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طلوع نشريهاي است كه يكي از انقالبيون جنگل پس از فرونشستن نهضت جنگل در رشت منتشر كرد.
محمودرضا طلوع با انتش��ار اين نش��ريه اصالح طلب سعي داش��ت كه مبارزاتش را بشكل قلمي ادامه دهد.
مقاله فوق تك نگاشتي است از طلوع تا غروب مجله «طلوع» كه از پيشگامان روزنامهنگاري گيالن زمين
است با اندكي از روزشمار زندگي مح ّمدرضا طلوع.
نخستین شماره روزنامة «طلوع» روز دوشنبه  15جمادياالول  1342مطابق با  2جدي  1302در رشت
منتش��ر ش��د .انگيزة انتشار نش��ريه طلوع ،انعكاس اخبار داخله و خارجه و اشاعه قضاياي عمومي و مملكتي
بوده است.
در باالي صفحه روي خطي مس��تقيم آمده اس��ت« :شمارة از سال اول دوشنبه  15جمادي االول 1342
ق مطابق  2جدي  1302ق صفحة  »1كليش��ه نام روزنامه طلوع در وس��ط صفحه و طرفين آن دو مصراع
«چنان طلوع كند آفتاب هس��تي ما ـ كه يادكس نكند از زمان پس��تي ما» به صورت موازي و عمودي آمده
است ،در سمت راست سرلوحه «محل اداره :موقت ًا منزل مرحوم حاجي آقا رضا ،صاحب امتياز و مدير محمود،
رضا ـ س��ردبير :ابراهيم فخرايي؛ عنوان تلگرافي :رش��ت طلوع .در سمت چپ «اشتراك ،داخله ،ساالنه 50
قران ـ  6ماهه  30قران ،خارجه ،به ضميمه اجرت پست ،اعالنات صفحة اول سطري  4صفحه دوم  3سوم
 2چهارم يك قران ،مكاتيب به نام اداره ارس��ال ميش��ود و در حك و اصالح مقاالت اداره آزاد خواهد بود و
در زير همة اينها با خطي درش��تتر آمده اس��ت :ايام دوش��نبه و پنجشنبه طبع و توزيع ميشود .تك نمره 6
شاهي .اين روزنامه در مطبعه سربي «مطبعه عروة الوثقي» رشت در چهار صفحه به چاپ ميرسيده است.
مطالب نخستين شمارة آن حاوي سرمقالهاي به نام ايران و آزادي است كه در آن آمده« :بعد از طرح
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مطالب اصولي و بعد از گذر اجمالي از تاريخ ايران مينويسد« بيش از دويست سال است كه باز دورة نكبت
فرا رس��يده ،جغد س��ياه بر مرز و بوم اين كشور آش��يانه گزيده ،عدة رجال پوسيده و اشراف متعدي و بيقيد
به اس��تقالل ،به روي خرابههاي آن جايگاه ش��هوتراني خود را مس��تقر ،و در جشنهاي شادكامي و عشرت
كه از ش��راب رنج زارعين سرمس��ت ميش��وند به دنيا پس مرگ ماچه دريا چه سراب ترنم هستند .منورين
مملكت كه در اثر نهضت مصنوعي و فاقد مقدمات اساسي ،مشروطيت و قوانين مقوايي را جايگزين حكومت
فرعون��ي س��اختند ،جز از ياد فرعون صفتان فرومايه ثمري نبردند .دار قانوني ،ش��كنجه قانوني ،س��ياهچال
قانوني ،اس��تقراض اس��تقالل بر بادة قانوني ،چپاول قانوني ،و باالخره حكومت قانوني به امحاء آخرين بنيان
