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سخنی با دبیران گرامی

کتاب حاضر دومین کتاب از کتاب های درسی رشتٔه ادبیات و علوم انسانی است. عنوان ها و مباحث مورد نظر این کتاب، 
همچون کتاب تاریخ ایران و جهان )1( در شورای برنامه ریزی گروه تاریخ بارها مطرح شده و بارها مورد بحث قرار گرفته است. 
سپس در فصل نامٔه رشد آموزش تاریخ شمارٔه )1( آن را درج کردیم تا قبل از آغاز تألیف از نظریات اصالحی همکارانمان در این 
خصوص در سراسر کشور آگاهی یابیم. در سال های اخیر همواره با اعتراضات شماری از همکارانمان دربارٔه حجم زیاد کتاب های 
درسی مواجه بوده ایم؛ به همین دلیل در گزینش و سازماندهی مطالب کتاب حاضر کوشیده ایم به گونه ای عمل کنیم که حاصل کار 
کتابی متناسب با ساعات تدریس باشد. این کار، بسیار مشکل و بحث برانگیز بود؛ زیرا جریان تاریخ جهانی هرچه رو به معاصر پیش 
می رود، دارای مباحث پیچیده تر و درهم تنیده تر می شود که در عین اینکه آموزش آن را جالب تر می سازد، فرصت و امکان بیشتری 
را می طلبد تا مؤلف بتواند به خوبی از شرح و تفهیم مطالب برآید؛ این خود نشان دهندٔه سختی و حساسیت کار مؤلفان کتاب حاضر 
است. از آنجا که مسائل عصر ما ارتباط بیشتری با مسائل و تحواّلت دو قرن اخیر دارد، تدریس و تفهیم کتاب حاضر می تواند 
آموزشی عالمانه، مفید و به اصطالح کاربردی به دانش آموزان ارائه دهد و نگرش آنان را نسبت به دنیای پیرامونشان عمیق و دقیق 
بسازد. این مهم تنها در صورتی امکان پذیر است که دبیران گرامی، خود نسبت به موضوع درس هم عالقه و آگاهی داشته باشند و 

هم با مطالعٔه مستمر با آمادگی الزم در سرکالس حاضر شوند. 
در شماره هایی از نشریه رشد آموزش تاریخ، مقاالتی مرتبط با مفاهیم و مطالب کتاب حاضر درج شده است که همکاران محترم 

را به مطالعٔه آن توصیه می کنیم. در پایان، یادآوری چند نکته خالی از فایده نیست:
1ــ به خاطر داشته باشید که دبیران سراسر کشور، از سلیقه ها و دیدگاه های گوناگونی برخوردارند و چه بسا، هریک از ایشان 
نسبت به یک یا چند موضوع، متفاوت از دیگران بیندیشد. ارائٔه کتابی منطبق با همٔه سلیقه ها و دیدگاه ها کاری بس مشکل یا محال است.
2ــ توصیه می شود در آغاز سال تحصیلی و در ابتدای هر درس تازه، اهداف کتاب و درس را برای دانش آموزان بیان 

کنید. اهداف تفصیلی تمامی درس ها در وبگاه گروه تاریخ به نشانی: http://history-dept.talif.sch.ir بیان شده است.
3ــ در جریان تدریس و ارزشیابی، حیطه های فرادانشی نیز مورد توجه قرار گیرد و به جای بررسی رویدادهای تاریخی 
به صورت وقایع منفرد و مجزا، پدیده های تاریخی در قالب فرایندی از تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ارزیابی و 

تحلیل شوند تا امکان شناخت و فهم آن ها برای دانش آموزان فراهم آید.
٤ــ در تدریس این کتاب، می توانید از شیوه های مختلف تدریس، بهره جویید. در این باره مقاالتی در شماره های مختلف 

رشد آموزش تاریخ به چاپ رسیده که مطالعٔه آنها را به شما توصیه می کنیم.
٥ ــ در پایان هر درس، فّعالیت هایی برای دانش آموزان درنظر گرفته شده است. توّجه داشته باشید که انجام تمامی این 
فّعالّیت ها ضروری و اجباری نیست، بلکه به مقتضیات و امکانات محلی بستگی دارد. می توانید برخی از این فعالّیت ها را انتخاب 

کنید یا با گروه بندی دانش    آموزان انجام هر یک را از یکی ازگروه ها بخواهید. 
٦ ــ تدریس شایستٔه این کتاب از عهدٔه دبیران متخّصص در رشتٔه تاریخ برمی آید؛ بنابراین، تقاضامندیم که مدیران محترم 

تدریس این کتاب را به عهدٔه دبیران متخّصص واگذارند.
٧ــ هدف از لحاظ کردن فّعالّیت های ضمن درس ها، واداشتن دانش آموزان به اندیشیدن و نیز بحث و اظهارنظر دربارهٔ وقایع و 
تحواّلت تاریخی است نه بیان صحیح پاسخ ها؛ بنابراین، هیچ ایرادی ندارد که دانش آموزان تحلیل ها و پاسخ هایی غیرصحیح بیان کنند. 

به عالوه، لحاظ نکردن زمان کافی برای اظهارنظر، شما را از این هدف دور خواهد ساخت.
٨ ــ   مطالبی که با عنوان »بیشتر بدانید«، »یک توضیح« و »فکر کنید و پاسخ دهید« آمده است و مطالب داخل جدول ها و 

کادرها، برای تعمیق یادگیری است و در آزمون های نوبت اول و دوم نباید از آنها پرسشی طرح شود. 
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این کتاب دنبالٔه حوادث و تحوالت سیاسی جهان از حدود قرن شانزدهم تا عصر حاضر است پدیده ها 
و جریان های تاریخی، عالوه بر ارتباط با مسائل  و پدیده های عصر خود، اغلب نتیجٔه جریان های قبل هستند؛ 
بنابراین، برای درک بهتر مطالب این کتاب الزم است مطالب کتاب تاریخ ایران و جهان)1( را در ذهن خود مرور 
کنید همچنین، به یاد داشته باشید که به دلیل محدودیت ساعات تدریس، مطالب کتاب حاضر به طور خالصه 
بیان شده است؛ بنابراین برای درک بهتر و عمیق تر آن می بایست عالوه بر طرح پرسش ها در کالس درس، به 
کتاب های کمک درسی رجوع کنید؛برای مثال، مطالعٔه برخی از کتاب هایی که در فهرست منابع آمده می توانند به 
شما کمک زیادی کنند به یاد داشته باشید که برخی هدف های آموزش تاریخ عبارت است از آشنایی با اصلی ترین 
جریان های تاریخی، آشنایی با میراث فرهنگی، عالقه به میهن و آشنایی با بزرگان و مفاخر آن، درک علل و نتایج 

انقالب اسالمی ایران و نقش رهبری امام خمینی )ره(، درک مفهوم تغییر و استمرار در تاریخ
نتیجٔه  اینها  بلکه  یا قبولی در کنکور نیست  نمره  بنابراین، هدف از آموزش کتاب حاضر فقط کسب 

فرعی آن است
از مطالب » یک توضیح «،   » بیشتر بدانید« ، »فکر کنید و پاسخ دهید« و »اندیشه و جست وجو« امتحان 
به عمل نخواهد آمد اّما مطالعٔه  آن را به شما توصیه می کنیم؛ زیرا هم اطاّلعات جالبی به شما ارائه می دهد و هم 
خستگی مطالعٔه کتاب را کمتر می کند به یاد داشته باشید که قضاوت در تاریخ و شناخت پدیده های مربوط 
به گذشته همیشه نسبی است و این  امر همواره به میزان آشنایی مورّ خان با آن و دسترسی به اسناد و منابع الزم 
بستگی دارد گفتنی است که تاریخ ــ بر خالف تصّور برخی ــ تنها شرح جنگ ها و کارهای پادشاهان نیست، 
تاریخ ما را  بلکه شناخت زندگی اجتماعی گذشته است و در بسیاری از رشته های علمی، بدان نیازمند هستند
برای زندگی اجتماعی آماده می سازد در تربیت اخالقی و رشد عقالنی ما بسیار مؤثّر است در مطالعٔه تاریخ 
لّذتی حاصل می شود که تجربی است و توصیف آن مشکل است در این میان، مطالعٔه بخش دوم کتاب اهمّیتی 

دوچندان دارد؛ زیرا شما را با ریشه های بسیاری از مسائل عصر حاضر ایران آشنا می سازد
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مقدمه

در درس تاریخ ایران و جهان )1( با تاریخ اروپا در قرون وسطا و سپس عصر رنسانس 

آشنا شدید و دانستید که چگونه اروپاییان این دوران را پشت سر نهادند . در عصر رنسانس ، 

ا زوال فئودالیسم ، بـر قدرت پادشاهان افزوده شد؛  شهرنشینی توسعه یافت و همراه ب

اکتشافات جغرافیایی دانش بشری را وسعت بخشید . همچنین دولت های اروپایی با مستعمره 

کردن سرزمین های نو یافته،ثروت و ذخایر آنها را به غار ت بردند. 

در این درس با تحوالت مذهبی و علمی اروپا در » قرون جدید « آشنا می شوید.

ن ست ی نهضت پ مین 
حاکمیت کلیسا، در قرون وسطا، بر چند اصل اساسی استوار بود. نخست آن که بیرون از آیین 
مسیحیت، دانش و رستگاری وجود ندارد؛ دوم این که مسیحیان، از مردم عادی گرفته تا پادشاهان، 
رعایای کلیسایند که رهبری و هدایت آنها توسط حضرت عیسی )ع( به پاپ )عالی ترین مقام کلیسای 
کاتولیک( واگذار شده است و باالخره اینکه،  هرگونه تفسیر و توضیح کتاب مقدس، آیین ها و احکام 

مسیحیت جز از طریق کلیسا و رهبران آن نباید صورت گیرد.
براساس این اصول، هیچ دانش و معرفتی خارج از حوزٔه آموزش های رسمی مدارس مذهبی 
اعتباری نداشت و دخالت در امور سیاسی کشورهای مسیحی و تعیین اسقف برای آنها، حق پاپ تلقی 
می شد. کلیسا برای تحکیم سلطٔه خویش و نابودی مخالفان، از دو حربٔه تکفیر و برپایی دادگاه تفتیش 

عقاید )انگیزیسیون(2 استفاده می کرد. 

درس 1

تحوالت مذهبی، فکری و
 علمی اروپا در قرون جدید

Inqu ــProtestant                        2 ــ1 s t on
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ارتباط اروپاییان با مسلمانان در اواخر قرون وسطا افزایش یافت و کتاب های علمی و فلسفی 
مسلمانان به التین ترجمه شد.اندیشمندان اروپایی کـه به دنبال راه چاره برای خروج از بن بست قرون 
وسطا بودند، این آثار را با شعف و شوق فراوان مطالعه کردند. عالقه به پژوهش، آزمایش و تجربه افزایش 
یافت و نقادی رهبری کلیسا شروع  و نهضت رنسانس آغاز شد.پس از آن، به تدریج اعتراضاتی علیه 

حاکمیت کلیسا در جامعٔه مسیحی پدیدار شد.

John Huss ــ1
2ــ 794 ــ 748 ش.

Mart ــ3 n Luther
ـ  861 ش. 4ــ 924 ـ

ژان هوس1؛ مرگ در آتش 

ژان هوس )1415ـ 1369م .(2، استاد دانشگاه پراگ ،  یک مصلح دینی بود که مردم پراگ 

را به قیام  علیه  سلطة  آلمان ها و  کلیسای  کاتولیک رومی  برانگیخت . او بر ضد مال اندوزی  کشیشان 

کاتولیک  و  بخشش گناهان  توسط آنان تبلیغ  می کرد و  می گفت  که اراضی کلیسا باید مصادره شود. 

او خود کتاب های مذهبی را که به زبان التین و برای مردم نامفهوم بود ،  به زبان چک ترجمه کرد و 

پاپ را »ضد مسیح« خواند و اعتقاد به معصوم  بودن پاپ را کفر نامید . سرانجام ،   مجمع کشیشان 

عالی    رتبة  کلیسای کاتولیک  ،  هوس را به  محاکمه کشاندند و در حالی که به او اجازه ندادند ،  حتی  

یک کلمه سخن بگوید ،  به  مرگ در آتش محکومش کردند . پیش از مرگ از هوس خواسته شد تا 

توبه  کند و حرف های خود را پس بگیرداما او حاضر به این کار نشد و مرگ در آتش را ترجیح داد .

ایمان ، فقط ایمان، برای نجات انسان کافی است.
                                                                        »لوتر«

یک توضیح

ن هضت  ن 
الف( مارتین لوتر3: با گذشت چند دهه،دامنٔه اعتراضات علیه پاپ و افکار رسمی کلیسا گسترش 
یافت. یکی از معترضان، کشیشی آلمانی به نام مارتین لوتر )1546ــ1483م.( 4 بود که ابتدا بخشش 
گناهان در آیین کاتولیک را مورد اعتراض قرار داد و نظریات پیشنهادی خود را که در 95 اصل تنظیم 

ّ
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شده بود، بر در کلیسایی آویخت. لوتر نه تنها بخشش گناه توسط کلیسا را مردود شمرد،تجرّد کشیشان و 
زیارت مزار قدّیسان و تقدیس حضرت مریم و دیگر اولیای مسیحی را نیز خالف شریعت مسیح دانست. 
او همچنین اعالم کرد که مسیحیان به پاپ نیازی ندارند و فقط کافی است که هر کشور یک اسقف داشته 

باشد. سخنان لوتر مورد استقبال شاهزادگان آلمانی قرار گرفت.

در واکنش به عقاید و اعتراضات لوتر، پاپ به امپراتورمقدس روم دستور داد که جلوی تبلیغات 
او را بگیرد، اما چون امپراتور در صدد این کار برآمد، شاهزادگان آلمانی از لوتر حمایت کردند. پاپ، 
لوتر را تکفیر کرد و لوتر در مقابل، فرمان پاپ را در آتش افکند )1520م.(١ و به دنبال آن ، طرفدارانش 
نیز به تصمیمات مجلِس امپراتوری اعتراض کردند؛بدین ترتیب، آنان را پروتستان )معترضان( نامیدند. 
پس از این، جدایی و انشعاب در مسیحیت کاتولیک قطعیت یافت و نهضتی به نام پروتستان در تاریخ 

این دین متولد شد.

مارتین لوتر

 ١ــ 899 ش.
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ژزوییت ها

در قرن 16م .)10  هـ .( درست در همان زمان که مارتین لوتر قدرت پیدا می کرد ،  یک 

آورد.  وجود  به  کاتولیک  کلیسای  داخل  در  تازه  فرقه ا ی  دولویوال١  نام  به  اسپانیایی  قدیس 

این فرقه  ،  ژزوییت ها )یسوعیان(٢ نامیده شدند . هدف ژزوییت ها این بود که افراد را برای 

فداکاری و خدمت بی چون و چرا در راه اهداف کلیسا تربیت کنند. آنان سه اصل فقر، تقوا و اطاعت 

ـ   به عنوان نایب خدا در روی زمین ـ و اجرای دستورات او را بر خود واجب می دانستند. از پاپ  

شوق  و  شور  و  شدید  انضباط  سخت،  تربیتی  روش های  بر  تکیه  با  توانست،  فرقه  این 

آن  رهبران  براند.  به عقب  زیادی  حدود  تا  را  پروتستان  مهاجم  موج  مقصود،  راه  در  جانبازانه 

می کوشیدند مدارس را در اختیار خود بگیرند تا نسل جوان را تحت تعالیم کاتولیک پرورش دهند.

به رغم آن که یکی از اصول ژزوییت ها فقر بود، آنان بعدها سازمان خود را در راه کسب 

ثروت سوق دادند. بسیاری از آنان با کاله برداری از ثروتمندان ، رباخواری و سفته بازی، صاحب 

امالک وسیع، کارخانه ها و کشتی های خصوصی شدند. آنان چنان به تقلب و تزویر آلوده شدند که 

سرانجام، پاپ این فرقه را منحل کرد )1773م . ( ٣  .

ب( جان کالون4: با اوج گیری نهضت پروتستان در آلمان، دیگرکشورهای اروپایی نیز در صدد 
پیروی از این نهضت برآمدند. به دنبال آن، در سوئیس نهضتی تحت رهبری جان کالون )1564ــ1509م.( 
شکل گرفت. کالون نیز مانند لوتر رهبرِی پاپ را قبول نداشت اما به جای حکومت شاهزادگان به حکومتی 
شورایی، متشکل از کشیشان و مؤمنان مسیحی، برای ادارهٔ شهر و کلیسا معتقد بود. او در واقع به حکومت 
دینی اعتقاد بیشتری داشت. کالون کوشید جامعه ای کوچک اّما منظم و متحد به وجود آورد؛ از این رو، 

به پیروان خود ساده زیستی همراه با تالش و کوشش اقتصادی را توصیه می کرد.

یک توضیح

De Loyo ــ ١ a
Jesu ــ٢ ts  ).منظور از یسوع، معلمان مسیح است(

3ــ 1152 ش. )این فرقه در سال 1814م.دوباره مجاز به فعالیت شد.(
John Ca ــ 4 v n

ّ
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پیدایش و رشد مذهب پروتستان در اروپا به تقویت حکومت های ملی و پادشاهی، از بین رفتن 
پروتستان ها و کاتولیک ها(، رشد احساسات  )میان  بروز جنگ های مذهبی  اروپا،  وحدت مذهبی در 

ناسیونالیستی و شکل گیری کلیساهای ملّی منجر شد.
پیروی نمی کنند و هر کدام اسقفی  پادشاهان انگلستان و فرانسه اعالم کردند که دیگر از پاپ 
تعیین کردند که مطیع دستوراتش بود. به این ترتیب در انگلستان و فرانسه، کلیساهای ملّی تأسیس شد.

قلمرو پروتستان ها و کاتولیک ها در حدود 1600م.

نروژ      

 بالتیک
دریای

 سوئد   

دریای شمال

دانمارک

لهستان

بوهم

ایاالت آلمانی 
ویتنبرگ

ساکسونی
هلند
وستفالی

 امپراتوری مقدس
 روم

اکسبورگ
سوئیس  

دریای سیاه

 باواریا 
اتریش

 ژنو
ترنبک 

اسپانیا 

ناوار

غال
پرت

فرانسه
نانت

آوینیون  

کانال مانش

ایتالیا 
رم

لندن
ایرلند انگلستان

 اسکاتلند

دریای مدیترانه  

قلمرو تابعۀ 
کاتولیک ها

قلمرو پروتستان ها
قلمرو تابعۀ پروتستان ها 
قلمرو کاتولیک ها

مجارستان

د ن جد ر د  ری  علمی  حوالت 
تمدن  و  فرهنگ  دستاوردهای  با  اروپاییان  آشنایی  علم:  روش  و  هدف  در  تحول  الف( 
اسالمی و تحوالت اجتماعی و مذهبی اروپا در قرون جدید، نگرش علمی اروپایی ها را نیز دگرگون 
با کلیسا اتّفاق افتاد، سبب پیدایش نگرش های جدید  اّما این دگرگونی که در بستر مبارزه  ساخت؛ 



دربارٔه دین،  عقالنیت و علم شد؛ چنین القاء می شد که خردمندی و علم با ایمان دینی منافات دارد. 
فرانسیس بیکن١، دانشمند انگلیسی، برخالف دانشمندان پیشین اعالم کرد که »  هدف علم افزایش 
قدرت انسان است .« در نتیجٔه این نگرش، از آن پس، تنها به علومی توجه شد که برای انسان سود و 
منفعتی مادی به همراه می داشت و لذا بیش از همه، علـوم تجربی )طبیعی( مورد توجه قرار گرفت. از 
آنجا که پادشاهان مایل به افزایش قدرت خود، و نیز شهرنشینان سوداگر )بورژواها(٢ خواستار افزایش 
ثروت خویش بودند، به این دسته از علوم، که درواقع موجد و مولّد قدرت و ثروت بود، توجه خاص 
داشتند. به طورکلّی، یکی از خصوصیات مهّم علوم جدید دراین دوران، قابلیت تبدیل آن به 

صنعت، فّناوری و افزایش تولید بود٣.

Franc ــ1 s Bacon
2ــ بورژوا از کلمٔه فرانسوی Bourg به معنای »شهر« گرفته شده است و به سرمایه داران متوسط شهری گفته  می شد.

3ــ نگرش جدید به علم، با گذشت زمان، نتایجی منفی چون تخریب طبیعت و محیط زیست ،  تولید و انباشت سالح های مخرب و فاصلٔه 
طبقاتی را به دنبال داشت.

علم، روش و اهداف آن در قرون وسطا وقرون جدید 

قرون وسطا ی و کشف وقرون جدید
رون

ۀ د
جرب

ت

الهیات

شعبۀ اصلی

حقیقتمعرفت باری  تعالی
کشف 

هدف 

هدف 

روش

و تجربه
علوم طبیعی

روششعبۀ اصلی

علمعلم

هدف هدف 

ش
افزای

کسب قدرتانسان

نفعت
سود وم

هده
مشا

 شهود

م سخ ده کر ک و 

نگرش علمی  و تمدنی مسلمانان چه سهمی در تحول  به نظر شما دستاوردهای علمی 
اروپاییان داشت؟
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شدند؛  جدید  علم  پیشگام  دانشمند  چهار  جدید،  قرون  در  جدید:  علوم  پیشگامان  ب( 
کوپرنیک١، کپلر٢، گالیله٣ و نیوتون٤. این دانشمندان دو ویژگی مهم داشتند؛ یکی، صبر و حوصلٔه 
بسیار در مشاهدٔه پدیده های   طبیعی و دیگری، هوش فراوان و جسارت بسیار در ساختن فرضّیه های 
علمی؛ به همین دلیل نیز مورد بی رحمانه ترین حمالت و انتقادات مخالفان و طرفداران دانش های کهن 

قرار گرفتند.

Coper n ــ١ cus                         ــ٢ Kep er                                 ــ٣ Ga e                      
Pasca ــ٥                               Newton  ــ٤  Lavoaz   ــ6                                  ye

یک توضیح

این احمق می خواهد علم نجوم را زیر و رو کند!

اگر چه مارتین لوتر یکی از پیشگامان نهضت اصالح مذهبی در قرون جدید بود، ولی به 

لحاظ فکری  ، به دانش های کهن و نظریات علمی قرون وسطا سخت دل بسته بود؛ از این رو   ، وقتی 

نظریات کوپرنیک ، مبنی بر این که خورشید مرکز جهان است را شنید به سختی برآشفت و گفت : 

»مردم سخنان این طالع بین تازه رسیده را که می کوشد نشان دهد زمین می چرخد نه قبة فلکی و 

خورشید و ماه ، گوش نکنند!« سپس گفت  : »گویا در زمانة  ما  هر کس بخواهد خود را زیرک نشان 

دهد برای خود دستگاهی از نظریات تازه اختراع می کند. کوپرنیک، این احمق)  !( می خواهد علم 

نجوم را زیر و رو کند. در حالی که کتاب مقدس به ما می گوید که یوشع به خورشید فرمان ایستادن 

داد تا بی حرکت بایستد، نه به زمین !«

نتیجه، هر دانشمند در  در اوایل قرون جدید هنوز علوم مانند امروز تخصصی نشده بود؛ در 
چندین رشتٔه علمی فعالیت می کرد؛ مثالً، گالیلٔه ستاره شناس و پاسکال٥ ریاضیدان، در علم فیزیک نیز 
دانشمند انگلیسی، هم ریاضیدان بود و هم فیزیک دان، و توانست قانون  نیوتون،  فعالیت داشتند. 

جاذبه را کشف کند.
 در قرون جدید، علم شیمی نیز به دستاوردهای تازه ای رسید؛ مثالً، الوازیۀ٦ فرانسوی توانست 
تجزیه و ترکیب آب و ترکیب اشیا با اکسیژن را نشان دهـد. همچنین در آن زمان، در مورد خواّص مواد 

و طبقه بندی عناصر، تالش های وسیعی صورت گرفت.

ّ
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اندیشه های فلسفی: فالسفٔه  ج( دگرگونی 
بزرگ اروپا در قرون جدید، توماس هابز١ )انگلیسی( 
و  )هلندی(  اسپینوزا٣  )فرانسوی(  رنه دکارت٢ 
الیب  نیتس ٤)آلمانی( بودند که دستگاه فلسفی خود 
را براساس اعتبار بخشیدن به خرد و عقل بشری 
استوار ساختند. اینان خواستار آزادی اندیشه و 
خرد انسانی از قید و بند سنن و عقاید پیشینیان، 

احکام کلیسایی و امر و نهی دولت ها بودند٥.
د( تغییر در نگرش موّرخان: در این دوره، 
در نگرش های موّرخان نیز دگرگونی های اساسی رخ  
داد که موجب چند تحول مهم در سیر مطالعات تاریخی 

شد؛ از جمله:
نخست: به آثار فرهنگی و تمدنی دوران های 

گذشتٔه اروپا مانند یونان و روم باستان توجه شد.
دوم: مورخان  به جای توجه به شرح حوادث 
زندگی پادشاهان و فرمانروایان، بیشتر  به  وضع زندگی 

اجتماعی و اقتصادی عامٔه مردم توجه کردند.
سوم: به جای ذکر حوادث سیاسی ــ نظامی تالش شد تا علل و نتایج آن حوادث مـورد بررسی 

قـرار گیرد و قـواعـد کلّی حاکم بر سیر تحوالت جوامع بشری کشف شود.
به ویژه باستان شناسی و سکه شناسی به مورخان  استفاده از نوآوری دانش های جدید  چهارم: 

کمک کرد تا نسبت به گذشتٔه تاریخی ملت ها، شناخت واقع بینانه تری پیدا کنند.
به  تاریخ نگاری  نمونٔه برجستٔه  گیبون6  اثر  انحطاط و سقوط امپراتوری روم  تاریخ  کتاب 

شیؤه جدید بود.

یکی از نخستین میکروسکوپ هایی که در قرن 17 میالدی 
ساخته شده است.

Desca  ــ٢                      Hobbes ــ١ tes                       ـ  ٣ Sp ـ noza                     ــ ٤ Le bn z )Le bn tz(         
٥   ــ اّما از آنجا که هدف اصلی انسان در دورٔه جدید، کسب قدرت ، سلطه  بر طبیعت ، بهره مندی و رفاه مادی و رسیدن به تمتعات دنیوی 
بود،خردمندی و اندیشه ورزی به ابزاری برای این امور تبدیل شد و همین امر به تدریج سبب پیدایش اندیشٔه سلطه گری، استعمار قدیم و جدید 

و جنگ های ویران کننده در جهان شد.
G  ــ6 bbon  ).1794ــ1737م(
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پرسش    های نمونه 

اندیشه و جست وجو

1ـ حاکمیت کلیسا در اروپای قرون وسطا بر چه اصولی استوار بود؟
2ـ مهم ترین نتایج پیدایش مذهب پروتستان چه بود؟

3ـ وضعیت علم در قرون وسطا و قرون جدید را از لحاظ شعبۀ اصلی ، روش و هدف، مقایسه کنید.
4ـ در نتیجۀ دگرگونی در نگرش موّرخان در قرون جدید ، چه تحوالت مهمی در سیر مطالعات 

تاریخی رخ داد؟

1ـ ویژگی های قرون وسطا و قرون جدید را در یک جدول ترسیم و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید. 
2ـ دربارۀ یکی از متفکرانی که در این درس به آن اشاره شده است )دانشمندان ، فالسفه و 

موّرخان( مقاله ای تهیه کنید.
3ـ لئوناردو داوینچی، شاخص ترین چهرۀ عصر رنسانس است. دربارۀ او مقاله ای تهیه کنید.
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مقدمه

اوضاع سیاسی اروپا در قرون جدید ثبات نداشت و دائماً در حال تغییر بود. قلمرو 

دولت ها و مرز کشورهای اروپایی به سرعت دگرگون می شد. کشورهای انگلستان، فرانسه، 

اسپانیا و امپراتوری مقدس روم به همراه دیگر کشورهای کوچک اروپا، اغلب در جنگ و یا 

در اتحاد با یکدیگر به سرمی بردند. اختالفات مذهبی کاتولیک ها و پروتستان ها بر دامنۀ 

درگیری های سیاسی می افزود.

در این درس مهم ترین تحوالت سیاسی اروپا در قرون 1٦ و 1٧ م. بررسی می شود.

اسپانیا، فراز و فرود قدرت
پس از شکست مسلمانان اندلس )اسپانیا و پرتغال( در سال 1492م.١ ،اسپانیا بار دیگر به دست 

مسیحیان افتاد. در همان سال، قارهٔ آمریکا نیز کشف و سیل ثروت آن روانٔه اسپانیا شد. 
در قرن 16 م. اسپانیا تحت فرمانروایی خاندان اتریشی هاپسبورگ قرار گرفت و تبدیل به قدرتی 
بزرگ در اروپا شد. شارلکن٢ مشهورترین فرمانروای این خاندان بود که به عنوان شاه اسپانیا، هلند 
و… و نیز امپراتور مقدس روم، بر بخش های وسیعی از اروپا و مستعمرات اسپانیا در قارٔه آمریکا تسلط 
یافت. شارلکن قلمرو گستردٔه خود را به دو قسمت تقسیم کرد. اتریش و نواحی مختلف آلمان )قلمرو 

درس 2

تحوالت سیاسی اروپا در قرون جدید
)سده های 16 و 17 م.   (

١ ــ 871   ش.
٢ــ شارلکن حاصل ازدواج جوانا دختر پادشاه اسپانیا با فیلیپ از خاندان هاپسبورگ بود. از این رو، سلطنت اسپانیا و مستعمراتش 
در قارٔه آمریکا و نیز بخش هایی از جنوب ایتالیا را از مادرش به ارث برد. حکومت هلند، لوگزامبورگ و ایالتی در شمال فرانسه میراث پدرش 

بود و مقام امپراتوری نیز ارثی بود که پدربزرگش برای او باقی گذاشته بود.
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امپراتوری مقدس روم( و مجارستان را به برادرش فردیناند داد که پس از او مقام امپراتور مقدس روم 
را نیز به دست آورد. اسپانیا و هلند را نیز به همراه بخش هایی از جنوب ایتالیا به پسرش واگذار کرد که 
با عنوان فیلیپ دوم به سلطنت رسید. اگرچه با این اقدام شارلکن، قلمرو خاندان هاپسبورگ تجزیه 

شد، اما هر دو شعبه سیاست مشترکی را تعقیب می کردند.

قلمرو هاپسبورگ ها در حدود 1560 م.

اکسیورگ 

لیتوانی

مرزامپراتوری مقدس روم

هاپسبورگ های اسپانیاهاپسبورگ های اتریش
سوئد 

لهستان 

پروس

براندنبورگ 

 ساکسونی 
 بوهم 

دانمارک 

 نروژ 

 سیسیل

 ناپل 
 ساردنی

 کرس

امپراتوری عثمانی  دتبول

روددانوب

 مجارستان

اسپانیا پرتغال 

جزایر بالئار

مادرید

 ایاالت پاپی 

 رم 
میالن 

فرانسه 

 هلند 

 پاریس 
 متز

فرانش کنته 

لندن 

انگلستان
ایرلند

اسکاتلند      

اوتریخت 

 وردن 

 سوئیس 
وین 

 اتریش 
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 پادشاهان اسپانیا عموماً کاتولیک های متعصبی بودند 
که با مخالفان پاپ مانند پروتستان ها، مسلمانان و یهودیان به  
سختی و خشونت رفتار می کردند. پاپ هم از پادشاهان اسپانیا 
به طور وسیعی حمایت می کرد. اما اقتدار اسپانیا چندان به 
درازا نکشید و به تدریج اسپانیا رو به انحطاط رفت. بروز 
چند واقعٔه مهم در اروپا زمینه ساز این انحطاط شد که عبارت 
پیروزی نهضت پروتستان در اروپای مرکزی،  از  بود 
اخراج مسلمانان از اسپانیا، قیام مردم هلند و شکست 

نیروی دریایی اسپانیا از انگلستان.
دربارٔه نهضت پروتستان توضیح دادیم اما دربارٔه اخراج 
مسلمانان باید گفت که خشونت مذهبی مسیحیان اسپانیا نسبت به 
مسلمانان و برپایی دادگاه های تفتیش عقاید در این کشور موجب 
اخراج یا مهاجرت اجباری حدود یک میلیون از سکنٔه مسلمان 
و  کارآمدترین  اسپانیا  آنجا که مسلمانان  از  این سرزمین شد. 
قابل ترین صنعتگران، هنرمندان و کشاورزان آن سرزمین بودند، 
کوچ اجباری آنان اسپانیا را از تجربیات و قابلیت های این طبقٔه 

کارآزموده و فّعال محروم ساخت.

یک توضیح

گناه مسلمانان!

اخراج  جهان  «    تاریخ  به  »  نگاهی  کتاب  در  هند   ،  فقید  نخست وزیر      ، نهرو    لعل  جواهر 

مسلمانان از اسپانیا را یکی از عوامل انحطاط اسپانیا می داند. او می نویسد : »حکومت اسپانیا پس 

از شکست دادن مسلمانان اندلس، دادگاه تفتیش عقاید )انگیزیسیون( برپا ساخت . این دادگاه ها 

مسلمانان را مجبور می ساختند که  دین  خود  را تغییر دهند ، لباس هایشان را عوض کنند و لباس 

فاتحان  را بپوشند.  حتی از آنها می خواستند اسم خودشان را عوض کنند و به زبان اسپانیایی 

حرف بزنند. مسیحیان اسپانیا با شست وشو و حمام رفتن مخالف بودند و آن را  از آداب مسلمانی 

)١٤٩٢م.(  مسیحیان  به وسیلٔه  اسپانیا  تسخیر  از  پس 
محاکم تفتیش عقاید و تعقیب مسلمانان و کلیمیان به پا 
شد. حکم این دادگاه ها را جالدان داوطلبی که چهرٔه 

خود را می پوشاندند، به موقع اجرا می گذاشتند.
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سرزمین  مردم  ١نیز  1566م. سال  در 
نــفــوذ   و  سلـطــه  علیه  )هلند(  نیدرلند  کوچک 
اسپانیایـی هــا  به       پا   خاستند   و توانستند بر آنها پیروز 
شوند و کشور خود را مستقل کنند )1601م.( ٢. 
پیروزی مردم هلند بر اسپانیا ضربه ای شدید 

بر حیثیت و قدرت این کشور بود.
برتری اسپانیا خاتمه  به  عامل مهّم دیگری که 
داد، شکست نیروی دریایی این کشور از نیروی دریایی 

انگلستان بود که در سال 1588  م. روی داد.

جنگ های سی ساله
این جنگ ها از سال 1618 م. به مدت سی سال بخش وسیعی از اروپای مرکزی را دربرگرفت. 
اگرچه  دشمنی و نزاع کاتولیک ها و پروتستان ها در چک ــ اسلواکی باعث شروع این جنگ ها شد، 

اما رقابت و توسعه طلبی دولت های بزرگ و کوچک اروپایی دلیل اصلی این جنگ ها بود.
امپراتوری مقدس روم به رهبری خاندان هاپسبورگ، دولت اسپانیا و پاپ رهبر کاتولیک ها در 
یک سو؛ فرانسه، انگلستان، هلند، سوئد و شاهزادگان آلمانی در سوی دیگر این میدان جدال و ستیز بودند. 
سرانجام با شکست خاندان هاپسبورگ این جنگ ها پایان یافت و عهدنامٔه صلح وستفالی٣ منعقد شد.

می دانستند؛ لذا دستوری صادر کردند که مسلمانان حق ندارند در منزل خود یا جایی دیگر حمام 

کنند و تمام گرمابه ها را ویران  کردند. صرف نظر از  گناه بزرگ » شست و شو و حمام رفتن«، گناه 

دیگر مسلمانان آن بود که آنان نسبت به مذاهب دیگر با مدارا و تساهل رفتار می کردند و این 

برای  کاتولیک های متعصب عجیب بود؛ لذا اسقف شهر والنسیا در سال 1602م . فرمانی صادر 

کرد که براساس آن ، همة مسلمانان می باید از اسپانیا رانده می شدند«. 

برتری و انحطاط اسپانیا در قرن 16 میالدی

٢ــ 980 ش. ١ــ 945 ش.   
Westpha ــ3 a 

شکست 
ازانگلستان    

تجمل گراییقیام مردم هلند

اتحاد پاپ و 
امپراتور 

گستردگی قلمرو

       داشتن 
نیروی   دریایی 

    قدرتمند

ثروت مستعمرات 

تعصب مذهبی،تفتیش
     عقاید ، اخراج

            مسلمانان  
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اروپا در 1648 م.

مرزامپراتوری مقدس روم
هاپسبورگ های اتریش

اروپا در 1648 م. بعد از عهدنامۀ وستفالی
سوئد
براندنبورگ)پروس(

هاپسبورگ های اسپانیا

سوئد

پروس
براندنبورگ

 بوهم  ساکسونی 

دانمارک 

 نروژ 

 ناپل 
 ساردنی

 کرس

امپراتوری عثمانی 

روددانوب

 مجارستان

 پرتغال 
اسپانیا

جزایر بالئار

  مادرید

 پاریس 

لندن 

انگلستان
ایرلند

اسکاتلند      

 وردن 
وین  نانت

 اتریش 

استانبول

 سیسیل

 رم  ایاالت پاپی 

میالن 

کنت نشین فرانسه 

 الروشل

 هلند 

 متز

سوئیس

برلینلهستان 

باواریا

 وستفالی

 روسیه

 بالتیک
دریای

دریای شمال

اسپانیا

 فرانسه

سوئد

مهم ترین نتایج عهدنامٔه صلح وستفالی عبارت است از:
1ــ اقتدار بیشتر فرانسه در اروپا

2ــ تضعیف امپراتوری مقدس روم و اسپانیا
3ــ استقالل کامل هلند و سوئیس

4ــ استقالل ایالت های آلمانی نشین امپراتوری مقدس روم

فرانسه در عصر لویی چهاردهم
انگلستان  فرانسه و  مانند هلند،  اروپایی  تدریج که اسپانیا ضعیف می شد، دیگر  کشورهای  به 
برتری  و  بود.این قدرت  اروپا  برتر  قدرت  فرانسه  هفدهم،  قرن  ابتدای  در  می افزودند.  برقدرت خود 
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معلول عوامل زیر بود:
1ــ قدرت و ثروت فرانسه، بر عکس اسپانیا که ناشی از ثروت و طالهای بادآوردٔه قارٔه آمریکا 

بود، بر پایٔه توسعٔه فعالیت های تولیدی و تجاری استوار بود.
2ــ پادشاهان فرانسه از رأی و تدبیر مشاوران آگاه و صدراعظم های با کفایتی چون ریشیلیو       و 

مازارین١    استفاده می کردند.
و  کاتولیک ها  میان  مذهبی  جنگ های  و  اختالفات  فرانسه،  در  مذهبی  آزادی  سیاست  ـ   3ـ

پروتستان ها را کاهش داد.
4ــ پادشاه فرانسه مدعی بود که منشأ سلطنت او »موهبت الهی« است و لذا خود را بی نیاز از حمایت 

اشراف یا تأیید پاپ می دانست و در برابر درخواست های آنان با استقالل رأی ایستادگی می کرد.
ـ   که حدود هفتاد  ـ لویی چهاردهم  برتری فرانسه در قرن هفدهم، در زمان پادشاهی  قدرت و 
به  فرانسه  او، قدرت  آخرین سال های حکومت  در  اگرچه  اوج خود رسید.  به  ــ  کرد  سال حکومت 
سرعت کاهش یافت؛ زیرا ثروت کشور را صرف تجمالت درباری و ساختن عمارت های زیبا می کرد. 
با انگلستان، مردم فرانسه را در این زمان به ستوه آورده بود.  عالوه   بر این، جنگ های خانمان سوز 
لغو فرمان نانت )که براساس آن پروتستان ها از آزادی مذهب برخوردار بودند( نیز موجب آوارگی و 
مهاجرت پروتستان های فرانسه، که بیشتر صنعتگر و بازرگان بودند، شد. این مسئله اقتصاد فرانسه را 
ضعیف ساخت در حالی که رقیب اصلی آن کشور، یعنی انگلستان، نیروی دریایی و مستعمرات خود 

را روز به روز گسترش می داد.

Mazar ــ١ n

خ دهیم ف کنیم  

آیا می توانید نکات و موارد مشابه در انحطاط اسپانیا )در قرن 16م. / 10 هـ.( را 
در فرانسه )قرن 17م. / 11 هـ.( بیابید ؟ نموداری شبیه نمودار »برتری و انحطاط اسپانیا 

در قرن 16م.  « )ص 14 ( برای فرانسه رسم کنید.

انگلستان پادشاه خود را به گیوتین می سپارد!
در آغاز قرون جدید، انگلستان از یک سو صحنٔه کشاکش میان کاتولیک ها و پروتستان ها و ازسوی 
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دیگر میدان جدال پادشاه و پارلمان بود. در این ماجرا، شاخه ای از پروتستان ها در انگلستان پیروز شدند 
اما موضوع مهم تر، جدال پادشاه و پارلمان بود که اساسی ترین عامل تحوالت نظام سیاسی در انگلستان 
در این قرون به شمار می رود. در سال 1628 م.١پارلمان انگلستان الیحٔه »دادخواست حقوق« را به 
تصویب رساند که به موجب آن به چارلز اول، پادشاه انگلستان، تذکر داده می شد که او دارای اختیار مطلق 
نیست و حق ندارد برخالف قانون از کسی مالیات بگیرد یا اشخاصی را به زندان افکند. این امر موجب 
اختالف و بروز جنگ های داخلی انگلستان شد که سرانجام با پیروزی پارلمان پایان یافت. رهبری این 
حرکت در دست یک سیاستمدار هوشمند و فرمانده نظامی با  اراده به نام کرامول٢بود که ارتش تازه ای به 
نام »رویین تنان« به وجود آورد و توانست ارتش سلطنت را شکست دهد؛ در نتیجه، چارلز اول دستگیر، 
زندانی و اعدام شد. سپس کرامول در کشور، نظام جمهوری برقرار کرد.پس از مرگ کرامول، اولین 

و آخرین نظام جمهوری در انگلستان خاتمه یافت و بار دیگر نظام سلطنتی برقرار شد.

ُالیور کرامول

١ــ 1007 ش.
Cromwe ــ 2

روسیه؛ پتر کبیر رؤیاهایش را به واقعّیت تبدیل می کند!
ـ  ١٧٢٥م.( تصمیم گرفت تا روسیه را به یک  یکی از امپراتوران روسیه به نام پتر کبیر )١٦٧٢ـ

دولت قدرتمند تبدیل کند. برنامه های او برای قدرتمند ساختن روسیه عبارت بودند از:
1ــ تجهیز ارتش به سالح های جدید و آشنا ساختن سربازان با فنون جنگی نوین

2ــ گسترش تجارت و دریانوردی و تالش برای دست یابی به آب های آزاد و گرم
3ــ غربی کردن روسیه.
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فرمان ریش

پتر کبیر برای غربی کردن روسیه برانداختن سنن قومی و آداب و رسوم دیرینة مردم 

عقب ماندگی   علت  می کرد  وی گمان    ، جمله   از  بود.  داده  قرار  همت  وجهة   ، غلط  به    ، را  کشورش 

مردم روسیه نوع آرایش سر و صورت، پوشش لباس و آداب  و  مراسم خاص آنان است؛ به همین 

دلیل   ، »فرمان ریش« را صادر کرد. به موجب فرمان ریش  همة مردم روسیه )به غیر از روحانیون 

مسیحی( می باید ریش خود را می تراشیدند. البته او بزرگوارانه )  !( به آنان اجازه داده بود که 

سبیل های خود را همچنان نگه دارند. از دیگر نشانه های عقب ماندگی روسیه در نظر پتر ،  قبای 

بلند مردان بود؛ از این رو ،  دستور داده بود هر کس که به مسکو می آید ، یا قبایش را تا زانو ببرد 

یا جریمة بلندی آن را بپردازد. زنان را نیز وادار ساخته بود لباس غربی بپوشند ،  سیگار بکشند 

و با مردان معاشرت کنند.

ش د در    ت ه ج ش د دا
تأسیس دولت های  اروپا  در  قرون جدید  مهّم سیاسی  از تحوالت  یکی  اشاره کردیم،  چنان که 
نیرومند جدید بود. از جملٔه این دولت ها، دولت پروس بود. این دولت در قسمت شمال امپراتوری 
مقدس روم به وجود آمد و با تصرف تدریجی لهستان، برقلمروش افزوده شد و طولی نکشید که به یک 

کشور مهم تبدیل شد١.
اتریش نیز، که در اصل یکی از ایاالت جنوبی امپراتوری مقدس روم بود، به تدریج بر قلمرو 
خود افزود و به یک امپراتوری تبدیل شد. کشور عثمانی مهم ترین همسایٔه اتریش بود. اتریش پس از 
ضعیف شدن آن، در قرن 18م. / 12  هـ.،قسمت های وسیعی از متصرفات عثمانی را تصاحب کرد و 

خود به یکی از کشورهای بزرگ اروپا تبدیل شد.

یک توضیح

١ــ در قرن 19م. / 13 هـ. دولت پروس به آلمان تغییر نام داد.
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مرکانتلیسم1 )مکتب سوداگری(

در قرون 16 و 17م. / 10 و 11 هـ. دولت های اروپایی به منظور افزایش قدرت و 
ثروت خود ، برنامۀ خاصی را   که بر در دست داشتن تجارت یا مرکانتلیسم )سوداگری   ( استوار 
بود ،    دنبال می کردند. مرکانتلیست ها بر این اعتقاد بودند که ثروت واقعی یک کشور عبارت 
است از میزان ذخیرۀ پول و فلزات گران بهایی که نزد حکومت یا مردم آن کشور موجود 
است؛ به عبارت دیگر،  هر کشوری که طال و نقرۀ بیشتری داشت ، قدرتمندتر محسوب می شد. 
براین اساس ، دولت ها می کوشیدند از خروج طال و نقره از قلمرو خود جلوگیری کنند و نیز 
از خارج طال و نقره به داخل کشور خویش وارد کنند. الزمۀ این کار ، ایجاد مرزهای اقتصادی 
و تأسیس گمرک بود. دولت ها می کوشیدند در قبال صدور یک کاال، کاالیی با ارزش تر وارد 
کنند یا در مقابل صدور کاالی خود ، پول دریافت کنند یا با در پیش گرفتن سیاستی مبتنی 

بر خود بسندگی، کشور خود را از کشورهای دیگر بی نیاز سازند.
از آنجا که در پیش گرفتن سیاست مرکانتلیستی در اروپا ، به سبب این که  همۀ دولت ها 
خواستار آن بودند، دشوار بود، اروپایی ها متوجه مستعمرات شدند. غارت مستعمرات، دزدی 
دریایی، چپاول بومیان، برقراری روابط تجاری کامالً ظالمانه با مردم مستعمرات و اقداماتی 
از این قبیل به کشورهای استعمارگر اروپایی امکان داد که به قیمت فقیر ساختن دیگران، خود 
را ثروتمند و قدرتمند کنند. در پیش گرفتن سیاست اقتصادی مرکانتلیستی به افزایش قدرت 
و ثروت ملل اروپایی کمک فراوانی کرد اّما اثر پایدار آن ، فقر روز افزون ملل مستعمره و 

عقب ماندگی آنها برای سالیان متمادی بود.

Mercant ــ1 sm

م دا یشتر 
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1ـ خشونت مسیحیان اسپانیا نسبت به مسلمانان چه پیامدهایی داشت؟
2ـ چه عواملی موجب بروز جنگ های سی ساله شد؟

3ـ در اروپای قرن 17م. چه عواملی موجب برتری سیاسی فرانسه بر کشورهای دیگر شد؟
4ـ دربارۀ الیحۀ »دادخواست حقوق« در انگلستان  ،  چه می دانید؟

5ـ برنامه های پتر کبیر برای قدرتمند ساختن روسیه چه بود؟

1ـ مقاله ای دربارۀ روابط ایران و روسیه در قرون 17 و 18 م. تهیه کنید.
2ـ به نظر شما، مهم ترین عوامل پیشرفت اروپا در قرون جدید چه بود؟

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه

قرن هیجدهم به دلیل یک جنگ و دو انقالب مهم، در تاریخ جهان اهمیت ویژه ای دارد:

1 ــ جنگ استقالل آمریکا

2  ــ انقالب صنعتی انگلستان

3  ــ انقالب کبیر فرانسه.

این سه رویداد پیامدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مهمی داشتند که همۀ جهان 

از آنها تأثیر پذیرفت )گرچه صحنۀ اصلی بروز آنها دو قارۀ آمریکا و اروپا بود(. در این درس 

با علل، چگونگی و نتایج این سه واقعۀ بزرگ آشنا می شوید.

جنگ استقالل آمریکا
کشف قارهٔ آمریکا، دنیای جدیدی از ثروت و امکانات طبیعی را به روی کشورهای اروپایی گشود 

و موجب مهاجرت عده ای از اروپایی ها به قارهٔ آمریکا شد. دالیل این مهاجرت عبارت بود از:
1ــ محدودیت های مذهبی در بعضی از کشورهای اروپایی

2ــ جنگ های داخلی اروپا
3ــ وجود امکانات طبیعی نظیر جنگل ها، مراتع و مزارع حاصل خیز، و سواحل مناسب برای 

کشتیرانی و ماهی گیری در قارٔه آمریکا
4ــ وجود معادن طال و نقره در قارٔه آمریکا

با  جنگ  در  یا  ــ  سرخ پوستان  یعنی  ــ  آن  بومی  جدید،سکنٔه  قارٔه  به  اروپاییان  هجوم  پی  در 
مهاجران اروپایی کشته یا به مناطق دیگر کوچانده شده بودند.بیشترین مهاجران، انگلیسیانی بودند که 

درس 3

تحوالت سیاسی آمریکا و اروپا
 در قرون جدید )سدۀ 18م. (
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در سواحل غربی اقیانوس اطلس سیزده مهاجرنشین را تشکیل دادند و به همین جهت، بخشی از این 
سرزمین را انگلستان نو١ می نامیدند. 

دولت انگلستان مناطق تحت سلطٔه خود را به صورت مرکز تولیدات کشاورزی و نیز، محلی 
برای فروش محصوالت صنعتی خود در آورده بود. وضع مالیات های تازه اعتراضات مهاجرنشین ها 
را برانگیخت.دولت فرانسه از مهاجران حمایت می کرد. سرانجام، مهاجرنشینان توانستند به رهبری 

متصرفات اروپایی ها در آمریکا در آغاز قرن 18م.

خلیج هودسن نیوفوندلند
الرنس

سن 
اور

آمریکای شمالی نیویورک
اقیانوس اطلس

جامستون

باهاما
آنتیل کوچک  

بورتوریکو

هیسبانیوال
 کوبا

خلیج مکزیک

 جامائیکا
هند غربی 

رائیب
ی کا

دریا

آمریکای جنوبی

مکزیکوسیتی

 ریوگرانده

رام
س آ

انو
اقی

روسیه 
انگلستان
 فرانسه  
اسپانیا
هلند

New eng ــ١ and
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جرج واشنگتن نیروهای انگلیس را شکست دهند. به دنبال این شکست، سیزده مهاجرنشین اعالم 
استقالل کردند و سرزمین خود را ایاالت متحده نام نهادند )1776م.(١ و جرج واشنگتن را نیز به عنوان 

نخستین رئیس جمهور آمریکا برگزیدند.

١ــ 1154 ش.
Thomas Pa ــ٢ n

م سخ ده م و  فک ک

ک ل آم ۀ اس م اع
در سال 1776م. یکی از روشنفکران آمریکایی به نام توماس پین2 رساله ای به نام 
»عقل سلیم« نوشت که مورد استقبال قرار گرفت و در 100 هزار نسخه به فروش رسید. او 
در این رساله به مهاجران هشدار  داد تا زمانی که تحت سلطۀ حکومت انگلیس هستند ، کسب 
آزادی و استقالل برای آنها رؤیایی بیش نیست. اتفاقًا در همان سال، این اندیشۀ توماس 
پین در اعالمیۀ استقالل آمریکا )4 ژوئیۀ 1776( نمود یافت. پاره ای از اصول اعالمیۀ 

استقالل چنین است :
1ـ همۀ انسان ها با هم برابر و دارای حقوق یکسان اند.

2ـ همۀ انسان ها دارای حّق زندگی و آزادی اند.
3ـ حکومت برخاسته از ارادۀ ملت بوده و برای تأمین حقوق مردم به وجود آمده 
است. در صورتی که حکومتی قادر به تأمین حقوق مردم نباشد ، مردم می توانند با  توجه به 

حّق طبیعی و قانونی خود، آن را برکنار کنند و حکومت مطلوب خود را مستقر کنند.
به نظر شما، دولتمردان آمریکایی تا چه حد اصول مندرج در این اعالمیه  را در مناسبات 

آیندۀ خود با ملت ها، اقوام و نژادهای دیگر مراعات کرده اند؟

مهاجران پس از استقالل، با پیشروی در غرب قارهٔ آمریکا و با کشتار گستردهٔ سرخ پوستان، سرزمین های 
وسیع آنها را به تملک خود درآوردند و تعداد ایاالت آمریکا را به پنجاه رساندند؛ بدین   ترتیب، کشور ایاالت 

متحده که از سواحل اقیانوس اطلس شروع می شد تا سواحل اقیانوس آرام گسترش یافت.



24

انقالب صنعتی جهان را دگرگون می سازد
تا اواخر قرن هیجدهم، عامل اصلی تولید، نیروی دست یا بازوی انسان بود اما در اواخر این 
قرن، با بروز انقالب صنعتی، ابتدا نیروی محرکٔه آب و سپس نیروی بخار در خدمت تولید قرار گرفت.

انقالب صنعتی، که عبارت بود از استفاده از نیروی ماشین به جای نیروی انسان، ابتدا از 
انگلستان شروع شد و به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی گسترش یافت. با اختراع ماشین بخار، سرعت 

تولید باال رفت، هزینٔه تولید کاهش یافت و بر سطح رفاه عمومی در کشورهای صنعتی افزوده شد.

م س ده م و  ک ک

به نظر شما ، چرا انقالب صنعتی ابتدا در انگلستان اتفاق افتاد؟

با صنعتی شدن کشورهای اروپایی به عواملی چون منابع طبیعی کافی، نیروی انسانی ارزان، 
سرمایۀ ماّدی فراوان، نیروی متخصص، حمایت دولت و بازار فروش نیاز پیدا شد و از آنجا که 
در این کشورها تمام آن عوامل در اختیار نبود، دولت های اروپایی به یک رشته اقدامات توسعه طلبانه و 
استثمارگرانه دست زدند؛   به همین دلیل، انقالب صنعتی خود موجب ظهور و توسعٔه دو پدیدهٔ اقتصادی ــ 

اجتماعی دیگر شد که عبارت اند از: 
1ــ توسعۀ استعمار و غارت ملل آسیایی و آفریقایی )درخارج(

2ــ افزایش استثمار و بهره کشی از کارگران )در داخل(.
در نتیجٔه انقالب صنعتی، کارخانه های متعددی پدید آمد که سرانجام به شکل گیری شهرهای صنعتی 
زیادی انجامید. اکثر ساکنان این شهرها را کارگران تشکیل می دادند. این شهرها معموالً بدون نقشه و 
نامنظم ساخته می شدند. آلودگی هوا و انباشته شدن زباله های صنعتی از جملٔه ویژگی های این شهرها بود.

و  بروند  بین  از  تدریج  به  کوچک  کارگاه های  و  دستی  صنایع  که  شد  موجب  صنعتی  انقالب 
استادکاران آنها به کارگران مزد بگیر کارخانه ها تبدیل شوند. کارگران مزد کمی می گرفتند و ناچار بودند 

زن و فرزندان خود را هم در کارخانه ها مشغول کار کنند.
روز به روز با اختراعات جدید، ماشین های تازه جای کارگران را در کارخانه ها می گرفتند. کارگرانی 
که بیکار می شدند، ماشین ها را عامل بیکاری و فقر خود می دانستند؛ اما به تدریج متوجه شدند نظام جدید 
اقتصادی و صنعتی که در آن افزایش تولید و سود بیشتر اهمیت داشت، مسئول فقر و بیکاری آنها است.
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تحول در حمل و نقل از جمله مظاهر انقالب صنعتی بود.

فرانسه؛ تالش برای آزادی و برابری
جامعٔه فرانسه در آستانٔه انقالب به سه طبقٔه اصلی تقسیم می شد:

طبقۀ ممتاز، شامل اشراف و نجبای درباری و روحانیون عالی رتبه بود. اینان به رغم آن که اقلیتی 
اندک بودند، منابع اصلی قدرت و ثروت را در دست داشتند؛ وسیع ترین اراضی و مهم ترین مناصب 

حکومتی به آنان تعلق داشت و از معافیت مالیاتی برخوردار بودند.
طبقۀ متوسط، عمدتاً شهرنشین بودند. اینان به تجارت، وکالت، نویسندگی و صنعت اشتغال 
داشتند.مردمانی روشنفکر و تحصیل کرده بودند که با افکار جدید آشنایی داشتند اّما اشرافیت حاکم، 
با محدودیت های گمرکی و  نمی کرد و  ادارٔه سیاسی کشور سهیم  آنان را در  یعنی همان طبقٔه ممتاز، 
مالیاتی مانع فعالیت های آزاد اقتصادی آنان بود؛ به همین دلیل، مردم طبقٔه متوسط اغلب از نظام سلطنت 

استبدادی ناراضی بودند.
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طبقۀ سوم، مرکب از دهقانان فقیر و طبقه ای درحال ظهور، یعنی کارگران صنعتی بود. اینان  
اکثریت جامعٔه فرانسه را تشکیل می دادند. این مردم نیروی اصلی کار و تولید بودند ولی در عین حال 
فقیرترین مردم بودند و لذا در بی سوادی و گرسنگی زندگی می کردند و اشراف و رژیم حاکم را مسبّب 

اصلی تیره روزی خود می دانستند.

ویکتورهوگو نویسندۀ فرانسوی عصر انقالب کبیر، 
در کتاب بینوایان، اوضاع جامعۀ فرانسۀ آن زمان و 

پس از آن را به خوبی توصیف کرده است.

فرانسه در جنگ با انگلستان در قرن های 17 و 18م. به آستانٔه ورشکستگی کشانده شد. تجمالت 
و اسراف شاه و دربار و مداخلٔه فرانسه در جنگ های استقالل آمریکا موجب اتالف ثروت ملّی آن شد. 
در این زمان،  بیدادگری های مالیاتی موجب عصیان توده های مردم شده و برای اکثریت جامعه، بی کفایتی 

سلطنت لویی شانزدهم، آشکار شده بود.
آتش خشم و نفرت مردم سرانجام در سال 1789 م.١به صورت »انقالب کبیر فرانسه« 

زبانه کشید.

١ــ 1168 ش.
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نهضت روشنگری

پیدایش نهضت روشنگری در اروپای قرن هجدهم پایه های نظام سیاسی  ـ اقتصادی 

شد.  منتهی  فرانسه  کبیر  انقالب  به  نهایت  در  و  ساخت  متزلزل  به شدت  را  حاکم  رژیم های 

روشنفکران فرانسوی سهم مهمی در شکل گیری این انقالب داشتند. حمالت تند و گزندة ولتر 

به حکومت های استبدادی و خرافات کلیسا از یک سو ،  تبلیغ حکومت مشروطة سلطنتی انگلستان 

توسط جان  الک و منتسکیو از سوی دیگر و مهم تر از همه، طرح نظریة »حاکمیت مردم« از سوی 

ژان  ژاک   روسو، زمینه های انقالب را فراهم کرده و رسیدن به آزادی و حقوق اجتماعی ، خواست 

مّلی مردم فرانسه شده بود.

 
مبارزات آزادی خواهانٔه فرانسویان، لویی شانزدهم را به تسلیم واداشت و سبب شد انقالبیون در 
سال 1789م. نظام مشروطٔه سلطنتی را برقرار سازند اّما تالش های نافرجام لویی شانزدهم برای بازگرداندن 
رژیم سابق، انقالبیون را بر آن داشت تا چند سال بعد، ضمن لغو نظام سلطنتی، رژیم جمهوری را برقرار 

سازند. )1792 م. (١ در جریان انقالب، لویی شانزدهم و همسرش ماری آنتوانت دستگیر و اعدام شدند.

١ــ 1171 ش.

یک توضیح

مراسم اعدام لویی شانزدهم در یکی از میدان های شهر پاریس
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1ـ دو انقالب مهم جهان در قرن هیجدهم را نام ببرید.
2ـ چه عواملی به مهاجران اروپایی در راه کسب استقالل آمریکا کمک کرد؟

3ـ انقالب صنعتی چه پیامدهایی داشت؟ 
4ـ چرا طبقۀ متوسط از حاکمیت رژیم پادشاهی در فرانسه ناراضی بودند؟

1ـ مقاله ای دربارۀ یکی از رهبران انقالب کبیر فرانسه تهیه کنید.
بنویسید.  با آنها  اروپایی  رفتار مهاجران  2ـ مقاله ای دربارۀ مبارزات سرخ پوستان آمریکا و 

در این باره می توانید از فیلم یا داستانی که گویای موضوع فوق باشد ، استفاده کنید.

پرسش    های نمونه 

اندیشه و جست وجو
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مقدمه

مهم ترین دولت های مسلمان در قرون جدید، دولت های صفویه در ایران، عثمانی 

در غرب آسیا و اروپای شرقی و گورکانیان یا مغوالن کبیر در هند بودند. در این درس با 

امپراتوری عثمانـی و دولت مغوالن کبیر هند آشنا می شوید. با دولت صفویه نیز در درس 12 

آشنا خواهید شد.

تشکیل دولت عثمانی
پیروزی ترکان سلجوقی بر امپراتوری روم شرقی در نبرد مالزگرد، پیامدهایی به  همراه داشت که 
گسترش اسالم در آسیای صغیر و بروز جنگ های دویست سالٔه صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان از 
مهم ترین آنها بود. در ضمن، با کوچ قبایل ترک مسلمان از شرق ایران به آسیای صغیر، به تدریج دولت های 
کوچک محلّی در این منطقه به وجود آمدند که برای بقا و گسترش خود، به جنگ با همسایگان مسیحی 
می پرداختند. یکی از معروف ترین این قبایل، قبیلٔه قایی بود که در حدود آنقره )آنکارای امروزی( سکونت 
گزید. رهبر این قبیله ارطغرل بود که بر قدرت خویش افزود. پس از او فرزندش، عثمان، در سال 
699 ق.١ دولتی تأسیس کرد که به نام خودش عثمانی خوانده شد. این دولت، که تا اوایل قرن بیستم 
دوام یافت، آخرین امپراتوری قدرتمند جهان مشرق بود که نام و آوازه اش برای قرن ها موجب هراس 

اروپاییان شده بود، لذا برای نابودی آن تالش بسیاری کردند.

درس 4

آخرین امپراتوری های مسلمان

1ــ 678 ش.
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سالطین عثمانی
در میان سالطین عثمانی، چند تن از شهرت جهانی برخوردار بودند:

1ــ سلطان محمد فاتح: سلطان محمد که از مشهورترین سالطین عثمانی بود، توانست به 
حیات سیاسی امپراتوری هزارسالٔه بیزانس )روم شرقی( خاتمه دهد. فتح درخشان او فتح قسطنطنیه١ 
پایتخت امپراتوری روم شرقی بود )1453 م.( که از آن پس به نام اسالمبول )شهر اسالم( نامیده شد و 
سلطان محمد نیز لقب فاتح گرفت. این فتح منشأ تحوالت متعددی در تاریخ جهان گردید و مبدأ قرون 

جدید در تاریخ اروپا شناخته شد.

م س ده م و  ک ک

)Constant nop e( 1ــ شهر کنستانتین

به نظر شما، چرا اروپاییان شکست نظامی و سقوط روم شرقی توسط سلطان عثمانی 
را آغاز قرون جدید در تاریخ اروپا قرار داده اند؟ در این باره با دوستان خود بحث کنید.

2ــ سلطان سلیم: این سلطان که معاصر شاه اسماعیل صفوی بود، با تجاوز به مرزهای ایران 
توانست در جنگ چالدران )920 ق.( سپاه صفوی را با نیروی توپخانه و سالح آتشین شکست دهد. 
او عراق و شام را نیز فتح کرد و با لشکرکشی به مصر دولت ممالیک را منقرض ساخت و به    خالفت 
عباسیان مصر نیز پایان داد. پس از آن، ادارٔه مکه و مدینه را در  دست گرفت. خود را خلیفه خواند و 

مدعی حکومت بر تمام مسلمانان شد.

یک توضیح
پادشاهی بی رحم و متعصب

سلطان سلیم پادشاهی بی رحم و سنگ دل، و لقبش یاووز )مهیب( بود. در آغاز سلطنت خود، 

دو برادرش را با ریسمان خفه کرد. او که پیرو مذهب تسنن بود به نام دفاع از مذهب تسنن و 

مقابله با تهدیدات شیعیان، به کشتار بی رحمانة چهل هزارتن از شیعیان آناتولی پرداخت؛ با وجود 

این، از طرف روحانیون درباری به او عنوان »عادل« داده شد! 
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3ــ سلیمان قانونی ) باشکوه (: مشهورترین 
سلطان  ق.  م./ 10   16 قرن  در  عثمانی  پادشاه 
سلیمان، فرزند سلطان سلیم، بود. در زمان او قلمرو 
رسید؛  خود  گسترش  اوج  به  عثمانی  امپراتوری 
چنان که سپاهیان عثمانی شهر وین، پایتخت اتریش 
نیروی  درآوردند.  به محاصر ٔه خود  نیز  را  کنونی، 
راه های  مهم ترین  در  زمان  این  در  عثمانی  دریایی 
داشت.  حضور  هند  اقیانوس  و  مدیترانه  در  آبی 
فرماندهی  نیروی دریایی در سال 1538 م.١ به  این 
خیرالدین بربروس نیروی دریایی متحدان اروپایی 
را در هم شکست. ترک هـا  سلیمان  را  بـه واسطـٔه 
تشکیالت منظم و قوانین مدّونی که برقرار ساخت، 
» سلیمان قانونی « و اروپائیان او را به واسطٔه قدرت 
سلطان سلیمان امپراتور مقتدر عثمانیو عظمت امپراتوری اش، »سلیمان باشکوه« نامیدند.

1ــ 945 ق. / 917 ش.

امپراتوری عثمانی در سراشیبی زوال
امپراتوری عثمانی پس از فتوحات عظیم در قرن های ١٥ و ١٦ م. به  نهایت گستردگی قلمرو و 
قدرت سیاسی رسید و بر سرزمین های وسیعی در آسیا، آفریقا و اروپا تسلط یافت اما از قرن هجدهم 

روند ضعیف این امپراتوری آغاز شد و به تدریج عوامل متعدد داخلی و خارجی آن را تشدید کرد.
دسته ای از عوامل تضعیف امپراتوری عثمانی، مربوط به مسائل و مشکالت داخلی بود که از 

جملٔه آنها می توان به عوامل زیر اشاره کرد:
١ــ ضعف ساختار سیاسی، اداری و نظامی امپراتوری و غفلت از امور علمی و فرهنگی

٢ــ توقف فتوحات نظامی و بی کاری نظامیان؛ از آن پس نظامیان که اغلب صاحب زمین های 
کشاورزی بودند، ستم خود را بر روستاییان افزایش دادند و با دخالت در امور سیاسی، کشور را با 

مشکالت مختلف مواجه کردند.
٣ــ به قدرت رسیدن سالطین ضعیف؛ بعد از سالطین مقتدری نظیر سلطان سلیمان، کسانی در 
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عثمانی به حکومت رسیدند که از نظر مدیریت سیاسی توان ادارٔه قلمرو گستردٔه امپراتوری را نداشتند. 
برخی از این سالطین بیشتر به آسایش و خوش گذرانی خود اهمیت می دادند.

