
   نیما احمدپور
برخالف پندار پهلوی دوم مبنی بر توفیق خویش 
در فرآیند افزایش قیمت نف�ت در اوایل دهه50، 
این رویداد به یکی از پاشنه آشیل های حاکمیت 
وی تبدیل ش�د و حتی بر امواج فزاینده مخالفت 
مردمی نیز تأثیر داشت. چه اینکه شاه تنها اجازه 
داشت تا مازاد درآمد نفتی را خرج خرید اسلحه 
از امریکا کن�د، چیزی که در زم�ره نیازهای اولیه 
مردم نب�ود و جامع�ه را بیش از پی�ش عصبانی و 
معت�رض می س�اخت. در مق�ال پی آم�ده، تالش 
ش�ده اس�ت تا با اس�تناد به تحلیل ه�ای برخی 
کارشناس�ان، ابعاد این مس�ئله بیش�تر ش�فاف 
ش�ود. مس�تندات این مقال در تارنمای مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران آمده است. امید آنکه 
محققان و عموم عالقه مندان را مفید و مقبول آید. 

    
  پس از کنسرسیوم نیز ش�رکت های عضو با 
تخفیف های ثابت، حجم ثابتی از نفت خام ایران 

را برمی داشتند
ش��اید در آغاز س��خن بهتر باشد که نس��بت پهلوی 
دوم با نفت ایران و اختیارات وی در این باره در تمام 
ادوار سلطنت وی مورد بازخوانی قرار گیرد. این مرور 
موجب می شود که از رویدادی که در آغازین سالیان 
دهه 50 روی داد، تصویری شفاف به دست آید. دکتر 
محمد شفیعی فر پژوهشگر تاریخ ایران، آغاز و انجام 
صادرات این ثروت خ��دادادی در دهه های30، 40 و 

50 را اینگونه روایت و تحلیل کرده است:
»بعد از کودت��ای28 م��رداد1332 به رغم مالکیت 
اس��می ایران بر نفت، اختیار نفت ایران اصاًل دست 
ش��اه نبود! به تعبیر داریوش باینُدر، ایران در چنگ 
کارتل های نیرومن��د نفتی که از پش��تیبانی کامل 
قدرت ه��ای عمده غرب��ی برخوردار بودن��د، گرفتار 
بود. طبق قرارداد کنسرسیوم، هفت خواهران نفتی، 
عملیات تولید، میزان تولید و بهای نفت را بر اساس 
عملیات جهانی خود و قان��ون بازار تعیین می کردند 
که در سال 1333 تشکیل شده بود. 40 درصد نفت 
ایران در اختیار ش��رکت های امریکایی و 40 درصد 
دیگر هم دس��ت انگلیس بود و 20 درصد باقی مانده 
هم به ش��رکت های هلندی و فرانس��وی اختصاص 
داشت! شاه از اوایل دهه 1340، تالش کرد کارهای 
مشترکی با برخی ش��رکت های کوچک تر ایتالیایی 
انجام دهد که به بن بس��ت خورد! به همین دلیل در 

