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هجري قمريق
هجري شمسيش

درگذشتد
حكومتح

فعالیت های  انجام  و  جست وجوگری  بر  کتاب  اين 
و  آثار  عوامل،  علل،  زمینه ها،  فهم  برای  پژوهشی 
پیامدهای رويدادها و تحوالت تاريخی توجه و تأکید 
ويژه دارد و به خاطر سپردن جزئیات و سطر به سطر 
دبیران  به  بنابراين،  نمی دارد.  روا  را  کتاب  مطالب 
محترم درس تاريخ و طراحان سؤاالت کنکور توصیه 
توجه  مهم  نکتۀ  اين  به  ارزشیابی  در  که  می شود 
انتظارات  با اهداف و  کرده و آزمون هايی متناسب 

عملکردی درس های کتاب طراحی کنند.

کلیۀ حقوق مادی و معنوی اين کتاب متعلق به سازمان 
و  آموزش  وزارت  آموزشی  برنامه ريزی  و  پژوهش 
پرورش است و هرگونه استفاده از اين کتاب و اجزای 
آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پايگاه های 
ترجمه،  تبديل،  تلخیص،  اقتباس،  نمايش،  مجازی، 
عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل 
و نوع، بدون کسب مجوز از اين سازمان ممنوع است 

و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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سخنــی با دانــش آمــوزان عزيــز
1ــ دانش آموز گرامی شناخت جهان و کشوری که در آن زندگی می کنید به شما کمک خواهد کرد 
که شرایط و آینده بهتری را برای خود و دیگران رقم بزنید. علم تاریخ یكی از ابزارهای مناسب برای 
رسیدن به چنین شناختی است که از طریق تجزیه، تحلیل و تفسیر رویدادها و تحوالت تاریخی حاصل 

می شود. 
2ــ محتوا و مطالب کتاب تاریخ 3، اختصاص به دورۀ معاصر تاریخ ایران و جهان دارد. آثار و پیامد 
تحوالت و نیز شخصیت های تاریخی این دوره به مراتب بیش از سایر دوره ها بر زندگی فردی و جمعی 
شما تأثیر گذارند؛ بنابراین، مطالعه و کاوش در تاریخ معاصر از اهمیت و جذابیت  خاصی برخوردار 
ـ نظامی و روابط علمی و فرهنگی ایران  است. بسیاری از اتفاقات تاریخ معاصر مانند مواجهۀ سیاسیـ 

با کشورهای غربی، انقالب مشروطه و انقالب اسالمی، موضوعی زنده و مسئلۀ روز زندگی شماست.
3ــ منابع و مآخذ مطالعه در تاریخ معاصر به مراتب از سایر دوره ها، متنوع تر و در دسترس پذیرتر 
است و این امكان برای شما وجود دارد که به راحتی دربارۀ موضوع  مورد عالقۀ خویش در تاریخ معاصر 

کاوش کنید.
4ــ در دورۀ معاصر پیوندها و ارتباطات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع، ملت ها و 
دولت ها به مراتب بیشتر از گذشته است و برای فهم تحوالت کشور خود ناگزیر خواهید بود که 

رویدادهای تاریخ جهان را نیز تا حدودی بشناسید.
5 ــ دانش آموز عزیز، هدف درس و کتاب تاریخ، محدود و منحصر به انتقال و به خاطر سپردن برخی 
اطالعات مربوط به گذشته نیست، بلكه هدف تقویت عالقه به علم تاریخ، ارتقای مهارت های کاوشگری 
علمی، فراهم آوردن فرصت هایی برای مطالعه، بررسی علل، آثار و نتایج برخی رویدادها و ارزیابی نقش 

و تأثیر شخصیت های بزرگ تاریخی است.
6 ــ نقشه های تاریخی، نمودارها، جدول ها و مطالبی که با عنوان »بررسی شواهد و مدارک« و »   بیشتر 
بدانیم« آمده است، ارزش و اهمیتی همچون سایر بخش های کتاب دارد و نادیده گرفتن آنها، یادگیری 
مباحث دیگر را با مشكل مواجه می سازد. هر چند در آزمون های مستمر و پایانی و کنكور، از محفوظات 
این قسمت ها نباید پرسشی طرح شود، اما دبیر می تواند با ارائۀ نقشه های تاریخی و یا متن شواهد و 

مدارک در آزمون ها، پرسش های استنباطی و تحلیلی در بارۀ آنها طرح نماید.
7ــ دانش آموزان گرامی، گروه برنامه ریزان و مؤلفان کتاب درسی در دفتر تألیف کتاب های درسی 
آمادۀ دریافت انتقادها و پیشنهادهای شما هستند. نظر و دیدگاه خود را از طریق پیام نگار )ایمیل( زیر 

ارسال فرمایید.
history-dept@talif.sch.ir
گروه تاريخ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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سخنی با دبیران ارجمند
یزدان پاک را سپاس می گوییم که توفیق تألیف کتاب تاریخ3 با عنوان ایران و جهان معاصر، ویژۀ 
دانش آموزان رشتۀ ادبیات و علوم انسانی در پایۀ دوازدهم را به گروه مؤلفان عطا کرد. همچنین از تمامی 
همكاران بزرگواری که در طرح اعتبارسنجی این کتاب مشارکت کردند، صمیمانه قدردانی می کنیم. 

پیش از ورود به متن کتاب، توجه دبیران گرامی را به چند نكته جلب می نماییم.
1ــ کتاب تاریخ3، در چارچوب رویكرد و اهداف اسناد تحولی )سند تحول بنیادین و سند برنامۀ درسی 
ملی( و در ادامۀ کتاب تاریخ2 طراحی و تألیف شده است. رویكرد برنامه و کتاب درسی تاریخ، تأکید بر 
توسعۀ مهارت های سواد تاریخی، تحكیم هویت فردی، محلی، ملی و جهانی دانش آموزان و کمک به 

ارتقای تربیت سیاسی و اجتماعی آنان به مثابه شهروندان خوب است.
2ــ محتوا و مطالب کتاب تاریخ3، اختصاص به دورۀ معاصر تاریخ ایران و جهان دارد. با توجه به تأثیر 
فزایندۀ حوادث جهانی بر رویدادها و تحوالت ایران در دوران معاصر، مطالب تاریخ جهان و ایران به 
شكل درهم تنیده و بدون بخش بندی تدوین و ساماندهی شده است. این درهم تنیدگی به دانش آموزان 

کمک می کند که تأثیر متقابل رویدادهای خارجی و اتفاقات داخلی را راحت تر و بهتر درک کنند.
3ــ در این کتاب نیز همچون کتاب های تاریخ1 و تاریخ2، تجزیه و تحلیل و فهم زمینه ها، علل، آثار و 
پیامدهای رویدادها و تحوالت تاریخی مورد توجه و تأکید است و به هیچ وجه انباشت ذهنی و به خاطر 
سپردن جزئیات توصیه نمی شود. بنابراین، دبیران محترم و به خصوص طراحان آزمون نهایی حتماً در 

فرایند ارزشیابی مستمر و پایانی به این نكتۀ مهم و اساسی توجه داشته باشند.
4ــ رویكرد آموزشی برنامه و کتاب درسی تاریخ ناظر به روش های تدریس مشارکتی و تعاملی و 
تقویت روحیۀ کنجكاوی و کاوشگری دانش آموزان است. به همین منظور فعالیت های گوناگونی در 
البه الی مباحث و مطالب درس ها طراحی شده تا آنان را در فرایند یاددهی ــ یادگیری درگیر کند 
و موقعیت هایی برای تفكر و گفت وگوی علمی در کالس فراهم آورد. این فعالیت ها را به عنوان بخش 
اصلی فرایند تدریس در نظر بگیرید و انجام آن را به خارج از کالس موکول نكنید. پیشنهاد می شود 
به  منظور تشویق دانش آموزان برای مشارکت فعال در اجرای فعالیت ها، قسمتی از نمرۀ ارزشیابی 

مستمر را به انجام این نوع تكالیف اختصاص دهید و در آغاز سال تحصیلی به اطالع آنان برسانید.
5 ــ از نمودار خط زمان و نقشه های تاریخی که ابزاری سودمند در آموزش تاریخ محسوب می شوند و 
تأثیر بسزایی در یادگیری درس تاریخ دارند، استفاده کنید. البته مطلقاً دانش آموزان را تشویق و یا وادار 

به حفظ کردن محتوای نقشه و نمودار ننمایید.
6 ــ موزه ها و آرشیوهای اسناد محیطی بسیار مناسب و مؤثر برای آموزش تاریخ معاصر هستند؛ بازدید 

فراگیران از آنها، موقعیت های یادگیری مطلوبی ایجاد خواهد کرد.
7ــ با توجه به اینكه شاهدان و دست اندر کاران برخی از رویدادهای تاریخ معاصر ایران مانند نهضت ملی 
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شدن نفت، کودتای 28 مرداد، قیام 15 خرداد، انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و… در قید حیات و در 
دسترس هستند، می توانید از ظرفیت های تاریخ شفاهی به منظور تقویت مهارت های سواد تاریخی و 

توسعۀ فرایند کاوشگری دانش آموزان بهره گیری نمایید.
8 ــ همكاران ارجمند، بار دیگر تأکید می کنیم که هدف برنامۀ درسی تاریخ این نیست که دانش آموزان 
فقط مجموعه ای از گزاره های علمی را که در کتاب درسی قید شده است، به شكلی مستقل و مجزا 
از هم به ذهن بسپارند، بلكه مقصود آن است که فراگیران به تناسب ظرفیت های فردی خویش با 
مطالعۀ کتاب درسی، جست وجو، بررسی شواهد و مدارک، همفكری و کار گروهی، علل و نتایج برخی 

رویدادهای مهم تاریخی و فراز و فرود سلسله های حكومتی و تمدن ها را تحلیل و درک کنند.
9ــ گروه برنامه ریزان و مؤلفان کتاب درسی همواره پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شما دربارۀ برنامه و 

کتاب درسی تاریخ هستند. نظر و دیدگاه خود را از طریق پیام نگار )ایمیل( زیر ارسال فرمایید.
history-dept@talif.sch.ir
گروه تاريخ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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در این کتاب، بر اساس دیدگاه مشهور مورخان، شکل گیری حکومت 
قاجار و مواجهة سیاسی، نظامی، فکری و فرهنگی ایران با تمدن جدید 

غرب به عنوان سرآغاز تاریخ معاصر در نظر گرفته شده است.
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شناخت تحوالت تاریخ نگاری و منابع پژوهش تاریخی دورۀ معارص یکی از محورهای اساسی و مهم در بررسی های تاریخی این دوره محسوب 

می شود. آشنایی با دیدگاه های تاریخ نگاری سنتی و نوین در ایران، به شام در درک روش و بینش مورخان این دوره کمک می کند. در این درس تحوالت 

تاریخ نگاری و گونه های منابع تاریخی دورٔه معارص را بررسی خواهید کرد.

تاریخ  نگاری و گونه  های منابع دورۀ معاصر

تحوالت تاریخ نگاری دورۀ معاصر
1ـ تاریخ نگاری سنتی

تاریخ نگاری سنتی، ادامٔه وقایع نگاری ها و مجلس نویسی های دورهٔ صفوی و پیش از آن محسوب می شود. مورخان سنتی اغلب 
اهل شعر و ادب بودند و آثار خود را با خصوصیات ادبی تألیف می کردند. از برجسته ترین ویژگی های تاریخ نگاری سنتی می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
ـ تأکید بر تاریخ سیاسی و نظامی و شرح طوالنی زندگی  شاهان، جنگ ها و 

فتوحات
ـ بی توجهی به زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و اقتصادی مردم

ـ بی توجهی به علل و نتایج رویدادها و تحوالت تاریخی
ـ داشتن روحیٔه تملق و چاپلوسی

ـ تأکید بر مصنوع و متکلف نویسی و پرهیز از ساده نویسی
ـ بی توجهی به سنجش و نقد منابع.

تاریخ نویسی عصر  استمرار  زندیه  و  افشاریه  دوران  تاریخ نگاری  شیوهٔ 
صفویان بود. میرزا مهدی خان استرآبادی، مورخ دربار نادرشاه افشار، 
را شرح  نادر  فتوحات  نادره  دُّرۀ  و  نادری  جهانگشای  کتاب های  در 
می دهد و وی را ستایش می کند. میرزا محمد صادق موسوی، نویسندٔه 
تاریخ گیتی گشا، نیز تاریخ زندیه را با اسلوبی مصنوع و دشوار همراه با 

تملق گویی از فرمانروایان زند نوشته است. 
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2ـ تاریخ نگاری جدید
در دورهٔ معاصر شکل جدیدی از تاریخ نگاری در ایران رواج یافت که از نظر بینش و روش با تاریخ نویسی سنتی متفاوت بود.

زمینه های پیدایش: جنگ های ایران و روسیه در دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار، توجه زمامداران و نخبگان ایران را به دنیای 
غرب جلب کرد. آنان با مقایسٔه وضعیت ایران و غرب در جست وجوی درک علل پیشرفت جوامع غربی و عقب ماندگی جامعٔه ایران 
برآمدند. در نتیجٔه چنین کنجکاوی هایی بود که از زمان عباس میرزا )ولیعهد فتحعلی شاه( ترجمٔه آثار اروپایی به تدریج آغاز شد و 
سپس با تأسیس مدرسٔه دارالفنون و ایجاد دارالطباعٔه1 دولتی و دارالترجمٔه همایونی در زمان ناصرالدین شاه گسترش یافت. محمد 
حسن خان اعتمادالسلطنه، از مورخان مشهور عصر قاجار، یکی از چهره های برجستٔه فرهنگی این دوره بود که به ریاست دارالترجمٔه 
همایونی برگزیده شد. در دورهٔ ریاست او آثار فراوانی به فارسی ترجمه شد. نوشته های تاریخی بخش قابل توجهی از نخستین آثار 
ترجمه شده از زبان های اروپایی به زبان فارسی را تشکیل می دادند و ترجمٔه آنها تأثیر بسزایی در آشنایی نویسندگان و مورخان ایرانی با 

بینش و روش مورخان اروپایی داشت.

١ــ چاپخانه، مرکز چاپ و نشر کتاب و روزنامه

فّعـالـیت  1

بحث وگفت وگو
به چند گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود دربارۀ نقاط قوت و ضعف ویژگی های تاریخ نویسی سنتی، بحث و گفت وگو 

نمایید.

www.konkur.in

forum.konkur.in



با گسترش فعالیت علمی شرق شناسان، کتیبه های بیستون و طاق 
بستان رمزگشایی شد و اطالعات دقیق و جدید دربارهٔ تاریخ ایران 
به دست آمد.گسترش کشفیات باستان شناسی در ایران منابع نوینی 

را پیش روی مورخان قرارداد و زمینٔه تحولی عمیق و اساسی را 
در تاریخ نگاری سنتی ایران فراهم آورد.

كتيبة بيستون

بیشتـر بدانیـم

ترجمۀ آثار فلسفی
عالوه بر ترجمۀ نوشته های تاریخی، ترجمۀ آثار فلسفی نیز تأثیر چشمگیری بر بینش و روش نویسندگان و مورخان ایرانی در عصر 
قاجار و پس از آن گذاشت. یکی از این آثار که از فرانسه به ایران ارسال و پس از چندی ترجمه شد، کتاب گفتار در روش به 
کار بردن عقل اثر معروف رنه دکارت1بود. دکارت که از پیش گامان تفکر فلسفی و علمی جدید در جهان غرب محسوب می شود، 
بسیاری از اندیشه های پیشینیان خود را نقد کرده بود. این کتاب دکارت در 1279 ق در دورۀ ناصرالدین شاه به نام حکمت 
ناصریه یا کتاب دیاکرت به فارسی ترجمه شد. در این دوره، نوشته هایی از ولتر2 و منتسکیو3 )دو فیلسوف و مورخ فرانسوی قرن 

18م( به فارسی ترجمه شد.
Monteskio (Montesqieu) 3ــــــــ                           Wolter (Voltaire) 2ــــــــ                            Decartes 1ــــــــ

4

سر هنري راولينسون، سياستمدار انگليسي 
در عصر قاجار، نخستين شرق شناسي بود 
كه با مطالعة كتيبة بيستون موفق به خواندن 

خط ميخي شد.
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انتقاد به تاریخ نویسی سنتی
در عصر قاجار برخی از تاریخ نگاران سنتی، در عین پایبندی به ساختار کلی تاریخ نویسی سنتی، بعضی از ویژگی های این نوع از 
تاریخ نگاری را نقد کردند. یکی از پیش گامان انتقاد به تملق و متکلّف نویسی، خاوری شیرازی مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه و 
نویسندهٔ تاریخ ذوالقرنین است. او به حقیقت نویسی و مختصر نویسی عالقه نشان  داد و تملق گویی را نکوهش کرد؛ چنان که در این 
باره نوشته است: »تاریخ نگار را هم الزم است که راست گفتاری پیشه کند … فرشته را دیو نخواند و دیو را فرشته نداند…«.1 البته 

او خود همه جا پایبند به این نظر نبوده است.
میرزا محمد جعفر خورموجی، از مورخان عصر ناصری و مؤلف کتاب حقایق االخبار ناصری، که از منتقدان تملق گویی بوده، 
نخستین کسی است که واقعیت قتل امیر کبیر را بازتاب داده است. محمد حسن خان اعتمادالسلطنه نیز اگر چه تاریخ نویسی درباری 
بود، با آگاهی از روش و بینش تاریخ نگاری اروپایی گام های بلندی در حوزهٔ تاریخ نویسی عصر قاجار برداشت و سعی کرد آثار خود 
را تا حدودی از پرده پوشی ها و مداحی های رایج مورخان رسمی دور سازد. او در یکی از آثارش به نام صدرالتواریخ، امیر کبیر را 

ستایش می کند. 

1ــ خاوری شیرازی،تاریخ ذوالقرنین،ج1، ص ٧

فّعـالـیت 2
بررسی شواهد و مدارک

متن های زیر را بخوانید و به سؤاالت پاسخ دهید.
متن 1ـ »در عهد امیر چنان نظمی به کار بود که گرگان را از گوسفندان هراس بود و جمیع رعایا به بودن امیر راضی بودند، ولی 
اعیان مملکت چون مجال تعّدی و خودسری نداشتند، به عزل او کوشش نمودند و به مقصد رسیدند و آخر همه پشیمان شده 

قدر و رتبۀ امیر را شناختند،که بقا و دوام او باعث نظام ملک و ملت بود« )اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ، ص 230(.
متن2ـ »پس از یک اربعین برحسب صوابدید امنا و امرا، فنایش بر بقا مرجح گردید. حاجی علیخان فراشباشی به کاشان شتافت. 
روز هجدهم ربیع االول درگرمابه بدون ظهور عجز و البه، ایادی ای1 که مدتی متمادی از یمین و یسار2 اعادی و اشرار3 را مقهور و 

خوار می داشت، فَّصاِد4 دژخیم نهاد … به دیار عدمش روان ساخت« )خورموجی، حقایق االخبار ناصری، ص 327(.

1ـ مطابق متن یک، چه کسانی از امیرکبیر راضی و خشنود بودند و چه کسانی دشمن او محسوب می شدند؟ چرا؟
2ـ از متن دوم، کدام ویژگی های امیرکبیر را می توان استخراج کرد و دربارۀ چگونگی مرگ وی چه حقیقتی را می توان 

دریافت؟ بحث و استدالل کنید.
3ـ به کمک دبیر خود بررسی کنید که آیا خورموجی بعد از فاش کردن این حقیقت با مشکلی روبه رو شده است یا نه.

4ـ رگ زن 1ـ دست هایی  2ـ راست و چپ  3ـ دشمنان و آدم های بد  

میرزا فتحعلی خان آخوندزاده )1228ـ  1295ق(، یکی از متفکران 
دورهٔ قاجار، با اینکه مورخ نبود، تاریخ نویسی سنتی را به شیوهٔ علمی 
نقد کرد. وی در رسالٔه ایراد، شیوهٔ تاریخ نویسی رضا قلی خان هدایت 

را به دلیل استفادهٔ او از شعر در بیان رویدادها و به کاربردن الفاظ 
دیگر  آقاخان کرمانی،  میرزا  داد.  قرار  انتقاد  ادبی مورد  مصنوع 
مورخ عصر قاجار، نیز در رواج تاریخ نگاری جدید گام های مؤثری 
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برداشت. او معتقد بود که مورخان جدید اروپایی با بررسی سیر 
حوادث و مطالعٔه علل و نتایج رویدادها به قوانینی دست یافته اند که آن 

را »حکمت تاریخی« می نامند.

روش تاریخ نگاری جدید
ظهور  برای  مناسبی  بستر  و  شرایط  به تدریج  معاصر  دورهٔ  در 
تاریخ نگاری  شیوهٔ  در  آمد.  فراهم  ایران  در  جدید  تاریخ نگاری 
نوین، تاریخ نویسان و پژوهشگران با استفاده از روش تحقیق علمی، 
بهره برداری از منابع و اسناد و مدارک معتبر و گزینش و نقد آنها، 
رویدادهای تاریخی را ارزیابی می کردند و یافته های علمی خود را به 
زبانی ساده می نوشتند . تاریخ نگاران جدید همچنین تالش می کردند 
از نتایج تحقیقات علومی چون باستان شناسی، زبان شناسی، جغرافیا، 

جامعه شناسی و اسطوره شناسی در مطالعٔه تاریخ بهره مند شوند.
تاریخ  تأسیس دانشگاه و رواج آموزش  گسترش مدارس جدید، 
به  عنوان یک رشتٔه علمی در دورهٔ معاصر، به ترویج و توسعٔه روش 
پژوهش علمی تاریخ در ایران  کمک شایانی کرد. عالوه بر این، ایجاد 
مراکز تحقیقاتی و نشریات تخصصی در حوزهٔ مطالعات تاریخی و نیز 
تألیف، ترجمه و نشر کتاب ها و مقاله های علمی فراوان، تأثیر بسزایی 
داشته  ایران  در  تاریخ نگاری جدید  ارتقای روش   و  در گسترش 

است. 

بينش تاریخ نگاری جدید
اساس کار تاریخ نگاری سنتی، بررسی زندگی پادشاهان و شرح   
فتوحات آنان بود اما در تاریخ نویسی نوین، جنبه های گوناگون حیات 
انسانی اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بررسی 
می  شود. انقالب مشروطیت تأثیر عمیقی بر دگرگونی بینش مورخان 
ایرانی داشت و توجه آنان را به ابعاد گوناگون رویدادهای تاریخی و 
به ویژه نقش مردم جلب کرد. این  بینش در کتاب تاریخ بیداری 
ایرانیان نوشتٔه میرزا محمد ناظم االسالم کرمانی )1280ـ1337ق( 

ميرزا حسن خان مشيرالدوله پيرنيا

عباس اقبال آشتيانی

محمد ابراهيم باستانی پاریزی 6
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این کتاب ضمن توجه به مردم، نقش  پدیدار شده است. نویسندهٔ 
طبقات اجتماعی  مختلف را در انقالب مشروطیت نشان داده است.

عالوه بر انقالب مشروطه، رویدادهای مهم دیگری همچون نفوذ و 
دخالت کشورهای استعمارگر، جنگ های جهانی اول و دوم و اشغال 

ایران، کودتاهای 1299 و 1332ش، جنبش ملی شدن نفت و انقالب 
اسالمی تأثیر عمیقی در بینش مورخان ایرانی گذاشتند و توجه  آنان 
را به دیدگاه ها و جنبه های گوناگون علل و نتایج این حوادث جلب 

کردند.

برخی از نمایندگان شاخص تاریخ نگاری جدید ایران

اثر و تألیفمورخ / پژوهشگر

حسن پیرنیا )مشیرالدوله(
)1251ـ1314ش. تهران(

سیاستمدار و تاریخ نگار؛ مؤلف تاریخ ایران باستان در سه جلد

احمد کسروی
)1269. تبریز ــ1324ش. تهران(

تاریخ نگار، زبان شناس و حقوق دان؛ نویسندٔه تاریخ مشروطۀ ایران، تاریخ هیجده سالۀ آذربایجان، 
تاریخ پانصد سالۀ خوزستان

محمد قزوینی )عالمه قزوینی(
ـ  1328ش. تهران( )1256. تهران ـ

تاریخ جهانگشای  مهم وی تصحیح  آثار  از جمله  ایران؛  فرهنگ  و  تاریخ  پژوهشگر  و  ادیب، مصحح 
است. جلد  چندین  در  تاریخی  یادداشت های  و  مقاالت  مجموعه  و  جوینی 

غالمرضا رشیدیاسمی
ـ1330ش. تهران( )1275. داالهو کرمانشاهـ 

تاریخ  و  نحل  و  ملل  تاریخ  نویسندٔه  ادبیات؛  و  تاریخ  موضوع  در  آثاری  مترجم  و  مصحح  مؤلف، 
و  کریستن سن  اثر  ساسانیان  زمان  در  ایران  مانند  تاریخی  مهم  اثر  چندین  مترجم  ایران،  مختصر 
ایزاک ژول  و  ماله  آلبر  نوشتٔه  ناپلئون  امپراتوری  و  فرانسه  کبیر  انقالب  هیجدهم،  قرن  تاریخ 

عباس اقبال آشتیانی
)1275. آشتیان ــ 1334ش. رم(

مورخ، ادیب، استاد دانشگاه و نویسندٔه آثاری مانند تاریخ مفصل ایران از صدر اسالم تا انقراض 
قاجاریه، تاریخ مغول، خاندان نوبختی و دیگر آثار تاریخی به صورت تألیف، ترجمه و تصحیح متون؛ 

مؤلف کتاب های درسی تاریخ در دوران پهلوی

سعید نفیسی
ـ 1345ش. تهران( )1274ش. تهرانـ 

تاریخ اجتماعی و  تاریخ تمدن ساسانی،  ادیب، تاریخ نگار، مترجم و شاعر، استاد دانشگاه؛ مؤلف 
سیاسی ایران در دورۀ معاصر و ده ها اثر دیگر در موضوع تاریخ و ادبیات

نصرالله فلسفی 
)1280. تهران ــ1360ش. تهران(

مورخ، ادیب و مترجم و نویسندٔه آثاری چون تألیف زندگانی شاه عباس اول در پنج جلد و آثار متعدد 
دیگر در تاریخ ایران و جهان؛ مؤلف کتاب های درسی تاریخ و جغرافیا در دوران پهلوی

عبدالحسین زرین کوب
ـ 1378ش. تهران( )1301ش. بروجردـ 

از جمله  ادبیات  و  تاریخ  متعدد در  آثار  مترجم  و  نویسنده  استاد دانشگاه؛  و  مترجم  تاریخ نگار،  ادیب، 
در  تاریخ  و  اسالم،  کارنامۀ  اسالم،  بامداد  سکوت،  قرن  دو  روزگاران،  ایران،  مردم  تاریخ 

ترازو
فریدون آدمیت

)1299ش. تهران ــ1387ش. تهران(
تاریخ نگار؛ مؤلف آثار تاریخی متعدد که از جملٔه آنهاست: امیرکبیر و ایران، اندیشه های طالبوف، 
اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی و ایدئولوژی نهضت 

مشروطیت ایران 
محمد ابراهیم باستانی پاریزی

ـ 1393ش. تهران( )1304ش. پاریز سیرجانـ 
تاریخ نگار، استاد دانشگاه؛ مؤلف و مصحح ده ها اثر تاریخی و ادبی، از جمله تاریخ کرمان، فرماندهان 

کرمان، سیاست و اقتصاد عصر صفوی، یعقوب لیث و ...
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گونه های منابع تاریخی در دورۀ معاصر
منابع پژوهش دورهٔ معاصر تاریخ ایران نسبت به دوران پیش از آن، کثرت و تنوع فراوانی دارند. عمده ترین منابع مهم این دوره شامل 
انواع کتاب ها )تاریخی، ادبی، خاطرات، سفرنامه ها، زندگی نامه ها )تَراِجم1( و …(؛ نشریات )روزنامه ها و مجالت(؛ اسناد و منابع 

آرشیوی، بناها، وسایل و ابزارهاست. 

١ــ تراجم جمع ترجمه به معنی شرح حال و زندگی نامه

الف( كتاب ها
1ــ تاریخی؛ در دورهٔ معاصر و به ویژه عصر قاجار، مورخان 
ایرانی با دو رویکرد سنتی و جدید کتاب های متعددی در موضوع 
تاریخ نوشته اند که پیش از این با برخی از آنها آشنا شدید. عالوه 
بر این، در دورهٔ قاجار چند تن از اروپاییان که اغلب مدتی را در 
ایران به سر برده بودند، کتاب هایی دربارهٔ تاریخ ایران نوشتند که 

جزء منابع آن دوره به شمار می روند. 

     برخی از كتاب های تاریخی عصر قاجار

مؤلفعنوان کتاب

محمد تقی سارویتاریخ محمدی

عبدالرزاق بیگ دنبلی خوییمآثرالسلطانیه

جهانگیر میرزاتاریخ نو

علیقلی میرزا اعتضادالسلطنهاکسیر التواریخ

میرزا صادق وقایع نگارتاریخ جهان آرا

میرزا محمدتقی سپهر )لسان الملک(ناسخ التواریخ

رضاقلی هدایتروضة الصفای ناصری

نادر میرزاتاریخ تبریز

محمد حسن خان اعتمادالسلطنهتاریخ منتظم ناصری

محمد حسن خان اعتمادالسلطنهصدرالتواریخ

غالمحسین افضل الملکافضل التواریخ

سر جان ملکمتاریخ کامل ایران

سرپرسی سایکستاریخ ایران

فّعـالـیت  3

به چند گروه تقسیم شوید و با همفکری، سه دلیل برای کثرت و تنوع زیاد منابع مکتوب در تاریخ معاصر ایران بنویسید.
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2ــ خاطرات؛ در دورهٔ معاصر عدهٔ زیادی از شخصیت های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی و یا مردم عادی اقدام به نگارش 
خاطرات خویش کردند. این آثار حاوی اطالعات ارزشمندی دربارهٔ اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شرح حال رجال 

این دوره اند که به ندرت در سایر منابع یافت می شود. 
تعدادی از خاطرات متعلق به دورهٔ معاصر را در جدول زیر مالحظه می کنید.

ـ سفرنامه ها؛ در عصر قاجار، سفرنامه نویسی گسترش فراوانی  3ـ
عصر،  این  شخصیت های  از  مالحظه ای  قابل  تعداد  و  یافت 
دیده ها و شنیده های خویش را از سفرهای داخلی و خارجی شان 
مظفرالدین شاه  و  ناصرالدین شاه  از  درآوردند.  تحریر  رشتٔه  به 
سفرنامه های متعددی به جا مانده است. برخی از مقام ها و رجال 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دورهٔ قاجار نیز سفرنامه های جالبی 
نوشته اند. عالوه بر آنها، عده ای از سفرا، مأموران، بازرگانان و 

جهانگردان خارجی هم خاطرات سفر خود به ایران را در قالب 
سفرنامه نوشته و منتشر کرده اند. سفرنامه ها از نظر مطالعٔه تاریخ 
و  دارند  فوق العاده ای  اهمیت  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
اقتصادی  موضوع های  دربارهٔ  ارزشمندی  اطالعات  حاوی 
مانند مالیات، گمرک، راه ها، مسائل اجتماعی از قبیل آداب و 
رسوم، پوشاک و تغذیه و مباحث فرهنگی، دینی، هنری و معماری 

هستند. 

دورۀ جمهوری اسالمیدورۀ پهلویعصر قاجار

خاطرات آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی سیاستمدار خاطرات سلیمان بهبودی، رئیس دفتر رضاشاه پهلویروزنامٔه خاطرات ناصرالدین شاه
برجسته و با نفوذ جمهوری اسالمی ایران

خاطرات محمدعلی فروغی، سیاستمدار دوران قاجار و روزنامٔه خاطرات اعتمادالسلطنه
پهلوی

نورالدین پسر ایران  ، خاطرات سید نورالدین عافی، 
رزمندهٔ دوران دفاع مقدس

آباد، خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدقخاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله معصومه  اسارت  دوران  خاطرات  زنده ام،  من 
مقدس دفاع  دوران  آزادٔه 

صنعتی خاطرات تاج السلطنه )دختر ناصرالدین شاه( دانشگاه  مؤسس  مجتهدی،  محمدعلی  خاطرات 
البرز شریف و رئیس مدرسٔه 

شخصیت  مهدوی کنی،  محمدرضا  آیت الله  خاطرات 
مذهبی و سیاسی برجستٔه دوران جمهوری اسالمی ایران

شرح زندگانی من )خاطرات عبدالله مستوفی 
از خاندان مستوفیان قاجار(

یادداشت های َعلَم، نخست وزیر و وزیر دربار محمد رضا شاه 
پهلوی

به اوجاقت قسم، خاطرات آموزشی محمد بهمن بیگی

کاوش خارج از کالس

با مراجعه به کتابخانه، یکی از کتاب های خاطرات مربوط به دورۀ معاصر را انتخاب کنید؛ چند سطر از آن را که به نظرتان جالب 
و مهم است، یادداشت کنید و به کالس گزارش دهید.
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فّعـالـیت 4

بررسی شواهد و مدارک
 متن های زیر از سفرنامۀ اوژن اوبن1، سفیر فرانسه، و بنجامین2 ، نخستین سفیر آمریکا در ایران عصر قاجار را بخوانید و بگویید:

1ـ محتوای اطالعات هر متن در چه حوزه ای از مطالعات تاریخی کاربرد دارد و از چه جهاتی حائز اهمیت است؟ 
متن 1ـ »در شیوۀ نفوذی انگلیسی ها، تلگراف همان نقش را دارد که راه ها در شیوۀ نفوذی روس ها دارند. اگر عملکرد سیم ها و 
دستگاه های مخابراتی ضعیف باشد، معنایش این است که باید حوزۀ عملیات انگلیسی را گسترش بیشتری داد. در برابر ایلغار3 
روسی،که گام به گام و حساب شده و یک دست در شمال ایران و اخیراً در حوالی جنوب هم آثار نفوذ و رسوخ تدریجی شان 
مشهود است. انگلیسی ها هم در هر شهری با تشکیالت کم  و بیش مشابه هم، مانند استقرار بانک شاهنشاهی، ایجاد تلگراف، 
تأسیس نمایندگی های تجارت خانه های بزرگ که حمل و نقل ایران را در اختیار خود دارند، اعزام هیئت های مذهبی 

پروتستان و … در همه جا حاضر و ناظرند« )اوبن، ایران امروز،1906ــ1907، ص 280(.
متن 2ـ »یکی از هنرهای شکوفای ایران که به هیچ وجه از رکود در آن اثری نیست هنر معماری است. ایران در دوران گذشته 
در رشتۀ معماری شهرت زیادی در دنیا داشته و آثار مهم و فناناپذیری خلق کرده است و اکنون هم در این رشته قدرت و 
نبوغ خود را حفظ کرده است.یکی از خصوصیات مهم و جالب توجه هنر معماری ایران، چه در گذشته و چه در زمان حال، 
تطابق کامل با شرایط موجود است. در جنوب ایران که سنگ های زینتی و خوب از جمله مرمر زیاد است، از آنها در ساختمان ها 
استفاده می کنند. در شهرستان های ساحلی دریای خزر که چوب فراوان است، از چوب به عنوان مادۀ اولیه در ساختمان ها استفاده 
می شود… معماران ایران شرایط آب و هوا را در فرم و شکل پنجره های ساختمان رعایت می کنند؛ مثاًل در تهران و مناطق دیگر 
گرمسیری پنجره ها را طوری می سازند که وقتی آنها را باز کنند یک طرف اتاق به هوای آزاد و حیاط راه پیدا کند، و بدین ترتیب 

هوا به آسانی جریان یابد و خنک شود« )بنجامین، ایران و ایرانیان، ص 273(.

کاوش خارج از کالس

با مراجعه به کتابخانه ، سفرنامه های مربوط به دورۀ معاصر آن  را فهرست کنید.

بیشتـر بدانیـم

سفرنامۀ خراسان ناصرالدین شاه )توصیف ناصرالدین شاه از ارگ و مردم سمنان(
»خودمان سواره آمده داخل دروازۀ ارگ ]سمنان[ شدیم…این ارگ و عمارت را حاجی بهاء الدوله پسر… فتحعلی شاه … در زمانی 
که در اینجا حکومت داشته ساخته است. ارگ را تماشا کرده داخل عمارت شدیم، بنیان عمارت محکم اما ظاهر آن قدری محتاج 

به تعمیر است.
…سپس برای مسجد راندیم. از کوچۀ مستقیم و خوبی عبور شد که نهر آب خوبی از میان آن جاری است و اصناف مختلف از 

1ــ Eugene Aubin                 2ــ Benjamin                  3ــ تهاجم و غارت
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عالوه بر کتاب های فوق، آثار ادبی، زندگی نامه ها )تذکره ها(، کتا ب های جغرافیایی و متون کالمی، فقهی، فلسفی و حقوقی مربوط به دوران 
معاصر نیز حاوی اخبار و اطالعات سودمندی برای پژوهش های تاریخی هستند. 

برخی از آثار ادبی عصر قاجار

دیوان ملک الشعرا فتحعلی خان صبا؛ گلشن صبا؛ مثنوی شاهنشاه نامٔه صبا؛ دیوان وصال شیرازی؛ دیوان قاآنی؛ باغ بهشت، دیوان اشعار طنز شعر
سید  اشرف الدین حسینی )نسیم شمال(، شاعر آزادی خواه عصر مشروطه؛ دیوان اشعار میرزادٔه عشقی، شاعر عصر مشروطه؛ مجموعٔه اشعار عارف 

قزوینی، شاعر مشروطه خواه.

مجموعٔه رسائل و منشآت میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی که حاوی چند رساله، نامه های دوستانه، عهدنامه ها و وقف نامه هاست؛ منشآت منشآت
امیرنظام گروسی مشتمل بر نامه های دوستانه و رسمی. 

داستان و 
رمان

شرح  ضمن  نویسنده  خود.  خیالی  فرزند  با  پدری  گفت وگوی  داستان  بر  مشتمل  طالبوف،  عبدالرحیم  نوشتٔه  طالبی  سفینۀ  یا  احمد  کتاب 
اختراعات و اکتشافات جدید، در هر فرصتی از پیشرفت اروپاییان و پس ماندن ایرانیان سخن به میان می آورد و به پسر خردسال خود، احمد درس 

اخالق و میهن پرستی می آموزد و از رسوم و عادات ناپسند و خرافات و اوهام انتقاد می کند.
سیاحت نامۀ حاج زین العابدین مراغه ای، سفرنامه ای خیالی یا نخستین رمان اصیل اجتماعی به زبان فارسی است. در این اثر، نویسنده ضمن 
توصیف زندگانی مردم ایران، جنبه هایی از آن را مورد نقد قرار می دهد. این اثر در آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم ایران و جنبش آنان علیه نظام 

استبدادی و برقراری مشروطه تأثیر بسزایی داشت )آرین پور، از صبا تا نیما، ج 1،ص 293ـ310(.

همه صنف طرفین خیابان دکان دارند. جمعیت زیادی از زن ها باالی 
بام ها بودند. شهر سمنان پاکیزه است. رعایا و مردم اینجا بسیار مردم 
نجیب، بی صدای شاکر، کم حرف به قاعده هستند. همین طور می راندیم 
رسیدیم به مسجد شاه. پیاده شده داخل مسجد شدیم... این مسجد بسیار 
با روح و باصفا و از بناهای … دورۀ فتحعلی شاه است« )ناصرالدین شاه، 

سفرنامۀ خراسان، ص 266ـ    269 (.

سفرنامۀ دوم مظفرالدین شاه به فرنگ
»امروز بناست برویم به رامبوی1؛ نهار را مهمان جناب موسیو لوبه2 رئیس جمهوری فرانسه هستیم. صبح برخاستیم، چایی 
خوردیم، رخت هامان را پوشیدیم، دعاهامان را خواندیم. آمدیم پایین، جناب اشرف اتابک اعظم و… با ما بودند. ترن حاضر 
بود. سوار شدیم از پهلوی شهر ورسایل3 گذشتیم … راه آهن خیلی تند می رفت. ساعتی چهارده پانزده فرسخ می رفت. رفتیم 
تا رسیدیم به گار. موسیو دلکاسه، وزیر امور خارجۀ فرانسه، هم حاضر بودند. رفتیم به رامبوی، جناب موسیو لوبه و بعضی از 
جنرال های فرانسه بودند، دست دادیم و احوالپرسی کردیم. با کمال گرمی و مهربانی ما را پذیرایی کردند. نهار ]ناهار[خوردیم. 
بعد قدری در پارک گردش کردیم … شام در منزل خوردیم. ساعت هشت و نیم به تئاتر رفتیم. بازی های غریب کردند« 

)سفرنامۀ دوم مظفرالدین شاه به فرنگ، ص162(.

1ــ Rambouile، روستایی در جنوب غربی ایالت ورسای فرانسه  
2ــ موسیو امیل فرانسوا لوبه، هشتمین رئیس جمهور فرانسه  )1899ـ1906م(

3ــ شهری در شمال فرانسه و در جنوب غربی پاریس که کاخ مشهور ورسای در آن قرار دارد.

ارگ سمنان دورۀ قاجار
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ب( نشریات
ابداعات  از  یکی  گروهی،  رسانٔه  عنوان  به  )روزنامه(  نشریه 
ایران  به  قاجار  دورٔه  در  که  بود  غربی  جدید  تمدن  تأثیرگذار 
تأثیرات  عمومی،  آگاهی بخشی  طریق  از  نشریات  یافت.  راه 
ایرانی  جامعٔه  بر  زیادی  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  فکری، 
یکی  میرزا صالح شیرازی،  را  ایران  روزنامٔه  اولین  گذاشتند. 
کاغذ اخبار1 در  با عنوان  انگلستان  به  از دانشجویان اعزامی 
تهران منتشر کرد )1253ق(. چند سال بعد، امیرکبیر برای رشد 
آگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم و توسعٔه فکری و فرهنگی 
جامعه، روزنامٔه وقایع  اتفاقیه را منتشر کرد که بعدًا به روزنامٔه 
روزنامه های  آن،  از  پس  داد.  نام  تغییر  ایران  علّیۀ  دولت 
دلیل  به  یافت.  انتشار  ایران  در  دیگری  غیردولتی  و  دولتی 
ماهیت استبدادی حکومت قاجار و نبود آزادی بیان، برخی از 
روزنامه نگاران در خارج از کشور اقدام به نشر روزنامه هایی به 
زبان فارسی کردند2 که نسخه هایی از آنها به صورت مخفیانه به 
داخل ایران می رسید. پس از پیروزی انقالب مشروطه، نشریات 
رشد سریعی پیدا کردند. در دوران پهلوی و جمهوری اسالمی 
داشته است، در  نوسان  فعالیت های مطبوعاتی  اینکه  با وجود 
مجله های  و  یافتند  فراوانی  تنوع  و  توسعه  نشریات  مجموع 

کردند.3  انتشار  به  شروع  تاریخی  موضوعات  در  تخصصی 
تاریخ  مطالعات  در  ارزشمندی  پژوهشی  منبع  قدیمی  نشریات 
گروه های  و  احزاب  از  بسیاری  می شوند.  محسوب  معاصر 
را  خود  به  مخصوص  نشریات  مذهبی  و  اجتماعی  سیاسی، 
سودمند  منابع  این  به  مراجعه  با  پژوهشگران  و  کرده اند  منتشر 

کنند. بررسی  را  آنان  مواضع  و  دیدگاه ها  می توانند 

1ــ عنوان کاغذ اخبار ترجمٔه تحت اللفظی واژٔه انگلیسی Newspaper است.
2 ــ روزنامه های قانون و حبل المتین از جمله روزنامه های فارسی زبان معروفی بودند که قبل از انقالب مشروطه در خارج از ایران منتشر می شدند. روزنامٔه قانون را میرزاملکم از سال 
1307ق در لندن منتشر می  کرد و در آن حکومت قاجار را به تندی مورد انتقاد قرار می داد. روزنامٔه حبل المتین به صورت هفتگی به همت سیدجالل الدین کاشانی در کلکتٔه هندوستان 

منتشر می شد و نقش مؤثری در بیداری افکار ایران و ترویج اندیشٔه آزادی خواهی و مشروطه طلبی داشت.
3ــ مجلٔه یادگار )1324ـ 1328ش( به مدیریت و سردبیری عباس اقبال آشتیانی، مجلٔه وحید )1342ـ 1357ش( به مدیریت سیف الله وحیدنیا و نشریٔه بررسی های تاریخی )1345ـ 1357ش( از جملٔه 

قدیمی ترین نشریات تخصصی تاریخی به شمار می روند. 

صفحة اول روزنامة وقایع اتفاقيه

روي جلد مجلة یادگار
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پ( اسناد1 و منابع آرشيوی
معاهدات سیاسی،  فرمان ها،  مکاتبات حکومتی،  کلیٔه  و شامل  می آیند  به شمار  تاریخی  پژوهش  منابع  مهم ترین  از  تاریخی  اسناد 
نامه های شخصی و اداری، اسناد مالی و قضایی، گزارش های اقتصادی، فرهنگی، نظامی و حقوقی می شوند. با توجه به اهمیت 
اسناد در پژوهش های تاریخی، در بسیاری از کشورهای جهان محلی برای نگهداری، حفاظت، مرمت، طبقه بندی و آماده سازی 
نگهداری اسناد و مدارک  آن آرشیو گفته می شود. آرشیو ملی هر کشور محل  به  ایجاد شده است که  محققان  آنها و استفادهٔ 

با  ارزش و معتبر مربوط به آن کشور است. 
اسناد حاوی اطالعاتی بسیار ارزشمند و منحصر به فرد دربارٔه مسائل و موضوع های سیاسی، اداری، اقتصادی )مالی، ملکی و 

معامالت( و فرهنگی، دیدگاه و عملکرد افراد، شخصیت ها، احزاب  و گروه های سیاسی، اجتماعی و مذهبی است.

1 ــ منظور از سند تاریخی، اوراق یا برگ نوشته هایی است که ارزش اداری و روزمره ندارند اما به دلیل اهمیت محتوایی شان، در پژوهش های تاریخی به آنها استناد می شود و قابلیت 
نگهداری دائمی دارند.

٭ دبیر محترم در صورت امکان دانش آموزان را به بازدید یکی از مراکز اسنادی و آرشیوی ببرید.

اسناد  )سازمان  ایران  ملی  آرشيو 
تصویب  با  در سال 13٤٩ ش  ملی( 

»قانون آرشيو«، تأسيس شد.
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ایرج افشار 
با رواج تاریخ نگاری جدید و اهميت یافتن اسناد به عنوان منبعی مهم در 
مطالعات تاریخی، بسياری از پژوهشگران و مؤسسات علمی و تحقيقاتی 
به انتشار اسناد اهتمام نشان دادند. از جمله برجسته ترین سند پژوهان 

ـ   1389 ش( اشاره كرد. و نسخه شناسان می توان به ایرج افشار )1304

نامة سرزنش آميز اميركبير به 
ناصرالدین شاه - 1267ق

بیشتـر بدانیـم

انواع آرشیوهای اسنادی
اسناد، فقط شامل اسناد مکتوب نیست بلکه هر نوع اطالعات ثبت شده را که به اشکال نوشتاری، دیداری، شنیداری، مغناطیسی، 
الکترونیکی و غیره تنظیم شده باشد و بتوان از آن در مطالعات تاریخی بهره برداری کرد، شامل می شوند. به همین سبب، 

آرشیو های گوناگونی در هر کشور وجود دارد؛ برای مثال:
ـ آرشیو مکتوب: محل نگهداری انواع سندهای مکتوب و از قدیمی ترین نوع آرشیو های جهان است.

ـ آرشیو سمعی: محلی است که نوارهای صوتی در آنجا جمع آوری شده اند؛ مانند آرشیو صدای جمهوری اسالمی ایران.
ـ آرشیو فیلم: محلی است که انواع گوناگون فیلم در آن نگهداری می شوند؛ مانند فیلم خانۀ ملی ایران، آرشیو فیلم ملی ایران و 

آرشیو فیلم صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.
ـ آرشیو عکس: امروزه عکس و تصویر در مطالعات تاریخی اهمیت ممتازی دارند. در آرشیو عکس، عکس های قدیمی دربارۀ 

رویدادهای مهم تاریخی و شخصیت ها و مردم عادی حفظ و نگهداری می شود.
آرشیوهای پوستر و نقشه و سکه را نیز می توان به این مجموعه ها اضافه کرد.

امروزه بسیاری از وزارت خانه ها و سازمان ها آرشیو هایی مجزا ایجاد کرده اند؛ نظیر آرشیو وزارت  امورخارجه، آرشیو سازمان 
میراث فرهنگی و مرکز آرشیو اسناد صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.
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سکة فتحعلی شاه قاجار
بشقاب سفال مينایي-دورۀ قاجار

ت( بناها، اشيا و وسایل
آثار معماری شامل بناها، خیابان ها، کوچه ها و میدان ها، اشیا و لوازم به جامانده، سکه ها، جواهرآالت، مهرها، نشان ها و سایر وسایلی 

که از عصر قاجار و حتی پهلوی به جا مانده است، به پژوهشگران در مطالعه و شناخت آن دوره کمک می کند.

کاوش خارج از کالس

با تهیۀ چند عکس قدیمی از حوادث دوران معاصر و تکیه بر آنچه در این عکس ها آمده است، رویداد یا رویدادهایی را گزارش 
کنید و گزارش خود را در کالس ارائه دهید.

پرسـش هـای نمـونـه

1ــ ویژگی های تاریخ نویسی سنتی ایران چیست؟

2ــ  زمینه های پیدایش تاریخ نگاری نوین ایران چگونه فراهم شد؟

3ــ  ویژگی های تاریخ نگاری نوین را بیان کنید و تفاوت آن با روش تاریخ نگاری سنتی را توضیح دهید.

4ــ  بینش تاریخ نگاری نوین ایران برچه محورهایی استوار است؟

5ــ  نقش اسناد آرشیوی را در مطالعات تاریخ معاصر ایران ارزیابی کنید.

٭ دبیر محترم پیشنهاد می شود در صورت امکان دانش آموزان را به بازدید از مکان های تاریخی و موزه های تاریخ معاصر ببرید.
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تأسیس حکومت افشاریه 
رساندن  سلطنت  به  در  که  بود  قزلباش  ایل های  از  افشار  ایل 
حکومت صفویان نقش داشتند. در عصر صفوی، بخشی از 
این ایل را برای محافظت از مرزهای خراسان در برابر هجوم 

ازبکان به نواحی شمال آن دیار کوچاندند.
نادر، سرداری در رکاب شاهزادۀ صفوی

پس از تسلط افغان ها بر اصفهان، یکی از پسران شاه سلطان 
حسین صفوی به نام تهماسب برای گردآوری نیرو و بازگرداندن 
از سرداران و  برخی  پایتخت گریخت.  از  حکومت صفویان، 

ایران در فاصلۀ سقوط صفویه تا تأسیس حکومت قاجار )1135ـ 1210ق( فراز و نشیب های زیادی را پشت رس گذاشت. در این دوره، سلسله های 

افشاریه و زندیه مدت کوتاهی حکومت کردند. تا حدودی هم زمان با آن، در دیگر کشورها نیز رویدادهای رسنوشت سازی به وقوع پیوست که بر 

تحوالت جهان در دوران معارص تأثیرگذار بود. در این درس علل، آثار و نتایج مهم ترین تحوالت ایران و جهان در دورٔه مذکور بررسی و تحلیل می شود.

ایران و جهان در آستانۀ دورۀ معاصر

ایران از نادرشاه افشار تا آقامحمدخان قاجار
سقوط اصفهان و فروپاشی حکومت صفویان )1135ق/1102ش/1723م( موجب آشفتگی امور و بروز هرج و مرج و آشوب های 
داخلی شد. افغان ها به دلیل ناتوانی در تسلط بر تمام قلمرو صفوی و ناآشنایی با اصول کشورداری، نتوانستند حاکمیت مقتدری 
نیز فرصت را مغتنم شمردند و بخش هایی از شمال و  غرب میهن ما را اشغال کردند. در چنین  تشکیل دهند. روسیه و عثمانی 

شرایطی بود که سرداری به نام نادر از ایل افشار، برای نجات ایران پا به عرصه نهاد.

مجسمۀ نادرشاه افشار ـ باغ نادری ـ  مشهد

16

فّعـالـیت  1

بحث و گفت وگو
با راهنمایی دبیر دربارۀ زمینه و علل و عواملی که موجب شد ایالت و عشایر در تاریخ ایراِن دوران اسالمی، به خصوص پس از 

صفویه، نقش مهمی در تحوالت سیاسی و برآمدن و زوال حکومت ها داشته باشند، بحث و گفت وگو کنید.
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سران ایل ها مانند نادر افشار و فتحعلی خان قاجار )پدر بزرگ 
را  خراسان  گام،  نخستین  در  و  پیوستند  او  به  آقامحمدخان( 
تصرف کردند. پس از کشته شدن فتحعلی خان قاجار، نادر که 
جنگاوری شجاع و متهور بود، ابتکار عمل را به دست گرفت و 

فرماندهی سپاه تهماسب را عهده دار شد. او طی چندین جنگ 
جنگ های  و  لشکرکشی ها  )مسیر  داد.  شکست  را  افغان ها 

داخلی و خارجی نادر را روی نقشه بررسی کنید.(

تحت  سپاه  شد.  عثمانی  و  روسیه  با  نبرد  مهیای  سپس  نادر 
پیروز  عثمانی  قدرتمند  ارتش  بر  جنگ  چندین  در  او  فرمان 
نیز  ایران را آزاد کرد. روس ها  شد و سرزمین های اشغال شدٔه 
برخورد  از  پیش  و جنگجویانش،  نادر  نظامی  توان  مشاهدٔه  با 

نظامی، نیروهای خود را از ایران بیرون بردند.
نادر، شاه ایران

پیروزی های برق آسای نادر در جنگ های داخلی و خارجی زمینٔه 
نشستن او بر تخت شاهی را فراهم آورد. او نخست تهماسب دوم 
را به بهانٔه بی کفایتی از سلطنت خلع کرد. سپس بزرگان کشور، 
علما و سران ایل ها و طوایف را به شورای دشت مغان فراخواند 

و شرایطی را برای پذیرفتن سلطنت مطرح کرد که مهم ترین آنها 
عبارت اند از:

1ــ موروثی شدن سلطنت در خاندان او؛
2ــ حمایت نکردن بزرگان و رؤسای طوایف از خاندان صفوی؛

3ــ حل اختالفات مذهبی با دولت عثمانی. 
نادر پس از اینکه به سلطنت رسید، برای حل مشکالت سیاسی و 
مذهبی، به ویژه رفع اختالفات مذهبی با عثمانی، بسیار تالش کرد. او 
گاهی با جنگ و زمانی با زبان مصالحه و مذاکره در صدد حل مشکل 
برآمد اما این تالش ها به سبب کارشکنی های عثمانی و گرفتاری های 

داخلی و خارجی نادر به نتیجٔه مطلوب نرسید.

نقشۀ لشكركشي ها و جنگ هاي نادر
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فّعـالـیت 2

بررسی شواهد و مدارک
نادرشاه از ابتدای حکومت تالش می کرد اختالفات مذهبی میان دو کشور ایران و عثمانی را حل کند. آخرین و مهم ترین 
اقدام او، برپایی شورای نجف در 1155ق/1743م با شرکت 70 تن از علمای شیعی و سنی ایران و مناطق هم جوار بود. در 

این شورا پس از مباحث گسترده سرانجام بیانیه ای تنظیم شد که مواد مهم آن چنین بوده است:
»اوالً آنکه اهل ایران از عقاید سالفه1 و َسّب و َرفْض2 نُُکول3 و مذهب جعفری را که از مذاهب حقه است قبول نموده و 

قضات و علما و افندیان4 کرام روم اذعان کرده و آن را خامس مذاهب شمارند.
دوم اینکه چون در کعبۀ معظمه ارکان اربعۀ مسجدالحرام به ائمه و مذاهب اربعه تعلق دارد، ائمۀ مذهب جعفری در رکن 
شافعی با ایشان شریک بوده بعد از ایشان علی حده با امام خود به آیین جعفری نماز گزارند...« )میرزا مهدی استرآبادی، 

جهانگشای نادری، ص391(.
متن نقل شده از میرزا مهدی استرآبادی را به فارسی روان برگردانید.