اس��تقالل ايران كوش��يد ...ما كه در بحبوحه اين س��فالت قلم به دست گرفته مجدد ميرويم نبرد سياسي را
ش��عار خود ق��رار دهيم آيا ميتوانيم هدايت افكار را به عهده گرفت��ه طريقي براي نجات مملكت از فالكت
حاضره ارائه دهيم؟ ما نميخواهيم قلم و فكر خود را به معرض آزمايش ملت بگذاريم يا ادعاهاي مندرس��ه
معمولي را تكرار كنيم .زيرا زندگاني هول انگيز و خاطرههاي تلخ ناگوار ،قربانيهاي صميمانه نيات صادقانه
ما را به مورد عمل گذاشته و ديرزماني است هويت خود را نشان دادهايم ،ما بعد از مهالك و غور در مسالك
و گذش��تن از پيچ و خمهاي سياس��ت متل ّونه داخلي و خارجي ،و گداخته شدن در كورههاي آمال متنفذين،
وجيهالملهها و سياس��تبانان ،بدون غل و غش از بوته امتحان اينك بر وي تجربيات خود اس��تواريم ،ما در
مواقعي كه با مرگ سهمناك دست به گريبان بوديم دو گوهر نفيس را در زواياي قلب پرورانده و جانهاي
خود را جزر آن قرار داديم :ايران ـ آزادي» .و در پايان مقاله آمده اس��ت :هرچه هس��ت در ملت است و آنچه
آرزوي ملت است اين است :ايران ـ آزادي.
در پايان دو س��تون آخر اين شماره و صفحه بعد طي اخطار اداري مينويسد :چنانچه در سرلوحه روزنامه
مالحظه ميفرماييد اين روزنامه هر هفته دو مرتبه در ايام دوش��نبه و پنجش��نبه منتشر ميشود .ولي نظر به
اين كه حس��ن جريان امور اداري گرفتاريهاي مقدماتي را دربرداش��ت ،اين است براي مدت قليلي هفتهاي
يك مرتبه انتشار خواهيم داد.
طلوع از شمارة ده سال اول به به بعد مدتي دو شماره در هفته و سپس روزانه منتشر و بعد دوباره هفتهاي
يك شماره نشر يافته است و باستثناي دو نوبت كه روزنامه توقيف گرديده مرتب ًا طلوع روزهاي دوشنبه طبع
و توزيع گرديده است.
در ذيل اخطار اداري ديگر آمده است كه« :چون روزنامه طلوع سرمايه مشابهي ندارد و عوايديش منحصر
به وصول وجه آبونمان خواهد بود ،لهذا مساعدت مشتركان محترم را در تأديه وجه قابل آبونمان جلب نموده
و تقاضا داريم براي ادامه اين مؤسسه ملي پس از وصول سه شماره از كمك و معاونت در تأديه مبلغ معينه
مضايقه ندارند».
س��ردبير روزنامه ،آقاي ابراهيم فخرايي كه از ش��مارة  49سال اول مورخ  21ميزان  1303شمسي ،تمام
امور ادارة روزنامه به عهدة صاحب امتياز و مدير محمود ،رضا واگذار گرديد و آقاي ابراهيم فخرايي چنانچه
در همين ش��ماره ش��رحي به عنوان اعتذار نوشته و از س��ردبيري روزنامه كناره گرفته است .در ذيل اعتذار
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آمده اس��ت :چون ايفاي وظايف تدريس��يه با دارا بودن سمت س��ردبيري نامه (طلوع) خالي از اشكال نيست
لزوم ًا بخدمات اجتماعي خود در قسمت تدريس اشتغال جسته و از سمت سردبيري نامة طلوع معذور است.
