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سخنى با دبىران گرامى

شىوه «وقاىع نگارى» و «تارىخ نگارى
 .1در نگارش اىن کتاب ،سعى بر اىن بوده است که به جاى ٔ
شىوه «تارىخ نگارى علمى و تحلىلى» استفاده
نقلى» که به شرح روىدادها و توصىف حوادث مى پردازد ،از ٔ
ِ
ِ
معلولى روىدادها ،توجه مى شود
پرداختن صرف به حوادث ،به روابط علّت و
شود .در اىن شىوه به جاى
و در چارچوبى تحلىلى ،با نگاهى مستدل و با بهره گىرى از اسناد و مدارک ،روىدادهاى تارىخى را
بررسى مى کنىم.
 .2در اىن کتاب کوشش شده است تا از آوردن اسامى ،نام ها ،و ىا جدول هاى غىرضرورى خوددارى
گردد .با اىن وجود ،از دبىران محترم تارىخ و طراحان سؤال هاى امتحانى تقاضا شده است از طرح سؤال ها
و موضوع ها ،با روىکرد «حافظه مدارى» که ،در شىوه هاى وقاىع نگارى و تارىخ نگارى نقلى متداول است
اجتناب ورزند و به جنبه هاى تحلىلى وقاىع تارىخى توجه بىشترى مبذول فرماىند.
ِ
افزودن اطالعات تارىخى
 .3مطالبى تحت عنوان «بىشتر بدانىد» و «برگى از تارىخ» ،با هدف
دانش آموزان ،به مباحث درس اضافه شده است .از اىن مطالب ،و آنچه که در پى نوشت ها آمده است
در امتحان هاى نىمسال و پاىان سال ،سؤالى طرح نمى گردد.

هدف های آموزشی درس تاریخ معاصر ایران

همکار گرامی انتظار می رود با تدریس درس تاریخ معاصر ایران ،دانش آموزان نسبت به هدف های
اصلی آن درس شناخت و درک نسبی پیدا کنند .بنابراین توصیه می شود به هنگام تدریس و ارزشیابی در
طول سال تحصیلی ،هدف های زیر را مدنظر قرار دهید:
 .١چگونگی تأسیس ،استقرار و تثبیت حکومت قاجار با توجه به زمینه ها و عوامل داخلی و خارجی
 .٢اهداف و رقابت های استعماری دولت های بزرگ اروپایی (انگلستان ،روسیه و فرانسه) در ایران
در دهه های نخست حکومت قاجار
رتبه حکومت قاجار
 .٣شخصیت و مدیریت شاهان و کارگزاران عالی ٔ
سلسله قاجار
 .٤نفوذ و دخالتهای مستمر انگلستان و روسیه در امور ایران در طول دوران حاکمیت
ٔ
 . ٥ساخت اجتماعی و اقتصادی ایران (صورت بندی اجتماعی و اقتصادی) و تحوالت آن در
عصر قاجار
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 . ٦آثار و پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی گسترش مناسبات و ارتباطات بین المللی ،به ویژه
روابط با کشورهای اروپایی
دوره قاجار با تکیه بر جنبش تنباکو و انقالب مشروطه
 .٧زمینه ها و عوامل جنبش های مردمی در ٔ
 . ٨نتایج و پیامدهای جنبش تنباکو و انقالب مشروطه
 .٩نقش اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی روحانیت ،به ویژه در مخالفت و مبارزه با استبداد داخلی و
استعمار خارجی

 .١٠شکل گیری گروه روشنفکران و نقش اجتماعی و سیاسی آنان
 .١١تأثیر و پیامدهای دو جنگ جهانی بر اوضاع ایران
 .١٢ظهور ،استقرار و سقوط دیکتاتوری رضاشاه با توجه به زمینه ها و عوامل داخلی و خارجی
نتیجه اقدامات رضا شاه
 .١٣اهداف و ٔ
 .١٤رقابت قدرت های بزرگ (انگلستان ،شوروی و آمریکا) برای نفوذ و سلطه بر ایران بعد از
شهریور ١٣٢٠
 .١٥جنبش ملی شدن صنعت نفت (زمینه ،عوامل و نتایج)
 .١٦کودتای  ٢٨مرداد  ١٣٣٢با تأکید بر عوامل داخلی و خارجی
سلطه سیاسی ،نظامی و اقتصادی آمریکا بر ایران پس از کودتای  ٢٨مرداد ١٣٣٢
 .١٧نفوذ و ٔ
 .١٨زمینه ها و عوامل نهضت اسالمی مردم ایران
سلطه خارجی و وابستگی حکومت پهلوی
 .١٩نقش امام خمینی در مبارزه با ٔ
 .٢٠معترضان و مخالفان حکومت پهلوی (دیدگاه و روش مخالفت و مبارزه)
 .٢١انقالب اسالمی و سرنگونی نظام سلطنتی پهلوی در ایران
 .٢٢استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی
ضد جمهوری اسالمی ایران
 .٢٣دسیسه و توطئه های قدرت های خارجی به ویژه آمریکا بر ّ
 .٢٤اقدامات خرابکارانه و ّفعالیت های گروهک های تروریستی و ضدانقالب داخلی
 .٢٥ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه و دشمنی های دشمنان خارجی و داخلی انقالب اسالمی
ضد ایران و دفاع ملّت ایران در برابر متجاوز و پیامدهای آن
 .٢٦جنگ تحمیلی عراق بر ّ
 .٢٧رهبری و مدیریت حضرت امام خمینی و حضرت آیت اللّه خامنه ای
 .٢٨دستاوردهای انقالب اسالمی (استقالل در ابعاد سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی)
 .29بیداری اسالمی در ایران و سایر کشورهای اسالمی
گروه تاریخ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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سخنى با دانش آموزان عزىز

اهمىتى
تصور کنىد که اىن درس ّ
از آنجا که درس تارىخ جزو درس هاى تخصصى شما نىست ،چه بسا ّ
تصور در نگاه ّاول درست به نظر مى رسد! شما
ندارد و شما تنها براى نمره قبولى باىد آن را بخوانىد .اىن ّ
حق دارىد براى امور زندگى خود برنامه داشته باشىد و به آىنده بىندىشىد .آىنده نگرى شما و برنامه رىزى تان
براى آن با توجه به چه چىزهاىى صورت مى گىرد؟ شناختى که از خود دارىد؛ ارزىابى و شناختى که از شراىط
موجودتان دارىد؛ و نىز ارزىابى تان از آىنده.
ّاما بىاىىد طور دىگرى به اىن موضوع بىندىشىم؛ شما چه قدر خود را مى شناسىد و شخصىت کنونى تان
محصول چه چىزهاىى است؟ خواهىد گفت :قدرى از آن محصول وراثت است ،ىعنى خصوصىات جسمانى،
فکرى و به وىژه اخالقى که از طرىق گذشتگان به شما رسىده است .تعلىم و تربىت و زندگى خانوادگى ،محىط
تحوالت اجتماعى و نىز تجارب شخصى هم بخشى از آن را شامل مى شود.
اطراف و دوستان و آشناىان و ّ
توجه کنىد؛ آىا «شراىط
آىا اىنها چىزى جز گذشته و در واقع چىزى جز تارىخ اند؟ اکنون به «شراىط موجود» ّ
تحوالت و عملکردهاىى است که گذشتگان
موجود» در ىک ّ
تأمل هرچند سطحى ،چىزى جز حاصل حوادثّ ،
ما نقش اصلى را در شکل گىرى آن داشته اند؟
همه
بنابراىن ،هرچه در گذشته بىشتر تأمل کنىم ،هم خود را بهتر مى شناسىم و هم جامعه مان را؛ زىرا ٔ
پدىده ها و رفتارهاى فردى و اجتماعى ،رىشه در گذشته دارد .با شناخت بىشتر اىن رىشه ها ،مى توانىم ارزىابى
درست ترى از خود داشته باشىم ،از کرده هاى مان خواه فردى ،خواه اجتماعى درس بگىرىم .مى توانىم
راه حل هاى مناسب براى مشکالت و مسائل اجتماعى ارائه کنىم ،نىازهاى واقعى مان را تشخىص دهىم و
توجهى از آىات قرآن کرىم و
در راه سعادت و کامىابى گام بردارىم .به همىن دلىل است که بخش هاى قابل ّ
توصىه مطالعه و تأمل در آن اختصاص دارد .تارىخ پىامبران،
کالم همه بزرگان و دانشمندان به ذکر تارىخ و
ٔ
اقوام ،جوامع ،و نىز زنان و مردانى که اکنون دىگر در مىان ما نىستند .به  عالوه همچنان که ،مى دانىم تارىخ
تحوالت سىاسى جوامع نىست بلکه سرگذشت علوم و فنون ،هنرها و هنرمندان،
تنها ذکر اعمال پادشاهان و ّ
ورزشکاران و قهرمانان ،همه و همه تارىخ است و هر ىک جنبه هاىى از زندگى اجتماعى انسان را شامل
مى شود که مطالعه آن مفىد و لذت بخش است.
اندازه کافى بدان پرداخت.
تارىخ دانشى بسىار گسترده است و در ساعات محدود درسى نمى توان به
ٔ
پس چه باىد کرد؟ براى شما که درس تارىخ جزو درس هاى تخصصى تان نىست و تنها بخش کوچکى از
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مطالعه تارىخ معاصر اىران ،ضرورى تر به نظر مى رسد .اىن دوره
برنامه هاى آموزشى تان را شامل مى شود،
ٔ
از تارىخ به ما نزدىک تر است و نتاىج حوادث و تحوالت مربوط به آن ،ملموس تر و زنده تر .شما در آىنده
رشته تحصىلى و نىز هر شغلى را انتخاب کنىد و به اصطالح جامعه شناسان ،هر نقش اجتماعى را که اىفا
هر ٔ
مطالعه تارىخ نىازمندىد به وىژه هر چه بىشتر رشد کنىد و بزرگتر شوىد ارزش آن را بهتر و بىشتر
نمایىد ،به
ٔ
درخواهىد ىافت.
تارىخ معاصر اىران حوادث تلخ و شىرىن بى شمارى را به خود دىده است که در اىن کتاب به گونه اى
فشرده و خالصه ،با بخش هاىى از آن آشنا مى شوىد.
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برای مطالعه

مروری بر پیشینه و تاریخ ایران از آغاز تا دوران قاجار
ایران کشوری ریشه دار و کهن است .مردم ایران دارای  ٧٠٠٠سال تاریخ و تمدن درخشان
دوره پیش از اسالم و بعد از اسالم تقسیم کرد.
هستند .تاریخ فرهنگ و تمدن ایران را می توان به دو ٔ
دوره پیش از اسالم نیز به دوران قبل از آریایی ها و بعد از آریایی ها تقسیم می شود.
ٔ
اىران پىش از اسالم

از بررسى آثارى که تاکنون توسط باستان شناسان کشف شده اند ،معلوم مى شود ،سفال و سفال هاى
توسط ساکنان فالت
لعاب دار و ساخت چرخ سفالگرى (در هزاره هاى ششم تا چهارم پىش از مىالد) ّ
اىران (قبل از ورود آرىاىى ها) اختراع شده است .همچنىن ،ساخت ّارابه هاى چهارچرخ ،1پرورش اسب
توسط اىالمى ها به سومر و از
و معمارى طاق هاى هاللى گنبد شکل ،از ابداعات اىرانىان بوده است که ّ
مهم باستانى
آنجا به دىگر نقاط جهان کهن رفته و رواج ىافته است .در اىن مىان می توان از مکان هاى ّ
2
تپه مارلىک (در گىالن) نام برد .همچنین
نظىر شهر سوخته (در سىستان)ٔ ،
تپه سىلک (در کاشان) و ٔ
ایرانیان در پیدایش خط به  عنوان یکی از مراحل مهم تمدن سازی و تولید میراث معنوی جهان از قبیل
سرچشمه بسیاری
اندیشه های دینی ،فلسفی ،علم اعداد ،نجوم و ریاضی سهم چشمگیری داشته اند.
ٔ
از امور فرهنگی از فالت ایران آغاز شده است .در حدود  ٣٠٠٠سال قبل از میالد ،آریایی ها به فالت
ایران 3مهاجرت کردند .آنها سرزمینی را که در آن وارد شده بودند ایران یعنی سرزمین آریایی ها نامیدند.
 .1برای اطالع بیشتر ،ن.ک :گیرشمن ،ایران از آغاز تا اسالم ،صص  ٣٨ ،٣١ ،١٨ ،١٣و ٦8

2. sialk

 .3کلمه ایران دست کم در حدود قرن سوم قبل ازمیالد در منابع یونانی آمده است .شکل یونانی ایران  arianeاست.

1

@yazdahomia1396
اقوام آریایی 1شامل مادها ،پارس ها و پارت ها بود که در غرب ،جنوب و شمال شرقی فالت ایران ساکن
شدند .اقوام ایرانی پس از استقرار و تثبیت موقعیت و مرزهای جغرافیایی خود ،برای رفع نیازهای
متقابل خویشتن با یکدیگر روابط مسالمت آمیزی داشتند و در هم گرایی عمومی به سر می بردند.
پس از ّمدتى ،زردشت که پىامبر اىران باستان است در مىان اىرانىان ظهور کرد .او مردم را به پىروى از
مروج اندىشه ،گفتار و کردار نىک بود .اعتقاد به سراى
خداى ىگانه که اهورامزدا نام داشت ،دعوت کرد و ّ
آخرت و جهان پس از مرگ ،عقىده به آخر الزمان و ظهور ىک منجى که حکومتى با عدل و داد و به دور از
ناپاکى و ستم برپا خواهد کرد ،از بنىان هاى استوار و اعتقادى اىرانىان بوده است که آن ها را از ساىر ملل
دوران باستان متماىز مى ساخت.2
قـدر مسلّـم اىـرانىـان پىش از
اسالم همچون اعراب دوران
جاهلىت بت پرست نبودند ،همانند
ىونانىان ،رب ال ّنوع هاى متعدد را
نمى پرستىدند و ىا همچون هندوها
گاوپرست نبودند .فرمانرواىان
سلسله هاى اىران باستان ،به رغم
همه خصلت هاى نىک و بد که
ٔ
درباره آنها ثبت کرده است،
تارىخ
ٔ
هىچ گاه همچون
فراعنه مصر
ٔ
باستان ّادعاى خداىى نمى کردند؛
آثار یافت شده در شهر سوخته
زىرا اىرانىان مردمانى حق جو و
3
یکتا پرست بودند.
 .1آریا  airyaیا آرین  Aryanدر اوستا که کهن ترین متون پارسی به جا مانده است .خاستگاه ایرانیان «ایئریانم ویجو» Airyanemvaejo

واژه «ایران» و «ویج» به معنی تخمه و نژاد ایرانی و هنگامی که مکانی به
آمده که در زبان پهلوی «ایران ویج»  Eranvejمی باشد که مرکب از دو ٔ

این نام نامیده می شود به منزله جایگاه ایرانیان است( .ن.ک :پورداوود ،یشت ها ،آبان یشت ،بندهای  ١٧و )١٠٤
 .2برای اطالع بیشتر ن.ک :مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،٥ص .٣٧٩

 .3ن.ک :معین ،مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی ،ص  .٤١برای اطالع بیشتر ،ن.ک :عرفان منش ،حیات معنوی ایرانیان،

صص ٣٠ــ    . ١٨

2

@yazdahomia1396
بیشتر بدانید
خصلت های اخالقی ایرانیان
مورخان ثبت شده می توان به شجاعت ،پاکدامنی،
از سجایای اخالقی ایرانیان که در گزارش های ّ
راستگویی ،اعتدال ،نجابت و پوشش زنان و مردان اشاره کرد .آثار برجای مانده نشان می دهند که زنان
ایرانی در زمان مادها و پس از آن پوشش کاملی داشتند که شامل پیراهن بلند چین دار ،شلوار ،چادر
و شنلی روی لباس ها بود .این پوشش در زمان هخامنشیان ،اشکانیان و ساسانیان نیز معمول بود .در
منابع یونانی آمده است که زنان پارسی ،ساده (بدون آرایش) و با لباسی کام ًال پوشیده ظاهر می شدند و
نجابت مردان پارسی نیز دست کمی از زنان نداشته است .آنان برهنه بودن و یا بازگذاشتن هر یک از
قسمت های بدن (مانند آستین دست) را شرم آور و خالف ادب می شمردند و به همین جهت سرتاپای
1
ایشان با سربند (کاله) و پاپوش پوشیده بود.
الدىن سهروردى ،درگذشته به سال  587ق ،در اىران باستان ا ّمتى زندگى
به گفت ٔه شهاب ّ
ولی کسانى
مى کردند که بىن آنها پهلوانان و جوانمردانى ىگانه پرست بودند که مشمول آى ٔه «خداوند ّ
است که اىمان آوردند ،و اىشان را از ظلمات به سوى نور هداىت مى کند» 2شدند و به مرحله اى از
توجه سهروردى به حکمت اىرانىان ،ىادآور حدىث نبوى است که فرمود:
شهود نور الهى رسىدندّ . 3
4
اگر علم در ثرىا هم باشد ،مردانى از فارس به آن دست مى ىابند.

سلسله هخامنشىان با فرمانرواىى کوروش بزرگ آغاز شد .او توانست با م ّتحد کردن اقوام
ٔ
گستره قلمرو آن شامل تمدن هاى کهن به جز بخشى از
پارس و ماد حکومتى را پاىه گذارى کند که
ٔ
قلمرو ىونان باستان بود 5.کوروش به دلىل خداپرستى ،عدالت خواهى و خردمندى اش ،شهرت جهانى
مطهری ،مسئل ٔه حجاب در اسالم (مجموعه آثار) ج ،٤٨
 .1جهت اطالع بیشتر ن.ک :ویل دورانت ،تاریخ تمدن ،ج  ،١ص ّ ،٤١٣

محمدی آشتیانی ،حجاب در ادیان الهی ،صص  ٩٥و ٩٦؛ هرتسفلد ،تاریخ باستانی ایران ،ص ١٤١؛ راوندی ،تاریخ اجتماعی
صص ٢٥و ٦٣؛ ّ

ایران ،ج  ،١صص  ٥١٨ــ٥٢٠؛ شهشهانی ،تاریخچ ٔه پوشش سر در ایران ،ص ٤٠؛ تالبوت رایس ،هنرهای باستانی آسیای مرکزی تا دوره

اسالمی ،ص ٤٥؛ دهخدا ،امثال و حکم ،ج  ،٣صص  ١٥٤٩ــ ١٥٥٧؛ ذکاء ،داستان پوشش زن در ایران ،ص .٢
آیه .)٢٥٧
 .2ال ّله ولی الذین امنوا ُیخرجهم من الظلمات الی النور و ....
(سوره بقرهٔ ،
ٔ

 .3سهروردی ،مجموعه تصنیفات شیخ اشراق ،صص    ٥٠2و .٥٠3
ُوم ِمن َأهل فارس»؛ مجلسی ،بحار االنوار (ج ،)١٦ص ٣١٠؛ همچنین .ن.ک :مستوفی،
ُ « .4لو َت َعل ََق ِالع ۡلم بأکناف اسماء َلنٰا َل ُه ق ۡ

نزهة القلوب ،ص ١١٣؛ سبیتی ،سلمان فارسی ،ص .٤٠

تذکره جغرافیای تاریخی ایران ،ص .٢٠٥
 .5بار تولدٔ ،
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تخت جمشید و طرح خیالی آن

ىافته است 1.برخى معتقدند« ،ذوالقرنىن» که در قرآن مجىد 2به   عنوان فرمانرواىى نىک سىرت ستوده
شده ،همان کوروش پادشاه اىران است 3.با اینکه مؤسس دولت مقتدر هخامنشیان از سرزمین پارس
استوانه گلی را که با خط بابلی نوشته شده است ،به عنوان ا ّولین منشور جهانی حقوق بشر
بیانیه کوروش در
ٔ
 .1برخی از مورخان ٔ

معرفی کرده اند .ن.ک :زرین کوب ،روزگاران ،ص .٥٤
سوره کهف ،آیات   83ــ  .98
.2
ٔ

 .3طباطبایی ،تفسیر المیزان ،ج ،١٣ص ٦٦٥؛ مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،١٢ص  .٥٤٩برای اطالع بیشتر ن.ک :عرفان منش،

تحقیقی علمی درباره ٔپیشینه و کیستی ذوالقرنین ،صص       299ــ  .355
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برخاست ّاما نام قوم و سرزمین خود را برای قلمرو تحت حاکمیت خود انتخاب نکرد .1باید دانسته
سکنه ایران اطالق می شد .پارس در کتیبه های هخامنشی
شود که در کتیبه های داریوش کلمه آریا به
ٔ
به صورت پارسه 2در یونانی پرسیس 3که ُم َع َّرب آن فارس می باشد آمده استّ .اما یونانیان پرسیس را
گسترده
که تنها نام ایالت فارس است بر تمام ایران اطالق می کردند .4هخامنشیان برای کنترل قلمرو
ٔ
خود ،چند پایتخت تأسیس کردند .یکی از آنها در شوش بود و به عنوان پایتخت زمستانه و دیگری در
هگمتانه (همدان) که پایتخت تابستانه به شمار می رفتّ .اما مهم ترین و معروف ترین پایتخت هخامنشیان
تخت جمشید است که پایتخت بهاری به حساب می آمد .بنای عظیم تخت جمشید نماد شکوه و عظمت
تمدن ایرانی و توانایی مردم ایران باستان است.
هجوم اسکندر به اىران

فالت اىران از دىرباز به دلىل دارا بودن موقعىت حساس و مهم ،مورد هجوم بىگانگان بوده است؛
حمله اسکندر و هجوم فرهنگ
به طورى که هرىک از آنها آرزوى استىال بر اىن سرزمىن را داشته اندٔ .
ىونانى به اىران ،از نخستىن بحران هاى هوىتى تارىخ کشور ما بود 5.اىن واقعه خرابى هاى جبران ناپذىرى
بر جاى گذاشت .اسکندر مقدونى شهرهاى بسىارى را وىران و بسىارى از آثار فرهنگ و تمدن اىران
را نابود کردّ ،6اما در مقابل آنچه که وىران کرد ،تمدنى به ارمغان نىاورد .اگرچه مقاومت اىرانىان و نبرد
دلىرانه آرىوبرزن ،7سردار شجاع اىرانى ،با سپاه اسکندر نتوانست ،مانع هجوم لشکرىان اسکندر به اىران
ٔ
شود ،اما اىرانىان به تدرىج با مقاومت فرهنگى توانستند اىن بحران را از سر بگذرانند و بر آن غلبه کنند.
سلسله پارتىان ،بار دىگر آغاز
پس از حاکمىت سلوکىان (جانشىنان اسکندر) بر اىران ،استقرار
ٔ
حاکمىت اىرانىان را نوىد داد .پارتىان ،ىکى دىگر از اقوام آرىاىى ،به تدرىج سلوکىان را از اىران بىرون
راندند.
 .1اقوام ایرانی برخالف برخی از اقوام اروپایی که نام خود را به روی سرزمین خود گذاشتند ،مانند انگل ها در انگلستان و یا فرانک ها در
فرانسه نام یک قوم را بر روی تمامیت سرزمینی که اقوام دیگر در آن ساکن بودند نگذاشتند و در فرایند م ّلت سازی اقوام ایرانی با هم مشارکت داشتند.
2. pirsa

 .  4ن.ک :اعتمادالسلطنه ،تطبیق جغرافیای قدیم و جدید ایران ،ص .٨٨

3. Persis

 .5براى اطالع بىشتر ن.ک :والىتى ،بحران هاى تارىخى هوىت اىرانى ،صص 19ــ  .20

 .6ن.ک :اصفهانى ،تارىخ سنى ملوک االرض  و االنبىا ،صص 40ــ 43؛ ابن ندىم ،الفهرست ،ص 436؛ ابن خلدون ،مقدمه ،ج  ،2ص 1002؛

ابن َمسکَ وىه ،تجارب االمم ،ج  ،1صص 48ــ.40

منطقه دربند پارس در سال  ٣٣٦قبل از میالد روی داد.
 .7این نبرد در
ٔ
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بیشتر بدانید
در متون کهن و روایات حماسی ،ایرانیان دارای هویتی متمایز و میراثی مشترک هستند که
قابل انتقال به غیر نیست و آنان را از سایر ملل همجوار متمایز می سازد .تا آنجا که سرزمین هایی را که

ایرانیان گشودند هرگز «ایران» نام نگرفت .بلکه همواره «انیران» یعنی غیر ایرانی باقی ماندند 1.در تاریخ
واقعی مردم ایران نشانه هایی از مهرورزی آنها نسبت به سایر ملل و غیر ایرانی یافت می شود که بیانگر
روح بزرگ و میهمان نوازی ایرانیان است .با این وصف ،ایرانیان نسبت به دشمنان خود از حساسیت
و غیرت ملّی برخوردارند .در روایات حماسی دشمن ایرانیان ستایش نمی شود و تجاوز کنندگان به مرز
2

و بوم و آیین ایران همواره به بدی و زشتکاری یاد شده اند.
نکته اى جالب از وىژگى هاى مردم اىران    زمىن اىن است که به رغم شکست از ىونانىان ،فرهنگ
مهاجم را در خود ذوب کردند .اىران پس از فروپاشى سلوکىان ،اىران باقى ماندّ ،اما ىونان مضمحل و
امپراتورى روم جاىگزىن آن شد .با وجود اىن ،اىرانىان بعدها شکست هاى سختى بر امپراتورى روم
حران» به فرماندهى سورناى جوان ،ىکى از مشهورترىن آنهاست.
وارد کردند« .نبرد ّ

در اواخر حکومت پارتىان ،اختالف و بى نظمى کشور را فرا گرفته بود .3قىام اردشىر بابکان،
بنىان گذار حکومت ساسانىان ،به اىن وضع پاىان داد .او حکومت مقتدر مرکزى را جاىگزىن حکومت
ملوک الطواىفى کرد که موجب آشفتگى اىران شده بود .ىکى دىگر از اقدامات او ،رسمىت   بخشىدن به
دىن زردشتى بود.
 .1ن  .ک :بلعمی ،تاریخ بلعمی ،ج  ،٢ص ١0٨١؛ فردوسی ،شاهنامه ،ص  ،٢٦٩٦به نقل از یار  شاطر ،تاریخ روایی ایران ،مندرج در

تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی ،ج ،٣قسمت اول ،ص .٥٢١

 .2به عنوان مثال اسکندر در متون کهن ایرانی فردی اهریمن صفت ،ستمکار ،ملعون ،گجستک و بدکار ،دشمن ایرانشهر و ویرانگر
نامه تنسر به ُگشنسب ،ص ٨٧؛ شهرستان های ایران ،بند  ٤و ٥؛ ارداویراف نامه،
معرفی می شود( .مینوگ خرد ،فصل  ،٨بندهای  ٢٩و ٣٠؛ ٔ

فرگرد اول ،بند  ١ــ )  ٧تصویری که بیشتر مورخان دوران اسالمی از اسکندر ارائه می دهند برگرفته از زندگانی واقعی اسکندر مقدونی نیست؛
تصرف و نسب سازی و اختالط تاریخ و افسانه همراه است .اسکندر زمانی ستوده می شود که شناسنام ٔه ایرانی می گیرد تا چنین وانمود
بلکه با ّ
شود که اگر او توانست ایران را فتح کند و بر آن حکم فرمایی کند به این علت بود که پدری ایرانی داشت تا بدین وسیله با حفظ غرور و عزت
م ّلی از ِمحنت شکست ایران توسط یونانیان بکاهند .از این رو اسکندر تبدیل به یک قهرمان م ّلی می شود و زمانی شایسته ستایش و تقدیس قرار

می گیرد که به باور آنان او ذوالقرنین ستوده شده در قرآن مجید است .و هرگاه از اسکندر به بدی یاد می شود او نه ایرانی است و نه ذوالقرنین

است( .ن.ک :دینوری ،اخبارالطوال ،صص  ٥٣و )٥٤؛ جهت اطالع بیشتر ن.ک :عرفان منش ،کوروش ذوالقرنین و بازیابی هویت ملی،
ص .٣٥١
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 .3پىرنىا ،تارىخ اىران باستان ،ج  ،3صص  2517و .2528

@yazdahomia1396
اقتدار اىران در دوران ساسانى ،فقط تا پاىان حکومت خسرو     انوشىروان دوام ىافت و پس از
آن ،اوضاع اىران رو به آشفتگى و ضعف گذاشت .جنگ هاى پى در پى مىان اىران و روم ،هر دو کشور
اولىه دىن
را رو به زوال برد .عالوه  بر آن ،وجود نظام
غىرعادالنه طبقاتى ،ظلم و ستم ،انحراف از تعالىم ٔ
ٔ
زردشت ،فساد ،قدرت   طلبى ،رقابت و توطئه هاى دائمى مىان اشراف و دربارىان ،موجبات تضعىف و
سقوط پادشاهى ساسانىان را فراهم آورد 1.در چنىن شراىطى ،ظهور آىىن اسالم ،سرآغاز دوره اى تازه
براى مردم اىران شد.
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 .1کرىستىن سن ،اىران در زمان ساسانىان ،صص  645ــ650؛ بوىل ،تارىخ اىران ،ج سوم ،قسمت اول ،صص ٢٦٧ ،261،262
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بیشتر بدانید
آستانه مىالد
اىرانىان مردمانى حق جو و عدالت خواه بودند .گروهى از آنها همان طورکه در
ٔ
حضرت مسىح (ع) در انتظار ظهور آن حضرت بودند و به بىت لحم رفتند تا او را بىابند و از وى پىروى

کنند 1،در
آستانه ظهور پىامبر اسالم (ص) نىز در انتظار ىک منجى بودند 2.در متون پارسى زردشتى،
ٔ
پىشگوىى هاىى گزارش شده است که نوىد ظهور پىامبر اسالم را مى دهد .زندگانى پرماجراى روزبه (سلمان

عقىده بسىارى از
فارسى) نماد بارزى از حق جوىى اىرانىان پىش از ورود اسالم به اىران است 3.به
ٔ

مورخان ،اگر اسالم به اىران نمى آمد ،مسىحىت اىران را فرا مى گرفت 4.بنابراىن حکومت ساسانىان از
ّ
اسالم شکست نخورد .اگر اسالم هم نمى آمد ،ساسانىان روند زوال و اضمحالل خود را مى پىمودند .با

همه اىنها ،وقتى اسالم به اىران آمد ،ح ّتى مسىحىان هم به اسالم گروىدند 5.اسالم به تدرىج در ایران فراگىر
ٔ
شد و از پىروان ساىر مذاهب کاست .در طول تارىخ اىران ،اسالم تنها دىنى بود که توانست اکثرىت قاطع
جامعه اىرانى را به پىروى از خود درآورد و ساىر ادىان را تحت الشعاع قرار دهد.
ٔ

اىران بعد از اسالم

ىکى از بزرگ ترىن حوادثى که در تارىخ اىران زمىن روى داده است ،اسالم   آوردن مردم اىران
بود .آنها مردمى با شعور و پاک اندىش بودند .به همىن دلىل اسالم را انتخاب کردند .اصول متر ّقىانه و
کننده گراىش مردم اىران
عدالت
ٔ
خواهانه اسالم و طرد هرگونه برترى قومى ،نژادى و طبقاتى ،عامل تعىىن ٔ
به اسالم محسوب مى شود .انتظار مردم اىران ،اجراى عدالت و جارى   شدن احکام اسالم و س ّنت نبوى
در کشورشان بودّ .اما بازگشت تدرىجى فرهنگ جاهلىت در دوران بنى امىه و بنى عباس که به عنوان
جانشین پیامبر (ص) ،خالفت را غصب کرده بودند ،مردم اىران را از آنها روى گردان کرد .خلفاى جور،
ائمه معصومىن (علىهم السالم) را نىز
همان گونه که به اىرانىان ظلم مى کردند ،خاندان پىامبر اکرم (ص) و ٔ
آىه  1و .2
 .1ن.ک :انجىل متى ،باب دومٔ ،
شماره 14؛ ثعالبى ،غرر اخبار ملوک الفرس و سىرهم ،صص  629و 630؛ رسولى محالتى ،زندگانى حضرت خاتم النبىىن،
 .2اساتىر،
ٔ
صص  41و .55
 .3ن.ک :ابن هشام ،السیرة النبویه ،ج  ،١صص 138ــ  145؛ ابن عبد البر ،االستىعاب فى معرفة االصحاب ،ج  ،2ص 58؛ ابن َح َجر
َعسقالتى ،األصابه فى الصحابه ،ج  ،2ص 62؛ شىخ صدوق ،کمال الدىن ،اتمام النعمه ،ص 163؛ نورى طبرسی ،نفس الرحمان فى فضاىل
سلمان ،ص .20
 .4کرىستىن سن ،همان ،صص 322 ،321 ،307 ،295 ،٢٩٤؛ زرىن کوب ،تارىخ مردم اىران ،صص   517ــ.520
 .5آرنولد ،تاریخ گسترش اسالم ،صص  52ــ  53و   80ــ.96
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خواهانه امىرمؤمنان حضرت على  (ع) و
تعدى و ستم قرار مى دادند .اىرانىان به دلىل مشى عدالت
مورد ّ
ٔ
شده خود را در دوستى با اهل  بىت
فضاىل و شاىستگى هاىى که در رفتار او و خاندانش موج مى زد ،گم ٔ
ىافتند و به پىروى از آىىن تشىع روى آوردند.
گسترش اسالم در اىران موجب تحولى شگرف و عمىق در زندگى و فرهنگ مردم شد .اىرانىان
پىشىنه تمدن دوران باستان ،در شکل گىرى تمدن اسالمى نقش اساسى و مهمى اىفا
به دلىل داشتن
ٔ
کردند .در تمامى حوزه هاى علمى ،دانشمندان بزرگى در اىران پس از اسالم ظهور کردند که بسىارى
محمد بن زکرىاى رازى ،ابورىحان بىرونى و ابن سىنا ،شهرت جهانى دارند .عالوه برآن،
از آنها مانند ّ
اىرانىان در
مهمى اىفا کردند .در قىام هاىى که
ٔ
عرصه سىاست ،در انقراض حکومت ستمگر اموى نقش ّ
امىه و در دوران
علىه حکومت عباسى شکل گرفت نىز مشارکت داشتند .بعد از حکومت
ٔ
جابرانه بنى ّ
خلفاى بنى عباس ،به تدرىج خاندان های اىرانى طاهرىان ،صفارىان ،سامانىان ،آل بوىه و آل زىار ،به تشکىل
حکومت مستقل دست زدند.
بیشتر بدانید
دوران سامانىان را باىد ىکى از نقاط عطف تارىخ فرهنگ و زبان فارسى بدانىم .در اىن دوران
الزمه آن ،احىاى فرهنگ
تالش زىادى براى استقالل سىاسى اىرانىان از خالفت عباسى صورت گرفت که ٔ
و زبان فارسى بود .در پرتو حماىت امىراسماعىل سامانى ،نصربن احمد سامانى و امىر منصوربن نوح
سامانى ،و وزىران دانشمندى چون ابوالفضل بلعمى و ابوعلى بلعمى ،آثار زىادى در زمىنه هاى ادبىات
ترجمه تفسىر (قرآن) طبرى به
و علوم گوناگون به فارسى تألىف و ترجمه شد 1.علماى ماوراء النهر براى
ٔ
2
تحول بزرگى در
زبان فارسى فتوا صادر کردند .در اىن دوران ،شاعران نامدارى چون رودکى توانستندّ ،
شعر و ادبىات فارسى اىجاد کنند .در زمان سامانىان ،هنگامى که فرهنگ پوىاى اسالم به زبان و فرهنگ
فارسى درآمد ،توسعه و گسترش شگرفى ىافت و توانست فرهنگ اىرانى و اسالمى را به مناطق دىگر
3
گفته مقام معظم رهبرى ،اسالم به زبان عربى وارد اىران شد ،اما به زبان فارسى تروىج
منتقل کند .به ٔ
وسىله اىرانىان
پىدا کرد و در طول قرن هاى متمادى ،بىشترىن معارف اسالمى و سخنان حکمت آمىز به ٔ
4
فارسى زبان در مىان ملّت ها انتشار ىافت.
 .1ن.ک :بلعمى ،تارىخ بلعمى ،ص .١
ترجمه تفسیر طبری ،صص    ٥و .٦
.2
ٔ
 .3صفا ،تاریخ ادبیات ایران ،ج  ،١صص ٣٥٦ــ.٣٦١
روزنامه اطالعات 18 ،آبان ماه  .1386همچنىن ن.کwww. khamenei-ir :
.4
ٔ
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زمىنه آزادى
با قدرت گرفتن آل   بوىه و تسلّط آنان بر بغداد درسال  334قّ ،
تعصبات کاهش ىافت و ٔ
بىان و مباحث علمى و فرهنگى پىروان مذاهب گوناگون اسالمى ،اعم از شىعه و سنى ،فراهم شد .شىعىان
در اىن زمان مراسم عزادارى امام حسىن (ع) را برگزار مى کردند .در اىن مراسم ،مردم اىران و دوستداران
1
اهل   بىت از   مذاهب گوناگون اسالمى ،در سوگ امام حسىن (ع) اطعام مى کردند.
اىران از دوران غزنوىان تا خوارزمشاهىان

غزنـوىان ،به وىژه سطان   محمود غزنـوى ،لشکرکشى هاىى گسترده و پىاپى به هنـد کردنـد که
ىکى از پىامدهاى آنها ،گسترش اسالم و زبـان فارسى در هند بود .مى دانىم که در اىـن دوران حکىم
ابوالقاسم فردوسى ،شاعـر بزرگ اىرانى به گردآورى و منظم کردن شاهنـامه اقدام کرد 2.اىن اثـر
گران بها ،براى شنـاخت و درک فرهنگ اىـران باستـان ،از اهمىت خاصى بـرخوردار است .در
دوران سلجوقىـان ،قلمـرو اىران گسترش ىـافت .آلب ارسالن در نبـرد مالزگرد 3امپراتـورى روم
منطقه آسىاى صغىر ،زمىنه بـراى گراىش مـردم اىن
شرقى 4را به سختى شکست داد .پس از تصرف
ٔ
منطقه بـه اسالم و گسترش زبـان فارسى فـراهم شد 5.در اىن دوران ،تمـدن و فرهنگ اسالمى اىـرانى
شکوفـاىى بىشترى ىافت .اوج اقتـدار سلجوقىان در زمان ملک   شاه بـود که تـوانست به کمک وزىر
دانشمند خود ،خواجه نظام الملک توسى ،پاىـه هاى حکومتش را تحکىم بخشد .خواجه  نظام الملک،
نظامىـه هاىى را که مرکـز تعلىم و تعلم بودند ،پاىه گذارى کرد که نظامىه هاى نىشابور و بغداد مشهورترىن
آنها هستند.
مهم دوران خوارزمشاهىان ،کشمکش پى در پى آنها با خلفاى عباسى بود.
ىکى از موضوعات ّ
همىن عامل ،با ورود مغوالن به اىران ،زمىنه را براى ضعف و زوال آنها فراهم ساخت.
هجوم مغول به اىران

واقعه اُترار بود که به کشته   شدن بازرگانان اعزامى از    سوى
حمله مغول به اىرانٔ ،
یکی از دالیل ٔ

یافتند.
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 .1ابن اثىر ،الکامل ،ج  ،٢ص .٢٦١
 .2فردوسی ،شاهنامه را به مدت  ٣٠سال در حدود سال های  ٣٧١تا  ٤٠٢به پایان رساند.
 .3منطقه اى در ترکىه امروز
 .4بىزانس
 .5پس از استقرار حاکمیت سلجوقیان در آسیای صغیر ،شاخه ای از آنان که به سلجوقیان روم شهرت یافتند ،در این منطقه حاکمیت

@yazdahomia1396
چنگىزخان انجامىد .اىن حادثه بهانه اى براى حمله به اىران بود 1.لشکرکشى مغوالن یکی از بزرگ ترىن
راهپىماىى های نظامى تارىخ به شمار مى رود .حدود  250هزار نفر از قباىل مغول ،در سرماى سخت
2
از سرزمىن مغولستان در شمال چىن ،به فرماندهى تموچىن (چنگىزخان) به سوى اىران سرازىر شدند.
هدف نخستىن آنها شهر اُترار بود ،اما پس از قتل عام اهالى اىن شهر و دستگىرى عامالن قتل بازرگانان،
3
به سوى شهر بخارا و ساىر اىالت هاى اىران پىشروى کردند.
حمله مغول همچون طوفانى سهمگىن،
ٔ
نه تنها طومار حکومت خوارزمشاهى را در هم پىچىد ،بلکه بىشتر شهرهاى اىران را وىران و مظاهر
دامنه اىن تند باد ،عالوه بر اىران ،بخش هاى زىادى از جهان
تمدن باشکوه دوران اسالمى را نابود کردٔ .
4
اسالم را نىز درنوردىد.

مقبره الجایتو ،سلطانیه
 .1ابن اثىر ،همان ،ج  ،32صص 132ــ  138؛ جوینی ،تاریخ جهانگشای ،ج  ١صص  ٦٠ــ.٦٦
 .2گروسه ،امپراتورى صحرانوردان ،صص 392ــ.402

 .3جوىنى ،همان ،ج ،١صص  ٦٠ــ١٤٠؛ گروسه ،همان ،صص ٣٩٢ــ.٤٠٢

 .4همدانی ،جامع التواریخ ،ج ،٢صص   ٦٨٤ــ٧٣٦؛ جوینی ،همان ص  ٨٩به بعد.

11

@yazdahomia1396
پس از مرگ چنگىزخان ،حدود ىک قرن حکومت اىلخانان بر اىران تحمىل شد 1.اگرچه مغوالن
عرصه فرهنگ و تمدن مغلوب اىران شدند .پوىاىى
عرصه نظامى گرى بر اىران پىروز شدندّ ،اما در
در
ٔ
ٔ
فرهنگ و تمدن اىران اسالمى ،قوم مهاجم را در خود حل کرد .مغوالن به تدرىج دست از تند خوىى
کشىدند و اعتقادات خرافى خود را کنار گذاشتند .غازان خان ،عالوه بر پذىرش آىىن اسالم ،تابعىت
از خان بزرگ مغول را نىز کنار گذاشت و استقالل حکومت اىلخانى را کامل کرد .در اىن دوران،
بزرگانى چون خواجه شمس   الدىن صاحب دىوان ،خواجه نصىرالدىن توسى ،عطا ملک جوىنى،
رشىد الدىن فضل اللّه همدانى ،مصلح الدىن سعدى شىرازى و مولوى بلخى ،با فعالىت هاى سىاسى،
علمى و ادبى خود ،عالوه بر مهارخوى وىرانگر مغوالن ،چراغ تمدن و فرهنگ اىران و اسالم را
افروخته نگه داشتند.
با آنکه مغوالن در آغاز وىرانى هاى بسىارى به همراه آوردند ،ولى براثر آشناىى با فرهنگ اىران
و اسالم ،از طرىق آنان فرهنگ ،هنر و تمدن اىران و اسالم رواج ىافت .پس از پاىان حکومت اىلخانان،
حکومت هاى ملوک الطواىفى و محلّى متعددى چون تىمورىان ،آل جالىر ،آل مظفر ،سربداران و آل   کرت،
اتابکان ،قراقوىونلوها و آق قوىونلوها طى قرن هاى هشتم و نهم قمری بر اىران حکومت کردندّ ،اما هىچ کدام
نتوانستند ىکپارچگى اىران را حفظ کنند .سرانجام درسال 907ق ،حکومت صفوى توانست پس از

میدان تاریخی امیر چخماق در مرکز شهر یزد
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 .1باسورث ،تارىخ اىران از آمدن سلجوقىان تا فروپاشى دولت اىلخانان ،ج  ،5صص ٣٢١ــ.٣٢٦
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     شده اىران را متحد و ىکپارچه
نه قرن ،با محور قرار  دادن مذهب تشىع و ملىت اىرانى ،سرزمىن تجزىه ٔ
سازد و هوىت ملّى و استقالل آن را همچون گذشته احىا کند.
اىران در عصر صفوىه

صفوىان حکومتى تشکىل دادند که بىش از دو سده دوام ىافت .در پرتو اىن حکومت مقتدر،
عالوه بر برقرارى امنىت و رونق اقتصادى ،پىشرفت بازرگانى و کشاورزى و صنعت ،تشکىل
ارتش منظم و سىاست خارجى مقتدرانه ،آنها توانستند فرهنگ و تمدن اىران و اسالم را بار دىگر
شکوفا کنند .هنر و معمارى در اىن دوره نىز از نظر کمى و کىفى توسعه و تحول ىافت .اصفهان،
پاىتخت صفوىان ،داراى مجموعه اى از معمارى عصر صفوى است که نشان مى دهد ،معمارى اىرانى

مسجد امام از آثار دورۀ صفوی در اصفهان

13

@yazdahomia1396
اسالمى به روزگار طالىى خود رسىده است 1.اىن شهر در عصر شاه   عباس ّاول ىکى از بزرگ ترىن و
آبادترىن شهرهاى جهان بود ،به طورى که شاردن ،جهانگرد فرانسوى ،آن را بزرگ تر و پررونق تر از
پارىس توصىف کرده است 2.در عصر صفوىه ،دانشمندان و فالسفه اى چون مىرداماد ،شىخ بهاىى،
مالصدرا    شىرازى ،مىرفندرسکى و عالمه مجلسى با نگارش آثار ارزشمند و طرح اندىشه هاى نو،
3
زمىنه هاى رشد و شکوفاىى رشته هاى علوم اسالمى مانند حدىث ،فقه و فلسفه را فراهم آوردند.
زمىنه خط و نقاشى،
همچنىن ،هنرمندانى چون کمال الدىن بهزاد ،على رضا عباسى و رضا عباسى در ٔ
4
آثار گران قدرى پدىد آوردند.
صفوىه در عصر شاه   عباس بزرگ به اوج اقتدار رسىد 5.پس از مرگ وى ،اختالف هاى درون
خاندان صفوى و سران طاىفه ها ،موجب تضعىف روزافزون اىن سلسله شد .با به سلطنت   رسىدن
سلسله صفوىه به    سرعت وارد دوره اى از زوال شد ،تا آنکه عاقبت با تحرىک و حماىت
شاه   سلىمان،
ٔ
محاصره طوالنى اصفهان،
پادشاه گورکانى هند ،افغانان غلجاىى قندهار شورش کردند و پس از
ٔ
6
شاه  سلطان حسىن ،پادشاه بى کفاىت صفوىه را به تسلىم واداشتند و به حىات اىن دولت پاىان دادند.
فاصله زوال صفوىان تا پىداىش سردار قدرتمندى چون نادر ،اىران دچار بى نظمى و نا امنى
در
ٔ
بود و مدعىان حکومت در گوشه و کنار کشور ،براى کسب قدرت با هم در ستىز بودند .نادرشاه      افشار
توانست افغان هاى شورش گر را سرکوب کند و با شکست عثمانى ها و تصرف هند ،بر اقتدار اىران
دارشده
بىفزاىد 7.نادر  شاه به اتکاى پشتکار ،سخت کوشى و شجاعت خود توانست غرور ملى جرىحه
ٔ
سلسله صفوى را تجدىد کند .با کشته   شدن نادرشاه در سال   1159ق
اىرانىان را ترمىم و عظمت دوران
ٔ
به دست سرداران سپاهش ،بار دىگر اىران دچار ضعف و اختالف شد.
فرمانرواىى کرىم خان زند ،پس از ىک دوره کشمکش از سال   1165ق آغاز شد .او شىراز را به
پاىتختى خود انتخاب کرد و هىچ گاه خود را پادشاه نخواند و لقب وکىل الرعاىا را برگزىد .کرىم خان زند
 .1سىورى ،اىران عصر صفوى ،صص 110ــ112؛ زکى ،هنر اىران ،صص 37ــ.44
 .2کىانى ،پاىتخت هاى اىران ،صص   571ــ.601

 .3کربن ،تارىخ فلسفه اسالمى ،صص ٤٧٦ــ.٤٨٦

 .4ن.ک :کن باى ،نقاشى اىرانى ،صص 97ــ.103
 .5سىورى ،همان ،ص .66

 .6ن.ک :الکهارت ،انقراض سلسله ٔ صفویه ،صص   100ــ.154
 .7جونس ،زندگى نادرشاه ،ص  90به بعد.
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مجسمه و آرامگاه نادرشاه افشار در مشهد مقدس

شىوه حکومت دارى توأم با مالطفت ،عدالت و رفاه نسبى ،نام نىکى از خود بر جاى بگذارد.
توانست با ٔ
وى تالش کرد روابط خارجى اىران را که به دلىل هرج و مرج و نبود امنىت دچار اختالل شده بود ،سامان
بخشد ،همچنىن در برابر گسترش ّفعالىت هاى بازرگانى انگلستان در اىران اىستادگى کرد 2و از منافع
نامشروع و استعمارى اىن دولت جلوگىرى به عمل آورد.

1

 .1ن.ک :آصف ،رسم التوارىخ ،صص  ٣٢١و ٣٢٢؛ گلستانه ،مجمل التوارىخ ،پس از نادر ،ص 172؛ نواىى ،اىران و جهان از

مغول تا قاجار ،ج  ،1ص 42؛ نامى اصفهانى ،گىتى گشا در تارىخ زندىه ،ص .28
 .2نواىى ،همان ،ج  ،1صص  593ــ  .598
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بیشتر بدانید
درباره سیاستهای استعماری انگلستان به کارگزاران خود گفته است :این فرنگیان
کریمخانزند
ٔ
همچنان که هندوستان را به مکر و خدعه و تزویر و نیرنگ مسخر کردند ،می خواهند ایران را نیز مالک و
متصرف شوند .اگر فکر می نمایید که فرنگی صاحب حسن سلوک است ،بدانید چنانچه بر ایران غالب
همه شما را می کشند و احدی از شما را
و مسلط گردد شما صاحب مناصب عالیه نخواهید بود ،آنان ٔ
زنده نخواهند گذاشت  ...اگر العیاذباللّه فرنگی ایران را مالک شود برای اینکه خاطرش کامال ً جمع
1

شود اسالم را برمی اندازد و بزرگان ایران را خوار و ذلیل می سازد.

کرىم خان بدون اىنکه جانشىنى براى خود تعىىن کند ،درگذشت .پس از مرگ او ،کشمکش بر
سر تصاحب قدرت ،در  مىان جانشىنان او ادامه ىافت .اىن وضعىت موجب بهره بردارى رقىب آنها ىعنى
اىل قاجار شد که مدت ها در انتظار حکمرانى به سر مى بردند 2.سرانجام طومار حکومت لطفعلى خان،
3
محمد خان قاجار در هم پىچىده شد.
توسط آقا ّ
آخرىن فرمانرواى خاندان زندّ ،

اندىشه و جست و جو

 .1در مورد ىکى از شهرهاى باستانى اىران که در سال هاى اخىر اکتشافات باستان شناسى در
آن انجام شده است ،مقاله اى تهىه کنىد.
درباره ىکى از آثار باستانى مربوط به دوران باستان در استان خود ،مطلبى تهىه کنىد.
.2
ٔ
درباره خصوصیات معنوی و یکتاپرستی ایرانیان پیش از اسالم مقاله ای تهیه کنید.
.3
ٔ
مدرسه
 .٤در مورد خدمات ایرانیان و سهم آنان در تمدن جهان ،مطلبی برای روزنامه دیواری
ٔ
خود بنویسید.
 .1آصف ،همان صص  398و .399

 .2حسىنی فساىى ،فارس نام ٔه ناصرى ،ج  ،1صص   617ــ.659
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دوره سلطنت قاجار ،ص  ٣٢به بعد.
 .3ن.ک :شمیم ،ایران در ٔ
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درس اوّل
محمد  شاه
محمد خان تا ّ
حکومت قاجار از آقا ّ
در این درس ابتدا با شکل گیری سلسلة قاجار و سپس با جنگ های ایران و

روس و پیامدهای آن آشنا می شوید .تداوم تالش های استعمارگران ،و جنگ هرات،
َ
ارزنه الروم» بحث پایانی این درس را
از دیگر موضوع های این درس است« .معاهدة
تشکیل می دهد.

بنیاد سلسلۀ قاجار

ایل قاجار 1مانند سایر ایل ها و عشایر بزرگ ایران ،یکی از عوامل مؤثر در تحوالت سیاسی
و اجتماعی ایران به شمار می آید .این ایل از ترکمانان بود و در زمان مغوالن به ایران کوچ کرد .به
توسط شاه اسماعیل ،ایل قاجار در شمار ایل هایی بود که به یاری او
هنگام تشکیل
ٔ
سلسله صفوی ّ
2
جرگه قزلباش ها درآمد.
پرداخت و بعدها در
ٔ
میانه خوبی با قاجاریان نداشت .زیرا آنان
پس از سقوط حکومت صفوی ،نادرشاه افشار ٔ
مدافع حکومت قبلی یعنی حکومت صفوی بودند .پس از مرگ نادرشاه ،قاجارها ،مانند دیگر ایالت
کوشیدند قدرت را در ایران به دست بگیرندّ .اما رهبر قاجارها یعنی ،محمد حسن خان ،جان خود را
محمد خان ،به اسارت کریم خان زند درآمد و
بر سر دستیابی به قدرت ،از دست داد ،و فرزندش ،آقا ّ
حکومت به خاندان زند منتقل شد.
محمد خان از دربار او گریخت ،و سرانجام با غلبه بر لطفعلی خان،
با مرگ کریم خان زند ،آقا ّ
آخرین فرمانروای زند ،حکومت را در کشور به دست گرفت.
واژه ترکی قاج یا قاچ (کاچ) است که از مصدر قاجمک (گیتمک) به معنی فرار کردن می باشد و پسوند «ار»
واژه قاجار برگرفته از ٔ
ٔ .1
نشانه اسم فاعلی آن است .بنابراین واژه (قاج  +ار) به معنی کسی که فرار می کند ،یا کسی که در کوهستان می دود و نیز مرد دونده و به عبارت
روشن تر مردی که تند می دود ،آمده است.
دوره
 .2در جنگ با عثمانی ها نیز ،شاه اسماعیل از یاری قاجارها بهره جست .ر.ک :.نفیسی« ،تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در ٔ
معاصر» ،ج ،١ص    .٢٨
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محمدخان
به این ترتیب ،آقا ّ
سلسله قاجار را در ایران
توانست
ٔ
بنیاد نهد .وی تهران را که در آن
حومه ری بود
زمان روستایی در
ٔ
به پایتختی برگزید .این سلسله
از سال  ١١٧٤تا   ١ ٣٠٤ش،
یعنی قریب  130سال ،بر ایران
فرمانروایی کرد.

آقا محمّد خان مؤسس حکومت قاجاریه

تالش برای اعادۀ حاکمیت ایران بر قفقاز

قاجارها درست در زمانی به قدرت رسیدند که ایران درگیر رقابت های دولت های اروپایی شده بود.
کاترین کبیر امپراتریس روسیه و جانشینان او می خواستند بر گرجستان که تحت حاکمیت مسیحیان بود و
خان نشین های قفقاز که تحت کنترل مسلمانان بود ،استیالی کامل خود را برقرار سازند .درحالی که اینها
محمد خان و قاجاریه ّمدعی آن بود.
سرزمین هایی بودند که زمانی تحت حاکمیت صفویه قرار داشت و آقا ّ
ِ
سلطه روس ها
وی برای اعمال حاکمیت دوباره بر ایالت های شروان و گرجستان که در دوران زند به زیر ٔ
رفته بودند ،دست به تالش هایی زد .یکی از موفّقیت های وی ،بازپس گیری شهر تفلیس از دست روس ها،
2
1
عده ای از همراهانش به قتل رسید.
توسط ّ
در سال  ١١٧٤ش .بود ّ .اما بعد ًا در لشکر کشی به قفقازّ ،
هجوم سیاسی ــ نظامی استعمارگران اروپایی به ایران

محمد خان در قفقاز ،موجب بروز هرج و مرج در نیروی
الف) جنگ های ایران و روس :قتل آقا ّ
زاده او در شرایطی به سلطنت رسید که روسیه با حمله های پی درپی،
نظامی ایران شد .فتحعلی شاه برادر ٔ
دوره اول جنگ های
ابتدا گرجستان و سپس ایالت های دیگر را مورد تاخت و تاز قرار داد ،و باعث بروز ٔ
18

 .1آصف ،همان ،ص .473
 .2در سال  1176ش1212/ق.

@yazdahomia1396

فتحعلی شاه ،دومین پادشاه قاجاریه

نامه
ایران و روس شد .این جنگ ها از سال  ١١٨٢تا  ١١٩١ش به درازا کشید ،و به بسته شدن «عهد ٔ
گلستان» 1انجامید .به موجب این عهد نامه ،ایران حاکمیت روسیه را بر والیت هایی که تا آن زمان اشغال
کرده بود به رسمیت شناخت .به این ترتیب ایاالت داغستان و گرجستان و شهرهای باکو ،دربند ،شیروان،
حق کشتی رانی در
قره باغ ،شکّی ،گنجه ،موقان و قسمت باالی طالش ،به روسیه واگذار شد .به عالوهّ ،
رسمیت
دریای خزر ،از ایران سلب گردید ،در برابر ،روسیه نیابت سلطنت عباس میرزا را در ایران به
ّ
شناخت و رساندن او به سلطنت را تع ّهد کرد .این بند که ظاهر ًا امتیازی برای ایران به حساب می آمد ،در
منزله نادیده گرفتن استقالل کشور و به رسمیت شناختن دخالت روسیه در امور داخلی آن بود.
واقع به ٔ
 .1چون این معاهده در روستای گلستان از توابع قره باغ نوشته شد ،به این نام مشهور گردید.
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دریاچۀ
آرال

روسیه

خ
ــزر

تاشكند

در
ىـاى

بخارا

خىوه

شکی

داغستان

گنجه
شوشی قفقاز
رود ارس

گرجستان

آستارا

هرات

مشهد

قزوىن

استرآباد (گرگان)
تهران
اصفهان

یزد
کرمان

شىراز

بوشهر
قشم

خلى
ج فا

درىاى عمان

تنب کوچک و بزرگ
ابوموسی

رس

هـنــد

بندرعباس

کیش

تبرىز
عثمانی

همدان

خوزستان
خارک

مرز ایران در
اوایل قاجاریه
سرزمین های زیر
نفوذ ایران در زمان
فتحعلی شاه
پایتخت

  قلمرو ایران (در اوایل قاجاریه)

هجوم سیاسی  ــ  نظامی دولت های استعمارگر اروپایی ،زمینه ساز بیداری اسالمی در ایران شد.
سلطه استعماری از قواعد قرآنی و اسالمی مانند
عالمان دین برای مبارزه با نفوذ بیگانگان و مخالفت با ٔ
«قاعده نفی سبیل»« ،جهاد» و «فتوا» بهره بردند .عالمانی همچون آیت اللّه شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء
ٔ
محمد مجاهد ،که مقیم عتبات عالیات بودند ،و مال احمد  نراقی و برخی از علمای ایران
سید ّ
و آیت اللّه ّ
علیه روس ها فتوای جهاد دادند ،و بعضی از آنها خود نیز درجبهه های جنگ شرکت کردند .این امر
موجب شد که مردم ایران و حتی شهرهای نجف و کربال ،مشتاقانه در مناطق اشغالی به مقابله با روس ها
بپردازند و جلوی پیشروی آنان را بگیرند.
عباس میرزا در این جنگ ها از خود شجاعت و کاردانی زیادی نشان دادّ .اما متأسفانه ،به سبب
ضعف و غفلت فتحعلی شاه و دربارش و خیانت انگلستان به ایران ،سرانجام این دوره از جنگ ها ،به
20
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نفع دولت روسیه و زیان مردم ایران خاتمه یافت.1
معاهده گلستان به آن کشور واگذار شده بود،
بدرفتاری روس ها با ساکنان والیت هایی که طبق
ٔ
معاهده گلستان در
موجب نارضایتی این مردم شد؛ و آنان شروع به دادخواهی کردند .از سوی دیگر،
ٔ
مورد تعیین خط های مرزی بین ایران و روسیه ،مبهم بود .همین مسئله نیز ،موجب دست درازی روس ها
به خاک ایران ،از جمله اراضی اطراف ایروان و آذربایجان شد.
این عوامل سبب بروز جنگ های دوم ایران و روس ،طی سال های  ١٢٠٤تا  ١٢٠٦ش.
محمد هاشم مجاهد ،مردم مسلمان ،مشتاقانه
سید ّ
شد .در ابتدا ،در اثر فتوای علمایی همچون آیت اللّه ّ
وارد جنگ با روس ها شدند ،و عبّاس میرزا موفق شد مناطق بسیاری را از دست دشمن آزاد کند.
روسیه
ّاما بار دیگر خیانت دولت انگلستان و بی کفایتی دربار ایران ،سرنوشت جنگ را به نفع دولت
ٔ
تزاری رقم زد .این دوره از جنگ ها ،با بسته   شدن قرارداد ننگین دیگری به نام «ترکمانچای» خاتمه
نامه گلستان به روس ها واگذار شده بود،
یافت .مطابق این معاهده ،عالوه بر سرزمین هایی که در عهد ٔ
ایروان ،نخجوان و بخشی از دشت مغان نیز از ایران جدا شد و به روسیه تعلق گرفت؛ ایران متعهد
به پرداخت پنج میلیون تومان غرامت به روسیه شد .همچنین ،برقراری حق کاپیتوالسیون یا قضاوت
کنسولی ،بر ایران تحمیل گردید .به موجب این حق ،هرگاه اتباع روسی مقیم ایران مرتکب جرمی
می شدند ،دادگاه های ایران حق رسیدگی نداشتند ،بلکه مراجع قضایی دولت روسیه می بایست به آن
جرم رسیدگی می کردند.
بیشتر بدانید
قاعدۀ نفی سبیل
سبیل در لغت به معنای راه است .این قاعده ریش ٔه قرآنی دارد و از آی ٔه «ولن یجعل ال ّله للکافرین
علی المؤمنین سبیال» «و خداوند هرگز راهی برای تسلط کافران بر مؤمنان قرار نداده است» (سور ٔه
نساء ،آی ٔه  ،)141نشئت گرفته است و حدیث نبوی اعتال (االسالم یعلو و ال یعلی علیه) با آن ربط دارد.
آیات و روایات بسیاری بر این داللت دارند که هرگونه ارتباط و داد و ستدی که موجب تسلط بیگانگان
بر مسلمانان شود ،اعم از سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی ناروا و مردود است .فقها از این مطلب
تحت عنوان «قاعد ٔه نفی سبیل» یاد می کنند.
 .1ضعف دستگاه اداری کشور نیز در این شکست ها تأثیر داشت زیرا در آن زمان ،بار اصلی جنگ با روس ها بر دوش چهار ایالت
شمالی ایران بود.
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فکر کنید و پاسخ دهید :

چرا روسها خواستار اجرای کاپیتوالسیون در ایران شدند؟

ب) ایران در دام رقابت و توسعهطلبی فرانسه و انگلستان :عالوه بر روسها که توسعهطلبی
و منفعت خواهی آنان ِ
سبب تحمیل جنگ های زیانبار بر ایران شد ،دو دولت فرانسه و انگلیس نیز در
جهت کسب منافع خود در ایران ،با یکدیگر به رقابت پرداختند.
ناپلئون بناپارت ،امپراتور فرانسه ،که از
حمله مستقیم به انگلستان ناتوان بود  ،1قصد
ٔ
داشت با تصرف مستعمره  های انگلیس ،این کشور
مستعمره انگلیس،
را شکست دهد .مهم ترین
ٔ
هندوستان بود؛ که دسترسی به آن ،از راه ایران
امکان پذیر بود .به این منظور ،ناپلئون قرار داد
«فین کن  اشتاین »2را با ایران بست .براساس این
معاهده ،فرانسه متعهد شد که ایران را در جنگ
با روسیه کمک کند .در مقابل ،ایران برای حمله
به متصرفات انگلستان در هند ،با افغان ها و قبایل
هرات و قندهار متحد شود ،و به انگلستان ،اعالن
ناپلئون بناپارت
جنگ دهد .همچنین ،در صورتی که تصمیم ناپلئون
اجازه عبور
بر لشکر کشی به هندوستان قرار گیرد،
ٔ
لشکر او از ایران ،به آن کشور داده شود.
همه استعمارگران به دنبال منافع ،و نه دوستی دایمی با ایران بودند ،پس از آنکه ناپلئون
از آنجا که ٔ
نامه «تیلسیت »3را بست ،تعهدهای خود نسبت به ایران را زیر پا گذاشت؛ و دربار
با تزار روس عهد ٔ
ایران که از حمایت فرانسه نا امید شده بود ،به انگلستان روی آورد.
 .1چون انگلستان یک جزیره و دارای نیروهای دریایی قوی بود ،قدرت دفع هرگونه تهاجم دریایی را داشت.

2. Finkenestein
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سد محکمی در برابر تهاجم به مستعمره های خود در هندوستان می دانست،
انگلستان ایران را ّ
و عالقه مند بود که در دربار ایران نفوذ کند .دولت ایران ،با امضای توافق نامه ای با انگلستان درسال
نامه «مجمل»
 ١١٨٧ش ،کوشید که حمایت این کشور را جلب کند .به موجب این توافق نامه که به عهد ٔ
مشهور است ،انگلستان تعهد کرد که هرگاه نیروی نظامی دولت های اروپایی به ایران حمله کنند ،نیروی
نظامی در اختیار ایران قرار دهد ،و یا در عوض آن ،به دولت ایران کمک مالی کند.
مرحله ّاول جنگ ،انگلستان معاهده ای با ایران
در سال ١١٩٠ش ،پس از پیروزی روس ها در
ٔ
عهدنامه «مفصل» معروف شد .این عهدنامه در سال  ١١٩٢ش به امضای فتحعلی شاه
منعقد کرد که به
ٔ
رسید؛ و مفاد آن به گونه ای بود که استقالل ایران را بر باد می داد.
برخی از تعهدهای ایران در این عهدنامه عبارت بودند از:
نماینده انگلیس در اختالف های مرزی خود با روسیه
 . ١قبول َح َکمیت
ٔ
 . ٢خودداری از بستن قرارداد با روسیه یا هر دولت سومی که دشمن انگلیس باشد.
 .٣استخدام نکردن افسر و افراد نظامی برای آموزش سپاه ایران ،از کشورهایی که با انگلستان
روابط دوستانه ندارند.
در برابر ،انگلیس به تعهدات مبهم و پیشامدهای احتمالی ملزم شد .برای مثال:
 . ١اگر دولت ثالثی به خاک ایران تعرض کند ،انگلستان حتی المقدور از کمک و مساعدت به
ایران خودداری نکند.
 . ٢انگلستان از کمک به سرکشان و شاهزادگانی که علیه تاج و  تخت پادشاه قاجار قیام کنند،
خودداری کند.
انگلستان نیز مانند فرانسه ،در مقابل سازشی که با روسیه انجام داد ،به تعهدات خود عمل نکرد.
این کشور نه تنها روابطی دوستانه با ایران برقرار نکرد ،بلکه به منظور جلب دوستی دولت استعماری
روسیه ،مستشاران خود را از ارتش ایران فراخواند؛ از کمک به ایران خودداری کرد ،و داوری سفیر
خود را در پیمان صلح ایران و روسیه ،به ضرر ایران ،بر کشور ما تحمیل کرد.
جنگ هرات

دروازه هندوستان شمرده می شد ،و در آن زمان جزء ایران بود .اما حکمران آنجا،
شهر هرات
ٔ
کامران میرزا ،با تحریک انگلیس ها علیه حکومت مرکزی ایران شورش کرده بود ،و حتی گاهی به مناطق
دیگر ایران دست اندازی می کرد.
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پس از پایان جنگ های ایران و روسیه ،فتحعلی شاه برای جبران ناکامی های خود متوجه شرق
ایران و باز پس گیری هرات شد .فتحعلی شاه ،ولیعهد خود ،عباس میرزا ،را به سوی هرات روانه کرد.
ولی او قبل از انجام مأموریت فوت کرد و فتحعلی شاه نیز پس از زمان کوتاهی درگذشت .روس ها نیز
ایران را در حمله به هرات تشویق می کردند زیرا از سویی با انگلستان رقابت داشتند ،و به خطر افتادن
مستعمره های انگلیس در هند را به مصلحت خود می دانستند ،و از سوی دیگر ،مشغول شدن ایران در
رفته شمالی ،توسط دولت ایران می دانستند.
مایه فراموشی ایالت های از دست ٔ
جنگ هرات را ٔ
پس از مرگ فتحعلی شاه ،محمد میرزا
(فرزند عبا س  میرزا) به پادشاهی رسید.
محمد شاه پس از سرکوب مدعیان سلطنت،
شایسته خود میرزا
صد راعظم خوش نام و
ٔ
ابوالقاسم قائم مقام فراهانی را به قتل رساند.
پس از آن که کامران میرزا حاکم هرات دوباره
محاصره
نافرمانی کرد ،محمد شاه اقدام به
ٔ
هرات کرد.
انگلستان به کمک عامالن خود در
دربار ایران ،تالش زیادی کرد که ایران را
محمد شاه به
از حمله به هرات باز داردّ .
تحریک ها و دخالت های آشکار «مک نیل»
محمد شاه قاجار
سفیر انگلیس ،اعتراض کرد .در پی این
اعتراض ،مک نیل با اعالم قطع روابط ایران
محاصره هرات،
و انگلیس ( ١٢١٧ش) از ایران خارج شد؛ و هشدار داد که در صورت خاتمه نیافتن
ٔ
جنگ بین انگلستان و ایران ،آغاز خواهد شد.
محاصره
ادامه
انگلیسی ها سرانجام
جزیره خارک را اشغال کردند و تهدید کردند که در صورت ٔ
ٔ
ٔ
هرات ،در خاک ایران پیشروی خواهند کرد .محمد شاه که توان رویارویی با انگلیسی ها را در خود
محاصره هرات برداشت.
نمی دید و از جانب روس ها هم ،حمایت عملی دریافت نکرده بود .دست از
ٔ
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بیشتر بدانید
میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی (قائم مقام ثانی)
محمد شاه ،پسر میرزا
میرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی وزیر ّ
عباس میرزا نايب السلطنه و صدر اعظم ّ
عیسی فراهانی مشهور به میرزا بزرگ از رجال بزرگ ادب و سیاست ایران است .وی ّمدتی وزارت
عباس میرزا را بر عهده داشت و پس از مرگ پدرش در سال  ١٢٣٧ق .منصب قائم مقامی نیز به او اعطا
شد .از این تاریخ به بعد ،بیشتر اوقات همراه عباس میرزا بود .در آن ّمدت ،فتحعلی شاه اورا به وزارت و
سرپرستی پسر خود فرخ میرزا نیّر الدوله که حاکم همدان بود ،منصوب کرد.میرزا  ابوالقاسم که از اوایل
دوره دوم جنگ های ایران و روس وارد دستگاه عبّاس میرزا شده بود ،مخالف از سرگیری جنگ با
ٔ
در
وی
بود.
روسیه
محمد شاه به منصب صدارت منصوب شد .اما در حالی که در صدد
سلطنت
ابتدای
ّ
محمد شاه فرمان قتل او را در ماه صفر ١٢٥١ق .صادر کرد .منشآت
انجام اصالحات درمملکت بودّ ،
از جمله آثار قائم مقام فراهانی است.

فکر کنید و پاسخ دهید :

تصرف  هرات    باز     داشتند؟
چرا انگلیسیها ایران را از محاصره و ّ

معاهدۀ دوم ارزنة الروم

1

دوره حکومت صفوی با یکدیگر اختالف داشتند .دولت های
دو کشور ایران و عثمانی ،از ٔ
استعمارگر نیز به این اختالف ها دامن می زدند .چون جنگ بین دو کشور مسلمان را ،به نفع خویش
دوره فتحعلی شاه ،عباس میرزا به
می دانستند .در زمان قاجارها نیز ،این اختالف ها ادامه پیدا کرد .در ٔ
خاک عثمانی لشکر کشی کرد .اما با وجود پیشروی قابل توجه ،این لشکر کشی برای ایران نتیجه ای به
دنبال نداشت ،و دو کشور ،تن به سازش دادند.
در زمان حکومت محمد   شاه ،اختالفهای مرزی بین ایران و عثمانی افزایش یافت ،و درگیریهای
پراکنده ای بین دو کشور روی داد .سر انجام در شهر ارزنة الروم مذاکراتی بین نمایندگان ایران و عثمانی با
نماینده ایران در این مذاکره ها میرزا
حضور نمایندگان روسیه و انگلستان برای حل اختالف ها انجام شد.
ٔ
تقی خان فراهانی امیر نظام بود که بعدها صدراعظم ناصر الدین شاه شد و به «امیر کبیر» مشهور گردید.
عهدنامه اول ارزنة    الروم درسال  ١٢٠٢ش بین نمایندگان ایران و عثمانی به امضاء رسید .با این حال به دلیل عدم تعیین دقیق
.1
ٔ

معاهده دوم ارزنة الروم منجر شد.
مرزهای دو کشورّ ،مدتی بعد مذاکرات دوباره آغاز و سرانجام به امضای
ٔ
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نامه دوم ارزنة  الروم انجامید .به موجب این قرارداد ،ایران از ادعاهای
این مذاکره ها به عهد ٔ
درباره بعضی مناطق ،از جمله سلیمانیه ،دست برداشت .در مقابل ،دولت عثمانی ،حاکمیت ایران
خود
ٔ
بر خرمشهر و ساحل چپ اروند رود ،نیز کشتی رانی در این رودخانه را ،به رسمیت شناخت .عالوه بر
آن ،دولت عثمانی متع ّهد شد که از آزار و اذیت زائران ایرانی عتبات عالیات جلوگیری کند ،و تسهیالت
الزم را برای بازرگانان کشور ما در آن سرزمین ،فراهم آورد.

پرسش های نمونه

عهدنامه گلستان چه بود؟
 .1مفاد
ٔ
دوره دوم جنگ های ایران و روسیه شد؟
 . ٢چه عواملی موجب بروز ٔ
عهدنامه ترکمانچای چه بود؟
 . ٣مفاد
ٔ
 . ٤براساس کاپیتوالسیون ،اتباع دولت روسیه در ایران از چه حقّی برخوردار شدند؟
معاهده فین کن اشتاین چه تع ّهداتی داشتند؟
 . ٥هرکدام از دو دولت فرانسه و ایران براساس
ٔ
 . ٦چرا روس ها ایران را به لشکرکشی به سوی هرات تشویق می کردند؟
نامه دوم ارزنة  الروم چه بود؟
 . ٧مفاد عهد ٔ
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درس دوم
دوران ناصرالدین شاه
دوران ناصرالدین شاه ،چهارمین پادشاه قاجار ،که پنجاه سال به طول انجامید،

موضوع این درس است .در این درس همچنین با سه شخصیت بزرگ دوران معاصر،
یعنی میرزای شیرازی ،امیر کبیر و س ّید جمال الدین اسد آبادی آشنا خواهید شد.

دوران طوالنی سلطنت ناصر الدین شاه با چند
موضوع شناخته می شود:
 . ١قتل صد راعظم دانشمند و ایران دوست،
میرزا تقی خان امیر کبیر ،به تحریک فاسدان و
بدخواهانی که منافعشان به خطر افتاده بود.
 . ٢آشنایی تدریجی گروهی از ایرانیان با
پیشرفت های اروپاییان.
 . ٣واگذاری امتیازات اقتصادی و فرهنگی
به بیگانگان؛ نظیر امتیاز رویتر ،امتیاز التاری و امتیاز
خرید و فروش تنباکو.

ناصر الدین شاه

صدارت امیر کبیر

محمد شاه ،فرزند شانزده ساله اش ،ناصرالدین میرزا ،به سلطنت رسید .او امیر کبیر
پس از مرگ ّ
را به صدارت برگزید.
میرزا تقی خان فراهانی ملقب به امیر کبیر از شخصیت های استقالل طلب و میهن دوست تاریخ
معاصر ایران به شمار می آید .او در دوران زندگی سیاسی خود ،چه قبل از صدارت و چه در زمان
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کوتاه صدارت ،برای حفظ تمامیت ارضی و مبارزه با دخالت بیگانگان ،تالش زیادی کرد .در روزگار
شدت تحت تأثیر دولت های بیگانه ،به ویژه روسیه و انگلیس قرار
او ،سیاست داخلی و خارجی ایران به ّ
داشت ،و کار امیر کبیر در اتخاذ سیاست
مستقل ،بسیار دشوار و تحسین برانگیز بود.
امیر کبیر از مردان بزرگ تاریخ ایران
اراده استوار به اصالح امور
است .او با
ٔ
پرداخت و در مدت سه سال و سه ماه صدارت،
اقدام های بزرگی انجام داد .که به گوشه ای
از آنها اشاره می شود:
 . ١لغو لقب هـای طوالنی و بـی معنی،
کلمه جنـاب ،ح ّتی نسبت به مقام
و اکتفـا به ٔ
صدارت.
میرزا تقی خان امیر کبیر
 .2منـع رشوه خـواری ،و برقـراری
حقوق ثابت برای مأموران دولت.
 . ٣فرستادن شاگردانی به اروپا ،برای
کسب مهارت ها و دانش های جدید.
 . ٤استخـدام معلّمـان و استـادان
خارجی ،به ویژه از کشورهایی غیر از انگلیس
و روس.
ترجمه کتاب ،نشر روزنامه.
.٥
ٔ
مدرسه عالی در تهـران
 . ٦تـأسیس
ٔ
مدرسه دارالفنون؛ که پس از
ارائه طرح
ٔ
و ٔ
برکناری او شروع به کار کرد.
 . ٧جلوگیـری از دخالت نماینـدگان
خارجی در امور داخلی ایران.
مدرسۀ دارالفنون
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1
بابیه.
فتنه ساالر در خراسان ،و ٔ
 .  ٨دفع ٔ
فرقه ّ
 . ٩تقویت ارتش ملی کشور.
توسعه صنعتی ایران.
 .10تالش در جهت استقالل اقتصادی و
ٔ

فکر کنید و پاسخ دهید :

به نظر شما هدف امیر کبیر از مقابله با دخالت نمایندگان دولت های خارجی در
امور داخلی ایران چه بود؟

بیشتر بدانید
یکی از ترفندهای استعمار برای از بین   بردن بنیان های اعتقادی و فرهنگی کشورهای اسالمی،
دوره ناصری ،در
محمد شاه و ٔ
دوره ّ
فرقه بهایی در ٔ
به وجود آوردن فرقه های منحرف مانند مسلک بابی در ٔ
واسطه
فرقه گمراه و منحرف بابیه ،که ابتدا ادعا می کرد باب ،یعنی
ٔ
محمد باب ،رهبر ٔ
سید علی ّ
ایران بودّ .
میان امام   زمان (عج) و مردم است ،در نهایت ّمدعی پیامبری و آوردن دین جدید شد .او پس از آنکه در
توسط علمای شیعه تکفیر گردید .وی در زمان
مجلس مناظره نتوانست از ّادعاهای واهی خود دفاع کندّ ،
قلعه چهریق آذربایجان زندانی بود؛ و پس از سرکوب اغتشاش های بابیان در مازندران
ناصر الدین شاه در ٔ
2
و زنجان ،به دستور امیر کبیر ،به اتفاق یکی از همراهانش ،در میدان صاحب الزمان (عج) تبریز اعدام شد.

واگذاری امتیازات به بیگانگان

کشورهای اروپایی که در اثر انقالب صنعتی به رشد و شکوفایی اقتصادی رسیده    بودند ،به
بازارهای مصرف و مواد اولیه ارزان    قیمت نیاز داشتند .بنابراین ،دولت های استعماری ،روز به روز
برنفوذ خود در کشورهای دیگر می افزودند .دولت ایران ،به ویژه از عهد    ناصر الدین شاه ،که با هزینه های
سرسام آور خوش گذرانی ها و مسافرت های او به اروپا رو به رو بود ،با واگذاری امتیازات به دولت های
استعماری ،سعی در تأمین این مخارج داشت .در زمان او ده ها امتیاز اقتصادی به بیگانگان واگذار شد
نتیجه واگذاری این امتیازات ،ثروت و دارایی
که سهم روسیه و انگلستان بیش از سایر کشورها بود .در ٔ
محمد شاه قاجار بود ،که َعلَم شورش و تجزیه طلبی را در آن ایالت برافراشت.
 .1ساالر؛ پسر آصف الدوله ،والی خراسان در زمان ّ
شورش او تا زمان ناصرالدین شاه ادامه داشت .امیر کبیر با اعزام سپاهیان زیادی ،سرانجام موفق به ختم غائله شد؛ و ساالر و همراهانش به قتل
رسیدند( .ن.ک :بینا ،تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران صص  159و 160؛ همچنین :سپهر ،ناسخ التواریخ ،ج ،٣صص 1097ــ.)١١٠١
 .2آدمیت ،امیرکبیر و ایران ،ص 447؛ خسروشاهی ،اسناد و مدارک درباره بهائی گری ،ج  ،٢ص  ٤٥به بعد؛ شهبازی ،جستارهایی
از تاریخ بهائی گری ،ص .١٣
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ایران (معادن ،جنگل ها ،صنایع ،گمرکات،بنادر،
پشتوانه کشور و متعلق به نسل حاضر
شیالت و )...که
ٔ
و آینده بود به تاراج رفت.
بی تردید افرادی که زیر نفوذ این دولت های
استعماری بودند ،در دادن این امتیاز ها نقشی
چشمگیر داشتند .همچنان که میرزا حسین خان
سپهساالر و میرزا ملکم خان ،عامالن اصلی واگذاری
امتیاز رویتر و امتیاز التاری به دولت استعماری
انگلیس بودند.
از سوی دیگر ،علمای دین که پناهگاه مردم
در مبارزه با بیگانگان بودند ،در ناکام گذاردن
میرزاملکم خان
استعمارگران و عامالن آنان در رسیدن به هدف های
شومشان ،تأثیر بسیار داشتند.
در اینجا به سه امتیاز استعماری رویتر ،التاری و توتون و تنباکو اشاره می شود:
امتیاز رویتر

ایـن امتیاز در زمـان ناصر الـدین شاه ( ١٢٥٠ش١٨٧٢ /.م ).بـا تالش میـرزا حسین خان
سپهساالرصدر اعظم وقت و همکاری میرزا  ملکم خان به یک یهودی به نام بارون جولیوس دو رویتر
کلیه معادن و منابع
واگذار شد .به موجب قرارداد رویترّ ،
حق احداث راه  آهن وتراموا و بهره برداری از ٔ
ایران به جز طال و نقره و سنگ های قیمتی ،نیز بهره برداری از جنگل ها و احداث قنات ها و کانال های
حق صدور همه نوع محصوالت انگلیسی به ایران ،به ّمدت
اداره گمرک ها و ّ
آبیاری به ّمدت هفتاد سال و ٔ
بیست   و  پنج سال به رویتر واگذار شد .در مقابل رویتر تنها مبلغ دویست هزار لیره برای تأمین هزینه های
1
سفر ناصرالدین شاه به اروپا به صورت وام پرداخت کرد.
 .1بعد ًا معلوم شد که میرزا حسین خان سپهساالر ٥٠هزار لیره ،میرزا ملکم خان  ٢٠هزار لیره ،معین الملک  ٢٠هزار لیره و مبالغی نیز

اقبال الملک به عنوان رشوه برای عقد این قرارداد از سوی انگلیسی ها دریافت کرده اند .اعتماد السلطنه ،کتاب خلسه ،ص 103؛ بامداد ،تاریخ

رجال ایران ،صص ٤٠٧ــ.٤١١
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بیشتر بدانید
وقتی خبر اعطای این امتیاز منتشر شد ،شگفتی و حیرت بسیاری را برانگیخت .بهطوری که لردکرزن
درباره این امتیاز نوشت« :عجیبترین امتیازی که
یکی از مأموران امپراتوری انگلیس در هند و خاورمیانه،
ٔ
1
در طول تاریخ نظیر ندارد و به موجب آن ،تمام منابع طبیعی کشوری به یک خارجی تسلیم گشته است».

واگذاری امتیاز رویتر ،اعتراض و مخالفت علما را برانگیخت؛ چراکه درصورت اجرای آن
سلطه کامل انگلستان بر ایران همچون هند فراهم می آمد .آیت اللّه حاج مالعلی کنی ،مجتهد
زمینه ٔ
امتیازٔ ،
بزرگ تهران ،رهبری مخالفان را بر عهده داشت .ایشان عالوه بر امتیاز رویتر ،با میرزا حسین خان
سپهساالر ،صدر اعظم وقت نیز مخالف بود؛ زیرا سپهساالر آشکارا تقلید از قوانین ،اصول زندگی
و مدنیت غربی را در پیش گرفته بود و ناصرالدین شاه را به اجرای سیاست های خود ترغیب می کرد.
روس ها نیز از منافع سرشاری که این قرارداد برای رقیب آنها داشت ،ناراضی بودند و خواستار
لغو آن شدند .سرانجام ناصرالدین شاه مجبور به لغو امتیاز شد .همچنین میرزا حسین خان سپهساالر را
از صدارت برکنار کرد 2.رویتر که امتیاز بزرگی را از دست داده بود به تالش برای جبران این خسارت
پرداخت و در نهایت موفق شد امتیاز بانک شاهنشاهی را به ّمدت شصت سال ،از شاه بگیرد.
برگی از تاریخ

آیتال ّلٰه مالعلی کنی ملقب به رئیسالمجتهدین
( 1184ــ 1267ش ).از عـلمـای معـروف و
مبـارز ایـران در قرن سیزدهم و اوایل قـرن
چهاردهم

وی از شاگردان شیخ مرتضی انصاری بود که
رابطه خوبش بـا دولتمردان عصر ناصری ،از
با وجود
ٔ
سیاستهای دولت در سپردن امور به میرزا ملکمخان
ارمنی و تأسیس فراموشخانه تـوسط وی انتقاد میکرد
و آن را مـوجب ویـرانی دیـن و دولت میدانست.

آیت اللّه حاج مالعلی کنی

قضیه ایران ،ص .421
 .1کرزن ،ایران و ٔ
 .2اسناد وزارت خارجه ،صندوق ١٤؛ یک صد سند تاریخی ،گزارش مشیر الدوله ،صص  ٢١٠و .٢١١
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گرایانه سپهساالر نیز بود و آن را موجب مناهی و
آیت اللّٰه کنی از مخالفان جدی اصالحات غرب
ٔ
محرمات و مخالفت شریعت و دین و برهم خوردن نظم اجتماعی و در نهایت وابستگی و تحتالحمایگی
ایران میدانست .آیت اللّٰه کنی از مخالفان سرسخت قرارداد استعماری رویتر بود و آن را زیانبار
میدانست و با هوشمندی سیاسی تحسینبرانگیزی مقاصد انگلیس را از تحمیل چنین قراردادهای
استعماری افشا میکرد .وی نامههای مختلفی در این زمینه به ناصرالدینشاه نوشت .عاقبت در 1٢
مهر 1267ش در هشتاد و شش سالگی درگذشت و در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

به  خاک سپرده شد.

امتیاز التاری

در سال ١٢٦٧ش میرزا ملکم خان (معروف به ناظم الدوله) که خود را از روشنفکران مخالف
استبداد و مدافع قانون می شمرد ،ناصرالدین شاه را قانع کرد که امتیاز تأسیس قمار خانه (التاری) را،
بدون ذکر نام صاحب امتیاز ،به او واگذار کند .در آن امتیاز   نامه شرط شده بود که میرزاملکم خان بدون
اجازه نهایی شاه آن را به کسی انتقال ندهدّ .اما او در ازای دریافت چهل هزار لیره ،آن را به یک کمپانی
ٔ
انگلیسی واگذار کرد .پس از آشکار    شدن امتیاز التاری ،علمای دینی ایران با اعالم حرام بودن التاری
به عنوان یک قمار ،انگلیسی ها را در دستیابی به منافع آن ناکام گذاشتند.
استفاده ملکم خان از این امتیاز شدند ،از همان تاریخ او را از
شاه و دربار نیز وقتی متوجه سوء
ٔ
مهم دولتی محروم کردند و سهام داران شرکت سرمایه گذاری ،ملکم خان را به
ّ
تصدی به کل ّٔیه مقام های ّ
تقلّب و کالهبرداری م ّتهم و از وی به مراجع قانونی شکایت کردند.
بیشتر بدانید
میرزاملکم خان در سال  ١٢٣٧ش به پیروی از لژهای فراماسونری اروپایی ،در ایران اقدام به
تأسیس فراموش خانه (نوع ایرانی فراماسونری) کرد .او با استفاده از موقعیت تدریس در دارالفنون،
عده ای از دانش آموزان آن مرکز را به عضویت فراموش خانه در آورد .ملکم خان ایرانیان را فاقد شعور
می دانست ،و با عبارت هایی زننده و توهین آمیز از مردم ایران سخن می گفت .او معتقد بود که باید بدون
1

هیچ دخل و تصرفی ،در همه چیز از غرب تقلید کرد.

 .1ن.ک :.الگار ،میرزا ملکم خان ،صص ١١٤ــ١٢٠؛ تیموری ،عصر بی خبری ،ص ١٩١؛ مدنی ،تاریخ سیاسی معاصر ایران ،ج،١
صص  ٣٨ــ٣٥؛ کتیرایی ،فراماسونری در ایران ،صص  62ــ.82
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نهضت تحریم تنباکو؛ نخستین حرکت مردمی فراگیر بر ضد استعمار

دوره قاجار به دولت استعماری انگلیس واگذار شد ،انحصار خرید و
یکی از امتیازاتی که در ٔ
فروش توتون و تنباکو 1در داخل و خارج ایران به مدت پنجاه سال بود ،که به یک انگلیسی به نام «تالبوت»
داده شد .ازاین رو ،این قرارداد به «قرارداد تالبوت» مشهور شده است؛ و از آنجا که نام شرکت او
ِ«رژی» بود ،این عهد نامه را رژی نیز می نامند.
  
ناصرالدین شاه این امتیاز را برابر دریافت ساالنه پانزده هزار لیره و ١
ـــــ سود ساالنه ،به تالبوت
٤
واگذار کرده بود .در حالی که دولت عثمانی ،با وجودی که از محصول توتون و تنباکوی کمتری
برخوردار بود ،این امتیاز را برابر دریافت ساالنه هفتصد هزار لیره ،به یک کمپانی خارجی واگذار
کرده بود.
مردم ایران که می دیدند محصول توتون و تنباکوی خود را باید به بهای کمی به بیگانه بفروشند
و برای مصارف داخلی ،دوبـاره آن را به قیمت گزافی بخرند ،شروع به قیـام و اعتراض نسبت به
این قرار داد کردند .این مخالفت ،در شهرهایی مانـند تبریز ،شیراز ،اصفهان و تهران ،به اوج خـود
رسید .عالمان دین ،در شهرهای مختلف رهبری این نهضت را به دست گرفتند .آیت اللّه آقا نجفی
سید علی اکبر فـال اسیری در شیراز ،2آیت اللّه میرزا حسن آشتیانی
اصفهانی در اصفهان ،آیت اللّه ّ
جمله
و     آیت اللّه شیخ فضل اللّه نوری در تهران و آیت اللّه میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی در تبریز ،از ٔ
سلطه استعمار انگلیس را به مردم گوشزد کردند .در این میان،
این روحانیون بودند .آنان خطر
ٔ
نماینده میرزای شیرازی ،مرجع بزرگ شیعیان ،در ایران عمل می کرد
شیخ فضل اللّه نوری ،به عنوان
ٔ
و نقش اساسی در گرفتن فتوای تحریم تنباکو از مرجعیت بزرگ شیعه داشت.
سید  جمال الدین اسدآبادی نیز به مخالفت با این قرارداد برخاست ،او در این باره ،نامه ای
ّ
به آیت اللّه میرزای شیرازی که در سامرا بود ،نوشت .سرانجام حکم تاریخی این مجتهد بزرگ و
صاحب نفوذ صادر شد ،و نهضتی بزرگ در سراسر ایران پدید آورد که حتی به درون دربار شاه
توجه داشت که توتون و تنباکو ،از کاالهای مهم بازرگانی آن دوران به حساب می آمد ،و نقش زیادی در اقتصاد کشور بازی
 .1باید ّ

می کرد.
 .2در آن زمان ،اهمیت محصول توتون و تنباکو در فارس بیش از نقاط دیگر ایران بوده است .سید علی اکبر فال اسیری ،در شیراز ،پس
از تجمع مردم در مسجد وکیل ،بر باالی منبر رفت و سخنانی آتشین علیه دولت و صاحب امتیاز آن بیان کرد .در پایان سخنرانی ،شمشیری را از زیر
عبا بیرون آورده و اظهار داشت« :موقع جهاد عمومی است .ای مردم ،بکوشید! من یک شمشیر و دو قطره خون دارم .هر بیگانه ای که برای انحصار
دخانیات به شیراز بیاید ،شکمش را با این شمشیر پاره خواهم کرد» .تیموری ،تحریم تنباکوّ ،اولین مقاومت منفی در ایران ،ص .٦٩
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نیز نفوذ کرد.
حکم مذکور چنین بود:
1

«بسم اللّه الرحمن الرحیم
الیوم ،استعمال تنباکو و توتون ِباَ ِّی
نَحو کان ،در حکم محاربه با امام زمان
2
عج اللّه تعالی فرجه است.

محمد حسن الحسینی».
حررة االحقرّ ،

  آیت اللّه میرزای شیرازی

بیشتر بدانید
خودداری زنان دربار از استعمال تنباکو
اعتمادالسلطنه یکی از شخصیت های مشهور زمان سلطنت ناصر الدین شاه است .یکی از آثار
روزنامه خاطرات نوشته است:
روزنامه خاطرات اوست .او در
اعتمادالسلطنه،
ٔ
ٔ
«طوری مسأله تنباکو  مهم است که حتی اندرون شاه ،به هیچ وجه قلیان نمی کشند .شنیدم شاه
به زنان خودش فرموده بود« :چه کسی قلیان را حرام کرده؟ بکشید  »...یکی از خانم ها عرض کرد:
«همان کسی که ماها را به شما حالل کرده ».شاه فرمود« :من می کشم؛ شما هم بکشید!» یکی از آنان
3
گفت« :تکلیف مردم این نیست که تقلید شما را بکنند».
هم گرایی مسیحیان و یهودیان ایران در حمایت از تحریم تنباکو
رساله دخانیه ،حکم میرزای شیرازی در همان نیم   روز اول تا صد هزار نسخه رسید
بنا به روایت
ٔ
مایه شگفتی ایرانیان و اعجاب خارجیان شد .حتی بانوان و نوکران ناصر الدین  شاه از کشیدن توتون
و ٔ
و تنباکو امتناع کردند ،به طوری که هیچ کس را یارای آن نبود که در خیابان به معامله یا مصرف تنباکو
4
مشغول شود .تا جایی که مسیحیان و یهودیان هم تحریم شرعی را رعایت می کردند.
 .1کربالیی ،قرارداد رژی 1890م یا تاریخ انحصار دخانیات در سال  1309ق ،صص 139ــ.147
ترجمه این حکم چنین است :امروز استعمال تنباکو و توتون به هر شکلی در حکم دشمنی و ستیز با امام زمان عجل اللّه تعالی فرجه است.
.2
ٔ
«روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه» ،ص .781
 .3اعتمادالسلطنه،
ٔ
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برگی از تاریخ

سید جمال الدین اسد آبادی
ّ
(١٢١٧ــ  ١٢٧٥ش).

