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سخنى با دبيران گرامى 
سخنى با دانش    آموزان عزيز

۱ مرورى بر پيشينه و تاريخ ايران از آغاز تا دوران قاجار (براى مطالعه) 
۱۷ درس اول ــ حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمد  شاه 
۲۷ درس دوم ــ دوران ناصرالدين شاه  
۳۷ درس سوم ــ زمينه های نهضت مشروطه 
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۶۱ ـ     ۱۲۸۸ش)  درس ششم ــ دوره ى دوم مشروطه (۱۲۹۳ـ
۷۲ درس هفتم ــ کودتاى ۱۲۹۹  
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۹۸ درس دهم ــ سقوط رضاشاه 
۱۰۶ درس يازدهم ــ اشغال ايران توسط متفقين و آثار آن 
۱۱۲ درس دوازدهم ــ نهضت ملى   شدن صنعت نفت 
۱۱۸ درس سيزدهم ــ زمينه هاى کودتاى ۲۸ مرداد 
۱۲۹ درس چهاردهم ــ کودتاى بيست   و هشتم مرداد 
۱۳۵ درس پانزدهم ــ ربع قرن سيطره ى آمريکا بر ايران 
۱۴۲ درس شانزدهم ــ زمينه ها و هدف های اصالحات آمريکايی در ايران 
۱۴۶ درس هفدهم ــ زمينه هاى پيدايش نهضت روحانيت 
۱۵۲ درس هجدهم ــ قيام ۱۵خرداد 
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۱۹۹ درس بيست     وسوم ــ اولين دوره ى رياست جمهورى 
۲۱۰ درس بيست و چهارم ــ جنگ تحميلى عراق عليه ايران 
۲۲۰ درس بيست وپنجم ــ آرمان ها و دستاوردهاى انقالب اسالمى 
۲۳۴ فهرست منابع 
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سخنى با دبيران گرامى
۱ــ در نگارش اين کتاب، سعى بر اين بوده است که به جاى شيوه ى «وقايع نگارى» و «تاريخ نگارى 
تحليلى»  و  علمى  «تاريخ نگارى  شيوه ى  از  مى پردازد،  حوادث  توصيف  و  رويدادها  شرح  به  که  نقلى» 
رويدادها،  معلولِى  و  علت  روابط  به  حوادث،  به  صرف  پرداختِن  به جاى  شيوه  اين  در  شود.  استفاده 
توجه مى شود. و در چارچوبى تحليلى، با نگاهى مستدل و با بهره گيرى از اسناد و مدارک، رويدادهاى 

تاريخى را بررسى مى کنيم.
۲ــ در اين کتاب کوشش شده است تا از آوردن اسامى، نام ها، و يا جدول هاى غيرضرورى خوددارى 
گردد. با اين وجود، از دبيران محترم تاريخ و طراحان سؤال هاى امتحانى تقاضا شده است از طرح سؤال ها 
و موضوع ها، با رويکرد «حافظه مدارى» که، در شيوه هاى وقايع    نگارى و تاريخ    نگارى نقلى متداول است 

اجتناب ورزند و به جنبه هاى تحليلى وقايع تاريخى توجه بيشترى مبذول فرمايند.
تاريخى  اطالعات  افزودِن  هدف  با  تاريخ»،  از  و «برگى  بدانيد»  عنوان «بيشتر  تحت  مطالبى  ۳ــ 
دانش آموزان، به مباحث درس اضافه شده است. از اين مطالب، و آن چه که در پى نوشت ها آمده است 

در امتحان هاى نيم سال و پايان سال، سؤالى طرح نمى گردد.

هدف های آموزشی درس تاريخ معاصر ايران
همکار گرامی انتظار می رود با تدريس درس تاريخ معاصر ايران، دانش آموزان نسبت به هدف های 
اصلی آن درس شناخت و درک نسبی پيدا کنند. بنابراين توصيه می شود به هنگام تدريس و ارزشيابی در 

طول سال تحصيلی، هدف های زير را مدنظر قرار دهيد:
و  داخلی  عوامل  و  زمينه ها  به  توجه  با  قاجار  حکومت  تثبيت  و  استقرار  تأسيس،  چگونگی  ١ــ 

خارجی
٢ــ اهداف و رقابت های استعماری دولت های بزرگ اروپايی (انگلستان، روسيه و فرانسه) در ايران 

در دهه های نخست حکومت قاجار
٣ــ شخصيت و مديريت شاهان و کارگزاران عالی رتبه ی حکومت قاجار

٤ــ نفوذ و دخالت های مستمر انگلستان و روسيه در امور ايران در طول دوران حاکميت سلسله ی 
قاجار



در  آن  تحوالت  اقتصادی) و  اجتماعی و  ايران (صورت بندی  اقتصادی  اجتماعی و  ساخت  ٥ ــ 
عصر قاجار

٦ ــ آثار و پيامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترش مناسبات و ارتباطات بين المللی، به ويژه 
روابط با کشورهای اروپايی

٧ــ زمينه ها و عوامل جنبش های مردمی در دوره ی قاجار با تکيه بر جنبش تنباکو و انقالب مشروطه
٨ ــ نتايج و پيامدهای جنبش تنباکو و انقالب مشروطه

٩ــ نقش اجتماعی، فرهنگی و سياسی روحانيت، به ويژه در مخالفت و مبارزه با استبداد داخلی 
و استعمار خارجی

١٠ــ شکل گيری گروه تحصيل کردگان غير حوزوی (روشنفکران) و نقش اجتماعی و سياسی آنان
١١ــ تأثير و پيامدهای دو جنگ جهانی بر اوضاع ايران

١٢ــ ظهور، استقرار و سقوط ديکتاتوری رضاشاه با توجه به زمينه ها و عوامل داخلی و خارجی
١٣ــ اهداف و نتيجه ی اقدامات رضا شاه

١٤ــ رقابت قدرت های بزرگ (انگلستان، شوروی و آمريکا) برای نفوذ و سلطه بر ايران بعد از 
شهريور ١٣٢٠

١٥ــ جنبش ملی شدن صنعت نفت (زمينه، عوامل و نتايج)
١٦ــ کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ با تأکيد بر عوامل داخلی و خارجی

١٧ــ نفوذ و سلطه ی سياسی، نظامی و اقتصادی آمريکا بر ايران پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢
١٨ــ زمينه ها و عوامل نهضت اسالمی مردم ايران

١٩ــ نقش امام خمينی در مبارزه با سلطه ی خارجی و وابستگی حکومت پهلوی
٢٠ــ معترضان و مخالفان حکومت پهلوی (ديدگاه و روش مخالفت و مبارزه)

٢١ــ انقالب اسالمی و سرنگونی نظام سلطنتی پهلوی در ايران
٢٢ــ استقرار و تثبيت نظام جمهوری اسالمی

٢٣ــ دسيسه و توطئه های قدرت های خارجی به ويژه آمريکا بر ضد جمهوری اسالمی ايران
٢٤ــ اقدامات خرابکارانه و فعاليت های گروهک های تروريستی و ضدانقالب داخلی

٢٥ــ ايستادگی ملت ايران در برابر توطئه و دشمنی های دشمنان خارجی و داخلی انقالب اسالمی
٢٦ــ جنگ تحميلی عراق بر ضد ايران و دفاع ملت ايران در برابر متجاوز و پيامدهای آن

٢٧ــ رهبری و مديريت حضرت امام خمينی و حضرت آيت الله خامنه ای
٢٨ــ دستاوردهای انقالب اسالمی (استقالل در ابعاد سياسی، اقتصادی و فرهنگی)

گروه تاريخ دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی



سخنى با دانش آموزان عزيز
از آن جا که درس تاريخ جزو درس هاى تخصصى شما نيست، چه بسا تصور کنيد که اين درس 
اهميتى ندارد و شما تنها براى نمره قبولى بايد آن را بخوانيد. اين تصور در نگاه اول درست به نظر مى رسد! 
شما حق داريد براى امور زندگى خود برنامه داشته باشيد و به آينده بينديشيد. آينده نگرى شما و برنامه ريزى تان 
براى آن با توجه به چه چيزهايى صورت مى گيرد؟ شناختى که از خود داريد؛ ارزيابى و شناختى که از شرايط 

موجودتان داريد؛ و نيز ارزيابى تان از آينده.
اما بياييد طور ديگرى به اين موضوع بينديشيم؛ شما چه قدر خود را مى شناسيد و شخصيت کنونى تان 
محصول چه چيزهايى است؟ خواهيد گفت: قدرى از آن محصول وراثت است، يعنى خصوصيات جسمانى، 
خانوادگى،  زندگى  تربيت و  تعليم و  است.  رسيده  شما  به  گذشتگان  طريق  از  که  اخالقى  ويژه  به  فکرى و 
محيط اطراف و دوستان و آشنايان و تحوالت اجتماعى و نيز تجارب شخصى هم بخشى از آن را شامل 
مى شود. آيا اين ها چيزى جز  گذشته و در واقع چيزى جز تاريخ اند؟ اکنون به «شرايط موجود» توجه کنيد؛ 
آيا «شرايط موجود» در يک تأمل هرچند سطحى، چيزى جز حاصل حوادث، تحوالت و عملکردهايى است 

که گذشتگان ما نقش اصلى را در شکل گيرى آن داشته اند؟ 
بنابراين، هرچه در گذشته بيشتر تأمل کنيم، هم خود را بهتر مى شناسيم و هم جامعه مان را؛ زيرا 
همه پديده ها و رفتارهاى فردى و اجتماعى، ريشه در گذشته دارد. با شناخت بيشتر اين ريشه ها، مى توانيم 
ارزيابى درست ترى از خود داشته باشيم، از کرده هاى مان خواه فردى، خواه اجتماعى درس بگيريم. مى توانيم 
راه حل هاى مناسب براى مشکالت و مسائل اجتماعى ارائه کنيم، نيازهاى واقعى مان را تشخيص دهيم و 
در راه سعادت و کاميابى گام برداريم. به همين دليل است که بخش هاى قابل توجهى از آيات قرآن کريم و 
کالم همه بزرگان و دانشمندان به ذکر تاريخ و توصيه مطالعه و تأمل در آن اختصاص دارد. تاريخ پيامبران، 
اقوام، جوامع، و نيز زنان و مردانى که اکنون ديگر در ميان ما نيستند. به   عالوه همچنان که، مى دانيم تاريخ 
تنها ذکر اعمال پادشاهان و تحوالت سياسى جوامع نيست بلکه سرگذشت علوم و فنون، هنرها و هنرمندان، 
ورزشکاران و قهرمانان، همه و همه تاريخ است و هر يک جنبه هايى از زندگى اجتماعى انسان را شامل 

مى شود که مطالعه آن مفيد و لذت بخش است. 
تاريخ دانشى بسيار گسترده است و در ساعات محدود درسى نمى توان به  اندازه کافى بدان پرداخت. 
پس چه بايد کرد؟ براى شما که درس تاريخ جزو درس هاى تخصصى تان نيست و تنها بخش کوچکى از 



برنامه هاى آموزشى تان را شامل مى شود، مطالعه تاريخ معاصر ايران، ضرورى تر به نظر مى رسد. اين دوره 
از تاريخ به ما نزديک تر است و نتايج حوادث و تحوالت مربوط به آن، ملموس تر و زنده تر. شما در آينده 
هر رشته تحصيلى و نيز هر شغلى را انتخاب کنيد و به اصطالح جامعه شناسان، هر نقش اجتماعى را که ايفا 
نماييد، به مطالعه تاريخ نيازمنديد به ويژه هر چه بيش تر رشد کنيد و بزرگتر شويد ارزش آن را بهتر و بيشتر 

درخواهيد يافت.
تاريخ معاصر ايران حوادث تلخ و شيرين بى شمارى را به خود ديده است که در اين کتاب به گونه اى 

فشرده و خالصه، با بخش هايى از آن آشنا مى شويد.

talif@talif.sch.ir

Email



١

مطالعه  برای 

مروری بر پيشينه و تاريخ ايران از آغاز تا دوران قاجار

ايران کشوری ريشه دار و کهن است. مردم ايران دارای ٧٠٠٠ سال تاريخ و تمدن درخشان 
هستند. تاريخ فرهنگ و تمدن ايران را می توان به دو دوره ی پيش از اسالم و بعد از اسالم تقسيم کرد. 

دوره ی پيش از اسالم نيز به دوران قبل از آريايی ها و بعد از آريايی ها تقسيم می شود. 

ايران پيش از اسالم
از بررسى آثارى که تاکنون توسط باستان شناسان کشف شده اند، معلوم مى شود، سفال و سفال هاى 
لعاب دار و ساخت چرخ سفالگرى (در هزاره هاى ششم تا چهارم پيش از ميالد) توسط ساکنان فالت 
پرورش  چهارچرخ،  ارابه هاى  ساخت  هم چنين،  است.  شده  اختراع  آريايى ها)  ورود  از  (قبل  ايران 
اسب و معمارى طاق هاى هاللى گنبد  شکل، از ابداعات ايرانيان بوده است که توسط ايالمى ها به سومر 
و از آن جا به ديگر نقاط جهان کهن رفته و رواج يافته است۱. در اين ميان از مکان هاى مهم باستانى 
نظير شهر سوخته (در سيستان)، تپه سيلک۲ (در کاشان) و تپه ى مارليک (در گيالن) نام برد. هم چنين 
ايرانيان در پيدايش خط به   عنوان يکی از مراحل مهم تمدن سازی و توليد ميراث معنوی جهان از قبيل: 
انديشه های دينی، فلسفی، علم اعداد، نجوم و رياضی سهم چشمگيری داشته اند. سرچشمه  بسياری 
از امور فرهنگی از فالت ايران آغاز شده است۳. در حدود ٣٠٠٠ سال قبل از ميالد، آريايی ها به فالت 
ايران۴ مهاجرت کردند. آن ها سرزمينی را که وارد آن شده بودند ايران يعنی سرزمين آريايی ها ناميدند.

١ــ برای اطالح بيش تر، ن. ک: گيرشمن، ايران از آغاز تا اسالم، ص ١٣، ١٨، ٣١، ٣٨، ٦٨ و ٧٢؛ هرتسلفد، تاريخ باستانی ايران، 
ص ١٢٨، ١٤١، ١٩٧ و ٢٠٠. 

sialk   ــ٢ 
٣ــ آپهام پوپ، معماری ايران، ص ١٤.

٤ــ کلمه ايران دست کم در حدود قرن سوم قبل ازميالد در منابع يونانی آمده است. شکل يونانی ايران ariane است.



٢

اقوام آريايی۱ شامل مادها، پارس ها و پارت ها بود که در غرب، جنوب و شمال شرقی فالت ايران ساکن 
شدند. اقوام ايرانی پس از استقرار و تثبيت موقعيت و مرزهای جغرافيايی خود، برای رفع نيازهای 

متقابل خويشتن با يکديگر روابط مسالمت آميزی داشتند و در همگرايی عمومی به سر می بردند. 
پس از مدتى، زردشت که پيامبر ايران باستان است در ميان ايرانيان ظهور کرد. او مردم را به پيروى از 
خداى يگانه که اهورامزدا نام داشت، دعوت کرد و مرّوج انديشه، گفتار و کردار نيک بود. اعتقاد به سراى 
آخرت و جهان پس از مرگ، عقيده به آخر الزمان و ظهور يک منجى که حکومتى با عدل و داد و به دور از 
ناپاکى و ستم برپا خواهد کرد، از بنيان هاى استوار و اعتقادى ايرانيان بوده است که آن ها را از ساير ملل 

دوران باستان متمايز مى ساخت۲. 
از  پيش  ايـرانيـان  مسلـم  قـدر 
دوران  اعراب  هم چون  اسالم 
جاهليت بت پرست نبودند، همانند 
را  متعدد  رب النوع هاى  يونانيان، 
نمى پرستيدند و يا هم چون هندوها 
فرمانروايان  نبودند.  گاوپرست 
باستان، به رغم  سلسله هاى ايران 
همه ى خصلت هاى نيک و بد که 
کرده  ثبت  آن ها  درباره ى  تاريخ 
فراعنه ى  هم چون  هيچ گاه  است، 
يى  خدا ادعاى  باستان  مصر 
مردمانى  ايرانيان  زيرا  نمى کردند؛ 

حق جو، و يکتا پرست بودند.۳
 Airyanemvaejo «در اوستا که کهن ترين متون پارسی به جا مانده است. خاستگاه ايرانيان «ايئريانم ويجو Aryan يا آرين airya ١ــ آريا
آمده که در زبان پهلوی «ايران ويج» Eranvej می باشد که مرکب از دو واژه ی «ايران» و «ويج» به معنی تخمه و نژاد ايرانی و هنگامی که مکانی به 

ـ    ١٨ و ١٠٤) اين نام ناميده می شود به منزله جايگاه ايرانيان است. (ن.ک: پورداوود، يشت ها، يشت پنجم، بندهای ١٧ ـ
٢ــ برای اطالع بيش تر ن. ک: عالمه مجلسی، بحاراالنوار ج ٥، ص ٣٧٩؛ مطهری، خدمات متقابل ايران و اسالم، ص ٢٣٥.

٣ــ ن. ک: جان ناس. تاريخ جامع اديان، ص ٣١٥؛ کريستين سن، ايران در زمان ساسانيان؛ معين، مزديسنا و تأثير آن در ادبيات 
فارسی، ص ٤١؛ مطهری،خدمات متقابل ايران واسالم، ص ٢٠١، ٢٢٣،٢٠٢ و ٢٣٦. برای اطالع بيش تر، ن. ک: عرفان منش، حيات معنوی 

ـ    ١٨ . ايرانيان، ص ٣٠ـ

آثار يافت شده در شهر سوخته



٣

بيش تر بدانيد
خصلت های اخالقی ايرانيان

از سجايای اخالقی ايرانيان که در گزارش های مورخان ثبت شده می توان به شجاعت، پاکدامنی، 
راستگويی، اعتدال، نجابت و پوشش زنان و مردان اشاره کرد. آثار برجای مانده نشان می دهند که زنان 
ايرانی در زمان مادها و پس از آن پوشش کاملی داشتند که شامل پيراهن بلند چين دار، شلوار، چادر 
و شنلی روی لباس ها بود. اين پوشش در زمان هخامنشيان، اشکانيان و ساسانيان نيز معمول بود. در 
منابع يونانی آمده است که زنان پارسی، ساده (بدون آرايش) و با لباسی کامًال پوشيده ظاهر می شدند و 
نجابت مردان پارسی نيز دست کمی از زنان نداشته است. آنان برهنه بودن و يا بازگذاشتن هر يک از 
قسمت های بدن (مانند آستين دست) را شرم آور و خالف ادب می شمردند و به همين جهت سرتاپای 

ايشان با سربند (کاله) و پاپوش پوشيده بود.۱ 
به گفته ى شهاب الدين سهروردى درگذشته به سال ۵۸۷ ق، در ايران باستان امتى زندگى مى کردند 
که بين آن ها پهلوانان و جوان مردانى يگانه پرست بودند که مشمول آيه ى «خداوند ولى کسانى است که 
ايمان آوردند، و ايشان را از ظلمات به سوى نور هدايت مى کند»۲ شدند و به مرحله اى از شهود  نور 
الهى رسيدند۳. توجه سهروردى به حکمت ايرانيان، يادآور حديث نبوى است که فرمود: اگر علم در 

ثريا هم باشد، مردانى از فارس به آن دست مى يابند.۴

اقوام  متحد کردن  با  توانست  او  شد.  آغاز  بزرگ  کوروش  فرمانروايى  با  هخامنشيان  سلسله ى 
از  بخشى  به جز  کهن  تمدن هاى  شامل  آن  قلمرو  گستره ى  که  کند  پايه گذارى  را  حکومتى  ماد  و  پارس 
قلمرو يونان باستان بود.۵ کوروش به دليل خداپرستى، عدالت خواهى و خردمندى اش، شهرت جهانى 

 ،١٢ ج  تمدن،  تاريخ  دورانت،  ويل  ــ١٩٦،   ١٩٥ و   ١٠٨  ،٦٥ ص  هرودوت،  تاريخ  هرودوت،  ک:  ن.  بيش تر  اطالع  جهت  ١ــ 
ص  ٤١٣ و ٥٥٢؛ مرتضی مطهری، مسئله حجاب در اسالم (مجموعه آثار) ج ٤٨، ص ٢٥و ٦٣؛ علی محمدی آشتيانی، حجاب در اديان الهی، 
ص ٩٥ و ٩٦؛ هرتسفلد، تاريخ باستانی ايران، ص ١٤١؛ راوندی، تاريخ اجتماعی ايران، ج ١، ص ٥١٨ ــ٥٢٠؛ شهشهانی، تاريخچه پوشش 
سر در ايران، ص ٤٠؛ مقاالت ايرانيکا، ص ٦٤؛ تالبوت رايس، هنرهای باستانی آسيای مرکزی تا دوره اسالمی، ص ٤٥؛ دهخدا، امثال و 

ـ ١٥٥٧؛ ذکاء، داستان پوشش زن در ايران، ص ٢. حکم، ج ٣، ص ١٥٤٩ ـ
٢ــ الله ولی الذين امنو ُيخرجهم من الظلمات الی النور و .... (سوره ی بقره، آيه ی ٢٥٧).

٣ــ سهروردی، مجموعه تصنيفات شيخ اشراق، ص ٥٠٣ ــ٥٠٢.
٤ــ «ُلو َتَعَلَق الِعۡلم بأکناف اسماء َلٰناَلُه ُقوۡم ِمن َأهل فارس»؛ عالمه مجلسی، بحار االنوار (ج١٦)، ص ٣١٠؛ عالمه امينی، الغدير (ج ٩)، 

ص ٢٢. هم چنين. ک: مستوفی، نزهة القلوب، ص ١١٣؛ سبيتی، سلمان فارسی، ص ٤٠.
٥ــ بار تولد، تذکره ی جغرافيای تاريخی ايران، ص ٢٠٥.



٤

ستوده  سيرت  نيک   فرمانروايى  به   عنوان  مجيد۲  قرآن  در  که  معتقدند، «ذوالقرنين»  برخى  است.۱  يافته 
شده، همان کوروش پادشاه ايران است.۳ با اين که مؤسس دولت مقتدر هخامنشيان از سرزمين پارس 
١ــ برخی از مورخان بيانيه ی کوروش در استوانه ی گلی را که با خط بابلی نوشته شده است، به عنوان اولين منشور جهانی حقوق 

بشر معرفی کرده اند. ن. ک: ويل دورانت، تاريخ تمدن ج ١. ص ١٨٢  ــ١٨١؛ زرين کوب، روزگاران، ص ٦٩.
٢ــ سوره ی کهف، آيات ٩٨  ــ٨٣.

٣ــ عالمه طباطبايی، تفسير الميزان (ج١٣)، ص ٦٦٥؛ مکارم شيرازی، تفسير نمونه، ج ١٢، ص ٥٤٩. برای اطالع بيش تر ن. ک: 
واليتی،  علی اکبر  دکتر  مقدمه  با  ملی،  هويت  بازيابی  و  ذوالقرنين  ـ کوروش  ـ ذوالقرنين  کيستی  و  پيشينه  درباره  علمی  تحقيقی  منش،  عرفان 

ص     ٣٥٥  ــ٢٩٩.

تخت جمشيد و طرح خيالی آن



٥

برخاست اّما نام قوم و سرزمين خود را برای قلمرو تحت حاکميت خود انتخاب نکردند۱. بايد دانسته 
شود که در کتيبه های داريوش کلمه آريا به سکنه ايران اطالق می شد. پارس در کتيبه های هخامنشی 
به صورت پارسه۲ در يونانی پرسيس۳ که ُمَعَرۡب آن فارس می باشد آمده است. اما يونانيان پرسيس را 
که تنها نام ايالت فارس است بر تمام ايران اطالق می کردند۴. هخامنشيان برای کنترل قلمرو گسترده ی 
خود، چند پايتخت تأسيس کردند. يکی از آن ها در شوش بود و به عنوان پايتخت زمستانه و ديگری در 
هگمتانه (همدان) که پايتخت تابستانه به شمار می رفت. اما مهم ترين و معروف ترين پايتخت هخامنشيان 
تخت جمشيد است که پايتخت بهاری به حساب می آمد. بنای عظيم تخت جمشيد نماد شکوه و عظمت 

تمدن ايرانی و توانايی مردم ايران باستان است.

هجوم اسکندر به ايران
فالت ايران از ديرباز به دليل دارا بودن موقعيت حساس و مهم، مورد هجوم بيگانگان بوده است؛ 
به طورى که هريک از آن ها آرزوى استيال بر اين سرزمين را داشته اند. حمله ى اسکندر و هجوم فرهنگ 
يونانى به ايران، از نخستين بحران هاى هويتى تاريخ کشور ما بود.۵ اين واقعه خرابى هاى جبران ناپذيرى 
بر جاى گذاشت. اسکندر مقدونى شهرهاى بسيارى را ويران و بسيارى از آثار فرهنگ تمدن ايران را نابود 
کرد۶، اما در مقابل آن چه که ويران کرد، تمدنى به ارمغان نياورد. اگرچه مقاومت ايرانيان و نبرد دليرانه ى 
آريوبرزن۷، سردار شجاع ايرانى، با سپاه اسکندر نتوانست، مانع هجوم لشکريان اسکندر به ايران شود، 

اما ايرانيان به تدريج با مقاومت فرهنگى توانستند اين بحران را از سر بگذرانند و بر آن غلبه کنند.
پس از حاکميت سلوکيان (جانشينان اسکندر) بر ايران، استقرار سلسله ى پارتيان، بار ديگر آغاز 
حاکميت ايرانيان را نويد داد. پارتيان، يکى ديگر از اقوام آريايى، به تدريج سلوکيان را از ايران بيرون 

راندند.
١ــ اقوام ايرانی برخالف برخی از اقوام اروپايی که نام خود را به روی سرزمين خود گذاشتند. مانند انگل ها در انگلستان و يا فرانک ها در 
فرانسه نام يک قوم را بر روی تماميت سرزمينی که اقوام ديگر در آن ساکن بودند نگذاشتند و در فرايند ملت سازی اقوام ايرانی با هم مشارکت داشتند.

pirsa ــ٢
Persis ــ٣

٤  ــ ن. ک: اعتمادالسلطنه، تطبيق جغرافيای قديم و جديد ايران، ص ٨٨.
٥ــ  براى اطالع بيش تر ن.ک: واليتى، بحران هاى تاريخى هويت ايرانى، ص ۲۰ــ  ۱۹.

٦ــ ن.ک: اصفهانى، تاريخ سنى ملوک االرض  و االنبيا، ص ۴۳ــ۴۰؛ ابن نديم، الفهرست، ص ۴۳۶؛ ابن خلدون، مقدمه ج ۲، ص ۱۰۰۲؛ 
ـ      ۳۸. ابن َمسَکويه، تجارب االمم ج، ۱ ص ۴۰ـ

٧ــ اين نبرد در منطقه ی دربند پارس در سال ٣٣٦ قبل از ميالد روی داد.



٦

بيش تر بدانيد
که  هستند  مشترک  ميراثی  و  متمايز  هويتی  دارای  ايرانيان  حماسی،  روايات  و  کهن  متون  در 
قابل انتقال به غير نيست و آنان را از ساير ملل همجوار متمايز می سازد. تا آن جا که سرزمين هايی را که 
ايرانيان گشودند هرگز «ايران» نام نگرفت. بلکه همواره «انيران» يعنی غير ايرانی باقی ماندند.۱ در تاريخ 
واقعی مردم ايران نشانه هايی از مهرورزی آن ها نسبت به ساير ملل و غير ايرانی يافت می شود که بيانگر 
روح بزرگ و ميهمان نوازی ايرانيان است. با اين وصف، ايرانيان نسبت به دشمنان خود از حساسيت 
و غيرت ملی برخوردارند. در روايات حماسی دشمن ايرانيان ستايش نمی شود و تجاوز کنندگان به مرز 

و بوم و آيين ايران همواره به بدی و زشتکاری ياد شده اند.۲
نکته اى جالب از ويژگى هاى مردم ايران    زمين اين است که به رغم شکست از يونانيان، فرهنگ 
مهاجم را در خود ذوب کردند. ايران پس از فروپاشى سلوکيان، ايران باقى ماند، اما يونان مضمحل 
و امپراتورى روم جايگزين آن شد. با وجود اين، ايرانيان بعدها شکست هاى سختى بر امپراتورى روم 

وارد کردند. «نبرد حران» به فرمان دهى سورناى جوان، يکى از مشهورترين آن هاست.

در اواخر حکومت پارتيان، اختالف و بى نظمى کشور را فرا گرفته بود۳. قيام اردشير بابکان، 
هب، ج ٢؛ ص ٢٢١؛ بلعمی،  وال، ص ٨٧؛ مسعودی، ُمروج الذَّ ١ــ ن  . ک: طبری، تاريخ طبری، ج ١، ص ٨٥٨؛ دينوری، اخبار الطُّ
تاريخ بلعمی، ج ٢، ص ١٠٨١؛ ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، ص ٢٦٩٦، به نقل از احسان يار  شاطر، تاريخ روايی ايران، مندرج در تاريخ ايران 

از سلوکيان تا فروپاشی دولت ساسانی، ج٣، قسمت اول، ص ٥٢١.
٢ــ  به عنوان مثال اسکندر در متون کهن ايرانی فردی اهريمن صفت، ستمکار، ملعون، گجستک و بدکار، دشمن ايرانشهر و ويرانگر 
معرفی می شود. (مينوگ خرد، فصل ٨، بندهای ٢٩ و ٣٠. کارنامه ی  اردشير بابکان، ص ٤١، بند ١١. نامه ی تنسر به ُگشنسب، ص ٨٧. 
شهرستان های ايران، بند ٤ و ٥ ارداويراف نامه، فرگرد اول بند ١ ــ٧  ) تصويری که بيش تر مورخان دوران اسالمی از اسکندر ارايه می دهند 
برگرفته از زندگانی واقعی اسکندر مقدونی نيست؛ بلکه با تصرف و نسب سازی و اختالط تاريخ و افسانه همراه است. اسکندر زمانی ستوده 
می شود که شناسنامه ايرانی می گيرد تا چنين وانمود شود که اگر او توانست ايران را فتح کند و بر آن حکم فرمايی کند به اين علت بود که پدری 
ايرانی داشت تا بدين وسيله با حفظ غرور و عزت ملی از ِمحنت شکست ايران توسط يونانيان بکاهند. از اين رو اسکندر تبديل به يک قهرمان 
ملی می شود و زمانی شايسته ستايش و تقديس قرار می گيرد که به باور آنان او ذوالقرنين ستوده شده در قرآن مجيد است. و هرگاه از اسکندر 
دينوری،  ٣٣٨؛  و   ٣٣٧ ص  ج١،  بيروت)  طبری، (چاپ  تاريخ  طبری،  ک:  است. (ن  ذوالقرنين  نه  و  است  ايرانی  نه  او  می شود  ياد  بدی  به 
اخبارالطوال، ص ٥٣ و ٥٤؛ بلعمی، تاريخ بلعمی، ج ١، ص ٤٨٥؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ، ج١، ص ٢١؛ مستوفی، تاريخ گزيده، ص ٩٥؛ 
ميرخواند، تاريخ روضة  الصفا، ج١، ص ٦٤٠؛ خواندمير، حبيب السير، ج١، ص ٢٠٩؛ ميرخواند، تاريخ روضة الصفا. ج١ ، ص ٦٤٠ به 
بعد؛ کاتب سمرقندی، اغراض السياسه فی اغراض الرياسه، ص ١١). جهت اطالع بيش تر ن. ک: عرفان منش، کوروش ذوالقرنين و بازيابی 

هويت ملی، ص ٣٥١.
٣ــ پيرنيا، تاريخ ايران باستان، ج ۳، ص ۲۶۵؛ گريشمن، ايران از آغاز تا اسالم، ص ۳۴۴ــ۳۴۰.
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قلمرو ساسانيان

بنيان گذار حکومت ساسانيان، به اين وضع پايان داد. او حکومت مقتدر مرکزى را جاى گزين حکومت 
ملوک الطوايفى کرد که موجب آشفتگى ايران شده بود. يکى ديگر از اقدامات او، رسميت   بخشيدن به 

دين زردشتى بود.
اقتدار ايران در دوران ساسانى ، فقط تا پايان حکومت خسرو     انوشيروان دوام يافت و پس از 
آن، اوضاع ايران رو به آشفتگى و ضعف رفت. جنگ هاى پى در پى ميان ايران و روم، هر دو کشور را 
رو به زوال برد. عالوه  بر آن، وجود نظام غيرعادالنه ى طبقاتى، ظلم و ستم، انحراف از تعاليم اوليه ى 
دين زردشت، فساد، قدرت   طلبى، رقابت و توطئه هاى دائمى ميان اشراف و درباريان، موجبات تضعيف 
و سقوط پادشاهى ساسانيان را فراهم آورد.۱ در چنين شرايطى، ظهور آيين اسالم، سرآغاز دوره اى 

تازه براى مردم ايران شد.

 

١ــ  کريستين سن، ايران در زمان ساسانيان، ص ۳۶۲ــ۳۶۰ و ۱۴۸؛ زرين کوب، تاريخ مردم ايران، ج ۲، ص ۶۲۸؛ بويل، تاريخ 
ايران، ج سوم، قسمت اول، ص ۲۶۲ــ۲۶۱.
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بيش تر بدانيد
ايرانيان مردمانى حق جو و عدالت خواه بودند. گروهى از آن ها همان طورکه در آستانه ى ميالد 
حضرت مسيح (ع) در انتظار ظهور آن حضرت بودند و به بيت لحم رفتند تا او را بيابند و از وى پيروى 
کنند،۱ در آستانه ى ظهور پيامبر اسالم (ص) نيز در انتظار يک منجى بودند.۲ در متون پارسى زردشتى، 
پيش گويى هايى گزارش شده اند که نويد ظهور پيامبر اسالم را مى دهند. زندگانى پرماجراى روزبه (سلمان 
فارسى) نماد بارزى از حق جويى ايرانيان پيش از ورود اسالم به ايران است.۳ به عقيده ى بسيارى از 
مورخان، اگر اسالم به ايران نمى آمد، مسيحيت ايران را فرا مى گرفت.۴ بنابراين حکومت ساسانيان از 
اسالم شکست نخورد. اگر اسالم هم نمى آمد، ساسانيان روند زوال و اضمحالل خود را مى پيمودند. با 
همه ى اين ها، وقتى اسالم به ايران آمد، حتى مسيحيان هم به اسالم گرويدند.۵ اسالم به تدريج در ايران 
فراگير شد و از پيروان ساير مذاهب کاست. در طول تاريخ ايران، اسالم تنها دينى بود که توانست اکثريت 

قاطع جامعه ى ايرانى را به پيروى از خود درآورد و ساير اديان را تحت الشعاع قرار دهد.

ايران بعد از اسالم
يکى از بزرگ ترين حوادثى که در تاريخ ايران زمين روى داده است، اسالم   آوردن مردم ايران 
بود. آن ها مردمى با شعور و پاک انديش بودند. به همين دليل اسالم را انتخاب کردند. اصول مترقيانه و 
عدالت خواهانه ى اسالم و طرد هرگونه برترى قومى، نژادى و طبقاتى، عامل تعيين کننده ى گرايش مردم 
ايران به اسالم محسوب مى شود. انتظار مردم ايران، اجراى عدالت و جارى   شدن احکام اسالم و سنت 
نبوى در کشورشان بود. اما بازگشت تدريجى فرهنگ جاهليت در دوران بنى اميه و بنى عباس که به   عنوان 
جانشين پيامبر (ص)، خالفت را غصب کرده بودند، مردم ايران را از آن ها روى گردان کرد. خلفاى 
جور، همان گونه که به ايرانيان ظلم مى کردند، خاندان پيامبر اکرم (ص) و ائمه ى معصومين (عليهم السالم) 

١ــ  ن.ک: انجيل متى، باب دوم، آيه ى ۱ و ۲.
٢ــ  اساتير، شماره ى ۱۴؛ زرياب، سيره ى رسول الله، ص ۸۶؛ ثعالبى، غرر اخبار ملوک الفرس و سيرهم، ص ۶۲۹ و ۶۳۰؛ رسولى 

محالتى، زندگانى حضرت خاتم النبيين، ص ۴۱ و ۵۵.
َحَجر  ابن  ۵۸؛  ص   ،۲ ج  فى معرفة االصحاب  االستيعاب  ابن عبد البر،  ۱۴۵ــ۱۴۰؛  ص   ،١ ج  النبويه،  السيرة  ابن هشام،  ن.ک:  ٣ــ 
َعسقالتى، االٔصابه فى الصحابه ج ۲، ص ۶۲؛ شيخ صدوق، کمال الدين و اتمام النعمه، ص ۱۶۳؛ محدث نورى، نفس الرحمان فى فضايل سلمان، 

ص ۲۰.
٤ــ  کريستين سن، ايران در زمان ساسانيان، ص ۳۲۸ــ۳۲۴؛ زرين کوب، تاريخ مردم ايران ص  ۵۲۰    ــ۵۱۷.

ـ   ٨٠. ٥ــ  آرنولد، تاريخ گسترش اسالم، ص ٥٣ ــ٥٢  و ٩٦  ـ
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را نيز مورد تعّدى و ستم قرار مى دادند.۱ ايرانيان به دليل مشى عدالت خواهانه ى اميرمؤمنان حضرت 
على  (ع) و فضايل و شايستگى هايى که در رفتار او و خاندانش موج مى زد، گم شده ى خود را در دوستى 

با اهل  بيت يافتند و به پيروى از آيين تشيع روى آوردند.
گسترش اسالم در ايران موجب تحولى شگرف و عميق در زندگى و فرهنگ مردم شد. ايرانيان به 
دليل داشتن پيشينه ى تمدن دوران باستان، در شکل گيرى تمدن اسالمى نقش اساسى و مهمى ايفا کردند. 
در تمامى حوزه هاى علمى، دانشمندان بزرگى در ايران پس از اسالم ظهور کردند که بسيارى از آن ها مانند 
محمد بن   زکرياى رازى، ابوريحان بيرونى و ابن سينا، شهرت جهانى دارند. عالوه  برآن، ايرانيان در عرصه ى 
سياست، در انقراض حکومت ستمگر اموى نقش مهمى ايفا کردند. در قيام هايى که عليه حکومت عباسى 
شکل گرفت نيز مشارکت داشتند. بعد از حکومت جابرانه ى بنى اميه و در دوران خلفاى بنى عباس، به تدريج 

خاندان ايرانى طاهريان، صفاريان، سامانيان، آل بويه و آل زيار، به تشکيل حکومت مستقل دست زدند.

بيش تر بدانيد
دوران سامانيان را بايد يکى از نقاط عطف تاريخ فرهنگ و زبان فارسى بدانيم. در اين دوران تالش 
زيادى براى استقالل سياسى ايرانيان از خالفت عباسى صورت گرفت که الزمه ى آن، احياى فرهنگ و زبان 
فارسى بود. در پرتو حمايت اميراسماعيل سامانى، نصربن احمد سامانى و امير منصوربن نوح سامانى، و وزيران 
دانشمندى چون ابوالفضل بلعمى و ابوعلى بلعمى، آثار زيادى در زمينه هاى ادبيات و علوم گوناگون به فارسى 
تأليف و ترجمه شد.۲ علماى ماوراء النهر براى ترجمه ى تفسير (قرآن) طبرى به زبان فارسى فتوا صادر کردند.۳ 
در اين دوران، شاعران نام دارى چون رودکى توانستند، تحول بزرگى در شعر و ادبيات فارسى ايجاد کنند. 
در زمان سامانيان، هنگامى که فرهنگ پوياى اسالم به زبان و فرهنگ فارسى درآمد، توسعه و گسترش شگرفى 
يافت و توانست فرهنگ ايرانى و اسالمى را به مناطق ديگر منتقل کند.۴ به گفته ى مقام معظم رهبرى، اسالم 
به زبان عربى وارد ايران شد، اما به زبان فارسى ترويج پيدا کرد و در طول قرن هاى متمادى، بيش ترين معارف 

اسالمى و سخنان حکمت آميز به وسيله ى ايرانيان فارسى زبان در ميان ملت ها انتشار يافت.۵

١ــ  براى بيان ظلم و ستمى که نسبت به ائمه ى اطهار (عليهم السالم) شد، همين اندازه کافى است که يادآورى کنيم، بيش تر امامان شيعه 
توسط خلفاى جور بنى اميه و بنى عباس، با سالح و يا با سم به شهادت رسيدند. ن.ک: ابن سعد، طبقاب الکبرى ج ۱، ص ۴۸۶؛ کلينى، اصول 

کافى، ج ۲، ص ۶۳.
٢ــ  ن.ک: بلعمى، تاريخ    نامه ى طبرى (تاريخ بلعمى)، ج ۱، ص ۱۸ــ۱۶؛ بهار (ملک الشعرا)، سبک شناسى، ج ۲، ص ۱۹؛ صفا، تاريخ 

ادبيات در ايران، ج ۱، ص ۳۲۴؛ فراى، عصر زرين فرهنگ ايران، ص ۱۲۹.
٣ــ  ترجمه ی تفسير طبری، ص ٦٩٥.

٤ــ  ن.ک: صفا، تاريخ ادبيات در ايران، ج ۱، ص ۳۶۱؛ بهار (ملک الشعرا)، سبک شناسى، ج ۱، ص ۲۳۵.
www. Khamenei-ir :٥ــ  روزنامه ى اطالعات، ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۶. هم چنين ن.ک
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با قدرت گرفتن آل   بويه و تسلط آنان بر بغداد درسال ۳۳۴ ق، تعصبات مذهبى کاهش يافت و 
زمينه ى آزادى بيان و مباحث علمى و فرهنگى پيروان مذاهب گوناگون اسالمى، اعم از شيعه و سنى، 
فراهم شد. شيعيان در اين زمان مراسم عزادارى امام حسين (ع) را برگزار مى کردند. در اين مراسم، 
اطعام  (ع)  حسين  امام  سوگ  در  اسالمى،  گوناگون  از   مذاهب  اهل   بيت  دوست داران  و  ايران  مردم 

مى کردند.۱

ايران از دوران غزنويان تا خوارزمشاهيان
غزنويان، به ويژه سطان   محمود غزنوى، لشکرکشى هايى گسترده و پياپى به هند کردند که يکى از 
پيامدهاى آن ها، گسترش اسالم و زبان فارسى در هند بود. مى دانيم که در اين دوران حکيم ابوالقاسم 
فردوسى، شاعر بزرگ ايرانى به گردآورى و منظم کردن شاهنامه اقدام کرد.۲ اين اثر گران بها، براى شناخت 
و درک فرهنگ ايران باستان، از اهميت خاصى برخوردار است. در دوران سلجوقيان، قلمرو ايران 
گسترش يافت. آلب ارسالن در نبرد مالزگرد۳ امپراتورى روم شرقى۴ را به سختى شکست داد. پس از 
تصرف منطقه ى آسياى صغير، زمينه براى گرايش مردم اين منطقه به اسالم و گسترش زبان فارسى فراهم 
شد.۵ در اين دوران، تمدن و فرهنگ اسالمى ايرانى شکوفايى بيش ترى يافت. اوج اقتدار سلجوقيان 
پايه هاى  توسى،  خواجه نظام الملک  خود،  دانشمند  وزير  کمک  به  توانست  که  بود  ملک   شاه  زمان  در 
حکومتش را تحکيم بخشد. خواجه نظام الملک، نظاميه هايى را که مرکز تعليم و تعلم بودند، پايه گذارى 

کرد که نظاميه هاى نيشابور و بغداد مشهورترين آن ها هستند. 
يکى از موضوعات مهم دوران خوارزمشاهيان، کشمکش پى در پى آن ها با خلفاى عباسى بود. 

همين عامل، با ورود مغوالن به ايران، زمينه را براى ضعف و زوال آن ها فراهم ساخت.

هجوم مغول به ايران
اعزامى  بازرگانان  کشته   شدن  به  که  بود  ُاترار  واقعه ى  ايران،  به  مغول  حمله ى  داليل  از  يکی 

١ــ  ابن اثير، الکامل فى التاريخ، ج ۸، ص ۵۲۰. هم چنين ن.ک: فقيهى، تاريخ آل بويه، ص ۷۳ــ۷۰.
٢ــ  فردوسی، شاهنامه را به مدت ٣٠ سال در حدود سال های ٣٧١ تا ٤٠٢ به پايان رساند.

٣ــ  منطقه اى در ترکيه امروز
٤ــ  بيزانس

٥ــ  پس از استقرار حاکميت سلجوقيان در آسيای صغير، شاخه ای از آنان که به سلجوقيان روم شهرت يافتند، در اين منطقه حاکميت 
يافتند.
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از    سوى چنگيزخان انجاميد. اين حادثه بهانه اى براى حمله به ايران بود.۱ لشکرکشى مغوالن يکی از 
سرماى  در  مغول،  قبايل  از  نفر  هزار   ۲۵۰ حدود  مى رود.  به شمار  تاريخ  نظامى  راهپيمايى  بزرگ ترين 
سخت از سرزمين مغولستان در شمال چين، به فرمان دهى تموچين (چنگيزخان) به سوى ايران سرازير 
شدند.۲ هدف نخستين آن ها شهر ُاترار بود، اما پس از قتل عام اهالى اين شهر و دستگيرى عامالن قتل 
بازرگانان، به سوى شهر بخارا و ساير ايالت هاى ايران پيشروى کردند.۳ حمله ى مغول هم چون طوفانى 
سهمگين، نه تنها طومار حکومت خوارزمشاهى را در هم پيچيد، بلکه بيش تر شهرهاى ايران را ويران و 
مظاهر تمدن باشکوه دوران اسالمى را نابود کرد. دامنه ى اين تند باد، عالوه  بر ايران، بخش هاى زيادى 

از جهان اسالم را نيز درنورديد.۴ 

جامع التواريخ،  فضل الله،  رشيدالدين  ۱۸۸؛  ص   ،۵ ج  فى التاريخ،  الکامل  ابن اثير،  ۸۳۰؛  ص   ،۵ ج  روضة الصفا،  ميرخواند،  ١ــ  
ج۱، ص ۲۸.

٢ــ گروسه، امپراتورى صحرانوردان، ص ۱۰ــ۲.
٣ــ  عطا ملک جوينى، تـاريخ جهانگشا، ص ۸۴؛ گروسه، امپـراتـورى صحرانـوردان، ص ۲۰۲؛ ياقوت حموى، معجم البلدان، ص ۴۸۶.

٤ــ  رشيد، دو، سقوط بغداد، ص ۵  ــ۲۹۱؛ رشيدالدين فضل الله، جامع التواريخ، ص ۲۰۷. 

  مقبره الجايتو. سلطانيه 
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پس از مرگ چنگيزخان، حدود يک قرن حکومت ايلخانان بر ايران تحميل شد.۱ اگرچه مغوالن 
در عرصه ى نظامى گرى بر ايران پيروز شدند، اما در عرصه ى فرهنگ و تمدن مغلوب ايران شدند. پويايى 
فرهنگ و تمدن ايران اسالمى، قوم مهاجم را در خود حل کرد. مغوالن به تدريج دست از تند خويى 
کشيدند و اعتقادات خرافى خود را کنار گذاشتند. غازان خان، عالوه  بر پذيرش آيين اسالم، تابعيت از خان 
بزرگ مغول را نيز کنار گذاشت و استقالل حکومت ايلخانى را کامل کرد. در اين دوران، بزرگانى چون 
خواجه  شمس   الدين صاحب ديوان، خواجه  نصيرالدين توسى، عطا ملک جوينى، رشيد الدين فضل الله 
همدانى، مصلح الدين سعدى شيرازى و مولوى بلخى، با فعاليت هاى سياسى، علمى و ادبى خود، عالوه  بر 

مهارخوى ويرانگر مغوالن، چراغ تمدن و فرهنگ ايران و اسالم را افروخته نگه داشتند.۲ 
با آن که مغوالن در آغاز ويرانى هاى بسيارى به همراه آوردند، ولى براثر آشنايى با فرهنگ ايران 
و اسالم، از طريق آنان فرهنگ، هنر و تمدن ايران و اسالم رواج يافت. پس از پايان حکومت ايلخانان، 
آل  و  سربداران  مظفر،  آل  جالير،  آل  تيموريان،  چون  متعددى  محلى  و  ملوک الطوايفى  حکومت هاى 
کردند،  حکومت  ايران  بر  ق  نهم  و  هشتم  قرن هاى  طى  قويونلوها  و  آق  قراقويونلوها  اتابکان،  کرت، 
صفوى حکومت  ۹۰۷ق،  درسال  سرانجام  کنند.  حفظ  را  ايران  يکپارچگى  نتوانستند  هيچ کدام  اما 

١ــ  باسورث، تاريخ ايران از آمدن سلجوقيان تا فروپاشى دولت ايلخانان ج ۵، ص ۲۲ــ۳۲۱ و ٣٢٩.
٢ــ ن.ک: رشيدالدين فضل الله، جامع التواريخ، ص ۷۱۵؛ ساندرز، تاريخ فتوحات مغول، ص ۱۲۰ــ۱۱۴؛ اقبال آشتيانى، تاريخ 

مغول و اوايل تيمور در ايران، ص ۲۰۱ به بعد. 

ميدان تاريخی امير چخماق در مرکز شهر يزد
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توانست پس از نه قرن، با محور قرار  دادن مذهب تشيع و مليت ايرانى، سرزمين تجزيه     شده ى ايران را 
متحد و يکپارچه سازد و هويت ملى و استقالل آن را هم چون گذشته احيا کند. 

ايران در عصر صفويه
صفويان حکومتى تشکيل دادند که بيش از دو سده دوام يافت. در پرتو اين حکومت مقتدر، 
تشکيل  صنعت،  و  کشاورزى  و  بازرگانى  پيشرفت  اقتصادى،  رونق  و  امنيت  برقرارى  عالوه  بر 
ارتش منظم و سياست خارجى مقتدرانه، آن ها توانستند فرهنگ و تمدن ايران و اسالم را بار ديگر 
شکوفا کنند. هنر و معمارى در اين دوره نيز از نظر کمى و کيفى توسعه و تحول يافت. اصفهان، 
پايتخت صفويان، داراى مجموعه اى از معمارى عصر صفوى است که نشان مى دهد، معمارى ايرانى 

مسجد امام از آثار دوره ی صفوی در اصفهان
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اسالمى به روزگار طاليى خود رسيده است.۱ اين شهر در عصر شاه   عباس اول يکى از بزرگ ترين و 
آبادترين شهرهاى جهان بود، به طورى که شاردن، جهانگرد فرانسوى، آن را بزرگ تر و پررونق تر از 
پاريس توصيف کرده است.۲ در عصر صفويه، دانشمندان و فالسفه اى چون ميرداماد، شيخ بهايى، 
نو،  انديشه هاى  طرح  و  ارزشمند  آثار  نگارش  با  مجلسى  عالمه  و  ميرفندرسکى  مالصدرا    شيرازى، 
آوردند.۳  فراهم  را  فلسفه  و  فقه  حديث،  مانند  اسالمى  علوم  رشته هاى  شکوفايى  و  رشد  زمينه هاى 
هم چنين، هنرمندانى چون کمال الدين بهزاد، على رضا عباسى و رضا عباسى در زمينه ى خط و نقاشى، 

آثار گران قدرى پديد آوردند.۴
صفويه در عصر شاه   عباس بزرگ به اوج اقتدار رسيد.۵ پس از مرگ وى، اختالف هاى درون 
خاندان صفوى و سران طايفه ها، موجب تضعيف روزافزون اين سلسله شد. با به سلطنت   رسيدن 
و  تحريک  با  عاقبت  آن که  تا  شد،  زوال  از  دوره اى  وارد  به    سرعت  صفويه  سلسله ى  شاه   سليمان، 
حمايت پادشاه گورکانى هند، افغانان غلجايى قندهار شورش کردند و پس از محاصره ى طوالنى 
دولت  اين  حيات  به  و  واداشتند  تسليم  به  را  صفويه  بى کفايت  پادشاه  شاه  سلطان حسين،  اصفهان، 

پايان دادند.۶
دچار بى نظمى  ايران  نادر،  قدرتمندى چون  سردار  پيدايش  صفويان تا  در فاصله ى زوال 
و نا امنى بود و مدعيان حکومت در گوشه و کنار کشور، براى کسب قدرت با هم در ستيز بودند. 
تصرف  و  عثمانى ها  شکست  با  و  کند  سرکوب  را  شورش گر  افغان هاى  توانست  نادرشاه      افشار 
هند، بر اقتدار ايران بيفزايد.۷ نادر  شاه به اتکاى پشتکار، سخت کوشى و شجاعت خود توانست 
ايرانيان را ترميم و عظمت دوران سلسله ى صفوى را تجديد کند.  غرور ملى جريحه دارشده ى 
با کشته   شدن نادرشاه در سال ۱۱۵۹ ق به دست سرداران سپاهش، بار ديگر ايران دچار ضعف و 

اختالف شد. 
فرمانروايى کريم خان زند، پس از يک دوره کشمکش از سال ۱۱۶۵ق آغاز شد. او شيراز را 

١ــ  سيورى، ايران عصر صفويه، ص ۱۱۲ــ۱۱۰؛ زکى، هنر ايران، ص ۴۴ــ۳۷.
٢ــ  شاردن، سياحت نامه ى شاردن ، ج ۵، ص ۹ــ۱۲۶. هم  چنين ن.ک: کيانى، پايتخت هاى ايران، ص ۶۰۱ــ۵۷۱.

٣ــ کربن، تاريخ فلسفه اسالمى، ص ۵۶ به بعد.
٤ــ  ن.ک: کن باى، نقاشى ايرانى، ص ۱۰۳ــ۹۷. 

٥ــ سيورى، ايران عصر صفويه، ص ۶۶.
٦ــ  ن. ک: الکهارت، انقراض سلسله ی صفويه، ج ٢، ص ١٢٠  ــ١٠٠؛ سيوری، ايران عصر صفويه، ص ٢٢٠ ــ٢١٣.

٧ــ  جونس، زندگى نادرشاه، ص ۹۰؛ فلور، حکومت نادرشاه، ص ۹۵.
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به پايتختى خود انتخاب کرد و هيچ گاه خود را پادشاه نخواند و لقب وکيل الرعايا را برگزيد. کريم خان 
زند توانست با شيوه ى حکومت دارى توأم با مالطفت، عدالت و رفاه نسبى، نام نيکى از خود بر جاى 
بگذارد.۱ وى تالش کرد روابط خارجى ايران را که به دليل هرج و مرج و نبود امنيت دچار اختالل شده 
بود، سامان بخشد، هم چنين در برابر گسترش فعاليت هاى بازرگانى انگلستان در ايران ايستادگى کرد۲ و 

از منافع نامشروع و استعمارى اين دولت جلوگيرى به عمل آورد.

١ــ ن.ک: آصف، رسم التواريخ، ج ۲، ص ۲۷۶؛ گلستانه، مجمل التواريخ پس از نادر، ص ۱۷۲؛ نوايى، ايران و جهان از مغول تا 
قاجار، ج ۱، ص ۴۲؛ نامى اصفهانى، گيتى گشا در تاريخ زنديه، ص ۲۸.

٢ــ شعبانى، مختصر تاريخ ايران در دوره هاى افشاريه و زنديه، ص ۱۹۲ و ۱۷۸؛ نوايى، ايران و جهان از مغول تا قاجار، ج ۱، 
ص ۱۸۱.

مجسمه و آرامگاه نادرشاه افشار در مشهد مقدس
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بيش تر بدانيد
کريم خان زند درباره سياست های استعماری انگلستان به کارگزاران خود گفته است: اين فرنگيان 
همچنان که هندوستان را به مکر و خدعه و تزوير و نيرنگ مسخر کردند. می خواهند ايران را نيز مالک و 
متصرف شوند. اگر فکر می نماييد که فرنگی صاحب حسن سلوک است، بدانيد چنانچه بر ايران غالب 
و مسلط گردد شما صاحب مناصب عاليه نخواهيد بود، آنان همه شما را می کشند و احدی از شما را 
زنده نخواهند گذاشت ... اگر العياذبالّله فرنگی ايران را مالک شود برای اين که خاطرش کامًال جمع 

شود اسالم را برمی اندازد و بزرگان ايران را خوار و ذليل می سازد.۱ 

کريم خان بدون اين که جانشينى براى خود تعيين کند، درگذشت. پس از مرگ او، کشمکش بر 
سر تصاحب قدرت، در  ميان جانشينان او ادامه يافت. اين وضعيت موجب بهره بردارى رقيب آن ها يعنى 
ايل قاجار شد که مدت ها در انتظار حکم رانى به سر مى بردند.۲ سرانجام طومار حکومت لطفعلى خان، 

آخرين فرمانرواى خاندان زند، توسط آقا محمد خان قاجار در هم پيچيده شد.۳

۱ــ در مورد يکى از شهرهاى باستانى ايران که در سال هاى اخير اکتشافات باستان شناسى در 
آن انجام شده است، مقاله اى تهيه کنيد.

۲ــ درباره ى يکى از آثار باستانى مربوط به دوران باستان در استان خود، مطلبى تهيه کنيد. 
۳ــ درباره ی خصوصيات معنوی و يکتاپرستی ايرانيان پيش از اسالم مقاله ای تهيه کنيد.

٤ــ در مورد خدمات ايرانيان و سهم آنان در تمدن جهان مطلبی برای روزنامه ديواری مدرسه ی 
خود بنويسيد. 

١ــ رستم التواريخ، صص ٣٧٣  ــ٣٨٦.
٢ــ حسينی فسايى، فارس نامه ى ناصرى، ج ۲، ص ۵۹۷.

٣ــ ن. ک: شميم، ايران در دوره ی سلطنت قاجار، ص ٣٢ به بعد.

شه از يک مورد در ۱

انديشه و جست  و جو
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درس اول 

حکومت قاجار از آقا محمد خان تا محمد  شاه
در اين درس ابتدا با شكل گيرى سلسله ى قاجار و سپس با جنگ هاى ايران و 
روس و پيامدهاى آن آشنا مى شويد. تداوم تالش هاى استعمارگران، و جنگ هرات، 
ً الروم» بحث پايانى اين درس را  از ديگر موضوع هاى اين درس است. «معاهده ى ارزنْهًْ

تشكيل مى دهد. 

سلسله ی قاجار بنياد 
ايل قاجار۱ مانند ساير ايل ها و عشاير بزرگ ايران، يکی از عوامل مؤثر در تحوالت سياسی 
و اجتماعی ايران به شمار می آيد. اين ايل از ترکمانان بود و در زمان مغوالن به ايران کوچ کرد. به 
هنگام تشکيل سلسله ی صفوی توسط شاه اسماعيل، ايل قاجار در شمار ايل هايی بود که به ياری 

او پرداخت و بعدها در جرگه ی قزلباش ها درآمد.۲
پس از سقوط حکومت صفوی، نادرشاه افشار ميانه ی خوبی با قاجاريان نداشت. زيرا آنان 
مدافع حکومت قبلی يعنی حکومت صفوی بودند. پس از مرگ نادرشاه، قاجارها، مانند ديگر ايالت 
کوشيدند قدرت را در ايران به دست بگيرند. اما رهبر قاجارها يعنی، محمد حسن خان، جان خود را 
بر سر دست يابی به قدرت، از دست داد، و فرزندش، آقا محمد خان، به اسارت کريم خان زند درآمد 

و حکومت به خاندان زند منتقل شد. 
با مرگ کريم خان زند، آقا محمد خان از دربار او گريخت، و سرانجام با غلبه بر لطفعلی خان، 

آخرين فرمانروای زند، حکومت را در کشور به دست گرفت. 
١ــ واژه  قاجار برگرفته از واژه ی ترکی قاج يا قاچ (کاچ) است که از مصدر قاجمک (گيتمک) به معنی فرار کردن می باشد و پسوند «ار» 
نشانه اسم فاعلی آن است. بنابراين واژه (قاج + ار) به معنی کسی که فرار می کند، يا کسی که در کوهستان می دود و نيز مرد دونده و به عبارت 

روشن تر مردی که تند می دود، آمده است.
٢ــ  در جنگ با عثمانی ها نيز، شاه اسماعيل از ياری قاجارها بهره  جست. ر. ک. به: نفيسی،  «تاريخ اجتماعی و سياسی ايران در 

دوره ی معاصر»، ج١، ص    ٢٨.
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 ، تـيـب تـر يـن  ا بــه 
نست  ا تـو ن  خـا محـمـد قـا  آ
ايران  در  را  قاجار  ی  سلسله 
در  که  را  تهران  وی  نهد.  بنياد 
آن زمان روستايی در حومه ی ری 
بود به پايتختی برگزيد. اين سلسله 
١٣٠٤  ش.  تا   ١١٧٤ سال  از 
بر  سی سال،  و  صد  قريب  يعنی 

ايران فرمانروايی کرد. 

تالش برای اعاده ی حاکميت ايران بر قفقاز
قاجارها درست در زمانی به قدرت رسيدند که ايران درگير رقابت های دولت های اروپايی شده بود. 
کاترين کبير امپراتريس روسيه و جانشينان او می خواستند بر گرجستان که تحت حاکميت مسيحيان بود و 
خان نشين های قفقاز که تحت کنترل مسلمانان بود، استيالی کامل خود را برقرار سازند. درحالی  که اين ها 
سرزمين هايی بودند که زمانی تحت حاکميت صفويه قرار داشت و آقا محمد خان و قاجاريه مدعی آن بود. وی 
برای ِاعمال حاکميت دوباره بر ايالت های شروان و گرجستان که در دوران زند به زير سلطه ی روس ها رفته 
بودند، دست به تالش هايی زد. يکی از موفقيت های وی، بازپس گيری شهر تفليس از دست روس ها، در 

سال ١١٧٤ ش. بود.۱ اما بعدًا در لشکر کشی به قفقاز، توسط عده ای از همراهانش به قتل رسيد.۲

هجوم سياسی ــ نظامی استعمارگران اروپايی به ايران
الف) جنگ های ايران و روس: قتل آقا محمد خان در قفقاز، موجب بروز هرج و مرج در 
نيروی نظامی ايران شد. فتحعلی شاه برادر زاده ی او در شرايطی به سلطنت رسيد که روسيه با حمله های 
پی درپی، ابتدا گرجستان و سپس ايالت های ديگر را مورد تاخت و تاز قرار داد، و باعث بروز دوره ی اول 

١ــ  آصف، رستم التواريخ، ص ٤٢٣؛ کدی، ايران دوران قاجار، ص ٣٩ ــ٤١.
٢ــ  در سال ١١٧٦ ش./١٢١٢ ق.

آقا محمد خان مؤسس حکومت قاجاريه
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جنگ های ايران و روس شد. اين جنگ ها از سال ١١٨٢ تا ١١٩١ ش. به درازا کشيد، و به بسته شدن 
«عهد نامه ی گلستان»۱ انجاميد. به موجب اين عهد نامه، ايران حاکميت روسيه را بر واليت هايی که تا آن 
زمان اشغال کرده بود به رسميت شناخت. به اين ترتيب اياالت داغستان و گرجستان و شهرهای باکو، 
دربند، شيروان، قره باغ، شّکی، گنجه، موقان و قسمت باالی طالش، به روسيه واگذار شد. به عالوه، 
حق کشتی رانی در دريای خزر، از ايران سلب گرديد، در برابر، روسيه نيابت سلطنت عباس ميرزا را در 
ايران به رسمّيت شناخت و رساندن او به سلطنت را تعهد کرد. اين بند که ظاهرًا امتيازی برای ايران به 

١ــ  چون اين معاهده در روستای گلستان از توابع قره باغ نوشته شد، به اين نام مشهور گرديد.

فتحعلی شاه، دومين پادشاه قاجاريه
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حساب می آمد، در واقع به منزله ی ناديده گرفتن استقالل کشور و به رسميت شناختن دخالت روسيه 
در امور داخلی آن بود. 

در اين جنگ ها، علمايی هم چون آيت الّله شيخ  جعفر نجفی کاشف الغطاء و آيت الّله سيد محمد مجاهد، 
که مقيم عتبات عاليات بودند، و مال احمد  نراقی و برخی از علمای ايران، فتوای جهاد عليه روس ها 
دادند، و بعضی از آن ها خود نيز درجبهه های جنگ شرکت کردند. اين امر موجب شد که مردم ايران 
و حتی شهرهای نجف و کربال، مشتاقانه در مناطق اشغالی به مقابله با روس ها بپردازند و جلو پيشروی 

آنان را بگيرند. 
عباس ميرزا در اين جنگ ها از خود شجاعت و کاردانی زيادی نشان داد. اما متأسفانه، به سبب 
ضعف و غفلت فتحعلی شاه و دربارش و خيانت انگلستان به ايران، سرانجام اين دوره از جنگ ها، به 
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نفع دولت روسيه و زيان مردم ايران خاتمه يافت.۱ 
بدرفتاری روس ها با ساکنان واليت هايی که طبق معاهده ی گلستان به آن کشور واگذار شده بود، 
موجب نارضايتی اين مردم شد؛ و آنان شروع به دادخواهی کردند. از سوی ديگر، معاهده ی گلستان در 
مورد تعيين خط های مرزی بين ايران و روسيه، مبهم بود. همين مسأله نيز، موجب دست درازی روس ها 

به خاک ايران، از جمله اراضی اطراف ايروان و آذربايجان شد. 
اين عوامل سبب بروز جنگ های دّوم ايران و روس، طی سال های ١٢٠٤ تا ١٢٠٦ ش. شد. 
در ابتدا، در اثر فتوای علمايی هم چون آيت الّله سيد محمد هاشم مجاهد، مردم مسلمان، مشتاقانه وارد 
جنگ با روس ها شدند، و عباس ميرزا موفق شد مناطق بسياری را از دست دشمن آزاد کند. اما بار ديگر 
خيانت دولت انگلستان و بی کفايتی دربار ايران، سرنوشت جنگ را به نفع دولت روسيه تزاری رقم زد. 
اين دوره از جنگ ها، با بسته   شدن قرارداد ننگين ديگری به نام «ترکمانچای» خاتمه يافت. مطابق اين 
معاهده، عالوه بر سرزمين هايی که در عهد نامه ی گلستان به روس ها واگذار شده بود، ايروان، نخجوان 
و بخشی از دشت مغان نيز از ايران جدا شد و به روسيه تعلق گرفت؛ ايران متعهد به پرداخت پنج ميليون 
تومان غرامت به روسيه شد. هم چنين، برقراری حق کاپيتوالسيون يا قضاوت کنسولی، بر ايران تحميل 
گرديد. به موجب اين حق، هرگاه اتباع روسی مقيم ايران مرتکب جرمی می شدند، دادگاه های ايران حق 

رسيدگی نداشتند، بلکه مراجع قضايی دولت روسيه می بايست به آن جرم رسيدگی می کردند. 

فکر کنيد و پاسخ دهيد : 
چرا روس ها خواستار اجرای کاپيتوالسيون در ايران شدند؟ 

ب) ايران در دام رقابت و توسعه طلبی فرانسه و انگلستان: عالوه بر روس ها که توسعه طلبی 
و منفعت خواهی آنان سبِب تحميل جنگ های زيانبار بر ايران شد، دو دولت فرانسه و انگليس نيز در جهت 

کسب منافع خود در ايران، با يکديگر به رقابت پرداختند.
ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه، که از حمله مستقيم به انگلستان ناتوان بود،۲ قصد داشت با 
تصرف مستعمره  های انگليس، اين کشور را شکست دهد. مهم ترين مستعمره ی انگليس، هندوستان بود؛ 
١ــ  ضعف دستگاه اداری کشور نيز در اين شکست ها تأثير داشت. زيرا در آن زمان، بار اصلی جنگ با روس ها بر دوش چهار 

ايالت شمالی ايران بود.
٢ــ  چون انگلستان يک جزيره و دارای نيروهای دريايی قوی بود، قدرت دفع هرگونه تهاجم دريايی را داشت.
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که دسترسی به آن، از راه ايران امکان پذير بود. به 
اين منظور، ناپلئون قرار داد «فين کن  اشتاين۱» را 
با ايران بست. براساس اين معاهده، فرانسه متعهد 
کند.  کمک  روسيه  با  جنگ  در  را  ايران  که  شد 
در مقابل، ايران برای حمله به متصرفات انگلستان 
در هند، با افغان ها و قبايل هرات و قندهار متحد 
شود، و به انگلستان، اعالن جنگ دهد. هم چنين، 
به  لشکر کشی  بر  ناپلئون  تصميم  که  صورتی  در 
هندوستان قرار گيرد، اجازه ی عبور لشکر او از 

ايران، به آن کشور داده شود. 
دنبال  استعمارگران به  از آن جا که همه ی 
منافع، و نه دوستی دايمی با ايران بودند، پس از آن 

که ناپلئون با تزار روس عهد نامه ی «تيلسيت۲» را بست، تعهدهای خود نسبت به ايران را زير پا گذاشت؛ 
و دربار ايران که از حمايت فرانسه نا  اميد شده بود، به انگلستان روی آورد. 

انگلستان ايران را سّد محکمی در برابر تهاجم به مستعمره های خود در هندوستان می دانست، 
و عالقه مند بود که در دربار ايران نفوذ کند. دولت ايران، با امضای توافق نامه ای با انگلستان درسال 
١١٨٧ ش، کوشيد که حمايت اين کشور را جلب کند. به موجب اين توافق نامه که به عهد نامه ی «مجمل» 
مشهور است، انگلستان تعهد کرد که هرگاه نيروی نظامی دولت های اروپايی به ايران حمله کنند، نيروی 

نظامی در اختيار ايران قرار دهد، و يا در عوض آن، به دولت ايران کمک مالی کند. 
در سال ١١٩٠ش، پس از پيروزی روس ها در مرحله ی اّول جنگ، انگلستان معاهده ای با ايران 
منعقد کرد که به عهدنامه ی «مفصل» معروف شد. اين عهدنامه در سال ١١٩٢ ش. به امضای فتحعلی شاه 

رسيد؛ و مفاد آن به گونه ای بود که استقالل ايران را بر باد می داد. 
برخی از تعهدهای ايران در اين عهدنامه عبارت بودند از: 

١ ــ  قبول َحَکميت نماينده ی انگليس در اختالف های مرزی خود با روسيه 
ـ خودداری از بستن قرارداد با روسيه يا هر دولت سومی که دشمن انگليس باشد.  ٢ ـ

Finkeneshtien ــ١
Tilsit ــ٢

ناپلئون بناپارت
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٣ــ استخدام نکردن افسر و افراد نظامی برای آموزش سپاه ايران، از کشورهايی که با انگلستان 
روابط دوستانه ندارند. 

در برابر، انگليس به تعهدات مبهم و پيش  آمدهای احتمالی ملزم شد. برای مثال: 
١ ــ اگر دولت ثالثی به خاک ايران تعرض کند، انگلستان حتی المقدور از کمک و مساعدت به 

ايران خودداری نکند. 
٢ ــ انگلستان از کمک به سرکشان و شاهزادگانی که عليه تاج و  تخت پادشاه قاجار قيام کنند، 

خودداری کند. 
انگلستان نيز مانند فرانسه، در مقابل سازشی که با روسيه انجام داد، به تعهدات خود عمل نکرد.

اين کشور نه تنها روابطی دوستانه با ايران برقرار نکرد، بلکه به منظور جلب دوستی دولت استعماری 
روسيه، مستشاران خود را از ارتش ايران فراخواند؛ از کمک به ايران خودداری کرد، و داوری سفير 

خود را در پيمان صلح ايران و روسيه، به ضرر ايران، بر کشور ما تحميل کرد. 

جنگ هرات
شهر هرات دروازه ی هندوستان شمرده می شد، و در آن زمان جزء ايران بود. اما حکمران آن جا، 
کامران ميرزا، با تحريک انگليس ها عليه حکومت مرکزی ايران شورش کرده بود، و حتی گاهی به مناطق 

ديگر ايران دست اندازی می کرد. 
پس از پايان جنگ های ايران و روسيه، فتحعلی شاه برای جبران ناکامی های خود متوجه شرق 
ايران و باز پس گيری هرات شد. فتحعلی شاه، وليعهد خود، عباس  ميرزا، را به سوی هرات روانه کرد. 
ولی او قبل از انجام مأموريت فوت کرد و فتحعلی شاه نيز پس از زمان کوتاهی درگذشت. روس ها نيز 
ايران را در حمله به هرات تشويق می کردند. زيرا از سويی با انگلستان رقابت داشتند، و به خطر افتادن 
مستعمره های انگليس در هند را به مصلحت خود می دانستند، و از سوی ديگر، مشغول شدن ايران در 

جنگ هرات را مايه ی فراموشی ايالت های از دست رفته ی شمالی، توسط دولت ايران می دانستند. 
پس از مرگ فتحعلی شاه، محمد ميرزا (فرزند عباس  ميرزا) به پادشاهی رسيد. محمد شاه پس از 
سرکوب مدعيان سلطنت، صد راعظم خوشنام و شايسته ی خود ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی را به 
قتل رساند. پس از آن که کامران ميرزا حاکم هرات دوباره نافرمانی کرد، محمد شاه اقدام به محاصره ی 

هرات کرد. 
انگلستان به کمک عامالن خود در دربار ايران، تالش زيادی کرد که ايران را از حمله به هرات باز 
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دخالت های  و  تحريک ها  به  محمد شاه  دارد. 
اعتراض  انگليس،  سفير  «مک نيل»  آشکار 
کرد. در پی اين اعتراض، مک نيل با اعالم قطع 
ايران  انگليس (١٢١٧ ش) از  ايران و  روابط 
خارج شد؛ و هشدار داد که در صورت خاتمه 
نيافتن محاصره ی هرات، جنگ بين انگلستان 

و ايران، آغاز خواهد شد. 
را  خارک  جزيره   سرانجام  انگليسی ها 
صورت  در  که  کردند  تهديد  و  کردند  اشغال 
ايران  خاک  در  هرات،  محاصره ی  ادامه ی 
توان  که  محمد شاه  کرد.  خواهند  پيشروی 
رويارويی با انگليسی ها را در خود نمی ديد و از 
جانب روس ها هم، حمايت عملی دريافت نکرده 

بود. دست از محاصره ی هرات برداشت. 

محمد شاه قاجار

بيش تر بدانيد
ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی  (قائم مقام ثانی) 

ميرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی وزير عباس ميرزا نايب السلطنه و صدر اعظم محمد شاه، پسر ميرزا 
عيسی فراهانی مشهور به ميرزا بزرگ از رجال بزرگ ادب و سياست ايران است. وی مدتی وزارت 
عباس ميرزا را بر عهده داشت و پس از مرگ پدرش در سال ١٢٣٧ ق، منصب قائم مقامی نيز به او 
اعطا شد. از اين تاريخ به بعد، بيش تر اوقات همراه عباس ميرزا بود. در آن مدت، فتحعلی شاه اورا به 
وزارت و سرپرستی پسر خود فرخ ميرزا نير الدوله که حاکم همدان بود، منصوب کرد.ميرزا  ابوالقاسم که 
از اوايل دوره دوم جنگ های ايران و روس وارد دستگاه عباس ميرزا شده بود، مخالف از سرگيری 
جنگ با روسيه بود. وی در ابتدای سلطنت محمد شاه به منصب صدارت منصوب شد. اما در حالی که 
در صدد انجام اصالحات درمملکت بود، محمد شاه فرمان قتل او را در ماه صفر ١٢٥١ق صادر کرد. 

منشآت از جمله آثار قائم مقام فراهانی است. 



٢٥

فکر کنيد و پاسخ دهيد : 
چرا انگليسی ها ايران را از محاصره  و تصرف   هرات     باز     داشتند؟ 

معاهده ی دّوم ارزنة الروم۱
دو کشور ايران و عثمانی، از دوره ی حکومت صفوی با يکديگر اختالف داشتند. دولت های 
استعمارگر نيز به اين اختالف ها دامن می زدند. چون جنگ بين دو کشور مسلمان را، به نفع خويش 
می دانستند. در زمان قاجارها نيز، اين اختالف ها ادامه پيدا کرد. در دوره ی فتحعلی شاه، عباس ميرزا 
به خاک عثمانی لشکر کشی کرد. اما با وجود پيشروی قابل توجه، اين لشکر کشی برای ايران نتيجه ای 

به دنبال نداشت، و دو کشور، تن به سازش دادند.
در زمان حکومت محمد   شاه، اختالف های مرزی بين ايران و عثمانی افزايش يافت، و درگيری های 
پراکنده ای بين دو کشور روی داد. سر انجام در شهر ارزنة الروم مذاکراتی بين نمايندگان ايران و عثمانی 
با حضور نمايندگان روسيه و انگلستان برای حل اختالف ها انجام شد. نماينده ی ايران در اين مذاکره ها 
ميرزا تقی خان فراهانی امير نظام بود که بعدها صدراعظم ناصر الدين شاه شد و به «امير کبير» مشهور 

گرديد. 
اين مذاکره ها به عهد نامه ی دوم ارزنة  الروم انجاميد. به موجب اين قرارداد، ايران از ادعاهای 
خود درباره ی بعضی مناطق، از جمله سليمانيه، دست برداشت. در مقابل، دولت عثمانی، حاکميت ايران 
بر خرمشهر و ساحل چپ اروند رود، نيز کشتی رانی در اين رودخانه را، به رسميت شناخت. عالوه بر 
آن، دولت عثمانی متعهد شد که از آزار و اذيت زائران ايرانی عتبات عاليات جلوگيری کند، و تسهيالت 

الزم را برای بازرگانان کشور ما در آن سرزمين، فراهم آورد.

١ــ  عهدنامه اول ارزنة    الروم درسال ١٢٠٢ ش بين نمايندگان ايران و عثمانی به امضاء رسيد. با اين حال به دليل عدم تعيين دقيق 
مرزهای دو کشور، مدتی بعد مذاکرات دوباره آغاز و سرانجام به امضای معاهده ی دوم ارزنة الروم منجر شد. 
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۱ــ مفاد عهدنامه ی گلستان چه بود؟ 
٢ ــ چه عواملی موجب بروز دوره ی دوم جنگ های ايران و روسيه شد؟ 

٣ ــ مفاد عهدنامه ی ترکمانچای چه بود؟ 
٤ ــ براساس کاپيتوالسيون، اتباع دولت روسيه در ايران از چه حقی برخوردار شدند؟ 

٥ ــ هرکدام از دو دولت فرانسه و ايران براساس معاهده ی فين کن اشتاين چه تعهداتی داشتند؟ 
٦ ــ چرا روس ها ايران را به لشکر کشی به سوی هرات تشويق می کردند؟ 

٧ ــ مفاد عهد نامه دوم ارزنة  الروم چه بود؟

گل عهدنامهی مفاد ۱

پرسش های نمونه
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درس دوم

دوران ناصرالدين شاه
دوران ناصرالدين شاه، چهارمين پادشاه قاجار، كه پنجاه سال به طول انجاميد، 
موضوع اين درس است. در اين درس هم چنين با سه شخصيت بزرگ دوران معاصر، 

يعنى ميرزاى شيرازى، امير كبير و سيد جمال الدين اسد آبادى آشنا خواهيد شد. 

چند  با  ناصر الدين شاه  سلطنت  طوالنی  دوران 
موضوع شناخته می شود: 

دوست،  ايران  و  دانشمند  صد راعظم  قتل  ١ ــ 
و  فاسدان  تحريک  به  امير کبير،  ميرزا تقی خان 

بدخواهانی که منافعشان به خطر افتاده بود. 
با  ايرانيان  از  گروهی  تدريجی  آشنايی  ــ   ٢

پيشرفت های اروپاييان. 
به  فرهنگی  و  اقتصادی  امتيازات  واگذاری  ٣ ــ 
بيگانگان؛ نظير امتياز رويتر، امتياز التاری و امتياز خريد 

و فروش تنباکو.

صدارت امير کبير
پس از مرگ محمد شاه، فرزند شانزده ساله اش، ناصرالدين ميرزا، به سلطنت رسيد. او امير کبير 

را به صدارت برگزيد. 
ميرزا تقی خان فراهانی ملقب به امير کبير از شخصيت های استقالل طلب و ميهن دوست تاريخ 
معاصر ايران به شمار می آيد. او در دوران زندگی سياسی خود، چه قبل از صدارت و چه در زمان 

ناصر الدين شاه
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کوتاه صدارت، برای حفظ تماميت ارضی و مبارزه با دخالت بيگانگان، تالش زيادی کرد. در روزگار 
او، سياست داخلی و خارجی ايران به شّدت تحت تأثير دولت های بيگانه، به ويژه روسيه و انگليس 

قرار داشت، و کار امير کبير در اتخاذ سياست 
بر انگيز  تحسين  و  دشوار  بسيار  مستقل، 

بود. 
ايران  تاريخ  بزرگ  مردان  از  امير کبير 
امور  اصالح  به  استوار  اراده ی  با  او  است. 
پرداخت و در مدت سه سال و سه ماه صدارت، 
اقدام های بزرگی انجام داد. که به گوشه ای از 

آن ها اشاره می شود: 
بی معنی،  و  طوالنی  لقب های  لغو  ـ   ١ ـ
مقام  نسبت به  جناب، حتی  کلمه ی  اکتفا به  و 

صدارت.
برقراری  و  رشوه خواری،  منع  ـ   ٢ـ

حقوق ثابت برای مأموران دولت. 
٣ ــ فرستادن شاگردانی به اروپا، برای 

کسب مهارت ها و دانش های جديد. 
استادان  و  معلمان  استخدام  ــ   ٤
خارجی، به ويژه از کشورهايی غيراز انگليس 

و روس. 
٥ ــ ترجمه ی کتاب، نشر روزنامه. 

ـ تأسيس مدرسه ی عالی در تهران و  ٦ ـ
ارائه ی طرح مدرسه ی دارالفنون؛ که پس از 

برکناری او شروع به کار کرد. 
نمايندگان  دخالت  از  جلوگيری  ـ  ٧ ـ

خارجی در امور داخلی ايران. 

ميرزا تقی خان امير کبير

مدرسه ی دارالفنون
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ـ دفع فتنه ی ساالر۱ در خراسان، و فرقه بابّيه.  ٨ ـ
٩ ــ تقويت ارتش ملی کشور. 

ـ تالش در جهت استقالل اقتصادی و توسعه ی صنعتی ايران.  ١٠ـ

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
در  خارجی  دولت های  نمايندگان  دخالت  با  مقابله  از  امير کبير  هدف  شما  نظر  به 

امور داخلی ايران چه بود؟ 

بيش تر بدانيد
اسالمی،  کشورهای  فرهنگی  و  اعتقادی  بنيان های  بين   بردن  از  برای  استعمار  ترفندهای  از  يکی 
به وجود آوردن فرقه های منحرف مانند مسلک بابی در دوره ی محمد شاه و فرقه ی بهايی در دوره ی ناصری، در 
ايران بود. سيد علی محمد باب، رهبر فرقه ی گمراه و منحرف بابيه، که ابتدا ادعا می کرد باب، يعنی واسطه ی 
ميان امام   زمان (عج) و مردم است، در نهايت مدعی پيامبری و آوردن دين جديد شد. او پس از آن که در 
مجلس مناظره نتوانست از ادعاهای واهی خود دفاع کند، توسط علمای شيعه  تکفير گرديد. وی در زمان 
ناصر الدين شاه در قلعه ی چهريق آذربايجان زندانی بود؛ و پس از سرکوب اغتشاش های بابيان در مازندران 
و زنجان، به دستور امير کبير، به اتفاق يکی از همراهانش، در ميدان صاحب الزمان (عج) تبريز اعدام شد.۲ 

واگذاری امتيازات به بيگانگان
به  رسيده    بودند،  اقتصادی  شکوفايی  و  رشد  به  صنعتی  انقالب  اثر  در  که  اروپايی  کشورهای 
روز به روز  استعماری،  دولت های  بنابراين،  داشتند.  نياز  ارزان    قيمت  اوليه  مواد  و  مصرف  بازارهای 
برنفوذ خود در کشورهای ديگر می افزودند. دولت ايران، به ويژه از عهد    ناصر الدين شاه، که با هزينه های 
سرسام آور خوش گذرانی ها و مسافرت های او به اروپا رو به رو بود، با واگذاری امتيازات به دولت های 
استعماری، سعی در تأمين اين مخارج داشت. بنابراين دو دولت استعماری روس و انگليس، ده ها امتياز 

سياسی و اقتصادی و حتی فرهنگی در ايران برای خود کسب کردند. 
١ــ ساالر؛ پسر آصف الدوله، والی خراسان در زمان محمد شاه قاجار بود، که َعَلم شورش و تجزيه طلبی را در آن ايالت برافراشت. 
شورش او تا زمان ناصرالدين شاه ادامه داشت. امير کبير با اعزام سپاهيان زيادی، سرانجام موفق به ختم غائله شد؛ و ساالر و همراهانش به قتل 

رسيدند. (ن.ک. به: بينا، «تاريخ سياسی و ديپلماسی ايران» هم چنين: سپهر، «ناسخ التواريخ»، ص ١٧١ به بعد.)
از  جستارهايی  شهبازی،  بعد؛  به   ٤٥ ٢، ص  بهائی گری، ج  درباره  مدارک  اسناد و  خسروشاهی،  ٤٤٩؛  اميرکبير، ص  آدميت،  ٢ــ 

تاريخ بهائی گری، ص ١٣.
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دولت های  اين  نفوذ  زير  که  افرادی  بی ترديد 
نقشی  امتياز ها  اين  دادن  در  بودند،  استعماری 
ميرزا حسين خان  که  هم چنان  داشتند.  چشمگير 
سپهساالر و ميرزا ملکم خان، عامالن اصلی واگذاری 
استعماری  دولت  به  التاری  امتياز  و  رويتر  امتياز 

انگليس بودند. 
مردم  پناهگاه  که  دين  علمای  ديگر،  سوی  از 
گذاردن  ناکام   در  بودند،  بيگانگان  با  مبارزه  در 
استعمارگران و عامالن آنان در رسيدن به هدف های 

شومشان، تأثير بسيار داشتند.
رويتر،  استعماری  امتياز  سه  به  اين جا  در 

التاری و توتون و تنباکو اشاره می شود: 

امتياز رويتر
ميـرزا حسين خان  تالش  بـا  ش./ ١٨٧٢م.)   ١٢٥٠) ناصر الـدين شاه  زمـان  در  امتياز  ايـن 
سپهساالرصدر اعظم وقت و همکاری ميرزا  ملکم خان به يک يهودی به نام بارون جوليوس دو رويتر 
واگذار شد. به موجب قرارداد رويتر، حق احداث راه  آهن وتراموا و بهره برداری از کليه معادن و منابع 
ايران به جز طال و نقره و سنگ های قيمتی، نيز بهره برداری از جنگل ها و احداث قنات ها و کانال های 
آبياری به مدت هفتاد سال و اداره گمرک ها و حق صدور همه نوع محصوالت انگليسی به ايران، به مدت 
بيست   و  پنج سال به رويتر واگذار شد. در مقابل رويتر تنها مبلغ دويست هزار ليره برای تأمين هزينه های 

سفر ناصرالدين شاه به اروپا به صورت وام پرداخت کرد.۱ 

١ــ بعدًا معلوم شد که ميرزا حسين خان سپهساالر٥٠ هزار ليره، ميرزا ملکم خان ٢٠ هزار ليره، معين الملک ٢٠ هزار ليره و مبالغی 
٢٢ــ٣٤؛  ص  امين الدوله،  سياسی  خاطرات  کرده اند.  دريافت  انگليسی ها  سوی  از  قرارداد  اين  عقد  برای  رشوه  عنوان  به  اقبال الملک  نيز 

اعتماد السلطنه، کتاب خلسه، ص ٨٦؛ بامداد، رجال ايران، ص ٤٠٧ــ٤١١؛ فرهاد معتمد، سپهساالر اعظم، ص ١٧٠.

ميرزاملکم خان
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بيش تر بدانيد
وقتی خبر اعطای اين امتياز منتشر شد، شگفتی و حيرت بسياری را برانگيخت. به طوری که 
لرد کرزن يکی از مأموران امپراتوری انگليس در هند و خاورميانه، درباره ی اين امتياز نوشت: «عجيب ترين 
امتيازی که در طول تاريخ نظير ندارد و به موجب آن، تمام منابع طبيعی کشوری به يک خارجی تسليم 

گشته است».۱

روس ها از منافع سرشاری که اين قرارداد برای رقيب آن ها در پی داشت ناراضی بودند و به آن 
اعتراض کردند و خواستار لغو آن شدند. در داخل کشور نيز مخالفت های شديدی با اين امتياز صورت 
کرد.  مخالفت  رويتر  قرارداد  با  شدت  به  کنی  علی  حاج مال  آيت الله  تهران،  بزرگ  مجتهد  گرفت؛ 
سرانجام ناصرالدين شاه مجبور به لغو امتياز شد. هم چنين ميرزا حسين خان سپهساالر را از صدارت 
برکنار کرد.۲ رويتر که امتياز بزرگی را از دست داده بود به تالش برای جبران اين خسارت پرداخت و 

در نهايت موفق شد امتياز بانک شاهنشاهی را به مدت شصت سال، از شاه بگيرد.  

امتياز التاری
در سال ١٢٦٧ش. ميرزا ملکم خان (معروف به ناظم الدوله) که خود را از روشنفکران مخالف 
استبداد و مدافع قانون می شمرد، ناصرالدين شاه را قانع کرد که امتياز تأسيس قمار خانه (التاری) را، 
بدون ذکر نام صاحب امتياز، به او واگذار کند. در آن امتياز   نامه شرط شده بود که ميرزاملکم خان بدون 
اجازه نهايی شاه آن را به کسی انتقال ندهد. اّما او در ازای دريافت چهل هزار ليره، آن را به يک کمپانی 
انگليسی واگذار کرد. پس از آشکار    شدن امتياز التاری، علمای دينی ايران با اعالم حرام بودن التاری 

به عنوان يک قمار، انگليسی ها را در دست يابی به منافع آن ناکام گذاشتند. 
شاه و دربار نيز وقتی متوجه سوء استفاده ی ملکم خان از اين امتياز شدند، از همان تاريخ او را 
از تصّدی به کليه مقام های مهم دولتی محروم کردند و سهام داران شرکت سرمايه گذاری، ملکم خان را 

به تقلب و کالهبرداری متهم و از وی به مراجع قانونی شکايت کردند. 