دربارۀ متن فوق فکر کنید و به این سؤاالت پاسخ دهید.
1ـ هدف نادر از برپایی شورای نجف چه بود؟

2ـ به نظر شما آیا این اقدام نادرشاه در آن زمان درست بوده است؟

1ــ عقاید گذشته
2ــ لعن و نفرین کردن

3ــ روی گرداندن، دست کشیدن
4ــ صاحب منصبان عثمانی

بیشتـر بدانیـم

نبرد َکرنال )1151ق/ 1739م(
یکی از اقدامات نادر، لشکرکشی به هندوستان و جنگ َکرنال بود. او به بهانۀ 
تعقیب افغان ها و اعتراض به اینکه پادشاه گورکانی هند، به آنها پناه داده است، 
به این کشور لشکرکشی کرد. البته برای این کار انگیزۀ مالی و اقتصادی نیز 
داشت؛ چون ادارۀ ارتش بزرگ و پرشمار او بدون منابع مالی کافی ممکن نبود. 
نادر با پیروزی در جنگ َکرنال، دهلی را تصرف کرد و به غنایم گران بهایی 
همچون الماس دریای نور، تخت طاووس و گنجینه های بزرگ جواهرات و کتب 
نفیس دست یافت و آنها را به همراه هزاران هنرمند و صنعتگر هندی با خود 

به ایران آورد.
الماس دریاي نور ـ موزۀ جواهرات ملی ایران
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نادرشاه افشار سرانجام هنگامی که مشغول سرکوب شورشی در 
خراسان بود، با توطئٔه نزدیکان و سردارانش کشته شد )1160ق(. 
بود،  فوق العاده  نظامی  نبوغ  دارای  و  بی باک  سرداری  که  او 
بیگانه  ارتش های  هجوم   و  داخلی  آشوب های  که  زمانی  در 
موجودیت کشور ما را به خطر انداخته بود، وارد میدان شد و 
ایران را از خطرها و تهدیدهای جدی نجات داد. با این حال، 
به عنوان پادشاه مملکت توفیق نیافت که زمینه را برای ثبات و 

امنیت پایدار، انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشاریه پس 
از خود فراهم آورد. از جمله علل و عوامل این ناکامی نادرشاه 
می توان به اشتغال پیوستٔه او به جنگ، مالیات های اضافی که از 
مردم برای تأمین هزینه های جنگ گرفته می شد و مهم تر از آن 
بدگمانی وی به نزدیکان و بزرگان کشور و برخورد خشن با آنان 

در سال های پایانی حکومتش اشاره کرد.

افشاریان پس از نادر
گرفتن  به دست  برای  و جنگ  رقابت  از  دورانی  نادر  مرگ  با 
و سران  و سرداران  نادر  خاندان  از  افرادی  آغاز شد.  قدرت 
برخی ایل ها و طایفه ها با یکدیگر به ستیز برخاستند که خرابی و 
کشتار زیادی به بار آورد. به عالوه، افرادی با ادعای انتساب 
به خاندان صفوی خواهان بازگرداندن حکومت به این خاندان 
بودند. در چنین شرایطی، دو تن از برادرزادگان نادر )عادل شاه 
برای  او  عنوان جانشین  به  دیگری  از  پس  یکی  ابراهیم شاه(  و 
او  نؤه  به  نوبت  سپس  شدند.  حکومت  مدعی  کوتاهی  مدت 
)شاهرخ( رسید. وی از قلمرو وسیع نادر، به شهر مشهد بسنده 
کرد و حکومتش تا زمانی که آقا محمدخان قاجار آن را از میان 

برداشت )1212ق(، ادامه یافت. 

به قدرت رسیدن زندیان
ـ رئیس طایفٔه زند که از  پس از کشته شدن نادرشاه، کریم خان زندـ 
طایفه های لر بود ــ برای کسب قدرت، با دو تن از سرداران ایل 
بختیاری )علی مردان خان و ابوالفتح خان( متحد شد. آنان برخی 
از مدعیان حکومت از جمله رئیس ایل قاجار )محمدحسن خان( 

را شکست دادند و مناطق زیادی از ایران را در اختیار گرفتند.
کریم خان در گام بعدی متحدان بختیاری خود را نیز کنار زد و 
سلسلٔه زندیه را به پایتختی شیراز تأسیس کرد. وی پس از آن 
آرامش،  موجبات  کشورگشایی،  و  جنگ  سیاست  از  پرهیز  با 
آسایش، رونق و رفاه و شکوفایی علمی و فرهنگی نسبی قلمرو 
 خود به ویژه فارس را پس از سال ها جنگ و ناامنی فراهم آورد.

فّعـالـیت  3

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما، نبوِد وزیران و مشاوران برجسته در کنار نادرشاه چه آثار و پیامدهای سیاسی داشت؟
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خود  و  کرد  امتناع  شاه  عنوان  پذیرفتن  از  معمول،  سنت  برخالف  کریم خان، 
اخالقی  خصوصیات  از  بعضی  خواند.  )وکیل الرعایا(1  ایران  مردم  وکیل   را 
کریم خان مانند مدارا با دشمنان، همدردی با مردم، ساده زیستی و رفتار مناسب 
با اقلیت های دینی و مذهبی باعث شده است که نام و نشان نیکی از او در تاریخ 

ایران به جا بماند. 

1ــ کریم خان در آغاز، خود را وکیل الدوله خواند که به منزلٔه وکالت از طرف شاهزاده ای صفوی بود اما اندکی بعد لقب وکیل الرعایا را که به معنای نمایندٔه مردم ایران بود، برای خود 
برگزید )سفرنامۀ نیبور، ص 207؛ آصف، رستم التواریخ، ص 383(.

نگارۀ كریم خان زند هنگام دیدار با فرستادۀ عثماني

فّعـالـیت  4

نقشه های تاریخی ایران در دوران نادرشاه و عصر زندیه را مقایسه و تفاوت های آنان را با ذکر دلیل بیان کنید.

نقشۀ ایران در دوران زندیه
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ایران پس از كریم خان 
با مرگ کریم خان زند )1193ق/1779م( دوباره آشوب ایران را 
تخت  و  تاج  به  رسیدن  برای  که  کریم خان  جانشینان  فراگرفت. 
دیگری  خونین  صفحٔه  می جنگیدند،  و  می کردند  رقابت  هم  با 
از تاریخ ایران را رقم زدند؛ به گونه ای که در کمتر از 15 سال 
هفت تن از خاندان زند به قدرت رسیدند. نتایج این کشمکش ها، 
فروپاشی سیاسی و اقتصادی و آسیب دیدن توان نظامی و اداری 

وجود  با  زند،  فرمانروای  آخرین  لطفعلی خان،  بود.  کشور 
شجاعت و لیاقت نتوانست سلسلٔه زند را حفظ کند و به دلیل 
غرور، اشتباهات نظامی و روی گردانی بزرگانی چون ابراهیم خان 
کالنتر، از دربارش، از آقامحمدخان قاجار شکست خورد و به 
اسارت او درآمد. با مرگ لطفعلی خان سلسلٔه زندیه منقرض شد 

)1209ق/1794م(.

روابط خارجی ایران در دورۀ افشاریه و زندیه
مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با جهان خارج در دوران افشاریه و زندیه به علت درگیری های داخلی و بی ثباتی سیاسی نسبت به 
عصر صفوی کاهش چشمگیری یافت. مهم ترین مسائل خارجی ایران در این دوره، برخوردهای سیاسی ــ نظامی با همسایگان غربی 
)عثمانی( و شمالی )روسیه( بود که پیش تر دربارهٔ آن سخن گفتیم. با وجود مخالفت زمامداران عثمانی با تالش های نادرشاه برای حل 
اختالفات مذهبی میان دو کشور مسلمان، سرانجام با عقد معاهده ای میان دو طرف صلح برقرار شد که تا اواخر حکومت کریم خان، که 

سپاه زندیه بصره را تصرف کرد، دوام آورد.
در دورهٔ افشاریه و زندیه، مناسبات سیاسی و اقتصادی و ارتباطات فرهنگی ایران با کشورهای اروپایی چندان رونقی نداشت. در این 
دوره، نمایندگانی از بعضی کشورهای اروپایی به ایران آمدند. نادر برای انگلیسی ها معافیت های گمرکی در نظر گرفت و در صدد برآمد 
از دانش آنان در زمینٔه تأسیس نیروی دریایی در دریای مازندران و خلیج فارس استفاده کند. به همین منظور، جان التون1 انگلیسی را 
استخدام کرد. در دورهٔ کریم خان زند هیئت هایی از فرانسه و انگلستان برای گرفتن امتیاز و ایجاد مراکز تجاری به ایران آمدند اما چون 

با او به توافق نرسیدند، گشایشی در روابط صورت نگرفت.
نظام اداری و سیاسی

سازمان اداری و دیوانی ایران در عصر افشاریه و زندیه تا حدودی به سبب حاکمیت عناصر ایلی، غلبٔه تفکر نظامیگری، بی ثباتی 
سیاسی و کوتاه بودن دوران استقرار سلسله های مذکور، اعتبار و قوت سابق را نداشت.

حکومت نادرشاه بر اقتدارگرایی، استبداد مطلق شاه و تمرکز بر امور نظامی و ارتش متکی بود و نهادهای اداری در عصر حکومت او 

John Elton 1ــ

بیشتـر بدانیـم

لطفعلی خان زند از نگاه مردم
ِسرهار فورد جونز انگلیسی که در زمان فتحعلی شاه قاجار سفیر انگلستان در ایران بود، در واپسین روزهای زندگی لطفعلی خان 
زند به خدمت او رسید تا ترتیب فروش برخی جواهرات سلطنتی را بدهد؛ از جمله دو الماس مشهور دریای نور و تاج ماه را 
که در اختیار لطفعلی خان بود. توصیف او از لطفعلی خان خواندنی است: »مردم لطفعلی خان را به خاطر صفات شایسته اش بسیار 
دوست داشتند. شهامت، پایداری، شجاعت و کفایتی که او به هنگام بال و سختی از خود نشان می داد، هنوز موضوع ترانه هایی 

است که شاید تا زبان فارسی زنده است، زنده بمانند.... « )سرهار فورد جونز، آخرین روزهای لطفعلی خان زند، ص8(.
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رونق چندانی نداشتند. نادرشاه در امور اداری و اقتصادی، بیشتر از دوستان و نزدیکانش به عنوان مشاور، استفاده می کرد و به وزارت و 
دیوان ساالری توجهی نداشت. این بی توجهی به نظام اداری تا جایی بود که او شهری را به عنوان پایتخت خود انتخاب نکرد. البته در منابع از 

مشهد و کالت به عنوان پایتخت او یاد شده است ولی این مراکز بیشتر محل گردآوری خزاین و غنایم نادر بوده اند.
شیؤه ادارٔه ایاالت، والیات، شهرها و روستاها در عصر افشاریه و زندیه همانند دورٔه صفویه بود و صاحب منصبانی با همان عناوین 

سابق این مراکز را اداره می کردند.
اقتصاد، تجارت و كشاورزی

پس از سقوط صفویان، به علت جنگ ها و آشوب های داخلی و اشغال بخش هایی از نواحی غربی و شمالی ایران توسط عثمانی و 
روسیه، کشاورزی و تجارت ایران دچار ضعف و رکود شدیدی شد. تداوم جنگ های داخلی و خارجی در زمان نادرشاه و نیاز 
تشکیالت نظامی به نیروی رزمنده به کاهش شدید نیروی انسانی در بخش کشاورزی انجامید. همچنین، مالیات های سنگینی که از 

مردم برای تأمین هزینه های نظامی گرفته می شد، نابسامانی های اقتصادی را تشدید کرد.
در دورٔه کریم خان زند اقداماتی برای بهبود وضع کشاورزی و بازرگانی صورت گرفت و شهرهای شیراز و بندر بوشهر به مراکز 
مهم تجارت داخلی و خارجی تبدیل شدند. آرامش و ثبات سیاسی نسبی، کاهش مالیات ها، دربار کم تجمل و تالش کریم خان برای 

تثبیت قیمت کاالها از جمله عوامل مؤثر در رونق اقتصادی این دوره بود.
علم، ادبیات و آموزش

در عصر افشار و زند به سبب آشفتگی های سیاسی و اجتماعی، علم و آموزش رونق دوران صفویان را نداشت. در پی سقوط 
صفویه، مدارس و حوزه های علمیٔه اصفهان و شهرهای دیگر تعطیل شدند یا از رونق افتادند. عده ای از علما و طالب که از هجوم 
افغان ها جان سالم به در برده بودند، به عتبات عالیات مهاجرت کردند. با این حال در نتیجٔه آرامش و ثبات نسبی که در زمان کریم خان 

زند به وجود آمد، فعالیت های علمی و آموزشی کمی رونق گرفت و مدرسه های جدیدی ساخته شد.
شعر و ادب فارسی در دورٔه زندیه تحول چشمگیری یافت که محققان از آن با عنوان »نهضت بازگشت ادبی« یاد کرده اند. چهره های 

برجستٔه این سبک ادبی به سبک خراسانی و شیؤه شعرایی چون فرخی، عنصری، سعدی و حافظ شعر می سرودند.

مدرسۀ علمیۀ خان يزد؛  اين مدرسه به همت محمدتقي خان، والي خیرانديش 
يزد در سال 1186ق بنا شد.
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كاخ خورشیدـ كالت نادری ـ خراسان رضوی

فقیهان، فیلسوفان، پزشکان و ادیبان سرشناس عصر افشاریه و زندیه

آثار و اقدامات علمیدانشمندان و ادیبان

ـ  1205ق( محمد وحید بهبهانی )1117ـ
سید محمد مهدی بحرالعلوم )1115ــ1212ق(

آقامحمد بیدآبادی )د: 1198ق(
میرزا محمد نصیر اصفهانی )د: 1191ق(

مشتاق اصفهانی )1101ــ1171ق(
لطفعلی خان آذربیگدلی )1134ــ1195ق(

هاتف اصفهانی )د: 1198ق(

فقیه و مجتهد بزرگ شیعه و احیاگر مکتب اصولی و صاحب آثار متعددی در فقه و اصول
فقیه اصولی و رجال نویس شیعه و صاحب آثاری در فقه و علم رجال

فقیه، حکیم و فیلسوف برجسته و صاحب آثاری در تفسیر، حکمت و کالم
پزشک کریم خان، عالم به علوم پزشکی، ریاضی، نجوم و حکمت و فنون شعر و موسیقی

شاعر بزرگ عهد نادرشاه و از بنیان گذاران نهضت بازگشت ادبی
شاعر و تذکره نویس برجستٔه قرن 12ق و از بنیان گذاران نهضت بازگشت ادبی
شاعر نامی ایران در عهد افشاریه و زندیه و از پیشروان نهضت بازگشت ادبی

هنر و معماری 
به علت آشفتگی سیاسی و اجتماعی کشور پس از صفویان، امکان رشد و ترقی هنر و معماری دور از انتظار بود. با این حال، در زمان 
حکومت نادر شاه و دورهٔ استقرار کریم خان زند در شیراز اقدامات قابل توجهی صورت گرفت. ورود هنرمندان و صنعتگران هندی 
پس از فتوحات نادر در هند، موجب تلفیق هنر ایرانی و هندی شد. مدارا و احترام کریم خان نسبت به هنرمندان و علما نیز موجب رونق 
هنر و معماری در زمان او شد. در دورهٔ نادر شهر اصفهان بازسازی شد و در منطقٔه کالت که محل نگهداری خزاین نادر بود، بناهای 

باشکوهی مانند کاخ خورشید ساخته شد.
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جهان در آستانۀ دوران معاصر
الف( حکومت های مسلمان در گرداب مشکالت

سده های هفدهم تا نوزدهم میالدی دو سوی عالم وضعیت دوگانٔه متضادی داشت؛ در جانب شرق سه حکومت مسلمان یعنی ایران، 
عثمانی، و گورکانیان هند دوران ضعف خود را سپری می کردند و در جانب غرب، امپراتوری ها و دولت های روسیه، فرانسه و 

انگلستان در مسیر قدرت و شکوفایی قرار داشتند. ضعف امپراتوری های مسلمان دالیل خاص خود را داشت. 

داشت.  باشکوه  بناهای  ساختن  به  زیادی  عالقٔه  زند  کریم خان 
ساخت مجموعٔه مسجد و بازار و حمام وکیل، ارگ کریم خانی 
و بازسازی آرامگاه حافظ، سعدی و باغ دلگشا، گوشه ای از 
اقدامات عمرانی او در شیراز است. در دورهٔ زند نوعی از بناها با 
کاربرد تفریحی گسترش یافت که به کاله فرنگی معروف بود و آن 
بنایی کوچک و گاهی تزیینی بود که در وسط باغ ها یا تفریحگاه ها 

ساخته می شد.
در نقاشی و نگارگری، به ویژه در عصر کریم خان زند، تحولی 
بزرگ به وجود آمد و نقاشان به تدریج هنر خود را با معیارهای 
مکتب نقاشی شیراز که در دورٔه  هنری اروپا تطبیق دادند. 
مغوالن شکل گرفته بود، در زمان زندیه به اوج رونق و زیبایی 
و  اشرف  صادق،  محمد  مانند  برجسته ای  نقاشان  و  رسید 

نگارۀ سلطان سلیم سوم )1789ـ1807 م( هنگام به حضورپذیرفتن میرزا بابا آثار زیبایی آفریدند. 
مقام هاي امپراتوري در كاخ توپ كاپيـ  استانبول 

حمام وكیل ـ شیراز
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1ـ عثمانی، مرد بیمار اروپا؛ امپراتوری عثمانی در قرن 18م 
بر  بخش های وسیعی از شمال آفریقا و آسیای غربی تا اروپای شرقی 
حکومت می کرد. هم زمان با روی کار آمدن حکومت افشاریه، 
و  قلمرو  می گذراند. گستردگی  را  از ضعف  دورانی  دولت  این 
نادرست  و  خشن  سیاست های  مذاهب،  و  ادیان  و  اقوام  تنوع 
عثمانی ها در برخورد با اقلیت های قومی و مذهبی، دخالت های 
زنان حرم سرا در امور کشوری و فساد سران سپاه سبب اصلی 
به ویژه  اروپایی  بود. در چنین شرایطی، کشورهای  این ضعف 
روسیه، انگلیس، فرانسه و اتریش هرکدام برای کسب منافع و به 
اقلیت ها، در امور داخلی عثمانی دخالت  بهانٔه دفاع از حقوق 
می کردند و این امر به ضعف بیشتر این امپراتوری منجر می شد؛ تا 

جایی که این کشور در قرن 19م مرد بیمار اروپا لقب گرفت.
برابر هر نوع اصالحات و حتی دستاوردهای  دولت عثمانی در 
علمی مقاومت می کرد و از قبول پیشنهاد وحدت مذهبی نادرشاه 
و حل اختالفات مذهبی درون جهان اسالم نیز سرباز می زد. افول 
عثمانی، که هم زمان با دگرگونی های سیاسی و شکوفایی تمدنی 
استعماری  سیاست های  پیشبرد  در  زیادی  تأثیر  بود،  اروپاییان 

غرب در مشرق زمین داشت.
2ـ گورکانیان هند اسیر استعمارغربی؛ حکومت گورکانیان 
هند یا مغوالن کبیر را محمد بابر، نوادهٔ تیمور گورکانی، تأسیس 
کرد )932ق/1526م(. او بر بخش بزرگی از هندوستان حکومت 
می کرد و حکومتش نقش مهمی در گسترش اسالم و زبان فارسی 
در هندوستان داشت. در قرن 18م، حکومت گورکانی هند همانند 
امپراتوری عثمانی رو به ضعف نهاد. اختالف و دشمنی میان هندوها 
و مسلمانان، سوء  مدیریت و ضعف شاهان، دسته بندی و توطئه های 
درباریان و ورود استعمارگران به این سرزمین از عوامل اصلی ضعف 

و انحطاط گورکانیان هند بود. 
پرتغالی ها و اسپانیایی ها نخستین استعمارگرانی بودند که به هند وارد 
شدند. دولت گورکانی به اروپاییان امتیازات تجاری و گمرکی قابل 
توجهی داد. در سدهٔ 18م، دولت های فرانسه، هلند و انگلستان نیز 
وارد هندوستان شدند و با تأسیس شرکت های بزرگ تجاری با نام 

کمپانی هند شرقی فعالیت های استعماری خود را گسترش دادند.
استعمارگران اروپایی به تدریج با دامن زدن به اختالفات دینی و 
قومی در هند، بخش هایی از آن سرزمین را تصرف کردند. در 
و  داشت  وجود  رقابت شدیدی  استعمارگران  میان  همان حال، 
پایان  به  انگلستان  پیروزی  با  که  درگرفت  آنان  میان  جنگ هایی 
خود  قدرت  هند  ثروتمند  سرزمین  غارت  با  انگلیسی ها  رسید. 
را در جهان توسعه دادند و برای حفظ سلطٔه خویش، اقدام به 
دست اندازی بر سرزمین های مجاور و مداخله در امور کشورهای 
همسایٔه هند از جمله ایران کردند. سرانجام در سال 1857م پس 
از سرکوب شورش سربازان هندی، دولت انگلستان رسماً هند را 
جزئی از قلمرو خویش اعالم کرد و ملکٔه انگلستان به امپراتریس 

هند و بریتانیا ملقب شد.

كه  )1837ــ1857م(  هند  گوركانی  فرمانروای  آخرین  دوم،  بهادرشاه 
كمپانی هندشرقی انگلستان او را از قدرت بركنار و به برمه تبعید كرد.
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ب( اروپا و آمریکا؛ انقالب و استعمار
کشورهای اروپایی در سده های پس از عصر رنسانس شاهد انقالب های1 سیاسی بزرگی بودند که به تغییرات سیاسی و اجتماعی 
عمیق و بنیادینی در این کشورها منجر شد. ظهور انقالب صنعتی نیز تحوالت مهمی در پی داشت که شتاب گرفتن و گسترش 

استعمار2 از جملٔه آنها بود. 
1ـ انگلستان، انقالبی آرام برای نظام مشروطه؛ در اواخر قرن 17م تحول سیاسی بزرگی در انگلستان رخ داد که بر جهان 
پس از خود تأثیر چشمگیری گذاشت. اگرچه از قرن 13م در انگلستان مجلس )پارلمان( به وجود آمده بود اما این نهاد قدرت 

چندانی نداشت. در سال 1646م میان مجلس به رهبری الیور 
کرامول3 و چارلز یکم4، پادشاه انگلستان، جنگی درگرفت که 
به پیروزی مجلس انجامید. کرامول نظام پادشاهی را برانداخت 
و خود رئیس جمهور شد. او سپس به دالیل مذهبی با مجلس 

درگیر شد و آن را منحل کرد.
پس از مرگ کرامول، مجلس و نظام سلطنت دوباره احیا شدند، 
الهی می دانست،  را موهبت  انگلستان، که سلطنت  پادشاه  اما 
به مجلس توجهی نداشت. ازاین رو، بار دیگر با یکدیگر ستیز 
در  اتفاق  این  )1688م(.  شد  پیروز  مجلس  اینکه  تا  کردند 
تاریخ انگلستان به انقالب با شکوه شهرت دارد. بزرگ ترین 
دستاورد این انقالب که بدون خشونت به اهداف خود رسید، 
و  قدرت  منشأ  مجلس  و  نفی  سلطنت  الهی  منشأ  که  بود  این 

تعیین کنندٔه اختیارات پادشاه شناخته شد.
انگلستان پس از انقالب باشکوه، رقبای بزرگی همچون اسپانیا 
و فرانسه را شکست داد و مستعمرات خود را در گوشه و کنار 
حکومت  دوران  در  ویژه  به  کشور  این  داد.  گسترش  جهان 
به  به قدرت اول جهان تبدیل شد و  ملکه ویکتوریا  طوالنِی 
بخش های بزرگی از آفریقا، آسیا، اقیانوسیه و آمریکای شمالی 

دست یافت.

1ــ انقالب )Revolution( به معنای دگرگونی سریع و بنیادی همراه با تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی و گاه اجتماعی در یک کشور است.
2ــ استعمار )Colonization( در لغت به معنی آباد کردن است و در اصطالح عبارت است از تسلط سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی کشوری قدرتمند بر کشور یا سرزمینی دیگر 

برای بهره برداری از منابع طبیعی و اقتصادی و گاه استفاده از امکانات نظامی آن کشور یا سرزمین.
Oliver Cromwell 3ــ

Charles I 4ــ

ملکه ویکتوریا )1819ـ 1901 م(
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ایاالت  2ـ ایاالت متحدۀ آمریکا در راه استقالل؛ سرزمین 
متحدهٔ آمریکا تا قرن 18 شامل سیزده ایالت در ساحل اقیانوس 
اطلس بود که مستعمرهٔ انگلستان به شمار می رفت. جمعیت این 
سرزمین شامل مهاجران اروپایی بود که به دالیل مذهبی، سیاسی و 
اقتصادی به آنجا مهاجرت کرده بودند. در نتیجٔه وضع مالیات های 
سنگین توسط دولت انگلیس و تحریکات فرانسویان، مردم این 
سرزمین به فرماندهی جورج واشینگتن1 برای رسیدن به استقالل 
پیروزی  با  این جنگ سرانجام  انگلستان شدند.  با  وارد جنگ 
مستعمره نشینان و استقالل ایاالت متحده به پایان رسید و جورج 
واشینگتن به عنوان نخستین رئیس جمهور این کشور انتخاب شد 

)1776م(.
به  پیشروی  با  این کشور  استقالل  از  پس  متحده  ایاالت  دولت 
سوی غرب و کشتار وسیع سرخ پوستان، که ساکنان اصلی آمریکا 
بودند، سرزمین های وسیعی را تصاحب کرد.این دولت همچنین 
با بهره گیری از نیروی کار بردگان آفریقایی اقتصاد خود را توسعه 
بخشید و در سدهٔ 1٩م به پیشرفت های وسیع سیاسی، اقتصادی 

و صنعتی دست یافت.

  George Washington 1ــ

ـ  1799 م( نگارۀ جورج واشینگتن )1722

نگارۀ تکومسه )Tecumseh(، رهبر جنگجوی قبایل سرخ پوست كه در 
برابر پیشروی سربازان آمریکایی مقاومت بسیاری كرد )اوایل قرن 19 م(.

فّعـالـیت  5

بررسی شواهد
در ژوئیۀ 1776م مستعمره نشینان که برای کسب استقالل 
با انگلستان می جنگیدند، اعالمیۀ استقالل ایاالت متحده را 
صادر کردند. در مقدمۀ این اعالمیه آمده است: »ما این 
حقایق را بدیهی می انگاریم که همۀ انسان ها برابر آفریده 
شده اند و آفریدگارشان حقوق سلب نشدنی معینی به آنها 
جست وجوی  و  آزادی  زندگی،  حق  که  است  کرده  اعطا 

خوشبختی از جملۀ آنهاست...«.
با بررسی رفتار سفیدپوستان آمریکا با سرخ پوستان، که     ساکنان 
اصلی آن سرزمین بودند و نیز بردگان سیاه پوست آفریقایی، 
میزان پایبندی دولت ایاالت متحده به اعالمیۀ استقالل را 

تجزیه و تحلیل کنید.
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فرانسه  کشور  برابری؛  و  آزادی  برای  انقالبی  فرانسه،  3ـ 
در قرن 18م به سبب شکست نظامی از انگلستان و صرف منابع 
مالی هنگفت در سرزمین آمریکا با ورشکستگی اقتصادی و ضعف 
فرانسه  در  نیز  اجتماعی  نظر  از  شد.  روبه رو  نظامی  و  سیاسی 
مشکالتی به وجود آمد. جامعٔه فرانسه در آن زمان دارای سه طبقٔه 

اجتماعی مشخص بود:
الف( طبقٔه ممتاز شامل اشراف و زمین داران بزرگ که عالوه بر 

داشتن امتیازات بسیار، از پرداخت مالیات معاف بودند. 
ب( طبقٔه متوسط که اغلب تحصیل کرده بودند و مشاغلی همچون 
وکالت، نویسندگی، طبابت، روزنامه نگاری و تجارت داشتند. آنها 
از اینکه طبقٔه ممتاز برایشان امتیازی قائل نبود، به شدت ناراضی بودند.

پ( طبقٔه فقیر جامعه که در این زمان جمعیت بسیار زیادی بودند 
اینان  بود.  آنان  بر دوش  نظامی  مالیات ها و خدمات  بار اصلی  و 
عامل  را  ممتاز  طبقٔه  و  فرانسه،  پادشاه  لویی شانزدهم،  حکومت 

سیه روزی خود می دانستند.
در کنار این عوامل، تحوالت فکری جامعٔه فرانسه نیز نقش بزرگی 

در پیدایش انقالب داشت. در این کشور تحت تأثیر عصر روشنگری اروپا، فالسفه و روشنفکرانی ظهور کردند که اندیشه های آنان مردم را 
به سوی انقالب رهنمون ساخت. گروهی از این روشنفکران، که به دایرة المعارف نویسان شهرت داشتند، با طرح مباحث علمی و ادبی 
شروع به انتقاد از وضع موجود کردند. ولتر1، مونتسکیو2 و روسو 3 سه تن از مشهورترین روشنفکران فرانسه در این دوره بودند. ولتر 
از اطاعت انسان از عقل و مبارزه با خرافات سخن می گفت. مونتسکیو از تفکیک قوای سیاسی و حقوق بشر دفاع می کرد. روسو نیز بر 
اهمیت انتخابات تأکید می کرد و تشکیل حکومت را حاصل قراردادی اجتماعی می دانست. این گونه نظریات دیدگاه مردم فرانسه را تغییر داد. 
غفلت لویی شانزدهم از احوال مردم از یک سو و تجمالت و ولخرجی های او و درباریان از سوی دیگر آتش خشم مردم را شعله ور ساخت.

 Rousseau 3ــ       Montesqieu 2ــ       Voltaire 1ــ  

نگارة ژان ژاك روسو )1712ـ 1778م(

بیشتـر بدانیـم

نامه های ایرانی
شارل مونتسکیو از متفکران عصر انقالب فرانسه است. روح القوانین و نامه های ایرانی مهم ترین 
آثار اوست. او در  نامه های ایرانی، از زبان دو مسافر ثروتمند ایرانی در فرانسه، به شکل غیرمستقیم 
آموزه های کلیسا و اخالق عمومی فرانسویان را زیر سؤال می برد و از استبداد حاکم انتقاد می کند. 
مونتسکیو در مقدمۀ کتاب به کوته فکری فرانسویان طعنه می زند که نمی دانند ایران کجاست و 

همچنین غیر از فرانسوی ها، ملت های دیگری نیز در جهان وجود دارند.
نگارة مونتسكیو)1689ـ 1755م(
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زندان  به  فرانسه  انقالبیون  حملۀ  نقاشی  تابلوی 
باستیل، نماد استبداد ـ پاریس ـ 1789م 

خشمگین  و  بینوا  اغلب  مردم   1789 ژوئیٔه   14 در  سرانجام 
پاریس با حمله به زندان باستیل انقالب خود را آغاز کردند. 
را  فرانسه،  پادشاه مستبد  شانزدهم،  لویی  انقالبیون سرانجام 
نظام مشروطٔه  پذیرش  و  اساسی جدید  قانون  امضای  به  وادار 
سلطنتی کردند. مدتی بعد، انقالبیون تندرو پادشاه را عزل و نظام 
جمهوری را برقرار نمودند. آنان سپس لویی و همسرش، ماری 
آنتوانت، را اعدام کردند. اعدام این دو و افکار و شعارهای 
در  دولت ها  خشم  و  ترس  موجب  انقالبیون  خواهانٔه  آزادی 

وارد جنگ  فرانسه  با  آنها  نتیجه،  در  شد.  اروپایی  کشورهای 
شدند. طی این جنگ ها یکی از فرماندهان ارتش فرانسه به نام 
آورد،  دست  به  که  درخشانی  پیروزی های  با  بناپارت  ناپلئون 
با اجرای یک کودتا به قدرت دست یافت  به شهرت رسید. او 
در  شد.  انتخاب  فرانسه  امپراتور  عنوان  به  سپس  و  )1799م( 
ناپلئون )1804ــ 1814م( تحوالت سیاسی و  دوران حکومت 

نظامی زیادی در اروپا و ایران صورت گرفت.
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4ـ انقالب صنعتی، دگرگونی جهان؛ تا اواخر قرن 18م عامل اصلی تولید نیروی بازوی انسان بود.صنعتگران برای تولید کاالی بیشتر، 
مهارت های فکری، جسمی و هنری خود را به کار می بستند و از دیگر نیروهای طبیعت، مانند آب و باد، کمتر استفاده می کردند. در انقالب 
صنعتی نیروی محرکٔه آب و سپس بخار جایگزین نیروی جسمی انسان شد. این انقالب با اختراع و تکمیل ماشین بخار در انگلستان آغاز 
گردید. نخستین تحول صنعتی در نساجی و پارچه بافی صورت گرفت. سپس، این انقالب در کشاورزی، حمل و نقل و دیگر بخش های تولید 

نیز رخ داد و در نتیجٔه آن، تولیدات صنعتی افزایش قابل توجهی یافت.
انقالب صنعتی موجب تغییر مناسبات انسانی، اجتماعی و اقتصادی 
نتیجٔه صنعتی شدن، کشورهای  در  زیرا  اروپا و جهان شد؛  در 
اروپایی به مواد اولیه، نیروی کار ارزان، بازار فروش محصوالت، 
سرمایٔه مادی فراوان و حمایت دولت ها نیاز پیدا کردند. به همین 

سبب، دو پدیدهٔ اقتصادی و اجتماعی مهم شکل گرفت:
الف( گسترش استعمار و غارت کشورهای آسیایی و آفریقایی،

ب( افزایش استثمار و بهره کشی از کارگران )در داخل اروپا(.
انقالب صنعتی اگرچه موجب قدرت و رفاه بیشتر اروپاییان شد، 
اما مسائل و مشکالت بزرگی همچون گسترش بی رویٔه شهرها، 
رشد سریع جمعیت، به وجود آمدن فاصلٔه طبقاتی، نارضایتی های 
به وجود  زیست محیطی  آلودگی های  و  اقتصادی  و  اجتماعی 

آورد.
تابلوی آهن و زغال سنگ، اثر ویلیام بل اسکات، نقاش اسکاتلندی 

ـ اواسط سدۀ 19م

نگارۀ یکی از كارخانه های صنعتی بزرگ آلمان ـ 1868م
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5  ـ روسیه در مسیر توسعه طلبی نظامی؛ روسیه تا پیش از به قدرت رسیدن پترکبیر1 )1682ـ 1725م( کشوری عقب مانده و 
منزوی بود، اما سیاست و اقدام های پترکبیر، این کشور را متحول کرد و در مسیر پیشرفت و توسعه طلبی سیاسی و نظامی قرار 
داد. او با استخدام کارشناسان اروپایی، تأسیس مدارس و دانشگاه های جدید و تقویت ارتش به ویژه نیروی دریایی این کشور را 
به قدرت بزرگی تبدیل کرد. یکی از برنامه های پتر برای قدرتمندشدن روسیه، گسترش سرزمین روسیه و دستیابی به دریاهای آزاد 
برای کسب منافع تجاری و سیاسی بود. جانشینان او تالش کردند به این برنامه عمل کنند و به همین سبب در نواحی شرقی اروپا و 
حوزٔه دریاهای بالتیک، سیاه و مازندران )خزر( اقدامات نظامی وسیعی انجام دادند. این اقدامات موجب جنگ های متعدد روسیه 

با ایران، عثمانی و برخی کشورهای اروپایی، نظیر فرانسه، شد.

    Peter the Great 1ــ

پتركبیر، پدر روسیۀ جدید

31

پرسـش هـای نمـونـه

1ــ وضعیت سیاسی و نظامی ایران در دوران افشاریه و زندیه را با عصر صفویه مقایسه کنید. 

2ــ قضاوت خود را دربارۀ شخصیت نادر و نقش او در تاریخ ایران در پنج سطر بیان کنید. 

3ــ علل، آثار و نتایج ضعف و ناکارآمدی نظام اداری )دیوان ساالری( ایران در دوران افشاریه و زندیه را توضیح دهید. 

4ــ به نظر شما، انقالب باشکوه انگلستان چه تأثیراتی بر اروپای قرن هیجدهم گذاشت؟ 

ـ سیاسی، فکری و فرهنگی انقالب بزرگ فرانسه چه بود؟  5ــ علل اجتماعیـ 

6ــ انقالب صنعتی چه آثار و پیامدهایی داشت؟ 
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ـ اقتصادی بر کشورهای مرشق زمین، حکومت قاجار در  در آغاز قرن 13ق/19م، هم زمان با اوج گرفنت رقابت  دولت های اروپایی  برای تسلط سیاسیـ 

ـ نظامی، تشکیالت و نهادهای حکومتی  و روابط خارجی ایران را  ایران تأسیس شد. در این درس شام با استفاده از شواهد و مدارک، تحوالت سیاسیـ 

در عرص قاجار بررسی و تحلیل خواهید کرد.

سیاست و حکومت در عصر قاجار 
)ازآغازتاپایانسلطنتناصرالدینشاه(

تحوالت سیاسی 

فّعـالـیت  1

بحث و گفت وگو
با راهنمایی دبیر و با توجه به مطالبی که در درس2 خوانده اید، دربارۀ تأثیر وقوع انقالب های سیاسی و صنعتی در کشورهای 

اروپایی )قرن 18م( بر روابط آن کشورها با ایران در دورۀ قاجار بحث و گفت وگو کنید.

پیشینۀ ایل قاجار
ایل قاجار از جمله ایل های قزلباش بود که به  شاه اسماعیل صفوی در تأسیس حکومت یاری رساندند. شاه عباس اول برای مقابله 
با حمالت ازبکان، ایل قاجار را مانند بسیاری از ایل های دیگر به مناطق شمال شرقی ایران کوچاند و در ناحیۀ استرآباد )دشت 
گرگان(، اسکان داد. قاجاریان پس از سقوط صفویه، برای مقابله با افغان های شورشی به تهماسب دوم صفوی پیوستند. سران ایل 
قاجار در درگیری های داخلی پس از سقوط صفویه، همواره در اندیشۀ به دست گرفتن قدرت، با دیگر مدعیان کشمکش داشتند 

و دو تن از آنان )فتحعلی خان و پسرش محمد حسن خان( جان بر سر این هدف گذاشتند.

یـک توضیـح

آقامحمدخان قاجار )1210ـ 1211ق(
 آقامحمدخان پسر بزرگ محمد حسن خان قاجار بود که پس 
پایتخت  شیراز،  در  گروگان  عنوان  به  پدرش،  شدن  کشته  از 
کریم خان  مشورت  مورد  حتی  و  می برد  به سر  زند،  کریم خان 

قرار می گرفت. آقامحمدخان پس از مرگ کریم خان فرصت را 
غنیمت شمرد و از شیراز به استرآباد )گرگان( رفت و با متحد 
کردن افراد ایل قاجار، آمادٔه رویارویی با زندیان شد. او نخست 
نواحی شمالی و مرکزی ایران را تصرف کرد و تهران را پایتخت 
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سرکوب  و  زند  لطفعلی خان  بر  غلبه  با  سپس  داد،  قرار  خود 
طغیان حاکم گرجستان، در سال 1210ق/1174ش در تهران 

تاج گذاری کرد. 

بیشتـر بدانیـم

تهران چگونه پایتخت شد؟
تهران تا دویست سال پیش، آبادی خوش آب و هوایی 
در دامنۀ رشته کوه البرز در شمال شهر کهن ری بود 
و شاه راه هایی که شرق و غرب ایران را به هم متصل 
می کرد، از کنار آن می گذشت. شاه تهماسب صفوی به 
این آبادی توجه خاصی نشان داد و به دستور او بارو 
و خندقی به دور آن کشیده شد. تهران برای نادرشاه 
پسرش،  او  سبب،  همین  به  و  نظامی  داشت  اهمیت 
رضاقلی میرزا، را حاکم آنجا کرد. نادر پس از بازگشت 
از هندوستان مجلسی از علمای مذهبی در این محل 
تشکیل داد. کریم خان زند نیز به تهران توجه داشت؛ 
چنان که در سال 1172ق در تهران بر تخت سلطنت 
نشست و برای آباد کردن آن کوشید. او قصد داشت 
آنجا را پایتخت خود کند. به این ترتیب، تهران به تدریج 
با مجهز شدن به بناهایی با کارکردهای سیاسی، نظامی، 
مذهبی و اقتصادی و داشتن جمعیت کافی، در اواخر دورۀ 
زندیه ویژگی یک شهر را یافت. آقامحمدخان قاجار با 
انتخاب تهران به پایتختی، در این شهر تاج گذاری کرد و 
به نام خود سکه زد و بناهای حکومتی و تأسیسات دفاعی 

این شهر را گسترش داد. 
علل انتخاب شهر کوچک تهران به عنوان پایتخت توسط 
آقامحمدخان قاجار چنین برشمرده شده است: نزدیک 
استرآباد؛  قاجار در مازندران و  ایل  به خاستگاه  بودن 
موقعیت راهبردی )استراتژیک( و ارتباطِی مناسب؛ وجود 
منابع آب کافی، آب و هوای مناسب و هم جواری آن 
با سکونتگاه ایالت افشار و ساوجبالغ و خلج های ساوه 
و عرب های ورامین که طرف دار آقامحمدخان بودند 
)دانشنامۀ جهان اسالم، ج8، مدخل تهران با تلخیص 

و تصرف(.

آقامحمدخان پس از تاج گذاری به عزم برچیدن بساط حکومت 
جانشینان نادرشاه و دستیابی به غنایم و گنجینٔه جواهرات وی، 
راه خراسان را درپیش گرفت. او سپس به منظور برقرارکردن نظم 
و امنیت به منطقٔه قفقاز لشکرکشی کرد و در همین زمان به دست 

چند تن از همراهانش به قتل رسید )1211ق/ 1175ش(.
برای  آقامحمدخان  بی وقفٔه  تالش های  و  سخت کوشی  بی تردید، 
ایجاد یکپارچگی سیاسی و بازگرداندن حاکمیت دولت مرکزی به 
سرتاسر قلمرو ایران درخور ستایش است ولی به سبب بی رحمی و 
کینه توزی  اش در برخورد با مخالفان و رقیبان، که تا حدودی ریشه 
در ستم هایی داشت که در زمان کودکی و نوجوانی بر او رفته بود، در 

تاریخ  نام او به نکویی برده نمی شود.

نگارۀ آقا محمدخان قاجار )1155ـ 1211ق(
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قلمرو حکومت قاجار در زمان فتحعلی شاه

فتحعلی شاه ) 1212ـ 1250ق(
به  که  باباخان  برادرزاده اش  آقامحمدخان،  مرگ  از  پس 
فتحعلی شاه معروف شد، زمام امور را به دست گرفت. سال های 
و  داخلی  به سرکوب شورش های  فتحعلی شاه  نخست سلطنت 
قاجار گذشت.در دوران سلطنت  پادشاهی در خاندان  تحکیم 
با تهاجم نظامی  نسبتاً طوالنی او، حکومت قاجار از یک سو 

گستردٔه روسیه و از سوی دیگر با رقابت دولت های انگلستان 
و فرانسه برای نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران مواجه بود.  
فتحعلی شاه در حفظ یکپارچگی کشور و سامان دادن به اوضاع 
داخلی موفق بود اما در مقابله با تهاجم نظامی و نفوذ سیاسی 

کشورهای اروپایی ناکام ماند.  

نگارۀ فتحعلی شاه)11٨٦ـ1250ق( 
ـ اثر مهرعلی نقاش

نگارۀ عباس میرزا )1203ـ124٩ق(
ـ اثر میرزا بابا نقاش

نگارۀ محمدشاه )1223ـ 12٦4ق(
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محمد شاه )1250ـ12٦4ق(
فتحعلی شاه پسرش، عباس میرزا، را به جانشینی خود برگزیده 
مقام  الیق،  شاهزادٔه  این  زودهنگام  مرگ  دنبال  به  اما  بود 
ولیعهدی به محمدمیرزا، فرزند عباس میرزا رسید. محمدمیرزا 
پس از مرگ فتحعلی شاه با تدابیر میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام 
فراهانی و سرکوب چند تن از عموها و برادران خود، که مدعی 
سلطنت بودند، به تخت پادشاهی نشست. اگرچه تدابیر قائم مقام 
در  او  ایستادگی  شد،  کشور  امور  یافتن  سامان  و  سر  موجب 

از  کاستن  برای  تالش  و  انگلیسی ها  زیاده خواهی های  مقابل 
اسباب  امور کشور،  در  درباریان  و  ناروای محمدشاه  دخالت 
این  به  نسبت  را  شاه  و  آورد  فراهم  را  مخالفانش  دسیسه گری 
وزیر بزرگ بدبین کرد.  در نتیجه، قائم مقام پس از هفت ماه از 
مراد  آقاسی،  میرزا  حاجی  و  شد  کشته  و  برکنار  وزارت  مقام 
دوران  در  نشست.  او  به جای  شاه،  درویش مسلک  معلِم  و 
صدارت میرزا آقاسی، نفوذ دولت های روسیه و انگلستان در 

ایران افزایش یافت. 

فّعـالـیت  2

بررسی شواهد و مدارک
وصف قائم قام فراهانی را از زبان یکی از شاهزادگان قاجاری  بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.

»از عهد کیومرث که بنای سلطنت در ایران شد، چنان وزیری با تدبیر و دستوری بی نظیر به نظر ارباب بصیرت نرسیده. الحق 
که از جمیع علوم و کماالت آراسته، در علم عربیت و حکمت الهی استاد و در علوم ریاضی رایض میدان بالغت و استحضار… 
اشعار َدری و تازیش ُدّر شاهوار… باری با وجود کثرت مشاغل نهایت غرابت را دارد که شخصی به این قسم بتواند از هر علمی از 
علوم با بهره باشد … از هنگام حرکت محمدشاه از آذربایجان تا پنج ماه توقف در دارالخالفۀ طهران، قائم مقام به اقتدار گذرانیده، 
به طریقی که احدی بدون اذن وی قدرت رفتن خدمت شاه را نداشته و محمدشاه بدون اذن او دیناری به کسی نداده، چنانچه 
اگر هم مایل به بخشش بود هرآینه موجب مالمت قائم مقام می گردید. در این موارد که گرفت و گیر قائم مقام از حد اعتدال 
گذشت، جمعی دوستان بدو گفتند که این قدر بر پادشاه تنگ گرفتن و قدغن نمودن که هیچ کس نزد او آمد و رفت نکند و 
پادشاه معاشرت با احدی ننماید، درست نیست، عاقبت به تو کم مرحمت خواهد شد. در جواب گفته بود که این امور سلطنت را 
پادشاه درست مطلع نیست؛ چون که اول دولت است، می ترسم غافل شوم و غفلتی به هم رسد و کارهای پخته خام گردد. دلم 

به جهت زحمت های خودم خواهد سوخت« )سفرنامۀ رضاقلی میرزا نوۀ فتحعلی شاه، ص 31ــ32(.
1ـ با توجه به اینکه قائم مقام برای به سلطنت رساندن محمد شاه، پدر رضاقلی میرزا را از میان برداشت، آیا نویسنده انصاف را 

دربارۀ او رعایت کرده است؟
2ـ قضاوت و تحلیل شما از اقدام قائم مقام در ممانعت از دخالت ناروای شاه، حرم سرا و درباریان در ادارۀ امور کشور چیست؟

ناصرالدین شاه )12٦4ـ1313ق(
پس از مرگ محمدشاه، ولیعهد او، ناصرالدین میرزا، با درایت 
ناصرالدین شاه  نشست.  شاهی  تخت  بر  فراهانی  میرزاتقی خان 
به  امیرکبیر  لقب  با  را  میرزاتقی خان  آغاز سلطنتش،  جوان در 
به او در ادارٔه امور کشور اختیار  مقام صدراعظمی  برگزید و 
استفاده  با  بود،  قائم مقام  تربیت یافتٔه  که  امیرکبیر  بخشید.  تام 

از تجربه های سیاسی ارزشمند خود، عالوه بر سامان دادن  به 
اوضاع کشور، برنامٔه منسجمی را برای اصالح امور سیاسی و 
اقتصادی کشور تهیه کرد و بخشی از آن را به اجرا درآورد. 
به  خارجی  و  داخلی  مخالفان  دسیسٔه  و  توطئه   با  نیز  امیرکبیر 
مطلوب  نتیجٔه  به  اصالحاتش  و  شد  دچار  قائم مقام  سرنوشت 

نرسید.
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مسافرت ناصرالدین شاه به انگلستان

ناصرالدین شاه شور و اشتیاق فراوانی به نوگرایی و اخذ تمدن اروپایی 
نشان می داد. او در دوران پادشاهی خود طی سه مسافرت خارجی، 
از چندین کشور اروپایی دیدن کرد و تحت تأثیر پیشرفت های علمی 
و صنعتی اروپاییان قرار گرفت. میرزاحسین خان سپهساالر، یکی 
از صدراعظم های عصر ناصری، نقش مؤثری در تشویق شاه برای 
سفر به فرنگ1 و اخذ تمدن اروپایی داشت. این صدراعظم نوگرا 
و ترقی خواه مصمم به اصالح تشکیالت سیاسی و اداری کشور و 
جلب سرمایه گذاری خارجی در ایران بود اما برنامه های او به سبب 
مخالفت های داخلی و تردیدهای شاه به جایی نرسید. ناصرالدین شاه 
اگرچه ضرورت نوگرایی و جبران عقب ماندگی کشور را درک کرده 
بود، از نتایج سیاسی آن، که کاهش قدرت و اختیارات نامحدود شاه 
بود، به شدت وحشت داشت. برای مثال، او مدرسٔه دارالفنون را 
نماد ترقی قلمداد می کرد و عالقٔه فراوانی به انتشار کتاب و روزنامه 
داشت اما در عین حال، از نشر اندیشٔه سیاسی جدید و ترویج افکار 
بود.  بیمناک  سخت  ایران  در  جمهوری خواهی  و  مشروطه طلبی 

ازاین رو، اصالحات عهد او به تغییر اساسی منجر نشد.

1ــ واژٔه فرنگ فارسی شدٔه کلمٔه فرانک )Frank( یا فرانسه )France( است. اما فارسی   زبانان 
این واژه را در مفهوم وسیع تری به معنای کل اروپا و جهاِن مسیحیت یا همٔه جهاِن غرب به  کار 

برده اند.

مالقات ناصرالدین شاه با لویی پاستور
»امشب پاستور معروف را که برای آدِم سِگ  هار گرفته معالجه 
و عالج پیدا کرده است، دیدم، شرح احوال او را در روزنامه جات 
خوانده بودم، حاال هم او را دیدم و با او خیلی صحبت کردم. 
می گفت معالجۀ این کار را خوب پیدا کرده ام… حاال پاستور در 
اینجا مدرسه دارد و درس می گوید و مردم مشغول تحصیل 
این کار هستند. حقیقت، این پاستور خیلی خدمت به انسانیت 
کرده است« )روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم 

فرنگستان، کتاب دوم، ص191(.

یـک توضیـح
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کاوش خارج از کالس

با راهنمایی دبیر، بخشی از سفرنامه های ناصرالدین شاه به فرنگستان را انتخاب و گزارشی از خاطرات و بازدیدهای او در یک 
صفحه تهیه کنید.

در زمان ناصرالدین شاه نیز دولت های روسیه و انگلستان نفوذ 
سیاسی خود را در ایران افزایش دادند و برای کسب امتیازات 

اقتصادی در کشور ما به رقابت برخاستند. 
ناصرالدین شاه در واپسین سال های حکومت، بیشتر وقتش را 
به سرودن شعر، نقاشی و شکار می  گذراند. سرانجام، در آستانٔه 
پنجاهمین سالگرد سلطنتش، میرزا رضا کرمانی که از هواداران 
ستم کشیدٔه سیدجمال الدین اسدآبادی بود، او را به قتل رساند. 

نظام سیاسی و اداری
مقام و جایگاه شاه

پادشاهی  مشروطه،  انقالب  از  پیش  تا  ایران  حکومتی  نظام 
هرم  رأس  در  شاه  نظامی،  چنین  در  بود.  استبدادی  و  مطلقه 
بود؛  برخوردار  نامحدود  اختیارات  از  و  داشت  قرار  قدرت 
عزل و نصب مقام های حکومتی و اعالم جنگ و صلح از جملٔه 
اختیارات اساسی او به شمار می رفت. در واقع، شاه هر سه قؤه 
قانون گذاری، اجرایی و قضاوت را در انحصار خود داشت. 
می شمردند  ایرانیان  مال  و  جان  مالک  را  خود  قاجار  شاهان 
عادی،  مردم  تا  صدراعظم  از  همگان،  که  داشتند  انتظار  و 
آنان  حال،  این  با  کنند.  اطاعت  چرا  و  بی چون  را  فرمانشان 
در عمل نمی توانستند به طور کامل و همیشه قدرت استبدادی 
سو  یک  از  زیرا  ببندند؛  به کار  را  خود  نامحدود  اختیارات  و 
ثابت  ارتش  و  کارآمد  اداری  نظام  مانند  الزم،  ابزارهای  فاقد 

و حرفه ای، برای اعمال قدرت مطلقه بودند و از سوی دیگر، 
نفوذ اجتماعی و دینی روحانیت و مراجع شیعه، قدرت سیاسی 
دامنٔه  استعمارگر  قدرت های  دخالت  و  نفوذ  و  ایالت  نظامی  و 

قدرت و اختیار شاهان را تا حدودی محدود می کرد. 
شاهان قاجار همچنین حرم سرای بزرگی داشتند. زنان حرم سرا 
به همراه ندیمه ها و خدمتکاران نفوذ زیادی در دربار و بیرون از 

آن داشتند. 
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صدر اعظم
بعد از شاه، وزیر اعظم یا صدراعظم قرار داشت. صدر اعظم بر پایٔه اختیاراتی که شاه به او می داد، می توانست در تمام امور کشور 
اظهارنظر و مداخله کند، به حضور شاه برسد و برای وی نامه بنویسد. این صاحب منصب عالی مرتبه همچنین امکان این را داشت که 
از موقعیت خود برای اصالح امور کشور، رونق کسب و کار و رفاه مردم بهره ببرد. در عصر قاجار نیز همچون دوران پیش از آن، 
وزیران و صدراعظم ها امنیت جانی و مالی کافی نداشتند و شمار قابل توجهی از آنان با دسیسٔه درباریان و بدگمانی و خشم شاهان، جان 

و دارایی خود را از دست دادند. 
 حکومت ایاالت و والیات

خاندان های  میان  از  عمدتاً  روستاها  و  شهرها  والیات،  و  ایاالت  حاکمان  و  والیان   
زمین دار، اعیان یا بزرگان محلی، سران ایالت و عشایر و شاهزادگان قاجاری برگزیده 
می شدند. حاکمان ایاالت و والیات تا حدودی خودمختار بودند و بخش اعظم درآمد 
منطقٔه تحت فرمان خویش را برای خود نگه می داشتند. شاهان قاجار از طریق برقراری 
پیوند ازدواج با خاندان های زمین دار، بزرگان محلی و مقام های بلندپایٔه حکومتی به دنبال گسترش 
نفوذ و استحکام سلطنت خود بودند. ادارهٔ ایالت آذربایجان با مرکزیت شهر تبریز، همواره 

ملك نساء خانم عزت الدوله، خواهر ناصرالدین شاه و همسر امیركبیر

مسعود میرزا ظل السلطان )122٨ـ 12٩7 ش(،پسر ناصرالدین شاه 34 سال متوالی 
حاكم اصفهان و حدود 45 سال متناوب حاكم مازندران، اصفهان و فارس بود.

مهدعلیا)1220ـ 12٩0ق(، مادر ناصرالدین شاه، از زنان بانفوذ دربار قاجار
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به عهدهٔ ولیعهد بود. والیان و حکام نیز، همچون پادشاه، با زیردستان 
خود رفتاری مستبدانه  داشتند. 

بسیاری از شاهان قاجار و کارگزاران زیردست آنان اگرچه در 

برابر مردم ایران مستبد و ظالم بودند، اما نسبت به بیگانگان از 
خود ضعف و سستی نشان می دادند.

بیشتـر بدانیـم

صاحب منصبان شهری
در دورۀ قاجار، برقراری نظم و امنیت در شهرها بر عهدۀ کالنتر بود که تحت فرمان حاکم شهر و به کمک داروغه، میرشب، 
گزمه و محتسب انجام وظیفه می کرد. کالنتر همچنین بر کار مالیات گیری و عملکرد بازاریان و پیشه وران نظارت داشت. منصب 
کالنتر در بیشتر شهرها موروثی بود و او برای اعمال نظارت بیشتر، در هر محله یک نفر را به عنوان کدخدا برمی گزید. پس از 

تشکیل نیروی نظمیه در زمان ناصرالدین شاه، وظایف کالنتر به رئیس نظمیه سپرده شد.

تشکیالت     اداری
نظام اداری ایران در اوایل عصر قاجار بسیار کوچک بود و به چهار اداره یا وزارت خانٔه قدیمِی مالیه، جنگ، عدلیه و امور خارجه 
محدود می شد. در دوران ناصرالدین شاه و تحت تأثیر مواجهٔه ایران با تمدن غربی، وزارت خانه های دیگری1 به تشکیالت اداری 
افزوده شد. در آن زمان، وزارت خانه ها اغلب مکان و تجهیزات، کارکنان حقوق بگیر، دوایر محلی و حتی بایگانی منظم  نداشتند 
و دامنٔه فعالیت شان به ندرت از پایتخت فراتر می رفت. ادارٔه این وزارت خانه ها اغلب به شکل موروثی در اختیار خانواده های 
سرشناسی بود که با یکدیگر رقابت داشتند و گاه سمت های اداری را میان خود خرید و فروش می کردند. پرسابقه ترین و گسترده ترین 
آنها، وزارت مالیه به ریاست مستوفی الممالک بود و مستوفیانی که نسل اندر نسل به شغل مستوفیگری اشتغال داشتند آن را  اداره 

می کردند. مستوفیان مسئولیت محاسبه و گردآوری مالیات ها و نظارت بر امالک دیوانی و سلطنتی )خاصه( را برعهده داشتند2. 

