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ـ   1918 / 1293ــ1297( که با عنوان های جنگ  بین الملل اول یا جنگ بزرگ نیز از آن یاد  جنگ جهانی اول )1914ـ
می شود، یکی از رویدادهای مهم تاریخ بشر به شمار می رود. این جنگ نقشی تعیین کننده در رخدادها و تحوالت جهان 
در قرن بیستم میالدی داشت. شما در این درس با مطالعٔه زمینه ها و علل این رویداد عظیم، تأثیرات و پیامدهای آن را 

در کشورهای مختلف جهان، به خصوص ایران، بررسی و تحلیل خواهید کرد.

9

جنگ جهانی اول و ایران

 زمینه ها و علل جنگ  جهانی اول 
عمدهٔ تحوالت تاریخ جهان، به ویژه اروپا، در قرن 19م متأثر از تأثیرات و پیامدهای انقالب کبیر فرانسه و انقالب صنعتی بود. مهم ترین 

این تحوالت عبارت اند از: تداوم و گسترش رقابت های استعماری، رشد اندیشٔه ملی گرایی )ناسیونالیسم( و ظهور قدرت های جدید.

الف( تداوم و گسترش استعمار
دولت های  نظامی  ــ  توان سیاسی  و کشتی های جنگی،  توپ  تفنگ،  مانند  پیشرفته  و ساخت سالح های  انقالب صنعتی  وقوع  با 
اروپایی و سیاست های استعماری آنان به طرز چشمگیری توسعه یافت. قدرت های استعمارگر، به ویژه انگلستان و فرانسه، با گسترش 

مستعمرات خود در قاره های آسیا، آفریقا، 
به رقابت و  با یکدیگر  آمریکا و اقیانوسیه 

ستیز برخاستند.
روسیه و ایاالت متحدهٔ آمریکا نیز در سدٔه 
19 م با قدرت یافتن دست به استعمار زدند.

نقشۀ مستعمرات  دولت های اروپایی در مناطق مختلف جهان در 1914 م
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ب( رشد اندیشۀ ملی گرایی و ظهور قدرت های جدید
در سدٔه 19م، دو جریان فکری ملی گرایی و آزادی خواهی در بسیاری از سرزمین ها 
پا گرفت و زمینه ساز شکل گیری کشورها و دولت های ملی جدیدی  و جوامع اروپایی 
شد. تفکر ملی گرایی، مردمان و گروه های قومی را که تاریخ و فرهنگ و زبان مشترکی 
قرار  مستقل  و  یکپارچه  پرچم حکومتی  زیر  و  یکی شوند  هم  با  تا  برانگیخت  داشتند، 
گیرند. ایتالیایی ها، آلمانی ها، لهستانی ها، صرب ها و مجارها از جملٔه این اقوام بودند که 

تحت تأثیر اندیشٔه ملی گرایی، برای تأسیس حکومت ملی به پا خاستند.

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 

1. Simon Bolivar

سیمون بولیوار )1783ــ1830م( مهاتما گاندی )1869ــ 1948م(

عبدالقادر  امیر  فرماندهی  به  الجزایر  مردم 
سپاهیان  شورش  فرانسه،  ارتش  ضد  بر 
هندی و مبارزات ضداستعماری گاندی در 
مردم  استقالل طلبانٔه  جنبش  و  هندوستان 
آمریکای التین به رهبری سیمون بولیوار1 
نمونه هایی از مبارزهٔ مردم در سرزمین های 

مستعمره بود.

نگارۀ بیسمارک، صدراعظم آلمان )1815ــ 1898 م(

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. مدتی بعد، انگلستان و روسیه نیز با بستن معاهدٔه 
1907م به اختالفات خود در ایران، افغانستان و تبت پایان دادند و اتفاق سه گانه  )مثلث( را در برابر اتحاد سه گانه به وجود آوردند. این 
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نگارۀ مراسم تاج گذاری ویلهلم اول در کاخ ورسای پاریس پس از شکست فرانسه

پیمان ها توازن قدرت جدیدی در اروپا به وجود آورد. با این حال، 
تشدید رقابت و دشمنی میان دو طرف سرانجام به جنگ جهانی اول 
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.

 جنگ جهانی اول )1914ــ 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.

ناوگان جنگی آلمان در جنگ جهانی اول رژۀ تانک ها در خیابان های لندن پس از جنگ جهانی اول

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، لنین٢ پیرو کارل مارکس٣، فیلسوف معروف آلمانی بود و با نظام سرمایه داری مخالفت می کرد. او 

1.  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 ــ http://Roshd.ir، مدخل سوسیالیست(.
2.  Lenin 
3. Karl Marx   



119

1. فوگل، تمدن مغرب زمین، ج 2، ص 1173

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.1 انقالبیون بلشویک 
سرانجام، با تسخیر مقر حکومت موقت در پتروگراد، قدرت را به دست گرفتند )نوامبر 

1917(. از آن پس، نام روسیه به اتحاد جماهیر شوروی تغییر یافت.

لنین، رهبر انقالب نوامبر 1917 روسیه

پایان جنگ
آمریکا تا 1917م بی طرفی خود را در جنگ حفظ کرد، اما حملٔه پیاپی زیردریایی های 
کنگرٔه  که  شد  آن  موجب  کشور  این  کشتی های  کردن  غرق  و  آمریکا  ناوگان  به  آلمانی 
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(.

آثار و پیامدهای جنگ
پیمان صلح ورسای؛ پس از خاتمٔه جنگ، نمایندگانی از 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 چندین قرارداد 

جداگانه بود، با کشورهای مغلوب به امضا رسید. 

با مقایسٔه نقشٔه سیاسی اروپا و خاورمیانه پیش از قرارداد ورسای و پس از آن، چند مورد از تغییرات مرزهای سیاسی را فهرست کنید.

بررسی و مقایسۀ نقشه های تاریخی

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.
تلفات و خسارت های انسانی و اقتصادی؛ جنگ جهانی 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.
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 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 فزایندهٔ 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.

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

به نظر شما، علت گرایش افکار عمومی ایرانیان به آلمان و دولت های متحد آن در جنگ جهانی اول چه بود؟

فکر کنیم و پاسخ دهیم

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.

مقاومت ایرانیان در برابر اشغالگران
اگر چه حکومت قاجار ارادٔه محکم و توان کافی برای رویارویی با نیروهای اشغالگر 
فارس،  مانند  ایران  مختلف  قسمت های  در  عشایر  به خصوص  و  مردم  اما  نداشت،  را 
از  و  ایستادند  متجاوزان  برابر  در  تقلید  مراجع  فتوای  تأثیر  بوشهر و خوزستان، تحت 
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 کازرونی )1253ــ1321 ش(
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 قرارداد 1919
به دنبال پیروزی انقالب روسیه )نوامبر 1917 م/ پاییز 1296(، دولت بلشویکی این کشور نیروهایش را از ایران فراخواند. انگلستان با 

تقویت واحدهای نظامی خود، عالوه بر نواحی جنوبی، مناطقی از نیمٔه شمالی ایران را نیز 
اشغال کرد. در 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. در چنین 
شرایطی و در حالی که روس ها سرگرم جنگ داخلی بودند، انگلیسی ها فرصت را برای 
تحکیم نفوذ و سلطٔه پایدار خود و تأمین منافع درازمدتشان در ایران مغتنم شمردند و قرارداد 
قرارداد  موجب  کردند.به  منعقد  1299ش(  ــ   1297( وثوق الدوله  دولت  با  را   1919
1919، ادارٔه 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 
تا تحت نظارت کارشناسان انگلیسی  می شد که وامی در اختیار دولت ایران قرار دهد 
هزینه شود. برخی مواد این قرارداد پیش از آنکه به تصویب مجلس شورای ملی1 برسد، 

به اجرا گذاشته شد.
مذهبی،  و  سیاسی  ملی،  شخصیت های  شدید  و  گسترده  مخالفت  با   1919 قرارداد 
گروه ها و احزاب گوناگون در سرتاسر کشور روبه رو شد. آیت الله سید حسن مدرس 
یکی از جدی ترین این مخالفان بود. اعتراض به قرارداد 1919 و مخالفت با آن ادامه 

یافت و یکی از علل مهم سقوط دولت وثوق الدوله بود.