١ــ کرزن، ايران و قضيه ی ايران، ص ٦٢١ ــ٦٤٤.
٢ــ اسناد وزارت خارجه، صندوق ١٤؛ يکصد سند تاريخی، گزارش مشير الدوله، ص ٢١٠ــ٢١١.
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بيش تر بدانيد
ميرزاملکم خان در سال ١٢٣٧ ش. به پيروی از لژهای فراماسونری اروپايی، در ايران اقدام به 
تأسيس فراموش خانه (نوع ايرانی فراماسونری) کرد. او با استفاده از موقعيت تدريس در دارالفنون، 
عده ای از دانش  آموزان آن مرکز را به عضويت فراموش خانه در آورد. ملکم خان ايرانيان را فاقد شعور 
می دانست، و با عبارت هايی زننده و توهين آميز از مردم ايران سخن می گفت. او معتقد بود که بايد بدون 

هيچ دخل و تصرفی، در همه چيز از غرب تقليد کرد.۱

نهضت تحريم تنباکو؛ نخستين حرکت مردمی فراگير بر ضد استعمار
يکی از امتيازاتی که در دوره ی قاجار به دولت استعماری انگليس واگذار شد، انحصار خريد و 
فروش توتون و تنباکو۲ در داخل و خارج ايران به مدت پنجاه سال بود، که به يک انگليسی به نام «تالبوت» 
داده شد. از اين رو، اين قرارداد به «قرارداد تالبوت» مشهور شده است؛ و از آن جا که نام شرکت او 

«ِرژی» بود، اين عهد نامه را رژی نيز می نامند. 
سود ساالنه، به تالبوت واگذار  ١   

  ٤ـــــ
ناصرالدين شاه اين امتياز را برابر دريافت ساالنه پانزده هزار ليره و 

کرده بود. در حالی که دولت عثمانی، با وجودی که از محصول توتون و تنباکوی کمتری برخوردار بود، 
اين امتياز را برابر دريافت ساالنه هفتصد هزار ليره، به يک کمپانی خارجی واگذار کرده بود. 

مردم ايران که می ديدند محصول توتون و تنباکوی خود را بايد به بهای کمی به بيگانه بفروشند 
نسبت به  اعتراض  قيام و  بخرند، شروع به  قيمتی گزافی  دوباره آن را به  داخلی،  مصارف  برای  و 
اين قرار داد کردند. اين مخالفت، در شهرهايی مانند، تبريز، شيراز، اصفهان و تهران، به اوج خود 
رسيد. عالمان دين، در شهرهای مختلف رهبری اين نهضت را به دست گرفتند. آيت الّله آقا نجفی 
اصفهانی در اصفهان، آيت الّله سيد علی اکبر فال اسيری در شيراز۳، آيت الّله ميرزا حسن آشتيانی 
١ــ ن.ک. به: الگار، «ملکم خان»، ص ١١٤ــ١٢٠؛ تيموری، «عصر بی خبری»، ص ١٩١؛ مدنی، «تاريخ سياسی معاصر ايران»، 

ج١، ص ٣٨ ــ٣٥؛ کتيرايی، «فراماسونری در ايران»، ص ١٤٧ــ١٤٠.
٢ــ بايد توجه داشت که توتون و تنباکو، از کاالهای مهم بازرگانی آن دوران به حساب می آمد، و نقش زيادی در اقتصاد کشور بازی 

می کرد.
٣ــ در آن زمان، اهميت محصول توتون و تنباکو در فارس بيش از نقاط ديگر ايران بوده است. سيد علی اکبر فال اسيری، در شيراز، پس 
از تجمع مردم در مسجد وکيل، بر باالی منبر رفت و سخنانی آتشين عليه دولت و صاحب امتياز آن بيان کرد. در پايان سخنرانی، شمشيری را از زير 
عبا بيرون آورده و اظهار داشت: «موقع جهاد عمومی است. ای مردم، بکوشيد! من يک شمشير و دو قطره خون دارم. هر بيگانه ای که برای انحصار 

دخانيات به شيراز بيايد، شکمش را با اين شمشير پاره خواهم کرد.» تيموری،  تحريم تنباکو، اّولين مقاومت منفی در ايران، ص ٦٩.
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آيت الّله  و  تهران  در  نوری  فضل الّله  شيخ  و     آيت الّله 
ميرزا جواد آقا مجتهد تبريزی در تبريز، از جمله ی اين 
روحانيون بودند. آنان خطر سلطه ی استعمار انگليس 
را به مردم گوشزد کردند. در اين ميان، شيخ فضل الّله 
مرجع  شيرازی،  ميرزای  نماينده ی  عنوان  به  نوری، 
بزرگ شيعيان، در ايران عمل می کرد و نقش اساسی 
بزرگ  مرجعيت  از  تنباکو  تحريم  فتوای  گرفتن  در 

شيعه داشت.
مخالفت  به  نيز  اسد   آبادی  سيد  جمال الدين 
به  نامه ای  اين باره،  در  او  برخاست،  قرارداد  اين  با 
آيت الّله ميرزای شيرازی که در سامرا بود، نوشت. 

صاحب  و  بزرگ  مجتهد  اين  تاريخی  حکم  سرانجام 
نفوذ صادر شد، و نهضتی بزرگ در سراسر ايران پديد آورد که حتی به درون دربار شاه نيز نفوذ 
کرد.۱ نهضت تحريم تنباکو، نمونه ای از دفاع روحانيت از حقوق مردم در مقابله با استبداد داخلی 
و استعمار خارجی بود، که آثار و پيامدهای مهمی بر تحوالت فرهنگی، اجتماعی و سياسی تاريخ 

معاصر گذاشت.
حکم مذکور چنين بود: 

«بسم الّله الرحمن الرحيم
اليوم، استعمال تنباکو و توتون ِبَایِّ َنحو کان، در حکم محاربه با امام زمان عج الله 

تعالی فرجه است.۲
حررة االحقر، محمد حسن الحسينی.» 

ـ  ١٠٨، ١٣٠ و ١٣٦؛ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج   ١،  ١ــ کرباليی، شيخ حسن، تاريخ دخانيه، ص ٦٢ــ٦٥، ١٠٤ـ
ص ٤٤ــ٤٦.

٢ــ ترجمه ی اين حکم چنين است: امروز استعمال تنباکو و توتون به هر شکلی در حکم دشمنی و ستيز با امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
است.

  آيت الّله ميرزای شيرازی
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بيش تر بدانيد
خودداری زنان دربار از استعمال تنباکو 

اعتمادالسلطنه يکی از شخصيت های مشهور زمان سلطنت ناصر الدين شاه است. يکی از آثار 
اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات اوست. او در روزنامه ی خاطرات نوشته است: 

«طوری مسأله تنباکو  مهم است که حتی اندرون شاه، به هيچ وجه قليان نمی کشند. شنيدم شاه 
به زنان خودش فرموده بود: «چه کسی قليان را حرام کرده؟ بکشيد ...» يکی از خانم ها عرض کرد: 
«همان کسی که ماها را به شما حالل کرده.» شاه فرمود: «من می کشم؛ شما هم بکشيد!» يکی از آنان 

گفت: «تکليف مردم اين نيست که تقليد شما را بکنند.»۱
هم گرايی مسيحيان و يهوديان ايران در حمايت از تحريم تنباکو

بنا به روايت رساله دخانيه، حکم ميرزای شيرازی در همان نيم   روز اول تا صد هزار نسخه رسيد 
و مايه ی شگفتی ايرانيان و اعجاب خارجيان شد. حتی بانوان و نوکران ناصر الدين  شاه از کشيدن توتون 
و تنباکو امتناع کردند، به طوری که هيچ کس را يارای آن نبود که در خيابان به معامله يا مصرف تنباکو 

مشغول شود. تا جايی که مسيحيان و يهوديان هم تحريم شرعی را رعايت می کردند.۲

ـ   ١٢٧٥ ش.)  سيد جمال الدين اسد آبادی (١٢١٧ـ
محمد بن سيد   صفدر، معروف به «سيد جمال» 
رهبران  از  و  انقالبی،  بزرگ  سخنور  و  انديشمند 
ضد  استعماری ملت های مسلمان در عهد قاجار بود. 
وی در سال ١٢١٧ ش. در اسد آباد همدان به دنيا آمد. 
هرچند سيد جمال ايرانی و شيعه است، ولی درباره ی 
دارند.  ديگر  عقيده ای  برخی  او،  مذهب  و  ملّيت 
سيد جمال الدين اسد آبادی، از آن جا که از بنيانگذاران 
و  ايرانی  ملّيت  عمدًا  بود،  اسالمی  ملت های  وحدت 

مذهب تشيع خـود را مخفی نگاه می داشت. 
فلسفه،  از  و  داشت؛  نيرومند  حافظه ای  سيد جمال 

١ــ اعتمادالسلطنه، «روزنامه ی خاطرات اعتماد السلطنه»، ص ٨٩٣.
٢ــ هيدجی، رساله دخانيه،ص ٥٢ــ٥٣.

برگی از تاريخ
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نجوم، علوم دينی و دانش های زمان خود بهره های فراوان برد. او مسافرت های زيادی به شرق و غرب 
عالم کرد؛ و در سراسر عمر، با استبداد و استعمار در مبارزه بود. درپاريس مجله ی «العروة الوثقی» را 
انتشار داد و در آن، به سياست انگلستان در شرق حمله کرد. و به همين دليل با فشار انگليسی ها، دولت 

فرانسه که مّدعی دفاع از آزادی عقيده و مطبوعات آزاد بود مجله  او را توقيف کرد! 
در قاهره، استانبول، هند و افغانستان، با سخنرانی های آتشين خود، افکار آزادی خواهی را 

در بين مردم مسلمان پراکنده ساخت. 
تأثير سخنان او موجب ترور ناصر الدين شاه، پادشاه خودکامه ی قاجار، توسط ميرزا  رضا کرمانی 

شد. 
سيد جمال  در لندن روزنامه ی «ضياء الخائفين» را به زبان های عربی و انگليسی منتشر کرد. اما 

از سوی دولتمردان انگليسی مورد تعقيب قرار گرفت، تا آن که مجبور به ترک خاک اروپا شد. 
او عاقبت در سال ١٢٧٥ ش. به طورمشکوکی فوت کرد. 

صدور اين حکم سبب شد که شاه ناچار به تسليم گردد؛ و ابتدا امتياز داخلی دخانيات و سپس 
امتياز خارجی آن، لغو شد. ميرزای شيرازی، تا زمانی که به وسيله شيخ   فضل الّله نوری از لغو قرارداد 

تنباکو مطمئن نشد، تحريم تنباکو را لغو نکرد.۱
اين پيروزی بزرگ به رهبری روحانيون، سبب شد که ضربه ای سخت به استعمارگران و عامالن 
داخلی آنان وارد آيد؛ و مردم باور کنند که توانايی ايستادگی در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی 
مشروطه  نهضت  طليعه ی  و  ايرانيان  بيداری  سرآغاز  را  قيام  اين  تاريخ نويسان،  از  بسياری  دارند.  را 

دانسته اند.۲
نهضت تحريم تنباکو، در شرايطی باور نکردنی به بار نشست. آن زمان، اوج اقتدار امپراتوری 
انگليس بود؛ گستردگی اين امپراتوری به اندازه ای بود که ملکه ی انگلستان ادعا می کرد که در قلمرو 
کشورش، آفتاب هرگز غروب نمی کند. در واقع در اين نهضت، مردم ايران توانستند برای نخستين 
بار، در برابر مقتدرترين دولت عالم، در آن زمان، ايستادگی کنند، و آن را وادار به پذيرش 

خواسته های خود کنند.۳

١ــ حسين زاده، «شيخ فضل الّله نوری در ظلمت مشروطه»، ص ٢٣٩.
٢ــ ناظم االسالم کرمانی، کتاب خود، «تاريخ بيداری ايرانيان»، را با شرح اين واقعه آغاز کرده است.

٣ــ درباره ی نهضت تحريم تنباکو، نسخه ای خطی با عنوان: «رساله ی دخانيه و اجازه ی کمپانی و تلگرافات» از شيخ حسن کرباليی 
برجا مانده است. هم چنين رساله ديگری به همين نام، تأليف حکيم حاج محمد علی هيدجی به کوشش علی اکبر واليتی در اين  باره منتشر شده 

است.
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۱ــ امير کبير در دوره ی صدارت خود چه اصالحات و اقداماتی انجام داد؟
ـ چرا کشورهای اروپايی در ديگر کشور ها نفوذ می کردند؟  ٢ ـ

٣ ــ براساس قراردادی که با رويتر بسته شد، چه امتيازاتی به اين شخص داده شد؟ 
٤ ــ در داخل و خارج از ايران چه مخالفت هايی عليه امتياز رويتر ايجاد شد؟ 

٥ ــ امتياز توتون و تنباکو با چه شرايطی به تالبوت واگذار شد؟ آن را با امتيازی که دولت عثمانی 
به يک شرکت خارجی واگذار کرده بود، مقايسه کنيد. 

دنبال  به  نتيجه ای  چه  فتوا  اين  و  کرد  صادر  را  تنباکو  و  توتون  تحريم  فتوای  کسی  چه  ٦ ــ 
داشت؟ 

۱ــ مطلبی درباره ی نقش درباريان و عوامل بيگانه نقش اصلی در بدبينی ناصر الدين شاه نسبت 
به امير کبير تهيه کنيد. 

در  اصالحات  انجام  از  جلوگيری  در  آن  تأثير  ناصر الدين شاه و  مورد «خودکامه بودن»  در  ٢ ــ 
ايران، مطلبی تهيه کنيد. 

٣ ــ در مورد يکی از مدارسی که در زمان ناصر الدين شاه به شيوه ی جديد ايجاد شد، مطلبی 
تهيه کنيد.

نقش دربارهی مطل ۱

انديشه و جست  و جو

هی دو د ک ام ۱

پرسش های نمونه
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درس سوم 

زمينه های نهضت مشروطه
مقام معظم رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى:

«بايد به مشروطه افتخار بكنيم و مشروطه را جزو نقاط عطف تاريخ ايران بدانيم. 
خواسته ى علما در مشروطه، عدالت خواهى بود. تحصن ها، فداكارى ها، ايستادگى ها و 
مقابله هايى كه با دستگاه استبداد صورت گرفت، فقط يك درخواست اخالقى محض 

نبود. عدالتى كه آن ها مى خواستند، عدالت در زمينه ى مسائل حكومتى بود…»1

نهضت مشروطه يکی از حوادث بزرگ تاريخ معاصر ايران است، که تأثير عميق و پايداری در 
تحوالت فکری و سياسی جامعه ی ما گذاشته است. 

آن ها  تشريح  به  که  تأمل اند  قابل  چند  عواملی  نهضت،  اين  پيدايش  ريشه های  بررسی  در 
می پردازيم.

ـ   از دست رفتن سرزمين هايى از چهار سوی ايران   ١
يکى از داليل نارضايتى مردم از حکومت قاجار، از دست رفتن سرزمين هايى بود که به وسيله ى 

دولت هاى استعمارگر روس و انگليس از ايران جدا شده بودند. 
شمال    غربى و  بودند از: کل قفقاز در  عبارت  ايران جدا شد  قسمت هايی که توسط روسيه از 
منطقه ی ماوراء النهر در شمال شرقی (شامل کشورهای قزاقستان، تاجيکستان و ترکمنستان کنونی) به 

اين ترتيب، در شرق و غرب درياى خزر، مناطق و ايالت هاى وسيع و زرخيزى از ايران جدا شدند. 
سرزمين هايی که توسط انگلستان از ايران جدا شد عبارت بودند از: ايالت هاى هرات و قندهار؛ 

و بخش بزرگی از بلوچستان.۲ 
www.Khamenei.ir ــ١

٢ــ  محيط مافی، مقدمات مشروطيت، ص ٢٩؛ مجتهد زاده، نگاهی به چگونگی شکل گيری مرزهای خاوری ايران، ص ٢٤ ــ٢٣.
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٢ـ غلبه ی استعمار بر مملکت
کشور های استعمارگر اروپايی از قرن شانزدهم ميالدی شروع  به اشغال سرزمين هايی در آسيا، 
آفريقا، و قاره آمريکا کردند و تا اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم کشورهای متعددی را زير سلطه 
خود درآوردند. ايران نيز به داليل موقعيت ويژه ی جغرافيايی و برخورداری از منابع سرشار مواد اوليه، 

مورد توجه کشورهای استعمارگر قرار گرفت.
ضعف حکومت قاجار و طمع ورزى و فساد مالى درباريان،  زمينه ی سلطه ی بيگانگان بر مملکت را 

فراهم کرده بود. بارزترين نتيجه ى اين وضعيت، امتيازهاى متعددى بود که به خارجيان داده مى شد. 
عالوه بر آن قرض هايی که شاهان قاجار از کشورهای بيگانه می گرفتند موجب سلطه ی بيش تر 
استعمارگران بر مملکت شد. عالقه ى شاهان قاجار به مسافرت به اروپا، انگيزه و ميزان دريافت وام از 
بيگانگان را افزايش داد. ناصرالدين شاه و م ظفرالدين شاه قرض هايی از روس و انگليس دريافت کردند 

و به جاى اين که اين پول را هزينه ى کارهاى اساسى کنند آن را، خرج سفرهاى خود به اروپا کردند. 

موجب  به  كه  مناطقى 
از  گلستان  عهدنامه ى 

ايران جدا شد. 

موجب  به  كه  مناطقى 
تركمانچاى  عهد نامه ى 

از ايران جدا شد. 

موجب  به  كه  مناطقى 
از  آخال  عهدنامه ى 

ايران جدا شد. 

نفوذ  تحت  مناطق 
ى  دوره  در  ايران 

فتحعلى شاه  

براساس  كه  مناطقى 
از  پاريس  عهدنامه ى 

ايران جدا شد. 

موجب  به  كه  مناطقى 
گلداسميت  قرارداد 

از ايران جدا شد. 

پيشروى  مسيرهاى 
روس ها 

درياچه آرال رود سيحون

بخارا
رود جيحون 

عشق آباد سمرقند
 مرو 

هرات 
كابل

قندهار
رود هيرمند

 بلوچستانرود سند

درياى عمان

خليج فارسبندر عباس

بوشهر
شيراز  

عربستان

اصفهان

 تهران 
تبريز

   رود ارس
باكو

 تفليس

 ايران در دوره ى قاجاريه 

قشم
تنب بزرگ و کوچک
کيش

ابوموسی

خارک
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دادن امتيازات، گرفتن وام و  اعمال حق کاپيتوالسيون که از عهدنامه ى ترکمانچاى برقرار 
شد و هم چنين دخالت های دولت هاى بيگانه در امور داخلی ايران احساسات ملى را جريحه دار 

کرده بود. 

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
داشته  ما  مملکت  به  استعمارگران  توجه  در  نقشی  چه  ايران  جغرافيايی  موقعيت 

است؟ 

٣ـ استبداد دستگاه حاکم
حکومت قاجار بر بنياد استبداد متکى بود و قدرت در دست شاه و اراده ى او متمرکز بود. مردم 
ايران هيچ گونه تضمين براى حفظ جان و مال و ناموس خود در مقابل دستگاه استبدادى نداشتند.۱  شاه و 
بستگانش هر کارى که مايل بودند، انجام مى دادند و هر باليى که مى خواستند، بر سر مردم مى آوردند. 

در ايالت (استان) ها وضع بدتر از مرکز حکومت بود. حاکمان ايالت ها از ميان شاهزادگان انتخاب 
مى شدند و درمنطقه ى خود مانند يک شاه عمل مى کردند. روش انتصاب حاکمان ايالت ها به اين طريق 
بود که اين ايالت ها در ازاى دريافت ماليات هاى سنگين ثابت ساليانه، به طور کامل در اختيار شاهزادگان 
قرار مى گرفتند. اين نوع واگذاری شبيه به فروش ايالت ها بود؛ بدين گونه فشار مالياتى کمرشکنى بر مردم 

تحميل مى شد. به اين دليل مردم از حکومت قاجار ناراضی بودند.

ـ   مخالفت های مردم و علما با استبداد و استعمار ٤
توجه مردم مسلمان ايران به آموزه هاى دين اسالم نظير امر به معروف و نهى از منکر، عدالت خواهى 
و لزوم دفع ظلم که در آيات قرآن کريم و سيره ى معصومين به آن پرداخته شده است، موجب می شد نسبت 
به اين آموزه ها احساس تکليف کنند. از سوى ديگر گسترش فعاليت علماى دينى در دوره ى سلطنت 

١ــ  يک روز در بازگشت ناصرالدين شاه از زيارت حضرت عبدالعظيم (ع)، سربازهايى که پرداخت حقوقشان ماه ها عقب افتاده بود، 
مى خواستند عريضه اى به شاه تقديم کنند اما از طرف همراهان او، با ضرب و شتم پس رانده شدند. آن ها نيز از شدت ناراحتى چند تکه سنگ 
به سوى نوکرهاى شاه پرتاب کردند. يکى از اين سنگ ها به کالسکه ى شاه خورد و اسب ها رميدند. به دستور ناصرالدين شاه، سربازان شاکى 
را که ده نفر بودند، با دستان بسته به شهر آوردند و همگى آن ها را در حضور او، با طناب خفه کردند. (ن.ک.: شيخ االسالمى، افزايش نفوذ 

روس و انگليس در ايران، ص ۱۵.) 
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ناصرالدين شاه، موجب برقرارى ارتباط منظم ميان مردم و روحانيون گرديد و در نتيجه زمينه ى پيدايش 
حرکتى فکرى به رهبرى عالمان دينى فراهم شد. گسترش اين حرکت فکرى موجب افزايش آگاهى مردم 
در زمينه ى مسائل اعتقادى و دينى شد و باورهاى مذهبى و فرهنگى جامعه را در مقابل آيين هاى ساختگى 
و دسيسه هاى بيگانگان تقويت کرد. اولين ثمره ى اين فعاليت ها، پيروزى در نهضت تنباکو بود که عالوه 
بر لغو قرارداد توتون و تنباکو، قدرت و رهبرى روحانيون شيعه را در صحنه ى سياسى کشور آشکار 
کرد و آسيب پذيرى استبداد داخلى و استعمار خارجى را در برابر اراده ى ملت نشان داد. اين جريان 
فکرى و اعتراض آميز از دوره ى ناصرالدين شاه به دوره ى سلطنت مظفرالدين شاه منتقل شد و به تدريج 
به نهضتى عظيم به رهبرى روحانيون تبديل گرديد که آيت الله سيد  محمد طباطبايى، آيت الله سيد  عبدالله 
بهبهانى و آيت الله شيخ فضل الله نورى در داخل ايران و مراجعى همچون آيت الله محمد کاظم خراسانى، 
آيت الله شيخ عبدالله مازندرانى و آيت الله حاج ميرزا حسين فرزند ميرزا  خليل تهرانی در نجف اشرف 
آن را رهبرى مى کردند. اساس اين نهضت بر مبارزه با استعمار خارجى و استبداد داخلى و تالش براى 
برقرارى عدالت در مملکت قرار داشت، تا با ايجاد عدالت خانه و «دارالشورا» قدرت و اختيارات پادشاه 

و حکام را محدود و با اجرای قوانين اسالمى از لجام گسيختگى آن ها جلوگيرى کند.

ـ   ورود انديشه های جديد  ٥
عصرى که در آن، شاهان سلسله ى قاجار با خودکامگى بر مردم حکومت مى کردند، دوران تحول هاى 
فکرى و آزادى خواهى در قسمت هايی از جهان بود، و در تعدادی از کشورها، حکومت «مشروطه» برقرار 
شده بود. از سال ۱۲۳۸ تا سال ۱۲۹۰ ش. کشورهاى انگليس، ايتاليا، دانمارک، اتريش، مجارستان، 
آلمان، فرانسه، ژاپن، روسيه، چين و مصر به حکومت مشروطه و يا جمهوری دست يافتند.۱  ايرانيان نيز 

به طور مستقيم و يا غيرمستقيم، تحت تأثير اين نهضت ها و رويدادهاى فراگير قرار داشتند. 
اعزام  نظير  مختلف  شکل هاى  به  ايران،  به  مشروطه خواهی  تفکر  ورود  زمينه هاى 
دانشجو به خارج، سفرهاى درباريان و سياستمداران به خارج، و مهاجرت برخى از ايرانيان 

به کشورهاى مختلف فراهم شد. 
و  جهان گردان  دانشجويان،  مهاجران،  مأموريت هاى  و  مسافرت ها  معاشرت ها،  دستاورد 
ديپلمات هاى ايرانى که با کشورهاى پيشرفته در تماس بودند، از راه انتشار روزنامه ها و چاپ کتاب ها، 

و در خالل نامه ها و سخنان آنان، به جامعه منتقل مى شد.
١ــ  حائری، تشيع و مشروطيت، ص١.



٤١

ـ  روزنامه ها : يکى از عامل هايى که در دوره ى قاجار سبب ايجاد تحولى بزرگ در مردم  الف 
شد، انتشار روزنامه ها بود. در آن زمان روزنامه هاى فارسى زبان دو دسته بودند: داخلى و خارجى. 
مى شدند.«کاغذ  تقسيم  و «غيردولتى»  روزنامه هاى «دولتى»  دسته ى  دو  به  خود  داخلى  روزنامه هاى 
اخبار»، «وقايع اتفاقيه»، «شرف» و «شرافت» از جمله روزنامه هاى دولتى بودند. «کاغذ اخبار» اولين 
روزنامه ى ايران بود که توسط ميرزا صالح شيرازى انتشار يافت. «تربيت» و« ادب» از معروف ترين 
روزنامه هاى غيردولتى چاپ ايران بودند. «عروة الوثقى»، «اختر»، «قانون»، «حبل المتين»، «حکمت» 
ايران  وارد  و  چاپ  کشور  از  خارج  در  که  بودند  زبان  فارسی  روزنامه های  مشهورترين  از  و «ثريا» 

مى شدند.۱  

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
چرا برخی روزنامه های فارسی زبان در خارج از کشور چاپ می شد؟

ب ـ آثار روشنفکران
۱ــ سفرنامه ها: اولين نشانه هاى انديشه هاى نوين، در سفرنامه هاى عهد قاجار مشاهده مى شود. 
ـ از معروف ترين اين آثار است.  ـ از اولين دانشجويان اعزامى به خارجـ  سفرنامه ى ميرزاصالح شيرازىـ 
حکومت  نظام  به ويژه  غربى،  نوين  انديشه هاى  از  روشنى  به  خود  سفرنامه ی  در  شيرازی  صالح  ميرزا 
حاج زين العابدين  اثر  بيگ»  ابراهيم  «سياحت نامه ى  است.  کرده  تمجيد  و  تعريف  انگليس،  مشروطه ى 
مراغه اى، يکى ديگر از اين آثار است. در اين سفرنامه، اوضاع نابه سامان کشور به زبان ساده بيان گرديده 

و در مقابل، از ويژگى هاى مثبت تمدن غرب سخن گفته است. 
مستشارالدوله،  ميرزايوسف خان  ميرزاملکم خان،  نوشته هاى  ديگر:  آثار  و  کتاب ها  ۲ــ 
عبدالرحيم خان طالبوف و ميرزا فتحعلى آخوند زاده معروف ترين آثارى هستندکه در پيدايش مشروطه خواهى 
مؤثر بودند. پذيرش انديشه هاى غربى و شيفتگى و خودباختگى بى چون   و چرا در برابر فرهنگ بيگانه، از 
ويژگى هاى بارز افکار اين افراد بود. آنان نهضت مشروطه طلبى مردم ايران را که بر مبناى عدالت   خواهى 

و نفى استبداد و استعمار بود، با عقايد برخاسته از انديشه هاى وارداتى و غربى خود درآميختند. 
ـ  ٩٨؛ ذاکر حسين،  مطبوعات سياسی ايران در عصر مشروطيت،  ١ــ  ن. ک: موالنا، سير ارتباطات اجتماعی در ايران، ص ٩٤ ـ

ص   ٤٠ــ٤٤؛ صدر  هاشمی، تاريخ جرايد و مجالت ايران، ج   ١، ص ٦٣.



٤٢

۱ــ چه عواملى زمينه هاى نهضت مشروطه را فراهم کرد؟ 
مشروطه خواهى  پيدايش  در  نقشى  چه  دينى  عالمان  فعاليت  و  اسالم  سياسى  انديشه ى  ۲ــ 

داشت؟ 
۳ــ نهضت تحت رهبری روحانيون در دوره ی ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه بر چه پايه هايی 

استوار بود و چه اهدافی را دنبال می کرد؟  
٤ ــ در دوره ى قاجار انديشه هاى سياسى جديد از چه طريقى به ايران راه يافت؟ 

٥ ــ در آثار روشنفکران ايرانى دوره ى قاجار، به چه مسائلى توجه شده است؟ 

۱ــ سفرنامه ى يکى از ايرانيانى را که در زمان ناصرالدين شاه به اروپا سفر کرده، تهيه کنيد و 
بخش هايى از آن را در کالس بخوانيد. 

۲ــ در مورد يکى از روزنامه هاى زمان ناصرالدين شاه، مطلبى تهيه کنيد.

ا از ک نامهى ف ۱

انديشه و جست  و جو

نهه زم امل ع چه ۱

پرسش های نمونه



٤٣

درس چهارم

آغاز حرکت مردم عليه استبداد
و پيروزی نهضت مشروطه

مشروطه  نهضت  پيروزى  به  كه  روىدادهايى  و  حوادث  سير  با  درس  اين  در 
انجاميد، آشنا مى شويد و به ماهيت آن بيش تر پى مى بريد.

مظفرالدين شاه
در اواخر دوره ى سلطنت ناصرالدين شاه، مردم، رفته رفته اعتراض خود نسبت به حکومت قاجار 
را آشکار کردند. ترور ناصرالدين شاه، آخرين نمونه ى اين نارضايتى عمومى بود. او پادشاهى خودکامه 
بود که در طى حکمرانى پنجاه ساله اش، با شيوه هاى استبدادى، از ابراز علنى انتقادهاى مردم جلوگيرى 
مى کرد. جانشين او، مظفرالدين شاه، فردى سست عنصر، بى اراده و بيمار بود و توانايى سروسامان دادن 
به امور کشور را نداشت. اما در عين حال، رئوف و مهربان بود. مظفرالدين شاه، عين الدوله را که فردی 

مستبد بود، به عنوان صدراعظم انتخاب کرد و اداره ى مملکت را به او سپرد.۱ 
مظفرالدين شاه نيز مانند پدرش، سه بار به اروپا سفر کرد. پيامد اين سفرها، هزينه هايى سنگين 

بود که دولت با گرفتن وام از بيگانگان، آن را تأمين مى کرد.۲ 
هم زمان، در روزنامه ها ماجراهايى از اين سفرها درج مى شد و خشم عمومى را برمى انگيخت.۳ 
خشونت هاى عين الدوله و حاکمان ايالت ها، همراه با فقر عمومى و رکود شديد اقتصادى نيز، بر اين 

نارضايتى ها مى افزود و کشور را در آستانه ى يک شورش سراسرى قرار مى داد. 
ـ   ۱۸۷؛ يادداشت های ملک المورخين، ص ۵۱  ــ۵۶. ١ــ تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس، ص ۱۷۴ـ

ـ  ۴۲۹؛  ۴۷۸ـ ص  السلطنه،  احتشام  خاطرات  ـ  ۲۲۹؛  ۲۱۷ـ و   ۸۹ ص  شاه)،  الدين  مظفر  اّول  (سفر  فرنگستان  سفرنامه  ن.ک:  ٢ــ 
ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج١، ص ۱۲۸ به بعد؛ خاطرات سياسی ميرزا علی خان امين الدوله، ص ۲۶۳؛ تاريخ روابط سياسی 

ـ  ۱۷۵؛ نهضت مشروطه ايران بر پايه اسناد وزارت امور خارجه، ص ۵۶. ايران و انگليس، ص ۱۶۰ـ
٣ــ ن.ک اعتمادالسلطنه، «يادداشت هاى روزانه ى»، ص ۱۰۳؛ خاتمى، زمينه هاى خيزش مشروطه، ص ۲۸؛ «مقدمات مشروطيت»، 

ص۸۲      ــ۸۳. 



٤٤

محرم سال ۱۳۲۳ ق /فروردين ۱۲۸۴ ش. مناسب ترين فرصت را براى اعتراض هاى مردمى فراهم 
کرد. روحانيون با استفاده از حضور مردم در مراسم عزادارى حضرت اباعبداللّه الحسين عليه السالم، ضمن 
تکيه بر جنبه ى ستم ستيزى قيام آن حضرت، پيام عدالت خواهى را بين مردم تبليغ مى کردند. از اين تاريخ تا 
۱۴ جمادى الثانى ۱۳۲۴ ق / ۱۴مرداد ۱۲۸۵ ش. سلسله حوادثى رخ داد که سرانجام به پيروزى نهضت 

مشروطه  انجاميد.۱ در ادامه با مهم ترين حوادثی که منجر به پيروزی اين نهضت شد، آشنا می شويد.
 

١ـ ماجرای نوز بلژيکى
يکی از حوادث شتاب دهنده ی جنبش مشروطيت ماجرای نوز بلژيکی بود. اين واقعه واکنشی در 

برابر توهين به مقدسات مردم مسلمان ايران به شمار می رود، که آغازگر يک جنبش عمومی شد. 
اروپاييانى که در تهران بودند، در مراسم سال نو محفلى مى آراستند و در آن، با پوشيدن لباس هاى 
مختلف و زدن صورتک (ماسک) بر چهره، جشن بال ماسکه برپا مى کردند. در مراسم سال ۱۲۸۳ش. 
موسيو نوز بلژيکى، که طبق قرارداد گمرکى ايران و روسيه (۱۲۸۰ش.) کارگزار روس ها در امور گمرک 
روحانيان و در حالى که قليان به دست داشت، عکس گرفت. اين عکس در محرم   ايران بود، با لباس 
۱۳۲۳ق / ۱۲۸۳ش. در ميان مردم عزادار پخش و موجب اعتراض مردم شد؛ زيرا بلژيکى ها که از سال 
۱۳۱۵ق / ۱۲۷۶ش. اداره ى گمرک هاى ايران را به دست گرفته بودند، با بدرفتاری افکار عمومى را بر 

ضد خود تحريک کرده بودند.
رهبرى اين حرکت را آيت الله سيدعبدالله بهبهانى به عهده داشت. در    واقع اين اولين جرقه ى 
نهضت مشروطه بود. پس از آن، طرفداران نهضت تالش کردند حرکتى را که سيدعبدالله بهبهانى آغاز 
کرده بود، بدون نتيجه رها نشود. به اعتقاد آنان، اين گام اگر با موفقيت به پيش مى رفت، قدم هاى مهم تر 
پشت سر آن برداشته مى شد.۲ بنابراين، آيت الله سيدعبدالله بهبهانى با آيت الله سيد محمد طباطبايى متحد 

شد. اين اتحاد، تا پايان حرکت مذکور، ادامه يافت.۳
همکارى اين دو سيد روحانى، مردم ستم ديده و آزادى خواهى را که از مدت ها قبل در «انجمن هاى 
مخفى» تشکل هاى کوچکى فراهم آورده بودند، اميدوار ساخت، تا از گوشه و کنار سر برآورند و آماده ى 

١ــ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج ١، ص ۲۱۷ــ۲۳۷.
٢ــ ن. ک: اعظام قدسی، خاطرات من، ج ١، ص ۱۲۷ــ ۱۲۸؛ صفايی، رهبران مشروطه، ج ١، ص ۱۷۸؛ مدنى، تاريخ تحوالت 

سياسى و روابط خارجى ايران، ص ۹۷.
٣ــ رضوانى، انقالب مشروطيت، ص ۷٦ــ۷٧.



٤٥

قيام شوند. در ادامه ى اين جريان و همزمان با سفر سوم مظفرالدين شاه به اروپا، عده اى از بازرگانان در 
حرم حضرت عبدالعظيم (ع) تحصن کردند.۱

٢ـ نارضايتی مردم ايالت ها
اين  معروف ترين  بود.  مردم  نارضايتى  بودن  فراگير  نشان گر  که  داد  رخ  حادثه هايى  نيز  ايالت ها  در 
حوادث ماجراى شالق خوردن سه تن از علماى کرمان بود که براى مقابله با فرقه ى «شيخيه» در اين شهر 

قيام کرده بودند. اين سه، پس از آن که به فلک بسته شدند، از شهر اخراج گرديدند.
در ماه رمضان سال ١٣٢٣ ق، به ويژه ايام عزادارى اميرالمؤمنين (ع)، محور اصلى سخنرانى 
توهين به اين عالمان بود که براى حفظ تشيع در برابر فرقه هاى ساختگى به پا  واعظان تهران، موضوعِ 

خاسته بودند.۲
١ــ آبراهاميان نوشته است: نخستين اعتراض به صورت يک راهپيمايى آرام در جريان مراسم عزادارى ماه محرم بود. حدود دويست 
تن از مغازه داران و وام دهندگان، خواستار عزل موسيو نوز بلژيکى و بازپرداخت وام هايى که دولت از آن ها گرفته بود، شدند. (ايران بين دو 

انقالب، ص ۱۰۴.)
ايران،  مشروطيت  انقالب  تاريخ  ملک زاده،  ۳۲۴؛  ۳۰۹ــ  ص   ،١ ج  ايرانيان،  بيداری  تاريخ  کرمانی،  ناظم االسالم  ن.ک:  ٢ــ 

ص  ۸٠    ــ۸٦.

آيت الله بهبهانیآيت الله طباطبايی



٤٦

در ديگر ايالت ها و شهرها نيز شرايط نامساعد بود؛  شعاع السلطنه، حاکم فارس، با ستمگرى هاى 
خود، موجب نارضايتی مردم شده بود. مردم خراسان از ستمگرى هاى آصف الدوله به جان آمده بودند. 
خودسرى  به  آشکارا  بود،  آورده  به دست  را  قم  ــ  تهران  مسافران  جابه جايى  امتياز  که  فردى  قم،  در 
پاکدامن، عالمان قم  گاريچى» شهرت داشت، با بى احترامى به يک زن  مى پرداخت. او که به «عسکر 
را به واکنش واداشت، اّما دولت به سادگى از کنار اين حوادث گذشت. درنتيجه، دامنه ى اعتراض ها 

بيش تر گسترش يافت.۱

٣ـ ماجرای بانک استقراضى روس
با وجود مخالفت عمومى، روس ها در محل يک قبرستان متروک، ساختمان بانک استقراضى 
روس را بنا نهادند. آيت الله سيدمحمد طباطبايى به شدت با اين کار مخالفت کرد. مردم نيز از اين اقدام 
روس ها، ناخشنود بودند. بنابراين، يک اعتراض عمومى شکل گرفت، اما روس ها، با بى اعتنايى، به کار 

خود ادامه دادند. تا اين که موضوع به اطالع مراجع تقليد نجف رسيد.
آيت الله سيدمحمد طباطبايى و سيدعبدالله بهبهانى و روحانى ديگرى به نام ميرزا مصطفى آشتيانى۲، 

به همراه مردم تهران در يک شورش عمومى، ساختمان مذکور را با خاک يکسان کردند.۳ 

٤ـ فلک شدن بازرگانان
وارد  روسيه  از  قند  و  کبريت  نفت،  مانند  مردم  نياز  مورد  کاالهای  از  برخی  قاجاريه  دوران  در 

می شد. در اثر جنگ روس و ژاپن نرخ قند افزايش يافت.۴
در اواخر ماه رمضان ۱۳۲۳ق/ ۱۲۸۴ ش. گران شدن قند، شعله هاى اعتراض را برافروخت. 
حاکم  عالء الدوله،  او،  اشاره ى  به  بگيرد.  چشم  زهر  مردم،  از  تا  کرد  بهانه  را  موضوع  اين  عين الدوله 
تهران، بازرگانانى را که در ماجراى نوز بلژيکى به حرم حضرت عبدالعظيم پناهنده شده بودند، احضار 
کرد و برخى از آنان، از جمله حاج سيدهاشم، تاجر خوش نام قند، را به فلک بست. به همين سبب، شهر 
به هم ريخت؛ بازارها بسته شد و مردم در «مسجد شاه» گرد آمدند. در پى اين تجمع، مردم نيرو گرفتند و 

١ــ اعظام قدسی، خاطرات من، ج ١، ص ۱۲۸ــ۱۳۲.
٢ــ او پسر کوچک ميرزا حسن آشتيانى معروف بود که در نهضت تنباکو نقشى فعال داشت.

٣ــ جهت اطالع بيش تر ن. ک: ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج ١، ص ۳۲۵ــ ۳۲۸؛ اعظام قدسی، خاطرات من، 
ج ١، ص ۱۲۴ــ۱۳٠.

٤ــ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج١، ص ۳۳۳؛ نهضت مشروطه بر پايه ی اسناد وزارت امور خارجه، ص ۱۲۹.
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کشمکش بين طرفداران استبداد و عدالت خواهان، 
شدت گرفت. دولت به وحشت افتاد و با پا در ميانى 
موقت،  به طور  جمعه،  امام  ابوالقاسم  ميرزا  حاج 
داماد  ابوالقاسم،  ميرزا  حاج  يافت.  فيصله  قضيه 
امامت  به  شاه  جانب  از  او  بود.  ناصرالدين شاه 
جمعه ى تهران منصوب شده بود و از وى و دربار، 

پشتيبانى مى کرد.
مجلسى  شاه،  مسجد  در  روز،  آن  فرداى 
جمعه  امام  توطئه ى  با  تجمع،  اين  شد.  برپا  بزرگ 
استبدادى  نظام  پشتيبان  که  او  عوامل  و  دربارى 
چوب  با  مأموران،  و  شد  کشيده  تشنج  به  بودند، 
حادثه،  اين  درپى  افتادند.  مردم  جان  به  چماق  و 
برپا شد. به  منزل هاى علما  بزرگى در  اجتماع هاى 
پيشنهاد آيت الله سيدمحمد طباطبايى، روحانيون و 

مردم، با حالت اعتراض تهران را ترک و در حرم حضرت عبدالعظيم تحصن کردند.۱

٥  ـ مهاجرت صغرٰی
مهاجرت  به  عبدالعظيم  حضرت  صحن  در  تحصن  و  ری  شهر  به  مردم  و  روحانيون  مهاجرت   

صغرٰی مشهور است.
اين مهاجرت، اولين مرحله ى اتحاد نيروهاى ضد استبداد بود. هر روز بر عده ى اين مهاجران 
نتيجه  شد،  متوسل  که  شيوه  هر  به  مهاجران،  و  علما  بازگرداندن  براى  عين الدوله  مى شد.  افزوده 
بودند،  مظفرالدين شاه  به  صحيح  خبرهاى  رسيدن  از  مانع  فاسد،  درباريان  که  آن جا  از  نگرفت۲. 
مهاجران مجبور شدند سفير عثمانى را واسطه قرار دهند و توسط او، خواسته هاى خود را به گوش 

شاه برسانند.

١ــ اعظام قدسی، خاطرات من، ج ١، ص ۱۳۴؛ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان ج ١، ص ٣٣١؛ محيط مافی، مقدمات 
مشروطيت. ص ٨٦.

۲ــ کسروی، تاريخ مشروطه ى ايران، ص ۶۶.

عبدالمجيد ميرزای عين الدوله



٤٨

مهم ترين آن خواسته ها به شرح ذيل بود:
ــ ايجاد عدالت خانه در همه ى شهرها، براى رسيدگى به شکايت هاى مردم و برقرارى عدالت 

در جامعه.
ــ عمل به قانون اسالمى، به طور دقيق و به دور از مالحظه هاى شخصى.۱

مظفرالدين شاه و عين الدوله اعالم کردند که با خواسته هاى مهاجران موافق هستند. بنابراين، اين 
مهاجرت، پس از يک ماه، خاتمه يافت.

٦  ـ مهاجرت کبرٰی
وعده ى  آنان  به  عين الدوله  شد  معلوم  که  بود  نگذشته  مهاجران  بازگشت  از  زيادى  مدت  هنوز 
دروغين داده و در پى آن است که با ايجاد اختالف در ميان آنان و دستگيرى، تبعيد و زندانى کردن 
رهبران قيام، جلوى حرکت هاى انقالبى ديگر را بگيرد. آيت الله طباطبايى چند بار به مظفرالدين شاه 
نامه نوشت و خواسته هاى مردم و بى اعتنايى عين الدوله را به او يادآور شد. اما اين نامه ها يا به دست شاه 
نرسيد و يا به آن ها توجه نکرد. وقتی عين الدوله دستور دستگيرى و تبعيد شيخ محمد واعظ را داد، بين 
مردم و سربازان درگيرى پيش آمد و درنتيجه، چند نفر مجروح شدند و طلبه اى به نام سيد عبدالحميد، 
به شهادت رسيد. اين حادثه، خشم مردم را برانگيخت و آنان جنازه ى سيد را به مسجدى در مرکز 

شهر رساندند.
گرفت.۲  خود  به  نظامى  حکومت  حالت  تهران  و  پرداخت  بيش تر  سخت گيرى  به  عين الدوله 
عين الدوله از علما خواست که به خانه هايشان بروند تا خواسته هاى آنان عملى شود. اما رهبران مردم، پس 
از بحث و تبادل نظر، تصميم گرفتند اين بار در اعتراض به اقدام هاى دولت، به شهر مقدس قم مهاجرت 

کنند. اين مهاجرت که  گسترده تر از مهاجرت قبل بود، به «مهاجرت کبرٰى» معروف شد.

تحصن در سفارت انگليس
به موازات مهاجرت عدالت خواهان به قم، عده اى در باغ سفارت انگليس گرد آمدند و به بَست 
و  مساجد  در  بيش تر  بود،  معمول  ايران  در  ديرگاه  از  که  تحصن  و  «بسـت نشيـنى»  نشستند.سنـتِ 
۱ــ براى دريافت اطالعات بيش تر ن.ک: کسروی، تاريخ مشروطه ى ايران، ص ۷۱؛ ناظم االسالم کرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ج   ۱، 

ص ۲۹۶.
۲ــ حاکم نظامى، محمد ولى تنکابنى بود: ن.ک: ملک زاده، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، ص ۳۵۷.



٤٩

امـاکنـی  و  هـا  زيـارتگـاه 
مورد  که  مى گرفت  صورت 
احترام مردم قرار داشت و با 
سازگار  آن ها  دينى  باورهاى 
مشـروطـه خـواهـان،  بـود. 
سفارت  به  پناهندگى  بدون 
به  توانستند  مى  انگلستان، 
دست  خود  هاى  خواسته 
بر  انگلستان  دولت  يابند. 
از  که  روسيه  دولت  خالف 
دربار حمايت مى کرد، به ظاهر 

پشتيبان نهضت مشروطه بود. انگلستان ، براى نيل به مقاصد و منافع استعماری اش اين سياست را در 
پيش گرفته بود. اّما کسانى که از سياست پيچيده ى استعمار انگلستان درک روشنى نداشتند و نسبت به 
غرض هاى بيگانگان غافل بودند، از تجربه ى جنبش تنباکو، درس و عبرت الزم را نگرفتند. از اين رو، 
سفارت انگلستان در تهران که آرزويى جز اخراج طرفداران روسيه را از دربار نداشت، عده اى از عامل هاى 

شناخته شده ى خود را در بين آزادى خواهان وارد و مردم را به تحصن در سفارت خانه تشويق کرد.۱

پيروزی نهضت و تشکيل مجلس شورای ملى
همراه با مهاجرت علماى تهران به قم، عالمان ساير شهرستان ها و مراکز ايالت ها نيز وارد ميدان 
شدند و نهضت مردمى به اوج خود رسيد. به خصوص، حضور شيخ فضل الله نورى، روحانى طراز اول 

تهران، در کنار آيت الله بهبهانی و آيت الله طباطبايی، بر استحکام قيام افزود. 
با اوج گيرى نهضت، حکومت براى شنيدن خواسته هاى معترضان اعالم آمادگى کرد. 

مهم ترين اين خواسته ها عبارت بودند از:
۱ــ برکنارى عين الدوله از صدارت

۲ــ فراهم کردن زمينه براى بازگشت مهاجران به تهران
۱ــ رايين، انجمن هاى سّرى در انقالب مشروطيت، ص ۸۹. هم چنين ن.ک: نامور، برخى مالحظات پيرامون تاريخ انقالب مشروطيت، 

ص ۷۶.

ديگ های غذا در سفارت انگليس برای مشروطه خواهان



٥٠

۳ــ ايجاد عدالت خانه
۴ــ تشکيل دارالشورا (مجلس نمايندگان)

مظفرالدين شاه تسليم خواسته هاى مردم شد. او عين الدوله را عزل کرد و فرمان تشکيل مجلس 
شوراى ملى را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ صادرکرد. هفت روز بعد، علما، با استقبال پرشکوه مردم، از قم 
بازگشتند. شهر چراغانى و جشن شادى به پا شد و در ۲۸ مرداد، اولين دوره ی مجلس شورای ملی با 
حضور نمايندگان تهران تشکيل گرديد. عده اى از سياستمداران مشروطه خواه، به تدوين قانون اساسى 
پرداختند.۱ آنان با عجله آن را نوشتند و به امضاى مظفرالدين شاه رساندند. شاه، ده روز پس از امضاى 
قانون اساسى، درگذشت. به اين ترتيب، کشور استبداد زده ى ما، با بهره گيرى از انديشه هاى سياسى 
عالمان بزرگ دينى، کوشش فرهيختگان جامعه و مجاهدت مردم، به حکومتى دست يافت که مى بايست 

براساس قانون اداره مى شد.

١ ــ مخبرالسلطنه هدايت نوشته است: «صنيع الدوله، محتشم السلطنه، مشيرالملک، مؤتمن الملک و نگارنده، معين شديم نظام نامه ى 
انتخابات را بنويسيم.» («خاطرات و خطرات»، ص ۱۸۹.)

بازگشت علما از مهاجرت کبرٰی



٥١

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
به نظر شما چرا نمايندگان مجلس شوراى ملى در نوشتن قانون اساسى مشروطه 

شتاب داشتند؟

۱ــ پيش از جريان مهاجرت صغرٰى چه حوادثی موجب خشم و اعتراض مردم شد؟
۲ــ علل جنبش عمومی مردم تهران عليه نوز بلژيکی را توضيح دهيد.

۳ــ مهاجران در مهاجرت صغرٰى چه خواسته هايى داشتند؟
۴ــ منظور از سنت بست نشينى چيست و سفارت انگلستان در نهضت مشروطه چگونه از اين 

سنت به سود منافع آن کشور استفاده کرد؟
۵  ــ در هنگام مهاجرت کبرٰى، چه خواسته هايى مطرح شد؟

۶  ــ مظفرالدين شاه در راستاى خواسته هاى مشروطه خواهان چه اقداماتى انجام داد؟

۱ــ در مورد مهاجرت مشروطه خواهان به قم، مطلبى تهيه کنيد.
جريان  و  شده  نوشته  مشروطه  زمان  در  که  را  کتاب هايى  از  يکى  خود  معلم  راهنمايى  با  ۲ــ 

مشروطه خواهى در آن وجود دارد، تهيه کنيد و بخش هايى از آن را در کالس بخوانيد.

مش مهاجرت مورد در ۱
انديشه و جست  و جو

مها يان ج از ش پ ۱

پرسش های نمونه



٥٢

درس پنجم 

مشروطه در دوره ی محمدعلی شاه
در اين درس با مشكل هاى موجود بر سر راه اولين دوره ى مجلس شوراى ملى، 
و كارشكنى هاى محمدعلى شاه در اين مورد و هم چنين، جريان هاى سياسى ـ فكرى 

حاكم بر مجلس و دولت آشنا مى شويد.

محمدعلی شاه
محمدعلی  مظفرالـدين شاه، وليعـهد او،  بعـد از 
رسيد.  سلطنت  بـه  شاه،  محمدعلی  عنـوان  بـا  ميـرزا، 
محمدعلی شاه، يکی از شاهان خودکامه ی دوره ی قاجار 
مجلس  و  اساسی  قانون  برابر  در  نمی خواست  که  بود 
شورای ملی تمکين کند. او در ۲۸ دی ماه ۱۲۸۵ جشن 
تاج گذاری بر پا کرد و از اشراف و نمايندگان دولت های 
خارجی برای شرکت در اين مراسم دعوت به عمل آورد، 
اما نمايندگان مجلس شورای ملی را دعوت نکرد. اين، 
اولين بی اعتنايی محمدعلی شاه به مجلس بود. او ملت 
مجلس  نمايندگان  و  می پنداشت  خود  برده ی  و  بنده  را 
را برای دخالت در امور کشور و مشورت در سياست، 

اليق نمی دانست.۱
پس از اين ماجرا، کشمکش محمدعلی شاه با مجلس آغاز شد که سرانجام وی مجلس را به توپ 
بست. اما اين، تنها مشکل نظام تازه تولد يافته ی مشروطه نبود. بلکه اين نظام، دشواری هايی اساسی تر 

پيش   رو داشت، که به شرح آن ها می پردازيم:
۱ــ ملک زاده، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، ج۲ ، ص ۲۲۰.

محمد علی شاه قاجار



٥٣

برگی از تاريخ

تدوين متمم قانون اساسی، و شدت گرفتن اختالف ها
قانونی که در زمان مظفرالدين شاه به نام «قانون اساسی» تنظيم شد، دارای ضعف های زيادی بود. 
اين قانون در پنجاه و يک اصل تنظيم شده بود و در حقيقت نظام نامه ای بود که اداره ی امور مجلس و 
حدود آن را روشن می ساخت. در اين قانون، از حقوق و تکاليف دولت نسبت به ملت و بالعکس سخن 
به ميان نيامده بود. بنابراين، الزم بود متممی بر آن نوشته و تکميل می شد. به همين سبب، کميسيونی 

متشکل از شش تن از نمايندگان، برای تدوين «متمم قانون اساسی» تشکيل شد.۱

عالمه نائينی (۱۳۱۵ــ۱۲۳۹ش)
ميرزا محمد حسين نائينی در يک خانواده ی مشهور و 
محترم در شهر نائين چشم به جهان گشود و پس از طی تحصيالت 
سال  ده  از  پس  شد.  اصفهان  عازم  سالگی  پانزده  در  مقدماتی، 
تحصيل در حوزه ی علميه ی اصفهان، عازم عتبات عاليات شد  و 
در سامرا از محضر ميرزا محمدحسن شيرازی بزرگ کسب فيض 
کرد. دو سال پس از درگذشت ميرزای شيرازی به کربال رفت  و 
بعد از دو سال اقامت در آن شهر، عازم نجف اشرف شد و در 
آن شهر مشغول تحقيق و تدريس گرديد. او يکی از بزرگ ترين و 

نامورترين مراجع عصر خويش و يکی از محققان بزرگ در اصول فقه بود. به حّدی که او را «احياگر 
علم اصول» و نوآور در آن ناميده اند.

از وی آثاری متعدد بر جای مانده است که يکی از معروف ترين آن ها کتاب مشهور « تنبيه اُالمه و 
تنزيه المله» است. اين کتاب برای آگاهی مردم از انواع استبداد و خودکامگی پادشاهان به رشته ی تحرير 
درآمده و نظام مشروطه را از نظر مذهب شيعه بررسی کرده است. بنابراين، او يکی از رهبران فکری 

نهضت مشروطه، و به تعبيری، نظريه پرداز آن به شمار می رود.

با تالش های پيگير و مجاهدت های فراوان آيت الله شيخ فضل الله نوری اصل دوم متّمم قانون 
اساسی تصويب شد که مورد تأييد علمای ايران و مراجع بزرگ نجف قرار گرفت. بنابراين اصل، در هر 

۱  ــ اعضای کميسيون عبارت بودند از: سعدالدوله، نماينده ی اعيان تهران؛ حاج امين الضرب، نماينده ی تجار؛ حاج سيدنصرالله سادات 
اخوی، نماينده ی علما؛ سيدحسن تقی زاده، نماينده ی تبريز؛ مشارالملک و مستشارالدوله (ن.ک: تاريخ مشروطه، ص ۲۲۴.)
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دوره از مجلس، هيئتی پنج نفره از مجتهدان و فقيهان اسالم که با اقتضاهای زمان آشنا بودند، به عنوان 
عضو، در مجلس شورای ملی شرکت می کردند، تا بر قانون هايی که تدوين و تصويب می شد، نظارت 
کنند که خالف قواعد اسالمی ودستورهای شرع نباشد.۱ در هيچ يک از دوره های مجلس شورای ملی 

به اين اصل عمل نشد.

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
به نظر شما چرا شيخ فضل الله نوری به اجرای اين اصل اصرار داشت؟

در فاصله ای که متمم قانون اساسی تدوين می شد، اختالف درونی مشروطه خواهان از يک سو 
پريشان ساخته بود. تا  ديگر، اوضاع را آشفته و  نظام مشروطه از سوی  محمدعلی شاه با  و مخالفت 
آن که سرانجام شيخ فضل الله نوری به دليل اعمال نفوذ غرب گرايان در نهضت مشروطه و انحراف آن 
از مسير اسالمی و ملّی اولّيه از صف طرفداران مشروطه جدا شد. او معتقد بود که بايد «مشروطه ی 

مشروعه» ايجاد شود.

خودداری محمدعلی شاه از امضای متمم قانون اساسی
اساسی  قانون  متمم  امضای  هنگام  در  مشروطه  نظام  به  نسبت  شاه  محمدعلی  بعدی  بی اعتنايی 
اين  کرد.  خودداری  آن  امضای  از  شد،  او  تقديم  اساسی  قانون  متمم  که  هنگامی  داد.  رخ  مشروطه، 
برخورد، مردم را به هيجان آورد؛ بازارها بسته شد، و چندين هزار نفر به سوی مجلس هجوم آوردند. 
مردم شهرهای ديگر همچون تبريز، اصفهان، شيراز، رشت و کرمان نيز با مردم تهران هم صدا شدند. 
مراجع تقليد، از نجف اشرف، طی تلگراف هايی، به نصيحت شاه پرداختند. در چنين شرايطی، شاه، در 

شهريور سال ۱۲۸۶، به ناچار، متمم قانون اساسی را امضا کرد.

اهداف انگلستان و روسيه برای مداخله در نهضت مردم
روس و انگليس در مواجه با نهضت مشروطه، با توجه به  منافع استعماری خود، با همديگر تضاد 

١ــ ن.ک: مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج ۱، ص ۲۵٠ــ۲۵١؛ ترکمان، مجموعه رسائل و اعالميه ها و مکتوبات شيخ فضل الله نوری، 
ج ١، ص ۱۳؛ روزنامه ی صبح صادق، شماره ی ۴۸، سال اول، ۲۰ ربيع الثانی ۱۳۲۵ هـ.ق.
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داشتند. روسيه به چند دليل با نهضت مشروطه ی ايران مخالفت می کرد:
۱ــ جلوگيری از نفوذ انگليس که در لباس مشروطه خواهی، از مشروطه طلبان حمايت می کرد.

۲ــ کمک به محمدعلی شاه که طرفدار روس بود.
پيروزی  تأثير  تحت  آزادی،  گرفتن  برای  قفقاز  منطقه ی  ملت های  قيام  از  پيش گيری  ۳ــ 

مشروطه خواهان در ايران
انگليس هم برای حمايت از مشروطه، داليلی داشت:

۱ــ افزايش اعتبار خود در ايران، برای دست يابی به موقعيتی بهتر يا برابر با روسيه
۲ــ به قدرت رساندن مهره های انگليسی در دستگاه حاکم و مجلس؛

کمک های بی دريغ انگليس به بست نشينان در سفارت اين کشور در تهران، و تحت حمايت قرار 
دادن نزديک به چهارده هزار نفر در سفارت، به همين دليل صورت گرفت۱.

۳ــ محافظت از مرزهای هندوستان و ساير مستعمرات انگلستان در منطقه.۲

قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگليس
با وجود رقابت های شديدی که ميان روس و انگليس در ايران وجود داشت، موضوع جديدی 
آن ها را وادار به رفع اختالف ها و توافق در مورد ايران کرد. اين موضوع جديد حضور آلمان به عنوان 
يک قدرت جديد در صحنه سياست جهان بود. با در خطر قرار گرفتن مستعمره های روس و انگليس 
در جاهای ديگر دنيا، توسط استعمارگر جديد يعنی آلمان، آن ها اختالف ها را کنار گذاشتند و به موجب 
قرارداد ۱۹۰۷، ايران را بين خود تقسيم کردند.۳ بر اساس اين قرار داد روس و انگليس، با پادرميانی 
فرانسه که از قدرت روزافزون آلمان بيمناک بود، ايران را به سه منطقه تقسيم کردند: منطقه ی شمال، 
از خط فرضی بين قصر شيرين، اصفهان، يزد، خواف و مرز افغانستان، حوزه ی نفوذ روسيه شناخته 
شد. منطقه ی جنوب، از خط فرضی بين بندرعباس، کرمان، بيرجند، زابل و سرحدهای افغانستان که 
۱ــ ن.ک:  معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، ص ۸۷ و ۱۰۸؛ شريف کاشانی، واقعات اتفاقيه در روزگار، ص ۸۲؛ رايين، 

انجمن های سری در انقالب مشروطيت، ص ۸۷؛ ملک زاده، انقالب مشروطيت ايران؛ ص ۶۰.
٢ــ رينوف، انقالب مشروطيت ايران، ص ۵۸؛ هم چنين ن.ک: کرمانی، تاريخ انحالل مجلس، ص ۲۵.

٣ــ قبل از آن، فرانسه و انگلستان برای جلوگيری از نفوذ آلمان، در آفريقا به تفاهم رسيده و اختالف های خود را در شمال اين قاره 
حل کرده بودند. بنابراين در آسيا هم با پادرميانی فرانسه، دولت های انگليس و روس، اين قرارداد را امضا کردند که شامل سه توافق نامه بود: 
در توافق نامه ی اول، افغانستان در منطقه ی نفوذ انگلستان قرار گرفت. طبق قرارداد دوم، تبت جزء منطقه ی نفوذ روسيه شناخته شد. براساس 

قرارداد سوم، ايران تقسيم شد (برای کسب اطالع بيش تر ن.ک.به: کاظم زاده، روس و انگليس در ايران، فصل هفتم.)
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دارای ارزش حياتی برای دفاع از هند بود، قلمرو نفوذ انگلستان مقرر گرديد. قسمت سوم که شامل 
کويرها و بيابان های بی آب و علف بود، منطقه ی بی طرف و متعلق به ايران شناخته شد. منظور از اين 
کار هم آن بود که دو دولت تا حدودی از يکديگر فاصله بگيرند و از برخوردهای احتمالی بين آن ها، 

جلوگيری شود.

اقدام انقالبی مردم و مجلس
دولت ايران را از آن   پس از اين که قرارداد ۱۹۰۷ امضا شد، سفيران روس و انگليس، رسماً 
قرار داد با خبر کردند. به محض اطالع مردم، هيجان عمومی عليه اين دولت ها شکل گرفت و نمايندگان 
مجلس، به اتفاق آرا، قرارداد را رد کردند.مجلس، قبل از آن نيز دريافت وام از دولت های خارجی را 

نقشه ى تقسيم ايران براساس قرار داد ۱۹۰۷

درياى خزر

افغانستان

تركستان
تاشكند

خليج فارس
درياى عمان

هــندوســتان
كويته

بخارا

قندهار
الهور

جيحون (آمودريا)

زابل

كابل

خيوه

هرات

قوچان

كراچى 
چاه بهار

مرو

مكران

سرخس

قزل آروات

سيحون(سير دريا)

اترک عشق آباد

خارک
كرمان

نيشابورمشهد

قائن

مازندران

منطقه ى نفوذ روسيه
منطقه ى نفوذ انگليس

منطقه ى بى طرف

فارس
شيراز

گمش تپه

بوشهر

قراقلعه

ميرجاوه

كاشان
يزد

زاهدان

تهران
استرآباد

تربت حيدريه

اصفهان

لنگه

آبادان

بندرعباس

فيروزه

ماوراى قفقاز

تفليس
باكو

اهواز

دجله
زنجان

ايروان

بغداد

باطوم

تبريز

كربال
نجف

ارس

قصر  شيرين

جلفا

خانقين

دزفول

رشت

كرمانشاه قم

آستارا

بصره

قزوين

كارون

تنب کوچک و بزرگقشم
کيش

ابوموسی

اروندرود
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رد و برای حل اين مشکل، به تأسيس «بانک ملی» اقدام کرده بود. به عالوه، نوز بلژيکی را که پست مهم 
مالی ايران در دست او بود، اخراج کرده بود. اين اقدام های انقالبی، برای دولت های استعمارگر، زنگ 
خطر بود؛ زيرا در جهت خالف هدف های استعماری آنان جريان داشت. به همين دليل، برای سرکوب 
مجلس، به توافق رسيدند و هنگامی که محمدعلی شاه ساختمان مجلس را به توپ بست، روسيه از آن 

حمايت کرد و انگليس نيز با سکوت خود، به آن رضايت داد.

به توپ بستن مجلس و استبداد صغير
کشمکش بين محمدعلی شاه و مجلس، پس از امضای متمم قانون اساسی همچنان ادامه يافت. 
محمدعلی شاه برای مبارزه با مشروطه خواهان، ميرزا علی اصغرخان امين السلطان را که از مخالفان 
جدی مشروطه بود و در اروپا به سر می برد، به کشور دعوت کرد، تا رياست دولت را به او بسپارد و به 
کمک وی، دوباره نظام استبدادی را حاکم سازد. امين السلطان، با تدبيرهای امنيتی و حمايت روس ها، 

وارد ايران و به عنوان نخست وزير منصوب شد.۱
توسط  سرانجام  بود،  گرفته  پيش  در  دوگانه  سياستی  خود،  وزيری  نخست  دوره ی  در  که  او 
يکی از طرفداران مشروطه ترور شد. چندی بعد محمد علی شاه در يکی از خيابان های تهران  مورد 
سوء قصد قرار گرفت، ولی آسيبی نديد۲ شاه، اين اقدام را به مشروطه خواهان نسبت داد و به همين 
بهانه، تصميم گرفت مجلس را برای هميشه تعطيل کند. بنابراين، درتير ماه ۱۲۸۷، يعنی دو سال پس 
از استقرار مشروطه، محمد علی شاه با تشويق سفارت روسيه دستور حمله به مجلس شورای ملی 
خود  نيروهای  با  شاه  علی  محمد  فرمان  به  قزاق  نيروهای  فرمانده ی  روسی  لياخوف  کرد.  صادر  را 
آن،  دنبال  کرد.۳ به  تخريب  توپ  گلوله های  با  مجلس را  ساختمان  بخشی از  کرد و  حمله  مجلس  به 
تمام خانه های مشروطه خواهان غارت شد و مأموران به دستگيری آنان پرداختند. آيت الله سيدمحمد 

١ــ تاريخ روابط خارجی ايران، ص ۳۳۲.
۲ــ ن.ک: روزنامه حبل المتين، مورخ ۲۷ محرم ۱۳۲۶، شماره ۲۴۰، ص ۳، اعظام قدسی، خاطرات من، ج ١، ص ۲۳۳؛ ملک زاده، 
تاريخ انقالب مشروطيت ايران، ج ٣، ص ۲۰۵ــ۱۶۳؛ کسروی، تاريخ مشروطه، ج ١، ص ۵۴۲  ــ۵۴۳؛ رضا زاده ملک، حيدرخان عمو اوغلی، 

ص ۱۲۰ــ۱۲۲.
٣ــ راجع به همکاری روسيه با محمدعلی شاه، ن.ک: معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، ص ۱۰۸؛ بمباران مجلس شورای 
ـ  ۱۳۸  ملی، حکومت تزار و محمد علی شاه خاطرات ن.پ، مامونتف؛ ص ۱۵۱ــ۱۵۴؛ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری، ج ٤، ص ۱۳۷ـ
و ۱۵۶ــ۱۵۷؛ اعظام قدسی،  خاطرات من، ج ١، ص ۲۴۰ــ۲۴۳؛ ملک زاده، همان، ج ٤، ص ۸۲۷؛ کاظم زاده، روس و انگليس در ايران، 

ص ۶۳.
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قزاق ها  توسط  بهبهانی،  سيدعبدالله  و  طباطبايی 
شاه،  دستور  به  شدند.  تبعيد  و  شکنجه  دستگير، 
ميرزا جهانگير خان صوراسرافيل، ملک المتکلمين 
از  بعضی  شدند.  اعدام  واعظ  جمال الدين  سيد  و 
نمايندگان نيز که مورد تعقيب قرار گرفته بودند (از 
بردند.۱  پناه  انگليس  سفارت  به  تقی زاده)،  جمله 
بدين  گونه، دوباره، برای مدتی، استبداد حاکم شد. 
ديگر  بار  انجاميد  طول  به  سال  يک  که  دوره  اين 
استبداد به جای مشروطيت حاکم شد. از اين رو 

آن را دوره ی استبداد صغير ناميده اند.

مقاومت مردم
پس از به توپ بستن مجلس، جمعی از غرب گرايان که داعيه ی مشروطه خواهی و وطن دوستی 
داشتند، از هر طريق ممکن، خود را به اروپا رساندند و در شهرهای پاريس، لندن، استانبول و کشور 
سوئيس، محفل هايی سياسی به راه انداختند، اما مردم و علما، در داخل کشور به مقاومت پرداختند. 
مقاومت اصلی از تبريز آغاز شد و دو تن از مجاهدان نام آور آن خطه به نام های ستارخان و باقرخان، بيش 
از نُه ماه در برابر دشمنان مشروطه مقاومت کردند. آن چه آنان را در هدف هايشان پابرجا نگاه می داشت، 
سيد عبدالله  آيت الله  خراسانی،  محمدکاظم  آيت الله  بود.  مشروطه  از  نجف  مقيم  تقليد  مراجع  حمايت 
مازندرانی و آيت الله حاج ميرزا حسين فرزند ميرزاخليل تهرانی،از مشروطه خواهان در برابر حکومت 

استبدادی محمد  علی شاه حمايت می کردند.۲
با مقاومت مردم تبريز و ايستادگی رهبران دينی و ملی، مردم فارس، اصفهان، قزوين، کرمانشاه، 
استبدادی را سخت  شدند و حکومت  مبارزه  شهرها، وارد صحنه ی  ديگر از  گيالن، همدان و برخی 
١ــ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج ٤، ص ٢٨٧ــ ۲۹۱؛ حائری، تشيع و مشروطيت، ص ۱۰۹؛ مدنی، تاريخ سياسی 

معاصر ايران، ج ۱، ص ۲۵۷.
٢ــ  ناظم االسالم کرمانی، همان، ج ٤، ص ۱۵۷ــ۱۶۰؛ ملک زاده، همان، ج ٤، ص   ۷۷۲ــ۷۷۷ و ۸۲۹. 

ساختمان مجلس شورای ملی پس از به توپ بستن توسط 
لياخوف در ايام مشروطيت
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در تنگنا گذاشتند. محمدعلی شاه که در برابر مقاومت مردم تبريز درمانده بود، با فراگير شدن خيزش، 
ناتوان تر شد. سرانجام نيروهای مردمی هوادار مشروطه از اصفهان و بختياری و گيالن، راهی تهران 
شدند. سياست روس و انگليس در اين زمان، مبتنی بر حفظ محمدعلی شاه بود.۱سرانجام در تيرماه 
روسيه،  سفارت  به  شاه  محمد علی  شدن  پناهنده  با  و  رسيدند  تهران  به  مشروطه  هواداران   ۱۲۸۸ سال 

حکومت استبدادی او به پايان رسيد.۲

بيش تر بدانيد
نقش زنان در انقالب مشروطيت

زنان ايرانی در بسياری از نهضت های تاريخ معاصر ايران در زمينه های سياسی، اجتماعی و 
فرهنگی نقش ارزنده ای ايفا نمودند. عالوه بر نقش تاريخی زنان در نهضت تحريم تنباکو در نهضت 
مشروطه نيز، زنان به کارهای خردمندانه ای دست زدند. اکثر فعاليت های آنان برگرفته از هويت ايرانی 
خيابانی  تظاهرات  در  شرکت  با  زنان  صغرٰی،  مهاجرت  جريان  در  نمونه  به عنوان  است.  بوده  اسالمی 
خواهان بازگشت علما شدند. پس از صدور فرمان مشروطه زنان به مجلس رفتند و خواستار تکميل 
قانون اساسی توسط نمايندگان شدند. زنان به هنگام تأسيس بانک ملی با اهدای طال و زيورآالت شخصی 
خود بخشی از سرمايه ی بانک ملی را تهيه کردند و پس اندازهای خود را در اختيار دولت گذاشتند تا 

اين امر ملی به دور از دست خارجيان و استقراض از آن ها انجام شود.
زمانی که مشروطه خواهان تصميم گرفتند با تحريم کاالهای وارداتی و استفاده از کاالهای داخلی 
مشکالت اقتصادی جامعه را حل کنند، زنان ايرانی برای تقويت اقتصاد و حمايت از صنايع داخلی، و 
کاالهای بومی و عدم خريد کاالهای وارداتی، نقش داشتند. در هنگام به توپ بستن مجلس، زنان جرأت 
يافتند که جسد مجاهدين و مبارزان را از زمين بردارند. در هنگام محاصره ی تبريز توسط نيروهای دولتی، 
پرکردن پوکه های  مجاهدان،  تهيه ی غذا و لباس برای  متعددی از جمله  خدمات  زنان در پشت جبهه 
خالی فشنگ و پرستاری از مجروحان را به عهده داشتند. آنان همچنان با فروش زيورآالت قيمتی و 

دارايی های شخصی خود، بخشی از هزينه های مبارزاتی و تبليغاتی را تأمين می کردند.۳

١ــ ناظم االسالم کرمانی، همان، ج ٥، ص ۳۷۲ــ۳۷۳. و ٤٠٠؛ ملک  زاده، همان، ج ٦، ص ۱۱۹۹ــ ۱۲۰۰ و ۱۲۱۲ــ ۱۲۱۴. 
٢ــ ناظم االسالم کرمانی، همان، ج ٥، ص ۴۹۴؛ اعظام قدسی،  همان، ج ١، ص ۲۴۰ــ ۲۴۳؛ ملک زاده، همان، ج ٦، ص ۱۲۳۳؛ 

ـ   ۱۹۸ . مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج ٢، ص ۱۹۵ـ
۳ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک: ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، بخش دوم، ص ۲۲۲ــ۳؛ دولت آبادی، حيات يحيی، 
ج   ٢، ص ۳۷۵؛ حبل المتين، سال۱۶ ش ٣٣. صفر ۱۳۲۷، ص ۱۸؛ کسروی، تاريخ مشروطه، ص ۳۱۵؛ شوستر، اختناق ايران، ص ۲۳۸؛ 

محيط طباطبايی، تاريخ تحليلی مطبوعات ايران، ص ۱۷۲؛ فوران، مقاومت شکننده، ص ۲۰۵ــ۲۰۶.
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۱ــ دو مورد از بی اعتنايی های محمد علی شاه نسبت به نظام مشروطه و نمايندگان مجلس شورای 
ملی را ذکر کنيد.  

۲ــ اصل دوم متمم قانون اساسی درباره ی چه موضوعی بود؟
۳ــ دولت روسيه به چه داليلی با انقالب مشروطه ايران مخالفت می کرد؟

۴ــ روسيه و انگلستان براساس قرارداد ۱۹۰۷ چرا و چگونه ايران را ميان خود تقسيم کردند؟
۵    ــ نمايندگان اولين دوره ی مجلس شورای ملی در قبال سياست های استعماری روس و انگليس 

چه تصميماتی گرفتند؟

۱ــ درباره ی زندگی و مبارزات مشروطه خواهی ستارخان و يا باقرخان مطلبی تهيه کنيد.
۲ــ درباره ی جريان فتح تهران توسط مجاهدان هوادار مشروطه، گزارشی تهيه کنيد.

ا زندگ ا ۱

انديشه و جست  و جو

اعتن ب از مورد دو ۱

پرسش های نمونه
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درس ششم

دوره ی دوم مشروطه (۱۲۹۳ـ ۱۲۸۸ش)
در اين درس با اوضاع كشور پس از سقوط و فرار محمدعلى شاه و تسخير تهران 
و به شهادت رسيدن آيت اهللا شيخ فضل اهللا نورى و نيز ادامه ى مداخله هاى روسيه و 

انگليس براى تداوم سلطه بر ايران آشنا خواهيد شد.

تهران  فتح  با  دوره  اين  است.  ايران  معاصر  تاريخ  مهم  برهه های  از  يکی  مشروطه  دوم  دوره ی 
به  دست مشروطه خواهان آغاز شد و دارای دو ويژگی بارز بود: 

۱ــ اختالف های شديد بين طرفداران مشروطه
۲ــ مداخله های آشکار و سلطه گرانه ی روس و انگليس در سرنوشت ايران

و  مشروطه  انقالب  در  جديد  جريان  گرفتن  قدرت 
اختالف های داخلی 

از  مرکب  فوق العـاده،  مجلسی  تهران  فتح  از  پس 
سران    و رؤسای مجاهدان، شاهزادگان، اعيان و وکالی سابق 
مجلس شورای ملی، تشکيل شد و به اتفاق آرا، محمد علی شاه 
ميرزای  احمد  او،  ساله ی  دوازده  پسر  و  خلع،  سلطنت  از 
وليعهد، به مقام سلطنت برگزيده شد. چون احمد شاه به سن 
بزرگ  عضدالملک،  شاهزاده  بود،  نرسيده  سلطنت  قانونی 

خاندان قاجار، به عنوان «نايب السلطنه» انتخاب شد.۱ 

١ــ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج ٥، ص ۴۹۴ــ۴۹۷. 

احمد شاه
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بيش تر بدانيد
«هرگاه  است:  نوشته  ـ ـ  ملک المتکلمين)  (فرزند  عصر  آن  نويسان  تاريخ  از  يکی  ــ  ملک  زاده 
فرصت اجازه می داد که اسامی پانصد نفر اعضای مجلس عالی را از نظر خوانندگان بگذرانم، مشاهده 
می شد که عده ی زيادی از کرسی نشينان باغشاه و مشاورين و همدستان محمد علی شاه که دستشان آغشته 
به خون آزادی خواهان بود، لباس مشروطه خواهی در  برکرده و در صدر مجلس عالی جای گرفته بودند  و 
سهيم و شريک در زمامداری حکومت ملی بودند و هنوز بيست و چهار ساعت از فتح تهران نگذشته 
بود که کسانی که بايد به دار آويخته می شدند، دوش به دوش نايب السلطنه و سرداران ملی، به رتق و فتق 

امور پرداختند»۱.

پس از آن که دولت جديد تشکيل شد و جمعی از مستبدان و مرتجعان به وزارت و حکمرانی و ساير 
مقام های دولتی رسيدند، آتش خشم مشروطه خواهان تبريز شعله ور و ناخرسندی آنان علنی شد. افرادی 
نظير ستارخان و باقرخان و جمعی ديگر از طرفداران مشروطه که برای نهضت فداکاری و مجاهدت 
کرده بودند، چون مالحظه کردند که مستبدان دوره ی استبداد و دشمنان ديروز مشروطه، دوباره زمامدار 

مملکت شدند، بسيار ناخشنود و معترض بودند.
آنان هم چنين خواستار اخراج افراد تندرو و افراطی نظير تقی زاده از مجلس بودند.۲

شهادت شيخ      فضل اهللا نوری
با پيروزی مشروطه خواهان، انتظار می رفت دشمنان واقعی نهضت، مجازات شوند و کيفر ببينند 
اما آنان که دستشان به خون آزادی خواهان آغشته بود، رها شدند و محمدعلی شاه نيز، با حمايت روس   و 
ـ همان گونه  انگليس، بدون محاکمه و حتی با پرداخت حقوق ساليانه راهی بندر ُاِدسا در روسيه شد. آنگاه،ـ 
ـ دشمنان نهضت، در صف اول آن قرار گرفتند و در زمامداری و حکومت، شريک شدند.  که اشاره شدـ 
تنها کسی که به پای ميز محاکمه رفت و اعدام شد، شيخ  فضل الله    نوری، مجتهد طراز اول تهران بود 
که به دفاع از «مشروطه ی مشروعه» و قانون اساسی بر پايه ی ارزش های اسالمی، با مشروطه ی اقتباس 

شده از غرب، مخالفت کرده بود. 
سرباز  نفر  چند  يا  شود،  پناهنده  خواست که به آن جا  ايشان  روسيه از  سفارت  هنگام،  اين  در 
روسی به منزلش بروند و او را در پناه خود بگيرند. شيخ فضل الله  نوری هيچ يک از اين ها را نپذيرفت 

١ــ ن. ک: «تاريخ مشروطيت ايران»، ص ۱۳۲۴ ــ ۱۳۲۵. 
۲ــ کسروی، دنباله تاريخ مشروطه، ص ۱۳۱ــ۱۳۲. 
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برگی از تاريخ

و گفت: «در مقابل مشيت و اراده ی الهی، تسليم صرف است»۱.
هم چنين، در پاسخ برخی از کسانی که به او پيشنهاد می کردند که به بيگانه پناهنده شود، اظهار 
داشت: «من راضی هستم که صد مرتبه زنده شوم و کشته شوم اّما پناهنده به اجنبی نشوم و برخالف امر 

شارع مقدس اسالم رفتاری نکرده باشم»۲.
يپرم خان ارمنی که پس از پيروزی مشروطه خواهان، با فرصت طلبی مدارج ترقی را به سرعت 
محاکمه ی  يک  از  پس  روحانی  عالم  اين  شد.  نوری  فضل الله  شيخ  دستگيری  مأمور  بود،  کرده  طی 

فرمايشی، به شهادت رسيد. 
به نظر بسياری از مورخان شهادت شيخ فضل الله نوری، يکی از فجيع ترين اعمال مشروطه خواهان 
بود. عده ای اعدام او را انتقام استعمار از روحانيت ايران برای جبران شکست در نهضت تحريم تنباکو 

و پيشگيری از تکرار مقاومت های مشابه آن می دانند.۳

شهيد شيخ  فضل الله نوری 
(۱۲۲۲ـ ۱۲۸۸ش  )

حاج شيخ  فضل الله کجوری، معروف به نوری، 
فرزند مالعباس، در سال۱۲۲۲ ش. متولد شد. او پس 
از تـحصيالت مقدماتی، برای تکميل آن به عراق رفت و 
در زمره ی شاگردان برجسته ی ميرزا محمد حسن شيرازی 
فقهی  و  علمی  مقام  برگشت،  تهران  به  وقتی  قرارگرفت. 
او در مقايسه با علمای هم عصر خود در ايران، باالترين 
بود. او با جدايی دين از سياست که در آن ايام تـحت تأثير 
افکار غربی و توسط عوامل استعمار در ايران تبليغ می شد، 
شديدًا مخالفت ورزيد. در جريان نهضت تنباکو به عنوان 

١ــ تندرکيا، مجله شاهين، ص ۲۲۹؛ بامداد، رجال ايران، ج ١، ص ۵۵  ــ۵۷؛ اديب هروی خراسانی، تاريخ پيدايش مشروطيت ايران، 
ص ۱۴۲؛ بهمنی، فاجعه قرن، ص ۱۶۳؛ دانشور علوی، تاريخ انقالب مشروطه و جنبش وطن پرستان بختياری، ص ۱۶۲. 

٢  ــ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج ١، ص ۲۹۸ــ ۳۰۳؛  «شيخ فضل  الله نوری و مشروطيت»، ص ۱۵۸.
٣ــ ملک زاده، تاريخ انقالب مشروطيت، ج ۵،  ص ۱۰۹؛ حائری، تشيع و مشروطيت، ص ۱۵۸؛ طبری، «جامعه ايران در دوران رضاشاه»، 

ص ۱۰۶؛  صفايی، «رهبران مشروطه»، ص ۲۳۷؛  اعظام قدسی، خاطرات من، ج ١، ص ۳۲۳؛ بامداد، رجال ايران، ج ٣، ص ۱۰۵.
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نـماينده ی ميرزای شيرازی عمل می کرد و به حمايت جدی از اين نهضت پرداخت. وی در اوايل مشروطه، 
از پيشگامان اين نهضت بود ولی پس از چندی پی برد که دست هايی پليد، در حال پايمال کردن خون های ريخته 
شده در راه اين نهضت و قطع پيوندهای مشروطه با اسالم هستند. بنابراين مخالفت خويش را با مشروطه ی 

غيرمشروعه اعالم و بر مشروطه ی مشروعه پا فشاری کرد و عاقبت جان بر سر آن گذاشت. 
جالل آل احمد درباره ی او گفته است: «من نعش آن بزرگوار را بر سِر دار، همچون پرچمی می دانم 
که به عالمت استيالی غرب زدگی، پس از دويست سال کشمکش، بر بام سرای اين ملت افراشته شد»۱.

تشديد اختالف و درگيری ميان مشروطه خواهان
به دنبال اعدام شيخ فضل الله نوری و تشکيل دومين دوره ی مجلس شورای ملی، اختالف و 
درگيری ميان مشروطه خواهان شدت گرفت. دو حزب «اعتداليون» و «دمکرات» که اکثريت نمايندگان 

مجلس را تشکيل می دادند، شديدًا با يکديگر رقابت فکری و سياسی داشتند.
اعتداليون مذهب را سدی محکم در برابر ظلم و بی عدالتی می دانستند و اجرای شريعت را در 
دستور کار خود قرار داده بودند. سيد محمد طباطبايی و سيد عبدالله بهبهانی از اعضای سرشناس 

اين حزب بودند. 
دمکرات ها به رهبری سيد حسن تقی زاده بر جدايی دين از سياست تأکيد می ورزيدند تا مشروطه 

را از جنبه های دينی تهی کنند و نهضت را از آرمان های اصيل آن دور سازند.
با شدت گرفتن درگيری های سياسی، به تدريج، جّو وحشت و ترور بر جامعه حاکم گرديد. نخست 
شد.  ترور  دمکرات ها  توسط  داشت،  مشروطه  نهضت  رهبری  در  مهم  نقشی  که  بهبهانی  عبدالله  سيد 
تقی زاده که متهم به دست داشتن در اين ترور بود۲، از کشور گريخت و به اروپا رفت.۳ به فاصله ای 

کوتاه، چند تن از دمکرات ها ترور شدند.۴
١ــ آل احمد، «غربزدگی»، ص ۷۸.

٢ــ سيد عبداللّٰه بهبهانی توسط چهار نفر که به اشاره ی حيدر عمو اوغلی و سران دموکرات و کميته ی دهشت و تقی زاده فرستاده شده 
بودند، به قتل رسيد. (احتشام السلطنه، خاطرات، ص ۶۵۰؛ صفايی، رهبران مشروطه، ص ۲۸) هر چند تقی زاده اين اتهام را رد کرده است. (تقی زاده، 
خاطرات، ص ۱۴۴) اما به گفته ی کسروی: اگرچه کشندگان به نام شناخته نشدند، ولی بی گمان از گروه حيدر عمو اوغلی بودند و اين کار را به دستور 
تقی زاده انجام دادند. (کسروی، تاريخ هجده ساله ی آذربايجان، ص ۱۳۰.) دولت آبادی يکی از علت های قتل بهبهانی را دستياری وی در صدور 

حکم تکفير تقی زاده توسط علمای نجف خوانده است. (دولت آبادی، حيات يحيی، ج ۳، ص ۱۳۶.)
٣ــ شريف کاشانی، واقعات اتفاقيه، در روزگار، ج ٢، ص۵۳۵؛ ملک زاده، «تاريخ انقالب مشروطيت»، ص ۱۳۳۳ــ ۱۳۳۷؛ افشار،  

اوراق تازه ياب مشروطه، ص ۲۰۸.
٤ــ برای دريافت اطالع بيش تر، ن. ک: بهار، «تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران»؛ ج ۲، ص ۱۰ ــ۱۲. 
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ستارخان سردار ملی

ستارخان از اهالی ارسباران و ساکن تبريز بود. او به همراه باقرخان، ساالر ملی، مدافعان مشهور 
تبريز در مقابل قشون عظيم محمد علی شاه در دوره ی استبداد صغير بودند. ستارخان اول کسی بود که 
مردم را به مقاومت دعوت کرد و چندين ماه با قوای دولتی درگير شد و نگذاشت تبريز به دست مستبدان 

بيفتد. او در اصل از پايين ترين طبقات اجتماعی و دارای خوی عّياری و جوانـمردی بود. 
بزرگ  تقليد  مرجع  خراسانی،  کاظم  مالمحمد  آخوند  تلگرافی  دعوت  به  باقرخان  و  ستارخان 
شيعيان جهان، در روز هشتم ربيع االول ۱۲۸۸ ق به تهران آمدند و مردم پايتخت استقبال گرمی از آن ها 
به عمل آوردند اما درگير و دار اختالف های حزبی و جناحی در واقعه ی خلع سالح گروه ها در ۳۰  رجب 
سال ۱۲۸۸ق ستارخان که به اتفاق تفنگچی های همراهش، در پارک اتابک، توسط نيروهای يپرم خان 
ارمنی، محاصره شده بودند، پايش تير خورد و سرانجام در ۲۸ ذی الحجه ی سال ۱۲۹۲ق در اوايل 

جنگ جهانی اول، دارفانی را وداع گفت. 
پيام  روس  کنسول  شد،  تنگ  او  بر  عرصه  تبريز  مبارزه های  جريان  در  وقتی  که  است  معروف 
داد که پرچم روس را باالی خانه اش نصب کند. او پاسخ داد: «ژنرال کنسول؛ من می خواهم که هفت 
دولت به زير بيرق دولت ايران بيايند. من زير بيرق بيگانه نمی روم.» و اين مشابه پاسخی بود که مرحوم 

شيخ فضل الله به پيام سفارت روس داد.