شرایطی که کش��ورهای عربی، فروش نفت به رژیم 
اس��رائیل و غرب را تحریم کرده بودند، از قضا ش��اه 
تحت فش��ار و باج خواهی کنسرس��یوم، مجبور شد 
از کش��ورهای تحریم کننده غ��رب در اوپک فاصله 
بگیرد که س��فیر انگلیس و نیز برخی سیاستمداران 
هواخواه انگلیس در ایران در ای��ن روند مؤثر بودند. 
نهایتاً ش��اه به داد غربی  ها رسید و با وارد کردن نفت 
خود به میدان، غربی  ها را از تحریم و افزایش بیشتر 
قیمت نفت نجات داد وگرنه شاه کوچک تر از آن بود 
که بخواهد در مقاب��ل غرب بایس��تد. بعد ها هم که 
ش��اه قدرت چانه زنی خود را افزای��ش داد، از طریق 
زدوبند در پایتخت ه��ای غربی و به وی��ژه در خالل 
دیدارهای س��االنه در واش��نگتن بود که با توس��ل 
ب��ه جای��گاه جمعیت��ی و جغرافیایی ای��ران و خطر 
کمونیسم، در آن مقطع اجازه پیدا کرد که خواهان 
افزایش تولید نفت ایران، توس��ط کنسرسیوم شود. 
در واقع وقتی نفت عرضه اش در بازار کم می ش��ود، 
قیمتش باال م��ی رود. به همین دلیل ش��اه هم از آن 
فرصت اس��تفاده کرد و درآمدهایش را افزایش داد. 
این افزای��ش درآمد هم باعث خرید بیش��تر ایران از 
غرب  می ش��د. پول نفتی که از طریق افزایش درآمد 
به دس��ت می آمد، باز هم ب��ه نفع خود غ��رب تمام  
می ش��د! ش��اه پول نفت را که می گرفت، باز به خود 
امریکا برمی گرداند! حتی رژی��م پهلوی در روزهای 
آخر قبل از پیروزی انق��الب، با پول حاصل از فروش 
نفت، 12 میلی��ارد دالر تجهیزات نظام��ی از امریکا 
خرید! البته ای��ن تجهیزات با آنک��ه پولش پرداخته 
شده بود، هیچ وقت به ایران تحویل داده نشد و هنوز 
هم امریکا از این بابت، 12 میلیارد دالر به ما بدهکار 
است! بنابراین، این موضوع اصاًل موضوعیت ندارد و 
اتفاقاً باید برعکس، این مسئله را تحلیل کرد، چون 
بحث قیمت باالی نفت، به نفع خود غربی  ها بود و در 
دعوای میان اردوگاه سرمایه داری و شرق کمونیستی 
بود که به ش��اه اجازه دادند که خ��ودش را مقداری 
مستقل نش��ان دهد، ولی در کل برنامه های شاه در 
چارچوب برنامه های غرب قرار داش��ت، نه استقالل 
کشور. اما چیزی که در ایران به عنوان پیروزی بزرگ 
جلوه داده شد و نخست وزیر بابت آن نشان سلطنتی 
گرف��ت، مربوط به اواخر س��ال 1970م )زمس��تان 
1349( اس��ت. به خاطر کاه��ش ارزش دالر و پوند، 
اوپک تصمیم گرفت که قیمت گ��ذاری نفت را تابع 
نوسات نرخ مبادله ارز کند. ایران که رئیس زیرگروه 

خلیج فارس اوپک بود، نماینده های کنسرس��یوم را 
برای گفت وگو در این زمینه ب��ه تهران فراخواند که 
آنها سرباز زدند و همین باعث عصبانیت شاه شد که 
تهدید به توقف تولید کرد! سرانجام آنها مجبور شدند 
به میز گفت وگو بازگردند، اما یک روز قبل از جلسه، 
معاون وزیر خارجه امریکا با نامه و توصیه نیکسون، 
به مالقات ش��اه رفت و پس از بازگشت، به نیکسون 
اطمینان داد ک��ه ایران جزو اعض��ای میانه رو اوپک 
است و شاه خواهان ثبات قیمت پنج ساله نفت است. 
پس از ش��ش هفته رایزنی در تهران، توافقی به امضا 
رسید که بر اساس آن، به جای اینکه کنسرسیوم تا 
سال 1358 به کار خود ادامه دهد، شرکت های عضو 
کنسرسیوم به خریداران عمده و ممتاز طوالنی مدت 
نفت ایران تبدیل و از امتیازاتی برخوردار شدند. این 
توافق در تیرماه 1352 و برای یک دوره 20 س��اله با 
کنسرسیوم به امضا رسید که بر اساس آن، ایران حق 
مالکیت خود بر نفت را که با کنسرس��یوم از دس��ت 
داده بود، به دست می آورد، اما شرکت های عضو هم 
اختیار داشتند که با تخفیف های ثابت، حجم ثابتی 
از نفت خام را برای صادرات بردارند و بر این اساس، 
ایران در س��ال 1355و اوج تولید و ص��ادرات نفت 
می توانست فقط 2میلیون بش��که در روز خودش را 
بازاریابی کند و ص��ادرات عمده، همچنان در اختیار 
اعضای کنسرسیوم بود. ضمن اینکه مدت پنج ساله 
باقی مانده کنسرسیوم نیز به 20سال افزایش یافته 
بود. این توافق، ش��بیه ق��رارداد 1312 )معروف به 
قرارداد 1933( بود که رضاشاه قرارداد دارسی را در 
آتش بخاری انداخت، ولی به تعبیر کاتوزیان، چون 
ُسمبه پرزور بود، مجبور شد قرارداد به مراتب بدتری 
را با انگلیس منعقد کند و آن را پیروزی بزرگ جلوه 
دهد و جشن بگیرد! به هرروی، بخش عمده پولی که 
از طریق فروش نفت به دست می آمد، عالوه بر آنکه 
دوباره به خود غرب برمی گشت، بخش زیادی از آن 
هم، بین خاندان پهلوی ریخت و پاش  می شد! حتی 
شاه در خارج از کشور، حساب مستقیمی داشت که 
به محض اینکه پول نفت به خزانه می رس��ید، سهم 
ش��اه را به آن حس��اب واریز می کردند! همه اعضای 
خاندان پهلوی در بخش های اقتصادی کشور سهام 
داشتند و کمیس��یون خود را می گرفتند! به همین 
دلیل چیزی از پولی که بابت فروش نفت به دس��ت 
می آمد، به مردم نمی رسید که برای کشور فایده ای 

