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28  

  ) 2010سال (هاي درسی مدارس قزاقستان ایران در کتاب يچهره
  

  1داود اسپرهم 
  

  چکیده 
ترکان افتالیت در طول .ایران در ادوار میانی گستره اي به وسعت ایران امروز و کشورهاي همسایه شرقی و شمالی داشته است

بارها خود را بر ایران تحمیل کرده اند اما تسلط آنان همیشه .تاریخ طوالنی ایران بزرگترین معارضان در جانب شرقی بوده اند
دورة . رزمین چونان ابن سینا و رودکی و فردوسی برگ زرین شناسنامه هاي ایرانیان بوده و هستندمفاخر این س. ناپایدار بوده است

این شکوه در دورة دوم صفوي فرو می ریزد و بدین ترتیب پاي . نخست صفویه شکوه و عظمت منطقه بل جهانی داشته است 
در تمام این دوره ها مردم . وه شرق را به نابودي می کشد رقابت ویرانگر صفوي و عثمانی شک.بیگانگان غرب به ایران باز می شود

اقتصاد ایران گر چه در . آنان هیچ بهره اي نه از دولت هاي خود و نه از دول بیگانه نمی برند .ایران بی نصیب ترین مردم جهان اند 
آغاز قرن بیستم کشوري عقب مانده با ایران در . مقاطعی رونق می گیرد اما به دلیل بی کفایتی حاکمان چندان دوام نمی آورد 

  . پیمان نامه هاي استعماري یک جانبه نیز خود سنگی بر گور شکوه تاریخی ایران می شود . اقتصادي وابسته و ویران است 
 اما ایران امروز با چه نارساییها و مشکالتی دست به گریبان است ؟ این ها مطالبی است که در کتب درسی مدارس کشور همسایه

توجه به ارزیابی دیگران نسبت به دیروز و امروز ما و داوري آنان را .ما قزاقستان به فرزندانشان آموخته می شود) همسایۀ آبی ( 
  .نباید امري سهل انگاشت

  
  .ایران، قزاقستان، کتابهاي درسی :کلید واژه ها

                                                        
 ١ :عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با همکاري خانم انلیک قاسابکاوا قورالقازي قیزي، رایانامه -

d-sparham@yahoo.com -  

mailto:d-sparham@yahoo.com
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    :مقدمه 

ویژگی هایی دارد؟آنان به کدام بخش از تاریخ پر فراز و نشیب این ایران تاریخی و ایران امروز از نظر همسایگان شمالی چه 
سرزمین توجه نموده اند؟ با توجه به تاریخ مشترك بین ایران و تمام سرزمین هاي شرقی و شمال شرقی چه تصوري از ایران 

اسخ پرسش هاي فوق و ده ها تاریخی در اذهان ملل همسایه وجود دارد؟ ایران امروز و دیروز را چگونه ارزیابی می کنند ؟ پ
پرسش اساسی نظیر این زمانی روشن می شود که به کتب آموزشی کشورهاي همسایه توجه کنیم تا ببینیم آنان چه معلوماتی از ما 

به این منظور این .به فرزندان خویش می آموزند و چه اطالعات درست یا نادرستی از ما در ذهن تاریخی آنان شکل گرفته است
طول ماموریت آموزشی ام در کشور قزاقستان کتاب هاي تاریخی مدارس آنان را مطالعه نموده و تمام مطالب راجع به  جانب در

در آموزش و پرورش کشور قزاقستان از سال هفتم مدرسه تا کالس یازدهم کتابی به نام تاریخ جهان .ایران را استخراج کردم 
کتاب ها به صورت  هرکدام از این. ه تفصیل در این نوشته منعکس شده استسهم کشور ایران در آن کتب ب.1خوانده می شود

جداگانه بررسی شده؛ از این رو این نوشته شامل پنج بخش هر کدام مربوط به یکی از پنج کتاب تاریخ مدارس قزاقستان 
  .برخود الزم دیدم موارد مبهم را با توضیحات مختصر روشن سازم.است

  

  بخش نخست

   )سال هفتم (   2جهان کتاب تاریخ  

آنچه از ایران در این کتاب آمده مربوط به اوضاع ایران در .در این بخش به بازتاب ایران در کتاب درسی سال هفتم می پردازیم 
 3صنعت قالی بافی ایران معرفی شده است» رشد فرهنگی ایران « این کتاب ذیل عنوان   26در صفحۀ  .سده هاي میانی است

  دربارة ایران چنین آمده است؛ »سیستم فئودالی آسیاي میانه در سده هاي میانی « ذیل عنوان   30درصفحۀ .

و زمین سر. تشکیل شد  4الیتتاف ،حکومت افغانستان ، شمال هند، شرق ترکستان؛ میانه يدر آسیا پنجم و ششم درسدة « 
از  بعد .ندالیت نظام متحد داشتتقبیله هاي اف.شرق افغانستان رستان و طغاشرق ایران و عبارت بود از ؛ الیت تاف ومق جغرافیاي اصلی

                                                        
  . از کالس نخست تا سال هفتم هیچ سخنی از ایران در کتاب هاي درسی قزاقستان دیده نشد   1

  2007: سال انتشار   -   تکاچنکا. و ، ماژنووا  . م  ،تاریبایف  . س ،ماشیمبایف . س: این کتاب  نام مولفان  2

با توجه عالقۀ همسایگان به صنعت تاریخی قالی بافی ایران الزم است اطالعات جامعی از سوي ایران به سازمان آموزش و پرورش قزاقستان    3
   .دربارة تاریخ صنعت قالی بافی و وضعیت گذشته و حال آن ارایه شود) و کشورهاي مشترك المنافع ( 

4  Haftaalit   ي «برخی محققان از احتمال انتساب تاتارها، و مغولها، به  .سفید هونهايیفیالیان یا هیاطله یا  هپتالیان یا هفتالیان یایا ها » شی ـ وِ
اسالم . د( ، سخن به میان آورده اند )هیاطله / هپتالیان / افتالیت / هونهاي سفید(ن هفتالیان یهم یعنی دانسته اند» مغولهاي ابتدایی  «ــ که آنها را 

 «همان ؛  ظاهراً نسب هونهاي سفید نیز به هونها). 168، 166ـ165بلنیتسکی ، ص /  52ـ 51، ص 12ترك ، ج .ا.، چاپ دوم ، ذیل واژه ؛ د
ی«از بازماندگان اقوام  -ها در منابع چینی »هسیونگ ـ نو  می رسد -باستان یادشده در منابع چین»شمالیِ هاي وحشی«نیا هما» ـ دي بِ

و در پی آنان ، در نیمۀ دوم قرن  554ـ  545 بین سال هاي اند که ایشان نیز مانند ترکها درتهخاستگاه تاتارها گف  دربارة). 2254،ص3پیرنیا،ج(
ستپد) بین چین و مغولستان ، و سرزمینهاي آسیاي مرکزي (ششم از ارتفاعات آلتاي  هاي مغولستان ،  ر جهت شرق و شمال شرق ، به ا
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شروع کردند و ساسانیان را همسایه  هايکشور هحمله ب،شدن  تر پس از قوي .دندداتشکیل امروز در افغانستان  یمملکت بزرگآن 
داخل م .  565در سال. 1ت بپردازندمجبور بودند به آنها مالیانیز ایرانیان .شکست داده مالیات دهنده و خراجگزار خود کردندرا 

 2خسرو پادشاه ایران، از لحاظ سیاسی و اجتماعی افتالیت مملکت ن ضعیف  شد همزمان باپیدا شدند و  یمملکت افتالیت مخالفان
. 3ساختارستان را نابود طغدر سرزمین  دنو س شهرهاي بست، کابل) خسرو(ایران پادشاه . ردفتح ک آنان رازمین م  سر. 576 -531
در می خود فرمان الیت را به زیر تترکان می کند و تمام مملکت اف قصد جنگ با ساسانی  یپادشاه امپراتوري .م 588سال در

 جنگ. 5افتدمی  اتفاقهمه آن حوادث در سرزمین تبریز . شود و به تخت می نشیند شاهنشاه ایران می. م  590سال دربهرام . 4آورد

                                                                                                                                                                            
جنوبی سیبري مرکزي سرازیر شدند و مانند بیشتر ترکها و مغولها، همواره ناگزیر بودند که  یۀتر حاش منچوري ، شمال چین و نواحی جنوبی

اوضاع . ي و کوچ نشینی جبران کنندشرایط بسیار سخت اقلیمی آسیاي شمالی را تحمل ، و کمبودهاي ناشی از آن را با جنگ و غارتگر
ز نامطلوب اقتصادي حاکم بر آن سرزمینها، ایشان را مردمی مقاوم و جنگجویانی قابل بار آورد، اما موجب شد که از لحاظ فرهنگی و مدنی ، ا

حدود  هیپتالیان ) 80ـ79، ص  ؛ اقبال آشتیانی4ـ3گروسه ، مقدمه ، ص  (همسایگانشان در چین ، هند و ممالک غرب آسیا بسیار عقب بمانند 
غرب و گوپتاهاي هندي در شرق بر سر درهپتالیان در موقعی که ساسانی ها  .به سوي افغانستان و شمال هندوستان سرازیر شدند .م 350سال 

فتوحاتی هم در هند انجام دادند ولی در نهایت،گوپتاها موفق به بیرون راندن هپتالیان از  و اقتدار بودند، نه تنها خاك افغانستان را حفظ کردند
هیاطله .هندوستان شدند که در نتیجه، دولت مقتدر هفتالیان در افغانستان به ادارات محلی و کوچک در جنوب و شمال هندوکش مبدل شد 

فتالیان ه.نیرو را به زبان بخارا هیتال خوانند و هیتال را به تازي به هیطال گردانیده جمع هیطال است و هیطال به زبان بخارا مردي قوي باشد و 
آق هون ها همان .،هپتالیان و هیاطله یک نام است و این نام بر گروهی از مردم قدرتمند اطالق می شده که مالک سرزمینهاي تخارستان بوده اند

ه یا هفتال آمدننِ روس و ایران و هندوستان هپتالیان میباشند که به سرزمینهاي کنونی ترکستا ل یاط هون یا . به خود گرفتندد و نام آق هون یا ه
 ) دایرة المعارف اسالمی ، مدخل هیاطله . (تندمی گف خیون، پارسی میانهرا در هیتالی، هفتالی 

