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صفحه گام دوم انقالب كوشش�ي است
رس�انهاي جه�ت تبيي�ن و ش�رح بيانيه
رهب�ر معظ�م انقلاب اسلامي حضرت
آيتاهللالعظمي خامنهاي(مدظلهالعالي) به
مناسبت چهلوسومين س�الگرد پيروزي
انقالب و در هر ش�ماره ،فرازي از بيانيه گام
دوم انقالب اسلامي را مورد بررس�ي قرار
ميدهيم .شنبههاي هر هفته در تبيين اين
بيانيهباماهمراهباشيد.
  نگاه

گام دوم 88498448

قدم به قدم با بيانيه گام دوم انقالب اسالمي()11

پايان يك
انحطاط تاريخي

«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 مردمساالري تبديل كرد و
عنصر اراد ه ملي را كه جانماي ه پيشرفت همهجانبه و حقيقي است در كانون مديريت كشور
وارد كرد ،آنگاه جوانان را ميداندار اصلي حوادث و وارد عرص ه مديريت كرد ،روحيه و باور
«ما ميتوانيم» 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)

محمدمهدي سالميپوريان

مخدوش شد و حس يك حقارت ملي عميق را در ميان تمام
ايرانيان تقويت کرد .شايد همين تحقيرهاي رضاشاهي بود
كه سبب شد ملت ايران ،هنگام اش��غال كشورش به دست
نيروهاي متفقين ،چندان كه بايد ،نگران نشود! آبراهاميان به
نقل از سفير وقت بريتانيا مينويسد« :اشغال كشور نارضايتي
عمومي چنداني پديد نياورده اس��ت ،زيرا مردم به سامان و
پيشرفت اجتماعي اميدوارند و بنابراين احساس دوستانهاي
نس��بت به نيروهاي متفق دارند ».همچني��ن وي در كتاب

پهلوي نهتنها نسبت به سعادت و معنويت
مردمكام ً
البياعتنابودبلكهدرجهتمخالف
آن نيز اهتمام داشت .بياثر و بالوجه بودن
مردم در سرنوش�ت سياس�ي -اجتماعي
خودش�ان و بيتوجهي ش�خص اول كشور
به نقش م�ردم در نظ�ام سياس�ي ،در كنار
تالش رژي�م ب�راي اسلامزدايي از طريق
بسط ابتذال و شهوت ،از تفاوتهاي مبنايي
جمهوري اسلامي ب�ا رژيم پهلوي اس�ت.
اين مهم تا آنجاس�ت كه ام�ام خميني(ره)
شركتنکردن مردم در انتخابات را در نظام
اسالمي،گناهيكبيرهونابخشودنيميداند

