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– همانند يك اُستاد ياد بگيريد!

پرسشهای بخش اول :ا و ود استعما ر تا اشغال ايران
 .١كاپيتوﻻسيون به چه معناست و در ايران چگونه و چندبار به اجرا درآمد و چگونه از بين رفت؟
كاپيتوﻻسـيون عبارت اسـت از معاهدهاي كه به موجب آن بيگانگان حق اقامت در كشـور ديگري را براي
خود تحصـيل ميكنند و از برخي حقوق و مزاياي "اختصـاصـي" بهرهمند ميشـوند .در ايران اين موضـوع
براي اولين بار در عصـر صـفوي مطرح شـد ،ولي هيچ وقت تحقق نيافت .در دوره قاجار و در پي شـكسـت
ايران در جنگ با روسـيه قرارداد تركمانچاي به ايران تحميل شـد .در اين قرارداد و به موجب فصـول  ٧و
 ٨آن ،قانون مصـونيت قضـايي مسـتشـاران روسـي به ايران تحميل و پس از آن دولتهاي انگليس و فرانسه
نيز كـاپيتوﻻســـيون را بـه ايران تحميـل نمودنـد .تـا بـاﻻخره در ســـال ١٣٠٦ش .اين قـانون در ايران لغو
گرديد در تيرماه ١٣٤٣محمدرضــا شــاه به آمريكا رفت و مورد اســتقبال گرم مقامات آمريكايي
قرار گرفت .در مســـائلي كه مورد بحث و تبادل نظر طرفين قرار گرفت اعطاي كمكهاي نظامي آمريكا،
منوط به وضـع مقررات قضـايي و مصـونيت نظاميان آمريكا شـد .پس از بازگشـت شـاه از آمريكا  ،ﻻيحه
مزبور در مجلس سـنا طرح شـد .در سـوم مرداد ١٣٤٣مجلس سنا جلسه فوقالعادهاي تشكيل داد و ﻻيحه
كاپيتوﻻسـيون را تصـويب كرد سـرانجام با پيروزي انقﻼب به پيشـنهاد هيات وزيران و تصـويب شـوراي
انقﻼب در تاريخ  ٢٣ارديبهشـت  ،١٣٥٨حق كاپيتوﻻسـيون و امتيازات و ملحقات آن براي هميشـه و به
طور نهايي لغو شد
 .٢رويكرد گرايش به غرب به چه دﻻيلي و چگونه شكل گرفت؟
دسـتگاههاي آموزشـي ،رسـانهاي و تحقيقاتي غرب طي دو قرن گذشـته در يك هماهنگي كامل ،سـعي در
اثبات برتري نژادي ،اعتقادي ،ارزشـي و روشـي و در نتيجه برتري فكري ،فرهنگي و تمدني خود داشـتهاند
و همزمان عده اي مرعوب و مزدور با تمام امكانات درصـــدد اثبات بيلياقتي ،بيكفايتي و نداشـــتن ژن
توســعه يافتگي ملل شــرق برآمدهاند .دﻻيل گرايش به غرب -١ :فســاد و اســتبداد حاكميت  -٢ورود
محصـوﻻت فرهنگي  -٣اسـتراتژي سـلطه اسـتعماري غرب  -٤نظام آموزشـي و اداري  -٥ضـعف و ركود
علمي
 .٣گفتمانهاي اساسي جنبش مشروطيت چه سرانجامي داشت؟ چرا؟
گفتمانهاي اسـاسـي جنبش مشـروطيت شامل حاكميت قانون ،عدالتخواهي و نفي سلطه خارجي بودند.
اما به دﻻيلي از جمله فرصــتطلبي عدهاي و فرصــتســوزي عدهاي ديگر ،مردم از رســيدن به شــرايط
مطلوب محروم باقي ماندند.
