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سخنی با دبيران گرامی
کتاب حاضر دومين کتاب از کتاب های درسی رشتٔه ادبيات و علوم انسانی است. عنوان ها و مباحث مورد نظر اين کتاب، 
همچون کتاب تاريخ ايران و جهان (۱) در شورای برنامه ريزی گروه تاريخ بارها مطرح شده و بارها مورد بحث قرار گرفته است. 
سپس در فصل نامٔه رشد آموزش تاريخ شمارٔه (۱) آن را درج کرديم تا قبل از آغاز تأليف از نظريات اصالحی همکارانمان در اين 
خصوص در سراسر کشور آگاهی يابيم. در سال های اخير همواره با اعتراضات شماری از همکارانمان دربارٔه حجم زياد کتاب های 
درسی مواجه بوده ايم؛ به همين دليل در گزينش و سازماندهی مطالب کتاب حاضر کوشيده ايم به گونه ای عمل کنيم که حاصل کار 
کتابی متناسب با ساعات تدريس باشد. اين کار، بسيار مشکل و بحث برانگيز بود؛ زيرا جريان تاريخ جهانی هرچه رو به معاصر پيش 
می رود، دارای مباحث پيچيده تر و درهم تنيده تر می شود که در عين اين که آموزش آن را جالب تر می سازد، فرصت و امکان بيشتری 
را می طلبد تا مؤلف بتواند به خوبی از شرح و تفهيم مطالب برآيد؛ اين خود نشان دهندٔه سختی و حساسيت کار مؤلفان کتاب حاضر 
است. از آنجا که مسائل عصر ما ارتباط بيشتری با مسائل و تحوّالت دو قرن اخير دارد، تدريس و تفهيم کتاب حاضر می تواند 
آموزشی عالمانه، مفيد و به اصطالح کاربردی به دانش آموزان ارائه دهد و نگرش آنان را نسبت به دنيای پيرامونشان عميق و دقيق 
بسازد. اين مهم تنها در صورتی امکان پذير است که دبيران گرامی، خود نسبت به موضوع درس هم عالقه و آگاهی داشته باشند و 
هم با مطالعٔه مستمر با آمادگی الزم در سرکالس حاضر شوند. دربارٔه اهداف درس، مکّرر در جلسات و گردهمايی ها سخن گفته ايم. 

در عين حال نسبت به چاپ کامل راهنمای برنامٔه درس تاريخ در رشد آموزش تاريخ شماره های ۱۰ و ۱۱ اقدام کرديم.
در شماره هايی از همين نشريه، مقاالتی مرتبط با مفاهيم و مطالب کتاب حاضر درج شده است که همکاران محترم را به مطالعٔه آن 

توصيه می کنيم. در پايان، يادآوری چند نکته خالی از فايده نيست:
۱ــ به خاطر داشته باشيد که دبيران سراسر کشور، از سليقه ها و ديدگاه های گوناگونی برخوردارند و چه بسا، هريک از 
ايشان نسبت به يک يا چند موضوع، متفاوت از ديگران بينديشد. ارائٔه کتابی منطبق با همٔه سليقه ها و ديدگاه ها کاری بس مشکل 

يا محال است.
۲ــ توصيه می شود در ابتدای سال تحصيلی و در ابتدای هر درس تازه، اهداف کتاب و درس را برای دانش آموزان بيان 

کنيد.
۳ــ در تدريس اين کتاب، می توانيد از شيوه های مختلف تدريس، بهره جوييد. در اين باره مقاالتی در شماره های مختلف 

رشد آموزش تاريخ به چاپ رسيده که مطالعٔه آنها را به شما توصيه می کنيم.
۴ــ در پايان هر درس، فّعاليت هايی برای دانش آموزان درنظر گرفته شده است. توّجه داشته باشيد که انجام تمامی اين 
فّعالّيت ها ضروری و اجباری نيست، بلکه به مقتضيات و امکانات محلی بستگی دارد. می توانيد برخی از اين فعالّيت ها را انتخاب 

کنيد يا با گروه بندی دانش    آموزان انجام هر يک را از يکی ازگروه ها بخواهيد. 
۵   ــ تدريس شايستٔه اين کتاب از عهدٔه دبيران متخّصص در رشتٔه تاريخ برمی آيد؛ بنابراين، تقاضامنديم که مديران محترم 

تدريس اين کتاب را به عهدٔه دبيران متخّصص واگذارند.
۶  ــ هدف از لحاظ کردن فّعالّيت های ضمن درس ها، واداشتن دانش آموزان به انديشيدن و نيز بحث و اظهارنظر دربارهٔ وقايع و 
تحّوالت تاريخی است نه بيان صحيح پاسخ ها؛ بنابراين، هيچ ايرادی ندارد که دانش آموزان تحليل ها و پاسخ هايی غيرصحيح بيان کنند. 

به عالوه، لحاظ نکردن زمان کافی برای اظهارنظر، شما را از اين هدف دور خواهد ساخت.
۷ــ   مطالبی که با عنوان «بيشتر بدانيد»، «يک توضيح» و «فکر کنيد و پاسخ دهيد» آمده است و مطالب داخل جدول ها و 

کادرها، برای تعميق يادگيری است و در ارزش يابی الزم نيست از آنها پرسش طرح شود. 
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سخنی با دانش آموزان گرامیسخنی با دانش آموزان گرامی

اين کتاب دنبالٔه حوادث و تحوالت سياسی جهان از حدود قرن شانزدهم تا عصر حاضر است. پديده ها 
و جريان های تاريخی، عالوه بر ارتباط با مسائل  و پديده های عصر خود، اغلب نتيجٔه جريان های قبل هستند؛ 
بنابراين، برای درک بهتر مطالب اين کتاب الزم است مطالب کتاب تاريخ ايران و جهان(۱) را در ذهن خود مرور 
کنيد. همچنين، به ياد داشته باشيد که به دليل محدوديت ساعات تدريس، مطالب کتاب حاضر به طور خالصه 
بيان شده است؛ بنابراين برای درک بهتر و عميق تر آن می بايست عالوه بر طرح پرسش ها در کالس درس، به 
کتاب های کمک درسی رجوع کنيد؛برای مثال، مطالعٔه برخی از کتاب هايی که در فهرست منابع آمده می توانند به 
شما کمک زيادی کنند. به ياد داشته باشيد که برخی هدف های آموزش تاريخ عبارت است از آشنايی با اصلی ترين 
جريان های تاريخی، آشنايی با ميراث فرهنگی، عالقه به ميهن و آشنايی با بزرگان و مفاخر آن، درک علل و نتايج 

انقالب اسالمی ايران و نقش رهبری امام خمينی (ره)، درک مفهوم تغيير و استمرار در تاريخ.
نتيجٔه  اينها  بلکه  نيست  کنکور  در  قبولی  يا  نمره  کسب  فقط  حاضر  کتاب  آموزش  از  هدف  بنابراين، 

فرعی آن است.
از مطالب « يک توضيح »،   « بيشتر بدانيد» ، «فکر کنيد و پاسخ دهيد» و «انديشه و جست وجو» امتحان 
به عمل نخواهد آمد اّما مطالعٔه  آن را به شما توصيه می کنيم؛ زيرا هم اطّالعات جالبی به شما ارائه می دهد و هم 
خستگی مطالعٔه کتاب را کمتر می کند. به ياد داشته باشيد که قضاوت در تاريخ و شناخت پديده های مربوط 
به گذشته هميشه نسبی است و اين  امر همواره به ميزان آشنايی مورّ خان با آن و دسترسی به اسناد و منابع الزم 
بستگی دارد. گفتنی است که تاريخ ــ بر خالف تصّور برخی ــ تنها شرح جنگ ها و کارهای پادشاهان نيست، 
بلکه شناخت زندگی اجتماعی گذشته است و در بسياری از رشته های علمی، بدان نيازمند هستند.تاريخ ما را 
برای زندگی اجتماعی آماده می سازد. در تربيت اخالقی و رشد عقالنی ما بسيار مؤثّر است. در مطالعٔه تاريخ 
لّذتی حاصل می شود که تجربی است و توصيف آن مشکل است. در اين ميان، مطالعٔه بخش دوم کتاب اهمّيتی 

دوچندان دارد؛ زيرا شما را با ريشه های بسياری از مسائل عصر حاضر در جامعٔه خودمان آشنا می سازد.
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مقدمه

در درس تاريخ ايران و جهان (1) با تاريخ اروپا در قرون وسطا و سپس عصر رنسانس 

آشنا شديد و دانستيد كه چگونه اروپاييان اين دوران را پشت سر نهادند . در عصر رنسانس ، 

شهرنشينی توسعه يافت و همراه بـا زوال فئوداليسم ، بـر قدرت پادشاهان افزوده شد؛ 

اكتشافات جغرافيايی دانش بشری را وسعت بخشيد . همچنين دولت های اروپايی با مستعمره 

كردن سرزمين های نو يافته،ثروت و ذخاير آنها را به غار ت بردند. 

در اين درس با تحوالت مذهبی و علمی اروپا در « قرون جديد » آشنا می شويد.

زمينه های نهضت پروتستانزمينه های نهضت پروتستان۱
حاکميت کليسا، در قرون وسطا، بر چند اصل اساسی استوار بود. نخست آن که بيرون از آيين 
مسيحيت، دانش و رستگاری وجود ندارد؛ دوم اين که مسيحيان، از مردم عادی گرفته تا پادشاهان، 
رعايای کليسايند که رهبری و هدايت آنها توسط حضرت عيسی (ع) به پاپ (عالی ترين مقام کليسای 
کاتوليک) واگذار شده است و باالخره اين که،  هرگونه تفسير و توضيح کتاب مقدس، آيين ها و احکام 

مسيحيت جز از طريق کليسا و رهبران آن نبايد صورت گيرد.
براساس اين اصول، هيچ دانش و معرفتی خارج از حوزٔه آموزش های رسمی مدارس مذهبی 
اعتباری نداشت و دخالت در امور سياسی کشورهای مسيحی و تعيين اسقف برای آنها، حق پاپ تلقی 
می شد. کليسا برای تحکيم سلطٔه خويش و نابودی مخالفان، از دو حربٔه تکفير و برپايی دادگاه تفتيش 

عقايد (انگيزيسيون)۲ استفاده می کرد. 

درس ۱

اروپا در قرون جديداروپا در قرون جديد

Inquisition ــProtestant                        ۲ ــ۱



٣

ارتباط اروپاييان با مسلمانان در اواخر قرون وسطا افزايش يافت و کتاب های علمی و فلسفی 
مسلمانان به التين ترجمه شد.انديشمندان اروپايی کـه به دنبال راه چاره برای خروج از بن بست قرون 
وسطا بودند، اين آثار را با شعف و شوق فراوان مطالعه کردند. عالقه به پژوهش، آزمايش و تجربه افزايش 
يافت و نقادی رهبری کليسا شروع  و نهضت رنسانس آغاز شد.پس از آن، به تدريج اعتراضاتی عليه 

حاکميت کليسا در جامعٔه مسيحی پديدار شد.

John Huss ــ۱
۲ــ ۷۹۴ ــ ۷۴۸ ش.

Martin Luther ــ۳
ـ  ۸۶۱ ش. ۴ــ ۹۲۴ ـ

ژان هوس1؛ مرگ در آتش 

ژان هوس (۱۴۱۵ـ ۱۳۶۹م .)۲، استاد دانشگاه پراگ ،  يک مصلح ديني بود که مردم پراگ 

را به قيام  عليه  سلطة  آلمان ها و  کليسا  کاتوليک رومي  برانگيخت . او بر ضد مال اندوز  کشيشان 

کاتوليک  و  بخشش گناهان  توسط آنان تبليغ  مي کرد و  مي گفت  که اراضي کليسا بايد مصادره شود. 

او خود کتاب ها مذهبي را که به زبان التين و برا مردم نامفهوم بود ،  به زبان چک ترجمه کرد و 

پاپ را «ضد مسيح» خواند و اعتقاد به معصوم  بودن پاپ را کفر ناميد . سرانجام ،   مجمع کشيشان 

عالي    رتبة  کليسا کاتوليک  ،  هوس را به  محاکمه کشاندند و در حالي که به او اجازه ندادند ،  حتي  يک 

کلمه سخن بگويد ،  به  مرگ در آتش محکومش کردند . پيش از مرگ از هوس خواسته شد تا توبه  

کند و حرف ها خود را پس بگيرد اما او حاضر به اين کار نشد و مرگ در آتش را ترجيح داد .

ايمان ، فقط ايمان، برا نجات انسان کافي است.
                                                                        «لوتر»

يک توضيح

رهبران نهضت پروتستانرهبران نهضت پروتستان
الف) مارتين لوتر۳: با گذشت چند دهه،دامنٔه اعتراضات عليه پاپ و افکار رسمی کليسا گسترش 
يافت. يکی از معترضان، کشيشی آلمانی به نام مارتين لوتر (۱۵۴۶ــ۱۴۸۳م.) ۴ بود که ابتدا بخشش 
گناهان در آيين کاتوليک را مورد اعتراض قرار داد و نظريات پيشنهادی خود را که در ۹۵ اصل تنظيم 

ّ
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شده بود، بر در کليسای ويتن برگ١ آويخت. لوتر نه تنها بخشش گناه توسط کليسا را مردود شمرد،تجرّد 
کشيشان و زيارت مزار قدّيسان و تقديس حضرت مريم و ديگر اوليای مسيحی را نيز خالف شريعت 
مسيح دانست. او همچنين اعالم کرد که مسيحيان به پاپ نيازی ندارند و فقط کافی است که هر کشور 

يک اسقف داشته باشد. سخنان لوتر مورد استقبال شاهزادگان آلمانی قرار گرفت.

در واکنش به عقايد و اعتراضات لوتر، پاپ به امپراتورمقدس روم دستور داد که جلوی تبليغات 
او را بگيرد، اما چون امپراتور در صدد اين کار برآمد، شاهزادگان آلمانی از لوتر حمايت کردند. پاپ، 
لوتر را تکفير کرد و لوتر در مقابل، فرمان پاپ را در آتش افکند (۱۵۲۰م.) ٢ و به دنبال آن ، طرفدارانش 
نيز به تصميمات مجلِس امپراتوری اعتراض کردند؛بدين ترتيب، آنان را پروتستان (معترضان) ناميدند. 
پس از اين، جدايی و انشعاب در مسيحيت کاتوليک قطعيت يافت و نهضتی به نام پروتستان در تاريخ 

اين دين متولد شد.

مارتين لوتر

  Wittenberg ــ۱
  ٢ــ ۸۹۹ ش.
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ژزوييت ها

يک  مي کرد ،   پيدا  قدرت  لوتر  مارتين  که  زمان  همان  در  درست  ۱۶م .(۱۰  هـ .)  قرن  در 

قديس اسپانيايي به نام دولويوال١ فرقه ا  تازه در داخل کليسا کاتوليک به وجود آورد. اين 

فرقه  ژزوييت ها (يسوعيان)٢ ناميده شدند . هدف ژزوييت ها اين بود که افراد را برا فداکار 

از  اطاعت  و  تقوا  فقر،  اصل  سه  آنان  کنند.  تربيت  کليسا  اهداف  راه  در  چرا  و  بي چون  خدمت  و 

ـ   به عنوان نايب خدا در رو زمين ـ و اجرا دستورات او را بر خود واجب مي دانستند. پاپ  

شوق  و  شور  و  شديد  انضباط  سخت،  تربيتي  روش ها  بر  تکيه  با  توانست،  فرقه  اين 

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

پرورش  کاتوليک  تعاليم  تحت  را  جوان  نسل  تا  بگيرند  خود  اختيار  در  را  مدارس  مي کوشيدند 

دهند.

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

صاحب   ، سفته باز رباخوار و  ثروتمندان ،  از  کاله بردار  با  آنان  از  بسيار  دادند.  ثروت سوق 

امالک وسيع، کارخانه ها و کشتي ها خصوصي شدند. آنان چنان به تقلب و تزوير آلوده شدند که 

سرانجام، پاپ اين فرقه را منحل کرد (۱۷۷۳م . ) ٣  .

ب) جان کالون۴: با اوج گيری نهضت پروتستان در آلمان، ديگرکشورهای اروپايی نيز در صدد 
پيروی از اين نهضت برآمدند. به دنبال آن، در سوئيس نهضتی تحت رهبری جان کالون (۱۵۶۴ــ۱۵۰۹م.) 
شکل گرفت. کالون نيز مانند لوتر رهبرِی پاپ را قبول نداشت اما به جای حکومت شاهزادگان به حکومتی 
شورايی، متشکل از کشيشان و مؤمنان مسيحی، برای ادارهٔ شهر و کليسا معتقد بود. او در واقع به حکومت 
دينی اعتقاد بيشتری داشت. کالون کوشيد جامعه ای کوچک اّما منظم و متحد به وجود آورد؛ از اين رو، به 

پيروان خود ساده زيستی همراه با تالش و کوشش اقتصادی را توصيه می کرد.

يک توضيح

De Loyola ــ ١
(منظور از يسوع، معلمان مسيح است.)  Jesuits ــ٢

۳ــ ۱۱۵۲ ش. (اين فرقه در سال ۱۸۱۴م.دوباره مجاز به فعاليت شد.)
John Calvin ــ ۴

ّ
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پيدايش و رشد مذهب پروتستان در اروپا به تقويت حکومت های ملی و پادشاهی، از بين رفتن 
احساسات  رشد  کاتوليک ها)،  و  پروتستان ها  (ميان  مذهبی  جنگ های  بروز  اروپا،  در  مذهبی  وحدت 

ناسيوناليستی و شکل گيری کليساهای ملّی منجر شد.
پادشاهان انگلستان و فرانسه اعالم کردند که ديگر از پاپ پيروی نمی کنند و هر کدام اسقفی تعيين 

کردند که مطيع دستوراتش بود. به اين ترتيب در انگلستان و فرانسه، کليساهای ملّی تأسيس شد.

قلمرو پروتستان ها و کاتوليک ها در حدود ۱۶۰۰م.

نروژ      

ی بالتيک
دريا

 سوئد   
دريای شمال

دانمارک

لهستان

بوهم

اياالت آلمانی 
ويتنبرگ
ساکسونی

هلند
وستفالی
 امپراتوری مقدس

 روم
اکسبورگ

سوئيس  
دريای سياه

اتريش باواريا 

 ژنو
ترنبک 

اسپانيا 

ناوار

غال
پرت

فرانسه
نانت

آوينيون  

کانال مانش

ايتاليا 
رم

لندن
ايرلند انگلستان

 اسکاتلند

دريای مديترانه  

قلمرو تابعۀ 
کاتوليک ها

قلمرو پروتستان ها
قلمرو تابعۀ پروتستان ها 
قلمرو کاتوليک ها

مجارستان

تحوالت فکری و علمی اروپا در قرون جديدتحوالت فکری و علمی اروپا در قرون جديد
الف) تحول در هدف و روش علم: آشنايی اروپاييان با دستاوردهای فرهنگ و تمدن اسالمی 
و تحوالت اجتماعی و مذهبی اروپا در قرون جديد، نگرش علمی اروپايی ها را نيز دگرگون ساخت؛ اّما اين 
دگرگونی که در بستر مبارزه با کليسا اتّفاق افتاد، سبب پيدايش نگرش های جديد دربارٔه دين،  عقالنيت و علم 



٧

شد؛ به  طوری که مردم پنداشتند خردمندی و علم با ايمان دينی منافات دارد. فرانسيس بيکن١، دانشمند 
نتيجٔه  انسان است .» در  افزايش قدرت  پيشين اعالم کرد که «  هدف علم  دانشمندان  انگليسی، برخالف 
اين نگرش، از آن پس، تنها به علومی توجه شد که برای انسان سود و منفعتی مادی به همراه می داشت 
و لذا بيش از همه، علـوم تجربی (طبيعی) مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که پادشاهان مايل به افزايش 
قدرت خود، و نيز شهرنشينان سوداگر (بورژواها)٢ خواستار افزايش ثروت خويش بودند، به اين دسته 
از علوم، که درواقع موجد و مولّد قدرت و ثروت بود، توجه خاص داشتند و خود را دوستدار علم 
و حامی دانشمندان نشان می دادند. آنان نتايج کشفيات، مطالعات و اختراعات دانشمندان را به بهايی 
اندک صاحب می شدند؛ مثالً اگر شيميدانان می توانستند باروت بهتری تهيه کنند، پادشاهان از آن برای 
تجهيز توپخانٔه خود به سالح های آتشين مؤثرتر بهره می گرفتند.همچنين، وقتی ماشين بخار اختراع شد، 
سرمايه داران از آن برای افزايش توليد خود استفاده کردند؛ به طورکلّی، يکی از خصوصيات مهّم علوم 

جديد دراين دوران، قابليت تبديل آن به صنعت، فّناوری و افزايش توليد بود٣.

علم، روش و اهداف آن در قرون وسطا وقرون جديد 

قرون وسطا کشف وقرون جديد
ی و 

رون
بۀ د

تجر

الهيات

شعبۀ اصلی
يقتمعرفت باری  تعالی

ف حق
کش

هدف 

هدف 

وش
ر

تجربه
و 

علوم طبيعی

وششعبۀ اصلی
ر

Francis Bacon ــ۱
۲ــ بورژوا از کلمٔه فرانسوی Bourg به معنای «شهر» گرفته شده است و به سرمايه داران متوسط شهری گفته  می شد.

۳ــ نگرش جديد به علم، با گذشت زمان، نتايجی منفی چون تخريب طبيعت و محيط زيست ،  توليد و انباشت سالح های مخرب و فاصلٔه 
طبقاتی را به دنبال داشت.

علمعلم

دف هدف 
ه افزايش

کسب قدرتانسان

عت
منف

ود و
س

هده
مشا

 شهود

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

علمی  نگرش  تحول  در  سهمی  چه  مسلمانان  تمدنی  و  علمی  دستاوردهای  شما  نظر  به 
اروپاييان داشت؟
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شدند؛  جديد  علم  پيشگام  دانشمند  چهار  جديد،  قرون  در  جديد:  علوم  پيشگامان  ب) 
کوپرنيک١، کپلر٢، گاليله٣ و نيوتون٤. اين دانشمندان دو ويژگی مهم داشتند؛ يکی، صبر و حوصلٔه 
بسيار در مشاهدٔه پديده های   طبيعی و ديگری، هوش فراوان و جسارت بسيار در ساختن فرضّيه های 
علمی؛ به همين دليل نيز مورد بی رحمانه ترين حمالت و انتقادات مخالفان و طرفداران دانش های کهن 

قرار گرفتند.

                      Galile ــ٣                                 Kepler ــ٢                         Coper nicus ــ١
Lavoaziye   ــPascal                                 ۶ ــ٥                               Newton  ــ٤ 

يک توضيح
اين احمق می خواهد علم نجوم را زير و رو كند!

به  ولي  بود  جديد  قرون  در  مذهبي  اصالح  نهضت  پيشگامان  از  يکي  لوتر  مارتين  اگر چه 

لحاظ فکر  ، به دانش ها کهن و نظريات علمي قرون وسطا سخت دل بسته بود؛ از اين رو   ، وقتي 

نظريات کوپرنيک ، مبني بر اين که خورشيد مرکز جهان است را شنيد به سختي برآشفت و گفت : 

«مردم سخنان اين طالع بين تازه رسيده را که مي کوشد نشان دهد زمين مي چرخد نه قبه  فلکي 

و خورشيد و ماه ، گوش نکنند!» سپس گفت  : «گويا در زمانة  ما  هر کس بخواهد خود را زيرک نشان 

دهد برا خود دستگاهي از نظريات تازه اختراع مي کند. کوپرنيک، اين احمق(  !) مي خواهد علم 

نجوم را زير و رو کند. در حالي که کتاب مقدس به ما مي گويد که يوشع به خورشيد فرمان ايستادن 

داد تا بي حرکت بايستد، نه به زمين !»

در  دانشمند  هر  نتيجه،  در  بود؛  نشده  تخصصی  امروز  مانند  علوم  هنوز  جديد  قرون  اوايل  در 
چندين رشتٔه علمی فعاليت می کرد؛ مثالً، گاليلٔه ستاره شناس و پاسکال٥ رياضيدان، در علم فيزيک نيز 
قانون  توانست  و  فيزيک دان،  هم  و  بود  رياضيدان  هم  انگليسی،  دانشمند  نيوتون،  داشتند.  فعاليت 

جاذبه را کشف کند.
 در قرون جديد، علم شيمی نيز به دستاوردهای تازه ای رسيد؛ مثالً، الوازيۀ٦ فرانسوی توانست 
تجزيه و ترکيب آب و ترکيب اشيا با اکسيژن را نشان دهـد. همچنين در آن زمان، در مورد خواّص مواد 

و طبقه بندی عناصر، تالش های وسيعی صورت گرفت.

ّ
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فالسفٔه  فلسفی:  انديشه های  دگرگونی  ج) 
بزرگ اروپا در قرون جديد، توماس هابز١ (انگليسی) 
و  (هلندی)  اسپينوزا٣  (فرانسوی)  رنه دکارت٢ 
خود  فلسفی  دستگاه  که  بودند  ٤(آلمانی)  اليب  نيتس 
بشری  عقل  و  خرد  به  بخشيدن  اعتبار  براساس  را 
استوار ساختند. اينان خواستار آزادی انديشه و 
خرد انسانی از قيد و بند سنن و عقايد پيشينيان، 

احکام کليسايی و امر و نهی دولت ها بودند٥.
د) تغيير در نگرش موّرخان: در اين دوره، 
رخ   اساسی  دگرگونی های  نيز  موّرخان  نگرش های  در 
داد که موجب چند تحول مهم در سير مطالعات تاريخی 

شد؛ از جمله:
دوران های  تمدنی  و  فرهنگی  آثار  به  نخست: 
در  شد،  توجه  باستان  روم  و  يونان  مانند  اروپا  گذشتٔه 
حالی که در قرون وسطا به آن دوران ها به عنوان اعصار 
شرک و بت پرستی می نگريستند و لذا توجه چندانی به 

آنها نداشتند.

يکی از نخستين ميکروسکوپ هايی که در قرن ۱۷ ميالدی 
ساخته شده است.

ـ  ٣                       Descartes  ــ٢                      Hobbes ــ١          Leibniz (Leibnitz) ــ ٤                     Spinoza ـ
٥   ــ اّما از آنجا که هدف اصلی انسان در دورٔه جديد، کسب قدرت ، سلطه  بر طبيعت ، بهره مندی و رفاه مادی و رسيدن به تمتعات دنيوی 
بود،خردمندی و انديشه ورزی به ابزاری برای اين امور تبديل شد و همين امر به تدريج سبب پيدايش انديشٔه سلطه گری، استعمار قديم و جديد و 

جنگ های ويران کننده در جهان شد.

دوم: مورخان  به جای توجه به شرح حوادث زندگی پادشاهان و فرمانروايان، بيشتر  به  وضع زندگی 
اجتماعی و اقتصادی عامٔه مردم توجه کردند.

سوم: به جای ذکر حوادث سياسی ــ نظامی تالش شد تا علل و نتايج آن حوادث مـورد بررسی 
قـرار گيرد و قـواعـد کلّی حاکم بر سير تحوالت جوامع بشری کشف شود.

چهارم: استفاده از نوآوری های دانش های جديد به ويژه باستان شناسی و سکه شناسی به مورخان 
کمک کرد تا از گذشتٔه تاريخی ملت ها، طرح های واقع بينانه تری ارائه کنند.
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به  تاريخ نگاری  برجستٔه  نمونٔه  گيبون١  اثر  روم  امپراتوری  سقوط  و  انحطاط  تاريخ  کتاب 
شيؤه جديد بود.

پرسش    های نمونه 

انديشه و جست وجو

(۱۷۹۴ــ۱۷۳۷م.)  Gibbon  ــ۱

۱ـ حاکميت کليسا در اروپای قرون وسطا بر چه اصولی استوار بود؟
۲ـ مهم ترين نتايج پيدايش مذهب پروتستان چه بود؟

۳ـ وضعيت علم در قرون وسطا و قرون جديد را از لحاظ شعبۀ اصلی ، روش و هدف، مقايسه 
کنيد.

۴ـ در نتيجۀ دگرگونی در نگرش موّرخان در قرون جديد ، چه تحوالت مهمی در سير مطالعات 
تاريخی رخ داد؟

۱ـ ويژگی های قرون وسطا و قرون جديد را در يک جدول ترسيم و آنها را با يکديگر مقايسه 
کنيد. 

۲ـ دربارۀ يکی از متفکرانی که در اين درس به آن اشاره شده است (دانشمندان ، فالسفه و 
موّرخان) مقاله ای تهيه کنيد.

۳ـ لئوناردو داوينچی، شاخص ترين چهرۀ عصر رنسانس است. دربارۀ او مقاله ای تهيه کنيد.
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مقدمه

اوضاع سياسی اروپا در قرون جديد ثبات نداشت و دائماً در حال تغيير بود. قلمرو 

دولت ها و مرز كشورهای اروپايی به سرعت دگرگون می شد. كشورهای انگلستان، فرانسه، 

اسپانيا و امپراتوری مقدس روم به همراه ديگر كشورهای كوچك اروپا، اغلب در جنگ و يا 

در اتحاد با يكديگر به سرمی بردند. اختالفات مذهبی كاتوليك ها و پروتستان ها بر دامنۀ 

درگيری های سياسی می افزود.

در اين درس مهم ترين تحوالت سياسی اروپا در قرون جديد بررسی می شود.

اسپانيا، فراز و فرود قدرت
پس از شکست مسلمانان اندلس (اسپانيا و پرتغال) در سال ۱۴۹۲م.١ ،اسپانيا بار ديگر به دست 

مسيحيان افتاد. در همان سال، قارٔه آمريکا نيز کشف و سيل ثروت آن روانٔه اسپانيا شد. 
در قرن ۱۶ م. اسپانيا تحت فرمانروايی خاندان اتريشی هاپسبورگ قرار گرفت و تبديل به قدرتی 

بزرگ در اروپا شد.
شارلکن٢ مشهورترين فرمانروای اين خاندان بود که به عنوان شاه اسپانيا، هلند و … و نيز امپراتور 
مقدس روم، بر بخش های وسيعی از اروپا و مستعمرات اسپانيا در قارٔه آمريکا تسلط يافت. شارلکن 

درس ۲

تحوالت سياسی اروپا در قرون جديدتحوالت سياسی اروپا در قرون جديد

١ ــ ۸۷۱   ش.
٢ــ شارلکن حاصل ازدواج جوانا دختر پادشاه اسپانيا با فيليپ از خاندان هاپسبورگ بود. از اين رو، سلطنت اسپانيا و مستعمراتش 
در قارٔه آمريکا و نيز بخش هايی از جنوب ايتاليا را از مادرش به ارث برد. حکومت هلند، لوگزامبورگ و ايالتی در شمال فرانسه ميراث پدرش 

بود و مقام امپراتوری نيز ارثی بود که پدربزرگش برای او باقی گذاشته بود.
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قلمرو گستردٔه خود را به دو قسمت تقسيم کرد. اتريش و نواحی مختلف آلمان (قلمرو امپراتوری مقدس 
روم) و مجارستان را به برادرش فرديناند داد که پس از او مقام امپراتور مقدس روم را نيز به دست آورد. 
اسپانيا و هلند را نيز به همراه بخش هايی از جنوب ايتاليا به پسرش واگذار کرد که با عنوان فيليپ دوم 
به سلطنت رسيد. اگرچه با اين اقدام شارلکن، قلمرو خاندان هاپسبورگ تجزيه شد، اما هر دو شعبه 

سياست مشترکی را تعقيب می کردند.

قلمرو هاپسبورگ ها در حدود ۱۵۶۰ م.

اکسيورگ 

ليتوانی

مرزامپراتوری مقدس روم
هاپسبورگ های اسپانياهاپسبورگ های اتريش سوئد 

لهستان 

پروس

براندنبورگ 
 ساکسونی 

 بوهم 

دانمارک 

 نروژ 

 سيسيل

 ناپل 
 ساردنی

 کرس

امپراتوری عثمانی  دتبول

روددانوب

 مجارستان

اسپانيا پرتغال 

اير بالئار
جز

مادريد

 اياالت پاپی 

 رم 
ميالن 

فرانسه 

 هلند 

 پاريس 
 متز

فرانش کنته 

لندن 

انگلستان
ايرلند

اسکاتلند      

اوتريخت 

 وردن 

 سوئيس 
وين 

 اتريش 
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 پادشاهان اسپانيا عموماً کاتوليک های متعصبی بودند که با مخالفان پاپ مانند پروتستان ها، مسلمانان 
و يهوديان به  سختی و خشونت رفتار می کردند. پاپ هم از پادشاهان اسپانيا به طور وسيعی حمايت می کرد. 
اما اقتدار اسپانيا چندان به درازا نکشيد و به تدريج اسپانيا رو به انحطاط رفت. بروز چند واقعٔه مهم در 
اروپا زمينه ساز اين انحطاط شد که عبارت بود از پيروزی نهضت پروتستان در اروپای مرکزی، 

اخراج مسلمانان از اسپانيا، قيام مردم هلند و شکست نيروی دريايی اسپانيا از انگلستان.
دربارٔه نهضت پروتستان توضيح داديم اما دربارٔه اخراج مسلمانان بايد گفت که خشونت مذهبی 
مسيحيان اسپانيا نسبت به مسلمانان و برپايی دادگاه های تفتيش عقايد در اين کشور موجب اخراج يا 
مهاجرت اجباری حدود يک ميليون از سکنٔه مسلمان اين سرزمين شد. از آنجا که مسلمانان اسپانيا 
کارآمدترين و قابل ترين صنعتگران، هنرمندان و کشاورزان آن سرزمين بودند، کوچ اجباری آنان اسپانيا 

را از تجربيات و قابليت های اين طبقٔه کارآزموده و فّعال محروم ساخت.

يک توضيح
گناه مسلمانان!

اخراج  جهان  »    تاريخ  به  «  نگاهي  کتاب  در  هند   ،  فقيد  نخست وزير      ، نهرو    لعل  جواهر 

مسلمانان از اسپانيا را يکي از عوامل انحطاط اسپانيا مي داند. او مي نويسد : «حکومت اسپانيا پس 

از شکست دادن مسلمانان اندلس، دادگاه تفتيش عقايد (انکيزيسيون) برپا ساخت . اين دادگاه ها 

مسلمانان را مجبور مي ساختند که  دين  خود  را تغيير دهند ، لباس هايشان را عوض کنند و لباس 

اسپانيايي  زبان  به  و  کنند  عوض  را  خودشان  اسم  مي خواستند  آنها  از  حتي  بپوشند.   را  فاتحان  

حرف بزنند. مسيحيان اسپانيا با شست وشو و حمام رفتن مخالف بودند و آن را  از آداب مسلماني 

مي دانستند؛ لذا دستور صادر کردند که مسلمانان حق ندارند در منزل خود يا جايي ديگر حمام 

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

ديگر مسلمانان آن بود که آنان نسبت به مذاهب ديگر با مدارا و تساهل رفتار مي کردند و اين 

برا  کاتوليک ها متعصب عجيب بود؛ لذا اسقف شهر والنسيا در سال ۱۶۰۲م . فرماني صادر 

کرد که براساس آن ، همة مسلمانان مي بايد از اسپانيا رانده مي شدند». 
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سرزمين  مردم  ١نيز  ۱۵۶۶م. سال  در 
نــفــوذ   و  سلـطــه  عليه  (هلند)  نيدرلند  کوچک 
اسپانيايـی هــا  به       پا   خاستند    و توانستند بر آنها پيروز 
شوند و کشور خود را مستقل کنند (۱۶۰۱م.) ٢. 
پيروزی مردم هلند بر اسپانيا ضربه ای شديد بر 

حيثيت و قدرت اين کشور بود.
عامل مهّم ديگری که به برتری اسپانيا خاتمه 
داد، شکست نيروی دريايی اين کشور از نيروی دريايی 

انگلستان بود که در سال ۱۵۸۸  م. روی داد.

برتری و انحطاط اسپانيا در قرن ۱۶ ميالدی

١ــ ۹۴۵ ش.

٢ــ ۹۸۰ ش.
 Westphalia ــ۳

شکست 
ازانگلستان    

تجمل گرايیقيام مردم هلند

اتحاد پاپ و 
امپراتور 

گستردگی قلمرو

       داشتن 
نيروی                  دريايی 
    قدرتمند

ثروت مستعمرات 

تعصب مذهبی،تفتيش
     عقايد ، اخراج

            مسلمانان  

جنگ های سی ساله
اين جنگ ها از سال ۱۶۱۸ م. به مدت سی سال بخش وسيعی از اروپای مرکزی را دربرگرفت. 
اگرچه  دشمنی و نزاع کاتوليک ها و پروتستان ها در چک ــ اسلواکی باعث شروع اين جنگ ها شد، 

اما رقابت و توسعه طلبی دولت های بزرگ و کوچک اروپايی دليل اصلی اين جنگ ها بود.
امپراتوری مقدس روم به رهبری خاندان هاپسبورگ، دولت اسپانيا و پاپ رهبر کاتوليک ها در يک 
سو؛ فرانسه، انگلستان، هلند، سوئد و شاهزادگان آلمانی در سوی ديگر اين ميدان جدال و ستيز بودند. 
سرانجام با شکست خاندان هاپسبورگ اين جنگ ها پايان يافت و عهدنامٔه صلح وستفالی٣ منعقد شد.

مهم ترين نتايج عهدنامٔه صلح وستفالی عبارت است از:
۱ــ اقتدار بيشتر فرانسه در اروپا

۲ــ تضعيف امپراتوری مقدس روم و اسپانيا
۳ــ استقالل کامل هلند و سوييس

۴ــ استقالل ايالت های آلمانی نشين امپراتوری مقدس روم
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اروپا در ۱۶۴۸ م.

مرزامپراتوری مقدس روم
هاپسبورگ های اتريش

اروپا در ۱۶۴۸ م. بعد از عهدنامۀ وستفالی
سوئد
براندنبورگ(پروس)

هاپسبورگ های اسپانيا

سوئد

پروس
براندنبورگ

 بوهم  ساکسونی 

دانمارک 

 نروژ 

 ناپل 
 ساردنی

 کرس

امپراتوری عثمانی 

روددانوب

 مجارستان

 پرتغال 
اسپانيا

اير بالئار
جز

  مادريد

 پاريس 

لندن 

انگلستان
ايرلند

اسکاتلند      

 وردن 
وين  نانت

 اتريش 

استانبول

 سيسيل

 رم  اياالت پاپی 

ميالن 

ن فرانسه 
کنت نشي

 الروشل

 هلند 

 متز

سوئيس

برلينلهستان 

باواريا

 وستفالی

 روسيه
ی بالتيک

دريا

ريای شمال
د

اسپانيا

 فرانسه

سوئد

فرانسه در عصر لويی چهاردهم
انگلستان  و  فرانسه  هلند،  مانند  اروپايی  کشورهای  ديگر   می شد،  ضعيف  اسپانيا  که  تدريج  به 
برقدرت خود می افزودند. در ابتدای قرن هفدهم، فرانسه قدرت برتر اروپا بود.اين قدرت و برتری معلول 

عوامل زير بود:
۱ــ قدرت و ثروت فرانسه، بر عکس اسپانيا که ناشی از ثروت و طالهای بادآوردٔه قارٔه آمريکا 

بود، بر پائه توسعٔه فعاليت های توليدی و تجاری استوار بود.
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۲ــ پادشاهان فرانسه از رأی و تدبير مشاوران آگاه و صدراعظم های با کفايتی چون ريشيليو       و 
مازارين١    استفاده می کردند.

و  کاتوليک ها  ميان  مذهبی  جنگ های  و  اختالفات  فرانسه،  در  مذهبی  آزادی  سياست  ۳ــ      
پروتستان ها را کاهش داد.

۴ــ پادشاه فرانسه مدعی بود که منشأ سلطنت او «موهبت الهی» است و لذا خود را بی نياز از حمايت 
اشراف يا تأييد پاپ می دانست و در برابر درخواست های آنان با استقالل رأی ايستادگی می کرد.

قدرت و برتری فرانسه در قرن هفدهم، در زمان پادشاهی لويی چهاردهم ــ   که حدود هفتاد سال 
حکومت کرد ــ به اوج خود رسيد. اگرچه در آخرين سال های حکومت او، قدرت فرانسه به سرعت 
کاهش يافت؛ زيرا ثروت کشور را صرف تجمالت درباری و ساختن عمارت های زيبا می کرد. عالوه   بر 
مداخله  آنان  داخلی  امور  در  و  نداشتند  دوستانه  روابط  اروپا  در  خود  همسايگان  با  فرانسويان  اين، 
می کردند؛ به طوری که جنگ های خانمان سوز با انگلستان، مردم فرانسه را در اين زمان به ستوه آورده 
بود. لغو فرمان نانت (که براساس آن پروتستان ها از آزادی مذهب برخوردار بودند) نيز موجب آوارگی 
و مهاجرت پروتستان های فرانسه، که بيشتر صنعتگر و بازرگان بودند، شد. اين مسئله اقتصاد فرانسه 
را ضعيف ساخت در حالی که رقيب اصلی آن کشور، يعنی انگلستان، نيروی دريايی و مستعمرات خود 

را روز به روز گسترش می داد.

Mazarin ــ١

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

آيا می توانيد نکات و موارد مشابه در انحطاط اسپانيا (در قرن ۱۶م. / ۱۰ هـ.) را 
در فرانسه (قرن ۱۷م. / ۱۱ هـ.) بيابيد ؟ نموداری شبيه نمودار «برتری و انحطاط اسپانيا 

در قرن ۱۶م.  » (ص ۱۴ ) برای فرانسه رسم کنيد.

انگلستان پادشاه خود را به گيوتين می سپارد!
و  پروتستان ها  و  کاتوليک ها  ميان  کشاکش  صحنٔه  سو  يک  از  انگلستان  جديد،  قرون  آغاز  در 
ازسوی ديگر ميدان جدال پادشاه و پارلمان بود. در اين ماجرا، شاخه ای از پروتستان ها در انگلستان 
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پيروز شدند اما موضوع مهم تر، جدال پادشاه و پارلمان بود که اساسی ترين عامل تحوالت نظام سياسی 
در انگلستان در اين قرون به شمار می رود. در سال ۱۶۲۸ م.١پارلمان انگلستان اليحٔه «دادخواست 
که  می شد  داده  تذکر  انگلستان،  پادشاه  اول،  چارلز  به  آن  موجب  به  که  رساند  تصويب  به  را  حقوق» 
به  را  اشخاصی  يا  بگيرد  ماليات  کسی  از  قانون  برخالف  ندارد  حق  و  نيست  مطلق  اختيار  دارای  او 
زندان افکند. اين امر موجب اختالف و بروز جنگ های داخلی انگلستان شد که سرانجام با پيروزی 
پارلمان پايان يافت. رهبری اين حرکت در دست يک سياستمدار هوشمند و فرمانده نظامی با  اراده به نام 
کرامول٢بود که ارتش تازه ای به نام «رويين تنان» به وجود آورد و توانست ارتش سلطنت را شکست 
جمهوری  نظام  کشور،  در  کرامول  سپس  شد.  اعدام  و  زندانی  دستگير،  اول  چارلز  نتيجه،  در  دهد؛ 
برقرار کرد.پس از مرگ کرامول، اولين و آخرين نظام جمهوری در انگلستان خاتمه يافت و بار 

ديگر نظام سلطنتی برقرار شد.

ُاليور کرامول

١ــ ۱۰۰۷ ش.
Cromwell ــ ۲

روسيه: پتر کبير رؤياهايش را به واقعّيت تبديل می کند!
در آغاز قرن ۱۸م. / ۱۲هـ. يکی از امپراتوران روسيه به نام پتر کبير تصميم گرفت تا روسيه را 

به يک دولت قدرتمند تبديل کند. برنامه های او برای قدرتمند ساختن روسيه عبارت بودند از:
۱ــ تجهيز ارتش به سالح های جديد و آشنا ساختن سربازان با فنون جنگی نوين
۲ــ گسترش تجارت و دريانوردی و تالش برای دست يابی به آب های آزاد و گرم

۳ــ غربی کردن روسيه.
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فرمان ريش

پتر کبير برا غربي کردن روسيه برانداختن سنن قومي و آداب و رسوم ديرينة مردم 

کشورش را ،  به غلط ، وجهة همت قرار داده بود. از جمله  ،  و گمان مي کرد علت عقب ماندگي  مردم 

روسيه نوع آرايش سر و صورت، پوشش لباس و آداب  و  مراسم خاص آنان است؛ به همين دليل   ، 

روحانيون  از  غير  (به  روسيه  مردم  همة  ريش   فرمان  موجب  به  کرد.  صادر  را  ريش»  «فرمان 

که  داده بود  اجازه  بزرگوارانه (  !) به آنان  البته او  خود را مي تراشيدند.  مسيحي) مي بايد ريش 

سبيل ها خود را همچنان نگه دارند. از ديگر نشانه ها عقب ماندگي روسيه در نظر پتر ،  قبا 

بلند مردان بود؛ از اين رو ،  دستور داده بود هر کس که به مسکو مي آيد ، يا قبايش را تا زانو ببرد 

يا جريمة بلند آن را بپردازد. زنان را نيز وادار ساخته بود لباس غربي بپوشند ،  سيگار بکشند 

و با مردان معاشرت کنند.

پيدايش دولت های جديد در پروس و اتريشپيدايش دولت های جديد در پروس و اتريش
دولت های  تأسيس  اروپا  در  جديد  قرون  سياسی  مهّم  تحوالت  از  يکی  کرديم،  اشاره  چنان که 
نيرومند جديد بود. از جملٔه اين دولت ها، دولت پروس بود. اين دولت در قسمت شمال امپراتوری 
مقدس روم به وجود آمد و با تصرف تدريجی لهستان، برقلمروش افزوده شد و طولی نکشيد که به يک 

کشور مهم تبديل شد١.
اتريش نيز، که در اصل يکی از اياالت جنوبی امپراتوری مقدس روم بود، به تدريج بر قلمرو خود 
افزود و به يک امپراتوری تبديل شد. کشور عثمانی مهم ترين همسائه اتريش بود. اتريش پس از ضعيف 
شدن آن، در قرن ۱۸م. / ۱۲  هـ.،قسمت های وسيعی از متصرفات عثمانی را تصاحب کرد و خود به 

يکی از کشورهای بزرگ اروپا تبديل شد.

يک توضيح

١ــ در قرن ۱۹م. / ۱۳ هـ. دولت پروس به آلمان تغيير نام داد.
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مرکانتليسم١ (مکتب سوداگری)

در قرون ۱۶ و ۱۷م. / ۱۰ و ۱۱ هـ. دولت های اروپايی به منظور افزايش قدرت و 
ثروت خود ، برنامۀ خاصی را   که بر در دست داشتن تجارت يا مرکانتليسم (سوداگری   ) استوار 
بود ،    دنبال می کردند. مرکانتليست ها بر اين اعتقاد بودند که ثروت واقعی يک کشور عبارت 
است از ميزان ذخيرۀ پول و فلزات گران بهايی که نزد حکومت يا مردم آن کشور موجود است؛ 
به عبارت ديگر،  هر کشوری که طال و نقرۀ بيشتری داشت ، قدرتمندتر محسوب می شد. بر 
اين اساس ، دولت ها می کوشيدند از خروج طال و نقره از قلمرو خود جلوگيری کنند و نيز از 
خارج طال و نقره به داخل کشور خويش وارد کنند. الزمۀ اين کار ، ايجاد مرزهای اقتصادی و 
تأسيس گمرک بود. دولت ها می کوشيدند در قبال صدور يک کاال، کااليی با ارزش تر وارد 
کنند يا در مقابل صدور کاالی خود ، پول دريافت کنند يا با در پيش گرفتن سياستی مبتنی 

بر خود بسندگی، کشور خود را از کشورهای ديگر بی نياز سازند.
از آنجا که در پيش گرفتن سياست مرکانتليستی در اروپا ، به سبب اين که  همۀ دولت ها 
خواستار آن بودند، دشوار بود، اروپايی ها متوجه مستعمرات شدند. غارت مستعمرات، دزدی 
دريايی، چپاول بوميان، برقراری روابط تجاری کامالً ظالمانه با مردم مستعمرات و اقداماتی 
از اين قبيل به کشورهای استعمارگر اروپايی امکان داد که به قيمت فقير ساختن ديگران، خود 
را ثروتمند و قدرتمند کنند. در پيش گرفتن سياست اقتصادی مرکانتليستی به افزايش قدرت 
و ثروت ملل اروپايی کمک فراوانی کرد اّما اثر پايدار آن ، فقر روز افزون ملل مستعمره و 

عقب ماندگی آنها برای ساليان متمادی بود.

Mercantilism ــ۱

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
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۱ـ خشونت مسيحيان اسپانيا نسبت به مسلمانان چه پيامدهايی داشت؟
۲ـ چه عواملی موجب بروز جنگ های سی ساله شد؟

۳ـ در اروپای قرن ۱۷م. چه عواملی موجب برتری سياسی فرانسه بر کشورهای ديگر شد؟
۴ـ دربارۀ اليحۀ «دادخواست حقوق» در انگلستان  ،  چه می دانيد؟
۵ـ برنامه های پتر کبير برای قدرتمند ساختن روسيه چه بود؟

۱ـ مقاله ای دربارۀ روابط ايران و روسيه در قرون ۱۷ و ۱۸ م. تهيه کنيد.
۲ـ به نظر شما، مهم ترين عوامل پيشرفت اروپا در قرون جديد چه بود؟

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه

قرن هيجدهم به دليل يك جنگ و دو انقالب مهم، در تاريخ جهان اهميت ويژه ای دارد:

1 ــ جنگ استقالل آمريكا

2  ــ انقالب صنعتی انگلستان

3  ــ انقالب كبير فرانسه.

اين سه انقالب پيامدهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی مهمی داشتند كه همۀ جهان 

از آنها تأثير پذيرفت (گرچه صحنۀ اصلی بروز آنها دو قارۀ آمريكا و اروپا بود.) در اين درس 

با علل، چگونگی و نتايج اين سه انقالب بزرگ آشنا می شويد.

جنگ استقالل آمريکا
کشف قارٔه آمريکا، دنيای جديدی از ثروت و امکانات طبيعی را به روی کشورهای اروپايی گشود 

و موجب مهاجرت عده ای از اروپايی ها به قارٔه آمريکا شد. داليل اين مهاجرت عبارت بود از:
۱ــ محدوديت های مذهبی در بعضی از کشورهای اروپايی

۲ــ جنگ های داخلی اروپا
۳ــ وجود امکانات طبيعی نظير جنگل ها، مراتع و مزارع حاصل خيز، و سواحل مناسب برای 

کشتيرانی و ماهی گيری در قارٔه آمريکا
۴ــ وجود معادن طال و نقره در قارٔه آمريکا

با  جنگ  در  يا  ــ  سرخ پوستان  يعنی  ــ  آن  بومی  جديد،سکنٔه  قاره ی  به  اروپاييان  هجوم  پی  در 
که  بودند  انگليسی  مهاجران،  بودند.بيشترين  شده  کوچانده  ديگر  مناطق  به  يا  کشته  اروپايی  مهاجران 

درس ۳

تحوالت قرون جديدتحوالت قرون جديد
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در سواحل غربی اقيانوس اطلس سيزده مهاجرنشين را تشکيل دادند و به همين جهت، بخشی از اين 
سرزمين را انگلستان نو١ می ناميدند. 

محلی  نيز،  و  کشاورزی  توليدات  مرکز  صورت  به  را  خود  سلطٔه  تحت  مناطق  انگلستان  دولت 
برای فروش محصوالت صنعتی خود در آورده بود. وضع ماليات های تازه اعتراضات مهاجرنشين ها را 
برانگيخت.دولت فرانسه که در جنگ با انگلستان شکست خورده و مستعمراتش را در آمريکا از دست 

متصرفات اروپايی ها در آمريکا در آغاز قرن ۱۸م.

خليج هودسن نيوفوندلند
رنس

ن ال
ورس

ا

آمريکای شمالی نيويورک اقيانوس اطلس

جامستون

باهاما
آنتيل کوچک  

بورتوريکو

هيسبانيوال
 کوبا

خليج مکزيک

 جامائيکا
هند غربی 

ئيب
کارا

يای 
در

آمريکای جنوبی

مکزيکوسيتی

 ريوگرانده

رام
س آ

يانو
اق

روسيه 
انگلستان
 فرانسه  
اسپانيا
هلند

New england ــ١
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واشنگتن  جرج  رهبری  به  توانستند  مهاجرنشينان  سرانجام،  می کرد.  حمايت  مهاجران  از  بود،  داده 
کردند  استقالل  اعالم  مهاجرنشين  سيزده  شکست،  اين  دنبال  به  دهند.  شکست  را  انگليس  نيروهای 
نخستين  به عنوان  نيز  را  واشنگتن  جرج  و  (۱۷۷۶م.)١  نهادند  نام  متحده  اياالت  را  خود  سرزمين  و 

رئيس جمهور آمريکا برگزيدند.

١ــ ۱۱۵۴ ش.
Thomas Pain ــ٢

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

اعالميۀ استقالل آمريکااعالميۀ استقالل آمريکا
در سال ۱۷۷۶م. يکی از روشنفکران آمريکايی به نام توماس پين٢ رساله ای به نام 
«عقل سليم» نوشت که مورد استقبال قرار گرفت و در ۱۰۰ هزار نسخه به فروش رسيد. او 
در اين رساله به مهاجران هشدار  داد تا زمانی که تحت سلطۀ حکومت انگليس هستند ، کسب 
آزادی و استقالل برای آنها رؤيايی بيش نيست. اتفاقًا در همان سال، اين انديشۀ توماس 
اعالميۀ  اصول  از  پاره ای  يافت.  نمود   (۱۷۷۶ ژوئيۀ  آمريکا (۴  استقالل  اعالميۀ  در  پين 

استقالل چنين است :
۱ـ همۀ انسان ها با هم برابر و دارای حقوق يکسان اند.

۲ـ همۀ انسان ها دارای حّق زندگی و آزادی اند.
آمده  به وجود  مردم  حقوق  تأمين  برای  و  بوده  ملت  ارادۀ  از  برخاسته  حکومت  ۳ـ 
است. در صورتی که حکومتی قادر به تأمين حقوق مردم نباشد ، مردم می توانند با  توجه به 

حّق طبيعی و قانونی خود، آن را برکنار کنند و حکومت مطلوب خود را مستقر کنند.
به نظر شما،  دولت های آمريکايی تا چه حد اصول مندرج در اين اعالميه  را در مناسبات 

آيندۀ خود با ملت ها، اقوام و نژادهای ديگر مراعات کرده اند؟

سرخ پوستان،  گستردهٔ  کشتار  با  و  آمريکا  قارهٔ  غرب  در  پيشروی  با  استقالل،  از  پس  آمريکايی ها 
سرزمين های وسيع آنها را به تملک خود درآوردند و تعداد اياالت آمريکا را به پنجاه رساندند؛ بدين   ترتيب، 

کشور اياالت متحده که از سواحل اقيانوس اطلس شروع می شد تا سواحل اقيانوس آرام گسترش يافت.
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انقالب صنعتی جهان را دگرگون می سازد
تا اواخر قرن هيجدهم، عامل اصلی توليد، نيروی دست يا بازوی انسان بود و ديگر عوامل نقش 
کمتری در توليد ايفا می کرد اما در اواخر اين قرن، با بروز انقالب صنعتی، ابتدا نيروی محرکٔه آب و 

سپس نيروی بخار در خدمت توليد قرار گرفت.
انقالب صنعتی، که عبارت بود از استفاده از نيروی ماشين به جای نيروی انسان، ابتدا از 
انگلستان شروع شد و به تدريج در ديگر کشورهای اروپايی گسترش يافت. با اختراع ماشين بخار، سرعت 

توليد باال رفت، هزينٔه توليد کاهش يافت و بر سطح رفاه عمومی در کشورهای صنعتی افزوده شد.

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

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

با صنعتی شدن کشورهای اروپايی به عواملی چون منابع طبيعی کافی، نيروی انسانی ارزان، 
سرمايۀ ماّدی فراوان، نيروی متخصص، حمايت دولت و بازار فروش نياز پيدا شد و از آنجا که در 
اين کشورها تمام آن عوامل در اختيار نبود، دولت ها به يک رشته اقدامات توسعه طلبانه و استثمارگرانه 
دست زدند؛   به همين دليل، انقالب صنعتی خود موجب ظهور و توسعٔه دو پديدٔه اقتصادی ــ اجتماعی 

ديگر شد که عبارت اند از: 
۱ــ توسعۀ استعمار و غارت ملل آسيايی و آفريقايی (درخارج)

۲ــ افزايش استثمار و بهره کشی از کارگران (در داخل).
شهرهای  شکل گيری  به  سرانجام  که  آمد  پديد  متعددی  کارخانه های  صنعتی،  انقالب  نتيجٔه  در 
صنعتی زيادی انجاميد. اکثر ساکنان اين شهرها را کارگران تشکيل می دادند. اين شهرها معموالً بدون 
نقشه و نامنظم ساخته می شدند. آلودگی هوا و انباشته شدن زباله های صنعتی از جملٔه ويژگی های اين 

شهرها بود.
افزايش کارخانه ها موجب شد که صنايع دستی و کارگاه های کوچک به تدريج از بين بروند و 
استادکاران آنها به کارگران مزد بگير کارخانه ها تبديل شوند. کارگران مزد کمی می گرفتند و ناچار بودند 

زن و فرزندان خود را هم در کارخانه ها مشغول کار کنند.
می گرفتند.  کارخانه ها  در  را  کارگران  جای  تازه  ماشين های  جديد،  اختراعات  با  روز  به  روز 
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متوجه  تدريج  به  اما  می دانستند؛  خود  فقر  و  بيکاری  عامل  را  ماشين ها  می شدند،  بيکار  که  کارگرانی 
شدند نظام جديد اقتصادی و صنعتی که در آن افزايش توليد و سود بيشتر اهميت داشت، مسئول فقر 

و بيکاری آنها است.

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 تقسيم می شد:

طبقۀ ممتاز، شامل اشراف و نجبای درباری و روحانيون عالی رتبه بود. اينان به رغم آن که اقليتی 
مناصب  مهم ترين  وسيع ترين اراضی و  داشتند؛  قدرت و ثروت را در دست  منابع اصلی  بودند،  اندک 

حکومتی به آنان تعلق داشت و از معافيت مالياتی برخوردار بودند.
طبقۀ متوسط، عمدتاً شهرنشينان بودند. اينان به تجارت، وکالت، نويسندگی و صنعت اشتغال 
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داشتند.مردمانی روشنفکر و تحصيل کرده بودند که با افکار جديد آشنايی داشتند اما اشرافيت حاکم، 
و  گمرکی  محدوديت های  با  و  نمی کرد  سهيم  کشور  سياسی  ادارٔه  در  را  آنان  ممتاز،  طبقٔه  همان  يعنی 
مالياتی مانع فعاليت های آزاد اقتصادی آنان بود؛ به همين دليل، مردم طبقٔه متوسط اغلب از نظام سلطنت 

استبدادی ناراضی بودند.
طبقۀ سوم، مرکب از دهقانان فقير و طبقه ای درحال ظهور، يعنی کارگران صنعتی بود. اينان  
اکثريت جامعٔه فرانسه را تشکيل می دادند. اين مردم نيروی اصلی کار و توليد بودند ولی در عين حال 
فقيرترين مردم بودند و لذا در بی سوادی و گرسنگی زندگی می کردند و اشراف و رژيم حاکم را مسبّب 

اصلی تيره روزی خود می دانستند.

ويکتورهوگو نويسندۀ فرانسوی عصر انقالب کبير، 
در کتاب بينوايان، اوضاع جامعۀ فرانسۀ آن زمان و 

پس از آن را به خوبی توصيف کرده است.

فرانسه در جنگ با انگلستان در قرن های ۱۷ و ۱۸م. به آستانٔه ورشکستگی کشانده شد. تجمالت 
و اسراف شاه و دربار و مداخلٔه فرانسه در جنگ های استقالل آمريکا موجب اتالف ثروت ملّی آن شد. 
در اين زمان،  بيدادگری های مالياتی موجب عصيان توده های مردم شده و برای اکثريت جامعه، بی کفايتی 

سلطنت لويی شانزدهم، آشکار شده بود.
زبانه  فرانسه»  کبير  «انقالب  صورت  ۱۷۸۹ م.١به  سال  در  سرانجام  مردم  نفرت  و  خشم  آتش 

کشيد.
١ــ ۱۱۶۸ ش.
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نهضت روشنگری

اقتصاد  ـ  سياسي   نظام  پايه ها  هجدهم  قرن  اروپا  در  روشنگر  نهضت  پيدايش 

شد.  منتهي  فرانسه  کبير  انقالب  به  نهايت  در  و  ساخت  متزلزل  به شدت  را  حاکم  رژيم ها 

ولتر  گزندة  و  تند  حمالت  داشتند.  انقالب  اين  شکل گير  در  مهمي  سهم  فرانسو  روشنفکران 

به حکومت ها استبداد و خرافات کليسا از يک سو ،  تبليغ حکومت مشروطة سلطنتي انگلستان 

سو  از  مردم»  نظرية «حاکميت  طرح  همه،  از  مهم تر  و  ديگر  سو  از  منتسکيو  و  جان  الک  توسط 

ژان  ژاک   روسو، زمينه ها انقالب را فراهم کرده و رسيدن به آزاد و حقوق اجتماعي ، خواست 

ملّي مردم فرانسه شده بود.

در نخستين روزهای انقالب، احزاب و گروه های سياسی متعددی در فرانسه با يکديگر مبارزه 
می کردند که مهم ترين آنان عبارت بودند از:

۱ــ سلطنت طلبان؛ آنان بيهوده می کوشيدند لويی شانزدهم را همچنان به  صورت يک پادشاه  مستبد 
و صاحب اختيار مطلق حفظ کنند.

تدوين  و  انگلستان،  مشابه  سلطنتی،  مشروطٔه  حکومت  استقرار  آنان  هدف  اعتداليون؛  ۲ــ 
قانون اساسی بود.

۳ــ جمهوری خواهان اعتدالی(ژيرونِدن ها)١ ؛ آنان خواستار استقرار مسالمت آميز حکـومت 
جمهوری و برچيده شدن نظام پادشاهی مطلقه بودند.

۴ــ جمهوری خواهان افراطی (ژاکوبِن ها)٢. 
مبارزات آزادی خواهانٔه فرانسويان، لويی شانزدهم را به تسليم واداشت و سبب شد انقالبيون در سال 
۱۷۸۹م. نظام مشروطٔه سلطنتی را برقرار سازند اّما تالش های نافرجام لويی شانزدهم برای بازگرداندن رژيم 
سابق، انقالبيون را بر آن داشت تا چند سال بعد، ضمن لغو نظام سلطنتی، رژيم جمهوری را برقرار سازند. 

(۱۷۹۲ م. )٣در جريان انقالب، لويی شانزدهم و همسرش ماری آنتوانت دستگير و اعدام شدند.

١ــ .Girondins چون بيشتر اعضای آن از واليت ژيروند بودند، بدين نام موسوم گشتند.
۲ــ .Jacobin چون در صومعٔه ژاکوبن ها در پاريس دورهم جمع می شدند، بدين نام خوانده می شدند.

٣ــ ۱۱۷۱ ش.

يک توضيح
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مراسم اعدام لويی شانزدهم در يکی از ميدان های شهر پاريس

۱ـ دو انقالب مهم جهان در قرن هيجدهم را نام ببريد.
۲ـ چه عواملی به مهاجران اروپايی در راه کسب استقالل آمريکا کمک کرد؟

۳ـ انقالب صنعتی چه پيامدهايی داشت؟ 
۴ـ چرا طبقۀ متوسط از حاکميت رژيم پادشاهی در فرانسه ناراضی بودند؟

۱ـ مقاله ای دربارۀ يکی از رهبران انقالب کبير فرانسه تهيه کنيد.
بنويسيد.  آنها  با  اروپايی  مهاجران  رفتار  و  آمريکا  سرخ پوستان  مبارزات  دربارۀ  مقاله ای  ۲ـ 

در اين باره می توانيد از فيلم يا داستانی که گويای موضوع فوق باشد ، استفاده کنيد.

پرسش    های نمونه 

انديشه و جست وجو
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مقدمه

عثمانی  ايران،  در  صفويه  دولت های  جديد،  قرون  در  مسلمان  دولت های  مهم ترين 

با  درس  اين  در  بودند.  هند  در  كبير  مغوالن  يا  گوركانيان  و  شرقی  اروپای  و  آسيا  غرب  در 

امپراتوری عثمانـی و دولت مغوالن كبير هند آشنا می شويد. با دولت صفويه نيز در درس 12 

آشنا خواهيد شد.

تشکيل دولت عثمانی
پيروزی ترکان سلجوقی بر امپراتوری روم شرقی در نبرد مالزگرد، پيامدهايی به  همراه داشت که 
از  مسيحيان  مسلمانان و  بين  صليبی  دويست سالٔه  جنگ های  بروز  صغير و  آسيای  در  اسالم  گسترش 
مهم ترين آنها بود. در ضمن، با کوچ قبايل ترک مسلمان از شرق ايران به آسيای صغير، به تدريج دولت های 
کوچک محلّی در اين منطقه به وجود آمدند که برای بقا و گسترش خود، به جنگ با همسايگان مسيحی 
می پرداختند. يکی از معروف ترين اين قبايل، قبيلٔه قايی بود که در حدود آنقره (آنکارای امروزی) سکونت 
گزيد. رهبر اين قبيله ارطغرل بود که بر قدرت خويش افزود. پس از او فرزندش، عثمان، در سال 
۶۹۹ ق.١ دولتی تأسيس کرد که به نام خودش عثمانی خوانده شد. اين دولت، که تا اوايل قرن بيستم 
دوام يافت، آخرين امپراتوری قدرتمند جهان مشرق بود که نام و آوازه اش برای قرن ها موجب هراس 

اروپاييان شده بود، لذا برای نابودی آن تالش بسياری کردند.

درس ۴

آخرين امپراتوری های مسلمانآخرين امپراتوری های مسلمان

۱ــ ۶۷۸ ش.
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سالطين عثمانی
در ميان سالطين عثمانی، چند تن از شهرت جهانی برخوردار بودند:

به  توانست  بود،  عثمانی  سالطين  مشهورترين  از  که  محمد  سلطان  فاتح:  محمد  سلطان  ۱ــ 
حيات سياسی امپراتوری هزارسالٔه بيزانس (روم شرقی) خاتمه دهد. فتح درخشان او فتح قسطنطنيه١ 
پايتخت امپراتوری روم شرقی بود (۱۴۵۳ م.) که از آن پس به نام اسالمبول (شهر اسالم) ناميده شد و 
سلطان محمد نيز لقب فاتح گرفت. اين فتح منشأ تحوالت متعددی در تاريخ جهان گرديد و مبدأ قرون 

جديد در تاريخ اروپا شناخته شد.

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

(Constantinople) ۱ــ شهر کنستانتين

به نظر شما، چرا اروپاييان اين شکست نظامی و سقوط روم شرقی توسط سلطان عثمانی 
را آغاز قرون جديد در تاريخ اروپا قرار داده اند؟ در اين باره با دوستان خود بحث کنيد.

۲ــ سلطان سليم: اين سلطان که معاصر شاه اسماعيل صفوی بود، با تجاوز به مرزهای ايران 
توانست در جنگ چالدران (۹۲۰ ق.) سپاه صفوی را با نيروی توپخانه و سالح آتشين شکست دهد. 
او عراق و شام را نيز فتح کرد و با لشکرکشی به مصر دولت مماليک را منقرض ساخت و به    خالفت 
عباسيان مصر نيز پايان داد. پس از آن، ادارٔه مکه و مدينه را در  دست گرفت. خود را خليفه خواند و 

مدعی حکومت بر تمام مسلمانان شد.

يک توضيح
پادشاهی بی رحم و متعصب

سلطان سليم پادشاهي بي رحم و سنگ دل، و لقبش ياووز (مهيب) بود. در آغاز سلطنت خود، 

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

مقابله با تهديدات شيعيان، به کشتار بي رحمانة چهل هزارتن از شيعيان آناتولي پرداخت؛ با وجود 

اين، از طرف روحانيون دربار به او عنوان «عادل» داده شد! 
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۳ــ سليمان قانونی  ( باشکوه ): مشهورترين 
پادشاه عثمانی در قرن ۱۶ م./ ۱۰ ق. سلطان سليمان، 
قلمرو  او  زمان  در  بود.  سليم،  سلطان  فرزند 
رسيد؛  خود  توسعٔه  نهايت  به  عثمانی  امپراتوری 
چنان که سپاهيان عثمانی شهر وين، پايتخت اتريش 
نيروی  درآوردند.  خود  محاصر ٔه  به  نيز  را  کنونی، 
راه های  مهم ترين  در  زمان  اين  در  عثمانی  دريايی 
داشت.  حضور  هند  اقيانوس  و  مديترانه  در  آبی 
فرماندهی  به  ۵۳۸   ۱م.١  سال  در  دريايی  نيروی  اين 
خيرالدين بربروس نيروی دريايی متحدان اروپايی 
واسطـٔه  را  بـه  ترک هـا  سليمان   شکست.  در هم  را 
تشکيالت منظم و قوانين مدّونی که برقرار ساخت، 
« سليمان قانونی » و اروپائيان او را به واسطٔه قدرت و 

عظمت امپراتوری اش، «سليمان باشکوه» ناميدند.
سلطان سليمان امپراتور مقتدر عثمانی

۱ــ ۹۴۵ ق. / ۹۱۷ ش.

امپراتوری عثمانی در سراشيبی زوال
امپراتوری عثمانی پس از فتوحات عظيم در قرن های ١٥ و ١٦ م. به  نهايت گستردگی قلمرو و 
قدرت سياسی رسيد و بر سرزمين های وسيعی در آسيا، آفريقا و اروپا تسلط يافت اما از قرن هجدهم 

روند ضعيف اين امپراتوری آغاز شد و به تدريج عوامل متعدد داخلی و خارجی آن را تشديد کرد.
دسته ای از عوامل تضعيف امپراتوری عثمانی، مربوط به مسائل و مشکالت داخلی بود که از 

جملٔه آنها می توان به عوامل زير اشاره کرد:
تحوالت  از  کشور  آن  عقب ماندگی  و  امپراتوری  نظامی  و  اداری  سياسی،  ساختار  ضعف  ١ــ 

علمی و فرهنگی
٢ــ توقف فتوحات نظامی که موجب بی کاری نظاميان شد. از آن پس نظاميان که اغلب صاحب 
زمين های کشاورزی بودند، ستم خود را بر روستاييان افزايش دادند و با دخالت در امور سياسی، کشور 

را با مشکالت مختلف مواجه کردند.