داشته باشد!« 

پیامده�ای افزای�ش درآمد نفت�ی رژیم 
پهل�وی در آغاز دهه 50 ب�ر تولید داخلی 
ب�س فاجعه بار ب�ود! ف�وران پ�ول نفت، 
موجب گش�ت که واردات افزای�ش یابد، 
اس�تفاده از تولید خارج جهش پیدا کند 
و س�کنه روس�تا ها که امکان آباد کردن 
زمین ه�ای خوی�ش را نداش�تند، رو 
ب�ه پایتخت و ش�هرهای ب�زرگ بیاورند!

پهلوی دوم و حاشیه و متن افزایش قیمت نفت در اوایل دهه50

بازگشت عایدات نفتی ایران
 به خزانه امریکا!

  تولید داخلی کاماًل ویران ش�د، بیکاری 
س�یر صعودی گرف�ت و روس�تا ها خالی از 

سکنه شد!
پیامدهای افزایش درآم��د نفتی رژیم پهلوی در 
آغاز دهه 50  بر تولید داخلی بس فاجعه بار بود! 
فوران پول نفت موجب گشت که واردات افزایش 
یابد، اس��تفاده از تولید خارج جهش پیدا کند و 
سکنه روس��تا ها که امکان آباد کردن زمین های 
خویش را نداش��تند، رو به پایتخت و ش��هرهای 
ب��زرگ بیاورن��د! ابراهی��م متقی اقتص��اددان و 
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در باب آثار تخریبی 
سیاست های حکومت ش��اه در پی باالرفتن نرخ 