ابراهيم فخرايي
مندرجات روزنامة طلوع در هر شماره پس از درج مقاله اساسي كه معمو ًال دو يا سه ستون صفحة اول را
در برگرفته ،بيشتر راجع به اوضاع سياسي و اجتماعي ايران و گاهي راجع به اوضاع سياسي ممالك خارجي
و كش��ورهاي همسايه نوشته شده است .اخبار محلي گيالن و مختصري از اخبار خارجي كه از روزنامههاي
خارجي ترجمه ش��ده است گاهي انتقاد از اوضاع اجتماعي است كه تحت عنوان «بيخ گوشي» درج گرديده
اس��ت كه گاهي دو س��تون از صفحه  3يا  4را به خود اختصاص ميدهد .در شمارة  1ميخوانيم« :پيرمردها
و دنياديدهها آنهايي كه چندين پيراهن بيش��تر از جوانها پاره كردهاند گاهگاهي صحبتهاي خيلي شيرين
و خوش مزه ايراد ميكنند .خاطرههاي ايام گذش��ته و خوش مزه و تجارب فراواني كه در طي زندگي خود
ديدهان��د حكايات و امثال جاذبي را در حافظهش��ان ذخيره نموده ان��د» هرچند كه در موقع برخورد و مكالمه
چندان اختصار كالم را رعايت نميكنند و مانند جوانها آنقدر مضر نيس��تند كه بيك «مرس��ي» خش��ك و
خالي يا يك «قربان تو» ميان تهي سرچش��مه صحبت را يك مرتبه كور كنند .و باصطالح امروزي قميش
را بردارند ولي اگر دقيق ًا توجه ش��ود ،بيانات و الفاظش��ان آميخته بنصايح و اندرزهاي دل چس��بي اس��ت كه
چنانچه با محك احتمال درس��ت مشخص ش��ود و حقيقت آن گفتارها كام ً
ال واضح و مبرهن خواهد گشت.
چ وقت از مالقات اين قبيل اش��خاص نبايد متنفر بود و از اطناب مذاكراتش��ان نبايست اشمئزاي
بنابر آن هي 
حاصل كرد .باش��د كه در زمينه بيانات ،پندها و موعظتهائي اخذ ش��وند كه هم سرمشق زندگاني آتي ،بوده
و هم براي س��عادت جامعه مفيد فايده باش��ند  ...دايي رحيم يك س��الخورده دنياديده است كه غالب ًا مطالب
مهم اخالقي و سياسي را به لباس مثل و حكايت آرايش داده براي دوستان خود نقل ميكند .جايي از ايران
نمانده است كه دايي رحيم قدم نگذارده و مردمي سراغ نميرود كه از كم و كيف احوال و طرز زندگانيشان
اطالع بهم نزده باشد...
دربارة مندرجات روزنامه طلوع بايد اضافه كرد؛ در بعضي از ش��مارههاي اين روزنامه قطعات و غزلياتش
از بعضي ش��عرا درج شده اس��ت( .اسمعيل دهقان ،س��رورالدوله محصص الهيجاني گيالني ،اديب السلطنه
حكم��ران ايالت طه��ران ـ محزون لنگرودي ـ الهوتي و  )...در صفحات مختلف روزنامه تبريكاتي از طرف
نامة طلوع جهت انتش��ار روزنامهها آمده اس��ت ( پرورش ـ بدرمنير ـ پيك ـ قرن چهاردهم ـ نصيحت) و يا
تشكر و قدرداني به خاطر حسن ظن روزنامهها به نامة طلوع (فكر آزادي ـ مهر منير ـ پيك) و گاهي اظهار
تأس��ف به خاطر توقيف بعضي روزنامهها (نداي گيالن ـ جريدة وقت) و يا اظهار خوش��حالي از رفع توقيف
(شفق سرخ ـ نداي گيالن) …
در س��رمقاله صفحه يك ش��ماره  34در ارتباط با فساد مطبوعات ميخوانيم؛ بدبختي ما يكي دوتا نيست
ك��ه بت��وان عالج نم��ود ـ از در و ديوار براي ما مصيبت و بدبختي ميبارد كه يكي از آنها فس��اد مطبوعات
است برداريد جرايد و مطبوعات مركز را مطالعه كنيد مندرجات يك سلسله اوراقي را كه بنامهاي مقدس
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زينت يافتهاند تحت تفرس دقيق خود درآوريد .ببينيد در تلو قرائت و مطالعه آنان چه احساساتي در شما غلبه
مينمايد .اين آقايان محترم گويا متوجه اين مس��ئله نيس��تند كه روزنامه براي نشر اغراض اين و آن نيست
هوس��ات ش��خصي نبايد در وي نفوذ و تأثير داشته باشد به بخش و تهمت و افترا يعني چيزهايي كه مشوق
بداخالقي هستند نبايد آلوده شود .وظيفه مقدس جريده نگاري باالتر از اين است كه صفحات به يك سلسله
الطايالت و كلمات تنگ بار سياه شود … بعد از مطرح كردن مسائلي در اين زمينه از قول يكي از بزرگان
مينويس��د « :هنگامي كه فهم درجه معرفت و تمدن يك ملت را خواس��تار ميشويد به مطبوعات آن ملت
رجوع كنيد ».آيا موقع آن نيس��ت كه از نقطه نظر هدايت افكار و به پاس احترام و ش��رافت قلم به وظيفه
جريده نگاري آشنا گرديد .افسوس كه ما چكش به آهن سرد ميكوبيم...