٣٣٣٣

٣ــ به قدرت رسيدن سالطين ضعيف؛ بعد از سالطين مقتدری نظير سلطان سليمان، کسانی در 
عثمانی به حکومت رسيدند که از نظر مديريت سياسی توان ادارٔه قلمرو گستردٔه امپراتوری را نداشتند. 

برخی از اين سالطين بيشتر به آسايش و خوش گذرانی خود اهميت می دادند.
٤ــ مخالفت اشراف و درباريان با انجام اصالحات سياسی و اجتماعی؛ علت مخالفت آنان با 

اصالحات اين بود که انجام اصالحات منافع و موقعيت آنها را به خظر می انداخت.
عالوه بر مسائل و مشکالت داخلی، امپراتوری عثمانی با دشمنان خارجی و رقيبان سرسخت در 
عرصٔه سياسی 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 ترين مسائل و مشکالت خارجی را که در تضعيف 

امپراتوری عثمانی نقش داشت، می توان در عوامل زير خالصه کرد:
١ــ جنگ های طوالنی با ايران؛ امپراتوری عثمانی از ابتدای تأسيس حکومت صفوی با ايران 
درگير جنگ شد. اين جنگ ها در دورٔه حکومت صفوی چند بار تکرار شد و در دورٔه حکومت های 
افشاريه، زنديه و قاجاريه هم ادامه يافت. هر چند در دوره هايی صلح و آرامش بر روابط دو کشور حاکم 
می شد، اما حالت خصومت و زمينٔه درگيری نظامی همچنان بين دو کشور مسلمان باقی می ماند. اين 

جنگ ها در فرسوده کردن توان نظامی و مالی امپراتوری عثمانی نقش زيادی داشت. 
٢ــ جنگ های متعدد و طوالنی با روسيه، اتريش و ديگر ممالک اروپايی

٣ــ دخالت کشورهای اروپايی در امور داخلی امپراتوری عثمانی به بهانٔه حمايت از اقليت های 
قومی و مذهبی؛ در شبه جزيرٔه بالکان و ديگر مناطق قلمرو عثمانی، اقليت های قومی مانند صرب ها و 
اسالوها و اقليت های مذهبی (مسيحيان) زندگی می کردند، که از حاکميت دولت عثمانی ناراضی بودند 
و عليه آن شورش می کردند. کشورهای اروپايی به بهانٔه حمايت از اين اقليت ها در امور داخلی عثمانی 

دخالت می کردند. اين دخالت ها به مسئلٔه شرق معروف شده بود.
مجموعٔه اين عوامل داخلی و خارجی موجب شد که امپراتوری عثمانی در قرن نوزدهم به کشوری 
ضعيف تبديل شود و کشورهای اروپايی به آن لقب «مرد بيمار اروپا» بدهند. در اين دورهٔ ضعف، بخش هايی 

از مناطق تحت حاکميت عثمانی شامل يونان، صربستان، آلبانی، بلغارستان و رومانی از آن جدا شدند.

عصر تنظيمات؛ تالش برای بقای امپراتوری عثمانی
امپراتوری  گذشتٔه  شکوه  و  قدرت  احيای  و  داخلی  مشکالت  حّل  برای  عثمانی  دولت مردان 
اصالحاتی انجام دادند که از آن جمله می توان به افزايش حقوق اجتماعی اقليت های قومی و مذهبی، توسعٔه 
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عدالت اجتماعی و گسترش آزادی هـای فردی وجمعی اشاره کرد. اين دوره از تاريخ عثمانی را که از حدود 
سال ۱۸۳۰م./ ۱۲۴۶ ق. آغاز شد و تا اواخر قرن نوزدهم  ادامه داشت، عصر تنظيمات می نامند. 

يک توضيح
فرمان خط شريف گلخانه

در سال ۱۸۳۹م ./ ۱۲۵۵ ق . سلطان عبدالمجيد فرمان معروف خط شريف گلخانه را صادر 

کرد . اين فرمان در ادامة اصالحاتي بود که پيش از آن آغاز شده بود. براساس اين فرمان، دولت 

مدت  و  شد  اصالح  ماليات گير  نظام  کرد،  تعهد  را  مردم  ناموس  و  مال  و  جان  امنيت  حفظ  عثماني 

خدمت سرباز به ۴ يا ۵ سال تقليل يافت. 

در بخشي از اين فرمان آمده بود: «از اين پس متهمان دادگاه ها طبق شرع مقدس و پس 

از بازپرسي، به طور علني محاکمه خواهند شد و تا زماني که رأ عادالنه صادر نشده است، هيچ کس 

ض قرار دهد». حق ندارد ديگر را به  نحو از انحا مورد تعر ّ

در دورهٔ تنظيمات، دوگرايش متضاد در عثمانی به وجود آمد؛ يکی  ، گرايش به «اتحاد اسالم» بود که 
وحدت و يکپارچگی پيروان مذاهب اسالمی و پرهيز از اختالفات قومی و فرقه ای را رمز پيشرفت مسلمانان 
برای بهبود زندگی اجتماعی آنان می دانست و خواهان احيای عظمت گذشتٔه مسلمانان بود و شعار «بازگشت 

به اسالم نخستين» را سرمی داد. رهبر برجستٔه اين جريان، سيدجمال الّدين اسدآبادی بود. 
دوم، گرايش به اتحاد ترکان بود که به «پان ُترکيسم» معروف شد. اين جريان خواستار تجديد 
حيات عثمانی با اتکا به نژاد ترک بود. تحت تأثير اين جريان، گروهی از نظاميان و روشنفکران ترک، 
نهضتی به نام «ترکان جوان» به وجود آوردند. اين جريان موفق شد پس از فروپاشی امپراتـوری عثمانی 

در طی جنگ جهانی اول، رهبری کشورترکيه را به دست گيرد. 
که  شد  روبه رو  چندی  مشکالت  و  موانع  با  عثمانی  امپراتوری  در  آن  تداوم  و  اصالحات  اجرای 
مهم ترين داليل آن عقب ماندگی علمی و فنی، حاکمّيت استبدادی و تقليدی   بودن اصالحات بود. عالوه بر 
اينها، مخالفت اشراف نظامی١ و نيروهای ُسنت گرا با اصالحات نيز روند اصالحات را بسيار کُند می کرد.

۱ــ ينی چری ها 
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دولت گورکانيان هند (مغوالن کبير)
در اوايل قرن  ۱۶م. / ۱۰ ق. يکی از نوادگان تيمور به نام ظهير الدين 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؛ بنابراين، درصدد برآمد به سرزمين همسايه، يعنی هندوستان، حمله کند و حکومتی مستقل 
تشکيل دهد. او توانست طّی چند جنگ، امرای افغانی شمال هند را شکست دهد و دهلی را تصرف 
کند؛ بدين ترتيب، سلسلٔه گورکانيان هند تأسيس شد١. اين تحوالت، همزمان با تشکيل دولت صفوی 

در ايران، يعنی پادشاهی شاه اسماعيل، بود.
و  دانشمند  مردی  او  نشست.  سلطنت  به  همايون  فرزندش  بابر،  ظهيرالدين  در  گذشت  از  پس 
با فرهنگ بود اّما مانند پدرش لياقت و درايت نظامی نداشت. در سال ۱۵۴۰م.٢ يکی از امرای افغانی 

استان بيهار به نام «شيرخان»، همايون را شکست داد و او را از هند بيرون راند. 

ظهير الدين بابر در يک مجلس با کارگزاران حکومتی اش

١ــ عنوان گورکانی به خاطر لقب تيمور جدّ  اين سلسله بود.
٢ــ ۹۴۸ ق.  / ۹۲۰ ش.
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پس از آن، همايون به دربار شاه تهماسب صفوی پناهنده شد و بعد از ۱۶ سال، با کمک نيروی 
قزلباشان صفوی بار ديگر بر تخت سلطنت خود در هند نشست. پس از همايون، فرزندش محمد که به 

اکبر مشهور شد، به سلطنت رسيد و يکی از بزرگ ترين امپراتوران هند شد.

اوج اقتدار گورکانيان
هنگامی که  اکبر به شاهی رسيد، فقط چهارده سال داشت. او حدود ۵۰ سال سلطنت کرد. 
را  خود  دولت  بنياد  دائمی،  ارتش  تأسيس  با  او  بود.  قابل  جنگجويی  و  سياستمدار  پادشاهی  اکبر 
متصرفاتش  مسلمان هند را شکست داد و قلمرو آنان را ضميمٔه  استوار کرد و دولت های کوچک 
کرد. به عالوه، نواحی وسيعی از جنوب و مرکز هند را نيز تسخيرکرد. از مدت ها قبل، اسالم در ميان 
طبقات پايين جامعٔه هند رواج يافته بود و اکبر با به  رسميت شناختن حقوق و اختيارات اشراف هندی 
(مهاراجه ها) و اختيار کردن همسر از ميان آنان، عالوه بر آن که آنان را به خدمت خود درآورد، موفق 
به گسترش نسبی اسالم در ميان آنها نيز شد. اکبر همچنين با پارسيان هند که بر آيين زردشتی بودند، 

روابط دوستانه برقرار کرد.
اکبر شاه گورکانی با نظم، وحدت و امنيتی 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 ادبيات و اقتصاد 
کمک فراوانی کرد. در اين دوره، تمدن اسالمی و هندی با يکديگر ممزوج شدند و آثار بديعی به وجود 
مرگ  پس از  هندو  زنان  ساتی (خود سوزی  غيرانسانی  رسم  اکبر، لغو  مفيد  اقدامات  آوردند. از جمله 

شوهرانشان) بود. البته اين رسم به طور کامل برنيفتاد و تا زمان استقالل هند کمابيش برقرار بود.

يک توضيح

جانشينان اكبر

مخارج  و  بود  سنگ دل  و  هوسران  پادشاهي  او  رسيد.  شاهي  به  جهانگير،  پسرش،  اکبر  از  پس 
سنگين دربار خود را  به مردم تحميل مي کرد. پس از جهانگير، شاه جهان به  سلطنت رسيد و مدت ۳۰ سال  
ـ     ۱۶۲۸م  .) ۱ حکومت کرد. او برا جلوس بر تخت سلطنت، دستور داد تختي از جواهرات گران بها  ۱۶۵۸)
به يادماندني  و  زيبا  بنا  نيز  ممتازمحل ،  محبوبش،  همسر  مزار  بر  و  طاووس).  بسازند (تخت  برايش 

۱ــ ۱۰۶۹ ــ ۱۰۳۸ق./ ۱۰۳۷ــ۱۰۰۷ش.
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هند  و  ايران  هنر  تلفيق  نشانة  که  را  محل»  «تاج 
و  مردم  فقر  به  نسبت  همه،  اين  با  ساخت.  است، 
قحطي  در  چنان که  بود؛  آنها  بي اعتنا  سخت  زندگي 
هيچ  رو داد،  گجرات  و  دکن  نواحي  در  که  بزرگي 
رهبر  او،  امر  به  نکرد.  مردم  به  کمک  برا  اقدامي 
سيک ها به قتل رسيد و اين آغاز شورش سيک ها 

عليه دولت گورکانيان هند بود.
اورنگ زيب، با لقب عالم گير، شاه ديگر 

از سلسلة گورکانيان هند است که پس  از زنداني 
ساختن پدرش، شاه جهان، به    سلطنت رسيد. او نه 
داشت  عالقه  ادبيات  و  هنر  به  اکبر،  جدش،  مانند 
زمان  در   . معمار به  شاه جهان،  پدرش،  مانند  نه  و 
خود   حد وسيع ترين  به  هند  گورکانيان  قلمرو  او، 
آنها  قريب الوقوع  زوال  دوره،  همين  در  ّما  ا رسيد 
دربار  آن که  با  وجود  اورنگ  زيب  شد.  قطعي  نيز 
باشکوهي داشت، خود بسيار ساده زندگي مي کرد 
او  کند.  زندگي  خود  دسترنج  با  مي کوشيد  حتي  و 
آغاز  غيراسالمي  مذاهب  عليه  را  خشني  سياست 

کرد و بسيار از معابد هندوها را ويران کرد.

قلمرو گورکانيان

 کوه های 
دهلی رود گنگ هيماليا 

اگرا

تان
انس

افغ
ای 

وه ه
ک

سند
رود 

حکومت
 راجپوت ها

رود ناربد

دکن

اقيانوس هند

قلمرو گورکانيان سيالن
 در زمان بابر 

قلمرو گورکانيان تا
 اواخر قرن ۱۷م.

بنگال 

انحطاط و زوال گورکانيان
خارجی  حکومت های  و  داخلی  نواحی  امرای  گورکانيان،  حکومت  در  ضعف  نشانه های  بروز 
را به طمع دست اندازی بر هند انداخت. سياست های خشن مذهبی شاهان گورکانی نيز موجب عصيان 
هندوها و سيک های ناراضی شد؛ به گونه ای که به  تدريج قلمرو دولت گورکانی به دهلی و نواحی اطراف 
آن محدود شد و مقام پادشاه گورکانی به صورت تشريفاتی درآمد. سرانجام، در قرن نوزدهم در دورٔه 

سلطٔه انگليسی ها بر هند، دولت گورکانی از بين رفت. 
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تاج محل

در شهر آگرا بر مزار شاه جهان و همسر محبوبش، ممتاز  محل، بنای بزرگ و مجللی 
در  اسالمی  معماری  نمونۀ  عالی ترين  نيز  و  جهان  بناهای  زيباترين  از  يکی  که  دارد  وجود 
هندوستان است. برپايی بنای تاج محل پس از وفات ممتاز محل (۱۶۳۱م. ) ١ و به  دستور 
سرانجام طرح  معماران تشکيل شد و  بهترين  شورايی از  شاه جهان آغاز شد. برای اين کار 
استاد عيسی شيرازی انتخاب شد. کار احداث ساختمان و بناهای وابسته به آن بيش از ۲۲ 

سال طول کشيد و در اين مدت ۲۰/۰۰۰ کارگر به خدمت گرفته شدند.
تاج محل در باغی بنا شده است که فواره ها و خيابان های مرمرپوش آن را زينت 
استخری  در  بنا  تصوير  گرفته اند.  ميان  در  را  عمارت  جانب  سه  از  سرو  درختان  داده اند. 

مستطيل شکل می افتد. نمای بيرونی بنا 
بر  است.  شده  تزئين  مرمر  سنگ های  با 
گنبد پيازی شکل آن، ميله ای قرار گرفته 
که هاللی نيز بر فراز آن نصب شده است. 
ارتفاع اين گنبد، ۲۴/۵ متر و قطر آن، 
بيش از ۱۵ متر است. چهار مناره در چهار 
طرف بنا قرار دارد.  آرامگاه شاه جهان در 
اتاق  در  ممتاز محل  آرامگاه  و  گنبد  زير 

هشت گوشه ای قرار دارد.

۱ــ ۱۰۴۱  ق.  / ۱۰۱۰ش.

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
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۱ـ از نظر داخلی چه عواملی موجب انحطاط و عقب ماندگی عثمانی شد؟
۲ـ مسئلۀ شرق به چه مسئله ای گفته می شد؟

۳ـ مهم ترين موانع و مشکالت اجرای اصالحات در دولت عثمانی چه بود؟
۴  ـ چهار اقدام مهمّ اکبر شاه گورکانی را بنويسيد.

پرسش    های نمونه 

ـ آيا می دانيد نادرشاه برای حلّ  اختالفات مذهبی ايران و عثمانی چه پيشنهادی داشت؟ در 
اين باره مقاله ای بنويسيد.

انديشه و جست وجو
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مقدمه

كشورهای  تشكيل  به  موفق  اروپايی،  ملت های  از  ديگـر  تـعـدادی  19م.  قـرن  در 

مستقل شدند. در همان حال، سياست های استعماری اروپاييان در بسياری از نقاط جهان 

سياست  بر  اروپاييان  غلبۀ  دورۀ  را  نوزدهم  قرن  بايد  كه  به طوری  يافت؛  گسترش  و  نفوذ 

جهان دانست.

و  فكری  مكاتب  يافت،  فوق العاده ای  گسترش  و  رشد  قرن  اين  در  اروپايی  تمدن 

سياسی گوناگون پديد آمد و انديشه ها و نظريات علمی جديدی به ظهور پيوست.

عصر ناپلئون١ (۱۸۱۴ــ۱۷۹۹م.)٢
کشور فرانسه در آخرين سال قرن هيجدهم (۱۷۹۹م.)، ده سال پس از انقالب کبير، شاهد کودتای 
داشت.  نام  بناپارت  ناپلئون  فرمانده،  اين  بود.  قدرت  گرفتن  به دست  برای  ارتش  فرماندهان  از  يکی 
ناپلئون به   دليل داشتن نبوغ نظامی، برجسته ترين فرماندٔه فرانسوی در جنگ هايی بود که پس از انقالب 

فرانسه، همسايگان اين کشور عليه آن راه انداخته بودند.
در اين زمان، پادشاهان و دولت های اروپايی که از گسترش تأثير انقالب فرانسه به وحشت افتاده 

بودند با يکديگر متحد شدند و فرانسه را به صحنٔه جنگ های خونين کشاندند.

درس ۵

اروپا و آمريکا در قرن نوزدهماروپا و آمريکا در قرن نوزدهم

Napoleon ــ١
۲ــ ۱۱۹۳ــ   ۱۱۷۸ ش.
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چرا پادشاهان و دولت های اروپايی از گسترش انقالب فرانسه وحشت داشتند؟

هنگامی که ناپلئون و سربازان فرانسوی مشغول جنگ با دولت های اروپايی بودند، اوضاع فرانسه 
بسيار آشفته بود. مشکالت داخلی و اختالف ميان دولت مردان موجب نارضايتی عمومی شده بود. در 
چنين شرايطی، ناپلئون که هوای حکمرانی درسر داشت ، از طريق 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 اروپايی را 
ادامه داد. در اين مدت نيز به پيروزی های جديدی دست يافت و بيش از پيش موردتوجه مردم قرار 

گرفت. وی سرانجام در سال ۱۸۰۴م.١ با عنوان امپراتور تاج گذاری کرد. 

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

۱ــ ۱۱۸۳ ش.

يک توضيح
كنسول

از  پس  نيز  فرانسه  در  که  است  باستان  روم  در  فرمانروايي  عنوان ها  از  يکي  کنسول 

کودتا سال ۱۷۹۹م. ناپلئون، از آن استفاده شد. پس از کودتا مذکور سه نفرـ  يعني ناپلئون،  

سي يس و روژر دو کور ـ به عنوان کنسول ها موقتي عهده دار حکومت فرانسه شدند و با کمک 

کميسيون پارلمان، قانون اساسي چهارم فرانسه را تدوين کردند که به قانون سال هشتم معروف 

شد. اين قانون در سال ۱۸۰۰م. به تأييد مردم فرانسه رسيد. براساس قانون مذکور، قوة مجريه 

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

لوبرون کنسول سوم. قدرت اصلي در اختيار کنسول اول يعني ناپلئون بود که اختيارات زياد 

ناپلئون با  اجرا قوانين داشت.  جمله عزل و نصب وزيران و مشاوران دولتي و اجازة تهيه و  از 

تکيه بر اختياراتي که داشت، در ماه اوت ۱۸۰۲ خود را به عنوان كنسول مادام العمر معرفي 

کرد و سپس در ماه مه ۱۸۰۴ خود را امپراتور ناميد. دورة زمامدار ناپلئون از سال ۱۷۹۹ تا 

۱۸۰۴م. در تاريخ فرانسه به دورة حکومت کنسولي معروف است.
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۱ــ۱۸۱۲ م./۱۱۹۱ ش. 
Saint Helena ــElbe   ۳ ــ٢

ناپلئون از سال ۱۸۰۴ تا ۱۸۱۴ م. 
مدت،  اين  در  او  بود.  فرانسه  امپراتور 
کشور  آن  و  داد  انجام  زيادی  اقدامات 
ـ نظامی به قدرتمندترين  را از  نظر سياسیـ 
دولت های  کرد.  تبديل  اروپايی  کشور 
اروپايی مانند انگلستان، اتريش و پروس 
يکديگر  با  فرانسه  عليه  بارها  (آلمان) 
متحد شدند  اّما ناپلئون توانست چندين 
سرزمين های  و  شود  پيروز  آنها  بر  بار 
وجود  با  درآورد.  به تصرف  را  بسياری 
و  آزادی خـواهانه  جنبش هـای  اين، 
استقالل طلبانٔه مردم از يک سو و شکست 
هولناک ارتش بزرگ ناپلئون در روسيه، 
او  اقتدار  دوران  به  ديگر،  سوی  از 

در   تاريخ اروپا خاتمه داد.

پايان کار ناپلئون
مورخان ورود ارتش فرانسه به خاک روسيه۱ را سرآغاز سقوط ناپلئون می دانند. وسعت خاک 
روسيه، سرما و برف سنگين آن، استراتژی جنگ غيرمنظم ملت روس، تخريب پل ها و آتش زدن شهرها و 
روستاها، باعث تضعيف بنئه نظامی ناپلئون و شکست  او شد. ناپلئون در اين جنگ بسياری از سربازان 

و افسران خود را، به داليل باال مخصوصاً به دليل سرمای شديد روسيه، از دست داد. 
ناپلئون، پس از شکست خوردن از متحدين، به جزيرٔه ِالب۲ تبعيد شد؛ او پس از مدتی، از تبعيدگاه 
گريخت و به فرانسه بازگشت ولی تالش هايش برای کسب تاج و تخت نيز با شکست مواجه شد. اين بار 
ناپلئون را به جزيره ای دورافتاده در اقيانوس اطلس، به نام سنت هلن۳، تبعيد کردند. ناپلئون آن قدر در 

اين جزيره ماند تا جان سپرد.

ناپلئون بناپارت
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سوئد فنالند
رزبورگ

سن پت

نروژ و دانمارک
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پادشاهی

 ناپل     

رم
 الب

کرس
پادشاهی
 ساردنی

 جزاير
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غال
پرت

جبل الطارق 
(بريتانيا)

قبرس 
مالت   کرت

پادشاهی 
سيسيل 

 اسکندريه 

  مصر 

وين

 آفـــريــقــا

امپراتوری ناپلئون در ۱۸۱۰
دولت های متحد

ناپلئون
کشورهای مستقل

امپراتوری فرانسه
اراضی زير سلطه

 ناپلئون
ميدان جنگ

حملۀ ناپلئون ۱۸۱۲

کنگرۀ وين
پس از آن که پادشاهان اروپايی از کابوس دشمن بزرگ خود، ناپلئون، رهايی يافتند، برای تعيين 
تکليف کشور شکست خوردٔه فرانسه، کنگرۀ وين را برگزار کردند. مهم ترين کشورهای شرکت کننده 
در اين کنگره، انگلستان، روسيه، اتريش، پروس و خود فرانسه۱ بودند. در اين کنگره تصميم گرفته شد 
که  فرانسه بار ديگر با رژيم سلطنتی اداره شود؛   کليۀ متصرفات ناپلئون از فرانسه پس گرفته 

شود و مرزها و رژيم های سياسی دولت های اروپايی نيز مشخص شود.

۱ــ نمايندٔه فرانسه در اين مذاکرات تاليران بود که توانست از تجزئه فرانسه جلوگيری کند.
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تاليران1  

 ، در ميان سياستمداران فرصت طلب و ثروت اندوز اروپا، تاليران ، سياستمدار فرانسو

در  بود،  اشرافي  اسقف  يک  شانزدهم  لويي  سلطنت  دوران  در  که  او  بود.  توجه  قابل  نمونة  يک 

دوران انقالب، يک انقالبي تمام عيار شد. سپس، در دوران ديکتاتور ناپلئون، چنان تغيير روش 

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

عين  در  مثال،  برا  مي گرفت؛  رشوه  کس  هر  از  تاليران  شد.  خارجه  وزير  هم  باز  سلطنتي،  رژيم 

وزارت ناپلئون، برا مترنيخ، صدراعظم اتريش، و الکساندر اول، امپراتور روسيه، در مقابل 

آن  بر  که  زرين  ة  سکّ اين  من  «برا  بود:  گفته  کوتاه  جملة  يک  در  زماني  مي کرد.  جاسوسي  پول 

ناپلئون قابل  اعتمادتر است؛  ناپلئون ضرب شده است، از خود لويي يا  تصوير لويي شانزدهم يا 

زيرا آنها مي روند و اين مي ماند».

انقالب های اروپا
در حالی که رژيم های استبدادی می کوشيدند مانع رشد انديشٔه دموکراسی ــ که حاصل انقالب 
ـ در کشورهای خود شوند، آزادی خواهان بر دامنٔه فعاليت های خود می افزودند. در سال های  فرانسه بودـ 
۱۸۳۰ و ۱۸۴۸م.٢ دو موج انقالب، اروپا را فراگرفت که در اثر اين انقالب ها، مردم بلژيک خود را 
از سلطٔه هلند نجات دادند و به   استقالل رسيدند.٣ در فرانسه نيز دوباره رژيم جمهوری برقرار شد.٤ در 
اتريش، آزادی خواهان مترنيخ، صدراعظم آن کشور را مجبور به    فرار کردند و در اسپانيا،  هلند ،   سوئد و 
دانمارک مردم عليه سلطنت استبدادی قيام کـردند و تـوانستند رژيم سلطنتی مشروطه برقرار سازند. اين 
قيام ها مستبدانی را که می کوشيدند تا جسم و روح ملت ها را به  زنجير کشند، در برابر ارادٔه آزادی خواهانٔه 

ملت ها، وادار به تسليم کرد.

يک توضيح

 Tallyrandــ۱
۲ــ ۱۲۰۹ و ۱۲۲۷ ش.

۳ــ ۱۸۳۰ م.

۴ــ ۱۸۴۸ م.
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صحنه ای از جنگ های خيابانی در پاريس در سال ۱۸۴۸م.

وحدت ايتاليا
بود  اتريش  مقتدر  دولت  پايه های  سست شدن  اروپا،  در  ۱۸۴۸م.  انقالبی  موج  نتايج  از  يکی 
پاره  چند  کشوری  ايتاليا  زمان،  آن  در  بود.  انداخته  چنگ  ايتاليا  خاک  از  وسيعی  قسمت های  بر  که 
انديشٔه  رشد  دوره،  اين  در  داشت.  تسلط  بيگانه  کشوری  يا  شاهزاده،  يا  امير  آن،  بخش  هر  بر  و  بود 
ملّيت گرايی (ناسيوناليسم) در ايتاليا موجب طغيان مردم عليه بيگانگان و تجزيه طلبان شد. سرانجام، قيام 
استقالل طلبانٔه اين ملت با کوشش سه چهرٔه نامدار جوزپه مازينی١، کاوور٢  و گاريبالدی٣ به پيروزی 
رسيد. مازينی نظريه   پرداز اين جنبش، کاوور سياستمداری کاردان و موقعيت شناس و گاريبالدی رهبر 

ارتش استقالل طلبان، به نام سرخ جامگان، بود.

   Garibaldi ــ٣                   Cavour ــ٢                      Giuseppe Mazzini ــ١
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تأسيس 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. البته، امپراتور يک 
قدرت و  فرمانروای هر ايالت  تقسيم شده بود و  متعددی  ايالت های  امپراتوری به  تشريفاتی بود.  مقام 
اختياراتی بسيار داشت. از جملٔه اين ايالت ها، اتريش و پروس بودند که به تدريج به کشورهايی قدرتمند 
تبديل شدند. ناپلئون طی فتوحات خود، امپراتوری مقدس روم را از  بين برد که در نتيجٔه آن، اتريش 
و پروس از يکديگر کامالً مستقل شدند و ساير اياالت نيز تحت عنوان «اتحادئه راين» به صورت متحد 

فرانسه درآمدند. پس از شکست ناپلئون، اتحادئه راين عرصٔه رقابت اتريش و پروس شد. 

گاريبالدی

افراد نخستين واحد تحت فرمان گاريبالد 

تسليم نشدن  در  او  تاکتيک  بودند.  نفر  شصت  فقط 

مدت ها  که  او  کرد.  پيروز  را  او  تاکتيک  همين  و  بود 

آزاد خواهان  دوش به دوش  التين   آمريکا  در 

در  و  بود  جنگيده  اسپانيا  استعمار  با  سرزمين  آن 

داشت،  فراوان  مهارت  و  تجربه  غيرمنظم  جنگ ها 

از  مرکب  ـ  خود  م  غيرمنظّ کوچک  بسيار  واحدها  با 

از  بودند،  او  از  نيرومندتر  برابر  ده ها  که  را  اتريش  و  فرانسه  ارتش ها  ـ  وطن پرست  مبارزان 

ايتاليا بيرون راند. سپس به در هم کوبيدن قدرت حکام مستقل داخلي پرداخت تا توانست در 

ايتاليا يک دولت متمرکز و نيرومند مستقر سازد.

گاريبالد پس از وحدت ايتاليا، بقية کارها را به کاوور سياستمدار سپرد. کاوور نيز با  درايت 

و کارداني سياسي و استفاده از موازنة سياسي اروپا و شرکت در باز ها ديپلماتيک، ايتاليا جديد 

را بر ويرانه ها امپراتور کهن روم تأسيس کرد.

يک توضيح

من شما را به رنج و دشوار پيکار فرا مي خوانم. 
                                                                                               « گاريبالد »

مسائل بزرگ زمان جز با آهن و خون حل نمي شود.
                                                                                                     « بيسمارک »
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با  توانا  سياستمداری  بيسمارک  شد.  پروس  صدراعظم  بيسمارک۱  نوزدهم،  قرن  اواسط  در 
اراده ای پوالدين بود؛ به طوری که به صدراعظم آهنين معروف شد. او می گفت: «حرف حق را بايد 
از دهانٔه توپ شنيد». وی ابتدا ايالت های اتحادئه راين را با عنوان کنفدراسيون آلمان شمالی، با پروس 
متحد کرد و سپس با تقويت ارتش پروس برنامه های خود را گام به گام در جهت وحدت آلمان پيش برد. 
نخست ارتش دانمارک، سپس اتريش را مغلوب ساخت و سرانجام، در جنگ با فرانسه (۱۸۷۰م.)۲ به 
پيروزی دست يافت و يک سال بعد، تأسيس امپراتوری آلمان (رايش) را اعالم کرد. از آن  زمان به بعد، 

پروس و اياالت ژرمنی را آلمان ناميدند.

Bismarck ــ١
۲ــ ۱۲۴۹ ش.

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

دربارۀ  نويسنده ای  نداشت.  اعتقاد  پارلمانی  نظام  و  دموکراسی  به  بيسمارک 
سياست های او چنين گفته است    : «بيسمارک آلمان را بزرگ ولی آلمانی ها را حقير می سازد.» 

از اين عبارت چه می فهميد؟

امپراتوری آلمان، آخرين امپراتوری اروپايی درقرن نوزدهم بود که توانست بر قلمرو خود بيفزايد 
و به دليل داشتن دانشمندانی بسيار و منابع اقتصادی و صنعتی گوناگون خيلی زود به کشوری ثروتمند 
و مقتدر تبديل شود. ميزان توليدات صنعتی آن کشور افزايش يافت و به همين دليل، خواهان منابع مواّد 
اوليه و بازار فروش برای کاالهای صنعتی خود شد؛ از اين رو، آلمان در اواخر قرن نوزدهم تالش خود 

را برای کسب مستعمرات آغاز کرد.

امپراتوری روسيه
در اوايل قرن نوزدهم، تزارهای روس در تعقيب سياست پتر کبير مبنی بر توسعٔه قلمرو روسيه 
قراردادهای  طیّ   و  کردند  تصرف  را  عثمانی  امپراتوری  از  قسمت هايی  آزاد،  درياهای  به  رسيدن  و 
روس ها  کشيدند.  سلطه  زير  به  نيز  را  ايران  شمالی  قسمت های  آخال،  و  ترکمانچای  گلستان، 
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همچنين در سيبری پيشروی کردند و خود را به مرزهای چين رساندند و قلمرو روسيه را تا سواحل 
اقيانوس آرام گسترش دادند. 

گسترش قلمرو تزارها به قيمت سرکوب مردمان نواحی تصّرف شده، برقراری حکومت استبدادی، 
روسيه  جامعٔه  می گرفت.  صورت  آزادی خواهانه  حرکت های  سرکوب  و  روسيه  مردم  اکثر  شدن  فقير 
داشتند.  را  برده  حکم  فئودال ها  برای  دهقانان  و  بود  عقب مانده  بسيار  نوزدهم  قرن  در  آن  اقتصاد  و 
دستگاه پليس تزاری هرگونه حرکت روشنفکری و مخالفان سياسی را به شدت سرکوب و از اصالحات 
جلوگيری می کرد. به عالوه، آنان درکشورهای آسيايی مانند عثمانی، ايران و چين برای کسب مناطق 
نفوذ و به دست آوردن امتيازات سياسی ــ نظامی و اقتصادی و تصرف  سرزمين های تازه، درگير رقابت 

با انگلستان بودند. 

فنالند سن پترزبورگ
(به روسيه)  

 سوئد 

 نروژ (به سوئد) 

 اسکاتلند  
هلگولند 
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لندن  
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پروس

گرانددوک
ورشو

لهستان 
(به روسيه)

برلين
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ه

پاريس

اسکندريه

مصر
مالت (بريتانيا)
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امپراتوری بريتانيا ( انگلستان )
اگر چه روسيه مهم ترين رقيب سياسی امپراتوری انگلستان در قرن نوزدهم بود اما دولت های  آلمان، 
انگلستان، رقابت می کردند. در مقابل، انگلستان  مستعمرات آسيايی و آفريقايی با  ايتاليا و فرانسه نيز در 
هم که با کشورهای اروپايی مرز زمينی نداشت، تمام نيروی خود را صرف توسعه و تقويت نيروی دريايی، 
توسعٔه مستعمرات خود و پيشرفت های اقتصادی و صنعتی می کرد. مستعمرات انگلستان در اين قرن بسيار 

گسترده بود، چنان که گفته می شد: «آفتاب در امپراتوری بريتانيا غروب نمی کند». 
اوج قدرت استعماری انگلستان، در قرن نوزدهم و در دورٔه ملکٔه   ويکتوريا بود که ۶۴ سال حکومت 
کرد؛ به همين سبب، اين دوره از تاريخ انگلستان را «عصر ويکتوريا» ناميده اند. در عصر ويکتوريا، انگلستان 
از نظر اقتصادی و صنعتی پيشرفت بسيار کرد. اين کشور با غارت ثروت مستعمرات، ثروتمند ترين کشور 
جهان شد و از نظر صنعتی نيز فقط آلمان با آن برابری می کرد. مهم ترين مشکل داخلی بريتانيا، مبارزات 

استقالل طلبانٔه مردم ايرلند بود.

اياالت متحدۀ آمريکا
به  ۱۷۷۶ م.۱  سال  در  آمريکا  قارٔه  مهاجرنشين  خوانديد، ايالت های  سوم  درس  در  همان طورکه 
استقالل رسيدند و دولت اياالت متحدٔه آمريکا را ايجاد کردند.سپس قلمرو خود را گسترش دادند.با 
توسعٔه تشکيالت اداری و قدرت نظامی، اياالت متحده فرصت يافت که به مداخله در کشورهای قارٔه 
آمريکا نيز بپردازد؛ بدين منظور مونرو، رئيس جمهور وقت آمريکا، در سال ۱۸۲٣م.۲  با انتشار اعالميه ای 

به دولت های اروپايی هشدار داد که در امور قارٔه آمريکا مداخله نکنند.
در اواسط قرن نوزدهم محروم ترين مردم آمريکا، سياه پوستان بودند که به صورت برده زندگی می کردند. 
بردگان سياه پوست که از آفريقا آورده می شدند، در جنوب اياالت متحده، در مزارع پنبه و نيشکر به بيگاری 
گرفته می شدند و از حقوق انسانی محروم بودند. مردم نواحی شمالی آمريکا که  صنعتگر و روشنفکر 
بودند و به  لحاظ اقتصادی نياز چندانی به    نيروی کار بردگان نداشتند،   با برده داری مخالفت می کردند. 
سرانجام در سال ۱۸۶۱ ۳، در زمان رياست جمهوری آبراهام لينکلن، ميان مردم شمال و جنوب اياالت 
متحده جنگ درگرفت. اين جنگ که به جنگ  انفصال يا «جنگ الغای بردگی» معروف شده است، 

پس از چهار سال به پيروزی اياالت شمالی و طرفداران لغو بردگی منجر شد.

۲ــ ۱۲۰۲ ش.                              ٣ــ ۱۲۴۰ ش. ۱ــ ۱۱۵۴ ش. 
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۱ـ مهم ترين تصميمات کنگرۀ وين چه بود؟
۲ـ ايتاليا چگونه به صورت يک کشور آزاد و متحد درآمد؟

۳ـ جنگ های انفصال به چه جنگ هايی گفته می شد و چه پيامدهايی داشت؟

فرمان  اين  با  شد.  صادر  آمريکا،  در  بردگان،  آزاد  فرمان    ۱ ۱۸۶۳ سال  سپتامبر  در 
۴۰۰,۰۰۰ برده در اياالت جنوبي آزاد شدند اما در وضع اقتصاد آنان تغيير به وجود نيامد. 
نداشتند؛ از اين رو، بعضي از  زميني  ملک و  فقير بودند و هيچ  آزاد شده  سياهان  تمام  درواقع، 
آنان به   شهرها شمالي مهاجرت کردند ولي اکثر آنها، مثل سابق، زير سلطه و فرمان مالکان قرار 

گرفتند؛ منتهي به  صورت کارگران مزدور.
از طرف ديگر، سفيدپوستان جنوب سازمان هايي به وجود آوردند تا بتوانند سياه پوستان 
را به انواع وسايل و از راه ترور و ايجاد ترس، مطيع و زير تسلط نگاه دارند. از آن جمله، سازمان 
سياه پوستان  کشتار  و  ترور  به  نقاب  و  ماسک  با  آن  اعضا  که  بود  کالن»۲  «کوکلس  نيمه مخفي 

مي پرداختند و حتي مانع آن مي شدند که سياهان در انتخابات رأ دهند. 

در قرن نوزدهم اياالت متحده طی يک برنامٔه مستمر به مداخله در آمريکای التين پرداخت؛ چنان که 
در سال ۱۸۸۱م.  که حفر کانال پاناما آغاز شد، منتظر فرصتی برای کسب امتياز اين کانال بود و سرانجام، 

بدهکاری شرکت فرانسوی سازندٔه کانال چنين فرصتی را در اختيار آمريکا گذاشت.

يک توضيح

١ــ ۱۲۴۲ ش.
  Koklesklan ــ٢ 

پرسش    های نمونه 

انديشه و جست وجو

ـ مقاله ای دربارۀ روابط ايران و فرانسه در عصر ناپلئون تهيه کنيد.
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مقدمه

است.  آبادی  و  عمران  طلب  معنای  به  لغت  در  استعمار 

كه  كردند  اعالم  اروپاييان  كه  شد  برده  به كار  زمانی  واژه  اين 

كردن  آباد  آسيا  و  التني  آمريكای  آفريقا،  به  رفنت  از  هدفشان 

از  اما  است؛  نواحی  اين  مردم  ساخنت  متمدن  و  كشورها  اين 

همان آغاز معلوم بود كه هدف اصلی آنها دست انداخنت به منابع 

حكومت های ملی و مردمی  ثروت اين سرزمني ها و ساقط كردن 

استعمار  است.  خودشان  مطيع  حكومت های  آوردن  كار  روی  و 

شكل های گوناگون داشت؛ از جمله حملۀ نظامی و تصرف خاك يك 

كشور، حتت احلمايه كردن آن، اخذ امتيازات سياسی ــ اقتصادی 

و برقراری روابط غيرعادالنۀ اقتصادی و جتاری و… .

آفريقا  قارۀ  در  استعمار  گسترش  روند  درس،  اين  در 

و آمريكای التني و مبارزات استقالل طلبانه در اين دو قاره را 

پی خواهيم گرفت.

درس ٦

آفريقا و آمريکای التين در قرن نوزدهم؛ نبرد عليه استعمارآفريقا و آمريکای التين در قرن نوزدهم؛ نبرد عليه استعمار

الف) آفريقا در چنگال استعمار

مصر: آغاز يک هجوم ديگر
در قرن نوزدهم، مصر جزئی از قلمرو دولت عثمانی به شمار می رفت و به دليل آن که از راه کوتاه 
داشت.  بسياری  اهميت  اروپايی ها  برای  می ساخت،  متصل  سرخ  دريای  به  را  مديترانه  دريای  خشکی، 
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کشتی های اروپايی در سواحل شمالی مصر لنگر می انداختند و کاالهای خود را از راه خشکی به ساحل 
شمالی دريای سرخ منتقل می کردند۱. سپس آنها را با کشتی به سوی ايران، هند و ديگر نواحی جنوب آسيا 
می فرستادند. اين مسافرت ها گذشته از هزينٔه زياد و خطرات متعدد به لحاظ کُندی مقرون به صرفه نبود.

در سال ۱۷۹۸م.  ناپلئون برای ضربه زدن به انگلستان درصدد لشکرکشی به هند برآمد اما ابتدا 
به مصر لشکرکشی و آنجا را تصرف کرد.

ناپلئون در مصر خود را طرفدار مردم و دشمن مالکان (طبقهٔ  حاکم زمين دار در مصر) معرفی می کرد 
اما مصريان فريب ظاهرسازی او را نخوردند و دست به قيام زدند. انگليسی ها نيز به مصر حمله کردند و با 
نيروهای فرانسوی در آنجا درگير شدند.در اين حال، دولت عثمانی يکی از سرداران مشهور خود به نام 
محمدعلی پاشا را برای باز پس گيری مصر به آن سرزمين اعزام کرد. محمد علی توانست با کمک مردم، 
فرانسويان را از مصر بيرون براند و نيز مانع دست اندازی انگليس بر کشور مصر شود. او در يک نبرد 
سنگين نيروهای انگليس را تار و مار کرد و حاکميت خود را بر مصر تحکيم بخشيد. محمد  علی سرانجام 

با جلب رضايت سلطان عثمانی،  سلسلۀ خديوان مصر يا خاندان محمدعلی پاشا را تأسيس کرد.

۱ــ در آن زمان هنوز کانال سوئز حفر نشده بود.

يک توضيح
 ناپلئون و طرفداری از اسالم!

ناپلئون در طول سفر با کشتي، با قرآن ، زبان عربي و فرهنگ اسالمي مصر آشنا شد و به 

منظور جلب اعتماد رؤسا شهر، علما مذهبي و تودة مردم، خود را علی پاشا ناميد و بيانيه ا نيز  

به زبان عربي انتشار داد که با جمالت «بسم اهللا الرحمن الرحيم» و «ال اله اال اهللا» شروع مي شد. 

عنوان  به  عثماني،  سلطان  و  مصر  مردم  مسلمانان،  اسالم،  طرفدار  را  خود  ناپلئون  بيانيه،  اين  در 

خليفة مسلمين، قلمداد کرده بود و علت حمله به مصر را ظلم و ستم مماليک با مردم مصر و عدم 

اطاعتشان از سلطان عثماني و بد رفتار آنان با بازرگانان فرانسو ذکر کرده بود.

در خاتمة بيانيه، ناپلئون از مصريان خواسته بود که به دليل نجات از شر ّ ظلم و ستم مماليک، 

با اين جمالت ارتش فرانسه را در مساجد دعا کنند: پاينده باد دولت عثماني، زنده باد ارتش فرانسه، 

لعنت خدا بر مماليک و کامروا باد ملت مصر.



٥٣٥٣

اصالحات محمدعلی پاشا
تهاجم استعمارگران فرانسوی و انگليسی به مصر، محمدعلی پاشا را متوجه دو نکتٔه اساسی کرد؛ 
انگلستان، و دوم عقب ماندگی  نخست ارزش و اهميت نظامی ــ سياسی مصر، به ويژه برای استعمار 
و  ارتش  نوسازی  و  اصالح  صدد  در  او  دليل،  همين  به  اروپاييان؛  به  نسبت  مصريان  ازجمله  مسلمانان 
اقتصاد مصر برآمد. محمدعلی پاشا به مبارزه با زمين دارانی پرداخت که برای ساليان دراز دهقانان فقير 
مصری را استثمار و از آنها بهره کشی می کردند. عالوه بر اينها وی امور    مالی آن کشور را تنظيم کرد، 
راه های ارتباطی را توسعه داد و گروهی از جوانان مصری را برای فراگيری علوم جديد به اروپا فرستاد. 

اّما با طرح احداث کانال سوئز، که از سوی اروپاييان پيشنهاد شد،  مخالفت کرد.

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

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

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

سعيد پاشا به اميد کسب درآمد با ساختن کانال سوئز موافقت کرد. 
اروپايی  بانک های  به  خود  سنگين  بدهکاری   علت  به  مصر  دولت  سوئز،  کانال  افتتاح  از  پس 
کانال سوئز به  منافع  بهره برداری از  اداره و  بدين ترتيب،  انگليس شد و  سهام خود به  فروش  مجبور به 
دست استعمارگران انگليسی افتاد و از آنجا که هنوز دولت مصر بدهی های خود را نپرداخته بود و نيز 
به واسطٔه اهميت ويژٔه کانال سوئز برای انگليسی ها، اين دولت استعماری بيش از پيش به مداخله در 
امور آن کشور پرداخت. در اواخر قرن نوزدهم،  مصر زير سلطٔه انگلستان رفت و سرانجام در اوايل 

قرن بيستم به    رغم مبارزات مردم، اين کشور تحت الحمايۀ انگليس شد.
خود  کشور  آزادی  برای  تالش  از  دست  مصری  مبارزان  استعمار،  حاکميت  دوران  طول  در 
برنداشتند. قيام ُعرابی پاشا مهم ترين جنبش سياسی ــ نظامی مصريان عليه استعمار انگليس بود که 
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درهم شکسته شد. از آن پس، مبارزان به فعاليت های فرهنگی روی آوردند.ازجملٔه آنان بايد از محمد   َعبُده 
و عبدالرحمان کواکبی نام برد.

ديگر مستعمرات انگلستان در آفريقا
به موازات تصرف مصر، انگليسی ها درصدد توسعٔه قلمرو خود در آفريقا برآمدند و سودان را 
نيز به زيرسلطه گرفتند. ظلم و ستم انگليسی ها در سودان، از جمله گرفتن ماليات های فراوان از مردم 
موجب شعله ور شدن قيامی 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 پيروانش را «مهديون» می گفتند. مهديون 

کانال سوئز
الجزاير  تونس

غرب
ماديرام

جزاير قناری 

وبی 
ه جن
منطق

صحرا

تريپولی
(ليبی تحت نظارت عثمانی) 

(در اشغال انگلستان)

 اريتره

 مصر 

قلمرو
  «مهدی سودانی»

اتيوپی
  گامبيا 
سيرالئون

سنگال
مالی

سو

 آفريقای
شرکت

 شرقی 
امپراتوری
آفريقای شرقی زنگبار  انگليس

تحت نظارت 
آلمان

کار
گاس

زامبيکمادا
مو

وال 
رانس

ت

سوانا
بوت

دماغۀ اميدنيک کيب کلونی

 آفريقای جنوب غربی

آنگوال

کنگو کنگو
در اشغال فرانسه

ساحل طال  کامرون
 ساحل عاج

الگوس

پرتغال 
انگلستان
فرانسه
آلمان

اسپانيا 
ايتاليا
بلژيک

ليبريا
گينه

اقيانوس اطلس

زامبيا

زيمبابوه

سلطۀ استعمارگران اروپايی بر آفريقا 
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توانستند نيروهای مشترک مصر و انگليس را شکست دهند و حکومتی مستقل را پايه ريزی کنند. با اين 
حال، چند سال  بعد انگليسی ها با کمک فرانسويان و با صرف هزينه و تلفات سنگين،اين قيام را سرکوب 

کردند.از آن پس، بار ديگر سودان با عنوان سودان مصر و انگليس به صورت مستعمره  درآمد. 
استعمار انگليس در جنوب قارٔه آفريقا نيز پيش رفت. يکی از فرماندهان انگليسی به نام سيسيل 
کشورهای  نيز  شمالی تر،  نـواحی  در  و  کرد  تصرف  را  زامبيا  و  زيمبابوه  کنونی  کشورهای  رودس 
اوگاندا و کنيا به تصرف انگليسی ها درآمد؛ بدين ترتيب، سرزمين های شرق آفريقا از شمال (مصر) تا 

جنوب ( دماغٔه اميد نيک ) به دست انگليسی ها افتاد. 
در اواخر قرن نوزدهم، در مناطق جنوبی آفريقا مقاومت قبايل سياه پوست  زولو ، انگلستان را 
دچار مشکل بزرگ ساخت. همچنين،   بوئرها که دهقانان مهاجر هلندی بودند، عليه سلطٔه انگليسی ها 

دست به مقاومت زدند و تا چندين سال به مقاومت خود ادامه دادند.

استعمار فرانسه در آفريقا 

الجزاير در سلطۀ استعمار
دريای  مديترانه  به  مستعمرات،  بر  بيشتر  تسلط  برای  اروپايی  دولت های  رقابت  نوزدهم  قرن  در 
و شمال آفريقا نيز کشيده شد. فرانسويان توجه خاصی به شمال آفريقا به ويژه الجزاير داشتند. در اين 
زمان، الجزاير بخشی از امپراتوری عثمانی بود و عثمانی ها حاکمان آن را منصوب می کردند اما ضعف 
دولت عثمانی و عدم اطاعت قبايل از حاکمان الجزاير موجب شد تا فرانسويان به تدريج زمينه را برای 
اعمال نفوذ خود مساعد ببينند. آنان سرانجام در سال ۱۸۳۰ بهانٔه الزم را برای حمله به الجزاير به دست 
آوردند؛ بدين ترتيب که فرانسه ،  به  دليل خريد اقالم عمده ای از موادغذايی ، به دولت الجزاير بدهکار بود؛ 
بنابراين، حاکم الجزاير از دولت فرانسه خواستار پرداخت بدهی های خود شد. فرانسويان با اين بهانه که 
کشتی های آنان مورد هجوم دزدان دريايی قرار می گيرد، از پرداخت آن سرباز زدند. اين مسئله موجب 
مشاجرٔه تند حاکم الجزاير و نمايندٔه فرانسه و نيز بهانه ای مناسب برای حملٔه ناوگان دريايی فرانسه به 

الجزاير شد. 
سرزمين الجزاير را اشغال کرد؛ اما مردم  ارتش فرانسه به الجزاير حمله ور شد و بخش هايی از 
الجزاير از همان ابتدا عليه آنها به پا خاستند. در اين مبارزات، اميرعبدالقادر رهبر و فرماندٔه نيروهای 
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حتت احلمايگی 

قلمرو کشور ديگر به شمار نمي آيند اما زير چتر «حمايت» يک  به سرزمين هايي که جزء 

مشروط)  و  محدود  حاکميت (گاهي  حق  سرزمين،  آن  در  دولت  آن  و  مي گيرند  قرار  قدرتمند  دولت 

و قضاوت دارد « تحت الحمايه» گفته مي شود. کشور تحت الحمايه در امور داخلي، خودگردان اما در 

امور خارجي، تابع کشور حامي خود است. 

عبدالقادر الجزايری   

در  مدت ها  خود،  نيروهای  کمک  به  او  بود.  الجزاير  آزادی خواه 
مقابل اشغالگران مقاومت کرد ولی فرانسويان با استفاده از امکانات 
و تجهيزات برتر در سال ۱۸۴۳ م. بر عبدالقادر پيروز شدند و او را 
وادار به تسليم کردند. فرانسويان عبدالقادر را مدتی به زندان انداختند و 
سپس او را به دمشق تبعيدکردند؛ بدين ترتيب، سراسر الجزاير به تصرف 
استعمارگران فرانسوی درآمد. اين وضع پايدار ماند تا در اواسط قرن 
بيستم که الجزايری ها دور تازه ای از مبارزات ضداستعماری را شروع 

کردند و سرانجام در سال ۱۹۶۲ م. به استقالل دست يافتند.
 

هجوم نظامی استعمارگران به کشورهای آفريقايی

يک توضيح
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استعمارگران جديد 
در نيمٔه دوم قرن نوزدهم دو رقيب تازه، يعنی آلمان و ايتاليا، در صحنٔه رقابت های استعماری 

پيدا شدند. 
پس از تشکيل امپراتوری آلمان، توازن قوا در اروپا درهم ريخت. آلمان  با اتکا به قدرت نظامی 
خود به توسعه طلبی دراروپا پرداخت. اّما مهم ترين خواستٔه اين کشور داشتن مستعمره هايی در جهان بود. 
آلمان که ديرتر از ديگران پا به عرصٔه رقابت های استعماری گذاشته بود، نيازهای صنعتی، رشد جمعيت 
و محدوديت خاک خود را دليل بر اين ادعا می دانست و سرانجام، پس از کشمکش ها و درگيری هايی 

چند، توانست در آفريقا سرزمين های تانزانيا، ناميبيا، کامرون و توگو را تصرف کند. 
ايتاليا نيز پس از آن که به وحدت سياسی  رسيد، در انديشٔه کشورگشايی برآمد. ايتاليايی ها برای 
کشورگشايی و کسب مستعمره، روم باستان را الگوی خود قرار دادند؛ از اين رو، دريای مديترانه را 
ايتاليا  لشکرکشی  دانستند، اّما  متعلق به خود  نيز  آفريقا را  شمال  ناميدند و  ايتاليا (دريای روم)  دريای 
به حبشه درسال ۱۸۹۶م. و شکست آن کشور از حبشه، به   رغم داشتن سالح های جديد و ارتش منظم، 

موجب شگفتی فراوان جهانيان و باعث سرافکندگی آن دولت شد. 
بلژيک نيز از جمله کشور اروپايی که به استعمار روی آورد. اين کشور توانست کشور کنگو را ،  

با توسل به حيله و زور، به تصرف درآورد. 

ب) استعمار در آمريکای التين١

دو  اين  بودند.  اسپانيايی ها  و  شدند،   پرتغالی ها  وارد  آمريکا  قارٔه  به  که  استعمارگرانی  نخستين 
قدرت استعماری بيش از سيصد سال بر آمريکای التين سلطه داشتند. آنها در اين سه قرن توانستند 
ترکيب جمعيتی کشورهای آمريکای التين را به نفع خود تغيير دهند؛ تجارت خارجی را در انحصار 
خود درآورند و امالک وسيعی را تصرف کنند. آنان همچنين نظام حقوقی تبعيض آميزی نسبت به بوميان 
برای خود تدوين کردند. سرخ پوستان که ساکنان اصلی سرزمين آمريکا بودند، به عنوان طبقٔه فرودست، 

مورد استثمار و در معرض رفتار توهين آميز آنان بودند. 
۱ــ از مکزيک تا جنوبی ترين نقطٔه قارٔه آمريکا بيست کشور وجود دارد. از ميان اين کشورها برزيل دارای زبان پرتغالی و بقيه دارای زبان 

اسپانيايی هستند. از آنجا که زبان پرتغالی و اسپانيايی از شاخه های زبان التينی محسوب می شوند، اين کشورها را «آمريکای التين» می نامند.
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در آغاز قرن نوزدهم مردم آمريکای التين برای کسب 
جنبش  اين  به  که  عواملی  عمده ترين  به پاخاستند.  استقالل 

استقالل طلبانه منجر شد، عبارت بود از: 
رفتاری  مردم  با  پرتغالی  و  اسپانيايی  استعمارگران  ۱ــ 
تحقيرآميز داشتند. اين درحالی بود که آنان با مردم آمريکای 

التين دارای مشترکات دينی ــ زبانی و تاريخی بودند. 
و  روشنفکران  ويژه  به  التين  آمريکای  مردم  ۲ــ 
فرانسه  انقالب  انديشه های  تأثير  تحت  آن  تحصيل کرده های 
استبدادی  نظام های  از  و  داشتند  قرار  برابری  و  آزادی  مانند 
کشورهايشان به شدت ناراضی و خواستار استقرار حکومت های 

مردم ساالر بودند. 
۳ــ در عصر ناپلئون و پس از فتح اسپانيا توسط نيروهای 

فرانسه، خاندان سلطنتی اسپانيا به طور موقت از کار برکنار شدند؛ اين موضوع زمينه ای مساعد برای 
شور  و  تمايالت  نيز  آمريکا  استقالل  انقالب  پيروزی  اين که  به ويژه  کرد؛  فراهم  آزادی خواهان  شورش 

استقالل طلبی را دامن می زد.
تمامی  گرفتن  قرار  طبقاتی و  می داد، فاصلٔه  آزار  حد  از  بيش  را  التين  آمريکای  مردم  آنچه  ۴ــ 
مناصب و مقامات مهّم حکومتی و زمين های وسيع در دست تعدادی از خاندان های اشرافی وابسته به 

استعمارگران بود. اين امر موجب فقر عمومی مردم آمريکای التين شده بود. 
سيمون بوليوار۱ قهرمان جنبش استقالل طلبی مردم آمريکای التين بود. او با مبارزات خود، 
کشورهای ونزوئال، کلمبيا، پرو، اکوادر و بوليوی را از چنگال استعمارگران آزاد کرد و به آنها استقالل 

بخشيد. کشور بوليوی نام خود را از سيمون بوليوار گرفته است.
 

امپرياليسم آمريکا
در اواخر قرن نوزدهم، اياالت متحدهٔ آمريکا به کشوری ثروتمند و صنعتی تبديل شده بود.اين کشور  از 
همين زمان شروع به مداخالت اقتصادی و سياسی در آمريکای التين و کشورهای ديگر کرد و درصدد برآمد 
مانند ديگر  استعمارگران مناطق نفوذی به دست آورد. شيوهٔ استعمارگری آمريکا به اين صورت بود که کاالهای 

سيمون بوليوار 

Simon Bolivar ــ۱
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

خود را به کشورهای ديگر صادر می کرد سرمايه های خود را در راه   آهن و معادن و ساير مؤسسات اقتصادی 
کشورهای آمريکای التين به کار می انداخت و به دولت های آنها نيز وام می داد. به تدريج، اين سرمايه داران و 
بانکداران آمريکايی که توسط دولت اياالت متحده حمايت می شدند، دولت های آمريکای التين را زير سلطٔه 
خود درمی آوردند و به گروه ها و احزاب طرفدار خود کمک مالی يا سياسی می کردند. دولت آمريکا نيز هرگاه 
الزم می شد، نيروهای نظامی خود را به بهانٔه برقراری نظم و آرامش يا مقابله با تهديدات وارد عمل می کرد. 

اين شيؤه جديد در استثمار ملت ها همان است که در اصطالح به آن «استعمار نو» می گويند. 

شيوۀ استعمار قديم و جديد و پيامدهای هرکدام را با يکديگر مقايسه و تفاوت های 
اين دو را بيان کنيد. 

کانال سوئز 

بنا به اطالعات موجود تاريخی، نخستين بار در سال  ۶۰۹ق.م.  نکوس (نخائو)، فرزند 
يکديگر  به  را  دريای سرخ  و  نيل  رود  کانالی  حفر  با  تا  برآمد  مصر، درصدد  فرعون  پسامتيک 
متصل کند اما با وجود تحمل تلفات سنگين، به اين امر توفيق نيافت. در سال ۵۱۶ ق.م. 
داريوش اول هخامنشی همين اقدام را تعقيب کرد و توانست در عرض دو سال کانال مزبور 
را حفر کند؛ در نتيجه، رود نيل به دريای سرخ متصل شد و امکان رفت و آمد دريايی از طريق 
اين کانال فراهم شد. پس از تسلط روميان بر اين منطقه،  استفاده از کانال به تدريج متروک 
شد و آنها کوششی برای بازگشايی آن انجام ندادند. در اوايل قرن نوزدهم، اروپاييان که به 
اهميت ارتباط دريای مديترانه و دريای سرخ واقف بودند، درصدد حفر کانال بين اين دو دريا 
برآمدند. لذا در سال۱۸۵۴کنسول فرانسه، به نام فردينان   دوِلسيس١ ، که مهندس حّفار 
بود، تصميم گرفت کانال سوئز را ايجاد و ارتباط بين دريای مديترانه و دريای سرخ را برقرار 

سازد. او کار را شروع کرد ولی در نهايت آمريکاييان آن را به پايان رساندند.

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

Ferdinand de leseps ــ١
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۱ـ تهاجم استعمارگران فرانسه و انگلستان به مصر محمدعلی پاشا را متوجه چه نکات اساسی 
کرد؟ 

۲ـ علت شکست امير عبدالقادر از فرانسوی ها چه بود؟ 
چگونه  خواستۀخود را  بود؟ آنان  رايش دوم چه  خواستۀ آلمان ها پس از تشکيل  ۳ـ مهم ترين 

توجيه می کردند؟ 
۴ـ شيوۀ استعمارگری آمريکا در قرن نوزدهم چگونه بود؟ 

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

۱ـ مقاله ای دربارۀ مبارزات مردم کنگو عليه استعمار بلژيک تهيه کنيد. 
۲ـ فهرستی از رهبران قيام های ضداستعماری ملت های آفريقايی تهيه کنيد. 

۳ـ مقاله ای دربارۀ سير آزادی و استقالل يکی از کشورهای آمريکای التين بنويسيد. 
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مقدمه 

در درس گذشته، با روند گسترش استعمار در قاره ها ی آفريقا و آمريكای التين و 

مشكالت  و  موانع  مهم ترين  شديد.  آشنا  استقالل  و  آزادی  برای  ملت ها  از  بعضی  مبارزات 

آزادی و استقالل اين ملت ها چه بود؟ آيا پديدۀ استعمار محصول خاص تمدن و فرهنگ غرب 

موضوعاتی  اينها  نهادند؟  برهم  متقابلی  تأثيرات  چه  استعمار شدگان  و  استعمارگران  بود؟ 

است كه می توانيد دربارۀ آن بينديشيد. در اين درس، رويارويی استعمار غرب و ملت های 

آسيايی را پی خواهيم گرفت. 

اروپاييان چگونه هند را تسخير کردند؟
در درس تاريخ ايران و جهان (۱) خوانديد که تجارت شرق، به ويژه ابريشم چين و ادوئه هند، 
يکی از پرسودترين تجارت ها در جهان و مخصوصاً اروپا بود. راه های زمينی تجارت از سرزمين های 
اسالمی می گذشت و بخش عمدٔه آن در نواحی مديترانه، در دست دولت عثمانی بود که بر شاهراه های 
تجارت غرب آسيا مسلط شده بود. در اين دوره، مقررات گمرکی خاص و عوارض سنگين حمل و نقل، 
موجب باالرفتن هزينٔه مبادالت بازرگانی برای اروپاييان شد. از آن پس، اروپاييان درجست وجوی راه 
دريايی شرق برآمدند. دستاورد اين جست و جو، اکتشافات جغرافيايی بود که در پی آن، اروپا توانست 
گذاشتند،  هند  خاک  به  قدم  که  اروپايی  استعمارگران  گروه  نخستين  شود.  مسلط  جهان  بازرگانی  بر 
پرتغالی ها و اسپانيايی ها بودند و پس از آن، انگليسی ها و فرانسويان با تأسيس  شرکت هايی به نام «کمپانی 

هند شرقی» وارد هند شدند.
استعمارگران اروپايی بر سر تصاحب هند رقابت شديدی داشتند. در اواسط قرن هجدهم جنگ هايی 

ميان آنان درگرفت که سرانجام با پيروزی انگليسی ها به پايان رسيد.

درس ۷

آسيا در قرن نوزدهم؛ مقاومت در برابر استعمارآسيا در قرن نوزدهم؛ مقاومت در برابر استعمار
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آيا می دانيد چرا اين شرکت ها را «هند شرقی» می ناميدند؟ 

انگلستان چگونه سلطۀ خود را بر هندوستان کامل کرد؟ 
تسلط کامل انگلستان بر هند به آسانی صورت نگرفت. آنان راه های گوناگونی از تزوير و تطميع 
تا قتل و کشتار، در  پيش گرفتند تا سرانجام بر هند سلطه يافتند ولی حفظ هندوستان دشوارتر از فتح 
آن بود. تنوع قومی، نژادی، زبانی و دينی، هندوستان را به صورت هزاران سنگر ــ هرچند کوچک ــ 
درآورده بود و دوری آن از انگلستان و وجود رقيبان سرسخت اروپايی نيز بر مشکالت آن می افزود. 
حفظ هند برای انگلستان اهميت حياتی داشت؛ زيرا دارای جمعيت فراوان، منابع طبيعی و معدنی غنی 
استثمار هندی ها ثروت  منابع و  انگليس با غارت اين  کمپانی هند شرقی  کشاورزی پر برکت بود که  و 

فراوانی به دست آورده بود. 
هندوستان  به  کل  فرماندار  عنوان  با  را  رتبه ای  عالی  مقام  هند،  کردن  اداره  برای  انگليسی ها 
اعزام می کردند. اين فرمانداران مأموريت داشتند به هر وسيلٔه ممکن هندوستان را حفظ کنند؛ به همين 
دليل، اقدامات گوناگونی را انجام دادند؛ از جمله: نظام اداری گسترده ای در هند به وجود آوردند، 
زبان انگليسی را در آن کشور ترويج کردند و جمعی از هندی ها را به منظور تربيت براساس 
فرهنگ غربی به دانشگاه های انگليس فرستادند. همچنين، تا آنجا که توانستند نواحی اطراف 
هند را تصرف کردند  يا از دست همسايگان خارج ساختند، مثالً در شرق، کشور برمه را تصرف 
کردند و در غرب، با اعمال زور، دولت قاجاريه را به قبول جدايی و استقالل افغانستان از 

ايران وادار  کردند. 
شورش بزرگ سپاهيان: انگليسی ها بسياری از هندی ها را به استخدام خود درآوردند که 
اينان مهم ترين وسيلٔه قدرت انگليس برای سرکوب شورش های داخلی و مقابله با تهديدات نظامی خارجی 

به هند شدند. حتی آنها را به عنوان سرباز انگليسی به کشورهای ديگر می فرستادند. 

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم
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هندی ها  به  نسبت  انگليسی  استعمارگران  که  تحقيری  و  هند  غارت  نوزدهم،  قرن  اواسط  در 
اعمال می کردند، موجب عصيان سپاهيان شد.١ در اين قيام که بسياری از انگليسی ها کشته شدند، 
هنديان همه يک هدف داشتند و آن، بيرون راندن انگليسی ها و به دست آوردن استقالل هند بود ولی 
سرانجام، انگليسی ها توانستند با کمک مزدوران خائن محلی و با ايجاد دودستگی در ميان مسلمانان 
و هندوها، قيام را به طور وحشيانه ای سرکوب کنند. آنان بسياری از شورشيان را تيرباران کردند يا 

به دهانٔه توپ بستند. 

فرمانروايی اروپاييان بر شبه قارۀ هند

دولت های تحت فرمانروايی هنديان 

چين 

 افغانستان
 کشميرتّبت

آمريستار 
پنجاب

رود گنگ نپال 

وترا
هماپ

ود بر
ر

برمه بنگال

کلکته (انگلستان
 ۱۶۹۰ م)

بنارس

خليج بنگال

سندجانپور 

سورات (انگليس
 (۱۶۱۲ 

 بمبئی
نظام حيدرآباد 

گوآ (پرتغال
۱۵۱۰م)

به سوی ايران

مدرس (انگليس ــ ۱۶۴۰ م) 
ميسور 

کاليکوتپوندی چری (فرانسه ۱۶۸۳ م)

 ۱۵۱۴ــ ۱۵۰۳م)
کوچين (هلند

سيالن

  ۱۷۹۶ ــ ۱۵۱۷م)  
کلمبو (هلند

تغال از سمت
ی های پر

سير کشت
م

ۀ اميدنيک
 دماغ

مسير کشتی ها از ماالکا

گسترش استعمار انگلستان در هند تا ۱۷۸۵ م. 
گسترش استعمار انگلستان در هند تا ۱۸۵۶ م. 

١ــ ۱۸۵۷ م.
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بانو لكشمی بای

در ميان قهرماناني که به مبارزه عليه استعمارگران انگليسي در هند پرداختند، يک نام 

بسيار مي درخشد و هميشه درخاطرة مردم هند عزيز و محترم است و آن نام لكشمی بای است. 

لکشمي با زن دلير بود که  بيست سال بيشتر نداشت ولي لباس مردانه به تن کرد و در صف 

در  که  انگليسي  سردار  يک  گفتة  به  شد.  کشته  جنگ  حال  در  و  جنگيد  انگليسي ها  عليه  مبارزه 

مقابل او جنگيده بود «اين زن جوان، بهترين و دليرترين سران شورشي بود».

يک توضيح

با شکست قيام سپاهيان، اگرچه بساط دولت گورکانيان هند برچيده شد ولی انگلستان برای ادامٔه 
سلطٔه خود، کمپانی هند شرقی را منحل ساخت و وزارت خانٔه مخصوص ادارٔه هند را تأسيس کرد و 
شخصی را با عنوان نايب السلطنه بر آن گمارد. در  واقع، شورش بزرگ سپاهيان، انگلستان را متقاعد 
کارهايی چون سخت گيری های  تغيير دهد و از  اندازه ای  سياست خود را در هند تا  بايد  کرده بود که 

مذهبی، تحميل قوانين جديد و تملّک اراضی حکام محلی خودداری کند. 

