
  نيما احمدپور
حاكمي�ت  دوران  در  مطبوع�ات  داس�تان 
رضاخان، طرفه حكايتي اس�ت! با اي�ن همه در 
اين ميان، گروهي ش�ه فرموده تأس�يس گشت 
به ن�ام »س�ازمان پ�رورش اف�كار« ك�ه متولي 
بازس�ازي ن�گارش مق�االت و ترس�يم الگويي 
مطبوعات�ي مطل�وب حاكمي�ت گش�ت. ادامه 
داس�تان را در مقالي بخوانيد كه در پي مي آيد.

   
  طرحي از مطبوعات مورد عالقه رضاخان

پس از انقالب مش��روطه و با از بین رفتن استبداد 
دوره ناصری فضای سیاسی و اجتماعی برای چاپ 
نش��ریات مختلف فراهم ش��د و در نتیجه نشریات 
گوناگونی در سراس��ر کش��ور منتشر ش��دند. این 
وضعیت تا زمان تثبیت حکوم��ت رضاخانی ادامه 
داش��ت اما پس از آن با توجه به ساختار استبدادی 
حکومت رضاخان ک��ه الجرم کنت��رل همه جانبه 
رس��انه ها را می طلبید، با نظارت مستقیم دستگاه 
حاکم روزنامه ها و مجالت در تنگنای اساس��ی قرار 
گرفتند و از انجام وظایف اصلی خود باز ماندند. در 
این دوره به ش��دت از تعداد نش��ریات و روزنامه ها 
کاسته ش��د و تنها نشریاتی توانس��تند به کار خود 
ادامه دهن��د که به مقتضی��ات و فض��ای حاکم بر 

دستگاه رضاخانی تن دادند.
در دوره رضاشاه بیش از دوسوم صفحات نشریات به 
اعالنات ثبتی اختصاص داده می شد و در یک سوم 
باقیمان��ده هم چیزی بیش از چن��د خبر حکومتی 
و داس��تان های دنبال��ه دار پیش پا افت��اده مطلب 
دندان گیری دیده نمی ش��د. به همی��ن دلیل بقای 
نش��ریات موجود تا حد زیادی به آگهی های دولتی 
وابسته بود و در عین حال دائم هم زیر فشار دستگاه 
سانسور شهربانی بودند که حتی کوچک ترین انتقاد 
را هم برنمی تابید و به ش��دت واکنش نشان می داد. 
هر چند وقت یک بار هم نشریات به بهانه های واهی 
تعطیل می شدند تا به اصطالح حساب کار دستشان 
باشد و مراقبت کنند از خط قرمزهای متعدد رژیم 
رضاخانی عبور نکنند. برای مثال روزنامه »استوار« 
چاپ قم به دلیل چاپ مقاالتی درباره کارخانه چراغ 
برق و نیز زبان فارس��ی به جرم اینک��ه این مقاله ها 
قبل از چ��اپ به رؤیت ش��هربانی نرس��یده بود، به 
مدت یک ماه توقیف شد و نهایتاً هم با میانجی گری 

رئیس الوزرا از توقیف درآمد.
   كاه�ش آگهي ه�اي ثبت�ي و م�رگ و مير 

مطبوعات رضاخاني
به مرور و در پی کاهش آگهی های دولتی وضعیت 
مالی چند نشریه معدود هم رو به وخامت گذاشت 
و مش��کالت عدیده مالی به عنوان جدی ترین مانع 
بر س��ر راه این نش��ریات قرار گرفت. مدیر نش��ریه 
»معیشت ملی« رشت در نامه ای به علی اصغرخان 
حکمت، وزیر معارف وقت می نویسد: نشریات حق 
ندارند هیچ خبری را بدون اطالع شهربانی منتشر 
کنند و تنها محل درآمد آنها چاپ آگهی های دولت 
است که هر روز کمتر می ش��ود و دیگر درآمدی از 
این بابت عاید نش��ریات نمی ش��ود. او خاطرنشان 
می سازد: هر چه را که داشته اند در راه حفظ نشریه 
خرج کرده اند و ش��هربانی اگر هم تمام درآمدهای 
نشریه را برای خود برمی دارد، جا دارد دست کم به 
کارکنان این نش��ریه حقوق بدهد. مدیر این نشریه 
برای بهبود اوضاع پیشنهاد می کند اوالً مطبوعات 
اختیار داش��ته باشند به وس��یله رادیو از اخبار کل 
دنیا باخبر باش��ند، ثانیاً اداره ای تحت عنوان اداره 