«سیدجمال»
ّ
سید   صفدر ،معروف به ّ
محمدبن ّ
اندیشمند و سخنور بزرگ انقالبی ،و از رهبران
ضد استعماری ملّت های مسلمان در عهد قاجار
ّ
بود .وی در سال  ١٢١٧ش .در اسد آباد همدان
سید جمال ایرانی و شیعه است،
به دنیا آمد .هرچند ّ
ملیت و مذهب او ،برخی عقیده ای دیگر
ولی
درباره ّ
ٔ
سید جمال الدین اسد آبادی ،از آنجا که از
دارندّ .
بنیانگذاران وحدت ملّت های اسالمی بود ،عمد ًا
تشیع خـود را مخفی نگاه
ملیت ایرانی و مذهب ّ
ّ
می داشت.
سید جمال حافظه ای نیرومند داشت؛ و از فلسفه،
ّ
نجوم ،علوم دینی و دانش های زمان خود بهره های فراوان برد .او مسافرت های زیادی به شرق و غرب
مجله العروة الوثقی را انتشار
عالم کرد؛ و در سراسر عمر ،با استبداد و استعمار در مبارزه بود .درپاریس ٔ
داد و در آن ،به سیاست انگلستان در شرق حمله کرد .و به همین دلیل با فشار انگلیسی ها ،دولت فرانسه
مجله او را توقیف کرد!
که ّمدعی دفاع از آزادی عقیده و مطبوعات آزاد بود ٔ
در قاهره ،استانبول ،هند و افغانستان ،با سخنرانی های آتشین خود ،افکار آزادی خواهی را
در بین مردم مسلمان پراکنده ساخت.
تأثیر سخنان او موجب ترور ناصر الدین شاه ،پادشاه
خودکامه قاجار ،توسط میرزا  رضا کرمانی
ٔ
شد.
روزنامه ضیاء الخائفین را به زبان های عربی و انگلیسی منتشر کردّ .اما از
سید جمال در لندن
ٔ
ّ
سوی دولتمردان انگلیسی مورد تعقیب قرار گرفت ،تا آنکه مجبور به ترک خاک اروپا شد.
برجسته عصر ناصری بود که در کنار پیگیری اتحاد
سید جمالالدین اسدآبادی یکی از بیدارگران
ٔ
ّ
اندیشه وی
کانونی
نقطه
داشت.
ویژه
توجه
ایران
در
اسالمی
بیداری
جریان
به
اسالم،
جهان
اسالمی در
ٔ
ٔ
سید جمال هم بر وحدت مسلمانان و هم بر یگانگی دولت های اسالمی تأکید می کرد.
اتحاد اسالم بودّ .
شعار او «بازگشت به اسالم» و «بازگشت به قرآن» برای بازسازی هویت اسالمی مسلمانان بود .وی علت
عقب ماندگی ملت های مسلمان را تفرقه و تعصب و دور شدن از اسالم اصیل می دانست .ح ّتی ارتباط
او با سالطین کشورهای اسالمی نیز به هدف احیای مجد و عظمت مسلمانان و سرزمین های اسالمی
بود؛ اگرچه در این زمینه توفیقی حاصل نکرد.
او عاقبت در سال  ١٢٧٥ش به طور مشکوکی فوت کرد.
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صدور این حکم سبب شد که شاه ناچار به تسلیم گردد؛ و ابتدا امتیاز داخلی دخانیات و سپس
امتیاز خارجی آن ،لغو شد .میرزای شیرازی ،تا زمانی که به وسیله شیخ   فضل اللّه نوری از لغو قرارداد
1
تنباکو مطمئن نشد ،تحریم تنباکو را لغو نکرد.
نهضت تحریم تنباکو موجب انسجام بیشتر مرجعیت شیعه ،علما و مردم متدین ایران شد و
نشان داد که بیداری اسالمی در ایران به بلوغ فکری و سیاسی رسیده است.
این پیروزی بزرگ به رهبری روحانیون ،سبب شد که ضربه ای سخت به استعمارگران و عامالن
داخلی آنان وارد آید؛ و مردم باور کنند که توانایی ایستادگی در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی را
2
طلیعه نهضت مشروطه دانسته اند.
دارند .بسیاری از تاریخ نویسان ،این قیام را سرآغاز بیداری ایرانیان و ٔ
نهضت تحریم تنباکو ،در شرایطی باور نکردنی به بار نشست .آن زمان ،اوج اقتدار امپراتوری
ملکه انگلستان ادعا می کرد که در قلمرو
انگلیس بود؛ گستردگی این امپراتوری به اندازه ای بود که ٔ
کشورش ،آفتاب هرگز غروب نمیکند .در واقع در این نهضت ،مردم ایران توانستند برای نخستین
بار ،در برابر مقتدرترین دولت عالم ،در آن زمان ،ایستادگی کنند ،و آن را وادار به پذیرش
3
خواسته های خود کنند.

 .1حسن زاده ،شیخ فضل اللّه نوری در ظلمت مشروطه ،ص .39

 .2ناظم االسالم کرمانی ،کتاب تاریخ بیداری ایرانیان را با شرح این واقعه آغاز کرده است.

درباره نهضت تحریم تنباکو ،نسخه ای خطی با عنوان :رساله ٔدخانیه و اجازه ٔکمپانی و تلگرافات از شیخ حسن کربالیی برجا  مانده
.3
ٔ

است .همچنین رساله دیگری به همین نام ،تألیف حکیم حاج محمد علی هیدجی به کوشش علی اکبر والیتی در این  باره منتشر شده است.
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پرسش های نمونه

دوره صدارت خود چه اصالحات و اقداماتی انجام داد؟
 .1امیر کبیر در ٔ
 . ٢چرا کشورهای اروپایی در دیگر کشور ها نفوذ می کردند؟
 . ٣براساس قراردادی که با رویتر بسته شد ،چه امتیازاتی به این شخص داده شد؟
 . ٤در داخل و خارج از ایران چه مخالفت هایی علیه امتیاز رویتر ایجاد شد؟
 . ٥امتیاز توتون و تنباکو با چه شرایطی به تالبوت واگذار شد؟ آن را با امتیازی که دولت عثمانی
به یک شرکت خارجی واگذار کرده بود ،مقایسه کنید.
 . ٦چه کسی فتوای تحریم توتون و تنباکو را صادر کرد و این فتوا چه نتیجه ای به دنبال داشت؟

اندىشه و جست و جو

درباره نقش درباریان و عوامل بیگانه در بدبینی ناصرالدین شاه نسبت به امیرکبیر تهیه کنید.
 .1مطلبی
ٔ
 . ٢در مورد «خودکامه بودن» ناصر الدین شاه و تأثیر آن در جلوگیری از انجام اصالحات در
ایران ،مطلبی تهیه کنید.
شیوه جدید ایجاد شد ،مطلبی تهیه کنید.
 . ٣در مورد یکی از مدارسی که در زمان ناصرالدین شاه به ٔ
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درس سوم
زمینه های نهضت مشروطه
مقام معظم رهبرى ،حضرت آیت اهلل خامنه اى:

«باید به مشروطه افتخار بکنیم و مشروطه را جزو نقاط عطف تاریخ ایران بدانیم.

خواستة علما در مشروطه ،عدالت خواهى بود .تحصن ها ،فداکارى ها ،ایستادگى ها و

مقابله هایى که با دستگاه استبداد صورت گرفت ،فقط یک درخواست اخالقى محض

نبود .عدالتى که آنها مى خواستند ،عدالت در زمینة مسائل حکومتى بود…»

1

نهضت مشروطه یکی از حوادث بزرگ تاریخ معاصر ایران است ،که تأثیر عمیق و پایداری در
جامعه ما گذاشته است.
تحوالت فکری و سیاسی
ٔ
در بررسی ریشه های پیدایش این نهضت ،عواملی چند قابل تأمل اند که به تشریح آنها می پردازیم.
 . ١از دست رفتن بخش هایی از سرزمین ایران

وسىله
ىکى از دالىل نارضاىتى مردم از حکومت قاجار ،از دست رفتن سرزمىن هاىى بود که به ٔ
دولت هاى استعمارگر روس و انگلىس از اىران جدا شده بودند.
منطقه
قسمت هایی که توسط روسىه از ایران جدا شد عبارت بودند از :کل قفقاز در شمال   غربى و
ٔ
ماوراء النهر در شمال شرقی (شامل کشورهای قزاقستان ،تاجیکستان و ترکمنستان کنونی) به اىن  ترتىب،
در شرق و غرب درىاى خزر ،مناطق و اىالت هاى وسىع و زرخىزى از اىران جدا شد.
سرزمىن هایی که توسط انگلستان از ایران جدا شد عبارت بودند از :اىالت هاى هرات و قندهار؛
و بخش بزرگی از بلوچستان.
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رود سىحون

مناطقى كه به موجب
عهدنامۀ گلستان از
اىران جدا شد.

بخارا
رود جىحون

مناطقى كه به موجب
عهد نامۀ تركمانچاى از
اىران جدا شد.

سمرقند

كابل

مناطق تحت نفوذ
اىــران در دورۀ
فتحعلى شاه

تبرىز
تهران

هرات

اصفهان

رود هىرمند

رود سند

مسىرهاى پىشروى
روس ها

رود ارس

عشق آباد

قندهار

مناطقى كه براساس
عهدنامۀ پارىس از
اىران جدا شد.

تفلىس

باكو

مرو

مناطقى كه به موجب
عهد نا مۀ آ خا ل ا ز
اىران جدا شد.

مناطقى كه به موجب
قرارداد گلداسمىت
از اىران جدا شد.

درىاچۀ آرال

شىراز

بلوچستان
درىاى عمان

بندر عباس
قشم

بوشهر

خارک

کیش خلى

ج فا

تنب بزرگ و کوچک

رس

عربستان

ابوموسی

اىران در دورۀ قاجارىه

 .٢غلبۀ استعمار بر مملکت

کشور های استعمارگر اروپایی از قرن شانزدهم میالدی شروع به اشغال سرزمین هایی در آسیا،
سلطه
آفریقا ،و قاره آمریکا کردند و تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کشورهای متعددی را زیر ٔ
ویژه جغرافیایی و برخورداری از منابع سرشار مواد اولیه،
خود درآوردند .ایران نیز به دالیل موقعیت ٔ
مورد توجه کشورهای استعمارگر قرار گرفت.
سلطه بیگانگان بر مملکت
زمینه
ٔ
ضعف حکومت قاجار و طمع ورزى و فساد مالى دربارىانٔ ،
نتىجه اىن وضعىت ،امتىازهاى متعددى بود که به خارجىان داده مى شد.
را فراهم کرده بود .بارزترىن ٔ
سلطه بیشتر
عالوه بر آن قرض هایی که شاهان قاجار از کشورهای بیگانه می گرفتند موجب
ٔ
عالقه شاهان قاجار به مسافرت به اروپا ،انگىزه و مىزان درىافت وام از
استعمارگران بر مملکت شد.
ٔ
بىگانگان را افزاىش داد .ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قرض هایی از روس و انگلىس درىافت کردند
هزىنه کارهاى اساسى کنند آن را ،خرج سفرهاى خود به اروپا کردند.
و به جاى اىنکه اىن پول را ٔ
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عهدنامه ترکمانچاى برقرار شد و
دادن امتیازات ،گرفتن وام و  اعمال حق کاپىتوالسىون که از
ٔ
همچنىن دخالت های دولت هاى بىگانه در امور داخلی ایران احساسات ملّى را جرىحه دار کرده بود.
فکر کنید و پاسخ دهید :

موقعیت جغرافیایی ایران چه نقشی در توجه استعمارگران به مملکت ما داشته است؟

 .٣استبداد دستگاه حاکم

اراده او متمرکز بود .مردم
حکومت قاجار بر بنىاد استبداد متکى بود و قدرت در دست شاه و ٔ
اىران هىچ گونه تضمىنی براى حفظ جان و مال و ناموس خود در مقابل دستگاه استبدادى نداشتند .1شاه
و بستگانش هر کارى که ماىل بودند ،انجام مى دادند و هر بالىى که مى خواستند ،بر سر مردم مى آوردند.
در اىالت ها (استان) وضع بدتر از مرکز حکومت بود .حاکمان ایالت ها از مىان شاهزادگان انتخاب
درمنطقه خود مانند ىک شاه عمل مى کردند .روش انتصاب حاکمان ایالت ها به اىن طرىق
مى شدند و
ٔ
بود که اىن اىالت ها در ازاى درىافت مالىات هاى سنگىن ثابت سالىانه ،به طور کامل در اختىار شاهزادگان
قرار مى گرفتند .این نوع واگذاری شبیه به فروش ایالت ها بود؛ بدىن گونه فشار مالىاتى کمرشکنى بر
مردم تحمىل مى شد .به این دلیل مردم از حکومت قاجار ناراضی بودند.
   .٤مخالفت های مردم و علما با استبداد و استعمار

توجه مردم مسلمان اىران به آموزه هاى دىن اسالم نظىر امر به معروف و نهى از منکر ،عدالت خواهى
ّ
سىره معصومىن به آن پرداخته شده است ،موجب می شد نسبت
و لزوم دفع ظلم که در آىات قرآن کرىم و ٔ
به این آموزه ها احساس تکلىف کنند .از سوى دىگر مکتب شیعه قدرت مطلق سالطین را نامشروع
می دانست و مشروعیت نسبی قدرت حکّام ،مشروط به پاسداری از باورهای دینی مردم و حفظ تمامیت
ارضی کشور بود .مرجعیت شیعه در جریان نهضت تحریم تنباکو خط بطالنی بر مطلق بودن قدرت شاه
 .1ىک روز در بازگشت ناصرالدىن شاه از زىارت حضرت عبدالعظىم (ع) ،سربازهاىى که پرداخت حقوقشان ماه ها عقب افتاده بود،

مى خواستند عرىضه اى به شاه تقدىم کنند امّا از طرف همراهان او ،با ضرب و شتم پس رانده شدند .آن ها نىز از شدّ ت ناراحتى چند تکه سنگ

کالسکه شاه خورد و اسب ها رمىدند .به دستور ناصرالدىن شاه ،سربازان شاکى را
به سوى نوکرهاى شاه پرتاب کردند .ىکى از اىن سنگ ها به
ٔ

که ده نفر بودند ،با دستان بسته به شهر آوردند و همگى آن ها را در حضور او ،با طناب خفه کردند( .ن.ک :شىخ االسالمى ،افزاىش نفوذ روس

و انگلىس در اىران ،ص .)15
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علمیه شیعه به استحکام و انسجام
آستانه نهضت مشروطیت ایران ،روحانیون و حوزه های
کشید .در
ٔ
ٔ
نتیجه یک قرن مبارزه و بیدارگری ،ارتباط منظمی میان علما و
سیاسی و مبارزاتی رسیده بودند .در
ٔ
زمىنه پىداىش حرکتى فکرى به رهبرى عالمان دىنى فراهم شد .گسترش اىن حرکت
مردم به وجود آمد و ٔ
زمىنه مسائل اعتقادى و دىنى شد و باورهاى مذهبى و فرهنگى
فکرى موجب افزاىش آگاهى مردم در ٔ
ثمره اىن فعالىت ها،
جامعه را در مقابل آىىن هاى ساختگى و دسىسه هاى بىگانگان تقوىت کردّ .اولىن ٔ
پىروزى در نهضت تنباکو بود که عالوه بر لغو قرارداد توتون و تنباکو ،قدرت و رهبرى روحانىون
صحنه سىاسى کشور آشکار کرد و آسىب پذىرى استبداد داخلى و استعمار خارجى را در
شىعه را در
ٔ
دوره سلطنت
دوره ناصرالدىن شاه به ٔ
اراده ملّت نشان داد .اىن جرىان فکرى و اعتراض آمىز از ٔ
برابر ٔ
مظفرالدىن شاه منتقل شد و به تدرىج به نهضتى عظىم به رهبرى روحانىون تبدىل گردىد که آىت اللّه
سىد  عبداللّه بهبهانى و آىت اللّه شىخ فضل اللّه نورى در داخل اىران و
سىد ّ
  محمد طباطباىى ،آىت اللّه ّ
ّ
محمد کاظم خراسانى ،آىت اللّه شىخ عبداللّه مازندرانى و آىت اللّه حاج میرزا
مراجعى همچون آىت اللّه ّ
حسین فرزند میرزا  خلیل تهرانی در نجف اشرف آن را رهبرى مى کردند .اساس اىن نهضت بر مبارزه
با استعمار خارجى و استبداد داخلى و تالش براى برقرارى عدالت در مملکت قرار داشت ،تا با اىجاد
عدالت خانه و «دارالشورا» قدرت و اختىارات پادشاه و حکام را محدود و با اجرای قوانىن اسالمى
از لجام گسىختگى آنها جلوگىرى کند.
 . ٥ورود اندىشه های جدىد

سلسله قاجار با خودکامگى بر مردم حکومت مى کردند ،دوران تحول هاى
عصرى که در آن ،شاهان
ٔ
فکرى و آزادى خواهى در قسمت هایی از جهان بود ،و در تعدادی از کشورها ،حکومت «مشروطه» برقرار
شده بود .از سال  1238تا سال  1290ش کشورهاى انگلىس ،اىتالىا ،دانمارک ،اترىش ،مجارستان،
آلمان ،فرانسه ،ژاپن ،روسىه ،چىن و مصر به حکومت مشروطه و یا جمهوری دست ىافتند 1.اىرانىان نىز
به طور مستقىم و ىا غىرمستقىم ،تحت تأثىر اىن نهضت ها و روىدادهاى فراگىر قرار داشتند.
زمىنه هاى ورود تفکر مشروطه خواهی به ایران ،به شکل هاى مختلف نظىر اعزام
دانشجو به خارج ،سفرهاى دربارىان و سىاستمداران به خارج ،و مهاجرت برخى از اىرانىان
به کشورهاى مختلف فراهم شد.
دستاورد معاشرت ها ،مسافرت ها و مأمورىت هاى مهاجران ،دانشجوىان ،جهان گردان و
 .1حائری ،تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق ،دیباچه ،ص.١
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دىپلمات هاى اىرانى که با کشورهاى پىشرفته 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.
دوره قاجار سبب اىجاد تحولى بزرگ در مردم
الف ـ روزنامه ها  :ىکى از عامل هاىى که در ٔ
شد ،انتشار روزنامه ها بود .در آن زمان روزنامه هاى فارسى زبان دو دسته بودند :داخلى و خارجى.
دسته روزنامه هاى «دولتى» و «غىردولتى» تقسىم مى شدند«.کاغذ اخبار»،
روزنامه هاى داخلى خود به دو ٔ
روزنامه اىران
«وقاىع اتفاقىه»« ،شرف» و «شرافت» از جمله روزنامه هاى دولتى بودند« .کاغذ اخبار» اولىن
ٔ
بود که توسط مىرزا صالح شىرازى انتشار ىافت« .تربىت» و«ادب» از معروف ترىن روزنامه هاى غىردولتى
چاپ اىران بودند« .عروة الوثقى»« ،اختر»« ،قانون»« ،حبل المتىن»« ،حکمت» و «ثرىا» از مشهورترىن
روزنامه های فارسی زبان بودند که در خارج از کشور چاپ و وارد اىران مى شدند.
فکر کنید و پاسخ دهید :

چرا برخی روزنامه های فارسی زبان در خارج از کشور چاپ می شد؟

ب ـ آثار روشنفکران

 .1سفرنامه هاّ :اولىن نشانه هاى اندىشه هاى نوىن ،در سفرنامه هاى عهد قاجار مشاهده مى شود.
سفرنامه مىرزاصالح شىرازى ــ از ّاولىن دانشجوىان اعزامى به خارج ــ از معروف ترىن اىن آثار است.
ٔ
سفرنامه خود به روشنى از اندىشه هاى نوىن غربى ،به وىژه نظام حکومت
میرزا صالح شیرازی در
مشروطه
ٔ
ٔ
نامه ابراهىم بىگ اثر حاج زىن العابدىن مراغه اى ،ىکى
انگلىس ،تعرىف و تمجىد کرده است .سىاحت ٔ
دىگر از اىن آثار است .در اىن سفرنامه ،اوضاع نابسامان کشور به زبان ساده بىان گردیده و در مقابل،
از وىژگى هاى مثبت تمدن غرب سخن گفته است.
 .2کتاب ها و آثار دىگر :نوشته هاى مىرزاملکم خان ،مىرزاىوسف خان مستشارالدوله،
عبدالرحىم خان طالبوف و مىرزا فتحعلى آخوند زاده معروف ترىن آثارى هستندکه در پىداىش
مشروطه خواهى مؤثر بودند .پذىرش اندىشه هاى غربى و شىفتگى و خودباختگى بى چون   و چرا در
برابر فرهنگ بىگانه ،از وىژگى هاى بارز افکار اىن افراد بود .آنان نهضت مشروطه طلبى مردم اىران را
که بر مبناى عدالت   خواهى و نفى استبداد و استعمار بود ،با عقاىد برخاسته از اندىشه هاى وارداتى و
غربى خود درآمىختند.
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پرسش های نمونه

 .1چه عواملى زمىنه هاى نهضت مشروطه را فراهم کرد؟
اندىشه سىاسى اسالم و فعالىت عالمان دىنى چه نقشى در پىداىش مشروطه خواهى داشت؟
.2
ٔ
دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بر چه پایه هایی
 .3نهضت تحت رهبری روحانیون در ٔ
استوار بود و چه اهدافی را دنبال می کرد؟
دوره قاجار اندىشه هاى سىاسى جدىد از چه طرىقى به اىران راه ىافت؟
 . ٤در ٔ
دوره قاجار ،به چه مسائلى توجه شده است؟
 . ٥در آثار روشنفکران اىرانى ٔ

اندىشه و جست و جو

تهىه کنىد و
.1
ٔ
سفرنامه ىکى از اىرانىانى را که در زمان ناصرالدىن شاه به اروپا سفر کردهّ ،
بخش هاىى از آن را در کالس بخوانىد.
تهىه کنىد.
 .2در مورد ىکى از روزنامه هاى زمان ناصرالدىن شاه ،مطلبى ّ
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درس چهارم
آغاز حرکت مردم علىه استبداد
و پىروزی نهضت مشروطه
در این درس با سیر حوادث و رویدادهایى که به پیروزى نهضت مشروطه انجامید،

آشنا مى شوید و به ماهیت آن بیشتر پى مى برید.

مظفرالدىن شاه

دوره سلطنت ناصرالدىن شاه ،مردم ،رفته رفته اعتراض خود نسبت به حکومت قاجار
در اواخر ٔ
نمونه اىن نارضاىتى عمومى بود .او پادشاهى خودکامه
را آشکار کردند .ترور ناصرالدىن شاه ،آخرىن ٔ
بود که در طى حکمرانى پنجاه ساله اش ،با شىوه هاى استبدادى ،از ابراز علنى انتقادهاى مردم جلوگىرى
مى کرد .جانشىن او ،مظفرالدىن شاه ،فردى سست عنصر ،بى اراده و بىمار بود و تواناىى سروسامان
دادن به امور کشور را نداشتّ .اما در عىن حال ،رئوف و مهربان بود .مظفرالدىن شاه ،عىن الدوله را
1
اداره مملکت را به او سپرد.
که فردی مستبد بود ،به عنوان صدراعظم انتخاب کرد و ٔ
مظفرالدىن شاه نىز مانند پدرش ،سه بار به اروپا سفر کرد .پىامد اىن سفرها ،هزىنه هاىى سنگىن
2
بود که دولت با گرفتن وام از بىگانگان ،آن را تأمىن مى کرد.
3
هم زمان ،در روزنامه ها ماجراهاىى از اىن سفرها درج مى شد و خشم عمومى را برمى انگىخت.
خشونت هاى عىن الدوله و حاکمان اىالت ها ،همراه با فقر عمومى و رکود شدىد اقتصادى نىز ،بر اىن
آستانه ىک شورش سراسرى قرار مى داد.
نارضاىتى ها مى افزود و کشور را در
ٔ
محرم سال  1323ق /فروردىن  1284ش مناسب ترىن فرصت را براى اعتراض هاى مردمى فراهم
 .١مرآت الوقایع مظفری و یادداشت های ملک المورخین ،کتاب دوم ،صص  ٥٢ ،٤٩ــ ٦٥ ،٦٤ ،٥٨ ،٥٤و .٦٨

 .٢ن.ک :سفرنامه فرنگستان (سفر ّاول مظفرالدین شاه) ،صص  89و 217ــ  229؛ ناظم االسالم کرمانی ،همان ،ج ،١صص

12٨ــ.١٣١
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 .٣ن.ک :محیط مافی ،مقدمات مشروطیت ،صص      82و .83
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کرد .روحانىون با استفاده از حضور مردم در مراسم عزادارى حضرت اباعبداللّه الحسىن علىه السالم،
جنبه ستم ستىزى قىام آن حضرت ،پىام عدالت خواهى را بىن مردم تبلىغ مى کردند .از
ضمن تکىه بر ٔ
اىن تارىخ تا  14جمادى الثانى  1324ق 14 /مرداد  1285ش سلسله حوادثى رخ داد که سرانجام به
پىروزى نهضت مشروطه انجامىد 1.در ادامه با مهم ترین حوادثی که منجر به پیروزی این نهضت شد،
آشنا می شوید.
 .١ماجرای نوز بلژىکى

دهنده جنبش مشروطیت ماجرای نوز بلژیکی بود .این واقعه واکنشی در
یکی از حوادث شتاب ٔ
برابر توهین به مقدسات مردم مسلمان ایران به شمار می رود ،که آغازگر یک جنبش عمومی شد.
اروپاىىانى که در تهران بودند ،در مراسم سال نو محفلى مى آراستند و در آن ،با پوشىدن لباس هاى
مختلف و زدن صورتک (ماسک) بر چهره ،جشن بالماسکه برپا مى کردند .در مراسم سال 1283ش
موسىو نوز بلژىکى ،که طبق قرارداد گمرکى اىران و روسىه (1280ش) کارگزار روس ها در امور گمرک
اىران بود ،با لباس روحانىان و در حالى که قلىان به دست داشت ،عکس گرفت .اىن عکس در محرم
1323ق 1283 /ش در مىان مردم عزادار پخش و موجب اعتراض مردم شد؛ زىرا بلژىکى ها که از سال
اداره گمرک هاى اىران را به دست گرفته بودند ،با بدرفتاری ،افکار عمومى را بر   ضد
1315ق 1276 /ش ٔ
خود تحرىک کرده بودند.
جرقه
سىدعبداللّه بهبهانى به عهده داشت .در    واقع این اولىن ٔ
رهبرى اىن حرکت را آىت اللّه ّ
سىدعبداللّه بهبهانى آغاز
نهضت مشروطه بود .پس از آن ،طرفداران نهضت تالش کردند حرکتى را که ّ
کرده بود ،بدون نتىجه رها نشود .به اعتقاد آنان ،اىن گام اگر با موفقىت به پىش مى رفت ،قدم هاى مهم تر
2
محمد طباطباىى متحد
سىد ّ
سىدعبداللّه بهبهانى با آىت اللّه ّ
پشت سر آن برداشته مى شد .بنابراىن ،آىت اللّه ّ
3
شد .اىن اتحاد ،تا پاىان حرکت مذکور ،ادامه ىافت.
سىد روحانى ،مردم ستم دىده و آزادى خواهى را که از ّمدت ها قبل در «انجمن هاى
همکارى اىن دو ّ
آماده
مخفى» تشکّل هاى کوچکى فراهم آورده بودند ،امىدوار ساخت ،تا از گوشه و کنار سر برآورند و ٔ
ادامه اىن جرىان و هم زمان با سفر سوم مظفرالدىن شاه به اروپا ،عده اى از بازرگانان در
قىام شوند .در ٔ
 .١ناظم االسالم کرمانی ،تاریخ بیداری ایرانیان ،بخش اول ،مقدمه ،صص ٢6٦ ،٢٢١ ،٢٢٠ ،١٣١ــ٢٨٠ ،٢٧٣ــ.٢٩٣

 .٢ن .ک :اعظام قدسی ،خاطرات من ،ج  ،١صص   127و   .128
 .٣رضوانى ،انقالب مشروطىت ،صص  7٦و .7٧
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آیت اللّه طباطبایی

آیت اللّه بهبهانی

حرم حضرت عبدالعظىم (ع) تحصن کردند.

1

 .2نارضایتی مردم ایالت ها

در اىالت ها نىز حادثه هاىى رخ داد که نشانگر فراگىر بودن نارضاىتى مردم بود .معروف ترىن اىن
فرقه «شىخىه» در اىن شهر
حوادث ماجراى شالق خوردن سه تن از علماى کرمان بود که براى مقابله با ٔ
قىام کرده بودند .اىن سه ،پس از آن که به فلک بسته شدند ،از شهر اخراج گردىدند.
در ماه رمضان سال  ١٣٢٣ق ،به وىژه اىّام عزادارى امىرالمؤمنىن (ع) ،محور اصلى سخنرانى
تشىع در برابر فرقه هاى ساختگى
واعظان تهران،
ِ
موضوع توهىن به اىن عالمان بود که براى حفظ ّ
2
به پا خاسته بودند.
در دىگر اىالت ها و شهرها نىز شراىط نامساعد بود؛ شعاع السلطنه ،حاکم فارس ،با ستمگرى هاى
 .1آبراهامىان نوشته است :نخستىن اعتراض به صورت ىک راهپىماىى آرام در جرىان مراسم عزادارى ماه محرم بود .حدود دوىست

تن از مغازه داران و وام دهندگان ،خواستار عزل موسىو نوز بلژىکى و بازپرداخت وام هاىى شدند که دولت از آن ها گرفته بود ( .اىران بىن دو
انقالب ،ص ).104

 .2ن.ک :ناظم االسالم کرمانی ،همان ،بخش اول ،صص 312ــ324؛ ملک زاده ،تاریخ انقالب مشروطىت اىران ،صص      8٠ــ.8٦
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خود ،موجب نارضایتی مردم شده بود .مردم خراسان از ستمگرى هاى غالمرضا خان آصف الدوله
به جان آمده بودند.
بیشتر بدانید
در قم ،فردى که امتىاز جابه جاىى مسافران تهران ــ قم را به دست آورده بود ،آشکارا به خودسرى
مى پرداخت .او که به «عسکر گارىچى» شهرت داشت ،با بى احترامى به ىک زن پاک دامن ،عالمان قم
دامنه اعتراض ها
را به واکنش واداشتّ ،اما دولت به سادگى از کنار اىن حوادث گذشت .درنتىجهٔ ،
1
بىشتر گسترش ىافت.

 .٣ماجرای بانک استقراضى روس

با وجود مخالفت عمومى ،روس ها در محل ىک قبرستان متروک ،ساختمان بانک استقراضى
شدت با اىن کار مخالفت کرد .مردم نىز از این اقدام
دمحمد طباطباىى به ّ
سى ّ
روس را بنا نهادند .آىت اللّه ّ
روس ها ،ناخشنود بودند .بنابراىن ،ىک اعتراض عمومى شکل گرفتّ ،اما روس ها ،با بى اعتناىى ،به
کار خود ادامه دادند .تا اىنکه موضوع به اطالع مراجع تقلىد نجف رسىد.
سىدعبداللّه بهبهانى و روحانى دىگرى به نام مىرزا مصطفى آشتىانى،2
سى ّ
دمحمد طباطباىى و ّ
آىت اللّه ّ
3
به همراه مردم تهران در ىک شورش عمومى ،ساختمان مذکور را با خاک ىکسان کردند.
 .٤فلک شدن بازرگانان

در دوران قاجاریه برخی از کاالهای مورد نیاز مردم مانند نفت ،کبریت و قند از روسیه وارد
می شد .در اثر جنگ روس و ژاپن نرخ قند افزایش یافت 4و شعله هاى اعتراض مردم را برافروخت.
بیشتر بدانید
اشاره او ،عالء الدوله ،حاکم
عىن الدوله گران شدن قند را بهانه کرد تا از مردم ،زهر چشم بگىرد .به
ٔ
تهران ،بازرگانانى را که در ماجراى نوز بلژىکى به حرم حضرت عبدالعظىم پناهنده شده بودند ،احضار
کرد و برخى از آنان ،از جمله حاج سىدهاشم ،تاجر خوش نام قند ،را به فلک بست .به همىن سبب ،شهر

 .1اعظام قدسی ،همان ،ج  ،١صص 128ــ.132

 .2او پسر کوچک مىرزا حسن آشتىانى معروف بود که در نهضت تنباکو نقشى ف ّعال داشت.

 .3جهت اطالع بیشتر ن.ک :ناظم االسالم کرمانی ،همان ،ج  ،١صص 324ــ .327
 .4ناظم االسالم کرمانی ،همان ،ج ،2ص .332
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به هم رىخت؛ بازارها بسته شد و مردم در
«مسجد شاه» گرد آمدند .در پى اىن تجمع،
مردم نىرو گرفتند و کشمکش بىن طرفداران
استبداد و عدالت خواهان ،شدت گرفت.
دولت به وحشت افتاد و با پا در مىانى حاج
مىرزا ابوالقاسم امام جمعه ،به طور موقت،
قضىه فىصله ىافت .حاج مىرزا ابوالقاسم،
داماد مظفرالدین شاه بود .او از جانب شاه به
جمعه تهران منصوب شده بود و از وى
امامت ٔ
و دربار ،پشتىبانى مى کرد.

عبدالمجید میرزای عین الدوله

توطئه امام
تجمع ،با
ٔ
به دنبال آزار و اذیت بازرگانان ،در مسجد شاه ،مجلسى بزرگ برپا شد .اىن ّ
جمعه دربارى و عوامل او که پشتىبان نظام استبدادى بودند ،به تش ّنج کشىده شد و مأموران ،با چوب و
چماق به جان مردم افتادند .درپى اىن حادثه ،اجتماع هاى بزرگى در منزل هاى علما برپا شد .به پىشنهاد
دمحمد طباطباىى ،روحانیون و مردم ،با حالت اعتراض تهران را ترک و در حرم حضرت
سى ّ
آىت اللّه ّ
1
عبدالعظىم تحصن کردند.
ٰ
صغری
 .  ٥مهاجرت

مهاجرت روحانیون و مردم به شهر ری و تحصن در صحن حضرت عبدالعظیم به مهاجرت
صغری مشهور است.
ٰ
عده اىن مهاجران افزوده
اىن مهاجرتّ ،اولىن
مرحله اتحاد نىروهاى ّ
ٔ
ضد استبداد بود .هر روز بر ٔ
متوسل شد ،نتىجه نگرفت 2.از آنجا
مى شد .عىن الدوله براى بازگرداندن علما و مهاجران ،به هر شىوه که ّ
 .1اعظام قدسی ،همان ،ج  ،١ص 134؛ ناظم االسالم کرمانی ،همان ،ج  ،2صص 275ــ.281
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 .2کسروی ،تارىخ مشروط ٔه اىران ،ص .66
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که دربارىان فاسد ،مانع از رسىدن خبرهاى صحىح به مظفرالدىن شاه بودند ،مهاجران مجبور شدند سفىر
توسط او ،خواسته هاى خود را به گوش شاه برسانند.
عثمانى را واسطه قرار دهند و ّ
مهم ترىن آن خواسته ها به شرح ذىل بود:
همه شهرها ،براى رسىدگى به شکاىت هاى مردم و برقرارى عدالت در جامعه.
ــ اىجاد عدالت خانه در ٔ
1
ــ عمل به قانون اسالمى ،به طور دقىق و به دور از مالحظه هاى شخصى.
مظفرالدین شاه و عىن الدوله اعالم کردند که با خواسته هاى مهاجران موافق هستند .بنابراىن،
اىن مهاجرت ،پس از ىک ماه ،خاتمه ىافت.
ٰ
کبری
 .  ٦مهاجرت

وعده دروغىن
هنوز ّمدت زىادى از بازگشت مهاجران نگذشته بود که معلوم شد عىن الدوله به آنان ٔ
داده و در پى آن است که با اىجاد اختالف در مىان آنان و دستگىرى ،تبعىد و زندانى کردن رهبران قىام،
جلوى حرکت هاى انقالبى دىگر را بگىرد .آىت اللّه طباطباىى چند بار به مظ ّفرالدىن شاه نامه نوشت و
خواسته هاى مردم و بى اعتناىى عىن الدوله را به او ىادآور شدّ .اما اىن نامه ها ىا به دست شاه نرسىد و
محمد واعظ را داد ،بىن مردم و
ىا به آنها توجه نکرد .وقتی عىن الدوله دستور دستگىرى و تبعىد شىخ ّ
سربازان درگىرى پىش آمد و درنتىجه ،چند نفر مجروح شدند و طلبه اى به نام سىد عبدالحمىد ،به شهادت
سىد را به مسجدى در مرکز شهر رساندند.
رسىد .اىن حادثه ،خشم مردم را برانگىخت و آنان
جنازه ّ
ٔ
2
عىن الدوله به سخت گىرى بىشتر پرداخت و تهران حالت حکومت نظامى به خود گرفت.
عىن الدوله از علما خواست که به خانه هاىشان بروند تا خواسته هاى آنان عملى شودّ .اما رهبران مردم،
مقدس قم
پس از بحث و تبادل نظر ،تصمىم گرفتند اىن بار در اعتراض به اقدام هاى دولت ،به شهر ّ
کبرى» معروف شد.
مهاجرت کنند .اىن مهاجرت که گسترده تر از مهاجرت قبل بود ،به «مهاجرت ٰ
تحصن در سفارت انگلىس
ّ

عده اى در باغ سفارت انگلىس گرد آمدند و به بَست نشستند.
به موازات مهاجرت عدالت خواهان به قمّ ،
تحصن که از دىرگاه در اىران معمول بود ،بیشتر در مساجد و زىارتگاه ها و اماکنی
سنـتِ «بست نشىنى» و ّ
صورت مى گرفت که مورد احترام مردم قرار داشت و با باورهاى دىنى آن ها سازگار بود .مشروطه خواهان،
 .1براى درىافت اطالعات بىشتر ن.ک :کسروی ،همان ،ص 71؛ ناظم االسالم کرمانى ،همان ،ج    ،2ص .296

 .2حاکم نظامى ،محمد ولى تنکابنى بود :ن.ک :ملک زاده ،تاریخ انقالب مشروطیت ایران ،ج١ــ ٣در یک مجلّد ،ص .357
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بـدون پناهنـدگى بـه سفارت
انگلستـان ،مىتـوانستنـد بـه
خواسته هاى خود دست ىابند.
دولت انگلستان بر خالف دولت
روسىه که از دربار حماىت
مى کرد ،به ظاهر پشتىبان نهضت
مشـروطـه بـود .انگلستـان،
براى نىل به مقاصد و منافع
استعماری اش این سیاست را
در پىش گرفته بودّ .اما کسانى
دیگ های غذا در سفارت انگلیس برای مشروطه خواهان
پىچىده استعمار
که از سىاست
ٔ
انگلستان درک روشنى نداشتند
تجربه جنبش تنباکو ،درس و عبرت الزم را نگرفتند.
و نسبت به غرض هاى بىگانگان غافل بودند ،از
ٔ
از اىن رو ،سفارت انگلستان در تهران که آرزوىى جز اخراج طرفداران روسیه را از دربار نداشت ،عده اى از
1
شده خود را در بین آزادى خواهان وارد و مردم را به تحصن در سفارتخانه تشوىق کرد.
عامل هاى شناخته ٔ
پىروزی نهضت و تشکىل مجلس شورای ملّى

همراه با مهاجرت علماى تهران به قم ،عالمان ساىر شهرستان ها و مراکز اىالت ها نىز وارد مىدان
شدند و نهضت مردمى به اوج خود رسىد .بخصوص ،حضور شىخ فضل اللّه نورى ،روحانى طراز اول
تهران ،در کنار آیت اللّه بهبهانی و آیت اللّه طباطبایی ،بر استحکام قىام افزود.
با اوج گىرى نهضت ،حکومت براى شنىدن خواسته هاى معترضان اعالم آمادگى کرد.
مهم ترىن اىن خواسته ها عبارت بودند از:
 .1برکنارى عىن الدوله از صدارت
 .2فراهم کردن زمىنه براى بازگشت مهاجران به تهران
 .3اىجاد عدالت خانه
ص .76
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سرى در انقالب مشروطىت ،ص  .89همچنىن ن.ک :نامور ،برخى مالحظات پىرامون تارىخ انقالب مشروطىت،
 .1رائین ،انجمن هاى ّ
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دارالشورا (مجلس نماىندگان)
 .4تشکىل
ّ
مظفرالدىن شاه تسلیم خواسته هاى مردم شد .او عىن الدوله را عزل کرد و فرمان تشکىل مجلس
شوراى ملى را در  14مرداد  1285صادرکرد .هفت روز بعد ،علما ،با استقبال پرشکوه مردم ،از قم
دوره مجلس شورای ملّی با
بازگشتند .شهر چراغانى و جشن شادى به پا شد و در  28مرداد ،اولین ٔ
عده اى از سىاستمداران مشروطه خواه ،به تدوىن قانون اساسى
حضور نماىندگان تهران تشکىل گردىدّ .
پرداختند .1آنان با عجله آن را نوشتند و به امضاى مظفرالدىن شاه رساندند .شاه ،ده روز پس از امضاى
زده ما ،با بهره گىرى از اندىشه هاى سىاسى
قانون اساسى ،درگذشت .به اىن ترتىب ،کشور استبداد ٔ
عالمان بزرگ دىنى ،کوشش فرهىختگان جامعه و مجاهدت مردم ،به حکومتى دست ىافت که مى باىست
براساس قانون اداره مى شد.

کبری
بازگشت علما از مهاجرت
ٰ

فکر کنید و پاسخ دهید :

به نظر شما چرا نماىندگان مجلس شوراى ملى در نوشتن قانون اساسى مشروطه
شتاب داشتند؟
نامه
معىن شدىم نظام ٔ
 .1هداىت (مخبرالسلطنه) نوشته است« :صنىع الدوله ،محتشم السلطنه ،مشىرالملک ،مؤتمن الملک و نگارندهّ ،
انتخابات را بنوىسىم( ».خاطرات و خطرات ،صص  141و ).142
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پرسش های نمونه

صغرى چه حوادثی موجب خشم و اعتراض مردم شد؟
 .1پىش از جرىان مهاجرت
ٰ
 .2علل جنبش عمومی مردم تهران علیه نوز بلژیکی را توضیح دهید.
صغرى چه خواسته هاىى داشتند؟
 .3مهاجران در مهاجرت
ٰ
 .4منظور از س ّنت بست نشىنى چىست و سفارت انگلستان در نهضت مشروطه چگونه از اىن
سنت به سود منافع آن کشور استفاده کرد؟
کبرى ،چه خواسته هاىى مطرح شد؟
 . 5به هنگام مهاجرت ٰ
 .6مظفرالدىن شاه در راستاى خواسته هاى مشروطه خواهان چه اقداماتى انجام داد؟

اندىشه و جست و جو

تهىه کنىد.
 .1در مورد مهاجرت مشروطه خواهان به قم ،مطلبى ّ
 .2با راهنماىى معلم خود ىکى از کتاب هاىى را که در زمان مشروطه نوشته شده و جرىان
تهىه کنىد و بخش هاىى از آن را در کالس بخوانىد.
مشروطه خواهى در آن وجود داردّ ،
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درس پنجم
محمدعلی شاه
مشروطه در دورۀ ّ
در این درس با مشکل های موجود بر سر راه ا ّولین دورة مجلس شورای م ّلی،

و کارشکنی های محمدعلی شاه در این مورد و همچنین ،جریان های سیاسی ـ فکری

حاکم بر مجلس و دولت آشنا می شوید.

محمدعلی شاه
ّ

محمدعلی
بعـد از مظفرالـدین شاه ،ولیعـهد اوّ ،
محمدعلی شاه ،بـه سلطنت رسید.
میـرزا ،بـا عنـوان ّ
دوره قاجار
خودکامه
محمدعلی شاه ،یکی از شاهان
ٔ
ّ
ٔ
بود که نمی خواست در برابر قانون اساسی و مجلس
شورای ملّی تمکین کند .او در  28دی  1285جشن
تاج گذاری بر پا کرد و از اشراف و نمایندگان دولت های
خارجی برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آورد،
ّاما نمایندگان مجلس شورای ملّی را دعوت نکرد .این،
محمدعلی شاه به مجلس بود .او ملّت
ّاولین بی اعتنایی ّ
برده خود می پنداشت و نمایندگان مجلس را
را بنده و ٔ
محمد علی شاه قاجار
برای دخالت در امور کشور و مشورت در سیاست،
1
الیق نمی دانست.
محمدعلی شاه با مجلس آغاز شد که سرانجام وی مجلس را به توپ
پس از این ماجرا ،کشمکش ّ
یافته مشروطه نبود .بلکه این نظام ،دشواری هایی اساسی تر
بستّ .اما این ،تنها مشکل نظام تازه تولد ٔ
پیش   رو داشت ،که به شرح آنها می پردازیم:
 .1ملک زاده ،همان ،ج١ــ ٣در یک مجلد ،کتاب دوم ،ص .٤١٢
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متمم قانون اساسی ،و شدّ ت گرفتن اختالف ها
تدوین ّ

قانونی که در زمان مظفرالدین شاه به نام «قانون اساسی» تنظیم شد ،دارای ضعف های زیادی بود.
اداره امور مجلس و
این قانون در پنجاه و یک اصل تنظیم شده بود و در حقیقت نظام نامه ای بود که ٔ
حدود آن را روشن می ساخت .در این قانون ،از حقوق و تکالیف دولت نسبت به ملت و بالعکس سخن
متممی بر آن نوشته و تکمیل می شد .به همین سبب ،کمیسیونی
به میان نیامده بود .بنابراین ،الزم بود ّ
1
«متمم قانون اساسی» تشکیل شد.
متشکل از شش تن از نمایندگان ،برای تدوین ّ
برگی از تاریخ

عالمه نائینی (1239ــ1315ش)
خانواده مشهور
محمد حسین نائینی در یک
میرزا ّ
ٔ
و محترم در شهر نائین چشم به جهان گشود و پس از طی
تحصیالت مقدماتی ،در پانزده سالگی عازم اصفهان شد .پس
علمیه اصفهان ،عازم عتبات
حوزه
از ده سال تحصیل در
ٔ
ٔ
محمدحسن شیرازی
عالیات شد  و در سامرا از محضر میرزا ّ
بزرگ کسب فیض کرد .دو سال پس از درگذشت میرزای
شیرازی به کربال رفت  و بعد از دو سال اقامت در آن شهر،
عازم نجف اشرف شد و در آن شهر مشغول تحقیق و تدریس
گردید .او یکی از بزرگ ترین و نامورترین مراجع عصر خویش
حدی که او را
و یکی از محققان بزرگ در اصول فقه بود .به ّ
«احیاگر علم اصول» و نوآور در آن نامیده اند.
از وی آثاری متعدد بر جای مانده است که یکی از معروف ترین آنها کتاب مشهور تنبیه االُمه و
رشته تحریر
تنزیه الملة است .این کتاب برای آگاهی مردم از انواع استبداد و خودکامگی پادشاهان به ٔ
درآمده و نظام مشروطه را از نظر مذهب شیعه بررسی کرده است .بنابراین ،او یکی از رهبران فکری
نهضت مشروطه ،و به تعبیری ،نظریه پرداز آن به شمار می رود.

متمم قانون
با تالش های پیگیر و مجاهدت های فراوان آیت اللّه شیخ فضل اللّه نوری اصل دوم ّ
سیدنصراللّه سادات
نماینده اعیان تهران؛ حاج امین الضرب،
 .1اعضای کمیسیون عبارت بودند از :سعدالدوله،
نماینده تجار؛ حاج ّ
ٔ
ٔ

نماینده تبریز؛ مشارالملک و مستشارالدوله (ن.ک :کسروی ،همان ،ص ).224
سیدحسن تقی زاده،
اخوی،
نماینده علما؛ ّ
ٔ
ٔ
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اساسی تصویب شد که مورد تأیید علمای ایران و مراجع بزرگ نجف قرار گرفت .بنابراین اصل ،در هر
دوره از مجلس ،هیئتی پنج نفره از مجتهدان و فقیهان اسالم که با اقتضاهای زمان آشنا بودند ،به عنوان
عضو ،در مجلس شورای ملّی شرکت می کردند ،تا بر قانون هایی که تدوین و تصویب می شد ،نظارت
کنند که خالف قواعد اسالمی ودستورهای شرع نباشد 1.در هیچ یک از دوره های مجلس شورای ملی
به این اصل عمل نشد.
فکر کنید و پاسخ دهید :

به نظر شما چرا شیخ فضل اللّه نوری به اجرای این اصل اصرار داشت؟

متمم قانون اساسی تدوین می شد ،اختالف درونی مشروطه خواهان از یک
در فاصله ای که ّ
سو و مخالفت محمدعلی شاه با نظام مشروطه از سوی دیگر ،اوضاع را آشفته و پریشان ساخته بود.
تا آنکه سرانجام شیخ فضل ال ّله نوری به دلیل اعمال نفوذ غرب گرایان در نهضت مشروطه و انحراف
آن از مسیر اسالمی و ملّی ّاو ّلیه از صف طرفداران مشروطه جدا شد .او معتقد بود که باید «مشروطۀ
مشروعه» ایجاد شود.
متمم قانون اساسی
محمدعلی شاه از امضای ّ
خودداری ّ

بی اعتنایی بعدی محمدعلی شاه نسبت به نظام مشروطه در هنگام امضای متمم قانون اساسی
متمم قانون اساسی تقدیم او شد ،از امضای آن خودداری کرد .این
مشروطه ،رخ داد .هنگامی که ّ
برخورد ،مردم را به هیجان آورد؛ بازارها بسته شد ،و چندین هزار نفر به سوی مجلس هجوم آوردند.
مردم شهرهای دیگر همچون تبریز ،اصفهان ،شیراز ،رشت و کرمان نیز با مردم تهران هم صدا شدند.
مراجع تقلید ،از نجف اشرف ،طی تلگراف هایی ،به نصیحت شاه پرداختند .در چنین شرایطی ،شاه ،در
متمم قانون اساسی را امضا کرد.
شهریور سال  ،1286به ناچارّ ،
اهداف انگلستان و روسیه برای مداخله در نهضت مردم

روس و انگلیس در مواجهه با نهضت مشروطه ،با توجه به منافع استعماری خود ،با همدیگر تضاد
 .1ن.ک :ترکمان ،مجموعه رسائل و اعالمیه ها و مکتوبات شیخ فضل الله نوری ،ج  ،١ص .378
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مشروطه ایران مخالفت می کرد:
داشتند .روسیه به چند دلیل با نهضت
ٔ
 .1جلوگیری از نفوذ انگلیس که در لباس مشروطه خواهی ،از مشروطه طلبان حمایت می کرد.
محمدعلی شاه که طرفدار روس بود.
 .2کمک به ّ
منطقه قفقاز برای گرفتن آزادی ،تحت تأثیر پیروزی
 .3پیشگیری از قیام ملّت های
ٔ
مشروطه خواهان در ایران
انگلیس هم برای حمایت از مشروطه ،دالیلی داشت:
 .1افزایش اعتبار خود در ایران ،برای دستیابی به موقعیتی بهتر یا برابر با روسیه؛
 .2به قدرت رساندن مهره های انگلیسی در دستگاه حاکم و مجلس؛
کمک های بی دریغ انگلیس به بست نشینان در سفارت این کشور در تهران ،و تحت حمایت قرار
1
دادن نزدیک به چهارده هزار نفر در سفارت ،به همین دلیل صورت گرفت؛
2
 .3محافظت از مرزهای هندوستان و سایر مستعمرات انگلستان در منطقه.
قرارداد  1907روس و انگلیس

با وجود رقابت های شدیدی که میان روس و انگلیس در ایران وجود داشت ،موضوع جدیدی
آن ها را وادار به رفع اختالف ها و توافق در مورد ایران کرد .این موضوع جدید حضور آلمان به
عنوان یک قدرت جدید در صحنه سیاست جهان بود .با در خطر قرار گرفتن مستعمره های روس و
انگلیس در جاهای دیگر دنیا ،توسط استعمارگر جدید یعنی آلمان ،آن ها اختالف ها را کنار گذاشتند
و به موجب قرارداد  ،1907ایران را بین خود تقسیم کردند 3.بر اساس این قرار داد روس و انگلیس،
با پادرمیانی فرانسه که از قدرت روزافزون آلمان بیمناک بود ،ایران را به سه منطقه تقسیم کردند:
حوزه نفوذ
منطقه شمال ،از خط فرضی بین قصر شیرین ،اصفهان ،یزد ،خواف و مرز افغانستان،
ٔ
ٔ
منطقه جنوب ،از خط فرضی بین بندرعباس ،کرمان ،بیرجند ،زابل و سرحدهای
روسیه شناخته شد.
ٔ
 .1ن.ک :معاصر ،تاریخ استقرار مشروطیت در ایران ،ج ،١صص ٩٠ــ٩٩؛ شریف کاشانی ،واقعات اتفاقیه در روزگار ،ص 82؛

ملک زاده ،همان ،ج ١ــ ٣در یک مجلد ،کتاب دوم ،صص  ٣٦٩و .٣٧٠

 .2زینوف ،انقالب مشروطیت ایران ،ص 58؛ همچنین ن.ک :کرمانی ،تاریخ انحالل مجلس ،ص .25

 .3قبل از آن ،فرانسه و انگلستان برای جلوگیری از نفوذ آلمان ،در آفریقا به تفاهم رسیده و اختالف های خود را در شمال این قاره

حل کرده بودند .بنابراین در آسیا هم با پادرمیانی فرانسه ،دولت های انگلیس و روس ،این قرارداد را امضا کردند که شامل سه توافق نامه بود:
منطقه نفوذ روسیه شناخته شد .براساس قرارداد
منطقه نفوذ انگلستان قرار گرفت .طبق قرارداد دوم ،تبت جزء
نامه ّاول ،افغانستان در
ٔ
ٔ
در توافق ٔ

سوم ،ایران تقسیم شد (برای کسب اطالع بیشتر ن.ک.به :کاظم زاده ،روس و انگلیس در ایران ،فصل هفتم).
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منطقۀ نفوذ روسىه
منطقۀ نفوذ انگلىس
منطقۀ بى طرف

نقشۀ تقسىم اىران براساس قرار داد 1907

مقرر گردید .قسمت
افغانستان که دارای ارزش حیاتی برای دفاع از هند بود ،قلمرو نفوذ انگلستان ّ
منطقه بی طرف و متعلق به ایران شناخته شد.
سوم که شامل کویرها و بیابان های بی آب و علف بود،
ٔ
منظور از این کار هم آن بود که دو دولت تا حدودی از یکدیگر فاصله بگیرند و از برخوردهای
احتمالی بین آنها ،جلوگیری شود.
اقدام انقالبی مردم و مجلس

پس از اینکه قرارداد  1907امضا شد ،سفیران روس و انگلیس ،رسماً دولت ایران را از آن
قرار داد با خبر کردند .به محض اطالع مردم ،هیجان عمومی علیه این دولت ها شکل گرفت و نمایندگان
مجلس ،به اتفاق آرا ،قرارداد را رد کردند.مجلس ،قبل از آن نیز دریافت وام از دولت های خارجی را
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رد و برای ّ
مهم
حل این مشکل ،به تأسیس «بانک ملّی» اقدام کرده بود .به عالوه ،نوز بلژیکی را که پست ّ
مالی ایران در دست او بود ،اخراج کرده بود .این اقدام های انقالبی ،برای دولت های استعمارگر ،زنگ
خطر بود؛ زیرا در جهت خالف هدف های استعماری آنان جریان داشت .به همین دلیل ،برای سرکوب
محمدعلی شاه ساختمان مجلس را به توپ بست ،روسیه از آن
مجلس ،به توافق رسیدند و هنگامی که ّ
حمایت کرد و انگلیس نیز با سکوت خود ،به آن رضایت داد.
به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر

متمم قانون اساسی همچنان ادامه یافت.
محمدعلی شاه و مجلس ،پس از امضای ّ
کشمکش بین ّ
محمدعلی شاه برای مبارزه با مشروطه خواهان ،میرزا علی اصغرخان امین السلطان را که از مخالفان
جدی مشروطه بود و در اروپا به سر می برد ،به کشور دعوت کرد ،تا ریاست دولت را به او بسپارد و به
ّ
کمک وی ،دوباره نظام استبدادی را حاکم سازد .امین السلطان ،با تدبیرهای امنیتی و حمایت روس ها،
1
وارد ایران و به عنوان نخست وزیر منصوب شد.
توسط یکی از
دوره نخست وزیری خود ،سیاستی دوگانه در پیش گرفته بود ،سرانجام ّ
او که در ٔ
محمدعلی شاه در یکی از خیابان های تهران مورد سوء قصد
طرفداران مشروطه ترور شد .چندی بعد ّ
قرار گرفت ،ولی آسیبی ندید 2شاه ،این اقدام را به مشروطه خواهان نسبت داد و به همین بهانه ،تصمیم
گرفت مجلس را برای همیشه تعطیل کند .بنابراین ،درتیر  ،1287یعنی دو سال پس از استقرار مشروطه،
محمد علی شاه با تشویق سفارت روسیه دستور حمله به مجلس شورای ملّی را صادر کرد .لیاخوف
محمدعلی شاه با نیروهای خود به مجلس حمله کرد و بخشی
روسی
فرمانده نیروهای قزاق به فرمان ّ
ٔ
از ساختمان مجلس را با گلوله های توپ تخریب کرد 3.به دنبال آن ،تمام خانه های مشروطه خواهان
سیدعبداللّه بهبهانی،
سی ّ
دمحمد طباطبایی و ّ
غارت شد و مأموران به دستگیری آنان پرداختند .آیت اللّه ّ
توسط قزاق ها دستگیر ،شکنجه و تبعید شدند .به دستور شاه ،میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل،
ّ
 .1هوشنگ مهدوی ،تاریخ روابط خارجی ایران ،ص .331

روزنامه حبل المتین ،مورخ  27محرم  ،1326شماره  ،240ص  ،3اعظام قدسی ،همان ،ج  ،١صص ٢٣١ــ٢٣٦؛
 .2ن.ک:
ٔ

ملک زاده ،همان ،ج١ــ ٣در یک مجلد ،کتاب سوم ،ص ٦٢٢؛ کسروی ،همان ،ج  ،١صص    542و 543؛ رضا زاده ملک ،حیدرخان
عمو اوغلی ،صص 120ــ.122

 .3راجع به همکاری روسیه با محمّ دعلی شاه ،ن.ک :معاصر ،همان ،ج  ،٢صص  ٦82ــ٦٨٩؛ مامونتوف ،بمباران مجلس شورای

ملّی ،حکومت تزار و محمّ دعلی شاه خاطرات ن.پ ،مامونتف؛ ص 151ــ154؛ اعظام قدسی ،همان ،ج  ،١صص 240ــ243؛ کاظم زاده ،همان،

صص   ٥٠١ــ٥٠٣؛ کسروی ،همان ،صص  ٦٣١ــ.٦٤٠

58

@yazdahomia1396
سید جمال الدین واعظ اعدام
ملک المتکلّمین و ّ
شدند .بعضی از نمایندگان نیز که مورد تعقیب قرار
گرفته بودند (از جمله تقی زاده) ،به سفارت انگلیس
پناه بردند 1.بدین  گونه ،دوباره ،برای ّمدتی ،استبداد
حاکم شد .این دوره که یک سال به طول انجامید
بار دیگر استبداد به جای مشروطیت حاکم شد.
دوره استبداد صغیر نامیده اند.
از   این رو آن را ٔ

ساختمان مجلس شورای ملّی پس از به توپ بستن توسط
لیاخوف در ایام مشروطیت

مقاومت مردم

داعیه مشروطه خواهی و وطن دوستی
پس از به توپ بستن مجلس ،جمعی از غرب گرایان که
ٔ
داشتند ،از هر طریق ممکن ،خود را به اروپا رساندند و در شهرهای پاریس ،لندن ،استانبول و کشور
سوئیس ،محفل هایی سیاسی به راه انداختندّ ،اما مردم و علما ،در داخل کشور به مقاومت پرداختند.
مقاومت اصلی از تبریز آغاز شد و دو تن از مجاهدان نام آور آن خطّه به نام های ستارخان و باقرخان ،بیش
از نُه ماه در برابر دشمنان مشروطه مقاومت کردند .آنچه آنان را در هدف هایشان پابرجا نگاه می داشت،
سید عبداللّه
حمایت مراجع تقلید مقیم نجف از مشروطه بود .آیت اللّه ّ
محمدکاظم خراسانی ،آیت اللّه ّ
مازندرانی و آیت اللّه حاج میرزا حسین فرزند میرزاخلیل تهرانی،از مشروطه خواهان در برابر حکومت
2
استبدادی محمد  علی شاه حمایت می کردند.
با مقاومت مردم تبریز و ایستادگی رهبران دینی و ملّی ،مردم فارس ،اصفهان ،قزوین ،کرمانشاه،
صحنه مبارزه شدند و حکومت استبدادی را سخت در
گیالن ،همدان و برخی دیگر از شهرها ،وارد
ٔ
 .1ناظم االسالم کرمانی ،همان ،ج  ،٤صص .٢٣١ ،١٩٤ ،١٦٧ ،١٦٠ ،١٥٨

 .2ناظم االسالم کرمانی ،همان ،ج  ،٥صص ٣٥٠ ،344ــ٣٥٣؛ ملک زاده ،همان ،ج ٤ــ   ٥در یک مجلد ،کتاب پنجم ،صص

١٠١٩ــ.١٠٢١
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محمدعلی شاه که در برابر مقاومت مردم تبریز درمانده بود ،با فراگیر شدن خیزش،
تنگنا گذاشتندّ .
ناتوان تر شد .سرانجام نیروهای مردمی هوادار مشروطه از اصفهان و بختیاری و گیالن ،راهی تهران
محمدعلی شاه بود 1.سرانجام در تیر سال
شدند .سیاست روس و انگلیس در این زمان ،مبتنی بر حفظ ّ
محمد علی شاه به سفارت روسیه ،حکومت
 1288هواداران مشروطه به تهران رسیدند و با پناهنده شدن ّ
2
استبدادی او به پایان رسید.
بیشتر بدانید
نقش زنان در انقالب مشروطیت
زنان ایرانی در بسیاری از نهضت های تاریخ معاصر ایران در زمینه های سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی نقش ارزنده ای ایفا نمودند .عالوه بر نقش تاریخی زنان در نهضت تحریم تنباکو در نهضت
مشروطه نیز ،زنان به کارهای خردمندانه ای دست زدند .اکثر ّفعالیت های آنان برگرفته از هویت ایرانی
صغری ،زنان با شرکت در تظاهرات خیابانی
اسالمی بوده است .به عنوان نمونه در جریان مهاجرت
ٰ
خواهان بازگشت علما شدند .پس از صدور فرمان مشروطه زنان به مجلس رفتند و خواستار تکمیل
قانون اساسی توسط نمایندگان شدند .زنان به هنگام تأسیس بانک ملّی با اهدای طال و زیورآالت شخصی
تهیه کردند و پس اندازهای خود را در اختیار دولت گذاشتند تا این
خود بخشی از
ٔ
سرمایه بانک ملّی را ّ
امر ملّی به دور از دست خارجیان و استقراض از آنها انجام شود.
زمانی که مشروطهخواهان تصمیم گرفتند با تحریم کاالهای وارداتی و استفاده از کاالهای داخلی
مشکالت اقتصادی جامعه را حل کنند ،زنان ایرانی برای تقویت اقتصاد و حمایت از صنایع داخلی،
و کاالهای بومی و عدم خرید کاالهای وارداتی ،نقش داشتند .در هنگام به توپ بستن مجلس ،زنان
محاصره تبریز توسط نیروهای
جرأت یافتند که جسد مجاهدین و مبارزان را از زمین بردارند .در هنگام
ٔ
تهی ٔه غذا و لباس برای مجاهدان ،پرکردن پوکه های
دولتی ،زنان در پشت جبهه خدمات متعددی از جمله ّ
خالی فشنگ و پرستاری از مجروحان را به عهده داشتند .آنان همچنان با فروش زیورآالت قیمتی و
3
دارایی های شخصی خود ،بخشی از هزینه های مبارزاتی و تبلیغاتی را تأمین می کردند.

 .1ناظم االسالم کرمانی ،همان ،ج  ،٥صص  ٤٠٦ ،٤٠٤و ٤٦٠؛ ملک  زاده ،همان ،ج  ٦و  ٧در یک مجلد ،کتاب ششم ،صص

 ١١٧٣ ،١١٧٢و .١١٨١

 .2ناظم االسالم کرمانی ،همان ،ج  ،٥ص 494؛ ملک زاده ،همان ،ج  ٦و  ٧در یک مجلد ،کتاب ششم ،صص  ١٢٣2و ١٢٣٣؛

مدنی ،همان ،ج  ،٢صص 195ــ   . 198

 .3جهت اطالع بیشتر ن.ک :شوستر ،اختناق ایران ،صص ٢٣٦ــ٢٤٢؛ محیط طباطبایی ،تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران ،صص

 ١٧٢و ١٧٣؛ فوران ،مقاومت شکننده ،صص  204و .205
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پرسش های نمونه

محمدعلی شاه نسبت به نظام مشروطه و نمایندگان مجلس شورای
 .1دو مورد از بی اعتنایی های ّ
ملی را ذکر کنید.
درباره چه موضوعی بود؟
متمم قانون اساسی
دوم ّ
 .2اصل ّ
ٔ
 .3دولت روسیه به چه دالیلی با انقالب مشروطه ایران مخالفت می کرد؟
 .4روسیه و انگلستان براساس قرارداد  1907چرا و چگونه ایران را میان خود تقسیم کردند؟
دوره مجلس شورای ملی در قبال سیاست های استعماری روس و انگلیس
 .5نمایندگان ّاولین ٔ
چه تصمیماتی گرفتند؟

اندىشه و جست و جو

تهیه کنید.
.1
درباره زندگی و مبارزات مشروطه خواهی ستارخان و یا باقرخان مطلبی ّ
ٔ
تهیه کنید.
.2
توسط مجاهدان هوادار مشروطه ،گزارشی ّ
درباره جریان فتح تهران ّ
ٔ
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درس ششم
دورۀ دوم مشروطه (1288ـ 1293ش)
در این درس با اوضاع کشور پس از سقوط و فرار مح ّمدعلی شاه و تسخیر تهران

و به شهادت رسیدن آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری و نیز ادامة مداخله های روسیه و
انگلیس برای تداوم سلطه بر ایران آشنا خواهید شد.

مهم تاریخ معاصر ایران است .این دوره با فتح تهران به  دست
دوره دوم مشروطه یکی از برهه های ّ
ٔ
مشروطه خواهان آغاز شد و دارای دو ویژگی بارز بود:
 .1اختالف های شدید بین طرفداران مشروطه
گرانه روس و انگلیس در سرنوشت ایران
 .2مداخله های آشکار و سلطه ٔ
قدرت گرفتن جریان جدید در انقالب مشروطه و
اختالف های داخلی

پس از فتح تهران مجلسی فوق العـاده ،مرکب از
سران    و رؤسای مجاهدان ،شاهزادگان ،اعیان و وکالی
سابق مجلس شورای ملّی ،تشکیل شد و به اتفاق آرا،
ساله او ،احمد
محمد علی شاه از سلطنت خلع ،و پسر دوازده ٔ
ّ
میرزای ولیعهد ،به مقام سلطنت برگزیده شد .چون احمد شاه
به سن قانونی سلطنت نرسیده بود ،شاهزاده عضدالملک،
1
بزرگ خاندان قاجار ،به عنوان «نایب السلطنه» انتخاب شد.
احمد شاه
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بیشتر بدانید
ملک  زاده ــ یکی از تاریخ نویسان آن عصر (فرزند ملک المتکلّمین) ــ نوشته است« :هرگاه
فرصت اجازه می داد که اسامی پانصد نفر اعضای مجلس عالی را از نظر خوانندگان بگذرانم ،مشاهده
محمدعلی شاه که دستشان آغشته
عده زیادی از کرسی نشینان باغ شاه و مشاورین و همدستان ّ
می شد که ٔ
به خون آزادی خواهان بود ،لباس مشروطه خواهی در  برکرده و در صدر مجلس عالی جای گرفته
بودند  و سهیم و شریک در زمامداری حکومت ملّی بودند و هنوز بیست و چهار ساعت از فتح تهران
نگذشته بود که کسانی که باید به دار آویخته می شدند ،دوش به دوش نایب السلطنه و سرداران ملّی ،به
1
رتق و فتق امور پرداختند».

مستبدان و مرتجعان به وزارت و حکمرانی و سایر
پس از آنکه دولت جدید تشکیل شد و جمعی از
ّ
مقام های دولتی رسیدند ،آتش خشم مشروطه خواهان تبریز شعله ور و ناخرسندی آنان علنی شد .افرادی
نظیر ستارخان و باقرخان و جمعی دیگر از طرفداران مشروطه که برای نهضت فداکاری و مجاهدت
دوره استبداد و دشمنان دیروز مشروطه ،دوباره زمامدار
کرده بودند ،چون مالحظه کردند که مستبدان ٔ
مملکت شدند ،بسیار ناخشنود و معترض بودند.
2
آنان همچنین خواستار اخراج افراد تندرو و افراطی نظیر تقی زاده از مجلس بودند.
شهادت شیخ      فضل اهلل نوری

با پیروزی مشروطه خواهان ،انتظار می رفت دشمنان واقعی نهضت ،مجازات شوند و کیفر
محمدعلی شاه نیز ،با حمایت
ببینند ّاما آنان که دستشان به خون آزادی خواهان آغشته بود ،رها شدند و ّ
روس   و انگلیس ،بدون محاکمه و حتی با پرداخت حقوق سالیانه راهی بندر ا ُِدسا در روسیه شد .آنگاه
ــ همان گونه که اشاره شد ــ دشمنان نهضت ،در صف ّاول آن قرار گرفتند و در زمامداری و حکومت،
شریک شدند .تنها کسی که به پای میز محاکمه رفت و اعدام شد ،شیخ فضل اللّه    نوری ،مجتهد طراز
مشروطه
پایه ارزش های اسالمی ،با
اول تهران بود که به دفاع از
«مشروطه مشروعه» و قانون اساسی بر ٔ
ٔ
ٔ
اقتباس شده از غرب ،مخالفت کرده بود.
در این هنگام ،سفارت روسیه از ایشان خواست که به آنجا پناهنده شود ،یا چند نفر سرباز
روسی به منزلش بروند و او را در پناه خود بگیرند .شیخ فضل اللّه نوری هیچ یک از اینها را نپذیرفت
 .1ن.ک :ملک زاده ،همان ،ج  ٦و  ٧در یک مجلد ،کتاب ششم ،ص .١٢٤٨

 .2کسروی ،تاریخ هیجده ساله ٔآذربایجان ،صص  131و .132
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اراده الهی ،تسلیم صرف است».
و گفت« :در مقابل مشیت و ٔ
همچنین ،در پاسخ برخی از کسانی که به او پیشنهاد می کردند که به بیگانه پناهنده شود ،اظهار
داشت« :من راضی هستم که صد مرتبه زنده شوم و کشته شوم ّاما پناهنده به اجنبی نشوم و برخالف امر
2
شارع مقدس اسالم رفتاری نکرده باشم».
یپرم خان ارمنی که پس از پیروزی مشروطه خواهان ،با فرصت طلبی مدارج تر ّقی را به سرعت طی
محاکمه فرمایشی،
کرده بود ،مأمور دستگیری شیخ فضل اللّه نوری شد .این عالم روحانی پس از یک
ٔ
به شهادت رسید.
به نظر بسیاری از مورخان شهادت شیخ فضل اللّه نوری ،یکی از فجیع ترین اعمال مشروطهخواهان
عده ای اعدام او را انتقام استعمار از روحانیت ایران برای جبران شکست در نهضت تحریم تنباکو
بودّ .
3
و پیشگیری از تکرار مقاومت های مشابه آن می دانند.
1

برگی از تاریخ

شهید شیخ فضل ال ّله نوری
(1222ـ 1288ش  )
حاج شیخ فضل اللّه کجوری ،معروف به نوری،
فرزند ّملعبّاس ،در سال 1222ش متول ّد شد .او پس
مقدماتی ،برای تکمیل آن به عراق رفت
از تـحصیالت ّ
محمد حسن شیرازی
زمره شاگردان
ٔ
برجسته میرزا ّ
و در ٔ
قرارگرفت .وقتی به تهران برگشت ،مقام علمی و فقهی
او در مقایسه با علمای هم عصر خود در ایران ،باالترین
بود .او با جدایی دین از سیاست که در آن ایام تـحت تأثیر
افکار غربی و توسط عوامل استعمار در ایران تبلیغ می شد،
شدید ًا مخالفت ورزید .در جریان نهضت تنباکو به عنوان
جدی
نـماینده میرزای شیرازی عمل می کرد و به حمایت ّ
ٔ
 .1دانشور علوی ،تاریخ انقالب مشروطه و جنبش وطن پرستان بختیاری ،ص .178
 .2انصاری ،شیخ فضل  ال ّله نوری و مشروطیت ،ص .350

دوره اول؛ ص ٥٤٢؛ اعظام قدسی ،همان ،ج  ،١ص 323؛
 .3طبری ،جامعه ایران در دوران رضاشاه ،ص 106؛ صفایی ،رهبران مشروطهٔ ،

بامداد ،همان ،ج  ،٣ص .105
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از این نهضت پرداخت .وی در اوایل مشروطه ،از پیشگامان این نهضت بود ولی پس از چندی پی برد که
دست هایی پلید ،در حال پایمال کردن خون های ریخته شده در راه این نهضت و قطع پیوندهای مشروطه با
مشروطه مشروعه پا فشاری
مشروطه غیرمشروعه اعالم و بر
اسالم هستند .بنابراین مخالفت خویش را با
ٔ
ٔ
کرد و عاقبت جان بر سر آن گذاشت.
درباره او گفته است« :من نعش آن بزرگوار را بر ِ
سر دار ،همچون پرچمی می دانم
جالل آل احمد
ٔ
1
که به عالمت استیالی غرب زدگی ،پس از دویست سال کشمکش ،بر بام سرای این ملّت افراشته شد».

تشدید اختالف و درگیری میان مشروطه خواهان

دوره مجلس شورای ملّی ،اختالف و درگیری
به دنبال اعدام شیخفضل اللّه نوری و تشکیل دومین ٔ
میان مشروطه خواهان شدت گرفت .دو حزب «اعتدالیون» و «دمکرات» که اکثریت نمایندگان مجلس
را تشکیل می دادند ،شدید ًا با یکدیگر رقابت فکری و سیاسی داشتند.
سدی محکم در برابر ظلم و بی عدالتی می دانستند و اجرای شریعت را در
اعتدالیون مذهب را ّ
سید عبداللّه بهبهانی از اعضای سرشناس
سید ّ
محمد طباطبایی و ّ
دستور کار خود قرار داده بودندّ .
این حزب بودند.
سید حسن تقی زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می ورزیدند تا مشروطه
دمکرات ها به رهبری ّ
را از جنبه های دینی تهی کنند و نهضت را از آرمان های اصیل آن دور سازند.
جو وحشت و ترور بر جامعه حاکم گردید .نخست
با ّ
شدت گرفتن درگیری های سیاسی ،به تدریجّ ،
سید عبدالله بهبهانی که نقشی مهم در رهبری نهضت مشروطه داشت ،توسط دمکرات ها ترور شد.
تقی زاده که متهم به دست داشتن در این ترور بود 2،از کشور گریخت و به اروپا رفت 3.به فاصله ای
4
کوتاه ،چند تن از دمکرات ها ترور شدند.
 .1آل احمد ،غربزدگی ،ص .78

کمیته دهشت و تقی زاده فرستاده شده بودند،
توسط چهار نفر که به
اشاره حیدر عمو اوغلی و سران دموکرات و ٔ
ّ .2
سید عبداللّٰه بهبهانی ّ
ٔ

دوره دوم ،صص  ٢٥٨و  )٢٥٩هر چند تقی زاده این اتهام را رد کرده است( .تقی زاده ،خاطرات ،ص  )144اما
به قتل رسید( .صفایی ،همانٔ ،

گفته کسروی اگرچه کشندگان به نام شناخته نشدند ،ولی بی گمان از گروه حیدر عمو اوغلی بودند و این کار را به دستور تقی زاده انجام دادند.
به ٔ

(کسروی ،تاریخ هیجده ساله ٔآذربایجان ،ص  130و  ).١٣١دولت آبادی یکی از علت های قتل بهبهانی را دستیاری وی در صدور حکم تکفیر
توسط علمای نجف خوانده است( .دولت آبادی ،همان ،ج  ،3ص ).136
تقی زاده ّ
 .3ملک زاده ،همان ،ج  ٦و  ٧در یک مجلد ،صص 1333ــ .1337

 .4برای دریافت اطالع بیشتر ،ن.ک :بهار ،تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران؛ ج  ،2صص  10ــ.21
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برگی از تاریخ

س ّتارخان سردار م ّلی
س ّتارخان از اهالی ارسباران و ساکن تبریز بود .او به همراه باقرخان ،ساالر ملّی ،مدافعان
دوره استبداد صغیر بودند .س ّتارخان ّاول کسی
مشهور تبریز در مقابل قشون عظیم ّ
محمد علی شاه در ٔ
بود که مردم را به مقاومت دعوت کرد و چندین ماه با قوای دولتی درگیر شد و نگذاشت تبریز به دست
عیاری و جوانـمردی بود.
مستبدان بیفتد .او در اصل از پایین ترین طبقات اجتماعی و دارای خوی ّ
محمد کاظم خراسانی ،مرجع تقلید بزرگ
ستارخان و باقرخان به دعوت تلگرافی آخوند ّمل ّ
شیعیان جهان ،در روز چهارم ربیع الثانی  ١٣٢٨ق به تهران آمدند و مردم پایتخت استقبال گرمی از آنها
واقعه خلع سالح گروه ها در   30رجب
به عمل آوردند ّاما در گیر و دار اختالف های حزبی و جناحی در ٔ
توسط نیروهای یپرم خان
سال  1328ق ستارخان که به اتفاق تفنگچی های همراهش ،در پارک اتابکّ ،
ارمنی ،محاصره شده بودند ،پایش تیر خورد و سرانجام در  28ذی
الحجه سال  1332ق در اوایل جنگ
ٔ
جهانی ّاول ،دارفانی را وداع گفت.
معروف است که وقتی در جریان مبارزه های تبریز عرصه بر او تنگ شد ،کنسول روس پیام داد
که پرچم روس را باالی خانه اش نصب کند .او پاسخ داد« :ژنرال کنسول؛ من می خواهم که هفت
دولت به زیر بیرق دولت ایران بیایند .من زیر بیرق بیگانه نمی روم ».و این مشابه پاسخی بود که مرحوم
شیخ فضل اللّه به پیام سفارت روس داد.

ستارخان

مجلس نوپای مشروطه و مداخلۀ بیگانگان
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باقرخان

اداره دارایی و
دوره دوم مجلس شورای ملّیّ ،
عده ای کارشناس از آمریکا برای اصالح ٔ
طبق تصمیم ٔ
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خزانه داری کل ،یک فرانسوی بـرای دادگستری ،و چنـد سوئدی بـرای ژانـدارمری ،استخدام شدند.
مورگان شوستر آمریکایی ،معروفترین چهره در بین آنان بود که با اختیارهای وسیعی که مجلس به او داد،
شروع به انجام اصالح هایی دامنه دار در امور مالی و گمرک ها کرد .این اقدام او که سبب منظم شدن
دستگاه اقتصادی کشور می شد ،روس و انگلیس را سخت عصبانی کرد .بنابراین ،در سال 1290ش
روسیه ،طی اخطاری به دولت ایران ،تهدید کرد که اگر ظرف چهل و هشت ساعت به خواسته هایش
عمل نشود ،به اشغال ایران خواهد پرداخت .درخواست های روسیه به این شرح بود:
 .1اقدام های مورگان شوستر متو ّقف و او از ایران اخراج شود.
 .2بدون موافقت روس و انگلیس ،از استخدام اتباع خارجی در ایران ،خودداری شود.
هزینه نگهداری قوای روسیه در ایران را ،دولت ایران پرداخت کند.
ٔ .3
با به پایان رسیدن مهلت  48ساعته ،روسیه ،بالفاصله ،نیروهای خود را به داخل خاک ایران
اعزام کرد 2.اخطار روسیه ،بحرانی بزرگ در کشور ایجاد کرد .بین مجلس و دولت ،بر سر پذیرفتن یا
رد کردن آن ،اختالف افتاد .هیجان عمومی و احساسات مردمی ،اوج گرفت.
مجلس اخطار روسیه را رد کرد ولی صمصام السلطنه ،نخست وزیر ،از ترس اشغال پایتخت،
تسلیم شد و مجلس شورای ملّی را منحل کرد .بدین ترتیب سلطه جویی دولت های روس و انگلستان و
اداره کشور مانع از آن شد تا مجلس نوپای مشروطه بتواند برای سر  و  سامان دادن
دخالت های آنها در ٔ
به اوضاع اداری ،مالی و نظامی کشور اقدام مؤثری انجام دهد .به دنبال این اقدام ،انبوه تظاهرکنندگان
مردمی ،به خصوص زنان ،با شعار «یا مرگ یا استقالل» به مجلس حمله کردند .علمای مذهبی در ایران
و عتبات عالیات ،طی تلگراف هایی ،مردم را به مقاومت دعوت کردند 3.آیت اللّه آخوند خراسانی ،مرجع
شیعه مقیم عراق ،تصمیم گرفت به سوی ایران حرکت کند ،تا مردم را برای مقاومت در برابر
بزرگ ٔ
آماده عزیمت به ایران شد
زورگویی بیگانه ،بسیج کند .او همراه جمع انبوهی از عشیره های ٔ
شیعه عراقٔ ،
4
اما در همان شب قبل از حرکت ،به طرزی مشکوک ،از دنیا رفت.
1

جویانه آشکاری را که پس از جنگ دوم جهانی در پیش گرفته نشان نداده بود و دولتمردان
 .1در آن زمان آمریکا هنوز خوی سلطه
ٔ

ایرانی که به دنبال قدرت سومی بودند تا به اتکای آن در برابر سلطه گری روس و انگلیس بایستند ،لذا متخصصان این کشورها را ترجیح می دادند.
 .2هوشنگ مهدوی ،همان ،صص 339ــ.341

 .3جهادیه ،صص  22و  41ــ52؛ شوستر ،اختناق ایران ،ص .241
 .4نجفی قوچانی ،سیاحت شرق ،صص  283ــ .285
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برگی از تاریخ

محمد کاظم خراسانی (1218ــ     1290ش)
آخوند ّ
مل ّ
در سال  1218ش در مشهد متول ّد
شد و در بیست و دو سالگی به تهران
مهاجرت کرد .پس از ّمدتی تحصیل فلسفه،
به نجف مشرف شد و دو سال محضر درس
شیخ مرتضی انصاری را درک کرد .آخوند
خراسانی بیشتر تحصیالتش نزد میرزای
شیرازی بود ،اما خود نیز مستقال ً در نجف
حوزه درس تشکیل می داد ،و گفته می شود
ٔ
 1200شاگرد از محضرش استفاده میکردند.
شهـرت اصلی او در علـم اصول
است .کتاب کفایة االصول که مرجع درسی
مهم حوزه های علمی بـه شمار می رود،
ّ
توسط وی نگاشته شده است .در اثنـای
نهضت مشروطه ،آخونـد خراسانی به حمـایت معنوی از آن پرداخت و بـا صدور فتـوا در ضرورت
مشروطیت ،باعث استحکام آن شد .او که در آن زمان مرجع تقلید عام شیعیان جهان بود ،زمانی که در
شیعه عراق ،برای جهاد علیه
سال  1289ش روسیه ،شمال ایران را اشغال کرد ،با یاران خود و عشایر ٔ
آماده عزیمت به ایران شدّ ،اما در شب قبل از عزیمت به ایران ،به طرزی مشکوک،
اشغالگران روسیٔ ،
جان به جان  آفرین تسلیم کرد.

روس ها با استفاده از فرصت به دست آمده ،کانون  های مقاومت تبریز و مشهد را به سختی سرکوب
کردند؛ مرقد مط ّهر امام هشتم (ع) را به توپ بستند؛ از آذربایجان تا خراسان ،نیروهای خود را مستقر
منطقه زیر نفوذشان را طبق قرارداد  1907اشغال کردند.
ساختند و
ٔ
منطقه زیر نفوذ خود ،قوایی از هندوستان وارد جنوب
در این زمان ،انگلیس نیز برای اشغال
ٔ
ایران کرد 1.سرانجام نیز ،در سال  1291ش1912 /م این دو کشور سلطه گر ،دولت ایران را مجبور
2
کردند تا سیاست خود را با اصول قرارداد  1907تطبیق دهد.
 .١سفیری ،پلیس جنوب ایران ،ص .35
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تاج گذاری احمد شاه

دوره سوم شروع به کار
چند روز پس از آنکه احمدشاه قاجار تاجگذاری و مجلس شورای ملی ٔ
کرد ،جنگ جهانی اول درگرفت؛ ّاما شاه جوان و مجلس جدید نتوانستند ایران را از هجوم بیگانگان
در امان نگاه دارند.
جنگ جهانی اول و اعالن بی  طرفی

درسال  1914م 1293 /ش جنگ جهانی ّاول میان دولت های فرانسه ،انگلستان و روسیه در مقابل
آلمان و امپراتوری اتریش ــ مجارستان آغاز شد .ایران از نظر سیاسی و اقتصادی کشوری بحران زده و
در اشغال نیروهای بیگانه بود و توان بهره برداری از شرایط جنگ را نداشت .رئیس  الوزرای ایران یعنی
مستوفی الممالک اعالن سیاست بی طرفی کرد ولی در این کار موفقیتی به دست نیاورد؛ زیرا موقعیت
1
حساس ایران برای نیروهای درگیر جنگ مهم بود.
فکر کنید و پاسخ دهید :

به    نظر شما چرا دولت های روسیه و انگلیس به بی طرفی ایران در جنگ جهانی
ّاول توجه نکردند؟
برگی از تاریخ

آیتال ٰ ّله سیدعبدالحسین الری( 1٩دی 1226ش نجف ــ  1٥اردیبهشت 1303ش جهرم)

خانواده آیتاللّٰه عبدالحسین الری از علما و روحانیون دزفولیاالصل ساکن نجف اشرف
ٔ
بودند .آیت اللّٰه الری ،فقیه و سیاستمدار و از شاگردان میرزای شیرازی بود که در  2٢سالگی به
علمیه نجف شد .بنا به درخواست مردم
حوزه
درجه اجتهاد نایل آمد و یکی از بزرگ ترین استادان
ٔ
ٔ
ٔ
الرستان و موافقت میرزای شیرازی در سال 1270ش به الر آمد و به تدریس و انجام وظایف
حوزه علمیهای تأسیس کرد که توانست شاگردان نامداری را برای
دینی مشغول شد .وی مدرسه و
ٔ
گسترش بیداری اسالمی تربیت کند .وی همچنین گروههایی مسلح تربیت کرد که بعدها به تفنگچیان
سید الری و چریکهای فارس مشهور شدند .وی فرمان اخراج مبلّغان مسیحی و جمعآوری کتب
ضاله را از آن منطقه صادر کرد .این اقدام وی خشم انگلیسیها را برانگیخت .وی پس از این ماجرا
 .1فن میگوش ،واسموس ،صص 161ــ.١٨٣
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طی فتوایی وجوب انحالل رژیم سلطنتی قاجار را صادر کرد .آیتاللّٰه الری موفق شد یک حکومت
اسالمی در الرستان تأسیس کند .پس از چندی بندرعباس ،بندرلنگه ،بوشهر ،استان کرمان و فارس
زیر نظر حکومت اسالمی قرار گرفت .او در گام بعدی استفاده از کاالهای خارجی ــ به خصوص
انگلیسی و روسی ــ را از آنجا که موجب تقویت دشمنان اسالم و افزایش قدرت استعمارگران میشد
و وابستگی اقتصادی فراهم میکرد ،تحریم کرد .وی از علمای مبارز دوره مشروطه و الگوی مورد
مشروطه
مشروطه مشروعه بود .از ایشان  40اثر بر جا مانده است که یکی از آنها «قانون
نظر وی
ٔ
ٔ
مشروعه» است.

از اواسط سال  1294ش روس و انگلیس (م ّتفقین) بر آلمان و عثمانی (م ّتحدین) در این منطقه
چیره شدند و انگلیس با جلب موافقت روسیه ،عبدالحسین میرزا فرمانفرما را که به طرفداری انگلیس
شهرت داشت ،به عنوان رئیس الوزرای ایران بر سر کار آورد و از این پس دولت ایران در برابر
همسایه غربی ایران
گرانه روس و انگلیس تسلیم شد .چون دولت عثمانی
ٔ
خواسته های ننگین و سلطه ٔ
به متحدین پیوست ،اهمیت کشور ما برای م ّتفقین دو چندان شد .به همین دلیل انگلستان و روسیه
عهدنامه  ،1907به
منطقه نفوذ در
قرارداد ّسری  1915م را با هم امضا کردند .طبق این قرارداد دو
ٔ
ٔ
منطقه تحت نفوذ خود را اشغال کرد و در مقابل ،دولت انگلستان نیز
منطقه اشغالی تبدیل شدند .روسیه
ٔ
ٔ
1
ِ
عهده سر پرسی سایکس
در سال 1916م به تأسیس پلیس جنوب دست زد .فرماندهی پلیس جنوب به ٔ
دلیرانه رئیس علی دلواری و عشایر تنگستانی
بود .او با استفاده از این قوای نظامی توانست ،مقاومت
ٔ
2
را سرکوب کند.
بیشتر بدانید
امام و اشعار بهار
دفترچه شعری که از دوران نوجوانی امام خمینی برجای مانده است ،نمایانگر آشنایی وی با
ٔ
جامعه خود می باشد .اشعار این دفترچه حاوی سروده های شعرای مشهور
اجتماعی
و
مسائل سیاسی
ٔ
دفترچه شعر که به خطّ امام در سنین 9ــ 10سالگی نوشته شده است،
آن زمان است .در بخشی از این
ٔ
حادثه اشغال قسمت هایی از مناطق
محمدتقی بهار ،ملک الشعرا ،به چشم می خورد که به
ٔ
سروده ای از ّ
وسیله انگلیس و روسیه و تشویق ایرانیان به قیام علیه بیگانه و دفع تجاوز پرداخته
شمالی و جنوبی ایران به ٔ
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1. Sir percy sykes

@yazdahomia1396
است .بخشی از این سروده چنین است:
های ای ایرانیان ،ایران اندربالست
ملک داریوش ،دستخوش نیکالست
مرکز ملک کیان در دهن اژدهاست
غیرت اسالم کو ،جنبش ملّی کجاست
برادران رشید ،برادریتان چه شد؟
عرصه رزمگاه دالوریتان چه شد؟
به
ٔ
خصم به ما خیره گشت ،خیره سریتان چه شد؟
1
به دشمن کینه جوی ،کینه گریتان چه شد؟

در این دوران ،دولت را به ظاهر شاه و مجلس تعیین می کردند ،ولی در نهان توافق سفارت های
روس و انگلیس شرط اصلی انتخاب نخست وزیر بود .در اکتبر  1917م 1296 /ش حکومت تزاری
روسیه در مقابل انقالب بلشویکی شکست خورد و روس ها خروج سربازان خود از ایران را آغاز کردند؛
بنابراین انگلیس ی ّکه   تاز میدان سیاست ایران شد.
بدون تردید نهضت عدالت خواهی و مشروطه طلبی از نقاط عطف تاریخ اجتماعی ــ سیاسی
نتیجه تجربیات طوالنی مردم ایران
ایران است که آثار ماندگاری از خود برجای گذاشت .این نهضت ٔ
در حفظ استقالل و سربلندی این کشور کهن بود .البته به دلیل مداخله های بیگانگان و عوامل وابسته
سلسله
آمد.نتیجه این انحرافات ظهور دیکتاتوری رضاخان و
به آنها انحرافاتی در این نهضت به وجود
ٔ
ٔ
وابسته پهلوی در ایران بود .در درس های بعد با دخالت های انگلستان در ایران و قدرت یافتن رضاخان
ٔ
2
آشنا خواهید شد.

