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قیام جنگل در مقابله با متجاوزان و دولت های بی کفایتی که در تهران بر سر کار می آمدند، در طول 
به دنبال خیانت  قیام، سرانجام  این  گذاشت.  پشت سر  را  بسیاری  نشیب های  و  فراز  هفت سال 
دولت شوروی، بروز اختالف در میان سران نهضت جنگل و حملٔه 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.

 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. احمدشاه بالفاصله به سفر اروپا رفت1 و رضاخان با استفاده از این فرصت، 

ـ آماده کرد.  ـ یعنی رسیدن به سلطنتـ  اوضاع و شرایط داخلی را برای برداشتن قدم نهاییـ 
رضاخان در غیاب شاه، 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.
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.

1.  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.

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

با توجه به آنچه در درس های قبل آموختید، دربارٔه تأثیر شرایط اجتماعی بر به قدرت رسیدن رضاخان گفت وگو کنید.

بحث و گفت و گو

به سلطنت رسیدن رضاخان
پس از آنکه عّمال انگلیس اذهان عموم مردم را به سود رضاخان آماده کردند، سرانجام در سال 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 
ـ سایر نمایندگان به این طرح رأی مثبت دادند.2 ـ از جمله آیت اللّه مدرس و دکتر مصدقـ  تعیین خواهد کرد. جز چهار تن از نمایندگان مجلسـ 
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1320)اوت 1941( از شمال و جنوب به ایران هجوم آوردند. 
ارتش ایران مقاومتی نکرد و به سرعت تسلیم شد.

نفع  به  متفقین، رضاشاه  نیروهای  توسط  ایران  اشغال  از  پس 
پسرش محمدرضا، وادار به کناره گیری از سلطنت شد و به جزیرٔه 

موریس در جنوب غربی اقیانوس هند تبعید گردید. 

نیروهای انگلیسی در ایران، جنگ جهانی دوم

 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، نمایندگان 50 
کشور در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا گرد هم آمدند و دربارهٔ تأسیس سازمانی جهانی با عنوان ملل متحد، که مسئولیت صلح و همکاری 

میان کشورها راعهده دار شود، به توافق رسیدند )آوریل تا ژوئن 1945(.

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.

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 
ـ  1965م( بیش از 30 کشور مستقل آسیایی و آفریقایی از مستعمره های اروپاییان سر  به وقوع پیوستند و در کمتر از یک دهه )1955ـ
برآوردند. البته در الجزایر، دولت فرانسه 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(.

فلسطین
اشغال کشور مسلمان فلسطین و تأسیس رژیم غاصب اسرائیل یکی از مسائل مهم منطقٔه خاورمیانه و جهان اسالم در سدهٔ 20م است. 
مهاجرت گروه های کوچکی از یهودیان به فلسطین در اوایل دهٔه 1880م  آغاز شد. انگلستان در سال 1917م با صدور اعالمیٔه بالفور1 نظر 

1. 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.












