1ــ داخله، تجارت، معارف و فواید عامه و پست و تلگراف
2ــ آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ص 28ــ32؛ فوران، مقاومت شکننده…، ص 214و 215

فّعـالـیت  3
بررسی شواهد و مدارک

توضیح مورگان شوستر آمریکایی 1 دربارۀ نحوۀ عملکرد مستوفیان را بخوانید و اشکاالت نظام مالیاتی را از آن استنباط و 
استخراج کنید.

»از نسل ها و ازمنۀ سالفه 2 مردمانی در ایران می باشند که آنها را مستوفی می خوانند. پیشه و شغل اکثر آنها ارثی است که از پدر 
به پسر رسیده است. آنها از وضع این کتابچه ها ]کتابچه های میزان مالیات هر منطقه[ مسبوق و از طریقۀ پیچیده و درهمی که 
مالیات هر محل به وسیلۀ آن حساب یا وصول می شود، مطلع بودند. هر یکی از پیشکاران یا مأموریِن جزء،کتابچه های مالیاتی نقاط 
ابواب جمعی خودشان را ملِک ِطلق3 خود می دانست، نه متعلق به دولت، اگر کسی می خواست از تفصیل آن کتابچه ها مسبوق 
شود، یا بداند که مالیات هر محل چقدر وصول شده و چقدر آن را برای خود ذخیره و پس نهاد نموده اند، مستوفیان مزبور متغیر 

و غضبناک می شدند« )شوستر، اختناق ایران، ص 314(. 
1ـ شوستر در سال 1290ش به خواست دولت ایران برای ساماندهی وزارت مالیه استخدام شد و برای مدت کوتاهی در ایران خدمت کرد.

 2ـ گذشته       3ـ ملکی که شش دانگ آن متعلق به یک شخص باشد.
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سازمان قضایی عصر قاجار از دو گونه محاکم تشکیل شده بود:
1ـمحاکمُعرف که به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی مانند 
شورش، سرقت، نزاع و عدم پرداخت مالیات رسیدگی می کردند. 
این محاکم را قضات و مأمورانی اداره می کردند که از مقام های 

حکومتی فرمان می بردند و حقوق می گرفتند.
خانوادگی،  دعواهای  مانند  مدنی  دعاوی  که  شرع  محاکم 2ـ
ملکی و ارث را حل و فصل می کردند. در این محاکم، روحانیان  
قضاوت می کردند و هزینه های رسیدگی برعهدهٔ طرفین دعوا بود.

ارتش و تشکیالت نظامی
با استفاده از جنگاوران ایل خود و دیگر  آقامحمدخان قاجار 
ایل های متحد آن، قدرت را به دست گرفت. این ارتش مجهز به 
تیر و کمان، گرز، شمشیر و تفنگ های فتیله ای بود و به ندرت 
با  جنگ  در  قاجار  ایلیاتی  ارتش  می کرد.  استفاده  توپخانه  از 
حرفه ای،  که  روسیه،  ارتش  به خصوص  و  اروپایی  ارتش های 
آموزش دیده و مجهز به سالح های آتشین جدید بود، ناکارآمدی 
جنگ های  فرمانده  عباس میرزا  ازاین رو،  داد.  نشان  را  خود 
تجارب  و  دانش  از  استفاده  با  برآمد  درصدد  روس،  و  ایران 

تجدید  را  ایران  ارتش  انگلستان،  و  فرانسه  نظامی  کارشناسان 
او  تالش های  اما  کند،  مدرن  سالح های  به  مجهز  و  سازمان 
و  انگلیس  دولت  بدعهدی  فرانسه،  دولت  پیمان شکنی  به دلیل 
موانع و مشکالت داخلی بی نتیجه ماند. در اوایل عصر ناصری، 
امیرکبیر، صدراعظم باکفایت ایران، با جدیت تمام برای تشکیل 
ارتش حرفه ای و دائم اقداماتی انجام داد. یکی از مقاصد او 
و  دانش نظامی جدید  آموختن  دارالفنون،  مدرسٔه  تأسیس  از 
بود. پس  دفاعی کشور  و  توان جنگی  تقویت  نیز  و  آن  اشاعٔه 
به  اقداماتش  سایر  او همچون  نوگرایانٔه  اقدام  این  امیرکبیر،  از 
تأسیس  امتیاز  ناصرالدین شاه  اینکه  تا  شد،  سپرده  فراموشی 
یک واحد نظامی حرفه ای با عنوان بریگادقزاق را به روسیه 
واگذار کرد. نیروی قزاق تشکیالت نظامی منسجم و منظمی بود 
روسی  افسران  فرماندهی  تحت  قاجار  حکومت  اواخر  تا  که 
از 10  کمتر  اوج گسترش  در  نیرو  این  نفرات  فعالیت می کرد. 
و  شاه  شخص  نگهبان  نیروی  عنوان  به  بیشتر  و  بود  نفر  هزار 
داخلی  اعتراض های  و  دفع کنندٔه شورش ها  و  خاندان سلطنت 
عمل می کرد و در حفظ مرزها و مقابله با هجوم خارجی کارایی 

چندانی نداشت.
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فّعـالـیت  4

بحث و گفت وگو
با توجه به این سخن ناصرالدین شاه که »… نه قشونی داریم و نه مهمات قشونی« و این گفتۀ میرزا علی خان امین الدوله1 که »ایران 
قشون منظم آبرومند می خواهد. ایران باید معابرش منظم باشد. هر ساعت سفارت خانه ای مراسلۀ باال بلند به وزارت خارجه 
نفرستد که فالن ایل در فالن راه مال التجارۀ تبعۀ مرا سرقت کرد« )امین الدوله، خاطرات سیاسی، ص 69 و 258(، در بارۀ تأثیرات 

و پیامدهای داخلی و خارجی فقدان ارتش حرفه ای و ثابت در دورۀ قاجار بحث و گفت وگو کنید.

 روابط خارجی
قدرت های  ایران،  در  قاجار  حکومت  شکل گیری  با  هم زمان 
اروپایی )روسیه، انگلستان و فرانسه( با اتکا به تغییر و تحوالت 
سیاسی و اجتماعی و به پشتوانٔه پیشرفت های علمی، صنعتی و 
بر دیگر کشورها، از  اقتصادی، رقابت شدیدی را برای تسلط 
تغییر  از  که  ایران  مردم  و  زمامداران  کردند.  آغاز  ایران،  جمله 
ناآگاه  اروپایی  کشورهای  و  جوامع  پیشرفت های  و  تحوالت  و 
با چنین رویارویی  مقابله  برای  آمادگی الزم  بودند،  یا کم اطالع 
سنگینی را نداشتند و در مقابل هجوم اروپایی ها به نوعی غافلگیر 

شدند.

روسیه
با  را  توسعه طلبانه ای  سیاست  پترکبیر،  زمان  از  روسیه  دولت 
کرد.  آغاز  عثمانی  و  ایران  شمالی  سرحدات  بر  تسلط  هدف 
کوتاهی  مدت  آقامحمدخان  سپس  و  نادرشاه  نظامی  اقتدار 
حکومت  زمان  در  اما  نمود  عقب نشینی  به  وادار  را  روس ها 
را  خود  گرجستان  حاکم  آنکه  از  پس  و  قاجار  فتحعلی شاه 
به منطقٔه قفقاز  تحت حمایت دولت روسیه قرار داد، روس ها 
اقدام  این  نمودند.  تصرف  را  گرجستان  و  کردند  لشکرکشی 

سرآغاز جنگ های ایران و روسیه به حساب می آید.

پیروزی سپاه عباس  و  نبرد سلطان آباد  نگاره كه  این 
میرزا را نشان می دهد، در قصر عباس میرزا نگهداری 
روسیه  به  خود  با  را  آن  روس ها  بعدها  اما  می شده، 
شده  ترسیم  1٨15-1٨1٦م  سال  در  نگاره  برده اند. 

است.

1ـ امین الدوله )1259ـ1322ق( سیاستمدار نوگرا و روشنفکر عصر ناصری و صدراعظم مظفرالدین شاه
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ـ                      1228ق/ 1803ــ1813م(  دور اول جنگ های ایران و روس )1218ـ
که با هجوم نظامیان روسی آغاز شد، در نهایت به سبب ضعف سیاسی 
و نظامی ایران و پیمان شکنی  دولت های فرانسه و انگلستان، به پیروزی 
روسیه و انعقاد معاهدۀ گلستان انجامید. عباس میرزا، فرمانده سپاه 
ایران در این جنگ ها، هر آنچه در توان داشت برای جلوگیری از 

شکست ایران انجام داد.
روسیه  و  ایران  جنگ های  دوم  دور  کوتاه،  وقفه ای  از  پس 
علل  جمله  از  شد.  شروع  ـ  1828م(  1826ـ )1241ــ1243ق/ 
شروع این دور از جنگ، یکی مشخص نبودن خطوط مرزی در 
عهدنامٔه گلستان و ادعاهای ارضی جدید روس ها و دیگری فریاد 
کمک خواهی مردم مسلمان شهرها و روستاهایی بود که به واسطٔه 

با  بودند.  گلستان تحت سلطه و ستم روس ها قرار گرفته  معاهدهٔ 
صدور فتوای جهاد برخی از علما، عدهٔ زیادی از ایرانیان آمادهٔ جهاد 
شدند و حکومت قاجار را به اقدام نظامی برای آزادی سرزمین های 
ایرانی ترغیب کردند. در ابتدای جنگ، نیروهای ایرانی به فرماندهی 
عباس میرزا به سرعت بسیاری از مناطق اشغالی را آزاد کردند اما 
روسیه با تمام قوا و تجهیزات نظامی خود  وارد عرصٔه کارزار شد و 
در شرایطی که انگلستان برخالف تعهداتش از کمک نظامی و مالی به 
ایران خودداری می کرد، سپاه ایران را شکست داد و حکومت قاجار 
را وادار به پذیرش معاهدهٔ ترکمانچای کرد. ناتوانی فتحعلی شاه در 
تأمین تدارکات سپاه و بی کفایتی و سستی برخی از فرماندهان، مانند 

آصف الدوله، نیز در این شکست تأثیرگذار بود.

سرزمین هاي جداشده از ايران در دورة قاجار

دريای مازندران
 )خزر(

کرمانشاه

يزد

کرمان

مشهد

همدان
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وسیعی  مناطق  ترکمانچای،  و  گلستان  قراردادهای  نتیجٔه  در 
ایران در غرب دریای مازندران که  از سرزمین های حاصلخیز 
شامل والیات گرجستان، داغستان، ارمنستان، نخجوان و اران 
با شهرها و روستاهای آباد و پرجمعیت  بود، به روسیه واگذار 
شد و رود ارس مرز دو کشور قرار گرفت.به عالوه، ایران در 

مازندران  دریای  در  جنگی  کشتی  داشتن  از  گلستان  عهدنامٔه 
مبلغ  که  گردید  متعهد  نیز  ترکمانچای  معاهدٔه  در  و  محروم شد 
به اتباع آن  5 میلیون تومان غرامت به دولت روسیه بپردازد و 

کشور نیز حق مصونیت قضایی )کاپیتوالسیون( بدهد.

فّعـالـیت  5

فکر کنیم و پاسخ دهیم
با راهنمایی دبیر و با توجه به مطالبی که در درس های 2 و 3 خواندید، با یکدیگر همفکری کنید و دالیل شکست ایران از روسیه 

را در چارچوب محورهای مشخص شدۀ زیر بیان کنید.
الف( نظامی:
ب( سیاسی:

پ( اقتصادی:
ت( مناسبات خارجی:

فّعـالـیت  6

تحلیل و قضاوت 
پاسخ ناصرالدین شاه را به اعتراض دولت انگلستان به امضای قرارداد آخال توسط ایران بخوانید و تحلیل و قضاوت خود را 

دربارۀ سیاست و کشورداری ناصرالدین شاه و موقعیت بین المللی حکومت قاجار بیان کنید.
»باید جواب نوشت: ما چیزی به روس ندادیم. شما که انگلیس هستید در این فقره داده اید. اگر از اول روس را از این همه پیش 
آمدن به سمت آخال و ترکمان رسماً و قویاً مانع می شدید، البته روس ها میدان جوالن بازی خودشان را کمتر می کردند، بلکه 
هیچ نمی توانستند داخل شوند. وقتی که مثل شما دولتی قوی نتواند سد راه و خیال روس ها را بکند، ما به طریق اولی نمی توانیم. 
روس آمد آخال را گرفت؛ ما چه می کردیم؟ بعد گفت سرحد طبیعی خراسان و ترکمان را باید معلوم بکنید و قرار بدهید؛ ما 
چه می کردیم اگر قبول نمی کردیم؟ به رضایت خودش همان طور که آخال را تصرف کرد، حد طبیعی ترکمان را هم با خراسان 
به زور تصرف می کرد. آن وقت آیا ما باید با روس ها جنگ کنیم، آیا شما به ما امداد قشونی و پولی و اسلحه می کردید یا نه؟« 

)نورائی، گفت وگوی ملکم خان با لرد سالیسبوری، بررسی های تاریخی، ص153ـ154(.

دست اندازی روسیه به خاک ایران بعد از معاهدٔه ترکمانچای همچنان ادامه پیدا کرد. روس ها مناطق وسیعی از سرزمین های ایرانی 
در شرق دریای مازندران )خوارزم و ماوراءالنهر( را تسخیر و عهدنامۀآخال)1299 ق/1881 م( را بر حکومت قاجار تحمیل 

کردند.
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تجاری را ضمیمٔه عهدنامٔه  قرارداد  نمی شد. روس ها یک  نظامی محدود  و  به روابط سیاسی  با روسیه  قاجار  ارتباط حکومت   
ترکمانچای کردند که نتیجٔه آن گسترش نفوذ اقتصادی آنان در ایران و تسلط بر بازار نیمٔه شمالی کشور ما بود. عالوه بر آن، روسیه 
در رقابت با انگلستان امتیازات اقتصادی و سیاسی متعددی مانند تأسیسبانکاستقراضی، شیالتشمال و تأسیسنیروی

قزاق را گرفت.

انگلستان 
سلطٔه استعماری انگلستان بر هندوستان در سدهٔ 18م، موجب توجه بیشتر انگلیسی ها به ایران شد. در اوایل دورهٔ قاجار، دولت انگلیس 
کوشید با اعزام سفیران کارکشته1 به ایران و امضای معاهدات ُمجَمل و ُمفَصل، نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در میهن ما گسترش 
دهد و مانع آن شود که کشورهای رقیبش از طریق ایران به هندوستان برسند. این کشور همچنین با حضور در خلیج فارس و تسلط بر 
برخی از جزایر ایرانی، زمینه را برای گسترش نفوذ و دخالت سیاسی، نظامی و اقتصادی خود در این منطقٔه راهبردی )استراتژیک(

فراهم آورد.

با جداکردن  که  برآمد  درصدد  انگلیس  دولت  فتحعلی شاه،  عهد  اواخر  از  ایران؛  جداکردنسرزمینهایشرق برای تالش
زمان  در  منظور،  همین  به  آورد.  به وجود  هندوستان  مرزهای  در  نفوذ خود  تحت  و  منطقه ای حائل  ایران،  سرزمین های شرقی 
محمد شاه و ناصرالدین شاه از حاکم نافرمان هرات و دیگر امیران شورشی افغان حمایت کرد و با اقدامات سیاسی و نظامی خود مانع 
سرکوب این شورش ها توسط سپاه ایران شد. انگلستان سرانجام با تحمیل معاهدۀپاریس به حکومت قاجار، افغانستان و هرات 
را از ایران جدا کرد )1273ق(. انگلیسی ها سپس با قراردادگلداسمیت، مناطقی از سیستان و بلوچستان را نیز از ایران جدا و 

ضمیمٔه خاک هندوستان کردند که خود بر آن فرمان می راندند.
گرفتن  به  موفق  با روس ها،  تنگاتنگ  رقابتی  در  انگلیسی ها  ناصرالدین شاه،  دوران سلطنت  در  اقتصادی؛ امتیازات گرفتن  
از جملٔه  تالبوت(  یا  )رژی  تنباکو  و  توتون  و  بانک شاهنشاهی  امتیازهای رویتر،  که  ایران شدند  از  متعددی  اقتصادی  امتیازات 

مهم ترین آنها بود.

1ــ ِسر جان ملکم )Sir John Malkom( و سر هارد فورد جونز )Sir Hardford Jones( و سر گور اوزلی )Sir Goure Ouseley( از جملٔه این سفرا بودند.

فّعـالـیت  7

بررسی شواهد و مدارک
مفاد عهدنامه های مجمل و مفصل را که دبیر در اختیار شما قرار می دهد، بخوانید و ضمن استخراج، تلخیص و مقایسۀ تعهدات 

ایران و انگلستان، با توجه به محتوای درس، موارد نقض این تعهدات توسط طرفین را مشخص کنید.
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 حق احداث راه آهن، بهره برداری از معادن )جز طال و نقره و سنگ های قیمتی( و جنگل ها و احداث کانال های آبیاری به مدتامتیازرویتر
70 سال و ادارۀ گمرکات به مدت 25 سال به بارون جولیوس رویتر واگذار شد.

توتون امتیاز
وتنباکو

 انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو به مدت 50 سال در برابر پانزده هزار لیره و یک چهارم سود ساالنه به فردی انگلیسی به
نام تالبوت واگذار شد.

واگذاری امتیازات موجب نگرانی مردم، به ویژه بازرگانان و روحانیان، از تسلط بیگانگان بر اقتصاد و منابع تولید کشور شد و 
اعتراضات و جنبش هایی را برانگیخت. مهم ترین این جنبش ها، قیام هایی بود که به رهبری علمایی همچون حاج مالعلی کنی و 
میرزاحسن آشتیانی علیه امتیازهای رویتر و تنباکو صورت گرفت و به عقب نشینی حکومت مستبد قاجار و لغو امتیازات مذکور 
منجر شد. فتوای آیت الله میرزای شیرازی، مرجع بزرگ شیعه در تحریم مصرف توتون و تنباکو، نقش اساسی در لغو امتیاز توتون 

و تنباکو داشت.
فرانسه

هم زمان با روی کار آمدن قاجارها در ایران، ناپلئون بناپارت در فرانسه قدرت گرفت. ناپلئون که سیاست توسعه طلبانه ای را در 
اروپا و جهان دنبال می کرد، با مانع بزرگی همچون انگلستان روبه رو شد که به دلیل جزیره ای بودن و برخورداری از نیروی دریایی 
قدرتمند، توان رویارویی مستقیم با  آن را نداشت. بنابراین، تصمیم گرفت رقیب خود را با هجوم به مستعمراتش از پای درآورد. 

از این رو، نخست مصر را تصرف کرد و سپس درصدد حمله  
به هندوستان برآمد. 

به هند بود،  ناپلئون  از آنجا که ایران مناسب ترین راه دستیابی 
شدند.  قاجار  دربار  راهی  دیگری  از  پس  یکی  او  نمایندگان 
فتحعلی شاه که درگیر جنگ با روسیه بود و به متحد قدرتمندی 
برقراری  برای  فرانسه  امپراتور  پیشنهاد  از  داشت،  نیاز 
فینکنشتاین   عهدنامۀ نهایت،  در  کرد.  استقبال  رابطه 
)1222ق/1807م( بین دو کشور بسته شد. پس از آن، هیئتی 
نظامی از فرانسه برای تعلیم و تجهیز سپاه به ایران آمد و در مدت 
کوتاهی اقدامات مفیدی در این زمینه انجام شد. اتحاد سیاسی 
و نظامی ایران و فرانسه زیاد دوام نیاورد؛ زیرا ناپلئون اندکی بعد 
تمام تعهدات خود در برابر ایران را زیر پا گذاشت و با روسیه 
و  فراخواند  ایران  از  را  نظامی فرانسوی  هیئت  کرد؛  صلح 
حکومت قاجار را در مقابل روس ها تنها گذاشت. پس از این، 
روابط دو کشور فراز و نشیب های زیادی داشت و در حوزٔه 
قراردادهای بازرگانی و همکاری های فرهنگی، به خصوص در 
زمینٔه واگذاری امتیاز کاوش های باستان شناختی، ادامه یافت. 

45
ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه
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عثمانی
سبب  به  عثمانی  و  ایران  مسلمان  کشور  دو  قاجار  عصر  در 
کمتری  مجال  اروپایی،  دولت های  با  مستمر  درگیری های 
برای دشمنی و جدال با یکدیگر داشتند. با این حال، در زمان 
فتحعلی شاه و محمدشاه، به سبب اختالفات مرزی، بدرفتاری 
تجاری،  مشکالت  و  عالیات  عتبات  ایرانِی  زائران  با  عثمانیان 
دولت  های  وساطت  با  اما  کرد  بروز  کشور  دو  میان  تنش هایی 
انگلستان و روسیه مذاکراتی میان ایران و عثمانی صورت گرفت 
آنها بسته  ودوم میان  ارزنةالروماول و قراردادهای صلح 

شد و به کشمکش ها پایان داد.
جدا از مواجهٔه سیاسی ــ نظامی، همواره میان ایران و عثمانی 
روابط بازرگانی و فرهنگی وجود داشت و کشور عثمانی یکی 
تحوالت  و  اروپا  پیشرفت های  با  ایرانیان  آشنایی  مسیرهای  از 

شکل گیری  با  قاجار،  دورٔه  اواخر  در  بود.  جهانی  نظام 
تاریخی  نفرت  و  اروپا  در  نظامی تازه  ــ  دسته بندی های سیاسی 
شعار  با  توانست  عثمانی  روسیه،  و  انگلستان  از  ایران  مردم 
به سمت خود  را  ایرانی  اندیشمندان  از  »اتحاد اسالم« بخشی 

جلب کند.

روابط با سایر كشورها
حکومت قاجار برای کاستن از نفوذ و دخالت های روزافزون 
روسیه و انگلستان در امور ایران، تالش  می کرد که با کشورهای 
دیگر مانند آمریکا، اتریش، ایتالیا و بلژیک ارتباط برقرار کند، 
اما به سبب سنگ اندازی روس ها و انگلیسی ها و بی رغبتی این 

کشورها در این باره موفقیت چندانی به دست نیاورد.

پرسـش هـای نمـونـه

ـ نظامی ایران با روسیه و انگلستان در عصر قاجار چه تفاوت های اساسی داشت؟ 1ــ شرایط سیاسیـ 

2ــ چرا شاهان قاجار قادر به اعمال کامل قدرت استبدادی خود نبودند؟

3ــ به نظر شما، مهم ترین آثار و پیامدهای زیانبار عهدنامة  ترکمانچای چه بود؟

4ــ ایران در دورة قاجار از چه جهاتی برای انگلستان اهمیت داشت؟

5  ــ علت اساسی توجه فرانسه به ایران در زمان ناپلئون چه بود؟ چرا روابط ایران و فرانسه در زمان فتحعلی شاه به شکست انجامید؟

6  ــ منابع مورد استناد در این درس را استخراج و فهرست کنید.
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آشنایی با اوضاع اجتامعی، تحوالت اقتصادی و جنبه های مختلف حیات علمی و فرهنگی ایران دورۀ قاجار نظیر هرن و معامری، از مباحث مهم و 

کلیدی در مطالعات تاریخی این دوره محسوب می شود. شام در این درس با استفاده از شواهد و مدارک تاریخی، برخی از وجوه زندگی اجتامعی، 

اقتصادی و فرهنگی عرص قاجار را بررسی و تحلیل خواهید کرد.

اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار

فّعـالـیت  1

بحث و گفت وگو
به چند گروه 3 تا 5 نفره تقسیم شوید و دربارۀ این موضوع که شناخت گروه های اجتماعی دورۀ قاجار از چه جهاتی در فهم تاریخی 
ما از این دوره اهمیت دارد، با یکدیگر بحث و گفت وگو کنید. سپس، نمایندۀ هر گروه جمع بندی نظرات گروه را در کالس ارائه 

دهد.

خیابان چراغ گاز ) امیرکبیر کنونی( تهران ـ دورة قاجار
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اوضاع اجتماعی 
گوناگونی  گروه های  و  اقوام  شامل  قاجار  دورهٔ  در  ایران  جامعٔه 
می شد که سه شیوهٔ زندگی روستایی، ایلی ــ عشایری، و شهری 

داشتند.
الف( روستاییان

اغلب  روستایی  جمعیت  زمین داران،  و  اربابان  استثنای  به 
کار  مالکان  اراضی  در  و  نداشتند  که  زمین  بودند  افرادی 
می کردند. برخی از گزارش ها نشان از آن دارد که روستاییان کم 

و بیش تحت ستم اربابان و مأموران مالیاتی بوده اند.
ب( ایالت و عشایر

و  مناسبات  تمام  و  داشتند  قرار  ایل  سران  ایالت  رأس  در 
روابط حکومت و ایل زیر نظر آنها انجام می گرفت. افراد ایل 
به سبب کارهایی که برای رهبران خود انجام می دادند، نسبت 
عنوان  به  همواره  آنان  داشتند.  بهتری  وضعیت  روستاییان  به 
نیروهای مسلح در مواقع جنگ یکی از منابع تأمین نیروی نظامی 
حکومت قاجار به شمار می رفتند. سران ایالت اغلب در مناطق 

تحت نفوذ خود به طور مستقل حکومت می کردند.
پ( شهرنشینان

و  مقام ها  قبیل  از  مختلفی  اجتماعی  گروه های  شهرها  در 
اصناف  بازرگانان،  دانشمندان،  و  علما  حکومتی،  کارگزاران 
و پیشه وران و کارگران می زیستند. شماری از شهرنشینان را 

افراد بیکار و تهیدست تشکیل می دادند.
و  شهرها  در  که  قاجار،  عصر  اجتماعی  گروه های  از  یکی 
به  دیرباز  از  آنان  بودند.  روحانیون  می کردند،  زندگی  روستاها 
دلیل بافت و ساختار مذهبی جامعه سنتی ایران در میان اقشار 
مختلف مردم نفوذ فراوانی داشتند و متکفل امور دینی بودند. 
وجوهات  دریافت  و  موقوفات  بر  نظارت  سبب  به  روحانیون 
شرعی از نظر مالی مستقل از حکومت بودند. معموالً این قشر 
به دلیل عدم وابستگی به حکومت، در مقاطعی از تاریخ معاصر 
اقدامات  ایستادگی کردند و  برابر قدرت های خارجی  ایران در 

شاهان و درباریان قاجار را به چالش کشیدند.

تیمچۀ مظفریهـ  تبریزصدیق التجار، یکی از تاجران دورة قاجار
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بازارها هستٔه اصلی نظام اقتصادی و اجتماعی شهرها بودند و 
شالودٔه زندگی اجتماعی و اقتصادی را در مراکز شهری تشکیل 
می دادند. هر حرفه کسب وکاری در بازار داشت و هر صنف 
در یک راسته فعالیت می کرد. اهالی شهرها در محالت مختلف 

زندگی می کردند. افراد نسبت به محالت خود به شدت احساس 
تعلق و افتخار می کردند. عوامل گوناگون قومی، مذهبی و شغلی 
سبب تمایز و تفاوت میان اهالی یک شهر در محالت گوناگون 

می شد.

اوضاع اقتصادی 
نظام تولید 

در این دوره سه شیؤه تولید وجود داشت:
روستاها  ساکنان  آن  در  که  دهقانی،  سهم بری  تولید  شیؤه  1ــ 
می کردند.  دریافت  را  معینی  سهم  تولید،  از  کشاورزان  و 
می کردند.  کار  مالکان  اراضی  روی  اغلب  بی زمین  روستاییان 
سوم  یک  تا  گاه  ارباب،  ملک  از  بهره برداری  ازای  در  آنان 
محصول را به عنوان بهرٔه مالکانه به او تحویل می دادند. بخشی 
را نیز به عنوان مالیات به دولت می پرداختند و بخشی هم سهم 

خودشان می شد.
تولید خرده کاالیی دولتی و خصوصی ویژٔه اقتصاد  2ــ شیؤه 
تولیدکنندگان  و  اصناف  و  کارگران  از  گروه  این  بود.  شهری 
شهری در کارگاه ها و مراکز تولید شهری به کار اشتغال داشتند. 

3ــ شیؤه تولید شبانکارگی )شبانی( یا ایلیاتی که مختص ایالت و 
کوچ نشینان بود؛ نظیر تولید گوشت، پوست، پشم، گلیم ، فرش 

ایالتی و لبنیات.
وضعیت صنایع و تأثیر واردات خارجی بر آن

نظامی،  و  سیاسی  شدید  بحران های  آغاز  و  با سقوط صفویان 
کشور ما در عرصٔه اقتصادی و تولید دچار رکود فراوانی شد 
جنگ های  کردن  فروکش  و  قاجاریه  رسیدن  به قدرت  با  اما 
ایران  در  دستی  صنایع  قاجار  دورٔه  اوایل  در  مجددًا  داخلی، 
ناپلئون  به علت جنگ های  زمان،  این  در  یافت.  رونق  و  رشد 
کاالهای صنعتی اروپایی چندان به ایران وارد نمی شد اما صنایع 
دستی ایران مانند منسوجات ابریشمی، شال، مخمل، زری باف، 
خاتم کاری  قلم کاری،  ُمَنبّت کاری،  لعاب دار،  و  سفالی  ظروف 
تولید می شدند و  کیفیت خوب  با  اسلحٔه گرم و سرد،  انواع  و 

بیشتـر بدانیـم

لوطیان
در شهر گروهی از مردم می زیستند که به لوطی شهرت داشتند. لوطی ها افرادی بودند که میان آنها و عیاران و اهل فتوت در قرون 
گذشته ارتباطاتی وجود داشت. آنان با زورخانه ارتباط زیادی داشتند و در محله ها حافظ منافع مردم محلی بودند. لوطیان در دورۀ 
قاجار به دو گروه تقسیم می شدند: یک گروه که خود را پاسدار میراث پهلوانی و عیاری و فتوت می دانستند و با تکیه بر شجاعت و 
دالوری خویش، از تهیدستان در برابر ستم فرادستانـ  یعنی مأموران حکومتی، کالنترها و داروغه هاـ  پشتیبانی می کردند. گروهی 
دیگر با بی اعتنایی به خصلت های پهلوانی و جوانمردی، به عنوان بازوی ظلم در خدمت صاحبان قدرت و ثروت بودند. لوطیان در 
سراسر دورۀ قاجار در بیشتر آشوب های ضد حکومتی نقش فعال داشتند. ستارخان و باقرخان از زمرۀ لوطیانی بودند که در نهضت 
مشروطه در صف اول مبارزه با ستم استبداد جنگیدند و به شخصیت های ملی تبدیل شدند. صنیع حضرت و مقتدر نظام نیز در 

جبهۀ استبداد از پادشاه مستبد، محمد علی شاه، حمایت کردند.
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نمونه ای از پارچه های دورۀ قاجار

نمونه ای از لباس های دورۀ قاجار

پایان  با  بودند.  مطلوبی  وضعیت  در  دوام  و  کیفیت  لحاظ  از 
یافتن  جنگ در اروپا و سرازیر شدن سیل کاال های اروپایی، 
به انحطاط رفت. بسیاری از  به تدریج رو  ایران  صنایع دستی 
اروپاییان که در این زمان از ایران دیدن کرده اند، از نابودی و 
ضعف مراکز قدیمی و پررونق صنایع دستی ایران مثل کاشان، 
اصفهان، شیراز، کرمان و یزد خبر داده اند. کاالهای اروپایی، 
به ویژه محصوالت صنعتی انگلستان، صدمٔه شدیدی به صنایع 
ایران وارد آورد. در دورٔه صدارت امیرکبیر تالش های زیادی 
برای احیای صنایع دستی ایران صورت گرفت اما با مرگ او 

این تالش ها پیگیری نشد.

فّعـالـیت  2

بررسی شواهد و مدارک
متن های زیر را که هر دو دربارۀ اصفهان عصر قاجار است، بخوانید و ضمن مقایسۀ آنها با یکدیگر، به پرسش های مربوط به آنها 

پاسخ دهید.
متن1ـ  »مشاهدۀ کاروان های مملو از کاال هر فرد انگلیسی را خشنود می سازد، منچستر پارچه های بازار اصفهان را تأمین می کند 
و این کاال رو به افزایش است. دو کمپانی زلگر و هرتز و نیز کمپانی تجارتی خلیج فارس در اینجا تجارت کاالهای ما را بر عهده 

دارند و تمام نفع آنان عاید مؤسسات اقتصادی ما می شود.« )کرزن، ایران و قضیۀ ایران، ج 2، صص 52-51(.
متن2ـ  جماعت چیت ساز؛ صنعتی بسیار بزرگ است. سابق خیلی جمعیت و رواج داشت. االن نسبت به پیش تخفیف کلی 
کرده .... متاعشان باز به همۀ والیات ایران می رود ولی قُماش1 فرنگی خیلی بازارشان را شکسته، نصف از ایشان باقی نمانده است 

)تحویل دار اصفهانی، جغرافیای اصفهان ...، ص 94(.
جماعت زری باف؛ سابق زری بافی شیوع داشت و زری از پارچه های مرغوب ایران بود و مخصوص به اصفهان، لباس رنگین و 
زّرین بزرگان و  شاهزادگان و َخلعت2 سنگین سالطین می شد ... حاال این صنف و این صنعت شکسته و منسوخ شده است، اکنون 

صانعش3 حقیر و متاعش4 قلیل است )همان، ص 97(.
جماعت نّساج؛ سابق که پارچه های فرنگی شایع نبود، از اعلی و ادنی5 حتی ارکان دولت و بعضی از شاهزادگان ِعظام قََدک6 پوش 

1ــ پارچه
2ــ گونه ای لباس از پارچٔه ابریشمین زربفت و مجلل

3ــ صنعتگر، تولیدکننده
4ــ کاال

5ــ فرادستان و فرودستان
6ــ جامٔه رنگین غیر ابریشمین
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کشاورزی
شیوه ها  کشاورزی،  بخش  بر  حاکم  مناسبات  اینکه  وجود  با 
تحول  و  تغییر  دچار  بخش  این  )تکنولوژی(  تولید  ابزارهای  و 
اوایل قرن  نوزدهم و  اواخر قرن  ایران  اساسی نشد، کشاورزی 
بیستم میالدی مانند گذشته یک کشاورزی معیشتی نبود. برخی 
اقالم  از  برخی  تولید  شدن  برابر  چند  از  حکایت  گزارش ها  از 
مانند  صادراتی  محصوالت  ویژه  به  کشاورزی،  محصوالت 

ابریشم، تریاک، تنباکو، پنبه و برنج، دارد. جنگ های استقالل 
آمریکا موجب افزایش تولید و صادرات پنبه از ایران به روسیه شد. 
بازرگانان روسی و ارمنی با حمایت های مالی، نصب دستگاه های 
پنبه پاک کنی، توزیع بذر و باال بردن استانداردهای تولید به روند 
افزایش صادرات پنبه کمک کردند. در آستانٔه جنگ جهانی اول، 
زمین های وسیعی از ایران زیر کشت پنبه بوده و میزان تولید بیش 

از 30 هزار تن برآورد شده است.

تجاری شدن کشاورزی ایران در عصر قاجار تغییر چندانی در فنون کشاورزی ایران ایجاد نکرد اما موجب افزایش درآمد مالکان 
و مشارکت روزافزون تجار ایرانی و خارجی در صدور تولیدات برخی از محصوالت کشاورزی، نظیر پنبه و تریاک شد. 

بودند. بدین جهت قدک های بسیار ممتاز خوب از هشت چله الی سی چله در اصفهان می بافتند... رنگ های پختۀ صباغی1 اصفهان 
را هم که بر آن می افزودند، نزاکتی2 پیدا می نمود... چندین سال است پارچه های زرد و سرِخ باطن سسِت فرنگستان رواج گرفته، 
هر دفعه اَقِمشۀ3 ایشان طرح تازه بوده و هر کدام به نظرها تازگی داشته، مردم ایران جسم و جان خود را رها کردند و دنبال رنگ 

و بوی دیگران باال رفتند و در واقع در این مرحله به ضررها رسیدند )همان، ص 100ـ101(.
جماعت تفنگ ساز؛ بازار بزرگ مخصوص در اصفهان دارند. عهد خاقان مغفور4، استاد حسین نامی پیدا شد، تفنگ های مخصوص 
کارخانۀ او معروف است. بهتر از استادان مشهور روسی قدیمی شد ... شاگردانی داشت که بعد از او خوب کار می کردند. باز هم 
استادان دیگر اصفهان متعدد بودند و هستند؛ این سنوات غالب اینها در کارخانه های طهران از بیکاری مرمت کاری می کنند )همان، 

ص 108(. 
1ـ برداشت شما از متن 1 چیست؟ چه چیزی سبب خشنودی این انگلیسی شده است؟

2ـ با بررسی دو متن، علت انحطاط و رکورد صنایع دستی ایران در دورۀ قاجار را تحلیل و ارزیابی کنید.
1ــ رنگرزی

2ــ ظرافت و زیبایی
3ــ جمع ُقماش
4ــ فتحعلی شاه 

فّعـالـیت  3

بحث و گفت وگو
به نظر شما، افزایش تولید در برخی از شاخه های کشاورزی و بی توجهی به تولید کافی غالت چه نتایجی می توانست داشته باشد؟ 
آیا میان افزایش تولید برخی محصوالت کشاورزی با قحطی های پیاپی و کمبود مواد غذایی به ویژه نان در دورۀ قاجار ارتباطی 

وجود دارد؟ در این باره بحث و استدالل کنید.
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ورود محصوالت جدید کشاورزی به ایران
جدید  محصوالت  ورود  با  شاه  ناصرالدین  سلطنت  دورٔه  در 
کشاورزی از اروپا به ایران، تحولی عظیم در شیؤه تغذیٔه ایرانیان 
مثل  جدیدی  غذایی  محصوالت  که  گونه ای  به  شد؛  ایجاد 

گوجه فرنگی، نخودفرنگی و سیب زمینی در غذای خانوارهای 
ایرانی جا خوش کرد و سیب زمینی به یکی از محصوالت مهم 
با  کشاورزی تبدیل شد و در زمان مظفرالدین شاه برای مقابله 

قحطی، کشاورزان به کشت آن تشویق می شدند. 

فرش در دورة قاجار
به رغم رکودی که در صنایع دستی ایران به ویژه از نیمٔه دوم عصر 
کشورهای  به  آن  صادرات  و  فرش  تولید  آمد،  به وجود  قاجار 
جهان، به ویژه اروپا و آمریکا، رشد چشمگیری پیدا کرد. فرش 
ایران که از روزگاران دور آوازه ای جهانی داشت، در این دوره 
طالبان فراوانی در جهان پیدا کرد و گردشگران اروپایی توجه 
تاجران و مردم اروپا و آمریکا را به سوی فرش دستباف ایران 
جلب کردند. ارزانی نیروی کار، طرح و نقش های زیبا و متنوع، 
هنرمندی و ظرافت بافندگان ایرانی از یک سو و تقاضای بازار 

جهانی و سرمایه گذاری خارجی در تولید و تجارت، سبب رشد 
تولید و صادرات فرش در دوران قاجار شد. عالوه بر آن، رکود 
مالی  تأمین  برای  نقره  و  ابریشم و کمبود طال  صنعت صادرات 
واردات کاال از اروپا و سایر کشورها نیز تأثیر بسزایی بر رونق 
شهرهای  داشت.  جایگزین  کاالی  عنوان  به  فرش  صادرات 
والیت های  و  اراک  کرمان،  اصفهان،  همدان،  کاشان،  تبریز، 
کردستان و آذربایجان از مهم ترین مراکز قالی بافی در دورٔه قاجار 
بودند. تجار داخلی و سرمایه گذاران خارجی در شهرهای تبریز 

و اراک کارگاه های کوچک و بزرگ فرش دایر کرده بودند.

فّعـالـیت  4
بررسی شواهد و مدارک

متن زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.
»در هر جایی که زراعت این نبات ]سیب زمینی[ معمول و متداول شد، بالی قحط و 
َمجاعه1 آنجا راه ندارد و هیچ یک از حبوبات جای گندم را نمی گیرد. گیاه سیب زمینی 
که قوتش جزئی کمتر از گندم است. پس هرگاه در تمام نقاط ایران زراعتش را چنانچه 
شایسته است معمول و ُمجری دارند، فواید عمده ای عاید زارعین و مالکین خواهد شد« 

)روزنامۀ فالحت مظفری، نمرۀ 8، سنبله2 یونت3 ئیل 41341 قمری )ص 109(.
1ـ به نظر شما مطالعه دربارۀ غذاها چه نقشی در فهم تاریخ اجتماعی یک دوره می تواند 

داشته باشد؟
2ـ با مطالعۀ متن، برداشت خود را با دیگر دوستانتان در میان بگذارید و دربارۀ نظرات خود بحث و گفت وگو کنید.

1ــ گرسنگی
2ــ صورت فلکی، خوشۀ گندم برابر با ماه شهریور

3ــ سال نهنگ در تقویم دوازده حیوانی
4ــ 1301 ش

روزنامۀ فالحت مظفري
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نگاهی به اوضاع علمی و فرهنگی ایران در 
عصر قاجار

در دورٔه قاجار نیز نظام تعلیم و تربیت سنتی ایران تداوم و گسترش 
یافت. در آن زمان سوادآموزی مقدماتی در مکتب خانه ها یا از 
انجام می گرفت.  معلمان سرخانه  یا  و  معلمان خصوصی  طریق 
تحصیل  ادامٔه  به  عالقه  و  مالی  توانایی  که  دانش آموزانی 
می شدند.  علمیه  حوزه های  و  قدیم  مدرسه های  وارد  داشتند، 

تعلیم داده می شد.  نقلی و عقلی  این مراکز آموزشی، علوم  در 
مطهری  عالی شهید  )مدرسٔه  سپهساالر  و  مروی  مدرسه های 
کنونی( از جمله مراکز علمی و آموزشی مهم و بزرگ این دوره 
اندیشمندان  و  عالمان  شدند.  تأسیس  پایتخت  در  که  بودند 

برجسته ای در این مراکز تحصیل و تدریس می کردند. 

مدرسۀ سپهساالرـ  تهران

قالیچۀ بافته شده در آذربایجان  ـ  دورة قاجارقالیچۀ کرمان ـ  دورة قاجار
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مراکز آموزشی جدید
در نتیجٔه گسترش ارتباط ایرانیان با کشورهای اروپایی در دورٔه 
به تدریج  قاجار و ورود مظاهر تمدن مدرن غربی به کشور ما، 
مدرسه های جدیدی به وجود آمد که در آنها آموزش به شیوه ای 
کامالً متفاوت با روش آموزش سنتی انجام می گرفت. نخستین 
تأسیس  ایران  در  اروپایی  مسیونرهای1  را  جدید  مدرسه های 
فرهنگی،  شخصیت های  و  قاجار  حکومت  بعدها  و  کردند 
گل  دادند.  گسترش  و  ادامه  را  کار  این  خّیر  افراد  و  سیاسی 
سرسبد مدرسه های جدید، مدرسۀ دارالفنون بود که به همت 

امیر کبیر و با هدف آموزش علوم و فنون جدید به دانشجویان ایرانی در داخل کشور، بنیان نهاده شد. دارالفنون در واقع نخستین 
مدرسٔه عالی بود که در رشته های نظامی، پزشکی، ریاضی و هندسه، فیزیک، شیمی و معدن فعالیت می کرد.

1ــ مسیونر به اعضای هیئت های دینی گفته می شد كه برای تبلیغ مسیحیت به كشورهای دیگر می رفتند.

معلمان و استادان مدرسۀ علوم سیاسي
به  مظفرالدین شاه  زمان  در  مشیرالدوله  نصراهلل خان  میرزا  را  مدرسه  این 

منظور تربیت نیروهای سیاسي وزارت امورخارجه تأسیس کرد.

فّعـالـیت  5

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما چرا امیرکبیر دستور داد، استادان و معلمان مدرسۀ دارالفنون از کشورهایی غیر از روسیه و انگلستان )مانند فرانسه 

و اتریش( استخدام شوند؟

عصر  فرهنگی  شخصیت های  از  یکی  رشدیه  حسن  میرزا 
قاجار بود که برای تأسیس مدرسه های جدید به ویژه در دورٔه 
کرد  تالش  بسیار  ایران  مختلف  در شهرهای  ابتدایی  تحصیلی 
و در این راه رنج ها و سختی های فراوانی کشید. هدف رشدیه 
برای  شرایط  آوردن  فراهم  جدید،  آموزشی  مراکز  برپایی  از 

سوادآموزی به فرزندان تمام قشرهای مختلف جامعه بود. 
مدارس  تأسیس  در  نیز  فاضل  زنان  از  برخی  قاجار،  دورٔه  در 
جدید مشارکت داشتند. از جملٔه این زنان می توان به بی بی خانم 
استرآبادی اشاره کرد که مدرسٔه دوشیزگان را به منظور تحصیل 

دختران در تهران تأسیس کرد )1285 ش(. 
دانش آموختگان مراکز علمی و آموزشی جدید، نقش مؤثری در انتشار و ترویج افکار نو به ویژه 

تفکر مشروطه خواهی و حکومت قانون داشتند.

معلمان و دانش آموزان مدرسۀ رشدیۀ تهران

تندیس میرزا حسن رشدیه
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فلسفه
در دورهٔ قاجار تحولی چشمگیر در فلسفٔه اسالمی  به وجود آمد. مال عبداللّه ُزنوزی یکی از شاگردان 
برجستٔه مالعلی نوری،  مؤسس حوزهٔ فلسفی تهران در این  دوره شناخته می شود. او دو اثر ارزشمند 
در موضوع فلسفه به زبان فارسی نوشت. نگارش آثار فلسفی به زبان فارسی در دورهٔ صفویه  به تدریج 
از رونق افتاده بود. حوزهٔ فلسفی تهران را فیلسوفان برجستٔه دیگری1 گسترش دادند و موجب رشد 
و توسعٔه فلسفٔه اسالمی و شاخه های گوناگون آن مثل مکتب مشاء، حکمت اشراق و حکمت متعالیٔه 

صدرایی و عرفانی شدند.
حاج مالهادی سبزواری )1212-1289ق( یکی از فیلسوفان نامدار دورٔه قاجار به شمار می رود. او کتاب »اسرارالحکم« را به 

درخواست ناصرالدین شاه قاجار به فارسی نوشت. در آن دوره به تدریج عالمان ایرانی با فلسفٔه جدید غرب آشنا شدند.

1ــ آقا علی مدرس تهرانی، آقامحمدرضا قمشه ای، میرزا ابوالحسن جلوه و آقا میرزا حسین سبزواری كه به حكمای اربعه )چهارگانه( معروف بودند.

بیشتـر بدانیـم

برخی از عالمان سرشناس عصر قاجار در یک نگاه

ویژگی هاعالمان سرشناسرشتۀ علمی و هنری

ادبیات
شعلٔه اصفهانی، ملک الشعرا صبای 
کاشانی، وصال شیرازی، فروغی 

بسطامی، قاآنی شیرازی

به سبک شعرایی چون  اواسط قرن چهارم(  تا  )اوایل قرن سیزدهم  این دوره  ادبی: شاعران  بازگشت  ــ 
فردوسی، نظامی، خاقانی، فرخی و منوچهری جنبشی برای احیاء سبک کالسیک برپا کردند که به دورٔه 

بازگشت ادبی شهرت یافت.
ــ از دورٔه ناصرالدین شاه، به مرور و به صورت مالیم، ادبیات انتقادی وارد حیات فرهنگی جامعه شد و در 
دورٔه مظفری به صورت )هجو( و در دورٔه مشروطه با مضامین )وطن پرستی، مبارزه با استبداد و استعمار( 

جلوه گر گردید. عارف قزوینی و ملک الشعرای بهار در زمرهٔ این دسته از شاعران قرار دارند.

خوشنویسی
محمدرضا کلهر، میرزا وصال 

شیرازی، محمد حسین سیفی قزوینی 
)عمادالکتاب(

به ویژه آثار نفیسی به خط نسخ بر جای مانده  ــ در قرن سیزدهم خوشنویسی رونق گرفت. از این دوره 
است.

ــ از اوایل قرن چهاردهم خوشنویسی از رونق افتاد و سیر نزولی را در پیش گرفت.

پزشکی
میرزاعلی اکبرخان ناظم االطباء، 

میرزاحسین افشار، بهرام خان طبیب 
و ...

ــ قبل از رواج پزشکی نوین، در ایران  طب سنتی رواج داشت.
ــ با تأسیس مدرسٔه دارالفنون، پزشکی نوین وارد ایران شد.

ــ با ورود پزشکان اروپایی و اعزام دانشجویانی به اروپا برای تحصیل پزشکی، این علم دچار تحول اساسی شد.

ریاضیات و فیزیک
میرزا نظام الدین غفاری، عبدالغفار 

نجم الدوله 
ــ نظام الدین غفاری در دورهٔ قاجار به اروپا اعزام شد؛ در مدرسٔه پلی تکنیک پاریس تحصیل کرد و معلم ناصرالدین شاه 

شد. او راه شوسٔه تهران به آمل را به دستور ناصرالدین شاه کشید و ملقب به مهندس الممالک شد.

تذهیب
میرزا عبدالوهاب ملقب به 

ب باشی«، محمدعلی شیرازی،  »ُمَذهِّ
میرزایوسف شیرازی

ــ تذهیب، هنر تزیین کتاب ها، نامه ها، اسناد و قباله های ازدواج اشراف با طال و سنگ های قیمتی است.
ــ هنر تذهیب در اوایل دورهٔ قاجار رونق زیادی یافت ولی بعدها به تدریج افول کرد.

موسیقی
محمدحسن سنتورخان، میرزا 

عبدالّله، غالمحسین درویش

ــ تا قبل از تأسیس دارالفنون، موسیقی رونق چندانی نداشت.
ــ در دارالفنون رشته ای به هنر موسیقی اختصاص یافت.

ــ به دستور ناصرالدین شاه،  استادی فرانسوی به نام موسیو لومر برای تدریس موسیقی در دارالفنون استخدام شد.
ــ بعدها با اختراع گرامافون موسیقی رونق تازه ای یافت.

حاج مال هادي سبزواري
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هنر و معماری
نقاشی 

به دنبال سقوط صفویان، هنر نگارگری نیز در سایٔه جنگ های 
داخلی رو به افول نهاد. نقاشی در عصر قاجاریه به دنبال وحدت 
سیاسی و استقرار امنیت و در سایٔه حمایت پادشاهان و دربار از 
یک سو و ارتباط با غرب از سوی دیگر، دچار تحولی اساسی 
شد. فتحعلی شاه برجسته ترین هنرمندان نقاش را در تهران گرد 
آورد و آنها را به  کشیدن پرده های بزرگ برای نصب در کاخ ها 

تشویق کرد. 

تأثیر  تحت  ایرانی  نگارگری  سنت  ناصرالدین شاه،  دورٔه  در 
هنر نقاشی مدرن اروپایی قرار گرفت. سبک نوینی در نقاشی 
به  معروف  غفاری  محمد  مانند  بزرگی  نقاشان  و  آمد  وجود  به 

کمال الملک، پا به عرصه نهادند.

سه پرده از نقاشی های هزار و یک شب اثر ابوالحسن غفاري )صنیع الملک(، 
نقاش باشي ناصرالدین شاه

تابلوي تاالر آینه اثر کمال الملک، نقاش عصر قاجار و پهلوی

نگارة امیرکبیر اثر محمد ابراهیم نقاش باشی
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تعزیه
تعزیه که ریشه در آیین های باستانی داشت، در عصر صفوی برای بزرگداشت حماسٔه کربال و شهادت امام حسین  رواج یافت. هنر 
تعزیه در دورهٔ ناصرالدین شاه گسترش پیدا کرد. یکی از مکان های اجرای تعزیه در تهران، تکیٔه دولت بود. زنان و مردان زیادی در این 

تکیه به تماشای تعزیه گردانان می نشستند.

مراسم تعزیه خوانی در تکیۀ دولت ـ تهران

نقاره خوان دوره گرد ـ دورة قاجار

نمایش کمدی
در دورٔه قاجار به جز نمایش های مذهبی، نمایش های دیگری مثل نمایش روحوضی )سیاه بازی( و بقال بازی در مراسم شادی روی 
حوضِ خانه ها، که با تخته آن را می پوشاندند، یا در برخی قهوه خانه ها اجرا می شد. گاهی هنرمندان با استفاده از نمایش های کمدی، 

مضامین جدی و انتقادهای سیاسی و اجتماعی را به صورت طنز به گوش مقامات می رساندند.
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تئاتر
هنر تئاتر به سبک اروپایی از دورٔه قاجار به همت دانشجویان اعزامی به اروپا، در ایران گسترش یافت. میرزاعلی اکبرخان 
ُمّزین الدوله )نقاش باشی( به دستور ناصرالدین شاه در محل فعلی دارالفنون یک تاالر نمایش ساخت. این تماشاخانه بیشتر 
مکانی خصوصی بود که شاه و برخی از درباریان در آنجا از نمایش هایی که به اجرا در می آمد، دیدن می کردند. در این دوره 

نمایشنامه های زیادی ترجمه شد. مدتی بعد، تئاتر ملی در یکی از ساختمان های تهران در خیابان الله زار تشکیل شد.

فّعـالـیت  6
بررسی شواهد و مدارک

متن زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.
»زمانی که به تأدیب1 جهال و رفع اغتشاش والیت، مرکب همایون شاهنشاه )محمدشاه(... با چهل عّراده توپ و چهل هزار قشون ... 
تشریف فرمای اصفهان گردید ... معبرها2 و قراول خانه های شهر جمیعاً چاتمه3 سرباز مستحفظ، از خان ها تفنگ می خواستند و از اعیان 
و مالها مقصر، از ساکنین بلده و دهات سیورسات4، از مالکین و عمال شهر و بلوکات هشتاد هزار تومان بقایای الوصول سنوات و 
زارعین مستأصل5، سلطان زمان در غضب، ... توپچیان و سربازان قیامت به پا کردند. میرغصبان6 خون اشرار ریخته ... آحاد7 ناس 
به ذکر »وانفسا« گرفتار، فردی از افراد را یارای گفتار نبود. عاقبت تدبیر شفاعت به دست تقلید این جماعت بود که روزی جهت 
تفریح شاهنشاه مبرور بقال بازی و اسباب خوانچه به حضور مبارک بردند ... بی عدالتی های ... مستحفظین و محصلین و مستوفیان و 
مباشران تمام ظاهر کردند، همان روز از خاصیت این حکمت عملی، موکلین ممنوع، متهمین معاف، بقایا بخشیده شدند )تحویلدار 

اصفهانی، جغرافیای اصفهان، ص 87(.
1ـ برداشت آزاد شما از متن چیست؟

2ـ هنرمندان پیام مظلومان و ستم مأموران حکومت را چگونه  به گوش محمدشاه رساندند؟

1ــ تنبیه، مجازات
2ــ راه ها، ورودی ها

3ــ محاصره، چاتمه، مجموعه ای از تفنگ ها را می گویند که ته آنها را با کمی فاصله از هم بر زمین می گذارند و سر آنها را به هم تکیه می دهند تا به شکل مخروط درآید، اما در 
اینجا به معنای »در محاصرٔه سربازان مسلح« است.