تبلیغات در وزارت معارف ایجاد شود و ثالثاً در اکثر 
کشورها اخبار به وسیله رادیو به مردم می رسد، ولی 
در ایران اکثر ادارات آگهی ه��ای خود را به دیوارها 
نصب می کنند. بهتر است این آگهی ها در نشریات 
چاپ ش��وند که هم مردم به روزنامه ها عالقه پیدا 
کنند و هم نشریات رسمیت بیش��تری پیدا کنند. 
حکمت در پاس��خ به این نامه می گوی��د: در زمینه 
بهبود وضع جراید اقداماتی به عمل آمده است و باز 
هم خواهد آمد که به زودی آثار آن آش��کار خواهد 
شد. البته در سال های 1314 و 1315 برای بهبود 
وضع مطبوعات تالش هایی هم صورت می گیرد ولی 
چون بر اساس برنامه ریزی دقیق و علمی و در پاسخ 
به نیازها و خواسته های واقعی نیست، نتیجه درستی 
ندارد و از آن بدتر نظارت بر مطبوعات  از گذشته هم 
بیشتر می ش��ود و اقداماتی که قرار بود برای بهبود 
اوضاع مطبوعات انجام شود، عماًل نه تنها به نظارت 
و دخالت وزارتخانه ها در س��طح محل��ی، بلکه در 
سطوح محلی منجر می شود و حکومت وقت به جای 
حل مشکالت مطبوعات به گونه ای که مدیر نشریه 
»معیشت ملی« توضیح داده بود، به جای پیدا کردن 
راه حل های اساسی به تغییر اعضای هیئت تحریریه 
و نظارت بیش��تر بر اخبار و مطالب منتش��ر ش��ده 
پرداخت و عماًل انتش��ار مطبوعات را با مشکالت و 
موانع بیشتر روبه رو کرد. در حالی که مشکل اساسی 

مطبوعات ناشی از اعمال ش��دید سانسور از سوی 
شهربانی و س��ایر مراکز قدرت بود که به نوبه خود 
حاصل ساختار حکومت اس��تبدادی وقت و نگرش 

حاکم بر آن بود.
  مالك هاي رضاخ�ان براي انج�ام فعاليت 

مطبوعاتي 
در سال 1317 حکومت سعی کرد مشکل مطبوعات 
را با تصویب لوایح��ی حل کند، در حال��ی که این 
مشکالت ریش��ه در س��اختار حکومت داشتند، در 
اردیبهشت این سال مقرر ش��د از این پس مدیران 
نشریات واجد شرایط ویژه ای باش��ند. این شرایط 
بیشتر ناظر بر س��طح آگاهی و دانش افراد بود و بر 
حفظ جنبه های علمی، ادب��ی و تربیتی مطبوعات 
تأکید ش��ده بود. در تیر ماه س��ال 1317 بر اساس 
مصوبه هیئ��ت وزی��ران ش��ورای عال��ی فرهنگ 
آیین نام��ه ای را تهیه کرد. بر اس��اس این آیین نامه 
هیئتی مرکب از س��ه نفر از اعضای ش��ورای عالی 
فرهن��گ و رؤس��ای ادارات راهنم��ای نامه نگاری 
و انطباعات وزارت معارف موظف ش��دند س��وابق 
مدیران نشریاتی را که پیش از این منتشر می شدند 
و نیز سوابق کسانی را که جدیداً درخواست انتشار 
نشریه داده بودند، بررسی و نداشتن سوءپیشینه و 
نیز استطاعت مالی آنان را تأیید کنند. از این گذشته 
این هیئت باید توان و سواد ادبی و قریحه نگارش و 
ذوق و قوه تشخیص ادبی، علمی، اجتماعی، سیاسی 