باقرخانستارخان

مجلس نوپای مشروطه و مداخله ی بيگانگان 
و  دارايی  اداره ی  اصالح  برای  آمريکا  از  کارشناس  عّده ای  ملی،  شورای  مجلس  تصميم  طبق 
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خزانه داری کل، يک فرانسوی بـرای دادگستری، و چنـد سوئدی بـرای ژانـدارمری،  استخدام شدند۱. 
مورگان شوستر آمريکايی، معروفترين چهره  در بين آنان بود که با اختيارهای وسيعی که مجلس به او داد، 
شروع به انجام اصالح هايی دامنه دار در امور مالی و گمرک ها کرد. اين اقدام او که سبب منظم شدن 
دستگاه اقتصادی کشور می شد، روس و انگليس را سخت عصبانی کرد. بنابراين، در سال ۱۲۹۰ش. 
روسيه، طی اخطاری به دولت ايران، تهديد کرد که اگر ظرف چهل و هشت ساعت به خواسته هايش عمل 

نشود، به اشغال ايران خواهد پرداخت. درخواست های روسيه به اين شرح بود: 
۱ــ اقدام های مورگان شوستر متوقف و او از ايران اخراج شود. 

۲ــ بدون موافقت روس و انگليس، از استخدام اتباع خارجی در ايران، خودداری شود. 
۳ــ هزينه ی لشکرکشی قوای روسيه به  ايران را، دولت ايران پرداخت کند. 

با به پايان رسيدن مهلت چهل و هشت ساعته، روسيه، بالفاصله، نيروهای خود را به داخل خاک 
ايران اعزام کرد.۲ اخطار روسيه، بحرانی بزرگ در کشور ايجاد کرد. بين مجلس و دولت، بر سر پذيرفتن 

يا رد کردن آن، اختالف افتاد. هيجان عمومی و احساسات مردمی، اوج گرفت.
مجلس اخطار روسيه را رد کرد ولی صمصام السلطنه، نخست وزير، از ترس اشغال پايتخت، 
تسليم شد و مجلس شورای ملی را منحل کرد. بدين ترتيب سلطه جويی دولت های روس و انگلستان و 
دخالت های آن ها در اداره ی کشور مانع از آن شد تا مجلس نوپای مشروطه بتواند برای سر  و  سامان دادن 
به اوضاع اداری، مالی و نظامی کشور اقدام مؤثری انجام دهد. به دنبال اين اقدام، انبوه تظاهرکنندگان 
مردمی، به خصوص زنان، با شعار «يا مرگ يا  استقالل» به مجلس حمله کردند. علمای مذهبی در ايران 
و عتبات عاليات، طی تلگراف هايی، مردم را به مقاومت دعوت کردند۳. آيت الله آخوند خراسانی، مرجع 
بزرگ شيعه ی مقيم عراق، تصميم گرفت به سوی ايران حرکت کند، تا مردم را برای مقاومت در برابر 
زورگويی بيگانه، بسيج کند. او همراه جمع انبوهی از عشيره های شيعه ی عراق، آماده ی عزيمت به ايران 

شد اما در همان شب قبل از حرکت، به طرزی مشکوک، از دنيا رفت.۴

١ــ در آن زمان آمريکا هنوز خوی سلطه جويانه ی آشکاری را که پس از جنگ دوم جهانی در پيش گرفته نشان نداده بود و دولت مردان 
ترجيح  را  کشورها  اين  متخصصان  لذا  بايستند،  انگليس  و  روس  سلطه گری  برابر  در  آن  اتکای  به  تا  بودند  سومی  قدرت  دنبال  به  که  ايرانی 

می دادند. 
٢ــ «تاريخ روابط خارجی ايران»، ص ۳۳۹ــ۳۴۱. 

٣ــ «جهاديه»، ص ۲۲ و ۴۱ ــ۵۲؛ شوستر، اختناق ايران، ص ۲۳۸.
٤ــ نجفی قوچانی، «سياحت شرق»، ص ۲۸۳ ــ ۲۸۵. 
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آخوند مالمحمد کاظم خراسانی 
ـ     ۱۲۱۸ش) (۱۲۹۰ـ

مشهد  در  ش.   ۱۲۱۸ سال  در 
متولد شد و در بيست و دو سالگی به تهران 
مهاجرت کرد. پس از مدتی تحصيل فلسفه، 
به نجف مشرف شد و دو سال محضر درس 
شيخ مرتضی انصاری را درک کرد. آخوند 
ميرزای  نزد  تحصيالتش  بيش تر  خراسانی 
شيرازی بود، اما خود نيز مستقًال در نجف 
گفته  و  می داد،  تشکيل  درس  حوزه ی 
می شود ۱۲۰۰ شاگرد از محضرش استفاده 

می کردند. 
شهرت اصلی او در علم اصول است. کتاب «کفاية االصول» که مرجع درسی مهم حوزه های 
به  خراسانی  آخوند  مشروطه،  نهضت  اثنای  در  است.  شده  نگاشته  وی  توسط  می رود،  به شمار  علمی 
حمايت معنوی از آن پرداخت و با صدور فتوا در ضرورت مشروطيت، باعث استحکام آن شد. او که در 
آن زمان مرجع تقليد عام شيعيان جهان بود، زمانی که در سال ۱۲۸۹ ش. روسيه، شمال ايران را اشغال 
کرد، با ياران خود و عشاير شيعه ی عراق، برای جهاد عليه اشغالگران روسی، آماده ی عزيمت به ايران 

شد، اما در شب قبل  از عزيمت به ايران، به طرزی مشکوک، جان به جان آفرين تسليم کرد.

روس ها با استفاده از فرصت به دست آمده، کانون  های مقاومت تبريز و مشهد را به سختی سرکوب 
کردند؛ مرقد مطهر امام هشتم (ع) را به توپ بستند؛ از آذربايجان تا خراسان، نيروهای خود را مستقر 

ساختند و منطقه ی زير نفوذشان را طبق قرارداد ۱۹۰۷ اشغال کردند.۱
در اين زمان، انگليس نيز برای اشغال منطقه ی زير نفوذ خود، قوايی از هندوستان وارد جنوب 
ايران کرد.۲ سرانجام نيز، در سال ۱۲۹۱ ش/ ۱۹۱۲م. اين دو کشور سلطه گر، دولت ايران را مجبور 

کردند تا سياست خود را با اصول قرارداد ۱۹۰۷ تطبيق دهد.۳ 

١ــ ن. ک: مدنی، «تاريخ سياسی معاصر ايران»؛ ج ۱، ص ۳۲۱ ــ ۳۲۳.
٢  ــ سفيری، «پليس جنوب ايران»، ص ۳۵. 

٣ــ اتحاديه، «احزاب سياسی در مجلس سوم»، ص ۳۶ــ۴۳.
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تاج گذاری احمد شاه 
سوم  مجلس  و  تاج گذاری   ۱۲۹۳ مرداد  در  احمد شاه   اول،  جهانی  جنگ  آغاز  از  بعد  اندکی 
شورای ملی نيز آغاز به کار کرد، اما شاه جوان و مجلس جديد نتوانستند ايران را از هجوم بيگانگان 

در امان نگاه دارند. 

جنگ جهانی اول و اعالن بی  طرفی 
روسيه  و  انگلستان  فرانسه،  دولت های  ميان  اول  جهانی  جنگ  ش.   ۱۲۹۳ م/   ۱۹۱۴ درسال 
در مقابل آلمان و امپراتوری اتريش ــ مجارستان آغاز شد. ايران از نظر سياسی و اقتصادی کشوری 
بحران زده و در اشغال نيروهای بيگانه بود و توان بهره برداری از شرايط جنگ را نداشت. رئيس  الوزرای 
ايران يعنی مستوفی الممالک اعالن سياست بی طرفی کرد ولی در اين کار موفقيتی به دست نياورد؛ زيرا 

موقعيت حساس ايران برای نيروهای درگير جنگ مهم بود.۱ 

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
جهانی  جنگ  در  ايران  بی طرفی  به  انگليس  و  روسيه  دولت های  چرا  شما  به    نظر 

اول توجه نکردند؟ 

از اواسط سال ۱۲۹۴ ش. روس و انگليس (متفقين) بر آلمان و عثمانی (متحدين) در اين 
منطقه چيره شدند و انگليس با جلب موافقت روسيه، عبدالحسين ميرزا فرمانفرما را که به طرفداری 
انگليس شهرت داشت، به عنوان رئيس الوزرای ايران بر سر کار آورد و از اين پس دولت ايران در 
برابر خواسته های ننگين و سلطه گرانه ی روس و انگليس تسليم شد. چون دولت عثمانی همسايه ی 
دليل  همين  به  شد.  چندان  دو  متفقين  برای  ما  کشور  اهميت  پيوست،  متحدين  به  ايران  غربی 
انگلستان و روسيه قرارداد سّری ۱۹۱۵ م را با هم امضا کردند. طبق اين قرارداد دو منطقه ی نفوذ 
در عهدنامه ی ۱۹۰۷، به منطقه ی اشغالی تبديل شدند. روسيه منطقه ی تحت نفوذ خود را اشغال 
کرد و در مقابل، دولت انگلستان نيز در سال ۱۹۱۶م. به تأسيس پليس جنوب دست زد. فرماندهی 
پليس جنوب به عهده ی سرپرسی سايکس۲ بود. او با استفاده از اين قوای نظامی توانست، مقاومت 

١ــ فن ميکوش، واسموس لورنس آلمانی، ص ۱۶۳.
Sir percy sykes ــ ۲
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دليرانه ی رئيس علی دلواری و عشاير تنگستانی را سرکوب کند.۱

بيش تر بدانيد
امام و اشعار بهار 

دفترچه ی شعری که از دوران نوجوانی امام خمينی برجای مانده است، نمايانگر آشنايی وی با 
مسائل سياسی و اجتماعی جامعه ی خود می باشد. اشعار اين دفترچه حاوی سروده های شعرای مشهور 
آن زمان است. در بخشی از اين دفترچه ی شعر که به خط امام در سنين ۹ــ۱۰ سالگی نوشته شده 
است، سروده ای از محمدتقی بهار، ملک الشعرا، به چشم می خورد که به حادثه ی اشغال قسمت هايی 
از مناطق شمالی و جنوبی ايران به وسيله ی انگليس و روسيه و تشويق ايرانيان به قيام عليه بيگانه و دفع 

تجاوز پرداخته است. بخشی از اين سروده چنين است: 
های ای ايرانيان، ايران اندربالست 
ملک داريوش، دستخوش نيکالست
مرکز ملک کيان در دهن اژدهاست

غيرت اسالم کو، جنبش ملی کجاست 
برادران رشيد، برادريتان چه شد؟ 

به عرصه ی رزمگاه دالوريتان چه شد؟ 
خصم به ما خيره گشت، خيره سريتان چه شد؟ 

به دشمن کينه جوی، کينه گريتان چه شد؟۲

در اين دوران، دولت را به ظاهر شاه و مجلس تعيين می کردند، ولی در نهان توافق سفارت های 
روس و انگليس شرط اصلی انتخاب نخست وزير بود. در اکتبر ۱۹۱۷ م/ ۱۲۹۶ ش. حکومت تزاری 
روسيه در مقابل انقالب بلشويکی شکست خورد و روس ها خروج سربازان خود از ايران را آغاز کردند؛ 

بنابراين انگليس يکه   تاز ميدان سياست ايران شد. 
سياسی  ــ  اجتماعی  تاريخ  عطف  نقاط  از  مشروطه طلبی  و  عدالت خواهی  نهضت  ترديد  بدون 
ايران است که آثار ماندگاری از خود برجای گذاشت. اين نهضت نتيجه ی تجربيات طوالنی مردم ايران 
در حفظ استقالل و سربلندی اين کشور کهن بود. البته به دليل مداخله های بيگانگان و عوامل وابسته 
و  رضاخان  ديکتاتوری  ظهور  انحرافات  اين  آمد.نتيجه ی  به وجود  نهضت  اين  در  انحرافاتی  آن ها  به 
١ــ ن.ک: رکن زاده، آدميت، فارس و جنگ بين الملل، ص ۵۲ و ۸۲       ــ۹۰؛ سپهر، ايران در جنگ بزرگ، ص ۱۳۱؛ مدنی، تاريخ 

سياسی معاصر ايران، ج ۲، ص ۲۸۵ــ۲۸۶ و ۲۰۳؛ راضی، پليس جنوب ايران، ص ۲۳ و ۳۶.
٢ــ ن.ک: ملک الشعرای بهار، ديوان شعر، ج ۱، ص ۲۵۷.
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سلسله ی وابسته ی پهلوی در ايران بود. در درس های بعد با دخالت های انگلستان در ايران و قدرت 
يافتن رضاخان آشنا خواهيد شد.۱

رئيس علی دلواری (۱۲۶۱ ـ ۱۲۹۴ش)

رئيس علی، فرزند زاير محمد، در سال ۱۲۶۱ ش. ديده 
به جهان گشود. در تيراندازی و سوارکاری که الزمه ی زندگی 
دشوار آن روزگار بود، از خود استعدادی شگرف نشان داد. او 
به مراسم و واجب های دينی مقّيد بود و هيچ گاه در گرفتن روزه 
و به پا داشتن نـماز، غفلت نـمی کرد. رئيس علی اين روحيه را 
با عشق به مردم درهم آميخت و از همان نوجوانی   و جوانی، به 

مسائل کشور، توجهی خاص نشان می داد. 
فعاليت های سياسی را از دوره ی مشروطه آغاز کرد. او 
با پيروی از آيت الله سيد  مرتضی علم الهدی اهرمی، در دوره ی 
استبداد صغير، قيام کرد و با همراهی ديگر مبارزان، بوشهر را 
به تصرف درآورد. با آغاز جنگ جهانی اول و حضور نيروهای 
قيام  يک  به  که  آن  تا  برافراشت  قد  مردانه  بوشهر  در  انگليسی 
بوشهر  و  عمومی دست يافت. حمله ی او در مرداد ۱۲۹۳ در 
غلبه بر دشمنان، ابهت انگليس در ايران را درهم شکست و نام 
رئيس علی در هر کوی و برزن بر سر زبان ها افتاد، اما در يکی از 
حمله های بی امان خود به دشمن، توسط عوامل داخلی بيگانگان 
مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسيد. جنازه ی رئيس علی 
توسط مادرش به نـجف اشرف منتقل و در منطقه ی وادی  السالم 

به خاک سپرده شد. 
شعر زير که بر سر در خانه ی او حک شده است، نشانگر عشق او به امام علی (ع) است: 
ز تيغ شير خدا چون رواج شرع نبی شد     از اين سبب به همه مسلمين، رئيس علی شد

ـ  ملی مشروطيت در بين ملت، بالفاصله پس از سقوط رضاشاه، شاهد رويش مجدد حکومت های  ١  ــ به دليل عمق ريشه ی نهضت دينیـ 
نسبتًا مستقل تر و نزديک تر به روح مشروطه در تاريخ دوازده ساله ی ۱۳۳۲ــ۱۳۲۰ ش. و ملی شدن صنعت نفت و تشکيل حکومت ملی در کشور 
بوديم. بدون ترديد جمهوری اسالمی ايران نيز شکل تکامل يافته ی حکومتی است که از ابتدا موردنظر پيش کسوتان و بزرگان نهضت مشروطيت نظير 
آخوند مالکاظم خراسانی، محمدحسين نائينی، شيخ فضل الله نوری، سيدمحمد طباطبايی و سيدعبدالله بهبهانی و سيد حسن مدرس بوده است.
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انديشه و جست  و جو

پرسش های نمونه

۱ ــ احمد شاه چگونه به سلطنت رسيد؟ 
۲ ــ سه نمونه از دخالت های روس و انگليس در امور داخلی ايران را در دوره ی دوم مشروطه 

بنويسيد. 
۳ــ دولت روسيه در اخطاری که در سال ۱۲۹۰ ش. به ايران داد، چه درخواست هايی مطرح 

کرد؟ 
۴ــ چرا نيروهای بيگانه در جنگ جهانی اول عليرغم اعالم سياست بی طرف ايران، کشور ما 

را اشغال کردند؟
۵ ــ پيامد قرارداد ۱۹۱۵ م. چه بود؟

۱ ــ در زمينه ی مقاومت های مردمی در جنوب ايران در مقابل نيروهای انگليسی در جنگ جهانی 
اول گزارشی تهيه کنيد. 

کرمانشاه  در  اول  جهانی  جنگ  زمان  در  که  مهاجرين)  ملی (دولت  موقت  دولت  مورد  در  ۲ ــ 
تشکيل شد، مطلبی تهيه کنيد.
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درس هفتم

کودتای ۱۲۹۹
در اين درس با زمينه هاى كودتاى 1299 ش. آشنا مى شويد. اهداف و سياست هاى 
دولت انگلستان پس از شكست قرارداد 1919 م و چگونگى انجام كودتا، از ديگر مباحث 

اين درس است.

اهميت ايران برای انگلستان
با وقوع انقالب سوسياليستی روسيه در اکتبر ۱۹۱۷ م/ ۱۲۹۶ ش. که به حکومت تزارها در 
شمال  نيروهای خود را از  سرگرم شدن به مشکالت داخلی خود،  پايان داد، روس ها به سبب  روسيه 

ايران بيرون بردند. 
انگلستان در ايران فراهم شد. انگليسی ها که  در نتيجه، زمينه برای سلطه ی انحصاری دولت 
در صحنه ی سياسی ايران بی رقيب مانده بودند، سياست خارجی خود را، با توجه به تحوالت سياسی 
جهان پس از جنگ جهانی اول، تغيير دادند. تسلط بر منطقه ی حساس خاورميانه و منابع نفت آن که 
اهميت آن در جنگ جهانی اول مشخص شده بود و ايجاد کمربند آهنين در برابر نفوذ شوروی، از جمله 

سياست های جديد دولت انگلستان در خاورميانه بود. 
تا پيش از خارج شدن نيروهای روسی از ايران، سياست دولت انگلستان، بر پايه ی جلوگيری از 
ايجاد حکومت مرکزی قدرتمند در ايران بود. اما پس از وقوع اين تحوالت سياست انگلستان، به سوی 
ايجاد حکومت مرکزی مقتدر در ايران متمايل شد؛ زيرا دولت انگلستان برای تثبيت منافع دائمی خود 
در ايران، کنترل منطقه ی حساس خاورميانه و سرکوب نهضت های ضد استعماری در کشور، نيازمند به 

يک دولت مرکزی قدرتمند بود. 
پس از جنگ جهانی اول در واکنش به نفوذ بيگانه و فساد حاکم بر کشور جنبش ضد استعماری 
«جنگل» به رهبری ميرزا کوچک خان،روحانی مبارز، شکل گرفت. هم زمان با آن، شيخ محمد خيابانی 
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برگی از تاريخ

در تبريز، ُکلنل محمد تقی خان ِپسيان در خراسان و تنگستانی ها در 
جنوب، با حمايت علمای فارس، قيام های پی در پی را عليه نفوذ 
سنگين  مخارج  اضافه ی  به  مسائل،  اين  دادند.  سازمان  انگلستان 
پليس جنوب که از سوی انگليسی ها اداره می شد و اهميت روز افزون 
نفت، ضرورت وجود يک حکومت مرکزی مقتدِر وابسته را، برای 

انگلستان، دو  چندان می کرد.۱

ميرزا کوچک    خان (۱۲۶۰ ــ۱۳۰۰ ش)
يونس، معروف به «کوچک خان»، فرزند ميرزا بزرگ، در سال ۱۲۶۰ ش. در خانواده ای مذهبی 
چشم به جهان گشود. در سال های اوليه عمر به مدرسه ی «حاجی حسن» در صالح آباد رشت رفت و به 
تـحصيالت دينی مشغول شد اما حوادث ناگوار کشور و نفوذ بيگانگان، امر جهاد را ضروری تر از هر 
کار ديگر می نـمود. بنابراين، در اواخر سال ۱۲۹۵ ش. در حوالی تالش کميته ای به نام «اتـحاد اسالم» 
تشکيل داد، و قيامی مسلحانه را عليه بيگانگان آغاز کرد. او اصول نهضت را بر پايه ی اسالم و تبعيت 
از تعاليم آن بنا کرد. اين نهضت، بعد از مشروطه، يکی از بزرگ ترين قيام هايی بود که عليه نابه سامانی 
موجود و نـجات کشور از نفوذ بيگانگان شکل گرفته بود. نهضت مذکور و رهبر آن، يکی از مانع های 
اصلی نفوذ انگليس در ايران، و به ويژه، اجرای قرارداد ۱۹۱۹م وثوق الدوله با آن دولت بود. ميرزا 

کوچک خان تا آخرين نفس در راه وطن جنگيد و سرانـجام در ۱۱ آذر ۱۳۰۰ به شهادت رسيد.
بيش تر اعضای نهضت جنگل، دارای باورها و روحيه ی مذهبی بودند. آنان برخی از باورهای خود 
را در روزنامه  ی جنگل چنين اعالم کردند: «ما به نام اتحاد اسالم قيام کرديم. نبايد مسلمانان برادرکشی 
عمومی  دشمن  استفاده به  مجال  افتاده و  مذهبی، به جان هم  عناوين  ساير  کنند و به نام شيعه و سنی و 
بدهند. و به حکم اين که ما ايرانی و مسئول و وظيفه دار حفظ اين آب و خاک هستيم، ايران و وطن مقدس 
ايرانيان، در نظر ما بر تمام بالد و ممالک اسالمی مقدم است و بعد از موفقيت به انجام وظايف ايرانيت، 

البته برادران اسالمی مادامی که به وظايف اخوت خود عمل کنند بر ديگران مقدم خواهند بود…۲

۱ــ مخارج ساليانه ی پليس جنوب، طبق برآورد هشت ماهه، بالغ بر پانصد و سی ميليون ِقران بود. پس از امضای قرارداد ۱۹۱۹م مقرر شد 
جهت   (.۴۱۷ ص  شنيده ها»،  و  کحال زاده، «ديده ها  دهند. (ن.ک:  تشکيل  متحدالشکل  قشون  يک  جنوب،  پليس  همراه  به  ايران،  نظامی  قوای  ساير 
اطالع بيش تر ن.ک: شيخ االسالمی، اسناد محرمانه ی وزارت خارجه ی بريتانيا، ج ۱، ص ۵۰ ــ۵۳ و ۵۸  ــ۶۰؛ سفيری، پليس جنوب، ص ۲۵۵؛ بيات، 

جنگ جهانی اول در جنوب ايران، ص ۱۴۲.
ـ   ۱۸؛ فخرايی، سردار  ـ   ۳۸؛ عظيمی، نهضت جنگل به روايت اسناد وزارت امور خارجه، ص ۱۵ـ ٢ــ رواسانی، نهضت جنگل، ص ۳۶ـ

جنگل، ص ۵۰  ــ۵۹.

محمد تقی خان پسيان
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تسلط انگلستان بر نيروهای نظامی ايران
انگلستان پس از انقالب سوسياليستی روسيه در صدد برآمد که نيروی قزاق و قوای نظامی 
ايران را به اختيار و اداره ی خود درآورد. هم چنين، به بهانه های مختلف از جمله «خطر کمونيسم»، 
حاضر به بيرون بردن قوای نظامی خود از ايران نبود. نيروهای روسيه، پس از اين که ناحيه های جنوبی 
کشور خود را از عنصرهای مخالف پاک سازی کردند، در تعقيب گروه هايی از آنان، وارد شهرهای 
شمالی ايران شدند. نيروهای انگليسی در مقابله با نيروهای  دولت انقالبی شوروی شکست خوردند 
و عقب نشينی کردند. در چنين شرايطی بود که دولت انگلستان، «ژنرال آيرون سايد» را به فرماندهی 

نيروهای خود در ايران برگزيد.  

قرارداد ۱۹۱۹
هنگامی که وثوق الدوله در سال ۱۲۹۸ ش. به نخست وزيری رسيد، دريچه ای تازه برای اجرای 
وثوق الدوله  ميان  محرمانه  مذاکرات  انجام  شد. با  گشوده  ايران  انگلستان، در  استعماری  سياست های 
منعقد  کاکس»  ــ  «وثوق الدوله  قرارداد  به  موسوم  ش   ۱۲۹۸ م./   ۱۹۱۹ قرارداد  ِسرِپرسی  کاکس،  و 

گرديد. 
سيستم    شکل گيری  موجب  شد،  داشته  نگه  محرمانه  کامالً  ابتدا  در  که  قرارداد  اين  محتوای 
«تحت الحمايگی» ايران از سوی دولت انگليس می شد، زيرا به موجب آن، نظارت بر تشکيالت نظامی، 

مالی و سياسی ايران، منحصرًا در اختيار مستشاران انگليسی قرار می گرفت.۱
مذهبی  ــ  سياسی  شخصيت های  و  آزادی خواهان  مخالفت  موجب  قرارداد،  اين  خبر  انتشار 

ايران شد.

۱ــ برای کسب اطالع بيش تر از مفاد قرارداد ۱۹۱۹، ن. ک: مکی، «تاريخ بيست ساله ی ايران»، ج۱، ص  ۳۹؛ نيز: هوشنگ مهدوی، 
«تاريخ روابط خارجی ايرانی»؛ ص ۳۹۵؛ لسانی، «طالی سياه يا بالی ايران»، ص۲؛ ديگار، ژان پير و ديگران، «ايران قرن بيستم»، ص ۷۱؛ 
رايت، دنيس؛ «انگليسی ها در ميان ايرانيان»، ص ۲۰۷؛ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۲، ص ۱۶۱ ــ ۱۶۲؛ اعظام قدسی، «خاطرات من يا 

صد سال تاريخ ايران»، ج۲، ص ۶۶؛ واليتی، «تاريخ روابط خارجی ايران» دوره ی اول مشروطه، ص ۵۹.
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برگی از تاريخ
شيخ محمد خيابانی

خيابانی اصالح گری ژرف نگر، روحانی ا ی آگاه، آزادی خواهی 
روشنگر و مجاهدی مؤمن از شاگردان آيت الله ميرزا ابوالحسن انگجی 
بود. از علم منطق، حکمت، کالم، تاريخ، طبيعيات، نحو و هيئت بهره 
داشت و به اخالق نيک و زهد و تقوا معروف بود. مدتی در مسجد 
کريم خان تبريز، محله ی خيابان، امامت جماعت بود و جمعيتی بسيار به 
او اقتدا می کردند. پس از بسته شدن قرارداد ننگين وثوق الدوله که ايران 
را تـحت الحمايه ی انگليس می کرد، تبريز را عليه آن شوراند و شهر را 

تصرف کرد. وی در صدد تشکيل حکومتی بر مبانی اسالم بود. 
سرانجام اين سرباز رشيد اسالم و آزادی، به وسيله ی حاکم وقت ايالت آذربايجان، مخبرالسلطنه 
هدايت، به شهادت رسيد. ملک الشعرای بهار در وصف او مرثيه ی بلندی سرود که بيتی از آن چنين 

بود:
سرتاسر ايران، کفن سرخ بپوشد گر خون خيابانی مظلوم بجوشد  

شخصيت های  ديگر  و  مدرس  آيت الله  تالش های  و  مردم  مخالفت های  اوج گيری  با  سرانجام، 
سياسی، اجرای قرارداد وثوق الدوله متوقف ماند. 

کودتای ۱۲۹۹
شکست انگلستان در اجرای قرارداد ۱۹۱۹م، آغازی برای طرح کودتای ۱۲۹۹ ش. به شمار 
می رود.۱سياستمداران انگلستان با تجربه ی لغو قرارداد وثوق الدوله، در سياست خارجی خود تجديد نظر 
کردند و به جای «مداخله ی مستقيم» در امور داخلی ايران روش «مداخله ی غيرمستقيم» را در پيش 

گرفتند. 
عامل ديگری که آن دولت را به سمت سياست مداخله ی غيرمستقيم سوق داد، نفرت تاريخی مردم 
مسلمان ايران از نظام استعماری انگلستان بود. يکی از شاخصه های سياست مداخله ی غيرمستقيم، 

تحت عنوان «راهبرد نفوذ نامرئی»۲ بود. 

۱ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک: لوسوئر، «زمينه چينی های انگليس برای کودتای ۱۲۹۹»، ص ۷۱.
۲ــ استراتژی نفوذ نامرئی: مبتنی بر دخالت غيرمستقيم در ارکان حاکميت ايران بود.
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عامالن کودتا
افرادی  نيازمند  ايران،  در  خود  استعماری  برنامه های  و  هدف ها  اجرای  برای  انگليس  دولت 
بود که قادر به اجرای سياست های مورد نظرش باشند. برای اين منظور، يک فرد سياسی و يک فرد 
نظامی را انتخاب کرد. اين دو نفر، سيد  ضياء  الدين طباطبايی (مدافع قرارداد ۱۹۱۹) و رضاخان ميرپنج 

(فرمانده ی نيروی قزاق) بودند. 

بيش تر بدانيد
حسن اعظام قدسی در کتاب خاطرات خود، علت های کودتای انگليسی ۱۲۹۹ را چنين بيان 
کرده است: «روزی برحسب خواسته ای با قنسول انگليس در مشهد مالقاِت دوستانه ای انـجام شد. 
قنسول انگليس گفت:  بعد از مأيوس شدن از قراردادی که با وثوق الدوله منعقد گرديد [قرارداد ۱۹۱۹ ]، 
لطمه ی بزرگی به سياست انگلستان وارد شد که شايد کم تر سابقه داشت. اين بود که زمامداران انگلستان 
در مقام عمل تصميم گرفتند که طرح و نقشه ی خود را به صورت ديگری به اجرا درآورند: اول اين که 
در ايران قوای نظامی و سياسی در يک جا متمرکز شود. دوم، استقالل پول ايران از راه نشر اسکناس 
در  خاصه  عشاير،  ميان بردن  از  چهارم،  گردد].  نفت [امکان پذير  قرارداد  تـجديد  سوم،  يابد].  [رواج 
نقاط مرزی ايران. پنجم، از بين بردن روحانيون و ضعيف کردن آن ها که عامل شکست های انگلستان 
خنثی کردن  برای  وسيله  بزرگ ترين  خود  که  (ع)  حسين  امام  عزاداری  بساط  برهم زدن  ششم،  بودند. 
سياست دولت انگلستان بود. هفتم، گرفتن کارهای بزرگ از مردان دورانديش و دادن آن ها به دست 

اشخاص فرومايه و بی ايمان… »۱

مقاصد  نظامی،  مستقيم  سلطه ی  بدون  و  داخلی  مهره های  توسط  که  بود  اين  انگلستان  نقشه ی 
خود را در ايران تأمين کند.۲

چگونگی اجرای کودتا
صورت  قزوين  در  مالقاتی  کودتا،  عامل  دو  ميان  آيرون سايد،  حضور  با   ۱۲۹۹ ماه  بهمن  در 
گرفت. در اين ديدار، رضاخان پذيرفت که پس از فتح تهران توسط نيروهای قزاق، مقام نخست وزيری 

به سيد ضياءالدين طباطبايی سپرده شود.  
با توجه به اين که فرمانده ی نيروهای ژاندارم و ديگر محافظان پايتخت قبًال از سوی انگليسی ها 

۱ــ اعظام قدسی، خاطرات من يا تاريخ صدساله ی ايران، ج ۲، ص ۶۵.
٢ــ ن. ک: رايت، «انگليسی ها در ميان ايرانيان»، ص ۲۰۸ ــ ۲۱۴.
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تطميع شده بودند، نيروهای کودتاچی بدون هيچ گونه مقاومت جّدی، در سّوم اسفند ماه، شبانه وارد تهران 
شدند و تمام مناطق حساس پايتخت را به اشغال خود در آوردند.۱

بيش تر بدانيد
نوشته   ۱۲۹۹ دی ماه   ۲۴/  ۱۹۲۱ ژانويه ی   ۱۴ در  خود  يادداشت های  در  سايد  آيرون  ژنرال 
است: «شخصًا عقيده دارم که پيش از آن که از اين جا بروم بتوانم قوای قزاق را به حال خود رها کنم. 
در واقع يک ديکتاتوری نظامی می تواند گرفتاری های ما را برطرف کند و ما را قادر خواهد ساخت که 

بی هيچ دردسری، اين کشور را ترک کنيم».
وی پس از مالقات با رضاخان در ۱۲ فوريه ی ۱۹۲۱ / ۲۳ بهمن ماه ۱۲۹۹ اعالم کرد:«من با 

رضاخان مصاحبه کردم، و سرکردگی [قوای] قزاق ايرانی را به طور قطع به او سپردم»۲.

طباطبايی،  ضياءالدين  سيد   دستور  به  بالفاصله  و  شد  مستقر  کودتا  حکومت  تهران  تصرف  با 
بسياری از شخصيت های سياسی، از جمله آيت الله مدرس، که از مخالفان سياست های انگلستان در 
ايران بود، دستگير و روانه ی زندان شد. سيد ضياء چند روز پس از کودتا به حضور احمدشاه رفت و 

رسمًا کابينه ی خود را تشکيل داد. 

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
آيا می دانيد تفاوت استعمار نو و استعمار کهنه چيست؟

ـ۸٦؛  ـ   ۶۵ و ۷۴ـ  ۱ــ برای مطالعه  ی بيش تر درباره ی کودتای ۱۲۹۹ ن.ک: ملک الشعرای بهار، «احزاب سياسی ايران»، ج۲، ص ۵۵    ـ
ـ  ۱۵۹، مدنی، «تاريخ سياسی معاصر ايران»،  مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج ۵، ص ۲۴۳ ــ ۲۴۶؛ کرونين، «ارتش و حکومت پهلوی»، ص ۱۳۱ـ

ج ۱، ص ۹۷ ــ۹۹؛ «خاطرات سری آيرون سايد»، ص ۳۶۶ ــ ۳۶۸؛ رايت، «انگليسی ها در ميان ايرانيان»، ص ۲۱۵ ــ۲۰۰.
ـ       ۲۲۵. ۲ ــ «خاطرات سری آيرون سايد»، ص ۲۱۸ ـ

نيکی کدی در اين باره چنين نوشته است: «اکنون اين مطلب روشن شده که فرمانده نيروهای انگليسی ايران، ژنرال آيرون سايد، 
ابتدا به رضاخان کمک کرد که قدرت را در تيپ قزاق به دست آورد، سپس او را به انجام کودتا تشويق نمود. (کدی، «ريشه های انقالب»، 

ص ۱۳۷.)
درباره ی نقش آيرون سايد در کودتای ۱۲۹۹، هم چنين ن. ک: شيخ االسالمی، «قتل اتابک»، ص ۲۸۶؛ رايت، «انگليسی ها در ميان 

ايرانيان»، ص ۲۰۸ ــ   ۲۱۱؛ «خاطرات و سفرنامه ژنرال آيرون سايد»، ص ۴۷ به بعد؛ «خاطرات سری آيرون سايد»؛ ص ۸     ــ۳۶۶. 



٧٨

سيد ضياء که مورد حمايت کامل سفارت انگليس بود، به قصد منحرف ساختن افکار عمومی، 
با تبليغات فراوان، قرارداد ۱۹۱۹ را که به همت افرادی چون آيت الله مدرس عمًال متروک مانده بود، 
لغو کرد، تا برای سرپوش نهادن بر نقش انگلستان در کودتا، دولت خود را کابينه ای ملی و ضدانگليسی 

نشان دهد. 
ظاهرسازی های سيد ضياء و تندروی های 
او، موجی از مخالفت را عليه وی برانگيخت. 
از سوی ديگر، خودسری های رضاخان سردار 
سپه در اختصاص درآمد شهرداری و اداره های 
ماليه به نفع قزاق های زير فرمانش، بر مشکالت 
دولت می افزود. بروز اختالف و جنگ قدرت 
ميان سيد ضياء و رضاخان، سيد ضياء را وادار 
کرد که وزارت جنگ را به او واگذار کند. به اين 
ترتيب، رضاخان، دومين گام را در راه رسيدن 

به حکومت برداشت. 
ميان  اختالف  از  که  انگلستان  دولت 
گرفت  تصميم  بود،  آگاه  رضاخان  و  سيد ضياء 

که از رضاخان حمايت کند. 
به گفته ی مورخان، رضاخان از استعدادی 

خارق العاده و برتر از ديگران برخوردار نبود، اما به خاطر روحيه ی استبدادی و نظامی گری اش، در مقايسه 
با رجال هم عصر خود برجستگی هايی داشت که او را در رسيدن به اهدافش ياری می کرد. وی در راه 
رسيدن به موقعيت مورد نظرش، نيت و قصد خود را تا آخرين لحظه مکتوم می داشت. به عالوه، چنان 
که خود او گفته است، از زير هيچ کاری شانه خالی نمی کرد.۱بنابراين به آسانی می توانست برای مردان 

سست اراده و ناکارآمد خاندان قاجار، جای گزين مناسبی باشد.

۱ــ ارفع، در خدمت پنج سلطان، ص ۱۹۵؛ هم چنين ن.ک: بهار، تاريخ احزاب سياسی تا انقراض قاجاريه، ج ۱، ص ٦١  ــ٧٠؛ 
ـ      ۱۴٨؛ بهبودی، خاطرات سليمان بهبودی، شمس پهلوی و علی يزدی، ص ۲٠ــ۲٥؛  فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۲، ص ۱۴٥ـ

مکی، تاريخ بيست ساله ايران، ج ۱، ص ۴۷۷.

رضا خان
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بيش تر بدانيد
ژنرال آيرون سايد که يکی از عامل های خارجی کودتا بود، در «خاطرات سّری» خود نوشته 
است: «من اطالع پيدا کردم که رضاخان نقشه ی کودتا را با موفقيت در تهران اجرا کرده است. تصور 
می کنم همه ی مردم ايران بر اين عقيده باشند که نقشه ی کودتا را من کشيده و اجرای آن را از پشت پرده 

نظارت کرده باشم. اگر راسِت مطلب را بخواهم بنويسم، حقيقت هم همين است.»۱
از  يکی  تنها  او  زيرا  نيست،  واقعيت  همه ی  است.  کرده  بيان  سايد  آيرون  که  آن چه  البته 
در  که  بودند  پنهانی  و  آشکار  دست های  اصلی،  عامل های  و  طراحان  بود.  کودتا  اجرايی  عامالن 
حاکميت دولت انگلستان قرار داشتند. آنان با توسل به چند واسطه، گرداننده ی اصلی اين غائله 
بودند و بی آن که رّدپايی آشکار از خود باقی بگذارند، کودتا و چگونگی صعود رضاخان به سلطنت 

را مديريت می کردند. 
يکی از اين عامل ها ِسر وينستون چرچيل وزير مستعمرات وقت انگليس بود که در آن زمان، 
نقشی مؤثر در تعيين سياست خارجی انگلستان داشت. او بر اين باور بود که دولت انگلستان نبايد در 
امور ايران دخالت مستقيم و آشکار داشته باشد؛ بلکه بايد با استفاده از سياست دخالت غير مستقيم و 
ايجاد يک حکومت مقتدر و در عين حال وابسته، مقاصد و مطامع دولت انگلستان را در ايران عملی 
سازد. اين سياست با هدف کاهش نفوذ شوروی در منطقه حساس خاورميانه توسط سه کشور ايران، 
ترکيه و افغانستان بود. روی کار آمدن سه عامل وابسته به سياست انگلستان، يعنی رضاخان در ايران، 

آتاتورک در ترکيه و امان الله خان در افغانستان، نتيجه ی اين سياست به شمار می رود. 
عالوه بر نقش تعيين کننده ی وينستون چرچيل در روی کار آمدن حکومت های وابسته، بايد از 
نقش دستگاه جاسوسی و اطالعاتی انگلستان، و اردشيرجی (رپيورتر)۲، در ظهور سلسله ی پهلوی و 

کودتای  ننگين سوم اسفند ۱۲۹۹ ياد کرد. 

١ــ «خاطرات سری آيرون سايد»، ص ۳۳۷.
٢ــ برای دريافت اطالع بيش تر، ن.ک: «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی»، ج۱، ص ۸۴ و ج۲، ص ۹۸، ۱۱۵، ۱۲۴، ۱۳۸ و ۱۴۲؛ 
دکتر محمد مصدق با بيان خاطره ای به نقل از سردار سپه (رضا شاه) گواهی می دهد که انگليسی ها او را روی کار آوردند. (کی استون، سياست 

موازنه منفی، ص ۳۴؛ ن.ک: دولت آبادی، حيات يحيی، ج ۴، ص ۳۴۳.)
ژنرال آيرون سايد در خاطرات خود اعتراف می کند، از طريق اردشيرجی با رضاخان آشنا شده است. سردنيس رايت نيز در کتاب خود 
می نويسد، اردشيرجی برای نخستين بار در ۱۹۱۷ م با رضاخان آشنا شد و او را در جريان مأموريت آيرون سايد قرار داد. اردشيرجی، شاه را به 
آيرون سايد معرفی کرد. (آيرون سايد، خاطرات سری آيرون سايد، ص ۳۳۸؛ رايت، انگليسی ها در ميان ايرانيان، ص ۲۰۹؛ وصيت نامه ی اردشير 

ريپورتر، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۲، ص ۱۵۲.)
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دنبال  خاور ميانه  منطقه ی  در  سياست هايی  چه  اول  جهانی  جنگ  از  پس  انگلستان  دولت  ۱ ــ 
می کرد؟

چه  ايران  در  روس  و  انگليس  نظامی  نيروهای  ترکيب  در  اول  جهانی  جنگ  پايان  از  پس  ۲ ــ 
تغييراتی ايجاد شد؟

۳ ــ ماهيت قرارداد ۱۹۱۹ ايران و انگليس چه بود؟ 
۴ ــ چه عواملی انگلستان را در دوران بعد از جنگ جهانی اول به سوی مداخله ی غير مستقيم 

در ايران سوق داد؟  
۵ ــ سيد ضياء الدين طباطبايی پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به چه اقداماتی دست زد؟ 

۶ ــ دولت سيد  ضياء  الدين طباطبايی با چه مشکالتی مواجه بود؟ 

با راهنمايی دبير محترم، متن قرارداد ۱۹۱۹ را از يکی از منابع پيدا کنيد و چند بند از آن را در 
کالس بررسی کنيد.

مت م، محت دبي راهنماي با

انديشه و جست  و جو

پ انگلستان دولت ۱

پرسش های نمونه
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درس هشتم

رضاخان؛ تثبيت قدرت
در اين درس به رويدادهاى پس از سقوط كابينه ى سياه، دوران تثبيت قدرت 

رضاخان تا نخست وزيرى و جمهورى خواهى او مى پردازيم.

سقوط کابينه ی سياه۱
عمر دولت سيد ضياء الدين طباطبايی کوتاه بود. او پس از گذشت سه ماه، از مسند قدرت کنار 
گذاشته و با حمايت انگلستان از کشور خارج شد و به فلسطين که در آن زمان تحت قيمومت انگليس 
بود، رفت. پس از سيد ضياء،  قوام السلطنه۲ مأمور تشکيل کابينه شد. سفارت انگلستان پيشنهاد کرد 
با  پيشنهاد  اين  اما  شود  منصوب  وزيری  نخست  کودتا، به  ديگر  عامل  رضاخان،  سيدضياء ،  بعد از  تا 

مخالفت احمد شاه روبه رو شد و قوام به نخست وزيری رسيد.۳

دولت های ناپايدار
بعد از کودتای ۱۲۹۹ ش. جاه طلبی های رضاخان، َابری از خودکامگی و استبداد در آسمان ايران 
ايجاد کرد. در اين زمان دولت های ناپايدار يکی پس از ديگری تشکيل شد اما رضاخان، با وجود تعويض 
کابينه های سيد ضياء۴، قوام السلطنه۵، مشيرالدوله۶ و مستوفی الممالک۷، هم چنان بر مصدر قدرت و وزارت 

۱ــ کابينه ی سيدضياء الدين طباطبايی به دليل اعمال خشونت و تندروی به کابينه ی سياه معروف شد.
۲ــ احمد قوام (قوام السلطنه) از وابستگان معروف انگلستان و برادر وثوق الدوله، عاقد قرارداد ننگين ۱۹۱۹م بود. 

۳ــ مکی، «تاريخ بيست ساله ايران»، ج۱، ص ۳۶۴. 
انجاميد. او پس از خارج     شدن از ايران به  ۱۳۰۰  به طول  ۱۲۹۹ تا خرداد سال  طباطبايی از اسفند  ۴ــ نخست وزيری سيد  ضياء الدين 

سرزمين های اشغالی فلسطين رفت و اقدام به خريد زمين های مسلمانان و فروش آن ها به صهيونيست های اشغال گر کرد. 
۵  ــ قوام السلطنه بعد از کودتا تا نخست وزيری رضاخان، دوبار منصب نخست وزيری را به عهده گرفت. بار اول از خرداد تا بهمن ماه 

۱۳۰۰ و نوبت دوم از خرداد تا بهمن ماه سال ۱۳۰۱  ادامه يافت.
۶   ــ نخست وزيری مشير الدوله بار اول از بهمن ۱۳۰۰ تا خرداد ماه ۱۳۰۱ و نوبت دوم از خرداد تا  آبان ماه ۱۳۰۲  ادامه يافت.

٧  ــ نخست وزيری مستوفی الممالک از بهمن ماه ۱۳۰۱ تا خرداد ماه سال ۱۳۰۲ ادامه يافت.
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جنگ باقی  ماند. او در طول اين مدت، تسلطش را بر ارتش تثبيت کرد، ژاندارمری را از «وزارت داخله» 
(وزارت کشور) به «وزارت جنگ» انتقال داد و بر نفوذ خود افزود.۱

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
به نظر شما چرا رضاخان و انگليسی ها بيش تر به نيروهای نظامی و انتظامی متکی بودند؟ 

اقدام های خودسرانه و خشونت آميز رضاخان در دوران تصدی وزارت جنگ، منجر به طرح استيضاح 
او در مجلس، به رهبری آيت الله سيد حسن مدرس شد اما رضاخان، با طرح شايعه ی استعفای خود و 
صحنه   سازی، طرفدارانش را عليه مجلس تحريک کرد و مخالفان را مورد ضرب و شتم و ارعاب، قرار داد. 

بيش تر بدانيد
آيت الله مدرس در جلسه ی سيزدهم مجلس 
چهارم (مهر ماه ۱۳۰۱)  خطاب  به  نمايندگان  مردم  
اعالم  کرد: «شماها مگر ضعف نفس داريد که اين 
ما  می گوييد؟!  سخن  پرده  در  و  می زنيد  را  حرف ها 
از  داريم.  قدرت  کس  هر  بر  مجلس]  [نـمايندگان 
رضاخان  [سردار سپه]  هيچ ترس و واهمه ای نداريم. 
ما قدرت داريم پادشاه را عزل کنيم. رئيس الوزراء را 
بياوريم، سؤال کنيم، استيضاح کنيم، عزلش کنيم. و 
همچنين، رضاخان را استيضاح کنيم؛ عزل کنيم، برود 
در خانه اش بنشيند … قدرتی که مجلس دارد، هيچ 
چيزی  هر  بر  مجلس  بايستد.  مقابلش  نمی تواند  چيز 

قدرت دارد.»۲

طرفداران و حاميان رضاخان، به شکلی سازمان يافته، راه او را در دست يابی به مقاصد شومی 
که در سر داشت، هموار می کردند. تيمورتاش، داور، تقی زاده و تدّين، از نمايندگان تجّددطلب مجلس 
و سليمان ميرزا که از اولين پايه گذاران «جريان کمونيستی» ايران به حساب می آمد، به همراه بعضی از 

١  ــ ن. ک: آبراهاميان، ايران بين دو انقالب از مشروطه تا انقالب اسالمی، ص ۱۰۷ و ۱۰۸. 
٢ــ ن. ک: مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج۲، ص ۱۷۰.

سيد حسن مدرس نماينده ادوار مختلف 
مجلس شورای ملی
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فراماسونرهای۱ شناخته شده، نظير محمد علی فروغی، به دفاع از رضاخان پرداختند. در چنين شرايطی، 
با  کوشيد  او  می کرد.  ايستادگی  رضاخان  خودکامگی  با  مبارزه  ميدان  در  سرسختانه  مدرس،  آيت الله 
همراهی عده ای از نمايندگان مجلس، دولت و دربار را از سلطه ی استعمار انگليس و رضاخان نجات 

دهد و تا پای جان، در اين راه پايداری کرد. 

نخست وزيری رضاخان
رضاخان با تبليغ های گسترده، دسيسه چينی و دستاويز قراردادن ناامنی در کشور، خواهان قدرت 
و اختيارات بيش تری شد. سرانجام نيز، با وجود مخالفت ها، نه تنها موفق به تثبيت موقعيتش شد، بلکه 

احمد شاه و مجلس را ناچار به انتخاب خود به نخست وزيری کرد اما اين، هدف نهايی او نبود. 
احمد شاه در سوم آبان ماه ۱۳۰۲ فرمان نخست وزيری او را صادر کرد و بالفاصله به اروپا رفت. 
شاه با اين اقدام، عمًال کشور را به دست رضاخان سپرد. انگليسی ها و عوامل وابسته ی آن ها، از يک 
سو چنين تبليغ می کردند که وضع کشور بحرانی و آشفته است و به شاه توصيه کردند که برای مدتی 
کشور را ترک کند و از ديگر سو، خروج احمد شاه را از کشور، نشانه ی بی کفايتی و بی عالقگی اش به 

ايران اعالم کردند! 

قدرت طلبی به اسم جمهوری خواهی
پيشنهاد  ايران  برای  را  معينی  حکومتی  نظام  انگلستان   ،۱۲۹۹ کودتای  ابتدای  از  چه  اگر 
نکرده بود اما با انتخاب رضاخان و حمايت از او، آشکار بود که هدف های مورد نظرش در ايران، 
تنها از طريق استقرار يک حکومت مستبد امکان پذير است. الزمه ی اين کار، تغيير نظام حکومتی 

در ايران بود.
دولت  حمايت  با  (آتاتورک)  پاشا  کمال  مصطفی  ايران،  در  رضاخان  نخست وزيری  با  همزمان 
انگلستان، در کشور عثمانی (ترکيه) به قدرت رسيد. او نظام امپراتوری عثمانی را لغو و نظام «جمهوری» را 
تأسيس کرد. اين واقعه، بهانه ی مناسبی برای جايگزينی حکومت رضاخان به جای سلطنت قاجار بود. 

۱ــ سابقه ی پيدايش فراماسونری به چند قرن پيش بازمی گردد. گروه های فراماسونری در کشورهای اروپايی در واقع انجمن هايی بودند 
که توسط سياستمداران و تحصيل کردگان تشکيل می شد. آنان ابتدا مدعی تالش برای همه انسان ها بودند اما به تدريج شبکه های قدرتمندی شدند 
که برای به دست گرفتن قدرت تالش می کردند. دين زدايی يکی از اهداف فراماسون ها بود. فراماسون ها در کشورهای آسيا و آفريقا به عنوان 
عوامل استعمار و در جهت پيشبرد منافع دولت های استعماری ای چون انگلستان عمل می کردند. فراماسون ها در ايران از مرّوجان غرب زدگی 

و مدافعان منافع دولت های استعماری به شمار می روند. 
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رضاخان به سرعت و با اعمال نفوذ و تقّلب، انتخابات دوره ی پنجم مجلس شورای ملی را 
برگزار کرد و در پناه حمايت حزب ها و جريان های سياسی طرفدار خود توانست اکثريتی از نمايندگان 
موافق و طرفدار خود را روانه ی مجلس کند. با وجود اين، نمايندگانی چون آيت الله مدرس، مستوفی 
الممالک، دکتر مصدق، مشير الدوله و مؤتمن الملک نيز که مورد توجه مردم بودند، به مجلس راه 

يافتند. 
پس از تشکيل دوره ی پنجم مجلس در بهمن ماه ۱۳۰۲ کوشش برای برقراری نظام جمهوری 
در ايران، با اتحاد حزب «تجّدد» به رهبری داور، تيمورتاش و تدّين و حزب «سوسياليست»، به رهبری 
سليمان ميرزا اسکندری آغاز شد. آيت الله مدرس که از ماهّيت جمهوری رضاخانی به خوبی آگاه بود، 
رهبری مخالفان را در دست گرفت. او به همراه عده ای ديگر از نمايندگان اقليت مجلس، مخالفت خود 

را با طرح جمهوری خواهی که يک نامزد (رضاخان) نيز بيش تر نداشت، ابراز کرد. 
آيت الله مدرس، طی نطقی اعالم کرد: «مبنای اين جمهوری، بنا بر اراده ی ملت نيست. 
بلکه انگلستان می خواهد آن را به ملت ايران تحميل نمايد، تا حکومتی را که صد  درصد دست نشانده 
و تحت اراده ی خود باشد در ايران برقرار سازد… اگر واقعًا نامزد و کانديدای جمهوری فردی 
دريغ  مساعدتی  و  کمک  هيچ  از  و  می کردم  موافقت  او  با  حتمًا  بود،  دوست  وطن  و  آزادی خواه 

نمی ورزيدم»۱.
سرانجام، مخالفت نمايندگان اقليت مجلس، علما و مردم با طرح جمهوری رضا خانی، مقاصد 

او را با شکست روبه رو کرد. 

برکناری سلسله ی قاجار و تغيير سلطنت
رضاخان و هوادارانش پس از شکست طرح جمهوری خواهی، درصدد برآمدند از طريق ديگر 
مجلس  گسترده،  تبليغات  زمينه چينی و  پس از  سرانجام  درآورند.  قاجار  خاندان  دست  سلطنت را از 
شورای ملی در روز نهم آبان ماه ۱۳۰۴ ماده واحده ای۲ مبنی بر خلع سلسله ی قاجار و واگذاری نيابت 

موّقت سلطنت به رضاخان را تصويب کرد. 
کوشش  شخصيت هايی چون آيت الله مدرس برای جلوگيری از تغيير سلطنت مؤثر واقع نشد و 

۱ــ مکی، «تاريخ بيست ساله»؛ ج ۲، ص ۴۵۹؛ مکی، «مدرس، قهرمان آزادی»، ص ۲۸۶.
۲ــ ماده واحده اين بود: «مجلس شورای ملی، به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت  قاجاريه را اعالم نموده، و حکومت موقتی را در 

حدود قانون اساسی و قوانين موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می نمايد.» 
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اکثريت نمايندگان مجلس، به اين ماده واحده، رأی مثبت دادند. آيت الله مدرس در حالی که می گفت: 
«اگر هزار بار رأی بدهيد، [اين کار] خالف قانون اساسی است»، مجلس را ترک کرد. اين در حالی 

بود که بسياری از ياران قبلی او، توسط رضاخان، تطميع، يا ترسانده شده بودند.۱
در آذر همان سال مجلس مؤسسان که تمام اعضای آن از طرفداران رضاخان بودند، تشکيل 
شد و با تغيير چهار اصل از اصول متمم قانون اساسی، سلطنت دائمی ايران را به رضاخان و «َاعقاِب 
رسماً  ايران،  پادشاه  عنوان  به  رضاخان،   ،۱۳۰۵ ماه  ارديبهشت  چهارم  در  و  کرد،  واگذار  او  ذکور» 

تاج گذاری کرد. 

بيش تر بدانيد
ملک الشعرای بهار 

و  سياسی  شخصيت های  جمـله  از  بـهـار 
سلطنت  اول  نيمه ی  و  قاجار  دوره ی  اواخر  ادبی 
صبوری  ميرزامحمدکاظم  فرزند  وی  است.  پهلوی 
ملک الشعرا بود و پس از مرگ پدرش ملک الشعرای 
و  مشهد  در  هم چنين  او  شد.  رضوی  قدس  آستان 
تهران مدير روزنامه ی نوبهار بود. بهار در دوره های 
سوم، چهارم، ششم، دهم و پانزدهم نماينده ی مجلس 
او  روزنامه ی  رضاشاه  دوران  در  بود.  ملی  شورای 
تعطيل و چندين بار زندانی و تبعيد شد. وی شاعری 
آزادی خواه بود و عالوه بر ديوان شعر، دارای تأليفاتی 
است که از جمله ی آن ها می توان «تاريخ احزاب سياسی 

ايران» را نام برد. 

۱ــ برای کسب اطالع بيش تر ن. ک: مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج ۳، ص ۵۰۷؛ هدايت، «خاطرات و خطرات»، ص   ۳۶۹؛ مرکز 
بررسی اسناد تاريخی، مدرس زنده تاريخ، ص ۱۷.
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محمدعلی  پهلوی،  سلسله ی  به  سلطنت  انتقال  با 
دوران  نخست وزير  اولين  عنوان  به  (ذکاء الملک۱)  فروغی 
سلطنت رضاشاه منصوب شد. نخستين اقدام او، برپايی آيين 

تاج گذاری و نشستن رضاشاه بر تخت قدرت بود.
شرايط داخلی ايران: چنان که در درس های گذشته 
آشنا  قاجار  دوره ی  در  ايران  اجتماعی  و  سياسی  اوضاع  با 
شديد، حوادث تلخ دوران مشروطه، و انحراف آن نهضت از 
مسير و اهداف اوليه، باعث سرخوردگی مردم و بسياری از 
رهبران سياسی و مذهبی ايران شده بود. بروز جنگ جهانی 
اول و مداخله های گسترده ی بيگانگان در سرنوشت مردم ايران 

بر  دامنه ی  بود،  همراه  اجتماعی  ناامنی های  گرسنگی و  قحطی،  اقتصادی،  ملی، فقر  منابع  غارت  با  که 
اين مصيبت ها  افزود و استقالل ايران، با حضور قدرت های بيگانه در شمال و جنوب کشور، به شکلی 

فزاينده خدشه دار شده بود. 
از سوی ديگر بی کفايتی احمد شاه و دولتمردان و سرپيچی حاکمان محلی از فرمان  حکومت مرکزی، 
موجب شيوع آشوب و از ميان رفتن امنيت در جامعه گرديده بود. از اين رو، در ميان خواسته های مردم، 

«نياز به امنيت» يکی از موارد اساسی و کامالً محسوس به شمار می رفت. 
شرايط اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه در آن سال ها به گونه ای بود که به تدريج زمينه را 
برای حاکميت مطلق رضاخان مساعد می کرد. رضاخان که موفق به سرکوب چند شورش داخلی شده 
بود،۲ رفته رفته به عنوان عامل برقرار کننده ی امنيت در کشور شناخته شد. افزايش حمايت انگلستان و 
جانبداری جريان ها و حزب های سياسی از او نيز اين باور را در ميان مردم به وجود آورد که جز رضاخان، 

هيچ کس قادر به برقراری امنّيت و آرامش در ايران نيست. 
از جمله اقداماتی که نفوذ رضاخان را در ميان مردم افزايش داد، سرکوب شورش «شيخ خزعل» 
ـ      ۱۰۸؛ فردوست، «ظهور و  ۱ــ برای کسب اطالع و مطالعه ی بيش تر ن. ک: ُمرِسلَوند، «زندگی  نامه رجال و مشاهير ايران»، ج۵، ص ۹۷ ـ
سقوط سلطنت پهلوی»، ج۱، ص ۹۵ به بعد و ج۲، ص ۳۵؛ کتيرايی، «فراماسونری در ايران»، ص ۱۲۵؛ «تغيير لباس و کشف حجاب به روايت 

اسناد»، ص۹؛ مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج ۴، ص ۷ ــ ۲۳؛ رايين، «فراموش خانه و فراماسونری»، ص ۱۲۹. 
۲ــ سرکوب ابوالقاسم الهوتی در کرمانشاه در سال ۱۳۰۰ و شورش اسماعيل سيمَتُقو در سال ۱۳۰۱ هـ.ش ن. ک: امير احمدی،  
خاطرات اولين سپهبد ايران، ص ۱۳۰ــ۱۳۶. يکی ديگر از عواملی که در رسيدن رضاخان به قدرت مؤثر بود، سوء استفاده از احساسات مذهبی 

مردم و تظاهر به دينداری بود. به گونه ای که حتی برخی علما نيز در ابتدا به او ُحسن ظن پيدا کردند. 

محمد علی فروغی
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بود. شيخ خزعل که وابستگی اش به انگلستان بر کسی پوشيده نبود، منطقه ی خوزستان را زير سيطره ی 
خود در آورده بود. دولت انگلستان که در معادله های سياسی جديد خود، خواهان افزايش قدرت رضاخان 
بود، به منظور جانبداری از او، دست از حمايت شيخ خزعل برداشت. در نتيجه، شيخ خزعل، تسليم 
رضاخان شد. اين واقعه که به قربانی شدن شيخ خزعل انجاميد، در افکار عمومی، تصويری قهرمانانه 

و حتی ضد انگليسی، از رضاخان ايجاد کرد.۱
حزب ها و جريان های سياسی، اجتماعی و فرهنگی: جريان ديگری که به همين ميزان در 
دست يابی رضاخان به قدرت سهم داشت، گروهی از رهبران و حزب های سياسی غرب گرا بودند که با 
شعار «تجّدد» و «ترّقی » خواهی، به تدريج در مجلس چهارم و پنجم، قدرت را در دست گرفته بودند. 
گروهی از نمايندگان توسل به اجبار و زور را برای ايجاد تحول های اجتماعی در ايران الزم می دانستند 
و در نشريه های وابسته به خود، به نظريه پردازی درباره ی لزوم استقرار نظام استبدادی در ايران پرداختند 

و آشکارا ندای «ديکتاتوری ُمصِلْح» را سردادند.۲

ـ        ۳۸؛ کدی، «ايران در دوران قاجار و  ۱ــ ن. ک: شيخ االسالمی، «افزايش نفوذ روس و انگليس در ايران عصر قاجار»، ص ۳۴ـ
برآمدن رضاخان»، ص ۱۴۹. 

۲ــ مضمون های اصلی و هميشگی اين نشريه ها، سخنان مارکس درباره ی مذهب بـه عنوان «افيون توده ها»، مطالب ضد دين، تحقير 
احکام اسالم و ستايش افراطی دوران باستان (پيش از اسالم) بود. برای نمونه، نخستين سرمقاله ی نشريه ی «فرنگستان»، چاپ آلمان، با اين 
عبارت آغاز شده بود: «ايران خود را از استبداد سلطنتی رهانيد اّما اکنون به ديکتاتوری انقالبی نياز دارد… تنها اميد ما به فردی چون موسولينی 

است…» (فرنگستان، ش۱، فروردين ۱۳۰۳، ص ۴۲.) 
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انديشه و جست  و جو

پرسش های نمونه

۱ ــ رضاخان در مدتی که وزير جنگ بود، چه اقداماتی انجام داد؟ 
۲ ــ همزمان با دوره ی نخست وزيری رضاخان، چه تحولی در ترکيه به وقوع پيوست؟ اين واقعه 

چه تأثيری در ايران داشت؟ 
۳ ــ انتخابات دوره ی پنجم مجلس شورای ملی چگونه برگزار شد و چه نتيجه ای داشت؟ 

۴ ــ شرايط سياسی، اقتصادی و اجتماعی مملکت، چه نقشی در فراهم کردن زمينه برای به قدرت 
رسيدن رضاخان داشت؟ 

۱ ــ با مراجعه به کتاب «اسرار سقوط احمد شاه»، نقش انگلستان را در برکناری احمد شاه در 
کالس بررسی کنيد. 

۲ ــ سخنرانی يکی از نمايندگان مجلس شورای ملی را که به انتقال حکومت به رضاخان رأی 
مثبت نداد،  در کالس بخوانيد. 

۳ ــ چرا مجلس مؤسسان بندهايی از قانون اساسی مشروطه را تغيير داد؟ در اين مورد تحقيق 
کنيد. 
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درس نهم

ويژگی های حکومت رضاشاه
در اين درس به طور فشرده با شاخصه هاى حكومت و سياست هاى فرهنگى و 
مذهبى دوره ى پهلوى اول آشنا مى شويد. هدف از طرح اين مباحث، آشنايى بيش تر 

شما با ابعاد فرهنگى و اجتماعى دوران حكومت رضاشاه است.

ـ وابستگی: آغاز حکومت پهلوی نقطه ی عطفی در تاريخ فرايند وابستگی ايران محسوب  الفـ 
می شود؛ زيرا تا پيش از روی کار آمدن رضاشاه، پيدايش سلسله های پادشاهی و حاکمان ايرانی عمومًا 
در چارچوب روابط قومی و يا اشرافيت داخلی شکل می گرفت. اگرچه برخی از پادشاهان ايرانی مورد 
حمايت قدرت های عصر خود بودند ولی خاستگاه و منشأ روی کار آمدن آن ها، بيگانگان نبودند. ظهور 
و  جهانی  سلطه ی  نظام  استقرار  امتداد  در  ابتدا  همان  از  رضاشاه  آمدن  کار  روی  و  پهلوی  سلسله ی 

استعمار انگلستان شکل گرفت. 
استبدادی  و  فردی  حکومتی  رضاشاه،  حکومت  فردی:  حکومت  و  خودکامگی  ــ  ب 
بود. با وجود اصل تفکيک قوا در قانون اساسی، رضاشاه در همه ی کارها و ارکان مملکت دخالت 
رئيس  و  لشکر  فرمانده  فرماندار،  توسط  که  فهرستی  براساس  ملی  شورای  مجلس  نمايندگان  می کرد. 
شهربانی حوزه ی انتخابيه تهيه و شخص رضاشاه آن را تأييد و به وزارت کشور ابالغ می کرد، انتخاب 

می شدند.۱
بنابراين هرچند که رضاشاه حکومت پارلمانی و نهاد مشروطه را از ميان نبرد، اما روش حکومت 

او با حکومت پادشاهان مستبد قبل از مشروطه تفاوتی نداشت.۲ 
عالوه بر مجلس، قوای قضائيه (عدليه) و مجريه نيز فاقد استقالل بودند. دستگاه های دولتی و 
۱ــ قاضی، علل سقوط رضاشاه، ص ۱۵۳؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۱، ص ۷۶ــ۷۷؛ خاطرات سردار اسعد 

بختياری، ص ۲۲۳. 
۲ــ کاتوزيان، اقتصاد سياسی ايران، ص ۱۶۹.
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رضا شاه

و  نداشتند  تصميم گيری  هيچ گونه  قدرت  وزارت خانه ها، 
برخی به سبب شناختی که از روحيه ی نظامی و استبداد رأی 

رضا شاه داشتند، حّتی قادر به اظهارنظر نبودند.۱
دوران  در  افراطی:  ملی گرايی  ترويج  ــ  ج 
حاشيه  به  هدف  با  افراطی  گرايی  ملی  رضاشاه  حکومت 

راندن اسالم شدت گرفت. 
کارگزاران فرهنگی حکومت رضاشاه، به تقليد از 
مليت گرايی  لوازم  از  سياست»۲را  از  دين  «جدايی  غرب 
قلمداد می کردند. آن ها بدون داشتن درک صحيح از شرايط 
تاريخی ايران، هم بستگی ميان عاليق ملی و دينی را که در 
ايرانی  جامعه  ملی  هويت  کشور و  اقتدار  وحدت و  ايجاد 

نقش مؤثری داشت، ناديده گرفتند. 

بيش تر بدانيد
مريت هاکس نوشته است: روحيه ی جديد ملی گرايی در عصر رضاشاه ردپايی از فاشيسم۳ به 

همراه داشت، زيرا بدون توجه به روابط و ارزش های تاريخی، تنها به گذشته [دور] می نگرد.۴

يکی ديگر از شاخصه های مليت گرايی افراطی دوران رضاشاه، قوميت   ستيزی و ناديده گرفتن هويت 
اقوام ايرانی مانند: ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و مانند آن بود. اعمال تبعيض قومی و توسل به خشونت 
که  محلی  زيبای  لباس های  و  رسوم  و  آداب  محلی،  لهجه های  و  گويش ها  بردن  ازبين  برای  نظامی گری  و 
تقويت کننده هويت ملی ايرانيان است با ادعاهای رضا شاه و کارگزاران حکومتی او ناسازگار بود۵ که آثار 

۱ــ هدايت، خاطرات و خطرات، ص ۴۰۲.
۲ــ سکوالريسم

۳ــ فاشيسم: نام جنبشی که در ۱۹۱۹م. به رهبری موسولينی در ايتاليا به راه افتاد. فاشيسم بر ديکتاتوری و زور تأکيد بسيار دارد. 
موسولينی بر احيای قدرت امپراتوری روم باستان در ايتاليا تکيه می کرد.

۴    ــ هاکس، ايران، افسانه و واقعيت، ص ۱۹۴.
۵ــ کاتم، ناسيوناليسم در ايران، ص ۱۱ و ۱۲؛ استارک، سفرنامه الموت، ص ۱۶؛ فيوضات، دولت در عصر پهلوی، ص ۵۵ ــ ۵۸.
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گرفت.  صورت  تالش هايی  التين  به  فارسی  الفبای  تغيير  برای  اين،  بر  عالوه  گذاشت.  برجای  زيان باری 
تقی زاده که بر اين کار اصرار می کرد، تغيير خط فارسی را تنها با حمايت و به کارگيری زور به دست رضاشاه 

ممکن می دانست.۱
در پايان حکومت رضاشاه، مليت گرايی با جنبش نژادپرستانه ی نازی های آلمان به رهبری آدلف 
هيتلر نزديکی و همبستگی پيدا کرد. رضاشاه به نشريه ها دستور داد تا به مقايسه ی شخصيت او با هيتلر 

بپردازند و از وی تجليل کنند.۲
د ــ نظامی گری: رضاشاه به سبب خصلت های فردی و روحيه ی نظامی اش، ارتش را رکن و 
اساس حکومت خود قرار داد. او فرماندهان ارتش را نسبت به ساير مقام های دولتی برتر به شمار می آورد؛ 
و برای ايجاد ارتشی نوين، کوشش های زيادی انجام داد. اما ارتشی که او بنيان نهاد تنها برای ترساندن 
و سرکوب مخالفان داخلی، چپاول و غارت ايالت و عشاير و استحکام پايه های حکومت خود شکل 

گرفته بود و به هيچ وجه ارتشی ملی و مقتدر نبود تا در برابر نيروهای بيگانه کارايی داشته باشد. 
رفتار رضاشاه با عشاير ايرانی همانند برخوردی بود که بيگانگان در زمان اشغال کشورمان با مردم 

اين سرزمين می کردند. او در قيام مسجد گوهرشاد زنان و مردان بيگناه را به خاک و خون کشيد.۳ 
برای  سلطنت،  به  رسيدن  از  پيش  رضاشاه  دينی:  ارزش های  تخريب  و  تضعيف  ــ  هـ 
جلب اعتماد مردم و نزديکی به علما، با ظاهر سازی می کوشيد در مراسم عزاداری و مذهبی شرکت 
از  يکی  کند.  جلب  می پروراند،  سر  در  که  نقشه هايی  و  خود  نفع  به  را  عمومی  احساسات  تا  کند 
مورخان، در اين باره نوشته است: «در نخستين سال پيروزی کودتا، در مراسم محرم و عزاداری 
شعاير  پيشانی خود می ماليد و کاه بر سر می ريخت، به  رضاشاه در حالی که ِگل بر  امام حسين (ع)، 

مذهبی تظاهر می کرد».۴
عالوه بر اين، رضاشاه در خردادماه ۱۳۰۳ به وزارت معارف دستور داد که بر مطالب مذهبی 
و شرعی چاپ شده در مطبوعات نظارت و از درج مطالب خالف شرع، جلوگيری به عمل آيد؛ و نيز 
۱ــ افشار، سواد و بياض، ج۲، ص ۵۹۳؛ مجله ی يادگار، سال چهارم، ش ۶، ص ۴۱؛ تقی زاده بعدًا از اين اقدام اظهار پشيمانی 

کرد. 
۲ــ هدايت، خاطرات و خطرات، ص ۵۲۴؛ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۱۳۱.

۳ــ در اين باره. ن. ک: عاقلی، ارتش متحدالشکل، ص ۶۶۴؛ کرونين، ارتش نوين رضاشاه، ص ۲۱۲؛ مکی، تاريخ بيست ساله، 
ج ۷، ص ۴۰۱؛ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۱۵۲؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۱، ص ۷۸؛  امير احمدی، خاطرات 

اولين سپهبد ايران، ص ۱۳۰ به بعد.
۴ــ مستوفی، «شرح زندگانی من»، ج۳، ص ۲۶۱.
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دستور تعطيلی مشروب فروشی ها و قمارخانه ها را صادرکرد.۱ او در همان سال عازم عراق شد و ضمن 
مالقات با عده ای از علما و مراجع نجف، خود را حامی اسالم معرفی کرد و قول داد که دومين اصل 

متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت علما بر مصوبه های مجلس را، به اجرا در آورد.۲
با اين همه، تظاهر به دينداری او، مّدت زيادی دوام نياورد. او، بعد از دست يابی به قدرت مطلقه، 
رياکارانه ی خود را آشکار کرد و هنگامی که به سلطنت رسيد، ديگر ضرورتی برای  به تدريج ماهيت 

عوام فريبی و تظاهر به دينداری، احساس نکرد. 
سال  نوروز  در  مذهبی،  ارزش های  و  شعاير  به  رضا شاه  آشکار  و  علنی  حمله ی  نشانه ی  اولين 
۱۳۰۶  در واقعه ی اعتراض آيت الله بافقی به زنان عضو خانواده ی سلطنتی که بدون رعايت موازين 
شرعی وارد حرم مطهر حضرت معصومه (س) شدند، آشکار شد. به دنبال اين اعتراض، رضاشاه به قم 
رفت و با گستاخی تمام، با چکمه وارد حرم شد و آيت الله بافقی را زير لگد انداخت. پس از آن نيز، 

دستور تبعيد او را صادر کرد. 
رضاشاه با سياست حذف دين از اجتماع، سعی در محدود کردن روحانيون و کنترل حوزه های علوم 
دينی کرد. او با شعار «اصالح دين»، کوشيد تا ريشه ی اسالم را برکند. جای گزين ساختن قانون  های غربی 
به جای قوانين مذهبی، محدود کردن روحانيان و مراسم مذهبی، ممنوع کردن برگزاری مراسم 
موزيک  دسته های  رژه ی  و  شادی  «کارناوال»۳های  برپايی  حسين (ع)،  امام  حضرت  سوگواری 
نظاميان در روز عاشورا، تخريب مدارس و حوزه های علميه، تغيير کاله و لباس، برداشتن حجاب 

و رواج منکرات و کارهای خالف شرع، از ديگر برنامه های دين ستيزانه ی رضاشاه بود.

بيش تر بدانيد
خانم هاکس سياح اروپايی که در آن زمان از ايران ديدن می کرد، در کتاب خود می نويسد: «در 
ايران پديده ی عجيب اسالم دولتی ديده می شود. به طوری که دولت در ظاهر در فکر تعديل و شايد اصالح 

دين و در واقع در فکر تباه ساختن دين از درون است».۴

۱ــ مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج۳، ص ۳۱؛ اعظام قدسی، «خاطرات من …»، ج۲، ص۴۴. 
۲ــ برای کسب اطالع بيش تر از سياست مذهبی رضاشاه ن. ک. به: بهار، «تاريخ مختصر احزاب سياسی»، ج۲، ص ۹۳ و ج۳، 
ص ۵۱؛ اعظام قدسی، «خاطرات من…»، ج۲، ص ۹۲؛ مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج۴، ص ۱۰۷، ۱۳۶ و ۱۳۷ و ج۶، ص ۲۲۸؛ هدايت، 

«خاطرات و خطرات»، ص ۳۸۲ به بعد؛ مستوفی، «شرح زندگانی من»، ج ۲، ص ۲۶۱.
۳ــ کارناوال: گروهی که با رقص و آواز در روزهای به خصوصی از سال (جشن ها) در خيابان ها به راه می افتند. 

۴ــ هاکس، «ايران افسانه و واقعيت»، ص ۷۱.
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آيت الله عبدالکريم حائری يزدی

اقدامات ضد دينی رضاشاه، محصول انديشه ی خوِد او نبود. جريان هدايت گری که اين برنامه ها را 
به وی القا می کرد، متشکل از کسانی بود که در روی کارآوردن و دست يابی او به قدرت، نقش داشتند.۱ 
اين اقدام ها، به ظاهر تحت عنوان تجدد خواهی يا اصالح مذهبی صورت می گرفت اما اسناد تاريخی 
آشکار می کنند که استعمار نوين، برای از ميان برداشتن مظاهر دين و روحانيت که مانع سلطه ی آن ها در 

ايران بود، به اين روش ها متوسل می شد.۲

بيش تر بدانيد
يکی از اقدام های هوشمندانه ی مرجعيت شيعه در ايران، 
تأسيس حوزه ی علميه ی قم در سال ۱۳۰۱ ش. پس از شکست 
عثمانی در جنگ اول و اشغال عراق توسط انگليس بود، که توسط 

آيت الله «حاج شيخ عبدالکريم حائری يزدی» انجام گرفت. 
تا قبل از تأسيس حوز ه ی  علميه ی قم، پايگاه علمی مرجعيت 
شيعه، عمدتًا در نـجف اشرف و ديگر شهرهای مذهبی عراق متمرکز 
بود. اين اقدام ارزشمند و خردمندانه، در عصری که استعمار در 
صدد اجرای نقشه های ضد دينی خود در منطقه بود، پس از عصر 
صفويان، موجب تقويت ايران به عنوان  پايگاه فقه و معارف شيعه 
شد. عالوه بر آن، زمينه را برای مهاجرت علما و مراجعی که عليه 

سياست های استعماری انگلستان مبارزه می کردند، فراهم آورد. 
ادامه يافتن اين نهضت فرهنگی در ساليان دشوار بعد، حوزه ی علميه ی قم را مبدل به يکی از 
بزرگ ترين پايگاه های مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی کرد. تربيت عالمان و روحانيانی چون 

حضرت امام خمينی، يکی از ثمره های اين اقدام بود.۳

من»،  قدسی، «خـاطرات  اعظام  ۱۵۲؛  ص  ج۲،  پهـلـوی»،  سقـوط  و  فردوست، «ظهور  ک.:  ن.  بيش تر  اطالع  کسب  بـرای  ۱ ــ 
ج   ۲، ص   ۶۵۷  ــ۶۵۹.

۲ــ ستيزه جويی استعمار با دين، در آن مقطع زمانی، محدود به ايران نبود. انگلستان با هدف زدودن هويت اسالمی در هندوستان، 
ترکيه، عراق، عربستان، مصر و ساير کشورهای اسالمی، به تخريب و يا تحقير مبانی اسالم پرداخته بود. احسان طبری که خود از نظريه پردازان 
حزب توده بود، ضمن ارائه ی تحليلی درباره ی سياست مذهبی جاری در اين دوران، اعتراف کرده است که رضاشاه پس از سلطنت، به تدريج 
بسياری از آداب مذهبی و حرکت به سوی تجّدد و اروپايی گری را  روحانيان و  دگرگون ساخت و سياسِت از ميان بردن نفوذ  روش خود را 
دنبال کرد. تمايل رضاشاه به تضعيف روحانيت شيعه، تنها از تمايل خود او برای از ميان برداشتن رقيب نشأت نمی گرفت؛ بلکه ناشی از اراده ی 
استعمار   طلبانه ی انگلستان بود که از دوران حوادث تنباکو و فتوای ميرزاحسن شيرازی اين نيرو را شناخته بود و قصد از ميان بردنش را داشت. 

ن. ک.: طبری، «ايران در دو سده ی واپسين»، ص ۲۴۵ و ۲۴۶.
۳ــ ن.ک.: شريف رازی،  «گنجينه دانشمند»، ج۱، ص ۱۸۷؛ فصلنامه ياد، ش ۵، ص ۲۶. 
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رفتار خشونت آميز رضاشاه با طلبه های علوم دينی و يورش به حوزه های علميه، چهره ی واقعی و 
ماهّيت او را آشکار ساخت، و ديری نپاييد که با به شهادت رساندن علمای آگاه و مبارزی چون آيت الله 

مدرس و دستگيری و تبعيد عالمان بزرگ، پرده از سياست ضد دينی خود برداشت. 
قمی  طباطبايی  حاج حسين  آيت الله  اصفهان،  در  اصفهانی  نورالله  حاج آقا  آيت الله 
در مشهد، آيت الله سيدابوالحسن انگجی و آقاميرزاصادق در تبريز و …… با حرکت های 
استعمار را درپی داشت، به مخالفت  ضدمذهبی رضاشاه که تخريب هويت ملی و افزايش نفوذ 

پرداختند. 

تغيير کاله و لباس
از  بخشی  لباس،  و  کاله  تغيير 
و  ايران  جامعه ی  شبيه سازی  برنامه ی 
همرنگ    شدن مردم آن با اروپايی ها بود.۱ 
تناسب  به  جامعه،  هر  پوشاک  و  لباس 
فرهنگ، آداب و رسوم  دينی،  اعتقادات 
ملی و شرايط اجتماعی و اقليمی با ديگر 
از  ايرانی،  اقوام  است.  متفاوت  جوامع، 
ديرباز، دارای لباس و پوشش مخصوص 
به خود بوده اند. نوع لباس و پوشش هر 
که  است  مردم  آن  هويت  نمايشگر  ملت 

در کشوری مثل ايران پس از گذر قرن ها و هزاره ها به تدريج شکل گرفته است. بنابراين محروم کردن 
اجباری مردم از لباس محلی و يا پوشش ملی ضربه زدن به هوّيت آن هاست.۲

١ــ صدراالشراف در خاطرات خود نوشته است که اين طرح، توسط تجدد خواهانی چون تيمورتاش، داور و نصرت الدوله فيروز، به 
رضاشاه توصيه شد. (ن. ک.:صدر، «خاطرات صدراالشراف»؛ ص ۲۹۱.)

باز  خود  سنتی  لباس  از  اجبار،  به  را  مردم  و  بود  تضاد  در  رضاشاه  مليت گرايی  و  باستان گرايی  شعارهای  با  لباس،  و  کاله  تغيير  طرح 
می داشت. «پيتر   آوری» ضمن بررسی اين موضوع نوشته است: «پوشيدن لباس به شيوه ی اروپايی که با مقررات اجباری، به شدت اجرا می شد، 

باعث از ميان رفتن سليقه ی خوب ايرانيان در پوشيدن لباس شد» («تاريخ معاصر ايران»، ج ۲، ص ۷۱).
٢ــ برای اطالع بيش تر ن. ک.: مطهری، «نظام حقوق زن در اسالم»، ص ۲ ــ۳؛ حداد عادل، «فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی»، 

ص ۷. 

رضا شاه هنگام مالقات با آتاتورک در ترکيه
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رضاشاه ابتدا با به کارگيری زور، کاله لبه دار موسوم به «کاله پهلوی» را در ميان مردم متداول 
کرد اما پس از بازگشت از سفر ترکيه، به تقليد از «آتاتورک» دستور داد که کاله پهلوی نيز ممنوع و 

منسوخ شود و اعالم کرد: «از اين  پس مردان بايد «کاله شاپو» بر سر بگذارند».۱
در دی ماه سال ۱۳۰۷، قانون اجباری متحد الشکل کردن لباس در ايران، با قيد دو فوريت، به 
تصويب مجلس هفتم رسيد. براساس اين قانون، همه ی مردم ايران، اعم از شهری و روستايی و عشاير 

چادرنشين موظف به رعايت آن بودند. مجازات متخلفان، جزای نقدی يا زندان بود.۲

کشف حجاب
تغيير لباس، مقدمه ای برای کاهش مقاومت و حساسيت جامعه نسبت به حجاب و در نهايت، 
برداشتِن آن بود. ايرانيان از ديرباز مردمی نجيب و موّقر بودند. فرهنگ و تمدن مردم ايران باستان 
متعالی تری  معنويت  اخالق و  عقالنيت،  خود، از اصالت،  عصر  تمدن های هم  ساير  مقايسه با  در 
برخوردار بود. با نگاهی به حّجاری ها و نقش های برجسته ی تخت جمشيد، بيستون و ديگر آثار بر 
جامانده از ايران باستان، اين حقيقت به روشنی آشکار می شود که بر خالف فرهنگ برهنگی رايج 
در تمدن يونان و روم باستان، زنان ايرانی، در روزگاران قديم نيز دارای حجاب و عفاف بوده اند۳.
علی الخصوص که پس از پذيرش اسالم اين سنت تقويت شد. پوشيدگی لباس زنان ايرانی  جزو 
فرهنگ ملی و دينی آنان بوده، لذا مبارزه با آن امری عقالنی نيست؛ به ويژه وقتی که با زور و تحقير 

همراه باشد. 

١ــ کاله شاپو که به «کاله لگنی» مشهور شد، اطراف آن تمام لبه دار بود.
«سفرنامه  استارک،  ۳۰۲؛  ص  «خاطرات»،  صدر،  ۱۹۰ــ۲۲۴؛  ص  اسناد»،  روايت  به  حجاب  کشف  و  لباس  «تغيير  ن.ک:  ٢ــ 

الموت»، ص ۱۶.
٣ ــ در گزارش های مورخان يونانی و متون کهن پارسی آمده است که زنان پارسی دارای پوشش کامل (شبيه به چادر) امروزی 
را  دست)  آستين  بدن (مانند  قسمت های  از  هريک  گذاشتن  باز  نيز  پارسی  مردان  می کردند.  اجتناب  ديگران  برای  خود  آراستن  از  بودند؛ 
خالف ادب می شمردند. (ن. ک: هرودت، تاريخ هرودت، ص ۶۵، ۱۰۸، ۱۹۵ و ۱۹۶؛ ويل دورانت، تاريخ تمدن، ص ۴۱۳؛ هرتسلفد، 
تاريخ باستانی ايران، ص ۱۴۱؛ تالبوت رايس، هنرهای باستانی آسيای مرکزی تا دوره ی اسالمی، ص ۴۵؛ شهشهانی، تاريخ پوشش مردم 

در ايران، ص ۴۰.)
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بيش تر بدانيد
دربـاره ی  مخبـر السلطـنـه 
«…چادر  است:  نوشته  حجاب 
رسم ايرانيان بود و ريشه در فرهنگ 
گذشته ی ايران داشت … در شاهنامه 
در سه جا ذکر «چادر» شده است و در 
گذشته، چادر حفاظ و فخر نجبا بود 
و ما که مدعی تجديد دوره ی پهلوانی 
جمشيد  تخت  در  هستيم،  باستانی  و 
و يا نقش های بيستون، صورت زن، 

نيست.»۱

مبارزه با حجاب که به کشف حجاب معروف شد، رسمًا از روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴  آغاز و با 
به کارگيری زور و خشونت، دنبال شد.  

فرمان اجباری کشف حجاب، با مقاومت های مردم و عالمان دينی شهرهای مختلف ايران روبه رو 
شد. در شهر مقدس مشهد، مردم به نشانه  ی اعتراض، در مسجد گوهرشاد اجتماع کردند. به دستور 
مستقيم رضاشاه، مأموران مسجد را به محاصره در آوردند و با پتک در مسجد را شکستند و وارد صحن 
شدند و با مسلسل های سنگين، از اطراف و بام های حرِم مشرف به صحن مسجد گوهرشاد، آن ها را به 

گلوله بستند.۲

١ــ هدايت، خاطرات و خطرات، ص ۴۰۵. 
٢ ــ ن. ک.: هروی، «حديقه الرويه»، ص ۲۲۸، ۲۶۱، ۲۶۳، ۲۶۴، و ۲۶۷؛ دوانی، «نهضت روحانيون ايران»، ج ۲، ص ۱۶۱؛ 
«خاطرات سياسی بهلول»، ص ۶۶ تا ۸۳؛ واحد، «قيام گوهرشاد»، ص ۹۹، ۱۳۳ و ۱۴۲؛ فردوست، «ظهور و سقوط سلسله پهلوی»، ج ۲، 

ص   ۶۹ و ۷۰؛ «تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد»، ص ۲۲۴؛ کوهستانی نژاد، «واقعه خراسان»، ص ۵۶، ۸۱، ۸۹ و ۱۰۲.

مخبرالسلطنه (مهدی قلی هدايت) به هنگام واليگری 
آذربايجان (باردوم)
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انديشه و جست  و جو

پرسش های نمونه

۱ ــ رضاشاه پيش از رسيدن به سلطنت برای تظاهر به دينداری چه اعمالی انجام داد؟ 
۲ ــ رضاشاه در دوران سلطنت خود برای محدود کردن دين و شخصيت های دينی چه اقداماتی 

انجام داد؟ 
۳ــ اقدام های ضد دينی رضا  شاه ريشه در چه جريان فکری و فرهنگی داشت؟
٤ــ در دوره ی سلطنت رضاشاه چه تغييراتی در لباس و کاله مردم ايجاد شد؟

۱ ــ در مورد شيوه ی برخورد مأموران حکومتی با زنان با حجاب در دوره ی رضاشاه، مطلبی 
تهيه کنيد. 

۲ ــ با استفاده از کتاب «مسئله ی  حجاب» استاد مطهری و «تاريخ تمدن» ويل دورانت، درباره ی 
ريشه های تاريخی اعتقاد مردم ايران به حجاب و حتی وجود پوشش چادر و حجاب برای خانم ها در 

ايران باستان تحقيق کنيد و مقاله ای بنويسيد.
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درس دهم

سقوط رضا شاه
در اين درس با موضوع هاى جنگ جهانى دوم، اشغال ايران، سقوط رضاشاه، و 
هم چنين، كارنامه ى مختصرى از دوران حكومت رضاشاه آشنا مى شويد. انتظار مى رود 
پس از مطالعه ى اين درس، با راهنمايى دبير محترم درس تاريخ، ضمن تحليل علت هاى 
معاصر  تاريخ  بر  آن  تأثير هاى  رضاشاه،  استبدادى  حاكميت  نتايج  به  رضاشاه،  سقوط 

كشورمان و عبرت هايى كه مى توان از اين دوران گرفت، بپردازيد.

گرايش رضا شاه به آلمان
در سال های بعد از جنگ جهانی اول سياست انگلستان نسبت به آلمان تغيير کرد؛ زيرا انگلستان 
بنابراين انگليسی ها  کمونيستی شوروی بيش تر احساس خطر می کردند.  و فرانسه از جانب حکومت 
توسعه و تقويت آلمان نازی تحت رهبری هيتلر را برای مقابله با شوروی مناسب می دانستند. در چنين 
شرايطی بود که دولت انگليس به حکومت رضاشاه اجازه داد تا مناسبات سياسی و اقتصادی خود را با 
آلمان توسعه دهد. سطح روابط تجاری و صنعتی دو کشور به سرعت گسترش يافت و صدها کارشناس 

و تبعه ی آلمانی در ايران مشغول کار شدند.۱

جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی دوم۲ با حمله ی برق آسای هيتلر به لهستان در شهريور ۱۳۱۸/ سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز 
شد. انگلستان و فرانسه و بعدًا امريکا نيز به آلمان اعالن جنگ دادند. شوروی به دليل امضای مخفيانه 
١ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک: الهی، اهميت استراتژيکی ايران در جنگ جهانی دوم، ص ۸۴     ــ۸۰؛ ذوقی، ايران و قدرت های بزرگ 
در جنگ جهانی دوم، ص ۲۶ــ۲۰؛ اسکرين، جنگ جهانی در ايران، ص ۲۳۲ــ۲۰۹؛ زرگر، تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در دوره ی 

ـ     ۲۰۸.   رضاشاه، ص ۴۰۰ و ۴۳۴ ــ ۴۳۱؛ بوالرد، شترها بايد بروند، ص ۴۴۲؛ متين دفتری، خاطرات يک نخست وزير، ص ۲۰۳ـ
٢ــ اين جنگ بين کشورهای محور متشکل از آلمان، ايتاليا و ژاپن و کشورهای متفقين متشکل از انگلستان، فرانسه، شوروی و 

آمريکا در گرفت و سرانجام در ١٩٤٥م/١٣٢٤ش. با شکست کشورهای محور پايان يافت. 
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اشغالگران از راه آهن ايران برای مقاصد نظامی خود 
استفاده می کردند.