 .1ن.ک :ملک الشعرای بهار ،دیوان شعر ،ج  ،1صص  271و .272
ریشه نهضت دینی ــ م ّلی مشروطیت در بین م ّلت ،بالفاصله پس از سقوط رضاشاه ،شاهد رویش مجدّ د حکومت های
 .  2به دلیل عمق ٔ
ساله 1320ــ 1332ش و م ّلی شدن صنعت نفت و تشکیل حکومت ملی در کشور
نسبتاً مستقل تر و نزدیک تر به روح مشروطه در تاریخ دوازده ٔ

یافته حکومتی است که از ابتدا موردنظر پیشکسوتان و بزرگان نهضت مشروطیت نظیر
بودیم .بدون تردید جمهوری اسالمی ایران نیز شکل تکامل ٔ
مدرس بوده است.
سی ّ
آخوند ّملکاظم خراسانیّ ،
سیدعبداللّه بهبهانی و ّ
دمحمد طباطبایی و ّ
محمدحسین نائینی ،شیخ فضل اللّه نوریّ ،
سید حسن ّ
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برگی از تاریخ

رئیس علی دلواری ( 1261ـ 1294ش)
محمد ،در سال  1261ش دیده
رئیس علی ،فرزند زایر ّ
الزمه زندگی
به جهان گشود .در تیراندازی و سوارکاری که
ٔ
دشوار آن روزگار بود ،از خود استعدادی شگرف نشان داد .او
مقید بود و هیچ گاه در گرفتن روزه
به مراسم و واجب های دینی ّ
و به پا داشتن نـماز ،غفلت نـمی کرد .رئیس علی این روحیه را
با عشق به مردم درهم آمیخت و از همان نوجوانی   و جوانی ،به
توجهی خاص نشان می داد.
مسائل کشورّ ،
دوره مشروطه آغاز کرد .او
ّفعالیت های سیاسی را از ٔ
دوره
با پیروی از آیت اللّه سید  مرتضی علم الهدی اهرمی ،در ٔ
استبداد صغیر ،قیام کرد و با همراهی دیگر مبارزان ،بوشهر را
تصرف درآورد .با آغاز جنگ جهانی ّاول و حضور نیروهای
به ّ
انگلیسی در بوشهر مردانه قد برافراشت تا آنکه به یک قیام
حمله او در مرداد  1293در بوشهر   و
عمومی دست یافتٔ .
غلبه بر دشمنان ،اب ّهت انگلیس در ایران را درهم شکست و نام
رئیس علی در هر کوی و برزن بر سر زبان ها افتادّ ،اما در یکی از
توسط عوامل داخلی بیگانگان
حمله های بی امان خود به دشمنّ ،
جنازه رئیس علی
مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.
ٔ
منطقه وادی  السالم
توسط مادرش به نـجف اشرف منتقل و در
ٔ
ّ
به خاک سپرده شد.
خانه او حک شده است ،نشانگر عشق او به امام علی (ع) است:
شعر زیر که بر سر در ٔ
ز تیغ شیر خدا چون رواج شرع نبی شد از این سبب به همه مسلمین ،رئیس علی شد
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پرسش های نمونه

 . 1احمد شاه چگونه به سلطنت رسید؟
دوره دوم مشروطه
 . 2سه نمونه از دخالت های روس و انگلیس در امور داخلی ایران را در ٔ
بنویسید.
 .3دولت روسیه در اخطاری که در سال  1290ش به ایران داد ،چه درخواست هایی مطرح کرد؟
 .4چرا نیروهای بیگانه در جنگ جهانی اول علیرغم اعالم سیاست بی طرف ایران ،کشور ما
را اشغال کردند؟
 . 5پیامد قرارداد  1915م چه بود؟

اندىشه و جست و جو

زمینه مقاومت های مردمی در جنوب ایران در مقابل نیروهای انگلیسی در جنگ جهانی
 . 1در ٔ
اول گزارشی تهیه کنید.
 .2در مورد دولت مو ّقت ملی (دولت مهاجرین) که در زمان جنگ جهانی ّاول در کرمانشاه
تهیه کنید.
تشکیل شد ،مطلبی ّ
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درس هفتم
کودتای 1299
در این درس با زمینه های کودتای  1299ش آشنا می شوید .اهداف و سیاست های

دولت انگلستان پس از شکست قرارداد  1919م و چگونگی اجرای کودتا ،از دیگر مباحث

این درس است.

اهمیت ایران برای انگلستان

با وقوع انقالب سوسیالیستی روسیه در اکتبر  1917م 1296 /ش که به حکومت تزارها در
روسیه پایان داد ،روس ها به سبب سرگرم شدن به مشکالت داخلی خود ،نیروهای خود را از شمال
ایران بیرون بردند.
سلطه انحصاری دولت انگلستان در ایران فراهم کرد .انگلیسی ها
این حوادث ،زمینه را برای ٔ
صحنه سیاسی ایران بی رقیب مانده بودند ،سیاست خارجی خود را ،با توجه به تحوالت سیاسی
که در
ٔ
حساس خاورمیانه و منابع نفت آن که
جهان پس از جنگ جهانی ّاول ،تغییر دادند .تسلّط بر
ٔ
منطقه ّ
اهمیت آن در جنگ جهانی ّاول مشخص شده بود و ایجاد کمربند آهنین در برابر نفوذ شوروی ،از جمله
ّ
سیاست های جدید دولت انگلستان در خاورمیانه بود.
پایه جلوگیری از
تا پیش از خارج شدن نیروهای روسی از ایران ،سیاست دولت انگلستان ،بر ٔ
ایجاد حکومت مرکزی قدرتمند در ایران بودّ .اما پس از وقوع این تحوالت سیاست انگلستان ،به سوی
ایجاد حکومت مرکزی مقتدر در ایران متمایل شد؛ زیرا دولت انگلستان برای تثبیت منافع دائمی خود
در ایران ،کنترل
ضد استعماری در کشور ،نیازمند به
منطقه حساس خاورمیانه و سرکوب نهضت های ّ
ٔ
یک دولت مرکزی قدرتمند بود.
پس از جنگ جهانی ّاول در واکنش به نفوذ بیگانه و فساد حاکم بر کشور جنبش ضد استعماری
محمد خیابانی
«جنگل» به رهبری میرزا کوچک خان ،روحانی مبارز ،شکل گرفت .هم زمان با آن ،شیخ ّ
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محمدتقی خان ِپسیان در خراسان و تنگستانی ها در
در تبریز ،کُلنل ّ
جنوب ،با حمایت علمای فارس ،قیام های پی در پی را علیه نفوذ
اضافه مخارج سنگین پلیس
انگلستان سازمان دادند .این مسائل ،به
ٔ
اهمیت روز افزون
جنوب که از سوی انگلیسی ها اداره می شد و ّ
نفت ،ضرورت وجود یک حکومت مرکزی ِ
مقتدر وابسته را ،برای
1
انگلستان ،دو  چندان می کرد.
محمد تقی خان پسیان

برگی از تاریخ

میرزا کوچک    خان ( 1260ــ 1300ش)

یونس ،معروف به «کوچک خان» ،فرزند میرزا بزرگ ،در سال  1260ش در خانواده ای مذهبی
مدرسه «حاجی حسن» در صالح آباد رشت رفت و به
چشم به جهان گشود .در سال های اولیه عمر به
ٔ
تـحصیالت دینی مشغول شد ّاما حوادث ناگوار کشور و نفوذ بیگانگان ،امر جهاد را ضروری تر از هر
کار دیگر می نـمود .بنابراین ،در اواخر سال  1295ش در حوالی تالش کمیته ای به نام «اتـحاد اسالم»
پایه اسالم و تبعیت از
تشکیل داد ،و قیامی مسلحانه را علیه بیگانگان آغاز کرد .او اصول نهضت را بر ٔ
تعالیم آن بنا کرد .این نهضت ،بعد از مشروطه ،یکی از بزرگ ترین قیام هایی بود که علیه نابسامانی موجود
و نـجات کشور از نفوذ بیگانگان شکل گرفته بود .نهضت مذکور و رهبر آن ،یکی از مانع های اصلی نفوذ
انگلیس در ایران ،و به ویژه ،اجرای قرارداد 1919م وثوق الدوله با آن دولت بود .میرزا کوچک خان تا
آخرین نفس در راه وطن جنگید و سرانـجام در  11آذر  1300به شهادت رسید.
روحیه مذهبی بودند .آنان برخی از باورهای خود
بیشتر اعضای نهضت جنگل ،دارای باورها و
ٔ
روزنامه جنگل چنین اعالم کردند« :ما به نام اتحاد اسالم قیام کردیم .نباید مسلمانان برادرکشی کنند
را در
ٔ
و به نام شیعه و س ّنی و سایر عناوین مذهبی ،به جان هم افتاده و مجال استفاده به دشمن عمومی بدهند .و به
مقدس ایرانیان ،در
حکم اینکه ما ایرانی و مسئول و وظیفه دار حفظ این آب و خاک هستیم ،ایران و وطن ّ
مقدم است و بعد از موفّقیت به انجام وظایف ایرانیت ،البته برادران
نظر ما بر تمام بالد و ممالک اسالمی ّ
2
مقدم خواهند بود…»
اخوت خود عمل کنند بر دیگران ّ
اسالمی مادامی که به وظایف ّ
سالیانه پلیس جنوب ،طبق براورد هشت ماهه ،بالغ بر پانصد و سی میلیون ِقران بود .پس از امضای قرارداد 1919م مقرر شد سایر
 .1مخارج
ٔ
قوای نظامی ایران ،به همراه پلیس جنوب ،یک قشون م ّتحدالشکل تشکیل دهند( .ن.ک :کحال زاده ،دیده ها و شنیده ها ،ص  .)417جهت اطالع
خارجه بریتانیا ،ج  ،1صص  50ــ 53و   58ــ60؛ سفیری ،پلیس جنوب ،ص 255؛ بیات ،جنگ
محرمانه وزارت
بیشتر ن.ک :شیخ االسالمی ،اسناد
ٔ
ٔ
جهانی اول در جنوب ایران ،ص .142
 .2رواسانی ،نهضت جنگل ،صص 36ــ   38؛ عظیمی ،نهضت جنگل به روایت اسناد وزارت امور خارجه ،صص 15ــ   .18
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تس ّلط انگلستان بر نیروهای نظامی ایران

انگلستان پس از انقالب سوسیالیستی روسیه در صدد برآمد که نیروی قزاق و قوای نظامی
اداره خود درآورد .همچنین ،به بهانه های مختلف از جمله «خطر کمونیسم»،
ایران را به اختیار و
ٔ
حاضر به بیرون بردن قوای نظامی خود از ایران نبود .نیروهای روسیه ،پس از اینکه ناحیه های جنوبی
کشور خود را از عنصرهای مخالف پاک سازی کردند ،در تعقیب گروه هایی از آنان ،وارد شهرهای
شمالی ایران شدند .نیروهای انگلیسی در مقابله با نیروهای دولت انقالبی شوروی شکست خوردند
و عقب نشینی کردند .در چنین شرایطی بود که دولت انگلستان« ،ژنرال آیرون ساید» را به فرماندهی
نیروهای خود در ایران برگزید.
قرارداد 1919

هنگامی که وثوق الدوله در سال 1298ش به نخست وزیری رسید ،دریچه ای تازه برای اجرای
سیاست های استعماری انگلستان ،در ایران گشوده شد .با انجام مذاکرات محرمانه میان وثوق الدوله و
ِس ِرپرسی  کاکس ،قرارداد 1919م1298 /ش موسوم به قرارداد «وثوق الدوله ــ کاکس» منعقد گردید.
محتوای این قرارداد که در ابتدا کامال ً محرمانه نگه داشته شد ،موجب شکل گیری سیستم  
«تحت الحمایگی» ایران از سوی دولت انگلیس می شد ،زیرا به موجب آن ،نظارت بر تشکیالت نظامی،
1
مالی و سیاسی ایران ،منحصر ًا در اختیار مستشاران انگلیسی قرار می گرفت.
انتشار خبر این قرارداد ،موجب مخالفت آزادی خواهان و شخصیت های سیاسی ــ مذهبی
ایران شد.

 .1برای کسب اطالع بیشتر از مفاد قرارداد  ،1919ن.ک :هوشنگ مهدوی ،تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوره ٔصفویه تا پایان

دوره ّاول مشروطه ،صص  59و .60
جنگ جهانی دوم ،ص ٣٦٠؛ والیتی ،تاریخ روابط خارجی ایران در ٔ
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برگی از تاریخ

محمد خیابانی
شیخ ّ
خیـابـانی اصالح گـری ژرف نگـر ،روحـانی ای آگـاه،
آزادی خواهی روشنگـر و مجاهدی مؤمن از شاگردان آیت اللّه
میرزا ابوالحسن انگجی بود .از علم منطق ،حکمت ،کالم ،تاریخ،
طبیعیات ،نحو و هیئت بهره داشت و به اخالق نیک و زهد و تقوا
محله خیابان ،امامت
معروف بود .مدتی در مسجد کریم خان تبریزٔ ،
جماعت بود و جمعیتی بسیار به او اقتدا می کردند .پس از بسته
الحمایه انگلیس
شدن قرارداد ننگین وثوق الدوله که ایران را تـحت
ٔ
تصرف کرد .وی در صدد
می کرد ،تبریز را علیه آن شوراند و شهر را ّ
تشکیل حکومتی بر مبانی اسالم بود.
وسیله حاکم وقت ایالت آذربایجان ،مخبرالسلطنه
سرانجام این سرباز رشید اسالم و آزادی ،به
ٔ
مرثیه بلندی سرود که بیتی از آن چنین بود:
هدایت ،به شهادت رسید .ملک الشعرای بهار در وصف او ٔ
گر خون خیابانی مظلوم بجوشد 		

سرتاسر ایران ،کفن سرخ بپوشد

مدرس و دیگر شخصیت های
سرانجام ،با اوج گیری مخالفت های مردم و تالش های آیت اللّه ّ
سیاسی ،اجرای قرارداد وثوق الدوله متو ّقف ماند.
کودتای 1299

شکست انگلستان در اجرای قرارداد 1919م ،آغازی برای طرح کودتای  1299ش به  شمار
تجربه لغو قرارداد وثوق الدوله ،در سیاست خارجی خود
می رود .1سیاستمداران انگلستان با
ٔ
«مداخله غیرمستقیم» را
«مداخله مستقیم» در امور داخلی ایران روش
تجدید نظر کردند و به جای
ٔ
ٔ
در پیش گرفتند.
مـداخله غیرمستقیم سوق داد ،نفـرت تاریخی
عـامل دیگری که آن دولت را به سمت سیاست
ٔ
مـداخله
مـردم مسلمان ایـران از نظام استعمـاری انگلستان بود .یکی از شاخصه هـای سیاست
ٔ
غیرمستقیم بود.
 .1جهت اطالع بیشتر ن.ک :لوسوئر ،زمینه چینی های انگلیس برای کودتای  ،1299ص .71
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عامالن کودتا

دولت انگلیس برای اجرای هدف ها و برنامه های استعماری خود در ایران ،نیازمند افرادی بود
که قادر به اجرای سیاست های مورد نظرش باشند .برای این منظور ،یک فرد سیاسی و یک فرد نظامی
سید ضیاء  الدین طباطبایی (مدافع قرارداد  )1919و رضاخان میرپنج
را انتخاب کرد .این دو نفرّ ،
(فرمانده نیروی قزاق) بودند.
سلطه مستقیم نظامی ،مقاصد خود
نقشه انگلستان این بود که توسط مهره های داخلی و بدون
ٔ
ٔ
1
را در ایران تأمین کند.
بیشتر بدانید
حسن اعظام قدسی در کتاب خاطرات خود ،علت های کودتای انگلیسی  1299را چنین بیان
ِ
مالقات دوستانه ای انـجام شد.
کرده است« :روزی برحسب خواسته ای با قنسول انگلیس در مشهد
قنسول انگلیس گفت :بعد از مأیوس شدن از قراردادی که با وثوق الدوله منعقد گردید [قرارداد ،] 1919
لطمه بزرگی به سیاست انگلستان وارد شد که شاید کمتر سابقه داشت .این بود که زمامداران انگلستان
ٔ
نقشه خود را به صورت دیگری به اجرا درآورندّ :اول اینکه
و
طرح
که
گرفتند
تصمیم
عمل
مقام
در
ٔ
در ایران قوای نظامی و سیاسی در یکجا متمرکز شود .دوم ،استقالل پول ایران از راه نشر اسکناس
خاصه در
[رواج یابد] .سوم ،تـجدید قرارداد نفت [امکان پذیر گردد] .چهارم ،از میان بردن عشایرّ ،
نقاط مرزی ایران .پنجم ،از بین بردن روحانیون و ضعیف کردن آنها که عامل شکست های انگلستان
بودند .ششم ،برهم زدن بساط عزاداری امام حسین (ع) که خود بزرگ ترین وسیله برای خنثی کردن
سیاست دولت انگلستان بود .هفتم ،گرفتن کارهای بزرگ از مردان دوراندیش و دادن آنها به دست
2
اشخاص فرومایه و بی ایمان… »

چگونگی اجرای کودتا

در بهمن ماه  1299با حضور آیرون ساید ،میان دو عامل کودتا ،مالقاتی در قزوین صورت
گرفت .در این دیدار ،رضاخان پذیرفت که پس از فتح تهران توسط نیروهای قزاق ،مقام نخست وزیری
به سید ضیاءالدین طباطبایی سپرده شود.
فرمانده نیروهای ژاندارم و دیگر محافظان پایتخت قبال ً از سوی انگلیسی ها تطمیع
با توجه به اینکه
ٔ
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 .1ن.ک :رایت ،انگلیسی ها در میان ایرانیان ،صص  208ــ .214
 .2اعظام قدسی ،همان ،ج  ،2ص .4
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جدی ،در سوم اسفند ماه ،شبانه وارد تهران شدند
شده بودند ،نیروهای کودتاچی بدون هیچ گونه مقاومت ّ
1
و تمام مناطق حساس پایتخت را به اشغال خود درآوردند.
بیشتر بدانید
ژانویه  24/ 1921دی ماه  1299نوشته است:
ژنرال آیرون ساید در یادداشت های خود در 14
ٔ
«شخصاً عقیده دارم که پیش از آنکه از اینجا بروم بتوانم قوای قزاق را به حال خود رها کنم .در واقع
یک دیکتاتوری نظامی می تواند گرفتاری های ما را برطرف کند و ما را قادر خواهد ساخت که بی هیچ
دردسری ،این کشور را ترک کنیم».
فوریه  23 / 1921بهمن ماه  1299اعالم کرد« :من با
وی پس از مالقات با رضاخان در 12
ٔ
2
رضاخان مصاحبه کردم ،و سرکردگی [قوای] قزاق ایرانی را به طور قطع به او سپردم».

سید ضیاءالدین طباطبایی ،بسیاری
تصرف تهران حکومت کودتا مستقر شد و بالفاصله به دستور ّ
با ّ
مدرس ،که از مخالفان سیاست های انگلستان در ایران بود،
از شخصیت های سیاسی ،از جمله آیت اللّه ّ
کابینه
دستگیر و ٔ
سید ضیاء چند روز پس از کودتا به حضور احمدشاه رفت و رسماً ٔ
روانه زندان شدّ .
خود را تشکیل داد.
فکر کنید و پاسخ دهید :

آیا می دانید تفاوت استعمار نو و استعمار کهنه چیست؟

درباره کودتای  1299ن.ک :ملک الشعرای بهار ،تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ،ج ،1صص  66ــ   ،68
مطالعه بیشتر
 .1برای
ٔ
ٔ

 85و 86؛ کرونین ،ارتش و حکومت پهلوی ،صص 131ــ   ،159مدنی ،همان ،ج  ،1صص  97ــ  99؛ خاطرات سری آیرون ساید ،صص

366ــ 368؛ رایت ،همان ،انگلیسیان در ایران ،صص 245ــ  .251

 .2آیرون ساید ،خاطرات سری آیرون ساید ،صص  218ــ   .225

نیکی کدی در این باره چنین نوشته است« :اکنون این مطلب روشن شده که فرمانده نیروهای انگلیسی ایران ،ژنرال آیرون ساید ،ابتدا

به رضاخان کمک کرد که قدرت را در تیپ قزاق به دست آورد ،سپس او را به انجام کودتا تشویق نمود»( .کدی ،ریشه های انقالب ،ص .)138
درباره نقش آیرون ساید در کودتای  ،1299همچنین ن.ک :شیخ االسالمی ،قتل اتابک و شانزده مقاله تحقیقی دیگر ،ص 286؛ رایت،
ٔ

انگلیسیان در ایران ،صص ٢٤٥ــ .٢٥١آیرون ساید ،خاطرات و سفرنام ٔه ژنرال آیرون ساید ،صص  ٦٠ــ ٦٩به بعد؛ آیرون ساید ،خاطرات سری
آیرون ساید ،صص   8ــ.366
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سید ضیاء که مورد حمایت کامل سفارت انگلیس بود ،به قصد منحرف ساختن افکار عمومی،
ّ
مدرس عمال ً متروک مانده بود،
با تبلیغات فراوان ،قرارداد  1919را که به ّ
همت افرادی چون آیت اللّه ّ
لغو کرد ،تا برای سرپوش نهادن بر نقش انگلستان در کودتا ،دولت خود را کابینه ای ملّی و ضدانگلیسی
نشان دهد.
سید ضیاء و تندروی های
ظاهرسازی های ّ
او ،موجی از مخالفت را علیه وی برانگیخت.
از سوی دیگر ،خودسری های رضاخان سردار
سپه در اختصاص درآمد شهرداری و اداره های
مالیه به نفع قزاق های زیر فرمانش ،بر مشکالت
دولت می افزود .بروز اختالف و جنگ قدرت
سید ضیاء را وادار
میان سید ضیاء و رضاخانّ ،
کرد که وزارت جنگ را به او واگذار کند .به این
ترتیب ،رضاخان ،دومین گام را در راه رسیدن
به حکومت برداشت.
دولت انگلستان که از اختالف میان
سید ضیاء و رضاخان آگاه بود ،تصمیم گرفت
که از رضاخان حمایت کند.
رضا خان
گفته مورخان ،رضاخان از استعدادی
به ٔ
روحیه استبدادی و نظامی گری اش ،در مقایسه
خارق العاده و برتر از دیگران برخوردار نبودّ ،اما به خاطر
ٔ
با رجال هم عصر خود برجستگی هایی داشت که او را در رسیدن به اهدافش یاری می کرد .وی در راه
رسیدن به موقعیت مورد نظرش ،نیت و قصد خود را تا آخرین لحظه مکتوم می داشت .به عالوه ،چنان
که خود او گفته است ،از زیر هیچ کاری شانه خالی نمی کرد 1.بنابراین به آسانی می توانست برای مردان
سست اراده و ناکارامد خاندان قاجار ،جایگزین مناسبی باشد.

٦٩ــ  .78
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 .1ارفع ،در خدمت پنج سلطان ،ص 195؛ همچنین ن.ک :بهار ،تاریخ مختصر احزاب سیاسی تا انقراض قاجاریه ،ج  ،1صص
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بیشتر بدانید
سری» خود نوشته
ژنرال آیرون ساید که یکی از عامل های خارجی کودتا بود ،در «خاطرات ّ
نقشه کودتا را با موفقیت در تهران اجرا کرده است .تصور
است« :من اطالع پیدا کردم که رضاخان ٔ
نقشه کودتا را من کشیده و اجرای آن را از پشت پرده
همه مردم ایران بر این عقیده باشند که ٔ
می کنم ٔ
1
نظارت کرده باشم .اگر ِ
راست مطلب را بخواهم بنویسم ،حقیقت هم همین است».
همه واقعیت نیست ،زیرا او تنها یکی از عامالن
البته آنچه که آیرون ساید بیان کرده است ٔ
اجرایی کودتا بود .طراحان و عاملهای اصلی ،دست های آشکار و پنهانی بودند که در حاکمیت دولت
ردپایی
انگلستان قرار داشتند .آنان با توسل به چند واسطه،
گرداننده اصلی این غائله بودند و بی آن که ّ
ٔ
آشکار از خود باقی بگذارند ،کودتا و چگونگی صعود رضاخان به سلطنت را مدیریت می کردند.
یکی از این عامل ها ِسر وینستون چرچیل وزیر مستعمرات وقت انگلیس بود که در آن زمان،
نقشی مؤثر در تعیین سیاست خارجی انگلستان داشت .او بر این باور بود که دولت انگلستان نباید در
امور ایران دخالت مستقیم و آشکار داشته باشد؛ بلکه باید با استفاده از سیاست دخالت غیر مستقیم و
ایجاد یک حکومت مقتدر و در عین حال وابسته ،مقاصد و مطامع دولت انگلستان را در ایران عملی
سازد .این سیاست با هدف کاهش نفوذ شوروی در منطقه حساس خاورمیانه توسط سه کشور ایران،
ترکیه و افغانستان بود .روی کار آمدن سه عامل وابسته به سیاست انگلستان ،یعنی رضاخان در ایران،
نتیجه این سیاست به شمار می رود.
آتاتورک در ترکیه و امان اللّه خان در افغانستانٔ ،
کننده وینستون چرچیل در روی کار آمدن حکومت های وابسته ،باید از نقش
عالوه بر نقش تعیین ٔ
2
سلسله پهلوی و کودتای
دستگاه جاسوسی و اطالعاتی انگلستان ،و اردشیرجی (رپیورتر)  ،در ظهور
ٔ
ننگین سوم اسفند  1299یاد کرد.

 .1آیرون ساید ،خاطرات سری آیرون ساید ،ص .337

 .2دکتر مح ّمد مصدّ ق با بیان خاطره ای به نقل از سردار سپه (رضا شاه) گواهی می دهد که انگلیسی ها  او را روی کار آوردند( .کی استوان،

سیاست موازنه ٔمنفی ،ج  ،١ص .)34

ژنرال آیرون ساید در خاطرات خود اعتراف می کند ،از طریق اردشیرجی با رضاخان آشنا شده است .سردنیس رایت نیز در کتاب خود

می نویسد اردشیرجی برای نخستین بار در  1917م  با رضاخان آشنا شد و او را در جریان مأموریت آیرون ساید قرار داد .اردشیرجی ،رضاخان

نامه اردشیر ریپورتر؛ فردوست،
را به آیرون ساید معرفی کرد( .آیرون ساید ،خاطرات سری آیرون ساید ،ص 338؛ رایت ،همان ،ص 209؛ وصیت ٔ

ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،ج  ،2صص ١٤٩ــ.)151
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پرسش های نمونه

منطقه خاور میانه دنبال
 . 1دولت انگلستان پس از جنگ جهانی ّاول چه سیاست هایی در
ٔ
می کرد؟
 . 2پس از پایان جنگ جهانی ّاول در ترکیب نیروهای نظامی انگلیس و روس در ایران چه
تغییراتی ایجاد شد؟
 . 3ماهیت قرارداد  1919ایران و انگلیس چه بود؟
مداخله غیر مستقیم در
 . 4چه عواملی انگلستان را در دوران بعد از جنگ جهانی ّاول به سوی
ٔ
ایران سوق داد؟
سید ضیاء الدین طباطبایی پس از کودتای سوم اسفند  1299به چه اقداماتی دست زد؟
ّ .5
سید  ضیاء  الدین طباطبایی با چه مشکالتی مواجه بود؟
 . 6دولت ّ

اندىشه و جست و جو

با راهنمایی دبیر محترم ،متن قرارداد  1919را از یکی از منابع پیدا کنید و چند بند از آن را در
کالس بررسی کنید.
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درس هشتم
رضاخان؛ تثبیت قدرت
در این درس به رویدادهای پس از سقوط کابینة سیاه ،دوران تثبیت قدرت

رضاخان تا نخست وزیری و جمهوری خواهی او می پردازیم.

سقوط کابینۀ سیاه

1

سید ضیاء الدین طباطبایی کوتاه بود .او پس از گذشت سه ماه ،از مسند قدرت کنار
عمر دولت ّ
گذاشته و با حمایت انگلستان از کشور خارج شد و به فلسطین که در آن زمان تحت قیمومت انگلیس
سید ضیاء ،قوام السلطنه 2مأمور تشکیل کابینه شد .سفارت انگلستان پیشنهاد کرد
بود ،رفت .پس از ّ
سیدضیاء  ،رضاخان ،عامل دیگر کودتا ،به نخست وزیری منصوب شود ّاما این پیشنهاد با
تا بعد از ّ
3
مخالفت احمد شاه روبه رو شد و قوام به نخست وزیری رسید.
دولت های ناپایدار

بعد از کودتای 1299ش ،جاه طلبی های رضاخان ،راه را برای ایجاد حکومت خودکامه و استبدادی
هموار کرد .در این زمان دولت های ناپایدار یکی پس از دیگری تشکیل شد ّاما رضاخان ،با وجود تعویض
سید ضیاء ،4قوام السلطنه ،5مشیرالدوله 6و مستوفی الممالک ،7همچنان بر مصدر قدرت و وزارت
کابینه های ّ
کابینه سیاه معروف شد.
سیدضیاء الدین طباطبایی به دلیل اعمال خشونت و تندروی به ٔ
ٔ .1
کابینه ّ

 .2احمد قوام (قوام السلطنه) از وابستگان معروف انگلستان و برادر وثوق الدوله ،عاقد قرارداد ننگین 1919م بود.

 .3مکی ،همان ،ج ،1ص .370

 .4نخست وزیری س ّید  ضیاء الدین طباطبایی از اسفند  1299تا خرداد سال  1300به طول انجامید .او پس از خارج     شدن از ایران به

سرزمین های اشغالی فلسطین رفت و اقدام به خرید زمین های مسلمانان و فروش آنها به صهیونیست های اشغال گر کرد.

 .5قوام السلطنه بعد از کودتا تا نخست وزیری رضاخان ،دوبار منصب نخست وزیری را به عهده گرفت .بار ا ّول از خرداد تا بهمن ماه

 1300و نوبت دوم از خرداد تا بهمن ماه سال  1301ادامه یافت.

 .6نخست وزیری مشیر الدوله بار ا ّول از بهمن  1300تا خرداد ماه  1301و نوبت دوم از خرداد تا آبان ماه  1302ادامه یافت.
 .7نخست وزیری مستوفی الممالک از بهمن ماه  1301تا خرداد ماه سال  1302ادامه یافت.
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جنگ باقی  ماند .او در طول این مدت ،تسلّطش را بر ارتش تثبیت کرد ،ژاندارمری را از «وزارت داخله»
1
(وزارت کشور) به «وزارت جنگ» انتقال داد و بر نفوذ خود افزود.
فکر کنید و پاسخ دهید :

به نظر شما چرا رضاخان و انگلیسیها بیشتر به نیروهای نظامی و انتظامی متکی بودند؟

تصدی وزارت جنگ ،منجر به طرح
اقدام های خودسرانه و خشونت  آمیز رضاخان در دوران ّ
شایعه استعفای خود و
سید حسن مدرس شد ّاما رضاخان ،با طرح ٔ
استیضاح او در مجلس ،به رهبری آیت  اللّه ّ
صحنه    سازی ،طرفدارانش را علیه مجلس تحریک کرد و مخالفان را مورد ضرب و شتم و ارعاب ،قرار داد.
بیشتر بدانید
جلسه سیزدهم مجلس
مدرس در
ٔ
آیت اللّه ّ
چهارم (مهر ماه  )1301خطاب به نمایندگان مردم
اعالم کرد« :شماها مگر ضعف نفس دارید که این
حرف ها را می زنید و در پرده سخن می گویید؟! ما
[نـمایندگان مجلس] بر هر کس قدرت داریم .از
رضاخان [سردار سپه] هیچ ترس و واهمه ای نداریم.
ما قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم .رئیس الوزراء
را بیاوریم ،سؤال کنیم ،استیضاح کنیم ،عزلش کنیم.
و همچنین ،رضاخان را استیضاح کنیم؛ عزل کنیم،
می روند در خانه اش می نشینند … قدرتی که مجلس
دارد ،هیچ چیز نمی تواند مقابلش بایستد .شما تعیین
صالحیت بکنید .مجلس بر هر چیزی قدرت دارد».2

مدرس نماینده ادوار مختلف مجلس
ّ
سید حسن ّ
شورای ملّی

طرفداران و حامیان رضاخان ،به شکلی سازمان یافته ،راه او را در دستیابی به مقاصد شومی که
تجددطلب مجلس
در سر داشت ،هموار می کردند .تیمورتاش ،داور ،تقی زاده و تدیّن ،از نمایندگان ّ
و سلیمان میرزا که از اولین پایه گذاران «جریان کمونیستی» ایران به حساب می آمد ،به همراه بعضی از
 .١ن.ک :آبراهامیان ،همان ،صص  148و .149
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1
محمد علی فروغی ،به دفاع از رضاخان پرداختند .در چنین شرایطی،
فراماسونرهای شناخته شده ،نظیر ّ
آیت اللّه مدرس ،سرسختانه در میدان مبارزه با خودکامگی رضاخان ایستادگی می کرد .او کوشید با
سلطه استعمار انگلیس و رضاخان نجات دهد
همراهی عده ای از نمایندگان مجلس ،دولت و دربار را از ٔ
و تا پای جان ،در این راه پایداری کرد.

نخست وزیری رضاخان

رضاخان با تبلیغ های گسترده ،دسیسه چینی و دستاویز قراردادن ناامنی در کشور ،خواهان قدرت
موقعیتش شد ،بلکه
و اختیارات بیشتری شد .سرانجام نیز ،با وجود مخالفت ها ،نه تنها موفّق به تثبیت
ّ
احمد شاه و مجلس را ناچار به انتخاب خود به نخست وزیری کرد ّاما این ،هدف نهایی او نبود.
احمد شاه در سوم آبان ماه  1302فرمان نخست وزیری او را صادر کرد و بالفاصله به اروپا
وابسته آنها ،از
رفت .شاه با این اقدام ،عمال ً کشور را به دست رضاخان سپرد .انگلیسی ها و عوامل
ٔ
یک سو چنین تبلیغ می کردند که وضع کشور بحرانی و آشفته است و به شاه توصیه کردند که برای مدتی
نشانه بی کفایتی و بی عالقگی اش به
کشور را ترک کند و از دیگر سو ،خروج احمد شاه را از کشورٔ ،
ایران اعالم کردند!
قدرت طلبی به اسم جمهوری خواهی

اگر چه از ابتدای کودتای  ،1299انگلستان نظام حکومتی معینی را برای ایران پیشنهاد نکرده
بود ّاما با انتخاب رضاخان و حمایت از او ،آشکار بود که هدف های مورد نظرش در ایران ،تنها از
الزمه این کار ،تغییر نظام حکومتی در ایران بود.
طریق استقرار یک حکومت مستبد امکان پذیر استٔ .
هم زمان با نخست وزیری رضاخان در ایران ،مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) با حمایت دولت
انگلستان ،در کشور عثمانی (ترکیه) به قدرت رسید .او نظام امپراتوری عثمانی را لغو و نظام
بهانه مناسبی برای جایگزینی حکومت رضاخان به جای
«جمهوری» را تأسیس کرد .این واقعهٔ ،
سلطنت قاجار بود.
سابقه پیدایش فراماسونری به چند قرن پیش بازمی گردد .گروه های فراماسونری در کشورهای اروپایی در واقع انجمن هایی بودند که
ٔ .1

توسط سیاستمداران و تحصیل کردگان تشکیل می شد .آنان ابتدا ّمدعی تالش برای همه انسان ها بودند اما به تدریج شبکه های قدرتمندی شدند
ّ
که برای به دست گرفتن قدرت تالش می کردند .دین زدایی یکی از اهداف فراماسون ها بود .فراماسون ها در کشورهای آسیا و آفریقا به عنوان

مروجان غرب زدگی
عوامل استعمار و در جهت پیشبرد منافع دولت های استعماری ای چون انگلستان عمل می کردند .فراماسون ها در ایران از ّ
و مدافعان منافع دولت های استعماری به شمار می روند.
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دوره پنجم مجلس شورای ملّی
رضاخان به سرعت و با اعمال نفوذ و تقلّب ،انتخابات
ٔ
را برگزار کرد و در پناه حمایت حزب ها و جریان های سیاسی طرفدار خود توانست اکثریتی از
روانه مجلس کند .با وجود این ،نمایندگانی چون آیت اللّه
نمایندگان موافق و طرفدار خود را
ٔ
مصدق ،مشیر الدوله و مؤتمن الملک نیز که مورد توجه مردم
مدرس ،مستوفی الممالک ،دکتر ّ
بودند ،به مجلس راه یافتند.
دوره پنجم مجلس در بهمن ماه  1302کوشش برای برقراری نظام جمهوری در
پس از تشکیل ٔ
«تجدد» به رهبری داور ،تیمورتاش و تدیّن و حزب «سوسیالیست» ،به رهبری
ایران ،با اتحاد حزب ّ
ماهیت جمهوری رضاخانی به خوبی آگاه بود،
سلیمان میرزا اسکندری آغاز شد .آیت اللّه مدرس که از ّ
رهبری مخالفان را در دست گرفت .او به همراه عده ای دیگر از نمایندگان اقلیت مجلس ،مخالفت خود
را با طرح جمهوری خواهی که یک نامزد (رضاخان) نیز بیشتر نداشت ،ابراز کرد.
مدرس ،در پاسخ به عده ای که به او ُخرده می گرفتند که چرا با حکومت جمهوری
آیت اللّه ّ
اراده
طی نطقی گفته بود « :این جمهوری که می خواهند بر ما تحمیل کنند ،بنا بر
ٔ
مخالفت می کندّ ،
ملّت نیست .بلکه انگلیسی ها می خواهند آن را به ملّت ایران تحمیل نمایند ،تا حکومتی را که
اراده خود باشد در ایران برقرار سازند… اگر واقعاً نامزد و کاندیدای
صد  درصد دست نشانده و تحت ٔ
جمهوری فردی آزادی خواه و ملی بود ،حتماً با او موافقت می کردم و از هیچ کمک و مساعدتی
1
دریغ نمی نمودم».
سرانجام ،مخالفت نمایندگان اقلیت مجلس ،علما و مردم با طرح جمهوری رضا خانی ،مقاصد
او را با شکست روبه رو کرد.
برکناری سلسلۀ قاجار و تغییر سلطنت

رضاخان و هوادارانش پس از شکست طرح جمهوری خواهی ،درصدد برآمدند از طریق دیگر
سلطنت را از دست خاندان قاجار درآورند .سرانجام پس از زمینه چینی و تبلیغات گسترده ،مجلس
سلسله قاجار و واگذاری نیابت
شورای ملّی در روز نهم آبان ماه  1304ماده واحده ای 2مبنی بر خلع
ٔ
مو ّقت سلطنت به رضاخان را تصویب کرد.
 .1مکی ،همان ،ج  ،2ص .495

 .2ماده واحده این بود« :مجلس شورای ملّی ،به نام سعادت ملت ،انقراض سلطنت قاجاریه را اعالم نموده ،و حکومت موقّتی را در

موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می نماید».
حدود قانون اساسی و قوانین
ٔ
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مدرس برای جلوگیری از تغییر سلطنت مؤثر واقع نشد و
کوشش شخصیت هایی چون آیت اللّه ّ
مدرس در حالی که می گفت:
اکثریت نمایندگان مجلس ،به این ماده واحده ،رأی مثبت دادند .آیت اللّه ّ
«اگر صد بار رأی بدهید[ ،این کار] خالف قانون اساسی است ،»1مجلس را ترک کرد .این در حالی
توسط رضاخان ،تطمیع ،یا ترسانده شده بودند.
بود که بسیاری از یاران قبلی اوّ ،
در آذر همان سال مجلس مؤسسان که تمام اعضای آن از طرفداران رضاخان بودند ،تشکیل
متمم قانون اساسی ،سلطنت دائمی ایران را به رضاخان و « َا ِ
عقاب
شد و با تغییر چهار اصل از اصول ّ
ذکور» او واگذار کرد ،و در چهارم اردیبهشت ماه  ،1305رضاخان ،به عنوان پادشاه ایران ،رسماً
تاج گذاری کرد.
بیشتر بدانید
ملک الشعرای بهار
بـهـار از جمـله شخصیت های سیاسی
نیمه ّاو ل سلطنت
و ادبی اواخر
دوره قاجار و ٔ
ٔ
پهلوی است .وی فرزند میرزامحمدکاظم صبوری
ملک الشعرا بود و پس از مرگ پدرش ملک الشعرای
آستان قدس رضوی شد .او همچنین در مشهد و
روزنامه نوبهار بود .بهار در دوره های
تهران مدیر
ٔ
نماینده مجلس
سوم ،چهارم ،ششم ،دهم و پانزدهم
ٔ
روزنامه او
شورای ملّی بود .در دوران رضاشاه
ٔ
تعطیل و چندین بار زندانی و تبعید شد .وی شاعری
آزادی خواه بود و عالوه بر دیوان شعر ،دارای تألیفاتی
جمله آنها می توان «تاریخ احزاب سیاسی
است که از ٔ
ایران» را نام برد.

 .1برای کسب اطالع بیشتر ن.ک :هدایت ،خاطرات و خطرات ،ص   .369
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محمدعلی فروغی
با انتقال سلطنت به
ٔ
سلسله پهلویّ ،
(ذکاء الملک )1به عنوان ّاولین نخست وزیر دوران سلطنت
رضاشاه منصوب شد .نخستین اقدام او ،برپایی آیین
تاج گذاری و نشستن رضاشاه بر تخت قدرت بود.
شرایط داخلی ایران :چنانکه در درس های گذشته
دوره قاجار آشنا
با اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در
ٔ
شدید ،حوادث تلخ دوران مشروطه ،و انحراف آن نهضت از
مسیر و اهداف اولیه ،باعث سرخوردگی مردم و بسیاری از
رهبران سیاسی و مذهبی ایران شده بود .بروز جنگ جهانی
محمد علی فروغی
گسترده بیگانگان در سرنوشت مردم ایران
اول و مداخله های
ٔ
  دامنه این
که با غارت منابع ملّی ،فقر اقتصادی ،قحطی ،گرسنگی و ناامنی های اجتماعی همراه بود ،بر ٔ
مصیبت ها افزود و استقالل ایران ،با حضور قدرت های بیگانه در شمال و جنوب کشور ،به شکلی
فزاینده خدشه دار شده بود.
از سوی دیگر بی کفایتی احمد شاه و دولتمردان و سرپیچی حاکمان محلّی از فرمان حکومت
مرکزی ،موجب شیوع آشوب و از میان رفتن امنیت در جامعه گردیده بود .ازاین رو ،در میان خواسته های
مردم« ،نیاز به امنیت» یکی از موارد اساسی و کامال ً محسوس به شمار می رفت.
شرایط اجتماعی ،اقتصادی و روانی جامعه در آن سال ها به گونه ای بود که به تدریج زمینه را
برای حاکمیت مطلق رضاخان مساعد می کرد .رضاخان که موفّق به سرکوب چند شورش داخلی شده
2
کننده امنیت در کشور شناخته شد .افزایش حمایت انگلستان و
بود  ،رفته رفته به عنوان عامل برقرار ٔ
جانبداری جریان ها و حزب های سیاسی از او نیز این باور را در میان مردم به وجود آورد که جز رضاخان،
امنیت و آرامش در ایران نیست.
هیچ کس قادر به برقراری ّ
از جمله اقداماتی که نفوذ رضاخان را در میان مردم افزایش داد ،سرکوب شورش «شیخ خزعل»
مطالعه بیشتر ن.کُ :م ِرس َلوند ،زندگی نامه رجال و مشاهیر ایران ،ج ،5صص  97ــ      108؛ فردوست،
 .1برای کسب اطالع و
ٔ

همان ،ج ،1صص  ٨٤و  ٩٥و ج  ،٢صص ٣٥ــ   ،٤٥کتیرایی ،فراماسونری در ایران ،ص 125؛ تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد ،ص9؛
مکی ،تاریخ بیست     ساله ٔایران ،ج  ،4صص  7ــ 23؛ رائین ،همان ،ص .129

سیمت ُقو در سال 1301ش ن.ک :امیر احمدی ،خاطرات
 .2سرکوب ابوالقاسم الهوتی در کرمانشاه در سال  1300و شورش اسماعیل َ

نخستین سپهبد ایران ،صص 130ــ.136
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سیطره خود
منطقه خوزستان را زیر
بود .شیخ خزعل که وابستگی اش به انگلستان بر کسی پوشیده نبود،
ٔ
ٔ
درآورده بود .دولت انگلستان که در معادله های سیاسی جدید خود ،خواهان افزایش قدرت رضاخان
بود ،به منظور جانبداری از او ،دست از حمایت شیخ خزعل برداشت .در نتیجه ،شیخ خزعل ،تسلیم
رضاخان شد .این واقعه که به قربانی شدن شیخ خزعل انجامید ،در افکار عمومی ،تصویری قهرمانانه
1
و حتی ضد انگلیسی ،از رضاخان ایجاد کرد.
حزب ها و جریان های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی :جریان دیگری که به همین میزان در
دستیابی رضاخان به قدرت سهم داشت ،گروهی از رهبران و حزب های سیاسی غرب گرا بودند که با
«تجدد» و «تر ّقی » خواهی ،به تدریج در مجلس چهارم و پنجم ،قدرت را در دست گرفته بودند.
شعار ّ
توسل به اجبار و زور را برای ایجاد تحول های اجتماعی در ایران الزم می دانستند
گروهی از نمایندگان ّ
درباره لزوم استقرار نظام استبدادی در ایران پرداختند
و در نشریه های وابسته به خود ،به نظریه پردازی
ٔ
2
و آشکارا ندای «دیکتاتوری م ِ
صل ْح» را سردادند.
ُ

 .1ن.ک :شیخ االسالمی ،افزایش نفوذ روس و انگلیس در ایران عصر قاجار ،صص  34ــ  .40

ضد دین ،تحقیر
 .2مضمون های اصلی و همیشگی این نشریه ها ،سخنان مارکس
درباره مذهب بـه عنوان «افیون توده ها» ،مطالب ّ
ٔ

نشریه فرنگستان ،چاپ آلمان ،با این عبارت آغاز
احکام اسالم و ستایش افراطی دوران باستان (پیش از اسالم) بود .برای نمونه ،نخستین
سرمقاله ٔ
ٔ

شده بود« :ایران خود را از استبداد سلطنتی رهانید ّاما اکنون به دیکتاتوری انقالبی نیاز دارد… تنها امید ما به فردی چون موسولینی است…»

( فرنگستان ،ش ،1فروردین  ،1303ص .)42
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پرسش های نمونه

 . 1رضاخان در مدتی که وزیر جنگ بود ،چه اقداماتی انجام داد؟
تحولی در ترکیه به وقوع پیوست؟ این واقعه
دوره نخست وزیری رضاخان ،چه ّ
 . 2همزمان با ٔ
چه تأثیری در ایران داشت؟
دوره پنجم مجلس شورای ملّی چگونه برگزار شد و چه نتیجه ای داشت؟
 . 3انتخابات ٔ
 . 4شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی مملکت ،چه نقشی در فراهم کردن زمینه برای به قدرت
رسیدن رضاخان داشت؟

اندىشه و جست و جو

 . 1با مراجعه به کتاب اسرار سقوط احمد شاه ،نقش انگلستان را در برکناری احمد شاه در
کالس بررسی کنید.
 . 2سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس شورای ملّی را که به انتقال حکومت به رضاخان رأی
مثبت نداد ،در کالس بخوانید.
 . 3چرا مجلس مؤسسان بندهایی از قانون اساسی مشروطه را تغییر داد؟ در این مورد تحقیق کنید.
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درس نهم
ویژگی های حکومت رضاشاه
در این درس به طور فشرده با شاخصه های حکومت و سیاست های فرهنگی و

مذهبی دورة پهلوی ا ّول آشنا می شوید .هدف از طرح این مباحث ،آشنایی بیشتر شما

با ابعاد فرهنگی و اجتماعی دوران حکومت رضاشاه است.

نقطه عطفی در تاریخ فرایند وابستگی ایران محسوب
الف ــ وابستگی :آغاز حکومت پهلوی ٔ
می شود؛ زیرا تا پیش از روی کار آمدن رضاشاه ،پیدایش سلسله های پادشاهی و حاکمان ایرانی عموماً
در چارچوب روابط قومی و یا اشرافیت داخلی شکل می گرفت .اگرچه برخی از پادشاهان ایرانی مورد
حمایت قدرت های عصر خود بودند ولی خاستگاه و منشأ روی کار آمدن آنها ،بیگانگان نبودند .ظهور
سلطه جهانی و استعمار
سلسله پهلوی و روی کار آمدن رضاشاه از همان ابتدا در امتداد استقرار نظام ٔ
ٔ
انگلستان شکل گرفت.
ب ــ خودکامگی و حکومت فردی :حکومت رضاشاه ،حکومتی فردی و استبدادی
همه کارها و ارکان مملکت دخالت
بود .با وجود اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ،رضاشاه در ٔ
می کـرد .نمایندگان مجلس شورای ملّی براساس فهرستی که توسط فرماندار ،فرمانده لشکر و
تهیه و شخص رضاشاه آن را تأیید و به وزارت کشور ابالغ می کرد،
رئیس شهربانی
حوزه انتخابیه ّ
ٔ
1
انتخاب می شدند.
بنابراین هرچند که رضاشاه حکومت پارلمانی و نهاد مشروطه را از میان نبردّ ،اما روش حکومت
2
او با حکومت پادشاهان مستبد قبل از مشروطه تفاوتی نداشت.
عالوه بر مجلس ،قوای قضائیه (عدلیه) و مجریه نیز فاقد استقالل بودند .دستگاه های دولتی و
روحیه نظامی و
وزارت خانه ها ،قدرت هیچ گونه تصمیم گیری نداشتند و برخی به سبب شناختی که از
ٔ
 .1قاضی ،علل سقوط رضاشاه ،ص 153؛ خاطرات سردار اسعد بختیاری ،ص .223
 .2کاتوزیان ،اقتصاد سیاسی ایران ،ص .169
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استبداد رأی رضا شاه داشتند ،ح ّتی قادر به اظهارنظر
1
نبودند.
ج ــ تـرویج م ّلی گـرایی افـراطی :در دوران
حکومت رضاشاه ملّیگرایی افراطی با هدف به حاشیه راندن
اسالم شدت گرفت.
کارگزاران فرهنگی حکومت رضاشاه ،به تقلید از
غرب «جدایی دین از سیاست»2را از لوازم ملیت گرایی
قلمداد می کردند .آنها بدون داشتن درک صحیح از شرایط
تاریخی ایران ،همبستگی میان عالیق ملّی و دینی را که در
ایجاد وحدت و اقتدار کشور و هویت ملّی جامعه ایرانی
نقش مؤثری داشت ،نادیده گرفتند.
رضا شاه

بیشتر بدانید
روحیه جدید ملّی گرایی در عصر رضاشاه ردپایی از فاشیسم به همراه
مریت هاکس نوشته است:
ٔ
4
داشت ،زیرا بدون توجه به روابط و ارزش های تاریخی ،تنها به گذشته [دور] می نگرد.
3

ملیت گرایی افراطی دوران رضاشاه ،قومیت   ستیزی و نادیده گرفتن
یکی دیگر از شاخصه های ّ
هویت اقوام ایرانی مانند ترک ،کرد ،عرب ،بلوچ و ترکمن بود .اعمال تبعیض قومی و توسل به خشونت
و نظامی گری برای از بین بردن گویش ها و لهجه های محلی ،آداب و رسوم و لباس های زیبای محلی
5
که تقویت کننده هویت ملّی ایرانیان است با ادعاهای رضا شاه و کارگزاران حکومتی او ناسازگار بود
 .1هدایت ،همان ،ص .402
 .2سکوالریسم

 .3فاشیسم :نام جنبشی که در 1919م .به رهبری موسولینی در ایتالیا به راه افتاد .فاشیسم بر دیکتاتوری و زور تأکید بسیار دارد.

موسولینی بر احیای قدرت امپراتوری روم باستان در ایتالیا تکیه می کرد.
 .4هاکس ،ایران ،افسانه و واقعیت ،ص .194

92

 .5استارک ،سفرنامه ٔ الموت ،لرستان و ایالم ،ص .16
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که آثار زیان باری برجای گذاشت .عالوه بر این ،برای تغییر الفبای فارسی به التین تالش هایی صورت
گرفت .تقی زاده که بر این کار اصرار می کرد ،تغییر خط فارسی را تنها با حمایت و به کارگیری زور به
دست رضاشاه ممکن می دانست.
نژادپرستانه نازی های آلمان به رهبری آدلف
در پایان حکومت رضاشاه ،ملّیت گرایی با جنبش
ٔ
مقایسه شخصیت او با هیتلر
هیتلر نزدیکی و همبستگی پیدا کرد .رضاشاه به نشریه ها دستور داد تا به
ٔ
بپردازند و از وی تجلیل کنند.
روحیه نظامی اش ،ارتش را رکن
د ــ نظامی گری :رضاشاه به سبب خصلت های فردی و
ٔ
و اساس حکومت خود قرار داد .او فرماندهان ارتش را نسبت به سایر مقام های دولتی برتر به شمار
می آورد؛ و برای ایجاد ارتشی نوین ،کوشش های زیادی انجام دادّ .اما ارتشی که او بنیان نهاد
تنها برای ترساندن و سرکوب مخالفان داخلی ،چپاول و غارت ایالت و عشایر و استحکام پایه های
حکومت خود شکل گرفته بود و به هیچ وجه ارتشی ملّی و مقتدر نبود تا در برابر نیروهای بیگانه
کارایی داشته باشد.
رفتار رضاشاه با عشایر ایرانی همانند برخوردی بود که بیگانگان در زمان اشغال کشورمان با
1
مردم این سرزمین می کردند .او در قیام مسجد گوهرشاد زنان و مردان بیگناه را به خاک و خون کشید.
هـ ــ تضعیف و تخریب ارزش های دینی :رضاشاه پیش از رسیدن به سلطنت ،برای
جلب اعتماد مردم و نزدیکی به علما ،با ظاهر سازی می کوشید در مراسم عزاداری و مذهبی شرکت
کند تا احساسات عمومی را به نفع خود و نقشه هایی که در سر می پروراند ،جلب کند .یکی از
مورخان ،در این باره نوشته است :در نخستین سال پیروزی کودتا ،در مراسم محرم و عزاداری
امام حسین (ع) ،رضاشاه در حالی که ِگل بر پیشانی خود می مالید و کاه بر سر می ریخت ،به شعایر
2
مذهبی تظاهر می کرد.
عالوه بر این ،رضاشاه در خردادماه  1303به وزارت معارف دستور داد که بر مطالب مذهبی
و شرعی چاپ شده در مطبوعات نظارت و از درج مطالب خالف شرع ،جلوگیری به عمل آید؛ و نیز
دستور تعطیلی مشروب فروشی ها و قمارخانه ها را صادرکرد 3.او در همان سال عازم عراق شد و ضمن
عده ای از علما و مراجع نجف ،خود را حامی اسالم معرفی کرد و قول داد که دومین اصل
مالقات با ّ
 .١در این باره .ن.ک :عاقلی ،رضاه شاه و قشون متّحدالشکل ،ص 359؛ آبراهامیان ،همان ،ص .190
 .٢مستوفی ،شرح زندگانی من ،ج ،3ص 461؛ اعظام قدسی ،خاطرات من ،صص  ٤٨و .٤٩
 .٣مکی ،تاریخ بیست ساله ٔایران ،ج ،3ص 31؛ اعظام قدسی ،همان ،ج ،2ص .٣٩
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متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت علما بر مصوبه های مجلس را ،به اجرا در آورد.
با این همه ،تظاهر به دینداری اوّ ،مدت زیادی دوام نیاورد .او ،بعد از دستیابی به قدرت مطلقه،
ریاکارانه خود را آشکار کرد و هنگامی که به سلطنت رسید ،دیگر ضرورتی برای عوام فریبی
بهتدریج ماهیت
ٔ
و تظاهر به دینداری ،احساس نکرد.
حمله علنی و آشکار رضا شاه به شعایر و ارزش های مذهبی ،در نوروز سال 1306
نشانه ٔ
ّاولین ٔ
خانواده سلطنتی که بدون رعایت موازین شرعی وارد
واقعه اعتراض آیت ال ّله بافقی به زنان عضو
در ٔ
ٔ
حرم مط ّهر حضرت معصومه (س) شدند ،آشکار شد .به دنبال این اعتراض ،رضاشاه به قم رفت و با
گستاخی تمام ،با چکمه وارد حرم شد و آیت اللّه بافقی را زیر لگد انداخت .پس از آن نیز ،دستور تبعید
او را صادر کرد.
رضاشاه با سیاست حذف دین از اجتماع ،سعی در محدود کردن روحانیون و کنترل حوزه های
ریشه اسالم را برکند .جایگزین ساختن قانون  های
علوم دینی کرد .او با شعار «اصالح دین» ،کوشید تا ٔ
غربی به جای قوانین مذهبی ،محدود کردن روحانیان و مراسم مذهبی ،ممنوع کردن برگزاری
مراسم سوگواری حضرت امام حسین (ع) ،برپایی «کارناوال»2های شادی و رژۀ دسته های
موزیک نظامیان در روز عاشورا ،تخریب مدارس و حوزه های علمیه ،تغییر کاله و لباس،
ستیزانه رضاشاه
برداشتن حجاب و رواج منکرات و کارهای خالف شرع ،از دیگر برنامه های دین
ٔ
بود.
1

بیشتر بدانید
خانم هاکس سیاح اروپایی که در آن زمان از ایران دیدن می کرد ،در کتاب خود می نویسد« :در
پدیده عجیب اسالم دولتی دیده می شود .به طوری که دولت در ظاهر در فکر تعدیل و شاید اصالح
ایران ٔ
3
دین و در واقع در فکر تباه ساختن دین از درون است».

 .1برای کسب اطالع بیشتر از سیاست مذهبی رضاشاه ن.ک :.بهار ،تاریخ مختصر احزاب سیاسی ،ج ،2ص 93؛ اعظام قدسی،

همان ،ج ،2صص  ٤٨ ،39و ٤٩؛ مکی ،تاریخ بیست ساله ،ج ،4صص  136 ،107و  137و ج ،6ص 228؛ هدایت ،همان ،ص  382به بعد؛
مستوفی ،همان ،ج  ،2ص .261

 .2کارناوال :گروهی که با رقص و آواز در روزهای به خصوصی از سال (جشن ها) در خیابان ها به راه می افتند.
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اقدامات ضد دینی رضاشاه ،محصول اندیشه ِ
خود او نبود .جریان هدایت گری که این برنامه ها را
ٔ
1
به وی القا می کرد ،متشکل از کسانی بود که در روی کارآوردن و دستیابی او به قدرت ،نقش داشتند.
این اقدام ها ،به ظاهر تحت عنوان تجدد خواهی یا اصالح مذهبی صورت می گرفت ّاما اسناد تاریخی
سلطه آنها در
آشکار می کنند که استعمار نوین ،برای از میان برداشتن مظاهر دین و روحانیت که مانع ٔ
2
ایران بود ،به این روش ها متوسل می شد.
بیشتر بدانید
هوشمندانه مرجعیت شیعه در ایران،
یکی از اقدام های
ٔ
علمیه قم در سال  1301ش پس از شکست
حوزه
تأسیس
ٔ
ٔ
عثمانی در جنگ ّاول و اشغال عراق توسط انگلیس بود ،که
توسط آیت اللّه «حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی» انجام گرفت.
علمیه قم ،پایگاه علمی مرجعیت
تا قبل از تأسیس حوز ٔه
ٔ
شیعه ،عمدتاً در نـجف اشرف و دیگر شهرهای مذهبی عراق متمرکز
بود .این اقدام ارزشمند و خردمندانه ،در عصری که استعمار در
ضد دینی خود در منطقه بود ،پس از عصر
صدد اجرای نقشه های ّ
صفویان ،موجب تقویت ایران به عنوان پایگاه فقه و معارف شیعه
شد .عالوه بر آن ،زمینه را برای مهاجرت علما و مراجعی که علیه
آیت اللّه عبدالکریم حائری یزدی
سیاست های استعماری انگلستان مبارزه می کردند ،فراهم آورد.
مبدل به یکی از
حوزه
ادامه یافتن این نهضت فرهنگی در سالیان دشوار بعد،
علمیه قم را ّ
ٔ
ٔ
بزرگ ترین پایگاه های مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی کرد .تربیت عالمان و روحانیانی چون
3
حضرت امام خمینی ،یکی از ثمره های این اقدام بود.

 .1بـرای کسب اطالع بیشتر ن.ک :.فردوست ،همان ،ج ،2ص 152؛ اعظام قدسی ،همان ،ج    ،2صص     657ــ .659

 .2ستیزه جویی استعمار با دین ،در آن مقطع زمانی ،محدود به ایران نبود .انگلستان با هدف زدودن هویت اسالمی در هندوستان،

ترکیه ،عراق ،عربستان ،مصر و سایر کشورهای اسالمی ،به تخریب و یا تحقیر مبانی اسالم پرداخته بود .احسان طبری که خود از نظریه پردازان

درباره سیاست مذهبی جاری در این دوران ،اعتراف کرده است که رضاشاه پس از سلطنت ،به تدریج روش
ارائه تحلیلی
حزب توده بود ،ضمن ٔ
ٔ
ِ
تجدد و اروپایی گری را دنبال کرد.
خود را دگرگون ساخت و سیاست از میان بردن نفوذ روحانیان و بسیاری از آداب مذهبی و حرکت به سوی ّ

   طلبانه
اراده استعمار
ٔ
تمایل رضاشاه به تضعیف روحانیت شیعه ،تنها از تمایل خود او برای از میان برداشتن رقیب نشأت نمی گرفت؛ بلکه ناشی از ٔ
انگلستان بود که از دوران حوادث تنباکو و فتوای میرزاحسن شیرازی این نیرو را شناخته بود و قصد از میان بردنش را داشت .ن.ک:.

طبری ،ایران در دو سد ٔه واپسین ،صص  245و .246

 .3ن.ک :.شریف رازی ،گنجینه دانشمند ،ج ،1ص .187

95

@yazdahomia1396
چهره واقعی و
رفتار خشونت آمیز رضاشاه با طلبه های علوم دینی و یورش به حوزه های علمیه،
ٔ
ماهیت او را آشکار ساخت ،و دیری نپایید که با به شهادت رساندن علمای آگاه و مبارزی چون آیت اللّه
ّ
ضد دینی خود برداشت.
مدرس و دستگیری و تبعید عالمان بزرگ ،پرده از سیاست ّ
آیت اللّه حاج آقا نورال ّله اصفهانی در اصفهان ،آیت ال ّله حاج حسین طباطبایی قمی در مشهد،
ضدمذهبی رضاشاه
سیدابوالحسن انگجی و آقامیرزاصادق در تبریز و … با حرکت های ّ
آیت ال ّله ّ
که تخریب هویت ملّی و افزایش نفوذ استعمار را درپی داشت ،به مخالفت پرداختند.
تغییر کاله و لباس

جامعه ایران و همرنگ    شدن مردم آن با اروپایی ها
برنامه شبیه سازی
ٔ
تغییر کاله و لباس ،بخشی از ٔ
بود 1.لباس و پوشاک هر جامعه ،به تناسب اعتقادات دینی ،فرهنگ ،آداب و رسوم ملّی و شرایط اجتماعی
و اقلیمی با دیگر جوامع ،متفاوت است .اقوام ایرانی ،از دیرباز ،دارای لباس و پوشش مخصوص به
خود بوده اند .نوع لباس و پوشش هر ملّت نمایشگر هویت آن مردم است که در کشوری مثل ایران پس
از گذر قرن ها و هزاره ها به تدریج شکل گرفته است .بنابراین محروم کردن اجباری مردم از لباس محلّی
2
و یا پوشش ملّی ضربه زدن به هویّت آن هاست.
رضاشاه ابتدا با به کارگیری زور ،کاله لبه دار موسوم به «کاله پهلوی» را در میان مردم متداول
کرد اما پس از بازگشت از سفر ترکیه ،به تقلید از «آتاتورک» دستور داد که کاله پهلوی نیز ممنوع و
3
منسوخ شود و اعالم کرد« :از این پس مردان باید «کاله شاپو» بر سر بگذارند».
در دی ماه سال  ،1307قانون اجباری متحد الشکل کردن لباس در ایران ،با قید دو فوریت ،به
همه مردم ایران ،اعم از شهری و روستایی و عشایر
تصویب مجلس هفتم رسید .براساس این قانونٔ ،
4
چادرنشین موظف به رعایت آن بودند .مجازات متخلفان ،جزای نقدی یا زندان بود.
تجدد خواهانی چون تیمورتاش ،داور و نصرت الدوله فیروز ،به
توسط ّ
 .1صدراالشراف در خاطرات خود نوشته است که این طرحّ ،
رضاشاه توصیه شد( .ن.ک:.صدر ،خاطرات صدراالشراف ،ص .)291
طرح تغییر کاله و لباس ،با شعارهای باستان گرایی و ملیت گرایی رضاشاه در تضاد بود و مردم را به اجبار ،از لباس س ّنتی خود باز
شدت اجرا می شد،
شیوه اروپایی که با مقررات اجباری ،به ّ
می داشت« .پیتر   آوری» ضمن بررسی این موضوع نوشته است« :پوشیدن لباس به ٔ
سلیقه خوب ایرانیان در پوشیدن لباس شد» (آوری ،تاریخ معاصر ایران ،ج  ،2ص .)71
باعث از میان رفتن
ٔ
مطهری ،نظام حقوق زن در اسالم ،صص    2و  3؛ حداد عادل ،فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی،
 .2برای اطالع بیشتر ن.کّ :.
ص  7به بعد.
 .3کاله شاپو که به «کاله لگنی» مشهور شد ،اطراف آن تمام لبه دار بود.
 .4ن.ک :تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد ،صص ١٠ــ.٢٣
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رضا شاه هنگام مالقات با آتاتورک در ترکیه

کشف حجاب

حساسیت جامعه نسبت به حجاب و در نهایت،
تغییر لباس ،مقدمه ای برای کاهش مقاومت و ّ
ِ
برداشتن آن بود .ایرانیان از دیرباز مردمی نجیب و مو ّقر بودند .فرهنگ و تمدن مردم ایران باستان در
مقایسه با سایر تمدن های هم عصر خود ،از اصالت ،عقالنیت ،اخالق و معنویت متعالی تری برخوردار
برجسته تخت جمشید ،بیستون و دیگر آثار برجامانده از ایران
حجاری ها و نقش های
بود .با نگاهی به ّ
ٔ
باستان ،این حقیقت به روشنی آشکار می شود که خالف فرهنگ برهنگی رایج در تمدن یونان و روم
باستان ،زنان ایرانی ،در روزگاران قدیم نیز حجاب و عفاف داشته اند 1.به خصوص پس از پذیرش اسالم
این سنت تقویت شد .پوشیدگی لباس زنان ایرانی جزو فرهنگ ملی و دینی آنان بوده است ،لذا مبارزه
با آن امری عقالنی نیست؛ به ویژه وقتی که با زور و تحقیر همراه باشد.

 .1در گزارش های مورخان یونانی و متون کهن پارسی آمده است که زنان پارسی دارای پوشش کامل (شبیه به چادر) امروزی بودند؛

از آراستن خود برای دیگران اجتناب می کردند .مردان پارسی نیز باز گذاشتن هریک از قسمت های بدن (مانند آستین دست) را خالف ادب
می شمردند( .ن.ک :ویل دورانت ،همان ،ج  ،١ص 413؛ هرتسفلد ،همان ،ص 141؛ تالبوت رایس ،همان ،ص 45؛ شهشهانی ،همان ،ص .)40
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بیشتر بدانید
درباره حجاب
مخبر السلطنه
ٔ
نوشته است…« :چادر رسم ایرانیان
بود و ریشه در فرهنگ
گذشته ایران
ٔ
داشت … در شاهنـامه در سه جـا
ذکر «چادر» شده است و در گذشته،
چادر حفاظ و فخر نجبا بود و ما
دوره پهلوانی و
که مدعی تجدید
ٔ
باستانی هستیم ،در تخت  جمشید و
یا نقش های بیستون ،صورت زن،
1
نیست».

مخبرالسلطنه (مهدی قلی هدایت) به هنگام والیگری
آذربایجان (باردوم)

مقابله با حجاب که به کشف حجاب معروف شد ،به طور رسمی از روز  17دی ماه  1314آغاز
و با به کارگیری زور و خشونت ،دنبال شد.
فرمان اجباری کشف حجاب ،با مقاومت های مردم و عالمان دینی شهرهای مختلف ایران روبه رو
نشانه اعتراض ،در مسجد گوهرشاد اجتماع کردند .به دستور مستقیم
شد .در شهر مقدس مشهد ،مردم به ٔ
رضاشاه ،مأموران ،مسجد را به محاصره در آوردند و با پتک در مسجد را شکستند و وارد صحن شدند
ِ
و با مسلسل های سنگین ،از اطراف و بام های حرمِ مشرف به ِ
مسجد گوهرشاد ،آنها را به گلوله
صحن
2
بستند و جمع کثیری را به شهادت رساندند.
بیدارگرانه علما در زمان رضاشاه ،مبارزه با گسترش کمونیسم در
بخش دیگری از ّفعالیت های
ٔ
جامعه بود که در سال های پس از برکناری و تبعید او ،تشدید شد.

 .1هدایت ،همان ،ص .405

 .2ن.ک :.هروی ،حدیقة الرویة ،صص  ،264 ،263 ،261 ،228و 267؛ دوانی ،نهضت روحانیون ایران ،ج  ،2ص 161؛

بهلول ،خاطرات سیاسی بهلول ،صص  66ــ83؛ واحد ،قیام گوهرشاد ،صص   ٥١ــ٢١١ ،١٢٨ ،٦٧ــ  ٢٢٥ ،٢١٥ــ  ٢٣٧ ،٢٣٢ ،٢٢٨ــ،٢٣٩
٢٦٢ــ  ٢٦٥؛ فردوست ،همان ،ج  ،2صص    69و 70؛ تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد ،صص ٧٥ــ  .٨٠

98

@yazdahomia1396
پرسش های نمونه

 . 1رضاشاه پیش از رسیدن به سلطنت برای تظاهر به دینداری چه اعمالی انجام داد؟
 . 2رضاشاه در دوران سلطنت خود برای محدود کردن دین و شخصیت های دینی چه اقداماتی
انجام داد؟
 .3اقدام های ضد دینی رضا  شاه ریشه در چه جریان فکری و فرهنگی داشت؟
دوره سلطنت رضاشاه چه تغییراتی در لباس و کاله مردم ایجاد شد؟
 .4در ٔ

اندىشه و جست و جو

دوره رضاشاه ،مطلبی تهیه کنید.
شیوه برخورد مأموران حکومتی با زنان با حجاب در ٔ
 . 1در مورد ٔ
مسئله حجاب» استاد مط ّهری و تاریخ تمدن ویل دورانت،
درباره ریشه های
 . 2با استفاده از کتاب « ٔ
ٔ
تاریخی اعتقاد مردم ایران به حجاب و ح ّتی وجود پوشش چادر و حجاب برای خانم ها در ایران باستان
تحقیق کنید و مقاله ای بنویسید.
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درس دهم
سقوط رضا شاه
در این درس با موضوع های جنگ جهانی دوم ،اشغال ایران ،سقوط رضاشاه ،و

همچنین ،کارنامة مختصری از دوران حکومت رضاشاه آشنا می شوید .انتظار می رود

پس از مطالعة این درس ،با راهنمایی دبیر محترم درس تاریخ ،ضمن تحلیل علت های
سقوط رضاشاه ،به نتایج حاکمیت استبدادی رضاشاه ،تأثیر های آن بر تاریخ معاصر
کشورمان و عبرت هایی که می توان از این دوران گرفت ،بپردازید.

گرایش رضا شاه به آلمان

در سال های بعد از جنگ جهانی ّاول سیاست انگلستان نسبت به آلمان تغییر کرد؛ زیرا انگلستان و
فرانسه از جانب حکومت کمونیستی شوروی بیشتر احساس خطر می کردند؛ بنابراین انگلیسی ها توسعه
و تقویت آلمان نازی به رهبری هیتلر را برای مقابله با شوروی مناسب می دانستند .در چنین شرایطی
بود که دولت انگلیس به حکومت رضاشاه اجازه داد تا مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را با آلمان
تبعه
توسعه دهد .سطح روابط تجاری و صنعتی دو کشور به سرعت گسترش یافت و صدها کارشناس و ٔ
1
آلمانی در ایران مشغول کار شدند.
جنگ جهانی دوم

2
حمله برق آسای هیتلر به لهستان در شهریور  /1318سپتامبر  1939آغاز
جنگ جهانی دوم با ٔ
شد .انگلستان و فرانسه و بعد ًا امریکا نیز به آلمان اعالن جنگ دادند .شوروی به دلیل امضای مخفیانه

 .1جهت اطالع بیشتر ن.ک :اسکرین ،جنگ جهانی در ایران ،ص 156؛ زرگر ،تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره ٔ
رضا  شاه ،صص  400و  431ــ 434؛ بوالرد ،شترها باید بروند ،صص  45 ،33 ،31 ،30و 46؛ متین دفتری ،خاطرات یک نخست وزیر ،ص.157
 .2این جنگ بین کشورهای محور متشکل از آلمان ،ایتالیا و ژاپن و کشورهای متّفقین متشکّل از انگلستان ،فرانسه ،شوروی و

آمریکا در گرفت و سرانجام در ١٩٤٥م١٣٢٤/ش با شکست کشورهای محور پایان یافت.
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صحنه درگیری برکنار ماند .دولت
پیمان عدم تجاوز مشترک با آلمان ،تقریباً دو سال ّاول جنگ از
ٔ
ایران با اعالم بی طرفی در آن جنگ ،تأکید کرد به هیچ یک از طرف های جنگ اجازه نخواهد داد از
خاک ایران عبور کنند.
روانه مرزهای شوروی شد و به سرعت در خاک
در سال  1320ش 1941/م ارتش هیتلر ناگهان ٔ
حساس خود مورد توجه متفقین قرار گرفت؛
آن کشور پیشروی کرد .پس از آن ایران به سبب موقعیت ّ
زیرا مناسب ترین راه برای انتقال کمک های اقتصادی و نظامی انگلستان و امریکا به شوروی بود تا ماشین
جنگی هیتلر را متو ّقف کند .از سوی دیگر احتمال تسلّط آلمان ها بر چاه های نفت ایران   و خاورمیانه،
انگلستان را به وحشت انداخته بود.
در تیر  ،1320انگلستان و شوروی حضور اتباع آلمانی در ایران را بهانه کرده ،خواستار اخراج
آنان از ایران شدند و بعد ًا خواسته های دیگری را مطرح کردند .حکومت رضاشاه در شرایط سختی قرار
مکرر آلمان در جنگ بود و هیتلر به رضاشاه قول داده بود در بهار
گرفت .از یک سو شاهد پیروزی های ّ
1
 1321سربازان او به ایران خواهند رسید و از سوی دیگر در معرض هجوم نیروهای مت ّفقین قرار داشت.
اشغال ایران

سرانجام در سوم شهریور ماه  25/ 1320اوت  1941سفیران انگلیس و شوروی ،طی
یادداشت هایی که به طور جداگانه تسلیم
دولت ایران کردند ،اعالم داشتند« :چون
دولت ایران در مقابل درخواست های
آنان ،سیاست مبهمی در پیش گرفته و
در اخراج آلمانی ها اقدامی نکرده است،
ارتش های شوروی و انگلستان وارد
خاک ایران شده اند و مشغول پیشروی
هستند» .استناد به حضور اتباع آلمانی
برای اشغال ایران بهانه ای بیش نبود؛ زیرا
آلمان تعداد محدودی مستشار نظامی و
اشغالگران از راه آهن ایران برای مقاصد نظامی خود
صنعتی در ایران داشت .در واقع اشغال
استفاده می کردند.
 1ــ بوالرد ،همان ،صص 45ــ  .52
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ایران با هدف بی خطر ساختن خطّ تدارکاتی م ّتفقین ،از نظر آن ها ،ضروری بود .زیرا آن ها می توانستند
تدارکات جنگی خود را از طریق راه آهن ایران به شوروی برسانند .با ورود نیروهای بیگانه از شمال و
1
توسط نیروهای م ّتفقین اشغال شد.
جنوب ایران ّ
فکر کنید و پاسخ دهید :

به نظر شما چرا انگلیسی ها رضاشاه را وادار به استعفا کردند؟

برکناری و تبعید رضاشاه

ارتش نوین رضاشاه با استعداد یک صد و بیست هزار نفر و تجهیزات جنگی ،در برابر هجوم
نیروهای متفقین به ایران مقاومت زیادی نکرد ،زیرا آحاد ارتش همانند سایر مردم ایران اعتقادی به
حکومت دیکتاتوری وابسته به بیگانه نداشت و ظرف مدت شش روز ،به کلّی از هم پاشید .رضاشاه نیز
جزیره «موریس»
توسط انگلیسی ها که روزی او را بر مسند قدرت نشانده بودند ،از سلطنت برکنار و به
ٔ
در اقیانوس هند ،تبعید شد 2.اگرچه اشغال ایران توسط بیگانگان غرور ملّی مردم میهن دوست ایران را
جریحه دار کرد ّاما سقوط دیکتاتور وابسته به بیگانه آنان را خرسند نمود.
بیشتر بدانید
درباره علت برکناری رضاشاه نوشته است:
ِ«سر ریدربوالرد» ،وزیر مختار وقت انگلستان،
ٔ
«شاه تقریباً مورد نفرت همگان و از جمله ما است که حامیان او می شویم .اقدام برای تغییر شاه و ح ّتی
3
سلسله او ،مردم پسند خواهد بود».
ٔ
درباره رضاشاه اعالم کرد که« :ما خود او
تهران،
کنفرانس
در
انگلستان
وزیر
نخست
چرچیل،
ٔ
4
را آوردیم؛ خودمان هم او را بردیم».

 .1برای اطالع بیشتر ن.ک :.مدنی ،همان ،ج  ،1صص  125ــ127؛ هوشنگ مهدوی ،همان ،صص  48ــ 74؛ استوارت ،در

آخرین روزهای رضاشاه ،ص 106؛ اسکرین ،همان ،صص  165و .166
 . 2ن.ک :.فردوست ،همان ،ج  ،1صص 107ــ.110

 .3بوالرد ،نامه های خصوصی و گزارش های محرمانه ِسر ریدر بوالرد ،ص 133؛ استوارت ،همان ،ص .221
 .4اصل عبارت چنین استWe brought him. We took him. :
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کارنامۀ حکومت رضاشاه

 . 1صنعت ،کشاورزی و دامداری :در دوران حکومت رضاشاه ،برای ایجاد تحول در بخش
دانشکده کشاورزی در کرج و وارد کردن ماشین آالت کشاورزی،
کشاورزی ،اقدام هایی نظیر تأسیس
ٔ
صورت گرفت .با این همه ،توجه به نظامی گری و ایجاد ارتش متحد الشکل که از اولویت های حکومت
عالقه فردی او محسوب می شد ،باعث شد که بخش های دیگر ،از جمله کشاورزی و صنعت،
رضاشاه و ٔ
کننده نظامیان در صحنه های
از تحرک و رونق طبیعی بازماند .رشد غول آسای حجمی ارتش و نقش تعیین ٔ
بودجه کشور به
مختلف ،از جمله در عرصه های اقتصادی و سیاسی ،و اختصاص چهل درصد از کل
ٔ
توسعه اقتصادی کشور شد.
توسعه نظامی ،1مانع از توجه الزم به عمران و
ٔ
ٔ
خطه شمال) توسط شخص
تصرف صدها هزار هکتار از زمین های مرغوب (اکثر ًا در ٔ
عالوه بر اینّ ،
انگیزه آنان برای تولید بیشتر کاست .روی هم
رضاشاه و رعایت نکردن حقوق دهقانان و کشاورزان ،از
ٔ
رفته ،کشاورزی که از پایه های استقالل و خودکفایی یک کشور به شمار می رود ،در این دوران نه تنها
در اولویت قرار نداشت ،بلکه از رشد طبیعی خود نیز ،بازماند.
ِ
سیاست اسکان اجباری ایل ها و عشایر (تخته قاپو) توسط رضاشاه که با هدف مهار قدرت
با
سیاسی و نظامی آنان صورت گرفت ،دامداری ُس ّنتی ،به سرعت تخریب شد؛ بدون آنکه دامداری صنعتی
جایگزین آن شود.
توسعه روابط ایران و آلمان ،تعدادی کارخانه در کشور
زمینه فعالیت های صنعتی ،به ویژه با
ٔ
در ٔ
تأسیس شدّ .اما مشکل اساسی صنایع در آن زمان ،وابستگی شدید به ف ّناوری و نیروی انسانی ماهر خارجی
بود .ماشین آالت صنعتی به مملکت وارد می شد ،اما فکر ابداع و ساخت ماشین آالت توسط نیروی با
کننده محصوالت آلمان تبدیل شد.
استعداد ایرانی رواج نیافت .در نتیجه ایران به واردکننده و مصرف ٔ
 .2شبکۀ راه  ها و راه آهن :در ابتدای حکومت رضاشاه ،راه های زمینی کشور بازسازی و یا
زمینه مناسب برای حرکت نیروهای نظامی به قصد
تکمیل شد .اگر چه هدف اصلی از این اقدام ،ایجاد ٔ
سرکوب شورش ها و مخالفت های احتمالی بود ،ولی موجب شد که حمل و نقل کاالها ،در جاده ها،
سریع تر انجام شود .اقدام دیگری که در همان زمان (سال  )1306آغاز شد ،احداث راه آهن بود.
مورخان بر این عقیده اند که رضاشاه ،راه آهن سراسری ایران را برای جلب رضایت
بسیاری از ّ
انگلیسی ها ،و تأمین مقاصد نظامی آنان احداث کرد ،زیرا برای مثال ،ایجاد راه آهنی که بندر ترکمن را
 .1ریشارد ،بنیان گذاری ارتش ملی در ایران ،صص  69ــ73؛ آبراهامیان ،همان ،ص 152؛ کرونین ،ارتش و حکومت پهلوی،

صص 405ــ.413
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به بندر امام خمینی (کنونی) متصل می کرد ،در واقع هدفی جز ایجاد راهی سهل و آسان برای انتقال
نیروهای انگلیسی از جنوب به شمال کشور نداشت .هدف های نظامی انگلستان ایجاب می کرد که در
صورت پیشروی شوروی ها ،بتواند به سرعت ،نیروهای خود را به شمال کشور منتقل کند .درحالی که
1
منافع اقتصادی ایران ،مستلزم عبور راه آهن از بندرهای مهم ،و پیوند شهرهای بزرگ به یکدیگر بود.
بیشتر بدانید
الیحه احداث راه آهن ،با استناد به نظر کارشناسی مهندس
دکتر محمد مصدق هنگام تصویب
ٔ
«کاساکوسکی» که در استخدام وزارت فواید عامه دولت ایران بود،مخالفت خود را با این الیحه ،چنین
بیان کرد« :هرکس به این الیحه رأی بدهد ،خیانتی است که به وطن خود نـموده است» 2.وی بعدها با
تأکید بر مخالفت خود گفت« :ساختن راه آهن در این مسیر هیچ دلیل نداشت جز اینکه می خواستند از
آن
استفاده سوق الجیشی کنند و دولت انگلیس هم هر سال مقداری زیاد آهن به ایران بفروشد و از این
ٔ
3
راه پولی [را] که دولت از معادن نفت می برد ،وارد انگلیس کند».

 .3قرارداد نفت 1933م .ایران و انگلستان :یکی از قراردادهایی که در دوران رضاشاه
منعقد شد ،قرارداد نفت  1312ش1933/.م .بود که توسط تقی زاده امضا شد .این پیمان ،بعد از لغو
قرارداد «دارسی» بسته شد .انگلستان در سال 1933م ،به این سبب که ّمدت قرارداد دارسی در حال
پایان یافتن بود ،تقاضای تجدید 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 این ظاهرسازی عوام فریبانه ،زمینه را برای
قرارداد جدید که به مراتب ننگین تر از قرارداد سابق بود ،فراهم کرد و پس از بستن قرارداد 1933م،
درباره آن سخن نگوید و مطلبی منتشر نکند .به این ترتیب،
دستور داد که هیچ کس و هیچ روزنامه ای،
ٔ
4
پرونده آن ،تا بعد از شهریور  ،1320مسکوت ماند.
ٔ
سلطه
و
نفوذ
دامنه
جهانی
جنگ
دو
میان
های
سال
در
انگلستان
دولت
آباد:
سعد
پیمان
.4
ٔ
ٔ
توسعه شوروی،
منطقه مهم خاورمیانه افزایش داد .این دولت به منظور جلوگیری از نفوذ و
خود را بر
ٔ
ٔ
 . 1ن.ک :.نجاتی به نقل ازکتاب مصدق تألیف علی جان زاده از زیان مصدق می نویسد« :دیكتاتوری با پول ما و به ضرر ما راه آهن

كشید و بیست سال برای متفقین تدارک مهمات دید»( .نجاتی ،جنبش ملی شدن صنعت نفت ،ص )153
 . 2مصدق ،خاطرات و تألمات ،ص .350

 .3مصدّ ق ،همان ،ص .351
 . ٤بعدها تقی زاده اقرار کرد که در هنگام امضای نفت ،آلت دست دولت انگلستان بوده است .ن.ک :.دولت آبادی ،همان ،ص  325؛
هدایت ،همان ،صص  464و .465
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پیمان همکاری و دفاعی چهار جانبه ای را موسوم به پیمان سعد آباد بین کشورهای ایران ،عراق ،ترکیه
و افغانستان منعقد کرد .پیش از امضای پیمان سعدآباد ،اختالفات مرزی ایران با سه کشور همسایه با
حکمیت انگلستان به طور موقت حل و فصل شد و حکومت رضاشاه ناگزیر از ،بخشیدن ارتفاعات کوه
حق حاکمیت
«آرارات» به ترکیه ،بخش هایی از شرق ایران به افغانستان و چشم پوشی دولت ایران از ّ
خود بر «اروند رود» شد .به همین سبب ،برخی از مورخان معتقدند که رضاشاه به دلیل تعهدهایی که
شخصاً به دولت انگلستان داشت ،تمامیت ارضی ایران را نادیده گرفت.
 .5سلب آزادی ،خشونت و بی رحمی :در دوران حکومت رضاشاهّ ،فعالیت های سیاسی
به کلّی ممنوع بود و از فعالیت تشکل های سیاسی جلوگیری می شد .رضاشاه هیچ اعتقادی به احزاب
نداشت و به همین دلیل تمام احزاب را منحل کرد .او به صراحت می گفت« :هر مملکتی رژیمی دارد و
شدت سرکوب می شدند.
رژیم ما یک نفره است» 1.در حکومت رضاشاه ،منتقدان و مخالفان سیاسی به ّ
کسانی که برخالف نظر او سخنی می گفتند و می نوشتند ،سرنوشتی جز تبعید ،زندان ،شکنجه و مرگ
نداشتند 2.رضاشاه ح ّتی نسبت به دوستان و حامیان خود نیز با شقاوت و بی رحمی رفتار می کرد و با
کمترین سوءظنی آنان را از بین می برد .اشخاصی مانند فیروز فرمانفرما ،تیمورتاش و سردار اسعد
بختیاری که نقش زیادی در به قدرت رسیدن و استحکام حکومت استبدادی او داشتند ،سرانجام از
روانه زندان شدند و در آنجا به قتل رسیدند.
مقامشان برکنار و ٔ
 . 6جاه طلبی و ثروت اندوزی :حاصل جاه طلبی ها و مال اندوزی های رضاشاه که با ترساندن
و تهدید و زور همراه بود ،ثروتی افسانه ای بود که او را تبدیل به یکی از ثروتمند ترین مردان آن عصر
کرد .بالغ بر یک میلیون هکتار زمین ،3ده ها کاخ و ساختمان ،هتل ،شرکت ،چندین کارخانه و مبلغ های
بسیار هنگفتی پول در بانک های انگلستان و ایران ،بخشی از ثروت او بود ،که پس از شهریور ،1320
4
آن ها را به فرزندش منتقل کرد.
جنون جمع آوری ثروت و مال اندوزی ،تنها به غصب زمین های مردم و برقراری انحصارهای
بودجه مملکتی و خصوصاً درآمدهای نفت را ،بدون
فروش برنج ،پنبه و گندم ختم نمی شد؛ بلکه اعتبارها و
ٔ
اراده شخصی ،از آن ها استفاده می کرد.
هیچ حساب و کتاب ،در اختیار خود درآورده بود و به میل و ٔ
نامه مرکز تحقیقات استراتژیک ،سال  ،1375ص .30
 .١ن.ک :.راهبرد ،فصل ٔ

 .٢رضاشاه تنها در یک مورد ،در توطئه ای از پیش طراحی شده ،هشت تن از سران عشایر و ایل ها را اعدام ،و پانزده نفر از آنان را

به زندان های طوالنی مدت محکوم کرد.

 .٣آبراهامیان ،همان ،صص  170و .171

 .٤ن.ک:.مکی ،تاریخ بیست ساله ٔایران ،ج  ،6ص20؛ گذشته ،چراغ راه آینده است ،صص    99ــ.102
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بیشتر بدانید
یکی از نمایندگان مجلس انگلستان که بعد از خروج رضاشاه از کشور در شهریور  1320به
نتیجه مشاهده های خود را چنین بیان کرد« :رضاشاه دزدان و راهزنان را
ایران آمد ،پس از بازگشتٔ ،
از سر راه های ایران برداشت و به افراد ملّت خود فهماند که از این پس در سراسر ایران فقط یک راهزن
طماع و در عین حال با انرژی
بزرگ باید وجود داشته باشد .او بی رحم ،ستمگر ،خیال پرور ،حریصّ ،
بود .کسی او را دوست نداشت ّاما کسی هم نمی توانست در مقابلش عرض اندام کند .او ،حریفان و
ذره ای رحم و شفقت به زندان می انداخت و یا می کشت .رضاشاه کاری برای
مخاطبان خود را بدون ّ
ملّت خود انجام نداد و خیلی کم به ملّت خود خدمت کرد؛ و یا اگر حقیقت را بخواهم بگویم ،هیچ کاری
توده مردم ایران انجام نداد .پادشاه مقتدر ایران ،در پشت سرش کشوری باقی گذاشت و رفت که
به نفع ٔ
1
دارای سرمایه های دست نخورده و مسکن ملّت فقیری بود».

پرسش های نمونه

 . 1چرا خاک ایران مورد توجه کشورهای درگیر در جنگ جهانی دوم واقع شد؟
زمینه شبکه راه  ها و راه آهن چه اقداماتی شد؟ مورخان هدف
دوره سلطنت رضاشاه در ٔ
 . 2در ٔ
از این اقدامات را چه می دانند؟
 . 3ایران براساس پیمان سعد آباد چه مناطقی را از دست داد؟

اندىشه و جست و جو

تهیه کنید.
 . 1در ٔ
زمینه نقش نظامیان در زمان سلطنت رضاشاه مطلبی ّ
تهیه کنید.
 . 2در مورد برخورد حکومت رضاشاه با احزاب سیاسی ،گزارش مختصری ّ
 .1ن.ک :.مدنی ،همان ،ج ،1ص .134
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درس یازدهم
توسط م ّتفقین و آثار آن
اشغال ایران ّ
در این درس به موضوع جانشینی محمدرضا پهلوی ،آثار حضور متّفقین

در ایران ،تشکیل حزب های سیاسی ،و تصاحب امکانات و منابع ایران به وسیلة

اشغالگران در جنگ جهانی دوم ،پرداخته می شود .مذاکره های نفت و تالش برای

تجزیة ایران ،به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر فلسطین از دیگر مباحث این درس
است.

محمدرضا پهلوی
نخستین سال های حکومت ّ

محمدرضا شاه با حمایت انگلستان به سلطنت رسید
پس از عزل رضاشاه توسط انگلیسی هاّ ،
( 26شهریور .)1320
رضاشاه قبل از خروج از ایران توانست وکالت انتقال اموال فراوان و امالک زیادی را که در
طول سلطنت خود از مردم غصب کرده بود ،به پسرش ،واگذار کند .و خود همراه با جواهرات سلطنتی
جزیره «موریس» ،تبعید شد ودر پی آن ،کشور میدان جوش و خروش
که در حقیقت ثروت ملّی بود ،به
ٔ
درباره حوادث بیست
و بحث های سیاسی شد؛ و در فرصت و آزادی به وجود آمده ،همگان ،به بحث
ٔ
سال گذشته پرداختند .مردم و مطبوعات ،در مورد هزاران قتل ،شکنجه ،زندان و تبعید آزادی خواهان،
جدی این
و غصب اموال و تجاوز به حقوق عمومی ،سؤال های بسیاری داشتند .یکی از مسائل ّ
دوران ،محاکمه های جنجالی عوامل جنایت های دوران استبداد رضاشاه بود .خشم عمومی ،سبب
شد که معدودی از آن افراد ،نظیر سرپاس رکن الدین مختاری ،رئیس شهربانی تهران ،مصطفی راسخ،
رئیس زندان قصر و پزشک احمدی ،پزشک زندان قصر که در جنایت های رضا شاه مشارکت داشتند،
بازداشت و محاکمه شوند.
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تصاحب امکانات و منابع ایران توسط متفقین

م ّتفقین با تصاحب کل ّٔیه وسایل حمل و نقل خصوصی و دولتی ،بخش قابل توجهی از امکانات
کشور را در اختیار گرفتند.
درحالی که مردم ایران دچار قحطی شده بودند ،مایحتاج عمومی از جمله گندم و برنج تولیدی
داخلی به شوروی ارسال و یا توسط نیروهای اشغال گر مصرف می شد و کارخانه ها در اختیار م ّتفقین
قرار گرفت.
از طرف دیگر ،مجلس سیزدهم ،در آبان  1321اختیار تنظیم امور مالی و اقتصادی کشور
ِ
«آرتورمیلسپو» ،مستشار آمریکایی ،سپرد .میلسپو عالوه بر امور مالی ،قدرت وضع مقررات و
را به
قوانین و تغییر قیمت ارز (در جهت منافع م ّتفقین) را نیز یافته بود و بر امور مالی ارتش و شهربانی هم
نظارت می کرد.
تشکیل حزب های سیاسی و دخالت بیگانگان

سیدضیاءالدین طباطبایی ،عامل سیاسی کودتای سوم اسفند  1299را ،که در
انگلستانّ ،
فلسطین به کار واسطگی خرید زمین از مسلمانان برای یهودی ها و کمک به اشغال آن اشتغال
«اراده ملّی» را تشکیل داد .شوروی نیز به کمک جمعی
داشت 1،به ایران بازگرداند و او ،حزب
ٔ
از کمونیست های سابق ،حزب «توده» را تشکیل داد .سپس ،با نفوذ در ارتش« ،سازمان نظامی»
فرقه «دمکرات» را سازمان داد .از
آن حزب را تأسیس کرد .همچنین ،در آذربایجان و کردستانٔ ،
طرف دیگر ،قوام السلطنه ،حزب «دمکرات» را ایجاد کرد ،که گاهی متمایل به امریکا و زمانی متمایل
به شوروی بود.
2
برخی از احزاب و دسته جات سیاسی نیز برای پیشبرد اهداف و مقاصد شاه و دربار تأسیس شدند.
جریان های مذهبی نیز چندین تشکّل سیاسی و فرهنگی به وجود آوردند ،جمعیت فدائیان اسالم به
رهبری شهید ّنواب صفوی از آن جمله است.