1. سومین دورٔه مجلس شورای ملی در اوایل جنگ جهانی اول تعطیل شد. از آن پس تا گشایش چهارمین دورٔه مجلس شورای ملی در خرداد 1300، کشور بدون مجلس اداره می شد. 

حسن وثوق الدوله )1254ــ 1329 ش(

شهید آیت الله سید حسن مدرس )1249ــ1316ش(

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

بحث و گفت و گو

آثار و نتایج جنگ
جنگ جهانی اول برای کشور ایران، که دولت و مردمش هیچ نقش و دخالتی در شروع و ادامٔه آن نداشتند، فاجعه آمیز و ویران کننده 
بود. این جنگ موجب قحطی بزرگی شد که در نتیجٔه آن عدهٔ 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 در جنگ جهانی اول را حتی به طور 
تقریبی برآورد کرد، اما گزارش برخی از نویسندگان حکایت از آن دارد که جمعیت شهرها و مناطق مختلف ایران پس از خاتمٔه جنگ نسبت 

به ابتدای آن به طور محسوسی کاهش یافته بود.
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.
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کودتای سیاه1
دولت انگلستان برای دستیابی به اهداف خود، درصدد 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 ساید2، فرمانده نظامی نیروهای انگلیسی در ایران، به جست و جو در 
میان نیروهای قزاق پرداخت و به کمک سیدضیاءالدین طباطبایی3 که از سیاستمداران وابسته به انگلستان بود، یکی از فرماندهان نظامی به نام 
رضاخان را برای این منظور، مناسب تشخیص داد.آیرون ساید در قزوین با رضاخان مالقات کرد و با توجه به اطالعاتی که سیدضیاءالدین 
دربارهٔ او جمع آوری کرده بود، توانست وی را با اهداف خود هماهنگ کند. آیرون ساید بعد از آماده کردن رضاخان برای انجام کودتا، به 

تهران آمد و به احمد شاه چنین القا کرد که حرکت نظامی رضاخان به سوی تهران، برای حفظ کشور و سلطنت ضروری است.
با آماده شدن شرایط، قوای قزاق در بامداد روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شدند و بی آنکه با مقاومت جدی روبه رو شوند، نقاط 
حساس پایتخت را تسخیر کردند. در پی این حادثه، شاه تحت فشار انگلیسی ها به ناچار سیدضیاء الدین طباطبایی را به نخست وزیری 
منصوب کرد. رضاخان نیز  به عنوان فرمانده ارتش، لقب »سردار سپه« گرفت.به فاصلٔه کوتاهی، سیدضیاء استعفا کرد و به اروپا رفت؛ اما 

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

ـ   1348 ش( احمدشاه قاجار به همراه رضاخان و رجال درباریسیدضیاء الدین طباطبایی )1268ـ

1. مطالبی که از آغاز مبحث کودتای سیاه تا ابتدای مبحث جهان در فاصلٔه دو جنگ بزرگ در این درس درج شده، از کتاب تاریخ ایران و جهان 2 نوشتٔه دکتر غالمعلی حداد عادل اخذ شده است.
2. Ironside

3. مدیر روزنامٔه رعد و مدافع قرارداد 1919
4. از خرداد 1293 تا مهر 1300

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 
یافت.4 رهبر  جنگل های گیالن آغاز شد و سپس، روستاها و شهرهای این استان را دربر گرفت و هفت سال ادامه 
نهضت جنگل، میرزاکوچک خان، طلبٔه آزادمنش و انقالبی و فردی مؤدب، متواضع، خوش برخورد و پایبند به اجرای 
دستورات دینی بود. میرزا در آستانٔه انقالب مشروطیت، زمانی که بسیار جوان بود، در رشت دست به حرکت های 
انقالبی زد؛ در حرکت مشروطه خواهان شمال برای سرنگونی محمدعلی شاه، دالوری های بسیاری از خود نشان داد 
و همراه با مشروطه خواهان به تهران رفت. او در جریان جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط روس و انگلیس، به 
فکر برپا کردن یک نهضت مسلحانه افتاد. اهداف او و یارانش در برپایی این نهضت عبارت بودند از: اخراج نیروهای 

بیگانه، رفع نا امنی و بی عدالتی و برقراری امنیت، مبارزه با خودکامگی و استبداد.

یم
دان

ر   ب
شت

بی
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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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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 هم زمان 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:

1  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.

2  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.

3  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.

4  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.

1. بندر امام خمینی فعلی
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1. 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.

رضاشاه که تصور می کرد مهم ترین راه پیشرفت و توسعٔه کشور تقلید از غرب و اشاعٔه 
آتاتورک، رئیس جمهور آن  با  به ترکیه و آشنایی  فرهنگ غربی است، پس از مسافرت 
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 روحانیت، دستور داد که روحانیون نیز لباس های 
مخصوص خود را کنار بگذارند. به دستور وی، دفترخانه های شرعی تعطیل شدند و 
اکیدًا ممنوع اعالم شد. عزاداری سیدالشهدا  دخالت روحانیون در مسائل اجتماعی 

قدغن شد و از انجام پذیرفتن بسیاری از آداب مذهبی به شدت جلوگیری به عمل آمد.

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

رضاخان و پس از به سلطنت رسیدن او، یگانه دشمن سرسخت و جدی وی به شمار می رفت.
که  می دانست  رضاشاه  دیگر،  سوی  از  می آمد.  حساب  به  رضاشاه  حکومت  ادامٔه  برای  جدی  خطری  تهران  در  مدرس  وجود 
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 روحانی واالمقام هجوم بردند و او را به خواف تبعید کردند.1 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، در 10 آذر 1316 او را در همان جا مسموم کردند و به شهادت رساندند.

رضاشاه و آتاتورک

1 جنبش های ملی گرایی در اروپای مرکزی چه تأثیری بر وقوع جنگ جهانی داشت؟

2 تحلیل و قضاوت شما دربارٔه مهم ترین علت وقوع جنگ جهانی اول چیست؟

3 با استفاده از قوهٔ تخیل خود، حوادثی را که بر سر مردم آن زمان گذشته است در چند سطر بنویسید.

4 مفاد قرارداد 1919 چه بود و چرا با مخالفت گستردٔه شخصیت های ملی و مذهبی مواجه شد؟

5 اقدامات فرهنگی رضاشاه و پیامد آنها را توضیح دهید.

پرسش های منونه
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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 بشر 
شناخته می شود. شما 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.

10

جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن

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

اقتصادی و ظهور حکومت های خودکامٔه تک حزبی و نظامی گرا بود.