٤ــ مخالفت اشراف و درباریان با انجام اصالحات سیاسی و اجتماعی؛ علت مخالفت آنان با 
اصالحات این بود که انجام اصالحات منافع و موقعیت آنها را به خطر می انداخت.

عالوه بر مسائل و مشکالت داخلی، امپراتوری عثمانی با دشمنان خارجی و رقیبان سرسخت در 
عرصٔه سیاسی و نظامی مواجه شد. دشمنی و رقابت آنها با عثمانی به شکل جنگ های متعدد و دخالت 
در امور داخلی آن امپراتوری خود را نشان داد. مهم ترین مسائل و مشکالت خارجی را که در تضعیف 

امپراتوری عثمانی نقش داشت، می توان در عوامل زیر خالصه کرد:
١ــ جنگ های طوالنی با ایران؛ امپراتوری عثمانی از ابتدای تأسیس حکومت صفوی با ایران 
درگیر جنگ شد. این جنگ ها در دورٔه حکومت صفوی چند بار تکرار شد و در دورٔه حکومت های 
افشاریه، زندیه و قاجاریه هم ادامه یافت. هر چند در دوره هایی دو کشور مسلمان در صلح و آرامش 
به سر می بردند، اما همواره جّوی از بی اعتمادی و خصومت بر مناسبات آنها حاکم بود. این جنگ ها 

در فرسوده کردن توان نظامی و مالی امپراتوری عثمانی نقش زیادی داشت. 
٢ــ جنگ های متعدد و طوالنی با روسیه، اتریش و دیگر ممالک اروپایی

٣ــ دخالت کشورهای اروپایی در امور داخلی امپراتوری عثمانی به بهانٔه حمایت از اقلیت های 
قومی و مذهبی؛ در شبه جزیرٔه بالکان و دیگر مناطق قلمرو عثمانی، اقلیت های قومی مانند صرب ها و 
اسالوها و اقلیت های مذهبی )مسیحیان( زندگی می کردند، که از حاکمیت دولت عثمانی ناراضی بودند 
و علیه آن شورش می کردند. کشورهای اروپایی به بهانٔه حمایت از این اقلیت ها در امور داخلی عثمانی 

دخالت می کردند. این دخالت ها به مسئلٔه شرق معروف شده بود.
مجموعٔه این عوامل داخلی و خارجی موجب شد که امپراتوری عثمانی در قرن نوزدهم به کشوری 
ضعیف تبدیل شود و کشورهای اروپایی به آن لقب »مرد بیمار اروپا« بدهند. در این دوره، بخش هایی از 

مناطق تحت حاکمیت عثمانی شامل یونان، صربستان، آلبانی، بلغارستان و رومانی از آن جدا شدند.

عصر تنظیمات؛ تالش برای بقای امپراتوری عثمانی
امپراتوری  و احیای قدرت و شکوه گذشتٔه  برای حّل مشکالت داخلی  دولتمردان عثمانی 
اصالحاتی انجام دادند که از آن جمله می توان به افزایش حقوق اجتماعی اقلیت های قومی و مذهبی، 
توسعٔه عدالت اجتماعی و گسترش آزادی هـای فردی وجمعی اشاره کرد. این دوره از تاریخ عثمانی 
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عصر  داشت،  ادامه  نوزدهم   قرن  اواخر  تا  و  آغاز شد  از حدود سال 1830م./ 1246 ق.  که  را 
تنظیمات می نامند. 

در دورهٔ تنظیمات، دوگرایش متضاد در عثمانی به وجود آمد؛ یکی  ، گرایش به »اتحاد اسالم« بود که 
وحدت و یکپارچگی پیروان مذاهب اسالمی و پرهیز از اختالفات قومی و فرقه ای را رمز پیشرفت مسلمانان 
برای بهبود زندگی اجتماعی آنان می دانست و خواهان احیای عظمت گذشتٔه مسلمانان بود و شعار »بازگشت 

به اسالم نخستین« را مطرح می کرد. رهبر برجستٔه این جریان فکری، سیدجمال الّدین اسدآبادی بود. 
دوم، گرایش به اتحاد ترکان بود که به »پان ُترکیسم« معروف شد. این جریان خواستار تجدید 
حیات عثمانی با اتکا به نژاد ترک بود. تحت تأثیر این جریان، گروهی از نظامیان و روشنفکران ترک، 
نهضتی به نام »ترکان جوان« به وجود آوردند. این جریان موفق شد پس از فروپاشی امپراتـوری عثمانی 

در طی جنگ جهانی اول، رهبری کشورترکیه را به دست گیرد. 
با موانع و مشکالت چندی روبه رو شد که  امپراتوری عثمانی  تداوم آن در  اجرای اصالحات و 
مهم ترین دالیل آن، عقب ماندگی علمی و فنی، حاکمّیت نظام استبدادی و تقلیدی   بودن اصالحات بود. 

عالوه بر اینها، مخالفت اشراف نظامی١ با اصالحات نیز روند اصالحات را بسیار کُند می کرد.

یک توضیح

1ــ ینی چری ها 

فرمان خط شریف گلخانه

را  گلخانه  شریف  خط  معروف  فرمان  سلطان عبدالمجید   . ق   1255  /. 1839م  سال  در 

صادر کرد . این فرمان در ادامة اصالحاتی بود که پیش از آن آغاز شده بود. براساس این فرمان، 

دولت عثمانی حفظ امنیت جان و مال و ناموس مردم را تعهد کرد، نظام مالیات گیری اصالح شد و 

مدت خدمت سربازی به 4 یا 5 سال تقلیل یافت. 

در بخشی از این فرمان آمده بود: »از این پس متهمان دادگاه ها طبق شرع مقدس و پس 

از بازپرسی، به طور علنی محاکمه خواهند شد و تا زمانی که رأی عادالنه صادر نشده است، هیچ کس 

ض قرار دهد«. حق ندارد دیگری را به  نحوی از انحا مورد تعر ّ
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دولت گورکانیان هند )مغوالن کبیر(
در اوایل قرن  16م. / 10 ق. یکی از نوادگان تیمور به نام ظهیر الدین بابر به شمال هند حمله کرد. 
بابر ابتدا بر قسمتی از ماوراءالنهر حکومت می کرد اّما چون ازبکان به قلمرو او هجوم آوردند، شکست 
خورد و به منطقٔه کوهستانی کابل پناه برد. تالش های بابر برای به دست آوردن حکومت از  دست رفته 
بی ثمر بود؛ بنابراین، درصدد برآمد به سرزمین همسایه، یعنی هندوستان، حمله کند و حکومتی مستقل 
تشکیل دهد. او توانست طّی چند جنگ، امرای افغانی شمال هند را شکست دهد و دهلی را تصرف 
کند؛ بدین ترتیب، سلسلٔه گورکانیان هند تأسیس شد١. این تحوالت، همزمان با تشکیل دولت صفوی 

در ایران، یعنی پادشاهی شاه اسماعیل، بود.
به سلطنت نشست. او مردی دانشمند و  همایون  بابر، فرزندش  پس از در  گذشت ظهیرالدین 
با فرهنگ بود اّما مانند پدرش لیاقت و درایت نظامی نداشت و توسط یکی از امرای افغانی شکست 

خورد و از هند بیرون رانده شد. 

ظهیر الدین بابر در یک مجلس با کارگزاران حکومتی اش

١ــ عنوان گورکانی به خاطر لقب تیمور جدّ  این سلسله بود.
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پس از آن، همایون به دربار شاه تهماسب صفوی پناهنده شد و بعد از 16 سال، با کمک نیروی 
قزلباشان صفوی بار دیگر بر تخت سلطنت خود در هند نشست. پس از همایون، فرزندش محمد معروف 

به اکبر، به سلطنت رسید و یکی از بزرگ ترین امپراتوران هند شد.

اوج اقتدار گورکانیان
اکبر در چهارده سالگی به پادشاهی رسید و حدود 50 سال سلطنت کرد. او پادشاهی سیاستمدار 
و جنگجویی قابل بود که با تأسیس ارتش دائمی، دولت های کوچک مسلمان هند را شکست داد و 
قلمرو آنان را ضمیمٔه متصرفاتش کرد. به عالوه، سلطٔه خود را بر نواحی وسیعی از جنوب و مرکز 
هند نیز گسترش داد. از مدت ها قبل، اسالم در میان طبقات پایین جامعٔه هند رواج یافته بود و اکبر با 
به  رسمیت شناختن حقوق و اختیارات اشراف هندی )مهاراجه ها( و برگزیدن همسری از میان آنان،  
موفق به گسترش نسبی اسالم در میان آنها نیز شد. او همچنین با پارسیان هند که پیرو آیین زردشتی 

بودند، روابط دوستانه برقرار کرد.
اکبر شاه گورکانی با نظم، وحدت و امنیتی که برقرار ساخت و اصالحاتی که در امور قانونی و 
اداری و مالی دولت گورکانی به وجود آورد به گسترش اسالم، رونق معماری، هنر و ادبیات و اقتصاد 
ـ ایرانی در هندوستان گسترش یافت. از جمله  کمک فراوانی کرد. در این دوره، فرهنگ و تمدن اسالمیـ 
اقدامات مفید اکبر، لغو رسم غیرانسانی ساتی )خود سوزی زنان هندو پس از مرگ شوهرانشان( بود. 

البته این رسم به طور کامل برنیفتاد و تا زمان استقالل هند کمابیش برقرار بود.

یک توضیح
جانشینان اکبر

مخارج  و  بود  سنگ دل  و  هوسران  پادشاهی  او  رسید.  شاهی  به  جهانگیر،  پسرش،  اکبر  از  پس 
سنگین دربار خود را  به مردم تحمیل می کرد. پس از جهانگیر، شاه جهان به  سلطنت رسید و مدت 30 
ـ     1628م  .( 1 حکومت کرد. او برای جلوس بر تخت سلطنت، دستور داد تختی از جواهرات  سال  )1658
گران بها برایش بسازند )تخت طاووس(. وی بر مزار همسر محبوبش، ممتازمحل ،    بنای زیبا و به یادماندنی 

1ــ 1069 ــ 1038ق./ 1037ــ1007ش.
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هند  و  ایران  هنر  تلفیق  نشانة  که  را  محل«  »تاج 
و  مردم  فقر  به  نسبت  همه،  این  با  ساخت.  است، 
زندگی سخت آنها  بی اعتنا بود؛ چنان که در قحطی 
هیچ  روی داد،  گجرات  و  دکن  نواحی  در  که  بزرگی 
اقدامی برای کمک به مردم نکرد. به امر او، رهبر 
سیک ها به قتل رسید و این آغاز شورش سیک ها 

علیه دولت گورکانیان هند بود.
اورنگ زیب، با لقب عالم گیر، شاه دیگری 

زندانی  پس  از  که  بود  هند  گورکانیان  سلسلة  از 
ساختن پدرش، شاه جهان، به    سلطنت رسید. او نه 
داشت  عالقه  ادبیات  و  هنر  به  اکبر،  جدش،  مانند 
و نه مانند پدرش، شاه جهان، به معماری. در زمان 
خود   حد وسیع ترین  به  هند  گورکانیان  قلمرو  او، 
رسید اّما در همین دوره، زوال قریب الوقوع آنها 
دربار  آن که  با  وجود  اورنگ  زیب  شد.  قطعی  نیز 
باشکوهی داشت، خود بسیار ساده زندگی می کرد 
او  کند.  زندگی  خود  دسترنج  با  می کوشید  حتی  و 
آغاز  غیراسالمی  مذاهب  علیه  را  خشنی  سیاست 

کرد و بسیاری از معابد هندوها را ویران کرد.

قلمرو گورکانیان

 کوه های 
دهلی رود گنگ هیمالیا 

اگرا

تان
انس

افغ
ای 

وه ه
ک

سند
رود 

حکومت
 راجپوت ها

رود ناربد

دکن

اقیانوس هند

قلمرو گورکانیان سیالن
 در زمان بابر 

قلمرو گورکانیان تا
 اواخر قرن 17م.

بنگال 

انحطاط و زوال گورکانیان
بروز نشانه های ضعف در حکومت گورکانیان، امرای نواحی داخلی و حکومت های خارجی 
را به طمع دست اندازی بر هند انداخت. سیاست های خشن مذهبی شاهان گورکانی نیز موجب عصیان 
هندوها و سیک های ناراضی شد؛ به گونه ای که به  تدریج قلمرو دولت گورکانی به دهلی و نواحی اطراف 
آن محدود شد و مقام پادشاه گورکانی به صورت تشریفاتی درآمد. سرانجام، در دورٔه سلطٔه انگلیسی ها 

بر هند، دولت گورکانی از بین رفت. 
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تاج محل

در شهر آگرا بر مزار شاه جهان و همسر محبوبش، ممتاز  محل، بنای بزرگ و مجللی 
نیز عالی ترین نمونۀ معماری اسالمی در  از زیباترین بناهای جهان و  وجود دارد که یکی 
هندوستان است. برپایی بنای تاج محل پس از وفات ممتاز محل )1631م. ( 1 و به  دستور 
شاه جهان آغاز شد. برای این کار شورایی از بهترین معماران تشکیل شد و سرانجام طرح 
استاد عیسی شیرازی انتخاب شد. کار احداث ساختمان و بناهای وابسته به آن بیش از 22 

سال طول کشید و در این مدت 20/000 کارگر به خدمت گرفته شدند.
تاج محل در باغی بنا شده است که فواره ها و خیابان های مرمرپوش آن را زینت 
استخری  بنا در  را در میان گرفته اند. تصویر  از سه جانب عمارت  داده اند. درختان سرو 

مستطیل شکل می افتد. نمای بیرونی بنا 
با سنگ های مرمر تزئین شده است. بر 
گنبد پیازی شکل آن، میله ای قرار گرفته 
که هاللی نیز بر فراز آن نصب شده است. 
ارتفاع این گنبد، 24/5 متر و قطر آن، 
بیش از 15 متر است. چهار مناره در چهار 
طرف بنا قرار دارد.  آرامگاه شاه جهان در 
اتاق  در  ممتاز محل  آرامگاه  و  گنبد  زیر 

هشت گوشه ای قرار دارد.

1ــ 1041  ق.  / 1010ش.

م دا ر  ش
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1ـ از نظر داخلی چه عواملی موجب انحطاط و عقب ماندگی عثمانی شد؟
2ـ مسئلۀ شرق به چه مسئله ای گفته می شد؟

3ـ مهم ترین موانع و مشکالت اجرای اصالحات در دولت عثمانی چه بود؟
4  ـ چهار اقدام مهمّ اکبر شاه گورکانی را بنویسید.

پرسش    های نمونه 

ـ آیا می دانید نادرشاه برای حلّ  اختالفات مذهبی ایران و عثمانی چه پیشنهادی داشت؟ در 
این باره مقاله ای بنویسید.

اندیشه و جست وجو



4

م اسخ ده م و  ک 

مقدمه

کشورهای  تشکیل  به  موفق  اروپایی،  ملت های  از  دیگـر  تـعـدادی  19م.  قـرن  در 

مستقل شدند. در همان حال، سیاست های استعماری اروپاییان در بسیاری از نقاط جهان 

نفوذ و گسترش یافت؛ به طوری که باید قرن نوزدهم را دورۀ غلبۀ اروپاییان بر سیاست 

جهان دانست.

و  فکری  مکاتب  یافت،  فوق العاده ای  گسترش  و  رشد  قرن  این  در  اروپایی  تمدن 

سیاسی گوناگون پدید آمد و اندیشه ها و نظریات علمی جدیدی به ظهور پیوست.

عصر ناپلئون١ )1814ــ1799م.(٢
به دنبال وقوع انقالب کبیر فرانسٔه پادشاهان و دولت های اروپایی که از گسترش تأثیر آن انقالب 
با یکدیگر متحد شدند و فرانسه را به صحنٔه جنگ های خونین کشاندند. در  به وحشت افتاده بودند 
جریان همین جنگ ها بود که فرمانده ای فرانسوی به نام ناپلئون بناپارت نبوغ و استعداد نظامی خاص 

خود را نشان داد.

درس 5

اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم

Napo ــ١ eon
2ــ 1193ــ   1178 ش.

چرا پادشاهان و دولت های اروپایی از گسترش انقالب فرانسه وحشت داشتند؟
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مشکالت داخلی و اختالف میان دولتمردان موجب نارضایتی عمومی شده بود. در چنین شرایطی، 
ناپلئون که هوای حکمرانی درسر داشت ، از طریق کودتا قدرت را دردست گرفت. البته او، پس از 
کودتا، تا چند سال با عنوان کنسول، فرانسه را اداره کرد و جنگ با دولت های اروپایی را ادامه داد. 
در این مدت نیز به پیروزی های جدیدی دست یافت و بیش از پیش موردتوجه مردم قرار گرفت. وی 

سرانجام در سال 1804م.١ با عنوان امپراتور تاج گذاری کرد. 

1ــ 1183 ش.

یک توضیح
کنسول

کنسول یکی از عنوان های فرمانروایی در روم باستان است که در فرانسه نیز پس از 

کودتای سال 1799م. ناپلئون، از آن استفاده شد. پس از کودتای مذکور سه نفرـ  یعنی ناپلئون،  

سی یس و روژر دو کورـ  به عنوان کنسول های موقتی عهده دار حکومت فرانسه شدند و با کمک 

کمیسیون پارلمان، قانون اساسی چهارم فرانسه را تدوین کردند که به قانون سال هشتم معروف 

شد. این قانون در سال 1800م. به تأیید مردم فرانسه رسید. براساس قانون مذکور، قوة مجریه 

برای مدت ده سال به سه کنسول واگذار شد: ناپلئون کنسول اول، کامباسرس کنسول دوم و 

لوبرون کنسول سوم. قدرت اصلی در اختیار کنسول اول یعنی ناپلئون بود که اختیارات زیادی 

از جمله عزل و نصب وزیران و مشاوران دولتی و اجازة تهیه و اجرای قوانین داشت. ناپلئون با 

تکیه بر اختیاراتی که داشت، در ماه اوت 1802 خود را به عنوان کنسول مادام العمر معرفی 

کرد و سپس در ماه مه 1804 خود را امپراتور نامید. دورة زمامداری ناپلئون از سال 1799 تا 

1804م. در تاریخ فرانسه به دورة حکومت کنسولی معروف است.

ـ نظامی  ناپلئون از سال 1804 تا 1814 م. امپراتور بود. او در این مدت، فرانسه را از  نظر سیاسیـ 
به قدرتمندترین کشور اروپایی تبدیل کرد. دولت های اروپایی مانند انگلستان، اتریش و پروس )آلمان( بارها 
علیه فرانسه با یکدیگر متحد شدند  اّما ناپلئون توانست چندین بار بر آنها پیروز شود و سرزمین های بسیاری 
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1ــ1812 م./1191 ش. 
E ــ٢ be   3ــ Sa nt He ena

را به تصرف درآورد. با وجود این، جنبش هـای آزادی خـواهانه و استقالل طلبانٔه مردم از یک سو و شکست 
هولناک ارتش بزرگ ناپلئون در روسیه، از سوی دیگر، به دوران اقتدار او در   تاریخ اروپا خاتمه داد.

ناپلئون بناپارت

پایان کار ناپلئون
مورخان ورود ارتش فرانسه به خاک روسیه1 را سرآغاز سقوط ناپلئون می دانند. وسعت خاک 
روسیه، سرما و برف سنگین آن، استراتژی جنگ غیرمنظم روس ها، تخریب پل ها و آتش زدن شهرها و 
روستاها توسط آنان، باعث تضعیف بنیٔه نظامی ناپلئون و سرانجام شکست  او شد. ناپلئون در این جنگ 

تعداد زیادی از سربازان و افسران خود را از دست داد. 
ناپلئون، پس از شکست خوردن از متحدین، به جزیرٔه ِالب2 تبعید شد؛ اّما از تبعیدگاه گریخت و 
به فرانسه بازگشت ولی تالش هایش برای کسب قدرت با شکست مواجه شد. این بار او را به جزیره ای 

دورافتاده در اقیانوس اطلس، به نام سنت هلن3، تبعید کردند و همان جا درگذشت.
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سوئد فنالند
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امپراتوری ناپلئون در 1810
دولت های متحد

ناپلئون
کشورهای مستقل

امپراتوری فرانسه
اراضی زیر سلطه

 ناپلئون
میدان جنگ

حملۀ ناپلئون 1812

کنگرۀ وین
پس از آن که پادشاهان اروپایی از کابوس دشمن بزرگ خود، ناپلئون، رهایی یافتند، برای تعیین 
تکلیف کشور شکست خوردٔه فرانسه، کنگرۀ وین را برگزار کردند. مهم ترین کشورهای شرکت کننده 
در این کنگره، انگلستان، روسیه، اتریش، پروس و خود فرانسه1 بودند. در این کنگره تصمیم گرفته شد 
که  فرانسه بار دیگر با رژیم سلطنتی اداره شود؛   کلیۀ متصرفات ناپلئون از فرانسه پس گرفته 

شود و مرزها و رژیم های سیاسی دولت های اروپایی نیز مشخص شود.

1ــ نمایندهٔ فرانسه در این مذاکرات تالیران بود که توانست از تجزیٔه فرانسه جلوگیری کند.
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تالیران1  

در میان سیاستمداران فرصت طلب و ثروت اندوز اروپا، تالیران ، سیاستمدار فرانسوی، 

در  بود،  اشرافی  اسقف  یک  شانزدهم  لویی  سلطنت  دوران  در  که  او  بود.  توجه  قابل  نمونة  یک 

دوران انقالب، یک انقالبی تمام عیار شد. سپس، در دوران دیکتاتوری ناپلئون، چنان تغییر روش 

داد که به وزارت خارجة ناپلئون رسید و آن گاه، پس از شکست ناپلئون و روی کار آمدن دوبارة 

رژیم سلطنتی، باز هم وزیر خارجه شد. تالیران از هر کس رشوه می گرفت؛ برای مثال، در عین 

وزارت ناپلئون، برای مترنیخ، صدراعظم اتریش، و الکساندر اول، امپراتوری روسیه، در مقابل 

پول جاسوسی می کرد. زمانی در یک جملة کوتاه گفته بود: »برای من این سّکة زرین که بر آن 

تصویر لویی شانزدهم یا ناپلئون ضرب شده است، از خود لویی یا ناپلئون قابل  اعتمادتر است؛ 

زیرا آنها می روند و این می ماند«.

انقالب های اروپا
در حالی که رژیم های استبدادی می کوشیدند مانع رشد اندیشٔه دموکراسی ــ که حاصل انقالب 
ـ در کشورهای خود شوند، آزادی خواهان بر دامنٔه فعالیت های خود می افزودند. در سال های  فرانسه بودـ 
1830 و 1848م.٢ دو موج انقالب، اروپا را فراگرفت که در اثر این انقالب ها، مردم بلژیک خود را از 
سلطٔه هلند نجات دادند و به   استقالل رسیدند.٣ در فرانسه نیز دوباره رژیم جمهوری برقرار شد.٤ در 
اتریش، آزادی خواهان مترنیخ، صدراعظم آن کشور را مجبور به    فرار کردند و در اسپانیا،  هلند ،   سوئد و 
دانمارک مردم علیه سلطنت استبدادی قیام کـردند و تـوانستند رژیم سلطنتی مشروطه برقرار سازند. این 
قیام ها مستبدانی را که می کوشیدند تا جسم و روح ملت ها را به  زنجیر کشند، در برابر ارادهٔ آزادی خواهانٔه 

ملت ها، وادار به تسلیم کرد.

یک توضیح

Taــ1 yrand 
2ــ 1209 و 1227 ش.

3ــ 1830 م.

4ــ 1848 م.
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صحنه ای از جنگ های خیابانی در پاریس در سال 1848م.

وحدت ایتالیا
بود  اتریش  مقتدر  دولت  پایه های  سست شدن  اروپا،  در  1848م.  انقالبی  موج  نتایج  از  یکی 
پاره  ایتالیا کشوری چند  انداخته بود. در آن زمان،  ایتالیا چنگ  بر قسمت های وسیعی از خاک  که 
اندیشٔه  این دوره، رشد  بیگانه تسلط داشت. در  یا کشوری  یا شاهزاده،  امیر  آن،  بر هر بخش  و  بود 
ملّیت گرایی )ناسیونالیسم( در ایتالیا موجب طغیان مردم علیه بیگانگان و تجزیه طلبان شد. سرانجام، قیام 
استقالل طلبانٔه این ملت با کوشش سه چهرٔه نامدار جوزپه مازینی١، کاوور٢  و گاریبالدی٣ به پیروزی 
رسید. مازینی نظریه   پرداز این جنبش، کاوور سیاستمداری کاردان و موقعیت شناس و گاریبالدی رهبر 

ارتش استقالل طلبان، به نام سرخ جامگان، بود.

G ــ١ useppe Mazz n Gar ــ٣  Cavour ــ٢    ba d    
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تأسیس امپراتوری آلمان
سراسر نواحی مرکزی اروپا محّل سکونت اقوام ژرمن است. ژرمن ها تا قرن نوزدهم دولتی 
به نام امپراتوری مقدس روم داشتند که دارای وحدت و قدرت قابل  توجهی نبود و امپراتور یک مقام 
ایالت  هر  فرمانروای  و  بود  تقسیم شده  متعددی  ایالت های  به  امپراتوری  می رفت.  به شمار  تشریفاتی 
قدرت و اختیاراتی بسیار داشت. از جملٔه این ایالت ها، اتریش و پروس بودند که به تدریج به کشورهایی 
قدرتمند تبدیل شدند. ناپلئون طی فتوحات خود، امپراتوری مقدس روم را از  بین برد که در نتیجٔه آن، 
اتریش و پروس از یکدیگر کامالً مستقل شدند و سایر ایاالت نیز تحت عنوان »اتحادیٔه راین« به صورت 

متحد فرانسه درآمدند.  

گاریبالدی

افراد نخستین واحد تحت فرمان گاریبالدی 

فقط شصت نفر بودند. تاکتیک او در تسلیم نشدن 

بود و همین تاکتیک او را پیروز کرد. او که مدت ها 

آزادی خواهان  دوش به دوش  التین   آمریکای  در 

در  و  بود  جنگیده  اسپانیا  استعمار  با  سرزمین  آن 

داشت،  فراوان  مهارت  و  تجربه  غیرمنظم  جنگ های 

با واحدهای بسیار کوچک غیرمنّظم خود ـ مرکب از 

مبارزان وطن پرست ـ ارتش های فرانسه و اتریش را که ده ها برابر نیرومندتر از او بودند، از 

ایتالیا بیرون راند. سپس به در هم کوبیدن قدرت حکام مستقل داخلی پرداخت تا توانست در 

ایتالیا یک دولت متمرکز و نیرومند مستقر سازد.

گاریبالدی پس از وحدت ایتالیا، بقیة کارها را به کاوور سیاستمدار سپرد. کاوور نیز با  درایت 

و کاردانی سیاسی و استفاده از موازنة سیاسی اروپا و شرکت در بازی های دیپلماتیک، ایتالیای جدید 

را بر ویرانه های امپراتوری کهن روم تأسیس کرد.

یک توضیح

من شما را به رنج و دشواری پیکار فرا می خوانم. 
                                                                                               » گاریبالدی «

مسائل بزرگ زمان جز با آهن و خون حل نمی شود.
                                                                                                     » بیسمارک «
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و  توانا  بیسمارک سیاستمداری  پروس شد.  بیسمارک1 صدراعظم  نوزدهم،  قرن  اواسط  در 
مقتدر بود که به صدراعظم آهنین معروف شد. او می گفت: »حرف حق را باید از دهانٔه توپ شنید«. 
وی ابتدا ایالت های اتحادیٔه راین را با عنوان کنفدراسیون آلمان شمالی، با پروس متحد کرد و سپس با 
تقویت ارتش پروس برنامه های خود را گام به گام در جهت وحدت آلمان پیش برد. او پس از شکست 
دانمارک، اتریش و سرانجام فرانسه، تأسیس امپراتوری آلمان )رایش( را اعالم کرد. از آن  زمان به بعد، 

پروس و ایاالت ژرمنی را آلمان نامیدند.

B ــ١ smarck

م سخ ده فک ک و 

دربارۀ  نویسنده ای  نداشت.  اعتقاد  پارلمانی  نظام  و  دموکراسی  به  بیسمارک 
حقیر  را  آلمانی ها  ولی  بزرگ  را  آلمان  »بیسمارک  است    :  گفته  چنین  او  سیاست های 

می سازد.« از این عبارت چه می فهمید؟

آلمان به دلیل برخورداری از نیروی انسانی ماهر و توانمند و منابع اقتصادی و صنعتی گوناگون 
یافت و  تبدیل شد. میزان تولیدات صنعتی آن کشور افزایش  ثروتمند و مقتدر  به کشوری  خیلی زود 
به همین دلیل، خواهان منابع مواّد اولیه و بازار فروش برای کاالهای صنعتی خود بود؛ از این رو، آلمان 

در اواخر قرن نوزدهم تالش خود را برای کسب مستعمرات آغاز کرد.

موقعیت امپراتوری روسیه
در اوایل قرن نوزدهم، تزارهای روس در تعقیب سیاست پتر کبیر مبنی بر توسعٔه قلمرو روسیه 
قراردادهای  طّی  و  کردند  تصرف  را  عثمانی  امپراتوری  از  آزاد، قسمت هایی  دریاهای  به  و رسیدن 
گلستان، ترکمانچای و آخال، قسمت های شمالی ایران را نیز به زیر سلطه کشیدند. روس ها همچنین 
در سیبری پیشروی کردند و خود را به مرزهای چین رساندند و قلمرو روسیه را تا سواحل اقیانوس 

آرام گسترش دادند. 
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گسترش قلمرو تزارها به قیمت سرکوب مردمان نواحی تصّرف شده، برقراری حکومت استبدادی، 
فقیر شدن اکثر مردم روسیه و سرکوب حرکت های آزادی خواهانه صورت می گرفت. جامعٔه روسیه و 
اقتصاد آن در قرن نوزدهم عقب مانده بود و دهقانان برای فئودال ها حکم برده را داشتند. دستگاه پلیس 
به شدت سرکوب و از اصالحات جلوگیری  تزاری هرگونه حرکت روشنفکری و مخالفان سیاسی را 
ـ نظامی و اقتصادی  می کرد. به عالوه، روسیه به سبب تالش برای توسعٔه قلمرو و کسب امتیازات سیاسیـ 

درکشورهای آسیایی مانند عثمانی، ایران و چین، درگیر رقابت با انگلستان بود. 

گستردگی مستعمرات انگلستان 
اگر چه روسیه مهم ترین رقیب سیاسی امپراتوری انگلستان در قرن نوزدهم بود اما دولت های  آلمان، 
ایتالیا و فرانسه نیز در مستعمرات آسیایی و آفریقایی با انگلستان، رقابت می کردند. در مقابل، انگلستان 

فنالند سن پترزبورگ
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هم که با کشورهای اروپایی مرز زمینی نداشت، تمام نیروی خود را صرف توسعه و تقویت نیروی دریایی، 
توسعٔه مستعمرات خود و پیشرفت های اقتصادی و صنعتی می کرد. مستعمرات انگلستان در این قرن بسیار 

گسترده بود، چنان که گفته می شد: »آفتاب در امپراتوری بریتانیا غروب نمی کند«. 
اوج قدرت استعماری انگلستان،در قرن نوزدهم و در دورهٔ ملکه  ویکتوریا بود که 64 سال حکومت 
کرد؛ به همین سبب، این دوره از تاریخ انگلستان را »عصر ویکتوریا« نامیده اند. در عصر ویکتوریا، 
انگلستان از نظر اقتصادی و صنعتی پیشرفت بسیار کرد. این کشور با غارت ثروت مستعمرات، ثروتمند ترین 
کشور جهان شد و از نظر صنعتی نیز فقط آلمان با آن برابری می کرد. مهم ترین مشکل داخلی بریتانیا در آن 

زمان، مبارزات استقالل طلبانٔه مردم ایرلند بود.

ایاالت متحدۀ آمریکا در مسیر استعمارگری
همان طورکه در درس سوم خواندید، ایالت های مهاجرنشین آمریکا در سال 1776 م.1 به استقالل 
رسیدند و دولت ایاالت متحدٔه آمریکا را ایجاد کردند.این دولت به سرعت در مسیر استعمارگری گام 
نهاد و به فکر توسعٔه نفوذ و سلطٔه سیاسی و اقتصادی خود بر فراسوی مرزهای ایاالت متحده افتاد. 
مونرو،  مداخله در امور کشورهای قارٔه آمریکا، نخستین گام استعماری آن دولت بود. بدین منظور 
رئیس جمهور وقت آمریکا، در سال 182٣م.2  با انتشار اعالمیه ای به دولت های اروپایی هشدار داد 
که در امور قارٔه آمریکا مداخله نکنند. این کشور در نیمٔه دوم قرن ١٩ م. به طور منظم و مستمر دامنٔه 

نفوذ و سلطٔه خود را بر کشورهای آمریکای التین افزایش داد.
در اواسط قرن نوزدهم محروم ترین مردم آمریکا، سیاه پوستان بودند که به صورت برده زندگی 
می کردند. بردگان سیاه پوست که از آفریقا آورده می شدند، در جنوب ایاالت متحده، در مزارع پنبه 
آمریکا  بودند. مردم نواحی شمالی  انسانی محروم  بیگاری گرفته می شدند و از حقوق  به  نیشکر  و 
که  صنعتگر و روشنفکر بودند و به  لحاظ اقتصادی نیاز چندانی به    نیروی کار بردگان نداشتند،   با 
برده داری مخالفت می کردند. سرانجام در سال 1861 3، در زمان ریاست جمهوری آبراهام لینکلن، 
میان مردم شمال و جنوب ایاالت متحده جنگ درگرفت. این جنگ که به جنگ  انفصال یا »جنگ 
لغو  و طرفداران  ایاالت شمالی  پیروزی  به  از چهار سال  معروف شده است، پس  بردگی«  الغای 

بردگی منجر شد.

2ــ 1202 ش.                              ٣ــ 1240 ش. 1ــ 1154 ش. 
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1ـ مهم ترین تصمیمات کنگرۀ وین چه بود؟
2ـ ایتالیا چگونه به صورت یک کشور آزاد و متحد درآمد؟

3ـ جنگ های انفصال به چه جنگ هایی گفته می شد و چه پیامدهایی داشت؟

فرمان  این  با  شد.  صادر  آمریکا،  در  بردگان،  آزادی  فرمان    1 1863 سال  سپتامبر  در 
400,000 برده در ایاالت جنوبی آزاد شدند اما در وضع اقتصادی آنان تغییری به وجود نیامد. 
درواقع، تمام سیاهان آزاد شده فقیر بودند و هیچ ملک و زمینی نداشتند؛ از این رو، بعضی از 
آنان به   شهرهای شمالی مهاجرت کردند ولی اکثر آنها، مثل سابق، زیر سلطه و فرمان مالکان قرار 

گرفتند؛ منتهی به  صورت کارگران مزدور.
از طرف دیگر، سفیدپوستان جنوب سازمان هایی به وجود آوردند تا بتوانند سیاه پوستان 
را به انواع وسایل و از راه ترور و ایجاد ترس، مطیع و زیر تسلط نگاه دارند. از آن جمله، سازمان 
سیاه پوستان  کشتار  و  ترور  به  نقاب  و  ماسک  با  آن  اعضای  که  کالن«2 بود  »کوکلس  نیمه مخفی 

می پرداختند و حتی مانع آن می شدند که سیاهان در انتخابات رأی دهند. 

یک توضیح

١ــ 1242 ش.
Kok ــ٢  esk an  

پرسش    های نمونه 

اندیشه و جست وجو

ـ مقاله ای دربارۀ روابط ایران و فرانسه در عصر ناپلئون تهیه کنید.
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مقدمه

استعمار در لغت به معنای طلب عمران و آبادی است. این 

واژه زمانی به کار برده شد که اروپاییان اعالم کردند که هدفشان 

از رفنت به آفریقا، آمریکای التنی و آسیا آباد کردن این کشورها و 

متمدن ساخنت مردم این نواحی است؛ اما از همان آغاز معلوم بود 

که هدف اصلی آنها دست انداخنت به منابع ثروت این سرزمنی ها 

آوردن  کار  روی  و  مردمی  و  ملی  حکومت های  کردن  ساقط  و 

حکومت های وابسته است. استعمار شکل های گوناگون داشت؛ 

از جمله حملۀ نظامی و تصرف خاک یک کشور، حتت احلمایه کردن 

ـ اقتصادی و برقراری روابط غیرعادالنۀ  آن، اخذ امتیازات سیاسیـ 

اقتصادی و جتاری و… .

در این درس، روند گسترش استعمار در قارۀ آفریقا 

و آمریکای التنی و مبارزات استقالل طلبانه در این دو قاره را 

پی خواهیم گرفت.

درس ٦

قا و آمریکای التین در قرن نوزدهم؛ نبرد علیه استعمار آفر

الف( آفریقا در چنگال استعمار

مصر؛ آغاز یک هجوم دیگر
در قرن نوزدهم، مصر جزئی از قلمرو دولت عثمانی به شمار می رفت و به دلیل آن که از راه کوتاه 
داشت.  زیادی  اهمیت  اروپایی ها  برای  می ساخت،  متصل  دریای سرخ  به  را  مدیترانه  دریای  خشکی، 
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کشتی های اروپایی در سواحل شمالی مصر لنگر می انداختند و کاالهای خود را از راه خشکی به ساحل 
نواحی جنوب آسیا  ایران، هند و دیگر  به سوی  با کشتی  آنها را  دریای سرخ منتقل می کردند1. سپس 

می فرستادند. 
در سال 1798م.  ناپلئون برای ضربه زدن به انگلستان درصدد لشکرکشی به هند برآمد اّما ابتدا 

به مصر لشکرکشی و آنجا را تصرف کرد.
ناپلئون در مصر خود را طرفدار مردم و دشمن مالکان )طبقهٔ  حاکم زمین دار در مصر( معرفی کرد 
اما مصریان فریب ظاهرسازی او را نخوردند و دست به قیام زدند. انگلیسی ها نیز به مصر حمله کردند و با 
نیروهای فرانسوی در آنجا درگیر شدند.در این حال، دولت عثمانی یکی از سرداران مشهور خود به نام 
محمدعلی پاشا را برای باز پس گیری مصر به آن سرزمین اعزام کرد. محمد علی توانست با کمک مردم، 
فرانسویان را از مصر بیرون براند و نیز مانع دست اندازی انگلیس بر کشور مصر شود. او در یک نبرد 
سنگین نیروهای انگلیس را تار و مار کرد و حاکمیت خود را بر مصر تحکیم بخشید. محمد  علی سرانجام 

با جلب رضایت سلطان عثمانی،  سلسلۀ خدیوان مصر یا خاندان محمدعلی پاشا را تأسیس کرد.

1ــ در آن زمان هنوز کانال سوئز حفر نشده بود.

یک توضیح

 ناپلئون و طرفداری از اسالم!

ناپلئون در طول سفر با کشتی، با قرآن ، زبان عربی و فرهنگ اسالمی مصر آشنا شد و به 

منظور جلب اعتماد رؤسای شهر، علمای مذهبی و تودة مردم، خود را علی پاشا نامید و بیانیه ای نیز  

به زبان عربی انتشار داد که با جمالت »بسم اهلل الرحمن الرحیم« و »ال اله اال اهلل« شروع می شد. 

در این بیانیه، ناپلئون خود را طرفدار اسالم، مسلمانان، مردم مصر و سلطان عثمانی، به عنوان خلیفة 

مسلمین، قلمداد کرد و علت حمله به مصر را ظلم و ستم ممالیک به مردم مصر و عدم اطاعتشان 

از سلطان عثمانی و بد رفتاری آنان با بازرگانان فرانسوی برشمرد.

در خاتمة بیانیه، ناپلئون از مصریان خواسته بود که برای نجات از شر ّ ظلم و ستم ممالیک، با 

این جمالت ارتش فرانسه را در مساجد دعا کنند: پاینده باد دولت عثمانی، زنده باد ارتش فرانسه، 

لعنت خدا بر ممالیک و کامروا باد ملت مصر.
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اصالحات محمدعلی پاشا
تهاجم استعمارگران فرانسوی و انگلیسی به مصر، محمدعلی پاشا را متوجه دو نکتٔه اساسی کرد؛ 
نخست ارزش و اهمیت نظامی ــ سیاسی مصر، به ویژه برای استعمار انگلستان، و دوم عقب ماندگی 
مسلمانان ازجمله مصریان نسبت به اروپاییان؛ به همین دلیل، او در صدد اصالح و نوسازی ارتش و 
اقتصاد مصر برآمد. محمدعلی پاشا به مبارزه با زمین دارانی پرداخت که برای سالیان دراز دهقانان فقیر 
مصری را استثمار و از آنها بهره کشی می کردند. عالوه بر اینها وی امور    مالی آن کشور را تنظیم کرد، 
راه های ارتباطی را توسعه داد و گروهی از جوانان مصری را برای فراگیری علوم جدید به اروپا فرستاد. 

اّما با طرح احداث کانال سوئز، که از سوی اروپاییان پیشنهاد شد،  مخالفت کرد.

م س ده م و  ک ک

اروپاییان  توسط  سوئز  کانال  احداث  طرح  با  پاشا  محمدعلی  چرا  شما،  نظر  به 
مخالف بود؟ 

سلطۀ استعمارگران انگلیسی بر مصر
جانشینان محمدعلی پاشا مانند خود او الیق و کاردان نبودند؛ آنان اگرچه اصالحات محمد علی 
را ادامه دادند ولی با گرفتن وام از خارجیان، مصر را به صورت کشوری بدهکار درآوردند تا آنجا که 

سعید پاشا به امید کسب درآمد با ساختن کانال سوئز موافقت کرد. 
پس از افتتاح کانال سوئز، دولت مصر به علت بدهکاری  سنگین خود به بانک های اروپایی 
مجبور به فروش سهام خود به انگلیس شد و بدین ترتیب، ادارٔه کانال سوئز و بهره برداری از منافع 
آن به دست استعمارگران انگلیسی افتاد. پس از آن، دولت استعماری انگلستان به سبب اهمیت ویژٔه 
کانال سوئز، بیش از پیش به مداخله در امور آن کشور پرداخت. در اواخر قرن نوزدهم،  مصر زیر 
سلطٔه انگلستان رفت و سرانجام در اوایل قرن بیستم به    رغم مبارزات مردم، این کشور تحت الحمایٔه 

انگلیس شد.
آزادی کشور خود  برای  از تالش  مبارزان مصری دست  در طول دوران حاکمیت استعمار، 
برنداشتند. قیام ُعرابی پاشا مهم ترین جنبش سیاسی ــ نظامی مصریان علیه استعمار انگلیس بود که 
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درهم شکسته شد. از آن پس، مبارزان به فعالیت های فرهنگی روی آوردند.ازجملٔه آنان باید از محمد   َعبُده 
و عبدالرحمان کواکبی نام برد.

دیگر مستعمرات انگلستان در آفریقا
به موازات تصرف مصر، انگلیسی ها درصدد توسعٔه قلمرو خود در آفریقا برآمدند و سودان را 
نیز به زیرسلطه گرفتند. ظلم و ستم انگلیسی ها در سودان، از جمله گرفتن مالیات های فراوان از مردم 
موجب شعله ور شدن قیامی شد که رهبری آن را شخصی به نام محمد   احمد برعهده داشت. او برخود 
لقب المهدی نهاده بود و به مهدی سودانی معروف شد، لذا پیروانش را »مهدیون« می گفتند. مهدیون 

کانال سوئز
الجزایر  تونس

مادیرامغرب
جزایر قناری 

طقه جنوبی 
من

حرا
ص

تریپولی
)لیبی تحت نظارت عثمانی( 

)در اشغال انگلستان(

 اریتره

 مصر 

قلمرو
  »مهدی سودانی«

اتیوپی

  گامبیا 
سیرالئون

سنگال
ومالی

س

شرکت آفریقای

 شرقی 

امپراتوری
آفریقای شرقی زنگبار  انگلیس

تحت نظارت 
آلمان

کار
گاس

ادا
م

موزامبیک

ترانسوال 

وانا
بوتس

دماغۀ امیدنیک کیب کلونی

 آفریقای جنوب غربی

آنگوال

کنگو کنگو
در اشغال فرانسه

ساحل طال  کامرون
 ساحل عاج

الگوس

پرتغال 
انگلستان
فرانسه
آلمان

اسپانیا 
ایتالیا
بلژیک

لیبریا
گینه

اقیانوس اطلس

زامبیا

زیمبابوه

سلطۀ استعمارگران اروپایی بر آفریقا 
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توانستند نیروهای مشترک مصر و انگلیس را شکست دهند و حکومتی مستقل را پایه ریزی کنند. با این 
حال، چند سال  بعد انگلیسی ها با کمک فرانسویان و با صرف هزینه و تلفات سنگین،این قیام را سرکوب 

کردند.از آن پس، بار دیگر سودان با عنوان سودان مصر و انگلیس به صورت مستعمره  درآمد. 
انگلستان عالوه بر مصر و سودان، سلطٔه استعماری خود را بر مناطق وسیعی از شرق، جنوب، 

مرکز و حتی غرب قارهٔ آفریقا گستراند )نگاه کنید به نقشٔه صفحٔه ٥٤(. 
در اواخر قرن نوزدهم، مقاومت قبایل سیاه پوست  زولو در مناطق جنوبی آفریقا ، انگلستان را به 
زحمت انداخت. همچنین،   بوئرها که دهقانان مهاجر هلندی بودند، با سلطٔه انگلیسی ها مخالفت کردند 

و تا چندین سال به مخالفت خود ادامه دادند.

استعمار فرانسه در آفریقا 

الجزایر تحت سلطۀ استعمار فرانسه
در قرن نوزدهم رقابت دولت های اروپایی برای تسلط بیشتر بر مستعمرات، به دریای  مدیترانه و 
شمال آفریقا نیز کشیده شد. فرانسویان توجه خاصی به شمال آفریقا به ویژه الجزایر داشتند. در این زمان، 
الجزایر بخشی از امپراتوری عثمانی بود و عثمانی ها حاکمان آن را منصوب می کردند اّما ضعف دولت 
عثمانی و عدم اطاعت قبایل از حاکمان الجزایر موجب شد تا فرانسویان به تدریج زمینه را برای اعمال 
نفوذ خود مساعد ببینند. آنان سرانجام در سال 1830م. بهانٔه الزم را برای حمله به الجزایر به دست 
آوردند؛ بدین ترتیب که فرانسه ،  به  دلیل خرید اقالم عمده ای از موادغذایی ، به دولت الجزایر بدهکار 
بود؛ بنابراین، حاکم الجزایر از دولت فرانسه خواستار پرداخت بدهی های خود شد. فرانسویان با این 
بهانه که کشتی های آنان مورد هجوم دزدان دریایی قرار می گیرد، از پرداخت آن سرباز زدند. این مسئله 

بهانه ای مناسب برای حملٔه ناوگان دریایی فرانسه به الجزایر شد. 
ارتش فرانسه به الجزایر حمله ور شد و بخش هایی از سرزمین الجزایر را اشغال کرد؛ اما مردم 
الجزایر از همان ابتدا علیه آنها به پا خاستند. در این مبارزات، امیرعبدالقادر رهبر و فرمانده نیروهای 
ولی  کرد  مقاومت  اشغالگران  مقابل  در  نیروهای خود، مدت ها  به کمک  او  بود.  الجزایر  آزادی خواه 
فرانسویان با استفاده از امکانات و تجهیزات برتر در سال 1843 م. بر عبدالقادر پیروز شدند و او را 
وادار به تسلیم کردند. فرانسویان عبدالقادر را مدتی به زندان انداختند و سپس او را به دمشق تبعیدکردند؛ 
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 حتت احلمایگی 

قلمرو کشور دیگری به شمار نمی آیند اما زیر چتر »حمایت« و 

 
َ
به سرزمین هایی که جزء

به واقع »نفوذ« یک دولت قدرتمند قرار می گیرند و آن دولت در آن سرزمین، حق حاکمیت )گاهی 

محدود و مشروط( و قضاوت دارد » تحت الحمایه« گفته می شود. کشور تحت الحمایه در امور داخلی، 

خودگردان اما در امور خارجی، تابع کشور حامی خود است. 

عبدالقادر الجزایری   

بدین ترتیب، سراسر الجزایر به تصرف استعمارگران فرانسوی درآمد. 
دور  الجزایری ها  که  بیستم  قرن  اواسط  در  تا  ماند  پایدار  وضع  این 
تازه ای از مبارزات ضداستعماری را شروع کردند و سرانجام در سال 

1962م. به استقالل دست یافتند.

هجوم نظامی استعمارگران به کشورهای آفریقایی

یک توضیح
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استعمارگران جدید 
در نیمٔه دوم قرن نوزدهم دو رقیب تازه، یعنی آلمان و ایتالیا، در صحنٔه رقابت های استعماری پیدا شدند. 
پس از تشکیل امپراتوری آلمان، توازن قوا در اروپا درهم ریخت. آلمان  با اتکا به قدرت نظامی 
خود به توسعه طلبی دراروپا پرداخت. مهم ترین خواستٔه این کشور داشتن مستعمره هایی در جهان بود. 
آلمان که دیرتر از دیگران پا به عرصٔه رقابت های استعماری گذاشته بود، نیازهای صنعتی، رشد جمعیت 
و محدودیت خاک خود را دلیل بر این ادعا می دانست و سرانجام، پس از کشمکش ها و درگیری های 

نظامی، توانست چند کشور آفریقایی١ را تصرف کند. 
ایتالیا نیز پس از آن که به وحدت سیاسی  رسید، در اندیشٔه کشورگشایی برآمد. ایتالیایی ها برای 
کشورگشایی و کسب مستعمره، روم باستان را الگوی خود قرار دادند؛ از این رو، دریای مدیترانه را 
دریای ایتالیا )دریای روم( نامیدند و شمال آفریقا را نیز متعلق به خود دانستند، اّما لشکرکشی ایتالیا 
به حبشه درسال 1896م. و شکست آن کشور از حبشه، به   رغم داشتن سالح های جدید و ارتش منظم، 

موجب شگفتی فراوان جهانیان و باعث سرافکندگی آن دولت شد. 
بلژیک نیز از جمله کشورهای اروپایی بود که به استعمار روی آورد. این کشور توانست کشور 

کنگو را ،  با توسل به حیله و زور، به تصرف درآورد. 

ب( استعمار در آمریکای التین٢

این دو  بودند.  آمریکا وارد شدند،   پرتغالی ها و اسپانیایی ها  قارٔه  به  نخستین استعمارگرانی که 
قدرت استعماری بیش از سیصد سال بر آمریکای التین سلطه داشتند. آنها در این سه قرن توانستند 
ترکیب جمعیتی کشورهای آمریکای التین را به نفع خود تغییر دهند؛ تجارت خارجی را در انحصار خود 
درآورند و امالک وسیعی را تصرف کنند. آنان همچنین نظام حقوقی تبعیض آمیزی را برقرار کردند که 
در نتیجٔه آن سرخ پوستان ــ ساکنان اصلی سرزمین آمریکا ــ به عنوان طبقٔه فرودست، مورد استثمار و 

در معرض رفتار توهین آمیز قرار گرفتند. 

1ــ تانزانیا، نامیبیا، کامرون و توگو
٢ــ از مکزیک تا جنوبی ترین نقطٔه قارٔه آمریکا بیست کشور وجود دارد. از میان این کشورها برزیل دارای زبان پرتغالی و بقیه دارای 
زبان اسپانیایی هستند. از آنجا که زبان پرتغالی و اسپانیایی از شاخه های زبان التینی محسوب می شوند، این کشورها را »آمریکای التین« می نامند.
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در آغاز قرن نوزدهم مردم آمریکای التین برای کسب 
جنبش  این  به  که  عواملی  عمده ترین  به پاخاستند.  استقالل 

استقالل طلبانه منجر شد، عبارت بود از: 
با مردم رفتاری  پرتغالی  1ــ استعمارگران اسپانیایی و 

تحقیرآمیز داشتند.  
و  روشنفکران  به ویژه  التین  آمریکای  مردم  2ــ 
فرانسه  انقالب  اندیشه های  تحت تأثیر  آن  تحصیل کرده های 
مانند آزادی و برابری قرار داشتند و از نظام های استبدادی 
کشورهایشان به شدت ناراضی و خواستار استقرار حکومت های 

مردم ساالر بودند. 
3ــ در عصر ناپلئون و پس از فتح اسپانیا توسط نیروهای 
برکنار  کار  از  موقت  به طور  اسپانیا  فرانسه، خاندان سلطنتی 

شدند؛ این موضوع زمینه ای مساعد برای شورش آزادی خواهان فراهم کرد.
4ــ فاصلٔه طبقاتی و قرار گرفتن تمامی مناصب و مقامات مهّم حکومتی و زمین های وسیع در 
دست تعدادی از خاندان های اشرافی وابسته به استعمارگران موجب فقر عمومی مردم آمریکای التین 

و نارضایتی شدید آنان شده بود. 
سیمون بولیوار1 قهرمان جنبش استقالل طلبی مردم آمریکای التین بود. او با مبارزات خود، 
کشورهای ونزوئال، کلمبیا، پرو، اکوادر و بولیوی را از چنگال استعمارگران آزاد کرد و به آنها استقالل 

بخشید. کشور بولیوی نام خود را از سیمون بولیوار گرفته است.
 

امپریالیسم آمریکا
در اواخر قرن نوزدهم، ایاالت متحدهٔ آمریکا به کشوری ثروتمند و صنعتی تبدیل شده بود. از این رو 
این کشور  بر شدت مداخالت اقتصادی و سیاسی در آمریکای التین و کشورهای دیگر افزود و درصدد 
برآمد مانند دیگر  استعمارگران مناطق نفوذی به دست آورد. شیوهٔ استعمارگری آمریکا به این صورت بود که 
کاالهای خود را به کشورهای دیگر صادر می کرد، سرمایه های خود را در راه   آهن و معادن و سایر مؤسسات 
اقتصادی کشورهای آمریکای التین به کار می انداخت و به دولت های آنها نیز وام می داد. به تدریج، این 

سیمون بولیوار 

S ــ1 mon Bo var
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یم دا شتر  ب

سرمایه داران و بانکداران آمریکایی که توسط دولت ایاالت متحده حمایت می شدند، دولت های آمریکای التین 
را زیر سلطٔه خود درمی آوردند و به گروه ها و احزاب طرفدار خود کمک مالی یا سیاسی می کردند. دولت 
آمریکا نیز هرگاه الزم می شد، نیروهای نظامی خود را به بهانٔه برقراری نظم و آرامش یا مقابله با تهدیدات وارد 
عمل می کرد. این شیؤه جدید در استثمار ملت ها همان است که در اصطالح به آن »استعمار نو« می گویند. 

شیوۀ استعمار قدیم و جدید و پیامدهای هرکدام را با یکدیگر مقایسه و تفاوت های 
این دو را بیان کنید. 

کانال سوئز 

بنا به اطالعات موجود تاریخی، نخستین بار در سال  609ق.م.  نکوس )نخائو(، فرزند 
پسامتیک فرعون مصر، درصدد برآمد تا با حفر کانالی رود نیل و دریای سرخ را به یکدیگر 
متصل کند اّما با وجود تحمل تلفات سنگین، به این امر توفیق نیافت. در سال 516 ق.م. 
داریوش اول هخامنشی همین اقدام را تعقیب کرد و توانست در عرض دو سال کانال مزبور 
را حفر کند؛ در نتیجه، رود نیل به دریای سرخ متصل شد و امکان رفت و آمد دریایی از طریق 
این کانال فراهم شد. پس از تسلط رومیان بر این منطقه،  استفاده از کانال به تدریج متروک 
شد و آنها کوششی برای بازگشایی آن انجام ندادند. در اوایل قرن نوزدهم، اروپاییان که به 
اهمیت ارتباط دریای مدیترانه و دریای سرخ واقف بودند، درصدد حفر کانال بین این دو دریا 
برآمدند. لذا در سال1854کنسول فرانسه، به نام فردینان   دوِلسیس1 ، که مهندس حّفار 
بود، تصمیم گرفت کانال سوئز را ایجاد و ارتباط بین دریای مدیترانه و دریای سرخ را برقرار 

سازد. او کار را شروع کرد ولی در نهایت آمریکاییان آن را به پایان رساندند.

م سخ ده م و  ک ک

Ferdinand de leseps ــ١
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1ـ تهاجم استعمارگران فرانسه و انگلستان به مصر محمدعلی پاشا را متوجه چه نکات اساسی کرد؟ 
2ـ علت شکست امیر عبدالقادر از فرانسوی ها چه بود؟ 

3ـ مهم ترین خواستۀ آلمان ها پس از تشکیل رایش دوم چه بود؟ آنان خواستۀخود را چگونه 
توجیه می کردند؟ 

4ـ شیوۀ استعمارگری آمریکا در قرن نوزدهم چگونه بود؟ 

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

1ـ مقاله ای دربارۀ مبارزات مردم کنگو علیه استعمار بلژیک تهیه کنید. 
2ـ مقاله ای دربارۀ سیر آزادی و استقالل یکی از کشورهای آمریکای التین بنویسید. 
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مقدمه 

در درس گذشته، با روند گسترش استعمار در قاره ها ی آفریقا و آمریکای التین و 

مبارزات ملت ها برای آزادی و استقالل آشنا شدید. مهم ترین موانع و مشکالت آزادی و 

استقالل این ملت ها چه بود؟ آیا پدیدۀ استعمار محصول خاص تمدن و فرهنگ غرب بود؟ 

استعمارگران و استعمار شدگان چه تأثیرات متقابلی برهم نهادند؟ اینها موضوعاتی است که 

می توانید دربارۀ آن بیندیشید. در این درس، رویارویی استعمار غرب و ملت های آسیایی 

را پی خواهیم گرفت. 

هند زیر سیطرۀ استعمارگران اروپایی
در درس تاریخ ایران و جهان )1( خواندید که تجارت شرق، به ویژه ابریشم چین و ادویٔه هند، 
یکی از پرسودترین تجارت ها در جهان و مخصوصاً اروپا بود. راه های زمینی تجارت از سرزمین های 
اسالمی می گذشت و بخش عمدٔه آن در نواحی مدیترانه، در دست دولت عثمانی بود که بر شاهراه های 
تجارت غرب آسیا مسلط شده بود. در این دوره، مقررات گمرکی خاص و عوارض سنگین حمل و نقل، 
موجب باالرفتن هزینٔه مبادالت بازرگانی برای اروپاییان شد. از آن پس، اروپاییان درجست وجوی راه 
دریایی شرق برآمدند. دستاورد این جست و جو، اکتشافات جغرافیایی بود که در پی آن، اروپا توانست 
گذاشتند،  هند  به خاک  قدم  که  اروپایی  استعمارگران  گروه  نخستین  بازرگانی جهان مسلط شود.  بر 
پرتغالی ها و اسپانیایی ها بودند و پس از آن، انگلیسی ها و فرانسویان با تأسیس  شرکت هایی به نام »کمپانی 

هند شرقی« وارد هند شدند.
استعمارگران اروپایی بر سر تصاحب هند رقابت شدیدی داشتند. در اواسط قرن هجدهم جنگ هایی 

میان آنان درگرفت که سرانجام با پیروزی انگلیسی ها به پایان رسید.

درس 7

آسیا در قرن نوزدهم؛ مقاومت در برابر استعمار
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آیا می دانید چرا این شرکت ها را »هند شرقی« می نامیدند؟ 

سلطۀ استعماری انگلستان بر هندوستان 
تسلط کامل انگلستان بر هند به آسانی صورت نگرفت. آنان شیوه های گوناگونی از قبیل تزویر، 
تطمیع و کشتار را در  پیش گرفتند تا سرانجام بر هند سلطه یافتند ولی حفظ هندوستان دشوارتر از فتح 
آن بود. تنوع قومی، نژادی، زبانی و دینی، هندوستان را به صورت هزاران سنگر ــ هرچند کوچک ــ 
درآورده بود و دوری آن از انگلستان و وجود رقیبان سرسخت اروپایی نیز بر مشکالت آن می افزود. 
حفظ هند برای انگلستان اهمیت حیاتی داشت؛ زیرا دارای جمعیت فراوان، منابع طبیعی و معدنی غنی 
و کشاورزی پر برکت بود و کمپانی هند شرقی انگلیس با غارت این منابع و استثمار هندی ها، ثروت 

فراوانی کسب می کرد. 
انگلیسی ها برای اداره کردن هند، مقام عالی رتبه ای را با عنوان فرماندار کل به هندوستان 
اعزام کردند. این فرمانداران مأموریت داشتند به هر وسیلٔه ممکن هندوستان را حفظ کنند؛ به همین 
به وجود  هند  در  گسترده ای  اداری  نظام  جمله:  از  دادند؛  انجام  را  گوناگونی  اقدامات  دلیل، 
آوردند، زبان انگلیسی را در آن کشور ترویج کردند و جمعی از هندی ها را به منظور تربیت 
براساس فرهنگ غربی به دانشگاه های انگلیس فرستادند. همچنین بر سرزمین های اطراف 
هند مسلط شدند؛ در شرق، کشور برمه را تصرف کردند و در غرب، با نیرنگ و اعمال زور 
افغانستان و بخش هایی از سیستان و بلوچستان را از ایران جدا کردند و تحت سلطه و نفوذ 

خود درآوردند. 
شورش بزرگ سپاهیان: انگلیسی ها تعدادی از هندوها را به استخدام خود درآوردند که 
اینان مهم ترین وسیلٔه قدرت انگلیس برای سرکوب شورش های داخلی و مقابله با تهدیدات نظامی خارجی 

به هند بودند و حتی به عنوان مزدور به کشورهای دیگر اعزام می شدند. 

م خ ده م و  فکر 
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به هندوها  انگلیسی نسبت  نوزدهم، غارت هند و تحقیری که استعمارگران  در اواسط قرن 
اعمال می کردند، موجب عصیان سپاهیان شد.١ در این شورش که شمار زیادی از انگلیسی ها کشته 
شدند، شورشیان یک هدف داشتند و آن، بیرون راندن انگلیسی ها و کسب استقالل هند بود ولی 
سرانجام، انگلیسی ها توانستند با کمک مزدوران خائن محلی و با ایجاد دودستگی در میان مسلمانان 
و هندوها، قیام را به طور وحشیانه ای سرکوب کنند. آنان بسیاری از شورشیان را تیرباران کردند یا 

به دهانٔه توپ بستند. 

فرمانروایی اروپاییان بر شبه قارۀ هند

دولت های تحت فرمانروایی هندیان 

چین 

 افغانستان
تّبت

 کشمیر
آمریستار 
پنجاب

رود گنگ نپال 

وترا
هماپ

د بر
رو

برمه بنگال

کلکته )انگلستان
 1690 م(

بنارس

خلیج بنگال

سندجانپور 

سورات )انگلیس
 )1612 

 بمبئی
نظام حیدرآباد 

گوآ )پرتغال
1510م(

به سوی ایران

مدرس )انگلیس ــ 1640 م( 
میسور 

کالیکوتپوندی چری )فرانسه 1683 م(

 1514ــ 1503م(
کوچین )هلند

سیالن

  1796 ــ 1517م(  
کلمبو )هلند

مسیر کشتی های پرتغال از سمت

 دماغۀ امیدنیک

مسیر کشتی ها از ماالکا

گسترش استعمار انگلستان در هند تا 1785 م. 
گسترش استعمار انگلستان در هند تا 1856 م. 

١ــ 1857 م.
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بانو لکشمی بای

در میان قهرمانانی که به مبارزه علیه استعمارگران انگلیسی در هند پرداختند، یک نام 

بسیار می درخشد و همیشه درخاطرة مردم هند عزیز و محترم است و آن نام لکشمی بای است. 

لکشمی بای زن دلیری بود که  بیست سال بیشتر نداشت ولی لباس مردانه به تن کرد و در صف 

مبارزه علیه انگلیسی ها جنگید و در جنگ کشته شد. به گفتة یک سردار انگلیسی که در مقابل 

او جنگیده بود »این زن جوان، بهترین و دلیرترین سران شورشی بود«.

یک توضیح

با شکست قیام سپاهیان، اگرچه بساط دولت گورکانیان هند برچیده شد ولی انگلستان برای ادامٔه 
سلطٔه خود، کمپانی هند شرقی را منحل و وزارت خانٔه مخصوص ادارٔه هند را تأسیس کرد و شخصی 
را با عنوان نایب السلطنه بر آن گمارد. در  واقع، شورش بزرگ سپاهیان، انگلستان را متقاعد کرد که 

سیاست خود را در هند تا اندازه ای تغییر دهد. 

مسلمانان هند؛ تالش برای حفظ هوّیت دینی 
سلطٔه انگلیسی ها بر هند به منزلٔه پایان اقتدار سیاسی مسلمانان بر هندوستان نیز بـود؛ از این رو، 
بیرون راندن انگلستان برای مسلمانان هند، هم یک وظیفٔه دینی و هم یک وظیفٔه ملّی، تلقی می شد. قیام 
حیدرعلی و تیپوسلطان از جمله تکاپوهای مسلمانان علیه استعمار انگلستان بود. پس از سرکوب 
شورش سپاهیان، که مسلمانان در آن مشارکت گسترده ای داشتند، دیگر ادامٔه مبارزٔه مسلحانه ممکن 
نبود؛ بنابراین، مسلمانان از آن پس فعالیت های فرهنگی را در برنامٔه مبارزات خود قرار دادند. تأسیس 
مدرسۀ دیوبند١ یکی از اقداماتی بود که بنیانگذاران آن می کوشیدند ضمن توسعٔه معارف اسالمی و 
ایجاد پیوند و ارتباط بین مسلمانان، موقعیت ایشان را در برابر هندوها و انگلیسی ها حفظ کنند و مانع 

از خود بیگانگی مسلمانان در قبال فرهنگ غربی شوند.

١ــ دیوبند شهری است واقع در 150کیلومتری شمال شرقی دهلی
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1885م.  سال  در  هند:  ملی  کنگرۀ  تأسیس 
گروهی از روشنفکران هند با استفاده از آزادی محدودی که 
این  کردند.  اقدام  هند  ملی  کنگرٔه  تأسیس  به  داشت،  وجود 
کنگره می کوشید با استفاده از ظرفیت های قانونی و پرهیز از 
روش های خشونت آمیز، راه هند را به    سوی استقالل هموار 
کند. درخواست های اولیٔه بانیان کنگره عبارت بود از: رسمیت 
یافتن زبان هندی در کنار زبان انگلیسی و انتخابی شدن نیمی از 
اعضای مجلس مقننه و مجاز بودن به اظهار   نظر در مورد بودجٔه 
کشور. سرانجام ادامٔه مبارزات منجر به استقالل هند شد١. 
مهاتما گاندی رهبر هند، در این مبارزات نقش بسیاری داشت. 

