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بسمه تعالی

واکاوی تمدن اسالمی ایرانی و علل و عوامل رشد و افول آن در مقاطع مختلف تاریخی

فهیمه عدالتپناه

چکیده
دیرزمانی است که در این سرزمین نیاکان من و تو ساکن اند  .نسل اندر نسل کاشتند و درو کردندد و سدانتند و
هنر آفریدند .بسیار زمان ها مورد چپاول اقوام دور و نزدیک قرار گرفتند ،مقاومت کردند ،شکست نوردند و از نو
تالش نویش را افزون نمودند .پدران ما فراوان اشتباه نمودند ،بسیار فریب نوردند ،در دام آرزوهای بدی فرادام
گرفتار آمدند ،اما نه از پا ایستادند و نه دست از حرکت کشیدند .نسل بعد عبرت گرفدت ،راهدی ندو و تبربده ای
ادید را برپا نمود .هرکس و هر زمان دستاوردی تازه بر اای گذاشت و میدرا تبربده بشدری را ندا ب.شدید.
ایرانیان به چند چیز معروف هستند  :هنر بسیار درنشان  ،فرهنگ و بناهدای باسدتانی ،سدرزمین چفارفبدل بدا
منابع نی ،سانتار و اامعه ای کامال مذهبی و ه وش و نالقیت مردمانش .ایدن سدرزمین همدواره دسدت.وش
هبوم و ارت های پیاپی قرار گرفته است ،اما هیچ گاه هیچ قوم مفاامی تاب مقاومت نیاورده و پس از چنددی
قوم الب مبذوب فرهنگ کفن ایرانی گردیده و حتی فرهنگ ایرانی را ترویج داده است.ایرانیان تنفا مردمانی از
افان اسالم هستند کده بدیش از همده در تدرویج اسدالم و ترویبدسدتاوردهای عفمدی و فرهنددی و تمددنی آن
کوشددددددیدند و هددددددیچ گدددددداه هدددددد زبددددددان کفددددددن نددددددویش را رهددددددا ننمودنددددددد.
ما وار تمدنی کفن با ریشه هایی بسیار دور هستی  .امروزه فرهندی تازه از اقبایی دور ،از آنسوی دریاها به مدا
هبوم آورده است .رب و فرهنگ ربی همه چیز را دگرگون می نواهد .اما این بار ه این هبوم ناشی از ضعف
نود ماست چنانکه مغوالن زمانی پیروز شدند که سالیانی طدوالنی درگیدر ندزاا هدا و نبدومت هدای نداندی
بودی

هر چند که مفاامان هنرها و ابزارهای قدرت تازه ای نیز فراه آورده اند ،امدا مدی تدوان بدا تکیده بدر

فرهنگ کفن و نی ایرانی-اسالمی این مرز و بوم بر این هبوم تازه نیز چیره گشت .به امید آن روز.

کفیدواژه  :تمدن کفن  ،هبوم  ،ارت  ،بناهای باستانی  ،سرزمین
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مقدمه
هندامی که س.ن از تداری ایدران مدی رود ،بایدد بده ایدن نکتده تواده داشدت کده آیدا منخدور تداری
اقوام و مردمانی است که از آ داز تداری تدا کندون در مرزهدای سیاسدی ایدران امدروزی زیسدتهاندد یدا
تاری اقوام و مردمانی اسدت کده ندود را بده نادوی از انادا ایراندی مدینوانددهاندد و در اغرافیدایی
کدده دربرگیرنددده ایددران امددروز و سددرزمینهددایی کدده از دیدددگاه تدداری.ی ب.شددی از ایددران بددزر
(ایرانشفر) بودهاسدت زیسدتهاندد .ایدران گداه تداری ایدران را از ورود آریداییهدا کده ندام ایدران نیدز از
ایشان گرفته شدهاست ،به فدالت ایدران آ داز مدی کنندد .ولدی ایدن بده ایدن معندی نیسدت کده فدالت
ایران تا پیش از ورود ایشدان ندالی از سدکنه یدا تمددن بدودهاسدت .پدیش از ورود آریاییدان بده فدالت
ایددران تمدددنفای بسددیار کفنددی در ایددن ماددل شددکدته و پدمددرده شددده بودنددد و تعدددادی نیددز هنددوز
شددکوفا بودنددد .بددرای نموندده تمدددن شددفر سددونته در سیسددتان ،تمدددن عددیالم در شددمال
نوزسدددددتان ،تمددددددن ایرفدددددت در کرمدددددان ،تمددددددن تپددددده سدددددیفک در کاشدددددان،
تمدددن اورارتددو در آذربایبددان ،تمدددن تپدده گیددان در نفاونددد و تمدددن مانناییددان در کردسددتان و
آذربایبدان ،تمدددن کاسددیهددا در لرسدتان ذکددر مددیشددود .نکتدده مفد دیدددر شددنانت وضددع مندداط
دانفددی ایددران در زمددان شددکلگیددری و روات تمدددنهددای کفددن اسددت .یعنددی فف د اینکدده در زم دان
تمدددنهددا و دولددتهددای باسددتانی  :سددومر ،کفددده ،اور ،بابددل ،آشددور ،اورارتددو و نخددا ر آن ،وضددع ایددن
مناط دانفی فالت ایران ،کده مبدزا از منهقده مسدتقی تادت حاکمیدت ایدن تمددنهدا و دولدتهدا
بودهاست ،به چه ناوی اریان داشتهاست؟

بیان مسئله
تا پدیش از سدده ندوزده کدنش ااتمداعی عمدده ای در ایدران عفیده سیاسدتهدای حاکمدان ردورت
نمددیگرفددت .فرمانروایددان در ایددران دارای قدددرت مهفقدده و «فددره ایددزدی» بودنددد و بددا القددابی ماننددد
«سددایه ندددا بددر روی زمددین» تورددیف مددیشدددند بددر نددالف تدداری اروپددای ربددی (و شدداید ژاپددن )
اشرافیت ریشده دار و مسدتقل کده تواندایی مفدار قددرت مهفقده پادشداهان را داشدته باشدند در ایدران
شددکل ندرفتدده بود(.اسددتبداد شددرقی) در نتیبدده ایددن اسددتبداد و توانددایی ضددبت و تبددرف بددی ضددابهه
امددوال و نبددود امنیددت بددرای مالکیددت نبورددی فراینددد انباشددت سددرمایه در ایددران بدده واددود نیامددده
بود  .اما در طول سده ندوزده و بده طدور عمدده نیمده دوم آن ،افدزایش فزایندده حبد تمدا هدا بدا
اروپددا_اعدد از مددراودات بازرگددانی و برنوردهددای نخددامی و نقددل و انتقددال سدددیر_ و بدده دنبددال آن
آشدنایی هرچدده بیشددتر گددروههددایی از مددردم بددا نفادهددا و ابزارهددای مدددنی مدددرن و شددیوههددای دیدددر
کشددورداری و مددداهی نددو ماننددد «مفددت» و وظددایف متقابددل دولددت و مفددت ،تاددزب و ...باع د شددکل
گیری اامعه مدنی و افدزایش مهالبدات مفدت از حاکمیدت بدرای اردال شدد.آ دا مامددنان پدس از
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نزدیدک بده دو دهده لشکرکشدی بدی وقدده در سدال ۱۱۱۱نورشدیدی ۱۹۷۱مدیالدی ،در تفدران تددات
گددزاری کددرد و بدددین ترتیددب دودمددان قااددار تاسددیس شددد .قااارهددا از لادداو چدددوندی بدده قدددرت
رسدیدن و همنندین ناسدتداه چادرنشدینی ندود تدداوت چشدمدیری بدا ب.دش عمدده دودمدانهددای
پدیش از آن از امفدده افشدارها و زندددیان نداشدتند امددا بدر نددالف دو سفسدفه پیشددین کده بدده سددرعت
پددس از مددر

بنیاندددذار آن میددمال مددیشدددند ،توانسددتند نزدیددک بدده یددک و نددی سددده بددر مبدددر

قدددرت بدداقی بماننددد بددرای ریشدده یددابی ایددن واقعیددت مددیتددوان بدده موضددوعاتی ماننددد :بفددرهبددرداری
آگاهاندده و عمدددی قااارهددا از تمایزهددای ااتمدداعی فددراوان مواددود در اامعدده ایددران سددده نددوزده
هماننددد درگیددری حیدددری_نعمتددی در شددفرها و رقابددتهددای ایفیدداتی و طایدددهای در نددارت از آن ,
تعامددل متقابددل بددا روحانیددان براسددته ,تاییددد و پشددتیبانی دولددتهددای بددزر

ربددی از دودمددان

قاااراشدداره کددرد .پایددان کددار دودمددان قااددار و تبددرف تدددریبی قدددرت بدده دسددت رضاشدداه تاددولی
اساسدی را در سدانتار دولدت  ,بوروکراسدی و اعمدال حاکمیدت بدر منداط دور از پایت.دت بده وادود
آورد که تدا پدیش از آن سدابقه نداشدت .رضاشداه شدالوده دولدتش را بدر دوپایده ارتدش و بوروکراسدی
پایهگذاری کرد که اولی در دوران حکومت وی تا ده برابر و دومی هدده برابر رشد کردند .
ما در این مقالده سدعی کدردی تدا تمدامی تادوالت تداری.ی ایدران را مدورد بررسدی قدرار دهدی و بده
چراهای تاری.ی پاس دهی و مبفوالت را به معفوم تبدیل کنی .

مرور ادبیات و پیشینه موضوع در داخل و خارج کشور
استفاده ا تفتتد

تداری ردددر اسددالم" کدده دربدداره تادوالت تدداری.ی اتددداد افتدداده در ردددر اسددالم

کندو کاو می کندد اثدر الماسدین زرگدری ندداد  ،در ایدن مقالده نیدز از کتداب "تداری ایدران بعدد از
اسالم " اثدر زریدن کدوب نیدز اسدتداده شدده و در بررسدی تداری در اامعده اسدالم از کتداب " تداری
اوامع اسالمی" اثر الپیددو

نیدز اسدتداده شدده اسدت  .و نیدز از کتداب "تداری تادوالت سیاسدی،

ااتمدداعی ،اقتبددادی و فرهندددی ایددران" نوشتت ح ینتتیر جیتتی نیزتتی نیتتق له استتر ج تتح ا تت ز ل
شد ا ت .