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

نکرد. آلمانی ها که پیمان صلح ورسای را تحقیرآمیز و ناعادالنه می دانستند، از همان ابتدا 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 این نهاد 
بین المللی نقش مهمی در ناکامی آن داشت. آمریکا که خود پیشنهاد تأسیس جامعٔه ملل را داده بود، به عضویت آن درنیامد. شوروی 
نیز عضو این نهاد جهانی نشد. آلمان و ژاپن هم که عضویت داشتند، با خروج از آن موجب بی اعتباری بیشتر جامعٔه ملل شدند. به 
همین سبب بود که جامعٔه ملل در فاصلٔه میان دو جنگ در مقابل تهاجم نظامی برخی دولت ها به کشورهای دیگر، اقدام بازدارنده و 

مؤثری نتوانست انجام دهد.

با راهنمایی دبیر دربارهٔ این موضوع گفت   وگو کنید که چرا تجربٔه 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؟ ت 1

الی
فع
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بحران اقتصادی
یکی از مسائل مهم جهان و به خصوص اروپا در دوران پس از جنگ جهانی اول، 
از  برخی  بود.  اقتصادی  رفاه  و  رونق  ایجاد  و  جنگ  از  ناشی  ویرانی های  بازسازی 
کشورها، مانند انگلستان، به اتکای منابع خود و ثروت مستعمراتشان تا حدودی از عهدٔه 
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.
ایاالت متحده که اقتصادش در جنگ کمتر آسیب دیده بود، اقدام به اعطای وام به 
اقتصادی  رکود  و  بحران  گرفتار  ناگهان خود  اما  کرد  آلمان،  از جمله  دیگر کشورها، 
عظیمی شد )1929ــ1932م( که در پی آن، اقتصاد جهان نیز به هم ریخت و مشکالت 
آمدن  کار  روی  در  بسزایی  تأثیر  اقتصادی  مشکالت  و  مسائل  آمد.  به وجود  فراوانی 

حکومت های دیکتاتوری، به خصوص در اروپا داشت.

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

 ظهور حکومت های خودکامۀ تک حزبی و نظامی 
پس از پایان جنگ جهانی اول، امید به استقرار نظام های آزاد و دموکرات در اروپا و سایر نقاط جهان چندان دوام نیاورد و به سرعت 

رژیم های دیکتاتوری یکی پس از دیگری سر برآوردند. 

1 شوروی استالینی

پس از مرگ لنین )1924م(، ژوزف استالین1، دبیرکل حزب کمونیست، رقیب قدرتمند خود )تروتسکی2( را از سر راه برداشت و قدرت 
را در شوروی به دست گرفت. او عدهٔ 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 و یا به اردوگاه های کار اجباری در سیبری فرستاد.
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 بسیارآغاز 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 بود. 

با اجرای این برنامه، تولید ماشین آالت صنعتی، نفت، برق، فوالد و زغال 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(. 

1. Joseph Stalin
2.  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.
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2 به قدرت رسیدن فاشیست ها در ایتالیا

کارگری  ناآرامی های  و  اعتصاب  بیکاری،  تورم،  مختلفی چون  با مشکالت  اول  از جنگ جهانی  پس  در سال های  ایتالیا  کشور 
روبه رو بود. 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.

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

2. 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.
3. Duce

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

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

مباحثه کنید.

بحث و گفت و گو

موسولینی هنگام سخنرانی در میان هواداران پرشور خود ــ ونیز 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.

3 ظهور هیتلر در آلمان

پس از خاتمه جنگ بین الملل اول، حکومت جمهوری در آلمان شکل گرفت. بسیاری از آلمانی ها از این حکومت به سبب امضای 
حزب  رهبر  که  ـ   1945م(  )1889ـ هیتلر  شرایطی،  چنین  در  بودند.  ناخشنود  بیکاری  و  رکود  گسترش  و  ورسای  تحقیرآمیز  پیمان 
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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.

1. حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان 

هیتلر و نازی ها پس از به دست گرفتن زمام امور و لغو قرارداد ورسای، برای متحول کردن اقتصاد آلمان و تحقق وعده های خویش 
ایجاد  راه آهن،  و  جاده ها  از  وسیعی  شبکٔه  کردند. ساخت  اجرا  را  گوناگونی  برنامه های 
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. هیتلر عقیده 

رژۀ نازی ها ــ 1935مداشت که آلمان برای به دست آوردن فضای حیاتی، باید سرزمین هایی را در اروپا فتح کند.

هیتلر و اعضای حزب نازی ــ دسامبر 1930
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بررسی شواهد و مدارک
متن سوگند اعضای سازمان جوانان هیتلری را بخوانید و بگویید که از آن چه برداشت هایی دربارهٔ 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 همٔه 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(.

ت 2
الی

فع

4 توسعه طلبی  نظامی ژاپن

ژاپن در اثر تحوالت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی قرن 19م، در ابتدای سدٔه 20م 
به کشوری نیرومند تبدیل شده و سیاست خارجی تهاجمی در پیش گرفته بود. پیروزی 
ـ   1905م(، انگیزه و جسارت  این کشور بر امپراتوری قدرتمند روسیه )جنگ 1904 ـ

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 در سال های پس از جنگ همچنان شکوفا ماند. از 
آنجا که 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 خارجی ژاپن را در اختیار گرفتند و آن را به سمت و سوی 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 هیتو )Mutsuhito(، امپراتور ژاپن
ـ 1912م( در دوران انقالب میجی )1868ـ

 جنگ جهانی دوم )1939 ــ 1945م(
شروع و گسترش جنگ

 در اول سپتامبر 1939 / شهریور 1318، ارتش آلمان برق آسا به لهستان یورش برد و نیمٔه 
غربی1 این کشور را تصرف کرد. 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.

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

وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلستان در دوران 
جنگ جهانی دوم
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نیروهای ارتش آلمان در حمله به لهستان

در جریان نبرد هوایی در سال های 1940 و 1941م بارها هواپیماهای آلمانی شهر 
لندن را بمباران کردند و خسارت های فراوانی به این شهر وارد آوردند.

نیروهای محور به شبه جزیرهٔ بالکان و اروپای شرقی نیز هجوم 
بردند و کشورهای آن منطقه را اشغال کردند یا به زیر سلطٔه خود 
آفریقا،  به شمال  آلمانی  ایتالیایی و  نیروهای  با تهاجم  درآوردند. 

سرتاسر این منطقه هم صحنٔه کارزار شد.
بن بست جنگ با انگلستان در جبهٔه غرب، هیتلر را واداشت 
با  نازی  ارتش  بگشاید.   ازاین رو،  شرق  در  دیگری  جبهٔه  که 
نادیده گرفتن پیمان عدم تجاوز به شوروی،  برق آسا به خاک این 
برد  هجوم  بود،  مانده  بی طرف  در جنگ  زمان  آن  تا  که  کشور، 
)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.

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،  

جسورانه به ناوگان ایاالت متحدهٔ آمریکا در پرل هاربر1 واقع در اقیانوس آرام نیز یورش بردند و ضربٔه سختی به آن زدند.
آمریکا که 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 ناوگانش، 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. در اقیانوس آرام و جنوب شرقی آسیا نیز نیروهای آمریکایی 
به عقب راندند  و  نبرد مهم ژاپنی ها را شکست دادند  در چندین 
)1942م(. موفقیت های نظامی متفقین در سال 1943م همچنان 
و  سرزمین ها  از  بسیاری  و  درآمد  زانو  به  ایتالیا  یافت؛  تداوم 
کشورهای شرق اروپا از نیروهای محور پاک سازی شدند. در سال 
بعد، نیروهای متفقین با پیاده شدن در خاک فرانسه، این کشور را 

حملۀ هوایی ژاپن به ناوگان دریایی آمریکا در پرل هارُبرآزاد کردند و سپس وارد خاک آلمان شدند. 

