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 فصل اول – تعاریف و نظریات انقالب

 چرا انقالب های بزرگ رخ داده است؟ 

 ایران 1979

 روسیه 1917

 فرانسه 1789

 چین 1949

 .گفته می شود و عمیق به تغییرات و دگرگونی های اساسی انقالب:

در ساختار های سیاسی، که منجر به تغییر  انقالب نوعی حرکت گسترده مردمی است که توآم با خشونت می باشد

 ماعی و اقتصادی یک جامعه می گردد. انقالب ها، دارای ایدئولوژی و رهبر می باشند.اجت

 عوامل:

اقلیت حجاب، ). می تواند اقتصادی باشد، فرهنگی باشدباید شایع و عمیق باشد.  ؛اصلی ترین عامل نارضایتی: -1

 .عدم آزادی نشریات( انتخابات آزاد،سیاسی )آزادی بیان، ، های مذهبی(

 تمام انواع نارضایتی ها می تواند تبدیل به نارضیاتی سیاسی شودنکته: 

نا امید شدن از وضعیت و مثال منجر به راهپیمایی  )مرحله بعد از آن( فراتر از نارضایتی است؛ روحیه انقالبی: -2

 )شعار، آتش زدن(  د. جایی که حاضر هستی دست به خشونت بزنیمی شو

 مکتب فکری. مثل اسالم، مارکسیسم و ...یک چهارچوب و  ایدئولوژی: -3

 . باعث تفسیر جهان پیرامون می شودمجموعه ای از باید و نباید هامجموعه ای از نگرش ها و نظام فکری. 

 می گوید هیچ انقالبی نیست مگر اینکه ایدئولوژی داشته باشدکرین برینتون: 

که موجب اتحاد می شود؛ کار ایدئولوژی بعد از انقالب این است که در  ایدئولوژی در انقالب این استکار 

 به شکل عینی و عملی در می آید و قوانین سازمان ها و نهاد هاقالب 

 می تواند یک رهبر، چند رهبر یا یک تیم انقالب را رهبری کند.  رهبری: -4



 ویژگی های انقالب:

زیرا افرادی که در راس قدرت هستند به راحتی جایگاه خود را رها چرا در انقالب ها خشونت است؟  خشونت: -1

 نمی کنند. مقاومت آن ها خشونت ایجاد می کند. 

 انقالب های فرانسه و چین خشن بودند

 میزان این خشونت به چه چیزی بستگی دارد؟ 

 متر استفرهنگ یک جامعه: اگر گفت و گو مدار باشد این خشونت ک

 راس نظام سیاسی: اینکه در راس نظام سیاسی نظامی ها هستند یا نه؛ اگر باشند میزان خشونت بیشتر است

 سازمان های قدرمت مند طرف مردم را می گیرند یا حکومتنظام بین الملل: 

 نههانا آرنت: انقالب و شورش هر دو خشونت دارد؛ اما انقالب ها به دنبال آزادی هستند اما شورش 

 پیامد انقالب ها این است. تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی:  -2

ممکن است انقالبی به دست بیاید و فقط راس نظام سیاسی عوض شود و تغییر دیگری ایجاد نشود )مثال 

 . به این انقالب ها انقالب سیاسی می گویندتونس و مصر(

 انقالب اجتماعی است. شود، تغیر ایجاد نگی سیاسی اقتصادی فرهاما اگر در همه سه جنبه 

. یعنی نمونه : یک سطح وسیعی از مردم در تمام اقشار را همراه کرده استمردمی بودن –توده ای بودن  -3

 که مورد اعتماد اکثریت جامعه باشد معرفی از مردم را شامل شود

 

 یکسری تعریف:

 

یک حرکت مقطعی، توسط عده ای یا قشری خاص برای هدفی خاص که توام با خشونت می  شورش:

 باشد، مثل شورش کارگران برای افزایش حقوق و دست مزد

 توده ای نیست

 خشونت دارد

 ایدئولوژی ندارد

 رهبری ندارد

 سطح تغییرات کالن نیست

می باشند که دست به خشونت می برند با به اقدام گروهی از نظامیان حاکم که جزو نخبگان سیاسی  کودتا:

 هدف کسب قدرت سیاسی

 توده ای نیست

 خشونت دارد

 ایدئولوژی ندارد

 رهبری دارد

 سطح تغییرات کالن است )زیرا این نظامیان قدرت سیاسی ندارند و می خواهند در راس قرار گیرند(



نظام هستند به صورت مسالمت  نوعی از اقدام که توسط عده ای از نخبگان کشور که در راساصالحات: 

آمیز با هدف بهبود شرایط سیاسی یا شرایط اقتصادی در کشور انجام می گیرد، به طور مثال اصطالحات 

 . که دست به سیاستی به گالسونوست و پروستریکا زد 1989گورباچوف در 

 توده ای نیست

 خشونت ندارد

 ایدئولوژی ندارد

 رهبری ندارد

 و نرم است سطح تغییرات کالن نیست

 

 نظریات انقالب: 

 به دو گروه کلی تقسیم می شود:نظریات  چرا در کشور ها انقالب به وجود می آید؟

: نظریات خُرد. متبکی بر بحث های فردی مثل غریزه و شخصیت و عوامل روانی که یک فرد را روانشناسی -1

 ناراضی می کند 

 سیاسی تاکید می کنندنظریاتی هستند که بر دالیل ساختاری، اقتصادی، نظریات کالن.  جامعه شناسی: -2

 :دوستش انگلس نوشت و تئوری را در جامعه  ، با«داری سرمایه»کتابی را نوشت به نام  مارکس مارکسیسم

ت و فرهنگ رو تصاد سنگ بنای جامعه است، و سیاسشناسی سیاسی منتشر کرد. در این کتاب می گوید که اق

 بر اساس اقتصاد و شیوه تولید و ابزار تولید، بشر چهار دوران را پشت سر گذاشته:بناست. 

. عصر اشتراک است. دورانی که مالکیت خصوصی در آن وجود نداشت عصر انسان های اولیه. کمون اولیه: -1

دست کسی نبود ابزار تولید در انسان ها لباس نداشتند و با برگ ها خودشان را می پوشاندند. شکار می کردند. 

 و ابتدایی است؛ مثل سنگ و چوب و ... . طبقه وجود ندارد و همگی یکسان هستند

. ابزار تولید بازو برده: به دلیل مالکیت خصوصی دو طبقه شکل گرفت: طبقه برده داران و عصر برده داری -2

 و نیروی انسانی است. 

 . ابزار تولید زمین است.طبقه ایجاد شد: طبقه زمین داران و بدون زمین دو: یسمعصر فئودال -3

  عصر سرمایه داری -4

 . ابزار تولید کارخانه و سرمایه استدو طبقه شکل گرفت: سرمایه داران و کارگران

می شود  یا کارگری  منجر به انقالب پرولتاریا به دلیل فشار طبقه باالدست در عصر سرمایه داری، 

 عصر  دوران بعد از انقالب پرولتاریاsocialism در آن  و زندگی اشتراکی که دنیای طالیی مارکس 

 محقق می شود است



این تئوری در سال مارکس می گوید که خشونت بخشی از انقالب است و از طرفی انقالب ناشی از تضاد طبقاتی است. 

 ب کمونیسم شد.منجر به انقالدر یک کشور نیمه صنعتی یعنی شوروی  1917

 است و طبقات سرمایه داری و مالکیت خصوصینظام بین بردن دولت، انقالب از هدف تئوری مارکس از 

 ِاگر جامعه که هیتلر در آلمان ظهور کرد.  1933در سال تئوری وی به نام جامعه توده وار.  نت:تئوری هانا آر

از هم گسیخته و از هم پاشیده که  های این جامعهای حالت توده وار به خود بگیرد انقالب می شود. ویژگی 

 :در آن انقالب رخ میدهد 

 برای انجام کارهای جمعی  د. چون افراد اتحاد ندارنحزب وجود ندارد -1

 روابط خانوادگی نیز از هم گسیخته است -2

. هویت آن چیزی است که باعث تفاوت چیزی از چیز دیگر  ندارند مشترک جمعی  افراد احساس هویت -3

 دارد: فردی، قومی، ملی. سطح هویت سه می شود. 

انقالب رخ می دهد؟ نخبگان این جامعه توده وار را در کنار  از هم پاشیده توده وار  پس چطور در این جامعه

د که جامعه توده وار توسط نخبگان در واقع انقالب وقتی رخ می دههم در قالب بسیج سیاسی جمع می کنند. 

از  سوء استفاده ابزاری عبارتی نخبگان در جامعه توده وار نوعیبه ..(. .فریبنده و شعارهایسیاسی ه شوند )با 

  توده را رها میکنند به حال خودش بعد  از انقالب  توده ها میکنند و به دست آنان انقالب میکنند و سپس

 

 خودجوش است و حاصل شرایط  انقالب  ایجاد نمی شوند. یعنی و  به وجود می آیدانقالب ها  :چپولاتدا اسک

در کتاب دولت ها او انقالب ها نیست.  ایجاد اقتصادی و سیاسی و ... است. یعنی فاعل و کنشگری آگاه پشت

صحبت  که اینکه رهبران هر انقالب از برنامه های قبلی شان برای انقالبو انقالب های اجتماعی می گوید 

 . می کنند صحت ندارد، بلکه انقالب خودجوش بوده است

اگر بخواهیم اندکی نقش مقاله دارد تحت عنوان اسالم شیعی و دولت رانتیر در انقالب ایران می گوید که 

رانت یعنی یک انقالب ایران را می توان مثال زد. نظر بگیریم،  شکل گیری انقالب در در  را و اراده  آگاهی

ی دولت های رانتیر دولت هایی هستند که رانت هاانحصاری )می تواند اطالعات باشد(. امتیاز ویژه و 

 خدادادی دارند. مثل نفت و گاز. 

 عامل باعث شکل گیری انقالب ایران شده: 4از منظر وی 

 یعنی بخش خصوصی نقش زیادی در اقتصاد ندارددخالت دولت در اقتصاد:  -1

و اجازه  باید صرفا لیسانس حقوق داشته باشد رضاشاه دادگستری های ایجاد کرد و گفت مثال  :ف روحانیونحذ -2

 سمت های قضایی روحانیون با ایجاد دادگاه های مدرن از بین رفت.  قضاوت را به روحانیون نداد و

ایجاد مدارس که موثر است در ایجاد انقالب ابعاد دیگری از حذف روحانیت در ایران از مشاغل سنتی از نظر اسکاچ.ول 

. قبل از آن مکبت خانه بودند و باز روحانیون مسئولیت آن را داشتند. بنابرین با ایجاد بود کهدر دوران رضاخان جدید 

 حذف شدند.  مدارس جدید روحانیون

 گسترش یافت. به دلیل صنعتی که در شهر ها وجود داشت.  50و  30،40شهر ها در دهه : گسترش شهرنشینی -3

با تحوالت مدرن نمی توانند هماهنگ  مردم وقتی در یک کشور سرعت تحوالت زیاد است و: مدرن کردن کشور -4



ال تغییر ناگهانی مثیک نارضایتی را در مردم شکل می دهد.  افکار خود را هماهنگ کنند یک تعارضی شکل میگیرد 

 شکل معماری، ایجاد کازینو، شکل پوشاک موجب تعارض برای مردم می شد. 