ایران معاصر و جنبش های اجتماعی
اگرچدده تددا پددیش از قددرن نددوزده سفسددفههددای گوندداگون حدداک بددر ایددران هماننددد دیدددر کشددورهای
آسیایی با برنی دولدتهدای ربدی مانندد ونیدز  ,اندفسدتان ،روسدیه (نیمده ربدی) ت پرتغدال ،اسدپانیا،
هفند و ...تما ها و مراوداتدی_اعد از نبدمانه و یدا دوسدتانه_ داشدتند امدا واده تمدایز میدان ایدن
تمدا هددا در سددده نددوزده مددیالدی بددا سدددههددای پیشددین ،افددزایش چشددمدیر حبد آنهددا و نیدداز
روزافزون کشورهای اروپایی به مدواد ندام دیددر منداط افدان بدود .وقدوا انقدالب ردنعتی در اروپدا
کشورهای توسعه یافتده ایدن قداره را بده ردادرکننده عمدده کاالهدای ردنعتی بدا قیمتدی ندازل تدر از
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کاالهای بومی مبدل کرده بود کده ایدن امدر تداثیرات ااتمداعی و سیاسدی زیدادی بده دنبدال داشدت .
سددیهریه اقتبددادی کشددورهای رددنعتی ،بازرگانددان مافددی و پراکندده را بددرای ن.سددتین بددار در قالددب
طبقددهای بددا منددافع مشددترر یکپارچدده کددرد ایددن طبقدده بدده دلیددل پیوندددهایش بددا روحددانیون در
انبشهای آینده طبقه متوست سنتی نام گرفتند .
در کنار این طبقده ،گدروه ااتمداعی ادیددی بدا ندام «مندورالدکران» در ایدران شدکل گرفتندد کده از
طرد گوناگون مانند سدر یدا مفداارت بده کشدورهای توسدعه یافتده درب و یدا ندواحی کمتدر توسدعه
یافته کده در عدین حدال افدوتر از ایدران بودندد مانندد قدقداز ،هندوسدتان و ...بدا دنیدای ادیددی بده
یر از دنیایی کده تداکنون در آن زنددگی مدیکردندد آشدنا شددند  .شکسدتهدای نخدامی پدی در پدی
ایددران از روسددیه تددزاری و سددپس بریتانیددا و تبزیدده ایدداالت ثروتمنددد قدقدداز و پددس از آن تامیددل
قراردادهددا و امتیددازات نامنبدددانه بازرگددانی و کاپیتوالسددیون و نقددح حاکمیددت مفددی ایددران نیددز فکددر
ایبدداد تغییددر و تاددول و ارددالحات را در گروهددی از سیاسددتمداران و روشددندکران و روحانیددان ایددران
ایباد کرد .

اوضاع اقتصادی ایران در زمان قاجار
کشور ایران در عبدر قاادار از لاداو اقتبدادی اوضداا آشددته ای داشدت کده ب.شدی از آن بده نخدام
اسددتبدادی بدداز مددیگشددت کدده نخددام اقتبددادی را نیددز بدده رددورت نان.ددانی ،تیولددداری و اقهددااداری
اداره مددیکددرد .بددر ایددن اسددا

کشددور بدده ب.ددشهددای نیمدده مسددتقفی تقسددی شددده بددود کدده در آن

نددانهددا مددیتوانسددتند راههددای تبدداری را ببندنددد ،از کدداروانهددا بددات بدیرنددد و بدددین ترتیددب موانددع
رشدد و پیشدرفت تبداری را فددراه سدازند .در ایدن سیسدت کدده تیدعیف حکومدت مرکدزی ،مسدداوی
با استقالل بیشتر ب.ش های نیمده مسدتقل بدود ،ایدران بده ردورت کشدوری عقدبماندده و مبتندی بدر
مابددوالت کشدداورزی درآمددده بددود کدده بددیش از  ۰۸دررددد امعیددت آن در روسددتاها و ایددالت
براسا

نخام اربداب د رعیتدی بده سدر مدی بردندد .بدر اسدا

ایدن نخدام کده زمدینداران بدزر

بفدره

ندداچیزی از سددف تولیدددات کشدداورزی نددود را بدده رعیددت مددیدادنددد ،راههددای تولیدددات فددراوان
اقتبددادی و پیشددرفت نیددز سددد مددیگشددت چددرا کدده گددردش آزاد سددرمایه واددود نداشددت و اقتبدداد
ال انبه معیشدتی یافتده بدود .ایدن وضدع نابسدامان در کشداورزی ،وقتدی بدا مالیداتهدای میداعف
کام ً
و ظف و ست هدای فدراوان همدراه مدی شدد ،شدکل بسدیار اسددباری را در روسدتاها ایبداد مدیکدرد در
واقع بی عددالتی هدای اقتبدادی ،فاردفه طبقداتی ،کداهش دسدتمزد کدارگران و تندزل ارزش پدول کده
در نارضددایتی اقتبددادی مددردم مدددثر بودنددد ،بدده همددراه زوال اک ددر رددنایع دسددتی ،تبدددیل بافندددگان
فددرش بدده کددارگرانی کدده بددرای دسددتمزد ندداچیزی کددار مددیکردنددد ،تنددزل بفددای رددادرات ایددران در
مقابددل بفددای واردات از اروپددا و افددت وحشددتنار قیمددت نقددره کدده پددول رایددج ایددران بددود ،نارضددایتی
عمددومی را در میددان مددردم افددزایش داده بددود .بنددابراین از یددک سددو اددا بدده ادداییهددای اقتبددادی و
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بدا درب در ایدران بده وادود آمدده بدود ،بده نارضدایتی روز افدزون اقتبدادی

مردم دامدن مدیزد و از سدوی دیددر ضدعف و نداتوانی دولدت باعد حیدور و نددوذ گسدترده ممالدک
قدرتمنددد اروپددایی در ایددران شددده بددود .بدده طددوری کدده ندددوذ اندفسددتان وروسددیه در ایددران بدده اناددا
م.تفف به چپاول اموال و داراییهای مفی ایرانیان انبامیده بود.

امتیاز تجارت توتون و تنباکو
اندیشدده انابددار تبددارت توتددون و تنبدداکو را ن.سددتین بددار مامدحسددن نددان اعتمادالسددفهنه وزیددر
انهباعات ناررالدینشداه مهدر کدرد سده سدال پدس از وقدایع فدود و در پدی سددر سدوم ناردرالدین
شدداه بدده اروپددا در سددال  ۱۶۱۷ه .ش کدده بدده تشددوی وزیددر م.تددار اندفددیس در ایددران ،سددرهنری
درومنددد ولددف انبددام گرفتدده بددود ،دولددت اندفددیس فررددت مناسددب را بددرای کسددب امتیدداز انابددار
توتددون و تنبدداکو بدده دسددت آورد و زمینددهسددازی آن را بدده مدداژور ارالددد تددالبوت از نزدیکددان و
مشاوران لدرد سالیسدبوری (ن.سدتوزیدر و وزیدر ناراده اندفدیس) مادول کدرد ناردرالدین شداه کده
برای تأمین هزینه سدرهای نود بده اروپدا بدا مشدکالت مدالی موااده بدود ،بدا اعهدای امتیداز موافقدت
کددرد و پددس از مرااعددت بدده ایددران در راددب  ۱۰۸۹ه .د (مددار

 ۱۰۷۸مددیالدی) قددراردادی را بددا

تددالبوت د کدده بددا کمددک دولددت و عدددهای از سددرمایهداران اندفیسددی ،کمپددانی رژی را بددا سددرمایهای
 ۱۱۸هدزار لیدره تأسدیس کدرده بدود د منعقدد نمدود .بددین ترتیدب در  ۶۰رادب  ۶۸( ۱۰۸۹مدار
 ) ۱۰۷۸امتیاز تبدارت توتدون و تنبداکو بده مددت پنبداه سدال بده تدالبوت اعهدا گردیدد .ایدن امتیداز
که بده امیدای شداه و سدرهنری ولدف رسدید ،دارای پدانزده فبدل بدود کده حکایدت از انتیدارات تدام
تالبوت در امور دنانیات ایدران و بدیا عتندایی بده مندافع مفدت ایدران داشدت .مهداب بدا ایدن قدرارداد،
شددرکت رژی متعفددد مددیگردیددد کدده در ازای انابددار نریددد و فددروش توتددون و تنبدداکوی ایددران بدده
مدت پنباه سال ،ساالنه مبفد  ۱۱هدزار پوندد اسدترلینگ بده همدراه یدک چفدارم سدود ندال

ندود

را بدده شدداه بپددردازد .کمپددانی رژی در آ دداز بدده رددورت ناشددنانته بدده فعالیددت مددیپردانددت .هندددامی
کدده بدده اسددتناد فبددل نف د امتیازنامدده دکه ردداحب امتیدداز را مبدداز بدده واگددذاری حقددود نددود بدده
دیدری میکردد امتیاز ندود را بده «شدرکت شاهنشداهی تنبداکوی ایدران» فروندت بدا م.الددتهدای
گسددتردهای از سددوی مددردم و روحددانیون مواادده شددد .در ایددن زمددان انتشددار اعالمیددهای رسددمی از
سددوی دولددت کدده واگددذاری امتیدداز تنبدداکو را تددذکر مددیداد و در عددین حددال بدده زارعددین توتددون و
تنبداکو نیددز وعددده نریددد عادالنده و نقدددی مابددوالت آنفددا را مدیداد ،مددوت گسددتردهای از نارضددایتی
را دامددن زد در سددال ،۱۰۷۸روزنامدده فارسددی زبددان انتددر کدده در ع مددانی منتشددر مددیشددد ،طددی
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مبدداحبهای بددا تددالبوت ،تددداوت فدداحش امتیدداز دنانیددات ایددران را بددا امتیددازی کدده کمپددانی رژی از
ع مانی گرفتده بدود ،یدادآور شدد و ضدمن انتقادهدای گسدترده از دولدت ،تبعدات و پیامددهای قدرارداد
را برای مردم ایران روشدن سدانت بدا تواده بده ایدن مهفدب کده توتدون و تنبداکو از مفمتدرین اقدالم
تبدداری و رددادراتی ایددران بددود و حدددود دویسددتهددزار تددن بدده کشددت و نریددد و فددروش آن اشددتغال
داشتند بنابراین انابدار نریدد و فدروش ایدن مابدول بده یدک شدرکت اندفیسدی مندافع بسدیاری از
مردم ایران را به نهر می انددانت .بده همدین سدبب ن.سدتین اعتدرا هدا را تدااران دنانیدات آ داز
کردنددد کدده تبارتشددان مسددتقیماً در معددر

تفدیددد کمپددانی رژی بددود .در آ دداز عدددهای از بازرگانددان

به همدراه امدین الدولده ندزد شداه رفتندد و بده انابدار تبدارت تنبداکو اعتدرا

کردندد ایدن اعتدرا

مواب شد که دولدت بده اندیدزه دلبدویی از آندان مففدت شدش ماهدهای بدرای فدروش ذندایر توتدون
و تنبدداکوی تددااران قایددل شددود بددا ایددن حددال مففددت فددود نیددز نمددیتوانسددت نسددارات ناشددی از
واگددذاری امتیدداز را ابددران سددازد .در ایددن بددین رو هددا نیددز کدده در منهقدده سدداوابالب بدده کشددت
تنبددداکو اشدددتغال داشدددتند بددده امتیددداز فدددود اعتدددرا

کردندددد و آن را نددداقح عفدنامددده

ترکماننای نواندند و نواستار لغو آن یا عقد قرارداد مشابفی شدند.