 .٤چه دولتها و در چه شرايطي قرارداد  ١٩٠٧را منعقد كردند؟
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در جريان وقايع اسـتبداد صـغير و درگيريهاي داخلي دو قدرت بزرگ اسـتعماري روسـيه و انگليس با اين
توجيه كه رشــد روز افزون آلمان ممكن اســت منافع آنان را در منطقه مورد تهديد قرار دهد تصــميم
گرفتند تا ايران را بين خود تقسـيم كنند .ايران را به سـه منطقه شـمال ،جنوب و منطقه مشـترك تقسـيم
كردند تا به اين ترتيب اســـتقﻼل و تماميت ارضـــي ايران را از بين ببرند و در عمل آن را در جغرافياي
سـياسـي به منطقه كوچكي به وسـعت يك هشـتم مسـاحت فعلي كشـور تبديل كنند و به عبارت ديگر
ايران را از نقشه جغرافيايي جهان حذف نمايند.
 .٥از مواضـع و ديدگاههاي شـيخ فضـلاﷲ نوري معروف به شـيخ شـهيد چه مي دانيد؟ علت برخورد
با وي چه بود؟
شـيخ شـهيد ديدگاه عميق و واقعبينانهاي نسـبت به اسـتقﻼل ،عدالت و حاكميت اسـﻼم داشـت .در اعتقاد
او آزادي به معناي رهايي از ســتم و اجتناب از آشــوب و بي بند وباري بود .او درباره مشــروعيت مجلس
معتقد بود كه آراي مجلسـيان بايد با نظارت و تنفيذ فقيه همراه شـود تا مشـروعيت ديني داشـته باشـد
انتقادهاي شـيخ به مشـروطه بيشـتر ناظر به جنبههاي وارداتي و ايهام و ابهام اصـطﻼحات و شـعارها بود.
وي بر خﻼف تبليغات از آخوندهاي درباري نبود بلكه از مخالفان اسـتبداد داخلي و اسـتعمار خارجي بود.
عدهاي به تحريف ســخنان او و جمعي به تخريب شــخصــيتش پرداختند ،در نتيجه نتوانســت در زمان
حيات خود آنچنان كه بايد جريانهاي مشـكوك و منحرف را افشـا كند در هشـتم مرداد  ١٢٨٨او را به
جرم ضديت با مشروطه دستگير و در نهم مرداد به اعدام محكوم كردند و او را به دار آويختند.
 .٦علل عدم موفقيت جنبشهاي ديني و ملي را چگونه تحليل و ارزيابي ميكنيد؟
 -١بي توجهي به مسـئله اصـلي :ضـعف شـناخت واقعيتها و عدم تحليل همه جانبه شـرايط و تمركز بر
معلول ،موجب شــد تصــميم قاطعي براي از بين بردن علت اصــلي اتخاذ نشــود -٢ .ســلطه اســتعماري:
ســركوب نهضــتهاي اســﻼمي در گوشــه و كنار كشــور ،انحراف جنبشها ،غارت و چپاول ثروت ملي و
تجزيه كشــور ،برخي از اقدامات اســتعمار بود كه مانع پيروزي مردم و تحقق اهداف آنان شــد-٣ .عدم
ـسازماندهي نيروهاي مبارز :اسـتراتژي حضـور فعال و آگاهانه مردم پيش و پس از پيروزي ،تضـمين كننده
پيروزي ســـريعتر و تداوم آن اســـت اما اين رويكرد مورد توجه قرار نگرفت -٤ .ضـــعف آگاهي و بينش
سـياسـي :به علت محدود بودن با سـوادان و غلبه فقر شـديد سـطح آگاهي سـياسـي و اجتماعي مردم به
شدت پايين بود.
 .٧مواضع انگليس و روسيه در قبال جنبش مشروطيت و رويدادهاي پس از آن چه بود؟
روس و انگليس هر يك تﻼش داشـتند نهضـت را از مسـير اسـﻼمي خود خارج كنند تا در صـورت پيروزي،
خطري متوجه منافع و اهداف اسـتعماري آنها نشـود .به همين دليل سـفارت انگليس محل رفت و آمد و
تحصـن عدهاي از عناصـر وابسـته شـد .تعداد متحصـنان كه در روز اول پنجاه نفر بود به تدريج به بيسـت
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هزار نفر رسـيد و حتي عده اي از دولتيها هم به اين جمع پيوسـتند .سـرانجام با پافشـاري علما ،با وجود
تﻼشهـاي دولـت براي تفرقـهافكني و تخريـب شـــخصـــيـت رهبران و بيـان شـــعـارهـاي انحرافي ،نـاگهـان
مظفرالدين شــاه تســليم خواســتههاي مردم گرديد و فرمان مشــروطيت ،عزل عينالدوله و تاســيس
عدالتخانه را صـادر و در چهاردهم مرداد  ١٢٨٥به دوران اسـتبداد پايان داد .اين تصـميم به شـدت مورد
اســتقبال انگليس قرار گرفت .محمدعلي شــاه ســوگند ياد كرده بود كه با مشــروطيت مخالفت نكند و
مجلس را منحل نســازد اما پس از مدت كوتاهي به كمك عوامل و نيروهاي روســي با مردم و مجلس به
جنگ پرداخت .در دوم تير  ١٢٨٧در حالي كه نمايندگان در مجلس مشـغول بحث درباره اوضـاع كشـور
بودند ،سـربازان روس مجلس را محاصـره و آن را به توپ بسـتند ـش ماري از نمايندگان كشـته و تعدادي
دستگير شدند.