4ــ خواربار برای لشکر
5ــ درمانده
6ــ جالدان

7ــ افراد مردم
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شمس العماره )کاخ گلستان(ـ تهران

خانۀ بروجردي هاـ  کاشان

معماری 
تیموری  در دوران سلجوقی،  که  اسالمی  ایرانی  معماری  سنت 
و صفویان درخشش بی نظیری داشت، در عصر قاجار با توجه 
به شرایط اقلیمی و آب و هوایی و نوع مصالح ساختمانی تداوم 
که در عصر  اختراع دوربین عکاسی، مسافرانی  از  یافت. پس 
ناصری به اروپا می رفتند، تصاویر زیادی از بناهای آن سرزمین 
با خود به ایران آوردند. بسیاری از معماران به سفارش دربار و 
ثروتمندان با استفاده از برخی از عناصر معماری فرنگی و تلفیق 
آن با معماری ایرانی، سبکی از معماری را به وجود آوردند که در 
آن عناصر و ویژگی های معماری ایرانی و اروپایی ترکیب شده بود. 
این بناها که به بناهای »کارت پستالی« معروف شد، بیشتر به تقلید از 
بناهای اروپایی ساخته می شدند. یکی از این بناهای معروف، کاخ 
شمس العماره واقع در مجموعٔه کاخ گلستان است که به دستور 

ناصرالدین شاه ساخته شد )1280ق(. عالوه بر این، ورود مظاهر 
تمدن جدید غربی مانند تلگراف، تلفن، پست، بانک، روزنامه و 
تئاتر، نیز در گسترش سبک معماری اروپایی در ایران مؤثر بود. 
پست خانه،  مثل  ساختمان هایی  تمدن،  مظاهر  این  رواج  از  پس 
تلگراف خانه، تلفن خانه، بانک ها، دفاتر روزنامه ها، تماشاخانه ها، 
نظمیه،  مراکز  فروشگاه ها،  جدید،  مدارس  جدید،  خیابان های 
بیمارستان های جدید و سفارت خانه ها تحت تأثیر معماری اروپایی 
ساخته شدند. با وجود تأثیر و نفوذ سبک های فرنگی بر عناصر 
معماری ایرانی، بسیاری از معماران می کوشیدند در ساخت بناها 
قواعد و اصول معماری سنتی ایرانی را همچنان حفظ و پاسداری 
کنند. برای نمونه، می توان به خانه های مجلل و باشکوهی که در 
برخی از شهرها ساخته شد، از جمله خانٔه بروجردی ها در کاشان، 

اشاره  کرد.
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بیشتـر بدانیـم

شاهان قاجار و فناوری مدرن اروپایی
ناصرالدین شاه با هدف آشنایی با پیشرفت های تمدنی اروپاییان و اخذ فناوری مدرن غربی سه مرتبه به اروپا سفر کرد. در دوران 
سلطنت او، تلگراف، تلفن، بانک، موزه، دوربین عکاسی و برخی دیگر از جلوه های تمدن جدید غرب علی رغم برخی مخالفت ها 
وارد ایران شد. ناصرالدین شاه به مقولۀ عکس و عکاسی عالقۀ فراوانی داشت و یکی از دالیل رواج آن در ایران، عالقۀ وی به 
عکاسی بود. او خود عکاسی می کرد و در این زمینه مهارت داشت. این پادشاه قاجاری بعد از آنکه خط تلفنی از کاخ شمس العماره 
تا باغ سپهساالر کشیده شد )1302ق(، درتوصیف آن نوشت: »تلفن یک قسم تلگرافی است که با دهن حرف می زنند و با گوش 
می شنوند. این سفر که معین الملک آمد، یک دستگاه آن را همراه پیشکش آورده است. از اتاق شمس العماره تا اینجا، که باغ 
سپهساالر است، کشیده ایم. یک صفحۀ سوراخ سوراخی دارد که انسان به همان سوراخ ها حرف می زند و دو اسباب است که به 
گوش گذاشته می شوند. از اینجا با میرزا محمد و آقا محمد نایب سرایدار صحبت شد. مثل این است که در حضور حرف می زنند 
بلکه هم می توان گفت بهتر در ]از[صحبت حضوری می توان حرف را شنید و فهمید ... خیلی چیز غریبی است؛ ما تا به حال این 

اسباب را ندیده بودیم« )یادداشت های روزانۀ ناصرالدین شاه، ص 146(.
مظفرالدین شاه وقتی در سال 1318ق/ 1900م، به پاریس رفت، در نمایشگاهی با دوربین فیلم برداری آشنا شد. یک دستگاه از 
آن را خریداری کرد و در اختیار ابراهیم خان عکاس باشی، که همراه او به اروپا رفته بود، قرار داد . او از شاه و همراهان فیلم برداری 
کرد. عکاس باشی بعدها در ایران به دستور مظفرالدین شاه با این دوربین فیلم های صامتی ساخت. توصیف مظفرالدین شاه از سینما 
بعد از دیدن فیلمی در پاریس جالب است:»پردۀ بزرگی در وسط تاالر بلند کردند و تمام چراغ های الکتریک را خاموش و تاریک 
نموده و عکس سینه ماتوگراف را به آن پردۀ بزرگ انداختند. خیلی تماشا دادند من جمله مسافرین آفریقا و عربستان را که در 
صحرای آفریقا راه می پیمایند نمودند که خیلی دیدنی بود ... به عکاس باشی دستور دادیم همه قسم آنها را خریده به طهران 

بیاورند که انشاءاهلل همان جا درست کرده به نوکرهای خودمان نشان بدهیم« )به نقل از تهامی نژاد، سینمای ایران، ص 14(.

پرسـش هـای نمـونـه

1ــ وضعیت تجارت خارجی ایران را در دورۀ قاجار چگونه ارزیابی می کنید؟

2ــ نظام تولید در دورۀ قاجار بر چه محورهایی استوار بود؟

3ــ تأثیر عناصر فرنگی را بر معماری عصر قاجار چگونه ارزیابی می کنید؟

4ــ هنر نگارگری در عصر قاجاریه چه وضعیتی داشت؟

5ــ   علل رشد و ترقی صنعت فرش را در دورۀ قاجار بررسی کنید.
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زمینه ها و علل انقالب مشروطه
انقالب مشروطه، جنبش سیاسی و اجتماعی گسترده و قدرتمندی 
بود که در زمان مظفرالدین شاه به وقوع پیوست. آرمان و هدف 
انقالب مشروطه این بود که آزادی و برابری را در کشور برقرار 
سازد و با تدوین و اجرای قانون اساسی و برپایی مجلس شورای 
ملی، حکومت مستبد، ناکارآمد و ناسالم قاجار  را به حکومتی 
با این انقالب  ایرانیان  قانونمند و کارآمد تبدیل کند. در واقع، 

و  شدند  کشور  ادارٔه  شیؤه  تغییر  خواهان  بار،  نخستین  برای 
سلطنتی  به  را  قاجار  خودکامٔه  حکومت  که  برآمدند  صدد  در 
مشروطه، در چارچوب قانون و تحت نظارت نمایندگان خود در 

مجلس شورای ملی در آورند.

میدان  در  ملي  شوراي  مجلس  ساختمان 
بهارستانـ  تهران

انقالب مرشوطه یکی از تحوالت مهم تاریخ معارص ایران به شامر می رود و تأثیر عمیقی در زندگی سیاسی، اجتامعی و فرهنگی ایرانیان داشته است.

در این درس، شام با استفاده از منابع و مطالعات مربوط به این رویداد رسنوشت ساز، زمینه ها، علل، آثار و پیامدهای سیاسی و اجتامعی آن را بررسی 

و تحلیل خواهید کرد.

انقالب مشروطۀ ایران

فّعـالـیت  1

بحث و گفت وگو
با راهنمایی دبیر، دربارة این موضوع با یکدیگر بحث و گفت وگو کنید که چرا مطالعة انقالب مشروطه در تاریخ معاصر ایران 

اهمیت دارد.
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انقالب مشروطه، زمینه ها و علل متعدد و پیچیده ای داشت که در 
طول زمامداری سلسلٔه قاجار و عمدتاً تحت تأثیر مواجهٔه ایران 
با کشورهای اروپایی و نفوذ تمدن غرب در جامعٔه ایرانی شکل 
گرفت. این زمینه ها و علل در سه بخش سیاسی، اقتصادی و 

فکری و فرهنگی بررسی می شود.

الف( زمینه ها و علل سیاسی
عملکرد حکومت قاجار در سیاست داخلی و خارجی در دوران 
پیش از مشروطه، نارضایتی و در موارد زیادی خشم مردم را 
حکومت  این  سیاسی  مشروعیت  و  مقبولیت  به  و  برانگیخت 

ضربٔه اساسی زد. 
١ــ در بُعد داخلی، حکومت قاجار به سبب نداشتن تشکیالت 
منسجم و کارآمد اداری با مشکالت زیادی در ادارٔه امور کشور 
اغلب  زیردستاِن  و  شاه  مستبدانٔه  رفتار  عالوه،  به  بود.  مواجه 
ناالیق او که با بی عدالتی و دریافت مالیات های گوناگون از مردم 
ماندن  ،ناکام  از سوی دیگر  می   افزود.  کاستی ها  بر  بود،  همراه 
اقدام هایی که برخی از صدراعظم های نوگرا مانند میرزا ابوالقاسم 
حسین خان  میرزا  و  امیرکبیر  تقی خان  میرزا  فراهانی،  قائم مقام 
سپهساالر برای اصالح روش کشورداری و نوسازی نهادهای 
و  ایرانیان  بیشتر  سرخوردگی  باعث  بود،  کرده  آغاز  حکومتی 

ناخرسندی آنان از خاندان حاکم شد.
٢ــ در بُعد خارجی، شکست های سیاسی و نظامی سنگین حکومت 
قاجار در برابر روسیه و انگلستان، که منجر به جدایی سرزمین های 
پهناور، آباد و پر جمعیتی از خاک ایران در شمال و شرق کشور و 
گسترش نفوذ و دخالت بیگانگان شد، ضربٔه مهلکی به اعتبار و حیثیت 
آن حکومت وارد کرد. به عالوه، وقتی ژاپن  که کشوری آسیایی بود 
ـ          1905م(، به پیروزی رسید، حقارت  در جنگ با روسیه )1904ـ
و ضعف سلسلٔه قاجار بیش از پیش آشکار شد؛ چون مردم ایران 

روسیه را کشوری شکست ناپذیر می دانستند.

ب( زمینه ها و علل اقتصادی
عصر  در  ایران  نابسامان  و  آشفته  اقتصادی  شرایط  و  اوضاع 
قاجار نیز به طور چشمگیری زمینه ساز ناخشنودی مردم از نظام 
حاصلخیز  مناطق  رفتن  دست  از  شد.  آن  بر  شورش  و  حاکم 
و  گلستان  معاهده های  خصوص  به  مختلف  عهدنامه های  در 
امتیازات  واگذاری  و  تجاری  ویژٔه  اعطای حقوق  ترکمانچای، 
اقتصادی گوناگون به بیگانگان، خاصه روسیه و انگلستان، از 
جمله عوامل مؤثر بر ضعف و انحطاط اقتصادی ایران در دورٔه 
قاجار بود. واردات بی رویٔه کاالهای خارجی و حمایت  نکردن 
محلی،  تعطیلی صنایع  و  رکود  باعث  داخلی،  از صنایع  دولت 
به ویژه کارگاه های نساجی، شد که نتیجٔه آن افزایش بیکاری و 
قحطی های  بروز  بود.  ایرانی  پول  ارزش  بیشتر  کاهش  و  فقر 
بزرگ و کمبود و گرانی آذوقه، به خصوص نان، بارها در دورٔه 
شهرهای  در  پراکنده  شورش های  و  ناآرامی  به  منجر  قاجار 

مختلف ایران شد. 
در چنین شرایطی، حکومت قاجار برای تأمین مخارج روزافزون 
خود، به ویژه هزینٔه هنگفت سفر شاهان به اروپا، اقدام به فروش 
روسیه  از  استقراض  و  مالیات ها  بردن  باال  حکومتی،  مناصب 
و انگلستان کرد که تنها بر وخامت وضعیت اقتصادی افزود و 
خشم و نفرت بیشتر مردم را برانگیخت. به عالوه، بخش هایی از 
جامعه به ویژه علما و بازرگانان به شدت نگران سلطٔه بیگانگان بر 

تجارت خارجی و منابع اقتصادی کشور بودند. 

پ( زمینه ها و علل فکری و فرهنگی
1ــ آموزه های عدالت خواهانه و ظلم  ستیزانۀ دین اسالم: 
سیره  دینی،  آموزه های  و  باورها  اسالمی،  ایراِن  تاریخ  طول  در 
نقش  کربال،  قیام  خاطرهٔ  خصوص  به  مذهبی  پیشوایان  سنت  و 
بسزایی در برانگیختن روحیٔه عدالت خواهی، ظلم ستیزی و مبارزه 
با سلطه طلبی بیگانگان داشته است. تأثیر آموزه های اسالمی و نقش 
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عالمان شیعی در بسیاری از خیزش های سیاسی ــ اجتماعی دورٔه 
قاجار، مانند بسیج مردم در جنگ های ایران و روس، مجازات سفیر 
متجاوز روسیه در تهران و قیام علیه امتیاز رویتر و جنبش تنباکو 

آشکار است.
 یکی از منادیان بیداری و وحدت اسالمی و مبارزه با استبداد داخلی 
و  افکار  بود.  اسدآبادی  سیدجمال الدین  خارجی،  استعمار  و 
اقدامات این اندیشمند مبارز مسلمان، بر جنبش مشروطه خواهی 
تأثیر  اسالمی  دیگر کشورهای  در  اعتراضی  و جنبش های  ایران 

زیادی گذاشت.
آثار  نشر  و  حکومت  دربارۀ  نو  اندیشه های  ترویج  2ــ   
اروپا  انقالب های فکری و سیاسی که در  نتیجٔه  انتقادی: در 
در  خودکامه  و  مستبد  حکومت های  بیشتر  پیوست،  وقوع  به 
سده های 18 و 19م جای خود را به نظام های سیاسی مشروطه 
و دموکرات دادند. به دنبال مواجهٔه گستردٔه ایران با کشورهای 
اروپایی در عصر قاجار، به تدریج ایرانیان با تمدن جدید غرب و 
اندیشٔه سیاسی مبتنی بر آن آشنا شدند. باب این ارتباط و آشنایی 
اروپاییان  آمدن  با  و  شد  گشوده  روسیه  و  ایران  جنگ های  با 

سیاسی  فرستادٔه  عنوان  به  اروپا  به  ایرانیان  رفتن  و  ایران  به 
و...  گردشگر  بازرگان،  دانشجو،  نظامی،  )دیپلمات(،مستشار 
گسترش یافت. شکست های نظامی ایران از روسیه، این گروه 
نیرومندی  و  پیشرفت  راز  که  بود  کرده  کنجکاو  را  ایرانیان  از 
را  خویش  کشور  عقب ماندگی  دلیل  و  اروپایی  دولت های 
جست وجو کنند. آنچه بیش از همه نظر آنان را به خود جلب 
اروپا  در  قانون  بر  مبتنی  حکومت  و  کشورداری  روش  کرد، 
و  دیده ها  ایران،  به  بازگشت  از  پس  ایرانیان  از  برخی  بود. 
شنیده هایشان را از پیشرفت ها و ترقیات تمدنی اروپاییان، به ویژه 
اصول حکومت داری آنان، برای هموطنان خود بازگو کردند و 
به مرور اندیشٔه مشروطه خواهی را رواج دادند. ورود صنعت 
کمک  روزنامه  انتشار  نیز  و  کتاب  نشر  رونق  ایران،  به  چاپ 

شایانی به نشر و ترویج افکار جدید کرد.

سیاحتنامۀ ابراهیم بیك از جملۀ برجسته ترين نوشته های انتقادي 
دربارۀ وضعیت ايران در دوران پیش از مشروطه است. اين کتاب را 

بازرگان روشنفکر، حاج زين العابدين مراغه اي نوشته است.
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تفکر  ترویج  و  تبلیغ  انگیزٔه  به  که  آثاری  و  افکار  بر  عالوه   
قالب  در  نیز  نوشته هایی  می گرفت،  صورت  مشروطه خواهی 
به  اعتراض  در  ایران  از  خارج  و  داخل  در  روزنامه  و  کتاب 
منتشر  بیگانگان  سلطٔه  و  نفوذ  نقد  و  داخلی  نابسامان  اوضاع 
و  قانون  نبود  سیاسی،  استبداد  آثار،  این  نویسندگان  می شد. 
و  ایران  عقب ماندگی  عامل  را  زمامداران  بی لیاقتی  و  فساد 
ناتوانی آن در برابر دولت های اروپایی می شمردند. در این میان، 
روزنامه ها سهم بسزایی در آگاهی بخشی به مردم و آشنا کردن 

آنها با مفاهیم جدید سیاسی داشتند.

ایرانیان فرنگ رفته، نخستین هستٔه گروه موسوم به روشنفکران را 
تشکیل دادند؛ بعدها این گروه با پیوستن شماری از تحصیل کردگان 
و  نیرومند  سیاسی  و  فکری  جریان  به  آن،  به  جدید  مدرسه های 
تأثیرگذاری در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. میرزا صالح شیرازی، 
میرزا ابوالحسن خان ایلچی، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، 
ملکم خان، میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا عبدالرحیم طالبوف 
از جملٔه مشهورترین روشنفکران عصر قاجار به شمار می روند. 

برخی از آنان عضو انجمن های فراماسونری بوده اند.

فّعـالـیت  2

بررسی شواهد و مدارک
الف( وصف میرزا صالح شیرازی از نظام سیاسی انگلستان و شیوۀ ادارۀ کشور را بخوانید و تأثیر آن را بر ترویج تفکر 
مشروطه خواهی بیان کنید. میرزا صالح شیرازی از نخستین دانش آموختگان ایرانی در اروپا و ناشر اولین روزنامه با عنوان کاغذ اخبار 

در ایران بود. او در سفرنامة خود نوشته است:
»بالجمله دولت انگریز ]انگلیس[ منقسم به این سه فرقه ]پادشاه، مجلس اعیان و مجلس عوام[ می باشد. و هیچ حکمی و امری 
نمی شود اعم از جزوی و کلی، مگر به رضای هر سه فرقه. فرضاً اگر پادشاه حکمی صادر کند که موافق مصلحت والیتی نباشد 
وکیل رعایا ]مجلس عوام[ مقاومت و ممانعت در جریان حکم مزبور نموده... جاری نخواهد شد و همچنین اگر خوانین ]مجلس 
اعیان[ و پادشاه متفق شوند و وکیل رعایا راضی نبود، ایضاً حکم آنها اگر مقرون به مصلحت بوده جاری نخواهد شد و اگر پادشاه 
و وکیل رعایا اراده در انتظام مهمی نمایند و خوانین قبول نکنند، مهم مزبور بدون تأثیر می ماند. بالجمله دولت انگریز را مثل 
دستگاهی قیاس کرده اند سه گوشه، در صورتی که هر سه گوشه منتظم بوده، امور دستگاه برقرار و ااّل مختل می ماند« )سفرنامۀ 

میرزا صالح شیرازی، ص 323ـ324(.
ب( میرزا یوسف خان مستشارالدوله، یکی از روشنفکران دورة ناصرالدین شاه قاجار است که به دلیل انجام دادن مأموریت های سیاسی 
در اروپا با نهادهای سیاسی غرب آشنا بود. او رسالة کوچکی با عنوان یک کلمه نوشت و در آن اندیشة تدوین قانون اساسی و تأسیس 
مجلس شورای ملی را پیشنهاد کرد. در بخشی از این رساله آمده است: »... یک کلمه که جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج 
است، کتاب قانون است که جمیع شرایط که انتظامات معمول به امور دنیویه تعلق دارد در آن محّرر و مسطور است و دولت و امت 
کفیل بقای آن است، چنان که هیچ فردی از سکنة فرانسه یا انگلیس یا پروس مطلق التصرف ]دارای اختیار مطلق و نامحدود[ نیست، 
یعنی در هیچ کاری که به امور محاکمه و مرافعه و سیاست و امثال آن می باشد به هوای نفس خود نمی توان عمل کرد. شاه و گدا و 

رعیت و لشگری در بند آن مقید هستند و احدی قدرت مخالفت با کتاب قانون را ندارد« )رسالۀ یک کلمه، ص 8(.
1ـ منظور مستشارالدوله از عنوان »یک کلمه« چه بوده و چرا او این عنوان را برای رسالۀ خود انتخاب کرده است؟

2ـ به نظر شما، چرا ناصرالدین شاه از افکار مستشارالدوله استقبال نکرد و دستور داد که او را زندانی و شکنجه کنند تا در 
زندان بمیرد؟
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بیشتـر بدانیـم

فراماسونری1
فراماسون از نظر لغوی به معنای »بّنای آزاد« است و فراماسونری در اصطالح به جمعیت و تشکیالتی مخفی گفته می شود که 
در قرن 18م تأسیس شد و به تدریج در سرتاسر جهان گسترش یافت. جدایی دین از سیاست و ارزش های حقوق بشری از 
جمله آموزه های مورد تأکید تشکیالت فراماسونری بود. ورود به این تشکیالت شرایطی داشت و اعضا پس از عضویت در لژهای 
فراماسونری، تعهد می سپردند که اسرار لژ را افشا نکنند. به همین سبب، ایرانیان به تشکیالت فراماسونری، فراموش خانه نیز 

می گفتند. فراماسون ها در هر کشوری سعی می کردند شخصیت های برجستة سیاسی، اقتصادی و علمی را جذب خود کنند.
 سابقة آشنایی ایرانیان با جمعیت های فراماسونری به اوایل دورة قاجار بر می گردد. میرزا عسکرخان ارومی افشار، فرستادة 
فتحعلی شاه به دربار ناپلئون بناپارت، نخستین ایرانی ای بود که به عضویت لژ فراماسونری درآمد. در دوران ناصرالدین شاه، لژهای 
فراماسونری در ایران شکل گرفت و میرزا ملکم خان از مؤسسان و فعاالن آنها بود. بعدها فعالیت این لژها گسترش یافت و در 

دوران حکومت پهلوی نیز ادامه داشت.

Free Masonery ١ــ

رويدادها و تحوالت مهم انقالب مشروطه
اوج گیری انقالب و صدور فرمان مشروطه

به نظر برخی از مورخان، کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار در آستانٔه پنجاهمین سال  سلطنتش توسط یکی از مریدان سیدجمال الدین 
اسدآبادی به نام میرزا رضا کرمانی، نقطٔه عطف و رویدادی مهم در تاریخ ایران است. »گلولٔه قاتل فقط به زندگی ناصرالدین شاه پایان 
نداد بلکه این گلوله در واقع پایان نظم کهن بود«.1 مظفرالدین شاه، پسر و جانشین او، خلق و خویی متفاوت با پدر داشت؛نرم خو و فاقد 
توانمندی الزم برای ادارهٔ امور بود. از همین رو، حتی بسیاری از مسائل کشور را به اطالعش نمی رساندند و او هم  تمایلی به مواجه 
شدن با مسائل و مشکالت نداشت. به این  ترتیب، در دوران سلطنت او اوضاع ایران بی ثبات تر و مشکالت اقتصادی پیچیده و بیشتر 

شد. 
در چنین شرایطی بود که منتقدان و مخالفان، فرصت و جرئت یافتند که حکومت قاجار و عملکرد مقام های آن را بیش از گذشته 

تأسیس  با  آنان  دهند.  قرار  جدی  اعتراض  و  انتقاد  مورد 
انجمن های مخفی و نیمه  مخفی، انتشار روزنامه و کتاب و برپایی 
این  پی  در  افزودند.  خود  فعالیت های  بر  سخنرانی  مجالس 
مهیای  و  ملتهب  ایران  اجتماعی  ــ  سیاسی  فضای  اقدام ها، 
با  که  اعتراضی  رویدادهای  و یک سلسله  خیزش عمومی شد 
نقاط  سایر  و  تهران  در  بود،  همراه  خشونت آمیز  برخوردهای 
کشور به وقوع پیوست )1323ــ1324ق/ 1284ــ 1285ش( 
که در نهایت به صدور فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه در 

14 مرداد 1285 / 1324ق و پیروزی انقالب در گام نخست منتهی شد. مهم ترین رویدادهای منتهی به صدور فرمان مشروطه را 
در جدول صفحٔه بعد بخوانید.

١ــ آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ص 84

مظفرالدين شاه به همراه جمعی از درباريان و مالزمان
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ماجرای نوز 
بلژیکی

در زمان مظفرالدین شاه، تعدادی از کارشناسان بلژیکی به استخدام گمرک درآمدند و یکی از آنان به نام نوز به ریاست گمرک 
منصوب شد. برخی از بازرگانان به اقدام نوز در افزایش حقوق گمرکی و بدرفتاری با ایرانیان معترض بودند. به همین سبب، وقتی 
عکسی از نوز به دست آمد که در یک میهمانی، لباسی شبیه لباس روحانیت به تن کرده بود. این عکس موجب بروز اعتراض هایی 
و  شمردند  اسالم  به  توهین  را  نوز  اقدام  این  بهبهانی،  سیدعبدالله  برجسته  مجتهد  جمله  از  مذهبی،  سخنرانان  از  برخی  شد، 
خواهان برکناری او شدند. عده ای از بازرگانان نیز در اعتراض به نوز در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند، اما عین الدوله، 

صدراعظم مظفرالدین شاه در برابر این اعتراض ها سخت ایستادگی کرد. 

اعتراض سایر 
شهرها 

پایتخت و سایر شهرها  انعکاس وسیعی در  پیوست که  به وقوع  ایالت ها  برخی  پایتخت، رویدادهایی که در  اتفاقات  با  هم زمان 
داشت. از جملٔه این رویدادها می توان به فلک شدن و تبعید سه تن از علمای بزرگ کرمان به سبب مقابله با فرقٔه شیخیه و نیز 
اعتراض مردم خراسان به کمبود نان و ستمگری آصف الدوله، حاکم آن ایالت اشاره کرد. این موضوع ها در ماه رمضان 1323ق/ 

1284ش، محور اصلی سخنرانی واعظان به خصوص در تهران بود.

بانک  ماجرای 
استقراضی

روس ها که امتیاز تأسیس بانک استقراضی را از دولت ایران اخذ کرده بودند، در تهران زمینی موقوفه و متروکه را که قبرستانی 
نیز در آن قرار داشت برای بنای ساختمان بانک خریداری و با وجود مخالفت عمومی، اقدام به ساختمان سازی کردند. این اتفاق 
حتی اعتراض علمای نجف را برانگیخت و موجب شد گروهی از مردم خشمگین تهران با هدایت برخی از روحانیان در یک 

شورش عمومی ساختمان مذکور را ویران کنند.

بستن  چوب  به 
بازرگانان

بر اثر جنگ روسیه و ژاپن و افزایش حقوق گمرکی، قند گران شد و نارضایتی مردم را برانگیخت. عین الدوله گرانی قند را بهانه 
قرار داد تا بازرگانان معترض به عملکرد نوز را گوشمالی دهد. به اشارهٔ صدراعظم، عالءالدوله، حاکم تهران، تعدادی از بازرگانان 
خوشنام و سرشناس تهرانی را به چوب بست. در اعتراض به این اقدام، بازاریان مغازه  ها را تعطیل کردند و به همراه جمعی از مردم در 

مسجدشاه حضور یافتند و خواستار عزل حاکم تهران شدند. مأموران نظامی نیز با چوب و چماق به جان مردم افتادند.

مهاجرت صغرا

در پی حوادث فوق، نشست های مختلفی در منزل  برخی از علمای تهران بر پا شد. به پیشنهاد آیت الله سید محمد طباطبایی، یکی 
از مجتهدان بزرگ تهران، علما و مردم به نشانٔه اعتراض به حکومت قاجار به ری مهاجرت کردند و در حرم حضرت عبدالعظیم 
بست نشستند. مهاجران از طریق سفیر عثمانی خواسته های خود را که شامل ایجاد عدالت خانه در همٔه شهرها برای رسیدگی به 
شکایات مردم، عمل به قوانین اسالمی به طور دقیق و عزل عالءالدوله از حکومت تهران بود، به گوش مظفرالدین شاه رساندند. 

پس از موافقت شاه با خواسته های مهاجران، آنان به تهران بازگشتند.

مهاجرت کبرا

حکومت قاجار نه تنها به قول و تعهد خود عمل نکرد بلکه اقدام به دستگیری و تبعید برخی از رهبران معترض کرد. از این رو، 
بار دیگر شعله های قیام برافروخته شد. در نتیجٔه حملٔه مأموران حکومت به معترضان، تعدادی از آنها مجروح شدند و طلبه ای به 
نام سیدعبدالحمید به شهادت رسید. رهبران قیام پس از تبادل نظر، تصمیم گرفتند به قم مهاجرت کنند. حضور شیخ فضل الله 

نوری، مجتهد طراز اول پایتخت به همراه سایر علمای برجسته در مهاجرت کبرا، بر قّوت و استحکام قیام افزود.

بست نشینی در 
سفارت 
انگلستان

هم زمان با مهاجرت کبرا شمار زیادی از بازرگانان و اعضای صنف های مختلف تهران در مقر تابستانی سفارت انگلستان در شمال 
شهر تهران بست نشستند. تعدادی از دانش  آموزان مدرسٔه دارالفنون و دیگر مدارس جدید نیز به بست نشینان پیوستند و دربارٔه 
مزایای دولت مشروطه و حکومت جمهوری سخنرانی می کردند. مهم ترین خواستٔه بست نشینان در قم و تهران عبارت بود از: 

تأسیس عدالت خانه، برکناری عین الدوله از صدارت و تشکیل مجلس شورای ملی.
مظفرالدین شاه، چند هفته پس از بست نشینی معترضان، صدراعظم مستبد خود عین الدوله را برکنار و فرمان مشروطه را صادر کرد.
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١ــ این شش گروه )قشر( عبارت بودند از شاهزادگان قاجار، علما و طالب حوزوی، اعیان و اشراف، تجار دارای مکان کسب و کار معین، زمین داراِن مالک امالکی به ارزش 

١٠٠٠ تومان و پیشه وران و صنعت کاران دارای دکان و محل کار.

بست نشینان مشروطه خواهـ  سفارتخانۀ انگلستانـ  تهران

شکل گیری مجلس شورای ملی و هیئت وزيران
بالفاصله پس از صدور فرمان مشروطه، هیئتی شامل نمایندگان 
بازرگانان، اصناف، روحانیان و روشنفکران تشکیل شد و اقدام 
این  در  کرد.  ملی  شورای  مجلس  انتخابات  نظام نامٔه  تدوین  به 
نظام نامه ،کسانی که می توانستند در انتخابات شرکت کنند به شش 

گروه )قشر( تقسیم شده بودند١. 
مظفرالدین شاه  حضور  با  ملی  شورای  مجلس  دورٔه  نخستین 
این  مهم  مصوبه های  جمله  از   .)1285 )مهر  یافت  گشایش 
دوره، اصالح نظام مالیاتی و لغو تیول داری یا نظام اجاره داری 
مالکیت  انتقال  مالیات،  دریافت  حق  با  کشاورزی  زمین های 
زمین های دولتی از خزانٔه شاهی به وزارت مالیه و کاهش بودجٔه 

دربار شاهی بود.
تشکیل هیئت وزیران به ریاست رئیس الوزرا )نخست وزیر( یکی 
دیگر از نتایج مهم انقالب مشروطه به شمار می رود. اعضای این 
هیئت که توسط شاه منصوب می شدند، با تأیید مجلس شورای 
ملی شروع به کار می کردند و در صورت عدم رضایت مجلس، 

از کار برکنار می شدند.

تدوين و تصويب قانون اساسی
یکی از اقدام های شاخص مشروطه خواهان پس از صدور فرمان 
مشروطه، تدوین قانون اساسی بود. قانون اساسی مشروطه که 
بیشتر  بود،  به امضای مظفرالدین شاه رسیده  با عجله تدوین و 

فّعـالـیت  3

استنباط و تحلیل تاریخی
الف( چند مورد از ویژگی های مشترک رویدادهایی را که منجر به انقالب مشروطه شد، استخراج و فهرست کنید.

ب( در خواسته های معترضان، از مهاجرت صغرا تا مهاجرت کبرا چه تغییر و تحولی صورت گرفت؟
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نمايندگان نخستین دورۀ مجلس شورای ملی

به طرز کار مجلس شورای ملی مربوط می شد. به همین سبب، 
ُمَتمِّمی برای آن تدوین شد که مشتمل بر اصول اساسی دربارٔه 
با  بود و محمدعلی شاه  تکالیف متقابل دولت و ملت  حقوق و 
اکراه و به ناگزیر، آن را تأیید کرد. عمدهٔ اصول این قانون، از 

بلژیک اقتباس شده  اصول قانون اساسی کشورهای فرانسه و 
م آن با اصالحیه هایی جزئی،  بود. قانون اساسی مشروطه و ُمَتمَّ
که در دوران حکومت پهلوی در آن صورت گرفت، تا پیروزی 

انقالب اسالمی )1357ش( رسمیت داشت.

گسترش روزنامه و روزنامه نگاری
یکی از دستاوردهای انقالب مشروطه که خیلی زود به بار نشست، 
روزنامه نگاری  فعالیت های  توسعٔه  و  نشریات  سریع  گسترش 
بود. پس از صدور فرمان مشروطه، به یکباره تعداد روزنامه ها١ 
روزنامه نگاران  شد.  برابر  چندین  آنها  )تیراژ(  شمارگان  و 
مشروطه خواه با شور و شعف فراوان دربارهٔ مفاهیمی چون آزادی، 

آدمیت، برابری، عدالت، بیداری، حقوق، ترقی، وطن، استقالل 
و... مطلب می نوشتند و نام اغلب روزنامه های جدید نیز از همین 
مفاهیم گرفته شده بود؛ در حالی که در دوران پیش از مشروطه، 
روزنامه نگاران اجازه نداشتند یا جرئت نمی کردند که دربارهٔ این 
مفاهیم قلم بزنند. همانند سایر انقالب ها، با برداشته شدن سانسور 
و رفع محدودیت ها، تندروی هایی نیز در عرصٔه نشریات بروز کرد. 

کاوش خارج از کالس

جست وجو و بررسی شواهد و مدارک
به پنج گروه تقسیم شوید و هر گروه با مراجعه به نسخه ای از قانون اساسی مشروطه، که دبیر در اختیار شما قرار می دهد، 
اصول مربوط به یکی از موضوع های زیر را از آن استخراج و فهرست کنید و در کالس ارائه دهید: 1ـ جایگاه اسالم و مذهب 
شیعه، 2ـ حقوق و تکالیف شاه، 3ـ جایگاه، اختیارات و تکالیف مجلس شورای ملی، 4ـ حقوق شهروندی و مدنی، 5  ـ قضاوت 

و دادگستری.

١ــ از جمله مشهورترین این روزنامه ها می توان به صوراسرافیل، حبل المتین، وطن، نسیم شمال، مالنصرالدین و آذربایجان  اشاره کرد.
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برخی از روزنامه نگاران از نقد اشخاص و نهادها فراتر رفتند و به 
تخریب، توهین و ناسزاگویی روی آوردند. این تندروی ها بر روند 
رویدادها و تحوالت بعدی انقالب مشروطه و تشدید اختالف ها و 

دشمنی های داخلی تأثیر چشمگیری داشت.

صفحۀ اول روزنامۀ وطن

اختالف و جنگ داخلی
 کشمکش محمدعلی شاه و مشروطه خواهان

نشسته  سلطنت  تخت  به  پدر  مرگ  دنبال  به  که  شاه  محمدعلی 
با مجلس  را  ناسازگاری  بنای  آغاز  همان  از  )دی 1285(،  بود 
شورای ملی گذاشت. در این میان، دولت روسیه آشکارا از شاه 
جدید جانب داری کرد. عالوه بر آن، برخوردهای تند برخی از 
مشروطه  خواهان و روزنامه نگاران افراطی با شاه و خانوادهٔ او، 
روابط دربار و مجلس را خصمانه تر کرد و امکان سازش دو طرف 

و توافق میان آنها را از بین برد. 
محمدعلی شاه، سرانجام سوءقصد نافرجام به جان خود را بهانه 
قرار داد و با برقراری حکومت نظامی، توقیف روزنامه ها و منع 
تجمع ها، فرمان حمله به مجلس را صادر کرد. نیروی قزاق که 
تحت فرمان افسران روسی بود، مجلس را به توپ بست. در پی این 

واقعه، تعدادی از مشروطه خواهان از جمله آیت الله سیدمحمد 
طباطبایی و آیت الله سیدعبدالله بهبهانی تبعید شدند و گروهی 
نیز به سفارتخانه های کشورهای خارجی پناه بردند )تیر 1287(. 
جهانگیرخان  میرزا  مانند  پرشور  مشروطه خواهان  از  تن  چند 
و  میرزا نصرالله ملک المتکلمین  صوراسرافیل، حاجی 

جمعی از مشروطه خواهان که پس از به توپ بستن مجلس در باغ شاه غل و 
زنجیر شدند.
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سیدجمال الدین واعظ دستگیر و به دستور شاه مستبد به فجیع ترین شکل کشته شدند. بدین  ترتیب، با انحالل مجلس شورای ملی 
بار دیگر استبداد برقرار شد. این دوره که حدود یک سال طول کشید، به دورٔه استبداد صغیر معروف است.

ـ سیاسی با مشروطه مخالفت فکریـ 
م قانون اساسی، نقش فعالی به  شیخ فضل الله نوری، مجتهد برجستٔه تهران، در آغاز با مشروطه همراهی کرد. او در تدوین ُمَتمِّ
عهده گرفت و اصل دوم آن به پیشنهاد و اصرار وی به تصویب رسید. این اصل الزام می کرد که پنج نفر از مجتهدان طراز اول بر 

مصوبات مجلس شورای ملی نظارت کنند. 
شیخ فضل الله نوری در اواسط سال 1286ش پیوندش را با )طباطبایی و بهبهانی(، دو مجتهد مشروطه خواه پایتخت، گسست و 
کمر همت به مخالفت با مشروطه خواهان بست. او اصول و مبانی مشروطه را مغایر و ناسازگار با اسالم شمرد و خواستار برپایی 
مشروطۀ مشروعه شد. وی ادعا می کرد که انقالب مشروطه از مواضع اصیل و اولیٔه خود منحرف شده است و برخی افراِد 

مخالف با اسالم، در پوشش مشروطه خواهی قصد دارند مبانی و ارزش های اسالمی را تضعیف و نابود کنند. 
پس از جبهه گیری شیخ فضل الله نوری در مقابل مشروطه، دو جریان فکری ــ سیاسی قدرتمند در برابر هم صف آرایی کردند. در 
یک سو شیخ فضل الله نوری و شمار زیادی از روحانیان و طالب از تهران و سایر شهرهای ایران و عتبات عالیات قرار داشتند 
که با مشروطه به مخالفت برخاسته بودند. آیت الله سیدکاظم طباطبایی یزدی از مراجع ساکن نجف نیز از جملٔه این مخالفان 
بود. اعضای این جریان فکری، عالوه بر بست نشینی و برپایی گردهمایی های اعتراضی، کتاب ها و رساله های متعددی در نقد و 

رد مشروطه نوشتند. در سوی دیگر، طرف داران مشروطه بودند که 
طیف گسترده ای از روشنفکران، روحانیان و... را شامل می شدند. 
به جز دو مجتهد برجستٔه تهران )طباطبایی و بهبهانی(، سه تن از مراجع 
بزرگ نجف )محمد کاظم آخوند خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی 

و میرزا حسین خلیلی تهرانی( نیز به دفاع از انقالب و نظام مشروطه 
برخاستند. هواداران مشروطه هم آثار متعددی در تأیید و وجوب 
مشروطه و رد دیدگاه مخالفان نوشتند که یکی از شاخص ترین  آنها 

نوشتهٔ  آیت الله میرزای نائینی است.

ـ         1299ش( آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری و آیت اهلل سید عبداهلل بهبهانیآیت اهلل سید محمد طباطبایی)1221
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فتح تهران و برقراری مجدد مشروطه
پس از کودتای محمدعلی شاه علیه مجلس، شهر تبریز با هدایت انجمن ایالتی و پایمردی مجاهدان مشروطه خواه آذربایجانی، پایگاه 
آزادی خواهی و مقاومت در برابر استبداد و مستبدان شد. در رأس این مجاهدان ستارخان و باقرخان قرار داشتند. نیروهای 

تبریز  به  تهران  از  که  نظامی  واحدهای  پشتیبانی  با  محلی  مستبد 
اعزام شده بود، شهر را محاصره کردند و نبرد سختی در گرفت. 
احمد کسروی، مورخ برجستٔه معاصر، وضعیت آن روزهای ایران 
از  ماند،  آذربایجان  ایران  »از  می کند:  توصیف  این گونه  را 
آذربایجان تبریز، از تبریز کوی امیرخیز و از کوی امیرخیز 
کوچه ای که ستارخان در آن می  جنگید؛ سپس کوچه به کوی، 

کوی به تبریز، تبریز به ایالت و ایالت به ایران مبدل شد«.1
در پی ایستادگی دالورانٔه مجاهدان آذربایجانی در برابر استبداد و 
اعالمیٔه مراجع ساکن نجف در پشتیبانی از مشروطه، آزادی خواهان 

در سایر نقاط ایران قوت قلب یافتند و مهّیای خیزش علیه حکومت محمدعلی شاه شدند. در گیالن، مشروطه خواهان با جلب 

١ــ کسروی، تاریخ مشروطۀ ایران، ج 2، ص 693، با اندکی تلخیص

نوشتۀ  تنزيه المله  و  تنبیه االمه  کتاب 
میرزای نائینی

رسالۀ مقیم و مسافر اثر حاج آقا نوراهلل  
نجفی  اصفهانی

فّعـالـیت  4

اجرای نمایش
قسمت هایی از رسالة مقیم و مسافر را که دبیر در اختیار شما قرار می دهد، به صورت نمایش در کالس اجرا کنید و نتیجه گیری 

کنید که نویسندة رساله موافق مشروطه است یا مخالف آن؟

ستارخان و باقرخان
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حمایت یکی از زمین داران بزرگ به نام محمد ولی خان تنکابنی 
به سوی  آمادٔه حرکت  و  گرفتند  به دست  را  قدرت  )سپهدار(، 
تهران شدند. در مرکز ایران نیز بختیاری ها به انقالبیون گرایش 
صمصام السلطنه،  برادرش  اسعد،  سردار  علیقلی خان  یافتند. 
ایل خان بختیاری را به هواداری از مجلس و مشروطه  فراخواند. 
جنگاوران ایل بزرگ بختیاری پس از تصرف اصفهان به قصد 

تسخیر پایتخت به حرکت درآمدند.
سرانجام نیروهای بختیاری به فرماندهی سردار اسعد و مجاهدان 
در  ارمنی  خان  یپرم  و  تنکابنی  محمدولی خان  هدایت  با  گیالنی 
عملیاتی هماهنگ تهران را فتح کردند. با پناهندگی محمدعلی شاه 

به سفارت روسیه، دورهٔ استبداد صغیر به سر آمد )تیر 1288(.

اقدامات فاتحان تهران
پس از فتح تهران، مجلسی از بزرگان مشروطه تشکیل شد. این 
مجلس محمدعلی شاه را از سلطنت برکنار کرد و پسر خردسالش، 
احمد میرزا، را به جانشینی او برگزید. همچنین، با تعیین مقرری 
برای شاه برکنار شده، به او اجازه داد از کشور خارج شود. یک 
دولت موقت را نیز برای ادارٔه امور کشور انتخاب کرد. مجلس 
مشروطه،  مخالفان  مجازات  و  محاکمه  برای  همچنین  مذکور، 
دادگاه ویژه ای تشکیل داد. این دادگاه شیخ فضل الله نوری و 

چند نفر دیگر را به اعدام محکوم کرد. اعدام مجتهد طراز اول 
تهران با تبلیغات و هیاهوی فراوان انجام گرفت ، در حالی که 
بسیاری از مستبدان، از جمله محمدعلی شاه، نه تنها از محاکمه 
به  یا  نیز دریافت کردند  بلکه مستمری  یافتند  و مجازات رهایی 
سمت های مهمی منصوب شدند. شهادت شیخ فضل الله نوری 
بر جامعه و فضای  تأثیرات زیانباری  به دست مشروطه خواهان 
و  داخلی  اختالفات  گسترش  موجب  و  گذاشت  ایران  سیاسی 

یأس و سرخوردگی روحانیان موافق مشروطه شد.

فّعـالـیت  5

فکر کنیم و پاسخ دهیم.
به نظر شما چرا محمدعلی شاه، سفارت روسیه را برای پناهنده شدن انتخاب کرد؟

نگارهٔ سردار اسعد بختیاری )1236ـ1296 ش( اثر کمال الملك محمد ولی خان تنکابنی)1225ـ 1305ش(
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جشن هاي سالگشت پیروزي انقالب مشروطه

اصناف و پیشه وران )صنعتگران و مغازه داران( و قشر کارگر شهری نقش مؤثری در انقالب مشروطه داشتند. آنان با عزم و 
اراده ای محکم در تمام رویدادهای انقالب از جمله بست نشینی ها و تظاهرات ها به طور گسترده حضور یافتند و با نیروهای مستبد 

درگیر  شدند. بیشترین و داغ ترین نطق های دورهٔ اول مجلس شورای ملی به نمایندگان اصناف و پیشه وران اختصاص داشت.
زنان نیز نقش فعال و مؤثری در انقالب مشروطه داشتند. آنان در بسیاری از رویدادهای کلیدی انقالب در پایتخت و شهرهای 
دیگر حضوری پرشور داشتند و در مواردی حتی در کنار مردان، با مستبدان جنگیدند. زنان مشروطه خواه با وجود محروم شدن 

از حق رأی، همچنان به فعالیت های اجتماعی مانند تأسیس انجمن، روزنامه و مدرسه ادامه دادند.1

چالش ها و تنگناهای حکومت مشروطه
مشروطه خواهان پس از فتح تهران و به دست گرفتن قدرت، در ادارٔه امور کشور و اجرای اصول قانون اساسی با چالش ها و 

مشکالت اساسی رو به رو شدند. عمده ترین این چالش ها و مشکالت عبارت بود از:
1ــ فرهنگ کهن استبدادی، یعنی تفکر و روحیٔه انحصارطلبی، خودمحوری، بی اعتنایی به قانون، تحمل نکردن افکار و سلیقه های 
متفاوت و ترجیح دادن منافع فردی و خانوادگی بر منافع جمعی و ملی، مانعی اساسی و بزرگ در مسیر تحقق آرمان ها و هدف های 

مشروطه خواهی بود.

١ــ فوران، مقاومت شکننده، ص ٢73ــ٢76

فّعـالـیت  6

بحث و گفت وگوی کالسی
الف( با همفکری، مصادیقی از فرهنگ استبدادی را که دامن گیر جامعة امروز ما نیز هست، بیان کنید.

ب( به نظر شما، چرا جامعة ما پس از گذشت بیش از یک قرن هنوز نتوانسته است بر این موانع و مشکالت غلبه کند؟

نیروهای اجتماعی در انقالب مشروطه
طیف گسترده ای از گروه ها و قشرهای اجتماعی عمدتاً شهری 
مانند روحانیان، بازرگانان، روشنفکران، اصناف و پیشه وران، 
زنان و کارگران در انقالب مشروطه مشارکت داشتند و رهبری 
و  روحانیان  بود.  نخست  گروه  سه  اختیار  در  بیشتر  انقالب 
آنان  از  عده ای  زمان،  گذشت  با  و  نبودند  یکپارچه  بازرگانان 
آن  برابر  در  حتی  برخی  و  کشیدند  مشروطه خواهی  از  دست 

ایستادند.
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مشکالت  وجود  و  نظامی  و  اداری  سازمان  بودن  ناکارآمد 
اقتصادی و مالی بسیار موجب آن شد که متنفذان محلی، به ویژه 
سران ایالت، در مناطق مختلف کشور قدرت خود را گسترش 
آنان  دهند و حاکمیت دولت مرکزی را متزلزل کنند. برخی از 
حتی با مأموران دولت های خارجی مانند انگلستان رابطه برقرار 

کردند و تحت حمایت آنها قرار گرفتند.
3ــ یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر ناکامی حکومت مشروطه، 
مداخله و فشار خارجی بود. انقالب مشروطٔه ایران در شرایطی 

شکست  از  پس  روسیه  مستبد  حکومت  که  رسید  پیروزی  به 
نظامی از ژاپن، گرفتار انقالب مشروطه در داخل کشور خود 
)1905م( بود. روسیه پس از سرکوب انقالب داخلی، دوباره 
دخالت های استعماری اش را که خود توأم با تهدید و خشونت 
بود، در ایران از سر گرفت. قرارداد 1907 روسیه و انگلستان، 
دست روس ها را برای دخالت بی حد و حصر در امور ایران باز 

گذاشت.

کتاب اختناق ايران نوشتۀ مورگان شوسترنمايندگان دومین دورۀ مجلس شورای ملی

2ــ فقدان تشکیالت منظم و منسجم اداری و اقتصادی به حکومت مشروطه اجازه نمی داد که حاکمیت ملی را در سرتاسر کشور برقرار  
کند و برنامه های خود را پیش ببرد. هیئت وزیران شکل گرفت اما وزارت خانه و تشکیالت منسجمی وجود نداشت. از نظر مالی نیز 

دولت مشروطه در تنگناهای بسیاری قرار داشت و خزانٔه آن تقریباً خالی بود. کار گردآوری درآمدهای حکومتی هم مختل بود. 
نمایندگان دومین دورهٔ مجلس شورای ملی )1288ــ 1289 ش ( چارهٔ رفع این مشکالت را در استخدام کارشناسان خارجی دیدند. 
ـ مالی به ریاست مورگان شوستر از کشور آمریکا و تعدادی کارشناس نظامی سوئدی برای  ازاین رو، چندین کارشناس امور اداریـ 
تأسیس نیروی ژاندارمری به استخدام دولت ایران درآمدند. پس از شروع به کار کارشناسان آمریکایی در ایران، دولت های انگلستان و 
به خصوص روسیه با این اقدام مخالفت کردند. در نتیجٔه دخالت و تهدید نظامی روسیه، دولت ایران مجبور شد به رغم مخالفت مجلس 

شورای ملی، کارشناسان آمریکایی را برکنار کند و به کشورشان بفرستد.
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با وجود اینکه دولت ایران اولتیماتوم روسیه را برای برکناری شوستر پذیرفت، نظامیان روس مناطقی از ایران را اشغال کردند 
و مرتکب جنایت های هولناکی شدند. آنان در تبریز بیش از 40 تن از آزادی خواهان، از جمله ثقه� االسالم تبریزی، روحانی با 
نفوذ را به دار آویختند و به شهادت رساندند. در مشهد نیز سربازان متجاوز روس حرم امام رضا  را به توپ بستند و تعدادی 

از زائران را شهید کردند.
انگلیسی ها نیز طی سال هایی که برای ایرانیان بسیار سرنوشت ساز بود، همچون دوران جنگ های ایران و روس سیاست مزورانه ای 
در پیش گرفتند. آنان عالوه بر مماشات با روسیه و نادیده گرفتن دخالت ها و جنایات روس ها، اقدام به تحکیم نفوذ خود در مناطق 
مرکزی و جنوبی ایران کردند. از جمله، دولت انگلستان با دور زدن دولت مرکزی، با خان ها و سران ایالت ارتباط برقرار نمود و 

معاهده هایی امضا کرد.

فّعـالـیت  7

یادآوری پیش آموخته ها
با توجه به آنچه در کتاب مطالعات اجتماعی نهم دربارهٔ قرارداد 1907 خواندید، علت انعقاد این قرارداد و مفاد اصلی آن را بازگو 

کنید .

پرسـش هـای نمـونـه

1ــ زمینه ها و علل سیاسی شکل گیری انقالب مشروطه را تحلیل و تشریح کنید.

2ــ عوامل اقتصادی چگونه زمینه ساز انقالب مشروطه شدند؟

3ــ خاستگاه و سرچشمۀ اندیشۀ مشروطه خواهی چه بود؟ این اندیشه چگونه در ایران اشاعه یافت؟

4ــ چهار اثر و دستاورد مهم انقالب مشروطه را فهرست کنید.

5ــ   نبود تشکیالت منظم و منسجم اداری چه تأثیری بر عملکرد حکومت مشروطه داشت؟ توضیح دهید.
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جنگ جهانی اول )1914ــ    1918م/ 1293ــ 1297 ش( که با عنوان های جنگ بین امللل اول یا جنگ بزرگ نیز از آن یاد می شود، یکی از رویدادهای 

مهم تاریخ برش به شامر می رود. این جنگ نقشی تعیین کننده در رخدادها و تحوالت جهان در سدٔه بیستم میالدی داشت. شام در این درس با 

مطالعٔه زمینه ها و علل این رویداد عظیم، تأثیرات و پیامدهای آن را  در کشورهای مختلف جهان، به خصوص میهن عزیزمان ایران، بررسی و تحلیل 

خواهید کرد.

جنگ جهانی اول و ایران

فّعـالـیت 1

بحث و گفت وگو
با راهنمایی دبیر، دربارۀ این موضوع با یکدیگر بحث و گفت وگو کنید: چرا با وجود سابقۀ طوالنی جنگ میان جوامع و کشورها در 
طی تاریخ بشر، جنگی که در فاصلۀ سال های 1914 تا 1918م میان برخی کشورها رخ داد، به جنگ جهانی یا بین الملل معروف 

شد؟ برای دیدگاه خود دلیل بیاورید.

زمینه ها و علل جنگ  جهانی اول 
به ویژه اروپا، در قرن 19م متأثر  تاریخ جهان،  عمدٔه تحوالت 
صنعتی  انقالب  و  فرانسه  کبیر  انقالب  پیامدهای  و  تأثیرات  از 
گسترش  و  تداوم  از:  عبارت اند  تحوالت  این  مهم ترین  بود. 
رقابت های استعماری، رشد اندیشٔه ملی گرایی )ناسیونالیسم( و 

جدید. قدرت های  ظهور 
الف( تداوم و گسترش استعمار

با وقوع انقالب صنعتی و ساخت سالح های پیشرفته مانند تفنگ، 
دولت های  نظامی  ــ  سیاسی  توان  جنگی،  کشتی های  و  توپ 
چشمگیری  طرز  به  آنان  استعماری  سیاست های  و  اروپایی 
توسعه یافت. قدرت های استعمارگر ،به ویژه انگلستان و فرانسه، 
با گسترش مستعمرات خود در قاره های آسیا، آفریقا، آمریکا و 

با یکدیگر به رقابت و ستیز برخاستند. اقیانوسیه 

روسیه نیز با وجود اینکه از نظر علمی و فرهنگی به مراتب از 
قرن  در  بود،  عقب مانده تر  غربی  و  مرکزی  اروپای  کشورهای 
به طور فوق العاده ای تقویت کرد و  19م قدرت نظامی خود را 
در  توسعه طلبانه ای  سیاست  خود  جنوبی  همسایگان  به  نسبت 
پیش گرفت. ارتش روسیه در طول این قرن با هدف رسیدن به 
دریاهای گرم و آبراه های مهم، بارها به قلمرو امپراتوری عثمانی 
سرزمین های  نیز  و  سیاه  دریای  حوزٔه  و  بالکان  شبه جزیرٔه  در 
ایرانی در دو سوی دریای مازندران )خزر( یورش آورد و مناطق 

وسیعی را تسخیر و تصرف کرد.
در قارٔه آمریکا، ایاالت متحده در سدٔه 19م به کشوری صنعتی 
و قدرتمند تبدیل شد و با بهره گیری از توان نظامی و اقتصادی 
خود اقدام به نفوذ و مداخله در امور کشورهای آمریکای التین 

)آمریکای جنوبی( کرد.
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نقشة مستعمرات  دولت هاي اروپایی در مناطق مختلف جهان در 1914م

 مقاومت در برابر استعمار؛ مردم بسیاری از مستعمره ها در قرن 19 و نیمٔه اول قرن 20م در  برابر ورود استعمارگران به سرزمینشان مقاومت 
کردند یا علیه سلطٔه آنان جنبش های اعتراضی به راه انداختند. قیام مهدیون در سودان به رهبری مهدی سودانی در مقابل انگلیس، مبارزات 
مردم الجزایر به فرماندهی امیر عبدالقادر بر ضد ارتش فرانسه، شورش سپاهیان هندی و مبارزات ضداستعماری گاندی در هندوستان و 

جنبش استقالل  طلبانٔه مردم آمریکای التین به رهبری سیمون بولیوار1 نمونه هایی از مبارزهٔ مردم در سرزمین های مستعمره بود.

   Simon Bolivar 1ــ

سیمون بولیوار )1783ـ1830م( مهاتما گاندي )1869ـ 1948م(
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ب( رشد اندیشة ملی گرایی و ظهور قدرت های جدید
پا گرفت و زمینه ساز  آزادی خواهی در بسیاری از سرزمین ها و جوامع اروپایی  ملی گرایی و  در سدٔه 19م، دو جریان فکری 
شکل گیری کشورها و دولت های ملی جدیدی شد. تفکر ملی گرایی، مردمان و گروه های قومی را که تاریخ و فرهنگ و زبان مشترکی 
لهستانی ها،  آلمانی ها،  ایتالیایی ها،  گیرند.  قرار  مستقل  و  یکپارچه  پرچم حکومتی  زیر  و  یکی شوند  هم  با  تا  برانگیخت  داشتند، 

صرب ها و مجارها از جملٔه این اقوام بودند که تحت تأثیر اندیشٔه ملی گرایی، برای تأسیس حکومت ملی به پا خاستند.
یا  و  پاپ ها  مختلف،  خاندان های  آن  قسمت  هر  بر  که  بود  چندپاره  کشوری  ایتالیا  19م  قرن  اواسط  حدود  تا  ایتالیا؛  وحدت 
کشورهای همسایه )اتریش و فرانسه( حکومت می کردند. در نیمٔه دوم این قرن، ملی گرایان ایتالیایی به رهبری کاوور1 و گاریبالدی2 
قیام کردند و با استفاده از رقابتی که میان اتریش و فرانسه وجود داشت، موفق شدند ایتالیا را متحد کنند و تحت حاکمیت حکومِت 

ملی و مستقلی در آورند.

