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نفتی بظ دسی پاتخگو نیود؛ بنابراین با محوریوت خوود

مقدمه
با شر ع قرن بیستم ،در دشورهای مختلوف جموان،

د لت ،برنامظهای نوتازی ایران بوا دموکهوایی دوظ از

شکل گیری برنامظ های نوتازی اتتمرار یافت دوظ از آن

خارج ،بظ خصوص آمریکا ،می شود گسوتر

بیشوتری

با عنوان توتعظ یاد می شودب در ایران نیز ایون تفکورا

یافتب بظ عیارتی ،می توان گفت دظ از این زمان بظ بعود،

رتوخ یافت گستر

بیش از پیشی پیدا دوردب جنو

ر ند نوگرایی نفتمحور در ایران آیاز شدب

جمانی ا ل عواقب ناگواری برای دشورهای درگیور در

برای اجرای برنامظهای نوگرایانوظ در دشوور ،ایجواد

داشت؛ بنابراین پایان یافتن جن  ،ر ند نوتوازی

بسترهای اجتماعی ر انی در بین مردم اهمیت داشتب

جن

برنامظ های مرتیط با آن را ترعت بخشویدب در ایوران،
نتیجظ تفکرا

نوتازی با محوریت د لوت نمادهوای

د لتووی قدرتمنوود ،بووظ همووراه تووایر عواموول خووارجی
داخلی ،تلسلظ جدید پملوی را بنیوان گذاشوتب د لوت

د لت بظ این نکتظ ممم توجوظ دورد دوظ بورای دنتورل
مدیریت افکوار عموومی موردم ایوران هودایت آن بوظ
تمت دیودگاههوای مود نمور خوود ،نیازمنود ابزارهوای
رتانظای اتوتب مآیوعوا

بوظ عنووان یکوی از توا ل

گسوترده ،اموا در اقوع بوظ

ارتیاط جمعی ( )Mass-Mediaدر ایران ،از داردردهای

طور تآحی گزینشی ،در راتتای برنامظ های نوتازی

ضمن اینکظ بظ

جدید تا حد دی بظ صور

اجتماعی مممی برخوردار بودب مآیوعا

در ابعاد گوناگون آن گام برداشتب فعالیتهای نوتازی

جود آمدن تجارب جدید را موجب میشد ،بظ د لوت

ایران دظ فرصت انجام آن با تشوکیل د لوت جدیود بوظ

پملوی امکان میداد بر فضای تیاتی دشور احاطظ پیودا

جود آمده بود ،با تمدید همان د لت جدید نادام ماندب

دندب بظ عیارتی میتوان گفت دظ در زموان پملووی د م،

در د لت پملوی د م ،با دخالت عوامول خوارجی
همراهی جریان های فکری داخلی ،برنامظ های نوتوازی
ایران همچنان ادامظ یافت؛ هر چند دوظ ا ضواع دوم
دیف آن با د ره قیل متفا

بوودب پوا از توال 5999

 5219/م ،با تیییر ضع تیاتی دشور تحوالتی دظ

مآیوعا

از ضر ر های د ره نوتازی نفتمحور ،بوظ

منمور بسترتازی تیاتی اجتماعی جامعظ ایران بودب
از توووی دیگوور ،اتووتفاده از مآیوعووا

مسووتلزم

باتواد بودن جامعظ بود؛ بنابراین د لت پملوی د م در
راتتای افزایش مخاطیان خود ،از طریق رتانظ مموم
نمادها تازمان هوای

در مسئلظ نفوت ایوران بوظ جوود آمود ،د لوت ()State

تاثیرگذار مآیوعا  ،بظ گستر

طرفدار نوتازی بظ منیع مالی مآموئن آتوانی دتوت

آموزشی در دشور اقودام دوردب بوا ایون هودف دوظ بوا

یافتب این بدان معنا بود دظ د لت از نمر موالی مسوتقل

افز دن بر تآح تواد جامعظ ،بر تعوداد مخاطیوان هوم

شد دیگر نیازی بظ حمایوتهوای موالی موردم ،یعنوی

راتوووتا مووووثر خوووود بیفزایووودب افوووزایش تعوووداد

مالیا  ،نداشتب بظ این ترتیب ،د لت از مخالفوتهوای

اتتفاده دنندگان از مآیوعا  ،بظ معنای تاثیرگذاری بور

اجتماعی ناشی از افزایش مالیوا هوا دوظ ایلوب اتفوا

بخش بیشتری از جامعظ بوود دوظ از یژگوی مشوترک
راهانوودازی

میافتاد نیز ،آتوده شد؛ اما د لت با اتکا بوظ درآمودهای

باتوووادی برخوووردار بودنوودب گسووتر

نفتی دظ منجر بظ بوینیوازی موالی از موردم شود ،دچوار

نمادهووای آموزشووی جدیوود ،نیازمنوود برنامووظریووزی

گسست تیاتی اجتماعی با جامعظ شدب از آن مممتور،

بودجظ های دالنی بود دظ در ضع عادی ،اجرای آن ها

با فقودان نمادهوای دمودراتیوک ماننود مجلوا قووی

تال های متمادی بظ طول می انجامیود؛ اموا درآمودهای

حکومت ( )Governmentمسوتقل در قیوال درآمودهای

ترشار نفتی بظ د لت این امکان را داد دظ بوا تورعت

تییین تاثیر درآمدهای نفتی در پیدایش نمادهای جدید (آموز

چشمگیر ،بظ تاتیا راه اندازی تازمان ها نمادهای
آموزشی ،برای گستر

تواد در تآح جامعظ بپردازدب

در تعدادی از پژ هشها نمریظپردازیهای مورتیط

مآیوعا ) در ایران نقش این عوامل در شکلگیری زمینظهای ببب57/

دینی آن برجستظ بوده اتتب مقاصد عوالی اخالقوی
دینی این گونظ آمووز

در مضوامینی همچوون ایموان،

تودوول ،راتووتی دمووک بووظ زیردتووتان تجلووی داشووت

با انقالب اتالمی ایوران ،ماننود دتواب توتوعظ تضواد

(ایرانشمر)5500 5501 :5939 ،ب

نوشتظ فرامرز رفیوعپوور دتواب شوکلگیوری انقوالب

با ر د اتالم بظ ایران گستر

آن ،بوا توجوظ بوظ

اتالمی نوشوتظ محسون میالنوی ،بوظ مسوا ل مورتیط بوا

تعالیم این دین میین در خصوص برابری افوراد در نوزد

ارتیاط آن با شکلگیری انقالب اتالمی ایران

علوم دانوش،

آموز

پرداختظ شده اتتب در این پژ هش ،با نگاهی تواریخی،
بظ ر ند گسوتر

آمووز

(مودار

دانشوگاههوا)

تایل ارتیاط جمعوی (مآیوعوا ) در ایوران پرداختوظ
میشودب ارتیاط افوزایش درآمودهای نفتوی در گسوتر
تاثیر آن بر مآیوعا

آموز

آفریدگار نیز اجوب بوودن آمووز
دانشمندان ایرانی بسیاری در تور ی

علووم

گسوتر

زمان خود ترآمد شدندب در این د ره ،مممترین توایل
آموزشی عظ تخنرانی بوده مقد ترین مکان این
آموز ها نیز مساجد بودب در این د ران ،با تاثیر متقابل

نقش ایون عوامول در

ارتقاء آگاهی ادراک مردم در تالهای  5999تا 5917
 5219/تووووا 5272م نیووووز توووواثیر آن در بوووور ز

فرهن
نام فرهن

ایرانی بر یکدیگر ،فرهنگی با

اتالمی فرهن

ایرانیاتالمی نمود یافت دظ تفکیک اجوزای

آن از یکدیگر ،تا حد دی ییر ممکون اشوتب حملوظ

نارضایتی های عمومی ،بظ عنوان یکی از بسترهای بور ز

تلآظ میول بر ایران ،تیعا

انقالب ،موضوع این پژ هش اتتب

بظ همراه داشتب یرانی تمدن ایوران توتوط ایون قووم،
نابودی فرهن

ایرانی را نیوز در پوی داشوتب ادبیوا

علوم حکموت در بوین ایرانیوان تیواه شود ا هوام

آموزش
آموز

از اردان اصلی فرهن

هر جامعوظ اتوت

رابآظ تنگاتنگی با فرهن

داردب این ارتیاط بوظ گونوظای

اتت دظ از دیفیت آموز

هر جامعظ ،میتوان بوظ نووع

فرهن

فرهنگی نواگوار فرا انوی

آن جامعظ پی بوردب دشوور ایوران بوا دارا بوودن

تابقظ طوالنی فرهن

تمدن ،در مقولظ آموز

نیوز از

خرافوووا  ،ناامیووودی انووود ه نیوووز دنیووواگریزی
آخر طلیوی جوای آن را گرفوتب ایون آثوار توا مود
طوالنی بر فرهن

ایرانوی توایظ افکنوده بوود توا اینکوظ

زمینظ های آشنایی ایرانیان با فرهن

یورب فوراهم شودب

آثار فرهنگی فو باعث شد دوظ در ارتیاطوا

ا لیوظ بوا

یرب ،در ابعاد گوناگون نمیر اقتصادی تیاتوی بوظ

تابقظ طوالنی برخوردار اتتب

مر ر در بعد فرهنگی ،تحت تواثیر یورب قورار گیوریمب
الف .پیشینه آموزش (مدرسهههها و دانشههاههها) در

اما ا ج این ارتیاطا

ایران تا سال  ۲۳۳۱ش ۲53۳/م
پیشینظ آموز
الیظ فرهن

در ایران را میتووان بور اتوا

توظ

دتتظبندی درد :ایران باتوتان ایوران د ره

اتالمی ایران د ره جدید دوظ پوا از ر د فرهنو

نفوذ یورب در ایوران ،در د ره

قاجار حادث شد (محیوبی ارددانی)96 :5976 ،ب
شکس وتهووای نمووامی ایووران از د ل ار پووایی ،بووظ
خصوص ر تیظ ،برای د لتمردان شکی باقی نگذاشوت

بور

دظ توان مقابلظ بوا ایون تمودن را ندارنود؛ پوا آنوان را

ایرانی متمردز بوده اهداف اخالقی

مجاب درد دظ برای ر یار یی بوا آن یوا حوداقل حفوظ

یرب بظ ایران شر ع شدب در ایران باتتان ،آمووز
چارچوب فرهن

آیاز ر ابط ایران با یرب ،بظ د ره صفویظ باز میگوردد؛

 /51پژ هشهای تاریخی ،تال پنجاه د م ،د ره جدید ،تال هشتم ،شماره یک (پیاپی ،)92بمار 5921

خود ،ناچار بظ اتتفاده از تمودن جدیود هسوتندب اعوزام
محصالن ایرانی بظ ار پا ،انگلستان ،برای فراگیری علوم
صنایع جدید از جملظ ا لین اقداما
در ایووران ،نخسووتین موودار

این مسیر بودب

جدیوود را دشیشووان

دبیرتتانها از  99بظ  922احد افزایش یافتب
موودار

در ایووران ،تحصوویال
طوالنی داشت؛ اما بور اتوا
تمران دظ در خردادمواه 5959

عووالی تووابقظای

قوانون تاتویا دانشوگاه
 5293/م بوظ تصوویب

آمریکایی فرانسوی در زمان محمدشاه قاجار تاتویا

مجلا شورای ملی رتوید ،ا لوین دانشوگاه بوظ تویک

دردندب در د ره ناصری ،دارالفنون دوظ از نووآ ریهوای

جدید ،در همین تال تاتیا شدب هدف از تاتیا این

امیردییور بوود ،تاتویا شودب هودف امیردییور از ایجواد

عالی در محد دهای معین نیز

گستر

دارالفنون ،تر ی

دانش فنون جدید نیوز

علوم نمامی بودب بوظ تودری  ،مودار

دیگوری در حود

ابتدایی متوتآظ در دشور شر ع بوظ فعالیوت دردنودب

دانشگاه ،تمردز مدار

ایجاد نمم ترتیب در امور آموزشی علموی مودار
عالیظ عنوان شدب تا تال 5996
موتسظهای آموز