 .1ن.ک :طیرانی ،اسناد احزاب سیاسی ایران (1320ــ  ،)1330ج ،2ص  30به بعد؛ فوران ،مقاومت شکننده ،ص 400؛ فردوست،

همان ،ج ،1صص  48و 49؛ گذشته چراغ راه آینده است ،ص .186

 .2در این باره می توان از حزب «آریا» و «حزب سوسیالیسم ملّی کارگران» که به اختصار «سومکا» نامیده می شد ،نام برد.
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فکر کنید و پاسخ دهید :

اولیه سلطنت محمدرضاشاه
علت افزایش فعالیت احزاب سیاسی در سال های ٔ
چه بود؟

مذاکره های نفت و سیاست موازنۀ منفی

در سال  1323ش چندین شرکت نفتی انگلیس و آمریکا خواستار امتیاز نفت مناطق جنوب شرقی
جدی مخالفت
ایران (بلوچستان) شدند .اعضای حزب توده در مجلس با اعطای امتیاز نفت به طور ّ
کردند .هم زمان دولت شوروی نیز درخواست امتیاز نفت شمال ایران را کردّ ،اما این بار حزب توده
از اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی حمایت کرد .دولت شوروی برای تحمیل امتیاز نفت شمال با
استفاده از اهرم هایی چون حزب توده و عوامل داخلی اش و همچنین قوای مسلّح شوروی که به رغم
1
پایان یافتن جنگ همچنان در خاک ایران حضور داشتند ،دولت و مجلس را تحت فشار گذاشت.
دوره چهاردهم مجلس طرحی را تصویب کردند
در مقابل این درخواست ها و فشارها ،نمایندگان ٔ
که طبق آن مذاکره با کشورهای خارجی برای واگذاری امتیاز نفت ،بدون تأیید مجلس ممنوع شده بود.2
3
منزله
این طرح به همت دکتر ّ
مصدق به مجلس ارائه شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید .این اقدام به ٔ
اتخاذ سیاست موازنۀ منفی بود ،یعنی ممنوعیت واگذاری امتیاز نفت به قدرت های شرق و غرب که
در برابر سیاست موازنۀ مثبت که اعطای امتیاز نفت به دو قدرت شرق و غرب بود ،اتخاذ گردید.
شکست تجزیه طلبان و تخلیۀ ایران از نیروهای شوروی

تخلیه سریع
با وجود تعهدات دول م ّتفق در طول جنگ مبنی بر احترام به ّ
حق حاکمیت ایران و ٔ
خاتمه جنگ (حداکثر ظرف شش ماه) ،دولت های آمریکا و انگلستان اقدام به خروج
کشور پس از
ٔ
تخلیه ایران از سوی قوای شوروی مشاهده
نیروهای نظامی خود از ایران کردندّ ،اما هنوز نشانه ای از ٔ
منطقه حائل
حاشیه امنیتی و
نمی شد .این دولت اهداف جاه  طلبانه ای را دنبال می کرد ،از جمله ایجاد
ٔ
ٔ
از طریق
تجزیه برخی از مناطق ایران (آذربایجان ایران و الحاق آن به آذربایجان شوروی) و دستیابی به
ٔ
 .١هوشنگ مهدوی ،همان ،صص 418ــ .439

 .2کی استوان ،سیاست موازنه ٔمنفی در مجلس چهاردهم ،ج  ،١صص  188و .189
روزنامه رسمی کشور.
 .3لسانی ،همان ،ص 436؛ مذاکرات مجلس شورای ملّی ،جلسه ٔ  ،٧٩مورخ  ٧آذرماه ،١٣٢٣
ٔ
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امتیاز نفت شمال و … ،زیرا از اوایل قرن بیستم امتیاز نفت جنوب در دست انگلیسی ها بود 1.بنابراین
مقدمات جداسازی آن را از ایران فراهم
فرقه دمکراتّ ،
در آذربایجان که تحت اشغال شوروی ها بودٔ ،
کرد .این گروه از شوروی تجهیزات جنگی دریافت می کرد و با پشتیبانی نیروهای نظامی شوروی اقدام
به تضعیف حاکمیت دولت مرکزی ایران و اشغال بخش هایی از آذربایجان کرد.
به ّمدت کوتاهی پس از بحران آذربایجان ،حزب دمکرات کردستان نیز در بهمن ماه  1324رسماً
فرقه دمکرات به دلیل وابستگی اش به شوروی
در مهاباد جمهوری خودمختار کردستان را اعالم کردٔ .
پشتوانه مردمی بود.
و تفکّرات مارکسیستی فاقد
ٔ
تجزیه این
غائله آذربایجان و کردستان که به بحران بزرگی تبدیل شد و ممکن بود باعث
ٔ
سرانجام ٔ
دو بخش از خاک ایران شود ،با رشادت و مقاومت مردم وطن خواه و مسلمان آذربایجان و کردستان و
با همان سرعتی که آغاز شده بود ،به پایان رسید .البته فشارهای بین المللی 2و تالش های قوام السلطنه
3
وعده امتیاز نفت شمال را به شوروی داده بود در این ماجرا تأثیر داشت.
که ٔ
دولت های بی ثبات

پس از خروج م ّتفقین از ایران ،دولت های بی ثباتی یکی پس از دیگری روی کار آمدند .با سقوط
4
دولت قوام السلطنه ،در طول سه سال ــ از آذرماه  1326تا اردیبهشت  1330ــ شش دولت بر سر کار آمد.
دخالت های آشکار و پنهان بیگانگان و عوامل آنها در امور داخلی ایران ،ناهماهنگی میان مجلس
و دولت و بحران های سیاسی و اقتصادی ناشی از آن ،نقش اساسی در تزلزل کابینه ها در آن دوره داشت.
به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس

محمدساعد مراغه ای (در مهرماه  ،)1327هم زمان با اعالم موجودیت
روی کار آمدن مجدد ّ
شده فلسطین بود .در این ارتباط ،به دعوت آیت اللّه کاشانی و
دولت صهیونیستی در سرزمین غصب ٔ
 .١ن.ک :هوشنگ مهدوی ،همان ،صص 218ــ .228

حساس خلیج فارس و ایران که منجر به اعمال
 .2سیاست انگلستان و آمریکا برای جلوگیری از گسترش نفوذ روس ها در
ٔ
منطقه ّ

غائله آذربایجان
فشار از طریق سازمان ملل گردید و همچنین توافق کنفرانس تهران ( )1322از جمله عوامل بین المللی بود که در پایان دادن به ٔ

و شوروی مؤثر بود.

 .3اسکندری ،خاطرات سیاسی ،صص 167ــ169؛ طبری ،کژراهه ،خاطراتی از حزب توده ،ص 62ــ   78؛ بهروز ،شورشیان

آرمان خواه ،ناکامی چپ در ایران ،ص .39

 .4این کابینه ها عبارت بود از .1 :ابراهیم حکیمی  .2عبدالحسین هژیر  .3محمد ساعد مراغه ای  .4علی منصور
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سیدمجتبی ّنواب صفوی ،رهبر «فداییان اسالم» ،اجتماع هایی گسترده در حمایت از مردم فلسطین بر پا
ّ
1
شد و بیش از پنج هزار نفر فدایی ،برای اعزام به آن سرزمین ،ثبت نام کردند.
محمد ساعد
ولی در اوج کشمکش های منطقه ای و التهاب های داخلی ناشی از اشغال فلسطینّ ،
مراغه ای ،پس از دریافت چهارصد هزار دالر رشوه از اسرائیل ،ضمن تعویض وزیر خارجه ،با موافقت
2
شاه ،در دی ماه  ،1328دولت اسراییل را به رسمیت شناخت.
بیشتر بدانید
پیدایش دولتی بر پایۀ صهیونیسم
3
فکر ایجاد یک کشور یهودی در فلسطین برای ّاولین بار توسط هرتزل با انتشار کتاب دولت
یهود در سال 1896م به وجود آمد .تا قبل از جنگ جهانی ّاول فلسطین جزو قلمرو حکومت عثمانی
تصرف
بود .در جریان جنگ جهانی ّاول که این دولت به ّ
شدت ضعیف شده بود ،انگلستان ،فلسطین را به ّ
4
خارجه وقت انگلستان طی اعالمیه ای
خود درآورد .در سال 1917م1336 /ق آرتور جیمز بالفور وزیر
ٔ
منزله سنگ بنای رژیم
پشتیبانی انگلستان را از تأسیس کانون ملّی یهودیان اعالم کرد .این بیانیه به ٔ
اعالمیه بالفور در فلسطین با مخالفت عمومی مواجه شد ّاما چون در آن
اشغالگر فلسطین بود .صدور
ٔ
سلطه نیروهای انگلستان بود ،مردم فلسطین نـمی توانستند دست به اقدامی عملّی بزنند.
زمان فلسطین زیر ٔ
جامعه ملل ،قیمومیت فلسطین را به انگلستان سپرد .بدین ترتیب راه برای
در سال  1920م
ٔ
گسترده یهودیان هموار شد که موجب نگرانی مسلمانان و ساکنان این سرزمین شد .به ویژه
مهاجرت
ٔ
آنکه برخی از گروه های شبه نظامی یهودی ،اقدام به آزار و اذیت و ترور مسلمانان به منظور بیرون راندن
آنها ازخانه و کاشانه شان می کردند.
در طول جنگ جهانی دوم ،صهیونیست ها با تبلیغات گسترده اقدام به مهاجرت و کوچ دادن
یهودیان به سرزمین فلسطین کردند و پس از جنگ در سال 1948م سازمان ملل متحد با اعمال نفوذ و
حمایت قدرت های بزرگ غربی و روسیه رأی به تقسیم سرزمین فلسطین و تشکیل دولت صهیونیستی
اسرائیل داد.

تغییر قانون اساسی برای افزایش اختیارات شاه

طرح الغای قرارداد نفت جنوب در مجلس ،منافع دولت انگلستان را یک باره برهم زد .سوءقصد

 .1مدنی ،ایران اسالمی در برابر صهیونیسم ،ص .24
 . ٢والیتی ،ایران و تحوالت فلسطین ،صص   5ــ .8

3. Herzel
4. Arthur. James Balfor
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همه پنهان کاری هایی که در پشت پرده انجام شد ،برای این هدف
به شاه در
حادثه  15بهمن  1327با ٔ
ٔ
مبارزه ضد استعماری ملّت ایران متو ّقف گردد .پس از این واقعه ،حزب توده،
طراحی شده بود که
ٔ
به عنوان عامل نفوذ سیاست خارجی شوروی منحل و آیت اللّه کاشانی ابتدا به زندان فلک االفالک
اعالمیه شدیداللحنی درخواست لغو امتیاز
خرم آباد و سپس به لبنان تبعید شد .آیت اللّه کاشانی طی
ٔ
نفت داده شده به انگلیس در زمان رضاشاه را مطرح کرده بود .محمدرضا شاه توانست در پنجم اسفند
 1327و در شرایط روانی به وجود آمده ناشی از ترورش ــ از جمله ،برقراری «حکومت نظامی» ــ کار
تغییر قانون اساسی را به انجام رساند .شاه که در قانون اساسی مشروطه غیرمسئول و فاقد اختیارات
کل قوا ،اعالن جنگ و صلح و
بود ،در قانون اساسی جدید قدرت انحالل دو مجلس ،1فرماندهی ّ
نصب وزراء را به دست آورد.

جریان های دینی و فرهنگی

مطبوعات دینی و جنبش اسالمی دانشجویان (انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران) دو
عرصه وجود گذاشتند و نقش مؤثری در بیداری
دهه 1320ش .پا به
ٔ
جریان روشنفکر بودند که در ٔ
مهم این جریان ها مقابله با اندیشه و جریان های غیراسالمی به ویژه
اسالمی ایفا کردند .یکی از اهداف ّ
ارائه چهره ای تازه و پویا از اسالم بود که
کمونیسم بود.
دغدغه اصلی روشنفکری دینی در آن سال هأ ،
ٔ
با مقتضیات زمان و علوم جدید سازگار باشد و مشکالت و نیازهای فکری نسل جوان و تحصیلکرده
را پاسخ دهد.

 .1مدنی ،همان ،ج  ،١ص .178
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پرسش های نمونه

 .1در اوایل سلطنت محمدرضاشاه چه احزابی در ایران تشکیل شد؟
 .2دولت شوروی برای به دست آوردن امتیاز نفت ،از چه راه هایی ایران را تحت
فشار گذاشت؟
تخلیه خاک ایران از نیروهای خود ،خودداری می کرد؟
 .3چرا دولت شوروی از ٔ
محمدرضا شاه با تغییر قانون اساسی در پنجم اسفند  ،1327چه اختیاراتی
ّ .4
به دست آورد؟

اندیشه و جست و جو

 .1در
زمینه حمایت دولت شوروی از فرقه های تجزیه طلب دموکرات در
ٔ
تهیه کنید.
کردستان و آذربایجان مطلبی ّ
 .2در مورد ّاولین مقاومت  های مجلس شورای ملّی در مقابل واگذاری امتیازات
تهیه کنید.
نفتی به کشورهای خارجی مطلبی ّ
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درس دوازدهم
نهضت م ّلی شدن صنعت نفت
در درس گذشته با مذاکرات نفت شمال و فرجام آن آشنا شدید .در این درس

مصدق و تالش های مردم ایران برای
با چگونگی وحدت میان آیت اهلل کاشانی و دکتر
ّ

م ّلی    شدن صنعت نفت و پیامدهای آن آشنا می شوید.

زمینه های شکل گیری نهضت م ّلی شدن نفت ایران

دولت انگلستان که از محصول نفت ایران و سایر کشورهای خاورمیانه درآمد بسزایی کسب
1
می کرد،
نماینده خود «نویل گس» را در چند مرحله برای انجام مذاکرات نفت به ایران فرستاد .او
ٔ
سرانجام در سال  1328پس از مذاکرات مفصل با گلشائیان وزیر دارایی ،قرارداد الحاقی به قرارداد
 2 1933ایران و انگلستان را که به قرارداد «گس ــ گلشائیان» معروف شد ،3امضا کرد.
4
دوره پانزدهم مجلس
ّ
محمدساعد   که قول داده بود قرارداد الحاقی را به تصویب برساند ،در پایان ٔ
الیحه مذکور رأی ندادند.
تصور او ،نمایندگان مجلس به
ٔ
شورای ملّی آن را به مجلس برد ولی بر خالف ّ
این موضوع و همچنین آگاهی مردم از ماهیت استعماری قراردادهای قبلی زمینه را برای مخالفت های
بعدی و تالش برای ملّی کردن صنعت نفت ایران فراهم کرد.
دوره
دولت ساعد به دلیل عدم تصویب قرارداد الحاقی استعفا کرد .دو ماه بعد از تشکیل ٔ
الیحه قرارداد الحاقی را به
شانزدهم مجلس ،علی منصور 5به نخست وزیری منصوب شد .او مجدد ًا
ٔ
مجلس ارائه کرد.
 .1تانزر ،بحران انرژی ،ص .54

 .2این قرارداد استعماری در سال    1312ش1933 /م بعد از لغو قرارداد «دارسی» در زمان رضاشاه منعقد شد.

 .3برای آگاهی از متن قرارداد ،ن.ک :گلشائیان ،گذشته ها و اندیشه های زندگی یا خاطرات من ،ج  ،2صص  832ــ .836

(دوره دوم) از مهرماه  1327آغاز و در فروردین ماه  1329پایان یافت.
محمد ساعد مراغه ای
 .٤نخست وزیری ّ
ٔ
 .5نخست وزیری علی منصور از فروردین  1329آغاز و در تیرماه همان سال به پایان رسید.
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مصدق که در سال  1328ش تأسیس شد ،در مجلس در اقلیت
محمد ّ
ٔ
جبهه ملّی به رهبری دکتر ّ
قرار داشت اما از محبوبیت برخوردار بود .این جبهه یک فراکسیون هشت نفره تشکیل داده بود که
1
هدف آن مخالفت با قرارداد الحاقی ِ«گس ــ گلشائیان» بود.
در همین زمان آیت اللّه کاشانی بعد از حدود یک سال تبعید در میان استقبال با شکوه مردم به
ایران بازگشت و روح تازه ای به مبارزات ضد    استعماری دمید 2.آیت اللّه کاشانی که از نفوذ و محبوبیت
مصدق پرداخت .در نتیجه موجب پیوستن مردم
زیادی در میان مردم برخوردار بود ،به حمایت از دکتر ّ
ضد استعماری شد.
و نیروهای مذهبی به مبارزات ّ
برگی از تاریخ

آیت ال ّله کاشانی (1261ــ 1340ش)
آیت اللّه کاشانی در  1261ش در تهران
به دنیا آمد .در شانزده سالگی راهی نجف شد.
در آنجا به تحصیل علوم دینی پرداخت .پس از
جنگ جهانی ّاول و اشغال عراق توسط انگلیس
همگام با علمای مبارز به جهاد با انگلیس پرداخت.
انگلیسی ها او را دستگیر و به ایران تبعید کردند .در
زمان حضور او در ایران ،نهضت ملّی شدن نفت
شروع شد .او با رهبری نیروهای مذهبی به حمایت
مصدق پرداخت و نقش بسیار
از نهضت ملّی و دکتر ّ
مؤثری در پیشرفت این نهضت داشت.

الیحه قرارداد الحاقی خودداری کرد.
سرانجام بار دیگر مجلس با پشتیبانی مردم از تصویب
ٔ
در  نتیجه دولت منصور به طور غیر منتظره ای استعفا کرد و رزم آرا رئیس ستاد ارتش با تشکیل کابینه ای
3
جدید به نخست وزیری رسید.
 .١ن.ک :نجاتی ،جنبش مل ّی شدن نفت ایران ،صص     84ــ86؛ عراقی ،ناگفته ها ،ص 40؛ آبراهامیان ،همان ،صص 312 ،31١

و 320ــ.324

 .٢سمیعی ،سی و هفت سال ،ص .16

 .٣نخست وزیری حاج علی رزم آرا از تیرماه  1329آغاز و در اسفندماه همان سال با قتل وی به پایان رسید.

115

@yazdahomia1396
دولت رزم آرا مانعی بر سر راه م ّلی شدن نفت ایران

با روی کار آمدن دولت رزم آرا که مورد حمایت انگلستان و آمریکا بـود ،اتّحاد نیروهای مذهبی و
1
جبهه ملّی اعالمیه ای علیه نخست وزیری رزم آرا صادر کردند و
ملّی افزایش یافت .آیت اللّه کاشانی و ٔ
الیحه الحاقی در دستور کار مجلس
تشکیل دولت او را شبه کودتا نامیدند 2.رزم آرا می دانست که اگر
ٔ
فزاینده مردم نسبت
حساسیت افکار عمومی و آگاهی
قرار بگیرد و بار دیگر رد شود ،این موضوع باعث ّ
ٔ
3
به سیاست های استعماری دولت انگلستان در قبال مسائل نفتی ایران می شود.
نمایندگان اقلّیت مجلس طرح «ملّی شدن صنعت نفت» را به مجلس ارائه کردند ّاما به دلیل کمبود
امضا ،این طرح درمجلس طرح نشد 4.رزم آرا برای جلوگیری از ملّی شدن صنعت نفت ایران به طور
محرمانه وارد مذاکره با انگلستان شد و پیشنهاد جدیدی به جای قرارداد الحاقی که متضمن منافع
اداره
انگلستان بود 5،ارائـه کرد .عالوه بر این او با تحقیر
ٔ
روحیه ملّی اعالم کرد که ایرانیان حتی قادر به ٔ
یک
کارخانه سیمان نیستند و ملّی کردن صنعت نفت ایران را بزرگ ترین خیانت برشمرد 6.در پی گسترش
ٔ
اعتراض های مردمی علیه رزم آرا در تهران گردهمایی های متعددی برگزار شد .مردم در این تظاهرات
خواستار ملّی شدن صنعت نفت بودند ّاما قدرت سیاسی و نظامی رزم آرا و تعداد کم نمایندگان مدافع
نهضت ملّی شدن نفت در مجلس ،سبب بی نتیجه ماندن این فعالیت ها شد 7.سرانجام خلیل طهماسبی
8
از اعضای
مهره قدرتمندی را در ایران
ٔ
برجسته فداییان اسالم رزم آرا را به قتل رساند .انگلستان که ٔ
از دست داده بود ،کشته شدن رزم آرا را یک فاجعه توصیف کرد .بهای سهام شرکت نفت انگلستان به
سرعت تنزل کرد .فردای آن روز یعنی در  17اسفندماه  1329کمیسیون نفت مجلس پیشنهاد ملّی  کردن
9
نفت را تصویب کرد.
 .١عمید زنجانی ،انقالب اسالمی و ریشه های آن ،ص .420
 .٢گذشته چراغ راه آینده است ،ص .535
 .٣ن.ک :اقبال ،نقش انگلیس درکودتای  28مرداد  ،1332ص .48
ارائه یک طرح به مجلس  15نفر بود.
 .  ٤تعداد  11نفر از نمایندگان این طرح را امضا کردند در حالی که ّ
حد نصاب برای ٔ
موافقتنامه شرکت نفت آمریکایی آرامکو با عربستان سعودی .ن.ک :گذشته چراغ راه آینده است ،ص .544
 .٥مشابه
ٔ
 .٦همان ،ص .542
 .٧لسانی ،همان ،ج  ،2ص .228
 .٨در مالقات میان اعضای فدايیان اسالم ،آیت اللّه کاشانی و رهبران جبهه ملّی ،همگی به توافق رسیده بودند که با از میان برداشتن
رزم آرا صنعت نفت ملّی خواهد شد .در این باره ن.ک :عراقی ،همان ،ص 80؛ خسروشاهی ،فدايیان اسالم تاریخ ،عملکرد ،اندیشه،
صص  113و 114؛ واحدی ،خاطرات ،مجله خواندنی ها ،ش  ،11سال  ،16مورخ .1334/8/19
 .9نجاتی ،همان ،صص  126و .127
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تصویب م ّلی شدن صنعت نفت

طرح ملّی شدن صنعت نفت ایران در  24اسفند ماه  1329در مجلس به تصویب رسید و شادی
و جشن سراسر کشور را فرا گرفت و  5روز بعد در  29اسفند ماه مجلس سنا همان مصوبه را تأیید و
شاه نیز آن را امضا کرد 1.دولت انگلستان برای جلوگیری از به خطر افتادن منافعش در ایران شاه را
تحت فشار قرار داد .آن دولت قصد داشت با انتصاب حسین عالء به نخست وزیری مانع از اجرای
2
قانون ملّی شدن نفت گردد.
حسین عالء فردی بود که در ماجرای قرارداد ١٩٣٣م١٣١٢ /ش در زمان رضاشاه شرکت داشت
و در کنار تقی زاده از عاقدین آن قرارداد ننگین بود.
عالء 3برای آرام کردن بحران و مناقشات نفتی در خوزستان و متعاقباً در سایر مناطق نفت خیز
جنوب حکومت نظامی برقرارکرد .حسین عالء برای الغای قانون ملّی شدن نفت تالش زیادی کرد ّاما
اراده مردم ناکام ماند و سرانجام به علّت ناتوانی در حل بحران نفت استعفا داد.
در برابر ٔ
نخست وزیری مصدّ ق

مصدق ،در اردیبهشت ماه  1330مأمور تشکیل کابینه شد و مجلس های شورای
محمد ّ
دکتر ّ
ملّی و سنا ،طرح اجرای قانون ملّی شدن صنعت نفت را به تصویب رساندند.
مصدق با شرط تصویب این طرح ،نخست وزیری را پذیرفت .طبق این طرح ،دولت می بایست
ّ
اساسنامه شرکت ملّی نفت را تنظیم
به خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس از نفت کشور می پرداخت؛
ٔ
می کرد و نفت ایران را به مشتریان به نرخ عادالنه به فروش می رساند.

 . ١گذشته چراغ راه آینده است ،ص .545

 .٢سفیر انگلستان در تهران در اوّلین واکنش به تصویب ملّی شدن صنعت نفت اعالم کرد« :ایران نمی تواند این ظلم را در حقّ ما مرتکب

شود» .ن.ک :ماسلی ،نفت ،سیاست و کودتا در خاورمیانه از امتیاز دارسی تا کودتای 28مرداد ،ج ،1ص .313

 .٣نخست وزیری حسین عالء از اسفندماه  1329آغاز و در اردیبهشت ماه  1330به مدت  2ماه ادامه یافت.
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برگی از تاریخ

مصدق (1261ــ 1345ش)
دکتر ّ
مصدق در  1261در تهران به
محمد ّ
دکتر ّ
مدرسه علوم سیاسی به تحصیل
دنیا آمد .وی در
ٔ
پرداخت و بعدها برای تکمیل تحصیالت خود
راهی سوئیس شد.
بعد از بازگشت به ایران عهده دار مناصب
مهمی نظیر وزارت دادگستری و استانداری فارس
دوره پنجم و چهاردهم از طرف مردم
شد .در
ٔ
تهران به نمایندگی مجلس انتخاب گردید .وی از
سال  1329ش رهبری نهضت مردمی برای ملّی
مصدق در جریان این نهضت به نخست وزیری انتخاب شد ّاما در
کردن نفت را به عهده گرفت .دکتر ّ
  28مرداد  1332در اثر کودتایی که از سوی آمریکا و انگلیس و طرفداران شاه بر پا شد ،از نخست وزیری
عزل و در احمدآباد تحت نظر قرار گرفت تا این که در سال  1345درگذشت .وی یکی از پیشگامان
نهضت ضد استعماری عصر ما بود که نه تنها در ایران بلکه در بین کشورهای جهان سوم هم از او
به عنوان کسی که شجاعانه و با سرسختی تحسین برانگیزی مقابل استعمار انگلیس ایستاد ،نام می برند.

در این دوره دولت با تقویت وحدت ملّی ،تالش برای ملّی شدن صنعت نفت را پی گرفت و هیئت
خلع ید از شرکت نفت ،اقدام های خود در مورد انتقال شرکت را آغاز کرد.
دولت انگلستان ضمن شکایت به دیوان دادگستری بین المللی الهه ،1تهدید کرد که «چهار هزار
نقطه مقابل ،آیت اللّه کاشانی اظهار
چترباز و رزمناوهای خود را به مرز آبی ایران خواهد فرستاد»ّ .اما در ٔ
داشت که «اعالم جهاد خواهد نمود».
با اقدام های دولت ایران در خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس ،کارشناسان خارجی شرکت
ادامه کار ،به جایی نرسید.
به طور دسته جمعی استعفا کردند و تالش دکتر ّ
مصدق برای راضی کردن آنان به ٔ
به دنبال آن ،دولت کوشید از کشورهای دیگر نظیر آمریکا و هلند کارشناس استخدام کند اما به دلیل
حد رفع نیاز داخلی ،کاهش
ِاعمال نفوذ انگلیس ،موفق به این کار نشد .به همین سبب ،تولید نفت ،تا ّ
یافت .جز این ،کشتی های نفتکش نیز ،از بارگیری نفت ایران خودداری کردند .به این ترتیب در مرداد
 ،1330آخرین واحد پاالیشگاه آبادان تعطیل شد.
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مصدق ،برای
با شکایت دولت انگلستان از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ،دکتر ّ
پاسخ گویی در مورد ملّی کردن صنعت نفت و اخراج انگلیسی ها به نیویورک رفت .او اسنادی از دخالت
دولت انگلستان در امور داخلی ایران را به سازمان ملل متحد عرضه کرد .در همین زمان دولت آمریکا
درباره کشمکش ایران و انگلیس ارائه داد .شورای امنیت نیز ،به مسکوت ماندن شکایت
طرح جدیدی
ٔ
1
انگلیس رأی داد .در نتیجه رأی شورا به نفع ایران تمام شد.
به علّت قطع صادرات نفت و تحریم های اقتصادی و فشارهای دولت انگلستان ،درآمدِ دولت
به سرعت کاهش یافت و کشور دچار مشکالت شدید اقتصادی شد .در نتیجه دولت ناچار به فروش
2
اوراق قرضه شد.

پرسش های نمونه

 .1رزم آرا در مقابل ملّی شدن صنعت نفت چه رفتاری در پیش گرفت؟
دوره ّاول نخست وزیری خود چه اقداماتی انجام داد و عکس العمل
ّ .2
مصدق در ٔ
دولت انگلستان در مقابل اقدامات او چه بود؟
 .3انگلستان از نخست وزیر شدن حسین عالء چه هدفی را دنبال می کرد و او در
این راستا چه کارهایی کرد؟

اندیشه و جست و جو

 .1گزارشی از مذاکرات نمایندگان مخالف و موافق ملّی شدن صنعت نفت در
مجلس شورای ملّی تهیه کنید.
 .2در مورد زندگی و اقدامات شهید ّنواب صفوی مطلبی تهیه کنید.
 .١ن.ک :گازیوروسکی ،سیاست خارجی آمریکا و شاه ،ص 168؛ فاتح ،پنجاه سال نفت ایران ،صص   568ــ.571
 .٢مکی ،وقایع سی تیر  ،1331صص  57و .79
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درس سیزدهم
زمینه های کودتای  28مرداد
مصدق ،قیام سی تیر و پیامدهای آن،
در این درس ،با ع ّلت های استعفای دکتر
ّ

مصدق،
مجدد دولت
ّ
نقش آیت اهلل کاشانی در سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن ّ
مصدق آشنا می شوید.
زمینه های کودتا علیه دولت
ّ

قیام  ٣٠تیر

مصدق برای مواجهه با مخالفان داخلی که در رأس آن دربار قرار داشت،
در تیرماه  1331دکتر ّ
مصدق استعفا
از شاه خواست تا پست وزارت جنگ را در اختیار وی قرار دهد و چون شاه نپذیرفتّ ،
1
کرد.
مصدق ،شاه ،قوام السلطنه را مأمور تشکیل کابینه کرد.
بالفاصله پس از استعفای دکتر ّ
اعالمیه شدیداللحنی به طرفداران نهضت ملّی شدن نفت حمله کرد و تهدید به
قوام السلطنه ،طی
ٔ
اجرای «اعدام های دسته جمعی» کرد .در پی آن آیت اللّه کاشانی از مردم خواست تا برای مقابله با
قوام به میدان بیایند و اعالم کرد« :به خدای الیزال ،اگر قوام نرود ،اعالم جهاد می کنم و خودم کفن
پوشیده ،با ملت ،در پیکار شرکت می کنم» .تالش های دربار و نمایندگان قوام السلطنه در متقاعد   کردن
مصدق
آیت اللّه کاشانی به نتیجه نرسید .آیت اللّه کاشانی اعالم کرد« :اگر در بازگشت دولت دکتر ّ
اقدام نشود آتش انقالب را متوجه دربار خواهم کرد» 2.در ّاولین ساعات روز  30تیرماه  1331مردم
محاصره نیروهای نظامی و انتظامی و تانک ها و زره پوش ها قرار داشتند بی محابا
تهران درحالی که در
ٔ
به حرکت درآمدند و حماسه ای ملّی و غرورآفرین خلق کردند .رشادت مردم تهران و سایر شهرهای
کشور که منجر به شهادت تعدادی از آنها شد ،موجب گردید تا شاه با برکناری قوام بار دیگر دکتر
 .1کاتوزیان ،مصدّ ق و نبرد قدرت ،ص 223؛ مدنی ،همان ،ج  ،1ص 237؛ نجاتی ،همان ،صص  222ــ  .227بعدها دکتر مصدّ ق

گفت« :اکنون اعتراف می کنم که راجع به استعفا خطای بزرگی مرتکب شدم» .ن.ک :مصدّ ق ،خاطرات و تألمات ،ص .259
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مصدق را به نخست وزیری منصوب کند.
ّ
مصدق
دور دوم نخست وزیری دکتر
ّ

مصدق ،آیت اللّه کاشانی به ریاست مجلس انتخاب شد و دکتر
مجدد دکتر ّ
با روی کار آمدن ّ
مصدق عالوه بر ریاست دولت ،وزارت جنگ را نیز شخصاً بر عهده گرفت و از موقعیت مستحکمی
ّ
برخوردار شد.
با وجود این در آن دوران حوادث عبرت انگیزی روی داد که زمینه های بروز اختالف میان
توطئه خارجی
مصدق را فراهم کرد 1.این اختالفات با دسیسه چینی کانون های
آیت اللّه کاشانی و دکتر ّ
ٔ
و عوامل داخلی اش تشدید شد .انگلستان که از ملّی شدن نفت ایران ضربه خورده بود ،به توطئه هایی
مصدق دست زد .تا زمانی که اتحاد و همبستگی در میان رهبران نهضت وجود داشت،
علیه دولت ّ
نهضت از حمایت گسترده و پشتیبانی مردم و افکار عمومی برخوردار بود ،توطئه های سهمگین خارجی
و دسیسه های شاه و دربار که در رأس آن مخالفان داخلی قرار داشتند ،مؤثر واقع نشد .با بروز اختالف
ضربه سهمگین بر پیکر ملّی شدن صنعت
و شکاف در میان رهبران نهضت ،کوچک ترین توطئه ّ
مبدل به ٔ
مهمی در رویارویی با استعمار خارجی به شمار
نفت می شد و پایه های حمایت و پشتیبانی مردم که عامل ّ
می رفت ،سست می کرد.
در چنین شرایطی رهبران نهضت که برای قطع دست استعمار از منافع ملّی ایران تالش می کردند
خانه خویش را خود بسازد ،در رویارویی با توطئه های خارجی و دسیسه چینی
و می خواستند که ایرانی ٔ
مخالفان داخلی نتوانستند اهداف نهضت را به ثمر برسانند.
کابینه دولت ،رقابت ها و قدرت طلبی ها ،روند
ضعف ساختاری و بی کفایتی برخی از اعضای
ٔ
صحنه
واقعه  30تیر در
ٔ
جدایی و بروز شکاف و تش ّتت سیاسی مانع از آن شد که بار دیگر مردم همچون ٔ
مبارزه حاضر شوند.
 .1از جمله اختالفات؛ موضوع سیاست مماشات ،مسامحه و عدم تعقیب و مجازات مسبّبان کشتار مردم در سی ام تیرماه از سوی
مسئله تمدید اختیارات به ویژه درخواست اختیارات فوق العاده
دولت و روی کار آمدن برخی از افراد که از حسن سابقه برخوردار نبودند و بعدها
ٔ
مراجعه مستقیم به آرای عمومی بود.
و
رفراندوم
مصدق و اقدام وی مبنی بر انحالل مجلس هفدهم از طریق
از سوی دکتر ّ
ٔ
مصدق ،نفت و ناسیونالیسم ایرانی ،ص 156؛ مدنی ،همان ،ج  ،1صص 250ــ253؛ گذشته چراغ
در این باره ن.ک :بیلّ ،
صحنه سیاسی ایران صص  162و  163و 180ــ182؛ کاتم ،همان ،صص 186
راه آینده است ،ص 618؛ اخوی ،نقش روحانیت در
ٔ
و .187
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عوامل زمینه ساز کودتای  28مرداد
الف ــ عوامل خارجی  :

 .١آمریکا :دولت آمریکا 1به دلیل رقابت نفتی با انگلستان در خاورمیانه ،ابتدا به طور نسبی و
مشروط به حمایت از نهضت ملّی شدن نفت ایران پرداخت؛ زیرا این کشور در صدد بود در منابع نفت
ایران سهیم گردد ،2و قانون ملّی شدن نفت را گامی در راستای پایان بخشیدن به تسلط انحصاری انگلستان
بر نفت ایران تلقی می کرد .از سوی دیگر چون در آن دوران ،آمریکا در جنگ سرد با شوروی 3به سر
مصدق،
می برد ،قصد داشت با پشتیبانی از نهضت ملّی شدن نفت و برقراری روابط دوستانه با دولت ّ
سلطه خود درآورد .4پس از مدتی آمریکا تصمیم گرفت میان ایران و انگلستان در
ایران را زیر نفوذ و ٔ
موضوع نفت میانجیگری کند ،چرا که حفظ ثبات بازار نفت را برای جلوگیری از بحران اقتصادی
ضروری می دانست .5با گذشت زمان ،سیاست دولت آمریکا نسبت به نهضت ملّی شدن نفت و دولت
مصدق از حمایت و میانجیگری به مداخله گری و همکاری با انگلستان برای براندازی تغییر یافت؛
دکتر ّ
زیرا از یک سو انگلیسی ها قول دادند ،شرکت های نفتی آمریکایی را در منابع نفت ایران شریک سازند
و از سوی دیگر خطر نفوذ کمونیزم و حزب توده را در ایران بزرگ جلوه دادند.
مصدق ،سازمان
درنتیجه چرخش سیاست آمریکا در قبال نهضت ملّی شدن نفت و دولت دکتر ّ
ٔ
جاسوسی آمریکا (سیا) مأموریت یافت با همکاری سازمان جاسوسی انگلستان ،برای براندازی دولت
6
مصدق و سرکوب نهضت ملّی شدن نفت برنامه ریزی و اقدام نماید.
ّ

 .١در آن زمان ترومن ،از حزب دموکرات رئیس جمهور آمریکا بود.

سدی در برابر سقوط ایران در دامن کمونیسم می دانست .ن.ک :بیل،
مصدق آن را ّ
 .  ٢آمریکا در ابتدای روی کار آمدن دولت ملّی ّ

مصدق ،همان ،صص 428ــ.431
ّ

 . ٣جنگ سرد :پس از پایان جنگ جهانی دوم دو بلوک شرق (کمونیسم) و غرب (سرمایه داری) در یک دسته بندی جدید به

رقابت های نظامی و سیاسی با یکدیگر پرداختند .ایجاد جنگ های منطقه ای ،رقابت های تسلیحاتی ،تبلیغات رادیویی و سعی در ایجاد وحشت

در طرف مقابل ،از ویژگی های این دوره است .سال  1989م یعنی سال انهدام دیوار برلین را پایان عصر جنگ سرد می دانند.

مصدق همچون سرلشکر زاهدی،
کابینه اول ّ
 .   ٤گازیو روسکی ،کودتای  28مرداد ،صص 37ــ39؛ حضور چهره های طرفدار آمریکا در ٔ

مصدق حمایت می کردند که او با آمریکایی ها روابط خوبی
وزیر کشور و رهبر آیندۀ کودتا ،علی امینی و مظفر بقایی نشان می دهد که آنها تا زمانی از ّ

مصدق قرار گرفتند (ن.ک :بهروز ،همان ،ص .)43
داشت و با تغییر سیاست آمریکا آنها به عنوان مخالف در برابر دکتر ّ
 .5گازیوروسکی ،سیاست خارجی آمریکا و شاه ،ص .١٦٥
 .6گازیوروسکی ،کودتای  28مرداد ،ص .25
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بیشتر بدانید
مصدق با انگلستان متحد شود،
پس از آنکه آمریکا تصمیم گرفت برای سرنگونی دولت دکتر ّ
1
نقشه کودتا را طراحی کند و ژنرال آمریکایی نُرمن شوارتسکف جهت
سازمان سیا مأموریت یافت ٔ
2
مصدق
تشویق شاه برای مشارکت فعال در کودتا به ایران آمد .او از شاه خواست تا زاهدی را جانشین ّ
کند 3،اما شاه هم چنان دچار تردید و سردرگمی بود ،زیرا از عواقب شکست کودتا وحشت داشت.
هندرسون سفیر آمریکا در تهران و کرمیت روزولت ،4فرمانده آمریکایی کودتا ،فشار بر شاه
را بیشتر کردند.
مصدق در سمت خود باقی بماند و سیاست های نفتی خود
هندرسون به شاه هشدار داد که اگر ّ
5
را ادامه دهد ،ایران همچنان رو به ویرانی خواهد رفت .او تهدید کرد که در صورت عدم همکاری
6
شاه با اجرای کودتا ،حکومت خاندان پهلوی به پایان خواهد رسید.

 .٢انگلستانّ :
توسل به کودتا برای نخستین  بار
حل بحران نفت از طریق اعمال قدرت نظامی و ّ
7
شبکه
از سوی دولت انگلستان تحت عنوان «عملیات چکمه» طراحی شد .دولت انگلستان با استفاده از ٔ
جاسوسی خود که از دیرباز در ایران ّفعالیت داشت ،8به شکل های گوناگون اقدام به تضعیف حکومت
9
جمله این اقدامات تحریم خرید نفت ایران و تهدید کشورهای خریدار نفت ایران
دکتر ّ
مصدق کرد .از ٔ
10
به تعقیب قضایی و مجازات بود.
رابطه دوستانه ای
 H-Norman Schwarzkoph .١وی که قبال ً ریاست هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران را بر عهده داشتٔ ،

با شاه داشت.

 .٢بیل ،شیر و عقاب ،ص 105؛ اسناد سازمان سیا ،صص 105 ،102ــ 160؛ پیش از این اسداللّه رشیدیان ،جاسوس ارشد

درباره همکاری های آمریکا و انگلستان در عملیات
سرویس اطالعاتی انگلستان ،به عنوان سخنگوی رسمی دولت انگلستان با شاه مالقات کرد و
ٔ

مصدق به شاه اطمینان خاطر داد.
سرنگون سازی دولت ّ

درباره کودتای  ٢٨مرداد ،صص  62و .158
 . ٣عملیات آژاکس ،بررسی اسناد CIA
ٔ
نوه تئودور روزولت رئیس جمهور آمریکا.
ٔ Kermit Roosevelt .٤
مصدق و کودتا ،صص 101ــ  .105
 .٥گازیوروسکیّ ،

 .٦عملیات آژاکس ،بررسی اسناد  CIAدرباره کودتای  ٢٨مرداد ،ص .12

چکمه» انگلستان به طرح «عملیات آژاکس» مبدّ ل شد
 .7وقتی آمریکا با انگلستان در براندازی دولت مصدّ ق همراه شد طرح «عملیات
ٔ

و رهبری آن به دست کرمیت روزولت آمریکایی سپرده شد.

مصدق و کودتا،
.8ن.ک :علم ،نفت ،قدرت و اصول ملّی شدن نفت در ایران و پیامدهای آن ،ص  152به بعد .گازیوروسکی و برنّ ،

صص 179ــ .196

 .9ن.ک :عملیات آژاکس ،بررسی اسناد  CIAدرباره ٔکودتای  28مرداد ،ص .198
 . 10ن.ک :نجاتی ،همان ،ص .212
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بیشتر بدانید
قطع روابط سیاسی ایران و انگلستان و تعطیلی سفارت انگلستان در تهران ضرورت همکاری
مصدق دو چندان می کرد .با وجود این با روی کار آمدن دولت آیزنهاور
آمریکا را در براندازی دولت ّ
ژانویه  /1953دی ماه  ،1331سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران با دولت انگلستان همسوتر
در
ٔ
و شدیدتر شد .عالوه بر این ،هر دو کشور نمی توانستند ،جنبش های ملّی درخاورمیانه را که دارای
ضداستعماری بود ،نادیده بگیرند .با این همه عامل عمده ای که باعث شد آمریکا رهبری کودتا
جنبه های ّ
را بر عهده گیرد ،سهیم شدن این کشور در منافع نفتی ایران بود .هدفی که آمریکا پس از کودتا با انعقاد
1
قرارداد کنسرسیوم به آن دست یافت.

بنابراین آمریکا و انگلیس با هدف تصاحب منابع عظیم نفتی ایران سیاست واحدی را علیه نهضت
ملّی در پیش گرفتند.
شوروی نیز با وجود شدت یافتن جنگ سرد با آمریکا در این دوران ،برای کمک به ایران کاری
انجام نداد و در شرایط سخت بحران اقتصادی ناشی از تحریم نفت ایران ،حتی از پرداخت بدهی های
2
خود به ایران سرباز زد.
ب ــ عوامل داخلی :

 .١حزب توده :این حزب از آغاز نهضت ملّی شدن نفت ،جنبش را به عنوان یک حرکت
وابسته به سرمایه داری غرب م ّتهم می کرد و تنها خواستار ملّی شدن نفت جنوب بود3؛ زیرا نفت شمال
را حق شوروی می دانست.
حزب توده به دلیل وابستگی به شوروی از منافع آن دولت حمایت می کرد و همواره رفتار
واقعه  30تیر  1331برخی از رهبران حزب
خصمانه ای با نهضت ملّی شدن نفت داشت ،اما پس از
ٔ
(توطئه  9اسفند ماه
مصدق گرفتند 4و در مواردی چون خروج شاه از کشور
تصمیم به حمایت از دکتر ّ
ٔ
مصدق پشتیبانی کردند.
دوره هفدهم از دولت دکتر ّ
 )1331و رفراندوم برای انحالل مجلس ٔ
فاصله کودتای نافرجام 25مرداد تا کودتای  28مرداد حزب توده با وجود داشتن تشکیالت
در
ٔ
وسیع و سازمان نظامی 5،نیروهایش را از خیابان ها فراخواند و در برابر کودتا هیچ واکنشی به جز پایین
درباره کودتای  ٢٨مرداد ،ص .١٥٣
 .1ن.ک :بیل ،همان ،ج ،١صص   142و  ١٤٣؛ عملیات آژاکس ،بررسی اسناد CIA
ٔ
 .2دولت شوروی به خاطر خرید گندم از ایران در زمان جنگ جهانی دوم یازده تن طال به ایران بدهکار بود.
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 .3بهروز ،همان ،ص 153؛ منتصری ،در آن سوی فراموشی ،ص 50؛ کشاورز ،من متهم می کنم ،ص .77
توده ایران ،صص 339ــ.341
 .4امیر خسروی ،نظر از درون به نقش حزب ٔ
 .5خسرو پناه ،سازمان نظامی یا سازمان افسران حزب توده ٔایران.
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کشیدن مجسمه های شاه و شعار الغای سلطنت و استقرار جمهوری دموکراتیک که به بهره برداری
1
کودتاچیان در جنگ روانی منجر شد ،انجام نداد.
توطئه کودتا آگاه بود و به دلیل
شبکه اطالعاتی خود در ارتش از ٔ
سازمان نظامی حزب توده از طریق ٔ
موفقیت کودتا شود .یکی از علل بی واکنشی
در اختیار داشتن پست های نظامی مهم می توانست مانع
ّ
2
شوروی و حزب توده در قبال کودتا بالتکلیفی ناشی از مرگ استالین بود.
پس از پیروزی کودتا ،حزب توده همچون کوه یخ آب شد و رهبران آن از کشور گریختند و یا
برای نجات جان خود با سران کودتا همکاری کردند .برخی از اعضای حزب توده نیز بعدها به خدمت
3
ساواک درآمدند.
بیشتر بدانید
ِ
توسعه روزافزون
شبکه «بدامن» پس از جنگ جهانی دوم در سال  1948م با هدف مقابله با
ٔ
ٔ
نفوذ شوروی و حزب توده در ایران توسط انگلیسی ها شکل گرفت .این شبکه اقدام به یک سلسله
عملیات با رمز «بداِمن» کرد .عملیات های سیاسی و تبلیغاتی این شبکه توسط دو ایرانی با نام های
بودجه آن یک میلیون دالر
رمزی «نرن» و «سیلی» اداره می شد .این شبکه  100نفر عضو داشت و
ٔ
5
بود.
4

 .٢شبکۀ بِ ِ
دامن :این شبکه از طریق نفوذ در احزاب و جریان های سیاسی ،6ضمن ایجاد بلوا
و آشوب در کشور و اختالف افکنی میان اعضای نهضت ملّی ایران ،موجبات بدبینی نسبت به رهبران
حوزه نظارت دولت خارج
نهضت را فراهم آوردّ .فعالیت های پیچیده ،سری و غیرشفاف این شبکه از
ٔ
7
بود ،به طوری که هر گروه و حزبی در ابتدا تصور می کرد این ّفعالیت ها به نفع سیاست های آنان است.
 .1ذبیح ،تاریخ جنبش کمونیستی در ایران ،صص 314ــ316؛ امیر خسروی ،همان ،ص .615

 .2ن.ک :خسرو پناه ،همان ،صص 159ــ172؛ بهروز ،همان ،صص  177ــ.225
 .3مقاومت در برابر کودتاچیان تنها در اعضای رده پایین حزب توده صورت گرفت .از میان کادر رهبری افرادی چون بهرامی،
شبکه حزبی را در اختیار حکومت کودتا
یزدی ،شرمینی و قریشی با رژیم همکاری داشتند و برخی تا آنجا پیش رفتند که اسرار تشکیالتی و
ٔ
گذاشتند .ن.ک :بهروز ،همان ،ص .47
4. Bedamen
مصدق و کودتا ،ص .256
 . 5گازیوروسکی و برنّ ،

جبهه ملّی ،حزب زحمتکشان ،نیروی سوم ،حزب ایران و …
 .6از جمله حزب تودهٔ ،

 . 7فـردوست ،همان ،ج  ،2صص 179ــ181؛ امیرخسروی ،همان ،صص     599ــ 609؛ اسناد سازمان سیا ،سایت اینترنت مجله ٔ
نیویورک تایمز ،ص .80
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بیشتر بدانید
یکی از اقدامات شبکه ِب ِ
دامن که در پوشش حزب توده انجام شد ،آشوب خیابانی  ٢٣تیر ،١٣٣٠
ٔ
1
نماینده مخصوص رئیس جمهور آمریکا به ایران بود و بر نگرانی آمریکایی ها
هم زمان با ورود اورل هریمن
ٔ
آستانه کودتای
از نفوذ و قدرت حزب توده و کمونیست ها در ایران افزود .اعضای شبکه بدامن در
ٔ
مصدق به منزل آیت اللّه کاشانی نارنجک انداختند و به عزاداران
 ٢٨مرداد ،به نام طرفداری از دکتر ّ
حمله کردند.
امام حسین
همه آنها در عملیات جنگ روانی مربوط به
شبکه بدامن چندین روزنامه در اختیار داشت که ٔ
ٔ
2
کودتا نقش مؤثری داشتند.

محمدرضا شاه ابتدا در برابر نهضت ملّی شدن نفت منفعل و مردد بود.
 .3شاه و درباریانّ :
او به شدت از پیامدهای نهضت که موجب تضعیف موقعیت و قدرت او می شد ،وحشت داشت .با این
همه او قدرت و شجاعت ایستادگی در برابر نهضت و ملت را نیز نداشت ،از طرفی هم جرئت نمی کرد
خاطره برکناری و اخراج پدرش توسط آنان را،
با آن همراهی کند؛ زیرا از انگلیسی ها می ترسید و هنوز
ٔ
از یاد نبرده بود.
با این حال شاه هرگاه فرصت را مناسب می دید ،آشکار و پنهان علیه نهضت ملّی شدن نفت و دولت
مصدق کارشکنی و دسیسه چینی می کرد .وقتی اختالفات رهبران و اعضای نهضت باال گرفت،
دکتر ّ
بر تحرکات و توطئه های شاه افزوده شد و سرانجام با تشویق و حمایت دولت های آمریکا و انگلستان به
اجرای کودتای  ٢٨مرداد تن داد.
وابستگان شاه و درباریان ،با صراحت و جدیت بیشتری با نهضت ملّی شدن نفت و دولت برآمده
از آن ،مخالفت و دشمنی کردند 3و در طول دوران نهضت دائم مشغول توطئهچینی و دسیسهکاری بر  ضد
آن بودند .اشرف پهلوی 4،خواهر شاه ،مادر شاه و افراد دربار از جمله اسداللّه َعلَ ْم و شاپور ریپورتر
5
ضد حقوق و منافع ملت ایران و به نفع دولت انگلستان ،در مقابل نهضت ملّی شدن نفت ایستادند.
بر ّ
 . 2گازیوروسکی ،کودتای  ٢٨مرداد ،صص  27و .28

 . 3گازیوروسکی و برن ،همان ،صص  54و .5٥

1. Averell Herriman

مصدق
متعصب می خواند .او همچنین اعتراف کرده است که نسبت به ّ
 .4اشرف خواهر دو قلوی شاه ،دکتر ّ
مصدق را عوام فریب و ّ

کینه شخصی شدیدی دارد.
ٔ

 . 5گازیوروسکی و برن ،همان ،صص   55ــ .57
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آنان حاضر بودند برای شکست نهضت به هرگونه همکاری با دولت انگلستان تن دهند 1.به همین سبب
2
مصدق ،اشرف پهلوی و مادرش را از ایران اخراج کرد.
پس از قیام  ٣٠تیرّ ،
بیشتر بدانید
تا زمانی که اتحاد و همبستگی میان رهبران نهضت وجود داشت شاه جرأت رویارویی با دولت
مصدق را نداشت 3.اما زمانی که کانون های توطئه گر خارجی و عوامل داخلی آنها با استفاده از
دکتر ّ
اختالفات موجود میان رهبران نهضت اقدام به تضعیف نهضت ملّی کردند نقش شاه و دربار در تقابل
مصدق پر رنگ تر شد.
با حکومت دکتر ّ
مصدق برای
برخورداری از حمایت شاه جهت موفقیت طرح براندازی و کودتا علیه دکتر ّ
کودتاچیان بسیار مؤثر بود .اشرف در این ماجرا به عنوان بخشی از عملیات مشترک سیا و سرویس
مخفی انگلستان (ام.آی.سیکس) 4نقش خود را ایفا کرد .او که در خارج از کشور در تبعید به سر
می برد 5،پس از مالقات های محرمانه با مأموران جاسوسی آمریکا و انگلستان با نام مستعار در سوم مرداد
6
 1332وارد تهران شد تا پیام ها و نقشه های کودتا را به اطالع شاه برساند.

 .٤مطبوعات :کودتاگران با استفاده از مطبوعات به سازماندهی افکار عمومی پرداختند.
مصدق و ایجاد
آنها از این طریق توانستند با ایجاد شایعات و تبلیغات ویرانگر به تخریب شخصیت دکتر ّ
7
نارضایتی عمومی از دولت او و تشدید اختالف ها دامن بزنند.
بهانه نفوذ و تحریکات بیگانگان در
مصدق در انحالل مجلس :دکتر ّ
 . ٥اشتباه ّ
مصدق به ٔ
 . 1علم ،ملّی شدن نفت ایران و پیامدهای آن ،صص  365و .366
 . 2گازیوروسکی و برن ،همان ،ص .55

 .3زرگر« ،کودتای  ٢٨مرداد  ١٣٣٢و علل وقوع آن» ،تحوالت سیاسی اجتماعی ایران ،صص  135و .136

 :M.I.6 .4سازمان اطالعات انگلستان (اینتلیجنس سرویس) می باشد( .نظیر سازمان سیا در آمریکا) ایجاد شبکه های مأمور در

کشورهای مورد نظر ،کسب هرگونه اطالعات اقتصادی ،سیاسی و نظامی ،تالش برای تغییر دولت ها از جمله وظایف این سازمان است.

درباره
شده سازمان سیا
ٔ
 .5اشرف در این زمان در یک کازینو (قمارخانه) در «دوریل فرانسه» مشغول قمار بود .طبق اسناد منتشر ٔ
کودتای  28مرداد ،سرهنگ استیفن جانسون مید ( )Colonel Stephen Johnson Meadبه نمایندگی از سوی سازمان سیا با اشرف در پاریس

گفتگو کرد و او را برای بازگشت به ایران و مالقات با شاه ترغیب کرد .ن.ک :اسناد سازمان سیا ،صص ٩٨ــ.١٠٠
 .  6بیل ،شیر و عقاب ،ج  ،١ص .150

مصدق و ادبیات گزنده و مخرب
 .   7عملیات آژاکس ،صص  27 ، 26و  .31تندروی احزاب سیاسی موافق و مخالف دولت دکتر ّ

روزنامه های وابسته و غیر   وابسته افراطی به آنها ،آثار سویی در افکار عمومی مردم داشت و موجب تشنج و تش ّتت سیاسی در روزهای حساس

قبل از کودتا بود.
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1
دوره هفدهم را منحل کند 2.تالش آیت اللّه کاشانی برای جلوگیری
مجلس ،تصمیم گرفت مجلس ٔ
از انحالل مجلس به جایی نرسید 3.انحالل مجلس فرصت مناسبی برای کودتاگران فراهم آورد؛ زیرا
مشروعیت رئیس دولت را آشکارا مخدوش کرد و باعث هموار شدن عملیات کودتا شد 4.کودتاگران
5
مصدق مشروعیت قانونی ندارد.
مدعی بودند پس از انحالل مجلس شورای ملّی ،دیگر دولت دکتر ّ

بیشتر بدانید
کرمیت روزولت ضمن برشماری مزایای حمایت شاه از کودتا می گوید ،آخرین تضمین برای
مصدق و حمایت از کودتا این بود که آیزنهاور (رئیس جمهور
رفع شبهه و تردید شاه در براندازی ّ
آمریکا) این مطلب را با بیان جمله ای خاص و رمزی در یک سخنرانی اعالم و چرچیل (نخست وزیر
برنامه رادیو .بی.بی.سی .در شب بعد ،به جای گفتن
انگلیس) نیز ترتیبی بدهد تا در ساعت اعالم
ٔ
اکنون نیمه شب است ،بگوید« :اکنون درست نیمه شب است».شاه در اوایل مرداد این رمزها را از
6
رادیو دریافت کرد.

 .1در حالی که مستمسک اعمال نفوذ بیگانه نباید دلیل انحالل مجلس می شد .خصوصاً اینکه مجلس هفدهم به دلیل مشروعیت از

م ّهم ترین مجالس پس از شهریور  1320بود.

 .2عظیمی ،بحران دمکراسی در ایران ،صص  ٤٥١و  .٤٥٢

 .3اخوی ،نقش روحانیت در صحنه سیاسی ایران ،ص .182

 .  4اسناد سازمان سیا ،صص  107و .108

 .5ن.ک .گازیوروسکی و برن ،همان ،صص 114ــ.117

 .6روزولت ،کودتا در کودتا ،صص  168و 169؛ عملیات آژاکس ،بررسی اسناد کودتای  28مرداد  ،1332صص  159و .160
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پرسش های نمونه

مصدق در دور دوم نخست وزیری از حمایت مردم محروم بماند؟
 .1چه عواملی موجب شد که ّ
 .2انگلستان از چه راه هایی همکاری آمریکا برای انجام کودتا در ایران را جلب کرد؟
مصدق پرداخت؟
 .3انگلستان از چه راه هایی به تضعیف دولت ّ
مصدق چه بود و عملکرد آن حزب در کودتای  28مرداد
 .4موضع حزب توده نسبت به دولت ّ
چگونه بود؟
مصدق ،عناصر ّفع ِال دربار چه کسانی بودند و چگونه به تضعیف
دوره نخست وزیری ّ
 . 5در ٔ
مصدق پرداختند؟
دولت ّ

اندیشه و جست و جو

 .1از کتاب های خاطرات که در سال های اخیر منتشر شده ،مطلبی در مورد قیام  30تیر تهیه
کنید و در کالس بخوانید.
 .2در مورد یکی از گروه های وابسته به بیگانه که در زمینه سازی کودتای  28مرداد نقش داشتند،
تهیه کنید.
مطلبی ّ
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درس چهاردهم
کودتای بیست وهشتم مرداد
دراین درس با چگونگی وقوع کودتای  28مرداد  1332آشنا می شوید.

اجرای کودتا

محرمانه کودتا روشن است که دولت ایاالت متحده آمریکا نقش مهم و مؤثری در
براساس اسناد
ٔ
مصدق ایفا کرده و هدایت و رهبری کودتا
سازماندهی و هدایت نیروهای مخالف برای سرنگونی دولت ّ
1
را برعهده داشته است.
مقامات آمریکا در مشاوره با همتایان انگلیسی خود ،فضل اللّه زاهدی را به عنوان فرماندهی نظامی
2
کودتا انتخاب کردند و شاه را متقاعد نمودند که زاهدی را بپذیرد و از کودتا حمایت کند.

مصدق اجرای یک سلسله عملیات
ّ .1اولین نشانه
توطئه مشترک آمریکا و انگلستان و ایادی داخلی شان ،در براندازی دولت دکتر ّ
ٔ

شبه کودتا مانند واقعه نهم اسفندماه  ،1331ربودن سرتیپ محمود افشار طوس رئیس شهربانی ّ
کل کشور و قتل او در اردیبهشت ماه  1332و

بروز حوادثی که تنش های سیاسی را در کشور تشدید می کرد ،بود( .در این باره ن.ک :آبادیان،
زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی ،صص ،96
ٔ

مصدق و نبرد قدرت ،صص ٩٨ــ .105
165ــ173؛ قنات آبادی ،خاطرات شمس قنات آبادی ،صص  42و 43؛ کاتوزیانّ ،

 .2ن.ک :عملیات آژاکس ،بررسی اسناد کودتای  28مرداد  ،1332صص 17ــ 32و 35ــ46؛ همچنین گازیوروسکی و برن،

مصدق و کودتا ،ص .285
ّ
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بیشتر بدانید
گرداننده کودتا در بیست و هشتم تیرماه  1332وارد ایران شد و در مخفی گاه
کرمیت روزولت
ٔ
زاهدی با او دیدارکرد .او توانست با همکاری زاهدی شمار زیادی از نظامیان پادگان های تهران را به
1
شعبه امنیتی سازمان سیا تصمیم گرفت به سرعت،
سرپیچی از دستورات دولت وادار کند  .همچنین ٔ
مرحله
مصدق را ازطریق جنگ روانی موسوم به «تبلیغات خاکستری» به
سیاست حمله به دولت دکتر ّ
ٔ
2
اجرا درآورد.

در  24مرداد ماه شاه به تردیدهای خود پایان داد و سرانجام فرمان عزل نخست وزیری دکتر
مصدق و انتصاب فضل اللّه زاهدی را امضا کرد .در ساعت یک بامداد روز  25مرداد ،نصیری که
ّ
مصدق بود به خانه وی رفت ولی بالفاصله به دستور
دکترمصدق بازداشت شد 3و
ّ
نامه عزل دکتر ّ
حامل ٔ
شاه از ایران فرار کرد.
با فرار شاه به بغداد و سپس رُم ،در سراسر کشور تظاهرات عمومی برپا گردید .مجسمه های
شاه و پدرش به پایین کشیده شد و عکس های او از اداره ها جمع آوری شد .در تجمع بزرگی که در
میدان بهارستان برپا شد ،دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه اعالم کرد« :نظام سلطنتی باید برچیده
و حکومت جمهوری برپا شود ،شاه ایران روی ملک فاروق مصر را سفید کرده است» 4.البته
خاصی
این موضع شخصی فاطمی بود و دولت دکتر ّ
مصدق نسبت به فرار شاه از کشور ،موضع ّ
را نشان نداد.
درباره کودتا روزولت برای این که کودتا را از شکست کامل
بنا بر گزارش مندرج در اسناد سازمان سیا
ٔ
نجات دهد ،به محل اختفای زاهدی رفت 5.آنها بی درنگ تصمیم گرفتند افکار عمومی را متقاعد سازند که
مصدق و پیوستن افسران ناراضی به جمع کانون «افسران بازنشسته» که رهبری آنها را سرلشکر
 .1پس از
تسویه ارتش توسط دکتر ّ
ٔ

توسعه تسلّط
دکترمصدق در
مصدق شد .ضعف دولت
ّ
مهمی برای توطئه علیه دولت ّ
فضل اللّه زاهدی برعهده داشت ،این کانون ّ
ٔ
مبدل به مرکز ّ

دولت بر نظامیان موقعیت مناسبی برای آمادگی ارتش درانجام کودتا فراهم آورد .ن.ک :علم ،نفت ،قدرت و اصول ملّی شدن نفت ایران و پیامدهای

آن .ص 386؛ عظیمی ،بحران دمکراسی در ایران ،صص 414ــ .430درباره نقش نظامیان در کودتا ن.ک :آبراهامیان ،ایران بین دو انقالب،

صص  343و 344؛ عملیات آژاکس ،بررسی اسناد سیا درباره کودتای  28مرداد ،صص 197ــ.207
 .2عملیات آژاکس ،ص .58

 .3ن.ک :مدنی ،تاریخ سیاسی معاصرایران ،ج ،١ص .٢٨٩

 .4خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی ،صص 239ــ  .242درسال  1331ژنرال نجیب به همراه سرهنگ جمال عبدالناصر و عدّ ه ای

از افسران مصری ،علیه ملک فاروق پادشاه مصر کودتا کردند و او را سرنگون کردند و از آن پس حکومت مصر تبدیل به نظام جمهوری شد.
ّ .5
اختیاریه تهران بود .عملیات آژاکس ،ص .201
محله
محل ستاد مخفی ،در باغ مصطفی ّ
ٔ
مقدم در ٔ
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مصدق آن مقام را غصب کرده و در صدد انجام کودتا علیه شاه است.
رئیس دولت قانونی زاهدی است و ّ
مقدماتی و
توجهی دولت به کودتای ّ
با تالش کودتاچیان به زودی اوضاع دگرگون شد .بی ّ
عدم پیش بینی کودتای بعدی موجب شد کودتاچیان بدون برخورد با مانع جدی و به سهولت غیرقابل
انتظاری حکومت ملّی را ساقط و رژیم آمریکایی را مستقر کنند؛ زیرا پس از وقوع کودتای نافرجام
3
عده ای وقوع کودتا را پیش بینی کرده بودند.
 25مرداد دیگر دلیلی برای خوش   بینی وجود نداشتّ 2.
کودتاچیان با هدایت سازمان سیا توانستند بدون کمک نیروهای نظامی اصفهان ،کرمانشاه و
همدان که با برنامه ریزی قبلی برای حرکت به سوی تهران آماده بودند ،با بسیج دستجاتی از اراذل و
اوباش که با پول های مراکز اطالعاتی انگلستان و آمریکا سازماندهی شده بودند ،نقشه های خود را عملی
کنند .بخش عمده ای از آشوب های خیابانی در روز کودتا را شعبان جعفری 4معروف به شعبان بی مخ
عده ای از چماق داران خود و همراهی گروه های دیگر اوباش و ولگردها انجام دادند و خیابان های
با ّ
5
حساس
تهران را یکی پس از دیگری تصرف کردند .هم زمان با این اقدامات عوامل نظامی کودتا مناطق ّ
دکترمصدق
خانه
ّ
ازجمله ستاد ارتش ،ایستگاه رادیو ،مراکز پلیس و ژاندارمری ،مرکز تلفن و تلگراف و ٔ
و یارانش را تصرف کردند.
مصدق
زاهدی سوار بر تانک به نخست   وزیری رفت و واحدهای انتظامی و نظامی طرفدار دکتر ّ
1

 .1اسناد سازمان سیا ،ص .118
 .2در این باره ن.ک :گازیوروسکی و برن ،همان .ص .281
 .3الف) آیت اللّه کاشانی طیّ نامه ای به دکترمصدّ ق وی را از وقوع یک کودتای حتمی توسّ ط زاهدی آگاه کرد( .ن.ک :مدنی ،تاریخ
سیاسی معاصر ایران ،ج ،1صص  279و  ).280
(محمدحسین آشتیانی ــ عظام الدوله) برحسب تصادف از
بازنشسته وزارت دارایی
ب) در روز  25مرداد یکی از صاحب منصبان
ٔ
ّ
مصدق رساند( .ن.ک :کاتوزیان،
طریق بستگان خود که با دربار در ارتباط بود از جریان کودتا مطلع شد و موضوع را تلفنی به اطالع دکتر ّ
مصدق و نبرد قدرت ،ص ).245
ّ
آینده ارگان حزب توده در 22
سوی
به
روزنامه
جایگزین
شجاعت
روزنامه
سیا،
سازمان
شده
منتشر
اسناد
در
مندرج
گزارش
طبق
ج)
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
نقشه کودتا پس از دیدار ژنرال شوارتسکف در روز  9اوت  18  /مرداد
مرداد وقوع کودتا را پیش بینی کرده بود .این روزنامه نوشته بود که ٔ
اندازه دولت از ماجرای کودتا خبر داشته است( .ن.ک :اسناد
نکته قابل ذکر این است که ظاهر ًا حزب توده دست کم به
طرح ریزی شده بودٔ .
ٔ
سازمان سیا ،ص .)32
د) کیانوری ادعا می کند که از طریق ارتباط همسرش (مریم فیروز) که از خویشاوندان دکتر مصدّ ق بود ،او را در جریان کودتا قرار
مصدق ،ج  ،2صص 120ــ  129؛ امیر
داده است( .ن.ک :کیانوری ،خاطرات ،صص  265و 266؛ برهان،
کارنامه حزب توده و راز سقوط ّ
ٔ
توده ایران ،ص )582
خسروی ،نظری از درون به نقش حزب ٔ
غائله نهم اسفند  1331در زندان بود ،در روز کودتا با همکاری
در
شرکت
جرم
به
که
مخ
بی
شعبان
 . 4شعبان جعفری معروف به
ٔ
مأموران شهربانی آزاد شد.
 .5ن .ک :عملیات آژاکس ،صص 191ــ .196
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اقدام مؤثری علیه کودتا نکردند.
مهمی در
لویی هندرسن سفیر آمریکا که نقش ّ
دکترمصدق
روزهای حساس کودتا برعهده داشت ،به
ّ
تکلیف کرد که از پست خود کناره گیری کند ولی دکتر
مصدق با عتاب او را از خانه اش بیرون کرد.
ّ
دکترمصدق با ممنوع   کردن تظاهرات،
عالوه بر این
ّ
2
عمال ً «خیابان ها را از هواداران خود خالی کرد».
اگر چه شرایط و اوضاع سیاسی در  28مرداد
مصدق
بسیار متفاوت با سی ام تیر ماه  1331بود ّاما دولت ّ
نتوانست از آنچه که در اختیار داشت ،برای مقابله با کودتا
فضل اللّه زاهدی
3
استفاده کند.
مصدق پیچیده بود ّاما بهسهولت و با کمترین هزینه برای کودتاچیان و
طرح براندازی حکومت دکتر ّ
جانبه آمریکا در ایران گردید ،همراه بود.
سلطه همه ٔ
پیامدهای سهمگین و ناگوار برای ملت ایران که منجر به ٔ
1

بیشتر بدانید
آینده
به ٔ
گفته نجاتی در کتاب جنبش ملّی شدن صنعت نفت ،در آن سه روز سرنوشت ساز که ٔ
سیاسی ایران تعیین می شد ،مسئوالن مملکت و رهبران احزاب سیاسی در انجام وظایف خطیری که
به عهده داشتند ،غفلت کردند و فرصت های گران بها از دست رفت 4.مردم شهر تهران که چند بار
مصدق خنثی کرده بودند ،صبح روز 28
توطئه هایی علیه نهضت ملّی را با قیام خود و پشتیبانی از دولت ّ
مرداد ،بدون رهبر و فرمانده شاهد تردید و تزلزل رهبران نهضت ملّی و خیانت و سهل انگاری چند تن از
فرماندهان نظامی و رؤسای سازمان های انتظامی بودند .پیروزی سریع کودتاچیان در روز  28مرداد نه
5
تنها برای ملّت ایران بلکه برای کرمیت روزولت و سردمداران کودتا باورکردنی نبود.
 .1کویتینی ،جاناتان ،دشمنان بی شمار ،ص .223
 .2ن.ک :عملیات آژاکس ،صص 224ــ.226

مصدق می توانست با فراخوان همگانی مردم را ازطریق
مصدق معتقدند که دکتر ّ
 .  3برخی از جمله غالمحسین صدیقی وزیر کشور دولت ّ

آشفته
موحد ،خواب ٔ
رادیو به خیابان ها بکشاند .ن.ک :صدیقی ،چرا و چگونه نهضت ملّی ایران ناکام گشت و از پای درآمد ،صص 144ــ147؛ ّ
نفت ،ج .2ص 838؛ نجاتی ،جنبش ملّی شدن صنعت نفت ایران ،صص 435ــ.439
 .4نجاتی ،همان ،ص .415
 .5همان ،ص .439
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محمدرضا پهلوی
بازگشت ّ

محمدرضا پهلوی ،به کشور بازگشت .به
به دنبال کودتا سرلشکر زاهدی نخست وزیر شد و ّ
تعبیر امام خمینی« :محمدرضا رفت و «رضا شاه» برگشت»؛ در حالی که اکنون سلطنت خود را وام دار
آمریکا و انگلیس می دانست.
شاه در مالقات با کرمیت روزولت ضمن تشکر از او گفت« :من تاج و تختم را از برکت خداوند،
1
ملّتم و ارتشم و شما (کرمیت روزولت) دارم».
هزینه آن ،بیست وپنج سال
به این ترتیب عصری جدید در سرنوشت ملّت ایران رقم خورد که ٔ
بشکه نفت کشور بود.
سلطه مستقیم آمریکا ،همراه با ده ها هزار کشته ،زخمی ،زندانی و تاراج میلیاردها ٔ
ٔ
نتیجه گیری

بدون تردید ،بعد از تبعید رضاشاه ،ملّت ایران فرصت جدیدی پیدا کرد تا در جهت احیای نظام
مشروطه گام های مؤثری بردارد .این حرکت که ّمدت دوازده سال از شهریور  1320تا مرداد  1332به
پایه عمده استوار بود :جلوگیری از بازگشت دیکتاتور ِی پهلوی و کوتاه
درازا کشیده بود ،بر دو ٔ
کردن دست استعمار .دراین راه رهبران مذهبی و ملّی دستبهدست هم دادند و گام های مؤثری برداشتند
دوره مشروطه
که در نهایت منجر به محدود کردن قدرت دربار و ملّی شدن صنعت نفت شد .لیکن همانند ٔ
دسیسه بیگانگان ،اختالفات داخلی و فقدان رهبری مقتدر ،بصیر و جامع ،این نهضت دینی و
به دلیل
ٔ
سلطه بیگانه بار دیگر به کشور
نتیجه نهایی نرسید .پس از کودتای  ٢٨مرداد دیکتاتوری و
ٔ
ملّی نیز به ٔ
مقدرات ملّت ایران حاکم شد.
بازگشت و ّمدت ربع قرن بر ّ
دکترمصدق
دلسوزانه رهبران راستین نهضت نظیر
البته این سخن به معنای نفی تالش مخلصانه و
ّ
ٔ
و آیت اللّه کاشانی و مردم متدیّن و فداکار نیست.

 .١روزولت ،کودتا در کودتا ،ص .213
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پرسش های نمونه

 .١سازمان سیا چه نقشی در انجام کودتای  ٢٨مرداد داشت؟
 .2پیامدهای کودتای  ٢٨مرداد برای ملّت ایران چه بود؟
 .3حرکت مردم ایران پس از شهریور  1320بر چه پایه هایی استوار بود و چرا این حرکت به
نتیجه نهایی نرسید؟
ٔ

اندیشه و جست و جو

تهیه کنید.
 .1در مورد یکی از شخصیت های داخلی که درکودتای  28مرداد ،نقش داشته ،مطلبی ّ
 .2از کتاب های خاطرات که درسال های اخیر منتشر شده ،مطلبی در مورد کودتای  28مرداد
تهیه کنید و در کالس بخوانید.
ّ
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درس پانزدهم
ربع قرن سیطرۀ آمریکا بر ایران
در این درس با پیامدهای کودتای بیست و هشت مرداد  1332و سیطرة آمریکا

بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی ایران و تثبیت پایه های دیکتاتوری شاه و سرکوب

مخالفان و تأسیس ساواک آشنا می شویم.

اوضاع سیاسی ایران پس از کودتا

مصدق
آمریکا که از کمک به دولت دکتر ّ
اجتناب می کرد ،پس از پیروزی کودتاچیان
کمک های زیادی در زمینه های نظامی و
اقتصادی به دولت کودتا کرد 1.با روی کار آمدن
جامعه
دولت نظامی زاهدی ،2فضای تیره ای در
ٔ
ایران حکم فرما شد ،فرمانداری نظامی تهران
به سرتیپ تیمور بختیار سپرده شد .بختیار که
افسری بی رحم و خونریز بود ،برای استقرار و
شاه در مالقات با آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا
ضدکودتا
تثبیت حکومت کودتا ،سرکوب نیروهای ّ
عده ای از آنها تبعید و
عده بسیاری از مخالفان را دستگیر و زندانی کرد و ّ
و میهن دوست را آغاز کردٔ .
تیرباران شدند 3.تظاهرات شهرستان ها و تهران با سرکوب شدید مواجه شد؛ فرمانداری نظامی ،همچنین
 .1نجاتی ،جنبش ملّی شدن صنعت نفت ،صص  278و .279

 .2نخست وزیری فضل اللّه زاهدی از  28مرداد  1332تا  16فروردین .1334
روزنامه خود ،انتقادات شدید اللحنی از خاندان سلطنتی کرده
دوره حکومت ملّی ،در
 .3کریم پورشیرازی مدیر
ٔ
ٔ
روزنامه شورش که در ٔ
بود ،زندانی و بدون محاکمه به دستور شاهپور و اشرف پهلوی در شب چهارشنبه سوری  1332پس از شکنجه زنده زنده در آتش سوزانده شد.
مصدق
ن.ک :آل ابراهیم ،شورش ،زندگی و مبارزات کریم پورشیرازی ،صص 67ــ 71و  .80دکتر سیدحسین فاطمی ،وزیر امور
خارجه دکتر ّ
ٔ
روزنامه باختر امروز دستگیر و پس از محاکمه در دادگاه نظامی در حالی که مجروح و بیمار بود ،تیرباران شد .ن .ک :خاطرات و مبارزات
و مدیر
ٔ
دکتر سیدحسین فاطمی ،صص 294ــ.306
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مصدق نیز پس از
سقف بازار تهران را تخریب و جمعی از بازاریان را به
جزیره خارک تبعید کرد 1.دکتر ّ
ٔ
دستگیری ،در دادگاه نظامی محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد و عمال ً تا آخر عمر ،در احمدآباد،
روستایی در اطراف تهران ،تحت نظر بود.
فکر کنید و پاسخ دهید :

به نظر شما هدف از تشکیل فرمانداری نظامی در تهران پس از کودتای  ٢٨مرداد
چه بود؟

انتخابات دورۀ هجدهم مجلس شورای م ّلی

دوره هجدهم در محیط وحشت و خفقان ،آیت اللّه کاشانی و نهضت
در
ٔ
آستانه برپایی انتخابات ٔ
مقاومت ملّی 2با مجلس فرمایشی که دست ساخته و مطیع حکومت کودتا بود ،به مخالفت پرداختند 3.با
مجدد ارتباط میان دولت کودتا و انگلیس« ،سردنیس رایت» کاردار 4انگلیس وارد تهران شد
برقراری ّ
طی اعالمیه ای برقراری روابط سیاسی را اعالم کردند 5.در پی آن آیت اللّه
و دو دولت ایران و انگلیس ّ
کاشانی با این اقدام دولت زاهدی مخالفت کرد.
بیشتر بدانید
در شانزدهم آذر  ،1332دانشجویان دانشگاه تهران ،با اطّالع از ورود نیکسون معاون
رئیس جمهور امریکا و همچنین در اعتراض به تجدید روابط ایران و انگلیس به تعطیل کردن کالس های
محاصره دانشگاه توسط مأموران فرمانداری نظامی و
دانشکده ف ّنی پرداختند .با
درس و جمع شدن در
ٔ
ٔ
7
دانشکده ف ّنی ،سه نفر از دانشجویان به قتل رسیدند.
تیراندازی به طرف دانشجویان در محل
ٔ
6

ساله ایران ،ج ،1صص  74و .75
 .١ن.ک :نجاتی ،تاریخ سیاسی بیست و پنج ٔ

 .٢عدّ ه ای از شخصیت های ملّی ،استادان دانشگاه و برخی از روحانیون برای خاموش نشدن شعله های مقاومت تشکّ لی به نام نهضت

مقاومت ملّی به وجود آوردند.

 .٣مدنی ،تاریخ سیاسی معاصر ایران ،ج ،١ص٣٠٢؛ نجاتی ،تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ٔایران ،ج ،1صص  115و .116
مرتبه پایین تر از سفیر قرار دارد.
 .٤در روابط خارجی ،کاردار در ٔ

 .٥نجاتی ،تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ٔایران ،ج  ،1ص .76

6. Nicson

 . 7شریعت رضوی ،بزرگ نیا و قندچی .ن.ک :نجاتی ،تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ٔایران ،ج ،1ص .112
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انعقاد قرارداد کنسرسیوم 1نفت

قرارداد کنسرسیوم نفت یک قرارداد استعماری بود که بین ایران و چند شرکت نفتی آمریکایی،
توسط
انگلیسی ،فرانسوی و هلندی بسته شد .این قرارداد با هدف بهره برداری از مخازن نفت ایران ّ
نشانده شاه به ایران تحمیل شد .این قرارداد که مغایر با قانون ملّی شدن صنعت نفت
حکومت دست
ٔ
بود ،مجدد ًا نفت ایران را زیر
سیطره بیگانگان درآورد 2.کنسرسیوم اختالفات میان آمریکا و انگلستان
ٔ
مبارزه ملت ایران در جریان نهضت ملّی شدن نفت را
همه ثمرات
را برسر
مسئله نفت ایران حل کرد و ٔ
ٔ
ٔ
بر باد داد 3.یکی از بندهای قرارداد کنسرسیوم ،پرداخت غرامت از سوی ایران به شرکت سابق نفت
انگلیس و ایران بود .اما این پایان تاوان سنگین ملت ایران برای ملّی کردن نفت نبود؛ بلکه تأسف بارتر
مقدرات سیاسی ،اقتصادی و نظامی ایران
از آن ،حضور
فزاینده مستشاران آمریکایی بود که به تدریج ّ
ٔ
سلطه نوین آمریکا برد.
را زیر ٔ
دولت حسین عالء

سپهبد زاهدی ،عامل اجرای کودتای  28مرداد که خود را «تاج بخش» شاه می دانست ،4به علّت
اشتهار به حیف و میل کمک های آمریکایی ها و بی اعتنایی به شاه ،با کمک انگلیسی ها ،کنار گذاشته
شد 5و حسین عالء به نخست   وزیری رسید.
با روی کار آمدن حسین عالء ،وزیر سابق دربار که در برابر شاه و نزدیکان او اراده و اختیاری
نداشت ،شاه گام مهمی در تحکیم قدرت استبدادی اش برداشت و معیار قدرت دولت ،شخص او شد.
 .1کنسرسیوم به مجموعه ای از چند شرکت چند ملّیتی گفته می شود.

 .2گذشته چراغ راه آینده است ،صص 698ــ711؛ بیل ،شیر و عقاب ،ج ،١صص181ــ183؛ نجاتی ،تاریخ سیاسی بیست و پنج

ساله ٔایران ،ج  ،1صص        83ــ.92

 . 3براساس این قرارداد نفت ایران به نسبت های زیر ،میان اعضای کنسرسیوم تقسیم شد .شرکت نفت ایران و انگلستان 40درصد،

توسط
شرکت های آمریکایی 40درصد و شرکت هلندی ــ انگلیسی رویال داچ شل  14درصد و شرکت نفت دولتی فرانسه 6درصد .این قرارداد ّ

مدیره شرکت آمریکایی استاندارد اویل نیوجرسی منعقد و به قرارداد «امینی ــ پیچ»
علی امینی وزیر دارایی دولت کودتا و هواردپیچ رئیس هیئت ٔ

همه آنچه را که در جریان نهضت ملّی شدن صنعت نفت از دست دادیم ،یکجا به دست
مشهور شد .هواردپیچ پس از انعقاد قرارداد اعالم کردٔ ،
آوردیم .ن.ک :نجاتی ،تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ٔ ایران ،ج ،1صص  83ــ 90؛ گذشته چراغ راه آینده است .صص 698ــ 711؛ مدنی،

تاریخ سیاسی معاصر ایران ،ج    ،1صص 305ــ312؛ گازیوروسکی ،روابط خارجی شاه و آمریکا ،صص 230ــ .232
مجله خواندنی ها ،ش  ،79تیر 1343
 .4ن .کٔ :

 .5فردوست ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،ج ،1ص .183
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در واقع همان گونه که یکی از نمایندگان مجلس آن زمان گفته بود« :هرچه اعلیحضرت بپسندند ،همان
اراده شاه و دربار به مجلس راه
قانون اساسی است» .قبل از این نمایندگان مجلس شورای ملّی با
ٔ
اراده مردم نبود.
می یافتند و انتخابات محصول گزینش و ٔ
پیمان بغداد

مهم دوران نخست وزیری عالء   ،پیوستـن ایـران به پیمان امنیتی بغـداد بود.پیمان
از حوادث ّ
توصیه آمریکا ابتدا بیـن کشورهای ترکیه و عراق امضا شد و سپس پاکستان و ایران نیز به
بغداد به
ٔ
بهانه خطر کمونیسم و بـر
حلقـه
آن پیوستند 1.ایـن پیمان با هدف کامل کردن
محاصره شوروی ،به ٔ
ٔ
ٔ
نظریه «آیزنهاور» رئیس جمهور آمریکا ،تشکیل شد .عضویت ایـران در این پیمان ،سیاست
مبنای ٔ
بی طـرفی ایران را نقض می کرد 2.شهید ّنواب صفوی رهبر فداییان اسالم از مخالفان سرسخت
سلطه نظامی آمریکا بـر
این پیمان بود؛ زیرا معتقد بود که ورود ایـران در پیمان بغـداد زمینه ساز
ٔ
3
ایران است.
برگی از تاریخ

شهید ّنواب صفوی
سیدمجتبی میرلوحی معروف به ّنواب صفوی در خانواده ای روحانی در محله ٔ خانی آباد تهران متول ّد
ّ
دوره متوسطه برای تحصیل علوم دینی به نجف رفت .او با تأسیس جمعیت
شد .وی پس از اتمام ٔ
فداییان اسالم موفق شد جوانان متدیّنی که عزم مبارزه با رژیم پهلوی را داشتند ،گرد هم جمع کند.
عرصه سیاست تبدیل به یک کانون
فعالیت فداییان اسالم در ابتدا یک حرکت فرهنگی بود و با ورود به
ٔ
صحنه سیاسی کشور شد.
تأثیرگذار در
ٔ
مهمی ایفا
فداییان اسالم در نهضت ملّی شدن نفت و روی کار آمدن دولت دکتر ّ
مصدق نقش ّ

 .١با خروج عراق از پیمان بغداد در سال  ،1338نام این پیمان به سنتو تغییر یافت و مرکز آن به آنکارا منتقل شد.

 .٢الحسنی ،مبانی تفکر رؤسای جمهور آمریکا ،صص  49ــ 55؛ بیل ،شیر و عقاب ،ج ،1صص 193ــ.200

 .٣هنگامی که حسین عالء برای شرکت در اجالس نخست وزیران عضو پیمان بغداد عازم عراق بود ،از سوی یکی از فداییان اسالم

مورد حمله قرار گرفت که منجر به زخمی شدن او شد .متعاقب این اقدام فرمانداری نظامی ،فداییان اسالم را دستگیر کرد .امینی ،اندیشه و

عملکرد فداییان اسالم ،ص .٢٩٥
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کردند .شهید ّنواب صفوی طرح حکومت
اسالمی و اجرای آن را در قالب کتاب راهنمای
حقایق پیشنهاد کرده بود.
سرانجام ّنواب صفوی به همراه یارانش،
محمد واحدی و مظفر
سید ّ
خلیل طهماسبیّ ،
ذوالقدر در  27دی  ماه  1334تیرباران شدند
1
و به شهادت رسیدند.

شهید ّنواب صفوی

پس از عضویت ایران در پیمان بغداد و امضای قرارداد نظامی دوجانبه با آمریکا ،حضور نظامیان
و مستشاران آمریکایی در ایران گسترش یافت.
تأسیس ساواک

پس از کودتای  28مرداد ،آمریکایی ها تصمیم گرفتند ایران را به پایگاه اصلی قدرت خود در
منطقه تبدیل کنند؛ بنابراین ،شاه که راه بقای خود را در تبعیت از آمریکا می دانست ،به کمک مستشاران
آن کشور به تشکیل سازمان مخوف ساواک (سازمان اطالعات و امنیت کشور) اقدام کرد.
اهمیت تأسیس ساواک از دیدگاه آمریکا به دو جهت بود:
 .1همسایگی ایران با شوروی ،به عنوان رقیب اصلی آمریکا
 .2حفظ و تثبیت نفوذ آمریکا در ایران
ّاولین رئیس ساواک ،سپهبد تیمور بختیار ،یکی از بی رحم ترین افسران ارتش و فرماندار نظامی
تهران بود .این سازمان که گسترده ترین نهاد اطّالعاتی و امنیتی از سال  1336تا  1357در حکومت
مهمی در شناسایی و سرکوب گروه های مخالف داشت .ساواک عالوه بر
محمدرضا شاه بود ،نقش ّ
ّ
140

 .١دوانی ،نهضت روحانیون ایران ،ج ،2ص 209؛ عراقی ،ناگفتهها ،صص ١٣٣ــ.١٣٦
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جو اختناق ،رعب و وحشت ،دولتمردان و نمایندگان
ٔ
شکنجه جسمی و روحی مخالفان رژیم و ایجاد ّ
1
مجلسین را نیز کنترل می کرد.
ساواک ،با هدایت و حمایت سرویس های اطّالعاتی آمریکا و انگلیس و سپس با کمک سازمان
اطالعاتی اسرائیل (موساد) ،به صورت یک تشکیالت مخوف امنیتی و اطالعاتی درآمد؛ّ 2اما به جای آن
که دستاوردهای اطالعاتی خود را در جهت منافع کشور به کار گیرد ،در خدمت تأمین منافع آمریکا و
3
توسعه شوروی و کمونیسم ،قرار گرفت.
انگلیس و سپس اسرائیل و به عنوان مانعی در برابر
ٔ
دولت منوچهر اقبال

در فروردین  ،1336حسین عالء از نخست وزیری استعفا کرد و دکتر منوچهر اقبال ،وزیر دربار،
به نخست وزیری رسید.
محمدرضا پهلوی که حکومتش با مشکل فقدان مشروعیت و نبود آزادی سیاسی روبه رو بود،
ّ
برای جلب افکار عمومی ،دست به تأسیس دو حزب «ملّیون» (اکثریت) به رهبری نخست وزیر ،دکتر
اقبال ،و «حزب مردم» (اقلیت) به رهبری اسداللّه َعلَم زد.
صحنه جنجال های سطحی و ساختگی میان دو
از آن به بعد ،سال های طوالنی ،مطبوعات کشور
ٔ
4
حزب دولتی بودند ،تا تو ّهم وجود دمکراسی های غربی در ایران را در ذهن ها ایجاد کنند.

 .1نجاری راد ،ساواک و نقش آن در تحوالت داخلی رژیم شاه ،صص  65، 43و 84؛ فردوست ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوی،

توسعه سرمایه داری ،صص  85ــ90؛ ساواک و روحانیت ،ص 94؛ نراقی ،از کاخ شاه تا زندان اوین،
ج ،1ص 393؛ هالیدی ،دیکتاتوری و
ٔ
صص316ــ.320

 .2دالنوا ،ساواک ،صص ٢٢١، ٧٠ــ٢٣١، ٢٢٦ــ٢٣٧ ،٢٣٤؛ رجال عصر پهلوی ،تیمور بختیار به روایت اسناد ،ج ،1صص 28ــ.32
 .3نجاری راد ،ساواک ،ص 39ــ.51

 .٤کاتوزیان ،اقتصاد سیاسی ایران ،ص .242
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پرسش های نمونه

 .1پس از کودتای  28مرداد ،چه وضعیتی بر مملکت حاکم شد؟
 .٢علت مخالفت شهید ّنواب صفوی با پیمان بغداد چه بود؟
 .٣تأسیس ساواک از چه جنبه هایی برای آمریکا اهمیت داشت؟
 .٤بیگانگان چه نقشی در تأسیس و اداره کردن ساواک داشتند؟

اندیشه و جست و جو

کنید.

تهیه
واقعه  16آذر  1332و   یا
 .1در مورد
ٔ
ٔ
  واقعه ّاول بهمن  1340دانشگاه تهران مطلبی ّ

دوره حاکمیت فرمانداری
زمینه دستگیری و
ٔ
 .2در ٔ
محاکمه اعضای یکی از احزاب سیاسی در ٔ
تهیه کنید.
نظامی تهران مطلبی ّ
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درس شانزدهم
زمینه ها و هدف های اصالحات
آمریکایی در ایران
در این درس ،با هدف های اصالحات اجتماعی و اقتصادی موردنظر آمریکا در

ایران و نیز اقداماتی که دولت های شریف امامی و امینی برای زمینه سازی و اجرای این
سیاست انجام دادند آشنا می شوید.

تح ّول های بین المللی منطقه ای

1
نیافته
دوره ریاست جمهوری جان .اف .کندی در برابر کشورهای توسعه ٔ
سیاست خارجی آمریکا در ٔ
2
جهان سوم و خاورمیانه ،اجرای اصالحات از باال به پایین با هدف پیشگیری از انقالب های قهرآمیز بود.
این سیاست با عنوان «اتحاد برای پیشرفت» 3در کشورهایی که در معرض خطر کمونیسم بودند ،اجرا
می شد؛ 4بی آنکه نظام دیکتاتوری و استبدادی حاکم بر آن کشورها تغییر یابد و در صورت مقاومت مردم توسل
خاصی برخوردار
به زور برای اجرای آن پیش بینی شده بود 5.اجرای این سیاست
درباره ایران از اهمیت ّ
ٔ
بود؛ زیرا رژیم دست
نشانده شاه وابسته و م ّتحد آمریکا بود و به دلیل همسایگی با اتحاد جماهیر شوروی و
ٔ
6
موقعیت ممتاز جغرافیای سیاسی ،در وضعیتی حساس و تعیین کننده قرار داشت.

ژانویه  1961م  1339 /ش .به عنوان سی و پنجمین رئیس جمهور آمریکا در
 .1جان .اف .کندی   ( )John. F. Kenedyدر 20
ٔ

کاخ سفید بر مسند قدرت نشست.

 .2نظیر انقالب هایی که در آمریکای التین ،کوبا و ویتنام روی داده بود.