وی یکی از دالیل انقالب ایران ذکر می کند.  را مدرن سازی با سرعت زیاد .محمدرضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ 

یکی دیگر از دالیل را مخالفتش با سیاست های نفتی آمریکا می داند که باعث شد آمریکا از مخالفین شاه حمایت کند 

 و انقالب رخ دهد. 

  :انفجار مشارکت حاصل وی می گوید که انقالب تئوری معروفی دارد به نام جنگ تمدن ها. هانتینگتون

ب می شود. وی می گوید سه دسته کشور از نظر اقتصادی، سیاسی است. عدم توسعه سیاسی منجر به انقال

 داریم سیاسی، اجتماعی

 : سنتیکشورهای و نظام های  -1

 اقتصادی: صادراتی نیست، کشاورزی سنتی است، درآمد پایین است

 فرهنگی: سطح مطالعه پایین و بی سوادی باال

 مردم محور نیستنداستبدادی، یک شخص و گروه برای مردم تصمیم می گیرند و سیاسی: 

 انقالب رخ نمی دهد زیرا اصال توسعه ای در این ها وجود ندارد

نه کامال سنتی و  : به باور وی انقالب در کشور های در حال توسعه رخ می دهد.در حال توسعهکشورهای  -2

 . نه کامال مدرن

این کشور ها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به سمت مدرن رفته اند  کشور ها رخ می دهد زیراانقالب در این 

به شکل سنتی هستند. بنابرین بر اثر توسعه اقتصادی و اجتماعی اقشار جدیدی اما به لحاظ سیاسی همچنان 

به وجود می آید. مثال دانشجو، مثال کارخانه جات و ... این افراد می خواهند در حوزه سیاسی هم حق بیان 

ندارند، این انفجار مشارکت برای مشارکت ه باشند اما چون این چنین نیست، این اقشار جدید که جایی را داشت

این چنین از نظر هانتینگتون هم ماجرای ایران  57در سال سیاسی در قالب انقالب خودش را نشان می دهد. 

 بوده است. 

 

 مدرن و توسعه یافته -3

 ، کشاورزی صنعتیی باالاقتصادی: سطح درآمد باال و رشد مل

 فرهنگی: خرافات کم، مطالعه باال

 ، انتخابات آزادسیاسی: آزاد و دموکراسی

 

 :عامل انقالب است، این نظریه می گوید  ربر عکس نظریات مارکیستی که می گویند فق الکسی دوتو کویل

 رفاه عامل انقالب است. 

 

 :ثبات و بی ثباتی جامعه نهایتا به وضعیت فکری جامعه بر می گردد. مهم نیست که کشور ثروت  جیمز دیوس

 مند است یا فقیر، بلکه به روان افراد بر می گردد. مهم این است که مردم راضی باشند



 ممکن است یک جامعه ای وضع خوبی داشته باشد اما مردم ناراضی باشند

انقالب ک دوره طوالنی رشد اقتصادی، یک دوره کوتاه رکود اتفاق بیوفتند، وی همچنین می گوید اگر بعد از ی

یک رشد اقتصادی وجود داشته است  بود، دیدند که قبلش 1789مثال در انقالب فرانسه که سال حتمی است. 

 و بعد یک رکود. 

اقتصاد زمانی که توقعات مردم نیز در سطح باالتر در حال افزایش است. چرا؟ زیر پا به پای رشد اقتصادی، 

افزایش است اما اقتصاد رکود دارد و شکاف افزایش یافته رکود پیدا می کند توقعات مردم نیز همچنان در حال 

 و موجب انقالب می شود.

 

 

 

ایران رشد  1350تا حدود  1340، از ویند دارند میگ در ایرانبهطور مثال کسانی که باور به اقتصادی بودن انقالب 

و اسرائیل اتفاق  (و .. اعراب )عراق، مصر، سوریهشتاب رشد زیاد شد، زیرا جنگ  1355تا  1350اقتصادی داشت. اما از 

اد زیادی طرح تعددالر رسید.  30به  ردال 8ت ایران بود و نفت وی از بشکه ای فتاد و تنها کشوری که نفت می فروخا

و نتیجتا کاهش زیاد قیمت نفت صلح اعراب و اسرائیل  1355در سال  اتفاق افتاد و مالیات گرفتن کم شد. عمرانی

مالیات دوباره گرفته شد، بیکاری به دلیل تعطیلی بنابرین درآمد ها کمتر شد، شد.  در ایران موجب رکود اقتصادی

 د شد و نارضایتی عمومی ایجاد شد.کارهای عمرانی ایجا

 :همان باید ها و است.  اکثریتمجموعه ای از باور ها که مورد احترام بحث وی روی ارزش هاست.  جانسون

مالک رفتار و واکنش هستند. شکل گرفته و این ارزش ها  مشترک  هر جامعه ای روی ارزش هانباید ها. 

یک واکنش نشان یعنی رفتار های ما را شکل می دهد و مثال وقتی کسی این ارزش را زیر پا می گذارد ما 

 می دهیم. 

قدرت و اقتدار چه فرقی دارند؟ قدرت شکل خشن است و اقتدار جایی است که با ارزش ها تطابق دارد. 

 مشروعیت دادن به بهره گیری از قدرت است. کارکرد نظام ارزشی مهمترین 

 ماحصل این است:انقالب 

 عدم تعادل در نظام + ناسازگاری نخبگان سیاسی + عوامل شتابزا 



 

 یکسان )شامل قوانین و حکومت و اجتماع است( تعادل وقتی است که ارزش ها و محیطعدم تعادل در نظام: 

هماهنگی ارزش های یک که نتیجه عدم  انقالب تحقق  . و برعکس آن عدم تعادل است وباشند و هماهنگ

کند یا محیط ناگر ارزش ها تغییر کند و محیط تغییر طبق این نظریه . نظام سیاسی با محیط آن نظام است 

می تواند عوامل داخلی و خارجی هم ایجاد کند.  در نظام  تغییر کند و ارزش ها ثابت باشد می تواند عدم تعادل

 رزش های ما را دچار تغییر کند. و امحیط 

و قوانین و   یک ارزش شکل گرفته ولی محیط؛ در واقع شکل گیری فرهنگ تجردارزش ها در سطح داخلی:  -

 اجازه نمی دهد سنت آن را

کشورهای  رخ دهد و شعارهای آن ها و ارزش های آن ها واردمثال انقالبی در فرانسه ارزش ها در سطح خارجی:  -

 آنها را بهم ریزد و  شود اطراف فرانسه 

وارد ایران این جمعیت بیکار در افغانستان که ناشی از رشد پزشکی مثال افزایش جمعیت محیط در سطح خارج:  -

 و محیط داخلی ا یران را دچار چالش میکنندمی شوند 

 روندب کوچ کنند و  مثال به دلیل زلزله ساکنین یک شهر به جای دیگرمحیط در سطح داخل: تغییر  -

 

صالحات انجام دهند و قانون را تغییر فورا احاال زمانی که سیستم دچار عدم تعادل شده، اگر نخبگان بیایند 

 انقالب حتمی است اگرتعادل ایجاد نشود  انقالب نمیشود اما  که هیچدهند، 

 انقالبحمایت ازبه ایران عوامل شتابزا می تواند انقالب را سرعت بخشد. مثال تصمیم ارتش 

 

 اعتقاد دارد که انقالب ایران انقالب در ایران بوده است.  57و  56تنها کسی است که در سال  فوکو: میشل

 نبود  نا امید کنندهو  زیرا اعتقاد دارد اقتصاد آن قدر خراب فرهنگی است و اقتصادی نیست.

باعث نوعی حث های عاشورا( ایده های شیعه )با الهام از ب با الهام ازایرانیان  دارد تقادعوی اعتقاد دارد که ا

. به این شکل مردم می خواستند معنویت را در جامعه و سیاست اشاعه نشددر ایران معنویت گرایی سیاسی 

 پست مدرن است.فوکو یک فیلسوف دهند. 

 

 چند تعریف:

  مقدس داردپیشینی باور های * سنت: 

 به اختراعات برسد است. به بشر کمک کردمحض  دنیای عقالنیت : * مدرنیته

در ادبیات در قالب مثال نقاشی های غیر ساختارمند. محض مدرنیته است.  در انتقاد به عقالنیت: ست مردن* پُ

 . می گوید همه چیز نسبی است شعر نو

 

 مروری بر انقالب ها )روسیه، فرانسه، چین(

 این بخش اطالعات عمومی است و در امتحان سوال نمی آید



 

 در دست کشور هایی مثل انگلیس، کره و ...سال قبل یک مستعمره بوده است.  50در  چین 

 1911در سال سال( خاندان منچو بر چین حکومت می کنند )سلطنت امپراطوری(.  300) 1911تا  1645از سال 

 جمهوری می شود.  سیستم انقالبی توسط سون یات سن می شود و وارد

. چون انگلستان به چین تریاک صادر می کرد، چین درگیر اعتیاد شده بود. در چین جنگ تریاک بود 1850در سال 

 امپراطور تصمیم گرفت جلوی واردات تریاک را بگیرد و یک جنگ بین انگلستان و چین اتفاق افتاد

د و تریاک هم ممنوع و در قلمرو خود تعیین کرده بودند که کسی ازدواج نکنجنبش تایپینگ ها بود  1865در سال 

 برای آزادی و عدالت بود.ت. این جنبش ها اس

 جنبش هاستنمونه ای ازین جنبش بوکسور ها اتفاق افتاد. فیلم های بروسلی  1900در سال 

 کارشک رهبر جبهه ناسیونال است و بعد از مرگ یات سن رئیس جمهور و دیکتاتور می شود.  1920در سال 

 اش زیاد شد. مائو وارد حذب کمونیسم شد و با گروه قبلی درگیری  1921مائو در 

 مائو کل چین را از جبهه ناسیونال گرفت و انقالب چین رخ داد. یک انقالب دهقانی بود.  1949در نهایت در سال 

 میلیون نفر مردند! 40جهش بزرگ را انجام داد.  1958بعد از انقالب در 

نگی کرد و باز هم جنبه دیکتاتوری داشت و شدیدا اعتقاد داشت که باید با مظاهر غرب باید مخالفت بعدا انقالب فره

 کرد. 

پیشرفته هستند، اما هنوز حذب کمونیسم قدرت دارد و در زمینه اقتصادی در نهایت چین به یک تعادل رسید؛ هرچند 

 دیکتاتوری است. 

 

 

  پیروز شد 1789در  فرانسهانقالب 

 با انگلستان( 1460تا  1345سال قبل از انقالب درگیر جنگ های مذهبی بود ) 300فرانسه 

 این جنگ ها اقتصاد فرانسه را خراب کرد

جامعه فرانسه یک جامعه طبقانی بود و طبقه اشراف که شامل زمین داران و روحانیان بود باعث نارضایتی شده بود. 

قانون اساسی نوشته شود اما تاثیری نداشت و انقالب به وقوع لویی شانزدهم دستور داد که مجلس تشکیل شود و 

 پیوست. 

 حتی لویی شانزدهم امتیازات اشراف را نیز ازشان گرفت اما فایده نداشت. 