پیروز را مغلوب و . م  484از ایالت کانسوي چین  به نواحی تخارستان هجوم آوردند و در سال ) پادشاه ساسانی ( هپتالیان در زمان پیروز   1
ایران در زمان .( ی سالیانه بر ایرانیان تحمیل نمودندآنان داخل ایران شدند و شهرهاي مرو الرود و هرات را اشغال کردند و خراج... اسیر ساختند

  ) 316ساسانیان ، کریستین سن ترجمۀ رشید یاسمی ص 

  .منظور انوشیروان است  2

  ) .مرکز طغارستان ( مهم ترین شهرهاي طغارستان عبارت بود از ؛ بدخشان ،  فاریاب ، جورجان ، بلخ ، سمنگان ، قندوز، طالقان ، ولوالج   3

  .تعیین کرده است . م  561کریستین سن تاریخ شکست آنان را   4

در همین .حمله ور شدند ارمنستانو  آرانبه  خزرو  خاقانات غربی ترك، لشکریان هرمز چهارمدر آخرین سال سلطنت . م 589-588در سال   5
بهرام در آن  .پرداخت، مغلوب ترکان شد به ایران حمله کرد و سپاه هفتاد هزار نفري ایران که در مرز به نگهبانی می ساوه شاهزمان در شرق نیز 

نخستین این جنگ به نام .بهرام را براي مقابله به سوي ترکان گسیل داشت هرمز چهارم. بود) اثورپاتکان( آذربایجانو  ارمنستانهنگام مرزبان 
زار تن بهرام دوازده هزار تن از سوارکاران را برگزید این در حالی بود که سپاه پادشاه ترکان، سیصد ه. است شناخته شده جنگ ایران و ترکان

ین سپاه اندك، سپاه خاقان را در مرزهاي شرقی به پیش آمده بودند بهرام که سرداري دلیر بود با ا بادغیسو  هراتآنان تا . است ذکر شده
بعد از  هرمز چهارم. را کشت و عالوه بر غنایم سرشار ، ترکان را به پرداخت باج نیز ملزم کرد) شابه شاه( ساوه شاهشدت شکست داد حتی 

بهرام که فرماندهی کل . ستادفر قفقازو نواحی جنوب  ارمنستان، در بیزانسشکست ترك ها از فتح بهرام نگران شد و او را بالفاصله به جنگ 
خواست غرور وي را بشکند و از این شکست باطناً  هرمز که می. نیروي ایران در مقابل بیزانس را داشت از قواي بیزانس شکست سختی خورد

رد اما بهرام موفق شد، خشنود بود با ارسال دوك دان و لباس زنانه، به سردار شکست خورده او را بطور اهانت آمیزي از فرماندهی سپاه، عزل ک
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. سلطنت می نشیند دوم به تختخسرو ، بهرام  رگذشتبعد از د. کشدمی افتالیت چند مدت طول  شکستهاي ایران و ترکان براي 
شهرهاي ،  باز ترکانپادشاهی ایران بعد از ضعیف شدن  .رودضعف می رو به ایران  درتمندمملکت ق  627 -590سال هاي درطول 

میانه به دست ترکان  ينتیجه آسیا درمی سازند و خود را حاکم قدرت  ،سرزمین درآنمی کنند و  حخراسان را فت روبري و نیشا؛ 
  »می افتد

از این رو بیش از .نگاه فوق به تاریخ سدة میانی ایران از منظر یک قزاق و روس با ویژگی هاي سیاسی خاص نگریسته می شود
طعی اشاره می شود که ترکان آن که شکوه قدرت سیاسی ساسانی و سیطرة آنان بر قلمرو وسیع شرق مورد بحث باشد به مق

دست کم آن . به نظر می رسد تاکید بر چیرگی ترکان شرق توام با جانب تعلق است.توانستند مدتی بر دولت ساسانی چیره گردند
         .مقدار از تاریخ ایران مورد توجه است که در ارتباط مستقیم با سرنوشت تاریخی آنان است

 نقشهبازگو می شود و  راه تجارت زمینی از سوي هند به ایران ابتدا.متاخر توجه شده است همین کتاب به دوران 123صفحه در
در این قسمت از ابوعلی سینا .در ایران بحث می شود  رشد علم و آموزشدربارة  139صفحه در .اي به این منظور ارایه می گردد

                           آمده است ؛در صفحۀ یاد شده چنین . به عنوان شاگرد فارابی نام برده  می شود

 او هم. نوشت 2 » کتب خمسۀ قانون «علم پزشکی به نام  دربارةکتاب پنج جلدوي . 1شاگرد الفارابی بود ،ابو علی ابن سینا« 
ن بیرونی مالقات کرد یحاوي با ابور  م.  1000در سال  3.هاي عربی و فارسی نوشت زباندو را به   کتاب علم ي به نام شعر منتخب
براي  یاز آنها داروي گوناگون کرد وگسترده اي گیاهان پژوهش  دربارةابن سینا . نوشت دیگر چند کتاب علمیاز آن و بعد 

  ».درمان بیماران ساخت

در همین بخش .روسی را جلب کرده ،حکیم ابوالقاسم فردوسی است -از دیگر بزرگان ایرانی که نظر تاریخ نویسان قزاقی
  4.فردوسی شاعري ایرانی و تاجیکی معرفی می شود

براي . وي شاعر بزرگ ایران و تاجیک است. یکی از شاعران بزرگ عصر میانه فردوسی بود)  : م . 1030-940 (فردوسی سال« 
با و جنگ هاي ایرانیان  مبارزه  ،وي در این کار بزرگ خود. سال عمرش را صرف کرد 30 شاهنامهنوشتن کتاب بزرگ خود  

                                                                                                                                                                            
بدینگونه آنها را نیز با خود، بر ضد هرمز . سپاه تحت فرمان خود را نیز در اهانتی که از طرف هرمز در حق وي شده بود، شریک و همدرد سازد

  ) 466 و 465ایران در زمان ساسانیان ، کریستین سن ص ( همداستان ساخت و با موافقت و تشویق آنها، برعلیه هرمز شورش کرد 
  

  .فارابی که ابن سینا در جوانی آن را خریداري نوده بودو ابتدا از فهمیدن آن ناتوان بود » اغراض ما بعذ الطبیعه « اشاره به خواندن کتاب   1

  . است » القانون فی الطب « منظور کتاب   2

و » خطب و تهجدات و اسجاع و قوافی « ی رساله اي است به نام آنچه از ابن سینا دربارة شعر بجا مانده  یک. به نظر اشتباهی پیش آمده است   3
  .قصاید عشره و اشعاري در زهد « دیگر

  .نویسندگان کتاب بی اطالع بودند که در روزگار فردوسی نامی از تاجیک و سرزمین آنان نبود  4
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ایران مردم  فداکار  بزرگ ازشاعر . می کند جلیلاز قهرمانان بزرگ سرزمین خود تفردوسی  .کند را بیان می شکشوربه  مهاجمان
  ».یاد می کندترام حبا  احامیان زندگی شخصی اش و زمین 

شاعري که بنیان گذار ادبیات کالسیک .د می شودرودکی به عنوان یک شاعر بزرگ یا بداهللاعابوو باز در همین بخش از حکیم 
  : فارسی است

 انبداهللا رودکی یکی از  بزرگترین شاعرعابو.فارسی است ن ادبیات کالسیک ذاراگ از بنیان )م . 941-860سال  ( رودکی« 
و دردهایشان رنج  آنان و دانشو و علمزمان خود شخصیت مردم و در شعرهاي خود از خصوصیت ي کهشاعر،  عصر میانه بود

  ».سخن گفته است

  

  بخش دوم

  )  هشتمکالس (  1 جهانکتاب تاریخ  ایران در

باید به این نکته توجه . اطالعاتی که از ایران در کتاب هشتم مدارس قزاقستان آمده از جهات کمیت و کیفیت قابل مالحظه است
سهم یک کشور نه چندان همسایه منطقا باید چقدر باشد ؟ » تاریخ جهان « کرد که در یک کتاب مدرسه اي آن هم با موضوع 

پس اهمیت تخصیص بخش . مشترك داریم اما مرز خاکی دو کشور بسیار از هم دور است درست است که ما با قزاقستان مرز آبی
قابل توجهی از مطالب یک کتاب درسی به ایران جز احساس تاریخ مشترك چه می تواند باشد؟ مالحظه شد که در کتاب سال 

البته بدون ذکر دقیق و  -مغول ، سلجوقی ، وي هفتم به ایران دورة ساسانی توجه شده بود و نهایتاً به تسلط ترکان در دورة ؛ غزن
توجه می ) م . 17سدة  ( فويعصرص ایرانبه ) به بعد  91صفحه از ( مشخص از سلسله هاي یاد شده ؛ اما در کتاب سال هشتم 

  شود ؛ 

امروز زمین  سر ه بجزفویحاکمیت صزمان  در. ندبود ان حاکمفویبود وصکشاورزي  فئودالی و يایران کشور. م 17در سدة « 
ستان چباگرات، فراه ،کانداگار و همه بلو امروز، میانه تا شهر مرو و غرب افغانستان يآسیا ی ازقفقاز ، قسمت ، سرزمین هاي ؛ایران 

. ربایجان بودندمردمان آذفویان از ص. ع دستی بودایدامداري ،کشاورزي و صن در آن زمان ایرانیاناصلی شغل . 2جزء ایران بودند
تا دریاي هند،از شمال تا جنوب بیابان  3غرب تا شرق مساپاتامیایکپارچه نمودن فرصت متحد کردن و ان در دورة صفویه یایران

                                                        
  2008  :سال انتشار   -   بایزاکووا.ماکاشوا، ك.کاجاحمتولی ، م.الدابک، ك.نمولفان ؛   1

فراه ؛ استانی در  غرب افغانستان . باگرات ؛ در محل تالقی رودخانه هاي گنگ و برهماپور واقع شده و پیش از این خلیفت آباد نام داشت   2
  .احتماالً نام جایباش آنان نیز بوده است. کانداگار ؛ نام قبیله اي در افغانستان امروزي . در مرز ایران 

