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سخن سردبیر
علی عسگری 

 کارشناسی علوم سیاسی

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
در نگاه اول اسفند ماه مثل بقیه ماه های دیگر سال است  با این تفاوت که از نیمه ی این ماه خود را برای سال 

جدید آماده می کنیم . 
اما اسفند ماه یکی از ماه های سرنوشت ساز در تاریخ معاصر کشورمان می باشد ، در سوم اسفند سال ۱۲۹۹ رضا 
خان با کمک سید ضیاء طباطبایی اقدام به کودتا و فتح تهران کرد ، همین کودتا باعث اتفاقات بعدی در نظام 
سیاسی گردید ، پس از چندی با نقش آفرینی مرموزانه و ناپیدای انگلستان و رای مجلس ، سلسله قاجاریه منقرض 

و رضاخان به سلطنت رسید . 
در سلطنت ۱۵ ساله رضا خان اقدامات ضد دین و ... به وقوع پیوست . 

به چند نمونه آن به صورت فهرست وار اشاره می کنیم ) ۱. کشف حجاب -۲.واگذاری امتیاز به کنسرسیوم ها به 
سرپرستی انگلستان - ۳. واگذاری رشته کوه های آرارات به ترکیه ، واگذاری بخش زیادی از دشت سیستان به 

هند )آن زمان ( ،و سپردن کامل اروند رود به عراق ( 
در زمان پهلوی دوم در اسفند ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی به رهبری آیت اله کاشانی و بعد از ترور حاج علی رزم 
آرا )نخست وزیر وقت ( که یکی از مخالفان سر سخت ملی شدن صنعت نفت بود ، طرح ملی شدن صنعت نفت 
به صحن مجلس آمد و شرکت ملی  نفت ایران ،  ملی اعالم شد و یک سرفصل جدید سیاسی و اقتصادی در ایران 

رقم خورد . 
اسفند همیشه تاثیرگذار بوده ، بعد از انقالب اسالمی خط انحراف و فتنه در ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ با سخنرانی ابوالحسن 
بنی صدر در دانشگاه تهران رونمایی و رسوا گردید و همین اتفاق باعث سلسله اقدامات سیاسی و امنیتی که نقش 

بسیار مهمی در سیاست ورزی کشور در آینده داشت . 
اسفند در دفاع مقدس هم شهرت دارد در ماه اسفند سرداران عزیز همچون حمید باکری در ۶ اسفند ، حاج حسین 
خرازی در ۸ اسفند ، علی حاج امینی در ۱۰ اسفند ، عبدالرسول زرین)تک تیرانداز برتر قرن( در ۱۱ اسفند ، حاج 
محمد ابراهیم همت در ۱۷ اسفند ، عبدالحسین بروسنی در ۲۳ اسفند ، حاج عباس کریمی ۲۴ اسفند ، حاج 
مهدی باکری و کاظم نجفی رستگار در ۲۵ اسفند به شهادت رسیدند یاد و خاطرشان گرامی و راهشان پر رهرو باد . 
همچنین اعیاد ماه رجب ) والدت امیرالمومنین علی )ع( و بعثت رسول گرامی اسالم را خدمت همراهان عزیز 

تبریک می گوییم . 
اکنون شماره چهاردهم نشریه افق تحلیل را مطالعه می کنید . 

و من اهلل توفیق و علیه الِتکالن 
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  کودتای 3 اسفند1۲99
زنان باید در معابر با روبند و محجبه باشند و زنان 
بدون حجاب به کالنتری می روند. این حکم حکومت 
سیدضیاء است که وزیر جنگش رضاخان در سال 
۱۳۰۰بود. . ماموران شهر  زنان بی حجاب را دستگیر 
کنند مراقب باشند چادراز سرکسی نیفتد . کسانی 
هم که مخالف بودند هم زندانی  می کردند و هم شالق 

زدن میزدند!
اما سال بعد ماجرا به طور کلی تغییر کرد. درست 
وقتی که رضاخان بر تخت سلطنت نشست حکمی 

کامالً برعکس حکم قبل صادر شد.
ماموران نظمیه و شهربانی بودند زنان با حجاب را 
بگیرند و مواظب باشند شال بر روی سر کسی نباشد این 