استعمارگران در چین 
در دورٔه حاکمیت خاندان منچو بر چین، بهره کشی مالکان بزرگ، ظلم، فساد و رشوه خواری 
حکام محلّی موجب فقر و فالکت مردم شده بود. اما مصیبت بدتر از این برای چینی ها، ورود استعمار 

غرب به کشورشان بود. 
کانتون٢  بندر  طریق  از  منحصرًا  تا  داد  اجازه  به   پرتغالی ها  شانزدهم،  قرن  در  حکومت چین 
این کشور فعالیت کنند. در قرن نوزدهم،  یافتند در  نیز اجازه  بپردازند و مبلغان مسیحی  به تجارت 
کشورهای اروپایی از جمله انگلستان روابط تجاری محدودی با چین برقرار کردند. انگلیسی ها کاالهای 
مختلفی ــ از جمله تریاک ــ به چین وارد می کردند. افزایش مصرف تریاک و باال رفتن شمار معتادان 
و نیز خروج مقدار زیادی پول از کشور، دولت چین را بر آن داشت تا فرمان ممنوعیت خرید و فروش 
تریاک را صادر کند. این اقدام دولت چین با خشم دولت انگلیس روبه رو شد؛ به همین دلیل در سال 
1839م. نیروی دریایی انگلستان به سواحل چین حمله ور شد. این جنگ که به جنگ اول تریاک 
به انعقاد قراردادی استعماری انجامید که به موجب آن، چین بندر هنگ کنگ را به  معروف است، 
انگلیسی ها واگذار کرد و پنج بندر دیگر را نیز برای تجارت خارجی به آنها اختصاص داد. همچنین 

حق کاپیتوالسیون برقرار و ممنوعیت مصرف تریاک لغو شد.
 

مهاتما گاندی رهبر جنبش ضد استعماری هندوستان

٢ ــ شهری در نزدیکی هنگ کنگ ١ــ 1947م.   
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یک مورخ انگلیسی گفته است    : »چینی ها سیر ورود استعمار به کشور خود را چنین 
می بینند که ابتدا مبلغان مسیحی وارد می شوند؛ به دنبال آنها کشتی های جنگی می آیند 
و بعد اشغال اراضی شروع می شود«. شما با این سخن موافقید یا مخالف؟ دالیل خود را 

بیان کنید. 

جنگ اول تریاک، ضعف و فساد دولت چین را آشکار کرد و اعتیاد به تریاک موجب افزایش 
مفاسد اخالقی و اجتماعی شد؛ ولی این امر، خود موجب شورش هایی شد که گسترده ترین آنها شورش 

تای پینگ بود. 
با آشکار شدن ضعف و انحطاط حکومت چین، دیگر استعمارگران نیز چشم طمع به خاک چین 
دوختند. از سال 1840م. به بعد عالوه بر انگلیسی ها، فرانسویان، آلمانی ها، روس ها و آمریکائیان نیز به 
تدریج امتیازات بازرگانی و حقوقی متعددی برای خود به دست آوردند؛ در نتیجه، نواحی ساحلی چین، 

در اعتقادات مردم چین، اژدها نشانۀ فراوانی و برکت است؛ از این رو، چینی ها اژدها را مظهر کشور خود می دانند. در این تصویراز 
پای درآمدن اژدهای چین  در مقابل استعمارگران مختلف نمایش داده شده است. 

م سخ ده م و  فک ک
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از بندر هنگ کنگ تا آرتور، تحت نظارت و کنترل استعمارگران درآمد. در سال1894م. ژاپن نیز پس 
از پیروزی بر چین، فُرمز )تایوان( را از خاک آن کشور جدا کرد؛ همچنین به نفوذ و سلطٔه چین بر شبه 
جزیرٔه کره پایان داد و دولتی دست نشانده در آنجا بر سرکار آورد. بدین ترتیب، دولت های استعمارگر،چین 

را به مناطق تحت نفوذ خود تقسیم کردند و به غارت آن کشور پرداختند.١
همزمان با تجاوزات غارتگرانٔه استعمارگران اروپایی، صدها تن از مبلغان مسیحی نیز در سراسرچین 

به تبلیغ مسیحیت مشغول بودند. 
در اعتراض به وضع موجود؛ قیام های چندی صورت گرفت که مهم ترین آنها قیام باکسرها٢ در 
سال 1900م.  بود. باکسرها حمالت متعددی را به تأسیسات اروپایی ترتیب دادند و بسیاری از اروپاییان 
و چینی های خائن را به قتل رساندند و سفارت خانه های خارجی را تهدید کردند. این قیام اگرچه با قوای 
مشترک دولت های اروپایی با همکاری ژاپن، آمریکا و حکومت چین، سرکوب شد اّما آزادی خواهان 
و استقالل طلبان چینی دست از قیام برنداشتند و سرانجام در سال 1911م. با سرنگون کردن دولت 
چین، در آن کشور نظام جمهوری به وجود آوردند. رهبر این قیام استقالل طلبانه سون یات سن٣ بود 

که به ریاست جمهوری چین رسید. 

طغیان ژاپن علیه استعمارگران
پرتغالی ها نخستین اروپاییانی بودند که در قرن شانزدهم میالدی برای تجارت به ژاپن رفتند. براثر 
فعالیت وسیع مبلغان مسیحی، آیین مسیحیت در این کشور اشاعه یافت و وحشت و خشم ژاپنی ها را 
برانگیخت؛ به همین  دلیل پرتغالی ها را اخراج و ژاپنی های مسیحی شده را قتل عام  )1640م.( کردند. 
از آن پس، این کشور دروازه های خود را به روی اروپاییان بست و انزوای ژاپن آغاز شد که بیش از 
دو قرن به طول انجامید. در این مدت، استعمارگران اروپایی که سرگرم غارت سایر کشورهای آسیایی و 

قارٔه آفریقا بودند، توجه چندانی به ژاپن نداشتند. 

١ــ تقسیم مناطق بدین قرار بود؛ فرانسوی ها کنترل نواحی جنوبی را به دست گرفتند. ژاپنی ها در حوالی ُفرمز و اطراف آن مستقر 
شدند. انگلیسی ها نیز در اطراف شانگهای، آلمان ها در شرق و روس ها در منچوری و مغولستان حاکم شدند.

٢ــ این جنبش توسط گروهی از روشنفکران چینی که بر خود نام »فرقٔه میهن پرستان مشت های هماهنگ« گذاشته بودند، برپا شد. 
غربیان از سر طعنه به آنها لقب مشت زنان )باکسرها: Boxer( داده بودند.

٣  Sun yat sen
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به نظر شما، چرا استعمارگران اروپایی به مجمع الجزایر ژاپن توجه چندانی نداشتند؟

از اواسط قرن نوزدهم به بعد، ابتدا آمریکا و سپس دیگر کشورهای استعمارگر با دولت ژاپن ارتباط 
برقرار کردند و حکومت شوگونی ژاپن نیز امتیازاتی به دولت های استعمارگر داد. اما احساسات ضدبیگانه 
در ژاپن علیه این امتیازات، موجب بروز طغیان هایی  شد که طّی آن، تعدادی از خارجیان به قتل رسیدند؛ 

در نتیجه، کشورهای خارجی به ژاپن حمله کردند که این امر موجب کناره گیری حکومت شوگونی شد. 

انقالب میجی١ و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن
امپراتوری موتسوهیتو٢ آغاز دوران جدیدی از تاریخ ژاپن به حساب می آید؛ موتسوهیتو مدت 
45 سال حکومت کرد. در دوران او که دوران میجی )حکومت روشن( نامیده شده است، اقداماتی 

صورت گرفت. اقدامات موتسوهیتو عبارت بود از: 
1ــ اقتباس علوم و فنون جدید غربی  با حفظ سنن دینی و ملی خود

 2ــ تأسیس مراکز تمدنی جدید و استفاده از صنایع
 3ــ آموزش نیروهای متخصص و تشکیل ارتش به شیؤه جدید.

مجموعٔه این تحوالت که به انقالب میجی معروف شده است، موجب سرعت پیشرفت ژاپن شد. 
در پی انقالب میجی، ژاپن تا پایان قرن نوزدهم به یک کشور صنعتی و قدرتمند تبدیل شد. این سرزمین 
کوچک که از عهدٔه تأمین احتیاجات صنعتی خود عاجز بود، ناچار، مانند کشورهای اروپایی به فکر 
استعمارگری افتاد؛ به این منظور، در اواخر این قرن به سرزمین کره حمله برد و با تصرف آن، شروع به 
دست اندازی به خاک چین کرده و قسمت هایی از خاک آن کشور را نیز تصرف کرد؛ اما چون روس ها 
نیز از سمت شمال در حال پیشروی در خاک چین بودند، در سال 1904م. میان روسیه و ژاپن جنگ 
با شکست روسیه خاتمه  در گرفت. در این جنگ انگلستان از ژاپن حمایت کرد و سرانجام، جنگ 
یافت٣. این واقعه، یعنی پیروزی یک دولت کوچک آسیایی بر یکی از قدرت های اروپایی، بسیار مهم 

بود و باعث شگفتی جهانیان شد. 

م سخ ده کر ک و 

Me ــ١ j age   ــ٢ Mutsuh to
٣ــ  1905م.
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یم دا یشتر 

سیاستمداران پیر 

وقتی ژاپنی های مخالف استعمار با گلوله باران ناوهای جنگی استعمارگران مواجه 
شدند، ژاپنی ها به ضعف و ناتوانی کشور خود پی بردند و خود را تحقیر شده دیدند؛ بنابراین، 
تصمیم گرفتند از آن شکست و تحقیر درس بیاموزند. در پی آن، گروهی از مردان مجرب 
به نام »سیاستمداران پیر« یک برنامۀ دقیق اصالحی را طراحی کردند و به اجرای آن همت 
گماشتند. آنان نخست سلسله مراتب فئودالی را از بین بردند. پایتخت امپراتوری را از کیوتو 
به »یدو« منتقل کردند و آن را »توکیو« نامیدند. همچنین اطرافیان امپراتور را از عناصر 
را برای مطالعه در مورد صنعت  از بزرگان ژاپن  متملق و خودخواه پاک ساختند . دو تن 
غرب و عوامل پیشرفت آنان به اروپا فرستادند. قانون اساسی جدیدی نیز تهیه شد که یک 
نظام پارلمانی دو مجلسی را پیش بینی می کرد. اعضای مجلس اول از طرف مردم انتخاب 
می شدند و اعضای مجلس عالی انتصابی بودند. در آموزش و پرورش و صنعت ژاپن هم 
تحوالت اساسی صورت گرفت؛ در نتیجه، کارخانه های صنعتی، احداث و یک ارتش و نیروی 
دریایی تازه و مدرن تشکیل شد. کارشناسانی از خارج کشور دعوت شدند و، دانشجویانی از 
ژاپن به اروپا اعزام شدند تا علوم جدید را بیاموزند و کارشناس فنی شوند؛ بدین ترتیب، ژاپن 

عقب مانده و منزوی، به تدریج، به یک قدرت صنعتی و مهاجم تبدیل شد. 
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1ـ چرا اروپایی ها به فکر یافتن راه دریایی شرق برآمدند؟ حاصل این جست و جو چه بود؟
2ـ فرمانداران کّل استعمار انگلستان، برای حفظ هندوستان چه اقداماتی انجام دادند؟ 

3ـ پیامدهای سرکوب جنبش سپاهیان در هند چه بود؟ 
4ـ جنگ اول تریاک در چین چگونه رخ داد و چه پیامدی داشت؟ 

5    ـ نتایج و پیامدهای اقتصادی و سیاسی انقالب میجی برای ژاپن چه بود؟

1ـ دالیل پیشرفت و ترقی سریع ژاپن را در مقایسه با چین بیان کنید. 
2ـ به نظر شما، آیا میراث های تاریخی و پیشینۀ تمدنی ملت های آسیایی برای رهایی کامل از 
دولت های غربی کافی است؟ در این باره مطالعه کنید و نتیجۀ آن را به صورت مقاله ای بنویسید. 

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه 

دولت مقتدری که بیسمارک در آلمان بـه وجود آورد تا  اوایل قرن بیستم سیاستی 

توسعه طلبانه را دنبال کرد. این دولت در کشمکش های اروپایی نقش چشمگیری داشت. 

همین کشمکش ها عاقبت آتش جنگ جهانی اول را روشن کرد. در این درس با علت ها و 

پیامدهای این جنگ آشنا می شوید.

زمینه های بروز جنگ
جنگ جهانی اول در سال 1914م. آغاز شد و بروز آن در نتیجٔه عوامل متعددی بود که در 

اینجا به آنها اشاره می کنیم:
بر سر شبه جزیرۀ  1ــ رقابت امپراتوری های روسیه، اتریش ــ مجارستان و عثمانی 
بالکان: عثمانی ها در شبه جزیرهٔ بالکان همواره با قدرت هایی چون اتریش و روسیه روبه رو بودند. روس ها 
ـ می دانستند،  ـ    یعنی ملت های بالکانـ  که از نژاد اسالو بودند و خود را برادرخواندهٔ ملت های اسالو جنوبیـ 
همیشه برسر تصاحب این منطقه با دولت عثمانی در حال جنگ بودند. اتریشی ها هم که بالکان را درواز ٔه 
اروپا می دانستند، نمی خواستند عثمانی ها بر این دروازه مسلط باشند. درواقع، آنان خاطرهٔ تلخ محاصرٔه 
وین به دست عثمانی ها را فراموش نکرده بودند و از این رو، به  مخالفان دولت عثمانی  کمک می کردند. 
شورش صرب ها، یونانی ها، اهالی مونته نگرو، بوسنی و هرزه گوین و استقالل آنها  از سیطرهٔ عثمانی نتیجٔه 
رقابت این امپراتوری ها بود. بحران بالکان و سایر بحران ها، عثمانی را آن قدر ضعیف کرد که به مرد بیمار 

اروپا معروف شد؛ از این رو، برای نجات خود مجبور شد به آلمان نزدیک شود. 

درس ٨

جنگ جهانی اول١ )1918ـ 1914م.(

1ــ به این جنگ » جنگ بزرگ« نیز گفته اند؛ زیرا تا آن زمان )1914( در اروپا جنگی با این ابعاد وسیع و خسارت زیاد به وقوع 
نپیوسته بود.
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و  آلمان  بعد، دو کشور  به  از سال 1871م.  آلمان و فرانسه:  2ــ اختالفات شدید 
فرانسه به ظاهر در حال صلح اّما در واقع آمادٔه جنگ باهم بودند؛ زیرا آلمان ها آلزاس١ و ُلرن٢ را که 
به فرانسه تعلق داشت، اشغال کرده بودند؛ بنابراین، فاصلٔه زمانی ١٨٧١ تا ١٩١٤ م. را که طرفین در 
حال مسلح کردن خود بودند، »دورٔه صلح مسلّح« می گویند. این دو دولت که منتظر بهانه ای برای آغاز 
جنگ بودند، سعی داشتند، در دسته بندی های بین المللی علیه یکدیگر شرکت کنند؛ سرانجام فرانسه، 
ـ مجارستان، ایتالیا نیز، »اتحاد مثلث«  روسیه و انگلستان »اتفاق مثلث« را تشکیل دادند و آلمان، اتریشـ 
را به وجود آوردند. البته ایتالیا به سبب اختالفاتی که با اتریش داشت، یک سال پس از شروع جنگ 

به متفقین یا اتفاق مثلث پیوست. 
3ــ رقابت شدید آلمان با انگلستان: در همین زمان قیصر ویلهلم٣ دوم، امپراتور آلمان، 
اعالم کرد که کشور او باید »مکانی زیر آفتاب« داشته باشد. از آنجا که انگلستان با نیروی دریایی خویش 
به بزرگ ترین کشور استعمارگر تبدیل شده بود، در رقابت با این کشور، قیصر دستور داد تا نیروی دریایی 

سوئد
دانمارک

انگلستان
هلند

 آلمان
بلژیک

 روسیه

فرانسه سوئیساتریش ــ هنگری 

رومانی
بلغارستان

 اتفاق مثلث 

صربستان

مونته نگرو 
آلبانی 

یونان

ال  ایتالیا 
رتغ

پ

 اسپانیا 

دسته بندی های اروپائیان از 1882 تا 1914 

 اتحاد مثلث

A ــ١ sace   ــ٢ Lorra ne   ــ ٣ W he m 
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آلمان نیز از نظرتعداد ناوگان و ظرفیت به حدی برسد که بتواند ضمن اعمال قدرت در اروپا، در کشورهای 
آسیا و آفریقا مستعمراتی به دست آورد تا در عین حال فضای حیاتی١ نیز برای خود دست و پا کرده باشد.

آغاز جنگ بزرگ
سارایو ،  شهر  در  یک جوان صرب  به دست  اتریش٢  ولیعهد  کشته شدن  ژوئن 1914م.با  در 
جنگ اول جهانی آغاز شد و کشورهای عضو اتحاد و اتفاق مثلث به جان هم افتادند. این جنگ به 
مدت چهار سال، یعنی تا سال 1918م. ادامه یافت و تلفات و خسارات زیادی بـه بسیاری از کشورها 

وارد آورد. 
به محض شروع جنگ در سال 1914م. کشورهای چین، ژاپن، رومانی، پرتغال و سپس ایاالت 
متحدٔه آمریکا نیز به اتفاق مثلث پیوستند. کشورهای بلغارستان و عثمانی نیز جانب آلمان و اتریش ــ 
مجارستان را گرفتند. ایتالیا هم بعد از یک سال که از جنگ می گذشت، به متفقین پیوست. روسیه، 
آلمان  قوای  از  در چند جبهه  بود،  در سال 1905م. دچار ضعف شده  ژاپن  از  اثر شکست  در  که 
تزار  آن،  نتیجٔه  انقالب ضدسلطنتی شد که در  شکست  خورد و در داخل، درسال 1917م. گرفتار 
روسیه مجبور به استعفا شد و دولتی موقت در روسیه روی کار آمد. »لنین«٣ که رهبر انقالب بود، دولت 
موقت را نیز برانداخت و یک جمهوری کمونیستی را در این کشور بر سر کار آورد. وی برای آنکه  
بتواند با ضدانقالب داخلی مبارزه کند، با آلمان صلح کرد و امتیازات زیادی به این کشور داد؛ بنابراین، 
آلمان با خیال آسوده در جبهٔه غرب با فرانسه جنگ را به شدت ادامه داد ولی به  دو علت از فرانسه و 
در نهایت، در جنگ بزرگ شکست خورد. یکی اینکه انگلیسی ها از تانک که سالح جدیدی بود، 
علیه آلمانی ها استفاده کردند، و دیگر اینکه درسال 1917م. آمریکا با قوای تازه نفس به کمک فرانسه 
آمد و به همین جهت متفقین توانستند آلمان را شکست دهند. سرانجام در نوامبر 1918م.آلمان بدون 

قید و شرط تسلیم شد. 
در جبهٔه عثمانی )متحد آلمان( نیز وضع جنگ به ضرر عثمانی بود؛ زیرا انگلیسی ها در هر گوشه 
اعراب را تشویق به  قیام علیه عثمانی کرده بودند؛ در نتیجه، سپاه عثمانی شکست خورد و سرزمین های 

عرب نشین آن بین فرانسه و انگلیس تقسیم و کشور جدید ترکیه نیز تأسیس شد.

١ــ فضای حیاتی: سرزمین مورد نیاز برای زندگی و پیشرفت یک ملت
٢ ــ فرانتس فردیناند، فرزند فرانسوا ژوزف

Len ــ ٣ n 
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بیرون از دایرۀ جنگ!

بودند،  جنگ  آغاز  تدارک  در  آمریکا  و  اروپا  در  دولتمردان  اکثر  که  هنگام  همان  در 

نام  به  فوتبال  بازی  نخستین  بیستم،  قرن  اوایل  در  داشت.  جریان  نیز  دیگری  فعالیت های 

» تورنمنت گل سرخ ها « قبل از جنگ در شهر »پاسادنا« در ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار شد 

که در آن، تیم میشیگان بر تیم استانفورد پیروز شد. در انگلستان، اقتصاددان بزرگی به نام 

»  کینز «١ برای پایان دادن به بحران اقتصادی بعد از جنگ نظریاتی داد و »صلح ورسای« را به 

»صلح کارتاژ« تشبیه کرد؛ زیرا رومی ها نیز با تحمیل صلح ظالمانه توانسته بودند کارتاژ را نابود 

به نام  ریزی  بسیار  ذرات  از  که نور  کرد  مقاله ای ثابت  انیشتین٢ طی ّ   آلبرت  آلمان  کنند. در 

»فوتون« تشکیل شده و در مورد انرژی حاصل از شکافته شدن اتم نظریه ای داد که در حکم 

انقالب در علم فیزیک بود . 

A ــ ٢    Keynes ــ١ bert E nste n

در جریان جنگ جهانی اول برای نخستین بار از هواپیمای 
نظامی استفاده شد.

اشتغال مردان به امور نظامی در دوران جنگ جهانی اول باعث 
حضور بیش از پیش زنان اروپایی در فعالیت های اقتصادی شد.

یک توضیح
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نتایج وپیامدهای جنگ جهانی اّول
1ــ کشتار و ویرانی گسترده: جنگی که بر اثر زیاده خواهی های سیاسی و نظامی و سیطره جویی 
رهبران و دولتمردان اروپایی رخ داد،ده ها میلیون انسان اعم از نظامی و غیر نظامی را در سراسر جهان کشت 
و مجروح کرد؛ صدها هزار نفر را آواره و بی خانمان ساخت و خسارت و ویرانی های بسیاری به بار آورد.

2ــ تسلیم آلمان و خلع سالح آن کشور: پس از پایان جنگ ،  متفقین به خلع سالح کامل آلمان 
پرداختند و کلیٔه تجهیزات نظامی و صنعتی این کشور را به نفع خود مصادره کردند. 

3ــ قرارداد ورسای: شرکت کنندگان اصلی در کنفرانس ورسای )در پاریس( عبارت بودند 
کلمانسو٣، نخست وزیر  انگلیس،  لوید جرج٢، نخست وزیر  آمریکا،  ویلسون١، رئیس جمهور  از: 
فرانسه و اورالندو4، نخست وزیر ایتالیا. در این کنفرانس، متفقین مستعمرات آلمان را بین خود تقسیم 
کردند و عالوه  بر آن، بخشی از قلمرو آلمان را به انضمام بندر »دانزیگ«5 به لهستان دادند. همچنین قرار 

شد که آلمان به متفقین غرامت بپردازد. 
بعد از صلح ورسای متفقین، مجارستان را از اتریش جدا کردند و به آن استقالل دادند. عثمانی 
را نیز از کلیٔه مستعمراتش به خصوص سلطه بر سرزمین های عربی محروم کردند. این  امر گرچه باعث 
نارضایتی ملی گراهای ترک شد ولی با روی کار آمدن مصطفی کمال پاشا )آتاتورک( ترکیه با قرارداد 

»لوزان«6 برخی از نواحی عثمانی قبلی را پس گرفت و ترکیٔه جدید شکل گرفت.

W ــ١ son  ــ٢ Le oyd George                            ــ٣ C emenceau
Or ــ٤ ando                        ــ ٥ Danz g   ــ ٦              گراسک کنونی Lausanne 

صحنه ای از کنفرانس ورسای
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م سخ ده م و  ر ک

به نظر شما، علل و عوامل فروپاشی امپراتوری عثمانی چه بود؟

4ــ تشکیل جامعۀ ملل: ویلسون، رئیس جمهور آمریکا، در کنفرانس ورسای، چهارده 
اصل را مطرح کرد که اصل چهاردهم آن دربارٔه تشکیل جامعۀ ملل، با هدِف تأمین استقالل کشورهای 
جهان و حفظ صلح و امنیت بین المللی بود. جامعٔه ملل در »ژنو« تشکیل شد ولی بعدها به علت خروج 
ژاپن، ایتالیا و آلمان از آن وجودش بی اثر شد. با این حال، مقدمه ای بر تأسیس سازمان ملل متحد بود 

که درسال 1946م. شروع به کار کرد.

م ر بدا ش

سیطرۀ انگلستان و فرانسه بر سرزمین های اسالمی خاورمیانه

پاریس و لندن در جریان جنگ جهانی اول و پس از آن  ،  در مورد تقسیم امپراتوری 
عثمانی میاِن خود به توافق رسیده بودند و تصمیم جامعه ملل در 1921م. برای واگذاری 
این  به  فقط  واقع  فرانسه ،  در  و  انگلستان  به  خاورمیانه  اسالمی  سرزمین های  قیمومّیت 
تقسیم جنبۀ قانونی بخشید. براساس تصمیم جامعۀ ملل ،  سرزمین های لبنان و سوریه تحت 
قیمومّیت فرانسه قرار گرفت و عراق  ،  فلسطین و اردن تحت سیطرۀ انگلستان درآمد. اگرچه 
سپردن حاکمیت سرزمین های اسالمی به فرانسه و انگلیس  ،  خشم مردم مسلمان منطقه را 
نواحی  و  سوریه،لبنان  ،  عراق  ،  اردن  ،  عربستان  بر  را  خود  کشور،سلطۀ  دو  این  برانگیخت،اما 
ساحلی جنوب خلیج فارس تحکیم بخشیدند و به ویژه انگلیسی ها  ،  زمینۀ الزم را برای تشکیل 
شیخ نشین های عرب وابسته در مناطق جنوبی خلیج فارس و دولت نامشروع صهیونیستی در 

فلسطین ، فراهم کردند.  
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1ـ دربارۀ یکی از شخصیت های تاریخی این درس، به طور خالصه، مطلبی تهیه کنید.

2ـ دربارۀ موقعیت ایران در جنگ جهانی اول تحقیق کنید و به کالس گزارش دهید.

1ـ چرا سال های 1871 تا 1914م. را »دوران صلح مسلح« می گویند؟
2ـ بعد از شکست آلمان چه قرار دادی بر آلمان و عثمانی تحمیل شد؟ جزئّیات آن را شرح دهید.

3ـ چرا جامعۀ ملل نتوانست به اهداف خود دست یابد؟

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه

ناراضی  از نتایج جنگ جهانی اول و قرارداد ورسای  از کشورهای اروپایی  بسیاری 

بودند و جهان همچنان درگیر بحران هایی بود که قبل از این جنگ هم با آن روبه رو بود؛ 

به همین جهت، پس از پایان جنگ اول دسته بندی ها و درگیری های منطقه ای ادامه یافت. 

از ویژگی های این دوره یکی هم ظهور دیکتاتورهای قدرتمند در عرصۀ جهان بود  . در این 

درس با دسته بندی دولت ها بین دو جنگ و بحران های ناشی از آن آشنا می شوید  .

اروپا
1ــ روسیه و حاکمیت کمونیست ها: دولت موقت روسیه با کودتای بلشویک ها در نوامبر 
1917م. سقوط کرد و لنین رهبر بلشویک ها زمامدار روسیه شد و حکومت کمونیستی تشکیل داد. 

چون حکومت کمونیستی بر پایٔه تشکیِل شوراهای کارگران و کشاورزان پا گرفت )به این شوراها 
لنین  »ساویت«١ گفته می شد( از آن پس، روسیه »اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی«٢ خوانده شد. 
پایتخت را از پتروگراد٣ به مسکو انتقال داد و مزارع کشاورزی اشتراکی به نام »کالخوز«٤ تشکیل داد 
تا مالکیت فردی را از میان بردارد. اما چون درسال 1921م. قحطی بروز کرد و بهره وری کالخوزها 
بسیار کم شد، سیاست جدید اقتصادی مشهور به نپ٥ را در پیش گرفت کـه طّی آن، مـالکیت خصوصی 
تا حدی مجاز شمرده می شد. لنین درسال 1924م. درگذشت و    استالین به رهبری شوروی رسید. 
استالین به کمک »سازمان امنیت دولتی«٦ همٔه رقیبان خود را از میدان به  در  کرد و به دهقانان خرده مالک 

درس 9

جهان در میان دو جنگ )1939ـ 1918م.(

Sov ــ١ et                  ــ٢ Un on of Sov et Soc a st Re pub cs               ــ ٣ Petrograd
Ko ــ٤ khose               ــ٥ NEP                                 ــ٦ K  G  B
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نیز فشار آورد که امالک خود را به مزارع اشتراکی تحویل دهند و به عنوان کارگر کار کنند اما چون آنها 
از این کار خودداری کردند، حدود ده میلیون نفر از آنها را کشت و عدٔه زیادی را نیز به سیبری تبعید کرد. 
استالین در اوایل سال 1939م. پیش از شروع جنگ دوم جهانی، تصمیم گرفت که با هیتلر بر 
سر لهستان سازش کند؛ در نتیجه، شوروی و آلمان ضمن عقد قرارداد محرمانٔه عدم تجاوز، لهستان 
را بین خود تقسیم کردند و مقرر شد که بعد از حملٔه هیتلر به لهستان، ارتش شوروی نیز از سمت شرق 

به این کشور حمله کند.

تغییرات ارضی پس از  جنگ جهانی 
اول در اروپا 

آلمانروسیه
ـ مجارستانعثمانی اتریش 

بلغارستان
مرزها در سال 1923

فنالند

سوئد
نروژ

استونیپتروگراد

مسکو
لیتوانیلتونی

دانزیگپروس شرقی 

داالن لهستان

اتحاد شوروی
چکسلواکی 

لهستان

اتریشمجارستان 

یوگسالوی

آلبانی
بلغارستان

ترکیه استانبول
یونان

آنکارا ایران

عراق ) قیمومت 
انگلستان(

ه )قیمومت
سوری

 فرانسه(

اردن )قیمومت
 انگلستان(

فلسطین ) قیمومت
 انگلستان(

عربستان
کانال سوئز

قبرس
 ) انگلستان (

مصر
لیبی )ایتالیا(

دودکانس )ایتالیا(

ایتالیا

سوئیسلرن
فرانسه

آلزاس

پاریس

غال
پرت

الجزایر 
)فرانسه( تونس )فرانسه(

اسپانیا
مغرب

آلمان

دانمارک
شلزویک 

لوکزامبورگ
سار

ایرلند جنوبی 

بلژیک
انگلستانهلند

 ) فرانسه (
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2ــ ایتالیا و حکومت فاشیستی: در سال های میان دو جنگ روزنامه نگاری به نام موسولینی١ 
از نارضایتی مردم ایتالیا استفاده کرد و حزب »فاشیسم« را تشکیل داد. او ادعا می کرد که می خواهد عظمت 
روم باستان را برای ایتالیا احیا کند. موسولینی  توانست فرمان نخست وزیری را از پادشاه ایتالیا بگیرد و به 
خود لقب »دوچه«٢ یا پیشوا بدهد و مانند هیتلر با توسل به شیوه های نژادپرستانه حکومت کند. او به همراه 

رهبران آلمان و ژاپن به بهانٔه مبارزه با کمونیسم، »دولت های محور« را به وجود آوردند.
از  در سال های پس  هیتلر:  آلمان و ظهور  3ــ 
جنگ جهانی اول، میهن پرستان، سرمایه داران، و صاحبان 
از  را  خود  کشور  که  بودند  فکر  این  به  آلمان  در  صنایع 
کنند.  رها  کمونیسم  خطر  و  ورسای  قرارداد  غرامت های 
یکی از اعضای حزب ناسیونال سوسیالیست )نازی(، به نام 
آدولف هیتلر٣ با شعار برتری نژاد ژرمن و با شور و حرارت 
خاصی ادعا می کرد که این خواسته ها را برآورده خواهد کرد.
حزب نازی در انتخابات پارلمانی سال 1933م. اکثر 
کرسی های مجلس آلمان را به دست آورد؛ در نتیجه هیتلر به 
دستور رئیس جمهور آلمان٤، صدراعظم شد و بعد از مرگ 
رئیس جمهور به خود لقب پیشوا٥ داد. او نخست قرارداد 
ورسای را لغو کرد، سپس دو منطقٔه مورد اختالف در مرز 

آلمان و فرانسه را به تصرف درآورد٦ و برای دفاع از آلمان در برابر حملٔه احتمالی فرانسه یک خط 
دفاعی٧ ساخت؛ همچنین به کمک وزیر اقتصاد آلمان٨ تورم را مهار و به کمک کمپانی »کروپ« صنایع 

آلمان را احیاء کرد. هیلتر تا سال 1939م. آلمان را آمادهٔ ورود به جنگی بزرگ کرد. 

Musso ــ١ n Ado ــ ٣             Duce ــ ٢         f H t er             ــ٤ H ndenburg   )ــ٥         )هیدنبورگ Fuhrer
   ٦ ــ ناحیٔه رنانی و ناحیٔه سار                                                                                                                                       
Mag ــ٧ not  ماژینو                                                                                                                                               

٨ ــ دکتر شاخت

م سخ ده کر ک و 

آدلف هیتلر

به نظر شما، چه شباهت هایی میان حکومت هیتلر و حکومت موسولینی وجود دارد؟
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قهرمانی یک سیاه پوست و خشم هیتلر

در   تابستان36  19م   . بازی های    المپیک    برلین     با    تبلیغات   نازیسم توأم شد  .   نازی ها طرفدار 

دوندة  هیتلر،  جلوی  چشم  در  و  بازی ها  این  جریان  در  اما  بودند،  نژادها  دیگر  بر  ژرمن  نژاد  برتری 

سیاه پوست آمریکایی  جسی اووِنس با آوردن چهار مدال طال در مسابقات دو و میدانی  ، خّط بطالنی 

بر ادعای  نازیست ها  کشید؛ از این جهت، هیتلر خشمگین شد و با این ورزشکار دست نداد  .

بحران های جهان در میان دو جنگ
اسپانیا و جنگ داخلی: درسال 1931م. آلفونس سیزدهم١، پادشاه اسپانیا در اثر شورش 
جمهوری خواهان از کشور گریخت و حکومت جمهوری در کشور برقرار شد. چندی بعد، یکی از 
سلطنت طلبان اسپانیا به نام مارشال فرانکو٢ با پشتیبانی هیتلر و موسولینی و به قصد تصاحب قدرت 
به اسپانیا رفت. شوروی و فرانسه که طرفدار جمهوری خواهان بودند، با فرستادن سالح به اسپانیا، 
چریک های کمونیست را تقویت می کردند    و در مقابل، آلمان نیز، مدرن ترین سالح ها را به طرفداران 
فرانکو می داد. باالخره بعد از آن که یک میلیون نفر در اسپانیا کشته شدند، مارشال فرانکو در اکتبر 

1939م. قدرت را به دست گرفت و با ژاپن، آلمان و ایتالیا پیمان دوستی بست.
اتریش و چک اسلواکی: از آن جا که هیتلر اصالت اتریشی داشت، در صدد برآمد اتریش 
آن  نتیجٔه  که  کردند  برگزار  همه پرسی  اتریش یک  زمامداران  او،  به دستور  کند.  الحاق  آلمان  به  را 
موافقت با الحاق اتریش به آلمان بود ٣. به دنبال آن اتریش توسط ارتش نازی اشغال شد. هیتلر سپس 
الحاق منطقٔه سودت٤ )که  با  انگلستان را  ایتالیا، فرانسه و  در کنفرانس مونیخ )١٩٣٨م.( موافقت 
ساکنان آن آلمانی بودند( به آلمان، جلب کرد. اّما وی عالوه بر سودت، تمام خاک چک اسلواکی را 

به تصرف خود درآورد. 

یک توضیح

A ــ١ fonso xIII            ــ٢ M  Franco 
٣ــ ١٩٣٨ م.      

Sudetes ــ٤
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آسیا وآفریقا
در ابتدای دهٔه چهارم قرن بیستم، ژاپن، به بهانٔه پیدا کردن فضای حیاتی، به     منچوری لشکر 
کشید و بخشی از چین را اشغال کرد. در این حال چیان کای شک1، رئیس جمهور وقت چین، مجبور 
بود در دو جبهه با ژاپنی ها و با نیروهای »مائو« رهبر حزب کمونیست چین بجنگد. در هندوستان نیز 

گاندی برای آزادی و استقالل هند تالش می کرد.
 در خاورمیانٔه عربی، کشورهای منطقه بین فرانسه و انگلستان تقسیم شدند، ولی به تدریج عراق، به 
رهبری فیصل اول، با سپردن تعهداتی به انگلستان، مستقل شد. در اردن ملک عبدالله، فرزند شریف حسین، 
هنوز تحت سلطٔه انگلستان حکومت می کرد. در نجد و حجاز، تحت نظارت انگلستان حکومت آل سعود 

تشکیل شد. 
در فاصلٔه دو جنگ، در قارٔه آفریقا فقط سه کشور مستقل2 وجود داشت و بقیه مستعمرٔه فرانسه، 
انگلستان و دیگر دولت های اروپایی بودند. در شمال آفریقا، کشور مصر در زمان ملک فؤاد اول با شرایطی 
خود را از قید استعمار انگلستان رهاند ولی لیبی همچنان تحت سلطٔه استعمار ایتالیا بود و عمر مختار در 
راه آزادی لیبی درسال 1931م. به شهادت رسید. تونس و مراکش نیز که تحت سلطٔه فرانسه بودند، بعد 

از جنگ جهانی دوم به استقالل رسیدند. 
تجاوز لشکریان موسولینی به اتیوپی و فرار امپراتور این کشور٣، مهم ترین رویدادی بود که در 
فاصلٔه بین دو جنگ در قارٔه آفریقا اتفاق افتاد. بی اعتنایی دیکتاتور ایتالیا به جامعٔه ملل و خروج این 

کشور از آن جامعه موجب بی اعتباری بیش از پیش جامعٔه ملل شد.

Ch ــ ١ ang  Ka  Shek
٢ــ لیبریا، اتیوپی و آفریقای جنوبی

٣ــ هیالس السی 
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1ـ لنین چگونه قدرت را در روسّیه به دست گرفت؟
2ـ استالین چگونه رقیبان خود را از میان برداشت؟

3ـ رفتار استالین نسبت به خرده مالک ها چگونه بود؟
4ـ هیتلر تحت چه شرایطی در آلمان به حکومت رسید؟

5  ـ بحران اسپانیا را در میان دو جنگ اول و دوم جهانی شرح دهید.

1ـ در مورد دیکتاتورهایی که در فاصلۀ دو جنگ جهانی اول و دوم به قدرت رسیدند و مهم ترین 
ویژگی های هریک مطلبی تهیه کنید.

2ـ فهرستی از اصطالحات سیاسی درس را بنویسید و در مورد هریک به اختصار توضیح دهید.

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه

در درس قبل با اوضاع جهان بعد از جنگ جهانی اول آشنا شدید و دریافتید که در 

این سال ها، چگونه بحران های بین المللی جهان را در معرض یک جنگ بزرگ دیگر قرار داده 

بود. در این درس با چگونگی جنگ جهانی دوم و برخی از پیامدهای آن آشنا می شوید.

حملۀ آلمان به لهستان و آغاز جنگ
در اول سپتامبر 1939 ارتش آلمان با یک حملٔه برق آسا به لهستان، توانست ورشو، پایتخت 
این کشور، را فتح کند؛ در همان زمان، قوای شوروی نیز از سمت شرق وارد لهستان شدند و طبق 
توافق قبلی، لهستان بین آنها تقسیم شد. فرانسه و انگلستان که استقالل لهستان را تضمین کرده بودند، 
آمادٔه مقابله با آلمان شدند. ارتش آلمان در 1940م، از طریق تسخیر بلژیک، وارد خاک فرانسه شد 

و با تصرف آن کشور، دولتی دست نشانده بر سر کار آورد١.

جنگ در جبهۀ غرب و بالکان
ارتش آلمان بعد از تسلیم فرانسه، هلند و بلژیک،  به سرعت لوگزامبورگ و نروژ را تسخیر 
کرد و به کمک ایتالیا به بالکان لشکر کشید. در این لشکرکشی آلبانی نصیب ایتالیا شد و آلمان نیز  
پس  از تصرف یوگسالوی، رومانی را به چنگ آورد؛ زیرا به نفت رومانی احتیاج داشت. از جانب 
دیگر، لشکریان آلمان و ایتالیا به شمال آفریقا حمله کردند. از سال 1940 م. به بعد، جنگ شدید 

درس 10

جنگ جهانی دوم )1945ـ 1939م .  (

١ــ باورود ارتش نازی به فرانسه، دولت فرانسه به رهبری ژنرال دوگل سقوط کرد و مارشال پتن نخست وزیر شد. پس از آن دوگل تا 
1944م. که پاریس فتح و از دست نازی ها خارج شد، خود را رئیس دولت فرانسٔه آزاد می دانست.
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هوایی بین آلمان و انگلستان آغاز شد که در جریان آن، شهرهای انگلستان هر  روز بمباران می شد؛ 
عالوه  بر این، زیردریایی های آلمان برای محاصرٔه انگلستان حتی به کشتی  های کشورهای بی طرف 

نیز هجوم می بردند.
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پیشروی های متفقینحمالت هوایی متفقین

اقیانوس هند

چونگ کینگ 

جنگ جهانی دوم در آسیا و اقیانوس آرام 
ژاپن در تصرف داشت 

ماالیا
سنگاپور 

هند شرقی

تایلند

جاده برمه

های تان 

استرالیا

گودال کانال 

جزایر سلیمان

جزایر گیلبرت

جزایر مارشال 

گوام         
سایبان 

جزیرۀ ویک  پرل هاربور

جزایر کارولین

ایوجیما
اوکیناوا  اقیانوس آرام جزایر میدوی  جزایر هاوایی

جزایر کوریل

ساخالین 
مغولستان 

منچوری

توکیو 

کیو 
ریو

ایر 
جز

ناکازاکی هیروشیما 
ژاپن 

پکن 

هند نانکینگ 
شانگهای 

جزایر آلوسین 

هنگ کنگ 

هندوچین 
فرانسه 

هلند

فرمز

شوروی تا 1941 بی طرف ماند
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جنگ در جبهۀ شرق
ارتش آلمان با اینکه در جبهٔه غرب با انگلستان درگیر یک نبرد سنگین هوایی بود، در 1941م. 
به طور ناگهانی و غیرمنتظره به شوروی حمله1 برد   و به سوی مسکو حرکت کرد ولی مسکو، پایتخت 
بود،  مخالف  دین  با  اصوالً  و  کمونیست  اینکه  رغم  به  استالین  کرد.  ایستادگی  شوروی، سرسختانه 
کلیسا ها را باز کرد و مردم را در اجرای مراسم دینی آزاد گذاشت. او این جنگ را یک جنگ میهنی 
اعالم کرد تا همٔه مردم بر ضد آلمان بسیج شوند. در همین سال دو حادثه روی داد که به نفع شوروی تمام 
شد. نخست اینکه نیروی دریایی آلمان به کشتی های آمریکایی حمله کرد؛ دوم اینکه ناوگان آمریکا در 
بندر پرل هاربور2 توسط ژاپنی ها که متحد آلمان بودند، مورد حمله قرار گرفت؛ بنابراین، آمریکا مستقیماً 
علیه دولت های محور وارد جنگ شد. متفقین از طریق اشغال نظامی ایران٣، کمک های تسلیحاتی و 
تدارکاتی زیادی را روانٔه شوروی کردند٤. ابتدا پیشروی نیروهای آلمان در خاک شوروی متوقف و 
سپس شکست و عقب نشینی آنان آغاز شد. مقاومت مردم شوروی و جانبازی آنها در راه میهن نیز در 

این پیروزی نقش مؤثری داشت.

محاصرۀ روسیه توسط ارتش هیتلر

1ــ 22 ژوئن1941م.
Pear  ــ2  Harbor

3ــ اوت 1941 / شهریور 1320.
4ــ به همین دلیل، متفقین به ایران لقب پل پیروزی دادند.
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پیروزی در جبهۀ ُنرماندی
استالین بارها از متفقین خواسته بود که نیروهای خود را در ساحل فرانسه پیاده کنند تا فشار 
ارتش آلمان بر نیروهای شوروی کمتر شود؛ اما متفقین قبل از این کار، ابتدا نیروهای خود را در ساحل 
آفریقا پیاده کردند و نیروهای مشترک ایتالیا و آلمان را شکست دادند. نیروهای متفقین سپس در ساحل 
نُرماندی در شمال فرانسه پیاده شدند و بعد از شکست خطوط دفاعی آلمان در فرانسه، پاریس را آزاد 

کردند. سپس ژنرال دوگل به رهبری حکومت موقت فرانسه رسید. 

شکست آلمان و ژاپن
متفقین پس از آزاد کردن فرانسه، به مرزهای آلمان رسیدند. درجبهٔه شرقی اروپا نیز، ارتش 
شوروی به سمت برلین پیشروی کرد. نیروهای هر دو جبهه در کنار رود الب1 به هم رسیدند. هیتلر هنگامی 
که متوجه شد نیروهای روسی در یک کیلومتری محل اقامت او هستند، در 30 آوریل 1945 خودکشی 

کرد. جانشین او، دریا ساالر دونیتس2، به فرماندهان آلمان دستور داد تا تسلیم متفقین شوند.
در جبهٔه اقیانوس آرام، ژاپن )متحد آلمان( در حالی که بخش هایی از استرالیا و چین را تصرف کرده 
بود، با حملٔه نیروهای آمریکایی مواجه شد. درحالی که ژاپنی ها در آستانٔه تسلیم شدن بودند، آمریکایی ها 
در ماه اوت 1945 چندین بمب اتمی را بر سر ساکنان شهرهای هیروشیما3 و ناگازاکی4 فرو  ریختند و 
صدها هزار نفر از ساکنان غیرنظامی و بی گناه این دو شهر را نابود کردند. پس از این واقعه، ژاپن نیز 

تسلیم شد و جنگ جهانی دوم پایان یافت.5

آثار و نتایج جنگ جهانی دوم
جنگی که به واسطٔه رقابت های استعماری و اندیشه و افکار فاشیستی و نژاد پرستانٔه دولتمردان 
اروپایی درگرفت، قریب شش سال جهان را در کام خود فرو برد؛ درنتیجٔه این جنگ افزون بر پنجاه 
میلیون نفر کشته شدند. بیشتر از نصف کشته شدگان را غیرنظامیان تشکیل می دادند. شمار زیادی نیز 
بر اثر پیامدهای اقتصادی و بهداشتی جنگ مانند قحطی، گرسنگی و شیوع بیماری های مسری، جان 

باختند. افزون بر آن، میلیون ها نفر مجروح، معلول و آ واره شدند.

E ــ1  be  2ــ Don tz                3 ــ H rosh ma                  4ــ Nagasak
5  ــ پیش از پایان جنگ جهانی، در ایتالیا شورشی روی داد. شورشیان به موسولینی دست یافتند و او را اعدام کردند. پس از حملٔه 

متفقین به ایتالیا، پادشاه آن کشور در جنگ اعالم بی طرفی کرد.
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جنگ جهانی دوم، ویرانی های اقتصادی عظیمی نیز در سراسر جهان به بار آورد، عمدٔه منابع و 
مراکز تولید مناطق درگیر در جنگ نابود شد.

    هیروشیما پس از اصابت بمب اتمی آمریکا

م سخ ده کر ک و 

به نظر شما، علل شکست آلمان در جنگ جهانی دوم چه بود؟

یک توضیح

بمب اتمی چگونه ساخته و به کار گرفته شد؟!

اتوهاهن1  نام های  به  آلمان  در  فیزیک  بزرگ  دانشمندان  از  تن  دو  1938م .  درسال 
ساخت .  اتمی  بمب  اورانیوم  نام  به  ماده ای  از  می توان  که  دریافتند  اشترازمن2  فریتس  و 
اینشتین که همکار آنها بود، از آلمان به آمریکا رفت و به روزولت رئیس جمهور آمریکا اطالع داد 
که به زودی آلمان صاحب بمب اتمی خواهد شد. به دنبال این ماجرا، به  دستور رئیس جمهورآمریکا 
دانشمندی به نام  اوپن هایمر3  که قباًل در دانشگاه های آلمان تحصیل کرده بود و با دو فیزیکدان 
فوق و نظریاتشان آشنایی کامل داشت، در قالب یک طرح سری به نام »مانهاتان«، شروع به کار 
نیومکزیکو آزمایش  کرد تا آن که توانست اولین بمب اتمی را در ژوئیة 1945م  . در نزدیک 
کند. اوپن هایمر دو بمب اتمی دیگر نیز ساخت که ارتش آمریکا آنها را روی شهرهای هیروشیما 
و ناگازاکی انداخت و این دو شهر را به کلی ویران کرد. گفتنی است آمریکایی ها درسال 1942م.  

پایگاه های تحقیقاتی اتمی آلمان را بمباران کرده بودند.

Fr ــ Otto hahn  2 ــ1 tz strassmann  3 ــ Oppen he mer

ّ
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تأسیس سازمان ملل متحد
سران دولت های متفق در جریان کنفرانس های تهران، یالتا١ و پوتسدام٢، ضمن مذاکره دربارٔه 
آیندٔه آلمان، تصمیم گرفتند با هدف تأمین صلح جهانی، سازمان ملل متحد را تأسیس کنند تا جانشین 
جامعٔه ملل سابق شود. بدین منظور، در جریان کنفرانسی در سانفرانسیسکو، نمایندگان 50 کشور که علیه 
آلمان اعالن جنگ داده بودند، اساس نامٔه »منشور ملل متحد« را به تصویب رساندند و مرکز سازمان را 
نیز در نیویورک تعیین کردند.بدین ترتیب، سازمان ملل متحد تأسیس شد. این سازمان شامل مؤسساتی 
چون دبیرخانه، مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت و دادگاه 

بین المللی است.  
اولین موضوعی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد، شکایت ایران از شوروی 

در مورد خودداری آن کشور از تخلیٔه ایران بود.

1ـ دالیل آغاز جنگ جهانی دوم را بیان کنید.
2ـ فرانسه چگونه به تصرف آلمان درآمد؟

3ـ چرا و چگونه آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد؟
4ـ اروپا و آمریکا چه نقشی در شکست آلمان در جبهۀ شوروی داشتند؟

5  ـ به نظر شما، علت اصلی شکست آلمان در جنگ جهانی دوم چه بود؟

1ـ دربارۀ اوضاع ایران در زمان جنگ جهانی دوم مقاله ای تهیه کنید.
2ـ دربارۀ نقش شورای امنیت در روابط میان ملت ها، مقاله ای تهیه کنید. در مقالۀ خود با 

استفاده از بیانات امام خمینی )ره( به نقد جایگاه فعلی شورای امنیت بپردازید.

ya ــ١ ta                           ـ  ٢  Potsdom ـ

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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درس 1١

عصر جنگ سرد )19٨9ـ 1945م.   (

مقدمه

در درس قبل با جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن آشنا شدید. پس از پایان این جنگ 

آنها  گرفتند.  قرار  هم  برابر  در  دیگر  بار  )کاپیتالیسم(  غرب  و  )کمونیسم(  شرق  دوبلوک 

این  بار، بدون درگیری نظامی، دسته بندی جدیدی را در جهان به وجود آوردند که مهم ترین 

ویژگی آن، رقابت های نظامی و هسته ای بود. در این درس با اوضاع جهان در این دوره که 

به عصر جنگ سرد معروف است، آشنا می شوید.

کنفرانس یالتا١ و سهم خواهی متفقین
حدود سه ماه پیش از پایان جنگ و درحالی که نشانه های شکست آلمان و متحدانش آشکار شده 
بود، سران دولت های متفق٢ در یالتا گرد هم آمدند تا دربارٔه آیندٔه جهان و به ویژه سرنوشت آلمان مذاکره 
کنند. در این نشست توافق شد که آلمان خلع سالح و از داشتن نیروی نظامی محروم گردد و هریک از 

دولت های متفق به عالوهٔ فرانسه، بر بخشی از خاک آن کشور تسلط یابند. 
در واقع کنفرانس یالتا رقابت زودهنگام فاتحان جنگ جهانی دوم برای سهم خواهی از غنائم 
جنگی و تقسیم جهان میان خود بود و سرآغازی بر بروز اختالف میان متفقین و شکل گیری بلوک های 
متخاصم شرق و غرب شد. در این کنفرانس، روس ها خواهان محاکمه و اعدام تمامی سران و فرماندهان 
آلمانی و ژاپنی به عنوان جنایتکار جنگی بودند، اّما آمریکا و انگلستان با این تقاضا مخالفت کردند و در 
نتیجه دادگاه نورنبرگ فقط تعدادی را به مرگ و شماری را به حبس محکوم کرد، عده ای نیز تبرئه شدند.

١ــ شهری در شبه جزیرٔه کریمه واقع در کشور کنونی اوکراین
٢ــ استالین رهبر شوروی، روزولت رئیس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر انگلستان
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دوران جنگ سرد
جنگ سرد به حالتی از روابط دو یا چند کشور گفته می شود که در آن دو طرف در حال کشمکش 
و رقابت سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی )عقیدتی( و نظامی هستند و بدون آن که از طریق جنگ افزارهای 

نظامی با هم درگیر شوند، در جنگ روانی و تبلیغاتی با هم درگیرند.

فنالند

نروژ

سوئد

التیک
دریای ب

دانمارکاتحاد شوروی

دریای شمال

انگلستان

ایرلند

استونی

لتونی
لیتوانی

روسیه سفید

روتینا

باکووینبسارابی

به یوگسالوی اضافه شد.

به لهستان اضافه شد.

خط جدا کننده نیروهای متفقین تا سال 1955 

به شوروی اضافه شد.

به بلغارستان اضافه شد.

رومانیدریای سیاه

فرانسه

به فرانسه

اسپانیا

مبورگ منطقۀ لوکز
نسه  فر

لمان غربی  
مریکا منطقه 

جزایر دودکانس )به یونان( 

دانتزیک

وین
شغالی مشترک منطقۀ 

کی  به چکسلو
منطقه 
شوروی

لمان شرقی

جزیرۀ پالگوسا )به یوگسالوی
یوگسالوی(

ایتالیا

منطقه 
نسه تریست فر
)شهر آزاد(

منطقه
نسه  فر

لهستان

مجارستان

یونانترکیه 

آلبانی

سازان )به
 آلبانی(

بلغارستان

منطقه بریتانیا

چکسلواکی

شغالی مشترک منطقه 

پروس شرقی

منطقه 
بریتانیا

هلند
بلژیک

سوئیس

برلین

 امریکا   منطقه

منطقه 
شوروی

تریش

پاریس

جبهۀ نرماندی

تحوالت ارضی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم
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درواقع جنگ سرد بعد از پایان جنگ جهانی دوم بین شوروی و کشورهای کمونیستی )بلوک 
شرق( از یک طرف و آمریکا و دولت های غربی )بلوک غرب( از طرف دیگر آغاز شد و تا انهدام دیوار 
برلین در 1989م. به طول انجامید. در طّی این دوره، ایجاد جنگ های منطقه ای، جنگ رادیویی، ایجاد 
بلوک بندی های نظامی علیه یکدیگر، مسابقٔه تسلیحاتی و سعی در ایجاد توازِن وحشت بین قدرت های 

شرق و غرب همه در قالب جنگ سرد مطرح است.

یک توضیح

دیوار برلنی

در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم، در جریان محاصره و اشغال برلین پایتخت آلمان توسط 

متفقین، شهر به دو قسمت تقسیم شد؛ بخشی را شوروی و بخش دیگر را کشورهای غربی اشغال 

کردند. سپس با تقسیم خاک آلمان، دو حکومت در آن کشور شکل گرفت؛ در بخش شرقی آن یک 

حکومت کمونیستی و طرفدار شوروی، و در بخش غربی جمهوری فدرال که طرفدار کشورهای 

غربی بود. شهر برلین هم با احداث دیوار به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در پی تحوالت 

سال 1989م . دیوار برلین با ضربة چکش آلمان ها فرو ریخت و مقدمات یکپارچه شدن آلمان 

فراهم شد.

»طرح مارشال« واصول چهارگانۀ ترومن
پس از جنگ جهانی دوم دولت آمریکا با استفاده از برتری اقتصادی، سردمداری کشورهای 
سرمایه داری را در رقابت با کشورهای کمونیستی عهده دار شد. از آنجا که، بیشتر، اروپای غربی 
این  مالی،  کمک های  طریق  از  گرفت  تصمیم  آمریکا  بود،  دیده  آسیب  و  خراب شده  جنگ  اثر  در 
کشورها را به نحوی بازسازی و سپس آنها را وارد پیمان های نظامی ضد شوروی کند؛ بدین منظور، 
جرج مارشال وزیر خارجٔه آمریکا در زمان ریاست جمهوری »ترومن« طرحی را ارائه کرد که طبق آن، 
برای مقابله با نفوذ کمونیزم و همچنین بازسازی اروپا، به کشورهای اروپای غربی کمک های فنی و 

مالی پرداخت شود. 
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 ترومن، رئیس جمهور آمریکا به منظور توسعٔه نفوذ و تحمیل سلطٔه آن کشور بر سایر کشورها، 
چهار برنامٔه مهم را به اجرا درآورد:

اصل اّول: کمک به سازمان ملل و تقویت آن
اصل دوم: کمک اقتصادی به کشورهای جهان آزاد )غیر کمونیست(

اصل سوم: نیرومند ساختن ملل آزادی خواه )منظور جهان آزاد( در برابر نفوذ و گسترش کمونیزم
اصل چهارم: کمک به کشورهای کم رشد در زمینه های اقتصادی و فرهنگی برای جلوگیری 

از نفوذ کمونیسم 
اصل چهارم در کشورهای خاورمیانه اجرا شد، و بر اساس آن در زمینه های اقتصادی، بهداشتی 
و فرهنگی به کشورهای این منطقه کمک هایی صورت گرفت. برای اجرای این برنامه، در وزارت خارجٔه 

آمریکا، اداره ای به نام ادارٔه خاور نزدیک تأسیس شد.

پردۀ آهننی و پردۀ خیزران

پس از آن که شوروی کشورهای اروپای شرقی را از تسلط نازی ها رها کرد، خود آنها را 

به بند کشید و رژیم های دیکتاتوری کمونیستی را بر آنها مسلط کرد؛ به گونه ای که نه از جهان 

غیر کمونیست کسی می توانست وارد آنها شود و نه کسی از دنیای کمونیست، قادر به خروج  و  رفتن 

به جهان غیر کمونیست بود؛ گویی که استالین پرده ای آهنین به دور آنها کشیده بود؛ به همین 

دلیل  ، پس از جنگ جهانی دوم  چرچیل در  ضمن  سفر به آمریکا با به کار بردن واژة »پردة آهنین«١ 

گفت که استالین به دور جهان کمونیست پرده ای از آهن کشیده است. بعدها روزنامه نگاران 

مائو    ،   رهبر سابق چین نیز اصطالح » پردۀ خیزران  «٢ را به کار بردند. درواقع  غربی در مورد 

از سال 1949م. که انقالب مائو تسه  تنگ در چین به پیروزی رسید  ،   مائو نیز  ،   چون استالین   ، 

چنان درهای چین را به روی جهان خارج بست که گویی به  دور مرزهای این  کشور ،  پردة    خیزران  

کشیده اند )به علت آن که در شرق آسیا گیاه خیزران بسیار می روید(.

یک توضیح

Iron Cu ــ١ ta n             ــ٢ Bambo Curta n
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بلوک بندی های نظامی در دورۀ جنگ سرد
درسال 1949 م. دولت ایاالت متحده آمریکا به همراه متحدانش از کشورهای اروپایی، پیمان 
ناتو1 را بنیان نهاد. پس از آن، پیمان »سیتو«٢ )پیمان جنوب شرقی آسیا( و سپس پیمان »بغداد« با شرکت 
عراق، ایران، پاکستان، ترکیه، انگلستان و آمریکا شکل گرفت. بعدها عراق از این پیمان خارج شد و 
پیمان بغداد به پیمان »سنتو«٣ تغییر نام داد. همٔه این پیمان ها با هدف محاصرٔه نظامی شوروی و بلوک 
کمونیست یا بلوک شرق بود. در مقابل این گروه بندی ها، شوروی پیمان ورشو را با کشورهای اروپای 

شرقی ایجاد کرد.
در این میان کشورهایی نیز بودند که عضویت هیچ یک از بلوک بندی های نظامی شرق و غرب 
را قبول نکردند و به جنبش غیرمتعهد معروف شدند. هدف کشورهای غیرمتعهد مبارزه با هرگونه سلطٔه 
استعماری در جهان بود. پایه گذاران این جنبش جمال عبدالناصر از مصر، احمد سوکارنو از اندونزی 
باید  که  را  اندونزی، اصولی  »باندونگ«٤ در  بودند که در کنفرانس  از هندوستان  نهرو  لعل  و جواهر 
غیر متعهدها رعایت کنند، انتشار دادند. پس از مدتی مارشال تیتو ــ با آن که کمونیست بود، خود را از 

سلطٔه شوروی خالص کرد ــ و فیدل کاسترو رهبر کوبا، نیز به این جنبش پیوستند.

NATO = North At ــ١ ant c Treaty Organ zat on 
SEATO = South East As ــ٢ an Treaty Organ zat on
ـ  ٣ CENTO = Centra ـ  Treaty Organ zat on 

٤ــ 1955م.

ناصر رئیس جمهوری مصر )سمت راست( و نهرو نخست وزیر هند از پایه گذاران جنبش غیرمتعهدها
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مسئلۀ خلع سالح١
بعد از آن که دولت های آمریکا، شوروی، انگلستان و فرانسه به سالح اتمی دست یافتند، ترس 
از پیش دستی یکی از قدرت ها علیه دیگری، آنها را بر آن داشت که به مسئلٔه خلع سالح هسته ای توجه 
کنند. آنها می دانستند مخارج مسابقٔه تسلیحاتی و موشکی برای آنها بسیار زیاد خواهد    بود و در صورت 

وقوع یک جنگ اتمی دولت فاتحی وجود نخواهد داشت.
آزمایش های  منع  پیمان  انگلستان  و  آمریکا  بار درسال 1963م. کشورهای شوروی،  نخستین 
هسته ای ــ در زیر دریا، باالی جّو و روی زمین ــ را امضا کردند. سپس 98 کشور دیگر به این قرارداد 
پیوستند ولی آزمایش های زیرزمینی همچنان انجام می شد. بعد از سال 1969م. که آمریکا توانست به 
کمک موشک بالستیک، انسانی را در کرهٔ ماه پیاده کند، شوروی و آمریکا مذاکرات محدود کردن و کاهش 
سالح های استراتژیک )بین قاره ای نظامی ( مانند موشک های بالستیک را آغاز کردند. این مذاکرات 
به نام های سالت )SALT(٢ و استارت )START(٣ شناخته و قراردادهای هر یک نیز طّی چند مرحله 
منعقد شدند. درسال 1972م. نیکسون و برژنف قرارداد سالت را امضا کردند. مذاکرات استارت نیز 
در چند مرحله بود که آخرین مرحلٔه آن بین یلتسین و جرج بوش )پدر( درسال 1993م. به امضا رسید. 

جنگ های هند و پاکستان و تولد بنگالدش

درسال 1947م . درنتیجة مبارزات مردم هندوستان   ،   کشور هند به رهبری گاندی و کشور 
پاکستان به رهبری محمدعلی جناح به استقالل دست یافتند. چنان که می دانید، قباًل هند و پاکستان 
یک کشور را تشکیل می دادند. کشوری که هم اکنون بنگالدش نام دارد نیز، با نام »پاکستان شرقی« 
داشتند  اکراه  کنونی(  )پاکستان  غربی  پاکستان  حّکام  از  اطاعت  در  آن  مردم  ولی  بود  پاکستان  جزءِ 
رهبری  به  شرقی  پاکستان  مردم  1971م.  درسال  این که  تا  می کردند  برپا  شورش هایی  گهگاهی  و 
شیخ  مجیب الرحمان علیه پاکستان  غربی  شوریدند. این شورش به استقالل پاکستان شرقی و تولد 
کشور جدیدی به نام بنگالدش منجر شد. از طرفی، هند و پاکستان یک بار درسال 1948م.  و بار دیگر 
درسال 1965م. بر سر موضوع کشمیر با یکدیگر به جنگ پرداختند. این اختالفات هنوز ادامه دارد.

D ــ١ sarmament
SALT = Strateg ــ٢ c Arms L m tat on Ta ks                     )گفت وگوهای محدود کردن سالح های استراتژیک(
START = Strateg   ــ٣ c Arms Reduct on Ta ks                            )گفت وگوهای کاهش سالح های استراتژیک(

یک توضیح
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فلسطین 
سال  در  بود.  عثمانی  امپراتوری  قلمرو  از  جزئی  اول،  جهانی  از جنگ  پیش  فلسطین  سرزمین 
1917م. وزارت خارجٔه انگلستان در اعالمیٔه بالفور، با نظر صهیونیست ها١ موافقت کرد. امپراتوری عثمانی 

و مسلمانان فلسطین با این اعالمیه مخالفت کردند، اما نتوانستند اقدام مؤثری در این زمینه انجام دهند. 
جامعٔه ملل در سال 1920م. قیمومت فلسطین را به انگلستان واگذار کرد. با حمایت انگلستان 
و صهیونیسم جهانی، مهاجرت گستردٔه یهودیان به سرزمین فلسطین آغاز شد و تا سال ها ادامه یافت. با 
استقرار یهودیان، زد و خوردهایی بین مسلمانان و یهودیان روی داد، اما حمایت انگلستان از یهودیان 

موجب شکست مقاومت فلسطینی ها از جمله شکست قیام شیخ عزالّدین قّسام شد.
پس از جنگ جهانی دوم، در سال 1947م. شورای امنیت سازمان ملل متحد، به تقسیم سرزمین 
فلسطین بین مسلمانان و یهودیان رأی داد و بدین ترتیب دولت غاصب اسرائیل تشکیل شد. از آن پس 
جنگ هایی بین اسرائیل و کشورهای عربی، که به حمایت فلسطینی ها برخاسته بودند، درگرفت.٢ در 
طی این جنگ ها، نیروهای اسرائیلی با حمایت کشورهای غربی به ویژه امریکا و انگلستان، اعراب را 

شکست دادند و بخش هایی از مصر، سوریه و اردن را اشغال کردند.
حدود 30 سال پس از تشکیل حکومت غاصب اسرائیل، سازش برخی رهبران کشورهای عربی 
با اسرائیل آغاز شد. انور سادات، رئیس جمهور مصر با وساطت جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا، 
پیمان کمپ دیوید را امضا و با اسرائیل صلح کرد. یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین 
نیز به تشویق ملک حسین پادشاه اردن، به تدریج با اسرائیل سازش کرد و سرانجام در کنفرانس اسلو3 
موجودیت اسرائیل را رسماً پذیرفت. یاسر عرفات پس از این سازش، نوار غزه و کرانٔه غربی روِد اردن را 
به عنوان قلمرو حکومت خودگردان فلسطین در اختیار گرفت. او خواهان آن بود که بیت المقدس به عنوان 
پایتخت حکومت فلسطین در اختیار حکومت خودگردان قرار گیرد، اما اسرائیل با آن موافقت نکرد.

با وجود این سازش ها، قیام مردم فلسطین علیه اسرائیل، که انتفاضه 4نامیده می شود، اسرائیل را 

١ــ صهیونیسم )Zionism(، اندیشه ای است که مهاجرت همٔه یهودیان جهان را به فلسطین در اطراف کوه صهیون، برای تشکیل یک 
دولت توصیه می کند و برای اکثریت مسلمانان ساکن آنجا حقوقی قائل نیست.

٢ــ جنگ 1956م.، جنگ شش روزٔه 1967م. و جنگ اکتبر 1973.
3ــ 1993م.

4ــ به قیام مردمی و سراسری مردم فلسطین که از سا ل1987م. شروع شده است، انتفاضه می گویند. انتفاضه از لحاظ معنایی، معنی 
قیام علیه رخوت و رکود، و مرحلٔه قبل از انقالب است.
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درمانده کرده و موجب شده که توافق های 
عرفات و اسرائیل به نتیجٔه قطعی، نرسد. 
وحشیانٔه  حمالت  با  غاصب  اسرائیل 
کودکان  و  زنان  شهادت  به  که  خود، 
می کوشد  شده  منجر  فلسطینی  بی دفاع 
در  اما  کند؛  خاموش  را  انتفاضه  که 
سال های اخیر که بیداری اسالمی رو به 
گسترش نهاده، اسرائیل ناکام مانده است 
و روز به روز در منطقه منزوی تر می شود.