سلسله

نام پادشاه
آقامحمدخان

سال
شمسی
۱۱۷۵

سال
میالدی

فتحعلی شاه

۱۱۹۲

۱۸۱۳

امضای عهدنامه گلستان میان ایران و روسیه و واگذاری بخشهایی از قفقاز

۱۲۰۶

۱۸۲۸

امضای عهدنامه ترکمانچای میان ایران و روسیه و سرزمین های شمال ارس

۱۲۳۶

۱۸۵۷

معاهده پاریس و جدایی هرات و غرب افغانستان کنونی از ایران

۱۲۵۰

۱۸۷۱

قرارداد گلداسمیت و جدایی بلوچستان خاوری (پاکستان کنونی) از ایران

ناصرالدین
شاه
قاجار

اليههاي رويين ماجرا حكايت از اين داشت كه اين قرارداد،
نقض استقالل اقتصادي و سياسي ايران محسوب ميشود
اما نگاهي ژرفتر به اليههاي پنهان و نيز اثرات ميانمدت و
بلندمدت اين قرارداد ،استعمار فرهنگي آن را نيز اثبات کرد.
در جريان اين قرارداد ،بسياري از علما و اقشار مذهبي ،خطر
يك تهاجم گس��ترد ه فرهنگي را از جانب دولت استعماري
انگلستان دريافتند و به شدت از تضعيف دين و گسسته شدن
بنيانهاي اخالقي و مذهبي جامع ه اسالمي ايران و لگدكوب
شدن عزت ملي ايرانيان نگران شدند .خطر مستعمره شدن
ايران همانند هندوس��تان ،بس��يار محتمل ب��ود 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 ش��دت بيشتري
يافت ،به نح��وي كه مردان و زنان ايراني ،جملگي پوش��ش
خود را باالجبار تغيير و تن به پوششي دادند كه به رغم دين و
فطرتشان ،به آنها تحميل شده بود ،البته ماجرا به همينجا
ختم نشد ،بلكه عزت زن ايراني با برداشتن اجباري حجابش،

يكي از مهمتري�ن مؤلفهه�اي پيشبرند ه
عظم�ت ايرانيان ،وج�ه عزتطلب�ي آنان
بود كه هم ريش�ه در فهم مشترك تاريخي
ايرانيان از گذش�ت ه درخشانش�ان داشت
و هم برخاس�ته از معارف ناب اسالمي بود.
از ابتداي قرن س�يزدهم هج�ري و ب ه ويژه
با شكس�ت اي�ران در جنگهاي اي�ران و
روس -كه س�رآغاز روندي جديد از تحقير
ملي ايرانيان بود -كش�ور شاهد تكاپوهاي
آشكار و پنهان اس�تعمارگران براي سلط ه
هر چهبيش�تر بر اين س�رزمين و تحميل
تحقير بزرگ وابس�تگي به ملت ايران بود