3. Alliance for Progress

 .4برای نخستین بار این سیاست در کشور ونزوئال در دوران ریاست جمهوری «روموال بتانکورت» آزمایش شد .چون اجرای آن با

مخالفت و تظاهرات گسترده مردم روبه رو شد ،منجر به سرکوب و قتل جمع کثیری از مردم شهر کاراکاس شد .ن .ک :نجاتی ،تاریخ سیاسی
بیست و پنج ساله ٔایران ،ج ،١ص ١٣٣؛ بیل ،شیر و عقاب ،ج ،١صص  ٢١٦و .٢١٧
 .5نجاتی ،تاریخ بیست و پنج ساله ٔایران ،ج ،١ص .113
 .6بیل ،همان ،ج  ،1ص .215
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خارجه آمریکا ،گزارش هایی 1از وضعیت فساد حکومت
کارشناسان مسائل ایران در وزارت امور
ٔ
شاه و سرکوب مخالفان سیاسی رژیم پهلوی تهیه کردند که نشان می داد وجود یک سلسله اصالحات
2
اقتصادی ــ اجتماعی در ایران ضروری است.
عالوه بر این ،صنایع و اقتصاد آمریکا و کشورهای غربی نیازمند بازارهای مصرف جدیدی بود و
کشورهای خاورمیانه به علّت ساختار اقتصادی مبتنی بر رژیم ارباب و رعیتی ،امکان مصرف تولیدات
3
جدید را نداشتند.
به باور زمامداران آمریکا ،اصالحات اقتصادی و اجتماعی می توانست ضمن جلوگیری از «انقالب
زمینه ایجاد «انقالب سفید» را فراهم آورد و از گسترش فعالیت های
سرخ» و کاهش خطر کمونیسمٔ ،
4
نشانده آمریکا جلوگیری کند.
مردمی علیه حکومت های دیکتاتور و دست
ٔ
فکر کنید و پاسخ دهید :

منظور از انقالب سفید ،ماهیت و اهداف آن چیست؟

نخست وزیری شریف امامی

در شهریور  ،1339شاه با منصوب کردن شریف امامی به
نخست وزیری و طرح شعارهایی مانند آزادی احزاب و فضای باز
سیاسی و اصالحات اقتصادی به استقبال از سیاست های جدید
دولت آمریکا رفت .انتخاب شریف امامی در واقع حاصل توافق
شاه و انگلستان با استفاده از فرصت انتخابات ریاست جمهوری
5
آمریکا بود.
با وجود این ،کندی رئیس جمهوری آمریکا به شاه و
تهیه شد.

شریف امامی

 .1این گزارش ها در اواخر سال  1339توسط جان .دبلیو بولینک  John. W. Boulingو اوایل سال  1340توسط کوتیلریانک
 .2نجاتی ،تاریخ بیست و پنج ساله ٔایران ،ج  ،1صص 136ــ     .138

 .3با گذشت سالیانی که از جنگ جهانی دوم سپری شده بود؛ صنایع و اقتصاد اروپا دوباره فعّال گردیده و نیاز به بازارهای مصرف

احساس می شد .ن.ک :الهی ،دیکتاتوری کارتل ها ،ص .5

 .4گازیوروسکی ،سیاست خارجی آمریکا و شاه ،ص 172؛ نجاتی ،تاریخ بیست و پنج ساله ٔایران ،ج  ،1ص .133
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شریف  امامی اعتماد نداشت و آنها را برای اجرای برنامه هایش در ایران مناسب ندید .آمریکا ،در این
زمان ،برای هموارکردن سیاست های خود در ایران ،با برخی از رجال ایران ارتباط برقرار کرد و خواستار
برکناری شریف امامی و روی کارآمدن علی امینی شد 1.علی امینی در دوران تصدی سفارت ایران در
2
آمریکا بیش از پیش به مقامات آمریکایی نزدیک شده بود و با کندی ارتباط صمیمانه ای داشت.
اصالحات دورۀ نخست وزیری علی امینی

شده آمریکا ،در ایران به اجرا گذاشته شد .قدم
با روی کارآمدن علی امینی ،سیاست های پیش بینی ٔ
اول این سیاست مبارزه با فساد اداری بود که برای جلوگیری از سقوط رژیم پهلوی و افتادن حکومت
ایران به دست کمونیست ها ،صورت می گرفت .اقدام دوم« ،اصالحات اقتصادی» بود که برای تغییر
زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی کشور به اجرا درآمد.
علی امینی در اولین قدم ،دست به اقدامی جنجالی زد .او از شاه درخواست انحالل مجلس های
شورای ملّی و سنا را کرد ،تا موانع سر راه انجام نقشه های خود را از میان بردارد .به دنبال آن ،جمعی زیاد
از سران حکومت از نظامیان عالی رتبه گرفته تا مقام های اقتصادی را دستگیر کرد تا گناه مفاسد اقتصادی   و
سیاسی رژیم پهلوی را به گردن آنان بیندازد .علی امینی با این اقدام می خواست از تعمیق اعتراضات
اجتماعی و مردمی علیه آمریکا جلوگیری کند 3.البته او به دنبال جاه طلبی های شخصی خود نیز بود و
4
می خواست مستقل از شاه ،با آمریکا ارتباط برقرار کند .شاه از این موضوع احساس نگرانی می کرد.
اقدام دوم امینی ،اجرای قانون اصالحات ارضی بود .قانون «اصالحات ارضی» که در بهمن
منطقه آذربایجان شروع شد .با سرعت گرفتن روند
 1340در هیئت دولت به تصویب رسیده بود   ،از
ٔ
ناحیه او احساس خطر کرد.
توسط علی امینی ،شاه از ٔ
اصالحات ارضی ّ
بیشتر بدانید
کندی ،رئیس جمهور آمریکا ،از مشاوران خود خواسته بود که برای دادن کمک به ایران
   شدت به این وام نیاز داشت .شرط واگذاری
خاصی تعیین کنند .آن هم در شرایطی که ایران به ّ
شرایط ّ
 .1منصوری ،قیام  15خرداد ،ص 37؛ رجال عصر پهلوی ،علی امینی به روایت اسناد ساواک ،ج ،١صص ٢١ــ.٢٩

 .2همان ،صص ١٧ــ ٢١؛ آبراهامیان ،همان ،ص .519

 .3رجال عصر پهلوی ،علی امینی به روایت اسناد ساواک ،ج  ،١صص  ٢٩و .٣٠
 .4هویدا ،سقوط شاه ،ص .140
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1

وام   35میلیون دالری آمریکا پذیرش نخست وزیری علی امینی از سوی شاه بود.
ماهه حکومت امینی ،کمک های مالی که بالغ بر  67میلیون دالر بود ،به
آمریکا در دوران چهارده ٔ
ایران پرداخت کرد و این حمایت ها را منوط به حسن اجرای اصالحات مورد عالقه اش کرد .امینی به
دلیل ارتباط نزدیک با مقامات آمریکایی همواره مورد حسادت شاه قرار داشت .شاه بعدها با اعتراف به
این موضوع گفت« :بدتر از همه این که موقع دیدارم از آمریکا هرجا می رسیدمّ ،اول از همه حال و احوال
نخست وزیر را از من می پرسیدند و رفتارشان به صورتی بود که گویی اصال ً من را به حساب نمی آوردند.»2
بودجه نظامی آغاز شد ،نتوانست حمایت آمریکا
با این همه وقتی که امینی درگیری اش بر سر لزوم کاهش
ٔ
3
متحده آمریکا ،در برابر نخست وزیر ،جانب شاه را گرفته بود.
را جلب کند .این نخستین بار نبود که ایالت
ٔ

محمد رضا شاه در فروردین  1341به همراه اسداللّه َعلَم به آمریکا رفت و با کمک انگلستان
ّ
4
توانست آمریکا را به برکناری امینی راضی کند و خود مجری اصالحات مورد نظر آمریکا در ایران شود.

پرسش های نمونه

 . 1هدف آمریکا از انجام اصالحات در کشورهای توسعه نیافته چه بود؟ این اصالحات با چه
عنوانی و در چه کشورهایی اجرا شد؟
 .٢چرا دولت آمریکا انجام اصالحات اقتصادی ـ اجتماعی در ایران را ضروری می دانست؟
 . 3آمریکا چه نقشی در برکناری شریف امامی و انتصاب علی امینی به نخست وزیری داشت؟
دوره نخست وزیری خود چه اقداماتی انجام داد؟
 .4علی امینی در ٔ
اندیشه و جست و جو

دوره نخست وزیری علی امینی گزارشی تهیه کنید.
ــ
درباره کمک های آمریکا به ایران در ٔ
ٔ
 .1رجال عصر پهلوی ،علی امینی به روایت اسناد ساواک ،ج ،١صص  ٢٨و ٢٩؛ فردوست ،همان ،ج ،٢ص .٣٠٨

 .2هویدا ،همان ،ص .140

 .3آبراهامیان ،همان ،ص .٥٢١
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درس هفدهم
پیدایش نهضت روحانیت و اوجگیری بیداری اسالمی
در این درس با چگونگی روی کار آمدن دولت اسد اهلل علم و اجرای اصالحات

مورد نظر آمریکا در ایران از قبیل تصویب نامة انجمن های ایالتی و والیتی و انقالب سفید

آشنا می شوید و مخالفت و مقاومت روحانیت و مردم در برابر این اصالحات را می خوانید.

دولت اسدال ّله علم

تصور
با رحلت آیت اللّه بروجردی مرجع بزرگ تقلید شیعیان جهان در فروردین ماه  ،1340شاه ّ
کرد که زمینه برای جانشینی مرجع یا مراجع تقلید به جای آیت اللّه بروجردی وجود ندارد .از این رو
1
فرصت را برای اجرای اصالحات مورد نظر آمریکا مناسب دید.
بیشتر بدانید
علمیه قم تصمیم به دعوت از آیت اللّه
عده ای از مدرسان
برای تقویت مرجعیت و تمرکز آنّ ،
حوزه ٔ
ٔ
عقیده
عده ،سرشناس ترین آنها آیت اللّه خمینی بود .به
بروجردی برای مهاجرت به قم گرفتند .از میان این ّ
ٔ
تشیع ایران بود .آیت اللّه
ایشان بازسازی
حوزه علمیه قم تحت زعامت مرجعیت مقتدر تنها عامل نجات ّ
ٔ
محمد کاظم یزدی و جهانگیرخان
سید ّ
بروجردی که از شاگردان مراجع بزرگی چون آخوند خراسانیّ ،
حوزه علمیه قم از جریان بیداری اسالمی باز نماند
تامه وی،
دوره زعامت و مرجعیت ٔ
ٔ
قشقایی بود .در ٔ
جامعه مسلمان
مهمی در حفظ
ٔ
و همچون دانشگاه بر آن تأثیر گذاشت و از آن تأثیر پذیرفت و نقش بسیار ّ
حساس ایفا کرد .بسیاری از افرادی که در
ایران از آفت ها و بحران های سیاسی و اجتماعی آن مقطع ّ
2

شکل گیری انقالب اسالمی نقش داشتند ،از شاگردان ایشان بودند.

ضایعه درگذشت آیت اللّه بروجردی را به علمای نجف تسلیت
 .١شاه تالش کرد تا پایگاه مرجعیت از قم به نجف انتقال یابد .از این رو
ٔ

گفت( .ن.ک :منصوری ،تاریخ قیام  15خرداد به روایت اسناد ،ج ،1ص 240؛ دوانی ،نهضت روحانیون ایران ،ج ،3ص .)31

علمیه قم ،صص ٩١ــ ١٠٤و
 .٢دوانی ،مفاخر اسالم ،ج ،12ص 608؛ کرباسچی ،تاریخ شفاهی انقالب اسالمی ،تاریخ
حوزه ٔ
ٔ

١٤٤ــ٢١٠؛ ریحان یزدی ،آینه ٔدانشوران ،صص ٤٧٤ــ.٤٨٥
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بودجه نظامی 1بر کنار و اسداللّه
بهانه اختالف بر سر
ٔ
در تیر ماه  ،1341شاه ،علی امینی را به ٔ
علم را که یکی از نزدیکان او بود ،به نخست وزیری منصوب کرد 2.او همچنین تصمیم گرفت که قانون
3
انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی را در غیاب مجلس شورای ملّی تغییر دهد.
تصویب نامۀ انجمن های ایالتی و والیتی

دوره
قانون انجمن های ایالتی و والیتی در اولین ٔ
مجلس شورای ملّی به منظور تشکیل شوراهای استان و
شهرستان به تصویب رسیده بود و تا زمان نخست وزیری
اسداللّه علم این قانون بدون تغییر مانده بود .قانون مذکور
توسط هیئت دولت تغییر کرد که براساس
در مهر ّ ١٣٤١
آن ،شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط
4
انتخاب شوندگان حذف شد.

بیشتر بدانید
شاه در پوشش تصویب این لوایح اهداف متفاوتی را دنبال می کرد .او می خواست عالوه بر
سنجش میزان حساسیت علما و توان مذهبی مردم ،روحانیت و جریان مذهبی را که همواره سدی در برابر
سلطه بیگانگان در ایران به شمار می آمدند ،در یک زورآزمایی کنار بزند تا مجبور به محافظه کاری
نفوذ ٔ
در برابر آنها نباشد .به همین منظور مطبوعات رسمی کشور با تیترهای درشت به انعکاس تصویب این
لوایح و اخبار مربوط به آن پرداختند.

این تصویب نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ایران را برانگیخت .امام خمینی علمای طراز ّاول
 .1عاقلی ،نخست وزیران ایران ،صص  918ــ 920؛ رجال عصر پهلوی ،علی امینی به روایت اسناد ساواک ،ج ،١صص  40و .41
 .2یادداشت های عَ لَم ،ج ،1ص .34

 .3شاهدی ،مردی برای تمام فصول ،صص  369و .370
 .4مدنی ،تاریخ سیاسی معاصر ایران ،ج ،١ص .٣٧٥
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متعدد برای لغو این تصویب نامه فراخواند .وی با تشریح نقشه های
قم را به نشست ها و گفت  وگوهای ّ
استعمار و توطئه های آنها مسئولیت علما را در قبال صیانت از اسالم و استقالل کشور یادآور شد و
نامه مذکور درخواست شود.
مقرر شد با ارسال تلگرام هایی به شاه ،لغو فوری تصویب ٔ
مبارزه پی گیر امام خمینی ،مراجع تقلید و دیگر علما سرانجام شاه و دولت را وادار به عقب نشینی
ٔ
و اعالم لغو تصویب نامه کرد .شاه در اجرای سیاست اسالم زدایی با شکست مواجه شد .این حرکت
ماهه روحانیون شهرت یافتّ ،اولین پیروزی سیاسی ملّت ایران به رهبری
هماهنگ علما که به نهضت دو ٔ
1
امام خمینی بعد از کودتای  28مرداد بود.
برخی از علمای قم این اقدام را کافی دانستندّ ،اما امام خمینی با هوشیاری به تشریح اهداف
پرده رژیم پهلوی پرداخت و ماهیت دخالت آمریکا و صهیونیسم را در امور مملکت افشا کرد.
پشت ٔ
ابعاد و عمق مبارزات امام خمینی فراتر از لغو تصویب نامه بود .ایشان در اعالمیه ها و
توطئه
سخنرانی بعدی خود اعالم خطر کرد که اسالم و استقالل مملکت و اقتصاد ایران در معرض
ٔ
صهیونیست هاست و تا رفع این خطرها نباید از پا نشست 2.امام خمینی با دور اندیشی قصد داشت با
سلطه
وابسته شاه و قطع
مبارزه دامنه داری را برای سرنگونی رژیم
استفاده از فرصت به وجود آمده
ٔ
ٔ
ٔ
آمریکا و اسرائیل و تشکیل حکومت مستقل و مردمی پایه ریزی کند.
انقالب سفید

مقدمه اجرای حرکتی در جهت خواست آمریکایی ها
نامه انجمن های ایالتی و والیتی
ٔ
تصویب ٔ
برای جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران بود که بعدها از سوی شاه و دربار انقالب سفید نام گرفت.
نامه انجمن های ایالتی و والیتی ،شاه در اثر فشار آمریکا ،خود به میدان آمد و اعالم
بعد از لغو تصویب ٔ
گانه به اصطالح انقالب سفید را به نظر خواهی بگذارد.
کرد قصد دارد اصول شش ٔ
در این هنگام امام خمینی با آگاهی از اهداف شاه و نتایج زیان بار سیاست های مداخله
جویانه آمریکا
ٔ
جلسه اضطراری فراخواند .در این نشست پس از
در ایران ،مراجع و علمای قم را به شرکت در یک
ٔ
باره همه پرسی و اهداف آن از شاه توضیح بخواهند.
تبادل نظر تصمیم گرفته شد ،برای اطالع بیشتر در ٔ
آیت اللّه روح اللّه کمالوند به نمایندگی از سوی مراجع و علما به دیدار شاه رفت 3.در این دیدار ،شاه
 .1روحانی ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،صص 177ــ.191

 .2روحانی ،همان ،صص ٤٥٦ــ .٤٦٠

علمیه قم بود.
فلسفه حوزه
 .3آیت اللّه روح اللّه کمالوند از مدرسان توانای فقه ،اصول و
ٔ
ٔ
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به جای پاسخ به سؤاالت مراجع و علما ،زبان به تهدید گشود.

1

بیشتر بدانید
محمد رضا شاه در دیدار با آیت اللّه کمالوند اعالم کرد« :اگر آسمان به زمین بیاید و زمین به
ّ
آسمان برود ،من باید این برنامه را اجرا کنم ،زیرا اگر نکنم ،از بین می روم» .او ضمن شکایت از علمای
ایران خواست تا به جای مخالفت ،مانند روحانیون دیگر کشورها دعاگوی شاه کشورشان باشند.
ساله خود ،هیچ گاه مأمور حکومت ها
آیت اللّه کمالوند در پاسخ گفت« :علمای شیعه ،در تاریخ هزار ٔ
2
نبوده اند و نخواهند بود».
به دنبال پاسخ شاه ،امام خمینی و علما دریافتند که شاه با حمایت آمریکا ،به هر نحو ممکن
مصمم به پیشبرد و اجرای این برنامه است .امام خمینی طی سخنانی فرمودند«:اکنون طرف حساب
علما شخص شاه است نه دولت؛ زیرا او در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته و چنان که خود اظهار داشته
توده ملت را از اهداف استعماری
عقب نشینی او به قیمت سقوط و نابودی اش تمام خواهد شد .باید ٔ
3
این لوایح آگاه کنیم».

تحریم رفراندوم و قیام مردم

اعالمیه امام خمینی و اعالمیه های دیگر از سوی سایر علما و مراجع نظیر آیت اللّه
با انتشار
ٔ
گلپایگانی ،آیت اللّه مرعشی نجفی و آیت اللّه خوانساری نسبت به غیر قانونی بودن رفراندوم (همه پرسی)،
مردم تهران و قم و دیگر شهرستان ها به خیابان ها ریختند .دانشجویان دانشگاه تهران نیز با صدور
4
اعالمیه ای اقدامات ضد اسالمی و غیر قانونی رژیم را محکوم کردند.
بازار تهران تعطیل شد و مردم در قسمت های جنوبی شهر تظاهرات اعتراض آمیز به پا کردند.
رژیم برای کنترل اوضاع ،تهران را به اشغال نظامی درآورد و به سرکوب مردم و هجوم به دانشگاه تهران
5
روانه زندان کرد.
پرداخت و تعدادی از روحانیون را دستگیر و ٔ

 .1دوانی ،نهضت روحانیون ایران ،ج ،3صص ٢٠١ــ.٢٠٣

نامه سیاسی امام خمینی ،ج ،١ص .٢٤٢
 .2ن .ک :رجبی ،زندگی ٔ

 .3کوثر :مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی ،ج ،1صص  37و .38

 .4کریمیان ،جنبش دانشجویی در ایران ،ص ٣٠٢؛ بیل ،همان ،ج ،1ص .241

 .5روحانی ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،ص .238
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بیشتر بدانید
الیحه انجمن های ایالتی و والیتی
در کنار مخالفت علما و روحانیون ،نهضت آزادی نیز با
ٔ
و برگزاری رفراندوم مخالفت کرد .این تشکّل سیاسی مذهبی پس از دیدار با مراجع قم و با صدور
1
جبهه ملّی متمایز کرد
اعالمیه ای ،به دفاع از نهضت روحانیت برخاست و مشی سیاسی خود را از ٔ
و به افشای ماهیت اصالحات شاه ،کندی و انقالب سفید پرداختّ 2،اما به زودی رهبران آن از جمله
مهندس بازرگان و آیت اللّه طالقانی دستگیر شدند .آنها تا پس از قیام  15خرداد در زندان باقی ماندند
جبهه ملّی تنها به شعار «اصالحات آری ،دیکتاتوری نه» کفایت کرد.
ّاما ٔ

در روز چهارم بهمن ماه  ،1341شاه به قم رفت تا با سخنرانی در این شهر که کانون اصلی
مخالفان بود ،ثابت کند علما در مخالفت با اصول شش گانه یکپارچه نیستند .علمای قم به رهبری
امام خمینی استقبال از شاه و حضور در مراسم را تحریم کردند       3.شهر قم یکپارچه تعطیل شد .شاه
طی نطقی که با عصبانیت تمام ایراد شد ،به روحانیت و اسالم
برخالف انتظارش با
ٔ
مشاهده این حوادث ّ
4
اهانت کرد.
در چنین شرایطی که انتخابات تحریم شده بود ،شاه با اعمال فشار و خشونت ،همه پرسی فرمایشی
ملکه انگلیس این رفراندوم را
خود را در  6بهمن  1341برپا کرد و در پی آن ،رئیس جمهور آمریکا و ٔ
5
به شاه تبریک گفتند.
ماده
چند روز بعد ،دولت علم تصویب ٔ
شده انجمن های ایالتی و والیتی را به صورت ٔ
نامه لغو ٔ
اصالحی قانون انتخابات به مورد اجرا گذاشت و این کار مورد اعتراض امام خمینی واقع شد ،و آن را
از نظر قانون اساسی و شرع بی اعتبار دانست.

 .1روحانی ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،صص  184ــ.186
 .2فارسی ،زوایای تاریک ،ص .75

آستانه حضرت معصومه (س) نیز از شرکت در این مراسم خودداری کرده بود.
 .3حتی تولیت
ٔ
 .4فردوست ،همان ،ج  ،2ص 323؛ مدنی ،همان ،ج ،2ص .17

 .5روزنامه اطالعات ( ،)1341/11/1ن.ک :بیل ،همان ،ج ،1ص 232؛ نراقی ،از کاخ شاه تا زندان اوین ،ص 20؛ رادیو مسکو

و مجله هفتگی «نوویاگرینا» نیز به ستایش از اقدامات شاه پرداخت .جالب توجه این است که در جریان اصالحات و انقالب سفید دولت آمریکا

و شوروی مواضع یکسانی در برابر نهضت مردم اتخاذ کردند .ن.ک :جواد منصوری ،سیر تکوینی انقالب اسالمی ،ص ١٨١؛ عرفان منش،
خاطرات  ١٥خرداد ،ج     ،٢ص ٢؛ روحانی ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،صص ٢٧٠ــ .٢٧٢
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پرسش های نمونه

دوره نخست وزیری َعلَم چه تغییری در شرایط انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی
 . 1در ٔ
ایجاد شد؟
نامه انجمن های ایالتی و والیتی را
 .٢علت و
نتیجه مخالفت امام خمینی و علما با تصویب ٔ
ٔ
توضیح دهید.
 . 3امام خمینی (ره) و دیگر علما در مقابل رفراندوم اصول شش گانه (انقالب سفید) ،چه موضعی
اتخاذ کردند؟

اندیشه و جست و جو

تهیه کنید.
ــ
درباره برنامه های رژیم پهلوی برای اسالم زدایی و محدود کردن روحانیون ،مطلبی ّ
ٔ
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درس هجدهم
قیام  ١٥خرداد
در این درس با چگونگی گسترش نهضت امام خمینی و قیام پانزده خرداد،تصویب
الیحة کاپیتوالسیون و تبعید حضرت امام خمینی آشنا خواهید شد.

همان طور که در درس پیشین خواندید رژیم پهلوی ،برای اجرای سیاست های آمریکا،
دست به رفراندوم انقالب سفید زد که باعث اعتراض علما و مردم شد ،زیرا اجرای سیاست های
آمریکا       ،عالوه  بر گسترش وابستگی کشور و نابودی بنیاد های اقتصادی ،منجر به اسالم زدایی نیز می شد.
حمله به فیضیه

با نزدیک شدن نوروز  ،1342امام خمینی ،در اعتراض به سیاست های رژیم پهلوی ،اعالم عزای
عمومی کرد؛ دیگر مراجع و علما نیز ،از او پیروی کردند .دوم فروردین ماه ،در جریان برگزاری مراسم
عزاداری شهادت حضرت امام صادق (ع) ،نیروهای ساواک و کماندوهای «شاه» ،1در لباس غیر نظامی
مدرسه
به
فیضیه قم حمله کردند و عده ای از روحانیان را به شهادت رساندند و یا زخمی کردند 2.آنان
ٔ
ٔ
درهای حجره ها را شکستند و قرآن ها و کتاب ها را پاره کردند و به بیرون ریختند .ح ّتی به مجروحان
شده این ماجرا در بیمارستان قم نیز حمله بردند و آنها را در بیمارستان ،دستگیر کردند.
بستری ٔ
طالبیه تبریز نیز حمله شد و چند تن در این حادثه مجروح و شهید
مدرسه
هم زمان با این فاجعه ،به
ٔ
ٔ
مدرسه فیضیه ایجاد ارعاب و وحشت بود.
شدند 3.هدف رژیم ،از یورش به
ٔ
امام خمینی ،طی اعالمیه ای اظهار داشت« :ناراحت نشوید .مضطرب نگردید .ترس و هراس
را از خود دور کنید .دستگاه حاکمه با ارتکاب این جنایت ،خود را رسوا و مفتضح ساخت و ماهیت
 .1لشگر  1گارد شاهنشاهی.

 .2روحانی ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،صص 339ــ     .348
 .3کرباسچی ،هفت هزار روز تاریخ… ،ج  ،1ص .134
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چنگیزی خود را به خوبی نشان داد … ما پیروز شدیم .ما از خدا خواستیم که این دستگاه ماهیت خود
1
را بروز دهد و خود را رسوا کند».
جدی و آشکارتر
حادثه خونین فیضیه پیامدهای مختلفی داشت و برخالف انتظار رژیم مبارزه را ّ
ٔ
کرد .روحانیون تهران ،قم ،مشهد ،اصفهان ،شیراز و برخی از دیگر شهرستان ها به منظور ابراز همدردی
اقامه نماز
و پشتیبانی از
حوزه علمیه قم به مدت یک هفته دست به اعتصاب زدند و از رفتن به مساجد و ٔ
ٔ
2
جماعت خودداری کردند.
اعالمیه معروف خود ،شاه دوستی را با غارتگری ،جنایت و تجاوز به احکام
امام خمینی در
ٔ
اسالم مساوی دانست و به نام ملّت ،نخست وزیر را استیضاح کرد 3و فرمودند« :من اکنون قلب خود
را برای سرنیزه های مأمورین شما حاضر کرده ام» .رهبری نهضت همچنین اظهار حقایق را به هر قیمتی
4
تقیه را حرام کرد.
واجب و ّ
قیام پانزده خرداد

مدرسه فیضیه
در عصر عاشورای سال  1383ق .مطابق با سیزدهم خرداد  ،1342امام خمینی به
ٔ
درباره مسائل سیاسی روز ،به ایراد سخن بپردازد .گزارش مأمور ویژه ساواک که در محل
قم رفت ،تا
ٔ
حضور داشته ،در این باره ،گستردگی اعتراض مردمی و حمایت از امام خمینی را به خوبی نشان می دهد
وی می نویسد« :در تاریخ قم چنین جمعیتی دیده نشده است .خمینی را مثل امام وارد کردند و تمام
   5
جمعیت آن چنان صلوات فرستاد که تا دو کیلومتر صدای آنها شنیده می شد ».
خانه خود دستگیر و به
یک روز پس از این سخنرانی ،در بامداد چهاردهم خرداد ،امام خمینی در ٔ
تهران منتقل شد .همزمان ،چند تن دیگر از علمای شهرستان ها نیز دستگیر و زندانی شدند .6با انعکاس
خبر دستگیری امام خمینی ،در پانزدهم خرداد موجی عظیم از اعتراض مردمی در قم به  پا خاست .به دنبال
 .1کوثر :مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی ،ج  ،1ص .58

 .2کوثر :مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی ،ج  ،1ص 63؛ روحانی ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،ج  ،1ص .387
 .3استیضاح یعنی توضیح خواستن از دولت یا وزیر در مورد یک واقعه.
 .4کوثر :مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی ،ج  ،1ص .63

 .5حسینیان ،سه سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران ،ص .466

محلتی را در شیراز دستگیر کردند و در مدّ ت کوتاهی  53نفر
 .6هم زمان با دستگیری امام خمینی ،آیت اللّه قمی در مشهد و آیت اللّه ّ

از علمای تهران و شهرستان ها نیز دستگیر شدند( .فراتی ،تاریخ شفاهی انقالب اسالمی ،ص .)130
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آن ،در تهران و شهرستان های
ورامین ،1مشهد ،قزوین ،کاشان،
شیراز  ،2تبریز  3و اصفهان  4و
چند شهر دیگر نیـز ،تظاهرات
اعتراض آمیز به راه افتاد.
اسداللّه َعلَم ،نخستوزیر،
به فرمان شاه ،دستور کشتار
رحمانه مردم را صادر کرد .در
بی
ٔ
دامنه تظاهرات بسیار
تهران و قم ٔ
گسترده بود .به همین سبب با اعالم حکومت نظامی ،تانک ها و مسلسل های سنگین به خیابان آمدند.
در قم هواپیماهای نظامی بر فراز شهر به پرواز درآمدند 5.حضور زنان در تظاهرات اعتراض آمیز قم
چشم گیر بود 6.مردم خواستار آزادی امام خمینی بودند .آیت اللّه مرعشی نجفی به میان تظاهر کنندگان
رفت و اعالم کرد « :نخواهیم گذاشت آسیبی به خمینی عزیزمان برسد» 7.با حرکت روحانیون به سمت
محاصره تظاهرکنندگان آنها را مانند
حرم ،درگیری و صدای رگبار مسلسل ها شدت یافت .مأموران با
ٔ
برگ پاییزی به زمین ریختند .تنها در یک کوچه تعداد  32نفر شهید و مجروح شدند 8.اجساد شهدا در
9
کامیون های نظامی به مقصد نامعلومی حمل شد.
 .1مردم پیشوای ورامین در حمایت از امام خمینی در حالی که کفن بر تن کرده بودند و با پای پیاده به سوی تهران در حرکت بودند،

عده ای از آنها به شهادت رسیدند و یک
قبل از رسیدن به تهران ،مورد هجوم نظامیان قرار گرفتند و دسته جمعی به خاک و خون کشیده شدند و ّ

حادثه  30تیر  1331در  15خرداد  1342در کشتزارهای ورامین تکرار شد.
بار دیگر
ٔ

 .2در حوادث خونین  16خرداد در شیراز تعداد زیادی شهید و مجروح شدند که بیشترین آنها دانش آموزان و نوجوانان بودند.

ن  .ک :عرفان منش ،خاطرات  15خرداد در شیراز ،ج  ،١صص  ٨٩ ، ٧٠ ، ٦٩ ، ٦٦ ، ٥٦ــ .٩٤

 .3ن.ک :باقری ،خاطرات  15خرداد تبریز ،صص  ٨٤ ، ٤١ ، ٢٠ ، ١٩ ، ٧ــ  ٨٦و .١١٨

 .٤اسناد انقالب اسالمی ،ج  ،3صص     84ــ.86

 . 5مدنی ،تاریخ سیاسی معاصر ،ج  ،2صص  45و .46

 .6روحانی ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،ص .476
 .7اسناد انقالب اسالمی ،ج  ،1ص .119

کوچه نمازی( .ن.ک :مدنی ،تاریخ سیاسی معاصر ایران ،ج  ،٢ص .)46
.  8
ٔ

 .9روحانی ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،ص.480
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در تهران ،بازار تعطیل شد .مردم به سوی خیابان ها سرازیر شدند 1.دانشجویان دانشگاه تهران
با شنیدن خبر دستگیری امام خمینی بالفاصله کالس ها را تعطیل کردند و با شعار مرگ بر دیکتاتور،
خواستار آزادی امام خمینی شدند که با نیروهای انتظامی مواجه شدند 2.در جنوب شهر تهران دسته ای
از تظاهرکنندگان به سمت ایستگاه رادیو حرکت کردند .با ورود گارد شاهنشاهی ،قتل عام صدها نفر از
درباره کشتار مردم در  15خرداد اعتراف می کند که شاه
مردم آغاز شد .3اسداللّه علم ،نخست وزیر،
ٔ
نه تنها دستور تیراندازی داد؛ بلکه از قتل عام مردم پشتیبانی کرد .4شاه بعدها اعالم کرد که از بابت دستور
واقعه  15خرداد ابد ًا متأسف نیست .5نبود برنامه برای تظاهرات و خود جوش بودن حرکت
تیراندازی در ٔ
گفته
اعتراض آمیز مردم (بدون سازماندهی) باعث شد که دولت امکان سرکوب تظاهرکنندگان را بیابد .به ٔ
ارتشبد فردوست ،یکی از نزدیک ترین مشاوران امنیتی شاه ،آن روز اگر تظاهرکنندگان ،تظاهرات خود
را ادامه می دادند ،قطعاً شاه از کشور می گریخت.6
برگی از تاریخ
فرازهایی از زندگانی امام خمینی رحمةال ّله علیه
روح اللّه موسوی خمینی در بیستم جمادی  الثانی  1320ق .برابر با چهارشنبه اول مهر   1281ش.
هم زمان با سالروز میالد بانوی بزرگ اسالم حضرت فاطمه (س) در خانواده ای از اهل علم و مبارزه در
شهر خمین دیده به جهان گشود .او وارث سجایای پدرانش که نسل اندر نسل در کنار هدایت مردم به
کسب معارف الهی کوشیده اند ،بود.
7
سید مصطفی موسوی
درحالی که کمتر از  5ماه از والدت روح اللّه می گذشت ،پدرش آیت اللّه ّ
که در شهر خمین حامی مردم در برابر ظلم خوانین و حکام منطقه بود ،در دفاع از مردم ،مظلومانه به
شهادت رسید.
 .1باقری ،خاطرات  15خرداد ،صص  ٣٨ ، ٢٥ ، ١٨ ، ١٠ــ   ٥٤ ، ٤٠ــ  ١٠٢ ، ٥٩ــ ١٠٨ ، ١٠٤؛ عراقی ،ناگفته ها ،صص  ١٨٣و .١٨٤

 .2منصوری ،قیام  15خرداد ،ص .175

 .3روحانی ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،صص  485و 486؛ فردوست ،همان ،ج  ،1صص         510ــ.513

 .4الینگ ،مصاحبه با شاه ،ص .238

 .5بالنشه ،ایران ،انقالب به نام خدا ،ص 56؛ فاالچی ،مصاحبه با شاه ایران ،ص .16

 .6فردوست ،همان ،ج  ،1ص  .514متن کامل مذاکرات هیئت دولت طاغوت در  15خرداد  ،1342اسناد فاش نشده ای از قیام

 15خرداد ،صص 22ــ .38
حوزه نجف و سامرا به
سید مصطفی موسوی از معاصران مرحوم آیت اللّه میرزای شیرازی بود .او پس از تحصیل در
 .7آیت اللّه ّ
ٔ
اداره امور مردم خمین را برعهده گرفت.
ٔ
درجه اجتهاد نایل آمد و به ایران بازگشت .او رهبری و ٔ
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به این ترتیب امام خمینی از اوان کودکی با رنج یتیمی 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
عمه مکرمه اش (صاحبه خانم) که بانویی شجاع و حق جو بود ،گذراند .دوران کودکی
و تقوا بود و همچنین ٔ
و نوجوانی روح اللّه همزمان با بحران های سیاسی و اجتماعی بود و از همان زمان او با مسائل سیاسی ،دردها
و رنج های مردم ایران آشنا شد .دیری نپایید که روح اللّه در سن  15سالگی از نعمت وجود آن دو عزیز
حوزه علمیه اراک شد.
مقدماتی عازم
نیز محروم گردید .وی در سال 1298ش .پس از فرا گرفتن علوم ّ
ٔ
امام خمینی با بهره گیری از هوشی سرشار و استعدادی فوق العاده ،رشته های مختلف علوم
اسالمی را به  سرعت طی کرد و عالوه بر فقه و اصول ،فلسفه و عرفان را نیز در عالی ترین سطح نزد
برجسته آن زمان آموخت و در پی هجرت آیت اللّه العظمی شیخ عبدالکریم حایری یزدی در سال
استادان
ٔ
  1301ش به قم و تشکیل مرکزیت حوزه های علمیه ،امام خمینی هم اندکی بعد مشتاقانه به قم مهاجرت کرد.
امام خمینی از سن  27سالگی به تألیف کتاب پرداخت .حاصل این تالش ،نگارش ده ها جلد
کتاب در موضوعات مختلف فقه ،اصول ،تفسیر ،عرفان ،اخالق ،احکام و فلسفه است.
امام خمینی در کتاب کشف االسرار که در سال  1322ش .منتشر شد ،به انتقاد از سیاست های
ساله رضا شاه پرداخت و همچنین برای ّاولین بار در این کتاب به
استعماری و ّ
ضد اسالمی دوران ٔ 20
مسئله «والیت فقیه» و تشکیل حکومت اسالمی تأکید کرد.
طرح
ٔ
بیانیه سیاسی امام خمینی یک سال بعد ( 1323ش) صادر شد .وی در این بیانیه به طور
نخستین ٔ
جامعه مسلمان را به قیام عمومی فرا خواند و زنگ خطر و بیدارباش را در
آشکاری علمای اسالم و
ٔ
برابر سیاست های استعماری قدرت ها به صدا درآورد.
پس از ارتحال آیت اللّه العظمی بروجردی مرجعیت امام خمینی فراگیر شد و مورد استقبال مردم
ایران قرار گرفت .بسیاری از علما ایشان را به عنوان مرجع اعلم معرفی کردند .این درحالی بود که وی
شدت از مطرح شدن خویش به عنوان مرجع تقلید پرهیز داشت .امام خمینی در طول حیات پر  برکت
به ّ
خود شاگردان زیادی تربیت کرد که می توان به متفکرانی چون شهید استاد مط ّهری ،شهید آیت اللّه
1
بهشتی و آیت اللّه خامنه ای اشاره کرد.

پس از سرکوب و کشتار مردم در قیام  15خرداد ،موج دستگیری ها و تبعیدها در سراسر کشور
روانه زندان و تبعیدگاه شدند و جوانمردانی چون
آغاز شد و یاران امام خمینی یکی پس از دیگری ٔ
طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی که پیشتاز تظاهرات مردم جنوب تهران ،در  15خرداد بودند،
ّ
2
پس از دستگیری و شکنجه های شدید تیرباران شدند  .با خاموش کردن شعله های قیام  15خرداد و
 .1جهت اطالع بیشتر ،ن .ک :انصاری ،حـدیث بیـداری ،صص  ١٣ــ٣٥؛ رجبـی ،زندگی نامه ٔ سیاسی امام خمینی ،ج،١

صص  ٩٣ــ  ٢٨٧ ، ٢٧٥ ، ٢٦٥ ، ١٧٦ ، ١٦٩ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١30ــ.٣٤٠

 .2دوانی ،نهضت روحانیون ایران ،ج ، ٤صص ٢٤٨ــ ٢٥٤؛ نجاتی ،تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ٔایران ،ج  ،1ص .297
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درهم شکستن قیام عشایر فارس و اعدام سران آنها که به پشتیبانی از نهضت امام خمینی و روحانیت
1
محمد رضا شاه آشکارتر شد.
برخاستند ،احساس موفقیت در انجام اصالحات مورد نظر آمریکا در ّ
بیشتر بدانید
مهاجرت علما به تهران و تالش برای آزادی امام خمینی
پس از دستگیری امام خمینی و عده ای از علمای تهران و شهرستان ها ،روحانیون شهرهای
مختلف ایران و نجف ،کربال و کاظمین ضمن تعطیلی حوزه های علمیه ،با صدور اعالمیه و تلگرام های
متعدد ضمن محکوم کردن قتل عام و کشتار مردم عزادار و معترض در روزهای پانزدهم و شانزدهم
2
خرداد ماه خواستار آزادی بی قید و شرط امام خمینی و سایر روحانیون شدند.
این اقدام که به طور سریع و گسترده انجام شد ،بی نتیجه ماند .تهدیدهای اسداللّه َعلَم نخست وزیر
محاکمه صحرایی خواهد کرد 3،بر
که اعالم کرده بود ،روحانیون دستگیر شده از جمله امام خمینی را
ٔ
نگرانی آنها افزود؛ چون براساس شواهد ،احتمال می رفت که رژیم پهلوی اقدام به اعدام رهبر   نهضت
برجسته سراسر کشور در اقدامی
کند 4.از این رو در تاریخ  17خرداد  1342گروه زیادی از علمای
ٔ
هماهنگ ــ همچون مهاجرت صغری و کبری در نهضت مشروطه ــ به سوی تهران مهاجرت کردند تا
حمایت و وفاداری خود را نسبت به امام خمینی اعالم کنند .رژیم اقدام به ممانعت از مهاجرت علما کرد
5
تحصن
و حتی هواپیمای آیت اللّه میالنی را که از مشهد عازم تهران بود ،در نیمه راه بازگرداند     .سرانجام ّ
روزه علما و تالش آنها موجب شد تا رژیم از محاکمه و تبعید امام خمینی عقب نشینی
و اعتصاب ٔ 14
قیطریه شمیران منتقل کرده و
کند و پس از ّمدتی ،امام را از زندان آزاد و به خانه ای در داودیه و سپس
ٔ
6
تحت نظر مأموران امنیتی قرار داد .در طول ّمدت مهاجرت  14روزه علما ،بازار تهران تعطیل بود.
مهمی در صیانت از استقالل کشور را بر
مهم تاریخ سیاسی معاصر ایران نقش ّ
 .1عشایر میهن دوست و غیرتمند فارس در حوادث ّ
عهده داشتند.در حوادث  15خرداد شیراز به حمایت از این نهضت پرداختند .رژیم پهلوی که از پیوستن عشایر احساس خطر کرد ،برای کنترل
برجسته سازمان سیا
منطقه جنوب کرد .حضور سرهنگ گراتیان یا تسویچ کارشناس
گسترده جنبش عشایر در
و خلع سالح آ نها ،اقدام به سرکوب
ٔ
ٔ
ٔ
در جنگ های روستایی حکایت از اهمیت عملیات جنوب دارد .به دستور شاه ،سپهبد آریانا ،با نهایت قساوت و بی رحمی به سرکوبی قیام عشایر
بهانه انهدام مواضع عشایر که به کوه ها پناه برده بودند ،با استفاده از هواپیماهای بمب افکن آمریکایی و آتش توپخانه ،مناطق مسکونی
پرداخت .او به ٔ
عشایر و سیاه چادرها را به طور وحشیانه ای ویران ساخت .او وقتی که مقاومت عشایر را مشاهده کرد ،در یک جنگ روانی آنها را وادار به تسلیم
کرد و سران وطن پرست و مسلمان آنها از جمله حبیب اللّه شهبازی را به جوخه اعدام سپرد( .ن .ک عرفان منش ،خاطرات  15خرداد در شیراز،
ج ،1ص  ٥٤و ج ،٢صص  ٢و .١١٥
 .2دوانی ،نهضت روحانیون ایران ،ج  ،3ص 405؛ اسناد انقالب اسالمی ،ج  ،1صص 122ــ .135و ج  ،2صص 79ــ.81

 .3محاکمه صحرایی یعنی محاکمه فرد بدون حق انتخاب وکیل .در این باره ،ن.ک :کرباسچی ،هفت هزار روز تاریخ ایران ،ص .151
 .4روحانی ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،ج  ،1ص .559
 .5روحانی ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،ص .559
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دستاوردهای قیام  15خرداد

ضد استبدادی بود که توانست به طور فراگیری
ضد استعماری و ّ
قیام  15خرداد دارای ابعاد ّ
نشانده پهلوی بسیج کند و به دلیل اعتقاد
صحنه مبارزه علیه رژیم دست
توده های مختلف مردم را در
ٔ
ٔ
راسخ امام خمینی به حمایت از اسالم راستین که از سیاست جدا نیست ،بذر فرهنگ مبارزه به عنوان
یک تکلیف الهی در جامعه کاشته شد که ثمرات آن در پیروزی انقالب اسالمی به بار نشست.
از دیگر پیامدهای قیام  15خرداد ،افزایش رشد سیاسی در میان حوزه های علمیه و روحانیت
برافروزنده مشعل مبارزات
و گرایش بیشتر روشنفکران و دانشگاهیان به ارزش های اسالمی به   عنوان
ٔ
سیاسی بود و در جهانی که لیبرالیسم غربی و مارکسیسم شرقی کارایی خود را در رهایی کشورهای
سلطه استبداد و استعمار از دست داده بودند ،پیوستگی دین و سیاست ظهور کرد.
تحت   ستم از ٔ
قیام  15خرداد همچنین به جریان های مبارز دینی و غیردینی نشان داد که رژیم شاه از طریق
مسالمت آمیز و در چارچوب قانون اساسی اصالح ناپذیر است و برای مبارزه با نظام استبدادی و وابسته
مبارزه مستمر وجود ندارد.
راهی جز
ٔ
مهمی در جنبش های تاریخ معاصر ایران و جهان اسالم به شمار
قیام  15خرداد ٔ
نقطه عطف ّ
تجربـه گـران قدری بـود که توانست
می رود که شکل جدیدی از مبارزه را عـرضه و آزمـایش کرد و
ٔ
مبارزه ملّت ایران را تا دستیابی به پیروزی در  22بهمن ماه  1357تداوم و ثمر
با رهبری امام خمینی
ٔ
1
بخشد.
دولت حسنعلی منصور

با برکناری اسداللّه َعلَم از نخست وزیری و روی کار آمدن حسنعلی منصور ،نسل جدیدی از
سیاست مداران ،قدرت را به دست گرفتند .آنها برخالف پیشینیان خود ،بیش از انگلستان ،موافق و
همسو با سیاست های آمریکا بودند .دخالت آمریکا در روی کارآوردن منصور موجب نگرانی دولتمردان
حامی سیاست های انگلیس در ایران شد 2.منصور پس از دستیابی به قدرت ،به تغییرهایی گسترده در
عرصه مدیران کشور دست زد .دولت منصور برای انجام سیاست هایش نیاز به آرامش داشت .شاه با
ٔ
هدف جلب رضایت امام خمینی و ترس از رویارویی با قیامی دیگر ،در هفدهم فروردین  ،1343ایشان
 .1جهت اطالع بیشتر ن .ک :الگار ،انقالب اسالمی؛ بیل ،همان  ،ج  ،2ص 213؛ نجاتی ،تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ٔایران ،ج ،1

ص 240؛ آبراهامیان ،همان ،صص  523و .524

 .2حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک ،ج  ،1صص ٣٥٣ــ٣٥٥؛ فردوست ،همان ،ج  ،2صص 355ــ.361
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را آزاد کردّ .اما امام خمینی همچنان بر استمرار مبارزه پافشاری کرد.

1

بازگشت کاپیتوالسیون

با افزایش حضور آمریکایی ها و مستشاران و نظامیان آنها در ایران ،دولت حسنعلی منصور،
ضمن تقدیم الیحه ای به مجلس شورا که قبال ً در دولت علم تنظیم و تصویب شده بود ،برای مستشاران
حق استعماری که در
و نظامیان آمریکایی و خدمتکاران آنها ،درخواست مصونیت قضایی کرد( 2نظیر ّ
معاهده ترکمانچای برای اولین بار برای روس ها قائل شده بودند و موجب تحقیر ایرانیان شده بود که بعد
ٔ
جلسه نیمه شب بیست و یکم مهر  ،1343با تطمیع و تهدید نمایندگان،
از انقالب بلشویکی ملغی شد) .در
ٔ
بی سروصدا ،این الیحه تصویب شد.
فکر کنید و پاسخ دهید :

الیحه کاپیتوالسیون ،آمریکایی های مقیم ایران را از چه امتیازاتی برخوردار
ٔ
می کرد؟
به دنبال تصویب این الیحه ،آمریکایی ها اعطای وام دویست میلیون دالری به ایران را برای خرید
اسلحه به تصویب رساندند.
الیحه کاپیتوالسیون
دبیرخانه مجلس در جریان تصویب
امام خمینی که از طریق یکی از کارمندان
ٔ
ٔ
3
مهیج که به قول یکی از محققان آمریکایی «یکی از مهم ترین
قرارگرفته بود  ،طی یک سخنرانی بسیار ّ
4
شدت آمریکا و اسرائیل و شاه را مورد حمله قرار داد.
بیانات سیاسی در ایران در این قرن» بود ،به ّ

ِ
محکومیت آیت اللّه طالقانی و مهندس بازرگان اشاره کرد
 .١امام خمینی در اولین سخنرانی خود بعد از آزادی از زندان ،به صدور حکم

ادامه نهضت اعالم و فرمودند:
سلطه اسرائیل بر شئونات کشور هشدار داد و عزم خود را بر ٔ
و نسبت به اعمال خالف شرع هیئت حاکمه و خطر ٔ

«خمینی را اگر دار بزنند ،تفاهم نخواهد کرد .».ن .ک :کوثر :مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی ،ج ،1ص .104

 .2نجاتی ،تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ٔایران ،ج  ،1ص 303؛ هوشنگ مهدوی ،تاریخ روابط خارجی ،ج  ،2ص .106

 .3محالتی ،خاطرات ،صص  ٦٣و ٦٤؛ عراقی ،همان ،ص .207

 .4بیل ،همان ،ج  ،١ص .٢٥٨
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بیشتر بدانید
الیحه کاپیتوالسیون اظهار داشت« :این چند روزی که
امام خمینی در مخالفت با تصویب
ٔ
مسائل اخیر ایران را شنیده ام ،خوابم کم شده است .ناراحت هستم .قلبم در فشار است   … عزت ما
پای کوب شد ،عظمت ایران از بین رفت .عظمت ارتش ایران را پای کوب کردند .قانونی در مجلس
بردند… اگر یک خادم آمریکایی ،اگر یک آشپز آمریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند،
زیر پا منکوب کند ،پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند،
1
بازپرسی کنند ،باید برود آمریکا! آنجا در آمریکا ارباب ها تکلیف را معین کنند…»

دستگیری و تبعید امام خمینی

به دنبال اعتراض شدید وتند امام   خمینی
الیحـه کاپیتـوالسیون ،رژیم بـا
بـه تصویب
ٔ
برقراری حکومت نظامی در تهران و قم ،در نیمه
شب سیزدهم آبان ماه  ،١٣٤٣امام   خمینی را در
خانه مسکونی اش دستگیر و به فرودگاه مهر آباد
ٔ
2
تهران منتقل و به ترکیه تبعید کرد .تبعید
امام  خمینی عالوه بر واکنش مردم ایران که با
تظاهرات و اعتصابات همراه بود ،دارای بازتاب
جهانی و واکنش شخصیت های علمی و سیاسی
3
و دانشجویان ایرانی خارج از کشور بود.
مدتی پس از تبعید امام خمینی و تحمیل فضای
امام خمینی (ره) در دوران تبعید در ترکیه .در این دوران ،حکومت
مؤتلفه
خفقان ،یکی از اعضای هیئت های
ٔ
ترکیه استفاده از لباس روحانیت را برای امام ممنوع کرده بود.
اسالمی به نام محمد   بخارایی ،حسنعلی  منصور
را به جرم خیانت به کشور ،در جلوی مجلس
شورای ملّی ،ترور کرد که البته بعد ًا دستگیر شد و به همراه  3نفر دیگر از اعضای آن گروه تیرباران
 .1کوثر :مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی ،ج  ،١صص   ١٦٩ـ ـ    .١٧٨

 .2روحانی ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی؛ صص  ٧٤٠و 741؛ فردوست می نویسد« :تبعید امام خمینی به دستور مستقیم

آمریکا صورت گرفت» .ن .ک .ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،ج  ،1ص .516
 .3ن .ک .روحانی ،نهضت امام خمینی ،ج  ،2صص ٦٣ ،١٩ــ.٨٠
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شدند و به شهادت رسیدند .پس از حسنعلی منصور ،امیرعباس هویدا به نخست وزیری منصوب شد.
آثار و نتایج نهضت بیدارگری اسالمی به رهبری امام خمینی (ره)

عرصه مبارزه با دیکتاتوری و استعمار
جدی اسالم سیاسی به روند بیداری اسالمی و
 .١ورود ّ
ٔ
خارجی؛
عرصه مبارزه با استبداد داخلی و وابستگی رژیم پهلوی به
 .٢ورود آشکار مرجعیت شیعه به
ٔ
آمریکا و اسرائیل
 .٣پیوند بیش از پیش حوزویان و دانشگاهیان و مخالفت صریح و عملی هر دو گروه با اقدامات
ستیزانه رژیم پهلوی؛
دین
ٔ
نظریه والیت فقیه؛
 .٤طرح
پایه ٔ
اندیشه حکومت اسالمی بر ٔ
ٔ
 .٥بازسازی کارکرد مسجد و منبر و تبدیل آنها به کانون های بیداری اسالمی.

پرسش های نمونه

طالبیه تبریز چه پیامدهایی به دنبال داشت؟
مدرسه
مدرسه فیضیه قم و
 .1حمله به
ٔ
ٔ
ٔ
 .2دستگیری امام خمینی در خرداد  1342چه واکنشی در جامعه ایجاد کرد؟
 .3قیام  15خرداد  1342چه دستاوردهایی داشت؟
مفاد آن چه بود؟
.4
الیحه کاپیتوالسیون چگونه به تصویب رسید و ّ
ٔ
 .٥سه مورد از آثار و نتایج نهضت بیدارگری اسالمی به رهبری امام خمینی (ره) را بنویسید.

اندیشه و جست و جو

تهیه کنید.
.1
درباره کشتار مردم به ٔ
وسیله مأموران حکومت پهلوی در پانزدهم خرداد  42مطلبی ّ
ٔ
 .2تبعید امام خمینی واکنش هایی در میان مردم و مجامع مذهبی به دنبال داشت .در مورد این
تهیه کنید.
واکنش ها مطلبی ّ
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درس نوزدهم
تحوالت ایران پس از تبعید امام خمینی
در این درس مهمترین تحوالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایران در فاصلهٔ
 ١٣٤٣تا  ١٣٥٦ش و تداوم مبارزۀ امام خمینی و ملت ایران با رژیم پهلوی مورد
بررسی و تحلیل قرار میگیرد.

اوضاع سیاسی ایران در فاصلۀ  ١٣٤٣تا ١٣٥٦ش

سیاست داخلی :در این سالها امیرعباس هویدا نخست وزیر بود .دوران نخستوزیری او که
محمدرضا شاه در ایران است .نخستوزیر ،وزیران،
سیزده سال طول کشید ،اوج استبداد و دیکتاتوری ّ
نمایندگان مجلس شورای ملّی و مجلس سنا و حتی مقامات پایین تر از آن ،براساس میل و خواست شاه
عزل و نصب و یا انتخاب می شدند .شاه در تمام امور و شئون کشور دخالت میکرد و دولت و دو مجلس
مجری فرامین او بودند .محمدرضا شاه حتی حزبهای فرمایشی و دولت ساخته را تعطیل و نظام تک
همه مردم ایران را مکلّف ساخت که در حزب شاه ،یعنی حزب رستاخیز عضویت یابند.
حزبی برقرار کرد و ٔ
در سالهای مذکور شاه با تبلیغات وسیع ،اصالحات موسوم به انقالب سفید را به اجرا گذاشت.
تمام رسانهها و ابزارهای تبلیغی رژیم مأموریت داشتند از برنامههای انقالب سفید تعریف و تمجید کنند.
عرصه فرهنگی ،رژیم برنامههای گستردهای را به قصد تضعیف ارزشهای دینی و ملی و ترویج
در
ٔ
فرهنگ غربی تدارک دید .شاه جشنهای تاجگذاری و جشنهای  ٢٥٠٠ساله را به همین منظور و
پروازانه شاه بود .او در مقایسه با بسیاری
با نوعی حس تفاخر برگزار کرد .این جشنها رؤیاهای بلند
ٔ
از شخصی تهای مطرح جهان فاقد مقبولیت مردمی بود و برای کسب اعتبار کاذب ،درصدد برآمد،
حکومت و شخصیت خود را به کوروش ،پادشاه بزرگ هخامنشی پیوند زند و از این طریق محبوبیت و
مشروعیتی کسب کند .او با این کار ،چندین هزار سال تمدن ایران باستان قبل از هخامنشیان و نیز هزار  و
چهارصد سال از تمدن ایران اسالمی را نادیده گرفت .تغییر تقویم هجری شمسی به تقویم شاهنشاهی
نتیجه این اقدامها ،تخریب و تضعیف مؤلفههای هویت ملی بود.
نیز در همین راستا بودٔ .
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فاصله  ١٣٤٣تا ١٣٥٦ش ،سیاست فشار بر منتقدان و سرکوب مخالفان را
حکومت شاه در
ٔ
شدت بخشید .نیروهای ساواک ،شهربانی و ژاندارمری برای مقابله با مردم بسیج شدند؛ برای هماهنگی
کمیته مشترک ضدخرابکاری شکل گرفت .دستگیری ،حبس ،تبعید
مطلوب در میان نیروهای سرکوبگرٔ ،
و ممنوع المنبر کردن ،کمترین اقدام نیروهای امنیتی رژیم در برابر منتقدان و مخالفان بود.
شدیدترین برخورد با مخالفان در
فاصله سالهای  ١٣٥٠تا  ١٣٥٥ش صورت گرفت .در این
ٔ
سال ها ساواک وحشیانهترین شیوههای شکنجه را علیه مبارزان بهکار برد؛ جمع زیادی در زیر شکنجه
شهید شدند و برخی دیگر تیرباران شدند.
زندانی و تبعید کردن روحانیان ،دانشمندان ،فرهنگیان ،استادان دانشگاه و نویسندگان پیامدهای
منفی بسیاری برای رژیم داشت .براساس اعالم سازمان عفو بینالمللی ،ایران در سال های مذکور از
1
نظر تعداد زندانیان سیاسی ،مقام سوم را در جهان داشت.
سیـاست خـارجی :سیـاست
فـاصلـه
خـارجی حکـومت پهلـوی در
ٔ
 ١٣٤٣تـا ١٣٥٦ش ،همچون سال هـای
پیش از آن و حتی بیشتر از آن تحت تأثیر
منافع و اغراض قدرتهای بزرگ جهان
و بهخصوص آمریکا قرار داشت.
سلطـه سیـاسی،
در ایـن سـالهـا
ٔ
نظامی و اقتصادی آمریکا بر ایران افزایش
یافت .با انتخاب ریچارد نیکسون از حزب
محمد رضا شاه در دیدار با نیکسون رئیس جمهور آمریکا
ّ
جمهوری خـواه بـه ریـاست جـمهـوری
منطقه
آمریکا ،این کشور نقش ژاندارمی
ٔ
محمدرضا شاه در داخل ایران
خلیج فـارس را به شاه واگذار کرد .پشتیبانی آمریکا بر غرور و استبـداد ّ
افزود و او را سرمست قدرت کرد.
روابط حکومت پهلوی در این دوران با سایر کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز گرم و دوستانه
بود .شاه همچنین با شوروی که رقیب و دشمن آمریکا بود ،مناسبات سیاسی نسبتاً دوستانهای داشت و
سلطه آمریکا بر ایران ،روابط حکومت پهلوی با شوروی سرد و خصومتآمیز نبود.
به رغم ٔ
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خریدهای تسلیحاتی سنگین رژیم پهلوی و پیامدهای آن

محمد رضا شاه که قدرتش را بر پایه های دیوان ساالری دولتی ،دربار و ارتش استوار ساخته بود،
ّ
به پیروی از پدرش رضا شاه ،به طور غیرمعقولی ،به خرید تسلیحات نظامی روی آورد .به گونه ای که از
سال 1974م   ١٣٥٣ /ش   به بعد ،شاه ّاولین مشتری سالح های جنگی آمریکا در دنیا بود .سهم ایران در
هزینه های نظامی نسبت به تولید ناخالص ملّی 2به طور متوسط سه برابر بیشتر از آمریکا و یا اتحاد جماهیر
3
متوسط ،سالیانه بیش از
شوروی و شش برابر بیشتر از کشورهای فرانسه و انگلستان بود .شاه به طور ّ
بودجه دولت را صرف هزینه های نظامی می کرد.
 30درصد از
ٔ
افزایش خرید تسلیحات نظامی ایران از آمریکا ،موجب وابستگی بیشتر ایران به آمریکا و حضور
گسترده مستشاران آمریکایی در کشور ما شد؛ به گونه ای که بیشترین تعداد مستشاران آمریکایی در یک
ٔ
کشور خارجی ،در ایران حضور داشتند و این تعداد در اواخر حکومت پهلوی به  ٩٠هزار نفر رسید.
بودجه نظامی آثار زیانباری بر اقتصاد ایران داشت .صنعت و به ویژه کشاورزی
افزایش سرسام آور
ٔ
کشور ما به تدریج به سمت وابستگی پیش رفت .فرایند این وابستگی به سود آمریکا بود؛ زیرا درآمد
حاصل از نفت ،صرف واردات کاالهایی می شد که پیش از اصالحات آمریکایی و انقالب به اصطالح
اولیه
سفید ،کشاورزان و صنعت گران ایرانی تولید میکردند؛ بنابراین دالرهای نفتی ،بار دیگر به مبدأ ٔ
4
خود یعنی کشورهای غربی ،به ویژه آمریکا باز می گشت.
همچنین شاه بخشی قابل توجه از درآمدهای نفتی را به خرید سهام و سرمایه گذاری در شرکت های
ورشکسته اروپایی 5و آمریکایی 6و دادن وام به کشورهای وابسته به بلوک غرب ،7اختصاص داد.
ٔ
1

 .١آبراهامیان ،همان ،ص .٥٣٥

 .٢تولید ناخالص ملّی عبارت است از ارزش پول ،کلیه کاالها و خدمات نهایی که اعضای یک ملت در طول یک سال تولید کرده اند.
گفته تئودور سورنسون ( )Theodor Sornsonیکی از مقامات آمریکا ،شاه بر پشتیبانی
 .٣فاروقی ،ایران بر ّ
ضد شاه ،ص  .119به ٔ
آمریکا از ِ
ارتش گران   قیمتی اصرار می ورزید که برای امنیت داخلی بسیار بزرگ و برای یک جنگ تمام عیار بی فایده بود .ارتش شاه شبیه
مرد افسانه ای است که این قدر سنگین وزن است که هیچ کار سبکی را نمی تواند انجام دهد و این قدر سبک است که قادر به هیچ کار سنگینی
نیست(.لطفیان ،ارتش و انقالب اسالمی ،صص ١٦٦ــ)١٧٦
 .٤فاروقی ،همان ،ص 135؛ فوران ،مقاومت شکننده ،ص .465
 .٥کروپ آلمان ،اوریدیف و سوفیدیف فرانسه و هیلمن انگلستان.

 .٦نظیر شرکت استودیوبیکر که اخیر ًا اتومبیل های رامبلر را تولید می کرد.
محمد زیادباره رئیس جمهور سومالی و اهدای چندین فروند هواپیمای هرکولس به رژیم هایله سالسی پادشاه اتیوپی
 .٧نظیر کمک به رژیم ّ
و کمک به کشورهای دیگری نظیر مصر .در یک مورد شاه 90 ،فروند هواپیما را که از آلمان خریداری شده بود ،به همراه مقادیر زیادی کمک های
بالعوض از جمله یک صد میلیون دالر به کشور پاکستان (که از متحدین آمریکا بود) هدیه کرد( .ن.ک :طوفانیان ،خاطرات ،صص   51ــ  ).55
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گسترش فساد اقتصادی در ارکان حکومت پهلوی

رویه خاندان سلطنت در اقتصاد ایران ،باعث نابه هنجاری های مختلفی
فساد و دخالت های بی ٔ
دوره رضاشاه و
شد .اعضای
خانواده پهلوی ،از طریق درآمد حاصل از فروش زمین های متصرفی در ٔ
ٔ
برداشت بیش از دو میلیارد دالر از درآمدهای نفتی ،ثروت زیادی اندوختند .آنان همچنین از قمارخانه ها
و سایر مکان های فساد ،قاچاق مواد مخدر ،داللی معامله های خارجی و مشارکت نامشروع در سهام
محمدرضا شاه و برادران
صدها شرکت خصوصی و دولتی ،سود کالنی می بردند .در رأس آنها ،شخص ّ
همه ارکان حکومت ،اعم از نیروهای امنیتی ،نظامی و اداری ،در خدمت
و خواهرانش قرار داشتندٔ .
افزایش این ثروت های بادآورده بودند« .منابع غربی دارایی های خانواده سلطنتی در ایران و خارج از
کشور را بین پنج تا بیست میلیارد دالر برآورد کرده اند»1.

استمرار مبارزه پس از تبعید امام خمینی

«من برای دفاع از وطنم تبعید شدم» .این اولین سخن امام خمینی هنگام تبعید به ترکیه با افسر
2
مأمور در درون هواپیما بود.
امام خمینی در تاریخ  13مهرماه  1344از ترکیه به نجف اشرف تبعید شد 3.در نجف ،استقبال
کم نظیر و باشکوهی از امام خمینی به عمل آمد 4.شاه با تبعید امام خمینی می خواست رهبری نهضت را از
ایران دور سازد تا شعله های بیداری را در ایران خاموش کند .به همین منظور ساواک برای جلوگیری
رساله امام خمینی
از ارتباط امام خمینی با ملت ایران تالشهای زیادی انجام داد ،حتی از چاپ و توزیع
ٔ
شدت جلوگیری و
دارنده آن را شش ماه تا دو سال به زندان محکوم می کرد 5.کوشش رژیم شاه برای
به ّ
ٔ
دور کردن امام خمینی از ایران و فراموش شدن نام و راه ایشان ،نتایج معکوسی به دنبال داشت؛ روز به روز
پیوند رهبری با مردم عمیق تر و بر عظمت و محبوبیت وی افزوده شد.
 .1آبراهامیان ،همان؛ ص .537

نامه سیاسی امام خمینی ،ص .276
 .2رجبی ،زندگی ٔ
 .3امام خمینی در زمانی که در ترکیه اقامت داشتند ،اقدام به نوشتن کتاب تحریرالوسیله کردند .وی در این کتاب با طرح مسائل سیاسی
اندیشه استعماری تفکیک دین از سیاست گام ارزنده ای برداشت (.روحانی،
و اجتماعی اسالم در کنار مسائل عبادی ،در جهت بی اثر ساختن
ٔ
نهضت امام خمینی ،ج  ،٢صص  ١٩٩و ).٢٠٠
 .4روحانی ،نهضت امام خمینی ،،ج  ،2صص 204ــ.211

 .5ن.ک .روحانی ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،ص .٨٩٩
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امام خمینی در دوران تبعید با مواضع شجاعانه،
1
همه
هوشمندانه و نیز ساده زیستی مثال زدنی اش ٔ
محدودیت ها و تنگناها را تحمل کرد 2.او در اعماق
دل مـردم ایـران و مبـارزان مسلمان در کشورهـای
اسالمی و آزادی خواهان جهان جای گرفت .صفات
و ویژگی هایی که در امام یکجا جمع شده بود ،از وی
3
شخصیت بی بدیل و متمایزی ساخته بود.
امام خمینی در دوران تبعید پیوسته مردم را به
امام خمینی ،سال های تبعید در نجف
5
استقامت 4دعوت می کرد و به آنان امید می بخشید.
درباره مسائل
ایشـان ضـمن تحلیل های روشنـگرانه
ٔ
جانبه آمریکا بر
ایران و حوادث خاورمیانه به ویژه جنگ اعراب و اسرائیل ،6همواره خطر
سلطه همه ٔ
ٔ
7
ایران و پیامدهای فرهنگی و سیاسی ناشی از آن (که عظمت و استقالل ایران را مخدوش می کرد)،
گوشزد میکرد.
امام خمینی نیز کوشید میان روحانیون و دانشگاهیان در مبارزه علیه شاه وحدت ایجاد کند .وی
مقدرات ایران فردا
خطاب به روحانیون می فرمود« :شما دانشگاهیان را از خودتان دور نکنید؛ زیرا ّ
به دست آنها است» 8.امام خمینی برای حفظ پایه های دین و استقالل ایران ،پیوند و احترام متقابل میان
 .1خبرنـگار روزنامه لوموند محل سکونت امام خمینی را چنین توصیف می کند« :مسکن محقر آیت الله خمینی همانند مسکن

درباره ساده زیستی امام خمینی ن.ک :پا به پای آفتاب ،ج  ،2ص ،277
مجله نور علم ،شماره  ،31ص .112
فقیرترین افراد نجف است»ٔ (.
ٔ
ج  ،3ص  ،213ج  ،4ص ).206

 .2ن.ک .روحانی ،نهضت امام خمینی ،ج  ،2صص  406ــ    419 ، 408و .420

 .3آموزگار ،فراز و فرود دودمان پهلوی ،ص 465؛ اولیویه وارن ،شیر و خورشید ،ص 70؛ فوران ،همان ،ص .544

مهیای نامالیمات
 .4امام خمینی
درباره صبر و استقامت در مبارزه فرمود« :الزم است خود را مج ّهز نمایید و برای اعتالی ٔ
کلمه حق ّ
ٔ

صحیفه امام ،ج  ،2ص ).59
و سختی ها شوید تا موجب سرافرازی ملّت مسلم و علمای اسالم را فراهم نمایید  ( ».
ٔ

صحیفه امام ،ج،2
غلبه حق بر باطل می دهم»( .
ٔ
 .5امام خمینی درسال  1346فرمود« :من به شماها اطمینان فیروزی می دهم؛ اطمینان ٔ

ص ).135

 .6برای نمونه ن.ک :صحیفه ٔامام ،ج  ،1صص  300ــ  ،384ج  ،2ص  ،438ج  ،3ص .345
 .7ن.ک:همان ،ج  ،11صص  110 ،72و  ،111ج  ،3صص  210و .267

 .8همان ،ج  ،3ص  .249و ج  ،2ص .87
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طبقات روحانی و دانشگاهی را ضروری می دانست.
نظریه حکومت اسالمی که پیش از این در کتاب کشف االسرار به طرح
امام خمینی ،ضمن تبیین ٔ
پایه ماهیت سیاسی و اجتماعی دین مبین
آن پرداخته بودند ،به ضرورت تشکیل حکومت اسالمی بر ٔ
2
اسالم اهتمام ورزیدند.
اندیشه جدایی دین از سیاست را که سالیان
رهبری سیاسی امام خمینی به عنوان مرجع تقلید،
ٔ
اندیشه سیاسی و فکری
طوالنی توسط رژیم پهلوی تبلیغ و ترویج می شد ،کمرنگ کرد و فصل نوینی در
ٔ
3
جامعه ایران گشود.
1

بیشتر بدانید
مبارزات روحانیت و نقش آنها در بسیج توده های مردم
مبارزه مردم ایران در زمانی که رهبری نهضت در تبعید به سر می برد ،با مجاهدت روحانیت
ٔ
4
ایران استمرار یافت و اندیشه ها ،آرمان ها و مواضع سیاسی امام خمینی به مردم منتقل شد.
در شهرهای مختلف ایران یک یا چند روحانی برجسته به عنوان نمایندگان امام خمینی حضور
رابطه میان مردم را با نهضت امام خمینی به طور مستمر
داشتند که عالوه بر انجام امور دینی و شرعیٔ ،
پیشینه تاریخی بیش از هزار سال به عنوان نهادی
زنده نگاه می داشتند .سازمان روحانیت شیعه با
ٔ
5
مستقل و مردمی در سراسر کشور و حتی در میان عشایر و روستاهای دورافتاده گسترده بود؛ بنابراین
اعالمیه ها ،نوارها و پیام های امام خمینی با وجود فضای اختناق و کنترل های شدید نیروهای امنیتی
و ساواک در سراسر کشور دست به دست منتقل می شد .این اقدام نقش مؤثری در بیداری و افزایش
6
آگاهی سیاسی مردم ایران داشت.
وظیفه اصلی روحانیت را بیدار ساختن توده های مردم اعالم کرد و بیداری ملت
امام خمینی
ٔ

 .1همان ،ج  ،2ص  255و ج  ،3ص .326

 .2ن.ک :امام خمینی ،والیت فقیه ،صص ٤٧ــ.٥٧

 .3جهت اطالع بیشتر ن.ک :صحیفه ٔ امام ،ج ،٣صص  ٢٢٧و  ،٢٢٨ج  ،4ص 23؛ حسینیان ،چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در

ایران ،صص   604ــ.631

 .4حسینیان ،همان ،ص .635

 .5فردوست ،همان ،ج  ،1ص .567

گسترده مذهب و روحانیت در میان
گفته آخرین سفیر آمریکا در ایران؛ نه تنها رژیم شاه ،بلکه ناظران خارجی از نفوذ و قدرت
 .6به ٔ
ٔ

طبقات مختلف مردم درک و ارزیابی درستی نداشتند (خاطرات دو سفیر ،سولیوان ،مأموریت در ایران ،صص   ٨٨ــ ٩٢و .)118
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1

مایه امید دانست.
را ٔ
استمرار مبـارزه با تحمل سختی  ،شکنجه و زنـدان و تبعید و اعـدام همراه بود .در ایـن میان
2
عده ای نیز در هجوم مأموران سرکوبگر
تعداد زیادی از روحانیون دستگیر ،زندانی و تبعید شدند و ّ
رژیم پهلوی و یا در زیر شکنجه های هولناک و قرون وسطایی ساواک به شهادت رسیدند که از میان آنها
3
سید علی اندرزگو اشاره کرد.
می توان به آیت اللّه سیدمحمد رضا سعیدی ،آیت اللّه حسین غفاری و ّ

آیت اللّه سعیدی

آیت اللّه غفاری

آیت اللّه اندرزگو

نقش مراجع تقلید در مبارزات مردم مسلمان ایران تأثیرگذار و مهم بود .موضع گیری آنها در
قبال حوادث سیاسی بسیار تعیین کننده بود .در این باره می توان به مجاهدت های آیت اللّه گلپایگانی،
سیدعلی بهبهانی و
آیت اللّه نجفی مرعشی در قم و آیت اللّه خوانساری در تهران ،آیت اللّه میالنیّ ،
جامعه روحانیت
محالتی در مشهد ،اهواز و شیراز اشاره کرد .عالوه بر آن تشکّل های روحانی مانند
ٔ
علمیه قم ،مشهد ،تبریز ،اصفهان ،شیراز ،اهواز
جامعه مدرسین 4و مدارس حوزه های
مبارز تهران،
ٔ
ٔ
طلب جوان و بسیج
مهمی در گسترش اندیشه های انقالب و تربیت ّ
و … نظیر
ٔ
مدرسه فیضیه نقش ّ
توده های مردمی داشتند .مهم ترین مراکز و کانون های بیداری و مبارزاتی در دوران انقالب ،مساجد
و حسینیه ها بودند؛ جایی که تجمع ها و حرکت های انقالبی و پرشور در آن شکل گرفت.
 .1صحیفه ٔ امام ،ج  ،3ص  .101به عنوان مثال در ماه رمضان  1343عده ای از روحانیون تهران برای روشنگری مردم در اقدامی
سلطه سیاسی و اقتصادی آمریکا ،نفوذ اسرائیل در ایران و
هماهنگ تصمیم گرفتند هر شب در مسجد جامع تهران علیه احیای کاپیتوالسیونٔ ،
تبعید غیرقانونی امام خمینی سخنرانی کنند .آنها قرار گذاشتند که به محض دستگیر شدن یک نفر ،دیگری سخنرانی کند .مأموران ساواک اقدام
به دستگیری سخنرانان کردند ّاما باز نفر بعدی باالی منبر می رفت این موضوع تا بیست شب ادامه یافت .سرانجام ساواک و قوای انتظامی به
مسجد جامع یورش بردند و پس از ضرب و شتم مردم با بستن ِدر مسجد ،این برنامه را تعطیل کردند .تمامی روحانیون دستگیر شده ،محکوم به
زندان بین یک تا دو سال شدند (روحانی ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،صص 792ــ).797
 .2از شمار دستگیر و تبعیدشدگان روحانی آمار دقیقی در دست نیست ّاما براساس گزارش بولتن های نوبه ای ساواک ،از ّفعالیت های
فاصله سال های  1350تا  ،1356تعداد  1475نفر از روحانیون دستگیر و تبعید شدند( .حسینیان ،همان ،صص  ٦٦٢و ).663
روحانیون در
ٔ
 .3جهت اطالع بیشتر :ن.ک :یاران امام به روایت اسناد ساواک ،شهید آیت اللّه حاج شیخ حسین غفاری ،صص   144ــ   153؛
سیدعلی اندرزگو ،صص 409ــ.413
شهید آیت اللّه محمدرضا سعیدی ،صص ٤٧٩ــ٤٩٠؛ شهید ّ
حوزه علمیه قم» مهم ترین تشکل های روحانیت و حوزه در طول تاریخ انقالب
«جامعه مدرسین
«جامعه روحانیت مبارز تهران» و
.4
ٔ
ٔ
ٔ
اسالمی از زمان شکل گیری آن تا کنون بوده است.
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مبارزات دانشجویی

جنبش دانشجویی در دهه های  ١٣٤٠و  ١٣٥٠آرمان هایی مانند عدالت اجتماعی ،استقالل،
سرلوحه برنامههای خود قرار داد .این جنبش پس از  15خرداد  1342با
آزادی و پیشرفت کشور را
ٔ
روحانیت و دین پیوند استواری برقرار کرد.
انجمن های اسالمی دانشجویان که پیش از این در دانشگاه تهران شکل گرفته بود ،در سایر
دانشگاه های ایران توسعه یافت .این تشکّل دانشجویی محور ّفعالیت های خود را بر موضوعات فرهنگی
1
ایده جدایی دین از سیاست متمرکز ساخت.
و مقابله با افکار مارکسیستی و الحادی و مخالفت با ٔ
پدیده
گرایش ّ
محمدرضاشاه به فرهنگ غرب باعث تضعیف هویت ملّی (ایرانی و اسالمی) و ایجاد ٔ
ازخودبیگانگی فرهنگی در جامعه شد 2.در این زمان اندیشمندان و روشنفکران دانشگاهی و حوزوی،
در برابر مسخ فرهنگ و ارزش های
جامعه ایرانی ،برای احیای هویت دینی و بازگشت به خویشتن
ٔ
علمه طباطبایی ،شهید
تالش های فرهنگی گسترده ای کردند که می توان به نقش شخصیت هایی چون ّ
مطهری ،دکتر بهشتی ،آیت اللّه خامنه ای ،آیت اللّه طالقانی ،آیت اللّه هاشمی رفسنجانی ،آیت اللّه مکارم
شیرازی ،دکتر باهنر ،مهندس بازرگان ،جالل آل احمد ،دکتر شریعتی ،دکتر مفتح ،عالمه جعفری و عالمه
امینی (صاحب الغدیر) اشاره کرد.

گرایشهای فکری و روش مبارزۀ مخالفان رژیم

مخالفان رژیم پهلوی ،در این زمان ،سه گروه بودند :گروه ّاول ،مسلمانان انقالبی که با اعتقاد به
وظیفه اسالمی و تکلیف شرعی می نگریستند.
رهبری امام خمینی مبارزه می کردند و به مبارزه ،به عنوان یک
ٔ
از دیدگاه امام خمینی ،بهترین راه مبارزه با شاه ،افزایش آگاهی عمومی و بسیج همگانی مردم برای مبارزه ای
فراگیر بود.
گروه دوم ،چپ گرایان بودند .این طیف ،با تأثیر پذیرفتن از اندیشه های مارکسیستی ،راه رهایی را،
در پیروی از نظریه های مارکسیستی می دیدند .از دیدگاه اغلب اینان« ،تنها راه رهایی ،جنگ مسلّحانه»
بود .تعلیم و تربیت چریک و به راه انداختن جنگ چریکی علیه حکومت پهلوی ،از جمله اصلی ترین
روش های آنان برای مبارزه بود.
گروه سوم ،م ّلی گرایان بودند .اغلب آنها اعتقادی به تغییر رژیم سلطنتی پهلوی نداشتند و معتقد
 .١جهت اطالع بیشتر ن.ک :کریمیان ،جنبش دانشجویی ،صص 115ــ 120و  213ــ .218
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بودند باید اصل سلطنت را پذیرفت ولی در جهت کاهش خودکامگی شاه تالش کرد.
دهه  1350ش ،هر سه جریان به موازات یکدیگر ّفعالیت می کردند ّاما رشد و گسترش
در اواسط ٔ
جریان اسالم انقالبی سریع تر و ریشه دار تر   بود.
1

برگی از تاریخ
غالمرضا تختی (1309ــ 1347ش)
محله
غالمرضا تختی درسال  1309در ٔ
«خانی آباد» تهران ،در خانواده ای محروم به دنیا
رشته کشتی ،از
آمد .عالقه به ورزش ،به ویژه ٔ
دوران کودکی در او وجود داشت .همین عالقه
و استعداد زیاد باعث شد بسیار زود به قهرمانی
کشور برسد.
غالمـرضـا تختی در طـول مسـابقه های
ورزشی خود چهار مدال طال و پنج مدال نقره
گرفت .تختی با نزدیک شدن به آیت اللّه طالقانی
مخالفت خود را با رژیم حاکم ایران نشان داد.
العاده او در جامعه و مخالفتش با
محبوبیت فوق ٔ
نظام حاکم ،رژیم پهلوی را نگران کرد .جسد او را در محل هتل آتالنتیک یافتند .دستگاه تبلیغاتی
رژیم پهلوی مدعی شد که او خودکشی کرد ولی باور عمومی این بود که او به دست عوامل ساواک
کشته شده است.

 .1سنجابی ،مصاحبه با رادیو بی.بی.سی« ،.انقالب ایران به روایت بی.بی.سی ،».ص .295

محدوده قانون اساسی نظام
جبهه ملّی همچنان امیدوار بود با سیاست گام   به   گام و انجام اصالحاتی در
در
آستانه پیروزی انقالب اسالمی ٔ
ٔ
ٔ

ضد استبدادی به رهبری امام خمینی که مبانی مشروعیت رژیم پهلوی و غیرقانونی بودن
سلطنتی مشروطه را حفظ کند ،اما با تشدید مبارزات ّ

جبهه ملّی و سایر نیروهایی که خواستار قانون اساسی مشروطیت بودند ،در برابر مواضع
قاطعانه امام خمینی کامال ً
ٔ
آن را نشانه گرفته بود ،موضع ٔ
تغییرکرد( .ن.ک :نجاتی ،تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ٔ ایران ،ج ،2ص ).177
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بیشتر بدانید
وابسته پهلوی،
راهبرد امام خمینی و روحانیت در مبارزه برای ساقط کردن رژیم مستبد و
ٔ
مبارزه مسلّحانه حمایت نکرد
مبارزه فرهنگی و بیدارگری بود 1.امام خمینی هیچگاه از مشی
مبتنی بر
ٔ
ٔ
ّاما در شرایط سخت مبارزاتی و تشدید سرکوب ها پس از قیام  15خرداد و تبعید امام  خمینی ،برخی از
مبارزه مسلّحانه روی آوردند 2.البته این گروه ها برخالف گروه های مارکسیستی
گروه های مسلمان به مشی
ٔ
3
مبارزه مسلّحانه نبودند و به راهکارهای فرهنگی در کنار سایر زمینه ها توجه داشتند.
قائل به اصالت
ٔ
مؤتلفه اسالمی و حزب ملل اسالمی اشاره کرد.
در این زمینه می توان به جمعیت هیئت های
ٔ
عالوه بر آنها گروه های کوچک دیگری مانند حزب اللّه ،ابوذر ،الفجر ،منصورون ،مهدویون ،موحدین،
دهه پنجاه شکل گرفتند ،اقدام
توحیدی صف ،فالح و سازمان توحیدی مجاهدین خلق که بیشتر در ٔ
4
به مبارزه مسلّحانه کردند.

پرسش های نمونه

فاصله  ١٣٤٢تا  ١٣٥٦ش چه اهدافی را تعقیب می کرد؟
 .١برنامه های فرهنگی رژیم پهلوی در
ٔ
محمدرضا شاه از برگزاری جشن های  ٢٥٠٠ساله چه بود؟
 .٢اهداف و انگیزه های ّ
 .٣عملکرد ساواک و نیروهای امنیتی رژیم پهلوی از ١٣٤٢تا  ١٣٥٦ش چگونه بود؟
 .٤به چهار مورد از ّفعالیت های سیاسی و فرهنگی امام خمینی (ره) در دوران تبعید اشاره کنید.
فاصله  ١٣٤٢تا  ١٣٥٦ش ،شامل چه گروه هایی بودند؟
 .٥مخالفان رژیم پهلوی در
ٔ
اندیشه و جست و جو

تهیه و در کالس ارائه کنید.
ــ
سیدعلی اندرزگو ،گزارشی ّ
درباره زندگی و مبارزات شهید ّ
ٔ
 .1جهت اطالع بیشتر ن.ک :هاشمی رفسنجانی ،همان ،ج  ،1ص .245

 .٢آنها بر این باور بودند که اگر در برابر خشونت رژیم با نرمش برخورد شود ،رژیم گستاخ تر می شود (.ن.ک :همان ،ج ،1ص )241؛

مشی مسلّحانه قبل از آنکه انتخابی از سوی نیروهای مذهبی باشد ،بر آنها تحمیل شد (.ن.ک :حسینیان ،همان ،صص  ٨٧٢و ).٨٧٣
 .3هاشمی رفسنجانی ،همان ،ج ،1ص 239ــ . 245

 .4جهت اطالع بیشتر ن.ک :جعفریان ،جریان ها و سازمان های مذهبی ــ سیاسی ایران ،صص  321و  517ــ  536؛ حسینیان ،همان،

صص  806ــ .873
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درس بیستم
ایران در مسیر انقالب اسالمی
در این درس با وضعیت کشور در آستانۀ انقالب اسالمی آشنا می شوید.

سوء   استفادة آمریکایی ها از ایران تحت سلطه ،روی کار آمدن جیمی کارتر ،چگونگی

برخورد با زندانیان سیاسی ،سفر کارتر به ایران ،رحلت آیتاهلل حاجآقا مصطفیخمینی،
انتشار مقالة اهانتآمیز نسبت به امامخمینی ،قیام نوزدهم دی قم و کشتار هفده شهریور

 ١٣٥٧در تهران مهم ترین موضوع های مورد بررسی در این درس است.

در جریان انتخابات آذرماه سال
 1355ش1976 /م آمریکا ،جیمی
کارتر ،رئیس جمهور شد .کارتر با شعار
«حقوق بشر» و «فضای باز سیاسی» در
سلطه آمریکا ،وارد
کشورهای تحت
ٔ
عرصه رقابت های انتخاباتی شد .پیروزی
ٔ
منزله شکست شاه تلقی
او ،در ابتدا به ٔ
شد؛ زیرا کارتر نامزد دمکرات ها بود و
کارتر و شاه
هزینه زیادی
مبارزه انتخاباتی،
شاه در
ٔ
ٔ
برای پیروزی رقیب او از حزب جمهوری خواه کرده بود 1.براساس راهبرد جمهوری خواهان ،شاه
نیز نقش ژاندارمی منطقه را برای آمریکا ایفا می کرد و هزینه های تأمین امنیت کشورهای همجوار،
برعهده ایران بود.
ٔ
 .1کرباسچی ،هفت هزار روز؛ ج 2؛ ص .683
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فکر کنید و پاسخ دهید :

چرا شاه در مبارزات انتخاباتی آمریکا ،از نامزد حزب جمهوری خواه حمایت
می کرد؟

دولت دمکرات آمریکا در یک جنگ تبلیغاتی علیه دولت شوروی ،خود را مدافع «حقوق بشر»
شیوه تبلیغاتی ناگزیر شد تا از دیکتاتورهای خشن تحت
نشان داد .از سوی دیگر برای پیشبرد این
ٔ
شکنجه کمتری استفاده کنند .واقعیت این است
سلطه خود ،نظیر رژیم شاه بخواهد که از خشونت و
ٔ
ٔ
که اصوال ً طرح فضای باز سیاسی و حقوق بشر یک شعار تبلیغاتی بود .آمریکا حتی در اوج اعمال
خشونت و کشتار بی
رحمانه  17شهریور  ،1357از شاه حمایت کرد 1.سولیوان ،آخرین سفیر آمریکا در
ٔ
گرایانه آمریکا برای مهار انقالب
ایران نسبت به سیاست های
دوگانه حقوق بشر و سیاست های سرکوب
ٔ
ٔ
2
اسالمی ،کارتر را م ّتهم به نفاق می کند.
برگی از تاریخ
دکتر علی شریعتی
( ١٣١٢ــ ١٣٥٦ش)
علی شریعتی در سال  1312شمسی در روستای
مزینان ،از توابع سبزوار متولد شد .تحصیالت ابتدایی
دوره متوسطه را
را نزد پدر خود محمدتقی شریعتی و ٔ
در دبیرستان های مشهد طی کرد و به دانشسرای تربیت
رشته ادبیات فارسی
معلم راه یافت .در سال  1332در ٔ
از دانشگاه مشهد فارغ التحصیل شد و در سال 1343
رشته زبان شناسی تطبیقی
از دانشگاه سوربن فرانسه در ٔ
دکترا گرفت و در همان سال به ایران بازگشت.
رحمانه  17شهریور ماه ،کارتر ازمحل «کمپ دیوید» با شاه تماس تلفنی برقرار
« .1در شب  9سپتامبر  ،1978یک روز پس ازکشتار بی
ٔ

کرد و حمایت کامل خود را از او اعالم کرد .ن.ک :لدین و لوئیس ،کارتر و سقوط شاه ،ص .39

دهنده «اسب تراوا» در دربار
جرعه جاری ،ص  :156به ٔ
 .2ن.ک :ذوعلمٔ ،
گفته یکی از محققان غربی حقوق بشر کارتر ،نه شکل ٔ

شاه بود و نه عامل اصلی در بروز انقالب به حساب می آمد .انقالب اسالمی ایران دیر یا زود با حقوق بشر و یا بدون آن صورت می گرفت.

ن.ک :همان ،ص .157
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شریعتی که ّفعالیت های سیاسی خود را در سال های پس از کودتای  28مرداد  1332با
عضویت در شاخه ای از «نهضت مقاومت ملّی» آغاز کرده بود ،پس از بازگشت به ایران به عنوان
استاد جامعه   شناسی ،فلسفه و معارف اسالمی در دانشگاه مشهد به تدریس پرداخت ّاما پس از ّمدتی
حسینیه ارشاد با
توسط استاد مط ّهری به تهران دعوت شد و در
ٔ
از تدریس در دانشگاه منع شد .وی ّ
حسینیه ارشاد را تعطیل کرد
ایراد سخنرانی های پرشور به ّفعالیت خود ادامه داد .سرانجام ،ساواک،
ٔ
حسینیه ارشاد به خارج از
و دکتر شریعتی را دستگیر و زندانی کرد .پس از آزادی از زندان و تعطیلی
ٔ
کشور عزیمت کرد و سرانجام در  29خرداد  1356به طرز مشکوکی در لندن از دنیا رفت .سخنرانی ها
مهمی
و نوشته های او
کرده کشور قرار گرفت و نقش ّ
درباره اسالم و ّ
تشیع مورد استقبال قشر تحصیل ٔ
ٔ
در رویکرد جوانان به تفکّر اسالمی داشت .البته برخی از دیدگاه های او مورد انتقاد اصولی بعضی از
متفکّران و صاحب نظران قرار گرفت.

دولت آموزگار

شاه ،برای نشان دادن هماهنگی خود با سیاست «حقوق بشر» موردنظر کارتر ،اعالم کرد که در
کشور ،فضای باز سیاسی ایجاد خواهد کرد؛ لذا در مرداد  ،1356امیرعباس هویدا را برکنار و جمشید
آموزگار را به نخست وزیری منصوب کرد.
سری نظامی لغو شده است
به دنبال آن ،اعالم شد که قانون
ٔ
محاکمه سریع مخالفان در دادگاه های ّ
و محاکمه هایی که در آنها محکومان اغلب به تیرباران و زندان های طوالنی محکوم می شدند ،بعد از آن
علنی خواهد بود .همچنین با اعالم تشکیل «کمیسیون شاهنشاهی برای مبارزه با فساد» ،رژیم به وجود
فساد گسترده در دستگاه های دولتی ،اقرار کرد.
رحلت آیت ال ّله س ّیدمصطفی خمینی

سیدمصطفی خمینی ،فرزند ارشد امام خمینی که به همراه ایشان
در اول آبان ماه  ،1356آیت اللّه ّ
درنجف در تبعید بود و نقش مؤثری در هدایت و هماهنگی مبارزه با رژیم داشت ،به شکلی مشکوک
خفی ٔه الهی خواندند .بر خالف انتظار رژیم شاه مراسم
درگذشت .امام خمینی این حادثه را از الطاف ّ
ختم با شکوهی برای آن مرحوم در سراسر کشور برگزار شد .در این مجالس ،سخنرانی های تندی علیه
شاه صورت گرفت .با وجود ممنوعیت شدید نام بردن از آیت اللّه  خمینی ،این حادثه باعث شد تا بار
دیگر به طور گسترده ای نام امام خمینی بر سر زبان ها بیفتد.
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برگی از تاریخ
سیدمصطفی خمینی
آیت ال ّله ّ
(1309ــ 1356ش)
سیدمصطفی خمینی ،فرزند امام خمینی،
ّ
در سال  1309در قم به دنیا آمد.
او ،عالوه بر مقام و درجه ای که در
اجتهاد و فقه و اصول داشت ،در علوم معقول و
فلسفه و کالم نیز متبحر بود .سیدمصطفی خمینی
همراه و همگام با پدر بزرگوارش ،علیه استبداد
مبارزه می کرد و در جریان تبعید امام خمینی به
ترکیه و عراق در سال  ،1343همراه پدر بود.
سیدمصطفی ،یکی از فرزانگان و امید
ّ
آینده اسالم بود .او تألیف های ارزشمندی در
ٔ
فقه و اصول و تفسیر قرآن مجید از خود برجا
حافظه بسیار باالیی برخوردار بود.
گذاشت و از قوت
ٔ
سرانجام این عالم مجاهد ،در اول آبان  ،1356به طور ناگهانی و به طرز مشکوکی از دنیا رفت.
توسط عوامل رژیم پهلوی مسموم شد .پیکر او در نجف اشرف به خاک سپرده شد.
معروف است که ّ
سید مصطفی خمینی این بود که «در راه آزادی کشته های بسیار
از سخنان معروف مرحوم ّ
خواهیم داد و باالخره پیروزی ثمره پایداری است».