و اخالقی این افراد را محک می زد.
  واكنش اهالي مطبوعات به شروط رضاخان 
قوانی��ن جدید حکوم��ت با واکنش های گس��ترده 
اهالی مطبوعات روبه رو ش��د. برخ��ی این مصوبات 
را پذیرفتند و عده ای ب��ا پایان دادن به فعالیت های 
مطبوعاتی خود زیر بار این شرایط نرفتند. از جمله 
امیرقلی خان امینی، مدیر روزنامه اخگر اصفهان که 
حاضر نشد ش��رایط جدید را بپذیرد و در نامه ای به 
اداره معارف اصفهان خاطرنشان ساخت بزرگ ترین 
آرزوی او ای��ن اس��ت ک��ه روزی وزارت فرهنگ با 
اقدامی مجدانه به وضعیت مطبوعات سر و صورت 
آبرومندی که متناس��ب با شئون کشور باشد بدهد 
و کسانی را که شایس��ته این مقام نیستند و با عدم 
استحقاق قدم در دایره این شغل شریف نهاده اند از 
این محیط مقدس دور کن��د و در مجموع کار را به 
دست آدم های کاردان بسپارد و قلم را به دست اهل 
قلم بدهد و نه کسانی که هر روز مانند گدایان برای 
دریافت مقاله ای پیش این و آن سر خم می کنند. او 
که خود به مدت 11 سال نشریه اخگر را اداره کرده 
بود با شرایط مندرج در مصوبات جدید دولت موافق 

نبود و آنها را عملی نمی دانست.
  س�ازمان پرورش افكار با مأموريت تربيت 

خبرنگاران حكومتي!
در چنین شرایطی س��ازمان پرورش افکار که مرکز 
تجمع آرمان ه��ا و آمال حکوم��ت رضاخانی بود به 
وجود آمد و کمیسیون مطبوعات در دل آن شروع 
به فعالیت کرد. این کمیس��یون وظیفه داش��ت در 
س��بک نامه نگاری اصالحات اساس��ی انجام بدهد 
و زمینه ه��ای مناس��بی را برای انتش��ار مقاله های 
مؤثر فراهم س��ازد، تصاوی��ر جالب تهی��ه کند، به 
اندازه کافی نویسنده مس��تعد تربیت و برای تهیه 
کاغذ و تجهیزات چاپ مناس��ب اقدام کند. ریاست 
کمیس��یون مطبوعات به عهده محم��د حجازی، 
مدیر مجله ایران امروز و نویس��نده کتاب های زیبا، 
آئینه و... بود. او از اعضای عالی رتبه وزارت پس��ت و 
تلگراف ب��ود و مقاله های او که غالب��اً در قالب قصه 

در دوره رضاشاه بيش از دوسوم صفحات 
نش�ريات ب�ه اعالنات ثبت�ی اختصاص 
داده می ش�د و در يک س�وم باقيمانده 
هم چيزی بيش از چن�د خبر حكومتی 
و داس�تان های دنباله دار پيش پا افتاده 
مطل�ب دندان گيری ديده نمی ش�د. به 
همين دليل بق�ای نش�ريات موجود تا 
حد زيادی به آگهی های دولتی وابسته 
بود و در عي�ن حال دائم هم زير فش�ار 
دستگاه سانسور شهربانی بودند كه حتی 
كوچک ترين انتقاد را ه�م برنمی تابيد 
و به ش�دت واكن�ش نش�ان م�ی داد
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جرايد در دوره رضاخان و تحفه اي به نام  »كميسيون مطبوعات سازمان پرورش افكار«

