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   هجرت ملت از سلطنت استبدادي به مردم ساالري 
ديني، پايان بخش انحطاطي تاريخي

يكي از بركات انقاب شكوهمند اسللامي، پايان بخشي به 
انحطاطي طوالني در تاريخ ايران بود. اين انحطاط طوالني- 
كه قدمتي حدوداً 200 ساله داشللت و از اوايل دوران قاجار 
تا پيش از وقوع انقاب  اسللامي را دربرمي گرفت- الاقل دو 

شاخصه  اصلي داشت كه اجماالً به آنها اشاره مي شود)1(: 
الف( شكاف هويتي: پادشللاهان گوناگون ايران در دوران 
اسامي كه از ژرفاي بنيان هاي اعتقادي مردم به دين مبين 
اسام آگاه بودند، به  رغم عدم التزام شخصي به مباني و ضوابط 
ديني و البته با هدف تحكيم پايه هاي قدرت خود، از ديرباز 
احترام اعتقادات اسللامي و مظاهر آن را حفظ مي كردند و 
به نحوي در مسير اسللتمرار هويت اسامي- ايراني جامعه، 
خدشلله اي اعمال نمي كردند. بلله  تدريج و از اواسللط دوره 
قاجار با نفوذ فرهنگ غربي و به  ويژه اسللتعمار و عوامل آن، 
جريان هاي هويللت زدا و هويت سللتيز در قالب جريان هاي 
روشللنفكري و امثال آن بروز و ظهور يافت و در دوره پهلوي 
اول با نوسازي زورمدارانه و سفارشي، تقابل با هويت اسامي 
به وجه غالب نظام حكمراني تبديل شللد. اين روند در دوره 
پهلوي دوم نيز تداوم يافت و با به  كارگيري ابزارهاي فرهنگي، 

گسترده تر شد. 
ب( وابسته س�ازي و تحقير مل�ي: يكللي از مهم ترين 
مؤلفه هاي پيش برنللده  عظمت ايرانيللان، وجه عزت طلبي 
آنان بود كه هم ريشه در فهم مشللترك تاريخي ايرانيان از 
گذشته  درخشان شان داشللت و هم برخاسته از معارف ناب 
اسللامي بود. از ابتداي قرن سلليزدهم هجري و بلله  ويژه با 
شكست ايران در جنگ هاي ايران و روس- كه سرآغاز روندي 
جديد از تحقير ملي ايرانيان بود- كشللور شاهد تكاپوهاي 
آشكار و پنهان اسللتعمارگران براي سلللطه  هر چه  بيشتر 
بر اين سللرزمين و تحميل تحقير بزرگ وابستگي به ملت 
ايران بوده كه حكمرانان وقت، در مقابل، نه تنها با اين روند 
مقابله نمي كنند، بلكه به نحوي در آن شريك جرم هستند. 
اندك تاش هايي هم كه توسط علماي مبارز و وطن خواهان 
آزاده در راه مبارزه با استعمار و نفوذ بيگانه دنبال مي شد، با 
توطئه  شبه روشنفكران وابسللته خنثي مي شد.  اوج تحقير 
ملي ايرانيان نيز آن بود كه براي نخستين بار در طول تاريخ 
چندهزارساله اين سرزمين، سلسله اي با ُمهره چيني بيگانه 
بر سر كار آمد )سلسله پهلوي( كه مطيع اوامر و طراحي هاي 
تجويزشللده از لندن و پاريس و بعدها واشنگتن براي ملت 
مظلوم ايران و ديگر ملت هاي منطقه بود. به واقع براي ملتي 
كه روزگاري طوالني بر بخش هاي متمدن كره  خاكي نفوذ 
داشللته، چه تحقيري از اين باالتر كه مهره هاي گماشللته 
سرنوشت او را در اختيار گيرند و مطابق ميل و منافع غرب، از 
تماميت ارضي و منافع مادي اين سرزمين چشم پوشي كنند! 
بدين ترتيب »شكاف هويتي« و »تحقير ملي« كه با هدايت 
و حمايت استعمارگران و عامليت گماشتگان پهلوي تا نيمه  
قرن چهاردهم هجري شمسي توسللعه مي يافت، ايرانيان 
را روزبه روز از عظمت تاريخي و تمدني خود دور سللاخت و 
به ملتي وابسللته و خودباخته نزديك كرد. ايللران در دوران 
قاجار، اگرچه مستقيماً تحت استعمار كشورهاي قدرتمند 
قرار نگرفت، اما به نوعي متأثر از استعمار نوي اين قدرت ها 
بود. در روزگار سلطنت فتحعلي شللاه، جنگ هاي اول و دوم 
ايران و روس رخ داد و با تحميل معاهدات ننگين گلستان و 
تركمانچاي به ايران، عزت و روحيه  اعتمادبه نفس ملي ايرانيان 
در هم شكست و ايران تدريجاً به كشوري نيمه مستعمره و 
كانون كشمكش هاي منفعت جويانه  دول استعماري روسيه 