جنبش مشروطه ایران
از اوا ددل پادشدداهی نارددرالدین شدداه قااددار نانشددنودی مددردم از سددت وابسددتدان حکومددت رو بدده
افددزایش بددود .تأسددیس دارالدنددون و آشددنایی تدددریبی ایرانیددان بددا تغییددرات و تاددوالت افددانی،
اندیشدده تغییددر و لددزوم حکومددت قددانون و پایددان حکومددت اسددتبدادی را نیددرو ب.شددید .نوشددتههددای
روشدددندکرانی م دددل حدددات زیدددنالعابددددین مرا دددهای و عبددددالرحی طدددالبوف و میدددرزا فتاعفدددی
آنوندددزاده ومیددرزا مفک د نددان و میددرزا آقانددان کرمددانی وسددید امددال الدددین اسدددآبادی و دیدددران
زمیندددههدددای مشدددروطهندددواهی را فدددراه آورد .سددد.نرانیفای سدددیدامال واعددد و مفدددک
المتکفمین توده مردم مدذهبی را بدا اندیشده آزادی و مشدروطه آشدنا مدیکدرد نشدریاتی مانندد حبدل
المتددین وچفددرهنمددا و حکمددت و کمددی بعددد مالنبددرالدین کدده همدده در نددارت از ایددران منتشددر
مددیشدددند نیددز در گسددترش آزادی نددواهی و م.الدددت بددا اسددتبداد نقددش مفمددی داشددتند کشددته
شدن ناررالدین شاه به دست میدرزا رضدای کرمدانی کده آشدکارا اندیدزه ندود را قهدع ریشده ظفد و
نتیبه تعفیمدات سدیدامال الددین دانسدته بدود ،کوشدش بیشدتر در روندد مشدروطهندواهی را سدبب
شددد .اگرچدده از مدددتی قبددل شددورشهددا و اعتراضدداتی در شددفرهای ایددران عفیدده مخددال حکومددت ر
داده بدددود امدددا شدددروا اندددبش را معمدددوالً از مددداارای گدددران شددددن قندددد در تفدددران ذکدددر
میکنندد .عال الدولده حداک تفدران هددده نددر از بازرگاندان و دو تدن سدید را بده ادرم گدران کدردن
قنددد بدده چددوب بسددت .ایددن کددار کدده بددا تأ یددد عددین الدولدده ردددراعخ مسددتبد انبددام شددد
اعتددرا

بازاریددان و روحانیددان و روشددندکران را براندی.ددت .اینددان در مبددالس و در مسددبدها بدده

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

سددد.نرانی ضدددد اسدددتبداد و تأسدددیس عدالت.انددده یدددا دیدددوان مخدددال پردانتندددد .نواسدددت
برکندداری عددینالدولدده و عددزل مسددیو نددوز بفدیکددی و حدداک تفددران و حتددی عسدددر گددارینی بدده میددان
آمددد و اعتبدداب در تفددران فراگیددر شددد .عدددهای از مددردم و روحانیددان بدده رددورت اعتددرا

بدده

مسدددبد حیدددرت عبددددالعخی رفتندددد و در آن ادددا تابندددن کردندددد.مخدرالددددین شددداه وعدددده
برکندداری ردددراعخ و تشددکیل عدالت.اندده را داد و عفمددا بددا احتددرام بدده تفددران بازگشددتند .هندددامی
که مخدرالددین شداه بده وعدده ندود عمدل نکدرد عفمدا از امفده سدیدین سدندین ،آقدا سدید مامدد
طباطبددا ی و آقددا سددیدعبداب بفبفددانی ،بدده قد رفتنددد و تفدیددد کردنددد کدده کشددور را تددرر نواهنددد
کددرد و بدده عتبددات عالیددات نواهنددد رفددت .بازاریددان و عددده زیددادی از مددردم بدده تابددن در سدددارت
اندفدیس اقدددام نمدوده و نواهددان آزادی عفمدا و تشددکیل عدالت.انده شدددند .عدین الدولدده بدا گسددترش
ندداآرامیهددا در شددفرهای دیدددر اسددتعدا کددرد و میددرزا نبددراب نددان مشددیرالدوله ردددراعخ شددد در
ابتدای حرکدت ،مسدفه اردفی ،عدالت.انده و عددالت.واهی بدود و بده همدین دلیدل نفیدت مشدروطه را
در ابتدددا نفیددت عدالت.اندده مددیگدتنددد .بددا اوادیددری نفیددت ،بدده تدددریج مسددأله پارلمددان و مادددود
کردن قدرت شاه مهر شد .
مشروطیت و روحانیت :
اگددر راسددتی را نددواهی ایددن عفمددای نبددف و دو سددید و کسددان دیدددر از عفمددا کدده پافشدداری در
مشددروطهنددواهی مددینمودنددد ،معنددی درسددت مشددروطه و نتیبدده روات قددانونهددای اروپددایی را
نمی دانستند ،و از ناسازگاری بسدیار آشدکار کده میانده مشدروطه و کدیش شدیعهاسدت آگداهی درسدت
نمددیداشددتند ،مددردان یرتمنددد از یکسددو پریشددانی ایددران و ندداتوانی دولددت را دیددده و چددارهای بددرای
آن از بودن مشروطه و مبفدس نمدیدیدندد و بدا پافشداری بسدیار بده هدواداری از آن مدیکوشدیدند،
و از یکسددو نددود در بنددد کددیش بددوده چشدد پوشددی از آن نمددیتوانسددتند .در میددان ایددن دو
درمددیماندنددد  .آزادی و برابددری کدده در رژیدد مشددروطه مددورد تواددهاسددت از هدددفهددای ارددفی
پیامبران به شدمار مدی رفتده ،پیدامبر مدا هرگدز فرامدوش نکدرد کده همده مدردم آزاد و برابدر هسدتند.
رهبران مدذهب شدیعه مدی نواسدتند مسدفمانان را از بردگدی نبدات داده حقدود از دسدت رفتدهشدان
را بدداز گرداننددد.شددی فیددلاب نددوری بدده رددراحت از مشددروز بددودن آزادی در متددون دینددی سدد.ن
مددیگویددد و معتقددد اسددت« :بنددای قددرآن بددر آزاد نبددودن قف د و لسددان اسددت ».وی از سددو ی منکددر
واود آزادی در مف ترین مدتن دیندی مدی گدردد و از سدوی دیددر بدر ایدن بداور اسدت کده اعتقداد بده
آزادی مهف د حددرف اشددتباهی اسددت و حتددی «ایددن سدد.ن در اسددالم کفیت داً کدددر اسددت ».نددوری در
قهعده فددود از آزادی مهفد سدد.ن مددیگویددد و آن را ندددی مدیکنددد و برابددر بددا کدددر مددینشدداند .گددو
اینکه مدیتدوان نتیبده گرفدت کده وی بدا آزادیهدای میداف (بیدان ،قفد و )...سدازگاری دارد و آندان
را مدیپددذیرد .امدا بددا دقدت در سدد.نان او نمدیتددوان چندین نتیبددهای گرفدت اساسداً وی نده تنفددا بددا
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آزادیهددای میدداف م.ددالف اسددت ،بفکدده حتددی پیشددنفاد مددیکنددد واژه آزادی از با د هددای مواددود
حذف شدود« :اگدر از مدن مدیشدنوید ،لدد

آزادی را برداریدد کده عاقبدت ایدن حدرف مدا را مدتید

نواهد کرد».
-

فرمان مشروطیت :

باالنره مخدرالددین شداه فرمدان مشدروطیت را در  ۱۱مدرداد  ۱۶۰۱امیدا کدرد .عفمدا و دیدراندی کده
بدده حیددرت عبدددالعخی و ق د رفتدده بودن دد بازگشددتند و تابددن در سدددارت اندفددیس پایددان یافددت.
مردم ردور فرمان مشروطیت را اشن گرفتند.

-

انبش مشروطیت :

از چنددد روز قبددل از  ۱۱مددرداد  ۱۶۰۱مقدددمات برگددزاری اشددنی بددزر

در سددالدرد ردددور فرمددان

مشددروطیت و تشددکیل مبفددس اول ،در ماوطدده بفارسددتان مفیددا گردیددد .تمددام ماوطدده بددا بسددتن
آذیددنهددا و ایبدداد رفددههددای م.تفددف تددز ین شددده و در فیددای ندارسددتان (افونددان مبفددس)
رفه های زیبا ی بدرای هرکددام از مددار

مفدی تفبده شدده بدود .سده روز و سده شدب مراسد ادامده

داشت و از برنامه هدای دیددر آن ،رژه شداگردان مددار

بدا لبدا

یدک شدکل ،آتدش بدازی ،پدذیرا ی

بددا شددیرینی و شددربت ،و حیددور اعیددا انبمددنهددای مفددی در تکیدده دولددت و ادای احتددرام بدده نعددش
مخدرالدین شاه بدود.هرچندد ایدن مراسد بده مدزاد شدی فیدلاب ندوری و اطرافیدانش کده در حدرم
عبدالعخی بست نشسته بودند نوش نیامد ولی بهنوبی و نوشی برگزار شد.

محمدعلی شاه
پس از مدر

مخدرالددین شداه ،ولیعفدد او مامددعفی میدرزا شداه شدد و از همدان ابتددا بده م.الددت

بددا مشددروطه و مبفددس پردانددت .او در مراسدد تاادددذاری نددود نمایندددگان مبفددس را دعددوت
نکرد.به عالوه اگرچه نماینددگان دوره اول مبفدس کده بدا حرارتدی تمدام افدت اردال اوضداا ایدران
مددیکوشددیدند ،بددا راندددن مسددیو نددوز ر ددیس کددل گمددرر و وزیددر نزاندده از ندددمت در مقابددل
سیاست روسیه کده از او ادداً حمایدت مدیکدرد ،الدب آمدندد امدا رو هدا شداه تدازه را در دشدمنی
با مبفس و مشروطه روز بده روز بیشدتر تقویدت نمودندد تدا آنبدا کده مامددعفی شداه ،مشدیرالدوله را
از ردارت برکندار کدرد و امدین السدفهان) اتابدک اعخد ) را کده سدالفا رددراعخ دوره اسدتبداد بدود
از اروپددا بدده ایددران فرانوانددد و او را ردددراعخ کددرد .از امیددای قددانون اساسددی سددر بدداز زد .پددس از
اعتراضددات مددردم بدده ویددده در تبریددز ،ناچددار دسددت.هی رددادر کددرد و قددول همراهددی بددا مشددروطه را
داد ولددی هدد شدداه و هدد اتابددک اعخدد همننددان بدده م.الدددت بددا مشددروطه و مشددروطه نواهددان
مشددغول بودنددد .اتابددک اعخ د را اددوانی بدده نددام عبددا

آقددا تبریددزی بددا تیددر زد و کشددت .نشددریه
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هدتدددی روراسددرافیل در ایددن دوران منتشددر مددیشددد و نقددش مفمددی در تشددوی مددردم بدده
آزادی.واهی و مقابفه با شاه و درباریدان طرفددارش داشدت  .بدا تواده بده نداق

بدودن قدانون اساسدی

مشددروطه کدده بددا عبفدده تفیدده شددده بددود مبفددس مددتم قددانون اساسددی را تبددویب کددرد کدده در آن
ال حقود مردم و تدکیک قدوا و اردول مشدروطیت آمدده بدود .مامددعفی شداه بده مبفدس رفدت
مدب ً
و سوگند وفاداری یاد کدرد .پدس از چندد روز او و دیددر مسدتبدان بدا همراهدی شدی فیدلاب ندوری
عده ای را عفیه مبفدس در اطدراف آن امدع کردندد و بده درگیدری بدا نماینددگان و مددافعان مبفدس
پردانتند .بدا بمبدی کده یداران حیددرنان عمدواو فی بده کالسدکه حامدل مامدعفیشداه اندانتندد بده
مقابفه ادی با مبفس پرداندت و بده با شداه رفدت و بریدداد قدزاد را بدرای مقابفده بدا مبفدس آمداده
کرد .