  .اي وسیع در بین النهرین  مساپاتامیا ؛ منطقه  3
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خود مخصوص چند زبان مسلک همراه آنان وفی صفوي و قبیله هاي ص حاکمان. 1ا عربی داشتندیلیج فارس و خقاراقوم و قفقاز و 
گندم،  و در کاشت در کشاورزي. کوچ نشین بودند یدر سرزمین ایران قسمت. نده بودکرد تحدم دیگر را با خودداشتند و چند قبیله 

نیز پرورش ابریشم . دخوردار بورب یخوباز رشد هم  انگوربخصوص  و میوه جات و. کردندچشمگیري رشد توتون  وجو، برنج 
قبیله  .زیادي یافتپرورش گوسفند و بز رشد ؛ در دامداري . شدمی آبیاري بخوبی در ایران  ها آن زمان زمین. خیلی پیشرفت کرد

قالی و ابریشم . کردقالی بافی و پرورش پنبه خیلی رشد . دامداري مشغول بودند بهر و ترکمانان رد، بلوج و لُوچ نشین کُهاي ک
تجارت داخلی و خارجی پیشرفت . بودکامل یافته هم رواج  گريچینی و بدل چینی و صنعت. بود شده همه جهان مشهور در  فارس
  . داشت

 " یدولت  هايزمین . درآمده بودص اشخمالکیت او زمین و آب به  ه بودت شدیثبتدر ایران روابط فئودالی  سدة هفدهم در 
 "وزمین هاي مردمی که از آن خانواده ها بود . دولت بوداز آن ایران  هاي زمین ي ازبسیار زیاد هاي قسمت. نام داشت  "دیوانی

زمین هایی نیز در . از آنها یاد می شد 2 "جاگیر  "ها بود که با نام  هاي موقتی در دست فئودال زمین چنینهم.  نام داشت " صهح
کار می  ها د و آنها  زیر دست فئودالندهقانان زمین شخصی نداشن اما.می گفتند ملکیا ف قوبود که به آنها  دست روحانیان 

دامداري مشغول بودند  هو مردمی که ب. کردند رعیت نام داشتندمی دهقانانی که با زمین کار . بودپایین  شانو سطح زندگی کردند
می اداره  را بودکشور کردهتعیین او را یري که شاه بکروزی؛ اما  شاه بودشخص  ها بزرگ فئودال يفرمانروا. نام داشتند یالتا

  ».کرد

و از آن به نوعی یاد می شود که گویا دورة اوج  رین شاه صفوي اشاره می شوددر ادامۀ بحث به وضع ایران در دورة مقتدرت
آنان به دنبال اسنادي .براي مردم قزاقستان تاریخ عصر صفوي ایران حایز بیشترین اهمیت است.قدرت و حکومت در ایران است

از همسایگان جنوبی قزاقستان یعنی پر رنگ شدن نقش یکی دیگر . هستند که رابطۀ مردمشان را با دولت صفوي تایید نماید
از .افغانستان در پایان این مقطع تاریخی، انگیزة دیگر محققان قزاقی براي جستجوي مجدانه در کتب و اسناد روزگار صفوي است

  . این رو انعکاس این موضوع در کتب تاریخی مدارس قراقستان موجه به نظر می آید

 اطاعتکه از او راخانانی  شاه عباس.ه بودقدرت کامل رسیدبه ایران  ،. )م  1629-1583(  فوياول صس شاه عبا زماندر « 
جدید ات یحسل،تدر ارتش ایران . دداهدایت انگلستان تشکیل  با یکرد و ارتش تقویتنکرده بودند به دار کشید ، اداره مرکزي را 

 درخارجی از زیادي دکان  گردشگران. نفر شد  500000اصفهان یعنی جمیعت پایتخت ایران . شد ارو توپخانه پدید بارتشآ
  . کردندمی تعجب بسیار شهر  هايبازار

                                                        
الزم است از طرف دولت ایران رسماً یادداشتی به آموزش و پرورش قزاقستان ارسال شود تا . قاراقوم ؛ بیابان قراقوم در ازبکستان امروز است   1

   .با تکیه بر اسناد معتبر ،جعلی بودن نام خلیج عربی گوش زد شود

منصب داران دهند تا محصول آن را از کشت و کار هرچه پیدا شود متصرف گردند و به اصطالح ارباب دفاتر سالطین هندوستان تیول پاره اي از زمین که سالطین و امراو   2
  )  مدخل جاگیر . دهخدا . ( و قدري از ملک که عوض ماهانه تنخواه نمایند
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براي نابود کردن .رساندبحران حد را به  یحسین رژیم بد فئودالسلطان فوي صآخرین شاه  18 سدةو آخر  17 سدةدر اوایل 
افغان هاي اسیرآزاد کردن قبیله  ۀبهان هب 1میر محموداندهی به فرم آنان ارتش .ی آماده شده بودقبیله کانداگار افغان ،فویانصسلسله 

میر . حسین را به پایان رساندسلطان فویان را فتح کردند و سلطنت صدر این سال پایتخت . به ایران حمله کرد. م 1722در سال 
محمود ارتش  ی علیهارتش،شمال ایران در .ممکن نبودایران  موجود در هاي افغانکردن همه اما اداره . ایران شد شاهپادمحمود 

فوي براي رسیدن به قدرت در قفقاز با ص حاکمان. ندشتدست دا را همچنان درقدرت  ،آنجا مردم در افغان تشکیل شده بود و
ز ی ااما مجبور بودند قسمت بزرگ؛   3دمی جنگیدننیز د با ترکان ومقصبراي رسیدن به این . و رقابت می کردندهم چشمی  2ترکان

و بالخره همه اینها باعث کم .را از دست دادندافغانان سرانجام سرزمین  .دهندبقفقاز و مساپاتامیا را از دست  سرزمین خود یعنی
  ».ایرانیان شدشدن تجارت خارجی 

کتاب به نگاه مؤلفان .پس از صفوي یعنی از دورة نادرشاه سخن به میان می آیدایران ضع داخلی و خارجی در ادامۀ درس ، از و
از این رو .این نگاه مثبت قزاق ها ممکن است ناشی از همزبان یا هم نژاد دانستن خود با نادرشاه افشار باشد . نادر شاه مثبت است

  .متجاوز بودن محمود افغان مورد تایید قرار می گیرد

از قبیله ترکان  نادرکسی به نام را ارزه مباین  .کردندآغاز ی راگشایان افغانعلیه کشورمردم ایران مبارزه همین سده در آخر « 
 -1730هاي  سال به دنبال پیروزي برافغان ها در.بیرون راندزمین ایران سررا از ها  افغان، نادر . م 1729در سال . کردمی هدایت 4

با نادر . رج شونداخد هایی که اشغال کرده انترکان مجبور بودند از زمین .کردند را آغازترکان  علیهمبارزه  نادرارتش  .م 1735
سیاست نادر قوي  .ایران معرفی کردو بدین ترتیب خود را به عنوان شاه  برپا نمود یجلسي که کسب کرد ماستفاده از این اعتبار

و  .و اصیل زادگان را مصادره کرد ها فئودالهاي دولتی و حکومتی ، زمین هاي زمین توسعۀ قصد  هوي ب. کردن قدرت ایران بود
. م 1739 -1736هاي  سالدر . تادافراه به جنگ هدایت براي و خود مالیات دهقانان را افزود  ، دولتهاي  پر کردن هزینهقصد به 

 و هاي طوالنی وضع کشور د و جنگمانحمله وي بی نتیجه  چند با وجود این،.کرد غارتبه هند حمله کرد و آن کشور را 

                                                        
افغانان ایرانی را مغلوب ساخت و سردارشان اسداهللا خان  1120وي در سال .محمود افغان پسر میرویس رییس قبیلۀ غلجایی است.در ایران به نام محمود افغان شناخته می شود  1

ران به کرمان رسید لیکن لطفعلی خان والی فارس وزیر اعظم به قصد تصرف ای 1124در سال .را به قتل رساند و این کار را خدمتی از جانب خود به درباریان اصفهان جلوه داد
  .  به قتل رسید 1127در همان سال محمود دوباره به ایران حمله کرد و اصفهان را تسخیر نمود اما در سال .او را شکست داد و به قندهار گریزاند

  ترکان عثمانی  2

  .گی به مسلمانان وارد کرد و موجب تقویت اروپا شدمنظور جنگ هاي صفویان و عثمانی ها باشد که خسارت بزر   3

 17در .نویسندگان نادرشاه افشار را ترك دانسته اند در حالی که وي متولد دستگرد از توابع دره گز یکی از شهرهاي استان خراسان بود  4
غاز نمود و شهرت بسیاري یافت تا اینکه به دربار پس از آزادي از اسارت مبارزه با ملک محمود سیتانی آ.سالگی به همراه مادر اسیر ازبکان شد

وي عالوه بر دفع افغان ها، عثمانی ها را از .صفویان راه یافت و در اثر دفع افغانان از شاه صفوي لقب طهماسب قلی خان را دریافت کرد
نی و روسیه بست که به نفع ایران نبود این در این زمان شاه طهماسب صفوي قراردادي با دولت عثما. شهرهاي همدان و آذربایجان بیرون راند

رسماً . م 1148تا اینکه در سال .و پسر هشت سالۀ اورا به تخت شاهی نشاند.کار بهانه به دست نادر داد تا شاه طهماسب را از سلطنت خلع کند
م و سخت گیري را بنا نمود تا این که پس از سوء قصد از طرف فرزند خلق و خوي نادر دگرگون شد و رویه ست. خود را پادشاه ایران خواند

   )معین ، مدخل نادر .( به دست عده اي از رؤساي قبایل افشاریه و زندیه به قتل رسید
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 ،کردند، اما شاهشاه را آغاز علیه بدین ترتیب مردم مبارزه. آشفته شدضع مردم وها مالیات بسیاري از . دادتولیدات  را کاهش 
 1747در سال . شدید براي مردم خیلی سخت بودو سرکوب هر قاین . کردترین صورت سرکوب را با شدیدهاي مردم  تییانارض
  . خراب شدباره یککشوري که وي ساخت بدین ترتیب . نادر را به قتل رساندند ، شهر خراسان  انمبارز