و انگليس بدل شد)2(. 
اما ماجرا به همين جا ختم نشد. در عهد ناصري، ايران عرصه  
يكه تازي منورالفكران متجدد و غرب گرا در اعطاي امتيازات 
مختلف تجاري به خارجيان شللد كه حاكميت سياسللي و 
اقتصادي ايران را به شللدت تهديد و تحديللد مي كرد. »لرد 
كرُزن« در جريان واگذاري امتياز رويتر به سرمايه دار يهودي 
انگليسللي، ضمن ابراز تعجب خود از واگذاري اين امتياز به 

دولت بريتانيا مي گويد: »وقتي كلله متن آن ]امتيازنامه[ به 
 نظر اهل جهان رسلليد، دريافتند كه مشتمل بر كامل ترين 
مواد و واگذاري دربست تمامی منافع صنعتي يك كشور در 
دست خارجي است كه مانند آن هرگز به وهم و گمان احدي 

درنيامده بود و در تاريخ سابقه نداشته است!)3(«.
همچنين به رغم آنكه كشللور ايران قرن ها ميراث دار تمدن 
اسامي بوده و شعائر ديني و تقيد به آداب فردي و اجتماعي 
اسللام، در ميان مردم ايران ريشه دار شللده بود، اما يكي از 
اتفاقات مهمي كه در تاريللخ معاصر و همزمان با عصر قاجار 
رقم خورد، ظهور جريان روشللنفكري بيمار در ميان برخي 
نخبگان غرب زده و نتيجتاً سرريز آن در ميان بخشي از بدنه  
اجتماعي ايران بود. به واقع بايد ظهور جريان روشللنفكري 
غرب زده  شللبه مدرن در ايران را يكي از نقاط عطف مهم در 
تغيير هويت فرهنگي- تاريخي ايران به حساب آورد. نگاهي 
گذرا به سير تمدني ايران اسامي تا پيش از ورود نخستين 
رگه هاي روشنفكري غربي به داخل كشور، نشان از اين دارد 
كه سللير تحوالت اين جريان، به هيچ روي، دنباله  طبيعي 
و منطقي سللير تطور تاريخي و تمدني ما نبوده است)4(. لذا 
اگرچه ورود اين جريان بيگانه به داخل كشور ابتدائاً فقط ناظر 
به وجوه سياسي و اقتصادي بود، اما اين جريان به تدريج بر 
بافت فرهنگي ايران نيز سايه افكنده، در بلندمدت، خطر انقياد 
فرهنگي ملت را نيز به همراه داشت، مثًا در جريان قرارداد 
رژي- كه ميللرزا ملكم خان، به  عنوان يكللي از معروف ترين 
پيام آوران جريان روشنفكري در ايران، از دالل هاي معروف 
آن به حساب مي آمد- امتياز انحصاري خريد و فروش توتون و 
تنباكوي ايران به مدت 50سال به تالبوت انگليسي واگذار شد. 

اليه هاي رويين ماجرا حكايت از اين داشت كه اين قرارداد، 
نقض استقال اقتصادي و سياسي ايران محسوب مي شود 
اما نگاهي ژرف تر به اليه هاي پنهان و نيز اثرات ميان مدت و 
بلندمدت اين قرارداد، استعمار فرهنگي آن را نيز اثبات كرد. 
در جريان اين قرارداد، بسياري از علما و اقشار مذهبي، خطر 
يك تهاجم گسللترده  فرهنگي را از جانب دولت استعماري 
انگلستان دريافتند و به شدت از تضعيف دين و گسسته شدن 
بنيان هاي اخاقي و مذهبي جامعه  اسامي ايران و لگدكوب 
شدن عزت ملي ايرانيان نگران شدند. خطر مستعمره شدن 
ايران همانند هندوسللتان، بسلليار محتمل بللود و اين امر، 
احساسات مذهبي و ملي علما و مردم را تحريك كرده، آنها را 