 در نهایت مردم ناراضی مردم به زندان باستیل رفتند و آن ها را آزاد کردند که نماد انقالب فرانسه است



د و گیوتین در این زمان ساخته شد. حتی لویی شانزدهم مثل روبسپیر افراد زیادی را کشتن ن ها()ژاکوب انقالبیون افراطی

 را نیز اعدام کردند. 

فرانسه درگیر جنگ با کشور های اطراف شد )زیرا می خواستند انقالب فرانسه به آن ها اشائه پیدا  1802تا  1792از 

 عدا سیستم امپراطوری را در فرانسه ایجاد کرد بحاصل این جنگ هاست. ناپلئون بناپارت  ظهور نکند(.

 شعار های انقالب فرانسه برابری و رفع تبعیض و آزادی بود. حقوق بشر برایند این انقالب بود. 

 

  اتفاق افتاد.  1917در سال  روسیهانقالب 

 بود. در روسیه تزار ها حکومت می کردند و نیکوالی دوم در این زمان پادشاه بود.  1905شروع این انقالب از 

عده ی زیادی از قشر فرودست می خواستند نامه ای به تزار برسانند که وضع معیشت آن ها را بهبود بخشد اما تزار آن 

 ها را سرکوب کرد و خشم عمومی ایجاد شد.

 ی به نام شورای کارگری )سوئیت( وجود داشت و نقش زیادی در انقالب روسیه داشت. در روسیه چیز

استعفا دهد. و بود و مشکالتی که روسیه درگیرش شد باعث شد نیکوالی دوم  1918تا  1914جنگ جهانی اول از 

 لووف و کرنسکی حکومت را به دست گرفتند. 

 نند.انقالب را ایجاد کاما لنین و تروبسکی توانستند 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم – مشروطه

  و اتفاق افتاد. مشروطه یعنی شرط گذاشتن. نظام سلطنتی قاجار سلطنتی بود،  1285جنبش مشروطیت در سال

زیرا تا سلطنت کند آن هم در چارچوب قانونی که مجلس وضع می کند. شرط گذاشته بود که این نظام فقط 

قانون و قانون گذاری پادشاه را « نظام های سلطنتی مشروطه»بنابرین شخص محور بود. آن زمان نظام 

این محدودیت وجود ندارد و احتمال استبدادی شدن مطرح  مطلقهدر نظام های سلطنتی محدود کرده است. 

 است. 

 به این منظور الزم است  تحوالتی که در ایران موجب این شد که پادشاه مشروط شود به قانون چه بود؟

 اطالعاتی از دوران قاجار داشته باشیم. 



  .ین بار در زمان وی تهران اولاولین پادشاه قاجار، آقا محمد خان قاجار بود که بنیانگذار سلسله قاجار است

حمد شاه. بعد از وی مشاه فرزند وی فتحلی شاه قاجار. شخص بعدی فرزند وی  15بعد از پایتخت ایران شد. 

ی بود(. بعد از وی وفرزندش ناصرالدین شاه. بعد از وی فرزندش مظفرالدین شاه )فرمان مشروطه در زمان 

له ی قاجار قطع می فرزندش محمد علی شاه بود و بعد از وی نیز احمد شاه آخرین شاه قاجار است که سلس

 و دوران سلسله پهلوی آغاز می شود.  شود

  30اصرالدین شاه و سال آن ن 50سال( حکومت کردند.  200)نزدیک به  1304تا  1117قاجار ها تقریبا از 

 سال فتحلی شاه حکومت کرد. 

  بسیاری از اراضی وی  وبسیاری از عهدنامه ها مثل ترکمنچای و گلستان و ... در این دوران به امضا رسید

 را از دست بدهد. مثل باکو، گرجستان و ... 

 باید اوضاع سیاسی و فرهنگی و شد؟  1285نبش مترقی مشروطه در سال چه زمینه ای باعث ایجاد ج

 اقتصادی دوران قاجار را بشناسیم. 

بود. یعنی مبتنی بر شخص شاه « راس نظامی»تمام دوران قاجار و قبل از قاجار به لحاظ سیاسی  سیاسی:

بنابرین مردم هم باید حرف گوش می کردند و مالیات می دادند و مبتنی بر سلطنت و شخص محور بود. بود. 

در دوره قاجار و خصوصا ناصر الدین شاه، اتفاقی که افتاد فروش ایاالت به نباید توقع پاسخ گویی داشته باشند. 

تهران  ه این دلیل که به خاطرب. اتفاق می افتاد «1تیول»به نام شاهزاده ها و خان ها بود که در سراسر ایران 

قدرت دولت مرکزی انقدر ضعیف بود که نمی توانست روی مناطق دیگر تسلط داشته باشد. از نشینی قاجارها، 

 طریق تیول دار ها می توانست اعمال قدرت کند و شرایط را تحت کنترل داشته باشد. 

مثل سایر دوران ها عمده تولید ما کشاورزی و دامداری است؛ کشاورزی ما از نوع سنتی بود و اقتصادی: 

در این دوران فقر و گرسنگی و قحطی زیاد اتفاق افتاد و صرفا در حد مصرف شخصی بود نه در حد صادرات. 

ه باعث می شد کها،  نبود راه بین شهرهای بزرگ ایران و روستابسیاری از مردم در اثر فقر از بین رفتند. 

ارتباط زیادی بین روستا ها و شهر ها نباشد، در نتیجه اطالعات زیاد رد و بدل نمی شد و افراد نمی فهمیدند 

 که مثال در فالن روستا قحطی شده است. 

از لحاظ تولید معموال در حد خودکفایی گندم و جو و ذرت بود؛ برنج در مناطق شمالی تولید می شد و جزو 

 ای لوکس محسوب می شد )اصطالح لباس پلو خوری(. کااله

 واضح است که اگر بالهای طبیعی مثل خشکسالی و سیل هم اتفاق می افتاد، چه اوضاعی پیش می آمد.  

 تجارت هم محدود به صنایع دستی مثل قالی، کوزه و ... 

  رد.ایران توان رقابت اقتصادی از جمله با کشور هایی مثل روسیه و اروپا را ندا

کلمه مثال برای مسافرت و تحصیل. این دوره اولین دوره ای است که ایرانی ها با اروپا آشنا شدند. فرهنگی: 

سفرها با درشکه بود که ماه ها طول می کشید و بنابرین محدود به افراد شهر فرنگ در اینجا شکل گرفت. 

 ثروت مند می شود. 

بحث هایی تمدن غرب اولین بار در این دوران وارد ایران شد. صنعت چاپ وارد شد. سینما وارد شد. عکاسی. 

                                                           
 .واگذاری زمین و ملک به کسی از طرف پادشاه که آن شخص از طریق مالیات آن ملک برای خود درآمدی فراهم می آورد 1



 وارد می شود. مثل تلگراف و گرامافون 

درصد عشایر  10درصد هم عشایر هستند؛ صرفا  30درصد مردم روستا نشین هستند؛  60در این دوران 

 تخمین زده می شود. میلیون  10تا  6جمعیت ایران چیزی بین داشتیم. 

در این دوره سواد بسیار کم بود، زیرا مدارس جدید که ما امروزه داریم در آن زمان نبود. مکتب خانه ها در آن 

و ادبیات عربی و جدول ضرب را یاد  زمان وجود داشتند که کار آن ها هم صرفا تدریس رو خوانی قرآن بود

 دند. می دا

را حتی شاه های قاجار و ... ، در این دوران خرافه و خرافه پرستی بسیار رشد کرد. مواردی مثل فال و کف بینی

 قبول داشتند. علت رشد خرافات هم ضعف و نبود علم در یک منطقه است. 

 سک جستن شاهان قاجار جالب است که از یک سو با زور و ستم اعمال قدرت می کردند و از سوی دیگر با تم

 به مذهب و دین و سوء استفاده از آن باعث پیروی مردم می شدند. در واقع این موضوع ریشه تاریخی دارد. 

سال قبل و  500ماکیاولی پدر سیاست های پدرسوخته بازی و شیطانی است! یک فرد ایتالیایی است و حدود 

ماکیاولی می گفت پادشاه باید راحت دروغ بگوید، ولی چنان وانمود  2در اواخر قرون وسطی زندگی می کرد.

کند که دارد راست می گوید. باید خشن باشد و باید بکشد، ولی باید تظاهر کند که قلب رئوف دارد. ماکیاولی  

 یک کتاب به نام شهریار نوشت و آموزه هایش را نوشت. 

ریار )شاه( دین ندارد، باید وانمود کند که مذهبی است، داستان این است که ماکیاولی می گفت حتی اگر شه

زیرا در مملکت هایی که مردم باورهای دینی دارند، اگر پادشاه تظاهر کند که مذهبی است، مردم را راحت تر 

 تحت کنترل دارند. 

 شاه های قاجار نیز مبتنی بر فسلفه ماکیاولی رفتار می کردند. 

 

 ران با اروپا و تمدن مثبت مشروطه را انجام داد؟ آشنایی ای مترقی و نبشپس ایران با این وضعیت چطور ج

یشرفت کند؟ سوال به این پدر واقع برای ایرانیان سوال بود که چرا اروپا توانست غرب به آن ها تلنگری زد. 

 عوامل رفتن به سمت مشروطه:پرسش ها زمینه روشنفکری را در ایران فراهم کرد. 

ان چاپ شد. قبل از آن اولین روزنامه ای بود که در ایر« کاغذ اخبار»روزنامه صنعت چاپ وارد ایران شد.  -1

نما و وارد ایران می ره فارسی در اروپا چاپ می شد مثل روزنامه مال نصر الدین، چهروزنامه هایی به زبان 

 شدند. 

این افراد بسته ایران تلنگری زدند. در واقع به جامعه شکل گرفتند.  4و روشنفکران سکوالر 3روشنفکران مذهبی -2

این باعث شد کم کردند.  ایجادو سفرنامه و نوشته های خود زمینه ی تغییر افکار ایرانی ها را  با نوشتن کتاب

در واقع آشنا شوند.  ... کم ایرانی ها با مفاهیمی مثل آزادی، مبارزه با استبداد، مشروطه، قانون، تفکیک قوا و

 جهالت قاجار خارج کردند. ایرانی ها را از دوران 

                                                           
 گفته می شود دوران قرون وسطیرا در تقسیم بندی ها  1500میالدی تا سال  500از سال  2
 سید جمال الدین اسد آبادی –ملک المتکلمین  –واعظ اصفهانی  –مثل: سید جمال الدین واعظ  3
 میرزا آقا خان کرمانی –میرزا ِملکُم خان  –آخوند زاده  –مثل: عبد الرحیم طالبوف   4



شاه بودجه قاجاری ها کم بود و  مثل دادن امتیاز به خارجی ها. تحوالت خود عصر قاجار هم تاثیر گذار بود.  -3

این شاهان می خواستند انجام دهند. به مسائل مشکل داشت؛ از جمله سفرهای خارجی که برای بسیاری از 

بخشی از کشور را به روس ها یا انگلیسی ها می دادند که از آن ها برای سفرهای اروپایی خود همین خاطر 

 پول بگیرند!