به نظر شما، با وجود مخالفت های جدی فلسطینیان با مذاکرات سازش، سرنوشت 
فلسطین چه خواهد شد؟

بحران در جهان کمونیست
با روی کار آمدن گورباچف در شوروی١، تحوالت زیادی در شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی 
ایجاد شد. گورباچف بر این نیت بود که با سیاست هایی چون »گالسنوست٢«  )آزادی سیاسی( و »پروستریکا٣« 
)اصالحات اقتصادی( وارد عمل شود ولی اقتصاد شوروی آن قدر بیمار بود که این سیاست ها نتوانست 

آیا می دانید این تصویر مربوط به چیست؟ 

»انتفاضه« جلوۀ امید و ایمان جوانان فلسطینی  م سخ ده کر ک و 

G ــ١٢ــ 1985م. asnost  ــ٣ Perestor ka
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1ــ فقط چاوشسکو، رهبر رومانی، مقاومت کرد که در اثر قیام مردم و ارتش در 1989 م. دستگیر و اعدام شد.

گورباچف ) سمت چپ ( رئیس جمهور روسیه در مالقات باهلموت ُکهل صدراعظم آلمان

شوروی را نجات دهد. گورباچف ضمن آزاد  گذاشتن مالکیت خصوصی به طور محدود، گامی به جلو 
برداشت ولی نتیجٔه معکوس دید. کشورهای غربی هم که او را تشویق به این کار می کردند، به او کمکی 
نکردند تا آن که گورباچف تصمیم گرفت کشورهای اروپای شرقی را به حال خود رها سازد و بار سنگینی 
را که بر دوش شوروی بود، سبک تر سازد؛ همچنین، جمهوری های داخلی اتحاد جماهیر شوروی در 
آسیای مرکزی و قفقاز را نیز به حال خود گذاشت تا مستقل شوند. گورباچف درسال 1989م. به رؤسای 
کشورهای کمونیست دستور داد استعفا کنند و ملت های اروپای شرقی را در پذیرش رژیم دلخواه خود 
آزاد گذارند؛ بدین ترتیب، همٔه رهبران اروپای شرقی کنار رفتند و کشورهایشان به دست ضد کمونیست ها 
افتاد1 و در داخل مرزهای اتحاد شوروی نیز کشورهای جدیدی متولد شدند. بدین ترتیب، اتحـاد شوروی 
از هم فرو پاشید و جمهوری های واقع در قفقاز و آسیای مرکزی از آن جدا و به کشورهایی مستقل 
تبدیل شدند. به دنبال فروپاشی شوروی، در یوگسالوی نیز نهضت های ناسیونالیستی به  پاشد که به جدایی 

جمهوری های آن از یکدیگر منجر شد.
گورباچف، درنتیجٔه اعمال این سیاست ها، در داخل کشورش دچار طغیان یلتسین شد. یلتسین 
اصرار داشت که چون گورباچف در سیاست های خود شکست خورده است، باید استعفا دهد. لـذا در 

شب 25 دسامبر  1991 گورباچف استعفا کرد.
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1ـ هدف از تشکیل کنفرانس یالتا چه بود؟
2ـ جنگ سرد را تعریف کنید.

3ـ پایه گذاران جنبش غیرمتعهدها به دنبال چه اهدافی بودند؟
4ـ موضوع قراردادهای سالت و استارت چه بود؟

1ـ در مورد اقداماتی که براساس اصل چهار در ایران انجام گرفت، مطلبی تهیه کنید. 
2ـ فهرستی از سازمان های مخالف صهیونیست ها در لبنان و فلسطین با مختصری از فعالیت ها 

و اقدامات آنان تهیه کنید.

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

یم دا شتر  ب
پیام تاریخی حضرت امام خمینی )ره( به گورباچف

روز ١١ دی ماه ١367، حضرت امام خمینی )ره( پیام مهم و تاریخی خود را خطاب به گورباچف 
رهبر شوروی سابق صادر کردند.  نامه تاریخی امام )ره( در شرایطی خطاب به گورباچف نگاشته شده 
بود که تحلیل گران سیاسی نظاره گر تجدید نظرطلبی و آغاز تحوالت دنیای کمونیسم بودند، ولی قادر 

به اظهارنظر در این باره نبودند. بخش هایی از آن نامه نقل می شود : 
و  مالکیت  مسئله  شما  کشور  اصلی  مشکل  وآورد.  ر حقیقت  به  باید  گورباچف  آقای  جناب   …«
اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به 
ابتذال و بن بست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما مبارزه طوالنی و بیهوده با خدا و مبدأ 
هستی و آفرینش است. جناب آقای گورباچف، برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید 
در موزه های تاریخ سیاسی جهان جست وجو کرد؛ چراکه مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای 
واقعی انسان نیست؛ چرا که مکتبی است مادی  ، و با مادیت نمی توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به 
معنویت، که اساسی ترین درد جامعۀ بشری در غرب و شرق است، به درآورد … از شما جدًا می خواهم 
که در شکستن دیوارهای خیاالت مارکسیسم   ، گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید. امیدوارم افتخار 
واقعی این مطلب را پیدا کنید که آخرین الیه های پوسیدۀ هفتاد سال کژی جهان کمونیسم را از چهرۀ 

تاریخ و کشور خود بزدایید«.
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مقدمه

و  مهم  بسیار  رویدادی  قمری،  هجری  دهم  قرن  ابتدای  در  صفوی  حکومت  تشکیل 

تعیین کننده در تاریخ ایران به شمار می رود. حکومتی که بیش از دو قرن دوام آورد و آثار و 

نتایج اساسی آن عبارت بود از : تمرکز و ثبات سیاسی ؛ فراگیر شدن تشیع به عنوان مذهب 

رسمی ؛ رونق و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی و برقراری روابط سیاسی و اقتصادی پایدار با 

همسایگان و دولت های اروپایی. در این درس مهم ترین تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

ایران در دوران حکومت صفویان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

زمینه های تشکیل حکومت صفوی
حکومت  تشکیل  و  مغوالن  هجوم 
ایلخانان در ایران دو پیامد مذهبی و اجتماعی 
مهم را به همراه داشت که در درازمدت زمینه 

را برای تشکیل سلسله صفویه فراهم کرد:
الف( هرج   و مرج اجتماعی و نابسامانی 
و رونق  دنیاگریزی  زمینٔه گسترش  اقتصادی 

جریان تصوف را فراهم آورد.
و  سیاسی  دگرگونی  درنتیجٔه  ب( 
فرهنگی، شیعیان فرصت یافتند تا اندیشه های 

شیعه را در ایران تبلیغ و ترویج کنند.
 بقعۀ شیخ صفی الدین اردبیلی در شهر اردبیل

درس 12

ایران در عصر صفویه
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طریقت١ صفوی از جمله طریقت های صوفیانه بود که در سده ٧ ق. توسط شیخ صفی الدین اردبیلی 
در شهر اردبیل تأسیس شد. هدایت صوفیان پس از شیخ صفی الدین به شکل موروثی در خاندان او باقی 
ماند. طریقت صفوی در زمان جانشینان شیخ صفی در سراسر ایران، آسیای صغیر و سوریه گسترش 
یافت و مریدان زیادی را جذب کرد. رهبران طریقت صفوی به واسطٔه مقام معنوی و نفوذ اجتماعی، 
مورد احترام و تکریم فرمانروایان و حاکمان بودند؛2 البته در مواردی نیز مورد غضب و حسادت آنان 
قرار می گرفتند. طریقت صفویان در دوران رهبری شیخ جنید و پسرش شیخ حیدر )نیمٔه دوم قرن ٩ ق.(، 
متأثر از شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، به نهضتی سیاسی و مذهبی تبدیل شد. پیروان طریقت صفوی، 
برخالف رویٔه معمول صوفیان که از امور دنیا و سیاست گریزان بودند، خانقاه را ترک کردند و وارد 
رقابت های سیاسی و نظامی شدند. بیشتر آنان را اعضای چندین قبیله ترک و ترکمان تشکیل می دادند که 

به قزلباش3 معروف شدند. در همین دوران بود که صفویان آشکارا به مذهب تشیع گرایش نشان دادند.

1ــ طریقت به تشکیالت مذهبی ــ اجتماعی گفته می شد که مرکب از تعدادی صوفی بریده از دنیا، تحت عنوان مرید بود که در خانقاه 
به گرد رهبری معنوی )مراد( جمع می شدند و به انجام و اجرای اعمال خاصی مانند ریاضت، عبادت و ذکر می پرداختند.

٢ــ تیمور بعد از جنگ آنقوره و پیروزی بر سپاه عثمانی، به دیدار شیخ علی رهبر طریقت صفویان در اردبیل رفت و به درخواست 
وی اسرای این جنگ را آزاد کرد.

٣ــ قزلباش به زبان ترکی یعنی سرخ سر. شیخ حیدر برای مریدان ترک زبان خویش، کاله سرخ رنگی با دوازده ترک ــ به نشانٔه دوازده 
ـ ابداع کرد و به همین جهت به قزلباش معروف شدند. هواداران خاندان صفویه با افتخار این لقب را پذیرفتند. قبایل روملو، شاملو،  امام شیعیانـ 

تکلو، ُاستاجلو، ذوالقدر، قاجار و افشار مهم ترین قبایلی بودند که هستٔه اصلی نیروی قزلباشان را تشکیل می دادند.

ـ  ٧٣٥ ق( شیخ صفی الدین اردبیلی )٦٥٠ ـ

شیخ صدرالدین موسٰی )٧٣٥ــ٧٩٤ ق(

خواجه علی )٧٩٤ــ٨٣٠ ق(

ابراهیم

شیخ جنید )٨٥١  ــ٨٦٤ ق(

شیخ حیدر )٨٦٤  ــ٨٩٣ ق(

اسماعیل اول

نمودار رهبران طریقت صفوی پیش از تشکیل حکومت
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تأسیس حکومت صفویه
نظامی  و  سیاسی  کوشش های  نخستین  اگرچه 
صفویان به بهای قتل شیخ جنید، شیخ حیدر و شماری 
از مریدان آنان در صحنه جنگ انجامید، اما تجربٔه خوبی 
برای نهضت صفوی در راه کسب قدرت سیاسی بود. 
اندکی بعد، قزلباشان، به دور اسماعیل فرزند شیخ حیدر 
مهم،  در چند جنگ  پیروزی  از  پس  آنان  آمدند.  گرد 

تبریز پایتخت آق قویونلو را تصرف کردند و اسماعیل در آنجا به تخت نشست و به طور رسمی سلسلٔه 
صفوی را تأسیس کرد.

اولین اقدام شاه اسماعیل بعد از تاج گذاری در سال ٩٠٧ ق. رسمی کردن مذهب شیعه بود. 
وی سپس با تصرف قسمت های زیادی از فالت ایران، حکومتی متمرکز و قدرتمند را بنیان نهاد. این 

حکومت در عرصٔه خارجی با دو رقیب سرسخت روبه رو بود:
١ــ ازبکان در منطقۀ ماوراءالنهر؛ شاه اسماعیل بر آنها پیروز شد و مرزهای شرقی ایران 

را تثبیت کرد.
٢ــ امپراتوری عثمانی در غرب ایران؛ اولین رویارویی نظامی صفویان با عثمانیان در منطقٔه 
چالدران١ رخ داد که درنتیجٔه آن سپاه صفوی به سختی از لشکر عثمانی به فرماندهی سلطان سلیم شکست 
خورد و تبریز، پایتخت صفویان برای مدتی به اشغال نیروهای عثمانی درآمد. اتخاذ تدابیر رزمی نامناسب، 
مجهز بودن سپاه دشمن به سالح های آتشین و شمار کمتر سپاهیان صفوی، علل اصلی شکست ایران در 
آن جنگ بودند. ضربٔه روحی ناشی از این شکست برای شاه اسماعیل خرد کننده بود، به طوری که پس 
از آن در هیچ جنگی، فرماندهی را به عهده نگرفت و حتی از کارهای روزمرٔه حکومت نیز کناره گرفت.

دوران تثبیت حاکمیت صفوی
بعد از مرگ شاه اسماعیل اول، پسرش تهماسب که یازده سال بیشتر نداشت، به سلطنت رسید. در 
ده سال اول سلطنت شاه تهماسب، اوضاع حکومت صفوی بسیار آشفته و نابسامان بود؛ زیرا از یک طرف، 
سران قزلباش با سوءاستفاده از خردسالی شاه، خودسری پیشه کرده، وارد رقابت و ستیز با یکدیگر شدند 

و از طرف دیگر نیروهای ازبکان و سپاه عثمانی نیز از دو سمت به مرزهای ایران هجوم آوردند.
1ــ جایی در حوالی شهر کنونی خوی در استان آذربایجان غربی.

شاه اسماعیل اول صفوی
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١ــ انتقال پایتخت از تبریز به قزوین با هدف دوری از دسترس دشمن و در پیش گرفتن سیاست زمین های سوخته از جملٔه آن تدابیر بود.

شاه تهماسب به تدریج زمام قدرت را به دست گرفت 
و به خودسری سران قزلباش پایان داد. او همچنین ازبکان 
را شکست داد و با اتخاذ تدابیر مناسب، مانع موفقیت سپاه 
درنتیجٔه  شد.١  ایران  قلمرو  به  مکرر  هجوم های  در  عثمانی 
چنین تدابیری بود که امپراتور عثمانی دست از جنگ برداشت 
و با انعقاد قرارداد آماسیه، برای مدتی میان دو کشور صلح 
برقرار شد. بدین گونه  شاه تهماسب توانست با اتخاذ تدابیر 

مناسب در دوران پنجاه و چهار سالٔه سلطنت خود، پایه های حکومت صفوی را تثبیت و تحکیم سازد.

ومت صفو د ح ن  د
پس از مرگ شاه تهماسب، در دوران کوتاه سلطنت شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده، 
بار دیگر حکومت صفوی دچار بی ثباتی سیاسی و اجتماعی شد. از این رو، هنگامی که نوجوان دیگری 

از خاندان صفوی به نام عباس اول به سلطنت رسید، اوضاع داخلی و خارجی ایران پریشان بود.

شاه تهماسب اول صفوی



106

شاه عباس اول صفوی

یم دا یشتر 
شاهزادۀ خوش اقبال

شاه اسماعیل دوم در ادامۀ سیاست نابودی و قتل عام فرزندان ذکور خاندان صفوی، 
علیقلی خان شاملو را مأمور کشتن عباس میرزا کرد. وی که چندان تمایلی به انجام این کار 
نداشت، به هرات آمد و موقتًا شاهزاده را زندانی کرد. پس از دوازده روز قاصد شاه اسماعیل 
دوم از راه رسید و دستور اکید شاه را مبنی بر قتل عباس میرزا به علیقلی خان ابالغ کرد، 
ظاهرًا با وساطت مادر علیقلی خان که قتل در ماه رمضان و شب جمعه را بدیمن می شمرد، 
خان شاملو اجرای فرمان را به صبح روز بعد موکول کرد، اما چون صبح فرا رسید، خورشید 
از قزوین خبر مرگ اسماعیل دوم و جلوس  نیز طلوع کرد و قاصدی  اقبال عباس میرزا 
محمد خدابنده را به اطالع رسانید و عباس میرزا از مرگ حتمی نجات یافت. خان شاملو نیز 

سرپرستی عباس میرزا را برعهده گرفت.
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تهران،  ناصری،  سادات  سیدحسن  ترجمۀ  قصص الخاقانی،  شاملو،  قلی بیگ  ولی 

13٧5، ص 120.

 از یک سو سران قزلباش به جان یکدیگر افتاده بودند و تالش می کردند که شاه را بازیچٔه اغراض 
و اهداف طایفه ای و قبیله ای خود قرار دهند و از سوی دیگر، عثمانی ها و ازبکان نیز بخش هایی از 
نواحی غربی و شرقی کشور را اشغال کرده بودند. شاه عباس اول برای سامان بخشیدن به اوضاع آشفتٔه 

کشور اقدامات زیر را انجام داد:
١ــ پایان دادن به سرکشی و طغیان امرای قزلباش؛

٢ــ انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان به منظور تسلط بیشتر بر 
نواحی مختلف ایران؛

٣ــ نوسازی سازمان سپاه صفوی؛
مستقل  سپاه  یک  گُرجی  غالمان  از  استفاده  با  اول  عباس  شاه 
به وجود آورد که تنها به شخص شاه وابسته و وفادار بود. سپاه جدید به 

توپ و تفنگ نیز مجهز شد.
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و  اقتصادی  اجتماعی،  اوضاع  بهبود  ٤ــ 
فرهنگی از طریق ایجاد امنیت، آرامش و ثبات سیاسی؛
٥ ــ انتصاب افراد با کفایت و در عین حال گمنام 

به سمت های سیاسی، اداری و نظامی.
اوضاع  به  دادن  سامان  از  پس  عباس  شاه 
داخلی، آمادهٔ مقابله با دشمنان خارجی شد. از آن جایی 
که درگیری همزمان با دو دشمن در شرق و غرب ایران، 
احتمال موفقیت را کاهش می داد، ابتدا با عثمانی صلح 
کرد. پس از آن به خراسان لشکر کشید و با وارد آوردن 

ضربه ای سنگین بر ازبکان، مناطق اشغالی را آزاد کرد. وی، سپس برق آسا سپاه صفوی را به آذربایجان 
برد و با غافل گیر کردن نیروهای عثمانی، سرزمین های اشغالی ایران را از آنان باز پس گرفت. این اقدامات 

سبب شهرت و محبوبیت شاه عباس اول در ادبیات عامیانه و خاطرٔه تاریخی مردم ایران شده است.
با این حال شاه عباس اول نیز عاری از خطا و اشتباه نبود. بی اعتمادی او به اعضای خانواده، 
به ویژه پسرانش، کشتن و کور کردن شاهزادگان صفوی و محبوس کردن آنان در حرمسرا، سبب شد 
که بعد از مرگ وی، حکومت صفویه از وجود حاکمان با کفایت و مدبر محروم گردد و به تدریج زمینٔه 

سقوط این سلسله فراهم شود.

یک توضیح
رابطه رنگ لباس شاه و حاالت روحی او

آنتونی و رابرت شرلی که در زمان پادشاهی شاه عباس اول به ایران آمده و مدتی در 

خدمت وی بودند، در شرح حال این شاه صفوی نوشته اند:

سیاه  لباس  که  روزی  است.  قابل فهم  می پوشد،  روز  هر  که  لباسی  از  پادشاه  »حاالت 

می پوشد، در حال فکر کردن بوده و معموال خوش رفتار است. اگر لباس سفید یا سبز یا زرد یا الوان 

به تن کند، نیز نشان از بشاشت و نشاط روحی او دارد، اما زمانی که لباس سرخ رنگ می پوشد همه 

اطرافیان و درباریان در بیم و هراسند و هر لحظه منتظر مرگ هستند«.

سفرنامة برادران شرلی  ، ترجمة آوانس، به کوشش علی دهباشی، انتشارات نگاه، ١٣٦٢، ص ٩٧.

سکۀ دورۀ شاه عباس
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به نظر شما پیامد سیاسی اقدام شاه عباس در زندانی کردن شاهزادگان صفوی در 
حرمسرا چه بود؟

دوران ضعف و انحطاط صفویه
شاه صفی، نوه و جانشین شاه عباس اول از تعادل روحی و سالمت عقل بهرٔه کافی نداشت. در 
دوران پادشاهی او مناطقی مانند قندهار و بغداد از ایران جدا شد و سردار باکفایتی چون امام قلی خان 
حاکم فارس به فرمان وی به قتل رسید. شاه عباس دوم، پسر و جانشین شاه صفی نیز اگر چه کاردانی 
و لیاقت بیشتری نسبت به پدر داشت و حتی موفق شد قندهار را باز پس گیرد، اما کم تجربگی و عدم 
تعادل شخصیتی، او را به انجام برخی کارهای نسنجیده و افراطی مانند قتل وزیری کاردان و الیق چون 

ساروتقی واداشت.
شاه سلیمان نیز از کودکی در حرمسرا به سر برده و با امور و اصول کشورداری بیگانه بود. 
به همین دلیل در زمان سلطنت او، زنان و خواجه سرایان نفوذ زیادی داشتند و در ادارٔه امور کشور 
دخالت می کردند. درنتیجٔه نفوذ و دخالت آنان، شاهزاده حسین میرزا که فاقد کفایت و درایت الزم بود، 

به عنوان جانشین وی انتخاب شد.
در دوران زمامداری شاه سلطان حسین، حکومت صفویان به نهایت ضعف و انحطاط رسید. 
از این رو، گروهی از افغانان فرصت را مغتنم شمردند و در قندهار سر به شورش برداشتند. شورشیان 
با آگاهی از بی کفایتی شاه و اختالف و درگیری میان مقام های کشوری و لشکری، راهی اصفهان 
شدند و پایتخت صفوی را به محاصرٔه خود درآوردند. شاه صفوی، به ناچار، تاج از سر خود برداشت 
و بر سر محمود افغان، سردسته شورشیان نهاد و چندی بعد به دست اشرف افغان، جانشین محمود، 

به قتل رسید.

م سخ ده م و  ک کن



09

جدول شاهان سلسلۀ صفوی و دوران حکومت آنان

دوران پادشاهینام شاهان

٩٣ قشاه اسماعیل اول ٩ــ ٧

٩٣ــ٩٨٤ قشاه تهماسب اول

ـ  ٩٨٥ قشاه اسماعیل دوم ٩٨٤ـ

٩٨٥ــ٩٩٦ قشاه محمد خدابنده 

١ قشاه عباس اول ـ  ٣٨ ٩٩٦ـ

١ قشاه صفی ١ــ٥٢ ٣٨

١ قشاه عباس دوم ١ــ٧٧ ٥٢

١١ قشاه سلیمان ـ  ٥ ١ـ ٧٧

ـ  ١١٣٥ قشاه سلطان حسین ١١ـ ٥

فرهنگ و تمدن دورۀ صفویه
صفویان وراث میراث غنی فکری و فرهنگی گذشته ایران بودند. وجود امنیت و ثبات سیاسی، 
و  شاهان  معنوی  و  مادی  حمایت  نیز  و  اول،  عباس  شاه  در عصر  به ویژه  اقتصادی  اوضاع  بهبود 
حاکمان از عالمان، دانشمندان و هنرمندان، زمینه و شرایط الزم را برای شکوفایی علم و هنر در آن 

دوره فراهم آورد.
مذهب تشیع نیز در عصر صفوی، 
تمدنی  و  فرهنگی  حیات  بر  اساسی  تأثیر 
تشویق  و  حمایت  اثر  بر  گذاشت.  ایران 
از  شیعه  مجتهدان  صفوی،  حکومت 
جبل عامل لبنان و عراق به ایران مهاجرت 
دین،  عالمان  کوشش  درنتیجٔه  کردند. 
مدارس و مراکز علمی متعددی در ایران 
مکتب  معارف  و  آموزه ها  و  آمد  به وجود 
سی و سه پل اصفهانتشیع، تبلیغ و ترویج شد. همچنین در آن 
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دوره، کتاب های ارزشمندی به رشتٔه تحریر درآمد؛ شیخ بهایی کتاب »جامع عباسی« و عالمٔه مجلسی 
مجموعٔه عظیم »بحاراالنوار« را تألیف و تدوین کردند. حکمت و فلسفه نیز سیر تعالی پیمود؛ میرداماد، 
فلسفٔه ابن سینا را در قالب تازه ای احیاء کرد و مالصدرای شیرازی نیز فلسفه و حکمت را رونق بخشید.
شعر و ادب فارسی نیز در ایران و فراتر از آن در هندوستان و عثمانی شکوفا شد. همچنین در 

این دوره، کتاب های تاریخی فراوانی با تأثیرپذیری از تاریخ نویسی عهد تیموری نوشته شد.
در عصر صفوی، هنر ایرانی نیز رونق و شکوفایی یافت. معماری از جلوه های اصلی هنر آن 
نه تنها  باغ ها  دوره بود. ساخت کاخ ها، پل ها، کاروانسراها، مدارس، مساجد، مقبره ها، کلیساها و 
به عمران و آبادانی کشور کمک کرد، بلکه سبک و شیؤه جدیدی در هنر معماری پدید آورد. اوج 
شکوفایی معماری صفوی در اصفهان، پایتخت صفویان متجلی شد و خاطره و شکوه شهرهایی چون 
تخت جمشید، تیسفون و سمرقند را زنده کرد. هنر نقاشی نیز مورد حمایت جدی دربار صفوی بود. 
در آن دوره، هنرمندان برجسته ای نظیر کمال الدین بهزاد، رضا عباسی و میرعماد پرورش یافتند و آثار 
ارزنده ای در رشته های مختلف هنری خلق کردند. هنرهای کتاب سازی، جلدسازی، تذهیب، خطاطی، 
خوشنویسی، سفال سازی، فلزکاری، فرش بافی نیز از دیگر هنرهایی بودند که در عصر صفوی رونق 

بسزایی داشتند.

نمونه ای از خط میرعماد خوشنویس دورۀ صفوی قالی اردبیل مربوط به دورۀ صفوی
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روابط خارجی صفویان
در آستانٔه پیدایش سلسلٔه صفویه تحوالت مختلفی در سطح منطقه ای و جهانی در حال وقوع 
بود که بر روابط ایران با همسایگان و سایر کشورها اثر گذاشت. در آن زمان، امپراتوری عثمانی در اوج 
قدرت قرار داشت و با ادعای جانشینی خالفت اسالمی، به دنبال حاکمیت بر جهان اسالم و گسترش 
ایران،  در  شیعی  قدرتمند  تشکیل حکومت  از  مذهب  سنی  عثمانیان  بود.  اروپا  قارٔه  در  قلمرو خود 
بیشتر اوقات  با حکومت صفوی در  امپراتوری عثمانی  به همین دلیل روابط  بودند.  ناخشنود  بسیار 
خصومت آمیز بود و از همان سال های نخست تأسیس حکومت صفوی تا زمان سقوط صفویان، بارها 

میان دو حکومت، جنگ های بزرگی درگرفت.
روابط صفویان با همسایٔه دیگر خود در شمال شرق ایران )ماوراء النهر( یعنی حکومت ازبکان نیز خصمانه 
بود. هر زمان که ارتش عثمانی از غرب به ایران هجوم می آورد، ازبکان نیز از شرق ایران را مورد تاخت و 
تاز قرار می دادند و با ویران کردن شهرهای خراسان، مردم آنجا را قتل عام می کردند. شاه عباس اول چنان 
ضربٔه مهلکی بر آنان وارد آورد که تا اواخر حکومت صفوی جرئت نکردند به قلمرو ایران دست اندازی کنند.

برخالف حکومت های عثمانی و ازبکان، رابطٔه صفویان با حکومت گورکانی هند بسیار دوستانه 
بود و دو کشور روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترده ای با یکدیگر داشتند.

در دورٔه صفویه روابط ایران و کشورهای اروپایی وارد مرحله تازه ای شد. همزمان با تشکیل حکومت 
صفوی در ایران، دولت های اروپایی فعالیت های استعماری خود را آغاز کرده و به دنبال تحقق اهداف اقتصادی 
و سیاسی خود در سایر قاره ها از جمله آسیا بودند. در این اوضاع و احوال، فتوحات امپراتوری عثمانی در 
خاک اروپا، عالوه بر آن که موجودیت برخی از کشورهای اروپایی را تهدید می کرد، مانع اساسی برای رسیدن 
اروپاییان به آسیا بود. از این رو، دولت های استعمارگر اروپایی که در اندیشٔه دست یابی به مواد خام و بازار 
فروش کاالهای خود در شرق بودند، با دور زدن قارهٔ آفریقا، خود را به اقیانوس هند و خلیج فارس رساندند.
تشکیل  از  پیش  اندکی  آنان  رسیدند.  خلیج فارس  به  که  بودند  استعمارگرانی  اولین  پرتغالی ها 
حکومت صفوی، جزیرهٔ هرمز را اشغال کردند و کوشش های شاه اسماعیل اول برای بیرون راندن آنان به 
نتیجه نرسید. شاه عباس اول با کمک کشتی های انگلیسی، موفق به اخراج پرتغالی ها از خلیج فارس شد.
با انگلیسی ها چندان دوستانه نبود و شاه تهماسب اول،  البته اولین برخورد حکومت صفوی 
آنتونی جنکینسون نمایندٔه تجاری آن کشور را با توهین و تحقیر از ایران اخراج کرد.١ پس از آمدن 

1ــ انگیزٔه برخورد شاه تهماسب با آنتونی جنکینسون سیاسی بود تا مذهبی؛ زیرا در همان زمان نمایندگان سلطان سلیمان عثمانی نیز 
در دربار صفویه حضور داشتند و رفتار توهین آمیز شاه صفوی با فرستادٔه انگلیس صحنه سازی برای جلب فرستادگان عثمانی بوده است.
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برادران شرلی١ به دربار شاه عباس اول، تمایل شاه ایران برای ایجاد ارتباط سیاسی و اقتصادی با انگلستان 
بیشتر شد و بازرگانان آن کشور اجازه پیدا کردند تا در ایران به تجارت بپردازند.

در اواخر حکومت صفوی هلندیان و فرانسویان نیز در خلیج فارس به رقابت تجاری پرداختند، 
اما در نهایت این انگلیسی ها بودند که رقبای خود را کنار زدند و انحصار تجارت در خلیج فارس را 

از آِن خود کردند.
روابط ایران و روسیه نیز در دورهٔ صفوی با فراز و فرود همراه بود. شاه عباس اول خواهان ایجاد 
ارتباط بازرگانی با روسیه شد و تزار روسیه نیز از این مسئله استقبال کرد. اما در زمان شاه عباس دوم 
حضور مأموران سیاسی روسیه به عنوان بازرگان و هجوم گروهی از قزاق ها به مازندران، روابط دو 
کشور را تیره کرد. در دوران حکومت پطرکبیر در روسیه که مقارن با فرمانروایی شاه سلطان حسین 

بود، روس ها سیاست توسعه طلبانٔه خود را طراحی کردند.

1ــ در بیشتر منابع و تحقیقات دورٔه صفویه گفته شده است که آنتونی و رابرت شرلی با انگیزه های شخصی و اغراض ماجراجویانه به 
ایران آمدند. اما تأمل دقیق تر در زندگی این دو برادر و به ویژه آنتونی، نشان می دهد که آنها به طور غیررسمی سفیران انگلستان بودند.

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

1ـ روند تبدیل طریقت صفوی را به نهضتی سیاسی و مذهبی در سه سطر توضیح دهید.
2ـ شاه اسماعیل اول برای تثبیت مرزهای ایران چه اقداماتی انجام داد؟

3ـ سیر تغییر پایتخت در دوران حکومت صفویه چگونه بود؟
4ـ مهم ترین اقدامات شاه عباس اول را برای بهبود اوضاع داخلی ایران بنویسید.

5 ـ دالیل ناکامی جانشینان شاه عباس اول در زمینۀ حکمرانی چه بود؟
6 ـ روابط خارجی صفویان را با همسایگان شرقی و غربی آن مقایسه کنید.

1ـ به نظر شما مهم ترین دالیل و عوامل سقوط صفویه کدام اند؟
2ـ دربارۀ هنر نقاشی در دورۀ صفویه مطلبی تهیه کنید.
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مقدمه

حکمرانی  داشت.  ایرانی  جامعۀ  برای  ناگواری  پیامدهای  صفویه،  سلسلۀ  سقوط 

جنون آمیز محمود و اشرف افغان هم بر وخامت اوضاع افزود. در آن شرایط، نیروهای روسیه 

از  و عثمانی بخش هایی از سرزمین ایران در شمال و غرب را اشغال کردند در شرایطی که 

تهماسب دوم شاهزادۀ صفوی به تنهایی کاری برنمی آمد، نادر افشار به او پیوست تا ایران را 

از آن شرایط سخت و دشوار برهاند.

دوران سلطنت نادرشاه
نادر از افراد ایل افشار بود که قبیله اش نقش مهمی در به قدرت رسیدن صفویه داشت. او دوران 

جوانی خود را در خدمت حاکم ابیورد گذرانیده بود و مقارن 
خراسان  از  بخشی  بر  اصفهان،  سقوط  و  افغانان  شورش 
حکومت می کرد. هنگامی که تهماسب، شاهزادٔه صفوی از 
نادر درخواست کمک کرد، به همراه سپاهیان خود به خدمت 
وی درآمد. مهم ترین رویدادهای زندگی نادر در این مرحله 

عبارت است از:
١ــ از میان برداشتن فتحعلی خان رئیس ایل قاجار 

و رسیدن به مقام فرماندهی سپاه تهماسب دوم
کردن  پراکنده  و  افغان  اشرف  دادن  شکست  ٢ــ 

نیروهای او

درس 13

ایران از سقوط صفویه تا پایان حکومت زندیه

نادرشاه افشار
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٣ــ پس گرفتن سرزمین های اشغالی ایران از روسیه و عثمانی
نادر پس از آن، همٔه سران قبایل و حکمرانان محلی را به دشت مغان در آذربایجان دعوت کرد 
تا تکلیف سلطنت ایران را مشخص کنند. او به شرط موروثی بودن پادشاهی در خاندان خویش و عدم 

حمایت بزرگان و قبایل از خاندان صفویه، به سلطنت رسید.
نادرشاه بعد از سر و سامان دادن به اوضاع داخلی و جانشین کردن رضاقلی، به طرف قندهار 
لشکر کشید تا آرامش را در مرزهای شرقی ایران برقرار سازد، اما دامنٔه این لشکرکشی به کشور هند 
نیز کشیده شد. وی با پیروزی بر هندیان در نبرد کرنال، شهر دهلی را تسخیر و با جواهرات و غنایم 
برای  از ذخیره کردن غنایم هند در منطقٔه کالت خراسان،  بعد  افشار  بازگشت. شاه  ایران  به  فراوان 
سرکوب شورشیان عازم نواحی ترکستان و ماوراءالنهر شد. لیکن بدبینی که بر وجود او مستولی شده 
بود، بسیاری از آرزوهای وی و جامعٔه ایرانی را بر باد داد. بنیانگذار سلسلٔه افشاریه، سرانجام با توطئه 

برادرزاده و همکاری چند تن از امرا و سرداران خویش به قتل رسید.
بدون شک نادرشاه آرزوهای بزرگی داشت و در زمان خویش فرماندهی زبده و شجاع به شمار 
می آمد. او قصد داشت تا زمینٔه رشد تجارت را در ایران فراهم کند. حتی می خواست بوشهر را به مرکز 

نیروی دریایی ایران تبدیل کند.

کاخ نادر در کالت مشهد
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فغان شرف  خط سیر نادر در تعقیب 
ز دشت مغان به دهلی خط سیر نادر 

دریاچۀ 
رزم خو

ماوراء النهر

بخارا

سمرقند
خیوه

دره گز
قوچانکالت نادر مرو

مشهد بلخ

هرات
فراء

مند
هیر

ود 
ر خیبر

دنه 
 گر

کویته

مکران

بم
الرستان

کابل

بندرعباس

شیراز

ابرقو
اصفهانیزد

خوزستان

بغداد کرمانشاهمورچه خورت

تبریز
تهران

دشت مغان
رود ارس

ایروانگرجستان

باکو

گنجه

تفلیس

دریای خزر

پیشاورکشمیر

الهور

پنجابکرنال

دهلی
سند

هندوستان

دریای عمان
خلیج فارس

کرمان

دولت عثمانی

انگوریه

دریای سیاه

دربند

کردستان

قندهار

قلمرو ایران در زمان نادر

قشم

بوموسی

تنب بزرگ وکوچک

خارک

کیش

به نظر شما چرا اخالق و رفتار نادرشاه در طول فرمانروایی تغییر کرد؟

حکمرانی کریم خان زند
کریم خان یکی از افراد ایل زند بود که بعد از یک دورٔه بیست ساله جنگ و گریز بر دیگر مدعیان 

و رقیبان پیروز شد. او پس از اقامت کوتاه مدت 
در اصفهان و تهران، شیراز را به عنوان تختگاه 
حکمرانی خویش انتخاب کرد. کریم خان در این 
مرحله از حیات سیاسی خویش دست از جنگ 
و ستیز برداشت. وی برخالف سنت معمول از 
پذیرفتن عنوان شاهی نیز امتناع کرد و خود را 

وکیل مردم ایران نامید.١

قلمرو افشاریان )نادرشاه(

م سخ ده م و  ک ک

1ــ کریم خان در ابتدا خود را وکیل الدوله خواند که به منزلٔه وکالت از طرف دولت صفوی بود، سپس لقب وکیل الرعایا را برگزید که 
به معنای نمایندٔه مردم بود. ر.ک. سفرنامٔه نیبور، ص ٢٠٧./ رستم التواریخ، ص ٣٨٣.

دربار کریم خان زند

بصره
کربال

نجف
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سیر دریا )سیحون(

سمرقند

آمودریا )جیحون(

بلخ

کابل

حکومت احمدخان درانی
قندهار

هرات

مولتان

خانات بلوچ

دریای عمان

حکومت شاهرخ شاهمرو

مشهد

دریای خزر

تبریزاسترآباد

تهران

تفلیس

رود دجله

بغداد

اصفهان

سیستان

شیرازحکومت زندیه

الر
بم

بندرعباس

بصره

رود فرات

آذربایجان
خلیج فارس

قشم
بوموسی

تنب بزرگ وکوچک

خارک

کیش

کریم خان برای بهبود شرایط اقتصادی و برقراری امنیت سیاسی و آرامش اجتماعی اقدامات 
زیر را انجام داد:

١ــ سرکوب مدعیان و رقیبان داخلی
٢ــ ساختن اماکن تفریحی و مذهبی مانند باغ دلگشا، حمام وکیل، بازار و مسجد وکیل

٣ــ تالش برای بهبود تجارت خارجی از طریق بنادر خلیج فارس
٤ــ نظارت بر بازار و برقراری ثبات در قیمت کاالهای مورد نیاز مردم

٥ ــ احترام به عالمان دینی و هنرمندان
کریم خان زند در حالی از دنیا رفت که به نقل یکی از معاصرانش، »خوبی او هزار بود و بدی او 
یک«.1 وی به دالیلی چون مدارا با رقیبان، همدردی با رعایا، ساده زیستی، رفتار مناسب با اقلیت های 
مذهبی و حمایت از عالمان، شاعران و هنرمندان، نام و نشان نیکی در تاریخ ایران از خود به جای گذاشت.

١ــ روزنامٔه میرزامحمد کالنتر، ص ٦٨.

قلمرو زندیان
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 انقراض سلسلۀ زندیه
بروز جدال و ستیز میان بازماندگان کریم خان، 
حکومت  اقتصادی  و  نظامی  توان  قدرت،  سر  بر 
قدرت یابی  برای  را  زمینه  و  داد  کاهش  را  زندیه 
آقامحمد خان قاجار در نواحی شمالی ایران فراهم 
خاندان  فرمانروای  آخرین  لطفعلی خان  آورد. 
زند، اگر چه در جنگاوری و شجاعت و دالوری 
سبب  به  اما  بود،  خویش  روزگار  بزرگان  سرآمد 
جوانی و کم تجربگی، دوستان و اطرافیان خود را 

رنجیده خاطر کرد. همین امر، سبب رویگردانی بسیاری از بزرگان شیراز از جمله حاج ابراهیم خان کالنتر 
از وی شد. لذا هنگامی که او برای یافتن حامیان جدید در خارج از شیراز بسر می برد، آقا محمدخان 
در سومین حملٔه خود به پایتخت زندیه، شیراز را تصرف کرد. لطفعلی خان، ابتدا به کرمان و سپس به 
بم گریخت، اما در آن شهر به چنگ نیروهای خان قاجار افتاد و به طرز فجیعی کشته شد. با مرگ وی 

دورهٔ فرمانروایی زندیه به پایان رسید.

اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران افشاریه و زندیه
گرفتاری طوالنی مدت ایران در جنگ های داخلی و خارجی بعد از سقوط اصفهان و به ویژه در 
دوران زمامداری نادر شاه، زندگی اقتصادی و اجتماعی ایرانیان را بسیار آشفته و نابسامان کرد. از  یک سو، 

یم دا یشتر 

خدمت و خیانت کالنتر به زندیان

را  زند  لطفعلی خان  از  ابراهیم خان  کالنتر  حاج  رویگردانی  مورخان  و  محققان  بیشتر 
در  فراوانی  نقش  او  که  بدانیم  است  اما الزم  زندیه می دانند،  در سقوط سلسله  عامل مهم 
تثبیت و تحکیم سلسله زندیه برعهده داشت. وی همچنین عالوه بر حمایت از جعفرخان و کمک 
به لطفعلی خان برای رسیدن به قدرت، دو بار نیز در مقابل حملۀ آقامحمد خان به شیراز از 

لطفعلی خان زند حمایت کرد.

ارگ کریم خانی
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نا امنی و بی ثباتی و از سوی دیگر افزایش مالیات ها برای تأمین هزینه های سنگین جنگ، تولید و بازرگانی 
را از رونق انداخت.

بی مهری نادرشاه نسبت به عالمان شیعه و هنرمندان، باعث مهاجرت گستردهٔ آنان به عتبات عالیات و 
هند، و درنتیجه رکود فعالیت های علمی و فرهنگی شد. مرگ نادر و ستیز افراد و گروه های مختلف برای 

رسیدن به قدرت، نیز اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران را آشفته تر کرد.
آرامش، امنیت و ثبات نسبی که در دوران کریم خان زند بر بخش هایی از ایران حکمفرما گردید، 
موجب شد که اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کمی بهتر شود. بر اثر حمایت و تشویق کریم خان، 
فعالیت های عمرانی، کشاورزی و بازرگانی تا حدودی رونق یافت. گروهی از عالمان و هنرمندان مهاجر، 

به ایران بازگشتند و شهرهای شیراز و اصفهان بار دیگر کانون علم و ادب و هنر شدند.

روابط خارجی ایران در عصر افشاریه و زندیه
همزمان با دوران حکومت نادرشاه، تکاپوهای استعماری دولت های اروپایی وارد مرحله جدیدی شده 
بود، اما گرفتاری نادر در جنگ های پیاپی، مانع از توجه او به مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای 
اروپایی به جز روسیه شد. روس ها که بعد از سقوط صفویه بخش هایی از شمال ایران را تصرف کرده 
بودند، با مالحظٔه شجاعت و قدرت نظامی نادر و سپاهیانش، از مناطق اشغالی عقب نشستند و تالش کردند 

روابط دوستانه ای با ایران برقرار کنند.
مناسبات نادر با عثمانی آمیزه ای از جنگ  و مذاکره بود. سپاهیان تحت امر نادر، ارتش عثمانی را 
از مناطق وسیعی از سرزمین های اشغالی ایران عقب راندند، اما تالش های نظامی و سیاسی نادر برای رفع 

اختالفات مذهبی با عثمانی و بازگرداندن عتبات عالیات به قلمرو ایران، نتیجٔه چندانی نداشت.

بازار وکیل ــ شیراز
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روابط ایران و عثمانی در دوران زندیه نیز چندان دوستانه نبود و هنگامی که کریم خان زند بصره را 
تصرف کرد، مناسبات دو طرف خصمانه شد.

روابط خارجی ایران با کشورهای اروپایی در دورٔه زندیه ثبات چندانی نداشت.کریم خان زند به دو 
منظور عالقه مند بود که با کشورهای اروپایی رابطه برقرار کند:

١ــ استفاده از نیروی دریایی اروپاییان برای مقابله با شورش میرمهنای بندر ریگی و اعراب بنی کعب 
در خلیج فارس

٢ــ عالقه به توسعٔه اقتصادی و رونق تجارت
بنابراین، کریم خان ابتدا از فرانسویان درخواست کمک کرد، اما وقتی با امتناع آنان روبه رو شد، 
با انگلیسی ها رابطه برقرار کرد و به آنان اجازه داد پایگاه تجاری خود را در بوشهر تأسیس کنند. تعلل و 
ناکامی انگلیسی ها در سرکوب شورش میرمهنا و تردیدی که کریم خان زند نسبت به انگیزه و اهداف آنان 
پیدا کرده بود،1 سبب شد که نه تنها با تأسیس دفاتر تجاری انگلیسی ها در دیگر شهرهای ایران مخالفت 

کند، بلکه نمایندگی آنها را در بوشهر نیز تعطیل کرد.

1ـ نقش نظامی نادرشاه را در فرونشاندن شورش های داخلی و آزادسازی سرزمین های اشغالی 
ایران، در سه سطر توضیح دهید.

2ـ حکمرانی کریم خان زند چه تفاوت هایی با حاکمان قبلی داشت؟
کریم خان زند  حکمرانی  زمان  با  را  افشاریه  عصر  فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  اوضاع  3ـ 

مقایسه کنید.
4ـ چرا کریم خان زند عالقه مند به برقراری رابطه با کشورهای اروپایی بود؟

5 ـ موقعیت سیاسی ایران را در دوران افشاریه و زندیه با دورۀ صفویه مقایسه کنید.

١ــ آصف، رستم التواریخ، ص ٣٨٣.

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

1ـ اگر شما به جای نادرشاه بودید، برای سربلندی ایران چه اقداماتی انجام می دادید؟
2ـ نظر خود را دربارۀ کریم خان زند در 5 سطر توضیح دهید.
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مقدمه

شاه  و  دادند  تشکیل  را  قزلباشان  نیروی  که  بودند  ترک  طوایف  جمله  از  قاجاریان 

اسماعیل اول صفوی را در رسیدن به قدرت یاری کردند. شاه عباس اول به منظور کاهش 

قدرت قزلباشان، ایل قاجار را در سه منطقۀ شمال خراسان، استرآباد )گرگان( و آذربایجان 

سکونت داد. بعد از مرگ شاه عباس و آغاز ضعف حکومت صفویه، قاجاریان ساکن استرآباد 

قدرت بیشتری یافتند و به هنگام حملۀ محمود افغان به اصفهان، فتحعلی خان رئیس ایل 

قاجار به یاری تهماسب دوم شتافت. اما مرگ ناگهانی وی تالش آن ایل را برای کسب قدرت 

سیاسی با شکست روبرو کرد. کشته شدن محمد حسن خان قاجار رئیس ایل قاجار در رقابت 

با کریم خان زند نیز آرزوی قاجارها را برای رسیدن به پادشاهی ایران تا زمان آقامحمدخان 

به تأخیر انداخت. 

تأسیس سلسلۀ قاجاریه 
آقامحمدخان پسر بزرگ محمدحسن خان بود. او بعد از مرگ 
پدر، به عنوان گروگان در شیراز بسر می برد. مرگ کریم خان زند، فرصتی 
را در اختیارش نهاد که خود را به استرآباد برساند و با متحد کردن ایل 
قاجار، آمادٔه رویارویی با خاندان زندیه گردد. نزاع بازماندگان کریم خان 
با یکدیگر این فرصت را برای آقامحمدخان فراهم آورد که نواحی شمالی 
و مرکزی ایران را تصرف کند و تهران را به عنوان مرکز فرمانروایی 
و  لطفعلی خان زند  بر  پیروزی  از  پس  قاجار  خان  گزیند.  بر خویش، 

درس 14

اوضاع سیاسی و اداری ایران در عصر قاجار 
)از تأسیس حکومت تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه(

آقا محمدخان قاجار
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سرکوب طغیان حاکم گرجستان، به طور رسمی در سال ١٢١٠ ق/١١٧٤ش. در تهران تاج گذاری کرد. 
سپس به بهانٔه زیارت مرقد امام رضا )ع( عازم مشهد شد؛ هدف اصلی او از این سفر، پایان بخشیدن به 
حکومت خاندان افشاریه در خراسان و دست یابی به گنجینٔه غنائم و جواهرآالتی بود که توسط نادرشاه 

در آنجا ذخیره شده بود. 
آقامحمدخان در سال ١٢١١ق/١١٧٥ش. بار دیگر برای برقراری نظم و امنیت عازم قفقاز شد، 
اما در جریان لشکرکشی به آن منطقه توسط چند تن از همراهان خویش به قتل رسید. بدون تردید تالش و 
تکاپوهای بی وقفٔه آقامحمدخان قاجار برای اعادهٔ حاکمیت دولت مرکزی بر سرتاسر قلمرو ایران و ایجاد 
یکپارچگی سیاسی، قابل تمجید است، اما از طرف دیگر بی  رحمی و کینه توزی و قساوت قلب وی که ریشه 
در حوادث زمان کودکی و نوجوانی او داشت، سبب شده است که در تاریخ ایران از وی به نیکی یاد نشود. 

قلمرو ایران )در اوایل قاجاریه(

دریاچۀ 
آرال

تاشکند

بخارا

هرات

هند

دریای عمان

بوشهر
شیراز

یزد
اصفهان

تهران
همدان

قزوین
مشهد

استرآباد )گرگان(
عثمانی

قفقاز
گرجستان
داغستان

روسیه

دریای خزر

خیوه

پایتخت

خلیج فارس

تبریز

خوزستان

بندر عباس
بلوچستان

مرز ایران در
اوایل قاجاریه

سرزمین های زیر نفوذ
ایران در زمان فتحعلی شاه

کرمان

شوشی
گنجه

شکی

آستارا

رود ارس

قشم

بوموسی
تنب بزرگ وکوچک

خارک

کیش

باکو

اَران
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پادشاهی فتحعلی شاه 
به کمک سران  وی،  برادرزادهٔ  آقامحمدخان،  مرگ  از  بعد 
نظامی و بزرگان قاجار، به نام فتحعلی شاه تاج گذاری کرد. سال های 
و  داخلی  های  فتحعلی شاه صرف سرکوب طغیان  نخست سلطنت 
تحکیم پادشاهی در خاندان قاجار شد. تغییر اوضاع جهانی و تشدید 
تکاپوهای استعماری سبب شد تا دومین شاه قاجار در مقابله با دشمنان 
خارجی و حفظ قلمرو ایران ناکام باشد. سهل انگاری در ادارهٔ کشور 
و واگذاری بخش هایی از ایران به بیگانگان سبب شده است که قضاوت 
عمومی نسبت به او با نوعی احساس تنفر همراه باشد. تقریباً همٔه منابع 
و تحقیقات تاریخی از دوران سلطنت وی به تلخی یاد می کنند. البته 
این سخن به معنای آن نیست که فتحعلی شاه، هیچ تالشی برای حفظ 
یکپارچگی ایران انجام نداد و به عمد زمینٔه مداخله و حضور بیگانگان را 
در کشور فراهم کرد؛ بلکه می توان گفت که با وجود خواست عمومی و 

نظر مساعد علما، شاه قاجار درایت الزم را برای بهره گیری از توان ملی در مقابله با تهاجم دشمنان خارجی 
نداشت. بخشی از این زبونی و ضعف ناشی از عدم آگاهی او و اطرافیانش از اوضاع جهانی و بخشی نیز 

به سبب داشتن خوی تجمل گرایی و عالقٔه وی به جمع آوری ثروت بود. 

یک توضیح
پادشاهی ناآگاه نسبت به اوضاع جهان

خویش  قدرت  به  دلخوشی  و  جهانی  اوضاع  از  شاه  فتحعلی  بی خبری  و  آگاهی  عدم  اوج 
هنگام  به  قاجار  شاه  دربارة  خود  کتاب  در  مستوفی  که  یافت  سیاسی  طنز  این  در  می توان  را 
قاجار  دودمان  از  نیز  خود  که  نویسنده  این  نقل  به  است.  کرده  بیان  روسیه  و  ایران  جنگ های 
است، فتحعلی شاه در زمان امضای قرارداد ترکمانچای برای نشان دادن قدرت و شوکت خویش 

شمشیر از نیام کشید و فریاد برآورد که  : 
کشم شمشیر مینایی               که شیر از بیشه بگریزد 
زنم بر فرق پسکیویچ               که  دود  از   پطر   برخیزد 

عبداهلل مستوفی  ، شرح زندگانی من  : تاریخ اجتماعی و اداری قاجاریه  ، ج ١، ص ٥١  .

فتحعلی شاه قاجار
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حکمرانی محمدشاه 
فتحعلی شاه در زمان حیات خویش عباس میرزا را به عنوان 
ولیعهد خود معرفی کرده بود، اما مرگ ناگهانی این شاهزادٔه الیق 
باعث شد تا مقام ولیعهدی به فرزند وی، محمدمیرزا برسد. بعد 
از مرگ فتحعلی شاه، محمدمیرزا به کمک میرزا ابوالقاسم قائم 

مقام فراهانی بر مسند پادشاهی تکیه زد. قائم مقام فراهانی به منصب 
صدارت منصوب شد. او با تدبیر، مدعیان تاج و تخت را به جای 
بخشید.  بهبود  را  فرهنگی  و  اجتماعی  اوضاع  و  نشاند  خود 
ایستادگی وی در برابر دخالت و زیاده خواهی های دولت انگلستان، 
موجب شد که سفیر و عوامل داخلی آن کشور علیه آن وزیر ادیب 

دسیسه کنند و موجبات برکناری و قتل وی را فراهم آورند. 
محمدشاه نیز محبوبیت چندانی در تاریخ ایران ندارد و او 
را به دلیل کشتن قائم مقام، انتصاب فردی درویش مسلک چون 
حاجی میرزاآقاسی به صدارت اعظم و ضعف و سستی در مقابل قدرت های استعماری نکوهش کرده اند. 
گرچه گفته شده که رفتار مؤدبانه ای داشته است. این شاه قاجار به سبب بیماری، چندان دخالتی در 

امور حکومتی نمی کرد و بیشتر اوقات خود را با نقاشی، سرودهای رزمی و مطالعٔه کتاب می گذراند. 

سیاستمداری باهوش و میهن دوست

قائم مقام مردی فوق العاده باهوش و صاحب فکر و عزم ثابت بود. 
و  ایران  همسایگان  احوال  و  اوضاع  خود،  تجارب  و  عات  اطال واسطة  به  او 
اطمینان  استعمارگر  های  دولت  شناخت.  می  به خوبی  ا  ر اروپایی  های  دولت 
داشتند که او مانع جدی برای توسعة نفوذ و دخالت آنان در ایران است. از 
کردند،  می  سیاحت  ایران  در  تاریخ  آن  در  که  انگلیسی  نویسندگان  و،  ر این 
قائم مقام را به سرپیچی از نصایح دولت انگلستان و طرح نقشة تصرف هرات 
متهم می کنند و حس بدبینی و دشمنی فوق العادة خود را نسبت به این مرد 
بزرگ، پنهان نمی کنند. او نمونة بارز تدبیر و تیزبینی آمیخته با انسان دوستی 
میهن پرستانه بود که در آن شرایط می توانست ایران را به خوبی اداره کند. 

محمد شاه قاجار

میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی

یک توضیح
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سلطنت ناصرالدین شاه 
با  میرزا  ناصرالدین  او  ولیعهد  شاه،  محمد  مرگ  با 
پادشاه  عنوان چهارمین  به  فراهانی  میرزاتقی خان  حمایت 
مقام  به  خان  میرزاتقی  نشست.  طنت  سل تخت  بر  قاجار 
صدراعظمی منصوب و به امیرکبیر ملقب شد. صدراعظم 
ابتدا به سرکشی و طغیان گردنکشان داخلی پایان داد و نظم 
و امنیت را برقرار کرد. او سپس بر پایٔه شناختی که از دیگر 
کشورها داشت، برنامٔه منسجمی را با هدف اصالح امور و 
جبران عقب ماندگی ایران طراحی کرد و به اجرا گذاشت. 
اصالحات موردنظر امیرکبیر به سرانجام مطلوب نرسید؛ زیرا 
مدتی بعد قربانی توطئٔه درباریان ناالیق و طماع و دسیسه های 
روسیه و انگلستان شد. ناصرالدین شاه با وجود عالقه ای 
که به وزیرش داشت، تحت تأثیر دشمنان امیرکبیر، فرمان 

برکناری، تبعید و سرانجام قتل او را صادر کرد. 
ناصرالدین شاه در دوران پادشاهی خود طی سه سفر 
به اروپا، از چندین کشور دیدن کرد و تحت تأثیر فرهنگ 
و تمدن غربی قرار گرفت. وی اگرچه ضرورت اصالحات 
را برای جبران عقب ماندگی درک کرده بود، اما از نتایج 
سیاسی آن که کاهش قدرت و اختیارات نامحدود شاه بود، 
به شدت وحشت داشت. برای مثال او دارالفنون را نماد 
ترقی و پیشرفت ایران قلمداد می کرد، اما در عین حال نگران 
آثار و نتایج انتشار افکار سیاسی اروپاییان در ایران بود. 

از این رو، اصالحاتی که در دوران پادشاهی او آغاز شد، نتایج چندان مؤثر و مفیدی برای ایران نداشت. 
در دوران سلطنت ناصرالدین شاه، قدرت های استعماری نفوذ و سلطٔه اقتصادی خود را بر ایران 
افزایش دادند. دولت های روسیه و انگلستان و یا اتباع آنان رقابت تنگاتنگی را برای کسب امتیازات 
اقتصادی در کشور ما آغاز کردند. ناصرالدین شاه و درباریان در دادن امتیازات اقتصادی بیشتر به منافع 
شخصی خود می اندیشیدند و کمتر به منافع ملی توجه می کردند. در درس های بعدی امتیازات اقتصادی 

میرزا تقی خان امیر کبیر 

ناصرالدین شاه قاجار
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واگذار شده به انگلیسی ها و روس ها و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن بررسی خواهد شد. 
ناصرالدین شاه در سال های پایانی سلطنتش، نا  امید و مأیوس از انجام اصالحات، بیشتر وقت 
خود را به سرودن شعر و شکار گذراند. او در آستانٔه پنجاهمین سال پادشاهی در حالی به قتل رسید که 
کشتن امیرکبیر، بدرفتاری با سیدجمال الدین اسدآبادی و دادن امتیازات سیاسی و اقتصادی به بیگانگان، 

چهرهٔ نامطلوبی از وی در تاریخ ایران ترسیم کرده است. 

اسخ ده م و  فکر 

نظر شما در مورد شخصیت و اعمال و رفتار ناصرالدین شاه چیست؟ 

سازمان سیاسی و اداری حکومت قاجار 
الف( جایگاه شاه: نظام سیاسی ایران تا قبل از انقالب مشروطیت به صورت سلطنت استبدادی 
نامحدودی داشت.  باالترین مقام، قدرت و اختیارات  به عنوان  بود. در چنین ساختار سیاسی، شاه 
عزل و نصب مقامات کشوری و لشکری و اعالم جنگ و صلح از جمله اختیارات مهم او بود. شاهان 
قاجار با عناوین و القابی مثل ظل اللّه، وارث تاج کیانی، شاهنشاه جهان و قبلٔه عالم، خود را مالک جان 
و مال همٔه ایرانیان می دانستند. آنان انتظار داشتند همگان از صدراعظم تا مردم عادی، بی چون و چرا 

فرمانشان را اطاعت کنند. 
با این حال در دوران قاجار، به سبب نفوذ و دخالت قدرت های استعماری، جایگاه و اقتدار 
دینی و اجتماعی روحانیت و نیز قدرت نظامی ایالت، این امکان همیشه برای شاهان وجود نداشت که از 
قدرت استبدادی و مطلقٔه خود بهرٔه کامل ببرند. بنابراین، در بعضی مواقع ناچار می شدند از خواسته های 

خود صرف نظر کنند. 
ب( شاهزادگان: از زمان پادشاهی فتحعلی شاه حکمرانی ایاالت و والیات ایران به شاهزادگان 
به  ایالت  این  ادارٔه  زیرا  ویژه ای داشت؛  اهمیت  تبریز  به مرکزیت  آذربایجان  ایالت  قاجار سپرده شد. 
شاهزاده ای سپرده می شد که ولیعهد پادشاه به شمار می آمد. شاهزادگان نیز به نوبٔه خود با استبداد تمام 
رفتار می کردند. استقرار شاهزادگان در نواحی مختلف ایران، اگرچه موجب استحکام سلطنت خاندان 

قاجار  شد، اما پیامدهای سیاسی و اجتماعی نامطلوبی نیز داشت؛ از آن جمله است: 
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م دا ر  ش

با  شاهزادگان  پنهان  و  آشکار  رقابت  ١ــ 
ولیعهد نتایج زیانباری برای کشور داشت.1 

والیات،  بیشتر  حکومت  انحصار  ٢ــ 
آنان  به شاهزادگانی که اغلب  به ویژه والیات مهم 
فاقد لیاقت و کفایت الزم برای ادارٔه امور بودند، 

موجب نابسامانی اوضاع والیات می شد. 
بر والیات  ٣ــ شورش شاهزادگان حاکم 
بعد از مرگ پادشاه، برای مدتی کشور را دچار 

بی ثباتی و جنگ داخلی می کرد. 

١ــ نمونٔه بارز آن عدم همکاری شاهزادگان قاجار با عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی شاه در جریان جنگ های ایران و روس بود.

مسعودمیرزا ظل السلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه که 
٣٤ سال متوالی حاکم اصفهان و قریب ٤٥ سال به طور 

متناوب حاکم مازندران و اصفهان و فارس بود.

آذربایجان 

آذربایجان ناحیه ای در شمال غربی ایران است که اکنون در تقسیمات کشوری به سه 
استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل تقسیم شده است. نام آذربایجان از نام 
آتروپات، سردار ایرانی، اخذ شده که پس از مرگ اسکندر بر آن منطقه که به »مادکوچک« 
آتروپاتنه،  شکل  به  قدیمی  منابع  در  و  آذربایجان  نام  داشت.  حکومت  بود،  شده  وف  معر
آتورپاتکان، آذربایگاُنن، آتروپاتکان، آُذربادگان، آذرآبادگان آمده است. آذربایگان که تلفظ 
مردم عصر ساسانی بوده است، در زبان عربی به َاُذَربیجان و آذربیجان تغییر یافته و در فارسی 
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امروز تبدیل به آذربایجان شده است. از سرزمین هایی که در شمال رود ارس واقع بوده و 
در خالل جنگ های ایران و روسیه از کشور ما جدا شده اند، در منابع تاریخی با نام های اّران، 
ایران  از دیرباز به  یا سرزمین های شمال ارس  اّران  آلبانیا و آلبانیای قفقاز یاد می شود. 
تعلق داشته و قبل از ورود اسالم به ایران آلبانیا خوانده می شده است. یکی از نتایج دردناک 
جنگ های ایران و روس، اشغال و جداکردن این مناطق از ایران بود. با سقوط رژیم تزاری، 
سران حزب مساوات که در قفقاز تشکیل شده بود، با سوسیالیست ها متحد شدند اما مدتی بعد 
بین آنها اختالف افتاد و آنان ضمن اعالم استقالل نام جمهوری آذربایجان را برای دولت خود 
برگزیدند و از حمایت ترکان عثمانی برخوردار شدند. تغییر نام اّران به آذربایجان که به اصرار 
ترکان عثمانی صورت گرفت، تحریفی تاریخی بود که برای به دست آوردن آذربایجان ایران 
انجام شد. با پیروزی دولت سوسیالیستی بر ترکان عثمانی و مساواتی ها در اّران، آنان نیز 
همچنان به طمعی خام نام آن منطقه را جمهوری آذربایجان باقی گذاشتند. این امر اعتراض 
مردم وطن خواه و متدین آذربایجان را برانگیخت، بعدها تالش دولت سوسیالیستی شوروی 
برای جداکردن آذربایجان از خاک ایران در سال 1324ش. به دلیل همبستگی های دینی 
و فرهنگی موجود در سراسر ایران و با مقاومت مردم قهرمان آن خطه از خاک کشورمان با 

شکست مواجه شد. 

تشکیالت اداری
الف( صدارت اعظم: در نظام حکومتی قاجار بعد از شاه، صدراعظم )وزیراعظم( قرار داشت. 
صدراعظم می توانست به راحتی به حضور شاه برسد و یا برای وی نامه بنویسد. او همچنین اجازه داشت 
که در امور کشور اظهار نظر کند و در صورت تمایل از قدرت سلطنت در جهت بهبود وضع مردم و 
اصالح امور کشور بهره ببرد. البته صدراعظم نیز امنیت جانی و مالی نداشت و به یک اشارهٔ شاه موقعیت 
او دگرگون می شد. تاریخ قاجار آکنده از نام وزیرانی است که گرفتار سوِءظن و خشم شاهان شدند و 

جان و مال و مقام خویش را از دست دادند. 
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صدراعظم های ایران در دورۀ قاجار١

عاقبت کار صدر اعظموقایع مهم زمان صدراعظمنام صدراعظم نام پادشاه 

هیم خان کالنترآقامحمدخان  بر ی حاج  ن زندیه و کمک به آقامحمدخان بر ز خاند نی  رویگرد
تأسیس سلسلٔه قاجاریه

تا پایان پادشاهی آقامحمدخان منصب خود ر حفظ 
کرد. 

فتحعلی شاه

هیم خان کالنتر بر ١ــ حاج 
ی  ١ــ سرکوب مدعیان پادشاهی و کمک به فتحعلی شاه بر

رسیدن به پادشاهی 
فغانستان  ز لشکرکشی فتحعلی شاه به  ٢ــ جلوگیری 

در سال ١٢١٥ق/١١٧٩ش. به فرمان فتحعلی شاه به 
ده و نزدیکانش به شکل وحشتناکی به قتل  ه خانو همر

رسید.

نی شفیع مازندر ٢ــ میرز
ن و روس یر ١ــ وقوع جنگ های 

بط خارجی یجاد رو ی  ٢ــ تالش بر
سالمی ماکن متبرکه و شعائر  ٣ــ توجه به 

ز دنیا  در سال ١٢٣٤ق/١١٩٨ش. به مرگ طبیعی 
رفت.

٣ــ حاجی محمدحسین 
صفهانی صدر

ول با حکومت عثمانی  لروم  رزنه  نعقاد عهدنامٔه  ١ــ 
مور خارجه رت  ٢ــ تشکیل وز

ز دنیا  در سال ١٢٣٩ق/١٢٠٢ش. به مرگ طبیعی 
رفت. 

لدوله مین  لله خان  ز روسیه ٤ــ عبد یش نارضایتی به سبب شکست  فز ١ــ 
ن ٢ــ قتل گریبایدوف سفیر روس در تهر

رت در  ز دوبار صد در سال ١٢٦٣ق/١٢٢٦ش. بعد 
ز دنیا رفت. نجف به مرگ طبیعی 

لدوله  لهیارخان آصف  ٥ــ 
ن قاجار( ز خاند ولین وزیر  (

ن و روس یر ١ــ شروع دورٔه دوم جنگ های 
د ننگین ترکمانچای رد نعقاد قر ٢ــ 

ن و روس  یر به دلیل کارشکنی در جریان جنگ های 
ق تبعید شد و در آنجا  تنبیه و در زمان محمدشاه به عر

ز دنیا رفت.

محمدشاه

لقاسم قائم مقام  بو ١ــ میرز
هانی  فر

ی رسیدن به پادشاهی  ١ــ کمک به محمدشاه بر
مور مالی کشور  صالح  ٢ــ 

نگلیس ستعماری روسیه و  ٣ــ مخالفت با سیاست های 

در سال ١٢٥١ق/١٢١٤ش. به فرمان محمدشاه در باغ 
ن به قتل رسید. نگارستان تهر

نی یرو ٢ــ حاجی میرز آقاسی 
١ــ بروز فتنٔه علی محمدباب و آقاخان محالتی

لدوله ٢ــ طغیان ساالر
لروم دوم با عثمانی رزنه  نعقادعهدنامٔه  ٣ــ 

ق به مرگ طبیعی  در سال ١٢٦٥ق/١٢٢٨ش. در عر
ز دنیا رفت.

ناصرالدین شاه

هانی  تقی خان فر ١ــ میرز
میرکبیر( (

ی رسیدن به قدرت  لدین میرز بر ١ــ کمک به ناصر
لدوله و فتنٔه باب  دن به طغیان ساالر ٢ــ خاتمه د

صالحات در زمینه های مختلف  نجام  ٣ــ 
٤ــ در پیش گرفتن نقش فعال در سیاست خارجی

لدین شاه در  در سال ١٢٦٨ق/١٢٣١ش. به فرمان ناصر
حمام فین کاشان به قتل رسید.