1. Pearl Harbor
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ـ   1945 جنگ جهانی دوم در اروپا و شمال آفریقا؛ 1941ـ

کشور های محور

نبردگاه
شهر

پیشروی  نیروهای متفقین
کشور های بی طرف
کشور های متفق
نیروهای  محور، اواخر 1942

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(.

آثار و نتایج جنگ
جنگ جهانی دوم ُمهلک ترین و مخرب ترین رویداد در تاریخ بشر است که طی آن حدود 40 تا 50 میلیون نفر انسان بر اثر این جنگ کشته 
شدند. 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 لنینگراد هنگام ترک خانه و کاشانۀ خود در جنگ جهانی دوم

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 بمب های اتمی ویران کردند و جنگ جهانی دوم با این حادثٔه وحشتناک 

به پایان رسید )اوت 1945(.
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دیدگاه یکی از مورخان معاصر دربارٔه آثار و پیامدهای فکری و فرهنگی جنگ جهانی دوم را بخوانید و نظر خود را دربارٔه 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(.

بحث و گفت و گو

 ایران در جنگ 
زمان،  آن  در  کرد.  بی طرفی  اعالم  ایران  دولت  درگرفت،  دوم  جهانی  جنگ  وقتی 
کارشناسان  از  زیادی  تعداد  و  داشت  آلمان  با  گسترده ای  بازرگانی  روابط  ما  کشور 
)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. 
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. از سوی دیگر، خاک 
به  متفقین  تدارکاتی  و  تسلیحاتی  کمک های  رساندن  برای  مسیر  مناسب ترین  ایران 
به سوی  آلمان در خاک شوروی  ارتش  که  بنابراین، در حالی  بود.  نیروهای شوروی 
ایران پیشروی می کرد، دولت های شوروی و انگلستان از حکومت ایران خواستند که 
بزند. چون حکومت  دست  هیتلر  علیه  اقدامات خصمانه  به  و  کند  اخراج  را  آلمانی ها 
رضاشاه به این درخواست توجهی نکرد، نیروهای شوروی و انگلستان در سوم شهریور
1320)اوت 1941( از شمال و جنوب به ایران هجوم آوردند. ارتش ایران مقاومتی نکرد 

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

در جنوب غربی اقیانوس هند تبعید گردید. 

نظامیان شوروی در ایران، قزوین، جنگ جهانی دوم

نیروهای انگلیسی در ایران، جنگ جهانی دوم
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 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 را عهده 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 به وقوع 
ـ  1965م( بیش از 30 کشور مستقل آسیایی و آفریقایی از مستعمره های اروپاییان سر  برآوردند. البته  پیوستند و در کمتر از یک دهه )1955ـ
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 
مساعد خود را با ایجاد سرزمین 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. 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(.
از  برخی  آغاز کردند.  از اشغال صهیونیست ها  را  آزادی سرزمین خویش  برای  مبارزه  با تشکیل دولت اسرائیل، مردم فلسطین 
به خصوص  غربی  دولت های  مورد حمایت  که  اسرائیل  با  فلسطینیان  از  در حمایت  اردن،  و  مانند مصر، سوریه  کشورهای عرب، 
با رژیم  به مذاکره و سازش  برخی دولت های عرب  آن،  از  اما شکست خوردند. پس  بودند، وارد جنگ شدند2  انگلستان  و  آمریکا 
صهیونیستی تمایل نشان دادند. انورسادات، رئیس جمهور مصر، نخستین رئیس یک کشور عرب و مسلمان بود که با وساطت آمریکا 

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.
2. جنگ 1956م، جنگ شش روزٔه 1967م و جنگ 1973 م.
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رئیس  عرفات،  یاسر  بعدها  کرد.  امضا  صلح  پیمان  اسرائیل  با 
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.

نمایی از انتفاضۀ مردم فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست

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

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

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

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

٥  به نظر شما جنگ جهانی دوم چه زمینه ای را برای استقالل تعداد زیادی از کشورهای آسیایی و آفریقایی و استعمار زدایی از 

چهرٔه آنها به  وجود آورد؟

پرسش های منونه
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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 معاصر 
ایران به شمار می روند. در این درس، شما 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.

11

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

پس از همفکری و مرور آموخته های قبلی، دیدگاه خود را دربارٔه تأثیر منابع نفت بر تحوالت مهم تاریخ معاصر ایران، به ویژه دو 
جنگ جهانی اول و دوم، بیان کنید.

بحث و گفت و گو

 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 سدهٔ 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

١.  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(.

٢. لسانی، طالی سیاه یا بالی ایران، صفحات مختلف.
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1. William Knox Darcy
2. در دورهٔ رضا شاه به شرکت نفت ایران و انگلیس تغییر نام داد.

 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 دارسی1 واگذار شد )1280ش/ 1901م(. در مقابل، او تعهد کرد که 20 هزار لیرٔه نقد، 20 هزار لیره به شکل سهام 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 انگلیس2« 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، 51 درصد سهام 
شرکت نفت پارس و انگلیس را خریداری کرد و حق نظارت کامل بر آن شرکت را به دست آورد )1914م(. 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. 
و  ایران  نفت  شرکت  عملکرد  نحؤه  دربارٔه  دامنه داری  اختالفات  انگلیس  و  ایران  دولت  میان  همواره  مشروطه،  انقالب  از  پس 

چنین  نتیجٔه  در  داشت.  وجود  ایران  سهم  پرداخت  و  انگلیس 
اختالفاتی بود که رضاشاه امتیازنامٔه دارسی را یک طرفه لغو کرد 
نمود  منعقد  انگلستان  با  را  دیگری  نفتی  قرارداد  زود  اما خیلی 
به  نسبت  ایران  سهم  جدید،  قرارداد  در  )1933م/1312ش(. 
قرارداد قبلی اندکی افزایش یافت و منطقٔه جغرافیایی قرارداد به 
میدان های نفتی شناخته شدٔه جنوب کشور محدود گردید، اما در 

کارگران شرکت نفت هنگام احداث خط لولۀ نفت در خوزستانعوض، 30 سال به مدت قرارداد افزوده شد.

 اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران پس از شهریور 1320
نیروهای متفقین پس از اشغال ایران در شهریور 1320 و برکناری و تبعید رضاشاه از کشور، کنترل مستقیم راه های 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 آلمانی های فعال در ایران را بازداشت کردند. متفقین ضمن تأکید بر اینکه در ادارهٔ امور کشور مداخله 
نخواهند کرد، تمامیت ارضی ایران را تضمین کردند و وعده دادند که ظرف شش ماه پس از پایان جنگ، نیروهایشان را از ایران بیرون 

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 خیابانی متعددی در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران شد.
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.
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 زمینه های نهضت ملی شدن نفت
سیاست موازنۀ منفی

در دوران اشغال ایران، دولت های آمریکا و شوروی برای کسب 
قرارداد  محدودهٔ  از  در خارج  که  مناطقی  در  نفت  استخراج  امتیاز 
نفت  جمله  از  داشتند،  قرار  انگلیس  و  ایران  ١٩٣٣ م  ش/   ١٣١٢
شمال، به شدت با هم رقابت می کردند. در این میان، نمایندگان مجلس 
شورای ملی )دورهٔ چهاردهم( به پیشنهاد دکتر محمد مصدق طرحی را 
به تصویب رساندند که دولت را از مذاکره و انعقاد قرارداد با کشورهای 
منع  تأیید و تصویب مجلس  بدون  ایران  نفت  خارجی در خصوص 
»موازنۀ  سیاست  اتخاذ  حکم  در  مصوبه  این  )1323ش(.  می کرد 
برابر امتیازخواهی دولت های سلطه جو،  منفی«، یعنی ایستادگی در 

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.
احمد  از  این رو،  کند؛  خارج  ایران  از  را  نیروهایش  امتیاز،  گرفتن  بدون  نمی خواست  شوروی  دوم،  جهانی  جنگ  پایان  از  پس 
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 1326(. این اقدام به معنای اعالم نارضایتی رسمی و علنی از 
قرارداد نفتی ایران با انگلستان )قرارداد 1933م/1312ش( 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.