در شمارة  39در سرمقاله با عنوان شكست مطبوعات ميخوانيم:
از روزي كه ما حيات سياسي خود را از راه جريدهنگاري و تنوير افكار عامه تعقيب كرديم ،تشخيص داده
بوديم كه طي مشكلترين مرحله را به عهده گرفته و اين طريق طاقتفرسا و پرزحمت را در پيش داريم...
نفوذ و پول بيگانگان در مطبوعات ايران چنان رسوخ يافت كه ديگر نميتوان براي جرايد ما اعتبار و مقامي
را معتقد ش��د .ما ميدانس��تيم كه در بدترين موقعي مس��اعي خود را به ارش��اد و راهنمايي افكار تخصيص
دادهايم .ما دانس��ته و فهميده به اين ميدان قدم گذاش��تيم و براي مبارزه برعليه همين بس��اط افتضاح آور و
وضعيت ناگوار قلم فداكاري بدست گرفتيم .امروز كه ضيق بودجه و مزاحمت طلبكاران و احتياجات مادي
س��د راه ما ش��ده است ناچاريم كه در نهايت تأس��ف و مالل قدري متوقف شده و باقتضاء داخلي نامه طلوع
توجه و مروري نماييم .مجبوريم كه با همه استغناي طبع اقرار كنيم كه خسارت بدگماني و يأس هموطنان
از مطبوعات دامنگير ما نيز ش��ده و ما هم از بيعالقگي اهالي به جرايد س��همي برديم ش��شماه در نهايت
قناع��ت و اقتص��اد تالش نموديم و بدون اس��تفاده از عاديات جريده كه منحصر به وجوه اش��تراك بود رنج
كش��يديم و امروز مبلغي به مطبعه و ديگران مقروض ش��دهايم و آيا خجلتآور نيس��ت كه گفته شود جريده
كه هفتهاي دو ش��ماره طبع ميش��ود ،بدون اين كه مؤسسين و كاركنان آن نظر استفاده داشته باشند نتوان
در گيالن انتش��ار دو شماره را ـ دو ش��ماره در هفته نه يوميه ـ ادامه دهد؟ ...فقط براي اينكه قواي خود را
جمع و تجديد نموده و بودجه نامه طلوع را تعديل و به تهيه عايدات ثابتي از جمعآوري آبونمانهاي وصول
نش��ده و ازدياد مشتركين و جلب مساعدت عالقمندان وطن و آزاديخواهان گيالن نائل شويم تا مدت كمي
هفتهاي يك شماره منتشر ساخته و در ظرف اندك وقتي اميدواريم كه به انتشار بيش از دو شماره در هفته
سربلند شده و به خدمتگذاري هموطنان و روشن ساختن افكار ملت و مبارزه بر عليه دشمنان ترقي و تكامل
ايران و خفه س��اختن ماجراجويي و سفس��ه موهوم پرستان و ناشرين خرافات موفق شده رشد و فالح جامعه
را با تأييدات سبحاني در عهده گيريم.