پيمان عدم تجاوز مشترک با آلمان، تقريبًا دو سال اول جنگ از صحنه ی درگيری برکنار ماند. دولت 
ايران با اعالم بی طرفی در آن جنگ، تأکيد کرد به هيچ يک از طرف های جنگ اجازه نخواهد داد از 

خاک ايران عبور کنند.
در سال ۱۳۲۰ ش/۱۹۴۱ م ارتش هيتلر ناگهان روانه ی مرزهای شوروی شد و به سرعت در 
خاک آن کشور پيشروی کرد. پس از آن ايران به سبب موقعيت حساس خود مورد توجه متفقين قرار 
گرفت، زيرا مناسب ترين راه برای انتقال کمک های اقتصادی و نظامی انگلستان و امريکا به شوروی بود 
تا ماشين جنگی هيتلر را متوقف سازد. از سوی ديگر احتمال تسلط آلمان ها بر چاه های نفت ايران   و 

خاورميانه، انگلستان را به وحشت انداخته بود.
در تير ۱۳۲۰، انگلستان و شوروی حضور اتباع آلمانی در ايران را بهانه کرده،  خواستار اخراج آنان 
از ايران شدند و بعدًا خواسته های ديگری را مطرح کردند. حکومت رضاشاه در شرايط سختی قرار گرفت. 
از يک سو شاهد پيروزی های مکرر آلمان در جنگ بود و هيتلر به رضاشاه قول داده بود در بهار ۱۳۲۱ 

سربازان او به ايران خواهند رسيد و از سوی ديگر در معرض هجوم نيروهای متفقين قرار داشت.۱

اشغال ايران
طی  شوروی،  و  انگليس  سفيران   ۱۹۴۱ اوت   ۲۵/  ۱۳۲۰ ماه  شهريور  سوم  در  سرانجام 

يادداشت هايی که به طور جداگانه تسليم 
دولت ايران کردند، اعالم داشتند: «چون 
درخواست های  مقابل  در  ايران  دولت 
و  گرفته  پيش  در  مبهمی  سياست  آنان، 
در اخراج آلمانی ها اقدامی نکرده است، 
وارد  انگلستان  و  شوروی  ارتش های 
پيشروی  مشغول  و  شده اند  ايران  خاک 
هستند». استناد به حضور اتباع آلمانی 
برای اشغال ايران بهانه ای بيش نبود؛ زيرا 
آلمان تعداد محدودی مستشار نظامی و 

صنعتی در ايران داشت. در واقع اشغال 

ـ      ۱۸.  ۱ ــ بوالرد، شترها بايد بروند، ص ۴۶؛ ذوقی، ايران و قدرت های بزرگ در جنگ جهانی دوم، ص ۱۴ـ
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ايران با هدف بی خطر ساختن خط تدارکاتی متفقين، از نظر آن ها، ضروری بود. زيرا آن ها می توانستند 
تدارکات جنگی خود را از طريق راه آهن ايران به شوروی برسانند. با ورود نيروهای بيگانه از شمال و 

جنوب ايران توسط نيروهای متفقين اشغال شد.۱

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
به نظر شما چرا انگليسی ها رضاشاه را وادار به استعفا کردند؟

برکناری و تبعيد رضاشاه
ارتش نوين رضاشاه با استعداد يک صد و بيست هزار نفر و تجهيزات جنگی، در برابر هجوم 
به  اعتقادی  ايران  مردم  ساير  همانند  ارتش  آحاد  زيرا  نکرد،  زيادی  مقاومت  ايران  به  متفقين  نيروهای 
حکومت ديکتاتوری وابسته به بيگانه نداشت و ظرف مدت شش روز، به کلی از هم پاشيد. رضاشاه نيز 
توسط انگليسی ها که روزی او را بر مسند قدرت نشانده بودند، از سلطنت برکنار و به جزيره ی «موريس» 
در اقيانوس هند، تبعيد شد.۲ اگرچه اشغال ايران توسط بيگانگان غرور ملی مردم ميهن دوست ايران را 

جريحه دار کرد اّما سقوط ديکتاتور وابسته به بيگانه آنان را خرسند نمود.

بيش تر بدانيد
«سرريدربوالرد»، وزير مختار وقت انگلستان، درباره ی علت برکناری رضاشاه نوشته است: 
«شاه تقريبًا مورد نفرت همگان و از جمله ما که حاميان او به شمار می رفتيم، بود. اقدام برای تغيير شاه 

و حّتی سلسله ی او، مردم پسند بود».۳
چرچيل، نخست وزير انگلستان در کنفرانس تهران، درباره ی رضاشاه اعالم کرد که: «ما خود 

او را آورديم؛ خودمان هم او را برديم».۴
 

ـ۱۳۷؛ هوشنگ مهدوی،  «سياست خارجی ايران  ۱ــ برای اطالع بيش تر ن. ک.: مدنی، «تاريخ سياسی معاصر ايران»، ج ۱، ص ۱۳۵ـ 
در دوران پهلوی»، ص ۴۸ ــ ۷۴؛ استوارت، در آخرين روزهای رضاشاه، ص ۱۰۶؛ اسکرين، جنگ جهانی در ايران، ص ۲۳۵ــ۲۴۶.

۲ ــ ن. ک.: مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج ۷، ص ۱۱۸ ــ  ۱۲۴؛ فردوست، «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی»، ج ۱، ص ۹۳ــ۹۴؛ 
«خاطرات نصرالله انتظام»، ص ۶ ــ۱۷. 

٣ــ «نامه های خصوصی و گزارش های محرمانه سرريدر بوالرد»، ص ۱۳۳؛ استوارت، «آخرين روزهای رضاشاه» ، ص ۲۲۱.
 .We brought him. We took him :٤ــ اصل عبارت چنين است
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کارنامه ی حکومت رضاشاه
۱ ــ صنعت، کشاورزی و دامداری: در دوران حکومت رضاشاه، برای ايجاد تحول در بخش 
کشاورزی، اقدام هايی نظير تأسيس دانشکده ی کشاورزی در کرج و وارد کردن ماشين آالت کشاورزی، 
صورت گرفت. با اين همه، توجه به نظامی گری و ايجاد ارتش متحد الشکل که از اولويت های حکومت 
و  کشاورزی  جمله  از  ديگر،  بخش های  که  شد  باعث  می شد،  محسوب  او  فردی  عالقه ی  و  رضاشاه 
صنعت، از تحرک و رونق طبيعی بازماند. رشد غول آسای حجمی ارتش و نقش تعيين کننده ی نظاميان 
در صحنه های مختلف، از جمله در عرصه های اقتصادی و سياسی، و اختصاص چهل درصد از کل 

بودجه ی کشور به توسعه ی نظامی۱، مانع از توجه الزم به عمران و توسعه ی اقتصادی کشور شد.
عالوه بر اين، تصرف صدها هزار هکتار از زمين های مرغوب (اکثرًا در خطه ی شمال) توسط 
شخص رضاشاه و رعايت نکردن حقوق دهقانان و کشاورزان، از انگيزه ی آنان برای توليد بيش تر کاست. 
روی هم رفته، کشاورزی که از پايه های استقالل و خودکفايی يک کشور به شمار می رود، در اين دوران 

نه تنها در اولويت قرار نداشت، بلکه از رشد طبيعی خود نيز، بازماند. 
با سياسِت اسکان اجباری ايل ها و عشاير (تخته قاپو) توسط رضاشاه که با هدف مهار قدرت 
دامداری  که  آن  بدون  شد؛  تخريب  سرعت  به  ُسّنتی،  دامداری  گرفت،  صورت  آنان  نظامی  و  سياسی 

صنعتی جای گزين آن شود. 
در  کارخانه  تعدادی  آلمان،  و  ايران  روابط  توسعه ی  با  ويژه  به  صنعتی،  فعاليت های  زمينه ی  در 
کشور تأسيس شد. اما مشکل اساسی صنايع در آن زمان، وابستگی شديد به فنآوری و نيروی انسانی 
ماشين آالت  ساخت  و  ابداع  فکر  اما  می شد،  وارد  مملکت  به  صنعتی  ماشين آالت  بود.  خارجی  ماهر 
توسط نيروی با استعداد ايرانی رواج نيافت. در نتيجه ايران به واردکننده و مصرف کننده ی محصوالت 

آلمان تبديل شد.
۲ــ شبکه ی راه  ها و راه آهن: در ابتدای حکومت رضاشاه، راه های زمينی کشور بازسازی 
و يا تکميل شد. اگر چه هدف اصلی از اين اقدام، ايجاد زمينه ی مناسب برای حرکت نيروهای نظامی به 
قصد سرکوب شورش ها و مخالفت های احتمالی بود، ولی موجب شد که حمل و نقل کاالها، در جاده ها، 

سريع تر انجام شود. اقدام ديگری که در همان زمان (سال ۱۳۰۶) آغاز شد، احداث راه آهن بود.
بسياری از مورخان بر اين عقيده اند که رضاشاه، راه آهن سراسری ايران را برای جلب رضايت 
١ــ ريشارد، بنيان گذاری ارتش ملی در ايران، ص ۷۳ــ۶۹؛ آبراهاميان، ايران ميان دو انقالب، ص ۱۵۲؛ کرونين، ارتش و حکومت 

پهلوی، ص ۴۱۳.
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انگليسی ها، و تأمين مقاصد نظامی آنان احداث کرد، زيرا برای مثال، ايجاد راه آهنی که بندر ترکمن را به 
بندر امام خمينی (کنونی) متصل می کرد، در واقع هدفی جز ايجاد راهی سهل و آسان برای انتقال نيروهای 
انگليسی  از جنوب به شمال کشور نداشت. هدف های نظامی انگلستان ايجاب می کرد که در صورت 
پيشروی شوروی ها، بتواند به سرعت، نيروهای خود را به شمال کشور منتقل کند. در حالی که منافع 

اقتصادی ايران، مستلزم عبور راه آهن از بندرهای مهم، و پيوند شهرهای بزرگ به يکديگر بود.۱

بيش تر بدانيد
دکتر محمد مصدق هنگام تصويب اليحه ی احداث راه آهن، با استناد به نظر کارشناسی مهندس 
اليحه،  اين  با  را  خود  بود،مخالفت  ايران  دولت  عامه  فوايد  وزارت  استخدام  در  که  «کاساکوسکی» 
چنين بيان کرد: «هرکس به اين اليحه رأی بدهد، خيانت به وطن خود نـموده».۲  وی بعدها با تأکيد 
بر مخالفت خود گفت: «علت بدبختی ما در جنگ جهانی دوم همين راه ها بود که رضاشاه ساخته بود 
ساختن راه آهن در اين مسير هيچ دليل نداشت جز آن که می خواستند از آن استفاده ی نظامی کنند. دولت 
انگليس هم هر سال مقداری زياد آهن به ايران فروخت و از اين راه پولی [را] که دولت از معادن نفت 

می برد، وارد انگليس کرد.۳

۳ــ قرارداد نفت ۱۹۳۳م. ايران و انگلستان: يکی از قراردادهايی که در دوران رضاشاه 
منعقد شد، قرارداد نفت ۱۳۱۲ ش./۱۹۳۳م. بود که توسط تقی زاده امضا شد. اين پيمان، بعد از لغو 
قرارداد «دارسی» بسته شد. انگلستان در سال ۱۹۳۳م، به اين سبب که مدت قرارداد دارسی در حال 
پايان يافتن بود، تقاضای تجديد آن را کرد. رضاشاه، با ظاهری وطن پرستانه و در واکنشی تند، قرارداد 
را پاره کرد و اسناد آن را در آتش بخاری سوزاند. او با اين ظاهرسازی عوام فريبانه، زمينه را برای 
قرارداد جديد که به مراتب ننگين تر از قرارداد سابق بود، فراهم کرد و پس از بستن قرارداد ۱۹۳۳م، 
دستور داد که هيچ کس و هيچ روزنامه ای، درباره ی آن سخن نگويد و مطلبی منتشر نکند. به اين ترتيب، 

پرونده ی آن، تا بعد از شهريور ۱۳۲۰، مسکوت ماند.۴
۱ ــ ن.ک.: مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج ۷، ص ۷ ــ  ۱۵۵؛ نجاتی می نويسد: ديكتاتوری با پول ما و به ضرر ما راه آهن كشيد و بيست 

سال برای متفقين تدارک مهمات ديد. (نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت، ص ۱۵۳)
۲ ــ مکی، «تاريخ بيست ساله ايران»، ج ۴، ص ۲۴۹. 

۳ــ مصدق، خاطرات و تألمات، ص ۳۴۸  ــ  ۳۵۱.
٤ ــ بعدها تقی زاده اقرار کرد که در هنگام امضای نفت، آلت دست دولت انگلستان بوده است. ن. ک.: دولت آبادی، حيات يحيی، 
ص ۳۲۵؛ مکی، تاريخ بيست ساله، ج ۵، ص ۳۲۵ و ۳۲۷؛ هدايت، خاطرات و خطرات، ص ۳۵۹؛ سياست خارجی دوران پهلوی، ص ۳۴؛ 

شوادرن، خاور ميانه، نفت و قدرت های بزرگ، ص ۳۸ ــ۵۰.
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۴ــ پيمان سعد آباد: در سال ۱۳۱۶ ش. پيمان چهارگانه ای تحت عنوان پيمان سعد آباد، در 
تهران بسته شد. يکی از پيامدهای اين پيمان، بخشيدن ارتفاعات کوه «آرارات» به ترکيه، بخش هايی از 
شرق ايران به افغانستان و چشم پوشی دولت ايران از حق حاکميت خود بر «اروند رود» بود. عالوه  بر اين، 
رضاشاه در سال ۱۳۰۶ ش. درپی اعالم استقالل بحرين، با بستن عهدنامه ی ۲۰ مه ۱۹۲۷، حاکميت 
ايران را نسبت به «مجمع الجزاير بحرين» که از نظر قدمت تاريخی، در زمان های مختلف جزء سرزمين 
ايران بود، نقض کرد. به همين سبب، برخی از مورخان معتقدند که رضاشاه به دليل تعهدهايی که شخصًا 

به دولت انگلستان داشت، موضوع حق مالکيت بر بحرين را ناديده گرفت.۱
۵ ــ سلب آزادی، خشونت و بی رحمی: در دوران حکومت رضاشاه، فعاليت های سياسی 
به کلی ممنوع بود. هر کسی که سخنی برخالف نظر او بيان می کرد، سرکوب می شد. رضاشاه عالوه   بر 
تبعيد، زندانی کردن و کشتن مخالفانش۲، نسبت به دوستان و حاميان خود نيز، با شقاوت و بی رحمی رفتار 
می کرد. او  فيروز فرمانفرما را که از حاميان او در دست يابی به قدرت و سلطنت بود، در سال ۱۳۰۹  ش. 
در خانه اش بازداشت کرد و در همان جا کشت. تيمورتاش را که وزير دربار و گرداننده ی اصلی چرخ 
حکومتش به حساب می آمد در سال ۱۳۱۲ ش. به زندان انداخت و در آن جا وی را کشت. سردار اسعد 
بختياری نيز که از سال ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۷ ش. بيش ترين تالش را برای استحکام حکومت استبدادی او 
به کار برده بود، سرنوشتی مشابه داشت. رضاشاه او را از وزارت جنگ خلع کرد، و بدون محاکمه، در 
زندان، کشت. عالوه بر اين ها، رضاشاه به مجرد پيدا کردن کوچک ترين سوء ظن، بسياری از کسانی را 
که در دست يابی به قدرت به او ياری داده بودند، روانه ی زندان می کرد، يا دستور قتل آنان را می داد. 
او در طول دوران حکومتش کوشيد تا از شکل گيری هرنوع مخالفت و يا تشکل های سياسی جلوگيری 
کند. رضاشاه اصوًال اعتقادی به احزاب سياسی نداشت. به همين دليل همه ی احزاب را منحل کرد. 

او در هيأت دولت اظهار کرد: «هر مملکتی رژيمی دارد و رژيم ما يک نفره است.»۳
ـ جاه طلبی و ثروت اندوزی: حاصل جاه طلبی ها و مال اندوزی های رضاشاه که با ترساندن  ۶ـ 
و تهديد و زور همراه بود، ثروتی افسانه ای بود که او را تبديل به يکی از ثروتمند ترين مردان آن عصر 
کرد.  امالکی بالغ بر سه ميليون هکتار وسعت۴، ده ها کاخ و ساختمان، هتل، شرکت، چندين کارخانه و 

١ ــ ن. ک.: مکی، تاريخ بيست ساله، ج ۶، ص ۱۷۶؛ سياست خارجی ايران در دوران پهلوی؛ ص ۳۷.
٢ ــ رضاشاه تنها در يک مورد، در توطئه ای از پيش طراحی شده، هشت تن از سران عشاير و ايل ها را اعدام، و پانزده نفر از آنان را 

به زندان های طوالنی مدت محکوم کرد.
٣ ــ ن. ک.: راهبرد، «فصل نامه ی مرکز تحقيقات استراتژيک» ، سال ۱۳۷۵، ص ۳۰. 

٤ــ آبراهاميان، «ايران ميان دو انقالب»، ص ۱۲۵.



١٠٤

مبلغ های بسيار هنگفتی پول در بانک های انگلستان و ايران، بخشی از ثروت او بود، که پس از شهريور 
۱۳۲۰، آن ها را به فرزندش منتقل کرد.۱

جنون جمع آوری ثروت و مال اندوزی، تنها به غصب زمين های مردم و برقراری انحصارهای 
فروش برنج، پنبه و گندم ختم نمی شد؛ بلکه اعتبارها و بودجه ی مملکتی و خصوصًا درآمدهای نفت را، 
بدون هيچ حساب و کتاب، در اختيار خود درآورده بود و به ميل و اراده ی شخصی، از آن ها استفاده 

می کرد. 

بيش تر بدانيد
يکی از نمايندگان مجلس انگلستان که بعد از خروج رضاشاه از کشور در شهريور ۱۳۲۰ به 
ايران آمد، پس از بازگشت، نتيجه ی مشاهده های خود را چنين بيان کرد: «رضاشاه دزدان و راهزنان 
را از سر راه های ايران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از اين پس در سراسر ايران فقط يک 
راهزن بزرگ بايد وجود داشته باشد. او بی رحم، ستمگر، خيال پرور، حريص، طماع و در عين حال با 
انرژی بود. کسی او را دوست نداشت اما کسی هم نمی توانست در مقابلش عرض اندام کند. او، حريفان 
و مخاطبان خود را بدون ذره ای رحم و شفقت به زندان می انداخت و يا می کشت. رضاشاه کاری برای 
ملت خود انجام نداد و خيلی کم به ملت خود خدمت کرد؛ و يا اگر حقيقت را بخواهم بگويم، هيچ کاری 
به نفع توده ی مردم ايران انجام نداد. پادشاه مقتدر ايران، در پشت سرش کشوری باقی گذاشت و رفت 

که دارای سرمايه های دست نخورده و مسکن ملت فقيری بود».۲

١ ــ ن. ک.: «تغيير  لباس و کشف حجاب»، ص ۶۰ ــ۶۱؛ مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج ۶، ص ۱ و ۲؛ «گذشته، چراغ راه آينده 
است»، ص   ۸۸ ــ۱۰۴.

٢ــ  ن. ک.: مدنی، «تاريخ سياسی معاصر ايران»، ج۱، ص ۱۸۰؛ «تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد»، ص ۶۳.
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پرسش های نمونه

انديشه و جست  و جو

۱ ــ چرا خاک ايران مورد توجه کشورهای درگير در جنگ جهانی دوم واقع شد؟ 
۲ ــ در دوره ی سلطنت رضاشاه در زمينه ی شبکه راه  ها و راه آهن چه اقداماتی شد؟ مورخان 

هدف از اين اقدامات را چه می دانند؟ 
۳ ــ ايران براساس پيمان  سعد آباد چه مناطقی را از دست داد؟ 

۱ ــ در زمينه ی نقش نظاميان در زمان سلطنت رضاشاه مطلبی تهيه کنيد. 
۲ ــ در مورد برخورد حکومت رضاشاه با احزاب سياسی، گزارش مختصری تهيه کنيد.
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درس يازدهم

اشغال ايران توسط متفقين و آثار آن
متفقين  حضور  آثار  پهلوى،  محمدرضا  جانشينى  موضوع  به  درس  اين  در 
به وسيله ى  ايران  منابع  و  امكانات  تصاحب  و  سياسى،  حزب هاى  تشكيل  ايران،  در 
براى  تالش  و  نفت  مذاكره هاى  مى شود.  پرداخته  دوم،  جهانى  جنگ  در  اشغالگران 
اين  مباحث  ديگر  از  فلسطين  اشغالگر  رژيم  شناختن  رسميت  به  ايران،  تجزيه ى 

درس است.

نخستين سال های حکومت محمدرضا پهلوی
رسيد  سلطنت  انگلستان به  محمدرضا شاه با حمايت  انگليسی ها،  رضاشاه توسط  پس از عزل 

(۲۶ شهريور ۱۳۲۰).
رضاشاه قبل از خروج از ايران توانست وکالت انتقال اموال فراوان و امالک زيادی را که در 
طول سلطنت خود از مردم غصب کرده بود، به پسرش، واگذار کند. و خود همراه با جواهرات سلطنتی 
که در حقيقت ثروت ملی بود، به جزيره ی «موريس»، تبعيد شد ودر پی آن، کشور ميدان جوش و خروش 
و بحث های سياسی شد؛ و در فرصت و آزادی به وجود آمده، همگان، به بحث درباره ی حوادث بيست 
سال گذشته پرداختند. مردم و مطبوعات، در مورد هزاران قتل، شکنجه، زندان و تبعيد آزادی خواهان، 
اين  جدی  مسائل  از  يکی  داشتند.   بسياری  سؤال های  عمومی،  حقوق  به  تجاوز  و  اموال  غصب  و 
سبب  عمومی،  خشم  بود.  رضاشاه  استبداد  دوران  جنايت های  عوامل  جنجالی  محاکمه های  دوران، 
شد که معدودی از آن افراد، نظير سرپاس رکن الدين مختاری، رئيس شهربانی تهران، مصطفی راسخ، 
رئيس زندان قصر و پزشک احمدی، پزشک زندان قصر که در جنايت های رضا شاه مشارکت داشتند، 

بازداشت و محاکمه شوند.
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تصاحب امکانات و منابع ايران توسط متفقين
متفقين با تصاحب کليه وسايل حمل و نقل خصوصی و دولتی، بخش قابل توجهی از امکانات 

کشور را در اختيار گرفتند. 
در حالی که مردم ايران دچار قحطی شده بودند، مايحتاج عمومی از جمله گندم و برنج توليدی 
داخلی به شوروی ارسال و يا توسط نيروهای اشغال گر مصرف می شد و کارخانه ها در اختيار متفقين 

قرار گرفت.۱ 
از طرف ديگر، مجلس سيزدهم، در آبان ۱۳۲۱ اختيار تنظيم امور مالی و اقتصادی کشور را به 
«آرتورميِلسپو»، مستشار آمريکايی، سپرد. ميلسپو عالوه بر امور مالی، قدرت وضع مقررات و قوانين 
و تغيير قيمت ارز (در جهت منافع متفقين) را نيز يافته بود و بر امور مالی ارتش و شهربانی هم نظارت 

می کرد.

تشکيل حزب های سياسی و دخالت بيگانگان
در  که  را،   ۱۲۹۹ اسفند  سوم  کودتای  سياسی  عامل  طباطبايی،  سيدضياءالدين  انگلستان، 
اشتغال  آن  اشغال  به  کمک  و  يهودی ها  برای  مسلمانان  از  زمين  خريد  واسطگی  کار  به  فلسطين 
داشت۲، به ايران بازگرداند و او، حزب «اراده ی ملی» را تشکيل داد. شوروی  نيز به کمک جمعی 
از کمونيست های سابق، حزب «توده» را تشکيل داد. سپس، با نفوذ در ارتش، «سازمان نظامی» 
آن حزب را تأسيس کرد. هم چنين، در آذربايجان و کردستان، فرقه ی «دمکرات» را سازمان داد. از 
طرف ديگر، قوام السلطنه، حزب «دمکرات» را ايجاد کرد، که گاهی متمايل به امريکا و زمانی متمايل 

به شوروی بود.
برخی از احزاب و دسته جات سياسی نيز برای پيشبرد اهداف و مقاصد شاه و دربار تأسيس شدند۳.

فدائيان اسالم به  آوردند، جمعيت  چندين تشکل سياسی و فرهنگی به وجود  جريان های مذهبی نيز 
رهبری شهيد نواب صفوی از آن جمله است. 

۱ــ پهلوی، محمدرضا، «پاسخ به تاريخ»، ترجمه حسين ابوترابيان، ص ۱۰۰.
۴۰۱؛  ص  شکننده،  مقاومت  فوران،  بعد؛  به   ۳۰ ص  ج۲،   ،(۱۳۳۰ (۱۳۲۰ــ  ايران  سياسی  احزاب  اسناد  طيرانی،  ک:  ن.  ۲ــ 
فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۱، ص ۱۴۰ ــ ۱۴۲؛ گذشته چراغ راه آينده است، ج۲، ۱۵۱؛ عظيمی، بحران دمکراسی در ايران، 

ج۲، ص ۳۱ــ۳۶.
٣ــ در اين باره می توان از حزب «آريا» و «حزب سوسياليسم ملی کارگران» که به اختصار «سومکا» ناميده می شد، نام برد. 
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فکر کنيد و پاسخ دهيد :
علت افزايش فعاليت احزاب سياسی در سال های اوليه ی سلطنت محمدرضاشاه 

چه بود؟

مذاکره های نفت و سياست موازنه ی منفی 
در سال ۱۳۲۳ ش. چندين شرکت  نفتی انگليس و آمريکا خواستار امتياز نفت مناطق جنوب 
شرقی ايران (بلوچستان) شدند. اعضای حزب توده در مجلس با اعطای امتياز نفت به طور جدی مخالفت 
کردند. هم زمان دولت شوروی نيز درخواست امتياز نفت شمال ايران را کرد، اما اين بار حزب توده 
از اعطای امتياز نفت شمال به شوروی حمايت کرد.۱  دولت شوروی برای تحميل امتياز نفت شمال با 
استفاده از اهرم هايی چون حزب توده و عوامل داخلی اش و هم چنين قوای مسلح شوروی که به رغم 

پايان يافتن جنگ هم چنان در خاک ايران حضور داشتند، دولت و مجلس را تحت فشار گذاشت.۲
سرانجام با تصويب طرحی در مجلس مبنی بر ممنوعيت دولت در مذاکره با نمايندگان رسمی و 
غيررسمی دولت های خارجی برای امتياز نفت بدون تصميم و تأييد مجلس۳، اين بحران فروکش کرد. 
اين طرح به همت دکتر مصدق به مجلس ارايه شد و با اکثريت آرا به تصويب رسيد.۴  اين اقدام به منزله ی 
اتخاذ سياست موازنه ی منفی بود، يعنی ممنوعيت واگذاری امتياز نفت به قدرت های شرق و غرب که 
در برابر سياست موازنه ی مثبت که اعطای امتياز نفت به دو قدرت شرق و غرب بود، اتخاذ گرديد.

شکست تجزيه طلبان و تخليه ی ايران از نيروهای شوروی
با وجود تعهدات دول متفق در طول جنگ مبنی بر احترام به حق حاکميت ايران و تخليه ی سريع 
کشور پس از خاتمه ی جنگ (حداکثر ظرف شش ماه)، دولت های آمريکا و انگلستان اقدام به خروج 
نيروهای نظامی خود از ايران کردند، اّما هنوز نشانه ای از تخليه ی ايران از سوی قوای شوروی مشاهده 
نمی شد. اين دولت اهداف جاه  طلبانه ای را دنبال می کرد، از جمله ايجاد حاشيه ی امنيتی و منطقه ی حائل 

۱ــ ن.ک. بهروز، شورشيان آرمانخواه، ناکامی چپ در ايران، ص ۳۸ــ۳۹.
۲ــ هوشنگ مهدوی، تاريخ روابط خارجی ايران، ج۱، ص ۴۲۹ــ ۴۳۸.

۳ــ کی استون، سياست موازنه ی منفی در مجلس چهاردهم، ص ۱۹۳.
۴ــ لسانی، طالی سياه يا بالی ايران، ص ۴۳۶؛ مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه، ٧٩، مورخ ٧ آذرماه ١٣٢٣، روزنامه ی رسمی 

کشور.
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از طريق تجزيه ی برخی از مناطق ايران (آذربايجان ايران و الحاق آن به آذربايجان شوروی) و دست يابی 
به امتياز نفت شمال و …، زيرا از اوايل قرن بيستم امتياز نفت جنوب در دست انگليسی ها بود.۱ بنابراين 
در آذربايجان که تحت اشغال شوروی ها بود، فرقه ی دمکرات، مقدمات جداسازی آن را از ايران فراهم 
کرد. اين گروه از شوروی تجهيزات جنگی دريافت می کرد و با پشتيبانی نيروهای نظامی شوروی اقدام 

به تضعيف حاکميت دولت مرکزی ايران و اشغال بخش هايی از آذربايجان کرد. 
به مدت کوتاهی پس از بحران آذربايجان، حزب دمکرات کردستان نيز در بهمن ماه ۱۳۲۴ رسماً 
در مهاباد جمهوری خودمختار کردستان را اعالم کرد. فرقه ی دمکرات به دليل وابستگی اش به شوروی 

و تفکرات مارکسيستی فاقد پشتوانه ی مردمی بود. 
سرانجام غائله ی آذربايجان و کردستان که به بحران بزرگی تبديل شد و ممکن بود باعث تجزيه ی 
اين دو بخش از خاک ايران شود، با رشادت و مقاومت مردم وطن خواه و مسلمان آذربايجان و کردستان 
و با همان سرعتی که آغاز شده بود، به پايان رسيد. البته فشارهای بين المللی۲ و تالش های قوام السلطنه 

که وعده ی امتياز نفت شمال را به شوروی داده بود در اين ماجرا تأثير داشت.۳

دولت های بی ثبات
پس از خروج متفقين از ايران، دولت های بی ثباتی يکی پس از ديگری روی کار آمدند. با سقوط دولت 

قوام السلطنه، در طول سه سال ــ از آذرماه ۱۳۲۶ تا ارديبهشت ۱۳۳۰  ــ شش دولت بر سر کار آمد.۴ 
ميان  ناهماهنگی  ايران،  داخلی  امور  در  آن ها  عوامل  و  بيگانگان  پنهان  و  آشکار  دخالت های 
آن  در  کابينه ها  تزلزل  در  اساسی  نقش  آن  از  ناشی  اقتصادی  و  سياسی  بحران های  و  دولت  و  مجلس 

دوره داشت.

١  ــ ن. ک: هوشنگ مهدوی، تاريخ روابط خارجی ايران، ج ۱، ص ۴۲۸.
٢ــ سياست انگلستان و آمريکا برای جلوگيری از گسترش نفوذ روس ها در منطقه ی حساس خليج فارس و ايران که منجر به اعمال 
فشار از طريق سازمان ملل گرديد و همچنين توافق کنفرانس تهران (۱۳۲۲) از جمله عوامل بين المللی بود که در پايان دادن به غائله ی آذربايجان 

و شوروی مؤثر بود. 
٣ــ روبين، جنگ قدرت ها در ايران، ص ۴۵؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۲، ص ۱۵۴ ــ ۱۵۸؛ ازغندی، روابط 
خارجی ايران (دولت دست نشانده)، ص ۱۴۳؛ بيانی، غائله ی آذربايجان، ص ۱۷۴ــ۱۷۵؛ گذشته چراغ راه آينده است، ص ۳۳ــ۲۷۱؛ اسکندری، 
خاطرات سياسی، ج۳، ص ۶۸؛ کشاورز، من متهم می کنم، ص ۷۰؛ طبری، کژراهه، خاطراتی از حزب توده، ص ۱۹۲ــ۱۹۷؛ بهروز، شورشيان 

آرمانخواه، ص ۴۰ــ۴۵. 
٤ــ اين کابينه ها عبارت بود از ۱ــ ابراهيم حکيمی ۲ــ عبدالحسين هژير ۳ــ محمد ساعد مراغه ای ۴ــ علی منصور
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به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس
موجوديت  اعالم  با  همزمان   ،(۱۳۲۷ مهرماه  (در  مراغه ای  محمدساعد  مجدد  آمدن  کار  روی 
دولت صهيونيستی در سرزمين غصب شده ی فلسطين بود. در اين ارتباط، به دعوت آيت الله کاشانی و 
سيدمجتبی نواب صفوی، رهبر «فداييان اسالم»، اجتماع هايی گسترده در حمايت از مردم فلسطين بر پا 

شد و بيش از پنج هزار نفر فدايی، برای اعزام به آن سرزمين، ثبت نام کردند.۱
ولی در اوج کشمکش های منطقه ای و التهاب های داخلی ناشی از اشغال فلسطين، محمد ساعد 
مراغه ای، پس از دريافت چهارصد هزار دالر رشوه از اسرا ئيل، ضمن تعويض وزير خارجه، با موافقت 

شاه، در دی ماه ۱۳۲۸، دولت اسراييل را به رسميت شناخت.۲

بيش تر بدانيد
پيدايش دولتی بر پايه ی صهيونيسم

فکر ايجاد يک کشور يهودی در فلسطين برای اولين بار توسط هرتزل٣ با انتشار کتاب دولت 
يهود در سال ١٨٩٦م. به وجود آمد. تا قبل از جنگ جهانی اول فلسطين جزو قلمرو حکومت عثمانی 
به  را  فلسطين  انگلستان،  بود،  شده  ضعيف  شدت  به  دولت  اين  که  اول  جهانی  جنگ  جريان  در  بود. 
تصرف خود درآورد. در سال ١٩١٧م./ ١٣٣٦ ق. آرتور جيمز بالفور٤ وزير خارجه ی وقت انگلستان 
منزله ی  به  بيانيه  اين  کرد.  اعالم  يهوديان  ملی  کانون  تأسيس  از  را  انگلستان  پشتيبانی  اعالميه ای  طی 
سنگ بنای رژيم اشغالگر فلسطين بود. صدور اعالميه ی بالفور در فلسطين با مخالفت عمومی مواجه 
نـمی توانستند  فلسطين  مردم  بود،  انگلستان  نيروهای  زير سلطه  ی  فلسطين  زمان  آن  در  چون  اما  شد 

دست به اقدامی عملی بزنند. 
در سال ۱۹۲۰ م. جامعه ی ملل، قيموميت فلسطين را به انگلستان سپرد. بدين ترتيب راه برای 
مهاجرت گسترده ی يهوديان هموار شد که موجب نگرانی مسلمانان و ساکنان اين سرزمين شد. به ويژه 
آن که برخی از گروه های شبه نظامی يهودی، اقدام به آزار و اذيت و ترور مسلمانان به منظور بيرون راندن 

آن ها ازخانه و کاشانه شان می کردند. 
در طول جنگ جهانی دوم، صهيونيست ها با تبليغات گسترده اقدام به مهاجرت و کوچ دادن 
يهوديان به سرزمين فلسطين کردند و پس از جنگ در سال ١٩٤٨ م. سازمان ملل متحد با اعمال نفوذ و 
حمايت قدرت های بزرگ غربی و روسيه رأی به تقسيم سرزمين فلسطين و تشکيل دولت صهيونيستی 

اسرائيل داد.

١ــ مدنی، ايران اسالمی در برابر صهيونيسم، ص ۲۴.
٢ ــ واليتی، ايران و مسئله ی فلسطين بر اساس اسناد وزارت امور خارجه، ص ۱۲۷ ــ ۱۲۹.

Herzel ــ٣
Arthur. James Balfor ــ٤
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تغيير قانون اساسی برای افزايش اختيارات شاه
طرح الغای قرارداد نفت جنوب در مجلس، منافع دولت انگلستان را يکباره برهم زد. سوءقصد به شاه 
در حادثه ی ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ با همه ی پنهان کاری هايی که در پشت پرده انجام شد، برای اين هدف طراحی 
شده بود که مبارزه ی ضد استعماری ملت ايران متوقف گردد. پس از اين واقعه، حزب توده، به عنوان عامل 
نفوذ سياست خارجی شوروی منحل و آيت الله کاشانی ابتدا به زندان فلک االفالک خرم آباد و سپس به 
لبنان تبعيد شد. آيت الله کاشانی طی اعالميه ی شديداللحنی درخواست لغو امتياز نفت داده شده به انگليس 
در زمان رضاشاه را مطرح کرده بود. محمدرضا شاه توانست در پنجم اسفند ۱۳۲۷ و در شرايط روانی 
به وجود آمده ناشی از ترورش ــ از جمله، برقراری «حکومت نظامی» ــ کار تغيير قانون اساسی را به انجام 
رساند. شاه که در قانون اساسی مشروطه غيرمسئول و فاقد اختيارات بود، در قانون اساسی جديد قدرت 

انحالل دو مجلس، فرماندهی کل قوا، اعالن جنگ و صلح و نصب وزراء را به دست آورد.۱

١ــ در اوايل سلطنت محمدرضاشاه چه احزابی در ايران تشکيل شد؟
را  ايران  راه هايی  چه  از  نفت،  امتياز  آوردن  به دست  برای  شوروی  دولت  ٢ــ 

تحت فشار گذاشت؟ 
خودداری  خود،  نيروهای  از  ايران  خاک  تخليه ی  از  شوروی  دولت  چرا  ٣ــ 

می کرد؟ 
٤ــ محمدرضا شاه با تغيير قانون اساسی در پنجم اسفند ١٣٢٧، چه اختياراتی 

به دست آورد؟

در  دموکرات  تجزيه طلب  فرقه های  از  شوروی  دولت  حمايت  زمينه ی  در  ١ــ 
کردستان و آذربايجان مطلبی تهيه کنيد.

٢ــ در مورد اولين مقاومت  های مجلس شورای ملی در مقابل واگذاری امتيازات 
نفتی به کشورهای خارجی مطلبی تهيه کنيد.

۱ــ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج ١، ص ۱۷۸.

س اوايل در ١ــ
پرسش های نمونه

ح زمينهی در ١ــ
انديشه و جست  و جو
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درس دوازدهم

نهضت ملی شدن صنعت نفت
در درس گذشته با مذاكرات نفت شمال و فرجام آن آشنا شديد. در اين درس 
با چگونگى وحدت ميان آيت اهللا كاشانى و دكتر مصدق و تالش هاى مردم ايران براى 

ملى    شدن صنعت نفت و پيامدهاى آن آشنا مى شويد.

زمينه های شکل گيری نهضت ملی شدن نفت ايران
دولت انگلستان که از محصول نفت ايران و ساير کشورهای خاورميانه درآمد به سزايی کسب 
می کرد،۱  نماينده ی خود «نويل گس» را در چند مرحله برای انجام مذاکرات نفت به ايران فرستاد. او 
سرانجام در سال ۱۳۲۸ پس از مذاکرات مفصل با گلشائيان وزير دارايی، قرارداد الحاقی به قرارداد 

۱۹۳۳ ۲  ايران و انگلستان را که به قرارداد «گس ــ گلشائيان» معروف شد۳، امضا کرد.
برساند، در پايان دوره ی پانزدهم  محمدساعد۴   که قول داده بود قرارداد الحاقی را به تصويب 
مجلس شورای ملی آن را به مجلس برد ولی بر خالف تصّور او، نمايندگان مجلس به اليحه ی مذکور 
رأی ندادند. اين موضوع و هم چنين آگاهی مردم از ماهيت استعماری قراردادهای قبلی زمينه را برای 

مخالفت های بعدی و تالش برای ملی کردن صنعت نفت ايران فراهم کرد.
دولت ساعد به دليل عدم تصويب قرارداد الحاقی استعفا کرد. دو ماه بعد از تشکيل دوره ی 
شانزدهم مجلس، علی منصور۵ به نخست وزيری منصوب شد. او مجددًا اليحه ی قرارداد الحاقی را 

به مجلس ارائه کرد.
۱ــ تانزر، بحران انرژی، ص ۵۴.

۲ــ اين قرارداد استعماری در سال ۱۳۱۲   ش./ ۱۹۳۳م. بعد از لغو قرارداد «دارسی» در زمان رضاشاه منعقد شد.
۳ــ گلشائيان، گذشته ها و انديشه های زندگی يا خاطرات من، ج ۲، ص ۸۳۲.

۴ــ نخست وزيری محمد ساعد مراغه ای (دوره ی دوم) از مهرماه ۱۳۲۷ آغاز و در فروردين ماه ۱۳۲۹ پايان يافت.
۵ ــ نخست وزيری علی منصور از فروردين ۱۳۲۹ آغاز و در تيرماه همان سال به پايان رسيد.



١١٣

برگی از تاريخ

جبهه ی ملی به رهبری دکتر محمد مصدق که در سال ۱۳۲۸ ش. تأسيس شد، در مجلس در 
اقليت قرار داشت اما از محبوبيت برخوردار بود. اين جبهه يک فراکسيون هشت نفره تشکيل داده 

بود که هدف آن مخالفت با قرارداد الحاقی «ِگس ــ گلشائيان» بود۱.
در همين زمان آيت الله کاشانی بعد از حدود يک سال تبعيد در ميان استقبال با شکوه مردم به 
ايران بازگشت و روح تازه ای به مبارزات ضداستعماری دميد۲.  آيت الله کاشانی که از نفوذ و محبوبيت 
زيادی در ميان مردم برخوردار بود، به حمايت از دکتر مصدق پرداخت. در نتيجه موجب پيوستن مردم 

و نيروهای مذهبی به مبارزات ضد استعماری شد.

آيت الله کاشانی (۱۲۶۱ــ۱۳۴۰ ش)
آيت الله کاشانی در ١٢٦١ ش. در تهران به دنيا آمد. در شانزده سالگی راهی نجف شد. در 

پس  پرداخت.  دينی  علوم  تحصيل  به  آن جا 
توسط  عراق  اشغال  و  اول  جهانی  جنگ  از 
با  جهاد  به  مبارز  علمای  با  همگام  انگليس 
دستگير  را  انگليسی ها او  پرداخت.  انگليس 
و به ايران تبعيد کردند. در زمان حضور او در 
ايران، نهضت ملی شدن نفت شروع شد. او با 
رهبری نيروهای مذهبی به حمايت از نهضت 
بسيار  نقش  و  پرداخت  مصدق  دکتر  و  ملی 

مؤثری در پيشرفت اين نهضت داشت.

سرانجام بار ديگر مجلس با پشتيبانی مردم از تصويب اليحه ی قرارداد الحاقی خودداری کرد. 
در نتيجه دولت منصور به طور غير منتظره ای استعفا کرد و رزم آرا رئيس ستاد ارتش با تشکيل کابينه ای 

جديد به نخست وزيری رسيد.۳

سنجابی،   .۱۳۲۸  /  ۷/۲۳ و   ۱۳۲۸  /  ۷/۲۱ ستاره  و  شاهد  روزنامه های  ۸۴    ــ۸۶؛  ص  نفت،  شدن  ملی  جنبش  نجاتی،  ن.ک:  ١  ــ 
خاطرات سياسی، ص ۱۰۷ــ ۱۰۸؛ عراقی. ناگفته ها، ص ۴۰ و ۴۱؛ يرواند، ايران بين دو انقالب، ص ۳۰.

٢ــ سميعی، سی و هفت سال ، ص ۱۶.
٣ــ نخست وزيری حاج علی رزم آرا از تيرماه ۱۳۲۹ آغاز و در اسفندماه همان سال با قتل وی به پايان رسيد.
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دولت رزم آرا مانعی بر سر راه ملی شدن نفت ايران
نيروهای  اتحاد  بود،  آمريکا  و  انگلستان  حمايت  مورد  که  رزم آرا  دولت  آمدن  کار  روی  با 
مذهبی و ملی افزايش يافت.۱  آيت الله کاشانی و جبهه ی ملی اعالميه ای عليه نخست وزيری رزم آرا 
صادر کردند و تشکيل دولت او را شبه کودتا ناميدند.۲  رزم آرا می دانست که اگر اليحه ی الحاقی 
در دستور کار مجلس قرار بگيرد و بار ديگر رد شود، اين مـوضوع باعث حساسيت افکار عمومی 
و آگاهی فزاينده ی مـردم نسبت بـه سياست هـای استعماری دولت انگلستان در قـبال مسائـل نفتی 

ايران می شود.۳
نمايندگان اقليت مجلس طرح «ملی شدن صنعت نفت» را به مجلس ارائه کردند اما به دليل کمبود 
رزم آرا برای جلوگيری از ملی شدن صنعت نفت ايران به طور  امضا، اين طرح درمجلس طرح نشد.۴ 
منافع  متضمن  که  الحاقی  قرارداد  جای  به  جديدی  پيشنهاد  و  شد  انگلستان  با  مذاکره  وارد  محرمانه 
انگلستان بود،۵ ارائـه کرد. عالوه بر اين او با تحقير روحيه ی ملی اعالم کرد که ايرانيان حتی قادر به 
اداره ی يک کارخانه ی سيمان نيستند و ملی کردن صنعت نفت ايران را بزرگ ترين خيانت برشمرد.۶ 
مردم  شد.  برگزار  متعددی  گردهمايی های  تهران  در  رزم آرا  عليه  مردمی  اعتراض های  گسترش  پی  در 
در اين تظاهرات خواستار ملی شدن صنعت نفت بودند اما قدرت سياسی و نظامی رزم آرا و تعداد کم 
نمايندگان مدافع نهضت ملی شدن نفت در مجلس، سبب بی نتيجه ماندن اين فعاليت ها شد.۷ سرانجام 
خليل طهماسبی از اعضای برجسته ی فداييان اسالم رزم آرا را به قتل رساند.۸  انگلستان که مهره  ی 
قدرتمندی را در ايران از دست داده بود، کشته شدن رزم آرا را يک فاجعه توصيف کرد. بهای سهام 

١ــ عميد زنجانی، انقالب اسالمی و ريشه های آن، ص ۴۲۰.
٢ــ عاقلی، روز شمار تاريخ ايران، ج ۱، ص ۴۳۵.

٣ــ ن.ک: اقبال، نقش انگليس درکودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ص ۴۸.
٤  ــ تعداد ۱۱ نفر از نمايندگان اين طرح را امضا کردند در حالی که حد نصاب برای ارايه ی يک طرح به مجلس ۱۵ نفر بود.

٥   ــ مشابه موافقتنامه ی شرکت نفت آمريکايی آرامکو با عربستان سعودی. ن.ک: گذشته چراغ راه آينده، ص ۵۵۶.
٦ــ همان، ص ۴۶۱.

٧   ــ لسانی، طالی سياه يا بالی ايران، ج ۲، ص ۲۲۸.
ـ در مالقات ميان اعضای فداييان اسالم، آيت الله کاشانی و رهبران جبهه ملی، همگی به توافق رسيده بودند که با از ميان برداشتن  ٨ـ 
رزم آرا صنعت نفت ملی خواهد شد. در اين باره ن.ک: حسنين هيکل، ايران کوه آتشفشان، ص ۱۸۴؛ خوش نيت، سيد مجتبی نواب صفوی 
انديشه ها، مبارزات و شهادت او، ص ۵۱؛ عراقی، ناگفته ها، ص ۴۵. خسروشاهی، فداييان اسالم تاريخ، عملکرد، انديشه، ص ۱۱۳ــ۱۱۷؛ 

خاطرات واحدی، مجله خواندنی ها، ش ۱۱، سال ۱۶، مورخ ۱۳۳۴/۸/۱۹؛ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران. ج ١، ص ۱۸۵.
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شرکت نفت انگلستان به سرعت تنزل کرد. فردای آن روز يعنی در ۱۷ اسفندماه ۱۳۲۹ کميسيون نفت 
مجلس پيشنهاد ملی کردن نفت را تصويب کرد.۱

تصويب ملی شدن صنعت نفت
طرح ملی شدن صنعت نفت ايران در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۲۹ در مجلس به تصويب رسيد و شادی 
و جشن سراسر کشور را فرا گرفت و ۵ روز بعد در ۲۹ اسفند ماه مجلس سنا همان مصوبه را تأييد و 
شاه نيز آن را امضا کرد.۲ دولت انگلستان برای جلوگيری از به خطر افتادن منافعش در ايران شاه را 
تحت فشار قرار داد. آن  دولت قصد داشت با انتصاب حسين عالء به نخست وزيری مانع از اجرای 

قانون ملی شدن نفت گردد.۳
حسين عالء فردی بود که در ماجرای قرارداد ١٩٣٣م./ ١٣١٢ش. در زمان رضاشاه شرکت 

داشت و در کنار تقی زاده از عاقدين آن قرارداد ننگين بود.
عالء۴  برای آرام کردن بحران و مناقشات نفتی در خوزستان و متعاقباً در ساير مناطق نفت خيز 
جنوب حکومت نظامی برقرارکرد. حسين عالء برای الغای قانون ملی شدن نفت تالش زيادی کرد اّما 

در برابر اراده ی مردم ناکام ماند و سرانجام به علت ناتوانی در حل بحران نفت استعفا داد.

دکتر محمد مصدق بر سرير قدرت
دکتر محمد مصدق، در ارديبهشت ماه ۱۳۳۰ مأمور تشکيل کابينه شد و مجلس های شورای 

ملی و سنا، طرح اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت را به تصويب رساندند.
مصدق با شرط تصويب اين طرح، نخست وزيری را پذيرفت. طبق اين طرح، دولت می بايست به 
خلع يد شرکت نفت ايران و انگليس از نفت کشور می پرداخت؛ اساسنامه ی شرکت ملی نفت را تنظيم 

می کرد و نفت ايران را به مشتريان به نرخ عادالنه به فروش می رساند.

١ــ نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت، ص ۱۱۲ و ۱۱۳.
۲  ــ گذشته چراغ راه آينده است، ص ۵۳۲.

۳ــ سفير انگلستان در تهران در اولين واکنش به تصويب ملی شدن صنعت نفت اعالم کرد: «ايران نمی تواند اين ظلم را در حق ما مرتکب 
شود». ن.ک: ماسلی، نفت. سياست و کودتا در خاورميانه از امتياز دارسی تا کودتای ۲۸مرداد، ج۱، ص ۳۱۳.

۴  ــ نخست وزيری حسين عالء از اسفندماه ۱۳۲۹ آغاز و در ارديبهشت ماه ۱۳۳۰ به مدت ۲ ماه ادامه يافت. 
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برگی از تاريخ
دکتر مصدق (۱۲۶۱ــ۱۳۴۵ ش)

تهران  در   ١٢٦١ در  مصدق  محمد  دکتر 
به  سياسی  علوم  مدرسه ی  در  وی  آمد.  دنيا  به 
تحصيل پرداخت و بعدها برای تکميل تحصيالت 

خود راهی سوئيس شد. 
بعد از بازگشت به ايران عهده دار مناصب 
مهمی نظير وزارت دادگستری و استانداری فارس 
مردم  طرف  از  چهاردهم  و  پنجم  دوره ی  در  شد. 
از  وی  گرديد.  انتخاب  مجلس  نمايندگی  به  تهران 
سال ١٣٢٩ ش. رهبری نهضت مردمی برای ملی 

انتخاب شد اما در  جريان اين نهضت به نخست وزيری  دکتر مصدق در  کردن نفت را به عهده گرفت. 
٢٨  مرداد ١٣٣٢ در اثر کودتايی که از سوی آمريکا و انگليس و طرفداران شاه بر پا شد، از نخست وزيری 
پيشگامان  از  يکی  وی  درگذشت.   ١٣٤٥ سال  در  که  اين  تا  گرفت  قرار  نظر  تحت  احمدآباد  در  و  عزل 
او  از  هم  سوم  جهان  کشورهای  بين  در  بلکه  ايران  در  نه تنها  که  بود  ما  عصر  استعماری  ضد  نهضت 
به عنوان کسی که شجاعانه و با سرسختی تحسين برانگيزی مقابل استعمار انگليس ايستاد، نام می برند.

در اين دوره دولت با تقويت وحدت ملی، تالش برای ملی شدن صنعت نفت را پی گرفت و هيئت 
خلع يد از شرکت نفت، اقدام های خود در مورد انتقال شرکت را آغاز کرد.

دولت انگلستان ضمن شکايت به ديوان دادگستری بين المللی الهه، تهديد کرد که «چهار هزار 
چترباز و رزمناوهای خود را به مرز آبی ايران خواهد فرستاد». اما در نقطه ی مقابل، آيت الله کاشانی 

اظهار داشت که «اعالم جهاد خواهد نمود۱».
با اقدام های دولت ايران در خلع يد از شرکت نفت ايران و انگليس، کارشناسان خارجی شرکت 
به طور دسته جمعی استعفا کردند و تالش دکتر مصدق برای راضی کردن آنان به ادامه ی کار، به جايی 
نرسيد. به دنبال آن، دولت کوشيد از کشورهای ديگر نظير آمريکا و هلند کارشناس استخدام کند اما 
به دليل ِاعمال نفوذ انگليس، موفق به اين کار نشد. به همين سبب، توليد نفت، تا حد رفع نياز داخلی، 
کاهش يافت. جز اين، کشتی های نفتکش نيز، از بارگيری نفت ايران خودداری کردند. به اين ترتيب در 

مرداد ۱۳۳۰، آخرين واحد پااليشگاه آبادان تعطيل شد.
۱ــ «تاريخ ملی شدن صنعت نفت»، ص ۱۳۳.
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برای  مصدق،  دکتر  متحد،  ملل  سازمان  امنيت  شورای  به  ايران  از  انگلستان  دولت  شکايت  با 
پاسخ گويی در مورد ملی کردن صنعت نفت و اخراج انگليسی ها به نيويورک رفت. او اسنادی از دخالت 
دولت انگلستان در امور داخلی ايران را به سازمان ملل متحد عرضه کرد.۱ در همين زمان دولت آمريکا 
طرح جديدی درباره ی کشمکش ايران و انگليس ارائه داد. شورای امنيت نيز، به مسکوت ماندن شکايت 

انگليس رأی داد. در نتيجه رأی شورا به نفع ايران تمام شد.۲
دولت  انگلستان، درآمدِ  تحريم های اقتصادی و فشارهای دولت  به علت قطع صادرات نفت و 
به سرعت کاهش يافت و کشور دچار مشکالت شديد اقتصادی شد. در نتيجه دولت ناچار به فروش 

اوراق قرضه شد.۳

۱ــ رزم آرا در مقابل ملی شدن صنعت نفت چه رفتاری در پيش گرفت؟
۲ــ مصدق در دوره ی اول نخست وزيری خود چه اقداماتی انجام داد و عکس العمل 

دولت انگلستان در مقابل اقدامات او چه بود؟
۳ــ انگلستان از نخست وزير شدن حسين عال ء چه هدفی دنبال می کرد و او در 

اين راستا چه کارهايی کرد؟

مخالف و موافق ملی شدن صنعت نفت در  نمايندگان  مذاکرات  گزارشی از  ۱ــ 
مجلس شورای ملی تهيه کنيد.

۲ــ در مورد زندگی و اقدامات شهيد نواب صفوی مطلبی تهيه کنيد.

١ــ مصدق، اسناد نفت، نطق ها و نامه های تاريخی، ص ۱۶۷.
٢ــ ن.ک: گازيوروسکی، سياست خارجی آمريکا و شاه، ص ۱۶۸؛ فاتح، پنجاه سال نفت ايران، ص ۵۶۸؛ روحانی، تاريخ ملی شدن 

صنعت نفت در ايران، ص ۲۲۲ــ۲۲۴.
٣ــ مکی، وقايع سی تير ۱۳۳۱، ص ۳۲ــ۳۷؛ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۳۲۰.

د ا آ ز ۱

پرسش های نمونه

مذ از گزارش ۱

انديشه و جست  و جو
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درس سيزدهم

زمينه های کودتای ۲۸ مرداد
در اين درس، با علت هاى استعفاى دكتر مصدق، قيام سى تير و پيامدهاى آن، 
نقش آيت اهللا كاشانى در سقوط دولت قوام السلطنه و روى كار آمدن مجدد دولت مصدق، 

زمينه هاى كودتا عليه دولت مصدق آشنا مى شويد.

قيام ٣٠ تير
در تيرماه ۱۳۳۱ دکتر مصدق برای مواجهه با مخالفان داخلی که در رأس آن دربار قرار داشت، 
از شاه خواست تا پست وزارت جنگ را در اختيار وی قرار دهد و چون شاه نپذيرفت، مصدق استعفا 

کرد.۱
کرد.   کابينه  تشکيل  مأمور  را  قوام السلطنه  شاه،  مصدق،  دکتر  استعفای  از  پس  بالفاصله 
به  تهديد  و  کرد  حمله  نفت  شدن  ملی  نهضت  طرفداران  به  شديداللحنی  اعالميه ی  طی  قوام السلطنه، 
با  مقابله  برای  تا  خواست  مردم  از  کاشانی  آيت الله  آن  پی  در  کرد.  دسته جمعی»  «اعدام های  اجرای 
قوام به ميدان بيايند و اعالم کرد: «به خدای اليزال، اگر قوام نرود، اعالم جهاد می کنم و خودم کفن 
پوشيده، با ملت، در پيکار شرکت می کنم.» تالش های دربار و نمايندگان قوام السلطنه در متقاعد   کردن 
آيت الله کاشانی به نتيجه نرسيد. آيت الله کاشانی اعالم کرد: «اگر در بازگشت دولت دکتر مصدق اقدام 
نشود آتش انقالب را متوجه دربار خواهم کرد».۲ در اولين ساعات روز ۳۰ تيرماه ۱۳۳۱ مردم تهران 
درحالی که در محاصره ی نيروهای نظامی و انتظامی و تانک ها و زره پوش ها قرار داشتند بی محابا به 
حرکت درآمدند و حماسه ای ملی و غرورآفرين خلق کردند. رشادت مردم تهران و ساير شهرهای کشور 
۱ــ کاتوزيان، مصدق و نبرد قدرت، ص ۲۲۳؛ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج ۱، ص ۲۳۷؛ نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت 
نفت، ص ۲۲۲ ــ ۲۲۷. بعدها دکتر مصدق گفت: «اکنون اعتراف می کنم که راجع به استعفا خطای بزرگی مرتکب شدم». ن.ک: مصدق، 

خاطرات و تألمات، ص ۲۵۹.
۲ــ کاتوزيان، مصدق و نبرد قدرت، ص ۲۳۴.
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که منجر به شهادت تعدادی از آن ها شد، موجب گرديد تا شاه با برکناری قوام بار ديگر دکتر مصدق را 
به نخست وزيری منصوب کند.۱

دور دوم نخست وزيری دکتر مصدق
دکتر  و  شد  انتخاب  مجلس  رياست  به  کاشانی  آيت الله  مصدق،  دکتر  مجدد  آمدن  کار  روی  با 
بر عهده گرفت و از موقعيت مستحکمی  مصدق عالوه بر رياست دولت، وزارت جنگ را نيز شخصاً 

برخوردار شد.۲
با وجود اين در آن دوران حوادث عبرت انگيزی روی داد که زمينه های بروز اختالف ميان آيت الله 
و  خارجی  توطئه ی  کانون های  دسيسه چينی  با  اختالفات  اين  کرد.۳  فراهم  را  مصدق  دکتر  و  کاشانی 
عوامل داخلی اش تشديد شد. انگلستان که از ملی شدن نفت ايران ضربه خورده بود، به توطئه هايی عليه 
دولت مصدق دست زد. تا زمانی که اتحاد و همبستگی در ميان رهبران نهضت وجود داشت، نهضت 
و  خارجی  سهمگين  توطئه های  بود،  برخوردار  عمومی  افکار  و  مردم  پشتيبانی  و  گسترده  حمايت  از 
دسيسه های شاه و دربار که در رأس آن مخالفان داخلی قرار داشتند، مؤثر واقع نشد. با بروز اختالف و 
شکاف در ميان رهبران نهضت، کوچک ترين توطئه مبّدل به ضربه ی سهمگين بر پيکر ملی شدن صنعت 
نفت می شد و پايه های حمايت و پشتيبانی مردم که عامل مهّمی در رويارويی با استعمار خارجی به شمار 

می رفت، سست می کرد. 
در چنين شرايطی رهبران نهضت که برای قطع دست استعمار از منافع ملی ايران تالش می کردند و 

۱ــ در اين باره ن.ک: ترکمان، قيام سی ام تيرماه به روايت اسناد، ص ۳۵۰  ــ۳۸۰؛ مکی، وقايع ۳۰ تير، ص ۱۷، ۹۳ و ۱۲۰ــ۱۳۰؛ 
نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت، ص ۲۲۷؛ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۳۳۴ و ۳۳۵؛ اقبال، نقش انگلستان در کودتای ۲۸ مرداد 

۱۳۳۲، ص ۹۵ــ۹۷، ص ۱۰۲.
۲ــ به گفته ی فردوست: شاه در اين زمان بدون اجازه ی مصدق دست به اقدامی نمی زد: ن.ک: فردوست، ظهور و سقوط سلطنت 

پهلوی، ج ۲، ص ۱۶۹.
۳ــ از جمله اختالفات؛ موضوع سياست مماشات، مسامحه و عدم تعقيب و مجازات مسّببان کشتار مردم در سی ام تيرماه از سوی 
اختيارات  درخواست  به ويژه  اختيارات  تمديد  مسئله ی  بعدها  و  نبودند  برخوردار  سابقه  حسن  از  که  افراد  از  برخی  آمدن  کار  روی  و  دولت 

فوق العاده از سوی دکتر مصدق و اقدام وی مبنی بر انحالل مجلس هفدهم از طريق رفراندوم و مراجعه ی مستقيم به آرای عمومی بود.
در اين باره ن.ک. بيل، مصدق، نفت و ناسيوناليسم ايرانی، ص ۱۵۶؛ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج ۱، ص ۴۶۹ــ۴۷۰؛ گذشته 
کاتم،  ۱۸۰ــ۱۸۲؛  و   ۱۶۳ و   ۱۶۲ ص  ايران  سياسی  صحنه ی  در  روحانيت  نقش  اخوی،  ۵۶۷؛  ــ   ۵۶۲ ص   ،۲ ج  است،  آينده  راه  چراغ 

ناسيوناليسم در ايران، ص ۱۸۶ و ۱۸۷.
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می خواستند که ايرانی خانه ی خويش را خود بسازد۱، در رويارويی با توطئه های خارجی و دسيسه چينی 
مخالفان داخلی نتوانستند اهداف نهضت را به ثمر برسانند.

ضعف ساختاری و بی کفايتی برخی از اعضای کابينه ی دولت، رقابت ها و قدرت طلبی ها، روند 
در  تير   ۳۰ واقعه ی  هم چون  مردم  ديگر  بار  که  شد  آن  از  مانع  سياسی  تشّتت  و  شکاف  بروز  و  جدايی 

صحنه ی مبارزه حاضر شوند.

عوامل زمينه ساز کودتای ۲۸ مرداد
الف ــ عوامل خارجی: 

١ــ آمريکا: مواضع دولت آمريکا در قبال نهضت ملی شدن نفت از سياست حمايت و ميانجی گری 
به تدريج به بهانه ی مقابله با نفوذ کمونيست ها در ايران، تبديل به مداخله گری و توسل به عمليات براندازی 
و کودتا شد. دولت آمريکا  ۲ در چارچوب رقابت های نفتی با انگلستان در خاورميانه و سهم خواهی اش از 
نفت ايران، از قانون ملی شدن نفت پشتيبانی کرد؛۳ زيرا اين اقدام به انحصار شرکت نفت ايران و انگليس 
پايان می داد. شرط حمايت آمريکا از ايران در اين دوران که در جنگ سرد۴ با شوروی به سر می برد، اين 
بود که ايران به هر قيمتی متحد غرب باقی بماند۵. عالوه بر اين، آمريکاخواهان حفظ ثبات بازار نفت در 
جهان برای جلوگيری از بحران اقتصادی در کشورش بود۶. اين اهداف متضمن تضعيف دولت مصدق 
و براندازی او نبود.۷  با اين حال مقامات رسمی اياالت متحده ی آمريکا از اقدامات محرمانه ی انگلستان 

۱ــ از نطق دکتر مصدق هنگام معرفی کابينه اش در سال ۱۳۳۰. ن.ک. گذشته  چراغ راه آينده است، ص ۱۷۷.
۲ــ در آن زمان ترومن، رئيس جمهور دمکرات آمريکا بود.

۳ــ آمريکا در ابتدای روی کار آمدن دولت ملی مصدق آن را سّدی در برابر سقوط ايران در دامن کمونيسم می دانست. ن.ک: بيل، 
مصدق، نفت وناسيوناليسم ايرانی، ص ۳۹.

به  جديد  دسته بندی  يک  در  (سرمايه داری)  غرب  و  (کمونيسم)  شرق  بلوک  دو  دوم  جهانی  جنگ  پايان  از  پس  سرد:  جنگ  ۴ــ 
رقابت های نظامی و سياسی با يکديگر پرداختند. ايجاد جنگ های منطقه ای، رقابت های تسليحاتی، تبليغات راديويی و سعی در ايجاد وحشت 

در طرف مقابل، از ويژگی های اين دوره است. سال ۱۹۸۹ م. يعنی سال انهدام ديوار برلين را پايان عصر جنگ سرد می دانند.
۵  ــ گازيو روسکی، کودتای ۲۹ مرداد، ص ۳۸؛ حضور چهره های طرفدار آمريکا در کابينه ی اول مصدق هم چون سرلشکر زاهدی، وزير 
کشور و رهبر آينده ی کودتا، علی امينی و مظفر بقايی نشان می دهد که آن ها تا زمانی از مصدق حمايت می کردند که او با آمريکايی ها روابط خوبی داشت 

و با تغيير سياست آمريکا آن ها به عنوان مخالف در برابر دکتر مصدق قرار گرفتند (ن.ک: بهروز، شورشيان آرمانخواه، ص ۴۴)
٦ــ گازيوروسکی، سياست خارجی آمريکا و شاه، ص ۱۶۵.

٧ــ در اين سياست که توسط آچسون (Dean Acheson) وزير وقت امور خارجه ی آمريکا طراحی شده بود، آمريکا تالش می کرد 
انگليسی ها را آرام و در عين حال مصدق را به مصالحه با انگلستان متقاعد سازد.
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عليه دولت مصدق اطالع داشتند. آن ها در اين باره با همتای انگليسی خود بحث و تبادل نظر می کردند.۱ 
انگليسی ها به شرکت های نفتی آمريکايی اجازه ی ورود به امور نفتی ايران را دادند؛ زيرا آن ها نياز شديد 
به همکاری آمريکا در اجرای طرح کودتا داشتند. انگلستان برای اين کار توانست خطر حزب توده را 

بهانه کرده و از آن به عنوان وسيله ای برای جلب توجه افکار عمومی آمريکا سود ببرد.۲
واقعيت اين بود که هم انگلستان و هم دکتر مصّدق برای پيشبرد اهداف و مقاصد سياسی شان از حزب 
توده استفاده ی ابزاری داشتند؛ بنابراين مطرح کردن حزب توده از سوی دکتر مصدق برای جلب حمايت 
آمريکايی ها يک خنجر دو سويه بود؛ زيرا همين موضوع باعث شد تا انگليسی ها برای جلب کمک دولت 

آمريکا برای ساقط کردن دولت دکتر مصدق به طور کاذب خطر حزب توده را بزرگ جلوه دهند.۳
سرانجام آمريکا تصميم گرفت برای سرنگونی دولت دکتر مصدق با انگلستان متحد شود. پس 
از آن سازمان سيا مأموريت يافت نقشه ی کودتا را طراحی کند و ژنرال آمريکايی نُرمن شوارتسکف۴ 
جهت تشويق شاه برای مشارکت فعال کودتا به ايران آمد.۵ او از شاه خواست تا حمايت های خود را 
از زاهدی به مرحله ی اجرا درآورد ۶ اما شاه هم چنان دچار ترديد و سردرگمی بود، زيرا از عواقب 

سوء شکست کودتا وحشت داشت.۷
هندرسون سفير آمريکا در تهران و کرميت روزولت۸، مدير کودتا، فشار بر شاه را بيش تر کردند.

هندرسون به شاه هشدار می داد که اگر مصدق در سمت خود باقی بماند و سياست های نفتی خود 
را ادامه دهد، ايران هم چنان رو به ويرانی می رود.۹ او تأکيد می کرد که در صورت عدم همکاری شاه با 

۱ــ گازيوروسکی، کودتای ۲۸ مرداد، ص ۲۵.
۲ــ  همان، ص ۲۶.

۳  ــ وود هاوس، عمليات چکمه، ص ۲۷؛ روزولت، کودتا در کودتا، ص ۶۰؛ لپينگ، سقوط امپراتوری انگلستان و دولت مصدق، 
ص ۵۶؛ گازيو روسکی ، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ص ۳۸ به بعد.

۴  ــ H-Norman Schwazkoph وی که قبًال رياست هيئت مستشاری نظامی آمريکا در ايران را بر عهده داشت، رابطه ی دوستانه ای 
با شاه داشت. 

۵ ــ بيل، شير و عقاب، ص ۱۰۵؛ اسناد سازمان سيا، ص ۱۷ و ۱۸؛ پيش از اين اسدالله رشيديان، جاسوس ارشد سرويس اطالعاتی 
انگلستان، به عنوان سخنگوی رسمی دولت انگلستان با شاه مالقات کرد و درباره ی همکاری های آمريکا و انگلستان در عمليات سرنگون سازی 

دولت مصدق به شاه اطمينان خاطر داد.
۶     ــ عمليات آژاکس، ص ۶۳ و ۶۴.

۷ــ موحد، خواب آشفته ی نفت، ج ۲، ص ۷۹۵.
۸ ــ Kermit Roosevelt نوه ی تئودور روزولت رئيس جمهور آمريکا.

۹ــ مصدق و کودتا، ص ۵۹.
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انجام کودتا، خاندان سلطنتی سقوط خواهد کرد.۱
٢ــ انگلستان: حل بحران نفت از طريق اعمال قدرت نظامی و توسل به کودتا برای نخستين  بار 
دولت  شد.  طراحی  چکمه»۲   عنوان «عمليات  تحت  طرح  اين  شد.  طراحی  انگلستان  دولت  سوی  از 
شکل های  به  داشت۳،  فعاليت  ايران  در  ديرباز  از  که  خود  جاسوسی  شبکه ی  از  استفاده  با  انگلستان 
گوناگون اقدام به تضعيف حکومت دکتر مصدق کرد.۴ از جمله ی اين اقدامات تحريم نفت ايران و تهديد 

کشورهای خريدار نفت ايران به تعقيب قضايی و مجازات بود.۵ 
وقتی آمريکا با انگلستان در براندازی دولت مصدق همراه شد طرح «عمليات چکمه»ی انگلستان 

به طرح «عمليات آژاکس»۶  مبدل شد و رهبری آن به دست کرميت روزولت آمريکايی سپرده شد.

بيش تر بدانيد
قطع روابط سياسی ايران و انگلستان و تعطيلی سفارت انگلستان در تهران ضرورت همکاری 
آمريکا را در براندازی دولت مصدق دو چندان می کرد.٧ با وجود اين با روی کار آمدن دولت آيزنهاور 
در ژانويه ی ١٩٥٣ دی ماه ١٣٣١، سياست خارجی آمريکا نسبت به ايران با دولت انگلستان همسوتر 
و شديدتر شد. عالوه بر اين، آن ها نمی توانستند، جنبش های ملی درخاورميانه را که دارای جنبه های 
ضداستعماری بود، ناديده بگيرند. با اين همه عامل عمده ای که باعث شد آمريکا رهبری کودتا را بر 
انعقاد  با  کودتا  از  پس  آمريکا  که  هدفی  بود.  ايران  نفتی  منافع  در  کشور  اين  شدن  سهيم  گيرد،  عهده 

قرارداد کنسرسيوم به آن دست يافت.٨

١ــ عمليات آژاکس، ص ۱۲ و ۵۸ ــ ۶۰.
Boot Operation  ــ٢

مصدق و  برن،  گازيوروسکی و  پيامدهای آن، ص ۱۵۲ به بعد.  ايران و  علم، نفت، قدرت و اصول ملی شدن نفت در  ٣      ــ ن.ک: 
کودتا، ص ۱۵۶ــ ۱۵۹.

٤    ــ ن.ک: وودهاس، شرح عمليات چکمه، اسرار کودتای ۲۸ مرداد، ص ۳۸ و ۳۹؛ علم، نفت، قدرت و اصول ملی شدن نفت ايران 
و پيامدهای آن، ص ۳۴۵ ــ ۳۵۱؛ عمليات آژاکس، بررسی اسناد CIA درباره ی کودتای ۲۸ مرداد، ص ۱۹۸.

٥  ــ ن.ک: فاتح، پنجاه سال نفت ايران، ص ۵۶۸؛ نجاتی، جنبش ملی شدن نفت ايران، ص ۲۱۲. اقبال، نقش انگليس در کودتای 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ص ۸۷؛ مصدق، اسناد نفت و نطق ها و نامه های تاريخی، ص  ۱۶۷ــ۲۱۳.

ـ  ٦ Ajax Operation  ـ
٧ ــ وودهاس، عمليات چکمه، ص ۳۱۸.

٨ ــ ن.ک: بيل، عقاب و شير، ج ۲، ص ۱۷۸ــ۱۸۳؛ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران ، ج ۱، ص ۳۱۱ و ۳۱۲؛ عمليات آژاکس. 
بررسی اسناد CIA درباره ی کودتای ۲۸ مرداد. ص ۱۵۳.



١٢٣

بنابراين آمريکا و انگليس با هدف تصاحب منابع عظيم نفتی ايران سياست هايی همگام عليه نهضت 
ملی در پيش گرفتند.

شوروی نيز با وجود شدت يافتن جنگ سرد با آمريکا در اين دوران، برای کمک به ايران کاری 
انجام نداد و در شرايط سخت بحران اقتصادی ناشی از تحريم نفت ايران حتی از پرداخت بدهی های 

خود به ايران سرباز زد.۱
ب ــ عوامل داخلی:

١ــ حزب توده: اين حزب از آغاز نهضت ملی شدن نفت، جنبش را به عنوان يک حرکت 
وابسته به سرمايه داری غرب متهم می کرد و تنها خواستار ملی شدن نفت جنوب بود۲ زيرا نفت شمال 

را حق شوروی می دانست.
حزب توده به دليل وابستگی به شوروی، از منافع روس ها حمايت می کرد و رفتار خصمانه ی خود 
را با دکتر مصدق هيچ گاه تغيير نداد، اما پس از واقعه ی ۳۰ تير ۱۳۳۱ برخی از رهبران حزب تصميم به 
حمايت از دکتر مصدق گرفتند۳ و در مواردی چون خروج شاه از کشور (توطئه ی ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱) 

و رفراندوم دکتر مصدق برای انحالل مجلس دوره ی هفدهم اين حمايت ادامه يافت.
در فاصله ی کودتای نافرجام ۲۵مرداد تا کودتای ۲۸ مرداد حزب توده با وجود داشتن تشکيالت 
وسيع و سازمان نظامی،۴  نيروهايش را از خيابان ها فراخواند و در برابر کودتا هيچ واکنشی به جز پايين 
بهره برداری  به  که   دموکراتيک  جمهوری  استقرار  و  سلطنت  الغای  شعار  و  شاه  مجسمه های  کشيدن 

کودتاچيان در جنگ روانی منجر شد، انجام نداد.۵
سازمان نظامی حزب توده از طريق شبکه ی اطالعاتی خود در ارتش از توطئه ی کودتا آگاه بود. 
آن ها به دليل اين که پست های نظامی مهمی را در اختيار داشتند، می توانستند به شکست کودتا کمک 

کنند.۶
۱ــ دولت شوروی به خاطر خريد گندم از ايران در زمان جنگ جهانی دوم يازده تن طال به ايران بدهکار بود.

۲ــ بهروز، شورشيان آرمان خواه يا ناکامی چپ در ايران، ص ۴۴؛ منتصری، در آن سوی فراموشی، ص ۵۰؛ کشاورز، من متهم 
می کنم، ص ۷۷.

۳  ــ امير خسروی، نظر از درون به نقش حزب توده ی ايران، ص ۳۳۹؛ گذشته چراغ راه آينده است، ص ۵۷۴.
۴  ــ سازمان نظامی يا سازمان افسران حزب توده ی ايران.

ـ  ذبيح،  تاريخ جنبش کمونيستی در ايران، ص ۳۱۴ــ۳۱۶؛ امير خسروی، نظر از درون به نقش حزب توده ايران، ص ۶۱۵. ۵ ـ 
٦  ــ ن.ک: خسرو پناه، سازمان افسران حزب توده ی ايران، ص ۱۵۹ــ۱۷۲؛ اسکندری، خاطرات سياسی، ج ۳، ص ۴۰؛ کشاورز، 

من متهم می کنم، ص ۱۳؛ بهروز، شورشيان آرمانخواه، ص ۵۷ ــ۵۹.
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پس از پيروزی کودتا، حزب توده هم چون کوه يخ آب شد و رهبران آن از کشور گريختند و يا 
برای نجات جان خود با سران کودتا همکاری کردند. برخی از اعضای حزب توده نيز بعدها به خدمت 

ساواک درآمدند.۱

بيش تر بدانيد
توسعه  ی  با  مقابله  هدف  با  م   ١٩٤٨ سال  در  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  «بداِمن»٢  شبکه ی 
به  اقدام  شبکه  اين  گرفت.  شکل  انگليسی ها  توسط  ايران  در  توده  حزب  و  شوروی  نفوذ  روزافزون 
يک سلسله عمليات با رمز «بداِمن» کرد. اين عمليات های سياسی و تبليغاتی به سرپرستی دو تن ايرانی 
با نام رمز «نرن» و «سيلی» اداره می شد که متشکل از ١٣٠ عامل بودند و بودجه ی آنان يک ميليون 

دالر بود.٣

٢ــ شبکه ی بدامن: اين شبکه موفق شد با نفوذ در برخی از جريان های سياسی و احزاب۴ به 
ايجاد تشّتت سياسی، بدبينی نسبت به رهبران نهضت و اختالف افکنی دامن زند. پيچيدگی فعاليت های 
اين شبکه در اين بود که هم از حوزه ی نظارت حزب توده و هم دولت خارج بود. در ابتدای امر هر دو 

تصور می کردند که اين فعاليت ها به نفع سياست های آن ها صورت می گيرد.۵ 
يکی از اقدامات شبکه ی بدامن آشوب خيابانی ۲۳ تيرماه ۱۳۳۰ همزمان با ورود «اورل هريمن»۶  
توده  حزب  در  شبکه  اين  بانفوذ  نيروهای  که  بود  آمريکا)  جمهور  (رئيس  ترومن  مخصوص  نماينده ی 
دست به کارهايی زدند تا نگرانی از حزب توده بيش تر شود. در اين واقعه حدود ۲۰ نفر کشته و ۲۰۰ 
نفر زخمی شدند.۷  از جمله اقدامات ديگری که اين شبکه در آستانه ی کودتای ۲۸ مرداد انجام داد، 
حمله به خانه ی آيت الله کاشانی و پرتاب نارنجک در مراسم عزاداری به نام طرفداران دکتر مصدق بود. 
١  ــ مقاومت در برابر کودتاچيان تنها در اعضای رده پايين حزب توده صورت گرفت. از ميان کادر رهبری افرادی چون بهرامی، 
يزدی، شرمينی و قريشی با رژيم همکاری داشتند و برخی تا آن جا پيش رفتند که اسرار تشکيالتی و شبکه ی حزبی را در اختيار حکومت کودتا 

گذاشتند. ن.ک: بهروز، شورشيان آرمانخواه، ص ۴۷.
Bedamen ــ ٢

٣   ــ گازيوروسکی، سياست خارجی آمريکا، ص ۲۷. همچنين گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۳۴۴.
٤     ــ از جمله حزب توده، جبهه ملی، حزب زحمتکشان، نيروی سوم و حزب ايران…

ايران،  توده  حزب  نقش  به  درون  از  نظر  اميرخسروی،  ۱۷۹ــ۱۸۱؛  ص   ،۲ ج  پهلوی،  سلطنت  سقوط  و  ظهور  فـردوست،  ٥ ــ 
ص  ۵۹۹   ــ ۶۰۹؛ اسناد سازمان سيا، سايت اينترنت مجله نيويورک تايمز، ص ۸۰.

ـ  ٦ Averell Herriman   ـ
٧ــ ن.ک: گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۵۵ ــ ۳۲۱.
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آن ها هم چنين دست کم شش روزنامه ی ضد دولتی در تهران منتشر کردند که  در عمليات جنگ روانی 
کودتا مؤثر بود.۱

۳ــ شاه و دربار: شاه از پيامدهای نهضت ملی شدن نفت بيمناک بود. تجربه ی اخراج پدرش 
توسط انگليسی ها در شهريورماه ۱۳۲۰ سوءظن مزمنی را نسبت به انگليسی ها در او ايجاد کرده بود.۲

او در ابتدا نه جرئت همراهی با نهضت ملی شدن نفت را داشت و نه شجاعت مخالفت با آن را؛ 
زيرا از پيامدهای آن هراس داشت. او نگران بود قدرت خود را از دست بدهد.۳ با وجود اين نيروهايی 
که در اطراف شاه و در دربار جمع شده بودند، پيوسته درصدد بودند تا مانع به قدرت رسيدن دکتر مصدق 

شوند.۴
پس از به قدرت رسيدن دکتر مصدق برای شاه مسلم شد که ادامه ی حکومت دکتر مصدق آثار 
ويرانگری برای سلطنت وی به همراه خواهد داشت. اما شاه قدرت مقابله با نهضت ملی شدن نفت و 
حکومت دکتر مصدق را نداشت و به روش های مختلف در سايه ی حاميان خارجی (دولت انگلستان) و 

عوامل آن ها که در دربار نفوذ ديرينه ای داشتند، تالش می کرد در مقابل نهضت ايستادگی کند.۵
اشرف پهلوی خواهر شاه۶، مادرشاه، اسدالله علم و شاپور ريپورتر از عناصر فعال دربار به شمار 
می رفتند. آن ها به همراه سفارت انگلستان به دسيسه چينی و توطئه برای تضعيف دولت مصدق پرداختند.۷ 

درباريان برای حفظ منافع و سلطه ی آن دولت حاضر به هرگونه همکاری با انگليسی ها بودند.۸
دکتر مصدق که از دسيسه چينی های دربار مطلع بود، تالش کرد تا قدرت دربار را محدود کند و 

پس از قيام مردم در سی ام تيرماه ۱۳۳۱، اشرف پهلوی و مادرش را به خارج از کشور تبعيد کرد.۹

مرداد   ۲۸ کودتای  درباره ی   CIA اسناد  بررسی  آژاکس،  عمليات  ۵۸؛  ص  مرداد،   ۲۸ کودتای  گازيوروسکی،  ن.ک:  ١ــ 
ص   ۱۴۵ــ۱۴۷؛ سايت اينترنتی مجله نيويورک تايمز، اسناد سازمان سيا، ص ۲۵.

٢   ــ مجله تاريخ معاصر ايران، ش ۴، سال ۱۳۷۱.
٣ــ ن.ک: وودهاوس، عمليات چکمه، اسرار کودتای ۲۸ مرداد، ص ۲۷.

٤  ــ بيل، شير و عقاب، ص ۶۸ .
٥  ــ گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۵۵.

٦  ــ اشرف خواهر دو قلوی شاه، دکتر مصدق را عوام فريب و متعصب می خواند. اشرف همچنين اعتراف کرده است که او و مصدق 
نسبت به يکديگر کينه ی شخصی شديدی دارند. 

٧ ــ گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۵۶.
٨ــ علم، ملی شدن نفت ايران و پيامدهای آن، ص ۳۶۵.

٩ــ گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۵۵.
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بيش تر بدانيد
تا زمانی که اتحاد و همبستگی ميان رهبران نهضت وجود داشت شاه جرأت رويارويی با دولت 
دکتر مصدق را نداشت.۱ اما زمانی که کانون های توطئه گر خارجی و عوامل داخلی آن ها با استفاده از 
اختالفات موجود ميان رهبران نهضت اقدام به تضعيف نهضت ملی کردند نقش شاه و دربار در تقابل 

با حکومت دکتر مصدق پر رنگ تر شد.
از نظر کودتاچيان برخورداری از حمايت شاه برای موفقيت طرح براندازی و کودتا عليه دکتر 
مصدق بسيار مؤثر بود. اشرف در اين ماجرا به عنوان بخشی از عمليات مشترک سيا و سرويس مخفی 
انگلستان (ام.آی.سيکس۲) نقش خود را ايفا کرد. او که در خارج از کشور در تبعيد به سر می برد،۳ 
پس از مالقات های محرمانه با مأموران جاسوسی آمريکا و انگلستان با نام مستعار در سوم مرداد ۱۳۳۲ 

وارد تهران شد تا پيام ها و نقشه های کودتا را به اطالع شاه برساند.۴

پرداختند.  عمومی  افکار  سازماندهی  به  مطبوعات  از  استفاده  با  کودتاچيان  مطبوعات:  ٤ــ 
آن ها از اين طريق توانستند با ايجاد شايعات و تبليغات ويرانگر به تخريب شخصيت دکتر مصدق و ايجاد 

نارضايتی عمومی از دولت او و تشديد اختالف ها دامن بزنند.۵ 
در چنين شرايطی دکترمصدق به بهانه ی نفوذ و تحريکات بيگانگان در مجلس،۶ تصميم گرفت 
مجلس دوره ی هفدهم را منحل کند۷. تالش آيت الله کاشانی برای جلوگيری از انحالل مجلس به جايی 

علی  نوشته ی  آن،  وقوع  علل  و   ١٣٣٢ مرداد   ٢٨ کودتای  پنجم،  فصل  ايران،  اجتماعی  سياسی  تحوالت  مقصودی،  ک:  ن.  ١ــ 
اصغر زرگر، ص ١٣٨.

٢ ــ  M.I.6: سازمان اطالعات انگلستان (اينتليجنس سرويس) می باشد. (نظير سازمان سيا در آمريکا) ايجاد شبکه های مأمور در 
کشورهای مورد نظر، کسب هرگونه اطالعات اقتصادی، سياسی و نظامی، تالش برای تغيير دولت ها از جمله وظايف اين سازمان است.

سيا  سازمان  شده ی  منتشر  اسناد  طبق  بود.  قمار  مشغول  فرانسه»  در «دوريل  (قمارخانه)  کازينو  يک  در  زمان  اين  در  اشرف  ــ   ٣
درباره ی کودتای ۲۸ مرداد، سرهنگ استيفن جانسون ميد (Colonel Stephen Johnson Mead) به نمايندگی از سوی سازمان سيا با اشرف 
در پاريس گفتگو کرد و او را برای بازگشت به ايران و مالقات با شاه ترغيب کرد. ن.ک: اسناد سازمان سيا، ص ۱۵؛ گازيو روسکی؛ روابط 

خارجی شاه و آمريکا، ص ۱۳۸.
٤   ــ بيل، شير و عقاب، ص ۱۵۰.

مخرب  و  گزنده  ادبيات  و  مصدق  دکتر  دولت  مخالف  و  موافق  سياسی  احزاب  تندروی   .۳۱ و   ۲۷ ص۲۶ ،  آژاکس،  عمليات  ٥   ــ 
روزنامه های وابسته و غير   وابسته افراطی به آن ها، آثار سويی در افکار عمومی مردم داشت و موجب خيال آفرينی و تشتت سياسی در روزهای 

حساس قبل از کودتا بود.
٦ــ در حالی که مستمسک اعمال نفوذ بيگانه نبايد دليل انحالل مجلس می شد. خصوصًا اين که مجلس هفدهم به دليل مشروعيت از 

مهم ترين مجالس پس از شهريور ۱۳۲۰ بود.
٧ــ عظيمی، بحران دمکراسی در ايران، ص ۴۲۶.
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نرسيد.۱ انحالل مجلس فرصت مناسبی برای کودتاچيان فراهم کرد؛ زيرا مشروعيت رئيس دولت را 
به  طور آشکاری مخدوش کرد. همين عامل باعث هموار شدن عمليات کودتا شد.۲  کودتاچيان با استناد 
به انحالل مجلس که با رأی اعتماد خود به دولت دکتر مصدق به دولت او مشروعيت داده بود، اظهار 

می کردند که دولت دکترمصدق غيرقانونی است.۳

بيش تر بدانيد
کرميت روزولت ضمن برشمردن مزايای حمايت شاه از کودتا می گويد، آخرين تضمين برای 
(رئيس جمهور  آيزنهاور  که  بود  اين  کودتا  از  حمايت  و  مصدق  براندازی  در  شاه  ترديد  و  شبهه  رفع 
آمريکا) اين مطلب را با بيان جمله ای خاص و رمزی در يک سخنرانی اعالم و چرچيل (نخست وزير 
انگليس) نيز ترتيبی بدهد تا در ساعت اعالم برنامه ی راديو. بی.بی.سی. در شب بعد، به جای گفتن 
اکنون نيمه شب است، بگويد: «اکنون درست نيمه شب است»۴. شاه در اوايل مرداد اين رمزها را از 

راديو دريافت کرد.۵

١ــ اخوی، نقش روحانيت در صحنه سياسی ايران، ص ۱۸۲.
٢  ــ  اسناد سازمان سيا، ص ۲۰ و ۲۱.