چرخش حکم عجیب برای چه بود؟!
۱۲۹۸ شمسی علیه  رضاخان در اسفند سال 
نخست وزیر احمدشاه یا در اصل علیه سلسله قاجار 
کودتا کرد و با قشون کودتاوارد تهران شد و وزیر جنگ 

دولت های بعد شد
سیاست رضاخانی بود که ابتدا با توسل به مظاهر 

دینی، اذهان عمومی را به خود جلب کرد.
کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ شمسی را می توان نقطه 
عطفی در روابط ایران و انگلیس داشت. با این کودتا 
انگلستان موفق شد بدون حضور جدی رقیب خود یعنی 
روسیه، نقش گسترده خویش را در ایران تثبیت کند. 
این کودتا که توسط دولت انگلیس طراحی شده بود، با 
مساعدت عوامل خارجی و ایادی داخلی و دست نشانده 
های این حکومت به سرانجام رسید. این کودتا را می توان 
مقدمات تغییر سلطنت قاجار) اشاره شد در این زمان 
احمدشاه قاجار حکومت را در دست داشت به پهلوی 
را فراهم کرد و فصل جدیدی را در تاریخ ایران را رقم زد

با اینکه شاپور ریپورتر کارگزار اصلی شبکه های 
اطالعاتی مخفی انگلیس در ایران بارها در مالقات هایش 
به رضاخان گفته بود: ایران متمدن کنار گذاشتن اسالم 
و بازگشت دوران باستان است. همچنین روشنفکران و 
فرنگ رفته های پیرامون رضاخان هم نگاه ضد اسالمی 

داشتند
ولی همه قبول داشتن نشاط محبوبیت مقبولیت 
عمومی است، به این ترتیب رضاخان طبق نظرحلقه ی 
پیرامونش الم اسالم خواهی برداشت تاقشرمذهبی آن 

رابه عنوان منجی قبول کنند.
حکم کشف حجاب در شش بند داده شده در اداره ها 
و معابرو...زن ها بدون حجاب باید حضور پیدا می کردند.

حضور مسئوالن و نظامیان در مراسم جشن کشف 
حجاب با همسرشان بدون حجاب واجب و اجباری بود 
بعد از اجرایی شدن حکم کشف حجاب،زنان باحجاب 
حق ورودبه مساجد،مکان های مقدس،هتل هاوحتی 

ماشین سواری رانداشتند.
زنان ازتردد باحجاب درهمه جا منع شدند. اکثربانوان 
در دوران اجرایی شدن کشف حجاب در خانه خودشان 
را زندانی شدند و عده ای دیگر هم با لباس های مندرس 

بدون حجاب پا به خیابان می گذاشتند
رضاخان این اوضاع را میدید اما حاضر نبود کوتاه بیاید 
. بعداز همه ی این اتفاقات درشهریورماه ۱۳۲۰ ایران 
توسط متفقین اشغال شد ورضاخان هم تبعیدشد و زنان 
ایرانی باردیگررنگ خیابان ها را دیدند. اینطوربود که 
رضاخان نتوانست تغییری درعقاید مردم به وجود بیاورد

   مبینا نجاری       کارشناسی علوم سیاسی                 

حکومت رضاخانی

  مقدمه
دولتمردان بریتانیا که در طول جنگ جهانی اول به ارزش نفت ایران پی برده بودند، راهی برای تضمین بلند 
مدت آن جستجو می کردند. ادامه ناامنی منافع دراز مدت آنان را به خطر می انداخت. این دولت که به دنبال 
تثبیت اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران در جهت دست یابی به اهداف خودش بود، ابتدا از طریق قرارداد 

1919 م. وثوق الدوله وارد شد؛ اما این قرارداد با واکنش بسیار تند ایرانیان رو به رو شد و لغو شد. 
سرانجام انگلیسی ها به این نتیجه رسیدند که در ایران باید کودتایی صورت بگیرد و فردی قدرتمند و البته 

دست  نشانده آن ها روی کار بیاید تا بتواند به این اوضاع آشفته سیاسی پایان دهد.
 از دیگر اهداف و منافع انگلستان در ایران می توان به هدف تامین امنیت هندوستان و حفظ موقعیت 
خودشان در خلیج  فارس اشاره کرد. آن ها می خواستند دولتی با قوای نظامی قدرتمند در ایران شکل 