در ادامه شرایط پدید آمدن سلسلۀ قاجار بحث می شود و از سلسلۀ زندیان  و شاهان آن هیچ سخنی به میان نمی آید و تنها با 
ممکن است این جهت گیري از آن روي باشد که طایفۀ .عبارت رقابت گروهی فئودال براي کسب قدرت از آنان یاد می شود

  . در حالی که قاجاریان ترك نژاد بودند زندیان از قبایل لر بودند

  ؛  ریان در ایرانابه قدرت رسیدن قاج« 
به قدرت  هاقاجار 17آخر قرن . داشتادامه  يرقابت بد مدتیحکومت وهاي فئودالی براي به دست آوردن قدرت  بین گروه

اظ تقسیم بندي اداري به حایران از ل اراضی. پایتخت قاجاریان تهران بود. قا محمد خان به سلطنت رسیدآ 1794در سال . رسیدند
و قدرت و حقوق  وبزرگ بود  وسعت،لحاظ   ازرا که  ت را حاکمان اداره کردند و ایالتاوالی. ت تقسیم شداایالت و والی

د را داشتند خودرآمد و عائدي ایالت  وسايربزرگان و  .در اختیار داشتند و اداره می کردندبود  وارثان شاه درآمد آنها نیز عظیم 
نیز و خودشان  می کردندمحاکمه خودشان جنایت کاران را مجرمان وو  آوري می کردند خودشان جمعنیزرا مردمی و مالیات 

 دشاه مجبور بو .خراسان و کرمان  هاي فئودال اصوصخکردند ممی ن تبعیت و حاکمان از شاه  ها بعضی از فئودال. دادندمی  کیفر
روحانیت شیعه و صاحبان ( این گروه . کردند زیاديایران نفوذ مردم زندگی اجتماعی  روحانیان دینی شیعه در . کنترل کندرا آنها 

  .     ه ها را اداره می کردندو محکم  1زمین هارس و امد )مکتب 
ر این مقطع براي ما و چهره اي که از ایران د. می پردازد 19وضع بین المللی ایران در اوایل قرن این کتاب به  229اما در صفحۀ 

  جهانیان ترسیم شده بسیار تلخ و ناگوار است ؛ 
انگلستان  18در آخر قرن . ه بوداستقاللش را از دست نداداین زمان ا تاما . ایران کشور فئودالی عقب مانده بود 18در آخر قرن « 

در مقابل روسیه و ایران سه براي قرار دادن فران انسفیر 1897در سال . کردندرا آغازایران  علیهري استعماو فرانسه سیاست 
 کهبست  يوي با شاه قرارداد. ایران آمدپیش شاه  2مالکالم یعنیبا همین قصد نماینده انگلستان  بالفاصله . به ایران آمدند ،انگلستان

. ارتش خود را به افغانستان ببرد ایران باید کند شاه را آغازهند  به و اگر فرانسه حملهنباید به ایران بیایند ان ین قرارداد فرانسوآطبق 
 این .ی به ایران را تضمین نموداتیحسلتامتیازات کمک  آن انگستان امتیازات زیاد گرفت و به جاي،طبق قرارداد تجاري  همچنین
در به این دلیل شاه . انستقفقاز می د حاکمیتدر  یب خودروسیه را رق، شاه ایران . روسیه بود  عمال علیه) ایران وانگلستان(قرارداد 

را به تشویش ایران شاه ، ربایجان آذو  ستانرمنابه روسیه و سیاست  1801سال در متصل شدن گرجستان . متفق بودیک جستجوي 
جنگ ایران و  1804در سالبالخره . کردند بازي را آغاز رسیدن به مقصد خود در ایران سیاست برايانگلستان و فرانسه . انداخت
 . نتوانست پشتیبانی بگیردمتحد دو کشور کدام از از هیچ  در حالی کهشروع شد و ایران شکست خورد روسیه 

ستان و غدا زمین هايقرارداد ایران از این بر طبق . ه شدستب "گلستان  "به نام بین ایران و روسیه  يقرارداد 1813در سال 
 ها امتیاز روس. گرفترا از ایران در خزر  یداشتن  نیروي دریای امکانامتیاز روسیه . کشید دستربایجان آذگرجستان و شمال 

                                                        
  .منظور زمین هاي وقفی و اموال عمومی است   1

شهرت وي بخاطر کتابی .بود ژنرال سرجان مالکالم تاریخ دان انگلیسی که در زمان فتحعلی شاه قاجار سفیر حکومت انگلیس هند در ایران  2
  .که تاریخ جامعی است از ابتداي تاریخ سالطین ایران تا سلطنت فتحعلی شاه  قاجار»تاریخ ایران « است به نام 
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در ایران  ها را روس علیهبعد از این انگلستان ادامه سیاست . یافتتجارت روسیه گرفتند و بدین ترتیب نفوذ روسیه در ایران افزایش 
ماه فوریه در. کامل به همراه داشتیران ناکامی اما این جنگ براي ا. شدجنگ وارد روسیه  بابار دیگر ایران  1826سال . کرددنبال 
شرق  تعیین شد و 1کشور  رودخانه اراکس قرارداد مرز دواین بر طبق . ه شدقرارداد ترکمان چاي بین روسیه و ایران بست 1828سال 

کم کم و بطور ایران  د؛ این در حالی  بوروبل جریمه پرداخت کند 20000ایران مجبور بود به روسیه . رمنستان به روسیه وصل شدا
  ».زیر دست کشورهاي غرب می شدپنهانی 

  .به میان می آید 1852-1842سالهاي در قیام بابیان ایران در ادامۀ این مبحث سخن از 

و قیام هایی . حکومت ایران زیاد شد علیهی بین مردم ایالت تبریز ، زنجان و اصفهان و یزد ایتنارض  19چهلمین سال قرن در « 
باب  "با عنوان را  دسید علی محمد خو علم باب، ةهدایت کننده و نمایند. گان این قیام از گروه بابیان بودندگردانند. گرفت شکل 

 ةازوآنها این بود که از در عقیده .نام داشت  "بیان  "ان یکتاب باب.  2ازه استودر "باب " ۀه کلممترج. کرد معرفیبه مردم  "
و به این دلیل آنها باید آن  هقانون و کلمات قرآن کهنه شد: می گفت سید علی محمد. دنمی بخشت محد و به مردم رنیآ مهدي می

ندارند باید از  اعتقادي  که به باب یحق برابر داشته باشند و خارجیان و کسانباید مردم  ،بر طبق علم باب. را جدید وکامل کنند
براي . فقیران بودند، دگان قیام نشرکت کنعموم . می شدقیام بابیان از هر گوشه ایران دیده  1848هاي  در سال. ایران اخراج شوند
باب  ،شهر تبریز ارتش شاهدر  1850درسال . دنمو کشتن باب را طلباجازة از شاه  -خان قیتمیرزا  -یربوزیر ک ، نابود ساختن قیام

  ».هاي بابیان را با قهر شدید نابود ساخت قیامان ایرشاه  ،بعد از کشتن باب. کردند بارانرا تیر 

ورود سرمایه خارجی در این دوره و .در نیمۀ دوم قرن نوزدهم اشاره رفته است مستعمره شدن ایران هنیمپس از واقعۀ باب، به 
  .جی ایران داشتکثرت مستشاران آنان محدود به جهت توسعه صنعت ایران نمی شد بلکه اثر مستقیم بر سیاست هاي داخلی و خار

امتیاز کشیدن سیم . ایران به این دلیل به کشور نیم مستعمره تبدیل  شد. شدسرمایه خارجیان به ایران  وارد  19قرن ر نیمۀ دوم د« 
ی و انگلیس ها براي آوردن سرمایه به ایران روس. هند وصل کرد هکشیدند ایران را  ب آنهاتلگرافی که  . تلگراف را انگلستان گرفت

یتر امتیاز ساختن ور 1889و سال . فتگررا کاپیتالیست انگلستان از شاه امتیازات استفاده از نفت  1886در سال . رقابت داشتند اه
شروع به ها  با تقاضاي شاه روس 1879در سال . جنوب ایران نفوذ انگلستان افزایش یافتدر . اخذ نمودبانک شاهنشاهی را 

ایران از روسیه  1900در سال . را گرفتپالیاکوف امتیاز ساختن بانک اعتباري از ایران  1890در سال . ندردارتش ایران کآموزش 

                                                        
  ارس  1

ساء إح( یکی از علماي افزاطی شیعه از اهالی ساحل بحرین ) شیخ احمد احسایی ( در اوایل سلطنت فتحعلی شاه ، شیخ احمد بن زین الدین   2
را منکر شد و ) جسمانی ( او از اصول دین توحید ، نبوت ، امامت را پذیرفت ولی عدل و معاد .به نشر عقایدي در باب اصول دین پرداخت) 

از میان شیعیان کامل که بین شیعه وامام غایب شیعه واسطه ) وکیل و نایب( درعوض به رکن رابع باور داشت یعنی عقیده به یک نفر باب 
پس از وي سید علمی . پس از احسایی ، سید کاظم رشتی هدایت شیخیه را به عهده گرفت. یخ احمد ابتدا خود را همان واسطه نامیدش.باشد

ارایه کرد که به زعم خود نسخ کنندة قرآن » بیان « او در ادامه خود را همان امام غایب نامید و کتابی به نام .محمد شیرازي خود را باب نامید
  )771تا  760تاریخ ایران پیرنیا و اقبال آشتیانی ص .(بابیان با تیرباران سید محمد علی به قتواي علماي تبریز پایان یافت قیام. بود
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ایران  20آخر قرن .رسیدروبل میلیون  164گذاري روسیه به مبلغ ه اول سرمایجهانی پیش از جنگ . میلیون روبل اعتبار میگیرد 22.5
 ».نده بوده بازیچه کشورهاي امپرالیستی شدشاهنشا شاه و. از استقالل خود دست کشیده بود

                                                                      1911-1905انقالب ایران در سالهاي « 
 نسبت به تغییرراجع دینی م. دآمپدید ییها میاضعیف ایران قهاي تسیاست ،علیه  هاي گوناگون مردم بین گروه،  بیستمآخر قرن 