٣ ــ ن.ک. گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۱۱۷.
٤ــ روزولت، کرميت، کودتا در کودتا، ص ۱۶۸ــ۱۶۹.

٥  ــ وودهاوس، عمليات چکمه، ص ۱۷؛ هم چنين ن.ک: عمليات آژاکس، بررسی اسناد کودتا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ص ۱۵۹ــ ۱۶۰؛ 
گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۳۴۵.
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محروم  مردم  حمايت  از  نخست وزيری  دوم  دور  در  مصدق  که  شد  موجب  عواملی  چه  ۱ــ 
بماند؟

۲ــ انگلستان از چه راه هايی همکاری آمريکا برای انجام کودتا در ايران را جلب کرد؟
۳ــ انگلستان از چه راه هايی به تضعيف دولت مصدق پرداخت؟

۴ــ  موضع حزب توده نسبت به دولت مصدق چه بود و عملکرد آن حزب در کودتای ۲۸ مرداد 
چگونه بود؟

۵    ــ در دوره ی نخست وزيری مصدق، عناصر فعاِل دربار چه کسانی بودند و چگونه به تضعيف 
دولت مصدق پرداختند؟

۱ــ از کتاب های خاطرات که در سال های اخير منتشر شده، مطلبی در مورد قيام ۳۰ تير تهيه 
کنيد و در کالس بخوانيد.

۲ــ در مورد يکی از گروه های وابسته به بيگانه که در زمينه سازی کودتای ۲۸ مرداد نقش داشتند، 
مطلبی تهيه کنيد.

ات خاط های کتا از ۱

انديشه و جست  و جو

موجب عوامل چه ۱

پرسش های نمونه
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درس چهاردهم

کودتای بيست وهشتم مرداد
دراين درس با چگونگى وقوع كودتاى 28 مرداد 1332 آشنا مى شويد.

اجرای کودتا
براساس اسناد محرمانه ی کودتا روشن است که دولت اياالت متحده آمريکا نقش مهم و مؤثری 
رهبری  و  هدايت  و  کرده  ايفا  مصدق  دولت  سرنگونی  برای  مخالف  نيروهای  هدايت  و  سازماندهی  در 

کودتا را برعهده داشته است.۱
مقامات آمريکا در مشاوره با همتايان انگليسی خود، فضل الله زاهدی را به عنوان فرماندهی نظامی 

کودتا انتخاب کردند و شاه را متقاعد نمودند که زاهدی را بپذيرد و از کودتا حمايت کند.۲
کرميت روزولت گرداننده ی کودتا در بيست و هشتم تيرماه ۱۳۳۲ وارد ايران شد و در مخفی گاه 
زاهدی با او ديدارکرد.۳ او توانست با همکاری زاهدی شمار زيادی از نظاميان پادگان های تهران را به 
سرپيچی از دستورات دولت وادار کند۴. هم چنين شعبه ی امنيتی سازمان سيا تصميم گرفت به سرعت، 
۱ــ اولين نشانه توطئه ی مشترک آمريکا و انگلستان و ايادی داخلی شان، در براندازی دولت دکترمصدق اجرای يک سلسله عمليات شبه کودتا 
مانند واقعه نهم اسفندماه ۱۳۳۱، ربودن سرتيپ محمود افشار طوس رئيس شهربانی کل کشور و قتل او در ارديبهشت ماه ۱۳۳۲ و بروز حوادثی که 
تنش های سياسی را در کشور تشديد می کرد، بود. (در اين باره ن.ک: آباديان، زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، ص ۲۴ــ۹۶، ۱۶۵ــ۱۷۰؛ شمس 

قنات آبادی، خاطرات شمس قنات آبادی، ص ۴۲ و ۴۳؛ کاتوزيان، مصدق و نبرد قدرت. ص ۳۲۵)
۲ــ ن.ک: عمليات آژاکس، بررسی اسناد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ص ۱۷ــ۳۲ و ۳۵ــ۴۶؛ همچنين گازيوروسکی و برن، مصدق 

و کودتا، ص ۲۸۵.
۳ــ اسناد سازمان سيا، ص ۵ ــ۳.

۴ــ پس از تسويه ارتش توسط دکتر مصدق و پيوستن افسران ناراضی به جمع کانون «افسران بازنشسته» که رهبری آن ها را سرلشکر 
فضل الله زاهدی برعهده داشت، اين کانون مبدل به مرکز مهمی برای توطئه عليه دولت مصدق شد. ضعف دولت دکترمصدق در توسعه ی تسلط 
دولت بر نظاميان موقعيت مناسبی برای آمادگی ارتش درانجام کودتا فراهم آورد. ن.ک: علم، نفت، قدرت و اصول ملی شدن نفت ايران و پيامدهای 
آن. ص ۳۸۶. عظيمی، بحران دمکراسی در ايران، ص ۴۱۴ــ۴۳۰. درباره نقش نظاميان در کودتا ن.ک: آبراهاميان،ايران بين دو انقالب، ص ۲۵۱؛ 
عمليات آژاکس، بررسی اسناد سيا درباره کودتای ۲۸ مرداد، ص ۱۹۷ــ۲۱۲؛ اسناد سازمان سيا درباره کودتا، ص ۲۰ و ۱۰۵ و ۱۱۹؛ نجاتی، 

مصدق، سال های مبارزه و مقاومت، ج۲، ص ۴۳؛ موحد، خواب آشفته ی نفت، ج۲، ص ۷۳۷.
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سياست حمله به دولت دکتر مصدق را ازطريق جنگ روانی موسوم به «تبليغات خاکستری» به مرحله ی 
اجرا درآورد.۱

دکتر  نخست وزيری  عزل  فرمان  سرانجام  و  داد  پايان  خود  ترديدهای  به  شاه  ماه  مرداد   ۲۴ در 
مرداد، نصيری که  بامداد روز ۲۵  مصدق و انتصاب فضل الله زاهدی را امضا کرد. در ساعت يک 
حامل نامه ی عزل دکتر مصدق بود به خانه وی رفت ولی بالفاصله به دستور دکترمصدق بازداشت شد۲ 

و شاه از ايران فرار کرد.
با فرار شاه به بغداد و سپس رُم، در سراسر کشور تظاهرات عمومی برپا گرديد. مجسمه های 
شاه و پدرش به پايين کشيده شد و عکس های او از اداره ها جمع آوری شد۳. در تجمع بزرگی که در 
ميدان بهارستان برپا شد، دکتر حسين فاطمی وزير خارجه اعالم کرد: «نظام سلطنتی بايد برچيده 
و حکومت جمهوری برپا شود، شاه ايران روی ملک فاروق مصر را سفيد کرده است».۴ البته اين 
دکتر مصدق نسبت به فرار شاه از کشور، موضع خاصی را  موضع شخصی فاطمی بود و دولت 

نشان نداد.
از  را  کودتا  اين که  برای  روزولت  کودتا  درباره ی  سيا  سازمان  اسناد  در  مندرج  گزارش  بر  بنا 
شکست کامل نجات دهد، به محل اختفای زاهدی رفت.۵  آن ها بی درنگ تصميم گرفتند افکار عمومی 
را متقاعد سازند که رئيس دولت قانونی زاهدی است و مصدق آن مقام را غصب کرده و در صدد انجام 

کودتا عليه شاه است.۶
مقدماتی  کودتای  به  دولت  بی توجهی  شد.  دگرگون  اوضاع  زودی  به  کودتاچيان  تالش  با 
سهولت  به  و  جدی  مانع  با  برخورد  بدون  کودتاچيان  شد  موجب  بعدی  کودتای  پيش بينی  عدم  و 
غيرقابل انتظاری حکومت ملی را ساقط و رژيم آمريکايی را مستقر کنند؛ زيرا پس از وقوع کودتای 

۱ــ وودهاوس، عمليات چکمه، ص ۴۴ و ۴۵؛ عمليات آژاکس، ص ۵۸.
۲ ــ ن.ک: مدنی، تاريخ سياسی معاصرايران، ج۲، ص ۵۰۶؛ گذشته چراغ راه آينده است، ص ۶۴۹ ، ۶۵۶  و ۶۵۷.

۳  ــ ن.ک: نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۲، ص ۷۲، ۷۴.
و  جمال عبدالناصر  سرهنگ  همراه  به  نجيب  ژنرال   ۱۳۳۱ درسال   .۲۹۱ ۲۷۸ــ  ص  فاطمی،  حسين  دکتر  مبارزات  و  خاطرات  ۴ــ 
عده ای از افسران مصری، عليه ملک فاروق پادشاه مصر کودتا کردند و او را سرنگون کردند و از آن پس حکومت مصر تبديل به نظام جمهوری 

شد.
۵ ــ محل ستاد مخفی، در باغ مصطفی مقدم در محله ی اختياريه ی تهران بود. عمليات آژاکس، ص ۲۰۱.

۶ ــ اسناد سازمان سيا، ص ۳۲ و ۳۳.
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نافرجام ۲۵ مرداد ديگر دليلی برای خوش   بينی وجود نداشت.۱ عده ای وقوع کودتا را پيش بينی 
کرده بودند.۲

کودتاچيان با هدايت سازمان سيا توانستند بدون کمک نيروهای نظامی اصفهان، کرمانشاه و همدان 
که با برنامه ريزی قبلی برای حرکت به سوی تهران آماده بودند، با بسيج دستجاتی از اراذل و اوباش که 
با پول های مراکز اطالعاتی انگلستان و آمريکا سازماندهی شده بودند، نقشه های خود را عملی کنند. 
بخش عمده ای از آشوب های خيابانی در روز کودتا را شعبان جعفری۳ معروف به شعبان بی مخ با عده ای 
از چماقداران خود و همراهی گروه های ديگر اوباش و ولگردها انجام دادند و خيابان های تهران را يکی 
پس از ديگری تصرف کردند.۴ همزمان با اين اقدامات عوامل نظامی کودتا مناطق حساس ازجمله ستاد 
ارتش، ايستگاه راديو، مراکز پليس و ژاندارمری، مرکز تلفن و تلگراف و خانه ی دکترمصدق و يارانش 

را تصرف کردند.۵
زاهدی سوار بر تانک به نخست   وزيری رفت و واحدهای انتظامی و نظامی طرفدار دکتر مصدق 

اقدام مؤثری عليه کودتا نکردند.۶ 
١ــ در اين باره ن.ک: گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا. ص ۲۸۱.

٢  ــ الف) آيت الله کاشانی طی نامه ای به دکترمصدق وی را از وقوع يک کودتای حتمی توسط زاهدی آگاه کرد. (ن.ک: مدنی، تاريخ 
سياسی معاصر ايران، ج۱، ص ۲۷۹ــ۲۸۰.)

ب) در روز ۲۵ مرداد يکی از صاحب منصبان بازنشسته ی وزارت دارايی (محمدحسين آشتيانی ــ عظام الدوله) برحسب تصادف از 
طريق بستگان خود که با دربار در ارتباط بود از جريان کودتا مطلع شد و موضوع را تلفنی به اطالع دکتر مصدق رساند. (ن.ک: کاتوزيان، 

مصدق و نبرد قدرت، ص ۲۰۴.)
ج) طبق گزارش مندرج در اسناد منتشر شده سازمان سيا، روزنامه شجاعت جايگزين روزنامه به سوی آينده ارگان حزب توده در ۲۲ 
مرداد وقوع کودتا را پيش بينی کرده بود. اين روزنامه نوشته بود که نقشه کودتا پس از ديدار ژنرال شوارتسکف در روز ۹ اوت /  ۱۸ مرداد 
طرح ريزی شده بود. نکته ی قابل ذکر اين است که ظاهرًا حزب توده دست کم به اندازه دولت از ماجرای کودتا خبر داشته است. (ن.ک: اسناد 

سازمان سيا، ص ۳۲.)
د) کيانوری ادعا می کند که از طريق ارتباط همسرش (مريم فيروز) که از خويشاوندان دکتر مصدق بود، او را در جريان کودتا قرار داده 
است. (ن.ک: کيانوری، خاطرات، ص ۲۶۵ و ۲۶۶؛ برهان، کارنامه حزب توده و راز سقوط مصدق، ج ۲، ص ۱۲۰ــ  ۱۲۹؛ امير خسروی، 

نگاهی از درون به نقش حزب توده ايران، ص ۵۸۲)
٣ ــ شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ که به جرم شرکت در غائله ی نهم اسفند ۱۳۳۱ در زندان بود، در روز کودتا با همکاری 

مأموران شهربانی آزاد شد.
٤ــ ن. ک: عمليات آژاکس، ص ۱۹۱ــ ۱۹۶.

٥ ــ اسناد سازمان سيا، ص ۴۹ــ۵۱؛ فردوست، ظهور و سقوط، ج۲، ص ۱۸۲ و ۱۸۳.
٦ــ کويتينی، جاناتان، دشمنان بی شمار، ص ۲۲۳.
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فضل الله زاهدی

در  مهمی  نقش  که  آمريکا  سفير  هندرسن  لويی 
دکترمصدق  به  داشت،  برعهده  کودتا  حساس  روزهای 
دکتر  ولی  کند  کناره گيری  خود  پست  از  که  کرد  تکليف 

مصدق با عتاب او را از خانه اش بيرون کرد.۱
عالوه بر اين  دکترمصدق  با ممنوع   کردن تظاهرات،۲  

عمالً «خيابان ها را از هواداران خود خالی کرد».۳
مرداد   ۲۸ در  سياسی  اوضاع  و  شرايط  چه  اگر 
بسيار متفاوت با سی ام تير ماه ۱۳۳۱ بود اما دولت مصدق 
نتوانست از آنچه که در اختيار داشت، برای مقابله با کودتا 

استفاده کند.۴
طرح براندازی حکومت دکتر مصدق پيچيده بود اّما 

به سهولت و با کم ترين هزينه برای کودتاچيان و پيامدهای سهمگين و ناگوار برای ملت ايران که منجر به 
سلطه ی همه جانبه ی آمريکا در ايران گرديد، همراه بود.

بيش تر بدانيد
به گفته ی نجاتی در کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت در آن سه روز سرنوشت ساز که آينده ی 
سياسی ايران تعيين می شد، مسئوالن مملکت و رهبران احزاب سياسی در انجام وظايف خطيری که به 
عهده داشتند، غفلت کردند و فرصت های گران بها از دست رفت.۵ مردم شهر تهران که چند بار توطئه هايی 
عليه نهضت ملی را با قيام خود و پشتيبانی از دولت مصدق خنثی کرده بودند، صبح روز ۲۸ مرداد، بدون 
رهبر و فرمانده شاهد ترديد و تزلزل رهبران نهضت ملی و خيانت و سهل انگاری چند تن از فرماندهان 
نظامی و رؤسای سازمان های انتظامی بودند. پيروزی سريع کودتاچيان در روز ۲۸ مرداد نه تنها برای 

ملت ايران بلکه برای کرميت روزولت و سردمداران کودتا باورکردنی نبود.۶

١  ــ گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۲۸۰.
٢  ــ حزب توده نيز نيروهای خود را از خيابان ها فراخواند و مانع دخالت آن ها شد.

٣ــ ن.ک: عمليات آژاکس، ص ۲۲۴ــ۲۲۶.
٤  ــ برخی از جمله غالمحسين صديقی وزير کشور دولت مصدق معتقدند که دکتر مصدق می توانست با فراخوان همگانی  مردم را ازطريق 
راديو به خيابان ها بکشاند. ن.ک: صديقی، چرا و چگونه نهضت ملی ايران ناکام گشت و از پای درآمد، ص ۱۴۴ــ۱۴۷؛ موحد، خواب آشفته ی 

نفت، ج۲. ص ۸۳۸؛ نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت ايران، ص ۴۳۵ــ۴۳۹.
٥ ــ نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت ايران، ص ۴۱۵.

٦ــ همان، ص ۴۳۹.



١٣٣

بازگشت محمدرضا پهلوی
به دنبال کودتا سرلشکر زاهدی نخست وزير شد و محمدرضا پهلوی، به کشور بازگشت. به تعبير 
وامدار  را  خود  سلطنت  اکنون  که  حالی  در  برگشت»؛  شاه»  و «رضا  رفت  خمينی: «محمدرضا  امام 

آمريکا و انگليس می دانست.
شاه در مالقات با کرميت روزولت ضمن تشکر از او گفت: «من تاج و تختم را از برکت خداوند، 

ملت و ارتشم و شما (کرميت روزولت) دارم».۱
به اين ترتيب عصری جديد در سرنوشت ملت ايران رقم خورد که هزينه ی آن، بيست وپنج سال 
سلطه ی مستقيم آمريکا، همراه با ده ها هزار کشته، زخمی، زندانی و تاراج ميلياردها بشکه ی نفت کشور 

بود.

نتيجه گيری
بدون ترديد، بعد از تبعيد رضاشاه، ملت ايران فرصت جديدی پيدا کرد تا در جهت احيای نظام 
مشروطه گام های مؤثری بردارد. اين حرکت که مدت دوازده سال از شهريور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ به 
درازا کشيده بود، بر دو پايه ی عمده استوار بود: جلوگيری از بازگشت ديکتاتورِی پهلوی و کوتاه 
مؤثری  گام های  و  دادند  هم  دست  به  دست  ملی  و  مذهبی  رهبران  راه  دراين  استعمار.  دست  کردن 
برداشتند که در نهايت منجر به محدود کردن قدرت دربار و ملی شدن صنعت نفت شد. ليکن همانند 
دوره ی مشروطه به دليل دسيسه ی بيگانگان، اختالفات داخلی و فقدان رهبری مقتدر، بصير و جامع، 
اين نهضت دينی و ملی نيز به نتيجه ی نهايی نرسيد. پس از کودتای ٢٨ مرداد ديکتاتوری و سلطه ی 

بيگانه بار ديگر به کشور بازگشت و مدت ربع قرن بر مقدرات ملت ايران حاکم شد.
البته اين سخن به معنای نفی تالش مخلصانه و دلسوزانه ی رهبران راستين نهضت نظير دکترمصدق 

و آيت الله کاشانی و مردم متدين و فداکار نيست.

١ــ روزولت، «کودتا در کودتا»، ص ۲۱۴.
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۱ــ سازمان سيا چه نقشی در انجام کودتای ٢٨ مرداد داشت؟
۲ــ پيامدهای کودتای ٢٨ مرداد برای ملت ايران چه بود؟

۳ــ حرکت مردم ايران پس از شهريور ۱۳۲۰ بر چه پايه هايی استوار بود و چرا اين حرکت به 
نتيجه ی نهايی نرسيد؟

۱ــ در مورد يکی از شخصيت های داخلی که درکودتای ۲۸ مرداد، نقش داشته، مطلبی تهيه 
کنيد.

۲ــ از کتاب های خاطرات که درسال های اخير منتشر شده، مطلبی در مورد کودتای ۲۸ مرداد 
تهيه کنيد و در کالس بخوانيد.

نقش ه ا ان از ۱

پرسش های نمونه

شخص از يک مورد در ۱

انديشه و جست  و جو
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درس پانزدهم

ربع قرن سيطره ی آمريکا بر ايران
در اين درس با پيامدهاى كودتاى بيست و هشت مرداد 1332 و سيطره ى آمريكا 
سركوب  و  شاه  ديكتاتورى  پايه هاى  تثبيت  و  ايران  اقتصادى  و  سياسى  سرنوشت  بر 

مخالفان و تأسيس ساواك آشنا مى شويم.

اوضاع سياسی ايران پس از کودتا 
آمريکا که از کمک به دولت دکتر مصدق 
کودتاچيان  پيروزی  از  پس  می کرد،  اجتناب 
و  نظامی  های  زمينه  در  زيادی  های  کمک 
اقتصادی به دولت کودتا کرد.۱  با روی کار آمدن 
دولت نظامی زاهدی۲، فضای تيره ای در جامعه 
تهران  نظامی  فرمانداری  شد،  حکم فرما  ايران 
که  بختيار  شد.  سپرده  بختيار  تيمور  سرتيپ  به 
افسری بی رحم و خونريز بود، برای استقرار و 

تثبيت حکومت کودتا، سرکوب نيروهای ضدکودتا 
و ميهن دوست را آغاز کرد. عده ی بسياری از مخالفان را دستگير و زندانی کرد و عده ای از آن ها تبعيد و 
تيرباران شدند.۳  تظاهرات شهرستان ها و تهران با سرکوب شديد مواجه شد؛ فرمانداری نظامی، همچنين 

۱ــ نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت، ص ۲۷۸ و ۲۷۹.
۲ــ نخست وزيری فضل الله زاهدی از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۶ فروردين ۱۳۳۴. 

۳ــ کريم پورشيرازی مدير روزنامه ی شورش که در دوره ی حکومت مّلی، در روزنامه ی خود، انتقادات شديد اللحنی از خاندان سلطنتی 
کرده بود، زندانی و بدون محاکمه به دستور شاهپور و اشرف پهلوی در شب چهارشنبه سوری ۱۳۳۲ پس از شکنجه زنده زنده در آتش سوزانده 
شد. ن.ک: آل ابراهيم، شورش، زندگی و مبارزات کريم پورشيرازی، ص ۶۷ــ ۷۱. دکتر سيدحسين فاطمی، وزير امور خارجه ی دکتر مصدق و 
مدير روزنامه ی باختر امروز دستگير و پس از محاکمه در دادگاه نظامی در حالی که مجروح و بيمار بود، تيرباران شد. ن. ک: خاطرات و مبارزات 

دکتر سيدحسين فاطمی، ص ۲۹۴ــ۳۰۰ و ۳۵۴.

شاه در مالقات با آيزنهاور رئيس جمهور آمريکا
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سقف بازار تهران را تخريب و جمعی از بازاريان را به جزيره ی خارک تبعيد کرد.۱ دکتر مصدق نيز پس 
از دستگيری، در دادگاه نظامی محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد و عمالً تا آخر عمر، در احمدآباد، 

روستايی در اطراف تهران، تحت نظر بود.

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
به نظر شما هدف از تشکيل فرمانداری نظامی در تهران پس از کودتای ٢٨ مرداد 

چه بود؟

انتخابات دوره ی هجدهم مجلس شورای ملی 
در آستانه ی برپايی انتخابات دوره ی هجدهم در محيط وحشت و خفقان، آيت الله کاشانی و نهضت 
مقاومت ملی۲ با مجلس فرمايشی که دست ساخته و مطيع حکومت کودتا بود، به مخالفت پرداختند.۳ با 
برقراری مجدد ارتباط ميان دولت کودتا و انگليس، «سردنيس رايت» کاردار۴ انگليس وارد تهران شد 
و دو دولت ايران و انگليس طی اعالميه ای برقراری روابط سياسی را اعالم کردند.۵  در پی آن آيت الله 

کاشانی با اين اقدام دولت زاهدی مخالفت کرد. 

بيش تر بدانيد
معاون  نيکسون٦  ورود  از  اطالع  با  تهران،  دانشگاه  دانشجويان   ،١٣٣٢ آذر  شانزدهم  در 
رئيس جمهور امريکا و هم چنين در اعتراض به تجديد روابط ايران و انگليس به تعطيل کردن کالس های 
درس و جمع شدن در دانشکده ی فنی پرداختند. با محاصره ی دانشگاه توسط مأموران فرمانداری نظامی 

و تيراندازی به طرف دانشجويان در محل دانشکده ی فنی، سه نفر از دانشجويان به قتل رسيدند.٧

١ــ ن.ک: نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۱، ص ۷۴ و ۷۵؛ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۳۴۵.
٢ــ عده ای از شخصيت های ملی، استادان دانشگاه و برخی از روحانيون برای خاموش نشدن شعله های مقاومت تشّکلی به نام نهضت 

مقاومت ملی به وجود آوردند.
٣ــ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج۲، ص ۵۳۶؛ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۱، ص ۱۱۵ و ۱۱۶؛ بازرگان، 

يادداشت های روزانه، ص ۳۹.
٤ــ در روابط خارجی، کاردار در مرتبه ی پايين تر از سفير قرار دارد.

٥ ــ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج ۱، ص ۷۶.
ـ  ٦ Nicson ـ

۷    ــ شريعت رضوی، بزرگ نيا و قندچی. ن.ک: نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۱، ص ۱۱۲. 
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انعقاد قرارداد کنسرسيوم۱ نفت 
قرارداد کنسرسيوم نفت يک قرارداد استعماری بود که بين ايران و چند شرکت نفتی آمريکايی، 
انگليسی، فرانسوی و هلندی بسته شد. اين قرارداد با هدف بهره برداری از مخازن نفت ايران توسط 
حکومت دست نشانده ی شاه به ايران تحميل شد. اين قرارداد که مغاير با قانون ملی شدن صنعت نفت 
بود، مجددًا نفت ايران را زير سيطره ی بيگانگان درآورد.۲ کنسرسيوم اختالفات ميان آمريکا و انگلستان 
را برسر مسئله ی نفت ايران حل کرد و همه ی ثمرات مبارزه ی ملت ايران در جريان نهضت ملی شدن نفت 
را بر باد داد.۳ يکی از بندهای قرارداد کنسرسيوم، پرداخت غرامت از سوی ايران به شرکت سابق نفت 
انگليس و ايران بود. اما اين پايان تاوان سنگين ملت ايران برای ملی کردن نفت نبود؛ بلکه تأسف بارتر 
از آن، حضور فزاينده ی مستشاران آمريکايی بود که به تدريج مقدرات سياسی، اقتصادی و نظامی ايران 

را زير سلطه ی نوين آمريکا برد. 

دولت حسين عالء
سپهبد زاهدی، عامل اجرای کودتای ۲۸ مرداد که خود را «تاج بخش» شاه می دانست۴، به علت 
اشتهار به حيف و ميل کمک های آمريکايی ها و بی اعتنايی به شاه، با کمک انگليسی ها، کنار گذاشته شد۵ 

و حسين عالء به نخست   وزيری رسيد.
با روی کار آمدن حسين عالء، وزير سابق دربار که در برابر شاه و نزديکان او اراده و اختياری 
نداشت، شاه گام مهمی در تحکيم قدرت استبدادی اش برداشت و معيار قدرت دولت، شخص او شد. 

۱ــ کنسرسيوم به مجموعه ای از چند شرکت چند مليتی گفته می شود.
ـ ۱۸۲؛ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی  ۲  ــ گذشته چراغ راه آينده است، ص ۷۲۲ــ۷۳۰؛ بيل، شير و عقاب، ج۲، س ۱۷۸ـ 

ايران، ج ۱، ص ۸۳       ــ۹۳. 
۳ ــ براساس اين قرارداد نفت ايران به نسبت های زير، ميان اعضای کنسرسيوم تقسيم شد. شرکت نفت ايران و انگلستان ۴۰درصد، 
شرکت های آمريکايی ۴۰درصد و شرکت هلندی ــ انگليسی رويال داچ شل ۱۴ درصد و شرکت نفت دولتی فرانسه ۶درصد. اين قرارداد توسط 
ـ پيچ»  علی امينی وزير دارايی دولت کودتا و هواردپيچ رئيس هيئت مديره ی شرکت آمريکايی استاندارد اويل نيوجرسی منعقد و به قرارداد «امينیـ 
مشهور شد. هواردپيچ پس از انعقاد قرارداد اعالم کرد، همه ی آن چه را که در جريان نهضت ملی شدن صنعت نفت از دست داديم، يک جا به 
دست آورديم. ن.ک: ذوقی، مسايل سياسی، اقتصادی نفت ايران، ص ۲۵۰ــ۲۵۳؛ روحانی، تاريخ ملی شدن صنعت نفت، ص ۴۲۵؛ نجاتی، 
تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۱، ص ۸۹ ــ ۹۱؛ گذشته چراغ راه آينده است. ص ۷۲۱ــ ۷۲۴؛ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، 

ج ۱، ص ۳۰۵؛ گازيو روسکی، روابط خارجی شاه و آمريکا، ص ۲۳۰ــ ۲۳۲.
۴ــ ن. ک: مجله ی خواندنی ها، ش ۷۹، تيرماه ۱۳۴۳

۵ ــ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۱، ص ۱۸۳.
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برگی از تاريخ

در واقع همان گونه که يکی از نمايندگان مجلس آن زمان گفته بود: «هرچه اعلی حضرت بپسندند، همان 
قانون اساسی است». قبل از اين نمايندگان مجلس شورای ملی با اراده ی شاه و دربار به مجلس راه 

می يافتند و انتخابات محصول گزينش و اراده ی مردم نبود.۱

پيمان بغداد
از حوادث مهم دوران نخست وزيری عالء  ، پيوستن ايران به پيمان امنيتی بغداد بود.پيمان 
بغداد به توصيه آمريکا ابتدا بين کشورهای ترکيه و عراق امضا شد و سپس پاکستان و ايران نيز به آن 
پيوستند.۲ اين پيمان با هدف کامل کردن حلقه ی محاصره ی شوروی، به بهانه ی خطر کمونيسم و بر 
مبنای نظريه ی «آيزنهاور» رئيس جمهور آمريکا، تشکيل شد. عضويت ايران در اين پيمان، سياست 
بی طرفی ايران را نقض می کرد.۳  شهيد نواب صفوی رهبر فداييان اسالم از مخالفان سرسخت اين 
پيمان بود؛ زيرا معتقد بود که ورود ايران در پيمان بغداد زمينه ساز سلطه ی نظامی آمريکا بر ايران 

است.۴

شهيد نواب صفوی
سيدمجتبی ميرلوحی معروف به نواب صفوی در خانواده ای روحانی در محله  ی خانی آباد تهران متولد 
شد. وی پس از اتمام دوره ی متوسطه برای تحصيل علوم دينی به نجف رفت. او با تأسيس جمعيت 
فداييان اسالم موفق شد جوانان متدينی که عزم مبارزه با رژيم پهلوی را داشتند، گرد هم جمع کند. 
فعاليت فداييان اسالم در ابتدا يک حرکت فرهنگی بود و با ورود به عرصه ی سياست تبديل به يک کانون 

تأثيرگذار در صحنه ی سياسی کشور شد.

١ــ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج۱، ص ۳۲۲.
٢  ــ با خروج عراق از پيمان بغداد در سال ۱۳۳۸، نام اين پيمان به سنتو تغيير يافت و مرکز آن به آنکارا منتقل شد.

٣ــ الحسنی، مبانی تفکر رؤسای جمهور آمريکا، ص ۴۹ ــ ۵۵؛ بيل، شير و عقاب، ج۱، ص ۱۵۹، و ۱۶۱ــ۱۶۴؛ آشوری، دانشنامه 
سياسی، ص ۲۰۲.

٤ ــ هنگامی که حسين عالء برای شرکت در اجالس نخست وزيران عضو پيمان بغداد عازم عراق بود، از سوی يکی از فداييان اسالم 
مورد حمله قرار گرفت که منجر به زخمی شدن او شد. متعاقب اين اقدام فرمانداری نظامی فداييان اسالم را دستگير کرد. خسروشاهی، فداييان 

اسالم، ص ۱۷۲؛ خوش نيت، سيدمجتبی نواب    صفوی، ص ۱۵۴ــ۱۷۱؛ نواب صفوی، حکومت اسالمی، ص ۲۴ و ۲۵.
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فداييان اسالم در نهضت ملی شدن نفت 
و روی کار آمدن دولت دکتر مصدق نقش مهمی 
حکومت  طرح  صفوی  نواب  شهيد  کردند.  ايفا 
اسالمی و اجرای آن را در قالب کتاب راهنمای 

حقايق پيشنهاد کرده بود.
سرانجام نواب صفوی به همراه يارانش، 
مظفر  و  واحدی  محمد  سيد  طهماسبی،  خليل 
ذوالقدر در ٢٧ دی  ماه ١٣٣٤ تيرباران شدند و 

به شهادت رسيدند.١

پس از عضويت ايران در پيمان بغداد و امضای قرارداد نظامی دوجانبه با آمريکا، حضور نظاميان 
و مستشاران آمريکايی در ايران گسترش يافت.

تأسيس ساواک
پس از کودتای ۲۸ مرداد، آمريکايی ها تصميم گرفتند ايران را به پايگاه اصلی قدرت خود در 
منطقه تبديل کنند؛ بنابراين، شاه که راه بقای خود را در تبعيت از آمريکا می دانست، به کمک مستشاران 

آن  کشور به تشکيل سازمان مخوف ساواک (سازمان اطالعات و امنيت کشور) اقدام کرد.
اهميت تأسيس ساواک از ديدگاه آمريکا به دو جهت بود:

۱ــ همسايگی ايران با شوروی، به عنوان رقيب اصلی آمريکا
۲ــ حفظ و تثبيت نفوذ آمريکا در ايران

فرماندار  و  ارتش  افسران  بی رحم ترين  از  يکی  بختيار،  تيمور  سپهبد  ساواک،  رئيس  اولين 
نظامی تهران بود. اين سازمان که گسترده ترين نهاد اطالعاتی و امنيتی از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۷ در 
حکومت محمدرضا شاه بود، نقش مهمی در شناسايی و سرکوب گروه های مخالف داشت. ساواک 

١ــ دوانی، نهضت روحانيون ايران، ج۲، ص ۴۴؛ ذبيح، ايران در دوران مصدق، ص ۵۴؛ عراقی، ناگفته ها، ص ۸۴.

شهيد نواب صفوی
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عالوه بر شکنجه ی جسمی و روحی مخالفان رژيم و ايجاد جّو اختناق، رعب و وحشت، دولت مردان 
و نمايندگان مجلسين را نيز کنترل می کرد.۱

ساواک، با هدايت و حمايت سرويس های اطالعاتی آمريکا و انگليس و سپس با کمک سازمان 
اطالعاتی اسرائيل (موساد)، به صورت يک تشکيالت مخوف امنيتی و اطالعاتی درآمد؛۲ اما به جای آن 
که دست آوردهای اطالعاتی خود را در جهت منافع کشور به کار گيرد، در خدمت تأمين منافع آمريکا و 

انگليس و سپس اسرائيل و به عنوان مانعی در برابر توسعه ی شوروی و کمونيسم، قرار گرفت.۳

دولت منوچهر اقبال
در فروردين ۱۳۳۶، حسين عالء از نخست وزيری استعفا کرد و دکتر منوچهر اقبال، وزير دربار، 

به نخست وزيری رسيد.
محمدرضا پهلوی که حکومتش با مشکل فقدان مشروعيت و نبود آزادی سياسی روبه رو بود، 
برای جلب افکار عمومی، دست به تأسيس دو حزب «ملّيون» (اکثريت) به رهبری نخست وزير، دکتر 

اقبال، و «حزب مردم» (اقليت) به رهبری اسدالله علم زد.
از آن به بعد، سال های طوالنی، مطبوعات کشور صحنه ی جنجال های سطحی و ساختگی ميان 

دو حزب دولتی بودند، تا توهم وجود دمکراسی های غربی در ايران را در ذهن ها ايجاد کنند.۴

۱ــ نجاری راد، ساواک و نقش آن در تحوالت داخلی رژيم شاه، ص ۱۵ ،۳۲ ،۴۳ ،۶۵ و ۸۴؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت 
پهلوی، ج۱، ص ۳۹۳؛ هاليدی، ديکتاتوری و توسعه ی سرمايه داری، ص ۸۵ ــ۹۰؛ ساواک و روحانيت، ص ۹۴؛ نراقی، از کاخ شاه تا زندان 
 ۱۵ تاريخی  فصلنامه  ۲۲۷؛  ۲۲۶ و   ، ۳۳ ص  آمريکا،  و  ساواک  اسناد  روايت  به  انقالب  تاريخ  از  فرازهايی  ۳۱۶ ــ۳۲۰؛  ص۳۹ ،۲۴۹ ،  اوين، 

خرداد، ش ۲۲، سال پنجم، ص ۱۲۹ــ۱۳۲.
ظهور و سقوط  فردوست،  ۲۵۷؛  شاه، ص  آمريکا و  روابط خارجی  گازيوروسکی،  ۲۲۸؛  ۲۲۶ــ   ، ۲۲۲ ساواک، ص  دالنوا،  ۲ــ 

سلطنت پهلوی، ص ۳ و ۳۸۲؛ رجال عصر پهلوی، سپهبد تيمور بختيار به روايت اسناد، ج۱، ص ۲۸ــ۳۲.
۳ــ نجاری راد، ساواک، ص ۳۹ــ۵۱؛ افراسيابی، ايران و تاريخ، ص ۵۲ ــ۵۴.

٤ــ رجال عصر پهلوی، منوچهر اقبال به روايت ساواک، ص ۲۷؛ کاتوزيان، اقتصاد سياسی ايران، ص ۲۴۱؛ فردوست، ظهور و 
سقوط سلطنت پهلوی، ج۲، ص ۳۲۹ــ۳۳۲؛ آوری، تاريخ معاصر ايران، ج۳، ص ۱۴۱.
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۱ــ پس از کودتای ۲۸ مرداد، چه وضعيتی بر مملکت حاکم شد؟
٢ــ علت مخالفت شهيد نواب صفوی با پيمان بغداد چه بود؟

٣ــ تأسيس ساواک از چه جنبه هايی برای آمريکا اهميت داشت؟
٤ــ بيگانگان چه نقشی در تأسيس و اداره کردن ساواک داشتند؟

۱ــ در مورد واقعه ی ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و   يا   واقعه ی اول بهمن ۱۳۴۰ دانشگاه تهران مطلبی تهيه 
کنيد.

حاکميت  دوره ی  در  سياسی  احزاب  از  يکی  اعضای  محاکمه ی  و  دستگيری  زمينه ی  در  ۲ــ 
فرمانداری نظامی تهران مطلبی تهيه کنيد.

۲۸ دتای ک از ۱

پرسش های نمونه

۱۶ واقعهی مورد در ۱

انديشه و جست  و جو
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درس شانزدهم 

زمينه ها و هدف های اصالحات 
آمريکايی در ايران

در اين درس، با هدف هاى اصالحات اجتماعى و اقتصادى موردنظر آمريكا در 
ايران و نيز اقداماتى كه دولت هاى شريف امامى و امينى براى زمينه سازى و اجراى اين 

سياست انجام دادند آشنا مى شويد.

تحول های بين المللی منطقه ای
کشورهای  برابر  در  کندی۱  جان. اف.  جمهوری  رياست  دوره ی  در  آمريکا  خارجی  سياست 
توسعه نيافته ی جهان سوم و خاورميانه، اجرای اصالحات از باال به پايين با هدف پيشگيری از انقالب های 
قهرآميز بود.۲ اين سياست با عنوان «اتحاد برای پيشرفت»۳ در کشورهايی که در معرض خطر کمونيسم 
يابد و در صورت  تغيير  کشورها  حاکم بر آن  استبدادی  ديکتاتوری و  نظام  بودند، اجرا می شد؛۴ بی آن که 
مقاومت مردم توسل به زور برای اجرای آن پيش بينی شده بود.۵ اجرای اين سياست درباره ی ايران از اهميت 
خاصی برخوردار بود؛ زيرا رژيم دست نشانده ی شاه وابسته و متحد آمريکا بود و به دليل همسايگی با اتحاد 

جماهير شوروی و موقعيت ممتاز جغرافيای سياسی، در وضعيتی حساس و تعيين کننده قرار داشت.۶
١ــ جان. اف. کندی   (John. F. Kenedy) در ۲۰ ژانويه ی ۱۹۶۱ م / ۱۳۳۹ ش. به عنوان سی و پنجمين رئيس جمهور آمريکا در 

کاخ سفيد بر مسند قدرت نشست.
٢ــ نظير انقالب هايی که در آمريکای التين، کوبا و ويتنام روی داده بود.

Alliance for Progress ــ٣

٤ــ برای نخستين بار اين سياست در کشور ونزوئال در دوران رياست جمهوری «روموال بتانکورت» آزمايش شد. چون اجرای آن 
با مخالفت و تظاهرات گسترده مردم روبه رو شد، منجر به سرکوب و قتل جمع کثيری از مردم شهر کاراکاس شد. ن. ک: نجاتی، تاريخ سياسی 

بيست و پنج ساله ی ايران، بيل، شير و عقاب. 
ايران،  بيست و پنج  ساله ی  سياسی  تاريخ  نجاتی،  ۴۷۹؛  آمريکا، ص  متحده  ايران و اياالت  دوجانبه  روابط  مستند  تاريخ  ٥ــ آلن نان، 

ج   ۱، ص ۱۱۳.
٦ــ بيل، شير و عقاب، ج ۱، ص ۱۸۴.
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فساد  وضعيت  از  گزارش هايی۱  آمريکا،  خارجه ی  امور  وزارت  در  ايران  مسائل  کارشناسان 
سلسله  يک  وجود  می داد  نشان  که  کردند  تهيه  پهلوی  رژيم  سياسی  مخالفان  سرکوب  شاه و  حکومت 

اصالحات اقتصادی ــ اجتماعی در ايران ضروری است.۲
عالوه بر اين، صنايع و اقتصاد آمريکا و کشورهای غربی نيازمند بازارهای مصرف جديدی بود و 
کشورهای خاورميانه به علت ساختار اقتصادی مبتنی بر رژيم ارباب و رعيتی، امکان مصرف توليدات 

جديد را نداشتند.۳
به باور زمامداران آمريکا، اصالحات اقتصادی و اجتماعی می توانست ضمن جلوگيری از «انقالب 
سرخ» و کاهش خطر کمونيسم، زمينه ی ايجاد «انقالب سفيد» را فراهم آورد و از گسترش فعاليت های 

مردمی عليه حکومت های ديکتاتور و دست نشانده ی آمريکا جلوگيری کند.۴

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
منظور از انقالب سفيد، ماهيت و اهداف آن چيست؟ 

نخست وزيری شريف امامی
به  شريف امامی  منصوب کردن  با  شاه   ،۱۳۳۹ شهريور  در 
نخست وزيری و طرح شعارهايی مانند آزادی احزاب و فضای باز 
سياسی و اصالحات اقتصادی به استقبال از سياست های جديد 
دولت آمريکا رفت. انتخاب شريف امامی در واقع حاصل توافق 
شاه و انگلستان با استفاده از فرصت انتخابات رياست جمهوری 

آمريکا بود.۵
و  شاه  به  آمريکا  رئيس جمهوری  کندی  اين،  وجود  با 

١ــ اين گزارش ها در اواخر سال ۱۳۳۹ توسط جان. دبليو بولينک John. W. Bouling و اوايل سال ۱۳۴۰ توسط کوتيلريانک 
تهيه شد.

ـ     ۱۳۸. ٢ــ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج ۱، ص ۱۳۶ـ
٣ــ با گذشت ساليانی که از جنگ جهانی دوم سپری شده بود؛ صنايع و اقتصاد اروپا دوباره فعال گرديده و نياز به بازارهای مصرف 

احساس می شد. ن.ک: الهی، ديکتاتوری کارتل ها، ص ۵.
٤ــ گازيوروسکی، سياست خارجی آمريکا و شاه، ص ۱۷۲؛ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج ۱، ص ۱۳۳.

٥ــ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج٢، ص ٣٠٠ و ٣٠١.

شريف امامی
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شريف  امامی اعتماد نداشت و آن ها را برای اجرای برنامه هايش در ايران مناسب نديد. آمريکا، در اين 
زمان، برای هموارکردن سياست های خود در ايران، با برخی از رجال ايران ارتباط برقرار کرد و خواستار 
برکناری شريف امامی و روی کارآمدن علی امينی شد.۱ علی امينی در دوران تصدی سفارت ايران در 

آمريکا بيش از پيش به مقامات آمريکايی نزديک شده بود و با کندی ارتباط صميمانه ای داشت.۲

اصالحات دوره ی نخست وزيری علی امينی
با روی کارآمدن علی امينی، سياست های پيش بينی شده ی آمريکا، در ايران به اجرا گذاشته شد. 
افتادن  و  پهلوی  رژيم  سقوط  از  جلوگيری  برای  که  بود  اداری  فساد  با  مبارزه  سياست  اين  اول  قدم 
حکومت ايران به دست کمونيست ها، صورت می گرفت. اقدام دوم، «اصالحات اقتصادی» بود که برای 

تغيير زيرساخت های اجتماعی و اقتصادی کشور به اجرا درآمد.
علی امينی در اولين قدم، دست به اقدامی جنجالی زد. او از شاه درخواست انحالل مجلس های 
شورای ملی و سنا را کرد، تا موانع سر راه انجام نقشه های خود را از ميان بردارد. به دنبال آن، جمعی زياد 
از سران حکومت از نظاميان عالی رتبه گرفته تا مقام های اقتصادی را دستگير کرد تا گناه مفاسد اقتصادی   و 
سياسی رژيم پهلوی را به گردن آنان بيندازد. علی امينی با اين اقدام می خواست از تعميق اعتراضات اجتماعی 
و مردمی عليه آمريکا جلوگيری کند.۳ البته او به دنبال جاه طلبی های شخصی خود نيز بود و می خواست 

مستقل از شاه، با آمريکا ارتباط برقرار کند. شاه از اين موضوع احساس نگرانی می کرد.۴
اقدام دوم امينی، اجرای قانون اصالحات ارضی بود. قانون «اصالحات ارضی» که در بهمن 
۱۳۴۰ در هيئت دولت به تصويب رسيده بود،   از منطقه ی آذربايجان شروع شد. با سرعت گرفتن روند 

اصالحات ارضی توسط علی امينی، شاه از ناحيه ی او احساس خطر کرد.

بيش تر بدانيد
کندی، رئيس جمهور آمريکا، از مشاوران خود خواسته بود که برای دادن کمک به ايران شرايط 
وام  واگذاری  شرط  داشت.  نياز  وام  اين  به  به   شدت  ايران  که  شرايطی  در  هم  آن  کنند.  تعيين  خاصی 

١ــ منصوری، قيام ۱۵ خرداد، ص ۳۳؛ رجال عصر پهلوی، علی امينی به روايت اسناد ساواک. ص ۲۳.
٢ــ همان، ص ۷ــ۱۴ و ۲۰. هم  چنين ن.ک: امينی، خاطرات، ص ۷۴؛ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۵۱۹.

٣ــ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۳۸۵ ــ ۳۸۶؛ رجال عصر پهلوی، علی امينی به روايت اسناد ساواک، ص ۲۴.
٤ــ هويدا، سقوط شاه، ص ۱۴۰.
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۳۵  ميليون دالری آمريکا پذيرش نخست وزيری علی امينی از سوی شاه بود.۱
آمريکا در دوران چهارده ماهه ی حکومت امينی، کمک های مالی که بالغ بر ۶۷ ميليون دالر بود، به 
ايران پرداخت کرد و اين حمايت ها را منوط به حسن اجرای اصالحات مورد عالقه اش کرد. امينی به دليل 
ارتباط نزديک با مقامات آمريکايی همواره مورد حسادت شاه قرار داشت. شاه بعدها با اعتراف به اين موضوع 
گفت: «بدتر از همه اين که موقع ديدارم از آمريکا هرجا می رسيدم، اول از همه حال و احوال نخست وزير را 
از من می پرسيدند و رفتارشان به صورتی بود که گويی اصًال من را به حساب نمی آوردند۲». با اين همه وقتی 
که امينی درگيری اش بر سر لزوم کاهش بودجه ی نظامی آغاز شد، نتوانست حمايت آمريکا را جلب کند. 

اين نخستين بار نبود که ايالت متحده ی آمريکا، در برابر نخست وزير، جانب شاه را گرفته بود.۳

محمد رضا شاه در فروردين ۱۳۴۱ به همراه اسدالله علم به آمريکا رفت و با کمک انگلستان توانست 
آمريکا را به برکناری امينی راضی کند و خود مجری اصالحات مورد نظر آمريکا در ايران شود.۴

۱ ــ هدف آمريکا از انجام اصالحات در کشورهای توسعه نيافته چه بود؟ اين اصالحات با چه 
عنوانی و در چه کشورهايی اجرا  شد؟ 

٢ــ چرا دولت آمريکا انجام اصالحات اقتصادی ـ اجتماعی در ايران را ضروری می دانست؟
۳ ــ آمريکا چه نقشی در برکناری شريف امامی و انتصاب علی امينی به نخست وزيری داشت؟ 

۴ ــ علی امينی در دوره ی نخست وزيری خود چه اقداماتی انجام داد؟ 

 ــ درباره ی کمک های آمريکا به ايران در دوره ی نخست وزيری علی امينی گزارشی تهيه کنيد.
١ــ رجال عصر پهلوی، علی امينی به روايت اسناد ساواک، ص ٢٨ و ٢٩؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج٢، ص ٣٠٨.

٢ــ هويدا، سقوط شاه، ص ۱۴۰.
٣ــ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۳۸۶ و ۳۸۷.

٤ــ کاتم، ناسيوناليسم در ايران، ص ۴۳۲؛ امينی، خاطرات، ص ۲۰۵؛ بيل، شير و عقاب، ج ۲، ص  ۱۸۶ و ۱۹۶. 

انج از يکا آم هدف ۱

پرسش های نمونه

آم کمکهای دربارهی

انديشه و جست  و جو



١٤٦

درس هفدهم 

زمينه های پيدايش نهضت روحانيت

در اين درس با چگونگى روى كار آمدن دولت اسد اهللا علم و اجراى اصالحات مورد نظر 
آمريكا در ايران از قبيل تصويب نامه ى انجمن هاى ايالتى و واليتى و انقالب سفيد آشنا 

مى شويد و مخالفت و مقاومت روحانيت و مردم در برابر اين اصالحات را مى خوانيد.

دولت اسدالله علم
با رحلت آيت الله بروجردی مرجع بزرگ تقليد شيعيان جهان در فروردين ماه ۱۳۴۰، شاه تصور 
کرد که زمينه برای جانشينی مرجع يا مراجع تقليد به جای آيت الله بروجردی وجود ندارد. از اين رو 

فرصت را برای اجرای اصالحات مورد نظر آمريکا مناسب ديد.۱

بيش تر بدانيد
برای تقويت مرجعيت و تمرکز آن، عده ای از مدرسان حوزه ی علميه ی قم تصميم به دعوت از 
آيت الله بروجردی برای مهاجرت به قم گرفتند. از ميان اين عده، سرشناس ترين آن ها آيت الله خمينی بود. 
به عقيده ی ايشان بازسازی حوزه ی علميه قم تحت زعامت مرجعيت مقتدر تنها عامل نجات تشيع ايران 
بود. آيت الله بروجردی که از شاگردان مراجع بزرگی چون آخوند خراسانی، سيد محمد کاظم يزدی و 
جهانگيرخان قشقايی بود، عالوه بر تحول در حوزه ی علميه ی قم نقش بسيار مهمی در حفظ جامعه ی 
مسلمان ايران از آفت ها و بحران های سياسی و اجتماعی آن مقطع حساس ايفا کرد. بسياری از افرادی 

که در شکل گيری انقالب اسالمی نقش داشتند، از شاگردان ايشان بودند.۲

١ــ شاه تالش کرد تا پايگاه مرجعيت از قم به نجف انتقال يابد. از اين رو ضايعه ی درگذشت آيت الله بروجردی را به علمای نجف 
تسليت گفت. ن. ک: منصوری، تاريخ قيام ۱۵ خرداد به روايت اسناد، ج۱، ص ۲۴۰؛ دوانی، نهضت روحانيون ايران، ج۳، ص ۳۱. 

٢ــ دوانی، مفاخر اسالم، ج۱۲، ص ۶۰۸؛ حقانی، تاريخ شفاهی انقالب اسالمی، تاريخ حوزه ی علميه ی قم، ص ۲۱۹؛ ريحان يزدی، 
آينه دانشوران، ص ۴۵۸.



١٤٧

در تير ماه ۱۳۴۱، شاه، علی امينی را به بهانه ی اختالف بر سر بودجه ی نظامی۱ بر کنار و اسدالله 
علم را که يکی از نزديکان او بود، به نخست وزيری منصوب کرد.۲ او هم چنين تصميم گرفت که قانون 

انتخابات ايالتی و واليتی را در غياب مجلس شورای ملی تغيير دهد.۳

تصويب نامه ی انجمن های ايالتی و واليتی
قانون انجمن های ايالتی و واليتی در اولين دوره ی 
مجلس شورای ملی به منظور تشکيل شوراهای استان و 
شهرستان به تصويب رسيده بود و تا زمان نخست وزيری 
اسدالله علم اين قانون بدون تغيير مانده بود. قانون مذکور 
در مهر ١٣٤١ توسط هيئت دولت تغيير کرد که براساس 
آن، شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجيد از شرايط 

انتخاب شوندگان حذف شد.۴

بيش تر بدانيد
بر  عالوه  دنبال می کرد. او می خواست  متفاوتی را  اهداف  لوايح  اين  تصويب  پوشش  در  شاه 
سنجش ميزان حساسيت علما و توان مذهبی مردم، روحانيت و جريان مذهبی را که همواره سدی در برابر 
نفوذ سلطه ی بيگانگان در ايران به شمار می آمدند، در يک زورآزمايی کنار بزند تا مجبور به محافظه کاری 
در برابر آن ها نباشد. به همين منظور مطبوعات رسمی کشور با تيترهای درشت به انعکاس تصويب اين 

لوايح و اخبار مربوط به آن پرداختند.۵

١ــ عاقلی، نخست وزيران ايران، ص ۹۱۸ ــ ۹۲۰؛ رجال عصر پهلوی، علی امينی به روايت اسناد ساواک، ص ۴۰ و ۴۱. 
٢ــ شاهدی، زندگانی سياسی خاندان علم، ص ۱۴۹ و ۱۵۰؛ يادداشت های علم، ج۱، ص ۳۴. 

٣ــ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۱، ص ۱۹۹؛ شاهدی، مردی برای تمام فصول، ص ۳۶۹ و ۳۷۰.
٤ــ روحانی، نهضت امام خمينی، ج۱، ص ۱۴۹ ــ ۱۵۱؛ کوثر، ج۱، ص ۶. 

٥ــ منصوری، سير تکوينی انقالب اسالمی، ص ۱۴۹؛ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج ۲، ص ۱۷۵؛ کدی، ريشه های انقالب ايران، 
ص ۲۷۵ و ۲۷۶.



١٤٨

اين تصويب نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ايران را برانگيخت. امام خمينی علمای طراز اّول 
قم را به نشست ها و گفت  وگوهای متعدد برای لغو اين تصويب نامه فراخواند. وی با تشريح نقشه های 
استعمار و توطئه های آن ها مسئوليت  علما را در قبال صيانت از اسالم و استقالل کشور يادآور شد و 

مقرر شد با ارسال تلگرام هايی به شاه، لغو فوری تصويب نامه ی مذکور درخواست شود. 
مبارزه ی پی گير امام خمينی، مراجع تقليد و ديگر علما  سرانجام شاه و دولت را وادار به عقب نشينی 
و اعالم لغو تصويب نامه کرد. شاه در اجرای سياست اسالم زدايی با شکست مواجه شد. اين حرکت 
به  ايران  ملت  سياسی  پيروزی  اولين  يافت،  شهرت  روحانيون  ماهه ی  دو  نهضت  به  که  علما  هماهنگ 

رهبری امام خمينی بعد از کودتای ۲۸ مرداد بود.۱
برخی از علمای قم اين اقدام را کافی دانستند، اما امام خمينی با هوشياری به تشريح اهداف پشت 

پرده ی رژيم پهلوی پرداخت و ماهيت دخالت آمريکا و صهيونيسم را در امور مملکت افشا کرد. 
ابعاد و عمق مبارزات امام خمينی فراتر از لغو تصويب نامه بود. ايشان در اعالميه ها و سخنرانی بعدی 
خود اعالم خطر کرد که اسالم و استقالل مملکت و اقتصاد ايران در معرض توطئه ی صهيونيست هاست 
و تا رفع اين خطرها نبايد از پا نشست.۲ امام خمينی با دور انديشی قصد داشت با استفاده از فرصت به 
وجود آمده مبارزه ی دامنه داری را برای سرنگونی رژيم وابسته ی شاه و قطع سلطه ی آمريکا و اسرائيل 

و تشکيل حکومت مستقل و مردمی پايه ريزی کند. 

انقالب سفيد 
تصويب نامه ی انجمن های ايالتی و واليتی مقدمه ی اجرای حرکتی در جهت خواست آمريکايی ها 
برای جلوگيری از نفوذ شوروی در ايران بود که بعدها از سوی شاه و دربار انقالب سفيد نام گرفت. بعد 
از لغو تصويب نامه ی انجمن های ايالتی و واليتی، شاه در اثر فشار آمريکا، خود به ميدان آمد و اعالم 

کرد قصد دارد اصول شش گانه ی به اصطالح انقالب سفيد را به نظر خواهی بگذارد.
در اين هنگام امام خمينی با آگاهی از اهداف شاه و نتايج زيان بار سياست های مداخله جويانه ی 
آمريکا در ايران، مراجع و علمای قم را به شرکت در يک جلسه ی اضطراری فراخواند. در اين نشست 
پس از تبادل نظر تصميم گرفته شد، برای اطالع بيش تر در باره ی همه پرسی و اهداف آن از شاه توضيح 
١ــ کوثر، ج۱، ص ۶ ــ۱۰؛ دوانی، نهضت روحانيون ايران، ج۳، ص ۸۷/ ۱۲۳ ــ۱۴۷, ۱۱۲ ــ ۱۱۵؛ روحانی، بررسی و تحليلی 

از نهضت امام خمينی، ج۱، ص ۱۷۷ــ۱۹۱.
٢ــ روحانی، بررسی نهضت امام خمينی، ج۱، ص ۲۰۵.



١٤٩

بخواهند. آيت الله روح الله کمالوند به نمايندگی از سوی مراجع و علما به ديدار شاه رفت.۱ در اين ديدار، 
شاه به جای پاسخ به سؤاالت مراجع و علما، زبان به تهديد گشود.۲

بيش تر بدانيد
محمد رضا شاه در ديدار با آيت الله کمالوند اعالم کرد: «اگر آسمان به زمين بيايد و زمين به 
آسمان برود، من بايد اين برنامه را اجرا کنم، زيرا اگر نکنم، از بين می روم». او ضمن شکايت از علمای 
باشند. کشورشان  شاه  دعاگوی  کشورها  ديگر  روحانيون  مانند  مخالفت،  جای  به  تا  خواست  ايران 
آيت الله کمالوند در پاسخ گفت: «علمای شيعه، در تاريخ هزار ساله ی خود، هيچ گاه مأمور حکومت ها 

نبوده اند و نخواهند بود».۳
به دنبال پاسخ شاه، امام  خمينی و علما دريافتند که شاه با حمايت آمريکا، به هر نحو ممکن مصمم به 
پيشبرد و اجرای اين برنامه است. امام خمينی طی سخنانی فرمودند:«اکنون طرف حساب علما شخص شاه 
است نه دولت؛ زيرا او در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته و چنان که خود اظهار داشته عقب نشينی او به قيمت 

سقوط و نابودی اش تمام خواهد شد. بايد توده ی ملت را از اهداف استعماری اين لوايح آگاه کنيم».۴

تحريم رفراندوم و قيام مردم 
با انتشار اعالميه ی امام خمينی و اعالميه های ديگر از سوی ساير علما و مراجع نظير آيت الله 
گلپايگانی، آيت الله مرعشی نجفی و آيت الله خوانساری نسبت به غير قانونی بودن رفراندوم (همه پرسی)، 
صدور  با  نيز  تهران  دانشگاه  دانشجويان  ريختند.  خيابان ها  به  شهرستان ها  ديگر  و  قم  و  تهران  مردم 

اعالميه ای اقدامات ضد اسالمی و غير قانونی رژيم را محکوم کردند.۵
کردند.  به پا  اعتراض آميز  تظاهرات  شهر  جنوبی  قسمت های  در  مردم  و  شد  تعطيل  تهران  بازار 
رژيم برای کنترل اوضاع، تهران را به اشغال نظامی درآورد و به سرکوب مردم و هجوم به دانشگاه تهران 

پرداخت و تعدادی از روحانيون را دستگير و روانه ی زندان کرد.۶
ايالتی و واليتی  انجمن های  نيز با اليحه ی  آزادی  روحانيون، نهضت  علما و  مخالفت  کنار  در 

١ــ آيت الله روح الله کمالوند از مدرسان توانای فقه، اصول و فلسفه ی حوزه علميه قم بود. 
٢ــ دوانی، نهضت روحانيون ايران، ج۳، ص ۲۰۱؛ روحانی، بررسی نهضت امام خمينی، ج۱، ص ۲۲۳؛ کوثر، ج۱، ص ۳۴.

٣ــ ن. ک: رجبی، زندگی نامه ی سياسی امام خمينی، ص ۲۶۳. 
٤ــ کوثر، ج۱، ص ۳۷  و ۳۸. 

٥ــ کريميان، جنبش دانشجويی در ايران، ص ۱۷۲ ــ۱۷۴؛ بيل، شير و عقاب، ج۱، ص ۲۳۲. 
٦ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج۱، ص ۲۳۷؛ کوثر، ج۱، ص ۳۵ و ۳۶.



١٥٠

صدور  با  و  قم  مراجع  با  ديدار  از  پس  مذهبی  سياسی  تشّکل  اين  کرد.  مخالفت  رفراندوم  برگزاری  و 
اعالميه ای، به دفاع از نهضت روحانيت برخاست۱ و مشی سياسی خود را از جبهه ی ملی متمايز کرد 
و به افشای ماهيت اصالحات شاه، کندی و انقالب سفيد پرداخت،۲ اما به زودی رهبران آن از جمله 
مهندس بازرگان و آيت الله طالقانی دستگير شدند. آن ها تا پس از قيام ۱۵ خرداد در زندان باقی ماندند 

اما جبهه ی ملی تنها به شعار «اصالحات آری، ديکتاتوری نه» کفايت کرد. 
در روز چهارم بهمن ماه ۱۳۴۱، شاه به قم رفت تا با سخنرانی در اين شهر که کانون اصلی 
رهبری  به  قم  علمای  نيستند.  يکپارچه  شش گانه  اصول  با  مخالفت  در  علما  کند  ثابت  بود،  مخالفان 
امام خمينی استقبال از شاه و حضور در مراسم را تحريم کردند.۳       شهر قم يکپارچه تعطيل شد. شاه 
برخالف انتظارش با مشاهده ی اين حوادث طی نطقی که با عصبانيت تمام ايراد شد، به روحانيت و 

اسالم اهانت کرد.۴
در چنين شرايطی که انتخابات تحريم شده بود، شاه با اعمال فشار و خشونت، همه پرسی فرمايشی 
خود را در ۶ بهمن ۱۳۴۱ برپا کرد و در پی آن، رئيس جمهور آمريکا و ملکه ی انگليس اين رفراندوم 

را به شاه تبريک گفتند.۵
چند روز بعد، دولت علم تصويب نامه ی لغو شده ی انجمن های ايالتی و واليتی را به صورت ماده ی 
اصالحی قانون انتخابات به مورد اجرا گذاشت و اين کار مورد اعتراض امام خمينی واقع شد، و آن را 

از نظر قانون اساسی و شرع بی اعتبار دانست.۶

١ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج۱، ص ۱۸۴ ــ۱۸۶ و ۲۰۵.
٢ــ فارسی، زوايای تاريک، ص ۷۶.

٣ــ حتی توليت آستانه ی حضرت معصومه (ع) نيز از شرکت در اين مراسم خودداری کرده بود. 
٤ ــ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۲، ص ۳۲۳؛ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج۲، ص ۱۷.

٥ــ روزنامه اطالعات (۱۳۴۱/۱۱/۱)، ن. ک: بيل، شير و عقاب، ج۱، ص ۲۳۲؛ نراقی، از کاخ شاه تا زندان اوين، ص ۲۰. راديو 
سفيد  انقالب  و  اصالحات  جريان  در  که  است  اين  توجه  جالب  پرداخت.  شاه  اقدامات  از  ستايش  به  نيز  «نووياگرينا»  هفتگی  مجله  و  مسکو 
دولت آمريکا و شوروی مواضع يکسانی در برابر نهضت مردم اتخاذ کردند. ن. ک: جواد منصوری، سير تکوينی انقالب اسالمی، ص ١٨١؛ 

عرفان منش، خاطرات ١٥ خرداد، ج    ٢، ص ٢.
٦ــ شاهدی، مردی برای تمام فصول، ص ۳۲۲. 
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۱ ــ در دوره ی نخست وزيری َعَلم چه تغييری در شرايط انتخابات انجمن های ايالتی و واليتی 
ايجاد شد؟ 

٢ــ علت و نتيجه ی مخالفت امام خمينی و علما با تصويب نامه ی انجمن های ايالتی و واليتی را 
توضيح دهيد.

۳ ــ امام خمينی (ره) و ديگر علما در مقابل رفراندوم اصول شش گانه (انقالب سفيد)، چه موضعی 
اتخاذ کردند؟ 

تهيه  مطلبی  روحانيون،  محدود کردن  و  اسالم زدايی  برای  پهلوی  رژيم  برنامه های  درباره ی   ــ 
کنيد. 

رژ برنامههای دربارهی ــ
انديشه و جست  و جو

نخست دورهی در ۱ــ
پرسش های نمونه
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درس هجدهم 

قيام ١٥ خرداد
در اين درس با چگونگى گسترش نهضت امام خمينى و قيام پانزده خرداد،تصويب 

اليحه ى كاپيتوالسيون و تبعيد حضرت امام خمينى آشنا خواهيد شد.

آمريکا،  سياست های  اجرای  برای  پهلوی،  رژيم  خوانديد  پيشين  درس  در  که  همان طور 
سياست های  اجرای  زيرا  شد،  مردم  و  علما  اعتراض  باعث  که  زد  سفيد  انقالب  رفراندوم  به  دست 
نيز  اسالم زدايی  به  منجر  اقتصادی،  بنياد های  نابودی  و  کشور  وابستگی  آمريکا،       عالوه   بر  گسترش 

می شد.

حمله به فيضيه
با نزديک شدن نوروز ۱۳۴۲، امام خمينی، در اعتراض به سياست های رژيم پهلوی، اعالم عزای 
عمومی کرد؛ ديگر مراجع و علما نيز، از او پيروی کردند. دوم فروردين ماه، در جريان برگزاری مراسم 
عزاداری شهادت حضرت امام صادق (ع)، نيروهای ساواک و کماندوهای «شاه»۱، در لباس غير نظامی 
به مدرسه ی فيضيه ی قم حمله کردند و عده ای از روحانيان را به شهادت رساندند و يا زخمی کردند.۲ 
آنان درهای حجره ها را شکستند و قرآن ها و کتاب ها را پاره کردند و به بيرون ريختند. حتی به مجروحان 

بستری شده ی اين ماجرا در بيمارستان قم نيز حمله بردند و آن ها را در بيمارستان، دستگير کردند.۳ 
همزمان با اين فاجعه، به مدرسه ی طالبيه ی تبريز نيز حمله شد و چند تن در اين حادثه مجروح و 

شهيد شدند.۴ هدف رژيم، از يورش به مدرسه ی فيضيه ايجاد ارعاب و وحشت بود.
١ــ لشگر ۱ گارد شاهنشاهی.

ـ     ۳۴۸. ٢ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی،  ج ۱، ص ۳۳۹ـ
٣ــ کوثر، ج ۱، ص ۵۰  ــ  ۵۲.

٤ــ کرباسچی، هفت هزار روز تاريخ، ج ۱، ص ۱۳۵.
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امام خمينی، طی اعالميه ای اظهار داشت: «ناراحت نشويد. مضطرب نگرديد. ترس و هراس 
را از خود دور کنيد. دستگاه حاکمه با ارتکاب اين جنايت، خود را رسوا و مفتضح ساخت و ماهيت 
چنگيزی خود را به خوبی نشان داد … ما پيروز شديم. ما از خدا خواستيم که اين دستگاه ماهيت خود 

را بروز دهد و خود را رسوا کند».۱
حادثه ی خونين فيضيه پيامدهای مختلفی داشت و برخالف انتظار رژيم مبارزه را جدی و آشکارتر 
کرد. روحانيون تهران، قم، مشهد، اصفهان، شيراز و برخی از ديگر شهرستان ها به منظور ابراز همدردی 
و پشتيبانی از حوزه ی علميه قم به مدت يک هفته دست به اعتصاب زدند و از رفتن به مساجد و اقامه ی 

نماز جماعت خودداری کردند.۲
امام خمينی در اعالميه ی معروف خود، شاه دوستی را با غارت گری، جنايت و تجاوز به احکام 
اسالم مساوی دانست و به نام ملت، نخست وزير را استيضاح کرد۳ و فرمودند: «من اکنون قلب خود 
را برای سرنيزه های مأمورين شما حاضر کرده ام». رهبری نهضت هم چنين اظهار حقايق را به هر قيمتی 

واجب و تقيه را حرام کرد.۴

قيام پانزده خرداد
در عصر عاشورای سال ۱۳۸۳ ق. مطابق با سيزدهم خرداد ۱۳۴۲، امام خمينی به مدرسه فيضيه 
قم رفت، تا درباره ی مسائل سياسی روز، به ايراد سخن بپردازد. گزارش مأمور ويژه ساواک که در 
محل حضور داشته، در اين باره، گستردگی اعتراض مردمی و حمايت از امام خمينی را به خوبی نشان 
می دهد وی می نويسد: «در تاريخ قم چنين جمعيتی ديده نشده است. خمينی را مثل امام وارد کردند و 

تمام جمعيت آن چنان صلوات فرستاد که تا دو کيلومتر صدای آن ها شنيده می شد  ».۵
يک روز پس از اين سخنرانی، در بامداد چهاردهم خرداد، امام خمينی در خانه ی خود دستگير و 
به تهران منتقل شد. همزمان، چند تن ديگر از علمای شهرستان ها نيز دستگير و زندانی شدند۶. با انعکاس 

١ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۱، ص ۳۵۸؛ کوثر، ج ۱، ص ۳۸.

٢ــ کوثر، ج ۱، ص ۶۳؛ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۱، ص ۳۸۷.
٣ــ استيضاح يعنی توضيح خواستن از دولت يا وزير در مورد يک واقعه.

٤ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۱، ص ۳۷۰ــ۳۷۴؛ کوثر، ج ۱، ص ۶۳.
٥ــ حسينيان، سه سال ستيز مرجعيت شيعه در ايران، ص ۴۶۶.

٦ــ همزمان با دستگيری امام خمينی، آيت الله قمی در مشهد و آيت الله محالتی را در شيراز دستگير کردند و در مدت کوتاهی ۵۳ نفر 
از علمای تهران و شهرستان ها نيز دستگير شدند. فراتی، تاريخ شفاهی انقالب اسالمی، ص ۱۳۱.
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خمينی،  م  ما ا دستگيری  خبر 
مـوجی  خـرداد  پـانـزدهم  در 
در  مردمی  اعتـراض  از  عظيم 
در  آن،  دنبـال  به  به  پا خاست.  قم 
شهرستان های ورامين۱،  تهران و 
شيراز۲،  کاشان،  قزوين،  مشهد، 
شهر  چند  و  اصفهان۴  و  تبريز۳ 
ديگر نيـز، تظاهرات اعتراض آميز 

به راه افتاد.
در  کرد.  صادر  را  مردم  بی رحمانه ی  کشتار  دستور  شاه،  فرمان  به  نخست وزير،  َعَلم،  اسدالله 
و  تانک ها  نظامی،  حکومت  اعالم  با  سبب  همين  به  بود.  گسترده  بسيار  تظاهرات  دامنه ی  قم  و  تهران 
مسلسل های سنگين به خيابان آمدند. در قم هواپيماهای نظامی بر فراز شهر به پرواز درآمدند.۵ حضور 
آيت الله  بودند.  خمينی  امام  آزادی  خواستار  مردم  بود.۶  چشم گير  قم  اعتراض آميز  تظاهرات  در  زنان 
مرعشی نجفی به ميان تظاهر کنندگان رفت و اعالم کرد:« نخواهيم گذاشت آسيبی به خمينی عزيزمان 
برسد».۷ با حرکت روحانيون به سمت حرم، درگيری و صدای رگبار مسلسل ها شدت يافت. مأموران 
با محاصره ی تظاهرکنندگان آن ها را مانند برگ پاييزی به زمين ريختند. تنها در يک کوچه تعداد ۳۲ نفر 

شهيد و مجروح شدند.۸ اجساد شهدا در کاميون های نظامی به مقصد نامعلومی حمل شد.۹
١ــ مردم پيشوای ورامين در حمايت از امام خمينی در حالی که کفن بر تن کرده بودند و با پای پياده به سوی تهران در حرکت بودند، 
قبل از رسيدن به تهران، مورد هجوم نظاميان قرار گرفتند و دسته جمعی به خاک و خون کشيده شدند و عده ای از آن ها به شهادت رسيدند و يک 

بار ديگر حادثه ی ۳۰ تير ۱۳۳۱ در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در کشتزارهای ورامين تکرار شد.
٢ــ در حوادث خونين ۱۶ خرداد در شيراز تعداد زيادی شهيد و مجروح شدند که بيش ترين آن ها دانش آموزان و نوجوانان بودند. 

ن.  ک. عرفان منش، خاطرات ۱۵ خرداد در شيراز، ج ۲، ص ۲.
٣ــ ن. ک: باقری، خاطرات ۱۵ خرداد تبريز، ج ۲، ص ۱۰۳.

٤ــ اسناد انقالب اسالمی، ج ۳، ص ۸۴    ــ۸۶.
٥ ــ مدنی، تاريخ سياسی معاصر، ج ۲، ص ۴۵ و ۴۶؛ طاهری خرم آبادی، خاطرات.

٦ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۱، ص ۴۷۶.
٧ــ اسناد انقالب اسالمی، ج ۱، ص ۱۱۹.

٨  ــ کوچه نمازی. ن.ک: مدنی، تاريخ سياسی معاصر، ج ۱، ص ۴۶. 
٩ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۱، ص ۴۰۸.
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برگی از تاريخ

در تهران، بازار تعطيل شد. مردم به سوی خيابان ها سرازير شدند.۱ دانشجويان دانشگاه تهران 
با شنيدن خبر دستگيری امام خمينی بالفاصله کالس ها را تعطيل کردند و با شعار مرگ بر ديکتاتور، 
خواستار آزادی امام خمينی شدند که با نيروهای انتظامی مواجه شدند.۲ در جنوب شهر تهران دسته ای 
از تظاهرکنندگان به سمت ايستگاه راديو حرکت کردند. با ورود گارد شاهنشاهی، قتل عام صدها نفر از 
مردم آغاز شد۳. اسدالله علم، نخست وزير، درباره ی کشتار مردم در ۱۵ خرداد اعتراف می کند که شاه 
نه تنها دستور تيراندازی داد؛ بلکه از قتل عام مردم پشتيبانی کرد۴. شاه بعدها اعالم کرد که از بابت دستور 
تيراندازی در واقعه ی ۱۵ خرداد ابدًا متأسف نيست۵. نبود برنامه برای تظاهرات و خود جوش بودن حرکت 
اعتراض آميز مردم (بدون سازماندهی) باعث شد که دولت امکان سرکوب تظاهرکنندگان را بيابد. به گفته ی 
ارتشبد فردوست، يکی از نزديک ترين مشاوران امنيتی شاه، آن روز اگر تظاهرکنندگان، تظاهرات خود 

را ادامه می دادند، قطعًا شاه از کشور می گريخت۶.

فرازهايی از زندگانی امام خمينی رحمةالله عليه
روح الله موسوی خمينی در بيستم جمادی  الثانی ۱۳۲۰ ق. برابر با چهارشنبه اول مهر ۱۲۸۱  ش. 
همزمان با سالروز ميالد بانوی بزرگ اسالم حضرت فاطمه (س) در خانواده ای از اهل علم و مبارزه در 
شهر خمين ديده به جهان گشود. او وارث سجايای پدرانش که نسل اندر نسل در کنار هدايت مردم به 

کسب معارف الهی کوشيده اند، بود.
درحالی که کمتر از ۵ ماه از والدت روح الله می گذشت، پدرش آيت الله سيد مصطفی موسوی۷ 
که در شهر خمين حامی مردم در برابر ظلم خوانين و حکام منطقه بود، در دفاع از مردم، مظلومانه  به 

شهادت رسيد.

١ــ باقری، خاطرات ۱۵ خرداد، ج ۴، ص ۲۵، ۹۷ و ۱۲۰؛ عراقی، ناگفته ها، ص ۱۸۴.
٢ــ منصوری، قيام ۱۵ خرداد، ص ۱۷۴.

 ،۱ ج  پهلوی،  سقوط  و  ظهور  فردوست،  ۴۸۶؛  و   ۴۸۵ ص   ،۱ ج  امام خمينی،  نهضت  از  تحليلی  و  بررسی  روحانی،  ٣ــ 
ص  ۵۱۰       ــ۵۱۳.

٤ــ الينگ، مصاحبه با شاه، ص ۲۳۸.
٥ــ بالنشه، ايران، انقالب به نام خدا، ص ۵۶؛ فاالچی، مصاحبه با شاه ايران، ص ۱۶.

٦ــ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۱، ص ۵۱۴. متن کامل مذاکرات هيئت دولت طاغوت در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، اسناد 
فاش نشده ای از قيام ۱۵ خرداد، ص ۲۲ــ۳۱.

٧ــ آيت الله سيد مصطفی موسوی از معاصران مرحوم آيت الله ميرزای شيرازی بود. او پس از تحصيل در حوزه ی نجف و سامرا به 
درجه ی اجتهاد نايل آمد و به ايران بازگشت. او رهبری و اداره ی امور مردم خمين را برعهده گرفت.
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به اين ترتيب امام خمينی از اوان کودکی با رنج يتيمی آشنا و با مفهوم شهادت روبه رو شد. پس از 
شهادت پدرش دوران کودکی و نوجوانی را تحت سرپرستی مادر مؤمنه اش (بانو هاجر) که از خاندان علم  و 
تقوا بود و هم چنين عمه ی مکرمه اش (صاحبه خانم) که بانويی شجاع و حق جو بود، گذراند. دوران کودکی 
و نوجوانی روح الله همزمان با بحران های سياسی و اجتماعی بود و از همان زمان او با مسائل سياسی، دردها 
و رنج های مردم ايران آشنا شد. ديری نپاييد که روح الله در سن ۱۵ سالگی از نعمت وجود آن دو عزيز نيز 

محروم گرديد. وی در سال ۱۲۹۸ش. پس از فرا گرفتن علوم مقدماتی عازم حوزه ی علميه اراک شد. 
امام خمينی با بهره گيری از هوشی سرشار و استعدادی فوق العاده، رشته های مختلف علوم اسالمی 
استادان  نزد  سطح  عالی ترين  در  نيز  را  عرفان  و  فلسفه  اصول،  و  فقه  بر  عالوه  و  کرد  طی  به   سرعت  را 
برجسته ی آن زمان آموخت و در پی هجرت آيت الله العظمی شيخ عبدالکريم حايری يزدی در سال ۱۳۰۱  

ش. به قم و تشکيل مرکزيت حوزه های علميه، امام خمينی هم اندکی بعد مشتاقانه به قم مهاجرت کرد.
امام خمينی از سن ۲۷ سالگی به تأليف کتاب پرداخت. حاصل اين تالش، نگارش ده ها جلد 

کتاب در موضوعات مختلف فقه، اصول، تفسير، عرفان، اخالق، احکام و فلسفه است.
امام خمينی در کتاب کشف االسرار که در سال ۱۳۲۲ ش. منتشر شد، به انتقاد از سياست های 
استعماری و ضد اسالمی دوران ۲۰ ساله ی رضا شاه پرداخت و هم چنين برای اولين بار در اين کتاب به 

طرح مسئله ی «واليت فقيه» و تشکيل حکومت اسالمی تأکيد کرد.
نخستين بيانيه ی سياسی امام خمينی يک سال بعد (۱۳۲۳ ش) صادر شد. وی در اين بيانيه 
به طور آشکاری علمای اسالم و جامعه ی مسلمان را به قيام عمومی فرا خواند و زنگ خطر و بيدارباش 

را در برابر سياست های استعماری قدرت ها به صدا درآورد.
پس از ارتحال آيت الله العظمی بروجردی مرجعيت امام خمينی فراگير شد و مورد استقبال مردم 
ايران قرار گرفت. بسياری از علما ايشان را به عنوان مرجع اعلم معرفی کردند. اين درحالی بود که وی 
به شدت از مطرح شدن خويش به عنوان مرجع تقليد پرهيز داشت. امام خمينی در طول حيات پر  برکت 
خود شاگردان زيادی تربيت کرد که می توان به متفکرانی چون شهيد استاد مطهری، شهيد آيت الله بهشتی 

و آيت الله خامنه ای اشاره کرد.۱

پس از سرکوب و کشتار مردم در قيام ۱۵ خرداد، موج دستگيری ها و تبعيدها در سراسر کشور 
آغاز شد و ياران امام خمينی يکی پس از ديگری روانه ی زندان و تبعيدگاه شدند و جوانمردانی چون 
طيب حاج رضايی و حاج اسماعيل رضايی که پيشتاز تظاهرات مردم جنوب تهران، در ۱۵ خرداد بودند، 
پس از دستگيری و شکنجه های شديد تيرباران شدند۲. با خاموش کردن شعله های قيام ۱۵ خرداد و 
درهم شکستن قيام عشاير فارس و اعدام سران آن ها که به پشتيبانی از نهضت امام خمينی و روحانيت 
ج ١،  امام خمينی،  نهضت  از  تحليلی  و  بررسی  روحانی،  ١٣ ــ٣٥؛  ص  بيداری،  حديث  انصاری،  ک:  ن.  بيش تر،  اطالع  جهت  ١ــ 

ص   ٢٠ــ٢٧؛ رجبی، زندگی نامه ی سياسی امام خمينی، ص ١ ــ١٠.
٢ــ دوانی، نهضت روحانيون ايران، ج ۳، ص ۵۲۷؛ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج ۱، ص ۲۹۷؛ کوثر،  ج ۱، ص ۹۷.
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برخاستند،۱ احساس موفقيت در انجام اصالحات مورد نظر آمريکا در محمد رضا شاه آشکارتر شد.

بيش تر بدانيد
مهاجرت علما به تهران و تالش برای آزادی امام خمينی

پس از دستگيری امام خمينی و عده ای از علمای تهران و شهرستان ها، روحانيون شهرهای 
مختلف ايران و نجف، کربال و کاظمين ضمن تعطيلی حوزه های علميه، با صدور اعالميه و تلگرام های 
شانزدهم  و  پانزدهم  روزهای  در  معترض  و  عزادار  مردم  کشتار  و  قتل عام  محکوم کردن  ضمن  متعدد 

خرداد ماه خواستار آزادی بی قيد و شرط امام خمينی و ساير روحانيون شدند.۲
اين اقدام که به طور سريع و گسترده انجام شد، بی نتيجه ماند. تهديدهای اسدالله علم نخست وزير 
که اعالم کرده بود، روحانيون دستگير شده از جمله امام خمينی را محاکمه ی صحرايی خواهد کرد،۳ بر 
نگرانی آن ها افزود؛ چون براساس شواهد، احتمال می رفت که رژيم پهلوی اقدام به اعدام رهبر   نهضت 
کند.۴  از اين رو در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۴۲ گروه زيادی از علمای برجسته ی سراسر کشور در اقدامی 
هماهنگ ــ هم چون مهاجرت صغری و کبری در نهضت مشروطه ــ به سوی تهران مهاجرت کردند تا 
حمايت و وفاداری خود را نسبت به امام خمينی اعالم کنند. رژيم اقدام به ممانعت از مهاجرت علما 
کرد و حتی هواپيمای آيت الله ميالنی را که از مشهد عازم تهران بود، در نيمه راه بازگرداند.۵    سرانجام 
تحصن و اعتصاب ۱۴ روزه ی علما و تالش آن ها موجب شد تا رژيم از محاکمه و تبعيد امام خمينی 
عقب نشينی کند و پس از مدتی، امام را از زندان آزاد و به خانه ای در داوديه و سپس قيطريه ی شميران 
منتقل کرده و تحت نظر مأموران امنيتی قرار داد. در طول مدت مهاجرت ۱۴ روزه علما، بازار تهران 

تعطيل بود.۶

١ــ عشاير ميهن دوست و غيرتمند فارس در حوادث مهم تاريخ سياسی معاصر ايران نقش مهمی در صيانت از استقالل کشور را بر عهده 
داشتند.در حوادث ۱۵ خرداد شيراز به حمايت از اين نهضت پرداختند. رژيم پهلوی که از پيوستن عشاير احساس خطر کرد، برای کنترل و خلع 
سالح آ ن ها، اقدام به سرکوب گسترده ی جنبش عشاير در منطقه ی جنوب کرد. حضور سرهنگ گراتيان يا تسويچ کارشناس برجسته ی سازمان سيا 
در جنگ های روستايی حکايت از اهميت عمليات جنوب دارد. به دستور شاه، سپهبد آريانا، با نهايت قساوت و بی رحمی به سرکوبی قيام عشاير 
پرداخت. او به بهانه ی انهدام مواضع عشاير که به کوه ها پناه برده بودند، با استفاده از هواپيماهای بمب افکن آمريکايی و آتش توپخانه، مناطق مسکونی 
عشاير و سياه چادرها را به  طور وحشيانه ای ويران ساخت. او وقتی که مقاومت عشاير را مشاهده کرد، در يک جنگ روانی آن ها را وادار به تسليم 
کرد و سران وطن پرست و مسلمان آن ها از جمله حبيب الله شهبازی را به جوخه اعدام سپرد. (ن. ک عرفان منش، خاطرات ۱۵ خرداد در شيراز، 

ج۱، ص ۴۷، ۸۴ ، ۹۳ و ۹۴ و ج ۲، ص ۲ ،۷۳ ، ۱۱۵ و ۱۶۷؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۱، ص ۵۵  ــ۵۱۰).
٢ــ دوانی، نهضت روحانيون ايران، ج ۳، ص ۴۰۵؛ اسناد انقالب اسالمی، ج ۱، ص ۱۲۲ــ۱۳۵. و ج ۲، ص ۷۹ــ۸۱.

٣ــ محاکمه صحرايی يعنی محاکمه فرد بدون حق انتخاب وکيل. در اين باره، ن.ک: کرباسچی، هفت هزار روز تاريخ ايران، ص ۱۵۱.
٤ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۱، ص ۵۵۹.

٥ــ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج ۲، ص ۴۶؛ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ص ۵۵۸ و ۵۵۹.
٦ــ مدنی، همان، ج ۲، ص ۵۴؛ کوثر، ج ۱، ص ۲۹.
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دست آوردهای قيام ۱۵ خرداد
قيام ۱۵ خرداد دارای ابعاد ضد استعماری و ضد استبدادی بود که توانست به طور فراگيری 
توده های مختلف مردم را در صحنه ی مبارزه عليه رژيم دست نشانده ی پهلوی بسيج کند و به دليل 
فرهنگ  بذر  نيست،  جدا  سياست  از  که  راستين  اسالم  از  حمايت  به  خمينی  امام  راسخ  اعتقاد 
مبارزه به عنوان يک تکليف الهی در جامعه کاشته شد که ثمرات آن در پيروزی انقالب اسالمی به 

بار نشست.
از ديگر پيامدهای قيام ۱۵ خرداد، افزايش رشد سياسی در ميان حوزه های علميه و روحانيت و 
گرايش بيش تر روشنفکران و دانشگاهيان به ارزش های اسالمی به   عنوان برافروزنده ی مشعل مبارزات 
سياسی بود و در جهانی که ليبراليسم غربی و مارکسيسم شرقی کارآيی خود را در رهايی کشورهای تحت 

ستم از سلطه ی استبداد و استعمار از دست داده بودند، پيوستگی دين و سياست ظهور کرد. 
طريق  از  شاه  رژيم  که  داد  نشان  غيردينی  و  دينی  مبارز  جريان های  به  هم چنين  خرداد   ۱۵ قيام 
مسالمت آميز و در چارچوب قانون اساسی اصالح ناپذير است و برای مبارزه با نظام استبدادی و وابسته 

راهی جز مبارزه ی مستمر وجود ندارد.
قيام ۱۵ خرداد نقطه ی عطف مهمی در جنبش های تاريخ معاصر ايران و جهان اسالم به شمار 
می رود که شکل جديدی از مبارزه را عـرضه و آزمـايش کرد و تجربـه ی گـران قدری بـود که توانست 
با رهبری امام خمينی مبارزه ی ملت ايران را تا دست يابی به پيروزی در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ تداوم و 

ثمر بخشد.۱

دولت حسنعلی منصور 
با برکناری اسدالله َعَلم از نخست وزيری و روی کار آمدن حسنعلی منصور، نسل جديدی از 
و  موافق  انگلستان،  از  بيش  خود،  پيشينيان  برخالف  آن ها  گرفتند.  به دست  را  قدرت  سياستمداران، 
همسو با سياست های آمريکا بودند. دخالت آمريکا در روی کارآوردن منصور موجب نگرانی دولت مردان 
حامی سياست های انگليس در ايران شد.۲ منصور پس از دست يابی به قدرت، به تغييرهايی گسترده در 
عرصه ی مديران کشور دست زد. دولت منصور برای انجام سياست هايش نياز به آرامش داشت. شاه با 
١ــ جهت اطالع بيش تر ن. ک: الگار، انقالب اسالمی؛ بيل، شير و عقاب ، ج ۲، ص ۲۱۳؛ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی 

ايران، ج ۱، ص ۲۴۰؛ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۵۲۳ و ۵۲۴.
٢ــ حزب ايران نوين به روايت اسناد ساواک، ج ۱، ص ۳۲۰؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۲، ص ۳۵۵ــ۳۶۱.



١٥٩

هدف جلب رضايت امام خمينی و ترس از رويارويی با قيامی ديگر، در هفدهم فروردين ۱۳۴۳، ايشان 
را آزاد کرد. اما امام خمينی هم چنان بر استمرار مبارزه پافشاری کرد.۱

بازگشت کاپيتوالسيون
با افزايش حضور آمريکايی ها و مستشاران و نظاميان آن ها در ايران، دولت حسنعلی منصور، 
ضمن تقديم اليحه ای به مجلس شورا که قبًال در دولت علم تنظيم و تصويب شده بود، برای مستشاران 
و نظاميان آمريکايی و خدمتکاران آن ها، درخواست مصونيت قضايی کرد۲ (نظير حق استعماری که در 
معاهده ی ترکمانچای برای اولين بار برای روس ها قائل شده بودند و موجب تحقير ايرانيان شده بود که 
بعد از انقالب بلشويکی ملغی شد). در جلسه ی نيمه شب بيست و يکم مهر ۱۳۴۳، با تطميع و تهديد 

نمايندگان، بی سروصدا، اين اليحه تصويب شد.