بگیرد، تا بتواند از تخطی دیگران )با بی طرفی خودش( جلوگیری کند. 
 »سید جالل الدین مدنی« به نقل از »هاس« یک مؤلف آمریکایی می نویسد: »همین که روشن شد، تصرف 
ایران و تبدیل آن به یکی از اقمار انگلستان شدنی نیست، بر آن شدند که با تحکیم ایران همچون دولتی 

مستقل و گوش به فرمان، از منافع آن ها بهتر دفاع شود.«
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  عوامل کودتا
در کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹شمسی که طراح آن 
انگلیس بود، هم عواملی از این کشور در روند اجرایی 
شدن آن به طور مستقیم دخیل بودند و هم عوامل 

داخلی در شکل گیری آن نقش داشتند.

  عوامل انگلیسی
 از جمله نیروهای دخیل انگلیسی در این ماجرا به 
»آیرون ساید« و »کلنل اسمایس« و از عوامل داخلی 
باید به »رضاخان« و »سید ضیاء الدین طباطبایی« 

اشاره شود.
ماموریت آیرون ساید در ایران تهیه مقدمات کودتا 

بود. او این ماموریت را در دو مرحله انجام داد:
۱. جایگزین کردن افسران قزاق ایرانی به جای 

افسران روس.
۲. انتخاب یکی از آن ها برای فرماندهی نیرویی که 

نقشه کودتا را به انجام برسانند. 

  عوامل ایرانی
انگلیس برای اجرای نقشه کودتا چند نفر را زیر نظر 
داشت من جمله؛ »سردار همایون رئیس دیویزن قزاق«، 
»عبداهلل  خان طهماسبی« و »رضاخان امیر پنجه 
مازندرانی« بودند. مذاکرات با رضاخان در خصوص انجام 

کودتا به نتیجه رسید. 
موضوع همکاری رضاخان با افسران انگلیسی پیش 
از کودتای ۱۲۹۹م. و معرفی او به آیرون ساید یکی از 
مسائل مهم و پیچیده تاریخ معاصر است. در کتاب ایران 
بین دو انقالب آمده است: »رضاخان پیش از حرکت 
به سمت تهران احتماالً با افسران انگلیسی در قزوین 
مشورت کرد و از آنان برای افرادش مهمات و آذوقه و 

مواجب گرفت.« 
سرانجام رضاخان میر پنج از افسران قزاق با کمک 
آیرون ساید )فرمانده نیروهای انگلیسی در ایران( به 
فرماندهی قزاق ها )تنها نیروی نظامی در ایران( انتخاب 
شد و به پیشنهاد آیرون ساید به همراه سید ضیاءالدین 
طباطبایی برای تشکیل دولتی قدرتمند به سوی تهران 
رهسپار گردید. پایتخت با قوایی که در آن بود، به تصرف 

جماعتی که خود را فروخته بودند، در آمد 
 و بدین ترتیب کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹م. متولد 
شد. سید ضیاء الدین از نخستین مراحل کودتا در جریان 
اجرای این نقشه بود و پیش از کودتا در تهران و قزوین 
مالقات های مکرر با رضاخان داشته است. نام سید ضیاء با 
حمایت بی چون و چرایش از وثوق الدوله و قرارداد ۱۹۱۹م. 

انگلیس و ایران بر سر زبان ها افتاد. او با اعضای سفارت 
انگلیس در ارتباط بود. سید ضیاء از سویی مورد اعتماد 
»می سیون« نظامی انگلستان بود؛ زیرا روزنامه اش »رعد« 
در سراسر دوران جنگ از انگلیس حمایت کرده بود و از 
سوی دیگر به عنوان اصالح طلبی مستقل شهرت داشت.... 
»یحیی دولت آبادی« می نویسد: »سید ضیاء الدین 
طباطبایی و رفقای کمیته ای او مثل کمیته آهن و 
فوالد یا کمیته زرگنده، قوه سیاسی ایرانی برای اجرای 

کودتای ۱۲۹۹م. بودند.« 
به این نکته باید اشاره کرد که هنگام وقوع کودتا دولت 
سپهدار قدرت را در دست داشت. با وقوع کودتا و تصرف 
تهران توسط نیروهای قزاق و رضاخان این دولت عماًل 
قدرت را از دست داد و »احمد شاه« مجبور شد، سید 