نفت بر این باور است:
»تا س��ال 1347 و 1348، درآمد ایران زیر یک 
میلیارد دالر ب��ود، اما از س��ال 1348 به بعد، به 
تدریج تح��ت تأثیر افزایش قیم��ت نفت، درآمد 
ایران به ص��ورت تدریج��ی و خفیف ش��روع به 
افزایش کرد و از یک میلیارد دالر باالتر رفت. در 
سال 1352 به یکباره این درآمد حدود سه برابر 
شد زیرا قیمت نفت از هر بشکه 160 لیتری و از 
قیمت 2 ت��ا 3 دالر به 12دالر رس��ید. بر اثر این 
افزایش شدید قیمت نفت و افزایش صادرات نفت 
ایران که روزانه نزدیک به 6میلیون بش��که نفت 
صادر می کرد، درآمد نفت ایران به مبلغی نزدیک 
به 20 میلیارد دالر رس��ید. البته به یکباره هم به 
این مبلغ نرسید و به صورت تدریجی و طی چند 
سال این اتفاق رخ داد. این درآمد تا دو سال بعد 
از انقالب اسالمی هم ادامه داشت و بعد از آن که 
وارد جنگ تحمیلی ش��دیم و تحریم شدیم، این 
مبلغ کاهش یافت! در ده��ه 50 در ایران، دولت 
از تولید داخلی حمایت نمی  کرد و قیمت دالر را 
ارزان تعیین کرده بود و در نتیجه واردات آنچنان 
بنیان کن ش��د که وقتی نظام ش��اه سقوط کرد، 
ایران 14 میلیارد دالر واردات داش��ت و در ازای 
این رقم باالی واردات، ما فقط حدود 500 میلیون 
دالر صادرات غیرنفتی داشتیم! یعنی حدود 28 
برابر کمتر از واردات، می��زان صادرات ایران بود! 
این شرایط درحالی است که در دوره قبل به این 
شکل نبود و میزان صادرات غیرنفتی و واردات، به 
هم نزدیک بودند. اما در اثر این سیاست های غلط، 
توازن به هم خورد. در کشور لیبرال سرمایه داری 
مانند امریکا برای حمایت از تولید داخلی، برای 
واردات تا 250 درصد تعرفه قرار می  دهند. به طور 
مثال برای جلوگیری از ورود فوالد ارزان چینی، 
چنین کاری کردند ت��ا از تولید ف��والد داخلی، 
حمایت کنند. اما چنی��ن کاری در ایران رخ نداد 
و س��یل واردات کاالو خدمات به ای��ران افزایش 
بی رویه پیدا کرد. این مس��ئله به جهان بینی آن 
نظام مربوط می شود. ش��اه ایران معتقد بود که 
وظیفه ایران این اس��ت  که برای امریکا ژاندارمی 
منطق��ه را انجام ده��د و در نتیج��ه هزینه  های 
زیادی صرف ارتش و نیروهای نظامی ایران کرد، 
به  گونه  ای که در عراق و یمن، بلوچستان و ویتنام 
دخالت کرد و س��ال ها هم اس��لحه و تجهیزات 
نظامی خری��داری کرد که بس��یاری از آنها قابل 
استفاده نبود! در همین شرایط نوع اقتصاد کشور 
به ش��کلی بود که باعث رشد ش��اه و اطرافیان او 
می  ش��د. در آن زمان فعالیت ها و زیرساخت های 
زیربنایی هم رش��د داده ش��د. اما تولید داخلی 
کاماًل ویران ش��ده و بی��کاری افزای��ش یافته و 
روستا ها خالی از سکنه گش��ته بود! شرایطی در 
کش��ور به وجود آمده بود که راه  ها ، فرودگاه  ها ، 
راه  آهن و... ، به طور نسبی رش��د یافته و صنایع 
سنگین و ماشین س��ازی تا حدودی رشد یافته 
بود و مونتاژکاری هم رشد کرد. در کنار همه این 
شرایط، شگرد هایی هم برای انتقال این ثروت به 
خارج از کشور انجام می  شد. در اواخر دوره پهلوی 
که تقریباً مشخص ش��ده بود انقالب اسالمی در 
حال پیروز شدن است، بسیاری از ثروتمندان با 
دالر ارزان، ثروت خود را به خارج منتقل کردند 
و حتی وثیقه متناس��ب هم ب��ه بانک  ها ندادند و 
این باعث ش��د که بعد از انقالب، بانک  ها در حال 
ورشکستگی قرار بگیرند. در کشورهای اروپایی 
و امری��کا بعد از جن��گ جهانی دوم، ب��ه تدریج 
الگوی مصرفی به وجود آمد ک��ه تا قبل از آن در 
کشورهای سرمایه  داری س��ابقه نداشت. به این 
معنا که ذهن افراد را با تبلیغات شدید، به مصرف 
کاالهای مصرفی جدید ترغیب می  کرد. در ایران 
هم این کاالهای جدید مصرفی وجود نداشت و در 
ایران ساخته نمی  شد. این تبلیغات شدید باعث 
شد کس��انی که به ثروت رس��یده بودند، الگوی 
مصرفش��ان رش��د و تغییر کرد و با واردات، این 
مصرف را تأمین می  کردن��د. توده مردم معمولی 

به این ثروت  ها دسترس��ی نداشتند، اما احساس 
می  کردند که می توانند به این الگوهای مصرفی 
دست یابند. طبیعتاً با این اتفاق، فساد رخ می داد، 
زیرا هدف، به قول امام کوخ نشینان نبودند بلکه 
کاخ نش��ینان بودند که مجازات هم نمی  ش��دند. 
ثروتمندان با الگوی امریکایی، به دنبال حداکثر 
سود و ثروت و لذت بوده و فارغ از هر محدودیتی 
مانند دین و اخالق و منافع ملی، به دنبال کار خود 
بودند. قانون هم به نفع آنان بود. این مسئله انسان 
را به ضد انسان تبدیل کرد و در ایران، این روش 
زندگی و فساد رش��د یافت. در تحقیقی که میان 
200 نفر از فارغ التحصیالن آموزشگاه عالی ملی 
وزارت دارایی آن زمان انجام شده بود، فقط 5 نفر 