به توپ بستن مجلس
نددام سددید امددال الدددین واعدد بدده همددراه مفددکالمتکفمددین ،میرزاافاندیرنددان ،سددید مامدرضددا
مساوات در لیست چفدارندری بدود کده مامددعفی شداه قبدل از بده تدوج بسدتن مبفدس ،درنواسدت
تبعید آنفا را از ایران کدرده بدود .امدال الددین واعد همدراه بدا مفدک المتکفمدین رهبدری گدروههدای
بزرگی از مشروطه گرایان را بده عفدده داشدتند .بداالنره بدا فرسدتادن کفندل لیدانوف فرماندده بریدداد
قزاد حمفه بده مبفدس را آ داز کدرد .لیدانوف بدا نیروهدایش مبفدس را مااردره کردندد و سدانتمان
مبفددس و مدرسدده سپفسدداالر را در  ۶۰امددادیاالول  ۶ (۱۰۶۱تیددر  ۶۰/۱۶۰۹ژو ددن ) ۱۷۸۰بدده
توج بستند .عده زید ادی از مددافعان مبفدس در ایدن حمفده کشدته شددند .مامددعفی شداه لیدانوف
را به حکومدت نخدامی منبدوب کدرد و بده تعقیدب نماینددگان و دیددر آزادی.واهدان پرداندت .مفدک
المتکفمدددین و میدددرزا افاندیرندددان و قاضدددی ارداقدددی را در با شددداه پدددس از شدددکنبه در برابدددر
مامدعفی شاه کشتند.

قیام در تبریز
پدس از حمفده بده مبفددس و پ.دش نبدر آن ،در شدفرهای دیدددر ایدران شورشدفا ی برناسدت .مددردم
تبریددز بددا شددنیدن نبرهددای تفددران بدده هددواداری از مشددروطه و م.الدددت بددا مامدددعفی شدداه
برناسددتند .انبمددن تبریددز عم دالً اددایدزین مبفددس مفددی شددده بددود .شدداه نیروهددای دولتددی را بددرای
سددرکوب فرسددتاد .عفددی مسددیو ،سددتارنان،باقرنان و حیدددرنان عمددواو فی درتبریددز بدده بسددیج مددردم
و سددازماندهی نیددروی مسددف ) مباهدددین مشددروطه (بددرای مقابفدده بددا نیروهددای دولتددی کمددک
مددیکردنددد .در مدددت یددازده مدداه یعنددی از  ۶۸امددادیاالول  ۱۰۶۱د تددا هشددت ربیددعال ددانی ۱۰۶۹
د مددردم تبریددز بدده سددرکردگی سددتارنان در مقابددل بددیش از سددی هددزار نیددروی مفدداا بدده
فرماندددهی عددین الدولدده و رددمد شددباا الدولدده و شددباا نخددام مرندددی مقاومددت کددرد گروهددی از
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ایرانیددان قدقدداز نیددز بدده مددردم تبریددز پیوسددتند و بدده مباهدددان قدقدداز معددروف شدددند .عفددی مسددیو از
یاران حیددرنان عمدواو فی و یدارانش هد دسدتهٔ مباهددان تبریدز را تشدکیل دادندد مامدعفیشداه
از تزار روسدیه ندیکالی دوم درنواسدت کمدک کدرد و تبریدز بده مااردره نیروهدای رو

و نیروهدای

دولتی درآمدد .سدردار یارمامددنان کرمانشداهی کده از فعداالن مشدروطه بدود بده یداری سدتارنان و
باقرنددان شددتافت .وی بعددداً بدده وسددیفه عبدالاسددین میددرزا فرماندرمددا حدداک کرمانشدداه و عامددل
حکومددت مرکددزی در  ۱۰مفددر  ۱۶۷۱ه .ش بدده قتددل رسددید .در آذربایبددان ،در پددی بسددته شدددن راه
تبریدز  -افدددا ،و مااردره کامددل شدفر از طددرف قدوای شداه ،گرسدندی و قاهددی هولنداکی بددر مددردم
روی آورد و کددار بددر آزادی.واهددان سدد.ت شددد .در اوایددل ربیددعال ددانی سددال  ۱۰۶۹ه .د( .اردیبفشددت
 ۱۶۰۰ه ) .دولتددین رو

و اندددیس موافقددت کردنددد کدده قشددون رو

بدده بفاندده شکسددتن نددت

ماارره و حمایدت از اتبداا بیدانده ،و رسداندن نواربدار بده آندان وارد تبریدز شدود .بدا ورود سدپاهیان
رو

ماارره تبریدز شکسدت و نیروهدای شداه از شدفر دور شددند .امدا ناتمده کدار تبریدز بده معندی

پیروزی ارتباا نبود و کوشش آزادی.واهان در نقاز دیدر ایران همننان ادامه یافت.

کودتای  3اسفند 9911
کودتدددای سدددوم اسددددند  ۱۶۷۷کودتدددایی نخدددامی بدددود کددده توسدددت رضدددانان میدددرپنج و
هدد دسددتی سیدضددیا الدین طباطبددایی و بددا برنامددهریددزی افسددر اندفیسددی آیرونسدداید ااددرا شددد
پدوهشهای ادید نشان مدیدهدد کده اندفیسدی هدا نقشدی در طراحدی کودتدا یدا آننده بعدد ًا رهبدران
میبایسدت انبدام مدیدادندد نداشدتند امدا برندی مندابع مدیگویندد  ۶۰روز پدیش از کودتدا رضدانان
با ادموندد آیرونسداید مالقدات کدرد کده در ایدن دیددار ژندرال آیرونسداید بده رضدانان گدتده بدود اگدر
شما قدرت را در دست بدیریدد مدا م.دالدتی ندداری در نتیبده مدذاکرات و همداهندیهدای بده عمدل
آمددده بینسیدضددیا الدین طباطبددایی و رضددانان ،در روز سددوم اسدددند قددوای قددزاد وارد تفددران شددده
و ادارات دولتددی و مراکددز نخددامی را اشددغال کردنددد .نزدیددک بدده رددد تددن از فعدداالن سیاسددی و راددال
سرشددنا

بازداشدددت و زنددددانی شدددند .احمدشددداه و مامدحسدددن میدددرزا) ولیعفددد (بددده کدددا

فدر آبداد گری.تنددد وسدپفدار رشددتی) ن.سدتوزیددر (بده سدددارت اندفسدتان در تفددران پناهندده شددد.
نتیبه کودتا ،ر یسالوزرایی سیدضیا الدین و وزیر انگ شدن رضانان بود.

اوضاع ایران در دوران پیش از کودتا
درسددددال  ۱۷۸۹م .قددددرارداد  ۱۷۸۹میددددان کشددددورهای بریتانیددددا و روسددددیه تددددزاری در سددددن
پترزبور

امیدا شدد.بدر پایده قدرارداد  ۱۷۸۹بریتانیدا پیشدنفاد تقسدی ایدران بده دو منهقده نددوذ را

داد .منهقه شمالی به روسدیه تدزاری اعهدا شدد و منهقده اندوبی بفبریتانیدای کبیدر .منهقده میدانی
باید به عنوان منهقده بدی طدرف کدار مدیکدرد .پیمدان نامده  ۱۷۸۹م .بددون آگداهی دولدت ایدران در
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زمان اوت انبش مشروطه امیدا شدد از ایدن رو سدرانبام بدا پاسد تندد مبفدس شدورای مفدی رو بده
ال در زمدان اندگ افدانی اول اادرا
رو شد .با وادود اعتراضدات ایدران بده ایدن قدرارداد ،مدواد آن عمد ً
شد و به بفانه انگ بدا ع مدانی شدمال ایدران بده اشدغال سدپاه روسدیه تدزاری درآمدد و نیدز بریتانیدا
با اشغال بوشفر به سوی شدیراز پیشدروی کدرد .رو هدا تدا زمدان انقدالب اکتبدر بدر حدد مندافع بده
دسددت آمدددهشددان از ایددن قددرارداد ارددرار داشددتند .پددس از انقددالب اکتبددر ایددن قددرارداد بدده دلیددل
اید ولوژی البین توست دبیرکدل حدزب کمونیسدت حداک والدیمیدر ایفدیچ لندین مفغدی شدد.اندگ
افانی اول با پیروزی متاددین (متدقدین) پایدان یافتده بدود و وقدوا انقدالب اکتبدر ،همسدایه شدمالی
ایران را از بازیدری در عرره افدانی نداتوان کدرده بدود .در ایدن هندامده ،دولدت بریتانیدا کده ندود را
یکدده تدداز میدددان مددیدیددد ،بدده رددرافت افتدداد بددرای افددوگیری از ندددوذ امددوات انقددالب سددر بدده
سویفندوسددتان ،ایددران را بدده عنددوان کشددوری حا ددل درآورد.لددرد کددرزن وزیددر وقددت امددور نارادده
اندفستان ،برای ایدن کدار قدراردادی طراحدی کدرد کده بده قدرارداد  ۱۷۱۷شدفرت یافدت .مهداب ایدن
پیمددان ،دسددت دولددت بریتانیددا در امددور مددالی و نخددامی ایددران بدداز مددیشددد .قددراردادی کدده
دولددت بریتانیددا سددعی در بسددتن آن بددا دولددت ایددران کددرد ولددی بددا م.الدددت ایرانیددان موف د نشددد .
طی اندگ افدانی اول هد زمدان بدا حکومدت احمدشداه قاادار دولدت مشدروطه ایدران ضدعیفتدرین
دوران نددود را مددیگذرانددد .ایددران از اوانددب گوندداگون اوضدداعی آشدددته ،نابسددامان ،بغددرنج و متزلددزل
داشت .بادران فزایندده اقتبدادی ،وضدعیت ناپایددار سیاسدی و مددانالت مفارگسدی.ته قددرت هدای
نارای ایدران را تدا آسدتانه یدک دولدت ورشکسدته و وابسدته پدیش بدرده بدود .عفدیر د اعدالم بدی
طرفددی دولددت ایددران نیروهددای مت.ارد از انددوب و شددمال وارد ایددران شدددند .بددر اثددر اشددغال ایددران
توسددت بریتانیددا و نریددد آذوقدده مددردم ایددران توسددت ارتددش اشددغالدر و شددروا قاهددی بددزر
( ، )۱۶۷۱-۱۶۷۰ب.ش بزرگی از مدردم ایدران بده کدام مدر
تفددران پیشددروی کددرد امددا از منقددر