 پاشنه آشيل هايي در قامت
 »سانسور شهرباني« و »آگهي هاي ثبتي«
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  محمدرضا كائيني
اثري که هم اینک درباره 
م��ي رود،  س��خن  آن 
اوصافي اس��ت از یکي از 
مقبول ترین و وجیه ترین 
چهره ه��اي علمي حوزه 
علمیه نج��ف در دوران 
معاص��ر یعن��ي حضرت 
آی��ت اهلل ح��اج ش��یخ 
حبی��ب اهلل اراکي)قده(. 
این یادمان به قلم فرزند آن بزرگ یعني حجت االسالم 
والمسلمین محسن اراکي به نگارش درآمده و حاوي 
جلوه هایي از کارنام��ه آن بزرگ در ابع��اد گوناگون 
اس��ت. وي در فصلي از این اثر در ب��اب نقش پدر در 
نهضت اسالمي چنین آورده اس��ت: »در دوران قیام 
15 خرداد از جمله علمای مؤثر در حمایت از امام در 
نجف  اش��رف مرحوم ابوی بود، در آن زمان به خاطر 
دارم رفت و آم��د مکّرر ابوی و گفت وگوی ایش��ان با 
مراجع آن روز نجف یعنی مرحوم آقای حکیم و آقای 
خوئی و آقای ش��اهرودی، تأثی��ر فراوانی در حمایت 
این مراجع از حضرت امام و جلوگیری از حکم اعدام 
امام توسط شاه داشت، اعالمیه های حمایت از امام و 
نهضت او از سوی علمای نجف عمدتاً توسط مرحوم 
ابوی نوشته می شد. مرحوم ابوی و بزرگانی همچون 
مرحوم آقای س��یدعلی بهش��تی و حاج شیخ عباس 
قوچانی تأثیر فراوانی در موضع گیری بس��یار محکم 
مرحوم آقای خوئی در حمایت از امام و نهضت ایشان 
در دوران قیام 15 خرداد داش��تند. پس از تبعید امام 
به ترکیه و سپس عراق مرحوم ابوی و مجموعه ای از 
علمای همراه ایشان نقش فراوانی در ترتیب استقبال 
پرش��کوه از امام در فرودگاه بغداد و س��پس در نجف  
اشرف داشتند. اینجانب در آن هنگام حدود 10 سال 
داشتم که همراه پدرم در استقبال از حضرت امام در 
بغداد شرکت داشتم. در استقبال علما و مردم نجف از 
امام هنگام ورود ایشان به نجف نیز اینجانب به همراه 
پدرم شرکت داشتم و شاهد استقبال کم نظیر مردم و 
فضال و طالب و به ویژه علمای نجف از ایش��ان بودم. 

پس از اس��تقرار حضرت امام  )رحم��ت اهلل( در نجف 
 اشرف قشر عظیمی از علما و فضالی حوزه و در رأس 
آنان مرحوم پدرم به حمایت گسترده از امام پرداختند، 
حمایت از تشکیل مجلس درس باشکوه حضرت امام 
در مسجد شیخ انصاری و در اختیار گذاشتن مسجد 
شیخ انصاری برای امامت جماعت حضرت امام توسط 
مرحوم آیت اهلل العظمی سیدمحمدتقی بحرالعلوم از 
جمله مواردی بود که مرحوم ابوی نقش مؤثری در آن 
داشتند، پس از آن نیز در طول مدت اقامت حضرت 
امام در نجف همواره مورد حمایت و پشتیبانی بی دریغ 
مرحوم پدرم و علمای همراه ایشان بودند. در این مدت 
برای پیگیری برخی کارهای مربوط به حضرت امام در 
ایران با مأموریت از سوی ایشان دو نوبت به ایران سفر 
کردند، بار اول در سال 44 و بار دیگر در سال 47 که در 