مظفرالدین
شاه
احمدشاه

رضاشاه

محمدرضاشاه
پهلوی

هجرت ملت از سلطنت استبدادي به مردمساالري
ديني ،پايانبخش انحطاطي تاريخي
يكي از بركات انقالب شكوهمند اس�لامي ،پايانبخشي به
انحطاطي طوالني در تاريخ ايران بود .اين انحطاط طوالني-
كه قدمتي حدودا ً 200ساله داش��ت و از اوايل دوران قاجار
ب اس�لامي را دربرميگرفت -الاقل دو
تا پيش از وقوع انقال 
شاخص ه اصلي داشت كه اجماالً به آنها اشاره ميشود(:)1
الف) شكاف هويتي :پادش��اهان گوناگون ايران در دوران
اسالمي كه از ژرفاي بنيانهاي اعتقادي مردم به دين مبين
اسالم آگاه بودند ،بهرغم عدمالتزام شخصي به مباني و ضوابط
ديني و البته با هدف تحكيم پايههاي قدرت خود ،از ديرباز
احترام اعتقادات اس�لامي و مظاهر آن را حفظ ميكردند و
به نحوي در مسير اس��تمرار هويت اسالمي -ايراني جامعه،
خدش��هاي اعمال نميكردند .ب��هتدريج و از اواس��ط دوره
قاجار با نفوذ فرهنگ غربي و بهويژه اس��تعمار و عوامل آن،
جريانهاي هوي��تزدا و هويتس��تيز در قالب جريانهاي
روش��نفكري و امثال آن بروز و ظهور يافت و در دوره پهلوي
اول با نوسازي زورمدارانه و سفارشي ،تقابل با هويت اسالمي
به وجه غالب نظام حكمراني تبديل ش��د .اين روند در دوره
پهلوي دوم نيز تداوم يافت و با بهكارگيري ابزارهاي فرهنگي،
گستردهتر شد.
ب) وابستهس�ازي و تحقير مل�ي :يك��ي از مهمترين
مؤلفههاي پيشبرن��د ه عظمت ايراني��ان ،وجه عزتطلبي
آنان بود كه هم ريشه در فهم مش��ترك تاريخي ايرانيان از
گذشت ه درخشانشان داش��ت و هم برخاسته از معارف ناب
اس�لامي بود .از ابتداي قرن س��يزدهم هجري و ب�� ه ويژه با
شكست ايران در جنگهاي ايران و روس -كه سرآغاز روندي
جديد از تحقير ملي ايرانيان بود -كش��ور شاهد تكاپوهاي
آشكار و پنهان اس��تعمارگران براي س��لطه هر چهبيشتر
بر اين س��رزمين و تحميل تحقير بزرگ وابستگي به ملت
ايران بوده كه حكمرانان وقت ،در مقابل ،نه تنها با اين روند
مقابله نميكنند ،بلكه به نحوي در آن شريك جرم هستند.
اندك تالشهايي هم كه توسط علماي مبارز و وطنخواهان
آزاده در راه مبارزه با استعمار و نفوذ بيگانه دنبال ميشد ،با
توطئ ه شبهروشنفكران وابس��ته خنثي ميشد .اوج تحقير
ملي ايرانيان نيز آن بود كه براي نخستينبار در طول تاريخ
چندهزارساله اين سرزمين ،سلسلهاي با ُمهرهچيني بيگانه
بر سر كار آمد (سلسله پهلوي) كه مطيع اوامر و طراحيهاي
تجويزش��ده از لندن و پاريس و بعدها واشنگتن براي ملت
مظلوم ايران و ديگر ملتهاي منطقه بود .به واقع براي ملتي
كه روزگاري طوالني بر بخشهاي متمدن كر ه خاكي نفوذ
داش��ته ،چه تحقيري از اين باالتر كه مهرههاي گماش��ته