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 داشتند. 
در این دوره، مطبوعات و احزاب نیز به صورت گسترده و با شور و 
شوق فراوان فعالیت می کردند و نقش مؤثری در تحوالت سیاسی و 

اجتماعی داشتند.

نمایی از تظاهرات مردم تهران در اعتراض به کمبود و گرانی نان در برابر مجلس 
شورای ملی در میدان بهارستان )آذر 1321(

قوام و سادچیکف، سفیر شوروی، هنگام امضای موافقت نامۀ امتیاز نفت شمال
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جلوگیری از تصویب قرارداد الحاقی
پس از مذاکراتی که میان نمایندهٔ دولت ایران و نمایندهٔ شرکت نفت ایران و انگلیس با هدف بازنگری در قرارداد نفت جنوب و تأمین منافع 
ایران صورت گرفت، قرارداد الحاقی تدوین و امضا شد.1 این قرارداد معاهدهٔ نفتی 1312ش را اندکی تعدیل کرد، اما باز هم تأمین کنندهٔ حقوق 
و منافع کشور ما نبود. به همین سبب، معدودی از نمایندگان مجلس شورای ملی که مخالف قرارداد بودند، مانع رأی گیری دربارهٔ آن شدند.2

در مجلس شانزدهم نیز اقلیتی از نمایندگان عضو جبهٔه ملی به رهبری دکتر مصدق با مخالفت مؤثر خود از تصویب قرارداد مذکور 
جلوگیری کردند. از جمله علل مهم مخالفت با قرارداد الحاقی گس ــ گلشاییان این بود که این قرارداد عالوه بر نادیده گرفتن حقوق مادی 

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.

١. عباسقلی گلشاییان، وزیر دارایی وقت، به عنوان نمایندهٔ 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 1933م/ 1312ش تدوین و امضا کردند )تیر 1328( که به قرارداد الحاقی َگس ــ گلشاییان معروف شد.

٢. 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.

بررسی شواهد و مدارک
با بررسی و ارزیابی مفاد قرارداد الحاقی گس ــ 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.

ت 1
الی

فع

تأسیس جبهۀ ملی ایران
باعث  انتخابات شانزدهمین دورهٔ مجلس شورای ملی،  دخالت عبدالحسین هژیر، وزیر دربار شاهنشاهی، در برگزاری 
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 22 مهرماه 1328 در کاخ مرمر متحصن شدند. چندی پس از پایان 
تحصن، افراد متحصن در منزل مصدق جمع شدند. سیدحسین فاطمی در سخنانی پیشنهاد تشکیل ائتالف جبهٔه ملی را 
داد و به این ترتیب، جبهٔه ملی ایران به رهبری محمد مصدق تشکیل شد )آبان 1328(. این جبهه مهم ترین تشکیالتی بود که 
بر مبنای ملی گرایی در ایران به وجود آمد. پس از تشکیل جبهٔه 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 جبهٔه 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.

یم
دان

ر   ب
شت

بی



140

١. 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.
٢. روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملی شدن صنعت نفت، ص 15.

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

 مبارزه برای ملی کردن نفت
نمایندگان مخالف قرارداد الحاقی در مجلس شانزدهم، ضمن مخالفت با این قرارداد، طرح ملی شدن صنعت نفت ایران را پیشنهاد 
کردند.1 این طرح با استقبال گستردهٔ شخصیت ها، 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 
برپا  نفت  صنعت  شدن  ملی  از  طرف داری  و  الحاقی  قرارداد  با 
شد. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، که سابقٔه طوالنی در مبارزه 
از جنبش ملی شدن  تمام  با جّدیت  انگلستان داشت،  استعمار  با 
ملی  برای  مبارزه  اعالمیه ای،  در  کرد. وی  نفت حمایت  صنعت 
شدن نفت را تکلیف دینی و وطنی ملت ایران برشمرد و تعدادی از 

علما نیز نظر او را تأیید کردند.2 
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 1329( از سیاست انگلستان جانب داری می کرد و با ملی 

شدن صنعت نفت به شدت مخالف بود. 

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت
پس از اعدام انقالبی رزم آرا به دست خلیل طهماسبی3 یکی از 
اعضای جمعیت فداییان اسالم )16 اسفند 1329(، مهم ترین مانع 
بر سر راه ملی شدن صنعت نفت برداشته شد. چند روز بعد از آن، 
نخست مجلس شورای ملی )24 اسفند 1329( و سپس مجلس سنا 
در 29 اسفند 1329 طرح ملی شدن صنعت نفت را تصویب کردند 
و جنبش ضداستعماری ملت ایران در گام 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.

دکتر مصدق و آیت الله کاشانی

صحنه ای از تظاهرات مردم تهران در پشتیبانی از ملی شدن صنعت نفت ایران



141

جمعیت فداییان اسالم
فداییان اسالم تشکلی مذهبی، سیاسی و انقالبی بود 
که در سال 1324ش به همت طلبٔه جوانی به نام سید 
مجتبی نواب صفوی به وجود آمد و تا سال 1334ش 
نقش مؤثری در رویدادهای سیاسی کشور داشت. 
هدف این جمعیت برقراری حکومتی بود که اجرای 
دهد.  قرار  خود  کار  دستور  در  را  اسالم  قوانین 
اقدام های  مدیون  بیشتر  این جمعیت  تأثیر  و  شهرت 
آن  اعضای  دست  به  که  بود  ترورهایی  و  مسلحانه 
صورت گرفت. آنها نخست احمد کسروی را به اتهام 
رساندند  قتل  به  ضدشیعی اش  نوشته های  و  افکار 

)1324ش(. 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 جبهٔه 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 خارجٔه 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 1334( 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.
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شهیدان نواب صفوی و سیدمحمد واحدی لحظاتی پس از بازداشت در حضور 
سرلشکر تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران

نخست وزیری مصدق و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت
افکار  گستردهٔ  با حمایت  مصدق  دکتر  اردیبهشت 1330،  در 
و  مذهبی  و  ملی  نیروهای  تنگاتنگ  همکاری  و  اتحاد  عمومی، 
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 
آمدن،  کار  روی  از  پس  مصدق  دکتر  دولت  درآورد.  اجرا  به 
بی درنگ هیئتی را به ریاست مهندس مهدی بازرگان به خوزستان 
فرستاد تا مراکز و تأسیسات نفتی را از حوزهٔ 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. 
سخنرانی دکتر مصدق در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارۀ ملی شدن 

صنعت نفت ایران



142

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:
 تحریک کارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شرکت نفت ایران و انگلیس از پرداخت فوق العاده دستمزد آنان؛

 فرستادن کشتی های جنگی خود به خلیج فارس و بنادر ایران و تهدید نظامی؛ 
 طرح شکایت از ایران در مجامع بین المللی؛