این دو سفر اینجانب نیز همراه ایشان بودم«.
مؤلف در بخش دیگري از این فصل درباره همراهي 
آیت اهلل اراکي با امام خمیني در آس��تانه موج اصلي 
انقالب اسالمي مي نویسد: »پس از آغاز دورة جدید 
نهضت که با شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی 
آغاز شد مرحوم پدرم با تمام توان به حمایت از نهضت 
برخاستند، پس از آنکه حضرت امام از سوی حکومت 
صدام تحت فشار قرار گرفت و در سال 57 مجبور به 
خروج از ایران به س��وی کویت و سپس پاریس شد، 
حضرت امام پدرم را به همراه سه تن دیگر از علما به 
عنوان وصی خویش تعیین کردند و کلّیه امور را در 
نجف به مرحوم پدرم س��پردند، هنگامی که امام به 
پاریس رفتند، پدرم با تعدادی از علمای نجف از جمله 
مرحوم آق��ای آیت اهلل س��یدعباس خاتم-که داماد 
پدرم بودند - برای اعالم حمایت علمای نجف از امام 
و نهضت ایشان به پاریس رفتند و تا زمان مراجعت 
امام به ایران همراه امام بودند. پدرم در نامه ای که از 
پاریس برای من - در آن زمان در قم بودم - ارس��ال 
فرمودند مطلبی بدین مضمون نوش��تند: حضرت 
آیت اهلل- منظورش��ان حضرت امام بود- پیش��نهاد 
فرمودند: در رفتن به ایران در خدمتشان باشم؛ لکن 
سه بار استخاره کردم، استخاره برای رفتن به ایران 
در خدمت ایشان بد بود و ترک آن خوب، گویا مانعی 
در کار است، لذا تصمیم گرفتم فعالً به نجف برگردم... 
در هر حال امام به ای��ران آمدند و انقالب به پیروزی 
رس��ید. در همین ایام نیز پدرم پس از بازگش��ت به 
نجف بیش از ی��ک هفته عم��رش دوام نیافت، و در 
روزه��ای اوج انق��الب و در تاری��خ 29 صفر 1400 
هجری  قمری دارفانی را وداع گفته و به دیدار معشوق 

خویش شتافت«.

 به بهانه انتشار يادمان زنده ياد 
آيت اهلل حاج شيخ حبيب اهلل اراكي

تلفيقي از »زهد« و »مجاهدت«

نوشته می شدند، در اکثر نش��ریات مهم کشور 
چاپ می شد. کمیسیون مطبوعات از بخش های 
نویس��ندگی، نامه نگاری، آگهی و چاپ تشکیل 
می ش��د. از جمله وظایف آن می ت��وان به تهیه 
آیین نامه س��بک نامه نگاری، تقس��یم نشریات 
مختلف و تعیین وظایف هر یک از آنها، فراخوان 
هیئتی از نویس��ندگان برای سفارش مقاله ها و 
موضوعاتی درباره اهداف سازمان پرورش افکار 
به آنان، بررس��ی انتقادی ن��گارش روزنامه ها و 

هدایت و رهبری آنها اشاره کرد.
  دس�تورات يک س�ازمان براي انتشار 

مطبوعات نمايشي
کمیس��یون مطبوعات س��ازمان پرورش افکار 
برای نی��ل به اهداف م��ورد نظر خ��ود و بهبود 
وضعیت مطبوعات در شهرستان ها و نیز بهبود 
کیفیت روزنامه ها دس��ت به ادغام چند نشریه 
در یکدیگر زد و نش��ریات جدیدی را تأس��یس 
کرد. به همی��ن دلیل محمد حج��ازی، رئیس 
کمیس��یون مطبوعات س��ازمان پرورش افکار 
به شهرس��تان های مختلف س��فر کرد و پس از 
بررس��ی های دقیق برای انجام ای��ن اقدامات با 
همکاری فرماندارها و رؤسای فرهنگ هر شهر 
برنامه هایی را اب��الغ کرد. از جمله در مش��هد 
از مدیران جراید دعوت ش��د ت��ا در فرمانداری 
حضور پیدا کنند و ترتیبی داده ش��ود که شهر 
مشهد حداقل یک روزنامه یومیه آبرومند داشته 
باشد و اهداف س��ازمان پرورش افکار را محقق 
س��ازد. محمد حجازی در گزارش��ی خطاب به 
رئیس هیئت مرکزی س��ازمان پ��رورش افکار 
می نویس��د در جهت نیل به اهداف سازمان به 
اهواز سفر کند تا در آنجا روزنامه یومیه جامع و 
آبرومندی را تأسیس کند و بناست روزنامه ای به 
نام »کارون« منتشر شود. گاهی برای نشریاتی 
که در شهرستان ها فعالیت می کردند، از سوی 
ش��هربانی موانعی ایجاد می ش��د ک��ه حجازی 
تالش می کرد این موان��ع را برطرف کند. گاهی 
هم کمک های کمیسیون مطبوعات جنبه های 
مهم تری به خ��ود می گرفتن��د، از جمله دادن 
آگهی های اداری و ثبتی و اخبار روزانه به روزنامه 