 ...عمر روزنامه طلوع بيش از بيست و دو ماه نپاييد ،مدت انتشار آن تا  69شماره بود ،تا شماره  69سال
دوم آن مورخ پنجشنبه  7آبانماه  1304شمسي مصادف با  11ربيعاالول  1344قمري  2مرتبه دچار توقف
گرديده اس��ت .يكبار پس از انتش��ار شماره  48اول مورخ  6س��نبله  1303شمسي مصادف با  7صفر 1342
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ك��ه براي م��دت خيلي كوتاهي يعني تا تاريخ  21ميزان  1303دچار توقف گرديده و در تاريخ مذكور مجدداً

شماره  49سال اول آن منتشر شده است و در همين شماره ( )49مقالهاي تحت عنوان شوخي ناگوار آورده
كه خالصة آن به شرح ذيل است:
طل��وع «طلوع» گويي مرهمي به جراحات آرزومندان اصالحات و اميدواران بانجام مقاصد مليه نهاده كه
با بشاشت و شعف مخصوصي مورد حسن تلقي همه گرديد و خوشبختانه رويه و مسلك بعدي آن نيز مؤيد
اميد اميدواران ش��ده و بدون اغراق تمام اهالي روزنامه خوان گيالن نامه طلوع را پيك س��عادت مطبوعات
وقت و نداي حقيقي گيالن دانست.
كانون منش��ئات و تحريرات طلوع همان كانون افكار مليه و مندرجات از تراوش��ات فكري تودة عالقمند
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وط��ن و تي��پ اصالح طلب بوده و ب��ه همين جهت وقتي كه در بودجه آن قطع��ي حادث يافت عالقمندان
داوطلبانه بوس��يله سوآره تا حدي كه مقدورش��ان بود به جبران برخواسته و با قلبي مملو از ميل و رضا ابراز
خدمت نموده و ناقة محبوب خود را از سقوط نگهداري كردند .مثال فوق محض اظهار گرديد وگرنه داليل
عديده با ثبات اين مدعي موجود اس��ت .با چنين وضعيتي ش��مارة  48طلوع دس��تخوش يك شوخي ناگوار
گرديده و از تاريخ  26س��نبله  1303عالقمندان به خود را در حيرت و تعجب منتظر گذاش��ته است .كه براي
چه اين نامه محبوب به رآكسيون و عكسالعمل دچار و هنوز املي از امال و مرام خود را انجام نداده و غروب
نموده است .خوشبختانه دامنه قضيه كوتاه و شبهات قضيه مرتفع و خسارت وارده قابل جبران و اينك نامه
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محبوب ما پس از چندي تعطيل منتشر و به عالقمندان خود مژده خدمت ميدهد».
بار ديگر پس از انتش��ار شماره  68س��ال دوم مورخه جمعه  24شعبان  1343مصادف با  30حوت 1303
روزنامه به مدت هفت ماه توقيف گرديد و ش��مارة  69س��ال دوم در تاريخ پنجشنبه  7آبان  1304مصادف با
 11ربيعالثاني  1344قمري منتشر شده است.
عنوان مقاله افتتاحي اين ش��ماره ( )69پس از هفت ماه با اين س��طور شروع ميشود« :يك منظره و يك
دورة مخوفي كه از خاطر افس��رده گيالني محو ش��دني نيس��ت در هفت ماه قبل ما را به مبارزه كشانيد ...از
آن دورة ظلماني چندماهي بيش نميگذرد ولي براي محو آثار او س��الها حس��ن سياست و تدبير الزم است
تا روح مكدر و مأيوس گيالني را به صفا و جالي ديرين مأنوس س��اخت» ...در همين ش��ماره تحت عنوان
تش��كر مدير روزنامه جرايد محترم مركز و اياالت و احرار و طبقات مختلفه محلي كه از توصيف نامه طلوع
اظهار همدردي نموده اظهار تشكر نموده است.