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
کاپيتوالسيون، آمريکايی های مقيم ايران را از چه امتيازاتی برخوردار  اليحه ی 

می کرد؟

به دنبال تصويب اين اليحه، آمريکايی ها اعطای وام دويست ميليون دالری به ايران را برای خريد 
اسلحه به تصويب رساندند.

امام خمينی که از طريق يکی از کارمندان دبيرخانه ی مجلس در جريان تصويب اليحه ی کاپيتوالسيون 
قرارگرفته بود۳، طی يک سخنرانی بسيار مهّيج که به قول يکی از محققان آمريکايی «انقالبی ترين تقرير 

سياسی يکصد سال اخير ايران» بود، به شدت آمريکا و اسرائيل و شاه را مورد حمله قرار داد.۴
١ــ امام خمينی به محض آزادی از زندان به مناسبت صدور حکم محکوميِت آيت الله طالقانی و مهندس بازرگان اطالعيه ای صادر کرد 
که در آن عالوه بر درخواست آزادی آن دو، نسبت به اعمال خالف شرع هيئت حاکمه و خطر شناسايی اسرائيل و سلطه ی اين رژيم برشئونات 
کشور هشدار داد و در سخنرانی بعدی، عزم خود را بر ادامه ی نهضت اعالم و فرمودند: «اگر خمينی را دار بزنند، تفاهم نخواهد کرد.ملت با 
شما سازش نمی کند. من با تمام زورگويی ها مخالفم». ن. ک: کوثر، ج ۱،ص ۹۷ــ ۱۰۸؛ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، 

ج ۱، ص ۵۷۲ ــ۵۸۲.
٢ــ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج ۱، ص ۳۰۳؛ هوشنگ مهدوی، روابط خارجی، ج ۲، ص ۱۰۶.

٣ــ محالتی، خاطرات، ص ۸۶؛ عراقی، ناگفته ها ص ۲۰۷.
٤ــ بيل، شير و عقاب، ج ۲، ص ۱۹۶.
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بيش تر بدانيد
روزی  چند  داشت: «اين  اظهار  کاپيتوالسيون  اليحه ی  تصويب  با  مخالفت  در  خمينی  امام 
که مسائل اخير ايران را شنيده ام، خوابم کم شده است. ناراحت هستم. قلبم در فشار است   … عزت 
ما پايکوب شد، عظمت ايران از بين رفت. عظمت ارتش ايران را پايکوب کردند. قانونی در مجلس 
بردند… اگر يک خادم آمريکايی، اگر يک آشپز آمريکايی مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور کند، 
زير پا منکوب کند، پليس ايران حق ندارد جلوی او را بگيرد! دادگاه های ايران حق ندارند محاکمه کنند، 

بازپرسی کنند، بايد برود آمريکا! آن جا در آمريکا ارباب ها تکليف را معين کنند…»۱

دستگيری و تبعيد امام خمينی
به دنبال اعتراض شديد وتند امام   خمينی 
با  رژيم  کاپيتوالسيون،  اليحه ی  تصويب  به 
برقراری حکومت نظامی در تهران و قم، در 
نيمه  شب سيزدهم آبان ماه ١٣٤٣، امام   خمينی 
به  و  دستگير  مسکونی اش  خانه ی  در  را 
فرودگاه مهر آباد تهران منتقل و به ترکيه تبعيد 
کرد.۲ تبعيد امام  خمينی عالوه بر واکنش مردم 
ايران که با تظاهرات و اعتصابات همراه بود، 
دارای بازتاب جهانی و واکنش شخصيت های 
خارج  ايرانی  دانشجويان  و  سياسی  و  علمی 
امام  تبعيد  از  پس  مدتی  بود.۳  کشور  از 
از  يکی  خفقان،  فضای  تحميل  و  خمينی 
به نام  اسالمی  مؤتلفه ی  هيئت های  اعضای 
جرم  به  را  حسنعلی  منصور  محمد   بخارايی، 

خيانت به کشور، در جلوی مجلس شورای ملی، ترور کرد که البته بعدًا دستگير شد و به همراه ۳ نفر 

ـ    ١٧٨. ـ  ١ــ کوثر، ج ١، ص ١٦٩  
٢ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی ؛ ج ۱، ص ۷۴۰؛ فردوست می نويسد: «تبعيد امام خمينی به دستور مستقيم 

آمريکا صورت گرفت». ن. ک. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۱، ص ۵۱۶.
٣ــ ن. ک. روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۲، ص ۱۷ــ۴۲ و ص ۶۱ــ۸۱.

امام خمينی (ره) در دوران تبعيد در ترکيه. در اين دوران حکومت 
ترکيه استفاده از لباس روحانيت را برای امام ممنوع کرده بود.
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اميرعباس  منصور،  حسنعلی  از  پس  رسيدند.  شهادت  به  شدند و  تيرباران  گروه  آن  اعضای  از  ديگر 
هويدا به نخست وزيری منصوب شد.

۱ــ حمله به مدرسه ی فيضيه قم و مدرسه ی طالبيه ی تبريز چه پيامدهايی به دنبال داشت؟
۲ــ دستگيری امام خمينی در خرداد ۱۳۴۲ چه واکنشی در جامعه ايجاد کرد؟

۳ــ قيام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ چه دستاوردهايی داشت؟
۴ــ اليحه ی کاپيتوالسيون چگونه به تصويب رسيد و مفاد آن چه بود؟

۱ــ درباره ی کشتار مردم به وسيله ی مأموران حکومت پهلوی در پانزدهم خرداد ۴۲ مطلبی تهيه 
کنيد.

۲ــ تبعيد امام خمينی واکنش هايی در ميان مردم و مجامع مذهبی به دنبال داشت. در مورد اين 
واکنش ها مطلبی تهيه کنيد.

د کشتا ی ا د ۱

انديشه و جست  و جو

ف مدرسهی به حمله ۱ــ
پرسش های نمونه
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درس نوزدهم 

تحوالت ايران پس از تبعيد امام خمينی

جمله  از  امام،  تبعيد  از  پس  ايران  اجتماعى  سياسى  تحوالت  با  درس  اين  در 
آشنا  ملت  مبارزات  و  ايران  در  آمريكا  بيش تر  نفوذ  هويدا،  نخست وزيرى  سال هاى 

مى شويد.

نخست وزيری هويدا
روی کارآمدن اميرعباس هويدا در بهمن ماه ۱۳۴۳ آغاز دوران تحکيم ديکتاتوری محمد رضا شاه 
بود. راز دوام نخست وزيری هويدا که به مدت سيزده سال طول کشيد، اين بود که وی مطيع محض 

اوامر شاه بود.
عالوه بر اين، دوران رقابت های ديرينه و سنتی قدرت های بزرگ به ويژه انگلستان و آمريکا جای 
خود را به تعامل و همکاری برای تقسيم نفت، ذخاير و ثروت های ايران و منطقه ی خاورميانه داده بود. 
با قدرت گرفتن جمهوری خواهان در آمريکا و روی کارآمدن ريچارد نيکسون، آمريکا نقش ژاندارمی 

خاورميانه را به حکومت پهلوی واگذار کرد.

خريدهای تسليحاتی سنگين رژيم پهلوی و پيامدهای آن
محمد رضا شاه که قدرتش را بر پايه های ديوان ساالری دولتی، دربار و ارتش استوار ساخته بود،۱ 
به پيروی از پدرش رضا شاه، به طور غيرمعقولی، به خريد تسليحات نظامی روی آورد. به گونه ای که از 
سال ۱۹۷۴م  / ١٣٥٣ ش   به بعد، شاه اولين مشتری سالح های جنگی آمريکا در دنيا بود. سهم ايران در 
مخارج نظامی نسبت به توليد ناخالص ملی۲ به طور متوسط سه برابر بيش تر از آمريکا و يا اتحاد جماهير 

١ــ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ٣٩٨ و ٣٩٩.
توليد  سال  يک  طول  در  ملت  يک  اعضای  که  نهايی  خدمات  و  کاالها  کليه  پول  ارزش  از  است  عبارت  ملی  ناخالص  توليد  ٢ــ 

کرده اند.
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شوروی و شش برابر بيش تر از کشورهای فرانسه و انگلستان بود.۱ شاه به طور متوسط، ساليانه بيش از 
۳۰ درصد از بودجه ی دولت را صرف هزينه های نظامی می کرد. خريد سالح های نظامی در چارچوب 

سياست رقابت تسليحاتی آمريکا و شوروی با فروش نفت تأمين می شد. 
همزمان با افزايش خريد تسليحات نظامی ايران از آمريکا و وابستگی فزاينده ی نظامی کشور، بر 
ميزان حضور مستشاران آمريکايی نيز افزوده می شد؛ به گونه ای که بيش ترين تعداد مستشاران آمريکايی 
در يک کشور خارجی در ايران حضور داشتند و اين تعداد بالغ بر ۹۰ هزار نفر تا اواخر حکومت شاه 

بود.
سوئی  تأثير  کشاورزی  و  اقتصادی  و  عمرانی  بخش های  بر  نظامی  بودجه ی  سرسام آور  افزايش 
داشت، کشاورزی و اقتصاد ايران نيز به تدريج به سمت وابستگی پيش رفت. فرآيند اين وابستگی به سود 
آمريکا بود؛ زيرا درآمد حاصل از نفت صرف واردات کاالهايی می شد که پيش از اصالحات آمريکايی 
و انقالب به اصطالح سفيد، کشاورزان و صنعت گران ايرانی قادر به توليد آن ها بودند؛ بنابراين دالرهای 

نفتی، بار ديگر به مبدأ اوليه ی خود يعنی کشورهای غربی به ويژه آمريکا باز می گشت۲. 
شرکت های  در  سرمايه گذاری  و  سهام  خريد  به  را  نفتی  درآمدهای  از  توجه  قابل  بخشی  شاه 

ورشکسته ی اروپايی۳ و آمريکايی۴ و دادن وام به کشورهای وابسته به بلوک غرب۵، اختصاص داد.

گسترش فساد اقتصادی در ارکان حکومت پهلوی 
فساد و دخالت های بی رويه ی خاندان سلطنت در اقتصاد، باعث نابه هنجاری های مختلفی شد. 
اعضای خانواده ی پهلوی، از طريق درآمد حاصل از فروش زمين های تصرف شده در دوره ی رضاشاه 
و برداشتن مستقيم بالغ بر دو ميليارد دالر از درآمدهای نفتی، هم چنين درآمدهای ناشی از داير کردن 
١ــ فاروقی، ايران بر ضد شاه، ص ۱۱۹. به گفته ی تئودور سورنسون (Theodor Sornson) يکی از مقامات آمريکا، شاه بر پشتيبانی 
آمريکا از ارتِش گران   قيمتی اصرار می ورزيد که برای امنيت داخلی بسيار بزرگ و برای يک جنگ تمام عيار بی فايده بود. ارتش شاه شبيه 
مرد افسانه ای است که اين قدر سنگين وزن است که هيچ کار سبکی را نمی تواند انجام دهد و اين قدر سبک است که قادر به هيچ کار سنگينی 

نيست. لطيفيان، ارتش و انقالب اسالمی، ص ۱۳۳. 
٢ــ فاروقی، ايران بر ضد شاه، ص ۱۳۵؛ فوران، مقاومت شکننده، ص ۴۶۵. 

٣ــ کروپ آلمان، اوريديف و سوفيديف فرانسه و هيلمن انگلستان. 
٤ــ نظير شرکت استوديوبيکر که اخيرًا اتومبيل های رامبلر را توليد می کرد.

٥ــ نظير کمک به رژيم محمد زيادباره رئيس جمهور سومالی و اهدای چندين فروند هواپيمای هرکولس به رژيم هايله سالسی پادشاه اتيوپی 
و کمک به کشورهای ديگری نظير مصر. در يک مورد شاه، ۹۰ فروند هواپيما را که از آلمان خريداری شده بود، به همراه مقادير زيادی کمک های 

ـ  ۵۵. بالعوض از جمله يکصد ميليون دالر به کشور پاکستان (که از متحدين آمريکا بود) هديه کرد. ن.ک: طوفانيان، خاطرات، ص ۵۱    ـ
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در  نامشروع  مشارکت  و  خارجی  معامله های  داللی  مخدر،  مواد  قاچاق  فساد،  مکان های  و  قمارخانه 
سهام صدها شرکت خصوصی و دولتی، سود کالنی می بردند. در رأس آن ها، شخص محمدرضا شاه و 
برادران و خواهرانش قرار داشتند و همه ی ارکان حکومت، اعم از نيروهای امنيتی و نظامی و اداری، 
در خدمت افزايش اين ثروت های بادآورده بودند. به طوری که ناظران غربی، سرمايه ی خارج شده از 
کشور توسط شخص محمدرضا شاه را، بالغ بر بيست ميليارد دالر تخمين زده اند. همين امر، سبب 

احساس جدايی شديدی بين حکومت و مردم شده بود.۱

استمرار مبارزه پس از تبعيد امام خمينی
«من برای دفاع از وطنم تبعيد شدم». اين اولين سخن امام خمينی هنگام تبعيد به ترکيه با افسر 

مأمور در درون هواپيما بود.۲
امام خمينی در تاريخ ۱۳ مهرماه ۱۳۴۴ از ترکيه به نجف اشرف تبعيد شد.۳ در نجف، استقبال 
کم نظير و باشکوهی از امام خمينی به عمل آمد.۴ شاه با تبعيد امام خمينی می خواست رهبری نهضت را 
از ايران دور نگاه دارد تا شعله های بيداری را در ايران خاموش کند. به همين منظور ساواک تالش های 
زيادی کرد تا ارتباط امام خمينی را با مردم و ياران او قطع کند. حتی از چاپ و توزيع رساله ی امام خمينی 
به شدت جلوگيری کرد و دارنده ی آن را شش ماه تا دو سال به زندان محکوم می کرد.۵ کوشش رژيم شاه 
برای دور کردن امام خمينی از ايران و فراموش شدن نام و راه ايشان، نتايج معکوسی به دنبال داشت؛ 

روز به روز پيوند رهبری با مردم عميق تر و بر عظمت و محبوبيت وی افزوده شد.
زدنی اش۶  مثال  ساده زيستی  نيز  و  هوشمندانه  شجاعانه،  مواضع  با  تبعيد  دوران  در  امام خمينی 

١ــ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب؛ ص ۴۰۰. 
٢ــ رجبی، زندگی نامه ی سياسی امام خمينی، ص ۲۷۶.

٣ــ امام خمينی در زمانی که در ترکيه اقامت داشتند، اقدام به نوشتن کتاب تحريرالوسيله کردند. وی در اين کتاب با طرح مسائل سياسی 
و اجتماعی اسالم در کنار مسائل عبادی، در جهت بی اثر ساختن انديشه ی استعماری تفکيک دين از سياست گام ارزنده ای برداشت. روحانی، 

بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۳، ص ۱۲ــ۱۳.
٤ــ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۲، ص ۱۱۷ــ۱۲۱.

و   ۱۸۴ ص   ،۲ ج  امام خمينی،  نهضت  از  تحليلی  و  بررسی  روحانی،  ص ۳۴۰  ؛   ،۵ ج  ايران،  روحانيون  نهضت  دوانی،  ن.ک.  ٥ــ 
.۲۶۹

٦ــ خبرنگار روزنامه لوموند محل سکونت امام خمينی را چنين توصيف می کند: «مسکن محقر آيت الله خمينی همانند مسکن فقيرترين 
افراد نجف است». مجله ی نور علم، شماره ۳۱، ص ۱۱۲. درباره ی ساده زيستی امام خمينی ن.ک. پا به پای آفتاب، ج ۲، ص ۲۷۷، ج ۳، 

ص ۲۱۳، ج ۴، ص ۲۰۶.
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همه ی محدوديت ها و تنگناها را تحمل کرد۱ و هم چون ستاره ای در ظلمت شب درخشيد. او در اعماق 
دل مردم ايران و مبارزان مسلمان در کشورهای اسالمی و آزادی خواهان جهان جای گرفت.

متمايزی  و  بی بديل  شخصيت  وی  از  بود،  شده  جمع  يک جا  امام  در  که  ويژگی هايی  و  صفات 
ساخته بود.۲

امام خمينی در دوران تبعيد پيوسته مردم را به استقامت۳ دعوت می کرد و به آنان اميد می بخشيد.۴ 
ايشان با تحليل های روشنگرانه درباره ی مسائل ايران و حوادث خاورميانه به ويژه جنگ اعراب و اسرائيل۵ 
و سلطه ی همه جانبه ی آمريکا در ايران و پيامدهای فرهنگی و سياسی ناشی از آن (که عظمت و استقالل 

ايران را مخدوش می کرد)،۶ به روشنگری می پرداخت. 
امام خمينی نيز کوشيد ميان روحانيون و دانشگاهيان در مبارزه عليه شاه وحدت ايجاد کند. وی خطاب 
به روحانيون می فرمودند: «شما دانشگاهيان را از خودتان دور نکنيد؛ زيرا مقّدرات ايران فردا به دست آن ها 
است».۷ امام خمينی برای حفظ پايه های دين و استقالل ايران پيوند و احترام متقابل ميان طبقات روحانی 
و دانشگاهی را ضروری می دانستند۸ و به جوانان روشن فکر دانشگاه ها تأکيد می کردند که اختالف افکنی 
ميان دين و سياست و روحانی و دانشجو از حربه های استعمار است تا آن ها را نسبت به هم بدبين کنند و 

درنتيجه، وحدت فکری و عملی ميان اين دو طبقه از ميان برود و راه برای مقاصد شوم آن ها باز شود.۹
امام خمينی، ضمن تبيين نظريه ی حکومت اسالمی که پيش از اين در کتاب کشف االسرار به طرح 
آن پرداخته بودند، به ضرورت تشکيل حکومت اسالمی بر پايه ی ماهيت سياسی و اجتماعی دين مبين 
زندگانی  از  ويژه  سرگذشت های  ۴۲۰  ــ  ۴۱۹؛   ,۴۱۰  ,۴۰۵ ص   ،۲ ج  امام خمينی،  نهضت  از  تحليلی  و  بررسی  روحانی،  ن.ک.  ١ــ 

ـ     ۹۸.  امام   خمينی، ج ۱، ص ۹۱ـ
٢ــ آموزگار، فراز و فرود دودمان پهلوی، ص ۴۶۵. اوليويه وارن، شير و خورشيد، ص ۷۰؛ فوران، مقاومت شکننده، ص ۵۴۶.

مهّيای  حق  کلمه ی  اعتالی  برای  و  کنيد  مجّهز  را  خود  است  «الزم  فرمود:  مبارزه  در  استقامت  و  صبر  درباره ی  امام خمينی  ٣ــ 
ناماليمات و سختی ها شويد تا موجب سرافرازی مّلت مسلمان ايران فراهم شود». صحيفه ی نور، ج ۲، ص ۵۹.

٤ــ امام خمينی درسال ۱۳۴۶ فرمود: «من به شماها اطمينان پيروزی می دهم؛ اطمينان غلبه ی حق بر باطل». صحيفه ی نور، ج ۲، 
ص ۱۳۵.

٥ــ برای نمونه ن.ک: صحيفه ی نور، ج ۱، ص ۳۰۰ و ۳۸۴، ج ۲، ص ۴۳۸، ج ۳، ص ۳۴۵ به گفته ی يکی از محّققان، مسئله ی اساسی 
برای امام خمينی ديکتاتوری شاه، سرسپردگی او به اياالت متحده و روابط حسنه اش با اسرائيل بود: کدی، ريشه های انقالب اسالمی، ص ۲۷۲.

٦ــ ن.ک: صحيفه نور، ج ۱۱، ص ۷۲، ۱۱۱ــ۱۱۳، ج ۳، ص ۲۱۰ و ۲۶۷.
٧ــ صحيفه نور، ج ۳، ص ۲۴۹. هم چنين ج ۲، ص ۸۷.

٨ــ صحيفه نور، ج ۲، ص ۲۵۵ و ج ۳، ص ۳۲۶.
٩ــ همان، ج ۲، ص ۱۴۲.
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اسالم اهتمام ورزيدند.۱
رهبری سياسی امام خمينی به عنوان مرجع تقليد، انديشه ی جدايی دين از سياست را که ساليان 
طوالنی توسط رژيم پهلوی تبليغ و ترويج می شد، کم رنگ کرد و فصل نوينی در انديشه ی سياسی و 

فکری جامعه ايران گشود.۲

بيش تر بدانيد
مبارزات روحانيت و نقش آن ها در بسيج توده های مردم

مبارزه ی مردم ايران در زمانی که رهبری نهضت در تبعيد به سر می برد، با مجاهدت روحانيت 
ايران استمرار يافت و انديشه ها، آرمان ها و مواضع سياسی امام خمينی به مردم منتقل شد.۳

در شهرهای مختلف ايران يک يا چند روحانی برجسته به عنوان نمايندگان امام خمينی حضور 
داشتند که عالوه بر انجام امور دينی و شرعی، رابطه ی ميان مردم را با نهضت امام خمينی به طور مستمر 
نهادی  به عنوان  سال  هزار  از  بيش  تاريخی  پيشينه ی  با  شيعه  روحانيت  سازمان  می داشتند.  نگاه  زنده 
مستقل و مردمی در سراسر کشور و حتی در ميان عشاير و روستاهای دورافتاده گسترده بود؛۴ بنابراين 
اعالميه ها، نوارها و پيام های امام خمينی با وجود فضای اختناق و کنترل های شديد نيروهای امنيتی و 
ساواک در سراسر کشور دست به دست منتقل می شد. اين اقدام نقش مؤثری در بيداری و افزايش 

آگاهی سياسی مردم ايران داشت.۵
امام خمينی وظيفه ی اصلی روحانيت را بيدار ساختن توده های مردم اعالم کرد و بيداری ملت 

را مايه ی اميد دانست.۶

ـ    ۸ و ۴۸ــ۵۴. ١ــ ن.ک. امام خمينی، واليت فقيه، ص ۷ـ
ـ    ۵۰۸؛  ٢ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک: کوثر، ج ۱، ص ۲۸۶؛ روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۲، ص ۴۹۴ـ
صحيفه نور، ج ۴، ص ۲۳؛ حسينيان، چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايران، ص ۶۰۴  ــ۶۳۱؛ دهشيری، درآمدی بر نظريه سياسی 

امام خمينی، ص ۵۱ به بعد.
٣ــ حسينيان، چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايران، ص ۶۳۵.

٤ــ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۱، ص ۵۶۷.
٥ــ به گفته ی آخرين سفير آمريکا در ايران؛ نه تنها رژيم شاه، بلکه ناظران خارجی از نفوذ و قدرت گسترده ی روحانيت در ميان طبقات 

مختلف مردم درک و ارزيابی درستی نداشتند. سوليوان، مأموريت در ايران، ص ۶۶ و ۱۱۸.
٦ــ صحيفه ی نور، ج ۳، ص ۱۰۱. به عنوان مثال در ماه رمضان ۱۳۴۳ عده ای از روحانيون تهران برای روشنگری مردم در اقدامی 
هماهنگ تصميم گرفتند هر شب در مسجد جامع تهران عليه احيای کاپيتوالسيون، سلطه ی سياسی و اقتصادی آمريکا، نفوذ اسرائيل در ايران 
و تبعيد غيرقانونی امام خمينی سخنرانی کنند. آن ها قرار گذاشتند که به محض دستگير شدن يک نفر، ديگری سخنرانی کند. مأموران ساواک 
اقدام به دستگيری سخنرانان کردند اّما باز نفر بعدی باالی منبر می رفت اين موضوع تا بيست شب ادامه يافت. سرانجام ساواک و قوای انتظامی 
به مسجد جامع يورش بردند و پس از ضرب و شتم مردم با بستن دِر مسجد، اين برنامه را تعطيل کردند. تمامی روحانيون دستگير شده، محکوم به 

زندان بين يک تا دو سال شدند. روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج ۱، ص ۷۹۲ــ۷۹۷.
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بيش تر بدانيد
استمرار مبارزه با تحمل سختی ها، شکنجه ها و زندان ها و تبعيد و اعدام همراه بود. در اين ميان 
تعداد زيادی از روحانيون دستگير، زندانی و تبعيد شدند۱ و عده ای نيز در هجوم مأموران سرکوبگر رژيم 
پهلوی و يا در زير شکنجه های هولناک و قرون وسطايی ساواک به شهادت رسيدند که از ميان آن ها 

می توان به آيت الله سيدمحمد رضا سعيدی، آيت الله حسين غفاری و سيد علی اندرزگو اشاره کرد.۲

نقش مراجع تقليد در مبارزات مردم مسلمان ايران تأثيرگذار و مهم بود. موضع گيری آن ها در 
قبال حوادث سياسی بسيار تعيين کننده بود. در اين باره می توان به مجاهدت های آيت الله گلپايگانی، 
آيت الله نجفی مرعشی در قم و آيت الله خوانساری در تهران، آيت الله ميالنی، سيدعلی بهبهانی و محالتی 
در مشهد، اهواز و شيراز اشاره کرد. عالوه بر آن تشّکل های روحانی مانند جامعه ی روحانيت مبارز 
تهران، جامعه ی مدرسين۳ و مدارس حوزه های علميه ی قم، مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، اهواز و … 
نظير مدرسه ی فيضيه نقش مهمی در گسترش انديشه های انقالب و تربيت طالب جوان و بسيج توده های 
مردمی برعهده داشتند. مهم ترين مراکز و کانون های بيداری و مبارزاتی در دوران انقالب، مساجد و 

حسينيه ها بودند؛ جايی که تجمع ها و حرکت های انقالبی و پرشور در آن شکل گرفت.

١ــ از شمار دستگير و تبعيدشدگان روحانی آمار دقيقی در دست نيست اّما براساس گزارش بولتن های نوبه ای ساواک، از فعالّيت های 
رقابت  سال  چهارده  حسينيان،  شدند.  تبعيد  و  دستگير  روحانيون  از  نفر   ۱۴۷۵ تعداد   ،۱۳۵۶ تا   ۱۳۵۰ سال های  فاصله ی  در  روحانيون 

ايدئولوژيک شيعه در ايران، ص ۳ــ۶۶۲.
٢ــ جهت اطالع بيش تر: ن.ک: ياران امام به روايت اسناد ساواک، شهيد آيت الله حاج شيخ حسين غفاری، ص ۱۱ و ۱۶؛ شهيد 

آيت الله محمدرضا سعيدی، ص ۳ــ۹ شهيد سيدعلی اندرزگو، ص ۱ــ۳.
٣ــ «جامعه ی روحانيت مبارز تهران» و جامعه ی مدرسين حوزه ی علميه قم مهم ترين تشکل های روحانيت و حوزه در طول تاريخ 

انقالب اسالمی از زمان شکل گيری آن تا کنون بوده است.

سيدعلی اندرزگو آيت الله غفاری آيت الله سعيدی
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جشن های دوهزار و پانصدساله ی شاهنشاهی
کرد.  بيش تری  اقتدار  و  امنيت  احساس  آمريکا    با  نظامی  و  سياسی  پيوندهای  گسترش  با  شاه 
افزايش قدرت ساواک، ارتش و پليس و سرکوب مخالفان، همراه با ايجاد اختناق شديد، اين احساس 
برگزاری جشن  چندسالی از  همين سبب، شاه که هنوز  تفاخر همراه کرد. به  اقتدار را با نوعی حس 
تاج گذاری اش در سال ۱۳۴۶ نگذشته بود، به پيشنهاد اسرائيلی ها به فکر برگزاری جشن های دوهزار و 
پانصدساله ی شاهنشاهی افتاد.۱ جشن های دو   هزار    و  پانصد     ساله نمايی از رؤياهای بلندپروازانه  شاه بود.۲ 
او در مقايسه با بسياری از شخصيت های مطرح جهان از وجهه ی مردمی برخوردار نبود و برای کسب 
اعتبار کاذب اميدوار بود که با پيوند دادن حکومت خود به کورش، پادشاه بزرگ هخامنشی، بتواند 
مشروعيت و محبوبيتی برای خود کسب کند.۳ عالوه بر اين شاه تالش می کرد تا بخشی هايی از تاريخ 
ايران را ناديده بگيرد.۴ اين بخش ها شامل چند هزار سال تمدن تاريخ ايران باستان قبل از هخامنشيان 

مانند تمدن ايالمی ها و مادها و هزاروچهارصد سال تمدن ايران اسالمی بود.

مبارزات دانشجويی
جنبش دانشجويی در دهه های ١٣٤٠ و ١٣٥٠ خواهان آرمان هايی مانند عدالت اجتماعی، آزادی 
استواری  پيوند  دين  و  روحانيت  با  خرداد   ۱۵ از  پس  جنبش  اين  بود.  کشور  پيشرفت  و  استقالل  و 

برقرار کرد.
ساير  در  بود،  گرفته  شکل  تهران  دانشگاه  در  اين  از  پيش  که  دانشجويان  اسالمی  انجمن های 
هويت  و  مذهبی  انديشه های  از  دفاع  هدف  با  دانشجويی  تشکل  اين  يافت.  توسعه  ايران  دانشگاه های 
دينی و حفظ ارتباط با روحانيون محور فعاليت های خود را بر موضوعات فرهنگی و مقابله با افکار 
مارکسيستی و الحادی و مخالفت با ايده ی جدايی دين از سياست متمرکز ساخت.۵ گرايش محمدرضاشاه 
به فرهنگ غرب باعث تضعيف هويت ملی (ايرانی و اسالمی) و ايجاد پديده ی ازخودبيگانگی فرهنگی 

هلمز  ص   ۸    ــ    ۱۵؛  ج۲،  و  ۷ــ۴۲  ص  ج۱،  ساواک،  اسناد  روايت  به  شاهنشاهی،  دوهزاروپانصدساله ی  جشن های  اهريمن،  بزم  ١ــ 
سينتيا، خاطرات همسر سفير، ترجمه اسماعيل زند، ص ۷۹.

٢ــ زونيس، شکست شاهانه، ص ۹۹.
٣ــ هاليدی، ديکتاتوری و توسعه سرمايه داری درايران، ص ۶۶ و ۶۷.

٤ــ شوکراس، آخرين سفر شاه، ص ۴۳ و ۴۴ و ۶۱ــ۶۴؛ بيل، شير و عقاب ، ج۱، ص ۲۹۶ و ۲۹۷.
٥ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک: کريميان، جنبش دانشجويی، ص ۱۷۷ــ۱۸۰ و ۲۱۶ و ۲۱۷.
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در جامعه شد.۱ در اين زمان انديشمندان و روشنفکران دانشگاهی و حوزوی، در برابر مسخ فرهنگ 
و ارزش های جامعه ی ايرانی برای احيای هويت دينی و بازگشت به خويشتن تالش های فرهنگی 
گسترده ای کرده اند که در اين باره می توان به نقش شخصيت هايی چون عالمه طباطبايی، شهيد مطهری، 
دکتر بهشتی، آيت الله خامنه ای، آيت الله طالقانی، آيت الله هاشمی رفسنجانی، آيت الله مکارم شيرازی، 
دکتر باهنر، مهندس بازرگان، جالل آل احمد، دکتر شريعتی، دکتر مفتح، عالمه جعفری و عالمه امينی 

(صاحب الغدير) اشاره کرد.

راهبردهای مبارزه با رژيم پهلوی
با افزايش اختناق، مبارزه ی سياسی برای سقوط رژيم پهلوی، شدت يافت. همزمان با اين امر، 
ساواک، شهربانی و ژاندارمری نيز، برای مقابله با اين فعاليت ها بسيج شدند و زير نظر و هدايت آمريکا 

و انگليس و با همکاری اسرائيل، «کميته ی مشترک ضدخراب کاری» به راه افتاد.۲
مخالفان رژيم پهلوی، در اين زمان، سه گروه بودند: گروه اول، مسلمانان انقالبی که با اعتقاد 
شرعی  تکليف  و  اسالمی  وظيفه ی  يک  عنوان  به  مبارزه،  به  و  می کردند  مبارزه  خمينی  امام  رهبری  به 
می نگريستند. از ديدگاه امام خمينی، بهترين راه مبارزه با شاه، افزايش آگاهی عمومی و بسيج همگانی 

مردم برای مبارزه ای فراگير بود.
گروه دوم، چپ گرايان بودند. اين طيف، با تأثير پذيرفتن از انديشه های مارکسيستی، راه رهايی را، 
در پيروی از نظريه های مارکسيستی می ديدند. از ديدگاه اغلب اينان، «تنها راه رهايی، جنگ مسلحانه» 
بود. تعليم و تربيت چريک و به راه انداختن جنگ چريکی عليه حکومت پهلوی، از جمله اصلی ترين 

روش های آنان برای مبارزه بود.
گروه سوم، ملی گرايان بودند. اغلب آن ها اعتقادی به تغيير رژيم سلطنتی پهلوی نداشتند و معتقد 

بودند بايد اصل سلطنت را پذيرفت ولی در جهت کاهش خودکامگی شاه تالش کرد.۳
١ــ ن.ک: کدی، ريشه های انقالب اسالمی، ص ۳۰۴.

٢ــ سوليوان، «مأموريت در ايران»؛ ص ٨٠.
٣ــ سنجابی، مصاحبه با راديو بی.بی.سی.، «انقالب ايران به روايت بی.بی.سی.»، ص ۲۹۵.

در آستانه ی پيروزی انقالب اسالمی جبهه ی ملی هم چنان اميدوار بود با سياست گام به گام و انجام اصالحاتی در محدوده ی قانون اساسی 
نظام سلطنتی مشروطه را حفظ کند، اما با تشديد مبارزات ضداستبدادی به رهبری امام خمينی که مبانی مشروعيت رژيم پهلوی و غيرقانونی بودن 
آن را نشانه گرفته بود، موضع جبهه ی ملی و ساير نيروهايی که خواستار قانون اساسی مشروطيت بودند، در برابر مواضع قاطعانه ی امام خمينی 

کامًال تغييرکرد. ن.ک: نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۲، ص ۱۷۷.



١٧٠

برگی از تاريخ

در اواسط دهه ی ۱۳۵۰ ش، هر سه جريان به موازات يکديگر فعاليت می کردند اما رشد و گسترش 
جريان اسالم انقالبی سريع تر و ريشه دار تر   بود.

غالمرضا تختی (۱۳۰۹ــ۱۳۴۷ ش)

غالمرضا تختی درسال ۱۳۰۹ در محله ی 
«خانی آباد» تهران، در خانواده ای محروم به دنيا 
آمد. عالقه به ورزش، به ويژه رشته ی کشتی، از 
دوران کودکی در او وجود داشت. همين عالقه 
و استعداد زياد باعث شد بسيار زود به قهرمانی 

کشور برسد.
مسابقه های  طول  در  تختی  غالمرضا 
نقره  مدال  پنج  و  طال  مدال  چهار  خود  ورزشی 
گرفت. تختی با نزديک شدن به آيت الله طالقانی 
مخالفت خود را با رژيم حاکم ايران نشان داد. 
محبوبيت فوق العاده ی او در جامعه و مخالفتش 
با نظام حاکم، رژيم پهلوی را نگران کرد. جسد 

او را در محل هتل آتالنتيک يافتند. دستگاه تبليغاتی رژيم پهلوی اعالم کرد که او خودکشی کرد ولی 
باور عمومی اين بود که او به دست عوامل ساواک کشته شده است.

شديدترين برخوردها ميان مبارزان و نيروهای امنيتی، از سال های ۱۳۵۰ به بعد صورت گرفت. 
ساواک دست به وحشيانه ترين شيوه های شکنجه و دستگيری مبارزان زد و اعدام مبارزان به صورت 

امری روزمره درآمده بود و بسياری از انقالبيون زير شکنجه های ساواک به شهادت رسيدند.
زندانی و تبعيد کردن روحانيان، دانشمندان، استادان دانشگاه، سخنوران و نويسندگان، اثر تبليغی 

منفی شديدی برای رژيم پهلوی داشت.
در همين زمان «سازمان عفو بين المللی» اعالم کرد که ايران به لحاظ عده ی زندانيان سياسی، در 

جهان مقام سوم را دارد.۱

١ــ کرباسچی، «هفت هزار روز»، ص ۷۴۵.
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بيش تر بدانيد
راهبرد امام خمينی و روحانيت در مبارزه برای ساقط کردن رژيم مستبد و وابسته ی پهلوی 
نکرد  مسلحانه حمايت  مبارزه ی  بيدارگری بود.۱ امام خمينی از مشی  مبارزه ی فرهنگی و  مبتنی بر 
اّما در شرايط سخت مبارزاتی و تشديد سرکوب ها پس از ۱۵ خرداد و تبعيد امام  خمينی، برخی از 
گروه های  برخالف  گروه ها  اين  هرچند  آوردند.۲  روی  مسلحانه  مبارزه ی  مشی  به  مسلمان  گروه های 
مارکسيستی قائل به اصالت مبارزه ی مسلحانه نبودند و به راهکارهای فرهنگی در کنار ساير زمينه ها 

توجه داشتند.۳
در اين زمينه می توان به جمعيت هيئت های مؤتلفه ی اسالمی و حزب ملل اسالمی اشاره کرد. 
عالوه بر آن ها گروه های کوچک ديگری مانند حزب الله، ابوذر، الفجر، منصورون، مهدويون، موحدين، 
توحيدی صف، فالح و سازمان توحيدی مجاهدين خلق که بيش تر در دهه ی پنجاه شکل گرفتند، اقدام 

به مبارزه مسلحانه کردند.۴

١ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک: هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، ج ۱، ص ۲۴۵.
٢ــ آن ها بر اين باور بودند که اگر در برابر خشونت رژيم با نرمش برخورد شود، رژيم گستاخ تر می شود. ن.ک: همان، ج۱، ص ۲۴۱؛ 
مشی مسلحانه قبل از آن که انتخابی از سوی نيروهای مذهبی باشد، بر آن ها تحميل شد. ن.ک: حسينيان، چهارده سال رقابت ايدئولوژيک 

شيعه در ايران، ص ۸۷۴.
٣ــ  هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، ج۱، ص ۲۳۹.

ـ  ۵۳۶؛ حسينيان، چهارده سال  ـ سياسی ايران، ص ۳۲۱ و ۵۱۷ـ  ٤ ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک: جعفريان، جريان ها و سازمان های مذهبیـ 
رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايران، ص ۸۰۸ ــ ۸۷۰.
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انديشه و جست  و جو

پرسش های نمونه

۱ــ خريد سالح و تجهيزات نظامی از آمريکا چه تأثيری بر اقتصاد ايران داشت؟ 
هزينه  زمينه هايی  چه  در   ۱۳۵۶ تا    ۱۳۵۲ سال های  در  نفت  فروش  از  حاصل  درآمدهای  ٢ــ 

می شد؟
٣ــ امام خمينی در دوران تبعيد چه فعاليت هايی در پيش گرفت؟

٤ــ انگيزه ی شاه از برگزاری جشن های دوهزاروپانصد ساله ی شاهنشاهی چه بود؟
٥ ــ انجمن های اسالمی دانشجويان با چه اهدافی تشکيل شد و محور فعاليت آن چه بود؟

گروه  هر  مبارزه ی  شيوه ی  و  می دادند  تشکيل  گروه هايی  چه  را  پهلوی  حکومت  مخالفان  ۶ــ 
چگونه بود؟

ــ درباره زندگی و شخصيت هويدا، مقاله ای تهيه کنيد.
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درس بيستم 

ايران در آستانه ی انقالب اسالمی

کارتر و شاه

مى شويد.  آشنا  اسالمى  انقالب  آستانه ى  در  كشور  وضعيت  با  درس  اين  در 
سوء   استفاده ى آمريكايى ها از ايران تحت سلطه، روى كار آمدن جيمى كارتر، چگونگى 
برخورد با زندانيان سياسى، سفر كارتر به ايران، رحلت آيت اهللا حاج آقا مصطفى خمينى 
انتشار مقاله ى اهانت آميز نسبت به امام خمينى، قيام نوزدهم دى قم و كشتار هفده 

شهريور 1357 در تهران مهم ترين موضوع هاى مورد بررسى در اين درس است.

سال  آذرماه  انتخابات  جريان  در 
کارتر،  جيمی  آمريکا،  ش/۱۹۷۶م   ۱۳۵۵
رئيس جمهور شد. کارتر با شعار «حقوق 
بشر» و «فضای باز سياسی» در کشورهای 
عرصه ی  وارد  آمريکا،  سلطه ی  تحت 
او،  پيروزی  شد.  انتخاباتی  رقابت های 
در ابتدا به منزله ی شکست شاه تلقی شد؛ 
در  شاه  بود و  دمکرات ها  نامزد  کارتر  زيرا 
برای  زيادی  هزينه ی  انتخاباتی،  مبارزه ی 

پيروزی رقيب او از حزب جمهوری خواه کرده بود.۱ براساس راهبرد جمهوری خواهان، شاه نيز نقش 
برعهده ی  همجوار،  کشورهای  امنيت  تأمين  هزينه های  و  می کرد  ايفا  آمريکا  برای  را  منطقه  ژاندارمی 

ايران بود. 

١ــ کرباسچی، هفت هزار روز؛ ج ۲؛ ص ۵۹۶؛ نيز ن.ک: لدين، کارتر و سقوط شاه، ص ۳۶ــ۳۹ و ۶۵.
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برگی از تاريخ

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
حمايت  جمهوری خواه  حزب  نامزد  از  آمريکا،  انتخاباتی  مبارزات  در  شاه  چرا 

می کرد؟

دولت دمکرات آمريکا در يک جنگ تبليغاتی عليه دولت شوروی، خود را مدافع «حقوق بشر» 
نشان داد. از سوی ديگر برای پيشبرد اين شيوه ی تبليغاتی ناگزير شد تا از ديکتاتورهای خشن تحت 
سلطه ی خود، نظير رژيم شاه بخواهد که از خشونت و شکنجه ی کم تری استفاده کند. واقعيت اين است 
اعمال  اوج  در  حتی  آمريکا  بود.  تبليغاتی  شعار  يک  بشر  حقوق  سياسی و  باز  فضای  طرح  اصوًال  که 
خشونت و کشتار بی رحمانه ی ۱۷ شهريور ۱۳۵۷، از شاه حمايت کرد.۱ سوليوان، آخرين سفير آمريکا 
در ايران نسبت به سياست های دوگانه ی حقوق بشر و سياست های سرکوب گرايانه ی آمريکا برای مهار 

انقالب اسالمی، کارتر را متهم به نفاق می کند.۲

دکتر علی شريعتی
(١٣١٢ ــ١٣٥٦ ش)

علی شريعتی در سال ۱۳۱۲ شمسی در روستای 
مزينان، از توابع سبزوار متولد شد. تحصيالت ابتدايی را 
نزد پدر خود محمدتقی شريعتی و دوره ی متوسطه را در 
دبيرستان های مشهد طی کرد و به دانشسرای تربيت معلم 
راه يافت. در سال  ۱۳۳۲ در رشته ی ادبيات فارسی از 
دانشگاه مشهد فارغ التحصيل شد و در سال ۱۳۴۳ از 
دانشگاه سوربن فرانسه در رشته ی زبان شناسی تطبيقی 

دکترا گرفت و در همان سال به ايران بازگشت.

١ــ «در شب ۹ سپتامبر ۱۹۷۸، يک روز پس ازکشتار بی رحمانه ی ۱۷ شهريور ماه، کارتر ازمحل «کمپ ديويد» با شاه تماس تلفنی 
برقرار کرد و حمايت کامل خود را از او اعالم کرد. ن.ک: لدين و لوئيس، کارتر و سقوط شاه، ص ۳۹.

٢ــ ن.ک: جرعه ی جاری، ص ۱۵۶: به گفته ی يکی از محققان غربی حقوق بشر کارتر نه شکل دهنده ی «اسب تراوای» کارتر در 
دربار شاه بود و نه عامل اصلی در بروز انقالب به حساب می آمد. انقالب اسالمی ايران دير يا زود با حقوق بشر و يا بدون آن صورت می گرفت. 

ن.ک: همان، ص ۱۵۷.
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با   ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ کودتای  از  پس  سال های  در  را  خود  سياسی  فعاليت های  که  شريعتی 
عنوان  به  ايران  به  بازگشت  از  پس  بود،  کرده  آغاز  ملی»  مقاومت  «نهضت  از  شاخه ای  در  عضويت 
استاد جامعه   شناسی، فلسفه و معارف اسالمی در دانشگاه مشهد به تدريس پرداخت اما پس از مدتی از 
تدريس در دانشگاه ممنوع شد.  وی توسط استاد مطهری به تهران دعوت شد و در حسينيه ارشاد با 
ايراد سخنرانی های پرشور به فعاليت خود ادامه داد. سرانجام، ساواک، حسينيه ارشاد را تعطيل کرد 
و دکتر شريعتی را دستگير و زندانی کرد. پس از آزادی از زندان و تعطيلی حسينيه ی ارشاد به خارج از 
کشور عزيمت کرد و سرانجام در ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ به طرز مشکوکی در لندن از دنيا رفت. سخنرانی ها 
و نوشته های او درباره ی  اسالم و تشيع مورد استقبال قشر تحصيل کرده ی کشور قرار گرفت و نقش 
مهّمی در رويکرد جوانان به تفّکر اسالمی داشت. البته برخی از ديدگاه های او مورد انتقاد اصولی بعضی 

از متفکران و صاحب نظران قرار گرفت.

دولت آموزگار
شاه، برای نشان دادن هماهنگی خود با سياست «حقوق بشر» موردنظر کارتر، اعالم کرد که در 
کشور، فضای باز سياسی ايجاد خواهد کرد؛ لذا در مرداد ۱۳۵۶، اميرعباس هويدا را برکنار و جمشيد 

آموزگار را به نخست وزيری منصوب کرد. 
به دنبال آن، اعالم شد که قانون محاکمه ی سريع مخالفان در دادگاه های سری نظامی لغو شده 
است و محاکمه هايی که در آن ها محکومان اغلب به تيرباران و زندان های طوالنی محکوم می شدند، بعد 
از آن علنی خواهد بود. هم چنين با اعالم تشکيل «کميسيون شاهنشاهی برای مبارزه با فساد»، رژيم به 

وجود فساد گسترده در دستگاه های دولتی، اقرار کرد. 

رحلت آيت الله سيدمصطفی خمينی 
در اول آبان ماه ۱۳۵۶، آيت الله سيدمصطفی خمينی، فرزند ارشد امام خمينی که به همراه ايشان 
درنجف در تبعيد بود و نقش مؤثری در هدايت و هماهنگی مبارزه با رژيم داشت، به شکلی مشکوک 
درگذشت. امام خمينی اين حادثه را از الطاف خفّيه ی الهی خواندند. بر خالف انتظار رژيم شاه مراسم 
ختم با شکوهی برای آن مرحوم در سراسر کشور برگزار شد. در اين مجالس، سخنرانی های تندی عليه 
شاه صورت گرفت. با وجود ممنوعيت شديد نام بردن از آيت الله  خمينی، اين حادثه باعث شد تا بار ديگر 

به طور گسترده ای نام امام خمينی بر سر زبان ها بيفتد.
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برگی از تاريخ

آيت الله سيدمصطفی خمينی
(۱۳۰۹ــ ۱۳۵۶ش)

سيدمصطفی خمينی، فرزند امام خمينی، 
در سال ۱۳۰۹ در قم به دنيا آمد.

در  که  درجه ای  و  مقام  بر  عالوه  او، 
اجتهاد و فقه و اصول داشت، در علوم معقول و 
فلسفه و کالم نيز متبحر بود. سيدمصطفی خمينی 
همراه و همگام با پدر بزرگوارش، عليه استبداد 
مبارزه می کرد و در جريان تبعيد امام خمينی به 

ترکيه و عراق در سال ۱۳۴۳، همراه پدر بود. 
سيدمصطفی، يکی از فرزانگان و اميد 
آينده ی اسالم بود. او تأليف های ارزشمندی در 
فقه و اصول و تفسير قرآن مجيد از خود برجا 

گذاشت و از قوت حافظه ی بسيار بااليی برخوردار بود. 
سرانجام اين عالم مجاهد، در اول آبان ۱۳۵۶، به طور ناگهانی و به طرز مشکوکی از دنيا رفت. 
معروف است که توّسط عوامل رژيم پهلوی مسموم شد. پيکر او در نجف اشرف به خاک سپرده شد.

بسيار  کشته های  آزادی  راه  که «در  بود  اين  خمينی  مصطفی  سيد  مرحوم  معروف  سخنان  از 
خواهيم داد و باالخره پيروزی ثمره پايداری است».۱

سفر کارتر به ايران و پيامدهای آن
در دی ماه ۱۳۵۶ رئيس جمهور آمريکا، کارتر، وارد تهران شد. چگونگی مراسم ضيافت شام، 
نحوه ی حضور اعضای خانواده ی سلطنت در آن و سخنان اغراق آميز کارتر در ستايش از شاه، باعث 
تعجب همگان شد. خاصه آن که کارتر، ايران را «جزيره ی ثبات» در يکی از پرآشوب ترين نقاط جهان 

خواند.۲
سرمستی شاه از تمجيد کارتر و حمايت آمريکا و کشورهای غربی از حکومتش، موجب شد تا پس 
از پايان سفر کارتر، شاه، همان روز دستور دهد که مقاله ای شديداللحن عليه امام خمينی نوشته شود. 
يک هفته پس از بازديد کارتر، مقاله ی معروف به «ايران و استعمار سرخ و سياه» در روزنامه ی «اطالعات» 

١ــ کوثر، ج۱، ص ۲۹۶ــ۲۹۷.
٢ــ ن.ک: نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۲، ص ۵۸.
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روز هفدهم دی ماه ۱۳۵۶ به چاپ 
خمينی،  امام  مقاله،  آن  در  رسيد. 
به شدت مورد حمله و توهين قرار 

گرفته بود.۱
تبريز:   و  قم  مردم  قيام 
در  آميز  اهانت  ی  له  مقا نتشار  ا
واکنش  با  «اطالعات»،  روزنامه ی 
مردم  و  روحانيون  طالب،  فوری 
روز  تظاهرات  شد.  روبه رو  قم 
حمله ی  به  منتهی  دی ماه،  نوزدهم 
نيروهای نظامی به مردم شد که طی 
عده ی  و  کشته  نفر  چهارده  آن، 
زيادی مجروح و جمعی از علما و 
روحانيون نيز دستگير و تبعيد شدند 

اما دامنه ی اعتراض ها افزايش يافت. در بيست و نهم بهمن، در شهر تبريز برای شهدای قم، مراسم 
«اربعين» (چهلم) برگزار شد و ارتش، مردم را به گلوله بست.۲ در يزد نيز به مناسبت برگزاری چهلم 
شهرضا  و  اصفهان  در  يافت.  ادامه  شهر،  به  شهر  درگيری ها،  و  شد  تکرار  اتفاق  اين  تبريز،  شهدای 
حکومت نظامی اعالم شد و در مرداد ١٣٥٧، سينما رکس آبادان در يک جنايت مهيب به آتش کشيده 
شد و ۴۷۷ نفر در آتش سوختند. مردم ساواک را عامل آتش سوزی می دانستند. سهل انگاری مسئوالن 

رژيم در پيگيری موضوع و عدم رسيدگی مراکز امنيتی بر اين باور صّحه گذاشت.۳ 

١ــ کدی، ريشه های انقالب اسالمی، ص ۳۵۷؛ هم چنين ن.ک: پارسونز، غرور و سقوط، ص ۹۹ و ۲۱۶.
٢ــ اسناد انقالب اسالمی واقعه ی تبريز، ج۳، مقدمه کتاب ص ۱ــ۷.

٣ــ منصوری، سير تکوينی انقالب اسالمی، ص ۳۱۸.

سينما رکس آبادان
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فکر کنيد و پاسخ دهيد :
چرا قيام ١٩ دی  ماه نقطه ی عطف انقالب اسالمی و سرآغاز حرکت خود جوش 

مردمی به شمار می رود؟

شريف امامی و ادامه ی کشتارها 
در پی فاجعه ی سينما رکس، آموزگار مجبور 
به استعفا شد و جعفر شريف امامی (از فراماسون های 
برجسته ی بنياد پهلوی) با تظاهر به شعار آشتی ملی به 
تغيير  طرح  با  هم  او  اما  شد،  منصوب  نخست وزيری 
اعتراضات  گسترش  از  نتوانست  رژيم  سياست های 

جلوگيری کند. 
از  پس  که  تهران  مردم  گسترده ی  تظاهرات 
اقامه ی نماز در عيد فطر (١٣ شهريور ١٣٥٧) به امامت 
آيت الله مفتح برگزار شد، وحشت شاه، دولت و آمريکا 

را افزايش داد؛ چرا که نمايش عظيمی از اتحاد و قدرت مردم بود.۱ 
عظمت راهپيمايی روز عيد فطر سبب شد که آمريکا، شاه و دولت، چاره را در اقدام به برقراری 

«حکومت نظامی» و توسل به خشونت گسترده ببينند. 
سه روز بعد حدود ٥٠٠ هزار نفر از مردم تهران، با شعارهای «مرگ بر شاه»، «آمريکايی برو بيرون»، 
«حسين سرور ماست، خمينی رهبر ماست»، هم چنين شعار «استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی» که 
تظاهرات در  راهپيمايی مقرر شد، فردا  پايان آن  کردند. در  راهپيمايی  سرداده می شد،  برای اولين بار 
ميدان ژاله (شهدا) برگزار شود، اما در اخبار راديويی ساعت ۲۴ (نيمه شب)، در حالی که اکثر مردم در 

خواب بودند، در تهران و يازده شهر ديگر، حکومت نظامی اعالم شد.۲
صبح هفده شهريور مردم به خيابان ها آمدند، در تهران، هزاران نفر، در ميدان شهدا، اجتماع کردند. 
نظاميان و کماندوها نتوانستند مردم را متفرق کنند و به اعتراف يک خبرنگار خارجی: «با مسلسل تانک ها، 

١ــ کيهان، ۱۴ شهريور ۱۳۵۷ .
٢ــ آن يازده شهر عبارت بودند از قم، تبريز، اصفهان، مشهد. شيراز، جهرم، کازرون، قزوين، کرج، اهواز و آبادان.



١٧٩

آن ها را به گلوله بستند. هلی کوپترها (نيز) 
برای متفرق کردن مردم، از مسلسل و مواد 
تخريبی استفاده کردند و منظره، به ميدان 

«اعدام دسته جمعی» شباهت داشت».۱
پس از اين کشتار گسترده، کارتر، 
از  و  پشتيبانی  اعالم  شاه  از  پيامی،  طی 
نظم،  بازگرداندن  راه  در  او  اقدام های 
حمايت کرد، اما در درون کاخ سفيد بر 
اسالمی  انقالب  با  مقابله  چگونگی  سر 
اختالفات جدی وجود داشت. شورای 

امنيت ملی معتقد به کشتار گسترده ی مردم، و وزارت امور خارجه درصدد نفوذ در انقالب بود و اين 
اختالف سبب سردرگمی کارتر و شاه در سرکوب مردم و انقالب اسالمی شده بود. 

بيش تر بدانيد
احيای تفکر دينی و بيداری اسالمی 

اسالم سياسی به کمک آرای امام خمينی، که مشخصًا با انتشار کتاب «کشف اسرار» در سال 
١٣٢٣ ش. انتشار يافت، رفته رفته به صورت رکن کليدی فعاليت و رقابت سياسی درآمد و طی دهه های 
١٣٤٠ و ١٣٥٠ تا سال ١٣٥٧ به ايدئولوژی برتر و برگزيده تبديل گرديد که قادر شد به توده ها هوّيت 
ديدگاه  نمايد. هم چنين الگوی عقيدتی «واليت فقيه» در  و مشروعيت بدهد و آن ها را جذب و بسيج 
امام خمينی، روند نوسازی و احيای انديشه دينی و بيداری اسالمی را رونق بخشيد. گروهی از فعاالن 
سياسی و بخشی از جنبش دانشجويی اين انديشه را همراهی و تقويت کردند. هم گرايی و وحدت نظر 
گروه غير روحانی جنبش بيداری با روحانيان، برای اثبات سازگاری دين اسالم با پيشرفت علوم و فنون 

و تمدن جديد بود. 
ــ  ايرانی  فرهنگ  و  امام خمينی  انديشه های  اسالمی  بيداری  و  دينی  تفکر  احيای  گفتمان  در 
و  سياست»  در  «معنويت گرايی  اصطالح  آن  تبيين  برای  می توان  که  داشت  مرکزی  جايگاه  اسالمی، 

«بازگشت به خويشتن انسان مسلمان ايرانی» را به کار برد.۲

١ــ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۲، ص ۹۲.
٢ــ قزلسفلی، «امام خمينی، گفتمان احيا و چالش با گفتمان های غالب»، (مجموعه مقاالت کنگره بين المللی تبيين انقالب اسالمی) 

ج    ٢، ص ٢٥٢ و ٢٦٠  ــ٢٦١.
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تغيير و تحوالتی در  کارتر، در سال ۱۳۵۶ چه  برنامه ی حقوق بشر  ۱ــ شاه برای هماهنگی با 
ايران ايجاد کرد؟ 

۲ــ برگزاری مجالس ختم سيدمصطفی خمينی چه پيامدی به دنبال داشت؟ 
۳ــ انتشار مقاله ی توهين آميز روزنامه اطالعات در هفدهم دی ۱۳۵۶، چه واکنش هايی در جامعه 

ايجاد کرد؟ 
توضيح   ١٣٥٧ شهريور   ١٧ در  ايران  مردم  کشتار  به  نسبت  را  آمريکا  دولت  عکس العمل  ۴ــ 

دهيد.

۱ــ در مورد واقعه ی سينما رکس آبادان مطلبی تهيه کنيد. 
۲ــ در مورد حادثه ی هولناک ١٧ شهريور مطلبی تهيه کنيد. 

سينم واقعهی مورد در ۱ــ
انديشه و جست  و جو

اهنگ ه ای شا ۱

پرسش های نمونه
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درس بيست ويکم

پيروزی انقالب اسالمی
در اين درس با هجرت امام خمينى به پاريس و تسريع روند انقالب، روى كار آمدن 
دولت ازهارى، تظاهرات عاشورا، فرار شاه، نخست وزيرى بختيار، بازگشت امام خمينى 
به ايران و پايان سلطنت پهلوى، اعالم تشكيل دولت موقت و پيروزى انقالب اسالمى 

آشنا مى شويد. 

هجرت امام خمينی به پاريس
با روزافزون شدن تظاهرات مردمی در ايران، رژيم عراق در پی يک توافق محرمانه با شاه و هماهنگی 
با آمريکا۱، اقدام به اخراج امام خمينی از آن کشور کرد. امام در سيزدهم مهر ۱۳۵۷ به طرف کويت رفت. 
اما دولت کويت اجازه ی ورود به وی نداد. اين درحالی بود که عراق نيز به امام، اجازه ی بازگشت نمی داد. 
در نتيجه امام خمينی و همراهانش، در پانزده مهر ۱۳۵۷ به فرانسه رفتند، ولی رئيس جمهور فرانسه، به 

غيرمنتظره ی  ورود  از  اطالع  محض 
اين باره  در  را  شاه  نظر  خمينی،  امام 
جويا شد و بعد به امام اجازه ی اقامت 
بود  اين  آمريکا  و  شاه  تصور  داد.۲ 
ايران،  از  خمينی  امام  شدن  دور  که 
انقالب  جريان  از  وی  جدايی  سبب 
خواهد شد اما شرايط بهتر ارتباطات 
انقالب  رهبری  کمک  به  فرانسه،  در 
آمد. از آن پس، تماس ها راحت تر و 

پيام ها بيش تر شد. 
١ــ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۲، ص ۱۰۲ .  

٢ــ ژيسکاردستن، «قدرت و زندگی»، ص ۱۱۵.

محل اقامت امام در پاريس، مرکز تجمع دانشجويان و ايرانيان ساکن آن جا بود.
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برگی از تاريخ

تشکيل دولت نظامی ازهاری
دانشگاه  در  تظاهرکننده،  دانش آموزان  و  دانشجويان  از  زيادی  جمع   ،۱۳۵۷ آبان  سيزدهم  در 
تهران، توسط نيروهای نظامی و انتظامی به شهادت رسيدند. پخش صحنه هايی از اين ماجرا در تلويزيون، 
احساسات مردم را برانگيخت. به دنبال آن، شريف امامی از نخست وزيری برکنار و ارتشبد ازهاری، 
به جای او منصوب شد اما در همان روز، مجددًا در تهران تظاهراتی شديدتر برگزار گرديد و طی آن، 
بخشی از سفارت انگليس به آتش کشيده شد. در روز پانزدهم آبان، شاه طی سخنانی، اعتراف کرد که 
«پيام انقالب ملت ايران» را شنيده است و سوگند ياد کرد که خطاها و فساد و ظلم و بی قانونی، ديگر 

تکرار نخواهد شد.۱
ازهاری، در اولين اقدام برای ايجاد کاهش نارضايتی و برقراری آرامش، جمعی از سران بدنام 
رژيم پهلوی، نظير اميرعباس هويدا، نخست وزير اسبق و ارتشبد نصيری، رئيس سابق ساواک را دستگير 

کرد اما امام خمينی به مردم ايران هشدار داد اين اقدامات ظاهری و فريب کارانه است.٢

ـ   ١٣٥٨ش) آيت الله سيد محمود طالقانی(١٢٩٨ ـ

علوم  تحصيل  به  نوجوانی  ابتدای  از  طالقانی  آيت الله 
دينی پرداخت. وی از دوره ی رضاشاه وارد فعاليت های سياسی 
و اجتماعی شد. اوج مبارزات او در فاصله ی سال های ۱۳۴۰ تا 
۱۳۵۷ بود. در اين سال ها چندبار دستگير و زندانی شد. مسجد 
برعهده  را  آن  جماعت  امام  طالقانی  آيت الله  که  تهران  در  هدايت 
داشت،  يکی از مراکز مهم روشنگری مردم عليه رژيم ستم شاهی 
بود. اين مجاهد خستگی ناپذير، در آستانه ی پيروزی انقالب اسالمی 
از زندان آزاد شد و کمی بعد از پيروزی انقالب اسالمی به عنوان 
نخستين امام جمعه ی تهران از سوی امام خمينی انتخاب شد ولی 
در سال ۱۳۵۸ درگذشت. امام خمينی در پيامی به مناسبت رحلت 

آيت الله طالقانی، از او به عنوان «ابوذر زمان» ياد کردند. 

١ــ اطالعات، ۱۳۵۷/۸/۱٦.    
٢ــ کوثر، ج ٢، ص ١٦٠ و ١٦٩.
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تظاهرات گسترده ی مردم، در داخل کشور، با هماهنگی های شخصيت هايی چون آيت الله مطهری، 
آيت الله طالقانی، آيت الله دکتر بهشتی، آيت الله خامنه ای، آيت الله هاشمی رفسنجانی، آيت الله مهدوی  کنی 
و ديگر علما و روحانيون شاخص تهران و شهرستان ها، هم چنين شخصيت های سياسی و فرهنگی مسلمان 

و ساير گروه ها هم چنان ادامه داشت اما قدرت تعيين کننده، رهبری امام خمينی بود.۱
سران گروه های سياسی و روحانيون برجسته و مبارز، مانند آيت الله بهشتی و آيت الله مطهری، 

برای هماهنگی مبارزات به مالقات امام خمينی به پاريس شتافتند.

تظاهرات عاشورا؛ استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی
در  مردم  تاريخی  راهپيمايی  و  تظاهرات  اسالمی  انقالب  سرنوشت ساز  و  مهم  فرازهای  از  يکی 
عاشورای سال ۱۳۵۷ است. با آغاز ماه محرم، امام خمينی با صدور پيامی که برخاسته از ماهيت و 
فلسفه ی قيام عاشورا بود،۲ مردم را به راهپيمايی در اين روز بزرگ دعوت کردند.۳ با وجود برقراری 
حکومت نظامی، مردم در اولين شب محرم به خيابان ها آمدند اّما رژيم، عزاداران حسينی را به گلوله 
بست. کشتار بی رحمانه ی مردم در جنوب تهران و ساير شهرهای کشور زمينه را برای راهپيمايی عظيم 
تاسوعا و عاشورا فراهم کرد.۴ جمعيتی که در تهران با نظمی شگفت آور به سوی ميدان آزادی حرکت 
کردند، حدود ۴ ميليون نفر و در سراسر کشور بالغ بر ۱۶ ميليون نفر برآورد شده است.۵ اين راهپيمايی 
عظيم سراسری ناظران خارجی را شگفت زده کرد؛ به گونه ای که در ظهر عاشورای ۱۳۵۷ تحليل گران 
مسائل سياسی و خبرگزاری های مختلف جهان عمر حکومت شاهنشاهی را در ايران پايان يافته تلقی 
کردند.۶ مردم در اين  تظاهرات که به منزله ی يک رفراندوم (همه پرسی) بود، خواستار استقالل، آزادی، 
جمهوری اسالمی شدند.۷ عظمت و گستردگی تظاهرات اين دو روز و نظم و انسجام آن ها، وحشت شاه 

١ــ نجاتی، همان مأخذ، ص ۱۷۷.
٢ــ محرم ماهی است که بايد مشت گره کرده آزاديخواهان و استقالل طلبان و حق گويان بر تانک ها و مسلسل ها و جنود ابليس غلبه کند 

و کلمه حق، باطل را محو نمايد. صحيفه نور، ج۳، ص ۲۲۵ و ۲۲۶.
٣ــ کوثر، ج ۲، ص ۴۸۰.

٤ــ موحد، دو سال آخر، ص ۲۳۳؛ دوانی، نهضت روحانيون ايران، ج ۲، ص ۳۳ــ ۳۵.
٥ــ کوثر، ج۲، ص ۴۸۰؛ منصوری، سير تکوينی انقالب اسالمی، ص ۳۳۰.

٦ــ کوثر، ج۲، ص ۴۸۱.
٧ــ برخی از شعارهای محوری مردم در سراسر ايران اين بود: رفراندوم عاشورا، پيام ما به دنيا. الغای شاهنشاهی، حکومت اسالمی. 
اين شاه آمريکايی اخراج بايد گردد. حکومت اسالمی ايجاد بايد گردد. امام خمينی پس از اين راهپيمايی بار ديگر تأکيد کرد که سلطنت شاه 

قانونی نيست. صحيفه نور، ج۴، ص ۵۵.
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و آمريکا را بيش از پيش کرد.۱
قطعنامه ی راهپيمايی روز عاشورا که توسط آيت الله بهشتی قرائت شد، تأکيدی مجدد بر سرنگونی 
نظام سلطنتی، بازگشت امام خمينی به کشور و تشکيل جمهوری اسالمی و هم چنين دعوت از ارتش، 

برای پيوستن به مردم بود.
نخست وزيری بختيار: در چنين شرايطی ارتشبد ازهاری، کناره گيری کرد و شاپور بختيار، 
از اعضای جبهه ی ملی به نخست وزيری منصوب شد، اما اختالف نظر ميان دستگاه های سياست گذار 
آمريکا، شرايط را برای کارتر و شاه وخيم تر کرده بود. شورای امنيت ملی آمريکا به دنبال اجرای کودتا 
و به راه انداختن جوی خون در ايران بودند اما کارتر، وزارت امور خارجه و سازمان سيا، به فکر فريب 

مردم، از طريق جای گزينی بختيار به جای شاه و سوار شدن بر موج انقالب بودند.

بيش تر بدانيد
ارتشبد حسين فردوست در خاطرات خود می گويد: هنگامی که تظاهرات عظيم تاسوعا و عاشورا 
پيش آمد، محمدرضا و ازهاری با هليکوپتر (چر خ بال) تمام سطح شهر را بازديد کردند. محمدرضا خطاب 
به ازهاری گفت: «همه ی خيابان ها مملو از جمعيت است پس موافقين من کجا هستند؟» ازهاری پاسخ 
داد: «در خانه هايشان». آخرين اميد محمدرضا به يأس بدل شد و گفت: «پس فايده ی ماندن من در اين 

مملکت چيست؟» ازهاری پاسخ داد: «اين بسته به نظر خودتان است».۲

فرار شاه
با بسته شدن همه ی راه ها و دست آويزها برای باقی ماندن شاه در کشور، اهتمام عمده ی آمريکا بر 
حفظ ساختار ارتش قرار گرفت. به همين دليل، ژنرال رابرت هايزر، معاون نيروهای آمريکا در اروپا، 

در دی ماه ۱۳۵۷ به ايران فرستاده شد.
وظيفه ی ژنرال هايزر، هماهنگی با سران ارتش، برای حمايت از دولت بختيار و در صورت لزوم، 
انجام کودتای نظامی عليه انقالب و حفظ مراکز راهبردِی موردنظر آمريکا بود. تالش آمريکا برای غلبه بر 
تظاهرات مردمی و ايجاد تفرقه در بين نيروهای انقالبی به نتيجه نرسيد و مردم هم چنان خواستار سقوط 

سلطنت و برقراری حکومت «جمهوری اسالمی» بودند. 
١  ــ يکی از مقامات آمريکا بعد از اين راهپيمايی اعالم کرد: «آن چه درايران روی می دهد، يک تراژدی برای غرب است». موحد، 

دوسال آخر، ص ۲۳۸.
٢ــ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۱، ص ۵۸۹ ــ۵۹۰.
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به دستور امام خمينی، «شورای انقالب اسالمی» تشکيل شد  و موظف گرديد به بررسی چگونگی 
جديد  اساسی  قانون  تصويب  مقدمه های  کردن  فراهم  و  قدرت  انتقال  نحوه ی  موقت،  دولت  تشکيل 

بپردازد. 
روز بيست و ششم دی ماه، محمدرضا شاه و همسرش، پس از تشکيل شورای سلطنت، از ايران 

گريختند. با اين که قرار بود شاه به آمريکا برود، کارتر با فريب کاری، او را به مصر فرستاد. 
شد.  برپا  کشور  سراسر  در  بی سابقه  سروری  و  جشن  راديو،  از  شاه  فرار  خبر  اعالم  دنبال  به 
مردم با ريختن به خيابان ها، پخش نقل و شيرينی، روشن کردن چراغ اتومبيل ها به شادی و شکرگزاری 

پرداختند. 

تظاهرات اربعين و بازگشت امام خمينی 
با فرار شاه، تظاهرات در شهرهای مختلف ادامه يافت. در پاره ای از شهرها، عوامل رژيم، مردم 
را به گلوله بستند. شاپور بختيار که تصور می کرد پس از رفتن شاه، قدرت اصلی در ايران شده است، 

به دنبال تحقق آرزوهای خام خود بود. 
امام خمينی از نظاميان خواست پادگان ها و خدمت در ارتش شاه را ترک کنند. در پی آن فرار 
حضرت  اربعين  روز  تاريخی  و  عظيم  راهپيمايی  در  گرفت.  سرعت  پادگان ها،  از  سربازان  و  افسران 
سيدالشهدا (ع)، مصادف با بيست و نهم دی ماه ۱۳۵۷، مردم، بار ديگر نفرت خود از حکومت پهلوی 

و درخواستشان را برای استقرار «استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی» تکرار کردند. 
امام خمينی اعالم کرد که به زودی به ايران بازخواهد گشت تالش های آمريکا و بختيار برای به 

تعويق انداختن سفر وی به نتيجه نرسيد. 
سيدجالل الدين تهرانی که در غياب شاه به عنوان رئيس «شورای سلطنت» تعيين شده بود، در 
اولين جلسه، ضمن اشاره به غيرقانونی اعالم شدن آن از سوی امام، از رياست و عضويت خود در 
شورای مذکور استعفا داد. او با وجودی که عمًال جانشين شاه شده بود، مالقات با امام خمينی را بر 
آن ترجيح داد؛ زيرا پيش شرط مالقات با امام خمينی، استعفای او از عضويت در آن شورا بود. به اين 

ترتيب، شورای سلطنت، عمًال از هم پاشيد. 
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بيش تر بدانيد
ويليام سوليوان آخرين سفير آمريکا در خاطرات خود می گويد: فعاليت های من و سفارت آمريکا 
برای حفظ منافع ملی آمريکا بود. من با پيش بينی اين احتمال که شاه قدرت خود را از دست بدهد و يا از 
صحنه خارج شود، می بايست زمينه ای برای ادامه ی حضور آمريکا در صحنه، در صورت چنين پيشامدی 

فراهم سازم و از فرصت طلبی شوروی ها برای سوءاستفاده از اين انقالب جلوگيری به عمل آورم. 
در اواخر دسامبر برای من ترديدی باقی نماند که حفظ شاه بر سرير قدرت امکان پذير نيست و 

ما بايد به طور جدی آماده ی انطباق خود با شرايط بعد از رفتن شاه باشيم. 
سوم ژانويه ی ۱۹۷۹ پيامی دريافت کردم که در آن گفته شده بود، نزد شاه بروم و به او بگويم به 
نظر دولت آمريکا، مصالح ايجاب می کند که شاه از کشور خارج شود. شاه به سخنان من گوش کرد و 

با لحنی کم و بيش ملتمسانه، گفت: «خيلی خوب! اما کجا بايد بروم؟» 
گفتم: «ملک شخصی شما، در سوئيس». 

گفت: «امنيت ندارد». بعد گفت: «ما در انگلستان ملکی داريم ولی هوای آن جا خيلی بد است». 
بعد گفتم: «آيا ميل داريد ترتيب مسافرت شما را به آمريکا بدهم؟» 

شاه يک مرتبه از جای خود بلند شد و با هيجانی شبيه حرکت يک پسر کوچک، گفت:« آه؛ 
شما اين کار را برای من می کنيد؟۱» 

به رغم تالش های آمريکا، دولت بختيار و مخالفان غيرمذهبی 
حکومت شاه  برای جلوگيری از ورود و يا به عقب انداختن بازگشت 
امام  خمينی۲  به ميهن و هم چنين با وجود احتمال سوء قصد به جان 
وی،۳ امام در دوازدهم بهمن ۱۳۵۷، درميان عظيم ترين استقبال 
تاريخی، به ايران بازگشت.۴ ايستادن امام خمينی بر پله های هواپيما 
بيگانگان  استيالی  دوران  يافتن  خاتمه  نماد  مهرآباد،  فرودگاه  در 
پايه ی  بر  ايران  سياسی  تاريخ  در  جديدی  عصر  آغاز  و  کشور  بر 

استقالل و احيای ارزش های اسالمی و ملی بود. 

١ــ سوليوان و پارسونز، خاطرات دو سفير، ص ۲۰۹ و ۲۱۰.
٢ــ اعترافات ژنرال، ص ۲۰۸ و ۲۲۶. ژنرال هايزر در خاطرات خود می گويد: «خطر بالقوه ی اصلی که به فاجعه ای برای آمريکا منجر 

می شد، بازگشت سريع [امام] خمينی به ايران بود». هايزر، مأموريت در تهران، ص ۱۷۶ــ ۱۷۸.
٣ــ فردوست می گويد: «در نخست وزيری طرح انفجار هواپيمای امام نيز مطرح شد»؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، 

ج۱، ص ۶۰۷.
٤ــ جهت اطالع از جزئيات بازگشت امام خمينی به وطن ن.ک: کوثر، ج۲، ص ۴۲۴ ــ ۶۳۳ و ج۳، ص ۳  ــ۲۷.
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امام در سخنرانی خود در بهشت زهرا در همان روز، ضمن تسليت گفتن به خانواده ی شهدا، 
درباره ی مشروعيت نداشتن رژيم پهلوی سخنانی ايراد کرد. رهبر انقالب، با بيان اين که نظام سلطنت، به 
دليل دخالت نداشتن مردم در تعيين سرنوشت خود و فساد شاهان موروثی، خالف عقل بشری است، اعالم 

کرد: «من به پشتيبانی اين ملت، دولت تعيين می کنم. ما نمی گذاريم ذّلت های سابق، اعاده شود».۱

اعالم تشکيل دولت موقت
با پيشنهاد شورای انقالب، مهندس مهدی بازرگان، به عنوان نخست وزير دولت موقت، انتخاب 

شد و خبر آن، در شانزدهم بهمن ماه، رسمًا به اطالع مردم رسيد. 
در پی آن، امام خمينی از مردم خواست تا با برگزاری تظاهراتی آرام، از دولت بازرگان، حمايت 
قبًال  نظامی  تجهيزات  تحويل  قرارداد  خيانت آميز،  اقدامی  طی  روز،  درهمان  بختيار،  شاپور  اّما  کنند 
خريداری شده از آمريکا به ارزش هفت ميليارد دالر را لغو کرد. با توجه به اين که وجه اين قرارداد 

قبًال پرداخت شده بود، با اين اقدام بختيار، کل اين مبلغ نيز به جيب آمريکا رفت.۲
در اين زمان درگيری ميان نيروهای ارتش، آغاز شده بود. بسياری از سربازانی که مجبور به 
ميدان  از  يا  می گرفتند،  نشانه  فرماندهان شان  طرف  به  را  خود  سالح  بودند،  مردم  طرف  به  تيراندازی 

درگيری می  گريختند. 
١ــ کوثر، ج ۳، ص ۱۳.

٢ــ «اطالعات»، ١٦/۱۱/١٣٥٧.
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تالش برای کودتا و پيروزی انقالب اسالمی
با شدت گرفتن درگيری ها، ساعت حکومت نظامی در تهران ٧/٥ ساعت طوالنی تر شد. چرا که 
با تالش ژنرال هايزر آمريکايی، فرماندهان نظامی، درصدد کودتا بودند تا با دستگيری امام خمينی و ساير 

شخصيت ها، انقالب را شکست دهند.۱
امام خمينی در همان روز اعالم کرد: «… اعالميه ی امروز فرماندار نظامی، خدعه  و خالف 
شرع است و مردم به هيچ وجه به آن اعتنا نکنند. برادران و خواهران عزيزم، هراسی به خود راه ندهند؛ 

بلکه به خواست خدا، حق، پيروز است».۲
اگر امام خمينی با مواضع قاطعانه ی خود کودتايی را که در شرف وقوع بود، خنثی نمی ساخت، 

حادثه ی خونينی روی می داد.
با صدور اعالميه ی امام خمينی در ۲۱ بهمن ماه، مردم از نيروی هوايی که لشکر گارد شاهنشاهی 
به آن حمله کرده بود، حمايت کردند. در مدت کوتاهی با مشارکت وسيع زنان و مردان در سراسر کشور، 
مراکز حساس به تصرف مردم درآمد و پايگاه های رژيم يکی پس از ديگری سقوط کرد. با مشاهده ی اين 

وضع، شورای فرماندهان ارتش، طی اطالعيه ای، بی طرفی خود را اعالم کرد.۳

١ــ هايزر، مأموريت در تهران، ص ۳۴۴ــ۳۴۷؛ برژينسکی، توطئه در ايران، ص ۱۵۳ــ۱۵۷؛ متن مذاکرات سران ارتش، مثل برف 
آب خواهيم شد، ص ۱۶ــ ۱۸.

٢ــ اطالعات،  ۱۳۵۷/۱۲/۲۲.
٣ــ ن. ک: کوثر، ج٣، ص ٢٩٨ و ٣٣٣.
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سرانجام رژيم سلطنتی شاه که ايران را تا مرز يک کشور مستعمره و تحت سلطه ی آمريکا پيش 
برده بود، در بيست و دوم بهمن ماه ۱۳۵۷ به طور کامل سقوط کرد و مردم با شنيدن صدای انقالب از 
راديو در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با سرور و شادی وصف ناپذيری پايان پادشاهی و طليعه ی انقالب اسالمی 
را جشن گرفتند. پيروزی انقالب اسالمی ايران حادثه ی بزرگی بود که حيرت جهانيان را برانگيخت و 

حادثه ی بزرگ قرن نام گرفت. 

١ــ هجرت امام خمينی به پاريس چه پيامدهايی را در پی داشت؟
٢ــ ازهاری برای برقراری آرامش به چه اقداماتی دست زد؟ 

٣ــ دولت آمريکا در دوره ی نخست وزيری بختيار چه سياستی نسبت به ايران اتخاذ کرد؟ 
٤ ــ چرا برپايی تظاهرات عاشورا به منزله يک همه پرسی عمومی تلقی شد؟

٥  ــ دولت موقت چگونه شکل گرفت؟ 

ــ آمريکا در جريان انقالب اسالمی يکی از مأموران خود را به نام ژنرال هايزر به ايران اعزام کرد. 
در مورد مأموريت هايزر در ايران مطلبی تهيه کنيد.

انقال ان د کا آ

انديشه و جست  و جو

امامخمين ت هج ١

پرسش های نمونه
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برگی از تاريخ

درس بيست ودوم

دولت موقت مهندس مهدی بازرگان
در اين درس با مهم ترين رويدادهاى مربوط به استقرار نظام جمهورى اسالمى ايران 
مانند برگزارى همه پرسى تعيين نظام سياسى، تأسيس نهادهاى انقالبى، تدوين و تصويب 

قانون اساسى و هم چنين توطئه هاى آمريكا و ضدانقالب داخلى آشنا مى شويد.

مهندس مهدی بازرگان که در پانزدهم بهمن ماه ۱۳۵۷ به پيشنهاد شورای انقالب، از طرف امام 
خمينی به نخست وزيری منصوب شده بود، با استقرار در ساختمان نخست وزيری، کار خود را آغاز 
کرد. امام خمينی در حکم خود، عالوه بر شرط «درنظر نگرفتن روابط حزبی و گروهی»، چهار وظيفه 

برای دولت موقت تعيين کرد:۱
۱ــ اداره ی امور مملکت 

۲ــ اجرای رفراندوم درباره ی تعيين نظام سياسی کشور

مهندس مهدی بازرگان 
ـ   ١٣٧٣ ش) (١٢٨٧ ـ

سال  در  بازرگان  مهندس 
و  شد  متولد  تبريز  در  ۱۲۸۷ش 
و  ابتدايی  تحصيالت  طی  از  پس 
ادامه ی  برای  تهران،  در  متوسطه 
از  پس  و  رفت  فرانسه  به  تحصيل 
گذراندن تحصيالت خود در رشته ی 

١ــ دوانی، نهضت روحانيون ايران، ج۶، ص ۲۲۴.
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فعاليت  وی  شد.  مشغول  تهران  دانشگاه  در  تدريس  به  ايران،  به  بازگشت  و  ترموديناميک  مهندسی 
سياسی خود را در جبهه ی ملی آغاز کرد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ١٣٣٢ از جمله مؤسسان نهضت 
مقاومت ملی بود و به همين علت در سال ۱۳۳۴ دستگير و زندانی شد. در سال ۱۳۴۰ به همراه دکتر 
يدالله سحابی و آيت الله طالقانی نهضت آزادی ايران را تأسيس کردند و در دی ماه ۱۳۴۱ نيز همراه با 
ديگر سران نهضت آزادی دستگير و تا سال ۱۳۴۶ در زندان به   سر برد. وی انديشه های خود را در 
کتاب های متعدد به رشته ی تحرير درآورده است. مهندس بازرگان از پايه گذاران روشنفکری دينی در 
ايران است. وی در روشن نگه داشتن مشعل مبارزه عليه رژيم پهلوی تالش ارزنده ای کرد. مهندس 
بازرگان در زمان اوج انقالب اسالمی از سوی امام خمينی به عنوان نخست    وزير دولت موقت تعيين 

شد و در سال ۱۳۷۳ به ديار باقی شتافت.

۳ــ تشکيل مجلس منتخبان مردم برای تدوين و تصويب قانون اساسی
۴ــ برگزاری انتخابات مجلس نمايندگان ملت، طبق قانون اساسی جديد 

امام خمينی ضمن اعالم حمايت جدی از مهندس بازرگان، دولت وی را دولتی «شرعی» معرفی 
کرد و از مردم خواست که از آن حمايت کنند.۱ همزمان به فرمان امام خمينی، تمامی اعتصاب ها شکسته 

شد و همه به سر کار خود بازگشتند و عصری جديد از کار و تالش و سازندگی آغاز شد.
يا  اعضا  از  همگی  تقريبًا  که  را  خود  کابينه ی   ۱۳۵۷ بهمن  پنجم  و  بيست  در  بازرگان  مهندس 

طرفداران نهضت آزادی و جبهه ملی بودند، معرفی کرد.
 

برگزاری همه پرسی تعيين نظام سياسی ايران 
با آن که مردم ايران در «تظاهرات» چندميليونی خود، با شعارهای «استقالل، آزادی، جمهوری 
اسالمی» مدل نظام سياسی آينده ی کشور را تعيين کرده بودند، امام خمينی مصمم بود که با انجام 
يک همه پرسی مّلی، در همان روزهای اول انقالب، نوع حکومت جديد ايران را مشّخص و تثبيت 

کند.
با برگزاری همه پرسی اکثريت ۹۸/۲٪ کليه ی کسانی که حق رأی داشتند، به «جمهوری اسالمی» 

رأی دادند.۲
ايران،  اسالمی  انقالب  ريشه های  کدی،  ۲۴۳ــ۲۴۴؛  ص  ايران،  انقالب  درون  استمپل،  ن.ک:  ۲۴۶؛  ص  ج۲،  کـوثر،  ١ــ 

ص   ۳۵۶.
٢ــ قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، اصل اول.
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تدوين و تصويب قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران
پس از تعيين جمهوری اسالمی به عنوان نظام سياسی کشور در ۱۲ فروردين ١٣٥٨، امام خمينی، 
طی فرمانی، از دولت موقت خواستار برگزاری انتخابات برای تشکيل «مجلس خبرگان»، و تدوين و 
تصويب قانون اساسی شد. اين مجلس با انتخاب هفتاد و دو نماينده، توسط مردم، در مرداد ماه ۱۳۵۸ 

تشکيل شد. 
مجلس خبرگان، قانون های اساسی کشورهای مختلف غربی و اسالمی را بررسی کرد و با توجه 
به قانون اساسی سابق کشور و مبناهای فقهی و اسالمی، هم چنين نظريات نمايندگان گروه های مختلف 

سياسی و فکری، تدوين قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران را آغاز کرد.۱
با جدی شدن تصويب اصول مربوط به «واليت فقيه»، مخالفت ها با مجلس خبرگان از سوی 
مخالفان، بيش تر شد. اما امام خمينی، مردم و نيروهای انقالبی، به دفاع از اصل مذکور پرداختند و آن 

را «ضّد ديکتاتوری» و «مخالف استبداد» دانستند.۲
بر اساس قانون اساسی جديد، در اسفند ١٣٥٨ شورای نگهبان۳ تشکيل شد تا عالوه بر تشخيص 
عدم مغايرت و تعارض مصوبات مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم و قانون اساسی، بر انتخابات مجلس 

خبرگان رهبری، رياست جمهوری و مجلس شورای اسالمی نظارت و از آرای مردم پاسداری کند۴.

تأسيس نهادهای انقالبی
تشکيل  فرمان  کامل  تيزبينی  درايت و  با  امام خمينی  اسالمی،  انقالب  پيروزی  پس از  بالفاصله 
نهادهای انقالبی را يکی پس از ديگری صادر کردند. به همين منظور کميته ی انقالب اسالمی با هدف 
برقراری نظم و امنيت شکل گرفت. سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بسيج مستضعفان برای دفاع از 
کشور و ارزش های انقالب اسالمی به وجود آمدند. به منظور سازندگی و رفع محروميت از روستاها 
جهادسازندگی تأسيس شد. هم چنين کميته ی امداد امام خمينی به قصد دستگيری از محرومان و نهضت 

سوادآموزی برای کاهش نرخ باالی بی سوادی در ايران، فعاليت خود را آغاز کردند.
١ــ در بيست و چهارم آبان ماه ۱۳۵۸ مجلس خبرگان، قانون اساسی را از تصويب نهايی گذراند. اين قانون، در يازدهم و دوازدهم 

آذرماه به همه پرسی گذاشته شد، و با ٩٩/٥ درصد آرای موافق شرکت کنندگان، به تصويب رسيد. 
٢ــ کوثر، ج۱، ص ۷۶۷.

رهبر انقالب منصوب  زمان که توسط  مقتضيات  عادل و آگاه به  دوازده عضو است. شش نفر فقيه  متشکل از  نگهبان  ٣ــ شورای 
می شوند و شش نفر حقوقدان که با معرفی رئيس قوه ی قضائيه و انتخاب نمايندگان مجلس شورای اسالمی به عضويت آن شورا در می آيند.

٤ــ قانون اساسی وظايف و مسئوليت های مهم ديگری از جمله تفسير قانون اساسی را بر عهده ی شورای نگهبان نهاده است.
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اوضاع داخلی کشور، در زمان دولت موقت 
هرچند دولت موقت برآمده از شرايط انقالب کشور ايران بود اما اعضای آن قادر به بهره برداری 
از اين شرايط نبودند. بی ارادگی و ناتوانی در تبعيت از روش انقالبی امام خمينی، موجب شد به تدريج 
موقت،  دولت  برجسته ی  اعضای  از  يکی  شود.۱   ايجاد  فاصله  امام  ياران  امام و  موقت و  دولت  بين 

اجرای احکام اسالم را غيرمفيد اعالم کرد.

