ و، تهران، وتحليل آماري مطبوعات ايران تجزيه). 1370 (مسعود برزين، .3

 .ها هقيقات رسانحت
 كاوه، مهدوي؛ هوشنگ عبدالرضا،:   ترجمة،ايراني ناسيوناليسم و نفت مصدق، ).1368(لوئيس  ويليام راجر، جيمز؛ بيل، .4

  .نو نشر ران،ته بيات،



  
   1395بهار  ،1شمارة ، 46 ة دور،استي سةفصلنام                                                                  264

  .تلويزيون عالي مدرسة ارتباطات، در تحقيق ارشد كارشناسي ، رسالةتوسعه ارتباطي يها نظريه). 1375(خسرو  جهانداري، .5
 .تهران، انتشارات اطالعات ،ارتباطات شناسي امعهج). 1375 (باقر ،ساروخاني .6
 مشاركت و رسانه نامة ،پژوهش»سياسي مشاركت كاهش يا و افزايش بر نوين يها رسانه تأثير«). 1389(ميثم  بند، سام .7

  .163-181، ص 3سياسي،ش 
 .تهران، انتشارات دانشگاه تهران  ،ت سياسي در دورة مشروطيتمطبوعا). 1368(ذاكر حسين، عبدالرحمن  .8
پژوهشي مديريت فصلنامة علمي  ،»شناختي جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران تحليل جامعه«). 1390(اصغر  مقصودي، علي .9

 .158- 141، ص 16منابع انساني در صنعت نفت، ش 
   . عالمه طباطباييةدانشكد، انتشارات تهران، جلد اول ،وسايل ارتباط جمعي). 1371 (كاظم  معتمدنژاد،.10
 .همشهريتهران، انتشارات  هاي انتقادي، هاي رايج و ديدگاه ، انديشههاي رسانه  نظريه).1389(مهديزاده، سيد محمد  .11

 

                                                            