ایددران

فرورفتندد .سدپاه روسدیه تدا دروازههدای

کددردن سفسددفه قااددار منبددرف شددد .ددرب کشددور را

سددپاه ع مددانی اشددغال کددرده بددود .در انددوب مددردم مافددی در چنددد نوبددت بددا متبدداوزان اندفیسددی
درگیدددر شددددند کددده از مفددد تدددرین نبردهدددای اندددگ افدددانی اول در ایدددران مدددیتدددوان بددده
مقاومددت تندسددتانیهددا اشدداره کددرد .امعددی از راددال و نمایندددگان مبفددس ،حکومددت مددوقتی بدده
نددام دولددت مفددی بدده ریاسددت نخددام السددفهنه (رضددا قفددی نددان مددافی) تشددکیل دادنددد .پددس از پایددان
انگ نیز کشور دچار هدرت و مدرت بدود .دولدت در ندارت از پایت.دت نددوذی نداشدت و هدر ب.دش از
کشددور زیددر ندددوذ قدددرتی مافددی بددود .شددمال کشددور را سددپاه اندفسددتان و روسددیه در اشددغال
داشددت.پفددیس انددوب بددا همکدداری قشددون هندددیهددا زیددر نخددر اندفیسددی هددا بددر انددوب حکمرانددی
داشت .در آذربایبان ربدی اسدماعیلآقدا سدیمیتقو شورشدی بدود .لرهدای شورشدی لرسدتان را تادت
کنتددرل داشددتند .راه تفددران بدده نراسددان زیددر ددارت یا یددان تددرکمن بددود .در نوزسددتان شددی
نزعددل حکومددت مددیکددرد و در فددار

قددوامالمفددک شددیرازی و قشددقاییهددا قدددرت را در دسددت
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داشددتند .کرمددان و بفوچسددتان تاددت ندددوذ بفددو هددا بددود و امیرمویددد در مازندرانقدددرت را بدده دسددت
داشت .

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم
پدس از آ دداز اندگ افددانی دوم در  ۷شددفریور  ۱۰۱۰ایدران بددیطرفددی ندود را اعددالم کدرد ،امددا بدده
دلیل گستردگی مرز ایدران بدا اتاداد امداهیر شدوروی و درگیدری بدا آلمدان ایدن بدیطرفدی ناپایددار
بددود .ارتددش متدقددین بدده بفاندده حیددور ااسوسددان آلمددانی در ایددران ایددن کشددور را اشددغال کددرد.در
روز  ۰شددفریور  ۱۰۶۸نیروهددای شددوروی از شددمال و شددرد و نیروهددای بریتانیددایی از انددوب و
ددرب ،از زمددین و هددوا بدده ایددران حمفدده کردنددد و شددفرهای سددر راه را اشددغال کردنددد و بدده
سمت تفران حرکدت کردندد .ارتدش ایدران بده سدرعت متالشدی شدد .رضاشداه بدا فشدار متدقدین بده
نبوص بریتانیا ناچار بده اسدتعدا شدد .متدقدین پدس از مددتهدا کشدمکش بدا رو هدا بدر سدر ندوا
حکومت ادید ایدران ،بداالنره در انتقدال سدفهنت بده پسدرش -مامدرضدا -کده ولیعفدد او نیدز بدود،
بدده توافدد رسددیدند.پددس از اشددغال ،راهآهددن سراسددری ایددران بددرای انتقددال کمددکهددای نخددامی از
انددوب ایددران بدده پشددت ابفدده شددوروی ،بددر اسددا

قددانون وام و اادداره مددورد اسددتداده قددرار

گرفدددت.ایدددران کددده در آ ددداز اندددگ ،بدددیطرفدددی ندددود را اعدددالم کد درده بدددود نفایتد داً در ۱۹
شددفریور  ۱۰۶۶بدده آلمددان اعددالن انددگ داد .هدددف ارددفی ایددران از اعددالن انددگ پیوسددتن بدده
اعالمیدده مفددل متاددد و شددرکت در کندددرانسهددای رددف پددس از انددگ بددود.پددس از اتمددام
انددگ ،ارتددش بریتانیددا ایددران را تددرر کددرد ولددی نیروهددای نخددامی ارتددش آمریکددا و ارتددش شددوروی،
همننددان در ایددران بدداقیماندنددد ،کدده بدده تشددکیل دو حکومددت نودم.تددار و کوتدداهمدددت امفددوری
مفابدداد در کردسددتان و حکومددت فرقدده دمددوکرات در آذربایبددان انبامیددد.حمفدده ارتددشهددای بریتانیددا،
آمریکددا و شددوروی بدده ایددران در کشدداکش انددگ افددانی دوم ،حارددل سددومین تبددانی تدداری.ی ایددن
کشورها ،به زیان حاکمیدت مفدی و تمامیدت ارضدی ایدران بدود :در مدورد ن.سدت ،در سدده ندوزده و
در پایددددان انددددگهددددای ایددددران و روسددددیه در دوره قااددددار ،تبددددانی روسددددیه بددددا بریتانیددددا
عفیده نداپفئون در اروپدا ،سددبب حمایدت بریتانیدا از بسدته شدددن پیمدانهدای گفسدتان و ترکمننددای و
تامیددل آن بددر ایددران شددد .در مددورد دوم ،اوایددل قددرن بیسددت مددیالدی نیددز ،پیمددانهددای  ۱۷۸۹و
 ۱۷۱۱سددبب تقسددی ایددران بدده حددوزهٔ ندددوذ دو کشددور بریتانیددا و روسددیه ،و زمینددهسدداز حیددور
نخام ی آنان در ایران شد .سدومین بدار هد در اندگ دوم افدانی بدود کده بفانده حیدور کارشناسدان
آلمانی در ایران ،اشغال ایران را در پی داشت.
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محمدرضا شاه پهلوی
مامدرضددا شدداه پففددوی " ۱آبددان  ۱۶۷۰در تفددران –  ۱مددرداد  ۱۰۱۷در قدداهره "دومدددین
پادشاه دودمدان پففدوی و آندرین پادشداه ایدران بدود کده از  ۶۱شدفریور  ۱۰۶۸تدا  ۶۶بفمدن ۱۰۱۹
بددر ایددران حکومددت کددرد .مامدرضاشدداه اولددین بددار در پددی اشددغال ایددران در انددگ افددانی دوم و
دومددین بددار بددا کودتددای  ۶۰مددرداد بدده قدددرت رسددید و بددا انقددالب  ۱۰۱۹از حکومددت برکنددار شددد.او
حارل ازدوات رضاشاه و تداتالمفدور آیرمفدو بدود .در حدالی کده  ۱سدال داشدت ،پددرش پادشداه شدد
و او بددده ولیعفددددی ایدددران رسدددید .تابدددیالت مقددددماتی را در تفدددران و تابدددیالت متوسدددهه را
در سدددو یس بددده اتمدددام رسددداند و در بازگشدددت بددده ایدددران بدددا دراددده سدددتوان دوم از دانشدددکده
افسددری فدداربالتابددیل شددد .در انددگ افددانی دوم و هد زمددان بددا اشددغال ایددران در  ۶۶سددالدی بدده
پادشداهی رسددید و از  ۶۱شددفریور  ۱۰۶۸تددا انقددالب ایددران در سددال  ۱۹بددر ایددران پادشدداهی کددرد .در
آ دداز قدددرت کمددی داشددت ،ولددی بددا پایددان اشددغال ایددران و نددروت نیروهددای نددارای از کشددور ،بددا
پشددتیبانی امریکددا و بددا سیاسددت ن.سددت وزیددر وقددت ،قددوام السددفهنه بدده حکومددت نودم.تددار
در آذربایبددان و کردسددتان ناتمدده داد .ه د چنددین زمددینهددایی کدده پدددرش از مالکددان آنهددا گرفتدده
بددود را بدده ردداحبان پیشددینشددان بازگردانددد.مدددتی پددس از نبددات از یددک تددرور نافراددام ،بددا
تشکیل مبفدس سدنا بدر قددرت و اقتددار ندود افدزود .در دوران پادشداهی او ،ردنعت نددت ایدران بده
رهبدددری مامدددد مبددددد مفدددی شدددد .در سدددال  ۱۰۰۶سدددازمان اطالعدددات و امنیدددت ندددارای
بریتانیددا و سددازمان اطالعددات مرکددزی آمریکددا ،کودتددایی بددرای برکندداری مبدددد بددهراه اندانتنددد .بددا
شکست نوردن کودتدای  ۶۱مدرداد ،مامدرضدا شداه ایدران را تدرر کدرد و بده ایتالیدا رفدت ،ولدی بدا
موفقیت کودتای  ۶۰مدرداد  ۱۰۰۶مبددد برکندار شدد و شداه بداریدیددر بده قددرت رسدید.شداه بده
توسددعه اقتبددادی و افددرایش قدددرت نخددامی کشددور عالقدده داشددت و ب.ددش زیددادی از درآمددد ندتددی
کشور را ررف ارتدش ایدران مدینمدود .او تادت عنواندانقالب سددید و بدا هددف رسدمی قدرار گدرفتن
ایددران در بددین مدددرنتددرین کشددورهای افددان تددا پایددان سدددهٔ بیسددت مبموعددهای از ارددالحات
اقتبددادی-ااتمدداعی ماننددد ارددالحات ارضددی را آ دداز نمددود .در دهدده چفددل و اوایددل دهدده پنبدداه
هبری شمسی ،ایدران رشدد اقتبدادی سدریعی را شداهد بدود .مامدرضدا شداه نخدام تدکحزبدی را در
ال در شدانزده سدال پایدان پادشداهی تقریبد ًا هدیچیدک از تبدمیمات کفیددی
کش ور حداک کدرد و عمد ً
کشددوری بدددون نخددر مسدداعد او گرفتدده نمددیشددد .سددرانبام او در تدداری  ۶۱دی  ۱۰۱۹و در پددی
اعتددرا هددای گسددترشیافتدده م.الدددان بدده رهبددری رو اب نمینددی ،ایددران را بددرای همیشدده تددرر
کددرد .وی در طددول زندددگی نددود سدده بددار ازدوات کددرد و ردداحب پددنج فرزنددد شددد.وی در طددول
زندگی ،چفدار کتداب دربداره زنددگی ندود و ایدران نوشدت کده آندرین آنهدا انددکی پدیش از مدر
وی بددده پایدددان رسدددید .او سدددرانبام در تددداری  ۱مدددرداد  ۱۰۱۷در سدددن  ۱۱سدددالدی و در اثدددر
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سددرطان دددد لنددداوی ،در مبددر درگذشددت و در یکددی از مف د تددرین مسددااد قدداهره بدده نددام مسددبد
رفاعی به نار سپرده شد.