 .٨آثار و پيامدهاي انقﻼب اكتبر  ١٩١٧روسيه در ايران چه بود؟
با وقوع انقﻼب سـوسـياليسـتي روسـيه در اكتبر  ١٢٩٦) ١٩١٧ش( كه به حكومت تزارها در روسـيه پايان
داد ،روسها به سبب سرگرم شدن به مشكﻼت داخلي خود ،نيروهاي خود را از شمال ايران بيرون بردند.
اين حوادث زمينه را براي سلطه انحصاري انگليس در ايران فراهم كرد .انگليسيها كه در صحنه سياسي
ايران بيرقيب مانده بودند سـياسـت خارجي خود را تغيير دادند .پس از انقﻼب بلشـويكي و تشـكيل اتحاد
جماهير سـوسـياليسـتي شـوروي و سـقوط امپراطوري تزارها ،روابط با ايران فراز و نشـيبهايي داشـت .مرز
طوﻻني مشــترك ،وابســتگي اقتصــادي به روســيه ،قراردادهاي تحميلي ،پيگيري اهداف ســلطه جويانه
شـوروي ،اسـتراتژي دسـترسـي به آبهاي گرم خليج فارس و اقيانوس هند ،ترويج و تبليغ كمونيسـم و
باﻻخره رقابت و در مواردي همكاري با انگليس ،از مشــكﻼت ســياســت خارجي ايران در اين دوران با
همسايه شمالي بود.
 .٩از آثار و پيامدهاي فروپاشي امپراطوري عثماني در خاورميانه و ايران چه ميدانيد؟
امپراتوري عثماني سـالها چون ابرقدرتي بر گوشـهاي از جهان دربرگيرنده سـرزمينهاي عربي ،آسـياي
صـغيرو بالكانفرمانروا بود .با شـكسـت در جنگ جهاني اول ،امپراتوري عثماني فرو پاشـيد و جاي
خود را به تركيهداد .پس از فروپاشـي امپراتوري عثماني و پيدايش كشـور جمهوري تركيه ،اين نواحي
به دسـت كشـورهاي پيروز در جنگ بعضـاً تقسـيم يا مسـتقل گرديدند .كشـورهايي مانند عراق ،سـوريه،
لبنان ،اردن و فلسطين.
 .١٠زمينهها ،چگونگي و عوامل مؤثر در كودتاي سوم اسفند  ١٢٩٩چه بود؟
دولـت انگليس براي ســـلطـه بر ايران ،حفظ يكپـارچگي و اجراي برنـامـههـاي خود بـه يـك عنصـــر مقتـدر،
بيهويت و ســرســپرده نياز داشــت .براي تحقق اين اهداف ،انجام كودتا و تشــكيل دولتي كامﻼ دســت
نشــانده در دســتور كار قرار گرفت .در اجراي تصــميم لندن براي اجراي كودتا ،ســفارت و عوامل آن به
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بررسـي ،مشـاوره و گزينش افراد پرداختند .به پيشـنهاد آيرون سـايد ،رضـاخان انتخاب شـد تا كودتا به
دسـت او به اجرا درآيد .از اواخر بهمن  ١٢٩٩مقدمات كودتا فراهم ميشـود و به كليه نيروها دسـتور داده
ميشـود كه در مقابل لشـگر قزوين در راه تهران مقاومتي نكنند .سـرانجام در سـوم اسـفند نيروهاي تحت
فرماندهي رضــاخان بدون هيچ گونه مقاومتي وارد تهران ميشــوند و تمامي مراكز حســاس را اشــغال
ميكنند.