 5235/م ،دانشوگاههوا

عالی دشور منحصر بوظ دانشوگاه

مدرتظ رشدیظ دوظ در توال  5111/ 5960م در تیریوز

تمران تظ آموزشگاه د هنرتتان بود (آموز

فعال شد ،نخستین مدرتظ ابتدایی عموومی دشوور بوود

در ایران)99 :9191 ،ب

(محیوبی ارددانی)970 :5976 ،ب
گستر

عالی

در همین تال ،یعنی تال پایان تلآنت پملوی ا ل،

همگونتازی نموام آموزشوی دشوور ،از

خواتتظ های مشور طظ خواهوان بوود در موتمم قوانون
اتاتی مشر طظ ،بوظ آن توجوظ شودب بور اتوا

تعووداد دانووشآموووزان محصوول در موودار
متوتآظ قدیمی جدید دظ شامل مدار

ابتوودایی
د لتی ملی

اصول

مووذهیی بوووده ،بووال بوور  190هووزار نفوور بووودب تعوداد

هجدهم این قانون «تحصویل تعلویم علووم معوارف

دانشووجویان بووظ عوودد  9هووزار  921نفوور تعووداد

آزاد اتت مگور شورعام ممنووع باشودب» مآوابق اصول

دانشجویان ایرانی خارج از دشور نیز ،بوظ عودد هوزار

نوزدهم «تاتیا مدار  ،بظ مخوارج د لتوی ملتوی

 966نفر میرتید دظ در مقایسوظ بوا توالهوای ابتودایی

علووم

مشر طظ ،از رشد برخوردار بودب همچنین در این توال،

تحصیل اجیواری ،بایود مآوابق قوانون زار
معارف مقرر شودب تمام مدار
ریاتت عالیظ مراقیت زار

مکاتب باید در تحت
علوم معارف باشد»ب

تمم زار

معارف (فرهن ) از بودجظ عمومی دشور،

از نمر درصد تمم ،داهش چشمگیری یافتوظ بوود؛ اموا

با شر ع تلآنت پملوی ا ل ،برنامظهای گسوتردهای

میل آن با افزایش همراه بودب بظ عیارتی در حالی دظ در

تیییر نمام تعلیم تربیوت اجورا

معوارف از

برای توتعظ آموز

شد دظ منحصر بظ شمرها بودب در توال 5959

تال 5951

 5290/م ،درصد تمم زار

5299/

بودجظ عمومی دشور  0/1درصد میلو آن در حود د

م ،بظ منمور رفع مشکل دمیوود آموزگواران رزیوده در

 01میلیون ریال بوود ،در توال 5996

 5235/م ،ایون

نمام آموزشی جدید ،قانون تعلیم تربیت بوظ تصوویب

ارقام بظ  3/7درصد بودجوظ عموومی دشوور رتوید دوظ

رتید دظ بر اتا

آن ،بایستی ظرف مد

 1توال91 ،

دانشسوورای مقوودماتی در دشووور تاتوویا موویشوود

معادل  521میلیون ریال بودب
از تووال 5991

 5230/م ،د لووت بووا تکیووظ بوور

(خلیلیخو)512 :5979 ،ب در طوول  96توال ،یعنوی توا

درآموودهای نفتووی تووایر منووابع ،درصوودد اجوورای

ابتدایی ایوران از

برنامووظ هووایی بوورای توتووعظ دشووور برآموودب بووا تمردووز

 399احووود بوووظ  9هوووزار  367مدرتوووظ تعوووداد

درآمدهای نفتی برای اجرای این برناموظ هوا ،در بخوش

تال 5996

 5235/م ،تعداد مدار

تییین تاثیر درآمدهای نفتی در پیدایش نمادهای جدید (آموز

مآیوعا ) در ایران نقش این عوامل در شکلگیری زمینظهای ببب52/

نیز اقداماتی انجام شود؛ بورای ملوال از

محو فساد مشر ط دورده

توتعظ آموز
تال 5990

 5237/م

با تاتویا دانشوگاه تیریوز،

انجام اصالحا

اجتماعی

بود ،این ر ند تشدید شد (آبراهامیان)997 :5971 ،ب

د لت بظ فکر ایجاد دانشگاه هایی در شمرتتان ها افتادب

در خالل جن

جمانی د م ،تولید نفوت ایوران در

د تال بعد بنا بظ تصویب مجلا شورای ملوی ،بوظ

حد د  0/0میلیون تن در تال بود دظ بوا پایوان یوافتن

اجازه داده شد دوظ در شمرتوتان هوای

جن  ،این رقم بظ حود د  50/1میلیوون تون در توال

هور شمرتوتان دیگوری دوظ

 5236/تووا

زار

فرهن

مشمد ،اصفمان ،شویراز
زار

فرهن

الزم بداند ،بظ تدری دانشگاه تاتویا

شود؛ همچنین ،بظ زار

فرهن

رتوویدب در چمووار تووال  5952تووا 5999
 5239م ،درآمد ایران از فر

نفت ،در دل در حد د

دتتور داده شد دوظ

 3میلیون پوند (دمتر از  56میلیوون دالر) بوود؛ اموا در

دانشگاه تیریز را تکمیول دورده در اهوواز دانشوکده

 5231/م ،ایوون رقووم بووظ

پزشکی احداث دند (مشر ح مذادرا

مجلا شورای

ملی :5991 ،جلسظ شماره )500ب
در پایووان جنوو

حد د  1/0میلیون پوند ( 59/3میلیوون دالر) در توال
رتیدب بنابراین در این تال ها ،تنما منیع مالی مآمئن

جمووانی د م ( 5951تووا 5993

مستمر د لت ایران ،درآمدهای حاصل از نفت بودب

د لوت

 5216/م ،مجموووووع ارز

 5292/تا  5231م) ،منابع مالی در دتوتر
ایران دظ بر اتا

تووال پایووان جنو 5993 ،

آن ،بودجوظ هوای ضور ری خوود را

در تووووال 5992
صادرا

ایران  721میلیون دالر بوده دظ  026میلیون

تامین می درد ،حداقل از تظ محل تامین می شد :ا ل از

دالر آن ،درآمود حاصوول از صوادرا

محل درآمدهای ناشی از فعالیت های اقتصادی داخلوی

عیووارتی 10 ،در صوود درآموودهای صووادراتی ایووران از

(ایلب مالیا )؛ د م ام ها دمک های مالی خارجی؛

نفووت بووظ دتووت مووی آموودب در تووال 5990

توم درآمودهای حاصول از فور
جن

جمانی د م

فوور

نفووت بوودب بووظ

نفوتب در خوالل

 5237/م ،تازمانی آمریکایی ا لوین برناموظ هفوت

با اشیال شدن ایران توتط قووای

در پوی آن،

تالظ توتعظ را بظ ایوران پیشونماد دورد

نمامی بیگانظ ،بخش های مختلف اقتصادی ایران ماننود

د لت ایران تازمان برنامظ را تشکیل دادب بودجظ ا لیظ

ببب آتویب فورا ان دیودب

 5232/توا

دشا رزی ،صنعت ،تجوار

برنامظ هفت تالظ ا ل ( 5991توا 5991

بازتازی این بخش ها بازگشت بظ حالت عوادی ،توا

 5210م) ،در حد د  95میلیوارد ریوال ( 010میلیوون

حد دی پول زمان طوالنی را طلب می درد؛ بنابراین،

دالر) تخمین زده شد دظ قرار بود  53/9میلیارد ریال

پا از پایان جن  ،این بخش ها توانایی چندانی بورای

آن ،از منابع داخلی

 0/7میلیارد ریال نیوز از منوابع

تامین نیازهای مالی د لت نداشتندب

خووارجی ،یعنووی اتووتقراا از بانووک جمووانی (بانووک

دمک هوای موالی خوارجی ،بوظ یوژه دموک هوای

بین المللی بازتازی

پیشرفت) ،تامین شوودب بخوش

اقتصادی آمریکا ،تامین دننوده بخشوی از بودجوظ هوای

عمده منابع داخلوی نیوز ،از درآمودهای نفتوی توامین

د لت ایران در قالب برنامظ های چند تالظ بودب د لوت

می شدب اما بانک جمانی ام خارجی را پرداخت نکرد

آمریکا با توجظ با تجربظ هوای نواموفق خوود در توایر

حد د  3/9میلیارد ریال هزینظ هوای اجورای برناموظ

دشورها ،بظ آتانی مایل بظ پرداخت دمک های مالی بظ

ا ل پیشرفت ایوران را درآمودهای نفتوی توامین دورد

ایران نیودب بظ خصووص پوا از تصومیم دنگوره ایون

(عیسوی)066 :5909 ،ب بظ طوور دلوی ،بورای نخسوتین

دشور دظ اتتمرار ارتال دمک های مالی بظ ایران را بظ

برنامظ پیشرفت  97/5درصد از دل درآمد نفت منمور شودب
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این نسیت بظ حد د  01درصد در برنامظ هفوت توالظ د م
( 5991تووا 5939

هزینظها از  01درصد بظ  76درصد افزایش یافتب

 5210/تووا  5209م)  76درصوود در

برنامظ پن تالظ توم ( 5939توا 5937

در توال 5935

 5209/م ،یکوی از اصوول ششووگانظ

 5209/توا 5201

انقالب تفید بظ تپاه دانش اختصاص یافتب ظیفوظ توپاه

م) بیش از  16درصد در برنامظ پن تالظ چموارم (5937

دانش اجرای برنامظهای آموزشی در ر تتاهای ایران بوودب

 5201/تا  5279م) افزایش یافوت؛ بنوابراین در

 5207/م ،اصول انقوالب آموزشوی بوظ

تا 5919

ایران ،درآمدهای حاصل از فر

نفت نقش بسیار ممموی

در ممرماه 5930

عنوان اصل د ازدهم انقالب تفید اعالم شدب بوا تصوویب

در تامین بودجظهای مورد نیاز ،بورای اجورای برناموظهوای

مجلا شورای ملوی ،بالفاصولظ زار علووم آمووز

نوتازی اقتصادی اجتماعی داشتب

عالی تاتیا شد دظ مسوللیت برناموظریوزی آموزشوی در
تمام تآوح ابتدایی متوتآظ عالی را بر عموده داشوتب