نهضت ملی شدن صنعت نفت
در سددال  ۱۶۰۸قددراردادی توسددت دربددار بدده امیددا رسددید کدده بدده قددرارداد دارسددی معددروف شددد و بدده
مدددت نددی قددرن ،فبددفی از تسددفت اندفددیس برحیددات سیاسددی ،اقتبددادی ،نخددامی و فرهندددی ایددران
گشدددود .قدددرارداد دارسدددی بددده شدددکفی دیددددر در سدددال  ۱۰۱۶تمدیدددد شدددد و در مددددتی
کوتدداه ،اناباراتکشددورهای مرکددز بددا دسددت اندددازی بدده منددابع کشددورهای پیرامددون بدده تمرکددز
تولیدددد و تدددراک سدددرمایه دسدددت یافتندددد و بددده مبدددارزه بدددرای بددده دسدددت آوردن بدددازار
کار و کداال و سدرمایه پردانتندد و اندگ افدانی دوم بدا چندین اهددافی آ داز شدد.حاکمیدت مهفد
دولت بریتانیدا بدر ردنعت نددت ایدران تدا اواسدت قدرن بیسدت مدیالدی بدود .بدا ایدن احدوال فقدت از
واپسین سالهای انگ افدانی دوم بددان سدو بدود کده مندافع اساسد ًا نامشدروا بریتانیدا در ایدران در
روندددی تدددریبی ولددی مددداوم از سددوی مددردم کشددور از اقشددار م.تفددف مددورد تعددر

و انتقدداد قددرار

گرفته و چندد سدال بعدد و در واپسدین روزهدای دهده ۱۰۶۸ش منبدر بده مفدی شددن ردنعت نددت
ایددران شددد کدده نددود البتدده تاددوالت سیاسددی – اقتبددادی قابددل توادده و سدد.ت اثرگددذار و تعیددین
کنندددهای را بدده دنبددال آورد.در شددفریور  ۱۰۶۸کددارگران ندددت انددوب بددا توادده بدده شددرایت ندداص
دانفی و بدینالمففدی بده سدرعت در سدندیکای کدارگران نددت نوزسدتان متشدکل شددند و بدا تواده
بدده موقعیددت اسددتراتدیک ایددران و اهمیددت ندددت در سرنوشددت انددگ ،بدده عنددوان وزنددهای قابددل تامددل
مهر گشدتند .کدارگران نددت اندوب بدا هددایت شدورای متادده مرکدزی اتاادیدههدای کدارگران و
زحمتکشددان ایددران بدده مبددارزه ادامدده دادنددد و در نوزسددتان دسددت بفاعتبدداب عمددومی تیددر
 ۱۰۶۱زدنددد.بدده تاریددک شددرکت ندددت اندفددیس و ایددران ،پفددیس و فرمانددداری نخددامی دسددت بدده
کشددتار عخیمددی در میددان کددارگران زدنددد و بدده بفاندده رهبددری اعتبدداب توسددت شددورای متاددده
مرکددزی اتاادیددههددای کددارگران و زحمتکشددان ایددران تاددت رهبددری حددزب تددوده ایددران ۰۰ ،ندددر از
کددارگران را در کشددتار  ۶۰تیددر  ۱۰۶۱کشددتند .از طددرف شددرکت ندددت اندفددیس و ایددران شدداپور
ب.تیددار ریددیس وقددت اداره کددار نوزسددتان طددرف مددذاکره کددارگران افددت نواسددته هددای رددندی
کددارگران بددود .بددر اثددر مبددارزه کددارگران بددرای ن.سددتین بددار قددانون کددار ایددران در ایددران تبددویب
گردید.تدداوم مبدارزه کدارگران و پیوسدتن مدردم بده اندبش ،بده مفدی شددن ردنعت نددت ایدران در
 ۶۷اسدددند  ۱۰۶۷منبددر گردیددد .بددا ایددن کدده در مقابددل ایددن مبددارزات ،کشددتارهایی نخیددر  ۶۰تیددر
 ۱۰۶۱و  ۰۸تیددر  ۱۰۰۱را تدددارر دیدنددد ،نففددی در اراده مددردم بدده واددود نیامددد .مفددی شدددن
رددنعت ندددت ایددران بددرای اندفددیس یددر قابددل تامددل بددود .ضددربات سددندین ناشددی از مفددی شدددن
ردنعت نددت بدرای انابدارات ندتددی ابدران ناپدذیر بدود ،بده ویددده کده اندبش مفدی شددن رددنعت
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ندددت ایددران نیددروی مارکددهای بددرای مددردم دیدددر کشددورهای منهقدده بددرای کسددب حقددود نددود
بددود.آنندده بددود هدد زمددان بددا شددکل گیددری اعتراضددات گسددترده مردمددی کدده از سددوی بسددیاری از
گددروههددای سیاسددی و نیددز نمایندددگانی از مبفددس شددورای مفددی حمایددت مددیشددد ،اندفیسددیان افددت
حد و تاکی موقعیت نود در سدر پدل هدای ندتدی ایدران بدر آن شددند بدا اعهدای برندی امتیدازات
مادددود بددر اعتراضددات پایددان دهنددد .مفد تددرین ایددن اقدددامات قددرارداد گددس-گفشددا یان بددود کدده بدده
الیاده الادداقی نددت نیددز مشدفور شدددهاسدت و دولددت حداایعفی رزمآرا تددالش فدراوان کددرد تدا بفکدده
مبفس شورای مفی آن را تبدویب کندد .امدا بده ر د تمدام فشدارها و تفدیددهایی کده وادود داشدت
مبفددس شددورای مفددی آن را رد کددرد .مدددت کوتدداهی پددس از آنکمیسددیون م.بددوص ندددت مبفددس
شورای مفی طر مفدی شددن ردنعت نددت ایدران در سراسدر کشدور را بده نماینددگان پیشدنفاد کدرد
که پدس از کدش و قدو هدای متعددد در داندل و ندارت از مبفدس و بداالن

مددت کوتداهی پدس

از آن کددده رزم آرا ن.سدددت وزیدددر وقدددت در روز چفارشدددنبه  ۱۱اسددددند  ۱۰۶۷از سدددوی نفیدددل
طفماسبی از اعیای امعیت فدا یان اسدالم هددف گفولده قدرار گرفتده و بده قتدل رسدید مدورد تواده
اددی نمایندددگان قددرار گرفدت.دکتددر مامددد مبددد در را

مبددارزات مددردم ایدران قددرار داشددت .بددا

رشد انبش ،ماافل وابسته بدرای سدرکوب اندبش تدالشهدای تدازهای را آ داز کردندد و هد زمدان،
فشارهای سیاسی و اقتبدادی از ااندب اندفدیس فزوندی گرفدت و بدا اعدزام ناوگدان انددی بده نفدیج
فار  ،این فشارها ابعداد نخدامی یافدت .در چندین مدوقعیتی کدارگران بدا اعتبدابهدا ،موقعیدت دکتدر
مبدد را مستاک تر کردندد .ایدن رشدد باعد شدد کده عناردر سازشدکار از ردف نیروهدای اندبش
مفی شدن رنعت ندت ایران ندارت شدده و حتدی عندوان کنندد کده حاضدرند بدر عفیده دکتدر مبددد
بدا اندفددیس کنددار بیاینددد .ایددن افددراد بعددد از اددا شدددن از انددبش ،بددر عفیدده نیروهددای ترقی.ددواه بدده
فعالیددت گسددتردهای دسددت زدنددد و سددرانبام بددا همکدداری ماافددل وابسددته بدده دنبددال چنددد کودتددای
نافراددام ،ضددربه نفددایی را در  ۶۰مددرداد  ۱۰۰۶بددر مبددارزات مددردم وارد آوردنددد.بدددین ترتیددب در
فیددای سیاسددی – ااتمدداعی بسددیار حسددا

آن روزگددار و نفایتدداً در روز  ۶۱اسدددند  ۱۰۶۷مدداده

واحدددهای رااددع بدده مفددی شدددن رددنعت ندددت ایددران از تبددویب نمایندددگان مبفددس شددورای مفددی
گذشددت و چنددد روزی بعددد و در آنددرین روز سددال  ۱۰۶۷هد مبفددس سددنا مبددوبه مبفددس شددورای
مفی را تأییدد کدرد .بددین ترتیدب روز  ۶۷اسددند  ۱۰۶۷بده عندوان روز تداری.ی مفدی شددن ردنعت
ندت ایدران در حافخده مفدت ایدران بداقی ماندد .همزمدان بدا تبدویب طدر مفدی شددن ردنعت نددت
ایران از سوی مبفسین شدورای مفدی و سدنا ،شدرکت نددت ایدران و اندفدیس از پرداندت سدی درردد
فود العاده دستمزد کارگران نددت بنددر معشدور ،آ ااداری ،اللدی و نددت سددید امتنداا ورزیدد و ایدن
امددر مواددب اعتبدداب کددارگران و اعددالم حکومددت نخددامی در نوزسددتان شددد .بددا اعددزام نیروهددای
نخددامی از اهددواز ،نددرمآبدداد و اردددفان ب ده مندداط مزبددور شددورش اعتبددابیون کمددی فددروکش کددرد
لددیکن شددرکت ندددت هنددوز حاضددر بدده پددذیرش نواسددتفای اعتبددابیون نبددود.در  ۰فددروردین ۱۰۰۸
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دولددت اندفسددتان اعددالم کددرد کدده بددرای حددد امنیددت رددنایع بریتانیددا در مندداط اعتبددابزده،
کشددتیهددای "فالمیندددو" و "ایفوگددو " را بدده آبددادان فرسددتاده اسددت .ایددن دو کشددتی اندددی،
قسمتی از نیدروی دریدایی اندفسدتان در نفدیج فدار