سفر کارتر به ایران ،انتشار مقالۀ توهین آمیز و شروع انقالب

در دی ماه  1356رئیس جمهور آمریکا ،کارتر ،وارد تهران شد .چگونگی مراسم ضیافت
خانواده سلطنت در آن و سخنان اغراق آمیز کارتر در ستایش از شاه،
نحوه حضور اعضای
شام،
ٔ
ٔ
«جزیره ثبات» در یکی از پرآشوب ترین نقاط
باعث تعجب همگان شد .خاصه آنکه کارتر ،ایران را
ٔ
1
جهان خواند.
سرمستی شاه از تمجید کارتر و حمایت آمریکا و کشورهای غربی از حکومتش ،موجب شد تا
پس از پایان سفر کارتر ،شاه ،همان روز دستور دهد که مقاله ای شدیداللحن علیه امام خمینی نوشته
مقاله معروف به «ایران و استعمار سرخ و سیاه» با امضای مستعار
شود .یک هفته پس از بازدید کارترٔ ،
روزنامه «اطالعات» روز هفدهم دی ماه  1356به چاپ رسید .در آن مقاله،
احمد رشیدی مطلق در
ٔ
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امام خمینی ،به شدت مورد حمله و
1
توهین قرار گرفته بود.
قیام مـردم قم و تبـریز:
روزنامه
مقاله اهانت آمیز در
انتشار ٔ
ٔ
«اطالعات» ،با واکنش فوری طالب،
روحانیون و مردم قم روبه رو شد.
تظاهرات روز نوزدهم دی ماه،
حمله نیروهای نظامی به
منتهی به
ٔ
مردم شد که طی آن ،چهارده نفر
عده زیادی مجروح و جمعی
کشته و ٔ
از علما و روحانیون نیز دستگیر و
دامنه اعتراض ها
تبعید شدند اما
ٔ
افـزایش یـافت .در بیست و نهم
سینما رکس آبادان
بهمن ،در شهر تبریز برای شهدای
قم ،مراسم «اربعین» (چهلم) برگزار شد و ارتش ،مردم را به گلوله بست .در یزد نیز به مناسبت برگزاری
چهلم شهدای تبریز ،این اتفاق تکرار شد و درگیری ها ،شهر به شهر ،ادامه یافت .در اصفهان و شهرضا
حکومت نظامی اعالم شد و در مرداد  ،١٣٥٧سینما رکس آبادان در یک جنایت مهیب به آتش کشیده
شد و  477نفر در آتش سوختند .مردم ساواک را عامل آتش سوزی می دانستند .سهل انگاری مسئوالن
2
صحه گذاشت.
رژیم در پیگیری موضوع و عدم رسیدگی مراکز امنیتی بر این باور ّ
فکر کنید و پاسخ دهید :

نقطه عطف انقالب اسالمی و سرآغاز حرکت خود جوش
چرا قیام  ١٩دی  ماه ٔ
مردمی به شمار می رود؟
 .1کدی ،ریشه های انقالب اسالمی ،ص .357

 .2منصوری ،سیر تکوینی انقالب اسالمی ،ص .318
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شریف امامی و ادامۀ کشتارها

فاجعه سینما رکس ،آموزگار مجبور به
در پی
ٔ
استعفا شد و جعفر شریف امامی (از فراماسون های
برجسته بنیاد پهلوی) با تظاهر به شعار آشتی ملّی به
ٔ
نخست وزیری منصوب شدّ ،اما او هم با طرح تغییر
سیاست های رژیم نتوانست از گسترش اعتراضات
جلوگیری کند.
اقامه
تظاهرات
گسترده مردم تهران که پس از ٔ
ٔ
نماز در عید فطر ( ١٣شهریور  )١٣٥٧به امامت
آیت اللّه مفتح برگزار شد ،وحشت شاه ،دولت و
آمریکا را افزایش داد؛ چرا که نمایش عظیمی از
1
اتحاد و قدرت مردم بود.
عظمت راهپیمایی روز عید فطر سبب شد که آمریکا ،شاه و دولت ،چاره را در اقدام به برقراری
توسل به خشونت گسترده ببینند.
«حکومت نظامی» و ّ
سه روز بعد حدود  ٥٠٠هزار نفر از مردم تهران ،با شعارهای «مرگ بر شاه»« ،آمریکایی برو بیرون»،
«حسین سرور ماست ،خمینی رهبر ماست» ،همچنین شعار «استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» که
مقرر شد ،فردا تظاهرات در
برای ّاولین بار سرداده می شد ،راهپیمایی کردند .در پایان آن راهپیمایی ّ
میدان ژاله (شهدا) برگزار شودّ ،اما در اخبار رادیویی ساعت ( 24نیمه شب) ،در حالی که اکثر مردم در
2
خواب بودند ،در تهران و یازده شهر دیگر ،حکومت نظامی اعالم شد.
صبح هفده شهریور مردم به خیابان ها آمدند ،در تهران ،هزاران نفر ،در میدان شهدا ،اجتماع
کردند .نظامیان و کماندوها نتوانستند مردم را متفرق کنند و به اعتراف یک خبرنگار خارجی« :با مسلسل
تانک ها ،آنها را به گلوله بستند .چرخ بال ها (هلی کوپترها) نیز برای متفرق کردن مردم ،از مسلسل و مواد
3
تخریبی استفاده کردند و منظره ،به میدان «اعدام دسته جمعی» شباهت داشت».
 .1کیهان 14 ،شهریور . 1357
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پس از این کشتار گسترده ،کارتر،
طی پیامی ،از شاه اعالم پشتیبانی و از
اقدام های او در راه بازگرداندن نظم،
حمایت کردّ ،اما در درون کاخ سفید بر سر
چگونگی مقابله با انقالب اسالمی اختالفات
جدی وجود داشت .شورای امنیت ملّی
ّ
گسترده مردم ،و وزارت
معتقد به کشتار
ٔ
امور خارجه درصدد نفوذ در انقالب بود و
این اختالف سبب سردرگمی کارتر و شاه در
سرکوب مردم و انقالب اسالمی شده بود.

بیشتر بدانید
احیای تفکّر دینی و بیداری اسالمی
اسالم سیاسی به کمک آرای امام خمینی ،که مشخصاً با انتشار کتاب کشف اسرار در سال
 ١٣٢٣ش .انتشار یافت ،رفته رفته به صورت رکن کلیدی ّفعالیت و رقابت سیاسی درآمد و طی دهه های
 ١٣٤٠و  ١٣٥٠تا سال  ١٣٥٧به ایدئولوژی برتر و برگزیده تبدیل گردید که قادر شد به توده ها هویت
و مشروعیت بدهد و آنها را جذب و بسیج نماید .همچنین الگوی عقیدتی «والیت فقیه» در دیدگاه
اندیشه دینی و بیداری اسالمی را رونق بخشید .گروهی از ّفعاالن
امام خمینی ،روند نوسازی و احیای
ٔ
سیاسی و بخشی از جنبش دانشجویی این اندیشه را همراهی و تقویت کردند .هم گرایی و وحدت نظر
گروه غیر روحانی جنبش بیداری با روحانیان ،برای اثبات سازگاری دین اسالم با پیشرفت علوم و
فنون و تمدن جدید بود.
در گفتمان احیای تفکر دینی و بیداری اسالمی اندیشه های امام خمینی و فرهنگ ایرانی ــ
اسالمی ،جایگاه مرکزی داشت که می توان برای تبیین آن اصطالح «معنویت گرایی در سیاست» و
«بازگشت به خویشتن انسان مسلمان ایرانی» را به کار برد.
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پرسش های نمونه

تحوالتی در ایران
 .1شاه برای هماهنگی با ٔ
برنامه حقوق بشر کارتر ،در سال  1356چه تغییر و ّ
ایجاد کرد؟
سیدمصطفی خمینی چه پیامدی به دنبال داشت؟
 .2برگزاری مجالس ختم ّ
مقاله توهین آمیز
روزنامه اطالعات در هفدهم دی  ،1356چه واکنش هایی در جامعه
ٔ
 .3انتشار ٔ
ایجاد کرد؟
 .4عکس العمل دولت آمریکا را نسبت به کشتار مردم ایران در  ١٧شهریور  ١٣٥٧توضیح دهید.

اندیشه و جست و جو

تهیه کنید.
 .1در مورد ٔ
واقعه سینما رکس آبادان مطلبی ّ
تهیه کنید.
 .2در مورد
ٔ
حادثه هولناک  ١٧شهریور مطلبی ّ
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درس بیست ویکم
پیروزی انقالب اسالمی
در این درس با هجرت امام خمینی به پاریس و تسریع روند انقالب ،روی کارآمدن

دولت ازهاری ،تظاهرات عاشورا ،فرار شاه ،نخست وزیری بختیار ،بازگشت امام خمینی

به ایران و پایان سلطنت پهلوی ،اعالم تشکیل دولت مو ّقت و پیروزی انقالب اسالمی
آشنا می شوید.

هجرت امام خمینی به پاریس

با روزافزون شدن تظاهرات مردمی در ایران ،رژیم عراق در ِپی یک توافق محرمانه با شاه و هماهنگی
با آمریکا ،1اقدام به اخراج امام خمینی از آن کشور کرد .امام در سیزدهم مهر  1357به طرف کویت
اجازه بازگشت
اجازه ورود به وی نداد .این درحالی بود که عراق نیز به امام،
رفتّ .اما دولت کویت
ٔ
ٔ
نمی داد .در نتیجه امام خمینی و همراهانش ،در پانزده مهر  1357به فرانسه رفتند ،ولی رئیس جمهور
فرانسه ،به محض اطالع از ورود
غیرمنتظره امام خمینی ،نظر شاه را در
ٔ
اجازه
امام
به
بعد
و
شد
جویا
این باره
ٔ
2
تصور شاه و آمریکا این
اقامت دادّ .
بود که دور شدن امام خمینی از ایران،
سبب جدایی وی از جریان انقالب
خواهد شد ّاما شرایط بهتر ارتباطات
در فرانسه ،به کمک رهبری انقالب
آمد .از آن پس ،تماس ها راحت تر و
محل اقامت امام در پاریس ،مرکز تجمع دانشجویان و ایرانیان ساکن آنجا بود.
پیام ها بیشتر شد.
 .1نجاتی ،تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ٔایران ،ج ،2ص . 101
 .2ژیسکاردستن ،قدرت و زندگی ،ص .115
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تشکیل دولت نظامی ازهاری

در سیزدهم آبان  ،1357جمع زیادی از دانشجویان و دانش آموزان تظاهرکننده ،در دانشگاه
تهران ،توسط نیروهای نظامی و انتظامی به شهادت رسیدند .پخش صحنه هایی از این ماجرا در تلویزیون،
احساسات مردم را برانگیخت .به دنبال آن ،شریف امامی از نخست وزیری برکنار و ارتشبد ازهاری،
به جای او منصوب شد ّاما در همان روز ،مجدد ًا در تهران تظاهراتی شدیدتر برگزار گردید و طی آن،
بخشی از سفارت انگلیس به آتش کشیده شد .در روز پانزدهم آبان ،شاه طی سخنانی ،اعتراف کرد که
«پیام انقالب ملّت ایران» را شنیده است و سوگند یاد کرد که خطاها و فساد و ظلم و بی قانونی ،دیگر
1
تکرار نخواهد شد.
ازهاری ،در ّاولین اقدام برای ایجاد کاهش نارضایتی و برقراری آرامش ،جمعی از سران بدنام
رژیم پهلوی ،نظیر امیرعباس هویدا ،نخست وزیر اسبق و ارتشبد نصیری ،رئیس سابق ساواک را دستگیر
٢
کرد ّاما امام خمینی به مردم ایران هشدار داد این اقدامات ظاهری و فریب کارانه است.
برگی از تاریخ
سید محمود طالقانی( ١٢٩٨ــ   ١٣٥٨ش)
آیت ال ّله ّ
آیت اللّه طالقانی از ابتدای نوجوانی به تحصیل علوم دینی
دوره رضاشاه وارد ّفعالیت های سیاسی و اجتماعی
پرداخت .وی از ٔ
فاصله سال های  1340تا  1357بود .در
شد .اوج مبارزات او در
ٔ
این سال ها چندبار دستگیر و زندانی شد .مسجد هدایت در تهران
که آیت اللّه طالقانی امام جماعت آن را برعهده داشت ،یکی از
مراکز مهم روشنگری مردم علیه رژیم ستم شاهی بود .این مجاهد
آستانه پیروزی انقالب اسالمی از زندان آزاد
خستگی ناپذیر ،در
ٔ
شد و کمی بعد از پیروزی انقالب اسالمی به عنوان نخستین امام
جمعه تهران از سوی امام خمینی انتخاب شد ولی در سال 1358
ٔ
درگذشت .امام خمینی در پیامی به مناسبت رحلت آیت اللّه طالقانی،
از او به عنوان «ابوذر زمان» یاد کردند.

			
 .1اطالعات.1357/8/1٦ ،
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گسترده مردم ،در داخل کشور ،با هماهنگی های شخصیت هایی چون آیت اللّه مط ّهری،
تظاهرات
ٔ
آیت اللّه طالقانی ،آیت اللّه دکتر بهشتی ،آیت اللّه خامنه ای ،آیت اللّه هاشمی رفسنجانی ،آیت اللّه مهدوی  کنی
و دیگر علما و روحانیون شاخص تهران و شهرستان ها ،همچنین شخصیت های سیاسی و فرهنگی مسلمان
1
و سایر گروه ها همچنان ادامه داشت ّاما قدرت تعیین کننده ،رهبری امام خمینی بود.
سران گروه های سیاسی و روحانیون برجسته و مبارز ،مانند آیت اللّه بهشتی و آیت اللّه مطهری،
برای هماهنگی مبارزات به مالقات امام خمینی به پاریس شتافتند.
تظاهرات عاشورا؛ استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی

یکی از فرازهای مهم و سرنوشت ساز انقالب اسالمی تظاهرات و راهپیمایی تاریخی مردم در
عاشورای سال  1357است .با آغاز ماه محرم ،امام خمینی با صدور پیامی که برخاسته از ماهیت و
فلسفه قیام عاشورا بود 2،مردم را به راهپیمایی در این روز بزرگ دعوت کردند 3.با وجود برقراری
ٔ
حکومت نظامی ،مردم در ّاولین شب محرم به خیابان ها آمدند ّاما رژیم ،عزاداران حسینی را به گلوله
رحمانه مردم در جنوب تهران و سایر شهرهای کشور زمینه را برای راهپیمایی عظیم
بست .کشتار بی
ٔ
تاسوعا و عاشورا فراهم کرد 4.جمعیتی که در تهران با نظمی شگفت آور به سوی میدان آزادی حرکت
کردند ،حدود  4میلیون نفر و در سراسر کشور بالغ بر  16میلیون نفر برآورد شده است 5.این راهپیمایی
عظیم سراسری ناظران خارجی را شگفت زده کرد؛ به گونه ای که در ظهر عاشورای  1357تحلیل گران
مسائل سیاسی و خبرگزاری های مختلف جهان عمر حکومت شاهنشاهی را در ایران پایان یافته تلقّی
6
منزله یک رفراندوم (همه پرسی) بود ،خواستار استقالل ،آزادی،
کردند .مردم در این تظاهرات که به ٔ
جمهوری اسالمی شدند 7.عظمت و گستردگی تظاهرات این دو روز و نظم و انسجام آنها ،وحشت شاه
 .1نجاتی ،تاریخ سیاسی بیست و پنج سال ٔه ایران ،ص .177

 .2محرم ماهی است که باید مشت گره کرده آزادیخواهان و استقالل طلبان و حق گویان بر تانک ها و مسلسل ها و جنود ابلیس غلبه

صحیفه نور ،ج ،٢ص.٤٣٢
کلمه حق ،باطل را محو نماید.
ٔ
کند و ٔ

 .3کوثر :مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی ،ج  ،2صص ٤٥١ــ .٤٦١

 .4موحد ،دو سال آخر ،صص 233ــ .٢٣٦

 .5کوثر :مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی ،ج ،2ص 480؛ منصوری ،سیر تکوینی انقالب اسالمی ،ص .330
 .6کوثر :مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی ،ج ،2صص  481و .٤٨٢

 .7برخی از شعارهای محوری مردم در سراسر ایران این بود :رفراندوم عاشورا ،پیام ما به دنیا .الغای شاهنشاهی ،حکومت اسالمی.
این شاه آمریکایی اخراج باید گردد .حکومت اسالمی ایجاد باید گردد .امام خمینی پس از این راهپیمایی بار دیگر تأکید کرد که سلطنت شاه
صحیفه نور ،ج ،٢ص .٥٢٩
قانونی نیست.
ٔ
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و آمریکا را بیش از پیش کرد.
مجدد بر سرنگونی
قطعنامه راهپیمایی روز عاشورا که توسط آیت اللّه بهشتی قرائت شد ،تأکیدی ّ
ٔ
نظام سلطنتی ،بازگشت امام خمینی به کشور و تشکیل جمهوری اسالمی و همچنین دعوت از ارتش،
برای پیوستن به مردم بود.
نخست وزیری بختیار :در چنین شرایطی ارتشبد ازهاری ،کناره گیری کرد و شاپور بختیار،
جبهه ملّی به نخست وزیری منصوب شدّ ،اما اختالف نظر میان دستگاه های سیاست گذار
از اعضای ٔ
آمریکا ،شرایط را برای کارتر و شاه وخیم تر کرده بود .شورای امنیت ملّی آمریکا به دنبال اجرای کودتا
و به راه انداختن جوی خون در ایران بودند ّاما کارتر ،وزارت امور خارجه و سازمان سیا ،به فکر فریب
مردم ،از طریق جایگزینی بختیار به جای شاه و سوار شدن بر موج انقالب بودند.
1

بیشتر بدانید
ارتشبد حسین فردوست در خاطرات خود می گوید :هنگامی که تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورا
محمدرضا
پیش آمد،
«محمدرضا و ازهاری با هلیکوپتر (چر خ بال) تمام سطح شهر را بازدید کردند»ّ .
ّ
«همه خیابان ها مملو از جمعیت است پس موافقین من کجا هستند؟» ازهاری
خطاب به ازهاری گفتٔ :
فایده ماندن من در
پاسخ داد« :در خانه هایشان» .آخرین امید ّ
محمدرضا به یأس بدل شد و گفت« :پس ٔ
2
این مملکت چیست؟» ازهاری پاسخ داد« :این بسته به نظر خودتان است».

فرار شاه

عمده آمریکا بر
همه راه ها و دست آویزها برای باقی ماندن شاه در کشور ،اهتمام
با بسته شدن ٔ
ٔ
حفظ ساختار ارتش قرار گرفت .به همین دلیل ،ژنرال رابرت هایزر ،معاون نیروهای آمریکا در اروپا،
در دی ماه  1357به ایران فرستاده شد.
وظیفه ژنرال هایزر ،هماهنگی با سران ارتش ،برای حمایت از دولت بختیار و در صورت لزوم،
ٔ
ِ
راهبردی موردنظر آمریکا بود .تالش آمریکا برای غلبه
انجام کودتای نظامی علیه انقالب و حفظ مراکز
بر تظاهرات مردمی و ایجاد تفرقه در بین نیروهای انقالبی به نتیجه نرسید و مردم همچنان خواستار سقوط
سلطنت و برقراری حکومت «جمهوری اسالمی» بودند.
 . 1یکی از مقامات آمریکا بعد از این راهپیمایی اعالم کرد« :آنچه در ایران پیش می آید ،یک تراژدی برای غرب است» .موحد،

دوسال آخر ،ص .238

 .2فردوست ،همان ،ج ،1صص  589ــ.590
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به دستور امام خمینی« ،شورای انقالب اسالمی» تشکیل شد و موظّف گردید به بررسی چگونگی
مقدمه های تصویب قانـون اساسی جدید
تشکیل دولت مو ّقت،
نحـوه انتقال قدرت و فراهم کـردن ّ
ٔ
بپردازد.
محمدرضا شاه و همسرش ،پس از تشکیل شورای سلطنت ،از ایران
روز بیست و ششم دی ماهّ ،
گریختند .با اینکه قرار بود شاه به آمریکا برود ،کارتر با فریب کاری ،او را به مصر فرستاد.
به دنبال اعالم خبر فرار شاه از رادیو ،جشن و سروری بی سابقه در سراسر کشور برپا شد .مردم
با ریختن به خیابان ها ،پخش نقل و شیرینی ،روشن کردن چراغ اتومبیل ها به شادی و شکرگزاری
پرداختند.
تظاهرات اربعین و بازگشت امام خمینی

با فرار شاه ،تظاهرات در شهرهای مختلف ادامه یافت .در پاره ای از شهرها ،عوامل رژیم ،مردم
تصور می کرد پس از رفتن شاه ،قدرت اصلی در ایران شده است،
را به گلوله بستند .شاپور بختیار که ّ
به دنبال تحقّق آرزوهای خام خود بود.
امام خمینی از نظامیان خواست پادگان ها و خدمت در ارتش شاه را ترک کنند .در پی آن فرار
افسران و سربازان از پادگان ها ،سرعت گرفت .در راهپیمایی عظیم و تاریخی روز اربعین حضرت
سیدالشهدا (ع) ،مصادف با بیست و نهم دی ماه  ،1357مردم ،بار دیگر نفرت خود از حکومت پهلوی
ّ
و درخواستشان را برای استقرار «استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» تکرار کردند.
امام خمینی اعالم کرد که به زودی به ایران بازخواهد گشت .تالش های آمریکا و بختیار برای
به  تعویق انداختن سفر وی به نتیجه نرسید.
بیشتر بدانید
سیدجالل الدین تهرانی که در غیاب شاه به عنوان رئیس «شورای سلطنت» تعیین شده بود ،در
ّ
ّاولین جلسه ،ضمن اشاره به غیرقانونی اعالم شدن آن از سوی امام ،از ریاست و عضویت خود در
شورای مذکور استعفا داد .او با وجودی که عمال ً جانشین شاه شده بود ،مالقات با امام خمینی را بر آن
ترجیح داد؛ زیرا پیش شرط مالقات با امام خمینی ،استعفای او از عضویت در آن شورا بود .به این ترتیب،
شورای سلطنت ،عمال ً از هم پاشید.
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بیشتر بدانید
ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در خاطرات خود می گویدّ :فعالیت های من و سفارت آمریکا
برای حفظ منافع ملّی آمریکا بود .من با پیش بینی این احتمال که شاه قدرت خود را از دست بدهد و یا از
ادامه حضور آمریکا در صحنه ،در صورت چنین پیشامدی
صحنه خارج شود ،می بایست زمینه ای برای ٔ
فراهم سازم و از فرصت طلبی شوروی ها برای سوءاستفاده از این انقالب جلوگیری به عمل آورم.
در اواخر دسامبر برای من تردیدی باقی نماند که حفظ شاه بر سریر قدرت امکان پذیر نیست و
آماده انطباق خود با شرایط بعد از رفتن شاه باشیم.
ما باید به طور ّ
جدی ٔ
سوم
ژانویه  1979پیامی دریافت کردم که در آن گفته شده بود ،نزد شاه بروم و به او بگویم به
ٔ
نظر دولت آمریکا ،مصالح ایجاب می کند که شاه از کشور خارج شود .شاه به سخنان من گوش کرد و
با لحنی کم و بیش ملتمسانه ،گفت« :خیلی خوب! ّاما کجا باید بروم؟»
گفتم« :ملک شخصی شما ،در سوئیس چطور است؟»
گفت« :امنیت ندارد» .بعد گفت« :ما در انگلستان ملکی داریم ولی هوای آنجا خیلی بد است».
بعد گفتم« :آیا میل دارید ترتیب مسافرت شما را به آمریکا بدهم؟»
شاه یک مرتبه از جای خود بلند شد و با هیجانی شبیه حرکت یک پسر کوچک ،گفت «:اوه…؛
1
شما این کار را برای من می کنید؟»

به رغم تالشهای آمریکا ،دولت بختیار و مخالفان غیرمذهبی
حکومت شاه  برای جلوگیری از ورود و یا به عقب انداختن بازگشت
امام  خمینی 2به میهن و همچنین با وجود احتمال سوء قصد به جان
وی ،امام در دوازدهم بهمن  ،1357درمیان عظیم ترین استقبال
تاریخی ،به ایران بازگشت 3.ایستادن امام خمینی بر پله های هواپیما
در فرودگاه مهرآباد ،نماد خاتمه یافتن دوران استیالی بیگانگان بر
پایه استقالل
کشور و آغاز عصر جدیدی در تاریخ سیاسی ایران بر ٔ
و احیای ارزش های اسالمی و ملّی بود.
امام در سخنرانی خود در بهشت زهرا در همان روز ،ضمن
 .1سولیوان و پارسونز ،خاطرات دو سفیر ،صص  209و .210

بالقوه اصلی که به فاجعه ای برای آمریکا
 .2اعترافات ژنرال ،صص  208و  .226ژنرال هایزر در خاطرات خود می گوید« :خطر
ٔ

منجر می شد ،بازگشت سریع [امام] خمینی به ایران بود» .هایزر ،مأموریت در تهران ،ص .178

 .3جهت اطالع از جزئیات بازگشت امام خمینی به وطن ن.ک :کوثر :مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی ،ج،2

صص 616ــ 633و ج ،3صص ١ــ   .8
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درباره مشروعیت نداشتن رژیم پهلوی سخنانی ایراد کرد .رهبر انقالب،
خانواده شهدا،
تسلیت گفتن به
ٔ
ٔ
با بیان اینکه نظام سلطنت ،به دلیل دخالت نداشتن مردم در تعیین سرنوشت خود و فساد شاهان موروثی،
خالف عقل بشری است ،اعالم کرد« :من به پشتیبانی این ملّت ،دولت تعیین می کنم .ما نمی گذاریم
1
ذل ّت های سابق ،اعاده شود».
اعالم تشکیل دولت مو ّقت

با پیشنهاد شورای انقالب ،مهندس مهدی بازرگان ،به عنوان نخست وزیر دولت مو ّقت ،انتخاب
شد و خبر آن ،در شانزدهم بهمن ماه ،رسماً به اطالع مردم رسید.
در پی آن ،امام خمینی از مردم خواست تا با برگزاری تظاهراتی آرام ،از دولت بازرگان ،حمایت
طی اقدامی خیانت آمیز ،قرارداد تحویل تجهیزات نظامی قبال ً
کنندّ ،اما شاپور بختیار ،درهمان روزّ ،
توجه به اینکه وجه این قرارداد قبال ً
خریداری شده از آمریکا به ارزش هفت میلیارد دالر را لغو کرد .با ّ
2
پرداخت شده بود ،با این اقدام بختیارّ ،
کل این مبلغ نیز به جیب آمریکا رفت.
در این زمان درگیری میان نیروهای ارتش ،آغاز شده بود .بسیاری از سربازانی که مجبور به
تیراندازی به طرف مردم بودند ،سالح خود را به طرف فرماندهان شان نشانه می گرفتند ،یا از میدان
درگیری می  گریختند.
 .1کوثر :مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی ،ج  ،3صص ٢٧ــ.٤٧
 .2اطالعات.١٣٥٧/11/15 ،
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تالش برای کودتا و پیروزی انقالب اسالمی

شدت گرفتن درگیری ها ،ساعت حکومت نظامی در تهران  ٧/٥ساعت طوالنی تر شد .چرا که
با ّ
با تالش ژنرال هایزر آمریکایی ،فرماندهان نظامی ،درصدد کودتا بودند تا با دستگیری امام خمینی و سایر
1
شخصیت ها ،انقالب را شکست دهند.
اعالمیه امروز فرماندار نظامی ،خدعه و خالف شرع
امام خمینی در همان روز اعالم کرد…« :
ٔ
است و مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند .برادران و خواهران عزیزم ،هراسی به خود راه ندهند؛ که به
2
خواست خداوند تعالی ،حق ،پیروز است».
قاطعانه خود کودتایی را که در شرف وقوع بود ،خنثی نمی ساخت،
اگر امام خمینی با مواضع
ٔ
حادثه خونینی روی می داد.
ٔ
اعالمیه امام خمینی در  21بهمن ماه ،مردم از نیروی هوایی که لشکر گارد شاهنشاهی
با صدور
ٔ
به آن حمله کرده بود ،حمایت کردند .در ّمدت کوتاهی با مشارکت وسیع زنان و مردان در سراسر کشور،
مشاهده این
مراکز حساس به تصرف مردم درآمد و پایگاه های رژیم یکی پس از دیگری سقوط کرد .با
ٔ
3
طی اطالعیه ای ،بی طرفی خود را اعالم کرد.
وضع ،شورای فرماندهان ارتشّ ،

 .1هایزر ،همان ،صص ٣٠٦ ، ٢٩٩ ، ٢٩٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٦ ، ٢٦٩ ، ٢٦٨ ، ٢٥٦ ، ٢٥٥؛ برژینسکی ،توطئه در ایران ،صص 153ــ157؛

متن مذاکرات سران ارتش ،مثل برف آب خواهیم شد ،صص ٢٠٣ــ .٢٤٧
 .2اطالعات.1357/11/22 ،
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سلطه آمریکا پیش
سرانجام رژیم سلطنتی شاه که ایران را تا مرز یک کشور مستعمره و تحت
ٔ
برده بود ،در بیست و دوم بهمن ماه  1357به طور کامل سقوط کرد و مردم با شنیدن صدای انقالب از
طلیعه انقالب اسالمی را
رادیو در  22بهمن  1357با سرور و شادی وصف ناپذیری پایان پادشاهی و
ٔ
حادثه
حادثه بزرگی بود که حیرت جهانیان را برانگیخت و
جشن گرفتند .پیروزی انقالب اسالمی ایران
ٔ
ٔ
بزرگ قرن نام گرفت.

پرسش های نمونه

 .١هجرت امام خمینی به پاریس چه پیامدهایی را در پی داشت؟
 .٢ازهاری برای برقراری آرامش به چه اقداماتی دست زد؟
دوره نخست وزیری بختیار چه سیاستی نسبت به ایران اتّخاذ کرد؟
 .٣دولت آمریکا در ٔ
منزله یک همه پرسی عمومی تلقی شد؟
 . ٤چرا برپایی تظاهرات عاشورا به ٔ
 .  ٥دولت مو ّقت چگونه شکل گرفت؟

اندیشه و جست و جو

ــ آمریکا در جریان انقالب اسالمی یکی از مأموران خود را به نام ژنرال هایزر به ایران اعزام کرد.
تهیه کنید.
در مورد مأموریت هایزر در ایران مطلبی ّ
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درس بیست ودوم
دولت موقت مهندس مهدی بازرگان
در این درس با مهم ترین رویدادهای مربوط به استقرار نظام جمهوری اسالمی

ایران مانند برگزاری همه پرسی تعیین نظام سیاسی ،تأسیس نهادهای انقالبی ،تدوین و

تصویب قانون اساسی و همچنین توطئه های آمریکا و ضدانقالب داخلی آشنا می شوید.

مهندس مهدی بازرگان که در پانزدهم بهمن ماه  1357به پیشنهاد شورای انقالب ،از طرف
امام خمینی به نخست وزیری منصوب شده بود ،با استقرار در ساختمان نخست وزیری ،کار خود را
آغاز کرد .امام خمینی در حکم خود ،عالوه بر شرط «درنظر نگرفتن روابط حزبی و گروهی» ،چهار
وظیفه برای دولت مو ّقت تعیین کرد:
اداره امور مملکت
ٔ .1
درباره تعیین نظام سیاسی کشور
 .2اجرای رفراندوم
ٔ
برگی از تاریخ
مهندس مهدی بازرگان
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( ١٢٨٧ــ    ١٣٧٣ش)
مهندس بازرگان در سال
1287ش در تبریز متولد شد و پس از طی
تحصیالت ابتدایی و متوسطه در تهران،
ادامه تحصیل به فرانسه رفت و پس
برای ٔ
رشته
از گذراندن تحصیالت خود در ٔ
مهندسی ترمودینامیک و بازگشت به
ایران ،به تدریس در دانشگاه تهران
مشغول شد .وی ّفعالیت سیاسی خود را
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جبهه ملّی آغاز کرد .پس از کودتای  28مرداد  ١٣٣٢از جمله مؤسسان نهضت مقاومت ملّی بود و به
در ٔ
همین علّت در سال  1334دستگیر و زندانی شد .در سال  1340به همراه دکتر یداللّه سحابی و آیت اللّه
طالقانی نهضت آزادی ایران را تأسیس کردند و در دی ماه  1341نیز همراه با دیگر سران نهضت آزادی
رشته تحریر
دستگیر و تا سال  1346در زندان به   سر برد .وی اندیشه های خود را در کتاب های متعدد به ٔ
درآورده است .مهندس بازرگان از پایه گذاران روشنفکری دینی در ایران است .وی در روشن نگه داشتن
مشعل مبارزه علیه رژیم پهلوی تالش ارزنده ای کرد .مهندس بازرگان در زمان اوج انقالب اسالمی از
سوی امام خمینی به عنوان نخست   وزیر دولت موقّت تعیین شد و در سال  1373به دیار باقی شتافت.

 .3تشکیل مجلس منتخبان مردم برای تدوین و تصویب قانون اساسی
 .4برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان ملّت ،طبق قانون اساسی جدید
جدی از مهندس بازرگان ،دولت وی را دولتی «شرعی» معرفی
امام خمینی ضمن اعالم حمایت ّ
کرد و از مردم خواست که از آن حمایت کنند 1.هم زمان به فرمان امام خمینی ،تمامی اعتصاب ها شکسته
شد و همه به سر کار خود بازگشتند و عصری جدید از کار و تالش و سازندگی آغاز شد.
کابینه خود را که تقریباً همگی از اعضا یا طرفداران
مهندس بازرگان در بیست و پنجم بهمن ٔ 1357
جبهه ملّی بودند ،معرفی کرد.
نهضت آزادی و ٔ
برگزاری همه پرسی تعیین نظام سیاسی ایران

با آنکه مردم ایران در «تظاهرات» چندمیلیونی خود ،با شعارهای «استقالل ،آزادی ،جمهوری
مصمم بود که با انجام یک
آینده کشور را تعیین کرده بودند ،امام خمینی ّ
اسالمی» مدل نظام سیاسی ٔ
همه ِ
پرسی ملّی ،در همان روزهای اول انقالب ،نوع حکومت جدید ایران را مشخّص و تثبیت کند.
کلیه کسانی که حق رأی داشتند ،به «جمهوری اسالمی»
با برگزاری همه پرسی اکثریت ٔ %98/2
2
رأی دادند.
تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

پس از تعیین جمهوری اسالمی به عنوان نظام سیاسی کشور در  12فروردین  ،١٣٥٨امام خمینی،
طی فرمانی ،از دولت مو ّقت خواستار برگزاری انتخابات برای تشکیل «مجلس خبرگان» ،و تدوین و
ّ
 .1کوثر :مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی ،ج ،3ص .213
 .2قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل ّاول.
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توسط مردم ،در مرداد ماه 1358
تصویب قانون اساسی شد .این مجلس با انتخاب هفتاد و دو نمایندهّ ،
تشکیل 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 ،همچنین نظریات نمایندگان گروه های مختلف
1
سیاسی و فکری ،تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را آغاز کرد.
جدی شدن تصویب اصول مربوط به «والیت فقیه» ،مخالفت ها با مجلس خبرگان از سوی
با ّ
مخالفان ،بیشتر شدّ .اما امام خمینی ،مردم و نیروهای انقالبی ،به دفاع از اصل مذکور پرداختند و آن
2
«ضد دیکتاتوری» و «مخالف استبداد» دانستند.
را ّ
بر اساس قانون اساسی جدید ،در اسفند  ١٣٥٨شورای نگهبان 3تشکیل شد تا عالوه بر تشخیص
مصوبات مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم و قانون اساسی ،بر انتخابات مجلس
عدم مغایرت و تعارض ّ
خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی نظارت و از آرای مردم پاسداری کند.4
تأسیس نهادهای انقالبی

بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی ،امام خمینی با درایت و تیزبینی کامل فرمان تشکیل
کمیته انقالب اسالمی با هدف
نهادهای انقالبی را یکی پس از دیگری صادر کردند .به همین منظور
ٔ
برقراری نظم و امنیت شکل گرفت .سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بسیج مستضعفان برای دفاع از
کشور و ارزش های انقالب اسالمی به وجود آمدند .به منظور سازندگی و رفع محرومیت از روستاها
کمیته امداد امام خمینی به قصد دستگیری از محرومان و نهضت
جهادسازندگی تأسیس شد .همچنین ٔ
سوادآموزی برای کاهش نرخ باالی بی سوادی در ایرانّ ،فعالیت خود را آغاز کردند.
اوضاع داخلی کشور ،در زمان دولت مو ّقت

هرچند دولت مو ّقت برآمده از شرایط انقالب کشور ایران بود ّاما اعضای آن قادر به بهره برداری
 .1در بیست و چهارم آبان ماه  1358مجلس خبرگان ،قانون اساسی را از تصویب نهایی گذراند .این قانون ،در یازدهم و دوازدهم

آذرماه به همه پرسی گذاشته شد ،و با  ٩٩/٥درصد آرای موافق شرکت کنندگان ،به تصویب رسید.

 .2کوثر :مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی ،ج ،1ص .767
ّ
توسط رهبر انقالب منصوب
 .3شورای نگهبان
متشکل از دوازده عضو است .شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان که ّ

قوه قضائیه و انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عضویت آن شورا در می آیند.
می شوند و شش نفر حقوقدان که با معرفی رئیس ٔ
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عهده شورای نگهبان نهاده است.
 .4قانون اساسی وظایف و مسئولیت های ّ
مهم دیگری از جمله تفسیر قانون اساسی را بر ٔ
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از این شرایط نبودند .بی ارادگی و ناتوانی در تبعیت از روش انقالبی امام خمینی ،موجب شد به تدریج
برجسته دولت مو ّقت ،اجرای
بین دولت موقت و امام و یاران امام فاصله ایجاد شود 1.یکی از اعضای
ٔ
احکام اسالم را غیرمفید اعالم کرد.
ضد انقالب
توطئه های آمریکا و گروهک های تروریستی ّ

با پیروزی انقالب اسالمی ایران ،آمریکا یکی از پایگاه های امن خود را در خاورمیانه که ده ها
«جزیره ثبات» نام برده می شد ،از دست داد.
هزار نفر از مستشارانش در آن مستقر بودند و از آن به نام
ٔ
آمریکا پیروزی انقالب ایران را بزرگ ترین خطر برای خود تلقی می کرد و به توطئه چینی برای نابودی
آن کمر بست .تضعیف ،حذف و ترور اندیشمندان و متفکّران دینی ،یاران امام که از ارکان
اصلی انقالب اسالمی ،تل ّقی می شدند ،ایجاد گروه های سیاسی مخالف ،حمایت از ساواکی ها،
ایجاد آشوب در استان ها ،حملۀ نظامی به طبس ،تحریم و محاصرۀ اقتصادی ،جنگ تبلیغاتی
و شایعه پراکنی علیه انقالب اسالمی ،طراحی کودتا و جنگ تحمیلی هشت ساله ،رئوس اصلی
پاخاسته ایران بود.
توطئه های آمریکا علیه مل ِّت به
ٔ
سایه قیام مردم و رهبری
بهترین ابزار برای آمریکا ،گروه های سیاسی مختلفی بودند که در ٔ
امام   خمینی فرصت خودنمایی یافته بودند .آنان در حرکت هایشان چنان راه افراط در پیش گرفتند که
خود را وارثان اصلی انقالب قلمداد کردند .این گروه ها ،دولت مو ّقت و شورای انقالب را که به دستور
امام خمینی تشکیل شده بود ،به رسمیت نمی شناختند .در مقابل ،با رواج شایعات دروغین ،جامعه را
ورطه تردیدهای بزرگ و فتنه های ویرانگر می کشاندند.
به ٔ
بیشتر بدانید
ضدانقالب با در پیش گرفتن خط مشی های مختلف ،از جمله ،با انتشار نشریه ها،
گروه های ّ
ِ
رد  دستاوردهای انقالب اسالمی و سران آن پرداختند.
بیانیه ها ،پوسترها و شب نامه های گوناگون به نفی و ّ
همچنین ،با تشکیل دادن ستادها و کانون های عملیاتی و خانه های تیمی در دانشگاه ها ،مدارس و ح ّتی
میدان ها و خیابان ها ،به جذب جوانانی که با پیروزی انقالب اسالمی شور سیاسی و طبع احساسی آنان
2
جدی مواجه ساختند.
به اوج خود رسیده بود ،پرداختند و کشور را با یک بحران ّ
نامه سیاسی بازرگان ،صص 294ــ   .299
 .1برزین ،زندگی ٔ

 .2ن .ک :رضوی ،هاشمی و انقالب (تاریخ سیاسی ایران از انقالب تا جنگ) ،صص 159ــ.161
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این گروه ها ،خواهان انجام سه تغییر عمده در جریان انقالب بودند :تغییر در ترکیب شورای
انقالب ،مس ّلح کردن گروهک ها و انحالل ارتش 1.برآورده شدن این سه خواسته ،زمینه را برای
تسلّط این گروهک ها بر کشور ،فراهم می ساخت؛ زیرا از طریق نفوذ در شورای انقالب که تصمیم های
اساسی را در آن شرایط حساس و بحران زده می گرفت ،آنها می توانستند به عالی ترین نهاد انقالب دست
پیدا کنند و با دریافت سالح و انحالل ارتش نیز ،به هدف های خطرناک سیاسی خود دست می یافتند.
اصلی ترین این گروهک ها حزب خلق مسلمان ،در آذربایجان شرقی« ،حزب دمکرات کردستان»،
2
«حزب خلق عرب» در خوزستان و تشکّل های مشابه در بلوچستان و ترکمن صحرا بودند.
توطئۀ حزب خلق مسلمان در آذربایجان

حزب خلق مسلمان در تابستان  ،1358هم زمان با انتخابات مجلس خبرگان حمله به مراکز نظامی
رسمی کشور را آغاز کرد 3.سردمداران حزب خلق مسلمان ابتدا تهدید کردند که انتخابات را تحریم
نتیجه آن اعتراض کردند.
خواهند کرد .پس از انجام انتخابات نیز به ٔ
چون این گروهک تالش های علمای بزرگ تبریز از جمله شهید آیت اللّه مدنی را برای حفظ
4
طی یک سخنرانی ّفعالیت این حزب
آرامش نادیده گرفت و به آشوب و اغتشاش ادامه داد  ،امام خمینی ّ
ضد اسالم و حکومت اسالمی برشمردند .5به دنبال سخنرانی امام و افشا شدن اسنادی در
را قیام بر ّ
خصوص
رابطه سخنگوی حزب خلق مسلمان با آمریکا   ،6مردم مسلمان آذربایجان با حضور حماسی
ٔ
جویانه آن پایان دادند.
در صحنه ،کار این گروهک را یکسره کردند و به ّفعالیت های تفرقه افکنانه و فتنه
ٔ
توطئۀ دشمن در کردستان
تجزیه بخشی از میهن
توسط عوامل استکبار ،به منظور
ٔ
بارزترین ٔ
نمونه آشوب های منطقه ای که ّ
غائله کردستان بود .حزب دمکرات کردستان ،مهم ترین جریان سیاسی آغازگر
اسالمی طراحی شدٔ ،
شیرازه ارتش ازهم پاشیده بود و گروهک ها بر انحالل کامل آن اصرار می کردند تا به راحتی بر اوضاع مسلط شوند    و
 .1در این زمان
ٔ

با تشکیل دادن گروه های شبه نظامی سرنوشت جامعه را به دست بگیرند ولی امام خمینی بر بقای ارتش اصرار می کردند .ن .ک :رضوی،

همان ،ص .163
 .2همان ،صص 169ــ ،176استمپل ،درون انقالب ایران ،صص  ٢٨٩و  .٢٩٠
 .3ن .ک :کیهان.1358/5/3 ،
 .4همان.1358/9/15 ،

 .5همان.1358/9/19 ،

 .6رضوی ،همان ،ص .306
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دهه  1320کشور می رسید .با پیروزی انقالب
ریشه آن ،به جریان های مارکسیستی ٔ
این بحران بود که ٔ
مجدد ًا فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد و کمونیست های داخل    و خارج ،از
اسالمی ،این حزب نیز ّ
آن پشتیبانی کردند .به فاصله ای اندک ،حزب کومله نیز اعالم موجودیت کرد .به موازات این حزب،
حزب ها و گروه های دیگری نیز در کردستان شکل گرفت که ابتدا خواهان «خودمختاری» و سپس
(تجزیه) کردستان شدند.
«استقالل»
ٔ
بیشتر بدانید
اقوام ایرانی
متعدد است .در میان اقوام ایرانی اختالف و تفاوت وجود دارد
ایران کشوری با قومیت های ّ
ولی به طور طبیعی کشمکش و نزاع قومی مشاهده نمی شود .دو عامل مهم در منازعات قومی ایران
نقش دارند یکی سیاست های غلط دولت ها است که به اختالفات قومی و نزاع های داخلی دامن زده
است و مهم تر از آن ،مداخالت بیگانگان است .سیاست کشورهای استعماری در طول تاریخ معاصر
همواره ایجاب کرده است که هرگاه منافع آنها در راستای تضعیف قدرت حکومت مرکزی ایران بوده
است ،قدرت های محلی و اقوام ایرانی را بر علیه حکومت مرکزی تقویت کرده و هرگاه منافع آن ها در
راستای تقویت حکومت مرکزی بوده به تضعیف اقوام ایرانی روی آورده است .بیگانگان بیشتر از
تحرکات جدایی طلبانه برای از میان بردن
ابزار قومیت گرایی برای ایجاد فشار بر روی دولت مرکزی و یا ّ
وحدت و یکپارچگی ایران و سلطه گری بهره برده اند.حوادثی چون مسئله جدایی هرات از ایران در
زمان ناصر الدین شاه ،قوم ستیزی و تضعیف ایالت و عشایر در دوران رضا شاه ،حوادث آذربایجان
غائله کردستان ،ترکمن صحرا ،بلوچستان ،خوزستان و آذربایجان پس
و کردستان در سال  ١٣٢٤و ٔ
از پیروزی انقالب اسالمی نمونه هایی از مداخالت مستقیم و غیر مستقیم کشورهای سلطه گر به شمار
مهم ملّی مانند انقالب مشروطیت ،نهضت ملّی شدن
می روند .با وجود این ها ،اقوام ایرانی در حوادث ّ
نفت ،انقالب اسالمی و دفـاع مقدس مشارکت گسترده ای داشته اند و همواره در دفـاع کیان ملّی در
برابر بیگانگان اتحاد و همبستگی داشته اند .عامل به هم پیوستگی و هم گرایی هویت های قومی و ملّی
متعدد این سرزمین را در طول تاریخ به هم پیونـد داده است،
در ایران که همچون ریسمانی قطعات ّ
دیـن اسالم ،زبان پارسی ،1سرزمین و تـاریخ مشترک و دیرین است .از این رو اقوام ایـرانی هویت
کننده هویت ملّی می دانند .تجربه
خود را در پرتو هویت ایرانی ــ اسالمی می یابند و آن را تقویت ٔ
تاریخی همچنین بیانگر این واقعیت است که رمز بقا و یکپارچگی ملّی در کشورهای چند قومی در
رعایت عدالت و حقوق مساوی و احترام به همه اقوام است .اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی
 .1زبان پارسی زبان یک قوم نیست .بلکه زبانی فراگیر و ملّی است که سیری تکوینی یافته .تاریخ و فرهنگی که با این زبان شکل گرفته

است به همه ایرانیان تعلق دارد .بیشتر اقوام ایرانی عالوه بر حفظ زبان مادری خود ،برای ارتباط با سایر هموطنان خود با لهجه و یا گویش های
متنوع به زبان پارسی سخن می گویند.
ّ
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جمهوری اسالمی تأکید دارد که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند
همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت
و رنگ    و نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد شدٔ .
همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین
قانون قرار دارند و از ٔ
1
اسالم برخوردارند.

از سوی دیگر ،عوامل کشورهای غربی (در رأس همه آمریکا) و بلوک شرق (در رأس آنها
شوروی سابق) و عامل های آنان در منطقه مانند رژیم بعث عراق ،با ارسال پول و اسلحه ،به این غائله ها
دامن می زدند 2.بنابراین ،مسئله ،تنها به چند گروه داخلی مربوط نمی شد .بلکه هدف ،توطئه ای بود که
از آذربایجان در شمال غربی تا خوزستان و حتی مناطق مرکزی و مرزهای شرقی را در بر می گرفت.
همزمان ،دولت عراق نیز بر تحرک های خود درمنطقه می افزود و به این موضوع دامن می زد 3.هم جواری
کردستان با عراق ،برای غائله آفرینان این امکان را فراهم می ساخت که به هنگام احساس خطر ،به داخل
4
خاک آن کشور عقب نشینی کنند و تحت حمایت رژیم بعثی عراق قرار گیرند.
سلسله پهلوی ،و نوپایی سپاه پاسداران
در کنار این عوامل ،ازهم پاشیدگی ارتش ،همزمان با سقوط
ٔ
انقالب اسالمی ،سبب شده بود که انقالب اسالمی ،نیروهای دفاعی منظّمی نداشته باشد .در نتیجه در
مقر لشکرها و واحدهای نظامی ،امکانات    و
کردستان ،گروهک ها ،با اشغال مراکز نظامی ،پادگان هاّ ،
اسلحه الزم برای غائله آفرینی را به دست آوردند 5.ح ّتی اکثریت مردم وطن خواه کردستان نیز که زیر
ٔ
بار توطئه های آنها نمی رفتند ،از خشونت آنها در امان نبودند و به جرم مخالفت با تجزیه طلبی و حفظ
تمامیت ارضی ایران به شهادت رسیدند .مردم کردستان ایران نه تنها همواره مدافع دستاوردهای انقالب
ضد انقالب به سختی مبارزه کرده اند ،بلکه در تهاجم بعثی ها به ایران ،دفاع
اسالمی بوده و با عوامل ّ
جانانه ای از وطن خود کردند .در این زمینه ،ح ّتی می توان به تعلق خاطر کردهای سایر کشورهای منطقه
به فرهنگ ایران و اسالم ،و ایستادگی کردهای عراقی در برابر صدام حسین متجاوز به ایران اشاره کرد.
کردها در این راه ،از سوی رژیم بعثی ،هم در عراق و هم در ایران ،مورد وحشیانه ترین جنایات جنگی
ازجمله جنایات رژیم بعث در مورد
قرار گرفتند .بمباران شیمیایی حلبچه در عراق و سردشت در ایران،
ٔ
 .1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،صص  ٦5و .66

 .2ن.ک :مهاجری ،انقالب اسالمی ،راه آینده ٔمل ّت ها ،صص  ٢٢٠و .٢٢١
 .3مهاجری ،ص .٢٢٠

 .4ن .ک :جالئی پور ،کردستان ،علل تداوم بحران آن پس از انقالب اسالمی.
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کردهای ایرانی و عراقی است.
از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق مردم و علمای کردستان ،اعم از شیعه و س ّنی ،حامی انقالب
تمامیت ارضی ایران بودند ،فتنه های تجزیه طلبانه ای که ریشه در خارج از کشور
اسالمی و حافظ ّ
داشت ،نتوانست راه به جایی ببرد.
توطئۀ دشمن در ترکمن صحرا
بلوای ترکمن صحرا ،از فروردین  1358آغاز شد و تا اواخر زمستان همان سال ادامه یافت .این
استفاده آشوبگران از اختالف ها و تفاوت های مذهبی و قومی آغاز شد .اختالف ناشی
آشوب ،با سوء
ٔ
از عملکرد حکومت پهلوی و سیاست های سوء آن در منطقه بر سر مالکیت زمین های کشاورزی نیز،
1
از دیگر عوامل مورد بهره برداری این گروه ها بود.
این غائله ،شرایط و وضعیتی عجیب در منطقه به وجود آورد .چریک های فدایی خلق که یک سازمان
خودسرانه زمین ها و اموال
مصادره
کمونیستی طرفدار شوروی بود ،با تشکیل «ستاد خلق ترکمن» ،دست به
ٔ
ٔ
در این منطقه زدند .این توطئه نیز با هوشمندی مردم منطقه و حضور نیروهای انقالبی خنثی شد.
توطئۀ گروهک ها در خوزستان و سیستان و بلوچستان
هم زمان ،گروهکی دیگر به نام «خلق عرب» ،در خوزستان ،با حمایت برخی کشورهای عربی؛
به خصوص عراق ،با نیروهای انقالبی درگیر ،و به جنگ برخاسته بود .در سیستان و بلوچستان نیز
گروهکی به نام «خلق بلوچ» حرکت های تجزیه طلبانه ای را آغاز کرده بود.
عمده این گروه ها در چند عامل خالصه می شد:
وجوه مشترک ٔ
 .1اغلب ماهیت چپ و مارکسیستی داشتند و یا به ظاهر چنان می نمودند.
 .2هرکدام به یک یا چند قدرت خارجی منطقه ای یا بین المللی وابسته بودند.
2
 .3از تفاوت های مذهبی و قومی در جهت تفرقه افکنی و فتنه انگیزی سوء استفاده می کردند.
استعفای دولت موقت انقالب
مهندس بازرگان به علّت مالقات محرمانه با برژینسکی مشاور امنیت ملّی کارتر که از آمرین مستقیم
کشتار مردم ایران در زمان شاه بود ،مورد اعتراض شدید گروه های سیاسی و انقالبیون واقع شده بود 3.از
سوی دیگر ورود شاه به آمریکا و نگرانی های فزاینده از مداخالت سفارت آمریکا در تهران موجب تسخیر
محمدی ،انقالب اسالمی ،زمینه ها و پیامدها ،صص 157ــ 167؛ بازرگان ،مسائل و مشکالت اولین سال انقالب ،ص .4
 .1ن.کّ :
 .2ن.ک :کدی ،ریشه های انقالب اسالمی،صص ٣٧٩ــ٣٨٢؛ بازرگان ،انقالب ایران در دو حرکت ،صص ٢١٤ــ .٢٢٤
 .3کدی ،همان ،ص 442؛ سمیعی ،طلوع و غروب دولت موقت ،صص٢٣٨ ،232ــ.٢٤٠
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توسط گروهی از دانشجویان و به گروگان گرفتن اعضای سفارت در روز سیزدهم آبان ماه
سفارت آمریکاّ ،
 1358شد .مجموع این عوامل باعث شد بازرگان در چهاردهم آبان  1358استعفا دهد .امام خمینی،
1
اداره کشور را به «شورای انقالب» سپرد.
نیز پس از قبول استعفای وی ٔ

پرسش های نمونه

محول کرد؟
 .1امام خمینی چه وظایفی را به دولت مو ّقت ّ
 .2قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چگونه تدوین و تصویب شد؟
ضد انقالب اسالمی برشمارید.
 . 3مهم ترین دسیسه ها و توطئه های آمریکا را بر ّ
ضدانقالب خواستار چه تغییراتی در انقالب اسالمی بودند؟
 . 4گروه های ّ

اندیشه و جست و جو

تهیه کنید
ــ در مورد همکاری های
ٔ
داوطلبانه مردم با حکومت نوپای جمهوری اسالمی مطلبی ّ
(گفت و گو با بزرگ ترها ،یکی از راه های انجام این تحقیق است).

 .1ن.ک :سمیعی ،طلوع و غروب دولت موقت ،ص .٢٤٠
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درسبىست   و سوم
ا ّولىن دورۀ رىاست جمهوری
در این درس با حوادث سیاسى داخلى ،به ویژه آرایش جناح هاى سیاسى و

توطئه هاى استکبار جهانى در جریان انتخاب ا ّولین رئیس جمهور ،آشنا مى شوید.

پس از استعفاى مهندس بازرگان ،به دستور امام خمىنى ،شوراى انقالب جرىان امور مملکت
را به دست گرفت و زمىنه براى انتخابات رىاست جمهورى فراهم آمد.
دوره انتخابات ریاست جمهوری (بهمن  )1358ابوالحسن بنى صدر با بىش از ده  مىلىون و
در ّاولین ٔ
نىمه بهمن ماه ،در بىمارستان قلب
پانصد هزار رأى ،به عنوان ّاولىن رئىس جمهور اىران انتخاب شد .او در ٔ
(که امام  خمىنى در آنجا بسترى بودند) ،در حضور اىشان و اعضای شوراى انقالب و مقام هاى مملکتى،
سوگند وفادارى به قانون اساسى ىاد کرد و حکم رىاست جمهورى وى ،از سوى امام تنفىذ شد .در اواخر
بهمن ماه همان سال نىز ،به سبب شراىط خاص کشور و وجود آشوب در استان هاى گوناگون ،امام خمىنى
با اعالم اىنکه در اىن شراىط وىژه بىش از هر مرحله به تمرکز قوا نىاز است ،مقام نىابت فرماندهى ّ
کل قوا
را به بنى صدر واگذار کرد.
رىاست جمهوری بنى صدر و آراىش جدىد گروه های سىاسى

پس از پىروزى انقالب اسالمى ،برخى از بزرگان و
پىش کسوتان انقالب با پىشنهاد و مدىرىت شهىد آىت اللّه دکتر
بهشتى ،براى سازماندهى تشکىالتى و همبستگى بىشتر ملّى« ،حزب
جمهورى اسالمى» را تأسىس کردند .اىن اقدام ،تأثىر اساسى بر
آىنده انقالب و نظام جمهورى اسالمى اىران داشت .از آن پس،
ٔ
اعضاى اىن حزب ،سرپرستى بعضى از حىاتى ترىن نهادهاى کشور
را به دست گرفتند .به همىن سبب حزب جمهورى اسالمى ،از

ابوالحسن بنی صدر
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همان ابتدا ،مورد عناد و مخالفت نىروهاى معارض نظام و انقالب اسالمى قرار گرفت .بنى صدر که
روزنامه «انقالب اسالمى» را منتشر مى کرد و جمعى را در اطراف خود گرد آورده بود ،از همان آغاز،
ٔ
1
به ضدىّت آشکار با اىن حزب پرداخت.
برگی از تاریخ
محمد حسىنى بهشتى ( 1307ــ 1360ش)
سىد ّ
آیت ال ّله شهىد دکتر ّ
شهىد بهشتى در آبان ماه  1307در اصفهان متولد
دوره متوسطه به تحصىل در حوزه نىز مشغول شد و
شد .در ٔ
از استادانى نظىر آىت اللّه بروجردى ،آىت اللّه محقق داماد ،امام
خمىنى و ّ
علمه طباطباىى بهره گرفت .در سال  1330موفق به
درىافت لىسانس الهىات شد .وى در مبارزات ملى شدن صنعت
نفت شرکت فعال داشت و پس از آن تحصىالت دانشگاهى
را تا درىافت دکتراى فلسفه ادامه داد .از جمله ّفعالىت هاى
فرهنگى شهىد بهشتى شرکت در جلسه هاى سخنرانى به نام
«گفتار ماه» در تهران بود.
وى در سال  1343با هدف ارشاد جوانان و مقابله با
عده اى
مادى گراىانه به هامبورگ رفت و پس از بازگشت به اىران در سال  ،1349با کمک ّ
گراىش هاى ّ
«جامعه روحانىت مبارز تهران» را تشکىل دادند .شهىد بهشتى
دىگر از علماى بزرگ و پىشتاز در مبارزه،
ٔ
از اعضاى شوراى انقالب و ىکى از بنىان گذاران حزب «جمهورى اسالمى» بود و در مجلس خبرگان
قانون اساسى به عنوان ناىب رئىس ،مؤثّرترىن نقش را در تدوىن قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران
داشت .آخرىن ِ
سمت حکومتى اىشان رىاست قوه قضاىىه بود که در اىن سمت نقش اساسى در تطبىق
قوانىن قضاىى کشور با قوانىن اسالمى و شکل گىرى قضاى اسالمى داشت .وى در هفتم تىرماه 1360
در انفجار دفتر مرکزى حزب جمهورى اسالمى به شهادت رسىد.

مرحله جدىدى شد؛ زىرا در
پس از انتخاب شدن بنى صدر به رىاست جمهورى ،اىن مخالفت وارد
ٔ
اسفند ماه همان سال انتخابات مجلس شوراى اسالمى برگزار شد و حزب جمهورى اسالمى و نىروهاى
طرفدار امام و انقالب اسالمى ،توانستند اکثرىت قاطع کرسى هاى مجلس را به دست آورند .در نتىجه،
مواضع اصلى قدرت ،مىان اىن دو گروه تقسىم شد و رقابت آشکار آنها ،در جرىان انتخاب نخست وزىر
200
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و اعضاى کابىنه ،به مرحله اى دشوار و همراه با کشمکش رسىد.
رىشه اصلى اختالف ها ،همان مسائلى بود که نىروهاى اصولگرا و انقالبى با لىبرال ها داشتند.
ٔ
بنابراىن ،رفته رفته جرىان هاى سىاسى به دو جناح کلى تقسىم شدند :نىروهاى انقالبى و مدافع اسالم
و نىروهاى مخالف اىن جرىان شامل لىبرال ها و نىروهاى چپ .گروه دوم به تدرىج با حمایت بنى صدر
جو
شروع به ّفعالىت و جوسازى و اخالل کردند .در اىن مىان ،رسانه هاى تبلىغى غربى نىز ،با اىجاد ّ
2
تبلىغاتى مسموم ،به حماىت از بنى صدر و طرفدارانش پرداختند.
1

برگی از تاریخ
محمدعلى رجاىى ( 1312ــ  1360ش)
شهىد ّ
محمدعلى رجاىى در سال  1312در قزوىن متولد شد .پس
ّ
از اخذ مدرک ششم ابتداىى ،به کار در بازار پرداخت و در چهارده
سالگى به تهران مهاجرت کرد .پس از ّمدتى به استخدام نىروى هواىى
درآمد .در دوران نهضت ملى نفت ،جذب شعارهاى فداىىان اسالم
«جامعه تعلىمات اسالمى» پىوست .پس از کودتاى
شد و سپس به
ٔ
 28مرداد از نىروى هواىى اخراج شد .سپس به دانش سراى عالى
راه ىافت و موفّق به درىافت مدرک لىسانس شد و به کسوت معلّمى
درآمد .در اردىبهشت  1345بازداشت و بعد از پنجاه روز از زندان
مجدد ًا دستگىر شد و تا آبان  1357در
آزاد شد .در آذر ماه ّ 1353
زندان به سر برد .پس از پىروزى انقالب اسالمى ،وزىر آموزش و پرورش ،نخست وزىر و رئىس جمهور
توسط ىکى از افراد
شد .سرانجام در هشتم شهرىور  1360در بمب گذارى ساختمان نخست وزىرى که ّ
سازمان مجاهدىن خلق (منافقىن) انجام شده بود ،به شهادت رسىد.

انتخاب نخست وزىر و اوج گىری اختالف ها

شدت گرفت.
نخستىن
مرحله اختالف بىن دو جرىان مورد اشاره ،در انتخاب نخست وزىر ّ
ٔ
تصدی سمت
(اولىه و قبل از بازنگرى) ،رئىس جمهور باىستى فردی را جهت ّ
طبق قانون اساسى ّ
نخست وزیری به مجلس شورای اسالمی معرفی کند و پس از رأی اعتماد نمایندگان مجلس ،منصب او
رسمیت و اعتبار می یافت .بنی صدر و گروهک های پشتیبان او برای تحمیل کردن فرد موردنظر خود
محمدى ،تحلیلی بر انقالب اسالمی ،ص .١٦٧
 .1ن.کّ :

محمدى ،تحلیلی بر انقالب اسالمی ،صص  ١٧١و .١٧٢
 .2ن .ک :مهاجرى ،همان ،صص ٢٣٥ــ ٢٤٠؛ ّ
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به مجلس ،اقدام به هیاهو و جوسازی گسترده کردندّ ،اما به دلیل ایستادگی نمایندگان مجلس ،سرانجام
محمدعلی رجایی را که مورد اعتماد مجلس بود معرفی کند و با رأی قاطع
رئیس جمهور مجبور شدّ ،
نمایندگان ،رجایی نخست وزیر شد.
انقالب فرهنگى

دوره بحران زده ،دانشگاه ها ّ
محل مجادالت و درگىرى هاى سىاسى شده بود زىرا گروه هاى
در اىن ٔ
سىاسى ،کالس هاى درس دانشگاه ها و ح ّتى برخى از دبىرستان هاى بزرگ را به دفترهاى گروهى خود
تبدىل کرده بودند .ضمن نگهدارى اسلحه و وساىل و تجهىزات نظامى در آنها ،تشنج آفرىنى هاى خىابانى
و آشوب را در اقصا نقاط کشور هداىت مى کردند 1.به همىن دلىل در اردىبهشت سال  ،1359شوراى
انقالب ،به پىشنهاد دانشجوىان مسلمان ،دانشگاه ها را مو ّقتاً تعطىل کرد تا به مدىرىت آنها نظم و سازماندهی
بدهد .در تارىخ انقالب ،پاک سازى گروه هاى ُمعاند که در مراکز دانشگاهى نفوذ کرده بودند و همچنىن
2
تحول در درس هاى آموزش عالى ،با عنوان «انقالب فرهنگى» شناخته مى شود.
اىجاد ّ
برکناری بنى صدر

حمله
در  31شهرىور  ،1359توطئه اى سنگىن تر از اختالف هاى داخلى ،ىعنى جنگ تحمىلى ،با ٔ
مخرب نهاده
عراق به اىران آغاز شد .اىن کشمکش ها ،بر
ٔ
روحىه رزمندگان اسالم در جبهه ها تأثىرى ّ
بود .بنى صدر که فرماندهى ّ
کل قوا را نىز بر عهده داشت ،سبب بسىارى از ناهماهنگى ها در جنگ بود،
که در درس آىنده ،با آنها بىشتر آشنا خواهىد شد.
وقتى اختالف ها به مرحله اى رسىد که امکانى براى اصالح باقى نماند ،و اساس اسالم و انقالب در
خطر قرار گرفت ،امام در بىستم خرداد  ،1360طى حکمى ،بنى صدر را از فرماندهى ّ
کل قوا عزل کرد.
حساس و خطىر کشور ،مجلس
به دلىل کج َروى و احساس مسئولىت نکردن بنى صدر در شراىط ّ
3
ادامه مسئولىت
شوراى اسالمى ،مطابق قانون اساسى  ،با اکثریت آرا به عدم صالحىت بنى صدر براى ٔ
قاطبه مردم اىران روبه رو
رىاست جمهورى رأى داد 4.اىن رأى به تأىىد امام نىز رسىد و با پشتىبانى
ٔ
 .1مهاجرى ،همان ،ص .194

 .2ن .ک :انقالب اسالمى و زمىنه ها و پىامدها ،ص .183
 .3به موجب بند  5اصل  110قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران ،رهبر پس از رأى مجلس به عدم کفاىت سىاسى رئىس جمهور
و ىا پس از حکم دىوان عالى کشور به تخلّف رئىس جمهور از وظاىف قانونى ،او را از سمت رىاست جمهورى عزل مى کند.
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شد .پس از اىن روىداد تارىخى ،مردم همان گونه که هنگام فرارشاه از اىران شادمان بودند ،به خىابان ها
1
رىختند و ابراز شادى کردند.
ترور شخصىت های طراز ّاول کشور

ضداستعمارى و استقالل طلبانه ،در تارىخ معاصر جهان سابقه اى
ترور رهبران نهضت هاى ّ
طوالنى دارد و ىکى از شناخته شده ترىن شىوه هاى خشونت آمىز براى مهار انقالب ها به شمار مى رود.
اىن شىوه زمانى به کار مى رود که راه هاى دىگر براى به سازش کشىدن رهبران انقالب اثربخش نباشند.
در انقالب اسالمى اىران« ،ترور شخصىت» ،از همان روزهاى ّاول شکل گرفت.
فاصله کوتاهى از عمر انقالب آغاز شد و دو مرحله داشت.
ترور فىزىکى در
ٔ
اول آن از ابتداى سال  1358آغاز شد :در سوم اردىبهشت ماه  ،1358تىمسار
مرحلۀ ّ
قرنىّ ،اولىن رئىس ستاد مشترک ارتش جمهورى اسالمى اىران را به شهادت رساندند .در دوازدهم
عل ٔمه شهىد ،آىت اللّه مرتضى مط ّهرى ،که پس از
اردىبهشت ماه همان سال ،رئىس شوراى انقالبّ ،
امام ،داراى باالترىن موقعىت دىنى ،سىاسى و فرهنگى کشور بود و از نظر علمى نىز موقعىت بسىار
ممتازى در مىان علماى زمان خوىش داشت و از نظرىه پردازان بسىار ارزشمند انقالب اسالمى به شمار
مى رفت ،به شهادت رسىد .استاد مط ّهرى از معماران و استوانه هاى
فکرى و فرهنگى انقالب اسالمى بود که منشأ خدمات ارزشمندى
براى اسالم و اىران شد .در چهارم شهرىور همىن سال ،حاج
مهدى عراقى ،ىکى از چهره هاى شاخص انقالبى ،و فرزندش به
شهادت رسىدند .مدتى بعد ،آىت اللّه قاضى طباطباىى در تبرىز،
محمد مفتح ،استاد دانشگاه الهىات تهران و
و در آذرماه ،دکتر ّ
برجسته انقالبى ،به شهادت رسىدند .اىن ترورها
ىکى از علماى
ٔ
2
عمدتاً توسط گروهک چپ التقاطى «فُرقان» انجام مى گرفت  .با
دستگىرى اعضاى اصلى فرقان در دى ماه  ،1358اىن مرحله از
محمد مفتح
ترورها خاتمه ىافت.
شهید دکتر ّ
 .1ن.ک :محمدى ،همان ،صص 189ــ.192

 .2مهاجری ،همان ،ص .224
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برگی از تاریخ
مطهرى ( 1298ــ    1358ش)
استاد شهىد آىت ال ّله مرتضى ّ
مرتضى مط ّهرى در سال  1298در فرىمان خراسان
چشم به جهان گشود .مقدمات علوم اسالمى را در شهر
ادامه تحصىل به
مشهد گذراند .در سال  1316براى
ٔ
قم رفت و مراتب عالى علوم حوزوى را نزد استادانى
علمه
چون :آىت اللّه العظمى بروجردى ،امام خمىنى و ّ
محمد  حسىن طباطباىى ،طى کرد.
ّ
استاد مط ّهرى با آغاز به تدرىس در دانشگاه ،نقشى
عمده در نزدىک کردن اندىشه هاى حوزوى و دانشگاهى
دانشکده الهىات
اىفا کرد .وى بىست و دو سال استاد
ٔ
دانشگاه تهران بود.
آىت اللّه مط ّهرى ىکى از نظرىه پردازان اصلى انقالب اسالمى به  شمار مى رفت .وى در   15خرداد
 ،1342به همراه گروه زىادى از روحانىون ،دستگىر و زندانى شد.
در سال  ،1356رژىم پهلوى او را ممنوع المنبر کرد .با پىروزى انقالب اسالمى ،آىت اللّه
مط ّهرى ىکى از اعضاى اصلى شوراى انقالب شد .آثار استاد جزو منابع پرطرفدار در شناخت اسالم
و مبانى آن در اىران و ساىر کشورهاى اسالمى است.
وسىله گروهک «فُرقان» ترور شد و به شهادت
آىت اللّه مط ّهرى در اردىبهشت ماه سال  ،1358به ٔ
رسىد.

توسط سازمان مجاهدىن
مرحلۀ دوم ترور ،ابعادى وسىع تر داشت .بسىارى از ترورهاّ ،
توجه از برجسته ترىن مسئوالن و شخصىت هاى
خلق انجام گرفت و در فاصله اى کوتاهّ ،
عده اى قابل ّ
مملکتى به شهادت رسىدند .اىن حرکت که به نوعى به کودتا شباهت داشت ،پس از عزل بنى صدر از
رىاست جمهورى آغاز شد .واضح بود که دشمنان داخلى و خارجى انقالب اسالمى ،در اثر از دست
شىوه خشونت آمىز را در پىش گرفته بودندّ 1.اولىن ترور ،در
دادن تکىه گاه اصلى خود (بنى صدر) ،اىن ٔ
سىد على خامنه اى شد و او
ششم تىرماه  ،1360ىعنى شش روز پس از عزل بنى صدرّ ،
متوجه آىت اللّه ّ
شدت مجروح ساخت .روز بعد از اىن حادثه ىعنى در هفتم تىرماه بر اثر انفجار بمب در محل دفتر
را به ّ
حزب جمهورى اسالمى ،بىش از هفتاد نفر از نماىندگان مجلس ،وزىران و دولتمردان انقالبى که نقشى
 .1مهاجری ،همان ،صص ٢٤٠ــ .٢٤٢
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برجسته در تدوىن قانون اساسى و هداىت انقالب در مسىر اصلى خوىش اىفا کرده بودند ،به شهادت
رسىدند .دکتر بهشتى ،رئىس دىوان عالى کشور ،در رأس اىن گروه قرار داشت.
اىن اقدام به تنهاىى مى توانست نظام اسالمى را به سقوط بکشاند .در تارىخ ترورهاى جهان  
برجسته مردم ،دو عامل اصلى حفظ
معاصر ،چنىن واقعه اى کم نظىر استّ ،اما قدرت رهبرى امام و نقش
ٔ
حادثه سهمگىنى
حادثه سهمناک بودند .بى تردىد براى مردم اىران ،تحمل چنىن
نظام در گرداب اىن
ٔ
ٔ
ساىه برخوردارى از فرهنگ اسالمى و تأسى به سرور شهىدان ،امام حسىن (ع) که روز عاشورا
جز در ٔ
 72تن از ىارانش شربت شهادت نوشىدند ،امکان پذىر نبود .از آن پس ،در پى هر ترور ،ترورى دىگر
انجام مى شد و ىاران انقالب ،ىکى پس از دىگرى به شهادت مى رسىدند .با وجود اىن ،مردم و مسئوالن
حکومت با صبر و استوارى و شجاعت ،حضور خود را در صحنه ادامه دادند .به دنبال بمب گذارى
سازمان مجاهدىن خلق در ّ
محل تشکىل هىئت دولت در هشتم شهرىور  ،1360آقاىان رجاىى و دکتر
باهنر ،رئىس جمهور و نخست وزىر ،به شهادت رسىدند.
برگی از تاریخ
محمد جواد باهنر ( 1312ــ  1360ش)
شهىد دکتر ّ
محمدجواد باهنر ،در سال  ،1312در کرمان متولد شد.
ّ
تحصىالت مقدماتى را نزد مرحوم مجاهدى و سلطانى و درس هاى
خارج فقه و اصول را در محضر آىت اللّه بروجردى و امام خمىنى
گذرانىد .مدت شش سال نىز فلسفه را در محضر آىت اللّه طباطباىى
فراگرفت .سپس فوق لىسانس علوم تربىتى و دکتراى الهىات را از
دانشگاه تهران گرفت .در اواخر سال  42دستگىر و ّمدت چهار
ماه در زندان به سر برد .در سال  1343به دفتر تألىف کتب درسى
وزارت آموزش و پرورش راه ىافت و به تألىف کتب درسى دىنى
جمله بنىان گذاران حزب جمهورى
پرداختّ ،اما پس از ّمدتى برکنار شد .پس از پىروزى انقالب ،از ٔ
اسالمى بودّ .مدتى وزىر آموزش و پرورش و سپس نخست وزىر شد و سرانجام درهشتم شهرىور 1360
در بمب گذارى ساختمان نخست وزىرى به شهادت رسىد.

ضد انقالب در خارج از کشور اظهار امىدوارى کردند که به زودى
پس از اىن حادثه ،سران ّ
طى پىامى از ارتشىان
بتوانند به اىران برگردند و حکومت دلخواه خود را برسر کار آورند .بنى صدر ّ
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خواست تا به افسران فرارى خارج از کشور بپىوندندّ .اما اىن
قتل هاى ناجوانمردانه ،مردم را در عزم خوىش استوارتر مى ساخت.
بلندپاىه کشور را
ترورهاى پى درپى منافقىن ،تنها شخصىت هاى
ٔ
دربرنمى گرفت ،آنها فقط در عرض ىک ماه 370 ،نفر زن ،مرد و
حتى کودک را آماج حمالت خود قرار دادند .براى اىجاد رعب و
وحشت ،بسىارى از ترورها مقابل چشمان ساىر اعضاى خانواده
انجام مى شد .ترورىست ها ح ّتى در مساجد و کانون هاى دىنى و
ائمه جمعه و جماعات
مصالهاى نماز جمعه ،به انفجار بمب و ترور ٔ
شهید آيت اللّه دستغیب
اقدام مى کردند .شهداى محراب ،آىت اللّه سىدعبدالحسىن دستغىب
در شىراز ،آىت اللّه مدنى در تبرىز ،آىت اللّه صدوقى در ىزد ،آىت اللّه اشرفى اصفهانى در کرمانشاه و
حجت االسالم هاشمى نژاد ،دانشمند و روحانى مؤثر مشهد ،از اىن جمله بودند .ترور اىن دانشمندان
اندىشه
و حتى عالمانى از روحانىان اهل سنت ،نشانگر اىن بود که دشمنان انقالب بىش از هر چىز ،از
ٔ
متفکّران اسالمى بىمناک اند.
بیشتر بدانید
دربارۀ برداشت دوگانۀ زمامداران کاخ سفىد از ترورىسم
خانم فلورالوئىز،
درباره مفهوم ترورىسم از نظر زمامداران کاخ سفىد در سال
نوىسنده آمرىکاىى،
ٔ
ٔ
 1986م .چنىن مى نوىسد« :برداشت ما از مفهوم ترورىسم اىن است که اگر کسى در برابر ّادعاهاى ما قد
حمله ما قرار گىرد ،باىد به حقّانىت اىن حمله،
بلند کند ،ترورىست بالفطره است و چنىن آدمى وقتى مورد ٔ
حمله ما به چنىن فردى ،شامل قوانىن مربوط به جنگ نمى شود.
بسان ىک کىفر آسمانى اذعان کندٔ .
عقىده [زمامداران  ]
مقدس صلىبى» است .بنابراىن به
زىرا اىن کار ما جنگ نىست ،بلکه نوعى «جهاد ّ
ٔ
1
حمله ما از خود دفاع کند».
آمرىکا ،ترورىست کسى است که در مقابل ٔ

در ىک جمع بندى کلّى ،دشمنان انقالب با حماىت آمرىکا براى به سقوط کشاندن انقالب اسالمى،
به اقدام هاى زىر دست زدند:
جو سىاسى ــ اجتماعى کشور را کامال ً آشفته  و
 .1تقوىت و تشوىق گروهک هاى ّ
ضد انقالب که ّ
بحرانى ساخته بودند.
 .2به وجود آوردن آشوب هاى استانى در قالب حرکت هاى قومى؛ سران آشوب ها با گروهک ها
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به ىکدىگر مرتبط بودند و آشوب سراسرى را همچون زنجىره اى به هم وصل مى کردند.
 .3اىجاد اختالف در ارکان اصلى نظام.
گستره اىن توطئه بسىار وسىع بود و مردم پىوسته نظاره گر
برجسته انقالب؛
 .4ترور شخصىت هاى
ٔ
ٔ
شهادت افراد صاحب نام انقالب بودند.
 . 5جوسازى و اىجاد جنگ روانى ،و اىجاد رعب و وحشت بىن مردم همراه با تبلىغ هاى وسىع
از شبکه هاى سراسرى خبرى و مطبوعاتى.
حمله نظامى آمرىکا به اىران؛ زمامداران آمرىکا پس از تسخىر سفارت اىن کشور در تهران،
ٔ .6
بهانه نجات گروگان ها به عملىات
براى رهاىى از اىن بحران و نماىش اقتدار خود ،تصمىم گرفتند به ٔ
تالفى جوىانه اى دست بزنند .اىن عملىات که با  90کماندو از مىان نىروهاى مختلف آمرىکاىى ،با هشت
چرخ بال نىروى درىاىى و شش هواپىما انجام شد ،از ماه ها پىش طراحى شده بود و پس از آزماىش هاى
طوالنى به اجرا درآمد.
بیشتر بدانید
برژىنسکى که از طراحان اصلى تجاوز به طبس بود ،در کتاب خود مى نوىسد« :از همان آغاز
پىروزى انقالب اسالمى ،به عملىات نظامى علىه اىران مى اندىشىدم … در جرىان روزهاى قبل از آغاز
عملىات ،ما سعى کردىم با اقداماتى درجهت آغاز مذاکرات تازه با اىرانى ها ،آنها را اغفال کنىم … طبق
1
پىشنهاد من ،عملىات با تدارک عملىات تالفى جوىانه اى هم همراه بود…»

طبق محاسبات نظامى آمرىکا ،عملىات با د ّقت فراوان محاسبه شده بود .ح ّتى براساس پىش بىنى هاى
اداره هواشناسى آمرىکا ،در شب عملىات ،هواى کوىر اىران مهتابى بود 2.مهاجمان وارد حرىم هواىى
علمى ٔ
برنامه از پىش تعىىن شده ،چرخ بال ها
اىران شدند و در کوىر «طبس» درتارىکى شب فرود آمدند و طبق ٔ
مرحله بعدى عملىات اقدام به سوخت گىرى کردند .ىکى از چرخ بال ها دچار
و هواپىماها براى اجراى
ٔ
نقص ف ّنى شد .فرمانده عملىات تصمىم گرفت وضعىت را به کاخ سفىد گزارش دهدّ .اما براى هرگونه
تصمىم دىگر ،زمان کافى نداشت ،زىرا توفان شن آغاز شده و آنها را دچار حىرت کرده بود .در اثر
برخورد ىک هواپىما با ىک چرخ بال ،هردو منهدم شدند و هشت تن از متجاوزان در آتش سوختند و
ساىرىن فور ًا منطقه را ترک کردند .تنها لطف الهى و امداد غىبى بود که توانست اىران را از تهاجم و
 .1برژینسکی ،توطئه در اىران ،ص .196
 .2روزها و روىدادها ،ج  ،1ص .254
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توطئه اى حتمى نجات دهد.
حمله نظامی به ایران ،دشمنان انقالب تصمىم به اجراى
 .٧طراحی کودتا؛ پس از ناکامی در ٔ
مهم کشور ،از جمله قم ،تهران و اقامتگاه امام ،تکلىف
کودتا گرفتند تا از طرىق اشغال و ىا بمباران مراکز ّ
انقالب را ىکسره کنند .عامالن اىن کودتا که به «کودتاى ُنوژه» معروف است ،بنا بود در بىستم تىرماه
نوژه همدان ،عملىات خود را آغاز کنند و با ساقط کردن نظام ،حکومتى به
 1359از پاىگاه هواىى شهىد ٔ
اصطالح سوسىال ــ دمکرات را در اىران برقرار سازند .کودتاچىان برنامه هاى خود را با سازمان «سىا»
نىز هماهنگ ساخته بودند و به آنان در مورد حفظ بنى صدر نىز توصىه شده بود .ولى اىن کودتا نىز با
نفوذ نىروهاى مؤمن و وطن خواه انقالب در درون کودتاچىان ،هوشىارى نظام نوپاى انقالبى و از همه
باالتر لطف الهى ،شکست خورد و کودتاچىان دستگىر شدند و به سزاى خود رسىدند.
 .٨مخالفت با دستیابی ایران به ف ّناوری هسته ای صلح آمیز؛ یکی از دسیسه های آمریکا و برخی
ضد انقالب اسالمی ،تالش برای جلوگیری از دست یافتن ایران به دانش
کشورهای استعماری بر ّ
هسته ای صلح آمیز در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی بوده است 2.این کشورها می خواهند
ِ
دانش ارزشمند هسته ای در انحصار کامل خودشان باشد و دیگر کشورها به آن دسترسی نداشته باشند.
معاهده منع گسترش سالح های هسته ای (ان.پی.تی) و نظارت
به همین دلیل ،با وجود عضویت ایران در
ٔ
1

 .1براى اطالع بىشتر ن.ک :جردن ،بحران ،صص ٣١٧ــ٣٥٢؛ استمپل ،همان ،صص  339و .٣٤٠

 .2انصراف کشورهای آلمان و ژاپن از اجرای قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در همین جهت بوده است.
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آژانس بین المللی انرژی اتمی بر ّفعالیت های هسته ای ایران ،آمریکا و هم پیمانانش برای تو ّقف و تعطیلی
برنامه های هسته ای صلح آمیز ایران کوشش کرده اند .این در حالی است که آمریکا چند هزار بمب اتمی
در اختیار دارد و در اواخر جنگ جهانی دوم با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ،هزاران انسان
بی گناه را به کام مرگ کشاند.

پرسش های نمونه

دوره رىاست جمهورى بنى صدر ،بىن جرىان اصولگرا (انقالبى و حزب اللّه) و جرىان
 .1در ٔ
لىبرال و چپ ،چه اختالف هاىى بروز کرد؟
 .٢سه مورد از مهم ترین اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین خلق را در سال  ١٣٦٠بنویسید.
 .3انقالب فرهنگى در چه شراىطى و با چه هدفى انجام شد؟
 . 4بنى صدر چرا و چگونه از رىاست جمهورى عزل شد؟
برنامه هسته ای صلح آمیز ایران
 . 5علّت مخالفت دولت آمریکا و برخی کشورهای استعماری با ٔ
چیست؟

اندیشه و جست و جو

تهىه کنىد.
ــ در مورد آزادى گروگان هاى آمرىکاىى مطلبى ّ
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درس بیست و چهارم
جنگ تحمیلی رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران
عادی خود مشغول بودند ،یک باره
سی و یکم شهریور  ،1359درحالی که مردم ایران به زندگی ّ
هواپیماهای نظامی ارتش بعثی عراق در آسمان چند شهر ایران از جمله تهران ظاهر شدند و به بمباران
مناطقی از آنها پرداختند .بدین ترتیب جنگ عراق علیه ایران به طور رسمی شروع شد .طولی نکشید که
حمله همه جانبه قرار دادند .این درحالی
نیروهای زمینی عراق نیز مرزهای غربی و جنوبی ایران را مورد ٔ
بود که مردم و مسئوالن ایران ،به دلیل اشتغاالت داخلی پس از انقالب ،برای مواجهه با لشکرکشی
عراق ،از آمادگی کافی برخوردار نبودند .با این حال ،امام خمینی با صدور اعالمیه ای شجاعانه ،تکلیف
همگان را در برابر تجاوز دشمنان روشن ساختند .اکنون می خواهیم بدانیم ،چرا صدام دست به تجاوز
علیه ایران زده ،و جنگ چه روندی را طی کرد و سرانجام چگونه پایان یافت.
سابقه دشمنی دولتمردان عراق با ایران ،به سال ها قبل از انقالب بازمی گردد .در دوران صفویان،
ٔ
دولت عثمانی به قصد کشورگشایی ،ایران را آماج حمله های خود قرار داد .صفویان برای حفظ تمامیت
حد زیادی کوشیدند و مانع تجاوز دولت عثمانی به خاک ایران شدند.
ارضی ایران تا ّ
پس از جنگ جهانی ّاول ،امپراتوری عثمانی تجزیه شد و در سال 1298ش ،از ترکیب سه استان
سلطه مستقیم انگلستان قرار گرفت.
بغداد ،موصل و بصره ،کشوری به نام «عراق» تأسیس شد که زیر ٔ
سردمداران عراق نیز مثل پیشینیان خود ،همواره نسبت به بخش های غربی ایران ّادعاهای واهی داشتند.
تا آنجا که در سال 1338ش عبدالکریم قاسم ،رئیس جمهور عراقّ ،ادعا کرد خرمشهر قسمتی از خاک
عراق است .ح ّتی پس از آن ،ارتش بعثی عراق در قسمت های مرزی ،به تجاوز به خاک ایران دست
زد .در پی آن ،موضوع در سازمان ملل مطرح شد و در نهایت با وساطت رئیس جمهور وقت الجزایر،
«عهدنامه الجزایر »1در سال 1354ش بین ایران و عراق به امضا رسید.
ٔ
 .1براساس قرارداد  1975الجزایر ،مرزهای زمینی مطابق قرارداد  1913قسطنطنیه (استانبول) تأیید و مرز آبی در اروندرود براساس

تالوگ ( )Thalwegمشخص شد.
خط القعر یا ِ
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بیشتر بدانید
خلیج فارس نامی به درازای تاریخ ایران
توسط
نام خلیج فارس یکی از کهن ترین نام های جغرافیایی گیتی است که چندین هزار سال پیش ّ
پهنه آبی نیلگون جنوب فالت ایران داده شد .خلیج فارس در طول تاریخ
اقوام آریایی ساکن ایران به ٔ
حوزه جغرافیای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و فرهنگی ایران قرار داشته است.
همواره در
ٔ
عالوه بر مورخان و جغرافیدانان یونانی و رومی ،نویسندگان عرب کتابهای تاریخی و جغرافیایی
درباره نام
نیز همواره عنوان خلیج فارس را به کار برده اند .تا اواسط قرن بیستم هیچ گونه بحث و جدلی
ٔ
خلیجفارس وجود نداشت و در تمام منابع اروپایی ،آسیایی و آمریکایی ،دانشنامه ها و نقشه  های جغرافیایی
عنوان خلیج فارس درج شده است .نخستین بار نمایندگان سیاسی دولت انگلستان در شیخ  نشین های
تحت قیمومت خود در خلیج فارس از عنوان جعلی خلیج ع ــ ر ــ ب ــ ی استفاده کردند .آنها با
فریب کاری و براساس مطامع استعماری خود این نام جعلی را به اعراب آموختند.
صدام از تحمیل جنگ بر ایران ،محدود کردن نفوذ سیاسی و اقتصادی ایران و
یکی از اهداف ّ
1
توسعه روابط بین الملل با کشورهای این منطقه بود.

با وقوع انقالب اسالمی در ایران و تضعیف ارتش و نیروهای مسلّح و بروز بحران های داخلی،
زمینه خوبی برای تجاوز به میهن ما فراهم شده است و بهدلیل وقوع انقالب،
رژیم بعثی عراق تصور کرد که ٔ
ویژه پس از
کشور آمادگی رویارویی با جنگ خارجی را ندارد .همانند تمام انقالب های جهان ،شرایط ٔ
انقالب ،حکومت اسالمی را با مسائل و مشکالت زیادی مواجه ساخته بود .به همین دلیل سردمداران
حمله همه جانبه به ایران می توانند ،در کمترین زمان ممکن ،به اهداف
رژیم بعثی عراق گمان می کردند با ٔ
مادی و معنوی برخی کشورهای
شده خود برسند .آنها در حمله علیه ایران ،از حمایت ّ
از پیش تعیین ٔ
عربی و نیز قدرت های بزرگ نظیر آمریکا ،فرانسه ،انگلیس و شوروی سابق برخوردار بودند .در تمام
صدام
طول سال های جنگ نیز میزان حمایت هایی که از صدام می شد ،رو به افزایش گذاشت؛ چنانکه ّ
از پیشرفته ترین سالح های جنگی روز دنیا ،ح ّتی سالح های
همه
ٔ
ممنوعه شیمیایی نیز برخوردار شد و ٔ
آنها را علیه ملّت ایران به کار برد.
فکر کنید و پاسخ دهید :

شدت
چرا قدرت های بزرگ و برخی از کشورهای منطقه ،در جنگ تحمیلی ،به ّ
از رژیم متجاوز صدام حمایت می کردند؟
 .1ن .ک :غفاریان ،خلیج فارس ،ص  ٩٥به بعد.
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بنابراین رژیم متجاوز بعثی عراق با پشتگرمی و حمایت کشورهای دیگر ،به تهاجمی همه جانبه علیه
ایران دست زد .از آنجا که ایران هنوز آمادگی کافی برای مواجهه با جنگی بزرگ را نداشت ،نیروهای
زمینی صدام موفّق شدند به سرعت از مرزها بگذرند و با کشتار مردم بی گناه و اسارت آنها ،بخش هایی
صدام قسمت هایی از استان های کرمانشاه،
از مناطق غربی و جنوبی کشور را اشغال کنند .ارتش بعثی ّ
ایالم ،کردستان و خوزستان را به اشغال خود درآورد؛ خرمشهر به اشغال آنها درآمد و شهر آبادان نیز
عالقه مردم به انقالب و
محاصره شد .صدام به علّت نداشتن درک صحیح از میهن دوستی ایرانیان و
ٔ
طی شش روز جمهوری اسالمی را نابود خواهد کرد!
کشور ،اعالم کرده بود که ّ

ایرانیان بسیج می شوند

در چنین اوضاعی ،امام خمینی با اعتماد به   نفسی که از ایمان و شجاعت او ناشی بود ،از مردم
آماده رویارویی
خواست تا در برابر دشمن متجاوز ایستادگی کنند و فرمان داد مردم به خصوص جوانانٔ ،
با دشمن شوند .به فاصله ای کوتاه و به
شکلی خودجوش ،پیر و جوان به مراکز
سپاه پاسداران روی آوردند و داوطلبانه
به جبهه های جنگ اعزام شدند .مساجد
مهم جمع آوری لوازم و
نیز به مراکز ّ
کمک های مردمی تبدیل شدند .زنان
شیردل ایرانی نیز از هیچ کوششی برای
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تصرف ایران ،خـام
کمک به دفاع ملّی دریغ نـورزیدند .پس از چند هـفته ،دشمن متجاوز دریافت که خیال ّ
و ناپخته بوده است .پیروزی های پی درپی
ایران در جبهه های جنگ ،به تقویت وحدت
همت غیورمردان
م ّلی در کشور انجامید .با ّ
ایران ،آبادان از محاصره خارج و خرمشهر
آزاد شد .دیری نگذشت که دشمن متجاوز
بقیه نقاط مرزی نیز تن به شکست های
در ٔ
بزرگی داد 1 .با شکست های پی درپی
نیروهای متجاوز عراقی در صحنه های
جنگ ،برخی دولت های عربی و غربی ،به
میزان کمک های آشکار و پنهان خود به
ورودی شهر خرمشهر در زمان جنگ تحمیلی
عراق ،افزودند.
برگی از تاریخ
شهید دکتر مصطفی چمران
( 1311ــ  1360ش )
شهید چمران در سال  1311در تهران به
دنیا آمد و پس از طی دوران متوسطه و تحصیالت
دانشکده
رشته الکترومکانیک
دانشگاهی در
ٔ
ٔ
ادامه
ف ّنی دانشگاه تهران ،در سال  1337برای ٔ
تحصیل به آمریکا اعزام و از دانشگاه برکلی
رشته الکترومکانیک و
موفق به دریافت دکترا در ٔ
فیزیک پالسما شد .چمران که در دوران تحصیل
در آمریکا ،وارد مبارزات سیاسی علیه حکومت
پهلوی شده بود ،پس از قیام  15خرداد  42به
دوره جنگ   های چریکی را آموزش
مصر رفت و ٔ
دید .سپس در لبنان ،درکنار امام    موسی صدر ،به
 .1در دفاع مقدس هموطنان ما از اقلیّت های دینی نیز مشارکت داشتند و شهیدانی تقدیم این مرز و بوم کردند.
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تقویت شیعیان جنوب لبنان در مقابل رژیم اشغالگر قدس پرداخت.
وی در سال  1357به ایران بازگشت و ّاولین گروه از پاسداران انقالب را آموزش داد .پس
از آن نیز ّمدتی پست وزارت دفاع را برعهده گرفت .با آغاز جنگ تحمیلی ،ستاد جنگ های نامنظم را
منطقه
تشکیل داد و ّفعاالنه در جبهه های جنگ شرکت کرد .سرانجام در سی و یکم خرداد  1360در
ٔ
دهالویه به شهادت رسید.