البته در عصر ناصرالدین شاه افراد بزرگی مثل امیرکبیر )محمد تقی خان فراهانی( که وزیر ناصرالدین شاه و  -4

محمدشاه( وزیر در زمان پدر ناصرالدین شاه )یعنی شوهر خواهر وی بود، تاثیرات مثبتی در اوضاع گذاشتند. 

 وی میرزا ابوالقاسم قائم مقام نیز تغییرات و تاثیرات مثبتی اعمال کرد. 

، تاسیس دارالفنون )در ایران در زمان امیر کبیر اقدامات شاخصی انجام شد؛ از جمله حذف عنوان های درباری

هایی مثل حقوق و علوم سیاسی تدریس می شد(، برای هفت شعبه داشت و معادل مدرک دیپلم بود؛ رشته 

اولین بار نظام حقوقی را در خانواده سلطنتی ایجاد کرد )یعنی شاه و ملکه و خاندان سلطنتی حقوق بگیرند؛ در 

 . حالی که قبلش این چنین نبود و هرچی می خواستند از خزانه بر می داشتند و به کسی هم پاسخگو نبودند(

سلطنت  1275تا  1225اصرالدین شاه که طوالنی ترین شاه قاجار است و از حدود سال های دوران سلطنت ن -5

کرد و یکی از شاه های خوش گذران و عیاش بود و معاهدات ننگین ترکمنچای و گلستان در زمان وی منعقد 

تکنولوژی های  . این دوران پیش زمینه مشروطه را ایجاد کرد به دلیل همان سفرهای اروپا و از جمله رواجشد

در نهایت بعد از فوت ناصرالدین شاه و در زمان مظفرالدین شاه فرمان مشروطه صادر غربی مثل صنعت چاپ. 

 شد. 

 

 

 

 مهاجرت صغری و مهاجرت کبری:  -6

فوت کرد اما دو امتیاز بزرگ در زمان وی داده شد که گفتیم دلیل این امتیاز ها چه  1275ناصرالدین شاه در 

 بود:

امتیاز داد که از خلیج فارس « جان بارون رویتر»در سفر دوم ناصرالدین شاه، به شخصی به نام امتیاز رویتر: 

تا خزر را تمام معادن را بهره برداری کند. امتیاز راه ها. امتیاز بهره برداری از جنگل ها. امتیاز تاسیس راه آهن 

اعتراض ها باال ی از امتیازهای استعماری مهم بود. }البته در قبال آن ها باید پول می پرداخت{. این یک

 و رویتر لغو شد.گرفت 

تمام خرید و فروش تنباکو را به شکل یکجا به شخصی به نام تالبوت امتیاز توتون و تنباکو )تالبوت(: 

داده شد که در ایران تمام توتون و تنباکو محصول ایران را این شخص حق انحصاری خرید و فروش داشت. 

این امتیاز باعث شد هم تجار توتون و تنباکو معترض )در آن زمان تنباکو و توتون در ایران کشت می شدند(. 

)زیرا قیمت را شخص تالبوت تعیین می کرد و کشاورز  شوند، هم کشاورزانی که کشت و تولید می کردند

 ذف شد(. مجبور بود با هر قیمتی که تعیین می کردند بدهد و شبکه تجار هم به کلی ح



روحانیون با امتیاز دادن های عصر قاجار مخالفت کردند و موفق هم شدند، در اعتراض به  اولین جایی که

در واقع در اینجا ورود روحانیت به سیاست آغاز شد و در مشروطه به اوج خود همین امتیاز توتون و تنباکو بود. 

 رسید. 

، برای صفویه بود که در مقابل عثمانی ها که سنی بودندالبته تاریخچه ورود روحانیون به سیاست در عصر 

 اولین بار مذهب تشیع رایج شد. از زمان شاه اسمائیل در رقابت های سیاسی بحث شیعه مطرح شد. 

امتیاز تالبوت شکست خورد به دلیل اعتراضات تجار در شهرهایی مثل اصفهان، تبریز و شیراز باال گرفت، 

فتوای میرزای شیرازی که از مراجع شیعه در سامرا بود، گفت توتون و تنباکو حرام است و این امتیاز را به 

 شکست کشاند. 

یز دو اتفاق مهم افتاد ندر زمان وی مظفرالدین شاه به سلطنت رسید.  )ترور شد(، بعد از فوت ناصرالدین شاه

 که ورود به قیام مشروطه را تسهیل کرد: 

در زمان مظفرالدین شاه شاه یک امتیازی را به کشور روسیه داده بود و در قبال  : 5سیونوز بلژیکیامتیاز م

این امتیاز روس ها از ایران خواستند که اداره گمرک های ایران در اختیار آن ها باشد تا بتوانند از محل گمرک 

دارند را تسویه و درامد هایش، وامی که به شاه ایران 

روس ها نیز شخصی وابسته به خودشان  کنند. بنابرین

در که نوز بود و تابعیت بلژیک بود را انتخاب کردند. 

یک اتفاق از نوز یک عکس در حالت مستی منتشر شد 

که قلیون به دستش است و لباس روحانی هم برای 

مسخره بازی تنش کرده، این عکس که در تهران 

شد اعتراض مردم را به دنبال داشت که چرا پخش 

  ...یک اجنبی در ایران لباس روحانیت پوشید و 

 

 

 

 

                                                           
های تأثیرگذار شخصیترسید و یکی از  ایران گمرکات به وزارت کل مظفرالدین شاه قاجار بود که در دوران بلژیک یکی از اهالی مسیو نوز مشهور به ژوزف نوز 5

« کاتمدیرکل گمر»به ایران آوردند که نوز به عنوان  گمرک کارشناس بلژیکی را برای انجام امور 3خورشیدی 1278 در سال. شد جنبش مشروطه ایران در آغاز

به همراه صدراعظم به فرنگ رفت و با دوری صدراعظم از کشور، نوز به  شاه کرد. یک سال بعدفعالیت می صدراعظممدیرکل گمرکات زیر نظر ود.رئیس آنان ب
دیریت او به عنوان مدیرکل گمرکات در مدت . دگرگونی پدید آورد و امور را به شیوه اروپایی اداره کردهای گمرک ایران رسید. نوز در تعرفه« وزارت کل گمرکات»

 .افزایش یافت 35٪داشت و درآمد گمرک بیش از « ایبسیار امیدوارکننده»زمانی کوتاه )حدود یک سال( نتایج 

پذیرفتند، ناخشنود دیدند و وجود یک خارجی را بر مصدر امور نمیها را به زیان مینویسد از آنجا که مردم و روحانیون، تعرفهمی ایرانتاریخ مشروطه  در احمد کسروی
پرداختند و میان یک ایرانی و یک خارجی؛ و حتی یک ایرانی مسیحی و یک درفتاری با ایرانیان )به ویژه مسلمانان( میگیری و بها در قبال به سختبودند. بلژیکی

 .این مسائل باعث منفوریت وی شد د.گذاشتنایرانی مسلمان تبعیض می
 .کردند پابه غوغا و بستند را بازار روز دو روحانی؛ یک به فروشیمشروب یک درب جلوی در مشروب تعارفها و بازرگانان که با نوز مشکل داشتند، به بهانه بازاری
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 نوز فرد سمت راست تصویر است

 

داتی بود(. علت شمسی( قند در ایران گران شد )زیرا وار 1284میالدی ) 1905در سال گران شدن قند: 

ان و تجار مهم را تنبیه کرد و تعدادی از بازاریبه این دلیل عالء الدوله  گران شدن قند جنگ روسیه و ژاپن بود.

 )به این دلیل که چرا قیمت قند را باال بردید؟( به پای آن ها چوب زد

 

  داد که مردم ناراضی و روحانیت با یکدیگر در ماجرای نوز و گران شدن قند دست به دست هم در نهایت

حضرت یک مهاجرتی کردند از تهران به حرم موجود در زمان مظفرالدین شاه، اعتراض به وضع 

در واقع یک مهاجرت داخلی کوچک از تهران به شهر ری  78و در آنجا تحصن کردند. 6)شهر ری(عبدالعظیم 

 در این زمان شاه قاجار برای اینکه این اعتراض را. 9مهاجرت صغریانجام دادند که در تاریخ معروف است به 

)نهادی بود که  خاتمه دهد، به برخی از خواسته ها عمل کرد. از جمله اینکه در ایران عدالت خانه تاسیس کرد

  به دعاوی مردم از حکومت رسیدگی کند(. بحث بعدی عزل عین الدوله بود.

ه برای مردم برگشتند و دست از اعتصاب برداشتند، اما مظفرالدین شاه به قول و قرارش پایبند نبود و زمین

در گیر و دار دستگیری یکی از روحانیون که مردم را علیه شاه تحریک می کرد، اعتراض بعدی شکل گرفت. 

زد و خوردی شکل گرفت یک نفر کشته شد و اینبار روحانیون و مردم مجدد در اعتراض به اقدامات زمان 

 را انجام دادند و در اینجا دو گروه شدند: مهاجرت کبریمظفرالدین شاه 

 

 

 روحانیون به قم رفتند -1

 سفارت انگلسان رفتند اکثریت مردم و روشنفکران به باغ سفارت انگلستان رفتند؛ نزدیک دو ماه در باغ -2

 

                                                           
 ننزدیک شهر تهرا 6
 سنت بست نشینی یا تحصن در ایران سابقه تاریخی دارد 7
  د. مظفرالدین شاه پیر و فرتوت بود و قائم مقام وی عین الدوله امور کشور را اداره می کر 8
روزی عسگر گاری چی برکنارکردن عسکر گاریچی )وی کنترات چی یک ترابری بین قم و تهران بود؛ +  حذف موسیونوز+ الدولهدرخواست هایی مثل حذف عین    9

+ تاسیس ( بردچی پیرمرد را کتک زده و ریش وی را میآید. عسگر گاریبر می زن کند. پیرمردی در صدد حمایت ازمی حرمتیبی در حال مستی به یک مسافر زن
 بعدتر در مهاجرت کبری تبدیل به ساختار مجلس شد(عدالت خانه )در واقع ساختاری باشد که مردم بتوانند حقشان را از سیستم بگیرند که 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86


در واقع مردم به آنجا جزو خاک آن کشور هستند. کنسولگری های مملکت ها، چرا به سفارت انگلستان رفتند؟  :سوال* 

 . ها اقدامی کند )زیرا جزو خاک انگلستان محسوب می شد(رفتند که دیگر شاه نتواند علیه آن 

مردمی که به تحصن در باغ انگلستان آمده بودند، آیا همگی می دانستند که مشروطه چیست و آیا آگاهانه این  نکته:* 

خواست سیاسی را مطرح می کردند؟ خیر؛ بسیاری از آن ها نمی دانستند، بلکه به رهبری روشن فکرانی که حضور 

 داشتند هدایت می شدند. 