سرنوشت او را در اختيار گيرند و مطابق ميل و منافع غرب ،از
تماميت ارضي و منافع مادي اين سرزمين چشمپوشي كنند!
بدين ترتيب «شكاف هويتي» و «تحقير ملي» كه با هدايت
و حمايت استعمارگران و عامليت گماشتگان پهلوي تا نيم ه
قرن چهاردهم هجري شمسي توس��عه مييافت ،ايرانيان
را روزبهروز از عظمت تاريخي و تمدني خود دور س��اخت و
به ملتي وابس��ته و خودباخته نزديك كرد .اي��ران در دوران
قاجار ،اگرچه مستقيماً تحت استعمار كشورهاي قدرتمند
قرار نگرفت ،اما به نوعي متأثر از استعمار نوي اين قدرتها
بود .در روزگار سلطنت فتحعليش��اه ،جنگهاي اول و دوم
ايران و روس رخ داد و با تحميل معاهدات ننگين گلستان و
تركمانچاي به ايران ،عزت و روحي ه اعتمادبهنفس ملي ايرانيان
در هم شكست و ايران تدريجاً به كشوري نيمهمستعمره و
كانون كشمكشهاي منفعتجويان ه دول استعماري روسيه
و انگليس بدل شد(.)2
اما ماجرا به همينجا ختم نشد .در عهد ناصري ،ايران عرص ه
يكهتازي منورالفكران متجدد و غربگرا در اعطاي امتيازات
مختلف تجاري به خارجيان ش��د كه حاكميت سياس��ي و
اقتصادي ايران را به ش��دت تهديد و تحدي��د ميكرد« .لرد
كر ُزن» در جريان واگذاري امتياز رويتر به سرمايهدار يهودي
انگليس��ي ،ضمن ابراز تعجب خود از واگذاري اين امتياز به

دولت بريتانيا ميگويد« :وقتي ك��ه متن آن [امتيازنامه] به
نظر اهل جهان رس��يد ،دريافتند كه مشتمل بر كاملترين
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 كش��ور ايران قرنها ميراثدار تمدن
اسالمي بوده و شعائر ديني و تقيد به آداب فردي و اجتماعي
اس�لام ،در ميان مردم ايران ريشهدار ش��ده بود ،اما يكي از
اتفاقات مهمي كه در تاري��خ معاصر و همزمان با عصر قاجار
رقم خورد ،ظهور جريان روش��نفكري بيمار در ميان برخي
نخبگان غربزده و نتيجتاً سرريز آن در ميان بخشي از بدن ه
اجتماعي ايران بود .به واقع بايد ظهور جريان روش��نفكري
غربزد ه ش��بهمدرن در ايران را يكي از نقاط عطف مهم در
تغيير هويت فرهنگي -تاريخي ايران به حساب آورد .نگاهي
گذرا به سير تمدني ايران اسالمي تا پيش از ورود نخستين
رگههاي روشنفكري غربي به داخل كشور ،نشان از اين دارد
كه س��ير تحوالت اين جريان ،به هيچ روي ،دنبال ه طبيعي
و منطقي س��ير تطور تاريخي و تمدني ما نبوده است( .)4لذا
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 ،مث ً
ال در جريان قرارداد
رژي -كه مي��رزا ملكمخان ،ب ه عنوان يك��ي از معروفترين
پيامآوران جريان روشنفكري در ايران ،از داللهاي معروف
آن به حساب ميآمد -امتياز انحصاري خريد و فروش توتون و
تنباكوي ايران به مدت50سال به تالبوت انگليسي واگذار شد.