 »فیخم« به نام  یانجمن ضد حکومت 1905سال . ی تشکیل شدلگروه محف یندر این سالها چند .وضعیت موجود هم قسم شدند
دیگري هاي  قیام. وضع اجتماعی ایران خیلی سخت بود بیستماول قرن .کردندمی را هدایت  انهاي ناراضی ان قیامآن. تشکیل شد

از  ن گروه متحصنای.برگزار شد عبدالعظیمدر مسجد  ات گسترده ايتظاهر 1905سال .پا گرفت حکومت علیهگرسنگی و  علیه
شاه ات مردم ، تظاهرپایان دادن به براي .شدندمردم عمومی ي هاتقاضانیاز ها و لت خانه براي اعد تشکیلوقت خواستار حکومت 

جواب  در. کردشرکت کنندگان م به کیفر دادن به ، شاه اقدا اتتظاهر پایانبعد از اما  .رسیدگی کندآنها را  اتلباطبه م داد قول
قانون   و قبول کردنخود  رفتن شاه از مقام کنار این بار مردم از. شروع شد يقیام دیگر 1906سال در  ،شاهدادن  خشم و کیفراین 

  . سخن گفتندساسی  ا
بزرگترین مرکز  1908-1909سالهاي در . و این عالمت پیروزي انقالب بود بر پاگردیددر ایران مجلس اول  1907در سال 

در طی این . تمام  نشد 1911انقالب ایران تا سال . این بار هم شاه با کمک خارجیان در تبریز خونریزي کرد. انقالب شهر تبریز بود 
ایران  شدخارجیان داشت و همه اینها باعث به مید چشم اقبول کرد و را خود  نی هايشاه  ناتوا. انقالب قدرت شاه ضعیف شد

  . »باقی ماند يه ارممستع هکشور عقب مانده و نیم بیستمقرن   ایران در ود وشورهاي امپریالیستی  شمستعمرة ک

  

  بخش سوم 

  )نهم کالس( 1 کتاب تاریخ جهان امروز ایران در

خود و ضعف  در این کتاب به وضعیت ایران در جنگ جهانی می پردازد و به بی تدبیري حاکمان ایرانی در تشخیص موقعیت
از .ایران با وجودي که اعالم موقعیت بی طرفی کرده بیشترین خسارت جنگ را متحمل می شود. درتصمیم گیري ها اشاره می کند

منظر تاریخ نویسان قزاق، انگلیس و روسیه وآلمان هدفی جز تجزیه ایران نداشتند وحاکمان ایرانی در ذهن خام اندیش خود با 
 به بعد کتاب می خوانیم ؛   74فحه در ص.ویرانی ایران شدنداعتماد به آن ها موجب 

  2.دو اتحادیه بود هايمرکز رقابت کشور انسیاست بی طرفی داشتند اما سرزمین آن یبا وجود این که ایرانیان در جنگ جهان«  
سال در .را زیر دست خود گرفنتد ربایجان را فتح کردند و تبریز و اورمیهآذ مثلایران  ی ازستانهایا ها ارتش ترك. م1914سال در

روسیه بین فی خم توافقساس ابر  1915سال . ندبیرون راربایجان آذوآنها را از  را آغاز نمود ها ترك علیه ارتش روسیه حمله 1915
تان ،در انگلس ، در جنوب. سه کشور تقسیم کردندبه  ایران را اتحان،ف 1917در اوایل .ایران به دو قسمت تقسیم شد ،و انگلستان

                                                        
   2009سال انتشار   -غوبایدوللینا  . شوپگاف  ، م . کاجاحمتاف  ، ا . مولفان این کتاب ؛ گ   1

  .منظور متحدین و متفقین است  2
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و بین مردم بیماریهاي  رو به وخامت نهاداقتصاد ایران  ،هاي جنگ سالدر. ها قرارگرفتند غرب آلمان درشمال ارتش روسیه و
   .یافتواگیري رواج 

  رشد جنبش استقالل طلبانه عمومی

شمال  ها ، جنبش  جنبشاین  رهبري راسدر . کشورگشایان خارجی شروع شد ایران علیهجنبش استقالل طلبانه مردم 
بهانه مبارزه با  هب ها انگلیسی.  نام داشت  "جنگلیان  "د داروهی که وي تشکیل گ. وي طرفدار آزادي بود .کوچک خان بود میرزا

با قرار  ن را اایر حمایت از پیمان 1919نهم اوت سال  و در . را فتح کردندایران شمال غرب   1918ارتش ترك و آلمان سال 
در آن . ربایجان ایران ، گیالن و خراسان شد آذباعث جنبش استقالل طلبانه مرم  نه بود وط نا عادالوشر این .اء کردند امض شروطی 

س نیروي دریاي خزر راسکولنیکوف  و معاون یرا ری یهارتش روس. رسیدند یمخالفان خود به بندر انزل ربا پیروزي ب ها وقت روس
 تکیه گاهیایران را  ها روس. کرد  یاتحلتسیکمک درخواست ان از آنها خکوچک . کردمی نیکیدزه هدایت  مرکز قفقاز آرجا

 روس  صمیمانه کمککوچک خان  . ات  به ایشان دادندیحسلتکردند و را تقاضا کوچک خان را قبول لذا در شرق می دانستند و 
با عجله شوراهاي کمونیستی در  ها روس  .قبول کرد  -به پیروزي برسدخان جنبش کوچک  چرا که عالقه داشتند –را  ها
  . 1ند و به ایران بردندادربایجان  تشکیل دآذ

چهارم  . کوچک خان را دعوت کردند ادارة این جمهوري تازه تاسیسبراي . شد مجمهوري گیالن اعال 1920ن سال ئژو 5
. سرخ نتوانست حمایت کند 2مصنوعیرا ارتش  مصنوعیاما این حکومت . شد مجمهوري شوروي گیالن اعال 1921اوت سال 

بدین ترتیب ارتش شاه . شوروي گیالن به سمت روسیه فرارکردند جمهوري وسايگیالن رسیده بود ر نزدیکوقتی ارتش شاه 
  ». ی کوچک خان انجام نشدایانقالب گیالن را نابود کرد و حرکت و عملیات ساختن حکومت شور

  .به چگونگی رشد سیاسی و اقتصادي ایران پس از جنگ و پس از به روي کار آمدن رضاشاه توجه شده است  75صفحه در 

                  1935-1921   هاي سالبین رشد سیاسی و اقتصادي ایران  چگونگی« 
رضا خان  4پالکونیک .منتقل کردند 3اصیل زادگان ایران براي محکم کردن سیاست خود قدرت را از دست قاجاریان به شاه 

در سیاست  .امور پرداختنظم و ترتیب به حکومت جدید . را شروع کرد نشاهیشاهاز خاندان جدید  یترپهلوي گرفت و قدلقب 
 هرضا شاه ب.کردندمی آلمان  را پشتیبانی نشدن به روسیه و انگلستان سیاست نزدیک .یدآلمان را می پسند هخارجی نزدیک شدن ب

با سرمایه گزاري آلمان می خواست چند کارخانه . تصاد ایران از کارخانجات بزرگ و کوچک پشتیبانی کردقصد قوي کردن اق
بین شرکت انگلستان و ایران قرار داد . یافتندهاي نفتی رشد  با حمایت انگلستان شرکت.ساختن جاده و راه آهن پرداخت هب. بسازد

                                                        
البته ممکن است منظور بازگشت روس ها . شاید منظور کادر اصلی شوراهاي کمونیستی ایران بود که براي آموزش به روسیه برده می شدند  1

  .به سرزمین خود پس از تشکیل شوراهاي کمونیستی در ایران باشد

  .حکومت جمهوري سوسیالیستی گیالن نوعی کپی برداري از روسیه شورایی بود    2

  اخان رض  3

4   Полковник به زبان روسی یعنی سرهنگ.  
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در جریان جنگ حرکت و . هرتن نفت بایست به ایران مالیات بپردازند از فروش یانگلس هاي بر طبق این قرارداد شرکت. بسته شد
را قطع کنند ولی ایران گوش  ها عملیات آلمانی می خواستند تااز ایران  ها روس.  یافتدر ایران افزایش  ی هافی آلمانخعملیات م

  . به آنان نمی کرد
ین حادثه ا. آمدند ها انگلیسینیز و از سمت جنوب وارد شدند ایران از شمال به سرزمین ها  روس 1941بیست و پنجم اوت سال 

رضا شاه . بدین ترتیب روس و انگلیس از دو طرف ایران را فتح کردند. ه استماندبه یاد  "شهریور  ۀحادث "در تاریخ ایران به نام 
ایران   1943 در نهم سپتامبر سال . ر کندداشت واگذا سال 22 ش کهپسر ی را بهتخت شاه کنار رود ومجبور شد که از مقام خود 

  ». شد آلمان اجنگ بوارد 
  

بحران فزاینده و گرانی و بی سامانی از ویژگی هاي این مقطع . به ایران پس از جنگ جهانی دوم می پردازد  210صفحه در 
نتیجۀ این فشار اجتماعی، قیام ها و .خشکسالی و قحطی و بیکاري این دوره را بسیاري از پیران امروز به یاد دارند.تاریخی ایران است

  .ر خود بحرانی دیگر بود که هر گونه مدیریت درست را از حاکمان سلب می نمودهمین ام. اعتراضات خیابانی فزاینده بود

  ایران بعد از جنگ دوم دنیا                            « 
مردم  روستاهادر  سالی، خشک یگرانی کاالها و غذا و کمبود کاالهاي مصرف.شد  روبرو بعد از جنگ دوم ایران با بحران شدید

جنبش  .گذاشت بی کار را از ایران هزاران ایرانی ی هامریکایآو ها دن انگلیسیبیرون ران از سوي دیگر. نداختا یرا به وضع سخت
 سالبین هاي ایران  جنبش. ه بودبیدار شد ایرانو احساسات ضد امپرالیسم مردم  ه بودر کردیتاثنیز ایران  ی درجهان طلبیاستقالل 

 5و  ندمیلیون تن نفت تولید کرد 454 ها این شرکت 1953از سال .انگلستان بودشرکت نفت ایران و علیه  1952 -1949هاي 
  . »در صد بود 8فقط  ات که باید می پرداختمبلغ مالی در حالی که ندآورد سود به دسترد دالر امیلی