فاسد نبودند!...« 
  سرمایه ای که در خارج از مرزهای ایران 

خرج شد!
بس��یاری از محققان اقتصاد ایران بر این باورند 
که بخش مهمی از آورده افزایش نفت، توس��ط 
شاه در خارج از کشور هزینه شد! قسمتی از این 
خرج هنگفت، به صورت اعطای وام به کشورهای 
اروپایی انجام گرفت. خرید تس��لیحات نیز سهم 
قابل توجهی از این درآمد را به خویش اختصاص 
داد. عالوه بر این و نهایت��اً پس از پیروزی انقالب 
اس��المی، ثروت گسترده وابس��تگان به خانواده 
س��لطنتی هم راهی خارج گش��ت! محمدجواد 
سلطانی، پژوهش��گر تاریخ معاصر ایران در این 

باره می نویسد:
»پرداختن به نفت از آن رو اهمیت دارد که تنها 
عامل توانمند کردن ش��اه ای��ران در دادن وام به 
کش��ورهای غربی بود. همزمان با تأسیس  اوپک 
در 1339، حکومت ایران خ��ود را با یک جریان 
مساعد بین المللی مواجه دید که در جهت افزایش 
قیمت نفت حرکت می کرد. تا سال 1349، قیمت 
هر بش��که نفت ایران به 37/2 دالر رسید. بدین 
ترتیب میزان استخراج نفت و درآمد ایران از محل 
فروش نفت افزایش یافته بود. اگرچه این افزایش 
در راس��تای تأمین اهداف بلندپروازانه صنعتی و 
اجتماعی بود و امید می رفت این افزایش قیمت 
نفت صرف توس��عه اقتصادی ایران شود، اما این 
س��رمایه در خارج از مرزهای ایران خرج ش��د! 
شوک اول نفتی، درآمد ایران را چند برابر افزایش 
داد و به 20 میلیارد دالر در 1353 افزایش یافت. 
ش��روع چهارمین جنگ اع��راب و اس��رائیل در 
1352، بر این افزایش قیمت اف��زود که در واقع 
سناریوی از پیش تعیین شده شرکت های نفتی 
بود. این درآمد ها صرف خرید امالک شاه و بنیاد 
پهلوی، به ویژه در خارج  می شد. این بنیاد که در 
اختیار خاندان پهلوی بود، از مهم  ترین بنیادهای 
اقتص��ادی این عصر به حس��اب می آم��د. ثروت 
ناش��ی از نفت در تأمین س��رمایه های این بنیاد 
در خارج، نقش مهمی ایفا کرد و بخشی از سهام 
کارخانه های تولیدی، بانک ها و س��اختمان ها از 
این بنیاد ب��ود. بُعد دیگر ای��ن افزایش ثروت، در 
اعطای وام به کش��ورهای غربی نمود می یافت. 
پرداخت این وام ها به ویژه در سال های 1354 و 
1355 شروع شد. وام های اعطایی به کشورهای 
غربی و به ویژه اروپایی، بیش��تر جنبه پرداخت 
رشوه و باج به کشورهای امپریالیستی را داشت. از 

جمله وام های داده شده عبارتند از:
 - پرداخت وام 3 میلیارد دالری به فرانسه

- پرداخت 800 میلی��ون دالر وام ب��ه انگلیس 
و به ویژه س��ازمان ملی انگلیس ب��ا بازپرداخت 