مسلمانان هند؛ تالش برای حفظ هوّيت دينی 
سلطٔه انگليسی ها بر هند به منزلٔه پايان اقتدار سياسی مسلمانان بر هندوستان نيز بـود؛ از اين رو، 
بيرون راندن انگلستان برای مسلمانان هند، هم يک وظيفٔه دينی و هم يک وظيفٔه ملّی، تلقی می شد. قيام 
انگلستان بود. پس از  استعمار  مسلمانان عليه  تکاپوهای  نخستين  تيپوسلطان از جملٔه  حيدرعلی و 
سرکوب شورش سپاهيان، که مسلمانان در آن مشارکت گسترده ای داشتند، ديگر ادامٔه مبارزٔه مسلحانه 
ممکن نبود؛ بنابراين، مسلمانان از آن پس فعاليت های فرهنگی را در برنامٔه مبارزات خود قرار دادند. 
تأسيس مدرسۀ ديوبند١ يکی از اقداماتی بود که بنيانگذاران آن می کوشيدند ضمن توسعٔه معارف اسالمی 
و ايجاد پيوند و ارتباط بين مسلمانان، موقعيت ايشان را در برابر هندوها و انگليسی ها حفظ کنند و مانع 

از خود بيگانگی مسلمانان در قبال فرهنگ غربی شوند.
١ــ ديوبند شهری است واقع در ۱۵۰کيلومتری شمال شرقی دهلی
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از  گروهی  ۱۸۸۵م.  سال  در  هند:  ملی  کنگرۀ  تأسيس 
روشنفکران هند با استفاده از آزادی نسبی که برای فعاليت های قانونی 
کنگره  اين  کردند.  اقدام  هند  ملی  کنگرٔه  تأسيس  به  داشت،  وجود 
می کوشيد با استفاده از امکانات موجود و قانونی و پرهيز از روش های 
خشونت آميز، راه هند را به    سوی استقالل هموار کند. درخواست های 
اولئه بانيان کنگره عبارت بود از: رسميت يافتن زبان هندی در کنار 
زبان انگليسی و انتخابی شدن نيمی از اعضای مجلس مقننه و مجاز 
سرانجام  مبارزات  ادامٔه  کشور.  بودجٔه  مورد  در  اظهار   نظر  به  بودن 
منجر به استقالل هند شد١. مهاتما گاندی رهبر هند، در اين مبارزات 

نقش بسياری داشت. 

استعمارگران در چين چه کردند؟ 
در دورٔه حاکميت خاندان منچو بر چين، بهره کشی مالکان بزرگ، ظلم، فساد و رشوه خواری 
حکام محلّی موجب فقر و فالکت مردم شده بود. اما مصيبت بدتر از اين برای چينی ها، ورود استعمار 

غرب به کشورشان بود. 
حکومت چين در قرن شانزدهم، به   پرتغالی ها اجازه داد تا منحصرًا از طريق بندر کانتون٢ به تجارت 
بپردازند و مبلغان مسيحی نيز اجازه يافتند در اين کشور فعاليت کنند. در قرن نوزدهم، کشورهای اروپايی 
روابط تجاری محدودی با چين برقرار کردند که مهم ترين آنها، دولت انگلستان بود. انگليسی ها کاالهای 
مختلفی ــ از جمله ترياک ــ به چين می بردند و در عوض، کاالهای چينی دريافت می کردند. افزايش 
مصرف ترياک و باال رفتن شمار معتادان و نيز خروج مقدار زيادی پول از کشور، دولت چين را بر آن 
داشت تا فرمان ممنوعيت خريد و فروش ترياک را صادر کند و برای اين کار، مقررات خاصی وضع 
کرد. اين اقدام دولت چين با خشم دولت انگليس روبه رو شد؛ به همين دليل در سال ۱۸۳۹م. نيروی 
دريايی انگلستان به سواحل چين حمله ور شد. اين جنگ که به جنگ اول ترياک معروف است، به 
قراردادی استعماری منجر شد که به موجب آن، چين بندر هنگ کنگ را به انگليسی ها واگذار کرد و 
پنج بندر ديگر را نيز برای تجارت خارجی به آنها اختصاص داد، حق کاپيتوالسيون برقرار شد و نيز به 

چينی ها حق داده شد تا همچنان ترياک مصرف کنند! 

مهاتما گاندی رهبر جنبش ضد استعماری 
مردم هندوستان (نفر سمت راست)

٢ ــ شهری در نزديکی هنگ کنگ ١ــ ۱۹۴۷م.   
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يک مورخ انگليسی گفته است    : «چينی ها سير ورود استعمار به کشور خود را چنين 
می بينند که ابتدا مبلغان مسيحی وارد می شوند؛ به دنبال آنها کشتی های جنگی می آيند 
را  خود  داليل  مخالف؟  موافقيد يا  اين سخن  می شود». شما با  اراضی شروع  اشغال  بعد  و 

بيان کنيد. 

جنگ اول ترياک، ضعف و فساد دولت چين را آشکار ساخت و اعتياد به ترياک موجب افزايش 
مفاسد اخالقی و اجتماعی شد؛ ولی اين امر، خود موجب شورش هايی شد که گسترده ترين آنها شورش 

تای پينگ بود. 
با آشکار شدن ضعف و انحطاط حکومت چين، ديگر استعمارگران نيز چشم طمع به خاک چين 
دوختند. از سال ۱۸۴۰م. به بعد عالوه بر انگليسی ها، فرانسويان، آلمانی ها، روس ها و آمريکائيان نيز به 
تدريج امتيازات بازرگانی و حقوقی متعددی برای خود به دست آوردند؛ در نتيجه، نواحی ساحلی چين، 

در اعتقادات مردم چين، اژدها نشانۀ فراوانی و برکت است؛ از اين رو، چينی ها اژدها را مظهر کشور خود می دانند. در اين تصويراز 
پای درآمدن اژدهای چين  در مقابل استعمارگران مختلف نمايش داده شده است. 

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم



٦٧٦٧

کره 

کن 
پ

  
سيه

رو

  
اپن

ژ

چين
ای 

دري

  
وان

تاي گ 
گ کن

هن

سيه 
رو

تان
گلس

ان
اپن 

ژ

مان 
آل

هند

سه چين 
فران

 
 

بت
ت

تسه  
نگ 
ود يا

ر

تان 
بو

هو) 
انگ

(هو
رد 

د ز
رو

ری 
اتو

مپر
ا

تان 
ولس

مغ

اپن 
ی ژ

ريا
د

گ 
کيان

ين 
س

 
 

پال
ن

رمه
ب

انيا 
ريت

 ب
  

وس
الئ

  
های

انگ
ش

فوذ
ی ن

و ها
قلمر

مار
ستع

ب ا
ردا

ر گ
ن  د

چي

 

هن
اه  آ

ر
۱م.

۸۵
ر ۰

ن د
 چي

ری
اتو

مپر
ز ا
مر

ران 
ارگ

تعم
واس

لمر
ق ش تر 

ه پي
ی ک

اطق
من

دند
ن بو

 چي
ابع
ت



٦٨٦٨

از بندر هنگ کنگ تا آرتور، تحت نظارت و کنترل استعمارگران درآمد. در سال۱۸۹۴م. ژاپن نيز پس 
از پيروزی بر چين، فُرمز (تايوان) را از خاک آن کشور جدا کرد؛ همچنين به نفوذ و سلطٔه چين بر شبه 
جزيرٔه کره پايان داد و دولتی دست نشانده در آنجا بر سرکار آورد. بدين ترتيب، استعمارگران مختلف، 

چين را به مناطق تحت نفوذ خود تقسيم کردند و به غارت آن کشور پرداختند.١
همزمان با تجاوزات غارتگرانٔه استعمارگران اروپايی، صدها تن از مبلغان مسيحی نيز در سراسرچين 

به تبليغ مسيحيت مشغول بودند. 
در اعتراض به وضع موجود؛ قيام های چندی صورت گرفت که مهم ترين آنها قيام باکسرها٢ در 
سال ۱۹۰۰م.  بود. باکسرها حمالت متعددی را به تأسيسات اروپايی ترتيب دادند و بسياری از اروپاييان 
و چينی های خائن را به قتل رساندند و سفارت خانه های خارجی را تهديد کردند. اين قيام اگرچه با قوای 
مشترک دولت های اروپايی، با همکاری ژاپن، آمريکا و حکومت چين، سرکوب شد اّما آزادی خواهان 
و استقالل طلبان چينی دست از قيام برنداشتند و سرانجام توانستند در سال ۱۹۱۱م. با سرنگون کردن 
دولت چين، در آن کشور نظام جمهوری به وجود آورند. رهبر اين قيام استقالل طلبانه سون يات سن٣ 

بود که به رياست جمهوری چين رسيد. 

طغيان ژاپن عليه استعمارگران
باز  ژاپن را  ستد با  ميالدی باب داد و  شانزدهم  بودند که در قرن  اروپاييانی  نخستين  پرتغالی ها 
کردند. فعاليت های محدود بازرگانی آنان، که با فعاليت وسيع مبلغان مسيحی توأم بود، طّی يک قرن 
موجب رواج آيين مسيحيت در اين کشور شد. اين امر باعث وحشت ژاپنی ها شد. به همين  دليل تصميم 
گرفتند پرتغالی ها را اخراج و ژاپنی های مسيحی شده را قتل عام  (۱۶۴۰م.) کنند. از آن پس، اين کشور 
دروازه های خود را به روی اروپاييان بست؛ لذا پس از سال ۱۶۴۰م. انزوای ژاپن آغاز شد و بيش از 
دو قرن به طول انجاميد. در اين مدت، استعمارگران اروپايی که به تدريج سراسر مشرق زمين و قارٔه آفريقا 

را درکام خود بلعيدند، توجه چندانی به ژاپن نداشتند. 

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

٢ــ اين جنبش توسط گروهی از روشنفکران چينی که بر خود نام «فرقٔه ميهن پرستان مشت های هماهنگ» گذاشته بودند، برپا شد. 
غربيان 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 اروپايی به مجمع الجزاير ژاپن توجه چندانی نداشتند؟

از اواسط قرن نوزدهم به بعد، ابتدا آمريکا و سپس ديگر کشورهای استعمارگر روابط خود را با ژاپن 
از سر گرفتند و حکومت شوگونی ژاپن نيز امتيازاتی به دولت های استعمارگر داد. اما احساسات ضدبيگانه در 
ژاپن عليه اين امتيازات، موجب بروز طغيان هايی  شد که طّی آن، تعدادی از خارجيان کشته شدند؛ در نتيجه، 

کشورهای خارجی به ژاپن حمله ور شدند که اين امر موجب کناره گيری حکومت شوگونی شد. 

انقالب ميجی١ و پيامدهای اقتصادی و سياسی آن
امپراتوری موتسوهيتو٢ آغاز دوران جديدی از تاريخ ژاپن به حساب می آيد؛ موتسوهيتو مدت 
۴۵ سال حکومت کرد. در دوران او که دوران ميجی (حکومت روشن) ناميده شده است، اقداماتی 

صورت گرفت. اقدامات موتسوهيتو عبارت بود از: 
۱ــ اقتباس علوم و فنون جديد غربی  با حفظ سنن دينی و ملی خود

 ۲ــ تأسيس مراکز تمدنی جديد و استفاده از صنايع
 ۳ــ آموزش نيروهای متخصص و تشکيل ارتش به شيؤه جديد.

مجموعٔه اين تحوالت که به انقالب ميجی معروف شده است، موجب سرعت پيشرفت ژاپن شد. 
در پی انقالب ميجی، ژاپن تا پايان قرن نوزدهم به يک کشور صنعتی و قدرتمند تبديل شد. اين سرزمين 
کوچک که از عهدٔه تأمين احتياجات صنعتی خود عاجز بود، ناچار، مانند کشورهای اروپايی به فکر 
استعمارگری افتاد؛ به اين منظور، در اواخر اين قرن به سرزمين کره حمله برد و با تصرف آن، شروع به 
دست اندازی به خاک چين کرده و قسمت هايی از خاک آن کشور را نيز تصرف کرد؛ اما چون روس ها 
نيز از سمت شمال در حال پيشروی در خاک چين بودند، در سال ۱۹۰۴م. ميان روسيه و ژاپن جنگ 
خاتمه  روسيه  شکست  با  جنگ  سرانجام،  و  کرد  حمايت  ژاپن  از  انگلستان  جنگ  اين  در  در گرفت. 
يافت٣. اين واقعه، يعنی پيروزی يک دولت کوچک آسيايی بر يکی از قدرت های اروپايی، بسيار مهم 

بود و باعث شگفتی جهانيان شد. 

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

Mutsuhito ــ٢   Meijiage ــ١
٣ــ  ۱۹۰۵م.
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
سياستمداران پير 

مواجه  خارجی  جنگی  ناوهای  گلوله باران  با  ژاپن  ضد   خارجی  شورش های  که  وقتی 
شدند، ژاپنی ها به ضعف و ناتوانی کشور خود پی بردند و خود را تحقير شده ديدند؛ بنابراين، 
تصميم گرفتند از آن شکست و تحقير درس بياموزند. در پی آن، گروهی از مردان مجرب 
به نام «سياستمداران پير» يک برنامۀ دقيق اصالحی را طراحی کردند و به اجرای آن همت 
گماشتند. آنان نخست سلسله مراتب فئودالی را از بين بردند. پايتخت امپراتوری را از کيوتو 
به «يدو» منتقل کردند و آن را «توکيو» ناميدند. همچنين اطرافيان امپراتور را از عناصر 
متملق و خودخواه پاک ساختند . دو تن از بزرگان ژاپن را برای مطالعه در مورد صنعت غرب 
و عوامل پيشرفت آنان به اروپا فرستادند. قانون اساسی جديدی نيز تهيه شد که يک نظام 
پارلمانی دو مجلسی را پيش بينی 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 نتيجه، کارخانه های صنعتی، احداث و يک ارتش و نيروی دريايی تازه و مدرن 
تشکيل شد. کارشناسانی از خارجِ کشور دعوت شدند وبرعکس، دانشجويانی از ژاپن به اروپا 
اعزام شدند تا علوم جديد را بياموزند و کارشناس فنی شوند؛ بدين ترتيب، ژاپن عقب مانده 

و منزوی، به تدريج، به يک قدرت صنعتی و مهاجم تبديل شد. 
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۱ـ چرا اروپايی ها به فکر يافتن راه دريايی شرق برآمدند؟ حاصل اين جست و جو چه بود؟
۲ـ فرمانداران کّل استعمار انگلستان، برای حفظ هندوستان چه اقداماتی انجام دادند؟ 

۳ـ پيامدهای سرکوب جنبش سپاهيان در هند چه بود؟ 
۴ـ جنگ اول ترياک در چين چگونه رخ داد و چه پيامدی داشت؟ 

۵    ـ نتايج و پيامدهای اقتصادی و سياسی انقالب ميجی برای ژاپن چه بود؟

۱ـ داليل پيشرفت و ترقی سريع ژاپن را در مقايسه با چين بيان کنيد. 
۲ـ به نظر شما، آيا ميراث های تاريخی و پيشينۀ تمدنی ملت های آسيايی برای رهايی کامل از 
دولت های غربی کافی است؟ در اين باره مطالعه کنيد و نتيجۀ آن را به صورت مقاله ای بنويسيد. 

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه 

دولت مقتدری كه بيسمارك در آلمان بـه وجود آورد تا  اوايل قرن بيستم بـه اقتدار 

داشت.  چشمگيری  نقش  اروپايی  كشمكش های  در  دولت  اين  يافت.  دست  اروپا  در  كامل 

و  علت ها  با  درس  اين  در  كرد.  روشن  را  اول  جهانی  جنگ  آتش  عاقبت  كشمكش ها  همين 

پيامدهای اين جنگ آشنا می شويد.

زمينه های بروز جنگ
جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴م. آغاز شد و بروز آن در نتيجٔه عوامل متعددی بود که در 

اينجا به آنها اشاره می کنيم:
ـ مجارستان و عثمانی بر سر شبه جزيرۀ بالکان:  ۱ــ رقابت امپراتوری های روسيه، اتريشـ 
بالکان همواره با قدرت هايی چون اتريش و روسيه روبه رو بودند. روس ها که از  عثمانی ها در شبه جزيرهٔ 
نژاد اسالو بودند و خود را برادر خواندهٔ ملت های اسالو جنوبی ــ    يعنی ملت های بالکان ــ می دانستند، 
هميشه برسر تصاحب اين منطقه با دولت عثمانی در حال جنگ بودند. اتريشی ها هم که بالکان را درواز ٔه 
اروپا می دانستند، نمی خواستند عثمانی ها بر اين دروازه راه يابند. درواقع، آنان خاطرهٔ تلخ محاصرهٔ وين 
به دست عثمانی ها را فراموش نکرده بودند و از اين رو، به  مخالفان دولت عثمانی  کمک می کردند. شورش 
صرب ها، يونانی ها، اهالی مونته نگرو، بوسنی و هرزه گوين و استقالل آنها  از سيطرهٔ عثمانی نتيجٔه رقابت 
اين امپراتوری ها بود. بحران بالکان و ساير بحران ها، عثمانی را آن قدر ضعيف کرد که ــ چنان که گفتيم ــ 

عثمانی به مرد بيمار اروپا معروف شد؛ از اين رو، برای نجات خود مجبور شد به آلمان نزديک شود. 

درس ٨

جنگ جهانی اّولجنگ جهانی اّول١ ( (۱۹۱۸۱۹۱۸ـ ـ ۱۹۱۴۱۹۱۴م.)م.)

۱ــ به اين جنگ « جنگ بزرگ» نيز گفته اند؛ زيرا تا آن زمان (۱۹۱۴) در اروپا جنگی با اين ابعاد وسيع و خسارت زياد به وقوع 
نپيوسته بود.
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۲ــ اختالفات شديد آلمان و فرانسه: از سال ۱۸۷۱م. به بعد، دو کشور آلمان و فرانسه 
به ظاهر در حال صلح اما در واقع آمادٔه جنگ باهم بودند؛ زيرا آلمان ها آلزاس١ و ُلرن٢ را که به فرانسه 
تعلق داشت، اشغال کرده بودند؛ بنابراين، از سال ۱۸۷۱م. تا آغاز جنگ (۱۹۱۴م.) را که طرفين در 
حال مسلح کردن خود بودند، «دورٔه صلح مسلّح» می گويند. اين دو دولت که منتظر بهانه ای برای آغاز 
جنگ بودند، سعی داشتند، در دسته بندی های بين المللی عليه يکديگر شرکت کنند؛ سرانجام فرانسه، 
ـ مجارستان، ايتاليا نيز، «اتحاد مثلث»  روسيه و انگلستان «اتفاق مثلث» را تشکيل دادند و آلمان، اتريشـ 
را به وجود آوردند. البته ايتاليا به سبب اختالفاتی که با اتريش داشت، يک سال پس از شروع جنگ به 

متفقين يا اتفاق مثلث پيوست. 
۳ــ رقابت شديد آلمان با انگلستان: در همين زمان قيصر ويلهلم٣ دوم، امپراتور آلمان، 
اعالم کرد که کشور او بايد «مکانی زير آفتاب» داشته باشد. از آنجا که انگلستان با نيروی دريايی خويش 
نيروی  تا  داد  دستور  قيصر  کشور،  اين  با  رقابت  در  بود،  شده  تبديل  استعمارگر  کشور  بزرگ ترين  به 

سوئد
دانمارک

انگلستان
هلند

 آلمان
بلژيک

 روسيه

فرانسه سوئيساتريش ــ هنگری 
رومانی
بلغارستان

 اتفاق مثلث 

صربستان

مونته نگرو 
آلبانی 

يونان

غال  ايتاليا 
پرت

 اسپانيا 

دسته بندی های اروپائيان از ۱۸۸۲ تا ۱۹۱۴ 
 اتحاد مثلث

 Wilhelm ــ ٣   Lorraine ــ٢   Alsace ــ١
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دريايی آلمان نيز از نظرتعداد ناوگان و ظرفيت به حدی برسد که بتواند ضمن اعمال قدرت در اروپا، در 
کشورهای آسيا و آفريقا مستعمراتی به دست آورد تا در عين حال فضای حياتی١ نيز برای خود دست 

و پا کرده باشد.

آغاز جنگ بزرگ
سارايو ،  شهر  در  صرب  جوان  يک  به دست  اتريش٢  وليعهد  شدن  کشته  ۱۹۱۴م.با  ژوئن  در 
جنگ اول جهانی آغاز شد و کشورهای عضو اتحاد و اتفاق مثلث به جان هم افتادند. اين جنگ به 
مدت چهار سال، يعنی تا سال ۱۹۱۸م. ادامه يافت و تلفات و خسارات زيادی بـه بسياری از کشورها 

وارد آورد. 
به محض شروع جنگ در سال ۱۹۱۴م. کشورهای چين، ژاپن، رومانی، پرتغال و سپس اياالت 
متحدٔه آمريکا نيز به اتفاق مثلث پيوستند. در جبهٔه مقابل، کشورهای بلغارستان و عثمانی نيز جانب آلمان 
و اتريش ــ مجارستان را گرفتند. ايتاليا هم بعد از يک سال که از جنگ می گذشت، به متفقين پيوست. 
روسيه، که در اثر شکست از ژاپن در سال ۱۹۰۵م. دچار ضعف شده بود، در چند جبهه از قوای آلمان 
شکست  خورد و در داخل، درسال ۱۹۱۷م. دچار يک انقالب ضدسلطنتی شد که در نتيجٔه آن، تزار 
روسيه مجبور به استعفا شد و دولتی موقت در روسيه روی کار آمد. «لنين»٣ که رهبر انقالب بود، دولت 
موقت را نيز برانداخت و يک جمهوری کمونيستی را در اين کشور بر سر کار آورد. وی برای آن که 
بتواند با ضدانقالب داخلی مبارزه کند، با آلمان صلح کرد و امتيازات زيادی به اين کشور داد؛ بنابراين، 
آلمان با خيال آسوده در جبهٔه غرب با فرانسه جنگ را به شدت ادامه داد ولی به  دو علت از فرانسه و 
در نهايت، در جنگ بزرگ شکست خورد. يکی اين که انگليسی ها از تانک که سالح جديدی بود، 
عليه آلمانی ها استفاده کردند، و ديگر اين که درسال ۱۹۱۷م. آمريکا با قوای تازه نفس به کمک فرانسه 
آمد و به همين جهت متفقين توانستند آلمان را شکست دهند. سرانجام در نوامبر ۱۹۱۸م.آلمان بدون 

قيد و شرط تسليم شد. 
در جبهٔه عثمانی (متحد آلمان) نيز وضع جنگ به ضرر عثمانی بود؛ زيرا انگليسی ها در هر گوشه 
اعراب را تشويق به  قيام عليه عثمانی کرده بودند؛ در نتيجه، سپاه عثمانی شکست خورد و سرزمين های 

عرب نشين آن بين فرانسه و انگليس تقسيم و کشور جديد ترکيه نيز تأسيس شد.
١ــ فضای حياتی: سرزمين مورد نياز برای زندگی و پيشرفت يک ملت

٢ ــ فرانتس فرديناند، فرزند فرانسوا ژوزف
 Lenin ــ ٣
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بيرون از دايرۀ جنگ!

بودند،  جنگ  آغاز  تدارک  در  آمريکا  و  اروپا  در  دولت مردان  اکثر  که  هنگام  همان  در 

نام  به  فوتبال  باز  نخستين  بيستم،  قرن  اوايل  در  داشت.  جريان  نيز  ديگر  فعاليت ها 

« تورنمنت گل سرخ ها » قبل از جنگ در شهر «پاسادنا» در ايالت کاليفرنيا آمريکا برگزار شد 

نام  به  بزرگي  اقتصاددان  انگلستان،  در  شد.  پيروز  استانفورد  تيم  بر  ميشيگان  تيم  آن،  در  که 

» را به  «  كينز »١ برا پايان دادن به بحران اقتصاد بعد از جنگ نظرياتي داد و «صلح ورسا

«صلح کارتاژ» تشبيه کرد؛ زيرا رومي ها نيز با تحميل صلح ظالمانه توانسته بودند کارتاژ را نابود 

نام  به  ريز  بسيار  ذرات  از  نور  که  کرد  ثابت  مقاله ا  طي ّ   انيشتين٢  آلبرت  آلمان  در  کنند. 

حکم  در  که  داد  نظريه ا  اتم  شدن  شکافته  از  حاصل  انرژ  مورد  در  و  شده  تشکيل  «فوتون» 

انقالب در علم فيزيک است . 

Albert Einstein ــ ٢    Keynes ــ١

در جريان جنگ جهانی اول برای نخستين بار از هواپيمای 
نظامی استفاده شد.

اشتغال مردان به امور نظامی در دوران جنگ جهانی اول باعث 
حضور بيش از پيش زنان اروپايی در فعاليت های اقتصادی شد.

يک توضيح
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نتايج وپيامدهای جنگ جهانی اّول
۱ــ قتل و ويرانی گسترده: جنگی که بر اثر زياده خواهی های سياسی و نظامی و سيطره جويی 
رهبران و دولتمردان اروپايی رخ داد،ده ها ميليون انسان بی گناه را در سراسر جهان کشت؛صدها هزار نفر 

را آواره و بی خانمان ساخت و خسارت و ويرانی های بسياری به بار آورد.
۲ــ تسليم آلمان و خلع سالح آن کشور: پس از پايان جنگ ،  متفقين به خلع سالح کامل آلمان 

پرداختند و کلئه زيردريايی ها، ناوگان و هواپيماهای آلمان را به نفع خود مصادره کردند. 
۳ــ قرارداد ورسای: شرکت کنندگان اصلی در کنفرانس ورسای (در پاريس) عبارت بودند 
وزير  نخست  کلمانسو٣،  انگليس،  وزير  نخست  جرج٢،  لويد  آمريکا،  جمهور  رئيس  ويلسون١،  از: 
فرانسه و اورالندو۴، نخست وزير ايتاليا. در اين کنفرانس، متفقين مستعمرات آلمان را بين خود تقسيم 
کردند و عالوه  بر آن، بخشی از قلمرو آلمان را به انضمام بندر «دانزيگ»۵ به لهستان دادند. همچنين قرار 

شد که آلمان به متفقين غرامت بپردازد. 
بعد از صلح ورسای متفقين، مجارستان را از اتريش جدا کردند و به آن استقالل دادند. عثمانی 
را نيز از کلئه مستعمراتش به خصوص سلطٔه او بر سرزمين های عربی محروم کردند. اين  امر گرچه باعث 
نارضايتی ملی گراهای ترک شد ولی با روی کار آمدن مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) ترکيه با قرارداد 

«لوزان»۶ برخی از نواحی عثمانی قبلی را پس گرفت و ترکئه جديد شکل گرفت.

Clemenceau ــ٣                            Leloyd George ــ٢  Wilson ــ١
 Lausanne ــ ٦              گراسک کنونی   Danzig ــ ٥                        Orlando ــ٤

صحنه ای از کنفرانس ورسای
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فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

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

۴ــ تشکيل جامعۀ ملل: ويلسون، رئيس جمهور آمريکا، در کنفرانس ورسای، چهارده 
اصل را مطرح کرد که اصل چهاردهم آن دربارٔه تشکيل جامعۀ ملل، با هدِف تأمين استقالل کشورهای 
جهان و حفظ صلح و امنيت بين المللی بود. جامعٔه ملل در «ژنو» تشکيل شد ولی بعدها به علت خروج 
ژاپن، ايتاليا و آلمان از آن وجودش بی اثر شد. با اين حال، مقدمه ای بر تأسيس سازمان ملل متحد بود 

که درسال ۱۹۴۶م. شروع به کار کرد.

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

سيطرۀ انگلستان و فرانسه بر سرزمين های اسالمی خاورميانه

پاريس و لندن در جريان جنگ جهانی اول و پس از آن  ،  در مورد تقسيم امپراتوری 
عثمانی مياِن خود به توافق رسيده بودند و تصميم جامعه ملل در ۱۹۲۱م. برای واگذاری 
اين  به  فقط  واقع  فرانسه ،  در  و  انگلستان  به  خاورميانه  اسالمی  سرزمين های  قيمومّيت 
تقسيم جنبۀ قانونی بخشيد. براساس تصميم جامعۀ ملل ،  سرزمين های لبنان و سوريه تحت 
قيمومّيت فرانسه قرار گرفت و عراق  ،  فلسطين و اردن تحت سيطره انگلستان درآمد. اگرچه 
سپردن حاکميت سرزمين های اسالمی به فرانسه و انگليس  ،  خشم مردم مسلمان منطقه را 
نواحی  و  سوريه،لبنان  ،  عراق  ،  اردن  ،  عربستان  بر  را  خود  کشور،سلطۀ  دو  اين  برانگيخت،اما 
ساحلی جنوب خليج فارس تحکيم بخشيدند و به ويژه انگليسی ها  ،  زمينۀ الزم را برای تشکيل 
شيخ نشين های عرب وابسته در مناطق جنوبی خليج فارس و دولت نامشروع صهيونيستی در 

فلسطين ، فراهم کردند.  
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۱ـ دربارۀ يکی از شخصيت های تاريخی اين درس، به طور خالصه، مطلبی تهيه کنيد.

۲ـ دربارۀ موقعيت ايران در جنگ جهانی اول تحقيق کنيد و به کالس گزارش دهيد.

۱ـ چرا سال های ۱۸۷۱ تا ۱۹۱۴م. را «دوران صلح مسلح» می گويند؟
۲ـ بعد از شکست آلمان چه قرار دادی بر آلمان و عثمانی تحميل شد؟ جزئّيات آن را شرح 

دهيد.
۳ـ چرا جامعۀ ملل نتوانست به اهداف خود دست يابد؟

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه

ناراضی  ورسای  قرارداد  و  اول  جهانی  جنگ  نتايج  از  اروپايی  كشورهای  از  بسياری 

بود؛  روبه رو  آن  با  هم  جنگ  اين  از  قبل  كه  بود  بحران هايی  درگير  همچنان  جهان  و  بودند 

به همين جهت، پس از پايان جنگ اول دسته بندی ها و درگيری های منطقه ای ادامه يافت. از 

ويژگی های اين دوره يكی هم ظهور ديكتاتورهای قدرتمند در عرصۀ جهان بود  . در اين درس 

با دسته بندی دولت ها بين دو جنگ و بحران های ناشی از آن آشنا می شويد  .

اروپا
۱ــ روسيه و حاکميت کمونيست ها: دولت موقت روسيه با کودتای بلشويک ها در نوامبر 

۱۹۱۷م. سقوط کرد و لنين رهبر بلشويک ها زمامدار روسيه شد و حکومت کمونيستی تشکيل داد. 
چون حکومت کمونيستی بر پائه تشکيِل شوراهای کارگران و کشاورزان پا گرفت (به اين شوراها 
«ساويت»١ گفته می شد) از آن پس، روسيه «اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی»٢ خوانده شد. لنين پايتخت 
را از پتروگراد٣ به مسکو انتقال داد و مزارع کشاورزی اشتراکی به نام «کالخوز»٤ تشکيل داد تا مالکيت 
فردی را از ميان بردارد. اما چون درسال ۱۹۲۱م. قحطی بروز کرد و بهره وری کالخوزها بسيار کم شد، 
سياست جديد اقتصادی مشهور به نپ٥ را در پيش گرفت کـه طّی آن، مـالکيت خصوصی تا حدی مجاز 
شمرده می شد. لنين درسال ۱۹۲۴م. درگذشت و    استالين به رهبری شوروی رسيد. استالين به کمک 
«سازمان امنيت دولتی»٦ همٔه رقيبان خود را از ميدان به  در  کرد و به دهقانان خرده مالک نيز فشار آورد 

درس ۹

جهان در ميان دو جنگ (جهان در ميان دو جنگ (۱۹۳۹۱۹۳۹ـ ـ ۱۹۱۸۱۹۱۸م.)م.)

Petrograd ــ ٣               Union of Soviet Socialist Re pub lics ــ٢                  Soviet ــ١
K - G - B ــ٦                                 NEP ــ٥               Kolkhose ــ٤
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که امالک خود را به مزارع اشتراکی تحويل دهند و به عنوان کارگر کار کنند اما چون آنها از اين کار 
خودداری کردند، حدود ده ميليون نفر از آنها را کشت و عدٔه زيادی را نيز به سيبری تبعيد کرد. 

استالين در اوايل سال ۱۹۳۹م. پيش از شروع جنگ دوم جهانی، تصميم گرفت که با هيتلر بر 
سر لهستان سازش کند؛ در نتيجه، شوروی و آلمان ضمن عقد قرارداد محرمانٔه عدم تجاوز، لهستان 
را بين خود تقسيم کردند و مقرر شد که بعد از حملٔه هيتلر به لهستان، ارتش شوروی نيز از سمت شرق 

به اين کشور حمله کند.

تغييرات ارضی پس از  جنگ جهانی 
اول در اروپا 

آلمانروسيه
اتريش مجارستانعثمانی

بلغارستان
مرزها در سال ۱۹۲۳

فنالند
سوئد

نروژ

استونیپتروگراد

مسکو
ليتوانیلتونی

دانزيگپروس شرقی 
الن لهستان

دا

اتحاد شوروی
چکسلواکی 

لهستان

اتريشمجارستان 
يوگسالوی

آلبانی
بلغارستان

ترکيه استانبول
يونان

آنکارا ايران

انگلستان)عراق ( قيمومت 
ومت

ه (قيم
سوري

انسه)
 فر

اردن (قيمومت
 انگلستان)

فلسطين ( قيمومت
 انگلستان)

عربستان
کانال سوئز

قبرس
 ( انگلستان )

مصر
ليبی (ايتاليا)

دودکانس (ايتاليا)

ايتاليا

سوئيسلرن
فرانسه

آلزاس

پاريس

غال
پرت

الجزاير 
(فرانسه) تونس (فرانسه)

اسپانيا
مغرب

آلمان

دانمارک
شلزويک 

لوکزامبورگ
سار

ايرلند جنوبی 

بلژيک
انگلستانهلند

 ( فرانسه )
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۲ــ ايتاليا و حکومت فاشيستی: در سال های ميان دو جنگ روزنامه نگاری به نام موسولينی١ از 
نارضايتی مردم ايتاليا استفاده کرد و حزب «فاشيسم» را تشکيل داد. او با تشکيل اين حزب ادعا می کرد که 
می خواهد عظمت روم باستان را برای ايتاليا احيا کند. موسولينی  توانست فرمان نخست وزيری را از پادشاه 
ايتاليا بگيرد و به خود لقب «دوچه»٢ يا پيشوا بدهد و مانند هيتلر با توسل به شيوه های نژادپرستانه حکومت کند. 

او با آلمان و ژاپن «دولت های محور» را به وجود آوردند که در ظاهر، هدفشان مبارزه با کمونيسم بود.
۳ــ آلمان و ظهور هيتلر: در سال های پس از جنگ جهانی اول، ميهن پرستان، سرمايه داران، 
و صاحبان صنايع در آلمان به اين فکر بودند که کشور خود را از غرامت های قرارداد ورسای و خطر 
کمونيسم رها کنند. يکی از اعضای حزب ناسيونال سوسياليست (نازی)، به نام آدولف هيتلر٣ با شور و 

حرارت خاصی ادعا می کرد که اين خواسته ها را برآورده خواهد کرد.
حزب نازی در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۳۳م. اکثر کرسی های مجلس آلمان را به دست آورد؛ 
خود  به  رئيس جمهور  مرگ  از  بعد  و  شد  صدراعظم  آلمان٤،  رئيس جمهور  دستور  به  هيتلر  نتيجه  در 
لقب پيشوا٥ داد. او در دورٔه زمامداری خود، قرارداد ورسای را لغو کرد، دو منطقٔه مورد اختالف در 
مرز آلمان و فرانسه را به تصرف درآورد٦، برای دفاع از آلمان در برابر حملٔه احتمالی فرانسه يک خط 
دفاعی٧ ساخت، به کمک وزير اقتصاد آلمان٨ تورم را مهار و به کمک کمپانی «کروپ» صنايع آلمان را 
احياء کرد. هيلتر تا سال ۱۹۳۹م. آلمان را آمادٔه ورود به جنگی بزرگ کرد. شعار او برتری نژاد ژرمن 

بر همٔه نژادهای ديگر بود. او هدف خود را تجديد عظمت آلمان اعالم کرد.

Fuhrer ــ٥         (هيدنبورگ)   Hindenburg ــ٤             Adolf Hitler ــ ٣             Duce ــ ٢        Mussolini ــ١
   ٦ ــ ناحئه رنانی و ناحئه سار                                                                                                                                       
                                                                                                                                               ماژينو  Maginot ــ٧

٨ ــ دکتر شاخت

به نظر شما، چه شباهت هايی ميان حکومت هيتلر و حکومت موسولينی وجود دارد؟

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم
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قهرمانی يك سياه پوست و خشم هيتلر

در   تابستان ۱۹۳۶م   . باز ها    المپيک    برلين     با    تبليغات   نازيسم توأم شد  .   ناز ها طرفدار 

دوندة  هيتلر،  جلو  چشم  در  و  باز ها  اين  جريان  در  اما  بودند،  نژادها  ديگر  بر  ژرمن  نژاد  برتر 

سياه پوست آمريکايي  جسی اووِنس با آوردن چهار مدال طال در مسابقات دو و ميداني  ، خطّ بطالني 

بر ادعا  نازيست ها  کشيد؛ از اين جهت، هيتلر خشمگين شد و با اين ورزشکار دست نداد  .

بحران های جهان در ميان دو جنگ
اسپانيا در اثر قيام  پادشاه  سيزدهم١،  ۱۹۳۱م. آلفونس  درسال  اسپانيا و جنگ داخلی: 
جمهوری خواهان از کشور گريخت و حکومت جمهوری در کشور برقرار شد. چندی بعد، يکی از 
سلطنت طلبان اسپانيا به نام مارشال فرانکو٢ که در مراکش (مستعمرٔه اسپانيا) خدمت می کرد، به کمک 
هيتلر و موسولينی خود را به اسپانيا رسانيد. درنتيجه، جنگ داخلی بزرگی در اسپانيا آغاز شد. شوروی 
و فرانسه که طرفدار جمهوری خواهان بودند، با فرستادن سالح به اسپانيا، چريک های کمونيست را 
تقويت می کردند    و در مقابل، آلمان نيز، مدرن ترين سالح ها را به طرفداران فرانکو می داد. باالخره بعد 
از آن که يک ميليون نفر در اسپانيا کشته شدند، مارشال فرانکو در اکتبر ۱۹۳۹م. قدرت را        به دست گرفت 

و با ژاپن، آلمان و ايتاليا پيمان دوستی بست.
اتريش و چک اسلواکی: از آنجا که هيتلر خود اهل اتريش بود و می خواست هرچه زودتر اين 
کشور را به آلمان ملحق کند، زمامداران اتريش را مجبور کرد که از مردم بخواهند طی يک همه پرسی 
نظر خود را نسبت به الحاق به آلمان ابراز دارند. اين همه پرسی درسال ۱۹۳۸م. برگزار شد و نتيجٔه آن به 
الحاق اتريش به آلمان اعالم شد که در پی آن، سپاهيان هيتلر اتريش را اشغال کردند. سپس هيتلر خواهان 
الحاق منطقٔه آلمانی نشين چک اسلواکی به آلمان شد. از اين جهت در کنفرانس مونيخ (۱۹۳۸م.) ايتاليا، 
فرانسه و انگلستان موافقت کردند که منطقٔه سودت٣ (که ساکنان آن آلمانی بودند) به آلمان داده شود اما 

هيتلر از اين موضوع استفاده کرده و تمام خاک چک   اسلواکی را اشغال کرد.

يک توضيح

Sudetes ــ٣                        M - Franco ــ ٢           Alfonso xIII ــ١
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آسيا وآفريقا
در ابتدای دهٔه چهارم قرن بيستم، ژاپن، به بهانٔه پيدا کردن فضای حياتی، به     منچوری لشکر کشيد 
و بخشی از چين را اشغال کرد. در اين حال چيان کای شک۱، رئيس جمهور وقت چين، مجبور بود 
هم با ژاپنی ها بجنگد و هم با نيروهای «مائو» رهبر حزب کمونيست چين ــ که مخالف او بود    ــ مبارزه 

کند.در هندوستان نيز گاندی برای آزادی و استقالل هند تالش می کرد.
 در خاورميانٔه عربی، کشورهای منطقه بين فرانسه و انگلستان تقسيم شد، ولی به تدريج عراق، به 
رهبری فيصل اول، با سپردن تعهداتی به انگلستان، مستقل شد. در اردن ملک عبدالله، فرزند شريف حسين، 

هنوز تحت سلطٔه انگلستان حکومت می کرد. در نجد و حجاز، حکومت آل سعود تشکيل شد. 
در فاصلٔه دو جنگ، در قارٔه آفريقا فقط سه کشور مستقل۲ وجود داشت و بقيه جِزء مستعمرات 
فرانسه، انگلستان، پرتغال و آلمان بودند. پس از شکست آلمان در جنگ اول جهانی مستعمرات آلمان در 
قارٔه آفريقا۳ نصيب انگلستان شدند و فرانسه نيز کشور کامرون را تصاحب کرد. در شمال آفريقا، کشور 
مصر در زمان ملک فؤاد اول با شرايطی خود را از قيد استعمار انگلستان رها کرد ولی ليبی همچنان تحت 
سلطٔه استعمار ايتاليا بود و عمر مختار در راه آزادی ليبی درسال ۱۹۳۱م. به شهادت رسيد. تونس و 

مراکش نيز که تحت سلطٔه فرانسه بودند، بعد از جنگ جهانی دوم به استقالل رسيدند. 
تنها بحرانی که در فاصلٔه بين دو جنگ در قارٔه آفريقا اتفاق افتاد، تجاوز لشکريان موسولينی به 
اتيوپی و فرار امپراتور اين کشور۴، درسال ۱۹۳۶م. به خارج  بود. بی اعتنايی ديکتاتور ايتاليا به جامعٔه 
در  عمالً  را  جامعه  اين  اتيوپی  ،  موضوع  با  ارتباط  در  جهانی،  مجمع  اين  از  کشور  اين  خروج  و  ملل 
صحنٔه جهانی بدون اثر و فاقد قدرت جلوه داد و کشورهای جهان دريافتند که بود و نبود اين سازمان 

جهانی يکسان است.

Chiang - Kai Shek ــ ١
٢ــ ليبريا، اتيوپی و آفريقای جنوبی

٣ــ رواندا، تانزانيا و ناميبيا
٤ــ هيالس السی 
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۱ـ لنين چگونه قدرت را در روسّيه به دست گرفت؟
۲ـ استالين چگونه رقيبان خود را از ميان برد؟

۳ـ رفتار استالين نسبت به خرده مالک ها چگونه بود؟
۴ـ هيتلر تحت چه شرايطی در آلمان به حکومت رسيد؟

شرح  را  جهان،  مختلف  نقاط  در  جهانی،  دوم  و  اول  جنگ  دو  ميان  در  جهان  بحران های  ۵  ـ 
دهيد.

۱ـ در مورد ديکتاتورهايی که در فاصلۀ دو جنگ جهانی اول و دوم به قدرت رسيدند و مهم ترين 
ويژگی های هريک مطلبی تهيه کنيد.

۲ـ فهرستی از اصطالحات سياسی درس را بنويسيد و در مورد هريک به اختصار توضيح دهيد.
۳ـ در فاصلۀ بين دو جنگ، اوضاع ايران چگونه بود؟ در اين باره مطلبی تهيه کنيد و در کالس 

ارائه دهيد.

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 



٨٥٨٥

مقدمه

در درس قبل با اوضاع جهان بعد از جنگ جهانی اول آشنا شديد و دريافتيد كه در 

اين سال ها، چگونه بحران های بين المللی جهان را در معرض يك جنگ بزرگ ديگر قرار داده 

بود. در اين درس با چگونگی جنگ جهانی دوم و برخی از پيامدهای آن آشنا می شويد.

حملۀ آلمان به لهستان و آغاز جنگ: در اول سپتامبر ۱۹۳۹ ارتش آلمان با يک حملٔه برق آسا 
به لهستان، توانست ورشو، پايتخت اين کشور، را فتح کند؛ در همان زمان، قوای شوروی نيز از سمت 
شرق وارد لهستان شدند و طبق توافق قبلی، لهستان بين آنها تقسيم شد. فرانسه و انگلستان که استقالل 
لهستان را تضمين کرده بودند، آمادٔه مقابله با آلمان شدند. ارتش آلمان در ۱۹۴۰، از طريق تسخير 
بلژيک، وارد خاک فرانسه شد؛ درنتيجه، دولت فرانسه سقوط کرد و مارشال پتن١ نخست وزير شد. 
پتن تصميم گرفت که دولتی تشکيل دهد و برای نجات فرانسه از بمباران آلمان، با هيتلر صلح کند. از 

اين زمان به بعد در فرانسه دولتی بر سر کار بود که به هيچ وجه قصد نداشت با آلمان بجنگد٢.

جنگ در جبهۀ غرب و بالکان
ارتش آلمان بعد از تسليم فرانسه، هلند و بلژيک،  به سرعت لوگزامبورگ و نروژ را تسخير کرد و به 
کمک ايتاليا به بالکان لشکر کشيد. در اين لشکرکشی آلبانی نصيب ايتاليا شد و آلمان نيز  پس  از تصرف 

درس ۱۰

جنگ جهانی دوم (جنگ جهانی دوم (۱۹٤٥۱۹٤٥ـ ـ ۱۹٣٩۱۹٣٩م .  )م .  )

Petain ــ١
٢ــ ژنرال دوگل و چند لشکر انگليسی که در دونکرک بودند به انگلستان فرار کردند و دوگل از آن وقت تا ۱۹۴۴م. که پاريس فتح 

و از دست نازی ها خارج شد، خود را رئيس دولت فرانسٔه آزاد می دانست.
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يوگسالوی، رومانی را به چنگ آورد؛ زيرا به نفت رومانی احتياج داشت. از جانب ديگر، لشکريان آلمان 
و ايتاليا به شمال آفريقا حمله کردند. از سال ۱۹۴۰ م. به بعد، جنگ شديد هوايی بين آلمان و انگلستان 
آغاز شد که در جريان آن، شهرهای انگلستان هر  روز بمباران می شد؛ عالوه بر اين، زيردريايی های آلمان 

برای محاصرٔه انگلستان حتی به کشتی  های کشورهای بی طرف حمله و آنها را غرق می کردند.
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اوکيناوا  اقيانوس آرام جزاير ميدوی  جزاير هاوايی

جزاير کوريل

ساخالين 
مغولستان 

منچوری

توکيو 

کيو 
ريو

اير 
جز

ناکازاکی هيروشيما 
ژاپن 

پکن 

هند نانکينگ 
شانگهای 

جزاير آلوسين 

هنگ کنگ 

هندوچين 
فرانسه 

هلند

فرمز

شوروی تا ۱۹۴۱ بی طرف ماند
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جنگ در جبهۀ شرق
ارتش آلمان با اين که در جبهٔه غرب با انگلستان درگير يک نبرد سنگين هوايی بود، در ۱۹۴۱م. 
به طور ناگهانی و غيرمنتظره به شوروی حمله۱ برد   و به سوی مسکو حرکت کرد ولی مسکو، پايتخت 
شوروی، سرسختانه ايستادگی کرد. استالين به رغم اين که کمونيست و اصوالً با دين مخالف بود، کليسا ها 
را باز کرد و مردم را در اجرای مراسم دينی آزاد گذاشت. او اين جنگ را يک جنگ ميهنی اعالم کرد 
تا همٔه مردم بر ضد آلمان بسيج شوند. در همين سال دو حادثه روی داد که به نفع شوروی تمام شد. 
نخست اين که يک ناو و چندين زيردريايی آلمان به کشتی های آمريکايی حمله کردند؛ دوم اين که ناوگان 
آمريکا در بندر پرل هاربور۲ توسط ژاپنی ها که متحد آلمان بودند، مورد حمله قرار گرفت؛ بنابراين، آمريکا 
مستقيماً عليه دولت های محور وارد جنگ شد. متفقين تصميم گرفتند که از راه ايران به شوروی کمک 
کنند. وقتی ايران به اشغال نظامی متفقين درآمد۳، از راه ايران سالح و مهمات زيادی به شوروی رسيد. 
به اين ترتيب، نيروهای آلمان در شوروی شکست خوردند و عقب نشينی آنان آغاز شد.۴ مقاومت مردم 

شوروی و جانبازی آنها در راه ميهن نيز در اين پيروزی نقش مؤثری داشت.

محاصرۀ روسيه توسط ارتش هيتلر

۱ــ ۲۲ ژوئن۱۹۴۱م.
Pearl Harbor  ــ۲

۳ــ اوت ۱۹۴۱ / شهريور ۱۳۲۰.
۴ــ به همين دليل، متفقين به ايران لقب پل پيروزی دادند.
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گشايش در جبهۀ ُنرماندی
استالين بارها از متفقين خواسته بود که نيروهای خود را در ساحل فرانسه پياده کنند تا فشار 
ارتش آلمان بر نيروهای شوروی کمتر شود؛ اما متفقين قبل از اين کار، ابتدا نيروهای خود را در ساحل 
آفريقا پياده کردند و نيروهای مشترک ايتاليا و آلمان را شکست دادند. نيروهای متفقين سپس در ساحل 
نُرماندی در شمال فرانسه پياده شدند و بعد از شکست خطوط دفاعی آلمان در فرانسه، پاريس را آزاد 

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

شکست آلمان و ژاپن
ارتش  نيز،  اروپا  شرقی  درجبهٔه  رسيدند.  آلمان  مرزهای  فرانسه، به  کردن  آزاد  متفقين پس از 
شوروی به سمت برلين پيشروی کرد. نيروهای هر دو جبهه در کنار رود الب۱ به هم رسيدند. هيتلر هنگامی 
که متوجه شد نيروهای روسی در يک کيلومتری محل اقامت او هستند، در ۳۰ آوريل ۱۹۴۵ خودکشی 

کرد. جانشين او، دريا ساالر دونيتس۲، به فرماندهان آلمان دستور داد تا تسليم متفقين شوند.
در جبهٔه اقيانوس آرام، ژاپن (متحد آلمان) در حالی که بخش هايی از استراليا و چين را تصرف 
به  آلمانی  نيروهای  شدن  تسليم  و  آمريکايی ها  حملٔه  شد.  مواجه  آمريکايی  نيروهای  حملٔه  با  بود،  کرده 
متفقين، ژاپنی ها را در آستانٔه تسليم شدن قرار داد؛ اما آمريکايی ها در ماه اوت ۱۹۴۵ با بمب های اتمی 
دو شهر هيروشيما۳ و ناگازاکی۴ را بمباران و صدها هزار نفر از ساکنان غيرنظامی اين دو شهر را نابود 

کردند. پس از اين واقعه، ژاپن نيز تسليم شد و جنگ جهانی دوم پايان يافت.۵

آثار و نتايج جنگ جهانی دوم
در نتيجٔه جنگی که به واسطٔه رقابت های استعماری و انديشه و افکار فاشيستی و نژاد پرستانٔه 
دولتمردان اروپايی درگرفت، قريب شش سال جهان را در کام خود فرو برد و افزون بر پنجاه ميليون 
نفر کشته شدند. بيشتر از نصف کشته شدگان را غيرنظاميان تشکيل می دادند. شمار زيادی نيز بر اثر 
پيامدهای اقتصادی و بهداشتی جنگ مانند قحطی، گرسنگی و شيوع بيماری های مسری جان باختند. 

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

Nagasaki ــHiroshima        ۴ ــ Donitz            ۳ ــElbe  ۲ ــ۱
۵  ــ پيش از پايان جنگ جهانی، در ايتاليا شورشی روی داد. شورشيان به موسولينی دست يافتند و او را اعدام کردند. پس از حملٔه 

متفقين به ايتاليا، پادشاه آن کشور در جنگ اعالم بی طرفی کرد.
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جنگ جهانی دوم، ويرانی های اقتصادی عظيمی نيز در سراسر جهان به بار آورد، عمدٔه منابع و 
مراکز توليد مناطق درگير در جنگ نابود شد.

    هيروشيما پس از اصابت بمب اتمی آمريکا

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

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

يک توضيح

بمب اتمی چگونه ساخته و به كار گرفته شد؟!

اتوهاهن1  نام ها  به  آلمان  در  فيزيک  بزرگ  دانشمندان  از  تن  دو  ۱۹۳۸م .  درسال 
ساخت .  اتمي  بمب  اورانيوم  نام  به  ماده ا  از  مي توان  که  دريافتند  اشترازمن2  فريتس  و 
اينشتين که همکار آنها بود، از آلمان به آمريکا رفت و به روزولت رئيس جمهور آمريکا اطالع داد 
که به زود آلمان صاحب بمب اتمي خواهد شد. به دنبال اين ماجرا، به  دستور رئيس جمهورآمريکا 
دانشمند به نام  اوپن هايمر۳  که قبالً در دانشگاه ها آلمان تحصيل کرده بود و با دو فيزيکدان 
کار  به  شروع  نام «مانهاتان»،  به   سر طرح  يک  قالب  در  داشت،  کامل  آشنايي  نظرياتشان  و  فوق 
آزمايش  نيومكزيكو  نزديک  در  ۱۹۴۵م  .  ژوئية  در  را  اتمي  بمب  اولين  توانست  آن که  تا  کرد 
کند. اوپن هايمر دو بمب اتمي ديگر نيز ساخت که ارتش آمريکا آنها را رو شهرها هيروشيما 
و ناگازاکي انداخت و اين دو شهر را به کلي ويران کرد. گفتني است آمريکايي ها درسال ۱۹۴۲م.  

پايگاه ها تحقيقاتي اتمي آلمان را بمباران کرده بودند.

Oppen heimer ــ Fritz strassmann  ۳ ــ Otto hahn  ۲ ــ۱

ّ
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تأسيس سازمان ملل متحد
در جريان کنفرانس های تهران، يالتا١، و پوتسدام٢، سران دولت های متفق، ضمن مذاکره دربارٔه 
آيندٔه آلمان، تصميم به ايجاد سازمان ملل متحد گرفتند تا جانشين جامعٔه ملل سابق شود. بدين منظور، 
در جريان کنفرانسی در سانفرانسيسکو، نمايندگان ۵۰ کشور که عليه آلمان اعالن جنگ داده بودند، 
اساس نامٔه «منشور ملل متحد» را به تصويب رساندند و مرکز سازمان را نيز در نيويورک تعيين کردند.

بدين ترتيب، سازمان ملل متحد تأسيس شد. اين سازمان شامل مؤسساتی چون دبيرخانه، مجمع عمومی، 
شورای امنيت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قيمومت و دادگاه بين المللی است. 

سوئيس  مؤسسات مربوط به جامعٔه ملل سابق را در  ۱۹۴۶م. کلئه  درسال  متحد  سازمان ملل 
تحويل گرفت. در منشور سازمان آمده است که هدف اين سازمان تأمين صلح جهانی است. 

اولين موضوعی که در شورای امنيت سازمان ملل متحد مطرح شد، شکايت ايران از شوروی 
در مورد خودداری آن کشور از تخلئه آذربايجان بود.

۱ـ داليل آغاز جنگ جهانی دوم را بيان کنيد.
۲ـ فرانسه چگونه به تصرف آلمان درآمد؟

۳ـ چرا و چگونه آمريکا وارد جنگ جهانی دوم شد؟
۴ـ اروپا و آمريکا چه نقشی در شکست آلمان در جبهۀ شوروی داشتند؟
۵  ـ به نظر شما، علت اصلی شکست آلمان در جنگ جهانی دوم چه بود؟

۱ـ دربارۀ اوضاع ايران در زمان جنگ جهانی دوم مقاله ای تهيه کنيد.
۲ـ دربارۀ نقش شورای امنيت در روابط ميان ملت ها، مقاله ای تهيه کنيد. در مقالۀ خود با 

استفاده از بيانات امام خمينی (ره) به نقد جايگاه فعلی شورای امنيت بپردازيد.

ـ  ٢                           yalta ــ١  Potsdom ـ

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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درس ۱١

عصر جنگ سرد (عصر جنگ سرد (۱۹٨٩۱۹٨٩ـ ـ ۱۹٤٥۱۹٤٥م.   )م.   )

مقدمه

در درس قبل با جنگ جهانی دوم و پيامدهای آن آشنا شديد. پس از پايان اين جنگ 

آنها  گرفتند.  قرار  هم  برابر  در  ديگر  بار  (كاپيتاليسم)  غرب  و  (كمونيسم)  شرق  دوبلوك 

اين  بار، بدون درگيری نظامی، دسته بندی جديدی را در جهان به وجود آوردند كه مهم ترين 

ويژگی آن، رقابت های نظامی و هسته ای بود. در اين درس با اوضاع جهان در اين دوره كه 

به عصر جنگ سرد معروف است، آشنا می شويد.

روزولت،  يالتا١،  کنفرانس  در  آن:  نتايج  و  يالتا  کنفرانس  در  سّری  تقسيم بندی های 
رئيس جمهور آمريکا و چرچيل، نخست وزير انگليس از يک طرف و استالين، رهبر شوری به زورآزمايی 
پرداختند و قبل از آن که جنگ پايان يابد، در صدد تقسيم غنايم برآمدند. در اين کنفرانس، روس ها تمام 
اروپای شرقی را سهم خود دانستند و دربارٔه محاکمٔه سران آلمان و ژاپن به عنوان جنايتکار جنگی نيز 

تصميماتی گرفته شد.
کريمه  جزيرٔه  شبه  در  يالتا،  سّری  کنفرانس  از  واقع  در  غرب  و  شرق  متخاصم  بلوک  دو  ايجاد 
آغاز شد. روس ها عقيده داشتند که بايد در جريان دادگاه نورنبرگ ــ که در آينده برگزار می شد    ــ تمام 
فرماندهان آلمانی اعدام شوند، اما دولت های غربی مخالف اين نظر بودند و لذا در دادگاه نورنبرگ که 
درسال ۱۹۴۶م. تشکيل شد، تنها عده ای به اعدام محکوم شدند و چند نفر نيز به حبس های طوالنی 
محکوم و عده ای نيز تبرئه شدند. در مورد تقسيم اروپا و ايجاد پيمان های منطقه ای هم، در برابر شوروی 
که در کشورهای اروپای شرقی حکومت های کمونيستی برقرار کرده بود و آنها را جزء اقمار خود کرده 

بود، انگلستان و آمريکا، اروپای غربی را جزءِ اقمار خود کردند.

١ــ فوريه ۱۹۴۵
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دوران جنگ سرد
جنگ سرد به حالتی از روابط دو يا چند کشور گفته می شود که در آن دو طرف در حال کشمکش 
و رقابت سياسی، اقتصادی، ايدئولوژيکی (عقيدتی) و نظامی هستند و بدون آن که از طريق جنگ افزارهای 

نظامی با هم درگير شوند، در جنگ روانی و تبليغاتی با هم درگيرند.

فنالند
نروژ

سوئد

يک
ی بالت

دريا

دانمارکاتحاد شوروی

دريای شمال

انگلستان

ايرلند

استونی
لتونی

ليتوانی

روسيه سفيد

روتينا

باکووينبسارابی

به يوگسالوی اضافه شد.

به لهستان اضافه شد.

خط جدا کننده نيروهای متفقين تا سال ۱۹۵۵ …

به شوروی اضافه شد.

به بلغارستان اضافه شد.

رومانیدريای سياه

فرانسه

به فرانسه

اسپانيا

منطقۀ لوکزامبورگ
 آلمان غربی فرانسه

منطقه امريکا

جزاير دودکانس (به يونان) 

دانتزيک

وين
منطقۀ اشغالی مشترک

 به چکسلواکی
منطقه 
شوروی

آلمان شرقی

جزيرۀ پالگوسا (به يوگسالوی
يوگسالوی)

ايتاليا

منطقه 
تريست فرانسه
(شهر آزاد)

منطقه
 فرانسه

لهستان

مجارستان

يونانترکيه 

آلبانی

سازان (به
 آلبانی)

بلغارستان

منطقه بريتانيا

چکسلواکی

منطقه اشغالی مشترک

پروس شرقی

منطقه 
بريتانيا

هلند
بلژيک

سوئيس

برلين

 امريکا   منطقه

منطقه 
شوروی

اتريش

پاريس

جبهۀ نرماندی

تحوالت ارضی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم
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جنگ سرد درواقع بعد از پايان جنگ جهانی دوم  آغاز و در اثر اين رقابت ها روزبه روز تشديد 
شد. اين جنگ در روابط بين شوروی و کشورهای کمونيستی (بلوک شرق) از يک طرف و دولت های 
غربی (بلوک غرب) از طرف ديگر ادامه يافت و تا انهدام ديوار برلين در ۱۹۸۹م. به طول انجاميد. در 
طّی اين دوره، ايجاد جنگ های منطقه ای، جنگ راديويی، ايجاد بلوک بندی های نظامی عليه يکديگر، 
مسابقٔه تسليحاتی و سعی در ايجاد توازِن وحشت بين قدرت های شرق و غرب همه در قالب جنگ سرد 

مطرح است.

يک توضيح
ديوار برلني

در آخرين روزها جنگ جهاني دوم، در جريان محاصره و اشغال برلين پايتخت آلمان توسط 

متفقين، شهر به دو قسمت تقسيم شد؛ بخشي را شورو و بخش ديگر را کشورها غربي اشغال 

کردند. سپس با تقسيم خاک آلمان، دو حکومت در آن کشور شکل گرفت؛ در بخش شرقي آن يک 

کشورها  طرفدار  که  فدرال  جمهور  غربي  بخش  در  و   ، شورو طرفدار  و  کمونيستي  حکومت 

غربي بود. شهر برلين هم با احداث ديوار به دو بخش شرقي و غربي تقسيم شد. در پي تحوالت 

آلمان  شدن  يکپارچه  مقدمات  و  ريخت  فرو  آلمان ها  چکش  ضربة  با  برلين  ديوار  ۱۹۸۹م .  سال 

فراهم شد.

«طرح مارشال» واصول چهارگانۀ ترومن
پس از جنگ جهانی دوم دولت آمريکا سعی می کرد برای ايجاد اتحاديه ای عليه گسترش کمونيسم، 
در اروپای غربی، زمينه ای مساعد فراهم کند. از آنجا که، بيشتر، اروپای غربی در اثر جنگ خراب شده 
و آسيب ديده بود، آمريکا بر آن شد تا با کمک های مالی، اين کشورها را به نحوی بازسازی و سپس آنها 
زمان  در  آمريکا  خارجٔه  وزير  مارشال  جرج  بدين منظور،  کند؛  شوروی  ضد  نظامی  پيمان های  وارد  را 
همچنين  و  کمونيزم  نفوذ  با  مبارزه  برای  آن،  طبق  که  کرد  ارائه  را  طرحی  جمهوری «ترومن»  رياست 
بازسازی اروپا، به کشورهای اروپای غربی کمک های فنی و مالی پرداخت شود. از اين جهت بعد از 

پايان جنگ، به کشورهای اروپای غربی کمک هايی اعطا شد. 
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ترومن، رئيس جمهور آمريکا، اجرای چهار برنامٔه مهم را برای کشورهای کم رشد و عقب مانده 
پيشنهاد کرد که عبارت بود   از:

اصل اّول: کمک به سازمان ملل و تقويت آن
اصل دوم: کمک اقتصادی به کشورهای جهان آزاد (غير کمونيست)

اصل سوم: نيرومند ساختن ملل آزادی خواه (منظور جهان آزاد) در برابر تجاوز کمونيزم.
اصل چهارم: کمک به کشورهای کم رشد در زمينه های اقتصادی و فرهنگی برای جلوگيری 

از نفوذ کمونيسم. 
اصل چهارم در کشورهای خاورميانه اجرا شد، و براساس آن در زمينه های اقتصادی، بهداشتی 
و فرهنگی به کشورهای اين منطقه کمک هايی صورت گرفت. برای اجرای اين برنامه، در وزارت خارجٔه 

آمريکا، اداره ای به نام ادارٔه خاور نزديک تأسيس شد.

پردۀ آهنني و پردۀ خيزران

را  آنها  خود  کرد،  رها  ناز ها  تسلط  از  را  شرقي  اروپا  کشورها  شورو  آن که  از  پس 

جهان  از  نه  که  به گونه ا  کرد؛  مسلط  آنها  بر  را  کمونيستي  ديکتاتور  رژيم ها  و  کشيد  بند  به 

و   خروج   به  قادر  کمونيست،  دنيا  از  کسي  نه  و  شود  آنها  وارد  مي توانست  کسي  غير کمونيست 

رفتن به جهان غير کمونيست بود؛ گويي که استالين پرده ا آهنين به دور آنها کشيده بود؛ به همين 

دليل  ، پس از جنگ جهاني دوم  چرچيل در  ضمن  سفر به آمريکا با به کار بردن واژة «پردة آهنين»١ 

گفت که استالين به دور جهان کمونيست پرده ا از آهن کشيده است. بعدها روزنامه نگاران غربي 

در مورد مائو    ،   رهبر سابق چين نيز اصطالح « پردۀ خيزران  »٢ را به کار بردند. درواقع از سال 

۱۹۴۹م. که انقالب مائو تسه  تنگ در چين به پيروز رسيد  ،   مائو نيز  ،   چون استالين   ، چنان درها 

چين را به رو جهان خارج بست که گويي به  دور مرزها اين  کشور ،  پردة    خيزران  کشيده اند (به 

علت آن که در شرق آسيا گياه خيزران بسيار مي رويد).

يک توضيح

Bambo Curtain ــ٢             Iron Curtain ــ١
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بلوک بندی های نظامی در دورۀ جنگ سرد
درسال ۱۹۴۹ م. دولت اياالت متحده آمريکا در اروپا مبتکر ايجاد پيمان «ناتو»١ شد. پس از آن، 
پيمان «سيتو»٢ (پيمان جنوب شرقی آسيا) نيز تشکيل شد و سپس پيمان «بغداد» با شرکت عراق،ايران، 
پاکستان، ترکيه، انگلستان و آمريکا شکل گرفت. بعدها عراق از اين پيمان خارج شد و پيمان نيز به پيمان 
«سنتو»٣ تغيير يافت.همٔه اين پيمان ها با هدف محاصرٔه نظامی شوروی و بلوک کمونيست يا بلوک شرق 

بود. در مقابل اين گروه بندی ها، شوروی پيمان ورشو را با کشورهای اروپای شرقی ايجاد کرد.
در اين ميان کشورهايی نيز بودند که عضويت هيچ يک از بلوک بندی های نظامی شرق و غرب را 
قبول نکردند و به جنبش غيرمتعهد معروف شدند. هدف کشورهای غيرمتعهد مبارزه با هرگونه سلطٔه 
استعماری در جهان بود. پايه گذاران اين جنبش جمال عبدالناصر از مصر، احمد سوکارنو از اندونزی 
بايد  که  را  اصولی  اندونزی،  در  کنفرانس «باندونگ»٤  در  که  بودند  هندوستان  از  نهرو  لعل  جواهر  و 
غير متعهدها رعايت کنند، انتشار دادند. پس از مدتی مارشال تيتو ــ با آن که کمونيست بود، خود را از 

سلطٔه شوروی خالص کرد ــ همچنين، فيدل کاسترو از کوبا، نيز به اين جنبش پيوستند.

 NATO = North Atlantic Treaty Organization ــ١
SEATO = South East Asian Treaty Organization ــ٢
ـ  ٣  CENTO = Central Treaty Organization ـ

٤ــ ۱۹۵۵م.

ناصر رئيس جمهوری مصر (سمت راست) و نهرو نخست وزير هند از پايه گذاران جنبش غيرمتعهدها
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مسئلۀ خلع سالح١
بعد از آن که دولت های آمريکا، شوروی، انگلستان و فرانسه به سالح اتمی دست يافتند، ترس 
از پيش دستی يکی از قدرت ها عليه قدرت ديگر، آنها را بر آن داشت که به مسئلٔه خلع سالح هسته ای 
توجه کنند. آنها می دانستند مخارج مسابقٔه تسليحاتی و موشکی برای آنها بسيار زياد خواهد    بود و در 

صورت وقوع يک جنگ اتمی دولت فاتحی وجود نخواهد داشت.
آزمايش های  منع  پيمان  انگلستان  و  آمريکا  شوروی،  کشورهای  ۱۹۶۳م.  درسال  بار  نخستين 
هسته ای ــ در زير دريا، باالی جو و روی زمين ــ را امضا کردند. سپس ۹۸ کشور ديگر به اين قرارداد 
پيوستند ولی آزمايش های زيرزمينی همچنان انجام می شد. بعد از سال ۱۹۶۹م. که آمريکا توانست به 
کمک موشک بالستيک، انسانی را در کرهٔ ماه پياده کند، دولت شوروی با آمريکا مذاکرات محدود کردن و 
کاهش سالح های استراتژيک (بين قاره ای نظامی ) مانند موشک های بالستيک را آغاز کرد. اين مذاکرات 
به نام های سالت (SALT)٢ و استارت (START)٣ شناخته و قراردادهای هر يک نيز طّی چند مرحله 
منعقد شدند. درسال ۱۹۷۲م. نيکسون و برژنف قرارداد سالت را امضا کردند. مذاکرات استارت نيز در 

چند مرحله بود که آخرين مرحلٔه آن بين يلتسين و جرج بوش (پدر) درسال ۱۹۹۳م. به امضا رسيد. 

جنگ های هند و پاكستان و تولد بنگالدش

درسال ۱۹۴۷م . درنتيجة مبارزات مردم هندوستان   ،   کشور هند به رهبر گاند و کشور 
محمدعلي جناح به استقالل دست يافتند. چنان که مي دانيد، قبالً هند و پاکستان  پاکستان به رهبر 
يک کشور را تشکيل مي دادند. کشور که هم اکنون بنگالدش نام دارد نيز، با نام «پاکستان شرقي» 
داشتند  اکراه  کنوني)  (پاکستان  غربي  پاکستان  ام  حکّ از  اطاعت  در  آن  مردم  ولي  بود  پاکستان  جزءِ 
رهبر  به  شرقي  پاکستان  مردم  ۱۹۷۱م.  درسال  اين که  تا  مي کردند  برپا  شورش هايي  گهگاهي  و 
شيخ  مجيب الرحمان عليه پاکستان  غربي  قيام  کردند. اين قيام به استقالل پاکستان شرقي و تولد کشور 
جديد به نام بنگالدش منجر شد. از طرفي، هند و پاکستان يک بار درسال ۱۹۴۸م.  و بار ديگر درسال 
۱۹۶۵م. بر سر موضوع کشمير با يکديگر به جنگ خونين پرداختند. اين اختالفات هنوز ادامه دارد.