آقاخان نوری ن٢ــ میرز یر ز  فغانستان  یی  د پاریس و جد رد نعقاد قر ١ــ 
نگلستان بط دوستانه با  یجاد رو ٢ــ 

در سال ١٢٨١ق/١٢٤٣ش. در نهایت فالکت و بدبختی 
ز دنیا رفت.  در شهر قم 

محمد خان سپهساالر ت شیالت به روسیه ٣ــ میرز متیاز دن  ١ــ د
ف  ث سیم تلگر حد ٢ــ 

در سال ١٢٨٤ق/١٢٤٦ ش. به مرگ طبیعی در مشهد 
ز دنیا رفت.

حسین خان سپهساالر  ٤ــ میرز
لدوله( )مشیر

روپا  ی سفر به  لدین شاه بر ١ــ تشویق ناصر
نگلیسی متیاز رویتر به یک فرد  دن  ٢ــ د

درسال ١٢٩٨ق/١٢٦٠ش. به مرگ طبیعی در مشهد 
ز دنیا رفت.

یوسف ٥ــ میرز
لممالک مستوفی 

روپا لدین شاه به  ١ــ سفر دوم ناصر
نگلیس برسر ناحیٔه کوهک سیستان ن و  یر ختالف  ز دنیا رفت. ٢ــ  در سال ١٣٠٣ق/ ١٢٦٥ ش. 

تابک  صغرخان  علی  ٦ــ میرز
لسلطان( مین  (

روپا  لدین شاه به  ١ــ سفر سوم ناصر
متیاز التاری دن  ٢ــ د

متیاز تالبوت ری  گذ ٣ــ و

در سال ١٣٢٥ق/ ١٢٨٦ش. به دلیل همکاری با 
نقالبیون مشروطه ترور شد. محمدعلی شاه، توسط 

1ــ برای مطالعٔه بیشتر ن.ک: محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ./ پرویز افشاری، صدراعظم های سلسلٔه قاجاریه
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ب( سایر مناصب اداری: بعد از صدراعظم، نایب وی قرار داشت که در غیبت وزیر کارهای 
او را انجام می داد. وزیر جنگ نیز منصب مهمی محسوب می شد و معموالً در اختیار بزرگان ایل قاجار 
قرار داشت. مستوفی الممالک به عنوان وزیر دارایی به همراه عده ای مستوفی، بر درآمدها و هزینه ها و به 
خصوص دریافت مالیات نظارت داشت؛ منشی الممالک نیز به کمک تعدادی منشی فرامین و دستورات 
پادشاه را می نوشت. تشکیالت اداری حکومت قاجار در اوایل آن بسیار محدود بود، اما به تدریج نظام 
دیوان ساالری قاجار تحت تأثیر فرهنگ و تمدن اروپایی توسعه یافت و وزارت خانه هایی مانند داخله 
)وزارت کشور کنونی(، خارجه، مالیه و عواید )وزارت دارایی کنونی( و عدلیٔه اعظم )وزارت دادگستری 

کنونی( به وجود آمدند که همگی تحت نظارت صدراعظم قرار داشتند. 
در دورٔه قاجار دو نظام قضایی وجود داشت: ١ــ محاکم ُعرف که به تخلفات و جرایم سیاسی 
و امنیتی مانند شورش، سرقت، نزاع و عدم پرداخت مالیات رسیدگی می کردند. این محاکم، تشکیالتی 
حکومتی بودند و توسط قضات و مأمورانی که از حکومت حقوق می گرفتند، اداره می شدند. ٢ــ محاکم 
شرع که بیشتر دعاوی حقوقی و مدنی مانند دعواهای ملکی، خانوادگی و ارث را حل و فصل می کرد. 

قضات این محاکم، روحانیون بودند و طرفین دعوی هزینه های رسیدگی را پرداخت می کردند. 
امیرکبیر در نظام قضایی اصالحاتی به وجود آورد. با تأسیس وزارت عدلیه، محاکم عرف نفوذ 

بیشتری پیدا کردند. 
به کمک داروغه و میرشب امنیت و  بر عهدهٔ کالنتر بود که  برقراری نظم و امنیت در شهرها 
آرامش را در شهرها برقرار می کرد. همچنین وی بر چگونگی گرفتن مالیات و نحوهٔ خرید و فروش  
اهل بازار نیز نظارت داشت. منصب کالنتر در بیشتر شهرها موروثی بود و او برای نظارت بهتر در هر 
محله یک نفر را به عنوان کدخداباشی منصوب می کرد. افرادی نیز با عنوان محتسب، داروغه و گزمه 
زیرنظر کالنتر مشغول فعالیت بودند. وظایف کالنتر، بعد از تشکیل نیروی نظمیه در زمان ناصرالدین 

شاه، به رئیس نظمیه سپرده شد. 



13

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

1ـ انگیزۀ آقامحمدخان قاجار از سفر به مشهد بعد از تاج گذاری چه بود؟ 
2ـ چرا فتحعلی شاه در مقابله با دخالت بیگانگان عاجز ماند؟ 

3ـ علت آنکه قائم مقام فراهانی از صدارت معزول شد و به قتل رسید، چه بود؟ 
4ـ چرا شاهان قاجار همیشه نمی توانستند از قدرت استبدادی خود استفاده کنند؟ 
5ـ دالیل واگذاری امتیازات اقتصادی به بیگانگان در زمان ناصرالدین شاه چه بود؟ 

6ـ جایگاه صدراعظم را در دیوان ساالری عصر قاجار شرح دهید. 

1ـ به نظر شما چرا مقام صدارت در ایران عصر قاجار متزلزل بود و کارآیی الزم را نداشت؟ 
2ـ دربارۀ یکی از سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا مطلبی تهیه کنید. 
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مقدمه

همزمان با تشکیل حکومت قاجار در ایران قدرت های اروپایی بر تکاپوهای استعماری 

خود افزودند. به طور مشخص دولت های انگلستان، روسیه و فرانسه رقابت سیاسی، نظامی 

و اقتصادی شدیدی را برای تسلط بر دیگر کشورها از جمله ایران آغاز کردند. شاهان قاجار 

که شناخت چندانی از اهداف و اغراض قدرت های استعماری نداشتند، اسیر مکر و مهارت 

سیاسی سیاستمداران بیگانه شدند و با پذیرش شکست و دادن امتیازات متعدد سیاسی 

و اقتصادی، غرور ملی ایرانیان را جریحه دار کردند. در این درس روابط خارجی ایران در 

عصر قاجار مورد بررسی قرار می گیرد. 

الف( روابط ایران و انگلستان 
روسیه،  استعماری  های  رقابت  ایران:  در  اقتصادی  و  نفوذ سیاسی  توسعۀ  برای  تالش 
کرد.  تبدیل  انگلیسی  سیاستمداران  توجه  کانون  به  را  ایران  ١٩م/١٣ق.  قرن  در  سه  فران و  انگلستان 

انگلستان به منظور تحقق اهداف زیر، پیاپی سفیرانی را روانٔه دربار قاجار کرد: 
١ــ ایران را از اتحاد با رقیبان و دشمنان انگلستان باز دارد. 

٢ــ از ایران به عنوان پایگاه دفاعی برای حفظ هندوستان استفاده کند. 
٣ــ با تسلط بر بازار ایران، زمینٔه وابستگی اقتصادی کشور ما را فراهم آورد. 

انگلستان برای نفوذ به دربار ایران از سفیرانی بهره می برد که با اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
ایران آشنا بودند و نقاط ضعف و قوت دولتمردان ایرانی را به خوبی می شناختند. ِسرجان ملکم١ که سه بار 

درس 15

روابط خارجی ایران در دورۀ قاجار
)از آغاز تا پایان عصر ناصرالدین شاه(

S ــ١  John Ma kom



132

به ایران آمد، به زبان فارسی تسلط داشت و با دادن هدیه های زیادی به درباریان و شخصیت های متنفذ 
حکومت قاجار، نظر مساعد آنان را جلب کرد. سر هاردفوردجونز١ نیز با بذل و بخشش فراوان، قرار داد 
مجمل را با فتحعلی شاه منعقد کرد. سر گوراوزلی٢ سفیر بعدی انگلستان نیز با زیرکی و چاپلوسی فراوان، 
نه تنها ایران را به تسلیم شدن در برابر روسیه واداشت، بلکه زمینٔه انعقاد قرار داد مفصل را فراهم آورد. 

مهم ترین تعهدات دوکشور در قرارداد مفصل عبارت بودند از: 
١ــ ایران به هیچ کشور اروپایی اجازه عبور از خاک خود را برای رفتن به هندوستان ندهد. 

٢ــ ایران از حملٔه افغانان به هندوستان جلوگیری کند. 
٣ــ در صورت حملٔه یک کشور اروپایی به ایران، انگلستان به ایران کمک مالی و نظامی نماید. 

اما گذشت زمان نشان داد که انگلستان به هیچ یک از تعهدات خود نسبت به ایران پایبند نیست. 
این کشور در جریان دور دوم جنگ های ایران و روس از هر نوع مساعدتی به ایران خودداری ورزید و 
وزیر مختار آن کشور، فتحعلی شاه را به صلح با روس ها و امضای قرارداد ننگین ترکمانچای وادار کرد. 

S ــ١  Ha dfo d Jones    ــ٢ S  Go e ouse ey

یک توضیح

تزویر و نفاق انگلیسیان

بعد از آنکه ناپلئون بناپارت در سال ١٨١٤م/١٢٢٩ق. از نیروهای متحدین شکست 

خورد و به جزیرة الب تبعید شد، سر گوراوزلی به دولت متبوع خود نوشت  : »اکنون که ناپلئون 

تبعید و سرحدات هندوستان تأمین شده است، بهتر است ایران در همان حال توحش و بربریت 

باقی بماند«. 

هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران )از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی(، ص ٢٢٤.

دسیسه برای جداسازی سرزمین های شرق ایران: دولت انگلستان در اواخر دوران سلطنت 
فتحعلی شاه، برخالف تعهدات خود در قراردادهای مفصل و تهران، درصدد برآمد افغانستان و بخشی 
از سیستان و بلوچستان را از ایران جدا کند. هدف آن کشور از این اقدام، ایجاد منطقه ای تحت نفوذ 
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و سلطٔه خود در مرزهای هندوستان بود. به همین منظور انگلیسی ها به تحریک افغانان پرداختند و حاکم 
هرات را تشویق کردند که از فرمان حکومت ایران سرپیچی کند. گرچه عباس میرزا با قاطعیت یاغیان 
را سرکوب و فرزند خود محمدمیرزا را مأمور تسخیر هرات کرد، اما با مرگ ناگهانی ولیعهد ایران، کار 

فتح هرات ناتمام باقی ماند. 
محمدشاه سه سال بعد از تاج گذاری، عازم فتح هرات شد و این شهر را به مدت ١٠ ماه محاصره 
کرد. انگلستان برای جلوگیری از تصرف هرات توسط سپاه قاجار، به جنوب ایران حمله و جزیرهٔ خارک 
را اشغال کرد. شاه قاجار مأیوس از کمک روسیه، ناگزیر به محاصرٔه هرات پایان داد و انگلیسی ها با 

انعقاد قراردادی، حاکم آنجا را تحت حمایت مستقیم خود گرفتند. 
تیره شد.  به سبب مسئلٔه هرات  بار دیگر  نیز  ایران و انگلستان در عصر ناصرالدین شاه  روابط 
هنگامی که سپاه ایران آن شهر را محاصره کرد، نیروهای انگلیسی به بوشهر و خرمشهر هجوم آوردند و 

شاه قاجار را وادار به قبول معاهدۀ پاریس و جدا شدن افغانستان و هرات از ایران کردند. 
از سرزمین های  هایی  بخش  هندوستان،  غربی  مرزهای  تثبیت  با هدف  انگلستان  آن،  بر  افزون 
ایرانی در مناطق بلوچستان و سیستان را تصرف کرد. سپس ژنرال گلداسمیت را روانٔه ایران کرد که 
دربارٔه تعیین خطوط مرزی در مناطق مذکور با حکومت قاجار مذاکره کند. با موافقت ناصرالدین شاه، 
گلداسمیت به عنوان َحَکۡم تعیین شد و او بلوچستان و سیستان را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرد 

که بخش شرقی نصیب انگلستان شد. 
انگلستان همچنین از طریق تسلط نظامی بر خلیج فارس، بحرین را نیز عمالً از ایران جدا کرد 

و تحت الحمایٔه خود درآورد. 
اخذ امتیازات اقتصادی: عزل میرزاآقاخان نوری از صدارت اعظمی در دوران ناصرالدین شاه، 
نفوذ انگلستان را در ایران کاهش داد، اما انتصاب میرزاحسین خان سپهساالر به صدارت که همکاری با 
انگلیس را راهی برای پیشرفت ایران می دانست، باعث شد که چند امتیاز مهم اقتصادی به انگلیسی ها 
واگذار شود. مهم ترین اینها، امتیاز رویتر بود که به موجب آن حق احداث راه آهن، بهره برداری از 
معادن )به جز طال و نقره و سنگ های قیمتی( و جنگل ها و احداث کانال های آبیاری به مدت ٧٠ سال و 

ادارهٔ گمرکات به مدت ٢٥ سال به بارون جولیوس رویتر١ واگذار گردید. 
همچنین در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا، امتیاز انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی 
ایران در برابر پانزده هزار لیره و یک چهارم سود ساالنه به مدت ٥٠ سال، به یک فرد انگلیسی به نام 

Ba ــ١ on Ju us Reu e
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تالبوت١ واگذار شد. 
ایران در دورٔه قاجار نه تنها از رابطه با انگلستان منفعتی به دست نیاورد، بلکه آن کشور با استفاده 

از سیاست تطمیع و تهدید بر دامنٔه نفوذ استعماری خود در کشور ما افزود. 
مهم ترین قراردادهای منعقد شده با انگلستان و امتیازات داده شده به انگلیسی ها در دورۀ قاجار

تاریخ انعقاد قراردادنام شاه ایراننام قرارداد

18مفتحعلی شاهقرارداد مجمل 9/ /1188ش 1224ق
/1812مفتحعلی شاهقرارداد مفصل /1191ش 122٧ق
/1814مفتحعلی شاهقرارداد تهران /1193ش 122٩ق
/1857مناصرالدین شاهقرارداد پاریس /1236ش 1273ق
/1862مناصرالدین شاهامتیاز تلگراف /1241ش 1279ق
/1872مناصرالدین شاهامتیاز رویتر 125ش / 1289ق

/1889مناصرالدین شاهامتیاز کشتیرانی در کارون /1267ش 13ق 6
/1889مناصرالدین شاهامتیاز التاری /1267ش 13ق 6

/1267ش/1889مناصرالدین شاهامتیاز بانک شاهنشاهی 13ق 6
189مناصرالدین شاهامتیاز توتون و تنباکو / /1268ش 13ق 7

ب( روابط ایران و روسیه 
حکومت روسیه از زمان پطرکبیر٢ )بنیانگذار روسیٔه نوین(، سیاست توسعه طلبانٔه همه جانبه ای را 
در پیش گرفت. هدف این سیاست تبدیل روسیه به یک قدرت برتر جهانی در رقابت با دیگر دولت های 
اروپایی بود. به همین منظور، دست یابی به آب های آزاد و گرم خلیج فارس و اقیانوس هند یکی از اهدافی 

بود که توسط پطر طراحی شد و درصدر برنامه های توسعه طلبانٔه فرمانروایان روس قرار گرفت. 
ضعف حکومت مرکزی ایران از زمان شاه سلطان حسین آخرین شاه صفوی، انگیزهٔ روس ها 
را برای تهاجم به نواحی شمالی ایران بیشتر کرد. اقتدار نظامی ایران در زمان نادرشاه افشار و سپس 
آقامحمدخان قاجار، برای مدت کوتاهی حاکمان روسی را از حمله به مرزهای ایران بازداشت. اما در 
زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار و پس از آن که حاکم گرجستان خود را تحت حمایت روسیه قرار 

Ta ــ١ bo
٢ــ 1672 ـ 1725 م.



35

داد، روس ها نیروهای نظامی خود را به منطقٔه قفقاز اعزام و گرجستان را تصرف کردند. تهاجم نظامی 
روسیه به این منطقه که اهمیت حیاتی برای ایران داشت، باعث بروز دو دوره جنگ، میان دو کشور شد. 
١ــ دور اول جنگ های ایران و روسیه: دور اول جنگ های ایران و روسیه که نزدیک به ١٠ 
سال طول کشید١، در نهایت به سبب ضعف سیاسی و نظامی ایران، به پیروزی روسیه انجامید و حکومت 
قاجار مجبور به امضای قرارداد گلستان شد. طبق مفاد آن قرارداد، نه تنها بخش هایی از نواحی شمالی 
میهن ما، شامل والیات گرجستان، داغستان و اران و شهرهایی چون تفلیس، دربند، باکو، گنجه، شکی، 
شیروان و … به روسیه واگذار گردید، بلکه ایران از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر نیز محروم شد.

 

١ــ از سال ١٢١٨ تا ١٢٢٨ ق./ ١١٨٢ تا ١١٩٢ش./ ١٨٠٣ تا ١٨١٣م.

2ــ از سال 1241 تا ١٢43 ق./ 1204 تا ١206ش./ ١٨26 تا ١٨28م.

یک نقاشی از صحنۀ جنگ ایران و روسیه

٢ــ دور دوم جنگ های ایران و روسیه: مشخص نبودن خطوط مرزی در عهدنامٔه گلستان، 
نارضایتی مردم مسلمانی که زیر سلطٔه روس ها قرارگرفته بودند و در نهایت ناخشنودی و نارضایتی مردم 
ایران از مفاد قرارداد گلستان، موجب شروع دور دوم جنگ های ایران و روسیه2 شد. فتوای جهاد علما 
نیز ایرانیان را مهیای نبرد کرد. در آغاز نیروهای ایرانی به فرماندهی عباس میرزا در کمتر از یک ماه تمام 
شهرهای اشغال شده را باز پس گرفتند؛ اما در ادامه، شرایط به سود روسیه و به ضرر ایران تغییر کرد. 
سرانجام این دور از جنگ ها نیز با شکست سپاه قاجار و پذیرش معاهدۀ ننگین ترکمانچای پایان گرفت. 
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مهم ترین دالیل شکست نظامی ایران از روسیه عبارت اند از: 
١ــ عدم حمایت مالی فتحعلی شاه از سپاه عباس میرزا
٢ــ کمبود تسلیحات و تجهیزات نظامی سپاهیان ایران 

٣ــ عدم اطاعت و عدم حمایت شاهزادگان حاکم در والیات از عباس میرزا 
٤ــ بی کفایتی برخی فرماندهان سپاه ایران مانند آصف الدوله 

٥ــ پایان یافتن جنگ های روسیه و عثمانی و آمدن ژنرال پاسکیویچ١ فرمانده کل سپاه روس به 
جبهٔه ایران 

به موجب عهدنامٔه ترکمانچای، افزودن بر مناطق و شهرهایی که در عهدنامٔه گلستان از ایران جدا شده 
بودند، شهرهای ایروان و نخجوان و بخشی از دشت مغان نیز به روسیه داده شد. همچنین ایران متعهد 
شد که ٥ میلیون تومان غرامت به روسیه پرداخت کند و به اتباع آن کشور در ایران، حق مصونیت قضایی 
)کاپیتوالسیون(٢ بدهد. عالوه بر آن، روس ها یک قرارداد تجاری را نیز ضمیمٔه عهدنامٔه ترکمانچای 

کردند که اقتصاد و بازار ایران را عمالً در اختیار آنان قرار می داد. 

Ivan. G. Pask ــ١ ew ch    ــ٢ Cap u a on

انتشار جزئیات این قرارداد در ایران پیامدهای متفاوتی را به همراه داشت. شاه و سیاستمداران 
ایرانی دچار یأس و سرخوردگی شدند، اما مردم خشم و کینٔه خود را نثار الکساندر گریبایدوف سفیر 
روسیه کردند که با کبر و غرور فراوان به تهران آمده بود تا ناظر اجرای مفاد قرارداد ترکمانچای باشد. 

مالقات عباس میرزا با فرماندۀ نیروهای روسیه
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پیامد بلندمدت قرارداد ترکمانچای، افزایش نفوذ و دخالت سیاسی و اقتصادی روسیه در ایران بود. 
روسیه در زمان محمدشاه قاجار به ظاهر رابطٔه دوستانه ای با ایران برقرار کرد. روس ها برای 
منحرف کردن توجه زمامداران ایران از سرزمین هایی که در دو عهدنامٔه گلستان و ترکمانچای به آن کشور 
واگذار شده بود، شاه قاجار را برای لشکرکشی به هرات تشویق می کردند. این سیاست در زمان ناصرالدین 
شاه نیز ادامه یافت، اما هنگامی که کشور ما به دلیل محاصرٔه هرات، مورد هجوم نظامی انگلستان قرار 

گرفت، روسیه هیچ کمکی به ایران نکرد. 
روسیه سرزمین های ایرانی، شرق دریای خزر )خوارزم و ماوراء النهر( را نیز بدون مزاحمت جدی 
تسخیر و تصرف کرد و با انعقاد قرارداد آخال١ میان روسیه و ایران، حکومت قاجار حاکمیت روس ها 

بر مناطق مذکور را به رسمیت شناخت و رود اترک مرز میان دو کشور تعیین شد. 
امتیازهای تأسیس بانک استقراضی، تشکیل نیروی قزاق و شیالت شمال، مهم ترین امتیازاتی 

بودند که روس ها در دوران ناصرالدین شاه از ایران گرفتند. 

مناطقی که به موجب عهدنامۀ 
گلستان از ایران جدا شد. 

مناطقی که به موجب عهد نامۀ 
ترکمانچای از ایران جدا شد. 

مناطقی که به موجب عهدنامۀ 
آخال از ایران جدا شد. 

مناطقی که براساس عهدنامۀ 
پاریس از ایران جدا شد. 

قرارداد  موجب  به  که  مناطقی 
گلداسمیت از ایران جدا شد. 

مسیرهـای پیشروی روس هـا 

دریاچه آرال رود سیحون

بخارا
رود جیحون 

عشق آباد سمرقند

 مرو 

هرات 

کابل

قندهار

رود هیرمند

 بلوچستانرود سند

دریای عمان

خلیج فارسبندر عباس

بوشهر
شیراز  

عربستان

اصفهان

 تهران 
تبریز

   رود ارس
باکو

 تفلیس

قشم

ابوموسی

خارک

کیش
تنب بزرگ      وکوچک

سرزمین های جدا شده از ایران در دورۀ قاجاریه 

١ــ 1299 ق./ ١٨٨١م.
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به نظر شما تأثیر قراردادهای گلستان، ترکمانچای و آخال، بر موقعیت ایران در دریای 
خزر چگونه بوده است؟

ج ( روابط ایران و فرانسه 
همان گونه که در درس پنجم خواندید، ناپلئون بناپارت پس از رسیدن به مقام امپراتوری فرانسه 
با دولت های بزرگ اروپایی وارد جنگ شد. او به سبب آن که قادر به شکست دادن انگلستان در اروپا 
نبود، تصمیم گرفت که مستعمرات آن کشور را مورد هجوم قرار دهد. به همین منظور حمله به مصر 
و هندوستان در اولویت برنامه های او قرار گرفت. ایران تنها راه زمینی برای رسیدن به هندوستان بود 
و ناپلئون برای تحقق این هدف  خواهان برقراری روابط سیاسی با دربار قاجار شد. هیئت اعزامی 
ناپلئون هنگامی وارد ایران شد که آقامحمدخان به قتل رسیده بود و حاج ابراهیم خان کالنتر نیز حاضر 
به مذاکره با آن هیئت نشد. امپراتور فرانسه مجددًا سفیران دیگری را برای ایجاد ارتباط سیاسی به 
ایران فرستاد. این اقدامات فتحعلی شاه را قانع کرد که فرانسه می تواند متحد خوبی برای ایران در 
جنگ با روسیه باشد. از این رو، نمایندٔه خود را برای انعقاد پیمان دوستی نزد ناپلئون در لهستان 
فرستاد و قرارداد فین کنشتاین1 را با فرانسه امضاء کرد. طبق مفاد آن قرارداد، ناپلئون متعهد شد به 
ایران کمک نظامی کند و فتحعلی شاه نیز تعهد کرد که به فرانسه اجازه دهد از خاک ایران برای حمله 
به هندوستان استفاده نماید. شاه قاجار در اولین اقدام، دستور داد تا انگلیسی ها خاک ایران را ترک 
کنند و جزیرهٔ خارک به فرانسه واگذار شود. هیئتی نظامی از فرانسه به ایران آمد و آموزش نظامی 
سپاهیان ایران را به عهده گرفت؛ ناپلئون، همچنین مقداری تجهیزات نظامی به ایران فرستاد. اتحاد 
سیاسی و نظامی ایران و فرانسه کوتاه مدت بود؛ زیرا ناپلئون برخالف تعهداتی که به ایران داده بود، با 
روسیه صلح کرد و فتحعلی شاه برای مقابلٔه نظامی با روس ها، ناگزیر بار دیگر به انگلستان متوسل شد. 
در زمان سلطنت محمدشاه، دو کشور ایران و فرانسه برای برقراری مناسبات و توسعٔه روابط سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی گام هایی برداشتند، اما در اثر تحریکات روسیه و انگلستان، توفیقی حاصل نشد. 
روابط ایران و فرانسه در زمان ناصرالدین شاه و صدارت امیرکبیر نیز به سبب اصرار صدراعظم 

F ــ١ nkeneste n   

اسخ ده م و  فکر 
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م تر بدا

بر حفظ منافع ایران و لجاجت سفیر فرانسه به سردی گرایید. لیکن در زمان ناپلئون سوم روابط میان دو 
کشور دوستانه شد و دولت فرانسه در جریان سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا، به گرمی از او استقبال و 
پذیرایی کرد. پس از آن روابط ایران و فرانسه بیشتر جنبٔه فرهنگی داشت. امتیاز حفاری در شوش به 
یک گروه باستان شناس فرانسوی داده شد. همچنین این کشور پذیرای دانشجویان ایرانی بود که برای 

تحصیل به خارج می رفتند. 

Jane D ــ1     eu afoy                        2ــ Lovr

قرارداد فروش آثار باستانی!

اقتصادی  و  سیاسی  مسائل  به  تنها  استعماری  های  دولت  با  ن  ایرا قراردادهای 
منحصر نبود؛ بلکه از اواخر دوران ناصرالدین شاه به حوزۀ فرهنگی نیز کشیده شد. در این 
زمان ژان دیوالفوا1ی فرانسوی به کمک سفیر فرانسه در تهران، قراردادی برای حفاری و 
استخراج آثار باستانی در شوش با دولت ایران منعقد کرد. وی به همراه همسرش و عده ای 
از متخصصان باستان شناس فرانسوی به ایران آمد و مدت دو سال به کاوش های علمی در 
شوش پرداخت. طّی این مدت، دیوالفوا قسمت مهمی از آثار ارزشمند دوره های تاریخی پیش 
از اسالم )ایالم ــ هخامنشی( را کشف کرد و به فرانسه انتقال داد. همسر او مادام  دیوالفوا 
در سفرنامۀ خود، مقدار این آثار را 250 صندوق نوشته است. این آثار امروزه در موزه های 

اروپایی، به ویژه »موزۀ لوور«2 پاریس نگهداری می شوند. 

د( روابط ایران و عثمانی 
در دورٔه قاجار به سبب گرفتاری ایران در مرزهای شمالی و مشکالت عثمانی در شرق اروپا، تنش 
و درگیری میان دو حکومت نسبت به دوران قبل به طرز محسوسی کاهش یافت. تنها در اواخر سلطنت 
فتحعلی شاه، عباس میرزا برای تثبیت مرزهای غربی ایران به آن سمت لشکر کشید و تا بغداد پیشروی 
کرد. گرچه با درخواست عثمانی، قرارداد ارزنة الروم اول میان دو کشور منعقد شد اما اختالفات مرزی 
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در زمان سلطنت محمدشاه نیز ادامه پیدا کرد و بی احترامی عثمانی ها به مقابر ائمه اطهار علیهم السالم و 
کشتار شیعیان در کربال، زمینٔه تیرگی روابط میان دو کشور را فراهم کرد. سرانجام با وساطت روسیه 
و انگلستان و تالش نمایندٔه ایران )میرزاتقی خان امیرکبیر(، قرارداد ارزنة الروم دوم میان دو کشور 

منعقد شد و اختالفات مرزی ایران و عثمانی فروکش کرد. 

ـ ( روابط ایران و سایر کشورها  ه
حکومت قاجار به منظور کاستن از فشارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه و انگلستان، 
تالش های محدودی، را برای ایجاد رابطه با چندین کشور آغاز کرد. به همین منظور سفیرانی به آمریکا، 
اتریش، ایتالیا، بلژیک اعزام شدند و تمایل حکومت ایران را برای برقراری روابط ابراز کردند، اما به 
دالیلی چون بُعد مسافت و بی رغبتی این کشورها، ایران قادر به ایجاد رابطٔه سیاسی جدی با آنها نشد. 

بنابراین، روز به روز بر دامنٔه نفوذ و مداخلٔه روسیه و انگلیس در ایران افزوده شد. 

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

1ـ انگلستان در دورۀ قاجار چه اهدافی را در ایران دنبال می کرد؟ 
2ـ شهر هرات چگونه از ایران جدا شد؟ 

ایران  بعدی  رویدادهای  بر  زیادی  تأثیر  انگلستان  به  واگذار شده  امتیازات  از  یک  کدام  3ـ 
داشت؟ چرا؟ 

4ـ چرا ایران در دور دوم جنگ با روسیه شکست خورد؟ 
5ـ روابط ایران و فرانسه در عصر فتحعلی شاه را در سه سطر خالصه کنید. 

ـ به نظر شما عکس العمل حکومت قاجار در برابر تهاجم سیاسی و نظامی دولت های روسیه و 
انگلستان به ایران چگونه بود؟ تحلیل خود را در پنج سطر بنویسید. 
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اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجار 
)از آغاز حکومت تا انقالب مشروطه(

مقدمه

ایرانیان دارای پیشینۀ فرهنگی و تمدنی عظیم و برجسته ای هستند. برخورد و ارتباط 

گسترده ای که در عصر قاجار میان کشور ما و کشورهای اروپایی رخ داد، شرایط اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار داد. در این درس اوضاع اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی ایران و دگرگونی های آن، از تشکیل حکومت قاجار تا انقالب مشروطه بررسی و 

تحلیل می شود.

اوضاع اجتماعی
الف( ترکیب جمعیتی: جمعیت ایران که در ابتدای دوران قاجار، در حدود 5 تا 6 میلیون نفر 
تخمین زده می شود، در پایان آن دوره به حدود 12 میلیون نفر رسید.حدود 40% این جمعیت را ایالت 
و عشایر، 40% دیگر آن را روستاییان و 20% باقیمانده را شهرنشینان تشکیل می دادند. از شهرهای مهم 

این دوره می توان تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان و کاشان را نام برد.
در عصر قاجار نیز همانند دوران پیش از آن، ساکنان ایران زمین را گروه ها و اقوام گوناگونی 
تشکیل می دادند. اگرچه برخی تفاوت های زبانی و مذهبی در میان این اقوام وجود داشت، اما همٔه آنها 

خود را ایرانی می دانستند و به فرهنگ و تاریخ ایران دلبستگی و عالقٔه بسیار داشتند.
ب( قشرها و سلسله مراتب اجتماعی: در شهرها روحانیون، شاهزادگان، فرماندهان نظامی، 
زمینداران بزرگ، دیوانیان و بازرگانان از جایگاه و منزلت باالیی برخوردار بودند. در مرتبٔه بعدی اصناف 

و پیشه وران جای می گرفتند.

درس 16
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آنان حتی  نفوذ اجتماعی  نهاد روحانیت، مجتهدان قرار داشتند که قدرت معنوی و  در رأس 
از پادشاهان قاجار نیز برتر بود. آنان در مقابل ظلم و ستم مأموران حکومتی از مردم دفاع می کردند و 
منزلشان پناهگاه افراد مظلوم و بی پناه بود. از مجتهدان معروف این دوره می توان میرزا ابوالقاسم قمی، 

میرزا محمد علی بهبهانی و میرزا حسن آشتیانی را نام برد.

ایجاد کارخانه های صنعتی 
نیز قشر جدید کارگران را به جمعیت 
شهری ایران افزود. همچنین در 
دینی  شهرها اقلیت های  برخی 
در  یهودی  و  مسیحی  زرتشتی، 
خود  به  مخصوص  محله های 

زندگی می کردند.

اگرچه مردان جایگاه و نقش اجتماعی و اقتصادی شاخص تری در خانواده و جامعه داشتند، اما 
این مطلب به معنای عدم حضور زنان در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 
نبود. برخی زنان حرمسرا صاحب قدرت و نفوذ فراوان بودند. به عالوه زنان شهری در جنبش های 

اجتماعی و فکری و فرهنگی حضور مؤثری داشتند.
افراد  بین  از  معموالً  که  بود  کدخدا  آِن  از  اجتماعی  جایگاه  و  مرتبه  باالترین  نیز  روستاها  در 
باتجربه و متمّول مورد تأیید حکومت انتخاب می شد. در جامعٔه عشایری نیز رؤسای ایل، قبیله، طایفه 
و خاندان ها، قدرت و نفوذ سیاسی و اجتماعی بسیاری داشتند و تقریباً همٔه امور عشایر زیر نظر مستقیم 

آنها انجام می شد.
ج( جنبش های اجتماعی: شکست های سیاسی و نظامی حکومت قاجار از دولت های روسیه و 
انگلستان، انعقاد قراردادهای ننگین و نیز دخالت های آشکار آنها در امور داخلی ایران، خشم و نفرت 
مردم ایران را برانگیخت. ایرانیان هرگاه بهانه و فرصت مناسبی به دست می آوردند، اعتراض و نارضایتی 

خود را نسبت به سیاست های استعماری انگلستان، روسیه و عوامل آنها نشان می دادند.

خانواده ای زرتشتی در دورۀ قاجار



43

مهم ترین این جنبش ها، اعتراض هایی بود که نسبت به دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران و 
مخصوصاً واگذاری امتیازات اقتصادی به دولت های استعماری بروز کرد. اعتراض به امتیاز رویتر و 

نهضت تنباکو از جملٔه چنین جنبش هایی است.
1ــ اعتراض به امتیاز رویتر: در زمان ناصرالدین شاه و با تالش میرزا حسین خان سپهساالر 
صدراعظم وقت، امتیاز بهره برداری از منابع طبیعی ایران به فردی انگلیسی به نام رویتر واگذار شد. 
مردم ایران به رهبری حاج مال علی کنی به شدت نسبت به چنین امتیازی اعتراض کردند؛ دولت روسیه 
نیز در رقابت با انگلستان با آن امتیاز به مخالفت پرداخت. در نتیجٔه تشدید اعتراض ها و مخالفت ها، 

شاه، امتیاز را لغو و صدراعظم را نیز برکنار کرد.
2ــ مخالفت با قرارداد تالبوت: در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا، فردی انگلیسی به 
نام تالبوت، امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران را با دادن هدایای بسیار به شاه و همراهان او 
به دست آورد.1 مأموران و کارمندان شرکتی که تالبوت به اسم رژی در ایران تأسیس کرده بود، عالوه بر 
بازاریابی، به تبلیغ مسیحیت و ساختن کلیسا پرداختند. آنان برخالف مفاد قرارداد رفتار بسیار بدی 
را با کشاورزان و تجار ایرانی در پیش گرفتند. بازرگانان نیز از پیامدهای اقتصادی امتیاز رژی بسیار 
ناخشنود بودند. آیت اللّه سید علی اکبر فال اسیری در شیراز، آیت اللّه میرزا جواد آقا مجتهد در تبریز و 
میرزا حسن آشتیانی در تهران در مخالفت با واگذاری امتیاز قیام کردند. سید جمال الدین اسدآبادی نیز 
با نگارش نامه ای به آیت اللّه میرزا حسن شیرازی، مرجع نامدار شیعیان در نجف، خطر امتیاز رژی را به 
ایشان یادآور شد. این مرجع تقلید در ابتدا پیامدهای زیان بار امتیاز مذکور را به ناصرالدین شاه گوشزد 
کرد، اما به سبب بی اعتنایی شاه به آن موضوع، حکم تحریم توتون و تنباکو را به این شرح صادر کرد:

ح   م  ح    ل       
ت ج      

این فتوا به سرعت در نقاط مختلف ایران منتشر شد و همٔه اقشار و گروه های اجتماعی از آن 
تبعیت کردند. حتی زنان حرمسرا نیز به تبعیت از حکم شرعی مرجع تقلید، قلیان ها را شکستند. با اوج 

گرفتن جنبش، ناصرالدین شاه مجبور به لغو امتیازنامه و پرداخت غرامت و خسارت به تالبوت شد.

1ــ امتیاز توتون و تنباکو به دلیل نام گیرندٔه امتیاز، به امتیاز تالبوت و به سبب شرکت رژی که برای اجرای مفاد امتیازنامه تأسیس 
شد، به امتیاز رژی معروف شد.
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جنبش تنباکو نتایج سیاسی و اجتماعی مهمی داشت:
1ــ حضور اقشار مختلف، به ویژه زنان در جنبش تنباکو موجب اتحاد بیشتر قشرهای مختلف 

مردم شد.
وابستگی  و  داخلی  استبداد  از  رهایی  در  ایران  مردم  جدی  حرکت  اولین  تنباکو  جنبش  2ــ 

خارجی بود.
3ــ این جنبش زمینه و شرایط را برای شکل گیری نهضت مشروطه فراهم آورد.

بارها  نیز  نان  بر اعتراض ها و جنبش های مذکور، کمبود و گرانی مواد غذایی از جمله  افزون 
موجب شورش های اجتماعی در شهرها شد. یکی از این اعتراض های مردمی در اصفهان، موقعیت 

شاهزاده ظل السلطان را به مخاطره انداخت.
عالوه بر اینها، در عصر قاجار برخی از فرقه های مذهبی نیز موجب آشوب و بلواهایی در کشور 
شدند. دولت های استعماری، مخصوصاً انگلستان در این آشوب ها نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشتند. 
از آن جمله، آشوب رهبر فرقٔه اسماعیلیه )آقاخان محالتی( و فتنٔه سید علی محمد باب بود که برای مدتی 

در زمان محمد شاه و ناصرالدین شاه، حکومت قاجار را به خود مشغول کرد.

اوضاع اقتصادی
الف( فعالیت های اقتصادی

1ــ کشاورزی: با وجود برخی اقدامات عمرانی مانند احداث قنات ها و نهرها در دورٔه قاجار، 
ایران و روسیه و از دست دادن بخشی از  نبود. جنگ های  ایران چندان مساعد  اوضاع کشاورزی 
را  ایران  نیز شرایط کشاورزی  ترکمانچای  و  گـلستان  قـراردادهای  در  زمین های کشاورزی  بهترین 

تصرف مرکز رژی در تهران توسط تعدادی از روحانیون و تجار
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بدتر کرد. با این حال کشاورزی مهم ترین فعالیت اقتصادی در ایران به شمار می رفت که عمدتاً توسط 
روستانشینان انجام می شد. عمدٔه محصوالت کشاورزی شامل: گندم، جو، پنبه، انواع میوه، برنج، 

ابریشم، توتون و تنباکو بود.
بیشتر زمین های مرغوب و حاصلخیز در اختیار حکومت قاجار، خاندان سلطنتی، صاحب منصبان 
دولتی و فرماندهان نظامی بود. بخش وسیعی از زمین های کشاورزی نیز وقف شده بودند. کشاورزان 
به ندرت مالک زمین بودند، اکثر آنان روی زمین های حکومتی، اربابی و وقفی کار می کردند و سهم کمی 

از محصول نصیب آنان می شد. 
کمبود سرمایه، نبود ماشین آالت کشاورزی مناسب، نظام آبیاری نامناسب، وقوع خشکسالی، 

بی قانونی و اجحافات مالیاتی، از مهم ترین علل کندی پیشرفت کشاورزی در عصر قاجار بود.
تأمین  بر  بود. عشایر عالوه  دامداری  و عشایری  ایلیاتی  دامداری: شغل اصلی جامعٔه  2ــ 
نیازهای غذایی، از مو و پشم دام ها نیز فرش، پارچه و چادر می بافتند. آنها مازاد مصرف خود را به 

روستاییان و شهرنشینان می فروختند.
در  نهاد.  افول  به  رو  نیز  ایران  از سقوط حکومت صفویه، صنایع دستی  3ــ صنعت: پس 
دوران حکومت قاجار به دلیل ورود بی رویٔه کاالهای اروپایی، بخش مهمی از صنایع کارگاهی و دستی 
ایران، مخصوصاً صنایع بافندگی و نساجی دچار رکود و سپس نابودی شد. در این میان فقط صنعت 
قالی بافی ایران به دلیل کیفیت طرح و بافت و نبود نمونٔه خارجی مشابه، همچنان رونق و مشتریان داخلی 

و خارجی خود را حفظ کرد.

رونق صنعت قالی بافی در دورۀ قاجار

بافت  نفیس  ابریشمی  قالیچۀ 
کاشان متعلق به دورۀ قاجار



146

البته در نتیجٔه اقدامات امیرکبیر چندین کارخانٔه نساجی، کاغذسازی، شیشه گری، سفال سازی 
و تفنگ سازی در ایران تأسیس شد.

4ــ تجارت: بازرگانی و تجارت با ثبات و امنیت داخلی و بین المللی رابطٔه مستقیم داشت. در 
عصر قاجار، بازرگانی ایران به دلیل وجود امنیت نسبی در داخل کشور و گسترش انقالب صنعتی اروپا 
روند صعودی یافت. در ابتدای دورٔه قاجار، انگلستان بزرگ ترین شریک تجاری ایران بود. در  نیمٔه 
دوم قرن 13ق./ 19م. روسیه به سبب امتیازاتی که در قرارداد ترکمانچای و پس از آن از ایران گرفت، 

نفوذ اقتصادی خود را در کشور ما افزایش داد و تبدیل به شریک اصلی تجاری ایران شد.
صادرات ایران در آن دوره بیشتر محصوالت کشاورزی، تولیدات دامی، پارچه و قالی بود. 
تجهیزات نظامی، برخی فلزات مانند طال و نقره، قند و چای، نیز از مهم ترین کاالهای وارداتی ایران به 

شمار می رفتند.
ب( راه ها و وسایل حمل و نقل

راه های اصلی ایران در دورٔه قاجار عبارت بود از:
1ــ قسمتی از راه ابریشم یعنی راه تبریز به مشهد از طریق قزوین، تهران و نیشابور

2ــ راه های ارتباطی تهران به خلیج فارس از طریق قم و کاشان، یزد به بندرعباس و دیگری از 
طریق اصفهان و شیراز به بندر بوشهر

3ــ راه ارتباطی تهران به دریای خزر از طریق قزوین و رشت 
4ــ راه ارتباطی تهران به بغداد از طریق همدان و کرمانشاه

ایران در دورٔه قاجار، فاقد راه آهن بود. رقابت های استعماری دولت های روسیه و انگلیس 

حمل و نقل در عصر قاجار
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مانع اساسی بر سر راه ایجاد و گسترش راه آهن در ایران به شمار می آمد. یکی از بزرگ ترین موانع و 
مشکالت حکومت قاجار در توسعٔه حمل و نقل دریایی، نداشتن کشتی و وضع نامساعد بنادر ایران 
بود. ناصر الدین شاه پنهان از چشم روس ها و انگلیسی ها، قرارداِد ساخت دو کشتی به نام پرسپولیس 

و شوش را با یک شرکت آلمانی منعقد کرد.
ج( منابع درآمد حکومت قاجار

منابع درآمد حکومت قاجار را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:
1ــ مالیات

الف ( مالیات بر زمین های کشاورزی
ب ( مالیات بر احشام و اغنام و کسبه و اهل ِحَرف

2ــ درآمدهای دیگر
الف( فروش حکومت ایاالت و منصب های اداری

ب( عوارض گمرک، پستخانه و ضرابخانه
ج( دادن امتیازات اقتصادی به بیگانگان

د( مصادرهٔ اموال ثروتمندان و مقامات و مأموران حکومتی
بخشی از درآمدهای جمع آوری شده در ایاالت مصرف و بقیه به مرکز فرستاده می شد که با کسر 
هزینه های حرمسرا، حقوق شاهزادگان، وزراء، دیوانیان و نظامیان، چیز زیادی از آن باقی نمی ماند تا در 
خزانٔه سلطنتی ذخیره شود. به همین دلیل حکومت قاجار همواره نیازمند وام گرفتن از بانک شاهنشاهی 

انگلستان و بانک استقراضی روسیه بود.1
د( پول در دورۀ قاجار

در ابتدای عصر قاجار پول رایج در ایران سکه هایی از 
جنس طال، نقره، مس و نیکل بود که بر پشت و روی آن تصویر 
و نام و القاب شاه وقت، حک می شد. امتیاز ضرب سکه طال 
در اختیار شاه بود، اما سکه های نقره و مسی در شهرهایی مانند 
شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد هم ضرب می گردید و هر کدام 
ارزش و اعتبار خاصی داشت. با این حال ارزش پول در طول 

1ــ عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران، ص 585.

سکۀ عصر محمد شاه قاجار
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دوران حکومت قاجار سیر نزولی یافت و موجب رکود تجارت و فقر بیشتر مردم شد. واحد پولی نیز به 
ترتیب تومان، ِقران و شاهی بود. یک تومان معادل ده ِقران و یک ِقران معادل بیست شاهی به حساب می آمد.

اوضاع فرهنگی
ایرانیان در طول تاریخ کهن خود به عنوان ملتی متمدن، با فرهنگ و صاحب ادب و هنر شناخته 
شده اند. فرهنگ و ادب ایرانی همواره تابع اصول اخالقی و باورهای دینی بوده و دین یکی از عوامل 

هویت بخش به شمار می رفته است.
الف( تربیت و پرورش

1ــ خلق و خوی مردم: در عصر قاجار تربیت خانوادگی با هدف آشنا کردن کودکان با تکالیف 
شرعی، اصول اخالقی و مهارت شغلی انجام می گرفت. پدر و مادر اولین آموزگاران فرزندان خود 
بودند. پسر علم و فن را از پدر می آموخت و دختر نیز رموز و فنون خانه داری را از مادر کسب می کرد. 
مساجد کانون تربیت اخالقی و دینی به شمار می آمدند. بیشتر افراد جامعه عالقه مند بودند تا صفات خوب 
انسانی مانند رحم و مروت و حمایت از بینوایان را در خود شکوفا کنند. اعتماد مردم به یکدیگر نیز به 
حدی بود که معامالت کوچک و بزرگ فقط با قول و قرار زبانی انجام می شد. البته در کنار اعتقادات 

اصیل، باورهای غلط و اوهام و خرافات نیز رواج داشت.
لباس یکی از بارزترین جلوه های فرهنگی هر جامعه است. در دورٔه  2ــ پوشاک و لباس: 
قاجار، لباس نه تنها بیانگر شخصیت فرد بود، بلکه جایگاه و مرتبٔه اجتماعی او را نیز مشخص می کرد. 
پوشاک ایرانیان در آن دوره عموماً شامل لباس های سنتی و بسیار زیبا و متنوع بود که از پارچه های 
داخلی تهیه می شد. در نتیجٔه گسترش ارتباط و رفت و آمد به اروپا، به تدریج مدل های لباس فرنگی در 

میان گروه هایی از مردم به ویژه در شهرها رواج پیدا کرد.

لباس ایرانیان در دورۀ قاجار

ف     ز ر    د      د  ا  ل

ل   د  ل    ز   نه    د   ا    ر    

ر      ه    ا          

ه     د     د            

یک توضیح
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ک  ا  د           

ه          .   

ا    ت        

ه  د.  ه   ه      

ت   ها  ا  ت        ها   

ا     د ه        

ه  د         ب  

      .     

          ه 

د. ف        د     

3ــ جلوه های شادی و غم: ایرانیان همواره به سنت های ملی و مذهبی خویش وفادار بوده اند. 
گذشتٔه  در  ریشه  که  یلدا  مانند شب  باستانی  دیگر سنت های  و  نوروز  گرامیداشت جشن  بر  آنان عالوه 
با   شکوهشان داشت، اعیاد مذهبی مانند عید فطر و عید قربان را نیز جشن می گرفتند. مجالس و مراسم عزا 

جشن نیمۀ شعبان مردم کرمان در دورۀ قاجار
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نیز با احترام انجام می شد. در عصر قاجار نیز 
همانند دوره های پیش از آن، مراسم سوگـواری 
و  روضه خوانی  قـالب  در  )ع(  امام حسین 
تعزیه خوانی برگـزار می گردید. حمایت علمای 
بزرگ و برخی از شاهان قاجار از تعزیه، موجب 
رونق آن آیین مذهبی در ایران شد. گسترش تعزیه 
و  شجاعت  شهادت،  مانند  مفاهیمی  احیای  و 
ایثار در راه خدا، نقش بسزایی در رشد فرهنگ 

دینی و پیوند آن با فرهنگ عامیانه داشت.

مراسم تعزیه خوانی در دورۀ قاجار

عزاداری مردم تهران در روز عاشورا در دورۀ قاجار
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ب( آموزش و مراکز آموزشی
1ــ مکتب خانه: مکتب خانه اولین مرکز یادگیری و آموزش در ایران بوده است. مکتب خانه های 
به  ـ  5 سالگی حق ورود  اولیه در مسجد، دکان و یا خانه دایر می شدند. معموالً کودکان از سنین 6  ـ

مکتب خانه را داشتند.
دورٔه تحصیل در مکتب خانه متفاوت بود. ولی معموالً کودکان و نوجوانان تا پانزده سالگی در 

مکتب خانه تعلیم می دیدند. در دورٔه قاجار دو نوع مکتب خانه وجود داشت:
الف( مکتب خانه های عمومی که پذیرای کودکان و نوجوانان از همه اقشار جامعه بود.

ب( مکتب خانه های خصوصی که در خدمت فرزندان افراد ثروتمند و صاحب مقام بود.

مکتب خانه دورۀ قاجار

2ــ اعزام دانشجو به خارج: پس از شکست های سیاسی و نظامی حکومت قاجار از دولت های 
اروپایی و بروز نشانه های عقب ماندگی علمی و فنی ایران نسبت به اروپا، عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه 
را  فرزندان خانواده های سرشناس  از  تعدادی  نوبت  در چندین  بنابراین،  برآمد.  درصدد چاره جویی 
برای تحصیل علوم و فنون نظامی، علوم طبیعی و پزشکی، مهندسی، کاغذسازی و چاپ به کشورهای 
انگلستان، فرانسه و روسیه اعزام کرد. محمد شاه نیز سیاست پدر را در اعزام دانشجویان ایرانی به 
اروپا برای کسب مهارت های علمی و فنی ادامه داد. در آن زمان برای اولین بار عده ای از خانواده های 

ثروتمند پسران خویش را با هزینٔه شخصی برای تحصیل به اروپا فرستادند.
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محمدشاه  دورٔه  در  جدید:  مدارس  3ــ 
نخستین مدارس به سبک جدید توسط میسیونرهای1 
آمریکایی و سپس فرانسوی در ایران تأسیس شد. به 

مرور تعداد این مدارس افزایش پیدا کرد.
4ــ مدرسۀ دارالفنون: مدرسٔه دارالفنون 
اولین مؤسسٔه آموزشی جدید بود که توسط حکومت 
قاجار در ایران تأسیس شد. امیرکبیر این مدرسه را 
بر اساس نمونه هایی که در روسیه و عثمانی دیده بود، 
طراحی کرد. وی به  منظور جلوگیری از گسترش نفوذ 
روسیه و انگلستان در ایران، چنان برنامه ریزی کرد که 
معلمان و استادان مدرسٔه مذکور از کشورهای اتریش 
به طور  دارالفنون  مدرسٔه  استخدام شوند.  فرانسه  و 
رسمی کمی بعد از قتل امیرکبیر در تهران افتتاح شد. 
هدف از راه اندازی دارالفنون آن بود که دانشجویان 

ایرانی، علوم جدید را در داخل ایران بیاموزند. شعبٔه فرعی دارالفنون نیز در تبریز برپا گردید.
افزون بر مدرسٔه دارالفنون، مدارس دیگری نیز در دورٔه ناصرالدین شاه در ایران تأسیس شدند؛ 
از آن جمله است مدرسٔه مشیریه که توسط میرزا حسین خان سپهساالر صدراعظم ناصرالدین شاه و با 
همکاری اعتمادالسلطنه مورخ و مترجم دربار بنیانگذاری شد. در این مدرسه،تاریخ ، جغرافیا، ریاضی 
و زبان های اروپایی آموزش داده می شد. میرزا حسن رشدیه فرزند یکی از علمای تبریز نیز مدرسٔه رشدیه 

را در تبریز برپا کرد و اولین پایه های آموزش ابتدایی را به سبک امروزی بنا نهاد.
ج( علوم و فنون

1ــ علوم نظامی: علوم نظامی به نسبت سایر علوم و فنون در عصر قاجار رشد و گسترش 
بیشتری یافت. عباس میرزا و امیرکبیر در این زمینه اقدامات زیادی انجام دادند. سپاهیان ایران با نظارت 

برخی افسران اروپایی علوم و فنون رزمی را آموختند.
2ــ ادبیات و تاریخ و هنر: آقا محمدخان، ذوق ادبی و هنری نداشت، اما فتحعلی شاه طبع شعر 

مدرسۀ دارالفنون

1ــ میسیونر به عضو یک هیئت مذهبی، به ویژه کسی که برای تبلیغ مسیحیت به کشورهای دیگر می رفت، گفته می شد.



53

داشت و به همین دلیل شاعران بزرگی در دورٔه پادشاهی وی به شعر فارسی غنا بخشیدند. قائم مقام 
فراهانی وزیر محمدشاه نیز ادیب و نویسنده ای زبردست بود. تاریخ نویسی نیز در این دوره رونق داشت 
و موّرخان مشهوری مانند محمدتقی خان لسان الملک سپهر، رضا قلی خان هدایت و محمد حسن خان 
اعتمادالسلطنه آثار ارزشمندی به وجود آوردند. هنر نقاشی و معماری نیز با تأثیرپذیری از دوره های قبل 
و هنر اروپایی به حیات خود ادامه داد. میرزا محمد خان غفاری، ملقب به کمال الملک نقاش مشهور 

عصر ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، هنر نقاشی ایران را به اوج کمال و شکوفایی رساند.

3ــ ترجمه و نشر کتاب و روزنامه: قائم مقام فراهانی با حمایت عباس میرزا، نخستین گام ها 
را برای ترجمه و نشر کتاب در ایران برداشت. امیرکبیر نیز در دوران صدارت کوتاه مدت خود، اقداماتی 
برای ترجمه و نشر کتاب و روزنامه انجام داد. در نتیجٔه تأسیس دارالفنون و سپس تشکیل دارالترجمه به 
ریاست محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، فن ترجمه گسترش پیدا کرد و آثار زیادی از زبان های اروپایی 

تابلوی رنگ روغن، اردوگاه مبارک آباد تهران اثر محمد غفاری )کمال الملک(، سال 1291 ق. 
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به فارسی ترجمه شد.روزنامه نیز یکی دیگر از محصوالت فرهنگی ایرانیان بود. اولین روزنامه با عنوان 
»کاغذ اخبار« توسط میرزا صالح شیرازی در زمان محمدشاه منتشر شد. روزنامٔه »وقایع اتفاقیه« نیز 
به همت امیرکبیر منتشر شد و بعدًا با عنوان روزنامٔه »دولت ِعلیه ایران« ادامه نشر یافت. روزنامه های 
»وطن«، »صدای ایران«، »دانش« و »شرف« از دیگر روزنامه های مهم دوران سلطنت ناصرالدین شاه و 

پس از او بودند که در تهران منتشر می شدند.

یم دا یشتر 

روزنامۀ وقایع اتفاقیه

ق.   1253 سال  در  شیرازی  صالح  میرزا  توسط  که  اخبار«  »کاغذ  روزنامۀ  از  پس 
انتشار یافت؛ امیرکبیر روزنامۀ »وقایع اتفاقیه« را در سال 1267ق. منتشر کرد. در روزنامۀ 
وقایع اتفاقیه که از شمارۀ 472 با نام »روزنامۀ دولت علیه ایران« منتشر شد، اخبار داخلی 
شامل خبرهای مربوط به دربار و سفرهای ناصرالدین شاه،  عزل و نصب ها و اعطای مقام ها، 
اعالن های رسمی دولتی در  برخی شماره های آن  در  امتیازات چاپ می شد.  و  نشان ها 
ورقه ای جداگانه چاپ و همراه روزنامه توزیع می شد، که به آن »اشتهارنامه« می گفتند. 
در بعضی شماره ها نیز اخبار وقایع شهرهای مختلف ایران به چاپ می رسید. در بخش اخبار 
خارجی، بیشتر اخبار مربوط به کشورهای اروپایی به چاپ می رسید. این اخبار از روزنامه های 

اروپایی گرفته می شد و با ترجمۀ روان فارسی در روزنامه منتشر می شد.
در بیشتر شماره های روزنامه، صورت قیمت اجناس موردنیاز مردم به نرخ رسمی 
تازه چاپ شده  کتاب های  اعالن فروش  برخی شماره های آن،  در  و  دولتی چاپ می شد 
منتشر می شد. تعداد صفحات روزنامه از چهار تا دوازده صفحه متغیر بود و با چاپ سنگی و 

خط نستعلیق به چاپ می رسید.
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اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

1ـ روحانیون چه جایگاهی در سلسله مراتب اجتماعی ایران در عصر قاجار داشتند؟
2ـ نقش و جایگاه زنان را در دورۀ قاجار شرح دهید.

توضیح  ناصرالدین شاه  دوران حکومت  در  را  اجتماعی  بروز جنبش های  و عوامل  3ـ دالیل 
دهید.

4ـ درآمد حکومت قاجار از چه راه هایی تأمین می شد؟
5  ـ در دورۀ قاجار چه تغییر و دگرگونی در امر آموزش به وجود آمد؟

1ـ دربارۀ برگزاری جشن نوروز در دورۀ قاجار مطلبی تهیه کنید.
2ـ به نظر شما کدام یک از تجربه های تاریخی دوران قاجار برای زمان فعلی ما مفید است؟
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مقدمه

یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران که در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه 

اتفاق افتاده، »انقالب مشروطیت« است. 

مشروطیت چیست؟ چرا انقالب مشروطه در ایران رخ داد؟ زمینه های فکری، اجتماعی 

و اقتصادی این انقالب کدامند؟ اینها پرسش هایی هستند که در این درس به دنبال پاسخی 

برای آنها هستیم.

مشروطیت چیست؟ 
»مشروطیت١« از نظر لغوی به معنای شرط دار شدن یا شرط گذاشتن برای چیزی است. براین 
اساس، حکومت مشروطه به نوعی از حکومت سلطنتی گفته می شود که در آن، برای حکومت کردن 
شرایطی پیش بینی شده باشد. در حکومت مشروطه، حاکم یا پادشاه نمی تواند هرکاری را که می خواهد 
به میل خود انجام دهد. در چنین حکومتی، تصمیم گیری دربارٔه امور کشور بر مبنای شرایطی که در 
قانون اساسی پیش بینی شده است، انجام می شود. در نظام مشروطه، مجلسی مرکب از نمایندگان منتخب 
مردم تشکیل می شود و به کار قانون گذاری می پردازد. نخست وزیر و وزیران )هیئت وزیران( که با رأی 
نمایندگان مجلس انتخاب می شوند، ادارهٔ امور کشور را در دست می گیرند. در واقع، حکومت مشروطه 
نقطٔه مقابل حکومت استبدادی یا فردی است که در آن، پادشاه همه کاره است و خود را مالک جان      و 

مال مردم می داند. 

زمینه های انقالب مشروطیت ایران

درس 17

١ــ در این درس، دو اصطالح »مشروطه« و » مشروطیت« به یک معنا آمده اند.
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کدام علل و زمینه ها موجب وقوع انقالب مشروطیت شد؟ 
انقالب مشروطیت ایران در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه به وقوع پیوست اما زمینه های آن از 
مدت ها پیش به ویژه از دوران سلطنت ناصرالدین شاه فراهم شده بود. برای شناخت بهتر این علل و 

زمینه ها، آنها را در چند محور بررسی می کنیم. 
1ــ زمینه های فکری انقالب مشروطه 

الف( آموزه های ضداستبدادی و ضداستعماری اسالم
ب( پیدایش اندیشه های نو دربارٔه حکومت 

پ( انتشار آثار انتقادی در مورد اوضاع ایران 
ت( تأثیر حوادث جهانی بر افکار ایرانیان. 

جنبش های  تاریخ،  طول  در  اسالم:  ضداستعماری  و  ضداستبدادی  آموزه های  الف( 
سیاسی  ــ اجتماعی متعددی متأثر از تعالیم نجات بخش اسالم و تحت رهبری علما و مراجع تقلید شکل 
روحیٔه  برانگیختن  در  مؤثری  بسیار  نقش  کربال  به خصوص خاطرٔه  و  اسالم  آموزه های  است.  گرفته 

ظلم ستیزی مردم ایران و مبارزهٔ آنان با سلطه طلبی بیگانگان داشته است. 
جنبش تنباکو، انقالب مشروطه و انقالب اسالمی سه رویداد عظیم تاریخ معاصر ایران به شمار 
روحانیت سه  و  مردم  اسالم،  واقع  در  هستند.  عمیقی  دینی  ریشه های  و  زمینه ها  دارای  که  می روند 
رکن اصلی این رویدادها را تشکیل می دادند. ماه محرم و یادآوری حماسٔه کربال و شهادت حضرت 
امام حسین    )ع( و ٧٢ تن از یارانش تأثیر زیادی بر تحوالت تاریخ معاصر نهاده و ادبیات سیاسی این دوران 
را با مفاهیم عاشورا و شهادت پیوند زده است. از این رو، زمزمه های اولیٔه انقالب مشروطه از محرم1  
آغاز شد و وقایع مهم این انقالب به نحو بارزی از انگیزه و اهداف اعتقادی و مذهبی تأثیر پذیرفته است. 
ب( پیدایش اندیشه های نو دربارۀ حکومت: در عصری که شاهان قاجار با خودکامگی و استبداد 
بر ایران فرمان می راندند، در تعدادی از کشورهای اروپایی و حتی معدودی کشورهای غیراروپایی مانند 
مصر و ژاپن نظام های حکومتی جمهوری و مشروطه حاکمیت داشت. برخی ایرانیان مهاجر و مسافر به 
اروپا که بیشتر آنان سیاستمدار و بازرگان بودند، با مقایسٔه اوضاع ایران با کشورهای مذکور به این نتیجه 
رسیدند که نوع نظام حکومتی عامل عقب ماندگی و یا پیشرفت کشورهاست. از جملٔه این افراد می توان 
میرزافتحعلی خان آخوندزاده،  میرزا ملکم خان و میرزا یوسف خان مستشارالدوله را نام برد که در زمان 
سلطنت ناصرالدین  شاه می زیستند. اینان که غالباً عضویت در انجمن های فراماسونری را درکارنامٔه سیاسی 

١ــ ١٣٢٣ ق / ١٢٨٣ ش



158

خود داشتند، در آثار و نوشته های خود ضمن تعریف و تمجید از نظام های مشروطه و جمهوری، حکومت 
مبتنی بر قانون را عامل پیشرفت اروپاییان می شمردند. ایراد وارد بر مبلغان اندیشه های سیاسی جدید، 
نادیده گرفتن و یا کم توجهی آنان به تفاوت های تاریخی جامعٔه ایرانی و جامعٔه اروپایی از حیث اعتقادی، 
فرهنگی و اجتماعی بود. البته برخی از آنان مانند آخوندزاده چنان شیفتٔه اندیشه های غربی شده بود که 
پیشنهاد می کرد ایرانیان دین، اعتقادات، گذشتٔه تاریخی و فرهنگ خود را به فراموشی بسپارند و از فرهنگ 

و اندیشه های اروپاییان تبعیت کامل کنند.
و  مشروطه  نظام های  ترویج  و  تبلیغ  پابه پای  ایران:  اوضاع  دربارۀ  انتشارآثار انتقادی  پ( 
جمهوری، نوشته هایی انتقادی در قالب کتاب و روزنامه توسط ایرانیان در داخل و خارج ازکشور انتشار 
می یافت. در این نوشته ها، وضع موجود مورد نقد و اعتراض قرار می گرفت و حکومت قاجار، عامل 
عقب ماندگی و بدبختی ایران شمرده می شد. یکی از این گونه نوشته ها، کتاب »سیاحت نامٔه ابراهیم بیگ« 

اثر بازرگان روشن فکر ایرانی، حاج زین العابدین مراغه ای بود که در عثمانی )ترکیه( اقامت داشت. 
ت( تأثیر حوادث جهانی بر افکار ایرانیان: پیش از انقالب مشروطیت، حوادث و تحوالت 
مهمی درکشورهای دیگر به وقوع پیوست که رسیدن اخبار آنها به ایران در افزایش آگاهی و اصالح طلبی 
ایرانیان نقش مؤثری داشت؛ از جملٔه این گونه رویدادها که ملت ایران را به تحرک واداشت و در آنها 
خودباوری ایجاد کرد، می توان به مشروطیت ژاپن، شکست روسیه از ژاپن و انقالب 1905م. روسیه 

اشاره کرد. 

یک توضیح

رویدادهای بین المللی مؤثر بر انقالب مشروطه
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١ــ البته کمی بعد، پادشاه روسيه اين مجلس را تعطيل و با سرکوب مشروطه خواهان، بار ديگر حکومت استبدادی را برقرار کرد. يازده 
سال بعد، بار ديگر انقالب روسيه را فراگرفت و موجب سقوط حکومت اين کشور شد.

٢ــ برای مثال نگاه کنيد به قراردادهايی که در درس ۱۵ به برخی از آنها اشاره شده است.

۲ــ زمينه های اقتصادی انقالب مشروطه
زمينه های اقتصادی انقالب مشروطيت دارای دو بُعد خارجی و داخلی است. در بُعد خارجی، 
نفوذ و سلطٔه کشورهای استعماری نظير روس و انگليس در دورٔه قاجاريه نقش بسيار مهمی در تضعيف 

توان اقتصادی ايران داشت. 
عهد نامه هايی که در دورهٔ قاجار با اين دو کشور منعقد می شد، موجب تشديد نفوذ اقتصادی آنها در 
ايران می شد٢. ورود کاالهای خارجی به ايران افزايش يافت و اين امر پيامدهای متعددی داشت؛ ازجمله: 
۱ــ محصوالت داخلی قادر به رقابت با کاالهای خارجی نبودند و لذا توليد کاالهای داخلی 

به تدريج سير نزولی يافت و کاالهای خارجی جايگزين آنها شد.
به تدريج مشاغل خود را از دست  ايران  ۲ــ صاحبان صنايع و حرفه ها در شهرهای مختلف 

دادند و بی کار شدند.
در بُعد داخلی، با گسترش بی کاری و فقر عمومی، درآمد دولت که از طريق ماليات تأمين می شد، 
کاهش يافت. مأموران مالياتی بر شدت سخت گيری و بی رحمی خود می افزودند. ظلم و ستم مأموران دولت 
نسبت به روستاييان، موجب شد که شمار زيادی از آنان ناچار به شهرها يا کشورهای همجوار متواری شوند. 
آواره شدن روستاييان و به غارت رفتن حاصل کار آنان، آثار منفی جبران ناپذيری بر کار و توليد گذاشت.