پنج ساله
- پرداخت 200 میلیون دالر وام به لهستان

- پرداخت 160 میلیون دالر وام به بلغارستان.
 کمک ه��ای مالی به مؤسس��ات علم��ی امریکا و 
انگلیس، یک تبلیغ مرس��وم از س��وی رژیم برای 
کس��ب وجهه در خارج بود. هویدا نخست وزیر در 
سال 1353 اظهار داشت: مبلغ وام های پرداختی 
به غربی ها، 9 میلیارد دالر است. عدم برنامه ریزی در 
چگونگی بهره برداری از این درآمدهای نفتی، سبب 
شده بود این درآمد مورد تاراج بیگانگان قرار گیرد. 
وام های داده شده به کشورهای غربی، بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول با به��ره نازل 2/5 درصد 
بود. حتی برخی از این وام ها به صورت بالعوض اعطا 
شد. سود حاصل از این س��رمایه گذاری ها و وام ها، 
تنها 200 میلیون ریال )6 در هزار( بود. مقایس��ه 
اعطای چنین سرمایه گذاری هایی با وام هایی که شاه 
از خارج می گرفت، گویای خس��ارات وارده بر ملت 
ایران بود. متأسفانه با ایجاد سازمان سرمایه گذاری 
و کمک های اقتص��ادی و فن��ی در وزارت دارایی، 
وام های کالن و کمرش��کنی از خارج دریافت شد 
که جمع آن تا آذر 1357، ب��ه 14/5 میلیارد دالر 
می رس��ید که با بهره 120 در هزار بود. حس��نین 
هیکل، روزنامه نگار مصری، سه حواله سلطنتی را 
در تهران مشاهده کرده است که یکی از آنها مبلغ 
200 هزار دالر را به » اسقف ابل موزوروا « اختصاص 
می داد، مقادیر زیادی پول به احزاب و سیاستمداران 
در امری��کا و اروپا پرداخت  می ش��د. بعد دیگر این 
ثروت، در خرید تسلیحات از کشورهای غربی و به 
ویژه از کارخانجات امریکایی دیده می شود. در واقع 
بیش��ترین قراردادهای خرید تسلیحات در همین 
دوره افزایش بهای نفت بود. از اوایل سال 1349 تا 
سال 1354، ایران 6/9 میلیارد دالر وسایل صنعتی 
در ارتباط با امور نظامی خرید. بزرگ ترین معامله 
تسلیحاتی دو کشور در 1350، به ارزش 2میلیارد 
دالر صورت گرفت. خری��د هواپیماهای اف 16 به 
دلیل هزینه بر بودن آنها برای ش��رکت امریکایی، 
سبب ش��ده بود که بوئینگ راه خود را برای فروش 
این هواپیما به ایران ببندد. حتی اعضای ناتو، حاضر 
به خرید چنین هواپیما هایی نبودند. مبلغ کل فروش 
جنگ افزارهای امریکایی به ایران، از 1351 تا 1356 

به 14/4 میلیارد دالر رسیده بود!... . « 

بس�یاری از محققان اقتصاد ایران 
بر ای�ن باورند که بخ�ش مهمی از 
آورده افزایش قیمت نفت، توسط 
شاه در خارج از کشور هزینه شد! 
قس�متی از این خ�رج هنگفت، به 
ص�ورت اعطای وام به کش�ورهای 
اروپای�ی انج�ام گرف�ت. خری�د 
تسلیحات نیز س�هم قابل توجهی 
از این درآمد را به خویش اختصاص 
داد. عالوه ب�ر این و نهایت�ًا پس از 
پیروزی انق�الب اس�المی، ثروت 
گس�ترده وابس�تگان به خانواده 
س�لطنتی هم راهی خارج گشت!
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بانوان ایرانی در آیینه 
توصیف سیاحت نامه ها

آنچه مسافران درباره نیمی 
از جامعه نگاشته اند

   محمدرضا کائینی
زن��ان ایرانی در 
طول تاری��خ، به 
اوصاف��ی نیک و 
ارزن��ده متصف 
 . ند گش��ته ا

مناب��ع تاریخی 
گذش��تگان م��ا، 
ب��اره  ای��ن  در 
فراوان نگاشته و 
دستمایه مناسبی 
برای پژوهشگران، 
به ودیعت گذارده اند. با این همه آنچه در »زن ایرانی 
در سفرنامه ها« مورد توجه قرار گرفته است، شهادت 
سیاحان و سفرنامه نویسان خارجی در این باره است 
که شهادت دیگران و حتی دشمنان را تداعی می کند! 
فرشته پناهی، نویسنده این اثر در دیباچه خویش بر 