در تهران در سال های سلیمان خان میکده باغی داشته است. میرزا : شخصی به نام انجمن باغ میکده -7

تا انجمن و نهاد و فرقه های مختلف شکل گرفته بود. این  100، نزدیک 1285)بعد ناصرالدین شاه( تا  1275

انجمن ها کارهای حزبی و سیاسی انجام می دادند. انجمن باغ میکده کسانی مثل خود سلیمان خان میکده، 

نی، شیخ فضل اهلل نوری عضو آن بودند. در واقع این یحیی دولت آبادی، ملک المتکلمین، طباطبایی، بهبها

افراد به نوعی تئوریسین های و تحلیل گران جنبش مشروطه شدند؛ سخنرانی ها کردند، به روحانیون نامه 

 به رسانه های دنیا ایران را معرفی کردند. هایی زدند، 

و بحث سفارت انگلستان بحث مشروطه  در نهایت این افراد زمینه این را شکل دادند که بعد از مهاجرت کبری

 شکل بگیرد. 

 تیب بود که شعار مشروطه خواهی از باغ سفارت انگلستان برخواست و مظفرالدین شاه برای پایان دادن به به این تر

امضا کند. اینجا بود که فرمان مشروطه  1285در سال « فرمان مشروطه»این مسئله، تصمیم گرفت دستوری را به نام 

و اولین قانون اساسی هم بعدا نوشته شد. مجلس در آن زمان صنفی بود؛ مثال  اولین مجلس شورای ملیشد و  صادر

 و ... 1تا، زمین داران بزرگ  3نماینده داشتند، قشر کاسب  10تا نماینده داشتند، قشر شاهزاده های قاجار  15قشر تجار 

نفر  10نفر دیپلم داشتند،  10ده، چهار نفر دکتری داشتند، نماین 60نکته جالب این است که در دوره اول مجلس از 

 لیسانس داشتند و ... 

قانون اساسی فرانسه و بلژیک به عنوان دو کشور مجلس اول شکل گرفت و متعاقبا قانون اساسی شروع به تدوین شد. 

 مترقی را الگو برداری کردند. 

 

**** 

  فرزندش شاه صادر شد. بعد از چند وقت فوت کرد و بجایشفرمان مشروطه توسط مظفر الدین  1285در سال 

 محمد علی شاه به دنبال حذف مشروطه و مشروطه خواهان بود.  .محمد علی شاه آمد

 مجلس  1287راضی بود و می خواست به پادشاهی مطلقه به جای مشروطه بر گردد. در ی ازین وضعیت ناو

 به توپ بسته شد. 

 داشت؟ محمد علی شاه چه بهانه هایی 

 ی مشروطه به مذهب حمله می کردندروزنامه ها -

 در کالسکه محمد علی شاه بمب صوتی گذاشته شد توسط مشروطه خواهان -



 نفر از مشروطه خواهان را تبعید کند ولی موافقت نشد 8وی از مجلس اول خواسته بود که  -

ارد کنار می رود و در قانون هم که اول از مشروطه خواهان بود ولی چون دید مذهب د نوری شیخ فضل اهلل -

 اساسی مباحثی مثل برابری زن و مرد مطرح می شود. محمد علی شاه ازین موقعیت سوء استفاده کرد 

 

  برچیده شد.  شد و با توپ حمله کردند به مجلس و بساط مشروطه مجلس محاصره 1287بنابرین در 

  که به مطلقه برگشت 1288تا  1287دوران استبداد صغیر دورانی است یکساله بین 

  مشروطه خواهان در سراسر ایران اعتصاباتی کردند و بعد ستارخوان و باقر خوان در تبریز ازین جمله هستند. در

در نهایت ماه تبریز توسط محمد علی شاه در محاصره بود(.  11اصفهان ایل بختیاری نقش دارند. )حتی 

غال کردند و محمد علی شاه از ترس به سفارت روسیه تهران را اش 1288مشروطه خواهان رشت و اصفهان در 

 پناهنده شد. 

  ساله را به سلطنت رساندند و مجلس دوم تشکیل شد. شیخ فضل  12کاری که کردند این بود که احمد شاه

 اهلل نیز محاکمه و اعدام شد. 

 جهانی اول هست. جنگ 1293سال تاج گذاری احمد شاه و سال شروع جنگ جهانی اول هم  1293ر سال د

مواد غذایی هم به مشکالت ایران افزود. باعث شد یک چهارم جمعیت ایران بر اثر قحطی، بیماری بمیرند. 

 بسیار کم شده بود. 

 در جنگ جهانی اول:

 متحدین: آلمان، اتریش، عثمانی، ژاپن

 متفقین: روس، انگلیس، فرانسه )+ بلژیک و ...(

ایران اعالم بی طرفی کرد و بنابرین اشغال شد. انگلیسی ها از جنوب، روس ها از شمال، عثمانی و آلمانی ها 

 از سمت غرب گرفتند. 

جنگ جهانی اول در ایران چون تحت اشغال بود، باعث شد نیرو های نظامی مواد غذایی را در اختیار بگیرند. 

 به پایان می رسد.  1297سال 

 

  نتوانست موفق باشد؟چرا مشروطه 

 زیرا جریان آزادی خواه و روشن فکری یک دست نبود و خواست های متفاوت داشتند -

 بین رهبران مشروطه اختالف بود -

 به مذهب حمله می کردند -

روی بحث های مشروطه کار دقیق نشد. یعنی روی مفاهیم آزادی و ... کار نشده بود. در حالی که در اروپا  -

 تر روی این مفاهیم کار کرده بودند افرادی مثل روسو قبل

دولت مقتدر و کارآمدی بعد از مشروطه روی کار نیامد که بی نظمی را از بین ببرد. بنابرین مردم مشکالت رو  -

 متوجه مشروطه می دانستند. 

 اتحاد روس و انگلیس  -



 جنگ جهانی اول و مشکالت آن  )مهم ترین عامل خارجی( -

 جنگ جهانی اول قیام کردند و منطقه رشت قدرت را به دست گرفتند در  میرزا کوچک خان جنگلی در زمان

قیام با قزاق های روسی. می خواستند ایران را از چنگ خارجیان در بیاورند و بنابرین گفته و بودند ریش و 

 موی خود را تا زمانی که کشور را پس نگیرند اصالح نمی کنند

  یک روستا در متولد کودتای رضا خان اتفاق افتاد. رضا خان فرزند  1299بعد از جنگ جهانی اول، در سال

 مبعد از تولد وی پدرش فوت کرد. مازندارن است. 

  

 رضا خان وارد هنگ همدان شد و سرتیب شد و کم کم جا افتاد و فرمانده قزاق ها شد. 

  اطراف قزوین با نیرو  در 1299اسفند  وزیر جنگ شد. وی در 1300بعد از چند ماه در رضا خان بعد از کودتا

 های قزاق اردو زده بود و احمد شاه خبر نداشت. 

 ره کردند و شهر را محاصره کردند.تهران را محاص 

  هم مجلس رای  1304رضا شاه وزیر جنگ شد. سال  1302تا  1300راس هرم همچنان احمد شاه بود. سال

 داد شد پادشاه ایران. 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم و چهارم –رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی

 

  در ایران برقرار کند و اینگونه به عنوان شخصیت مقتدر  را تقریبا امنیت  1300رضا شاه توانست در سال

 خودش را نشان داد

  طرح که از ایران رفت. رضا خان طرحی را به مجلس اعالم کرد به نام طرح جمهوری  1302احمدشاه در سال

 منصرف شدکه با او شد بخاظر مخالفتهایی بعدتر ازین بحث پادشاهی را لغو کنند. 

  تقریبا برخی از ده بود، ارتشی که درست کرده بود. شد؟ به دلیل امنیتی که درست کرپادشاه  1304چطور در

از وی راضی بودند )هنوز ضد مذهب نبود(. مجلس پنجم طرح خلع سطلنت از قاجار ها  و سیاستمداران  مراجع



به رضا  پهلوی به نتیجه رسید. طرح تغییر سلطنت در مجلس رقم خورد و ادامه قدرتسلطنت بت دن به و دا

 خان رسید. 

  پادشاه ایران بود 1320تا  1304از 

  ابتدا آلمان ها توانستند در مناطق هیتلر به لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم شروع شد.  1318در سال

در اینجا ایران اهمیت پیدا کرد. ایران با آلمان  شمالی خوب پیشرفت کنند. به مناطق غربی روسیه رسیدند و

ان ها را باید در حال به خطر افتادن بود. بنابرین ایران تهدید شد که آلم متفقینروابط خوبی داشت. اما منافع 

 از کشور خارج کنید. 

پسر وی  1320فوت کرد. از سال  1324داد و از ایران خارج شد. در سال در  1320در نهایت رضا شاه استفاء 

 محمد رضا پهلوی شاه ایران شد. 

  .جنگ جهانی دوم زمینه سقوط و تبعید رضا شاه را فراهم کرد 

  شاه ایران بود 1357تا  1320سالگی از سال 22محمدرضا پهلوی در سن 

  ماه خاک ایران را  6 جنگ جهانی تمام شد و باید طبع معاهدات ایران و شوروی، باید در عرض 1325در سال

 تخلیه کنند

  زمانی که در دنیا جنگ تمام شده بود، روسیه حاضر نشد خاک ایران را تخلیه کند. زیرا نفت  1324در سال

 شمال را می خواستد زیرا نفت جنوب دست انگلیس بود

 کردند: شوروی ها در زمان حضور در شمال ایران به احزاب چپ و کمونیسم کمک کردند و دو مشکل ایجاد 

* با حمایت مارکسیست های آذربایجان و کردستان به رهبری سید جعفر پیش وری و محمد جعفر قاضی 

زمانی که نیروی نظامی ایران می . مجلس محلی و زبان محلی تشکیل دادند. اعالم خودمختاری کردند

 اری ها را سرکوب کند نیروهای شوروی مانع می شدند. تخواست این خودمخ

زمانی که نخست وزیر ایران به نام احمد قوام به روسیه رفت و چراغ سبزی به روس  1325در سال  در نهایت

روس ها اشغال را پایان دادند و نیروی ها مبنی بر استخراج نفت ایران با تصویب مجلس ایران نشان داد. 

ایران به روسیه را  نفتو مجلس هم اجازه دادن نظامی ایران توانست به سرعت خاک ایران را پس بگیرد. 

 آمریکا روسیه را تهدید کرد )ترومَن( که باید ایران را ترک کند و این هم عامل موثری بود. نداد. 

  مهمترین مسئله ایران، اشغال ایران بود.  1325تا  1320بعد ازینکه محمدرضا پهلوی به قدرت رسید، در دوره

 مشکالتی که در باال اشاره کردیم وجود داشت. قحطی و کشتار نیز فراوان بود. 

  مجلس سیزدهم محمد رضا شاه سوگند یاد کرد  1322تا  1320مجلس 

 (1324-1322) ت نفس در مجلس چهاردهم تصویب شد اولین بار بحث ملی شدن صنع 

  ایران زیرا مجلس تصمیم گرفته بود تا زمانی که یعنی دو سال مجلس نداریم.  1328-1326مجلس پانزدهم

 در اشغال است مجلس تشکیل نشود. 

  بحث نفت و ملی شدن نفت بسیار مهم بود. زیرا در مجلس چهاردهم اولین بار مطرح شد  1325بعد از سال

 که دولت حق دادن نفس به سایر کشور ها بدون اجازه مجلس را ندارد



  از زمان دولت ساعد  1326سال از مجلس چهاردهم بود که انگلیس ها در مورد منافع نفتشان ترسیدند. از

مراغه ای مذاکراتی را با ایران انجام دادند. نماینده شرکت نفت انگلستان با ایران گفت و گو کردند و یک 

قرارداد الحاقی تصویب کردند. در اواخر مجلس پانزدهم این مصوبه لغو شد. و در مجلس شانزدهم مصدق 

 روی کار آمد.