ضیاءالدین را به رئیس الوزرایی انتخاب کند.
با کمک سید ضیاءالدین  بود  مامور  رضاخان 
طباطبایی و نیروهای قزاق که در قزوین بودند، به تهران 
بیایند و قدرت را در دست بگیرند. بنابراین، سوم اسفند 
سپاهیان رضاخان به مهرآباد تهران رسیدند. سپهدار 
هیئتی را برای مذاکراه فرستاد؛ ولی رضاخان گفت: برای 
تصرف تهران آمده و یک دولت نظامی تشکیل خواهد 
داد. )در تهران مقاومت چندانی صورت نگرفت. احمد 
شاه فوراً سید ضیاء را به نخست وزیری انتخاب کرد و 
رضاخان با عنوان سردار سپه، وزارت جنگ را در اختیار 
گرفت.( با فرار هیئت دولت و پناهندگی سپهدار به 
سفارت انگلیس، حکومت نظامی اعالم گردید. سید 
ضیاء فعالیت خویش را )به عنوان رئیس الوزراء( آغاز کرد 

و رضاخان از احمد شاه فرمان »سردار سپه« را گرفت. 

  پیامدهای کودتا
از جمله پیامدهای این کودتا می توان به موارد ذیل 

اشاره کرد: 
 دستگیری گسترده شخصیت های برجسته سیاسی، 
در تهران؛ همانند »قوام الدوله«، »ممتازالدوله«، »سید 

حسن مدرس« که دستگیر و بازداشت شدند.
 ایجاد ارتش متحدالشکل

 سرکوب کلیه شورش ها و مبارزات آزادی بخش
 سلطه همه جانبه انگلیسی ها در ایران

 شتاب هرچه بیشتر روند قدرت گیری رضاخان

رضاخان به تدریج بر قدرت خویش افزود و با زد و 
بند های سیاسی و با کمک نیروی نظامی، سرانجام در 
سال ۱۳۰۴ش. به حاکمیت قاجاریه پایان داد و سلسله 

پهلوی را تاسیس کرد.



6

O
F

O
G

H
T

A
H

L
I

L
.

I
R

O F O G H T A H L I L . I R

مجله خبری تبیینی افق تحلیل

سال دوم| شماره 14 | اسفند 1399

به نام خدای خود کفاها
خب متاسفانه بابایم مرا خوب می شناخت...

و از آنجایی که می دانست اگر مرا به حال خودم 
بگذارد چیز درست و درمانی از این بچه در نمی آید، 
لذا روی آورد به تهدید، و یک روز َسِر سفره ی ناهار، در 
خانه مادر بزرگ طی برخوردی غیر قابل پیشبینی، 
با صدایی بلند و لحنی جدی، جلوی همه ی فامیل، 
سینه صاف کرد و گفت: »دختر! تو باید خانم مهندس 
شوی.. حاال انتخاب با خودت است، یا خودت درس 
بخوان و مهندس شو یا بگرد و یک شوهر مهندس 

پیدا کن تا خانم مهندس شوی..« 
خدا پدر و مادرش را بیامرزد که حداقل به ما حق 
انتخاب داد؛ و ما هم با توجه به شناختمان از اخالق و 
جذابیت های غیر قابل وصفمان، راه اول را در پیش 
گرفتیم و با شعار »خودکفایی بهتر است« مسیر علم 
و دانش را در پیش گرفتیم و رفتیم و رفتیم و رفتیم 
تا به سر منزل مقصود که همان مقام مهندسی بود، 
برسیم. در مسیر پیِشرو، اخالق های نا متعارف برخی 
در خوابگاه، سواد فضایی بعضی اساتید، سوء تغذیه، 
شکست های عشقی و خاطرات متعدد به سختی راه 
می افزود؛ اما باید با افتخار بگویم که ما، از این معرکه 
جان سالم به در بردیم و در نهایت با کوله باری از 
تجربه، َسر از دانشگاهی در مقطع ارشد در آوردیم؛ 
البته زیاد طول نکشید و ما خیلی زود فهمیدیم 
که همه ی آن تجربیاتی که در سال های جوانی، با 