 .١١جنبـههـاي داخلي و منطقـهاي اهـداف امپراطوري بريتـانيـا در ايرانبـه ويژه در دوران پهلوي چـه
بود؟ علل موفقيت و يا ناكامي استعمار انگليس در راه رسيدن به اين اهداف را تحليل كنيد.
دولت انگليس براي سـلطه بر ايران ،انجام كودتا و تشـكيل دولتي كامﻼ دسـت نشـانده در دسـتور كار خود
قرار داد .به اين ترتيب رضـاخان به سـلطنت رسـيد .در اسـفند  ١٣٠٢رضـاخان به نمايندگان بريتانيا به
عنوان قدرت مســلط و ذينفع اطﻼع داد كه رژيم ايران در نوروز  ١٣٠٣جمهوري خواهد شــد ولي ﻻزم
نيسـت كه انگليسـيها در حين اين تغيير رژيم از بروز هرگونه بينظمي هراسـان شـوند .زيرا اين موضـوع از
طرف سـازمان اطﻼعاتي پي گيري ميشـد .شـهيد مدرس در مجلس به شـدت با اين طرح مخالفت كرد و
اهداف واقعي انگليس را افشـا سـاخت كه موجب شـكسـت طرح شـد .رضـاخان كه وضـع را آشـفته و مخالف
پيشبيني ديد ،ناگهان دسـتور داد كه ديگر كسـي در اين باره صـحبت نكند .در غياب گروههاي مبارز و
ضــداســتعماري ،شــماري از عوامل انگليس  ١٣٠٤بيانيهاي منتشــر كردند كه با توجه به آن نيازي به
تشـكيل مجلس مؤسـسـان ديده نشـد و در واقع تغيير سـلطنت نهايي شـد .بﻼفاصـله محمدعلي فروغي
فراماسـون معروف و طراح سـلسـله پهلوي و مدافع آن به نخسـتوزيري منصـوب ،و در پانزدهم آذر ١٣٠٤
مجلس مؤسـسـان تشـكيل شـد و تغيير موادي از قانون اسـاسـي تصـويب گرديد .در راسـتاي سـلطه اسـتعمار
انگليس ،پس از اسـتقرار حكومت كودتايي ،زمينهسـازي براي اجراي سـياسـتهاي مورد نظر آنها آغاز شـد.
اســﻼمزدايي ،احياي فرهنگ ايران باســتان ،گســترش فرهنگ غرب ،ســياســتهاي اداري -اقتصــادي،
سياستهاي امنيتي -سياسي و پيمان سعدآباد.
 .١٢عملكرد ســيدضــياءالدين طباطبايي به عنوان نمونهاي از جريان بيمار روشــنفكر وابســته را
چگونه تحليل مي كنيد؟ سرانجام چنين جرياني چه شد؟
ســيدضــياء كه مورد حمايت كامل انگليس بود به قصــد منحرف ســاختن افكار عمومي با تبليغ فراوان
قرارداد  ١٩١٩را كـه بـه همـت افرادي چون آيـت اﷲ مـدرس عمﻼ متروك مـانـده بود ،لغو كرد ،تـا براي
ســرپوش نهادن بر نقش انگلســتان در كودتا ،دولت خود را كابينهاي ملي و ضــدانگليســي نشــان دهد.
ظاهرســازي ســيدضــياء و تندرويهاي او موجي از مخالفت را عليه وي برانگيخت .دولت انگليس كه از
اختﻼف ميان سـيدضـياء و رضـاخان آگاه بود ،تصـميم گرفت كه از رضـاخان حمايت كند و سـيدضـياء از
مسند قدرت كنار گذاشته شد و با حمايت انگليس به فلسطين رفت.
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اُستادانه

– همانند يك اُستاد ياد بگيريد!

.١٣موقعيت و مواضـع شـهيد مدرس ،شـهيد شـيخ فضـلاﷲ نوري و آيتاﷲ كاشـاني را مقايسـه و
نتيجهگيري كنيد.