        Garibaldi 2ــ    Cavour1ــ

فّعـالـیت 2

بررسی نقشه های تاریخی
نقشۀ باال را با نقشۀ سیاسی اروپا در سال 1914م، که دبیر در اختیار شما قرار می دهد، مقایسه کنید و تغییرات آن را بنویسید.

نقشة سیاسي اروپا در1850 م

فنالند سن پترزبورگ
)به روسیه(  

 سوئد 
 نروژ )به سوئد( 

 اسکاتلند  
هلگولند 

)به بریتانیا(
بریتانیای کبیر

ایرلند
 انگلستان  

لندن  

دانمارک

پروس
گرانددوک

ورشو
لهستان 

)به روسیه(
برلین

آمستردام

لند 
ه

پاریس

آتن

کرت

یونان

پادشاهی
 دو سیسیل

پادشاهی 
ساردنی 

ناپل
کرسیرُم

جزایر)به فرانسه(
 بالئار

 کنفدراسیون
 آلمانی 

روسیه  

فرانسهسوئیس 

 مسکو

ت پاپی
 ونیزایاال

رتغال
پ

 اسپانیا

الب
توسکانی

عثمانی

استانبول   

قبرس

وین اتریش 

سبون
لی

مادرید
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اتحاد آلمان؛ آلمانی ها نیز همچون ایتالیایی ها تا میانٔه قرن 19 فاقد حکومت یکپارچه بودند و سرزمین های آنان در اتحادیٔه ضعیفی 
موسوم به اتحادیۀ آلمانی در کنار هم قرار داشتند. در آن زمان، ملی گرایان آلمانی خواهان یگانگی تمام آلمانی ها و تشکیل کشوری 
واحد بودند اما امپراتوری اتریش ــ مجارستان، که نفوذ فراوانی بر اتحادیٔه آلمانی داشت، مخالف چنین وحدتی بود و شکل گیری 
آلمان متحد و نیرومند را تهدیدی برای خویش می دانست. ایالت پروس، که یکی از بزرگ ترین و قدرتمندترین ایالت های اتحادیٔه آلمانی 
بود، پیشگام وحدت آلمان شد. ویلهلم یکم فرمانروای پروس به کمک بیسمارک، مرد آهنین آن ایالت، سرزمین های آلمانی را متحد و 
امپراتوری آلمان1 را تأسیس کرد ) 1871م(. پروس برای رسیدن به این موفقیت بزرگ، با کشورهای دانمارک، اتریش ــ مجارستان 

و فرانسه جنگید و آنها را شکست داد.

1 ــ آلمانی ها امپراتوری جدید خود را رایش دوم نامیدند. رایش در زبان آلمانی به معنای امپراتوری است. پایتخت این امپراتوری شهر برلین، مرکز ایالت پروس بود. براساس قانون 
اساسی امپراتوری آلمان، هر ایالت در امور داخلی ]خود[ مستقل بود و حکومت مرکزی مسئولیت امور مشترک و مهمی چون دفاع ملی، روابط خارجی و تعرفه های گمرکی را به 

عهده داشت )دان، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، ج4، ص 23(.

ورساي  كاخ  در  اول  ویلهلم  تاج گذاري  مراسم  نگارۀ 
فرانسه شكست  از  پس  پاریس 

نگارۀ بیسمارك، صدراعظم آلمان
)1815ـ 1898 م(

كشور های اتحاد مثلث
كشور های اتفاق مثلث

كشور های بی طرف
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امپراتوری آلمان تحت هدایت ویلهلم اول و جانشین او، ویلهلم 
دوم و مهم تر از آن درایت صدراعظم مقتدری چون بیسمارک 
به سرعت به مسیر پیشرفت و اقتدار گام نهاد. این امپراتوری با 
تأسیس و توسعٔه مدارس و دانشگاه ها، برپایی صنایع جدید و بسط 
شبکٔه حمل و نقل و ارتباطات، خیلی زود به یکی از پیشروترین 

کشورهای اروپایی در زمینٔه صنعت تبدیل شد. هم زمان با توسعٔه 
فراوانی  شتاب  با  نیز  آلمان  نظامی  قدرت  صنعتی،  و  اقتصادی 
افزایش یافت؛ آلمانی ها با ساخت تسلیحات مدرن به ویژه توپ ، 
هواپیما، کشتی جنگی و زیردریایی، با انگلستان که در آن زمان 

قوی ترین نیروی دریایی را داشت، به رقابت برخاستند.

بیشتـر بدانیـم

جنبش استقالل طلبی در اروپای شرقی و خاورمیانه
جنبش ملی گرایی و استقالل طلبی در سدۀ 19م. به اروپای شرقی و به خصوص شبه جزیرۀ بالکان که هنوز بخشی از امپراتوری های 
عثمانی، روسیه و اتریش بود، نیز سرایت کرد. در نتیجۀ بروز جنبش ها و شورش های ملی گرایانه در قلمرو امپراتورِی رو به انحطاط 
عثمانی، یونان به استقالل رسید )1830م(. سپس، مصر و عربستان به خودمختاری دست یافتند )1850م(. رومانی و صربستان 
نیز در شبه جزیرۀ بالکان خودمختار شدند. مدتی بعد اقوام اسالو هم بر ضد ترکان عثمانی شوریدند؛ روسیه نیز به پشتیبانی از 

شورشیان با عثمانی وارد جنگ شد و پس از شکست عثمانی، کشور جدید بلغارستان به وجود آمد.
گروه های قومی مجار، لهستانی، صرب، چک، کرووات، اسلواک و رومانیایی که تحت سلطۀ امپراتوری اتریش ـ مجارستان و 
همچنین اقوام استونیایی، لیتوانیایی، لهستانی و اوکرانیایی که زیر سیطرۀ روسیه قرار داشتند نیز خواهان استقالل و تأسیس دولت 

ملی بودند، اما سرکوب شدند )دان، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، ج4، ص 26ـ32(.

تشکیل اتحاد و اتفاق سه گانه؛ آلمان از یک سو با هدف مقابله 
با تهدیدهای خارجی به ویژه خطر حملٔه فرانسه و از سوی دیگر 
برای پیشبرد سیاست های توسعه طلبانٔه خود در اروپا و فراسوی 
دریاها، با برخی از کشورها پیمان اتحاد سیاسی و نظامی منعقد 
کرد.نخست با امپراتوری اتریش ــ مجارستان پیمان اتحاد بست 
و سپس، ایتالیا را نیز وارد این پیمان کرد و اتحاد سه گانه )مثلث( 
را تشکیل داد )1882م(. در مقابل، فرانسه برای خروج از انزوای 
سیاسی و پایان دادن به برتری جویی آلمان، نخست با روسیه و سپس 
با انگلستان پیمان های جداگانه ای منعقد کرد که آنها را دو به دو 
شریک و متحد سیاسی، نظامی و اقتصادی یکدیگر قرار می داد. 

به  معاهدۀ 1907م  بستن  با  نیز  روسیه  و  انگلستان  بعد،  مدتی 
اختالفات خود در ایران، افغانستان و تبت پایان دادند و اتفاق 
سه گانه را در برابر اتحاد سه گانه به وجود آوردند. این پیمان ها 
توازن قدرت جدیدی در اروپا به وجود آورد. با این حال، تشدید 
اول  جهانی  جنگ  به  سرانجام  طرف  دو  میان  دشمنی  و  رقابت 
انجامید. مهم ترین علل بروز این جنگ، اختالفات مرزی و دشمنی 
شدید آلمان و فرانسه، مسابقٔه تسلیحاتی، رقابت بر سر مستعمرات و 
اقدام برای توسعٔه نفوذ و دخالت در منطقٔه شبه جزیرهٔ بالکان بود.
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نقشة سیاسي اتحاد و اتفاق مثلث در آستانة جنگ جهاني اول

کاوش خارج از کالس

به چند گروه تقسیم شوید. در هر گروه، دربارۀ تأثیر یکی از مسائل زیر در بروز جنگ جهانی اول تحقیق کنید و گزارش نهایی آن 
را در کالس ارائه کنید.

»اختالفات مرزی و دشمنی آلمان و فرانسه«؛ »رقابت آلمان با انگلستان بر سر مستعمرات«؛ »جنبش های ملی گرایی در اروپای 
شرقی«؛ »دخالت قدرت های بزرگ در شبه  جزیرۀ بالکان«.

 جنگ جهانی اول )1914ـ 1918م(
شروع جنگ

در پی قتل ولیعهد اتریش و همسرش به دست یک صرب ملی گرا در شهر سارایوو مرکز بوسنی، اتریش به حکومت صربستان مستقل 
اعالن جنگ کرد. طولی نکشید که کشورهای عضو اتحاد مثلث با کشورهای اتفاق مثلث وارد جنگ شدند )اوت 1914/تابستان 
1293ش(. اندکی بعد، امپراتوری عثمانی و بلغارستان به صف متحدین و ژاپن، یونان، پرتغال، رومانی و برخی کشورهای دیگر به 
جبهٔه متفقین پیوستند و دامنٔه جنگ به سرعت از اروپا به آسیا و آفریقا کشیده شد. ایتالیا نیز در میانٔه جنگ از متحدین جدا شد 

و به متفقین پیوست.

كشور های اتحاد مثلث
كشور های اتفاق مثلث
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طرف های جنگ امیدوار بودند خیلی زود به پیروزی برسند اما 
جنگ به مدت 4 سال در زمین و دریا و حتی هوا ادامه یافت. 
سقوط  از  و  شدند  بسیج  سرعت  به  روس ها  شرقی،  جبهٔه  در 
کردند.  جلوگیری  آلمان  ارتش  توسط  کشورشان  اشغال  و 

سایر  و  انگلیسی ها  حمایت  با  فرانسوی ها  نیز  غربی  جبهٔه  در 
دولت های متفق مقاومت کردند و جنگ را به حالت فرسایشی 
در آوردند. جنگ در خاورمیانه و برخی از مستعمرات نیز ادامه 

یافت.

ناوگان جنگي آلمان در جنگ جهاني اول

رژۀ تانك ها در خیابان هاي لندن پس از جنگ جهاني اول

فّعـالـیت 3

فکر کنیم و پاسخ دهیم

به نظر شما، آیا قتل ولیعهد اتریش و همسرش علت اصلی جنگ بین الملل یا فقط بهانه ای برای شروع آن بوده است؟ 
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انقالب روسیه
 اوضاع و شرایط نابسامان دوران جنگ جهانی اول بر نارضایتی و خشم مردم روسیه از  حکومت خودکامٔه تزارها افزود. در نتیجه، 
عده ای از مخالفان به کمک واحدهایی از ارتش در پتروگراد )پایتخت( دست به شورش زدند و با تشکیل دولت موقت، نیکوالی 
دوم، آخرین تزار روس را برکنار کردند. در این میان، گروهی از انقالبیون سوسیالیست1 روسی معروف به بلشویک ها که در تبعید به 

سر می بردند، با حمایت آلمانی ها به روسیه بازگشتند. رهبر آنها، لنین2 پیرو کارل 
مارکس3، فیلسوف معروف آلمانی بود و با نظام سرمایه داری مخالفت می کرد. او 
با طرح سه شعار اساسی: »صلح، زمین، نان«، »تسلط کارگران بر تولید« و »همٔه 
قدرت از آِن شوراها« پشتیبانی سربازان، کشاورزان و کارگران را جلب کرد.4 
انقالبیون بلشویک سرانجام، با تسخیر مقر حکومت موقت در پتروگراد، قدرت را 

به دست گرفتند )نوامبر 1917(.
لنین پس از پیروزی انقالب، حکومتی کمونیستی بر پایٔه شوراهای کارگران و 
را  کمونیست  به جز حزب  روسیه،  احزاب  تمامی  و  آورد  به  وجود  کشاورزان 
اتحاد جماهیر شوروی تغییر  به  نام روسیه  غیرقانونی اعالم کرد. از آن پس، 
بود، متصرفات وسیعی را در غرب و  به مردم وعدهٔ صلح داده  لنین که  یافت. 
جنوب غربی روسیه به دولت های متحد واگذار کرد و در مقابل، با آنان قرارداد 
صلح بست و سربازان روسی را از جبهه های جنگ فراخواند. با این حال، صلح 
واقعی نصیب مردم روسیه نشد و دیری نپایید که آنها درگیر جنگ داخلی شدند.

پایان جنگ
کردن  غرق  و  آمریکا  ناوگان  به  آلمانی  زیردریایی های  پیاپی  حملٔه  اما  کرد،  در جنگ حفظ  را  بی طرفی خود  تا 1917م  آمریکا   
کشتی های این کشور موجب آن شد که کنگرٔه ایاالت متحده به آلمان اعالن جنگ دهد. با ورود نیروهای تازه نفس آمریکایی به جبهٔه 
جنگ، ارتش متفقین ابتکار عمل را به دست گرفت و سربازان خستٔه آلمانی را عقب راند. پس از آن، دولت های متحد یکی پس از 

دیگری تسلیم شدند و جنگ جهانی اول پس از چهار سال و اندی به پایان رسید )نوامبر 1918/ پاییز 1297ش(.

1ــ سوسیالیست به پیروان مکتب سوسیالیسم گفته می شود که نوعی اعتقاد به عدالت اجتماعی و ضرورت نظارت و کنترل جامعه در امر اقتصاد و مالکیت است. با ظهور مارکسیسم 
و تحت تأثیر اندیشه های کارل مارکس، تحول مهمی در نظریات سوسیالیستی به وجود آمد و طرفداران سوسیالیسم به دو گروه سوسیال دموکرات و کمونیست تقسیم شدند )رشد، شبکٔه 

ملی مدارس ـ http://Roshd.ir، مدخل سوسیالیست(.
 Lenin  ـ 2ـ

   Karl Marx 3ــ 
4ــ فوگل، تمدن مغرب زمین، ج 2، ص 1173

لنین، رهبر انقالب نوامبر 1917 روسیه
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آثار و پیامدهای جنگ
از  نمایندگانی  جنگ،  خاتمٔه  از  پس  ورسای؛  صلح  پیمان 
کشورهای مختلف، از جمله دولت های پیروز و شکست خورده 
در جنگ، با هدف عقد قرارداد صلح در کاخ ورسای پاریس 
گرد هم آمدند. پس از ماه ها مذاکره، پیمان نهایی صلح، که شامل 
امضا  به  مغلوب  کشورهای  با  بود،  جداگانه  قرارداد  چندین 
رسید. در این میان، پیمانی که با آلمان بسته شده اهمیت بیشتری 
متفقین  میان  آلمان  مستعمرات  پیمان،  این  اساس  بر  داشت. 

تقسیم شد و بخش هایی از خاک این کشور به فرانسه و لهستان 
به  پرداخت غرامت  به  ملزم  آلمانی ها  به عالوه،  گردید.  واگذار 
دولت های متفق و محدود نگه داشتن توان نظامی خود شدند.
پیمان های صلحی که با سایر دولت های مغلوب در جنگ جهانی 
ـ مجارستان  اول انعقاد یافت، به فروپاشی امپراتوری های اتریشـ 
و  خاورمیانه  و  شرقی  اروپای  سیاسی  نقشٔه  تغییر  عثمانی،  و 

انجامید. جدید  کشورهای  شکل گیری 

تشکیل جامعۀ ملل؛ در جریان مذاکرات صلح ورسای، ویلسون، رئیس جمهوری آمریکا، پیشنهاد کرد که برای تأمین صلح و 
امنیت جهانی و جلوگیری از جنگ، نهادی بین المللی با عنوان »جامعٔه ملل« تأسیس شود. به این ترتیب، جامعٔه ملل با عضویت 

بیش از 40 کشور در شهر ژنو در سوئیس تشکیل شد.

فّعـالـیت 4

بررسي و مقايسة نقشه هاي تاريخي
با مقایسة نقشة سیاسی اروپا و خاورمیانه پیش از قرارداد ورسای و پس از آن، چند مورد از تغییرات مرزهای سیاسی را فهرست 

کنید.

سران کشورهاي پیروز در کنفرانس صلح ورساي، از راست به چپ: ویلسون رئیس جمهور آمریکا، کلمانسو نخست وزیر فرانسه، اورالندو 
نخست وزیر ایتالیا و لوید جورج نخست وزیر انگلستان
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جهانی  جنگ  اقتصادی؛  و  انسانی  خسارت های  و  تلفات 
اول تلفات و مصائب جانی، جسمی و روحی فراوانی به بار آورد 
و باعث ویرانی منابع و مراکز اقتصادی، تولیدی و مالی اروپا و 
دیگر مناطق جهان شد. بر اساس آمار رسمی، بیش از 9 میلیون 
نظامی در این جنگ کشته و ده ها میلیون نظامی مجروح، اسیر و 

مفقود شدند. به عالوه، میلیون ها غیرنظامی در سرتاسر جهان، 
بر اثر عملیات جنگی یا اتفاقات ناشی از جنگ مانند کمبود مواد 
غذایی و شیوع بیماری های همه گیر کشته، مجروح، بیمار و یا 

آواره شدند.

ایران در جنگ جهانی اول
هم زمان با آغاز جنگ بین الملل اول، ایران وضعی آشفته داشت و حکومت مشروطه به دلیل اختالف های سیاسی داخلی، ضعف 
تشکیالت اداری و نظامی، مشکالت اقتصادی و دخالت های فزایندٔه خارجی، قادر به سرو سامان دادن به امور و برقراری نظم و 

امنیت نبود.
اشغال نظامی ایران 

دولت ایران پس از شروع جنگ جهانی اول، اعالم بی طرفی کرد اما کشورهای درگیر در جنگ، به خصوص روسیه و انگلستان، 
به بهانه های مختلفی آن را نقض کردند. در اوایل جنگ، مأموران و جاسوسان آلمانی1 در مناطق مختلف ایران به اقداماتی بر ضد 

دولت های اتفاق مثلث دست زدند. روسیه و انگلستان نیز همین موضوع را بهانٔه لشکرکشی به ایران قرار دادند.

1ــ واسموس )Wassmuss( و نیدر مایر )Niedermayer( از معروف ترین این افراد می باشند.

فّعـالـیت 5

تحلیل و قضاوت تاریخی
متن زیر را بخوانید و برداشت خود را از آن در کالس بیان کنید.

»جنگ بر فیلسوفان و هنرمندان عمیقاً تأثیر گذاشت. از آغاز ]عصر[ روشن اندیشی، به نظر می رسید پیشرفت فنی و عدالت 
سیاسی، دگرگونی مثبتی به بار می آورد. فرهنگ اروپا و ایاالت متحده … از فرهنگ های دیگر برتر می نمود. با این حال، مردم این 
فرهنگ ها در خشن ترین و مرگبارترین جنگ تاریخ شرکت کرده بودند. قدرت فنی ]تکنولوژی[، کشتن مردم را کارآمدتر ساخته 
بود. قدرت ویرانگر هواپیماها، تانک ها و زیردریایی ها که در جنگ توسعه یافت و به کار رفت، ارزش پیشرفت فنی جهان را از 

دیدگاه عده ای از مردم با تردید روبه رو ساخت )دان، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، ج4، ص 98(.

فّعـالـیت 6

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما، علت گرایش افکار عمومی ایرانیان به آلمان و دولت های متحد آن در جنگ جهانی اول چه بود؟
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نظامیان روسی بخش وسیعی از نیمٔه شمالی کشورمان را، که بر 
اساس معاهدهٔ 1907 منطقٔه تحت نفوذ روسیه شناخته می شد، 
اشغال کردند. انگلستان نیز گروهی از افسران انگلیسی و مزدوران 
هندی را به ایران فرستاد و در بخش های جنوبی میهن ما، نیروی 
پلیس جنوب را تشکیل داد. این دو دولت اشغالگر سپس در 
قرارداد 1915 ایران را به دو قسمت تقسیم کردند؛ نیمٔه شمالی 
متعلق به روسیه و نیمٔه جنوبی سهم انگلستان شد. با شروع جنگ 

بزرگ، ارتش عثمانی نیز مناطقی از غرب کشور ما را اشغال کرد 
و با نیروهای متفقین درگیرشد.

با نزدیک شدن ارتش روسیه به تهران، شماری از ملیون، شامل 
برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی، وزیران و شخصیت های 
مذهبی، به کرمانشاه مهاجرت نمودند و دولت موقت ملی را در 
آن شهر تأسیس کردند اما به دنبال شکست سپاه عثمانی از نیروهای 

متفقین، دولت موقت فروپاشید و اعضای آن پراکنده شدند.

تعدادي از اعضاي دولت موقت ملي در كرمانشاه

مقاومت  ایرانیان در برابر اشغالگران
اگر چه حکومت قاجار ارادٔه محکم و توان کافی برای رویارویی 
با نیروهای اشغالگر نداشت، اما مردم و به خصوص عشایر در 
خوزستان،  و  بوشهر  فارس،  مانند  ایران  مختلف  قسمت های 
تحت تأثیر فتوای مراجع تقلید در برابر متجاوزان ایستادند و از 
استقالل وطن خویش تا سرحد جان دفاع کردند. دالورمردان 
تنگستانی، دشتستانی و دشتی به فرماندهی رئیسعلی دلواری 
و مردم کازرون به رهبری ناصر دیوان کازرونی با شجاعت 
و شهامت با نیروهای انگلیسی نبرد کردند و ضربه های سنگینی 
به آنان وارد آوردند. عشایر عرب خوزستان نیز در »نبرد جهاد« 

غیورانه با قوای بیگانه جنگیدند.
ناصر دیوان كازروني )1253ـ1321 ش(
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آثار و نتایج جنگ
جنگ جهانی اول برای کشور ایران، که دولت و مردمش هیچ 
و  فاجعه آمیز  نداشتند،  آن  ادامٔه  و  شروع  در  دخالتی  و  نقش 
در  که  شد  بزرگی  قحطی  موجب  جنگ  این  بود.  ویران کننده 
نتیجٔه آن عدٔه زیادی از هم وطنان ما به سبب گرسنگی، سوء تغذیه 
و بیماری های ناشی از آن به طرز دلخراشی جان دادند. به دلیل 
نبود آمار و آمارگیری، نمی توان میزان تلفات انسانی کشور ما 

اما  کرد،  برآورد  تقریبی  به طور  را حتی  اول  در جنگ جهانی 
جمعیت  که  دارد  آن  از  حکایت  نویسندگان  از  برخی  گزارش 
به  نسبت  جنگ  خاتمٔه  از  پس  ایران  مختلف  مناطق  و  شهرها 

یافته بود. به طور محسوسی کاهش  ابتدای آن 
جنگ جهانی اول و اشغال ایران، عالوه بر ویرانی اقتصادی و 
تلفات گستردٔه انسانی، موجب تزلزل و بی ثباتی دولت مرکزی، 
تعطیلی مجلس شورای ملی و تضعیف بیشتر نظام مشروطه شد.

فّعـالـیت 7
بررسی شواهد و مدارک

یحیی دولت آبادی، یکی از رجال سیاسی عصر مشروطه، دربارۀ وضعیت روستاهای میان تبریز و زنجان در دوران پس از جنگ 
بین الملل اول می گوید: »دهات بی سکنۀ عرض راه، الشۀ بسیار حیوانات بارکش که به واسطۀ قحطی سال پیش و ناامنی و غیره در 
هر چند قدم در اطراف و بلکه در میان راه دیده می شود، قبرستان های تازه احداث شده در نزدیک دهات و قصبات به ضمیمۀ 
احوال پریشان ]و   [ رقت انگیز زن و مرد و بزرگ و کوچک مردم ستم دیده، اگر گاهی در دهات دیده شوند که تازه می خواهند 

سروسامانی بگیرند، حقیقتاً تأثرآور است.
آری در راه تبریز و زنجان، دهاتی دیده می شود که نعش اموات در اتاق های ویرانۀ آنها مانده است و خوراک جانوران شده و اگر 
نظر عمومی به نقاط مختلف مملکت انداخته شود، دیده می شود که همه جای مملکت بی طرف ما در سایۀ جنگ اروپا و بی لیاقتی 

حکومت خود به صورت راه تبریز درآمده است« )حیات یحیی، ج 4، ص 89(.
1ـ آیا مأخذ فوق، یک منبع اصلی و معتبر برای موضوع مورد بحث به شمار می رود؟ چرا؟

2ـ میان شواهد و مدارک اخذ شده با ادعای نویسندۀ کتاب دربارۀ تأثیرات جنگ جهانی اول بر مردم ایران چه ارتباطی 
وجود دارد؟

بیشتـر بدانیـم

ایران و کنفرانس صلح ورسای
پس از پایان جنگ جهانی اول، هیئتی سیاسی به ریاست علیقلی خان مشاورالممالک انصاری، وزیر خارجه به پاریس رفت تا در 
کنفرانس صلح ورسای شرکت کند و دعاوی خود را دربارۀ لغو تمامی قراردادهای ناقض استقالل و تمامیت ارضی ایران و گرفتن 
خسارت های ناشی از جنگ، مطرح نماید؛ اما دولت های متفق به هیئت نمایندگی ایران اجازۀ شرکت در کنفرانس مذکور را ندادند.
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بیشتـر بدانیـم

رشوه های انگلیسی     
دولت انگلیس برای انعقاد قرارداد1919 رشوۀ نسبتاً کالنی به وثوق الدوله و دو تن از وزرای کابینة او )نصرت الدوله فیروز و 
صارم الدوله(،که نقش فعالی در امضای آن قرارداد داشتند، پرداخت کرد )اسناد محرمانة وزارت خارجة بريتانیا، ج2، ص 290(. 
انگلستان همچنین به عاقدان قرارداد، ضمانت کتبی حمایت داد. احمدشاه قاجار نیز که عالقة فراوانی به گردآوری مال و تفریح 

در اروپا داشت، به گونه ای تطمیع شد تا با قرارداد مخالفتی نکند)همان، ج 2، ص 198ـ 199، 247ـ    248(.

قرارداد 1919
به دنبال پیروزی انقالب روسیه )نوامبر 1917/ پاییز 1296(، 
فراخواند.  ایران  از  را  نیروهایش  کشور  این  بلشویکی  دولت 
نواحی  بر  عالوه  خود،  نظامی  واحدهای  تقویت  با  انگلستان 
در  کرد.  اشغال  نیز  را  ایران  شمالی  نیمٔه  از  مناطقی  جنوبی، 
آن زمان، حکومت ایران در نهایت ضعف و انحطاط سیاسی و 
اقتصادی بود و دولت مرکزی توان اعمال حاکمیت در بسیاری 
از مناطق کشور را نداشت. برخی از سران ایالت و حاکمان 
محلی نافرمانی می کردند و شورش هایی در گوشه و کنار مملکت 
در حال شکل گیری بود. از نظر اقتصادی نیز دولت در تنگنای 
مخارج  از  عمده ای  بخش  تأمین  برای  و  داشت  قرار  شدیدی 

روزمرهٔ خود، به دریافت پول از انگلستان نیاز داشت.
 در چنین شرایطی و در حالی که روس ها سرگرم جنگ داخلی 
بودند، انگلیسی ها فرصت را برای تحکیم نفوذ و سلطٔه پایدار خود 
قرارداد  و  مغتنم شمردند  ایران  در  درازمدتشان  منافع  تأمین  و 
ـ 1299ش( منعقد کردند.  حسن وثوق الدوله )1254ـ 1329 ش(1919  را با دولت وثوق الدوله )1297ـ 

به موجب قرارداد 1919، ادارهٔ امور دارایی و برخی دیگر از ادارات و وزارتخانه های ایران در اختیار انگلستان قرار می گرفت؛ 
مسئولیت تجدید سازمان و ایجاد ارتش یکپارچٔه ایران و تأمین اسلحه و تدارکات آن نیز به افسران انگلیسی داده می شد. در عوض، 
انگلستان متعهد می شد که وامی در اختیار دولت ایران قرار دهد تا تحت نظارت کارشناسان انگلیسی هزینه شود. برخی مواد این 

قرارداد پیش از آنکه به تصویب مجلس شورای ملی1 برسد، به اجرا گذاشته شد.

ـ  سومین دورهٔ مجلس شورای ملی در اوایل جنگ جهانی اول تعطیل شد. از آن پس تا گشایش چهارمین دورهٔ مجلس شورای ملی در خرداد 1300، کشور بدون مجلس اداره می شد.  1ـ
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قرارداد 1919 با مخالفت گسترده و شدید شخصیت های ملی، 
سیاسی و مذهبی، گروه ها و احزاب گوناگون در سرتاسر کشور 
با برگزاری نشست ها، ایراد سخنرانی  و  روبه رو شد. مخالفان 
نشان  قرارداد  این  با  را  اعالمیه و شب  نامه مخالفت خود  نشر 
این  جدی ترین  از  یکی  مدرس  حسن  سید  آیت الله  دادند. 
مخالفان بود. دولت وثوق الدوله عالوه بر دفاع از قرارداد در 
مجامع سیاسی و نشریات، مخالفان را سرکوب و تعدادی از آنان 
را زندانی و تبعید کرد. با این حال، اعتراض به قرارداد 1919 
با آن ادامه یافت و یکی از علل مهم سقوط دولت  و مخالفت 

بود. وثوق الدوله 

شهید آیت اهلل سید حسن مدرس )1249ـ1316ش(

فّعـالـیت 8

بررسی شواهد و قضاوت
با بررسی متن کامل قرارداد 1919، که دبیر در اختیار شما قرار می دهد، دربارۀ دیدگاه مخالفان و موافقان قرارداد قضاوت کنید.

مخالفان: قرارداد استقالل کشور را از بین می برد و ایران را تحت الحمایۀ انگلستان قرار می دهد.
موافقان )عاقدان(: تنها راه نجات کشور، همکاری نزدیک با انگلستان است و قرارداد موجب حفظ تمامیت ارضی ایران می شود.

پرسـش هـای نمـونـه

1ــ انقالب صنعتی چه تأثیری در گسترش سیاست های استعماری داشت؟

2ــ جنبش های ملی گرایی در اروپای مرکزی چه تأثیری در بروز جنگ جهانی اول داشت؟

3ــ اتحاد و اتفاق سه گانه چرا شکل گرفت؟

4ــ تحلیل و قضاوت شما دربارۀ مهم ترین علت بروز جنگ جهانی اول چیست؟

5ــ   با استفاده از قوهٔ تخیل خود، آنچه را در دوران جنگ جهانی اول بر پیشینیان ما گذشته است در چند سطر بیان کنید.
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در سوم اسفند 1299 کودتایی در تهران به وقوع پیوست که پیامد آن زوال سلسلٔه قاجار و برآمدن حکومت پهلوی بود. در این درس، شام با بررسی 

شواهد و مدارک تاریخی، زمینه ها و علل رویدادهایی را که منجر به شکل گیری حکومت پهلوی شد و نیز تحوالت مهم سیاسی، اجتامعی، اقتصادی و 

فرهنگی ایران را در دوران زمامداری رضاشاه )پهلوی اول( تجزیه و تحلیل خواهید کرد.

ایران در دورۀ حکومت رضاشاه

فّعـالـیت  1

پس از همفکری و مرور آموخته های قبلی، دربارۀ شیوه یا شیوه های معمول به قدرت رسیدن خاندان ها و سلسله ها در تاریخ ایران 
بحث و گفت وگو کنید.

کودتای سیاه
دولت انگلستان برای دستیابی به اهداف خود، در صدد تغییر 
حکومت ایران برآمد؛ به این منظور، برنامٔه کودتا طرح ریزی و 
اجرای آن به سفارت انگلیس و نیروهای انگلیسی مستقر در ایران 
واگذار شد. آیرون ساید1، فرمانده نظامی نیروهای انگلیسی در 
ایران، به جست و جو در میان نیروهای قزاق پرداخت و به کمک 
به  وابسته  سیاستمداران  از  که  طباطبایی2  سیدضیاءالدین 
انگلستان بود، یکی از فرماندهان نظامی به نام رضاخان را برای 

این منظور، مناسب تشخیص داد.
به  توجه  با  و  کرد  مالقات  رضاخان  با  قزوین  در  آیرون ساید 
بود،  کرده  جمع آوری  او  دربارٔه  سیدضیاءالدین  که  اطالعاتی 

توانست وی را با اهداف خود هماهنگ کند.
آیرون ساید بعد از آماده کردن رضاخان برای انجام کودتا، به تهران 

آمد و به احمد شاه چنین القا کرد که حرکت نظامی رضاخان 

Ironside 1ــ
2ــ مدیر روزنامٔه رعد و مدافع قرارداد 1919
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به سوی تهران، برای حفظ کشور و سلطنت ضروری است. با 
آماده شدن شرایط، قوای قزاق در بامداد روز سوم اسفند 1299 
شوند،  روبه رو  جدی  مقاومت  با  بی آنکه  و  شدند  تهران  وارد 
نقاط حساس پایتخت را تسخیر کردند. در پی این حادثه، شاه 
تحت فشار انگلیسی ها به ناچار سیدضیاء الدین طباطبایی را به 
نخست وزیری منصوب کرد. رضاخان نیز که مهرٔه نظامی کودتا 
بود، به عنوان فرمانده ارتش، لقب »سردار سپه« گرفت.به فاصلٔه 
کوتاهی، سیدضیاء )مهرٔه سیاسی کودتا( استعفا کرد و به اروپا 

رفت؛ اما رضاخان )مهرهٔ نظامی کودتا( در مقام وزیر جنگ روزبه روز بر قدرت و نفوذ خود افزود.

بیشتـر بدانیـم

میرزاکوچک خان و نهضت جنگل
نهضت جنگل قیام مردمی بود که در یکی از حساس ترین دوره های تاریخی کشور ما، شکل 
گرفت. این نهضت از جنگل های گیالن آغاز شد و سپس، روستاها و شهرهای این استان را 
دربر گرفت و هفت سال ادامه یافت1. رهبر نهضت جنگل، میرزاکوچک خان، طلبۀ آزادمنش 
و انقالبی و فردی مؤدب، متواضع، خوش برخورد و پای بند به اجرای دستورات دینی بود.  او 
از همان ابتدای جوانی دارای صفات عالی و ممتاز بود و در میان همساالن خود شاگردی با 
استعداد، بی پروا و طرفدار عدل و حامی مظلومان به شمار می رفت؛ آن چنان که هرگاه کسی 
به دیگری ستم می کرد، مشت میرزا را باالی سر خود می دید. میرزا کوچک خان ورزش را 
دوست می داشت و هر روز ورزش می کرد. او مردی متفکر و آرام بود؛ زیاد حرف نمی زد 
و آهسته و سنجیده سخن می گفت و صحبت هایش اغلب با لطیفه و مزاح همراه بود. دارای 
جذبه ای خاص بود و به ندرت اتفاق می افتاد که مخاطبش مجذوب متانت و بیان او نشود. 

میرزا یک مرد مذهبی تمام عیار بود و هیچ گاه واجباتش را ترک نمی کرد. او به اشعار فردوسی عالقۀ خاصی داشت؛ به طوری 
که در مرکز فرماندهی خود در جنگل، جلسات منظمی برای خواندن شاهنامه ترتیب داده بود.

انقالبی زد؛ در حرکت  به حرکت های  بود، در رشت دست  بسیار جوان  انقالب مشروطیت، زمانی که  میرزا در آستانۀ 
مشروطه خواهان شمال برای سرنگونی محمدعلی شاه، دالوری های بسیاری از خود نشان داد و همراه با مشروطه خواهان به تهران 
رفت. او در جریان جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط روس و انگلیس، به فکر برپا کردن یک نهضت مسلحانه افتاد. اهداف 
او و یارانش در برپایی این نهضت عبارت بودند از: اخراج نیروهای بیگانه، رفع نا امنی و بی عدالتی و برقراری امنیت، مبارزه با 

خودکامگی و استبداد.
قیام جنگل در مقابله با متجاوزان و دولت های بی کفایتی که در تهران بر سر کار می آمدند، در طول هفت سال فراز و نشیب های 
بسیاری را پشت سر گذاشت. این قیام، سرانجام به دنبال خیانت دولت شوروی، بروز اختالف در میان سران نهضت جنگل و 
حملۀ نیروهای دولتی به فرماندهی رضاخان، سرکوب شد اما نام میرزا و مقاومت های مردانه اش در برابر ستم و تجاوز، در خاطر 

مردم ایران زنده و جاوید ماند و الگویی برای مبارزان بعدی شد.

١ــ  از خرداد 1293 تا مهر 1300

احمد شاه قاجار به همراه رضاخان و رجال درباری
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رضاخان از نخست وزیری تا پادشاهی
رضاخان در سمت وزارت جنگ از سال ١٣٠٠ تا ١٣٠٢ش، با دسیسه چینی و حمایت انگلستان، موقعیت خود را تثبیت کرد. 
سرانجام، شاه قاجار و مجلس به ناچار به نخست وزیری او رضایت دادند. احمد   شاه بالفاصله به سفر اروپا رفت1 و رضاخان با 
ـ آماده کرد. او برای رسیدن  ـ یعنی رسیدن به سلطنتـ  استفاده از این فرصت، اوضاع و شرایط داخلی را برای برداشتن قدم نهاییـ 
به اهدافش، ابتدا پیشنهاد کرد به جای حکومت سلطنتی، نظام »جمهوری« در کشور برقرار شود اما کسانی نظیر آیت اللّه مدرس،  
با شناختی که از رضاخان داشتند، این کار را ابزاری برای رسیدن او به قدرت می دانستند و با آن به مخالفت پرداختند و مردم را 
به حرکت بر ضد این پیشنهاد تشویق کردند؛ به طوری که رضاخان، سرانجام حرف خود را پس گرفت.اما برای رسیدن به تاج و 

تخت سلطنت، دست از تکاپو برنداشت.
رضاخان در غیاب شاه که در اروپا به سر می برد، روز به روز موقعیت خود را بیشتر تحکیم می کرد و در عین حال، می کوشید تا با 
تبلیغاتی گسترده علیه احمدشاه، او را نسبت به سرنوشت مملکت بی اعتنا نشان دهد. احمد شاه پس از مدتی، تصمیم به بازگشت به 
ایران و حفظ سلطنت گرفت. انگلیسی ها وقتی که از تصمیم شاه برای عزیمت به ایران مطلع شدند، نزد او رفتند و ضمن مبالغه گویی 
در اوضاع آشفتٔه ایران، صالح او را در این دانستند که مدتی از رفتن به ایران چشم بپوشد تا رضاخان بتواند امنیت الزم را برای 

حضورش در کشور فراهم آورد.
هرچه توقف شاه در اروپا بیشتر طول می کشید، تبلیغات طرفداران رضاخان مبنی بر اینکه شاه عالقه ای به سرنوشت ایران ندارد، 
بیشتر می شد و مردم نیز کم و بیش این نکته را باور می کردند. پس از سرکوبی شورش خزعل و بعضی شورش های پراکندٔه دیگر، 
با توجه به امنیتی که رضاخان به وجود آورده بود، محبوبیت او افزایش یافت؛ در همین حال، در اثر تبلیغات طرفداران رضاخان، 

بدبینی مردم نسبت به احمد شاه و گرایش به رضاخان نیز بیشتر شد.

1ــ انگلیسی ها و رضاخان چنین تبلیغ می کردند که وضع کشور بسیار آشفته است؛ بنابراین، به شاه پیشنهاد می کردند که مدتی به خارج از کشور برود و پس از برقراری امنیت، بازگردد. 
از سوی دیگر، آنها خروج شاه را نشانٔه بی عالقگی او به کشور اعالم می کردند.

بیشتـر بدانیـم

شیخ خزعل
شیخ خزعل رئیس قبیلۀ ُمحیسن شاخه ای از قبیلۀ بنی کعب ساکن در خوزستان و با نفوذترین فرد در آن منطقه بود؛ به طوری 
که همۀ مسئوالن ادارات، با وجود او هیچ اختیاری نداشتند. شیخ خزعل با انگلیسی ها ارتباط داشت و انگلیسی ها از نفوذ و قدرت 
او برای ایجاد امنیت در خوزستان استفاده می کردند؛ زیرا آنان برای استخراج  نفت در این منطقه،با وجود عشایر مختلف عرب 
و غیرعرب، به قدرتی محلی که امنیت را برایشان برقرار سازد نیازمند بودند. با ظهور رضاخان و قدرت گیری او، بر شیخ خزعل 
مسلم بود که او دیر یا زود با رضاخان درگیری خواهد داشت. عاقبت نیز چنین شد. انگلیسی ها شیخ خزعل را فدای رضاخان 
کردند تا او را در میان مردم قهرمان جلوه دهند. سرانجام، شیخ خزعل به دستور رضاشاه به تهران فراخوانده شد و خود و پسرش 

مخفیانه به قتل رسیدند.
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به سلطنت رسیدن رضاخان
پس از آنکه عّمال انگلیس اذهان عموم مردم را به سود رضاخان آماده کردند، سرانجام درسال 1304 ش، ماده واحده ای به صورت 
طرح در مجلس شورای ملی مطرح شد که در آن، خلع قاجاریه از سلطنت و سپردن حکومت موقت به رضاخان خواسته شده بود. 
در این ماده واحده، پیش بینی شده بود که پس از خلع قاجاریه، مجلس مؤسسان برای تغییر چند ماده از قانون اساسی تشکیل خواهد 
شد و تکلیف قطعی سلطنت را تعیین خواهد کرد. جز چهار تن از نمایندگان مجلس ــ از جمله آیت اللّه مدرس و دکتر مصدق ــ 

سایر نمایندگان به این طرح رأی مثبت دادند1.
با حمایت همه جانبه ای که از سوی دولت های بزرگ خارجی به عمل آمد، انتخابات مجلس فرمایشی مؤسسان برگزار شد. در آذر 
سال 1304 مجلس مؤسسان با نطق رضاخان افتتاح شد و پس از شش روز بحث و گفت  و گو، رضاخان را به پادشاهی ایران انتخاب 

و سلطنت را در خانوادهٔ او موروثی اعالم کرد.

ماهیت برخی از اصالحات و اقدامات رضاشاه
آغاز سلطنت پهلوی، در واقع فصل جدیدی از تاریخ ایران است که همزمان با آن، دورٔه نوینی از غارت کشور ما به دست بیگانگان 

آغاز می شود که به »استعمار نو« شهرت دارد.
رضا شاه پس از رسیدن به سلطنت، در زمینه های داخلی و خارجی به اقداماتی دست زد. این اقدامات عبارت بودند از:

1ـ بازگشت به حکومت استبدادی
 وی از همان ابتدای کار، به حذف شخصیت های آزادی خواه، مستقل و مخالف با نفوذ بیگانگان اقدام کرد و شیوهٔ حکومت استبدادی 

و رأی فردی را پیش گرفت. او به مجلس قانون گذاری و قانون اهمیت نمی داد و تصمیمات فردی خود را به اجرا درمی آورد.
2ـ ایجاد ارتش منظم

به وجود آوردن ارتش منظم در ایران از جمله برنامه های اساسی انگلیسی ها بود. این ارتش ضمن اینکه تمرکز قدرت سیاسی را 
در کشور ممکن می ساخت، قیام های مردمی را سرکوب می کرد و در مواقع ضروری، به عنوان تأمین کنندٔه اهداف نظامی انگلستان 
مورد استفاده قرار می گرفت. رضا شاه نیروهای سه گانٔه ارتش را با هدایت انگلیسی ها به وجود آورد. به نو کردن ارتش پرداخت و 

در سال 1304 ش، قانون نظام وظیفٔه عمومی را به تصویب رساند.

1ــ دو تن دیگر عبارت بودند از: یحیٰی دولت آبادی و سیدحسن تقی زاده.

فّعـالـیت  2

بحث و گفت وگو کنید
ـ با توجه به آنچه در درس های قبل آموختید، دربارۀ تأثیر شرایط اجتماعی بر به قدرت رسیدن رضاخان گفت وگو کنید.
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3ـ احداث خط آهن سراسری
 از جمله اقدامات رضا شاه، احداث راه آهنی بود که بندر ترکمن را به بندر شاهپور1 متصل می کرد. احداث این راه با تبلیغات فراوان 
انجام گرفت و درواقع، هدف آن ایجاد راهی سراسری برای انتقال سریع نیروهای انگلیسی از جنوب به شمال بود. در صورت 
پیشروی روس ها، انگلیسی ها با استفاده از این راه می توانستند نیروهای خود را به سرعت به شمال بفرستند و مانع نفوذ آنها به 

هندوستان شوند. در جنگ جهانی دوم همین راه به مهم ترین عامل ارتباطی نیروهای متفقین مبّدل شد.
4ـ اسکان عشایر

از دیگر اقدامات رضا شاه، اسکان اجباری عشایر بود. هدف آن، مهار کردن نیروی رزمی عشایر بود. این اقدام، از رونق دامداری 
کشور کاست و باعث شد که کشور ما از نظر دامی به بیگانه نیازمند شود. 

5  ـ یک شکل کردن لباس ها و کشف حجاب
 رضا شاه به نام تمدن و تجدد و مبارزه با کهنه پرستی، به یک شکل کردن لباس ها و نیز برداشتن حجاب بانوان اقدام کرد؛ اما مردم 
مسلمان ایران در برابر این اقدامات دست به مقاومت زدند که از آن   جمله باید از قیام مردم مسلمان مشهد در مسجد گوهرشاد نام 

برد که در جریان آن، عدهٔ زیادی کشته و مجروح شدند.

رضاشاه که تصور می کرد مهم ترین راه پیشرفت و توسعٔه کشور تقلید از غرب و اشاعٔه فرهنگ غربی است، پس از مسافرت به 
ترکیه و آشنایی با آتاتورک، رئیس جمهور آن کشور، به تقلید از او به مبارزه با همٔه سنت های اسالمی پرداخت. او در این راه حتی 
مأموران مخصوص در کوچه و خیابان شهر گماشت که وظیفه داشتند به زور چادر را از سر زنان بکشند. رضاشاه برای تضعیف 

1ــ بندر امام خمینی فعلی

رضاشاه دانش آموزان را هم به استفاده از کاله پهلوی مجبور کرد.
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روحانیت، دستور داد که روحانیون نیز لباس های مخصوص خود را کنار بگذارند. به دستور وی، دفترخانه های شرعی تعطیل 
شدند و دخالت روحانیون در مسائل اجتماعی اکیدًا ممنوع اعالم شد. عزاداری سیدالشهدا قدغن شد و از انجام پذیرفتن بسیاری 

از آداب مذهبی به شدت جلوگیری به عمل آمد.

شهادت مدّرس 
مدرس، روحانی مبارز و خستگی ناپذیری که  آرزویش نجات ایران از چنگال استبداد و استعمار بود، در دوران نخست وزیری 

رضاخان و پس از به سلطنت رسیدن او، یگانه دشمن سرسخت و جدی وی به شمار می رفت.
وجود مدرس در تهران خطری جدی برای ادامٔه حکومت رضاشاه به حساب می آمد. از سوی دیگر، رضاشاه می دانست که نمی تواند 
مدرس را مانند دیگر مخالفان، بدون توجه به عکس العمل مردم به راحتی از بین ببرد؛ از این رو، درصدد برآمد که ابتدا او را تبعید 
کند و پس از آنکه قدرت خویش را تثبیت کرد، به قتل وی اقدام کند؛ به این ترتیب، در مهرماه 1307 مأموران شهربانی به منزل این 

بیشتـر بدانیـم

حتی یک رأی!
معروف است که شهید مدرس در انتخابات مجلس هفتم، از جمله داوطلبان نمایندگی مردم تهران بود. پس از انجام انتخابات، 
اعالم شد که او حتی یک رأی هم نیاورده است. مدرس در این باره گفته بود: »به فرض که هیچ کس به من رأی نداده است؛ 

پس آن یک رأی که من به خودم داده بودم چه شد؟«

رضاشاه و آتاتورک
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روحانی واالمقام هجوم بردند و او را به خواف تبعید کردند1. مدرس سال ها در خواف زندانی بود. سرانجام پس از فراهم شدن زمینه، 
وی را از خواف به کاشمر بردند و پس از مدت کوتاهی، در10 آذر 1316 او را در همان جا مسموم کردند و به شهادت رساندند.

رضاشاه و سیاست گرایش به آلمان
همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه، انگلیسی ها تصمیم گرفتند با تقویت کشور آلمان که همچنان گرفتار مصائب جنگ جهانی اّول 
بود، کمی از مشکالت اقتصادی کشور یاد شده بکاهند و با این همکاری، مانع از افتادن آلمانی ها به دام کمونیسم شوند. از نظر 
انگلیسی ها، در آن شرایط، بهترین راه مساعدت به آلمان این بود که سیاستمداران انگلیسی به رؤسای کشورهای تحت سلطٔه خویش 
دستور دهند تا امکان فعالیت های تجاری و صنعتی آلمان را در این کشورها فراهم سازند؛ به همین دلیل، رضاشاه درهای کشور 

ایران را به روی سرمایه های آلمانی گشود.

1ــ شهربانی خواف ماهانه مبلغ 150 ریال برای ایشان تعیین کرده بود؛ چند سال بعد، مدرس از همان پول در گوشه ای از شهر خواف آب انباری ساخت.

پرسـش هـای نمـونـه

ـ  با توجه به آنچه در درس های قبل آموخته اید بیان کنید که به  نظر شما شرایط اجتماعی به قدرت گیری رضاخان کمک کرد یا برعکس؟ چرا؟ 1ـ

٢ــ رضاشاه برای حذف احمدشاه از صحنۀ سیاسی ایران چه کرد؟

٣ــ مجلس مؤسسان تکلیف قطعی سلطنت قاجار را چگونه مشخص کرد؟

٤ــ اقدامات فرهنگی رضاشاه و پیامد آنها را توضیح دهید.

٥ ــ توضیح دهید چرا رضا شاه سیاست گرایش به آلمان را پیش گرفت.
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حدود 21 سال پس از پایان جنگ جهانی اول، بار دیگر جهان گرفتار جنگی شد که مرگ بارترین و ویرانگرترین حادثٔه تاریخ برش شناخته می شود. شام 

در این درس زمینه ها، عوامل، آثار و پیامدهای مختلف این جنگ و مهم ترین تحوالت سیاسی جهان پس از آن را بررسی و تجزیه و تحلیل خواهید کرد.

جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن

فّعـالـیت 1

بحث و گفت وگو
با راهنمایی دبیر دربارۀ این موضوع گفت وگو کنید که چرا تجربۀ تلخ جنگ جهانی اول، مانع بروز جنگ جهانی دوم نشد. 

پیشنهادهای شما برای گسترش و استحکام صلح  و دوستی جهانی و جلوگیری از جنگ و ویرانی چیست؟

جهان در فاصلۀ دو جنگ بزرگ
اروپایی  به ویژه کشورهای  و  میان دو جنگ، جهان  در فاصلٔه 
گرفتار مسائل و مشکالت بزرگی شدند که زمینه را برای جنگ 
جهانی دوم فراهم آورد. مهم ترین این مسائل و مشکالت، صلح 
ضعف  ورسای،  صلح  قراردادهای  از  ناخشنودی  و  ناپایدار 
جامعٔه ملل، بحران اقتصادی و ظهور حکومت های خودکامٔه 

تک حزبی و نظامی گرا بود.
صلح ناپایدار

صلح  پیمان های  امضای  و  اول  جهانی  جنگ  پایان  از  پس 
ورسای، چنین به نظر می رسید که اروپا و سایر نقاط دنیا در حال 
بین المللی  آرامش  و  دوستی  ثبات، صلح،  از  به عصری  ورود 
هستند، اما تاریخ به گونٔه دیگری رقم خورد. پیمان های مذکور 
صلح  پیمان  که  آلمانی ها  نکرد.  راضی  را  دولت ها  از  خیلی 
ابتدا  همان  از  می دانستند،  ناعادالنه  و  تحقیرآمیز  را  ورسای 

درصدد تغییر یا لغو آن برآمدند.
ضعف جامعۀ ملل

جامعٔه ملل که برای کمک به حل و فصل اختالفات کشورها و 
جلوگیری از دشمنی و جنگ میان دولت ها به وجود آمده بود، 
فاقد قدرت کافی برای تحقق این هدف بود و تصمیماتش ضمانت 
اجرایی الزم را نداشت. حضور نداشتن برخی از کشورها در 
آمریکا  داشت.  آن  ناکامی  در  مهمی  نقش  بین المللی  نهاد  این 
به عضویت  بود،  که خود پیشنهاد تأسیس جامعٔه ملل را داده 
آن در نیامد. شوروی نیز عضو این نهاد جهانی نشد. آلمان و 
ژاپن هم که عضویت داشتند، با خروج از آن موجب بی اعتباری 
به همین سبب بود که جامعٔه ملل در  بیشتر جامعٔه ملل شدند. 
دولت ها  برخی  نظامی  تهاجم  مقابل  در  جنگ  دو  میان  فاصلٔه 
به کشورهای دیگر، جز محکوم کردن، اقدام دیگری نتوانست 

انجام دهد.
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بحران اقتصادی
یکی از مسائل مهم جهان و به خصوص اروپا در دوران پس از جنگ 
جهانی اول، بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ و ایجاد رونق و 
رفاه اقتصادی بود. برخی از کشورها، مانند انگلستان، به اتکای 
منابع خود و ثروت مستعمراتشان تا حدودی از عهدهٔ این کار برآمدند 
اما بسیاری دیگر با مشکالت شدیدی مانند رکود و تورم روبه رو 
شدند. آلمان از جمله کشورهایی بود که در نخستین سال های پس 
از جنگ جهانی اول شرایط اقتصادی وخیمی داشت؛ زیرا عالوه 
بر خرابی های حاصل از جنگ، مستعمراتش را از دست داده و 

محکوم به پرداخت غرامت های سنگین شده بود.
بود،  دیده  آسیب  کمتر  جنگ  در  اقتصادش  که  متحده  ایاالت 
کرد  آلمان،  جمله  از  کشورها،  دیگر  به  وام  اعطای  به  اقدام 
شد  عظیمی  اقتصادی  رکود  و  بحران  گرفتار  خود  ناگهان  اما 
)1929ــ1932م( که در پی آن، اقتصاد جهان نیز به هم ریخت 
و مشکالت فراوانی به وجود آمد. مسائل و مشکالت اقتصادی 

تأثیر بسزایی در روی کار آمدن حکومت های دیکتاتوری، به خصوص در اروپا داشت.
ظهور حکومت های خودکامۀ تک حزبی و نظامی 

و  نیاورد  نقاط جهان چندان دوام  و سایر  اروپا  و دموکرات در  آزاد  نظام های  استقرار  به  امید  اول،  پایان جنگ جهانی  از  پس 
رژیم های دیکتاتوری یکی پس از دیگری سر برآوردند. 

١ـ شوروی استالینی
راه  سر  از  را  )تروتسکی2(  خود  قدرتمند  رقیب  کمونیست،  حزب  دبیرکل  استالین1،  ژوزف  )1924م(،  لنین  مرگ  از  پس 
برداشت و قدرت را در شوروی به دست گرفت. استالین با تحکیم موقعیت سیاسی خود، قدم در مسیر دیکتاتوری گذاشت. او عدٔه 
زیادی از بلشویک های قدیمی، اندیشمندان، افسران ارتش، اعضای حزب کمونیست، دیپلمات ها و مردم عادی را که در برابرش 
مقاومت و مخالفت می کردند، به مرگ محکوم کرد یا به اردوگاه های کار اجباری در سیبری فرستاد که هیچ گاه از آنجا باز نگشتند.
حکومت استالین با اجرای برنامه های مختلف اقتصادی و فرهنگی، تغییر و تحول چشمگیری در شوروی ایجاد کرد. یکی از این 
برنامه ها، طرح اشتراکی کردن مزارع کشاورزی بود که با اعمال قدرت و خشونت بسیار آغاز شد. عالوه بر این، برنامه ای را با هدف 
صنعتی کردن سریع کشور به اجرا درآورد. اساس برنامٔه صنعتی استالین، بر تولید کاالهای سرمایه ای و سالح های جنگی استوار 

Joseph Stalin 1ــ
٢ــ لئون تروتسکی )Leon Trotsky( از بلشویک های قدیمی بود و نقش مؤثری در انقالب 1917م و سپس تأسیس ارتش سرخ ایفا کرد. او هنگام مرگ لنین، عهده دار سمت 

کمیساریای  جنگ )وزارت جنگ( بود.

در سال 1923، ارزش مارک آلمان به اندازه ای سقوط کرد که از 
اسکناس به جای سوخت، به عنوان کاغذ دیواری و برای پر کردن 

تشک استفاده می شد.
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فّعـالـیت 2

برداشت و قضاوت
برداشت و قضاوت خود را از این جمله بیان کنید: »حماِم خونی که استالین... به راه 
انداخت، جذابیت همان چیزی را از بین برد که اکثر متفکران آن را به نام تمدن 

نوین تحسین می کردند،« )فوگل، تمدن مغرب زمین، ج2، ص 1222(.

بود. با اجرای این برنامه، تولید ماشین آالت صنعتی، نفت، برق، فوالد و ذغال سنگ به طرز فوق العاده ای افزایش یافت.