 در زمان مظفرالدین شاه قاجار با شرکت انگلیسی بسته شد و شخصی به نام  1280 اولین قرارداد نفتی ایران در

 ویلیام دارسی این امتیاز را یافت که در مناطق اهواز و جنوب ایران دست به اکتشاف بزند.

 7 سال بعد اولین چاه نفتی ایران حرف شد. 

 زمانی که رضا خان به قدرت رسید قراردارد دارسی را پاره کرد. 

  ادامه داشته باشد. در این قرارداد  1340قرار شد از  1312« قرار داد تجدید در دارسی»قرار داد جدیدی به نام

 نفع ایران بود. این همان قراردادی بود که انگلستان ترسید در مجلس چهاردهمقبلی به از قرارداده بیشتر که 

 شود. خاتمه یابد با ملی شدن نفت 

  د قبل الحاق شود و آن را حفظ کند. این ه نام قرارداد الحاقی بستند که به قرارداقراردادی ب 1327در سال

 .قرارداد در مجلس پانزدهم تصویب نشد

  تشکیل شد و تقلب شد و ابتدا مصدق انتخاب نشد. مجدد انتخابات اجرا شد و  1326مجلس شانزدهم در سال

این شکل گرفت.  1328مصدق رای آورد و وارد مجلس شد. جبهه ی ملی که مرتبط با مصدق است در سال 

ت، آزادی بیان و ... افراد از احزاب متعدد تشکیل شده است که اهداف مشترکی مثل دموکراسی، ملی شدن نف

 . در اعتراض با تقلب در مجلس شانزدهم شکل گرفت

  شانزدهم شد.مصدق وارد مجلس  

  در مجلس شانزدهم بحث ملی شدن صنعت نفت مطرح شد. مصدق رئیس کمسیون نفت شد و قرار بود

پیشنهاد ملی شدن صنعت  1329اسفند  24پیشنهاد داد به مجلس در قراردار الحاقی را بررسی کنند، مصدق 

 نفت ملی شد.  1330روز بعد سنا نیز رای داد و از سال  5نفت داده شد و 

  مصدق نخست وزیر شد 1332تا  1330از اردیبهشت. 

  مصدق عضو مجلس شانزدهم بود؛ وقتی توانست نفت را قانونا ملی کند به پیشنهاد رئیس وقت مجلس

اما مصدق برای پذیرش این پیشنهاد شرط داشت که با وی همکاری شود تا ذیرفت که نخست وزیر شود. پ

 قانون خلع ید شرکت نفت انگیس از نفت جنوب را اجرا کند.

  .داستان دو سال نخست وزیری مصدق با انگلیس درگیر بود زیرا منافع آن ها به خطر افتاده بود 

 هیچ ری را انگلستان ایجاد کرد. انگلستان نفت ایران را تحریم کرد که مشکالت مصدق در دوره نخست وزی

درصد بودجه ایران از نفت بود و این موجب تورم می شد. انگلستان همچنین  90کشوری نفت ایران را نخرد. 

دیوان الهه رای داد که صالحیت بررسی این شکایت را ندارد شکایت کرد.  شورای امنیتبه دیوان الهه و 

 یک شرکت خصوصی انگلیس با ایران بود، نه بین دو کشورزیرا این قرداد بین 

  در دستور کار خود قرار داد. صادرات بیشتر شد. مصدق طرح اقتصاد بدون نفت را 



  به دلیل خساراتی که به ایران زدند  تن پول طالی ایران را به مصدق نداد؛ این طالیی بود که 11شوروی

 بعدا به دولت زاهدی دادپرداخت کنند. 

  .آمریکا در این دوران یک واسطه بین ایران و انگلیس بود 

 انگلستان تهدید کرد که به ایران حمله نظامی می کند 

 اواخر دولت مصدق، طرح کودتا بر علیه دولت وی ریخته شد 

  قرداد پیش نویس تهیه کردند اما هیچ  5مصدق، انگلیس با ایران در قالب در دوران دو ساله نخست وزیری

 کدام از آن ها اجرایی نشد

  استفاء داد به دلیل اینکه با محمدرضا پهلوی سر اینکه وزارت جنگ اختالف  1331تیر  26مصدق در تاریخ

 م وزیر نفست شدداشت. زیرا بر طبق قانون اساسی باید وزیر جنگ را شاه انتخاب کند. احمد قوا

  روز مجدد مصدق به کار برگشت 4حذب توده، آیت اهلل کاشانی و ... به حمایت از مصدق برخواستند. بعد از 

  انگلستان که نتوانسته بود ایران را مغلوب کند، تصمیم گرفت طرح کودتا علیه دولت مصدق ایجاد کند. نخست

و سرویس اطالعاتی انگلیس ریخته شد.  CIAهمراهی  وزیر انگلستان توانست آمریکا را متحد خود کند و به

 این کودتا با اطالع محمدرضا پهلوی بود

  کودتا اتفاق افتاد.  1332مرداد  25در 

  کودتا اطالع پیدا کند و توانست توسط ارتش و در روز کودتا مصدق از طریق حذب توده توانست از طرح

 ن مصدق علیه شاه شعار می دادند. کودتا شکست خورد. ژاندارمری عوامل کودتا را دستگیر کند و هوادارا

  .کودتا در سه روز بعد پیروز شد و مجدد شاه به ایران برگشتشاه به بغداد رفت و به بعد به روم رفت 

  مرداد یگان های شورشی توانستند جمعیتی را بسیج کنند و کودتا را سر و سامان دهند. منزل  28مجدد در

 بود 1334تا  1332ی را محاصره کردند و نخست وزیر ایران زاهدی از سال مصدق و کاخ نخست وزیر

 در حصر خانگی در منطقه احمد آباد  بعد از آن نیز آزاد نشد و بعدتر مصدق به سه سال حبس محکوم شد و

 مرد. 

 

 

 

 چرا کودتا علیه مصدق پیروز شد؟

  شاه را با خانواده پهلوی ها مشکل داشت و حتی خواهر مصدق 

 شاه را از ایران اخراج کرده بوداشرف را بخاطر دخالت در امور ایران 

  ،اما بعد از ملی شدن نفت دیگر اختالف بینشان شکل گرفتیکی از طرفداران مصدق آیت اهلل کاشانی بودند 



  دیدا با فعالیت حذب شآن ها ود. از مصدق بکاشانی ناراحتی و گله مندی فدائیان اسالم )نواب صفوی( موجب

ه مصدق را ترور کردند و فدائیان وزیر خارجمصدق به حذب توده اجازه فعالیت داده بود. توده مخالف بودند. 

 موجب اختالفات آن ها شد

  واهان افتادخانگلستان نیز منافعش در خطر بود، خصوصا وقتی که در آمریکا قدرت به دست جمهوری 

 سرنوشت ملی شدن نفت:

 10شکل گرفترسیوم نفت در زمان زاهدی سِن  عد از مصدق ملی شدن نفت به فراموشی سپرده شد و بحث کُب 

 

  قریبا از این حکومت استبدادی محمدرضا شاه تسقوط مصدق همزمان شد با سرکوب جبه ملی.  1332سال

و همین باعث شد  شد ارتش تقویت 30در دهه عمل می کرد. سال آغاز شد. تا قبل از آن طبق قانونی اساسی 

ه به وی ابزار کبنیان دیکتاتوری، برپایه قدرت نظامی یک دولت است »محمدرضا دست به سرکوب بزند. 

 . «سرکوب می دهد

  ن شاپور بختیار کل گرفت و اولین رئیس آحسین عال ش)ساواک( در زمان نخست وزیری  سازمان اطالعات

 ریخته شد. بود. به این ترتیب پایه های یک دیکتاتوری سلطنتی 

  ش توسط خود شاه رئیس اطالعات، رئیس ارت. محمد رضا گرایش به دیکتاتوری پیدا کرد 40عمال از دهه

 دنی را بگیرد. های مانتخاب می شود و بنابرنین می توانست مخالفین را در زندان کند و جلوی جنبش 

  اقبال نخست وزیر ایران بود 1339تا  1336در سال های 

  و این کار را کرد؛  یک شیخ در نجف بود و فقط به این خاطر آمد که احمد کسروی را ترور کندنواب صفوی 

  اعدام شدبه دلیل ترور نا موفق حسین عال نواب صفوی  34در سال 

  این  1339از سال ودند. ببحث مهمی بود که بعدتر اتفاق افتاد، افرادی دارای سرمایه و زمین اصالحات ارضی

دهقان ها بدهند. ند و به ا را بگیرهقانون استارت خورد و الیحه ای را در این زمین نوشتند که زمین های خان

 . زیاد کندهدف وی این بود که هم قدرت خان ها را بگیرد و هم محبوبیتش را 

 11اولین کسی که الیحه اصالحات ارضی را به تصویب رساند 

 ایالت انفالب سفید .درگذشته  واهلل علم دو اتفاق مهم رخ داد. الیحه انجمن ها ایالتی و والیتی.  اسد در دوران

و بعد به شکل کنونی  این اسامی به کار می رفت 1316تا سال ، انجمن )شهر(. )استان( و والیت )شهرستان(

 کرد. تغییر 

  خمینی امام این اولین بار بود که خمینی.  امام  همزمان شد با مخالفتانجمنهای ایالتی ووالیتی این الیحه

یکی از دالیل مهم این بود که اولین بار بود که در تاریخ مخالفتش را با مصوبات سلطنتی اعالم می کرد. 

 امامعلت مخالفت سیاسی ایران زن ها می توانستند رای دهند و قسم خوردن به کتاب آسمانی هم الزم نبود. 

                                                           
 ملی شدن نفت در زمان حسین عال بود )سوال امتحان( 10
 الیحه از طرف دولت به مجلس می آید؛ طرح را خود نمایندگان ارائه می دهند 11



این بود که این الیحه می خواهد اجازه کاندیداتوری به بهایی ها، مسیحی ها،  امامتحلیل هم همین بود. 