Disarmament ــ١
(گفت وگوهای محدود کردن سالح های استراتژيک)                     SALT = Strategic Arms Limitation Talks ــ٢
(گفت وگوهای کاهش سالح های استراتژيک)                            START = Strategic Arms Reduction Talks   ــ٣

يک توضيح
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فلسطين 
سرزمين های اسالمی، جزئی  سرزمين فلسطين پيش از جنگ جهانی اول، همانند بسياری از 
از قلمرو امپراتوری عثمانی بود. در سال ۱۹۱۷م. وزارت خارجٔه انگلستان در اعالمئه بالفور، با نظر 
صهيونيست ها١ موافقت کرد. امپراتوری عثمانی و مسلمانان فلسطين با اين اعالميه مخالفت کردند، اما 

نتوانستند اقدام عملی در اين زمينه انجام دهند. 
جامعٔه ملل در سال ۱۹۲۰م. قيمومت فلسطين را به انگلستان واگذار کرد. با حمايت انگلستان 
و صهيونيسم جهانی مهاجرت گستردٔه يهوديان به سرزمين فلسطين آغاز شد و تا سال ها ادامه يافت. با 
استقرار يهوديان، زد و خوردهايی بين مسلمانان و يهوديان روی داد، اما حمايت انگلستان از يهوديان 

موجب شکست مقاومت فلسطينی ها از جمله شکست قيام شيخ عزالّدين قّسام شد.
پس از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۷م. شورای امنيت سازمان ملل متحد، به تقسيم سرزمين 
فلسطين بين مسلمانان و يهوديان رأی داد و بدين ترتيب دولت غاصب اسرائيل تشکيل شد. از آن پس 
جنگ هايی بين اسرائيل و کشورهای عربی، که به حمايت فلسطينی ها برخاسته بودند، درگرفت.٢ در طی 
اين جنگ ها، نيروهای اسرائيلی با حمايت کشورهای غربی به ويژه انگستان و امريکا،اعراب را شکست 

دادند و بخش هايی از مصر، سوريه و اردن را اشغال کردند.
حدود ۳۰ سال پس از تشکيل حکومت غاصب اسرائيل، سازش برخی رهبران کشورهای عربی 
با اسرائيل آغاز شد. انور سادات، رئيس جمهور مصر با وساطت جيمی کارتر، رئيس جمهور آمريکا، 
پيمان کمپ ديويد را امضا و با اسرائيل صلح کرد. ياسر عرفات، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطين 
نيز به تشويق ملک حسين پادشاه اردن، به تدريج با اسرائيل سازش کرد و سرانجام در کنفرانس اسلو۳ 
موجوديت اسرائيل را قبول کرد. ياسر عرفات پس از اين سازش، نوار غزه و کرانٔه غربی روِد اردن را به 
عنوان قلمرو حکومت خودگردان فلسطين در اختيار گرفت. او خواهان آن بود که بيت المقدس به عنوان 

پايتخت حکومت فلسطين در اختيار حکومت خودگردان قرار گيرد، اما اسرائيل با آن موافقت نکرد.
با وجود اين سازش ها، قيام مردم فلسطين عليه اسرائيل، که انتفاضه ۴ناميده می شود، اسرائيل را 
١ــ صهيونيسم (Zionism)، انديشه ای است که مهاجرت همٔه يهوديان جهان را به فلسطين در اطراف کوه صهيون، برای تشکيل يک 

دولت توصيه می کند و برای اکثريت مسلمانان ساکن آنجا حقوقی قائل نيست.
٢ــ جنگ ۱۹۵۶م.، جنگ شش روزٔه ۱۹۶۷م. و جنگ اکتبر ۱۹۷۳.

۳ــ ۱۹۹۳م.
۴ــ به قيام مردمی و سراسری مردم فلسطين که از سا ل۱۹۸۷م. شروع شده است، انتفاضه می گويند. انتفاضه از لحاظ معنايی، معنی 

قيام عليه رخوت و رکود، و مرحلٔه قبل از انقالب است.
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درمانده کرده و موجب شده که توافق های 
عرفات و اسرائيل به نتيجٔه قطعی، نرسد. 
وحشيانٔه  حمالت  با  غاصب  اسرائيل 
کودکان  و  زنان  شهادت  به  که  خود، 
می کوشد  شده  منجر  فلسطينی  بی دفاع 
در  اما  کند؛  خاموش  را  انتفاضه  که 
رو  اسالمی  بيداری  که  اخير  سال های 
مانده  ناکام  اسرائيل  است،  گسترش  به 
منزوی تر  منطقه  در  روز به روز  و  است 

می شود.

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

بحران در جهان کمونيست
کشورهای  ديگر  و  شوروی  در  زيادی  تحوالت  شوروی١،  در  گورباچف  آمدن  کار  روی  با 
کمونيستی ايجاد شد. گورباچف بر اين نيت بود که با سياست هايی چون «گالسنوست٢»  (آزادی سياسی) و 
«پروسترويکا٣» (اصالحات اقتصادی) وارد عمل شود ولی اقتصاد شوروی آن قدر بيمار بود که اين سياست ها 

آيا می دانيد اين تصوير مربوط به چيست؟ 

«انتفاضه» جلوۀ اميد و ايمان جوانان فلسطينی  فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

Perestorika ــ٣  Glasnost ــ١٢ــ ۱۹۸۵م.
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۱ــ فقط چاوْشسکو، رهبر رومانی، مقاومت کرد که در اثر قيام مردم و ارتش در ۱۹۸۹ م. دستگير و اعدام شد.

گورباچف ( سمت چپ ) رئيس جمهور روسيه در مالقات باهلموت ُکهل صدراعظم آلمان

نتوانست شوروی را نجات دهد. گورباچف ضمن آزاد  گذاشتن مالکيت خصوصی به طور محدود، گامی به 
جلو برداشت ولی نتيجٔه معکوس ديد. کشورهای غربی هم که او را تشويق به اين کار می کردند، به او کمکی 
نکردند تا آن که گورباچف تصميم گرفت کشورهای اروپای شرقی را به حال خود رها سازد و بار سنگينی 
را که بر دوش شوروی بود، سبک تر سازد؛ همچنين، جمهوری های داخلی اتحاد جماهير شوروی در 
آسيای مرکزی و قفقاز را نيز به حال خود گذاشت تا مستقل شوند. گورباچف درسال ۱۹۸۹م. به رؤسای 
کشورهای کمونيست دستور داد استعفا کنند و ملت های اروپای شرقی را در پذيرش رژيم دلخواه خود 
آزاد گذارند؛ بدين ترتيب، همٔه رهبران اروپای شرقی کنار رفتند و کشورهايشان به دست ضد کمونيست ها 

افتاد٤ و در داخل مرزهای اتحاد شوروی نيز کشورهای جديدی متولد شدند.
گورباچف، درنتيجٔه اعمال اين سياست ها، در داخل کشورش دچار طغيان يلتسين شد. يلتسين 
اصرار داشت که چون گورباچف در سياست های خود شکست خورده است، بايد استعفا دهد. لـذا 
و  پاشيد  فرو  هم  از  شوروی  اتحـاد  بدين ترتيب،  و  داد  استعفا  گورباچف  دسامبر  ۱۹۹۱   ۲۵ شب  در 
جمهوری های واقع در قفقاز و آسيای مرکزی از آن جدا و به کشورهايی مستقل تبديل شدند. به دنبال 
فروپاشی شوروی، در يوگسالوی نيز نهضت های ناسيوناليستی به  پاشد که به جدايی جمهوری های آن 

از يکديگر منجر شد.
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۱ـ هدف از تشکيل کنفرانس يالتا چه بود؟
۲ـ جنگ سرد را تعريف کنيد.

۳ـ پايه گذاران جنبش غيرمتعهدها به دنبال چه اهدافی بودند؟
۴ـ موضوع قراردادهای سالت و استارت چه بود؟

۱ـ در مورد اقداماتی که براساس اصل چهار در ايران انجام گرفت، مطلبی تهيه کنيد. 
۲ـ فهرستی از سازمان های مخالف صهيونيست ها در لبنان و فلسطين با مختصری از فعاليت ها 

و اقدامات آنان تهيه کنيد.

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
پيام تاريخی حضرت امام خمينی (ره) به گورباچف

روز ١١ دی ماه ١٣٦٧، حضرت امام خمينی (ره) پيام مهم و تاريخی خود را خطاب به گورباچف 
رهبر شوروی سابق صادر کردند.  نامه تاريخی امام (ره) در شرايطی خطاب به گورباچف نگاشته شده 
بود که تحليل گران سياسی نظاره گر تجديد نظرطلبی و آغاز تحوالت دنيای کمونيسم بودند، ولی قادر 

به اظهارنظر در اين باره نبودند. بخش هايی از آن نامه نقل می شود : 
و  مالکيت  مسئله  شما  کشور  اصلی  مشکل  روآورد.  حقيقت  به  بايد  گورباچف  آقای  جناب   …»
اقتصاد و آزادی نيست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به 
ابتذال و بن بست کشيده و يا خواهد کشيد. مشکل اصلی شما مبارزه طوالنی و بيهوده با خدا و مبدأ 
هستی و آفرينش است. جناب آقای گورباچف، برای همه روشن است که از اين پس کمونيسم را بايد 
نيازهای  از  نيازی  هيچ  جوابگوی  مارکسيسم  چراکه  کرد؛  جست وجو  جهان  سياسی  تاريخ  موزه های  در 
واقعی انسان نيست؛ چرا که مکتبی است مادی  ، و با ماديت نمی توان بشريت را از بحران عدم اعتقاد به 
معنويت، که اساسی ترين درد جامعۀ بشری در غرب و شرق است، به درآورد … از شما جدًا می خواهم 
که در شکستن ديوارهای خياالت مارکسيسم   ، گرفتار زندان غرب و شيطان بزرگ نشويد. اميدوارم افتخار 
واقعی اين مطلب را پيدا کنيد که آخرين اليه های پوسيدۀ هفتاد سال کژی جهان کمونيسم را از چهرۀ 

تاريخ و کشور خود بزداييد».
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مقدمه

و  مهم  بسيار  رويدادی  قمری،  هجری  دهم  قرن  ابتدای  در  صفوی  حكومت  تشكيل 

تعيين كننده در تاريخ ايران به شمار می رود. حكومتی كه بيش از دو قرن دوام آورد و آثار و 

نتايج اساسی آن عبارت بود از : تمركز و ثبات سياسی ؛ فراگير شدن تشيع به عنوان مذهب 

رسمی ؛ رونق و شكوفايی اقتصادی و فرهنگی و برقراری روابط سياسی و اقتصادی پايدار با 

همسايگان و دولت های اروپايی. در اين درس مهم ترين تحوالت سياسی، اجتماعی و فرهنگی 

ايران در دوران حكومت صفويان مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.

زمينه های تشکيل حکومت صفوی
حکومت  تشکيل  و  مغوالن  هجوم 
ايلخانان در ايران دو پيامد مذهبی و اجتماعی 
مهم را به همراه داشت که در درازمدت زمينه 

را برای تشکيل سلسله صفويه فراهم کرد:
الف) هرج   و مرج اجتماعی و نابسامانی 
رونق  و  دنياگريزی  گسترش  زمينٔه  اقتصادی 

جريان تصوف را فراهم آورد.
و  سياسی  دگرگونی  درنتيجٔه  ب) 
فرهنگی، شيعيان فرصت يافتند تا انديشه های 

شيعه را در ايران تبليغ و ترويج کنند.
 بقعۀ شيخ صفی الدين اردبيلی در شهر اردبيل

درس ۱۲

ايران در عصر صفويهايران در عصر صفويه
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طريقت١ صفوی از جمله طريقت های صوفيانه بود که در سده ٧ ق. توسط شيخ صفی الدين اردبيلی 
در شهر اردبيل تأسيس شد. هدايت صوفيان پس از شيخ صفی الدين به شکل موروثی در خاندان او باقی 
ماند. طريقت صفوی در زمان جانشينان شيخ صفی در سراسر ايران، آسيای صغير و سوريه گسترش يافت 
و مريدان زيادی را جذب کرد. رهبران طريقت صفوی به واسطٔه مقام معنوی و نفوذ اجتماعی، مورد احترام 
و تکريم فرمانروايان و حاکمان بودند؛۲ البته در مواردی نيز مورد غضب و حسادت آنان قرار می گرفتند. 
طريقت صفويان در دوران رهبری شيخ جنيد و پسرش شيخ حيدر (نيمٔه دوم قرن ٩ ق.)، متأثر از شرايط 
سياسی و اجتماعی ايران، به نهضتی سياسی و مذهبی تبديل شد. پيروان طريقت صفوی، برخالف روئه 
معمول صوفيان که از امور دنيا و سياست گريزان بودند، خانقاه را ترک کردند و وارد رقابت های سياسی 
و نظامی شدند. بيشتر آنان را اعضای چندين قبيله ترک و ترکمان تشکيل می دادند که به قزلباش۳ معروف 

شدند. در همين دوران بود که صفويان آشکارا به مذهب تشيع گرايش نشان دادند.

۱ــ طريقت به تشکيالت مذهبی ــ اجتماعی گفته می شد که مرکب از تعدادی صوفی بريده از دنيا، تحت عنوان مريد بود که در خانقاه 
به گرد رهبری معنوی (مراد) جمع می شدند و به انجام و اجرای اعمال خاصی مانند رياضت، عبادت و ذکر می پرداختند.

٢ــ تيمور بعد از جنگ آنقوره و پيروزی بر سپاه عثمانی، به ديدار شيخ علی رهبر طريقت صفويان در اردبيل رفت و به درخواست 
وی اسرای اين جنگ را آزاد کرد.

٣ــ قزلباش به زبان ترکی يعنی سرخ سر. شيخ حيدر برای مريدان ترک زبان خويش، کاله سرخ رنگی با دوازده تََرک ــ به نشانٔه دوازده 
ـ ابداع کرد و به همين جهت به قزلباش معروف شدند. هواداران خاندان صفويه با افتخار اين لقب را پذيرفتند. قبايل روملو، شاملو،  امام شيعيانـ 

تَکلو، ُاستاجلو، ذوالقدر، قاجار و افشار مهم ترين قبايلی بودند که هستٔه اصلی نيروی قزلباشان را تشکيل می دادند.

ـ  ٧٣٥ ق) شيخ صفی الدين اردبيلی (٦٥٠ ـ

شيخ صدرالدين موسٰی (٧٣٥ــ٧٩٤ ق)

خواجه علی (٧٩٤ــ٨٣٠ ق)

ابراهيم

شيخ جنيد (٨٥١  ــ٨٦٤ ق)

مارتا (دختر اوزون حسن)شيخ حيدر (٨٦٤  ــ٨٩٣ ق)

اسماعيل اول

نمودار رهبران طريقت صفوی پيش از تشکيل حکومت
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تأسيس حکومت صفويه
نظامی  و  سياسی  کوشش های  نخستين  اگرچه 
صفويان به بهای قتل شيخ جنيد، شيخ حيدر و شماری 
از مريدان آنان در صحنه جنگ انجاميد، اما تجربٔه خوبی 
برای نهضت صفوی در راه کسب قدرت سياسی بود. 
اندکی بعد، قزلباشان، به دور اسماعيل فرزند شيخ حيدر 
مهم،  جنگ  چند  در  پيروزی  از  پس  آنان  آمدند.  گرد 

تبريز پايتخت آق قويونلو را تصرف کردند و اسماعيل در آنجا به تخت نشست و به طور رسمی سلسلٔه 
صفوی را تأسيس کرد.

اولين اقدام شاه اسماعيل بعد از تاج گذاری در سال ٩٠٧ ق. رسمی کردن مذهب شيعه بود. 
وی سپس با تصرف قسمت های زيادی از فالت ايران، حکومتی متمرکز و قدرتمند را بنيان نهاد. اين 

حکومت در عرصٔه خارجی با دو رقيب سرسخت روبه رو بود:
١ــ ازبکان در منطقۀ ماوراءالنهر؛ شاه اسماعيل بر آنها پيروز شد و مرزهای شرقی ايران 

را تثبيت کرد.
٢ــ امپراتوری عثمانی در غرب ايران؛ اولين رويارويی نظامی صفويان با عثمانيان در منطقٔه 
چالدران١ رخ داد که درنتيجٔه آن سپاه صفوی به سختی از لشکر عثمانی به فرماندهی سلطان سليم شکست 
خورد و تبريز، پايتخت صفويان برای مدتی به اشغال نيروهای عثمانی درآمد. اتخاذ تدابير رزمی نامناسب، 
مجهز بودن سپاه دشمن به سالح های آتشين و شمار کمتر سپاهيان صفوی، علل اصلی شکست ايران در 
آن جنگ بودند. ضربٔه روحی ناشی از اين شکست برای شاه اسماعيل خرد کننده بود، به طوری که پس 
از آن در هيچ جنگی، فرماندهی را به عهده نگرفت و حتی از کارهای روزمرٔه حکومت نيز کناره گرفت.

دوران تثبيت حاکميت صفوی
بعد از مرگ شاه اسماعيل اول، پسرش تهماسب که يازده سال بيشتر نداشت، به سلطنت رسيد. در 
ده سال اول سلطنت شاه تهماسب، اوضاع حکومت صفوی بسيار آشفته و نابسامان بود؛ زيرا از يک طرف، 
سران قزلباش با سوءاستفاده از خردسالی شاه، خودسری پيشه کرده، وارد رقابت و ستيز با يکديگر شدند 

و از طرف ديگر نيروهای ازبکان و سپاه عثمانی نيز از دو سمت به مرزهای ايران هجوم آوردند.
۱ــ جايی در حوالی شهر کنونی خوی در استان آذربايجان غربی.

شاه اسماعيل اول صفوی
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١ــ انتقال پايتخت از تبريز به قزوين با هدف دوری از دسترس دشمن و در پيش گرفتن سياست زمين های سوخته از جملٔه آن تدابير بود.

شاه تهماسب به تدريج زمام قدرت را به دست گرفت 
و به خودسری سران قزلباش پايان داد. او همچنين ازبکان 
را شکست داد و با اتخاذ تدابير مناسب، مانع موفقيت سپاه 
درنتيجٔه  شد.١  ايران  قلمرو  به  مکرر  هجوم های  در  عثمانی 
چنين تدابيری بود که امپراتور عثمانی دست از جنگ برداشت 
و با انعقاد قرارداد آماسيه، برای مدتی ميان دو کشور صلح 
برقرار شد. بدين گونه  شاه تهماسب توانست با اتخاذ تدابير 

مناسب در دوران پنجاه و چهار سالٔه سلطنت خود، پايه های حکومت صفوی را تثبيت و تحکيم سازد.

دوران اقتدار حکومت صفويهدوران اقتدار حکومت صفويه
پس از مرگ شاه تهماسب، در دوران کوتاه سلطنت شاه اسماعيل دوم و سلطان محمد خدابنده، 
بار ديگر حکومت صفوی دچار بی ثباتی سياسی و اجتماعی شد. از اين رو، هنگامی که نوجوان ديگری 

از خاندان صفوی به نام عباس اول به سلطنت رسيد، اوضاع داخلی و خارجی ايران پريشان بود.

شاه تهماسب اول صفوی
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شاه عباس اول صفوی

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

شاه اسماعيل دوم در ادامۀ سياست نابودی و قتل عام فرزندان ذکور خاندان صفوی، 
عليقلی خان شاملو را مأمور کشتن عباس ميرزا کرد. وی که چندان تمايلی به انجام اين کار 
نداشت، به هرات آمد و موقتًا شاهزاده را زندانی کرد. پس از دوازده روز قاصد شاه اسماعيل 
دوم از راه رسيد و دستور اکيد شاه را مبنی بر قتل عباس ميرزا به عليقلی خان ابالغ کرد، 
ظاهرًا با وساطت مادر عليقلی خان که قتل در ماه رمضان و شب جمعه را بديمن می شمرد، 
خان شاملو اجرای فرمان را به صبح روز بعد موکول کرد، اما چون صبح فرا رسيد، خورشيد 
جلوس  و  دوم  اسماعيل  مرگ  خبر  قزوين  از  قاصدی  و  کرد  طلوع  نيز  ميرزا  عباس  اقبال 
محمد خدابنده را به اطالع رسانيد و عباس ميرزا از مرگ حتمی نجات يافت. خان شاملو نيز 

سرپرستی عباس ميرزا را برعهده گرفت.
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تهران،  ناصری،  سادات  سيدحسن  ترجمۀ  قصص الخاقانی،  شاملو،  قلی بيگ  ولی 

١٣٧٥، ص ١٢٠.

 از يک سو سران قزلباش به جان يکديگر افتاده بودند و تالش می کردند که شاه را بازيچٔه اغراض 
و اهداف طايفه ای و قبيله ای خود قرار دهند و از سوی ديگر، عثمانی ها و ازبکان نيز بخش هايی از 
نواحی غربی و شرقی کشور را اشغال کرده بودند. شاه عباس اول برای سامان بخشيدن به اوضاع آشفتٔه 

کشور اقدامات زير را انجام داد:
١ــ پايان دادن به سرکشی و طغيان امرای قزلباش؛

٢ــ انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان به منظور تسلط بيشتر بر 
نواحی مختلف ايران؛

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

توپ و تفنگ نيز مجهز شد.
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٤ــ بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
از طريق ايجاد امنيت، آرامش و ثبات سياسی؛

٥ ــ انتصاب افراد با کفايت و در عين حال گمنام 
به سمت های سياسی، اداری و نظامی.

اوضاع  به  دادن  سامان  از  پس  عباس  شاه 
داخلی، آمادهٔ مقابله با دشمنان خارجی شد. از آن جايی 
که درگيری همزمان با دو دشمن در شرق و غرب ايران، 
احتمال موفقيت را کاهش می داد، ابتدا با عثمانی صلح 
کرد. پس از آن به خراسان لشکر کشيد و با وارد آوردن 

ضربه ای سنگين بر ازبکان، مناطق اشغالی را آزاد کرد. وی، سپس برق آسا سپاه صفوی را به آذربايجان 
برد و با غافل گير کردن نيروهای عثمانی، سرزمين های اشغالی ايران را از آنان باز پس گرفت. اين اقدامات 

سبب شهرت و محبوبيت شاه عباس اول در ادبيات عاميانه و خاطرٔه تاريخی مردم ايران شده است.
با اين حال شاه عباس اول نيز عاری از خطا و اشتباه نبود. بی اعتمادی او به اعضای خانواده، 
به ويژه پسرانش، کشتن و کور کردن شاهزادگان صفوی و محبوس کردن آنان در حرمسرا، سبب شد 
که بعد از مرگ وی، حکومت صفويه از وجود حاکمان با کفايت و مدبر محروم گردد و به تدريج زمينٔه 

سقوط اين سلسله فراهم شود.

يک توضيح

در  مدتي  و  آمده  ايران  به  اول  عباس  شاه  پادشاهي  زمان  در  که  شرلي  رابرت  و  آنتوني 

خدمت و بودند، در شرح حال اين شاه صفو نوشته اند:

سياه  لباس  که  روز  است.  قابل فهم  مي پوشد،  روز  هر  که  لباسي  از  پادشاه  «حاالت 

مي پوشد، در حال فکر کردن بوده و معموال خوش رفتار است. اگر لباس سفيد يا سبز يا زرد يا الوان 

به تن کند، نيز نشان از بشاشت و نشاط روحي او دارد، اما زماني که لباس سرخ رنگ مي پوشد همه 

اطرافيان و درباريان در بيم و هراسند و هر لحظه منتظر مرگ هستند».

سفرنامة برادران شرلي  ، ترجمة آوانس، به کوشش علي دهباشي، انتشارات نگاه، ١٣٦٢، ص ٩٧.

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

دوران ضعف و انحطاط صفويه
شاه صفی نوه و جانشين شاه عباس اول از تعادل روحی و سالمت عقل بهرٔه کافی نداشت. در 
دوران پادشاهی او مناطقی مانند قندهار و بغداد از ايران جدا شد و سردار باکفايتی چون امام قلی خان 
حاکم فارس به فرمان وی به قتل رسيد. شاه عباس دوم، پسر و جانشين شاه صفی نيز اگر چه کاردانی 
و لياقت بيشتری نسبت به پدر داشت و حتی موفق شد قندهار را باز پس گيرد، اما کم تجربگی و عدم 
تعادل شخصيتی، او را به انجام برخی کارهای نسنجيده و افراطی مانند قتل وزيری کاردان و اليق چون 

ساروتقی واداشت.
بود.  بيگانه  کشورداری  امور و اصول  برده و با  سر  حرمسرا به  کودکی در  نيز از  سليمان  شاه 
به همين دليل در زمان سلطنت او، زنان و خواجه سرايان نفوذ زيادی داشتند و در ادارٔه امور کشور 
دخالت می کردند. درنتيجٔه نفوذ و دخالت آنان، شاهزاده حسين ميرزا که فاقد کفايت و درايت الزم بود، 

به عنوان جانشين وی انتخاب شد.
در دوران زمامداری شاه سلطان حسين، حکومت صفويان به نهايت ضعف و انحطاط رسيد. 
از اين رو، گروهی از افغانان فرصت را مغتنم شمردند و در قندهار سر به شورش برداشتند. شورشيان 
اصفهان  راهی  لشکری،  و  کشوری  مقام های  ميان  درگيری  و  اختالف  و  شاه  بی کفايتی  از  آگاهی  با 
شدند و پايتخت صفوی را به محاصرٔه خود درآوردند. شاه صفوی، به ناچار، تاج از سر خود برداشت 
و بر سر محمود افغان، سردسته شورشيان نهاد و چندی بعد به دست اشرف افغان، جانشين محمود، 

به قتل رسيد.

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم
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جدول شاهان سلسلۀ صفوی و دوران حکومت آنان

دوران پادشاهینام شاهان
٩٠٧ــ٩٣٠ قشاه اسماعيل اول
٩٣٠ــ٩٨٤ قشاه تهماسب اول
ـ  ٩٨٥ قشاه اسماعيل دوم ٩٨٤ـ
٩٨٥ــ٩٩٦ قشاه محمد خدابنده 
ـ  ١٠٣٨ قشاه عباس اول ٩٩٦ـ
١٠٣٨ــ١٠٥٢ قشاه صفی

١٠٥٢ــ١٠٧٧ قشاه عباس دوم
ـ  ١١٠٥ قشاه سليمان ١٠٧٧ـ

ـ  ١١٣٥ قشاه سلطان حسين ١١٠٥ـ

فرهنگ و تمدن دورۀ صفويه
صفويان وراث ميراث غنی فکری و فرهنگی گذشته ايران بودند. وجود امنيت و ثبات سياسی، 
بهبود اوضاع اقتصادی به ويژه در عصر شاه عباس اول، و نيز حمايت مادی و معنوی شاهان و حاکمان 
دوره  آن  در  هنر  و  علم  شکوفايی  برای  را  الزم  شرايط  و  زمينه  هنرمندان،  و  دانشمندان  عالمان،  از 

فراهم آورد.
مذهب تشيع نيز در عصر صفوی، 
تأثير اساسی بر حيات فرهنگی و تمدنی ايران 
گذاشت. بر اثر حمايت و تشويق حکومت 
جبل عامل  از  شيعه  مجتهدان  صفوی، 
کردند.  مهاجرت  ايران  به  عراق  و  لبنان 
و  مدارس  دين،  عالمان  کوشش  درنتيجٔه 
مراکز علمی متعددی در ايران به وجود آمد 
و آموزه ها و معارف مکتب تشيع، تبليغ و 
سی و سه پل اصفهانترويج شد. همچنين در آن دوره، کتاب های 
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عظيم  مجموعٔه  مجلسی  عالمٔه  و  عباسی»  «جامع  کتاب  بهايی  شيخ  درآمد؛  تحرير  رشتٔه  به  ارزشمندی 
«بحاراالنوار» را تأليف و تدوين کردند. حکمت و فلسفه نيز سير تعالی پيمود؛ ميرداماد، فلسفٔه ابن سينا 

را در قالب تازه ای احياء کرد و مالصدرای شيرازی نيز فلسفه و حکمت را رونق بخشيد.
شعر و ادب فارسی نيز در ايران و فراتر از آن در هندوستان و عثمانی شکوفا شد. همچنين در 

اين دوره، کتاب های تاريخی فراوانی با تأثيرپذيری از تاريخ نويسی عهد تيموری نوشته شد.
در عصر صفوی، هنر ايرانی نيز رونق و شکوفايی يافت. معماری از جلوه های اصلی هنر آن 
نه تنها  باغ ها  و  کليساها  مقبره ها،  مساجد،  مدارس،  کاروانسراها،  پل ها،  کاخ ها،  ساخت  بود.  دوره 
اوج  آورد.  پديد  معماری  هنر  در  جديدی  شيؤه  و  سبک  بلکه  کرد،  کمک  کشور  آبادانی  و  عمران  به 
شکوفايی معماری صفوی در اصفهان، پايتخت صفويان متجلی شد و خاطره و شکوه شهرهايی چون 
تخت جمشيد، تيسفون و سمرقند را زنده کرد. هنر نقاشی نيز مورد حمايت جدی دربار صفوی بود. 
در آن دوره، هنرمندان برجسته ای نظير کمال الدين بهزاد، رضا عباسی و ميرعماد پرورش يافتند و آثار 
ارزنده ای در رشته های مختلف هنری خلق کردند. هنرهای کتاب سازی، جلدسازی، تذهيب، خطاطی، 
خوشنويسی، سفال سازی، فلزکاری، فرش بافی نيز از ديگر هنرهايی بودند که در عصر صفوی رونق 

بسزايی داشتند.

نمونه ای از خط ميرعماد خوشنويس دورۀ صفوی قالی اردبيل مربوط به دورۀ صفوی
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روابط خارجی صفويان
در آستانٔه پيدايش سلسلٔه صفويه تحوالت مختلفی در سطح منطقه ای و جهانی در حال وقوع بود 
که بر روابط ايران با همسايگان و ساير کشورها اثر گذاشت. در آن زمان، امپراتوری عثمانی در اوج قدرت 
قرار داشت و با ادعای جانشينی خالفت اسالمی به دنبال حاکميت بر جهان اسالم و گسترش قلمرو خود 
در قارٔه اروپا بود. عثمانيان سنی مذهب از تشکيل حکومت قدرتمند شيعی در ايران، بسيار ناخشنود 
بودند. به همين دليل روابط امپراتوری عثمانی با حکومت صفوی در بيشتر اوقات خصومت آميز بود 
و از همان سال های نخست تأسيس حکومت صفوی تا زمان سقوط صفويان، بارها ميان دو حکومت، 

جنگ های بزرگی درگرفت.
روابط صفويان با همسائه ديگر خود در شمال شرق ايران (ماوراء النهر) يعنی حکومت ازبکان نيز خصمانه 
بود. هر زمان که ارتش عثمانی از غرب به ايران هجوم می آورد، ازبکان نيز از شرق ايران را مورد تاخت و تاز 
قرار می دادند و با ويران 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 ايران دست اندازی کنند.
برخالف حکومت های عثمانی و ازبکان، رابطٔه صفويان با حکومت گورکانی هند بسيار دوستانه 

بود و دو کشور روابط سياسی، اقتصادی و فرهنگی گسترده ای با يکديگر داشتند.
در دورٔه صفويه روابط ايران و کشورهای اروپايی وارد مرحله تازه ای شد. همزمان با تشکيل حکومت 
صفوی در ايران، دولت های اروپايی فعاليت های استعماری خود را آغاز کرده و به دنبال تحقق اهداف اقتصادی 
و سياسی خود در ساير قاره ها از جمله آسيا بودند. در اين اوضاع و احوال، فتوحات امپراتوری عثمانی در 
خاک اروپا، عالوه بر آن که موجوديت برخی از کشورهای اروپايی را تهديد می کرد، مانع اساسی برای رسيدن 
اروپاييان به آسيا بود. از اين رو، دولت های استعمارگر اروپايی که در انديشٔه دست يابی به مواد خام و بازار فروش 

کاالهای خود در شرق بودند، با دور زدن قارٔه آفريقا، خود را به اقيانوس هند و خليج فارس رساندند.
پرتغالی ها اولين استعمارگرانی بودند که به خليج فارس رسيدند. آنان اندکی پيش از تشکيل حکومت 
صفوی، جزيرٔه هرمز را اشغال کردند و کوشش های شاه اسماعيل اول برای بيرون راندن آنان به نتيجه 

نرسيد. شاه عباس اول با کمک کشتی های انگليسی، موفق به اخراج پرتغالی ها از خليج فارس شد.
اول،  تهماسب  شاه  و  نبود  دوستانه  چندان  انگليسی ها  با  صفوی  حکومت  برخورد  اولين  البته 
آنتونی جنکينسون نمايندٔه تجاری آن کشور را با توهين و تحقير از ايران اخراج کرد.١ پس از آمدن 
۱ــ انگيزٔه برخورد شاه تهماسب با آنتونی جنکينسون سياسی بود تا مذهبی؛ زيرا در همان زمان نمايندگان سلطان سليمان عثمانی نيز در 

دربار صفويه حضور داشتند و رفتار توهين آميز شاه صفوی با فرستادٔه انگليس صحنه سازی برای جلب فرستادگان عثمانی بوده است.
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برادران شرلی١ به دربار شاه عباس اول، تمايل شاه ايران برای ايجاد ارتباط سياسی و اقتصادی با انگلستان 
بيشتر شد و بازرگانان آن کشور اجازه پيدا کردند تا در ايران به تجارت بپردازند.

در اواخر حکومت صفوی هلنديان و فرانسويان نيز در خليج فارس به رقابت تجاری پرداختند، 
اما در نهايت اين انگليسی ها بودند که رقبای خود را کنار زدند و انحصار تجارت در خليج فارس را 

از آِن خود کردند.
روابط ايران و روسيه نيز در دورٔه صفوی با فراز و فرود همراه بود. شاه عباس اول خواهان ايجاد 
ارتباط بازرگانی با روسيه شد و تزار روسيه نيز از اين مسئله استقبال کرد. اما در زمان شاه عباس دوم 
دو  روابط  مازندران،  به  قزاق ها  از  گروهی  هجوم  و  بازرگان  به عنوان  روسيه  سياسی  مأموران  حضور 
کشور را تيره کرد. در دوران حکومت پطرکبير در روسيه که مقارن با فرمانروايی شاه سلطان حسين 

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

۱ــ در بيشتر منابع و تحقيقات دورٔه صفويه گفته شده است که آنتونی و رابرت شرلی با انگيزه های شخصی و اغراض ماجراجويانه به 
ايران آمدند. اما تأمل دقيق تر در زندگی اين دو برادر و به ويژه آنتونی، نشان می دهد که آنها به طور غيررسمی سفيران انگلستان بودند.

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
١ـ روند تبديل طريقت صفوی را به نهضتی سياسی و مذهبی در سه سطر توضيح دهيد.

٢ـ شاه اسماعيل اول برای تثبيت مرزهای ايران چه اقداماتی انجام داد؟
٣ـ سير تغيير پايتخت در دوران حکومت صفويه چگونه بود؟

٤ـ مهم ترين اقدامات شاه عباس اول را برای بهبود اوضاع داخلی ايران بنويسيد.
٥ ـ داليل ناکامی جانشينان شاه عباس اول در زمينۀ حکمرانی چه بود؟

٦ ـ روابط خارجی صفويان را با همسايگان شرقی و غربی آن مقايسه کنيد.

١ـ به نظر شما مهم ترين داليل و عوامل سقوط صفويه کدام اند؟
٢ـ دربارۀ هنر نقاشی در دورۀ صفويه مطلبی تهيه کنيد.
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مقدمه

حكمرانی  داشت.  ايرانی  جامعۀ  برای  ناگواری  پيامدهای  صفويه،  سلسلۀ  سقوط 

جنون آميز محمود و اشرف افغان هم بر وخامت اوضاع افزود. در آن شرايط، نيروهای روسيه 

از  كه  شرايطی  در  كردند  اشغال  را  غرب  و  شمال  در  ايران  سرزمين  از  بخش هايی  عثمانی  و 

تهماسب دوم شاهزادۀ صفوی به تنهايی كاری برنمی آمد، نادر افشار به او پيوست تا ايران را 

از آن شرايط سخت و دشوار برهاند.

دوران سلطنت نادرشاه
نادر از افراد ايل افشار بود که قبيله اش نقش مهمی در به قدرت رسيدن صفويه داشت. او دوران 

جوانی خود را در خدمت حاکم ابيورد گذرانيده 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 سپاهيان خود به خدمت 
وی درآمد. مهم ترين رويدادهای زندگی نادر در اين مرحله 

عبارت است از:
١ــ از ميان برداشتن فتحعلی خان رئيس ايل قاجار 

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

نيروهای او

درس ۱۳

ايران از سقوط صفويه تا پايان حکومت زنديهايران از سقوط صفويه تا پايان حکومت زنديه

نادرشاه افشار
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٣ــ پس گرفتن سرزمين های اشغالی ايران از روسيه و عثمانی
نادر پس از آن، همٔه سران قبايل و حکمرانان محلی را به دشت مغان در آذربايجان دعوت کرد 
تا تکليف سلطنت ايران را مشخص کنند. او به شرط موروثی بودن پادشاهی در خاندان خويش و عدم 

حمايت بزرگان و قبايل از خاندان صفويه، به سلطنت رسيد.
نادرشاه بعد از سر و سامان دادن به اوضاع داخلی و جانشين کردن رضاقلی، به طرف قندهار 
لشکر کشيد تا آرامش را در مرزهای شرقی ايران برقرار سازد، اما دامنٔه اين لشکرکشی به کشور هند 
نيز کشيده شد. وی با پيروزی بر هنديان در نبرد کرنال، شهر دهلی را تسخير و با جواهرات و غنايم 
برای  خراسان،  کالت  منطقٔه  در  هند  غنايم  کردن  ذخيره  از  بعد  افشار  شاه  بازگشت.  ايران  به  فراوان 
سرکوب شورشيان عازم نواحی ترکستان و ماوراءالنهر شد. ليکن بدبينی که بر وجود او مستولی شده 
بود، بسياری از آرزوهای وی و جامعٔه ايرانی را بر باد داد. بنيانگذار سلسلٔه افشاريه، سرانجام با توطئه 

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

نيروی دريايی ايران تبديل کند.

کاخ نادر در کالت مشهد
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خط سير نادر در تعقيب اشرف افغان
خط سير نادر از دشت مغان به دهلی

درياچۀ 
خوارزم

ماوراء النهر
بخارا

سمرقند
خيوه

دره گز
قوچانکالت نادر مرو

مشهد بلخ

هرات
فراء

رمند
د هي

رو خيبر
ردنه 

 گ

کويته

مکران

بم
الرستان

کابل

بندرعباس

شيراز
ابرقو

اصفهانيزد
خوزستان

بغداد کرمانشاهمورچه خورت

تبريز
تهران

دشت مغان
رود ارس

ايروانگرجستان

باکو

گنجه

تفليس

دريای خزر

پيشاورکشمير

الهور
پنجابکرنال

دهلی
سند

هندوستان

دريای عمان
خليج فارس

کرمان

دولت عثمانی

انگوريه

دريای سياه

دربند

کردستان

قندهار

قلمرو ايران در زمان نادر

قشم
ابوموسی

تنب بزرگ وکوچک

خارک

کيش

به نظر شما چرا اخالق و رفتار نادرشاه در طول فرمانروايی تغيير کرد؟

حکمرانی کريم خان زند
کريم خان يکی از افراد ايل زند بود که بعد از يک دورٔه بيست ساله جنگ و گريز بر ديگر مدعيان 

و رقيبان پيروز شد. او پس از اقامت کوتاه مدت 
در اصفهان و تهران، شيراز را به عنوان تختگاه 
حکمرانی خويش انتخاب کرد. کريم خان در اين 
مرحله از حيات سياسی خويش دست از جنگ 
و ستيز برداشت. وی برخالف سنت معمول از 
پذيرفتن عنوان شاهی نيز امتناع کرد و خود را 

وکيل مردم ايران ناميد.١

قلمرو افشاريان (نادرشاه)

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

۱ــ کريم خان در ابتدا خود را وکيل الدوله خواند که به منزلٔه وکالت از طرف دولت صفوی بود، سپس لقب وکيل الرعايا را برگزيد که 
به معنای نمايندٔه مردم بود. ر.ک. سفرنامٔه نيبور، ص ٢٠٧./ رستم التواريخ، ص ٣٨٣.

دربار کريم خان زند

بصره
کربال
نجف
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سير دريا (سيحون)

سمرقند

آمودريا (جيحون)

بلخ

کابل

حکومت احمدخان درانی
قندهار

هرات

مولتان

خانات بلوچ

دريای عمان

حکومت شاهرخ شاهمرو

مشهد

دريای خزر

تبريزاسترآباد

تهران

تفليس

رود دجله

بغداد
اصفهان

شيرازحکومت زنديهسيستان

الر
بم

بندرعباس

بصره
رود فرات

آذربايجان
خليج فارس قشم

ابوموسی
تنب بزرگ وکوچک

خارک

کيش

کريم خان برای بهبود شرايط اقتصادی و برقراری امنيت سياسی و آرامش اجتماعی اقدامات 
زير را انجام داد:

١ــ سرکوب مدعيان و رقيبان داخلی
٢ــ ساختن اماکن تفريحی و مذهبی مانند باغ دلگشا، حمام وکيل، بازار و مسجد وکيل

٣ــ تالش برای بهبود تجارت خارجی از طريق بنادر خليج فارس
٤ــ نظارت بر بازار و برقراری ثبات در قيمت کاالهای مورد نياز مردم

٥ ــ احترام به عالمان دينی و هنرمندان
کريم خان زند در حالی از دنيا رفت که به نقل يکی از معاصرانش، «خوبی او هزار بود و بدی او 
يک».۱ وی به داليلی چون مدارا با رقيبان، همدردی با رعايا، ساده زيستی، رفتار مناسب با اقليت های مذهبی 

و حمايت از عالمان، شاعران و هنرمندان، نام و نشان نيکی در تاريخ ايران از خود به جای گذاشت.

١ــ روزنامٔه ميرزامحمد کالنتر، ص ٦٨.

قلمرو زنديان
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 انقراض سلسلۀ زنديه
بروز جدال و ستيز ميان بازماندگان کريم خان، 
حکومت  اقتصادی  و  نظامی  توان  قدرت،  سر  بر 
قدرت يابی  برای  را  زمينه  و  داد  کاهش  را  زنديه 
آقامحمد خان قاجار در نواحی شمالی ايران فراهم 
خاندان  فرمانروای  آخرين  لطفعلی خان  آورد. 
شجاعت و دالوری  جنگاوری و  زند، اگر چه در 
سبب  به  اما  بود،  خويش  روزگار  بزرگان  سرآمد 
جوانی و کم تجربگی، دوستان و اطرافيان خود را 

رنجيده خاطر کرد. همين امر، سبب رويگردانی بسياری از بزرگان شيراز از جمله حاج ابراهيم خان کالنتر 
از وی شد. لذا هنگامی که او برای يافتن حاميان جديد در خارج از شيراز بسر می برد، آقا محمدخان 
در سومين حملٔه خود به پايتخت زنديه، شيراز را تصرف کرد. لطفعلی خان، ابتدا به کرمان و سپس به 
بم گريخت، اما در آن شهر به چنگ نيروهای خان قاجار افتاد و به طرز فجيعی کشته شد. با مرگ وی 

دورٔه فرمانروايی زنديه به پايان رسيد.

اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ايران در دوران افشاريه و زنديه
به ويژه  و  اصفهان  سقوط  از  بعد  خارجی  و  داخلی  جنگ های  در  ايران  طوالنی مدت  گرفتاری 
در دوران زمامداری نادر شاه، زندگی اقتصادی و اجتماعی ايرانيان را بسيار آشفته و نابسامان کرد. از 
يک سو، نا امنی و بی ثباتی و از سوی ديگر افزايش ماليات ها برای تأمين هزينه های سنگين جنگ، توليد 

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
را  زند  لطفعلی خان  از  ابراهيم خان  کالنتر  حاج  رويگردانی  مورخان  و  محققان  بيشتر 
در  فراوانی  نقش  او  که  بدانيم  است  الزم  اما  می دانند،  زنديه  سلسله  سقوط  در  مهم  عامل 
تثبيت و تحکيم سلسله زنديه برعهده داشت. وی همچنين عالوه بر حمايت از جعفرخان و کمک 
به لطفعلی خان برای رسيدن به قدرت، دو بار نيز در مقابل حملۀ آقامحمد خان به شيراز از 

لطفعلی خان زند حمايت کرد.

ارگ کريم خانی
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و بازرگانی را از رونق انداخت.
بی مهری نادرشاه نسبت به عالمان شيعه و هنرمندان، باعث مهاجرت گستردٔه آنان به عتبات عاليات و 
هند، و درنتيجه رکود فعاليت های علمی و فرهنگی شد. مرگ نادر و ستيز افراد و گروه های مختلف برای 

رسيدن به قدرت، نيز اوضاع سياسی و اجتماعی و اقتصادی ايران را آشفته تر کرد.
آرامش، امنيت و ثبات نسبی که در دوران کريم خان زند بر بخش هايی از ايران حکمفرما گرديد، 
موجب شد که اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کمی بهتر شود. بر اثر حمايت و تشويق کريم خان، 
فعاليت های عمرانی، کشاورزی و بازرگانی تا حدودی رونق يافت. گروهی از عالمان و هنرمندان مهاجر، 

به ايران بازگشتند و شهرهای شيراز و اصفهان بار ديگر کانون علم و ادب و هنر شدند.

روابط خارجی ايران در عصر افشاريه و زنديه
همزمان با دوران حکومت نادرشاه، تکاپوهای استعماری دولت های اروپايی وارد مرحله جديدی شده 
بود، اما گرفتاری نادر در جنگ های پياپی، مانع از توجه او به مناسبات سياسی و اقتصادی با کشورهای 
کرده  تصرف  را  ايران  شمال  از  بخش هايی  صفويه  سقوط  از  بعد  که  روس ها  شد.  روسيه  به جز  اروپايی 
بودند، با مالحظٔه شجاعت و قدرت نظامی نادر و سپاهيانش، از مناطق اشغالی عقب نشستند و تالش کردند 

روابط دوستانه ای با ايران برقرار کنند.
مناسبات نادر با عثمانی آميزه ای از جنگ  و مذاکره بود. سپاهيان تحت امر نادر، ارتش عثمانی را 
از مناطق وسيعی از سرزمين های اشغالی ايران عقب راندند، اما تالش های نظامی و سياسی نادر برای رفع 

اختالفات مذهبی با عثمانی و بازگرداندن عتبات عاليات به قلمرو ايران، نتيجٔه چندانی نداشت.
روابط ايران و عثمانی در دوران زنديه نيز چندان دوستانه نبود و هنگامی که کريم خان زند بصره را 

بازار وکيل ــ شيراز
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تصرف کرد، مناسبات دو طرف خصمانه شد.
روابط خارجی ايران با کشورهای اروپايی در دورٔه زنديه ثبات چندانی نداشت.کريم خان زند به دو 

منظور عالقه مند بود که با کشورهای اروپايی رابطه برقرار کند:
١ــ استفاده از نيروی دريايی آنها برای مقابله با شورش ميرمهنای بندر ريگی و اعراب بنی کعب 

در خليج فارس
٢ــ عالقه به توسعٔه اقتصادی و رونق تجارت

بنابراين، کريم خان ابتدا از فرانسويان درخواست کمک کرد، اما وقتی با امتناع آنان روبه رو شد، 
با انگليسی ها رابطه برقرار کرد و به آنان اجازه داد پايگاه تجاری خود را در بوشهر تأسيس کنند. تعلل و 
ناکامی انگليسی ها در سرکوب شورش ميرمهنا و ترديدی که کريم خان زند نسبت به انگيزه و اهداف آنان 
پيدا کرده بود،۱ سبب شد که نه تنها با تأسيس دفاتر تجاری انگليسی ها در ديگر شهرهای ايران مخالفت 

کند، بلکه نمايندگی آنها را در بوشهر نيز تعطيل کرد.

۱ـ نقش نظامی نادرشاه را در فرونشاندن شورش های داخلی و آزادسازی سرزمين های اشغالی 
ايران، در سه سطر توضيح دهيد.

٢ـ حکمرانی کريم خان زند چه تفاوت هايی با حاکمان قبلی داشت؟
کريم خان زند  حکمرانی  زمان  با  را  افشاريه  عصر  فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  اوضاع  ٣ـ 

مقايسه کنيد.
٤ـ چرا کريم خان زند عالقه مند به برقراری رابطه با کشورهای اروپايی بود؟

٥ ـ موقعيت سياسی ايران را در دوران افشاريه و زنديه با دورۀ صفويه مقايسه کنيد.

١ــ آصف، رستم التواريخ، ص ٣٨٣.

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

١ـ اگر شما به جای نادرشاه بوديد، برای سربلندی ايران چه اقداماتی انجام می داديد؟
٢ـ نظر خود را دربارۀ کريم خان زند در ٥ سطر توضيح دهيد.
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مقدمه

شاه  و  دادند  تشكيل  را  قزلباشان  نيروی  كه  بودند  ترك  طوايف  جمله  از  قاجاريان 

اسماعيل اول صفوی را در رسيدن به قدرت ياری كردند. شاه عباس اول به منظور كاهش 

قدرت قزلباشان، ايل قاجار را در سه منطقۀ شمال خراسان، استرآباد (گرگان) و آذربايجان 

سكونت داد. بعد از مرگ شاه عباس و آغاز ضعف حكومت صفويه، قاجاريان ساكن استرآباد 

اصفهان، فتحعلی خان رئيس ايل  قدرت بيشتری يافتند و به هنگام حملۀ محمود افغان به 

قاجار به ياری تهماسب دوم شتافت. اما مرگ ناگهانی وی تالش آن ايل را برای كسب قدرت 

سياسی با شكست روبرو كرد. كشته شدن محمد حسن خان قاجار رئيس ايل قاجار در رقابت 

با كريم خان زند نيز آرزوی قاجارها را برای رسيدن به پادشاهی ايران تا زمان آقامحمدخان 

به تأخير انداخت. 

تأسيس سلسلۀ قاجاريه 
آقامحمدخان پسر بزرگ محمدحسن خان بود. او بعد از مرگ 
پدر، به عنوان گروگان در شيراز بسر می برد. مرگ کريم خان زند، فرصتی 
را در اختيارش نهاد که خود را به استرآباد برساند و با متحد کردن ايل 
قاجار، آمادٔه رويارويی با خاندان زنديه گردد. نزاع بازماندگان کريم خان 
با يکديگر اين فرصت را برای آقامحمدخان فراهم آورد که نواحی شمالی 
فرمانروايی  مرکز  عنوان  به  را  تهران  و  کند  تصرف  را  ايران  مرکزی  و 
و  لطفعلی خان زند  بر  پيروزی  از  پس  قاجار  خان  برگزيند.  خويش، 

درس ۱۴

اوضاع سياسی و اداری ايران در عصر قاجار 
(از تأسيس حکومت تا پايان سلطنت ناصرالدين شاه)

آقا محمدخان قاجار
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سرکوب طغيان حاکم گرجستان، به طور رسمی در سال ١٢١٠ ق/١١٧٤ش. در تهران تاج گذاری کرد. 
سپس به بهانٔه زيارت مرقد امام رضا (ع) عازم مشهد شد؛ هدف اصلی او از اين سفر، پايان بخشيدن به 
حکومت خاندان افشاريه در خراسان و دست يابی به گنجينٔه غنائم و جواهرآالتی بود که توسط نادرشاه 

در آنجا ذخيره شده بود. 
آقامحمدخان در سال ١٢١١ق/١١٧٥ش. بار ديگر برای برقراری نظم و امنيت عازم قفقاز شد، 
اما در جريان لشکرکشی به آن منطقه توسط چند تن از همراهان خويش به قتل رسيد. بدون ترديد تالش و 
تکاپوهای بی وقفٔه آقامحمدخان قاجار برای اعادٔه حاکميت دولت مرکزی بر سرتاسر قلمرو ايران و ايجاد 
يکپارچگی سياسی، قابل تمجيد است، اما از طرف ديگر بی  رحمی و کينه توزی و قساوت قلب وی که ريشه 
در حوادث زمان کودکی و نوجوانی داشت، سبب شده است که در تاريخ ايران از وی به نيکی ياد نشود. 

قلمرو ايران (در اوايل قاجاريه)

درياچۀ 
آرال

تاشکند

بخارا

هرات

هند

دريای عمان

بوشهر
شيراز

اصفهانيزد

تهران
همدان

قزوين
مشهد

عثمانیاسترآباد (گرگان)

قفقاز
گرجستان
داغستان

روسيه

دريای خزر

خيوه

پايتخت

خليج فارس

تبريز

خوزستان

بندر عباس
بلوچستان

مرز ايران در
اوايل قاجاريه

سرزمين های زير نفوذ
ايران در زمان فتحعلی شاه

کرمان

شوشی
گنجه
شکی

آستارا

رود ارس

قشم
ابوموسی

تنب بزرگ وکوچک

خارک

کيش

باکو

اَران
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پادشاهی فتحعلی شاه 
سران  کمک  به  وی،  برادرزادهٔ  آقامحمدخان،  مرگ  از  بعد 
نظامی و بزرگان قاجار، به نام فتحعلی شاه تاج گذاری کرد. سال های 
و  داخلی  طغيان های  سرکوب  صرف  شاه  فتحعلی  سلطنت  نخست 
تحکيم پادشاهی در خاندان قاجار شد. تغيير اوضاع جهانی و تشديد 
تکاپوهای استعماری سبب شد تا دومين شاه قاجار در مقابله با دشمنان 
خارجی و حفظ قلمرو ايران ناکام باشد. سهل انگاری در ادارهٔ کشور 
و واگذاری بخش هايی از ايران به بيگانگان سبب شده است که قضاوت 
عمومی نسبت به او با نوعی احساس تنفر همراه باشد. تقريباً همٔه منابع 
و تحقيقات تاريخی از دوران سلطنت وی به تلخی ياد می کنند. البته 
اين سخن به معنای آن نيست که فتحعلی شاه، هيچ تالشی برای حفظ 
يکپارچگی ايران انجام نداد و به عمد زمينٔه مداخله و حضور بيگانگان را 
در کشور فراهم کرد. بلکه می توان گفت که با وجود خواست عمومی و 

نظر مساعد علما، شاه قاجار درايت الزم را برای بهره گيری از توان ملی در مقابله با تهاجم دشمنان خارجی 
نداشت. بخشی از اين زبونی و ضعف ناشی از عدم آگاهی او و اطرافيانش از اوضاع جهانی و بخشی نيز 

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

يک توضيح
خويش  قدرت  به  دلخوشي  و  جهاني  اوضاع  از  شاه  فتحعلي  بي خبر  و  آگاهي  عدم  اوج 
هنگام  به  قاجار  شاه  دربارة  خود  کتاب  در  مستوفي  که  يافت  سياسي  طنز  اين  در  مي توان  را 
جنگ ها ايران و روسيه بيان کرده است. به نقل اين نويسنده که خود نيز از دودمان قاجار است، 
فتحعلي شاه در زمان امضا قرارداد ترکمانچا برا نشان دادن قدرت و شوکت خويش شمشير 

از نيام کشيد و فرياد برآورد که  : 
کشم شمشير مينايي               که شير از بيشه بگريزد 
زنم بر فرق پسکيويچ               که  دود  از   پطر   برخيزد 

عبداهللا مستوفي  ، شرح زندگاني من  : تاريخ اجتماعي و ادار قاجاريه  ، ج ١، ص ٥١  .

فتحعلی شاه قاجار
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حکمرانی محمدشاه 
فتحعلی شاه در زمان حيات خويش عباس ميرزا را به عنوان 
وليعهد خود معرفی کرده بود، اما مرگ ناگهانی اين شاهزادٔه اليق 
باعث شد تا مقام وليعهدی به فرزندی وی، محمدميرزا برسد. بعد 
محمدميرزا به کمک ميرزا ابوالقاسم قائم  از مرگ فتحعلی شاه، 
به  فراهانی  قائم مقام  زد.  تکيه  پادشاهی  مسند  بر  نيز  فراهانی  مقام 
منصب صدارت منصوب شد. او با تدبير، مدعيان تاج و تخت را 
به جای خود نشاند و اوضاع اجتماعی و فرهنگی را بهبود بخشيد. 
ايستادگی وی در برابر دخالت و زياده خواهی های دولت انگلستان، 
موجب شد که سفير و عوامل داخلی آن کشور عليه آن وزير اديب 

دسيسه کنند و موجبات برکناری و قتل وی را فراهم آورند. 
محمدشاه نيز محبوبيت چندانی در تاريخ ايران ندارد و او 
را به دليل کشتن قائم مقام، انتصاب فردی درويش مسلک چون 
حاجی ميرزاآقاسی به صدرات اعظم و ضعف و سستی در مقابل قدرت های استعماری نکوهش کرده اند. 
گرچه گفته شده که رفتار مؤدبانه ای داشته است. اين شاه قاجار به سبب بيماری، چندان دخالتی در امور 

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

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
قائم مقام مردی فوق العاده باهوش و صاحب فکر و عزم ثابت بود. 
و  ايران  همسايگان  احوال  و  اوضاع  خود،  تجارب  و  اطالعات  واسطۀ  به  او 
دولت های اروپايی را به خوبی می شناخت. دولت های استعمارگر اطمينان 
است.  ايران  در  آنان  دخالت  و  نفوذ  توسعۀ  برای  جدی  مانع  او  که  داشتند 
از اين رو، نويسندگان انگليسی که در آن تاريخ در ايران سياحت می کردند، 
قائم مقام را به سرپيچی از نصايح دولت انگلستان و طرح نقشۀ تصرف هرات 
متهم می کنند و حس بدبينی و دشمنی فوق العادۀ خود را نسبت به اين مرد 
بزرگ، پنهان نمی کنند. او نمونۀ بارز تدبير و تيزبينی آميخته با انسان دوستی 
ميهن پرستانه بود که در آن شرايط می توانست ايران را به خوبی اداره کند. 

محمد شاه قاجار

ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانیميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی
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سلطنت ناصرالدين شاه 
با  ناصرالدين ميرزا  او  وليعهد  شاه،  محمد  مرگ  با 
پادشاه  چهارمين  عنوان  به  فراهانی  ميرزاتقی خان  حمايت 
مقام  به  ميرزاتقی خان  نشست.  سلطنت  تخت  بر  قاجار 
صدراعظمی منصوب و به اميرکبير ملقب شد. صدراعظم 
ابتدا به سرکشی و طغيان گردنکشان داخلی پايان داد و نظم 
و امنيت را برقرار کرد. او سپس بر پائه شناختی که از ديگر 
کشورها داشت، برنامٔه منسجمی را با هدف اصالح امور و 
جبران عقب ماندگی ايران طراحی کرد و به اجرا گذاشت. 
اصالحات موردنظر اميرکبير به سرانجام مطلوب نرسيد؛ زيرا 
مدتی بعد قربانی توطئٔه درباريان نااليق و طماع و دسيسه های 
عالقه ای  وجود  با  ناصرالدين شاه  شد.  انگلستان  و  روسيه 
فرمان  اميرکبير،  دشمنان  تأثير  وزيرش داشت، تحت  که به 

برکناری، تبعيد و سرانجام قتل او را صادر کرد. 
ناصرالدين شاه در دوران پادشاهی خود طی سه سفر 
به اروپا، از چندين کشور ديدن کرد و تحت تأثير فرهنگ و 
تمدن غربی قرار گرفت. وی اگرچه ضرورت اصالحات را 
برای جبران عقب ماندگی درک کرده بود، اما از نتايج سياسی 
آن که کاهش قدرت و اختيارات نامحدود شاه بود، به شدت 
و  ترقی  نماد  را  دارالفنون  او  مثال  برای  داشت.  وحشت 
پيشرفت ايران قلمداد می کرد، اما در عين حال نگران آثار و 
نتايج انتشار افکار سياسی اروپاييان در ايران بود. از اين رو، 

اصالحاتی که در دوران پادشاهی او آغاز شد، نتايج چندان مؤثر و مفيدی برای ايران نداشت. 
در دوران سلطنت ناصرالدين شاه، قدرت های استعماری نفوذ و سلطٔه اقتصادی خود را بر ايران 
افزايش دادند. دولت های روسيه و انگلستان و يا اتباع آنان رقابت تنگاتنگی را برای کسب امتيازات 
اقتصادی در کشور ما آغاز کردند. ناصرالدين شاه و درباريان در دادن امتيازات اقتصادی بيشتر به منافع 
شخصی خود می انديشيدند و کمتر به منافع ملی توجه می کردند. در درس های بعدی امتيازات اقتصادی 

ميرزا تقی خان امير کبير 

ناصرالدين شاه قاجار
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واگذار شده به انگليسی ها و روس ها و پيامدهای سياسی و اجتماعی آن بررسی خواهد شد. 
ناصرالدين شاه در سال های پايانی سلطنتش، نا  اميد و مأيوس از انجام اصالحات، بيشتر وقت 
خود را به سرودن شعر و شکار گذراند. او در آستانٔه پنجاهمين سال پادشاهی در حالی به قتل رسيد که 
کشتن اميرکبير، بدرفتاری با سيدحمال الدين اسدآبادی و دادن امتيازات سياسی و اقتصادی به بيگانگان، 

چهرٔه نامطلوبی از وی در تاريخ ايران ترسيم کرده است. 

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

نظر شما در مورد شخصيت و اعمال و رفتار ناصرالدين شاه چيست؟ 

سازمان سياسی و اداری حکومت قاجار 
الف) جايگاه شاه: نظام سياسی ايران تا قبل از انقالب مشروطيت به صورت سلطنتی استبدادی 
داشت.  نامحدودی  اختيارات  و  قدرت  مقام،  باالترين  عنوان  به  شاه  سياسی،  ساختار  چنين  در  بود. 
عزل و نصب مقامات کشوری و لشکری و اعالم جنگ و صلح از جمله اختيارات مهم او بود. شاهان 
قاجار با عناوين و القابی مثل ظل اللّه، وارث تاج کيانی، شاهنشاه جهان و قبلٔه عالم، خود را مالک جان 
و مال همٔه ايرانيان می دانستند. آنان انتظار داشتند تمام مردم از صدراعظم تا مردم عادی، بی چون و 

چرا فرمانشان را اطاعت کنند. 
اقتدار  جايگاه و  استعماری،  قدرت های  دخالت  نفوذ و  سبب  به  قاجار،  دوران  در  حال  اين  با 
دينی و اجتماعی روحانيت و نيز قدرت نظامی ايالت، اين امکان هميشه برای شاهان وجود نداشت که از 
قدرت استبدادی و مطلقٔه خود بهرٔه کامل ببرند. بنابراين، در بعضی مواقع ناچار می شدند از خواسته های 

خود صرفنظر کنند. 
ب) شاهزادگان: از زمان پادشاهی فتحعلی شاه حکمرانی اياالت و واليات ايران به شاهزادگان 
به  ايالت  اين  ادارٔه  زيرا  داشت؛  ويژه ای  اهميت  تبريز  مرکزيت  به  آذربايجان  ايالت  شد.  سپرده  قاجار 
شاهزاده ای سپرده می شد که وليعهد پادشاه به شمار می آمد. شاهزادگان نيز به نوبٔه خود با استبداد تمام 
رفتار می کردند. استقرار شاهزادگان در نواحی مختلف ايران، اگرچه موجب استحکام سلطنت خاندان 

قاجار می شد، اما پيامدهای سياسی و اجتماعی نامطلوبی نيز داشت؛ از آن جمله است: 
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

با  شاهزادگان  پنهان  و  آشکار  رقابت  ١ــ 
وليعهد نتايج زيانباری برای کشور داشت.۱ 

واليات،  بيشتر  حکومت  انحصار  ٢ــ 
آنان  اغلب  که  شاهزادگانی  به  مهم  واليات  به ويژه 
فاقد ليافت و کفايت الزم برای ادارٔه امور بودند، 

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

بی ثباتی و جنگ داخلی می کرد. 

١ــ نمونٔه بارز آن عدم همکاری شاهزادگان قاجار با عباس ميرزا، وليعهد فتحعلی شاه در جريان جنگ های ايران و روس بود.

مسعودميرزا ظل السلطان پسر بزرگ ناصرالدين شاه که 
٣٤ سال متوالی حاکم اصفهان و قريب ٤٥ سال به طور 

متناوب حاکم مازندران و اصفهان و فارس بود.

آذربايجان 

آذربايجان ناحيه ای در شمال غربی ايران است که اکنون در تقسيمات کشوری به سه 
استان آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی و اردبيل تقسيم شده است. نام آذربايجان از نام 
آتروپات، سردار ايرانی، اخذ شده که پس از مرگ اسکندر بر آن منطقه که به «مادکوچک» 
آتروپاتنه،  شکل  به  قديمی  منابع  در  آذربايجان  نام  داشت.  حکومت  بود،  شده  معروف 
آتورپاتکان، آذربايگاُنن، آتروپاتکان، آُذربادگان، آذرآبادگان آمده است. آذربايگان که تلفظ 
مردم عصر ساسانی بوده است. در زبان عربی به َاُذَربيجان و آذربيجان تغيير يافته و در فارسی 



١٢٧١٢٧

امروز تبديل به آذربايجان شده است. از سرزمين هايی که در شمال رود ارس واقع بوده و 
در خالل جنگ های ايران و روسيه از کشور ما جدا شده اند، در منابع تاريخی با نام های اّران، 
آلبانيا و آلبانيای قفقاز ياد می شود. اّران يا سرزمين های شمال ارس از ديرباز به ايران تعلق 
داشته و قبل از ورود اسالم به ايران آلبانيا خوانده می شده است. يکی از نتايج دردناک جنگ 

های ايران و روس، اشغال و جداکردن اين مناطق از ايران بود. با سقوط رژيم تزاری، سران 
حزب مساوات که در قفقاز تشکيل شده بود، با سوسياليست ها متحد شدند اما مدتی بعد بين 
آنها اختالف افتاد و آنان ضمن اعالم استقالل نام جمهوری آذربايجان را برای دولت خود 
برگزيدند و از حمايت ترکان عثمانی برخوردار شدند. تغيير نام اّران به آذربايجان که به اصرار 
ترکان عثمانی صورت گرفت، تحريفی تاريخی بود که برای به دست آوردن آذربايجان ايران 
انجام شد. با پيروزی دولت سوسياليستی بر ترکان عثمانی و مساواتی ها در اّران آنان نيز 
همچنان به طمعی خام نام آن منطقه را جمهوری آذربايجان باقی گذاشتند. اين امر اعتراض 
مردم وطن خواه و متدين آذربايجان را برانگيخت، بعدها تالش دولت سوسياليستی شوروی 
برای جداکردن آذربايجان از خاک ايران در سال ١٣٢٤ش. به دليل همبستگی های دينی 
و فرهنگی موجود در سراسر ايران و با مقاومت مردم قهرمان آن خطه از خاک کشورمان 

با شکست مواجه شد. 

تشکيالت اداری
الف) صدارت اعظم: در نظام حکومتی قاجار بعد از شاه، صدراعظم (وزيراعظم) قرار داشت. 
صدراعظم می توانست به راحتی به حضور شاه برسد و يا برای وی نامه بنويسد. او همچنين اجازه داشت 
که در امور کشور اظهار نظر کند و در صورت تمايل از قدرت سلطنت در جهت بهبود وضع مردم و 
اصالح امور کشور بهره ببرد. البته صدراعظم نيز امنيت جانی و مالی نداشت و به يک اشارهٔ شاه موقعيت 
او دگرگون می شد. تاريخ قاجار آکنده از نام وزيرانی است که گرفتار سوءظن و خشم شاهان شدند و 

جان و مال و مقام خويش را از دست دادند. 
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صدراعظم های ايران در اين دورۀ تاريخی١

عاقبت کار صدر اعظموقايع مهم زمان صدراعظمنام صدراعظم نام پادشاه 

رويگردانی از خاندان زنديه و کمک به آقامحمدخان برای حاج ابراهيم خان کالنترآقامحمدخان 
تأسيس سلسلٔه قاجاريه

تا پايان پادشاهی آقامحمدخان منصب خود را حفظ 
کرد. 

فتحعلی شاه

١ــ حاج ابراهيم خان کالنتر
١ــ سرکوب مدعيان پادشاهی و کمک به فتحعلی شاه برای 

رسيدن به پادشاهی 
٢ــ جلوگيری از لشکرکشی فتحعلی شاه به افغانستان 

در سال ١٢١٥ق/١١٧٩ش. به فرمان فتحعلی شاه به 
همراه خانواده و نزديکانش به شکل وحشتناکی به قتل 

رسيد.

٢ــ ميرزاشفيع مازندرانی
١ــ وقوع جنگ های ايران و روس

٢ــ تالش برای ايجاد روابط خارجی
٣ــ توجه به اماکن متبرکه و شعائر اسالمی

در سال ١٢٣٤ق/١١٩٨ش. به مرگ طبيعی از دنيا 
رفت.

٣ــ حاجی محمدحسين 
صدراصفهانی

١ــ انعقاد عهدنامٔه ارزنه الروم اول با حکومت عثمانی 
٢ــ تشکيل وزارت امور خارجه

در سال ١٢٣٩ق/١٢٠٢ش. به مرگ طبيعی از دنيا 
رفت. 

١ــ افزايش نارضايتی به سبب شکست از روسيه ٤ــ عبدالّله خان امين الدوله
٢ــ قتل گريبايدوف سفير روس در تهران

در سال ١٢٦٣ق/١٢٢٦ش. بعد از دوبار صدارت در 
نجف به مرگ طبيعی از دنيا رفت.

٥ــ الهيارخان آصف الدوله 
(اولين وزير از خاندان قاجار)

١ــ شروع دورٔه دوم جنگ های ايران و روس
٢ــ انعقاد قرارداد ننگين ترکمانچای

به دليل کارشکنی در جريان جنگ های ايران و روس 
تنبيه و در زمان محمدشاه به عراق تبعيد شد و در آنجا 

از دنيا رفت.

محمدشاه

١ــ ميرزاابوالقاسم قائم مقام 
فراهانی 

١ــ کمک به محمدشاه برای رسيدن به پادشاهی 
٢ــ اصالح امور مالی کشور 

٣ــ مخالفت با سياست های استعماری روسيه و انگليس
در سال ١٢٥١ق/١٢١٤ش. به فرمان محمدشاه در باغ 

نگارستان تهران به قتل رسيد.

٢ــ حاجی ميرزا آقاسی ايروانی
١ــ بروز فتنٔه علی محمدباب و آقاخان محالتی

٢ــ طغيان ساالرالدوله
٣ــ انعقادعهدنامٔه ارزنه الروم دوم با عثمانی

در سال ١٢٦٥ق/١٢٢٨ش. در عراق به مرگ طبيعی 
از دنيا رفت.

ناصرالدين شاه

١ــ ميرزاتقی خان فراهانی 
(اميرکبير)

١ــ کمک به ناصرالدين ميرزا برای رسيدن به قدرت 
٢ــ خاتمه دادن به طغيان ساالرالدوله و فتنٔه باب 

٣ــ انجام اصالحات در زمينه های مختلف 
٤ــ در پيش گرفتن نقش فعال در سياست خارجی

در سال ١٢٦٨ق/١٢٣١ش. به فرمان ناصرالدين شاه در 
حمام فين کاشان به قتل رسيد.