صدام و حامیانش در جست وجوی چاره
ّ

صدام ندای صلح خواهی
درحالی که نیروهای ایرانی ،پی درپی متجاوزان بعثی را عقب می راندندّ ،
آماده صلح با ایران است .سازمان ملل متحد نیز که باید از همان
و مظلوم نمایی سر داد .او اعالم کرد که ٔ
حمله صدام ،اقدام او را محکوم می کردّ ،اما تحت نفوذ قدرت های بزرگ شرق و غرب ،از این
آغاز ٔ
کار طفره می رفت ،اکنون با او هم صدا شده بود و طرفین را به آتش بس ــ و نه عقب نشینی عراقی ها به
مرزها ــ دعوت می کرد .دولتمردان ایران نمی توانستند چنین پیشنهادی را بپذیرند ،زیرا هنوز بخش های
تصرف متجاوزان بعثی بود و قبول آتش بس موجب تثبیت حضور آنان در
زیادی از خاک ایران در ّ
طی آتش بس ،فرصتی به دست
خاک ایران می شد .به عالوه ،آنان می دانستند که صدام درصدد است ّ
طی حمله به ایران ،هزاران
آورد تا به تجدید قوا و بازسازی نیروهای خود بپردازد .از طرف دیگرّ ،
صدام ّ
نفر از ایرانیان را قتل عام و خانواده های زیادی را داغ دار کرده بود .پس باید به عنوان آغازگر جنگ،
محکوم و تنبیه می شد .در غیر این صورت ممکن بود ،با تحریک سلطه جویان غربی نظیر آمریکا که
به خاطر انقالب ،منافع نامشروع خویش را در ایران از دست داده بودند ،از مرز دیگری ایران را مورد
بهانه
تجاوز قرار دهند .در آن صورت ممکن بود ،مانند سال های جنگ های ّاول و دوم جهانی که به ٔ
بهانه حفظ
هجوم نیروهای انگلیسی از جنوب ،روس ها هم از شمال حمله می کردند ،شوروی ها هم به ٔ
حمله
تصرف کنند .براساس بعضی گزارش ها ،پس از ٔ
امنیت مرزهای جنوبی خود ،شمال ایران را ّ
کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی پیشنهاد کرده بود که شوروی
صدام به ایران ،یکی از اعضای ٔ
نیز آذربایجان و کردستان ایران را تصرف کند.
حملۀ موشکی عراق به شهرهای ایران

صدام با مقاومت مردم ایران مواجه شد و پیروزی های ایران در جبهه های جنگ،
هنگامی که ّ
روز به روز او را نگران تر ساخت ،به جنایت های تازه ای دست زد .او شهرهای بی دفاع را مورد
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روحیه مقاومت مردم ایران آغاز شد.
حمله موشکی به شهرها با هدف شکستن
هجوم قرار داد.
ٔ
ٔ
مرحله جدیدی از حمالت
منزله آغاز
ٔ
برخورد نخستین موشک دشمن به تهران در  9اسفند  1366به ٔ
نیروهای صدام به مردم بی دفاع و اماکن غیرنظامی ایران بود .شهر دزفول بیش از  200بار مورد
توسط هواپیما،
اصابت موشک های غول پیکر قرار گرفت .عالوه بر این ،دزفول بیش از  5000بار ّ
توپخانه دشمن بمباران شد .با وجود این ،مردم مقاوم دزفول دلیرانه در برابر تجاوز دشمن
راکت و
ٔ
ایستادگی کردند .مردم استان خوزستان و استان های مرزی ایالم ،کرمانشاه ،کردستان ،آذربایجان های
مقدس ،با رشادت و ایثار از خاک میهن
غربی و شرقی و سایر استان ها ،در طول هشت سال دفاع ّ
اسالمی حفاظت کردند.
شایعه استفاده از سالح های شیمیایی
عالوه بر این ،رژیم بعثی عراق در جنگ روانی ،با طرح
ٔ
هسته مرکزی دفاعی و قدرت جمهوری اسالمی ایران را که
در شهرهای بزرگ ایران ،می کوشید تا ٔ
حمایت های مردمی بود ،کاهش دهد.
در طول ّمدت جنگ شهرها ،ارتش عراق موشک های دوربرد بسیاری به شهرهای ایران پرتاب
کرد 1.به عالوه ،استفاده از گازهای شیمیایی در جبهه های جنگ را در پیش گرفت .در چنین شرایطی،
صدام آمد .اعزام ناوگان جنگی به خلیج فارس و هدف قرار دادن هواپیمای
آمریکا رسماً به کمک نیروهای ّ
ناجوانمردانه آمریکایی ها بود.
مسافربری ایران در تیرماه  ،1367از جمله اقدامات
ٔ

دزفول در پی یکی از حمالت موشکی
تهیه انواع موشک های پیشرفته ،به رژیم عراق کمک کردند .مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ،
 .1کشورهای غربی و شوروی در ٔ

سیری در جنگ ایران و عراق ،ج  ،5صص  ٣٦و .37
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برگی از تاریخ
صیاد شیرازی ( 1323ــ  1378ش )
شهید علی ّ
امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در سال 1323در
کبود گنبد مشهد در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد .پدرش
فردی نظامی بود ،به همین دلیل از شهری به شهری منتقل
می شد .علی سال ششم متوسطه را در تهران گذراند و در
 1342موفق به اخذ دیپلم شد .در سال  1343در کنکور
دانشکده افسری شرکت کرد و پذیرفته شد .او همواره به
ٔ
عنوان فردی مذهبی شناخته می شد .با اوج گیری مبارزات
ملّت مسلمان ،علناً به دفاع از انقالب پرداخت و به همین دلیل،
دستگیر و زندانی شد .با پیروزی انقالب ،او نیز مانند سایر
زندانیان آزاد شد .در جریان حوادث کردستان ،به غرب
ضدانقالب آزاد کرد.
کشور اعزام شد و همراه با سایر فرماندهان سپاه و ارتش ،سنندج را از
محاصره ّ
ٔ
توسط امام خمینی به فرماندهی
علی در سال  ،1360به خاطر رشادت ها و لیاقت های خودّ ،
نیروی زمینی منصوب شد .او ضمن هماهنگی با فرماندهان سپاه ،در عملیات بسیاری شرکت کرد و
پیروزی های بزرگی را برای ایران اسالمی به ارمغان آورد.
توسط یکی از اعضای سازمان
درجه سرلشکری رسید و به
در سال  1378به
ٔ
ٔ
فاصله کوتاهیّ ،
مجاهدین خلق (منافقین) که در جریان جنگ تحمیلی ،ستاد خود را در خاک عراق و تحت حمایت
صدام ایجاد کرده بودند ،ترور شد و در تاریخ  21فروردین  1378به شهادت رسید.
ّ

قطعنامۀ 598

روشنگرانه
خارجه نوپای جمهوری اسالمی با اقدام های
عرصه سیاسی و بین المللی ،وزارت
در
ٔ
ٔ
ٔ
قطعنامه 598
خود ،به تدریج متجاوز بودن دولت حاکم بر عراق را به دنیا قبوالند .در تیرماه  1367در
ٔ
خواسته ایران مورد توجه قرار
سازمان ملل م ّتحد برای نخستین بار پس از  7سال از شروع جنگ ،دو
ٔ
گرفت :عقب نشینی به مرزهای بین المللی پس از آتش بس و تعیین متجاوز .در نتیجه ،ایران
قطعنامه را پذیرفت.
خارجه دو کشور شروع شد و قریب دو سال به درازا کشید.
مذاکرات ایران و عراق بین وزرای
ٔ
کننده ایرانی در حفظ حقوق ایران در اروند رود ،و پافشاری بر
سرانجام در پی ایستادگی هیئت مذاکره ٔ
اجرای قرارداد مرزی سال 1975م ،مذاکرات با پیروزی ایران به پایان رسید .رئیس جمهور رژیم بعثی
عراق طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت ایران حجت االسالم والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی،
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صحه گذاشت و ِ
خط ِ
تالوگ در اروند رود ،به عنوان مرز آبی
به اعتبار قرارداد سال 1975م (الجزایر) ّ
تصرف
دو کشور تثبیت شد؛ درحالی که هدف اصلی صدام در حمله به ایران ،به هم زدن این قرارداد و ّ
1
ّ
ساله اخیر ایران بود که به دنبال جنگ با کشوری
کل اروند  رود بود .و این اولین بار در تاریخ ٔ 200
2
خارجی ،ح ّتی یک وجب از خاک ایران جدا نشد.
ارتحال امام خمینی و رهبری آیت ال ّله خامنه ای

روح بلند بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران ،حضرت امام خمینی ،در شب چهاردهم خردادماه
سال  1368به ملکوت اعال پیوست .امام خمینی که در دوران حیات خود بزرگ ترین انقالب تاریخ
معاصر را رهبری کرد و پرچم هویت ،ع ّزت و بیداری اسالمی را در جهان اسالم برافراشت ،با رحلت
خود انقالبی دیگر برپا کرد؛ میلیون ها دل بی قرار بر پیکر پاک او گرد آمدند 3و صدها میلیون نفر در
سراسر جهان در غم او عزادار شدند.
بالفاصله پس از عروج ملکوتی بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران ،مجلس خبرگان رهبری
تشکیل جلسه داد و به اتفاق آراء حضرت آیت اللّٰه سیدعلی خامنه ای را به دلیل داشتن شرایط و
ویژگی های مندرج در اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (اجتهاد ،عدالت،
تقوا ،بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ،درایت ،تدبیر ،شجاعت و توانمندی های مدیریتی الزم برای
 .1جهت آگاهی بیش تر ن .ک :والیتی ،تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران.

 .2در ابتدای حکومت قاجار ،وسعت ایران قریب دو میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع بود که تا زمان انقالب اسالمی قریب یک

مهمی از آن به دلیل جنگ های زمان قاجار و بخش های دیگری نظیر بحرین ،آرارات و اروند  رود،
میلیون کیلومتر مربع از آن جدا شده بود .بخش ّ
زمان حکومت
سلسله پهلوی ،به دلیل وابستگی آنها به استعمار ،به دستور دولت انگلیس از ایران جدا شد و به حکومت های وابسته به بریتانیا
ٔ

واگذار شدند .کسانی که از طوالنی شدن جنگ به دلیل خودداری ایران از قبول صلح تحمیلی انتقاد می کنند ،از این نکته غفلت دارند که تمام

صدام در شورای امنیت سازمان ملل که تحریک کنندگان او برای حمله به ایران به قصد نهایی
قطعنامه های قبلی سازمان ملل به دلیل نفوذ حامیان ّ

تجزیه ایران بودند ،ناقص و علیه منافع ایران بود ،زیرا در هیچ کدام عقب نشینی نیروهای اشغالگر پیش بینی
ساقط کردن حکومت انقالبی و یا
ٔ
نشده بود و بعد از بازپس گیری خرمشهر از نیروهای صدام ،هنوز هزاران کیلومتر از خاک وطن عزیز ما در اشغال دشمن بود .اگر ایران فقط
آتش بس را می پذیرفت و جنگ متوقف می شد ،اغلب نیروهای مدافع مرزهای ایران زمین ،از داوطلبان غیرنظامی بودند که در آن صورت به

اسلحه
خانه های خود برمی گشتند .درحالی که نیروهای جنگی ارتش بعثی عراق همگی نظامیان رسمی بودند که صدام با پول کشورهای عربی و
ٔ
کشورهای غربی و شرقی  12لشکر خود را در طول جنگ به  40لشکر رسانیده بود و اگر جبهه ها سرد می شد ،اهرمی در دست مذاکره کنندگان

ما نبود تا نیروهای عراقی را که با خیال راحت در خاک ایران مستقر شده بودند ،وادار به عقب نشینی کند و ح ّتی ممکن بود حمالت را ادامه
تصرف کنند.
دهند و بخش های بیشتری را ّ

 .3در مراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره) بالغ بر ده میلیون نفر شرکت کردند .کوثر ،مجموعه سخنرانیهای حضرت امامخمینی ،ص .53
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هدایت امت اسالم) به مقام رهبری برگزید .ایشان از
آغاز مبارزه تا پیروزی انقالب اسالمی ،پیرو ،همراه
و همرزم امام خمینی (رحمة اللّٰه علیه) بودند و در
صحنه های مختلف مقابله با رژیم پهلوی حضور
تأثیرگذاری داشتند؛ به همین سبب مکرر دستگیر،
زندانی و تبعید شدند.حضرت آیت اللّٰه خامنه ای
در دوران جمهوری اسالمی و درشرایطی که
کشور گرفتار توطئه های پیچیده دشمنان خارجی و
ضدانقالب داخلی و نیز جنگ تحمیلی بود ،همواره
ّ
یاوری بصیر و ثابتقدم برای انقالب و حضرت امام
(رحمة اللّٰه علیه) بودند و مسئولیت های خطیری را
از جمله دو دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران
بر عهده گرفتند .خبرگان ملّت بر اساس چنین ویژگی ها و سوابقی ،ایشان را برای رهبری انقالب
اسالمی ،صالح ،شایسته و الیق تشخیص دادند.
این انتخاب سریع و قاطع با توجه به شناخت عمومی مردم ایران از کفایت و شایستگی ایشان،
همچنین باعث شد که نگرانی مردم ایران و سایر عالقه مندان به انقالب اسالمی در سراسر جهان از فقدان
قدرتمندانه نظام جمهوری اسالمی ،آرامش و اعتماد
امام خمینی ،برطرف شود و نسبت به استمرار
ٔ
عمومی حاصل گردد.
حضرت آیت اللّه خامنه ای در ّاولین پیام ها و بیانات خود اعالم نمودند که هدف و راه امام خمینی
را به د ّقت دنبال خواهیم کرد 1.به این ترتیب ،مردم ایران که به رهبری امام ،انقالب اسالمی را شکل داده
همه وجود از آن حراست کرده بودند ،پس از رحلت امام با بیعت با آیت اللّه خامنه ای ،بر استمرار
و با ٔ
ادامه آن عمال ً تأکید کردند.
و ٔ

 .1برای اط ّالع بیشتر در این باره ن.ک :حدیث والیت ،مجموعه رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی ،ج ،١صص  ٥و .٢٢
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پرسش های نمونه

صدام به پیشرفت های سریع در خاک ایران موفق شد؟
 .1چرا در ابتدای جنگ ،ارتش ّ
نتیجه پیروزی های پی درپی ایران در جبهه های جنگ چه بود؟
ٔ .2
صدام چه موقع ندای صلح خواهی سرداد؟
ّ .3
 .4چرا در ابتدا ایران آتش بس را نمی پذیرفت؟

اندیشه و جست  و جو

تهیه کنید.
 .1در مورد قرارداد الجزایر مطلبی ّ
 .2خاطراتی از رشادت های رزمندگان در جبهه های جنگ گردآوری و در کالس بیان کنید.
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درس بیست و پنجم
آرمان ها و دستاوردهای انقالب اسالمی
در این درس به طور خالصه با آرمان ها ،هدف ها ،آثار و گوشه ای از نتیجه های

انقالب اسالمی در ابعاد سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ،آشنا می شوید.

آرمان ها و هدف های انقالب اسالمی

کلیه ّفعالیت ها ،مبارزه ها و ایثارگری های دوران قیام،
هر انقالبی آرمان ها و اهدافی دارد که ٔ
به خاطر تحقّق آنها شکل می گیرد و این تالش ها با هدف حفظ آن آرمان ها و ارزش ها ،پس از پیروزی
عمده انقالب« ،استقالل»،
نیز ادامه می یابد .همان گونه که در درس های قبل خواندید ،هدف های اصلی و ٔ
توسط توده های میلیونی
«آزادی» و «جمهوری اسالمی» بود که به عنوان محوری ترین شعار دوران مبارزهّ ،
مردم مطرح می شد .به این ترتیب ،هدف ها و آرمان های انقالب اسالمی را می توان به شرح زیر برشمرد:
الف ـ استقالل

استقالل ،نخستین آرمان انقالب اسالمی محسوب می شود که یکی از آرزوهای دیرین مردم ما در
تجربه تاریخی ایران و سایر جامعه هایی که روزگاری زیر سلطه و
سده اخیر بود.
ٔ
طول تاریخّ ،
خاصه دو ٔ
سلطه بیگانگان
استعمار قدرت های بیگانه بوده اند ،نشان می دهد ،هیچ کشوری تا خود را از بند اسارت و ٔ
نجات ندهد ،به سعادت ،تعالی و اقتدار نخواهد رسید.
استقالل ابعاد متفاوتی دارد؛ مانند استقالل فکری ،سیاسی و اقتصادی.
 .1استقالل فکری :استقالل فکری در هر کشور زمانی حاصل می شود که مردم باور کنند،
همت و پشتکار خود می توانند به سازندگی ،پیشرفت،
بیگانگان بر آنان برتری ذاتی ندارند و آنها نیز با ّ
تحول عمیق
نوآوری و تعالی برسند .شرط تحقّق استقالل فکری و فرهنگی ملّت ایران ،ایجاد نوعی ّ
اندیشه ای و اعتقادی در آنان ،و بازگشت به فرهنگ غنی اسالم و ایران است.
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امام خمینی در اهمیت استقالل فکری گفته است« :استقالل فکری ،شرط ّاول استقالل است».

1

 .2استقالل سیاسی :استقالل سیاسی هر کشور که از جایگاهی بسیار مهم برخوردار است،
به این معنی است که مدیران ،مسئوالن و سران کشور ،در تعیین خطّ مشی و اجرای برنامه های کشور،
مداخله آنها نباشند.
تابع دستور بیگانگان و
ٔ
 .3استقالل اقتصادی :به معنای نداشتن وابستگی در ابعاد گوناگون اقتصادی است .کشوری
به استقالل اقتصادی می رسد که برای تأمین نیازهای اساسی جامعه اش ،به دیگران وابسته نباشد .البته
بدیهی است که هر کشور ،در زمینه های گوناگون ،به محصول های سایر کشورها نیاز دارد .بنابراین
مبادله اقتصادی میان کشورها ،به معنی فقدان استقالل اقتصادی نیست.
ٔ
همه ابعاد آن ،یکی از اساسی ترین شعارها و خواسته های مردم ایران قبل از پیروزی
استقالل در ٔ
مهم آن به شمار می رفت.
انقالب بود و از آرمان های اصلی و ّ
فکر کنید و پاسخ دهید :

چرا امام خمینی استقالل فکری را شرط ّاول استقالل مملکت معرفی کرده است؟

صحیفه نور ،ج ،6ص .373
.1
ٔ
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بیشتر بدانید
مقایسه انقالب ها در روزگار ماست ،در
خانم اسکاچ ُپـل که یکی از نظریه پردازان معروف
ٔ
چارچوب مقایسه ای انقالب های جهان می نویسد« :شاه ایران یک پادشاه مستبد بود و از دیگر پادشاهان
رژیم های فرانسه ،روسیه و چین قبل از وقوع انقالب در این کشورها بسیار قدرتمندتر بود ،زیرا او ارتشی
کامال ً مدرن و نوعی پلیس مخفی بی رحم و همه جا حاضر دراختیار داشت .براندازی چنین حاکمیتی که
اهمیت
حمایت قدرت های استعماری جهان را نیز به همراه داشت ،کار مشکل و سختی بود .از این روّ ،
و ارزش انقالب اسالمی ایران در مقایسه با سایر انقالب های بزرگ جهان نظیر فرانسه ،روسیه و چین،
کامال ً   آشکار می شود .این عظمت را باید در قدرت رهبری انقالب (امام خمینی) ،ایدئولوژی انقالب و
1
مردم مسلمان ایران جست وجو کرد».
ب ـ آزادی

استعدادهای نهفته در وجود انسان ها ،در پرتو آزادی شکوفا می شود .آزادی و آزادگی ،از
آرمان های اصلی انقالب اسالمی است .این اصل ،ریشه در تعلیم های اسالم دارد .حضرت علی (ع)
برده دیگری مباش ،در حالی که خداوند تو
در نامه ای به فرزندش امام حسن  (ع) نوشته است« :هرگز ٔ
2
را آزاد آفریده است».
کننده برخی آزادی های اصیل فردی و اجتماعی دیگران
البته آزادی به مفهوم مطلق آن ،نفی
ٔ
و خود است؛ زیرا رهایی از هر گونه قید و بند و انجام اعمال خودسرانه ،هرگز با منطق و عقل سازگار
نیست و عمالً ،نتیجه ای جز سلب آزادی دیگران و بازداشتن انسان از رسیدن به تعالی و کمال ندارد.
واژه آزادی ،همواره در کنار قانون و معنویت مفهوم و معنی می یابد .این نوع آزادی ،مطابق
ٔ
همه انسان هاست .بنابراین ،حکومتی که قانون های آن از دستورهای الهی سرچشمه
عقل و فطرت الهی ٔ
کننده آزادی و آزادگی به مفهوم حقیقی آن است .در چنین نظامی ،آزادی به حفظ
گرفته باشند ،تأمین ٔ
مصلحت ها و منافع همگانی و رشد معنوی جامعه منجر می شود.
ِ
ِ
محوری «استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» که آرمان بنیادی انقالب اسالمی است،
شعار
«آزادی» را در کنار «استقالل» و «جمهوری اسالمی» قرار داده است .این به معنای آن است که مردم ایران،
خواهان آزادی در راستای تأمین استقالل و مطابق با قوانین متعالی و نجات بخش اسالم هستند.
 .1اسکاچ ُپل ،حکومت تحصیل دار و اسالم شیعه در انقالب ایران ،ص 191؛ به نقل از :رهیافت های نظری بر انقالب اسالمی،

ص .186
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ج ـ جمهوری اسالمی

مهم آرمانی انقالب مردم ایران« ،جمهوری اسالمی» است .جمهوری اسالمی
یکی از رکن های ّ
واژه «جمهوری» و «اسالمی» تشکیل شده است .جمهوری اسالمی یا حکومت «مردم ساالری
از دو ٔ
دینی» ،به آرای مردم و حاکمیت قانون های متعالی اسالم متکی است .امام خمینی دراین باره
گفته است« :ماهیت حکومت جمهوری اسالمی این است که با شرایطی که اسالم برای حکومت قرار
داده ،با اتکا به آرای عمومی ملّت ،حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسالم باشد» .1مطابق تعالیم
هسته مرکزی و جوهر وجودی نظام جمهوری اسالمی ،دارای
اصیل شیعی ،والیت فقیه به عنوان
ٔ
مشروعیت الهی است که با مقبولیت مردمی تحقّق و عینیت می یابد.
بدیهی است که آرمان های انقالب اسالمی ایران ،دامنه ای گسترده دارد .برپایی عدل و عدالت
توجه به مردم
اجتماعی ،دوری از هر گونه تبعیض و نابرابری ،نفی ظلم و استبداد و ستم ،قانون گراییّ ،
زمره هدف های این
به ویژه محرومان جامعه ،مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و مانند اینها ،در ٔ
انقالب قرار دارند.
دستاوردهای انقالب اسالمی

اولیه پس از پیروزی ،دچار جنگی ناخواسته و
انقالب اسالمی با گذر از بحران های سالیان ٔ
تحمیلی شد که به مدت هشت سال ،مردم و مسئوالن و بیشتر امکانات کشور را به خود مشغول کرد.
نوبه خود بسیار ارزنده و کم نظیر استّ ،اما عالوه
اگرچه تجربه و دستاوردهای دفاع مقدس نیز به ٔ
بر آن ،انقالب اسالمی در ّمدت زمانی که از عمر آن می گذرد ،آثار و نتیجه هایی عظیم و در مواردی
شگفتی آور به همراه داشته است .این دستاوردها در ابعاد سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و علمی قابل
بررسی هستند:
الف ـ ابعاد سیاسی

نتیجه انقالب اسالمی در داخل کشور ،تغییر رژیم وابسته و خودکامهٔ شاهنشاهی و
ّاولین ٔ
استقرار نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر آرا و خواست های مردم به جای آن بود .دستاورد
مبارزه پی گیر مردم
ثمره دو قرن
ٔ
دیگر انقالب ،تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی است که ٔ
مسلمان ایران علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی است و میثاق ملّی کشور محسوب می شود .از
مهم ترین اصل های قانون اساسی ،اصل «والیت فقیه» است .این اصل متر ّقی ،ضامن حفظ تمامیت
 .1آیین انقالب اسالمی ،ص .182
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مهمی در جلوگیری از
ارضی ،حراست از ارزش ها و آرمان های انقالب و منافع ملّی مردم ایران و مانع ّ
بازگشت دیکتاتوری و نفوذ بیگانه به شمار می رود.
افزایش مشارکت مردمی در امر حکومت ،از دیگر دستاوردهای انقالب است .مهم ترین
شاخصه رسمی و قانونی مشارکت سیاسی مردم ،حضور آنان در «انتخابات» گوناگون ،مثل انتخابات
ٔ
ریاست جمهوری ،خبرگان رهبری ،نمایندگان مجلس و شوراهای اسالمی شهرها و روستاها است که
نظیر آن را به ندرت می توان در دیگر انقالب های جهان مشاهده کرد.

مقدرات کشور ،از
استقالل سیاسی و کوتاه شدن دست ابرقدرت ها و هزار فامیل ها از ّ
دیگر دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی ایران است .همان طور که در درس های گذشته مطالعه کردید،
انقالب اسالمی ایران ،بر خالف بسیاری از انقالب های معاصر که با حمایت یکی از قدرت های شرق و
غرب شکل گرفتند ،تنها با اتّکا به قدرت الهی و حمایت و پشتیبانی مردم ،توانست استقالل سیاسی و
حاکمیت م ّلی خود را به دست آورد .این موضوع به قدری افتخارآفرین و غرورآمیز است که بسیاری
از اندیشمندان جهان ،آن را از شاخصه های بی همتای نظام جمهوری اسالمی ایران می دانند .انقالب
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دایره نفوذ بلوک های غرب و شرق به پیروزی رسید ،خود به یک قطب در جهان
اسالمی که خارج از ٔ
مبدل شد .کشوری که در گذشته ،دست نشانده و تابع قدرت های غربی بود ،امروز در جهان
اسالم ّ
سیاست ،به عنوان قدرتی مستقل و تأثیرگذار مطرح است.
مقاومت مردم ایران در برابر انواع توطئه های خارجی و عوامل داخلی استکبار جهانی ،اُب ّهت
قدرت های غرب و شرق و سایر قدرت های سلطه گر بیگانه را درهم شکست .این مقاومت و تحول شگرف
روحیه تسلیم ناپذیری
جامعه ما و برخورداری از
تحول سیاسی
ٔ
ٔ
که در تاریخ ایران بی سابقه است ،معلول ّ
1
و شهادت طلبی مردم ایران است.
نفی هرگونه سلطه پذیری و سلطه جویی که از ارکان سیاست خارجی است ،از دستاوردهای
مهم سیاسی انقالب اسالمی است .در تاریخ معاصر ایران ،کشور ما تا قبل از انقالب ،همواره تحت
سلطه قدرت های بزرگ استعماری و بیگانه (روس ،انگلیس و آمریکا) بوده است.
نفوذ و ٔ
عالوه بر آن ،حفظ استقالل همه جانبۀ کشور و برقراری روابط صلح آمیز با دیگر کشورها،
به جز کشورهای متخاصم و محارب ،از دستاوردهای سیاست خارجی ایران بعد از انقالب به شمار می رود.
رابطه سریع با رژیم اشغالگر قدس و رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی بود.
از نمودهای عینی این سیاست ،قطع ٔ
بیشتر بدانید
با پیروزی انقالب اسالمی ،ملّت های محروم جهان ،برای رهایی از چنگال حکومت های مستبد
و وابسته به ابرقدرت ها ،با الگو قرار دادن هدف ها و شیوه های انقالب اسالمی ،حرکت های رهایی  بخشی
منطقه خاورمیانه بود.
را آغاز کردند .اوج این مبارزه ها ،در کشورهای مسلمان
ٔ
انقالب اسالمی در خارج از مرزهای جغرافیایی خود ،دریچه های ّامید را به روی میلیون ها
انسان مسلمان و مستضعف در سراسر جهان گشود .حمایت بی دریغ مردم مسلمان ایران از مبارزان
فلسطینی ،به پیدایش نوعی رستاخیز اسالمی در مناطق اشغالی فلسطین ،تحت عنوان انتفاضه ،انجامید.
جنبش رهایی بخش فلسطین که از طرح های سازشکارانه ،قوم گرایی و ملّی گرایی ،به بن بست رسیده بود،
با الگو قرار دادن آرمان ها و شیوه های انقالب اسالمی ،به پیروزی های بزرگی دست یافت.

به طور کلّی ،دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی را می توان به شرح زیر خالصه کرد:
 .1تغییر رژیم وابسته و خودکامهٔ شاهنشاهی و رفع استعمار و استبداد از م ّلت ایران.
 .2استقرار نظام جمهوری اسالمی (تحقق خواستهٔ مردم ایران مبنی بر شکل گیری نظام
حکومتی مبتنی بر والیت فقیه و نقش تعیین کنندهٔ مردم در سرنوشت خویش).
 .1ن.ک :ذوعلم ،همان ،ص .303
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بیشتر بدانید
میشل فوکو  ،از نظریه پردازان بزرگ معاصر غربی ،معتقد است« :انقالب اسالمی ایران
«فرامدرن» عصر حاضر است که برخالف بسیاری از انقالب های جهان ،با انگیزه های
نخستین انقالب ُ
2
اقتصادی و مادی صورت نگرفته است»  .او در کتاب ایرانی ها چه رؤیایی در سر دارند ،می نویسد:
«شخصیت آیت اللّه خمینی پهلو به افسانه می زند .امروز هیچ رئیس دولت و هیچ رهبر سیاسی حتی به
همه رسانه های کشورش ،نمی تواند ّادعا کند مردمش با او چنین پیوند نیرومندی دارند… .
پشتیبانی ٔ
ایرانیان با انقالب اسالمی ،قبل از هر چیز خود را هدف قرار داده بودند .آنان راه اصالح جامعه را در
3
اسالم یافتند .اسالم برای آنان هم دوای درد فردی و هم درمان بیماری ها و نواقص اجتماعی بود».
1

 .3تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 .4استقالل سیاسی.
ارائه الگویی نوین برای مردم ساالری دینی.
 .5پیوند دین و سیاست و
ٔ
 .6رشد سیاسی و آگاهی های عمومی مردم و حضور مردم در صحنه های گوناگون.
 .7شکست ُا ّبهت قدرت های غرب و شرق و قدرت های سلطه گر خارجی.
 .8عدم سلطه پذیری (از قدرت های شرق و غرب) و نفی هرگونه سلطه جویی نسبت به
سایر کشورها.
چهره صلح طلبانه ای از اسالم با اثبات مظلومیت مردم ایران در جریان جنگ
 .9ترسیم ٔ
تحمیلی و سایر تهاجمات ،با طرح تشنج زدایی در سطح دولت ها.
ب ـ ابعاد فرهنگی

برای رسیدن به درکی واقع بینانه از ابعاد فرهنگی انقالب اسالمی ،یادآوری وضعیت فرهنگی
دوران قبل از انقالب ،ضروری به نظر می رسد .همان گونه که در درس های قبل مطالعه کردید ،یکی
از شاخصه های فرهنگی حاکمیت استبداد دوران پهلوی ،تخریب س ّنت های اصیل دینی و ملّی مردم
بهانه تجددخواهی و نوگرایی ،با ترویج فرهنگ مبتذل غربی ،بسیاری
مسلمان ایران بود .این سیاست ،به ٔ
نشانه هویت تاریخی مردم مسلمان ایران بود ،از میان برد.
از مظاهر فرهنگ ملّی را که ٔ

 .2فوکو ،رهبر اسطوره ای قیام ایران ،ص  ،74به نقل از :ذوعلم ،همان ،صص  89و .90
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بیشتر بدانید
رواج فرهنگ ابتذال ،الاُبالی گری و بی بندوباری های اخالقی و اقتصادی که به طور رسمی و
توسط سینما ،رادیو ،تلویزیون و سایر رسانه های عمومی نظیر مطبوعات تبلیغ می شد ،نهادهای
آشکار ّ
فرهنگی و اجتماعی را به تباهی و نابودی سوق داده بود و هویت اسالمی و ایرانی جامعه را رو به نابودی
جامعه ایران قبل از انقالب ،به صورت یک «ارزش» درآمده بود و رژیم
می برد .فسادهای گسترده در
ٔ
پهلوی ،آشکارا به ترغیب و تبلیغ آنها می پرداخت .برپایی نمایش های مبتذل تحت عنوان جشن هنر،
مخدر در کشور توسط اشرف پهلوی ــ خواهر
تشکیل مجلس های فساد در دربار و توزیع انواع مواد ّ
شاه  ــ و سایر عوامل وابسته به رژیم ،تنها گوشه ای از سیاست رواج رسمی فساد و فرهنگ ابتذال آن
دوران به شمار می رودّ .1اما آنچه که در دوران حکومت پهلوی بیش از هر چیز ایرانیان را رنج می داد،
ستایش و ترویج فرهنگ بیگانه و تحقیر فرهنگ «خودی» بود .این سیاست که ریشه در خودباختگی و
بی ریشه گی رژیم حاکم بر کشور داشت ،منزلت و شأن تاریخی مردم ایران را خدشه دار کرده و کرامت
ضداسالمی ،از جمله تأکید بر «جدایی دین از سیاست» و به
انسانی آنان را از بین برده بود .سیاست های ّ
حاشیه راندن تعالیم و دستورهای دینی ،عامل هایی بودند که سرانجام مردم مسلمان ایران را به رویارویی
با حاکمیت و سرنگونی آن کشاندند.

چهره
دستاوردهای فرهنگی انقالب اسالمی :انقالب اسالمی ،با زدودن َزنگارها و اوهام از
ٔ
دوباره تعالیم اسالم
دین ،به احیای فرهنگ اسالمی به عنوان مکتبی پویا و حیات بخش پرداخت .احیای
ٔ
در ایران ضمن تحکیم استقالل ،همبستگی و هویت فرهنگی مردم مسلمان ایران ،موجب تقویت احساس
خودباوری و اعتماد به نفس و مانع احساس حقارت و خودباختگی ایرانیان در برابر بیگانگان شد .مردم
کشور ما پس از انقالب با تکیه بر تعالیم حیات بخش اسالم ،مکتب اهل بیت(ع) ،میراث عظیم فرهنگ
ایران زمین ،توکّل بر خدا و اعتماد به نفس ،توانستند با بهره گیری از نیروهای درونی و استعدادهای
سرشار خود ،به موفّقیت هایی چشمگیر در زمینه های علمی ،فرهنگی و اجتماعی دست یابند .عالوهبراین،
انقالب اسالمی با هدف پاکسازی جامعه از آلودگی های فرهنگی و اجتماعی ،اقدام به بستن کانون های
مادیگری و مظاهر فرهنگ غربی کرد.
فساد و زشت کاری ،و مبارزه با ترویج ّ
یکی از نتیجه ها و دستاوردهای فرهنگی انقالب اسالمی ایران ،افزایش سطح آگاهی عمومی،
افزایش و رشد مطبوعات و نشریات ،گسترش کانون های آموزشی و تربیتی درون کشور و
درخشش و تعالی آثار هنری و فرهنگی ایران در سطح جهان است .انقالب اسالمی همچنین
موفّق شد شخصیت اصیل زن ایرانی را که در رژیم گذشته تحت تأثیر فرهنگ منحط غربی ،هویت خود
 .1جهت اطالع بیشتر ن.ک :فردوست ،همان؛ انصاری ،من و خاندان پهلوی.
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جامعه پس از انقالب اسالمی در صحنه های
گسترده زنان در
را از دست داده بود ،احیا کند .حضور
ٔ
ٔ
گوناگون فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،بیانگر این حقیقت است .یکی از نمودهای بارز این امر،
درخشش دختران و زنان در امر آموزش و تحصیل ،به ویژه در سطح دانشگاه هاست.
تحول در ارزش ها و نگرش ها و همچنین احیای مفاهیمی مانند جهاد
احیای تفکر دینیّ ،
و شهادت و ایثار و اخالص ،مردمی شدن قوای مس ّلح و سازمان دهی نیروی بسیج مردمی،
تخصص و دیانت و روشنفکری و همکاری حوزه و دانشگاه ،از دیگر
تعهد و ّ
هماهنگی بین ّ
1
دستاوردهای فرهنگی انقالب اسالمی به شمار می رود.
ج ـ ابعاد اقتصادی

اقتصاد ایران در دوران قبل از انقالب ،وابسته و «تک محصولی» بود که بر مبنای فروش
توسعه غربی ــ بدون درنظر گرفتن زمینه های تاریخی ،فرهنگی
مهارگسیخته نفت در چارچوب معیارهای
ٔ
ٔ
ِ
کارگیری چنین سیاستی ،به جای فعالیت های زیربنایی
نتیجه به
و اجتماعی این کشور ــ استوار بود .در ٔ
و عمرانی و توجه به تولید و صادرات غیرنفتی ،دارایی و امکان های کشور ،عمدتاً صرف برنامه های
غیربنیادی و غیرمول ّد می شد .اکثر ّفعالیت 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 ،نتیجه ای
خاصه در
درپی نداشت .به کار گرفته نشدن درآمدهای سرشار نفتی در تقویت ٔ
بنیه اقتصادی کشور ــ ّ
دهه  1350ــ ایران را به یکی از عمده ترین واردکنندگان کاالهای مصرفی غرب تبدیل کرده بود.
ٔ
ِ
با وجود مشکل های بی شمار اقتصادی بازمانده از دوران قبل از انقالب و همچنین ،معضل های
اقتصادی عظیم ناشی از جنگ تحمیلی و کارشکنی ها و تحریم های اقتصادی ،انقالب توانست از آغاز
پیروزی ،به تولید بیشتر کاالها در داخل و ح ّتی صدور بعضی از آنها به خارج از کشور ،نایل آید 2.در
نتیجه چنین سیاستی ،سهم صادرات غیرنفتی به طرزی چشمگیر افزایش یافت .با این همه ،تا رسیدن به
ٔ
سطح مطلوب ،راهی طوالنی در پیش است.
توجه به عمران و آبادی روستاها و برخوردار کردن اکثر روستاهای ایران از نعمت آب ،برق،
ّ
جاده و امکانات رفاهی ،از دیگر نتایج اقتصادی انقالب اسالمی
مخابرات ،مرکزهای آموزشی و بهداشتیّ ،
است که در قبل از انقالب ،بیشتر آنها ،از آن محروم بودند.
 .1جهت اطالع بیشتر ن.ک :انقالب اسالمی ایران ،جمعی از نویسندگان ،صص ٢١٩ــ .٢٣٩
 .2از جمله دستاوردهای علمی ایران پس از انقالب اسالمی می توان به فوالدهای آلیاژی ،دستیابی ایران به انرژی هسته ای ،تولید محصوالت
کارخانه ذوب آهن در کشورهای دیگر  ،پیشرفت شگرف در تخصص ها
پتروشیمی ،تولید ماشین آالت صنعتی و خودروهای سبک و سنگین ،ساخت
ٔ
و فوق تخصص های پزشکی و پیوند اعضا ،ترقّی علوم پایه (مثل حوزه های بیولوژی مولکولی ،مهندسی ژنتیک و سلول های بنیادی) اشاره کرد.
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د ـ ابعاد علمی و ّ
فناوری های نوین

توجه به صنایع سنگین
مهم ایران در دوران پس از انقالب اسالمیّ ،
یکی از دستاوردهای ّ
و اقدام های بنیادی و زیربنایی در این زمینه است .توسعۀ روزافزون در صنایع دفاعی ،نفت،
پتروشیمی ،ذوب آهن ،فوالد ،برق و همچنین ساخت سدهای بزرگ و گسترش یا نوسازی
راه های کشور در این دوران ،نقشی مهم در رشد و شکوفایی سایر بخش های اقتصادی کشور دارد.
حوزه علم و فناوری ،بیولوژی مولکولی و سلول های بنیادی ،از دیگر
پیشرفت های عظیم در
ٔ
مهم انقالب به شمار می روند.
دستاوردهای ّ
دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز ،یکی از عظیم ترین و افتخارآمیزترین دستاوردهای فنی و
چرخه سوخت هسته ای ،یعنی فرایند تبدیل اورانیوم طبیعی به
علمی انقالب اسالمی است .دسترسی به
ٔ
سوخت موردنیاز برای تولید انرژی
هسته ای ،دانش فنی بسیار پیچیده
و پیشرفته ای است که تنها معدودی
از کشورهای جهان به آن دست
یافته اندّ .اما با همت واال و عزم راسخ
دانشمندان جوان ایرانی و به رغم
توطئه ها و مخالفت های همیشگی
دشمنان انقالب اسالمی ،دانشمندان
هسته ای ایران موفقیت های بسیاری
تأسیسات هسته ای نطنز
کسب کرده اند.
درباره حفظ دستاوردهای انقالب گفته است« :به ملّت عزیز ایران توصیه می کنم
امام خمینی
ٔ
که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آورده اید ،همچون عزیزترین
امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید و در راه آن که نعمتی عظیم و الهی و امانت
بزرگ خداوندی است ،کوشش کنید و از مشکالتی که در این صراط مستقیم پیش می آید ،نهراسید که
ِ
1
ِ
دامکُم».
ا ْن   تَـنْ ُصروا اللّه َینْ ُص ْرکُ ْم َو ُیـ َث ّب ْت َاقْ َ

صحیفه نور ،ج  ،21ص .181
.1
ٔ
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بیشتر بدانید
گزیده ای از زندگی نامۀ حضرت آیت ال ّله خامنه ای
سید جواد حسینی خامنه ای ،در سال 1318
سید  علی  خامنه ای ،فرزند آیت اللّه ّ
حضرت آیت اللّه ّ
خانواده پدری و مادری ایشان از خاندان علم
مقدس دیده به جهان گشود.
هجری شمسی در مشهد ّ
ٔ
و فقاهت و دانشوری و سیاست بودند .لذا ایشان از اوان کودکی آموزش های دینی را آغاز کردند و
مقدمات و سطح را در
هم زمان با تحصیالت ابتدایی و دبیرستانی ،وارد
دوره ّ
حوزه ٔ
علمیه مشهد شدند و ٔ
ٔ
مدتی کوتاه به پایان بردند .ایشان که از شانزده سالگی درس خارج فقه و اصول را در مشهد ،نزد مرحوم
آیت اللّه میالنی آغاز کرده بودند ،با سفر به نجف اشرف و هجرت به قم ،از محضر بزرگان و آیات عظام
بروجردی ،امام خمینی (ره) ،حائری یزدی و ّ
علمه طباطبایی ،در فقه ،اصول و علوم عقلی بهره مند
شدند و در حدود سن  25سالگی به مقام اجتهاد نائل شدند.
حلقه یاران نزدیک ایشان قرار گرفتند و در
هم زمان با آغاز نهضت امام خمینی (سال  )1341در ٔ
طول شانزده سال
مبارزه سیاسی ،یکی از مؤثر ترین چهره های انقالب اسالمی بودند .آیت اللّه خامنه ای
ٔ
در سال  1343به دلیل بیماری پدر ،به مشهد مراجعه کردند و ضمن تدریس علوم اسالمی ،به ترویج
مهمی
نهضت امام خمینی و تألیف و ترجمه پرداختند .نوآوری و ابتکار در آثار و بیانات ایشان ،نقش ّ
در جذب و تربیت ّ
متعدد ایشان در سرتاسر کشور،
طلب و دانشجویان جوان داشت و سخنرانی های ّ
اندیشه اسالمی و انقالبی بود .مجاهدت پرفراز و نشیب ایشان در مبارزه با
کانون طرح مباحث بنیادین
ٔ
رژیم ستم شاهی باعث شد تا در طول دوران نهضت ،چندین بار دستگیر شود ،به زندان بیفتد و شکنجه
شود .ایشان در سال  1356به ایرانشهر تبعید شدند و در اواسط سال  1357با اوج گیری جریان مردمی
مقدم مبارزه علیه رژیم پهلوی،
انقالب اسالمی ،از تبعیدگاه آزاد شدند ،به مشهد بازگشتند و در صف ّ
همراه با دیگر یاران ،رهبری مبارزات مردم را برعهده گرفتند  1.چندی بعد به دعوت آیت اللّه شهید استاد
مط ّهری ،برای شرکت در جلسات شورای انقالب ،عازم تهران شدند.
پس از پیروزی انقالب
هم زمان با عضویت در شورای انقالب ،ابتدا از سوی امام خمینی مأمور رسیدگی به امور
دانشجویان شدند .در سال  1358معاونت وزارت دفاع را برعهده داشتند .مأموریت دیگری که امام به
محو  ل کرد ،نمایندگی در امور ارتش بود .همچنین مدتی به عنوان سرپرست سپاه پاسداران انقالب
ایشان ّ
جمعه تهران تعیین شدند .ایشان در
اسالمی منصوب شدند .در سال  1359از سوی امام به عنوان امام ٔ
دوره ّاول مجلس شورای اسالمی نیز نمایندگی مردم تهران را برعهده داشتند و پس از تشکیل شورای
ٔ
عالی دفاع ،نمایند ٔه امام خمینی در آن شورا بودند .ایشان در عین عهده دار بودن مسئولیت های حساس
و خطیر ،با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،لباس رزم بر  تن کردند و به طور مستمر در جبهه های
زلزله شهرستان های
 .1از دیگر اقدامات مردمی ایشان ،مشارکت ّفعال در سامان د هی امداد رسانی به آسیب دیدگان از بالیای طبیعی سیل و ٔ
ایرانشهر ،طبس ،اسفراین ،فردوس و … بود.
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دفاع مقدس ،حضور ّفعال و مخلصانه داشتند .آن هنگام که دشمنان ملّت ایران با هدف ضربه زدن به
نظام جمهوری اسالمی ،به ترور شخصیت ها و نیروهای انقالب پرداختند ،آیت اللّه خامنه ای جزو ّاولین
توسط
اهداف آنها بود .ترور نافرجام ایشان در سال  1360هنگام سخنرانی در مسجد ابوذر تهرانّ ،
مجدد
مجاهدین (منافقین) خلق ،به مجروحیت شدید ایشان منجر شد که به طرز معجزه آسایی حیات ّ
یافتند و آسیب دیدگی دائمی دست ایشان ،یکی از نشانه های افتخار آمیز جانبازی ایشان در راه انقالب
برجسته انقالب اسالمی و شهادت شهیدان دکتر بهشتی ،رجایی
بود .به دنبال موج ترور شخصیت های
ٔ
دوره
وظیفه ایشان برای حضور در
و باهنر،
ٔ
ٔ
عرصه مدیریت عالی کشور ،بیش از پیش سنگین شد و دو ٔ
پیاپی ،با رأی قاطع مردم ایران به ریاست جمهوری اسالمی ایران برگزیده شدند .شایستگی های مدیریتی
و اقدامات ایشان در دوران ریاست جمهوری به عنوان رئیس جمهور ،رئیس شورای عالی دفاع و رئیس
مملو از بحران های داخلی و خارجی بود،
طی سال های  60تا  68که ّ
شورای عالی انقالب فرهنگی در ّ
در تثبیت کامل انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی نقش اساسی داشت و نشانه هایی از لیاقت
رهبری را در ایشان آشکار ساخت.
این سوابق اسالمی ،انقالبی ،سیاسی و مدیریتی موجب شد ،پس از ارتحال امام ،مجلس
خبرگان رهبری ،بدون کوچک ترین اتالف وقت و با رأی قاطع ،ایشان را به جانشینی امام خمینی  (ره)
انتخاب کنند.
موقعیت بسیار حساس جغرافیایی و سیاسی خود و
از آن زمان تاکنون ،کشور ما به   دلیل
ّ
همچنین به دلیل بیداری فراگیرشده در ّ
تحوالت
کل جهان اسالم ،هم زمان با فروپاشی شوروی (سابق) و ّ
حساسی مواجه بوده است و با درایت و
و تالطم های بین المللی و منطقه ای ،با حوادث بسیار پیچیده و ّ
همه این مراحل سخت و مخاطره آمیز با موفقیت
مدیریت هوشمندانه و بسیار ارزشمند ایشان توانسته از ٔ
بگذرد .در حالی که از زمان فروپاشی شوروی و به هم خوردن معادالت جهان دو قطبی ،تعدادی از
کشورها و پیمان های نظامی و سیاسی تغییرات اساسی کرده ا ند و ح ّتی برخی از پیمان ها (نظیر ورشو
و کمکون) و برخی از کشورها نظیر یوگسالوی و شوروی ،از
صحنه سیاست جهانی حذف شدند.
ٔ
هنجارهای سیاسی تغییر کرده اند و سازمان ملل از اعتبار سابق تن ّزل کرده   است و پیمان ناتو و گروه
ادامه حیات سیاسی
سیاسی «جی »8عمال ً جایگزین صلحبانان سازمان ملل و شورای امنیت شده اندٔ .
خردمندانه
نتیجه رهبری توانمند و
قدرتمند جمهوری اسالمی ایران در
ٔ
صحنه بین المللی ،بدون تردید ٔ
ٔ
آیت اللّه خامنه ای است.

مقام معظم رهبری حضرت آیت اللّه خامنه ای نیز همواره مسئوالن و قشرهای مختلف مردم را از
آفات و موانع احتمالی انقالب برحذر داشته اند« :میکروب رجعت یا ارتجاع ،دشمن بزرگ هر انقالب است
که به درون جوامع انقالبی نفوذ کرده و در آن رشد می یابد .نفوذ فساد و ایجاد تردید در اذهان جوانان
نسبت به آرمان ها ،دنیاطلبی ،اشتغال به زینت های دنیوی و زندگی راحت در جامعه و بروز عالئم زندگی
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تجمالتی در میان عناصر انقالبی ،نشانه هایی از تأثیر میکروب
ارتجاع و عقب گردی است .پرداختن به مال و مال اندوزی،
دچار شدن به فسادهای اخالقی ــ مالی و داخلی که خود
فسادی بسیار خطرناک است و جاه طلبی ،کاخ آرمانی
1
انقالب اسالمی و هر حقیقت دیگری را ویران می کند».
پیش نویس چشم انداز بیست ساله و سیاست های
کلّی نظام که مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابالغ
آینده کشور را روشن می کند .هدف گذاری
فرمودند ،راه ٔ
که در این چشم انداز مورد تأکید رهبری نظام قرار گرفته،
این است که پس از بیست سال ،ایران در حوزه های
فرهنگی ،علمی ،ف ّناوری اقتصادی ،دفاعی و سیاسی،
منطقه آسیای جنوب غربی ،خاورمیانه ،خلیج فارس ،قفقاز و آسیای میانه تبدیل شود.
به قدرت ّاول
ٔ
همه صاحب نظران بین المللی ،ایران هم اکنون در
حوزه سیاسی   و بین المللی ،به دلیل تأثیر
به تصدیق ٔ
ٔ
انکارناپذیرش بر ّ
منطقه خاورمیانه شامل عراق ،فلسطین ،لبنان ،افغانستان و آسیای مرکزی
تحوالت
ٔ
کل ّ
و قفقاز به طور خاص و در ّ
کل جهان اسالم به طور عام ،به مؤثرترین و با نفوذ ترین قدرت منطقه ای و
جهان اسالم تبدیل شده است.
بیشتر بدانید

احیای هویت ایرانی ــ اسالمی
با آغاز انقالب اسالمی ،هویت ایرانی ــ اسالمی حیاتی دوباره یافت و «کیستی» نسل جوان و
مادی ،الحادی و استعماری «خفته» بود« ،بیدار» کرد.
جامعه ایرانی را که سال ها در پیچ وخم مکاتب ّ
ٔ
بازگشت به خویشتن ،خودباوری و مجد و عظمت ایران اسالمی را به ارمغان آورد .اعتماد به   نفس و
ع ّزت ملّی به ایرانیان نیرویی قوی بخشید تا به جای دنباله روی و یا تقلید از دیگران به ابتکار و نوآوری
تمدن سازی را پی ریزی کنند .اکنون با پیشرفت های شگفت انگیز
روی آورند و پایه های مستحکم برای ّ
تمدن ساز بوده است ،می تواند با فراهم آوردن
دانشمندان ایرانی معلوم شده است که ملّتی که در گذشته ّ
تمدن سازی بدرخشد.
شرایط الزم بار دیگر در
عرصه ّ
ٔ
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پرسش های نمونه

 .1منظور از استقالل سیاسی ،استقالل فکری و استقالل اقتصادی چیست؟
جنبه سیاسی در داخل کشور چه دستاوردهایی داشته است؟
 .2انقالب اسالمی از ٔ
هسته مرکزی نظام جمهوری اسالمی چه نوع مشروعیتی دارد؟
 .3والیت فقیه به عنوان ٔ
 .4سه مورد از دستاوردهای بزرگ اقتصادی انقالب اسالمی را بنویسید.
زمینه ف ّناوری هسته ای ،انقالب اسالمی چه دستاوردهایی داشته است؟
 .٥در ٔ

اندیشه و جست  و جو

ــ مفهوم آزادی در مکتب اسالم و نظام جمهوری را با آزادی در مکتب ها و نظام های سیاسی
غرب مقایسه کنید.
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درس بیست و ششم

1

بیداری اسالمی در جهان اسالم
در درس های گذشته با روند بیداری اسالمی در ایران که سرانجام به انقالب

اسالمی منتهی شد ،آشنا شدید؛ در این درس با تعریف بیداری اسالمی ،علل و
زمینههای شکلگیری آن در دیگر کشورهای اسالمی آشنا میشوید.

تعریف بیداری اسالمی

بیداری ،از نظر لغوی به معنی هوشیاری و برخورداری فرد از آگاهی است .بیداری اسالمی ،به
معنای حالت برانگیختگی و آگاهی در امت اسالمی ،تجدید حیات اسالم در کالبد فرد و جامعه ،دعوت
2
مجدد به اسالم ،احیای ارزشهای اسالمی و بازگشت به خویشتن اسالمی است.
اهداف بیداری اسالمی

عرصه زندگی فردی و اجتماعی است.
عمدهترین هدف بیداری اسالمی بازگرداندن دین به
ٔ
گستره
هدفهای غایی و متعالی آن ،ساختن تمدن جدید اسالمی و در نهایت تأسیس یک تمدن اسالمی با
ٔ
3
جهانی است که در آن عقالنیت با معنویت ،قدرت با اخالق ،دانش با ارزش و علم با عمل جمع شود.
خاستگاه و سرآغاز بیداری اسالمی

منطقه خاصی نیست و به کل جهان اسالم تعلق دارد؛ با این حال
بیداری اسالمی متعلق به کشور و
ٔ

 .١این درس در سال  1392توسط آقای دکتر علی اکبر والیتی به عنوان ضمیمه کتاب تاریخ معاصر ایران به طور جداگانه تألیف و
منتشر شد .سپس با اعمال تغییراتی به کتاب درسی ملحق گردید.
 .2صوفی نیارکی ،تقی ،بیداری اسالمی(هویت تمدنی و چالشهای پیش رو) در اندیشۀ حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری،

تهران ،نهضت نرمافزاری ،1391 ،ص .29
 .3همان ،ص .30
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اولیه آن چهار کشور مهم ایران ،مصر ،عثمانی و هند بوده است .در هرکدام از این کشورها،
خاستگاه ٔ
رخدادهای مهمی بهوقوع پیوست که باعث جهش فکری اندیشمندان ،متفکران ،مبارزان مسلمان و
سپس مردم برای بازیابی هویت واقعی خود ،یعنی هویت اسالمی از طریق بازگشت به خویشتن اسالمی
شد .آشنایی با غرب نیز به همان اندازه در شکلگیری بیداری اسالمی تأثیر داشته است که اندیشمندان
مقایسه علل پیشرفت جهان غرب و علل عقبماندگی جهان
و متفکران مسلمان اقدام به مطالعه و سپس
ٔ
اسالم کردند .به  عبارت دیگر ،متفکران و مبارزان مسلمان اقدام به ریشهیابی علل افول تمدن اسالمی
پس از تجربه کردن دوران درخشان و پرافتخار گذشته و همچنین شکلگیری تمدن غرب پس از سپری
کردن دوران جهل و تاریکی قرون وسطی کردند.
تعیین تاریخی دقیق برای آغاز بیداری اسالمی کار آسانی نیست؛ اما در هر یک از کشورهای
نقطه آغازی برای تاریخ بیداری محسوب میشود .در اینجا به اختصار
ذکر شده حوادثی رخ داد که ٔ
این موضوع را در سه سرزمین اسالمی بررسی می کنیم.
 .١عثمانی :شکست امپراتوری عثمانی از دولت های اروپایی و از دست دادن برخی مناطق
مسلمان نشین ،متفکران این منطقه را به بازنگری در افکارشان واداشت.
نقطه عطفی در تاریخ این کشور محسوب
سلطه استعماری انگلستان بر این کشورٔ ،
 .2مصرٔ :
می شود و باعث شد اندیشمندان مصری را به تفکر وادارد.
مسلحانه مسلمانان هند در
قاره هند و شکست مقاومت
ٔ
 .3هند :تسلط استعمار انگلیس بر شبه ٔ
برابر انگلیسیها 1سرآغاز بیداری دانشمندان مسلمان این منطقه بود.
عوامل زمینهساز شکلگیری بیداری اسالمی

 .١آگاهی نسبت به عقبافتادگیهای علمی ،اقتصادی و اجتماعی جوامع اسالمی؛
مقایسه آن با جوامع اسالمی؛
 .٢آگاهی از پیشرفتهای مادی و علمی جهان غرب و
ٔ
گذشته پرافتخار و پرشکوه جهان اسالم و موفقیت آن در ایجاد تمدن اسالمی؛
 .٣توجه به
ٔ
 .٤توجه به میراث علمی و غنی اسالم در عرصههای مختلف علوم و معارف بشری و نقش
قافله بشری؛
دانشمندان اسالمی در هدایت ٔ
اندیشه دینی در جهان اسالم؛
عرصه
 .٥توجه به خرافات ،بدعتها و کاستیهای موجود در
ٔ
ٔ
 .6توجه به تشتت ،تفرقه و درگیریهای فرقهای در جوامع اسالمی؛
 .١والیتی ،دایرةالمعارف بزرگ اسالمی (مدخل :بیداری اسالمی) ،تهران ،مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،1383 ،ج .13
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 .٧استبداد ،ظلم ،چپاول اموال و بیعدالتی حاکمان کشورهای اسالمی؛
 .  ٨وابستگی برخی از سردمداران جوامع اسالمی به کشورهای استعمارگر؛
 .٩استعمار کشورهای اسالمی و آگاهی به ابعاد و پیامدهای آن؛
 .١٠آشنایی با مفاهیم جدید فکری ،سیاسی و اجتماعی موجود در غرب ،از قبیل آزادی،
برابری ،استقالل و… .
برگی از تاریخ

شیخ محمد عبده (1248ــ 1284ش1849  /ــ 1905م)

متفـکر ،متـکلـم ،مصلـح ،مفـتی دانشگاه االزهـر
و روزنامهنگار مصری؛ وی از برجستهترین نواندیشان و
احیاگران دینی و اصالحطلبان اجتماعی در جهان اسالم،
بهویژه در جهان عرب محسوب میشود .او از شاگردان
برجسته سیدجمالالدین اسدآبادی بود و از افکار و
ٔ
اندیشههای وی نیز تأثیر زیادی پذیرفت .عبده در کنار
تدریس و خطابه ،به روزنامهنگاری هم روی آورد .او به همراه
روزنامه «عروة الوثقی» را در پاریس منتشر کرد.
سیدجمال
ٔ
اندیشه دینی مسلمانان
عبده توجه خاصی به بحران
ٔ
در مواجهه با تمدن غرب و مقتضیات جدید جهان اسالم داشت .او همچون سیدجمال در پی وحدت
جهان اسالم بود و مقاالت زیادی در این زمینه نوشت .همچنین با تعصبهای فرقهای مخالف بود و
استبداد داخلی و استعمار خارجی را از عوامل اصلی عقبماندگی مسلمانان میدانست .به نهجالبالغه
توجه خاصی داشت و به قول خودش ،وقتی نهجالبالغه را کشف کرد ،درصدد شرح و نشر آن برآمد.
زمانه خود را به سمت اعتدال سوق
عبده گرایش به اعتدال داشت و توانست نهضت بیداری اسالمی ٔ
دهد .این موضوع در آن عصر اهمیت زیادی داشت.

ویژگیهای مشترک بیداری اسالمی در کشورهای گوناگون
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ــ تمایل برای بازگشت به اسالم راستین و اصیل؛
ــ توجه به وحدت جهان اسالم؛
ــ استعمارستیزی و ضدیت با نظام سلطه؛
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ــ مبارزه با استبداد و دیکتاتوری حاکمان؛
ــ مردمیبودن و حضور گروه های مختلف اجتماعی در آن.
برگی از تاریخ

حسنالبناء (1285ــ1327ش1906/ــ 1949م)

مبارز اسالمگرای مصری بود که به
جمعیت اسالمی
همراه عدهای از همفکرانش
ّ
«اخوان المسلمین» (االخوان المسلمون) را
در اسفند  /1306مارس  192٨بنیان نهاد.
هدف وی ایجاد پیوند برادری و وحدت امت
اسالمی برای بازیابی عظمت و شکوه اسالم از
طریق احیای احکام و شعائر مذهبی ،مبارزه
با فسق و فجور و بی بند   و  باری ،از بین بردن
جامعه اسالمی محسوب
روحیه تردید و بیاعتقادی بود .از نظر وی وحدت امت اسالمی ستون
ٔ
ٔ
میشد .حسنالبناء برای تحقق اندیشهها و نظریات خود مؤسسات گوناگون فرهنگی ــ مذهبی تأسیس
روزنامه «اخوانالمسلمین» را منتشر کرد .وی به منظور ارتقای سطح معرفتی و انسانی زنان مسلمان
و
ٔ
نیز تشکیالت «اخواتالمسلمات» را تأسیس کرد .وی همچنین از پیشگامان تقریب مذاهب اسالمی و
جزو مؤسسان «جماعةالتقریب بینالمذاهب االسالمیة» در قاهره بود .در نهضت بیداری تحت رهبری
مسئله صهیونیسم و استعمارگر جدید یعنی آمریکا جایگاه مهمی داشت .با تالشهای مستمر
حسنالبناء،
ٔ
او ،اخوانالمسلمین روز به روز گسترش یافت و شعبههای آن از چهار شعبه در سال 1308ش 1929 /م
به هزار شعبه در سال 1327ش 194٨/م رسید و بین سالهای 1325ــ1327ش1946/ــ  194٨م نیز
شعبههای آن در فلسطین ،سودان ،عراق و سوریه دایر شد .در اوایل زمستان /1327اواخر 1948م،
جدی برای پادشاهی مصر به شمار می رفت؛ از این رو ،تصمیم به انحالل آن
اخوانالمسلمین خطری ّ
فوریه 194٩توسط عوامل دولت مصر ترور شد.
گرفته شد .حسنالبناء نیز در 23بهمن 1٢/1327
ٔ
حسنالبناء ،با «جدایی دین از سیاست» (سکوالریسم) و نیز ملیگرایی غیردینی ،به شدت
درباره
مخالف بود و جدایی دین از سیاست را «نخستین گام سستی و منشأ فساد» میدانست .همچنین
ٔ
عربگرایی نیز بر این عقیده بود که اسالم هیچگونه مرز جغرافیایی ،یا اختالفات نژادی یا شهروندی
را به رسمیت نمیشناسد .حسن البناء تمام مسلمانان را یک «امت» و کشورهای مسلمان را تنها یک
کشور میدانست.
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بیداری اسالمی در جهان عرب

سرآغاز بیداری اسالمی در جهان عرب به تحوالتی برمیگردد که کشورهای عربی از راههای
مقایسه خود با غربیها به عمق
گوناگون با فرهنگ و تمدن غربی و نظام سیاسی غرب آشنا شدند و در
ٔ
عقبماندگی خود پی بردند .متفکران و اندیشمندان مسلمان عرب ،یکی از راههای رفع عقبماندگی را
در بازگشت به اسالم اصیل و راستین دانستند.

عبد الرحمن کواکبی

بیداری اسالمی در شبهقارۀ هند

سلطه آنان بر این
قاره هند ارتباط مستقیمی با ورود استعمارگران به هند و ٔ
بیداری اسالمی در شبه ٔ
سلطه استعماری انگلستان بر هندوستان ،امیران ،عالمان و اندیشمندان
سرزمین داشت .در طول دوران ٔ
مبارزه سیاسی
مسلمان آن کشور برای احیاء اسالم و مبارزه با استعمارگران به پا خاستند؛ برخی از طریق
ٔ
و نظامی و عده ای از طریق فعالیت های فکری و فرهنگی اهداف خود را تعقیب می کردند.1
به دنبال استقالل پاکستان از هندوستان درسال  1326ش١٩٤٧ /م ،شخصیت ها و جمعیت های
اسالمی شیعه و سنی جریان بیداری اسالمی را پیش بردند« .نهضت فقه جعفری» که به رهبری
مفتی جعفر حسین تأسیس شد ،یکی از مهم ترین جریان های بیدارگری اسالمی در پاکستان بود.
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برگی از تاریخ

ابواالعلی مودودی(1903ــ1979م1282/ــ 1358ش)

 قاره هند؛ وی یکی از اندیشمندان
روزنامهنگار ،متفکر ،احیاگر دینی و فیلسوف سیاسی در شبه ٔ
جهان اسالم است که دیدگاههای سیاسی کالمی او تأثیرات عمیقی در جهان اسالم ،بهویژه در
مؤسسه
قاره  هند داشته است .او برای پیشبرد اندیشههایش ،ابتدا در سال 1938م1317 /ش
ٔ
شبه ٔ
دارالسالم و سپس در سال 1941م1320/ش جماعت اسالمی را برای این کار تأسیس کرد .جماعت
اسالمی پاکستان ،حزبی است که معتقد به احیای اسالم واقعی بوده است .جماعت اسالمی مخالف
تشکیل کشور پاکستان بود اما پس از تقسیم هند ،مودودی به پاکستان رفت .او معتقد به بازگشت به
سنتهای اصیل اسالمی و اسالم سیاسی بود .وی دین اسالم را دینی کامل میدانست که در تمامی
حوزههای زندگی انسان اعم از خصوصی و عمومی حضور دارد و به همین سبب نظام سیاسی مورد
نظر وی نیز کامال ً رنگی دینی و اعتقادی داشت .هدف اصلی حزب جماعت اسالمی ،تشکیل حکومت
اسالمی و اجرای احکام اسالم در کشور پاکستان بود .مودودی تالش می کرد تا با استمداد از اصول
دینی ،و بهرهگیری از نظریات جدید سیاسی ،نظریهای هماهنگ با جهان امروز و در عین حال کامال ً
اسالمی ارائه کند .از مهم ترین آثار مودودی« ،جهاد در اسالم» است .نشریهای را نیز به نام «ترجمان
قرآن» راه اندازی کرد که تا پایان عمرش منتشر می شد .او در سال 1953م1332/ش دستگیر و به اعدام
محکوم شد ،اما مدتی در زندان ماند و بعدها مجازاتش تخفیف یافت و از زندان آزاد شد و عاقبت در
سال 1979م1358/ش درگذشت.

بیداری اسالمی در عثمانی و ترکیه

بخش مهمی از جریان بیداری اسالمی در عثمانی در واکنش به ناکامی در برابر تهاجم دولت های
مرحله اجرا
اروپایی و ورود امواج غربگرایی به آن امپراتوری شکل گرفت که در قالب اصالحات به
ٔ
حوزه نفوذ علما
در آمد .بخش دیگری از بیداری اسالمی نیز به دلیل محدودیتهای ایجاد شده در
ٔ
احیاگرانه اسالمی غالباً از سوی پیروان طریقتها ،علما و
و نیروهای مذهبی پدید آمد .واکنشهای
ٔ
طالب علوم دینی بود .در دورههای اصالحات ،گامهای مهمی برای غربیسازی نظام اداری و سیاسی،
پذیرش نهادهای مدنی غرب ،عرفی کردن نظام حقوقی و قضایی صورت گرفت که موجب ضعف نهادها
و نظام آموزش دینی شد .متقابالً ،واکنشهای قابل توجهی از سوی علما و نیروهای مذهبی علیه این
جریان شکل گرفت.
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل گیری کشور ترکیه ،کمال آتاتورک در آن کشور به
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قدرت رسید .او به دنبال غربی سازی ترکیه و جدایی دین از سیاست بود؛ به همین دلیل جنبش های
اسالمی مخالف برنامه های خود را به شدت سرکوب کرد.
پس از مرگ آتاتورک ،اسالم گرایان در ترکیه فرصت فعالیت پیدا کردند و مساجد ،مؤسسات
فرهنگی و نشریات مذهبی رونق یافت .به مرور گروه های اسالم گرای ترکیه به دو
شاخه سنت گرا و
ٔ
متجدد تقسیم شدند .سنت گرایان از اساس مخالف غرب بودند ولی متجددان در پی یافتن راهی برای
سازش میان اصول دین و دستاوردهای دانش نوین بودند.
از ویژگی های بارز بیداری اسالمی در ترکیه ،روی کار آمدن دولت های اسالم گرا و سرنگونی
آنها با کودتاهای ارتش است که خود را میراث دار آتاتورک می داند.
علل ناکامی حرکتهای بیداری اسالمی در گذشته

توسعه فنی ،علمی و مادی تمدن غرب؛
 .١خودباختگی در برابر
ٔ
 .٢تسلط تحصیلکردگان در جوامع غربی و شرقی در امور مدیریتی ،فرهنگی و علمی جوامع
اسالمی؛
 .٣استیالی نظامی غرب و شرق از طریق تهدید ،اشغال و یا کودتا و ایجاد حکومتهای
دستنشانده و وابسته؛
روحیه یأس و ناامیدی بر افکار عمومی مسلمانان و از میان رفتن اعتماد به نفس آنها در
غلبه
ٔ
ٔ .٤
امکان ایجاد تغییر و تحول بنیادین؛
غلبه
روحیه سازش با حکومتهای جائر در میان مسلمانان؛
ٔ
 .٥ایجاد و ٔ
 .٦رسـوخ و نفـوذ تفکـرات مـادی مکاتـب سـرمایهداری غـرب و کمونیسـتی شـرق در جوامع
اسالمی؛
 .٧نبـود رهبـران قـوی ،آگاه و مردمـی کـه بتواننـد در آحاد جامعـه وحدت و انسـجام به وجود
بیاورند.
تأثیر پیروزی انقالب اسالمی بر جریان بیداری اسالمی در جهان اسالم

همه مردم جهان ،به خصوص مسلمانان
پیروزی انقالب اسالمی ایران در درون خود حامل پیام به ٔ
بود .با پیروزی انقالب اسالمی در ایران روح تازهای به اسالم دمیده شد .مسلمانان احساس هویت
و شخصیت کردند و اعتماد به نفس آنها برای مبارزه جهت تأسیس حکومت اسالمی افزایش یافت.
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به اختصار تأثیرات پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی(ره) را بر جریان بیداری اسالمی در
جهان اسالم به شرح زیر میتوان بیان کرد:
 .١تبدیل رهبری معنوی و مشی سیاسی امام خمینی به الگویی برای حرکتها و خیزشهای
اسالمی؛
 .٢احیای کاربردهای دین در عرصههای داخلی و بینالمللی؛
فلسفه سیاسی با ایجاد گفتمان دینمحور و نظریهپردازی حول محور
 .٣تغییر در مفاهیم رایج
ٔ
فلسفه سیاسی غرب و شرق؛
دین و به چالش کشیدن مفاهیم رایج در
ٔ
 .٤تبدیل ایران به امالقرای جهان اسالم؛
 .٥تبیین راهکارهای عبور از فرهنگ غرب و احیای فرهنگ اسالمی توسط امام خمینی و
رهبران جمهوری اسالمی؛
همه ملتها و اثبات کارایی دین در
ارائه الگوی جهانی از سوی امام خمینی برای نجات ٔ
ٔ .٦
عرصه جهانی؛
ٔ
سلطه سیاسی استکبار
عرصه سیاست خارجی و نفی
ارائه راهبرد «نهشرقی ،نهغربی» در
ٔ
ٔ .٧
ٔ
شرق و غرب؛
 . ٨حمایت از ملل محروم ،مستضعف و تحت ستم در سرتاسر جهان؛
 .٩الهامگرفتن ملتهای مسلمان از محتوای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛
1
ارائه مدل عملی مردمساالری دینی.
ٔ .١٠
بسترهایی که موجب شد جریان بیداری اسالمی در جهان اسالم از انقالب اسالمی ایران تأثیر
ایده واحد ،دشمن مشترک ،آرمان
کننده همگرایی از جمله ٔ
بپذیرد ،وجود مشترکات و عناصر تقویت ٔ
2
مشترک ،وحدتگرایی و مردممداری بوده است.

 .١منیری ،انقالب اسالمی و احیای کارکردهای دین در عرصه ٔ جهانی و تأثیر آن بر بیداری اسالمی ،ص 1٧ــ .50
 .٢شعبانی ،پیروزی انقالب اسالمی ایران طلیعه ٔ بیداری اسالمی ،صص 39٨ــ 400؛ مطلّبی جونقانی ،مؤلفههای تأثیرگذار انقالب
اسالمی ایران در بیداری اسالمی ،صص 30٣ــ .307
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بیشتر بدانید

نامۀ امام خمینی (ره) به گورباچف (  1١دی 1367ش /اول ژانویه 198٩م)

سایه اردوگاه
نامه امام خمینی به رهبر شوروی ،در حقیقت نامهای بود به تمام کشورهایی که زیر ٔ
ٔ
کمونیسم جمع شده بودند .نامه در شرایطی منتشر شد که هنوز ایدئولوژی کمونیسم بر این کشور
مجموعه واحد حاکم بود .همچنین ،هنوز جنگ سرد تمام نشده بود و دیوار برلین همچنان
بهعنوان یک
ٔ
بهعنوان نماد جدایی اردوگاه شرق و غرب فرو نریخته بود.
نامه امام ،موجی از اظهارات و تحلیلهای مثبت و منفی پیرامون آن
بالفاصله پس از انتشار ٔ
شکل گرفت؛ اما متأسفانه گورباچف و آن دسته از سیاسیونی که می بایست متوجه منظور امام شوند،
خارجه وقت شوروی در روز
نشدند .کما اینکه هشت هفته بعد ،هنگامی که ادوارد شوارد نادزه ،وزیر
ٔ
حسینیه جماران به اطالع امام خمینی رساند ،روشن شد که
 ٧اسفند  136٧پاسخ رهبر شوروی را در
ٔ
نامه امام بر آمده باشند ،سعی کردهاند تا
حاکمان شوروی بیش از آنکه درصدد تبیین و تحلیل محتوای ٔ
اقدامات و اعمال خود را توجیه کنند .به همین علت ،حضرت امام(ره) پس از شنیدن سخنان شوارد
نادزه به او پاسخ دادند« :ان شاءاللّٰه سالمت باشند ،ولی به ایشان بگویید که من میخواستم جلوی شما
یک فضای بزرگتر باز کنم .من میخواستم دریچهای به دنیای بزرگ ،یعنی دنیای بعد از مرگ که
دنیای جاوید است را برای آقای گورباچف باز نمایم و محور اصلی پیام من آن بود .امیدوارم بار دیگر
ایشان در این زمینه تالش نمایند» .ده سال بعد ،یعنی در سال  137٨و در سالگرد رحلت امام   خمینی(ره)
گورباچف طی مصاحبهای با خبرنگار واحد مرکزی خبر در مسکو از اینکه به هشدارهای آن روز
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران بیاعتنایی کرده بود ،اظهار تأسف کرد .گورباچف گفت« :من از
مطالعه این پیام استنباط کردم که او کسی است که برای جهان نگران است و مایل است من انقالب
ٔ
اسالمی را بیشتر بشناسم و درک کنم».

شکلگیری امواج نوین بیداری اسالمی

حضرت آیتاللّٰه خامنهای در تعبیر بیداری ،آن را «به ستوهآمدگی بشریت» 1و «بازگشت به هویت
اسالمی و تمسک به اسالم» 2بیان میکنند .از نگاه ماهیتشناسانه نیز ،بیداری پدید آمده را بیداری
ارائه الگو برای
اسالمی میدانند و عنوانهای دیگری مانند بیداری انسانی و بهار عربی را رد میکنندٔ .
خواهانه ضداستبدادی و ضداستعماری در بیداری اسالمی از جمله اهداف آیتاللّٰه
حرکتهای آزادی
ٔ
خامنهای در دوران رهبری بوده است .ایشان در نخستین روزهای سال  1390در این زمینه گفتند
که «آنچه من بهطور قطع عرض میکنم ،این است حرکتی که در منطقه ایجاد شده ،حرکت ملتهاست،
 .١پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار آیتال ّٰله العظمی خامنهای ،www.khamenei.ir ،بیانات ٢ ،اسفند .1389
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حرکت امت اسالمی است ،حرکت با شعار اسالم است ،حرکت به سمت اهداف اسالمی است و
دهنده بیداری عمومی ملتهاست» .ایشان ظهور بیداری اسالمی در جهان اسالم را حاصل
نشان ٔ
انقالب اسالمی ایران و پیروزی ملت ایران میدانند.
مرحله عمل آورد و وارد زندگی سیاسی مردم کرد
امام خمینی بیداری اسالمی را از نظر به
ٔ
عرصه سیاسی جوامع اسالمی تبدیل کرد .پس از
و آن را از یک خردهگفتمان به گفتمان مسلط در
ٔ
دهنده راه امام خمینی در تبیین گفتمان بیداری اسالمی گردیدند .رهبر
ایشان ،آیتاللّٰه خامنهای ادامه ٔ
اندیشه بیداری اسالمی
انقالب اسالمی ،امام خمینی را مظهر بیداری اسالمی میدانند 1.ویژگی دیگر
ٔ
اندیشه بیداری اسالمی امام خمینی ،پیوستگی آن در
در منظر آیتاللّه خامنهای عالوه بر انطباق آن با
ٔ
خط اعتدال آرمانگرایی میباشد 2.ایشان بیداری را حتی فراتر از اسالم و دنیای اسالم میدانند و
واژه
معتقدند که این جنبش تا قلب اروپا هم پیش خواهد رفت .به همین دلیل ایشان در صدد بازتعریف ٔ
بیداری نیز برآمدهاند و از واژگان و عباراتی چون «بیداری ملتها»« ،بیداری مردم»« ،بیداری ملتهای
مظلوم»« ،بیداری انقالبی»« ،بیداری معنوی»« ،بیداری ایمان»« ،بیداری جهانی» 3و… نام بردهاند.
وعده نصرت الهی میدانند و
ایشان همچنین با استناد به آیات گوناگون قرآن ،بیداری اسالمی را تحقق ٔ
4
آگاهانه امت اسالمی تلقی میکنند.
نتیجه مقاومت
ٔ
آن را ٔ
برگی از تاریخ

سید عارف حسین حسینی (1326ــ 1367ش)

رهبر انقالبی شیعیان پاکستان و رهبر نهضت اجرای فقه جعفری پاکستان؛ وی از علما،
علمیه
حوزه
دانشمندان و رهبران بیداری اسالمی پاکستان و شبه قاره هند است .او با تحصیل در
ٔ
ٔ
نجف اشرف و حضور در کالسهای درس امام خمینی ،در شمار یاران و پیروان امام خمینی درآمد.
آشنایی وی با امام خمینی سرآغاز دگرگونی فکری و سیاسی او بود .وی در سال  135٢از عراق اخراج
علمیه قم
ادامه تحصیل راهی ایران شد و رهسپار
حوزه ٔ
شد و به پاکستان بازگشت .در سال 135٣برای ٔ
ٔ
 .1همان ،بیانات 1١ ،شهریور .1384

 .2صوفی نیارکی ،نظریه ٔبیداری اسالمی ،خط اعتدال آرمانگرا در حرکتهای اسالمی در اندیشه ٔمقام معظم رهبری (صص 184ــ .)185
 .3پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار آیتال ّله العظمی خامنهای ،www.khamenei.ir ،بیانات 1٤ ،اردیبهشت 1390؛ همان،
 2٢شهریور 1368؛ همان ٢ ،فروردین 1369؛ همان 1٩ ،بهمن  ،1368همان 1٤ ،تیر 1368؛ همان  1٧بهمن 1372؛ همان  1٢ ،آبان .1377
 .4معتمد رضایی ،بررسی وعده ٔقرآنی نصرت الهی در بیداری اسالمی از منظر مقام معظم رهبری ،صص 6١ــ .70
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گردید .وی به دلیل فعالیتهای سیاسی
در جهت نهضت امام خمینی توسط
ساواک دستگیر و از ایران اخراج
شد .در سال  136٣وی به طور رسمی
نماینده
از سوی امام خمینی به عنوان
ٔ
ایشان در پاکستان انتخاب شد .وی
زبان گویای انقالب اسالمی ایران
در پاکستان بود .در بهمن 136٣
شهید عارف حسینی در محضر رهبر انقالب
به عنوان رهبر «نهضت اجرای فقه
اسالمی حضرت آیت اللّه خامنه ای
جعفری» پاکستان انتخاب شد .در
نهایت فعالیتهای فکری و سیاسی وی باعث شد که دشمنان اسالم و تشیع وی را در مرداد  136٧به

شهادت برسانند.

حضرت آیتاللّٰه خامنهای امواج بیداری اسالمی را از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون به سه
دوره تقسیم میکند:
 .١موج اول؛ پیروزی انقالب اسالمی ایران؛
 .٢موج دوم؛ پس از فروپاشی کمونیسم؛
1
 .٣موج سوم؛ انقالبهای اخیر در کشورهای اسالمی.
بیشتر بدانید

نقشۀ راه بیداری اسالمی در حال و آینده از نظر آیتال ّلٰه خامنهای

 .١توکل به خداوند و باور قلبی به وعدههاى نصرت الهى؛
 .٢به کارگیرى خرد ،عزم و شجاعت؛
 .٣ثبات قدم و استقامت؛
 .٤بازخوانى دائمى اصول و شعارهای انقالب و تطبیق آنها با اصول مسلم اسالمی؛
 .5پرهیز از اختالفات مذهبى ،قومى ،نژادى ،قبیلهاى و مرزى؛
 .٦نظامسازى بر اساس الگوی اسالمی؛
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 .٧اعتماد به نسل جوان و تقویت روح اعتماد به نفس؛
 . ٨حضور و نقش مردم در مدیریت کشور؛
 .٩انتخاب نظام مردمساالری اسالمی؛
 .١٠تفکیک اسالم گرایى از تحجر و قشرىگرى و تعصب هاى جاهالنه و افراطى.

الف) بیداری اسالمی در تونس :تونس کشوری اسالمی در شمال آفریقاست که در کنار
دریای مدیترانه واقع شده است و به دلیل موقعیت جغرافیایی ،سیاسی ،تجاری و سوقالجیشی ،نقش
مهمی را در سیاست کلی آفریقا و کشورهای عربی بر عهده دارد و به همین علت ،از دیرباز مورد طمع
قدرتهای استعماری بوده است .به گونهای که ژول فری ،نخست وزیر اسبق فرانسه از تونس به
خانه فرانسویان» یاد میکند .1فعالیتهای سیاسی در تونس به دالیل مختلف ،از جمله
عنوان «کلید ٔ
نزدیکی جغرافیایی با اروپا ،آشنایی اکثریت مردم به زبان فرانسه ،وجود مراکز متعدد آموزش عالی،
رفت و آمد میلیونها جهانگرد خارجی به خصوص اروپاییان ،گسترش فعالیت مطبوعات و بهطور کلی
گسترش آگاهیهای عمومی مردم ،از سایر کشورهای منطقه و جهان عرب بیشتر است.

تظاهرات مردم تونس علیه دیکتاتور وابسته به غرب
 .١امیرشاهی ،لیبی ،ص 1٦ــ .17
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کوشش مردم تونس برای کسب استقالل و آزادی پس از جنگ جهانی دوم افزایش یافت و
دولت فرانسه به ناچار استقالل آن کشور را به رسمیت شناخت و در سال1335ش1956/م بهعنوان
کشوری مستقل شناخته شد ،اما به جای روی کار آمدن حکومت مردمی ،نظام دیکتاتوری در پوشش
حکومت جمهوری بر آن کشور حاکم شد؛ بهطوری که تا سرنگونی حکومت زینالعابدین بنعلی در
این کشور تنها دو رئیس جمهور آن هم از طریق انتخابات فرمایشی زمام امور را در دست گرفتند.
نیروهای اسالمگرای تونس نیز به رهبری شیخ راشدالغنوشی تشکّل و انسجام یافتند.
با بسترهای مناسبی که حزب النهضة ایجاد کرده بود ،خودسوزی محمد بوعزیزی در اعتراض به
حکومت دیکتاتوری بنعلی ،آتش در انبار باروت خشم مردم تونس افکند که به سقوط دیکتاتوری
بن علی و فرار او به عربستان سعودی انجامید.
برگی از تاریخ

شیخ راشد الغنوشی(تولد 10:شهریور 1320ش ۳۱/اوت ۱۹۴۱م تونس) رهبر حزب
اسالمگرای «النهضة» تونس

دهه هفتاد میالدی به فعالیت سیاسی اسالمی پرداخت .الغنوشی ابتدا جمعیت
غنوشی از اوایل ٔ
پاسدار قرآن کریم را تأسیس کرد .به دلیل فعالیتهای سیاسی چندین بار در زمان حکومت «حبیب
بورقیبه» و «زینالعابدین بن علی» به زندان رفت و یا تبعید شد .وی بخش عمدهای از دوران فعالیت
سیاسی خود را با «حرکة اإلتجاه االسالمی» پشت سر نهاد و در سال 1360ش1981/م به ریاست آن
رسید .الغنوشی همان سال به  ۱۱سال زندان محکوم شد .اما با روی کار آمدن زینالعابدین بن علی
در سال 1366ش۱۹۸۷/م از زندان آزاد شد .وی در سال 1371ش۱۹۹۲/م دوباره دستگیر شد و به
زندان افتاد و سپس به الجزایر و سودان و سرانجام به انگلیس(لندن) تبعید شد .در پی سرنگونی حکومت
استبدادی «بن علی» بار دیگر به تونس بازگشته و رهبری مسلمانان این کشور را برعهده گرفت.
اداره
یکی از مهمترین شاخصههای تفکر غنوشی اعتقاد وی به جامعیت شریعت اسالمی برای ٔ
زندگی سیاسی و اجتماعی انسان مسلمان در چارچوب نظامی هدفمند است .وی به شدت از انقالب
عقیده وی اسالم میتواند به
اسالمی ایران و نهضت و شخصیت امام خمینی(ره) تأثیر پذیرفته است .به
ٔ
کمک اندیشههای سیاسی خود هم نظام دموکراسی غربی را در برگیرد و نقاط مثبت آن را برای بشر و
مسلمانان حفظ کند و هم از رهگذر اصل اسالمی «شورا» یعنی مشارکت امت در حکومت و نظارت
تجربه بشری را پربارتر کند .دغدغههای اصلی ِ
شخص راشد الغنوشی را
مردم بر حاکمان ،میتواند این ٔ
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اعالمیه تأسیس حرکت اتجاه اسالمی تونس جست وجو کرد که یکی از مسئولیت های این
میتوان در
ٔ
دوباره موجودیت کیان سیاسی و فرهنگی اسالم و یکی از ابزارهای تحقق
حرکت «مشارکت در احیای
ٔ
این مهم ،ترسیم چهرهای از نظام حکومت اسالمی است».
او آثار گوناگونی دارد که از معروفترین آنها میتوان به «حرکت امام خمینی و تجدید حیات
اسالم» و «ما و غرب» اشاره کرد.

قاره آفریقا و در کنار دریای مدیترانه و دریای
ب) بیداری اسالمی در مصر :مصر در شمال ٔ
سرخ قرار دارد1.موقعیت جغرافیایی و سوق الجیشی این کشور بهویژه وجود کانال سوئز در آن و
همچنین همجواری با فلسطین اشغالی و کشورهای لیبی و سودان ،باعث شده است که مصر در
جغرافیای سیاسی منطقه نقش حساس و مؤثری را ایفا کند.
جامعه مصری از قدیم االیام ساختار مذهبی داشته و خاستگاه بسیاری از پیامبران الهی بوده
ٔ
است .از زمان ظهور اسالم تا دوران معاصر این کشور فارغ از کشاکشهای سیاسی و مداخالت
اندیشه سیاسی و دینی رشد واالی ی داشته است و علما و متفکران بسیاری را در
استعماری ،از نظر
ٔ
خود پرورش داده است.
در سال 1260ش1881/م انگلیسیها ،مصر را اشغال کردند .تحت تأثیر تحوالت ناشی از جنگ
سلطه استعماری انگلستان بیشتر شد و سرانجام انگلیس
جهانی اول ،کوشش مصریها برای رهایی از ٔ
به وضعیت تحتالحمایگی این کشور پایان داد و در این کشور نظام سلطنتی مشروطه اعالم کرد.
در 1952م1331/ش سرهنگ
جمال عبدالناصر ،پس از آنکه
قدرت را به دست گرفت ،نظام
مصر را جمهوری اعالم کرد و
ناسیونالیسم عربی را ایدئولوژی
حکومتی خود قرار داد .بعد
از او ،انور سادات و سپس
حسنی مبارک برای کنار زدن
ناسیونالیسم عربی یا پانعربیسم
مبارک دیکتاتور مخلوع مصر و اوباما رئیس جمهور امریکا
 .١وزارت امور خارجه ،احزاب سیاسی مصر ،تهران ،دفتر برنامهریزی و خدمات آموزشی وزارت امور خارجه ،1373 ،ص .1
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و جایگزینی آن با میهن پرستی مصری محور ،تالش کردند .سادات و مبارک نظامی سکوالر بر مصر
حاکم کردند و کوشیدند جنبشها و نیروهای اسالمگرا را دور از قدرت نگه دارند و با دولت های غربی
و اسرائیل روابطی دوستانه برقرار کنند.
فساد سیاسی و اقتصادی رژیم حسنی مبارک باعث رشد فعالیتها و جنبشهای اسالمی بهویژه
جمعیت اخوانالمسلمین شد که در نهایت موجب سرنگونی رژیم دیکتاتوری مصر و سقوط مبارک
گردید.
بیداری اسالمی در مصر ریشهدار بود و به همین دلیل شعلههای انقالب مردم مصر با یک
تظاهرات زبانه کشید و بهسرعت به مناطق دیگر هم سرایت کرد .امواج سهمگین انقالب مردم حسنی
مبارک را مجبور به تسلیم و شکست کرد.

قیام مردم مصر در میدان التحریر (آزادی)

برگی از تاریخ

محمد غزالی (1296ـ 1375ش1917 /ـ 1996م)

شیخ محمد غزالی ،از اندیشمندان و فقهای بزرگ اسالمی مصر و یکی از رهبران جمعیت
حوزه اسالم شناسی ،یکی از تأثیرگذارترین
اخوانالمسلمین بود .او با تألیف بیش از  ۵۰اثر در
ٔ
اندیشه تقریب مذاهب اسالمی
شخصیتهای دینی قرن بیستم به شمار میرود .او یکی از داعیان
ٔ
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بود و برای این کار ،تالشهای بسیاری را انجام داد .اما پس از گذشت دهها سال ،او متوجه شد
که اصالحات موضعی ،گره از بدبختی امت اسالمی نمیگشاید و راه چاره را در بازگشت به قرآن و
رویه تقلید و تقدیس اشخاص و نامها ،دید .این روش ،همان دیدگاهی بود که حدود یک قرن
شکستن ٔ
قبل از وی ،توسط محمد عبده به وجود آمده بودّ ،اما با نفوذ وهابیت و حمایتهای تلویحی غرب،
ریشه انحرافات از اسالم راستین را
مکتب اصالحی عبده به انحراف و نابودی کشانده شد .غزالیٔ ،
در دوری از قرآن و وجود انواع و اقسام احادیث کذب و جعلی که تحت نام سنت نبوی ،به دروغ
به اسالم ،افترا زده شدهاند ،میدانست .گرچه به او مقام دولتی داده شد ولی به فعالیتهای فکری و
سیاسی خود وسعت بخشید که به برکناری او انجامید .پس از آن به مکه رفت و در دانشگاه امالقری
به تدریس پرداخت و پس از هفت سال مجدد ًا به مصر بازگشت و به معاونت وزارت اوقاف رسید .وی
پس از مدتی به الجزایر رفت و به ریاست دانشگاه امیر عبدالقادر منصوب شد و همچنین به تدریس
دروس تفسیر قرآن پرداخت .شاذلی بن جدید ،رئیس جمهور الجزایر نشان لیاقت را که باالترین
حمله
نشان آن کشور است ،به غزالی داد .عاقبت در  1٩اسفند 1375ش ۹ /مارس ۱۹۹۶م در اثر ٔ
قلبی درگذشت.
اندیشه
غزالی اندیشه اصالحی خود را با تبلیغ و دعوت درهم آمیخت و به عنوان یکی از داعیان
ٔ
تقریب مذاهب اسالمی تالشهای بسیاری را انجام داد .ده ها سال تجربه و تدریس در مصر ،سعودی،
الجزایر ،قطر و… غزالی را به این نتیجه رساند که راه نجات امت اسالمی از گمراهی و عقب افتادگی
در بازگشت به قرآن و ترک خرافات ضد قرآنی است.
یکی از مهم ترین بخش های حیات فکری غزالى را میتوان رویارویی فکری وی با سکوالریسم
دانست .از نظر او ،اسالم دینى جامع است و اصول و احکام آن قابلیت اجرا در همه زمان ها و مکان ها
را دارد .از این رو وی سکوالریسم ،به معناى جدایى دین از سیاست و عدم اجرای شریعت اسالمى در
حوزههای مختلف سیاسی و اجتماعی ،را مساوی با ارتداد مىدانست .وی دورى مسلمانان از تعقل و
تجربهگرایى را مهمترین عامل عقبماندگى جهان اسالم تلقی میکرد.