حق رای زنان نگاه امام این در بحثا بدهد و به این ترتیب آن ها می توانند وارد سیاست شوند. زردشتی ها ر

 بود که آنان دنبال سو استفاده از زنان و فریب آنان در قالب دادن حق رای هستند 

 کنار گذاشته شد.  نهایت با مخالفتاین الیحه در 

  در جمع کشاورز ها سخنرانی کرد و  41اتفاق مهم دیگر انقالب سفید )انقالب شاه و مردم( در دی ماه سال

ه محمدرضا گفت این اصول را به رفراندوم می قانون را اجرا کند. بعد از دی ما 6می خواهد محمدرضا گفت 

 و آن را تحریم کردند. اصل مخالفت کرد  6. خمینی با این امام  گذارم

 اصل دیگر نیز به وی اضافه شد.  19بعدتر رای مثبت دادند. درصد مردم  95این رفراندوم برگزار شد و لبته ا

 

  اصل داشت: 6این انقالب 

 * اصالحات ارزی

 سربازهای مرد به جای پادگان، به روستاها می رفتند و سواد یاد می دادند * سپاه دانش: 

به  صادر کرد و عشایر و ... نمی توانستند دست درازی کنند: برای جنگل ها سند * ملی کردن جنگل ها

 اراضی ملی 

 ، حق رای به زنان و حق کاندیداتوری و دادن مجدد  * اصالح قانون انتخابات

 فروش سهام کارخانه جات دولتی به کارگران * 

 * شریک کردن کارگران در سود کارخانه ها

  شد.  1339بحث اصالحات در جهان سوم از زمانی مطرح شد که رئیس جمهور آمریکا کِنِدی شد در سال

پیشرفت کند، اندیشه از نظر اقتصادی اگر ایران زیرا . کندی برای اینکه جلوی کمونیسم در ایران را بگیرد

 شکل نخواهد گرفت که زمینه رشد ان کشورهای عقب مانده است های مارکسیستی

 نیز با انقالب سفید مخالفت کرد جبه ملی  حتی 

  این سخنرانی مینی بر علیه شاه سخنرانی کرد و وی را یزید زمان خواندامام خ 43 ، در سال 42بعد از سال .

 باعث شد امام را دستگیر کنند و به انفرادی رفت. سپس چندماه به حالت حصر خانگی در آمد. 

  سال در  13کاپیتاالسیون سخنرانی کرد و بعد به ترکیه تبعید شد، سپس سر موضوع امام بعد از دوماه دوباره

 عراق و سپس در نوفل لوشاتو فرانسه

  این ها گفتند که باید از قضاوت کنسولی هزار آمریکایی در ایران بودند.  150نزدیک کاپیتاالسیون چیست؟

زات شوند و هم با حضور سرکنسول برخوردار باشند. یعنی اگر جرمی کردند هم بر طبق قوانین آمریکا مجا

 آمریکا باشد. 

 مینی با آن مخالفت کرد. امام خمجلس تصویب کرد اما 

  نیز بعد از تصویب این الیحه ترور شدحسن علی منصور 

  نخست وزیر ایران بود  56تا  43پس از وی هویدا آمد که از سال 



  به دو دلیل: یک سکوت سیاسی در ایران حکم فرما شد. 1356تا  1343از سال 

 جواب داده بودمبنی بر تقویت ارتش و ...  30* اقدامات محمدرضا در دهه 

 با ثباتی بود نسبتا* دوران سیزده ساله هویدا یک دوران 

  جرقه های انقالب رخ داد. چرا؟ 56سال 

 خمینیمام فوت فرزند روح ا -1

مرتجع یعنی عقب . در روزنامه اطالعات چاپ شد 56دیماه  17چاپ مقاله مرتجعین سرخ و سیاه که در تاریخ  -2

خمینی  امام در این مقاله به نیروهای مذهبی گرا. سرخ یعنی ارتش سرخ شوروی )کمونیسم ها( و سیاه یعنی 

رخ داد. به همین دلیل یک تظاهرات توسط روحانیون اهانت شده بود و وی را جاسوس انگلیس خوانده بودند. 

 چند نفری هم کشته شدند. 

، به متعهدین آزادی اجتماعی ایجاد شد؛ )به دلیل پیشنهاد کارتر به شاه فضای باز سیاسی و  یک 55از سال  -3

( مطبوعات جرئت کردند مطالبی را بنویسند. این فضای باز آمریکا فشار می آورد که دموکراسی را رعایت کنند

اتفاق بیوفتند. عده ای از این دانشجو ها در دانشگاه شهید سیاسی باعث شد که شب شعر های دانشجویی 

در این فضای باز سیاسی بسیاری از  بهشتی کشته شدند و باعث شدند که یک سیر اعتراضی عظیم رخ دهد.

 زندانی ها نیز آزاد شدند )مثل شریعتی( 

  . در مشهد اتفاق افتاد.  1357اولین تظاهرات در مرداد 

 انصراف داد و جمشید آموزگار نخست وزیر شد.  57هویدا از اوایل سال 

  جمشید آموزگار استئفا دادمسئله ی مهمی که پیش آمد مسئله سینما رکس آبادان بود که 

  شریف امامی نخست وزیر شد. برای آرام شدن مردم مشروب خانه ها را بست. تقویم  57از شهریور

 وضع کرده بود لغو کرد 54ال شاهنشاهی که محمدرضا شاه در س

  شهریور که روز عید سعید فطر  13نفر کشته شدند به دلیل اینکه در این روز  1000بیش از  57شهریور  17در

 بازرگان( –)طالقانی  بود، به شکل سنت هر سال یک راهپیمایی انجام شد

بیرون توسط ارتش به گلوله  شهریور که دانشجو ها ریختند 17شهریور حکومت نظامی بود، روز  16در روز 

 نفر کشته شدند( 60) بسته شدند )جمعه سیاه( و شریف امامی استئفا داد

  رخ داد. کارگران صنعت نفت دست از کار کشیدند. سپس کارمندان بانک ملی  57اعتصابات اصلی از مهر

 دست به اعتصاب زدند. 

  تظاهراتی شکل گرفت و تعدادی کشته شدند. شب تلویزیون این تظاهرات را پخش کرد و  57آبان  13روز

 افکار عمومی جریحه دار شد. 

  بزرگترین راهپیمایی قبل انقالب به شکل آرامی برگزار شد 57آذر  20در . 

 ازهاری بعد از شریف امامی نخست وزیر شده بود اما وی نیز استئفا داد 

 



 ه ملی بود به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد و می خواست باعث هین شاه، شاپور بختیار که از اعضای جببنابر

ملی و نهضت آزادی را همراه خود کند، در حالی که ورق برگشت و اتفاق  همخالفین طیف جبهشود که 

 ملی از شاپور بختیار نیز حمایت نکرد. شرط های شاپور این ها بود: هبنابرین جبهبرعکس شد. 

 محمدرضا باید از ایران برود تا اوضاع بهتر شود

 )فقط سلطنت کند نه حکومت(  محمدرضا باید در کار ها دخالت نکند

  از ایران رفت  57دی  26محمدرضا شاه در 

  :ه عنوان یک اپوزیسیون سیاسی مطرح شود. در در فرانسه موجب شد چهره وی ب امام خمینی حضور نکته

 در ایران عده ی محدودی می شناختند وی را.  55سال در قبل از حالی که 

  از فرانسه به ایران آمد. در این پرواز قطب زاده، بنی صدر و یکی از فرزندان امام  بهمن با هواپیما 12در امام

 همراهش بود

  بازرگان اولین رئیس شرکت ملی نفت ایران در را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. بعد از چند روز بازرگان

 بازرگان از طیف سیاسی نهضت آزادی بود. دوره مصدق بود. 

  ارتش جلوی امام رژه رفتند. همان شب گارد ویژه ی شاهنشاهی محل اقامت خلبانان را بهمن خلبانان  19در

افتاد و شتاب  به دست مردمپیوستند و بسیاری از پادگان ها مردم نیز  در این حملهمورد حمله قرار دادند. 

 انقالب را بیشتر کرد. 

  بهمن ارتش در یک جلسه سری تصمیم به بی طرفی کردند که نه از دولت بختیار حمایت می کنند نه  21روز

 از دیدگاه جانسون()جزوه عوامل شتابزا این حرکت ارتش شتاب انقالب را بیشتر کرد. از دولت بازرگان. 

  تا شب مردم توانستند بسیاری از مراکز و  صدا و سیما و ساختمان معروف جام جم را بگیرند و پیام پیروزی

 را برسانند.انقالب 

 

  فروردین رای گیری تعیین شکل نظام ایجاد شد.  10بهمن مسائل مهمی پیش روی ایران بود.  22بعد از

 خمینی فقط فقط گفت جمهوری اسالمی ایران.  امام جبهه ملی می گفتند جمهوری دموکراتیک اسالمی. 

 درصد رای سبز دادند.  98

  آبان بازرگان استئفا داد به  14تسخیر شد و به همین دلیل  58آبان  13در تاریخ النه جاسوسی سفارت آمریکا

 این دلیل که گفت دانشجویان نباید در کار دولت دخالت کنند. 

  شورای انقالب یک پیش نویس میداد، جبهه ملی یک پیش آن مشکل بعدی تدوین قانون اساسی بود. بعد از

 هم می گفتند کل قانون اساسی را قبول نداشتند. گروه مجاهدین خلق نویس دیگر میداد. 

منتظری نفر از استان های متعدد کاندید شدند، مجلس قانون اساسی تشکیل دادند و در راس آن ها  69تعداد 

 به رای گذاشته شد.  58آذر  12قانون اساسی را در بود. 



  .در تاریخ(.  )باالترین رایبعد از آن اولین دوره رئیس جمهوری برگزار شد و اولین رئیس جمهور بنی صدر بود

ی که در جریان جنگ انجام و خیانتها ماه آخر با امام در فرانسه روابطی داشت. ولی کارهای 6بنی صدر در 

 داد باعث عزل شدن وی شد. 

  تنب بزرگ و کوچک(.  جنگ قرارداد الجزایر بودبهانه بعدی است. مسئله ی  59جنگ ایران و عراق در سال(

درصدش شیعه بودند و صدام می ترسید که نظام پادشاهی در عراق  60از دالیل اصلی اما این بود که عراق 

 نیز منحل شود. 

 58زیرا ارتش متالشی شده بود. سپاه نیز تازه سال از یکسال قبل عراق حمالت مداوی به ایران داشت. 

 تشکیل شده بود. دولت جدید هم درگیر با کلی موارد داخلی بود )مثل مارکسیست ها و ...(. 

  در روز بعد در تهرانیم.  3صدام در مصاحبه گفت که عراق آغاز شد.  شهریور با حمله غافلگیرانه 31جنگ در

 ایالم( –کرمانشاه  –ن را کامل گرفت )کردستان استان ایرا 3ساعت عراق  24عرض 

  شد؟ نیروی هوایی و ضد هوایی ایران در روزهای اول جنگ چه چیزی باعث زمین گیر کردن ارتش عراق

شاه خرید و  52بودیم )در سال  F14آمریکایی بود و مجهز به برترین هواپیمای جهان در آن زمان به نام 

عراق  نیروی هواپیماییکنگره نیز حتی اعتراض کرد که دولت ایران دارد پایش را دراز تر از گلیمش می ذارد(. 

 کامال روسی بود. 

  ارتش عراق شد و بعد این نیروی هوایی پیشرفته باعث جلوگیری از پیشروی شهات نیروهای مردمی و

 را انجام دهند. جنگ تن به تن توانستند نیروهای مردمی 

  به بعد در خاک عراق می جنگیدیم 62با عراق جنگ کردیم اما از سال سه سال اول جنگ ما در خاک ایران 

  جنگ پایان یافت.  594در نهایت با قطعنامه 

 ؛ زیرا: در جنگ تعداد شهدای ما از کشته های عراقی بیشتر بود 

 زیرا ما غافل گیر شدیم

 حمله می کردبه شهر ها 

 نیروی ارتش عراق آماده تر از مردم عادی ایران بودند

عمان بود که این کار اردن و ...( به عراق پول دادند. تنها کشور  –هزار میلیارد کشور های عربی )امارات  45

 را نکرد آن ها به دلیل حمایت قبلی بود که شاه از سلطنت پادشاه عمان انجام داده بود. 