خاصی و تدارک مشترک کافی برای آن.
تأس��یس نش��ریات جدید از طریق ادغام چند 
نشریه با هم برای بهبود کیفیت محتوایی و فنی 
مطبوعات صورت می گرفت. از جمله دو نشریه 
»پرورش« و »گ��ذران توده )معیش��ت ملی(« 
رشت در یکدیگر ادغام و نش��ریه »سپیدرود« 
منتشر ش��د. خلیل نوعی مدیر نش��ریه گذران 
توده و س��ردبیر نشریه س��پیدرود، مدنی مدیر 
نشریه پرورش را به سوءاستفاده متهم می کند 
و معتقد اس��ت فرمانداری رشت تالش می کند 
امتیاز نش��ریه س��پیدرود را به یک تاجر واگذار 
کند. حس��ین مجاهد، مدیر روزنامه بهار ایران، 
چاپ شیراز لغو امتیاز روزنامه خود را غیرقانونی 
می دان��د و در نامه ای خطاب به دفتر رضاش��اه 
ضمن تأکید بر شاه دوستی خود اظهار می دارد 
این نشریه به مدت 11 سال با کمال آبرومندی 
در شیراز چاپ شده و همواره مقاالت و مطالب 
عام المنفعه داشته و نیات شاهانه را پیروی کرده 
و پیشرفت های روزافزون کشور شاهنشاهی را به 

مردم معرفی کرده است.
تعدادی از نشریات هم از سازمان پرورش افکار 
تقاضای کمک مال��ی کردند تا بتوانند در جهت 
پرورش افکار نس��بت ب��ه بهبود وضع نش��ریه 
خود اقدام کنند. عادل خلعتبری در پاس��خ به 
تقاضاه��ای مکرر او اس��ماعیل م��رآت، رئیس 
هیئت مرکزی س��ازمان پ��رورش افکار خطاب 
به احمد متین دفتری نخس��ت وزیر وقت اعالم 
می کند س��ازمان پرورش افکار ب��رای این گونه 
کمک های مال��ی بودجه ای در اختی��ار ندارد و 
اساس��اً وظیفه آن کمک و راهنمایی معنوی به 
مطبوعات اس��ت. خلعتبری حت��ی وقتی برای 
چاپ »مجموعه شادباش سخنوران ایران« که 
قرار است به مناسبت ازدواج شاه و فوزیه توسط 
انجمن دانشوران چاپ شود، از سازمان پرورش 
افکار درخواست اعتبار ویژه می  کند، نخست وزیر 
در حاشیه نامه او می نویس��د بهتر است انجمن 
برای نیل به این افتخار وس��ایل م��ادی آن را از 
طریق اشخاص توانگر و ثروتمند فراهم کند، زیرا 
در س��ازمان پرورش افکار برای چاپ این کتاب 

سودمند بودجه ای وجود ندارد.
  »ايران امروز« رهاورد پرورش افكار 

از آنجا که س��ازمان پرورش اف��کار در پی ارائه 
الگوی مطلوب خ��ود از یک نش��ریه آبرومند و 
جامع بود، در خرداد س��ال 1318 برای بررسی 
وضعیت روزنامه های تهران جلسه ای با حضور 
علی اصغر حکمت، کفیل وزارت فرهنگ، سرپاس 
مختاری و رئیس شهربانی کل کشور تشکیل و 
در این جلسه مقرر شد تا مجله ماهانه ای با قطع 
بزرگ و عکس به نام »ایران امروز« منتشر شود. 
ضرورت چاپ این نشریه و حمایت از آن به تأیید 
شاه هم رسید. نخست وزیر هم با چاپ این نشریه 
موافقت کرد، اما الزم ندید این مجله رسماً و علناً 