خود ،ضمن اشاره به سخن سفير وقت امريكا ،به نتيج ه
مشابهي ميرسد« :سرنگوني و سرانجام مرگ وي [رضاشاه]
در تبعيد -كه در آخرين س��الهاي پادشاهي به مستبدي
حريص ،بيرحم 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 ميدانست -اصالحات خود را رقم زده
بود ،اما در اواخر دوران سلطنتش ،تماميت ارضي ايران در خالل
جنگ دوم بينالملل به راحتي نقض شد .در جريان اين جنگ،
به رغم اعالم رسمي دولت ايران مبني بر بيطرفي در جنگ(،)7
استقالل سياسي و تماميت ارضي كشور و به تبع آن ،عزت ملي
ايرانيان ،لگدمال شده و ايران به رغم داشتن ارتشي زبانزد -كه
تقريباً دغدغ ه اصلي پهلوي اول محسوب ميشد -به سرعت در
مقابل قواي متفقين تسليم شد ،تنها ظرف چند ساعت ،نيروي
دريايي ايران منهدم شده ،شمال ايران توسط روسها به تصرف
درآمده ،شهرهاي تبريز ،رضائيه ،اردبيل و چندين شهر ديگر،
بمباران و تصرف ش��د .وضعيت به ق��دري وخيم بود كه تنها
س��ه روز پس از آغاز تجاوز خارجي ،دولت ايران فرمان ترك
مخاصمه را در ششم شهريور 1320به تمام نيروهاي نظامي
صادر كرد و بدين ترتيب ،ارتشي كه با هزينههاي هنگفت و با
زحمات بس��ياري فراهم آمده بود ،تنها سه روز توانست عليه
قواي مهاجم تاب آورد و پس از آن ،ايران اشغال شد(.)8
محمدرضا پهلوي نيز در غربگرايي ،شايد گوي سبقت را از
پدرش ربوده بود .حضرت امام(ره) در وصف تعلق خاطر او به
غرب -كه مالزم با تضعيف هر چه بيشتر عزت و استقالل ملي
ايران بود -ميفرمود« :فرهنگ ما يك فرهنگ اس��تعماري
اس��ت كه نميگذارد بچههاي ما تربيت و رش��د پيدا كنند.
بعد از تقريباً 70سال مدرسه داش��تن و سيوچندسال -يا
بيشتر -دانشگاه داشتن ،معذلك اگر يك لوزهاي را بخواهند
عمل بكنند ،ميگويند كه بايد برود به لندن عمل بكند! اگر
يك كسي سينهاش مث ً
ال درد داشته باشد يا يك مرض [داشته
باش��د] بايد برود به خارج .براي اينكه نگذاش��تهاند نيروي
جوانهاي ما رشد و تربيت پيدا بكند(.»...)9
شايد اوج غربباوري شاه پهلوي ،خودش را در پذيرش اليح ه
كاپيتوالسيون براي اتباع امريكايي نشان داد؛ پذيرشي كه
واكنش جدي علم��ا و خصوصاً امام راح��ل(ره) را به همراه
داش��ت...« :ملت ايران را از سگهاي امريكا پستتر كردند.
اگر چنانچه كسي سگ امريكايي را زير بگيرد ،بازخواست از او
ميكنند ،لكن ،اگر شاه ايران يك سگ امريكايي را زير بگيرد،
بازخواست ميكنند و اگر چنانچه [مث ً
ال] يك آشپز امريكايي
شاه ايران را زير بگيرد ،مرجع ايران را زير بگيرد ... ،هيچكس
حق تعرض ندارد!(.»)10
امام(ره) همچنين اليح ه مزبور را «سند بردگي ملت ايران»
خواند( )11و خيانت شاه ،دولت و مجلس را افشا کرد.
مقام معظم رهبري نيز در توصيف مفهوم كاپيتوالسيون ،به
نوع رابط ه امريكا با كشورهاي ديگر اشاره كرده ،ميفرمايند
كه اين رابطه ،از نگاه ابرقدرتها ،نوعي رابط ه «ارباب و رعيت»
محسوب ميش��ود ،زيرا طبيعت خوي اس��تكباري امريكا،
همين نوع رابطه را ميطلبد« :رژيم طاغوت پهلوي به خاطر
وابس��تگياش به امريكا ...در مجلس آن روز تصويب كردند
كه مأموران امريكایي از دادگاههاي ايران و امكانات قضایي
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 ميخواهد ،بكنند .دادگاههاي
كشور و پليس كشور اجازه نداشته باشند اندك تعرضي به اينها
بكنند ...از نظر خود امريكایيها ،رابط ه بين امريكا و كشورهاي
به قول خودشان جهان سوم ،رابط ه ارباب و رعيت است ...آنها
هر اختياري در اين كشور دارند؛ نفتش ،گازش ،منافعش و
پولش را بگيرند و ملت را اينجور تحقير كنند»)12(.
در دوران پهلوي دوم ،همچنين تالشهاي مختلفي از سوي
دستگاه س��لطنت صورت گرفت كه نتيج ه آن ،عم ً
ال نقض
حاكميت سياسي و عزت ملي ايرانيان بود.
محمدرضاشاه همواره انتخابات رياست جمهوري امريكا را به