پ) بیداری اسالمی در لیبی :کشور اسالمی لیبی در شمال آفریقا واقع شد ه است .حکومت لیبی
اولیه اسالمی ،دارای نوعی ایدئولوژی سیاسی سکوالر مبتنی بر پانعربیسم بود.
به رغم داشتن شالودههای ٔ
سرهنگ معمر قذافی دیکتاتور لیبی ،اسالم را ابزاری برای اجرای منویات خود میدانست .با باال گرفتن
قیام مردم لیبی ،قذافی در نخستین واکنش ،قیامکنندگان را مشتی جوان وابسته به القاعده و مصرفکنندگان
کفه قدرت به نفع مخالفان قذافی سنگینی
قرصهای روانگردان توصیف کرد .با ورود ناتو در مسئله لیبی ٔ
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سرهنگ قذافی دیکتاتور پیشین لیبی در کنار
نخست وزیر انگلستان

قذافی و سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه

کرد .سرانجام پس از ماه ها درگیری نظامی با سقوط طرابلس ،حکومت قذاقی سرنگون و خود او کشته
نکته جالب در مورد قذافی این است که وضعیت او بیش از هر دیکتاتوری به صدام شبیه بود.
شدٔ .
جزیره عربستان واقع است و
ت) بیداری اسالمی در یمن :جمهوری یمن در جنوب شبه ٔ
دارای نژادهای عرب( 8٦درصد) ،ترک ،هندی ،ایرانی و سومالیایی است .بیش از  50درصد یمنیها
عمده شیعیان یمن زیدی اند که بعد
شیعی مذهباند که غالباً در
ٔ
منطقه صعده و شمال یمن ساکن اند .البته ٔ
از امام سجاد(ع) ،زید بن علی(ع) را امام میدانند .مردم یمن در پی انقالبهای گوناگون در کشورهای
اسالمی ،اعتراضات و تظاهرات گستردهای را در شهرهای مختلف علیه رژیم دیکتاتوری علی عبداللّه

250

قیام مردم مسلمان یمن

@yazdahomia1396
صالح آغاز کردند که علی رغم طوالنی و گسترده بودن مخالفت ،با سرکوب شدید مواجه شدند .عاقبت
علی عبداللّه صالح از یمن گریخت ولی جانشین او نیز همان سیاستهای غرب گرایانه را ادامه میدهد.
انقالب یمن همچنان آتش زیر خاکستر است.
ث) بیداری اسالمی در بحرین :بحرین کوچکترین کشور خاورمیانه است و پس از مالدیو
کموسعتترین کشور در جهان اسالم میباشد .بیش از  80درصد مردم بحرین شیعه اند ،اما حاکمیت
سیاسی به اقلیت سنی تعلق دارد 1.بحرین یکی از مراکز مهم تشیع در دنیا به شمار می آید .ارتباط و
عالقه ساکنان این جزیره با مذهب تشیع به حدی محکم و قوی است که در نزد اهالی شبه جزیره و
ٔ
ساحل نشینان خلیج فارس ،کلمه «بحرانی» مترادف با کلمه شیعی به کار می رود و اقلیت اهل سنت در
این جزیره به نام «اهلالبحرین» خوانده میشوند ،نه بحرانی.
سابقه جنبشها و فعالیتهای سیاسی در بحرین به سالهای قبل از پیروزی انقالب اسالمی،
ٔ
2
دهه  1960بر میگردد .اما بروز انقالب اسالمی در ایران را باید منشأ تحوالت
خصوصاً به اوایل ٔ
و دگرگونی های جدید سیاسی در بحرین به حساب آورد .مردم بحرین بهطور جدی خواستار انجام
اصالحات اساسی و برکناری حکومت آلخلیفه هستند و در این راه شهدای زیادی را تقدیم کردهاند ولی
به دلیل حمایت خارجی از آن رژیم و سرکوب شدید مردم ،انقالب بحرین هنوز به نتیجه نرسیده است.

میدان لؤلؤ،نقطه آغازین قیام بحرینیان
 .١نشأت ،صادق ،تاریخ سیاسی خلیج فارس ،تهران ،شرکت کانون کتاب ،1344 ،ص .443
 .٢بحرین ،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ،1376 ،ص .161
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موج ناآرامی ها در بحرین از زمانی آغاز شد که درخواست برپایی مجدد پارلمان (که از سال
1354ش1975/م منحل شده بود ).و همچنین درخواست برای به جریان انداختن قانون اساسی راکد
مانده ،از جانب امیر شیخ عیسی بن سلمان آلخلیفه ،با بی اعتنایی روبه رو شد .حتی این درخواست با
خشونت نظامی حکومت روبه رو شد.
نقش والیت فقیه در موج جدید بیداری اسالمی

در بررسی سیر تاریخی نظریهپردازی بیداری اسالمی در تاریخ معاصر ،دیدگاهها و تئوریهای
گوناگونی توسط علمای سنی و شیعه مطرح شد و مبنای عمل قرار گرفت که بعضی از آنها شاخصتر
از بقیه بودند.
مجموعه متفکرین و پیشوایان دینی باید از سه نفر در صدر نظریهپردازان عصر
ولی در بین این
ٔ
جدید و موج جاری بیداری اسالمی نام برد١ :ــ آیتاللّه حاجشیخ محمدحسین نائینی ٢ــ    استاد
مشروطه
نظریه حکومت
حسنالبناء ٣ــ حضرت امام خمینی(ره) .مرحوم نائینی برای اولین بار
ٔ
ٔ
مشروعه را در کتاب ارزشمند تنبیهاالمة و تنزیهالملة تبیین و نوعی از مردمساالری دینی را در
مقابل دموکراسی سکوالر غرب ارائه کرد و بعد ًا شهید شیخفضلاللّٰه نوری با افزودن اصل دوم متمم
قانون اساسی ،نظارت پنج نفر مجتهد تراز اول را بر قوانین موضوعه ،مشروعیت مشروطه را با خون
خود امضا کرد .استاد حسنالبناء با رد مطلق تبعیت از فرهنگ غرب و حرکت در چارچوب اصول
اسالمی و احیای قرآن و سنت ،نهضت اخوانالمسلمین را پایهگذاری کرد که بدون تردید اصیلترین
حرکت فکری در جریان بیداری اسالمی اهل سنت در عصر حاضر است.
ساله بیداری اسالمی در سراسر
نقطه عطف تاریخ دویست ٔ
اندیشه و نهضت امام خمینی(ره) ٔ
جهان اسالم بود .دیدگاه جامع حضرت امام خمینی در کتاب والیت فقیه برپایههای محکم قرآن و
سنت و احادیث پیامبر و اهل بیت
پشتوانه فقه ،عرفان ،کالم ،فلسفه و اجتهاد پویای اسالمی
با
ٔ
پاسخی به سؤاالت مسلمانان محروم و تحقیرشده توسط فرهنگ استعمار و سرخورده از مکاتب تقلیدی
چپ ،راست و التقاطی بود.
ایمان ،تقوا ،اخالص ،هوشمندی ،شجاعت و از خودگذشتگی امام نقش اساسی در عملی کردن
نظریه والیت فقیه داشت.
ٔ
ِ
نکته مهم دیگر ،استمرار راه امام توسط آیتاللّٰه خامنهای ،ولی فقیه پس از امام بود .اهمیت
ٔ
صحنه بینالمللی و منطقهای رخ داد ،کمتر از زمان
حوادثی که در زمان رهبری آیتاللّٰه خامنهای در
ٔ
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حمله عراق به کویت و دو نوبت تهاجم امریکائیان به
حضرت امام نبود .فروپاشی جهان کمونیسمٔ ،
عراق و اشغال آن کشور ،پیروزی حزباللّٰه ،حماس و جنبش جهاد اسالمی بر رژیم صهیونیستی در
جنگهای  3٣روزه لبنان 2٢ ،روزه و  ٨روزه غزه که همگی این پیروزیها به کمک ایران به دست آمد.
اصول انقالبهای کنونى در کشورهای اسالمی

 .١احیای عزت و کرامت ملى؛
 .٢اسالمگرایی؛
سلطه غرب؛
 .٣ایستادگى در برابر نفوذ و ٔ
 .٤مبارزه با رژیم جعلی صهیونیستی؛
 .٥مردمی بودن.

عناصر هویتی بیداری اسالمی کنونی

 .١مردمى بودن؛
 .٢اسالمی بودن؛
 .٣استکبارستیزی.

پیامدهای بیداری اسالمی نوین در کشورهای اسالمی

 .١ایجاد شور و نشاط اجتماعی و احیای خودباوری دینی و اجتماعی در ملتهای مسلمان؛
 .٢از بین رفتن حاکمان دیکتاتور و دولتهای دستنشانده و سرسپرده به نظام سلطه؛
 .٣نفوذ و تحکیم روابط اسالمی بین ملتها و دولتها و فراهم شدن زمینههای همگرایی
مسلمانان؛
 .٤فراهم آمدن فرصت برای پیگیری مطالبات منطقهای و فرامنطقهای خود بهویژه در مورد
قدرتهای سلطهگر؛
 .٥از میان رفتن یا تضعیف پایگاهها و حامیان رژیم صهیونیستی در کشورهای اسالمی دارای
تجربه بیداری اسالمی؛
ٔ
 .٦قدرتگیری و رشد اقتدار جنبشهای اسالمی در مقابل رژیم صهیونیستی،به ویژه جنبشهای
حماس ،جهاد اسالمی فلسطین و حزباللّٰه لبنان.
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بیشتر بدانید
آسیبهای احتمالی پیش روی بیداری اسالمی
 .١سطحینگری و عدم درک صحیح تعالیم اسالمی؛
 .٢نادیده گرفتن نظرات مجتهدان و فقهای اسالمی؛
 .٣خودباختگی و تقلید از فرهنگ غرب و دور شدن از هویت اسالمی؛
 .٤یأس و وادادگی در برابر فشارهای دشمن؛
 .٥برگزیدن شیوههای نادرست مبارزاتی؛
 .٦تحریک و تطمیع از سوی نظام سلطه؛
 .٧تحجر؛
 .٨اختالفات مذهبی و فرقهای.

پرسش های نمونه

 .١بیداری اسالمی را تعریف کنید.
 .٢به چهار مورد از عوامل زمینه ساز شکل گیری بیداری اسالمی اشاره کنید.
 .٣سه مورد از علل ناکامی حرکت های بیداری اسالمی را در گذشته بنویسید.
 .٤پیروزی انقالب اسالمی چه آثاری بر جریان بیداری اسالمی جهان اسالم
داشت؟ (به  ٤مورد اشاره کنید).
 .٥ویژگی های بیداری اسالمی از نگاه حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقالب
اسالمی کدامند؟
 .٦به سه مورد از پیامدهای امواج نوین بیداری اسالمی اشاره کنید.
اندىشه و جست و جو

جست وجو کنید جوانان و نوجوانان چه نقشی در بیداری اسالمی سال های اخیر
داشتند.
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فهرست کتاب های مناسب و مرتبط با محتوای کتاب
عنوان کتاب

مؤلف

 .١چلچراغ :آقا بزرگ تهرانی
 .٢چلچراغ :شهید مهدی عراقی
 .٣چلچراغّ :
علمه امینی
 .٤چلچراغ :میرزا جواد آقاتبریزی
 .٥چهره های درخشان :نسیم شمال

فریدون حیدری ملک میان
شاهین رهنما
محدثه گودرزنیا
بتول زرکنده
شهربانو صارمی

ناشر و تاریخ نشر
مدرسه ــ ١٣٨٨
مدرسه ــ ١٣٨٨
مدرسه ــ ١٣٨٨
مدرسه ــ ١٣٨٨
مدرسه ــ ١٣٨٨
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فهرست منابع
الف ــ کتاب ها

اندیشه دینی و جنبش ضد رژی
آبادیان ،حسین،
ٔ
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،تهران،
در ایران،
ٔ

.1376

ــــــــــ ،زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی،
مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ،چاپ اول.١٣٧٧ ،
ترجمه
آبراهامیان ،یرواند ،ایران بین دو انقالب،
ٔ
احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ،نشر نی   ،چاپ
اول ،تهران.1377 ،
آدمیت ،فـریـدون ،امیـرکبیـر و ایـران  ،خوارزمی،
تهران ،چاپ هفتم .١٣٦٢
ــــــــــ ،ایدئولوژی نهضت مشروطه ٔ ایران،
انتشارات پیام ،چاپ اول ،تهران.1355 ،
مقدمه  نهضت مشروطیت،
ــــــــــ ،فکر آزادیٔ ،
سخن ،تهران.1345 ،
ترجمه
آرنولد ،توماس ،تاریخ گسترش اسالم،
ٔ
ابوالفضل ع ّزتی ،انتشارات دانشگاه تهران.1358 ،
آریانوف ،الکساندر و دیگران ،تاریخ عصر جدید،
محمد تقی فرامرزی ،شباهنگ ،تهران.1359 ،
ٔ
ترجمه ّ
دانشنـامه سیـاسی ،نـشر
آشـوری ،داریـوش،
ٔ
مروارید.1370 ،
محمدهاشم (رستم الحکما) ،رستم التواریخ،
آصفّ ،
تصحیح میترا مهرآبادی ،دنیای کتاب.1382 ،
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آل ابراهیم ،محمدرضا ،شورش ،زندگی و مبارزات
کریم پورشیرازی ،چشمه.١٣٨٣ ،

آل  احمد  ،جالل   ،غرب زدگی ،انتشارات   فردوسی،
تهران.1376 ،
آمبرز ،استفن ،روند سلطه گری (تاریخ سیاست
ترجمه احمد تابنده،
خارجی آمریکا  1938ــ ،).1983
ٔ
انتشارات چاپ پخش ،تهران.1376 ،
آموزگار ،جمشید ،فراز و فرود دودمان پهلوی،
ترجمه اردشیر لطفعلیان ،مرکز ترجمه و نشر کتاب .١٣٧٥
ٔ
ترجمه
،
جلد٢
ایران
معاصر
تاریخ
پیتر،
آوری،
ٔ
محمد رفیعی مهرآبادی ،تهران ،مؤسسه مطبوعاتی
عطایی ،چاپ دوم ،تهران.1369 ،
آیت الهی ،محمد  تقی ،والیت فقیه زیر بنای فکری
مشروطه مشروعه ،امیرکبیر ،تهران.1363 ،
سری به انضمام
آیرون ساید ،ادموند ،خاطرات ّ
مؤسسه پژوهش و
ترجمه متن کامل شاهراه فرماندهی،
ٔ
ٔ
مؤسسه رسا ،تهران.١٣٧٣ ،
مطالعات فرهنگی ،چاپ اول،
ٔ
سفرنامه ژنرال آیرونساید،
ــــــــــ ،خاطرات و
ٔ
ترجمه بهروز قزوینی ،چاپ دوم ،انتشارات آیینه.١٣٦٣ ،
ابن  اثیر ،عزالدین علی ،الکامل فی التاریخ،
دارصادر ،بیروت 1358 ،هـ.ق.
تـرجمـه عبـاس خـلیـلی و
ــــــــــ ،الکـامـل،
ٔ
ابوالقاسم حالت ،مطبوعاتی علمی.١٣٧١ ،
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ابـن خلدون ،عبـدالرحمن ،تـاریخ ابن خلدون،
مؤسسه االعلمی ،بیروت 1391 ،هـ.ق.
ٔ
الکبری ،دار بیروت ،لبنان،
ابن سعد ،طبقات
ٰ
 1405هـ.ق.
  تـرجمه ابـوالقاسم
ابـن مسکویه ،تجارب االمم،
ٔ
امامی و علینقی منزوی ،سروش ،تهران.1٣٧٦ ،
محمدبن اسحاق ،الفهرست ،ترجمه   و
ابن ندیمّ ،
تجدد ،تعلیقات مهین جهان بگلو،
محمدرضا ّ
تحقیق ّ
امیرکبیر ،تهران.1366 ،
ابن هشام ،ابومحمد عبدالملک ،السیرة النبویّه،
ترجمه سیدهاشم رسولی ،کتابچی.١٣٥٧ ،
ٔ
ابوالحسنی ،علی ،تحلیلی از نقش سه گانه شیخ
شهید نوری ،پیام آزادی ،تهران.1360 ،
ابوترابیان ،حسین ،مطبوعات ایران از شهریور
 1320تا  ،1326انتشارات اطّالعات ،تهران.1366 ،
ابوطالبی ،مهدی« ،سه موج بیداری اسالمی
و توجه به اسالم پس از انقالب اسالمی از دیدگاه مقام
نظریه بیداری
معظم رهبری» ،در مقاالت
برگزیده همایش ٔ
ٔ
اسالمی ،نهضت نرمافزاری ،تهران.1391 ،
اتحادیه ،منصوره ،احزاب سیاسی در مجلس
سوم ،نشر تاریخ ایران ،تهران.1371 ،
احـتـشامالسـلطنه ،میـرزا محمودخـان ،خاطرات
  محمد  مهدی موسوی،
سید ّ
احتشام السلطنه ،به کوشش ّ
انتشارات زوار ،تهران.1366 ،
اردبیلی ،ابن بزاز ،صفوة الصفا ،تصحیح غالمرضا
طباطبایی مجد ،تبریز.1373 ،
ترجمه
ارفع ،حسن ،در خدمت پنج سلطان،
ٔ
سیداحمد نواب ،مهرآئین ،چاپ اول.١٣٧٧ ،
استارک ،فریا ،سفرنامه الموت ،لرستان و ایالم،

ترجمه محمدعلی ساکی ،علمی ،چاپ اول.١٣٦٤ ،
ٔ
ترجمه
استمپل ،جان دی ،درون انقالب ایران،
ٔ
منوچهر شجاعی ،رسا ،تهران.1377 ،
اسکاچ پل ،تدا ،دولت ها و انقالب های اجتماعی،
ترجمه مجید روئین تن ،سروش ،تهران.1376 ،
ٔ
اسکرین ،کالرمونت ،جنگ جهانی در ایران،
ترجمه غالمحسین صالحیار ،سلسله ،تهران.1360 ،
ٔ
اسکندربیگ ،عالم آرای صفوی ،به کوشش
یدالله شکری ،انتشارات اطالعات ،تهران.1363 ،
اسکندری ،ایرج ،خاطرات ایرج اسکندری،
مؤسسه پژوهش های سیاسی ،چاپ سوم.١٣٨٤ ،
ٔ
اسناد انقالب اسالمی ،انتشارات مرکز اسناد
انقالب   اسالمی ،تهران.1374 ،
اسناد فاش نشده ای از قیام خونین پانزده خرداد،
شرکت افست ،بدون تاریخ و نوبت چاپ.
اشپولر ،برتولد ،تاریخ ایران در قرون نخستین
ترجمه جواد فالطوری ،انتشارات علمی و
اسالمی،
ٔ
فرهنگی ،تهران.1364 ،
اصفهانی ،حمزه ،سنی ملوک االرض و االنبیاء،
ترجمه جعفر شعار ،بنیاد
یا تاریخ پیامبران و شاهان،
ٔ
فرهنگ ایران ،تهران.1346 ،
اصفهانی کربالیی ،حسن ،تاریخ دخانیه ،به  کوشش
رسول جعفریان ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول
.١٣٨٢
اعتمادالسلطنه ،محمد حسن ،آلماثر و آالثار،
(چهل سال تاریخ ایران) ،تعلیقات حسین محبوبی اردکانی،
ایرج افشار (به کوشش) ،اساطیر ،تهران.1380 ،
ــــــــــ ،تـاریخ منتظم ناصری ،تهران.1363 ،
ــــــــــ ،خلسه مشهور به خوابنامه ،به کوشش
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محمود کتیرایی ،توکا.١٣٥٧ ،
روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه،
ــــــــــ،
ٔ
به  کوشش ایرج افشار ،امیرکبیر ،تهران.1350 ،
ــــــــــ ،مرآت البلدان ،به کوشش عبدالحسین
نوایی و میرهاشم محدث ،دانشگاه تهران ،تهران.1367 ،
اعظام قدسی ،حسن ،خاطرات من ،جلد ،١
کارنگ.١٣٧٩ ،
افتخاری ،اصغر« ،تأثیرات انقالب اسالمی در
گستره جهانی»  ،فصلنامه ٔ پژوهش ،سال سوم ،شماره 10
و  ،11پاییز و زمستان .1377
افراسیابی ،بهرام ،ایران در تاریخ ،نشر علم،
تهران.1367 ،
ــــــــــ ،تاریخ جامع بهائیت ،سخن ،تهران،
.1368
ــــــــــ ،خاطرات و مبارزات دکتر حسین
فاطمی ،سخن ،چاپ دوم.١٣٧٠ ،
اقبال آشتیانی ،عباس ،تاریخ مغول و اوایل تیمور
در ایران ،نشر نامک ،تهران.1376 ،
الحسنی ،سلیم ،مبانی نظر رؤسای جمهوری
ترجمه صالح ماجدی و فرزاد ممدوحی ،انتشارات
آمریکا،
ٔ
مؤسسه اطالعات ،تهران.1374 ،
ــــــــــ ،نقش علمای شیعه در رویارویی با
مؤسسه مطالعات
ترجمه صفاء الدین تبرائیان،
استعمار،
ٔ
ٔ
تاریخ معاصر ایران ،چاپ اول.1378 ،
الکسیویچ زینوف ،ایوان ،انقالب مشروطیت ایران،
ترجمه ابوالقاسم اعتصامی ،اقبال ،چاپ اول.١٣٦٢ ،
ٔ
ترجمه
الگار ،حامد ،دین و دولت در ایران،
ٔ
ابوالقاسم سری ،انتشارات طوس ،تهران.1356 ،
ــــــــــ ،میـرزا مـلکم خـان (پـژوهش در بـاب
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تجدد خواهی ایرانیان) ،ترجمه جهانگیر عظیما و مجید
ّ
تفرشی ،شرکت سهامی انتشار و مدرس ،چاپ اول،
تهران.1369 ،
الهی ،همایون ،اهمیت استراتژیکی ایران در
جنگ جهانی دوم ،دفتر نشر دانشگاهی ،چاپ دوم،
تهران.1367 ،
مؤسسه تنظیم و نشر
امام خمینی ،والیت فقیه،
ٔ
آثار امام خمینی.١٣٧٩ ،
امیراحمدی ،احمد ،خاطرات نخستین سپهبد
ایران ،مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی.١٣٧١ ،
امیر خسروی ،بابک ،نظر از درون به نقش حزب
توده ایران ،انتشارات اطّالعات ،تهران.1375 ،
امیر خیزی ،اسماعیل ،قیام آذربایجان و ستارخان،
تصحیح عبدالعلی کارنگ ،کتابفروشی تهران ،تبریز.1350 ،
امیرشاهی ،ذوالفقار ،لیبی ،دفتر مطالعات سیاسی
و بینالمللی ،تهران.1377 ،
امینی ،داوود ،اندیشه و عملکرد فداییان اسالم،
مرکز اسناد انقالب اسالمی.١٣٨٥ ،
امینی ،عبدالحسین ،الغدیر فی ا لکتاب و السنة و
االدب ،دارالکتاب العربی ،بیروت 1403 ،هـ.ق.
امینی ،علی ،خاطرات علی امینی ،به کوشش
یعقوب توکلی ،دفتر ادبیات انقالب اسالمی ،تهران،
.1377
انتظام ،نصرالله ،خاطرات ،شهریور  ١٣٢٠از
دیدگاه دربار ،به کوشش محمدرضا عباسی ،چاپ سوم،
سازمان اسناد ملی ایران ،تهران.١٣٧٨ ،
انجیل عیسی مسیح ترجمه تفسیری عهد جدید،
آفتاب عدالت.١٣٦٢ ،
مؤسسه تنظیم و
انصاری ،حمید ،حدیث بیداری،
ٔ
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نشر آثار امام خمینی.١٣٧٤ ،
انصاری ،مهدی ،شیخ فضل الله نوری و
مشروطیت ،امیرکبیر.١٣٧٦ ،
انقالب اسالمی ایران ،جمعی از نویسندگان،
ویراست چهارم ،تدوین نهاد نمایندگی رهبری در
دانشگاه ها ،نشر معارف.١٣٨٥ ،
ترجمه
باری ،روبین ،جنگ قدرت ها در ایران،
ٔ
محمود مشرقی ،آشتیانی ،تهران.1363 ،
ترجمه
تذکره جغرافیای تاریخی ایران،
بارتولد،
ٔ
ٔ
حمزه سردادور ،چاپ دوم ،تهران.1358 ،
بـازرگان ،عبـدالعـلی ،مسائـل و مشکالت
اولین سال انقالب ،نهضت آزادی ،تهران.1362 ،
بازرگان ،مهدی ،انقالب اسالمی ایران در دو
حرکت ،انتشارات نهضت آزادی ایران ،تهران.1361 ،
ــــــــــ ،خـاطـرات بازرگان ،شصـت سال
خـدمت و مقـاومت ،گفت وگـو بـا غالمرضا نجـاتی،
تهران.1375 ،
باسست ،الیور ،آلمانی ها در ایران (نگاهی به
تحوالت ایران در جنگ جهانی اول) براساس منابع
ترجمه حسین بنی احمد ،شیرازه،
دیپلماتیک فرانسه،
ٔ
چاپ اول ،تهران.1377 ،
باسورث ،کلیفورد ادموند ،تاریخ ایران ،از آمدن
ترجمه حسن انوشه،
سلجوقیان تا فروپاشی ایلخانان،
ٔ
امیرکبیر ،تهران.1366 ،
حوزه
باقری ،علی ،خاطرات  15خرداد ،بازار،
ٔ
هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران.1375 ،
حوزه هنری
ــــــــــ ،خاطرات  15خرداد،
ٔ
سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران.1376 ،
حوزه
ــــــــــ ،خاطرات  15خرداد تبریز،
ٔ

هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران .1381
ــــــــــ ،خاطرات  ١٥خرداد تهران ،سوره،
مهر.١٣٨٨ ،
بامداد ،مهدی ،تاریخ رجال ایران ،انتشارات
بانک بازرگانی ایران ،تهران.1347 ،
بحرین ،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،
.1376
ترجمه
براون ،ادوارد گرانویل ،انقالب ایران،
ٔ
احمد پژوه ،کانون معرفت ،تهران.1383 ،
ــــــــــ ،تاریخ ادبیات ایران ،از آغاز عصر
ترجمه رشید یاسمی ،انتشارات
صفویه تا زمان حاضر،
ٔ
سینا ،تهران.1347 ،
زندگینامه سیاسی مهدی بازرگان،
برزین ،سعید،
ٔ
مرکز.١٣٧٤ ،
برن ،مالکوم و گازیوروسکی ،مارک .جی،
ترجمه علی مرشدزاده ،قصیده سرا،
مصدق و کودتا،
ٔ
.١٣٨٤
بزم     اهریمن ،جشن های دو هزار و پانصد ساله ٔ
شاهنشاهی به روایت اسناد ساواک و دربار ،چهار جلد،
انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات،
تهران.1377 ،
ترجمه قاسم
بالشه ،پیر ،ایران ،انقالب به نام خدا،
ٔ
صفوی ،انتشارات سحاب ،تهران.1358 ،
بلعمی ،ابوعلی محمدبن محمد ،تاریخ بلعمی،
تصحیح محمدتقی بهار ،به کوشش محمد پروین گنابادی،
زوار.١٣٨٠ ،
بوالرد ،ریدر ،نامه های خصوصی و گزارش های
ترجمه غالمحسین میرزاصالح ،نشر نو ،چاپ
محرمانه،
ٔ
اول.١٣٧١ ،
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بوالرد ،ریدر و اسکراین ،کالرمونت ،شترها باید

بروند ،ترجمه حسن ابوترابیان ،نشر نو ،چاپ دوم .١٣٦٣
بویل ،جی.آ .تاریخ ایران ،از سلوکیان تا
ترجمه حسن انوشه ،امیرکبیر،
فروپاشی دولت ساسانی،
ٔ
تهران.1368 ،
ــــــــــ ،تاریخ ایران از آمدن سلجوقیان تا
ترجمه حسن انوشه ،امیرکبیر،
فروپاشی دولت ایلخانان،
ٔ
.١٣٧١
محمدتقی (ملک الشعراء) ،تاریخ مختصر
بهارّ ،
احزاب سیاسی ،جلد ،٢امیر کبیر ،چاپ دوم.1371 ،
ــــــــــ ،دیوان اشعار ،ج ،١به اهتمام چهرزاد
بهار ،توس.١٣٨٠ ،
بهروز ،مازیار ،شورشیان آرمانخواه ،ققنوس،
چاپ اول.١٣٨٠ ،
بهبودی ،سلیمان ،خاطرات سلیمان بهبودی،
بیست سال زندگی با رضاشاه ،به کوشش غالمحسین
میرزا صالح ،طرح نو ،تهران.1372 ،
بهشتی سرشت ،محسن ،نقش علما در سیاست
از مشروطه تا انقراض قاجار،
پژوهشکده امام خمینی و
ٔ
انقالب اسالمی ،تهران.1380 ،
محمدتقی ،خاطرات سیاسی
بهلول،
ّ
بهلول ،به  کوشش علی اصغر کیمیایی ،ناشر حضرت
صاحب الزمان ،مشهد.١٣٧٩ ،
بیات ،کاوه ،ایران و جنگ جهانی او ّل ،سازمان
اسناد ملی ایران ،چاپ ّاول ،تهران.1369 ،
ــــــــــ ،جنگ جهانی او ّل در جنوب ایران،
کنـگره بـزرگداشت رئیـس عـلـی دلـواری ،بـوشهر،
.1373
بیداری اسالمی ،اجالس بینالمللی بیداری
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اسالمی ،تهران.1390 ،
ترجمه مهوش
بیل ،جیمز ،شیر و عقاب٢ ،جلد،
ٔ
غالمی ،نشر کوبه ،تهران ،چاپ اول.1371 ،
بیل ،جیمز و ویلیام راجر لویس ،مصدق ،نفت و
ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی،
ناسیونالیسم ایرانی،
ٔ
نشر نو ،تهران.1369 ،
بینا ،علی اکبر ،تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران،
جلد  ،٢دانشگاه تهران ،چاپ دوم.١٣٨٣ ،
پارسا دوست ،منوچهر ،نقش عراق در شروع
جنگ ،شرکت سهامی انتشار ،تهران.1369 ،
پورداوود ،ابراهیم ،پشت ها ،جلد  ،١اساطیر،
.١٣٧٧
پارسونز ،آنتونی و سولیوان ،ویلیام ،خاطرات دو
سفیر ،ترجمه محمود طلوعی ،علم.١٣٧٣ ،
پیردیگا ،ژان و اورکارد ،برنارد و ریشار ،یان،
ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی،
ایران در قرن بیستم،
ٔ
البرز ،تهران.1377 ،
پیرنیا ،حسن (مشیرالدوله) ،تاریخ ایران باستان،
نشر مطبوعات ،تهران.1311 ،

تاریخ مشروطیت به روایت اسناد کتابخانه ٔ
مجلس ،اسناد روحانیت و مجلس 4( ،جلد) ،تدوین

عبدالحسین حائری ،تهران.1374 ،
ترجمه ٔ تفسیر طبری ،جلد ١و ،٢به اهتمام حبیب
یغمایی ،توس.١٣٥٦ ،
مصدق ،هزاران،
محمد ،نامه های دکتر ّ
ترکمانّ ،
چاپ دوم ،تهران.١٣٥٧ ،
ــــــــــ ،مجموعه ای از مکتوبات ،اعالمیه ها و
روزنامه شهید شیخ فضل الله نوری ،جلد ،١رسا.١٣٦٢ ،
ٔ
تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد،
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مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات ،تهران،
.1378
تقی زاده ،حسن ،خطابه ای مشتمل بر تاریخ
اوایل انقالب مشروطیت ،مهرگان ،تهران.1338 ،
ــــــــــ ،زندگی طوفانی ،خاطرات سیدحسن
تقی زاده ،به کوشش ایرج افشار ،علمی .١٣٧٢
تهرانی ،آقا بزرگ ،شرح زندگانی میرزای
ترجمه حمید تیموری ،میقات ،تهران.1362 ،
شیرازی،
ٔ
تیموری ،ابراهیم ،تحریم تنباکو ،اولین مقاومت منفی
در ایران ،شرکت سهامی کتاب های جیبی ،تهران.1361 ،
ــــــــــ ،عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در
ایران ،اقبال ،تهران.1332 ،
ترجمه محمد طاهری
جردن ،همیلتون ،بحران،
ٔ
مقدم ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.١٣٩٠ ،
جعفریان ،رسول ،جریانها و سازمانهای مذهبی ـ
سیاسی ایران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.١٣٨٣ ،
واقعه مشروطه،
ــــــــــ ،دخالت انگلیس در
ٔ
بی نا ،قم.1365 ،
جـاللی ،غالمـرضا ،مشهد در بـامـداد نهـضت
امام خمینی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.1378 ،
جـالئی پـور ،حمیـد رضا ،کـردستـان ،عـلـل
تداوم بحران آن پس از انقالب اسالمی ،بی نا ،تهران،
.1372
جوینی ،عطا ملک ،تاریخ جهانگشای ،جلد  ١و
 ،٣به اهتمام محمد قزوینی ،بریل  ١٩١١و .١٩٣٧

جهادیه (فتاوی جهادیه علما و مراجع عظام در
محمد حسن کاووسی
جنگ جهانی اول) ،به کوشش ّ
عراقی و نصرالله صالحی ،دفتر مطالعات سیاسی و
بین المللی ،چاپ اول ،تهران.1376 ،

چمران ،مصطفی ،کردستان ،بنیاد شهید چمران،

تهران.1364 ،
حائری ،عبدالهادی ،ایران و جهان اسالم،
پژوهشی تاریخی پیرامون چهره ها ،اندیشه ها و جنبش ها،
آستان قدس رضوی ،چاپ ّاول ،مشهد.1368 ،
ـــــــــــ ،تـاریخ جـنبش هـا و تکـاپـوهـای
فراماسونری در کشورهای اسالمی ،آستان قدس
رضوی ،چاپ ّاول ،تهران.1368 ،
ــــــــــ ،تشیّع و مشروطیت در ایران و نقش
ایـرانیان مقیـم عـراق ،تهـران ،امیـر کبیـر.١٣٨٧ ،
ــــــــــ ،نخستین رویارویی های اندیشه گران
ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب ،امیرکبیر ،چاپ
دوم ،تهران.1372 ،
حداد عادل ،غالمعلی ،فرهنگ برهنگی و برهنگی
فرهنگی ،سروش.١٣٥٩ ،
حدیث والیت ،جلد ،١تهیه و تنظیم دفتر مقام
معظم رهبری ،ناشر ،سازمان مدارک فرهنگی انقالب
اسالمی.١٣٧٥ ،
مجموعه مقاالت ،گفتگوها و
حرفی از هزاران،
ٔ
سخنرانیها ،امیرکبیر ،تهران.1390 ،
حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک ،مرکز
بررسی اسناد تاریخی تهران.1380 ،
حسن زاده ،اسماعیل ،حکومت ترکمانان قراقوینلو
و آق قوینلو در ایران ،انتشارات سمت ،تهران.1379 ،
حسن زاده ،سیدمجید ،شیخ فضل الله نوری در
ظلمت مشروطه ،سازمان تبلیغات اسالمی.١٣٧٤ ،
حسینیان ،روح الله ،بیست سال تکاپوی اسالمی
شیعی در ایران 1320ــ  ،1340مرکز اسناد انقالب
اسالمی ،چاپ اول ،تهران.1381 ،
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ــــــــــ ،چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه

در ایران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.١٣٨٣ ،
ــــــــــ ،سه سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران
1341ــ  ،1343مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول،
تهران.1387 ،
فارسنامه ناصری،
حسینی فسایی ،میرزاحسن،
ٔ
تصحیح منصور رستگار فسایی ،امیرکبیر ،تهران،
.13٨٢
حکیم الهی فریدنی ،هدایت الله ،اسرار کودتا
سید ضیاء   الدین طباطبایی ،بی جا ،تهران،
و زندگی آقا ّ
.1323
حکیمی ،محمدرضا ،بیدارگران اقالیم قبله ،دفتر
نشر فرهنگ اسالمی ،تهران.1357 ،
خاطرات ارتشبد حسن طوفانیان ،به کوشش
ضیاء صدقی ،زیبا.١٣٨١ ،
خاطرات سردار اسعد بختیاری ،به کوشش ایرج
افشار ،اساطیر.١٣٧٢ ،
خاطرات و مبارزات شهید محالتی ،مرکز اسناد
انقالب اسالمی.١٣٧٦ ،
خسروشاهی ،سید هادی ،فدائیان اسالم،
اطالعات1375 ،
خسروپناه ،محمدحسین ،سازمان افسران حزب
توده ایران ،شیرازه چاپ اول .١٣٧٧

خشونت و فرهنگ :اسناد محرمانه کشف
حجاب (1313ــ ،)1322تهران ،سازمان اسناد ملی

ایران ،تهران.1371 ،
خـواجـه  نظام  الملک  ،سیـرالملوک (سیاست نامه)
به اهتمام هیوبرت دارک ،انتشارات علمی و فرهنگی،
تهران.1364 ،
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خواند میر ،محمود  ،ایران در روزگار شاه  اسماعیل
و شاه طهماسب صفوی ،به کوشش غالمرضا طباطبایی،

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار ،تهران.1370 ،
خوانـدمیـر ،غیـاث الدین ،تـاریخ حبیب السیر
فی اخبار افراد البشر ،زیر نظر محمد دبیر سیاقی ،چاپ
خیام ،تهران.1362 ،
محـمد جعـفر ،حقـایق االخبـار
خـورمـوجی،
ّ
ناصری :تاریخ قاجار ،به کوشش حسین خدیو جم،
زوار.1344 ،
انتشارات ّ
سید مجتبی نواب صفوی،
خوش نیت ،حسینّ ،
انـدیشه هـا و مبـارزات او ،منـشور بـرادری ،تـهـران،
.١٣٦٠
دانشور علوی ،نوراللّه ،جنبش وطن پرستان
اصفهان و بختیاری ،آنزان.١٣٧٧ ،
دایر ،ریجینالد ،مبارزان سرحد یا خاطرات دایر
در رویارویی نظامی انگلستان با سرداران بلوچ ایرانی،
ترجمه حمید احمدی ،نشر نی ،چاپ اول ،تهران.1378 ،
ٔ
دالنوآ ،کریستین ،ساواک ،ترجمه غالمحسین
نیک گوهر ،طرح نو.١٣٨١ ،
دالواله ،پیتر ،سفرنامه پیترو دالواله ،ترجمه
محمود بهروزی ،قطره ،تهران.1380 ،
دنبـلی ،عبـدالـرزاق ،مأثـر سلطـانیه ،بـه اهتـمام
غالمحسین صدری افشار ،ابن سینا ،تهران.1356 ،
دوانی ،علی ،مفاخر اسالم ،مرکز اسناد انقالب
اسالمی ،تهران.1377 ،
ــــــــــ ،نهضت روحانیون ایران ،ج ٢و ،٣بنیاد
فرهنگی امام رضا (ع) ،بی تا.
محمـد ،آتش بس ،مـرکـز مطـالعـات
درودیـانّ ،
و تحقیقات جنگ ،انتشارات سپاه پاسداران انقالب
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اسالمی ،تهران.1376    ،
ــــــــــ ،سیری در جنگ ایران و عراق ،ج،٥
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقالب
اسالمی.١٣٧٨ ،
دورانت ،ویل ،تاریخ تمدن ،جلد ،١مشرق   زمین
گاهواره تمدن ،ترجمه احمد آرام و دیگران ،انتشارات و
آموزش انقالب اسالمی.١٣٧٢ ،
ترجمه
دو روژه ،موریس ،احزاب سیاسی،
ٔ
ابوالفضل قاضی ،انتشارات دانشگاه تهران.1363 ،
دولت آبـادی ،یـحیـی ،حیـات یـحیـی ،ج  ٣و ،٤
انتشارات عطا ،چاپ پنجم ،تهران.1371 ،
مـحمـد ،مـجـموعـه ای از مـکـتوبات،
دهنـویّ ،
سخنرانی ها و پیام های آیت الله کاشانی ،آشنا ،تهران،
.1362
دینـوری ،احمـد  بن داوود ،اخبـار الطّوال،
ترجمه محمود مهدوی دامغانی ،نشر نی ،چاپ دوم،
ٔ
تهران.1366 ،
ذاکر حسین ،عبدالرحیم ،مطبوعات سیاسی ایران
در عصر مشروطیت ،دانشگاه تهران.١٣٧٠ ،
ترجمه
ذبیح ،سپهر ،ایران در دوره ٔ دکتر مصدق،
ٔ
محمد رفیعی مهرآبادی ،نشر عالی ،تهران.1370 ،
ّ
ــــــــــ ،تاریخ جنبش کمونیستی در ایران،
محمد رفیعی مهرآبادی ،عطایی ،تهران.١٣٦٤ ،
ٔ
ترجمه ّ
جرعه جاری ،پژوهشگاه فرهنگ و
ذوعلم ،علیٔ ،
اندیشه اسالمی ،تهران.1377 ،
ذوقی ،ایرج ،ایران و قدرت های بزرگ در
جنگ جهانی دوم ،پاژنگ ،تهران ،1368 ،تصحیح
امیرهوشنگ آذر ،بی جا.1369 ،
ــــــــــ ،تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرت های

بزرگ  1900ــ    ،1925پاژنگ ،تهران.1368 ،
راضی ،منیره ،پلیس جنوب ایران ،مرکز اسناد
انقالب اسالمی ،تهران.1381 ،
راعی گلوجه ،سجاد ،قاجاریه ،انگلستان و
قراردادهای استعماری ،مرکز اسناد انقالب اسالمی،
چاپ ّاول ،تهران.1380 ،
محمد بن علی بن سلیمان ،راحة الصدور
راوندیّ ،
و آیة السرور ،به کوشش محمد اقبال ،امیرکبیر،تهران،
.1333
درباره
راه انقالب ،مجموعه مقاالت پژوهشی
ٔ
کمیته پژوهش و مطالعات ستاد
انقالب اسالمی ،به اهتمام ٔ
دهه فجر انقالب اسالمی ،هماهنگ ،تهران.1378 ،
ٔ
رایت ،دنیس ،انگلیسیان در ایران در روزگار
ترجمه غالمحسین صدری افشار ،دنیا،
پادشاهان قاجار،
ٔ
تهران.1357 ،
ترجمه غالمحسین
ــــــــــ ،انگلیسیان در ایران،
ٔ
صدری افشار ،اختران.١٣٥٨ ،
واقعه گوهرشاد به روایت دیگر،
رائین ،سیما،
ٔ
نشر رائین ،تهران.1379 ،
رائین ،اسماعیل ،انجمن های سری در انقالب
مشروطیت ،تهران مصور ،تهران.1345 ،
ترجمه
ــــــــــ ،انگلیسی ها در میان ایرانیان،
ٔ
لطفعلی خنجی ،چاپ ّاول ،امیر کبیر ،تهران.1359 ،
ترجمه
ــــــــــ ،ایرانیان در میان انگلیسی ها،
ٔ
منوچهر طاهرنیا ،آشتیانی ،چاپ ّاول ،تهران.1364 ،
ــــــــــ ،حقوق   بگیران انگلیس در ایران،
جاویدان ،تهران.1355 ،
ــــــــــ ،فراموشخانه و فراماسونری در ایران،
امیر کبیر ،تهران.1357 ،
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رجال عصر پهلوی ،تیمور بختیار به روایت
اسناد ساواک ،مرکز بررسی اسناد تاریخی ،تهران،
.1380

رجال عصر پهلوی ،علی امینی به روایت اسناد

ساواک ،ج  ،١مرکز بررسی اسناد تاریخی ،تهران.1379 ،
زنـدگینامـه سیـاسی
رجبـی ،محمـدحسن،
ٔ
امام   خمینی ،ج   ،١مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ
چهارم .١٣٧١
دوره
رحمانیان ،داریوش ،تاریخ تفکر سیاسی در ٔ
قاجاریه ،دانشگاه پیام نور ،چاپ دوم ،تهران.1389 ،
دوره
دوره صفویان (تاریخ ایران در ٔ
رد مبیر ،هـ.رٔ ،
ترجمه یعقوب آژند ،جامی ،تهران.138٠ ،
صفویان)،
ٔ

رسـائل ،اعـالمیه ها ،مـکـتوبـات … و روزنامه ها،
محمد
شیخ شهید فضل الله نوری 2( ،ج) ،گرد آورنده ّ

ترکمان ،رسا ،تهران1362 ،ــ.١٣٦٣

درباره
رسائل مشروطیت ( 1٨الیحه و رساله
ٔ
مشروطیت) ،به کوشش غالمحسین زرگرینژاد ،کویر،

تهران.1374 ،
رشید دو ،پی نن ،.سقوط بغداد و حکمروایی
مغوالن در عراق ،ترجمه اسدالله آزاد ،آستان قدس
رضوی مشهد.1368 ،
رضا قلی میرزا ،سفرنامه ،به کوشش اصغر
فرمانفرمایی قاجار ،دانشگاه تهران.1346 ،
محمد اسماعیل ،انقالب مشروطیت،
رضوانیّ ،
ایران ،کتاب های جیبی.١٣٥٦ ،
رضـوی ،مسعـود ،هـاشمی و انـقالب (تـاریخ
سیاسی ایران از انقالب تا جنگ) ،همشهری ،چاپ ّاول،
.1376
رفیعی ،لیال ،سفال ایران از دوران پیش از تاریخ
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تا عصر حاضر ،یساولی ،تهران.1377 ،
محمد حسین ،فـارس و
رکـن زاده آدمیـتّ ،
جنگ بین الملل ،اقبال ،چاپ پنجم ،تهران.1370 ،
رواسانی ،شاپور ،نهضت جنگل ،دفتر
پژوهش های فرهنگی ،چاپ اول.١٣٨١ ،

روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملّی
شدن صنعت نفت ،به کوشش گروهی از هواداران نهضت

اسالمی ایران در اروپا ،دارالفکر ،قم ،بی تا.
سید حمید ،بررسی و تحلیلی از نهضت
روحانیّ ،
امام خمینی ،شرکت افست ،تهران ،چاپ دوم .13٦1
ــــــــــ ،نهضت امام خمینی ،ج  ،٢مرکز اسناد
انقالب اسالمی.١٣٧٦ ،
روحانی ،فؤاد ،تاریخ ملّی شدن صنعت نفت
ایران ،شرکت سهامی کتاب های جیبی ،تهران.١٣٥2 ،
ترجمه علی
روزولت ،کرمیت ،کودتا در کودتا،
ٔ
اسالمی ،شرکت سهامی خاص ،بی تا.
ریاض  االسالم ،تاریخ روابط ایران و هند
ترجمه محمد باقر آرام و
دوره صفویه و افشاریه)،
ٔ
(در ٔ
عباسقلی غفاری فرد ،امیر کبیر ،تهران.1373 ،
آینه دانشوران،
سید علیرضأ ،
ریحان یزدیّ ،
کتـابخـانه   حضـرت آیت الـلّـه العظـمی نجـفی مـرعـشی،
.1372
زرگر ،علی اصغر ،تاریخ روابط سیاسی ایران و
ترجمه کاوه بیات ،پروین و
دوره رضا شاه،
ٔ
انگلیس در ٔ
معین ،تهران.1372 ،
ــــــــــ« ،کودتای  ٢٨مرداد  ١٣٣٢و علل
وقوع آن» ،تحوالت سیاسی اجتماعی ایران ،به اهتمام
مجتبی مقصودی ،روزنه.١٣٨٠ ،
تحـول انـدیشه هـای
زرگـری  نـژاد ،غالمحسیـنّ ،
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نامه دکتری ،دانشگاه تربیت
دوره قاجار ،پایان ٔ
سیاسی ٔ
مدرس.1373 ،
زریـن کوب ،عبـدالحسین ،تـاریـخ مـردم ایـران،
ّ
امیرکبیر ،تهران.1367 ،
ــــــــــ ،روزگاران دیگر از صفویه تا عصر
حاضر ،سخن ،تهران.1375 ،
تـرجـمـه
محـمـدحسن ،هنـر ایـران،
زکـی،
ٔ
ّ
محمد   ابراهیم اقلیدی ،صدای معاصر ،تهران.1377 ،
ّ
ترجمه عباس
زونیس ،ماروین ،شکست شاهانه،
ٔ
مخبر ،نشر طرح نو ،تهران.1370 ،
ساواک و روحانیت ،بولتن های نوبه ای ساواک،
حوزه هنری ،تهران.1371 ،
دفتر ادبیات انقالب اسالمی،
ٔ
ترجمه محمد تقی
سایکس ،پرسی ،تاریخ ایران،
ٔ
فخرداعی گیالنی ،انتشارات دنیای کتاب ،چاپ دوم،
تهران.1370 ،
سبیتی ،عبدالله ،سلمان الفارسی ،چاپ سوم،
بیروت 1977 ،م.
سپهبد تیمور بختیار به روایت اسناد ساواک،
جلد  ،١مرکز بررسی اسناد تاریخی.١٣٧٨ ،
سپهر ،عبدالحسین ،مرآت الوقایع مظفری و
یادداشت های ملک المورخین ،زرین ،چاپ اول.١٣٦٨ ،
ــــــــــ ،خاطرات مورخ الدوله سپهر ،به
کوشش احمد سمیعی ،نشر نامک ،تهران.1374 ،
سپهر ،احمدعلی ،ایران در جنگ بزرگ ،ادیب،
چاپ دوم.١٣٦٢ ،
محمدتقی ،ناسخ التواریخ ،اساطیر ،چاپ
سپهرّ ،
اول.١٣٧٧ ،
ستم ستیزان (آیت اللّه حاج شیخ جواد فومنی)،
به  روایت اسناد ساواک ،مرکز بررسی اسناد تاریخی

وزارت اطالعات ،تهران.1363 ،
ستوده نیا ،امیررضا ،پابه پای آفتاب ،پنجره ،چاپ
اول.١٣٧٣ ،
ترجمه
سفیری ،فلوریدا ،پلیس جنوب ایران،
ٔ
منصوره اتحادیه و منصوره فشارکی ،نشر تاریخ ،چاپ
اول ،تهران.1364 ،
سمیعی ،احمد ،سی و هفت سال ،شباویز ،چاپ
دوم.١٣٦٥ ،
ــــــــــ ،طلوع و غروب دولت موقت ،شباویز،
.١٣٧٢
سولیوان ،ویلیام و سرآنتونی پارسونز ،خاطرات

دو سفیر ،اسراری از سقوط شاه و نقش پنهان آمریکا و
ترجمه محمود طلوعی ،نشر علم ،چاپ
انگلیس در ایران،
ٔ

سوم ،تهران.1357 ،
ترجمه
سولیوان ،ویلیام ،مأموریت در ایران،
ٔ
محمود مشرقی ،همهمه ،چاپ دوم ،تهران.1360 ،
مجـموعـه
سهـروردی ،شهـاب الـدیـن یـحیـی،
ٔ
مقدمه هانری کربن،
تصنیفات شیخ اشرق ،به تصحیح و
ٔ
فلسفه ایران ،تهران.1355 ،
انجمن
ٔ
سینتیا ،خاطرات همسر سفیر ،ترجمه اسماعیل
زند ،البرز.١٣٧٠ ،
ترجمه
سیوری ،راجر ،ایران عصر صفوی،
ٔ
کامبیز عزیزی ،نشر مرکز ،چاپ ّاول.1372 ،
ترجمه محمد
شاردن ،سیاحت نامه شاردن،
ٔ
عباسی ،امیرکبیر ،تهران.1338 ،
شاهدی ،مظفر ،زندگانی سیاسی خاندان علم،
مـؤسسه مطـالعـات و پـژوهش هـای سیـاسی تـهـران،
ٔ
.1380
ــــــــــ ،مردی برای تمام فصول ،اسدالله   علم و
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سلطنت محمدرضا پهلوی ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای
سیاسی ،چاپ اول.١٣٧٩ ،
شریف پور ،رضا ،مسجد و انقالب اسالمی ،مرکز
اسناد انقالب اسالمی ،تهران.1380 ،
شریف رازی ،محمد ،گنجینه دانشمندان ،ج،١
اسالمیه.١٣٥٢ ،
شریف کاشانی ،محمد مهدی ،واقعات اتفاقیه
در روزگار ،به کوشش منصوره اتحادیه ،سیروس
سعدوندیان ،نشر تاریخ ایران ،تهران.1362 ،
شعـبـانی ،رضـا ،تـاریخ تحـوالت سیـاسی ــ
اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه( ،سمت)،
تهران.1377 ،
شعبانی ،حجت« ،پیروزی انقالب اسالمی ایران
نظریه
طلیعه بیداری اسالمی» ،در مقاالت
برگزیده همایش ٔ
ٔ
ٔ
بیداری اسالمی ،نهضت نرمافزاری ،تهران.1391 ،
دوره سلطنت
شمیم ،عـلی اصغـر ،ایـران در
ٔ
قاجار ،نشر افکار.1374 ،
شوادرن ،بنجامین ،خاورمیانه ،نفت و قدرت  های
ترجمه عبدالحسین شریفیان ،انتشارات شرکت
بزرگ،
ٔ
سهامی کتاب های جیبی ،تهران.1352 ،
شوستر ،مورگان ،اختناق در ایران ،ترجمه
ابوالحسن موسوی شوشتری ،صفی علیشاه ،چاپ پنجم،
.١٣٦٢
ترجمه
شوکراس ،ویلیام ،آخرین سفر شاه،
ٔ
عبدالرضا هوشنگ مهدوی ،البرز ،تهران.1369 ،
شهرام نیا ،امیرمسعود ،پارلمانتاریسم در ایران
یا بنیاد فکری و زمینه های تاریخی در عصر مشروطیت،
مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران ،چاپ اول.1379 ،
شهشانی ،تاریخچه پوشش سر در ایران ،ناشر،
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مدیر ،تهران.١٣٧4 ،
شیخ االسالمی ،جـواد ،افـزایش نفوذ روس و
انگلیس در ایران ،انتشارات کیهان.1369 ،
ــــــــــ ،اسناد محرمانه ٔ وزارت خارجه بریتانیا،
مؤسسه کیهان ،چاپ دوم ،تهران.1369 ،
ٔ
ــــــــــ ،قتل اتابک و شانزده مقاله تحقیقی
دیگر ،کیهان.١٣٦٨ ،
شیخ صدوق ،ابـن بابویه ،کمـال الـدین و اتمـام
النعمه ،به تحقیق علی اکبر غفاری ،الطبعة الثانیه،
دارالکتب اسالمیه ،تهران 1395 ،هـ.ق.
صحیفه امام ،مجموعه آثار امام خمینی ،ج ١ــ٤
و  ،١١مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.١٣٧٨ ،

صـحـیـفـه نـور ،مجـمـوعـه رهـنـمودهای
امـام خمینی(ره) ،مرکز مدارک فرهنگ انقالب اسالمی،

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران1361 ،ــ .1371
صدر ،محسن ،خاطرات صدراالشرف ،وحید،
چاپ ّاول ،تهران.1364 ،
صدیقی ،وحید الزمان ،انقالب اسالمی ایران از
ترجمه سیـد مجیـد روئین تـن ،انتشارات
نگاه دیگـران،
ٔ
اطالعات ،چاپ اول ،تهران.1378 ،
صفا ،ذبیح الله ،تاریخ ادبیات در ایران ،ج  ،١
فردوس.١٣٥٨ ،
دوره اول،
صفایی ،ابراهیم ،رهبران مشروطه،
ٔ
جاویدان ،چاپ سوم.١٣٦٣ ،
صوفی نیارکی ،تقی ،بیداری اسالمی( هویت تمدنی

اندیشه حضرت امام خمینی و
و چالشهای پیش رو) در
ٔ
مقام معظم رهبری ،نهضت نرمافزاری ،تهران.1391 ،
سید صدرالدین ،یک بررسی تحلیلی
طاهریّ ،
مؤسسه خدمات
مدرس ،چاپ دوم،
ٔ
از زندگی سیاسی ّ
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فرهنگی رسا ،تهران.1373 ،
ترجمه
محمدحسین ،تفسیر المیزان،
ٔ
طباطباییّ ،
محمد بـاقر مـوسوی ،دارالکتب االسالمیه ،چاپ سوم،
تهران.1362 ،
طبری ،احسان ،ایران در دو سده ٔ واپسین ،حزب
توده ایران١٣٦٠ ،
جامعه ایران در دوره ٔ رضاشاه ،بی نا،
ــــــــــ،
ٔ
.1356
ــــــــــ ،کژراهه ،امیر کبیر ،تهران.١٣73 ،
عاقلی ،باقر ،روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا
انقالب اسالمی ،گفتار ،تهران.1372 ،
ــــــــــ ،رضاشاه و قشون متحدالشکل ،مانک،
.١٣٧٧
ــــــــــ ،نخست  وزیران ایران ،جاویدان ،تهران،
.1370
عبـدالـلّـه مـالـکی ،یـوسـف ،االستـیعـاب فـی
معرفة  االصحاب ،دارالحیاء التراث ،بیروت 1328 ،هـ  .ق.
عراقی   ،مهدی ،نـاگفته ها (خاطرات حـاج مهدی
مقدسی و دیگران ،خدمات
عراقی) ،به کوشش محمود ّ
فرهنگی رسا ،تهران.1370 ،
عـرفـان منش ،جـلیـل ،حیـات معنـوی ایرانیان،

مقدمه دکتر علی اکبر والیتی ،انتشارات وزارت
با
ٔ
امور  خارجه ،تهران.1385 ،
ــــــــــ ،خاطرات  15خرداد ،جلد اول،
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران 1373 ،و
ٔ
جلد دوم ،دفتر ادبیات انقالب اسالمی ،تهران.1375 ،
ــــــــــ ،تحقیقی علمی درباره پیشینه و کیستی
مقدمه
ذوالقرنین ،کوروش و بازیابی هویت ملّی ایرانیان با
ٔ
دکتر علی اکبر والیتی ،فرهنگ مکتوب ،تهران.1389 ،

عطاملک  جوینی ،عالء الدین ،تاریخ جهانگشای،

محمد قزوینی ،دنیای کتاب ،تهران.1375 ،
به کوشش ّ
عظیمی ،رقیه سادات ،نهضت جنگل به روایت
اسناد وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سیاسی و
بین المللی ،تهران.1377 ،
عظیمی ،فخرالدین ،بحران دموکراسی در ایران،
ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری ،البرز،
ٔ
تهران.١٣77 ،
عقـالنی ،ابـن حجر ،االصابه فی تمیز الصحابه،
دارالحیاء التراث ،بیروت 1328 ،هـ.ق.
َعلَم ،امیراسداللّه ،یادداشت امیر اسداللّه َعلَم،
ویراستار علینقی عالیخانی ،مازیار ،تهران.1377 ،
ــــــــــ ،یادداشت های َعلَم ،ج   ،١کتاب سرا،
چاپ دوم.١٣٧٢ ،
ترجمه
علم ،مصطفی ،نفت ،قدرت و اصول،
ٔ
غالمحسین صالحیان ،چاپخش.١٣٧٧ ،
عملیات آژاکس ،بررسی اسناد  CIAدرباره
کودتای  ٢٨مرداد ،ترجمه ابوالقاسم راه چمنی ،پژوهش
سجاد راعی ،مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات
بین المللی ایران معاصر.١٣٨٢ ،

عمید زنجانی ،عباسعـلی ،انقالب اسالمی و
ریشه های آن ،کتاب سیاسی ،تهـران.1371 ،
انـدیشه سیـاسی در اسالم
عنـایـت ،حـمیـد،
ٔ
معاصر ،ترجمه بهاء الدین خرمشاهی ،خوارزمی.1365 ،
غفاری ،عبدالحسین ،تاریخ روابط ایران و
فرانسه ،از ترور ناصر الدین شاه تا جنگ جهانی اول،

مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.1368 ،
غفاریان ،سیروس ،خلیج فارس ،مدرسه ،تهران،
.١٣٨9
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غنـی ،قاسم ،یـادداشت هـای دکتـر قـاسم غنی

«زنـدگی من» به کوشش قـاسم غنی و سیـروس غنـی،
انتشارات آبان ،تهران.1361 ،
فـاتح ،مصطفی ،پنـجاه سال نفت ایـران ،پیام،
تهران.١٣58 ،
فارسی ،جالل الدین ،زوایای تاریک ،حدیث،
چاپ اول.١٣٧٣ ،
فاطمی ،سیدحسین ،خاطرات و مبارزات ،به
کوشش بهرام افراسیابی ،چاپ دوم ،انتشارات سخن،
تهران.1370 ،
فاالچی ،اوریانا ،مصاحبه اوریانا فاالچی با شاه
شده کتاب مصاحبه با تاریخ) ،نشر
ایران (بخش سانسور ٔ
آغاز ،تهران.1357 ،
فتـاحی ،فتح   الـدین ،هـرات در قلمـرو استعمـار،
مستوفی ،تهران.1370 ،
فخرایی ،ابراهیم ،سردار جنگل میرزا کوچک خان،
چاپ پنجم ،جاویدان ،تهران.1354 ،
فـراتـی ،عبـدالـوهـاب ،تـاریخ شفـاهی انقـالب
اسالمی ،از مرجعیت امام خمینی تا تبعید ،مرکز اسناد
انقالب اسالمی ،تهران.1379 ،

فـرازهـایی از تاریخ انقالب بـه روایت اسناد
ساواک    و آمریکا ،وزارت اطالعات ،تهران.1368 ،
فراشبندی ،علیمراد ،جنگ انگلیس و ایران در
سال  1373هجری قمری ،تهران.
فرامرزی ،احمد ،شیخ حسین خان چاه کوتاهی،

به کوشش سید قاسم یاحسینی ،انتشارات شیراز ،چاپ
اول ،تهران.1377 ،
فـرای ،ریچـارد ،عصـر زریـن فـرهنگ ایـران،
ترجمه مسعود رجب نیا ،سروش ،تهران.1375 ،
ٔ
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فـردوست ،حسیـن ،ظهـور و سقـوط سلطـنت

پهلوی 2 ،جلد ،انتشارات اطالعات ،تهران.1371 ،
فردوسی ،ابوالقاسم ،شاهنامه ،براساس چاپ
مسکو ،نشر زهره ،تهران.
فرهاد معتمد ،محمود ،تاریخ سیاسی دوره ٔ
صدارت میرزاحسن خان مشیرالدوله ،علی اکبر علمی و
شرکا.١٣٢٥ ،
فرهمند ،جالل« ،گذری بر امتیازات پیدرپی
فصلنامه تاریخ معاصر ایران.
انگلیس در عهد ناصری»،
ٔ
فضل الله همدانی ،رشیدالدین ،جامع التواریخ،
ج   ،٢به کوشش بهمن کریمی ،اقبال و شرکا ،بدون تاریخ
و نوبت چاپ.
فقیهی ،عـلی اصغـر ،آل بـویـه و اوضاع زمـان
ایشان ،صبا.١٣٥٧ ،
فلسفی ،نصراللّه ،زنـدگـانـی شاه عبـاس او ّل،
علمی    و فرهنگی ،تهران.
ترجمه ابوالقاسم
فلور ،ویلم ،حکومت نادرشاه،
ٔ
سری ،توس ،تهران.1368 ،
ترجمه کیکاووس
فنمیگوش ،داگوت ،واسموس،
ٔ
جهانداری ،همسایه و مرکز بوشهرشناسی ،چاپ اول،
.1377
ترجمه احمد
فوران ،جان ،مقاومت شکننده،
ٔ
مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ،تهران.1370 ،
تدین،
ٔ
فوریه ،سه سال در دربار ایران (از  1306تا
ترجمه عباس اقبال ،مؤسسه مطبوعاتی علمی،
،)1309
ٔ
تهران.1363 ،
فوکو ،میشل ،ایرانی ها چه رؤیایی در سر دارند؟،
ترجمه حسین معصومی همدانی ،هرمس.١٣٧٧ ،
قـاضی ،نعمت الـلّـه ،علــل سقـوط رضـاشاه،
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انتشارات آثار ،چاپ اول ،تهران.1372 ،

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،معاونت
پژوهش ریاست جمهوری اسالمی ایران ،تهران.1380،
قنات آبادی ،شمس ،خاطرات ،مرکز بررسی
اسناد تاریخی وزارت اطالعات ،تهران.1373 ،
ترجمه
کاتم ،ریچارد ،ناسیونالیسم در ایران،
ٔ
فرشته سرلک ،گفتار ،تهران.1371 ،
کاتوزیان ،محمد علی (همایون) ،اقتصاد سیاسی
تـرجمه محـمد رضا
ایران از مشروطیت تا پایان سلسه پهلوی،
ٔ
نفیسی و کامبیز عزیزی ،مرکز ،چاپ دوم .١٣٧٢
ترجمه احمد
ــــــــــ ،مصدق و نبرد قدرت،
ٔ
تدین ،رسا ،چاپ دوم.١٣٧٢ ،
کاساکـوفسکی ،خـاطرات کلنـل کاسا کوفسکی،
ترجمه عباسقلی جلی ،سیمرغ ،تهران.1355 ،
ٔ
کاظم زاده ،فیروز ،روس و انگلیس در ایران،
مؤسسه کتاب های جیبی با
ترجمه منوچهر امیری،
ٔ
ٔ
مؤسسه فرانکلین ،چاپ دوم ،تهران.1371 ،
همکاری
ٔ
کحال زاده ،میرزا ابوالقاسم ،دیده ها و شنیده ها،
به کوشش مرتضی کامران ،نشر فرهنگ ،چاپ ّاول،
تهران.1363 ،
کـدی ،نیکی ،ایـران دوران قـاجـار و بـرآمـدن
ترجمه مهدی حقیقت خواه ،ققنوس ،تهران.1381 ،
رضاخان،
ٔ
ترجمه شاهرخ
ـــــــــــ ،تحریم تنباکو در ایران،
ٔ
قائم مقامی ،جیبی ،تهران.1356 ،
تـرجمـه
ـــــــــــ ،ریشه هـای انقـالب ایـران،
ٔ
عبدالرحیم گواهی ،قلم.١٣٧٧ ،
کرباسچی ،غالمرضا ،هفت هزار روز تاریخ ایران
و انقالب اسالمی ،بنیاد تاریخ انقالب اسالمی ،تهران،
.1371

ــــــــــ ،تاریخ شفاهی انقالب       اسالمی (تاریخ
حوزه علمیه قم) ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران،
ٔ
.1380
ترجمه
کوربن ،هانری ،تاریخ فلسفه ٔ اسالمی،
ٔ
جواد طباطبایی ،کویر ،تهران.1373 ،
ترجمه
قضیه ایران،
کرزن ،جرج .ن ،.ایران و
ٔ
ٔ
وحید مازندرانی ،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ
سوم.1362 ،
کرمانشاهی ،آقااحمد ،مرآتاالحوال جهاننما،
به تصحیح و اهتمام علی دوانی ،مرکز اسناد انقالب
اسالمی ،تهران.1375 ،
کرمانی ،ناظم االسالم ،تاریخ بیداری ایرانیان ،به
اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی ،بنیاد فرهنگ ایران،
آگاه ،تهران ،چاپ چهارم .١٣٦٢
جامعه تعلیمات اسالمی ،آیت الله
کرمی پور ،حمیدٔ ،

حاج شیخ عباس علی اسالمی و نقش ایشان در انقالب
اسالمی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران.1380 ،
کرونی ،استفانی ،ارتش و حکومت پهلوی،

ترجمه غالمرضا علی بابایی ،خجسته ،تهران.1377 ،
ٔ
کریستن سن ،آرتور امانوئل ،ایران در زمان
ترجمه غالمرضا رشید  یاسمی ،دنیای کتاب،
ساسانیان،
ٔ
.١٣٦٨
کریمی ،حجتالله ،جمهوری  خواهی ایرانی؛
نظریه جمهوری اسالمی،
رویکردی تاریخی با
مطالعه ٔ
ٔ
امیرکبیر ،تهران.1389 ،
کریمیان ،غالمرضا ،جنبش دانشجویی در ایران،
مرکز اسناد انقالب اسالمی.١٣٨١ ،
کسروی ،احمد ،تاریخ هیجده ساله ٔ آذربایجان،
امیرکبیر ،چاپ دهم ،تهران.1371 ،
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ــــــــــ ،تاریخ مشروطه ٔ ایران ،امیر کبیر ،چاپ
پانزدهم ،تهران.1369 ،
کشاورز ،فریدون ،من م ّتهم می کنم ،رواق،
تهران.١٣٥٧ ،
ترجمه پوران
کلن ،ادوارد ،آمریکا در اسارت،
ٔ
خاور و سرور طلیعه ،قلم ،تهران.1363 ،
کلینی ،محمدبن یعقوب رازی ،اصول کافی،
سیدجواد مصطفوی ،علمیه اسالمیه ،تهران،
ٔ
ترجمه ّ
.1365
ترجمه مهدی
کن بای ،شیالر .نقاشی ایرانی،
ٔ
حسینی ،نشر دانشگاه هنر ،تهران.1382 ،

کـوثـر ،مجـموعـه سخنـرانـی هـای حضـرت
مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره)،
امام خمینی،
ٔ

تهران ،ج ١و ،٢چاپ ١٣٧١؛ ج  ،٣چاپ .١٣٧٣
مـوازنـه منفی در
کی استـوان ،حسین ،سیـاست
ٔ
روزنـامه مظفـر ،ج ّاول،
مجلس چهـاردهم ،انتشارات
ٔ
 1327و ج دوم .١٣٢٩
کیانفر ،عین اللّه و پروین استخری ،کشف تلبیس،
(اسناد محرمانه انگلیس در باب ایران و کشف تلبیس یا
دورویی و نیرنگ انگلیس) ،آذرین ،تهران.1363 ،
کیانوری ،نورالدین ،خاطرات ،اطالعات ،چاپ
اول.١٣٧١ ،
کیانی ،محمد یوسف ،پایتخت های ایران ،سازمان
میراث فرهنگی ،تهران.1376 ،
گازیوروسکی ،مارک ،ج ،کودتای  28مرداد
 ،1332ترجمه غالمرضا نجاتی ،شرکت سهامی انتشار،
تهران.1367 ،
گذشته چراغ راه آینده است ،پژوهش گروهی
جامی ،نیلوفر ،چاپ دوم.١٣٧١ ،
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دوره قاجاریه،
گرنت واتسن ،رابرت ،تاریخ ایران ٔ
ترجمه ع .وحید مازندرانی ،نشر سیمرغ ،چاپ اول،
ٔ
تهران.1340 ،
ترجمه
گروسه ،رنه ،امپراطوری صحرانوردان،
ٔ
عبـدالحسین میکـده ،بنگـاه ترجمه و نشر کتاب ،چـاپ
دوم ،تهـران.1362 ،
ترجمه
گیرشمن ،رومن ،ایران از آغاز تا اسالم،
ٔ
محمد معین ،علمی و فرهنگی ،تهران.1364 ،

دوره
گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی در ٔ
ٔ

قاجاریه ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ،واحد نشر
اسناد ،تهران.1369 ،
محمد امین ،مجـمل التواریخ،
گلستانه ،ابوالحسن بن ّ
پس از نادر ،به تصحیح اسکارمن ،لیدن.1891 ،
گلشائیان ،عباسقلی ،گذشته ها و اندیشه های
زندگی ،ج  ،٢اینشتین ،چاپ اول.١٣٧٧ ،
سلسله صفـویـه،
الکهـارت ،الرنس ،انقـراض
ٔ
تـرجمـه اسماعیل دولتشاهی ،علمی و فرهنگی ،تهران،
ٔ
.1383
ترجمه مشفق همـدانی،
ــــــــــ ،نـادرشاه،
ٔ
صفی علی شاه ،تهران.١٣٣٢ ،
ترجمه
الینگ ،مارگارت ،مصاحبه با شاه،
ٔ
اردشیر روشنگر ،البرز ،چاپ دوم ،تهران.1371 ،
لپینگ ،بریان ،سقوط امپراطوری انگلستان و
ترجمه محمود عنایت ،کتاب سرا،
دولت دکتر مصدق،
ٔ
تهران.1365 ،
لدین ،مایکل و ویلیام لوئیس ،کارتر و سقوط
شاه ،امیرکبیر.١٣٦١ ،
لسترنج ،جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت
ترجمه کتاب،
ترجمه محمود عرفان ،بنگاه نشر و
شرقی،
ٔ
ٔ
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چاپ اول ،تهران1337 ،؛ علمی و فرهنگی ،چاپ دوم،
تهران.1364 ،
لطفیان ،سعیده ،ارتش و انقالب اسالمی ایران،
مرکز اسناد انقالب اسالمی.١٣٨٠ ،
ترجمه
لمبتون ،آن ،مالک و زارع در ایران،
ٔ
منوچهر امیری ،علمی و فرهنگی ،تهران.1362 ،
لورین ،پرسی ،شیخ خزعل و پادشاهی رضاخان،
محمد رفیع مهر آبادی ،انتشارات فلسفه ،چاپ
ٔ
ترجمه ّ
ّاول ،تهران.1363 ،
لوسوئر ،امیل ،زمینه چینی های انگلیس برای
ترجمه ولی الله شادان ،اساطیر.١٣٧٣ ،
کودتای ،١٢٩٩
ٔ
لیتل فیلد ،هنری .و ،تاریخ اروپا از سال 1815
ترجمه فریده قرچه داغی ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
به بعد،
ٔ
چاپ سوم ،تهران.1373 ،
ترجمه همایون
لیدز ،تاریخ معاصر جهان،
ٔ
حنیفه وند مقدم ،پگاه ،چاپ دوم ،تهران.1368 ،
ترجمه کاوه
مابرلی ،جیمز ،عملیات در ایران،
ٔ
مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ،چاپ اول ،تهران،
بیات،
ٔ
.1369
مامونتوف ،ن.پ ،بمباران مجلس شورای ملی
در سال  1326ق ،ترجمه شرف الدین قهرمانی ،اشکان،
تهران.1363 ،
محمد علی شاه (اسنادی از ّفعالیت های
مبارزه با ّ
آزادی خواهـان ایران در اروپا و استانبول در سال های
 28ــ    1326هـ.ق ).به کوشش ایرج افشار ،توس ،چاپ
اول.1359 ،

مبارزات امام خمینی از هجرت به فرانسه تا
بازگشت به ایران به روایت اسناد ،به کوشش سجاد راعی
گلوجه ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران.1378 ،

مبارزات امام خمینی به روایت اسناد(در دوران
تبعید در نجف) ،به کوشش غالمعلی پاشازاده ،مرکز اسناد

انقالب اسالمی ،تهران.1378 ،
کمیته مجازات ،مؤسسه مطالعات
متولی ،عبداللّٰهٔ ،
تاریخ معاصر ایران ،چاپ اول ،تهران.1378 ،
حوزه
مقایسه نهضت جنگل و خیابانی،
ــــــــــ،
ٔ
ٔ
هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،چاپ اول ،تهران.1373 ،
متین دفتری ،احمد ،خاطرات یک نخست وزیر،
علمی.١٣٧١ ،

متن مذاکرات سران ارتش ،مثل برف آب خواهیم

شد ،نشر نی.١٣٦٥ ،
مجـداالسالم کـرمـانـی ،احـمد ،تـاریخ انقالب
تحشیه محمود خلیل پور،
مشروطیت ایران ،مقدمه و
ٔ
انتشارات دانشگاه   اصفهان.1350 ،
تـرجمه
محـمـدبـاقـر ،بحـاراالنوار،
مجـلسی،
ٔ
ّ
موسی خسروی ،انتشارات االسالمیه ،تهران.1356 ،
مجموعه اسناد و مدارک فرخ      خان امین الدوله ،به
کوشش کریم اصفهانیان و قدرت الله روشنی ،دانشگاه
تهران.1346 ،
مجیـر شیبـانی ،نظـام الدین ،تشکیل شاهنشاهی
مجدد وحدت ملی ،انتشارات دانشگاه
صفویه احیاء ّ
تهران ،تهران.1346 ،
مجموعه پیام های آیت اللّه کاشانی ( 5ج) ،گرد آورنده:
محمد ترکمان ،چاپ تهران.1361 ،
محـمـد اسمـاعیـل غـروی،
محـالتی ،شیـخ
ّ
الئالی المربوطه في وجوب المشروطه ،بوشهر 1327 ،ق.
محمدی ،منوچهر ،انقالب اسالمی ،زمینه ها و
ّ
پیامدها ،دفتر نشر و پخش معارف ،قم.1380 ،
محمدی ،م .تحلیلی بر انقالب اسالمی ،امیر کبیر،
ّ
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چاپ دوازدهم ،تهران.1388 ،
محیط طباطبایی ،محمد ،تاریخ تحلیلی مطبوعات
ایران ،بعثت ،چاپ دوم.١٣٧٥ ،
ــــــــــ ،نقش سید جمال الدین اسد آبادی در
بیداری مشرق زمین ،قم.1350 ،
محیط مـافی ،هـاشم ،مقـدمـات مشروطیت،
بـه  کوشش مجید تفرشی و جواد جان فدا ،فردوسی ،چاپ
اول ،تهران.1363 ،
محمود ،محمود ،تاریخ روابط سیاسی ایران
و انگلیس در قرن  ،19ج  ،٦اقبال ،چاپ سوم ،تهران،
.1345
سید جالل الدین ،تاریخ تحوالت سیاسی
مدنیّ ،
و روابط خارجی ایران ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم،
.1361
ــــــــــ ،تاریخ سیاسی معاصر ایران ( 2جلد)،
دفتر انتشارات اسالمی ،قم.1361 ،
زندگینامه رجال و مشاهیر ایران
مرسلوند ،حسن،
ٔ
ج  ،٥الهام ،تهران.1375 ،
مرکز اسناد انقالب اسالمی ،اسناد انقالب
اسالمی ،سازمان تبلیغات انقالب اسالمی ،تهران.1369 ،
مرکز مطالعات دانشگاه اکستر انگلستان ،جنگ
ترجمه ستاد تبلیغات جنگ ،تهران.1363 ،
ایران و عراق،
ٔ
مستوفی ،حمداللّه ،تاریخ گزیده ،به اهتمام
عبدالحسین نوایی ،امیرکبیر ،تهران.1339 ،
ــــــــــ ،نزهة القلوب ،به کوشش لسترنج،
دنیای کتاب ،تهران.1362  ،

مستوفی ،عبداللّه ،شرح زندگانی من یا تاریخ
دوره قاجار١ ،ــ ،٣زوار ،تهران،
اجتماعی و اداری ٔ

.١٣٧١
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مسعود انصاری ،عبدالحسین ،زندگانی من،
ابن سینا ،تهران.1356 ،
ترجمه
مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان،
ٔ
سیدعلی حسینی خامنهای ،تهران ،آسیا.1347 ،
محمد ،خاطرات و تألمات مصدق،
مصدق،
ّ
ّ
علمی ،تهران.1365 ،
مطهری ،مرتضی ،بررسی نهضت های اسالمی در
صد ساله ٔ اخیر ،صدرا ،قم.1365 ،
ــــــــــ ،خدمات متقابل ایران و اسالم ،صدرا،
قم.1357 ،
ــــــــــ ،نظام حقوق زن در اسالم ،صدرا
تهران.١٣٥٧ ،
مطلبی جونقانی ،محسن« ،مؤلفههای تأثیرگذار
انقالب اسالمی ایران در بیداری اسالمی» ،در مجموعه
برگزیده اجالس بینالمللی جوانان و بیداری
مقاالت
ٔ
مؤسسه ابناء،
کمیته علمی اجالس،
اسالمی ،به کوشش
ٔ
ٔ
تهران.1390 ،
معاصر ،حسن ،تاریخ استقرار مشروطیت در
ایران ،تهران ،ج  ١و  ،٢ابن سینا ،تهران.1352 ،
معتضد ،خسرو ،درون ارتش شاه ،البرز ،چاپ
ّاول ،تهران.1375 ،
ــــــــــ ،رضاشاه ،سقوط و پس از سقوط،
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،چاپ اول ،تهران،
ٔ
.1376
معیر الممالک ،دوستعلی خان ،رجال عصر ناصری،
نشر تاریخ ایران ،تهران.1361 ،
ــــــــــ ،یادداشت هایی از زندگانی خصوصی
ناصرالدین شاه ،نشر تاریخ ایران ،تهران.1362 ،
محمد ،مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات
معینّ ،
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فارسی ،دانشگاه تهران.1326 ،
وعده قرآنی نصرت الهی
معتمد رضایی« ،بررسی ٔ
در بیداری اسالمی از منظر مقام معظم رهبری» ،در
نظریه بیداری اسالمی ،نهضت
برگزیده همایش
مقاالت
ٔ
ٔ
نرمافزاری ،تهران.1391 ،
مفتون دنبلی ،عبدالرزاق ،مآثر سلطانیه ،تاریخ
جنگ های ایران و روس ،ابن سینا ،تهران.1351 ،
مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،با همکاری
جمعی از نویسندگان ،دارالکتب االسالمیه ،چاپ سوم،
تهران.1362 ،
مکی ،حسین ،تاریخ بیست ساله ایران ،ج  ٢ ،١و
 ،٦علمی ،چاپ ّاول .١٣٧٤
ــــــــــ ،زندگانی میرزاتقی خان امیر کبیر،
تهران.1355 ،
ــــــــــ ،کتاب سیاه ،امیر کبیر ،تهران.1363 ،
ــــــــــ ،مدرس قهرمان آزادی ،بنگاه ترجمه و
نشر کتاب ،تهران.1359 ،
ــــــــــ ،وقایع  30تیر  ،1331انتشارات ایران،
تهران.1366 ،
مالیی توانی ،علیرضا ،ایران و دولت ملی در
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،
جنگ جهانی اول،
ٔ
چاپ اول ،تهران.1378 ،
ملک زاده ،مهدی ،تاریخ انقالب مشروطیت ایران،
ج ١ــ ،٧انتشارات علمی ،چاپ سوم ،تهران.1371 ،
منصوری ،جواد ،تاریخ قیام  15خرداد به روایت
اسناد ،ج   ،١مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران.1377 ،
ــــــــــ ،قیام  ١٥خرداد  ،١٣٤٢سوره ،چاپ
اول .١٣٧٦
ــــــــــ ،سیر تکوینی انقالب اسالمی ،مؤسسه

چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.١٣٧٥ ،
منیری ،حمیدرضا ،انقالب اسالمی و احیای

عرصه جهانی و تأثیر آن بر بیداری
کارکردهای دین در
ٔ
اسالمی ،نهضت نرمافزاری ،تهران.1391 ،

موحد ،محمدعلی ،خواب آشفته نفت ،ج  ،٢
کارنامه ،چاپ اول.١٣٧٨ ،
موحد ،هـ ،دو سال آخر ،رفورم تا انقالب،
ّ
امیر کبیر ،تهران.1363 ،
موثقی ،احمد ،جنبشهای اسالمی معاصر،
سمت ،چاپ دهم ،تهران.1386 ،
مهاجری ،مسیح ،انقالب اسالمی ،راه آینده
ملت ها ،اوج ،چاپ چهارم.١٣٦١ ،
میرخواند ،محمدبن خواند شاه ،روضةالصفا
فی سیرة االنبیاء و الملوک و الخلفاء ،خیام ،تهران.1338 ،
میروشینکف ،جنگ جهانی او ّل در ایران،
ترجمه دخانیاتی ،امیر کبیر ،چاپ اول ،تهران.1344 ،
ٔ
نـاس ،جـان .بـی ،تـاریخ جامع ادیـان ،تـرجمه
علی اصغر حکمت ،علمی و فرهنگی.١٣٧٩ ،
نامور ،رحیم ،برخی مالحظات پیرامون تاریخ
انقالب مشروطیت ،جامار ،شهرضا.1357 ،
محمد صادق ،تاریخ
نامی اصفهانی ،میرزا
ّ
تحشیه عزیزاللّه
گیتی گشا در تاریخ خاندان زند ،تحریر و
ٔ
بیات ،امیرکبیر ،تهران.١٣٦٣ ،
محمـد حسیـن ،تنبیه االمـه و
نـائینی ،میـرزا
ّ
سید   محمود طالقانی ،شرکت سهامی
تنزیه المله ،بـا مقدمه ّ
انتشار ،تهران.١٣٣٤ ،
نجاتی ،غالمرضا ،تاریخ سیاسی بیست و پنج  ساله ٔ
مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ،چاپ ّاول ،تهران،
ایران،
ٔ
.1371
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ــــــــــ ،جنبش ملّی شدن صنعت نفت ایران و
کودتای  28مرداد ،شرکت سهامی انتشار ،تهران.1369 ،
تحوالت
نجاری راد ،تقی ،ساواک و نقش آن در ّ
داخلی رژیم شاه ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول،

تهران.1378 ،
محمدحسن ،سیاحت شرق ،نشر
نجفی  قوچانیّ ،
حدیث ،چاپ اول ،تهران.1375 ،
نجفی ،موسی و فقیه حقانی ،موسی ،تاریخ
تحوالت سیاسی ایران؛ بررسی مؤلفههای دین ــ حاکمیت
گستره هویت ملی ایران،
ــ مدنیت و تکوین دولت ــ ملت در
ٔ
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،تهران.1381 ،
ٔ
نجمی ،ناصر ،بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی
و محمد رضا شاهی ،نشر اشتین ،تهران.1373 ،
محمد ،تاریخ نظامی جنگ بین المللی
نخجوانّ ،
 1918ــ  ،1914چاپخانه مجلس ،چاپ اول ،تهران،
.1317
نراقی ،احسان ،از کاخ شاه تا زندان اوین ،به
مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،
کوشش سعید آذری،
ٔ
تهران.1372 ،
نراقیّ ،مل احمد ،معراج السعاده ،انتشارات اسالمیه،
تهران ،بی تا.
نشأت ،صادق ،تاریخ سیاسی خلیج فارس،
شرکت کانون کتاب ،تهران.1344 ،
محمد رضا ،اسناد و مکاتبات تاریخی
نصیریّ ،
ایران ،قاجاریه ،انتشارات کیهان ،تهران.1366 ،
نفیسی ،سعید ،تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در
دوره معاصر ،ج  ،١مطبوعاتی شرق.١٣٣٥ ،
ٔ
نوایی ،عبدالحسین ،ایران و جهان از مغول تا
قاجاریه ،هما ،تهران.1366 ،
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ـــــــــــــ« ،دولت های ایران از آغاز
مشروطیت تا اولتیماتوم» ،بابک ،تهران.١٣٥٥ ،
نوری ،میرزاحسن ،نفس الرحمان فی فضایل
مؤسسه آفاق ،تهران،
سلمان ،به تحقیق جواد قیومی،
ٔ
.1369
.١٣٨١

نهج البالغه ،ترجمه محمدتقی جعفری ،به نشر،

«نظریهٔ  بیداری اسالمی ،خط اعتدال آرمانگرا
اندیشه مقام معظم رهبری»،
در حرکتهای اسالمی در
ٔ

نظریه بیداری اسالمی ،نهضت
در مقاالت
برگزیده همایش ٔ
ٔ
نرمافزاری ،تهران.1391 ،
سید جمال الدین حسینی ،پایه گذار
واثقی صدرّ ،
نهضت های اسالمی ،انتشارات پیام ،تهران.1355 ،
واحد ،سینا ،قیام گوهر  شاد ،وزارت ارشاد
اسالمی ،چاپ چهارم ،تهران.1366 ،
وقایع نگار ،محمد صادق ،آهنگ سروش ،تاریخ
جنگ های ایران و روس ،گردآوری :حسین آذر.
والیتی ،علی اکبر ،ایران و تحوالت فلسطین،
مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه.١٣٧٠ ،
ــــــــــ ،پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران،
٤ج ،مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی ،مرکز چاپ و انتشارات
وزارت امور خارجه ،چاپ اول ،تهران1383 ،ــ.١٣٨٤
دوره
ــــــــــ ،تاریخ روابط خارجی ایران در ٔ
او ّل مشروطه ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ،تهران،
.1374
ــــــــــ ،تاریخ روابط خارجی ایران در دوران
ناصرالدین شاه و مظفر الدین شاه ،دفتر مطالعات سیاسی و
بین المللی وزارت امور خارجه ،تهران.1372 ،
ــــــــــ ،تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق
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علیه جمهوری اسالمی ایران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی،
چاپ ّاول ،تهران.1376 ،
ـــــــــ( ،مدخل :بیداری اسالمی) ،دایرةالمعارف
بزرگ اسالمی ،ج  ،13مرکز دایرة  المعارف بزرگ اسالمی،
تهران.1383 ،
مقدمه فکری نهضت مشروطیت،
ــــــــــ،
ٔ
دفتـر نشـر فـرهنـگ اسالمی ،چـاپ ششم ،تهـران،
.1377
تـرجمـه
وودهـاوس ،سی .ام  ،عملیـات چکمـه،
ٔ
فرحناز شکوری ،نور ،تهران.1367 ،
درباره
ویلبرد و نالد ،ان ،اسناد محرمانه CIA
ٔ
ترجمه
عملیات سرنگونی دکتر مصدق (اسرار کودتا)،
ٔ
دکتر حمید احمدی ،نشر نی ،چاپ ّاول ،تهران.1379 ،
ترجمه احمد آرام و
ویل دورانت ،تاریخ تمدن،
ٔ
دیگران ،انتشارات آموزش انقالب اسالمی ،تهران.1367 ،
هاشمی رفسنجانی ،اکبر ،امیر کبیر قهرمان مبارزه
با استعمار ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.1371 ،
ــــــــــ ،هاشمی رفسنجانی ،دوران مبارزه ،زیر
نظر محسن هاشمی ،دفتر نشر معارف انقالب.١٣٨٣ ،
هاکسِ ،مریت ،ایران ،افسانه و واقعیت (خاطرات
ترجمه محمد حسین نظری نژاد ،آستان
سفر به ایران)،
ٔ
قدس رضوی ،مشهد.1371 ،
هالیدی ،فرد ،جنگ جهانی او ّل در جنوب ایران،
ترجمه کاوه بیات ،کنگره بزرگداشت رئیسعلی دلواری،
ٔ
بوشهر.1373 ،
توسعه سرمایه داری
ــــــــــ ،دیکتاتوری و
ٔ
ترجمه فضل الله نیک آیین ،امیر کبیر ،تهران،
در ایران،
ٔ
.1358
ترجمه علی اکبر
هایزر ،مأموریت در تهران،
ٔ

عبدالرشیدی ،اطالعات .١٣٨٧
هدایت ،رضاقلی خان ،تاریخ روضة الصفای
نـاصری ،بـه تصحیح جمشید کیـانفر ،اساطیـر ،تهران،
.1380
هدایت ،مهدیقلی خان (مخبرالسلطنه) ،خاطرات

و خطرات ،گوشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از
زوار ،تهران.1375 ،
دوره زندگی منّ ،
ٔ
ــــــــــ ،گزارش ایران ،قاجار و مشروطیت،

به  اهتمام محمد علی صوتی ،نقره ،تهران.1363 ،
هرتسفلد ،ارنست ،تاریخ باستانی ،ایران،
انتشارات دانشگاه تهران.1356 ،
همدانی ،رشیدالدین فضل اللّه ،جامع التواریخ،
اقبال ،تهران.1374 ،
هنوی ،جونس ،زندگی نادرشاه ،ترجمه اسماعیل
دولتشاهی ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.١٣٤٦ ،
هوشنگ مهدوی ،عبدالرضا ،انقالب ایران به
روایت رادیو بی .بی  .سی ،طرح نو ،تهران.1372 ،
ــــــــــ ،تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای
اول ،امیر کبیر ،چاپ
دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی ّ
پنجم ،تهران.1375 ،
ــــــــــ ،سیاست خارجی ایران در دوران
پهلوی ،البرز ،چاپ اول.١٣٧٣ ،
هویدا ،فریدون ،سقوط شاه ،ترجمه ج.١.
مهران ،اطالعات ،چاپ هفتم.١٣٧٤ ،
هیأت نویسندگان دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی
معظم کل قوا ،روزها و رویدادها ،ج  ،١رامین.١٣٧٧ ،
هیدجی ،محمدعلی ،رسالهٔ     دخانیه ،به اهتمام
علی اکبر والیتی ،مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت امور
خارجه.١٣٨٥ ،
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یاران امام به روایت اسناد ساواک ،کتاب هشتم،
سیدعلی اندرزگو ،مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت
اطالعات.١٣٧٧ ،
یاران امام به روایت اسناد ساواک ،کتاب اول،
شهید آیت الله سیدمحمدرضا سعیدی ،مرکز بررسی اسناد
تاریخی وزارت اطالعات.١٣٨١ ،
یاران امام به روایت اسناد ساواک ،کتاب بیست
و دوم ،شهید آیت الله حاج شیخ حسین غفاری ،مرکز
بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات.١٣٨١ ،
یاقوت حموی ،معجم البلدان ،انتشارات اسدی،
تهران.١٣٦٥ ،

ب ــ نشریات

مجله دنیا،
 .١آیت الله شریعتمداری ،مصاحبهٔ ،
 13دی ماه .1357
روزنامه شورا ،سال ّاول ،ش .84
.2
ٔ
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شماره  ،48سال ّاول،
روزنامه صبح صادق،
.3
ٔ
ٔ
 20ربیع الثانی .1325
روزنامه اطالعات ،شماره های مختلف.
.٤
ٔ
روزنامه کیهان ،شماره های مختلف.
.٥
ٔ
روزنامه نوبهار ،ش  ،11سال .1333
.٦
ٔ
مجله پیغام امروز.1358/1/19 ،
ٔ .٧
 .٨نشر مجاهد .1358/9/16
 .٩والیتی ،علی اکبر     «.اعتقادات دینی امیر کبیر»،
شماره
کیهان فرهنگی ،سال دوازدهم خرداد و تیر .1374
ٔ
.131
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