١ــ انعقاد قرارداد پاريس و جدايی افغانستان از ايران٢ــ ميرزاآقاخان نوری
٢ــ ايجاد روابط صميمانه با انگلستان

در سال ١٢٨١ق/١٢٤٣ش. در نهايت فالکت و بدبختی 
در شهر قم از دنيا رفت. 

١ــ دادن امتيازات شيالت به روسيه ٣ــ ميرزامحمد خان سپهساالر
٢ــ احداث سيم تلگراف 

در سال ١٢٨٤ق/١٢٤٦ ش. به مرگ طبيعی در مشهد 
از دنيا رفت.

٤ــ ميرزاحسين خان سپهساالر 
(مشيرالدوله)

١ــ تشويق ناصرالدين شاه برای سفر به اروپا 
٢ــ دادن امتياز رويتر به يک فرد انگليسی

درسال ١٢٩٨ق/١٢٦٠ش. به مرگ طبيعی در مشهد 
از دنيا رفت.

٥ــ ميرزايوسف
مستوفی الممالک

١ــ سفر دوم ناصرالدين شاه در اروپا
در سال ١٣٠٣ق/ ١٢٦٥ ش. از دنيا رفت. ٢ــ اختالف ايران و انگليس برسر ناحئه کوهک سيستان

٦ــ ميرزاعلی اصغرخان اتابک 
(امين السلطان)

١ــ سفر سوم ناصرالدين شاه به اروپا 
٢ــ دادن امتياز التاری

٣ــ واگذاری امتياز تالبوت
در سال ١٣٢٥ق/ ١٢٨٦ش. به دليل همکاری با 

محمدعلی شاه، توسط انقالبيون مشروطه ترور شد.

۱ــ برای مطالعٔه بيشتر ن.ک: محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، صدرالتواريخ./ پرويز افشاری، صدراعظم های سلسلٔه قاجاريه
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ب) ساير مناصب اداری: بعد از صدراعظم، نايب وی قرار داشت که در غيبت وزير کارهای 
او را انجام می داد. وزير جنگ نيز منصب مهمی محسوب می شد و معموالً در اختيار بزرگان ايل قاجار 
قرار داشت. مستوفی الممالک به عنوان وزير دارايی به همراه عده ای مستوفی، بر درآمدها و هزينه ها و به 

خصوص دريافت ماليات نظارت داشت؛ منشی الممالک نيز به کمک تعدادی منشی فرامين و دستورات 
پادشاه را می نوشت. تشکيالت اداری حکومت قاجار در اوايل آن بسيار محدود بود. به تدريج نظام 
داخله  مانند  وزارت خانه هايی  يافت و  توسعه  اروپايی  تمدن  فرهنگ و  تأثير  تحت  قاجار  ديوان ساالری 
(وزارت کشور کنونی)، خارجه، ماليه و عوايد (وزارت دارايی کنونی) و عدلئه اعظم (وزارت دادگستری 

کنونی) به وجود آمدند که همگی تحت نظارت صدراعظم قرار داشتند. 
در دورٔه قاجار دو نظام قضايی وجود داشت: ١ــ محاکم ُعرف که به تخلفات و جرايم سياسی 
و امنيتی مانند شورش، سرقت، نزاع و عدم پرداخت ماليات رسيدگی می کردند. اين محاکم، تشکيالتی 
حکومتی بودند و توسط قضات و مأمورانی که از حکومت حقوق می گرفتند، اداره می شدند. ٢ــ محاکم 
شرع که بيشتر دعاوی حقوقی و مدنی مانند دعواهای ملکی، خانوادگی و ارث را حل و فصل می کرد. 

قضات اين محاکم، روحانيون بودند و طرفين دعوی هزينه های رسيدگی را پرداخت می کردند. 
اميرکبير در نظام قضايی اصالحاتی به وجود آورد. با تأسيس وزارت عدليه، محاکم عرف نفوذ 

بيشتری پيدا کردند. 
برقراری نظم و امنيت در شهرها بر عهدٔه کالنتر بود که به کمک داروغه و ميرشب امنيت و آرامش 
را در شهرها برقرار می کرد. همچنين وی بر چگونگی گرفتن ماليات و نحوه خريد و فروش اهل بازار نيز 
نظارت داشت. منصب کالنتر در بيشتر شهرها موروثی بود و او برای نظارت بهتر در هر محله يک نفر 
را به عنوان کدخداباشی منصوب می کرد. افرادی نيز با عنوان محتسب، داروغه و گزمه زيرنظر کالنتر 
رئيس  به  ناصرالدين شاه،  زمان  در  نظميه  نيروی  تشکيل  از  بعد  کالنتر،  وظايف  بودند.  فعاليت  مشغول 

نظميه سپرده شد و منصب کالنتری حذف گرديد. 
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انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

١ـ انگيزۀ آقامحمدخان قاجار از سفر به مشهد بعد از تاج گذاری چه بود؟ 
٢ـ چرا فتحعلی شاه در مقابله با دخالت بيگانگان عاجز ماند؟ 

٣ـ علت آنکه قائم مقام فراهانی از صدارت معزول شد و به قتل رسيد، چه بود؟ 
٤ـ چرا شاهان قاجار هميشه نمی توانستند از قدرت استبدادی خود استفاده کنند؟ 
٥ـ داليل واگذاری امتيازات اقتصادی به بيگانگان در زمان ناصرالدين شاه چه بود؟ 

٦ـ جايگاه صدراعظم را در ديوان ساالری عصر قاجار شرح دهيد. 

١ـ به نظر شما چرا مقام صدارت در ايران عصر قاجار متزلزل بود و کارآيی الزم را نداشت؟ 
٢ـ دربارۀ يکی از سفرهای ناصرالدين شاه به اروپا مطلبی تهيه کنيد. 
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مقدمه

همزمان با تشكيل حكومت قاجار در ايران قدرت های اروپايی بر تكاپوهای استعماری 

خود افزودند. به طور مشخص دولت های انگلستان، روسيه و فرانسه رقابت سياسی، نظامی 

و اقتصادی شديدی را برای تسلط بر ديگر كشورها از جمله ايران آغاز كردند. شاهان قاجار 

كه شناخت چندانی از اهداف و اغراض قدرت های استعماری نداشتند، اسير مكر و مهارت 

سياسی سياستمداران بيگانه شدند و با پذيرش شكست و دادن امتيازات متعدد سياسی 

در  ايران  خارجی  روابط  درس  اين  در  كردند.  دار  جريحه  را  ايرانيان  ملی  غرور  اقتصادی،  و 

عصر قاجار مورد بررسی قرار می گيرد. 

الف) روابط ايران و انگلستان 
و  روسيه  استعماری  رقابت های  ايران:  در  اقتصادی  و  سياسی  نفوذ  توسعۀ  برای  تالش 
انگلستان و فرانسه در قرن ١٩م/١٣ق. ايران را به کانون توجه سياستمداران انگليسی تبديل کرد. انگلستان 

به منظور تحقق اهداف زير، پياپی سفيرانی را روانٔه دربار قاجار کرد: 
١ــ ايران را از اتحاد با رقيبان و دشمنان انگلستان باز دارد. 

٢ــ از ايران به عنوان پايگاه دفاعی برای حفظ هندوستان استفاده کند. 
٣ــ با تسلط بر بازار ايران، زمينٔه وابستگی اقتصادی اين کشور را فراهم آورد. 

و  اجتماعی  سياسی،  اوضاع  با  که  می برد  بهره  سفيرانی  از  ايران  دربار  به  نفوذ  برای  انگلستان 
فرهنگی ايران آشنا بودند و نقاط ضعف و قوت دولتمردان ايرانی را به خوبی می شناختند. ِسرجان ملکم١ 

درس ۱٥

روابط خارجی ايران در دورۀ قاجار
(از آغاز تا پايان عصر ناصرالدين شاه)

Sir John Malkom ــ١
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که سه بار به ايران آمد، به زبان فارسی تسلط داشت و با دادن هديه های زيادی به درباريان و شخصيت های 
متنفذ حکومت قاجار، نظر مساعد آنان را جلب کرد. سر هاردفوردجونز١ نيز با بذل و بخشش فراوان، 
و  زيرکی  با  نيز  انگلستان  بعدی  سفير  گوراوزلی٢  سر  کرد.  منعقد  شاه  فتحعلی  با  را  مجمل  قرار داد 
چاپلوسی فراوان، نه تنها ايران را به تسليم شدن در برابر روسيه واداشت، بلکه زمينٔه انعقاد قرار داد 

مفصل را فراهم آورد. 
مهم ترين تعهدات دوکشور در قرارداد مفصل عبارت بودند از: 

١ــ ايران به هيچ کشور اروپايی اجازه عبور از خاک خود را برای رفتن به هندوستان ندهد. 
٢ــ ايران از حملٔه افغانان به هندوستان جلوگيری کند. 

٣ــ در صورت حملٔه يک کشور اروپايی به ايران، انگلستان به ايران کمک مالی و نظامی نمايد. 
اما گذشت زمان نشان داد که انگلستان به هيچ يک از تعهدات خود نسبت به ايران پايبند نيست. 
اين کشور در جريان دور دوم جنگ های ايران و روس از هر نوع مساعدتی به ايران خودداری ورزيد و 
وزير مختار آن کشور، فتحعلی شاه را به صلح با روس ها و امضای قرارداد ننگين ترکمانچای وادار کرد. 

Sir Gore ouseley ــ٢    Sir Hardford Jones ــ١

يک توضيح
شکست  متحدين  نيروها  از  ١٨١٤م/١٢٢٩ق.  سال  در  بناپارت  ناپلئون  آنکه  از  بعد 

خورد و به جزيرة الب تبعيد شد، سر گوراوزلي به دولت متبوع خود نوشت  : «اکنون که ناپلئون 

تبعيد و سرحدات هندوستان تأمين شده است، بهتر است ايران در همان حال توحش و بربريت 

باقي بماند». 

، تاريخ روابط خارجي ايران (از ابتدا دوران صفويه تا پايان جنگ دوم جهاني)، ص ٢٢٤. هوشنگ مهدو

دسيسه برای جداسازی سرزمين های شرق ايران: دولت انگلستان در اواخر دوران سلطنت 
فتحعلی شاه، برخالف تعهدات خود در قراردادهای مفصل و تهران، درصدد برآمد افغانستان و بخشی 
از سيستان و بلوچستان را از ايران جدا کند. هدف آن کشور از اين اقدام، ايجاد منطقه ای تحت نفوذ 
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و سلطٔه خود در مرزهای هندوستان بود. به همين منظور انگليسی ها به تحريک افغانان پرداختند و حاکم 
هرات را تشويق کردند که از فرمان حکومت ايران سرپيچی کند. گرچه عباس ميرزا با قاطعيت ياغيان 
را سرکوب و فرزند خود محمدميرزا را مأمور تسخير هرات کرد، اما با مرگ ناگهانی وليعهد ايران، کار 

فتح هرات ناتمام باقی ماند. 
محمدشاه سه سال بعد از تاج گذاری، عازم فتح هرات شد و اين شهر را به مدت ١٠ ماه محاصره 
کرد. انگلستان برای جلوگيری از تصرف هرات توسط سپاه قاجار، به جنوب ايران حمله و جزيرٔه خارک 
را اشغال کرد. شاه قاجار مأيوس از کمک روسيه، ناگزير به محاصرٔه هرات پايان داد و انگليسی ها با 

انعقاد قراردادی، حاکم آنجا را تحت حمايت مستقيم خود گرفتند. 
شد.  تيره  هرات  مسئلٔه  سبب  به  ديگر  بار  نيز  ناصرالدين شاه  عصر  در  انگلستان  و  ايران  روابط 
هنگامی که سپاه ايران آن شهر را محاصره کرد، نيروهای انگليسی به بوشهر و خرمشهر هجوم آوردند و 

شاه قاجار را وادار به قبول معاهدٔه پاريس و جدا شدن افغانستان و هرات از ايران کردند. 
سرزمين های  از  بخش هايی  هندوستان،  غربی  مرزهای  تثبيت  هدف  با  انگلستان  آن،  بر  افزون 
ايرانی در مناطق بلوچستان و سيستان را تصرف کرد. سپس ژنرال گلداسميت را روانٔه ايران کرد که 
دربارٔه تعيين خطوط مرزی در مناطق مذکور با حکومت قاجار مذاکره کند. با موافقت ناصرالدين شاه، 
گلداسميت به عنوان َحَکۡم تعيين شد و او بلوچستان و سيستان را به دو قسمت شرقی و غربی تقسيم کرد 

که بخش شرقی نصيب انگلستان شد. 
انگلستان همچنين از طريق تسلط نظامی بر خليج فارس، بحرين را نيز عمالً از ايران جدا کرد 

و تحت الحمائه خود درآورد. 
اخذ امتيازات اقتصادی: عزل ميرزاآقاخان نوری از صدارت اعظمی در دوران ناصرالدين شاه، 
نفوذ انگلستان را در ايران کاهش داد، اما انتصاب ميرزاحسين خان سپهساالر به صدارت که همکاری با 
انگليس را راهی برای پيشرفت ايران می دانست، باعث شد که چند امتياز مهم اقتصادی به انگليسی ها 
واگذار شود. مهم ترين اينها، امتياز رويتر بود که به موجب آن حق احداث راه آهن، بهره برداری از معادن 
(به جز طال و نقره و سنگ های قيمتی) و جنگل ها و احداث کانال های آبياری به مدت ٧٠ سال و ادارٔه 

گمرکات به مدت ٢٥ سال به بارون جوليوس رويتر١ واگذار گرديد. 
همچنين در سفر سوم ناصرالدين شاه به اروپا، امتياز انحصار خريد و فروش توتون و تنباکوی 
ايران در برابر پانزده هزار ليره و يک چهارم سود ساالنه به مدت ٥٠ سال، به يک فرد انگليسی به نام 

Baron Julius Reuter ــ١
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تالبوت١ واگذار شد. 
ايران در دورٔه قاجار نه تنها از رابطه با انگلستان منفعتی به دست نياورد، بلکه آن کشور با استفاده 

از سياست تطميع و تهديد بر دامنٔه نفوذ استعماری خود در کشور ما افزود. 
مهم ترين قراردادهای منعقد شده با انگلستان و امتيازات داده شده به انگليسی ها در دورۀ قاجار

تاريخ انعقاد قراردادنام شاه ايراننام قرارداد
۱۲۲۴ق/۱۱۸۸ش/۱۸۰۹مفتحعلی شاهقرارداد مجمل
۱۲۲٧ق/۱۱۹۱ش/۱۸۱۲مفتحعلی شاهقرارداد مفصل
۱۲۲٩ق/۱۱۹۳ش/۱۸۱۴مفتحعلی شاهقرارداد تهران
۱۲۷۳ق/۱۲۳۶ش/۱۸۵۷مناصرالدين شاهقرارداد پاريس
۱۲۷۹ق/۱۲۴۱ش/۱۸۶۲مناصرالدين شاهامتياز تلگراف
۱۲۸۹ق/۱۲۵۰ش/۱۸۷۲مناصرالدين شاهامتياز رويتر

۱۳۰۶ق/۱۲۶۷ش/۱۸۸۹مناصرالدين شاهامتياز کشتيرانی در کارون
۱۳۰۶ق/۱۲۶۷ش/۱۸۸۹مناصرالدين شاهامتياز التاری

۱۳۰۶ق/۱۲۶۷ش/۱۸۸۹مناصرالدين شاهامتياز بانک شاهنشاهی
۱۳۰۷ق/۱۲۶۸ش/۱۸۹۰مناصرالدين شاهامتياز توتون و تنباکو

ب) روابط ايران و روسيه 
حکومت روسيه از زمان پطرکبير٢ (بنيانگذار روسئه نوين)، سياست توسعه طلبانٔه همه جانبه ای را 
در پيش گرفت. هدف اين سياست تبديل روسيه به يک قدرت برتر جهانی در رقابت با ديگر دولت های 
اروپايی بود. به همين منظور، دست يابی به آب های آزاد و گرم خليج فارس و اقيانوس هند يکی از اهدافی 

بود که توسط پطر طراحی شد و درصدر برنامه های توسعه طلبانٔه فرمانروايان روس قرار گرفت. 
ضعف حکومت مرکزی ايران از زمان شاه سلطان حسين آخرين شاه صفوی، انگيزٔه روس ها 
را برای تهاجم به نواحی شمالی ايران بيشتر کرد. اقتدار نظامی ايران در زمان نادرشاه افشار و سپس 
آقامحمدخان قاجار، برای مدت کوتاهی حاکمان روسی را از حمله به مرزهای ايران بازداشت. اما در 
زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار و پس از آن که حاکم گرجستان خود را تحت حمايت روسيه قرار داد، 

Talbot ــ١
٢ــ ۱۶۷۲ ـ ۱۷۲۵ م
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روس ها نيروهای نظامی خود را به منطقٔه قفقاز اعزام و گرجستان را تصرف کردند. تهاجم نظامی روسيه 
به اين منطقه که اهميت حياتی برای ايران داشت، باعث بروز دو دوره جنگ، ميان دو کشور شد. 

نزديک  روسيه که  ايران و  جنگ های  دور اول  روسيه:  و  ايران  جنگ های  اول  دور  ١ــ 
به ١٠ سال طول کشيد١، در نهايت به سبب ضعف سياسی و نظامی ايران، به پيروزی روسيه انجاميد 
و حکومت قاجار مجبور به امضای قرارداد گلستان شد. طبق مفاد آن قرارداد، نه تنها بخش هايی از 
دربند،  تفليس،  چون  شهرهايی  و  اران  و  داغستان  گرجستان،  واليات  شامل  ما،  ميهن  شمالی  نواحی 
باکو، گنجه، شکی، شيروان و … به روسيه واگذار گرديد، بلکه ايران از داشتن نيروی دريايی در دريای 

خزر نيز محروم شد. 

١ــ از سال ١٢١٨ تا ١٢٢٨ ق/ ١١٨٢ تا ١١٩٢ش/ ١٨٠٣ تا ١٨١٣م
۲ــ از سال ۱۲۴۱ تا ١٢۴۳ ق/ ۱۲۰۴ تا ١۲۰۶ش/ ١٨۲۶ تا ١٨۲۸م

يک نقاشی از صحنۀ جنگ ايران و روسيه

٢ــ دور دوم جنگ های ايران و روسيه: مشخص نبودن خطوط مرزی در عهدنامٔه گلستان، 
نارضايتی مردم مسلمانی که زير سلطٔه روس ها قرارگرفته بودند و در نهايت ناخشنودی و نارضايتی مردم 
ايران از مفاد قرارداد گلستان، موجب شروع دور دوم جنگ های ايران و روسيه۲ شد. فتوای جهاد 
علما نيز ايرانيان را مهيای نبرد کرد. در آغاز نيروهای ايرانی به فرماندهی عباس ميرزا در کمتر از يک ماه 
تمام شهرهای اشغال شده را باز پس گرفتند؛ اما در ادامه، شرايط به سود روسيه و ضرر ايران تغيير کرد. 

سرانجام اين دور از جنگ ها نيز با شکست سپاه قاجار و پذيرش معاهدهٔ ننگين ترکمانچای پايان گرفت. 
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مهم ترين داليل شکست نظامی ايران از روسيه عبارت اند از: 
١ــ عدم حمايت مالی فتحعلی شاه از سپاه عباس ميرزا
٢ــ کمبود تسليحات و تجهيزات نظامی سپاهيان ايران 

٣ــ عدم اطاعت و عدم حمايت شاهزادگان حاکم در واليات از عباس ميرزا 
٤ــ بی کفايتی برخی فرماندهان سپاه ايران مانند آصف الدوله 

٥ــ پايان يافتن جنگ های روسيه و عثمانی و آمدن ژنرال پاسکيويچ١ فرمانده کل سپاه روس به 
جبهٔه ايران 

به موجب عهدنامٔه ترکمانچای، افزودن بر مناطق و شهرهايی که در عهدنامٔه گلستان از ايران جدا شده 
بودند، شهرهای ايروان و نخجوان و بخشی از دشت مغان نيز به روسيه داده شد. همچنين ايران متعهد 
شد که ٥ ميليون تومان غرامت به روسيه پرداخت کند و به اتباع آن کشور در ايران، حق مصونيت قضايی 
(کاپيتوالسيون)٢ بدهد. عالوه بر آن، روس ها يک قرارداد تجاری را نيز ضميمٔه عهدنامٔه ترکمانچای 

کردند که اقتصاد و بازار ايران را عمالً در اختيار آنان قرار می داد. 

Capitulation ــ٢    Ivan. G. Paskiewitch ــ١

انتشار جزئيات اين قرارداد در ايران پيامدهای متفاوتی را به همراه داشت. شاه و سياستمداران 
ايرانی دچار يأس و سرخوردگی شدند، اما مردم خشم و کينٔه خود را نثار الکساندر گريبايدوف سفير 
روسيه کردند که با کبر و غرور فراوان به تهران آمده بود تا ناظر اجرای مفاد قرارداد ترکمانچای باشد. 

مالقات عباس ميرزا با فرماندۀ نيروهای روسيه
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پيامد بلندمدت قرارداد ترکمانچای، افزايش نفوذ و دخالت سياسی و اقتصادی روسيه در ايران بود. 
روسيه در زمان محمدشاه قاجار به ظاهر رابطٔه دوستانه ای با ايران برقرار کرد. روس ها برای 
منحرف کردن توجه زمامداران ايران از سرزمين هايی که در دو عهدنامٔه گلستان و ترکمانچای به آن کشور 
واگذار شده بود، شاه قاجار را برای لشکرکشی به هرات تشويق می کردند. اين سياست در زمان ناصرالدين 

شاه نيز ادامه يافت، اما هنگامی که کشور ما به دليل محاصرٔه هرات، مورد هجوم نظامی انگلستان قرار 
گرفت، روسيه هيچ کمکی به ايران نکرد. 

روسيه سرزمين های ايرانی، شرق دريای خزر (خوارزم و ماوراء النهر) را نيز بدون مزاحمت جدی 
تسخير و تصرف کرد و با انعقاد قرارداد آخال١ ميان روسيه و ايران، حکومت قاجار حاکميت روس ها 

بر مناطق مذکور را به رسميت شناخت و رود اترک مرز ميان دو کشور تعيين شد. 
امتيازهای تأسيس بانک استقراضی، تشکيل نيروی قزاق و شيالت شمال، مهم ترين امتيازاتی 

بودند که روس ها در دوران ناصرالدين شاه از ايران گرفتند. 

مناطقی که به موجب عهدنامۀ 
گلستان از ايران جدا شد. 

عهد نامۀ  موجب  به  که  مناطقی 
ترکمانچای از ايران جدا شد. 

مناطقی که به موجب عهدنامۀ 
آخال از ايران جدا شد. 

مناطقی که براساس عهدنامۀ 
پاريس از ايران جدا شد. 

قرارداد  موجب  به  که  مناطقی 
گلداسميت از ايران جدا شد. 

مسيرهـای پيشروی روس هـا 

درياچه آرال رود سيحون
بخارا

رود جيحون 

عشق آباد سمرقند

 مرو 

هرات 
کابل

قندهار

رود هيرمند

 بلوچستانرود سند

دريای عمان

خليج فارسبندر عباس

بوشهر
شيراز  

عربستان

اصفهان

 تهران 
تبريز

باکو   رود ارس
 تفليس

قشم
ابوموسی

خارک

کيش
تنب بزرگ      وکوچک

سرزمين های جدا شده از ايران در دورۀ قاجاريه 

١ــ ۱۲۹۹ ق/ ١٨٨١م
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به نظر شما تأثير قراردادهای گلستان، ترکمانچای و آخال، بر موقعيت ايران در دريای 
خزر چگونه بوده است؟

ج ) روابط ايران و فرانسه 
همان گونه که در درس پنجم خوانديد، ناپلئون بناپارت پس از رسيدن به مقام امپراتوری فرانسه 
با دولت های بزرگ اروپايی وارد جنگ شد. او به سبب آن که قادر به شکست دادن انگلستان در اروپا 
نبود، تصميم گرفت که مستعمرات آن کشور را مورد هجوم قرار دهد. به همين منظور حمله به مصر و 
هندوستان در اولويت برنامه های او قرار گرفت. تنها راه زمينی برای رسيدن به هندوستان، ايران بود و 
ناپلئون برای تحقق اين هدف  خواهان برقراری روابط سياسی با دربار قاجار شد. هيئت اعزامی ناپلئون 
هنگامی وارد ايران شد که آقامحمدخان به قتل رسيده بود و حاج ابراهيم خان کالنتر نيز حاضر به مذاکره 
با آنان نشد. امپراتور فرانسه مجددًا سفيران ديگری را برای ايجاد ارتباط سياسی به ايران فرستاد. اين 
اقدامات فتحعلی شاه را قانع کرد که فرانسه می تواند متحد خوبی برای ايران در جنگ با روسيه باشد. از 
اين رو، نمايندهٔ خود را برای انعقاد پيمان دوستی نزد ناپلئون در لهستان فرستاد و قرارداد فين کنشتاين۱ را 
با فرانسه امضاء کرد. طبق مفاد آن قرارداد، ناپلئون متعهد شد به ايران کمک نظامی کند و فتحعلی شاه 
نيز تعهد کرد که به فرانسه اجازه دهد از خاک ايران برای حمله به هندوستان استفاده نمايد. شاه قاجار 
در اولين اقدام، دستور داد تا انگليسی ها خاک ايران را ترک کنند و جزيرٔه خارک به فرانسه واگذار 
شود. هيئتی نظامی از فرانسه به ايران آمد و آموزش نظامی سپاهيان ايران را به عهده گرفت؛ ناپلئون، 
همچنين مقداری تجهيزات نظامی به ايران فرستاد. اتحاد سياسی و نظامی ايران و فرانسه کوتاه مدت 
بود؛ زيرا ناپلئون برخالف تعهداتی که به ايران داده بود، با روسيه صلح کرد و فتحعلی شاه برای مقابلٔه 

نظامی با روس ها، ناگزير بار ديگر به انگلستان متوسل شد. 
در زمان سلطنت محمدشاه، دو کشور ايران و فرانسه برای برقراری مناسبات و توسعٔه روابط سياسی، 

اقتصادی و فرهنگی گام هايی برداشتند، اما در اثر تحريکات روسيه و انگلستان، توفيقی حاصل نشد. 
روابط ايران و فرانسه در زمان ناصرالدين شاه و صدارت اميرکبير نيز به سبب اصرار صدراعظم 

   Finkenestein ــ١

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

بر حفظ منافع ايران و لجاجت سفير فرانسه به سردی گراييد. ليکن در زمان ناپلئون سوم روابط ميان دو 
کشور دوستانه شد و دولت فرانسه در جريان سفر اول ناصرالدين شاه به اروپا، به گرمی از او استقبال و 
پذيرايی کرد. پس از آن روابط ايران و فرانسه بيشتر جنبٔه فرهنگی داشت. امتياز حفاری در شوش به 
يک گروه باستان شناس فرانسوی داده شد. همچنين اين کشور پذيرای دانشجويان ايرانی بود که برای 

تحصيل به خارج می رفتند. 

Lovr ــJane Dieulafoy                        ۲ ــ۱    

قرارداد فروش آثار باستانی!

اقتصادی  و  سياسی  مسائل  به  تنها  استعماری  دولت های  با  ايران  قراردادهای 
منحصر نبود؛ بلکه از اواخر دوران ناصرالدين شاه به حوزۀ فرهنگی نيز کشيده شد. در اين 
زمان ژان ديوالفوا١ی فرانسوی به کمک سفير فرانسه در تهران، قراردادی برای حفاری و 
استخراج آثار باستانی در شوش با دولت ايران منعقد کرد. وی به همراه همسرش و عده ای 
از متخصصان باستان شناس فرانسوی به ايران آمد و مدت دو سال به کاوش های علمی در 
شوش پرداخت. طّی اين مدت، ديوالفوا قسمت مهمی از آثار ارزشمند دوره های تاريخی پيش 
از اسالم (ايالم ــ هخامنشی) را کشف کرد و به فرانسه انتقال داد. همسر او مادام  ديوالفوا 
در سفرنامۀ خود، مقدار اين آثار را ٢٥٠ صندوق نوشته است. اين آثار امروزه در موزه های 

اروپايی، به ويژه «موزۀ لوور»۲ پاريس نگهداری می شوند. 

د) روابط ايران و عثمانی 
در دورٔه قاجار به سبب گرفتاری ايران در مرزهای شمالی و مشکالت عثمانی در شرق اروپا، تنش 
و درگيری ميان دو حکومت نسبت به دوران قبل به طرز محسوسی کاهش يافت. تنها در اواخر سلطنت 
فتحعلی شاه، عباس ميرزا برای تثبيت مرزهای غربی ايران به آن سمت لشکر کشيد و تا بغداد پيشروی 
کرد. گرچه با درخواست عثمانی، قرارداد ارزنة الروم اول ميان دو کشور منعقد شد اما اختالفات مرزی 
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در زمان سلطنت محمدشاه نيز ادامه پيدا کرد و بی احترامی عثمانی ها به مقابر ائمه اطهار عليهم السالم و 
کشتار شيعيان در کربال، زمينٔه تيرگی روابط ميان دو کشور را فراهم کرد. سرانجام با وساطت روسيه و 
انگلستان و تالش نمايندٔه ايران (ميرزاتقی خان اميرکبير)، قرارداد ارزنة الروم دوم ميان دو کشور منعقد 

شد و اختالفات مرزی ايران و عثمانی خاتمه پيدا کرد. 

ـ ) روابط ايران و ساير کشورها  ه
حکومت قاجار به منظور کاستن از فشارهای سياسی، نظامی و اقتصادی روسيه و انگلستان، 
تالش های محدودی، را برای ايجاد رابطه با چندين کشور آغاز کرد. به همين منظور سفيرانی به آمريکا، 
اتريش، ايتاليا، بلژيک اعزام شدند و تمايل حکومت ايران را برای برقراری روابط ابراز کردند، اما به 
داليلی چون بُعد مسافت و بی رغبتی اين کشورها، ايران قادر به ايجاد رابطٔه سياسی جدی با آنها نشد. 

بنابراين، روز به روز بر دامنٔه نفوذ و مداخلٔه روسيه و انگليس در ايران افزوده شد. 

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

١ـ انگلستان در دورۀ قاجار چه اهدافی را در ايران دنبال می کرد؟ 
٢ـ شهر هرات چگونه از ايران جدا شد؟ 

ايران  بعدی  رويدادهای  بر  زيادی  تأثير  انگلستان  به  شده  واگذار  امتيازات  از  يک  کدام  ٣ـ 
داشت؟ چرا؟ 

٤ـ چرا ايران در دور دوم جنگ با روسيه شکست خورد؟ 
٥ـ روابط ايران و فرانسه در عصر فتحعلی شاه را در سه سطر خالصه کنيد. 

ـ به نظر شما عکس العمل حکومت قاجار در برابر تهاجم سياسی و نظامی دولت های روسيه و 
انگلستان به ايران چگونه بود؟ تحليل خود را در پنج سطر بنويسيد. 
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اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ايران در دوران قاجار 
(از آغاز حکومت تا انقالب مشروطه)

مقدمهمقدمه

ايرانيان دارای پيشينۀ فرهنگی و تمدنی عظيم و برجسته ای هستند. برخورد و ارتباط 

گسترده ای كه در عصر قاجار ميان كشور ما و كشورهای اروپايی رخ داد، شرايط اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادی ايران را تحت تأثير قرار داد. در اين درس اوضاع اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی ايران و دگرگونی های آن، از تشكيل حكومت قاجار تا انقالب مشروطه بررسی و 

تحليل می شود.

اوضاع اجتماعی
الف) ترکيب جمعيتی: جمعيت ايران که در ابتدای دوران قاجار، در حدود ۵ تا ۶ ميليون نفر 
تخمين زده می شود، در پايان آن دوره به حدود ۱۲ ميليون نفر رسيد.حدود ۴۰٪ اين جمعيت را ايالت 
و عشاير، ۴۰٪ ديگر آن را روستاييان و ۲۰٪ باقيمانده را شهرنشينان تشکيل می دادند. از شهرهای مهم 

اين دوره می توان تهران، تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز، کرمان و کاشان را نام برد.
در عصر قاجار نيز همانند دوران پيش از آن، ساکنان ايران زمين را گروه ها و اقوام گوناگونی 
تشکيل می دادند. اگرچه برخی تفاوت های زبانی و مذهبی در ميان اين اقوام وجود داشت، اما همٔه آنها 

خود را ايرانی می دانستند و به فرهنگ و تاريخ ايران دلبستگی و عالقٔه بسيار داشتند.
ب) قشرها و سلسله مراتب اجتماعی: در شهرها روحانيون، شاهزادگان، فرماندهان نظامی، 
زمينداران بزرگ، ديوانيان و بازرگانان از جايگاه و منزلت بااليی برخوردار بودند. در مرتبٔه بعدی اصناف 

و پيشه وران جای می گرفتند.

درس ۱۶
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در رأس نهاد روحانيت، مجتهدان قرار داشتند که قدرت معنوی و نفوذ اجتماعی آنان حتی از 
پادشان قاجار نيز 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 اين دوره می توان ميرزا ابوالقاسم قمی، ميرزا 

محمد علی بهبهانی و ميرزا حسن آشتيانی را نام برد.

ايجاد کارخانه های صنعتی 
به  را  کارگران  جديد  قشر  نيز 
افزود.  ايران  شهری  جمعيت 
ها  شهر خی  بر ر  د همچنين 
اقليت های دينی زرتشتی، مسيحی 
و يهودی در محله های مخصوص 

به خود زندگی می کردند.

اگرچه مردان جايگاه و نقش اجتماعی و اقتصادی شاخص تری در خانواده و جامعه داشتند، اما 
اين مطلب به معنای عدم حضور زنان در صحنه های مختلف سياسی 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.
از بين افراد با  معموالً  کدخدا بود که  اجتماعی از آِن  جايگاه  مرتبه و  باالترين  روستاها نيز  در 
تجربه و متمّول مورد تأييد حکومت انتخاب می شد. در جامعٔه عشايری نيز رؤسای ايل، قبيله، طايفه و 
خاندان ها، قدرت و نفوذ سياسی و اجتماعی بسياری داشتند و تقريباً همٔه امور عشاير زير نظر مستقيم 

آنها انجام می شد.
ج) جنبش های اجتماعی: شکست های سياسی و نظامی حکومت قاجار از دولت های روسيه 
و انگستان در دوران فتحعلی شاه تا ناصرالدين شاه، انعقاد قراردادهای ننگين و نيز دخالت های آشکار 
آنها در امور داخلی ايران، خشم و نفرت مردم ايران را برانگيخت. ايرانيان هرگاه بهانه و فرصت مناسبی 
به دست می آوردند، اعتراض و نارضايتی خود را نسبت به سياست های استعماری انگلستان، روسيه و 

عوامل آنها نشان می دادند.

خانواده ای زرتشتی در دورۀ قاجار
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مهم ترين اين جنبش ها، اعتراض هايی بود که نسبت به دخالت بيگانگان در امور داخلی ايران و 
مخصوصاً واگذاری امتيازات اقتصادی به دولت های استعماری بروز کرد. اعتراض به امتياز رويتر و 

نهضت تنباکو از جملٔه چنين جنبش هايی است.
۱ــ اعتراض به امتياز رويتر: در زمان ناصرالدين شاه و با تالش ميرزا حسين خان سپهساالر 
صدراعظم وقت، امتياز بهره برداری از منابع طبيعی ايران به فردی انگليسی به نام رويتر واگذار شد. 
مردم ايران به رهبری حاج مال علی کنی به شدت نسبت به چنين امتيازی اعتراض کردند؛ دولت روسيه 
نيز در رقابت با انگستان با آن امتياز به مخالفت پرداخت. در نتيجٔه تشديد اعتراض ها و مخالفت ها، 

شاه، امتياز را لغو و صدراعظم را نيز برکنار کرد.
انگليسی به  فردی  اروپا،  ناصرالدين شاه به  تالبوت: در سفر سوم  قرارداد  مخالفت با  ۲ــ 
نام تالبوت، امتياز خريد و فروش توتون و تنباکوی ايران را با دادن هدايای بسيار به شاه و همراهان او 
به دست آورد.۱ مأموران و کارمندان شرکتی که تالبوت به اسم رژی در ايران تأسيس کرده بود، عالوه بر 
بسيار بدی  رفتار  قرارداد  مفاد  برخالف  آنان  پرداختند.  کليسا  ساختن  مسيحيت و  تبليغ  بازاريابی، به 
را با کشاورزان و تجار ايرانی در پيش گرفتند. بازرگانان نيز از پيامدهای اقتصادی امتياز رژی بسيار 
ناخشنود بودند. آيت اللّه سيد علی اکبر فال اسيری در شيراز، آيت اللّه ميرزا جواد آقا مجتهد در تبريز و 
ميرزا حسن آشتيانی در تهران در مخالفت با واگذاری امتياز قيام کردند. سيد جمال الدين اسدآبادی نيز 
با نگارش نامه ای به آيت اللّه ميرزا حسن شيرازی، مرجع نامدار شيعيان در نجف، خطر امتياز رژی را به 
ايشان يادآور شد. اين مرجع تقليد در ابتدا پيامدهای زيان بار امتياز مذکور را به ناصرالدين شاه گوشزد 
کرد، اما به سبب بی اعتنايی شاه به آن موضوع، حکم تحريم توتون و تنباکو را به اين شرح صادر کرد:

«اليوم استعمال توتون و تنباکو بِآِی نحو کان در حکم محاربه با «اليوم استعمال توتون و تنباکو بِآِی نحو کان در حکم محاربه با 
امام زمان عج الّله تعالی است.»امام زمان عج الّله تعالی است.»

اين فتوا به سرعت در نقاط مختلف ايران منتشر شد و همٔه اقشار و گروه های اجتماعی از آن 
تبعيت کردند. حتی زنان حرمسرا نيز به تبعيت از حکم شرعی مرجع تقليد، قليان ها را شکستند. با اوج 

گرفتن جنبش، ناصرالدين شاه مجبور به لغو امتيازنامه و پرداخت غرامت و خسارت به تالبوت شد.

۱ــ امتياز توتون و تنباکو به دليل نام گيرندٔه امتياز، به امتياز تالبوت و به سبب شرکت رژی که برای اجرای مفاد امتيازنامه تأسيس 
شد، به امتياز رژی معروف شد.
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جنبش تنباکو نتايج سياسی و اجتماعی مهمی داشت:
۱ــ حضور اقشار مختلف اجتماعی، به ويژه زنان در جنبش تنباکو موجب اتحاد بيشتر قشرهای 

مختلف مردم شد.
وابستگی  و  داخلی  استبداد  از  رهايی  در  ايران  مردم  جدی  حرکت  اولين  تنباکو  جنبش  ۲ــ 

خارجی بود.
۳ــ اين جنبش زمينه و شرايط را برای شکل گيری نهضت مشروطه فراهم آورد.

بارها  نيز  نان  جمله  از  غذايی  مواد  گرانی  و  کمبود  مذکور،  جنبش های  و  اعتراض ها  بر  افزون 
موجب شورش های اجتماعی در شهرها شد. يکی از اين اعتراض های مردمی در اصفهان، موقعيت 

شاهزاده ظل السلطان را به مخاطره انداخت.
عالوه بر اينها، در عصر قاجار برخی از فرقه های مذهبی نيز موجب آشوب و بلواهايی در کشور 
شدند. دولت های استعماری، مخصوصاً انگلستان در اين آشوب ها نقش مستقيم يا غيرمستقيم داشتند. 
از آن جمله آشوب رهبر فرقٔه اسماعيليه (آقاخان محالتی) و فتنٔه سيد علی محمد باب بود که برای مدتی 

در زمان محمد شاه و ناصرالدين شاه، حکومت قاجار را به خود مشغول کرد.

اوضاع اقتصادی
الف) فعاليت های اقتصادی

۱ــ کشاورزی: با وجود برخی اقدامات عمرانی مانند احداث قنات ها و نهرها در دورٔه قاجار، 
اوضاع کشاورزی ايران چندان مساعد نبود. جنگ های ايران و روسيه و از دست دادن بخشی از بهترين 
زمين های کشاورزی در قراردادهای گلستان و ترکمانچای نيز شرايط کشاورزی ايران را بدتر کرد. با 

تصرف مرکز رژی در تهران توسط تعدادی از روحانيون و تجار
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اين حال کشاورزی مهم ترين فعاليت اقتصادی در ايران به شمار می رفت که عمدتاً توسط روستانشينان 
انجام می شد. عمدٔه محصوالت کشاورزی شامل: گندم، جو، پنبه، انواع ميوه، برنج، ابريشم، توتون 

و تنباکو بود.
بيشتر زمين های مرغوب و حاصلخيز در اختيار حکومت قاجار، خاندان سلطنتی، صاحب منصبان 
دولتی و فرماندهان نظامی بود. بخش وسيعی از زمين های کشاورزی نيز وقف شده بودند. کشاورزان 
به ندرت مالک زمين بودند، اکثر آنان روی زمين های حکومتی، اربابی و وقفی کار می کردند و سهم کمی 

از محصول نصيب آنان می شد. 
کمبود سرمايه، نبود ماشين آالت کشاورزی مناسب، نظام آبياری نامناسب، وقوع خشکسالی، 

بی قانونی و اجحافات مالياتی، از مهم ترين علل کندی پيشرفت کشاورزی در عصر قاجار بود.
تأمين  بر  عالوه  عشاير  بود.  دامداری  عشايری  و  ايلياتی  جامعٔه  اصلی  شغل  دامداری:  ۲ــ 
نيازهای غذايی، از مو و پشم دام ها نيز فرش، پارچه و چادر می بافتند. آنها مازاد مصرف خود را به 

روستاييان و شهرنشينان می فروختند.
در  نهاد.  افول  به  رو  نيز  ايران  دستی  صنايع  صفويه،  حکومت  سقوط  از  پس  صنعت:  ۳ــ 
دوران حکومت قاجار به دليل ورود بی روئه کاالهای اروپايی، بخش مهمی از صنايع کارگاهی و دستی 
ايران، مخصوصاً صنايع بافندگی و نساجی دچار رکود و سپس نابودی شد. در اين ميان فقط صنعت 
قالی بافی ايران به دليل کيفيت طرح و بافت و نبود نمونٔه خارجی مشابه، همچنان رونق و مشتريان داخلی 

و خارجی خود را حفظ کرد.

رونق صنعت قالی بافی در دورۀ قاجار

قاليچۀ ابريشمی بافت کاشان 
متعلق به دورۀ قاجار
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البته در نتيجٔه اقدامات اميرکبير چندين کارخانٔه نساجی، کاغذسازی، شيشه گری، سفال سازی 
و تفنگ سازی در ايران تأسيس شد.

۴ــ تجارت: بازرگانی و تجارت با ثبات و امنيت داخلی و بين المللی رابطٔه مستقيم داشت. در 
عصر قاجار، بازرگانی ايران به دليل وجود امنيت نسبی در داخل کشور و گسترش انقالب صنعتی اروپا 
روند صعودی يافت. در ابتدای دورٔه قاجار، انگلستان بزرگ ترين شريک تجاری ايران بود. در نيمٔه 
دوم قرن ۱۳ق/ ۱۹م. روسيه به سبب امتيازاتی که در قرارداد ترکمانچای و پس از آن از ايران گرفت، 

نفوذ اقتصادی خود را در کشور ما افزايش داد و تبديل به شريک اصلی تجاری ايران شد.
بود.  قالی  و  پارچه  دامی،  توليدات  کشاورزی،  محصوالت  بيشتر  دوره  آن  در  ايران  صادرات 
تجهيزات نظامی، برخی فلزات مانند طال و نقره، قند و چای، نيز از مهم ترين کاالهای وارداتی ايران به 

شمار می رفتند.
ب) راه ها و وسايل حمل و نقل

راه های اصلی ايران در دورٔه قاجار عبارت بود از:
۱ــ قسمتی از راه ابريشم يعنی راه تبريز به مشهد از طريق قزوين، تهران و نيشابور

۲ــ راه های ارتباطی تهران به خليج فارس از طريق قم و کاشان، و ديگری از طريق اصفهان و 
شيراز به بندر بوشهر

۳ــ راه ارتباطی تهران به دريای خزر از طريق قزوين و رشت 
۴ــ راه ارتباطی تهران به بغداد از طريق همدان و کرمانشاه

انگليس  و  روسيه  دولت های  استعماری  رقابت های  بود.  آهن  راه  فاقد  قاجار،  دورٔه  در  ايران 
مانع اساسی بر سر راه ايجاد و گسترش راه آهن در ايران به شمار می آمد. يکی از بزرگ ترين موانع و 

حمل و نقل در عصر قاجار
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بنادر ايران  نامساعد  نداشتن کشتی و وضع  دريايی،  مشکالت حکومت قاجار در توسعٔه حمل و نقل 
بود. ناصر الدين شاه پنهان از چشم روس ها و انگليسی ها، قرارداِد ساخت دو کشتی به نام پرسپوليس 

و شوش را با يک شرکت آلمانی منعقد کرد.
ج) منابع درآمد حکومت قاجار

منابع درآمد حکومت قاجار را می توان به شرح زير دسته بندی کرد:
۱ــ ماليات مستقيم و غيرمستقيم
الف ) ماليات بر زمين های کشاورزی

ب ) ماليات بر احشام و اغنام و کسبه و اهل ِحَرف
۲ــ درآمدهای ديگر

الف) فروش حکومت اياالت و منصب های اداری
ب) عوارض گمرک، پستخانه و ضرابخانه
ج) دادن امتيازات اقتصادی به بيگانگان

د) مصادرٔه اموال ثروتمندان و مقامات و مأموران حکومتی
بخشی از درآمدهای جمع آوری شده در اياالت مصرف و بقيه به مرکز فرستاده می شد که با کسر 
هزينه های حرمسرا، حقوق شاهزادگان، وزراء، ديوانيان و نظاميان، چيز زيادی از آن باقی نمی ماند تا در 
خزانٔه سلطنتی ذخيره شود. به همين دليل حکومت قاجار همواره نيازمند وام گرفتن از بانک شاهنشاهی 

انگلستان و بانک استقراضی روسيه بود.۱
د) پول در دورۀ قاجار

در ابتدای عصر قاجار پول رايج در ايران سکه هايی از 
جنس طال، نقره، مس و نيکل بود که بر پشت و روی آن تصوير 
و نام و القاب شاه وقت، حک می شد. امتياز ضرب سکه طال 
شهرهايی  در  مسی  و  نقره  سکه های  اما  بود،  شاه  اختيار  در 
مانند شيراز، اصفهان، تبريز و مشهد هم ضرب می گرديد و هر 
کدام ارزش و اعتبار خاصی داشت. با اين حال ارزش پول در 
طول دوران حکومت قاجار سير نزولی يافت و موجب رکورد 

۱ــ عيسوی، تاريخ اقتصادی ايران، ص ۵۸۵.

سکۀ عصر محمد شاه قاجار
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تجارت و فقر بيشتر مردم شد. واحد پولی نيز به ترتيب تومان، ِقران و شاهی بود. يک تومان معادل 
ده ِقران و يک ِقران معادل بيشت شاهی به حساب می آمد.

اوضاع فرهنگی
ايرانيان در طول تاريخ کهن خود به عنوان ملتی متمدن، با فرهنگ و صاحب ادب و هنر شناخته 
شده اند. فرهنگ و ادب ايرانی همواره تابع اصول اخالقی و باورهای دينی بوده و دين يکی از عوامل 

هويت بخش به شمار می رفته است.
الف) تربيت و پرورش

۱ــ خلق و خوی مردم: در عصر قاجار تربيت خانوادگی با هدف آشنا کردن کودکان با تکاليف 
خود  فرزندان  آموزگاران  اولين  مادر  و  پدر  می گرفت.  انجام  شغلی  مهارت  و  اخالقی  اصول  شرعی، 
بودند. پسر علم و فن را از پدر می آموخت و دختر نيز رموز و فنون خانه داری را از مادر کسب می کرد. 
مساجد کانون تربيت اخالقی و دينی به شمار می آمدند. بيشتر افراد جامعه عالقه مند بودند تا صفات خوب 
انسانی مانند رحم و مروت و حمايت از بينوايان را در خود شکوفا کنند. اعتماد مردم به يکديگر نيز به 
حدی بود که معامالت کوچک و بزرگ فقط با قول و قرار زبانی انجام می شد. البته در کنار اعتقادات 

اصيل، باورهای غلط و اوهام و خرافات نيز رواج داشت.
دورٔه  در  است.  جامعه  هر  فرهنگی  جلوه های  بارزترين  از  يکی  لباس  لباس:  و  پوشاک  ۲ــ 
قاجار، لباس نه تنها بيانگر شخصيت فرد بود، بلکه جايگاه و مرتبٔه اجتماعی او را نيز مشخص می کرد. 
شامل لباس های سنتی و بسيار زيبا و متنوع بود که از پارچه های  پوشاک ايرانيان در آن دوره عموماً 
داخلی تهيه می شد. در نتيجٔه گسترش ارتباط و رفت و آمد به اروپا، به تدريج مدل های لباس فرنگی در 

ميان گروه هايی از مردم به ويژه در شهرها رواج پيدا کرد.

لباس مردان ثروتمند شامل پيراهني از پارچة حرير و ابريشم ريزبافت، شلوار گشاد و لباس مردان ثروتمند شامل پيراهني از پارچة حرير و ابريشم ريزبافت، شلوار گشاد و 

شال کشمير بود. نظاميان و گاه افراد عاد دشنه ا را نيز در شال قرار مي دادند، ولي بازرگانان شال کشمير بود. نظاميان و گاه افراد عاد دشنه ا را نيز در شال قرار مي دادند، ولي بازرگانان 

و قاضيان و بازاريان به جا دشنه از قلمدان استفاده مي کردند. پيراهن مردان فقير از جنس و قاضيان و بازاريان به جا دشنه از قلمدان استفاده مي کردند. پيراهن مردان فقير از جنس 

مي شد.  تهيه  ساده  کتان  از  که  مي پوشيدند  جليقه  يک  پيراهن  رو  بود.  راه  راه  اغلب  و  مي شد. پنبه  تهيه  ساده  کتان  از  که  مي پوشيدند  جليقه  يک  پيراهن  رو  بود.  راه  راه  اغلب  و  پنبه 

يک توضيح
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عبايي نيز بر رو اين جليقه پوشيده مي شد که تا قوزک عبايي نيز بر رو اين جليقه پوشيده مي شد که تا قوزک 

از  که  بود  نعلين  نوعي  عاد  مردان  کفش  مي رسيد.  از پا  که  بود  نعلين  نوعي  عاد  مردان  کفش  مي رسيد.  پا 

کفش  از  زمستان  در  درباريان  ولي  مي شد،  ساخته  کفش چرم  از  زمستان  در  درباريان  ولي  مي شد،  ساخته  چرم 

پيراهن  مي کردند.  استفاده  اسب  چرم  از  شده  پيراهن ساخته  مي کردند.  استفاده  اسب  چرم  از  شده  ساخته 

خانم ها نيز از کتان و يا ابريشم بود که با بندها متعدد و خانم ها نيز از کتان و يا ابريشم بود که با بندها متعدد و 

يا دکمه ها زرين بسته مي شد. در بيرون از خانه از چادر يا دکمه ها زرين بسته مي شد. در بيرون از خانه از چادر 

استفاده مي شد و صورت نيز با روبند که به پيشاني گره استفاده مي شد و صورت نيز با روبند که به پيشاني گره 

مي خورد، پنهان مي شد. البته اين سبک حجاب مخصوص مي خورد، پنهان مي شد. البته اين سبک حجاب مخصوص 

زنان شهر بود و زنان روستايي و عشاير و اقليت ها زنان شهر بود و زنان روستايي و عشاير و اقليت ها 

پوشش زنان عصر قاجاریپوشش زنان عصر قاجاریديني بدون چادر و روبند رفت و آمد مي کردند.ديني بدون چادر و روبند رفت و آمد مي کردند.

۳ــ جلوه های شادی و غم: ايرانيان همواره به سنت ملی و مذهبی خويش وفادار مانده اند. 
گذشتٔه  در  ريشه  يلدا که  مانند شب  باستانی  سنت های  ديگر  نوروز و  گراميداشت جشن  بر  عالوه  آنان 
با   شکوهشان دارد، اعياد مذهبی مانند عيد فطر و عيد قربان را نيز جشن می گرفتند. مجالس و مراسم 

جشن نيمۀ شعبان مردم کرمان در دورۀ قاجار
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عصر  در  می شد.  انجام  احترام  با  نيز  عزا 
آن،  از  پيش  دوره های  همانند  نيز  قاجار 
مراسم سوگـواری امـام حسين (ع) در قـالب 
روضه خوانی و تعزيه خوانی برگـزار می گرديد. 
حمايت علمای بزرگ و برخی از شاهان قاجار 
از تعزيه، موجب رونق آن آيين مذهبی در ايران 
مانند  مفاهيمی  احيای  و  تعزيه  گسترش  شد. 
نقش  خدا،  راه  در  ايثار  و  شجاعت  شهادت، 
با  آن  پيوند  و  دينی  فرهنگ  رشد  در  بسزايی 

فرهنگ عاميانه داشت.

مراسم تعزيه خوانی در دورۀ قاجار

عزاداری مردم تهران در روز عاشورا در دورۀ قاجار
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ب) آموزش و مراکز آموزشی
۱ــ مکتب خانه: مکتب خانه اولين مرکز يادگيری و آموزش در ايران بوده است. مکتب خانه های 
به  ورود  حق  سالگی  ـ  ۵  ۶  ـ سنين  از  کودکان  معموالً  می شدند.  داير  خانه  يا  و  دکان  مسجد،  در  اوليه 

مکتب خانه را داشتند.
دورٔه تحصيل در مکتب خانه متفاوت بود. ولی معموالً کودکان و نوجوانان تا پانزده سالگی در 

مکتب خانه تعليم می ديدند. در دورٔه قاجار دو نوع مکتب خانه وجود داشت:
الف) مکتب خانه های عمومی که پذيرای 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

۲ــ اعزام دانشجو به خارج: پس از شکست های سياسی و نظامی حکومت قاجار از دولت های 
اروپايی و بروز نشانه های عقب ماندگی علمی و فنی ايران نسبت به اروپا، عباس ميرزا وليعهد فتحعلی شاه 
را  سرشناس  خانواده های  فرزندان  از  تعدادی  نوبت  چندين  در  بنابراين،  برآمد.  چاره جويی  درصدد 
برای تحصيل علوم و فنون نظامی، علوم طبيعی و پزشکی، مهندسی، کاغذسازی و چاپ به کشورهای 
ايرانی به  دانشجويان  اعزام  پدر را در  سياست  نيز  محمد شاه  کرد.  اعزام  روسيه  فرانسه و  انگلستان، 
اروپا برای کسب مهارت های علمی و فنی ادامه داد. در آن زمان برای اولين بار عده ای از خانواده های 

ثروتمند پسران خويش را با هزينٔه شخصی برای تحصيل به اروپا فرستادند.
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محمدشاه  دورٔه  در  جديد:  مدارس  ۳ــ 
نخستين مدارس به سبک جديد توسط ميسيونرهای۱ 
آمريکايی و سپس فرانسوی در ايران تأسيس شد. به 

مرور تعداد اين مدارس افزايش پيدا کرد.
۴ــ مدرسۀ دارالفنون: مدرسٔه دارالفنون 
اولين مؤسسٔه آموزشی جديد بود که توسط حکومت 
قاجار در ايران تأسيس شد. اميرکبير اين مدرسه را 
بر اساس نمونه هايی که در روسيه و عثمانی ديده بود، 
طراحی کرد. وی به  منظور جلوگيری از گسترش نفوذ 
روسيه و انگلستان در ايران، چنان برنامه ريزی کرد که 
معلمان و استادان مدرسٔه مذکور از کشورهای اتريش 
به طور  دارالفنون  مدرسٔه  شوند.  استخدام  فرانسه  و 
رسمی کمی بعد از قتل اميرکبير در تهران افتتاح شد. 
هدف از راه اندازی دارالفنون آن بود که دانشجويان 

ايرانی، علوم جديد را در داخل ايران بياموزند. شعبٔه فرعی دارالفنون نيز در تبريز برپا گرديد.
افزون بر مدرسٔه دارالفنون، مدارس ديگری نيز در دورٔه ناصرالدين شاه در ايران تأسيس شدند؛ 
از آن جمله است مدرسٔه مشيريه که توسط ميرزا حسين خان سپهساالر صدراعظم ناصرالدين شاه و با 
همکاری اعتمادالسلطنه مورخ و مترجم دربار بنيانگذاری شد. در اين مدرسه،تاريخ ، جغرافيا، رياضی 
و زبان های اروپايی آموزش داده می شد. ميرزا حسن رشديه فرزند يکی از علمای تبريز نيز مدرسٔه رشديه 

را در تبريز برپا کرد و اولين پايه های آموزش ابتدايی را به سبک امروزی بنا نهاد.
ج) علوم و فنون

۱ــ علوم نظامی: علوم نظامی به نسبت ساير علوم و فنون در عصر قاجار رشد و گسترش 
بيشتری يافت. عباس ميرزا و اميرکبير در اين زمينه اقدامات زيادی انجام دادند. سپاهيان ايران با نظارت 

برخی افسران اروپايی علوم و فنون رزمی را آموختند.
۲ــ ادبيات و تاريخ و هنر: آقا محمدخان، ذوق ادبی و هنر نداشت، اما فتحعلی شاه طبع شعر 

مدرسۀ دارالفنون

۱ــ ميسيونر به عضو يک هيئت مذهبی، به ويژه کسی که برای تبليغ مسيحيت به کشورهای ديگر می رفت، گفته می شد.
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داشت و به همين دليل شاعران بزرگی در دورٔه پادشاهی وی به شعر فارسی غنا بخشيدند. قائم مقام 
فراهانی وزير محمدشاه نيز اديب و نويسنده ای زبردست بود. تاريخ نويسی نيز در اين دوره رونق داشت 
و موّرخان مشهوری مانند محمدتقی خان لسان الملک سپهر، رضا قلی خان هدايت و محمد حسن خان 
اعتمادالسلطنه آثار ارزشمندی به وجود آوردند. هنر نقاشی و معماری نيز با تأثيرپذيری از دوره های قبل 
و هنر اروپايی به حيات خود ادامه داد. ميرزا محمد خان غفاری، ملقب به کمال الملک نقاش مشهور 

عصر ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه، هنر نقاشی ايران را به اوج کمال و شکوفايی رساند.

۳ــ ترجمه و نشر کتاب و روزنامه: قائم مقام فراهانی با حمايت عباس ميرزا، نخستين گام ها 
را برای ترجمه و نشر کتاب در ايران برداشت. اميرکبير نيز در دوران صدارت کوتاه مدت خود، اقداماتی 
برای ترجمه و نشر کتاب و روزنامه انجام داد. در نتيجٔه تأسيس دارالفنون و سپس تشکيل دارالترجمه به 
رياست محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، فن ترجمه گسترش پيدا کرد و آثار زيادی از زبان های اروپايی 

تابلوی رنگ روغن، اردوگاه مبارک آباد تهران اثر محمد غفاری (کمال الملک)، سال ۱۲۹۱ ق 
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به فارسی ترجمه شد.روزنامه نيز يکی ديگر از محصوالت فرهنگی ايرانيان بود. اولين روزنامه با عنوان 
«کاغذ اخبار» توسط ميرزا صالح شيرازی در زمان محمدشاه منتشر شد. روزنامٔه «وقايع اتفاقيه» نيز 
به همت اميرکبير منتشر شد و بعدًا با عنوان روزنامٔه «دولت ِعليه ايران» ادامه نشر يافت. روزنامه های 
«وطن»، «صدای ايران»، «دانش» و «شرف» از ديگر روزنامه های مهم دوران سلطنت ناصرالدين شاه و 

پس از او بودند که در تهران منتشر می شدند.

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

روزنامۀ وقايع اتفاقيه

ق.   ۱۲۵۳ سال  در  شيرازی  صالح  ميرزا  توسط  که  اخبار»  «کاغذ  روزنامۀ  از  پس 
انتشار يافت؛ اميرکبير روزنامۀ «وقايع اتفاقيه» را در سال ۱۲۶۷ق. منتشر کرد. در روزنامۀ 
وقايع اتفاقيه که از شمارۀ ۴۷۲ با نام «روزنامۀ دولت عليه ايران» منتشر شد، اخبار داخلی 
شامل خبرهای مربوط به دربار و سفرهای ناصرالدين شاه،  عزل و نصب ها و اعطای مقام ها، 
در  دولتی  رسمی  اعالن های  آن  شماره های  برخی  در  می شد.  چاپ  امتيازات  و  نشان ها 
ورقه ای جداگانه چاپ و همراه روزنامه توزيع می شد، که به آن «اشتهارنامه» می گفتند. 
در بعضی شماره ها نيز اخبار وقايع شهرهای مختلف ايران به چاپ می رسيد. در بخش اخبار 
خارجی، بيشتر اخبار مربوط به کشورهای اروپايی به چاپ می رسيد. اين اخبار از روزنامه های 

اروپايی گرفته می شد و با ترجمۀ روان فارسی در روزنامه منتشر می شد.
رسمی  نرخ  به  مردم  موردنياز  اجناس  قيمت  صورت  روزنامه،  شماره های  بيشتر  در 
شده  چاپ  تازه  کتاب های  فروش  اعالن  آن،  شماره های  برخی  در  و  می شد  چاپ  دولتی 
منتشر می شد. تعداد صفحات روزنامه از چهار تا دوازده صفحه متغير بود و با چاپ سنگی و 

خط نستعليق به چاپ می رسيد.
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انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

۱ـ روحانيون چه جايگاهی در سلسله مراتب اجتماعی ايران در عصر قاجار داشتند؟
۲ـ نقش و جايگاه زنان را در دورۀ قاجار شرح دهيد.

توضيح  شاه  ناصرالدين  حکومت  دوران  در  را  اجتماعی  جنبش های  بروز  عوامل  و  داليل  ۳ـ 
دهيد.

۴ـ درآمد حکومت قاجار از چه راه هايی تأمين می شد؟
۵  ـ در دورۀ قاجار چه تغيير و دگرگونی در امر آموزش به وجود آمد؟

۱ـ دربارۀ برگزاری جشن نوروز در دورۀ قاجار مطلبی تهيه کنيد.
۲ـ به نظر شما کدام يک از تجربه های تاريخی دوران قاجار برای زمان فعلی ما مفيد است؟
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مقدمه

يكی از مهم ترين رويدادهای تاريخ معاصر ايران كه در اواخر سلطنت مظفرالدين شاه 

اتفاق افتاده، «انقالب مشروطيت» است. 

مشروطيت چيست؟ چرا انقالب مشروطه در ايران رخ داد؟ زمينه های فكری، اجتماعی 

و اقتصادی اين انقالب كدامند؟ اينها پرسش هايی هستند كه در اين درس به دنبال پاسخی 

برای آنها هستيم.

مشروطيت چيست؟ 
«مشروطيت١» از نظر لغوی به معنای شرط دار شدن يا شرط گذاشتن برای چيزی است. براين 
اساس، حکومت مشروطه به نوعی از حکومت سلطنتی گفته می شود که در آن، برای حکومت کردن 
شرايطی پيش بينی شده باشد. در حکومت مشروطه، حاکم يا پادشاه نمی تواند هرکاری را که می خواهد 
به ميل خود انجام دهد. در چنين حکومتی، تصميم گيری دربارٔه امور کشور بر مبنای شرايطی که در 
قانون اساسی پيش بينی شده است، انجام می شود. در نظام مشروطه، مجلسی مرکب از نمايندگان منتخب 
مردم تشکيل می شود و به کار قانون گذاری می پردازد. نخست وزير و وزيران (هيئت وزيران) که با رأی 
نمايندگان مجلس انتخاب می شوند، ادارٔه امور کشور را در دست می گيرند. در واقع، حکومت مشروطه 
نقطٔه مقابل حکومت استبدادی يا فردی است که در آن، پادشاه همه کاره است و خود را مالک جان      و 

مال مردم می داند. 

زمينه های انقالب مشروطيت ايران

درس ۱۷

١ــ در اين درس، دو اصطالح «مشروطه» و « مشروطيت» به يک معنا آمده اند.
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کدام علل و زمينه ها موجب وقوع انقالب مشروطيت شد؟ 
انقالب مشروطيت ايران در اواخر سلطنت مظفرالدين شاه به وقوع پيوست اما زمينه های آن از 
و  علل  اين  بهتر  شناخت  برای  بود.  شده  فراهم  ناصرالدين شاه  سلطنت  دوران  از  به ويژه  پيش  مدت ها 

زمينه ها، آنها را در چند محور بررسی می کنيم. 
۱ــ زمينه های فکری انقالب مشروطه 

الف) آموزه های ضداستبدادی و ضداستعماری اسالم
ب) پيدايش انديشه های نو دربارٔه حکومت 

پ) انتشار آثار انتقادی در مورد اوضاع ايران 
ت) تأثير حوادث جهانی بر افکار ايرانيان. 

اسالمی،  دورٔه  تاريخ  طول  در  اسالم:  ضداستعماری  و  ضداستبدادی  آموزه های  الف) 
متأثر از تعاليم  جنبش های عدالت خواهانٔه متعددی شکل گرفته است. اين جنبش ها و نهضت ها غالباً 
نجات بخش دين اسالم بوده است. يکی از جنبه های مهم اين جنبش های مردمی، مبارزه با سلطه طلبی 

بيگانگان و ستيز با ظلم و ستم فرمانروايان خودکامه بوده است.
در تاريخ دورٔه معاصر ايران نيز چنين جنبش هايی به دفعات اتفاق افتاده است. يک نمونٔه بارز 
آن که تا حدود زيادی زمينه ساز نهضت مشروطه شد، جنبش تنباکو بود. شرکت آگاهانٔه مردم دراين 
حرکت ضداستعماری که ناشی از تعاليم اسالم و روشنگری علما بود، پيروزی بزرگی را به ارمغان آورد. 
اين پيروزی به مردم جرئت و جسارت بيشتری بخشيد تا بتوانند برای تحقق خواست های مشروع خود 
دست به مبارزه با دولت های سلطه گر و حاکمان ستمگر بزنند؛ بنابراين در شکل گيری نهضت مشروطيت 
ايران، آموزه های ضداستبدادی و ضداستعماری اسالم در به حرکت درآوردن مردم، نقش بسيار مؤثری 

داشته است. 
ب) ورود انديشه های جديد: در عصری که شاهان قاجار با خودکامگی و استبداد بر ايران فرمان 
می راندند، در تعدادی از کشورهای اروپايی و حتی معدودی کشورهای غيراروپايی مانند مصر و ژاپن 
نظام های حکومتی جمهوری و مشروطه حاکميت داشت. برخی ايرانيان مهاجر و مسافر به اروپا که بيشتر 
آنان سياستمدار و بازرگان بودند، با مقايسٔه اوضاع ايران با کشورهای مذکور به اين نتيجه رسيدند که نوع 
نظام حکومتی عامل عقب ماندگی و يا پيشرفت کشورهاست. از جملٔه اين افراد می توان ميرزا فتحعلی خان 
آخوندزاده،  ميرزا ملکم خان و ميرزا يوسف خان مستشارالدوله را نام برد که در زمان سلطنت ناصرالدين  شاه 
عضويت در انجمن های فراماسونری را در کارنامٔه سياسی خود داشتند، در  می زيستند. اينان که غالباً 
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آثار و نوشته های خود ضمن تعريف و تمجيد از نظام های مشروطه و جمهوری، حکومت مبتنی بر قانون 
را عامل پيشرفت اروپاييان می شمردند. ايراد وارد بر مبلغان انديشه های سياسی جديد، ناديده گرفتن و 
يا کم توجهی به تفاوت های تاريخی جامعٔه ايرانی و جامعٔه اروپايی از حيث فرهنگی و اجتماعی بود. البته 
برخی از آنان مانند آخوندزاده چنان شيفتٔه انديشه های غربی شده بود که پيشنهاد می کرد ايرانيان گذشتٔه 

تاريخی و فرهنگ خود را به فراموشی بسپارند و از فرهنگ و انديشه های اروپاييان تبعيت کامل کنند.
پ) انتشار مطالب انتقادی دربارۀ وضع: پابه پای تبليغ و ترويج نظام های مشروطه و جمهوری، 
نوشته هايی انتقادی در قالب کتاب و روزنامه توسط ايرانيان در داخل و خارج از کشور انتشار می يافت. 
در اين نوشته ها، وضع موجود مورد نقد و اعتراض قرار می گرفت و حکومت قاجار، عامل عقب ماندگی 
و بدبختی ايران شمرده می شد. يکی از اين گونه نوشته ها، کتاب «سياحت نامٔه ابراهيم بيگ» اثر بازرگان 

روشن فکر ايرانی، حاج زين العابدين مراغه ای بود که در عثمانی (ترکيه) اقامت داشت. 
تحوالت  و  حوادث  مشروطيت،  انقالب  از  پيش  جهان:  سطح  در  جديد  حوادث  وقوع  ت) 
مهمی درکشورهای ديگر به وقوع پيوست که رسيدن اخبار آنها به ايران در افزايش آگاهی و اصالح طلبی 
ايرانيان نقش مؤثری داشت؛ از جملٔه اين گونه رويدادها که ملت ايران را به تحرک واداشت و در آنها 
خودباوری ايجاد کرد، می توان به مشروطيت ژاپن، شکست روسيه از ژاپن و انقالب ۱۹۰۵م. روسيه 

اشاره کرد. 
تحولی  ايجاد  به  ژاپن  امپراتور  شاه،  ناصرالدين  پادشاهی  دورٔه  با  همزمان  ژاپن:  مشروطيت 
انقالب  نام  به  که  تحوالت  اين  داد.  تن  کشور  اين  در  مشروطيت  استقرار  و  حکومتی  درنظام  اساسی 
ميجی معروف شد، سرآغاز دگرگونی اوضاع ژاپن بود و اين کشور را به تدريج به مسير ترقی کشاند. 
روزنامه هايی نظير «حبل المتين» و «حکمت» پيوسته از پيشرفت های ژاپن برای خوانندگان ايرانی خود 

مطالبی می نوشتند. 
که  ژاپن  و  روسيه  دولت  دو  ميان  ۱۹۰۵م. /   ۱۲۸۳ش.  سال  در  ژاپن:  از  روسيه  شکست 
هر دو در پی توسعٔه نفوذ خود در شرق آسيا بودند، جنگی اتفاق افتاد. در اين جنگ، کشور قدرتمند و 
بزرگ روسيه که دارای نظام استبدادی بود، از کشور ژاپن، که تقريباً دو دهه از عمر نظام مشروطٔه آن 
می گذشت، شکست خورد. اين شکست از اعتبار روسيه در نظر ايرانيان کاست. مردم ايران پيروزی 

مزبور را نمايشی از عملکرد مناسب نظام حکومتی ژاپن می دانستند. 
انقالب ۱۹۰۵م. روسيه: شکست روسيه از ژاپن، برای دولت استبدادی اين کشور ضربٔه 
کردن  سرنگون  برای  خود  فعاليت های  بر  وضع،  اين  از  استفاده  با  روسيه  آزادی خواهان  بود.  بزرگی 
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حکومت استبدادی اين کشور افزودند؛ سرانجام، اين مبارزات به تأسيس مجلس در اين کشور انجاميد١. 
رسيدن اخبار اين حرکت انقالبی در برانگيختن ايرانيان عليه حکومت استبدادی قاجاريه نقش مؤثری 

داشت. 
۲ــ زمينه های اقتصادی انقالب مشروطه

زمينٔه  دربارٔه  است.  داخلی  و  خارجی  بُعد  دو  دارای  مشروطيت  انقالب  اقتصادی  زمينه های 
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.
دست  از  را  خود  مشاغل  تدريج  به  ايران  مختلف  شهرهای  در  حرفه ها  و  صنايع  صاحبان  ۲ــ 

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 
دربار و دولت نبود؛ لذا دولت به فکر گرفتن وام (استقراض) از دو کشور روس و انگليس افتاد. در 
ازای وام های دريافتی که با بهرٔه بااليی به ايران داده می شد، منابع ملی کشور به عنوان پشتوانه به بيگانگان 
واگذار می شد. وام های دريافتی به هيچ وجه صرف عمران و آبادی ايران نمی شد بلکه عمدتاً در سفرهای 
خارجی صرف تفريح ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه و اطرافيان آنها می شد. اين در حالی بود که در 
بسياری از شهرها، مردم قادر به تأمين نيازهای اولئه زندگی خود نبودند. وام های خارجی، ايران را 

بيش از پيش مقروض تر و به دولت های بيگانه وابسته تر می کرد. 