دقت زير نظر داشت .وي -كه با روي كار آمدن جمهوريخواهان ،بهتر ميتوانست به خودسريهايش جام ه عمل بپوشاند-
به زير نظر داشتن جريان انتخابات امريكا بسنده نميكرد ،بلكه هر چهار سال ،ميليونها دالر از درآمد حاصل از فروش نفت
را -كه در ُحكم بيتالمال بوده و باید صرف آباداني كشور شود -صرف هزينههاي انتخاباتي جمهوريخواهان ميكرد(.)13
محمدرضا ،ميراثدار يك پادشاهي به وجود آمده از كودتا بود .در ششسالگي وليعهد كشور بزرگ ايران شد( )14و مدل
زمامداري پدر ،از او نيز فردي بيتوجه به مردم در حكومت ساخت .زماني كه در 22سالگي به پادشاهي رسيد ،خود
را مديون مصالح ه انگليس براي پذيرش پادشاهياش ميدانست .همين امر او را از مردم و روابط دوجانب ه ميان
حاكم و ملت بينياز كرد و از ابتدا ،گفتمان سياسي خود را بر پاي ه اتكاي به بيگانگان مفصلبندي کرد.
تمايل شاه به افزايش بيقيدوشرط قدرت ،او را به واديهاي غيردموكراتيك كشاند .در دي ۱۳۲۷شايعاتي
به وزارت امور خارجه امريكا رسيد كه شاه به دنبال فرصتي براي اصالح قانون اساسي مشروطه و
ك ماه بعد در ۱۵بهمن با ترور نافرجام
باالبردن قدرت خود در مقابل مجلس است .تنها ي 
شاه در دانشگاه تهران ،او بهان ه كافي براي اين كار را به دست آورد ،به تعبيري اين ترور
يك موهبت در لباس مبدل براي شاه بود( )15چراكه شاه با برقراري حكومت نظامي
در همان زمان ،هم انتخابات مجلس مؤسسان را برگزار كرد و هم مصوب ه تشكيل
مجلس سنا را از نظر گذراند كه مطابق آن ،نيمي از سناتورها به وسيل ه خود شاه
انتخاب ميشدند .يك پژوهشگر امريكايي درباره عملكرد شاه پس از ترور و ميل او
به خودكامگي چنين مينويسد« :همه آثار رهبر بودن ،در شاه ناپديد شده است.
او كه تاكنون تظاهر ميكرد مايل است رهبري «پيشرفت و اصالحات» را بر عهده
داشته باشد ،در عمل نه توانايي و نه شخصيت الزم براي اين رهبري را ندارد»)16(.
در دوران نخستوزيري محمد مصدق ،تالش وي براي محدود كردن قدرت شاه
در چارچوب قانون اساسي مشروطه ،عم ً
ال به اختالف عميق ميان او و شخص
محمدرضا انجاميد ،به همين جهت شاه يك سال پس از اعتراضات30تير،1331
در 28مرداد  1332با هماهنگي سازمانهاي مخفي انگلستان و امريكا ،طي يك
كودتا عليه دولت قانوني مصدق ،اوج ديكتاتوري خود را به نمايش گذاش��ت و
نخستوزير را در دادگاه نظامي محاكمه و به احمدآباد تبعيد كرد(.)17
پس از كودتا ،فعاليت سياسي نيروهاي مليگرا ممنوع شد .محمدرضا براي نشان
دادن ژست مردمدوستي خود ،دو نفر از نزديكان خود يعني منوچهر اقبال و اسداهلل علم
را مأمور تشكيل دو حزب مليون و مردم كرد .به دنبال اختالف اين دو حزب بر سر مسئل ه 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
()18
كسي مايل نيست به اين حزب بپيوندد ،بايد كشور را ترك كند!
در انتخاباتهاي پس از كودتا ،پيروزي و كسب كرسيهاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا منحصرا ًدر اختيار احزابي
چون مردم ،ايران نوين ،رستاخيز و ...بود .در مواردي مثل انتخابات بيس��تم در سال  ،1339آنچنان تقلب وسيعي در
انتخابات رخ داد كه شاه مجبور شد انتخابات را باطل اعالم كند .در اين انتخابات با وجود اجازه به اعضاي محبوب جبهه
ملي براي نامزدي در انتخابات ،اما حتي يك كرسي هم نصيب ايشان نشد( .)19نمون ه ديگر در انتخابات خرداد  1354بود
()20
كه تمام  268كرسي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا ،به حزب سلطنتطلب رستاخيز رسيد!
در نهايت به دليل بافت متمركز حكومت سلطنتي و عدماعتنا به رأي و خواست مردم در ساختار حكومت و وابستگي
و اتكاي بيشازحد به بيگانگان ،انقالباسالمي به رهبري امام خميني(ره) به وقوع پيوست .بياعتمادي فزايند ه
ميان مردم و شاه كه از كودتاي 28مرداد به اين س��و ،هر سال بيشتر ميشد با هيچ اصالحات يا وعد ه اصالحاتي
قابل جبران نبود .در نهايت شاه در انتخاب ميان دو گزين ه «مردم» و «امريكا» با انتخاب گزين ه دوم ،خود را از ملت
بركنار ديد و به این ترتيب ،انقالباسالمي توانست در پروسهاي كام ً
ال مردمي و با كمترين ميزان خشونت ،بر عهد
ديكتاتوري در ايران غلبه کند.
پهلوي نهتنها نسبت به س��عادت و معنويت مردم كام ً
ال بياعتنا بود بلكه در جهت مخالف آن نيز اهتمام داشت .بياثر
و بالوجه بودن مردم در سرنوشت سياسي -اجتماعي خودشان و بيتوجهي شخص اول كشور به نقش مردم در نظام
سياسي ،در كنار تالش رژيم براي اسالمزدايي از طريق بسط ابتذال و شهوت ،از تفاوتهاي مبنايي جمهوري اسالمي با
رژيم پهلوي است .اين مهم تا آنجاست كه امام خميني(ره) شركتنکردن مردم در انتخابات را در نظام اسالمي ،گناهي
كبيره و نابخشودني ميداند« :عدم دخالت ملت از مراجع و علماي بزرگ تا طبقه بازاري و كشاورز و كارگر و كارمند ،همه
و همه مسئول سرنوشت كشور و اسالم ميباشند ،چه در نسل حاضر و چه در نسلهاي آتيه و چه بسا كه در بعضی مقاطع،
عدمحضور و مسامحه ،گناهي باشد كه در رأس گناهان كبيره است»)21(.
اين در حالي بود كه در رژيم پهلوي ،تقريباً هيچ عرصه راس��تيني براي حضور مردم و مش��اركت سياسي آنها
وجود نداشت.
رویداد
تأسیس سلسله قاجاریه