  
و به وجود آمدن انقالب سفید سبب این کتاب، 210صفحه در. به دنبال چنین وضع نابسامانی اندیشۀ انقالب سفید مطرح می شود

                .ی آن بدین گونه تشریح می شودعمل جاینت

نشانه . 1شدقرارداد ایران و بغداد امضاء . غرب نزدیک شدقدرت هاي  هبایران کشور  1953سال در قیام ارتش  ۀ در نتیج« 
این مستشاران کردند  می کار ینفر امریکای  4600 فقط در بخشهاي نظامی ایران؛ دیده می شد موارد این درغرب ه نزدیک شدن ب

سال . وقت دیدندرفرم را مصلحت  ، ها جنبشتب براي کاهش  ها ییمریکاآ.دادندداخل کشور آداب و رسوم غرب را رواج  در
رشد اقتصاد ،  1974-1962رفرم در طی سالهاي این بر اساس  .نامیدند "انقالب سفید  "این رفرم را بعدها . رفرم شروع شد 1942

. در انتحابات دادند يزنان ایران حق را هب 1973سال .می پذیرفت انجامباید پزشکی بهداشت و رشد ضی تنظیم مسائل ار
زمین ، بی زمین  ه هايزمینداران بزرگ می بایست به خانواد از رفرم،بر طبق این بخش  .بود ضیمسائل ار ،اص این رفرمعنصرخ
  .»زمیندار شدند و دویست هزار خانوارمیلیون  2.2م تقریباً  در نتیجه این رفر. بفروشند

  
  .به انقالب اسالمی مردم ایران می پردازد  211صفحه  در

                                                        
  .راجع به این قرارداد هیچ اطالعی به دست نیامد  1
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شد و  مجمهوري اسالمی ایران اعال در ایران رژیم.شدبه پیروزي رسید و قدرت شاه نابود  انقالب ایران 1979ماه فوریه سال « 
  . آداب و رسوم اسالم زنده شد و ایرانیان  بر طبق قانون اسالم زندگی می کردند. رهبر دینی خمینی بود 1979 قانون اساسیبرطبق 

  
یکی از حوادث مهخم .نگاه تاریخ نویسان روس و قزاق به تاریخ و حوادث پس از انقالب اسالمی نیز خواندنی و شنیدنی است 

جنگ ایران .ي جهانی و همسو با آنان استاخ نویسان مبتنی بر اطالعات رسانه هتحلیل این تاری. پس از انقالب جنگ تحمیلی بود 
از دولت موقت و دولت بنی صدر و .و عراق را نه یک تجاوز و زیاده خواهی یکسویه بلکه ناشی از مناقشات مرزي قلمداد می کند 

عنوان دولت سازندگی و حمایت کننده از بخش  دولت میر حسین چندان سخنی به میان نمی آید؛ اما از دولت هاشمی رفسنجانی به
دولت خاتمی نیز دولت موفق در جذب سرمایه ها و اعتبارات خارجی و ایجاد فضاي صلح و ثبات و حل . خصوصی یاد می شود

صفحه ز ا.بیشترین روابط ایران و قزاقستان نیز در دورة دولت هاشمی و خاتمی معرفی می شود. مناقشات بین المللی معرفی می شود
  :به بعد کتاب می خوانیم   211

                             1990-1980یران در سالهاي ا« 
. درپشتیبانی ک بهشروع و بخش خصوصی از کارخانجات جدید حکومت  .مطرح گردیداقتصاد اسالمی  بعد از انقالب ،در ایران 

سال  هشت 1988 -1980جنگ ایران و عراق . 1جنگ حل کندبه  توسلایران می خواست مسائل مرزي را با  1980هاي  سالدر 
روابط ایران و در یان بود و به همین دلیل تا االن یانقالب ایران ضد امریکا.  شدشهر خراب و  ن دهیجنگ چنددر اثر . طول کشید 

دورة ریاست جمهوري  .ي شد تحوالت زیادکشور دچار اداره سیاسی  1990در جریان سال .بهبودي حاصل نشده استامریکا 
سرمایه  خاتمیبعد آمدن  .به ریاست جمهوري رسیدمی خاتمحمد  1998رفسنجانی تمام شد و به جاي وي پنجم اوت سال هاشمی 

  . واگذار شد 2"بی بختان "پهلوي به انجمن تمام دارایی هاي خاندان  .آزاد شدرسمی  مجوزبا  یگذاري خارج
در ت ایران عیجم. ت داشتعیجم سریعاین بستگی به رشد . تولیدات داخلی کاهش یافت. دایران نزول کراقتصاد  1980در سال 

اقتصاد و  راي بازسازيبعد از تمام شدن جنگ ب .خراب تر شددر نتیجه وضع مردم . میلیون نفر رسید 61به  1976-1972هاي  سال
  . رفرم الزم بود ،کردن وضع مردمروبراه 
ارجی و استفاده از خبا کمک سرمایه گذاران . رشد اقتصادي کرد ايبر یالتوتحاقدام به  یمحمد خاتمس جمهوري اسالمی یری

می درسیاست خارجی خات.تنظیم شد يبراي رشد اقتصاد هسال 5برنامه اي . ساختند ياعتبارات خارجی کارخانه هاي جدید
به روسیه ، انگلستان و فرانسه سفر رسمی  خارجهاي کردن روابط باکشور رقراروي براي ب. کشیددست ر انقالب اسالمی وازصد
   .پیدا کندادامه در ایران  تولید اتم   تال را فاش کرد یوي سیاست امریکا و اسرائ. کرد

دو کشور روابط  ینه سازيبراي به. بایوف به کشور ایران سفر رسمی داشتظرس جمهوري قزاقستان نیری 1992در ماه اکتبر سال 
   .دو کشور بود بایوف  به تهران نشانه روابط خوبنظرسفر  متقابل آن لماتی و آسفر رفسنجانی به  1993 سال.راه باز شده بود

                                                        
تبلیغات مسموم و یک جانبۀ دشمنان ایران بیش از آن که تصور می . این یعنی ایران آغاز کننده و ادامۀ دهندة جنگ هشت ساله بوده است   1

الزم است مقامات مسوول ایرانی نسبت به اصالح وضع موجود و اعتراض شدید به قزاق ها مسئله را . کنیم در بین ملل دنیا تأثیرگذار بوده است
  . ري نمایدپیگی

  .منظورکمیتۀ امداد است   2
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. شد ارو رفرم کنندگان پدید 1ها اختالف نظر بین کانسرواتور.تغیر شدی موضع خوب ایران ناگهان در جریان انتحابات پارلمان
طبق این قرارداد پس از این .شدامضاء هایی مالقات کرد و قرارداد ) انقالبرهبر  (نه ايو خام ي نژادبایوف با احمدظرن  2007سال 

  . یکدیگر براي حمل و نقل استفاده کنند ها و جاده هاي از راهمی توانند دو طرف 
 ، ایران یاتم ۀبرنام گفتگوهاي طرفین دربارةدرجریان . 2دارند واحدينظر  جمهورس یهر دو ری بین المللی یدر روابط سیاس

  .شداب  3 "اته پما"زیر نظر  ی ایران بایدقزاقستان اخطار کرد که برنامه اتمجمهور س ئیر

سایگان استفاده همنحوة راجع به  این نشستدر . مالقات کردندبا هم خزر  يدریا لحسا دربارةدولت پنج  2008ماه اکتبر سال 
    .گفتگو نمودنداز منابع دریا  خزر

  

  بخش چهارم 

                 ) 10کالس (   4تاریخ دنیاکتاب ایران در

در این مقطع تحصیلی به دانش آموزان دربارة تاریخ معاصر ایران بخصوص ایران در قرن بیستم و وضع نابسامان آن مطالبی 
  :می خوانیم   122صفحه در . آموخته می شود

  20ایران در اوایل قرن « 
ایران از .یافتمیلیون افزایش  12-10بیش از به ت ایران عیجم. کاپیتالیستی بودنۀ نشا ایران کشور عقب مانده با 20در اوایل قرن 

 ، ترکمني ها، بختیارچ هالوب،ها،کردرهال دیگري چون ؛ در سرزمین ایران قبیله هايها  جز فارسب .تشکیل شده بودزیاد  ملیت هاي
 6و قسمت دوم  ها در نفوذ روس 5اول قسمت یلحاظ سیاساز . صنعت و شغل قبیله ها دامداري بود. می کنندزندگی  ها ، عربها

ایران  زمین هايکه ن وجود ای با. سیاست بی طرفی را گرفت ی نخستحکومت ایران در جنگ جهان. بود ها سییدر نفوذ انگل
  .بود کشور خارجی سه کشور ایران در زیر نظر و نفوذ  1917در اوایل سال . ادیه اي جنگی شدحرقابت کشورهاي ات حورم

  ارتش انگلستان      _______سمت جنوب  ) 1
  ارتش روسیه      _______سمت شمال   ) 2
  ارتش آلمان      _______سمت غرب   ) 3

                                                        
  محافظه کاران   1

  .با توجه به تاریخ تالیف کتاب منظور آقاي نظربایف و آقاي احمدي نژاد است  2

  .پیمان  ام پی تی  است» ماپاته « منظوراز    3

  2008سال انتشار    -  قوبایدولینا.چوپکوف ، ا.کاجاحمتاو، ا. كمولفان  ؛   4
  .ممکن است منظور شمال ایران باشد  5

  .منظور جنوب ایران است   6
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در ادامۀ به . در کتب پیشین ، مختصر این مطالب به دانش آموزان آموخته شده بود در این کتاب مطالب مبسوط تر گفته می شود

در رأس آن ها جنبش میرزا کوچک خان و جنبش گیالن مورد .الل طلبانه مردم ایران اشاره می شودبحث رشد جنبش هاي استق
نکتۀ جالب این است که در تمام مواردي که از دولت هاي موقت جنگلی و گیالن یاد می شود از آن ها با .بررسی قرار می گیرد

  .نام برده می شود مصنوعی و ساختگیاصطالح 
   ل طلبانهرشد جنبش استقال«  

. بیرون رانده شدنداز سمت شمال  ها نیز روس .به سرزمین خود بازگشتنداول ارتش آلمان و ترکان  یبعد تمام شدن جنگ جهان
 ها الدولۀ از انگلیسی ثوقدر ایران گروه و 1918سال .از دست ندهند انگلستان سعی کردند که نفوذ خود نفر ارتش  50000