خوِن دل کسب کرده بودیم، مختص ظرف مکانی و 
زمانی خاص خود بوده و به لطِف تعدِد سالیق مدیران 
فرهنگی و دانشگاهی، کال همه چیز همه جا با همه 
جا فرق دارد و یک نسخه ی قابل تعمیم، برای همه 

ی دانشگاه ها و مراکز علمی در کشور وجود ندارد.
اآلن که فسفرهای مغزم اصرار بیشتری بر سوختن 
دارند، می بینم که نتیجه دادن یا ندادن  بسیاری 
از فعالیت ها در این مسیِر پیچیده، به خواست و 
احواالت و امضای شخِص »او« بستگی داشت!. حاال 
او که می گویم شما تصورتان این نباشد که از آدمی 
با مختصاتی همچون: کچل، چهارشانه با شلوار چهار 
جیِب سبز، چهار بخیه در گوشه ی ابروی سمت 
راست، دارای کاله سیاهی به َسر و زنجیر ضخیمی 
به دست، صحبت می کنم؛ نه!؛ منظورم از »او«، 
حتی مدیرانی با ویژگی هایی چون: صورت صاف 
و شیش تیغ با کروات و بوی مست کننده ی عطر 
فرانسوی نیست..  منظورم از »او«؛ آدم های عادی 
کت و شلواری و تسبیح به دست و خدا ترس و کار 
راه بندازی هستند که همییییییشه صالح ما را می 
خواهند و مای ِخنگ هم همیشه متوجه نیستیم و زود 
قضاوت می کنیم و خدااا از سر تقصیرات مان بگذرد و 

ما را به راه راست هدایت کند!
علی ایحال باید بگویم، همین که در مسیر مهندسی 
بارها و بارها، تِن مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی 
توسط ما و اساتیدمان در گور لرزیده شد، جای 

شرمندگی و سر افکندگی دارد اما گمان نمی کنم در 
آن دنیا و بر سر پل صراط، دانشجویی پیدا شود که از 
وی به دلیل توسعه ی علم وزین و پر کابردی مثلثات 
در درس شیرین ریاضیات مهندسی بگذرد!. با همه ی 
این صحبت ها، اما حیف شد که بابایم در دانشگاه نبود 
و نمی دید که دخترش در راِه مهندس شدن با چه 
آدم ها و اتفاقات شگفتی روبرو شده است. حیف که 
نبود و نمی دید که در دانشگاه هاِی تراز ما )هزار اهلل 
و اکبر( فقط دکتر و مهندس است که فارغ التحصیل 
می شوند که هر یک با پایان نامه های معرکه و درجه 
یکشان، ِهی به بار علمی کشور اضافه می کنند و فکر 
َکَمر علم را هم نمی کنند که زیر این همه بار، ِهی 
َخم و َخم تر می شود و تاااازه بعد از فارغ التحصیلی؛ 
عالوه بر اینکه یک مهندس می شوند، با یک عالمه 
فرصت شغلی خوب و استثنایی هم مواجه می شوند 
که باید از بین این فرصت ها، آنی را انتخاب کنند 
که به روحیاتشان بیشتر بخورد و با شرایط اقلیمی 
و استعدادیشان سازگارتر باشد. واقعا حیف شد که 
بابایم را در خوابگاه راه نمی دادند تا بیاید و با چشم 
خود ببیند و باور کند که خوابگاه حتی از اتاق شخصی 
خود آدم هم راحت تر و بهتر است و مسئول خوابگاه 
اگر از مادر به آدم مهربان تر نباشد حتما از خواهر به 
آدم مهربان تر است. در پایان، باید مراتب پشیمانی 
خود را اظهار کنم و بگویم، واقعا حیف که بابایم راه 
و چاِه خانم مهندس شدن از مسیِر غیر خودکفایی را 
نشانم نداد تا بلکه االن به جای مدرک مهندسی قاب 
شده به دیوار، اینترنت و هزار و یک خرج دیگر، نوه 

هایش از سر و کولش باال می رفتند.
توجه: متن فوق، صرفا نقدی بر مسیر مهندس 
شدن بود که در آستانه ی روز مهندس )پنجم اسفند 
ماه( باید به گوش دانشجویان، مهندسان و مدیران 
فرهنگی و دانشگاهی می رسید. امید است که این 
متن، مورد سوء استفاده و بهره برداری های جناحی 

و فراجناحِی مخاطباِن مذکر قرار نگیرد.