  رئیس جمهور را مردم انتخاب می کردند و نخست وزیر را رجایی بود. بعد از بنی صدر، نخست وزیر وی شهید

 رئیس جمهور به مجلس معرفی می کرد 

  هم  64سال امنه ای شد و میر حسین موسوی هم نخست وزیر شد. خایت اهلل رئیس جمهورمجدد  60در سال

 . مجدد همین تکرار شد

  انون اساسی تغییر کرد و پست نخست وزیر را برداشتند زیرا بین برخی از مواد ق68در سال بعد از فوت امام

 تنش ایجاد می شد. نخست وزیر رئیس جمهور و 

  دولت تشکیل می داد هیئتنخست وزیر در ایران تمام وزرا را تعیین می کرد و 

 68 . سالاولین رئیس جمهور بدون نخست وزیر در ایران هاشمی رفسنجانی بود 



  با توجه به خرابی های جنگ، اسم اولین دولت شد سازندگی. زیرا هاشمی رفسنجانی از حزب کارگزاران

 سازندگی کاندید شده بود

  سال دولت اصالحات )خاتمی( روی کار آمد. شعار توسعه سیاسی و آزادی مدنی بود 8بعد از 

  روحانی با شعار اعتدالل و امید روی کار آمد 92سال  /احمدی نژاد به عنوان دولت اصول گرا بود.  84سال 

 فصل ششم – مخالفین پهلوی

  محمدرضا شاه به طور کلی سه دسته بودندمخالفین 

 چپی ها و مارکسیست ها

 مشروطه خواهان و ملی گرایان

 به رهبری امامخمینی  نیروهای مذهبی

  احزاب چپ یک ایسم دارند؛ مثال سوسیالیسم، در اروپا با اروپا فرق دارد. نکته چپ در ایران و راست در ایران

؛ در ایران چپ معرف اصالح طلبان و راست اصول گرایان مارکسیسم؛ راست آن ها مثل دموکرات، لیبرال و ...

. چپ آن ها معموال به دنبال پرداخت بیمه، عدالت اقتصادی و راست ها بیشتر به دنبال بازار رقابتی، است

 دموکراسی و ...

  به سه گروه تقسیم می شدند: مارکسیست هاچپی ها و 

 حزب توده -1

 چریک فدائیان خلق -2

 مجاهدین خلق  -3

 اندیشه های چپ و مارکسیسم در کشور هایی مثل بود.  سیاسی  در زمان شاه مارکسیست بودن یک انگ

در آن زمان احزاب آشنا شدند.  یستیمارکسبا اندیشه های  1285کوبا، چین و شوروی رایج بود. ایران از 

به مارکسیسم در مناطقی مثل باکو و ... وجود داشتند و یواش یواش اندیشه های چپی وارد ایران شد. 

 رخ داد.  1917خصوص از زمانی که در روسیه انقالب 

  زاب را داشتیم؛ یکی ازین حزب ها حزب توده بود. اولین حزب احدر ایران رشد  1320بعد از سقوط رضاشاه در

در شهر های متعدد شکل گرفت؛ شاکله ی حزبی داشت )دبیر حزب(،  1320چپ ایران است. این حزب در 

نفر  10بسیار قدرت مند شدند.  1327تا  1320بودجه حزبی می گرفتند و ... سال های و  ایران رسوخ داشت

 . اندنماینده به مجلس فرست

  کارگران عضو این درصد  80حزب توده ایران در سال های اوج قدرت و قبل از سرکوب، انقدر قوی بود که

 شصت هزار نفر کارگر را به خیابان آورد.  1325حزب بودند و همانطور که اشاره شد در سال 

  را سرکوب کردند و ترور شد و اعالم شد عامل آن از حزب توده بوده بنابرین حزب  27محمد رضا در سال

 32تا  30در سال های که مصدق قدرت را به دست گرفت.  1330حزب زیر زمینی کارهایش را ادامه داد تا 

 رشد کنند. در فضای دموکرات مصدق توانستند دوباره 

  چپ خیلی نتوانست پیشرفت کند زیرا چپ و مارکسیست بودن را مساوی ضد خدا بودن می دانستند 



 انقالب دو دسته مخالف و غیر مخالف شدندب تا زمان انقالب با محمدرضا درگیر بود تا بعد از زاین ح 

 بنیانگذار اولیه بیژن جزنی بود. این فرد دانشجوی دانشگاه تهران بود، بعد از چریک یعنی مبارزات غیر منظم .

اسم آن را چریک های  عضو آن بود، آمد تشکیالت نظامی را به وجود آورد و بعدسرکوب حزب توده که 

. این این ها دو شاخه اصلی هستند یکی شاخه بیژن جزنی و یکی شاخه مسعود احمد زادهفدایی خلق شدند. 

و زمانی بود که مردم از رفرم حکومت نا امید خرداد به وجود آمدند.  15و بعد از حادثه  40چریک ها در دهد 

 جام می دادند، ترور اشخاص و مصادره چند بانک. بمب گذاری هایی ان 50تا  40از دهه شده بودند. 

. بعد مورد تعقیب ساواک قرار گرفتند و بسیاری از آن ها اعدام و زندانی شدند 50این چریک ها در ابتدای دهه 

 این ها هم دو گروه اقلیت و اکثریت شدند و اکثریت با انقالب همساز بود. از انقالب 

احمدزاده جنگ چریکی را در این گروه متاثر از انقالب مارکیستی برزیل بودند که چریکی موفق شده بودند. 

 یک گروه شدند.  49در روستا و جنگل. بعد از سال شهر پیشنهاد می دادند و گروه دیگر 

  .40دهه در گروه سوم مجاهدین خلق هستند. بنیانگذاران اولیه افردی مثل حسن عبدی و ... بودند . 

مجاهدین خلق هم اسالم را می خواستند و هم مارکسیسم را )چون شیوه انقالبی رایج آن دهه جهان بود(. 

 شیوه و اصول مبارزه مطرح بود تا مخالفت با دین. مارکسیست های ایرانی بیشتر بحث 

  سرکوب شدند اما رهبران ثانوی مثل موسی خیابانی و رجوی و ابریشم چی  40این مجاهدین اواخر دهه

 بودند. 

 یکی از شاخه های مجاهدان بخش اسالم را کنار گذاشتند و گفتند ما فقط مارکسیسم را مورد قبول داریم. 

  بین آن ها اتفاق افتاد ساواک به آن ها ضربه زد؛ اما در سال های )حذف اسالم( که شکاف حزبی  1354بعد از

 حزب را سامان دهی کنند. توانستد دوباره  57و  56

  به بخاطر عدم رای با مخالفت نیروهای مذهبی شد، ولی  ریس جمهوری کاندید 57رجوی در سال  مسعود

  رد صالحیت شد امام  مخالفت قانون اساسی ایران  و

 بعد از این چالش با بنی صدر از ایران فرار کردند و به آن ها منافقین گفته شد. 

  اسالمی همراه شدند و اقلیت سازمان پیکار مجاهدین خلق را به وجود بعد از انقالب باز اکثریت با جمهوری

 آوردند. 

 آزادی بیان، حقوق شهروندی و ...و ملی گرایان:  مشروطه خواهان 

و  در چهار چوب قانون اساسی مشروطه  دنبال اصالحات بودنداین افراد خواهان سقوط پهلوی نبودند و بیشتر 

 پهلوی سلطنت کند و نه حکومت. می خواستند 

  وارد ایران شد. مدرنیسم ایرانیان با این دیدگاه از زمان آشنا شدن 

 ؛ با اجازه مصدق لی است اما مذهبی تر استاین ها دو گروه هستند: جبهه ملی و نهضت آزادی )همان جبه م

 .جدا شدند(

  شکل گرفت. زیرا مصدق وقتی در  1328این جبه در سال به مجموعه ی حذب ها جبه گفته می شود؛

طیف گسترده ای از احزاب تحصن کردند و بنیان اولیه جبه ملی شکل گرفت. انتخابات شانزدهم رای نیاورد، 

 نفت هم مرهون تالش همین جبهه بود.جبهه بودند. ملی شدن در این 



 بعد از سقوط مصدق جبهه ملی سرکوب شد . 

  شکل گرفت و سه سال دوام آورد و پاشید 1339جبهه ملی دوم در 

  نقش مهمی داشتند. شکل گرفت و در پیروزی انقالب  57و  56چهارم در سال های جبهه ملی 

  بودند نهضت آزادیاکثر کابینه بازرگان طرفداران 

  کم کم با نیروهای انقالبی و مذهبی دچار شکاف شدند 

 اعضای مذهبی جبه ملی بودند مثل بازرگان و ... این افراد به دنبال ساخت معجونی از اسالم و  نهضت آزادی

 بودند. دموکراسی 

  :مذهب در ایران قدمت زیادی داشت و عامل قدرتمندی در صحنه سیاسی اجتماعی ایران نیروهای مذهبی

در نیروهای مذهبی به بود و روحانیون قبل از انقالب نیز می توانستد با فتوا تغییرات گسترده ایجاد کنند. 

 داشت رهبری امام خمینی طیفهای زیر وجود 

   مطهریشریعتی و   –ب ملل اسالمی حز –هیئت های موتلفه اسالمی  –فدائیان اسالم 

  آیت اهلل  داشتندرا حکومت اسالم بلکه می خواستند ، به دنبال پایان دادن به سلطنت نبودندفدائیان اسالم

 از حمایت کنندگان فدائیان بودند  ، کاشانیمیالنی، طالقانی

اهلل کاظم بجنوردی که با هدف سرکوب شاه ایجاد شده و به محض ایجاد تو سط  حزب ملل اسالمی به رهبری ایت

 ساواک شناسی و ترور شدند 

 در پاک کردن خرافات و جریانات چپ از ذهن جوانان و خصوصا مارکسیسم نقش زیادی داشتند آیت اهلل مطهری 

 نقش بزرگی درسیر جدید و انقالبی از تشیع در تهییج جوانان تحصیل کرده دانشگاهی موثر بود و خصوصا با تفشریعتی 

 جوانان مومن دانشگاه در مخالفت با حکومت محمد رضا شاه داشت  تهییج 

.خب امام رهبر اصلی نهضت اسالمی و خصوصا روحانیون مبارز انقالبی بودند و از  و روحانیت به رهبری امام خمینی

این فعالیتهای امام خمینی در جهت مبارزه با دوران پهلوی شروع شد و در نهایت مردم با رهبری امام در سال  40دهه 

  پیروز شدند 1357

هایی هستند که در دهه چهل زیر نظر امام خمینی ایجاد شدند با هدف مبارزه ت یهیت های موتلفه اسالمی .این ه

و و دستگیر شدند توسط ساواک  ....که بعدا شناسایی حمد بخارایی وممسلحانه از جمله صادق امانی صفار هرندی 

 فعالیت آنان بیشتر جنبه فرهنگی یافت و انتشار اعالمیه های امام خمینی 

 آبراهامیان- ایران بین دو انقالب – مطالعه کتاب هایی برای

 صادق زیبا کالم –ما چگونه ما شدیم 

 ازغندی- 57تا  20تاریخ سیاست خارجی ایران 