ب .آموزش (مدرسهههها و دانشههاههها) در ایهران در

ایوون زارتخانووظ ظیفووظ داشووت برنامووظریووزی آموزشووی

سالهای  ۲۳۳۱تا  ۲۳31ش ۲53۳/تا  ۲515م

پر رشی افراد را از زمان ر د بظ دوددستان تا زموانی دوظ

با شر ع د ره د م تلآنت محمدرضاشواه دوظ مقوارن

از نمام آموزشی خوارج

ارد اجتمواع مویشووند ،انجوام

با انعقاد قورارداد جدیود نفتوی بوین ایوران شوردتهوای

دهدب بظ عال ه ضمن آن ،تمامی اموور مربووط بوظ تور ی

دنسرتیوم بظ دنیال آن ،افزایش تمم ایران از درآمودهای

علمی پژ هشی دشور ،موتسا

آموزشی پر رشی

نفت بود ،د لت درصدد اجرای برنامظهای توتوعظ محوور

نیز امور مربوط بظ دانشجویان را بظ انجام رتاندب

آموز  ،مدرتظها دانشگاهها ،بوا توجوظ

در این رابآظ ،متمردز دردن امور آموزشی پر رشوی

بظ افزایش درآمدهای د لت نیز برنامظهای توتعظ محوور

افووراد جامعووظ ،از پووایینتوورین تووآوح تووا عووالیتوورین آن،

د لت ،در حوزه اقتصادی اجتمواعی دوظ نیواز بوظ افوراد

می توانسوت جنیوظ ملیوت ایون تیاتوت تلقوی شوود؛ اموا

تحصیلکرده داشت ،در حال پی گیری بودب

نادارآمدی تاختار موجود توجظ اصلی بیشتر این نمام

برآمدب گستر

در تال 5991

 5210/م ،دتتگاه حادمیت ایران بوظ

آموزشی بظ مسا ل آموز

عالی نیز ضعف ارتیواط بوین

نواقصی دظ در تواختار آموزشوی دشوور جوود داشوت،

تآوح آموزشی ،از نقاط ضوعف آن بوود؛ بوظ طووری دوظ

اقف شد؛ پا اعوالم انقوالب آموزشوی دوردب در هموین

مسئوالن این نمام آموزشی تمام هم مودیریتی خوود را بور

راتتا ،پملوی د م در نآقوی بیوان دورد دوظ بوا توجوظ بوظ

آموز

عالی متمردوز دورده توجوظ انوددی بوظ توآوح

پیشرفت علمی صنعتی دظ در دنیا بظ جود آموده اتوت،

آموزشی ابتدایی متوتآظ دردندب تلقی د لوت پملووی از

برنامظهای آموزشی ایران نیز باید متناتب با آن تیییور دنود

تاتیا گستر

دانشگاه در ایران آن بوود دوظ از طریوق

(احمدی)930 :5916 ،ب هر چند دظ بوا جوود ایون گونوظ

آن خواهد توانست ،تحوال اجتماعی فرهنگی مآلووب

اظمار نمرها ،تیییرا محسوتی در نمام آموزشوی دشوور

خود را بظ اجرا گذارد؛ یوا بوظ تویلظ دانشوگاه ،عناصور

ایجوواد نشوودب برنامووظ پوون تووالظ توووم توتووعظ دشووور ،در

دادرهای الزم را برای اجرای ایون تحووال فوراهم دنودب

 5209/تا  5201م بوظ دنیوال

اهداف دیگر ایجاد توتعظ دانشگاه در ایران را مویتووان

تالهای  5939تا 5937

انقالب تفید ،بظ اجرا درآمدب هزینظهای برنامظهای توتوعظ
بظ طو معمول ،از درآمدهای نفتوی توامین مویشود؛ اموا در
برنامظ توم توتعظ دشور ،تمم درآمدهای نفوت در توامین

تضعیف یا انمدام مرادز تنتی آموزشوی تولب اعتیوار
قدر

فرهنگی اجتماعی آنان نیز رفع داتتی شیوههوا

قالووبهووای آموزشووی اداری رایو در نمووام آموزشووی

تییین تاثیر درآمدهای نفتی در پیدایش نمادهای جدید (آموز

مآیوعا ) در ایران نقش این عوامل در شکلگیری زمینظهای ببب95/

دشور دانستب
بر اتا
5991

ابتدایی متوتآظ عالی ،رقموی در حود د  791میلیوون

ترشوماریهوای انجوام شوده در توالهوای

5931

5210/

5911

5200

ریال بود دظ با توجظ بظ ر نوق درآمودهای نفتوی ،در توال

5270م

5911

 5270/م ،این رقم بظ  5567میلیوون ریوال رتوید

نیز آمارهای دتوتگاههوای متوولی ،تعوداد دانوشآمووزان

(جوود ل )5ب در ایوون تووالهووا ،در دنووار افووزایش تعووداد

دانشجویان بظ عیارتی تعداد باتووادان دشوور ،بوظ مور ر

دانشآموزان میزان بودجظ اختصواص یافتوظ بوظ تعلویم

زمان افزایش مییافوتب بور پایوظ گوزار هوا آمارهوا ،از

تربیت ،ترانظ آموزشی دشور نیز افزایش درخوور تووجمی

با رشد جمعیت دشور تعداد

یافت؛ بظ طوری دظ میزان بودجظ ترانظ دوظ در توال 5932

محصالن نیز درصد باتوادان جامعظ رشد مناتیی یافوتب

 5276/م حوووود د  55دالر بووووود ،در تووووال 5917

بظ این معنی دظ جمعیت باتواد دشوور از  53/2درصود در

 5272/م ،بوووظ  569دالر افوووزایش یافوووتب بنوووابراین

 5210/م ،بوظ  37/5درصود در توال 5911

در دشور ،رابآظ مسوتقیمی بوا افوزایش

ا اتط دهظ 96

تال 5991

 ،هماهن

گستر

 5270/م رتیدب از توی دیگر ،در طوول ایون توالهوا،

آموز

درآمدهای نفتی داشتب هر چوظ پوول حاصول از فور

درآمدهای نفتی ایران نیز ر بظ افزایش بودب در تال 5991

نفت بیشتر میشد ،بودجظهای اختصاص یافتظ بوظ بخوش

 5210/م ،درآموود ایووران از صووادرا نفووت در حوود د

نیز افوزایش موییافوت بوظ تیوع آن ،بور تعوداد

 53/7میلیارد ریال بود دظ در تال 5911

آموز

 5270/م ،ایون

باتوادان دشور نیز افز ده میشدب

درآمد بظ  5712میلیارد ریال رتیدب
با افزایش درآمودهای نفتوی ،بودجوظهوای اختصواص
یافتظ بظ آموز

پر ر

نیز رشد یافوتب در توال 5931

 5200/م ،بودجووظ آموووز

پوور ر

د لتووی ایووران،

(جدول  :)۲آمار جمعیت ایران ،جمعیت باسوادان ،درآمدهای نفتی و بودجههای آموزشی
در سالهای  ۲۳۳3و  ۲۳33و ۲۳33ش.
تال

جمعیت
دشور5

جمعیت
محصالن

درصد باتوادن
دشور

دشور9

بودجظ آموز
پر ر

د لتی

درآمد حاصل از
نفت3

(ابتدایی متوتآظ
عالی)9

5991

51213763

200566

53/2

-

53/7میلیارد ریال

5931

91711799

9059666

91/2

 791میلیون ریال

 22/9میلیارد ریال

5911

96761799

7179199

37/5

 5567میلیون

 5712میلیارد ریال

ریال
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5ب مردز آموار ایوران ،توالنامظهوای آمواری 5991
5911 5931؛

دشور در حد د  12هزار  507نفر بودب در تال 5915
 5279/م ،این تعداد در تراتر دشور ،بظ  27هوزار

9ب ادییی12 :5911 ،؛

 936نفوور رتوویدب در دنووار تحصوویل در دانشووگاههووا

9ب مردووز آمووار ایووران ،قوووانین بودجووظ دشووور در

مدرتظ های عالی ،با توجظ بظ نیاز دشور بوظ تحصویال
عالی بظ دارگیری تیاتت درهای بواز در تحصویال

تالهای  5931تا 5911؛

خارج از ایران ،تعدادی از افراد برای ادامظ تحصویل بوظ

3ب ر حانی996 :9190 ،ب

خارج می رفتندب این گر ه از دانشجویان یا بورتیظ شده
در د ره پملوی د م ،دانشگاهها مدرتظهای عوالی

از حمایت مالی حکومت برخوردار میشودند؛ یوا بوظ

دشور بظ لحاظ تامین بودجظ اداره ،بظ تظ دتتظ تقسیم

خانوادههای مرفظ تعلق داشتند دظ خانواده آنوان توانوایی

میشد :دتتظ ا ل دانشگاههوا مدرتوظهوای عوالی دوظ

تامین هزینظ تحصیل در خارج از دشور ،یعنوی آمریکوا

د لت بظ تاتیا آنها اقدام دورده بوود بودجوظ آن از

یووا ار پووا را داشووتب در تووالهووای  5937تووا 5919

خزانظ د لت پرداخوت مویشود؛ دانشوگاههوای تموران،

 5201/تا  5279م ،حد د تی هزار نفور بورای اداموظ

مشمد ،تیریز ،اصفمان ،گندی شواپور ببب در ایون دتوتظ

تحصیل بظ خارج از دشور عزیمت دردندب این در حالی

قرار داشوتندب دتوتظ د م مدرتوظ عوالی آزاد بودنود دوظ
یوا

اتاتنامظ آنها بوظ تصوویب شوورای عوالی فرهنو

شورای مردزی دانشگاهها رتیده بود از خزانظ د لوت
شردت ملی نفت بظ آنها اعانظ داده میشود؛ دانشوگاه
صنعتی آریواممر مدرتوظ عوالی پوار

بود دظ در اتفندماه /5931فوریظ  ،5202زار
پر ر

آموز

تعداد دانش آموزان ایرانی خارج از دشوور را

 76هزار نفر اعالم درد (درباتچی)929 :5975 ،ب
براتا

آمارها (جود ل  ،)5از توال  5931توا 5911

از ایون دتوتظ

 5200/تا  5270م ،جمعیت در حوال تحصویل ایوران از

بودندب دتتظ توم نیز مدرتظهای عالی خصوصی بودنود

53درصد دل جمعیت دشور بوظ 93درصود دول جمعیوت

دظ بانی خصوصی داشتند؛ از جملظ آنهوا مویتووان بوظ

دشووور افووزایش یافووتب در همووین د ره زمووانی ،بودجووظ

زبوانهوای

اختصاص یافتظ د لت بظ آموز  ،از درآمدهای حاصول از

موتسظ علوم بانکی مدرتظ عالی ادبیا

نفت نیز ،حد د  91درصد رشد دردب بظ عیوارتی ،افوزایش

خارجی اشاره درد (صدیق)322 321 :5913 ،ب
بنابراین برای اداره امور دانشگاههای بخوش د لتوی
دشور ،عال ه بر پرداخت پوول نفوت بوظ صوور

ییور

درآمدهای نفتی ارتیاط مستقیمی بوا افوزایش بودجوظهوای
آموزشی دشور رشد تعداد باتوادان داشتب

مستقیم از طریق خزانظ د لت ،شردت ملی نفت ایران

تحصوویل دردگووان بخشووی از پیشووگامان میووارزه علیووظ

مستقیم از برخی دانشگاهها حمایت مالی

حادمیت پملوی بودندب از زموان شوکلگیوری دانشوگاه در

نیز بظ صور

میدردب تا تال 5917
موتسظ های آموز
موتسظ آموز

 5271/م ،تعداد دانشوگاههوا

عالی دشور بظ  99دانشوگاه 960

در د ره پملوی د م ،ر نود توتوعظ آمووز
علوم آموز

اندیشظهای میارزاتی بینالمللی ،دانشگاهیان ایوران نیوز بوظ
دنیال دسوب آزادیهوای تیاتوی ،ماننود انتخابوا آزاد

عالی رتیدب

شتاب گرفوتب در توال 5937

ایووران تحووت توواثیر جریووانهووای تیاتووی داخلووی

عوالی

 5201/م دوظ زار

عالی بظ جود آمد ،تعوداد دانشوجویان

مآیوعا آزاد بودندب در دهظ چمول بوظ خصووص دهوظ
پنجوواه شمسووی ،ر یووظ تیاتووی تیییوور یافووت نگوور
دانشگاهیان در اصل بظ توی حادمیت بودب بظ ایون مفمووم