   زهره صالحی         کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالوژی      

در مسیر  مهندسی
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TION

معرفی فیلم 
شنای پروانه

جـوایــز: 
 سیمرغ های دریافت شده ی شنای پروانه از 

سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر  
بهترین بازیگر مکمل نقش مرد 

امیر آقایی 
بهترین بازیگر مکمل زن 

طناز طباطبایی
بهترین تدوین 

اسماعیل علیزاده
بهترین صداگذاری و میکس 

آرش قاسمی
بهترین صدابرداری  

مهدی صالح کرمانی
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 

رسول صدرعاملی
بهترین تیزر 

حمید نجفی راد

خالصـه فیلـم:
فیلمی از زنی به نام پروانه )طناز طباطبایی( در حین 
شنا در استخر در فضای مجازی منتشر می شود. حاال 
هاشم )امیر آقایی( شوهر پروانه و برادرش حجت 
)جواد عزتی( به دنبال انتقام گرفتن از کسی که این 

فیلم را منتشر کرده هستند، اما ...

توقف اکران : 
در ۲۲ تیرماه  رسول صدرعاملی، تهیه کننده فیلم به دلیل 
افزایش قربانیان و مبتالیان به بیماری کروناویروس ۲۰19 و 
به احترام کادر درمان که طی مدت طوالنی مشغول درمان 

مبتالیان هستند، خبر از توقف موقت اکران فیلم از روز 
چهارشنبه ۲۵ تیرماه 1399 داد.

معرفی فیلـم:
شنای پروانه یک فیلم در ژانر 
اجتماعی و به کارگردانی محمد 

رسول  تهیه کنندگی  و  کارت 
ایران  محصول   صدرعاملی 

در سال 139۸ است.

تیم سازنده  
کارگردان:  محمد کارت 

تهیه کننده:  رسول صدر عاملی
نویسندگان: محمد کارت، حسین دوماری، پدرام پور امیری 
بازیگران: جواد عزتی، طناز طباطبایی، میر آقایی، مه لقا باقری

علی شادمان، پانته آ بهرام 
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علی 
یت        پدر بشر

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
ندا آمد ! یا مریم اینجا مکان مقدسی است ، زایشگاه 

نیست بیرون برو .
فاطمه به صحن بیت اهلل الحرام آمد ، گرد و غباری به پا 
بود ، دست بر کعبه گذاشت و از خداوند درخواست کمک 
کرد . دیوار شکاف و وارد شد ، سه روز بعد همراه فرزندی 

که تاریخ مانند او را دیگر به خود ندید از خانه خارج شد . 
در هنگام خروج صدایی گوش فاطمه را پر کرد ] نامش 
را علی بگذار که خداوند علّی اعلی است ، نامش را از اسم 
خود جدا ساختم و او را به ادب خود پرورش دادم و او را به 
پیچیدگی های علم خود آگاه ساختم. او کسی است که بر 
بام خانه ی من اذان خواهد گفت و مرا تقدیس و تمجید 
خواهد کرد پس خوش به حال کسی که او را دوست بدارد 
و اطاعتش کند و وای بر کسی که او را دشمن بدارد و 

نافرمانی کند [)۱( 
پدرش ابوطالب از نظر معیشتی در تنگنا بود در ۱۳ 
رجب ۳۰ عام الفیل حضرت علی )ع( هم به فرزندانش 
اضافه شده بود ، خویشاوندان نزدیک به کمک ابوطالب 
آمده بودند و هر کدام سرپرستی فرزندی را بر عهده 

گرفته بودند. 
از این میان رسول اکرم )ص( به دنبال علی )ع( آمد و 
او را به خانواده خود برد . به طوری که از  حضرت امیر )ع( 
نقل است که ]پیامبر )ص( مرا به دامان خود می نشاند و 
در آغوش می گرفت و در بستر مخصوص خود جای می 
داد حتی گاهی لقمه غذا را هم در دهانم می گذاشت [)۲( 
در همین احواالت و گذر لحظه ها بود که علی )ع( در 
کنار رسول خدا)ص( و نور وحی رشد و نمو یافت و از 
حضرت نقل است که ]در روزهای آغازین رسالت پیامبر 