از اواخر دوران ناصرالدين شاه، ماليات های دريافتی از مردم ديگر تأمين کنندهٔ مخارج و هزينه های 
افتاد.  انگليس  و  دو کشور روس  از  (استقراض)  وام  گرفتن  فکر  به  دولت  لذا  نبود؛  دولت  و  دربار 
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در  ازای   وام های دریافتی که با بهرٔه باالیی به ایران داده می شد، سرمایه و منابع اقتصادی ایران به عنوان 
پشتوانه به بیگانگان واگذار می شد. وام های دریافتی به هیچ وجه صرف عمران و آبادی ایران نمی شد بلکه 
عمدتاً در سفرهای خارجی، صرف تفریح ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و اطرافیان آنها می شد. این 
در حالی بود که در بسیاری از شهرها، مردم قادر به تأمین نیازهای اولیٔه زندگی خود نبودند. وام های 

خارجی، ایران را بیش از پیش مقروض تر و به دولت های بیگانه وابسته تر می کرد. 
شرایط دشوار و غیرقابل تحمل اقتصادی که معلول سلطٔه اقتصادی بیگانگان و سوِء سیاست 
دولتمردان ایران بود، زمینه های انتقاد و اعتراض مردم را نسبت به استبداد و استعمار فراهم آورد.

پادشاهی مظفرالدین شاه؛ ایران در آستانۀ تحول
هدف  مورد  کرمانی  میرزارضا  توسط  سلطنت خود  سال  پنجاهمین  آستانٔه  در  شاه  ناصرالدین 
سلطنت  دورٔه  در  رسید.  سلطنت  به  میرزا  مظفرالدین  پسرش  وی،  قتل  با  شد.  کشته  و  گرفت  قرار 
به تدریج فراهم شد و در دورهٔ سلطنت مظفرالدین شاه، ایران  بیداری مردم  ناصرالدین شاه، زمینه های 

دچار یک تحول سیاسی شد. 
مظفرالدین شاه طبعی متفاوت با پدرش 
داشت. وی فردی نرم خو و ناتوان در ادارٔه 
امور کشور بود. نرم خویی مظفرالدین شاه بیشتر 
به سود مخالفان داخلی و سودجویان خارجی 
تمام شد و در عمل، گسیختگی   بیشتری را در 
ادارٔه کشور به وجود آورد. مخالفان داخلی، 
خود  خواسته های  تأمین  برای  را  وضع  این 
زمینه ای  را  آن  بیگانگان  و  مناسب می دیدند 
و سلطٔه خود  برای گسترش حضور  مساعد 

در ایران تلقی می کردند. 
 مظفرالدین شاه حتی در جریان بسیاری 
از امور کشور قرار نمی گرفت و از بدبختی های 
پیگیر  خود  نه  که  چرا  نداشت؛  آگاهی  مردم 
مسائل بود و نه اطرافیانش اجازه می دادند که 

مظفرالدین شاه قاجار و جمعی از درباریان 
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اخبار به او برسد. گاهی هم که خبرهایی از نارضایتی مردم به او می رسید، به دادن بعضی وعده ها به مردم 
بسنده می کرد. عین الدوله که صدراعظم و داماد شاه بود، اعتقاد داشت که نباید به اعتراض های مردم 
توجه کرد. سرانجام، رفتارهای او وقوع انقالب را اجتناب ناپذیر کرد. در ابتدا، چند حادثه که متأثر از 
زمینه ها و انگیزه های دینی بود، اتفاق افتاد اما برخورد استبدادی صدراعظم و دیگر عامالن حکومت، 

موجب گسترش این حوادث و فراگیر شدن حرکت مردم  از  سال 1323ق.  /1284ش. شد.

عبدالمجید میرزاعین الدوله 

م دان ر  یش

Free Masone ــ١ y

فراماسونری چیست؟ 

فراماسونری1 از لحاظ لغوی به معنای »بنایی آزاد« است. این نام به جمعیت های 
مخفی ای اطالق می شود که در قرن هجدهم در اروپا تأسیس شد و همگام با استعمار غرب 
در سراسر جهان گسترش یافت. فراماسونری به شکل منسجم و جدید در سال 1717م. از 
اتحاد چهار لژ در لندن به وجود آمد. مؤسسان لژ بزرگ لندن با درهم آمیختن آموزه های 
به  علنی  شکل  به  صلیبی،  جمعیت های  آموزه های  از  برخی  و  یهود  دین  تحریف شدۀ 
از  لیبرالیسم  ترویج  و  الهی  ادیان  نفی  سیاست،  از  دین  جدایی  پرداختند.  دین  با  مبارزه 
جمله آموزش هایی بود که به اعضای فراماسونری ارائه می شد. به محل تشکیل جلسات 
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فراماسونری لژ می گفتند. ورود به لژ شرایطی داشت و ورود فرد غیرفراماسون به لژ ممنوع 
از افشای اسرار  بود. فردی که به عضویت فراماسونری برگزیده می شد، تعهد می داد که 
فراماسونری و مذاکرات لژ، خودداری نماید و آن چه را دیده یا شنیده است فراموش کند. 

به همین دلیل، ایرانیان به لژ فراماسونری فراموش خانه نیز می گفتند. 
فراماسون ها در هر کشوری سعی کردند رجال درجۀ اّول سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
را به عضویت لژ درآورند؛ بنابراین، در اغلب کشورها افراد صاحب نفوذ به عضویت فراماسونری 
قرار  فراماسون هایی  اختیار  در  کشور  حیاتی  ارکان  ترتیب، همۀ  این  به  پذیرفته می شدند. 
می گرفت که تعهد داشتند از یک دیگر و منافع لژ و نهایتًا استعمار انگلیس دفاع کنند. لژهای 
فراماسونری در جهان ملزم به هماهنگی با لژ بزرگ انگلستان بودند که در قاموس فراماسونری 

به عنوان لژ مادر ــ یعنی لژ تأسیس کنندۀ فراماسونری ــ در جهان پذیرفته شده است.
اولین  برمی گردد.  قاجار  دورۀ  اوایل  به  فراماسونری  با  ایرانیان  آشنایی  سابقۀ 
فراماسون ایرانی »میرزاعسگرخان ارومی افشار« فرستادۀ فتحعلی شاه به دربار ناپلئون بود 
که در سال 1808 م. به عضویت انجمن فراماسونری انگلستان در فرانسه درآمد. از آن پس، 
تشکیالت فراماسونی متعددی در ایران پدید آمد. در دوران ناصرالدین شاه و اواخر دورۀ 
قاجار با تالش سفارت انگلیس و عوامل آنها و ورود شاهزادگان به تشکیالت فراماسونری، 
این تشکیالت از حمایت دربار برخوردار شد و زمینه برای دخالت مستقیم سفارت خانه های 
بیگانه از طریق برگزاری جلسات مشترک و سرّی فراماسون ها فراهم گردید. افرادی مانند 
میرزا   ملکم خان که از مؤسسان و فعاالن این تشکیالت بودند، بعدها نقش مهمی در جریان های 
سیاسی ایران و دنباله روی از اروپاییان برعهده گرفتند. همزمان، علمای دین به مقابلۀ آنان 
و روشنگری مردم برخاستند. آیت الله مال علی کنی فتوا به تکفیر فراماسون ها داد و مردم تهران 

فراموش خانه ) مرکز تشکیل جلسات سّری فراماسون ها( را به آتش کشیدند.
در دوران حکومت خاندان پهلوی نیز تشکیالت فراماسونری در کشور ما توسعه یافت 
اعضای  از  نمایندگان مجلس  از  و حتی گروهی  کارگزاران حکومتی  از  بسیاری  که  آنجا  تا 
انجمن های فراماسونری بودند. در این دوران، تشکیالت فراماسونری بیشتر در جهت تثبیت 
حکومت پهلوی و تأمین منافع بیگانگان فعالیت می کرد و در عین حال موجب گسترش بی دینی 
می شد. با وقوع انقالب اسالمی در ایران اطالعات تازه ای دربارۀ وابستگی های فراماسون ها 

به بیگانگان و حتی هم دستی بعضی از آنان با صهیونیست ها به دست آمد. 
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1ـ تأثیر آموزه های اسالم را بر اندیشۀ مشروطه خواهی ایرانیان در سه سطر توضیح دهید. 
نقشی  مشروطه خواهی  ترویج  در  خود  نوشته های  یا  گفته ها  با  که  را  کسانی  از  تن  دو  2ـ 

داشته اند، نام ببرید. 
3ـ اوضاع و شرایط اقتصادی ایران چه تأثیری بر مشروطه خواهی ایرانیان داشت؟

 

1ـ با راهنمایی معلم خود، دربارۀ دیگر افرادی که در انقالب مشروطیت نقش فعال داشته اند، 
مطلبی تهیه کنید. 

را  تا 17  تاریخی درس های 14  یا جریان های  از حوادث  بخواهند سه مورد  از شما  اگر  2ـ 
بر درس ها،  با مروری  انتخاب خواهید کرد؟  را  انتخاب کنید، کدام ها  به عنوان مهم ترین حوادث 
این موارد را بنویسید. باید توجه داشته باشید که تأثیرگذاری بر حوادث بعدی، اشخاص و اجتماع، 

مهم ترین مالک این انتخاب است. 

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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درس 18

انقالب  مشروطیت ایران
مقدمه

در این درس روند تحوالت و مهم ترین رویدادهای مربوط به انقالب مشروطیت ایران 

مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مهاجرت صغرا
اعتراضات مردم نسبت به اوضاع نابسامان کشور با رهبری علما که در رأس آنها آیت اللّه طباطبایی 
و آیت اللّه بهبهانی قرار داشتند، روز به روز گسترش می یافت. عین الدوله که خود از شاهزادگان قاجار 
بود و هرگونه عقب نشینی در برابر مردم را به زیان حکومت می دانست، کوشید مخالفان را سرکوب 

آیت الّله شیخ فضل الّله نوری )سمت راست( آیت الّله سیدمحمد طباطبایی 
وآیت الّله سیدعبدالّله بهبهانی )سمت چپ( 
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کند. از جمله اقداماتی که به اشارٔه او انجام گرفت، این بود که حاکم تهران تعدادی از تاجران قند را به 
این بهانه که قند را احتکار کرده و موجب کمبود و افزایش قیمت آن شده اند، دستگیر کرد و مورد آزار 
قرار داد. عین الدوله با چنین کارهایی می خواست مردم را بترساند و مانع از تداوم و تشدید مخالفت 
آنان با حکومت شود. در اعتراض به این اقدام حکومت، بازار تهران تعطیل شد و مردم برای شنیدن 
سخنرانی یکی از روحانیون به نام سیدجمال واعظ در یکی از مساجد شهر گرد آمدند. اندکی بعد با 
تصمیم آیت الله طباطبایی، جمعی از روحانیون در اعتراض به اقدامات حکومت، برای تحصن در مرقد 

حضرت عبدالعظیم، به شهر ری هجرت کردند. 

معنای تحّصن چیست؟ و چرا مرقد حضرت عبدالعظیم به عنوان محّل تحصن انتخاب شد؟

عین الدوله کوشید تا با تهدید و وعده، مهاجران را به شهر بازگرداند اما نتیجه ای نگرفت؛ سرانجام، 
مهاجران اعالم کردند که اگر شاه قاجار تقاضایشان را بپذیرد، بازخواهند گشت. مهم ترین تقاضاهای 

آنها عبارت بودند از: 
1ــ ایجاد عدالت خانه در همٔه شهرها برای رسیدگی به شکایت های مردم و برقراری عدالت 

2ــ اجرای قوانین اسالمی به طور دقیق و به دور از مالحظات شخصی
3ــ عزل عالء الدوله از حکومت تهران

با  دولت  که  کرد  اعالم  کند،  جلوگیری  مردم  حرکت  گسترش  از  می کوشید  که  عین الدوله 
خواسته های مهاجران موافق است؛ بدین ترتیب، مهاجران به شهر بازگشتند. 

مهاجرت کبرا
بعد از مهاجرت صغرا، آیت اللّه طباطبایی چند بار به مظفرالدین شاه نامه نوشت و رفتار مستبدانٔه 
عین الدوله و خواسته های مردم را به او یادآوری کرد اما این نامه ها یا به دست شاه نرسید و یا او به آنها 
با  توجهی نکرد. چندی بعد، هنگامی که مأموران دولتی یکی از روحانیون1 را دستگیر کردند، مردم 
آنها درگیر شدند. در جریان این درگیری، چند نفر مجروح شدند و طلبه ای به نام سیدعبدالحمید نیز به 

سخ ده فکر ک و 

1ــ نام او شیخ محمد واعظ بود.
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شهادت رسید. این حادثه خشم مردم را نسبت به حکومت برانگیخت1. رهبران انقالب تصمیم گرفتند 
این بار در اعتراض به اقدامات دولت، به نجف و کربال مهاجرت کنند اما بعد از ترک تهران، در قم اقامت 
کردند. این مهاجرت که با حضور آیت الله طباطبایی، آیت الله شیخ فضل الله نوری و آیت الله بهبهانی 
حمایت می شد، هم از نظر گستردگی و هم از نظر مسافت، مهم تر از مهاجرت قبل بود و به همین علت، 

به »مهاجرت کبرا« معروف شد.

1ــ مردم، این اقدام سربازان حکومتی را به اقدام یزید بن معاویه در کربال تشبیه می کردند. دو بیت از شعرهایی که در سوگ سیدعبدالحمید 
سروده شد، چنین است: 

عبدالحمید کشتٔه عبدالمجید شد از نو حسین کشته زجور یزید شد 
قـبول نـزد خدا  مرتبـه  هزار  قـربانی جـدیـد تـو یا ایهاالرسول بادا 

2ــ براساس توافق میان دولت ها، هیچ دولتی حق نداشت به سفارت خانه های کشورهای خارجی در کشور خود تعّرض کند.

صحنه ای از اجتماعات مردم در جریان انقالب مشروطیت

انقالب پیروز می شود 
با رفتن عده ای از مردم و علمای تهران به قم، ترس و بالتکلیفی شهر را فراگرفت. شایعه شد که 
مأموران دولت قصد دارند به اجتماع مردم و نیز به علمای مهاجر، حمله کنند. این شایعات که توسط 
عوامل مرتبط با سفارت انگلیس، پخش می شد، موجب شد که عاقبت هزاران نفر برای حفظ جان خود 
در باغ سفارت انگلستان جمع شوند.٢ آنها از طریق تلگراف و نامه با مهاجران و حتی علمای بزرگ 
مذهبی در نجف ارتباط برقرار کردند. مهم ترین خواسته های انقالبیون، برکناری عین الدوله صدراعظم 
مستبد، فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران به تهران، ایجاد عدالت خانه و تشکیل »دارالشورا« 

)مجلس نمایندگان مردم( بود. سرانجام، مظفر الدین شاه تسلیم خواسته های مردم شد. 
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مرداد  در 14  کرد، سپس  برکنار  کار  از  را  )عین الدوله(  مستبد  قدم، صدراعظم  اولین  در  او 
1285 1فرمانی صادر کرد که به فرمان مشروطیت مشهور است. پس از صدور این فرمان، ایران در 

شمار کشورهای مشروطه درآمد وکمی بعد، مجلس شورای ملی تشکیل و قانون اساسی تدوین شد.

تجمع عده ای از مشروطه خواهان در مقابل سفارت انگلستان 

1ــ 14 جمادی الثانی 1324

عده ای از مردم در انتظار بازگشت مهاجران از مهاجرت کبرا
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تعدادی از نمایندگان اولین دورۀ مجلس شورای ملی 

ساختمان مجلس شورای ملی ) میدان بهارستان (

محمدعلی شاه و مشروطیت 
پس از مرگ مظفرالدین شاه1، فرزندش محمدعلی میرزا به سلطنت رسید. وی پس از رسیدن به 
سلطنت راه مخالفت با مشروطیت را در پیش گرفت و حتی نمایندگان مجلس را به مراسم تاج گذاری 
خود دعوت نکرد.محمدعلی شاه تصمیم داشت به تدریج نظام مشروطه را از میان بردارد و بار دیگر، 

حکومت خودکامٔه پادشاهی را برقرار کند.

1ــ 24 ذی قعده 1324 / 19 دی 1285



69

محمدعلی شاه و جمعی از رجال و درباریان هنگام استقرار در باغشاه

به نظر شما، موافقت اولیۀ محمدعلی شاه با مشروطیت و مخالفت وی با آن پس از 
رسیدن به سلطنت، چه دالیلی داشت؟  

م سخ ده فک ک و 

به توپ بستن مجلس و دورۀ استبداد صغیر 
و  محمدعلـی  شاه  اخـتـالف  کـــه  شرایــطـی  در 
مشروطه خواهان شدت گرفته بود، در یکی از خیابان های 
شد.  پرتاب  شاه  حامل  کالسکٔه  به سمت  نارنجکی  تهران 
محمدعلی شاه این اقدام را به مشروطه خواهان منتسب کرد 
و آن را بهانه ای برای سرکوب مشروطه خواهان قرار داد. 
استقرار  از  پس  سال  دو  یعنی  سرانجام، 
مشروطیت1، محمدعلی شاه با همکاری مشاوران روسی 
خود برنامٔه از بین بردن مجلسی را که مظهر مشروطیت 
بود، به اجرا درآورد. طرفداران مشروطیت برای مقابله با 
سربازان شاه و دفاع از مجلس آماده شدند اما چون اسلحه 
مقاومت های  وجود  با  نداشتند،  را  سازماندهی الزم  و 

1ــ تابستان 1287 ش ./ 1326 ق.

صحنه ای از ساختمان مجلس شورای ملی بعد از به توپ بسته شدن
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دلیرانه شکست خوردند. مأموران شاه مجلس را به توپ بستند و تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله 
آیت اللّه طباطبایی و آیت اللّه بهبهانی را به خارج از تهران تبعید کردند. شماری نیز به سفارت انگلستان پناهنده 
شدند. چند تن از مشروطه خواهان سرسخت از جمله میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل، ملک المتکلمین 
و سید جمال الدین واعظ نیز به دستور محمدعلی شاه به قتل رسیدند. بدین ترتیب، بار دیگر استبداد به 
جای مشروطیت نشست و این دوره که یک سال و یک ماه طول کشید، دورهٔ »استبداد صغیر« نامیده شد. 

قیام ملی علیه محمدعلی شاه 
اگرچه محمدعلی شاه با تعطیل کردن مجلس، در ظاهر توانست به هدف خود برسد اما مردم ایران 
که نمی خواستند دوباره حکومت استبدادی را بپذیرند، ساکت ننشستند. مردم تبریز در مقابل نیروهای 
اعزامی از طرف محمد علی شاه، مقاومت کردند. در اصفهان نیز عشایر بختیاری و مردم شهر، تسلیم 
حکومت استبدادی محمدعلی شاه نشدند. در گیالن طرفداران مشروطه در شهر رشت گرد آمدند و 
مخالفت خود را با محمدعلی شاه اعالم کردند. سرانجام، مشروطه خواهان از گیالن و اصفهان به سوی 
تهران حرکت کردند. آنها با شکست نیروهای دولتی، تهران را به تصرف درآوردند1. محمدعلی شاه به 
سفارت روسیه پناه برد و با برچیده شدن استبداد صغیر، بار دیگر مشروطه استقرار یافت و مشروطه خواهان 

ادارهٔ امور را به دست گرفتند2. 

باقرخان در میان جمعی از مشروطه خواهان تبریز

1ــ 25تیر 1288  / 1327ق.
2ــ رهبران فاتحان تهران عبارت بودند از:

حاج علیقلی خان بختیاری )سردار اسعد(، نجفقلی خان بختیاری )صمصام السلطنه(، محمدولی خان تنکابنی )سپهدار اعظم( و یفرم خان 
ارمنی. به عالوه میرزا علی محمدخان تربیت، میرزا حسین خان کسمائی، میرزا کریم خان رشتی و عبدالحسین خان معزالسلطان )سردار محیی( 

نیز در فتح تهران نقش داشتند.
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پادشاهی احمدشاه
بعد از پناهنده  شدن محمد علی شاه به سفارت روسیه، فاتحان تهران 
و سران مشروطه در میدان بهارستان تهران اجتماع بزرگی تشکیل دادند 
و برای ادارٔه موقت کشور، 22 نفر را به عنوان »هیئت مدیره« برگزیدند. 
خردسال  فرزند  احمد میرزا،  انتصاب  تهران،  فاتحان  اقدامات  از  یکی 
محمد علی شاه به سلطنت بود. چون احمد شاه در هنگام انتصاب به سلطنت 
نیابت  به  ایل قاجار  بلوغ نرسیده بود، عضد الملک رئیس  به سن  هنوز 
سلطنت منصوب شد؛ بنابراین، احمد شاه در پنج سال اول سلطنت خود 
فقط اسم پادشاه را داشت و پس از آن هم به دلیل کم تجربگی نتوانست 

بر اوضاع کشور مسلط شود.

پادشاهان قاجار و دورۀ حکومت آنان

(آقامحمد خان 121 ق )1176ــ1174 ش / 1212ــ
(فتحعلی شاه 125ــ1212 ق )1213ــ1176 ش / 
(محمد شاه 125 ق )1226ــ1213 ش / 1264ــ

(ناصر الدین شاه )1274ــ1226 ش / 1313ــ1264 ق
(مظفر الدین شاه )1285ــ1274 ش / 1324ــ1313 ق
(محمد علی شاه )1287ــ1285 ش / 1327ــ1324 ق

(احمد شاه 13ــ1287 ش / 1344ــ1327 ق 4(

شهادت شیخ فضل الّله نوری 
صف  در  قم،  به  علما  مهاجرت  جریان  در  پایتخت  برجستٔه  مجتهد  نوری  فضل اللّه  شیخ 
مشروطه خواهان بود و به قم رفت و تا زمان پیروزی مشروطیت همچنان به دفاع از آن پرداخت. او 
در جریان تدوین قانون اساسی و متمم آن نقش فعالی داشت؛ اصل دوم متمم قانون اساسی با پیشنهاد 
و اصرار وی به تصویب رسید تا گامی در جهت اسالمی کردن مصوبات مجلس شورای ملی برداشته 
شود.براساس این اصل می بایستی پنج نفر از علمای زمان بر مصوبات مجلس نظارت کنند.علمای نجف 
از جمله دو   تن از مراجع آن زمان، مرحوم آخوند خراسانی و حاج شیخ عبداللّه مازندرانی، از پیشنهاد 

مرحوم شیخ فضل الله حمایت کردند. 

احمدشاه در جوانی
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پس از پیروزی انقالب مشروطیت، شیخ فضل اللّه با مشاهدٔه نفوذ برخی افراد غرب زده در مجلس 
و رهبری انقالب، به مخالفت برخاست و خواستار استقرار مشروطٔه مشروعه شد. وی می گفت که انقالب 
مشروطه از مواضع خود منحرف شده است و افراد مخالف اسالم در پوشش مشروطه خواهی قصد دارند 
اندیشه های غربی را جایگزین ارزش های اسالمی کنند؛ بنابراین، باید به اسالمی کردن مشروطه پرداخت. 
وی در یکی از نوشته هایش درخواست های خود را به طور مشروح منعکس کرده که خالصٔه آن چنین است: 
»یکی آن که در نظام نامٔه مجلس بعد از لفظ مشروطه، لفظ مشروعه نوشته شود و دیگر آن که مطابقت 
قوانین مجلس با شرع مقدس و مراقبت هیئتی از مجتهدین در هر عصر بر مجلس شورا بر فصول نظام نامه 
افزوده شود … . دیگر آن که چون نظام نامٔه اساسی مجلس را از روی قوانین دول غربی نوشته اند، به 
منظور حفظ مشروعیت و اسالمیت آن، پاره ای تغییرات و اصالحات مطابق نظر علما در آن انجام شود«. 
شیخ فضل اللّه با مشاهدٔه ادامٔه نفوذ افراد طرفدار اندیشه های غربی در مجلس و احساس توطئه 
برای نفی اسالم و رواج فکر و فرهنگ غربی، بر مخالفت های خود افزود و اصوالً تصویب قانون را 

در چنان مجلس و نظامی به طور رسمی خالف شرع اعالم کرد. 
مخالفت های مرحوم شیخ فضل اللّه با مشروطیت و مشروطه خواهان تا زمان فتح تهران ادامه داشت. 
فاتحان تهران ، بسیاری از مستبدان را به حال خود گذاشتند و حتی آنان را به مناصب دولتی گماشتند؛ 
محمدعلی شاه را بدون محاکمه آزاد گذاشتند تا به روسیه برود و برای او مستمری نیز تعیین کردند اما چون 
وجود شیخ برایشان قابل تحمل نبود، او را دستگیر و پس از یک محاکمه در دادگاه، به اعدام محکوم کردند.

یک توضیح
پایداری بر سرِ دار

د   ده     ک ا      گ         
ک      ا   ن        ک       
رف        »  ذ ه د      ن ل   ن  

» ر ز  ک د ک      س  ز           
د  د        د   د د  ل  ل   
  ِ ا          »      
ک   ل               

» ده  ر  ک     
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یم دا شتر 

جنبش مشروطه خواهی و نتایج آن
جنبش مشروطه خواهی موجب بیداری و آگاهی ایرانیان شد. اگر در سال های پیش از مشروطه تنها 
گروه کوچکی از نخبگان جامعه بیدار و نسبت به سرنوشت ایران حساس بودند، پیروزی نهضت مشروطیت 
موجب بیداری ملی )عمومی( ایرانیان شد. ادبیات و شعر سال های بعد از مشروطه بهترین گواه برای آگاهی 
ازمیزان بیداری عموم مردم ایران است. عالوه بر آن، نهضت مشروطیت دستاوردهای عملی و ملموسی نیز در پی 
داشت که برخی از آنها عبارتند از:   تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه ، تشکیل مجلس شورای 
ملی،  تدوین قانون اساسی،تشکیل هیئت دولت  ، گسترش مطبوعات،تشکیل انجمن ها و احزاب، و 
اصالحات اقتصادی  )نظیر حذف خزانٔه سلطنتی و جلوگیری از استفاده  های نامشروع شاهزادگان و حکام(
انقالب مشروطه با وجودداشتن اهداف متعالی و جان فشانِی انقالبیوِن اولیه در راه اهداف آن، در 
رسیدن به برخی از اهداف ناکام ماند.تالش طرفداران حکومت استبدادی برای سلطٔه دوباره برکشور، 
بروز اختالف نظر و چند دستگی میان مشروطه خواهان، دخالت های روسیه و انگلستان در امور داخلی 
ایران و سرایت آتش جنگ جهانی اول به خاک ایران، از جملٔه عوامل ناکامی انقالب مشروطه در رسیدن 

به برخی اهداف، به شمار می رود.

تبریز، سنگر مقاومت؛ نجف، پیام پایداری

محمد علی شاه پس از ویران کردن مجلس در تهران، در صدد سرکوب مشروطه خواهان 
تبریز برآمد؛ چرا که این شهر از کانون های انقالب به شمار می رفت. این مأموریت بر عهدۀ 
گروهی از نیروهای دولتی و کسانی که در شهر با مشروطیت مخالف بودند، گذاشته شد. 
رحیم خان، فرماندۀ این نیروها، سرکوب مشروطه خواهان را کاری ساده می انگاشت و گمان 
می کرد که با یک حمله ـ همانند آنچه در تهران اتفاق افتاد )در به توپ بستن مجلس( ـ 
می تواند انقالبیون تبریز را به تسلیم وادارد. در ظاهر نیز چنین به نظر می رسید؛ زیرا همۀ 
شرایط به نفع دولتیان بود. عدۀ زیادی از مردم که اتفاقات تهران را به معنای تسلط دوبارۀ 
محمد علی شاه بر زندگی خود می دانستند، از مشروطه خواهی دست کشیدند و حتی بعضی 
از آنها به نیروهای حکومتی پیوستند؛ بنابراین  ، کسانی که هنوز طرفدار مشروطیت و آزادی 
آرمان های  به  دست یابی  برای  و  کنند  تحمل  را  فراوانی  سختی های  می بایست  بودند، 
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خود تا پای جان بایستند. قوای دولتی به دلیل برخورداری از نیروها و تجهیزات فراوان، 
توانستند در مدت یک ماه نخست جنگ، شکست های سختی بر مجاهدان وارد آورند و بیشتر 
قسمت های شهر را تصرف کنند؛ به همین دلیل، حتی بسیاری از مجاهدان نا  امید و سرخورده 
شدند و تفنگ های خود را به زمین گذاشتند. دراین میان    ، تنها عدۀ معدودی به رهبری 
»ستارخان« دالورانه در برابر نیروهای دولتی ایستادند و با مقاومت دلیرانۀ خود زمینه را 
برای پیروزی های بعدی آزادی خواهان و سرانجام، شکست محمد علی شاه فراهم ساختند. 

یکی از موّرخان آن زمان در توصیف این وضع، چنین نوشته است :
»از ایران آذربایجان ماند، از آذربایجان تبریز  ، از تبریز کوی امیرخیز و از کوی امیرخیز 
یک کوچه که در آن ستارخان مقاومت می کرد، اما بعد، آن کوچه به کوی و آن کوی به شهر 

و شهر به والیت و والیت به کشور بدل شد«.1
با رسیدن اخبار مقاومت ستارخان و یارانش )که یکی از معروف ترین آنها باقرخان بود( 
به تهران، محمد علی شاه سپاهی را به فرماندهی عین الدوله برای سرکوب آنها به تبریز فرستاد 
اما این سپاه نیز نتوانست کاری از پیش ببرد. با وجود این که قحطی در شهر تبریز بیداد می کرد، 

مبارزان توانستند نیروهای دولتی را وادار به عقب نشینی کنند.

1ــ تاریخ مشروطٔه ایران، احمد کسروی

ستارخان و باقرخان به همراه جمعی از مجاهدان تبریز
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را به  یارانش  انقالبی چگونه روی داد؟ چه نیرویی ستارخان و  به راستی این حرکت 
حرکت و مقاومت وا می داشت؟

ستارخان به پشتوانۀ غیرت ملی و دینی توانست این حماسۀ عظیم را خلق کند. او 
خود، بارها گفته بود که من »حکم علمای نجف را اجرا می کنم«. حتی انگیزۀ بیشتر تاجرانی 
که به مبارزان تبریز کمک مالی می کردند، پیروی از دستور علما بود؛ بنابراین، بذل جان و 
مال و مجاهدت در راه آزادی و مشروطه انگیزه های دینی داشت. علمای مشروطه خواه 
نجف از جمله آیت الله خراسانی و آیت الله مازندرانی پس از شنیدن اخباری دربارۀ وضع 

ایران، فتوای زیر را صادر کردند:
»به عموم ملت، حکم خدا را اعالم می داریم. الیوم، همت در دفع این سفاک جبار )یعنی 
محمد علی شاه( از اهّم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او، از اعظم محّرمات و بـذل توجه 
در استحکـام و استقرار مشروطیت به منزلۀ جـهـاد در رکـاب امام زمانـ  ارواحنا فداهـ  و سرمویی 
مخالفت و مسامحه به منزلۀ خذالن و محاربه با آن حضرت ـ صلوات الله و سالمه  علیه ـ است«.

شور انقالبِی برخاسته از این دستورات مجاهدان تبریز را به پایداری بیشتر در مقابل 
قوای دولتی برانگیخت. آنها پس از ماه ها مقاومت و تحمل گرسنگی و سختی های بسیار، 
به مرور شکست هایی به قوای دولتی وارد آوردند و الگوی مردم سایر مناطق کشور شدند.

1ـ روند وقوع مهاجرت صغرا را از آغاز تا پایان در سه سطر توضیح دهید.
2ـ علت مهاجرت کبرا چه بود؟

3ـ مهم ترین خواسته های انقالبیون هنگام مهاجرت کبرا چه بود؟
4ـ انقالب مشروطه چه دستاوردهایی داشت؟

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

ـ دربارۀ یکی از حوادث دوران انقالب مشروطیت )جز آن چه در کتاب آمده است( مطلبی 
تهیه کنید.
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مقدمه

رقابت ها و توافق های روسیه و انگلیس در ایران، جنگ جهانی اول و کودتای ١٢٩٩، 

روند تحوالت تاریخ ایران را کامالً تحت تأثیر خود قرار داد. در این درس نقش دولت های 

روسیه و انگلستان در مقطع بسیار مهمی از تاریخ ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

روسیه و انگلستان و انقالب مشروطه ایران
و  مشروطه خواهی  جنبش  با  آشکارا  روسیه  دولت  مشروطه:  انقالب  با  روسیه  مخالفت 

مشروطه خواهان ایران مخالفت کرد؛ زیرا:
 ١ــ حکومت تزاری روسیه استبدادی بود و نسبت به هرگونه اندیشٔه آزادی خواهی و حکومت 

مشروطه دشمنی می ورزید.
 ٢ــ روسیه بر شاه و دربار ایران نفوذ زیادی داشت و چون انقالب مشروطه موجب محدود شدن 

اختیارات و قدرت شاه و دربار می شد، این موضوع خوشایند روس ها نبود.
 ٣ــ دولتمردان روسی از گرایش و وابستگی مشروطه خواهان به دولت انگلستان نگران بودند.

با این همه، حکومت تزاری روس در موقعیتی نبود که بتواند مانع پیروزی انقالب مشروطه ایران 
شود؛ زیرا به تازگی در جنگ با ژاپن به سختی شکست خورده و گرفتار جنبش مشروطه خواهی در 

داخل روسیه بود.
سیاست منفعت طلبانۀ انگلستان در برابر مشروطه: طبیعی است که دولت های استعمارگر در 
اساس با هرگونه جنبش ملی و مردمی در کشورهای تحت نفوذ و سلطٔه خود مخالفت کنند، اما دشمنی 
آنها با چنین نهضت هایی در شکل های مختلف و گاهی در لباس دوستی جلوه می کرد. دولت انگلستان 

درس 19

دخالت های روسیه و انگلستان در ایران
)از انقالب مشروطه تا کودتای 1٢٩٩(
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در صدد برآمد از طریق نفوذ در رهبران و دست اندرکاران انقالب مشروطه، این انقالب را از مسیر 
اصلی خود منحرف کند و در جهت منافع استعماری خود سوق دهد. به همین منظور درهای سفارت 
انگلستان در تهران به روی مشروطه خواهان گشوده شد و مأموران انگلیسی به  ظاهر از انقالب پشتیبانی 
کردند. خیلی زود پرده از این سیاست متظاهرانه برداشته شد و دولت انگلستان در مقابل لشکرکشی 
محمدعلی شاه و روسیه بر ضد مجلس شورای ملی و مشروطه خواهان سکوت کرد و سپس از طریق 

دسیسه و دخالت های گوناگون در امور داخلی ایران، نهضت مشروطه را از نفس انداخت.

قرارداد 1907
اختالفات کشورهای اروپایی بر سر منافع استعماری در اواخر قرن نوزدهم میالدی به اوج خود 
رسید و به تدریج زمینه را برای چنددستگی و صف آرایی آنها در مقابل یکدیگر فراهم کرد. در این میان، دو 

نقشۀ تقسیم ایران براساس قرار داد 1907

ماورای قفقاز

دریای خزر

افغانستان

ترکستان

تاشکند
خلیج فارس

دریای عمان

هــندوســتان

کویته

بخارا

قندهار
الهور

جیحون )آمودریا(

بیرجند

کابل

خیوه

هرات

قوچان

کراچی 

بلوچستان

چاه بهار

مرو

مکران

سرخس

قزل آروات

سیحون)سیر دریا(

تفلیس

اترک
عشق آباد

خارک
کرمان

نیشابورمشهد

قائن

کو ب

اهواز

دجله
زنجان

ایروان

فرات

بغداد

باطوم

ن مازندر

تبریز

کربال

نجف

ارس

قصر  شیرین

جلفا

خانقین

اروند رود

منطقۀ بی طرف

فارس

دزفول

شیراز

رشتگمش تپه

کرمانشاه قم

بوشهر

آستارا قراقلعه

میرجاوه

کاشان

بصره

یزد

زاهدان

تهران
قزویناسترآباد

سان خر

کارون

تربت حیدریه

اصفهان

لنگه
قشم

آبادان

بندرعباس

فیروزه

ابوموسی
تنب بزرگ و کوچک
کیش

زابل

حوزۀ نفوذ انگلیس

حوزۀ نفوذ روسیه
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دولت انگلستان و روسیه که از قدرت یافتن آلمان و متحدانش بیم داشتند، درسال 1907 م./ 1287  ش. 
طّی قراردادی با تقسیم کردن ایران میان خود، کوشیدند به اختالفات خویش پایان دهند.

براساس قرارداد 1907 که به طور پنهانی به امضا رسیده بود، ایران به سه منطقه تقسیم می شد: 
منطقٔه تحت نفوذ روسیه، منطقٔه تحت نفوذ انگلیس و منطقٔه بی طرف؛ اما به دلیل عدم اقتدار دولت 

ایران، این بی طرفی نیز معنایی نداشت.

مشروطۀ نوپا و تجاوزهای بیگانگان
در گرماگرم نبرد میان مستبدان و آزادی خواهان )در دورهٔ استبداد صغیر(، نیروهای نظامی روس 
براساس قرارداد 1907، از مرزهای شمالی گذشتند و با پیشروی در خاک ایران، وارد تبریز شدند. 
پس از چندی، نیروهای نظامی انگلستان نیز مناطق جنوبی ایران را تصرف کردند. روس ها در تبریز 
ثقة االسالم تبریزی و عده ای دیگر را که به مخالفت با آنها برخاسته بودند، اعدام کردند و در مشهد، 
گنبد امام  رضا )ع( را به توپ بستند؛ بنابراین، مهم ترین و اساسی ترین مشکل مشروطٔه نوپا، حضور 
تجاوزکارانٔه انگلیسی ها و روس ها در ایران بود. با این حال، مشروطه خواهان که با فتح تهران پیروزی 
بزرگی به دست آورده بودند، درصدد برآمدند که با حل کردن مشکالت، اوضاع کشور را سر و سامان 
دهند. آنها برای دستیابی به این هدف، در گام نخست مقدمات بازگشایی مجلس شورای ملی را فراهم 
آوردند )آبان 1288(. مجلس دوم کار خود را در میان شور و شوق فراوان مردم آغاز کرد اما بعضی 
اقدامات آن، خشم و نارضایتی آشکار دولت روسیه را برانگیخت و موجب کارشکنی های پنهانی دولت 

انگلستان شد. این نارضایتی و کارشکنی ها سرانجام به تعطیلی مجلس انجامید1.

ایران در جنگ جهانی اول
در آستانٔه جنگ جهانی اول، ایران اوضاعی آشفته و بحرانی داشت. وضعیت ناپایدار سیاسی، 
نابسامانی های اقتصادی و دخالت های گستردهٔ قدرت های خارجی و اشغال بخش هایی از شمال و جنوب 

کشور توسط نیروهای روسی و انگلیسی، حکومت قاجار را ضعیف و متزلزل کرده بود.
اشغال ایران: اگرچه پس از شروع جنگ جهانی اّول٢، دولت ایران اعالن بی طرفی کرد، لیکن 

 )Morgan Shuster(١ــ پس از پیروزی مشروطیت و به دنبال مشکالت اقتصادی، مجلس از فردی آمریکایی به نام مورگان شوستر
دعوت کرد تا برای کمک به اصالح اوضاع اقتصادی به ایران بیاید. اقدامات شوستر با اعتراض جدی روس ها مواجه شد و در پی فشارهای 

سیاسی آنان، دولت به ناچار شوستر را از ایران اخراج کرد.
2ــ ١٩١٤ م./ ١٢٩٣ ش.
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دولت های درگیر در جنگ کمترین اعتنایی به آن نکردند. روسیه و انگلستان که از تنفر شدید ایرانیان نسبت به 
خود آگاه بودند و از فعالیت مأموران و جاسوسان آلمان در ایران واهمه داشتند، به سرعت بر شمار نیروهایشان 
در کشور ما افزودند. سپاهیان روسیه بخش هایی از شمال و نیروهای انگلیسی قسمت هایی از جنوب ایران از 
جمله مناطق نفت خیز را به اشغال خود درآوردند. این دو دولت طی قراردادی سّری )قرارداد ١٩١٥( ایران 

را به دو قسمت میان خود تقسیم کردند. همزمان ارتش عثمانی نیز مناطقی از غرب ایران را تسخیر کرد.
شامل  مشروطه خواهان،  از  جمعی  پایتخت،  دروازه های  تا  روسیه  نیروهای  پیشروی  به دنبال 
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای ملی، وزیران و شخصیت های مذهبی، ابتدا به قم، سپس به اصفهان 
و سرانجام به کرمانشاه مهاجرت کردند. مهاجران در آن شهر، تحت حمایت متحدین )آلمان و عثمانی(، 
دولت موقت ملی را تشکیل دادند. با هجوم نیروهای متفقین به کرمانشاه و شکست سپاه عثمانی، دولت 

موقت ملی سقوط کرد و اعضای آن پراکنده شدند.

ایستادگی در برابر اشغالگران: به رغم آن که حکومت قاجار فاقد توان و ارادهٔ الزم برای مقابله با 
نیروهای متجاوز و اشغالگر بود، اما در برخی مناطق، به ویژه نواحی فارس و بوشهر، نیروهای مردمی تحت تأثیر 
فتوای مراجع و هدایت و حمایت روحانیونی نظیر آیت الله شیخ جعفر محالتی و آیت الله سیدعبدالحسین الری، 
با هدف دفاع از استقالل وطن در برابر قوای اشغالگر انگلیسی ایستادند. دلیران تنگستان و دشتستان به 
فرماندهی رئیسعلی دلواری تا آخرین قطرهٔ خون با نیروهای متجاوز جنگیدند و ضربات سختی بر آنها وارد 
کردند. مردم کازرون نیز به رهبری ناصر دیوان کازرونی با شجاعت و شهامت تمام رویاروی نیروهای انگلیسی 

شدند. عشایر عرب خوزستان نیز در »نبرد جهاد« تلفات سنگینی بر ارتش اشغالگر وارد آوردند.

اعضای دولت موقت ملی در کرمانشاه، از راست: میرزاقاسم خان صوراسرافیل، حسین سمیعی، محمدعلی فرزین، رضاقلی 
نظام مافی، آیت الله شهید سیدحسن مدرس، امان الله اردالن، محمدعلی نظام مافی
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دولت  که  بود. کشوری  فاجعه آمیز  بسیار  ایران  مردم  برای  اول  جنگ جهانی  آثار جنگ: 
و مردمش، هیچ نقش و دخالتی در شروع و ادامٔه جنگ نداشتند، تلفات جانی و خسارت های مالی 
هنگفتی را متحمل شد. افزون بر آن عده از ایرانیان که بر اثر درگیری های نظامی جان باختند، شمار 
به طرز  اشغال  و  از جنگ  ناشی  بیماری های  و  اثر قحطی، گرسنگی  بر  ایران  مردم  از  زیادی  بسیار 
دلخراشی جان دادند. این در حالی بود که منابع اقتصادی و مواد غذایی کشورشان توسط اشغالگران 

مصادره شده بود.

ره آورد جنگ جهانی اول برای ملت ایران

محمدعلی جمال زاده، تلفات وحشتناک شیراز را در زمان جنگ جهانی اول این گونه روایت 

کرده است  : »جنگ جهانی اول در آستانة اتمام بود ]پاییز ١٩١٨[ که در دل شبی تاریک و هولناک 

سه سوار ترسناک که هر کدام شمشیر و شالقی به بر داشتند به آرامی از دیوارهای شهر عبور 

وبا  آخری  و  اسپانیایی  آنفلوانزای  دیگری  قحطی،  نامش  سوار  یک  شدند.  وارد  آن  به  و  کردند 

بود. طبقات فقیر، پیر و جوان، همچون برگ پاییزی در برابر حملة این سه سواران بی رحم فرو 

می ریختند. هیچ غذایی پیدا نمی شد، مردم مجبور بودند هرچه را که می توانستند بجوند و بخورند. 

به زودی گربه و سگ و کالغ را نمی شد یافت. حتی موش ها نسلشان برافتاده بود. برگ، علف و 

ریشة گیاه را مانند نان و گوشت معامله می کردند. در هر گوشه و کنار، اجساد مردگان پراکنده 

بود. بعد از مدتی مردم به خوردن گوشت مردگان روی آوردند«.

یک توضیح

انقالب روسیه و نقشه های جدید انگلستان
انقالب ُاکُتبر روسیه1 در اواخر جنگ جهانی اول روی داد و بر اوضاع کشور ما بسیار تأثیر 
استعمارگر  به کشورشان شد. دولت  بازگشت سپاهیان روس  باعث  تغییر رژیم در روسیه،  گذاشت. 
انگلیس با استفاده از این وضع، بالفاصله حضور نظامی خود را در مناطق شمالی ایران گسترش داد 

1ــ در سال 1917 م./ 1296 ش. مردم روسیه کـه از ستم حاکمان این کشور بـه ستوه آمده بـودند، بـه مخالفت بـا حکومت برخاستند و 
سرانجام، خاندان پادشاهی این کشور )رومانوف ها( را برکنار کردند. انقالب روسیه از دو جهت برای ایران اهمیت داشت؛ یکی این که موجب خروج 
نیروهای روسیه از ایران شد و دیگر این که انقالبیون این کشور اعالم کردند که قصد تسلط مجدد بر ایران و دخالت در امور کشور ما را ندارند. 
این وعده بعدها نادیده گرفته شد اما در آن سال ها از بار مشکالت ایران کاست. از آن پس، نام این کشور از »روسیه« به »شوروی« تغییر یافت.
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کرد.  اشغال  را  کشورمان  سراسر  بدین ترتیب،  و 
انگلیسی ها در صدد بودند تا در غیاب رقیب خود 
و با وجود تسلط بی چون و چرای نظامی که به دست 
ـ  آورده بودند، با انعقاد قراردادهایی، منافع سیاسیـ 

اقتصادی خود را تأمین کنند. 
شدن  نخست وزیر  با   :١٩١٩ قرارداد 
برای  مساعد  زمینٔه  زیادی  حد  تا  وثوق الدوله١ 
دورٔه  در  شد.  فراهم  ایران  در  انگلستان  اهداف 
نخست وزیری او »قرارداد 1919 م.« )1298ش.( 
آن،  اساس  بر  که  امضا شد  انگلیس  و  ایران  میان 
ایجاد راه آهن و راه های شوسه در سراسر  امتیاز 
کشور به انگلیسی ها واگذار می شد و ایران با گرفتن 

وام از انگلستان، ادارهٔ امور مربوط به دارایی و ارتش خود را به مأموران و کارشناسان و فرماندهان 
انگلیسی می سپرد. چنان که پیداست، در صورت اجرای این قرارداد، ایران به طور رسمی تحت نفوذ 

و سلطٔه کامل انگلستان قرار می گرفت.
ابراز کردند.  با آن  انتشار متن قرارداد، مردم و برخی از دولتمردان مخالفت خود را  از  پس 
در رأس مخالفان این قرارداد، آیت اللّه مدرس قرار داشت و خانٔه او، از جمله مراکز تجمع مخالفان 
بود. اعالمیه ها و شب نامه هایی٢ در مخالفت با قرارداد در سراسر ایران منتشر شد. دولت، زیر فشار 
انگلیسی ها به سرکوب مخالفان و تبعید و زندانی کردن آنها پرداخت. شیخ محمد خیابانی در مخالفت با 
قرارداد یاد شده، در تبریز قیام کرد. گسترش موج مخالفت ها وثوق الدوله را به قبول شکست وادار کرد. 
شکست قرارداد 1919، درواقع شکست سیاست های انگلیس در ایران بود. در پی این شکست، دولت 
انگلیس که چنین وضعی را ناشی از ضعف حکومت قاجار و از هم پاشیدگی اوضاع ایران می دانست، 

درصدد برآمد که زمینه را برای تشکیل حکومت جدید از طریق کودتا فراهم کند.

١ــ حسن وثوق معروف به وثوق الدوله از جمله سیاستمداران وابسته به انگلستان که در مجلس اول نمایندٔه طبقٔه تجار بود و در چند 
کابینه، مقام وزارت یافت. او دو بار نیز به مقام نخست وزیری رسید.

٢ــ اطالعیه هایی که به صورت مخفی نوشته و تکثیر می شد و شب ها توزیع یا به در و دیوارها چسبانده می شد. این اقدام در آگاهی 
مردم نقش مؤثری داشت.

وثوق الدوله
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کودتای سیاه: دولت انگلستان برای دست یابی به اهداف خود، 
در صدد تغییر حکومت ایران برآمد؛ به این منظور، برنامٔه کودتا طرح ریزی 
ایران  در  مستقر  انگلیسی  نیروهای  و  انگلیس  سفارت  به  آن  اجرای  و 
واگذار شد. آیرون ساید1، فرماندٔه نظامی نیروهای انگلیسی در ایران، به 
جست و جو در میان نیروهای قزاق پرداخت و به کمک سیدضیاءالدین 
طباطبایی2 که از سیاستمداران وابسته به انگلستان بود، یکی از فرماندهان 

نظامی به نام رضاخان را برای این منظور، مناسب تشخیص داد.
 آیرون ساید در قزوین با رضاخان مالقات کرد و با توجه به اطالعاتی 

که سید ضیاءالدین دربارٔه او جمع آوری کرده بود، توانست وی را با اهداف خود هماهنگ کند.
آیرون ساید بعد از آماده کردن رضاخان برای انجام کودتا، به تهران آمد و به احمد شاه چنین القا 
کرد که حرکت نظامی رضاخان به سوی تهران، برای حفظ کشور و سلطنت ضروری است. با آماده شدن 
با مقاومت جدی  بامداد روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شدند و بی آنکه  شرایط، قوای قزاق در 
روبه رو شوند، نقاط حساس پایتخت را تسخیر کردند. در پی این حادثه، شاه تحت فشار انگلیسی ها 
به ناچار سیدضیاء الدین طباطبایی را به نخست وزیری منصوب کرد. رضاخان نیز که مهرٔه نظامی کودتا 
سیاسی  )مهرٔه  کوتاهی، سید ضیاء  فاصلٔه  گرفت.به  سپه«  »سردار  لقب  ارتش،  فرماندٔه  به عنوان  بود، 
کودتا( استعفا کرد و به اروپا رفت؛ اما رضاخان )مهرٔه نظامی کودتا( در مقام وزیر جنگ روزبه روز بر 

قدرت و نفوذ خود افزود.

سیدضیاء الدین طباطبایی

شیخ محمد خیابانی   آیت الّله شهید سیدحسن مدرس

Irons ــ١ de
2ــ مدیر روزنامٔه رعد و مدافع قرارداد 1919
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احمد شاه قاجار به همراه رضاخان و سایر رجال درباری

یم دا یشتر 
ضت جنگل ن و  ک خ اکو ر

از  یکی  در  که  بود  مردمی  قیام  جنگل  نهضت 

شکل  ما،  کشور  تاریخی  دوره های  حساس ترین 

آغاز  گیالن  جنگل های  از  نهضت  این  گرفت. 

استان  این  شهرهای  و  روستاها  سپس،  و  شد 

رهبر  یافت1.  ادامه  سال  هفت  و  گرفت  دربر  را 

و  آزادمنش  طلبۀ  میرزاکوچک خان،  جنگل،  نهضت 

انقالبی و فردی مؤدب، متواضع، خوش برخورد و پای بند 

به اجرای دستورات دینی بود.  او از همان ابتدای جوانی دارای صفات عالی و ممتاز بود 

و در میان همساالن خود شاگردی با استعداد، بی پروا و طرفدار عدل و حامی مظلومان 

به شمار می رفت؛ آن چنان که هرگاه کسی به دیگری ستم می کرد، مشت میرزا را باالی سر 

١ــ  از خرداد 1293 تا مهر 1300
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خود می دید. میرزا کوچک خان ورزش را دوست می داشت و هر روز ورزش می کرد. او مردی 

متفکر و آرام بود؛ زیاد حرف نمی زد و آهسته و سنجیده سخن می گفت و صحبت هایش اغلب 

با لطیفه و مزاح همراه بود. دارای جذبه ای خاص بود و به ندرت اتفاق می افتاد که مخاطبش 

مجذوب متانت و بیان او نشود. میرزا یک مرد مذهبی تمام عیار بود و هیچ گاه واجباتش را 

ترک نمی کرد. او به اشعار فردوسی عالقۀ خاصی داشت؛ به طوری که در مرکز فرماندهی 

خود در جنگل، جلسات منظمی برای خواندن شاهنامه ترتیب داده بود.

به  در رشت دست  بود،  بسیار جوان  که  زمانی  انقالب مشروطیت،  آستانۀ  در  میرزا 

حرکت های انقالبی زد؛ در حرکت مشروطه خواهان شمال برای سرنگونی محمدعلی شاه، 

دالوری های بسیاری از خود نشان داد و همراه با مشروطه خواهان به تهران رفت. او در 

جریان جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط روس و انگلیس، به فکر برپا کردن یک نهضت 

مسلحانه افتاد. اهداف او و یارانش در برپایی این نهضت عبارت بودند از: اخراج نیروهای 

بیگانه، رفع نا امنی و بی عدالتی و برقراری امنیت، مبارزه با خودکامگی و استبداد.

بر سر کار  تهران  با متجاوزان و دولت های بی کفایتی که در  قیام جنگل در مقابله 

این قیام،  را پشت سر گذاشت.  می آمدند، در طول هفت سال فراز و نشیب های بسیاری 

اختالف در میان سران نهضت جنگل و حملۀ  بروز  به دنبال خیانت دولت شوروی،  سرانجام 

نیروهای دولتی به فرماندهی رضاخان، سرکوب شد اما نام میرزا و مقاومت های مردانه اش در 

برابر ستم و تجاوز، در خاطر مردم ایران زنده و جاوید ماند و الگویی برای مبارزان بعدی شد.
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1ـ جنگ جهانی اول چه اثری بر اوضاع ایران داشت؟
2ـ قرارداد 1919 دربردارندۀ چه مسائل و مواردی بود و چه واکنش هایی را در پی داشت؟

3ـ چرا در دورۀ احمدشاه، انگلیس ها سیاست تغییر حکومت ایران را در پیش گرفتند؟
4ـ با توجه به آنچه در این درس خواندید، به نظر شما، مشکالت اصلی کشور ما در اواخر دورۀ 

سلطنت قاجار چه بود؟ توضیح دهید.

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

1ـ دربارۀ مفاد قرارداد 1919 مطلبی تهیه کنید.
2ـ با توجه به آنچه در درس های قبل آموخته اید، بیان کنید که به نظر شما، شرایط اجتماعی، 

به قدرت گیری رضاخان کمک کرد یا برعکس؟ چرا؟
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مقدمه

شما در این درس، با چگونگی تأسیس سلسلۀ پهلوی، ماهیت اقدامات رضاشاه و نیز 

چگونگی برکناری او از سلطنت آشنا می شوید.

هی دش ری  پ ن  نخست  خ ض
رضاخان در سمت وزارت جنگ از سال ١٣٠٠ تا ١٣٠٢ش.، با دسیسه چینی و حمایت انگلستان، 
موقعیت خود را تثبیت کرد. سرانجام، شاه قاجار و مجلس به ناچار به نخست وزیری او رضایت دادند. 
احمد   شاه بالفاصله به سفر اروپا رفت١ و رضاخان با استفاده از این فرصت، اوضاع و شرایط داخلی 
را برای برداشتن قدم نهایی ــ یعنی رسیدن به سلطنت ــ آماده کرد. او برای رسیدن به اهدافش، ابتدا 
پیشنهاد کرد به جای حکومت سلطنتی، نظام »جمهوری« در کشور برقرار شود اما کسانی نظیر آیت اللّه 
مدرس، مردم را به حرکت بر ضد این پیشنهاد تشویق کردند؛ به طوری که رضاخان، سرانجام حرف خود 

را پس گرفت.اما برای رسیدن به تاج و تخت سلطنت، دست از تکاپو برنداشت.
رضاخان در غیاب شاه که در اروپا به سر می برد، روز به روز موقعیت خود را بیشتر تحکیم می کرد 
و در عین حال، می کوشید تا با تبلیغاتی گسترده علیه احمدشاه، او را نسبت به سرنوشت مملکت بی اعتنا 
نشان دهد. احمد شاه پس از مدتی، تصمیم به بازگشت به ایران و حفظ سلطنت گرفت. انگلیسی ها وقتی 
که از تصمیم شاه برای عزیمت به ایران مطلع شدند، نزد او رفتند و ضمن مبالغه گویی در اوضاع آشفتٔه 
ایران، صالح او را در این دانستند که مدتی از رفتن به ایران چشم بپوشد تا رضاخان بتواند امنیت الزم 

1ــ انگلیسی ها و رضاخان چنین تبلیغ می کردند که وضع کشور بسیار آشفته است؛ بنابراین، به شاه پیشنهاد می کردند که مدتی به خارج 
از کشور برود و پس از برقراری امنیت، بازگردد. از سوی دیگر، آنها خروج شاه را نشانٔه بی عالقگی او به کشور اعالم می کردند.

درس 20

ایران در دوران سلطنت رضا شاه
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را برای حضورش در کشور فراهم آورد.
هرچه توقف شاه در اروپا بیشتر طول می کشید، تبلیغات طرفداران رضاخان مبنی بر این که شاه 
عالقه ای به سرنوشت ایران ندارد، بیشتر می شد و مردم نیز کم و بیش این نکته را باور می کردند. پس 
از سرکوبی شورش خزعل و بعضی شورش های پراکندٔه دیگر، با توجه به امنیتی که رضاخان به وجود 
آورده بود، محبوبیت او افزایش یافت؛ در همین حال، در اثر تبلیغات طرفداران رضاخان، بدبینی مردم 

نسبت به احمد شاه و گرایش به رضاخان نیز بیشتر شد.

یک توضیح
شیخ خزعل

با  و  خوزستان  در  ساکن  بنی کعب  قبیلة  از  شاخه ای  مُحیسن  قبیلة  رئیس  خزعل  شیخ 
اختیاری  هیچ  او  وجود  با  ادارات،  مسئوالن  همة  که  به طوری  بود؛  منطقه  آن  در  فرد  نفوذترین 
نداشتند. شیخ خزعل با انگلیسی ها ارتباط داشت و انگلیسی ها از نفوذ و قدرت او برای ایجاد 
وجود  منطقه،با  این  در  نفت  استخراج   برای  آنان  زیرا  می کردند؛  استفاده  خوزستان  در  امنیت 
عشایر مختلف عرب و غیرعرب، به قدرتی محلی که امنیت را برایشان برقرار سازد نیازمند بودند. 
با ظهور رضاخان و قدرت گیری او، بر شیخ خزعل مسلم بود که او دیر یا زود با رضاخان درگیری 
خواهد داشت. عاقبت نیز چنین شد. انگلیسی ها شیخ خزعل را فدای رضاخان کردند تا او را در 
میان مردم قهرمان جلوه دهند. سرانجام، شیخ خزعل به دستور رضاشاه به تهران فراخوانده شد 

و خود و پسرش مخفیانه به قتل رسیدند.

به سلطنت رسیدن رضاخان
پس از آنکه عّمال انگلیس اذهان عموم مردم را به سود رضاخان آماده کردند، سرانجام درسال 
1304 ش. ماده واحده ای به صورت طرح در مجلس شورای ملی مطرح شد که در آن، خلع قاجاریه 
از سلطنت و سپردن حکومت موقت به رضاخان خواسته شده بود. در این ماده واحده، پیش بینی شده 
بود که پس از خلع قاجاریه، مجلس مؤسسان برای تغییر چند ماده از قانون اساسی تشکیل خواهد شد 
و تکلیف قطعی سلطنت را تعیین خواهد کرد. جز چهار تن از نمایندگان مجلس ــ از جمله آیت اللّه 

مدرس و دکتر مصدق ــ سایر نمایندگان به این طرح رأی مثبت دادند١.

1ــ دو تن دیگر عبارت بودند از: یحیٰی دولت آبادی و سیدحسن تقی زاده.
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انتخابات مجلس  به عمل آمد،  با حمایت همه جانبه ای که از سوی دولت های بزرگ خارجی   
فرمایشی مؤسسان برگزار شد. در آذر سال 1304 مجلس مؤسسان با نطق رضاخان افتتاح شد و پس 
او  انتخاب و سلطنت را در خانوادٔه  ایران  پادشاهی  به  را  از شش روز بحث و گفت  و گو، رضاخان 

موروثی اعالم کرد.

ه ض ت  ام ق ت   صالح خی   هیت 
آغاز سلطنت پهلوی، در واقع فصل جدیدی از تاریخ ایران است که همزمان با آن، دورٔه نوینی 

از غارت کشور ما به دست بیگانگان آغاز می شود که به »استعمار نو« شهرت دارد.

م س ده نیم و  ک 

د. ح ده وض ت    ه چ ر که ع و و ا عما  فاوت اس د  آ می دا

رضا شاه پس از رسیدن به سلطنت، در زمینه های داخلی و خارجی به اقداماتی دست زد. این 
اقدامات عبارت بودند از:

1ــ بازگشت به حکومت استبدادی
 وی از همان ابتدای کار، به حذف شخصیت های آزادی خواه، مستقل و مخالف با نفوذ بیگانگان 
اقدام کرد و شیوهٔ حکومت استبدادی و رأی فردی را پیش گرفت. او به مجلس قانون گذاری و قانون 

اهمیت نمی داد و تصمیمات فردی خود را به اجرا درمی آورد.
2ــ ایجاد ارتش منظم

به وجود آوردن ارتش منظم در ایران از جمله برنامه های اساسی انگلیسی ها بود. این ارتش ضمن 
این که تمرکز قدرت سیاسی را در کشور ممکن می ساخت، قیام های مردمی را سرکوب می کرد و در مواقع 
ضروری، به عنوان تأمین کنندٔه اهداف نظامی انگلستان مورد استفاده قرار می گرفت. رضا شاه نیروهای 
سه گانٔه ارتش را با هدایت انگلیسی ها به وجود آورد. به نو کردن ارتش پرداخت و در سال 1304 ش. 

قانون نظام وظیفٔه عمومی را به تصویب رساند.
3ــ احداث خط آهن سراسری

از جمله اقدامات رضا شاه، احداث راه آهنی بود که بندر ترکمن را به بندر شاهپور١ متصل می کرد. 
1ــ بندر امام خمینی فعلی
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احداث این راه با تبلیغات فراوان انجام گرفت و درواقع، هدف آن ایجاد راهی سراسری برای انتقال 
سریع نیروهای انگلیسی از جنوب به شمال بود. در صورت پیشروی روس ها، انگلیسی ها با استفاده از 
این راه می توانستند نیروهای خود را به سرعت به شمال بفرستند و مانع نفوذ آنها به هندوستان شوند. 

در جنگ جهانی دوم همین راه به مهم ترین عامل ارتباطی نیروهای متفقین مبّدل شد.
4ــ اسکان عشایر

از دیگر اقدامات رضا شاه، اسکان اجباری عشایر بود. هدف آن، مهار کردن نیروی رزمی عشایر 
بود. این اقدام، از رونق دامداری کشور کاست و باعث شد که کشور ما از نظر دامی به بیگانه نیازمند شود. 

5  ــ یک شکل کردن لباس ها و کشف حجاب
رضا شاه به نام تمدن و تجدد و مبارزه با کهنه پرستی، به یک شکل کردن لباس ها و نیز برداشتن 

اما  کرد؛  اقدام  بانوان  حجاب 
برابر  در  ایران  مسلمان  مردم 
مقاومت  به  دست  اقدامات  این 
قیام  از  باید  آن   جمله  از  زدند که 
مسجد  در  مشهد  مسلمان  مردم 
گوهرشاد نام برد که در جریان آن، 
عدهٔ زیادی کشته و مجروح شدند.

رضاشاه دانش آموزان را هم به استفاده از کاله پهلوی مجبور کرد.

١ــ ویلیام ناکس دارسی

٦ــ تجدید امتیاز نفت 
در دورٔه مظفرالدین شاه قاجار، امتیاز کشف و بهره برداری از منابع نفت ایران به مدت ٦٠ سال به فردی 
انگلیسی١ واگذار شد. بعدها دولت انگلستان بر این امتیاز چنگ انداخت. در حالی که ٣٢ سال از مدت امتیازنامه 
انعقاد قرارداد  با  بعد  اندکی  اما  ناگهانی و یکجانبه قرارداد مذکور را لغو کرد،  به طور  گذشته بود، رضاشاه 
جدیدی )قرارداد نفتی ١٩٣٣م./1312ش.(، حق بهره برداری از منابع نفت جنوب ایران را به مدت ٦٠ سال 
به انگلستان داد. این قرارداد نسبت به امتیاز پیشین، به مراتب شرایط زیانبارتری برای منافع ملی ایران داشت.
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ه ض    ی  ست مذه س
رضاشاه که تصور می کرد مهم ترین راه پیشرفت و توسعٔه کشور تقلید از غرب و اشاعٔه فرهنگ 
غربی است. پس از مسافرت به ترکیه و آشنایی با آتاتورک، رئیس جمهور آن کشور، به تقلید از او به 
مبارزه با همٔه سنت های اسالمی پرداخت. او در این راه حتی مأمورانی مخصوص در کوچه و خیابان 
شهر گماشت که وظیفه داشتند به زور چادر را از سر زنان بکشند. رضاشاه برای تضعیف روحانیت، 
دستور داد که روحانیون نیز لباس های مخصوص خود را کنار بگذارند. به دستور وی، دفترخانه های 
شرعی تعطیل شدند و دخالت روحانیون در مسائل اجتماعی اکیدًا ممنوع اعالم شد. عزاداری سیدالشهدا 

قدغن شد و از انجام پذیرفتن بسیاری از آداب مذهبی به شدت جلوگیری به عمل آمد.

رضاشاه و آتاتورک

حتی یک رأی!

نمایندگی  داوطلبان  جمله  از  هفتم،  مجلس  انتخابات  در  مدرس  شهید  که  است  معروف 

مردم تهران بود. پس از انجام انتخابات، اعالم شد که او حتی یک رأی هم نیاورده است. مدرس 

در این باره گفته بود: »به فرض که هیچ کس به من رأی نداده است؛ پس آن یک رأی که من به 

خودم داده بودم چه شد؟«

یک توضیح
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س  دت مد شه
مدرس، روحانی مبارز و خستگی ناپذیری که  آرزویش نجات ایران از چنگال استبداد و استعمار 
بود، در دوران نخست وزیری رضاخان و پس از به سلطنت رسیدن او، یگانه دشمن سرسخت و جدی 

وی به شمار می رفت.
وجود مدرس در تهران خطری جدی برای ادامٔه حکومت رضاخان به حساب می آمد. از سوی 
دیگر، رضاشاه می دانست که نمی تواند مدرس را مانند دیگر مخالفان، بدون توجه به عکس العمل مردم 
به راحتی از بین ببرد؛ از این رو، در صدد برآمد که ابتدا او را تبعید کند و پس از آن که قدرت خویش را 
تثبیت کرد، به قتل وی اقدام کند؛ به این ترتیب، در مهرماه 1307 مأموران شهربانی به منزل این روحانی 
واالمقام هجوم بردند و او را به خواف تبعید کردند١. مدرس سال ها در خواف زندانی بود. سرانجام 
پس از فراهم شدن زمینه، وی را از خواف به کاشمر بردند و پس از مدت کوتاهی، در10 آذر 1316 او 

را در همان جا مسموم کردند و به شهادت رساندند.

رضاشاه و سیاست گرایش به آلمان
همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه، انگلیسی ها تصمیم گرفتند با تقویت کشور آلمان که همچنان 
این  با  و  بکاهند  یاد شده  اقتصادی کشور  از مشکالت  بود، کمی  اّول  گرفتار مصائب جنگ جهانی 
همکاری، مانع از افتادن آلمانی ها به دام کمونیسم شوند. از نظر انگلیسی ها، در آن شرایط، بهترین راه 
مساعدت به آلمان این بود که سیاستمداران انگلیسی به رؤسای کشورهای تحت سلطٔه خویش دستور 
به همین دلیل،  فراهم سازند؛  این کشورها  آلمان را در  فعالیت های تجاری و صنعتی  امکان  تا  دهند 

رضاشاه درهای کشور ایران را به روی سرمایه های آلمانی گشود.