توطئه های آمريکا و گروهک های تروريستی ضدانقالب 
با پيروزی انقالب اسالمی ايران، آمريکا يکی از پايگاه های امن خود را در خاورميانه که ده ها هزار 
نفر از مستشارانش در آن مستقر بودند و از آن به نام «جزيره ی ثبات» نام برده می شد، از دست داد. آمريکا 
پيروزی انقالب ايران را بزرگ ترين خطر برای خود تلقی می کرد و به توطئه چينی برای نابودی آن کمر 
اصلی  ارکان  از  که  امام  ياران  دينی،  متفکران  و  انديشمندان  ترور  و  حذف  تضعيف،  بست. 
انقالب اسالمی، تلقی می شدند، ايجاد گروه های سياسی مخالف، حمايت از ساواکی ها، ايجاد 
آشوب در استان ها، حمله ی نظامی به طبس، تحريم و محاصره ی اقتصادی، جنگ تبليغاتی و 
اصلی  رئوس  ساله،  هشت  تحميلی  جنگ  و  کودتا  طراحی  اسالمی،  انقالب  عليه  شايعه پراکنی 

توطئه های آمريکا عليه ملت به پاخاسته ی ايران بود. 
رهبری  و  مردم  قيام  سايه ی  در  که  بودند  مختلفی  سياسی  گروه های  آمريکا،  برای  ابزار  بهترين 
امام   خمينی فرصت خودنمايی يافته بودند. آنان در حرکت هايشان چنان راه افراط در پيش گرفتند که 
خود را وارثان اصلی انقالب قلمداد کردند. اين گروه ها، دولت موقت و شورای انقالب را که به دستور 
امام خمينی تشکيل شده بود، به رسميت نمی شناختند. در مقابل، با رواج شايعات دروغين، جامعه را 

به ورطه ی ترديدهای بزرگ و فتنه های ويرانگر می کشاندند. 
گروه های مذکور با در پيش گرفتن خط مشی های مختلف، از جمله، با انتشار نشريه ها، بيانيه ها، 
پوسترها و شب نامه های گوناگون به نفی و رد دستاوردهای انقالب اسالمی و سران آن پرداختند. هم چنين، 
با تشکيل دادن ستادها و کانون های عملياتی و خانه های تيمی در دانشگاه ها، مدارس و حتی ميدان ها و 
خيابان ها، به جذب جوانانی که با پيروزی انقالب اسالمی شور سياسی و طبع احساسی آنان به اوج خود 

رسيده بود، پرداختند و کشور را با يک بحران جدی مواجه ساختند.۲ 

١ــ سميعی، ظهور و سقوط دولت موقت، ص ۵۷ و ۲۱۸؛ برزين، زندگی نامه سياسی بازرگان، ص ۲۹۵.
٢ــ ن. ک.: رضوی، هاشمی و انقالب (تاريخ سياسی ايران از انقالب تا جنگ)، ص ۱۵۹ــ۱۶۱.
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اين گروه ها، خواهان انجام سه تغيير عمده در جريان انقالب بودند: تغيير در ترکيب شورای 
انقالب، مسلح کردن گروهک ها و انحالل ارتش.۱ برآورده شدن اين سه خواسته، زمينه را برای 
تسلط اين گروهک ها بر کشور، فراهم می ساخت؛ زيرا از طريق نفوذ در شورای انقالب که تصميم های 
اساسی را در آن شرايط حساس و بحران زده می گرفت، آن ها می توانستند به عالی ترين نهاد انقالب دست 
پيدا کنند و با دريافت سالح و انحالل ارتش نيز، به هدف های خطرناک سياسی خود دست می يافتند. 

اصلی ترين اين گروهک ها حزب خلق مسلمان، در آذربايجان شرقی، «حزب دمکرات کردستان»، 
«حزب خلق عرب» در خوزستان و تشکل های مشابه در بلوچستان و ترکمن صحرا بودند.۲

توطئه ی حزب خلق مسلمان در آذربايجان
حزب خلق مسلمان در تابستان ۱۳۵۸، همزمان با انتخابات مجلس خبرگان حمله به مراکز نظامی 
رسمی کشور را آغاز کرد.۳ سردمداران حزب خلق مسلمان ابتدا تهديد کردند که انتخابات را تحريم 

خواهند کرد. پس از انجام انتخابات نيز به نتيجه ی آن اعتراض کردند.
چون اين گروهک تالش های علمای بزرگ تبريز از جمله شهيد آيت الله مدنی را برای حفظ آرامش 
ناديده گرفت و به آشوب و اغتشاش ادامه داد۴، امام خمينی طی يک سخنرانی فعاليت اين حزب را قيام 
بر ضد اسالم و حکومت اسالمی برشمردند۵. به دنبال سخنرانی امام و افشا شدن اسنادی در خصوص 
رابطه ی سخنگوی حزب خلق مسلمان با آمريکا  ۶، مردم مسلمان آذربايجان با حضور حماسی در صحنه، 

کار اين گروهک را يکسره کردند و به فعاليت های تفرقه افکنانه و فتنه جويانه ی آن پايان دادند.
توطئه ی دشمن در کردستان

بارزترين نمونه ی آشوب های منطقه ای که توسط عوامل استکبار، به منظور تجزيه ی بخشی از ميهن 
اسالمی طراحی شد، غائله ی کردستان بود. حزب دمکرات کردستان، مهم ترين جريان سياسی آغازگر اين 

مسلط  اوضاع  بر  راحتی  به  تا  می کردند  اصرار  آن  کامل  انحالل  بر  گروهک ها  و  بود  پاشيده  ازهم  ارتش  شيرازه ی  زمان  اين  در  ١ــ 
شوند    و با تشکيل دادن گروه های شبه نظامی سرنوشت جامعه را به دست بگيرند ولی امام خمينی بر بقای ارتش اصرار می کردند. ن. ک. به: 

رضوی، هاشمی و انقالب، ص ۱۶۳.
٢ــ پيشين، ص ۱۶۹ــ۱۷۶، استمپل، دروِن انقالب ايران، ص ۲۹۰.

٣ــ ن. ک. به «کيهان»؛ ۱۳۵۸/۵/۳.
٤ــ همان، ۱۳۵۸/۹/۱۵.
٥ــ همان، ۱۳۵۸/۹/۱۹.

٦ــ رضوی، هاشمی و انقالب، ص ۳۰۶.
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بحران بود که ريشه ی آن، به جريان های مارکسيستی دهه ی ۱۳۲۰ کشور می رسيد. با پيروزی انقالب 
اسالمی، اين حزب نيز مجددًا فعاليت سياسی خود را آغاز کرد و کمونيست های داخل    و خارج، از آن 
پشتيبانی کردند. به فاصله ای اندک، حزب کومله نيز اعالم موجوديت کرد. به موازات اين حزب، حزب ها 
و گروه های ديگری نيز در کردستان شکل گرفت که ابتدا خواهان «خودمختاری» و سپس «استقالل» 

(تجزيه ی) کردستان شدند. 

بيش تر بدانيد
اقوام ايرانی

ايران کشوری با قوميت های متعدد است. در ميان اقوام ايرانی اختالف و تفاوت وجود دارد 
ولی به طور طبيعی کشمکش و نزاع قومی مشاهده نمی شود. دو عامل مهم در منازعات قومی ايران 
نقش دارند يکی سياست های غلط دولت ها است که به اختالفات قومی و نزاع های داخلی دامن زده 
است و مهم تر از آن، مداخالت بيگانگان است. سياست کشورهای استعماری در طول تاريخ معاصر 
همواره ايجاب کرده است که هرگاه منافع آن ها در راستای تضعيف قدرت حکومت مرکزی ايران بوده 
است، قدرت های محلی و اقوام ايرانی را بر عليه حکومت مرکزی تقويت کرده و هرگاه منافع آن ها در 
راستای تقويت حکومت مرکزی بوده به تضعيف اقوام ايرانی روی آورده است. بيگانگان بيش تر از 
ابزار قوميت گرايی برای ايجاد فشار بر روی دولت مرکزی و يا تحرکات جدايی طلبانه برای از ميان 
بردن وحدت و يکپارچگی ايران و سلطه گری بهره برده اند.حوادثی چون مسئله جدايی هرات از ايران 
در زمان ناصر الدين شاه، قوم ستيزی و تضعيف ايالت و عشاير در دوران رضا شاه، حوادث آذربايجان 
و کردستان در سال ١٣٢٤ و غائله کردستان، ترکمن صحرا بلوچستان، خوزستان و آذربايجان پس 
از پيروزی انقالب اسالمی نمونه هايی از مداخالت مستقيم و غير مستقيم کشورهای سلطه گر به شمار 
می روند. با وجود اين ها، اقوام ايرانی در حوادث مهم ملی مانند انقالب مشروطيت، نهضت ملی شدن 
نفت، انقالب اسالمی و دفاع مقدس مشارکت گسترده ای داشته اند و همواره در دفاع کيان ملی در 
برابر بيگانگان اتحاد و همبستگی داشته اند. عامل به هم پيوستگی و هم گرايی هويت های قومی و ملی 
در ايران که هم چون ريسمانی قطعات متعدد اين سرزمين را در طول تاريخ به هم پيوند داده است، 
ايرانی هويت  ديرين است. از اين رو اقوام  مشترک و  تاريخ  سرزمين و  پارسی۱،  زبان  اسالم،  دين 
تجربه  می دانند.  ملی  هويت  تقويت کننده  را  آن  می يابند و  اسالمی  ايرانی ــ  هويت  پرتو  در  را  خود 
تاريخی هم چنين بيانگر اين واقعيت است که رمز بقا و يکپارچگی ملی در کشورهای چند قومی در 

١ــ زبان پارسی زبان يک قوم نيست. بلکه زبانی فراگير و ملی است که سيری تکوينی يافته. تاريخ و فرهنگی که با اين زبان شکل گرفته 
است به همه ايرانيان تعلق دارد. بيش تر اقوام ايرانی عالوه بر حفظ زبان مادری خود، برای ارتباط با ساير هموطنان خود با لهجه و يا گويش های 

متنوع به زبان پارسی سخن می گويند.
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رعايت عدالت و حقوق مساوی و احترام به همه اقوام است. اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی تأکيد دارد که مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند 
و رنگ    و نژاد و زبان سبب امتياز نخواهد شد. همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت 
قانون قرار دارند و از همه حقوق  انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين 

اسالم برخوردارند.۱

آن ها  رأس  (در  شرق  بلوک  و  آمريکا)  همه  رأس  (در  غربی  کشورهای  عوامل  ديگر،  سوی  از 
شوروی سابق) و عامل های آنان در منطقه مانند رژيم بعث عراق، با ارسال پول و اسلحه، به اين غائله ها 
دامن می زدند.۲ بنابراين، مسئله، تنها به چند گروه داخلی مربوط نمی شد. بلکه هدف، توطئه ای بود که 
از آذربايجان در شمال غربی تا خوزستان و حتی مناطق مرکزی و مرزهای شرقی را دربر می گرفت. 
همزمان، دولت عراق نيز بر تحرک های خود درمنطقه می افزود و به اين موضوع دامن می زد.۳ هم جواری 
کردستان با عراق، برای غائله آفرينان اين امکان را فراهم می ساخت که به هنگام احساس خطر، به داخل 

خاک آن کشور عقب نشينی کنند و تحت حمايت رژيم بعثی عراق قرار گيرند.۴ 
سپاه  نوپايی  پهلوی، و  سلسله ی  همزمان با سقوط  ارتش،  پاشيدگی  عوامل، از هم  اين  کنار  در 
باشد.  نداشته  منظمی  دفاعی  نيروهای  اسالمی،  انقالب  که  بود  شده  سبب  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
در نتيجه در کردستان، گروهک ها، با اشغال مراکز نظامی، پادگان ها، مقر لشکرها و واحدهای نظامی، 
امکانات    و اسلحه ی الزم برای غائله آفرينی را به دست آوردند.۵ حتی اکثريت مردم وطن خواه کردستان 
نيز که زير بار توطئه های آن ها نمی رفتند، از خشونت آن ها در امان نبودند و به جرم مخالفت با تجزيه طلبی 
و حفظ تماميت ارضی ايران به شهادت رسيدند. مردم کردستان ايران نه تنها همواره مدافع دستاوردهای 
انقالب اسالمی بوده و با عوامل ضد انقالب به سختی مبارزه کرده اند، بلکه در تهاجم بعثی ها به ايران، دفاع 
جانانه ای از وطن خود کردند. در اين زمينه، حتی می توان به تعلق خاطر کردهای ساير کشورهای منطقه 
به فرهنگ ايران و اسالم، و ايستادگی کردهای عراقی در برابر صدام حسين متجاوز به ايران اشاره کرد. 
کردها در اين راه، از سوی رژيم بعثی، هم در عراق و هم در ايران، مورد وحشيانه ترين جنايات جنگی 

١ــ قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، ص ٦٦ ــ٦٥.
٢ــ ن.ک.: مهاجری، انقالب اسالمی، راه آينده ی ملت ها، ص ۲۲۱.

٣ــ مهاجری، انقالب اسالمی، راه آينده ی ملت ها، ص ۲۲۱.
٤ــ ن. ک: جالئی پور، کردستان، علل تداوم بحران آن پس از انقالب اسالمی.

٥ــ رضوی، «هاشمی و انقالب»،  ص ٢٨٩.
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قرار گرفتند. بمباران شيميايی حلبچه در عراق و سردشت در ايران، ازجمله ی جنايات رژيم بعث در 
مورد کردهای ايرانی و عراقی است. 

از آن جا که اکثريت قريب به اتفاق مردم و علمای کردستان، اعم از شيعه و سنی، حامی انقالب 
اسالمی و حافظ تمامّيت ارضی ايران بودند، فتنه های تجزيه طلبانه ای که ريشه در خارج از کشور داشت، 

نتوانست راه به جايی ببرد. 
توطئه ی دشمن در ترکمن صحرا

بلوای ترکمن صحرا، از فروردين ۱۳۵۸ آغاز شد و تا اواخر زمستان همان سال ادامه يافت. اين 
آشوب، با سوء استفاده ی آشوبگران از اختالف ها و تفاوت های مذهبی و قومی آغاز شد. اختالف ناشی 
از عملکرد حکومت پهلوی و سياست های سوء آن در منطقه بر سر مالکيت زمين های کشاورزی نيز، 

از ديگر عوامل مورد بهره برداری اين گروه ها بود.۱ 
اين غائله، شرايط و وضعيتی عجيب در منطقه به وجود آورد. چريک های فدايی خلق که يک سازمان 
کمونيستی طرفدار شوروی بود، با تشکيل «ستاد خلق ترکمن»، دست به مصادره ی خودسرانه ی زمين ها و 
اموال در اين منطقه زدند. اين توطئه نيز با هوشمندی مردم منطقه و حضور نيروهای انقالبی خنثی شد.

توطئه ی گروهک ها در خوزستان و سيستان و بلوچستان
همزمان، گروهکی ديگر به نام «خلق عرب»، در خوزستان، با حمايت برخی کشورهای عربی؛ 
نيز  بلوچستان  و  سيستان  در  بود.  برخاسته  جنگ  به  و  درگير،  انقالبی  نيروهای  با  عراق،  به خصوص 

گروهکی به نام «خلق بلوچ» حرکت های تجزيه طلبانه ای را آغاز کرده بود. 
وجوه مشترک عمده ی اين گروه ها در چند عامل خالصه می شد:

۱ــ اغلب ماهيت چپ و مارکسيستی داشتند و يا به ظاهر چنان می نمودند.
۲ــ هرکدام به يک يا چند قدرت خارجی منطقه ای يا بين المللی وابسته بودند.

۳ــ از تفاوت های مذهبی و قومی در جهت تفرقه افکنی و فتنه انگيزی سوء استفاده می کردند.۲
استعفای دولت موقت انقالب

مهندس بازرگان به عّلت مالقات محرمانه با برژينسکی مشاور امنيت ملی کارتر که از آمرين مستقيم 

١ــ ن.ک: محمدی، انقالب اسالمی زمينه ها و پيامدها، ص ۱۵۷ــ ۱۶۷؛ برزين، زندگی نامه ی سياسی بازرگان، ص ۲۰۰؛ بازرگان،  
مسائل و مشکالت اولين سال انقالب، ص ۴.

٢ــ ن.ک: کدی، ريشه های انقالب اسالمی، ص ۱۵۸؛ بازرگان، انقالب ايران در دو حرکت، ص ۸۶؛ بازرگان، مسائل و مشکالت 
اولين سال انقالب، ص ۱۴.
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کشتار مردم ايران در زمان شاه بود، مورد اعتراض شديد گروه های سياسی و انقالبيون واقع شده بود.۱ از 
سوی ديگر ورود شاه به آمريکا و نگرانی های فزاينده از مداخالت سفارت آمريکا در تهران موجب تسخير 
سفارت آمريکا، توسط گروهی از دانشجويان و به گروگان گرفتن اعضای سفارت در روز سيزدهم آبان ماه 
۱۳۵۸ شد. مجموع اين عوامل باعث شد بازرگان در چهاردهم آبان ۱۳۵۸ استعفا دهد. امام خمينی، 

نيز پس از قبول استعفای وی اداره ی کشور را به «شورای انقالب» سپرد.۲

۱ــ امام خمينی چه وظايفی را به دولت موقت محول کرد؟ 
۲ــ قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران چگونه تدوين و تصويب شد؟ 

۳ ــ مهم ترين دسيسه ها و توظئه های آمريکا را بر ضد انقالب اسالمی برشماريد. 
۴ ــ گروه های ضدانقالب خواستار چه تغييراتی در انقالب اسالمی بودند؟ 

ــ در مورد همکاری های داوطلبانه ی مردم با حکومت نوپای جمهوری اسالمی مطلبی تهيه کنيد 
(گفت و گو با بزرگ ترها، يکی از راه های انجام اين تحقيق است).

١ــ کدی، ريشه های انقالب اسالمی ايران، ص ۴۴۲؛ سميعی، ظهور و سقوط دولت موقت، ص۲۳۲.
٢ــ  ن.ک: کلن، آمريکا در اسارت، ص ۹۷ــ ۸۹؛ محمدی، انقالب اسالمی زمينه ها و پيامدها، ص ۱۷۳ــ۱۸۲.

همکاریهای مورد در
انديشه و جست  و جو

وظ چه خمين امام ۱

پرسش های نمونه
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درس بيست   و سوم

اولين دوره ی رياست جمهوری
و  سياسى  جناح هاى  آرايش  ويژه  به  داخلى،  سياسى  حوادث  با  درس  اين  در 

توطئه هاى استكبار جهانى در جريان انتخاب اولين رئيس جمهور، آشنا مى شويد.

پس از استعفاى مهندس بازرگان، به دستور امام خمينى، شوراى انقالب جريان امور مملکت 
را به دست گرفت و زمينه براى انتخابات رياست جمهورى فراهم آمد. 

از  بيش  با  بنى صدر  ابوالحسن   (۱۳۵۸ (بهمن  جمهوری  رياست  انتخابات  دوره ی  اولين  در 
ده  ميليون و پانصد هزار رأى، به عنوان اولين رئيس جمهور ايران انتخاب شد. او در نيمه ى بهمن ماه، در 
بيمارستان قلب (که امام  خمينى در آن جا بسترى بودند)، در حضور ايشان و اعضای شوراى انقالب و 
مقام هاى مملکتى، سوگند وفادارى به قانون اساسى ياد کرد و حکم رياست جمهورى وى، از سوى امام 
تنفيذ شد. در اواخر بهمن ماه همان سال نيز، به سبب شرايط خاص کشور و وجود آشوب در استان هاى 
گوناگون، امام خمينى با اعالم اين که در اين شرايط ويژه بيش از هر مرحله به تمرکز قوا نياز است، مقام 

نيابت فرماندهى کل قوا را به بنى صدر واگذار کرد.

گروه های  جديد  آرايش  و  بنى صدر  جمهوری  رياست 
سياسى 

و  بزرگان  از  برخى  اسالمى،  انقالب  پيروزى  از  پس 
دکتر  آيت الله  شهيد  مديريت  و  پيشنهاد  با  انقالب  پيش کسوتان 
بهشتى، براى سازماندهى تشکيالتى و همبستگى بيش تر ملّى، «حزب 
جمهورى اسالمى» را تأسيس کردند. اين اقدام، تأثير اساسى بر 
آينده ى انقالب و نظام جمهورى اسالمى ايران داشت. از آن پس،  
ابوالحسن بنی صدراعضاى اين حزب، سرپرستى بعضى از حياتى ترين نهادهاى کشور 
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برگی از تاريخ

را به دست گرفتند. به همين سبب حزب جمهورى اسالمى، از همان ابتدا، مورد عناد و مخالفت نيروهاى 
معارض نظام و انقالب اسالمى قرار گرفت. بنى صدر که روزنامه ى «انقالب اسالمى» را منتشر مى کرد و 

جمعى را در اطراف خود گرد آورده بود، از همان آغاز، به ضديت آشکار با اين حزب پرداخت.۱

ـ ۱۳۶۰ش) آيت الّله شهيد دکتر سيد محمد حسينى بهشتى (۱۳۰۷ ـ

شهيد بهشتى در آبان ماه ۱۳۰۷ در اصفهان متولد شد. 
در دوره ى متوسطه به تحصيل در حوزه نيز مشغول شد و از 
امام  داماد،  محقق  آيت الله  بروجردى،  آيت الله  نظير  استادانى 
خمينى و عالمه طباطبايى بهره گرفت. در سال ۱۳۳۰ موفق به 
دريافت ليسانس الهيات شد. وى در مبارزات ملى شدن صنعت 
نفت شرکت فعال داشت و پس از آن تحصيالت دانشگاهى را تا 
دريافت دکتراى فلسفه ادامه داد. از جمله فعاليت هاى فرهنگى 
شهيد بهشتى شرکت در جلسه هاى سخنرانى به نام «گفتار ماه» 

در تهران بود. 
وى در سال ۱۳۴۳ با هدف ارشاد جوانان و مقابله با 

گرايش هاى مادى گرايانه به هامبورگ رفت و پس از بازگشت به ايران در سال ۱۳۴۹، با کمک عده اى 
ديگر از علماى بزرگ و پيشتاز در مبارزه، «جامعه ى روحانيت مبارز تهران» را تشکيل دادند. شهيد 
بهشتى از اعضاى شوراى انقالب و يکى از بنيان گذاران حزب «جمهورى اسالمى» بود و در مجلس 
خبرگان قانون اساسى به عنوان نايب رئيس، مؤثرترين نقش را در تدوين قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايران داشت. آخرين سمت حکومتى ايشان رياست قوه قضاييه بود که در اين سمت نقش اساسى در 
تطبيق قوانين قضايى کشور با قوانين اسالمى و شکل گيرى قضاى اسالمى داشت. وى در هفتم تيرماه 

۱۳۶۰ در انفجار دفتر مرکزى حزب جمهورى اسالمى به شهادت رسيد.

جديدى شد؛  جمهورى، اين مخالفت وارد مرحله ى  رياست  انتخاب شدن بنى صدر به  پس از 
زيرا در اسفند  ماه همان سال انتخابات مجلس شوراى اسالمى برگزار شد و حزب جمهورى اسالمى 
و نيروهاى طرفدار امام و انقالب اسالمى، توانستند اکثريت قاطع کرسى هاى مجلس را به دست آورند. 
در نتيجه، مواضع اصلى قدرت، ميان اين دو گروه تقسيم شد و رقابت آشکار آن ها، در جريان انتخاب 

۱ــ ن.ک: رضوی، هاشمى و انقالب، ص ۲۰۰ــ۱۹۹.
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نخست وزير و اعضاى کابينه، به مرحله اى دشوار و همراه با کشمکش رسيد.۱
ريشه ى اصلى اختالف ها، همان مسائلى بود که نيروهاى اصولگرا و انقالبى با ليبرال ها داشتند. 
بنابراين، رفته رفته جريان هاى سياسى به دو جناح کلى تقسيم شدند: نيروهاى انقالبى و مدافع اسالم 
و نيروهاى مخالف اين جريان شامل ليبرال ها و نيروهاى چپ. گروه دوم به تدريج با حمايت بنى صدر 
شروع به فعاليت و جوسازى و اخالل کردند. در اين ميان، رسانه هاى تبليغى غربى نيز، با ايجاد جّو 

تبليغاتى مسموم، به حمايت از بنى صدر و طرفدارانش پرداختند.۲

ـ ۱۳۶۰ ش)  شهيد محمدعلى رجايى (۱۳۱۲ ـ

محمدعلى رجايى در سال ۱۳۱۲ در قزوين متولد شد. پس 
از اخذ مدرک ششم ابتدايى، به کار در بازار پرداخت و در چهارده  
سالگى به تهران مهاجرت کرد. پس از مدتى به استخدام نيروى هوايى 
درآمد. در دوران نهضت ملى نفت، جذب شعارهاى فداييان اسالم 
شد و سپس به «جامعه ى تعليمات اسالمى» پيوست. پس از کودتاى 
۲۸ مرداد از نيروى هوايى اخراج شد.  سپس به دانش سراى عالى 
راه يافت و موفق به دريافت مدرک ليسانس شد و به کسوت معلمى 
درآمد. در ارديبهشت ۱۳۴۵ بازداشت و بعد از پنجاه روز از زندان 
آزاد شد. در آذر ماه ۱۳۵۳ مجددًا دستگير شد و تا آبان ۱۳۵۷ در 

زندان به سر برد. پس از پيروزى انقالب اسالمى، وزير آموزش و پرورش، نخست وزير و رئيس جمهور 
شد. سرانجام در هشتم شهريور ۱۳۶۰ در بمب گذارى ساختمان نخست وزيرى که توسط يکى از افراد 

سازمان مجاهدين خلق (منافقين) انجام شده بود، به شهادت رسيد.

انتخاب نخست وزير و اوج گيری اختالف ها 
گرفت.  شدت  نخست وزير  انتخاب  در  اشاره،  مورد  جريان  دو  بين  اختالف  مرحله ى  نخستين 
سمت  تصدی  جهت  را  فردی  بايستى  جمهور  رئيس  بازنگرى)،  از  قبل  و  (اوليه  اساسى  قانون  طبق 
نخست وزيری به مجلس شورای اسالمی معرفی کند و پس از رأی اعتماد نمايندگان مجلس، منصب او 
رسميت و اعتبار می يافت. بنی صدر و گروهک های پشتيبان او برای تحميل کردن فرد موردنظر خود 

۱ــ ن.ک: محمدى، تحليلى بر انقالب اسالمى، ص ۱۵۸ــ ۱۵۷.
۲ــ ن. ک: مهاجرى، انقالب اسالمى، راه آينده ى ملت ها، ص ۱۸۹؛ محمدى، تحليلى بر انقالب اسالمى، ص ۱۶۲. 
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به مجلس، اقدام به  هياهو و جوسازی گسترده کردند، اما به دليل ايستادگی نمايندگان مجلس، سرانجام 
رئيس جمهور مجبور شد، محمدعلی رجايی را که مورد اعتماد مجلس بود معرفی کند و با رأی قاطع 

نمايندگان،رجايی نخست وزير شد.
 

انقالب فرهنگى 
زيرا  بود  شده  سياسى  درگيرى هاى  و  مجادالت  محل  دانشگاه ها  زده،  بحران   دوره ى  اين  در 
گروه هاى سياسى، کالس هاى درس دانشگاه ها و حتى برخى از دبيرستان هاى بزرگ را به دفترهاى گروهى 
خود تبديل کرده بودند. ضمن نگه دارى اسلحه و وسايل و تجهيزات نظامى در آن ها، تشنج آفرينى هاى 
خيابانى و آشوب را در اقصا نقاط کشور هدايت مى کردند.۱ به همين دليل در ارديبهشت سال ۱۳۵۹، 
شوراى انقالب، به پيشنهاد دانشجويان مسلمان، دانشگاه ها را موقتاً تعطيل کرد تا به مديريت آن ها نظم و 
سازماندهی بدهد. در تاريخ انقالب، پاک سازى گروه هاى معاند که در مراکز دانشگاهى نفوذ کرده بودند 

و هم چنين ايجاد تحول در درس هاى آموزش عالى، با عنوان «انقالب فرهنگى» شناخته مى شود.۲

برکناری بنى صدر 
در  ۳۱ شهريور ۱۳۵۹، توطئه اى سنگين تر از اختالف هاى داخلى، يعنى جنگ تحميلى، با حمله ى 
عراق به ايران آغاز شد. اين کشمکش ها، بر روحيه ى رزمندگان اسالم در جبهه ها تأثيرى مخرب نهاده 
بود. بنى صدر که فرماندهى کل قوا را نيز بر عهده داشت، سبب بسيارى از ناهماهنگى ها در جنگ بود، 

که در درس آينده، با آن ها بيش تر آشنا خواهيد شد. 
وقتى اختالف ها به مرحله اى رسيد که امکانى براى اصالح باقى نماند، و اساس اسالم و انقالب 
در خطر قرار گرفت، امام در بيستم خرداد ۱۳۶۰، طى حکمى، بنى صدر را از فرماندهى کل قوا عزل 

کرد. 
به دليل کج روى و احساس مسئوليت نکردن بنى صدر در شرايط حساس و خطير کشور، مجلس 
شوراى اسالمى، مطابق قانون اساسى۳، با اکثريت آرا به عدم صالحيت بنى صدر براى ادامه ى مسئوليت 

۱ــ مهاجرى، انقالب اسالمى، راه آينده ى ملت ها، ص ۱۹۴. 
۲ــ ن. ک: انقالب اسالمى و زمينه ها و پيامدها، ص ۱۸۳.

۳ــ به موجب بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، رهبر پس از رأى مجلس به عدم کفايت سياسى رئيس جمهور 
و يا پس از حکم ديوان عالى کشور به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانونى، او را از سمت رياست جمهورى عزل مى کند.
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رياست جمهورى رأى داد.۱ اين رأى به تأييد امام نيز رسيد و با پشتيبانى قاطبه ى مردم ايران روبه رو 
شد. پس از اين رويداد تاريخى، مردم همان گونه که هنگام فرارشاه از ايران شادمان بودند، به خيابان ها 

ريختند و ابراز شادى کردند.۲

ترور شخصيت های طراز اول کشور 
ترور رهبران نهضت هاى ضداستعمارى و استقالل طلبانه، در تاريخ معاصر جهان سابقه اى طوالنى 
دارد و يکى از شناخته  شده ترين شيوه هاى خشونت  آميز براى مهار انقالب ها به شمار مى رود. اين شيوه 
زمانى به کار مى رود که راه هاى ديگر براى به سازش کشيدن رهبران انقالب اثربخش نباشند. در انقالب 

اسالمى ايران، «ترور شخصيت»، از همان روزهاى اول شکل گرفت. 
ترور فيزيکى در فاصله ى کوتاهى از عمر انقالب آغاز شد و دو مرحله داشت. 

مرحله ى اول آن از ابتداى سال ۱۳۵۸ آغاز شد: در سوم ارديبهشت ماه ۱۳۵۸، تيمسار قرنى، 
اولين رئيس ستاد مشترک ارتش جمهورى اسالمى ايران را به شهادت رساندند. در دوازدهم ارديبهشت 
ماه همان سال، رئيس شوراى انقالب، عالمه ى شهيد، آيت الله مرتضى مطهرى، که پس از امام، داراى 
باالترين موقعيت دينى، سياسى و فرهنگى کشور بود و از نظر علمى نيز موقعيت بسيار ممتازى در ميان 

علماى زمان خويش داشت و از نظريه پردازان بسيار ارزشمند انقالب 
اسالمى به شمار مى رفت، به شهادت رسيد. استاد مطهرى از معماران 
خدمات  منشأ  که  بود  اسالمى  انقالب  فرهنگى  و  فکرى  استوانه هاى  و 
ارزشمندى براى اسالم و ايران شد. در چهارم شهريور همين سال، حاج 
مهدى عراقى، يکى از چهره هاى شاخص انقالبى، و فرزندش به شهادت 
رسيدند. مدتى بعد، آيت الله قاضى طباطبايى در تبريز، و در آذرماه، دکتر 
محمد مفتح، استاد دانشگاه الهيات تهران و يکى از علماى برجسته ى 
چپ  گروهک  توسط  عمدتاً  ترورها  اين  رسيدند.  شهادت  به  انقالبى، 
التقاطى «فُرقان» انجام مى گرفت. با دستگيرى اعضاى اصلى فرقان در 

دى ماه ۱۳۵۸، اين مرحله از ترورها خاتمه يافت.۳

۱ــ مهاجری، انقالب اسالمى، راه آينده ى ملت ها، ص ۲۳۹.
۲ــ ن.ک: محمدى، انقالب اسالمى، زمينه ها و پيامدها، ص ۱۹۲ــ۱۸۹.

۳ــ مهاجری، انقالب اسالمى، راه آينده ى ملت ها، ص ۲۲۴. 

شهيد دکتر محمد مفتح
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برگی از تاريخ
ـ    ۱۳۵۸ش) استاد شهيد آيت الله مرتضى مطهرى (۱۲۹۸ ـ

مرتضى مطهرى در سال ۱۲۹۸ در فريمان خراسان 
چشم به جهان گشود. مقدمات علوم اسالمى را در شهر 
به  تحصيل  ادامه ى  براى   ۱۳۱۶ سال  در  گذراند.  مشهد 
استادانى  نزد  را  حوزوى  علوم  عالى  مراتب  و  رفت  قم 
عالمه  و  خمينى  امام  بروجردى،  العظمى  آيت الله  چون: 

محمد  حسين طباطبايى، طى کرد. 
استاد مطهرى با آغاز به تدريس در دانشگاه، نقشى 
عمده در نزديک کردن انديشه هاى حوزوى و دانشگاهى 
ايفا کرد. وى بيست و دو سال استاد دانشکده ى الهيات 

دانشگاه تهران بود. 
آيت الله مطهرى يکى از نظريه پردازان اصلى انقالب 

و  دستگير  روحانيون،  از  زيادى  گروه  همراه  به   ،۱۳۴۲ ۱۵  خرداد  در  وى  مى رفت.  به  شمار  اسالمى 
زندانى شد. 

در سال ۱۳۵۶، رژيم پهلوى او را ممنوع المنبر کرد. با پيروزى انقالب اسالمى، آيت الله مطهرى 
يکى از اعضاى اصلى شوراى انقالب شد. آثار استاد جزو منابع پرطرفدار در شناخت اسالم و مبانى 

آن در ايران و ساير کشورهاى اسالمى است. 
به  و  شد  ترور  «فرقان»  گروهک  به وسيله ى   ،۱۳۵۸ سال  ماه  ارديبهشت  در  مطهرى  آيت الله 

شهادت رسيد.

مجاهدين  سازمان  توسط  ترورها،  از  بسيارى  داشت.  وسيع تر  ابعادى  ترور،  دوم  مرحله ی 
خلق انجام گرفت و در فاصله اى کوتاه، عده اى قابل توجه از برجسته ترين مسئوالن و شخصيت هاى 
مملکتى به شهادت رسيدند. اين حرکت که به نوعى به کودتا شباهت داشت، پس از عزل بنى صدر از 
رياست جمهورى آغاز شد. واضح بود که دشمنان داخلى و خارجى انقالب اسالمى، در اثر از دست 
دادن تکيه گاه اصلى خود (بنى صدر)، اين شيوه ى خشونت  آميز را در پيش گرفته بودند.۱ اولين ترور، 
در ششم تيرماه ۱۳۶۰، يعنى شش روز پس از عزل بنى صدر، متوجه آيت الله سيد على خامنه اى شد و او 
را به شدت مجروح ساخت. روز بعد از اين حادثه يعنى در هفتم تيرماه بر اثر انفجار بمب در محل دفتر 
حزب جمهورى اسالمى، بيش از هفتاد نفر از نمايندگان مجلس، وزيران و دولتمردان انقالبى که نقشى 

۱ــ مهاجری، انقالب اسالمى، راه آينده ى ملت ها، ص ۲۱۹.
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برگی از تاريخ

برجسته در تدوين قانون اساسى و هدايت انقالب در مسير اصلى خويش ايفا کرده بودند، به شهادت 
رسيدند. دکتر بهشتى، رئيس ديوان  عالى کشور، در رأس اين گروه قرار داشت. 

اين اقدام به تنهايى مى توانست نظام اسالمى را به سقوط بکشاند. در تاريخ ترورهاى جهان   معاصر، 
چنين واقعه اى کم نظير است، اما قدرت رهبرى امام و نقش برجسته ى مردم، دو عامل اصلى حفظ نظام 
در گرداب اين حادثه ى سهمناک بودند. بى ترديد براى مردم ايران، تحمل چنين حادثه ى سهمگينى جز 
در سايه ى برخوردارى از فرهنگ اسالمى و تأسى به سرور شهيدان، امام حسين (ع) که روز عاشورا 
۷۲ تن از يارانش شربت شهادت نوشيدند، امکان پذير نبود. از آن پس، در پى هر ترور، ترورى ديگر 
انجام مى شد و ياران انقالب، يکى پس از ديگرى به شهادت مى رسيدند. با وجود اين، مردم و مسئوالن 
حکومت با صبر و استوارى و شجاعت، حضور خود را در صحنه ادامه دادند. به دنبال بمب گذارى 
آقايان رجايى و دکتر  شهريور ۱۳۶۰،  مجاهدين خلق در محل تشکيل هيئت دولت در هشتم  سازمان 

باهنر، رئيس جمهور و نخست وزير، به شهادت رسيدند. 

ـ ۱۳۶۰ ش) شهيد دکتر محمد جواد باهنر  (۱۳۱۲ ـ

محمدجواد باهنر، در سال ۱۳۱۲، در کرمان متولد شد. 
تحصيالت مقدماتى را نزد مرحوم مجاهدى و سلطانى و درس هاى 
خارج  فقه و اصول را در محضر آيت الله بروجردى و امام خمينى 
گذرانيد. مدت شش سال نيز فلسفه را در محضر آيت الله طباطبايى 
فراگرفت. سپس فوق  ليسانس علوم تربيتى و دکتراى الهيات را از 
دانشگاه تهران گرفت. در اواخر سال ۴۲ دستگير و مدت چهار 
ماه در زندان به سر برد. در سال ۱۳۴۳ به دفتر تأليف کتب درسى 
وزارت آموزش و پرورش راه يافت و به تأليف کتب درسى دينى 

پرداخت، اما پس از مدتى برکنار شد. پس از پيروزى انقالب، از جمله ى بنيان گذاران حزب جمهورى 
اسالمى بود. مدتى وزير آموزش و پرورش و سپس نخست وزير شد و سرانجام درهشتم شهريور ۱۳۶۰ 

در بمب گذارى ساختمان نخست وزيرى به شهادت رسيد.

پس از اين حادثه، سران ضد انقالب در خارج از کشور اظهار اميدوارى کردند که به زودى 
بتوانند به ايران برگردند و حکومت دل خواه خود را برسر کار آورند. بنى صدر طى پيامى از ارتشيان 
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شهيد آيت الله دستغيب

اين  اما  بپيوندند.  کشور  از  خارج  فرارى  افسران  به  تا  خواست 
قتل هاى ناجوانمردانه، مردم را در عزم خويش استوارتر مى ساخت. 
ترورهاى پى درپى منافقين، تنها شخصيت هاى بلندپايه ى کشور را 
دربرنمى گرفت، آن ها فقط در عرض يک ماه، ۳۷۰ نفر زن، مرد و 
حتى کودک را آماج حمالت خود قرار دادند. براى ايجاد رعب و 
وحشت، بسيارى از ترورها مقابل چشمان ساير اعضاى خانواده 
و  دينى  کانون هاى  و  مساجد  در  حتى  تروريست ها  مى شد.  انجام 
مصالهاى نماز جمعه، به انفجار بمب و ترور ائمه ى جمعه و جماعات 
اقدام مى کردند. شهداى محراب، آيت الله سيدعبدالحسين دستغيب 

و  کرمانشاه  در  اصفهانى  اشرفى  آيت الله  يزد،  در  صدوقى  آيت الله  تبريز،  در  مدنى  آيت الله  شيراز،  در 
حجت االسالم هاشمى نژاد، دانشمند و روحانى مؤثر مشهد، از اين جمله بودند. ترور اين دانشمندان و 
حتى عالمانى از روحانيان اهل سنت، نشانگر اين بود که دشمنان انقالب بيش از هر چيز، از انديشه ى 

متفکران اسالمى بيمناک اند.

بيش تر بدانيد
درباره ى برداشت دوگانه ى زمام داران کاخ سفيد از تروريسم 

خانم فلورالوئيز، نويسنده ى آمريکايى، درباره ى مفهوم تروريسم از نظر زمام داران کاخ سفيد 
برابر  تروريسم اين است که اگر کسى در  ۱۹۸۶ م. چنين مى نويسد: «برداشت ما از مفهوم  در سال 
ادعاهاى ما قد بلند کند، تروريست بالفطره است و چنين آدمى وقتى مورد حمله ى ما قرار گيرد، بايد به 
حقانيت اين حمله، بسان يک کيفر آسمانى اذعان کند. حمله ى ما به چنين فردى، شامل قوانين مربوط 
به جنگ نمى شود. زيرا اين کار ما جنگ نيست، بلکه نوعى «جهاد مقدس صليبى» است. بنابراين به 

عقيده ى  [زمام داران  ] آمريکا، تروريست کسى است که در مقابل حمله ى ما از خود دفاع کند.»۱

در يک جمع بندى کلى، دشمنان انقالب با حمايت آمريکا براى به سقوط کشاندن انقالب اسالمى، 
به اقدام هاى زير دست زدند: 

۱ــ تقويت و تشويق گروهک هاى ضد انقالب که جو سياسى ــ اجتماعى کشور را کامالً آشفته  و 
بحرانى ساخته بودند. 

۲ــ به وجود آوردن آشوب هاى استانى در قالب حرکت هاى قومى؛ سران آشوب ها با گروهک ها 
۱ــ روزنامه ى نيويورک تايمز، ۳۲ فوريه ى ۱۹۸۶. 
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به يکديگر مرتبط بودند و آشوب سراسرى را هم چون زنجيره اى به هم وصل مى کردند. 
۳ــ ايجاد اختالف در ارکان اصلى نظام.

۴ــ ترور شخصيت هاى برجسته ى انقالب؛ گستره ى اين توطئه بسيار وسيع بود و مردم پيوسته 
نظاره گر شهادت افراد صاحب نام انقالب بودند. 

۵ ــ جوسازى و ايجاد جنگ روانى، و ايجاد رعب و وحشت بين مردم همراه با تبليغ هاى وسيع 
از شبکه هاى سراسرى خبرى و مطبوعاتى. 

۶ ــ حمله ى نظامى آمريکا به ايران؛ زمام داران آمريکا پس از تسخير سفارت اين کشور در تهران، 
براى رهايى از اين بحران و نمايش اقتدار خود، تصميم گرفتند به بهانه ى نجات گروگان ها به عمليات 
تالفى جويانه اى دست بزنند. اين عمليات که با ۹۰ کماندو از ميان نيروهاى مختلف آمريکايى، با هشت 
چرخ بال نيروى دريايى و شش هواپيما انجام شد، از ماه ها پيش طراحى شده بود و پس از آزمايش هاى 

طوالنى به اجرا درآمد. 

بيش تر بدانيد
برژينسکى که از طراحان اصلى تجاوز به طبس بود، در کتاب خود مى نويسد: «از همان آغاز 
پيروزى انقالب اسالمى، به عمليات نظامى عليه ايران مى انديشيدم … در جريان روزهاى قبل از آغاز 
عمليات، ما سعى کرديم با اقداماتى درجهت آغاز مذاکرات تازه با ايرانى ها، آن ها را اغفال کنيم … طبق 

پيشنهاد من، عمليات با تدارک عمليات تالفى جويانه اى هم همراه بود…»۱

طبق محاسبات نظامى آمريکا، عمليات با دقت فراوان محاسبه شده بود. حتى براساس پيش بينى هاى 
علمى اداره ى هواشناسى آمريکا، در شب عمليات، هواى کوير ايران مهتابى بود.۲ مهاجمان وارد حريم 
هوايى ايران شدند و در کوير «طبس» درتاريکى شب فرود آمدند و طبق برنامه ى از پيش تعيين شده، 
از  يکى  کردند.  سوخت گيرى  به  اقدام  عمليات  بعدى  مرحله ى  اجراى  براى  هواپيماها  و  چرخ بال ها 
چرخ بال ها دچار نقص فنى شد. فرمانده عمليات تصميم گرفت وضعيت را به کاخ سفيد گزارش دهد. 
اما براى هرگونه تصميم ديگر، زمان کافى نداشت، زيرا توفان شن آغاز شده و آن ها را دچار حيرت کرده 
بود. در اثر برخورد يک هواپيما با يک چرخ بال، هردو منهدم شدند و هشت تن از متجاوزان در آتش 
سوختند و سايرين فورًا منطقه را ترک کردند. تنها لطف الهى و امداد غيبى بود که توانست ايران را از 

۱ــ توطئه در ايران، ص ۱۹۶. 
۲ــ روزها و رويدادها، ج ۱، ص ۲۵۱. 
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تهاجم و توطئه اى حتمى نجات دهد.۱
تصميم به اجراى  دشمنان انقالب  ايران،  نظامی به  ناکامی در حمله  کودتا؛ پس از  ٧ــ طراحی 
کودتا گرفتند تا از طريق اشغال و يا بمباران مراکز مهم کشور، از جمله قم، تهران و اقامتگاه امام، تکليف 
انقالب را يکسره کنند. عامالن اين کودتا که به «کودتاى ُنوژه» معروف است، بنا بود در بيستم تيرماه 
۱۳۵۹ از پايگاه هوايى شهيد نوژه ى همدان، عمليات خود را آغاز کنند و با ساقط کردن نظام، حکومتى 
سازمان  با  را  خود  برنامه هاى  کودتاچيان  سازند.  برقرار  ايران  در  را  دمکرات  سوسيال ــ  اصطالح  به 
«سيا» نيز هماهنگ ساخته بودند و به آنان در مورد حفظ بنى صدر نيز توصيه شده بود. ولى اين کودتا 
نيز با نفوذ نيروهاى مؤمن و وطن خواه انقالب در درون کودتاچيان، هوشيارى نظام نوپاى انقالبى و از 

همه باالتر لطف الهى، شکست خورد و کودتاچيان دستگير شدند و به سزاى خود رسيدند.
و  آمريکا  دسيسه های  از  يکی  صلح آميز؛  هسته ای  فناوری  به  ايران  دست يابی  با  مخالفت  ٨ ــ 
برخی کشورهای استعماری بر ضد انقالب اسالمی، تالش برای جلوگيری از دست يافتن ايران به دانش 
هسته ای صلح آميز در سال های پس از پيروزی انقالب اسالمی بوده است.۲ اين کشورها می خواهند 
دانِش ارزشمند هسته ای در انحصار کامل خودشان باشد و ديگر کشورها به آن دسترسی نداشته باشند. 
و  (ان.پی.تی)  هسته ای  سالح های  گسترش  منع  معاهده ی  در  ايران  عضويت  وجود  با  دليل،  به همين 

۱ــ براى اطالع بيش تر ن.ک: جردن، بحران، ص ۲۰۷؛ استمپل، درون انقالب اسالمى، ص ۳۴۶. 
۲ــ انصراف کشورهای آلمان و ژاپن از اجرای قرارداد ساخت نيروگاه اتمی بوشهر در همين جهت بوده است. 
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نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی بر فعاليت های هسته ای ايران، آمريکا و هم پيمانانش برای توقف 
و تعطيلی برنامه های هسته ای صلح آميز ايران کوشش کرده اند. اين در حالی است که آمريکا چند هزار 
بمب اتمی در اختيار دارد و در اواخر جنگ جهانی دوم با بمباران اتمی هيروشيما و ناکازاکی، هزاران 

انسان بی گناه را به کام مرگ کشاند.

۱ــ در دوره ی رياست جمهورى بنى صدر، بين جريان اصولگرا (انقالبى و حزب الله) و جريان 
ليبرال و چپ، چه اختالف هايى بروز کرد؟ 

 ١٣٦٠ سال  در  را  خلق  مجاهدين  سازمان  تروريستی  اقدامات  مهم ترين  از  مورد  سه  ٢ــ 
بنويسيد.

۳ــ انقالب فرهنگى در چه شرايطى و با چه هدفى انجام شد؟ 
۴ ــ بنى صدر چرا و چگونه از رياست جمهورى عزل شد؟ 

صلح آميز  هسته ای  برنامه ی  با  استعماری  کشورهای  برخی  و  آمريکا  دولت  مخالفت  علت  ۵    ــ 
ايران چيست؟

وگانــ در مورد آزادى گروگان هاى آمريکايى مطلبى تهيه کنيد.  گ آزادى مورد در

انديشه و جست  و جو

ت ريا دورهی در ۱

پرسش های نمونه
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درس بيست و چهارم

جنگ تحميلی عراق عليه ايران

سی و يکم شهريور ۱۳۵۹، درحالی که مردم ايران به زندگی عادی خود مشغول بودند، يکباره 
هواپيماهای نظامی عراق در آسمان چند شهر ايران از جمله تهران ظاهر شدند و به بمباران مناطقی از 
آن ها پرداختند. بدين ترتيب جنگ عراق عليه ايران به طور رسمی شروع شد. طولی نکشيد که نيروهای 
زمينی عراق نيز مرزهای غربی و جنوبی ايران را مورد حمله ی همه جانبه قرار دادند. اين درحالی بود که 
مردم و مسئوالن ايران، به دليل اشتغاالت داخلی پس از انقالب، برای مواجهه با لشکرکشی عراق، از 
آمادگی کافی برخوردار نبودند. با اين حال، امام خمينی با صدور اعالميه ای شجاعانه، تکليف همگان 
بدانيم، چرا عراق دست به تجاوز عليه  ساختند. اکنون می خواهيم  دشمنان روشن  را در برابر تجاوز 

ايران زده، و جنگ چه روندی را طی کرد و سرانجام چگونه پايان يافت. 
دوران  در  بازمی گردد.  انقالب  از  قبل  سال ها  به  ايران،  با  عراق  دولت مردان  دشمنی  سابقه ی 
صفويان، دولت عثمانی به قصد کشورگشايی، ايران را آماج حمله های خود قرار داد. صفويان برای 

حفظ تماميت ارضی ايران تا حد زيادی کوشيدند و مانع تجاوز دولت عثمانی به خاک ايران شدند. 
سه  ترکيب  از  ۱۲۹۸ش،  سال  در  و  شد  تجزيه  عثمانی  امپراتوری  اول،  جهانی  جنگ  از  پس 
استان بغداد، موصل و بصره، کشوری به نام «عراق» تأسيس شد که زير سلطه ی مستقيم انگلستان قرار 
گرفت. سردمداران عراق نيز مثل پيشينيان خود، همواره نسبت به بخش های غربی ايران ادعاهای واهی 
داشتند. تا آن جا که در سال ۱۳۳۸ش عبدالکريم قاسم، رئيس جمهور عراق، ادعا کرد خرمشهر قسمتی 
از خاک عراق است. حتی پس از آن، ارتش عراق در قسمت های مرزی، به تجاوز به خاک ايران دست 
زد. در پی آن، موضوع در سازمان ملل مطرح شد و در نهايت با وساطت رئيس جمهور وقت الجزاير، 

«عهدنامه ی الجزاير۱» در سال ۱۳۵۳ش بين ايران و عراق به امضا رسيد. 

۱ــ براساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير، مرزهای زمينی مطابق قرارداد ۱۹۱۳ قسطنطنيه (استانبول) تأييد و مرز آبی در اروند رود براساس 
خط القعر يا تالِوگ مشخص شد.



٢١١

بيش تر بدانيد
خليج فارس نامی به درازای تاريخ ايران 

نام خليج فارس يکی از کهن ترين نام های جغرافيايی گيتی است که چندين هزار سال پيش توسط 
اقوام آريايی ساکن ايران به پهنه ی آبی نيلگون جنوب فالت ايران داده شد. خليج فارس در طول تاريخ 

همواره در حوزه ی جغرافيای سياسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی ايران قرار داشته است. 
عالوه بر مورخان و جغرافی دانان يونانی و رومی، نويسندگان عرب کتاب های تاريخی و جغرافيايی 
نيز همواره عنوان خليج فارس را به کار برده اند. تا اواسط قرن بيستم هيچ گونه بحث و جدلی درباره ی نام 
خليج فارس وجود نداشت و در تمام منابع اروپابی، آسيايی و آمريکايی، دانشنامه ها و نقشه  های جغرافيايی 
عنوان خليج فارس درج شده است. نخستين بار نمايندگان سياسی دولت انگلستان در شيخ  نشين های 
تحت قيمومت خود در خليج فارس از عنوان جعلی خليج  ع ــ ر ــ ب ــ ی استفاده کردند. آن ها با 

فريب کاری و براساس مطامع استعماری خود اين نام جعلی را به اعراب آموختند.
يکی از اهداف صدام حسين از تحميل جنگ بر ايران، محدود کردن نفوذ سياسی و اقتصادی 

ايران و توسعه روابط بين الملل با کشورهای اين منطقه بود.۱ 

با وقوع انقالب اسالمی در ايران و تضعيف ارتش و نيروهای مسلح و بروز بحران های داخلی، 
رژيم عراق تصور کرد که زمينه ی خوبی برای تجاوز به ميهن ما فراهم شده است و به دليل وقوع انقالب، 
کشور آمادگی رويارويی با جنگ خارجی را ندارد. همانند تمام انقالب های جهان، شرايط ويژه ی پس از 
انقالب، حکومت اسالمی را با مسائل و مشکالت زيادی مواجه ساخته بود. به همين دليل دولت مردان 
عراقی گمان می کردند با حمله ی همه جانبه به ايران می توانند، در کمترين زمان ممکن، به اهداف از پيش 
تعيين شده ی خود برسند. آن ها در حمله عليه ايران، از حمايت مادی و معنوی برخی کشورهای عربی 
و نيز قدرت های بزرگ نظير آمريکا، فرانسه، انگليس و شوروی سابق برخوردار بودند. در تمام طول 
سال های جنگ نيز ميزان حمايت هايی که از عراق می شد، رو به افزايش گذاشت؛ چنان که صدام حسين 
از پيشرفته ترين سالح های جنگی روز دنيا، حتی سالح های ممنوعه ی شيميايی نيز برخوردار شد و همه ی 

آن ها را عليه ملت ايران به کار برد. 

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
چرا قدرت های بزرگ و برخی از کشورهای منطقه، در جنگ عراق عليه ايران، 

به شدت از رژيم متجاوز عراق حمايت می کردند؟

۱ــ ن. ک: غفاريان، خليج فارس، ص ٩٥ به بعد.
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بنابراين رژيم متجاوز عراق با پشتگرمی و حمايت کشورهای ديگر، به تهاجمی همه جانبه عليه ايران 
دست زد. از آن جا که ايران هنوز آمادگی کافی برای مواجهه با جنگی بزرگ را نداشت، نيروهای زمينی 
عراق موفق شدند به سرعت از مرزها بگذرند و با کشتار مردم بی گناه و اسارت آن ها، بخش هايی از مناطق 
غربی و جنوبی کشور را اشغال کنند. ارتش عراق قسمت هايی از استان های کرمانشاه، ايالم، کردستان 
و خوزستان را به تصرف خود درآورد؛ خرمشهر به اشغال آن ها درآمد و شهر آبادان نيز محاصره شد. 
صدام حسين به علت نداشتن درک صحيح از ميهن دوستی ايرانيان و عالقه ی مردم به انقالب و کشور، 

اعالم کرده بود که طی شش  روز جمهوری اسالمی را نابود خواهد کرد! 

ايرانيان بسيج می شوند 
در چنين اوضاعی، امام خمينی با اعتماد به   نفسی که از ايمان و شجاعت او ناشی بود، از مردم 
خواست تا در برابر دشمن متجاوز ايستادگی کنند و فرمان داد مردم به خصوص جوانان، آماده ی رويارويی 

با دشمن شوند. به فاصله ای کوتاه و به 
شکلی خودجوش، پير و جوان به مراکز 
سپاه پاسداران روی آوردند و داوطلبانه 
به جبهه های جنگ اعزام شدند. مساجد 
و  لوازم  جمع آوری  مهم  مراکز  به  نيز 
زنان  شدند.  تبديل  مردمی  کمک های 
شيردل ايرانی نيز از هيچ کوششی برای 
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برگی از تاريخ

کمک به دفاع ملی دريغ نـورزيدند. پس از چند هـفته، دشمن متجاوز دريافت که خيال تصرف ايران، 
پيروزی های  است.  بوده  ناپخته  و  خـام 
به  جنگ،  جبهه های  در  ايران  پی درپی 
انجاميد.  کشور  در  ملی  وحدت  تقويت 
از  آبادان  ايران،  مردان  غيور  همت  با 
محاصره خارج و خرمشهر آزاد شد. ديری 
نگذشت که دشمن متجاوز در بقيه ی نقاط 
مرزی نيز تن به شکست های بزرگی داد.۱ 
با شکست های پی درپی عراق در صحنه های 
جنگ، برخی دولت های عربی و غربی، به 
به  خود  پنهان  و  آشکار  کمک های  ميزان 

عراق، افزودند.

شهيد دکتر مصطفی چمران
ـ ۱۳۶۰ ش ) (۱۳۱۱ ـ

شهيد چمران در سال ۱۳۱۱ در تهران 
و  متوسطه  دوران  طی  از  پس  و  آمد  دنيا  به 
تحصيالت دانشگاهی در رشته ی الکترومکانيک 
دانشکده ی فنی دانشگاه تهران، در سال ۱۳۳۷ 
از  و  اعزام  آمريکا  به  تحصيل  ادامه ی  برای 
دانشگاه برکلی موفق به دريافت دکترا در رشته ی 
چمران  شد.  پالسما  فيزيک  و  الکترومکانيک 
که در دوران تحصيل در آمريکا، وارد مبارزات 
سياسی عليه حکومت پهلوی شده بود، پس از قيام 
۱۵ خرداد ۴۲ به مصر رفت و دوره ی جنگ   های 
چريکی را آموزش ديد. سپس در لبنان، درکنار 

۱ــ در دفاع مقدس هموطنان ما از اقليت های دينی نيز مشارکت داشتند و شهيدانی تقديم اين مرز و بوم کردند.

ورودی شهر خرمشهر در زمان جنگ تحميلی
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امام    موسی صدر،  به تقويت شيعيان جنوب لبنان در مقابل رژيم اشغال گر قدس پرداخت. 
وی در سال ۱۳۵۷ به ايران بازگشت و اولين گروه از پاسداران انقالب را آموزش داد. پس 
از آن نيز مدتی پست وزارت دفاع را برعهده گرفت. با آغاز جنگ تحميلی، ستاد جنگ های نامنظم را 
تشکيل داد و فعاالنه در جبهه های جنگ شرکت کرد. سرانجام در سی و يکم خرداد ۱۳۶۰ در منطقه ی 

دهالويه به شهادت رسيد.

صدام و حاميانش در جست وجوی چاره 
درحالی که نيروهای ايرانی، پی درپی عراقی ها را عقب می راندند، صدام حسين ندای صلح خواهی 
و مظلوم نمايی سر داد. او اعالم کرد که آماده ی صلح با ايران است. سازمان ملل متحد نيز که بايد از همان 
آغاز حمله ی صدام، اقدام او را محکوم می کرد، اما تحت نفوذ قدرت های بزرگ شرق و غرب، از اين 
کار طفره می رفت، اکنون با او هم صدا شده بود و طرفين را به آتش بس ــ و نه عقب نشينی عراقی ها به 
مرزها ــ دعوت می کرد. دولت مردان ايران نمی توانستند چنين پيشنهادی را بپذيرند، زيرا هنوز بخش های 
زيادی از خاک ايران در تصرف متجاوزان عراقی بود و قبول آتش بس موجب تثبيت حضور آنان در 
خاک ايران می شد. به عالوه، آنان می دانستند که صدام درصدد است طی آتش بس، فرصتی به دست 
آورد تا به تجديد قوا و بازسازی نيروهای خود بپردازد. از طرف ديگر، صدام طی حمله به ايران، هزاران 
نفر از ايرانيان را قتل عام و خانواده های زيادی را داغ دار کرده بود. پس بايد به عنوان آغازگر جنگ، 
که  آمريکا  نظير  غربی  سلطه جويان  تحريک  با  بود،  ممکن  اين صورت  غير  در  می شد.  تنبيه  و  محکوم 
به خاطر انقالب، منافع نامشروع خويش را در ايران از دست داده بودند، از مرز ديگری ايران را مورد 
تجاوز قرار دهند. در آن صورت ممکن بود، مانند سال های جنگ های اول و دوم جهانی که به بهانه ی 
هجوم نيروهای انگليسی از جنوب، روس ها هم از شمال حمله می کردند، شوروی ها هم به بهانه ی حفظ 
امنيت مرزهای جنوبی خود، شمال ايران را تصرف کنند. براساس بعضی گزارش ها، پس از حمله ی 
عراق به ايران، يکی از اعضای کميته ی  مرکزی حزب کمونيست شوروی پيشنهاد کرده بود که شوروی 

نيز آذربايجان و کردستان ايران را تصرف کند.

حمله ی موشکی عراق به شهرهای ايران
هنگامی که صدام با مقاومت مردم ايران مواجه شد و پيروزی های ايران در جبهه های جنگ، 
روز به روز او را نگران تر ساخت، به جنايت های تازه ای دست زد. او شهرهای بی دفاع را مورد هجوم 
قرار داد. حمله ی موشکی به شهرها با هدف شکستن روحيه ی مقاومت مردم ايران آغاز شد. برخورد 
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نخستين موشک عراق به تهران در ۹ اسفند ۱۳۶۶ به منزله ی آغاز مرحله ی جديدی از حمالت عراق 
به مردم بی دفاع و اماکن غيرنظامی ايران بود. شهر دزفول بيش از ۲۰۰ بار مورد اصابت موشک های 
غول پيکر قرار گرفت. عالوه بر اين، دزفول بيش از ۵۰۰۰ بار توسط هواپيما، راکت و توپخانه ی 
دشمن بمباران شد. با وجود اين، مردم مقاوم دزفول دليرانه در برابر تجاوز دشمن ايستادگی کردند. 
مردم استان خوزستان و استان های مرزی ايالم، کرمانشاه، کردستان، آذربايجان های غربی و شرقی 
و ساير استان ها، در طول هشت سال دفاع مقدس، با رشادت و ايثار از خاک ميهن اسالمی حفاظت 

کردند.
عالوه بر اين، عراق در جنگ روانی، با طرح شايعه ی استفاده از سالح های شيميايی در شهرهای 
بزرگ ايران، می کوشيد تا هسته ی مرکزی دفاعی و قدرت جمهوری اسالمی ايران را که حمايت های 

مردمی بود، کاهش دهد.
در طول مدت جنگ شهرها، عراق موشک های دوربرد بسياری به شهرهای ايران پرتاب کرد.۱ 
به عالوه، استفاده از گازهای شيميايی در جبهه های جنگ را در پيش گرفت. در چنين شرايطی، آمريکا 
به کمک نيروهای صدام آمد. اعزام ناوگان جنگی به خليج فارس و هدف قرار دادن هواپيمای  رسماً 

مسافربری ايران در تيرماه ۱۳۶۷، از جمله اقدامات ناجوانمردانه ی آمريکايی ها بود. 

۱ــ کشورهای غربی و شوروی در تهيه ی انواع موشک های پيشرفته، به رژيم عراق کمک کردند. مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ، 
سيری در جنگ ايران و عراق، (ج ۵)، ص ۳۷.

دزفول در پی يکی از حمالت موشکی 
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برگی از تاريخ
شهيد علی صياد شيرازی (۱۳۲۳ ــ ۱۳۷۸ ش  )

۱۳۲۳در  سال  در  شيرازی  صياد  علی  سپهبد  امير 
پدرش  آمد.  دنيا  به  مذهبی  خانواده ای  در  مشهد  گنبد  کبود 
فردی نظامی بود، به همين دليل از شهری به شهری منتقل 
در  و  گذراند  تهران  در  را  متوسطه  ششم  سال  علی  می شد. 
کنکور  در   ۱۳۴۳ سال  در  شد.  ديپلم  اخذ  به  موفق   ۱۳۴۲
دانشکده ی افسری شرکت کرد و پذيرفته شد. او همواره به 
عنوان فردی مذهبی شناخته می شد. با اوج گيری مبارزات ملت 
دليل،  همين  به  و  پرداخت  انقالب  از  دفاع  به  علناً  مسلمان، 
دستگير و زندانی شد. با پيروزی انقالب، او نيز مانند ساير 
زندانيان آزاد شد. در جريان حوادث کردستان، به غرب کشور 

اعزام شد و همراه با ساير فرماندهان سپاه و ارتش، سنندج را از محاصره ی ضدانقالب آزاد کرد. 
فرماندهی  خمينی به  امام  رشادت ها و لياقت های خود، توسط  ۱۳۶۰، به خاطر  سال  علی در 
نيروی زمينی منصوب شد. او ضمن هماهنگی با فرماندهان سپاه، در عمليات  بسياری شرکت کرد و 

پيروزی های بزرگی را برای ايران اسالمی به ارمغان آورد. 
در سال ۱۳۷۸ به درجه ی سرلشکری رسيد و به فاصله ی کوتاهی، توسط يکی از اعضای سازمان 
مجاهدين خلق (منافقين) که در جريان جنگ تحميلی، ستاد خود را در خاک عراق و تحت حمايت 

صدام  حسين ايجاد کرده بودند، ترور شد و در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۷۸ به شهادت رسيد.

قطع نامه ی ۵۹۸
اقدام های  با  اسالمی  جمهوری  نوپای  خارجه ی  وزارت  بين المللی،  و  سياسی  عرصه ی  در 
روشنگرانه ی خود، به تدريج متجاوز بودن عراق را به دنيا قبوالند. در تيرماه ۱۳۶۷ در قطع نامه ی ۵۹۸ 
توجه  مورد  ايران  خواسته ی  دو  جنگ،  شروع  از  سال   ۷ از  پس  بار  نخستين  برای  متحد  ملل  سازمان 
قرار گرفت: عقب نشينی به مرزهای بين المللی پس از آتش بس و تعيين متجاوز. در نتيجه، ايران 

قطع نامه را پذيرفت. 
مذاکرات ايران و عراق بين وزرای خارجه ی دو کشور شروع شد و قريب دو سال به درازا کشيد. 
سرانجام در پی ايستادگی هيئت مذاکره کننده ی ايرانی در حفظ حقوق ايران در اروند رود، و پافشاری 
بر اجرای قرارداد مرزی سال ۱۹۷۵، مذاکرات با پيروزی ايران به پايان رسيد. رئيس جمهور عراق 
طی نامه ای خطاب به رئيس جمهور وقت ايران حجت االسالم والمسلمين آقای هاشمی رفسنجانی، به 
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اعتبار قرارداد سال ۱۹۷۵ (الجزاير) صحه گذاشت و خط تالوگ در اروند رود، به عنوان مرز آبی دو 
کشور تثبيت شد؛ درحالی که هدف اصلی عراق در حمله به ايران، به هم زدن اين قرارداد و تصرف کل 
کشوری  با  جنگ  به دنبال  که  بود  ايران  اخير  ساله ی   ۲۰۰ تاريخ  در  بار  اولين  اين  و  بود.۱  اروند  رود 

خارجی، حتی يک وجب از خاک ايران جدا نشد.۲ 

ارتحال امام خمينی و رهبری آيت الله خامنه ای
روح بلند بنيان گذار جمهوری اسالمی ايران، حضرت امام خمينی، در شب چهاردهم خردادماه 
سال ۱۳۶۸ به ملکوت اعال پيوست. امام خمينی که در دوران حيات خود بزرگ ترين انقالب تاريخ معاصر 
را رهبری کرد و پرچم هويت، عزت و بيداری اسالمی را در جهان اسالم برافراشت، با رحلت خود 
انقالبی ديگر برپا کرد؛ ميليون ها دل بی قرار بر پيکر پاک او گرد آمدند۳ و صدها ميليون نفر در سراسر 

جهان در غم او عزادار شدند.
خبرگان  مجلس  ايران،  اسالمی  جمهوری  بنيان گذار  ارتحال  مصيبت  اعالم  از  پس  بالفاصله 
رهبری۴ اجالسی فوق العاده تشکيل داد و حضرت آيت الله خامنه ای را به رهبری نظام جمهوری اسالمی 

ايران برگزيد.
۱ــ جهت آگاهی بيش تر ن. ک: واليتی، تاريخ سياسی جنگ تحميلی عراق عليه ايران.

۲ــ در ابتدای حکومت قاجار، وسعت ايران قريب دو ميليون و ششصد هزار کيلومتر مربع بود که تا زمان انقالب اسالمی قريب يک 
ميليون کيلومتر مربع از آن جدا شده بود. بخش مهمی از آن به دليل جنگ های زمان قاجار و بخش های ديگری نظير بحرين، آرارات و اروند  رود، 
زمان حکومت سلسله ی پهلوی، به دليل وابستگی آن ها به استعمار، به دستور دولت انگليس از ايران جدا شد و به حکومت های وابسته به بريتانيا 
واگذار شدند. کسانی که از طوالنی شدن جنگ به دليل خودداری ايران از قبول صلح تحميلی انتقاد می کنند، از اين نکته غفلت دارند که تمام 
قطع نامه های قبلی سازمان ملل به دليل نفوذ حاميان صدام در شورای امنيت سازمان ملل که تحريک کنندگان او برای حمله به ايران به قصد نهايی 
ساقط کردن حکومت انقالبی و يا تجزيه ی ايران بودند، ناقص و عليه منافع ايران بود، زيرا در هيچ کدام عقب نشينی نيروهای اشغالگر پيش بينی نشده 
بود و بعد از بازپس گيری خرمشهر از نيروهای عراقی، هنوز هزاران کيلومتر از خاک وطن عزيز ما در اشغال عراقی ها بود. اگر ايران فقط آتش بس 
را می پذيرفت و جنگ متوقف می شد، اغلب نيروهای مدافع مرزهای ايران زمين، از داوطلبان غيرنظامی بودند که در آن صورت به خانه های خود 
برمی گشتند. درحالی که نيروهای جنگی عراق همگی نظاميان رسمی بودند که عراق با پول کشورهای عربی و اسلحه ی کشورهای غربی و شرقی 
۱۲ لشکر خود را در طول جنگ به ۴۰ لشکر رسانيده بود و اگر جبهه ها سرد می شد، اهرمی در دست مذاکره کنندگان ما نبود تا نيروهای عراقی 
را که با خيال راحت در خاک ايران مستقر شده بودند، وادار به عقب نشينی کند و حتی ممکن بود حمالت را ادامه دهند و بخش های بيش تری را 
تصرف کنند. تجربه ی تاريخی ما در جنگ های ايران و روس نشان می دهد، بسيج کردن مجدد مردمی که يک بار به جبهه آمدند و با وعده های حل 

و فصل سياسی مسائل مورد اختالف، به خانه های خود برگشته بودند، کار مشکلی است.
۳ــ در مراسم ارتحال حضرت امام خمينی (ره) بالغ بر ده ميليون نفر شرکت کردند. کوثر، ص ۵۳. 

۴ــ نمايندگان مجلس خبرگان رهبری هر هشت سال يک بار توسط مردم انتخاب می شوند.
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شايستگی علمی۱ و مراتب تقوای آيت الله خامنه ای، سابقه ی طوالنی متابعت و همراهی ايشان 
رياست  دوره  دو  تصدی  جريان  در  که  ايشان  مديريتی  توانمندی های  و  نهضت  آغاز  از  امام خمينی  با 
هيچ کس  نام  شد  موجب  بود،  رسيده  اثبات  به  انقالب،  از  پس  طوفانی  و  سخت  دورانی  در  جمهوری 
ديگری در ُمباحثات مجلس خبرگان رهبری مطرح نشود. از اين رو، جامعيت و کفايت ايشان مورد تأييد 

خبرگان ملت ايران قرار گرفت.
اين انتخاب سريع و قاطع با توجه به شناخت عمومی مردم ايران از کفايت و شايستگی ايشان، 
هم چنين باعث شد که نگرانی مردم ايران و ساير عالقه مندان به انقالب اسالمی در سراسر جهان از فقدان 
امام خمينی، برطرف شود و نسبت به استمرار قدرتمندانه ی نظام جمهوری اسالمی، آرامش و اعتماد 

عمومی حاصل گردد.
حضرت آيت الله خامنه ای در اولين پيام ها و بيانات خود اعالم نمودند که هدف و راه امام خمينی 
را به دقت دنبال خواهيم کرد.۲  به اين ترتيب، مردم ايران که به رهبری امام، انقالب اسالمی را شکل 
داده و با همه ی وجود از آن حراست کرده بودند، پس از رحلت امام با بيعت با آيت الله خامنه ای، بر 

استمرار و ادامه ی آن عمالً تأکيد کردند.

ـ سياسی حوزه های علميه ی جهان تشيع است و نقش اساسی در حمايت از  ـ دينیـ  ۱ــ جامعه ی مدرسين که معتبرترين مجموعه ی علمیـ 
انقالب اسالمی به رهبری امام خمينی داشته است، پس از رحلت آيت الله اراکی، آيت الله خامنه ای را به عنوان يکی از مراجع تقليد معرفی کرد.

۲ــ برای اطالع بيش تر در اين باره ن.ک: حديث واليت، مجموعه رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی، ج ۲، ص   ۲۱.
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انديشه و جست  و جو

پرسش های نمونه
۱ــ چرا در ابتدای جنگ، ارتش صدام به پيشرفت های سريع در خاک ايران موفق شد؟ 

۲ــ نتيجه ی پيروزی های پی درپی ايران در جبهه های جنگ چه بود؟ 
۳ــ صدام حسين چه موقع ندای صلح خواهی سرداد؟ 

۴ــ چرا در ابتدا ايران آتش بس را نمی پذيرفت؟

۱ــ در مورد قرارداد الجزاير مطلبی تهيه کنيد. 
۲ــ خاطراتی از رشادت های رزمندگان در جبهه های جنگ گردآوری و در کالس بيان کنيد.
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درس بيست و پنجم

آرمان ها و دستاوردهای انقالب اسالمی
در اين درس به طور خالصه با آرمان ها، هدف ها، آثار و گوشه اى از نتيجه هاى 

انقالب اسالمى در ابعاد سياسى، فرهنگى و اقتصادى، آشنا مى شويد.

آرمان ها و هدف های انقالب اسالمی
هر انقالبی آرمان ها و اهدافی دارد که کليه ی فعاليت ها، مبارزه ها و ايثارگری های دوران قيام، 
به خاطر تحقق آن ها شکل می گيرد و اين تالش ها با هدف حفظ آن آرمان ها و ارزش ها، پس از پيروزی نيز 
ادامه می يابد. همان گونه که در درس های قبل خوانديد، هدف های اصلی و عمده ی انقالب، «استقالل»، 
توده های  توسط  مبارزه،  دوران  شعار  محوری ترين  به عنوان  که  بود  اسالمی»  «جمهوری  و  «آزادی» 
ميليونی مردم مطرح می شد. به اين ترتيب، هدف ها و آرمان های انقالب اسالمی را می توان به شرح زير 

برشمرد:
الف. استقالل

استقالل، نخستين آرمان انقالب اسالمی محسوب می شود که يکی از آرزوهای ديرين مردم ما در 
طول تاريخ، خاصه دو سده ی اخير بود. تجربه ی تاريخی ايران و ساير جامعه هايی که روزگاری زير سلطه 
و استعمار قدرت های بيگانه بوده اند، نشان می دهد، هيچ کشوری تا خود را از بند اسارت و سلطه ی 

بيگانگان نجات ندهد، به سعادت، تعالی و اقتدار نخواهد رسيد.
استقالل ابعاد متفاوتی دارد؛ مانند استقالل فکری، سياسی و اقتصادی.

۱ــ استقالل فکری: استقالل فکری در هر کشور زمانی حاصل می شود که مردم باور کنند، 
بيگانگان بر آنان برتری ذاتی ندارند و آن ها نيز با همت و پشتکار خود می توانند به سازندگی، پيشرفت، 
نوآوری و تعالی برسند. شرط تحقق استقالل فکری و فرهنگی ملت ايران، ايجاد نوعی تحول عميق 

انديشه ای و اعتقادی در آنان، و بازگشت به فرهنگ غنی اسالم و ايران است.
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امام خمينی در اهميت استقالل فکری گفته است: «استقالل فکری، شرط اول استقالل است۱.»

۲ــ استقالل سياسی: استقالل سياسی هر کشور که از جايگاهی بسيار مهم برخوردار است، 
به اين معنی است که مديران، مسئوالن و سران کشور، در تعيين خط مشی و اجرای برنامه های کشور، 

تابع دستور بيگانگان و مداخله ی آن ها نباشند.
۳ــ استقالل اقتصادی: به معنای نداشتن وابستگی در ابعاد گوناگون اقتصادی است. کشوری 
به استقالل اقتصادی می رسد که برای تأمين نيازهای اساسی جامعه اش، به ديگران وابسته نباشد. البته 
بنابراين  دارد.  نياز  کشورها  ساير  محصول های  به  گوناگون،  زمينه های  در  کشور،  هر  است که  بديهی 

مبادله ی اقتصادی ميان کشورها، به معنی فقدان استقالل اقتصادی نيست.
استقالل در همه ی ابعاد آن، يکی از اساسی ترين شعارها و خواسته های مردم ايران قبل از پيروزی 

انقالب بود و از آرمان های اصلی و مهم آن به شمار می رفت.

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
کرده  معرفی  مملکت  استقالل  اول  شرط  را  فکری  استقالل  خمينی  امام  چرا 

است؟

۱ــ صحيفه ی  نور، (ج۶)، ص۳۷۲.
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بيش تر بدانيد
روزگار ماست، در  نظريه پردازان معروف مقايسه ی انقالب ها در  خانم اسکاچ ُپـل که يکی از 
چارچوب مقايسه ای انقالب های جهان می نويسد: «شاه ايران يک پادشاه مستبد بود و از ديگر پادشاهان 
رژيم های فرانسه، روسيه و چين قبل از وقوع انقالب در اين کشورها بسيار قدرتمندتر بود، زيرا او ارتشی 
مدرن و نوعی پليس مخفی بی رحم و همه جا حاضر دراختيار داشت. براندازی چنين حاکميتی  کامالً 
که حمايت قدرت های استعماری جهان را نيز به همراه داشت، کار مشکل و سختی بود. از اين رو، 
اهميت و ارزش انقالب اسالمی ايران در مقايسه با ساير انقالب های بزرگ جهان نظير فرانسه، روسيه 
و چين، کامالً    آشکار می شود. اين عظمت را بايد در قدرت رهبری انقالب (امام خمينی)، ايدئولوژی 

انقالب و مردم مسلمان ايران جست وجو کرد۱.»

ب. آزادی
از  آزادگی،  و  آزادی  می شود.  شکوفا  آزادی  پرتو  در  انسان ها،  وجود  در  نهفته  استعدادهای 
آرمان های اصلی انقالب اسالمی است. اين اصل، ريشه در تعليم های اسالم دارد. حضرت علی (ع) 
در نامه ای به فرزندش امام حسن  (ع) نوشته است: «هرگز برده ی ديگری مباش، در حالی که خداوند تو 

را آزاد آفريده است۲.»
نياز به توضيح نيست که آزادی به مفهوم مطلق آن، نفی کننده ی برخی آزادی های اصيل فردی 
و اجتماعی ديگران و خود است؛ زيرا رهايی از هر گونه قيد و بند و انجام اعمال خودسرانه، هرگز با 
منطق و عقل سازگار نيست  و عمالً، نتيجه ای جز سلب آزادی ديگران و بازداشتن انسان از رسيدن به 

تعالی و کمال ندارد.
واژه  ی آزادی، همواره در کنار قانون و معنويت مفهوم و معنی می يابد. اين نوع آزادی، مطابق 
عقل و فطرت الهی همه ی انسان هاست. بنابراين، حکومتی که قانون های آن از دستورهای الهی سرچشمه 
گرفته باشند، تأمين کننده ی آزادی و آزادگی به مفهوم حقيقی آن است. در چنين نظامی، آزادی به حفظ 

مصلحت ها و منافع همگانی و رشد معنوی جامعه منجر می شود.
است،  اسالمی  انقالب  بنيادی  آرمان  که  اسالمی»  جمهوری  آزادی،  محورِی «استقالل،  شعاِر 
«آزادی» را در کنار «استقالل» و «جمهوری اسالمی» قرار داده است. اين به معنای آن است که مردم ايران، 

۱ــ اسکاچ ُپل، حکومت تحصيل دار و اسالم شيعه در انقالب ايران، ص ۱۹۱؛ به نقل از: رهيافت های نظری بر انقالب اسالمی، 
ص ۱۸۶.

۲ــ نهج البالغه، نامه ی ۳.
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خواهان آزادی در راستای تأمين استقالل و مطابق با قوانين متعالی و نجات بخش اسالم هستند.
ج. جمهوری اسالمی

يکی از رکن های مهم آرمانی انقالب مردم ايران، «جمهوری اسالمی» است. جمهوری اسالمی 
از دو واژه ی «جمهوری» و «اسالمی» تشکيل شده است. جمهوری اسالمی يا حکومت «مردم ساالری 
دينی»، به آرای مردم و حاکميت قانون های متعالی اسالم متکی است. امام خمينی دراين باره گفته است: 
«ماهيت حکومت جمهوری اسالمی اين است که با شرايطی که اسالم برای حکومت قرار داده، با اتکا 
به آرای عمومی ملت، حکومت تشکيل شده و مجری احکام اسالم باشد.»۱ مطابق تعاليم اصيل شيعی، 
واليت فقيه به عنوان هسته ی مرکزی و جوهر وجودی نظام جمهوری اسالمی، دارای مشروعيت الهی 

است که با مقبوليت مردمی تحقق و عينيت می يابد.
بديهی است که آرمان های انقالب اسالمی ايران، دامنه ای گسترده دارد. برپايی عدل و عدالت 
اجتماعی، دوری از هر گونه تبعيض و نابرابری، نفی ظلم و استبداد و ستم، قانون گرايی، توجه به مردم 
به ويژه محرومان جامعه، مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و مانند اين ها، در زمره ی هدف های اين 

انقالب قرار دارند.

دستاوردهای انقالب اسالمی
انقالب اسالمی با گذر از بحران های ساليان اوليه ی پس از پيروزی، دچار جنگی ناخواسته و 
تحميلی شد که به مدت هشت سال، مردم و مسئوالن و بيش تر امکانات کشور را به خود مشغول کرد. 
اگرچه تجربه و دستاوردهای دفاع مقدس نيز به نوبه ی خود بسيار ارزنده و کم نظير است، اما عالوه بر آن، 
انقالب اسالمی در مدت زمانی که از عمر آن می گذرد، آثار و نتيجه هايی عظيم و در مواردی شگفتی آور به 
همراه داشته است. اين دستاوردها در ابعاد سياسی، فرهنگی، اقتصادی و علمی قابل بررسی هستند:

الف. ابعاد سياسی
اولين نتيجه ی انقالب اسالمی در داخل کشور، تغيير رژيم وابسته و خودکامه ی شاهنشاهی و 
استقرار نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر آرا و خواست های مردم به جای آن بود. دستاورد ديگر انقالب، 
تدوين قانون اساسی جمهوری اسالمی است که ثمره ی دو قرن مبارزه ی پی گير مردم مسلمان ايران عليه 
استبداد داخلی و استعمار خارجی است و ميثاق ملی کشور محسوب می شود. از مهم ترين اصل های 
قانون اساسی، اصل «واليت فقيه» است. اين اصل مترقی، ضامن حفظ تماميت ارضی، حراست از 

۱ــ آيين انقالب اسالمی، ص ۱۴۲.
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ارزش ها و آرمان های انقالب و منافع ملی مردم ايران و مانع مهمی در جلوگيری از بازگشت ديکتاتوری 
و نفوذ بيگانه به شمار می رود.

افزايش مشارکت مردمی در امر حکومت، از ديگر دستاوردهای انقالب است. مهم ترين شاخصه ی 
رسمی و قانونی مشارکت سياسی مردم، حضور آنان در «انتخابات» گوناگون، مثل: انتخابات رياست 
جمهوری، خبرگان رهبری، نمايندگان مجلس و شوراهای اسالمی شهرها و روستاها است که نظير آن 

را به ندرت می توان در ديگر انقالب های جهان مشاهده کرد.

ديگر  از  کشور،  مقدرات  از  فاميل ها  هزار  و  ابرقدرت ها  دست  شدن  کوتاه  و  سياسی  استقالل 
کرديد،  مطالعه  گذشته  درس های  در  که  همان طور  است.  ايران  اسالمی  انقالب  سياسی  دستاوردهای 
انقالب اسالمی ايران، بر خالف بسياری از انقالب های معاصر که با حمايت يکی از قدرت های شرق و 
غرب شکل گرفتند، تنها با اتکا به قدرت الهی و حمايت و پشتيبانی مردم، توانست استقالل سياسی و 
حاکميت ملی خود را به دست آورد. اين موضوع به قدری افتخارآفرين و غرورآميز است که بسياری 
از انديشمندان جهان، آن را از شاخصه های بی همتای نظام جمهوری اسالمی ايران می دانند. انقالب 
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اسالمی که خارج از دايره ی نفوذ بلوک های غرب و شرق به پيروزی رسيد، خود به يک قطب در جهان 
جهان  در  امروز  بود،  غربی  قدرت های  تابع  و  نشانده  دست  گذشته،  در  که  کشوری  شد.  مبدل  اسالم 

سياست، به عنوان قدرتی مستقل و تأثيرگذار مطرح است.
مقاومت مردم ايران در برابر انواع توطئه های خارجی و عوامل داخلی استکبار جهانی، ُابهت 
تحول  و  مقاومت  اين  شکست.  درهم  را  بيگانه  سلطه گر  قدرت های  ساير  و  شرق  و  غرب  قدرت های 
شگرف که در تاريخ ايران بی سابقه است، معلول تحول سياسی جامعه ی ما و برخورداری از روحيه ی 

تسليم ناپذيری و شهادت طلبی مردم ايران است.۱
نفی هرگونه سلطه پذيری و سلطه جويی که از ارکان سياست خارجی است، از دستاوردهای مهم 
سياسی انقالب اسالمی است. در تاريخ معاصر ايران، کشور ما تا قبل از انقالب، همواره تحت نفوذ و 

سلطه ی قدرت های بزرگ استعماری و بيگانه (روس، انگليس و آمريکا) بوده است.
عالوه بر آن، حفظ استقالل همه جانبه ی کشور و برقراری روابط صلح آميز با ديگر کشورها، 
به شمار  انقالب  از  بعد  ايران  خارجی  سياست  دستاوردهای  از  محارب،  و  متخاصم  کشورهای  جز  به 
می رود. از نمودهای عينی اين سياست، قطع رابطه ی سريع با رژيم اشغالگر قدس و رژيم آپارتايد در 

آفريقای جنوبی بود.
با پيروزی انقالب اسالمی، ملت های محروم جهان، برای رهايی از چنگال حکومت های مستبد 
و وابسته به ابرقدرت ها، با الگو قرار دادن هدف ها و شيوه های انقالب اسالمی، حرکت های رهايی  بخشی 

را آغاز کردند. اوج اين مبارزه ها، در کشورهای مسلمان منطقه ی خاورميانه بود.
انقالب اسالمی در خارج از مرزهای جغرافيايی خود، دريچه های اميد را به روی ميليون ها انسان 
مسلمان و مستضعف در سراسر جهان گشود. حمايت بی دريغ مردم مسلمان ايران از مبارزان فلسطينی، 
به پيدايش نوعی رستاخيز اسالمی در مناطق اشغالی فلسطين، تحت عنوان انتفاضه، انجاميد. جنبش  
رهايی بخش فلسطين که از طرح های سازشکارانه، قوم گرايی و ملی گرايی، به بن بست رسيده بود، با الگو 

قرار دادن آرمان ها و شيوه های انقالب اسالمی، به پيروزی های بزرگی دست يافت. 
به طور کلی، دستاوردهای سياسی انقالب اسالمی را می توان به شرح زير خالصه کرد:

۱ــ تغيير رژيم وابسته و خودکامه ی شاهنشاهی و رفع استعمار و استبداد از ملت ايران.
نظام  شکل گيری  بر  مبنی  ايران  مردم  خواسته ی  (تحقق  اسالمی  جمهوری  نظام  استقرار  ۲ــ 

حکومتی مبتنی بر واليت فقيه و نقش تعيين کننده ی مردم در سرنوشت خويش).
۱ــ ن.ک: جرعه ی جاری، ص ۳۰۳.
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بيش تر بدانيد
ايران  اسالمی  است: «انقالب  معتقد  غربی،  معاصر  بزرگ  نظريه پردازان  از   ، فوکو۱»  «ميشل 
نخستين انقالب «فرامدرن» عصر حاضر است که برخالف بسياری از انقالب های جهان، با انگيزه های 
اقتصادی و مادی صورت نگرفته است.»۲ او در کتاب «ايرانی ها چه رؤيايی در سر دارند»، می نويسد: 
«شخصيت آيت الله خمينی پهلو به افسانه می زند. هيچ رئيس دولت و رهبر سياسی حتی به پشتيبانی 
همه ی رسانه های کشورش، نمی تواند ادعا کند مردمش با او چنين پيوند نيرومندی دارند… . ايرانيان 
با انقالب اسالمی، قبل از هر چيز خود را هدف قرار داده بودند. آنان راه اصالح جامعه را در اسالم 

يافتند. اسالم برای آنان هم دوای درد فردی و هم درمان بيماری ها و نواقص اجتماعی بود.»۳

۳ــ تدوين قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران.
۴ــ استقالل سياسی.

۵ ــ پيوند دين و سياست و ارائه ی الگويی نوين برای مردم ساالری دينی.
۶  ــ رشد سياسی و آگاهی های عمومی مردم و حضور مردم در صحنه های گوناگون.

۷ــ شکست ُابهت قدرت های غرب و شرق و قدرت های سلطه گر خارجی.
ساير  به  نسبت  سلطه جويی  هرگونه  نفی  و  غرب)  و  شرق  قدرت های  (از  سلطه پذيری  عدم  ــ   ۸

کشورها.
۹ــ ترسيم چهره ی صلح طلبانه ای از اسالم با اثبات مظلوميت مردم ايران در جريان جنگ تحميلی 

و ساير تهاجمات، با طرح تشنج زدايی در سطح دولت ها.
ب. ابعاد فرهنگی

فرهنگی  وضعيت  يادآوری  اسالمی،  انقالب  فرهنگی  ابعاد  از  واقع بينانه  درکی  به  رسيدن  برای 
دوران قبل از انقالب، ضروری به نظر می رسد. همان گونه که در درس های قبل مطالعه کرديد، يکی از 
شاخصه های فرهنگی حاکميت استبداد دوران پهلوی، تخريب سّنت های اصيل دينی و ملی مردم مسلمان 
ايران بود. اين سياست، به بهانه ی تجددخواهی و نوگرايی، با ترويج فرهنگ مبتذل غربی، بسياری از 

مظاهر فرهنگ ملی را که نشانه ی هويت تاريخی مردم مسلمان ايران بود، از ميان برد.
و  رسمی  به طور  که  اقتصادی  و  اخالقی  بی بندوباری های  و  الُابالی گری  ابتذال،  فرهنگ  رواج 

Micheal Focault ــ۱
۲ــ فوکو، رهبر اسطوره ای قيام ايران، ص ۷۴، به نقل از: جرعه ی جاری، ص ۸۹ و ۹۰.