 تهدید اقتصادی ایران با تعطیلی شعب بانک انگلیس، خارج کردن سرمایه های شرکت نفت و تحریم خرید نفت.
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 ملت ایران دفاع می کرد. دفاع منطقی و مستدل نخست وزیر و وکالی حقوقی 

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

بررسی شواهد و مدارک
بخشی از سخنرانی دکتر مصدق در جلسٔه 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 سایٔه 
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 مداخلٔه 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 1، 822(.
ت 2

الی
فع

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

نیز بی درنگ احمد قوام را مأمور تشکیل دولت کرد.
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در پی این رویداد، آیت الله کاشانی ضمن مخالفت با نخست وزیری قوام، مردم را به مبارزه فراخواند و اعالم کرد: »اگر قوام کناره گیری نکند، 
اعالم جهاد می کنم و خودم کفن پوشیده، با ملت در پیکار شرکت می کنم«. در روز 30 تیر 1331 مردم به خیابان ها ریختند. نیروهای نظامی 
و انتظامی تظاهرکنندگان را سرکوب کردند و عده ای را به خاک و خون کشیدند، اما با ادامٔه تظاهرات و اعتراض نمایندگان طرف دار 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.
دکتر مصدق دوباره نخست وزیر شد و وزارت جنگ و فرماندهی نیروهای مسلح را در اختیار گرفت. همچنین، شاه را از برقراری ارتباط 

مستقیم با سفرای خارجی منع کرد. 

مزار شهدای قیام 30 تیر در گورستان ابن بابویه صحنه ای از قیام مردم تهران در 30 تیر 1331

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

با استفاده از منابعی که دبیر معرفی می کند، مجموعٔه حوادث و اقداماتی را که موجب تفرقه و چنددستگی در نهضت ملی شدن نفت 
در فاصلٔه قیام 30 تیر 1331 تا کودتای 28 مرداد 1332 شد، فهرست و علل این اختالف ها را استخراج کنید.

کاوش خارج از کالس

 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 این زمان، 
دکتر مصدق امیدوار بود که دولت آمریکا در ماجرای نفت از ایران پشتیبانی کند اما آمریکا که از زمان جنگ جهانی دوم سیاست فعالی 

را دربارهٔ 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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1. Herbert Norman Schowarzkopf
)Kermit Rooservelt( ٢. کرمیت روزولت

)Central Intelligence Agency - C.I.A( 3. آژانس اطالعات مرکزی آمریکا
4. 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.

تحلیل یکی از مورخان معاصر دربارهٔ اتحاد آمریکا و انگلستان علیه نهضت ملی شدن نفت را بخوانید و نظر خود را دربارهٔ آن بیان کنید.
»از نظر واشنگتن و همچنین لندن، کنترل ایرانی ها بر نفت احتماالً پیامدهای درازمدت ویرانگری به همراه داشت. این امر صرفاً 
یک ضربٔه مستقیم به منافع بریتانیا نبود. ممکن بود کنترل نفت را کامالً در اختیار ایران قرار دهد. ممکن بود الهام بخش دیگر 
ـ شود؛ به طوری که آنان نیز از این رویه پیروی کنند و در نتیجه، کنترل بازار بین المللی  ـ به ویژه اندونزی، ونزوئال و عراقـ  کشورهاـ 
نفت از شرکت های نفت غربی به کشورهای تولیدکننده منتقل شود. همچنین، تهدیدی بالقوه برای شرکت های آمریکایی و سایر 

کشورهای غربی ــ و طبعاً دولت آمریکا و بریتانیا ـ بود« )آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ص 218(.

حتلیل و قضاوت

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 
توافق  به  نخست وزیری  به  زاهدی  فضل الله  سرلشکر  انتصاب  و 
رسیدند. براساس طرح مشترک انگلیس و آمریکا، ایجاد آشوب های 
در  مصدق  علیه  روانی  جنگ  انداختن  به راه  و  ایران  در  خیابانی 

مطبوعات در دستور کار شبکٔه جاسوسی دو کشور قرار گرفت.
ژنرال  و  پهلوی  اشرف  طریق  از  کودتا  طراحان  آن،  بر  عالوه 
نورمن شوارتسکف1 آمریکایی، محمدرضا پهلوی را که در ابتدا 
موافقت  کودتا  با  که  کردند  متقاعد  بود،  مردد  کودتا  پذیرش  در 
کند. با ورود مأمور ویژٔه2 سیا3 به ایران در اواسط تیر ١٣٣٢ و 
مالقات او با فضل الله زاهدی، مقدمات اجرای کودتا فراهم شد. 
سرانجام، با نقشه و حمایت سیاسی و مالی دولت های انگلستان 
و آمریکا و عوامل داخلی آنان، در 28 مرداد4 1332 واحدهایی از 
ارتش به فرماندهی فضل الله زاهدی علیه دولت دکتر مصدق اقدام به 
کودتا کردند. کودتاچیان که از پشتیبانی سازماندهی شدٔه گروه هایی 
از طرف داران شاه و دربار برخوردار بودند، مراکز مهم دولتی را در 

پایتخت تسخیر و دولت دکتر  مصدق را سرنگون کردند.
پس از موفقیت کودتا، زاهدی نخست وزیر شد و اعالم حکومت 
شاه و سرلشکر زاهدی، فرمانده کودتاچیان نظامی کرد. دکتر مصدق و تعدادی از همکاران و یاران نزدیکش 

کودتاچیان در خیابان های تهران، 28 مرداد 1332 
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1. مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی

و  سیاسی  گروه های  و  احزاب  شدند.  محاکمه  سپس  و  دستگیر 
روزنامه های مخالف، غیرقانونی اعالم شدند و منحل گردیدند.

یک سال و اندی پس از کودتای 28 مرداد، حکومت پهلوی با 
انگلستان و آمریکا دربارٔه مسئلٔه نفت به توافق رسید و به موجب 
از  کنسرسیومی  به  را  ایران  نفت  فروش  و  تولید  قراردادی، 
شرکت های نفتی انگلیسی، آمریکایی، هلندی و فرانسوی 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.
دکتر سید حسین فاطمی، وزیر خارجه و یار نزدیک دکتر مصدق )ردیف جلو نفر وسط( 
در فرمانداری نظامی تهران، فاطمی چند ماه پس از کودتا دستگیر و پس از محاکمه 

تیرباران  شد.

1 پس از شهریور 1320 و برکناری و تبعید رضاشاه، چه تغییر و تحول سیاسی مهمی در کشور به وجود آمد؟

2 علت و هدف از طرح سیاست موازنٔه منفی چه بود؟

3 قرارداد الحاقی گس ــ گلشاییان با چه هدفی به امضا رسید و سرانجام آن چه شد؟

4 عوامل سیاسی و اجتماعی مؤثر بر تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را توضیح دهید.

5  دیدگاه و ارزیابی خود را دربارٔه تأثیر و نقش عوامل داخلی و خارجی بر موفقیت کودتای 28 مرداد و سقوط دولت دکتر مصدق 

بیان کنید.

پرسش های منونه

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.
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شرایط سیاسی ـ اجتماعی سال های پس از کودتای ٢٨ مرداد که همراه با سرکوب مخالفان، نادیده گرفتن اصول قانون اساسی 
توسط محمدرضا شاه پهلوی و نفوذ و مداخلٔه روزافزون آمریکا در ایران بود، زمینه های شکل گیری نهضت اسالمی به رهبری 
امام خمینی   را فراهم آورد. این نهضت با قیام 15خرداد 1342 ادامه یافت. بازداشت و تبعید امام خمینی نیز نتوانست آن 
را از حرکت بازدارد و سرانجام 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.