را تشدکیل مدیدادندد و پایدداه آنفدا در بادرین

بددود .در همددین ایددام شددپرد سدددیر اندفسددتان در تفددران رسددماً از حسددین عددال ن.سددت وزیددر وقددت
سدال کرد که برای حمایدت از افدراد اندفیسدی در منداط نددت نیدز نوزسدتان چده اقدداماتی انبدام
داده اسددت .در تدداری  ۷فددروردین  ۱۰۰۸نیروهددای نخددامی در آبددادان مددردم را بدده آتددش بسددتند و
سدده ندددر را بدده قتددل رسدداندند .روز بعددد نزدیددک بدده هددزار ندددر از کددارگران لولدده ندددت بدده
اعتبددابکنندددگان پیوسددتند .یددک هدتدده بعددد وضددع آرام گرفددت و تددا روز  ۱۰فددروردین نزدیددک بدده
یددک سددوم اعتبدداب کنندددگان بدده سددر کددار نددود بازگشددتند .لددیکن در  ۶۰فددروردین کددارگران بندددر
معشور و آبدادان دسدت بده شدورش زدندد و ایدن امدر منبدر بده کشدته و زنمدی شددن چندد تدن از
کارگران شدرکت نددت شدد.در پدی آن ،سدومین کشدتی انددی اندفسدتان "ورن" وارد نفدیج فدار
شددد و ندداو اندددی "یویددالو " هدد بددرای پیوسددتن بدده گامبیددا از مدیتراندده حرکددت کددرد .سدددیر
اندفسددتان بددار دیدددر بددا عددال مالقددات کددرد و او را در اریددان اقدددامات دولددت متبددوعش قددرار داد.در
تدداری  ۶۹فددروردین  ،۱۰۰۸آیددتاب کاشددانی بیانیددهای منتشددر سددانت و از کددارگران شددرکت
نواسدت تددا بده شددورش ندود ناتمدده دهنددد و بده کددارگران اطمیندان داد کدده اندفیسدیهددا بدده زودی
ایران را ترر نواهندد گددت و دولدت ایدران نسدارتفای وارده بده آنفدا را ابدران نواهدد کدرد.دکتدر
مبدد نیدز در افسده  ۶۹فدروردین مبفدس شدورای مفدی در م.الددت بدا اعدالم حکومدت نخدامی در
نوزستان اظفار داشدت دلیدل اینکده نماینددگان ابفده مفدی از دادن رای بده پیشدنفاد دولدت مبندی
بددر اعددالم حکومددت نخددامی ،نددودداری کردنددد اددز ایددن نبددود کدده دولددت بدددون تاقی د و بدددون
رسددیدگی بدده ایددن موضددوا کدده آیددا ایددن اعتبدداب بباسددت یددا بیباسددت آن را اعددالم کددرد .مبدددد
سپس بیانیه ابفده مفدی را نهداب بده کدارگران و نبدیات دادن بده آنفدا مبندی بدر اینکده دسدت از
اعتبدداب کشددیده بددر سددر کددار نددود برگردنددد ،ایددراد کددرد .بدده هددر ترتیددب بددا دسددتدیری تعدددادی از
سددران اعتبدداب و سددرکوبی شددورش کددارگران امنیددت نسددبی برقددرار شددد و تددا روز  ۱۶اردیبفشددت
 ۱۰۰۸آبددادان تنفددا اددایی بددود کدده هنددوز اعتبدداب در آن ادامدده داشددت امددا بدده تدددریج تعدددادی از
کارگران به سدر کدار ندود بازگشدتند .در ایدن تداری سدپفبد شداهب.تدی (فرماندده نخدامی اعزامدی از
تفران) در تفدرامی کده از اسدتان ششد (نوزسدتان) بده عدال م.دابره کدرد اظفدار داشدت“ :اعتبداب
هنددوز در آبددادان ادامدده دارد ولددی در نتیبدده اقدددامات معمولدده  ۰۹۱۸۸ندددر مشددغول کددار شدددهانددد
بددرای دسددتدیری ماددرکین مرتبدداً اقدددام و امددروز چفددار ندددر از مسددببین ارددفی اعتبدداب بدده نددام
کروالیددان .زواری ،آقاداشددی و کیفددان پندداه بازداشددت شددده انددد .اعتبدداب کددارگران شددرکت ندددت
اگرچه با تالش بسدیار دولدت ایدران پایدان پدذیرفت امدا دولدت اندفسدتان همنندان در پدی دسیسده و
تاریک کارمندان ایراندی شدرکت نددت بدود بده طدوری کده در تداری  ۱۰اردیبفشدت  ۱۰۰۸سدپفبد
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شدداهب.تددی (فرمانددده نخددامی اعزامددی از تفددران) در تفدددراف نددود از اسددتان شش د (نوزسددتان) بدده
دکتددر مبدددد ن.سددت وزیددر وقددت اعددالم داشددت:طب د اطددالا وارددفه کارمندددان عددالیرتبدده ایرانددی
شرکت ندت بده تبدور اینکده در موقدع اادرای قدانون مفدی شددن ردنعت نددت ممکدن اسدت بیکدار
شوند اظفار ندرانی نمودهاندد گدتده مدی شدود کده ایدن شدایعات از ناحیده کارمنددان ندارای شدرکت
ندت میباشد.بعد از کودتا ،کنسرسدیوم بدین المففدی بدر ردنعت نددت ایدران چیدره گشدت و بدا کمدک
عنارر دانفدی بده سدرکوب ندونین تمدامی نیروهدای ترقدی ندواه پرداندت .گرچده تنفدا کفمده مفدی
بددرای رددنعت ندددت بدداقی مانددد و درآمدددهای حارددفه از آن بدده انابددارات تعفدد گرفددت ،امددا
دسدتاوردهای فکدری اندبش مفدی شددن رددنعت نددت و اندیشدهٔ آزادی.دواهی و عددالت ااتمدداعی
در تاددوالت ااتمدداعی ایددران ماندددگار گردیددد.دوره تدداری.ی مفددی شدددن رددنعت ندددت ایددران در ۶۷
اسدددند  ۱۰۶۷بددا تبددویب قددانون مفددی شدددن رددنعت ندددت بدده اوت رسددید و بددا کودتددای  ۶۰مددرداد
 ۱۰۰۶پایان گرفت.

انقالب 9331
انقددالب  ۱۰۱۹ایددران در بفمددن مدداه سددال  ۱۰۱۹هبددری نورشددیدی بددا مشددارکت طبقددات م.تفددف
مددردم ،بازاریددان ،احددزاب سیاسددی م.ددالف حکومددت پففوی،روشددندکران ،دانشددبویان و روحددانیون
شددیعه در ایددران انبددام پددذیرفت ،و نخددام پادشدداهی ایددن کشددور را سددرندون ،و زمینددهٔ روی کددار
آمدن نخام امفدوری اسدالمی ،بده رهبدری روحدانی شدیعه ،رو اب نمیندی را فدراه کدرد .تدکدرات
و ش.بددیتهددای اسددالمی ،در ایددن انقددالب ضدسددفهنتی حیددور براسددتهای داشددتند و نمینددی آن
راانقددالب اسددالمی نوانددد ایددن انقددالب ،بددا نددام انقددالب بفمددن  ۱۹نیددز شددنانته مددیشددود.پددس
از کودتددای  ۶۰مددرداد سددال  ،۱۰۰۶مامدرض دا شدداه بدده ت بیددت قدددرت نددود پردانددت و طددر هددای
انبال براندیز موسوم بده انقدالب سددید کده مادور اردفی آنرااردالحات ارضدی تشدکیل میدداد ،بده
ااددرا گذاشددت .ااددرای ایددن طددر هددا و افددزایش چنددد برابددری درآمدددهای ندتددی ،مواددب توسددعه
اقتبددادی و دگرگددونی سددانتار ااتمدداعی ایددران و در عددین حددال افددزایش انددتالف طبقدداتی و
تنشدفای ااتمداعی در دهدههدای  ۱۰۱۸و  ۱۰۱۸گشدت .شدداه بدا معهدوف کدردن اقددامات امنیتددی و
اطالعدداتی نددویش بددر سددرکوب طبقدده متوسددت ادیددد و احددزاب سددکوالر ،نددود را در مقابددل
روحددانیون و تدکددرات مبددارز ادیددد اسددالمی آسددی پددذیر سددانت .ارددالحات او و نیددز اانبددداری وی
از دولتفددای آمریکددا و اسددرا یل ،بددا م.الدددت روحددانیون بدده ویددده نمینددی روبددرو شددد .در ایددن دوران
شددماری از روشددندکران ایددران) از همدده مفمتددر عفددی شددریعتی (بددر احیددای تدکددر سیاسددی شددیعه
تدداثیری عمیدد نفدداده و تدسددیری انقالبددی از شددیعه را بدده عنددوان یددک ایددد ولوژی رهدداییسدداز ،در
اذهدان مدردم بدده ویدده مابددالن و دانشدبویان بدده ادای گذاشددتند .نمیندی نیددز در سدالفای تبعیددد
نود ،اگرچه نواهان ایباد یک حکومدت اسدالمی بده رهبدری فقفدا بده ادای سدفهنت مدوروثی بدود،

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

بیشددتر بدده طددر نقهدده ضددعدفای رژی د و مسددا فی کدده تددوده مددردم مسددفمان ایددران را نشددمدین
میسددانت ،میپردانددت .همننددین شددماری سددازمانفای چریکددی مارکسیسددت و اسددالمگددرا شددکل
گرفتند که به مبارزه مسفاانه بدا رژید پردانتندد .نفایتداً بدا سیاسدتهدای نادرسدت حدزب حکدومتی
رسددتانیز در نبددوص بددازار و مددذهب در اواسددت دهدده  ،۱۰۱۸بازاریددان و روحددانیون ماافخدده کددار و
یددر سیاسددی نیددز بدده عنددوان دو متاددد تدداری.ی ،بدده ردددوف م.الدددان پیوسددتند.تددنشهددا و
نارضایتیهای مذکور ،بدا بدازتر شددن فیدای سیاسدی در سدال  ۱۰۱۱کده بده دلیدل فشدارهای دولدت
آمریکا و نفادهای مددافع حقدود بشدر ردورت پذیرفتده بدود ،ندود را نشدان داد و از پداییز و زمسدتان
همددان سددال ،بدده رددورت تخدداهرات نیابددانی نمددود یافددت .معترضددان بددرای برگددزاری راهپیمددایی ،از
سنت هدای شدیعی چدون مراسد چففد اانبانتددان اعتراضدات ،اسدتداده سیاسدی بده عمدل آوردندد
.رویدددادهایی چددون فااعدده آتددشسددوزی سددینما رکددس آبددادان ،کشددتار معترضددان در برنددی از
تخدداهراتهددا (از امفدده در واقعدده امعدده سددیاه در شددفریورماه) ،و امتیازهددای دیرهندددام شدداه بدده
م.الدان ،مواب تشدید اعتراضدات و از دسدت رفدتن امکدان مبدالاه شدد رکدود اقتبدادی بده وقدوا
اعتبابات گسدترده و پیوسدتن طبقده کدارگر بده تخداهراتهدا و در نتیبده ففدج شددن اقتبداد کشدور
انبامیدد .بددا پیوسددتن کددارگران و همنندین تفیدسددتان شددفری بدده تخداهراتهددا ،دامندده اعتراضددات از
دهها هزار ندر بده رددها هدزار و حتدی میفیونفدا تدن رسدید .سدرانبام بدا ندروت شداه از کشدور ،عددم
موفقیددت دولددت شدداپور ب.تیددار ،دو روز نبددرد مسددفاانه سددازمانهددای چریکددی و هددزاران داوطفددب
مسف با گدارد شاهنشداهی و اعدالم بیهرفدی ارتدش در  ۶۶بفمدن  ،۱۰۱۹انقدالب بده پیدروزی رسدید
سددپس نخددام« امفددوری اسددالمی »در قالددب حکددومتی دینددی برپایدده تدسددیر نارددی از شددیعه بدده
نام ولی فقیفبایدزین نخام پیشین گردید ".