در برابر تسلط اجانب به قيام واداشت)5(. 
در روزگار پهلوي اول، تأثيرپذيري از غرب شللدت بيشتري 
يافت، به نحللوي كه مردان و زنان ايراني، جملگي پوشللش 
خود را باالجبار تغيير و تن به پوششي دادند كه به رغم دين و 
فطرت شان، به آنها تحميل شده بود، البته ماجرا به همين  جا 
ختم نشد، بلكه عزت زن ايراني با برداشتن اجباري حجابش، 

مخدوش شد و حس يك حقارت ملي عميق را در ميان تمام 
ايرانيان تقويت كرد. شايد همين تحقيرهاي رضاشاهي بود 
كه سبب شد ملت ايران، هنگام اشللغال كشورش به دست 
نيروهاي متفقين، چندان كه بايد، نگران نشود! آبراهاميان به 
نقل از سفير وقت بريتانيا مي نويسد: »اشغال كشور نارضايتي 
عمومي چنداني پديد نياورده اسللت، زيرا مردم به سامان و 
پيشرفت اجتماعي اميدوارند و بنابراين احساس دوستانه اي 
نسللبت به نيروهاي متفق دارند.« همچنيللن وي در كتاب 

خود، ضمن اشاره به سخن سفير وقت امريكا، به نتيجه  
مشابهي مي رسد: »سرنگوني و سرانجام مرگ وي ]رضاشاه[ 
در تبعيد- كه در آخرين سللال هاي پادشاهي به مستبدي 
حريص، بي رحم و مرموز تبديل شده بود- كسي را متأسف 

و متأثر نكرد.)6(«
رضاشاه پهلوي اگر چه در ابتداي امر با انتقاد از وضع موجود- كه 
آن را ميراث دوران قاجار مي دانست- اصاحات خود را رقم زده 
بود، اما در اواخر دوران سلطنتش، تماميت ارضي ايران در خال 
جنگ دوم بين الملل به راحتي نقض شد. در جريان اين جنگ، 
به رغم اعام رسمي دولت ايران مبني بر بي طرفي در جنگ)7(، 
استقال سياسي و تماميت ارضي كشور و به تبع آن، عزت ملي 
ايرانيان، لگدمال شده و ايران به رغم داشتن ارتشي زبانزد- كه 
تقريباً دغدغه  اصلي پهلوي اول محسوب مي شد- به سرعت در 
مقابل قواي متفقين تسليم شد، تنها ظرف چند ساعت، نيروي 
دريايي ايران منهدم شده، شمال ايران توسط روس ها به تصرف 
درآمده، شهرهاي تبريز، رضائيه، اردبيل و چندين شهر ديگر، 
بمباران و تصرف شللد. وضعيت به قللدري وخيم بود كه تنها 
سلله روز پس از آغاز تجاوز خارجي، دولت ايران فرمان ترك 
مخاصمه را در ششم شهريور1320 به تمام نيروهاي نظامي 
صادر كرد و بدين ترتيب، ارتشي كه با هزينه هاي هنگفت و با 
زحمات بسللياري فراهم آمده بود، تنها سه روز توانست عليه 

قواي مهاجم تاب آورد و پس از آن، ايران اشغال شد)8(. 
محمدرضا پهلوي نيز در غرب گرايي، شايد گوي سبقت را از 
پدرش ربوده بود. حضرت امام)ره( در وصف تعلق خاطر او به 
غرب- كه مازم با تضعيف هر چه بيشتر عزت و استقال ملي 
ايران بود- مي فرمود: »فرهنگ ما يك فرهنگ اسللتعماري 
اسللت كه نمي گذارد بچه هاي ما تربيت و رشللد پيدا كنند. 
بعد از تقريباً 70سال مدرسه داشللتن و سي وچندسال- يا 
بيشتر- دانشگاه داشتن، مع ذلك اگر يك لوزه اي را بخواهند 
عمل بكنند، مي گويند كه بايد برود به لندن عمل بكند! اگر 
يك كسي سينه اش مثاً درد داشته باشد يا يك مرض ]داشته 
باشللد[ بايد برود به خارج. براي اينكه نگذاشللته اند نيروي 