اشغال ایران توسط متفقین
چنان که در درس دهم خواندید، جنگ جهانی دوم با حملٔه آلمان به لهستان در اوایل شهریور 
1318/ اوت 1939 آغاز شد. آلمان سپس فرانسه را اشغال و به شوروی نیز حمله  کرد. در ابتدا، پیشروی 
نیروهای آلمانی به سوی شوروی با خون سردی انگلستان و ایاالت متحده و شاید شادی پنهان آنان همراه 
بود، اما با فاش شدن سیاست خاورمیانه ای هیتلر که هدف آن، توسعٔه نفوذ آلمان در این منطقه و تصرف 
1ــ شهربانی خواف ماهانه مبلغ 150 ریال برای ایشان تعیین کرده بود؛ چند سال بعد، مدرس از همان پول در گوشه ای از شهر خواف 

آب انباری ساخت.
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چاه های نفت و ضربه زدن به دولت های رقیب بود، یک باره وحشت سراپای سیاستمداران انگلستان را 
فراگرفت؛ بنابراین، کشورهایی که خود را دشمن شوروی می دانستند، تصمیم گرفتند استالین را یاری 

کنند. استالین، رهبر کشور شوروی نیز دست دوستی کشورهای سرمایه داری را فشرد.
در آغاز جنگ، دولت ایران بی طرفی خود را اعالم کرد و اظهار داشت که به قوای بیگانه 
اجازٔه عبور از خاک ایران را نخواهد داد. اتخاذ این سیاست در عمل به نفع آلمان بود؛ زیرا کشور 
ایران تنها راه تقویت جبهٔه شوروی به حساب می آمد. در این میان، متفقین که تصمیم خود را برای 
ورود به کشور ما گرفته بودند، در تیرماه 1320 از دولت ایران خواستند که آلمانی های مقیم ایران 
را اخراج کرده و در عوض، از کارشناسان متفقین استفاده کند. اما رضاشاه با تأکید بر بی طرفی، از 

این امر سر باز زد.
پیشروی آلمانی ها در شوروی به حدی رسید که اگر ادامه می یافت، نیروهای آلمانی به چاه های 
ـ دست می یافتند؛ بنابراین، در روز ٣ شهریور 1320، سفیران  ـ یعنی رگ های حیاتی انگلستانـ  نفتـ 
دو کشور انگلستان و شوروی به طور جداگانه یادداشت هایی را به دولِت ایران تسلیم و اعالم کردند 
که چون ایران در مقابل متفقین سیاست مبهمی درپیش گرفته است، ارتش های آنان ناگزیر وارد ایران 

خواهند شد.

اشغالگران از راه آهن ایران برای مقاصد نظامی خود استفاده می کردند.
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ی متفقین ه ش  نی ض ش 
رضا  شاه  ارتش  ایران،  به  متفقین  نیروهای  ورود  با 
و  کردند  ترک  را  سربازخانه ها  فرماندهان،  شد.  متالشی 
در  پرداختند.  سربازخانه ها  وسایل  غارت  به  نیز  سربازان 
نواحی کرمانشاه و بعضی بنادر شمالی و جنوب، بخشی از 
نیروهای ایرانی در مقابل قوای انگلستان مقاومت کردند اما 
سرانجام، در ٥  شهریور 1320، فرمان ترک مقاومت به کلیٔه 
و  شمال  از  شوروی  نیروهای  شد.  ابالغ  نظامی  نیروهای 
انگلیسی ها از جنوب به پیشروی پرداختند و به هم پیوستند. 
کابینٔه علی منصور، نخست وزیر، سقوط کرد و ذکاء الملک 

فروغی به نخست وزیری رسید.
در روز 25 شهریور 1320، نیروهای انگلستان و شوروی به سوی تهران حرکت کردند؛ آنها 
رضاشاه را مجبور به استعفا کردند و چون در آن شرایط، برای اعمال سیاست های خود کسی را مناسب تر 

از فرزند او نمی دیدند، وی را به پادشاهی رساندند.

محمدعلی فروغی )ذکاء الملک(

1ـ رضاشاه برای حذف احمدشاه از صحنۀ سیاسی ایران چه کرد؟
2ـ مجلس مؤسسان، تکلیف قطعی سلطنت قاجار را چگونه مشخص کرد؟

3ـ اقدامات فرهنگی رضاشاه و پیامد آنها را توضیح دهید.
4ـ چرا ایران در جنگ جهانی دوم مورد توجه انگلستان و شوروی قرار گرفت؟

5  ـ به نظر شما ، مشکالت ایران از آغاز پیروزی انقالب مشروطه تا قدرت گرفتن رضاشاه چه بود؟

پرسش    های نمونه 

اندیشه و جست وجو

1ـ دربارۀ تأسیس بانک ملی مطلبی تهیه کنید.
2ـ دربارۀ قرارداد دارسی )که در زمان قاجارها بسته شد( و قرارداد 1933م. مقاله ای تهیه 

کنید.
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مقدمه

دوران دوازده سالۀ ١٣٢٠ تا ١٣٣٢ ش. یکی از مقاطع مهم و حساس تاریخ ایران است. 

آثار و نتایج سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط نیروهای 

متفقین، چگونگی خروج نیروهای اشغالگر از سرزمین ما و موضوع بسیار مهم مبارزۀ ملت 

ایران با استعمار انگلستان و کوشش برای ملی شدن نفت، از مهم ترین حوادث این دوره اند 

که در این درس بررسی و تحلیل می شوند.

اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران اشغال
در درس قبل خواندید که دولت ایران در شروع جنگ جهانی دوم هیچ دخالتی نداشت و بی طرفی 
خود را در جنگ اعالم کرد، اما خاک ایران به اشغال نیروهای متفقین )انگلستان، شوروی و آمریکا( 
درآمد و تا پایان جنگ جهانی دوم نیز در اشغال ماند. مردم ایران در دوران اشغال، با مسائل و مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی بسیاری روبه رو شدند و خسارت و آسیب های فراوانی را تحمل کردند. امکانات 
اقتصادی ایران از قبیل بنادر، راه ها، فرودگاه ها و کارخانه های مهم در اختیار اشغالگران قرار گرفت 
و حتی ذخیرٔه مواد غذایی نیز به سربازان متفقین اختصاص یافت. در طول آن سال های سخت، عدٔه 
زیادی از ایرانیان درنتیجٔه کمبود و گرانی مواد غذایی دچار سوء تغذیه و بیماری شدند و جان خود را 
از دست دادند. همچنین در اثر کمبود و کیفیت نامطلوب نان، آشوب های بزرگی در نقاط مختلف، از 

جمله در پایتخت به پا شد. 

درس 21

اوضاع ایران از اشغال متفقین تا کودتای 28 مرداد
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خروج نیروهای اشغالگر متفقین، از ایران
دولت ایران در پایان جنگ جهانی دوم، از دولت های متفق خواست که نیروهای نظامی خود 
را از ایران خارج کنند. آنها در طول جنگ نیز با اعالم اینکه استقالل و تمامیت ارضی ایران را به 
رسمیت می شناسند، قول داده بودند، حداکثر شش ماه پس از تسلیم ژاپن، نیروهای خود را از ایران 
خارج کنند. پس از خاتمٔه جنگ )شهریور ١٣٢٤/ سپتامبر ١٣٤٥( انگلستان و آمریکا نیروهای خود 
را از ایران خارج کردند و از شوروی نیز خواستند که همان کار را انجام دهد؛ اما روس ها که در صدد 
تحکیم نفوذ خود در ایران و اخذ امتیاز نفت شمال ایران بودند، نه تنها نظامیان خود را از ایران خارج 
نکردند، بلکه به حمایت از فرقٔه دموکرات آذربایجان و فرقٔه دموکرات کردستان پرداختند. در آن زمان 
اعضای فرقه های مذکور مسلح شده و به اقدامات مسلحانه رو آورده بودند. حضور نیروهای اشغالگر 

شوروی مانع از مقابلٔه نیروهای نظامی ایران با این فرقه ها می شد.
با استالین رهبر  سرانجام پس از سفر احمد قوام نخست وزیر وقت ایران به مسکو١ و مذاکره 
شوروی و سایر مقام های آن کشور، نظامیان روسی خاک ایران را ترک کردند؛ البته فشارهای بین المللی 
برای خروج ارتش شوروی از ایران را نیز نباید نادیده گرفت. پس از آن ارتش ایران با حمایت مردم 

آذربایجان و کردستان به خودسری های فرقه های دموکرات آذربایجان و کردستان پایان داد.

ا ت  د ن ی ک ی م ه ب
انگلیسی ها که به اهمّیت حیاتی نفت ایران آگاه بودند، برای تسلط بیشتر بر ذخایر نفت ایران و 
رقابت اقتصادی با آمریکا و شوروی و براساس قرارداد نفتی ١٩٣٣ م./ ١٣١٢ ش. ایران و انگلیس، 

یک قرارداد الحاقی را با دولت ساعد به امضا رسانیدند.٢
اما این قرارداد برای اجرا نیازمند موافقت مجلس شورای ملی بود. برخالف تصور محمد  ساعد 

نخست وزیر وقت، نمایندگان مجلس حاضر به تصویب آن نشدند و ساعد مجبور به استعفا شد.
به مجلس  با تشکیل مجلس شانزدهم علی منصور نخست وزیر جدید قرارداد الحاقی نفت را 
شورای ملی برد تا موافقت نمایندگان را برای تصویب آن جلب کند. اما این بار نیز مجلس از تصویب 

آن امتناع کرد. با استعفای منصور، سپهبد رزم آرا به مقام نخست وزیری رسید.

1ــ بهمن ١٣٢٤
2ــ به دلیل آنکه این قرارداد به امضای گس نمایندٔه دولت انگلیس و گلشائیان وزیر دارایی ایران رسیده بود، به قرارداد گس ــ گلشائیان 

معروف شده است.
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دلیل انتخاب یک فرد نظامی به 
نخست وزیری تهدید نمایندگانی بود که 
و  نفتی  قراردادهای  همٔه  لغو  خواهان 
ملی شدن صنعت نفت ایران بودند. اما 
این کار عزم نیروهای ملی ــ مذهبی به 
رهبری آیت الله کاشانی و دکتر مصدق را 

برای ملی کردن نفت بیشتر کرد.

ن نفت ی ش سال  مسئ م ن  ی ف
هنگامی که مخالفت سپهبد رزم آرا در مقابله با ملی شدن نفت شدت پیدا کرد و وی ملت و نمایندگان 
مجلس شورای ملی را مورد توهین و تحقیر قرار داد، فداییان اسالم به رهبری یک روحانی جوان 
معروف به نواب صفوی، رزم آرا را در شانزده اسفند ١٣٢٩ ترور کردند. ضارب او خلیل طهماسبی 

یکی از اعضای فعال فداییان اسالم بود. 

 دکتر محمد مصدق وآیت الّله سیدابوالقاسم کاشانی 

یک توضیح
                           شهید نواب صفوی

سید مجتبی میرلوحی، مشهور به نواب صفوی، به سال 

 طی از  پس  وی  آمد.   به دنیا  تهران  خانی آباد  در  1303ش. 

به  بعد،  سال  سه  رفت.  نجف  به  متوسطه،  و  ابتدایی  تحصیالت 

انگیزة مقابله با سخنان ضد اسالمی سید احمد کسروی، به ایران 

بازگشت؛ نواب صفوی پس از آن که در ١٨ اردیبهشت ١٣٢٤ 

جمعیت  آزادی،  از  پس  شد.  بازداشت  کرد،  مجروح  را  کسروی 

این  تأسیس  اهداف  و  دالیل  کرد.  تأسیس  را  اسالم  فدائیان 

استعمار  عوامل  محو  اسالمی،  احکام  و  قوانین  اجرای  جمعیت، 

اسالمی  حکومت  تشکیل  زمینة  ساختن  مهیا  و  اسالم  مخالف  و 
شهید نواب صفوی 
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ترور  را  افرادی  خود،  فعالیت  سال   ١٠ طول  در  اسالم،  فدائیان  جمعیت  اعضای  بود.  شده  اعالم 

انقالبی کردند؛ عده ای از این افراد ) مانند احمد کسروی، عبدالحسین هژیر و علی رزم آرا( کشته 

و افرادی هم )مانند سید حسین فاطمی و حسین عال( مجروح شدند. سرانجام رهبر و تعدادی از 

اعضای فعال جمعیت فدائیان اسالم، توسط مأموران حکومت پهلوی شناسایی و محبوس شدند؛ 

دی ماه   ٢٧ در  را  فعالش  یاران  از  تن  سه  و  صفوی  نواب  و  کرد  محاکمه  را  آنان   حکومت  سپس 

١٣٣٤ به شهادت رساند. 

یک روز بعد از کشته شدن رزم آرا، کمیسیون نفت الیحٔه ملی شدن نفت ایران را تصویب کرد و 
در ٢٤ اسفند نیز به تصویب مجلس شورای ملی رسید و مجلس سنا نیز در ٢٩ اسفند آن را تأیید کرد. 
به این ترتیب با کوشش تمامی نیروهای میهن دوست و ضد استعمار، نهضت ملت ایران برای ملی کردن 

نفت و قطع دست استعمار انگلستان از منابع عظیم نفت ایران به نتیجه رسید.

تالش برای جلوگیری از ملی شدن نفت ایران
انگلیسی ها برای ممانعت از ملی شدن نفت در ایران اقدامات زیادی را انجام دادند که برخی از 

آنها عبارتند از:
١ــ تعطیلی دو شعبٔه بانک انگلیس در ایران به منظور تخریب اقتصاد ایران

٢ــ فشار به دولت و بازرگانان ایران برای بازپرداخت سریع بدهی های خود
٣ــ خارج کردن سرمایٔه شرکت نفت جنوب از سیستم گردش پولی ایران

4ــ تحریم اقتصادی و تهدید نظامی ایران
5  ــ طرح شکایت از ایران در دادگاه بین المللی الهه

فراز و فرود نخست وزیری دکتر محمد مصدق
نخست وزیری دکتر مصدق به دو دوره قابل تقسیم است:

١ــ دورۀ اول از ١٢ اردیبهشت ١٣٣٠ تا ٢٥ تیر ١٣٣١: این دوره با حمایت قاطع آیت الله 
کاشانی و وحدت میان شخصیت های ملی و مذهبی همراه بود و دکتر مصدق تالش کرد تا حقانیت ایران 
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را در مجامع بین المللی به اثبات برساند. دادگاه بین المللی الهه نیز در موضوع نفت به نفع ایران رأی 
صادر کرد. با برگزاری انتخابات دورهٔ هفدهم مجلس شورای ملی، اوضاع سیاسی کشور بهتر شد.

٢ــ دورۀ دوم از ٣٠ تیر ١٣٣١ تا ٢٨ مرداد ١٣٣٢: دکتر مصدق که در داخل کشور 
با توطئه های دربار مواجه بود، برای سر و سامان دادن به اوضاع، از محمدرضا شاه درخواست کرد 
تا وزارت جنگ و کنترل ارتش را نیز به وی بسپارد، اما مخالفت شاه با این تقاضا سبب شد تا دکتر 
مصدق بدون مشورت با آیت الله کاشانی در ٢٥ تیر ١٣٣١ استعفا دهد. محمدرضا شاه نیز با خوشحالی 

استعفای او را پذیرفت و احمد قوام را مأمور تشکیل کابینه کرد.

یر  3 ی 
فراخواند.  مبارزه  به  را  مردم  و  کرد  مخالفت  قوام  نخست وزیری  با  به شدت  کاشانی  آیت الله 
وی همچنین تهدید کرد، اگر قوام ظرف چهل و هشت ساعت کنار نرود، دستور جهاد خواهد داد. با 
موضع گیری قاطع آیت الله کاشانی، مردم تهران و چندین شهر١ دیگر، روز ٣٠ تیر ١٣٣١ با تعطیل کردن 
بازار به خیابان ها ریختند و خواستار برکناری قوام از نخست وزیری شدند. به دستور قوام نیروهای 
نظامی مردم را به گلوله بستند، اما همان روز مقاومت ملت ایران نتیجه داد و با استعفای قوام، مصدق 

دوباره نخست وزیر شد و اختیارات وزارت جنگ و نیروهای مسلح را نیز به دست گرفت.

تعدادی از وزیران کابینۀ محمد مصدق

1ــ شهرهای کرمانشاه، همدان، آبادان، خرمشهر، قزوین، رشت، اهواز، شیراز، اصفهان، کاشان و…
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متأسفانه ثمرٔه قيام ٣٠ تير که حاصل مجاهدت ملت ايران و خون ده ها شهيد بود، خيلی زود از 
دست رفت. اندکی پس از پيروزی قيام، نهضت گرفتار تفرقه و چند دستگی شد. اختالف ميان رهبران 
نهضت که روزبه روز بر دامنٔه آن افزوده می شد، ضربٔه اساسی بر پيکر نهضت وارد آورد. قدرت طلبی، 
منفعت جويی فردی و حزبی و لجاجت برخی از دست اندرکاران نهضت از يک سو و دسيسٔه قدرت های 
استعماری، توطئٔه درباريان، شاه و ساير دشمنان ملت ايران از طرف ديگر، زمينه و شرايط را برای انجام 

کودتا و شکست نهضت ملی فراهم آورد.

کودتای ٢٨ مرداد
آمريکايی ها بعد از جنگ جهانی دوم حضور بيشتری در صحنٔه سياسی و امور داخلی ايران 

پيدا کردند و عالقه مند بودند تا با گرفتن امتيازات سياسی ــ اقتصادی، برای هميشه در ايران بمانند.
اما هنگامی که در اين راه ناکام شدند و با دکتر مصدق به توافق نرسيدند، همراه با انگليسی ها و 
درباريان، مقدمات کودتايی را عليه دولت مصدق فراهم کردند. مرحلٔه اول کودتا در ٢٥ مرداد با شکست 
مواجه شد و محمدرضا شاه به اتفاق همسرش از ايران فرار کرد. اما مرحلٔه دوم کودتا در ٢٨ مرداد 

سبب سقوط دولت مصدق و سيطرٔه آمريکايی ها بر ايران شد.

صحنه ای از کودتای ۲۸ مرداد در تهران

نظامی  افسران  از  عده ای  جمع  در  شاه 
شرکت کننده در کودتای ۲۸ مرداد
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ادامۀ مبارزه در دوران خفقان آمیز پس از کودتا
با وجود پیروزی کودتاچیان، جریان مقاومت در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی ادامه 

یافت. تعدادی از شخصیت های ملی و مذهبی به 
همراه استادان دانشگاه تشّکلی را با نام نهضت 
مقاومت ملی پایه گذاری کردند. آیت الله کاشانی 
نفتی  جدید  قرارداد  با  اعالمیه ای  صدور  با  نیز 
نیز  دانشگاه  استادان  از  تعدادی  مخالفت کرد. 
دانشگاه  از  نفت  مذاکرات  به  اعتراض  به دلیل 
اخراج شدند. دانشجویان دانشگاه تهران نیز در 
برقراری  به  اعتراض  در   ١٣٣٢ آذر   ١٦ تاریخ 
رابطٔه مجدد با انگلستان و سفر نیکسون١ به ایران 
برپا کردند که در جریان آن سه تن از  تظاهراتی 

دانشجویان به شهادت رسیدند.٢

1ــ معاون رئیس جمهور آمریکا
٢ــ به همین مناسبت در تقویم جمهوری اسالمی ایران این روز به نام روز دانشجو نام گذاری شده است.

Baghdad Pact ــ٣

محمدرضا شاه و سرلشگر فضل الله زاهدی عامل کودتای 28 مرداد

ا 1341 ش. ال های 133٢  اصلۀ  ران در   اوضاع ا

بعد از کودتای 28 مرداد شرایط سختی در کشور حکمفرما شد. دولت کودتا در تهران فرمانداری 
نظامی تشکیل داد. فرمانداری نظامی فعالیت های مخالفان را سرکوب کرد و آنها را تحت تعقیب، آزار 
و شکنجه قرار داد. درسال 1334ش. دولت آمریکا برای تقویت حکومت پهلوی مبلغ 45 میلیون 
دالر به صورت بالعوض به دولت ایران پرداخت کرد. در همان سال ایران به »پیمان بغداد«3 پیوست. 
این پیمان به توصیۀ آمریکا ابتدا بین کشورهای ترکیه و عراق درسال 1333ش. به امضا رسید. سپس 

یم دا یشتر 
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دولت های انگلستان، پاکستان و ایران نیز به آن پیوستند. هدف از شکل گیری پیمان بغداد مقابله با 
گسترش نفوذ شوروی بود. با خروج عراق از پیمان بغداد درسال 1338نام این پیمان به پیمان سنتو1 

)مرکزی( تغییر یافت و مرکز آن به آنکارا منتقل شد.
درسال 1335 قانون تأسیس سازمان اطالعات و امنیت کشور )ساواک( به تصویب مجلس شورای 
ملی رسید و سازمان مذکور با هدف کشف و خنثی سازی مخالفت ها و تعقیب و دستگیری مخالفان رسمًا 
درسال 1336ش. شروع به کار کرد. در دوران نخست وزیری منوچهر اقبال )1339ـ 1336ش.( 
که از دوستان مورد اعتماد شاه بود، به تقلید از آمریکا، دو حزب سیاسی جدید ایجاد شد. حزب ملّیون 

به رهبری منوچهر اقبال و حزب مردم به رهبری اسدالله َعَلم.
در شهریور 1339 اقبال از نخست وزیری کناره گیری کرد و جعفر شریف امامی به نخست وزیری 
منصوب شد. در 12 اردیبهشت 1340 در راهپیمایی اعتراض آمیز فرهنگیان در تهران، یکی از فرهنگیان 
به نام دکتر خانعلی توسط پلیس کشته شد. به دنبال این واقعه، بحران سیاسی مملکت را فراگرفت و 

گروه های سیاسی مخالف که از حاکمیت اختناق آمیز به تنگ آمده بودند، ندای اعتراض سر دادند.
از سوی دیگر، در انتخابات سال 1961 م. / 1339ش. در آمریکا حزب دموکرات پیروز و 
جان، اف.کندی٢ به ریاست جمهوری آن کشور انتخاب شد. دولت جدید آمریکا، ایران را برای اقداماتی که 
امکان نفوذ بیشتر آمریکا را در آینده فراهم کند، تحت فشار قرار داد. آنان نام این اقدامات را »برنامه های 
اصالحی« گذاشتند. آمریکایی ها با این کار قصد داشتند زمینه های گرایش به کمونیسم را از بین ببرند. 
دولت آمریکا اعطای کمک های نظامی و مالی به ایران را مشروط به انجام اصالحات کرد. شاه برای 
مهار بحران رو به گسترش داخلی و ایجاد هماهنگی با سیاست آمریکا، با استعفای شریف امامی موافقت 
داشت  مأموریت  بود،  آمریکا  حمایت  مورد  که  امینی  کرد.  منصوب  نخست وزیری  به  را  علی امینی  و 
اصالحات را در کشور  به انجام برساند. نخست وزیر جدید برای جلوگیری از مخالفت مجلس شورای ملی 
که بسیاری از نمایندگان زمین داران در آن حضور داشتند، از شاه درخواست کرد مجلس را منحل کند. شاه 
در 19 اردیبهشت 1340 مجلس را منحل کرد و امینی با کمک وزیر کشاورزی خود برنامۀ اصالحات را 
از »اصالحات ارضی« )تقسیم زمین زمین داران بزرگ( آغاز کرد. اصالحات ارضی موجب محبوبیت نسبی 
امینی شد اما با مقاومت و مخالفت زمین داران بزرگ که در حکومت نفوذ داشتند، مواجه شد. از سوی 
دیگر، شاه که شاهد افزایش محبوبیت نخست وزیر در جامعه بود، نگران شد و در صدد برکناری او برآمد.
در اثر فضای سیاسی نسبتًا باز که به توصیۀ آمریکا در دوران نخست وزیری امینی برقرار شده 

Centra ــ١  Treaty Organ zat on )CENTO(                                   2ــ John, F. Kennedy
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بود، گروه ها و احزاب سیاسی بعد از تحمل حدود یک دهه فشار و سرکوب، فعالیت خود را به ویژه در 
مدارس و دانشگاه ها از سر گرفتند. در جریان تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در اول بهمن 1340، 
نیروهای نظامی به دانشگاه یورش بردند و به سرکوبی دانشجویان پرداختند. این واقعه بهانۀ الزم برای 
اثبات بی کفایتی امینی را به دست شاه داد؛ بنابراین او را برکنار و اسدالله َعَلم رهبر حزب مردم را به 

نخست وزیری منصوب کرد.
َعَلم در ادامۀ اصالحات، الیحۀ اصالح قانون انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی را در دستور 

کار دولت خود قرار داد که سرانجام در نتیجۀ اعتراضات پیگیر امام خمینی )ره( لغو شد.

1ـ دربارۀ کودتای ٢8 مرداد 133٢ مطلبی تهیه کنید.
٢ـ دربارۀ نقش دکتر مصدق در دفاع از حقوق ایران در دیوان داوری الهه، مطلبی تهیه کنید.

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

1ـ اشغال ایران در جنگ جهانی دوم از نظر اقتصادی و اجتماعی چه پیامدهایی داشت؟
٢ـ ادامۀ حضور نیروهای شوروی پس از جنگ جهانی دوم در ایران، چه مشکالتی در کشور ما 

ایجاد کرد؟
3ـ انگلیسی ها برای جلوگیری از ملی شدن نفت ایران به چه فعالیت هایی روی آوردند؟

4ـ چه شخصیت ها و گروه هایی برای ملی شدن نفت تالش کردند و چه کسانی خواستار واگذاری 
امتیاز جدید نفت به انگلستان بودند؟

دوم  دورۀ  در  و  داد  انجام  اقداماتی  چه  خود  نخست وزیری  اول  دورۀ  در  مصدق  دکتر  5 ـ 
نخست وزیری با چه مشکالتی مواجه شد؟

6 ـ علت وقوع قیام 30 تیر 1331 چه بود؟ رهبری قیام بر عهدۀ چه کسی بود و چه دستاوردی 
داشت؟

7ـ پس از کودتای ٢8 مرداد چه مقاومت ها و اعتراض هایی در مقابل دولت کودتا و سلطۀ 
بیگانگان، صورت گرفت؟



مقدمه

آمریکا در سال های پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، به منظور تحکیم نفوذ و موقعیت 

خود در ایران، حکومت شاه را وادار کرد تا در زمینه های اجتماعی و اقتصادی اصالحاتی را 

انجام دهد. اجرای چنین برنامه هایی در ایران موجب شکل گیری نهضت اسالمی به رهبری 

حضرت امام خمینی )ره( شد، که در این درس با آن آشنا می شوید. 

ن م در  ت  صالح
آمریکا برای حفظ سلطٔه خود در ایران از محمدرضا شاه خواست تا با انجام اصالحات اجتماعی ، 
مانع از بروز جنبش های اعتراضی و شکل گیری نهضت های مردمی شود. البته برنامٔه اصالحات فقط 
به ایران محدود نمی شد، بلکه در سایر کشورهای تحت سلطه و نفوذ آمریکا نیز برای تحقق اهداف زیر، 

به اجرا درآمد. 
١ــ اعتبار بخشیدن به افراد دست نشاندٔه خود در این کشورها 

٢ــ کاهش فشار بر مردم زیر سلطه
٣ــ فریب مردم و جلوگیری از شکل گیری حرکت های مردمی 

٤ــ دین زدایی و زمینه سازی برای گسترش نفوذ آمریکا در ایران 
الف( تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی 

با رحلت آیت اللّه بروجردی در فروردین ١٣٤٠، محمدرضاشاه فرصت را برای اجرای اصالحات 
اما  آمریکا شد،  مأمور اجرای اصالحات موردنظر  امینی  تدا علی  اب دید.  مناسب  یران  ا آمریکایی در 

درس 22

نهضت اسالمی به رهبری امام خمینی )ره(
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رقابت شاه و امينی سرانجام به کناره گيری امينی انجاميد و دولت اسداللّه علم مأمور اجرای اصالحات 
موردنظر شد١. 

در آغاز، اصالح اليحٔه انجمن های ايالتی و واليتی بهانٔه مناسبی برای پيشبرد اهداف موردنظر بود. 
اساسی ترين اصالحاتی که در قانون انتخابات انجمن های ايالتی و واليتی صورت گرفت عبارت بود از: 

١ــ لغو شرط مسلمان و مرد بودن برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 
٢ــ لغو سوگند به قرآن مجيد و تبديل آن به سوگند به کتاب آسمانی 

ب) اصول شش گانه 
محمدرضا شاه در ادامٔه اجرای نّيات و اهداف آمريکا، اصول شش گانه ای را تحت عنوان انقالب 
سفيد، مطرح و دولت علم آن را تصويب کرد. شاه سپس همه پرسی فرمايشی اصول شش گانه را در ٦ 
بهمن ١٣٤١ برگزار کرد. اين اقدام با استقبال دولت های آمريکا، انگلستان و حتی شوروی همراه شد. 

ج) آغاز مبارزه و رهبری امام خمينی (ره) 
١ــ مخـالفت بــا تصويب نـامـۀ انجمن هــای ايــالتی و واليـتـی: اّولين فعاليت سياسی 

به  امام خمينی (ره) در جايگاه مرجعيت شيعه،اعتراض 
ايشان  بود.  ی  واليت و  يالتی  ا های  انجمن  نامٔه  تصويب 
اين قانون را مقدمه ای برای تضعيف اسالم و افزايش 
حضور بهاييان در ارکان حکومتی پهلوی می دانست. 
بنابراين با دعوت از علمای سرشناس قم به اظهارنظر 
دربارهٔ تصويب نامٔه مذکور پرداخت. سرانجام امام خمينی 
و يارانش با هوشياری و مقاومت، دولت علم را وادار 
به عقب نشينی و لغو آن تصويب نامه در ٧ آذر ١٣٤١ 

کردند. 

١ــ به دليل انحالل مجلس شورای ملی در ارديبهشت ١٣٤٠، قانون جديد انجمن های ايالتی و واليتی در هيئت دولت تصويب شد.
٢ــ نمايندٔه امام خمينی و علما برای رفتن نزد شاه، آيت الّله کمالوند بود. اّما محمدرضا شاه به جای دادن پاسخ صريح و روشن دربارٔه 

انقالب سفيد از علمای دينی ايران خواست تا مانند ديگر کشورها دعاگوی پادشاه کشورشان باشند.  

امام خمينی رهبر نهضت اسالمی ايران

٢ــ مخالفت با اصول شش گانه: امام خمينی هنگام طرح انقالب سفيد، مراجع دينی را به 
ياری فراخواند و از محمدرضا شاه در اين باره توضيح خواست٢.
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انتشار اعالميه ای در ٢ بهمن  ١٣٤١،  با  با بی اعتنايی و توهين شاه مواجه شد،  اما زمانی که 
همه پرسی (رفراندوم) فرمايشی محمدرضا شاه را غيرقانونی اعالم کرد.١ بيشتر مراجع تقليد نيز به دعوت 
امام خمينی همه پرسی را تحريم کردند. در تهران و قم نيز تظاهرات گسترده ای برپا شد و رژيم پهلوی با 

استفاده از نيروی نظامی قيام مردم تهران و قم را سرکوب کرد و اوضاع را تحت کنترل درآورد. 
٣ــ فاجعۀ فيضيه  و تحريم تقيه از سوی امام خمينی (ره): امام خمينی (ره) به همراه مراجع 
تقليد، در اعتراض به عملکرد حکومت پهلوی، عيد نوروز ١٣٤٢ را عزای عمومی اعالم کردند و به 

افشاگری عليه اقدامات شاه پرداختند. 
اوج اين حرکت اعتراضی در مدرسٔه فيضئه قم بود که با خشونت مأموران رژيم به يک فاجعٔه 
تاريخی مبدل شد. در جريان حملٔه وحشيانٔه نيروهای امنيتی رژيم پهلوی به مدرسٔه فيضئه قم٢ و مدرسٔه 
طالبئه تبريز تعدادی از طالب شهيد و مجروح شدند. به دنبال اين جنايت، امام خمينی (ره) با بيانات شديداللحنی 

شاه را مورد خطاب و عتاب قرار داد و تقيه و سکوت در مقابل ظلم و جور را حرام دانستند. 

د  ي  شکوه ۱۵ خرد
در آستانٔه ماه محرم١٣٤٢/۱۳۸۳ش. امام خمينی (ره) در رهنمودهای خود به سخنرانان مذهبی 
سفارش کردند که خطر اسرائيل را به مردم تذکر دهيد و در مراسم نوحه خوانی و سينه زنی از مصيبت های 

وارد شده به اسالم و مراکز دينی ياد کنيد. 

١ــ صحيفٔه امام، ج ١، ص ١٤٣
٢ــ روز دوم فروردين ١٣٤٢، مصادف با سالروز شهادت امام جعفر صادق عليه السالم

شرکت امام خمينی در هيئت های عزاداری قم (محرم ١٣٨٣ق./ ١٣٤٢ش.)

٢٠



در عوض رژیم پهلوی نیز عده ای از سخنرانان را به ساواک برد و پس از تهدید، ادامٔه سخنرانی 
آنها را مشروط به رعایت موارد زیر کرد: 

١ــ علیه شخص اول مملکت سخن نگو یند. 
٢ــ علیه اسرائیل سخنی به میان نیاورند. 

٣ــ مرتّب به گوش مردم نخوانند که اسالم در خطر است. 
هوای  و  عاشورای سال ١٣٤٢ش. حال  پهلوی،  و خواست حکومت  تصور  برخالف  لیکن 

دیگری داشت و مردم با شعار زیر به حمایت از امام خمینی به خیابان ها آمدند: 
خمینی خمینی خدا نگهدار تو          بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو

امام خمینی نیز علی رغم محدودیت های عمال پهلوی برای ایشان، در عصر روز عاشورا در قم به 
منبر رفت و در نطق تاریخی خود مستقیماً شاه را مورد خطاب قرار داد و با شجاعت تمام به افشاگری علیه 
خاندان پهلوی و سیطرٔه آمریکا و اسرائیل بر ایران پرداخت. این سخنان عاشورایی چنان محمدرضا شاه 

و عمالش را خشمگین کرد که دستور دستگیری امام و انتقال ایشان را به تهران صادر کرد. 

امام خمینی)ره( در حال سخنرانی در مدرسۀ فیضیۀ قم
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دستگیری امام واکنش های مختلفی را به همراه داشت. در قم مراجع و علمای دینی در منزل 
آیت اللّه سیداحمد زنجانی جمع شدند و بعد از انتشار اعالمیه ای در تقبیح دستگیری امام خمینی، به حرم 
حضرت معصومه )س( رفتند. این اجتماع عمومی که زنان مسلمان نیز در آن حضور چشمگیری   داشتند، 

با یورش وحشیانٔه عمال رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شد. 
قیام و حرکت شدند و اقشار مختلف  آماده  امام،  ا شنیدن خبر دستگیری  ب نیز مردم  تهران  در 
اجتماعی با فریاد »یا مرگ یا خمینی« و »مرگ بر شاه« اعتراض خود را نسبت به این موضوع ابراز 
داشتند. در اثر هجوم نیروهای نظامی و امنیتی رژیم به تظاهرکنندگان تعدادی از مردم انقالبی تهران به 
خاک و خون کشیده شدند. مردم مسلمان ورامین نیز با شنیدن خبر دستگیری امام کفن پوشیدند و به 
سوی تهران حرکت کردند اما با یورش مأموران حکومتی تعدادی از آنها شهید و مجروح شدند. در دیگر 
شهرها ازجمله شیراز، اصفهان و مشهد نیز تظاهراتی در اعتراض به دستگیری امام برپا شد. در نتیجٔه 
قیام پانزده خرداد، عالوه بر آنکه جمع زیادی شهید و مجروح شدند، تعداد زیادی از مبارزان دستگیر و 

به اعدام، زندان و یا تبعید محکوم گردیدند. 

قیام مردم تهران در 15خرداد 1342
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١ــ آقای سیدیونس رودباری، یکی از شهدای فاجعٔه فیضیه
٢ــ مدرسٔه »فیضیٔه« قم و مدرسٔه »طالبیٔه« تبریز که همزمان مورد یورش وحشیانٔه عمال شاه قرار گرفتند.

یم دا یشتر 

قسمتی از سخنرانی امام خمینی در روز عاشورا

بسم الّله الرحمن الرحیم ـ  اآلن عصر عاشوراست… گاهی که وقایع روز عاشورا را از نظر 
می گذرانم، این سؤال برایم پیش می آید که اگر بنی امیه و دستگاه یزیدبن معاویه تنها با حسین، 
سر جنگ داشتند  ، آن رفتار وحشیانه و خالف انسانی چه بود که در روز عاشورا با زن های بی پناه 
و اطفال بی گناه مرتکب شدند؟ بچۀ خردسال چه تقصیر داشت؟ زن ها چه تقصیر داشتند؟ نظرم 
این است آنها با اساس سروکار داشتند، بنی هاشم را نمی خواستند، بنی امیه با بنی هاشم مخالفت 
داشتند، نمی خواستند شجرۀ طیبه باشد. همین فکر در ایران ]وجود[ داشت. اینها با بچه های 
شانزدهـ  هفده سالۀ ما چه کار داشتند؟ سید شانزدهـ  هفده ساله١ به شاه چه کرده بود؟ به دولت 
چه کرده بود؟ به دستگاه های سفاک چه کرده بود؟ لکن این فکر پیش می آید که اینها با اساس 
مخالفند، با بچه مخالف نیستند. اینها نمی خواهند که اساس موجود باشد؛ اینها نمی خواهند 

صغیر و کبیر ما موجود باشد.
این  در  نمی خواهد  اسرائیل  باشد؛  دانشمند  مملکت  این  در  نمی خواهد  اسرائیل 
اسرائیل  باشند؛  دین  علمای  مملکت  این  در  نمی خواهد  اسرائیل  باشد؛  قرآن  مملکت 
نمی خواهد در این مملکت احکام اسالم باشد. اسرائیل به دست عمال سیاه خود، مدرسه2را 
کوبید. ما را می کوبند؛ شما ملت را می کوبند. می خواهد اقتصاد شما را قبضه کند؛ می خواهد 
زراعت و تجارت شما را از بین ببرد؛ می خواهد در این مملکت، دارای ثروتی نباشد، ثروت ها 
را تصاحب کند به دست عمال خود. این چیزهایی که مانع هستند، چیزهایی که سد راه هستند، 
این سدها را می شکند؛ قرآن سد راه است، باید شکسته شود؛ روحانیت سد راه است، باید شکسته 
شود؛ مدرسۀ فیضیه سد راه است، باید خراب شود؛ طالب علوم دینیه ممکن است بعدها سد 
راه بشوند، باید از پشت بام بیفتند، باید سر و دست آنها شکسته شود برای اینکه اسرائیل به 

منافع خودش برسد؛ دولت ما به تبعیت اسرائیل به ما اهانت می کند... .
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نتایج قیام پانزده خرداد ١٣٤٢ ١
مهم ترین تأثیرات و نتایج قیام خونین پانزده خرداد ١٣٤٢ را می توان این گونه برشمرد: 

انی  از سخنر د  بع های سیاسی؛  گروه  جاذبۀ  رنگ شدن  کم  و  مبارزه  جریان  تکامل  ١ــ 
روشنگرانٔه امام خمینی، سرنگونی رژیم پهلوی به عنوان هدف نهایی مبارزه مطرح شد و احزابی که با 
پذیرش اساس سلطنت در چارچوب قانون اساسی پهلوی فعالیت سیاسی می کردند محبوبیت و جاذبٔه 

خود را از دست دادند. 
٢ــ افزایش آگاهی سیاسی در حوزه های علمیه و میان روحانیون؛ حضور یک مرجع 
تقلید برجسته مانند امام خمینی در صحنٔه سیاسی بسیاری از طالب و روحانیون را به مسائل سیاسی و 

اجتماعی عالقه مند کرد. 
٣ــ حضور فراگیر همۀ اقشار اجتماعی در صحنۀ مبارزه با رژیم؛ تا قبل از قیام پانزده خرداد 
مبارزه با استبداد و استعمار به گروه های خاص مانند روحانیون، دانشجویان و بازاریان محدود می شد 
اما هنگامی که امام خمینی )ره( مبارزه با طاغوت زمان را یک تکلیف الهی و انسانی برای همه دانست، 

بیشتر اقشار جامعه به صحنٔه مبارزه آمدند و میان قشر روحانی و دانشگاهی پیوند تازه ای برقرار شد. 
٤ــ برجسته شدن رهبری امام خمینی و مذهب به عنوان راهنمای مبارزه؛ بیانات آتشین 
امام خمینی دربارٔه ارکان سلطنت و بساط شاهنشاهی، توجه بیشتر اقشار درگیر مبارزه را به سوی ایشان 
به عنوان یک رهبر قاطع و سازش ناپذیر جلب کرد. به عالوه حضور یک مرجع تقلید در رأس مبارزه با 

رژیم پهلوی توجه بسیاری از جوانان دانشگاهی و روشنفکر را به سوی عقاید دینی سوق داد. 
٥  ــ افشای چهرۀ منافقانه شاه و برمال شدن رابطۀ وی با آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ 
سخنان روشنگرانه امام خمینی در عصر عاشورا )١٣ خرداد ١٣٤٢( هم چهرٔه منافقانٔه محمدرضا شاه 
را که مدعی طرفداری از مذهب و دیانت بود، رسوا کرد و هم نقش پنهانی آمریکا و اسرائیل را در امور 

داخلی ایران برای همگان آشکار نمود. 

1ــ »محور اصلی و پیام حقیقی قیام ١٥ خرداد، این سه عنصر بود: اسالم، امام و مردم و یا پیوند امت و امام به برکت اسالم و زیرسایٔه 
اسالم« )حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری: خطبه های نماز جمعٔه تهران: ١٩/1363/3(
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١ـ اهداف آمریکا از طرح اصالحات اجتماعی در کشورهای تحت سلطه اش چه بود؟ 
2ـ چه کشورهایی از رفراندوم )همه پرسی( شاه در سال ١34١ حمایت کردند؟ 

3ـ ساواک برای سخنرانی در ماه محرم ١342، چه شرایطی تعیین کرد؟ 
4ـ قیام ١5 خرداد چه نتایج و پیامدهایی داشت؟ 

١ـ دربارۀ زندگی و شخصیت اسدالله َعَلم، مطلبی تهیه کنید. 
2ـ یکی از حوادث و جریانات درس های 21 و 22 را انتخاب کنید و دربارۀ آن مطلبی در 

چند صفحه بنویسید.

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه

جریان  عراق  و  ترکیه  به  ایشان  تبعید  و  زندان  از  )ره(  خمینی  امام  آزادی  از  پس 

مبارزه وارد مرحله تازه ای شد و در قالب مبارزة سیاسی ، فرهنگی و مسلحانه ادامه پیدا 

کرد. حکومت پهلوی نیز برای مقابله با مبارزان اقدامات سرکوبگرانه را در زمینۀ سیاسی  و 

فرهنگی انجام داد.  

درس 23

تداوم مبارزه علیه رژیم پهلوی
 )١356ـ ١343ش (

محمدرضاشاه و نیکسون رئیس جمهور آمریکا

ماجرای کاپیتوالسیون و تبعید امام خمینی )ره(
اعتراض مردم و علمای دینی به دستگیری امام خمینی 
سبب شد تا حکومت پهلوی بعد از ١٠ ماه حبس و حصر رهبر 
تاریخ ١٦ فروردین ١٣٤٣ آزاد کند.  نهضت، ایشان را در 
ادامٔه  به  را  مبارزان  قم  در شهر  امام خمینی  دوبارٔه  حضور 
مبارزه امیدوار کرد. امام نیز با صدور اعالمیه ای در سالگرد 
قیام ١٥ خرداد تصمیم خود را برای تداوم مبارزه تا سرنگونی 

سلطنت پهلوی به همگان اعالم کرد. 

2١١



اما آنچه سبب شد تا رهبر نهضت بار دیگر قاطعانه در مقابل رژیم پهلوی بایستد، تصویب قانون 
خفت بار کاپیتوالسیون بود. 

براساس توافق نامٔه بین المللی در وین، مأموران سیاسی یک کشور در کشور دیگر از مصونیت 
سیاسی و قضایی برخوردار بودند و نه تنها نمی توان آنها را بازداشت کرد، بلکه محل اقامتشان نیز مورد 
حمایت و حراست بود. لیکن دولت آمریکا، حکومت پهلوی را واداشت تا دامنٔه این مصونیت سیاسی 
را به همٔه نظامیان و غیرنظامیان آمریکایی و خانواده های آنها در ایران تسّری دهد. لذا قانون مصونیت 
قضایی آمریکاییان در سکوت خبری توسط مجلس سنا و مجلس شورای ملی به تصویب رسید و لکٔه 

ننگی بر دامن رژیم نشست. 
امام خمینی که به دقت اعمال و رفتار رژیم را زیر نظر داشت، در تاریخ ٤ آبان ١٣٤٣ در سخنرانی 
پرشوری در جمع مردم قم اعالم کردند که با تصویب این قانون استقالل ما را فروختند و عزت ما پایکوب 

شد و عظمت ایران از بین رفت. 
مخالفت صریح و قاطعانٔه امام خمینی، رژیم پهلوی را چنان به وحشت انداخت که امام را در 
سحرگاه روز ١٣ آبان ١٣٤٣ در قم دستگیر و با یک هواپیمای نظامی به کشور ترکیه تبعید کرد. مکان 

تبعید بعد از ١١ ماه تغییر یافت و امام به عراق فرستاده شدند. 
تداوم مبارزه پس از تبعید امام خمینی)ره(

الف( فعالیت و مبارزۀ سیاسی: با تبعید امام خمینی و دور شدن رهبری از مردم، جریان مبارزه 
متوقف نشد و مردم ایران با یاد و ذکر نام امام، مبارزه را در قالب حمایت مادی و معنوی از ایشان ادامه 
دادند. ایشان نیز در نجف اشرف به مبارزه ادامه دادند و ضمن صدور اعالمیه به مناسبت های مختلف و 
فرستادن پیام به سران و مردم کشورهای اسالمی، با تدریس درس والیت فقیه، مبانی حاکمیت دینی را 
برای آیندٔه جامعٔه ایران ترسیم کردند. مساجد و دانشگاه ها نیز به همت شاگردان مبارز و آگاه و با بصیرت 

امام به کانون مبارزه علیه رژیم پهلوی تبدیل شد. 
در سطح تشکیالتی و حزبی نیز جبهٔه ملی و نهضت آزادی ایران در چارچوب قانون اساسی 

فعالیت سیاسی و مبارزاتی انجام می دادند.
 حکومت پهلوی نیز با برگزاری جشن های مکرر به دنبال تأیید و تثبیت نظام شاهنشاهی بود. 
محمدرضاشاه در اواخر سال ١٣٥٣ش. با تأسیس حزب رستاخیز ملت ایران به همٔه مردم دستور داد 
تا عضو این حزب شوند. امیرعباس هویدا نخست وزیر مطیع و بهایی مسلک شاه نیز مجری طرح ها و 

فعالیت های سیاسی این دوران بود. 
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ب( مبارزۀ فرهنگی: مبارزٔه فرهنگی با اتکا بر آگاهی دادن به مردم و تبلیغ و ترویج باورهای 
دینی به همراه روشنگری علیه اقدامات رژیم پهلوی، صورت می گرفت. امام خمینی به عنوان مرجع 
دینی و رهبر مبارزات اسالمی، الگوی عینی همٔه مبارزانی بودند که برای سرنگونی حکومت مبارزه 
می کردند. روحانیون، معلمان، استادان دانشگاه، دانشجویان و دانش آموزان در عرصه مبارزٔه فرهنگی 
با رژیم مشارکت فعال داشتند. اینان در مراکزی مانند مساجد، حسینیه ها و مدارس و دانشگاه ها به تبلیغ 

و ترویج فرهنگ دینی می پرداختند. 
مـعـروفـترین چـهـره هـای فـرهنگـی این جبهه کسانـی مــانند عـالمه محمدحسین طباطبایی، 

آیت الله طالقانی، آیت الله مطهری، آیت الله دکتر بهشتی، دکتر شریعتی، دکتر باهنر و دکتر مفتح بودند. 

امیرعباس هویدا در حال معرفی اعضای کابینه به شاه

استاد شهید مرتضی مطهری

فریمان  در   1298 بهمن   12 در  مطهری  مرتضی  شهید  د  استا
مشهد به دنیا آمد.پس از تحصیالت مکتب خانه ای و ابتدایی ،  عازم حوزة 
علمیة مشهد شد.چندی بعد برای تکمیل تحصیالت خود به حوزه علمیة 
قم رفت. از محضر  آیت اهلل بروجردی   ، امام خمینی)ره(،  عالمه طباطبایی 

یک توضیح

استاد شهید مرتضی مطهری
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و حاج میرزا علی آقا شیرازی  بهره برد . در 1331ش . به تهران  نقل  مکان کرد و در 1334 ش . 
فعالیت علمی خود را در دانشکدة الهیات دانشگاه تهران آغاز کرد.در جریان قیام 15 خرداد  ، در 
روشنگری مردم تهران نقش داشت؛ به همین دلیل بازداشت و مدتی زندانی شد. در 1346ش. با 
همراهی عده ای از فعاالن مذهبی ، حسینیة ارشاد  را پایه گذاری کرد. با راه اندازی حسینیة ارشاد ،  
فعالیت های تبلیغی و روشنگرانة استاد افزایش یافت . او در ضمن به مشکالت جهان اسالم به  ویژه 

مردم فلسطین توجهی خاص داشت و به همین دلیل در 1348ش. مجددًا مدتی بازداشت شد.
استاد مطهری با اوج گیری انقالب ،  بر تالش های خود افزود . با هجرت امام به پاریس ، وی 
نیز به پاریس رفت . او از یاران و مشاوران نزدیک امام )ره( بود. استاد در شامگاه 11 اردیبهشت 
1358توسط گروه تروریستی فرقان به شهادت رسید. آثار پرشمار و ارزشمندی که استاد تألیف 
کرد، در تبیین مبانی نظری انقالب و بیداری مسلمانان و رشد تعالی آنان و نیز مواجهه با انواع تهاجمات 

فرهنگی نقش بنیادی داشته است.

عمدٔه فعالیت های فرهنگی رژیم پهلوی نیز در جهت اسالم زدایی و محو اسالم از فرهنگ ایران 
بود. بر همین اساس مطالب کتاب های درسی و محتوای روزنامه ها و مجالت و برنامه های رادیو و تلویزیون 
در جهت تبلیغ و ترویج فرهنگ شاهنشاهی و تحقیر و تمسخر فرهنگ اسالمی طراحی و تدوین می شد. 
در همین جهت، حکومت پهلوی تاریخ هجری شمسی را به بهانٔه عدم همخوانی با فرهنگ ایرانی منسوخ 

کرد و تاریخ شاهنشاهی را جایگزین آن نمود. 
ج( مبارزۀ مسلحانه و واکنش رژیم پهلوی: در کنار مبارزٔه سیاسی و فرهنگی، گروه هایی از 
جوانان به سوی مبارزهٔ مسلحانه روی آوردند. معروف ترین این گروه ها در این دوران عبارت بودند از: 
الهام از فرهنگ  با  تبعید امام خمینی  بعد از  ١ــ هیئت های مؤتلفۀ اسالمی: این هیئت ها 
دینی، مبارزٔه مسلحانه و ترور سران حکومت پهلوی را محور کار خود قرار دادند. مهمترین اقدام 
آنان در این  زمینه، ترور حسنعلی منصور نخست وزیر وقت بود که توسط محمد بخارایی از اعضای این 
گروه انجام شد. اما رژیم پهلوی نیز با تقویت ساواک و به کمک سازمان های جاسوسی آمریکا )سیا( و 
اسرائیل )موساد( بیشتر اعضای این گروه را دستگیر و چهار نفر از آنها١ را اعدام و کسانی مانند حاج 
مهدی عراقی را به حبس های طوالنی مدت محکوم کرد. شمار دیگری از اعضای این تشکل سیاسی 

١ــ حاج صادق امانی ، محمد بخارایی ، مرتضی نیک نژاد و رضا صفارهرندی
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در فاصلٔه ١٣٤٣ تا ١٣٥٧ش. دستگیر و محکوم به زندان و یا اعدام شدند. 
٢ــ حزب ملل اسالمی: این گروه نیز با نّیت برقراری حکومت اسالمی به نبرد مسلحانه روی 
آوردند اما کمی بعد از اعدام مبارزان هیئت های مؤتلفه، اعضای حزب ملل اسالمی در کوه های شمال 

تهران دستگیر و به حبس های طوالنی محکوم شدند.١
٣ــ سازمان مجاهدین خلق: گروهی از جوانان عضو نهضت آزادی بعد از قیام ١٥ خرداد، 
فعالیت سیاسی را کنار گذاشتند و به نبرد مسلحانه روی آوردند. آنها در آغاز دارای افکار و اندیشه های 
اسالمی بودند اما به مرور زمان دچار انحراف فکری شدند و به افکار مارکسیستی تمایل نشان دادند. در 
سال١٣٥٠ش. بیشتر اعضای مؤثر این سازمان یا توسط ساواک دستگیر شدند و یا در تسویه حساب های 

درون گروهی از بین رفتند. 
٤ــ سازمان چریک های فدایی خلق: این گروه از همان ابتدا با الهام از افکار مارکسیستی 
به مبارزٔه مسلحانه روی آوردند و تعدادی از آنها در درگیری با مأموران رژیم و یا در زندان به قتل 

رسیدند. 
مبارزٔه مسلحانه می کردند،  افرادی که  و  ها  به گروه  تنها محدود  اقدامات سرکوبگرانٔه ساواک 
نبود. بلکه بسیاری از مبارزان دیگر نیز حبس و شکنجه شدند و تعدادی از آنها مانند آیت الله سعیدی 
و آیت الله غفاری در زندان و تحت شکنجه به شهادت رسیدند و بسیاری نیز تا پیروزی انقالب اسالمی 

در زندان بودند. 

١ــ رهبر این گروه محمدکاظم بجنوردی بود.

شهیدآیت الّله سعیدی 
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به نظر شما    ، چرا مبارزات مسلحانه موفقیت چندانی در پی نداشت؟ 

فکر کنیم و پاسخ دهیم

نهضت آزادی مبارزات سیاسی

حفظ یاد و راه امام خمینی

فعالیت های دانشجویان داخل و خارج

مبارزات مسلحانهمبارزات ملت

هیئت های مؤتلفه اسالمی
حزب ملل اسالمی

مبارزات فرهنگی

فداییان خلق
روحانیون و وعاظ

نویسندگان 
 معلمان 

عالمه طباطبایی
شهید مطهری
شهید بهشتی

شهید باهنر
شهید مفتح

دکتر شریعتی

مجاهدین خلق

فعالیت های سیاسی 

اسالم زدایی
ترویج فرهنگ شاهنشاهی

تبدیل تاریخ هجری به شاهنشاهی
فعالیت های فرهنگی 

کابینه ها
جشن های مکرر )جشن های تاج گذاری و 2500 سالۀ شاهنشاهی( 

حزب رستاخیز 

توسعۀ فعالیت های اطالعاتی
تقویت ساواک

کمک گرفتن از سیا و موساد
فعالیت های امنیتی فعالیت های رژیم
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یم دا یشتر 

آیت الّله طالقانی

آیت الله طالقانی در سال 1289 ش. در روستای ِگْلیَرد طالقان متولد شد. ابتدا او 
را به مکتب خانۀ  روستا  فرستادند. در سال 1298ش. همراه پدر به تهران رفت. دو سال 
بعد برای ادامۀ تحصیل به قم رفت. در 1310ش. به نجف  اشرف رفت و پس از کسب علوم 
دینی از علمای بزرگ نجف از سوی  آیت الله اصفهانی به عنوان مجتهد علوم دینی معرفی 
شد. سپس به ایران بازگشت. در قم از آیت الله شیخ عبدالکریم حائری درجۀ اجتهاد گرفت. 
در سال 1318ش. به دلیل مبارزۀ علیه حکومت رضا شاه دستگیر شد و مدتی را در زندان 
گذراند. در 1327ش. فعالیت های خود را در مسجد هدایت تهران آغاز کرد. خیلی زود 
مسجد هدایت کانون توجه جوانان مسلمان و مبارزان شد. در 1334ش. به نهضت مقاومت 
ملی که از سوی جمعی از استادان دانشگاه برای مبارزه با رژیم پهلوی به وجود آمده بود، 
پیوست. در سال های پس از کودتا که فدائیان اسالم به شدت مورد تعقیب مأموران رژیم 
بودند، آیت الله طالقانی با وجود خطرات این کار به نواب صفوی و یارانش پناه داد و آنان را 
پنهان کرد تا به دست مأموران رژیم نیفتند. در 1338ش. از طرف آیت الله بروجردی مرجع 
شیعیان، برای شرکت در کنگرۀ اسالمی عازم مصر شد. در آنجا با شیخ شلتوت رئیس دانشگاه 
االزهر و جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر، مالقات کرد. در بازگشت به منظور تبادل نظر و 

نخستین نماز جمعۀ تهران پس از پیروزی انقالب اسالمی
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تحلیل مسائل کشور با شهید مطهری جلساتی تشکیل داد. در 1340ش. به بیت المقدس سفر 
کرد و از نزدیک با وضع مردم فلسطین و ستم های صهیونیست ها آشنا شد. در بازگشت همراه 
با مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی به تأسیس نهضت آزادی اقدام کرد. چندی 
بعد بازداشت و زندانی شد . در 1346ش . از زندان آزاد شد اما در پی ادامۀ مبارزات علیه 
رژیم پهلوی در 1350ش. به زابل تبعید شد. پس از پایان مدت تبعید، به تهران بازگشت و 
به فعالیت های خود و افشاگری علیه اعمال ضّد انسانی و ضدّ  اسالمی حکومت پهلوی ادامه 
داد. در 1354ش. دوباره به زندان افتاد و تا آستانۀ پیروزی انقالب اسالمی در زندان بود. 
پس از آن، همواره در کنار امام خمینی )ره( برای تثبیت حکومت اسالمی تالش می کرد. در 
1358ش . امامت نخستین نماز جمعه تهران بعد از پیروزی انقالب را بنا بر حکم امام خمینی 
بر عهده گرفت . به عالوه ، آن مرحوم از سوی امام عضو شورای انقالب و نماینده مردم در 

مجلس خبرگان قانون اساسی بود.

به  پهلوی  حکومت  که  مصونیتی  با  را  وین  نامۀ  توافق  در  سیاسی  مأموران  مصونیت  ١ـ 
آمریکایی های مقیم ایران داد، مقایسه کنید. 

2ـ امام خمینی )ره( در دوران تبعید، با چه فعالیت هایی به مبارزۀ خود ادامه دادند؟ 
فعالیت  زمینه  این  در  هایی  صیت  شخ و  ها  گروه  چه  و  چیست  فرهنگی  مبارزۀ  از  منظور  3ـ 

می کردند؟ 
4ـ حکومت پهلوی در جهت اسالم زدایی، به چه فعالیت هایی دست زد؟ 

5ـ چه گروه ها و احزابی شیوۀ مبارزۀ مسلحانه با حکومت پهلوی را در پیش گرفتند و اندیشه 
و افکار هر گروه چگونه بود؟  

١ـ دربارۀ زندگی و شخصیت عالمه طباطبایی مطلبی تهیه کنید. 
2ـ دربارۀ فعالیت های امام خمینی )ره( در نجف مطلبی تهیه کنید.

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه

نهضتی که با قیام ١٥ خرداد ١٣٤٢ علیه رژیم پهلوی به رهبری امام خمینی )ره( آغاز 

شد و با فراز و نشیب فراوان تا سال ١٣٥٦ تداوم یافته بود، در سال ١٣٥٦ چنان گسترده و 

فراگیر شد که در قالب یک انقالب باشکوه در ٢٢ بهمن ١٣٥٧ به پیروزی رسید. 

13ش ر در س 6 ی  ت عمو ضع
فاصلٔه روزافزونی که حکومت طاغوت را از ملت جدا ساخت، در سال 1356ش. به حداکثر 
خود رسیده بود. ضدیّت این حکومت با اسالم و معنویت و اخالق به اندازه ای آشکار شده بود که به 
اثبات نیازی نداشت. در میان مردم همه جا صحبت از دیکتاتوری شاه و ستمگری نظام شاهنشاهی بود. 
صدها روحانی مبارز در زندان بودند و بسیاری از استادان دانشگاه، گویندگان و دانشمندان بزرگ از 
جمله استاد شهید مطهری اجازٔه سخن گفتن در مجالس و محافل را نداشتند. پول بی حساب نفت که 
به ویژه از سال 1350 یک باره به سرعت افزایش یافته بود، سرمایه داران وابسته به غرب و رژیم طاغوت 
را در عرض مدت کوتاهی چنان تقویت کرده بود که از حّد انتظار خود آنان هم بیرون بود. در عوض، 
محرومان و مستضعفان، کارگران و روستاییان برای گذراندن زندگی به شهرها هجوم می آوردند. انقالب 
سفید شاه نتیجٔه خود را نشان داده بود که عبارت بود از: نابودی اقتصاد ایران و وابستگی به بیگانگان. 
نداشتند، سرمایه داران  و حتی حمام  برق  آشامیدنی،  آب  راه،  ایران  روستاهای  از  بسیاری  درحالی که 
آمریکایی به تهران می آمدند تا برای غارت ثروت  ملی ما با حکومت پهلوی قراردادهای کالن منعقد کنند.
رژیم طاغوت با استفاده از ساواک و نیروهای پلیسی و امنیتی خود توانسته بود تقریباً خود را از 
ناحیٔه گروه های مبارز مسلح آسوده خاطر سازد. زندان ها از زندانیان مبارز پر بود و در خارج از زندان 

نیز حرکت های پراکندٔه مسلحانه همچون سال های پیش دیده نمی شد.

درس 24

انقالب اسالمی ایران
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فضای باز سیاسی
هنگامی که جیمی کارتر از حزب دمکرات در سال ١٣٥٥ش. رئیس جمهور آمریکا شد، برای 
کاهش تنفر عمومی از سیاست های آمریکا به شعار دفاع از حقوق بشر متوسل شد. او از محمدرضا شاه 
نیز خواست به تبعیت از سیاست فضای باز آمریکایی، اوضاع عمومی زندانیان را بهبود بخشد و با کم 

کردن شکنجه به مطبوعات اجازه دهد به طور مالیم و محدود از دولت انتقاد کنند. 
جمشید آموزگار جانشین هویدا شد و مأموریت یافت تا با انتقاد از گذشته، فضای باز سیاسی را 
در کشور ایجاد کند. اما پیام روشنگرانٔه امام خمینی و بروز چند حادثٔه دیگر، آتش انقالب و اعتراض 

مردم مسلمان ایران را شعله ورتر ساخت. 

دکتر علی شریعتی

مرگ مشکوک دوچهرۀ محبوب
و  ناگهانی  طور  به  شریعتی  علی  کتر  د  ١٣٥٦ خرداد  در 
در سال  ایران  اوضاع  بر  او  مرگ  درگذشت.  لندن  در  غیرمنتظره 
نگارش  و  سخنرانی  انجام  با  شریعتی  دکتر  گذاشت.  تأثیر   ١٣٥٦
کتاب های متعدد، نقش فراوانی در طرد افکار مارکسیستی و بیداری 
اسالمی  ارزش های  و  م  اسال سوی  به  آنان  گرایش  و  جوان  نسل 
داشت. مردم مرگ او را به ُعمال ساواک نسبت دادند و با گرامیداشت 

نام و یاد او، تنفر بیشتری به رژیم پهلوی پیدا کردند. 
درگذشت ناگهانی حاج آقا مصطفی پسر بزرگ امام خمینی 
در نجف در آبان ١٣٥٦ نیز موج تازه ای از اعتراض و تنفر را نسبت 
به رژیم پهلوی در اذهان عمومی ایجاد کرد. حاج مصطفی روحانی 
دانشمند و مبارزی بود که از آغاز مبارزٔه امام خمینی در کنار پدر 
بود. با مرگ مشکوک وی، مجالس ترحیم در بسیاری از شهرهای 
ایران برگزار شد و بار دیگر یاد و خاطرٔه امام خمینی جان تازه ای به 
جریان مبارزه علیه طاغوت زمان داد. رهبر انقالب نیز به مناسبت 
درگذشت فرزند خویش سخنرانی کردند و مرگ او را از الطاف 
خفیٔه الهی دانستند و دو قشر روحانی و دانشگاهی را به وحدت 

حاج آقا مصطفی خمینیدعوت نمودند. 
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انتشار مقاله توهین آمیز نسبت به امام خمینی و شروع انقالب اسالمی 
چند روز پس از مسافرت کارتر به ایران و حمایت صریح او از شاه، در ١٧ دی ١٣٥٦ مقاله ای 
توهین آمیز علیه امام خمینی )ره( با نام مستعار رشیدی مطلق در روزنامٔه اطالعات منتشر شد. مردم که تاب 

تحمل توهین به رهبر و مرجع تقلید خود را نداشتند، تنفر بیشتری نسبت به عمال پهلوی پیدا کردند. 

رد  پ  ا  له  ق ن  وی ا ه ژ  را  ا  ظر ش به 

قیام مردم قم
مردم قم در اعتراض به توهین به امام در روزنامٔه اطالعات، روز ١٩ دی ١٣٥٦ به خیابان ها 
ریختند. طالب و روحانیون نیز کالس های درس را تعطیل و به سوی منزل های مراجع حرکت کردند. 
رژیم پهلوی با وجود تظاهر به آزادی و فضای باز سیاسی، تاب تحمل صدای معترضان را نداشت، مردم 

را به رگبار گلوله بست و عدهٔ زیادی را شهید و مجروح کرد. 

قیام مردم تبریز
در چهلم شهدای قم، مردم تبریز در ٢٩ بهمن ١٣٥٦ به پا خاستند و در یکی از مساجد بزرگ این 

شهر تجمع کردند. این اجتماع نیز با یورش دژخیمان رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شد. 

برپایی قیام در سایر شهرها
به مناسبت گرامیداشت چهلم شهدای تبریز ــ فروردین ٥٧ ــ مردم شهرهای یزد، جهرم و اهواز 
تظاهرات کردند که با خشونت سرکوب شدند. چهل روز بعد، مردم ٢١ شهر ایران به پا خاستند. پیام 
همٔه این قیام ها، تجدید عهد با رهبری انقالب و افزایش تنفر نسبت به نظام شاهنشاهی بود. به این جهت 
جمشید آموزگار مجبور شد تا در مرداد ١٣٥٧ در اصفهان حکومت نظامی برقرار کند. این تدبیر نیز 
مثمرثمر نبود و محمدرضا شاه مجبور شد وی را برکنار کند و جعفر شریف امامی را با شعار آشتی ملی 

به نخست وزیری بگمارد. 

م اسخ ده نیم و  کر 
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لیکن امام خمینی با ارسال پیام و افشای نیرنگ تازهٔ رژیم پهلوی، خواهان ادامٔه مبارزه تا سرنگونی 
نظام پادشاهی در ایران شد. به همین جهت تظاهرات مردمی در شهرهای ایران ادامه پیدا کرد؛ اوج این 
راهپیمایی ها در تهران بعد از برگزاری نماز عیدفطر )١٣ شهریور( و تکرار آن در سه روز بعد با حضور 

گسترده و یکپارچٔه زنان مسلمان بود. 