حکومت استالین در عرصٔه خارجی به دنبال گسترش مرزها و تسلط بر برخی کشورها و سرزمین های اروپای شرقی بود. با وجود 
بی اعتمادی و دشمنی ای که میان شوروی و آلمان وجود داشت، دو کشور با یکدیگر پیمان عدم تجاوز امضا کردند )1939م(. 

2ـ به قدرت رسیدن فاشیست ها در ایتالیا
ناآرامی های کارگری  با مشکالت مختلفی چون تورم، بیکاری، اعتصاب و  ایتالیا در سال های پس از جنگ جهانی اول  کشور 
روبه رو شد. چون حکومت پادشاهی مشروطٔه ایتالیا نمی توانست مشکالت را حل و فصل کند، روزنامه نگار و سیاستمداری به 
نام بنیتو موسولینی1، که رهبر حزب کوچکی موسوم به »فاشیست2« بود، از فرصت استفاده کرد و قدرت را در آن کشور به دست 
گرفت. فاشیست ها یک گروه ملی گرای افراطی بودند که می خواستند دولِت تک حزبی قدرتمند و متمرکزی در ایتالیا ایجاد کنند. 

آنها برای آزادی و دموکراسی ارزش و اعتباری قائل نبودند. 
پادشاه ایتالیا به تشویق صاحبان صنایع، زمین داران و نظامیان، که خواستار دولتی مقتدر بودند، موسولینی را به نخست وزیری 
منصوب کرد )1922م(. موسولینی پس از پیروزی در انتخابات مجلس که در فضایی آکنده از زور، ارعاب و تقلب برگزار شد، 
در مدت کوتاهی با از بین بردن احزاب رقیب، قدرت را یکپارچه کرد و خود را دوچه3، به معنای رهبر، نامید. او نیز همچون سایر 
دیکتاتورها به کمک وسایل ارتباط جمعی و شگردهای تبلیغاتی گوناگون، مردم را تحت نظارت و مراقبت کامل حکومت درآورده 

بود و با استفاده از یک سازمان امنیتی و پلیسی، معترضان و مخالفان را سرکوب می کرد. 

ـ 1945م( که قباًل سوسیالیست بود، در جریان جنگ جهانی اول به ملی گرایی افراطی تغییر عقیده داد و پس از جنگ جهانی  1ــ بنیتو موسولینی )Benito Mussolini( )1883ـ
اول حزب فاشیست را بنیان نهاد. 

٢ــ واژٔه فاشیست برگرفته از واژٔه التینی فاشیس )Fasces( به معنای تبرپوش است. تبرپوش به دسته ای چوب نوارپیچ شده به تبر فلزی می گفتند که در روم باستان نشاِن اختیار و 
قدرت بود.
Duce 3ــ

www.konkur.in

forum.konkur.in



100

فّعـالـیت 3

بحث و گفت وگو
یکی از رایج ترین شیوه های تبلیغات فاشیستی طرح شعارهایی 
چون »موسولینی همواره درست می گوید« به صورت پوستر 
و چسباندن آن بر در و دیوار در سرتاسر ایتالیا بود )فوگل، 

تمدن مغرب زمین، ج 2، ص 1205(.
در بارۀ نسبت این شعار با مرام و مسلک فاشیستی با یکدیگر 

مباحثه کنید. 

خود-  پرشور  هواداران  ميان  در  سخنراني  هنگام  موسوليني 
ونيز 1933 م

 موسولینی تا حدود زیادی به وعده های خویش دربارٔه کاهش بیکاری و تورم و پایان دادن به اعتصاب ها عمل کرد. ازاین رو، تا 
زمانی که ایتالیا درگیر جنگ جهانی دوم نشده بود، بسیاری از مردم این کشور شیفتٔه وی بودند و از اینکه با رهبری او کشورشان 

در ردیف قدرت های بزرگ قرار گرفته است، به خود می بالیدند.
در بُعد روابط خارجی، موسولینی سودای احیای دوبارٔه امپراتوری روم باستان و تسلط بر دریای مدیترانه و شمال آفریقا را در سر 

می پروراند. تجاوز نظامی این کشور به اتیوپی )1935م( در آفریقا با تکیه بر همین تفکر صورت گرفت.

3ـ ظهور هیتلر در آلمان
پس از خاتمٔه جنگ بین الملل اول، حکومت جمهوری در آلمان شکل گرفت. بسیاری از آلمانی ها از این حکومت به سبب امضای 
ـ 1945م( که رهبر حزب  پیمان تحقیرآمیز ورسای و گسترش رکود و بیکاری ناخشنود بودند. در چنین شرایطی، هیتلر )1889ـ
نازی1 بود، عزم خود را برای رسیدن به قدرت جزم کرد. وی که استعداد زیادی در تحریک احساسات مردم و جنجال آفرینی 
داشت، با شور و حرارت بسیار مشکالت آلمان را به همراه راه حل های آن توضیح می داد و بر لغو پیمان ورسای و تجدید غرور و 
اقتدار ملی تأکید می کرد. نازی ها همچون فاشیست ها، ملی گرایانی افراطی و نژادپرست بودند و یکی از شعارهای آنان که تأثیر زیادی 

بر آلمانی ها گذاشت، شعار »آلمان، بیدار شو« بود.
پس از موفقیت نازی ها در انتخابات مجلس، هیتلر با حمایت صاحبان صنایع، اشراف زمین دار و افسران ارتش، صدراعظم آلمان 
شد )1933م(. او سپس با قبضٔه کامل قدرت، نظام دیکتاتوری تک حزبی را در کشور برقرار کرد و خود را پیشوا خواند. در 
این زمان، تمام حزب های سیاسی به جز حزب نازی منحل و نیروی پلیس و سازمان های دولتی از افراد غیرنازی پاک سازی شدند. 
همچنین، مسئولیت تأمین امنیت داخلی به عهدٔه سازمان پلیس مخفی مخوفی موسوم به »گشتاپو« گذاشته شد و اردوگاه های کار 

اجباری برای مخالفان بر پا گردید.

1ــ حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان
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برای  ورسای،  قرارداد  لغو  و  امور  زمام  گرفتن  دست  به  از  پس  نازی ها  و  هیتلر 
را  گوناگونی  برنامه های  خویش  وعده های  تحقق  و  آلمان  اقتصاد  کردن  متحول 
اجرا کردند. ساخت شبکٔه وسیعی از جاده ها و راه آهن، ایجاد مؤسسات عمومی 
و راه اندازی کارخانه های بزرگ به خصوص صنایع تسلیحاتی از جمله طرح های 

عمرانی و اقتصادی بود که به اجرا درآمد و به بحران رکود و بیکاری در آلمان پایان داد.
در بُعد نظامی نیز هیتلر به سرعت ارتش و تشکیالت نظامی را گسترش داد و به سالح ها و فناوری های پیشرفتٔه جنگی مجهز کرد.

در بُعد روابط خارجی، نازی ها به رهبری هیتلر عالوه بر بستن پیمان های دو و چندجانبه با برخی کشورها، برنامه های توسعه طلبانٔه 
سرحدی و سرزمینی خود را به پیش بردند. )مهم ترین این برنامه ها را در جدول صفحٔه بعد بخوانید(. هیتلر عقیده داشت که آلمان 

برای به دست آوردن فضای حیاتی، باید سرزمین هایی را در اروپا فتح کند.

رژۀ نازي ها- 1935م

فّعـالـیت 4

بررسی شواهد و مدارک
متن سوگند اعضای سازمان جوانان هیتلری را بخوانید و بگویید که از آن چه برداشت هایی دربارۀ فضای فکری،  سیاسی و 
اجتماعی آلمان در سال های پیش از جنگ جهانی دوم می توان کرد: »در حضور این پرچم خونین که مظهر پیشوای ماست، 
من سوگند یاد می کنم تا همۀ نیرو و توانم را در راه آدولف هیتلر، منجی کشورمان، به کار گیرم. من با میل خود آماده ام تا 

جانم را در راه او نثار کنم؛ خدایا، مرا در این راه کمک کن« )فوگل، تمدن مغرب زمین، ج 2، ص 1216(.

هيتلر و اعضاي حزب نازي ـ دسامبر 1930
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بیشتـر بدانیـم

آلمان در مسیر جنگ

فّعـالـیت 5

تحلیل تاریخی
با بررسی رویدادهای فوق، تأثیر آنها را بر بی ثبات کردن اروپا و جهان و بروز جنگ جهانی دوم بیان کنید.

4ـ توسعه طلبی  نظامی ژاپن
ژاپنی ها در نیمٔه دوم قرن 19م با عزم و اراده ای محکم به اصالحات اساسی و اخذ تمدن جدید غربی اقدام کردند. در این دوره، 
که به انقالب میجی معروف گردید، ژاپن از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متحول شد. در چارچوب قانون اساسی 
جدید، حکومتی مشروطه زمام امور را به دست گرفت و این کشور را به سرعت در مسیر توسعٔه صنعتی و تحول اقتصاد کشاورزی 
هدایت کرد. در نتیجٔه این تحوالت، ژاپن در ابتدای سدٔه 20م به کشوری نیرومند تبدیل شد و سیاست خارجی تهاجمی در پیش 
گرفت. پیروزی این کشور بر امپراتوری قدرتمند روسیه )جنگ 1904-1905م(، انگیزه و جسارت ژاپنی ها را برای حمله به دیگر 

کشورها تقویت کرد.
ژاپن در جنگ جهانی اول به اتفاق مثلث پیوست اما در مقایسه با انگلستان، فرانسه و آلمان زیان عمده ای متحمل نشد و اقتصادش 

که  آنجا  از  بود.  شکوفا  همچنان  جنگ  از  پس  سال های  در 
اقتصاد ژاپن وابسته به واردات مواد خام بود، رشد صنعتی این 
کشور با قدرت نظامی و دریانوردی ارتباط تنگاتنگی داشت. 
در فاصلٔه دو جنگ جهانی، نظامیان هدایت سیاست داخلی و 
و سوی  به سمت  را  آن  و  گرفتند  اختیار  در  را  ژاپن  خارجی 
توسعه طلبی نظامی سوق دادند. همچنین، به کشورهای همسایه 
از جمله چین لشکرکشی کردند، از جامعٔه ملل خارج شدند و به 

همراه آلمان و ایتالیا کشورهای محور را شکل دادند.
موتسو هيتو )Mutsuhito(، امپراتور ژاپن 

)1868-1912م( در دوران انقالب ميجي

وقایعزمان

خارج شدن آلمان از کنفرانس خلع سالح ژنو و جامعٔه مللاکتبر ـ 1933

تأسیس نیروی هوایی آلمان و اجرای قانون خدمت زیر پرچممارس 1935

اعزام سربازان آلمانی به منطقٔه غیرنظامی رایلند در مرز فرانسه و ایجاد خط دفاعی زیگفربدمارس 1936

امضای پیمان پوالدین میان آلمان و ایتالیا و تأسیس محور برلین ـ رماکتبر 1936

امضای پیمان ضد کُمینترن )کمونیسم بین الملل( میان آلمان، ایتالیا و ژاپننوامبر 1937

الحاق اتریش به آلمانمارس 1938

تشکیل کنفرانس مونیخ با حضور آلمان، انگلستان، فرانسه و ایتالیا و موافقت با الحاق منطقٔه سودت از خاک چکسلواکی به آلمانسپتامبر 1938

اشغال بقیٔه خاک چکسلواکی توسط ارتش آلمانمارس 1939

امضای پیمان عدم تجاوز میان آلمان و شورویاوت 1939
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جنگ جهانی دوم )1939ـ  1945م(
 شروع و گسترش جنگ

کرد.  را تصرف  این کشور  نیمٔه غربی1  و  برد  یورش  لهستان  به  برق آسا  آلمان  ارتش  اول سپتامبر 1939 / شهریور 1318،  در   
بالفاصله انگلستان و فرانسه، که با عنوان متفقین شناخته می شدند، به آلمان اعالن جنگ کردند. چند ماه بعد، نیروهای آلمانی 
نروژ، بلژیک و هلند را تسخیر کردند و سپس، به فرانسه هجوم آوردند و این کشور را اشغال کردند. ایتالیا نیز با حمله به فرانسه 
وارد جنگ شد. هیتلر پس از فتح پاریس، از انگلیسی ها خواست که تسلیم شوند اما چرچیل، نخست وزیر جدید انگلستان، با 
سخنرانی های قاطع، مهیج و تأثیرگذار خود مردم کشورش را به مقابله با نازی ها فراخواند. نبرد شدیدی در هوا، دریا و زیر دریا 
میان دو کشور درگرفت؛ نیروی هوایی آلمان چندین ماه انگلستان را به شدت بمباران می کرد )1940ــ1941م( اما انگلیسی ها 

سخت پایداری کردند و ضربٔه سنگینی به آن کشور زدند.  
 نیروهای محور به شبه جزیرٔه بالکان و اروپای شرقی نیز هجوم بردند و کشورهای آن منطقه را اشغال کردند یا به زیر سلطٔه خود 

درآوردند. با تهاجم نیروهای ایتالیایی و آلمانی به شمال آفریقا، سرتاسر این منطقه هم صحنٔه کارزار شد.

1ــ شوروی هم که در جنگ بی طرف مانده بود، طبق توافق قبلی با آلمان، بخش شرقی لهستان را اشغال کرد.

نيروهای ارتش آلمان در حمله به لهستان
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بن بست جنگ با انگلستان در جبهٔه غرب، هیتلر را واداشت که جبهٔه دیگری در شرق بگشاید. ازاین رو، ارتش نازی با نادیده گرفتن پیمان 
عدم تجاوز به شوروی،  برق آسا به خاک این کشور، که تا آن زمان در جنگ بی طرف مانده بود، هجوم برد )ژوئن 1941(. ارتش استالین که 
غافلگیر شده بود، ضربات و تلفات سنگینی را متحمل شد و آلمانی ها تا نزدیکی مسکو پیش رفتند، اما روس ها به خود آمدند و سرسختانه در 
برابر آلمانی ها مقاومت کردند. آنان با بهره گیری از سرمای زود هنگام زمستان و کمک های تدارکاتی و تسلیحاتی انگلستان و آمریکا، که از 
طریق خاک ایران به آنها می رسید، پیشروی نیروهای آلمانی را متوقف و حمالت متقابل خود را آغاز کردند. در نتیجٔه ایستادگی روس ها، 

ارتش هیتلر از حالت تهاجمی خارج شد و موضع دفاعی گرفت.

وینستون چرچيل، نخست وزیر انگلستان 
در دوران جنگ جهانی دوم

بارها  1941م  و   1940 سال های  در  هوایي  نبرد  جریان  در 
هواپيماهاي آلماني شهر لندن را بمباران کردند و خسارت های 

فراوانی به این شهر وارد آوردند.
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ورود آمریکا به جنگ  
همگام با تاخت و تازهای ارتش های آلمان و ایتالیا در اروپا و شمال  آفریقا، نیروهای ژاپن که یکی دیگر از کشورهای عضو محور بود، اقدام به 
عملیات نظامی گسترده ای در شرق و جنوب شرقی آسیا کردند و سرزمین ها و جزایر بسیاری را به تصرف درآوردند. ژاپنی ها سرمست از این 

پیروزی ها، جسورانه به ناوگان ایاالت متحدهٔ آمریکا در پرل هاربر 1واقع در اقیانوس آرام نیز یورش بردند و ضربٔه سختی به آن زدند.
آمریکا تا آن زمان به طور رسمی در جنگ بی طرف بود اما در عین حال، به انگلستان و فرانسه کمک های مالی، تدارکاتی و تجهیزاتی 
می کرد. پس از حملٔه ژاپنی ها به ناوگان آمریکا، این کشور به نفع متفقین وارد جنگ شد. با ورود آمریکا به جنگ، جبهٔه قدرتمندی 
در برابر کشورهای محور شکل گرفت و اوضاع را به سود متفقین تغییر داد. نیروهای متفق که اکنون روحیه و توان دوچندانی پیدا 
کرده بودند، حمالت متقابلی را در شمال آفریقا و اروپا علیه ارتش های محور آغاز کردند و به موفقیت های بزرگی دست یافتند. در 
اقیانوس آرام و جنوب شرقی آسیا نیز نیروهای آمریکایی در چندین نبرد مهم ژاپنی ها را شکست دادند و به عقب راندند )1942م(. 
موفقیت های نظامی متفقین در سال 1943م  همچنان تداوم یافت؛ ایتالیا به زانو درآمد و بسیاری از سرزمین ها و کشورهای شرق 
اروپا از نیروهای محور پاک سازی شدند. در سال بعد، نیروهای متفقین با پیاده شدن در خاک فرانسه، این کشور را آزاد کردند 

و سپس وارد خاک آلمان شدند. 

Pearl Harbor 1ــ

حملۀ هوایی ژاپن به ناوگان دریایی آمریکا در پرل هاربُر
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پایان جنگ
سرانجام، با ورود نیروهای متفقین به برلین و خودکشی هیتلر، ارتش شوروی بخش شرقی و نیروهای انگلیسی و آمریکایی قسمت 
غربی آلمان را اشغال کردند)مه 1945(. تعدادی از فرماندهان و سران حکومت نازی نیز دستگیر و سپس در دادگاه نورنبرگ به 

عنوان جنایتکار جنگی محاکمه و مجازات شدند.
پس از به زانو درآمدن نازی ها، جنگ با ژاپن ادامه یافت. در حالی که نشانه های شکست و تسلیم شدن ژاپنی ها آشکار شده بود، 

هواپیماهای آمریکایی دو شهر هیروشیما و ناگاساکی ژاپن را با 
این حادثٔه  با  اتمی ویران کردند و جنگ جهانی دوم  بمب های 

وحشتناک به پایان رسید )اوت 1945(.

وزیر خارجۀ ژاپن در حال امضای تسليم نامۀ این کشور ـ سپتامبر 
1945

بمباران اتمي ژاپن توسط آمریکا

جنگ جهاني دوم در اروپا و شمال آفریقا؛ -1945-1941

کشور های محور

نبردگاه
شهر

پيشروی  نيروهای متفقين
کشور های بی طرف
کشور های متفق
نيروهای  محور، اواخر 1942
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فّعـالـیت 6

تفکر و اظهارنظر
دیدگاه یکی از مورخان معاصر دربارۀ آثار و پیامدهای فکری و فرهنگی جنگ جهانی دوم را بخوانید و نظر خود را در بارۀ آن در 
کالس بیان کنید: »مهیب ترین بصیرت و آگاهی حاصل از این پدیده این بود که اکنون بشر قدرت انهدام کامل خود را به 

دست آورده است« )آدلر، تمدن های عالم، ج 2، ص766(.

آثار و نتایج جنگ
جنگ جهانی دوم ُمهلک ترین و مخرب ترین رویداد در تاریخ بشر است. حدود 40 تا 50 میلیون نفر انسان بر اثر این جنگ کشته 
شدند. تلفات روسیه و آلمان در این جنگ بیش از سایر کشورها بود. بسیاری از کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای جنوب 
شرقی آسیا که درگیر جنگ شده بودند، به شدت صدمه دیدند و آسیب های اقتصادی فراوانی به آنها رسید.  گرسنگی، بیماری های 
مسری، آوارگی و اختالل های روحی و روانی نیز از دیگر مصیبت های ناشی از جنگ بود که بسیاری از مردم جهان را به شدت 

آزار داد.

مردم لنينگراد هنگام ترک خانه و کاشانۀ خود در جنگ جهانی دوم
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ایران در جنگ 
وقتی جنگ جهانی دوم درگرفت، دولت ایران اعالم بی طرفی کرد. 
در آن زمان، کشور ما روابط بازرگانی گسترده ای با آلمان داشت و 
تعداد زیادی از کارشناسان )تکنسین های( آلمانی در ایران مشغول 
کار بودند. تالش های انگلستان برای جلوگیری از داد و ستد آلمان 
با کشورهای بی طرف، اعتراض حکومت رضاشاه را برانگیخت و 

باعث شد که ایران از طریق شوروی به تجارت با آلمان ادامه دهد. 
معادلٔه  تیر 1320(   / )ژوئن 1491  به شوروی  هیتلر  با حملٔه   
و  شوروی  دیگر،  یک بار  و  خورد  به هم  ایران  زیان  به  جهانی 
انگلستان علیه میهن ما متحد شدند. در پی هجوم ارتش نازی 
به خاک شوروی، حفاظت از منابع نفت باکو برای روس ها و 
منابع نفت جنوب ایران برای انگلیسی ها اهمیت حیاتی یافت. 
رساندن  برای  مسیر  مناسب ترین  ایران  خاک  دیگر،  سوی  از 
نیروهای شوروی  به  متفقین  تدارکاتی  و  تسلیحاتی  کمک های 
به  در خاک شوروی  آلمان  ارتش  که  در حالی  بنابراین،  بود. 
سوی ایران پیشروی می کرد، دولت های شوروی و انگلستان از 
حکومت ایران خواستند که آلمانی ها را اخراج کند و به اقدامات 
خصمانه علیه هیتلر دست بزند. چون حکومت رضاشاه به این 
در  انگلستان  و  شوروی  نیروهای  نکرد،  توجهی  درخواست 
سوم شهریور 1320)اوت 1941( از شمال و جنوب به ایران 

هجوم آوردند. ارتش ایران مقاومتی نکرد و به سرعت تسلیم شد.
به نفع پسرش، محمدرضا وادار به کناره گیری از سلطنت شد و به جزیرٔه  پس از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، رضاشاه 

موریس در جنوب غربی اقیانوس هند تبعید گردید. 

جهان پس از جنگ جهانی دوم
بالفاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم، بر پایٔه توافق هایی که از پیش میان سران متفقین )آمریکا، انگلستان و شوروی( صورت گرفته 
بود، شوروی تسلط سیاسی ــ نظامی خود را بر اروپای شرقی اعمال کرد. آلمان نیز به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد؛ روس ها 
نیمٔه شرقی و سایر دولت های متفق نیمٔه غربی آن را تحت سلطٔه خود گرفتند. همچنین، براساس یکی دیگر از تصمیمات سران متفقین، 
که  ملل متحد،  با عنوان  تأسیس سازمانی جهانی  نمایندگان 50 کشور در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا گرد هم آمدند و دربارهٔ 

مسئولیت صلح و همکاری میان کشورها را عهده دار شود، به توافق رسیدند )آوریل تا ژوئن 1945(.

نظاميان شوروي در ایران ـ قزوین ـ جنگ جهاني دوم

نيروهاي انگليسي در ایران - جنگ جهاني دوم
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 عصر جنگ سرد
سیاسی،  قدرت  بر  تکیه  با  آمریکا  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 
اقتصادی و نظامی فزایندهٔ خود، رهبری جهاِن غرب یا کشورهای 
گرفت.  برعهده  را  غرب(  )بلوک  سرمایه داری  نظام  دارای 

شوروی نیز رهبر کشورهای کمونیستی )بلوک شرق( شد. 
زمان  در  متفق  قدرت های  دیگر  با  شوروی  همکاری  و  اتحاد 
با دشمن مشترک،  جنگ جهانی دوم به سبب ضرورت مقابله 
از  با  ازاین رو،  بود.  گرفته  صورت  نازیسم،  و  فاشیسم  یعنی 
میان رفتن دشمن مشترک، رقابت و بی اعتمادی شدیدی میان 
و  آمریکا  و  سو،  یک  از  آن  اقماری1  کشورهای  و  شوروی 
کشورهای تحت حمایت آن از سوی دیگر درگرفت و تا سقوط 
یافت )1989م(.  ادامه  نظام کمونیسم  فروپاشی  و  برلین  دیوار 

این دوره از تاریخ به عصر جنگ سرد معروف شده است. 

در دوران جنگ سرد، آمریکا و شوروی از طریق مسابقه های تسلیحاتی و علمی، برقراری اتحادها و پیمان های سیاسی ــ نظامی 
مانند ناتو و ورشو2، جنگ تبلیغاتی شدید و رقابت های اقتصادی با یکدیگر به رویارویی پرداختند و از برخورد نظامی مستقیم با 

یکدیگر پرهیز می کردند. 
بازسازی و رونق اقتصادی اروپا

جنگ بخش وسیعی از اروپا را ویران و اقتصاد آن را نابود کرد اما کشورهای اروپای غربی پس از پایان جنگ، بی درنگ با کار سخت، 
برنامه ریزی مؤثر و هوشمندانه، انجام دادن اصالحات اجتماعی و دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا، بازسازی را آغاز کردند و 
به سرعت در مسیر رشد و رونق علمی، فناوری و اقتصادی قرار گرفتند؛ از جمله، آلمان غربی در کمتر از 20 سال به قدرت صنعتی 

و اقتصادی بزرگی در جهان تبدیل شد. از نظر سیاسی نیز دموکراسی توسعه پیدا کرد و حکومت های آزاد و مردمی گسترش یافتند.
1ــ کشورهای اقماری به تعدادی از کشورهای اروپای شرقی)لهستان، مجارستان، بلغارستان، رومانی، چکسلواکی و آلمان شرقی( گفته می شدکه شوروی پس از جنگ جهانی دوم 
بر آنها تسلط سیاسی، نظامی و حتی اقتصادی یافت و حکومت های کمونیستی را در آنجا بر سر کار آورد. در برخی از این کشورها، قیام هایی برای رهایی از سلطٔه شوروی و حزب 

کمونیست شکل گرفت اما همٔه آنها سرکوب شدند.
٢ــ پیمان های ناتو و ورشو مهم ترین اتحادهای سیاسی ــ نظامی بین المللی بودند که در عصر جنگ سرد شکل گرفتند. پیمان ناتو یا آتالنتیک شمالی، پیمان دفاعی متقابلی بود که 
کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، نروژ، دانمارک، ایسلند، کانادا، بلژیک، هلند و لوگزامبورگ در 1949م آن را امضا کردند، بعدها یونان، ترکیه و آلمان غربی نیز به آن 

پیوستند. شوروی و کشورهای کمونیستی اروپای شرقی نیز اتحادیه ای نظامی موسوم به پیمان ورشو را در برابر ناتو تشکیل دادند.

دیوار برلين، نماد عصر جنگ سرد و فروریختن آن، نشانٔه 
پایان این عصر بود.

بیشتـر بدانیـم

کمونیسم در برابر لیبرالیسم
اساس اختالف و خصومت دو بلوک شرق و غرب ریشه در اصول و نظام فلسفی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر آنها داشت. 
سردمداران بلوک شرق معتقد بودند که کمونیسم راه حل تمام مشکالت بشر را یافته است و می تواند انسان را در روی زمین به 
سعادت برساند. در مقابل، گردانندگان بلوک غرب مدعی بودند که مکتب لیبرالیسم و نظام سرمایه داری منعکس کنندۀ گرایش ها 

و تمایالت منطقی تمام کسانی است که درست فکر می کنند.
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تحوالت شرق آسيا
جنگ  در  شکست  از  پس  آسیا،  کشور  صنعتی ترین  ژاپن، 
آن  جدید  اساسی  قانون  درآمد.  آمریکا  اشغال  به  دوم  جهانی 
اختیار  از  را  سیاسی  قدرت  و  تقویت  را  دموکراسی  کشور، 
امپراتور و فرماندهان نظامی خارج کرد و به نمایندگان منتخب 
به  برنامه ریزی دقیق  و  با سخت کوشی  نیز  ملت سپرد. ژاپنی ها 
موفق ترین قدرت پیشرو اقتصادی در جهان تبدیل شدند. تولید 
سال های  تولید  میزان  به  1953م  سال  در  کشور  این  صنعتی 

آغازین جنگ جهانی دوم رسید1.
یکی از تحوالت مهم جهان پس از جنگ جهانی دوم، به قدرت رسیدن کمونیست ها در چین 
بود. پس از شکست و تسلیم ژاپن، جنگ داخلی در چین میان ملی گرایان و کمونیست ها 
پشتیبانی  کمونیست ها  از  شوروی  و  ملی گرایان  از  آمریکا  میان،  این  در  گرفت.  شدت 
می کردند. سرانجام، کمونیست ها به رهبری مائو بر ملی گراها پیروز شدند و جمهوری خلق 
چین را تأسیس کردند. حکومت و حزب کمونیسِت چین با وجود داشتن رابطٔه دوستانه با 

حکومت و حزب کمونیسِت شوروی، همواره سیاستی مستقل را دنبال کرده است. 
استقالل طلبی و استعمارزدایی

با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، فریاد استقالل طلبی و مخالفت با استعمار در بسیاری از 
کشورهای مستعمره بلند شد. در هندوستان حزب کنگرهٔ ملی به رهبری مهاتما گاندی استقالل 

کامل این کشور را درخواست کرد و انگلستان فرسوده و زخم خورده از دو جنگ جهانی، به ناچار تسلیم شد )1947م(. عالوه بر 
آن، جنبش های استقالل طلبانه در جنوب شرقی آسیا و قارهٔ آفریقا عمدتاً به نحو مسالمت آمیز به وقوع پیوستند و در کمتر از یک دهه 
ـ  1965م( بیش از 30 کشور مستقل آسیایی و آفریقایی از مستعمره های اروپاییان سر برآوردند. البته در الجزایر، دولت فرانسه  )1955ـ
تالش کرد با استفاده از نیروی نظامی جنبش استقالل خواهی را سرکوب کند اما مردم آن کشور پس از سال ها مبارزهٔ سخت، بر استعمار 

پیروز شدند و به استقالل دست یافتند )1962م(.

1ــ دان، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، ج4، ص ٢16-٢17.

توکيو، قلب مراکز مالی و اقتصادی ژاپن

مائو، بنيان گذار جمهوری خلق چين

کاوش خارج از کالس

جنبش غیرمتعهدها
با راهنمایی دبیر و مراجعه به منابعی که به شما معرفی می کند، در بارۀ جنبش عدم تعهد تحقیق کنید و پاسخ پرسش های زیر را 

به کالس ارائه دهید.   
1ـ پایه گذاران جنبش غیرمتعهدها چه کسانی بودند؟ 2ـ  هدف از تأسیس جنبش غیرمتعهدها چه بود؟ ٣ـ در عصر جنگ سرد 

موقعیت سیاسی این جنبش در جهان چگونه بود؟     
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فلسطين
اشغال کشور مسلمان فلسطین و تأسیس رژیم غاصب اسرائیل 
سدٔه  در  اسالم  جهان  و  خاورمیانه  منطقٔه  مهم  مسائل  از  یکی 
20م است. مهاجرت گروه های کوچکی از یهودیان به فلسطین 
در اوایل دهٔه 1880م  آغاز شد. انگلستان در سال 1917م با 
سرزمین  ایجاد  با  را  خود  مساعد  نظر  بالفور1  اعالمیٔه  صدور 
یهودی در فلسطین اعالم کرد. در دوران قیمومیت انگلستان بر 
فلسطین در سال های پس از جنگ جهانی اول، یهودیان بیشتری 
به این کشور مهاجرت کردند و با خرید و تصرف زمین های وسیع، 

بر اقتصاد آنجا مسلط شدند. پس از آنکه سازمان ملل متحد پیشنهاد تقسیم سرزمین فلسطین به دو کشور یهودی و عربی را تصویب 
کرد، دولت صهیونیستی اسرائیل شکل گرفت )1948م(.

با تشکیل دولت اسرائیل، مردم فلسطین مبارزه برای آزادی سرزمین خویش را از اشغال صهیونیست ها آغاز کردند. برخی از 
کشورهای عرب، مانند مصر، سوریه و اردن، در حمایت از فلسطینیان با اسرائیل که مورد حمایت دولت های غربی به خصوص 
آمریکا و انگلستان بودند، وارد جنگ شدند2 اما شکست خوردند. پس از آن، برخی دولت های عرب به مذاکره و سازش با رژیم 
صهیونیستی تمایل نشان دادند. انورسادات، رئیس جمهور مصر، نخستین رئیس یک کشور عرب و مسلمان بود که با وساطت 
آمریکا با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد. بعدها یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین، نیز به روند سازش پیوست. با 

این حال، قیام فلسطینیان علیه صهیونیست ها به ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران با قوت و قدرت ادامه دارد.

1ــ بالفور )Balfour( وزیر خارجٔه وقت انگلستان بود که در نامه ای نظر مساعد دولت خود را به تشکیل کشوری یهودی در سرزمین فلسطین اعالم کرد.
٢ــ جنگ 1956م، جنگ شش روزٔه 1967م و جنگ 1973م

نمایی از انتفاضۀ مردم فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست

پرسـش هـای نمـونـه

1ــ عوامل ضعف جامعۀ ملل و ناتوانی آن را در جلوگیری از جنگ جهانی دوم بیان کنید.

2ــ ویژگی های مشترک دیکتاتوری های استالین، موسولینی و هیتلر را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فهرست کنید.

3ــ رویدادهای مهم منتهی به جنگ جهانی دوم و دوران آن جنگ را روی نمودار خط زمان نشان دهید.

4ـــ ارزیابی شما از سیاست حکومت رضاشاه در قبال جنگ جهانی دوم چیست؟ )برای دیدگاه خود استدالل بیاورید.(

5ــ   چه عواملی موجب رشد سریع اقتصادی و صنعتی کشورهای اروپای غربی و ژاپن در سال های پس از جنگ جهانی دوم شد؟
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نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 دو رویداد مهم و تأثیرگذار در تاریخ پر فراز و نشیب دوران معارص ایران به شامر 

می روند. در این درس، شام با بررسی شواهد و مدارک تاریخی، زمینه ها، علل، آثار و پیامدهای داخلی و خارجی نهضت ملی شدن نفت و 

کودتای 28 مرداد 1332 را بررسی و تحلیل خواهید کرد.

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

فّعـالـیت 1

بحث و گفت وگو
پس از همفکری و مرور آموخته های قبلی، دیدگاه خود را در بارة تأثیر منابع نفت بر تحوالت مهم تاریخ معاصر ایران، به ویژه دو 

جنگ جهانی اول و دوم، بیان کنید.

نفت و اهمیت آن
 با پیشرفت و گسترش صنعت در یکصد و پنجاه سال اخیر، نفت1 به عنوان مهم ترین منبع تأمین انرژی اهمیت فوق العاده ای یافت. 
در دنیای کنونی، کمتر صنعتی را می توان یافت که به نوعی به نفت و مشتقات آن وابسته نباشد. جنگ های جهانی اول و دوم اهمیت 

و ارزش دسترسی به منابع نفت و تسلط بر آن را بیش از گذشته برای سیاستمداران و رهبران کشورهای قدرتمند آشکار ساخت.
در اوایل سدٔه 20م، کشف منابع نفت در منطقٔه خاورمیانه توجه کشورهای استعمارگر و صاحبان صنایع بزرگ را بیش از گذشته به 
این منطقه و از جمله کشور ما ــ که سومین ذخایر نفت جهان را دارد، ــ جلب کرد. دست یافتن به طالی سیاه در ایران نیز باعث 
تغییر و تحوالتی بنیادین در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شد. با وجود اهمیت و آثار مثبت نفت در ابعاد مختلف زندگی مردم 

کشورهای نفت خیز، بعضی از کارشناسان به برخی تأثیرات منفی آن در ابعاد اقتصادی و سیاسی اشاره می کنند.2 

تاریخچۀ کشف و استخراج نفت ایران 
در زمان مظفرالدین شاه، امتیاز کشف و استخراج نفت و گاز در سرتاسر ایران به مدت 60 سال به یک سرمایه دار انگلیسی به نام 
ویلیام ناکس دارسی3 واگذار شد )1280ش/ 1901م(. در مقابل، او تعهد کرد که 20 هزار لیرٔه نقد، 20 هزار لیره به شکل سهام 

١ــ در زبان اوستایی کلمٔه نپتا )Nepta( به معنی روغن معدنی است و همین کلمه بعدًا توسط عرب زبانان به صورت نفت مورد استفاده قرار گرفت. در زبان های فرانسه و انگلیسی نفت 
را پترول )Petrol( و پترولیوم )Petroleum( می خوانند که به معنای) روغن سنگ ( است ) ذوقی، نفت ایران، ص 11 ــ 12(.

٢ــ لسانی، طالی سیاه یا بالی ایران، صفحات مختلف.
William Knox Darcy 3ــ
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و 16 درصد سود خالص ساالنه به دولت ایران پرداخت کند. فعالیت های انگلیسی ها برای یافتن منابع نفت در مناطق مختلف 
ایران، با فوران نخستین حلقٔه چاه نفت در منطقٔه مسجد سلیمان به نتیجه رسید )1287ش/ 1908م(. پس از آن، شرکت جدیدی 
به نام »شرکت نفت پارس و انگلیس١« تشکیل شد. این شرکت چاه های زیادی در منطقٔه مسجد سلیمان حفر کرد و خط لوله ای 
هم از آنجا تا آبادان کشید. دولت انگلستان پس از آنکه از ارزش منابع عظیم نفت ایران و اهمیت آن برای نیروی دریایی خود آگاه 
شد، 5١ درصد سهام شرکت نفت پارس و انگلیس را خریداری کرد و حق نظارت کامل بر آن شرکت را به دست آورد )١9١4م(. 
بدین گونه این شرکت به بازوی پرقدرت اقتصادی و سیاسی دولت انگلیس تبدیل شد و زمینٔه اعمال نفوذ و مداخلٔه بیشتر انگلیسی ها 

را در ایران فراهم آورد. 

١ــ در دورهٔ رضا شاه به شرکت نفت ایران و انگلیس تغییر نام داد.

کارگران شرکت نفت هنگام احداث خط لولۀ نفت در خوزستان
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انگلیس  و  ایران  دولت  میان  همواره  مشروطه،  انقالب  از  پس 
ایران  نفت  شرکت  عملکرد  نحوهٔ  دربارهٔ  دامنه داری  اختالفات 
و انگلیس وپرداخت سهم ایران وجود داشت. در نتیجٔه چنین 
اختالفاتی بود که رضاشاه امتیازنامٔه دارسی را یک طرفه لغو کرد 
با انگلستان منعقد نمود  نفتی دیگری را  اما خیلی زود قرارداد 
به  نسبت  ایران  سهم  جدید،  قرارداد  در  )١933م/١3١٢ش(. 
قرارداد قبلی اندکی افزایش یافت و منطقٔه جغرافیایی قرارداد به 
میدان های نفتی شناخته شدهٔ جنوب کشور محدود گردید، اما در 

عوض، 30 سال به مدت قرارداد افزوده شد.
از  پس  ایران  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع 

شهریور 1320
و   1320 شهریور  در  ایران  اشغال  از  پس  متفقین  نیروهای 
راه های  مستقیم  کنترل  کشور،  از  رضاشاه  تبعید  و  برکناری 

اصلی خلیج فارس به مرزهای شوروی و حفاظت از چاه ها و 
تأسیسات نفت جنوب را به دست گرفتند. آنان همچنین برخی 
از شخصیت های ایرانِی هوادار دولت های محور و تعدادی از 
ضمن  متفقین  کردند.  بازداشت  را  ایران  در  فعال  آلمانی های 
کرد،  نخواهند  مداخله  کشور  امور  ادارٔه  در  اینکه  بر  تأکید 
تمامیت ارضی ایران را تضمین کردند و وعده دادند که ظرف 
بیرون  ایران  از  را  نیروهایشان  جنگ،  پایان  از  پس  ماه  شش 

خواهند برد.
اشغالگران تعهد کرده بودند که آذوقه و غلٔه مورد نیاز مردم ایران 
را نیز تأمین کنند اما کمبود و گرانی مواد غذایی و به ویژه نان در 
زمان جنگ جهانی دوم، موجب بروز مشکالت و اعتراض های 
تهران  جمله  از  کشور  مختلف  شهرهای  در  متعددی  خیابانی 

شد.

نمایي از تظاهرات مردم تهران در اعتراض به کمبود و گراني نان در برابر مجلس شورای ملی در میدان بهارستان )آذر 1321(
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محمد رضا شاه پهلوی در ابتدای سلطنتش به منظور تحکیم جایگاه خویش، به اقدامات مختلفی دست زد. از جمله هنگام ادای 
سوگند در مجلس شورای ملی سوگند خورد که مطابق قانون اساسی به عنوان یک پادشاه مشروطه، فقط سلطنت کند نه حکومت. 
او همچنین امالکی را که پدرش تصرف کرده بود، در اختیار دولت گذاشت تا آنها را به صاحبانشان بازگرداند. عالوه بر این، به 

مراجع تقلید اطمینان داد که حجاب را محدود یا ممنوع نخواهد کرد.
در فاصلٔه سال های 1320 تا 1332، شاه فقط بر ارتش مسلط بود و نظارت و قدرت اداری و اجرایی کشور در اختیار مجلس 
شورای ملی و هیئت دولت بود. اعیان و اشراف زمین دار و غیرزمین دار در مجلس، کابینه و در سطح محلی، قدرت و نفوذ زیادی 
با شور و شوق فراوان فعالیت می کردند و نقش مؤثری در  به صورت گسترده و  نیز  این دوره، مطبوعات و احزاب  داشتند. در 

تحوالت سیاسی و اجتماعی داشتند.

زمینه های نهضت ملی شدن نفت
سیاست موازنۀ منفی

در دوران اشغال ایران، دولت های آمریکا و شوروی برای کسب امتیاز استخراج نفت در مناطقی که در خارج از محدودٔه قرارداد 
١3١٢ ش/ ١933 م ایران و انگلیس قرار داشتند، از جمله نفت شمال، به شدت با هم رقابت می کردند. در این میان، نمایندگان مجلس 

قوام و سادچیكف، سفیر شوروي، هنگام امضاي موافقت نامۀ امتیاز نفت شمال
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شورای ملی )دورهٔ چهاردهم( به پیشنهاد دکتر محمد مصدق طرحی را به تصویب رساندند که دولت را از مذاکره و انعقاد قرارداد با 
کشورهای خارجی در خصوص نفت ایران بدون تأیید و تصویب مجلس منع می کرد )1323ش(. این مصوبه در حکم اتخاذ سیاست 
»موازنۀ منفی«، یعنی ایستادگی در برابر امتیازخواهی دولت های سلطه جو، بود و دقیقاً خالف سیاست »موازنٔه مثبت« تلقی می شد، که 

تسلیم شدن در برابر قدرت های بزرگ و اعطای امتیاز به آنها را توصیه می کرد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، شوروی نمی خواست بدون گرفتن امتیاز، نیروهایش را از ایران خارج کند؛ از  این رو، احمد قوام  )قوام السلطنه( 
نخست وزیر وقت، طی موافقت نامه ای امتیاز نفت شمال را به شوروی واگذار کرد. الزم بود این موافقت نامه به تأیید و تصویب مجلس شورای 
ملی برسد، اما نمایندگان مجلس نه تنها موافقت نامٔه مذکور را رد کردند بلکه واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت و مشتقات آن را به خارجی ها 

ممنوع کردند. 
اعتراض به قرارداد نفت جنوب 

نمایندگان مجلس شورای ملی در مخالفت با اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، دولت را مکلف ساختند که برای گرفتن تمامی 
حقوق ملی در موضوع نفت جنوب، مذاکره کند و اقدامات الزم را انجام دهد )مهر ١3٢6(. این اقدام به معنای اعالم نارضایتی 
رسمی و علنی از قرارداد نفتی ایران با انگلستان )قرارداد ١933م/١3١٢ش( و تالش برای تجدید نظر در آن به حساب می  آمد. 

سپس، اعتراض به این قرارداد و انتقاد از آن در محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران آغاز شد.
جلوگیری از تصویب قرارداد الحاقی

پس از مذاکراتی که میان نمایندٔه دولت ایران و نمایندٔه شرکت نفت ایران و انگلیس با هدف بازنگری در قرارداد نفت جنوب و تأمین 
منافع ایران صورت گرفت، قرارداد الحاقی تدوین و امضا شد.١ این قرارداد معاهدٔه نفتی ١3١٢ش را اندکی تعدیل کرد اما باز هم 
تأمین کنندٔه حقوق و منافع کشور ما نبود. به همین سبب، معدودی از نمایندگان مجلس شورای ملی که مخالف قرارداد بودند، مانع 

رأی گیری دربارٔه آن شدند.٢ 
در مجلس شانزدهم نیز اقلیتی از نمایندگان عضو جبهٔه ملی به رهبری دکتر مصدق با مخالفت مؤثر خود از تصویب قرارداد مذکور 
ـ گلشاییان این بود که این قرارداد عالوه بر نادیده گرفتن حقوق مادی  جلوگیری کردند. از جمله علل مهم مخالفت با قرارداد الحاقی گسـ 

مردم ایران، حاکمیت ملی و استقالل کشور را به نوعی نقض می کرد و به تسلط بیگانگان بر منابع و صنعت نفت مشروعیت می بخشید.

١ــ عباسقلی گلشاییان، وزیر دارایی وقت، به عنوان نمایندٔه ایران و نویل گس )Neville Gass( به عنوان نمایندٔه شرکت نفت ایران و انگلیس پس از ماه ها مذاکره، قراردادی را به عنوان 
ضمیمٔه قرارداد نفتی ١933م/ ١3١٢ش تدوین و امضا کردند )تیر ١3٢8( که به قرارداد الحاقی َگس ــ گلشاییان معروف شد.

٢ــ حسین مکی، یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی، با حمایت عبدالله معظمی که از نمایندگان متنفذ مجلس بود، آن قدر نطق خود را طوالنی کرد که زمان مجلس پانزدهم به پایان 
رسید و فرصت تصویب قرارداد الحاقی از دست رفت. بدین ترتیب، سرنوشت این قرارداد به مجلس شانزدهم کشید.

فّعـالـیت 2

بررسی شواهد و مدارک
با بررسی و ارزیابی مفاد قرارداد الحاقی گسـ  گلشاییان، که دبیر در اختیار شما قرار می دهد، استدالل کنید که آیا این قرارداد 

حداقل حقوق و منافع ملی ایرانیان را تأمین می کرد یا خیر.
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بیشتـر بدانیـم

تأسیس جبهۀ ملی ایران
دخالت عبدالحسین هژیر، وزیر دربار شاهنشاهی، در برگزاری انتخابات شانزدهمین دورة مجلس شورای ملی، باعث اعتراض 
بسیاری از سوی گروه ها و چهره های سیاسی شد. عده ای از سیاستمداران و روزنامه نگاران به رهبری دکتر محمد مصدق، در 
اعتراض به دخالت های دولت وقت در ۲۲ مهرماه ۱۳۲۸ در کاخ مرمر متحصن شدند. چندی پس از پایان تحصن، افراد متحصن 
در منزل مصدق جمع شدند. سیدحسین فاطمی در سخنانی پیشنهاد تشکیل ائتالف جبهة ملی را داد و به این ترتیب، جبهة ملی 
ایران به رهبری محمد مصدق تشکیل شد )آبان ۱۳۲۸(. این جبهه مهم ترین تشکیالتی بود که بر مبنای ملی گرایی در ایران به 
وجود آمد. پس از تشکیل جبهة ملی، عالوه بر هیئت مؤسس، احزاب مختلفی از قبیل حزب ملت ایران، زحمتکشان ملت ایران، 
مردم ایران، مجمع مسلمانان مجاهد و انجمن اصناف و تجار بازار تهران به آن پیوستند و جبهة واحدی را برای مقابله با استعمار 

انگلیس، تأمین حقوق و منافع ملی از طریق اجرای کامل اصول قانون اساسی و استقرار حکومت مشروطه به وجود آوردند.

مبارزه برای ملی کردن نفت
الحاقی در مجلس شانزدهم، ضمن  نمایندگان مخالف قرارداد 
ایران را  این قرارداد، طرح ملی شدن صنعت نفت  با  مخالفت 
شخصیت ها،  گستردٔه  استقبال  با  طرح  این  کردند١.  پیشنهاد 
قشرها و گروه های مختلف سیاسی، ملی و مذهبی روبه رو شد 
و بسیاری از مطبوعات نیز از آن پشتیبانی کردند. تظاهرات و 
اعتصاب هایی هم در مخالفت با قرارداد الحاقی و طرف داری 
آیت الله سید ابوالقاسم  شد.  برپا  نفت  صنعت  شدن  ملی  از 
انگلستان  استعمار  با  مبارزه  در  طوالنی  سابقٔه  که  کاشانی، 
داشت، با جّدیت تمام از جنبش ملی شدن صنعت نفت حمایت 
کرد. وی در اعالمیه ای، مبارزه برای ملی شدن نفت را تکلیف 
دینی و وطنی ملت ایران برشمرد و تعدادی از علما نیز نظر او 

را تأیید کردند.٢ 
در جبهٔه مقابل نیز انگلستان و عوامل داخلی اش برای حفظ منافع استعماری خود و جلوگیری از دستیابی ملت ایران به حقوق 
خویش به تکاپو افتادند. سپهبد حاجیعلی رزم آرا در مقام نخست وزیر )تیر تا اسفند ١3٢9( از سیاست انگلستان جانب داری 

می کرد و با ملی شدن صنعت نفت به شدت مخالف بود. 

١ــ متن طرح پیشنهادی ملی شدن نفت: »به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق 
کشور بدون استثنا ملی اعالم شود؛ یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرارگیرد«. امضاکنندگان این پیشنهاد عبارت بودند از: دکتر مصدق، سید 

علی شایگان، ابوالحسن حائری زاده، مظفر بقایی، اللهیار صالح، محمود نریمان، حسین مکی، عبدالقدیر آزاد، میرسیدعلی بهبهانی، عباس اسالمی و کاظم شیبانی.
٢ــ روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملی شدن صنعت نفت، ص 15.

دکتر مصدق و آیت اهلل کاشانی
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تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت
پس از اعدام انقالبی رزم آرا به دست خلیل طهماسبی١ یکی از 
اعضای جمعیت فداییان اسالم )١6 اسفند ١3٢9(، مهم ترین 
مانع بر سر راه ملی شدن صنعت نفت برداشته شد. چند روز بعد 
از آن، نخست مجلس شورای ملی )٢4 اسفند ١3٢9( و سپس 
مجلس سنا در ٢9 اسفند ١3٢9 طرح ملی شدن صنعت نفت 
گام  در  ایران  ملت  و جنبش ضداستعماری  کردند  تصویب  را 

نخست به پیروزی رسید.
هندوستان  مردم  ضداستعماری  جنبش های  پیروزی  بی تردید، 
حرکت های  موفقیت  نیز  و  پیر  استعمار  به عنوان  انگلستان  علیه 
تأثیر  آفریقایی،  و  آسیایی  کشورهای  از  برخی  در  استقالل طلبانه 
بسزایی بر خیزش ملت ایران برای طلب کردن و گرفتن حقوق ملی 

خود داشته است.

١ــ دربارٔه ضارب اصلی رزم آرا اختالف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که او  به ضرب گلولٔه یکی از محافظانش کشته شده است. 

بیشتـر بدانیـم

جمعیت فداییان اسالم
فداییان اسالم تشکلی مذهبی، سیاسی و انقالبی بود که در سال ۱۳۲4ش 
به همت طلبة جوانی به نام سید مجتبی نواب صفوی به وجود آمد و تا 
سال ۱۳۳4ش نقش مؤثری در رویدادهای سیاسی کشور داشت. هدف 
این جمعیت برقراری حکومتی بود که اجرای قوانین اسالم را در دستور 
کار خود قرار دهد. شهرت و تأثیر این جمعیت بیشتر مدیون اقدام های 
مسلحانه و ترورهایی بود که به دست اعضای آن صورت گرفت. آنها 
نخست احمد کسروی را به اتهام افکار و نوشته های ضدشیعی اش به قتل 
رساندند )۱۳۲4ش(. سپس، عبدالحسین هژیر وزیر دربار را به جرم فساد 
و خیانت کشتند. قتل رزم آرا یکی دیگر از اقداماتی بود که فداییان اسالم 

به عهده گرفتند. همراهی و همکاری فداییان اسالم با جبهة ملی و دولت دکتر مصدق خیلی زود به دشمنی تبدیل شد؛ زیرا از 
نظر فداییان اسالم آن دولت وفادار و مصمم به اجرای قوانین و احکام اسالم نبود. ازاین رو، دکتر حسین فاطمی را که وزیر خارجة 
دولت مصدق بود، ترور کردند اما او جان سالم به در برد. پس از آن، نواب صفوی و برخی از یارانش در زمان مصدق مدتی به 
زندان افتادند. پس از ترور نافرجام حسین عالء، نخست وزیر وقت )آذر ۱۳۳4( توسط یکی از اعضای جمعیت فداییان اسالم، 
نواب صفوی رهبر آن جمعیت، و سه نفر از یارانش )مظفرذوالقدر، خلیل طهماسبی و سید محمد واحدی( دستگیر شدند و پس از 

محاکمه به شهادت رسیدند. شمار دیگری از فداییان اسالم نیز به زندان محکوم شدند.

صحنه ای از تظاهرات مردم تهران در پشتیباني از ملي شدن صنعت نفت ایران

شهیدان نواب صفوي و سیدمحمد واحدي لحظاتی پس از بازداشت 
در حضور سرلشكر تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران
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نخست وزیری مصدق و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت
در اردیبهشت 1330، دکتر مصدق با حمایت گستردٔه افکار عمومی، اتحاد و همکاری تنگاتنگ نیروهای ملی و مذهبی و پشتیبانی 
قاطع آیت الله کاشانی، نخست وزیر شد تا قانون ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را با قاطعیت به اجرا 
درآورد. دولت دکتر مصدق پس از روی کار آمدن، بی درنگ هیئتی را به ریاست مهندس مهدی بازرگان به خوزستان فرستاد تا 
مراکز و تأسیسات نفتی را از حوزٔه اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس خارج کند. اجرای این قانون نقطٔه عطفی در تاریخ معاصر 

و مبارزهٔ مردم ایران برای رهایی از سلطٔه استعمار و نجات سرمایه های ملی از تسلط بیگانگان به شمار می رود. 
اقدامات انگلستان برای ممانعت از ملی شدن نفت

انگلیسی ها برای جلوگیری از تصویب و اجرای قانون ملی شدن نفت، به اقدامات سیاسی، اقتصادی و نظامی متعددی دست زدند 
که مهم ترین آنها عبارت بودند از:

ــ تحریک کارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شرکت نفت ایران و انگلیس از پرداخت فوق العاده دستمزد آنان؛
ــ فرستادن کشتی های جنگی خود به خلیج فارس و بنادر ایران و تهدید نظامی؛ 

ــ طرح شکایت از ایران در مجامع بین المللی؛
ــ تهدید اقتصادی ایران با تعطیلی شعب بانک انگلیس، خارج کردن سرمایه های شرکت نفت و تحریم خرید نفت.

سخنرانی دکتر مصدق در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارۀ ملی شدن صنعت نفت ایران
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فّعـالـیت 3

بررسی شواهد و مدارک
بخشی از سخنرانی دکتر مصدق در جلسۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد را بخوانید و ارزیابی خود را از آن بیان کنید.

»آقای رئیس، آقایان اعضای محترم شورای امنیت، امروز من در این شورا حاضر شده تا صدای مردم ایران را در مقابل ادعاهای 
بی اساس دولت انگلستان به گوش شما و مردم جهان برسانم. هرچند ما این دعوا را به دالئلی که بعد اقامه خواهیم کرد، در حدود 
صالحیت شورای امنیت نمی دانیم اما نمی توانیم منکر شویم که سازمان ملل متحد آخرین مرجع و عالی ترین مقامی است که 
مسئول حفظ صلح دنیاست. .... ملت ایران نیز از کشورهای بزرگ و از یک مؤسسه بین المللی جز این انتظار ندارد تا آن را کمک 
کنند تا بتواند استقالل اقتصادی خود را به دست آورده و در سایة آن رفاه اجتماعی خود را تأمین و به این وسیله استقالل خویش را 
تقویت کند. اگر دولتی مسئله ای را که در صالحیت شورای امنیت نمی باشد در این شورا مطرح کند و شورای امنیت بنا به دالیل 
و جهات سیاسی تصمیم بگیرد که به آن مسئله رسیدگی کند، در این صورت شورای امنیت وسیله ای برای مداخلة یک کشور در 
امور داخلی کشور دیگر خواهد شد و به این ترتیب، اعتماد مردم از آن سلب خواهد گردید و شورای امنیت از وظایفش، که حفظ 

صلح جهان می باشد، باز خواهد ماند« )اسناد سخن می گویند!، ج ۱، ۸۲۲(.