جوان هاي ما رشد و تربيت پيدا بكند)9(...«.
شايد اوج غرب باوري شاه پهلوي، خودش را در پذيرش اليحه  
كاپيتوالسيون براي اتباع امريكايي نشان داد؛ پذيرشي كه 
واكنش جدي علمللا و خصوصاً امام راحللل)ره( را به همراه 
داشللت: »...ملت ايران را از سگ هاي امريكا پست تر كردند. 
اگر چنانچه كسي سگ امريكايي را زير بگيرد، بازخواست از او 
مي كنند، لكن، اگر شاه ايران يك سگ امريكايي را زير بگيرد، 
بازخواست مي كنند و اگر چنانچه ]مثاً[ يك آشپز امريكايي 
شاه ايران را زير بگيرد، مرجع ايران را زير بگيرد، ... هيچ كس 

حق تعرض ندارد!)10(«.
امام)ره( همچنين اليحه  مزبور را »سند بردگي ملت ايران« 

خواند)11( و خيانت شاه، دولت و مجلس را افشا كرد. 
مقام معظم رهبري نيز در توصيف مفهوم كاپيتوالسيون، به 
نوع رابطه  امريكا با كشورهاي ديگر اشاره كرده، مي فرمايند 
كه اين رابطه، از نگاه ابرقدرت ها، نوعي رابطه  »ارباب و رعيت« 
محسوب مي شللود، زيرا طبيعت خوي اسللتكباري امريكا، 
همين نوع رابطه را مي طلبد: »رژيم طاغوت پهلوي به خاطر 
وابسللتگي اش به امريكا... در مجلس آن روز تصويب كردند 
كه مأموران امريكايي از دادگاه هاي ايران و امكانات قضايي 
و امنيتي ايران معافند... اين اسمش كاپيتوالسيون است. اين 
نهايت ضعف و وابستگي يك ملت است كه بيگانگان بيايند 
در اين كشور، هر كاري دلشان مي خواهد، بكنند. دادگاه هاي 
كشور و پليس كشور اجازه نداشته باشند اندك تعرضي به اينها 
بكنند... از نظر خود امريكايي ها، رابطه  بين امريكا و كشورهاي 
به قول خودشان جهان سوم، رابطه  ارباب و رعيت است... آنها 
هر اختياري در اين كشور دارند؛ نفتش، گازش، منافعش و 

پولش را بگيرند و ملت را اين جور تحقير كنند.)12(«
در دوران پهلوي دوم، همچنين تاش هاي مختلفي از سوي 
دستگاه سلللطنت صورت گرفت كه نتيجه  آن، عمًا نقض 

حاكميت سياسي و عزت ملي ايرانيان بود. 
محمدرضاشاه همواره انتخابات رياست جمهوري امريكا را به 

پهلوي نه  تنها نسبت به سعادت و معنويت 
مردم كامالً بي اعتنا بود بلكه در جهت مخالف 
آن نيز اهتمام داشت. بي اثر و بالوجه بودن 
مردم در سرنوش�ت سياس�ي- اجتماعي 
خودش�ان و بي توجهي ش�خص اول كشور 
به نقش م�ردم در نظ�ام سياس�ي، در كنار 
تالش رژي�م ب�راي اس�الم زدايي از طريق 
بسط ابتذال و شهوت، از تفاوت هاي مبنايي 
جمهوري اس�المي ب�ا رژيم پهلوي اس�ت. 
اين مهم تا آنجاس�ت كه ام�ام خميني)ره( 
شركت نكردن مردم در انتخابات را در نظام 
اسالمي، گناهي كبيره و نابخشودني مي داند

يكي از مهم تري�ن مؤلفه ه�اي پيش برنده  
عظم�ت ايرانيان، وج�ه عزت طلب�ي آنان 
بود كه هم ريش�ه در فهم مشترك تاريخي 
ايرانيان از گذش�ته  درخشان ش�ان داشت 
و هم برخاس�ته از معارف ناب اسالمي بود. 
از ابتداي قرن س�يزدهم هج�ري و به  ويژه 
با شكس�ت اي�ران در جنگ هاي اي�ران و 
روس- كه س�رآغاز روندي جديد از تحقير 
ملي ايرانيان بود- كش�ور شاهد تكاپوهاي 
آشكار و پنهان اس�تعمارگران براي سلطه  
هر چه  بيش�تر بر اين س�رزمين و تحميل 
تحقير بزرگ وابس�تگي به ملت ايران بود