۳ــ فوکو، ايرانی ها چه رؤيايی در سر دارند، ص ۶۴.
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آشکار توسط سينما، راديو، تلويزيون و ساير رسانه های عمومی نظير مطبوعات تبليغ می شد، نهادهای 
فرهنگی و اجتماعی را به تباهی و نابودی سوق داده بود و هويت اسالمی و ايرانی جامعه را رو به نابودی 
می برد. فسادهای گسترده در جامعه ی ايران قبل از انقالب، به صورت يک «ارزش» درآمده بود و رژيم 
پهلوی، آشکارا به ترغيب و تبليغ آن ها می پرداخت. برپايی نمايش های مبتذل تحت عنوان جشن هنر، 
تشکيل مجلس های فساد در دربار و توزيع انواع مواد مخدر در کشور توسط اشرف پهلوی ــ خواهر 
شاه ــ  و ساير عوامل وابسته به رژيم، تنها گوشه ای از سياست رواج رسمی فساد و فرهنگ ابتذال آن 
دوران به شمار می رود۱. اما آنچه که در دوران حکومت پهلوی بيش از هر چيز ايرانيان را رنج می داد، 
ستايش و ترويج فرهنگ بيگانه و تحقير فرهنگ «خودی» بود. اين سياست که ريشه در خودباختگی و 
بی ريشه گی رژيم حاکم بر کشور داشت، منزلت و شأن تاريخی مردم ايران را خدشه دار کرده و کرامت 
انسانی آنان را از بين برده بود. سياست های ضداسالمی، از جمله تأکيد بر «جدايی دين از سياست» و به 
حاشيه راندن تعاليم و دستورهای دينی، عامل هايی بودند که سرانجام مردم مسلمان ايران را به رويارويی 
دستاوردهای «فرهنگی» انقالب اسالمی  کشاندند. با اين مقدمه، برخی از  با حاکميت و سرنگونی آن 

ايران را می آوريم:
انقالب اسالمی، با زدودن َزنگارها و اوهام از چهره ی دين، به احيای فرهنگ اسالمی به عنوان 
مکتبی پويا و حيات بخش پرداخت. زنده کردن دوباره ی تعاليم اسالم که راز استقالل، همبستگی و هويت 
فرهنگی مردم مسلمان ايران است، احساس خودباوری، اعتماد و اتکا به خود را در جامعه زنده کرد  و 

توانست، از ادامه يافتن احساس حقارت و خود   باختگی مردم ايران در برابر بيگانگان، جلوگيری کند.
تحميل  طوالنی  سال های  از  پس  نفس،  به  اعتماد  روحيه ی  پيدايش  و  فرهنگی  خودآگاهی 
سرخوردگی و تحقير از درون و بيرون، انقالبی در فرهنگ جامعه ی ايران به شمار می رود. مردم کشور ما 
پس از انقالب با تکيه بر تعاليم حيات بخش اسالم، مکتب اهل بيت(ع)، ميراث عظيم فرهنگ ايران زمين، 
توکل بر خدا و اعتماد به نفس، توانستند با بهره گيری از نيروهای درونی و استعدادهای سرشار خود، 
به موفقيت هايی چشم گير در زمينه های علمی، فرهنگی و اجتماعی دست يابند. عالوه بر اين، انقالب 
اسالمی با هدف پاکسازی جامعه از آلودگی های فرهنگی و اجتماعی، اقدام به بستن کانون های فساد و 

زشت کاری، و مبارزه با ترويج ماديگری و مظاهر فرهنگ غربی کرد.
ايران، افزايش سطح آگاهی عمومی،  دستاوردهای فرهنگی انقالب اسالمی  يکی از نتيجه ها و 
افزايش و رشد مطبوعات و نشريات، گسترش کانون های آموزشی و تربيتی درون کشور و درخشش و 

۱ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک. فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی؛ انصاری، من و خاندان پهلوی.
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تعالی آثار هنری و فرهنگی ايران در سطح جهان است. انقالب اسالمی هم چنين موفق شد شخصيت 
اصيل زن ايرانی را که در رژيم گذشته تحت تأثير فرهنگ منحط غربی، هويت خود را از دست داده بود، 
احيا کند. حضور گسترده ی زنان در جامعه ی پس از انقالب اسالمی در صحنه های گوناگون فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی، بيانگر اين حقيقت است. يکی از نمودهای بارز اين امر، درخشش دختران و 

زنان در امر آموزش و تحصيل، به ويژه در سطح دانشگاه هاست.
احيای تفکر دينی، تحول در ارزش ها و نگرش ها و هم چنين احيای مفاهيمی مانند جهاد و شهادت 
و ايثار و اخالص، مردمی شدن قوای مسلح و سازمان دهی نيروی بسيج مردمی، هماهنگی بين تعهد و 
تخصص و ديانت و روشنفکری و همکاری حوزه و دانشگاه، از ديگر دستاوردهای فرهنگی انقالب 

اسالمی به شمار می رود.۱
ج. ابعاد اقتصادی

فروش  مبنای  بر  که  بود  محصولی»  «تک  و  وابسته  انقالب،  از  قبل  دوران  در  ايران  اقتصاد 
مهارگسيخته ی نفت در چارچوب معيارهای توسعه ی غربی ــ بدون درنظر گرفتن زمينه های تاريخی، 
ـ  استوار بود. در نتيجه ی به کارگيرِی چنين سياستی، به جای فعاليت های  فرهنگی و اجتماعی اين کشورـ 
زيربنايی و عمرانی و توجه به توليد و صادرات غيرنفتی، دارايی و امکان های کشور، عمدتاً صرف برنامه های 
غيربنيادی و غيرمولد می شد. اکثر فعاليت های اقتصادی مبتنی بر درآمد حاصل از فروش نفت بود که جز 
وابستگی اقتصادی، نبودن تعادل در بخش های گوناگون اقتصادی، و نفی عدالت اجتماعی، نتيجه ای 
درپی نداشت. به کار گرفته نشدن درآمدهای سرشار نفتی در تقويت بنيه ی اقتصادی کشور ــ  خاصه در 

دهه ی ۱۳۵۰ ــ ايران را به يکی از عمده ترين واردکنندگان کاالهای مصرفی غرب تبديل کرده بود.
با وجود مشکل های بی شمار اقتصادِی بازمانده از دوران قبل از انقالب و هم چنين، معضل های 
اقتصادی عظيم ناشی از جنگ تحميلی و کارشکنی ها و تحريم های اقتصادی، انقالب توانست از آغاز 
پيروزی، به توليد بيش تر کاالها در داخل و حتی صدور بعضی از آن ها به خارج از کشور، نايل آيد.۲ در 

۱ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک.: انقالب اسالمی و چرايی و چگونگی رخداد آن، ص ۱۸۴، حشمت زاده، چارچوبی برای تحليل و 
شناخت انقالب اسالمی در ايران، ص ۳۷۰ ــ ۳۵۶.

۲ــ از جمله دستاوردهای علمی ايران پس از انقالب اسالمی می توان به فوالدهای آلياژی، دست يابی ايران به انرژی هسته ای، توليد 
محصوالت پتروشيمی، توليد ماشين آالت صنعتی و خودروهای سبک و سنگين، ساخت کارخانه ی ذوب آهن در کشورهای ديگر ، پيشرفت 
شگرف در تخصص ها و فوق تخصص های پزشکی و پيوند اعضا، ترقی علوم پايه (مثل حوزه های بيولوژی مولکولی، مهندسی ژنتيک و سلول های 

بنيادی) اشاره کرد.
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نتيجه ی چنين سياستی، سهم صادرات غيرنفتی به طرزی چشم گير افزايش يافت. با اين همه، تا رسيدن 
به سطح مطلوب، راهی طوالنی در پيش است. 

توجه به عمران و آبادی روستاها و برخوردار کردن اکثر روستاهای ايران از نعمت آب، برق، 
مخابرات، مرکزهای آموزشی و بهداشتی، جاده و امکانات رفاهی، از ديگر نتايج اقتصادی انقالب اسالمی 

است؛ که در قبل از انقالب، بيش تر آن ها، از آن محروم بودند.
د. ابعاد علمی و فناوری های نوين

و  سنگين  صنايع  به  توجه  اسالمی،  انقالب  از  پس  دوران  در  مؤثر  کوشش های  از  ديگر  يکی 
اقدام های بنيادی و زيربنايی در اين زمينه است. توسعه ی روزافزون در صنايع دفاعی، نفت، پتروشيمی، 
ذوب آهن، فوالد، برق و هم چنين ساخت سدهای بزرگ و گسترش يا نوسازی راه های کشور در اين 

دوران، نقشی مهم در رشد و شکوفايی ساير بخش های اقتصادی کشور دارد. 
مولکولی  بيولوژی  هسته ای،  دانش  جمله  از  فناوری  و  علم  حوزه ی  در  عظيم  پيشرفت های 
و  تهديدها  موانع،  وجود  با  می روند.  به شمار  انقالب  مهم  دستاوردهای  ديگر  از  بنيادی،  سلول های  و 
تحريم های ناعادالنه ی کشورهای غربی، جمهوری اسالمی ايران با همت دانشمندان جوان ايرانی در رديف 
کشورهای دارای فناوری هسته ای با کاربرد صلح آميز قرار گرفته است. دست يابی به فناوری هسته ای 
از بزرگ ترين و افتخارآميزترين دستاوردهای فنی و علمی انقالب اسالمی است. چرخه ی کامل سوخت 
هسته ای، يعنی فرايند تبديل اورانيوم طبيعی به انرژی هسته ای، دانشی بسيار پيچيده و پيشرفته است که 
تنها معدودی از کشورهای بزرگ صنعتی به آن دست يافته اند. با همت واال و عزم راسخ دانشمندان ايرانی 

و با وجود توطئه های آشکار و پنهان 
امروز  اسالمی،  انقالب  دشمنان 
حيث  از  ايران  اسالمی  جمهوری 
غنی سازی اورانيوم در بُعد صنعتی 
پنجمين کشور دنياست. دانشمندان 
از  جديدی  نسل  ايران،  هسته ای 
سانتريفيوژهای هسته ای را طراحی 
حيرت  موجب  که  کرده اند  توليد  و 
جهانيان و بغض و کينه ی دولت های 

تأسيسات هسته ای نطنزانحصارطلب غربی شده است.
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امام خمينی درباره ی حفظ دستاوردهای انقالب گفته است: «به ملت عزيز ايران توصيه می کنم 
عزيزترين  هم چون  آورده ايد،  به دست  برومندتان  جوانان  خون  و  خودتان  عظيم  جهاد  با  که  نعمتی  که 
امور قدرش را بدانيد و از آن حفاظت و پاس داری نماييد و در راه آن که نعمتی عظيم و الهی و امانت 
بزرگ خداوندی است، کوشش کنيد و از مشکالتی که در اين صراط مستقيم پيش می آيد، نهراسيد که 

ِانْ   تَـنُْصروا اللّه َينُْصْرکُْم َو ُيـَثِبّْت َاقْداَمکُم.»۱

بيش تر بدانيد
گزيده ای از زندگی نامه ی حضرت آيت الله خامنه ای 

حضرت آيت الله سيد  علی  خامنه ای، فرزند آيت الله سيد جواد حسينی خامنه ای، در سال ۱۳۱۸ 
هجری شمسی در مشهد مقدس ديده به جهان گشود. خانواده ی پدری و مادری ايشان از خاندان علم 
و فقاهت و دانشوری و سياست بودند. لذا ايشان از اوان کودکی آموزش های دينی را آغاز کردند و 
هم زمان با تحصيالت ابتدايی و دبيرستانی، وارد حوزه ی علميه ی مشهد شدند و دوره ی مقدمات و سطح 
را در مدتی کوتاه به پايان بردند. ايشان که از شانزده سالگی درس خارج فقه و اصول را در مشهد، نزد 
مرحوم آيت الله ميالنی آغاز کرده بودند، با سفر به نجف اشرف و هجرت به قم، از محضر بزرگان و آيات 
عظام بروجردی، امام خمينی (ره)، حائری يزدی و عالمه طباطبايی، در فقه، اصول و علوم عقلی بهره مند 

شدند و در حدود سن ۲۵ سالگی به مقام اجتهاد نائل شدند. 

هم زمان با آغاز نهضت امام خمينی (سال ۱۳۴۱) در حلقه ی ياران نزديک ايشان قرار گرفتند 
و در طول شانزده سال مبارزه ی سياسی، يکی از مؤثر ترين چهره های انقالب اسالمی بودند. آيت الله 
خامنه ای در سال ۱۳۴۳ به دليل بيماری پدر، به مشهد مراجعه کردند و ضمن تدريس علوم اسالمی، به 
ترويج نهضت امام خمينی و تأليف و ترجمه پرداختند. نوآوری و ابتکار در آثار و بيانات ايشان، نقش 
مهمی در جذب و تربيت طالب و دانشجويان جوان داشت و سخن رانی های متعدد ايشان در سرتاسر 
کشور، کانون طرح مباحث بنيادين انديشه ی اسالمی و انقالبی بود. مجاهدت پرفراز و نشيب ايشان در 
مبارزه با رژيم ستم شاهی باعث شد تا در طول دوران نهضت، چندين بار دستگير شود، به زندان بيفتد و 
شکنجه شود. ايشان در سال ۱۳۵۶ به ايرانشهر تبعيد شدند و در اواسط سال ۱۳۵۷ با اوج گيری جريان 
مردمی انقالب اسالمی، از تبعيدگاه آزاد شدند، به مشهد بازگشتند و در صف مقدم مبارزه عليه رژيم 
پهلوی، همراه با ديگر ياران، رهبری مبارزات مردم را برعهده گرفتند.۲   چندی بعد به دعوت آيت الله 

شهيد استاد مطهری، برای شرکت در جلسات شورای انقالب، عازم تهران شدند.

۱ــ صحيفه ی نور، (ج ۲۱)، ص ۱۸۱.
زلزله ی  و  سيل  طبيعی  باليای  از  آسيب ديدگان  به  امداد رسانی  سامان د هی  در  فعال  مشارکت  ايشان،  مردمی  اقدامات  ديگر  از  ۲ــ 

شهرستان های ايرانشهر، طبس، اسفراين، فردوس و … بود. 
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پس از پيروزی انقالب
هم زمان با عضويت در شورای انقالب، ابتدا از سوی امام خمينی مأمور رسيدگی به امور دانشجويان 
شدند. در سال ۱۳۵۸ معاونت وزارت دفاع را برعهده داشتند. مأموريت ديگری که امام به ايشان محوّ  ل 
کرد، نمايندگی در امور ارتش  بود. هم چنين مدتی به عنوان سرپرست سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب 
شدند. در سال ۱۳۵۹ از سوی امام به عنوان امام جمعه ی تهران تعيين شدند. ايشان در دوره ی اول مجلس 
شورای اسالمی نيز نمايندگی مردم تهران را برعهده داشتند و پس از تشکيل شورای عالی دفاع، نمايند ه ی 
امام خمينی در آن شورا بودند. ايشان در عين عهده دار بودن مسئوليت های حساس و خطير، با شروع 
جنگ  تحميلی عراق عليه ايران، لباس رزم بر  تن کردند و به طور مستمر در جبهه های دفاع مقدس، حضور 
فعال و مخلصانه داشتند. آن هنگام که دشمنان ملت ايران با هدف ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی، 
ترور  بود.  آن ها  اهداف  اولين  جزو  خامنه ای  آيت الله  پرداختند،  انقالب  نيروهای  و  شخصيت ها  ترور  به 
نافرجام ايشان در سال ۱۳۶۰ هنگام سخنرانی در مسجد ابوذر تهران، توسط مجاهدين (منافقين) خلق، به 
مجروحيت شديد ايشان منجر شد که به طرز معجزه آسايی حيات مجدد يافتند و آسيب ديدگی دائمی دست 
ايشان، يکی از نشانه های افتخار آميز جانبازی ايشان در راه انقالب بود. به دنبال موج ترور شخصيت های 
برجسته ی انقالب اسالمی و شهادت شهيدان دکتر بهشتی، رجايی و باهنر، وظيفه ی ايشان برای حضور 
در عرصه ی مديريت عالی کشور، بيش از پيش سنگين شد و دو دوره ی پياپی، با رأی قاطع مردم ايران به 
رياست جمهوری اسالمی ايران برگزيده شدند. شايستگی های مديريتی و اقدامات ايشان در دوران رياست 
جمهوری به عنوان رئيس جمهور، رئيس شورای عالی دفاع و رئيس شورای عالی انقالب فرهنگی در طی 
سال های ۶۰ تا ۶۸ که مملو از بحران های داخلی و خارجی بود، در تثبيت کامل انقالب اسالمی و نظام 

جمهوری اسالمی نقش اساسی داشت و نشانه هايی از لياقت رهبری را در ايشان آشکار ساخت. 
مجلس  امام،  ارتحال  از  پس  شد،  موجب  مديريتی  و  سياسی  انقالبی،  اسالمی،  سوابق  اين 
خبرگان رهبری، بدون کوچک ترين اتالف وقت و  با رأی قاطع، ايشان را به جانشينی امام خمينی  (ره) 

انتخاب کنند. 
از آن زمان تاکنون، کشور ما به   دليل موقعّيت بسيار حساس جغرافيايی و سياسی خود و هم چنين به 
دليل بيداری فراگيرشده در کل جهان اسالم، هم زمان با فروپاشی شوروی (سابق) و تحوالت و تالطم های 
بين المللی و منطقه ای، با حوادث بسيار پيچيده و حساسی مواجه بوده است و با درايت  و مديريت هوشمندانه 
و بسيار ارزشمند ايشان توانسته از همه ی اين مراحل سخت و مخاطره آميز با موفقيت بگذرد. در حالی 
که از زمان فروپاشی شوروی و به هم خوردن معادالت جهان دو قطبی،  تعدادی از کشورها و پيمان های 
از  برخی  کمکون)و  و  ورشو  (نظير  پيمان ها  از  برخی  حتی  و  کرده ا ند  اساسی  تغييرات  سياسی  و  نظامی 
کشورها نظير يوگسالوی و شوروی، از صحنه ی سياست جهانی حذف شدند. هنجارهای سياسی تغيير 
کرده اند و سازمان ملل از اعتبار سابق تنّزل کرده   است و پيمان ناتو و گروه سياسی «جی۸» عمالً جايگزين 
صلحبانان سازمان ملل و شورای امنيت شده اند. ادامه ی حيات سياسی قدرتمند جمهوری اسالمی ايران 

در صحنه ی بين المللی، بدون ترديد نتيجه ی رهبری توانمند و خردمندانه ی آيت الله خامنه ای است.
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نيز  خامنه ای  آيت الله  حضرت  رهبری  معظم  مقام 
و  آفات  از  را  مردم  مختلف  قشرهای  و  مسئوالن  همواره 
موانع احتمالی انقالب برحذر داشته اند: «ميکروب رجعت 
يا ارتجاع، دشمن بزرگ هر انقالب است که به درون جوامع 
انقالبی نفوذ کرده و در آن رشد می يابد. نفوذ فساد و ايجاد 
ترديد در اذهان جوانان نسبت به آرمان ها، دنياطلبی، اشتغال 
به زينت های دنيوی و زندگی راحت در جامعه و بروز عالئم 
زندگی تجمالتی در ميان عناصر انقالبی، نشانه هايی از تأثير 
و  مال  به  پرداختن  است.  عقب گردی  و  ارتجاع  ميکروب 
و  مالی  ــ   اخالقی  فسادهای  به  شدن  دچار  مال اندوزی، 
داخلی که خود فسادی بسيار خطرناک است و جاه طلبی، 

کاخ آرمانی انقالب اسالمی و هر حقيقت ديگری را ويران می کند۱.»
پيش نويس چشم انداز بيست ساله و سياست های کلی نظام که مقام معظم رهبری به قوای سه گانه 
تأکيد  مورد  چشم انداز  اين  در  که  هدف گذاری  می کند.  روشن  را  کشور  آينده ی  راه  فرمودند،  ابالغ 
رهبری نظام قرار گرفته، اين است که پس از بيست سال، ايران در حوزه های فرهنگی، علمی، فناوری 
اقتصادی، دفاعی و سياسی، به قدرت اول منطقه ی آسيای جنوب غربی، خاورميانه، خليج فارس، قفقاز 
و آسيای ميانه تبديل شود. به تصديق همه ی صاحب نظران بين المللی، ايران هم اکنون در حوزه ی سياسی   و 
بين المللی، به دليل تأثير انکارناپذيرش بر کل تحوالت منطقه ی خاورميانه شامل عراق، فلسطين، لبنان، 
افغانستان و آسيای مرکزی و قفقاز به طور خاص و در کل جهان اسالم به طور عام، به مؤثرترين و با 

نفوذ ترين قدرت منطقه ای و جهان اسالم تبديل شده است.

بيش تر بدانيد
احيای هويت ايرانی ــ اسالمی

با آغاز انقالب اسالمی، هويت ايرانی ــ اسالمی حياتی دوباره يافت. و «کيستی» نسل جوان و 
جامعه ی ايرانی را که سال ها در پيچ  و خم مکاتب مادی، الحادی و استعماری «خفته» بود، «بيدار» کرد. 
بازگشت به خويشتن، خودباوری و مجد و عظمت ايران اسالمی را به ارمغان آورد. اعتماد به   نفس و 
عزت ملی به ايرانيان نيرويی قوی بخشيد تا به جای دنباله روی و يا تقليد از ديگران به ابتکار و نوآوری 

.WWW.KHAMENEI.IR :۱۳۷۳ ۱ــ بيانات ايشان در روز سوم شعبان برابر با ۱۵ دی ماه
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انديشه و جست  و جو

پرسش های نمونه

روی آورند و پايه های مستحکم برای تمدن سازی را پی ريزی کنند. اکنون با پيشرفت های شگفت انگيز  
دانشمندان ايرانی معلوم شده است که ملّتی که در گذشته تمدن ساز بوده است، می تواند با فراهم آوردن 

شرايط الزم بار ديگر در عرصه ی تمدن سازی بدرخشد.

 

۱ــ  منظور از استقالل سياسی، استقالل فکری و استقالل اقتصادی چيست؟
۲ــ انقالب اسالمی از جنبه ی سياسی در داخل کشور چه دستاوردهايی داشته است؟

۳ــ واليت فقيه به عنوان هسته ی مرکزی نظام جمهوری اسالمی چه نوع مشروعيتی دارد؟
۴ــ سه مورد از دستاوردهای بزرگ اقتصادی انقالب اسالمی را بنويسيد.

٥ ــ در زمينه ی فناوری هسته ای، انقالب اسالمی چه دستاوردهايی داشته است؟   

ــ مفهوم آزادی در مکتب اسالم و نظام جمهوری را با آزادی در مکتب ها و نظام های سياسی 
غرب مقايسه کنيد.

ناشر و تاريخ نشرمؤلفعنوان کتاب

١ــ چلچراغ: آقا بزرگ تهرانی
٢ــ چلچراغ: شهيد مهدی عراقی

٣ــ چلچراغ: عالمه امينی
٤ــ چلچراغ: ميرزا جواد آقاتبريزی
٥ ــ چهره های درخشان: نسيم شمال

فريدون حيدری ملک ميان
شاهين رهنما

محدثه گودرزنيا
بتول زرکنده

شهربانو صارمی

مدرسه ــ ١٣٨٨
مدرسه ــ ١٣٨٨
مدرسه ــ ١٣٨٨
مدرسه ــ ١٣٨٨
مدرسه ــ ١٣٨٨

فهرست کتاب های مناسب و مرتبط با محتوای کتاب
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فهرست منابعفهرست منابع

الف ــ کتاب ها
آبراهاميان، يرواند، ايران بين دو انقالب، ترجمه ی 
احمد گل محمدی و محمد ابراهيم فتاحی، نشر نی، تهران   

چاپ اول،  ۱۳۷۷.
تهران،  ايـران،  و  اميـرکبيـر  فـريـدون،  آدميت، 

خوارزمی، ۱۳۷۸.
ايران،  مشروطه  نهضت  ــــــــــ، ايدئولوژی 

انتشارات پيام، تهران، چاپ اول، ۱۳۵۵.
ــــــــــ، فکر آزادی، مقدمه  نهضت مشروطيت، 

تهران، سخن، ۱۳۴۵.
آرنولد، توماس، تاريخ گسترش اسالم، ترجمه ی 

ابوالفضل عزتی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۸.
آريانوف، الکساندر و ديگران، تاريخ عصر جديد، 
ترجمه ی محمد تقی فرامرزی، انتشارات شباهنگ، تهران، 

 .۱۳۵۹
آشـوری، داريـوش، دانشنـامه ی سيـاسی ، نـشر 

مرواريد، ۱۳۷۰. 
آصف، محمد  هاشم رستم  الحکما، رستـم التواريخ، 

به تصحيح محمد مشيری، اميرکبير، تهران، ۱۳۵۲.
انتشارات  تهران،  آل  احمد،  جالل،  غرب زدگی، 

فردوسی، ۱۳۷۶. 
سياست  (تاريخ  سلطه گری  روند  استفن،  آمبرز، 
تابنده،  احمد  ترجمه   ،(.۱۹۸۳ ــ   ۱۹۳۸ آمريکا  خارجی 

انتشارات چاپ پخش، تهران، ۱۳۷۶.
آوری، پيتر، تاريخ معاصر ايران، ترجمه ی محمد 
رفيعی مهرآبادی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی عطايی، چاپ 

دوم، ۱۳۶۹.
آيت الهی، محمد  تقی، واليت فقيه زير بنای فکری 

مشروطه مشروعه، تهران، اميرکبير، ۱۳۶۳.
بيروت،  دارصادر،  فی التاريخ،  الکامل  ابن  اثير، 

۱۳۵۸ هـ.ق.
ابن خلدون،  تـاريخ  عبـدالرحمن،  ابـن خلدون، 

مؤسسه ی االعلمی، بيروت، ۱۳۹۱ هـ.ق.
لبنان،  بيروت،  دار  الکبرٰی،  طبقات  سعد،  ابن 

۱۴۰۵ هـ.ق.
ابـن مسکويه، تجارب االمم،  تـرجمه ی ابـوالقاسم 

امامی، سروش، تهران، ۱۳۵۹.
ترجمه   و  الفهرست،  اسحاق،  محمدبن  نديم،  ابن 
بگلو،  جهان  مهين  تعليقات  تجدد،  محمدرضا  تحقيق 

اميرکبير، تهران، ۱۳۶۶.
النبويه،  السيرة  عبدالملک،  ابومحمد  ابن هشام، 

دار احياء التراث، بيروت، بی تا.
شيخ  سه گانه  نقش  از  تحليلی  علی،  ابوالحسنی، 

شهيد نوری، تهران، پيام آزادی، ۱۳۶۰.
شهريور  از  ايران  مطبوعات  حسين،  ابوترابيان، 

۱۳۲۰ تا ۱۳۲۶، اطالعات، تهران، ۱۳۶۶.
مجلس  در  سياسی  احزاب  منصوره،  اتحاديه، 

سوم، تهران، نشر تاريخ، ۱۳۷۱. 
خاطرات  خان،  محمود  ميرزا  احتشام السلطنه، 
موسوی،  سيد  محمد  مهدی  کوشش  به  السلطنه،  احتشام 

تهران، انتشارات زوار، ۱۳۶۶.
تصحيح  الصفا،  صفوة  بزاز،  ابن  اردبيلی، 
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غالمرضا طباطبايی مجد، تبريز، ۱۳۷۳.هـ.ش. 
استمپل، جان دی، درون انقالب ايران، ترجمه ی 

منوچهر شجاعی، انتشارات رسا، تهران، ۱۳۷۷. 
اسکاچ پل، تدا، دولت ها و انقالب های اجتماعی، 

ترجمه ی مجيد روئين تن، تهران، سروش، ۱۳۷۶.
ايران،  در  جهانی  جنگ  کالرمونت،  اسکرين، 
تهران،  سلسله،  نشر  صالحيار،  غالمحسين  ترجمه 

.۱۳۶۰
کوشش  به  صفوی،  آرای  عالم  اسکندربيگ، 

يدالله شکری، تهران، انتشارات اطالعات، ۱۳۶۳.
اسناد  مرکز  انتشارات  اسالمی،  انقالب  اسناد 

انقالب   اسالمی، تهران، ۱۳۷۴. 
نخستين  قرون  در  ايران  تاريخ  برتولد،  اشپولر، 
و  علمی  انتشارات  فالطوری،  جواد  ترجمه ی  اسالمی، 

فرهنگی، تهران، ۱۳۶۴. 
اصفهانی، حمزه، سنی ملوک االرض و االنبياء، 
يا تاريخ پيامبران و شاهان، ترجمه ی جعفر شعار، انتشارات 

بنياد فرهنگ ايران، تهران، ۱۳۴۶.
آالثار،  و  آلماثر  حسن،  محمد  اعتمادالسلطنه، 
(چهل سال تاريخ ايران)، تعليقات حسين محبوبی اردکانی، 

ايرج افشار (به کوشش)، تهران، اساطير، ۱۳۸۰.
کتاب،  دنيای  ناصری،  منتظم  تـاريخ  ــــــــــ، 

تهران، ۱۳۶۳. 
ــــــــــ،  روزنامه ی خاطرات اعتمادالسلطنه، به 

کوشش ايرج افشار، تهران، اميرکبير، ۱۳۵۰. 
ــــــــــ،  مرآت البلدان، به کوشش عبدالحسين نوايی 

و ميرهاشم محدث، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۷.
اول،  ج  من،  خاطرات  حسن،  قدسی،  اعظام 

تهران، انتشارات ابوريحان، چاپ اول، ۱۳۴۹. 
علم،  نشر  تاريخ،  در  ايران  بهرام،  افراسيابی، 

تهران، ۱۳۶۷. 

سخن،  تهران،  بهائيت،  جامع  ــــــــــ،  تاريخ 
.۱۳۶۸

اقبال آشتيانی، عباس، تاريخ مغول و اوايل تيمور 
در ايران، نشر نامک، تهران، ۱۳۷۶.

جمهوری  رؤسای  نظر  مبانی  سليم،  الحسنی، 
ممدوحی،  فرزاد  و  ماجدی  صالح  ترجمه ی  آمريکا، 

انتشارات مؤسسه اطالعات، تهران، ۱۳۷۴.
رويارويی  در  شيعه  علمای  نقش  ــــــــــ، 
مؤسسه ی  تبرائيان،  صفاء الدين  ترجمه ی  استعمار،  با 

مطالعات تاريخ معاصر ايران، چاپ اول، ۱۳۷۸.
ترجمه ی  ايران،  در  دولت  و  دين  حامد،  الگار، 

ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات طوس، ۱۳۵۶. 
بـاب  در  (پـژوهش  ــــــــــ،  ميـرزا مـلکم خـان 
مجيد  و  عظيما  جهانگير  ترجمه  ايرانيان)،  تجدد خواهی 
چاپ  مدرس،  و  انتشار  سهامی  شرکت  تهران،  تفرشی، 

اول، ۱۳۶۹. 
در  ايران  استراتژيکی  اهميت  همايون،  الهی، 
چاپ  تهران،  دانشگاهی،  نشر  دفتر  دوم،  جهانی  جنگ 

دوم، ۱۳۶۷. 
امير خسروی، بابک، نظر از درون به نقش حزب 

توده ايران، انتشارات اطالعات، تهران، ۱۳۷۵.
امير خيزی، اسماعيل، قيام آذربايجان و ستارخان، 
تهـران،  کتـابفـروشی  تبـريـز،  کارنگ،  عبـدالعلی  تصحيح 

.۱۳۵۰
امينی، عبدالحسين، الغدير فی ا لکتاب و السنة و 

االدب، دارالکتاب العربی، بيروت، ۱۴۰۳ هـ.ق.
کوشش  به  امينی،  علی   خاطرات  علی،  امينی، 
تهران،  اسالمی،  انقالب  ادبيات  دفتر  توکلی،  يعقوب 

 .۱۳۷۶
باری، روبين، جنگ قدرت ها در ايران، ترجمه ی 

محمود مشرقی، انتشارات آشتيانی، تهران، ۱۳۶۳.
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بارتولد، تذکره جغرافيای تاريخی ايران، ترجمه ی 
حمزه سردادور، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۸.

مشکالت  و  مسائـل  عبـدالعـلی،  بـازرگان، 
تهران،  آزادی،  نهضت  انتشارات  انقالب،  سال  اولين 

 .۱۳۶۲
دو  در  ايران  اسالمی  انقالب  مهدی،  بازرگان، 
حرکت، انتشارات نهضت آزادی ايران، تهران، ۱۳۶۱. 

خـدمت  سال  شصـت  ــــــــــ،  خـاطـرات 
تهران،  نجـاتی،  غالمرضا  بـا  گفت وگـو  مقـاومت،  و 

 .۱۳۷۵
به  (نگاهی  ايران  در  آلمانی ها  اليور،  باسست،   
منابع  براساس  اول)  جهانی  جنگ  در  ايران  تحوالت 
تهران،  بنی احمد،  حسين  ترجمه ی  فرانسه،  ديپلماتيک 

انتشارات شيرازه، چاپ اول، ۱۳۷۷.
باسورث، کليفورد ادموند، تاريخ ايران، از آمدن 
انوشه،  حسن  ترجمه ی  ايلخانان،  فروپاشی  تا  سلجوقيان 

اميرکبير، تهران، ۱۳۶۶.
بازار،  خرداد،   ۱۵ خاطرات  علی،  باقری،   
تهران،  اسالمی،  تبليغات  سازمان  هنری  حوزه ی 

.۱۳۷۵
حوزه ی  هنری  خرداد،   ۱۵ ــــــــــ،  خاطرات 

سازمان تبليغات اسالمی، تهران، ۱۳۷۶. 
حوزه ی   تبريز،  خرداد   ۱۵ ــــــــــ،  خاطرات 

هنری سازمان تبليغات اسالمی، تهران ۱۳۷۴. 
تهران،  ايران،  رجال  تاريخ  مهدی،  بامداد، 

انتشارات بانک بازرگانی ايران، ۱۳۴۷.
 براون، ادوارد گرانويل، انقالب ايران، ترجمه ی 

احمد پژوه، کانون معرفت، تهران، ۱۳۸۳.
عصر  آغاز  از  ايران،  ادبيات  ــــــــــ،  تاريخ 
صفويه تا زمان حاضر، ترجمه ی رشيد ياسمی، انتشارات 

سينا، تهران، ۱۳۴۷.

پانصد  ساله ی  هزار  و  دو  جشن های  بزم     اهريمن، 
شاهنشاهی به روايت اسناد ساواک و دربار، چهار جلد، 
اطالعات،  وزارت  تاريخی  اسناد  بررسی  مرکز  انتشارات 

تهران، ۱۳۷۷.
ترجمه ی  خدا،  نام  به  انقالب  ايران،  پير،  بالشه، 

قاسم صفوی، انتشارات سحاب، تهران، ۱۳۵۸. 
تا  سلوکيان  از  ايران،  تاريخ  جی.آ.  بويل، 
فروپاشی دولت ساسانی، ترجمه ی حسن انوشه، اميرکبير، 

تهران، ۱۳۶۸.
مختصر  تاريخ  (ملک الشعراء)،  محمد تقی  بهار، 

احزاب سياسی، امير کبير، چاپ اول، ۱۳۶۳. 
بهبودی،  سليمان  خاطرات  سليمان،  بهبودی، 
غالمحسين  کوشش  به  رضاشاه،  با  زندگی  سال  بيست 

ميرزا صالح، طرح  نو، تهران، ۱۳۷۲.
سياست  در  علما  نقش  محسن،  سرشت،  بهشتی 
دکتری  نامه ی  پايان  قاجاريه)،  انقراض  تا  مشروطه   ( از 
تاريخ، دانشگاه تربيت مدرس، ۱۳۷۴، به راهنمايی دکتر 

اسماعيل رضوانی.
تهران،  اول،  جهانی  جنگ  و  ايران  کاوه،  بيات، 

سازمان اسناد ملی ايران، چاپ اول، ۱۳۶۹. 
ايران،  جنوب  در  اول  جهانی  ــــــــــ،  جنگ 
بـوشهر،  دلـواری،  عـلـی  رئيـس  بـزرگداشت،  کنـگره 

.۱۳۷۳
فروزنده ی  ترجمه ی  عقاب،  و  شير  جيمز،  بيل، 

برليان، نشر فاخته، تهران، ۱۳۷۱. 
بيل، جيمز و ويليام راجر لويس، مصدق، نفت و 
ناسيوناليسم ايرانی، ترجمه ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی، 

نشر نو، تهران، ۱۳۶۸. 
شروع  در  عراق  نقش  منوچهر،  دوست،  پارسا 

جنگ، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۶۹. 
ريشار،  و  برنارد  اورکارد،  و  ژان  پيرديگا، 
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هوشنگ  عبدالرضا  ترجمه ی  بيستم،  قرن  در  ايران  يان، 
مهدوی، نشر البرز، تهران، ۱۳۷۷. 

باستان،  ايران  تاريخ  (مشيرالدوله)،  حسن  پيرنيا، 
نشر مطبوعات، تهران، ۱۳۱۱.

کتابخانه ی  اسناد  روايت  به  مشروطيت  تاريخ 
تدوين  جلد)،   ۴) مجلس،  و  روحانيت  اسناد  مجلس، 

عبدالحسين حائری، تهران، ۱۳۷۴.
اسناد،  روايت  به  حجاب  کشف  و  لباس  تغيير 
تهران،  اطالعات،  وزارت  تاريخی  اسناد  بررسی  مرکز 

.۱۳۷۸
تقی زاده، حسن، خطابه ای مشتمل بر تاريخ اوايل 

انقالب مشروطيت، تهران، مهرگان، ۱۳۳۸. 
تهرانی، آقا بزرگ، شرح زندگانی ميرزای شيرازی، 

ترجمه ی حميد تيموری، تهران، ميقات، ۱۳۶۲.
مقاومت  اولين  تنباکو،  تحريم  ابراهيم،  تيموری، 
جيبی،  کتاب های  سهامی  شرکت  تهران،  ايران،  در  منفی 

 .۱۳۶۱
در  امتيازات  تاريخ  يا  بی خبری  ــــــــــ،  عصر 

ايران، تهران، اقبال، ۱۳۳۲. 
عمود،  مينا  ترجمه ی  بحران،  هاميلتون،  جردن،   

نشر نو، تهران، ۱۳۶۳. 
پيرامون  پژوهشی  سی مقاله ی  جاری،  جرعه ی   
پژوهشگاه  ذوعلم،  علی  اهتمام  به  ايران،  اسالمی  انقالب 

فرهنگ و انديشه ی اسالمی، تهران، ۱۳۷۷. 
واقعه ی  در  انگليس  دخالت  رسول،  جعفريان، 

مشروطه، قم، بی نا، ۱۳۶۵.
نهـضت  بـامـداد  در  مشهد  غالمـرضا،  جـاللی، 

امام خمينی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، ۱۳۷۸. 
عـلـل  کـردستـان،  حميـد رضا،  جـالئی پـور، 
تهران،  بی نا،  اسالمی،  انقالب  از  پس  آن  بحران  تداوم 

 .۱۳۷۲

در  عظام  مراجع  و  علما  جهاديه  (فتاوی  جهاديه 
کاووسی  حسن  محمد  کوشش  به  اول)،  جهانی  جنگ 
عراقی و نصرالله صالحی، تهران، دفتر مطالعات سياسی و 

بين المللی، چاپ اول، ۱۳۷۶. 
چمران، مصطفی، کردستان، بنياد شهيد چمران، 

تهران، ۱۳۶۴.
اسالم،  جهان  و  ايران  عبدالهادی،  حائری،   
پژوهشی تاريخی پيرامون چهره ها، انديشه ها و جنبش ها، 

مشهد آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۶۸. 
تکـاپـوهـای  و  جـنبش هـا  ـــــــــــ،  تـاريخ 
فراماسونری در کشورهای اسالمی، مشهد، آستان قدس 

رضوی،  چاپ اول، ۱۳۶۸.
نقش  و  ايران  در  مشروطيت  و  ــــــــــ،  تشيع 
اول،  چـاپ  اميـر کبيـر،  تهـران،  عـراق،  مقيـم  ايـرانيان 

.۱۳۶۰
حزب ايران نوين به روايت اسناد ساواک، مرکز 

بررسی اسناد تاريخی تهران، ۱۳۸۰.
انديشه گران  رويارويی های  ــــــــــ،  نخستين 
ايران با دو رويه تمدن بورژوازی غرب، اميرکبير، تهران، 

چاپ دوم، ۱۳۷۲.
حسن زاده، اسماعيل، حکومت ترکمانان قراقوينلو 

و آق قوينلو در ايران، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۹. 
حسينيان، روح الله، بيست سال تکاپوی اسالمی 
انقالب  اسناد  مرکز   ،۱۳۲۰ ۱۳۴۰ــ  ايران  در  شيعی 

اسالمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱.
ــــــــــ،  سه سال ستيز مرجعيت ستيز شيعه در 
ايران ۱۳۴۳ــ ۱۳۴۱، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ 

اول، تهران، ۱۳۸۲. 
ناصری،  فارسنامه  ميرزاحسن،  فسايی،  حسينی 

تصحيح منصور رستگار فسا، اميرکبير تهران، ۱۳۶۷.
کودتا  اسرار  الله،  هدايت  فريدنی،  الهی  حکيم   
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تهران،  بی نا،  طباطبايی،  الدين  ضياء  سيد  آقا  زندگی  و 
 .۱۳۲۳

ترجمه ی  انضمام  به  آيرونسايد،  سری  خاطرات 
متن کامل شاهراه فرماندهی، مؤسسه ی پژوهش و مطالعات 
رسا،  فرهنگی  خدمات  مؤسسه ی  اول،  چاپ  فرهنگی، 

تهران، ۱۳۷۳. 
از   ۱۳۲۰ شهريور  انتظام،  نصر الله  خاطرات 
ديدگاه دربار، به کوشش محمد رضا عباسی، چاپ سوم، 

سازمان اسناد ملی ايران، تهران، ۱۳۷۸. 
فاطمی، به  سيد حسين  دکتر  مبارزات  خاطرات و 
سخن،  انتشارات  دوم،  چاپ  افراسيابی،  بهرام  کوشش 

تهران، ۱۳۷۰. 
خـواجـه  نظام  الملک،  سيـرالملوک (سياست نامه) 
فرهنگی،  و  علمی  انتشارات  دارک،  هيوبرت  اهتمام  به 

تهران، ۱۳۶۴.
شاه  روزگار  در  ايران  محمود ،  خواند مير، 
غالمرضا  کوشش  به  صفوی،  طهماسب  شاه  و  اسماعيل 
افشار،  محمود  دکتر  موقوفات  بنياد  تهران،  طباطبايی، 

۱۳۷۰ ش. 
السير  حبيب  تـاريخ  غيـاث الدين،  خوانـدميـر، 
چاپ  سياقی،  دبير  محمد  نظر  زير  البشر،  افراد  فی اخبار 

خيام، تهران، ۱۳۶۲.
االخبـار  حقـايق  جعـفر،  محـمد  خـورمـوجی، 
جم،  خديو  حسين  کوشش  به  قاجار،  تاريخ  ناصری: 

انتشارات زوار، ۱۳۴۴. 
نواب صفوی،  مجتبی  سيد  حسين،  خوش نيت، 
تـهـران،  بـرادری،  منـشور  او،  مبـارزات  و  انـديشه هـا 

.١٣٦٠
دانشور علوی، نورالله، تاريخ انقالب مشروطه 
توضيحات  بختياری،  و  اصفهان  وطن پرستان  جنبش  و 
چاپ  دانش،  کتابخانه  تهران،  نوری،  سعادت  حسين 

اول، ۱۳۳۵. 
داير  خاطرات  يا  سرحد  مبارزان  ريجينالد،  داير، 
ايرانی،  بلوچ  سرداران  با  انگلستان  نظامی  رويارويی  در 
اول،  چاپ  نی،  نشر  تهران،  احمدی،  حميد  ترجمه ی 

 .۱۳۷۸
ترجمه  دالواله،  پيترو  سفرنامه  پيتر،  دالواله، 

محمود بهروزی، قطره، تهران، ۱۳۸۰.
عبـدالـرزاق، مأثـر سلطـانيه، بـه اهتـمام  دنبـلی، 

غالمحسين صدری افشار، تهران، ابن سينا، ۱۳۵۶.
انقالب  اسناد  مرکز  اسالم،  مفاخر  علی،  دوانی، 

اسالمی، تهران، ۱۳۷۷. 
اسناد  مرکز  ايران،  روحانيون  ــــــــــ،  نهضت 

انقالب اسالمی، تهران، ۱۳۷۷. 
مطـالعـات  مـرکـز  آتش بس،  محمـد،  دروديـان، 
انقالب  پاسداران  سپاه  انتشارات  جنگ،  تحقيقات  و 

اسالمی، تهران،    ۱۳۷۶. 
ترجمه ی  سياسی،  احزاب  موريس،  روژه،  دو 

ابوالفضل قاضی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۳. 
تهـران،  يـحيـی،  يـحيـی، حيـات  آبـادی،  دولت 

انتشارات کيهان، چاپ ششم، ۱۳۷۱. 
مکتوبات،  از  مجموعه ای  محمد،  دهنوی، 
سخنرانی ها و پيام های آيت الله کاشانی، چاپ آشنا، تهران، 

 .۱۳۶۲
دينـوری، ابـوحنيـفه  بـن داوود، اخبـار الّطـوال، 
چاپ  تهران،  نی،  نشر  دامغانی،  مهدی  محمود  ترجمه ی 

دوم، ۱۳۶۶.
مصدق،  دکتر  دوره ی  در  ايران  سپهر،  ذبيح، 
تهران،  عالی،  نشر  مهرآبادی،  رفيعی  محمد  ترجمه ی 

 .۱۳۷۰
ايران،  در  کمونيستی  جنبش  ــــــــــ،  تاريخ 

ترجمه محمد رفيعی مهرآبادی، عطايی، تهران، ١٣٦٤.
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ذوقی، ايرج، ايران و قدرت های بزرگ در جنگ 
جهانی دوم، پاژنگ، تهران، ۱۳۶۸، تصحيح اميرهوشنگ 

آذر، بی جا، ۱۳۶۹. 
ــــــــــ،  تاريخ روابط سياسی ايران و قدرت های 

بزرگ ۱۹۲۵ ــ   ۱۹۰۰، پاژنگ، تهران، ۱۳۶۸. 
و  انگلستان  قاجاريه،  سجاد،  گلوجه،  راعی 
اسالمی،  انقالب  اسناد  مرکز  استعماری،  قراردادهای 

چاپ اّول، تهران، ۱۳۸۰.
اسناد  مرکز  ايران،  جنوب  پليس  منيره،  راضی، 

انقالب اسالمی، تهران، ۱۳۸۱.
راحة  سليمان،  بن  علی  بن  محمد  راوندی، 
تهران،  اقبال،  محمد  کوشش  به  السرور،  آية  و  الصدور 

اميرکبير، ۱۳۳۳.
درباره ی  پژوهشی  مقاالت  مجموعه  انقالب،  راه 
مطالعات  و  پژوهش  کميته  اهتمام  به  اسالمی،  انقالب 
ستاد دهه ی فجر انقالب اسالمی، نشر هماهنگ، تهران، 

.۱۳۷۸
روزگار  در  ايران  در  انگليسيان  دنيس،  رايت، 
افشار،  صدری  غالمحسين  ترجمه  قاجار،  پادشاهان 

تهران، دنيا، ۱۳۵۷.
ــــــــــ، انگليسی ها در ميان ايرانيان، ترجمه ی 

لطفعلی خنجی، چاپ اول، امير کبير، تهران، ۱۳۵۹. 
ــــــــــ، ايرانيان در ميان انگليسی ها، ترجمه ی 
تهران،  اول،  چاپ  آشتيانی،  انتشارات  طاهرنيا،  منوچهر 

.۱۳۶۴
انقالب  در  سری  انجمن های  اسماعيل،  رائين، 

مشروطيت، تهران، تهران مصور، ۱۳۴۵.
ايران،  در  انگليس  ــــــــــ،  حقوق   بگيران 

تهران، انتشارات جاويدان، ۱۳۵۵.
ــــــــــ،  فراموشخانه و فراماسونری در ايران، 

تهران، امير کبير، ۱۳۵۷. 

روايت  به  بختيار  تيمور  پهلوی،  عصر  رجال 
تاريخی،  اسناد  بررسی  مرکز  انتشارات  ساواک،  اسناد 

تهران، ۱۳۸۰.
روايت  به  امينی  علی  دکتر  پهلوی،  عصر  رجال 
تاريخی،  اسناد  بررسی  مرکز  انتشارات  ساواک،  اسناد 

تهران، ۱۳۸۱. 
در  ايران  (تاريخ  صفويان  دوره ی  هـ.ر،  رد مبير، 
جامی،  تهران،  آژند،  يعقوب  ترجمه ی  صفويان)،  دوره ی 

۱۳۸۰ هـ.ش. 
روزنامه ها،  و   … رسائل، اعالميه ها، مکتوبات 
محمد  گرد آورنده  ج)،   ۲) نوری،  فضل الله  شهيد  شيخ 

ترکمان، رسا، تهران ۶۳ ــ ۱۳۶۲. 
رشيد دو پی. نن.، سقوط بغداد، ترجمه اسدالله 

آزاد، آستان قدس رضوی مشهد، ۱۳۶۸.
مشروطيت،  انقالب  اسماعيل،  محمد  رضوانی، 

تهران، بی تا. 
(تـاريخ  انـقالب  و  هـاشمی  مسعـود،  رضـوی، 
سياسی ايران از انقالب تا جنگ)، انتشارات همشهری، 

چاپ اول،  ۱۳۷۶.
رفيعی، ليال، سفال ايران از دوران پيش از تاريخ 

تا عصر حاضر، انتشارات يساولی، تهران، ۱۳۷۷.
و  فـارس  حسين،  محمـد  آدميـت،  رکـن زاده 
پنجم،  چاپ  اقبال،  انتشارات  تهران،  بين الملل،  جنگ 

.۱۳۷۰
روحانيت و اسرار فاش نشده از ملی  شدن صنعت 
نفت، به کوشش گروهی از هواداران نهضت اسالمی ايران 

در اروپا، دارالفکر، قم، بی تا. 
نهضت  تحليل  و  بررسی  حميد،  سيد  روحانی، 

امام خمينی، تهران، انقالب اسالمی، ۱۳۷۱.
نفت  صنعت  مّلی شدن  تاريخ  فؤاد،  روحانی، 

ايران، فرانکلين، تهران، ١٣٥٣.
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روزولت، کرميت، کودتا در کودتا، ترجمه ی علی 
اسالمی، شرکت سهامی خاص، بی تا.  

(در  هند  و  ايران  روابط  تاريخ  رياض  االسالم، 
و  آرام  باقر  محمد  ترجمه ی  افشاريه)،  و  صفويه  دوره ی 

عباسقلی غفاری فرد، تهران، امير کبير، ۱۳۷۳.
دانشوران،  آينه  عليرضا،  سيد  يزدی،  ريحان 
کتـابخـانه   حضـرت آيت الـلـه العظـمی نجـفی مـرعـشی، 

.۱۳۷۲
و  ايران  سياسی  روابط  تاريخ  علی اصغر،  زرگر، 
انگليس در دوره ی رضا شاه، ترجمه ی کاوه بيات، تهران، 

پروين و معين، ۱۳۷۲.
زرگـری  نـژاد، غالمحسيـن، تحـول انـديشه هـای 
سياسی دوره ی قاجار، پايان نامه ی دکتری، دانشگاه تربيت 

مدرس، ۱۳۷۳. 
زريـن کوب، عبـدالحسين، تـاريـخ مـردم ايـران، 

اميرکبير، تهران، ۱۳۶۷.
عصر  تا  صفويه  از  ديگر  ــــــــــ،  روزگاران 

حاضر، تهران ۱۳۷۵.
تـرجـمـه ی  ايـران،  هنـر  محـمـدحسن،  زکـی، 

محمد   ابراهيم اقليدی، صدای معاصر، تهران، ۱۳۷۷.
زونيس، ماروين، شکست شاهانه، ترجمه ی عباس 

مخبر، نشر طرح نو، تهران، ۱۳۷۰.
ساواک و روحانيت، بولتن های نوبه ای ساواک، 
تهران،  هنری،  حوزه ی  اسالمی،  انقالب  ادبيات  دفتر 

 .۱۳۷۱
سايکس، پرسی، تاريخ ايران، ترجمه ی محمد تقی 
چاپ  کتاب،  دنيای  انتشارات  تهران،  گيالنی،  فخرداعی 

دوم، ۱۳۷۰. 
چاپ  بيروت،  الفارسی،  سلمان  عبدالله،  سبتی، 

سوم، ۱۹۷۷ م.
سپهر،  الدوله  مورخ  خاطرات  احمد علی،  سپهر، 

به کوشش احمد سميعی، تهران، نشر نامک، ۱۳۷۴. 
فتحعلی شاه،  نوه ی  ميرزا،  قلی  رضا  سفرنامه، 
دانشگاه  تهران،  قاجار،  فرمانفرمائی،  اصغر  کوشش  به 

تهران، ۱۳۴۶. 
ترجمه ی  ايران،  جنوب  پليس  فلوريدا،  سفيری، 
منصوره اتحاديه و منصوره فشارکی، تهران، نشر تاريخ، 

چاپ اول، ۱۳۶۴. 
خاطرات  پارسونز،  سرآنتونی  و  ويليام  سوليوان، 
دو سفير، اسراری از سقوط شاه و نقش پنهان آمريکا و 
انتشارات  طلوعی،  محمود  ترجمه ی  ايران،  در  انگليس 

نشر علم، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۷. 
ترجمه ی  ايران،  در  مأموريت  ويليام،  سوليوان، 
تهران،  دوم،  چاپ  همهمه،  انتشارات  مشرقی،  محمود 

 .۱۳۶۰
مجـموعـه  يـحيـی،  شهـاب الـديـن  سهـروردی، 
تصنيفات شيخ اشرق، به تصحيح و مقدمه ی هانری کربن، 

انجمن فلسفه ی ايران، تهران، ۱۳۵۵.
ترجمه ی  صفوی،  عصر  ايران  راجر،  سيوری، 

کامبيز عزيزی، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۷۲. 
محمد  ترجمه ی  شاردن،  سياحتنامه  شاردن، 

عباسی، اميرکبير، تهران، ۱۳۳۸.
علم،  خاندان  سياسی  زندگانی  مظفر،  شاهدی، 
تـهـران،  سيـاسی  پـژوهش هـای  و  مطـالعـات  مـؤسسه ی 

.۱۳۸۰
تحت  مسکو،  چاپ  براساس  فردوسی،  شاهنامه   

نظرآ.برناس، نشر زهره، تهران.
شريف پور، رضا، مسجد و انقالب اسالمی، مرکز 

اسناد انقالب اسالمی، تهران، ۱۳۸۰. 
شريف کاشانی، محمد مهدی، واقعيات اتفاقيه در 
روزگار، به کوشش منصوره اتحاديه، سيروس سعدونديان، 

تهران، نشر تاريخ ايران، ۱۳۶۲. 
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سيـاسی ــ  تحـوالت  تـاريخ  رضـا،  شعـبـانی، 
تهران،  زنديه،  و  افشاريه  دوره های  در  ايران  اجتماعی 
دانشگاه ها  انسانی  علوم  کتب  تدوين  و  مطالعه  سازمان 

(سمت)، ۱۳۷۷. 
شمس قنات آبادی، خاطرات، مرکز بررسی اسناد 

تاريخی وزارت اطالعات، تهران، ١٣٧٧.
سلطنت  دوره ی  در  ايـران  عـلی اصغـر،  شميم، 

قاجار، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۱.
شوادرن، بنجامين، خاورميانه، نفت و قدرت  های 
بزرگ، ترجمه ی عبدالحسين شريفيان، انتشارات شرکت 

سهامی کتاب های جيبی، تهران، ۱۳۵۲.  
عبدالرضا  شاه،  سفر  آخرين  ويليام،  شوکراس، 

هوشنگ مهدوی، نشر البرز، تهران، ۱۳۷۰. 
ايران  در  پارلمانتاريسم  اميرمسعود،  شهرام نيا، 
مشروطيت،  عصر  در  تاريخی  زمينه های  و  فکری  بنياد  يا 

چاپ اول، مرکز اسناد انقالب اسالمی ايران، ۱۳۷۹. 
و  روس  نفوذ  افـزايش  جـواد،  شيخ االسالمی، 

انگليس در ايران، انتشارات کيهان، ۱۳۶۹.
ــــــــــ، اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانيا، 

مؤسسه ی کيهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹.
اتمـام  و  کمـال الـدين  ابـن بابويه،  صدوق،  شيخ 
النعمه، به تحقيق علی اکبر غفاری، الطبعة الثانيه، دارالکتب 

اسالميه، تهران، ۱۳۹۵ هـ.ق.
صحيفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمينی (ره)، 
و  فرهنگ  وزارت  اسالمی،  انقالب  فرهنگ  مدارک  مرکز 

ارشاد اسالمی، تهران، ۷۱ ــ ۱۳۶۱.
صدر، محسن، خاطرات صدراالشرف، انتشارات 

وحيد، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴. 
از  ايران  اسالمی  انقالب  وحيد الزمان،  صديقی، 
نگاه ديگـران، ترجمه ی سيـد مجيـد روئين تـن، انتشارات 

اطالعات، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸. 

تهران، چاپ  مشروطه،  رهبران  ابراهيم،  صفايی، 
شرق، چاپ اول، ۱۳۴۳.

از  تحليلی  بررسی  يک  سيد صدرالدين،  طاهری، 
خدمات  مؤسسه ی  دوم،  چاپ  مدرس،  سياسی  زندگی 

فرهنگی رسا، تهران، ۱۳۷۳. 
ترجمه  الميزان،  تفسير  محمدحسين،  طباطبايی، 
سوم،  چاپ  االسالميه،  دارالکتب  مـوسوی،  محمد بـاقر 

تهران، ۱۳۶۲.
دوره ی  در  ايران  جامعه ی  احسان،  طبری، 

رضاشاه، بی نا، ۱۳۵۶. 
ــــــــــ، کژراهه، امير کبير، تهران، ١٣٦٦.

عاقلی، باقر، روز شمار تاريخ ايران از مشروطه تا 
انقالب اسالمی، نشر گفتار، تهران، ۱۳۷۲. 

جاويدان،  نشر  ايران،  ــــــــــ،  نخست  وزيران 
تهران، ۱۳۷۰. 

فـی  االستـيعـاب  يـوسـف،  عبـدالـلـه مـالـکی، 
معرفة  االصحاب، دارالحياء التراث، بيروت، ۱۳۲۸ هـ.  ق. 
عراقی،   مهدی،  نـاگفته ها (خاطرت حـاج مهدی 
خدمات  ديگران،  و  مقدس  محمود  کوشش  به  عراقی)، 

فرهنگی رسا، تهران، ۱۳۷۰. 
عـرفـان منش، جـليـل، حيـات معنـوی ايرانيان، 
وزارت  انتشارات  واليتی،  علی اکبر  دکتر  مقدمه ی  با 

امور  خارجه، تهران، ۱۳۸۵.
اول،  جلد  خرداد،   ۱۵ ــــــــــ،  خاطرات 
حوزه ی هنری سازمان تبليغات اسالمی، تهران، ۱۳۷۳ 
تهران،  اسالمی،  انقالب  ادبيات  دفتر  دوم،  جلد  و 

 .۱۳۷۵
ــــــــــ،  کوروش و بازيابی هويت ملی ايرانيان، 
تحقيقی علمی درباره پيشينه و کيستی ذوالقرنين، با مقدمه 
دکتر علی اکبر واليتی، انتشارات فرهنگ مکتوب، تهران، 

.۱۳۸۹
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عطاملک  جوينی، عالء الدين، تاريخ جهانگشای، 
به کوشش محمد قزوينی، دنيای کتاب تهران، ۱۳۷۵.

روايت  به  جنگل  نهضت  سادات،  رقيه  عظيمی، 
و  سياسی  مطالعات   دفتر  خارجه:  امور  وزارت  اسناد، 

بين المللی، تهران، ۱۳۷۷.
ايران،  در  دمکراسی  بحران  فخرالدين،  عظيمی، 
ترجمه ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بيژن نوذری، نشر 

البرز، تهران، ١٣٧٢.
و  اسالمی  انقالب  عباسعـلی،  زنجانی،  عميد 

ريشه های آن، انتشارات کتاب سياسی، تهـران، ۱۳۷۱.
الصحابه،  تميز  فی  االصابه  ابـن حجر،  عقـالنی، 

دارالحياء التراث، بيروت، ۱۳۲۸ هـ.ق.
اسالم  در  سيـاسی  انـديشه ی  حـميـد،  عنـايـت، 
خوارزمی،  تهران،  خرمشاهی،  بهاء الدين  ترجمه  معاصر، 

.۱۳۶۵
و  ايران  روابط  تاريخ  عبدالحسين،  غفاری، 
اول،  جهانی  جنگ  تا  شاه  ناصر الدين  ترور  از  فرانسه، 

تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۸. 
غفاريان، سيروس، خليج فارس، مدرسه، تهران، 

.١٣٨٨
غنی  قـاسم  دکتـر  يـادداشت هـای  قاسم،  غنـی، 
غنـی،  سيـروس  و  غنی  قـاسم  کوشش  به  من»  «زنـدگی 

انتشارات آبان، تهران، ۱۳۶۱.
مـهر،  ايـران،  نفت  سال  پنـجاه  مصطفی،  فـاتح، 

تهران، ١٣٣٥.
اوريانا فاالچی با شاه  مصاحبه  اوريانا،  فاالچی، 
تاريخ)، نشر  سانسور شده کتاب مصاحبه با  ايران (بخش 

آغاز، تهران، ۱۳۵۷.
فتـاحی، فتح   الـدين، هـرات در قلمـرو استعمـار 

تهران، مستوفی، ۱۳۷۰.
فخرايی، ابراهيم، سردار جنگل ميرزا کوچک خان، 

چاپ پنجم، انتشارات جاويدان، تهران، ۱۳۵۴. 
انقـالب  شفـاهی  تـاريخ  عبـدالـوهـاب،  فـراتـی، 
اسناد  مرکز  تبعيد،  تا  خمينی  امام  مرجعيت  از  اسالمی، 

انقالب اسالمی، تهران، ۱۳۷۹.
اسناد  روايت  بـه  انقالب  تاريخ  از  فـرازهـايی 

ساواک    و آمريکا، وزارت اطالعات، تهران، ۱۳۶۸.
در  ايران  و  انگليس  جنگ  عليمراد،  فراشبندی، 

سال ۱۳۷۳ هجری قمری، تهران. 
کوتاهی،  چاه  شيخ حسين خان  احمد،  فرامرزی، 
به کوشش سيد قاسم ياحسينی، تهران، انتشارات شيراز، 

چاپ اول، ۱۳۷۷. 
فـرای، ريچـارد، عصـر زريـن فـرهنگ ايـران، 
تهران،  سروش،  انتشارات  رجب نيا،  مسعود  ترجمه ی 

.۱۳۷۵
سلطـنت  سقـوط  و  ظهـور  حسيـن،  فـردوست، 

پهلوی، ۲ جلد، اطالعات تهران، ۱۳۷۱.
چاپ  جامع التواريخ،  رشيدالدين،  فضل الله، 

چهارم، انتشارات اقبال، تهران، ۱۳۷۴.
زمـان  اوضاع  و  آل  بـويـه  عـلی اصغـر،  فقيهی، 
ايشان يا نموداری از زندگی مردم آن عصر، ديبا، تهران، 

.۱۳۶۶
اّول،  عبـاس  شاه  زنـدگـانـی  نصرالله،  فلسفی، 

علمی    و فرهنگی، تهران.
فلور، ويلم، حکومت نادرشاه، ترجمه ی ابوالقاسم 

سری، تهران، انتشارات توس، ۱۳۶۸. 
لورنس  و  واسموس  برت،  داگو  فن ميگوش، 
نويسا،  نشر  فخرايی،  امير  فرشته اعظم  ترجمه ی  آلمانی، 

چاپ اول، ۱۳۷۵. 
احمد  ترجمه ی  شکننده،  مقاومت  جان،  فوران، 

تدين، مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا، تهران، ۱۳۳۷. 
تا   ۱۳۰۶ (از  ايران  دربار  در  سال  سه  فوريه، 
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۱۳۰۹)، ترجمه: عباس اقبال، تهران، انتشارات مؤسسه 
مطبوعاتی علمی، ۱۳۶۳.

رضـاشاه،  سقـوط  علــل  نعمت الـلـه،  قـاضی، 
انتشارات آثار، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲. 

ايران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
ايران،  اسالمی  جمهوری  رياست  پژوهش  معاونت 

تهران،۱۳۸۰.
ترجمه ی  ايران،  در  ناسيوناليسم  ريچارد،  کاتم، 

فرشته سرلک، نشر گفتار، تهران، ۱۳۷۱. 
ايران:  سياسی  اقتصاد  محمد علی،  کاتوزيان، 
نفيسی،  محـمد رضا  تـرجمه ی  شاه،  محمد رضا  سلطنت 

انتشارات پاپيروس، تهران، ۱۳۶۸.
کاساکـوفسکی، خـاطرات کلنـل کاسا کوفسکی، 

ترجمه ی عباسقلی جلی، تهران، سيمرغ، ۱۳۵۵. 
ايران،  در  انگليس  و  روس  فيروز،  کاظم زاده، 
کتاب های  مؤسسه ی  تهران،  اميری،  منوچهر  ترجمه ی 
دوم،  چاپ  فرانکلين،  مؤسسه ی  همکاری  با  جيبی 

.۱۳۷۱
شنيده ها،  و  ديده ها  ميرزاابوالقاسم،  کحال زاده، 
چاپ  فرهنگ،  نشر  تهران،  کامران،  مرتضی  کوشش  به 

دوم، ۱۳۷۰. 
بـرآمـدن  و  قـاجـار  دوران  ايـران  نيکی،  کـدی، 
رضاخان، ترجمه ی مهدی حقيقت خواه، تهران، ققنوس، 

.۱۳۸۱
ـــــــــــ،  تـحـريم تنبـاکو در ايـران، تـرجمـه ی 

شاهرخ قائم مقامی، تهران، جيبی، ۱۳۵۶. 
ـــــــــــ،  ريشه هـای انقـالب ايـران، تـرجمـه ی 
تهران،  اسالمی،  فرهنگ  نشر  دفتر  گواهی،  عبدالرحيم 

.۱۳۷۵
کرباسچی، غالمرضا، هفت هزار روز تاريخ ايران 
تهران،  اسالمی،  انقالب  تاريخ  بنياد  اسالمی،  انقالب  و 

 .۱۳۷۱
(تاريخ  انقالب       اسالمی  شفاهی  ــــــــــ،  تاريخ 
تهران،  اسالمی،  انقالب  اسناد  مرکز  قم)،  علميه  حوزه ی 

.۱۳۸۰
تاريخ  يا   ۱۸۹۰ رژی  قرارداد  حسن،  کربالئی، 
انحصار دخانيات در سال ۱۳۰۹ هـ.ق. تهران، مبارزان، 

  .۱۳۶۱
ترجمه ی  اسالمی،  فلسفه  تاريخ  هانری،  کربن، 

جواد طباطبايی، انتشارات کوير، تهران، ۱۳۷۳.
کرزن، جرج. ن.، ايران و قضيه ی ايران، ترجمه ی 
وحيد مازندرانی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ 

سوم، ۱۳۶۲. 
به  ايرانيان،  بيداری  تاريخ  ناظم االسالم،  کرمانی، 
فرهنگ  بنياد  تهران،  سيرجانی،  سعيدی  علی اکبر  اهتمام 

ايران، آگاه.
اسالمی،  تعليمات  جامعه ی  حميد،  کرمی پور، 
در  ايشان  نقش  و  علی اسالمی  عباس  شيخ  حاج  آيت الله 
تهران،  اسالمی،  انقالب  اسناد  مرکز  اسالمی،  انقالب 

.۱۳۸۰
پهلوی،  حکومت  و  ارتش  استفانی،  کرونين، 

ترجمه ی علی بابايی، نشر خجسته، تهران، ۱۳۷۷.
کريستين، دالنوا، ساواک، ترجمه ی عبدالحسين 

نيک گهر، انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۷۱.
زمان  در  ايران  امانوئل،  آرتور  سن،  کريستن 

ساسانيان، انتشارات ابن سينا، تهران، ۱۳۴۵. 
کسروی، احمد، تاريخ هجده ساله ی آذربايجان، 

تهران، اميرکبير، چاپ دهم، ۱۳۷۱. 
ــــــــــ،  تاريخ مشروطه ی ايران، تهران، امير کبير، 

چاپ پانزدهم، ۱۳۶۹.
کشاورز، فريدون، من متهم می کنم، رواق، تهران، 

.١٣٥٧
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در  انگليس  محرمانه ی  (اسناد  تلبيس  کشف 
انگليس)،  نيرنگ  دورويی و  تلبيس يا  ايران و کشف  باب 
تهران،  استخری،  پروين  و  کيانفر  عين الله  کوشش  به 

انتشارات آذرين، ۱۳۶۳. 
کلن، ادوارد، آمريکا در اسارت، ترجمه ی پوران 

خاور و سرور طليعه، انتشارات قلم، تهران، ۱۳۶۳.
کافی،  اصول  رازی،  يعقوب  محمدبن  کلينی، 
تهران،  اسالميه،  علميه  مصطفوی،  سيدجواد  ترجمه ی 

.۱۳۶۵
مهدی  ترجمه ی  ايرانی،  نقاشی  شيالر.  بای،  کن 

حسينی، نشر دانشگاه هنر تهران، ۱۳۸۲.
حضـرت  سخنـرانـی هـای  مجـموعـه   کـوثـر، 
امام خمينی، مؤسسه ی نشر و تنظيم آثار امام خمينی (ره)، 

تهران، ۱۳۷۴. 
در  منفی  مـوازنـه  سيـاست  حسين،  کی استـون، 
مجلس چهـاردهم، انتشارات روزنـامه ی مظفـر، تهـران، 

 .۱۳۲۷
کيانی، محمد يوسف، پايتخت های ايران، سازمان 

ميراث فرهنگی، تهران، ۱۳۷۶.
مرداد   ۲۸ کودتای  ج،  مارک،  گازيوروسکی، 
انتشار،  سهامی  شرکت  نجاتی،  غالمرضا  ترجمه    ،۱۳۳۲

تهران، ۱۳۶۶.
گروه  کوشش  به  است،  آينده  راه  چراغ  گذشته 

جامی، انتشارات ققنوس، تهران، ١٣٦٧.
گرنت واتسن، رابرت، تاريخ ايران دوره قاجاريه، 
اول،  چاپ  سيمرغ،  نشر  مازندرانی،  وحيد  ع.  ترجمه ی 

تهران، ۱۳۴۰.
گروسه، رنه، امپراطوری صحرانوردان، ترجمه ی 
تهـران،  دوم،  چـاپ  نشر،  بنگـاه  ميکـده،  عبـدالحسين 

.۱۳۶۲
گريشمن، رومن، ايران از آغاز تا اسالم، ترجمه ی 

محمد معين، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 
 .۱۳۶۴

گزيده ی اسناد سياسی ايران و عثمانی در دوره ی 
قاجاريه، تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، واحد 

نشر اسناد، ۱۳۶۹.
گلستانه، ابوالحسن بن محمد امين، مجـمل التواريخ، 

پس از نادر، به تصحيح اسکارمن، ليدن، ۱۸۹۱.
ترجمه ی  شاه،  با  مصاحبه  مارگارت،  الينگ، 
تهران،  دوم،  چاپ  البرز،  انتشارات  روشنگر،  اردشير 

 .۱۳۷۱
و  انگلستان  امپراطوری  سقوط  بريان،  لپينگ، 
انتشارات  عنايت،  محمود  ترجمه ی  مصدق،  دکتر  دولت 

کتاب سرا، تهران، ۱۳۶۵.
لسان  المـلـک سپـهر، مـيـرزا محمـد تـقی، ناسخ 
التواريخ؛ سالطين قاجاريان، تهران، کتابفروشی اسالميه، 

 .۱۳۵۳
لسترنج، جغرافيای تاريخی سرزمين های خالفت 
ترجمه ی  و  نشر  بنگاه  عرفان،  محمود  ترجمه ی  شرقی، 
فرهنگی،  و  علمی  ۱۳۳۷؛  اول،  چاپ  تهران،  کتاب، 

تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۴.
لکهـارت، الرنس، انقـراض صفـويـه، تـرجمـه ی 
اسماعيل دولتشاهی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 

.۱۳۸۰
تهـران،  همـدانی،  مشفق  ــــــــــ،  نـادرشاه، 

صفی علی شاه، ١٣٣٢.
ترجمه ی  ايران،  در  زارع  و  مالک  آن،  لمبتون، 

منوچهر اميری، علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲. 
لورين، پرسی، شيخ خزعل، پادشاهی رضاخان، 
چاپ  فلسفه،  انتشارات  مهر آبادی،  رفيع  محمد  ترجمه ی 

اول، تهران، ۱۳۶۳. 
ليتل فيلد، هنری. و، تاريخ اروپا از سال ۱۸۱۵ 
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به بعد، ترجمه ی فريده قرچه داغی، تهران، انتشارات بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب، چاپ سوم، ۱۳۷۳.

همايون  ترجمه ی  جهان،  معاصر  تاريخ  ليدز، 
دوم،  چاپ  پگاه،  انتشارات  تهران،  مقدم،  حنيفه وند 

 .۱۳۶۸
کاوه  ترجمه ی  ايران،  در  عمليات  جيمز،  مابرلی، 
بيات، تهران، مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، 

.۱۳۶۹
ملی  شورای  مجلس  بمباران  ن.پ،  مامونتوف، 
تهران،  قهرمانی،  شرف الدين  ترجمه  ق،   .۱۳۲۶ سال  در 

اشکان، ۱۳۶۳.
فعاليت های  از  (اسنادی  محمد علی شاه  با  مبارزه 
سال های  در  استانبول  و  اروپا  در  ايران  خواهـان  آزادی 
انتشارات  افشار،  ايرج  کوشش  به  هـ.ق.)  ۲۸ ــ   ۱۳۲۶ 

توس، چاپ اول، ۱۳۵۹. 
مؤسسه  مجازات،  کميته ی  عبداللّٰه،  متولی، 
تهران،  اول،  چاپ  ايران،  معاصر  تاريخ  مطالعات 

.۱۳۷۸
خيابانی،  و  جنگل  نهضت  ــــــــــ،  مقايسه ی 
چاپ  اسالمی،  تبليغات  سازمان  هنری  حوزه ی  تهران، 

اول، ۱۳۷۳. 
مجـد االسالم کـرمـانـی، احـمد، تـاريخ انقالب 
خليل پور،  محمود  از  تحشيه  و  مقدمه  ايران،  مشروطيت 

انتشارات دانشگاه   اصفهان، ۱۳۵۰.
مجـلسی، محـمـد بـاقـر، بحـاراالنوار، تـرجمه ی 

موسی خسروی، انتشارات االسالميه، تهران، ۱۳۵۶.
مجموعه اسناد و مدارک فرخ      خان امين الدوله، به 
تهران،  روشنی،  الله  قدرت  و  اصفهانيان  کريم  کوشش 

دانشگاه تهران، ۱۳۴۶. 
شاهنشاهی  تشکيل  نظـام الدين،  مجيـر شيبـانی، 
انتشارات  تهران،  ملی،  وحدت  مجدد  احياء  صفويه 

دانشگاه تهران، ۱۳۴۶.
ج)،   ۵) کاشانی  آيت الله  پيام های  مجموعه 

گرد آورنده: محمد ترکمان، چاپ تهران، ۱۳۶۱.
غـروی،  اسمـاعيـل  محـمـد  شيـخ  محـالتی، 
الئالی المربوطه فی  وجوب المشروطه، بوشهر، ۱۳۲۷ ق.

و  زمينه ها  اسالمی،  انقالب  منوچهر،  محمدی، 
پيامدها، دفتر نشر و پخش معارف، قم، ۱۳۸۰.

تهران،  اسالمی،  انقالب  بر  تحليلی  م.  محمدی، 
امير کبير، چاپ سوم، ۱۳۷۰.

محيط طبـاطبـايی، محمـد، نقش سيد جمال الدين 
اسد آبادی در بيداری شرق زمين، قم، ۱۳۵۰.

بـه  مشروطيت،  مقـدمـات  هـاشم،  مـافی،  محيط 
انتشارات  تهران،  جان فدا،  جواد  تفرشی،  مجيد  کوشش 

فردوسی، چاپ اول، ۱۳۶۳.
سياسی  تحوالت  تاريخ  سيد جالل الدين،  مدنی، 
قم،  اسالمی،  انتشارات  دفتر  ايران،  خارجی  روابط  و 

.۱۳۷۰
جلد)،   ۲) ايران  معاصر  سياسی  ــــــــــ،  تاريخ 

دفتر انتشارات اسالمی، قم، ۱۳۶۱.
مشاهير  و  رجال  زندگينامه  حسن،  مرسلوند، 

ايران، تهران، نشر الهام، ۱۳۶۹.
مرکز اسناد انقالب اسالمی، اسناد انقالب اسالمی، 

سازمان تبليغات انقالب اسالمی، تهران، ۱۳۶۹. 
اطالعات،  وزارت  تاريخی  اسناد  بررسی  مرکز 
روايت  به  فومنی  جواد  شيخ  حاج  آيت الله  ستيزان،  ستم 

اسناد، تهران، ۱۳۷۷.
جنگ  انگلستان،  اکستر  دانشگاه  مطالعات  مرکز 
تهران،  جنگ،  تبليغات  ستاد  ترجمه ی  عراق،  و  ايران 

 .۱۳۶۳
اهتمام  به  گزيده،  تاريخ  حمدالله،  مستوفی، 

عبدالحسين نوايی، اميرکبير، تهران، ۱۳۴۶.
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ــــــــــ،  نزهة القلوب، به کوشش لسترنج، دنيای 
کتاب تهران،  ۱۳۶۲.

تاريخ  يا  من.  زندگانی  شرح  عبدالله،  مستوفی، 
زوار،  تهران،  ج،   ٣ قاجار،  دوره ی  اداری  و  اجتماعی 

۱۳۴۳ ــ ۱۳۴۱. 
من،  زندگانی  عبدالحسين،  انصاری،  مسعود 

انتشارات ابن سينا، تهران، ۱۳۵۶. 
مصدق،  تألمات  و  خاطرات  محمد،  مصدق، 

انتشارات علمی، تهران، ۱۳۶۵. 
مطهری، مرتضی، بررسی نهضت های اسالمی در 

صد ساله ی اخير، قم، صدرا، ۱۳۶۵.
اسالم،  و  ايران  متقابل  ــــــــــ،  خدمات 

انتشارات صدرا، قم، ۱۳۵۷.
صدرا  اسالم،  در  زن  حقوق  ــــــــــ،  نظام 

تهران، ١٣٥٧.
در  مشروطيت  استقرار  تاريخ  حسن،  معاصر، 

ايران، تهران، ابن سينا، ۱۳۵۲.
البرز،  نشر  شاه،  ارتش  درون  خسرو،  معتضد، 

چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵. 
سقوط،  از  پس  و  سقوط  ــــــــــ،  رضاشاه، 
مؤسسه ی مطالعات تاريخ معاصر ايران، چاپ اول، تهران، 

 .۱۳۷۶
معير الممالک، دوستعلی خان، رجال عصر ناصری، 

تهران، نشر تاريخ ايران، ۱۳۶۱. 
خصوصی  زندگانی  از  يادداشت هايی  ــــــــــ، 

ناصرالدين شاه، نشر تاريخ ايران، تهران، ۱۳۶۲.
ادبيات  در  آن  تأثير  و  مزديسنا  محمد،  معين، 

فارسی، دانشگاه تهران، ۱۳۲۶.
تاريخ  سلطانيه،  مأثر  عبدالرزاق،  دنبلی،  مفتون 

جنگ های ايران و روس، تهران، ابن سينا، ۱۳۵۱.
جمعی  همکاری  با  نمونه،  تفسير  ناصر،  مکارم، 

از نويسندگان، دارالکتب االسالميه، چاپ سوم، تهران، 
.۱۳۶۲

امير کبير،  ميرزاتقی خان  زندگانی  حسين،  مکی، 
تهران، ۱۳۵۵.

ــــــــــ،  کتاب سياه، امير کبير، تهران، ۱۳۶۳. 
انتشارات  آزادی،  قهرمان  ــــــــــ،  مدرس 

ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸.
ترجمه،  بنگاه   ،۱۳۳۱ تير   ۳۰ ــــــــــ،  وقايع 

نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۰.
در  ملی  دولت  و  ايران  عليرضا،  توانی،  ماليی 
تاريخ  مطالعات  مؤسسه ی  تهران،  اول،  جهانی  جنگ 

معاصر ايران، چاپ اول، ۱۳۷۸.
ملک زاده، مهدی، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، 

تهران، انتشارات علمی، چاپ دوم، ۱۳۶۳. 
منصوری، جواد، تاريخ قيام ۱۵ خرداد به روايت 

اسناد، مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران، ۱۳۷۸. 
ــــــــــ،  سيرتکوينی انقالب اسالمی. 

انقالب،  تا  رفورم  از  آخر  سال  دو  هـ.  موحد. 
امير کبير، تهران، ۱۳۶۳.

محمد  صادق،  ميرزا  اصفهانی،  نامی  موسوی 
تحشيه  و  تحرير  زند،  خاندان  تاريخ   در  گيتی  گشا  تاريخ 

عزيز الله بيات، تهران، امير کبير، ۱۳۶۳ هـ.   ش.
آينده  راه  اسالمی،  انقالب  مسيح،  مهاجری، 

ملت ها، تهران، انتشارات اوج، چاپ دوم، ۱۳۶۰.
روضة الصفا  شاه،  خواند  محمدبن  ميرخواند، 
خيام،  انتشارات  الخلفاء،  و  الملوک  و  االنبياء  فی سيرة 

تهران، ۱۳۳۸. 
ايران،  در  اول  جهانی  جنگ  ميروشينکف، 
ترجمه ی دخانياتی، تهران، امير کبير، چاپ اول، ۱۳۴۴. 
تاريخ  پيرامون  مالحظات  برخی  رحيم،  نامور، 

انقالب مشروطيت، شهرضا، جامار، ۱۳۵۷.
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نامه های دکتر مصدق، گرد آورنده: محمد ترکمان، 
نشر هزاران، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۵.

و  تنبيه االمـه  محمـد حسيـن،  ميـرزا  نـائينی، 
سيدمحمود طالقانی، تهران، شرکت  تنزيه المله، بـا مقدمه 

سهامی انتشار، ١٣٣٤.
نجاتی، غالمرضا، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله 
ايران، چاپ اول، مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا، تهران، 

.۱۳۷۱
ايران  نفت  صنعت  ملی شدن  ــــــــــ،  جنبش 
تهران،  انتشار،  سهامی  شرکت  مرداد،   ۲۸ کودتای  و 

  .۱۳۴۸
نجاری راد، تقی، ساواک و نقش آن در تحوالت 
داخلی رژيم شاه، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، 

تهران، ۱۳۷۸. 
نجفی  قوچانی، محدحسن، سياحت شرق، تهران، 

نشر حديث، چاپ اول، ۱۳۷۵. 
نجمی، ناصر، بازيگران سياسی عصر رضاشاهی، 

محمد رضا شاهی، نشر اشتين، تهران، ۱۳۷۳. 
بين المللی  جنگ  نظامی  تاريخ  محمد،  نخجوان، 
اول،  چاپ  مجلس،  چاپخانه  تهران،   ،۱۹۱۴ ــ   ۱۹۱۸

 .۱۳۱۷
به  اوين،  زندان  تا  شاه  کاخ  از  احسان،  نراقی، 
رسا،  فرهنگی  خدمات  مؤسسه ی  آذری،  سعيد  کوشش 

تهران، ۱۳۷۲.
نراقی، مال احمد، معراج السعاده، تهران، انتشارات 

اسالميه، بی تا.
تاريخی  مکاتبات  و  اسناد  محمد رضا،  نصيری، 

ايران؛ قاجاريه، تهران، انتشارات کيهان، ۱۳۶۶.
نفيسی، سعيد، تاريخ اجتماعی و سياسی ايران در 

دوره ی معاصر، تهران، انتشارات بنياد، ۱۳۶۴.

تا  مغول  از  جهان  و  ايران  عبدالحسين،  نوايی، 
قاجاريه، نشر هما، تهران، ۱۳۶۶.

ـــــــــــــ،  «دولت های ايران از آغاز مشروطيت 
تا اولتيماتوم» تهران، انتشارات بابک، ١٣٥٥.

فضايل  فی  الرحمان  نفس  ميرزاحسن،  نوری، 
تهران،  آفاق،  مؤسسه ی  قيومی،  جواد  تحقيق  به  سلمان، 

.۱۳۶۹
پايه گذار  حسينی،  سيد جمال الدين  صدر،  واثقی 

نهضت های اسالمی، تهران، انتشارات پيام، ۱۳۵۵.
ارشاد  وزارت  شاد،  گوهر  قيام  سينا،  واحد، 

اسالمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱. 
وقايع نگار، محمد صادق، آهنگ سروش، تاريخ 

جنگ های ايران و روس، گردآورنده: حسين آذر.
اسالم  تمدن  فرهنگ و  پويايی  واليتی، علی اکبر، 
و  چاپ  مرکز  ديپلماسی،  تاريخ  و  اسناد  مرکز  ايران،  و 
تهران،  اول،  چاپ  خارجه،  امور  وزارت  انتشارات 

.۱۳۸۳
ــــــــــ،  تاريخ روابط خارجی ايران در دوره ی 
اول مشروطه، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، تهران، 

 .۱۳۷۴
ــــــــــ،  تاريخ روابط خارجی ايران در دوران 
ناصرالدين  شاه و مظفر الدين شاه، دفتر مطالعات سياسی و 

بين المللی وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۷۲.
عراق  تحميلی  جنگ  سياسی  ــــــــــ،  تاريخ 
عليه جمهوری اسالمی ايران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 

چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶.
مشروطيت،  نهضت  فکری  مقدمه ی  ــــــــــ، 
تهـران،  ششم،  چـاپ  اسالمی،  فـرهنـگ  نشـر  دفتـر 

.۱۳۷۷
تـرجمـه ی  چکمـه،  وودهـاس، سی .ام.  عمليـات 

فرحناز شکوری، نشر نور، تهران، ۱۳۶۷.
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ويلبرد و نالد، ان. اسناد محرمانه CIA درباره ی 
ترجمه ی  کودتا)،  مصدق (اسرار  دکتر  سرنگونی  عمليات 
دکتر حميد احمدی، نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹. 
آرام  احمد  ترجمه ی  تمدن،  تاريخ  دورانت،  ويل 
تهران،  اسالمی،  انقالب  آموزش  انتشارات  ديگران،  و 

.۱۳۶۷
هاشمی رفسنجانی، اکبر، امير کبير مظهر مبارزه با 

استعمار، قم، دفتر انتشارات اسالمی، ۱۳۷۱. 
هاکس، ِمريت، ايران، افسانه و واقعيت (خاطرات 
سفر به ايران)، ترجمه ی محمد حسين نظری نژاد، معاونت 

فرهنگی آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۶۸. 
هاليدی، فرد، جنگ جهانی اول در جنوب ايران، 
ترجمه ی کاوه بيات، کنگره بزرگداشت رئيسعلی دلواری، 

بوشهر، ۱۳۷۳. 
در  سرمايه داری  توسعه  و  ــــــــــ،  ديکتاتوری 
تهران،  امير کبير،  آيين،  نيک  فضل الله  ترجمه ی  ايران، 

 .۱۳۵۸
روضه الصفای  تاريخ  خان،  رضاقلی  هدايت، 
نـاصری، بـه تصحيح جمشيد کيـانفر، تهـران، اساطيـر، 

.۱۳۸۰
خاطرات  (مخبرالسلطنه)،  مهديقلی خان  هدايت، 
و خطرات، گوشه ای از تاريخ شش پادشاه و گوشه ای از 

دوره ی زندگی من، نشر زوار، تهران، ۱۳۷۵. 
ــــــــــ،  گزارش ايران، قاجار و مشروطيت، به 

اهتمام محمد علی صوتی، تهران، نقره، ۱۳۶۳. 

هرتسفلد، ارنست، تاريخ باستانی، ايران، انتشارات 
دانشگاه تهران، ۱۳۵۶.

به  ايران  انقالب  عبدالرضا،  مهدوی،  هوشنگ 
روايت راديو بی .بی . سی، طرح نو، تهران، ۱۳۷۲. 

ــــــــــ،  تاريخ روابط خارجی ايران از ابتدای 
دوران صفويه تا پايان جنگ جهانی اول، تهران، امير کبير، 

چاپ سوم، ۱۳۶۴. 
يادداشت های امير اسدا لله علم، ويراستار علينقی 

عاليخانی، انتشارات مازيار، تهران، ۱۳۷۷.  
انتشارات اسدی،  ياقوت حموی، معجم البلدان، 

تهران، ١٣٦٥. 

ب ــ نشريات
۱ــ آيت الله شريعتمداری، مصاحبه، مجله ی دنيا، 

۱۳ دی ماه ۱۳۵۷.
۲ ــ روزنامه ی شورا، سال اول، ش ۸۴. 

سال   ،۴۸ شماره ی  صادق،  صبح  روزنامه ی  ۳ ــ 
اول، ۲۰ ربيع الثانی ۱۳۲۵. 

۴ ــ روزنامه ی کيهان، شماره های مختلف. 
۵ ــ روزنامه ی نوبهار،  ش ۱۱، سال ۱۳۳۳. 

۶ ــ مجله ی پيغام امروز،۱۳۵۸/۱/۱۹ .
۷ ــ نشر مجاهد ۱۳۵۸/۹/۱۶.

۸  ــ واليتی، علی اکبر. «اعتقادات دينی امير کبير» 
 .۱۳۷۴ تير  و  خرداد  دوازدهم  سال  فرهنگی،  کيهان 

شماره ی ۱۳۱.
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