حضور گستردۀ زنان ایرانی در تظاهرات 

یک توضیح

سینما رکس آبادان 

از جمله جنایات فجیعی که در ماه رمضان انجام گرفت، به آتش کشیدن سینما رکس آبادان 

بود. شاید جنایتکاران می خواستند بگویند که اگر حکومت اسالمی ایجاد شود، با مردمی که به سینما 

می روند، چه خشونت هایی می شود؛ هنوز به درستی معلوم نشده این جنایت، کار چه کسانی بوده 

است. امام خمینی درباره این حادثه فرمود: »من گمان نمی کنم هیچ مسلمانی بلکه انسانی دست 

به چنین فاجعة وحشیانه ای بزند جز آنان که به نظایر آن عادت کرده اند«. 
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و ه ن ١٧  م خون
حکومت پهلوی برای جلوگیری از ادامٔه تظاهرات و اعتراض، در روز جمعه ١٧ شهریور ١٣٥٧ 
در تهران و یازده شهر دیگر١ حکومت نظامی برقرار کرد. اما مردم تهران بی اعتنا به اخطارها و هشدارهای 
رژیم در میدان شهدا )ژالٔه سابق( تجمع کردند و شعار اللّه اکبر ــ خمینی رهبر ــ مرگ بر شاه سر دادند. 
دژخیمان پهلوی نیز مردان و زنان مسلمان را از زمین و هوا به رگبار گلوله بستند و جمع زیادی از آنان 

را به شهادت رسانیدند. 
بـه دنبال این جنـایت 
هــولنـاک،رئیس جـمـهور 
آمریکا بــار دیگر بـه صراحت 

از رژیم شاه حمایت کرد.

١ــ اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، اهواز، آبادان، جهرم، کازرون  ، قم  ، قزوین و کرج 

آثار بازمانده از جنایت سینما رکس 

تظاهرات مردم تهران در شهریور ١٣٥٧
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نسه ق  فر م خمینی  عر م جرت 
امام خمینی تحت فشار سیاسی و امنیتی سازمان 
امنیت عراق و ساواک، قصد عزیمت به کویت را داشت، 
به  امام  ایشان نشد و  به پذیرش  اما دولت کویت حاضر 
فرانسه رفت و در دهکده ای در حومٔه پاریس به نام نوفل 

لوشاتو ساکن شد  )آبان ١٣٥٧(. 
اقامت چندماهٔه ایشان در فرانسه دو نتیجه مهم را 

برای انقالب به همراه داشت: 
انجام  تبلیغی،  امکانات  از  استفاده  با  ایشان  ١ــ 
مصاحبه و سخنرانی به افشای جنایات رژیم پهلوی پرداخت 
و فریاد مظلومیت ملت ایران را به گوش جهانیان رسانید. 
٢ــ امکان مالقات مبارزان با رهبری انقالب فراهم 

آمد و پیام ها و بیانات امام با شتاب بیشتری در ایران منتشر شد. 

حماسۀ ماه محرم
بعد از سرکوب تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان در دانشگاه تهران  محمدرضاشاه یک روز 
)١٣آبان ١٣٥٧(، رئیس ستاد ارتش ارتشبد ازهاری را به جای شریف امامی نشاند تا با برقراری حکومت  نظامی 
و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، جریان انقالب را کُند کند. اما شروع ماه محرم که یاد وخاطره حماسٔه 
عاشورا و قیام امام حسین )ع( را در اذهان مردم زنده می کرد، جریان مبارزه را وارد مرحلٔه تازه ای کرد. 
مردم در شب اول محرم از پشت بام خانه ها فریاد اللّه اکبر، خمینی رهبر و نصرمن الله و فتح قریب سر دادند. 
به اوج خود رسید و  ابراز انزجار و تنفر از شاه و خاندان پهلوی در روز تاسوعا و عاشورا 
میلیون ها نفر در سراسر ایران از جمله در تهران با شرکت در یک تظاهرات مسالمت آمیز سقوط رژیم 

پهلوی و برقراری حکومت اسالمی را فریاد زدند.
این تظاهرات عظیم، آمریکا را به این نتیجه رساند که: 

١ــ دولت نظامی ارتشبد ازهاری نتیجه ای به همراه نداشته است. 
٢ــ مردم ایران متحد، و در اطاعت از رهبر خویش مصمم و جدی هستند. 

٣ــ آمریکا باید برای حفظ منافع خود در ایران به فکر مهرهٔ دیگری غیر از محمدرضا شاه باشد. 

حضرت امام خمینی در نوفل لوشاتو
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راهپیمایی میلیونی مردم تهران در تاسوعای ١٣٥٧

بختی و ت ش د
محمدرضا به دستور آمریکا برای جلوگیری از ایجاد 
انقالب اسالمی،  پیروزی  از  ممانعت  و  حکومت اسالمی 
شاپور بختیار را که قبالً عضو جبهٔه ملی و از مخالفان بود 
مأمور تشکیل کابینه کرد. لیکن این دسیسه نیز با هوشیاری 
امام و غیرقانونی خواندن دولت بختیار ناکام ماند و مردم با 
شعار ــ بختیار بختیار نوکر بی اختیارــ، بصیرت و آگاهی 

انقالبی خود را به نمایش گذاشتند. 

شاپور بختیار
تشکیل شورای انقالب

به گوش مردم  را  انقالب  پیامی تشکیل شورای  ارسال  با  ماه ١٣٥٧  امام خمینی در ٢٣ دی 
رسانیدند. این شورا که از افراد شایسته و مسلمان و متعهد و مورد اعتماد امام انتخاب شده بود، وظیفه 

22



1ــ در فاصلٔه روزهای ١٥ تا ٢٢ بهمن ١٣٥٧، دو دولت در کشور وجود داشت: یکی دولت موقت انقالب اسالمی که مشروعیت و 
قانونی بودن خود را از حکم امام به دست آورده و مورد تأیید ملت بود، و دیگری دولت بختیار که مردم و کارمندان انقالبی ادارات حتی اجازه 

نمی دادند که وزیران کابینٔه او به ساختمان وزارت خانه ها وارد شوند. 

استقبال باشکوه از امام خمینی به هنگام ورود به میهن اسالمی

داشت تا زمینه را برای انتقال قدرت فراهم کند. این خبر نشان از پایان حاکمیت نظام ستم شاهی و آغاز 
دوره جدیدی در تاریخ ایران داشت و همگان را برای وارد کردن ضربات نهایی بر حکومت پوسیدهٔ 

پهلوی مصمم تر کرد. 

ن ر م خمینی   ن  من شت پیر ه  ب ض ش فر محم
ده روز بعد از تشکیل دولت بختیار، محمدرضا شاه از ایران بیرون رفت )٢٦ دی ١٣٥٧(. فرار 
وی، شور و شعف مردم مسلمان ایران را بیشتر کرد. این خوشحالی با اعالم خبر بازگشت امام خمینی 

به ایران دو چندان شد. 

ورود امام خمینی به ایران و تشکیل دولت موقت
در ١٢ بهمن ١٣٥٧، رهبر انقالب با شکوه فراوان و با استقبال بی نظیر وارد ایران شد و در 

بهشت زهرا و در جوار شهیدان به خون خفته انقالب اعالم کرد که: 
این دولت  تو دهان  تعیین می کنم من  این ملت دولت  به پشتیبانی  تعیین می کنم من  »من دولت 
١٥ بهمن 1357 به پیشنهاد شورای انقالب، آقای مهندس مهدی بازرگان را به  می زنم.« سپس در 
عنوان اولین نخست وزیر دولت موقت انقالب معرفی کرد و از همه تقاضا کرد تا از وی حمایت کنند. 

مردم نیز با برپایی راهپیمایی، اقدام رهبر خویش را با جان و دل پذیرفتند١. 
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ب  ن یی  ی نه
با حملٔه گارد شاهنشاهی به افراد نیروی هوایی که به انقالب پیوسته بودند، تهران به یک شهر 
نظامی مبدل شد. رژیم پهلوی قصد داشت با برقراری حکومت نظامی در بعد ازظهر ٢١ بهمن و شب 
٢٢ بهمن به کمک نظامیان وابسته به خود و نظارت ژنرال هایزر آمریکایی با انجام یک کودتای نظامی 
رهبر انقالب و اعضای شورای انقالب را دستگیر و انقالب را سرکوب کند. اما امام با توکل به الطاف 
خداوند بزرگ، حکومت نظامی را غیرقانونی اعالم کرد و مردم با کمک ارتشیانی که به انقالب پیوسته 
بودند، مراکز نظامی را در تهران و شهرهای بزرگ به تصرف خود درآوردند. رادیو و تلویزیون نیز در 
اختیار مردم انقالبی قرار گرفت و با اعالم صدای انقالب و پیروزی انقالب اسالمی در ٢٢ بهمن، زنگ 
سقوط نظام شاهنشاهی به صدا درآمد و مرحلٔه جدیدی را درتاریخ این سرزمین و همه مستضعفان و 

مسلمانان جهان رقم زد. 

شادی مردم در روز پیروزی انقالب
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١ـ علت مطرح شدن فضای باز سیاسی از سوی رژیم پهلوی در سال ١356 چه بود؟ 
2ـ رحلت حاج آقا مصطفی خمینی چه پیامدی در میان اقشار مختلف مردم و ادامۀ مبارزه با 

حکومت پهلوی داشت؟ 
3ـ انتشار مقالۀ توهین آمیز روزنامۀ اطالعات چه پیامدی به دنبال داشت؟ 

4ـ هجرت امام خمینی از عراق به فرانسه چه نتایجی برای انقالب داشت؟ 
5ـ ادامۀ مبارزات مردم با حکومت پهلوی در روزهای تاسوعا و عاشورای سال 1357، آمریکا 

را به چه نتایجی رساند؟ 

١ـ با مراجعه به شاهدان وقایع دوران انقالب اسالمی، دربارۀ یکی از اتفاقات آن دوران مطلبی 
تهیه کنید. 

2ـ از شعارهای انقالبی سال ١357 مجموعه ای گردآوری کنید و توضیح دهید که هر شعار 
نشانگر چه مسائلی بوده است.

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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درس 25

ایران در دوران جمهوری اسالمی

مقدمه

بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی، با فرمان و تأکید امام خمینی )ره(، شورای 

انقالب و  دولت موقت مأموریت یافتند تا هر چه  زودتر اقدامات  الزم را برای تعیین و تأسیس 

نظام سیاسی جدید انجام دهند. در این درس روند مهم ترین فعالیت هایی که به تأسیس 

و استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران انجامید و نیز توطئه ها و دسیسه های دشمنان برای 

ضربه زدن به ملت ایران و نظام نوپای اسالمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

می ی  م جمهو ا نظ ق ف( 
1ــ فراز و فرود دولت موقت انقالب: مهندس مهدی بازرگان که به پیشنهاد شورای انقالب 
و موافقت امام خمینی به نخست وزیری منصوب شده بود، در تاریخ 15 بهمن 1357 رسماً کار خود 

را شروع کرد و موظّف شد تا امور زیر را به انجام برساند:
ــ برگزاری همه پرسی برای تعیین نظام سیاسی کشور

ــ برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی
ــ ادارٔه امور کشور با مساعدت و نظارت شورای انقالب

برهمین مبنا دولت موقت همه پرسی تعیین نظام سیاسی ایران را در روزهای 10 و 11 فروردین 
1358 برگزار کرد و نتیجٔه آن در 12 فروردین اعالم شد. طبق این نتیجه 98/3% مردم به جمهوری 
اسالمی رأی مثبت داده بودند. به همین دلیل این روز در تقویم به عنوان روز جمهوری اسالمی نام گذاری 
شد. چندماه بعد نیز انتخابات دیگری برای تعیین اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار گردید. 
و این مجلس با 72 نماینده در مرداد 1358 تشکیل شد تا کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران را آغاز کند.
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اّما  شد  تسخیر  امام  خط  پیرو  دانشجویان  توسط  آمریکا  سفارت   1358 آبان   13 تاریخ  در 
مهندس بازرگان که از این اقدام ناخشنود بود، استعفا کرد و امام )ره( نیز استعفای وی را پذیرفت. 
دانشجویان تداوم دشمنی دولت آمریکا با انقالب اسالمی، ورود محمدرضا شاه به آمریکا و افزایش 
دخالت سفیر و سایر مأموران سفارت آمریکا در امور داخلی ایران را از دالیل تسخیر سفارت آن 
کشور اعالم کردند و پس از آن سفارت آمریکا در تهران، النٔه جاسوسی نامیده شد. امام خمینی )ره( 

استقبال مردم از همه پرسی جمهوری اسالمی ایران

مراسم تنفیذ حکم بازرگان
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این حرکت دانشجویان را تأیید کرد و آن را انقالب دوم خواند. مجلس خبرگان قانون اساسی نیز از 
اقدام دانشجویان حمایت کرد.

2ــ دولت شورای انقالب: پس از استعفای دولت موقت انقالب، اعضای شورای انقالب 
در رأس وزارت خانه ها قرار گرفتند. دولت شورای انقالب که تا تیر 1359 بر سر کار بود، روند تأسیس 
و استقرار نظام جمهوری اسالمی را به انجام رساند. در آذر 1358 قانون اساسی جدید به همه پرسی 
گذاشته شد و با رأی مثبت اکثریت مردم ایران به تصویب رسید. در بهمن همان سال انتخابات اولین دورٔه 
ریاست جمهوری و یک ماه بعد انتخابات اولین دورٔه مجلس شورای اسالمی نیز برگزار شد. شورای 
نگهبان نیز مطابق قانون اساسی در کنار مجلس شکل گرفت. پس از آنکه مجلس شورای اسالمی کار 

خود را آغاز کرد و دولت رسمی بر سر کار آمد، شورای انقالب در تیرماه 1359 منحل شد.

یک توضیح

شورای نگهبان

مطابق قانون اساسی ، شورای نگهبان دوازده عضو دارد؛ شش نفر فقیه عادل و آگاه به 

مقتضیات زمان و مسائل روز که از سوی رهبر انقالب تعیین می شوند و شش نفر حقوقدان در 

شورای  مجلس  نمایندگان  انتخاب  و  قضاییه  قوة  رئیس  معرفی  با  که  حقوقی  مختلف  رشته های 

اسالمی به عضویت آن شورا در می آیند . اولین فقهای شورای نگهبان در اول اسفند 1358 توسط 

حضرت امام خمینی )ره( رهبر فقید انقالب اسالمی منصوب شدند و اعضای حقوقدان آن شورا نیز 

در تیر 1359 توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی انتخاب شدند. اعضای شورای نگهبان در 

29 تیر 1359 با حضور در مجلس شورای اسالمی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کردند.

مطابق اصول قانون اساسی اهم وظایف شورای نگهبان به شرح زیر است:

1ـ تشخیص عدم مغایرت و تعارض کلیة مصوبات مجلس شورای اسالمی و کمیسیون های 

داخلی آن با احکام اسالم و قانون اساسی

2ـ تفسیر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

3ـ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و 

مراجعه به آرای عمومی )همه پرسی(
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3ــ تشکیل نهادهای انقالبی: یک روز پس از پیروزی انقالب اسالمی، به فرمان امام خمینی)ره( 
کمیتۀ انقالب اسالمی به عنوان نخستین نهاد انقالبی تأسیس شد. این کمیته وظیفٔه حفظ نظم و امنیت 

و دستگیری سران جنایتکار رژیم پهلوی را برعهده داشت.
کمی بعد از آن سپاه پاسداران انقالب اسالمی به دست جوانان شجاع و قهرمان ایرانی تأسیس 
شد تا از آرمان ها و دستاوردهای انقالب صیانت و پاسداری کند. جهاد سازندگی نیز برای ایجاد عمران  

و آبادانی و رفع فقر و محرومیت به وجود آمد.
نهضت  به منظور حمایت از محرومان و مستضعفان جامعه و  نیز  کمیتۀ امداد امام خمینی 
سوادآموزی هم برای ترویج فرهنگ سوادآموزی و کاهش و رفع بی سوادی آغاز به کار کردند. کمی 
بعد نیز بنیاد شهید، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و بسیج مستضعفان به فرمان امام تأسیس شدند.

همچنین در مرداد 1358، اولین نمازجمعه در تهران به امامت آیت الله طالقانی برگزار شد و 
نخستین راهپیمایی و تظاهرات روز قدس نیز انجام گرفت و جمهوری اسالمی به مسلمانان جهان اعالم 

کرد که پرچم مبارزه با رژیم صهیونیستی را به اهتزاز درآورده است.

ب نق یه  جی ع ی  خ خ ن د ی دشمن ش ه ب( توطئه ه  
پیروزی انقالب اسالمی و به دنبال آن استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران دشمنان خارجی و 
مغرضان داخلی را بسیار آشفته و ناراحت کرد. با تسخیر النٔه جاسوسی و افشا شدن نقش آمریکاییان 
در توطئه علیه انقالب اسالمی نیز خشم آمریکا دو چندان شد. در یک نگاه کلی واکنش ها و حرکت های 

ضد انقالبی را در این دوران می توان این گونه دسته بندی کرد:
1ــ ایجاد آشوب و نا امنی: گروهک های ضد انقالب با حمایت دشمنان خارجی انقالب 
اسالمی در مناطقی مانند کردستان، خوزستان و ترکمن صحرا اقدام به ایجاد فتنه و آشوب کردند و 

مسائل و مشکالت زیادی برای کشور و مردم آن مناطق به وجود آوردند.
2ــ ترور شخصیت های مؤثر در انقالب و اعضای شورای انقالب: کسانی مانند سرلشکر 
قرنی، آیت الله مطهری، دکتر مفتح، حاج مهدی عراقی، آیت الله قاضی طباطبایی و حاج تقی طرخانی توسط 
گروهک فرقان به شهادت رسیدند و آقایان هاشمی رفسنجانی و ربانی شیرازی نیز مجروح شدند. با دستگیری 
اعضای فعال گروه فرقان، مجاهدین خلق علم ترور را برپا کردند و ابتدا در تاریخ 6 تیر ماه 1360 به جان 
حضرت آیت الله خامنه ای سوء قصد کردند؛ سپس یک روز بعد مرکز حزب جمهوری اسالمی در تهران 
را منفجر کردند که در جریان آن 72 تن از مسئوالن کشور که آیت الله دکتر بهشتی رئیس قؤه قضائیه، 
چهار تن از وزیران کابینه و بیست و هفت نمایندٔه مجلس شورای اسالمی در میان آنها بودند، به شهادت 
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رسیدند. در ادامه آیت الله قدوسی دادستان کل کشور و امامان جمعٔه چندین شهر؛ آیت الله مدنی، آیت الله 
دستغیب، آیت الله صدوقی و آیت الله اشرفی اصفهانی توسط مجاهدین خلق به شهادت رسیدند. افزون بر 
مسئوالن نظام، هزاران نفر از مردم عادی نیز به دست اعضای این سازمان تروریستی به شهادت رسیدند.

1ــ محمد منتظر قائم فرمانده سپاه پاسداران یزد که به منظور گردآوری اسناد باقیمانده به طبس رفته بود، با بمباران هوایی که به دستور 
بنی صدر انجام گرفت، به شهادت رسید.

شهید آیت الّله دستغیب شهید آیت الّله قدوسیشهید آیت الّله بهشتی

3ــ حملۀ نظامی آمریکا به ایران: تسخیر سفارت آمریکا در تهران و دستگیری و بازداشت 
مأموران آمریکایی در ایران، دولت آمریکا را در شرایط نامناسبی قرار داد. از این رو در اردیبهشت 1359، 
آمریکا با طراحی یک عملیات پیچیدهٔ نظامی، اقدام به پیاده کردن نیروی نظامی در صحرای طبس کرد. 
مأموریت این گروه زبدهٔ نظامی تسخیر چند مرکز در تهران و بیرون بردن آمریکاییان بازداشتی از ایران بود. 
اما با عنایت خداوند، طوفان شن و کاهش دید خلبانان آمریکایی باعث سقوط چند فروند بالگرد نظامی و 
کشته   شدن تعدادی از نیروهای مهاجم شد. بقیه نیز با به جای گذاشتن اسناد و مدارک مجبور به فرار شدند.١
٤ــ طراحی کودتا: در تیر ١٣٥٩ تعدادی از افسران وابسته به رژیم پهلوی و هوادار شاپور 
بختیار موسوم به »سازمان نقاب« با پشتیبانی سازمان جاسوسی سیا و حکومت بعثی عراق، کودتایی را 
طراحی کردند. کودتاچیان قصد داشتند با بهره گیری از امکانات نظامی پایگاه هوایی شهید نوژه همدان، 
محل سکونت حضرت امام )ره( و برخی مراکز مهم را بمباران و نظام جمهوری اسالمی را ساقط نمایند. 

این توطئه اندکی پیش از اجرا، کشف و خنثی شد. 
حزب توده نیز که به نفع دولت شوروی در ایران جاسوسی می کرد، در سال 1362 ش. قصد 

انجام کودتا را داشت که این توطئه نیز کشف و سران آن دستگیر شدند.
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پ( رؤسای جمهور نظام جمهوری اسالمی ایران
در بهمن 1358 انتخابات عمومی برای تعیین اولین رئیس جمهور نظام جمهوری اسالمی برگزار 
شد و ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری رسید. حضرت امام، بعد از تنفیذ، فرماندهی کل قوا و 
ریاست شورای انقالب را نیز به او واگذار کردند. اما قرار گرفتن در چنین موقعیت و مقامی بنی صدر 
را چنان مغرور کرده بود که از پذیرش محمد علی رجایی چهرٔه انقالبی و مورد اعتماد امام و مردم برای 
نخست وزیری امتناع کرد. اما با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسالمی، رجایی نخست وزیر شد. 
بنی صدر روز به روز از خط امام فاصله گرفت و به منافقین نزدیک شد. با شروع جنگ تحمیلی نیز 
نیروهای سپاه پاسداران را در تنگنای مالی و تسلیحاتی قرار داد و زمینٔه سقوط خرمشهر را فراهم کرد. 
این اعمال و رفتار سبب شد تا در خرداد 1360 از فرماندهی کل قوا عزل شود و چند روز بعد نیز با 

رأی نمایندگان مجلس شورای اسالمی از مقام ریاست جمهوری برکنار گردد.
با خلع بنی صدر، محمد علی رجایی در دومین دورٔه انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و دکتر 
محمد جواد باهنر را مأمور تشکیل کابینه کرد. اما دورٔه ریاست جمهوری رجایی کوتاه بود و ایشان 
به همراه نخست وزیر انقالبی خود در 8 شهریور 1360 در محل ساختمان نخست وزیری که به وسیلٔه 
منافقین منفجر شد، به شهادت رسید و آیت الله مهدوی کنی از سوی مجلس به نخست وزیری انتخاب 

شد تا در ادارٔه کشور و جنگ وقفه ای به وجود نیاید.
یک ماه بعد از شهادت رجایی و باهنر مردم ایران به پای صندوق های رأی رفتند و حضرت آیت الله 
سیدعلی خامنه ای را به عنوان سومین رئیس جمهوری نظام جمهوری اسالمی ایران انتخاب کردند. ایشان 

شهید محمدعلی رجاییشهید دکتر محمد جواد باهنر
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میرحسین موسوی را برای تصدی منصب نخست وزیری به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد. در این 
دوره ثبات سیاسی و امنیتی بیشتری ایجاد شد و ادارهٔ امور جنگ با دقت و توان بیشتری به انجام رسید. 

همچنین دانشگاه ها در مهر 1362 بازگشایی شدند و انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار گردید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سال 1366 و به فرمان امام مرکب از مسئوالن عالی رتبٔه 
و  اسالمی  میان مجلس شورای  اختالف  در صورت  تا  آمد  به وجود  برجسته  و صاحب نظران  کشور 

شورای نگهبان تصمیم گیری کند. 

بازنگری در قانون اساسی

در اواخر حیات حضرت امام خمینی )ره( عده ای ازنمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای 

شورای عالی قضایی از ایشان درخواست کردند که قانون اساسی بازنگری شود . حضرت امام )ره( در 

تاریخ ٢٤ اردیبهشت ١٣٦٨، هیئتی متشکل از ٢٠ نفر از رجال مذهبی و سیاسی و ٥ نفر از نمایندگان 

پایان  به  هیئت  این  کار  هنوز  کردند.  اساسی  قانون  اصالح  و  بازنگری  مأمور  را  اسالمی  شورای  مجلس 

نرسیده بود که بنیانگذار جمهوری اسالمی از دنیا رفتند ، اما روند بازنگری و اصالح قانون اساسی ادامه 

یافت. سرانجام با نظر مساعد حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب ، همه پرسی اصالحات قانون اساسی 

در ٦ مرداد ١٣٦٨ برگزار شد و مردم به آن رأی مثبت دادند .

یک توضیح

ی به ره  منه  ه خ ت  ت  ب حض خ ی )ره(   ل  خ ح ت( 
امام خمینی )ره( در شامگاه 13خرداد 
1368 بعد از یک دوره بیماری در 87  سالگی 
دارفانی را وداع کرد و به دیدار حق شتافت. 
توسط  بعد  روز  صبح  امام  ارتحال  خبر 
حجت االسالم و المسلمین سید احمد خمینی 
فرزند انقالبی ایشان به اطالع مردم ایران و 
پیکر  بعد،  روز  رسید.دو  جهان  مسلمانان 
اندوه  و  حزن  میان  در  شهیدان  امام  مطهر 

میلیون ها نفر از تشییع کنندگان در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
وداع باشکوه ملت با امام و رهبر خویش
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بالفاصله پس از عروج ملکوتی بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، مجلس خبرگان رهبری تشکیل 
جلسه داد و به اتفاق آراء حضرت آیت اللّه سیدعلی خامنه ای را به دلیل داشتن شرایط و ویژگی های 

مندرج در اصل یکصدو نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران1 به مقام رهبری برگزید. 
حضرت آیت اللّه خامنه ای از ابتدای نهضت تا پیروزی انقالب اسالمی، به عنوان شاگرد و پیرو 
حضرت امام خمینی )رحمة اللّه علیه( حضور و نقش فعالی در مبارزه با رژیم پهلوی داشتند؛ از این رو، 
بارها دستگیر، زندانی و تبعید شدند. ایشان در دوران جمهوری اسالمی و در شرایطی که کشور گرفتار 
توطئه های پیچیدٔه دشمنان خارجی و ضدانقالب داخلی و نیز جنگ تحمیلی بود، همچون یاوری بصیر و 
ثابت قدم در خدمت انقالب و حضرت امام )رحمة اللّه علیه( بودند و مسئولیت های خطیری را از جمله دو 
دوره ریاست جمهوری عهده دار شدند. معظم له در تیر ١٣٦٠، هدف حملٔه تروریستی گروهک منافقین 

قرار گرفته، به شدت جراحت برداشتند و به شرف جانبازی انقالب اسالمی نایل آمدند. 
خبرگان ملت براساس چنین ویژگی ها و سوابقی، ایشان را برای رهبری انقالب اسالمی، صالح، 

شایسته و الیق تشخیص دادند.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی

١ــ اجتهاد، عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، درایت، تدبیر، شجاعت و توانمندی های مدیریتی.
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حجت االسالم سید احمد خمینی 
 

حجت االسالم سید احمد خمینی در 24 اسفند 1324، 
را در  ابتدایی و متوسطه  در قم متولد شد. تحصیالت دورۀ 
به  تحصیل،  کنار  در  دبیرستان،  دورۀ  در  گذرانید؛  زادگاهش 
ورزش فوتبال روی آورد. سرانجام از دبیرستان حکیم نظامی 
قم، در رشتۀ طبیعی دیپلم گرفت. آنگاه، تحصیالت حوزوی 
به  قیام 15 خرداد 1342، عالقه اش  پی گرفت. جریان  را 

سیاست و عزمش به مبارزه با حکومت پهلوی را بیش از گذشته عیان ساخت. سیداحمد از سال 
1343، به دنبال دستگیری و تبعید رهبر نهضت اسالمی ایران )امام خمینی ( و پسر بزرگ 
ایشان )حاج آقا مصطفی  ( به ترکیه و عراق، مسئولیت های سنگین تری در خانوادۀ امام و نیز 
عرصۀ مبارزه با حکومت ستم شاهی برعهده گرفت؛ به همین دلیل، ساواک فعالیت های او را 
زیر نظر گرفته بود. با این حال، با تیزبینی و درایت دستورات امام را انجام می داد. سیداحمد 
در سال های 1344تا   1356، برای بهره بردن از محضر پدر و انتقال پیام های الزم چندین 
بار محرمانه به عراق سفر کرد. در ضمن این سفرها، که اغلب به نجف اشرف بود، به بهره بردن 
از محضر مدرسان مقیم عتبات و تکمیل تحصیالت علوم دینی نیز همت گمارد. در جریان این 
رفت و آمدها ، چند بار توسط عوامل ساواک بازداشت و زندانی شد. او در مهرماه 1348، با 
دختر آیت الّله سلطانی طباطبائی ازدواج کرد. در سال 1352، سفر کوتاهی به لبنان داشت 
و ضمن آن با امام موسی صدر ، شهید مصطفی چمران و دیگر مبارزان به گفت وگو نشست. 
با گذشت ایام ، نقش سید احمد در مبارزه با حکومت پهلوی بیشتر شد. در سال 1356، بار 
دیگر به عراق رفت و از آن جا همراه امام به پاریس رفت. در بهمن 1357، همراه امام به 
کشور بازگشت. در اوایل انقالب و پس از آن، در تصمیم گیری های مهم و نیز انتقال اطالعات 

مهم دربارۀ اوضاع کشور به امام نقش به سزایی داشت.

یم دا یشتر 
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1ـ چه وظایفی به دولت موقت )دولت بازرگان(، محول شده بود؟
2ـ دالیل تسخیر سفارت آمریکا در تهران، توسط دانشجویان پیرو خط امام چه بود؟

3ـ مهم ترین اقدامات  دولت شورای انقالب چه بود؟
4ـ پس از پیروزی انقالب اسالمی، چه نهادهای انقالبی تشکیل شدند و هدف تشکیل هر کدام 

از این نهادها چه بود؟
5  ـ دشمنان داخلی و خارجی به چه توطئه هایی علیه انقالب اسالمی دست زدند؟

6  ـ چه عواملی موجب برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری شد؟

ـ وظایف و نقش شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را با اصل دوم متمم 
قانون اساسی مشروطه مقایسه کنید.

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه

جنگ تحمیلی صدام علیه ایران و دفاع جانانۀ مردم ایران از سرزمین خود، یکی از 

درخشان ترین دوران تاریخ ایران است. مردم ایران از هر گروه و قومی، متحد و یکپارچه در 

برابر تهاجم بیگانگان به خاک کشورشان ایستادند. ایرانیان اعم از زن و مرد از خردسال تا 

پیر، در هشت سال دفاع مقدس، جان و مال خویش را برای پاسداری و حراست از سرزمین 

ایران و انقالب اسالمی در طبق اخالص نهادند. نتیجۀ این مجاهدت ها، حفظ سرزمین مقدس 

اسالمی از گزند دشمنان و آغاز مرحلۀ جدیدی از عزت و اقتدار ملت ایران بود.

ا گ بر ا ل ج حم ف صدام   هد ه   نگ
رژیم بعثی عراق مدت ها قبل از پیروزی انقالب اسالمی به تحوالت ایران توجه داشت، اما به 
دنبال وقوع انقالب اسالمی و سقوط نظام سلطنتی در ایران، صدام با تشویق آمریکا و برخی کشورهای 
عربی، رسماً در 31 شهریور 1359، ایران را از زمین و هوا مورد تهاجم قرار داد.١ مهم ترین انگیزه و 

اهداف صدام از این اقدام عبارت بودند از:
مسلمانان  سایر  و  عراق  شیعیان  میان  در  اسالمی  انقالب  افکار  انتشار  از  واهمه  و  ترس  1ــ 

منطقه
2ــ تسلط بر آبراه حیاتی اروندرود و تصرف استان خوزستان

3ــ رسیدن به رهبری جهان عرب

درس 26

هشت سال دفاع مقدس

١ــ نیروهای بعثی عراق پیش از آن، از تاریخ 13 فروردین 1358 تا 3١ شهریور 1359 در مجموع 636 بار از زمین، هوا و دریا 
مرزهای جمهوری اسالمی ایران را مورد تعّرض قرار داده بودند.
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صدام اختالفات مرزی با ایران را بهانٔه شروع جنگ قرار داد. این در حالی بود که پنج سال پیش  از 
آن، دو کشور با وساطت دولت الجزایر به اختالفات مرزی خود پایان داده و قرارداد الجزایر١ را امضا کرده 
بودند. تهاجم ارتش صدام به ایران با بمباران فرودگاه های تهران و چند شهر بزرگ آغاز شد و همزمان، 

نیروی زمینی عراق نیز در استان های خوزستان، ایالم، کردستان و کرمانشاه شروع به پیشروی کرد.
نکتٔه قابل توجه این است که مجامع بین المللی و در رأس آن شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
در برابر یورش آشکار نیروهای صدام به خاک ایران، به وظایف رسمی و قانونی خود عمل نکردند. این 
شورا مدتی پس از آغاز جنگ، بدون آنکه تهاجم نیروهای بعثی را محکوم کند و خواستار عقب نشینی 

متجاوزان از مناطق اشغالی ایران شود، تنها دو کشور را به برقراری آتش بس دعوت کرد.

١ــ قرار داد الجزایر در سال 1975م./ 1354 ش. با وساطت دولت الجزایر میان ایران و عراق منعقد شد. صدام به عنوان نایب رئیس 
شورای فرماندهی انقالب عراق این قرارداد را به نمایندگی از حکومت وقت آن کشور امضا کرد. براساس قرارداد الجزایر، دو کشور توافق 

کردند که خط تالوگ ــ خطی که از عمیق ترین ژرفای رود می گذرد ــ مبنای تعیین مرز ایران و عراق در اروندرود باشد.

نقشۀ تهاجم هوایی و زمینی دشمن بعثی به ایران در ٣١ شهریور ١٣٥9 
مأخذ: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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م سخ ده م و  فکر 

چرا واکنش شورای امنیت سازمان ملل در برابر تجاوز ارتش صدام به خاک ایران با 
حملۀ صدام به خاک کویت متفاوت بود؟

مقابله با تهاجم دشمن بعثی
یورش وحشیانٔه ارتش صدام به خاک ایران زمانی به وقوع پیوست که کشور ما شرایط حساس و 
دشوار پس از پیروزی انقالب اسالمی و سقوط نظام سلطنتی را می گذرانید. از یک سو ارتش در حال 
بازسازی و تجدید سازمان بود و نیروی جوان سپاه پاسداران نیز درگیر مقابله با آشوب های ضدانقالب 
داخلی بود. صدام با این توهم که نیروهای مسلح ایران آمادگی و توان مقابله با ارتش او را ندارند و نیز 
با پشت گرمی به حمایت سایر کشورها به ویژه آمریکا، فکر می کرد که در مدت کوتاهی به هدف های خود 
می رسد، اما پرواز 140فروند جنگنده ایرانی چند روز بعد از شروع جنگ و بمباران مراکز نظامی و 
حساس عراق در بغداد و چند شهر دیگر، رؤیای صدام را به یک کابوس وحشتناک هشت ساله تبدیل 
کرد. نیروی زمینی ارتش و سپاه پاسداران نیز به کمک نیروهای جنگ های نامنظم که توسط دکتر مصطفی 

چمران فرماندهی می شدند، پیشروی نیروهای زمینی عراق را در خاک ایران متوقف کردند.

شهید دکتر مصطفی چمران

مصطفی چمران بعد از  پایان دورة دبیرستان وارد دانشکده 
فنی دانشگاه  تهران شد و در رشتة مهندسی برق به ادامة تحصیل 
پرداخت . او همزمان در کالس های تفسیر و فلسفه و منطق آیت اهلل 
طالقانی و آیت اهلل مطهری شرکت می کرد. چمران بعد از اتمام   دورة 
کارشناسی به عنوان دانشجوی ممتاز برای ادامه تحصیل به آمریکا 
رفت و از دانشگاه ِبرکلی در کالیفرنیا در رشتة الکترونیک،  دکتری 
گرفت . دکتر چمران در تداوم مبارزة خود انجمن اسالمی دانشجویان 
آمریکا را بنیانگذاری کرد و به کمک امام موسی صدر رهبر شیعیان 
لبنان، جمعیت محرومین و شاخة نظامی جنبش امل را تأسیس کرد و به 

یک توضیح
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قدس ع  ه( د د دف نی ) م خم م ی  رهب
پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، امام خمینی خود فرماندهی کل قوا را برعهده گرفت. 
ویژگی مهم فرماندهی ایشان در آن مقطع زمانی، تحقیر دشمن و ترغیب و تشویق مردم و مسئوالن به مقابله 
با نیروهای متجاوز بود. امام با تمسک به مفاهیم جهاد و شهادت و یادآوری حماسٔه عاشورا، میدان نبرد 
را به صحنٔه نمایش رشادت و شجاعت جوانان ایرانی تبدیل کرد. در نتیجٔه هدایت و رهبری حضرت امام، 
جلوه های زیبایی از ایثار و فداکاری در راه دین و میهن به نمایش گذاشته شد. امام خمینی شهادت طلبی 
جوانان را نشانه ای از عنایت خداوند بزرگ دانسته و با اشاره به انحطاط اخالقی دوران پهلوی، فرمودند:
» جوان هایی که می رفت به کلی از دست اسالم و مسلمین بروند، خداوند به ما برگرداند و آنها 
را … ]چنان[ متعهد کرد که االن برای شهادت داوطلب می روند و در جبهه ها در حال جنگ تکبیر 

می گویند و نماز می خوانند و در شب ها با خدا مناجات می کنند«.1
رهبری حضرت امام )ره( در زمان جنگ آثار و نتایج زیر را به همراه داشت:

 تبعیت کامل مردم و مسئوالن از فرامین 
امام در روند جنگ

روحیٔه  و  جهادی  انگیزه های  تقویت   
شهادت طلبی در میان جوانان ایرانی

 تقویت روحیٔه فرماندهان و سایر رزمندگان
یافتن مسئلٔه جنگ برای مردم   اولویت 

و مسئوالن

شور و صالبت در دفاع از میهن اسالمی

مقابله با رژیم صهیونیستی پرداخت. دکتر چمران بعد از پیروزی انقالب اسالمی به وطن  بازگشت و 
نمایندة مردم تهران در مجلس شورای اسالمی شد. او کمی بعد به مقام  وزیر دفاع رسید و با شروع 
در  عراقی  نیروهای  پیشروی  از  جلوگیری  در  نامنظم،  جنگ های  ستاد  سازماندهی   با  تحمیلی  جنگ 
به  دهالویه  جبهه  در   1360 خرداد   31 در  سرانجام  چمران  دکتر  داشت.  مؤثری  نقش  خوزستان 

شهادت رسید.

1ــ صحیفٔه نور، ج 17، ص 369.
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ی ا ن  مند وسط  ی  ش ی  م ه ی س د س
پس از آن که با حضور مردم در صحنه، فتنه و آشوب های ضد انقالب )بنی صدر، مجاهدین خلق 
و سایر گروهک های ضد انقالب( در سال 1360 ش. فرونشانده شد و اوضاع سیاسی کشور ثبات و 
آرامش یافت، رزمندگان ایرانی با توکل بر خداوند و تکیه بر ایمان، عزم خود را برای بیرون راندن دشمن 

متجاوز از خاک میهن جزم کردند. 
امام خمینی به عنوان فرمانده کل قوا، ابتدا فرمان شکستن محاصرٔه آبادان را صادر کرد؛ نیروهای 
ارتشی به همراه رزمندگان سپاهی و بسیجی، با یک عملیات برق آسا، آبادان را از محاصرهٔ نیروهای متجاوز 
صدام نجات دادند.١ دالورمردان ایران زمین سپس در چندین رشته عملیات غرورآفرین که مهم ترین 
آنها فتح المبین٢ و بیت المقدس٣ بودند، صدها کیلومتر مربع از خاک ایران را از اشغال ارتش بعثی آزاد 
کردند. اوج حماسٔه شجاعت و رشادت ملت ایران در دوران دفاع مقدس، روز سوم خرداد 1361 در 
عملیات بیت المقدس تجلی یافت. روزی که رزمندگان ایران با درایت و شجاعت خود خرمشهر عزیز 

را از اشغال دشمنی که بر روی دیوار خرابه های آن نوشته بود »ما آمده ایم تا بمانیم«، آزاد کردند.

٢ــ فروردین 1361 ١ــ عملیات ثامن االئمه در تاریخ 4 مهر 1360   
٣ــ اردیبهشت و خرداد ١٣٦١

خرمشهر پس از آزادی از اسارت دشمن
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رهایی خرمشهر عالوه بر تقویت وحدت ملی در داخل کشور، ابتکار عمل را در جنگ به ایران 
داد. پس از فتح خرمشهر، جنگ وارد مرحلٔه تازه ای شد. از یک سو موفقیت های نظامی رزمندگان 
ایرانی ادامه یافت و از سوی دیگر حامیان خارجی صدام برای جلوگیری از سقوط حکومت او، انواع 
تجهیزات نظامی پیشرفته و سالح های میکروبی و شیمیایی را در اختیار وی گذاشتند. نیروهای متجاوز 
که مکرر در جبهه از رزمندگان اسالم شکست می خوردند، بیشتر از گذشته مناطق مسکونی و مردم 

غیرنظامی را با هواپیما و موشک مورد هدف قرار می دادند.

س ع مق ل دف نقش مردم د هشت س
نقش مردم انقالبی ایران در طول هشت سال دفاع مقدس در دو زمینه قابل بررسی است:

1ــ حضور مستقیم در خط مقدم جبهه و نبرد با دشمن متجاوز
2ــ مشارکت در تأمین بخشی از هزینه های مادی جنگ از طریق کمک های داوطلبانه، به خصوص 

تهیه و تدارک پوشاک و خوراک برای رزمندگان
بیشترین حضور مردمی در  صحنه های 
جهاد  و  بسیجی  نیروهای  قالب  در  نبرد 
مردمی  نیروهای  می گرفت.  انجام  سازندگی 
در کنار دیگر نیروهای نظامی کمک فراوانی 
در پیشبرد جنگ وکسب پیروزی در نبردهای 

زمینی داشتند.
مهمی  بسیار  نقش  نیز  ایرانی  زنان 
در هشت سال دفاع مقدس برعهده گرفتند 
موفقیت  و  پیشبرد  به  فراوانی  کمک  و 

عملیات های رزمندگان کردند. مهم ترین این خدمات عبارت بودند از:
ــ حضور مستقیم در خط مقدم جبهه در سال های اول جنگ

ــ تشویق فرزندان، برادران و همسران خویش برای حضور در جبهه
ــ تهیه مواد غذایی و مایحتاج رزمندگان

ــ امدادگری و پرستارِی رزمندگان مجروح از خط مقدم نبرد تا بیمارستان ها
  ــ پاسداری از حریم خانواده و تربیت فرزندان در غیاب همسران رزمنده

پیر و جوان بسیجی مصمم در دفاع از ایران زمین
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پایان جنگ
هنگامی که ارتش صدام در آستانٔه شکست حتمی قرار گرفت، آمریکا و سایر کشورهای غربی با 
اعزام چندین ناو جنگی به طور آشکار در کنار نیروهای بعثی، وارد جنگ با رزمندگان ایرانی شدند. بندر 
فاو عراق که در عملیات والفجر ٨ به تصرف رزمندگان اسالم درآمده بود، با دخالت آمریکا و بمباران 
وسیع شیمیایی تخلیه شد.1 همچنین ناو آمریکایی، هواپیمای مسافربری ایران را بر فراز خلیج فارس 
مورد هدف قرار داد که در جریان آن نزدیک به سیصد مسافر بی گناه و بی دفاع، مظلومانه به شهادت 

رسیدند و فرماندهٔ آن ناو به پاس این جنایت از کاخ سفید مدال افتخار گرفت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قطعنامٔه 598 را تصویب کرد که برای نخستین بار پس 
از شروع جنگ تحمیلی، به دو خواستٔه ایران یعنی عقب نشینی به مرزهای بین المللی و تعیین متجاوز، 
توجه کرده بود. سرانجام فرماندٔه کل قوا پس از مشورت با فرماندهان نظامی و مسئوالن کشور، قطعنامٔه 
598 را پذیرفت٢ و اندکی بعد آتش بس برقرار شد. پس از دو سال مذاکره میان وزرای خارجٔه ایران 
و عراق، صدام رئیس رژیم بعثی، طی نامه ای به رئیس جمهور وقت ایران حجت االسالم والمسلمین 
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، قرارداد الجزایر را بار دیگر به رسمیت شناخت. پس از آن، آزادگان عزیز 

با استقبال گرم مردم ایران به آغوش میهن اسالمی بازگشتند.
نیز سازمان ملل متحد رسماً، صدام رئیس رژیم بعثی عراق را به عنوان  در سال 1370 ش. 
متجاوز و آغازکنندٔه جنگ معرفی کرد. به این ترتیب جنگ هشت ساله ای که صدام به منظور سرنگونی 

جمهوری اسالمی آغاز کرده بود، با شکست مفتضحانٔه خود او به پایان رسید.

٢ــ اواخر تیرماه 1367 1ــ اردیبهشت 1367   

بازگشت آزادگان به میهن اسالمی
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د ص ت م ی عم
گروهک مجاهدین خلق )منافقین( در طول هشت سال دفاع مقدس از هیچ اقدامی علیه کشور و 
ملت ایران خودداری نکرد. این گروهک در آغاز جنگ، عالوه بر ترور شمار زیادی از مسئوالن و مردم 
عادی، موجب ایجاد فتنه و آشوب های بسیاری در داخل کشور شد که دشمن متجاوز نهایت استفاده 
را از آن برد. مجاهدین خلق همچنین از طریق جاسوسی، اطالعات نظامی و تسلیحاتی نیروهای ایرانی 
را برای عراقی ها ارسال می کردند. در نهایت نیز به صدام پیوستند و در کنار نیروهای بعثی، عملیات های 

نظامی و خرابکارانٔه زیادی را علیه مردم ایران و عراق انجام دادند.
به دنبال پذیرش قطعنامٔه 598 توسط ایران، منافقین که این کار را نشانٔه ضعف و ناتوانی نظامی 
و سیاسی ایران قلمداد می کردند، به کمک نیروهای بعثی تهاجم گسترده ای را علیه ایران آغاز کردند و 
از سمت غرب وارد خاک ما شدند، اما رزمندگان ایرانی در عملیاتی برق آسا با عنوان مرصاد )کمینگاه(، 
در حدفاصل شهرهای اسالم آباد و کرمانشاه، چنان شکست سنگینی بر آنان وارد آوردند که بسیاری از 

آنان به هالکت رسیدند و تعدادی نیز اسیر شدند.

یم دا شتر 

پسر ایران
 

خواندنی  بسیار  کتابی  عنوان  ایران«  پسر  »نورالدین 
از خطهٔ  جانبازی شجاع  و  رزمنده  در شرح خاطرات  و جذاب 
عافی  سیدنورالدین  کتاب  راوی  است.  آذربایجان  دالورخیز 
فرزند سیدحسین است که در سال 1343 در خانواده ای متدین 
در یکی از روستاهای نزدیک تبریز به نام خلجان دیده به جهان 
گشود. سیدنورالدین دوره تحصیلی ابتدایی را در زادگاهش 
به پایان برد و مشغول کار شد. وی در جریان انقالب اسالمی 
همگام با ملت ایران در راهپیمایی ها حضوری فعال داشت. 

هنوز سه ماه بیشتر از شروع جنگ تحمیلی نگذشته 
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بود که سید شانزده ساله همانند بسیاری از نوجوانان ایران اسالمی، با هزاران زحمت رضایت 
این  را برای عزیمت به جبهه جلب کرد و لباس رزم پوشید.  نیرو  والدین و مسئوالن اعزام 
رزمنده شوخ طبع و خوش بیان تبریزی که به بمب خندهٔ رزمندگان معروف بود تا پایان جنگ، 
هرگز نتوانست از جبهه و جهاد دل برکند؛ سیدنورالدین قریب 80 ماه از دوران دفاع مقدس 
را با عشق به اسالم، انقالب، امام و ایران در خطوط مقدم جبهه از مهاباد تا اروندرود به دفاع 
از دین و میهن پرداخت و در عملیات های بسیاری شرکت کرد. وی در طول این مدت، شاهد 
و ناظر شهادت برادر، دوستان و شمار زیادی از هم رزمانش بود؛ خود او نیز بارها مجروح شد و 
تا سرحد شهادت پیش رفت1. به قول خودش: »تقدیر من صبر بر همۀ دردها بود، درد زخم های 
تنم و درد جاماندن از شهدا«.2 این سید  بسیجی هیچ گاه دورهٔ درمانش را در بیمارستان و یا 
منزل نمی گذراند و با بدنی سراپا زخمی که حتی قیافه اش را به هم ریخته بود، لحظه ای در 
بازگشت به جایی که »احساس می کرد به خدا نزدیک تر است« درنگ نمی کرد. از این رو، در 

برابر اصرار مادر برای درمان، می گفت: 
»حاج خانوم، من اگر این جا )منظور منزل( بمونم، شکمم هیچ وقت خوب نمی شه، اما 
اگر اون جا )منظور جبهه( برم اول روحیه ام خوب می شه. بعدشم این زخم جمع و جور می شه«.3

کتاب نورالدین پسر ایران، روایت دلکش و در عین حال صریح یک رزمندهٔ معمولی، 
با زیبایی هرچه  اما جسور و شلوغ است که 8 سال در متن جنگ زیسته است؛ روایتی که 
تمام تر، صحنه های تکان دهندهٔ کربالی جبهه ها و لحظه های ایثار، از خودگذشتگی و عصارهٔ 
همهٔ فضیلت ها یعنی شهادت مردان خدا را به خوبی روایت می کند و چشمه ای از دریای 
جوشان ایمان، اخالص، عشق و معرفت بسیجیان را نشان می دهد. خاطرات سیدنورالدین 
عافی، صرفًا شرح خاطرات یک رزمندهٔ بسیجی از یک گوشهٔ ایران نیست، بلکه به تمام معنا، 

ِ ایران بودِن نورالدین« است.  بیانگر ویژگی و خصایص »فرزندِ
کتاب نورالدین پسر ایران، به قلم معصومه سپهری در سال 1390 توسط انتشارات 

سوره مهر منتشر و در کمتر از یک سال چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.

١ــ اخیرًا )آبان ١٣٩١( سی و ششمین جراحی بر روی بدن او انجام شد.
٣ــ همان ص ١٤٨. ٢ــ نورالدین پسر ایران، ص ١٢٧.   
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1ـ انگیزه  و اهداف صدام از تحمیل جنگ به ایران چه بود؟
2ـ مجامع بین المللی در برابر تهاجم و تجاوز ارتش صدام به خاک ایران چه واکنشی نشان دادند؟

3ـ امام خمینی )ره( در مقام فرماندهی کل قوا چه تأثیری بر روند جنگ تحمیلی داشت؟
4ـ نقش مردم ایران را در دوران دفاع مقدس در سه سطر توضیح دهید.

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

1ـ خاطرات یکی از رزمندگان دوران مقدس را گردآوری و برای همکالسی های خود ارائه کنید.
2ـ دربارۀ زندگی و شهادت یکی از شهدای محلۀ خود تحقیقی انجام دهید.
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فهرست کتاب های مناسب و مرتبط با محتوای کتاب

ناشر و تاریخ نشرمؤلفعنوان کتاب

١ــ پایی که جا ماند )یادداشت های 
روزانٔه سیدناصر حسینی پور از 

زندان های مخفی عراق(
سورٔه مهر، ١٣٩١سیدناصر حسینی پور

مدرسه، 1388فریدون حیدری ملک میان٢ــ چلچراغ: آقا بزرگ تهرانی 

مدرسه، 1388شاهین رهنما٣ــ چلچراغ: شهید مهدی عراقی

مدرسه، 1388محدثه گودرزنیا٤ــ چلچراغ: عالمه امینی

مدرسه، 1388شهربانو صارمی٥ ــ چهره های درخشان: نسیم شمال

مدرسه، 1388بتول زرکنده٦ ــ چلچراغ: میرزا جواد آقا تبریزی

سورٔه مهر، 1387سیده اعظم حسینی7 ــ دا: خاطرات سیده زهرا حسینی

8  ــ نورالدین پسر ایران )خاطرات 
سیدنورالدین عافی(

١٣٩معصومه سپهری سورهٔ مهر، 
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1ــ استوری، جورج؛ تاریخ معاصر ژاپن، فیروزه مهاجر، تهران، پاپیروس، 1367
2ــ اسنایدر، لویس؛ جهان در قرن بیستم، محمد ابراهیم آیتی، تهران، فرانکلین، 1342
3ــ اصفهانیان، داود؛ تحوالت اروپا در عصر رنسانس، تبریز، دانشگاه تبریز، 1375

ای؛ تاریخ اندیشه اجتماعی، جواد یوسفیان و علی اصغر مجیدی، تهران، امیرکبیر، 1354 ـ ج ــ بکر، اچ 4  ــ بارنزواـ 
5ــ باومن، جان؛ تاریخ روزشمار قرن بیستم، یحیی افتخارزاده، تهران، هیرمند، 1377
6ــ پالمر، رابرت روزول؛ تاریخ جهان نو،2ج، ابوالقاسم طاهری، تهران، امیرکبیر، 1349

7  ــ جاسمی، محمود و بهرام؛ فرهنگ علوم سیاسی، تهران، گوتنبرگ، 1358
137 8  ــ حقی، اسماعیل؛ تاریخ عثمانی، ج 1ــ3، ایرج نوبخت، تهران، کیهان، 

9ــ حکیمی، محمود؛ نگاهی به تاریخ معاصر جهان یا بحران های عصر ما، تهران، امیرکبیر، 1367
کتاب های  نشر  و  تهران، شرکت چاپ  معلم(،  تربیت  کاردانی  )دورٔه  تاریخ جهان  1ــ خیراندیش، عبدالرسول؛ 

درسی، 1376
11ــ خیراندیش، عبدالرسول؛ تاریخ کشورهای اسالمی )دورٔه کاردانی تربیت معلم(، تهران، شرکت چاپ و نشر 

137 ایران، 
12ــ دورانت، ویلیام جیمز؛ تاریخ تمدن، ج 6  ــ11، گروه مترجمان، تهران، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 

137
13ــ دوالندلن، شارل؛ تاریخ جهانی، جلد دوم، احمد بهمنش، تهران، دانشگاه تهران، 1368

14ــ راسل، برتراند؛ تاریخ فلسفه غرب، نجف دریابندری، تهران، پرواز، 1365
15ــ روسو، پی یر؛ تاریخ صنایع و اختراعات، حسن صفاری، تهران، امیرکبیر، 1358

بهشتی،  شهید  دانشگاه  تهران،  میرفندرسکی،  احمد  1ــ2،  ج  بیستم،  قرن  بحران های  پی یر؛  رونوون،  16ــ 
1357

17ــ شوئل، فرانک ال؛ آمریکا چگونه آمریکا شد، ابراهیم صدقیانی، تهران، امیرکبیر، 1358
18ــ عنایت، حمید؛ بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، تهران، دانشگاه تهران، 1356

19ــ عنایت، حمید؛ سیری در اندیشه سیاسی غرب، تهران، دانشگاه تهران، 1358
2ــ فونتن، آندره؛ تاریخ جنگ سرد، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، نشر نو، 1364

فهرست منابع و مآخذ٭

٭ ذکر این منابع به معنای تأیید همٔه مطالب آنها نیست.
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نو،  )تاریخ تنش زدایی(، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، نشر  یک بستر و دو رؤیا  آندره؛  21ــ فونتن، 
1362

اندیشه،  تهران،  مؤمنی،  باقر  و  انصاری  صادق  وسطی،  قرون  تاریخ  آلکسیویچ؛  یوگنی  کاسمینسکی،  22ــ 
1354

23ــ لوکاس، هنری؛ تاریخ تمدن، جلد دوم: از نوزایی تا سده ما، عبدالحسین آذرنگ، تهران، کیهان، 1376
24ــ لینچافسکی، ژرژ؛ تاریخ خاورمیانه، هادی جزایری، تهران، اقبال، 1337

امیرکبیر،  تهران،  یاسمی،  رشید  ناپلئون(،  امپراتوری  و  فرانسه  )انقالب  هیجدهم  قرن  تاریخ  آلبر؛  ماله،  25ــ 
1357

137 26ــ مک   ایودی، کالین؛ رویداد نگاری تاریخ جهان، حسن افشار، تهران، نشر مرکز، 
134 27ــ موروا، آندره؛ تاریخ آمریکا از پیدایش تا جنگ جهانی دوم، نجفقلی معزی، تهران، اقبال، 

135 28ــ میرفندرسکی، احمد؛ جنگ سرد، تهران، 
29ــ نخجوان، محمد )امیر موثق(؛ تاریخ جنگ جهانی اول، تهران، 1314

3ــ نخجوان، محمد )امیر موثق(؛ تاریخ جنگ جهانی دوم، تهران، علمی، 1341
31ــ نهرو، جواهر لعل؛ کشف1 هند،2 جلد، محمود تفضلی، تهران، امیرکبیر، 1365

32ــ نهرو، جواهر لعل؛ نگاهی به تاریخ جهان، 3جلد، محمود تفضلی، تهران، امیرکبیر، 1361
33ــ وکیل، محمدصالح؛ تاریخ هندوستان از قرن هیجدهم تا آغاز استقالل، 1352

34ــ ولز، هربرت جرج؛ کلیات تاریخ، 2جلد، مسعود رجب نیا، تهران، سروش، 1366
35 - Europa year book 1999
36 - International webster, 1996
37 - Time and News week, June 2001

38ــ آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقالب، ترجمٔه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 
1377

39ــ آصف )رستم الحکما(، محمد هاشم، رستم التواریخ، تهران، دنیای کتاب، ١٣٨٨
4   ــ آیرون ساید، سر ادموند؛ خاطرات و سفرنامۀ ژنرال آیرون ساید، ترجمٔه بهروز قزوینی، تهران، آینه، 1361
41      ــ آیین انقالب اسالمی )گزیده ای از اندیشه و آراء امام خمینی(، تهران، مؤسسٔه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1381

ـ   اتحادیه، منصوره؛ پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، تهران، نشر گستره، 1361 42  ـ
138 43ــ اسناد فراماسونری در ایران، 2 جلد، تهران، مؤسسٔه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 

134 44ــ اقبال آشتیانی، عباس؛ میرزا تقی خان امیرکبیر، به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 
تهران،  افشار،  ایرج  کوشش  به  اعتماد السلطنه،  خاطرات  روزنامه  خان؛  محمدحسن  اعتماد السلطنه،  45  ــ 

انتشارات امیرکبیر، 1345
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46  ــ ــــ، صدرالتواریخ یا تاریخ صدور قاجار، تصحیح و تحشیٔه محمد مشیری، تهران، انتشارات روزبهان، 
1357

47ــ الگار، حامد؛ دین و دولت در ایران )نقش علما در دورۀ قاجار(، ترجمٔه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات 
توس، 1356

48ــ امام خمینی)ره(؛ استعمار و ابرقدرت ها )از بیانات و اعالمیه های امام خمینی از سال 1341 تا 1361(، 
تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362

ـ ، سلطنت و تاریخ ایران )از بیانات و اعالمیه های امام خمینی از سال 1341 تا 1361(، تهران، انتشارات  ــ 49ـــ 
امیرکبیر، 1362

ـ ، صحیفه  انقالب )وصیت نامٔه سیاسی ــ  الهی رهبر کبیر انقالب اسالمی و بنیانگذار جمهوری اسالمی  5  ــ ـــ
ایران(، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1368

٥١ــ صحیفۀ نور: مجموعه رهنمودهای امام خمینی )ره(، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی
52ــ ــــ، کشف اسرار، بی جا، بی نا، بی تا

ـ ، کوثر )مجموعه سخنرانی های امام خمینی همراه با شرح وقایع انقالب اسالمی(، جلد 1ــ3، تهران، مؤسسٔه  ــ 53     ـــ 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374ــ1371

ـ ، والیت فقیه )حکومت اسالمی(، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1357 54ــ ـــ
55     ــ امین الدوله، میرزا علی خان؛ خاطرات سیاسی امین الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرماییان، تهران، کتاب های 

ایران، 1341
56  ــ انصاری، حمید؛ مهاجر قبیلۀ ایمان )زندگی نامٔه یادگار امام، حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج سید احمد 

خمینی(، تهران، مؤسسٔه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم، 1383
57  ــ ِاوری، پیتر؛ تاریخ معاصر ایران، 3 جلد، ترجمٔه محمدرفیعی مهرآبادی، تهران، عطایی، 1369

58 ــ اولیویه، سفرنامۀ اولیویه، ترجمٔه صمد طاهر میرزا، تصحیح و حواشی غالمرضا ورهرام، اطالعات،١٣٧١
زوار،  انتشارات  تهران،  هجری،   14 و   13   ، 12 قرون  در  ایران  رجال  حال  شرح  مهدی؛  بامداد،  59  ــ 

1347
6  ــ بصیرت منش، حمید؛ نقش علما در دوره  رضاشاه، تهران، مؤسسٔه چاپ و نشر عروج، 1377

61  ــ بیل، جیمز ولویس، و ویلیام راجر؛ مصدق، نفت و ناسیونالیسم، ترجمٔه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه 
بیات، تهران، نشر نو، چاپ دوم، 1368

6٢ــ بهار، محمدتقی )ملک الشعراء(؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، 2 جلد، تهران، امیرکبیر، 1357 
و 1363

6٣  ــ پارسونز، آنتونی )سفیر انگلیس در ایران قبل از انقالب اسالمی(؛ غرور و سقوط، ترجمٔه منوچهر راستین، 
تهران، انتشارات هفته، 1363
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ش(، تهران، دفتر  ٦٤ــ ترکمان، محمد؛ اسنادی دربارۀ هجوم انگلیس و روس به ایران )1287 تا 1291 هـ
137 مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 

6٥ــ تیمرمن، کنت آر؛ سوداگری مرگ )ناگفته های جنگ ایران و عراق(، ترجمٔه احمد تدین، مؤسسٔه خدمات 
فرهنگی رسا، 1373

6٦ــ تیموری، ابراهیم؛ عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، تهران، انتشارات اقبال، 1332
ـ 1299(، تهران، انتشارات  6٧ــ جامی؛ گذشته چراغ راه آینده است )تاریخ ایران در فاصلٔه دو کودتا 1332 ـ

ققنوس، 1367
6٨ــ جوردن، همیلتون؛ بحران، تهران، کتاب سرا، 1362، )بدون ذکر نام مترجم(

امیرکبیر،  تهران،  مقیم عراق(،  ایرانیان  نقش  )و  ایران  در  و مشروطیت  تشیع  عبدالهادی؛  69ــ حائری، 
1364

ـ ، نخستین رویارویی های اندیشه گران مسلمان با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران، امیرکبیر، 1367 ــ 7ـــ 
71    ــ حدیث بیداری )زندگی نامٔه آرمانی، علمی و سیاسی امام خمینی(، تهران، مؤسسٔه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 

چاپ بیست  و سوم، 1381
72ــ حلبی، علی اصغر؛ زندگی و سفرهای سیدجمال الدین اسدآبادی، تهران، انتشارات زوار، 1356

73ــ درودیان، محمد؛ آغاز تا پایان )سیری در جنگ ایران و عراق(، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، چاپ پنجم، 1379

ـ   1328 74ــ دولت آبادی، یحیی؛ تاریخ معاصر ایران یا حیات یحیی، 4 جلد، تهران، انتشارات ابن سینا، 1336ـ
٧٥ــ ذوقی، ایرج؛ تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرت های بزرگ، تهران، پاژنگ، ١٣٦٨

الف، مهران، تهران، انتشارات اطالعات، 1364 76ــ راجی، پرویز؛ خدمتگزار تخت طاووس، ترجمٔه ح
٧٧ــ رحیم زاده صفوی، اسرار سقوط احمد شاه، به کوشش بهمن دهگان، فردوسی، ١٣٦٢

78ــ رضوانی، محمداسماعیل؛ انقالب مشروطیت ایران، تهران، انتشارات ابن سینا، فرانکلین، 1345
79ــ روحانی، سیدحمید؛ بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، جلد 1 و 2، تهران، واحد فرهنگی بنیاد 

شهید، 1361 و 1364
ـ ، نهضت امام خمینی،2جلد ،   تهران، واحد فرهنگی بنیاد شهید،1364 8ــ ـــ

81  ــ روحانی، فؤاد؛ تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی، چاپ دوم، 1353
82  ــ زرگری نژاد، غالمحسین؛ رسائل مشروطیت )18 رساله و الیحه دربارۀ مشروطیت(، تهران، انتشارات 

کویر، 1374
83    ــ شریف کاشانی، محمدمهدی؛ واقعات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، 

تهران، نشر تاریخ ایران، 1362
84   ــ سمیعی، علی؛ کارنامه توصیفی عملیات های هشت سال دفاع مقدس، نسل کوثر، چاپ سوم، 1382
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او؛ خاطرات وزیر مختار از عهدنامۀ ترکمانچای تا جنگ هرات، ترجمٔه یحیی آرین پور،  85    ــ سیمونیچ، ای
تهران، نشر پیام، 1353

86     ــ شمیم، علی اصغر؛ ایران در دورۀ سلطنت قاجار، تهران، ابن سینا، 1342
87     ــ شوستر، مورگان؛ اختناق ایران، ترجمٔه ابوالحسن موسوی شوشتری، تهران، انتشارات صفی علیشاه، 1351

( دفتر مطالعات  88      ــ صالحی، نصرالله؛ اسنادی از روند انعقاد عهدنامه دوم ارزنة الروم )1264ــ 1258ق
سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه،تهران 1377

موقوفات  بنیاد  تهران،  قاجاریه،  دوره   در  تاریخی  معاهدات وقراردادهای  طباطبایی مجد، غالمرضا؛  89      ــ 
افشار، 1373

9    ــ طلوعی، محمود؛ فرهنگ جامع سیاسی، نشر علم و انتشارات سخن، چاپ اول، 1372
(، ترجمٔه یعقوب آژند،  ق 91    ــ عیسوی، چارلز؛ تاریخ اقتصادی ایران )عصر قاجار: 1332ــ 1215 هـ

تهران، نشر گستره، 1361
92  ــ غفاری، ابوالحسن؛ تاریخ روابط ایران و فرانسه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1368

93   ــ غنی، سیروس؛ برآمدن رضاخان و برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها، ترجمٔه حسن کامشاد، تهران، 
138 نیلوفر، چاپ سوم، 

94    ــ فخرایی، ابراهیم؛ سردار جنگل، تهران، انتشارات جاویدان، 1354
95     ــ فراشبندی، علیمراد؛ جنوب ایران در مبارزات ضد استعماری، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1365

96 ــ فردوست، حسین؛ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، مؤسسٔه اطالعات، 1369
97ــ فصل نامۀ تخصصی تاریخ معاصر ایران، تهران، مؤسسٔه مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره های مختلف
98    ــ فالح نژاد، علی؛ مناسبات ایران و اسرائیل در دورۀ پهلوی دوم، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1381

99ــ فلور، ویلم؛ جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمٔه ابوالقاسم سری، 2 جلد، تهران، 
انتشارات توس، 1366

1ــ فوران، جان؛ تاریخ تحوالت اجتماعی ایران، ترجمهٔ  احمد تدین، مؤسسٔه خدمات فرهنگی رسا، 1377
1ــ قاجار، علی؛ داستان قاجار، ترجمٔه نادعلی همدانی، تهران، نشر سیمرغ، 1373 1
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