تییین تاثیر درآمدهای نفتی در پیدایش نمادهای جدید (آموز

مآیوعا ) در ایران نقش این عوامل در شکلگیری زمینظهای ببب99/

دظ د لت پملوی را د لتوی ابسوتظ مویدانسوتند ایلوب

افکار اندیشظ های جامعظ تسولط پیودا دنود؛ از طورف

همسو با جریانهای مذهیی ،خواهان ترنگونی آن بودندب

دیگر نیز ،با بمره بورداری از مموار هوا دانوش آنوان،

در تالهای 5917 5910

 5271 5277/م دظ

برنامظ های نوتازی مد نمر خود را بظ اجرا گوذارد؛ اموا
تواد بر افکوار

آموز

د ره قوع انقالب بود ،تحصیل دردگان جوان بویش از

پملوی د م از تایر تاثیرا

تایر گر ه های اجتماعی در اشکال مختلف فعالیتهای

اندیشظ ها یافل بودب رشود درآمودهای نفتوی آمووز

اعتراضی ،ماننود راهپیموایی هوا اعتصواب هوا شوردت

تواد را بظ ترعت ،در بین مردم گستر

میدردندب از حد د  9هزار  166تمواهراتی دوظ در آن

آگاهی جمعی ،افکار اندیشوظ هوای جدیود تیاتوی

د ره برگووزار شوود ،نزدیووک بووظ یووک چمووارم آن از

فرهنگی را نیز با شتاب در جامعوظ ایوران گسوتراندب بوا

دبیرتتان ها دانشگاه ها ترچشمظ گرفتب عال ه بر آن،

افزایش تعداد باتوادان دشوور ،برخوی از اندیشوظ هوای

برگوزار شوده

تیاتی اید ولوژیهایی دظ در تقابل با نمام حکوومتی

در تآح شمرها داشتندب دانشآمووزان دانشوجویان در

شاهنشاهی بودند ،گسوتر

یافتنودب ایون اندیشوظ هوای

تازماندهی مشاردت فعاالنظ نزدیک بظ نیمی از هوزار

تیاتی بظ تدری  ،بستر مناتب را برای تیییور تحوول

محصالن ایلب نقش دلیدی در تماهرا

 966اعتصابی دظ در ممور آبوان  5271/5917م ،بوظ

داد با ایجاد

تیاتی اجتماعی (انقالب) در ایران فراهم دردندب

قوووع پیوتووت بووا بازاریووان جوووان همکوواری داشووتند
(اشرف)559 :5917 ،ب

رسانه

در  9دی  5272/5917م ،تعوووودادی از اتووووتادان
دانشگاه های تمران ضمن اشیال تاختمان زار

در دنیای جدید ،رتانظها نقش ممموی در آگواهی

علوم،

دانایی موردم بور عموده دارنودب رتوانظهوا قوادر هسوتند

از توورگرفتظ شوودن توودریا خوور ج نمامیوووان از

زمینظ های تیاتی اجتماعی الزم را بورای تیییور در هور

دانشگاه ها را خواتتار شدندب در همین ر ز ،مدرتظهای

جامعظ فراهم آ رندب در بین توایل ابوزار رتوانظای،

اعتراضوووی

(نشریا ) قدمت بیشتری دارند؛ تا حدی دوظ

تموووران بازگشوووایی شووود در تمووواهرا

مآیوعا

دانش آموزان 96 ،نفر از آنان دشوتظ شوده مدرتوظهوا

امر زه می توان از آن با عنوان تیلظ ارتیاطی تنتی یواد

د باره تعآیل شدند (درباتچی)5692 :5975 ،ب در ر ز

دردب در تعریف دالتیک ،مآیوعوا

بوا یژگوی هوایی

توویزدهم همووین موواه ،دانووشآموووزان دانشووجویان در

نمیر طیع نشر ،اد اری بوودن زموان انتشوار اطوالع

دانشگاه تمران اجتماع اعتراضی برپا دردند؛ اموا حضوور

رتانی تنویر افکار عمومی شناتوایی موی شووندب اموا

نیر هووای مسوولح ،بووظ بوور ز درگیووری در بووین آنووان
گستر

تماهرا

یژگووی ممووم نشووریا  ،مشخصووظ افوورادی اتووت دووظ

بظ خیابان های اطراف دانشگاه منجور

می توانند با آن ارتیاط برقرار دنندب مخاطیان ایون رتوانظ

شدب دشتظ شودن تعودادی از محصوالن در ایون ر ز را

بایستی باتواد باشند بوظ عیوارتی ،تحوت آمووز

یوا

رتانظها بد ن تانسور منتشر دردندب

تعلیم تربیت قرار گرفتظ قادر بظ خوانودن درک

پملوی د م با اتتفاده از افوزایش درآمودهای نفتوی،
درصوودد گسووتر

آموووز

تووواد در تووآح جامعووظ

فمم مآالب مندرج در نشریظ باشندب
این یژگی اخیور مآیوعوا

در توایر رتوانظهوای

برآمدب با این هدف دظ از طرفی ،با اتتفاده از رتوانظهوا

امر زی ،از قییل رادیو تلویزیون دظ الیتظ فراگیور هوم

(مآیوعا ) برای اجرای برنامظهای مد نمر خوود ،بور

هستند ،داربرد نداردب این رتانظها شونیداری دیوداری

 /93پژ هشهای تاریخی ،تال پنجاه د م ،د ره جدید ،تال هشتم ،شماره یک (پیاپی ،)92بمار 5921

هستند برای اتتفاده از آنان ،شرط تواد جود نودارد
بظ عیارتی ،افراد فاقد تواد نیز مخاطب آنها هسوتندب
رادیووو از تووال 5952
5997

 5236/م تلویزیووون از تووال

 5211/م ،در ایووران راهانوودازی شوودب ایوون د

رتانظ هایی بودنود دوظ در آمووز

اطوالع رتوانی

ترگرمی توده مردم نقش ممم اتاتی ایفا دردندب
رتانظ مممی ماننود مآیوعوا

دوظ دارای مخاطیوان

خاص ،یعنی باتوادان ،اتت میتواند تواثیرا

عمیوق

توویع فرهنگووی ،تیاتووی ،اجتموواعی ،ر انووی ببب بوور

تمام ر زنامظهایی دظ در د ره ناصری در ایوران بوظ چوا
موویرتوویدند ،د لتووی بودنوودب در تووال 5916

 5175/م،

محمدحسن خان اعتمادالسلآنظ (صونیعالد لوظ توابق) ،بوظ
عنوان زیر انآیاعا

(انتشوارا ) ،مسوئولیت نموار

بور

مآیوعووا را بوور عمووده گرفووتب در زمووان مسووئولیت
اعتمادالسلآنظ ،نکتظ درخور توجظ ظمور مسئلظ تانسوور در
مآیوعا بود (صدرهاشومی)56 2 :5909 ،ب بمانوظهوای
تانسور نیز انتشار مآالب مضور بورای دوددوان مآالوب
خالف شرع بودب

مخاطیان خود گذارد؛ بنابراین ،د لت هوا بورای پیشویرد

پا از اعالم مشر طیت در ایران دظ مآیوعوا داخول

اهداف برنامظهای خود تحت تاثیر قرار دادن افکوار

خارج نقش مممی در آشونایی آگواهی ایرانیوان بوا آن
داشتند ،تعداد مآیوعا

عمومی از این رتانظ بمرهبرداری میدنندب

ر بظ افوزایش گذاشوتب در مواده

بیست متمم قانون اتاتی مشر طظ آمده بود دوظ «هرگونوظ
الف .پیشینه مطبوعات ایران تا سال  ۲۳۳۱ش ۲53۳/م
در ایران ،ظمور ر زناموظ جریوده بوظ معنوی متودا ل

نشر ،ییر از دتب دفرآمیز مآالب مضور بوظ تعوالیم دیون
میین آزاد معاف از تانسوور اتوتببب»ب آزادی مآیوعوا

جمانی آن را باید بعود از احوداث یوا ر د ماشوین چوا

موجب شد دظ عال ه بور تموران در توایر شومرهای مموم

تربی چا تنگی دانستب نخستین اثر چاپی ایوران دوظ

دشور ،مانند تیریز رشوت ار میوظ ،نشوریا متعوددی

در شمر تیریز انجام شد ،بوظ صوور دتواب بوود ا لوین

تاتیا شودب با تو بستظ شودن مجلوا شوورای ملوی

ر زنامظ ایران متعلق بظ میرزا صوالح شویرازی بوود (محویط

آیاز اتتیداد صییر محمدعلی شاهی ،ر نوق مآیوعوا

طیاطیووووایی)51 :5900 ،ب در تووووال 5996

 5115/م،

امیردییر دتتور تاتیا ر زنامظهای را داد دظ قایع اتفاقیوظ

از

آیاز تا این زمان پایان یافتب
د ران فتر

جراید تا آیاز بظ دار مجلا توم شورای

نام گرفتب این ر زنامظ دظ در تمران زیر نمر خوود امیور

ملی طول دشیدب با گشایش مجلا تووم ،تعوداد بسویاری

دایر شد ،هفتظای یکیار چا میشدب مآالوب ایون جریوده

نشریظ انتشار یافتب این ضعیت تا توال 5922

5296/

با چا تنگی بود اخیار ایران جمان ،مقواال علموی،

م ادامووظ یافووت بووظ خصوووص پووا از پایووان جنو

ال

را شوامل مویشودب مآالوب ایون

جمانی ،تحول چشومگیری را در عرصوظ ر زناموظنگواری

ر زنامظ دظ نشان از آیندهنگری امیردییور داشوت ،نوظ فقوط

ایران در داخل خارج ،بظ جود آ ردب نشریا این د ره

آگمیها نورخ اجنوا
برای مقاما

حکومتی بلکوظ بورای عمووم موردم درخوور

دظ « زین» «آبر مند» بودند ،در ضع عموومی دشوور

اتتفاده بودب بظ نمر میرتد امیردییر در دنار دارالفنوون ،بوظ

تیاتت مملکت مداخلظ درده مصادر اموور را راهنموایی

مآیوعا نیز بظ عنوان عامل مممی برای افزایش آگواهی

میدردندب با توجظ بظ اینکظ در بخشوی از ایون د ره ،قووه

دانایی افراد جامعظ توجظ مویدوردب پوا از انتشوار قوایع

مقننظ (مجلوا شوورای ملوی) تعآیول بوود ،مآیوعوا

اتفاقیظ ،بظ مر ر بر تعداد ر زنامظهایی دظ در تمران توایر
شمرها ،بظ یژه تیریز ،بظ چوا مویرتویدند افوز ده شودب

ظووایف ممووم توونگینی را در برابوور د لووت ملووت
عمدهدار شدند (آرینپور)991 :9191 ،

تییین تاثیر درآمدهای نفتی در پیدایش نمادهای جدید (آموز

پا از دودتای توم اتفند  5295/5922م ،بوظ تودری
فشار بر مآیوعا افز ده شد؛ تا حودی دوظ در توالهوای
 5966تووا 5963

 5295/تووا  5291م ،بووظ علووت نفوووذ

مآیوعا ) در ایران نقش این عوامل در شکلگیری زمینظهای ببب91/

تکلر در بین مآیوعا

ظواهر شودب در طوول ایون د ره

د ازده تالظ ،در عرصظ مآیوعاتی ایران 9 ،هوزار 019
عنوان نشریظ جدید پدید آمد (برزین)96 :5976 ،ب
در پاییز 5995

فو العاده رضاخان تردارتپظ ،فشار تانسور مآیوعوا

بظ دنیال بلوایی دوظ

 5239/م

ر بظ افوزایش گذاشوتب در د ران تولآنت رضاشواه ،بوا

بر تر نان ایجاد شود ،قووام السولآنظ دوظ در جایگواه

توجظ بظ فضای بسوتظ تیاتوی (اتوتیداد تیاتوی) دوظ بوظ

دشوور را توقیوف

جود آمده بود ،مآیوعا

بویش از گذشوتظ تحوت فشوار

قرار گرفتند مآالیشان تانسور شدب
ایران ناخوشایند بود؛ چرا دظ در آیواز تولآنت ی در
تووال 5963

دردب این تعآیلی  39ر ز طوول دشویدب پوا از ایون
اقعووظ ،د لووت درصوودد برآموود دنتوورل بیشووتری بوور

د ره رضاشاه از لحاظ دموی نیوز ،بورای مآیوعوا

مآیوعا

دشور اعمال دندب در دی مواه 5239/5995

م ،د لت الیحظ اصالحی قانون مآیوعوا

را تقودیم

ایووران 516

مجلا درد دظ تظ هدف عموده را تعقیوب موی دورد:

عنوان بود دظ در پایان حکوموت شوانزده توالظ ا  ،ایون

ا ل اینکظ ر زنامظ ها بظ دسب مجووز نشور از د لوت

رقم بظ  16نشریظ داهش یافت (آ ری)331 :5911 ،ب اما

موظف باشند؛ د م اینکظ هور دوا فقوط حوق اخوذ

بظ نمر میرتود بوا توجوظ بوظ تیاتوت تمیوظ ارتوال

مجوز برای یک ر زنامظ را داشتظ باشد؛ تووم اینکوظ

نشریا

 5291/م ،تعووداد نشووریا

نخست زیری بود ،تمام نشریا

بظ اداره ها تازمان های د لتی ،در ایون د ره،

شمارگان نشریا

افزایش یافتظ بودب

پایان د ره دیکتاتوری رضاشاه ،در دنار تایر عوامل
داخلی خارجی ،با بر ز انفجاری تیاتی اجتماعی در
تاریخ ایران همراه بودب افکار اندیشظ هایی دوظ حود د

متقاضوویان فعالیووت مآیوعوواتی از قوودر
تحص یال

دافی برخوردار باشند (مشر ح موذادرا

مجلا شورای ملی:5995 ،
این الیحظ رأی ملیوت داد
مآیوعا

شانزده تال بر ز ظمور نیافتظ بوود ،بوظ هموراه خیول

مووالی

) 596ب مجلا نیوز بوظ
مفواد آن ،قوانون جدیود

ایران شدب

در این د ره ،تمردز چوا

نشور مآیوعوا

در

گسترده ای از مردم باتواد دظ تشنظ بیشتر دانستن بودند،

تمران بود؛ اما شمرتتان ها نیز چندان از قافلظ جرایود

اما فرصت تمرین تجربظ تیاتی اجتمواعی را پیودا

عقب نیودند

از رشد مناتیی برخووردار بودنودب در

نکوورده بودنوود ،ارد میوودان شوودندب بنووابراین د ره ا ل

این د ره ،حد د پنجاه نشریظ در شمرتتان هایی مانند

تلآنت پملوی د م را می تووان توال هوای پور التمواب

اصفمان ،شیراز ،تیریوز ،رشوت ،مشومد همودان بوظ

تیاتی اجتماعی ،آزادی نسیی آرا عقایود ،تشوکیل

می رتیدب مآالب این ر زنامظ ها ایلب ،بظ اخیار

انواع گر ه های تیاتی ر یار یی آنان بوا یکودیگر
در دنار آن ،حضور نیر های متجا ز خارجی بوظ هوم

چا

مسا ل شمرهای خودشان ارتیاط داشوتب نشوریا
شمرتتان ها در حوزه اخیار

تفاتیر تیاتوی دشوور

در مواقوع پورداختن بوظ ایون مسوا ل،

ریختگی اقتصادی دشوور دانسوتب آزادی نسویی آراء

فع ال نیودند

عقاید باعث شد دظ در این د ره از تاریخ ایوران ،انوواع

منعکا دننده نمرهای ر زنامظ هوایی ماننود دیموان

ر زنامظها مجلظها برای معرفی دفواع از خوطمشوی

اطالعا

حزبها گور ههوای تیاتوی بوظ جوود آیودب تعوداد

تامل اینکظ با افزایش تآح توواد جامعوظ ،توجوظ افوراد

نویسندگان ر زنامظ ها ر بظ فز نی گذاشوت تنووع

بودند (ابوترابیان)51 :5900 ،ب نکتظ درخوور

باتواد بظ تمت مآیوعا

در حال افوزایش بوودب نقوش
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مآیوعا

در عرصظ های تیاتی اجتماعی دشوور بور

در افزایش تردوب دنتورل حادمیوت نقوش ممموی

نشور ر زناموظ بوظ

تیاتی ممکن نیوود،

دسی پوشیده نیودب اهمیوت چوا
حدی بود دوظ شواه بوظ صوور
مآیوعا

مسوتقیم ،ارد مسوئلظ

ایفا می دردندب این افزایش قدر
مگر با تکیظ بر منی ع قدر

اقتصادی حادمیوت ،یعنوی

شدب زمانی دظ مصیاحزاده ،بنیانگذار ر زناموظ

درآمدهای نفتی دظ مستقل از توده مردم بوودب بوظ ایون

دیمان ،برای تاتیا ر زنامظ جدید دیموان دوظ در عوین

تیاتوی،

حال رقیب ر زنامظ اطالعا

نیز بود ،از محمدرضا شاه

معنی دظ حادمیت برای دتوتیابی بوظ قودر

نیازی بظ ایجاد تحکیم ارتیاط با مردم نداشتب

درخواتت پول درد ،شاه با دمال میل میلو الزم را دوظ

در حوزه مسا ل مربوط بظ نفت دظ رابآظ مسوتقیمی

در حد د د یست یا تیصد هزار تومان بود ،در اختیوار

عمودهای بوظ

ی گذاشت؛ پوا ر زناموظ دیموان بوا تورمایظگوذاری

با مسا ل مختلف دشور داشت ،تحووال

جود آمدب قرارداد جدید دنسرتویوم درآمودهای نفتوی
ایران را افزایش دادب در طول ایون توالهوا ،درآمودهای

مستقیم شاه تاتیا شدب

نفتی بخش عمدهای از هزینظ های د لت ایران را توامین
ب .مطبوعات ایران و عوامل موثر بر آن در سالهای

می دردب بظ عیارتی می توان گفت دظ بود ن پوول نفوت،

 ۲۳۳۱تا  ۲۳31ش ۲53۳/تا  ۲511م

اجرای برنامظ های د لت در ابعاد گونواگون اقتصوادی

پوووا از دودتوووای  91مووورداد  5219/5999م
بازگشت محمدرضا شاه بظ اریکظ تلآنت ایوران ،د ره
د م توولآنت ی آیوواز شوودب افووزایش قوودر

شوواه

دخالت مستقیم ی در همظ مسا ل دشور ،یژگی بارز
این د ره بودب در د ره د ازده تالظ ا ل تولآنت ی،
مرادز قدرتی همچوون مجلوا نخسوت زیوران در
حیآظ اختیارا

خود ،تا حد دی از اتتقالل برخوردار

بودند؛ اما د ره د م

بیست پن تالظ تلآنت شاه،

د ران تسلط ی بر تمام امور دشوور بوودب بالفاصولظ
پا از آیاز ایون د ران ،تیییورا

در اموور تیاتوی

اقتصادی نمایوان شودب در حووزه تیاتوی ،بسویاری از
حزب ها

گر ه های تیاتی تردوب شدندب انتخابا

بووظ شووکل فرمایشووی دنتوورل شووده برگووزار شوود
نماینوودگان مآیووع دووم دردتوور ادلریووت مجووالا را
تشکیل دادندب انتخاب

تایید نخست زیران بظ عمده

شاه بود مجلا فقط ممر نمایی را بر احکام نخسوت
زیران می نمادب در دنار قدرتمند شدن دربوار پادشواه،
تازمان های اطالعاتی

امنیتی جدید شکل گرفتند دظ

اجتماعی ییور آن بوا دشوواریهوای فرا انوی مواجوظ
میشد؛ بوظ عنووان نمونوظ ،در توال 5919

 5273/م،

درآمد نفت بظ تنمایی  13/5درصود دول درآمود د لوت
ایران را تشکیل می دادب یک توال بعود ،یعنوی در توال
5913

 5271/م ،از مجموع درآمد د لت دظ بوال بور

 57هزار  012میلیارد ریال بود ،میل  53هوزار 161
میلیارد ریال آن ،حد د  13درصد ،از درآمودهای نفوت
بود (ر اتانی ،بیتا)969 :ب
از این زمان بظ بعد ،حادمیت بظ دنیوال برناموظهوای
نوتووازی در دشووور بوووده بووظ عیووارتی ،نوتووازی
نفت محور در دشور در حال اجرا بودب با توجظ بظ اینکظ
درآمدهای نفتی هزینظ این برنامظها را تامین مویدورد
درآمدهای نفتی نیز بظ طوور دامول در اختیوار د لوت
دنترل شاه بود ،د لت در برناموظریوزی اجورای آنهوا
اتتقالل دامل داشت؛ بنابراین ،از آنجایی دوظ موردم بوظ
طووور مسووتقیم در تووامین هزینووظهووا توومیم نیودنوود ،در
برنامظ ریزی آن ها نیز نقش نداشتندب اموا بورای همراهوی
بخشی از مردم تسلط بر افکار عمومی ،بوظ خصووص
در مواقع ضر ری ،برای حادمیت ضور ر

داشوت توا

تییین تاثیر درآمدهای نفتی در پیدایش نمادهای جدید (آموز

مآیوعا ) در ایران نقش این عوامل در شکلگیری زمینظهای ببب97/

هم نوایی برخی از گر ههای اجتمواعی را جلوب دنود؛

مدیر عامل شردت ملی نفت ایران ،درخواتوت دورده

بنابراین دتتگاه حادم برای رتویدن بوظ ایون هودف ،از

اتت بظ علت بدهی دظ دارد ،بموای مود

یوک توال

ابزارهای مآمئن دنتورل شوده اتوتفاده موی دورد دوظ

آگمی مربوط بظ شردت ملوی نفوت را بوظ طوور پویش

رتانظها (مآیوعا ) از مممترین آنها بودندب

پرداخت بظ ی بدهند (رجال عصر پملوی بظ ر ایوت

با شکل گیری فضای جدید تیاتی دظ ناشی از تاثیر
تمردزبخشی درآمدهای نفتوی بوود ،فعالیوت احوزاب

اتناد تا اک)902 :5972 ،ب
دمک های موالی د لوت بوظ مآیوعوا  ،خواتوتظ یوا

گر ههای تیاتی نیز با محد دیت مواجظ شودب بوظ تیوع

ناخواتتظ ،جراید را دوظ اتوآظ بوین حادمیوت موردم

دظ در حکم ترییونهوای ایون

بودند ،بظ تمت حادمیت متمایول مویدورد؛ بوظ عیوارتی

احزاب عمل درده آراء عقایود آنوان را تییوین یوا از

نشریا

ایون د ره ایلوب ،راه د لوت داری را بوظ جوای

آنها دفاع میدردند ،با محد دیت فعالیت مواجظ شدندب

مردم داری در پیش میگرفتنودب در دهوظ  96شمسوی ،بوا

در طول ده تال ا ل ایون د ره ،یعنوی  5999توا 5939

افزایش جمعیت دشور ،بر تعداد جوانان نیز افوز ده شودب

 5219/تووا  5209م ،در دشووور حوود د  996نشووریظ

ادلور ایون جوانوان از قشور باتوواد جامعوظ بودنود؛ پوا

ر زانوظ ،هفتگوی ،ماهانوظ ببب

یژه آنوان افتادنودب ایون

آن ،بسیاری از مآیوعا

منتشر شده دظ بظ صور
چا

میشد (برزین)56 :5913 ،ب
قدر

نشریا

اقتصوادی د لوت دوظ از درآمودهای نفتوی

ناشی می شد ،ب ر مآیوعا

مآیوعا

نیز تاثیر بسوزایی گذاشوتب

بظ فکر انتشار نشریا

با محتوای رزشی هنری خوود ،در بوین ایون

قشر با اقیال نسیی مواجظ شودب در ایون د ره ،مآیوعوا
برای در اختیار گرفتن افکار اندیشظهای جوانان مآالب