دقت زير نظر داشت. وي- كه با روي كار آمدن جمهوريخواهان، بهتر مي توانست به خودسري هايش جامه  عمل بپوشاند- 
به زير نظر داشتن جريان انتخابات امريكا بسنده نمي كرد، بلكه هر چهار سال، ميليون ها دالر از درآمد حاصل از فروش نفت 
را- كه در ُحكم بيت المال بوده و بايد صرف آباداني كشور شود- صرف هزينه هاي انتخاباتي جمهوريخواهان مي كرد)13(. 
محمدرضا، ميراث دار يك پادشاهي به وجود آمده از كودتا بود. در شش سالگي وليعهد كشور بزرگ ايران شد)14( و مدل 
زمامداري پدر، از او نيز فردي بي توجه به مردم در حكومت ساخت. زماني كه در 22سالگي به پادشاهي رسيد، خود 
را مديون مصالحه  انگليس براي پذيرش پادشاهي اش مي دانست. همين امر او را از مردم و روابط دوجانبه  ميان 

حاكم و ملت بي نياز كرد و از ابتدا، گفتمان سياسي خود را بر پايه  اتكاي به بيگانگان مفصل بندي كرد. 
تمايل شاه به افزايش بي قيدوشرط قدرت، او را به وادي هاي غيردموكراتيك كشاند. در دي 1327 شايعاتي 
به وزارت امور خارجه امريكا رسيد كه شاه به دنبال فرصتي براي اصاح قانون اساسي مشروطه و 
باالبردن قدرت خود در مقابل مجلس است. تنها يك  ماه بعد در 15بهمن با ترور نافرجام 
شاه در دانشگاه تهران، او بهانه  كافي براي اين كار را به دست آورد، به تعبيري اين ترور 
يك موهبت در لباس مبدل براي شاه بود)15( چراكه شاه با برقراري حكومت نظامي 
در همان زمان، هم انتخابات مجلس مؤسسان را برگزار كرد و هم مصوبه  تشكيل 
مجلس سنا را از نظر گذراند كه مطابق آن، نيمي از سناتورها به وسيله  خود شاه 
انتخاب مي شدند. يك پژوهشگر امريكايي درباره  عملكرد شاه پس از ترور و ميل او 
به خودكامگي چنين مي نويسد: »همه آثار رهبر بودن، در شاه ناپديد شده است. 
او كه تاكنون تظاهر مي كرد مايل است رهبري »پيشرفت و اصاحات« را بر عهده 
داشته باشد، در عمل نه توانايي و نه شخصيت الزم براي اين رهبري را ندارد.)16(«

در دوران نخست وزيري محمد مصدق، تاش وي براي محدود كردن قدرت شاه 
در چارچوب قانون اساسي مشروطه، عمًا به اختاف عميق ميان او و شخص 
محمدرضا انجاميد، به همين جهت شاه يك سال پس از اعتراضات 30تير1331، 
در 28مرداد 1332 با هماهنگي سازمان هاي مخفي انگلستان و امريكا، طي يك 
كودتا عليه دولت قانوني مصدق، اوج ديكتاتوري خود را به نمايش گذاشللت و 

نخست وزير را در دادگاه نظامي محاكمه و به احمدآباد تبعيد كرد)17(. 
پس از كودتا، فعاليت سياسي نيروهاي ملي گرا ممنوع شد. محمدرضا براي نشان 
دادن ژست مردم دوستي خود، دو نفر از نزديكان خود يعني منوچهر اقبال و اسداهلل علم 
را مأمور تشكيل دو حزب مليون و مردم كرد. به دنبال اختاف اين دو حزب بر سر مسئله  تقلب در انتخابات، شاه هر 
دو حزب را منحل و حزب فراگير رستاخيز را تشكيل داد. شاه معتقد بود اين حزب تنها حزب قانوني كشور است و »هر 

كسي مايل نيست به اين حزب بپيوندد، بايد كشور را ترك كند!)18( 
در انتخابات هاي پس از كودتا، پيروزي و كسب كرسي هاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا منحصراً در اختيار احزابي 
چون مردم، ايران نوين، رستاخيز و... بود. در مواردي مثل انتخابات بيسللتم در سال 1339، آنچنان تقلب وسيعي در 
انتخابات رخ داد كه شاه مجبور شد انتخابات را باطل اعام كند. در اين انتخابات با وجود اجازه به اعضاي محبوب جبهه 
ملي براي نامزدي در انتخابات، اما حتي يك كرسي هم نصيب ايشان نشد)19(. نمونه  ديگر در انتخابات خرداد 1354 بود 