توسط وزارت کشور منتشر شود.
در اساسنامه مجله ایران امروز آمده بود: وزارت 
کشور از هر نظر از این نشریه حمایت و بقای آن 
را تضمین می کند. بودجه مجله و قیمت آن هر 
سال بر اساس پیش��نهاد مدیر مجله به تصویب 
وزارت کش��ور می رس��د و حقوق مدی��ر مجله 
هم از بودجه اداره نامه ن��گاری پرداخت خواهد 
ش��د. درآمد حاصل از فروش مجل��ه در جهت 
بهبود مجله و بنگاه های آن صرف خواهد ش��د. 
حقوق مدیر مجله بر اساس بودجه مصوب مجله 
پرداخت می شود. انتخاب و استخدام کارمندان 
مجله و پرداخت حقوق آنها در چارچوب بودجه 

مصوبه به عهده مدیر مجله اس��ت. تجهیزات و 
لوازم ضروری برای مجله طبق نظر مدیر مجله 
و در چارچوب بودجه مصوبه خواهد بود. وزارت 
کشور اختیار خواهد داشت در موارد مقتضی به 

حساب مجله رسیدگی کند.
اولین ش��ماره ماهنامه »ایران امروز« در اسفند 
سال 1317 و به مناسبت جش��ن 24 اسفند با 
مدیریت محم��د حجازی و با قیم��ت 10 ریال 
در قطع بزرگ وزیری و کاغ��ذ مرغوب و مصور 
منتش��ر ش��د. این ماهنامه در چاپخانه مجلس 
چاپ می ش��د. هر چند اهداف این نشریه هرگز 
صراحتاً اعالم نش��د ولی از آنجا که مستقیماً به 
سازمان پرورش افکار وابس��ته بود، قطعاً هدف 
آن همان هدف کمیس��یون مطبوع��ات یعنی 
اصالحات اساسی در س��بک نامه نگاری و ایجاد 

زمینه های مناسب برای نشر مقاالت بود.
ماهنامه سرمقاله یا سخن س��ردبیر نداشت اما 
مدیر مجله محمد حجازی در نخستین شماره 
آن در مقاله ای به نام »وظیفه ما« خاطرنش��ان 
ساخت: کارکنان مجله بر حسب وظیفه مقدس 
دانش پروری قرار اس��ت هم میهن��ان خود را به 
شاه پرستی و شاه دوستی ترغیب کنند و بناهای 
عالی و منظره های قش��نگ و جاه��ای دیدنی 
کشور را به وسیله عکس و تصویر به اهالی کشور 
نش��ان دهند و از این طریق آنه��ا را به یکدیگر 
نزدی��ک و عالقه من��د کنند. همچنی��ن با درج 
مقاله ها و نوش��ته های ادبی، علم��ی، تاریخی، 
فلسفی، اقتصادی و... سطح معلومات خوانندگان 

را باال ببرند.
ماهنامه »ایران امروز« علی القاع��ده  باید هر ماه 
چاپ می شد ولی از ش��ماره های آن پیداست که 
نتوانسته به موقع و هر ماه منتشر شود به طوری که 
در سال اول فقط شش ش��ماره هر دو ماه یک بار 
و با تأخیر چاپ شد. تصویر روی جلد مجله غالباً 
به یکی از بناهای تاریخی، کارخانه ها یا مراکزی 
که توسط رضاشاه ساخته شده بود اختصاص پیدا 
می کرد، از جمله عکس طاق نصرت جشن عروسی 
ولیعهد و فوزیه، س��اختمان وزارت امور خارجه، 
سردر دانشکده حقوق، سردر موزه ایران باستان، 
کارخانه صابون و... عکس پش��ت جلد مجله هم 
تقریباً چنین مضامینی داش��ت و تالش می ش��د 
شکوه ایران باس��تان به نمایش گذاشته شود، از 
جمله دورنم��ای کتابخانه مل��ی، چوگان بازی یا 
خنجربازی داریوش )تخت جمشید(، منظره ای 
از جایگاه اس��تادیوم امجدیه. تعداد صفحات این 