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.
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شرايط دشوار و غيرقابل تحمل اقتصادی که معلول سلطٔه اقتصادی بيگانگان و سوِء سياست 
دولتمردان ايران بود، زمينه های انتقاد و اعتراض مردم را نسبت به استبداد و استعمار فراهم آورد.

پادشاهی مظفرالدين شاه؛ ايران در آستانۀ تحول
ناصرالدين شاه در آستانٔه پنجاهمين سال سلطنت خود توسط ميرزارضا کرمانی مورد هدف قرار 
گرفت و کشته شد. با قتل وی، پسرش مظفرالدين ميرزا به سلطنت رسيد. در دورهٔ سلطنت ناصرالدين شاه، 
زمينه های بيداری مردم به تدريج فراهم شد و در دورٔه سلطنت مظفرالدين شاه، ايران دچار يک تحول 

سياسی شد. 

مظفرالدين شاه قاجار و جمعی از درباريان 

پدرش  با  متفاوت  طبعی  مظفرالدين شاه 
ادارٔه  از  ناتوان  و  نرم خو  فردی  وی  داشت. 
امور کشور بود. نرم خويی مظفرالدين شاه بيشتر 
به سود مخالفان داخلی و سودجويان خارجی 
بيشتری  گسيختگی  عمل،  در  و  تمام  می شد 
مخالفان  آورد.  به وجود  کشور  ادارٔه  در  را 
داخلی، اين وضع را برای تأمين خواسته های 
خود مناسب می ديدند و بيگانگان آن را زمينه ای 
مساعد برای گسترش حضور و سلطٔه خود در 

ايران تلقی می کردند. 

 مظفرالدين شاه حتی در جريان بسياری از اين امور قرار نمی گرفت و از بدبختی های مردم آگاهی 
نداشت؛ چرا که نه خود پيگير مسائل کشور بود و نه اطرافيانش اجازه می دادند که اخبار به او برسد. 
گاهی هم که خبرهايی از نارضايتی مردم به او می رسيد، به دادن بعضی وعده ها به مردم بسنده می کرد. 
عين الدوله که صدراعظم و داماد شاه بود، اعتقاد داشت که نبايد به اعتراض های مردم توجه کرد. سرانجام، 
رفتارهای او وقوع انقالب را اجتناب ناپذير کرد. در ابتدا، چند حادثٔه محدود اتفاق افتاد اما بی تدبيری 
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و برخورد استبدادی صدراعظم و ديگر عامالن حکومت، موجب گسترش اين حوادث و فراگير شدن 
حرکت مردم  از  سال ۱۳۲۳ق  /۱۲۸۴ش. شد.

عبدالمجيد ميرزاعين الدوله 

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

 فراماسونری 

فراماسون١ اصطالحی اروپايی و به معنای «   بّنای آزاد   » است. حدود پنج قرن پيش 
گروهی از بناهای روزمزد برای رفع مشکالت خود،به تشکيل انجمن هايی اقدام کردند. آنها 
از دولت ها بيم داشتند و برای همين بود که تشکيالتی مخفی برای انجمن های خود به وجود 

آوردند و سعی می کردند افراد ديگر از کارها و مباحث آنها آگاه نشوند. 
«انجمن  ايجاد  در  بنايان  عمل  نـحــوۀ  تــدريج  بــه  مـيالدی  هـجـدهم  قرن  از 
فراماسون ها» توجه گروه های ديگر از جمله سياستمداران و تحصيل کردگان را نيز به خود 

Free Mason ــ١
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جلب کرد و به زودی چندين انجمن فراماسونی در کشورهای مختلف اروپايی شکل گرفت. 
اين انجمن ها مدعی تالش برای اتحاد همۀ افراد بشر بودند اما کم کم حکومت ها نيز در آنها 
نفوذ کرده و بعضی از آنها را به ابزاری برای دست يابی به اهداف خود تبديل کردند. از جمله 
اين که استعمارگران برای غارت ملت ها و از بين بردن مخالفان خود از اين انجمن ها بهره 
بردند.انجمن های فراماسونری همچنين به اعتقادات دينی توجهی نداشتند و در واقع برای 
دين اعتباری قائل نبودند؛ بدين ترتيب، فراماسونری در قرن نوزدهم ميالدی با تشکيالت 
نخستين آن بسيار متفاوت بود. با اين همه به دليل مخفی کاری فراماسون ها و شعارهای 
فريبندۀ آنان، حتی عده ای از افرادی که در عمل با کارهای اين انجمن ها موافق نبودند، از 
سر کنجکاوی يا برای رسيدن به بعضی اهداف خود متوجه آنها شدند. سابقۀ آشنايی ايرانيان 
ايرانی «ميرزاعسگرخان  فراماسون  برمی گردد. اولين  دورۀ قاجار  اوايل  فراماسونری به  با 
ارومی افشار» فرستادۀ فتحعلی شاه به دربار ناپلئون بود که در سال ۱۸۰۸ م. به عضويت 
انجمن فراماسونری انگلستان در فرانسه درآمد. از آن پس، تشکيالت فراماسونی متعددی 
در ايران پديد آمد. در دوران ناصرالدين شاه و اواخر دورۀ قاجار با تالش سفارت انگليس 
دربار  فراماسونری، اين تشکيالت از حمايت  شاهزادگان به تشکيالت  عوامل آنها و ورود  و 
برخوردار شد و زمينه برای دخالت مستقيم سفارت خانه های بيگانه از طريق برگزاری جلسات 
مشترک و سرّی فراماسون ها فراهم گرديد. افرادی مانند ميرزا ملکم خان که از مؤسسان و 
فعاالن اين تشکيالت بودند، بعدها نقش مهمی در جريان های سياسی ايران و دنباله روی از 
اروپاييان برعهده گرفتند. همزمان، علمای دين به مقابلۀ آنان و روشنگری مردم برخاستند. 
آيت الله مال علی کنی فتوا به تکفير فراماسون ها داد و مردم تهران فراموش خانه ( مرکز تشکيل 

جلسات سّری فراماسون ها) را به آتش کشيدند.
در دوران حکومت خاندان پهلوی نيز تشکيالت فراماسونری در کشور ما توسعه يافت 
اعضای  از  مجلس  نمايندگان  از  گروهی  حتی  و  حکومتی  کارگزاران  از  بسياری  که  آنجا  تا 
انجمن های فراماسونری بودند. در اين دوران، تشکيالت فراماسونری بيشتر در جهت تثبيت 
حکومت پهلوی و تأمين منافع بيگانگان فعاليت می کرد و در عين حال موجب گسترش بی دينی 
می شد. با وقوع انقالب اسالمی در ايران اطالعات تازه ای دربارۀ وابستگی های فراماسون ها 

به بيگانگان و حتی هم دستی بعضی از آنان با صهيونيست ها به دست آمد. 
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۱ـ خوانديد که در آستانۀ مشروطيت، انديشه های تازه ای دربارۀ حکومت در ايران رواج يافت؛ 
اين انديشه ها دربردارندۀ چه پيام هايی بودند؟ 

۲ـ دو تن از کسانی را که با گفته ها يا نوشته های خود در ترويج مشروطه خواهی نقشی داشته اند، 
نام ببريد. 

۳ـ تأثيرات حوادث جهانی (قرن نوزدهم) بر بيداری ايرانيان چگونه بود؟ توضيح دهيد. 

۱ـ با راهنمايی معلم خود، دربارۀ ديگر افرادی که در انقالب مشروطيت نقش فعال داشته اند، 
مطلبی تهيه کنيد. 

۲ـ اگر از شما بخواهند سه مورد از حوادث يا جريان های تاريخی درس های ۱۴ تا ۱۷ را به 
عنوان مهم ترين حوادث انتخاب کنيد، کدام ها را انتخاب خواهيد کرد؟ با مروری بر درس ها، اين موارد 
را بنويسيد. بايد توجه داشته باشيد که تأثيرگذاری بر حوادث بعدی، اشخاص و اجتماع، مهم ترين 

مالک اين انتخاب است. 

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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درس ۱۸

انقالب  مشروطيت ايرانانقالب  مشروطيت ايران

مهاجرت صغرا
اعتراضات مردم نسبت به اوضاع نابسامان کشور با رهبری علما که در رأس آنها آيت اللّه طباطبايی 
و آيت اللّه بهبهانی قرار داشتند، روز به روز گسترش می يافت. عين الدوله که خود از شاهزادگان قاجار 
بود و هرگونه عقب نشينی در برابر مردم را به زيان حکومت می دانست، کوشيد مخالفان را سرکوب کند. 
از جمله اقداماتی که به اشارٔه او انجام گرفت، اين بود که حاکم تهران تعدادی از تاجران قند را به اين 
بهانه که قند را احتکار کرده و موجب کمبود و افزايش قيمت آن شده اند، دستگير کرد و مورد آزار 

آيت الّله شيخ فضل الّله نوری (سمت راست) آيت الّله سيدمحمد طباطبايی 
وآيت الّله سيدعبدالّله بهبهانی (سمت چپ) 
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قرار داد. عين الدوله با چنين کارهايی می خواست مردم را بترساند و مانع از مخالفت آنان با حکومت 
شود. در اعتراض به اين اقدام حکومت، بازار تهران تعطيل شد و مردم برای شنيدن سخنرانی يکی از 
روحانيون به نام سيدجمال واعظ در مسجدی گرد آمدند. سپس مردم تهران همراه با جمعی از روحانيون 
از تصميم آيت اللّه طباطبايی در اعتراض به اقدامات حکومت، برای تحصن در مرقد حضرت عبدالعظيم 

استقبال و به آنجا هجرت کردند و متحصن شدند. 

معنای تحّصن چيست؟ و چرا مرقد حضرت عبدالعظيم به عنوان محّل تحصن انتخاب شد؟

عين الدوله کوشيد تا با تهديد و وعده، مهاجران را به شهر بازگرداند اما نتيجه ای نگرفت؛ سرانجام، 
مهاجران اعالم کردند که اگر پادشاه قاجار تقاضايشان را بپذيرد، بازخواهند گشت. مهم ترين تقاضاهای 

آنها عبارت بودند از: 
۱ــ ايجاد عدالت خانه در همٔه شهرها برای رسيدگی به شکايت های مردم و برقراری عدالت 

۲ــ عمل کردن به قوانين اسالمی به طور دقيق و به دور از مالحظات شخصی
۳ــ عزل عالء الدوله از حکومت تهران

عين الدوله که می کوشيد از گسترش حرکت مردم جلوگيری کند، اعالم کرد که دولت با خواسته های 
مهاجران موافق است؛ بدين ترتيب، مهاجران به شهر بازگشتند. 

مهاجرت کبرا
بعد از مهاجرت صغرا، آيت اللّه طباطبايی چند بار به مظفرالدين شاه نامه نوشت و رفتار مستبدانٔه 
عين الدوله و خواسته های مردم را به او يادآوری کرد اما اين نامه ها يا به دست شاه نرسيد و يا او به آنها 
با  مردم  کردند،  دستگير  را  روحانيون۱  از  يکی  دولتی  مأموران  که  هنگامی  بعد،  چندی  نکرد.  توجهی 
سيدعبدالحميد نيز  آنها درگير شدند. در جريان اين درگيری، چند نفر مجروح شدند و طلبه ای به نام 

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

۱ــ نام او شيخ محمد واعظ بود.
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به شهادت رسيد. اين حادثه خشم مردم را نسبت به حکومت دامن زد۱. رهبران مردم تصميم گرفتند 
اين بار در اعتراض به اقدامات دولت، به نجف و کربال مهاجرت کنند اما بعد از ترک تهران، در قم اقامت 
بهبهانی  آيت الله  نوری و  فضل الله  شيخ  آيت الله  طباطبايی،  آيت الله  حضور  با  که  مهاجرت  کردند. اين 
حمايت می شد، هم از نظر گستردگی و هم از نظر مسافت، مهم تر از مهاجرت قبل بود و به همين علت، 

به «مهاجرت کبرا» معروف شد.

۱ــ مردم، اين اقدام سربازان حکومتی را به اقدام يزيد بن معاويه در کربال تشبيه می کردند. دو بيت از شعرهايی که در سوگ سيدعبدالحميد 
سروده شد، چنين است: 

عبدالحميد کشتٔه عبدالمجيد شد از نو حسين کشته زجور يزيد شد 
قـبول خدا  نـزد  مرتبـه  هزار  قـربانی جـديـد تـو يا ايهاالرسول بادا 

۲ــ براساس توافق ميان دولت ها، هيچ دولتی حق نداشت به سفارت خانه های کشورهای خارجی در کشور خود تعّرض کند.

صحنه ای از اجتماعات مردم در جريان انقالب مشروطيت

انقالب پيروز می شود 
با رفتن عده ای از مردم و علمای تهران به قم، ترس و بالتکليفی شهر را فراگرفت. شايعه شد که 
مأموران دولت قصد دارند به اجتماع مردم و نيز به علمای مهاجر، حمله کنند. اين شايعات که توسط 
عوامل مرتبط با سفارت انگليس، پخش می شد، موجب شد که عاقبت هزاران نفر برای حفظ جان خود 
در باغ سفارت انگلستان جمع شوند.٢ آنها از طريق تلگراف و نامه با مهاجران و حتی علمای بزرگ 
مذهبی در نجف ارتباط برقرار کردند. مهم ترين خواسته های انقالبيون، برکناری عين الدوله صدراعظم 
مستبد، فراهم کردن زمينه برای بازگشت مهاجران به تهران، ايجاد عدالت خانه و تشکيل «دارالشورا» 

(مجلس نمايندگان مردم) بود. سرانجام، مظفر الدين شاه تسليم خواسته های مردم شد. 
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مرداد   ۱۴ در  سپس  کرد،  برکنار  کار  از  را  (عين الدوله)  مستبد  صدراعظم  قدم،  اولين  در  او 
۱۲۸۵ ۱فرمانی صادر کرد که به فرمان مشروطيت مشهور است. پس از صدور اين فرمان، ايران در شمار 

کشورهای مشروطه درآمد وکمی بعد، قانون  اساسی     تدوين شد و مجلس شورای ملی تشکيل گرديد.

تجمع عده ای از مشروطه خواهان در مقابل سفارت انگلستان 

۱ــ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴

عده ای از مردم در انتظار بازگشت مهاجران از مهاجرت کبرا
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تعدادی از نمايندگان اولين دورۀ مجلس شورای ملی 

ساختمان مجلس شورای ملی ( ميدان بهارستان )

محمدعلی شاه و مشروطيت 
پس از مرگ مظفرالدين شاه۱، فرزندش محمدعلی ميرزا به سلطنت رسيد. وی پس از رسيدن به 
سلطنت راه مخالفت با مشروطيت را در پيش گرفت و حتی نمايندگان مجلس را به مراسم تاج گذاری 
ديگر،  بار  بردارد و  ميان  مشروطه را از  نظام  داشت به تدريج  تصميم  نکرد.محمدعلی شاه  دعوت  خود 

حکومت خودکامٔه پادشاهی را برقرار کند.

۱ــ ۲۴ ذی قعده ۱۳۲۴ / ۱۹ دی ۱۲۸۵
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محمدعلی شاه و جمعی از رجال و درباريان هنگام استقرار در باغشاه

به نظر شما، موافقت اوليۀ محمدعلی شاه با مشروطيت و مخالفت وی با آن پس از 
رسيدن به سلطنت، چه داليلی داشت؟  

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

به توپ بستن مجلس و دورۀ استبداد صغير 
و  محمدعلـی  شاه  اخـتـالف  کـــه  شرايــطـی  در 
مشروطه خواهان شدت گرفته بود، در يکی از خيابان های 
شد.  پرتاب  شاه  حامل  کالسکٔه  سمت  به  نارنجکی  تهران 
محمدعلی شاه اين اقدام را به مشروطه خواهان منتسب کرد و 

آن را بهانه ای برای سرکوب مشروطه خواهان قرار داد. 
استقرار  از  پس  سال  دو  يعنی  سرانجام، 
مشروطيت۱، محمدعلی شاه با همکاری مشاوران روسی 
خود برنامٔه از بين بردن مجلسی را که مظهر مشروطيت 
بود، به اجرا درآورد. طرفداران مشروطيت برای مقابله با 
سربازان شاه و دفاع از مجلس آماده شدند اما چون اسلحه 
مقاومت های  وجود  با  نداشتند،  را  الزم  سازماندهی  و 

۱ــ تابستان ۱۲۸۷ ش / ۱۳۲۶ ق

صحنه ای از ساختمان مجلس شورای ملی بعد از به توپ بسته شدن
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دليرانه شکست خوردند. مأموران شاه مجلس را به توپ بستند و تعدادی از نمايندگان مجلس از جمله 
آيت اللّه طباطبايی و آيت اللّه بهبهانی را به خارج از تهران تبعيد کردند. شماری نيز به سفارت انگلستان پناهنده 
شدند. چند تن از مشروطه خواهان سرسخت از جمله ميرزا جهانگير خان صوراسرافيل، ملک المتکلمين 
و سيد جمال الدين واعظ نيز به دستور محمدعلی شاه به قتل رسيدند. بدين ترتيب، بار ديگر استبداد به جای 

مشروطيت نشست و اين دوره که يک سال و يک ماه طول کشيد، دورٔه «استبداد صغير» ناميده شد. 

قيام ملی عليه محمدعلی شاه 
اگرچه محمدعلی شاه با تعطيل کردن مجلس، در ظاهر توانست به هدف خود برسد اما مردم ايران 
که نمی خواستند دوباره حکومت استبدادی را بپذيرند، ساکت ننشستند. مردم تبريز در مقابل نيروهای 
اعزامی از طرف محمد علی شاه، مقاومت کردند. در اصفهان نيز عشاير بختياری و مردم شهر، تسليم 
حکومت استبدادی محمدعلی شاه نشدند. در گيالن طرفداران مشروطه در شهر رشت گرد آمدند و 
مخالفت خود را با محمدعلی شاه اعالم کردند. سرانجام، مشروطه خواهان از گيالن و اصفهان به سوی 
تهران حرکت کردند. آنها با شکست نيروهای دولتی، تهران را به تصرف درآوردند۱. محمدعلی شاه به 
سفارت روسيه پناه برد و با برچيده شدن استبداد صغير، بار ديگر مشروطه استقرار يافت و مشروطه خواهان 

ادارٔه امور را به دست گرفتند۲. 

باقرخان در ميان جمعی از مشروطه خواهان تبريز

۱ــ ۲۵تير ۱۲۸۸  / ۱۳۲۷ق.
۲ــ رهبران فاتحان تهران عبارت بودند از:

حاج عليقلی خان بختياری (سردار اسعد)، نجفقلی خان بختياری (صمصام السلطنه)، محمدولی خان تنکابنی (سپهدار اعظم) و يفرم خان 
ارمنی. به عالوه ميرزا علی محمدخان تربيت، ميرزا حسين خان کسمائی، ميرزا کريم خان رشتی و عبدالحسين خان معزالسلطان (سردار محيی) 

نيز در فتح تهران نقش داشتند.
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پادشاهی احمدشاه
بعد از پناهنده  شدن محمد علی شاه به سفارت روسيه، فاتحان تهران 
و سران مشروطه در ميدان بهارستان تهران اجتماع بزرگی تشکيل دادند 
و برای ادارٔه موقت کشور، ۲۲ نفر را به عنوان «هيئت مديره» برگزيدند. 
خردسال  فرزند  احمد ميرزا،  انتصاب  تهران،  فاتحان  اقدامات  از  يکی 
محمد علی شاه به سلطنت بود. چون احمد شاه در هنگام انتصاب به سلطنت 
نيابت  به  قاجار  ايل  رئيس  عضد الملک  بود،  نرسيده  بلوغ  سن  به  هنوز 
سلطنت منصوب شد؛ بنابراين، احمد شاه در پنج سال اول سلطنت خود 
فقط اسم پادشاه را داشت و پس از آن هم به دليل کم تجربگی نتوانست 

بر اوضاع کشور مسلط شود.
پادشاهان قاجار و دورۀ حکومت آنان

(۱۱۷۶ــ۱۱۷۴ ش. / ۱۲۱۲ــ۱۲۱۰ ق.)آقامحمد خان
(۱۲۱۳ــ۱۱۷۶ ش. / ۱۲۵۰ــ۱۲۱۲ ق.)فتحعلی شاه
(۱۲۲۶ــ۱۲۱۳ ش. / ۱۲۶۴ــ۱۲۵۰ ق.)محمد شاه

(۱۲۷۴ــ۱۲۲۶ ش. / ۱۳۱۳ــ۱۲۶۴ ق.)ناصر الدين شاه
(۱۲۸۵ــ۱۲۷۴ ش. / ۱۳۲۴ــ۱۳۱۳ ق.)مظفر الدين شاه
(۱۲۸۷ــ۱۲۸۵ ش. / ۱۳۲۷ــ۱۳۲۴ ق.)محمد علی شاه
(۱۳۰۴ــ۱۲۸۷ ش. / ۱۳۴۴ــ۱۳۲۷ ق.)احمد شاه

شهادت شيخ فضل الّله نوری 
شيخ فضل اللّه نوری در جريان مهاجرت علما به قم، در صف مشروطه خواهان بود و به قم رفت 
و تا زمان پيروزی مشروطيت همچنان به دفاع از آن پرداخت. او در جريان تدوين قانون اساسی و متمم 
آن نقش فعالی داشت؛ اصل دوم متمم قانون اساسی با پيشنهاد و اصرار وی به تصويب رسيد تا گامی 
در جهت اسالمی کردن مصوبات مجلس شورای ملی برداشته شود.براساس اين اصل می بايستی 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 شيخ عبداللّه مازندرانی، ضمن ارسال تلگرافی از پيشنهاد مرحوم شيخ فضل الله 

حمايت کردند. 

احمدشاه در جوانی
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پس از پيروزی انقالب مشروطيت، شيخ 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 خواهی قصد  پوشش  اسالم در  مخالف  افراد  منحرف شده است و  مشروطه از مواضع خود 
دارند انديشه های غربی را جايگزين ارزش های اسالمی کنند؛ بنابراين، بايد به اسالمی کردن مشروطه 
پرداخت. وی در يکی از نوشته هايش درخواست های خود را به طور مشروح منعکس کرده که خالصٔه 

آن چنين است: 
«يکی آن که در نظام نامٔه مجلس بعد از لفظ مشروطه، لفظ مشروعه نوشته شود و ديگر آن که 
بر  شورا  مجلس  بر  عصر  هر  در  مجتهدين  از  هيئتی  مراقبت  و  مقدس  شرع  با  مجلس  قوانين  مطابقت 
دول  قوانين  روی  از  را  مجلس  اساسی  نظام نامٔه  چون  که  آن  ديگر  شود … .  افزوده  نظام نامه  فصول 
غربی نوشته اند، به منظور حفظ مشروعيت و اسالميت آن، پاره ای تغييرات و اصالحات مطابق نظر علما 

در آن انجام شود». 
شيخ فضل اللّه با مشاهدٔه ادامٔه نفوذ افراد طرفدار انديشه های غربی در مجلس و احساس توطئه 
برای نفی اسالم و رواج فکر و فرهنگ غربی، بر مخالفت های خود افزود و اصوالً تصويب قانون را در 

چنان مجلس و نظامی به طور رسمی خالف شرع اعالم کرد. 
ادامه  تهران  فتح  زمان  تا  مشروطه خواهان  و  مشروطيت  با  شيخ فضل اللّه  مرحوم  مخالفت های 
داشت. فاتحان تهران ، بسياری از مستبدان را به حال خود گذاشتند و حتی آنان را به مناصب دولتی 
گماشتند. شاه را بدون محاکمه آزاد گذاشتند تا به روسيه برود و برای او مستمری نيز تعيين کردند اما 
چون وجود شيخ برايشان قابل تحمل نبود، او را دستگير و پس از يک محاکمه در دادگاه، به اعدام 

محکوم کردند.
 

جنبش مشروطه خواهی و نتايج آن
جنبش مشروطه خواهی موجب بيداری و آگاهی ايرانيان شد. اگر در سال های پيش از مشروطه تنها 
گروه کوچکی از نخبگان جامعه بيدار و نسبت به سرنوشت ايران حساس بودند، پيروزی نهضت مشروطيت 
موجب بيداری ملی (عمومی) ايرانيان شد. ادبيات و شعر سال های بعد از مشروطه بهترين گواه برای آگاهی 
ازميزان بيداری عموم مردم ايران است. عالوه بر آن، نهضت مشروطيت دستاوردهای عملی و ملموسی 
نيز در پی داشت که برخی از آنها عبارتند از:   تبديل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه ، تشکيل 
مجلس شورای ملی،  تدوين قانون اساسی،تشکيل هيئت دولت  ، گسترش مطبوعات آزاد،تشکيل 
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

انجمن ها و احزاب، و اصالحات اقتصادی  (نظير حذف خزانٔه سلطنتی و جلوگيری از استفاده  های 
نامشروع شاهزادگان و حکام)

انقالب مشروطه با وجودداشتن اهداف متعالی و جان فشانِی انقالبيوِن اوليه در راه اهداف آن، در 
برکشور،  دوباره  سلطٔه  برای  استبدادی  حکومت  طرفداران  ماند.تالش  ناکام  اهداف  از  برخی  به  رسيدن 
بروز اختالف نظر و چند دستگی ميان مشروطه خواهان، دخالت های روسيه و انگلستان در امور داخلی 
ايران و سرايت آتش جنگ جهانی اول به خاک ايران، از جملٔه عوامل ناکامی انقالب مشروطه در رسيدن 

به برخی اهداف، به شمار می رود.

تبريز، سنگر مقاومت؛ نجف، پيام پايداری

محمد علی شاه پس از ويران کردن مجلس در تهران، در صدد سرکوب مشروطه خواهان 
تبريز برآمد؛ چرا که اين شهر از کانون های انقالب به شمار می رفت. اين مأموريت بر عهدۀ 
گروهی از نيروهای دولتی و کسانی که در شهر با مشروطيت مخالف بودند، گذاشته شد. 
رحيم خان، فرماندۀ اين نيروها، سرکوب مشروطه خواهان را کاری ساده می انگاشت و گمان 
ـ  مجلس)  توپ بستن  به  افتاد (در  اتفاق  تهران  در  آنچه  همانند  ـ  حمله  يک  با  که  می کرد 
می تواند انقالبيون تبريز را به تسليم وادارد. در ظاهر نيز چنين به نظر می رسيد؛ زيرا همۀ 
شرايط به نفع دولتيان بود. عدۀ زيادی از مردم که اتفاقات تهران را به معنای تسلط دوبارۀ 
محمد علی شاه بر زندگی خود می دانستند، از مشروطه خواهی دست کشيدند و حتی بعضی 
از آنها به نيروهای حکومتی پيوستند؛ بنابراين  ، کسانی که هنوز طرفدار مشروطيت و آزادی 
آرمان های  به  دست يابی  برای  و  کنند  تحمل  را  فراوانی  سختی های  می بايست  بودند، 
فراوان،  تجهيزات  و  نيروها  از  برخورداری  دليل  به  دولتی  قوای  بايستند.  جان  پای  تا  خود 
توانستند در مدت يک ماه نخست جنگ، شکست های سختی بر مجاهدان وارد آورند و بيشتر 
قسمت های شهر را تصرف کنند؛ به همين دليل، حتی بسياری از مجاهدان نا  اميد و سرخورده 
رهبری  به  معدودی  عدۀ  تنها  ميان    ،  دراين  گذاشتند.  زمين  به  را  خود  تفنگ های  و  شدند 
«ستارخان» دالورانه در برابر نيروهای دولتی ايستادند و با مقاومت دليرانۀ خود زمينه را 
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برای پيروزی های بعدی آزادی خواهان و سرانجام، شکست محمد علی شاه فراهم ساختند. 
يکی از موّرخان آن زمان در توصيف اين وضع، چنين نوشته است :

«از ايران آذربايجان ماند، از آذربايجان تبريز  ، از تبريز کوی اميرخيز و از کوی اميرخيز 
يک کوچه که در آن ستارخان مقاومت می کرد، اما بعد، آن کوچه به کوی و آن کوی به شهر 

و شهر به واليت و واليت به کشور بدل شد».۱
با رسيدن اخبار مقاومت ستارخان و يارانش (که يکی از معروف ترين آنها باقرخان بود) 
به تهران، محمد علی شاه سپاهی را به فرماندهی عين الدوله برای سرکوب آنها به تبريز فرستاد 
اما اين سپاه نيز نتوانست کاری از پيش ببرد. با وجود اين که قحطی در شهر تبريز بيداد می کرد، 

مبارزان توانستند نيروهای دولتی را وادار به عقب نشينی کنند.
به  را  يارانش  و  ستارخان  نيرويی  چه  داد؟  روی  چگونه  انقالبی  حرکت  اين  به راستی 

حرکت و مقاومت وا می داشت؟

۱ــ تاريخ مشروطٔه ايران، احمد کسروی

ستارخان و باقرخان به همراه جمعی از مجاهدان تبريز
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ستارخان به پشتوانۀ غيرت ملی و دينی توانست اين حماسۀ عظيم را خلق کند. او 
خود، بارها گفته بود که من «حکم علمای نجف را اجرا می کنم». حتی انگيزۀ بيشتر تاجرانی 
که به مبارزان تبريز کمک مالی می کردند، پيروی از دستور علما بود؛ بنابراين، بذل جان و 
مال و مجاهدت در راه آزادی و مشروطه انگيزه های دينی داشت. علمای مشروطه خواه 
وضع  دربارۀ  اخباری  شنيدن  از  پس  مازندرانی  آيت الله  و  خراسانی  آيت الله  جمله  از  نجف 

ايران، فتوای زير را صادر کردند:
«به عموم ملت، حکم خدا را اعالم می داريم. اليوم، همت در دفع اين سفاک جبار 
(يعنی محمد علی شاه) از اهّم واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او، از اعظم محّرمات و 
بـذل توجه در استحکـام و استقرار مشروطيت به منزلۀ جـهـاد در رکـاب امام زمانـ  ارواحنا 
فداه ـ و سرمويی مخالفت و مسامحه به منزلۀ خذالن و محاربه با آن حضرت ـ صلوات الله 

و سالمه  عليه ـ است».
شور انقالبِی برخاسته از اين دستورات مجاهدان تبريز را به پايداری بيشتر در مقابل 
قوای دولتی برانگيخت. آنها پس از ماه ها مقاومت و تحمل گرسنگی و سختی های بسيار، به 

مرور شکست هايی به قوای دولتی وارد آوردند و الگوی مردم ساير مناطق کشور شدند.

۱ـ روند وقوع مهاجرت صغرا را از آغاز تا پايان توضيح دهيد.
۲ـ علت مهاجرت کبرا چه بود؟

۳ـ مهم ترين خواسته های انقالبيون هنگام مهاجرت کبرا چه بود؟
۴ـ انقالب مشروطه چه دستاوردهايی داشت؟

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

مطلبی  است)  آمده  کتاب  در  آن چه  مشروطيت (جز  انقالب  دوران  حوادث  از  يکی  دربارۀ  ـ 
تهيه کنيد.
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مقدمه

رقابت ها و توافق های روسيه و انگليس در ايران، جنگ جهانی اول و كودتای 1299، 

دولت های  نقش  درس  اين  در  داد.  قرار  خود  تحت تأثير  كامالً  را  ايران  تاريخ  تحوالت  روند 

روسيه و انگلستان در مقطع بسيار مهمی از تاريخ ايران مورد بررسی قرار می گيرد.

روسيه و انگلستان و انقالب مشروطه ايران
و  مشروطه خواهی  جنبش  با  آشکارا  روسيه  دولت  مشروطه:  انقالب  با  روسيه  مخالفت 

مشروطه خواهان ايران مخالفت کرد؛ زيرا:
 ١ــ حکومت تزاری روسيه استبدادی بود و نسبت به هرگونه انديشٔه آزادی خواهی و حکومت 

مشروطه دشمنی می ورزيد.
 ٢ــ روسيه بر شاه و دربار ايران نفوذ زيادی داشت و چون انقالب مشروطه موجب محدود شدن 

اختيارات و قدرت شاه و دربار می شد، اين موضوع خوشايند روس ها نبود.
 ٣ــ دولتمردان روسی از گرايش و وابستگی مشروطه خواهان به دولت انگلستان نگران بودند.

با اين همه، حکومت تزاری روس در موقعيتی نبود که بتواند مانع پيروزی انقالب مشروطه ايران 
در  مشروطه خواهی  جنبش  گرفتار  خورده و  شکست  سختی  ژاپن به  با  جنگ  در  زيرا به تازگی  شود؛ 

داخل روسيه بود.
سياست منفعت طلبانۀ انگلستان در برابر مشروطه: طبيعی 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 چنين نهضت هايی در شکل های مختلف و گاهی در لباس دوستی جلوه می کرد. دولت انگلستان 

درس ۱۹

دخالت های روسيه و انگلستان در ايران
(از انقالب مشروطه تا کودتای ١٢٩٩)
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مسير  از  را  انقالب  اين  مشروطه،  انقالب  دست اندرکاران  رهبران و  در  نفوذ  طريق  از  برآمد  صدد  در 
اصلی خود منحرف کند و در جهت منافع استعماری خود سوق دهد. به همين منظور درهای سفارت 
انگلستان در تهران به روی مشروطه خواهان گشوده شد و مأموران انگليسی به  ظاهر از انقالب پشتيبانی 
کردند. خيلی زود پرده از اين سياست متظاهرانه برداشته شد و دولت انگلستان در مقابل لشکرکشی 
محمدعلی شاه و روسيه بر ضد مجلس شورای ملی و مشروطه خواهان سکوت کرد و سپس از طريق 

دسيسه و دخالت های گوناگون در امور داخلی ايران، نهضت مشروطه را از نفس انداخت.

قرارداد ۱۹۰۷
اختالفات کشورهای اروپايی بر سر منافع استعماری در اواخر قرن نوزدهم ميالدی به اوج خود 
رسيد و به تدريج زمينه را برای چنددستگی و صف آرايی آنها در مقابل يکديگر فراهم کرد. در اين ميان، دو 

نقشۀ تقسيم ايران براساس قرار داد ۱۹۰۷

ماورای قفقاز
دريای خزر

افغانستان

ترکستان
تاشکند

خليج فارس

دريای عمان

هــندوســتان

کويته

بخارا

قندهار
الهور

جيحون (آمودريا)

بيرجند

کابل

خيوه

هرات

قوچان

کراچی 

بلوچستان

چاه بهار

مرو

مکران

سرخس

قزل آروات

سيحون(سير دريا)

تفليس

اترک
عشق آباد

خارک
کرمان

نيشابورمشهد

قائن

باکو

اهواز

دجله
زنجان

ايروان

فرات

بغداد

باطوم

مازندران

تبريز

کربال
نجف

ارس

قصر  شيرين

جلفا

خانقين

اروند رود

منطقۀ بی طرف

فارس

دزفول

شيراز

رشتگمش تپه

کرمانشاه قم

بوشهر

آستارا قراقلعه

ميرجاوه

کاشان

بصره

يزد

زاهدان

تهران
قزويناسترآباد

خراسان
کارون

تربت حيدريه

اصفهان

لنگه
قشم

آبادان

بندرعباس

فيروزه

ابوموسی
تنب بزرگ و کوچک
کيش

زابل

حوزۀ نفوذ انگليس

حوزۀ نفوذ روسيه
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دولت انگلستان و روسيه که از قدرت يافتن آلمان و متحدانش بيم داشتند، درسال ۱۹۰۷ م./ ۱۲۸۷  ش. 
طّی قراردادی با تقسيم کردن ايران ميان خود، کوشيدند به اختالفات خويش پايان دهند.

براساس قرارداد ۱۹۰۷ م. که به طور پنهانی به امضا رسيده بود، ايران به سه منطقه تقسيم می شد: 
دولت  اقتدار  عدم  دليل  به  اما  بی طرف؛  منطقٔه  و  انگليس  نفوذ  تحت  منطقٔه  روسيه،  نفوذ  تحت  منطقٔه 

ايران، اين بی طرفی نيز معنايی نداشت.

مشروطۀ نوپا و تجاوزهای بيگانگان
در گرماگرم نبرد ميان مستبدان و آزادی خواهان (در دورٔه استبداد صغير)، نيروهای نظامی روس 
براساس قرارداد ۱۹۰۷م، از مرزهای شمالی گذشتند و با پيشروی در خاک ايران، وارد تبريز شدند. 
تبريز  کردند. روس ها در  ايران را تصرف  جنوبی  مناطق  نيز  انگلستان  نظامی  نيروهای  چندی،  پس از 
ثقة االسالم تبريزی و عده ای ديگر را که به مخالفت با آنها برخاسته بودند، اعدام کردند و در مشهد، 
حضور  نوپا،  مشروطٔه  مشکل  اساسی ترين  و  مهم ترين  بنابراين،  بستند؛  توپ  به  را  امام  رضا (ع)  گنبد 
تجاوزکارانٔه انگليسی ها و روس ها در ايران بود. با اين حال، آزادی خواهان که با فتح تهران پيروزی 
بزرگی به دست آورده بودند، درصدد برآمدند که با حل کردن مشکالت، اوضاع کشور را سر و سامان 
دهند. آنها برای دستيابی به اين هدف، در گام نخست مقدمات بازگشايی مجلس شورای ملی را فراهم 
آوردند (آبان ۱۲۸۸). مجلس دوم کار خود را در ميان شور و شوق فراوان مردم آغاز کرد اما بعضی 
اقدامات آن، خشم و نارضايتی آشکار دولت روسيه را برانگيخت و موجب کارشکنی های پنهانی دولت 

انگلستان شد. اين نارضايتی و کارشکنی ها سرانجام به تعطيلی مجلس انجاميد۱.

آغاز جنگ جهانی اولآغاز جنگ جهانی اول
چنان که در درس هشتم خوانديد، جنگ جهانی اول، درسال ۱۹۱۴ م. /  ۱۲۹۴ش. بين دولت های 
اروپايی آغاز شد. با پيوستن عثمانی به آلمان، اين دو دولت کوشيدند با نفوذ در ايران، به نيروهای روس 
و انگليس که از زمان قبل از جنگ در ايران مستقر بودند، ضربه وارد کنند. اين امر خشم دولت های 
روس و انگليس را برانگيخت و موجب شد که آنها برای جلوگيری از نفوذ آلمان و عثمانی در ايران، 

 (Morgan Shuster)۱ــ پس از پيروزی مشروطيت و به دنبال مشکالت اقتصادی، مجلس از فردی آمريکايی به نام مورگان شوستر
دعوت کرد تا برای کمک به اصالح اوضاع اقتصادی به ايران بيايد. اقدامات شوستر با اعتراض جدی روس ها مواجه شد و در پی فشارهای 

سياسی آنان، دولت به ناچار شوستر را از ايران اخراج کرد.
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بر تعداد نيروهای خود در کشور ما بيفزايند و طی قراردادی سّری، (قرارداد ۱۹۱۵م.) مناطق بيشتری 
از خاک ايران را به اشغال درآورند.

ايران در جنگ جهانی اول
هنگامی که جنگ جهانی اول آغاز شد، ايران اوضاعی آشفته و بحرانی داشت. وضعيت ناپايدار 
سياسی، نابسامانی های اقتصادی و دخالت های گستردٔه قدرت های خارجی، حکومت قاجار را ضعيف 

و متزلزل کرده بود.
اشغال ايران: اگرچه پس از شروع جنگ جهانی اول، دولت ايران اعالن بی طرفی کرد، ليکن 

دولت های درگير در جنگ کمترين اعتنايی به آن نکردند.
مأموران و  فعاليت  بودند و از  آگاه  نسبت به خود  ايرانيان  شديد  تنفر  انگلستان که از  روسيه و 
جاسوسان آلمان در ايران واهمه داشتند، به سرعت نيروهايشان را از شمال و جنوب وارد کشور ما کردند. 
سپاهيان روسيه بخش هايی از شمال و نيروهای انگليسی قسمت هايی از جنوب ايران از جمله مناطق 

نفت خيز را به اشغال خود درآوردند. همزمان ارتش عثمانی نيز مناطقی از غرب ايران را تسخير کرد.
شامل  مشروطه خواهان،  از  جمعی  پايتخت،  دروازه های  تا  روسيه  نيروهای  پيشروی  به دنبال 
تعدادی از نمايندگان مجلس شورای ملی، وزيران و شخصيت های مذهبی، ابتدا به قم، سپس به اصفهان 
و سرانجام به کرمانشاه مهاجرت کردند. مهاجران در آن شهر، تحت حمايت متحدين (آلمان و عثمانی)، 
دولت موقت ملی را تشکيل دادند. با هجوم نيروهای متفقين به کرمانشاه و شکست سپاه عثمانی، دولت 

موقت ملی سقوط کرد و اعضای آن پراکنده شدند.

اعضای دولت موقت ملی در کرمانشاه، از راست: ميرزاقاسم خان صوراسرافيل، حسين سميعی، محمدعلی فرزين، رضاقلی 
نظام مافی، آيت الله شهيد سيدحسن مدرس، امان الله اردالن، محمدعلی نظام مافی
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ايستادگی در برابر اشغالگران: به رغم آن که حکومت قاجار فاقد توان و ارادٔه الزم برای 
مقابله با نيروهای متجاوز بود، اما در برخی مناطق، به ويژه نواحی جنوبی ايران، نيروهای مردمی تحت تأثير 
فتوای مراجع و با هدف دفاع از استقالل وطن در برابر قوای اشغالگر انگليسی ايستادند. دليران تنگستان 
و دشتستان به فرماندهی رئيسعلی دلواری تا آخرين قطرٔه خون با نيروهای متجاوز جنگيدند و ضربات 
سختی بر آنها وارد کردند. مردم کازرون نيز به رهبری ناصر ديوان کازرونی با شجاعت و شهامت تمام 
روياروی نيروهای انگليسی شدند. عشاير عرب خوزستان نيز در «نبرد جهاد» تلفات سنگينی بر ارتش 

اشغالگر وارد آوردند.
دولت  که  کشوری  بود.  فاجعه آميز  بسيار  ايران  مردم  برای  اول  جهانی  جنگ  جنگ:  آثار 
و مردمش، هيچ نقش و دخالتی در شروع و ادامٔه جنگ نداشتند، تلفات جانی و خسارت های مالی 
هنگفتی را متحمل شد. افزون بر آن عده از ايرانيان که بر اثر درگيری های نظامی جان باختند، شمار 
طرز  به  اشغال  و  جنگ  از  ناشی  بيماری های  و  گرسنگی  قحطی،  اثر  بر  ايران  مردم  از  زيادی  بسيار 
دلخراشی جان دادند. اين در حالی بود که منابع اقتصادی و مواد غذايی کشورشان توسط اشغالگران 

مصادره شده بود.

محمدعلي جمال زاده تلفات وحشتناک شيراز را در زمان جنگ جهاني اول اين گونه روايت 

کرده است  : «جنگ جهاني اول در آستانة اتمام بود [پاييز ١٩١٨] که در دل شبي تاريک و هولناک 

سه سوار ترسناک که هر کدام شمشير و شالقي به بر داشتند به آرامي از ديوارها شهر عبور 

وبا  آخر  و  اسپانيايي  آنفلوانزا  ديگر  قحطي،  نامش  سوار  يک  شدند.  وارد  آن  به  و  کردند 

فرو  بي رحم  سواران  سه  اين  حملة  برابر  در  پاييز  برگ  همچون  جوان،  و  پير  فقير،  طبقات  بود. 

مي ريختند. هيچ غذايي پيدا نمي شد، مردم مجبور بودند هرچه را که مي توانستند بجوند و بخورند. 

و  علف  برگ،  بود.  برافتاده  نسلشان  موش ها  حتي  يافت.  نمي شد  را  کالغ  و  سگ  و  گربه  به زود 

پراکنده  مردگان  اجساد  معامله مي کردند. در هر گوشه و کنار،  ريشة گياه را مانند نان و گوشت 

بود. بعد از مدتي مردم به خوردن گوشت مردگان رو آوردند.

يک توضيح
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انقالب روسيه و نقشه های جديد انگلستان
جهانی  جنگ  اواخر  در  روسيه۱  ُاکُتبر  انقالب 
اول روی داد و بر اوضاع کشور ما بسيار تأثير گذاشت. 
تغيير رژيم در روسيه، باعث بازگشت سپاهيان روس به 
کشورشان شد. دولت استعمارگر انگليس با استفاده از 
مناطق  در  را  خود  نظامی  حضور  بالفاصله  وضع،  اين 
شمالی ايران گسترش داد و بدين ترتيب، سراسر کشورمان 
را اشغال نظامی کرد. انگليسی ها در صدد بودند تا در 
چرای  و  بی چون  تسلط  وجود  با  و  خود  رقيب  غياب 
قراردادهايی،  انعقاد  با  بودند،  آورده  به دست  که  نظامی 

منافع سياسی ــ اقتصادی خود را تأمين کنند. 
قرارداد ١٩١٩م.: با نخست وزير شدن وثوق الدوله۲ تا حد زيادی زمينٔه مساعد برای اهداف 
انگلستان در ايران فراهم شد. در دورٔه نخست وزيری او «قرارداد ۱۹۱۹ م.» (۱۲۹۸ش.) ميان ايران و 
انگليس امضا شد که بر اساس آن امتياز ايجاد راه آهن و راه های شوسه را در سراسر کشور به انگليسی ها 
واگذار می شد و ايران با گرفتن وام از انگلستان ادارٔه امور مربوط به دارايی و ارتش ايران را به مأموران 
و کارشناسان و فرماندهان انگليسی می سپرد. چنان که پيداست، در صورت اجرای اين قرارداد، ايران 

به طور رسمی تحت نفوذ و سلطٔه کامل انگلستان قرار می گرفت.
پس از انتشار متن قرارداد، مردم و برخی از دولتمردان مخالفت خود را با آن ابراز کردند. در 
رأس مخالفان اين قرارداد، آيت اللّه مدرس قرار داشت و خانٔه او، از جمله مراکز تجمع مخالفان بود. 
اعالميه ها و شب نامه هايی۳ در مخالفت با قرارداد در سراسر ايران منتشر شد. دولت، زير فشار انگليسی ها 

۱ــ در سال ۱۹۱۷ م./ ۱۲۹۶ ش. مردم روسيه کـه از ستم حاکمان اين کشور بـه ستوه آمده بـودند، بـه مخالفت بـا حکومت برخاستند 
و سرانجام، خاندان پادشاهی اين کشور (رومانوف ها) را برکنار کردند. انقالب روسيه از دو جهت برای ايران اهميت داشت؛ يکی اين که موجب 
خروج نيروهای روسيه از ايران شد و ديگر اين که انقالبيون اين کشور اعالم کردند که قصد تسلط مجدد بر ايران و دخالت در امور کشور ما 
را ندارند. اين وعده بعدها ناديده گرفته شد اما در آن سال ها از بار مشکالت ايران کاست. از آن پس، نام اين کشور از «روسيه» به «شوروی» 

تغيير يافت.
۲ــ حسن وثوق معروف به وثوق الدوله، در مجلس اول نمايندٔه طبقٔه تجار بود و در چند کابينه، مقام وزارت يافت. او دو بار نيز به 

مقام نخست وزيری رسيد.
۳ــ اطالعيه هايی که به صورت مخفی نوشته و تکثير می شد و شب ها توزيع يا به در و ديوارها چسبانده می شد. اين اقدام در آگاهی 

مردم نقش مؤثری داشت.

وثوق الدوله
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که چنين وضعی را ناشی از ضعف حکومت قاجار و از هم پاشيدگی اوضاع ايران می دانست، درصدد 
برآمد که زمينه را برای تشکيل حکومت جديد از طريق کودتا فراهم کند.
کودتا: دولت انگلستان برای دست يابی به اهداف خود، در صدد 
تغيير حکومت ايران برآمد؛ به اين منظور، برنامٔه کودتا طرح ريزی و اجرای 
آن به سفارت انگليس و نيروهای انگليسی حاضر در ايران واگذار شد. 
آيرون سايد۱، فرماندٔه نظامی نيروهای انگليسی در ايران، به جست و جو 
در ميان نيروهای قزاق پرداخت و به کمک سيدضياءالدين طباطبايی۲ 
که از سياستمداران وابسته به انگلستان بود، يکی از فرماندهان نظامی به نام 

رضاخان را برای اين منظور، مناسب تشخيص داد.
 آيرون سايد در قزوين با رضاخان مالقات کرد و با توجه به اطالعاتی 

که سيد ضياءالدين دربارٔه او جمع آوری کرده بود، توانست وی را با اهداف خود هماهنگ کند.
چنين  شاه  احمد  به  و  آمد  تهران  به  کودتا،  انجام  برای  رضاخان  کردن  آماده  از  بعد  آيرون سايد 
با  است.  ضروری  سلطنت  و  کشور  حفظ  برای  تهران،  سوی  به  رضاخان  نظامی  حرکت  که  کرد  القا 
آماده شدن شرايط، قوای قزاق در بامداد روز سوم اسفند ۱۲۹۹ وارد تهران شدند و بی آنکه با مقاومت 

سيدضياء الدين طباطبايی

شيخ محمد خيابانی   آيت الّله شهيد سيدحسن مدرس

به سرکوب مخالفان و تبعيد و زندانی کردن آنها پرداخت. شيخ محمد خيابانی در مخالفت با قرارداد 
ياد شده، در تبريز قيام کرد. گسترش موج مخالفت ها وثوق الدوله را به قبول شکست وادار کرد. شکست 
قرارداد ۱۹۱۹، درواقع شکست سياست های انگليس در ايران بود. در پی اين شکست، دولت انگليس 

Ironside ــ١
۲ــ مدير روزنامٔه رعد و مدافع قرارداد ۱۹۱۹
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جدی روبه رو شوند، نقاط حساس پايتخت را به اشغال درآوردند. در پی اين حادثه، شاه تحت فشار 
انگليسی ها به ناچار سيدضياء الدين طباطبايی را به نخست وزيری منصوب کرد. رضاخان نيز که مهرٔه 
نظامی کودتا بود، به عنوان فرماندٔه ارتش، لقب «سردار سپه» گرفت.به فاصلٔه کوتاهی، سيد ضياء استعفا 

کرد و به اروپا رفت؛ زيرا در آن شرايط بحرانی قادر به ادارٔه کشور نبود.

احمد شاه قاجار به همراه رضاخان و ساير رجال درباری

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
ميرزاکوچک خان و نهضت جنگلميرزاکوچک خان و نهضت جنگل

يکی  در  که  بود  مردمی  قيام  جنگل  نهضت 
شکل  ما،  کشور  تاريخی  دوره های  حساس ترين  از 
و  شد  آغاز  گيالن  جنگل های  از  نهضت  اين  گرفت. 
سپس، روستاها و شهرهای اين استان را دربر گرفت 
جنگل،  نهضت  رهبر  يافت۱.  ادامه  سال  هفت  و 
ميرزاکوچک خان، طلبۀ آزادمنش و انقالبی و فردی 

١ــ  از خرداد ۱۲۹۳ تا مهر ۱۳۰۰
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مؤدب، متواضع، خوش برخورد و پای بند به اجرای دستورات دينی بود.  او از همان ابتدای 
جوانی دارای صفات عالی و ممتاز بود و در ميان همساالن خود شاگردی با استعداد، بی پروا 
و طرفدار عدل و حامی مظلومان به شمار می رفته است؛ آن چنان که هرگاه کسی به ديگری 
ستم می کرده، مشت ميرزا را باالی سر خود می ديده است. ميرزا کوچک خان ورزش را دوست 
می داشت و هر روز ورزش می کرد. او مردی متفکر و آرام بود؛ زياد حرف نمی زد و آهسته 
و سنجيده سخن می گفت و صحبت هايش اغلب با لطيفه و مزاح همراه بود. دارای جذبه ای 
خاص بود و به ندرت اتفاق می افتاد که مخاطبش مجذوب متانت و بيان او نشود. ميرزا يک 
مرد مذهبی تمام عيار بود و هيچ 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 ترتيب داده بود.
به  دست  رشت  در  بود،  جوان  بسيار  که  زمانی  مشروطيت،  انقالب  آستانۀ  در  ميرزا 
محمدعلی شاه،  سرنگونی  برای  شمال  مشروطه خواهان  حرکت  در  زد؛  انقالبی  حرکت های 
تهران رفت. او در  مشروطه خواهان به  داد و همراه با  دالوری های بسياری از خود نشان 
جريان جنگ جهانی اول و اشغال ايران توسط روس و انگليس، به فکر برپا کردن يک نهضت 
مسلحانه افتاد. اهداف او و يارانش در برپايی اين نهضت عبارت بودند از: اخراج نيروهای 

بيگانه، رفع نا امنی و بی عدالتی و برقراری امنيت، مبارزه با خودکامگی و استبداد.
کار  سر  بر  تهران  در  که  بی کفايتی  دولت های  و  متجاوزان  با  مقابله  در  جنگل  قيام 
می آمدند، در طول هفت سال فراز و نشيب های بسياری را پشت سر گذاشت. اين قيام، سرانجام 
به دنبال خيانت دولت شوروی، بروز اختالف در ميان سران نهضت جنگل و حملۀ نيروهای دولتی 
به فرماندهی رضاخان، سرکوب شد اما نام ميرزا و مقاومت های مردانه اش در برابر ستم و 

تجاوز، در خاطر مردم ايران زنده و جاويد ماند و الگويی برای مبارزان بعدی شد.
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۱ـ جنگ جهانی اول چه اثری بر اوضاع ايران داشت؟
پی  در  را  واکنش هايی  چه  و  بود  مواردی  و  مسائل  چه  دربردارندۀ  ۱۹۱۹ م.  قرارداد  ۲ـ 

داشت؟
۳ـ چرا در دورۀ احمدشاه، انگليس ها سياست تغيير حکومت ايران را در پيش گرفتند؟

۴ـ با توجه به آنچه در اين درس خوانديد، به نظر شما، مشکالت اصلی کشور ما در اواخر دورۀ 
سلطنت قاجار چه بود؟ توضيح دهيد.

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

۱ـ دربارۀ مفاد قرارداد ۱۹۱۹ م. مطلبی تهيه کنيد.
۲ـ با توجه به آنچه در درس های قبل آموخته ايد، بيان کنيد که به نظر شما، شرايط اجتماعی، 

به قدرت گيری رضاخان کمک کرد يا برعکس؟ چرا؟
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مقدمه

شما در اين درس، با چگونگی تأسيس سلسلۀ پهلوی، ماهيت اقدامات رضاشاه و نيز 

چگونگی بركناری او از سلطنت آشنا می شويد.

رضاخان از نخست وزيری تا پادشاهیرضاخان از نخست وزيری تا پادشاهی
رضاخان در دورٔه زمامداری پنج دولت کم دوام  با دسيسه چينی و هماهنگی انگلستان، مقام و 
موقعيت خود را تثبيت کرد. سرانجام، شاه و مجلس به ناچار به نخست وزيری او تن در دادند. احمد   شاه 
بالفاصله به سفر اروپا رفت١ و رضاخان با استفاده از اين فرصت، اوضاع و شرايط داخلی را برای 
برداشتن قدم نهايی ــ يعنی رسيدن به سلطنت ــ آماده کرد. رضاخان برای اين که زمينٔه انتقال قدرت به 
او فراهم شود، ابتدا پيشنهاد کرد به جای حکومت سلطنتی، نظام «جمهوری» در کشور برقرار شود اما 
کسانی نظير آيت اللّه مدرس، مردم را به حرکت بر ضد اين پيشنهاد تشويق کردند؛ به طوری که رضاخان، 

سرانجام حرف خود را پس گرفت.اما برای رسيدن به تاج و تخت سلطنت، دست از تکاپو برنداشت.

به سلطنت رسيدن رضاخان
رضاخان در غياب شاه که در اروپا به سر می برد، روز به روز موقعيت خود را بيشتر تحکيم می کرد 
و در عين حال، می کوشيد تا با تبليغاتی گسترده عليه احمدشاه، او را نسبت به سرنوشت مملکت بی اعتنا 
نشان دهد. احمد شاه پس از مدتی، تصميم به بازگشت به ايران و حفظ سلطنت گرفت. انگليسی ها وقتی 

۱ــ انگليسی ها و رضاخان چنين تبليغ می کردند که وضع کشور بسيار آشفته است؛ بنابراين، به شاه پيشنهاد می کردند که مدتی به خارج 
از کشور برود و پس از برقراری امنيت، بازگردد. از سوی ديگر، آنها خروج شاه را نشانٔه بی عالقگی او به کشور اعالم می کردند.

درس ۲۰

ايران در دوران سلطنت رضا شاه
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که از تصميم شاه برای عزيمت به ايران مطلع شدند، نزد او رفتند و ضمن مبالغه گويی در اوضاع آشفتٔه 
ايران، صالح او را در اين دانستند که مدتی از رفتن به ايران چشم بپوشد تا رضاخان بتواند امنيت الزم 

را برای حضورش در کشور فراهم آورد.
هرچه توقف شاه در اروپا بيشتر طول می کشيد، تبليغات طرفداران رضاخان مبنی بر اين که شاه 
عالقه ای به سرنوشت ايران ندارد، بيشتر می شد و مردم نيز کم و بيش اين نکته را باور می کردند. پس 
از سرکوبی شورش خزعل و بعضی شورش های پراکندٔه ديگر، با توجه به امنيتی که رضاخان به وجود 
آورده بود، محبوبيت او افزايش يافت؛ در همين حال، در اثر تبليغات طرفداران رضاخان، بدبينی مردم 

نسبت به احمد شاه و گرايش به رضاخان نيز بيشتر شد.

يک توضيح
شيخ خزعل

بني کعب  قبيلة  از  شاخه ا  محيسن  قبيلة  رئيس  خزعل  شيخ 
ساکن در خوزستان و با نفوذترين فرد در آن منطقه بود؛ به طور که 
همة مسئوالن ادارات، با وجود او هيچ اختيار نداشتند. شيخ خزعل با 
انگليسي ها ارتباط داشت و انگليسي ها از نفوذ و قدرت او برا ايجاد 
امنيت در خوزستان استفاده مي کردند؛ زيرا آنان برا استخراج  نفت 
در اين منطقه،با وجود عشاير مختلف عرب و غيرعرب در آن، به قدرتي 
ظهور  با  بودند.  نيازمند  سازد  برقرار  برايشان  را  امنيت  که  محلي 
زود  يا  دير  او  که  بود  مسلم  خزعل  شيخ  بر  او،  قدرت گير  و  رضاخان 
با رضاخان درگير خواهد داشت. عاقبت نيز چنين شد. انگليسي ها 
شيخ خزعل را فدا رضاخان کردند تا او را در ميان مردم قهرمان جلوه 
فراخوانده  سرانجام، شيخ خزعل به دستور رضاشاه به تهران  دهند. 

شد و خود و پسرش مخفيانه به قتل رسيدند.

شيخ خزعل

پس از آن که عّمال انگليس اذهان عموم مردم را به سود رضاخان آماده کردند، سرانجام درسال 
۱۳۰۴ ش. ماده واحده ای به صورت طرح در مجلس مطرح شد که در آن، خلع قاجاريه از سلطنت و 
سپردن حکومت موقت به رضاخان خواسته شده بود. در اين ماده واحده، پيش بينی شده بود که پس 
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از خلع قاجاريه، مجلس مؤسسان برای تغيير چند ماده از قانون اساسی تشکيل خواهد شد و تکليف 
ـ از جمله آيت اللّه مدرس و دکتر  قطعی سلطنت را تعيين خواهد کرد. جز چهار تن از نمايندگان مجلسـ 

مصدق ــ ساير نمايندگان به اين طرح رأی مثبت دادند١.
 با حمايت همه جانبه ای که از سوی دولت های بزرگ خارجی به عمل آمد، قابل پيش بينی بود که 
مجلس فرمايشی مؤسسان نيز با وجود مخالفت های عده ای از نمايندگان، سلطنت رضاخان را بپذيرد. 
در آذر سال ۱۳۰۴ مجلس مؤسسان با نطق رضاخان افتتاح شد و پس از شش روز بحث و گفت  و گو، 

رضاخان را به پادشاهی ايران انتخاب و سلطنت را در خانوادٔه او موروثی اعالم کرد.

ماهيت برخی از اصالحات و اقدامات رضاشاهماهيت برخی از اصالحات و اقدامات رضاشاه
آغاز سلطنت پهلوی، در واقع فصل جديدی از تاريخ ايران است که همزمان با آن، دورٔه نوينی 

از غارت کشور ما به دست بيگانگان آغاز می شود که به «استعمار نو» شهرت دارد.

۱ــ دو تن ديگر عبارت بودند از: يحيٰی دولت آبادی و سيدحسن تقی زاده.

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

آيا می دانيد تفاوت استعمار نو و استعمار کهنه چيست  ؟ توضيح دهيد.آيا می دانيد تفاوت استعمار نو و استعمار کهنه چيست  ؟ توضيح دهيد.

رضا شاه پس از رسيدن به سلطنت، در زمينه های داخلی و خارجی به اقداماتی دست زد. اين 
اقدامات عبارت بودند از:

۱ــ بازگشت به حکومت استبدادی
 وی از همان ابتدای کار، به حذف شخصيت های آزادی خواه، مستقل و مخالف با نفوذ بيگانگان 
اقدام کرد و شيؤه حکومت استبدادی و رأی فردی را پيش گرفت. او به مجلس قانون گذاری و قانون 

اهميت نمی داد و تصميمات فردی خود را به اجرا درمی آورد.
۲ــ ايجاد ارتش منظم

به وجود آوردن ارتش منظم در ايران از جمله برنامه های اساسی انگليسی ها بود. اين ارتش ضمن 
اين که تمرکز قدرت سياسی را در کشور ممکن می ساخت، قيام های مردمی را سرکوب می کرد و در مواقع 
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ضروری، به عنوان تأمين کنندٔه اهداف نظامی انگلستان مورد استفاده قرار می گرفت. رضا شاه نيروهای 
سه گانٔه ارتش را با هدايت انگليسی ها به وجود آورد. به نو کردن ارتش پرداخت و در سال ۱۳۰۴ ش. 

قانون نظام وظيفٔه عمومی را به تصويب رساند.
۳ــ احداث خط آهن سراسری

از جمله اقدامات رضا شاه، احداث راه آهنی بود که بندر ترکمن را به بندر شاهپور١ متصل می کرد. 
احداث اين راه با تبليغات فراوان انجام گرفت و درواقع، هدف آن ايجاد راهی سراسری برای انتقال 
سريع نيروهای انگليسی از جنوب به شمال بود. در صورت پيشروی روس ها، انگليسی ها با استفاده از 
اين راه می توانستند نيروهای خود را به سرعت به شمال بفرستند و مانع نفوذ آنها به هندوستان شوند. 

در جنگ جهانی دوم همين راه به مهم ترين عامل ارتباطی شرق و غرب مبّدل شد.
۴ــ اسکان عشاير

کشور  دامداری  رونق  از  اقدام،  اين  بود.  عشاير  اجباری  اسکان  رضا شاه،  اقدامات  ديگر  از 
کاست و باعث شد که کشور ما از نظر دامی به بيگانه نيازمند شود. به عالوه هدف آن، مهار کردن نيروی 

رزمی عشاير بود.
۵  ــ يک شکل کردن لباس ها و کشف حجاب

رضا شاه به نام تمدن و تجدد و مبارزه با کهنه پرستی، به يک شکل کردن لباس ها و نيز برداشتن 
حجاب بانوان اقدام کرد؛ اما مردم مسلمان ايران در برابر اين اقدامات دست به مقاومت زدند که از آن   جمله 

بايد از قيام مردم مسلمان مشهد 
در مسجد گوهرشاد نام برد که 
در جريان آن، عدٔه زيادی کشته 

و مجروح شدند.

۱ــ بندر امام خمينی فعلی

رضاشاه دانش آموزان را هم به استفاده از کاله پهلوی مجبور کرد.
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سياست مذهبی رضا   شاهسياست مذهبی رضا   شاه
رضاشاه که تصور می کرد مهم ترين راه پيشرفت و توسعٔه کشور تقليد از غرب و اشاعٔه فرهنگ 
غربی است. پس از مسافرت به ترکيه و آشنايی با آتاتورک، رئيس جمهور آن کشور، به تقليد از او به 
مبارزه با همٔه سنت های اسالمی پرداخت. او در اين راه حتی مأمورانی مخصوص در کوچه و خيابان 
شهر گماشت که وظيفه داشتند به زور چادر را از سر زنان بکشند. رضاشاه برای تضعيف روحانيت، 
دستور داد که روحانيون نيز لباس های مخصوص خود را کنار بگذارند. به دستور وی، دفترخانه های 
شرعی تعطيل شدند و دخالت روحانيون در مسائل اجتماعی اکيدًا ممنوع اعالم شد. عزاداری سيدالشهدا 

قدغن شد و از انجام پذيرفتن بسياری از آداب مذهبی به شدت جلوگيری به عمل آمد.

رضاشاه و آتاتورک

حتی يك رأی!

نمايندگي  داوطلبان  جمله  از  هفتم،  مجلس  انتخابات  در  مدرس  شهيد  که  است  معروف 

مردم تهران بود. پس از انجام انتخابات، اعالم شد که او حتي يک رأ هم نياورده است. مدرس 

در اين باره گفته بود: «به فرض که هيچ کس به من رأ نداده است؛ پس آن يک رأ که من به 

خودم داده بودم چه شد؟»

يک توضيح
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شهادت مدّرسشهادت مدّرس 
مدرس، روحانی مبارز و خستگی ناپذيری که  آرزويش نجات ايران از چنگال استبداد و استعمار 
بود، در دوران نخست وزيری رضاخان و پس از به سلطنت رسيدن او، يگانه 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 
ديگر، رضاشاه می دانست که نمی تواند مدرس را مانند ديگر مخالفان، بدون توجه به عکس العمل مردم 
به راحتی از بين ببرد؛ از اين رو، در صدد برآمد که ابتدا او را تبعيد کند و پس از آن که قدرت خويش را 
تثبيت کرد، به قتل وی اقدام کند؛ به اين ترتيب، در مهرماه ۱۳۰۷ مأموران شهربانی به منزل اين روحانی 
واالمقام هجوم بردند و او را به خواف تبعيد کردند١. مدرس سال ها در خواف زندانی بود. سرانجام 
پس از فراهم شدن زمينه، وی را از خواف به کاشمر بردند و پس از مدت کوتاهی، در۱۰ آذر ۱۳۱۶ او 

را در همان جا مسموم کردند و به شهادت رساندند.

۱ــ شهربانی خواف ماهانه مبلغ ۱۵۰ ريال برای ايشان تعيين کرده بود؛ چند سال بعد، مدرس از همان پول در گوشه ای از شهر خواف 
آب انباری ساخت.

آدلف هيتلر

رضاشاه و سياست گرايش به آلمان
همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه، انگليسی ها تصميم 
مصائب  گرفتار  همچنان  که  آلمان  کشور  تقويت  با  گرفتند 
کشور  اقتصادی  مشکالت  از  کمی  بود،  اّول  جهانی  جنگ 
ياد شده بکاهند و با اين همکاری، مانع از افتادن آلمانی ها به 
دام کمونيسم شوند. از نظر انگليسی ها، در آن شرايط، بهترين 
سياستمداران انگليسی به  راه مساعدت به آلمان اين بود که 
رؤسای کشورهای تحت سلطٔه خويش دستور دهند تا امکان 
فعاليت های تجاری و صنعتی آلمان را در اين کشورها فراهم 
سازند؛ به همين دليل، رضاشاه درهای کشور ايران را به روی 

سرمايه های آلمانی گشود.
پس از تغيير سياست انگليس در مورد آلمان و آغاز 
درگيری های هيتلر با انگلستان، سياستمداران وقت انگليس، 
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سياست پيشين را رها کردند و از دست نشاندگان خويش نيز خواستند که خود را با انگليسی ها هماهنگ 
هيتلر  رضاشاه که تصور می کرد  شرايطی،  چنين  کنند. در  آلمانی اقدام  مستشاران  سازند و به اخراج 
به زودی انگليسی ها را در صحنٔه جهانی شکست خواهد داد، برای حفظ قدرت خويش تصميم گرفت 

ارباب ديرين را کنار گذارد و با مقاومت در برابر انگليسی ها، هيتلر را از خود خشنود سازد.