آن چنین آورده است:
»از آن هن��گام ک��ه جهانگردان ش��رق و غ��رب، در 
آرزوی لقمه ای چرب همچون ایران به س��ر س��فره 
خودخواهی های خ��ود می بودند، به جم��ع آوری و 
بررسی خط به خط نوشته  ها و خاطرات نویسندگان 
و سیاحانش��ان پرداختند و با خوان��دن آنها به خوبی 
دریافتند ک��ه اگر می خواهن��د به تار و پ��ود و بافت 
اجتماعی و مذهبی ایران هجوم ببرند و اس��تعداد و 
مقاومت آنها را نابود س��ازند، باید ابتدا زن  ها را هدف 
قرار دهند، علتش هم این است که به جرئت می توان 
اعالم کرد بانوان ایرانی در همه فعالیت های مذهبی، 
فرهنگی، سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان 
حضوری فعال و سهمی عمده داش��تند و علت آن را 
هم بیشتر در سه عامل می دانند: نخست عامل حفظ 
حجاب و مصون بودن زن ایران��ی در برابر حاکمان و 
زورمداران می باش��د که او، به رغم پوشیدگی، حتی 
توانسته تا قلب حکومت هم نفوذ کند و خواسته های 
خود را مطرح س��ازد. در واقع تم��ام پیروزی های زن 
ایرانی در زمینه های متفاوت، به خاطر استتار او بوده 
است و حفظ عفاف و متانت از سوی او عاملی بوده که 

هیچ کس را یارای نزدیکی و رس��اندن آزار و اذیت به 
او نبوده است، چه بس��ا که زنان مسلمان و مؤمنه در 
راهپیمایی ها، پیشاپیش مردان حرکت می کرده اند 
و حتی س��پر بالی آنان هم بوده اند. دوم، داشتن وقار 
و اخالق خوب او در زندگی زناشویی بوده که همواره 
توانسته به عنوان ش��ریکی عاقل و همدمی دلسوز، 
نقش خود را در چرخه زندگی به نحو احسن ایفا کند و 
از این جهت از سوی ولی و سرپرست خود، خواه پدر و 
خواه همسر، مورد ستایش و تمجید قرار می گیرد و تا 
جایی که حتی در اندرونی  ها و کنج  ترین جای زندگی، 
به عنوان مشاور و ناصح در تصمیم گیری های خرد و 
کالن شرکت جوید. عامل آخر هم جسارت و نبوغ ذاتی 
خود زن ایرانی اس��ت که او را با ترس بیگانه ساخته و 
مانع شده است که استعداد های خود را مخفی سازد. 
در هر حال هدف اصلی از طرح موضوع کتاب، در پنج 

بند ذیل از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
1- به طور اعم آشنایی با نظرات جهانگردان به نحوه 

حضور زن ایرانی در اجتماع. 
2- به طور اخص آش��نایی با دیدگاه های سیاحان در 

مورد نحوه مشارکت اجتماعی و سیاسی زن ایرانی. 
3- جمع آوری و ارائه مکتوب��ات خارجیان درباره زن 
ایرانی، به عنوان مقابله ب��ا پیش داوری  ها و تبلیغات 
بعضاً سوء که در این برهه حساس از زمان از فرهنگ 

گذشته ما می شود. 
4- با ش��ناخت هر چه بیش��تر نقش زن��ان در تاریخ 
کشورمان، بیش از پیش خود را باور نماییم و به پاس 
حرکت بانوان پارس��ای ایرانی در گذشته های دور و 

نزدیک، امروز محکم و استوارتر گام برداریم. 
5- تهیه مرجعی برای تهیه تحقیقات دانش��جویان 

رشته های مختلف درسی. 
بدیهی است روش تحقیق، به ش��کل اسنادی و گاه 
تماس و مصاحبه با اهل فن و دست اندرکاران موضوع 
به جهت بررسی دقیق تر حواش��ی، صورت گرفت و 
ماحصل آن مطالعه صد  ها س��فرنامه بوده است که از 
میان آنها سفرنامه  هایی که هر یک، به نوعی مناسب 
تشخیص داده شد، برای کار انتخاب گردید، البته از 
اظهارنظر های خانم های جهانگرد، حداکثر استفاده به 
عمل آمد. بدین ترتیب کتاب حاضر دوره زمانی خاصی 
را دربر نمی گیرد، بلکه بیش��تر کیفیت س��فرنامه  ها 
مدنظر بوده است و بالطبع بس��تر تاریخی وسیعی را 
دربر می گیرد، به بیانی دیگر هدف این بوده که به همه 
دوره های تاریخی نظر داشته باشیم تا یک جمع بندی 

کلی از وضعیت زنان ایرانی حاصل شود.« 

   نمایی از پوشش تعدادی از زنان در دوره قاجار