۱۷۹۶

۱۲۵۱

۱۸۷۲

اعطای امتیازات فراوان به رویتر انگلیسی

۱۲۶۰

۱۸۸۱

امضای معاهده «آخال» میان ایران و روسیه و واگذاری ترکمنستان امروزی

۱۲۶۸

۱۸۹۰

اعطای امتیاز تنباکو به تالبوت

۱۲۸۰

۱۹۰۱

امضای قرارداد نفت دارسی و واگذاری امتیاز نفت ایران به انگلیس

۱۲۸۸

۱۹۰۹

شهادت شیخ فصل اهلل نوری و آغاز انحراف در مشروطه

۱۲۹۸

1919

قرارداد  1919و تحت الحمایگی ایران از سوی انگلستان

۱۲۹۹

۱۹۲۱

کودتای رضاشاه با هدایت انگلیسیها

۱۳۰۴

۱۹۲۵

روی کارآمدن رضا شاه پهلوی با هدایت انگلیسیها

۱۳۱۲

1933

قرارداد  ۱۹۳۳و تمدید امتیاز انگلیسیها بر نفت

۱۳۱۴

۱۹۳۵

کشف حجاب

۱۳۲۰

۱۹۴۱

اشغال ایران و انتصاب محمدرضا پهلوی از سوی متفقین

۱۳۳۲

۱۹۵۳

کودتای  28مرداد بر ضد دولت مصدق

۱۳۴۱

۱۹۶۲

انقالب سفید شاه

۱۳۴۲

۱۹۶۳

شهادت مردم ایران در  15خرداد

۱۳۴۳

۱۹۶۴

تصویب حق کاپیتوالسیون بر امریکاییها

۱۳۵۰

۱۹۷۱

جدایی بحرین از ایران

1357

1979

فروپاشی رژیم ستمشاهی و پایان انحطاط تاریخی ایران

مهمترین رویدادهای دو قرن انحطاط قاجار و پهلوی
اما آنچه اين روند تلخ و نامطلوب را منقطع ساخت ،نهضتي بود كه اتفاقاً از ژرفاي هويت اسالمي ملي ايرانيان
برخاسته بود و عزت و اس��تقالل همهجانبه ملت ايران را مطالبه ميكرد .آنچه در كالم و راه امام خميني(ره)
برجسته بود ،پاس��خي به س��رخوردگي و تحقير يك ملت س��رافراز بود كه بههيچوجه خودباختگي و ذلت را
نميپذيرفت ،از اين رو است كه انقالب كبير اسالمي بايد فراتر از يك دگرگوني سياسي صرف و جابهجايي در
قدرت و بلكه در قامت يك انقالب تمدني و نرمافزاري احياگرانه تحليل شود .جنگ تحميلي هشت ساله ،تنها
يك نمونه از مصاديق بيشمار «ما ميتوانيم» بود كه نشان از ظرفيت باالي اين مرزوبوم در پشت سر گذاشتن
موانع و مشكالت طبيعي و غيرطبيعياش دارد؛ ظرفيت بااليي كه منشأ اصلي آن ،نيروي جوان و تازهنفس اين
ملت اس��ت؛ نكتهاي كه مقام معظم رهبري ،به خوبي در بيانيه گام دوم انقالب بدان اشاره كردند و مخاطبان
اصلي خود را اين قشر اميدآفرين قرار دادند.
منابع در دفتر روزنامه موجود میباشد.