آيتاﷲ مدرس از ابتداي دوره چهارم مجلس به مخالفت با سـياسـتها و مداخله هاي انگليس برخاسـت.
او پرچمـدار و رهبر مخـالفـت بـا قرارداد  ١٩١٩بود بـه گونـه اي كـه وي را تهـديـد كردنـد و ســـعي در ترور
ضي
شـخصـيت وي داشـتند .او با كودتاي انگليس به سـركردگي رضـاخان به رغم سـكوت يا حمايت بع ـ
ســـادهلوحان مخالفت كرد و به افشـــاي ماهيت جريان پرداخت و هيچگاه در مقابل اقدامات رضـــاخان
سـكوت نكرد .شـيخ فضـلاﷲ نوري معتقد بود نفوذ افكار غربگرا و دخالت عوامل خارجي ،مشـروطيت را
منحرف كرده و موجـب شـــده موازين ديني در آن مورد توجـه واقع نشـــود و بـه همين خـاطر بـا موازين
شـرعي انطباق كامل ندارد او بر مشـروطه مشـروعه تأكيد داشـت .پس از اسـتعفاي دكتر مصـدق ،آيتاﷲ
كاشـاني براي جلوگيري از توقف روند نهضـت ملي شـدن نفت و سـوءاسـتفاده دشـمن ،مردم را به قيام عليه
قوام و حمايت از مصــدق فراخواند .اين اقدام نشــاندهنده عمق بينش و درك مصــالح ملي و اجتناب از
مسائل فردي و شخصي توسط وي بود.
 .١٤قرارداد نفتي  ١٣١٢با قرارداد دارسي مقايسه و نتيجهگيري شود.
قرارداد دارسـي يا امتيازنامه دارسـي قراردادي اسـت كه ويليام ناكس دارسـيدر سـال  ١٩٠١با دولت
ايرانامضـا كرد تا به اكتشـاف و اسـتخراج نفتدر ايران بپردازد از طرف ايران مظفرالدينشـاه،
امينالســـلطان ،ميرزا نصـــراﷲ مشـــيرالدولهو مهندسالممالك )نظامالدين غفاري( قرارداد را امضـــا
كردند شـركت نفت دارسـي ،پس از هفت سـال ،سـرانجام در  ٢٦مه  ١٩٠٨ميﻼدي در منطقه مسـجد
سـليمانبه نفت رسـيد .در سـال  ١٣١١شـركت نفت ايران و انگليس به دولت ايران اطﻼع داد كه حق
السـهم دولت ايران بابت عايدات نفت در سـال قبل فقط سـيصـد و دو هزار ليره شده است ،در حالي كه در
ســـال  ١٣١٠عـايـدات ايران از اين بـابـت چهـار برابر اين مبلغ بوداين تقليـل فـاحش مورد اعتراض
دولت ايران قرار گرفت .امتياز دارســي طبق دســتور شــاه لغو شــد اما شــاه نيز فهميد كه بايد قرارداد
جديدي را بپذيرد .ايرانيان ابتكار عمل را از دســت دادند و قرارداد  ١٣١٢بســته شــد .طبق معمول اين
قرارداد به عنوان يك پيروزي جلوه داده شــد در حالي كه شــكســتي مفتضــحانه بود .نكات مهم قرارداد
جديد عبارت بودند از -١ :مدت باقي مانده قرارداد از  ٢٧سـال به  ٦٠سـال تمديد شـد -٢ .سـهم ايران از
ميزان پيشبيني شـده قبلي كمتر شد -٣ .كليه اموال شركت كه پس از پايان قرارداد اوليه به ايران تعلق
ميگرفت ،در قرارداد جديد متعلق به شـركت انگليسـي بود -٤ .منطقه تحت پوشـش يك چهارم قرارداد
دارســي بود ،اما تمام مناطق مورد بهرهبرداري و داراي ذخاير نفتي را دربر مي گرفت -٥ .دولت انگليس
ظاهرا خود را از جريان قرارداد كنار كشيد و تمامي ادعاها و خسارات ايران از بين رفت.
 .١٥از سياست خارجي دوران رضاشاه چه ميدانيد؟
www.ostadaneh.com
info@ostadaneh.com
كرمان – ايران
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