12

انقالب اسالمی

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 درپی در این فاصلٔه زمانی کوتاه در ایران شد؟

بحث و گفت و گو

 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 و امنیت کشور)ساواک(، اعطای کمک های نظامی و مالی به ایران و 
اجرای بعضی اصالحات در کشور ما، از جملٔه این برنامه ها بود. این برنامه ها، عالوه بر حفظ حکومت پهلوی و 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.
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بررسی شواهد و مدارک
متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

پیام ِکِندی، رئیس جمهور، به کنگرهٔ آمریکا به نقل از روزنامٔه اطالعات مورخ 6 خرداد 1340 با عنوان: ِکِندی، 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، ج 1، ص 120(.

1  آمریکا برای نفوذ در دیگر کشورها و پیشبرد اهداف خود از چه روش هایی استفاده می کرد؟

2  به نظر شما اهداف آمریکا از اجرای برنامه های اصالحی در دیگر کشورها چه بود؟

ت 1
الی

فع

 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.
با تصویب نامٔه هیئت دولت،  ایالتی و والیتی در دستور کار دولت علم قرار گرفت و  در آغاز، اصالح قانون انتخابات انجمن های 

تغییرات زیر در قانون انتخابات این انجمن ها ایجاد شد: 
الف( برداشتن دو قید مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان؛ 

ب( حذف قید سوگند خوردن به قرآن مجید و تبدیل آن به 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 شد و مورد استقبال دولت های آمریکا، انگلستان و شوروی قرار گرفت.
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 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 

امام خمینی، رهبر نهضت اسالمیشد و رژیم پهلوی با استفاده از نیروی نظامی، قیام مردم تهران و قم را سرکوب کرد.

واقعۀ مدرسۀ فیضیه
امام خمینی به همراه مراجع دیگر، در اعتراض به عملکرد حکومت، عید نوروز 1342 را عزای عمومی اعالم کردند و به افشای اقدامات 

اعتراضی  حرکت  این  اوج  پرداختند.  شاه 
در مدرسٔه فیضیٔه قم اتفاق افتاد که با یورش 
مأموران حکومتی به خشونت کشیده شد. در 
حملٔه مأموران به مدرسٔه فیضیٔه قم و 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
در آستانٔه محرم1383ق/ 1342ش امام خمینی به سخنرانان مذهبی سفارش کردند که در مراسم مختلف، خطر اسرائیل را 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. 

امام خمینی هنگام سخنرانی در مدرسۀ فیضیه، 1342

با راهنمایی دبیر خود، دربارهٔ اصول شش گانٔه 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؟ ت 2

الی
فع



149

علنی  خمینی  امام  از  را  خود  حمایت  شعارهایی،  سردادن  با  سال  این  عاشورای  در  مردم  حکومت،  خواست  و  تصور  برخالف 
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 سخنرانی باعث خشم رژیم و دستگیری و انتقال امام به تهران شد. 
خبر دستگیری امام، مردم و روحانیون و مراجع را به واکنش 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. 
نتایج قیام پانزده خرداد: قیام پانزده خرداد به رغم اینکه با سرکوب شدید حکومت پهلوی مواجه شد، نتایج مهمی داشت: 

هدف مبارزه تغییرکرد و سرنگونی رژیم 
مبارزان شد. حضور  نهایی  پهلوی هدف 
امام خمینی در صحنٔه مبارزه موجب شد 
بسیاری از روحانیون به مبارزات سیاسی روی 
دانشگاهیان،  و  روحانیون  بر  عالوه  بیاورند. 
مبارزان  به جمع  نیز  از جامعه  دیگری  اقشار 
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 دوبارٔه 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.
مذکور،  قانون  با  امام  مخالفت صریح  آبان 1343(.   4( کردند  اعتراض  قانون  این  تصویب  به  پرشوری  در سخنرانی  امام خمینی 
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.

 وضعیت رژیم پهلوی
پس از تبعید امام خمینی و سرکوب شدید مخالفان، اوضاع سیاسی آرام تر شد. همچنین با بهبود وضع اقتصادی در دوران طوالنی نخست وزیری 
برگزاری جشن تاج گذاری و  به اقداماتی نمایشی دست زد.  پایه های اقتدار خود  برای تقویت و تحکیم  امیرعباس هویدا، حکومت پهلوی 

جشن های دوهزار و پانصد سالٔه شاهنشاهی، منحل کردن احزاب موجود و ایجاد حزبی واحد به نام حزب رستاخیز از جملٔه این اقدامات بود.

نمایی از تظاهرات مردم تهران در 15 خرداد 1342
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محمدرضا شاه پهلوی هنگام مالقات با نیکسون، 
رئیس جمهور آمریکا

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. 

امیرعباس هویدا، هنگام معرفی اعضای کابینۀ خود به شاه

 تداوم مبارزه
الف( فعالیت سیاسی؛ امام خمینی در طول دوران تبعید در نجف اشرف با صدور اعالمیه به مناسبت های مختلف و فرستادن پیام 
به سران و مردم کشورهای اسالمی و نیز با تدریس مباحث والیت فقیه، مبانی حاکمیت دینی را ترسیم می کردند. در همین دوران، 
شاگردان و عالقه مندان به اندیشٔه ایشان، مساجد و دانشگاه ها را به کانون مبارزه علیه رژیم پهلوی تبدیل کرده بودند. جبهۀ ملی و 

نهضت آزادی نیز در چارچوب قانون اساسی به مبارزات خود ادامه می دادند. 
ب( مبارزۀ فرهنگی؛ مبارزٔه فرهنگی با اتکا بر آگاهی دادن به مردم و تبلیغ و ترویج باورهای دینی به همراه روشنگری علیه اقدامات 
رژیم پهلوی صورت می گرفت. روحانیون، معلمان، استادان دانشگاه، دانشجویان و دانش آموزان در عرصٔه مبارزٔه فرهنگی با رژیم 

فعالیت می کردند و در مساجد، حسینیه ها و 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.
پ( مبارزۀ مسلحانه؛ در کنار مبارزٔه سیاسی و فرهنگی، گروه هایی از جوانان به سوی مبارزٔه مسلحانه کشیده شدند. معروف ترین این 

گروه ها در این دوران عبارت بودند از: 
  هیئت های مؤتلفۀ اسالمی؛ این گروه پس از تبعید امام خمینی، مبارزٔه 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.
  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.
  سازمان مجاهدین خلق؛ گروهی از جوانان عضو نهضت 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.
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سازمان چریک های فدایی خلق؛ این گروه از همان ابتدا با الهام از افکار مارکسیستی به مبارزٔه مسلحانه روی آوردند و تعدادی از 
آنها در درگیری با مأموران رژیم، یا در زندان، به قتل رسیدند.

به نظر شما، چرا مبارزٔه مسلحانه موفقیت چندانی به دنبال نداشت؟

فکر کنیم و پاسخ دهیم

بسیاری از مبارزان، زندانی و شکنجه شدند. تعدادی از آنان 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.