اشغال ايران توسط متفقين
چنان که در درس دهم خوانديد، جنگ جهانی دوم با حملٔه آلمان به لهستان در اوايل شهريور 
۱۳۱۸/ اوت ۱۹۳۹ آغاز شد. آلمان سپس فرانسه را اشغال و به شوروی نيز حمله  کرد. در ابتدا، پيشروی 
نيروهای آلمانی به سوی شوروی با خون سردی انگلستان و اياالت متحده و شايد شادی پنهان آنان همراه 
بود، اما با فاش شدن سياست خاورميانه ای هيتلر که هدف آن، توسعٔه نفوذ آلمان در اين منطقه و تصرف 
چاه های نفت و ضربه زدن به دولت های رقيب بود، يک باره وحشت سراپای سياستمداران انگلستان را 
فراگرفت؛ بنابراين، کشورهايی که خود را دشمن شوروی می دانستند، تصميم گرفتند استالين را ياری 

کنند. استالين، رهبر کشور شوروی نيز دست دوستی کشورهای سرمايه داری را فشرد.
در آغاز جنگ، دولت ايران بی طرفی خود را اعالم کرد و اظهار داشت که به قوای بيگانه اجازٔه 
عبور از خاک ايران را نخواهد داد. اتخاذ اين سياست در عمل به نفع آلمان بود؛ زيرا کشور ايران تنها 
راه تقويت جبهٔه شوروی به حساب می آمد. در اين ميان، متفقين که تصميم خود را برای ورود به کشور 
ما گرفته بودند، در تيرماه ۱۳۲۰ از دولت ايران خواستند که آلمانی های مقيم ايران را اخراج کرده و در 

عوض، از کارشناسان متفقين استفاده کند. اما رضاشاه با تأکيد بر بی طرفی، از اين امر سر باز زد.

پيشروی سربازان هيتلر در سرزمين شوروی
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پيشروی آلمانی ها در شوروی به حدی رسيد که اگر ادامه می يافت، نيروهای آلمانی به چاه های 
نفت ــ يعنی رگ های حياتی انگلستان ــ دست می يافتند؛ بنابراين، در روز ٣ شهريور ۱۳۲۰، سفيران 
کردند  اعالم  و  تسليم  ايران  دولِت  به  را  يادداشت هايی  جداگانه  به طور  شوروی  و  انگلستان  کشور  دو 
که چون ايران در مقابل متفقين سياست مبهمی درپيش گرفته است، ارتش های آنان ناگزير وارد ايران 

خواهند شد.

اشغالگران از راه آهن ايران برای مقاصد نظامی خود استفاده می کردند.

ارتش رضاشاه و نيروهای متفقينارتش رضاشاه و نيروهای متفقين
رضا  شاه  ارتش  ايران،  به  متفقين  نيروهای  ورود  با 
و  کردند  ترک  را  سربازخانه ها  فرماندهان،  شد.  متالشی 
سربازان نيز به غارت وسايل سربازخانه ها پرداختند. در نواحی 
کرمانشاه و بعضی بنادر شمالی و جنوب، بخشی از نيروهای 
ايرانی در مقابل قوای انگلستان مقاومت کردند اما سرانجام، 
در ٥  شهريور ۱۳۲۰، فرمان ترک مقاومت به کلئه نيروهای 
انگليسی ها  و  شمال  از  شوروی  نيروهای  شد.  ابالغ  نظامی 
کابينٔه  پيوستند.  هم  به  و  پرداختند  پيشروی  به  جنوب  از 

محمدعلی فروغی (ذکاء الملک)
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علی منصور، نخست وزير، سقوط کرد و ذکاء الملک فروغی به نخست وزيری رسيد.
در روز ۲۵ شهريور ۱۳۲۰، نيروهای انگلستان و شوروی به سوی تهران حرکت کردند؛ آنها 
رضاشاه را مجبور به استعفا کردند و چون در آن شرايط، برای اعمال سياست های خود کسی را مناسب تر 

از فرزند او نمی ديدند، وی را به پادشاهی رساندند.

۱ـ رضاشاه برای حذف احمدشاه از صحنۀ سياسی ايران چه کرد؟
۲ـ مجلس مؤسسان، تکليف قطعی سلطنت قاجار را چگونه مشخص کرد؟

۳ـ اقدامات فرهنگی رضاشاه و پيامد آنها را توضيح دهيد.
۴ـ چرا ايران در جنگ جهانی دوم مورد توجه انگلستان و شوروی قرار گرفت؟

۵  ـ به نظر شما ، مشکالت ايران از آغاز پيروزی انقالب مشروطه تا قدرت گرفتن رضاشاه چه بود؟

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

۱ـ دربارۀ تأسيس بانک ملی مطلبی تهيه کنيد.
۲ـ دربارۀ قرارداد دارسی (که در زمان قاجارها بسته شد) و قرارداد ۱۹۳۳م. مقاله ای تهيه 

کنيد.
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مقدمه

دوران دوازده سالۀ 1320 تا 1332 ش. يكی از مقاطع مهم و حساس تاريخ ايران است. 

آثار و نتايج سياسی، اجتماعی و اقتصادی جنگ جهانی دوم و اشغال ايران توسط نيروهای 

متفقين، چگونگی خروج نيروهای اشغالگر از سرزمين ما و موضوع بسيار مهم مبارزۀ ملت 

ايران با استعمار انگلستان و كوشش برای ملی شدن نفت، از مهم ترين حوادث اين دوره اند 

كه در اين درس بررسی و تحليل می شوند.

اوضاع اجتماعی و اقتصادی ايران در دوران اشغال
در درس قبل خوانديد که دولت ايران در شروع جنگ جهانی دوم هيچ دخالتی نداشت و بی طرفی 
خود را در جنگ اعالم کرد، اما خاک ايران به اشغال نيروهای متفقين (انگلستان، شوروی و آمريکا) 
درآمد و تا پايان جنگ جهانی دوم نيز در اشغال ماند. مردم ايران در دوران اشغال، با مسائل و مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی بسياری روبه رو شدند و خسارت و آسيب های فراوانی را تحمل کردند. امکانات 
اقتصادی ايران از قبيل بنادر، راه ها، فرودگاه ها و کارخانه های مهم در اختيار اشغالگران قرار گرفت 
و حتی ذخيرٔه مواد غذايی نيز به سربازان متفقين اختصاص يافت. در طول آن سال های سخت، عدٔه 
زيادی از ايرانيان درنتيجٔه کمبود و گرانی مواد غذايی دچار سوء تغذيه و بيماری شدند و جان خود را 
از دست دادند. همچنين در اثر کمبود و کيفيت نامطلوب نان، آشوب های بزرگی در نقاط مختلف، از 

جمله در پايتخت به پا شد. 

درس ۲۱

اوضاع ايران از اشغال متفقين تا کودتای ۲۸ مرداد
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خروج نيروهای اشغالگر متفقين، از ايران
دولت ايران در پايان جنگ جهانی دوم، از دولت های متفق خواست که نيروهای نظامی خود 
ايران را به  تماميت ارضی  استقالل و  اينکه  اعالم  نيز با  آنها در طول جنگ  کنند.  خارج  ايران  را از 
رسميت می شناسند، قول داده بودند، حداکثر شش ماه پس از تسليم ژاپن، نيروهای خود را از ايران 
خارج کنند. پس از خاتمٔه جنگ (شهريور ١٣٢٤/ سپتامبر ١٣٤٥) انگلستان و آمريکا نيروهای خود 
را از ايران خارج کردند و از شوروی نيز خواستند که همان کار را انجام دهد؛ اما روس ها که در صدد 
تحکيم نفوذ خود در ايران و اخذ امتياز نفت شمال ايران بودند، نه تنها نظاميان خود را از ايران خارج 
نکردند، بلکه به حمايت از فرقٔه دموکرات آذربايجان و فرقٔه دموکرات کردستان پرداختند. در آن زمان 
اعضای فرقه های مذکور مسلح شده و به اقدامات مسلحانه رو آورده بودند. حضور نيروهای اشغالگر 

شوروی مانع از مقابلٔه نيروهای نظامی ايران با اين فرقه ها می شد.
رهبر  استالين  با  مذاکره  و  مسکو١  به  ايران  وقت  نخست وزير  قوام  احمد  سفر  از  پس  سرانجام 
شوروی و ساير مقام های آن کشور، نظاميان روسی خاک ايران را ترک کردند؛ البته فشارهای بين المللی 
برای خروج ارتش شوروی از ايران را نيز نبايد ناديده گرفت. پس از آن حکومت ايران با حمايت مردم 

آذربايجان و کردستان به خودسری های فرقه های دموکرات آذربايجان و کردستان پايان داد.

مبارزه برای ملی کردن نفت ايرانمبارزه برای ملی کردن نفت ايران
انگليس ها که به اهمّيت حياتی نفت ايران آگاه بودند، برای تسلط بيشتر بر ذخاير نفت ايران و 
رقابت اقتصادی با آمريکا و شوروی و براساس قرارداد نفتی ١٩٣٣ م/ ١٣١٢ ش. ايران و انگليس، 

يک قرارداد الحاقی را با دولت ساعد به امضا رسانيدند.٢
اما اين قرارداد برای اجرا نيازمند موافقت مجلس شورای ملی بود. برخالف تصور محمد ساعد 

نخست وزير وقت، نمايندگان مجلس حاضر به تصويب آن نشدند و ساعد مجبور به استعفا شد.
مجلس  به  را  نفت  الحاقی  قرارداد  جديد  نخست وزير  منصور  علی  شانزدهم  مجلس  تشکيل  با 
شورای ملی برد تا موافقت نمايندگان را برای تصويب آن جلب کند. اما اين بار نيز مجلس از تصويب 

آن امتناع کرد. با استعفای منصور، سپهبد رزم آرا به مقام نخست وزيری رسيد.

۱ــ بهمن ١٣٢٤
۲ــ به دليل آنکه اين قرارداد به امضای گس نمايندٔه دولت انگليس و گلشائيان وزير دارايی ايران رسيده بود، به قرارداد گس ــ گلشائيان 

معروف شده است.
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دليل انتخاب يک فرد نظامی به 
نخست وزيری تهديد نمايندگانی بود که 
خواهان لغو همٔه قراردادهای نفتی و ملی 
شدن صنعت نفت ايران بودند. اما اين 
ـ مذهبی به رهبری  کار عزم نيروهای ملیـ 
آيت الله کاشانی و دکتر مصدق را برای 

ملی کردن نفت بيشتر کرد.

فداييان اسالم و مسئلۀ ملی شدن نفتفداييان اسالم و مسئلۀ ملی شدن نفت
هنگامی که مخالفت سپهبد رزم آرا در مقابله با ملی شدن نفت شدت پيدا کرد و وی ملت و نمايندگان 
جوان  روحانی  يک  رهبری  به  اسالم  فداييان  داد،  قرار  تحقير  و  توهين  مورد  را  ملی  شورای  مجلس 
معروف به نواب صفوی، رزم آرا را در شانزده اسفند ١٣٢٩ ترور کردند. ضارب او خليل طهماسبی 

يکی از اعضای فعال فداييان اسالم بود. 

 دکتر محمد مصدق وآيت الّله سيدابوالقاسم کاشانی 

يک توضيح
                           نواب صفوی

سال  به   ، صفو نواب  به  مشهور  ميرلوحي،  مجتبي  سيد 

 طي از  پس  و  آمد.   به دنيا  تهران  خاني آباد  در  ۱۳۰۳ش. 

به  بعد،  سال  سه  رفت.  نجف  به  متوسطه،  و  ابتدايي  تحصيالت 

، به ايران  انگيزة مقابله با سخنان ضد اسالمي سيد احمد کسرو

 ١٣٢٤ ارديبهشت   ١٨ در  که  آن  از  پي  صفو  نواب  بازگشت؛ 

جمعيت   ، آزاد از  پس  شد.  بازداشت  کرد،  مجروح  را  کسرو 

اين  تأسيس  اهداف  و  داليل  کرد.  تأسيس  را  اسالم  فدائيان 

استعمار  عوامل  محو  اسالمي،  احکام  و  قوانين  اجرا  جمعيت، 

اسالمي  حکومت  تشکيل  زمينة  ساختن  مهيا  و  اسالم  مخالف  و 
شهيد نواب صفوی 
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ترور  را  افراد  خود،  فعاليت  سال   ١٠ طول  در  اسالم،  فدائيان  جمعيت  اعضا  بود.  شده  اعالم 

، عبدالحسين هژير و علي رزم آرا) کشته  انقالبي کردند؛ عده ا از اين افراد ( مانند احمد کسرو

و افراد هم (مانند سيد حسين فاطمي و حسين عال) مجروح شدند. سرانجام رهبر و تعداد از 

اعضا فعال جمعيت فدائيان اسالم، توسط مأموران حکومت پهلو شناسايي و محبوس شدند؛ 

د ماه   ٢٧ در  را  فعالش  ياران  از  تن  سه  و  صفو  نواب  و  کرد  محاکمه  را  آنان   حکومت  سپس 

١٣٣٤ به شهادت رساند. 

يک روز بعد از کشته شدن رزم آرا، کميسيون نفت اليحٔه ملی شدن نفت ايران را تصويب کرد و 
در ٢٤ اسفند نيز به تصويب مجلس شورای ملی رسيد و مجلس سنا نيز در ٢٩ اسفند آن را تأييد کرده 
به اين ترتيب با کوشش تمامی نيروهای ميهن دوست و ضد استعمار، نهضت ملت ايران برای ملی کردن 

نفت و قطع دست استعمار انگلستان از منابع عظيم نفت ايران به نتيجه رسيد.

تالش برای جلوگيری از ملی شدن نفت ايران
انگليسی ها برای ممانعت از ملی شدن نفت در ايران اقدامات زير را انجام دادند:

١ــ تعطيلی دو شعبٔه بانک انگليس در ايران به منظور تخريب اقتصاد ايران
٢ــ فشار به دولت و بازرگانان ايران برای بازپرداخت سريع بدهی های خود
٣ــ خارج کردن سرمائه شرکت نفت جنوب از سيستم گردش پولی ايران

فراز و فرود نخست وزيری دکتر محمد مصدق
نخست وزيری دکتر مصدق به دو دوره قابل تقسيم است:

١ــ دورۀ اول از ١٢ ارديبهشت ١٣٣٠ تا ٢٥ تير ١٣٣١: اين دوره با حمايت قاطع آيت الله 
کاشانی و وحدت ميان شخصيت های ملی و مذهبی همراه بود و دکتر مصدق تالش کرد تا حقانيت ايران 
را در مجامع بين المللی به اثبات برساند. دادگاه الهه نيز در موضوع نفت به نفع ايران رأی صادر کرد. 

با برگزاری انتخابات دورٔه هفدهم مجلس شورای ملی اوضاع سياسی کشور بهتر شد.
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٢ــ دورۀ دوم از ٣٠ تير ١٣٣١ تا ٢٨ مرداد ١٣٣٢: دکتر مصدق که در داخل کشور 
محمدرضا شاه درخواست کرد  دربار مواجه بود، برای سر و سامان دادن به اوضاع، از  با توطئه های 
تا وزارت جنگ و کنترل ارتش را نيز به وی بسپارد، اما مخالفت شاه با اين تقاضا سبب شد تا دکتر 
مصدق بدون مشورت با آيت الله کاشانی در ٢٥ تير ١٣٣١ استعفا دهد. محمدرضا شاه نيز با خوشحالی 

استعفای او را پذيرفت و احمد قوام را مأمور تشکيل کابينه کرد.

قيام قيام ۳۰۳۰ تير تير
فراخواند.  مبارزه  به  را  مردم  و  کرد  مخالفت  قوام  نخست وزيری  با  به شدت  کاشانی  آيت الله 
وی همچنين تهديد کرد، اگر قوام ظرف چهل و هشت ساعت کنار نرود، دستور جهاد خواهد داد. با 
موضع گيری قاطع آيت الله کاشانی، مردم تهران و چندين شهر١ ديگر، روز ٣٠ تير ١٣٣١ با تعطيل کردن 
بازار به خيابان ها ريختند و خواستار برکناری قوام از نخست وزيری شدند. به دستور قوام نيروهای 
نظامی مردم را به گلوله بستند، اما همان روز مقاومت ملت ايران نتيجه داد و با استعفای قوام، مصدق 

دوباره نخست وزير شد و اختيارات وزارت جنگ و نيروهای مسلح را نيز به دست گرفت.

تعدادی از وزيران کابينۀ محمد مصدق

۱ــ شهرهای کرمانشاه، همدان، آبادان، خرمشهر، قزوين، رشت، اهواز، شيراز، 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، 
نفع پرستی 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 در 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 آميز پس از کودتا
با وجود پيروزی کودتاچيان، جريان مقاومت در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی ادامه 

يافت. تعدادی از شخصيت های ملی و مذهبی به 
همراه استادان دانشگاه تشّکلی را با نام نهضت 
مقاومت ملی پايه گذاری کردند. آيت الله کاشانی 
نفتی  جديد  قرارداد  با  اعالميه ای  صدور  با  نيز 
نيز  دانشگاه  استادان  از  تعدادی  کرد.  مخالفت 
دانشگاه  از  نفت  مذاکرات  به  اعتراض  به دليل 
اخراج شدند. دانشجويان دانشگاه تهران نيز در 
برقراری  به  اعتراض  در   ١٣٣٢ آذر   ١٦ تاريخ 
رابطٔه مجدد با انگلستان و سفر نيکسون١ به ايران 
از  تن  سه  آن  جريان  در  که  کردند  برپا  تظاهراتی 

دانشجويان به شهادت رسيدند.٢

۱ــ معاون رئيس جمهور آمريکا
٢ــ به همين مناسبت در تقويم جمهوری اسالمی ايران اين روز به نام روز دانشجو نام گذاری شده است.

Baghdad Pact ــ٣

محمدرضا شاه و سرلشگر فضل الله زاهدی عامل کودتای ۲۸ مرداد

 اوضاع ايران در فاصلۀ سال های اوضاع ايران در فاصلۀ سال های ١٣٣٢١٣٣٢ تا  تا ١٣٤١١٣٤١ شمسی شمسی
بعد از کودتای ۲۸ مرداد شرايط سختی در کشور حکمفرما شد. دولت کودتا در تهران فرمانداری 
نظامی تشکيل داد. فرمانداری نظامی فعاليت های مخالفان را سرکوب کرد و آنها را تحت تعقيب، آزار 
ميليون  پهلوی مبلغ ۴۵  تقويت حکومت  درسال ۱۳۳٤ش. دولت آمريکا برای  داد.  قرار  و شکنجه 
دالر به صورت بالعوض به دولت ايران پرداخت کرد. در همان سال ايران به «پيمان بغداد»٣ پيوست. 
اين پيمان به توصيۀ آمريکا ابتدا بين کشورهای ترکيه و عراق درسال ۱۳۳٣ش. به امضا رسيد. سپس 

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
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دولت های انگلستان، پاکستان و ايران نيز به آن پيوستند. هدف از شکل گيری پيمان بغداد مقابله با 
گسترش نفوذ شوروی بود. با خروج عراق از پيمان بغداد درسال ۱۳۳۸نام اين پيمان به پيمان سنتو۱ 

(مرکزی) تغيير يافت و مرکز آن به آنکارا منتقل شد.
درسال ۱۳۳۵ قانون تأسيس سازمان اطالعات و امنيت کشور (ساواک) به تصويب مجلس شورای 
ملی رسيد و سازمان مذکور با هدف کشف و خنثی سازی مخالفت ها و تعقيب و دستگيری مخالفان رسمًا 
درسال ۱۳۳٦ش. شروع به کار کرد. در دوران نخست وزيری منوچهر اقبال (۱۳۳۹ـ ۱۳۳۶ش.) 
که از دوستان مورد اعتماد شاه بود، به تقليد از آمريکا، دو حزب سياسی جديد ايجاد شد. حزب ملّيون 

به رهبری منوچهر اقبال و حزب مردم به رهبری اسدالله َعَلم.
در شهريور ۱۳۳۹ اقبال از نخست وزيری کناره گيری کرد و جعفر شريف امامی به نخست وزيری 
منصوب شد. در ۱۲ ارديبهشت ۱۳۴۰ در راهپيمايی اعتراض آميز فرهنگيان در تهران، يکی از فرهنگيان 
و  فراگرفت  را  مملکت  سياسی  بحران  واقعه،  اين  به دنبال  شد.  کشته  پليس  توسط  خانعلی  دکتر  به نام 

گروه های سياسی مخالف که از حاکميت اختناق آميز به تنگ آمده بودند، ندای اعتراض سر دادند.
و  پيروز  دموکرات  حزب  آمريکا  در  ۱۳۳۹ش.  م. /   ۱۹۶۱ سال  انتخابات  در  ديگر،  سوی  از 
جان، اف.کندی٢ به رياست جمهوری آن کشور انتخاب شد. دولت جديد آمريکا، ايران را برای اقداماتی 
را  اقدامات  اين  نام  آنان  داد.  قرار  فشار  تحت  کند،  فراهم  آينده  در  را  آمريکا  بيشتر  نفوذ  امکان  که 
«برنامه های اصالحی» گذاشتند. آمريکايی ها با اين کار قصد داشتند زمينه های گرايش به کمونيسم را از 
بين ببرند. دولت آمريکا اعطای کمک های نظامی و مالی به ايران را مشروط به انجام اصالحات کرد. 
شاه برای مهار بحران رو به گسترش داخلی و ايجاد هماهنگی با سياست آمريکا، با استعفای شريف امامی 
موافقت و علی امينی را به نخست وزيری منصوب کرد. امينی که مورد حمايت آمريکا بود، مأموريت داشت 
اصالحات را در کشور  به انجام برساند. نخست وزير جديد برای جلوگيری از مخالفت مجلس شورای ملی 
که بسياری از نمايندگان زمين داران در آن حضور داشتند، از شاه درخواست کرد مجلس را منحل کند. شاه 
در ۱۹ ارديبهشت ۱۳۴۰ مجلس را منحل کرد و امينی با کمک وزير کشاورزی خود برنامۀ اصالحات را 
از «اصالحات ارضی» (تقسيم زمين زمين داران بزرگ) آغاز کرد. اصالحات ارضی موجب محبوبيت نسبی 
امينی شد اما با مقاومت و مخالفت زمين داران بزرگ که در حکومت نفوذ داشتند، مواجه شد. از سوی ديگر، 

شاه که شاهد افزايش محبوبيت نخست وزير در جامعه بود، نگران شد و در صدد برکناری او برآمد.
در اثر فضای سياسی نسبتًا باز که به توصيۀ آمريکا در دوران نخست وزيری امينی برقرار شده 

John, F. Kennedy ــCentral Treaty Organization (CENTO)                                   ۲ ــ١
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بود، گروه ها و احزاب سياسی بعد از تحمل حدود يک دهه فشار و سرکوب، فعاليت خود را به ويژه در 
مدارس و دانشگاه ها از سر گرفتند. در جريان تظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران در اول بهمن ۱۳۴۰، 
نيروهای نظامی به دانشگاه يورش بردند و به سرکوبی دانشجويان پرداختند. اين واقعه بهانۀ الزم برای 
اثبات بی کفايتی امينی را به دست شاه داد؛ بنابراين او را برکنار و اسدالله َعَلم رهبر حزب مردم را به 

نخست وزيری منصوب کرد.
َعَلم در ادامۀ اصالحات، اليحۀ اصالح قانون انتخابات انجمن های ايالتی و واليتی را در دستور 

کار دولت خود قرار داد که سرانجام در نتيجۀ اعتراضات پيگير امام خمينی (ره) لغو شد.

۱ـ دربارۀ کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ مطلبی تهيه کنيد.
٢ـ دربارۀ نقش دکتر مصدق در دفاع از حقوق ايران در ديوان داوری الهه، مطلبی تهيه کنيد.

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

۱ـ اشغال ايران در جنگ جهانی دوم از نظر اقتصادی و اجتماعی چه پيامدهايی داشت؟
٢ـ ادامۀ حضور نيروهای شوروی پس از جنگ جهانی دوم در ايران، چه مشکالتی در کشور ما 

ايجاد کرد؟
٣ـ انگليسی ها برای جلوگيری از ملی شدن نفت ايران به چه فعاليت هايی روی آوردند؟

٤ـ چه شخصيت ها و گروه هايی برای ملی شدن نفت تالش کردند و چه کسانی خواستار واگذاری 
امتياز جديد نفت به انگلستان بودند؟

دوم  دورۀ  در  و  داد  انجام  اقداماتی  چه  خود  نخست وزيری  اول  دورۀ  در  مصدق  دکتر  ٥ ـ 
نخست وزيری با چه مشکالتی مواجه شد؟

٦ ـ علت وقوع قيام ٣٠ تير ١٣٣١ چه بود؟ رهبری قيام بر عهدۀ چه کسی بود و چه دستاوردی 
داشت؟

٧ـ پس از کودتای ٢٨ مرداد چه مقاومت ها و اعتراض هايی در مقابل دولت کودتا و سلطۀ 
بيگانگان، صورت گرفت؟



مقدمه

آمريكا در سال های پس از كودتای 28 مرداد 1332، به منظور تحكيم نفوذ و موقعيت 

اقتصادی  و  اجتماعی  سياسی،  زمينه های  در  تا  كرد  وادار  را  شاه  حكومت  ايران،  در  خود 

اصالحاتی را انجام دهد. اجرای چنين برنامه هايی در ايران موجب شكل گيری نهضت اسالمی 

به رهبری حضرت امام خمينی (ره) شد، كه در اين درس با آن آشنا می شويد. 

اصالحات آمريکايی در ايراناصالحات آمريکايی در ايران
آمريکا برای حفظ سلطٔه خود در ايران از محمدرضا شاه خواست تا با انجام اصالحات اجتماعی ، 
مانع از بروز جنبش های اعتراضی و شکل گيری نهضت های مردمی شود. البته برنامٔه اصالحات فقط 
به ايران محدود نمی شد، بلکه در ساير کشورهای تحت سلطه و نفوذ آمريکا نيز برای تحقق اهداف زير، 

به اجرا درآمد. 
١ــ اعتبار بخشيدن به افراد دست نشاندٔه خود در اين کشورها 

٢ــ کاهش فشار بر مردم زير سلطه
٣ــ فريب مردم و جلوگيری از شکل گيری حرکت های مردمی 

٤ــ دين زدايی و زمينه سازی برای گسترش نفوذ آمريکا در ايران 
الف) تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی 

با رحلت آيت اللّه بروجردی در فروردين ١٣٤٠، محمدرضاشاه فرصت را برای اجرای اصالحات 
اما  شد،  آمريکا  موردنظر  اصالحات  اجرای  مأمور  امينی  علی  ابتدا  ديد.  مناسب  ايران  در  آمريکايی 

درس ۲۲

نهضت اسالمی به رهبری امام خمينی (ره)

٢٠٤٢٠٤



رقابت شاه و امينی سرانجام به کناره گيری امينی انجاميد و دولت اسداللّه علم مأمور اجرای اصالحات 
موردنظر شد١. 

عمدٔه 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 بود. 
ج) آغاز مبارزه و رهبری امام خمينی (ره) 

١ــ مخـالفت بــا تصويب نـامـۀ انجمن هــای ايــالتی و واليـتـی: اّولين فعاليت سياسی 
به  شيعه،اعتراض  مرجعيت  جايگاه  در  امام خمينی (ره) 
تصويب نامٔه انجمن های ايالتی و واليتی بود. ايشان اين 
قانون را مقدمه ای برای تضعيف اسالم و افزايش حضور 
بهاييان در ارکان حکومتی پهلوی می دانست. بنابراين 
دربارٔه  اظهارنظر  به  قم  سرشناس  علمای  از  دعوت  با 
به  وادار  را  علم  دولت  و  پرداخت  مذکور  تصويب نامٔه 

عقب نشينی و لغو آن در ٧ آذر ١٣٤١ کرد. 

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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 ،١٣٤١ بهمن    ٢ در  اعالميه ای  انتشار  با  شد،  مواجه  شاه  توهين  و  بی اعتنايی  با  که  زمانی  اما 
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. 

قيام با شکوه قيام با شکوه ۱۵۱۵ خرداد  خرداد 
در آستانٔه ماه محرم ١٣٤٢ش. 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)

٢٠٦٢٠٦



در عوض رژيم پهلوی نيز عده ای از سخنرانان را به ساواک برد و پس از تهديد، ادامٔه سخنرانی 
آنها را مشروط به رعايت موارد زير کرد: 

١ــ عليه شخص اول مملکت سخن نگو ييد. 
٢ــ عليه اسرائيل سخنی به ميان نياورند. 

٣ــ مرتّب به گوش مردم نخوانند که اسالم در خطر است. 
هوای  و  حال  ١٣٤٢ش.  سال  عاشورای  پهلوی،  حکومت  خواست  و  تصور  برخالف  ليکن 

ديگری داشت و مردم با شعار زير به حمايت از امام خمينی به خيابان ها آمدند: 
خمينی خمينی خدا نگهدار تو          بميرد بميرد دشمن خونخوار تو

امام خمينی نيز علی رغم محدوديت های عمال پهلوی برای ايشان، در عصر روز عاشورا در قم به 
منبر رفت و در نطق تاريخی خود مستقيماً شاه را مورد خطاب قرار داد و با شجاعت تمام به افشاگری عليه 
خاندان پهلوی و سيطرٔه آمريکا و اسرائيل بر ايران پرداخت. اين سخنان عاشورايی چنان محمدرضا شاه 

و عمالش را خشمگين کرد که دستور دستگيری امام و انتقال ايشان را به تهران صادر کرد. 

امام خمينی(ره) در حال سخنرانی در مدرسۀ فيضيۀ قم
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دستگيری امام واکنش های مختلفی را به همراه داشت. در قم مراجع و علمای دينی در منزل 
آيت اللّه سيداحمد زنجانی جمع شدند و بعد از انتشار اعالميه ای در تقبيح دستگيری امام خمينی، به حرم 
حضرت معصومه (س) رفتند. اين اجتماع عمومی که زنان مسلمان نيز در آن حضور چشمگير داشتند، 

با يورش وحشيانٔه عمال رژيم پهلوی به خاک و خون کشيده شد. 
مختلف  اقشار  و  شدند  حرکت  و  قيام  آماده  امام،  دستگيری  خبر  شنيدن  با  مردم  نيز  تهران  در 
اجتماعی با فرياد «يا مرگ يا خمينی» و «مرگ بر شاه» اعتراض خود را نسبت به اين موضوع ابراز 
داشتند. در اثر هجوم نيروهای نظامی و امنيتی رژيم به تظاهرکنندگان تعدادی از مردم انقالبی تهران به 
خاک و خون کشيده شدند. مردم مسلمان ورامين نيز با شنيدن خبر دستگيری امام کفن پوشيدند و به 
سوی تهران حرکت کردند اما با يورش مأموران حکومتی تعدادی از آنها شهيد و مجروح شدند. در ديگر 
شهرها ازجمله شيراز، اصفهان و مشهد نيز تظاهراتی در اعتراض به دستگيری امام برپا شد. در نتيجٔه 
قيام پانزده خرداد، عالوه بر آنکه جمع زيادی شهيد و مجروح شدند، تعداد زيادی از مبارزان دستگير و 

به اعدام، زندان و يا تبعيد محکوم گرديدند. 

قيام مردم تهران در ۱۵خرداد ۱۳۴۲
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١ــ آقای سيديونس رودباری، يکی از شهدای فاجعٔه فيضيه
٢ــ مدرسٔه «فيضئه» قم و مدرسٔه «طالبئه» تبريز که همزمان مورد يورش وحشيانٔه عمال شاه قرار گرفتند.

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
قسمتی از سخنرانی امام خمينی در روز عاشورا

بسم الّله الرحمن الرحيم ـ  اآلن عصر عاشوراست… گاهی که وقايع روز عاشورا را از نظر 
می گذرانم، اين سؤال برايم پيش می آيد که اگر بنی اميه و دستگاه يزيدبن معاويه تنها با حسين، 
سر جنگ داشتند  ، آن رفتار وحشيانه و خالف انسانی چه بود که در روز عاشورا با زن های بی پناه 
و اطفال بی گناه مرتکب شدند؟ بچۀ خردسال چه تقصير داشت؟ زن ها چه تقصير داشتند؟ نظرم 
اين است آنها با اساس سروکار داشتند، بنی هاشم را نمی خواستند، بنی اميه با بنی هاشم مخالفت 
داشتند، نمی خواستند شجرۀ طيبه باشد. همين فکر در ايران [وجود] داشت. اينها با بچه های 
شانزده ـ هفده سالۀ ما چه کار داشتند؟ سيد شانزده ـ هفده ساله١ به شاه چه کرده بود؟ به دولت 
چه کرده بود؟ به دستگاه های سفاک چه کرده بود؟ لکن اين فکر پيش می آيد که اينها با اساس 
نمی خواهند  اينها  باشد؛  موجود  اساس  که  نمی خواهند  اينها  نيستند.  مخالف  بچه  با  مخالفند، 

صغير و کبير ما موجود باشد.
اين  در  نمی خواهد  اسرائيل  باشد؛  دانشمند  مملکت  اين  در  نمی خواهد  اسرائيل 
اسرائيل  باشند؛  دين  علمای  مملکت  اين  در  نمی خواهد  اسرائيل  باشد؛  قرآن  مملکت 
نمی خواهد در اين مملکت احکام اسالم باشد. اسرائيل به دست عمال سياه خود، مدرسه٢را 
کوبيد. ما را می کوبند؛ شما ملت را می کوبند. می خواهد اقتصاد شما را قبضه کند؛ می خواهد 
زراعت و تجارت شما را از بين ببرد؛ می خواهد در اين مملکت، دارای ثروتی نباشد، ثروت ها 
را تصاحب کند به دست عمال خود. اين چيزهايی که مانع هستند، چيزهايی که سد راه هستند، 
اين سدها را می شکند؛ قرآن سد راه است، بايد شکسته شود؛ روحانيت سد راه است، بايد شکسته 
شود؛ مدرسۀ فيضيه سد راه است، بايد خراب شود؛ طالب علوم دينيه ممکن است بعدها سد 
راه بشوند، بايد از پشت بام بيفتند، بايد سر و دست آنها شکسته شود برای اينکه اسرائيل به 

منافع خودش برسد؛ دولت ما به تبعيت اسرائيل به ما اهانت می کند... .
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نتايج قيام پانزده خرداد ١٣٤٢ ١
مهم ترين تأثيرات و نتايج قيام خونين پانزده خرداد ١٣٤٢ را می توان اين گونه برشمرد: 

سخنرانی  از  بعد  سياسی؛  گروه های  جاذبۀ  شدن  کم رنگ  و  مبارزه  جريان  تکامل  ١ــ 
روشنگرانٔه امام خمينی، سرنگونی رژيم پهلوی به عنوان هدف نهايی مبارزه مطرح شد و احزابی که با 
پذيرش اساس سلطنت در چارچوب قانون اساسی پهلوی فعاليت سياسی می کردند محبوبيت و جاذبٔه 

خود را از دست دادند. 
مرجع  يک  حضور  روحانيون؛  ميان  و  علميه  حوزه های  در  سياسی  آگاهی  افزايش  ٢ــ 
تقليد برجسته مانند امام خمينی در صحنٔه سياسی بسياری از طالب و روحانيون را به مسائل سياسی و 

اجتماعی عالقه مند کرد. 
٣ــ حضور فراگير همۀ اقشار اجتماعی در صحنۀ مبارزه با رژيم؛ تا قبل از قيام پانزده خرداد 
مبارزه با استبداد و استعمار به گروه های خاص مانند روحانيون، دانشجويان و بازاريان محدود می شد 
اما هنگامی که امام خمينی (ره) مبارزه با طاغوت زمان را يک تکليف الهی و انسانی برای همه دانست، 

بيشتر اقشار جامعه به صحنٔه مبارزه آمدند و ميان قشر روحانی و دانشگاهی پيوند تازه ای برقرار شد. 
٤ــ برجسته شدن رهبری امام خمينی و مذهب به عنوان راهنمای مبارزه؛ بيانات آتشين 
امام خمينی دربارٔه ارکان سلطنت و بساط شاهنشاهی، توجه بيشتر اقشار درگير مبارزه را به سوی ايشان 
به عنوان يک رهبر قاطع و سازش ناپذير جلب کرد. به عالوه حضور يک مرجع تقليد در رأس مبارزه با 

رژيم پهلوی توجه بسياری از جوانان دانشگاهی و روشنفکر را به سوی عقايد دينی سوق داد. 
٥  ــ افشای چهرۀ منافقانه شاه و برمال شدن رابطۀ وی با آمريکا و رژيم صهيونيستی؛ 
سخنان روشنگرانه امام خمينی در عصر عاشورا (١٣ خرداد ١٣٤٢) هم چهرٔه منافقانٔه محمدرضا شاه 
را که مدعی طرفداری از مذهب و ديانت بود، رسوا کرد و هم نقش پنهانی آمريکا و اسرائيل را در امور 

داخلی ايران برای همگان آشکار نمود. 

۱ــ «محور اصلی و پيام حقيقی قيام ١٥ خرداد، اين سه عنصر بود: اسالم، امام و مردم و يا پيوند امت و امام به برکت اسالم و زيرسائه 
اسالم» (حضرت آيت الله خامنه ای مقام معظم رهبری: خطبه های نماز جمعٔه تهران: ١٩/۱۳۶۳/۳)
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١ـ اهداف آمريکا از طرح اصالحات اجتماعی در کشورهای تحت سلطه اش چه بود؟ 
٢ـ چه کشورهايی از رفراندوم (همه پرسی) شاه در سال ١٣٤١ حمايت کردند؟ 

٣ـ ساواک برای سخنرانی در ماه محرم ١٣٤٢، چه شرايطی تعيين کرد؟ 
٤ـ قيام ١٥ خرداد چه نتايج و پيامدهايی داشت؟ 

١ـ دربارۀ زندگی و شخصيت اسدالله َعَلم، مطلبی تهيه کنيد. 
٢ـ يکی از حوادث و جريانات درس های ۲۱ و ٢٢ را انتخاب کنيد و دربارۀ آن مطلبی در 

چند صفحه بنويسيد.

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه

جريان  عراق  و  تركيه  به  ايشان  تبعيد  و  زندان  از  (ره)  خمينی  امام  آزادی  از  پس 

مبارزه وارد مرحله تازه ای شد و در قالب مبارزة سياسی ، فرهنگی و مسلحانه ادامه پيدا 

كرد. حكومت پهلوی نيز برای مقابله با مبارزان اقدامات سركوبگرانه را در زمينۀ سياسی  و 

فرهنگی انجام داد.  

درس ۲۳

تداوم مبارزه عليه رژيم پهلوی
 (١٣٥٦ـ ١٣٤٣ش )

محمدرضاشاه و نيکسون رئيس جمهور آمريکا

ماجرای کاپيتوالسيون و تبعيد امام خمينی (ره)
اعتراض مردم و علمای دينی به دستگيری امام خمينی 
سبب شد تا حکومت پهلوی بعد از ١٠ ماه حبس و حصر رهبر 
کند.  آزاد   ١٣٤٣ فروردين   ١٦ تاريخ  در  را  ايشان  نهضت، 
ادامٔه  به  را  مبارزان  قم  شهر  در  خمينی  امام  دوبارٔه  حضور 
مبارزه اميدوار کرد. امام نيز با صدور اعالميه ای در سالگرد 
قيام ١٥ خرداد تصميم خود را برای تداوم مبارزه تا سرنگونی 

سلطنت پهلوی به همگان اعالم کرد. 
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اما آنچه سبب شد تا رهبر نهضت بار ديگر قاطعانه در مقابل رژيم پهلوی بايستد، تصويب قانون 
خفت بار کاپيتوالسيون بود. 

براساس توافق نامٔه بين المللی در وين، مأموران سياسی يک کشور در کشور ديگر از مصونيت 
سياسی و قضايی برخوردار بودند و نه تنها نمی توان آنها را بازداشت کرد، بلکه محل اقامتشان نيز مورد 
حمايت و حراست بود. ليکن دولت آمريکا حکومت پهلوی را واداشت تا دامنٔه اين مصونيت سياسی 
را به همٔه نظاميان و غيرنظاميان آمريکايی و خانواده های آنها در ايران تسّری دهد. لذا قانون مصونيت 
قضايی آمريکاييان در سکوت خبری توسط مجلس سنا و مجلس شورای ملی به تصويب رسيد و لکٔه 

ننگی بر دامن رژيم نشست. 
امام خمينی که به دقت اعمال و رفتار رژيم را زير نظر داشت، در تاريخ ٤ آبان ١٣٤٣ در سخنرانی 
پرشوری در جمع مردم قم اعالم کردند که با تصويب اين قانون استقالل ما را فروختند و عزت ما پايکوب 

شد و عظمت ايران از بين رفت. 
مخالفت صريح و قاطعانٔه امام خمينی، رژيم پهلوی را چنان به وحشت انداخت که امام را در 
سحرگاه روز ١٣ آبان ١٣٤٣ در قم دستگير و با يک هواپيمای نظامی به کشور ترکيه تبعيد کرد. مکان 

تبعيد بعد از ١١ ماه تغيير يافت و امام به عراق فرستاده شدند. 
تداوم مبارزه پس از تبعيد امام خمينی(ره)

الف) فعاليت و مبارزۀ سياسی: با تبعيد امام خمينی و دور شدن رهبری از مردم، جريان مبارزه 
متوقف نشد. و مردم ايران با ياد و ذکر نام امام، مبارزه را در قالب حمايت مادی و معنوی از ايشان ادامه 
دادند. ايشان نيز در نجف اشرف به مبارزه ادامه دادند و ضمن صدور اعالميه به مناسبت های مختلف و 
فرستادن پيام به سران و مردم کشورهای اسالمی، با تدريس درس واليت فقيه، مبانی حاکميت دينی را 
برای آيندٔه جامعٔه ايران ترسيم کردند. مساجد و دانشگاه ها نيز به همت شاگردان مبارز و آگاه و با بصيرت 

امام به کانون مبارزه عليه رژيم پهلوی تبديل شد. 
در سطح تشکيالتی و حزبی نيز جبهٔه ملی و نهضت آزادی ايران در چارچوب قانون اساسی 

فعاليت سياسی و مبارزاتی انجام می دادند.
 حکومت پهلوی نيز با برگزاری جشن های مکرر به دنبال تأييد و تثبيت نظام شاهنشاهی بود. 
محمدرضاشاه در اواخر سال ١٣٥٣ش. با تأسيس حزب رستاخيز ملت ايران به همٔه مردم دستور داد 
تا عضو اين حزب شوند. اميرعباس هويدا نخست وزير مطيع و بهايی مسلک شاه نيز مجری طرح ها و 

فعاليت های سياسی اين دوران بود. 
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ب) مبارزۀ فرهنگی: مبارزٔه فرهنگی با اتکا بر آگاهی دادن به مردم و تبليغ و ترويج باورهای 
عنوان مرجع  خمينی به  امام  پهلوی، صورت می گرفت.  رژيم  اقدامات  روشنگری عليه  دينی به همراه 
مبارزه  حکومت  سرنگونی  برای  که  بودند  مبارزانی  همٔه  عينی  الگوی  اسالمی،  مبارزات  رهبر  و  دينی 
می کردند. روحانيون، معلمان، استادان دانشگاه، دانشجويان و دانش آموزان در عرصه مبارزٔه فرهنگی 
با رژيم مشارکت فعال داشتند. اينان در مراکزی مانند مساجد، حسينيه ها و مدارس و دانشگاه ها به تبليغ 

و ترويج فرهنگ دينی می پرداختند. 
مـعـروفـترين چـهـره هـای فـرهنگـی اين جبهه کسانـی مــانند عـالمه محمدحسين طباطبايی، 

آيت الله طالقانی، آيت الله مطهری، آيت الله دکتر بهشتی، دکتر شريعتی، دکتر باهنر و دکتر مفتح بودند. 

اميرعباس هويدا در حال معرفی اعضای کابينه به شاه

استاد شهيد مرتضی مطهری

فريمان  در   ۱۲۹۸ بهمن   ۱۲ در  مطهر  مرتضي  شهيد  استاد 
مشهد به دنيا آمد.پس از تحصيالت مکتب خانه ا و ابتدايي ،  عازم حوزة 
علمية مشهد شد.چند بعد برا تکميل تحصيالت خود به حوزه علمية 
قم رفت. از محضر  آيت اهللا بروجرد   ، امام خميني(ره)،  عالمه طباطبايي 

يک توضيح

استاد شهيد مرتضی مطهری
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ش .   ۱۳۳۴ در  و  کرد  نقل  مکان  تهران   به  ۱۳۳۱ش .  در  برد .  بهره  شيراز   علي آقا  ميرزا  حاج  و 
در  خرداد  ،   ۱۵ قيام  جريان  کرد.در  آغاز  تهران  دانشگاه  الهيات  دانشکدة  در  را  خود  علمي  فعاليت 
روشنگر مردم تهران نقش داشت؛ به همين دليل بازداشت و مدتي زنداني شد. در ۱۳۴۶ش. با 
همراهي عده ا از فعاالن مذهبي ، حسينية ارشاد  را پايه گذار کرد. با راه انداز حسينية ارشاد ،  
فعاليت ها تبليغي و روشنگرانة استاد افزايش يافت . او در ضمن به مشکالت جهان اسالم به  ويژه 

مردم فلسطين توجهي خاص داشت و به همين دليل در ۱۳۴۸ش. مجدداً مدتي بازداشت شد.
استاد مطهر با اوج گير انقالب ،  بر تالش ها خود افزود . با هجرت امام به پاريس ، و 
نيز به پاريس رفت . او از ياران و مشاوران نزديک امام (ره) بود. استاد در شامگاه ۱۱ ارديبهشت 
۱۳۵۸توسط گروه تروريستي فرقان به شهادت رسيد. آثار پرشمار و ارزشمند که استاد تأليف 
کرد، در تبيين مباني نظر انقالب و بيدار مسلمانان و رشد تعالي آنان و نيز مواجهه با انواع تهاجمات 

فرهنگي نقش بنياد داشته است.

عمدٔه فعاليت های فرهنگی رژيم پهلوی نيز در جهت اسالم زدايی و محو اسالم از فرهنگ ايران 
بود. بر همين اساس مطالب کتاب های درسی و محتوای روزنامه ها و مجالت و برنامه های راديو و تلويزيون 
در جهت تبليغ و ترويج فرهنگ شاهنشاهی و تحقير و تمسخر فرهنگ اسالمی طراحی و تدوين می شد. 
در همين جهت، حکومت پهلوی تاريخ هجری شمسی را به بهانٔه عدم همخوانی با فرهنگ ايرانی منسوخ 

کرد و تاريخ شاهنشاهی را جايگزين آن نمود. 
ج) مبارزۀ مسلحانه و واکنش رژيم پهلوی: در کنار مبارزٔه سياسی و فرهنگی، گروه هايی از 
جوانان به سوی مبارزٔه مسلحانه روی آوردند. معروف ترين اين گروه ها در اين دوران عبارت بودند از: 
فرهنگ  از  الهام  با  خمينی  امام  تبعيد  از  بعد  هيئت ها  اين  اسالمی:  مؤتلفۀ  هيئت های  ١ــ 
اقدام  مهمترين  دادند.  قرار  خود  کار  محور  را  پهلوی  حکومت  سران  ترور  و  مسلحانه  مبارزٔه  دينی، 
آنان در اين  زمينه، ترور حسنعلی منصور نخست وزير وقت بود که توسط محمد بخارايی از اعضای اين 
گروه انجام شد. اما رژيم پهلوی نيز با تقويت ساواک و به کمک سازمان های جاسوسی آمريکا (سيا) و 
اسرائيل (موساد) بيشتر اعضای اين گروه را دستگير و چهار نفر از آنها١ را اعدام و کسانی مانند حاج 
مهدی عراقی را به حبس های طوالنی مدت محکوم کرد. شمار ديگری از اعضای اين تشکل سياسی 

١ــ حاج صادق امانی ، محمد بخارايی ، مرتضی نيک نژاد و رضا صفارهرندی
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در فاصلٔه ١٣٤٣ تا ١٣٥٧ش. دستگير و محکوم به زندان و يا اعدام شدند. 
٢ــ حزب ملل اسالمی: اين گروه نيز با نّيت برقراری حکومت اسالمی به نبرد مسلحانه روی 
آوردند اما کمی بعد از اعدام مبارزان هيئت های مؤتلفه، اعضای حزب ملل اسالمی در کوه های شمال 

تهران دستگير و به حبس های طوالنی محکوم شدند.١
٣ــ سازمان مجاهدين خلق: گروهی از جوانان عضو نهضت آزادی بعد از قيام ١٥ خرداد، 
فعاليت سياسی را کنار گذاشتند و به نبرد مسلحانه روی آوردند. آنها در آغاز دارای افکار و انديشه 

نشان  تمايل  مارکسيستی  افکار  شدند و به  فکری  انحراف  دچار  زمان  مرور  اما به  بودند  اسالمی  های 
دادند. در سال١٣٥٠ش. بيشتر اعضای مؤثر اين سازمان يا توسط ساواک دستگير شدند و يا در تسويه 

حساب های درون گروهی از بين رفتند. 
٤ــ سازمان چريک های فدايی خلق: اين گروه از همان ابتدا با الهام از افکار مارکسيستی 
قتل  به  زندان  در  يا  و  رژيم  مأموران  با  درگيری  در  آنها  از  تعدادی  و  آوردند  روی  مسلحانه  مبارزٔه  به 

رسيدند. 
می کردند،  مسلحانه  مبارزٔه  که  افرادی  و  گروه ها  به  محدود  تنها  ساواک  سرکوبگرانٔه  اقدامات 
نبود. بلکه بسياری از مبارزان ديگر نيز حبس و شکنجه شدند و تعدادی از آنها مانند آيت الله سعيدی 
و آيت الله غفاری در زندان و تحت شکنجه به شهادت رسيدند و بسياری نيز تا پيروزی انقالب اسالمی 

در زندان بودند. 

١ــ رهبر اين گروه محمدکاظم بجنوردی بود.

شهيدآيت الّله سعيدی 
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به نظر شما    ، چرا مبارزات مسلحانه موفقيت چندانی در پی نداشت؟ 

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

نهضت آزادی مبارزات سياسی
حفظ ياد و راه امام خمينی

فعاليت های دانشجويان داخل و خارج

مبارزات مسلحانهمبارزات ملت

هيئت های مؤتلفه اسالمی
حزب ملل اسالمی

مبارزات فرهنگی

فداييان خلق
روحانيون و وعاظ

نويسندگان 
 معلمان 

عالمه طباطبايی
شهيد مطهری
شهيد بهشتی
شهيد باهنر
شهيد مفتح

دکتر شريعتی

مجاهدين خلق

فعاليت های سياسی 

اسالم زدايی
ترويج فرهنگ شاهنشاهی

تبديل تاريخ هجری به شاهنشاهی
فعاليت های فرهنگی 

کابينه ها
جشن های مکرر
حزب رستاخيز 

توسعۀ فعاليت های اطالعاتی
تقويت ساواک

کمک گرفتن از سيا و موساد
فعاليت های امنيتی فعاليت های رژيم
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

آيت الّله طالقانی

آيت الله طالقانی در سال ۱۲۸۹ ش. در روستای ِگْليَرد طالقان متولد شد. ابتدا او 
را به مکتب خانۀ  روستا  فرستادند. در سال ۱۲۹۸ش. همراه پدر به تهران رفت. دو سال بعد 
برای ادامۀ تحصيل به قم رفت. در ۱۳۱۰ش. به نجف  اشرف رفت و پس از کسب علوم دينی 
از علمای بزرگ نجف از سوی  آيت الله اصفهانی به عنوان مجتهد علوم دينی معرفی شد. 
سپس به ايران بازگشت. در قم از آيت الله شيخ عبدالکريم حائری درجۀ اجتهاد گرفت. در سال 
۱۳۱۸ش. به دليل مبارزۀ عليه حکومت رضا شاه دستگير شد و مدتی را در زندان گذراند. در 
۱۳۲۷ش. فعاليت های خود را در مسجد هدايت تهران آغاز کرد. خيلی زود مسجد هدايت 
کانون توجه جوانان مسلمان و مبارزان شد. در ۱۳۳۴ش. به نهضت مقاومت ملی که از 
سوی جمعی از استادان دانشگاه برای مبارزه با رژيم پهلوی به وجود آمده بود، پيوست. در 
سال های پس از کودتا که فدائيان اسالم به شدت مورد تعقيب مأموران رژيم بودند، آيت الله 
طالقانی با وجود خطرات اين کار به نواب صفوی و يارانش پناه داد و آنان را پنهان کرد تا 
شيعيان،  مرجع  بروجردی  آيت الله  طرف  از  ۱۳۳۸ش.  در  نيفتند.  رژيم  مأموران  دست  به 
برای شرکت در کنگرۀ اسالمی عازم مصر شد. در آنجا با شيخ شلتوت رئيس دانشگاه االزهر و 
جمال عبدالناصر، رئيس جمهور مصر، مالقات کرد. در بازگشت به منظور تبادل نظر و تحليل 

نخستين نماز جمعۀ تهران پس از پيروزی انقالب اسالمی
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مسائل کشور با شهيد مطهری جلساتی تشکيل داد. در ۱۳۴۰ش. به بيت المقدس سفر کرد 
و از نزديک با وضع مردم فلسطين و ستم های صهيونيست ها آشنا شد. در بازگشت همراه 
با مهندس مهدی بازرگان و دکتر يدالله سحابی به تأسيس نهضت آزادی اقدام کرد. چندی 
بعد بازداشت و زندانی شد . در ۱۳۴۶ش . از زندان آزاد شد اما در پی ادامۀ مبارزات عليه 
رژيم پهلوی در ۱۳۵۰ش. به زابل تبعيد شد. پس از پايان مدت تبعيد، به تهران بازگشت و 
به فعاليت های خود و افشاگری عليه اعمال ضّد انسانی و ضدّ  اسالمی حکومت پهلوی ادامه 
داد. در ۱۳۵۴ش. دوباره به زندان افتاد و تا آستانۀ پيروزی انقالب اسالمی در زندان بود. 
پس از آن، همواره در کنار امام خمينی (ره) برای تثبيت حکومت اسالمی تالش می کرد. در 
۱۳۵۸ش . امامت نخستين نماز جمعه تهران بعد از پيروزی انقالب را بنا بر حکم امام خمينی 
بر عهده گرفت . به عالوه ، آن مرحوم از سوی امام عضو شورای انقالب و نمايندة مردم در 

مجلس خبرگان قانون اساسی بود.

به  پهلوی  حکومت  که  مصونيتی  با  را  وين  توافق نامۀ  در  سياسی  مأموران  مصونيت  ١ـ 
آمريکايی های مقيم ايران داد، مقايسه کنيد. 

٢ـ امام خمينی (ره) در دوران تبعيد، با چه فعاليت هايی به مبارزۀ خود ادامه دادند؟ 
فعاليت  زمينه  اين  در  شخصيت هايی  و  گروه ها  چه  و  چيست  فرهنگی  مبارزۀ  از  منظور  ٣ـ 

می کردند؟ 
٤ـ حکومت پهلوی در جهت اسالم زدايی، به چه فعاليت هايی دست زد؟ 

٥ـ چه گروه ها و احزابی شيوۀ مبارزۀ مسلحانه با حکومت پهلوی را در پيش گرفتند و انديشه 
و افکار هر گروه چگونه بود؟  

١ـ دربارۀ زندگی و شخصيت عالمه طباطبايی مطلبی تهيه کنيد. 
٢ـ دربارۀ فعاليت های امام خمينی (ره) در نجف مطلبی تهيه کنيد.

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه

نهضتی كه با قيام 15 خرداد 1342 عليه رژيم پهلوی به رهبری امام خمينی (ره) آغاز 

شد و با فراز و نشيب فراوان تا سال 1356 تداوم يافته بود، در سال 1356 چنان گسترده و 

فراگير شد كه در قالب يك انقالب باشكوه در 22 بهمن 1357 به پيروزی رسيد. 

وضعيت عمومی ايران در سال وضعيت عمومی ايران در سال ۱۳۵۶۱۳۵۶ش
فاصلٔه روزافزونی که حکومت طاغوت را از ملت جدا ساخت، در سال ۱۳۵۶ش. به حداکثر 
خود رسيده بود. ضديّت اين حکومت با اسالم و معنويت و اخالق به اندازه ای آشکار شده بود که به اثبات 
نيازی نداشت. در ميان مردم همه جا صحبت از ديکتاتوری شاه و ستمگری نظام شاهنشاهی بود. صدها 
روحانی مبارز در زندان بودند و بسياری از استادان دانشگاه، گويندگان و دانشمندان بزرگ از جمله 
استاد شهيد مطهری اجازٔه سخن گفتن در مجالس و محافل را نداشتند. پول بی حساب نفت که به ويژه 
از سال ۱۳۵۰ يک باره به سرعت افزايش يافته بود، سرمايه داران وابسته به غرب و رژيم طاغوت را در 
عرض مدت کوتاهی چنان تقويت کرده بود که از حّد انتظار خود آنان هم بيرون بود. در عوض، محرومان 
و مستضعفان، کارگران و روستاييان برای گذراندن زندگی به شهرها هجوم می آوردند. انقالب سفيد شاه 
نتيجٔه خود را نشان داده بود که عبارت بود از: نابودی اقتصاد ايران و وابستگی به بيگانگان. درحالی که 
بسياری از روستاهای ايران راه، آب آشاميدنی، برق و حتی حمام نداشتند، سرمايه داران آمريکايی به تهران 

می آمدند تا برای غارت ثروت های ملی ما با سرمايه داران داخلی قراردادهای کالن منعقد کنند.
رژيم طاغوت با استفاده از ساواک و نيروهای پليسی و امنيتی خود توانسته بود تقريباً خود را از 
ناحئه گروه های مبارز مسلح آسوده خاطر سازد. زندان ها از زندانيان مبارز پر بود و در خارج از زندان 

نيز حرکت های پراکندٔه مسلحانه همچون سال های پيش ديده نمی شد.

درس ۲۴

انقالب اسالمی ايران
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فضای باز سياسی
هنگامی که جيمی کارتر از حزب دمکرات در سال ١٣٥٥ش. رئيس جمهور آمريکا شد، برای 
کاهش تنفر عمومی از سياست های آمريکا به شعار دفاع از حقوق بشر متوسل شد. او از محمدرضا 
شاه نيز خواست به تبعيت از سياست فضای باز آمريکايی، اوضاع عمومی زندانيان را بهبود بخشد و با 

کم کردن شکنجه به مطبوعات اجازه دهد تا از حکومت وی انتقاد کنند. 
جمشيد آموزگار نخست وزير جديد نيز مأمور شد با انتقاد از گذشته، فضای باز سياسی را در 
کشور ايجاد کند. اما پيام روشنگرانٔه امام خمينی و بروز چند حادثٔه ديگر، آتش انقالب و اعتراض مردم 

مسلمان ايران را شعله ورتر ساخت. 

دکتر علی شريعتی

مرگ مشکوک دوچهرۀ محبوب
در خرداد ١٣٥٦ دکتر علی شريعتی به طور ناگهانی و غيرمنتظره 
در لندن درگذشت. مرگ او بر اوضاع ايران در سال ١٣٥٦ تأثير 
گذاشت. دکتر شريعتی با انجام سخنرانی و نگارش کتاب های متعدد، 
و  جوان  نسل  بيداری  و  مارکسيستی  افکار  طرد  در  فراوانی  نقش 
گرايش آنان به سوی اسالم و ارزش های اسالمی داشت. مردم مرگ 
او را به ُعمال ساواک نسبت دادند و با گرامی داشت نام و ياد او، 

تنفر بيشتری به ُعمال رژيم پهلوی پيدا کردند. 
درگذشت ناگهانی حاج آقا مصطفی پسر بزرگ امام خمينی 
در نجف در آبان ١٣٥٦ نيز موج تازه ای از اعتراض و تنفر را نسبت 
به رژيم پهلوی در اذهان عمومی ايجاد کرد. حاج مصطفی روحانی 
دانشمند و مبارزی بود که از آغاز مبارزٔه امام خمينی در کنار پدر 
بود. با مرگ مشکوک وی، مجالس ترحيم در بسياری از شهرهای 
ايران برگزار شد و بار ديگر ياد و خاطرٔه امام خمينی جان تازه ای به 
جريان مبارزه عليه طاغوت زمان داد. رهبر انقالب نيز به مناسبت 
الطاف  از  را  او  مرگ  و  کردند  سخنرانی  خويش  فرزند  درگذشت 
دانشگاهی را به وحدت  دانستند و دو قشر روحانی و  خفئه الهی 

حاج آقا مصطفی خمينیدعوت نمودند. 
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انتشار مقاله توهين آميز نسبت به امام خمينی و شروع انقالب اسالمی 
چند روز پس از مسافرت کارتر به ايران و حمايت صريح او از شاه، در ١٧ دی ١٣٥٦ مقاله ای 
توهين آميز عليه امام خمينی (ره) با نام مستعار رشيدی مطلق در روزنامٔه اطالعات منتشر شد. مردم که تاب 

تحمل توهين به رهبر و مرجع تقليد خود را نداشتند، تنفر بيشتری نسبت به عمال پهلوی پيدا کردند. 

به نظر شما چرا رژيم پهلوی اين مقاله را چاپ کرد؟ به نظر شما چرا رژيم پهلوی اين مقاله را چاپ کرد؟ 

قيام مردم قم
خيابان ها  به   ١٣٥٦ دی   ١٩ روز  اطالعات،  روزنامٔه  در  امام  به  توهين  به  اعتراض  در  قم  مردم 
ريختند. طالب و روحانيون نيز کالس های درس را تعطيل و به سوی منزل های مراجع حرکت کردند. 
رژيم پهلوی با وجود تظاهر به آزادی و فضای باز سياسی تاب تحمل صدای اعتراض مردم را نداشت، 

مردم را به رگبار گلوله بست و عدٔه زيادی را شهيد و مجروح کرد. 

قيام مردم تبريز
در چهلم شهدای قم، مردم تبريز در ٢٩ بهمن ١٣٥٦ به پا خاستند و در يکی از مساجد بزرگ اين 

شهر تجمع کردند. اين اجتماع نيز با يورش دژخيمان رژيم پهلوی به خاک و خون کشيده شد. 

برپايی قيام در ساير شهرها
در چهلم شهدای تبريز ــ فروردين ٥٧ ــ مراسم گراميداشت و يادبود آنها در شهر يزد برپا شد 
تبريز  شهدای  چهلم  گراميداشت  در  نيز  کازرون  و  جهرم  شهرهای  مردم  شد.  سرکوب  خشونت  با  که 
به پا خاستند. پيام همٔه اين قيام ها، تجديد عهد با رهبری انقالب و افزايش تنفر نسبت به نظام شاهنشاهی 
بود. به اين جهت جمشيد آموزگار مجبور شد تا در مرداد ١٣٥٧ در اصفهان حکومت نظامی برقرار 
کند. اين تدبير نيز مثمرثمر نبود و محمدرضا شاه مجبور شد وی را برکنار کند و جعفر شريف امامی را 

با شعار آشتی ملی به نخست وزيری بگمارد. 

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم
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ليکن امام خمينی با ارسال پيام و افشای نيرنگ تازهٔ رژيم پهلوی، خواهان ادامٔه مبارزه تا سرنگونی 
اوج  کرد؛  پيدا  ادامه  ايران  شهرهای  در  مردمی  تظاهرات  جهت  همين  به  شد.  ايران  در  پادشاهی  نظام 
اين راهپيمايی ها در تهران بعد از برگزاری عيدفطر (١٣ شهريور) و تکرار آن در سه روز بعد با حضور 

گسترده و يکپارچٔه زنان مسلمان بود. 

حضور گستردۀ زنان ايرانی در تظاهرات 

يک توضيح
سينما ركس آبادان 

از جمله جنايات فجيعي که در ماه رمضان انجام گرفت، به آتش کشيدن سينما رکس آبادان 

بود. شايد جنايتکاران مي خواستند بگويند که اگر حکومت اسالمي ايجاد شود، با مردمي که به سينما 

مي روند، چه خشونت هايي مي شود؛ هنوز به درستي معلوم نشده اين جنايت، کار چه کساني بوده 

است. امام خميني درباره اين حادثه فرمود: «من گمان نمي کنم هيچ مسلماني بلکه انساني دست 

به چنين فاجعة وحشيانه ا بزند جز آنان که به نظاير آن عادت کرده اند». 
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قيام خونين قيام خونين ١٧١٧ شهريور شهريور
شهريور   ١٧ جمعه  روز  در  اعتراض،  و  تظاهرات  ادامٔه  از  جلوگيری  برای  پهلوی  حکومت 
١٣٥٧ در تهران و يازده شهر ديگر١ حکومت نظامی برقرار کرد. اما مردم تهران بی اعتنا به اخطارها و 
هشدارهای رژيم در ميدان شهدا (ژالٔه سابق) تجمع کردند و شعار اللّه اکبر ــ خمينی رهبر ــ مرگ بر 
شاه سر دادند. دژخيمان پهلوی نيز مردان و زنان مسلمان را از زمين و هوا به رگبار گلوله بستند و جمع 

زيادی از آنان را به شهادت رسانيدند. 
١ــ اصفهان، مشهد، شيراز، تبريز، اهواز، آبادان، جهرم، کازرون  ، قم  ، قزوين و کرج 

آثار بازمانده از جنايت سينما رکس 
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هجرت امام خمينی از عراق به فرانسههجرت امام خمينی از عراق به فرانسه
امنيتی  و  سياسی  فشار  تحت  خمينی  امام 
سازمان امنيت عراق و ايران، قصد عزيمت به کويت 
ايشان  پذيرش  به  حاضر  کويت  دولت  اما  داشت،  را 
نشد و امام به فرانسه رفت و در دهکده ای در حومٔه 

پاريس به نام نوفل لوشاتو ساکن شد. 
اقامت چندماهٔه ايشان در فرانسه دو نتيجه مهم 

را برای انقالب به همراه داشت: 
١ــ ايشان با استفاده از امکانات تبليغی، انجام 
سخنرانی به افشای جنايات رژيم پهلوی  مصاحبه و 
گوش  به  را  ايران  ملت  مظلوميت  فرياد  و  پرداخت 

جهانيان رسانيد. 
مبارزان با رهبری انقالب  ٢ــ امکان مالقات 
فراهم و پيام ها و بيانات امام با شتاب بيشتری در ايران 

منتشر شد. 

تظاهرات مردم تهران در شهريور ١٣٥٧

حضرت امام خمينی در نوفل لوشاتو
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حماسۀ ماه محرم
محمدرضاشاه يک روز بعد از سرکوب تظاهرات دانشجويان و دانش آموزان در دانشگاه تهران 
(١٣ آبان ١٣٥٧)، رئيس ستاد ارتش ارتشبد ازهاری را به جای شريف امامی نشاند تا با برقراری حکومت 
نظامی و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم، جريان انقالب را کُند کند. اما شروع ماه محرم که ياد 
و خاطره حماسٔه عاشورا و قيام امام حسين (ع) را در اذهان مردم زنده می کرد، جريان مبارزه را وارد 
مرحلٔه تازه ای کرد. مردم در شب اول محرم از پشت بام خانه ها فرياد اللّه اکبر، خمينی رهبر و نصرمن 

الله و فتح قريب سر دادند. 
ابراز انزجار و تنفر از شاه و خاندان پهلوی در روز تاسوعا و عاشورا به اوج خود رسيد و ميليون ها 
نفر در سراسر ايران از جمله در تهران با شرکت در يک تظاهرات مسالمت آميز سقوط رژيم پهلوی و 

برقراری حکومت اسالمی را فرياد زدند.
اين تظاهرات عظيم آمريکا را به اين نتيجه رساند که: 

١ــ دولت نظامی ارتشبد ازهاری نتيجه ای به همراه نداشته است. 
٢ــ مردم ايران در اطاعت از رهبر خويش مصمم و جدی اند. 

٣ــ آمريکا بايد برای حفظ منافع خود در ايران به فکر مهرهٔ ديگری غير از محمدرضا شاه باشد. 

راهپيمايی ميليونی مردم تهران در تاسوعای ١٣٥٧
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دولت شاپوربختياردولت شاپوربختيار
محمدرضا به دستور آمريکا برای جلوگيری از ايجاد 
اسالمی،  انقالب  پيروزی  از  ممانعت  و  اسالمی  حکومت 
شاپور بختيار را که قبالً عضو جبهٔه ملی و از مخالفان بود 
مأمور تشکيل کابينه کرد. ليکن اين دسيسه نيز با هوشياری 
امام و غيرقانونی خواندن دولت بختيار ناکام ماند و مردم با 
شعار ــ بختيار بختيار نوکر بی اختيارــ، بصيرت و آگاهی 

انقالب خود را به نمايش گذاشتند. 

شاپور بختيار

تشکيل شورای انقالب
امام خمينی برای اولين بار در ٢٣ دی ماه ١٣٥٧ با ارسال پيامی تشکيل شورای انقالب را به 
انتخاب  اعتماد امام  متعهد و مورد  مسلمان و  شايسته و  رسانيدند. اين شورا که از افراد  گوش مردم 
شده بود، وظيفه داشت تا زمينه را برای انتقال قدرت فراهم کند. اين خبر نشان از پايان حاکميت نظام 
ستمشاهی و آغاز دوره جديدی در تاريخ ايران داشت و همگان را برای وارد کردن ضربات نهايی بر 

حکومت پوسيدٔه پهلوی مصمم تر کرد. 

فرار محمدرضا شاه و بازگشت پيروزمندانۀ امام خمينی به ايرانفرار محمدرضا شاه و بازگشت پيروزمندانۀ امام خمينی به ايران
ده روز بعد از تشکيل دولت بختيار، محمدرضا شاه از ايران بيرون رفت (٢٦ دی ١٣٥٧). فرار 
وی شور و شعف مردم مسلمان ايران را بيشتر کرد. اين خوشحالی با اعالم خبر بازگشت امام خمينی 

به ايران دو چندان شد. 

ورود امام خمينی به ايران و تشکيل دولت موقت
در  و  شد  ايران  وارد  بی نظير  استقبال  با  و  فراوان  شکوه  با  انقالب  رهبر   ،١٣٥٧ بهمن   ١٢ در 

بهشت زهرا و در جوار شهيدان به خون خفته انقالب اعالم کرد که: 
دولت  اين  دهان  تو  من  می کنم  تعيين  دولت  ملت  اين  پشتيبانی  به  من  می کنم  تعيين  دولت  «من 
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به  را  بازرگان  مهدی  مهندس  آقای  انقالب،  شورای  پيشنهاد  به   ۱۳۵۷ بهمن   ١٥ در  سپس  می زنم.» 
عنوان اولين نخست وزير دولت موقت انقالب معرفی کرد و از همه تقاضا کرد تا از وی حمايت کنند. 