)ص( که هنوز در خانه  هیچ کس اسالم نرفته بود 
و فقط سه عضو داشت ، در آن روزها من نور وحی 
را مشاهده و عطر نبوت را استشمام می کردم . 
هنگامی که وحی بر رسول خدا )ص( نازل می شد 
، ناله شیطان را می شنیدم ، لذا روزی از رسول خدا 
)ص( پرسیدم این ناله چیست ؟ فرمودند : صدای 
شیطان است . او از زمانی که دریافت، بر من وحی 
می شود ، مایوس شده است از اینکه مردم از او فرمان 
برداری کنند . پیامبر اکرم )ص( در ادامه این سخن 
فرمودند که آنچه من می شنوم تو نیز می شنوی و 
آنچه من می بینم ، تو نیز می بینی ، اما تو پیامبر 
نیستی ، یار و یاور من هستی و راه خیر را طی خواهی 

کرد .[)۳( 
گرد و غبار عظیمی به پا بود ، لشکر مسلمین در 
طی حمالت متعدد ناکام مانده بود و با نعره های 
مرحب می گریخت . رسول خدا)ص( برخاست و 
فرمود ]همانا فردا پرچم را به دست مردی می دهم 
که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز 

او را دوست دارند. حمله کننده ای است که نمی گریزد و 
از میدان جنگ برنمی گردد تا خداوند با دستان او )قلعه 

خیبر را( بگشاید[)۴( 
فردا شد . علی )ع( برخاست و پرچم را گرفت و جلو رفت 
، روبه روی قلعه ایستاد و چندی صحبت کرد ، این بار اما 
صدایی بلندتر از دفعه های قبلی به گوش می رسید ، بددالن 
از ابتدا می گفتند علی هم موفق نخواهد شد انگار نه انگار که  
پیامبر وعده فتح داده بودند ، با بلند تر شدن صدا این شک 
از بین رفت و صدای تکبیر بلند شد . آری این بار صدای نعره  
نبود صدای ناله دردناک مرحب بود که از سرش خون فوران 
می کرد ، کمی قبل تر موال او را نصحیت و دعوت به اسالم 
کرده بود . اما مرحبی که سرخوش از فتح های گذشته و 

ترساندن مسلمین بود صدای موال را نمی شنید. 
بعد از خاموش شدن صدای اهلل اکبر مسلمین ، حضرت 
به سمت دروازه حرکت کرد ، با جستی بلند در را گرفت 
، و یک جا آن را  از پاشنه کند ، مسلمین با حالتی اعجاب 
برانگیز به این صحنه خیره شده بودند ، انگار باور کردن 
قدرت خدا برایشان سخت بود ، شاید هم حسادت مانع 
فهم شان شده بود ، هر چه که بود این را  کینه و این دروازه 
رامحور انتقام قرار دادند و چه بالهایی که با همین َدر 

حادث شد !
تاریخ  با آن همه روایت ها ی خرد و کالنش نتوانسته 

است از پَس فضائل پدرمان برآید ، ما که جای خود ، پُر 
واضح است که بعد از جنگ خیبر ، یهودیان نقشه ای 
گسترده برای حضرت کشیدند ، فصل مشترک این نقشه 

توافقی بود که با منافقان مدینه بستند برای حذف پدر !
آخر می دانی رسول خدا )ص(] خود و علی را پدران امت 

معرفی کرده بود[)۵( 
اگر پدر را از فرزندانش بگیری  به راحتی می توانی  
فرزندانش را تحت کنترل خود در آوری . اسم رمز همین 

بود ، حذف پدر .....
اما نقشه ی آنها ، آن طور که مطلوب آنها بود پیش نرفت . 
بعد از شهادت رسول اکرم )ص( اوضاع مطلوب منافقان 
برای عرض اندام شد  ، حاال دیگر وقتش رسیده بود فتنه 

برقرار شود درست طبق نقشه !
همه چیز طبق برنامه ریزی پیش رفته بود اال حرکتی 
که هیچ گاه تصورش را هم نمی کردند ، حضرت صدیقه 
طاهره )س( یک تنه با انحراف و دستگاه تبلیغی طاغوت به 