ـ  1349 ش( شهید آیت الله سعیدی )1308ـ

 وضعیت عمومی ایران در سال 1356
فاصلٔه روزافزون حکومت پهلوی از ملت ایران در سال 1356 به بیشترین حد خود رسید. ضدیت این حکومت با اسالم و معنویت و 
اخالق، آشکار شده بود. صدها روحانی مبارز در زندان بودند و بسیاری از استادان دانشگاه و سخنرانان مذهبی اجازهٔ 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 برای گذراندن زندگی به شهرها هجوم می آوردند. انقالب 
سفید شاه نتیجٔه خود را نشان داده بود: نابودی اقتصاد ایران و وابستگی به بیگانگان. در حالی که بسیاری از روستاهای ایران، راه، آب 
آشامیدنی، برق و حمام نداشتند، سرمایه داران آمریکایی با حکومت پهلوی قراردادهای کالن منعقد و ثروت 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. 
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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. 

دکتر علی شریعتی، متفکر نواندیش مسلمان
وی در ٢ آذر 1312 در روستای کاهک مزینان از توابع سبزوار )در استان 
نهاد. پدرش، استاد  به جهان  پا  خراسان رضوی( در خانواده ای اهل علم 
محمد تقی شریعتی و اجدادش همگی از عالمان دین بودند. او دورهٔ تحصیالت 
ابتدایی و متوسطه را در مشهد گذراند و به عنوان معلم به استخدام وزارت 
فرهنگ درآمد. بعدها از دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه فردوسی لیسانس ادبیات 
گرفت و با استفاده از بورس شاگرد اولی دانشگاه به فرانسه رفت. در آنجا 
در رشتٔه 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 تهرانـ  از حدود نیمٔه دوم دهٔه چهلـ  در مراکزی 
مانند حسینیٔه ارشاد، مساجد و انجمن های اسالمی دانشگاه های بسیاری از 

دیگر شهرهای ایران، با سخنرانی های پرشور و نوشته های برانگیزانندهٔ 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 زینبیٔه دمشق به خاک سپرده شد.
شریعتی آثار زیادی در زمینه های اسالم شناسی و شیعه شناسی دارد که شامل سخنرانی های او در حسینیٔه ارشاد، دانشگاه ها 
و سایر جاها است. از جملٔه آثار او می توان به مذهب علیه مذهب، فاطمه فاطمه است، ابوذر و اسالم شناسی اشاره کرد.

یم
دان

ر   ب
شت
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شاه در پاسخ مساعد به خواسته های آمریکا، هویدا را برکنار و جمشید آموزگار را به نخست وزیری منصوب کرد. آموزگار مأموریت یافت تا 
با انتقاد از گذشته، در کشور فضای باز سیاسی ایجاد کند اما پیام های روشنگرانٔه امام خمینی و چند حادثه دیگر، آتش انقالب را شعله ور کرد.

موضع گیرِی کِندی و کارتر دربارهٔ دخالت آمریکا در کشورهای دیگر را مقایسه کنید و به پرسش زیر پاسخ دهید:
چه شباهت ها و تفاوت هایی میان سیاست مداخله گرایانٔه کندی و کارتر وجود دارد؟ 3 

ت
الی

فع
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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.

حضور گستردۀ زنان در راه پیمایی های دوران انقالب اسالمی

 آغاز انقالب اسالمی
انتشار مقالۀ توهین آمیز نسبت به  امام خمینی

در 17 دی 1356 مقالٔه توهین آمیزی علیه امام خمینی در روزنامٔه اطالعات منتشر شد. به دنبال انتشار این مقاله، مردم 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 این قیام  تجدید عهد با رهبری انقالب و افزایش تنفر از رژیم 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 
وزیری  نخست  به  ملی«  » آشتی  شعار  با  را 
بگمارد. امام خمینی با ارسال پیام و افشای 
نیرنگ تازهٔ رژیم پهلوی، خواهان ادامٔه مبارزه 
تا سرنگونی نظام پادشاهی در ایران شدند. به 
همین جهت تظاهرات مردم در شهرهای ایران 
ادامه پیدا کرد. در تهران بعد از برگزاری نماز 
تظاهرات گسترده ای  عید فطر)13 شهریور( 
صورت گرفت و تکرار آن در سه روز بعد، 

با حضور انبوه و یکپارچٔه زنان همراه بود.

قیام خونین 17 شهریور
دیگر  و چند شهر  تهران  در  در روز جمعه 17 شهریور 1357  اعتراضات  و  تظاهرات  ادامٔه  از  برای جلوگیری  پهلوی  حکومت 
حکومت نظامی برقرار کرد. مردم تهران بی اعتنا به اخطارها و هشدارهای رژیم در میدان شهدا )ژالٔه سابق( تجمع کردند. 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.
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هجرت امام خمینی به فرانسه
پس از اوج گیری انقالب اسالمی، امام خمینی تحت فشار 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(.
اقامت چند ماهٔه امام در فرانسه دو نتیجٔه مهم برای انقالب داشت:

 ایشان با استفاده از امکانات تبلیغی، مصاحبه و سخنرانی، جنایات حکومت پهلوی را افشا می کردند؛
 امکان مالقات مبارزان با رهبری انقالب فراهم آمد و پیام های امام با شتاب بیشتری در ایران منتشر شد.

حضرت امام خمینی در نوفل لوشاتو تظاهرات مردم تهران در شهریور 1357

حماسۀ ماه محرم
شاه پس از سرکوب تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان در 
را  ازهاری  غالمرضا  ارتشبد  )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 را 
وارد مرحلٔه تازه ای کرد. در روزهای تاسوعا و عاشورا میلیون ها 
تن از مردم در شهرهای مختلف، از جمله تهران، با شرکت در 
برقراری  و  پهلوی  حکومت  سقوط  مسالمت آمیز  تظاهراتی 

حکومت اسالمی را فریاد زدند. 
که  رساند  نتیجه  این  به  را  آمریکا  دولت  عظیم،  تظاهرات  این 
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 انقالب اسالمی، 

راه پیمایی میلیونی مردم تهران در تاسوعای حسینی، 19 آذر 1357
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شاپور بختیار را، که قبالً عضو جبهٔه ملی 
و از مخالفان رژیم بود، نخست وزیر خود 
کرد. امام خمینی در 23  دی با ارسال پیامی 
تشکیل شورای انقالب را به اطالع مردم 
افراد شایسته،  از  که  این شورا  رساندند. 
ایشان  اعتماد  مورد  و  متعهد  مسلمان، 
تشکیل شده بود، وظیفه داشت زمینٔه انتقال 
قدرت را فراهم کند. ده روز پس از تشکیل 
ایران  از  شاه  دی،   26 در  بختیار،  دولت 
استقبال باشکوه از امام خمینی هنگام ورود به میهن در 12 بهمن 1357رفت و شور و شعف مردم ایران بیشتر شد. 

 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 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 

تهران ـ 22 بهمن 1357در 22 بهمن، زنگ سقوط نظام شاهنشاهی به صدا درآمد.

1  تصویب نامٔه قانون انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی، چه تغییراتی در انتخابات انجمن ها ایجاد کرد؟

2  منظور از مبارزٔه فرهنگی چیست و چه گروه ها و شخصیت هایی، با حکومت پهلوی مبارزٔه فرهنگی می کردند؟

3  برجسته ترین اقدام حکومت پهلوی برای اسالم زدایی چه بود؟

4  چرا حکومت پهلوی در سال 1356 مسئلٔه فضای باز سیاسی را مطرح کرد؟

5  چاپ مقالٔه توهین آمیز نسبت به امام خمینی در روزنامٔه اطالعات چه پیامدی داشت؟

6  ادامٔه مبارزهٔ مردم با حکومت پهلوی در روزهای تاسوعا و عاشورای 1357، آمریکا را به چه نتایجی رساند؟ 

پرسش های منونه