مردم نيز با برپايی راهپيمايی اقدام رهبر خويش را با جان و دل پذيرفتند١. 

۱ــ در فاصلٔه روزهای ١٥ تا ٢٢ بهمن ١٣٥٧، دو دولت در کشور وجود داشت: يکی دولت موقت انقالب اسالمی که مشروعيت و 
قانونی بودن خود را از حکم امام به دست آورده و مورد تأييد ملت بود، و ديگری دولت بختيار که مردم و کارمندان انقالبی ادارات حتی اجازه 

نمی دادند که وزيران کابينٔه او به ساختمان وزارت خانه ها وارد شوند. 

استقبال باشکوه از امام خمينی به هنگام ورود به ميهن اسالمی

پيروزی نهايی انقالبپيروزی نهايی انقالب 
با حملٔه گارد شاهنشاهی به افراد نيروی هوايی که به انقالب پيوسته بودند، تهران به يک شهر 
نظامی مبدل شد. رژيم پهلوی قصد داشت با برقراری حکومت نظامی در بعد ازظهر ٢١ بهمن و شب ٢٢ 
بهمن به کمک نظاميان وابسته به خود و نظارت ژنرال هايزر آمريکايی با انجام يک کودتای نظامی رهبر 
انقالب و اعضای شورای انقالب را دستگير و انقالب را در نطفه خفه کند. اما امام با توکل به الطاف 
خداوند بزرگ حکومت نظامی را غيرقانونی اعالم کرد و مردم با کمک ارتشيانی که به انقالب پيوسته 
بودند، مراکز نظامی را در تهران و شهرهای بزرگ به تصرف خود درآوردند. راديو و تلويزيون نيز در 
اختيار مردم انقالبی قرار گرفت و با اعالم صدای انقالب، زنگ سقوط نظام شاهنشاهی به صدا درآمد 

و مرحلٔه جديدی را درتاريخ اين سرزمين و همه مستضعفان و مسلمانان جهان رقم زد. 
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١ـ علت مطرح شدن فضای باز سياسی از سوی رژيم پهلوی در سال ١٣٥٦ چه بود؟ 
٢ـ رحلت حاج آقا مصطفی خمينی چه پيامدی در ميان اقشار مختلف مردم و ادامۀ مبارزه با 

حکومت پهلوی داشت؟ 
٣ـ انتشار مقالۀ توهين آميز روزنامۀ اطالعات چه پيامدی به دنبال داشت؟ 

٤ـ هجرت امام خمينی از عراق به فرانسه چه نتايجی برای انقالب داشت؟ 
٥ـ ادامۀ مبارزات مردم با حکومت پهلوی در روزهای تاسوعا و عاشورای سال ۱۳۵۷، آمريکا 

را به چه نتايجی رساند؟ 

١ـ با مراجعه به شاهدان وقايع دوران انقالب اسالمی، دربارۀ يکی از اتفاقات آن دوران مطلبی 
تهيه کنيد. 

٢ـ از شعارهای انقالبی سال ١٣٥٧ مجموعه ای گردآوری کنيد و توضيح دهيد که هر شعار 
نشانگر چه مسائلی بوده است.

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
شادی مردم در روز پيروزی انقالب
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٢٣٠٢٣٠

درس ۲۵

ايران در دوران جمهوری اسالمیايران در دوران جمهوری اسالمی

مقدمه

بالفاصله پس از پيروزی انقالب اسالمی، با فرمان و تأكيد امام خمينی (ره)، شورای 

انقالب و  دولت موقت مأموريت يافتند تا هر چه  زودتر اقدامات  الزم را برای تعيين و تأسيس 

نظام سياسی جديد انجام دهند. در اين درس روند مهم ترين فعاليت هايی كه به تأسيس 

و استقرار نظام جمهوری اسالمی ايران انجاميد و نيز توطئه ها و دسيسه های دشمنان برای 

ضربه زدن به ملت ايران و نظام نوپای اسالمی مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.

الف) دورۀ استقرار نظام جمهوری اسالمیالف) دورۀ استقرار نظام جمهوری اسالمی
۱ــ فراز و فرود دولت موقت انقالب: مهندس مهدی بازرگان که به پيشنهاد شورای انقالب 
و موافقت امام خمينی به نخست وزيری منصوب شده بود، در تاريخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ رسماً کار خود 

را شروع کرد و مؤظف شد تا امور زير را به انجام برساند:
ــ برگزاری همه پرسی برای تعيين نظام سياسی کشور
ــ برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی

ــ ادارٔه امور کشور با مساعدت و نظارت شورای انقالب
برهمين مبنا دولت موقت همه پرسی تعيين نظام سياسی ايران را در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردين 
۱۳۵۸ برگزار کرد و نتيجٔه آن در ۱۲ فروردين اعالم شد. طبق اين نتيجه ۹۸/۳٪ مردم به جمهوری 
اسالمی رأی مثبت داده بودند. به همين دليل اين روز در تقويم به عنوان روز جمهوری اسالمی نام گذاری 
شد. چندماه بعد نيز انتخابات ديگری برای تعيين اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار گرديد. 
و اين مجلس با ۷۲ نماينده در مرداد ۱۳۵۸ تشکيل شد تا کار تدوين قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ايران را آغاز کند.
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در تاريخ ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سفارت آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام تسخير شد اّما مهندس 
بازرگان که از اين اقدام ناخشنود بود، استعفا کرد و امام (ره) نيز استعفای وی را پذيرفت. دانشجويان 
تداوم دشمنی دولت آمريکا با انقالب اسالمی، ورود محمدرضا شاه به آمريکا و افزايش دخالت سفير و 
ساير مأموران سفارت آمريکا در امور داخلی ايران را از داليل تسخير سفارت آن کشور اعالم کردند و 
پس از آن سفارت آمريکا در تهران، النٔه جاسوسی ناميده شد. امام خمينی (ره) اين حرکت دانشجويان 

استقبال مردم از همه پرسی جمهوری اسالمی ايران

مراسم تنفيذ حکم بازرگان
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را تأييد کرد و آن را انقالب دوم خواند. مجلس خبرگان قانون اساسی نيز از اقدام دانشجويان حمايت 
کرد.

۲ــ دولت شورای انقالب: پس از استعفای دولت موقت انقالب، اعضای شورای انقالب 
در رأس وزارت خانه ها قرار گرفتند. دولت شورای انقالب که تا تير ۱۳۵۹ بر سر کار بود، روند تأسيس 
و استقرار نظام جمهوری اسالمی را به انجام رساند. در آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی جديد به همه پرسی 
گذاشته شد و با رأی مثبت اکثريت مردم ايران به تصويب رسيد. در بهمن همان سال انتخابات اولين دورٔه 
رياست جمهوری و يک ماه بعد انتخابات اولين دورٔه مجلس شورای اسالمی نيز برگزار شد. شورای 
نگهبان نيز مطابق قانون اساسی در کنار مجلس شکل گرفت. پس از آنکه مجلس شورای اسالمی کار 
خود را آغاز کرد و دولت رسمی و قانونی بر سر کار آمد، شورای انقالب در تيرماه ۱۳۵۹ منحل شد.

يک توضيح
شورای نگهبان

به  آگاه  و  عادل  فقيه  نفر  شش  دارد؛  عضو  دوازده  نگهبان  شورا   ، اساسي  قانون  مطابق 

حقوقدان در  نفر  انقالب تعيين مي شوند و شش  رهبر  که از سو  مسائل روز  زمان و  مقتضيات 

شورا  مجلس  نمايندگان  انتخاب  و  قضاييه  قوة  رئيس  معرفي  با  که  حقوقي  مختلف  رشته ها 

اسالمي به عضويت آن شورا در مي آيند . اولين فقها شورا نگهبان در اول اسفند ۱۳۵۸ توسط 

حضرت امام خميني (ره) رهبر فقيد انقالب اسالمي منصوب شدند و اعضا حقوقدان آن شورا نيز 

در تير ۱۳۵۹ توسط نمايندگان مجلس شورا اسالمي انتخاب شدند. اعضا شورا نگهبان در 

۲۹ تير ۱۳۵۹ با حضور در مجلس شورا اسالمي به طور رسمي فعاليت خود را آغاز کردند.

مطابق اصول قانون اساسي اهم وظايف شورا نگهبان به شرح زير است:

۱ـ تشخيص عدم مغايرت و تعارض کلية مصوبات مجلس شورا اسالمي و کميسيون ها 

داخلي آن با احکام اسالم و قانون اساسي

۲ـ تفسير قانون اساسي جمهور اسالمي ايران

، مجلس شورا اسالمي و  ، رياست جمهور ۳ـ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبر

مراجعه به آرا عمومي (همه پرسي)
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۳ــ تشکيل نهادهای انقالبی: يک روز پس از پيروزی انقالب اسالمی، به فرمان امام خمينی(ره) 
کميتۀ انقالب اسالمی به عنوان نخستين نهاد انقالبی تأسيس شد. اين کميته وظيفٔه حفظ نظم و امنيت 

و دستگيری سران جنايتکار رژيم پهلوی را برعهده داشت.
کمی بعد از آن سپاه پاسداران انقالب اسالمی به دست جوانان شجاع و قهرمان ايرانی تأسيس 
شد تا از آرمان ها و دستاوردهای انقالب صيانت و پاسداری کند. جهاد سازندگی نيز برای ايجاد عمران  

و آبادانی و رفع فقر و محروميت به وجود آمد.
نهضت  و  جامعه  مستضعفان  و  محرومان  از  حمايت  منظور  به  نيز  خمينی  امام  امداد  کميتۀ 
سوادآموزی هم برای ترويج فرهنگ سوادآموزی و کاهش و رفع بی سوادی آغاز به کار کردند. کمی 
بعد نيز بنياد شهيد، بنياد مسکن انقالب اسالمی و بسيج مستضعفان به فرمان امام تأسيس شدند.

برگزار شد و  تهران به امامت آيت الله طالقانی  نمازجمعه در  ۱۳۵۸، اولين  مرداد  همچنين در 
نخستين راهپيمايی و تظاهرات روز قدس نيز انجام گرفت و جمهوری اسالمی به مسلمانان جهان اعالم 

کرد که پرچم مبارزه با رژيم صهيونيستی را به اهتزاز درآورده است.

ب) توطئه ها و تالش های دشمنان داخلی و خارجی عليه انقالبب) توطئه ها و تالش های دشمنان داخلی و خارجی عليه انقالب
پيروزی انقالب اسالمی و به دنبال آن استقرار نظام جمهوری اسالمی ايران دشمنان خارجی و 
مغرضان داخلی را بسيار آشفته و ناراحت کرد. با تسخير النٔه جاسوسی و افشا شدن نقش آمريکاييان 
در توطئه عليه انقالب اسالمی نيز خشم آمريکا دو چندان شد. در يک نگاه کلی واکنش ها و حرکت های 

ضد انقالبی را در اين دوران می توان اين گونه دسته بندی کرد.
انقالب  خارجی  دشمنان  حمايت  با  انقالب  ضد  گروهک های  نا امنی:  و  آشوب  ايجاد  ۱ــ 
و  کردند  آشوب  و  فتنه  ايجاد  به  اقدام  صحرا  ترکمن  و  خوزستان  کردستان،  مانند  مناطقی  در  اسالمی 

مسائل و مشکالت زيادی برای کشور و مردم آن مناطق به وجود آوردند.
۲ــ ترور شخصيت های مؤثر در انقالب و اعضای شورای انقالب: کسانی مانند سرلشکر 
قرنی، آيت الله مطهری، دکتر مفتح، حاج مهدی عراقی، آيت الله قاضی طباطبايی و حاج تقی طرخانی توسط 
گروهک فرقان به شهادت رسيدند و آقايان هاشمی رفسنجانی و ربانی شيرازی نيز مجروح شدند. با دستگيری 
اعضای فعال گروه فرقان، مجاهدين خلق علم ترور را برپا کردند و ابتدا در تاريخ ۶ تير ماه ۱۳۶۰ به جان 
حضرت آيت الله خامنه ای سوء قصد کردند سپس يک روز بعد مرکز حزب جمهوری اسالمی در تهران 
را منفجر کردند که در جريان آن ۷۲ تن از مسئوالن کشور که آيت الله دکتر بهشتی رئيس قؤه قضائيه، 
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چهار تن از وزيران کابينه و بيست و هفت نمايندٔه مجلس شورای اسالمی در ميان آنها بودند، به شهادت 
رسيدند. در ادامه آيت الله قدوسی دادستان کل کشور و امامان جمعٔه چندين شهر؛ آيت الله مدنی، آيت الله 
دستغيب، آيت الله صدوقی و آيت الله اشرفی اصفهانی توسط مجاهدين خلق به شهادت رسيدند. افزون بر 

مسئوالن نظام، هزاران نفر از مردم عادی نيز به دست افراد آن سازمان ترور و به شهادت رسيدند.

۱ــ محمد منتظر قائم فرمانده سپاه پاسداران يزد که به منظور گردآوری اسناد باقيمانده به طبس رفته بود، با بمباران هوايی که به دستور 
بنی صدر انجام گرفت، به شهادت رسيد.

شهيد آيت الّله دستغيب شهيد آيت الّله قدوسیشهيد آيت الّله بهشتی

۳ــ حملۀ نظامی آمريکا به ايران: تسخير سفارت آمريکا در تهران و دستگيری و بازداشت 
مأموران آمريکايی در ايران، دولت آمريکا را در شرايط نامناسبی قرار داد. از اين رو در ارديبهشت 
صحرای  در  نظامی  نيروی  کردن  پياده  اقدام به  نظامی،  پيچيدٔه  عمليات  يک  آمريکا با طراحی   ،۱۳۵۹
طبس کرد. مأموريت اين گروه زبدٔه نظامی تسخير چند مرکز در تهران و بيرون بردن آمريکاييان بازداشتی 
از ايران بود. اما با عنايت خداوند، طوفان شن و کاهش ديد خلبانان آمريکايی باعث سقوط چند فروند 
بالگرد نظامی و کشته شدن تعدادی از نيروهای مهاجم شد. بقيه نيز با به جای گذاشتن اسناد و مدارک 

مجبور به فرار شدند.١
۴ــ کودتای نوژه: در تير ۱۳۵۹ توطئٔه يک کودتا به منظور سرنگونی نظام جمهوری اسالمی خنثی 
شد. کودتاچيان که تعدادی از آنها افسران طرفدار رژيم پهلوی بودند، قصد داشتند با هواپيما منزل امام 

خمينی (ره) در جماران را بمباران کنند و مراکز سپاه پاسداران و کميتٔه انقالب اسالمی را از بين ببرند.
حزب توده نيز که به نفع دولت شوروی در ايران جاسوسی می کرد، در سال ۱۳۶۲ ش. قصد 

انجام کودتا را داشت که اين توطئه نيز کشف و سران آن دستگير شدند.
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پ) رؤسای جمهور نظام جمهوری اسالمی ايران
در بهمن ۱۳۵۸ انتخابات عمومی برای تعيين اولين رئيس جمهور نظام جمهوری اسالمی برگزار 
شد و ابوالحسن بنی صدر به رياست جمهوری رسيد. حضرت امام، بعد از تنفيذ، فرماندهی کل قوا و 
رياست شورای انقالب نيز به او واگذار کردند. اما قرار گرفتن در چنين موقعيت و مقامی بنی صدر را 
چنان مغرور کرده بود که در ابتدا از پذيرش محمد علی رجايی چهرٔه انقالبی و مورد اعتماد امام و مردم 
برای نخست وزيری امتناع کرد. سپس  روز به روز از خط امام فاصله گرفت و به منافقين نزديک شد. با 
شروع جنگ تحميلی نيز نيروهای سپاه پاسداران را در تنگنای مالی و تسليحاتی قرار داد و زمينٔه سقوط 
خرمشهر را فراهم کرد. اين اعمال و رفتار سبب شد تا در خرداد ۱۳۶۰ از فرماندهی کل قوا عزل شود 

و چند روز بعد نيز با رأی نمايندگان مجلس شورای اسالمی از مقام رياست جمهوری برکنار گردد.
با خلع بنی صدر، محمد علی رجايی در دومين دورٔه انتخابات رياست جمهوری پيروز شد و دکتر 
محمد جواد باهنر را مأمور تشکيل کابينه کرد. اما دورٔه رياست جمهوری رجايی کوتاه بود و ايشان 
به همراه نخست وزير انقالبی خود در ۸ شهريور ۱۳۶۰ در محل ساختمان نخست وزيری که به وسيلٔه 
منافقين منفجر شد، به شهادت رسيد و آيت الله مهدوی کنی از سوی مجلس به نخست وزيری انتخاب 

شد تا در ادارٔه کشور و جنگ وقفه ای به وجود نيايد.
يک ماه بعد از شهادت رجايی و باهنر مردم ايران به پای صندوق های رأی رفتند و حضرت آيت الله 
سيدعلی خامنه ای را به عنوان سومين رئيس جمهوری نظام جمهوری اسالمی ايران انتخاب کردند. ايشان 
ميرحسين موسوی را برای تصدی منصب نخست وزيری به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد. در اين 

شهيد محمدعلی رجايیشهيد دکتر محمد جواد باهنر
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دوره ثبات سياسی و امنيتی بيشتری ايجاد شد و ادارهٔ امور جنگ با دقت و توان بيشتری به انجام رسيد. 
همچنين دانشگاه ها در مهر ۱۳۶۲ بازگشايی شدند و انتخابات مجلس خبرگان رهبری نيز برگزار گرديد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در سال ۱۳۶۶ و به فرمان امام مرکب از مسئوالن عالی رتبٔه 
و  اسالمی  شورای  مجلس  ميان  اختالف  صورت  در  تا  آمد  به وجود  برجسته  صاحب نظران  و  کشور 

شورای نگهبان تصميم گيری کند. 

اعضا  و  اسالمي  شورا  مجلس  ازنمايندگان  عده ا  (ره)  خميني  امام  حضرت  حيات  اواخر  در 

امام (ره) در  حضرت  بازنگر شود .  کردند که قانون اساسي  درخواست  شورا عالي قضايي از ايشان 

تاريخ ٢٤ ارديبهشت ١٣٦٨، هيئتي متشکل از ٢٠ نفر از رجال مذهبي و سياسي و ٥ نفر از نمايندگان 

پايان  به  هيئت  اين  کار  هنوز  کردند.  اساسي  قانون  اصالح  و  بازنگر  مأمور  را  اسالمي  شورا  مجلس 

نرسيده بود که بنيانگذار جمهور اسالمي از دنيا رفتند ، اما روند بازنگر و اصالح قانون اساسي ادامه 

يافت. سرانجام با نظر مساعد حضرت آيت اهللا خامنه ا رهبر انقالب ، همه پرسي اصالحات قانون اساسي 

در ٦ مرداد ١٣٦٨ برگزار شد و مردم به آن رأ مثبت دادند .

يک توضيح

ت) ارتحال امام خمينی (ره) و انتخاب حضرت آيت الله خامنه ای به رهبریت) ارتحال امام خمينی (ره) و انتخاب حضرت آيت الله خامنه ای به رهبری 
امام خمينی (ره) در شامگاه 
۱۳ خرداد ۱۳۶۸ بعد از يک دوره 
بيماری در ۸۷ سالگی دارفانی را 
وداع کرد و به ديدار حق شتافت. 
بعد  روز  صبح  امام  ارتحال  خبر 
توسط حجت االسالم و المسلمين 
انقالبی  فرزند  خمينی  احمد  سيد 
و  ايران  مردم  اطالع  به  ايشان 

وداع باشکوه ملت با امام و رهبر خويشمسلمانان جهان رسيد.
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الشريف  ــ  سّره  قدس  ــ  امام  ارتحال  از  بعد  بالفاصله 
مجلس خبرگان رهبری حضرت آيت الله خامنه ای شاگرد مبارز 

و با تقوای امام را به رهبری جمهوری اسالمی انتخاب کرد.

حضرت آيت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

حجت االسالم سيد احمد خمينی 
 

اسفند   ۲۴ در  خمينی  احمد  سيد  حجت االسالم 
و  ابتدايی  دورۀ  تحصيالت  شد.  متولد  قم  در   ،۱۳۲۴
در  دبيرستان،  دورۀ  در  گذرانيد؛  زادگاهش  در  را  متوسطه 
از  سرانجام  آورد.  روی  فوتبال  ورزش  به  تحصيل،  کنار 
دبيرستان حکيم نظامی قم، در رشتۀ طبيعی ديپلم گرفت. 
 ۱۵ قيام  جريان  در  پی گرفت.  را  حوزوی  تحصيالت  آنگاه، 
خرداد ۱۳۴۲، عالقه اش به سياست و عزمش به مبارزه با 
سيداحمد  گذشته عيان ساخت.  پهلوی را بيش از  حکومت 
از سال ۱۳۴۳، به دنبال دستگيری و تبعيد رهبر نهضت اسالمی ايران (امام خمينی ) و پسر 
بزرگ ايشان (حاج آقا مصطفی  ) به ترکيه و عراق، مسئوليت های سنگين تری در خانوادۀ امام و 
نيز عرصۀ مبارزه با حکومت ستم شاهی برعهده گرفت؛ به همين دليل، ساواک فعاليت های او 
را زير نظر گرفته بود. با اين حال، با تيزبينی و درايت دستورات امام را انجام می داد. سيداحمد 
در سال های ۱۳۴۴تا   ۱۳۵۶، برای بهره بردن از محضر پدر و انتقال پيام های الزم چندين بار 
محرمانه به عراق سفر کرد. در ضمن اين سفرها، که اغلب به نجف اشرف بود، به بهره بردن از 
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محضر مدرسان مقيم عتبات و تکميل تحصيالت علوم دينی نيز همت گمارد. در جريان اين رفت 
و آمدها ، چند بار توسط عوامل ساواک بازداشت و زندانی شد. او در مهرماه ۱۳۴۸، با دختر 
آيت الّله سلطانی طباطبائی ازدواج کرد. در سال ۱۳۵۲، سفر کوتاهی به لبنان داشت و 
ضمن آن با امام موسی صدر ، شهيد مصطفی چمران و ديگر مبارزان به گفت وگو نشست. 
با گذشت ايام ، نقش سيد احمد در مبارزه با حکومت پهلوی بيشتر شد. در سال ۱۳۵۶، بار 
ديگر به عراق رفت و از آن جا همراه امام به پاريس رفت. در بهمن ۱۳۵۷، همراه امام به 
کشور بازگشت. در اوايل انقالب و پس از آن، در تصميم گيری های مهم و نيز انتقال اطالعات 

مهم دربارۀ اوضاع کشور به امام نقش به سزايی داشت.

۱ـ چه وظايفی به دولت موقت (دولت بازرگان)، محول شده بود؟
۲ـ داليل تسخير سفارت آمريکا در تهران، توسط دانشجويان پيرو خط امام چه بود؟

۳ـ در دولت شورای انقالب چه اقداماتی انجام گرفت؟
هر  تشکيل  هدف  و  شدند  تشکيل  انقالبی  نهادهای  کدام  اسالمی،  انقالب  پيروزی  از  پس  ۴ـ 

کدام از اين نهادها چه بود؟
۵  ـ دشمنان داخلی و خارجی به چه توطئه هايی عليه انقالب اسالمی دست زدند؟

۶  ـ چه عواملی موجب برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا و رياست جمهوری شد؟

ـ وظايف و نقش شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران را با اصل دوم متمم 
قانون اساسی مشروطه مقايسه کنيد.

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه

جنگ تحميلی صدام عليه ايران و دفاع جانانۀ مردم ايران از سرزمين خود، يكی از 

درخشان ترين دوران تاريخ ايران است. مردم ايران از هر گروه و قومی، متحد و يكپارچه در 

برابر تهاجم بيگانگان به خاك كشورشان ايستادند. ايرانيان اعم از زن و مرد از خردسال تا 

پير، در هشت سال دفاع مقدس، جان و مال خويش را برای پاسداری و حراست از سرزمين 

ايران و انقالب اسالمی در طبق اخالص نهادند. نتيجۀ اين مجاهدت ها، حفظ سرزمين ايران 

اسالمی از گزند دشمنان و آغاز مرحلۀ جديدی از عزت و عظمت برای مردم ايران بود.

انگيزه و اهداف صدام از تحميل جنگ ايرانانگيزه و اهداف صدام از تحميل جنگ ايران
رژيم بعثی عراق مدت ها قبل از پيروزی انقالب اسالمی به تحوالت ايران توجه داشت، اما به 
دنبال وقوع انقالب اسالمی و سقوط نظام سلطنتی در ايران، صدام با تشويق آمريکا و برخی کشورهای 
عربی، رسماً در ۳۱ شهريور ۱۳۵۹، ايران را از زمين و هوا مورد تهاجم قرار داد.١ مهم ترين انگيزه و 

اهداف صدام از اين اقدام عبارت بودند از:
مسلمانان  ساير  و  عراق  شيعيان  ميان  در  اسالمی  انقالب  افکار  انتشار  از  واهمه  و  ترس  ۱ــ 

منطقه
۲ــ تسلط بر آبراه حياتی اروندرود و تصرف مناطق نفت خيز ايران

۳ــ رسيدن به رهبری جهان عرب

درس ۲۶

هشت سال دفاع مقدسهشت سال دفاع مقدس

١ــ نيروهای بعثی عراق پيش از آن، از تاريخ ۱۳ فروردين ۱۳۵۸ تا ۳١ شهريور ۱۳۵۹ در مجموع ۶۳۶ بار از زمين، هوا و دريا 
مرزهای جمهوری اسالمی ايران را مورد حمله قرار داده بودند.
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صدام اختالفات مرزی با ايران را بهانٔه شروع جنگ قرار داد. اين در حالی بود که پنج سال پيش از 
آن دو کشور با وساطت دولت الجزاير به اختالفات مرزی خود پايان داده و قرارداد الجزاير١ را امضا کرده 
بودند. تهاجم ارتش صدام به ايران با بمباران فرودگاه های تهران و چند شهر بزرگ آغاز شد و همزمان، 

نيروی زمينی عراق نيز در استان های خوزستان، ايالم، کردستان و کرمانشاه شروع به پيشروی کرد.
نکتٔه قابل توجه اين است که مجامع بين المللی و در رأس آن شورای امنيت سازمان ملل متحد، 
در برابر يورش آشکار نيروهای صدام به خاک ايران، به وظايف رسمی و قانونی خود عمل نکردند. اين 
شورا مدتی پس از آغاز جنگ، بدون آن که تهاجم نيروهای بعثی را محکوم کند و خواستار عقب نشينی 

متجاوزان از مناطق اشغالی ايران شود، تنها دو کشور را به برقراری آتش بس دعوت کرد.

١ــ قرار داد الجزاير در سال ۱۹۷۵م/ ۱۳۵۴ ش. با وساطت دولت الجزاير ميان ايران و عراق منعقد شد. صدام به عنوان نايب رئيس 
شورای فرماندهی انقالب عراق اين قرارداد را به نمايندگی از حکومت وقت آن کشور امضا کرد. براساس مفاد قرارداد الجزاير، دو کشور توافق 

کردند که خط تالوگ ــ خطی که از عميق ترين ژرفای رود می گذرد ــ مبنای تعيين مرز ايران و عراق در اروندرود باشد.

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

چرا واکنش شورای امنيت سازمان ملل در برابر تجاوز ارتش صدام به خاک ايران با 
حملۀ صدام به خاک کويت متفاوت بود؟

مقابله با تهاجم دشمن بعثی
يورش وحشيانٔه ارتش صدام به خاک ايران زمانی به وقوع پيوست که کشور ما شرايط حساس و 
دشوار پس از پيروزی انقالب اسالمی و سقوط نظام سلطنتی را می گذرانيد. از يک سو ارتش در حال 
بازسازی و تجديد سازمان بود و نيروی جوان سپاه پاسداران نيز سرگرم مقابله با آشوب های ضدانقالب 
داخلی بود. صدام با اين توهم که نيروهای مسلح ايران آمادگی و توان مقابله با ارتش او را ندارند و نيز 
با پشت گرمی به حمايت ساير کشورها به ويژه آمريکا، فکر می کرد که در مدت کوتاهی به هدف های خود 
می رسد، اما پرواز ۱۴۰فروند جنگنده ايرانی چند روز بعد از شروع جنگ و بمباران مراکز نظامی و 
حساس عراق در بغداد و چند شهر ديگر، رؤيای صدام را به يک کابوس وحشتناک هشت ساله تبديل 
کرد. نيروی زمينی ارتش و سپاه پاسداران نيز به کمک نيروهای جنگ های نامنظم که توسط دکتر مصطفی 

چمران فرماندهی می شدند، پيشروی نيروهای زمينی عراق را در خاک ايران متوقف کردند.
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شهيد مصطفی چمران

وارد  دبيرستان  دورة  پايان  از   بعد  چمران  مصطفي 
برق  مهندسي  رشتة  در  و  شد  تهران  دانشگاه   فني  دانشکده 
تفسير  کالس ها  در  همزمان  او   . پرداخت  تحصيل  ادامة  به 
شرکت  مطهر  اهللا  آيت  و  طالقاني  اهللا  آيت  منطق  و  فلسفه  و 
مي کرد. چمران بعد از اتمام دورة کارشناسي به عنوان دانشجو 
ممتاز برا ادامه تحصيل به آمريکا رفت و از دانشگاه کاليفرنيا 
چمران  دکتر   . گرفت  پالسما  فيزيک  و  الکترونيک  دکتر 
را  آمريکا  دانشجويان  اسالمي  انجمن  خود  مبارزة  تداوم  در 
بنيانگذار کرد و به کمک امام موسي صدر رهبر شيعيان لبنان، 
جمعيت محرومين و شاخة نظامي جنبش امل را تأسيس کرد و به 
مقابله با رژيم صهيونيستي پرداخت. دکتر چمران بعد از پيروز 
انقالب اسالمي به وطن  باز گشت و نمايندة مردم تهران در مجلس 
با  و  رسيد  دفاع  وزير  مقام   به  بعد  کمي  او  شد.  اسالمي  شورا 
شروع جنگ تحميلي با سازماندهي  ستاد جنگ ها نامنظم جلو 
پيشرو نيروها عراقي را گرفت. دکتر چمران سرانجام در ۳۱ 

خرداد ۱۳۶۰ در جبهه دهالويه به شهادت رسيد.

يک توضيح

رهبری امام خمينی (ره) در دوران دفاع مقدسرهبری امام خمينی (ره) در دوران دفاع مقدس
پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، امام خمينی خود فرماندهی کل قوا را برعهده گرفت. 
ويژگی مهم فرماندهی ايشان در آن مقطع زمانی، تحقير دشمن و ترغيب و تشويق مردم و مسئوالن به مقابله با 
نيروهای متجاوز بود. امام با تمسک به مفاهيم جهاد و شهادت و يادآوری حماسٔه عاشورا، ميدان نبرد را به 
صحنٔه نمايش رشادت و شجاعت جوانان ايرانی تبديل کرد. در نتيجٔه هدايت و رهبری حضرت امام، جلوه های 
زيبايی از ايثار و فداکاری در راه دين و ميهن به نمايش گذاشته شد. امام خمينی شهادت طلبی جوانان را 

نشانه ای از عنايت خداوند بزرگ دانسته و با اشاره به انحطاط اخالقی دوران پهلوی، فرمودند:
« جوان هايی که می رفت به کلی از دست اسالم و مسلمين 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 تکبير 
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می گويند و نماز می خوانند و در شب ها با خدا مناجات می کنند».۱
رهبری حضرت امام (ره) در زمان جنگ آثار و نتايج زير را به همراه داشت:

 تبعيت کامل مردم و مسئوالن از فرامين امام در روند جنگ
 تقويت انگيزه های جهادی و روحئه شهادت طلبی در ميان جوانان ايرانی

 تقويت روحئه فرماندهان و ساير رزمندگان
 اولويت يافتن مسئلٔه جنگ برای مردم و مسئوالن

شور و صالبت در دفاع از ميهن اسالمی

۱ــ صحيفٔه نور، ج ۱۷، ص ۳۶۹.
۲ــ عمليات ثامن االئمه در تاريخ ۴ مهر ۱۳۶۰

آزاد سازی سرزمين های اشغالی توسط رزمندگان ايرانیآزاد سازی سرزمين های اشغالی توسط رزمندگان ايرانی
پس از آن که با حضور مردم در صحنه، فتنه و آشوب های ضد انقالب (بنی صدر، مجاهدين خلق 
و ساير گروهک های ضد انقالب) در سال ۱۳۶۰ ش. فرونشانده شد و اوضاع سياسی کشور ثبات و 
آرامش يافت، رزمندگان ايرانی با توکل بر خداوند و تکيه بر ايمان، عزم خود را برای بيرون راندن دشمن 

متجاوز از خاک ميهن جزم کردند. 
امام خمينی به عنوان فرمانده کل قوا، ابتدا فرمان شکستن محاصرٔه آبادان را صادر کرد؛ نيروهای 
ارتشی به همراه رزمندگان سپاهی و بسيجی، با يک عمليات برق آسا، آبادان را از محاصرهٔ نيروهای متجاوز 
صدام نجات دادند.۲ دالورمردان ايران زمين سپس در چندين رشته عمليات غرورآفرين که مهم ترين 
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آنها فتح المبين۱ و بيت المقدس٢ بودند، صدها کيلومتر مربع از خاک ايران را از اشغال ارتش بعثی آزاد 
کردند. اوج حماسٔه شجاعت و رشادت ملت ايران در دوران دفاع مقدس، روز سوم خرداد ۱۳۶۱ در 
عمليات بيت المقدس تجلی يافت. روزی که رزمندگان ايران با درايت و شجاعت خود خرمشهر عزيز را 

از اشغال دشمنی که بر روی ديوار خرابه های آن نوشته بود «ما آمده ايم تا بمانيم»، آزاد کردند.

خرمشهر پس از آزادی از اسارت دشمن

٢ــ ارديبهشت و خرداد ١٣٦١ ۱ــ فروردين ۱۳۶۱   

رهايی خرمشهر عالوه بر تقويت وحدت ملی در داخل کشور، ابتکار عمل را در جنگ به ايران 
داد. پس از فتح خرمشهر، جنگ وارد مرحلٔه تازه ای شد. از يک سو موفقيت های نظامی رزمندگان 
ايرانی ادامه يافت و از سوی ديگر حاميان خارجی صدام برای جلوگيری از سقوط حکومت او، انواع 
تجهيزات نظامی پيشرفته و سالح های ميکروبی و شيميايی را در اختيار وی گذاشتند. نيروهای متجاوز 
رزمندگان اسالم شکست می خوردند، بيشتر از گذشته مناطق مسکونی و مردم  که مکرر در جبهه از 

غيرنظامی را با هواپيما و موشک مورد هدف قرار دادند.

نقش مردم در هشت سال دفاع مقدسنقش مردم در هشت سال دفاع مقدس
نقش مردم انقالبی ايران در طول هشت سال دفاع مقدس در دو زمينه قابل بررسی است:

۱ــ حضور مستقيم در خط مقدم جبهه و نبرد با دشمن متجاوز
۲ــ مشارکت در تأمين بخشی از هزينه های مادی جنگ از طريق کمک های داوطلبانه، به خصوص 

تهيه و تدارک پوشاک و خوراک برای رزمندگان
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در  مردمی  حضور  بيشترين 
صحنه های نبرد در قالب نيروهای بسيجی 
می گرفت.  انجام  سازندگی  جهاد  و 
نيروهای  ديگر  کنار  در  مردمی  نيروهای 
نظامی کمک فراوانی در پيشبرد جنگ 
زمينی  نبردهای  در  پيروزی  وکسب 

داشتند.

پير و جوان بسيجی مصمم در دفاع از ايران زمين

زنان ايرانی نيز نقش بسيار مهمی در هشت سال دفاع مقدس برعهده گرفتند و کمک فراوانی به 
پيشبرد و موفقيت عمليات های رزمندگان کردند. مهم ترين اين خدمات عبارت بودند از:

ــ حضور مستقيم در خط مقدم جبهه در سال های اول جنگ
ــ تشويق برادران و همسران خويش برای حضور در جبهه

ــ تهيه مواد غذايی و مايحتاج رزمندگان
ــ پرستاری از رزمندگان مجروح در بيمارستان ها

  ــ پاسداری از حريم خانواده و تربيت فرزندان در غياب همسران رزمنده

پايان جنگ
هنگامی که ارتش صدام در آستانٔه شکست حتمی قرار گرفت، آمريکا و ساير کشورهای غربی با 
اعزام بيش از صد ناو جنگی به طور آشکار در کنار نيروهای بعثی، وارد جنگ با رزمندگان ايرانی شدند. 
هواپيمای  آمريکايی،  ناو  همچنين  شد.۱  خارج  ايران  دست  از  آمريکا  دريايی  نيروی  کمک  به  فاو  بندر 
مسافربری ايران را بر فراز خليج فارس مورد هدف قرار داد که در جريان آن نزديک به سيصد مسافر 
بی گناه و بی دفاع، مظلومانه به شهادت رسيدند و فرماندٔه آن ناو به پاس اين جنايت از کاخ سفيد مدال 

افتخار گرفت.
۱ــ ارديبهشت ۱۳۶۷
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شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز قطعنامٔه ۵۹۸ را تصويب کرد که برای نخستين بار پس 
از شروع جنگ تحميلی، به دو خواستٔه ايران يعنی عقب نشينی به مرزها و تعيين متجاوز، توجه کرده 
بود. سرانجام فرماندٔه کل قوا پس از مشورت با فرماندهان نظامی و مسئوالن کشور، قطعنامٔه ۵۹۸ را 
پذيرفت۱ و اندکی بعد آتش بس برقرار شد. پس از دو سال مذاکره ميان وزرای خارجٔه ايران و عراق، 
صدام رئيس رژيم بعثی، طی نامه ای به رئيس جمهور وقت ايران (هاشمی رفسنجانی)، قرارداد الجزاير 
را بار ديگر به رسميت شناخت. پس از آن، آزادگان عزيز با استقبال گرم مردم ايران به آغوش ميهن 

اسالمی بازگشتند.
عنوان  به  را  عراق  بعثی  رژيم  رئيس  صدام  رسماً،  متحد  ملل  سازمان  نيز  ش.   ۱۳۷۰ سال  در 
متجاوز و آغازکنندٔه جنگ معرفی کرد. به اين ترتيب جنگ هشت ساله ای که صدام به منظور سرنگونی 

جمهوری اسالمی آغاز کرده بود، با شکست مفتضحانٔه خود او به پايان رسيد.

۱ــ اواخر تيرماه ۱۳۶۷

بازگشت آزادگان به ميهن اسالمی

يک توضيح
خليج فارس نامی به درازای تاريخ

پيش  سال  هزار  چندين  که  است  جغرافيايي  نام ها  کهن ترين  از  يکي  فارس  خليج  نام 

توسط اقوام آريايي ساکن ايران ، به پهنة آبي نيلگون جنوب فالت ايران داده شد. خليج فارس 

در طول تاريخ همواره در حوزة جغرافيا سياسي، نظامي، اقتصاد و فرهنگي ايران قرار داشته 

است.
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عالوه بر مورخان و جغرافي دانان يوناني  و  رومي  ،  نويسندگان عرب نيز در کتاب ها تاريخي 

و جغرافيايي عنوان خليج فارس را به کار برده اند. تا اواسط قرن بيستم هيچ گونه بحث و جدلي 

دربارة نام خليج فارس وجود نداشت و در تمام منابع اروپايي، آسيايي و آمريکايي، دانشنامه ها و 

نقشه ها جغرافيايي عنوان خليج فارس درج شده است. نخستين بار نمايندگان سياسي دولت 

انگلستان در شيخ نشين ها تحت قيمومت خود در خليج فارس از عنوان جعلي خليج عربي استفاده 

کردند. آنها با فريب کار و براساس مطامع استعمار خود اين نام جعلي را به اعراب آموختند.

و  سياسي  نفوذ  کردن  محدود  ايران،  بر  جنگ  تحميل  از  حسين  صدام  اهداف  از  يکي 

اقتصاد ايران و توسعة روابط بين الملل با کشورها اين منطقه بود.

عمليات مرصادعمليات مرصاد
گروه مجاهدين خلق (منافقين) در طول هشت سال دفاع مقدس از هيچ اقدامی عليه کشور و ملت 
ايران خودداری نکرد. اين گروه در آغاز جنگ، عالوه بر ترور شمار زيادی از مسئوالن و مردم عادی، 
موجب ايجاد فتنه و آشوب های بسياری در داخل کشور شد که دشمن متجاوز نهايت استفاده را از آن 
برد. مجاهدين خلق همچنين از طريق جاسوسی، اطالعات نظامی و تسليحاتی نيروهای ايرانی را برای 
عراقی ها ارسال می کردند. آنان سرانجام به صدام پيوستند و در کنار نيروهای بعثی، عمليات های نظامی 

و خرابکارانٔه زيادی را عليه مردم ايران و عراق انجام دادند.
به دنبال پذيرش قطعنامٔه ۵۹۸ توسط ايران، منافقين که اين کار را نشانٔه ضعف و ناتوانی نظامی 
و سياسی ايران قلمداد می کردند، به کمک نيروهای بعثی تهاجم گسترده ای را عليه ايران آغاز کردند و 
از سمت غرب وارد خاک ما شدند، اما رزمندگان ايرانی در عملياتی برق آسا با عنوان مرصاد (کمينگاه)، 
در حدفاصل شهرهای اسالم آباد و کرمانشاه، چنان شکست سنگينی بر آنان وارد آوردند که بسياری از 

آنان به هالکت رسيدند و تعدادی نيز اسير شدند.
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
بازسازی مناطق جنگ زده

رژيم جنايت کار بعثی از همان آغاز جنگ تحميلی با پيشروی در جنوب و غرب ايران، بسياری 
از روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ کشورمان را به اشغال درآورد؛ از آن جا که جوانان کشور به 
سادگی حاضر به تسليم و واگذاری اين مناطق از خاک ميهن به بيگانگان نبودند، با شدت گرفتن نبرد 
و زدوخوردها و بمباران های زمينی و هوايی، اين مناطق صدمات زيادی می ديدند و ساختمان ها، 
تأسيسات و زندگی مردم که حاصل سرمايه های نسل های گذشته و تالش مردم بود، نابود می شد. 
به عالوه درپی جانبازی های شجاعانۀ رزمندگان کشور، وقتی ارتش بعثی ناچار به عقب نشينی می شد، 
همه چيز را نابود می کرد تا سالم به دست ايرانيان نيفتد. مهم تر از اين، در پی هشت سال بمباران 
مداوم شهرهای ايران از طريق موشک های زمين به زمين و حمالت هوايی ، پل ها ،  ساختمان ها ،  
کارخانه ها و تأسيسات صنعتی به نابودی کشيده شده بود. در طول اين جنگ ، ۸۷ شهر و ۲۶۷۶ 
روستا در ۱۶ استان کشور آسيب کلی ديدند؛ ۴۰۴۶۳۰ واحد مسکونی، تجاری شهری و روستايی 
ويران شدند؛ ۵ ميليون نفر خانه و شغل خود را از دست دادند و دو ميليون نفر، به ناچار به مناطق 
غيرجنگی مهاجرت کردند. شهرهای قصرشيرين، سومار، مهران، موسيان، نوسود، نفت شهر، خسروی و 
هويزه به طور صددرصد و گيالن غرب، شوش، سوسنگرد، بستان، خرمشهر، آبادان، اروند  کنار و دزفول 

بين ۳۰ تا ۸۵ درصد تخريب شدند. 
می بايست  کشور  جاری  هزينه های  کنار  در  اسالمی  جمهوری   ، جنگ  سال های  طول  در 
هزينه های سنگين جنگ را تأمين می کرد؛ بنابراين، بازسازی مناطق جنگ زده، ازنظر مالی و از حيث 

اوضاع موجود ممکن نبود.
پس از جنگ، با تشکيل ستاد بازسازی مناطق جنگ زده و به کمک ساير نهادها و مؤسسات 
کشور کار بازسازی شهرها و محالت آسيب ديده آغاز شد. احيای دوبارۀ ده ها شهر که طی جنگ به 
ويرانه تبديل شده بود و نيز راه اندازی پااليشگاه های نفت جنوب و غرب، کارخانه ها و آماده کردن 
نيازمند  و  سخت  گسترده،  بسيار  کاری  آنها،  در  زندگی  ازسرگرفتن  و  آوارگان  بازگشت  برای  شهرها 
صرف هزينه های سرسام آور بود. با اين حال، اين کار به همت دولت و مردم آغاز شد. به تدريج، 
ساختمان ها ساخته، کارخانه ها راه اندازی ،  تأسيسات آب و برق تعمير و بسياری از مناطق جنگ زده 
بازسازی شدند. مخابرات ، مزارع ، خدمات عمومی، فضاهای عمرانی ،  تفريحی  ،  فرهنگی و آموزشی 
نيز توسعه يافتند. هر چند اين کار در شرايط تحريم اقتصادی ايران و بدون پشتيبانی کمک های خارجی 
به  دشواری انجام گرفت؛ همچنان که طی سال های جنگ ،  نبرد با حکومت بعثی به داليل پيش گفته، 
بسيار دشوار بود اما مردم پايدار و مقاوم ايران با توکل به خدا و با وحدت و عزم ملی، ضمن بازسازی 

و سازندگی کشور ،  زندگی بانشاط و مقتدرانۀ خود را استمرار بخشيدند.
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۱ـ انگيزه ها و اهداف صدام از تحميل جنگ به ايران چه بود؟
۲ـ مجامع بين المللی در برابر تهاجم و تجاوز ارتش صدام به خاک ايران چه واکنشی نشان 

دادند؟
۳ـ امام خمينی (ره) در مقام فرماندهی کل قوا چه تأثيری بر روند جنگ تحميلی داشت؟

۴ـ نقش مردم ايران را در دوران دفاع مقدس در سه سطر توضيح دهيد.

ارائه  خود  همکالسی های  برای  گردآوری و  را  مقدس  دوران  رزمندگان  از  يکی  خاطرات  ۱ـ 
کنيد.

۲ـ دربارۀ زندگی و شهادت يکی از شهدای محلۀ خود تحقيقی انجام دهيد.

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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فهرست کتاب های مناسب و مرتبط با محتوای کتاب

ناشر و تاريخ نشرمؤلفعنوان کتاب
مدرسه، ۱۳۸۸فريدون حيدری ملک ميان۱ــ چلچراغ: آقا بزرگ تهرانی 

مدرسه، ۱۳۸۸شاهين رهنما۲ــ چلچراغ: شهيد مهدی عراقی
مدرسه، ۱۳۸۸محدثه گودرزنيا۳ــ چلچراغ: عالمه امينی

مدرسه، ۱۳۸۸شهربانو صارمی۴ــ چهره های درخشان: نسيم شمال
مدرسه، ۱۳۸۸بتول زرکنده۵   ــ چلچراغ: ميرزا جواد آقا تبريزی
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۱ــ استوری، جورج؛ تاريخ معاصر ژاپن، فيروزه مهاجر، تهران، پاپيروس، ۱۳۶۷.
۲ــ اسنايدر، لويس؛ جهان در قرن بيستم، محمد ابراهيم آيتی، تهران، فرانکلين، ۱۳۴۲.
۳ــ اصفهانيان، داود؛ تحوالت اروپا در عصر رنسانس، تبريز، دانشگاه تبريز، ۱۳۷۵.

اميرکبير،  تهران،  مجيدی،  علی اصغر  و  يوسفيان  جواد  اجتماعی،  انديشه  تاريخ  اج.ای؛  بکر،  ـ ج ــ  ـ بارنزوا  ۴  ــ 
.۱۳۵۴

۵ــ باومن، جان؛ تاريخ روزشمار قرن بيستم، يحيی افتخارزاده، تهران، هيرمند، ۱۳۷۷.

۶ــ پالمر، رابرت روزول؛ تاريخ جهان نو،۲ج، ابوالقاسم طاهری، تهران، اميرکبير، ۱۳۴۹.
۷  ــ جاسمی، محمود و بهرام؛ فرهنگ علوم سياسی، تهران، گوتنبرگ، ۱۳۵۸.

۸  ــ حقی، اسماعيل؛ تاريخ عثمانی، ج ۱ــ۳، ايرج نوبخت، تهران، کيهان، ۱۳۷۰.
۹ــ حکيمی، محمود؛ نگاهی به تاريخ معاصر جهان يا بحران های عصر ما، تهران، اميرکبير، ۱۳۶۷.

کتاب های  نشر  و  چاپ  شرکت  تهران،  معلم)،  تربيت  کاردانی  (دورٔه  جهان  تاريخ  عبدالرسول؛  خيرانديش،  ۱۰ــ 
درسی، ۱۳۷۶.

۱۱ــ خيرانديش، عبدالرسول؛ تاريخ کشورهای اسالمی (دورٔه کاردانی تربيت معلم)، تهران، شرکت چاپ و نشر 
ايران، ۱۳۷۰.

۱۲ــ دورانت، ويليام جيمز؛ تاريخ تمدن، ج ۶  ــ۱۱، گروه مترجمان، تهران، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 
.۱۳۷۰

۱۳ــ دوالندلن، شارل؛ تاريخ جهانی، جلد دوم، احمد بهمنش، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۸.
۱۴ــ راسل، برتراند؛ تاريخ فلسفه غرب، نجف دريابندری، تهران، پرواز، ۱۳۶۵.

۱۵ــ روسو، پی ير؛ تاريخ صنايع و اختراعات، حسن صفاری، تهران، اميرکبير، ۱۳۵۸.
بهشتی،  شهيد  دانشگاه  تهران،  ميرفندرسکی،  احمد  ۱ــ۲،  ج  بيستم،  قرن  بحران های  پی ير؛  رونوون،  ۱۶ــ 

.۱۳۵۷
۱۷ــ شوئل، فرانک ال؛ آمريکا چگونه آمريکا شد، ابراهيم صدقيانی، تهران، اميرکبير، ۱۳۵۸.

۱۸ــ عنايت، حميد؛ بنياد فلسفه سياسی در غرب، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۶.
۱۹ــ عنايت، حميد؛ سيری در انديشه سياسی غرب، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸.

فهرست منابع و مآخذ٭

٭ ذکر اين منابع به معنای تأييد همٔه مطالب آنها نيست.
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۲۰ــ فونتن، آندره؛ تاريخ جنگ سرد، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، نشر نو، ۱۳۶۴.
نو،  نشر  تهران،  مهدوی،  هوشنگ  عبدالرضا  تنش زدايی)،  (تاريخ  رؤيا  دو  و  بستر  يک  آندره؛  فونتن،  ۲۱ــ 

.۱۳۶۲
انديشه،  تهران،  مؤمنی،  باقر  و  انصاری  صادق  وسطی،  قرون  تاريخ  آلکسيويچ؛  يوگنی  کاسمينسکی،  ۲۲ــ 

.۱۳۵۴
۲۳ــ لوکاس، هنری؛ تاريخ تمدن، جلد دوم: از نوزايی تا سده ما، عبدالحسين آذرنگ، تهران، کيهان، ۱۳۷۶.

۲۴ــ لينچافسکی، ژرژ؛ تاريخ خاورميانه، هادی جزايری، تهران، اقبال، ۱۳۳۷.
اميرکبير،  تهران،  ياسمی،  رشيد  ناپلئون)،  امپراتوری  و  فرانسه  (انقالب  هيجدهم  قرن  تاريخ  آلبر؛  ماله،  ۲۵ــ 

.۱۳۵۷
۲۶ــ مک   ايودی، کالين؛ رويداد نگاری تاريخ جهان، حسن افشار، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۰.

۲۷ــ موروا، آندره؛ تاريخ آمريکا از پيدايش تا جنگ جهانی دوم، نجفقلی معزی، تهران، اقبال، ۱۳۴۰.
۲۸ــ ميرفندرسکی، احمد؛ جنگ سرد، تهران، ۱۳۵۰.

۲۹ــ نخجوان، محمد (امير موثق)؛ تاريخ جنگ جهانی اول، تهران، ۱۳۱۴.
۳۰ــ نخجوان، محمد (امير موثق)؛ تاريخ جنگ جهانی دوم، تهران، علمی، ۱۳۴۱.

۳۱ــ نهرو، جواهر لعل؛ کشف۱ هند،۲ جلد، محمود تفضلی، تهران، اميرکبير، ۱۳۶۵.
۳۲ــ نهرو، جواهر لعل؛ نگاهی به تاريخ جهان، ۳جلد، محمود تفضلی، تهران، اميرکبير، ۱۳۶۱.

۳۳ــ وکيل، محمدصالح؛ تاريخ هندوستان از قرن هيجدهم تا آغاز استقالل، ۱۳۵۲.
۳۴ــ ولز، هربرت جرج؛ کليات تاريخ، ۲جلد، مسعود رجب نيا، تهران، سروش، ۱۳۶۶.

35 - Europa year book 1999.
36 - International webster, 1996.
37 - Time and News week, June 2001.

۳۸ــ آبراهاميان، يرواند؛ ايران بين دو انقالب، ترجمٔه احمد گل محمدی و محمدابراهيم فتاحی، تهران، نشر نی، 
.۱۳۷۷

۳۹ــ آصف (رستم الحکما)، محمد هاشم، رستم التواريخ، تهران، دنيای کتاب، ١٣٨٨.
آينه،  تهران،  قزوينی،  بهروز  ترجمٔه  آيرون سايد،  ژنرال  سفرنامۀ  و  خاطرات  ادموند؛  سر  آيرون سايد،  ۴۰   ــ 

.۱۳۶۱
امام خمينی،  آثار  نشر  و  تنظيم  مؤسسٔه  تهران،  امام خمينی)،  آراء  و  انديشه  از  (گزيده ای  اسالمی  انقالب  آيين  ۴۱      ــ 

.۱۳۸۱
۴۲  ــ   اتحاديه، منصوره؛ پيدايش و تحول احزاب سياسی مشروطيت، تهران، نشر گستره، ۱۳۶۱.
۴۳ــ اسناد فراماسونری در ايران، ۲ جلد، تهران، مؤسسٔه مطالعات و پژوهش های سياسی، ۱۳۸۰.
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۴۴ــ اقبال آشتيانی، عباس؛ ميرزا تقی خان اميرکبير، به کوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 
.۱۳۴۰

تهران،  افشار،  ايرج  کوشش  به  اعتماد السلطنه،  خاطرات  روزنامه  خان؛  محمدحسن  اعتماد السلطنه،  ۴۵  ــ 
انتشارات اميرکبير، ۱۳۴۵.

۴۶  ــ ــــ، صدرالتواريخ يا تاريخ صدور قاجار، تصحيح و تحشئه محمد مشيری، تهران، انتشارات روزبهان، 
.۱۳۵۷

۴۷ــ الگار، حامد؛ دين و دولت در ايران (نقش علما در دورۀ قاجار)، ترجمٔه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات 
توس، ۱۳۵۶.

۴۸ــ امام خمينی(ره)؛ استعمار و ابرقدرت ها (از بيانات و اعالميه های امام خمينی از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۶۱)، 
تهران، انتشارات اميرکبير، ۱۳۶۲.

ـــ ، سلطنت و تاريخ ايران (از بيانات و اعالميه های امام خمينی از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۶۱)، تهران، انتشارات  ۴۹ـــ 
اميرکبير، ۱۳۶۲.

۵۰  ــ ــــ ، صحيفه  انقالب (وصيت نامٔه سياسی ــ  الهی رهبر کبير انقالب اسالمی و بنيانگذار جمهوری اسالمی 
ايران)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ۱۳۶۸.

٥١ــ صحيفۀ نور: مجموعه رهنمودهای امام خمينی (ره)، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.
۵۲ــ ــــ، کشف اسرار، بی جا، بی نا، بی تا.

ـــ ، کوثر (مجموعه سخنرانی های امام خمينی همراه با شرح وقايع انقالب اسالمی)، جلد ۱ــ۳، تهران، مؤسسٔه  ۵۳     ـــ 
تنظيم و نشر آثار امام خمينی، ۱۳۷۴ــ۱۳۷۱.

۵۴ــ ــــ ، واليت فقيه (حکومت اسالمی)، تهران، انتشارات اميرکبير، ۱۳۵۷.
۵۵     ــ امين الدوله، ميرزا علی خان؛ خاطرات سياسی امين الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرماييان، تهران، کتاب های 

ايران، ۱۳۴۱.
۵۶  ــ انصاری، حميد؛ مهاجر قبيلۀ ايمان (زندگی نامٔه يادگار امام، حضرت حجت االسالم والمسلمين حاج سيد احمد 

خمينی)، تهران، مؤسسٔه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، چاپ پنجم، ۱۳۸۳.
۵۷  ــ ِاوری، پيتر؛ تاريخ معاصر ايران، ۳ جلد، ترجمٔه محمدرفيعی مهرآبادی، تهران، عطايی، ۱۳۶۹.

ورهرام،  غالمرضا  حواشی  و  تصحيح  ميرزا،  طاهر  صمد  ترجمٔه  اوليويه،  سفرنامۀ  اوليويه،  ۵۸ــ 
اطالعات،١٣٧١.

زوار،  انتشارات  تهران،  هجری،   ۱۴ و   ۱۳   ، ۱۲ قرون  در  ايران  رجال  حال  شرح  مهدی؛  بامداد،  ۵۹  ــ 
.۱۳۴۷

۶۰  ــ بصيرت منش، حميد؛ نقش علما در دوره  رضاشاه، تهران، مؤسسٔه چاپ و نشر عروج، ۱۳۷۷.
۶۱  ــ بيل، جيمز ولويس، و ويليام راجر؛ مصدق، نفت و ناسيوناليسم، ترجمٔه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه 
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بيات، تهران، نشر نو، چاپ دوم، ۱۳۶۸.
۶٢ــ بهار، محمدتقی (ملک الشعراء)؛ تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران، ۲ جلد، تهران، اميرکبير، ۱۳۵۷ و 

.۱۳۶۳
۶٣  ــ پارسونز، آنتونی (سفير انگليس در ايران قبل از انقالب اسالمی)؛ غرور و سقوط، ترجمٔه منوچهر راستين، 

تهران، انتشارات هفته، ۱۳۶۳.
٦٤ــ ترکمان، محمد؛ اسنادی دربارۀ هجوم انگليس و روس به ايران (۱۲۸۷ تا ۱۲۹۱ هـ.ش)، تهران، دفتر 

مطالعات سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه، ۱۳۷۰.
۶٥ــ تيمرمن، کنت. آر؛ سوداگری مرگ (ناگفته های جنگ ايران و عراق)، ترجمٔه احمد تدين، مؤسسٔه خدمات 

فرهنگی رسا، ۱۳۷۳.
۶٦ــ تيموری، ابراهيم؛ عصر بی خبری يا تاريخ امتيازات در ايران، تهران، انتشارات اقبال، ۱۳۳۲.

ـ ۱۲۹۹)، تهران، انتشارات  ۶٧ــ جامی؛ گذشته چراغ راه آينده است (تاريخ ايران در فاصلٔه دو کودتا ۱۳۳۲ ـ
ققنوس، ۱۳۶۷.

۶٨ــ جوردن، هميلتون؛ بحران، تهران، کتاب سرا، ۱۳۶۲، (بدون ذکر نام مترجم).
اميرکبير،  تهران،  عراق)،  مقيم  ايرانيان  نقش  (و  ايران  در  مشروطيت  و  تشيع  عبدالهادی؛  حائری،  ۶۹ــ 

.۱۳۶۴
۷۰ــ ــــ ، نخستين رويارويی های انديشه گران مسلمان با دو رويه تمدن بورژوازی غرب، تهران، اميرکبير، 

.۱۳۶۷
۷۱    ــ حديث بيداری (زندگی نامٔه آرمانی، علمی و سياسی امام خمينی)، تهران، مؤسسٔه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 

چاپ بيست  و سوم، ۱۳۸۱.
۷۲ــ حلبی، علی اصغر؛ زندگی و سفرهای سيدجمال الدين اسدآبادی، تهران، انتشارات زوار، ۱۳۵۶.

۷۳ــ دروديان، محمد؛ آغاز تا پايان (سيری در جنگ ايران و عراق)، مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، چاپ پنجم، ۱۳۷۹.

ـ   ۱۳۲۸. ۷۴ــ دولت آبادی، يحيی؛ تاريخ معاصر ايران يا حيات يحيی، ۴ جلد، تهران، انتشارات ابن سينا، ۱۳۳۶ـ
٧٥ــ ذوقی، ايرج؛ تاريخ روابط سياسی ايران و قدرت های بزرگ، تهران، پاژنگ، ١٣٦٨.

۷۶ــ راجی، پرويز؛ خدمتگزار تخت طاووس، ترجمٔه ح.الف، مهران، تهران، انتشارات اطالعات، ۱۳۶۴.
٧٧ــ رحيم زاده صفوی، اسرار سقوط احمد شاه، به کوشش بهمن دهگان، فردوسی، ١٣٦٢.

۷۸ــ رضوانی، محمداسماعيل؛ انقالب مشروطيت ايران، تهران، انتشارات ابن سينا، فرانکلين، ۱۳۴۵.
۷۹ــ روحانی، سيدحميد؛ بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، جلد ۱ و ۲، تهران، واحد فرهنگی بنياد 

شهيد، ۱۳۶۱ و ۱۳۶۴.
۸۰ــ ــــ ، نهضت امام خمينی،۲جلد ،   تهران، واحد فرهنگی بنياد شهيد،۱۳۶۴.
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۸۱  ــ روحانی، فؤاد؛ تاريخ ملی شدن صنعت نفت ايران، تهران، شرکت سهامی کتاب های جيبی، چاپ دوم، 
.۱۳۵۳

۸۲  ــ زرگری نژاد، غالمحسين؛ رسائل مشروطيت (۱۸ رساله و اليحه دربارۀ مشروطيت)، تهران، انتشارات 
کوير، ۱۳۷۴.

۸۳    ــ شريف کاشانی، محمدمهدی؛ واقعات اتفاقيه در روزگار، به کوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، 
تهران، نشر تاريخ ايران، ۱۳۶۲.

۸۴   ــ سميعی، علی؛ کارنامه توصيفی عمليات های هشت سال دفاع مقدس، نسل کوثر، چاپ سوم، ۱۳۸۲.
۸۵    ــ سيمونيچ، ای.او؛ خاطرات وزير مختار از عهدنامۀ ترکمانچای تا جنگ هرات، ترجمٔه يحيی آرين پور، 

تهران، نشر پيام، ۱۳۵۳.
۸۶     ــ شميم، علی اصغر؛ ايران در دورۀ سلطنت قاجار، تهران، ابن سينا، ۱۳۴۲.

صفی عليشاه،  انتشارات  تهران،  شوشتری،  موسوی  ابوالحسن  ترجمٔه  ايران،  اختناق  مورگان؛  شوستر،  ۸۷     ــ 
.۱۳۵۱

۸۸      ــ صالحی، نصرالله؛ اسنادی از روند انعقاد عهدنامه دوم ارزنة الروم (۱۲۶۴ــ ۱۲۵۸ق.) دفتر مطالعات 
سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه،تهران ۱۳۷۷.

۸۹      ــ طباطبايی مجد، غالمرضا؛ معاهدات وقراردادهای تاريخی در دوره  قاجاريه، تهران، بنياد موقوفات افشار، 
.۱۳۷۳

۹۰    ــ طلوعی، محمود؛ فرهنگ جامع سياسی، نشر علم و انتشارات سخن، چاپ اول، ۱۳۷۲.
۹۱    ــ عيسوی، چارلز؛ تاريخ اقتصادی ايران (عصر قاجار: ۱۳۳۲ــ ۱۲۱۵ هـ.ق.)، ترجمٔه يعقوب آژند، 

تهران، نشر گستره، ۱۳۶۱.
۹۲  ــ غفاری، ابوالحسن؛ تاريخ روابط ايران و فرانسه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۸.

تهران،  کامشاد،  حسن  ترجمٔه  انگليسی ها،  نقش  و  قاجار  برافتادن  و  رضاخان  برآمدن  سيروس؛  غنی،  ۹۳   ــ 
نيلوفر، چاپ سوم، ۱۳۸۰.

۹۴    ــ فخرايی، ابراهيم؛ سردار جنگل، تهران، انتشارات جاويدان، ۱۳۵۴.
۹۵     ــ فراشبندی، عليمراد؛ جنوب ايران در مبارزات ضد استعماری، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۵.

۹۶ ــ فردوست، حسين؛ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، مؤسسٔه اطالعات، ۱۳۶۹.
شماره های  ايران،  معاصر  تاريخ  مطالعات  مؤسسٔه  تهران،  ايران،  معاصر  تاريخ  تخصصی  فصل نامۀ  ۹۷ــ 

مختلف.
۹۸    ــ فالح نژاد، علی؛ مناسبات ايران و اسرائيل در دورۀ پهلوی دوم، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 

.۱۳۸۱
۹۹ــ فلور، ويلم؛ جستارهايی از تاريخ اجتماعی ايران در عصر قاجار، ترجمٔه ابوالقاسم سری، ۲ جلد، تهران، 



٢٥٥٢٥٥

انتشارات توس، ۱۳۶۶.
رسا،  فرهنگی  خدمات  مؤسسٔه  تدين،  احمد  ترجمهٔ   ايران،  اجتماعی  تحوالت  تاريخ  جان؛  فوران،  ۱۰۰ــ 

.۱۳۷۷
۱۰۱ــ قاجار، علی؛ داستان قاجار، ترجمٔه نادعلی همدانی، تهران، نشر سيمرغ، ۱۳۷۳.

۱۰۲ ــ قادری، سيدعلی؛ خمينی روح الله (زندگی نامٔه امام خمينی براساس اسناد و خاطرات و خيال)، جلد ۱، تهران، 
مؤسسٔه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، چاپ سوم، ۱۳۸۲.

۱۰۳  ــ کاتوزيان، محمدعلی؛ اقتصاد سياسی ايران، ترجمٔه محمدرضا نفيسی و کامبيز عزيزی، تهران، نشر مرکز، 
.۱۳۷۳

۱۰۴ــ کاظم زاده، فيروز؛ روس و انگليس در ايران (۱۸۶۴ تا ۱۹۱۴م.) پژوهشی دربارۀ امپرياليسم، ترجمٔه 
منوچهر اميری، تهران، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، ۱۳۷۱.

۱۰۵ــ لوايح شيخ فضل الله نوری، به کوشش هما رضوانی، تهران، نشر تاريخ، ۱۳۷۲.
۱۰۶   ــ محمود، محمود؛ تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن ۱۹، جلد ۱، اقبال، چاپ چهارم.

۱۰۷   ــ محمدی، منوچهر؛ تحليلی بر انقالب اسالمی، تهران، اميرکبير، ۱۳۶۵.
۱۰۸  ــ مدرسی، علی؛ مدرس شهيد نابغه ملی ايران، اصفهان، بنياد فرهنگی و انتشاراتی بدر، ۱۳۵۸.

و   ۱۳۶۱ اسالمی،  انتشارات  دفتر  قم،  جلد،   ۲ ايران،  معاصر  سياسی  تاريخ  سيدجالل الدين؛  مدنی،  ۱۰۹ــ 
.۱۳۶۲

۱۱۰    ــ مرادی نيا، محمدجواد؛ خاطرات آيت الّله پسنديده، تهران، حديث، ۱۳۷۴.
۱۱۱ــ مرسلوند، حسن؛ زندگی نامه رجال و مشاهير ايران، ۴ جلد، تهران، نشر الهام، ۱۳۶۹ به بعد.

۱۱۲ــ مرکز فرهنگی سپاه؛ کارنامۀ عمليات سپاهيان اسالم در هشت سال دفاع مقدس، تهران، مرکز فرهنگی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ۱۳۵۷.

۱۱۳ــ مستوفی، عبدالله؛ شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجار، ۳   جلد، تهران، انتشارات 
زوار، ۱۳۴۳.

۱۱۴ــ موسوی بجنوردی، سيدکاظم؛ مسی به رنگ شفق، سرگذشت و خاطرات سيدکاظم موسوی بجنوردی، به 
اهتمام علی اکبر رنجبر کرمانی، تهران، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۶۱.

ـ  ناظم االسالم کرمانی، محمد بن علی؛ تاريخ بيداری ايرانيان، ۴ جلد، به اهتمام علی اکبر سعيدی سيرجانی،  ۱۱۵ـ 
تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ۱۳۴۹ ــ۱۳۴۶.

۱۱۶  ــ نجاری راد، تقی؛ همکاری ساواک و موساد، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، ۱۳۸۱.
۱۱۷ــ نفيسی، سعيد؛ تاريخ اجتماعی و سياسی ايران در دورۀ معاصر، تهران، انتشارات بنياد، ۱۳۴۴.

۱۱۸   ــ نوايی، عبدالحسين؛ ايران و جهان، جلد۳ (از مشروطيت تا پايان قاجاريه)، تهران، رهنما، ۱۳۷۵.
۱۱۹   ــ وحيد مازندرانی، غالمعلی؛ قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگليس راجع به ايران، تهران، کتابخانٔه سقراط، 
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.۱۳۲۸
۱۲۰   ــ وقايع نگار، محمدصادق؛ تاريخ جنگ های ايران و روس، بی نا، بی جا، ۱۳۶۹.

۱۲۱ــ ولی قلی بيگ شاملو، قصص الخاقانی، ترجمٔه سيد حسن سادات ناصری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، ۱۳۷۵.

اسالمی،  انتشارات  دفتر  قم،  استعمار،  با  مبارزه  قهرمان  يا  اميرکبير  علی اکبر؛  رفسنجانی،  هاشمی  ۱۲۲       ــ 
.۱۳۶۳

۱۲۳ــ  ــــ ، دوران مبارزه، ۲ جلد، تهران، دفتر نشر معارف انقالب، ۱۳۷۶.
رسا،  فرهنگی  خدمات  مؤسسٔه  تهران،  عادلی،  محمدحسين  ترجمٔه  تهران،  در  مخفی  مأموريت  هايزر؛  ۱۲۴ــ 

.۱۳۶۵
۱۲۵ــ هدايت، مهدی قلی خان؛ خاطرات و خطرات توشه ای از تاريخ شش پادشاه و گوشه ای از دوره زندگی من، 

کتابفروشی زوار، چاپ سوم، ۱۳۶۱.
۱۲۶ــ ــــ ، گزارش ايران، به اهتمام محمدعلی صوتی، تهران، نشر نقره، ۱۳۶۳.

١٢٧ــ هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، تاريخ روابط خارجی ايران (از ابتدای دورٔه صفويه تا پايان جنگ جهانی 
دوم)، تهران، اميرکبير، ١٣٩٠.
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