ارتش  .می کردنداداره  ها طبق قرارداد دولت را انگلیسی.قرارداد ایران و انگلستان امضاء شد 1919نهم اوت سال . پشتیبانی کردند
ات را ادار ها ، انگلیسیبه تصویب نرسیده بودتا زمانی که قرارداد در مجلس  .انگلستان درآمدبه حمایت  ی ایراندولت و اقتصاد
   .ب شدوجممردم را  ضایتی بیننار تی و لاقرارداد بی عداین . می کردند ریاست
. کوچک خان بودبه دست  هدایت جنبش شمال ایران . بود طلبیربایجان ، گیالن ، خراسان اولین مرکزهاي جنبش استقالل آذ

اضاي کمک کوچک خان از آنها تق.رسیدند  یبه بندر انزل  1به دنبال شکست خوردگان گواردیاي سفید ها درآن زمان روس
و به  دادربایجان ارتش تشکیل آذزود در قسمت خیلی حکومت شوروي . قبول کردندرا تقاضاي آنها  ها کرد و روس یحاتیسلت

 مصنوعیرا ارتش  مصنوعی دولتاما این ؛ جمهوري شوروي گیالن تشکیل شد 1921چهارم اوت سال. اعزام نمودزودي به ایران 
بدین . به روسیه فرار کردندگیالن حکومت ؤساي ر ۀارتش شاه سمت گیالن رسیده بود هموقتی . نتوانست حمایت کند یایشور

ت با هدایت کمونیس ،ارتش کوچک خان 1921ماه دسامبر سال  .ساختگی به ناکامی رسیدی ایترتیب تشکیل حکومت شور
کوچک  1921سال . زدبه حمله دست واه نیروهاي آزادي خ علیه همین اختالف نظراز استفاده  باارتش شاه . را کشتند 2یدر ها،ح
بدین ترتیب اولین جنبش . خاتمه دادربایجان و خراسان را آذهاي  قیامبه ارتش شاه  1922سال . یب قرارگرفتقعت تحخان ت

  . ه ماندبی نتیجایران مردم طلبی استقالل 
       1945-1921هاي  رشد سیاسی و اقتصادي سال «

قرارداد حکومت این طبق .دوستی امضاء شد دادمسکو بین دو کشور قرار شزمان جنبدر  1921بیست و ششم فوریه سال 
ند ه بودکه آن وقت از ایران بردرا  یو کاالهای 3و از ساختمانها و اعتباري سر کشیدند کرد زمان پادشاه سر کشی طوشوروي از شر

افسران ملی به  یان را از بینتشکل نظامی ناراض هاانگلیسی . میلیون روبل بود  600بیش از شده مبلغ کاالهاي پس داده . پس دادند
یفه ظو استقالل  نظامی را و ی هاانگلیس چنگال آزاد کردن ارتش از ،ک رضا خانیپالکاون ،4دیویزیون  دهفرمان. ندوجود آورد

  . می دانستخود اصلی 
                                                        

  ؟؟؟   1

منظور حیدرعمواوغلو متحد اولیه میرزا کوچک خان است که در جلسۀ انقالبی در یاسیخان رشت با طراحی میرزا کوچک خان غافلگیر و    2
  .کشته شد

  .معلوم نشد به کدام واقعه اشاره می کند.این بخش براي من نامفهوم باقی ماند   3

  )معین ، مدخل دیویزیون ( لغت فرانسوي به معنی واحد نظامی ، لشکر   4
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رضا ،حکومت جدید رايب. آمددر ژوازيروگروه ب به دستو قدرت  رخ داددر تهران انقالب  1921بیست و یکم فوریه سال
با هدایت رضا . برآمدندقدرت تمام  در صدد تصاحب تمامقوي شدن از ژوازي بعد رگروه بو. خان به عنوان وزیر نظامی تعیین شد

  . رفرم نظامی صادر شد 1921خان سال 
مریکا به طرف آوي از. رسید -بود زي و فئودالیاطرفدار گروه هاي بورژوکه  -جدیدبه حکومت  هم السلطنقوا 1922سال 

. داشتفراوان شرکتهاي نفتی امریکا نفوذ در وي  .مریکا بودآبانک داران  اقوامسپا از یمیل .شده بوددعوت  1سپایمیلي با کارهم
و بدین  بود آمدهردشرکتهاي امریکا نظرایران زیر . ایران را عهده دار بودمالیات و بودجه دولت آوري ج و جمع ارخ  ةسپا اداریمیل

  . ضعیف کندترا  ها گونه می خواست که امتیازات انگلیسی
به این .گرفترا در پیش  يمرکز ا قدرتب و متحد ساختن آنها کردن قبیله ها عیطمنیروي ارتش سیاست به رضا خان با اتکاء 

به دست  1923سال در.شد شدید  2ل، ماکینخالختالش، شاهسون،  ایلع کردن قبیطمعملیات  1923-1922هاي  سالمنظور در
قاجاریان زیاد دست گرفتن قدرت از  ايبر وي حركتبعد از قوي شدن رضا خان  .را نابود ساخت هاقیام کرد 3ومل سمیدکعیاسما
  .ي پذیرفترضا خان را به مقام نخست وزیر، احمد شاه قاجار  1923سال . شد

مجلس  1925سی و یکم اکتبر سال . دست احمد شاه اندیشید ردن مقام خود راجع به گرفتن قدرت ازکت یثبتبعد از رضاخان 
در . منظم کردامور مملکت را و را به دست گرفترضا خان به نام پهلوي قدرت .رضا خان را انتحاب کرد ،ایران به جاي احمد شاه

نون مدنی و برنامه هاي قا. ژوازي را صادر کردورهاي ب رضا شاه براي مدرن کردن ایران رفرم 1930-1925سالهاي 
و به جاي آن  خارج ساختدینداران را از دست روحانیون و کم ات کرد و محیثبترا  رضیجنایتکاران اجراء شد ومنابع اکیفر

 سال.  ت شدیثبت ها هاي فئودال زمین محدود شد و زمینتصرف غیر قانونی  1927-1923هاي  سال. دوروجود آبه محکمه مدنی 
براي وصل کردن ده ها و . ی درآوردآنها را به ردیف ماموران دولتو روستاها فرمانداران ده ها  تقویت براي 1937 -1935هاي 

رس و امد ،در شهرها.نمودصادر را با الگوي اروپا  دنقانون لباس پوشی 1928از سال . زیادي ایجادکرد راه آهن و شهرها جاده ها
عوض  "ایران "آن نام به عدن به بآاز  بود "فارس  "نام رسمی کشور 1935تا سال . دبیرستانهاي آمیخته دختران و پسران باز شد

                                                        
 –بودند  در آغاز نفوذ آمریکا درایران و پیش از آن که  سفارت آمریکا در ایران تاسیس شود انگلیسی ها حافظ منافع آمریکا در ایران  1

او با بی اعتنایی به سفراي روس و انگلیس دشمنی . تا این که اولین نماینده آمریکا یعنی شوستر به ایران آمد –سپردن گوسفند به دست گرگ 
انگلیس با فشار روس و . آنان را برانگیخت چون شوستر با بهائیت ارتباط داشت سفیر انگلیس از این طریق او را بین ایرانیان بد نام ساخت 

آمریکا که تسلیم این دو قدرت شده بود بجاي شوستر شخصی به نام کالدول را به سمت وزیر مختار . آمریکا مجبور به بازگرداندن شوستر شد
نفت ایران  سر انجام آمریکا  میلیسپا را به تهران فرستاد تا در صنعت. اویک فراماسونر بود و نتوانست در ایران کاري انجام دهد. به ایران فرستاد

  .اما حوادثی که در زمان او اتفاق افتاد روابط ایران و آمریکا را تیره کرد.نفوذ کند

  ماکو   2

وي با دفع عثمانی ها از منطقۀ سلماس به شهرت رسید و همزمان .اسماعیل آقا ملقب به سردار نصرت معروف به سیمکو و مشهور به سیمیتقو  3
وي .وي زندگی پر فراز و نشیبی داشته است.ز جانب آنان به مقام فرماندهی نیروهاي مرزي سلماس نایل شدبا قدرت گرفتن روس ها در ایران ا
  .دربارة مطلب مورد اشاره در متن به تحقیق دقیق تري نیاز است. در بین کردها محبوبیت خاص دارد
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نه  ، روحانیونرفرم جدید  ۀدر نتیج. 1گروه اصلی زادگان نابود شد و رسم نامیدن با فامیل به کار آمدگذاري به صورت نام . شد
   .2بلکه از داشتن زمین ها هم ممنوع شدندکم امحداشتن تنها  از حق 

 ي باقرارداد  هاي نفتی  با ریاست انگلیس و ایران بین شرکت 1933سال . ده شساخت هچندین کارخان ها ي آلمانیبا سرمایه گذار
  . شیلینگ بایست بپردازد چهارفروش هرتن نفت به ایران  طبق قرارداد انگلستان از. جدید امضاء شده بود اتامتیاز

به ایران  ها آلمانی. کردندمی کار  ها در اکثر کارخانه آلمانی. یدپسندمی آلمان را  ه ایران نزدیک بودن ب ، در سیاست خارجی
اصل  "نظر پشتیبانی از  ازآلمان و ایران . هزاران جاسوس آلمان به ایران آمدند سین هابهانه استفاده ازتکنیبه  و ات دادندیحسلت

  . 3گی بودندنهماه "زادگان 
  برايبین حکومت شوروي و انگلستان  1941سال  ئیهدوازدهم ژو. ددوم عملیات جاسوسی زیاد ش یدر جریان جنگ جهان

شوروي به طرف ایرانی نامه اي راجع به قطع کردن عملیات جمهور س ئیر. امضاء شدتفاهم نامه اي آلمان  امتحد شدن در جنگ ب
  . بی اعتنائی کرد ی به این درخواستما طرف ایرانا. در  ایران نوشت ها جاسوسی آلمانی