آگمی های د لتی حد د شصت درصد هزینظ نشوریا

دنترل شده منتشر میدردند؛ اموا هموین مآالوب نیوز ،در

را تامین می دردب این پرداخت ها بظ گونظ ای بود دظ اگر

ارتقاء آگاهی ادراک عمومی جامعظ نقش مممی داشتندب

گسترده مآیوعوظ

در تالهای بعد ،این آگاهی در دنار تایر عوامول ،نقوش

خووود اقوودام نمووی دوورد ،بووا درآموودهای حاصوول از

ممم تعیین دنندهای در بر ز نارضوایتی فوراهم شودن

ر زنامظ ای بظ افزایش تیراژ یا فر

پرداخت های د لتی می توانست بظ فعالیت خوود اداموظ
دهوود؛ بووظ عنوووان نمونووظ ،بوور اتووا
اطالعا

مآیوعا

اتووناد اداره دوول

دربار شاهنشواهی جموع هزینوظ

تاالنظ ،مجموع  16شماره ،چا

مقدما

حردت انقالبی مردم ایران داشتب

در تال 5936

 5205/م در جریان انتخابوا

ریاتت جمموری آمریکا ،دمکرا ها پیر ز شودند

یکی از هفتظ نامظهای

دندی (  ) John F. Kenndyر ویا جمموور آمریکوا

معر ف تمران ،بظ نام تمران مصور ،دمتر از ده میلیوون

شدب در این د ره ،ایران متحود یوا مموره آمریکوا بوظ

ریال برآ رد شده بودب این در حالی بود دظ بور اتوا

حساب می آمدب ایران با صوادرا

اتناد تا اک ،د ر یک نمونظ ،شردت ملی نفوت ایوران

بازارهای جمانی ،بوظ عضووی مموم در عرصوظ نموام

میل پن میلیون ریال ،بظ عنوان دموک بالعووا ،بوظ

ترمایظ داری جمانی تیدیل شده بود دظ در این نموام،

عصور پملووی

آمریکا نقش ا ل را داشوت؛ بنوابراین ،تیاتوت هوای

بظ ر ایت اتناد تا اک)570 :5972 ،ب در نمونظ دیگر،

اتخاذ شده در ایوران توابعی از تیاتوت هوای د لوت

یکی از اتناد بسیار محرمانظ تا اک آمده دظ

اشنگتن بودب دندی ضمن اعالم فضای باز تیاتی بظ

شاهنده ،مدیر ر زنامظ فرمان ،از منوچمر اقیوال،

د لت ایران متذدر شد دظ شرط اتتمرار حمایت های

این مجلظ پرداخت درده بود (مآیوعا
بر اتا
عیا

گسوترده نفوت بوظ
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مالی آمریکا ،اجرای برنامظ های اصوالحی در راتوتای

اجازه ر د بظ حوریم د لوت

بظ عیارتی ،مآیوعا

توتعظ در ایران اتتب بوا هودایت آمریکوا تحمیول

را نداشتند اگر هم امکان ر د مییافتند ،چارهای جز

نخست زیر پیشنمادی بظ شاه ،ضمن ایجواد فضوای

دیدن ابعاد ملیت حادمیت نداشتندب الیتظ در مواقعی ،بوظ

نسیتام باز تیاتی در ایران ،اصالحاتی در حووزه هوای

صور

ارضی اجتماعی نیز تعلیم تربیت در دتتور دار

اجازه داده میشد بوظ ضوعفهوای حادمیوت بپردازنودب

د لت قرار گرفت (احمدیان)29 :5923 ،ب

دنترل شده با اهداف خواص ،بوظ مآیوعوا

همین یژگی مآیوعا

با افزایش مخالفوتهوای عموومی بوا تیاتوتهوای

ایون د ره ،یعنوی پورداختن بوظ

مسا ل مد نمر حکومت ،در آگاهی دادن بظ مخاطیوان

پملوی د م ،در خورداد مواه  5209/5939م ،ر یوار یی

خوانندگان ،همان باتوادان جامعظ ،نقش ممم مووثری

بین مردم شاه دظ ارتشی مجمز در اختیوار داشوت ،بوظ

داشت؛ چرا دظ مخاطیان مآیوعا

رابآوظای بوین آنچوظ

قتل عام تعدادی از مخالفان انجامیدب پا از این تواریخ،

در جامعووظ در اطووراف خووود موویدیدنوود آنچووظ دووظ

شاه ارد مرحلظ جدیدی از د ران حکومت خوود شودب
ا با اتتفاده از درآمدهای ترشار نفتی ارتشی قووی،

مآیوعا

بظ آن میپرداختند ،نمیدیدندب

نشریا یا از مسا ل معضال

مشکال تیاتوی

ضمن توردوب هموظ مخالفوان خوود اعوم از مالدوان،

اجتماعی مرتیط با حادمیت ،مآلیی بظ میان صفحا خوود

نیوز جریوانهوای تیاتوی

نمیآ ردند؛ یا اینکظ جنیظهوای ملیوت انودک آن مسوا ل را

ر تای قیایول ،مآیوعوا

مذهیی ملی گرا چپ گرا ،قدر

خود را بوظ شود

تحکیم بخشید (هالیدی)91 :5911 ،ب

بازگو میدردند دظ در هر حال ،اقعیا جامعظ بوا مآالوب
نشریا ناهماهن

بودب این د گانگی باعوث شود دوظ بوظ

ا ضاع جدید ایران دظ بخش ممموی از آن ،ناشوی از

لحاظ تیاتی بخشی از جامعظ ،یعنی باتووادان دوظ بیشوتر

پملووی د م

مخاطب جراید دشور بودند ،بوظ تواختار تیاتوی دشوور

نیز تواثیر گذاشوت؛ بوظ

بیاعتماد شده بیشتر از نادارآمدی حادمیت آگواه شووندب

 5203/م ،بیشووتر

تانسووری دوظ در میوان

اتتقالل اقتصادی د لت از مردم تفکرا
بود ،بر ر ی محتوای مآیوعا

نحوووی دووظ پووا از تووال 5939
مآیوعا

همچنین ،آنان بظ فضای اختنا

را نمی توان بظ معنوای اقعوی دلموظ تیاتوی

مآیوعووا دشووور حووادم بووود ،اقووف شوودند بووظ

این د ره ،در

نارضایتیهای آنان افوز ده شودب از تووی دیگور ،گورایش

حد د  0درصود مآالوب ر زناموظ هوا بوظ مسوا ل دلوی

اجیاری مآیوعا

ایوران بوظ تومت درج نشور مآالوب

اجتماعی  2درصد نیز بظ موضووع اخیوار تفاتویر

عمومی ،یعنی اخیار مآالب فرهنگی اقتصوادی دوظ در

مسا ل تیاتی جمان اختصاص داشوت (بورزین:5913 ،

حوود د  91درصوود مآالووب جرایوود ایوون د ره را تشووکیل

دانستب بر اتا

تحلیل محتوای نشریا

)09ب از لحاظ دمی نیز ،در حالی دظ در تالهوای 5999
تا 5939

 5213/تا  5203م ،تعداد نشریا

ایوران در

حوود د  996نشووریظ بووود ،در تووالهووای پووا از 5939
 5203/م ،ایون رقوم بوظ حود د  959عنووان دوواهش
یافتب مآیوعا

این د ره اجازه نداشتند بظ همظ مسا ل

میداد ،بظ گستر

فضای ذهنی آگاهیهوای فرهنگوی

اجتماعی جامعظ دمک دردب
در ا ایل دهظ 36

 06/م ،بظ دنیال تیعیود آیوتاهلل

خمینی از دشور ،گر ه ها مرادز موذهیی بوظ اتوتمرار
شوویوههووای تیلییووی توونتی ،ماننوود برپووایی مجووالا

تیاتی اجتماعی دظ بظ آن عالقوظمنود بودنود ،بپردازنود

تووخنرانی هووا در مسوواجد امووادن مووذهیی ببب،

(ر زنامظ اطالعا 55 ،اردییمشت )5919ب

پرداختند؛ همچنین بظ منمور ارتیاط بیشتر منآقی با

تییین تاثیر درآمدهای نفتی در پیدایش نمادهای جدید (آموز

مآیوعا ) در ایران نقش این عوامل در شکلگیری زمینظهای ببب92/

آگاهی آنان در

پدیده جدیدی در بین ر زنامظهوا بوظ جوود آمود آن

موذهیی

بزرگ مآیوعاتی» بودندب د موتسوظ بوزرگ

عامظ مر دم دظ رفتظ رفتظ میزان تواد
حال افزایش بود ،بظ چا

توزیع نشوریا

مذهیی

در شمرهای تمران قم اقدام دردندب نشریا

«موتسا

مآیوعاتی اطالعا

دیمان با توتوعظ تاتیسوا

فنوی،

این د ره را می توان بوظ د دتوتظ ابسوتظ مسوتقل

تقویت هیئت تحریریظ ،ایجاد تا ل آموزشی حین دوار

مووذهیی ابسووتظ ،معووارف

ببب تیدیل بظ د مجموعظ بزرگ نشریاتی دشوور شودند

تقسوویم دوورد :از نشووریا

اتووالمی ابسووتظ بووظ تووازمان ا قوواف مقوواال
بررتی ها نشریظ گر ه تحقیقا
مآیوعا

دوووظ تووور یاهوووای تووویع خیوووری مووورتیط بوووا

دانشکده المیوا ؛ از

خیرگزاری های بزرگ جمانی داشوتندب ایون د موتسوظ

مذهیی مسوتقل نیوز تواریخ اتوالم ،توتاره

تالها رقیب هم بودند؛ اما بظ ز دی در ا اتوط دهوظ

اتووالم ،فقیووظ ،نوودای حووق نسوول نوووب امووا در میووان
نشریا

مذهیی مستقل ،گر ه دیگری بودنود دوظ در

معرفی نمضوت اموام خمینوی نقوش ممموی داشوتندب
مآالب این نشریا
با جو اختنا

ر شنگرانظ

بظ نوع ی در تقابول

تانسور حادم بور فضوای مآیوعوا

96

 16/م ،بظ همکاران یکدیگر تیدیل شدندب
نکتظ ممم در خصوص اطالعا

دیموان ،نشوریا

ابستظ بظ آنان بود؛ بوظ طووری دوظ موتسوظ اطالعوا
عال ه بر ر زنامظ اطالعا  ،ده نشریظ دیگر را نیز منتشر
می درد موتسظ دیمان هم عال ه بور ر زناموظ دیموان،

بود؛ از جملظ این گونظ جرایود موی تووان بوظ فریواد،

ناشر هشت نشریظ دیگر بودب با جود تعت فعالیتها

خلق اشاره دورد (بمشوتی پوور:5979 ،

این د موتسظ با اقشار مختلف جامعوظ دوظ

بعلت ،انتقام

) 31ب نشریظ بعلت را عده ای از طالب حووزه علمیوظ
قم تمیظ

توزیع می دردند

نشریظ خلق نیوز ارگوان

داخلی حزب ملل اتالمی بودب

الیتظ بسیار نیز در دانون توجظ حادمیت بودنود ،ایون د
موتسظ بزرگ مآیوعواتی بورای اتوتمرار فعالیوتهوای
خود ،چارهای جز همکاری بوا حادمیوت نداشوتندب هور

در تال های منتمی بظ انقالب ،د لت پملووی د م
از راه های گوناگون تعی می دورد جامعوظ مآیوعواتی
دشور را دنترل