تاریخ جمهوری اسالمی ایران
امفدددوری اسدددالمی ایدددران بدددا اعدددالم نتدددایج انت.ابدددات تعیدددین سیسدددت حکدددومتی در ۱۶
فددروردین  ۱۰۱۰نورشددیدی شددکل گرفددت امددا معمددوالً تدداری آنرا زمددان بازگشددت آیددتاب
نمیندی بدده ایددران در  ۱۶بفمددن  ۱۰۱۹نورشددیدی بررسدی مددیشدود.ایددن دوره سیاسددی ایددران کدده
تاکنون نیز ادامده دارد اتداقداتی چدون اندگ ایدران و عدراد ر داده اسدت .یکدی از اتداقدات مفد در
ایددن دوره باددران گروگددانگیددری در سدددارت ایدداالت متاددده آمریکددا کدده دانشددبویان پیددرو نددت
امددام آنبددا را تسدد.یر کردنددد بددوده کدده باعدد ت.اردد  ۱۱۱بددین آمریکددا و امفددوری اسددالمی
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ایران شد .یکی دیددر از اتداقدات اندبدار در دفتدر ن.سدتوزیدری امفدوری اسدالمی ایدران اسدت کده
مواب مر

مامد عفی راایی و مامد اواد باهنر شد.

عصر رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای
پددس از درگذشددت آیددتاب رو اب نمینددی رهبددر انقددالب  ،۱۰۱۹مبفددس نبرگددان رهبددری در ۱۱
نددرداد  ۱۰۱۰و پددیش از تدددفین وی در افسددهای فددودالعدداده آیددتاب سددید عفددی نامنددهای را بدده
عنوان رهبر امفدوری اسدالمی ایدران انت.داب کدرد .وی سدرانبام بدا کسدب بدیش از  ۹۶درردد کدل
اعیدددا بددده ایدددن مقدددام رسدددید .پدددیش از برگزیددددگی و ر یگیدددری وردددیتنامددده سدددید رو اب
نمینی نواندده شدد .بندابر روایدت آیدتالففمادیالددین حدا ری شدیرازی ن.سدت قدرار بدود رهبدری
شورایی شود ولی این موضوا مورد اامداا واقدع نشدد و نفای تد ًا رهبدری بده ردورت فدردی بده اامداا
اعیا رسید .شورای ندفبدان بدر اسدا

اردل  ۱۸۹قدانون اساسدی وظیدده تعیدین رهبدر را بدر عفدده

دارد رهبددر کنددونی ایددران عفددیر د عدددم تمایددل و بدده نقددل امددامی کاشددانی در حالیکدده نددود بدده
انت.اب احمدد آذری قمدی بعندوان رهبدر نخدر داشدت بده وسدیفه اک ریدت بداالی آرا اعیدا مبفدس
نبرگان به این سمت منبوب شد.

جمع بندی و نتیجه گیری
هر چند سند چش انداز امفوری اسالمی ایران افقی روشن را برای اامعه ایرانی به تبویر می کشد
که در نور توانایی های بالقوه و شان هویتی آن می باشد ولی در نداهی عفمی ،این مف میسر ن.واهد
شد مدر در پرتو الدوهای کار آمد ،اثر ب.ش و هدایت کننده ای که ناظر بر هویت و فرهنگ ایران
اسالمی باشد.با این حال مهالعه و ارزیابی دقی متدولوژی و نتایج برنامه های پیشرفت کشور و نیز
تافیل دستاورد های برنامه های توسعه دیدر کشورها در سه منهقه ای و حتی افانی در بر گیرنده
نکات م بت و مندی متعددی است که الزم است افت تاق فرهنگ و هویت اسالم و انقالب دقیقا
مورد اعتنا واقع گردند تا سرنوشت سند چش انداز که امید ب.ش آینده روشن ایران و الفام ب.ش
افان اسالم است به واسهه الدوهای التقاطی و یر اسالمی دست.وش تبربه ای مشابه ندردد .بنا بر
این برای طراحی الدوی اسالمی ایرانی پیشرفت الزم است واقع ندری و آرمان گرایی را توامان در نخر
گرفت تا از یک سو واقعیات افان همنون تمایز بین افانی سازی به مدفوم هدمونی آمریکایی و
افانی شدن به عنوان یک ضرورت تاری.ی درر گردد و از دیدرسو آرمان های انقالب اسالمی همنون
اقامه قست و توسعه آزادی های مشروا تیمین گردد و موت بیداری اسالمی در چارچوب الدوی
اسالمی ایرانی پیشرفت کشور ررفاً به عنوان یک ابزار سیاسی تبفیغاتی ندریسته نشود.این الدوی
مدفومی باید قابفیت ایباد فرآیندی را داشته باشد که در طی آن افان بینی عفمی حاک بر فنون و
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استراتدی های توسعه یافتدی با پارادای ها و متاپارادای اسالمی و ایرانی در تعامل سازنده قرار گیرد به
گونه ای که از یک سو فرد و اامعه بتوانند حداک ر دستاوردها و تبارب عفمی بشر را طی فرآیند
پیشرفت نفادینه نمایند و از دیدر سو فرآیند به گونه ای عمل نماید که هویت و فرهنگ ایرانی و
اسالمی نه به عنوان یک مانع پیشرفت تفقی گردد و نه قربانی استراتدی های مندعالنه توسعه گردد.
فرآیند این مدل باید هوشمندانه فیایی واقع بینانه را ایباد کند که در آن آرمان ها و ایده آل ها و
ویدگی انقالبی در تعامل با هدمونی آمریکایی و فرآیند افانی سازی آن اراده ی مفی و بین المففی را به
سمت هدمونی منهقه ای ایران که منهب با اهداف سند چش انداز است هدایت

نماید.

ارائه پیشنهادات برای تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
 - ۱در قدم اول باید شعار های ارفی را تعیین کرد چرا که این شعار ها ضمن اینکه واقعیات اامعه را
در نخر دارند ،ارول حاک بر این الدو را نیز نشان می دهند .برای م ال تواه به نانواده یکی از ارول
اساسی این الدو باید باشد چرا که تواه به نانواده از چند منخر اهمیت دارد  )۱ :نانواده اولین مدنیتی
است که نداوند پدید آورده است و قداست آن در تمام ادیان ابراهیمی ذکر شده است ) ۶نانواده منبع
تامین نیروی انسانی کارآمد برای پیشرفت است  ) ۰ب.ش بزرگی از رسالت های یک دولت برای تاق
اامعه ای پویا ،نالد و دین دار را می توان بر عفده نانواده نفاد و به نوعی بازوی اارایی دولت
اسالمی باشد  ) ۱تعفقات نانوادگی افراد را انالقی تر ،ررفه اوتر و آرمان گراتر می کند واین یعنی
یک ذنیره ی بزر

برای دولت اسالمی.

 - ۶قدم دوم سرمایه گذاری و توافات زیاد به انسان ،فرهنگ و نوا ندرش آنفا ست چراکه در این
الدو مفمترین رکن انسان ،فرهنگ ،آموزش و نوا ندرش آنفا است .الزمه تاق حیات طیبه انسان
کامل است و لذا در این الدو ،برنالف الدو های ربی که به وسایل به دید مادی و به عنوان هدف نداه
می شود به اینفا به دید وسیفه ای برای رسیدن به هدف باید ندریسته شود.
 - ۰در قدم سوم باید به مداهی معنوی اشاره کرد که با معیار های کمی قابل اندازه گیری نیستند ولی
در الدوی اسالمی ایرانی پیشرفت بسیار تعیین کننده هستند .الزم است که اندیشمندان ایرانی همت
نود را در این باره مبذول نمای ند که عنارر معنوی موثر در پیشرفت را شناسایی کرده و در الدوی نود
قرار دهند .عدالت در کنار اود و ب.شش ،امیت روانی ،ارتقائ ندا گرایی و رشد مذهب ،افزایش کمی و
کیدی عدت عمومی ،معاد هراسی و الدوی انالقی یر لذت گرا ب.شی از این عنارر معنوی اند .عالوه
بر فعالیت ها ی ایبابی برای تاق

مداهی معنوی در اامعه ،در این الدو باید به نقش سفبی و

بازدارندگی آنرت گرایی ه تواه شود چرا که آنرت گرایی مانع تورم اقتباد دنیازده است .این
اقتباد از عقالنیتی که زندگی آدمی را به سه ب.ش معاش ،معاد وتدری سال تقسی می کند دفاا نمی
کند ،بفکه در سیکل دیوانه کننده ی معاش و لذت و قدرت در دوران است.
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 - ۱قدم چفارم تواه به نخام مدیریتی و پاالیش مدام این عرره در کشور است چرا که حساسیت این
امر نیازمند بررسی و برانداز قدم به قدم می باشد که الزمه ی آن یک مدیریت قوی ،فعال ،به روز و
کارآمد می باشد.
 - ۱در اشاره به قدم پنب می توان گدت از آنبایی که موضوا پیشرفت  ،مربوز به انسان و حوزه های
م.تفف زندگی اوست ،که مهالعات انسانی در این باره را بسیار حا ز اهمیت می کند .لذا عالوه بر تالش
عفمی افت کارآمد سازی عفوم انسانی  ،الدوی اسالمی ایرانی پیشرفت به لااو قید ایرانی بودن نیز
نیازمند مهالعات ااتماعی گسترده در اامعه ی ایرانی است.
 - ۱قدم شش آن است که ،زمانی که ،دوستداران پیشرفت در مدل ربی با مقاومت ب.ش هایی از
اامعه در قبال الدوی دل.واه نود موااعه شوند ،شیوه ی نود را تغییر می دهند .در حال حاضر عده
ی زیادی ب رای بست آن مدل به آموزه های اسالمی توسل استه اند که مبفات ااتماعی یکی از
دست آویز های مف دراین راستاست .روشن است که اداره ی اامعه و به سامان رساندن حکومت
نیازمند مالحیه ی مبال ااتماعی در کشور است به همین دلیل ،در نخام امفوری اسالمی ایران ،در
کنار نفاد شو رای ندفبان و قانوندذاری ،مبمع تش.ی

مبفات نخام نیز به دستور امام راحل (ره)

تشکیل شد .کارایی مبفات ها به نبوص مبفات های اارایی ،کارآمد کردن حکومت دینی است.
آننه به این نکته اهمیت می ب.شد این است که در با

از مبفات های ااتماعی ،د د ه ی

مشروعیت به کیدیتی که د ر سایر ادله ی دینی واود دارد ،مورد نخر نیست و عده ای با عمومیت
ب.شی به پاره ای مبال  ،ولو با تبفیغات نادرست ،ندرانی متشرعین را رفع می کنند .بنابراین تواه به
این مف ه در کنار با الدوی اسالمی ایرانی پیشرفت ضرورت دارد.
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