در همین سال رضا . سرازیر شدندبه ایران  ها  واز سمت جنوب انگلیسیها  از سمت شمال روس 1941و پنجم اوت سال بیست 
محمد رضا پهلوي به تخت ایران  یعنی رضا خان ۀسال 22پسر . خارج شودو ازکشور خود کناره گرفته خان مجبور بود از مقام 

  .   ندشد حدمت در ایران یتلرهشروع کرد و گروه هاي ضد  را آلمان اایران جنگ ب 1943نهم سپتامبر سال . نشست

  

  بخش پنجم 

   ) 11کالس (   4کتاب تاریخ جهان  ایران در 

بیشترین مطالب این بخش متوجه ایران .در کتاب تاریخ این مقطع که سال آخر دبیرستان است به ایران توجه زیادي شده است 
مهم ترین ویژگی این دوره .لوي به عنوان دورة ترقی سیاسی و اقتصادي ایران یاد می شوداز دورة په.پس از جنگ جهانی است 

به لحاظ فضاي سیاسی داخلی از رژیم .قطع دست بیگانگان از نفت ایران و ملی شدن صنعت نفت به دست محمد مصدق است
 از. می نیز فقر و تنگدستی مردم ذکر می گرددعلت پدید آمدن انقالب اسال.پهلوي به عنوان رژیم مستبد و خودکامه یاد می شود 

  :به بعد این کتاب می خوانیم  182صفحه 

  جهانی رشد ایران بعد از جنگ دوم « 

                                                        
ر نسبت داده می شدند و نام خانوادگی وجود نداشت به شیوة منظور شیوة نام گذاري از مدل عربی که فرزندان با ابن و بنت به پدر و ماد   1

  .امروزي تغییر یافت

  .به نظر می رسد منظور موقوفات باشد که از دست روحانیون خارج شد   2

  .به نژاد پرستی و برتر بودن نژاد ژرمن اشاره می کند. منظور ایرانی ها و آلمانی ها در اصل از یک نژاد و یک تاریخ بودند  3

  2008سال انتشار  -    و تیمچنکا.قایربکوف، س. ر.سادقوف، ر. ت.ت  4
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جامعه معیشتی وضع  .شد اقتصاد ایران ضعیف شد و صادرات کاال کم و قیمت کاال گران یبعد از تمام شدن جنگ دوم جهان
 نفت ملی کردن صنعت بهم اقدبه این منظور ا. دندبوبحران  ی براي بیرون شدن ازجستجوي راهبه ایران  حاکمان. کاهش یافت
حکومت   ةآن را  به عهد يو اجرا را تصویب کردند "نفت  ملی کردن "قانون ایران پارلمان   1951وریل سال آدر . ایران کردند

 دستاین قانون  را کهچ موجب گردید؛را  خارجیان تنفت مخالفکردن ملی .  بود گذاشتتشکیل شده  1953در سال  که مصدق
خود با دولت سی اروابط دیپلمبراي ابراز نارضایتی خارجی  هايکشور در مقابل.را از نفت ایران قطع می کرد خارجی  شرکتهاي

  .را قطع کردندمحمد مصدق 
محمد  1953سال . برخاستدشمنی به نخست وزیر  علیهیان یشاه ایران آن زمان محمد رضا پهلوي با کمک نظامیان وامریکا

حکومت جدید روابط با . تمام قدرت به شاه برگشت. سال بمانددوزندان براي  درد شو مجبور  عقیب قرار گرفتت تحمصدق ت
ایران با کنسرسیوم بین المللی قرارداد  1953سال . گ شدهنهماکامال هاي غربی  بدین گونه با شرکت .از نو سامان دادانگلستان را 

 رافت ایران به بازار بین المللی نخارجی فرصت فروش  هايولی کشور دادایران نفع خود را از فروش نفت افزایش . ضاء کردام
. در کشور شدشخص اول مملکت شاه .  پاگرفتایران رژیم مطلق العنان  در شد و تر اتحادیه هاي آزادي قوي علیهمبارزه . ندادند

  . وزیر  و دیگر وزیرها را خود تعیین کرد نخست، وي بدون مشورت با پارلمان 
  انقالب سفید  

مقصد این رفرم از بین  بردن روابط فئودالی در ده ها و رشد . را اعالن کرد "انقالب سفید  "شاه در ایران  1960در اوایل سال 
سال  15به دهقانان براي دن آن ها ي واگذار کراعتبارصورت و به  با ملی نمودن هم رفرم زمینی که محدود کردن زمین. اقتصاد بود

. نرسید و فقیران زیاد شدند و مجبور بودند براي جستجوي کار به شهر منتقل شوند یرفرم در کارهاي دهقانان به نتیجه خوب. بود
 شخصی کردن ادارهخصوصی سازي و زنان در انتحابات و  هب أيجنگلها و دادن حق ر عبارت بود از ؛ ملی کردن ها دیگر رفرم

  .هاي دولتی  بود
فروش نفت براي سرمایه گذاري به مواد معدنی و براي خریدن ابزار خارجی و اجیر کردن متخصصین از درآمد حاصل از اکثر  

کشاورزي صنعتی  يکشاورزي به کشور يایران از کشور. دآمپدید آالت ماشین  ختکارخانجات گاز و سا. خارج صرف شد
ایران از سیستم چند  1975سال . مردم شد رباعث فقبود و همین شاه و نزدیکان شاه  نفعبیشتر به انجام شده هاي  رفرم. تبدیل شد

  .  شد بسیار بالخره گروه هاي ضد سیاست  شاه. بی عوض شدزک ححزبی به سیستم ت

  و در ادامۀ بحث چنین آمده است ؛ 184صفحه در

  جمهوري اسالمی ایران                ی،انقالب اسالم «
و  انقالب شعارهاي رأسدر . مردم ایران شرکت کردند هاي انقالب ضد رژیم شاه شروع شد و درآن همه گروه 1978ل سا

اي خارجی ، ه روتمندان و فقیران و دور انداختن سرمایهثبین  از بین بردن فاصلهنابود کردن رژیم شاه و به آن ، دعوت مردم 
آنها . ت افتادشاه از کشور فرار کرد و حکومت به دست حکومت موق 1979سال .بودهاي اسالمی   کردن ارزش یگزینجا چنینهم

در همین سال در ماه اوریل کشور ایران به نام . اهللا موسوي خمینی دادندح یت اهللا روانقالب یعنی آ قدرت را به دست رهبر
  .جدید تصویب شدساسی اقانون  1979سال . تغییر نام دادجمهوري اسالمی ایران 

ساسی ایران شکل اقانون  .هم وجود داردس جمهوري ئییک دفتر ر.است ساسی مقام قانون گذاري پارلمان ار اساس قانون ب
رهبر حق تعیین کردن . کند کار میمر اهللا ا بارهبر است و وي مستقیم ایران حکومت  رأسدر . وجود آوردبه اداري اسالمی را 
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بر طبق قانون . شود کنترل می 1شدهتشکیل  "یت اهللا آ"نفر با مقام  12که از است ی یوراپارلمان زیر نظر ش. س جمهوري را داردئیر
را حل  ضیمسائل ار روحانیون تا االن هم حتی. اي غیر اسالمی ممنوع استهاتحادیه  ب در ایران وزاحاسیاسی   فعالیتساسی  ا

اقوام و مسائل . است روحانیوندرصد  آنها در دست  20روتمندان است  و ثمثل قدیم االن هم در دست  زمین هادر صد  80.نکردند
  . دنمی طلب ي خودمختارایران ،از حکومت  چ هاو بلو ها وترکمن هاکرد .ه استحل نشد و نژادها هم

  :می خوانیم 185 صفحه در ادامه و در
           21و اوایل قرن  20ایران در هفتادمین سال قرن « 

حکومت . نفر شهید شدند 600000و بیش از کرد رد او یبه اقتصاد ایران زیان بزرگ 1979-1978راق سالهاي جنگ ایران و ع
پس از تعیین رفسنجانی براي  1979سال . بود مواجه از بحران براي خروج کردن اقتصاد و پیدا کردن راهرو به راه مشکل ایران با 

جدید دعوت  تکنولوژي و متخصصین از خارج براي آموختن به راه افتاداستفاده از سرمایه گذاري خارجی  ،حل این مشکالت
  . تالش شدب و اتحادیه ها زاحا یتثبتوي براي . را باال برد ییس جمهورر ساسی ایران اعتبار و نفوذاتغییرات در قانون . شدند

س جمهوري شد و رفرم را یمی ریخاتسید محمد  1998در سال .شرق شد ۀمیانخاورایران کشور لیدر در ، پس از رفرم اقتصادي 
  .شدند پیروزروحانیون سرانجام بر وي . سیستم ایران را عوض کند وعیف کند ضرا  روحانیونولی نتوانست نفوذ . ادامه داد

گرفتن به  اقتصاد تقویتوي در راه . تعیین شدجمهور س ئیاد به عنوان رژمحمود احمدي نسنت گرایان با کمک  2005سال در
س ئیبعد از تعیین ر. بود "انقالب اسالمی  "شرکت کنندگان فعال از چون وي خودش تمایل داشت ؛ سنت گرایانکمک از 

 .تر شد اد سیاست خارجی ایران فعالژبعد از آمدن احمدي ن. برگشت سنت گرایانجمهوري ایران تمام قدرت اداري به دست 
  .شدتر نیروي ارتش ایران روز به روز قوي 

کرد  شکایتمریکا به سازمان ملل متحد از ایران آاطر خبه این . در جهت صلح به کار برداتم را  که ایران ار دارند انتظ یانجهان 
یوم را ند اوراننتواهم نمی  حتی  به قصد صلح سازمان ملل متحد ایرانیان  2006طبق قرارداد سال . سازند  اتمی می حۀکه ایرانیان اسل

اي گهشان ۀایران به مقام کنترل کننده  اتحادی 2005سال  در .است خدمات اتحادیه اي محلیدر حال توسعۀ ایران .  کنند غنی سازي
  .نائل شد
. بین قزاقستان و ایران قرارداد امضاء شد 1992سال . ه و دارداص داشتخمیانه همیشه نفوذ  يسیاآدر سیاست خارجی  ایران

  ».رار داد می باشدهمکاري اقتصادي و تجارتی مهمترین نقطه این ق

    

                                                        
  .منظور شوراي نگهبان قانون اساسی است  1
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