كه تمام 268 كرسي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا، به حزب سلطنت طلب رستاخيز رسيد!)20( 
در نهايت به دليل بافت متمركز حكومت سلطنتي و عدم اعتنا به رأي و خواست مردم در ساختار حكومت و وابستگي 
و اتكاي بيش ازحد به بيگانگان، انقاب  اسامي به رهبري امام خميني)ره( به وقوع پيوست. بي اعتمادي فزاينده  
ميان مردم و شاه كه از كودتاي 28مرداد به اين سللو، هر سال بيشتر مي شد با هيچ اصاحات يا وعده  اصاحاتي 
قابل جبران نبود. در نهايت شاه در انتخاب ميان دو گزينه  »مردم« و »امريكا« با انتخاب گزينه  دوم، خود را از ملت 
بركنار ديد و به اين ترتيب، انقاب  اسامي توانست در پروسه اي كاماً مردمي و با كمترين ميزان خشونت، بر عهد 

ديكتاتوري در ايران غلبه كند. 
پهلوي نه  تنها نسبت به سللعادت و معنويت مردم كامًا بي اعتنا بود بلكه در جهت مخالف آن نيز اهتمام داشت. بي اثر 
و باوجه بودن مردم در سرنوشت سياسي- اجتماعي خودشان و بي توجهي شخص اول كشور به نقش مردم در نظام 
سياسي، در كنار تاش رژيم براي اسام زدايي از طريق بسط ابتذال و شهوت، از تفاوت هاي مبنايي جمهوري اسامي با 
رژيم پهلوي است. اين مهم تا آنجاست كه امام خميني)ره( شركت نكردن مردم در انتخابات را در نظام اسامي، گناهي 
كبيره و نابخشودني مي داند: »عدم دخالت ملت از مراجع و علماي بزرگ تا طبقه بازاري و كشاورز و كارگر و كارمند، همه 
و همه مسئول سرنوشت كشور و اسام مي باشند، چه در نسل حاضر و چه در نسل هاي آتيه و چه بسا كه در بعضی مقاطع، 

عدم حضور و مسامحه، گناهي باشد كه در رأس گناهان كبيره است.)21(«
اين در حالي بود كه در رژيم پهلوي، تقريباً هيچ عرصه  راسللتيني براي حضور مردم و مشللاركت سياسي آنها 

وجود نداشت.

 اما آنچه اين روند تلخ و نامطلوب را منقطع ساخت، نهضتي بود كه اتفاقاً از ژرفاي هويت اسامي ملي ايرانيان 
برخاسته بود و عزت و اسللتقال همه جانبه ملت ايران را مطالبه مي كرد. آنچه در كام و راه امام خميني)ره( 
برجسته بود، پاسللخي به سللرخوردگي و تحقير يك ملت سللرافراز بود كه به هيچ وجه خودباختگي و ذلت را 
نمي پذيرفت، از اين  رو است كه انقاب كبير اسامي بايد فراتر از يك دگرگوني سياسي صرف و جابه جايي در 
قدرت و بلكه در قامت يك انقاب تمدني و نرم افزاري احياگرانه تحليل شود. جنگ تحميلي هشت ساله، تنها 
يك نمونه از مصاديق بي شمار »ما مي توانيم« بود كه نشان از ظرفيت باالي اين مرزوبوم در پشت سر گذاشتن 
موانع و مشكات طبيعي و غيرطبيعي اش دارد؛ ظرفيت بااليي كه منشأ اصلي آن، نيروي جوان و تازه نفس اين 
ملت اسللت؛ نكته اي كه مقام معظم رهبري، به خوبي در بيانيه گام دوم انقاب بدان اشاره كردند و مخاطبان 

اصلي خود را اين قشر اميدآفرين قرار دادند. 
   منابع در دفتر روزنامه موجود می باشد.