انگلستان  از  الهه،  دادگاه  در  پیروزی  از  پس  ایران  دولت 
از  ناشی  خسارت های  و  نفت  شرکت  بدهی های  که  خواست 
را  تقاضا  این  انگلیس  بپردازد و چون دولت  را  و غیره  تأخیر 

نپذیرفت، اقدام به قطع رابطٔه سیاسی با لندن کرد. 
قیام 30 تیر

در تیر 1331 دکتر مصدق برای کاستن از نفوذ و قدرت دربار و 
مقابله با کارشکنی های آن در ادارهٔ امور کشور، از محمدرضاشاه 
پهلوی خواست که اختیار وزارت جنگ و فرماندهی ارتش را 
به او بسپارد و چون شاه با این تقاضا مخالفت کرد، از مقام خود 
تشکیل  مأمور  را  قوام  احمد  بی درنگ  نیز  شاه  نمود.  استعفا 

دولت کرد.
با  مخالفت  ضمن  کاشانی  آیت الله  رویداد،  این  پی  در 

نخست وزیری قوام، مردم را به مبارزه فراخواند و اعالم کرد: 
نکند، اعالم جهاد می کنم و خودم کفن  »اگر قوام کناره گیری 
تیر   30 روز  در  می کنم«.  شرکت  پیکار  در  ملت  با  پوشیده، 
انتظامی  و  نظامی  نیروهای  ریختند.  خیابان ها  به  مردم   1331
تظاهرکنندگان را سرکوب کردند و عده ای را به خاک و خون 
نمایندگان طرف دار  اعتراض  و  تظاهرات  ادامٔه  با  اما  کشیدند، 
نهضت ملی در مجلس شورای ملی، شاه که موقعیت خود را در 
خطر می دید، به ناچار به استعفای قوام و بازگشت مجدد دکتر 

مصدق رضایت داد.
و  جنگ  وزارت  و  شد  نخست وزیر  دوباره  مصدق  دکتر 
فرماندهی نیروهای مسلح را در اختیار گرفت. همچنین، شاه را 

از برقراری ارتباط مستقیم با سفرای خارجی منع کرد. 

دولت دکتر مصدق برای مقابله با تهدیدها و تحریم های اقتصادی 
انگلستان، برنامٔه اقتصاد بدون نفت را اجرا کرد. دکتر مصدق که 
خود حقوق دان بود، با حضور در مجامع بین المللی از حقانیت 
نخست وزیر  مستدل  و  منطقی  دفاع  می کرد.  دفاع  ایران  ملت 

سازمان  امنیت  شورای  که  شد  باعث  ایران  حقوقی  وکالی  و 
ملل متحد و سپس دیوان بین المللی الهه به سود کشور ما رأی 

صادر کنند.
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مزار شهداي قیام 30 تیر در گورستان ابن بابویه

صحنه  ای از قیام مردم تهران در 30 تیر 1331

بروز اختالف و تفرقه در نهضت
احزاب  یکپارچگی  و  اتحاد  با  نفت  صنعت  شدن  ملی  نهضت 
با  مبارزه  محور  بر  مختلف  مذهبی  و  سیاسی  گروه های  و 
مصدق  دکتر  یگانگی  و  همدلی  با  شد.  آغاز  انگلیس  استعمار 
و آیت الله  کاشانی، موانع داخلی و خارجی یکی پس از دیگری 
به دست آمد اما  از سر راه برداشته شد و موفقیت های بزرگی 
و  همکاری  کرد؛  تغییر  شرایط  تیر،   30 قیام  پیروزی  از  پس 

اتحاد رهبران، شخصیت ها، احزاب و گروه های دست اندرکار 
نهضت بر اثر غلبٔه روحیٔه لجاجت، خودمحوری، قدرت طلبی و 
منفعت جویی های فردی و گروهی به تفرقه و دشمنی تبدیل شد. 
و  میان شخصیت ها  نزاع های سیاسی  و  اختالف ها  با گسترش 
گروه های ملی و مذهبی، منافع کشور و اهداف نهضت ملی شدن 

نفت به فراموشی سپرده شد. 
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طراحی کودتای ٢٨ مرداد حاصل توافق آمریکا و انگلیس بود. پس از مالقات ها و مذاکرات نمایندگان و مأموران انگلیسی و آمریکایی، 
آن دو کشور در اواخر سال ١٣٣١ دربارهٔ سرنگونی دولت مصدق و انتصاب سرلشکر فضل الله زاهدی به نخست وزیری به توافق 
رسیدند. براساس طرح مشترک انگلیس و آمریکا، ایجاد آشوب های خیابانی در ایران و به راه انداختن جنگ روانی علیه مصدق در 

مطبوعات در دستور کار شبکٔه جاسوسی دو کشور قرار گرفت.
 عالوه بر آن، طراحان کودتا از طریق اشرف پهلوی و ژنرال نورمن شوارتسکف1 آمریکایی، محمدرضا پهلوی را که در ابتدا در پذیرش 
کودتا مردد بود، متقاعد کردند که با کودتا موافقت کند. با ورود مأمور ویژٔه2 سیا3 به ایران در اواسط تیر ١٣٣٢ و مالقات او با فضل الله 

زاهدی، مقدمات اجرای کودتا فراهم شد. 

Herbert Norman Schowarzkopf 1ــ
)Ketmit Rooservelt( ٢ــ کرمیت روزولت

)Central Intelligence Agency - C.I.A( ٣ــ آژانس اطالعات مرکزی آمریکا

فّعـالـیت 4

تحلیل و قضاوت
تحلیل یکی از مورخان معاصر دربارۀ اتحاد آمریکا و انگلستان علیه نهضت ملی شدن نفت را بخوانید و نظر خود را دربارۀ 

آن بیان کنید.
»از نظر واشنگتن و همچنین لندن، کنترل ایرانی ها بر نفت احتماالً پیامدهای دراز مدت ویرانگری به همراه داشت. این امر صرفًا 
یک ضربة مستقیم به منافع بریتانیا نبود. ممکن بود کنترل نفت را کاماًل در اختیار ایران قرار دهد. ممکن بود الهام بخش دیگر 
کشورهاـ  به ویژه اندونزی، ونزوئال و عراقـ  شود؛ به طوری که آنان نیز از این رویه پیروی کنند و در نتیجه، کنترل بازار بین المللی 
نفت از شرکت های نفت غربی به کشورهای تولیدکننده منتقل شود. همچنین، تهدیدی بالقوه برای شرکت های آمریکایی و سایر 

کشورهای غربیـ  و طبعاً دولت آمریکا و بریتانیاـ  بود )آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ص 218(.

کاوش خارج از کالس

با استفاده از منابعی که دبیر معرفی می کند، مجموعة حوادث و اقداماتی را که موجب تفرقه و چنددستگی در نهضت ملی شدن نفت 
در فاصلة قیام 30 تیر 1331 تا کودتای 28 مرداد 1332 شد، فهرست و علل این اختالف ها را استخراج کنید.

کودتای 28 مرداد
دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان با بهره گیری از تداوم و 
گسترش اختالف و نزاع میان دکتر مصدق و آیت الله کاشانی و 
یاران و نزدیکان این دو شخصیت ملی و مذهبی، بر تالش هایشان 
برای نابودی نهضت و سرنگونی دولت دکتر مصدق افزودند. 

در  آمریکا  دولت  که  بود  امیدوار  مصدق  دکتر  زمان،  این  در 
ماجرای نفت از ایران پشتیبانی کند اما آمریکا که از زمان جنگ 
جهانی دوم سیاست فعالی را دربارٔه ایران در پیش گرفته بود، 
سرانجام از دولت انگلستان جانب داری کرد و با آن کشور در 

براندازی دولت مصدق متحد شد.   
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کودتاچیان در خیابان هاي تهران  28 مرداد 1332؛   شاه و سرلشكر زاهدي، فرمانده کودتاچیان 

شاه و سرلشكر زاهدي، فرمانده کودتاچیان 

کودتاچیان در خیابان هاي تهرانـ   28 مرداد 1332 

سرانجام، با نقشه و حمایت سیاسی و مالی دولت های انگلستان و آمریکا و عوامل داخلی آنان، در 28 مرداد1 1332 واحدهایی از ارتش 
به فرماندهی فضل الله زاهدی علیه دولت دکتر مصدق اقدام به کودتا کردند. کودتاچیان که از پشتیبانی سازماندهی شدهٔ گروه هایی از 

طرف داران شاه و دربار برخوردار بودند، مراکز مهم دولتی را در پایتخت تسخیر و دولت دکتر  مصدق را سرنگون کردند.

١ــ مرحلٔه اول کودتا در 25 مرداد ناکام ماند و شاه به همراه همسرش، ثریا، به بغداد و سپس رم رفت. اما سه روز بعد، مرحلٔه دوم کودتا به نتیجه رسید و شاه به ایران بازگشت.

www.konkur.in

forum.konkur.in



124

پس از موفقیت کودتا، زاهدی نخست وزیر شد و اعالم حکومت 
نظامی کرد. دکتر مصدق و تعدادی از همکاران و یاران نزدیکش 
دستگیر و سپس محاکمه شدند. احزاب و گروه های سیاسی و 
روزنامه های مخالف، غیرقانونی اعالم شدند و منحل گردیدند.

یک سال و اندی پس از کودتای 28 مرداد، حکومت پهلوی 
به  و  رسید  توافق  به  نفت  مسئلٔه  دربارٔه  آمریکا  و  انگلستان  با 
موجب قراردادی، تولید و فروش نفت ایران را به کنسرسیومی 
فرانسوی  و  هلندی  آمریکایی،  انگلیسی،  نفتی  شرکت های  از 
واگذار کرد. بر اساس این قرارداد مقرر شد که کنسرسیوم به 
مدت 25 سال نفت ایران را استخراج کند و به فروش برساند و 

در مقابل، نیمی از سود خالص خود را به کشور ما بپردازد.
ادامۀ مبارزه پس از کودتا

با وجود جّو سرکوب و اختناق پس از کودتا، گروهی از شخصیت های ملی و مذهبی و از جمله تعدادی از استادان دانشگاه تشکلی  
به نام نهضت مقاومت ملی را پایه گذاری کردند و با قرارداد جدید نفتی به مخالفت برخاستند که منجر به اخراج شماری از آنان از 
دانشگاه شد. آیت الله کاشانی نیز به این قرارداد اعتراض کرد. در 16 آذر 1332 گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض 
به برقراری روابط سیاسی مجدد با انگلستان و سفر معاون رئیس جمهور آمریکا )ریچارد نیکسون( به ایران تظاهرات کردند که در 

جریان آن سه تن از دانشجویان1 به شهادت رسیدند.

١ــ مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی

پرسـش هـای نمـونـه

1ــ پس از شهریور 1320 و برکناری و تبعید رضاشاه، چه تغییر و تحول سیاسی مهمی در کشور به وجود آمد؟

2ــ علت و هدف از طرح سیاست موازنۀ منفی چه بود؟

ـ گلشاییان با چه هدفی به امضا رسید و سرانجام آن چه شد؟ 3ــ قرارداد الحاقی گسـ 

٤ــ عوامل سیاسی و اجتماعی مؤثر بر تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را توضیح دهید.

٥ ــ دیدگاه و ارزیابی خود را دربارۀ تأثیر و نقش عوامل داخلی و خارجی بر موفقیت کودتای 28 مرداد و سقوط دولت دکتر مصدق بیان کنید .

دکتر سید حسین فاطمي، وزیر خارجه و یار نزدیك دکتر مصدق )ردیف جلو نفر 
وسط(  در فرمانداري نظامي تهرانـ  فاطمي چند ماه پس از کودتا دستگیر و پس 

از محاکمه تیرباران شد.
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رشایط سیاسیـ  اجتامعی سال های پس از کودتای ٢٨ مرداد که همراه با رسکوب مخالفان، نادیده گرفنت اصول قانون اساسی توسط محمدرضا شاه 

پهلوی و نفوذ و مداخلۀ روزافزون آمریکا در ایران بود، زمینه های شکل گیری نهضت اسالمی به رهربی امام خمینی )ره( را فراهم آورد. این نهضت با 

قیام 15خرداد 1342 ادامه یافت. بازداشت و تبعید امام خمینی نیز نتوانست آن را از حرکت بازدارد و رسانجام منجر به انقالب اسالمی و سقوط نظام 

شاهنشاهی در ایران شد. در این درس، علل و عوامل شکل گیری نهضت اسالمی از آغاز تا پیروزی انقالب اسالمی را بررسی و تحلیل خواهید کرد.

انقـالب اسالمـی

فّعـالـیت 1

بحث و گفت وگو
چنان که می دانید، انقالب اسالمی در کمتر از یک قرن پس از انقالب مشروطه رخ داد. به نظر شما چه عواملی باعث به وجود 

آمدن دو انقالب پی در پی در این فاصلۀ زمانی کوتاه در ایران شد؟

زمینه های سلطۀ آمریکا بر ایران
در سال های پس از کودتای 28 مرداد 1332 تا اوایل دهٔه 1340، 
دولت آمریکا با وادار کردن حکومت پهلوی به اجرای برنامه های 
پیشنهادی خود، زمینٔه تسلط بر ایران و حفظ و تقویت این حکومت 

را فراهم کرد. 
پیوستن ایران به پیمان بغداد )سنتو(، تأسیس سازمان اطالعات 

به  مالی  نظامی و  امنیت کشور)ساواک(، اعطای کمک های  و 
این  جملٔه  از  ما،  کشور  در  اصالحات  بعضی  اجرای  و  ایران 
و  پهلوی  بر حفظ حکومت  برنامه ها، عالوه  این  بود.  برنامه ها 
تداوم سلطٔه آمریکا، هدف مقابله با نفوذ شوروی در ایران را نیز 

دنبال می کردند.
نخستین مرحلٔه برنامه های اصالحی با عنوان اصالحات ارضی 

در سال 1340، در زمان نخست وزیری علی امینی آغاز شد.

فّعـالـیت 2

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.
پیام ِکنِدی، رئیس جمهور، به کنگرۀ آمریکا به نقل از روزنامۀ اطالعات مورخ 6 خرداد 1340 با عنوان: ِکنِدی، طرف دار انقالب 

دموکراتیک 
»… پیمان های نظامی نمی تواند به کشورهایی که بی عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادی راه خرابکاری را در آنها باز کرده کمک 
نماید. آمریکا نمی تواند به مشکالت کشورهای کم رشد فقط از نظر نظامی توجه کند. این امر خاصه در مورد کشورهای کم توسعه 
که به میدان بزرگ مبارزه تبدیل شده اند، صادق است. ما می خواهیم در این کشورها امیدواری پدید آید. پیمان های نظامی نمی توانند 
به مللی که بی عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادی مشوق قیام و رخنه و خرابکاری }در آنها{است، کمک کنند. ماهرانه ترین 
مبارزات ضدپارتیزانی نمی تواند در نقاطی که مردم محلی کامالً گرفتار بینوایی هستند و به این جهت از پیشرفت خرابکار نگرانی 

ندارند، با موفقیت روبه رو گردد« )روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ج1، ص120(.
1ـ آمریکا برای نفوذ در دیگر کشورها و پیشبرد اهداف خود از چه روش هایی استفاده می کرد؟

2ـ به نظر شما اهداف آمریکا از اجرای برنامه های اصالحی در دیگر کشورها چه بود؟
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اصالحات آمریکایی در ایران
تصویب نامۀ انجمن های ایالتی و والیتی

 با رحلت آیت الله بروجردی در فروردین 1340، شاه فرصت را 
برای ادامٔه  اصالحات در ایران مناسب دید. رقابت شاه و  علی 
امینی، نخست وزیر وقت، سرانجام به برکناری امینی انجامید و 
امیراسدالله َعلَم، که مورد اعتماد شاه بود، نخست وزیر و مأمور 

اجرای اصالحات شد.
در آغاز، اصالح قانون انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی در 
دستور کار دولت علم قرار گرفت و با تصویب نامٔه هیئت دولت، 

تغییرات زیر در قانون انتخابات این انجمن ها ایجاد شد: 
شرایط  از  بودن  مرد  و  بودن  مسلمان  قید  دو  برداشتن  الف( 

انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان؛ 
به  آن  تبدیل  و  مجید  قرآن  به  خوردن  سوگند  قید  حذف  ب( 

سوگند خوردن به کتاب آسمانی.
اصول شش گانۀ انقالب سفید

 در ادامٔه اجرای اصالحات، شاه اصول شش گانه ای را با عنوان 
انقالب سفید مطرح کرد و آن را به تصویب دولت رساند. این 
اصول با تبلیغات فراوان، در بهمن 1341 به همه پرسی گذاشته 
شوروی  و  انگلستان  آمریکا،  دولت های  استقبال  مورد  و  شد 

قرار گرفت.

آغاز مبارزۀ امام خمینی
اعتراض به تصویب نامۀ انجمن ها و همه پرسی انقالب 

سفید
 اولین مرحلٔه فعالیت سیاسی و مبارزٔه امام خمینی با اعتراض به 

تصویب نامٔه انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی آغاز شد. از 
دیدگاه حضرت امام، این تصویب نامه موجب تضعیف اسالم و 
افزایش حضور بهائیان در حکومت می شد. از این رو، ایشان 
پس از رایزنی با علمای بزرگ قم با آن به مخالفت پرداختند و 

دولت را مجبور به لغو آن کردند.  
پس از مطرح شدن انقالب سفید و همه پرسی آن، امام خمینی و 
تعدادی از علما، نخست از شاه در این باره توضیح خواستند اما 
با بی اعتنایی و توهین او مواجه شدند. پس با انتشار اعالمیه ای 
همه پرسی فرمایشی را غیرقانونی اعالم کردند. بیشتر مراجع دینی 
نیز به دعوت امام خمینی همه پرسی را تحریم کردند. در تهران و 
قم تظاهرات گسترده ای برپا شد و رژیم پهلوی با استفاده از نیروی 

نظامی، قیام مردم تهران و قم را سرکوب کرد.

امام خمیني، رهبر نهضت اسالمي
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فّعـالـیت3

با راهنمایی دبیر خود، دربارۀ اصول شش گانۀ انقالب سفید گفت وگو کنید و به این پرسش پاسخ دهید: به نظر شما علت مخالفت 
امام خمینی با اصول  انقالب سفید و همه پرسی آن چه بود؟

واقعۀ مدرسۀ فیضیه
عملکرد  به  اعتراض  در  دیگر،  مراجع  همراه  به  خمینی  امام   
حکومت، عید نوروز 1342 را عزای عمومی اعالم کردند و به 
در  اعتراضی  حرکت  این  اوج  پرداختند.  شاه  اقدامات  افشای 
با یورش مأموران حکومتی به  مدرسٔه فیضیٔه قم اتفاق افتاد که 
به مدرسٔه فیضیٔه قم و  خشونت کشیده شد. در حملٔه مأموران 
مدرسٔه طالبیٔه تبریز تعدادی از طالب شهید و مجروح شدند. به 
دنبال این جنایت، امام خمینی، در سخنرانی خود خطاب به شاه، 
او را به طور مستقیم سرزنش کردند و تقیه و سکوت در مقابل ظلم 

حکومت را حرام دانستند. 

قیام پانزده خرداد
سخنرانان  به  خمینی  امام  محرم1383ق/ 1342ش  آستانٔه  در   
را  اسرائیل  مختلف،خطر  مراسم  در  که  کردند  سفارش  مذهبی 
برای مردم توضیح دهند و آسیب های وارد شده بر جامعٔه اسالمی 
و مراکز دینی را بازگو کنند. در مقابل، حکومت هم سخنرانان 

مذهبی را ملزم کرد که علیه شاه و اسرائیل چیزی نگویند. 
این  عاشورای  در  مردم  حکومت،  خواست  و  تصور  برخالف 
سال با سردادن شعارهایی، حمایت خود را از امام خمینی علنی 
ساختند.  با وجود محدودیت های امنیتی، امام خمینی طی نطقی 
در عصر عاشورا در قم، شخص شاه را مخاطب قرار دادند و از 
تسلط آمریکا و اسرائیل بر حکومت پهلوی پرده برداشتند. این 

امام خمینی هنگام سخنرانی در مدرسهٔ فیضیه، 1342
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نمایی از تظاهرات مردم تهران در 15 خرداد 1342

سخنرانی باعث خشم رژیم و دستگیری و انتقال امام به تهران شد. 
واکنش  به  را  مراجع  و  روحانیون  و  مردم  امام  دستگیری  خبر 
واداشت. اعتراضات زیادی در شهرهای مختلف ایران برپا شد؛ 
مردم در قم، تهران و ورامین به خاک و خون کشیده شدند و به 

دنبال آن عده ای از مبارزان، زندانی، اعدام و یا تبعید شدند. 
با  اینکه  رغم  به  خرداد  پانزده  قیام  خرداد:  پانزده  قیام  نتایج 
سرکوب شدید حکومت پهلوی مواجه شد، نتایج مهمی داشت: 

هدف مبارزه تغییرکرد و سرنگونی رژیم پهلوی هدف نهایی مبارزان 
شد. حضور امام خمینی در صحنٔه مبارزه موجب شد بسیاری از 
روحانیون به مبارزات سیاسی روی بیاورند. عالوه بر روحانیون و 
دانشگاهیان، اقشار دیگری از جامعه نیز به جمع مبارزان پیوستند. 
رهبری امام خمینی به عنوان مرجع دینی برجسته تر شد و مبارزان به 

نقش و قدرت مذهب در این زمینه توجه بیشتری نشان دادند.

مخالفت با کاپیتوالسیون و تبعید امام خمینی
امام خمینی در پی اعتراض مردم و علمای دینی، پس از تحمل ده ماه 

زندانی و حصر آزاد شدند. حضور دوبارهٔ ایشان در قم مبارزان را به 
ادامٔه مبارزه امیدوار کرد.

پس از آنکه دو مجلس سنا و شورای ملی قانون مصونیت قضایی و 
سیاسی اتباع آمریکایی مقیم ایران )کاپیتوالسیون( را تصویب کردند، 
بار دیگر انتقاد از رژیم باال گرفت. بر اساس توافق نامٔه بین المللی وین، 
مأموران سیاسی یک کشور در کشور دیگر از مصونیت سیاسی و 
قضایی برخوردارند. با تصویب قانون کاپیتوالسیون، مستشاران 
نظامی آمریکا و خانواده های آنان نیز در ایران از مصونیت سیاسی و 

قضایی برخوردار شدند.
امام خمینی در سخنرانی پرشوری به تصویب این قانون اعتراض 
کردند )4 آبان 1343(. مخالفت صریح امام با قانون مذکور، حکومت 
پهلوی را چنان به وحشت انداخت که ایشان را در سحرگاه 13آبان 
1343 در قم دستگیر و به کشور ترکیه تبعید کرد. محل تبعید امام 

یازده ماه بعد تغییر یافت و ایشان از ترکیه به عراق فرستاده شدند.
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وضعیت رژیم پهلوی
آرام تر شد.  امام خمینی و سرکوب شدید مخالفان، اوضاع سیاسی  تبعید  از  پس 
امیرعباس  نخست وزیری  طوالنی  دوران  در  اقتصادی  وضع  بهبود  با  همچنین 
اقداماتی  به  خود  اقتدار  پایه های  تحکیم  و  تقویت  برای  پهلوی  حکومت  هویدا، 
نمایشی دست زد. برگزاری جشن تاج گذاری و جشن های دوهزار و پانصد سالٔه 
شاهنشاهی، منحل کردن احزاب موجود و ایجاد حزبی واحد به نام حزب رستاخیز 

از جملٔه این اقدامات بود.

امیرعباس هویدا هنگام معرفی اعضای کابینۀ خود به شاه

با  مالقات  هنگام  پهلوی  شاه  محمدرضا 
نیکسون رئیس جمهور آمریکا

تداوم مبارزه
تبعید  دوران  طول  در  امام خمینی  سیاسی؛  فعالیت  الف( 
و  مختلف  مناسبت های  به  اعالمیه  صدور  با  اشرف  نجف  در 
فرستادن پیام به سران و مردم کشورهای اسالمی و نیز با تدریس 
مباحث والیت فقیه، مبانی حاکمیت دینی را ترسیم می کردند. 

ایشان،  اندیشٔه  به  عالقه مندان  و  شاگردان  دوران،  همین  در 
مساجد و دانشگاه ها را به کانون مبارزه علیه رژیم پهلوی تبدیل 
در چارچوب  نیز  آزادی   نهضت  و  ملی  جبهۀ  بودند.  کرده 

قانون اساسی به مبارزات خود ادامه می دادند. 

در زمینٔه فرهنگی نیز رژیم پهلوی کوشید میان فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسالمی تقابلی مصنوعی ایجاد کند. پیرو همین سیاست و 
به بهانٔه ناهمخوانی تاریخ هجری شمسی با فرهنگ ایرانی، تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تقویم هجری شمسی کرد. 
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فّعـالـیت 4

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما، چرا مبارزۀ مسلحانه موفقیت چندانی به دنبال نداشت؟

شهید آیت اهلل سعیدي
ـ  1349 ش( 1308(

آنان  از  تعدادی  شدند.  و شکنجه  زندانی  مبارزان  از  بسیاری 
مانند آیت الله سعیدی و آیت الله غفاری، زیر شکنجه به شهادت 
رسیدند و بسیاری نیز مانند آیت الله طالقانی تا اوج گیری انقالب 

اسالمی در زندان بودند.

ب( مبارزۀ فرهنگی؛ مبارزٔه فرهنگی با اتکا بر آگاهی دادن به 
علیه  روشنگری  همراه  به  دینی  باورهای  ترویج  و  تبلیغ  و  مردم 
معلمان،  روحانیون،  می گرفت.  صورت  پهلوی  رژیم  اقدامات 
استادان دانشگاه، دانشجویان و دانش آموزان در عرصٔه مبارزٔه 
و  حسینیه ها  مساجد،  در  و  می کردند  فعالیت  رژیم  با  فرهنگی 

مدارس و دانشگاه ها به ترویج فرهنگ دینی مشغول بودند.
معروف ترین چهره های فرهنگی عالمٔه طباطبایی، آیت الله طالقانی، 
آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی، دکتر شریعتی، دکتر باهنر و دکتر 

مفتح بودند.
فرهنگی،  و  سیاسی  مبارزٔه  کنار  در  مسلحانه؛  مبارزۀ  پ( 
شدند.  کشیده  مسلحانه  مبارزٔه  سوی  به  جوانان  از  گروه هایی 

معروف ترین این گروه ها در این دوران عبارت بودند از: 
ــ هیئت های مؤتلفۀ اسالمی؛ این گروه پس از تبعید امام خمینی، 
مبارزهٔ مسلحانه و ترور سران حکومت پهلوی را محور کار خود 
قرار داد و حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت، را ترور کرد. این 

کار را محمد بخارایی، از اعضای این گروه، انجام داد. پس از این 
واقعه، بیشتر اعضای این گروه دستگیر و چهار تن از آنان اعدام 

شدند و برخی هم به حبس های طوالنی محکوم گردیدند.
ــ حزب ملل اسالمی؛ این گروه با آرمان برپا کردن حکومت 
اسالمی به نبرد مسلحانه روی آورد اما اعضای آن پیش از هر 

اقدامی دستگیر و زندانی شدند.
نهضت  عضو  جوانان  از  گروهی  خلق؛  مجاهدین  سازمان  ــ 
آزادی بعد از قیام 15 خرداد فعالیت سیاسی را کنار گذاشتند و به 
جنگ مسلحانه روی آوردند. آنها در آغاز تفکر اسالمی داشتند 
ولی به مرور زمان دچار انحراف فکری شدند و به مارکسیسم تمایل 
پیدا کردند. در سال 1350 بیشتر اعضای این سازمان یا دستگیر 

شدند و یا در تسویه  های درون گروهی از بین رفتند.
سازمان چریک های فدایی خلق؛ این گروه از همان ابتدا با الهام 
از افکار مارکسیستی به مبارزهٔ مسلحانه روی آوردند و تعدادی از 

آنها در درگیری با مأموران رژیم یا در زندان به قتل رسیدند.
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وضعیت عمومی ایران در سال 1356
فاصلٔه روزافزون حکومت پهلوی از ملت ایران در سال 1356 
و  اسالم  با  این حکومت  ضدیت  رسید.  خود  حد  بیشترین  به 
در  مبارز  بود. صدها روحانی  آشکار شده  و اخالق،  معنویت 
زندان بودند و بسیاری از استادان دانشگاه و سخنرانان مذهبی 
اجازٔه سخن گفتن در محافل و مجالس را نداشتند. پول نفت که 
از سال 1350 یک باره به سرعت افزایش یافت، سرمایه داران 
وابسته به غرب و رژیم پهلوی را در مدت کوتاهی تقویت کرده 
بود. در عوض، طبقات محروم از جمله کارگران و روستاییان 
انقالب  می آوردند.  هجوم  شهرها  به  زندگی  گذراندن  برای 
سفید شاه نتیجٔه خود را نشان داده بود: نابودی اقتصاد ایران 
از  روستاهای  بسیاری  که  بیگانگان. در حالی  به  وابستگی  و 
نداشتند، سرمایه داران  برق و حمام  ایران، راه، آب آشامیدنی، 
ثروت  و  منعقد  قراردادهای کالن  پهلوی  با حکومت  آمریکایی 

ملی ایرانیان را غارت می کردند.
رژیم پهلوی با استفاده از دستگاه ساواک و نیروهای پلیسی و 

امنیتی، تقریباً خود را از ناحیٔه گروه های مبارز مسلح آسوده خاطر 
احساس می کرد. زندان ها از زندانیان سیاسی پر بود و در خارج 
از زندان نیز حرکت های پراکندهٔ مسلحانه همچون سال های پیش 

دیده نمی شد.
فضای باز سیاسی

جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا، در سال 1355 برای کاهش 
تنفر عمومی از سیاست های آمریکا به شعار دفاع از حقوق بشر 
متوسل شد. او از شاه نیز خواست به تبعیت از سیاست فضای 
باز آمریکایی، اوضاع عمومی زندانیان را بهبود بخشد، شکنجٔه 
زندانیان را کاهش دهد و به مطبوعات اجازه دهد به طور مالیم 

و محدود از دولت انتقاد کنند. 
شاه در پاسخ مساعد به خواسته های آمریکا، هویدا را برکنار و 
آموزگار  به نخست وزیری منصوب کرد.  را  آموزگار  جمشید 
باز  فضای  کشور  در  گذشته،  از  انتقاد  با  تا  یافت  مأموریت 
امام خمینی و چند  پیام های روشنگرانٔه  اما  کند  ایجاد  سیاسی 

حادثه دیگر، آتش انقالب را شعله ور کرد.

فّعـالـیت 5

موضع گیرِی کنِدی و کارتر دربارۀ دخالت آمریکا در کشورهای دیگر را مقایسه کنید و به پرسش زیر پاسخ دهید:
چه شباهت ها و تفاوت هایی میان سیاست مداخله گرایانۀ کندی و کارتر وجود دارد؟

مرگ مشکوک دو چهرۀ محبوب
در خرداد 1356 دکتر علی شریعتی به طور ناگهانی در لندن درگذشت. شریعتی با برگزاری سخنرانی ها و نگارش کتاب های متعدد 
نقشی اساسی در طرد اندیشه های مارکسیستی و بیداری نسل جوان و گرایش آنان به اسالم داشت. مردم که ساواک را عامل مرگ 

او می دانستند، با گرامی داشتن نام و یادش تنفر خود را از حکومت نشان دادند. 
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بیشتـر بدانیـم

دکتر علی شریعتی، متفکر نواندیش مسلمان
 وی در 2 آذر 1312 در روستای کاهک مزینان از توابع سبزوار )در استان خراسان رضوی( 
در خانواده ای اهل علم پا به جهان نهاد. پدرش، استاد محمد تقی شریعتی و اجدادش همگی 
از عالمان دین بودند. او دورۀ تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در مشهد گذراند و به عنوان 
معلم به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. بعدها از دانشکدۀ ادبیات دانشگاه فردوسی لیسانس 
ادبیات گرفت و با استفاده از بورس شاگرد اولی دانشگاه به فرانسه رفت. در آنجا در رشتۀ 
تاریخ مدرک دکتری گرفت و پس از بازگشت به ایران در وزارت فرهنگ و دانشگاه 

فردوسی مشهد و دانشگاه تهران به کار تدریس ادامه داد. 
شریعتی در دوران اقامتش در تهران ـ از حدود نیمۀ دوم دهۀ چهل ـ در مراکزی مانند 
حسینیۀ ارشاد، مساجد و انجمن های اسالمی دانشگاه های بسیاری از دیگر شهرهای ایران، 
با سخنرانی های پرشور و نوشته های برانگیزانندۀ خود ابعاد اجتماعی و انقالبی اسالم و به ویژه 

مذهب تشیع را به عالقه مندان معرفی می کرد. نوشته ها و سخنرانی های فراوان و بسیار مؤثر شریعتی در این دوره، بسیاری از جوانان 
را که جذب ایدئولوژی مارکسیسم و گروه های مبارز چپ شده بودند، به دامن اسالم و تشیع بازگرداند. به همین دلیل هم بارها 

دستگاه های امنیتی حکومت پهلوی او را بازداشت و از کار بیکار کردند.
شریعتی سرانجام پس از یک دوره زندان و زندگی مخفی از ایران خارج شد. در 29 خرداد 1356 به طرز مشکوکی در لندن وفات 

یافت و پیکر او در زینبیۀ دمشق به خاک سپرده شد.
شریعتی آثار زیادی در زمینه های اسالم شناسی و شیعه شناسی دارد که شامل سخنرانی های او در حسینیۀ ارشاد، دانشگاه ها و سایر 

جاها است. از جملۀ آثار او می توان به مذهب علیه مذهب، فاطمه فاطمه است، ابوذر و اسالم شناسی اشاره کرد.

درگذشت ناگهانی حاج آقا مصطفی، پسر بزرگ امام خمینی، در 
آبان سال 1356 در نجف نیز اعتراضات تازه ای را برانگیخت و 
تنفر بیشتری نسبت به حکومت ایجاد کرد. با مرگ مشکوک وی، 
مجالس ترحیمی در بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد و بار 
دیگر یاد و خاطرهٔ امام خمینی جان تازه ای به جریان مبارزه داد. 
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آغاز انقالب اسالمی

انتشار مقالۀ توهین آمیز نسبت به  امام خمینی
در  خمینی  امام  علیه  توهین آمیزی  مقالٔه   1356 دی   17 در 
انتشار این مقاله، مردم  به دنبال  روزنامٔه اطالعات منتشر شد. 
قم در 19 دی 1356قیام کردند اما مأموران حکومتی آنها را 
به خاک و خون کشیدند. در چهلم شهدای قم، در 29 بهمن 
همان سال مردم تبریز به پا خاستند که این اجتماع نیز با یورش 
نیروهای حکومت مواجه شد و تعدادی شهید یا مجروح شدند. 
در سال 1357 اعتراضات به شهرهای دیگر گسترش یافت. پیام 
از رژیم  تنفر  افزایش  و  انقالب  با رهبری  قیام  تجدید عهد  این 

شاهنشاهی بود. 
با گسترش قیام، جمشید آموزگار در مرداد 1357 در اصفهان 
حکومت نظامی برقرار کرد اما این تدبیر ثمری نداشت؛ درنتیجه، 

شاه مجبور شد آموزگار را برکنار کند و جعفر شریف امامی را 
با شعار » آشتی ملی« به نخست وزیری بگمارد. امام خمینی با 
ادامٔه  پهلوی، خواهان  تازٔه رژیم  نیرنگ  افشای  و  پیام  ارسال 
مبارزه تا سرنگونی نظام پادشاهی در ایران شدند. به همین جهت 
تظاهرات مردم در شهرهای ایران ادامه پیدا کرد. در تهران بعد 
گسترده ای  تظاهرات  شهریور(  فطر)13  عید  نماز  برگزاری  از 
و  انبوه  با حضور  بعد  روز  سه  در  آن  تکرار  و  گرفت  صورت 

یکپارچٔه زنان همراه بود.

قیام خونین 17 شهریور
حکومت پهلوی برای جلوگیری از ادامٔه تظاهرات و اعتراضات 
در روز جمعه 17 شهریور 1357 در تهران و چند شهر دیگر 
اخطارها  به  بی اعتنا  تهران  مردم  کرد.  برقرار  نظامی  حکومت 
کردند.  تجمع  سابق(  )ژالٔه  میدان شهدا  در  رژیم  هشدارهای  و 

حضور گستردۀ زنان در راه پیمایی های دوران انقالب اسالمی

www.konkur.in

forum.konkur.in



134

دژخیمان پهلوی مردم را به گلوله بستند و جمع زیادی از آنان را 
به شهادت رساندند. به دنبال این جنایت هولناک، رئیس جمهور 

آمریکا بار دیگر به صراحت از رژیم پهلوی حمایت کرد.
هجرت امام خمینی به فرانسه

فشار  تحت  خمینی  امام  اسالمی،  انقالب  اوج گیری  از  پس 
سیاسی و امنیتی سازمان امنیت عراق و ساواک، قصد عزیمت 
به کویت داشتند اما دولت کویت حاضر به پذیرش ایشان نشد. 
از این رو به فرانسه رفتند و در دهکده ای به نام نوفل لوشاتو در 

حومٔه پاریس ساکن شدند )١٤ مهر 1357(.
انقالب  برای  مهم  نتیجٔه  دو  فرانسه  در  امام  ماهٔه  چند  اقامت 

داشت:
سخنرانی  و  مصاحبه  تبلیغی،  امکانات  از  استفاده  با  ایشان  ــ 

جنایات حکومت پهلوی را افشا می کردند؛
ــ امکان مالقات مبارزان با رهبری انقالب فراهم آمد و پیام های 

امام با شتاب بیشتری در ایران منتشر شد.

حضرت امام خمیني در نوفل لوشاتو تظاهرات مردم تهران در شهریور 1357

حماسۀ ماه محرم
در  دانش آموزان  و  دانشجویان  تظاهرات  سرکوب  از  پس  شاه 
را  ازهاری  ارتشبد غالمرضا  )13آبان(،  تهران  دانشگاه  مقابل 
جانشین شریف امامی کرد تا وی با برقرار کردن حکومت نظامی 
از سرعت حرکت انقالب بکاهد. اما شروع ماه محرم، مبارزه 
عاشورا  و  تاسوعا  روزهای  در  کرد.  تازه ای  مرحلٔه  وارد  را 
با  میلیون ها تن از مردم در شهرهای مختلف، از جمله تهران، 
و  پهلوی  حکومت  سقوط  مسالمت آمیز  تظاهراتی  در  شرکت 

برقراری حکومت اسالمی را فریاد زدند. 
راه پیمایی میلیونی مردم تهران در تاسوعای حسینی، 19 آذر 1357
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این تظاهرات عظیم دولت آمریکا را به این نتیجه رساند که روی 
کار آوردن دولت نظامی ازهاری نتیجه ای نداشته است؛ به عالوه، 
مردم ایران متحد و در اطاعت از رهبر خود مصمم و جدی هستند 
و باالخره اینکه آمریکا برای حفظ منافع خود در ایران باید به فکر 

مهرهٔ دیگری غیر از محمدرضا شاه باشد.
شاه در نیمٔه دی  1357 در حالی که تصمیم به خروج از ایران 
گرفته بود، به دستور آمریکایی ها و برای جلوگیری از پیروزی 

بختیار را، که قبالً عضو جبهٔه ملی و  انقالب اسالمی، شاپور 
در  امام خمینی  کرد.  نخست وزیر خود  بود،  رژیم  از مخالفان 
23  دی با ارسال پیامی تشکیل شورای انقالب را به اطالع مردم 
رساندند. این شورا که از افراد شایسته، مسلمان، متعهد و مورد 
اعتماد ایشان تشکیل شده بود، وظیفه داشت زمینٔه انتقال قدرت 
را فراهم کند. ده روز پس از تشکیل دولت بختیار، در 26 دی، 

شاه از ایران رفت و شور و شعف مردم ایران بیشتر شد. 

استقبال باشکوه از امام خمینی هنگام ورود به میهن در 12 بهمن 1357

135

ورود امام خمینی به ایران، تشکیل دولت موقت و پیروزی انقالب
در 12 بهمن 1357 رهبر انقالب با شکوه فراوان و در میان استقبال بی نظیر مردم وارد ایران شدند. در 15 بهمن به پیشنهاد شورای 
انقالب، مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت انقالبی معرفی و از همه تقاضا کردند که از او حمایت کنند. 
با حملٔه نیروهای گارد شاهنشاهی به افراد نیروی هوایی که به انقالب پیوسته بودند )٢٠ بهمن(، تهران به شهری نظامی مبدل شد. 
حکومت پهلوی قصد داشت در بعد از ظهر 21 بهمن و شب 22 بهمن حکومت نظامی برقرار کند؛ سپس، به کمک نظامیان وابسته 
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به خود و با نظارت ژنرال هایزر آمریکایی، کودتایی نظامی ترتیب دهد و رهبر انقالب و اعضای شورای انقالب را دستگیر و انقالب 
را سرکوب کند اما امام خمینی با توکل به الطاف خداوند، حکومت نظامی را غیرقانونی اعالم کردند. مردم به کمک ارتشیانی که به 
انقالب پیوسته بودند، مراکز نظامی را در تهران و شهرهای بزرگ تصرف کردند. رادیو و تلویزیون نیز در اختیار مردم قرار گرفت 

و با اعالم صدای انقالب و پیروزی انقالب اسالمی در 22 بهمن، زنگ سقوط نظام شاهنشاهی به صدا درآمد. 

پرسـش هـای نمـونـه

١ــ تصویب نامۀ قانون انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی، چه تغییراتی در انتخابات انجمن ها ایجاد کرد؟

٢ــ منظور از مبارزۀ فرهنگی چیست و چه گروه ها و شخصیت هایی با حکومت پهلوی مبارزۀ فرهنگی می   کردند؟

٣ــ برجسته ترین اقدام حکومت پهلوی برای اسالم زدایی چه بود؟

٤ــ چرا حکومت پهلوی در سال ١٣56 مسئلۀ فضای باز سیاسی را مطرح کرد؟

5 ــ چاپ مقالۀ توهین آمیز نسبت به امام خمینی در روزنامۀ اطالعات چه پیامدی داشت؟

6 ــ ادامهٔ مبارزۀ مردم با حکومت پهلوی در روزهای تاسوعا و عاشورای ١٣57 آمریکا را به چه نتایجی رساند؟ 

تهران ـ  22 بهمن 1357
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پس از پیروزی انقالب اسالمی، با فرمان و تأکید امام خمینی)ره(، دولت موقت و شورای انقالب مأموریت یافتند که هر چه زودتر اقدامات الزم 

برای تعیین و تأسیس نظام سیاسی جدید را انجام دهند. در این درس شام مهم ترین اقداماتی را که به تأسیس، استقرار و تثبیت نظام جمهوری 

اسالمی انجامید و نیز توطئه های دشمنان داخلی و خارجی برای جلوگیری از استقرار و تثبیت نظام نوپای اسالمی را بررسی خواهید کرد.

استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی

استقرار نظام جمهوری اسالمی
از فردای پیروزی انقالب اسالمی، دولت موقت انقالب به ریاست مهندس مهدی بازرگان به همراه شورای انقالب عالوه بر ادارٔه 

امور کشور، برای استقرار نظام سیاسی جدید کارهای مهمی انجام دادند.
1ـ برگزاری همه پرسی تعیین نظام سیاسی جدید

 این همه پرسی روزهای 10 و ١١ فروردین 1358 برگزار شد و نتیجٔه آن که در 12 فروردین اعالم شد، نشان داد که بیش از 98 
درصد شرکت کنندگان به جمهوری اسالمی رأی مثبت داده اند. به همین دلیل، 12 فروردین در تقویم به عنوان روز جمهوری 

اسالمی نام گذاری شده است. 

مهندس مهدی بازرگان، رئیس دولت موقت انقالب، در کنار امام خمینی)ره(همه پرسي جمهوري اسالمي ـ 1۰ و 11 فروردین 13۵۸
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٢ـ تدوین قانون اساسی
 چند ماه بعد از همه پرسی، مردم با حضور در پای صندوق های 
برگزیدند  را  اساسی  قانون  خبرگان  مجلس  نمایندٔه   72 رأی، 
تدوین و تصویب  را  ایران  قانون اساسی جمهوری اسالمی  تا 
کنند. مجلس خبرگان قانون اساسی از مرداد 1358 کار تدوین 

قانون اساسی جدید را آغاز کرد. 
اساسی،  قانون  تدوین  زمان  در  آمریکا؛  سفارت  اشغال 
دانشجویان موسوم به پیرو خط امام در 13 آبان 1358 سفارت 
آمریکا را در تهران تسخیر کردند. آنان علت این اقدام را تداوم 
و  اسالمی  انقالب  علیه  آمریکا  دولت  توطئه های  و  دشمنی ها 

دخالت در امور داخلی ایران از جمله اجازٔه ورود به محمدرضا 
امام خمینی  کردند.  اعالم  آن کشور  به  برای سفر  پهلوی  شاه 
این اقدام دانشجویان را تأیید کرد و آن را انقالب دوم خواند. 
آمریکا  سفارت  تسخیر  از  نیز  اساسی  قانون  خبرگان  مجلس 
اعضای  و  بازرگان  مهندس  کرد.  حمایت  دانشجویان  توسط 
کابینٔه او که با این اقدام موافق نبودند، استعفا کردند و شورای 
نظام  استقرار  روند  تکمیل  و  کشور  ادارٔه  مسئولیت  انقالب 

سیاسی جدید را عهده دار شد.
نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی جدید را  آنکه  پس از 
تدوین و تصویب کردند، این قانون به همه پرسی گذاشته شد )آذر 

1358( و مورد تأیید اکثر مردم ایران قرار گرفت.

کاوش خارج از کالس

با مقایسۀ قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسالمی، سه تفاوت اساسی آنها را در حوزۀ قدرت و مدیریت سیاسی 
کشور بیان کنید.

3ـ  شکل گیری هیئت دولت براساس قانون اساسی 
جدید

با تدوین و تصویب قانون اساسی، زمینه برای برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی و تشکیل دولت دائم 
فراهم آمد. ابتدا انتخابات ریاست جمهوری )بهمن 1358( انجام 
رئیس جمهوری  نخستین  عنوان  به  بنی صدر  ابوالحسن  و  شد 
اسالمی ایران انتخاب گردید. با فاصلٔه کوتاهی انتخابات مجلس 

شورای اسالمی نیز برگزار شد )اسفند 1358(.
پس از شروع به کار مجلس شورای اسالمی، ابتدا محمدعلی 
وزرای  سپس  و  گردید  معرفی  نخست وزیر  به عنوان  رجایی 
معرفی شده توسط او از مجلس شورای اسالمی رأی اعتماد 
گرفتند؛ دولت دائم بر سر کار آمد و مدیریت امور کشور را از 

شورای انقالب تحویل گرفت.

اعضاي هیئت دولت شهید محمدعلي رجایي در دیدار با حضرت امام )ره(
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اقامة نخستین نماز جمعة تهران به امامت آیت اهلل طالقاني در دانشگاه تهران

رهبری  خبرگان  مجلس  دورٔه  اولین  انتخابات  برگزاری  با 
ارکان  تمامی  تشکیل مجلس خبرگان رهبری،  و  )آذر 1361( 
سیاسی کشور مطابق قانون اساسی شکل گرفتند و نظام سیاسی 

جمهوری اسالمی به طور کامل استقرار یافت.
٤ـ تأسیس نهادهای انقالبی

تأسیس نهادهای انقالبی یکی از گام های مهم و تأثیرگذار در روند 
استقرار نظام جمهوری اسالمی محسوب می شود که هم زمان با 
شکل گیری ارکان سیاسی اتفاق افتاد. تنوع و گسترهٔ وسیع این 
نهادها که ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی جامعه را در بر می گرفت، بیانگر بینش مدیریت منسجم و 

جامع حضرت امام بود.
بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی، به فرمان امام خمینی 
این کمیته وظیفٔه حفظ  تأسیس شد.  انقالب اسالمی  کمیتۀ 
بر  را  پهلوی  رژیم  جنایتکار  سران  دستگیری  و  امنیت  و  نظم 

عهده داشت.

کمی بعد از آن، جوانان شجاع و مبارز ایرانی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی را به وجود آوردند تا از آرمان ها و دستاوردهای 
انقالب پاسداری کند. جهاد سازندگی نیز برای عمران، آبادانی و 
رفع فقر و محرومیت از روستاها شکل گرفت. همچنین، کمیتۀ 
امداد امام خمینی برای حمایت از محرومان و مستضعفان و 
و  فرهنگ سوادآموزی  ترویج  هدف  با  آموزی  نهضت سواد 
کاهش و رفع بی سوادی شروع به کار کردند. کمی بعد نیز بنیاد 
مستضعفان  بسیج  و  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  شهید، 
آنها،  بر  افزون  آمدند.  وجود  به  اسالمی  انقالب  رهبر  فرمان  به 
به  رسیدگی  برای  اسالمی  انقالب  دادسراهای  و  دادگاه ها 

پروندهٔ مقامات و مأموران رژیم سابق تشکیل شدند.
در بُعد آیینی و مناسکی نیز اولین نماز جمعه به امامت آیت الله 
طالقانی )5 مرداد 1358( در تهران و سپس به تدریج در سایر 

شهرستان ها اقامه گردید.
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بیشتـر بدانیـم

آيت اهلل طالقاني
آيت اهلل سيدمحمود طالقاني در سال1289ش در روستاي ِگلْيَرد طالقان متولد شد. تحصيالت مقدماتي را در زادگاهش شروع 
کرد و در تهران و قم به تحصيالت خود ادامه داد و موفق به کسب اجازۀ اجتهاد از آيت اهلل شيخ عبدالكريم حائري گرديد. او 
مدت کوتاهی هم برای تحصيل در نجف رحل اقامت افكند و پس از بازگشت از نجف در تهران در مدرسۀ سپهساالر به تدريس 
علوم دينی مشغول شد. در سال 1318 به دليل مبارزه عليه حكومت رضاشاه، مدتي زنداني شد. از سال 1327 فعاليت خود را 
در مسجد هدايت شروع کرد و با حضور او مسجد هدايت به کانون فعاليت جوانان مسلمان و مبارز تبديل شد. در سال1334 به 
نهضت مقاومت ملي پيوست و به مبارزات خود با حكومت پهلوي ادامه داد. در شرايطي که اعضاي جمعيت فداييان اسالم تحت 
تعقيب بودند، او به نواب صفوي و يارانش پناه داد. در سال 1338 به نمايندگي از سوي آيت اهلل بروجردي، در کنگرۀ اسالمي قاهره 
شرکت کرد. به همراه مهدي بازرگان و يداهلل سحابي، نهضت آزادي را تأسيس کرد. چندي بعد زنداني و در سال1346 از زندان 
آزاد شد اما به دليل ادامۀ مبارزات عليه حكومت پهلوي به زابل تبعيد گرديد. پس از پايان دوران تبعيد به مبارزات خود ادامه 
داد و در سال1354به زندان افتاد که تا آستانۀ پيروزي انقالب اسالمي در زندان بود. با پيروزي انقالب تالش خود را معطوف به 
تثبيت نظام جمهوري اسالمي کرد. طالقاني با حكم امام خميني امامت نخستين نماز جمعه بعد از پيروزي انقالب را بر عهده گرفت. 
عضويت در شوراي انقالب و نمايندگي امام خميني در مجلس خبرگان قانون اساسي از جملۀ مسئوليت هاي آيت اهلل طالقانی بود. 

او سرانجام در 19 شهريور 1358 در تهران درگذشت. 

توطئه ها و تالش های دشمنان داخلی و خارجی
پیروزی انقالب اسالمی و پیشرفت موفقیت آمیز روند استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران دشمنان خارجی و داخلی را بسیار آشفته 
و ناراحت کرد. با تسخیر النٔه جاسوسی و افشا شدن نقش آمریکا در توطئه علیه انقالب اسالمی، خشم دولتمردان آمریکایی دوچندان 

شد. مهم ترین توطئه ها و تالش هایی که دشمنان داخلی و خارجی علیه جمهوری اسالمی ایران انجام دادند به شرح زیرند:
1ـ ایجاد آشوب و ناامنی

گروهک های ضد انقالب با حمایت دشمنان خارجی انقالب اسالمی در مناطق مختلف کشور به ویژه کردستان، خوزستان، سیستان 
و ترکمن صحرا )در استان گلستان کنونی( درصدد برآمدند که یکپارچگی و زندگی مسالمت آمیز اقوام ایرانی را به اختالف و تفرقه 

تبدیل کنند و مسائل و مشکالت زیادی برای کشور و مردم آن مناطق به وجود آورند.
٢ـ ترور شخصیت ها و مردم انقالبی

مدت کوتاهی پس از پیروزی انقالب اسالمی، گروهک تروریستی فرقان برخی از شخصیت های برجستٔه انقالبی مانند سپهبد ولی الله قرنی، 
رئیس ستاد مشترک ارتش، آیت الله استاد مطهری عضو سرشناس شورای انقالب و از یاران نزدیک امام خمینی، دکتر مفتح، حاج مهدی 
عراقی و آیت الله قاضی طباطبایی را که از مبارزان سرشناس بودند، به شهادت رساند و به جان حجت االسالم اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله 
ربانی شیرازی نیز، که از شخصیت های مبارز به شمار می رفتند، سوءقصد کرد. پس از دستگیری اعضای گروه فرقان، سازمان مجاهدین خلق 

)منافقین( ترور را آغاز کردند و عدهٔ زیادی از مسئوالن و شمار کثیری از مردم عادی را در کوچه و بازار به شهادت رساندند.
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بخشی از کارنامۀ جنایت سازمان مجاهدین خلق

سوء قصد به جان آیت اهلل خامنه ای، امام جمعۀ تهران و نمایندۀ امام در شورای عالی دفاع6 تیر 1360

انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی و شهادت 72 تن از مسئوالن، از جمله آیت اهلل بهشتی، رئیس شورای عالی قضایی، 7 تیر 1360

چهار وزیر و 27 نمایندۀ مجلس شورای اسالمی

انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت محمد علی رجایی، رئیس جمهوری، و دکتر محمد جواد باهنر، نخست وزیر8 شهریور 1360

انفجار دفتر دادستانی و شهادت آیت اهلل علی قدوسی، دادستان کل کشور14 شهریور 1360

شهادت آیت اهلل سید اسداهلل مدنی، امام جمعۀ تبریز در محراب نماز20 شهریور 1360

شهادت آیت اهلل سید عبدالحسین دستغیب، امام جمعۀ شیراز، هنگام عزیمت برای اقامۀ نماز جمعه20 آذر 1360

شهادت آیت اهلل محمد صدوقی، امام جمعۀ یزد، در محراب نماز جمعه11 تیر 1361

شهادت آیت اهلل عطاءاهلل اشرفی اصفهانی، امام جمعۀ کرمانشاه در محراب نماز جمعه23 مهر 1361

شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی، جانشین ستاد فرماندهی کل قوا21 فروردین 1378

شهادت هزاران نفر از مردم عادی ایران به جرم انقالبی و حزب اللهی بودن1360 به بعد

بیشتـر بدانیـم

يك توضیح
استاد شهید مرتضي مطهري  

تحصيالت  از  پس  آمد.  دنيا  به  خراسان  در  فريمان  در  سال 1298  در  مطهري  شهيد 
مكتب خانه اي، عازم حوزۀ علميه مشهد شد و سپس تحصيالتش را در حوزۀ علميۀ قم ادامه 
داد. در قم از محضر آيت اهلل بروجردي، امام خميني، عالمۀ طباطبايي بهره برد. در سال1334 
فعاليت علمي خود را در دانشكدۀ الهيات دانشگاه تهران آغاز کرد. در جريان قيام پانزده خرداد 
بازداشت و مدتي زنداني شد. در سال 1346 با عده اي از فعاالن مذهبي، حسينيۀ ارشاد را 
تأسيس کرد و در آنجا به  روشنگري ادامه داد. به دليل توجه به مشكالت جهان اسالم و به 

ويژه فلسطين، در سال1348 مدتي بازداشت شد.
با اوج گيري انقالب و هجرت امام خميني به پاريس، به آنجا رفت و در حلقۀ مشاوران و ياران نزديك امام خميني قرار گرفت 
و به عضويت شوراي انقالب در آمد. استاد مطهري در شامگاه11 ارديبهشت1358 توسط گروه فرقان به شهادت رسيد. آثار 

شهيدمطهري در تبيين مباني نظري انقالب، بيداري مسلمانان و مقابله با تهاجم فرهنگي نقش اساسي داشته است. 

شهید مطهري 
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شهید دستغیبشهید بهشتي

شهید باهنر شهید رجایي

3ـ حملة نظامی آمریکا به طبس
کردند،  بازداشت  و  دستگیر  را  اعضای سفارت  و  تسخیر  را  تهران  در  آمریکا  امام سفارت  پیرو خط  دانشجویان  اینکه  از  پس 
دولتمردان آمریکایی در شرایط دشواری قرار گرفتند. از این رو، آمریکا با طراحی یک عملیات پیچیدٔه نظامی، اقدام به پیاده کردن 
نیروهای ویژٔه خود در صحرای طبس کرد )5 اردیبهشت 1359(. مأموریت این گروه زبدٔه نظامی، تسخیر چند مرکز در تهران و 
خارج کردن آمریکاییان بازداشتی از ایران بود اما با عنایت خداوند، وقوع توفان شن و کاهش دید خلبانان آمریکایی باعث سقوط 
چند فروند بالگرد نظامی و کشته شدن تعدادی از نیروهای مهاجم شد. بقیه نیز با به جا گذاشتن بخشی از تجهیزات، اسناد و مدارک 

مجبور به فرار شدند.1
١ــ محمد منتظر قائم، فرمانده سپاه یزد، که بی درنگ پس از اطالع از حضور آمریکاییان در صحرای طبس خود را به آنجا رسانده بود، بر اثر بمباران هوایی، که به دستور ابوالحسن 

بنی صدر رئیس جمهور وقت صورت گرفت، به شهادت رسید.
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٤ـ طراحی کودتا
در تیر 1359، تعدادی از افسران وابسته به رژیم پهلوی و هوادار شاپور بختیار، موسوم به »سازمان نقاب«، با پشتیبانی سازمان 
جاسوسی آمریکا )سیا( و حکومت بعثی عراق کودتایی را طراحی کردند. کودتاچیان قصد داشتند با استفاده از امکانات نظامی 
پایگاه هوایی شهید نوژٔه همدان، محل سکونت حضرت امام و برخی مراکز مهم در پایتخت را بمباران و نظام جمهوری اسالمی 

ایران را ساقط کنند. این توطئه اندکی پیش از اجرا کشف و خنثی شد.
حزب توده نیز که به نفع حکومت شوروی در ایران جاسوسی می کرد، در سال 1360ش، قصد کودتا داشت که این توطئه نیز کشف 

و سران آن دستگیر شدند.

تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران
بر تنفیذ حکم ریاست  پس از انتخاب ابوالحسن بنی صدر به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسالمی ایران، امام خمینی عالوه 
به او واگذار کردند. قرار گرفتن در چنین موقعیت و مقامی  نیز  جمهوری وی، فرماندهی کل قوا و ریاست شورای انقالب را 
بنی صدر را چنان مغرور کرد که از پذیرش محمد علی رجایی، چهرٔه انقالبی و مورد اعتماد امام و مردم، برای نخست وزیری امتناع 

بقایاي الشة هواپیماها و بالگردهاي آمریکایي در طبس
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می ورزید، سرانجام، با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسالمی رجایی نخست وزیر شد. بنی صدر سپس با اختالف افکنی میان 
مسئوالن و نهادهای نظام، روز به روز از خط امام فاصله گرفت و به گروه های منحرف و معاند، مانند سازمان مجاهدین خلق، 
نزدیک شد. با شروع جنگ تحمیلی نیز نیروهای سپاه پاسداران را در تنگنای مالی و تسلیحاتی قرار داد و زمینٔه سقوط خرمشهر 
را فراهم آورد. این اعمال و رفتار سبب شد که امام خمینی او را از فرماندهی کل قوا برکنار کند. چند روز بعد هم نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به عدم کفایت سیاسی او رأی دادند. این رأی به تأیید امام خمینی رسید و بنی صدر از منصب ریاست جمهوری 

نیز عزل گردید )خرداد 1360(.
با خلع بنی صدر، محمد علی رجایی در دومین دورٔه انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد )2 مرداد 1360( و محمد جواد باهنر را 
مأمور تشکیل کابینه کرد. دورٔه ریاست جمهوری رجایی خیلی کوتاه بود؛ ایشان به همراه نخست وزیر و یاور انقالبی خود در انفجار 

دفتر نخست وزیری توسط منافقین در 8 شهریور 1360 به شهادت رسید.
پس از شهادت رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر باهنر، مجلس شورای اسالمی آیت الله مهدوی کنی را به ریاست هیئت دولت 
برگزید تا در ادارٔه امور کشور و جنگ وقفه ای به وجود نیاید. اندکی بعد، مردم ایران در انتخابات سومین دورٔه ریاست جمهوری 
بار دیگر با حضوری گسترده به پای صندوق های رأی رفتند و آیت الله سید علی خامنه ای را به ریاست جمهوری اسالمی برگزیدند 
نیز میرحسین موسوی را برای تصدی منصب نخست وزیری به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد.  )10 مهر 1360(. ایشان 
آیت الله خامنه ای دو دور متوالی در سمت ریاست جمهوری اسالمی باقی ماند )1360-1368ش(. در این دوره، ثبات سیاسی و 
امنیتی بیشتری ایجاد شد و ادارٔه امور جنگ با توان و موفقیت بیشتر به انجام رسید. همچنین در دورٔه مذکور دانشگاه ها که پس 

از پیروزی انقالب اسالمی تعطیل شده بودند، بازگشایی شدند )مهر 1362(. 
با بروز پاره ای از اختالف ها میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان مشکالتی در ادارٔه کشور به وجود آمد. ازاین رو، 
به فرمان حضرت امام مجمع تشخیص مصلحت، مرکب از مسئوالن عالی رتبٔه کشور و صاحب نظران برجسته، تشکیل شد تا به 

اختالفات میان مجلس و شورای نگهبان رسیدگی کند.

بیشتـر بدانیـم

بازنگری در قانون اساسی
در اواخر زندگانی حضرت امام، عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای عالی قضایی از ایشان درخواست 
کردند که قانون اساسی بازنگری و اصالح شود. امام خمینی در تاریخ 24 اردیبهشت 1368، هیئتی متشكل از 20 نفر از 
شخصیت های مذهبی و سیاسی و 5 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی را مأمور این کار کردند. هنوز فعالیت این هیئت به 
پایان نرسیده بود که بنیان گذار جمهوری اسالمی از دنیا رفتند، اما روند بازنگری و اصالح قانون اساسی ادامه یافت. مهم ترین تغییر 
و اصالحی که در قانون اساسی صورت گرفت، حذف منصب نخست وزیری و سپردن ریاست هیئت دولت به رئیس جمهور بود. 
همچنین شرط مرجعیت از شرایط رهبری حذف شد. سرانجام با نظر مساعد حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب، همه پرسی 
اصالحات قانون اساسی در 6 مرداد 1368 برگزار شد و مردم به آن رأی مثبت دادند. هم زمان با این همه پرسی، انتخابات 
پنجمین دورۀ ریاست جمهوری نیز انجام گرفت و حجت االسالم اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان چهارمین رئیس جمهوری اسالمی 

ایران انتخاب شد.
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حضرت  انتخاب  و  خمینی    امام  ارتحال 
آیت اهلل خامنه ای به رهبری

امام خمینی در شامگاه 13 خرداد 1368 بعد از یک دوره بیماری 
در 87 سالگی از دنیا رفتند. خبر ارتحال حضرت امام را یادگار 
گرامی ایشان حجت االسالم سید احمد خمینی صبح روز بعد به 
اطالع مردم ایران و جهان رساند. دو روز بعد، پیکر مطهر امام 
شهیدان در میان حزن و اندوه میلیون ها نفر از تشییع کنندگان در 

بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
بالفاصله پس از رحلت بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه داد و با اکثریت قریب به اتفاق 
آرا، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای را به دلیل داشتن شرایط و ویژگی های مندرج در اصل یکصد و نهم قانون اساسی1 به مقام 

رهبری برگزید )14 خرداد 1368(.

١ــ این شرایط عبارت اند از: اجتهاد، عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، درایت، تدبیر، شجاعت و توانمندی های مدیریتی.

حضرت آیت اهلل خامنه ای هنگام خواندن وصیت نامة حضرت امام در مجلس خبرگان ـ 1٤ خرداد 136۸

نمایی از تشییع جنازۀ میلیونی امام خمینی 
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حضرت آیت الله خامنه ای از ابتدای نهضت تا زمان پیروزی انقالب اسالمی به عنوان شاگرد و پیرو  حضرت امام خمینی )ره( حضور 
و نقش فعالی در مبارزه با رژیم پهلوی داشتند؛ ازاین رو، بارها دستگیر، زندانی و تبعید شدند. ایشان در دوران جمهوری اسالمی 
و در شرایطی که کشور گرفتار توطئه های پیچیدٔه دشمنان خارجی و ضد انقالب داخلی و نیز جنگ تحمیلی بود، همچون یاوری 
بصیر و ثابت قدم در خدمت انقالب و حضرت امام بودند و مسئولیت های خطیری را عهده دار شدند که از جملٔه آنها دو دوره ریاست 
جمهوری است. معظم له در تیر 1360، هدف حملٔه تروریستی مجاهدین خلق قرار گرفتند که به شدت جراحت برداشتند و به شرف 

جانبازی انقالب اسالمی نایل آمدند.
خبرگان ملت بر اساس چنین ویژگی ها و سوابقی، ایشان را برای رهبری انقالب اسالمی، صالح، شایسته و الیق تشخیص دادند.

بیشتـر بدانیـم

يادگار حضرت امام

حاج سید احمد آقا در سال های 1343 تا 1356، برای درک محضر پدر و انتقال پیام های ایشان چندین بار به عراق سفر کرد. در 
ضمن این سفرها، به بهره گیری از محضر مدرسان مقیم عتبات عالیات و تكمیل تحصیالت علوم دینی همت گمارد. در جریان این 
رفت و آمدها، چندبار عوامل ساواک او را بازداشت و زندانی کردند. ایشان در سال 1352ش، سفر کوتاهی به لبنان داشت و در 
ضمن این سفر با امام موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان، مصطفی چمران و دیگر مبارزان گفت وگو کرد. وی در سال 1356ش، به 
عراق رفت و در کنار رهبر انقالب ماند. در سال 1357ش به همراه امام راهی پاریس شد و سپس همراه ایشان به ایران بازگشت.
حاج سید احمد خمینی در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی و در دوران رهبری امام خمینی، در تصمیم گیری های مهم 
سیاسی و نیز انتقال اخبار و اطالعات به حضرت امام نقش بسزایی داشت. ایشان روز 21 اسفند 1373 دچار عارضۀ قلبی و تنفسی 

شد. چهار روز بعد جان به جان آفرین تسلیم کرد و پیكرش در جوار تربت مطهر حضرت امام خمینی آرام گرفت. 

حاج سید احمد آقا خمینی

حجت االسالم سید احمد خمینی در 24 اسفند 1324 در قم به دنیا آمد. 
تحصیالت دورۀ ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش گذرانید و از دبیرستان 
حكیم نظامی قم در رشتۀ طبیعی )علوم تجربی( دیپلم گرفت. هم زمان با 
ایشان  دنبال کرد.  با جدیّت  نیز  را  فوتبال  دبیرستان، ورزش  تحصیل در 
پس از اخذ دیپلم، تحصیالت حوزوی را پی گرفت. قیام 15 خرداد 1342، 
از  بیش  پهلوی  حكومت  با  مبارزه  به  را  عزمش  و  سیاست  به  عالقه اش 
دنبال  به  و   1343 سال  از  آقا  احمد  سید  حاج  ساخت.  آشكار  گذشته 
دستگیری و تبعید رهبر نهضت اسالمی، امام خمینی، و برادر بزرگش، حاج 
آقا مصطفی خمینی، به ترکیه و سپس عراق، مسئولیت های سنگینی را در 
خانوادۀ حضرت امام و نیز در عرصۀ مبارزه با حكومت ستم شاهی بر عهده 
گرفت. به همین دلیل ساواک فعالیت هایش را زیر نظر گرفته بود. با این 

حال، او با تیزبینی و درایت دستورات امام را انجام می داد. 
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پرسـش هـای نمـونـه

١ــ نقش و جایگاه مردم را در روند استقرار نظام جمهوری اسالمی توضیح دهید.

٢ــ چرا با وجود قانون اساسی مشروطه، پس از پیروزی انقالب اسالمی قانون اساسی جدیدی تدوین و تصویب شد؟

٣ــ علت تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و پیامد سیاسی مهم آن در بعد داخلی چه بود؟

٤ــ چه ارتباطی میان اهداف و آرمان های انقالب اسالمی و تأسیس نهادهای انقالبی وجود داشت؟

٥ ــ به نظر شما علت استقامت نظام جمهوری اسالمی در برابر توطئه ها و دسیسه های سهمگین دشمنان داخلی و خارجی در دهۀ ١٣60ش چه 

بوده است؟

6 ــ از دیدگاه  شما مهم ترین آسیب هایی که انقالب اسالمی را تهدید می کنند، کدام اند؟
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جنگ تحمیلی رژیم بعثی٢ عراق علیه ایران و دفاع مقدس ایرانیان در برابر نیروهای متجاوز بیگانه یکی از رخدادهای مهم و عربت آموز تاریخ 

پر فراز و نشیب ایران به شامر می رود. با وجود اینکه قدرت های بزرگ و بسیاری از دیگر کشورها در این جنگ از صدام حامیت می کردند،  

ایرانیان با اتحاد و یکدلی به دفاع از میهن خود برخاستند و اجازه ندادند که یک وجب از خاکشان از دست برود. شام در این درس علل و عوامل 

بروز جنگ تحمیلی و گوشه ای از اقدامات ملت ایران در  دوران دفاع مقدس را بررسی و تحلیل خواهید کرد.

جنگ تحمیلی و دفاع مقدس١

شروع جنگ تحمیلی
کشورکنونی عراق پس از جنگ جهانی اول و تجزیٔه امپراتوری 
عثمانی، تحت قیمومیت انگلستان شکل گرفت. با تأسیس این 
کشور، اختالفات مرزی با ایران، که  از دوران عثمانی به وجود 
)1975م(  1354ش  سال  در  یافت.  ادامه  همچنان  بود،  آمده 
ایران و عراق برای پایان دادن به اختالفات مرزی و رفع مناقشه 
الجزایر  دولت  میانجیگری  با  را  اروندرود،قراردادی  سر  بر 

امضا کردند.3

تهاجم هوايي و زمیني ارتش بعثي صدام به ايران در 31 شهريور 1359

دریای مازندران )خزر(

1ــ این درس با همکاری پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس تدوین شده است.
٢ــ بعثی منسوب به حزب بعث است که در سال 19٦٨ م/ 1347 ش از طریق کودتا در عراق به قدرت رسید و حسن البکر دبیر کل آن حزب رئیس جمهور شد. حسن البکر در سال 
1979 م/ 135٨ ش تمام مسئولیت های حزبی و دولتی خود را به معاونش، صدام تکریتی، واگذار کرد. صدام تا سال ٢٠٠3م/ 13٨٢ ش که با حملٔه نظامی ائتالف بین المللی به 

رهبری آمریکا سرنگون شد، به صورت دیکتاتوری حکومت می کرد.
3ــ این قرارداد به قرارداد 1975 یا قرارداد الجزایر معروف است و صدام که معاون رئیس جمهور عراق بود، به نمایندگی از آن کشور آن را امضا کرد.براساس قرارداد الجزایر، 

ایران و عراق توافق کردند که خط تالوگ ــ خطی که از عمیق ترین نقاط رود می گذرد ــ مرز دو کشور در اروندرود باشد.

فّعـالـیت 1

با راهنمایی دبیر دربارۀ اهداف و انگیزه های صدام و حامیان خارجی او از تحمیل جنگ بر کشور ما با توجه به شرایط داخلی آن 
زمان ایران گفت وگو کنید.
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پس از پیروزی انقالب اسالمی، دشمنان خارجی و در رأس آنها 
آمریکا که نتوانسته بودند مانع استقرار و استحکام نظام جمهوری 
اسالمی شوند، صدام را به مقابلٔه نظامی با ایران تشویق کردند. 
ازاین رو، صدام در 31 شهریور 1359 دستور حمله به ایران را 
صادر کرد و در پی آن، ارتش بعثی عراق از زمین و هوا به میهن 

عزیز ما هجوم آورد و جنگ تحمیلی آغاز شد1. 
پیش از این نیز نیروهای ارتش بعثی عراق صدها بار از زمین و 
هوا و دریا به ایران حمله و صدها تن از مرزداران و مرزنشینان 

ایرانی را شهید، مجروح و اسیر کرده بودند.

انگیزة صدام برای شروع جنگ و اهداف او از جنگ
مهم ترین انگیزٔه صدام برای هجوم نظامی به ایران و هدف های او 

از این هجوم عبارت بودند از:
1ــ حاکمیت بر آبراه مهم اروندرود، دسترسی و تسلط بر خلیج 
فارس و جدایی جزایر سه گانٔه ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ 

و استان خوزستان از ایران؛
انتشار  از  و جلوگیری  اسالمی  انقالب  نابودی  و  تضعیف  ٢ــ 

افکار انقالبی در میان مردم عراق و مسلمانان سایر کشورها؛
3ــ رسیدن به رهبری جهان عرب و ایفای نقش ژاندارمی در منطقه.

فّعـالـیت 2

ارزیابی و تحلیل
با توجه به سخنان امام خمینی)ره(، همفکری کنید و بگویید انگیزه و هدف صدام از اینکه در آغاز جنگ تحمیلی خود را »سردار 

قادسیه« می نامید، چه بود؟
»صدام هم پیش خود فکر کرد و شیطان های بزرگ هم این فکر را در او تقویت کردند که تو به ایرانی که اآلن به هم خورده و 
هرج  و مرج است و ارتشی ندارد، حمله کن و اسم خودت را مثل سعد وقاص کن و خودت را فاتح قادسیه بخوان« )صحیفۀ امام، 

ج 16، ص 92(.

وضعیت نیروهای نظامی ايران در ابتدای جنگ
جنگ تحمیلی در شرایطی آغاز شد که کشور ما دوران حساس 
حکومت  سقوط  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  دشوار  و 
شاهنشاهی را می گذراند. ارتش و ژاندارمری به دلیل تصفیه  یا 
فرار فرماندهان و بسیاری از افسران آمادگی کامل برای رویارویی 
تأسیس سپاه  تازه  و  نیروی جوان  نداشتند.  را  بزرگ  با جنگی 
تشکیالتی،  محدودیت های  وجود  با  اسالمی  انقالب  پاسداران 
ضد  آشوب های  با  مقابله  درگیر  سخت  تدارکاتی،  و  تجهیزاتی 

انقالب بود و نیروی مردمی بسیج نیز در حال شکل گیری بود. 
صدام با این توهّم که نیروهای مسلح ایران آمادگی و توان مقابله 

با ارتش او را ندارند، با پشت گرمی به حمایت سیاسی، نظامی، 
اقتصادی و اطالعاتی سایر کشورها، به ویژه آمریکا و شوروی  
خود  هدف  های  به  کوتاهی  مدت  در  که  می کرد  تصور  سابق، 
می رسد. اعترافات افسران اسیر عراقی نشان می دهد که صدام 
هفته  شش  تا  پنج  مدت  در  برق آسا  تهاجم  یک  با  بود  مصمم 
خوزستان را تسخیر کند و بخشی از اهداف خود را محقق سازد.

مجامع بین المللی و جنگ تحمیلی
ملل  سازمان  امنیت  شورای  آن  رأس  در  و  بین المللی  مجامع 
متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت جهانی و جلوگیری از 
تجاوز دولت ها به دیگر کشورها را برعهده دارد، در برابر یورش 

1ــ هم زمان با شروع حمالت هوایی به فرودگاه ها و مراکز مهم در تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، همدان، تبریز، سنندج، بوشهر، کرمانشاه، اسالم آباد، آبادان، ارومیه، دهلران، ایالم، 
دزفول، امیدیه، مریوان و مهران، نیروی زمینی عراق نیز تهاجم خود را با 4٨ یگان شامل1٢ لشکر )5 لشکر زرهی، 5 لشکر پیاده و٢ لشکر مکانیزه(، 15 تیپ مستقل،٢٠ تیپ گارد 

مرزی و یک تیپ نیروی گارد ریاست جمهوری ، در طول7٠٠ کیلومتر نوار مرزی آغاز کرد اما بیشترین فشار در جبهٔه جنوبی برای اشغال خوزستان وارد می شد.
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فّعـالـیت ٣

بررسی شواهد و مدارک
مفاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارۀ جنگ تحمیلی صدام علیه ایران و تهاجم نظامی صدام به کویت را بخوانید 

و تفاوت های آنها را با ذکر دلیل بیان کنید. 
الف( قطعنامۀ 479 )28 سپتامبر 1980/ 6 مهر 1٣59(:

1ـ از ایران و عراق می خواهد از هرگونه کاربرد زور به فوریت خودداری کنند و مناقشۀ خود را از راه های مسالمت آمیز و طبق اصول 
عدالت و حقوق بین المللی حل نمایند. 

2ـ از آنها مصرانه می خواهد هر پیشنهاد مناسب در مورد میانجیگری، سازش یا توسل به نهادهای منطقه ای و یا دیگر راه های 
مسالمت آمیز را بنا به انتخاب خود، که اجرای تعهداتشان را بر اساس منشور سازمان ملل تسهیل کند، بپذیرند. 

3ـ از کلیۀ کشورهای دیگر می خواهد حداکثر خویشتن داری را مبذول دارند و از هر اقدامی که ممکن است به افزایش و گسترش 
بیشتر مناقشه منجر شود، خودداری کنند؛ 

٤ـ از کوشش های دبیرکل و پیشنهاد وی در مورد مساعی جمیله برای حل این وضعیت پشتیبانی می کند.
ب( قطعنامۀ 660 )2 اوت 1990/ 1٣ مرداد 1٣69( که بالفاصله پس از حملۀ صدام به کویت صادر شد:

1ـ تهاجم عراق به کویت را محکوم می کند.
2ـ از عراق می خواهد تمام نیروهای خود را بی درنگ و بدون قید و شرط از کویت بیرون ببرد.

3ـ عراق و کویت را متعهد می کند که بالفاصله مذاکرات فشرده ای را برای حل اختالفات خود آغاز کنند.
٤ـ تصمیم می گیرد که مجدداً و در صورت نیاز تشکیل جلسه دهد تا اتخاذ دیگر تدابیر الزم را برای اجرای این قطعنامه بررسی کند.

در طول هشت سال جنگ تحمیلی، قدرت های بزرگ مانند آمریکا، 
شوروی، فرانسه، آلمان و انگلستان، عالوه بر دادن انواع سالح های 
پیشرفته و حتی تسلیحات شیمیایی به حکومت بعثی عراق، از نظر 
سیاسی نیز آشکار و پنهان از این رژیم جانب داری کردند. برخی از 
کشورهای منطقٔه خلیج فارس نیز به اشکال مختلف به صدام یاری 
رساندند. بعضی از کشورها هم به ظاهر سیاست بی طرفی در پیش 
صدام  تجاوزکارانٔه  سیاست های  از  متعدد  موارد  در  ولی  گرفتند 

حمایت می کردند.

خلبان شهید محمد صالحي، از نخستین شهداي نیروي هوايي ارتش جمهوری 
اسالمی ايران

آشکار نیروهای رژیم بعثی عراق به خاک ایران به صورت قاطع 
به وظایف رسمی و قانونی خود عمل نکرد. این شورا  و مؤثر 
قطعنامه ای،  با صدور  تحمیلی  از شروع جنگ  پس  روز  چند 
بدون آنکه تجاوز نیروهای بعثی به خاک ایران را محکوم  کند و 

از دولت متجاوز بخواهد که از مناطق اشغالی عقب نشینی نماید، 
تنها دو کشور را به خودداری از ادامٔه جنگ و تالش برای حل 

مسالمت آمیز اختالفات فراخواند.
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دفاع مقدس ملت ايران
 بالفاصله پس از شروع جنگ تحمیلی، مردم و نیروهای مسلح ایران به فرمان امام خمینی)ره( لبیک گفتند و آمادٔه نبرد با دشمن 
متجاوز و دفاع از مرز و بوم خود شدند. حضرت امام )ره( برای خنثی کردن جنگ روانی ناشی از حمالت نظامی ارتش بعثی، صدام 

را دزدی خواندند که آمده و چند سنگ انداخته است، و مردم را به آرامش و آمادگی برای دفاع فراخواندند. 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی از نخستین ساعت های شروع جنگ وارد عمل شد و با رشادت و شجاعت تمام، ضربٔه 
و  مردم شهرها  به همراه  ژاندارمری  و  پاسداران  ارتش، سپاه  نیز رزمندگان  زمینی  آورد.1 در جبهٔه  وارد  به رژیم صدام  ُمهلکی 
روستاهای مرزی، عشایر غیور و نیروهای ستاد جنگ های نامنظم، که شهید مصطفی چمران آنها را فرماندهی می کرد، به مقابله با 
دشمن شتافتند و پیشروی نیروهای عراقی را متوقف و یا کند کردند. در خرمشهر، مدافعان این شهر اغلب با ساده ترین سالح ها بیش 

از یک ماه کوچه به کوچه و خیابان به خیابان در برابر ارتشی که مجهز به انواع تسلیحات و تجهیزات بود، ایستادند.

دریادالن نیروی دریایی ارتش نیز در نخستین ماه های جنگ، با پشتیبانی نیروی هوایی در عملیاتی موسوم به »مروارید« با رشادت تمام، 
اسکله های عراق را منهدم و نیروی دریایی صدام را نابود کردند.

در نتیجٔه مقاومت شجاعانه و دالورانٔه نیروهای مسلح و مردم ایران، رؤیای صدام برای فتح سریع خوزستان و دیگر استان های 

1ــ نیروی هوایی ایران بعدازظهر روز 31 شهریور 1359، چند ساعت پس از شروع جنگ، به هدف هایی در خاک عراق حمله کرد. روز بعد نیز خلبانان ایرانی با 14٠ فروند هواپیما، 
پایگاه های هوایی و مراکز ارتباطی و راداری رژیم بعثی را بمباران کردند. در روزهای سوم و چهارم مهر 1359 نیز ده ها فروند هواپیمای ایرانی مواضع مهم نظامی و برخی تأسیسات 

نفتی صدام را منهدم کردند. همچنین پدافند هوایی ایران ده ها فروند از هواپیماهای عراقی را سرنگون نمود.

بیشتـر بدانیـم

جلوگیري از برگزاري نشست سران جنبش عدم تعهد در بغداد
صدام پیش از آغاز جنگ تحمیلي و در نشست سران جنبش عدم تعهد در 
هاوانا )پایتخت کوبا(، میزباني نشست بعدي را در بغداد بر عهده گرفت. با 
نزدیك شدن به زمان برگزاري این نشست، در 30 تیر 1361، شش خلبان 
فروند  با سه  ایران  اسالمي  ارتش جمهوري  هوایي  نیروي  فداکار  و  شجاع 
هواپیماي جنگي با هدف ناامن نشان دادن بغداد و جلوگیري از نشست سران 
جنبش عدم تعهد در پایتخت عراق، آمادۀ عملیات شدند. یکي از این خلبانان 
شهید عباس دوران بود که در دو سال نخست جنگ، بیش از 120 عملیات 
هوایي موفقیت آمیز علیه دشمن بعثي انجام داده بود. هواپیماي دوران در جریان 
این عملیات و پس از بمباران پاالیشگاه بغداد، هدف اصابت موشك پدافند 

هوایي نیروهاي بعثي قرار گرفت. این خلبان رشید با وجود اینکه مي توانست با استفاده از چتر نجات سالم فرود آید، هواپیماي در 
حال سقوط را صاعقه وار به مکاني نزدیك محل برگزاري نشست سران عدم تعهد کوبید و رؤیاي صدام را براي تشکیل آن نشست 

در بغداد و ریاست بر آن به باد داد.

خلبان شهید عباس دوران
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آزادسازی مناطق اشغالی 
پس از آنکه بنی صدر از مقام فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری عزل شد و اوضاع سیاسی کشور ثبات و آرامش یافت، رزمندگان 
ایرانی با  شجاعت و صالبت عزم خود را برای بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک میهن عزیزمان جزم کردند. امام خمینی به عنوان 
فرمانده کل قوا، ابتدا فرمان شکستن محاصرهٔ آبادان را صادر کردند؛ به این ترتیب، نیروهای ارتشی به همراه رزمندگان سپاهی و 
بسیجی در عملیاتی برق  آسا، آبادان را از محاصرهٔ نیروهای متجاوز صدام نجات دادند.1 دالورمردان ایران زمین سپس در چندین 
رشته عملیات غرورآفرین که مهم ترین آنها فتح المبین2 و بیت المقدس بودند، صدها کیلومتر مربع از خاک ایران را از اشغال ارتش 
بعثی آزاد کردند. اوج حماسٔه دفاع مقدس ملت ایران در عملیات بیت المقدس )سوم خرداد 1361(، با رهایی خونین شهر )خرمشهر( 

از اسارت دشمن رقم خورد و در تاریخ به ثبت رسید؛ دشمنی که روی دیوارهای آن شهر نوشته بود: »ما آمده ایم بمانیم«.

1ـ عملیات ثا من االئمه به تاریخ 4 مهر 13٦٠ 
٢ـ فروردین13٦1

مرزی ایران به باد رفت و نیروهای متجاوز فقط موفق به اشغال بخش هایی از مناطق مرزی، از جمله شهر خرمشهر، شدند.

شهید مصطفی چمران به همراه جمعی از رزمندگان در جبهه
فرنگیس حیدرپور شیرزن اهل گیالن غرب كه با تبر يك سرباز بعثي را 

كشت و ديگري را اسیر كرد.

شهید سپهبد علی صیاد شیرازي )1323ـ  13۷8(فرمانده نیروی زمینی ارتش در دوران دفاع 
مقدس رشادت زيادی از خود نشان داد. 

خرمشهر پس از آزادیـ  سوم خرداد 1361
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شادی دانش آموزان پس از آزادي خرمشهر

شادي خردساالن پس از آزادي خرمشهر رهایی خرمشهر عالوه بر تقویت وحدت ملی در داخل کشور، 
ابتکار عمل را در جنگ به ایران داد. پس از فتح خرمشهر، 
جنگ وارد مرحلٔه تازه ای شد؛ از یک سو موفقیت های نظامی 
رزمندگان ایرانی ادامه یافت و از سوی دیگر، حامیان خارجی 
نظامی  تجهیزات  انواع  او،  سقوط  از  جلوگیری  برای  صدام 
وی  اختیار  در  را  شیمیایی  و  میکروبی  سالح  های  و  پیشرفته 
گذاشتند. بمباران شیمیایی شهر سردشت در استان کردستان، 
روستای زرده از توابع شهرستان داالهو در استان کرمانشاه و 
جنگی  جنایت های  جملٔه  از  عراق،  کردستان  در  حلبچه  شهر 
در  که  متجاوز  نیروهای  می رود.  به شمار  عراق  بعثی  حکومت 
جبهٔه جنگ متحمل شکست های سنگینی شده بودند، بیش از 
گذشته مناطق مسکونی و مردم غیرنظامی را با هواپیما و موشک  

هدف قرار دادند.

شهر مقاوم دزفول در دوران دفاع مقدس بارها هدف موشك و بمباران دشمن 
بعثي قرار گرفت.
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بیشتـر بدانیـم

عملیات مرصاد
گروهك سازمان مجاهدین خلق که مردم آنان را منافقین نامیدند، در دوران دفاع مقدس از هیچ اقدامی علیه کشور و ملت ایران 
دریغ نورزید. این گروهك در آغاز جنگ با ایجاد آشوب و تروِر شمار زیادی از مسئوالن و مردم عادی، شرایطی را به وجود آورد 
که دشمن بعثی نهایت استفاده را از آن کرد. مجاهدین خلق سپس با خیانتی آشکار در عراق مستقر شدند و در خدمت صدام، 
دشمن ایران قرار گرفتند )1365(. آنها به همراه نیروهای ارتش بعثی به اقدام های نظامی و جنایتکارانۀ زیادی علیه مردم ایران و 

عراق دست زدند.
پس از اینکه دولت ایران قطعنامۀ 598 را پذیرفت، منافقین که این اقدام را نشانۀ ضعف نظامی و سیاسی جمهوری اسالمی 
می دانستند، با حمایت رژیم بعثی صدام تهاجم گسترده ای را از مرزهای غربی کشور ما آغاز کردند اما در عملیات مرصاد )کمینگاه( 
در حدفاصل شهرهای اسالم آباد و کرمانشاه از رزمندگان ایرانی شکست سختی خوردند و فقط عدۀ کمی از آنان سالم ماندند و 

دوباره به دامن صدام پناه بردند.

منطقۀ عملیاتتاریخ عملیاترمز عملیاتنام عملیات

هویزه ــ کرخه ــ دشت آزادگان1۵ دی تا 1۸ دی 13۵۹عملیات نصر1

جنوب دارخوین21 تا 2۵ خرداد 1360فرمانده کل قوا، خمینی روح خدافرمانده کل قوا2

شمال آبادان۵ مهر 1360نصر من الله و فتح قریبثامن االئمه3

شمال غربی اهواز ــ غرب سوسنگرد۸ تا 22 آذر 1360یا حسین طریق القدس4

غرب شوش و دزفول2 تا 10 فروردین 1361یا زهرا فتح المبین۵

بیت المقدس6
یا علی بن ابی طالب  - یا محمد بن عبدالله  

در مرحلٔه سوم
غرب کارون10 اردیبهشت تا 3 خرداد 1361

شرق بصره24 تیر تا 7 مرداد 1361یا صاحب الزمان  ادرکنیرمضان7

غرب سومار۹ تا 13 مهر 1361یا ابوالفضل العباسمسلم بن عقیل۸

موسیان و جنوب شرقی دهلران10 تا 20 آبان 1361یا زینب محرم۹

منطقٔه هورالهویزه3 تا 22 اسفند 1362یا رسول الله خیبر10

غرب هورالهویزه1۹ تا 26 اسفند 1363یا فاطمه الزهرا بدر11

اروندرود و منطقٔه فاو20 بهمن 1364 تا ۹ اردیبهشت 136۵یا فاطمه الزهرا والفجر 12۸

منطقٔه مهران۹ تا 1۹ تیر 136۵یا ابوالفضل العباس ادرکنىکربالى 131

اروندرود- اسکله های االمیه و البکر11 شهریور 136۵حسبنا الله و نعم الوکیلکربالی 143

جنوب و غرب خرمشهر3 دی 136۵یا رسول الله کربالی 1۵4

منطقٔه شلمچه1۹ دی تا 4 اسفند 136۵یا فاطمه الزهرا کربالی 16۵

منطقٔه ماووت سلیمانیٔه عراق2۵ فروردین تا ۵ اردیبهشت 1366یا صاحب الزمان ادرکنىکربالی 1710

منطقٔه حاج عمران2 آذر 1366یا موالى متقیاننصر 1۸۹

منطقٔه حلبچه تا سلیمانیٔه عراق24 تا 2۹ اسفند 1366یا الله یا الله یا اللهوالفجر 1۹10

جدول تعدادی از عملیات های رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس

www.konkur.in

forum.konkur.in



155

رهبری امام خمینی  در دفاع مقدس
امام خمینی  از ابتدای جنگ تحمیلی به صراحت اعالم کردند: »ما بر اساس اعتقاد و باور دینی خود اجازه نداریم به کشور 
دیگری تّعدی کنیم و میل داریم در همه جای دنیا صلح و صفا باشد اما اگر کشوری به ما تّعدی کرد، توی دهنش می زنیم«.1 بر 
اساس همین منطق نیز با شروع تجاوز رژیم بعثی عراق از همٔه قشرهای ملت خواستند که برای دفاع از ایران به سوی جبهه های 
بر  نهایی  پیروزی  تا  برای پیشبرد آن  بدانند و  به مسئوالن توصیه کردند که جنگ را مسئلٔه اصلی کشور  نبرد بشتابند. همچنین 
دشمن، به رزمندگان و مردم یاری برسانند. اهتمام فراوان حضرت امام بر تقویت بنیٔه دفاعی و حمایت های ایشان برای باال بردن 
کیفیت و کمیت امکانات و تجهیزات نظامی و تأمین بودجه های جنگ نیز از جمله تدابیر رهبری ایشان در طول دفاع مقدس بود 
که تا روزهای پایانی جنگ ادامه داشت، اما مهم ترین اقدام ایشان ایجاد تحول در روح و روان جوانان ایرانی بود. امام خمینی )ره( 
با تمسک به مفاهیم جهاد و شهادت و یادآوری حماسٔه عاشورا، میدان نبرد را به صحنٔه نمایش رشادت و شجاعت جوانان ایرانی 
تبدیل کردند. جوانان ایرانی در سایٔه ایمان و اعتقاد و خالقیت خاص خویش همٔه محاسبات نظامی رایج در دنیا را بر هم زدند و 
با طراحی و انجام دادن عملیات های خارق العادٔه زمینی، هوایی و دریایی، افسران نظامی جهان را به شگفتی واداشتند. برخی از 

فرماندهان جوان دوران دفاع مقدس، امروز به نماد رشادت و مقاومت در برابر گروه های تکفیری ــ داعشی تبدیل شده اند.
رهبری امام راحل در زمان جنگ آثار و نتایج زیر را به همراه داشت:
الف( تبعیت کامل مردم و مسئوالن از فرامین امام  در روند جنگ؛
ب( تقویت انگیزٔه جهاد و روحیٔه شهادت طلبی در میان جوانان ایرانی؛

پ( اتحاد میان نیروهای مسلح و تقویت روحیٔه فرماندهان و رزمندگان؛
ت( اولویت یافتن مسئلٔه جنگ برای مردم و مسئوالن.

1ــ صحیفۀ نور ، ج 1۵، ص 102

جمعی از فرماندهان ارشد سپاه در دوران دفاع مقدس در ديدار با حضرت امام
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ساخت پل شناور خیبر بر روی هور العظیم يکی از شاهکارهای مهندسی رزمی جهادگران در دوران دفاع مقدس بود.

نقش مردم در دفاع مقدس
نقش مردم قهرمان ایران در طول هشت سال دفاع مقدس در دو زمینه قابل بررسی است:

1ــ حضور مستقیم در خط مقدم جبهه و نبرد با دشمن متجاوز؛
٢ــ مشارکت در تأمین بخشی از هزینه های مادی جنگ از طریق کمک های داوطلبانه، به ویژه تهیه و تدارک پوشاک و خوراک 

برای رزمندگان.
بیشترین حضور مردمی در صحنه های نبرد در قالب نیروهای بسیجی و جهاد سازندگی بود. نیروهای مردمی در کنار دیگر نیروهای 
نظامی کمک فراوانی در پیشبرد جنگ و کسب پیروزی در نبردهای زمینی داشتند. از میان نیروهای مردمی که از همان آغاز جنگ 
در جبهه ها وارد رزم شدند، سه گروه شاخص بودند: گروه جنگ های نامنظم شهید مصطفی چمران که در سال دوم جنگ به سپاه 
پاسداران پیوست؛ نیروهای بسیج که در قالب یگان های رزمی سپاه وارد صحنٔه نبرد شدند و در نهایت،جهادگران جهاد سازندگی 

که برای اقدامات متنوع مهندسی و مهندسی رزمی و ساخت مواضع و زدن خاکریز به جبهه ها رفتند. 

در پشت جبهه نیز پزشکان و پرستاران با صبر و حوصلٔه فراوان به مداوای رزمندگان همت گماشتند. بازاریان هم با کمک های مالی 
و تهیٔه مایحتاج به رزمندگان در جبهه ها یاری می رساندند. 

 زنان ایرانی نقش مهمی در هشت سال دفاع مقدس بر عهده داشتند و کمک فراوانی به پیشبرد و موفقیت عملیات رزمندگان کردند. 
مهم ترین این خدمات عبارت بودند از:

1ــ حضور در خط مقدم جبهه در سال های اول جنگ؛
٢ــ تشویق برادران، همسران و فرزندان خویش برای حضور در جبهه ؛
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دانش آموز رزمنده در جبهه

بدرقة رزمندگان اسالم توسط خانواده هاـ  تهران

3ــ تهیه و آماده سازی خوراک و پوشاک رزمندگان؛
4ــ پرستاری از رزمندگان مجروح در بیمارستان ها؛

5 ــ پاسداری از حریم خانواده در غیاب همسران رزمنده.
معلمان و دانش آموزان رزمنده

معلمان و دانش آموزان نیز نقش چشمگیر و تأثیرگذاری در هشت 
سال دفاع مقدس داشتند. در آن سال ها جبهه های جنگ شاهد 
حضور صدها هزار دانش آموز و معلم ایرانی بود که برای دفاع از 
کیان نظام اسالمی و سرزمین مادری به جبهه رفتند و در سنگرها 
نیز از درس و مشق غافل نماندند. در طول دفاع مقدس حدود 
2۵00 معلم و نزدیک به 36000 دانش آموز به شهادت رسیدند و 

هزاران نفر هم جانباز، اسیر و جاویداالثر شدند.

فّعـالـیت 4

کاوش خارج از کالس )تاریخ شفاهی دفاع مقدس(
الف( با یکی از افراد خانواده، فامیل، آشنا یا همسایه که در دفاع مقدس مشارکت داشته است، دربارۀ انگیزه و هدف او از حضور در 
دفاع مقدس، فعالیت هایی که انجام داده است یا خاطراتش از آن دوره مصاحبه کنید و گزارش مکتوب آن را به کالس ارائه دهید.

ب( با تحقیق دربارۀ زندگی و شهادت یکی از شهدای دانش آموز محله یا روستای محل زندگی خود، گزارشی تهیه کنید.
با گردآوری خاطرات اعضای کالس، مجلۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس مدرسۀ خود را تدوین کنید.
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پايان جنگ تحمیلی
سرانجام هنگامی که صدام در جبهه های جنگ در معرض خطر شکست قرار گرفت، آمریکا و سایر کشورهای غربی با اعزام بیش 
از ده ها ناو جنگی به صورت آشکار و رسمی در کنار نیروهای بعثی وارد جنگ با رزمندگان ایرانی شدند. بندر فاو عراق به کمک 
آمریکایی ها از دست ایران خارج شد.1 آمریکا همچنین هواپیمای مسافربری ایران را بر فراز خلیج فارس هدف قرار داد که در این 

حادثه نزدیک به سیصد مسافر بی گناه و بی دفاع جان باختند2. 
در چنین شرایطی امام خمینی)ره(، فرمانده کل قوا، پس از مشورت با فرماندهان نظامی و مسئوالن کشور، قطعنامٔه 3۵۹۸ شورای 
امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت4 و اندکی بعد آتش بس برقرار شد. در قطعنامٔه ۵۹۸ برای نخستین بار پس از شروع جنگ 

تحمیلی، به دو خواستٔه ایران، یعنی عقب نشینی به مرزها و تعیین متجاوز، توجه شده بود. 
به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت  نامه ای  پس از دو سال مذاکره میان وزرای خارجه ایران و عراق، صدام در 
ایران، قرارداد الجزایر را بار دیگر به رسمیت شناخت. پس  از آن، آزادگان عزیز با استقبال گرم مردم ایران به آغوش میهن اسالمی 
به  معرفی کرد.  آغازکنندٔه جنگ  و  متجاوز  به عنوان  را  بعثی عراق  رژیم  متحد رسماً  ملل  نیز سازمان  بازگشتند. در سال1370 
 این ترتیب، جنگ هشت ساله ای که صدام با حمایت آمریکا با هدف سرنگونی جمهوری اسالمی و تصرف بخشی از خاک ایران آغاز 

کرده بود، با شکست خود او به پایان رسید. 

1ــ اردیبهشت 1367
٢ــ 12 تیر 1367

3ــ این قطعنامه در 2۹ تیر 1366 / 20 ژوئیٔه 1۹۸7 تصویب شد.
4ــ اواخر تیرماه 1367

پرسـش هـای نمـونـه

١ــ انگیزه و اهداف صدام از تحمیل جنگ به ایران چه بود؟

٢ــ مجامع بین  المللی و کشورهای قدرتمند در برابر تهاجم ارتش رژیم بعثی عراق به خاک ایران چه واکنشی نشان دادند؟

٣ــ به نظر شما، چرا تمام اقوام، قشرها و گروه ها در سراسر ایران در دفاع مقدس مشارکت فراگیر و گسترده ای داشتند؟

٤ــ امام خمینی )ره( در مقام فرماندهی کل قوا چه نقشی در دوران دفاع مقدس داشتند؟

٥ ــ با راهنمایی دبیر و استفاده از محتوای درس، نمودار خط زمان رویدادهای مهم دوران دفاع مقدس را ترسیم کنید.

ورود گروهی از آزادگان به میهن عزيز
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منـابـع و مـآخـذ

آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقالب، ترجمٔه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 13۸2ش.
_______، تاریخ ایران مدرن، ترجمٔه محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 13۸۹ش.

آخوندزاده، فتحعلی خان، مقاالت فارسی، به کوشش حمید محمدزاده، تهران، نگاه، 13۵۵ش.
آدلر، فیلیپ جی، تمدن های عالم، ج 2، ترجمٔه محمد حسین آریا، تهران، امیرکبیر، 13۹3ش.

آدامووا، آ. ت، نگاره های ایرانی گنجینۀ ارمتیاژ، سدٔه پانزدهم تا نوزدهم میالدی، ترجمٔه زهره فیضی، تهران، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ سازمان چاپ و انتشارات فرهنگستان هنر، 13۸6ش.

آدمیت، فریدون، اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، تهران، کتابخانٔه طهوری، 1366ش.
ایران،  جیبی  کتاب های  سهامی  شرکت  تهران،   ،1 ج  فارسی(،  ادب  سال   1۵0 )تاریخ  نیما  تا  صبا  از  یحیی،  آرین پور، 

13۵1ش.
آصف )رستم الحکما(، محمد هاشم، رستم التواریخ، تهران، دنیای کتاب، 13۸۸ش.

آینه،  نشر  تهران،  قزوینی،  بهروز  ترجمٔه  ایران،  در  آیرونساید  ژنرال  سفرنامه  و  خاطرات  ادموند،  سر  آیرونساید، 
1361ش.

استرآبادی، میرزا مهدی، جهانگشای نادری، به کوشش عبدالله انوار، تهران، انجمن آثار ملی، 1341ش.
اسناد سخن می گویند: مجموعۀ کامل اسناد سری مربوط به رویدادها در روابط خارجی ایران با ایاالت متحده و 

انگلستان در دوران ...، ج 1، پژوهش و ترجمٔه احمدعلی رجایی و مهین سروری، تهران، قلم، 13۸3ش.
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد  1919 ایران و انگلیس، ترجمٔه جواد شیخ االسالمی، ج1 

تهران، مؤسسٔه کیهان، 136۸ش، ج 2 و 3، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 136۸ش و 1377ش.
اشپولر، برتولد و دیگران، تاریخ نگاری در ایران، ترجمٔه یعقوب آژند، تهران، نشر گستره، 13۹2ش.
اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان، صدرالتواریخ، به اهتمام محمد مشیری، تهران، وحید، 134۹ش. 

الهی، همایون، اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 136۵ش.
امیرکبیر،  تهران،  افشار،  ایرج  نظر  زیر  فرمانفرمائیان،  حافظ  کوشش  به  سیاسی،  خاطرات  علی خان،  میرزا  امین الدوله، 

1370ش.
اوبن، اوژن، ایران امروز )1۹06ــ1۹07(، ترجمه، حواشی و توضیحات علی اصغر سعیدی، تهران، نشر علم، 13۹1ش.

اُوِوری، ریچارد، اطلس تاریخی قرن بیستم، ترجمٔه حسین شهرابی، تهران، نشر نی، 13۹1ش.
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بنجامین، اس . جی . دبلیو، ایران و ایرانیان، ترجمٔه محمدحسین کردبچه، تهران، انتشارات اطالعات، 13۹4ش. 
پوراحمد، احمد، جغرافیای عملیات ماندگار دفاع مقدس، به اهتمام حسن رسولی منفرد، تهران، صریر، 13۸6ش.

پهلوی ها، خاندان پهلوی به روایت اسناد، 3ج، به کوشش فرهاد رستمی، تهران، مؤسسٔه فرهنگی، پژوهشی چاپ و نشر 
نظر، 137۸-13۸2ش.

تحویلدار اصفهانی، میرزا حسین خان، جغرافیای اصفهان، جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف شهر، به کوشش 
منوچهر ستوده، تهران، دانشگاه تهران، 1342ش.

تهامی نژاد، محمد، سینمای ایران، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، 13۸0ش. 
جونز، سر هار فورد، آخرین روزهای لطفعلیخان زند، ترجمٔه هما ناطق و جان گرنی، تهران، امیرکبیر، 13۵6ش.

خاوری شیرازی، میرزا فضل الله، تاریخ ذوالقرنین، ج1، نامٔه خاقان، به تصحیح و تحقیق ناصر افشارفر، تهران، کتابخانه، 
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 13۸0ش.

خورموجی، محمد جعفر، حقایق االخبار ناصری، به کوشش حسین خدیوجم، تهران، نشر نی، 1363ش. 
عبدالحسین  ترجمٔه  مکان، ج 4،  و  زمان  فراسوی  پیوندهای  فرهنگ جهان؛  و  تمدن  تاریخ  دیگران[،  ]و  دان، راس ئی 

آذرنگ، تهران، طرح نو، 13۸4ش.
دانشنامۀ جهان اسالم، ج ۵، مدخل پهلوی؛ ج ۸، مدخل تهران؛ ج 6، مدخل تاریخ/ تاریخ نگاری.

دولت آبادی، یحیی، حیات یحیی، ج 1ــ4، تهران، انتشارات عطار و فردوسی، چ4، 1362ش.
روحانی، سیدحمید، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ج 1، بی جا، انتشارات راه امام، بی تا.

روحانیت و اسناد فاش نشده از نهضت ملی شدن صنعت نفت، به کوشش گروهی از هواداران نهضت اسالمی ایران 
در اروپا، قم، دارالفکر، ]13۵۸ش[.

روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان، به کوشش محمداسماعیل رضوانی و فاطمه قاضیها، تهران، 
رسا، 1371ش.

سفرنامۀ خراساِن ناصرالدین شاه قاجار، به خط میرزا محمد رضا کلهر، تهران، میردشتی، 137۸ش.
سفرنامۀ دوم مظفرالدین شاه به فرنگ، با مقدمه و حواشی احمد خاتمی، تهران، نشر شهر، 13۸7ش. 

سفرنامۀ رضاقلی میرزا نوۀ فتحعلی شاه، به کوشش اصغر فرمانفرمائی قاجار، تهران، دانشگاه تهران، 1346ش.
سفرنامۀ نیپور، ترجمٔه پرویز رجبی، تهران، توکا، 13۵4ش.

سودآور، ابوالعالء، هنر دربارهای ایران، ترجمٔه ناهید محمدشمیرانی، تهران، نشر کارنگ، 13۸0ش.
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شوستر، مورگان، اختناق ایران، ترجمٔه ابوالحسن موسوی شوشتری، با تصحیح و مقدمه و حواشی و اسناد محرمانٔه منتشر 
نشده در ایران توسط فرامرز برزگر و اسماعیل رائین، بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه، 13۵1ش.

صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی، 1370ش.
غنی، سیروس، ایران: برآمدن رضاخان / برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها، ترجمٔه حسن کامشاد، تهران انتشارات 

نیلوفر، 13۸0ش.
فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، ج 1ــ3، شورای کتاب کودک، زیر نظر توران میرهادی و ایرج جهانشاهی، نشر فرهنگنامه.
فوران، جان، مقاومت شکننده، تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا سال های پس از انقالب اسالمی، ترجمٔه احمد 

تدین، تهران، رسا، 13۸۵ش.
فوگل، اشپیل، تمدن مغرب زمین، ج 2، ترجمٔه محمد حسین آریا، تهران، امیرکبیر، 13۸0ش.

کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی، ج 2، تهران، امیرکبیر، 1363ش.
کرزن، لرد، ایران و قضیه ایران، ج 2، ترجمٔه وحید مازندرانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 134۹ش. 

کن بای، شیال، نقاشی ایرانی، ترجمٔه مهدی حسینی، تهران، دانشگاه هنر، 13۸2ش.
گنجنامه، دفتر سوم، بناهای مذهبی تهران، تهران، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکدٔه معماری و شهرسازی دانشگاه بهشتی و 

سازمان میراث فرهنگی کشور، 1377ش.
گنجنامه، دفتر نهم، بخش اول، بناهای بازار، تهران، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بهشتی 

و انتشارات روزنه، 13۸3ش.
گنجنامه، دفتر هفدهم، کاروانسراها، تهران، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی 

و انتشارات روزنه، 13۸4ش.
مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من، 3ج، تهران، انتشارات زوار، 13۸۸ش. 

یادداشت های روزانه ناصرالدین شاه، به کوشش پرویز بدیعی، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، 137۸ش. 
یزدانی، سهراب، مجاهدان مشروطه، تهران، نشر نی، 13۸۸ش.
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مقــاالت

اتحادیه، منصوره، »تحوالت فرش دستباف ایران در دورٔه قاجاریه )با تکیه بر بازار بین المللی فرش دستباف(«، فصلنامۀ 
علمی و پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، سال دوم، شمارٔه ۵، پاییز 13۸۹.

اشرف، احمد، »ویژگی های شهرنشینی در ایران دورٔه اسالمی« نامۀ علوم اجتماعی، دورٔه اول، شمارٔه 4۸، تیر 13۵2.
رضوی خراسانی، سیدحسین، محمدرضا نصیری، داریوش رحمانیان و علی رضا صوفی، »لوطیان و نقش آنان در حوادث 
و آشوب های تهران در دوره ی مشروطیت«، فصلنامۀ علمی ــ پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، سال ششم، شمارٔه 

24، تابستان 13۹4.
نیمٔه دوم قاجاریه، مطالعه موردی:  پیامدهای آن در  بیرجندی، زهرا و علی آرامجو، »رشد کشاورزی تجاری و  علیزاده 

والیات قاینات«، فصلنامۀ علمی ــ پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، سال دوم، شمارٔه 7، بهار 13۹0.
فشاهی، محمدرضا، »نهضت ترجمه در عهد قاجار«، نگین، سال نهم، شمارٔه ۹۹و100، مرداد و شهریور 13۵2.

قدیمی قیداری، عباس، »تکوین جریان انتقاد بر تاریخ نویسی در عصر قاجار«، پژوهشنامۀ انجمن ایرانی تاریخ، سال دوم، 
شمارٔه2، زمستان 13۸۸.

نورایی، فرشته، »گفتگوی ملکم خان و لرد سالیسبوری«، مجلۀ بررسی های تاریخی، سال 6، شمارٔه 4، مهر و آبان 13۵0.
دورٔه  سنتی  کشاورزی  در  اساسی  تحولی  ایران  به  سیب زمینی  »ورود  اعظمی ساردویی،  ذبیح الله  و  مهدی  وزین افضل، 

قاجاریه«، فصلنامۀ علمی ــ پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، سال سوم، شمارٔه 12، تابستان 13۹1.
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منـابـع انگلیسـی

The Splendour of Iran, Volume 3, London, WITITW

سايت ها
www.iichs.ir ............................................................................. ایران معاصر  تاریخ  مطالعات   مؤسسۀ 
http://roshd.ir ................................................. رشد، شبکٔه ملی مدارس، ویژٔه دانش آموزان و معلمان 
www.negahmedia.ir ......................................................................................................

https://www.en.wikipedia.org ........................................................................................
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اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب  تاریخ )3(  با کد 112219

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف
 ايالماحسان قاسمی28 گيالنمهرداد رونقی1
 خراسان جنوبيلعيا ضابط29 کردستانفرانک ستاری2
 اردبيلحسن علی اصغرزاده30 آذربايجان شرقيخيام عليزاده اقدم3
 يزدسيد جليل فانی31 کردستانمحمدناصح رضانژاد4
خوزستانزهرا شريفات32 همدانفرخنده عباسی5
 سمنانشهال مير شريفی33 کرمانشاهشمسی شعبانی6
 کهگيلويه و بويراحمدبهنام علی پور34 البرزمحمد لطفی7
 خراسان رضویسوسن نيکجو35مرکزيفرح طالب بيگی8
 کرمانشاهامير اکرم محمدی36 مرکزياحمد بندکه9

 اصفهانمهدی احمدی اختيار37 چهارمحال و بختياريسيد اسداهلل بال افکن10
 خراسان رضویعلی اکبر شهابادی38همدانمحمدحسن ابوالفتحی11
آذربايجان شرقيناهيد آقاباالپور39 اصفهانرضوان نعمتی12
 خوزستانمحمد امير ی40 قزوينکريم مرسلی هيدجی13
 بوشهرمحمد مالکی41 آذربايجان غربيحسين شکرزاده14
 کرمانفاطمه فرحبخش42 بوشهربهرام شفيعی15
شهرستان های تهرانالدن رمضانی43 قزوينمعصومه مالحسنی16
 کرمانعلی ابوسعيدی منوچهری44 خراسان شماليحيدر احسانی17
 گيالنزهرا حسن مصفا45 مازندراناکرم صالحی هيکويی18
 يزدعصمت برزگر46 ايالمماندانا فرهمند19
 سيستان و بلوچستانسارا سرحدی47 گلستانمحمدعلی شيوانسب20
 خوزستانمژگان شفاعی48 تهرانمحمد بهمنش21
 سيستان و بلوچستانعلی نادريان فر49 هرمزگانمرجان شاهی22
 فارسروح اله رنجبر50 شهرستان های تهرانفاطمه تقوايی23
 کرمانشاهشبنم حسنی51 چهارمحال و بختياريسيده آزيتا رضوی24
 شهرتهرانصغري اکبري52 لرستانهدايت بهنام25
 خراسان جنوبيعلی ابراهيمی53 خراسان شمالیمحمود نيکو26
 مازندرانسيد حبيب حسينی27

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی
 ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه
نونگاشت، با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی  تا  راه اندازی شد  اعتبارسنجی کتاب های درسی  بر خط  تعاملی   سامانه 
 کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند،
 همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای
 محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش
.مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود
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