ارتیاطا

چند در زمینظ خیر رتانی دظ آن را ظیفوظ ذاتوی خوود
میدانستند ،همواره فعال بودندب

حتی با خود همراه دندب شیوه هایی

در دنار تایر عوامل ،انفجار قیمت جمانی نفوت در

دظ حادمیت از آن ها اتوتفاده موی دورد هور د جنیوظ

ا ایل دهظ پنجاه شمسی/هفتاد میالدی تورازیر شودن

تنییظ را شامل می شد؛ از جملوظ شویوه هوای

دالرهای نفتی بظ دشور دوظ در دنتورل اختیوار د لوت

تشویقی می تووان بوظ ت آمیوع مودیران مآیوعواتی بوظ

بود ،عامل مممی در تمایل موتسظ هوای مآیوعواتی بوظ

صور های مختلف نمیر افزایش میوزان آگموی هوای

همکاری با د لت بودب بظ این ترتیب دظ این هوم نووایی

د لتی ،اعآای اعتیارهای بانکی دم بمره اقساطی دوظ

نزدیکی بظ د لت ،آنان را بظ دسب درآمودهای بیشوتر

تشویق

ایلب بازپرداخت نمی شد ،اعزام مدیران

ابسوتگان

آن ها بظ توفرهای خوارجی بوا هزینوظ د لوت
انتخاب اصحاب مآیوعا

نیوز

نمونظ در پایان هر تال

اهداء جای زه بظ آنان اشاره دردب
در د ره د م توولآنت محمدرضووا شوواه ،مآیوعووا
دشور از نمر تعداد با داهش جدی مواجوظ شودند؛ اموا

نزدیک میدردب
همان گونوظ دوظ اشواره شود ،مآیوعوا

حود د 06

درصد هزینظ های خود را از طریوق انتشوار آگمویهوای
د لتی تامین می دردند؛ اما ترازیر شدن درآمدهای نفتی
بظ ایران ،بظ خصوص در نیموظ ا ل دهوظ 16
میالدی ،چنان فضای دشور را مملو از ثر

/هفتواد
بوادآ رده
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درد دظ مآیوعا
دظ مآیوعا

را نیز تحت تاثیر قرار دادب بوظ طووری

بر حادمیت ایران حتی ر حیظ فعاالن تیاتی مخالف

برای جذب هر چظ بیشوتر پوول ،در حوال

تیاتت جدید آمریکا بویش

گذاشتب در ایران ،تاثیرا

رقابت بودند (رتتمی)376 :5919 ،ب بظ عیارتی در ایون

از آنکظ جنیظ عملی اجرایوی پیودا دنود ،جنیوظ ر انوی

نظ فقط بظ فکر تامین مخارج خوود،

داشت؛ بظ این معنی دظ اتوتنیاط شواه از تیاتوتهوای

زمان ،این موتسا

بلکظ درصدد بظ دتت آ ردن تود بیشتر بودندب
حتی زمانی دظ د لت نشریا

جدید داخ تفید این بود دظ بایسوتی در دشوور فضوای

ییور مفیود را تعآیول

باز تیاتی بظ جود بیا ردب فعاالن تیاتی مخالف شواه

می درد ،درآمدهای ترشوار نفتوی بوظ ا ایون امکوان را

نیز این گونظ برداشت دردند دظ ر ویا جمموور جدیود

می داد دظ میالیی بظ عنوان جیران زیان بظ صاحیان امتیاز

آمریکا بظ نوعی از فعالیتهای آنها علیظ رژیم حمایوت

پرداخت دند؛ حتی تووابق داردنوان آنوان نیوز

درده اتت؛ بنابراین در این راتتا ،شواه را تحوت فشوار

اتناد تا اک ،زموانی دوظ در

خواهد گذاشتب این تیاتتها هیچ گونظ فشوار عملوی

ییور

علیظ د لت ایران بظ همراه نداشت؛ اما د لت را مجیوور

نشریا

بازخرید می شدب بر اتا

مرداد  5273/5919م ،د لت تعودادی از نشوریا

مفید را تعآیل درده ،میالیی بوین یوک میلیوون توا پون
میلیون ریال بظ صاحب امتیازان نشوریا
پرداخت درد (مآیوعا

درد دظ دمی از فضای پلیسی حادم بر دشور بکاهدب

تعآیول شوده

بظ دنیال شکل گیری این فضای تیاتوی در ایوران،

عصر پملوی بظ ر ایوت اتوناد

دیودگاه هوای

تا اک)507 :5972 ،ب عال ه بور آن ،میوالیی نیوز بورای

فعاالن تیاتی نیور بورای اعوالم نمور

انتقادی خود بظ تکاپو افتادندب جامعظ مآیوعوا

ایوران

بازخریوود توووابق نویسووندگان دارمنوودان دووارگران

نیز بظ اتآظ ارتیاط تنگاتن

جراید تعآیل شده پرداخت دردب

از آنان ،ا لوین نارضوایتی موردم را مونعکا دوردب در

در ا اخووور توووال 5911
انتخابا

 5270/م در جریوووان

ریاتت جمموری آمریکا ،دمودرا ها قودر

تابستان 5910

با مردم نیز تاثیرپذیری

 5277/م ،نامظ ای با امضای  36نفر از

ر زنامظ نگاران نویسندگان دشور ،خآاب بوظ شواه

را بظ دتت گرفتنود جیموی دوارتر ()Jimmy Carter

نخست زیر نوشتظ شدب در این نامظ ،بور لوز م ایجواد

ر یا جممور آمریکا شدب شعار انتخاباتی دارتر «مسوئلظ

فضای باز تیاتی لز م لیو تانسور مآیوعا

تادید

حقو بشر» در تراتر جمان بود دظ پا از رتیدن بوظ

شده بوودب در نیموظ د م هموین توال نیوز ،ایون گونوظ

ر یا جمموری آمریکا ،آن را اعالم دردب دارتر از ایران

نامظ های جامعوظ مآیوعواتی اتوتمرار یافوتب در زموان

بظ عنوان یکی از دشورهایی نام برد دظ آمریکوا بایسوتی

نخست زیوری جمشوید آموزگوار طوی ناموظ ای ،از

بوورای حمایووت از آزادیهووای تیاتووی موودنی در آن

د لت خواتتظ شد تا ضمن رعایت دامل قانون اتاتی

بکوشد (آبراهامیان)305 :5971 ،ب قیول از آن ،برخوی از

مشوور طظ ،تانسووور انتشووار جعلووی اخیووار را در

تازمانهای بینالمللی مانند عفوو بوینالملول انجمون

ر زنامظ ها لیو دندب

بینالمللی حقو بشر گر ههای تیاتی داخلی درباره
جود فضای اختنا تیاتی تردوب نقض حقو

با جود دیودگاههوای مختلوف در خصووص آیواز
ر ند قوع انقالب در ایوران ،ایون ر نود از مآیوعوا

بشر در ایران ،بظ د لت شاه تذدر داده بودند؛ اما حداقل

ایران شر ع شدب بظ این معنی دظ پملوی د م در راتتای

در فضای تیاتی داخل دشور ،چندان ثمر بخش نیوودب

مقابلوظ بووا نفووذ تفکوورا

اموام خمینووی در بوین اقشووار

اما اعالم تیاتتهای حقو بشری دارتر ،تواثیر فووری

گوناگون مردم جلوگیری از تیودیل شودن ایشوان بوظ

تییین تاثیر درآمدهای نفتی در پیدایش نمادهای جدید (آموز

عنوان رهیر تمام گر ههوا جریوانهوای تیاتوی ضود
رژیم ،دتتور تمیظ چا

مآیوعا ) در ایران نقش این عوامل در شکلگیری زمینظهای ببب95/

نمر دخالت عوامل د لوت در مآالوب ر زناموظ هوا

مقالوظ ای تووهین آمیوز را بوا

تعی در تانسور آنان دمادان ادامظ یافت؛ اما با مقا مت

عنوووان «ایووران اتووتعمار توورخ توویاه» در ر زنامووظ

اعتراا حتی اعتصاب آنان ،این

دادب دتتور نگار

اطالعا

این مقالظ نشان داد دظ شاه

در ارزیابی مخالفان مذهیی خود ،دچوار تووء محاتویظ

داردنان مآیوعا

دخالتها بظ حداقل رتیدب
ایوران دوظ  09ر ز

د مین اعتصاب بزرگ مآیوعا

عجییی اتتب در نتیجظ شاه یکی از قدمهای نابود دننده

بظ طول انجامید ،در  51آبان  5271/5917م اتفا افتواد؛

خود را برداشت (ددی)359 :5926 ،ب از ایون پوا ،بوا

زمووانی دووظ دفوواتر ر زنامووظهووای بووزرگ دشووور ،ماننوود

اعتراا ها بظ ایون مقالوظ در شومرهایی همچوون قوم

اطالعا  ،دیمان ،آیندگان ییر آن بظ اشویال نیر هوای

تیریز توپا تراتور دشوور ،تووده موردم بوظ عنووان

نمامی درآمد (درباتچی)212 :5975 ،ب این اعتصاب توا

ممم ترین عامل در شکل گیری انقوالب هوای اجتمواعی،

تقوط د لت نمامی ازهاری ادامظ یافوتب بوا توجوظ بوظ

ر یار ی حادمیت قرار گرفتندب

اهمیووت جرایوود در ایوون زمووان ،در طووول د رهای دووظ

با شوکل گیوری فضوای تیاتوی جدیود در دشوور،
مآیوعا
انعکا

نیز بورای پیوتوتن بوظ ایون فضوای جدیود

ر زنامظ های ممم دشور در اعتصواب تعآیول بودنود،
گر هی از انقالبیها برای آگاهی مردم از قوایع دشوور

اخیار ر یدادهای دشور بظ طور دقیق صحیح

خیز های مردمی ،بظ انتشوار خیرناموظای بوا عنووان

نیز آگاهی بخشی بظ جامعوظ ،دتوت بوظ قلوم شودندب

اخیار جنیش اتالمی اقودام دردنود (درباتوچی:5975 ،

ا لین اعتصاب مآیوعاتی در  7آبوان  5271/5917م ،در

)5609ب از  50دی  5272/5917م بظ دنیوال پیوام اموام

ر زنامظ آیندگان اتفا افتادب آیندگان پا از د موتسظ

خمینی بظ مآیوعا  ،مینی بر پایان اعتصاب اداموظ بوظ

مآیوعواتی

دار متصدیان آنوان (موتووی خمینوی،)530/3 :5976 ،

دشور بود دظ ر زنامظ خود را صیحها منتشر میدرد؛ اما

مرحلظ تازه ای از انتشار مآیوعا

در ایران آیاز شدب بوا

اداره آن در دتت عوامل د لت بودب اعتصاب توظ ر زه

توجظ بظ جایگواه یوژه مآیوعوا

در اطوالع رتوانی

همظ داردنان این موتسظ ،با موفقیوت هموراه بوود از

آگاهی بخشی مسا ل انقالب ،ر زنامظهوا بوا تیراژهوایی

ر ز  55آبووان موواه ،ایوون ر زنامووظ زیوور نموور شووورای

چندین برابر قیل از اعتصاب بظ چا

میرتیدند؛ بورای

تردبیری ،د باره منتشر شودب بعود از آن ،ایون ر زناموظ

ملال ،در حالی دظ تیوراژ ر زناموظ اطالعوا

اطالعا

تال

دیمان ،از بزرگ ترین موتسوا

درد دظ با د ری از فضای تانسوور مآیوعوا

ادای ظیفظ حرفظای خود ،در خدمت مردم قرار گیردب
این حردت ر زناموظ آینودگان ،بوظ آراموی در توایر
جراید نیز تأثیر گذاشت آنان ضومن رعایوت جوانوب
احتیاط ،شر ع بوظ انتشوار اخیوار مآالوب مربووط بوظ

قیول از آن

حدادلر  596هزار نسخظ در ر ز بود ،در این د ره بظ 5
میلیون  16هزار نسخظ رتیدب تیراژ  506هوزار نسوخظ
در ر ز دیمان بظ  5میلیون  516هزار نسخظ آیندگان
بظ  316تا  016هزار نسخظ بال شدب
در دی موواه  5272/ 5917م ،بووا ر ی دووار آموودن