قدم به قدم با بيانيه گام دوم انقالب اسالمي)11(    صفحه گام دوم انقالب كوشش�ي است 
رس�انه اي جه�ت تبيي�ن و ش�رح بيانيه 
رهب�ر معظ�م انق�الب اس�المي حضرت 
آيت اهلل العظمي خامنه اي )مدظله العالي( به 
مناسبت چهل وسومين س�الگرد پيروزي 
انقالب و در هر ش�ماره، فرازي از بيانيه گام 
دوم انقالب اس�المي را مورد بررس�ي قرار 
مي دهيم. شنبه هاي هر هفته در تبيين اين 

بيانيه با ما همراه باشيد. 

محمدمهديسالميپوريان

نگاه

»انقالب به يك انحطاط تاريخي طوالني پايان داد و كشور كه در دوران پهلوي و قاجار به 
شدت تحقير شده و به شدت عقب مانده بود، در مسير پيشرفت سريع قرار گرفت؛ در گام 
نخست، رژيم ننگين سلطنت استبدادي را به حكومت مردمي و مردم ساالري تبديل كرد و 
عنصر اراده  ملي را كه جانمايه  پيشرفت همه جانبه و حقيقي است در كانون مديريت كشور 
وارد كرد، آنگاه جوانان را ميداندار اصلي حوادث و وارد عرصه  مديريت كرد، روحيه و باور 
»ما مي توانيم« را به همگان منتقل كرد، به بركت تحريم دشمنان،  اتكا به توانايي داخلي را 

به همه آموخت و اين منشأ بركات بزرگ شد.«
 )بيانيه گام دوم انقالب اسالمي(

پايان  يك
 انحطاط  تاريخي

 سالنام پادشاهسلسله
شمسی

 سال
میالدی

رویداد

جار
قا

تأسیس سلسله قاجاریه۱۱۷۵۱۷۹۶آقامحمدخان
امضای عهدنامه گلستان میان ایران و روسیه و واگذاری بخش هایی از قفقاز۱۱۹۲۱۸۱۳فتحعلی شاه

امضای عهدنامه ترکمانچای  میان ایران و روسیه و سرزمین های شمال ارس۱۲۰۶۱۸۲۸
 ناصرالدین

شاه
 معاهده پاریس و جدایی هرات و غرب افغانستان کنونی از ایران۱۲۳۶۱۸۵۷
قرارداد گلداسمیت و جدایی بلوچستان خاوری )پاکستان کنونی( از ایران۱۲۵۰۱۸۷۱
اعطای امتیازات فراوان به رویتر انگلیسی۱۲۵۱۱۸۷۲
 امضای معاهده »آخال« میان ایران و روسیه و واگذاری ترکمنستان امروزی۱۲۶۰۱۸۸۱
اعطای امتیاز تنباکو به تالبوت۱۲۶۸۱۸۹۰

 مظفرالدین
شاه

امضای قرارداد نفت دارسی و واگذاری امتیاز نفت ایران به انگلیس۱۲۸۰۱۹۰۱

شهادت شیخ فصل اهلل نوری و آغاز انحراف در مشروطه۱۲۸۸۱۹۰۹احمدشاه
قرارداد ۱۹۱۹ و تحت الحمایگی ایران از سوی انگلستان۱۲۹۸۱۹۱۹
کودتای رضاشاه با هدایت انگلیسی ها۱۲۹۹۱۹۲۱

ی
هلو

پ

روی کارآمدن رضا شاه پهلوی با هدایت انگلیسی ها۱۳۰۴۱۹۲۵رضاشاه
قرارداد ۱۹۳۳ و تمدید امتیاز انگلیسی ها بر نفت۱۳۱۲۱۹۳۳
کشف حجاب۱۳۱۴۱۹۳۵

اشغال ایران و انتصاب محمدرضا پهلوی از سوی متفقین۱۳۲۰۱۹۴۱محمدرضاشاه
کودتای ۲۸ مرداد بر ضد دولت مصدق۱۳۳۲۱۹۵۳
انقالب سفید شاه۱۳۴۱۱۹۶۲
شهادت مردم ایران در ۱۵ خرداد۱۳۴۲۱۹۶۳
تصویب حق کاپیتوالسیون بر امریکایی ها۱۳۴۳۱۹۶۴
جدایی بحرین از ایران۱۳۵۰۱۹۷۱
فروپاشی رژیم ستمشاهی و پایان انحطاط تاریخی ایران۱۳۵۷۱۹۷۹

  مهم ترين رويدادهای دو قرن انحطاط قاجار و پهلوی