مجله از 40 تا 100 صفحه متغیر بود.
  كارنامه و فرجام ايران امروز

بررسی مطالب ش��ماره های چاپ شده »ایران 
امروز« نش��ان می دهد آگهی دهندگان تمایل 
چندانی به تبلیغ در این مجله نداشتند و مجله 
اعتبار الزم ن��زد آگهی دهندگان را نداش��ت. از 
همین  رو مجله گرفتار مش��کالت مالی فراوان 
ش��د. نکته دیگر غلبه آگهی هایی درباره صنایع 
آلمانی در این نشریه است که نفوذ بطئی و آرام 
صنعتی آلمان را در ایران نش��ان می دهد. چاپ 
تصویر برای گردانندگان ای��ن مجله از اولویت 
خاصی برخ��وردار بود و به همی��ن دلیل حتی 
عکس هایی را هم که ارتباط��ی به موضوعات و 
مطالب مجله نداشتند، صرفاً برای بیشتر شدن 
جذابیت آن چ��اپ می کردند. البته از ش��ماره 

چهارم به بعد این ضعف برطرف شد.
اکث��ر مطالب مجل��ه »ای��ران امروز« ش��امل 
گزارش ه��ای تبلیغاتی از پیش��رفت های ایران 
اس��ت و در هر شماره از مراس��می چون افتتاح 
یکی از ایس��تگاه های راه آهن، نمایش��گاه های 
س��االنه، جش��ن های فارغ التحصیلی، جش��ن 
عروس��ی ولیعهد یا تولد او، مراسم های ورزشی 
دانشکده افسری، س��الروز کودتای سوم اسفند 
و... بود. مقاله ه��ای فراوانی هم درب��اره مجد و 
عظمت و شکوه ایران باستان توسط نویسندگانی 
چون ابراهیم پورداوود، محمدتقی مصطفوی، 
پرویز بهن��ام، مهدی بهرامی، حس��ین بصیری 
و... نوشته و منتشر می ش��د. گاهی هم در باره 
هنر و معماری اسالمی، به خصوص در اصفهان 
و شیراز و نیز نقاش��ی، خط و قالیبافی مقاالتی 
چاپ می ش��د. قطعات و مطالب ادبی نشریه را 
هم غالباً محمد حجازی، رشید یاسمی، عباس 
اقبال آشتیانی، سعید نفیس��ی، ذبیح اهلل صفا، 
ادبیات معاصر جهان را فاطمه سیاح، نوشته های 
تربیتی و اخالقی را دکتر قاس��م غنی، رضازاده 
شفق، محمود صناعی، محمد حجازی، هاشمی 
حائ��ری، راش��د، محمدعلی دانش��ور، مقاالت 
سیاسی را دکتر سیاسی و مهندس رضا و مقاالت 

فلسفی را دکتر احمد فردید می نوشتند.
در اوای��ل کار مجل��ه »ایران ام��روز« در زمینه 
کسب درآمد زیاد و اس��تقبال عمومی از نشریه 
و تأثیرگ��ذاری آن بر روند جری��ان مطبوعاتی 
ایران خوش بینی های زیادی وجود داش��ت اما 
بعد از مدتی مشخص شد برای چاپ یک نشریه 
نمی توان صرفاً به درآمدهای ناشی از فروش آن 
متکی بود. مجله »ایران امروز« نه تنها درآمدی را 
به همراه نیاورد، بلکه هر روز بر میزان بدهی های 
آن افزوده می ش��د و وام 100هزار ریالی بانک 
ملی با تضمین س��رپاس مختاری هم نتوانست 
کمکی به بق��ای آن بکند و این نش��ریه با عدم 
استقبال عمومی مواجه شد. جالب این که حتی 
با از بین رفتن سازمان پرورش افکار و کمیسیون 
مطبوعات »ایران امروز« همچنان منتشر می شد 
اما س��رانجام مخالفان این نش��ریه توانستند با 
استفاده از ناکارآ بودن مجله و تأکید بر مشکالت 
اقتصادی از ادامه انتش��ار آن جلوگیری کنند و 
باالخره در تیر ماه سال 1321 نخست وزیر وقت 

علی سهیلی با تعطیلی آن موافقت کرد.
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