حردت انقالبی مردمی ایران دردندب همین نگواه آگواهی

د لت بختیار خر ج شاه در  90همین ماه ،مآیوعوا

بخش مآیوعا  ،بظ تیع داتتظ شدن از تانسوور ،اقیوال

با تیترهای درشت خیر ایون موضووع را اطوالع رتوانی

مردمی بظ ر زنامظهوا را بوظ ارمیوان آ رد بوظ تودری ،

خیر بازگشوت اموام

رشد تیراژ افزایش اعتیار مآیوعا

آیاز شودب اعموال

دردندب در د م بممن ماه ،مآیوعا

خمینی از پاریا بظ ایران را منتشر دردند گوزار هوا
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نفتی ،در زمینوظ هوای فرهنگوی

مقالظ های متعددی در تایید نمضت انقالبی بوظ چوا
رتاندندب یک ر ز بعد ،امام خمینی طی مصاحیظهایی با

بمیود ضعیت آموز

اجتمواعی ،موجوب

حمایت از رتانظ ها ،بظ یژه

خیرنگاران ر زنامظهای دیمان اطالعا  ،بوظ توواال

مآیوعا

آنان در خصوص برنامظ های جممووری اتوالمی پاتوخ

باتوادان ،در حال افزایش بوودب یژگوی مشوترک د

گفتند (موتوی خمینی)911/3 :5976 ،ب

عامل فو تواد بود؛ بظ این معنوی دوظ حکوموت بوا

اطالع رتانی آگاهی بخشی مآیوعوا

دشوور

اتتفاده از درآمدهای نفتی ،برای باتواد شودن افوراد

نیز پیشنماد تقوط د لت بختیوار در برخوی از جرایود،
ر یار یی بختیار با برخی از مآیوعا

شدب مآیوعاتی دظ مخاطیان خاص آن یعنی

جامعظ برنامظ تاخت مدرتظ

دانشگاه

ییور آن را

را باعث شد دوظ

اجوورا دوورد بووظ رتووانﮥ یووژه افووراد باتووواد ،یعنووی

حاصل آن بازداشت تعدادی از ر زنامظنگاران بوود؛ اموا

مآیوعا  ،از نمر مالی دمک درد؛ همچنین با تشویق

د لت علت آن را جورایم مآیوعواتی اعوالم دوردب ایون

دردن اتتخدام در دتتگاه های د لتی دظ بمره مندی از

حردت د لت با هدف ایجاد جوو تمدیود ارعواب در

مزایای مالی را بظ همراه داشت ،برای افوزایش توآح

انجام شود؛ لوی عکواالعمول مناتوب

دوردب هودف د لوت آن بوود دوظ از ایون

میان مآیوعا

تواد تال

جراید آن را خنلی دردب در  51بممن ماه ،پا از قرا ت

طریق ،ارتیاط خود را با بخشی از جامعظ ایران دظ بظ

حکم د لت موقت ،اموام خمینوی طوی یوک توخنرانی

دنیال تمردزگرایی نفتوی د لوت ضوعیف شوده بوود،

را یکی از راههایی معرفوی دردنود دوظ موردم

حفووظ دنوودب حفووظ اتووتمرار ایوون گونووظ ر ابووط

مآیوعا

می توانستند از طریوق آن ،در خصووص د لوت موقوت

می تو انست موجب تامین

اظمووارنمر دننوود (موتوووی خمینووی)97/1 :5976 ،ب تووا

اجتموواعی د لووت پملوووی در اجوورای برنامووظ هووای

تقوط د لت بختیوار پیور زی انقوالب در  99بممون

نوگرایانظ باشدب
فارغ از همظ نیا

 5272/5917م ،جرایوود دشووور بووا انتشووار بیانیووظهووا

تقویت پشتوانظ تیاتی

اهداف حادمیت پملوی د م از

مصاحیظهوای اموام خمینوی ،اعالمیوظهوای حوزبهوا

برنامظ باتواد دردن جامعظ ایران ،تواد عامول ممموی در

گر ه های تیاتوی نیوز مقالوظهوای تمیوی دننوده ،در

ایجواد دگرگووونیهووای فرهنگوی ،تیاتووی ،اجتموواعی

اتتمرار حضور توده مردم در صحنظهای انقوالب نقوش

ر انی بوودب توواد ایجواد اشوکال جدیودی از تفکور
عقل گرایی گسوتر

موثری ایفاء دردندب

درک انسوان ایرانوی از پیراموون

خود را باعث شدب ایجاد دگرگونی های اجتماعی ،نمیور
انقالبهای اجتماعی ،زمینظهای متعددی را میطلید دوظ

نتیجه
افزایش درآمدهای نفتی ایران از تال 5999

بظ

بعد ،عامل مممی در راه اجرا اتوتمرار برناموظ هوای
نوگرایانظ در دشور بودب برنامظ هایی دظ بوا اتوتفاده از
درآمدهای نفتی ،بظ دنیال بمیود ضعیت دشور بوود؛

از مممترین آنهوا جوود آگواهی اتوتب ارتقواء توآح
آگاهی ادراک عمومی جامعوظ ،در شوناخت حقوو
ظوایف متقابوول مووردم حادمیووت نقووش مممووی داردب
زمووانی دووظ مووردم از فاصوولظ بووین اقعیووا
مآالیا

موجووود

یا حقو حقیقی خود آگاه شوند ،این نابرابری

اما بظ اتآظ تاثیرا

تویی دظ درآمودهای نفتوی بور

تمردزگرایی مالی

تیاتی د لت داشت ،بظ توتوعظ

بر ز نارضایتی در بین آنان را موجب می شوودب ایلوب،

دشور منجر نشدب این برنامظ ها با اتکا بوظ درآمودهای

بنای ظمور انقالبها در جواموع اتوتب

نارضایتی تن

تییین تاثیر درآمدهای نفتی در پیدایش نمادهای جدید (آموز

آگاهی بخش مممی از جامعظ ایران بظ حقو خوود دوظ
بظ دنیال افزایش تآح تواد نیز مآالعظ در بوین موردم
ایران بظ جود آمده بود؛ همچنین آگاهی از ظایفی دوظ

مآیوعا ) در ایران نقش این عوامل در شکلگیری زمینظهای ببب99/

ب ایرانشمر ،)5939( ،ج ،9تمران :دمیسیون ملی یونسکوب
ب بوورزین ،مسووعود ،)5913( ،مآیوعووا

ایووران ،5939-19

تمران :دتابخانظ بمجتب

د لت پملوی د م از انجام آنها تر باز میزد یا نواتوان

پملوی ها (خاندان پملوی بوظ ر ایوت اتوناد) ،)5919( ،بوظ

بوور ز نارضووایتی در بووین

دوشش فرهاد رتتمی ،جلد تووم محمدرضوا پملووی،

از ادای آنووان بووود ،موجیووا

بخش های مممی از جامعوظ ایوران را فوراهم دوردب ایون
نارضووایتی ،در دنووار تووایر عواموول ،نقووش مممووی در
شکلگیری

قوع انقالب اتالمی ایران داشتب

تمران :موتسظ مآالعا

تاریخ معاصر ایرانب

ب خلیلی خو ،محمدرضا ،)5979( ،توتعظ نوتوازی ایوران
در د ره رضاشاه ،تمران :جماد دانشگاهی احود شومید
بمشتیب

کتابنامه

ب رجال عصر پملوی؛ ددتر منوچمر اقیال بظ ر ایوت اتوناد،

الف .کتابها فارسی

( ،)5972تمران :مردوز بررتوی اتوناد تواریخی زار

ب آبراهامیووان ،یر انوود ،)5977( ،ایووران بووین د انقووالب (از
مشر طظ تا انقالب اتالمی) ،ترجموظ دواظم فیر زمنود،
حسن شما آ ری محسن مدیر شانظچی ،چ ،9تمران:

ب ر اتانی ،شاپور( ،بوی توا) :د لوت حکوموت در ایوران،
تمران :شمعب
ب ر حانی ،فواد ،)9190( ،صنعت نفت ایوران؛ بیسوت توال

مردزب
ب آرین پور ،یحیی ،)9191( ،از صیا تا نیما (تاریخ  516تال
ادب فارتی) ،ج ،9تمران :شوردت تومامی دتوابهوای

پا از ملی شدن ،تمران :دتابهای جیییب
ب صدرهاشمی ،محمود ،)5909( ،تواریخ جرایود مجوال
ایران ،چ ،9تمران :دمالب

جیییب
ب آموز

اطالعا ب

عالی در ایران؛ دانشگاه هوا موتسوا

عالی :)9191( ،تمران :تنجش آموز

آمووز

دشورب

ب آ ری ،پیتر ،)5911( ،تاریخ ایران د ره پملوی (از رضاشاه
تا انقالب اتالمی) ،از مجموعظ تاریخ دمیری  ،ترجموظ
ایوران از شومریور

 5996تا  ،5990تمران :اطالعا ب
ب احمدی ،اشرف ،)5916( ،ایران در گذشتظ حال ،بیجوا:
بممنب
ب اشوورف ،احموود علووی بنوووعزیزی ،)5917( ،طیقووا
اجتماعی ،د لوت انقوالب در ایوران ،ترجموظ تومیال
ترابی فارتانی ،چ ،9تمران :نیلوفرب
ب ادییی ،حسین ،)5911( ،طیقوظ متوتوط جدیود در ایوران،
تمران :جامعظب

دانشگاه تمرانب
ب عیسوی ،چارلز ،)5909( ،تاریخ اقتصوادی ایوران ،ترجموظ
یعقوب آژند ،تمران :گسترهب
ب درباتووچی ،یالمرضووا ،)5975( ،هفووت هووزار ر ز توواریخ

مرتضی ثاقبفر ،ج ،7تمران :جامیب
ب ابوترابیان ،حسین ،)5900( ،مآیوعوا

ب صودیق ،عیسوی ،)5913( ،توواریخ فرهنو

ایوران ،تمووران:

ایران انقالب اتالمی ،بخوش خواطرا

بنیواد تواریخ،

9ج ،تمران :بنیاد تاریخ انقالب اتالمی ایرانب
ب ددی ،نیکی آر ،)5926( ،ریشظهای انقالب ایران ،ترجموظ
عیدالرحیم گواهی ،چ ،9تمران :علمب
ب مشر ح مذادرا

مجلا شورای ملوی ،) 5995 ( ،د ره

تیزدهم5995/56/5 :ب
ب  ،) 5991 ،------------------------د ره
پانزدهم5991/9/9 :ب
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ب محوویط طیاطیووایی ،محموود ،)5900( ،توواریخ تحلیلووی
مآیوعا

ایران ،تمران :بعلتب

ب محیوووبی ارددووانی ،حسووین ،)5976( ،توواریخ موتسووا
تمدنی جدید در ایران ،ج ،5تمران :دانشگاه تمرانب
ب مردز آمار ایران ،تالنامظهای آمواری ایوران در توالهوای
5911 5931 5991ب
ب  ،----------قوانین بودجظ تالهای 5931-5911ب
ب مآیوعا

عصر پملوی بظ ر ایت اتناد تا اک،)5972( ،

دتاب ا ل ،مجلظ تموران مصوور ،تموران :مردوز بررتوی
اتناد تاریخی زار

اطالعا ب

ب موتوی خمینی ،امام ر حاهلل ،)5976( ،صوحیفظ نوور ،ج3
 ،1تمران :تازمان مدارک فرهنگی انقالب اتالمیب
ب هالیدی ،فرد ،)5911( ،دیکتاتوری توتعظ تورمایظ داری
در ایران ،ترجمظ فضلاهلل نیک آیین ،تمران :امیردییرب
ب) روزنامهها
ب ر زنامظ اطالعا 5919/9/55 ،ب
ج) مقاالت
ب احمدیان ،قدر

تید امیرحسین بنویاشورف،)5923( ،

ضعفهای متد لوژیک ر توتو گرایوی در برناموظهوای
توتعظ پملوی د م ،فصلنامظ علمی پژ هشی رهیافوت
انقالب اتالمی،

 ،95ص  11تا 563ب

ب بمشووتیپووور ،مموودی ،)5979( ،مآیوعووا
پملوی ،فصلنامظ رتانظ،

،3

9ب

ایووران در د ره