يك��ي از مطالب مه��م در فوقالعاده دهم آب��ان  1304درج اعالم انقراض س��لطنت قاجاريه و واگذاري
حكومت موقتي به شخص رضاخان پهلوي ميباشد كه توسط سيدمحمد تدين نايب رئيس مجلس شوراي
ملي به استحضار عموم رسيد.

محمودرضا طلوع
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محمود طلوع ،شش��مين و كوچكترين فرزند مرحوم حاج آقا رضا مجتهد معروف و آزاديخواه مشهور در
س��ال  1267خورشيدي در شهر رشت متولد شد .او در مدرسه جامع رشت به كسب دانش پرداخت او بعدها
جهت ادامه تحصيل به فرانس��ه رفت و در آلمان و اتريش و س��وئيس به سير مطالعات پرداخت .او در اوايل
جنگ جهاني به ايران بازگشت محمودرضا در ورود به رشت با نهضت نوپاي جنگل به رهبري دوست دوران
تحصيل��ياش يونس روبرو ش��د .او نهضت را با عقايد و افكارش هماهن��گ يافت به جنگل رفت و همپاي
زعماي جان بر كف گرفته نهضت مبارزه مقدسي را آغاز نمود و تا آخرين روزهاي سرنوشت جنگل صميمانه
كوشيد و از قدرتها نهراسيد .بعد از خاموش شدن شعله نهضت جنگل او با كمك چندتن از دوستانش موفق
به گرفتن امتياز نشريه طلوع گرديد و مبارزه با سالح قلم شروع شد و در اين پيكار ،همرزم جوانش ابراهيم
فخرايي با س��مت س��ردبيري طلوع او را ياري داد .پس از مدتي براثر ابراز حقايق و نشر افكار آزاديخواهي
روزنامه توقيف و او تبعيد گرديد.
طلوع در زمان تغيير سلطنت به نمايندگي در مجلس مؤسسان انتخاب شد و در تهران دوستان آزاديخواش
او را متقاعد س��اختند كه س��ردار سپه منظوري جز خدمت به ايران و ملت ايران ندارد .از اين رو نظر موافقت
او را نسبت به رضاخان جلب كردند.
او در دورة شش��م نيز به نمايندگي پارلمان انتخاب ش��د و چون عمليات و حركات دولت موقت را مخالف
شئون آزاديخواهي ديد از مخالفت با دولت درآمد و مبارزه سختي بين او و حكومت مستبد پهلوي درگرفت.
در دورة هفتم نيز عليرغم تمايل دولت به اتكاء ميل مردم از حوزة الهيجان انتخاب و به مجلس ملي رفت.
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و در اين دوره مخالفت خود را ش��ديدتر نمود و با فرخي نيروي اقليت خطرناك مجلس را دو نفره تش��كيل
دادند و تا آخرين روز نمايندگي وظيفه واقعي يك نماينده ملت را با تمام معني انجام داده و در دورة هشتم
باز از طرف مردم نامزد نمايندگي بود كه با تهديد دولت كناره گرفت .او با اصرار بعضي از دوستانش پروانه
وكالت دادگستري گرفت و از اين رو توانست با مردم آميزش كند .تا اين كه در روز  16دي ماه  1319بدون
مقدمه بيماري به تغيير حالت ناگهاني درگذشت.
روزنام��ه اطالعات مورخ  16ديماه  1319شمس��ي تح��ت عنوان «فوت تأثرآور» مينويس��د« :موافق
تلگرافي كه امروز از نماينده اداره در رشت رسيد آقاي محمودرضا طلوع ديروز غروب غفلت ًا به مرض سكته
دارفاني را وداع گفتهاند .مرحوم محمودرضا طلوع صرف نظر از اينكه مردي ميهنپرست بود ،داراي صفات
اخالقي بسياري بود كه از هر حيث او را شايستگي داده بود».
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