مبارزه برخواسته و سد راه آنها شده بود . 
نقشه های متعدد در این هنگامه، برای حذف فیزیکی 
پدرمان طرح ریزی شد ، اما مهم ترین و پر قوت ترین  آن 
، هجوم به خانه ی موال بود ،در این حمله قرار بود به بهانه 
بیعت گرفتن ، موال را شهید کنند اما وقتی پدر در خطر 

باشد  این مادر است که جان خود را سپر بال  می کند . 
هدف نهایی نقشه حذف دین بود، ابتدا با گرد و غبار 
فتنه، حق را پنهان کرده بودند و حال در پی حذف حق 
بودند . فکر می کنم هر چه را خوب نفهمیده بودند این 
کالم  رسول اکرم )ص(  ] که حق با علی است و علی با حق 
است [)۶( را خوب درک کرده بودند. مادرمان پر پر شد  تا 
پدر بماند و دین را نگه دارد ، دینی که برایش جانفشانی ها 
کرده بود و زخم ها برداشته بود و مهم ترین سرمایه اش را 

فدای آن کرده بود . 
علی )ع( بعد از وداع با تمامی جانش،  به مقابله با فتنه 
پرداخت تا جایی که امکانش بود مرزهای انسانیت را که تا 
قبل از آن رنگ و بویی از آن در هیچ کجا جهان نمودی از 
آن نبود را روشن کرد و به بشریت آموخت چطور زیستن را 
!  چطور مقابله کردن با خود را ! چطور گرفتن حق را ! چطور 

برقرار کردن عدالت را و...
اما امان از زخم کهنه !! 

تیغی که در فتنه  صیقل خورده بود حاال خوب آب دیده 
و تیز شده بود اما فرقش این بود که ارتجاع و جهل آن را تیز 
کرده بود ، شمشیری که بسیار خطرناکتر از شمشیر 
امثال معاویه ها بود ، این شمشیر ساخته دست همان 
منافقان بود ، آمده بود انتقام ناکامی نقشه هایشان را 
بگیرد ، پدرمان در سجده است ) سبحان ربی اعلی 
و بحمده ( دوباره صدایی گوش مادر را پر می کند 
)نامش را علی بگذار که خداوند علّی اعلی است ، زیرا  
نامش را از نام خود جدا ساختم و به ادب ..... (ضربت 

به سر پدر اصابت کرد وموال ...
را زمزمه می کند ]ُفْزُت َو َرِبّ الَْکْعَبة[ ، کوبه های 
درب کعبه بهم می خورد ، علی را صدا می زنند ، زهرا 

منتظر توست بیا !!

۱( بحاراالنوار، ج۳۵، ص۹
۲(نهج البالغه ، خطبه قاصعه 

۳(الطرائف، ج۲ ،ص ۴۱۵
۴(  بحار األنوار، جلد  ۳۹، ص۹
۵(بحار األنوار ، ج ۳۶ ، ص ۱۱

۶( کنز العّمال، ج ۱۱، ص ۶۰۳

    علی عسگری         کارشناسی علوم سیاسی        
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مجله خبری تبیینی افق تحلیل

طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن پنجمین 
اثر مکتوب رهبر انقالب  است که قبل از انقالب 
اسالمی، که در  ماه رمضان سال 13۵3 مسجد 
امام حسن مجتبی واقع در شهر مشهد است که 
در آن اصول و پایه های فکری اسالم، در خالل 
آیات قرآن مطرح شده است؛ که از شناخت این 
اصول، طرح کلی از دین به صورت یک ایدئولوِژی 

کامل ارائه شده است. 

یخچه کتاب تار
اندیشه اسالمی  ماجرای کتاب »طرح کلی 
شمسی   13۵3 سال  رمضان  به  قرآن«  در 
بازمی گردد. جلسات رهبر انقالب  در مسجد 
کرامت مشهد در اسفند سال 13۵۲ به وسیله 
ساواک تعطیل شد. پس از این تعطیلی وی 
تبلیغ  و  سخنرانی  به  مختلفی  جلسات  در 
می پرداخت. یکی از این محافل مسجد امام 
حسن مجتبی بود که او در آنجا به اقامه نماز 
جماعت و طرح تازه ای برای سخنرانی هایش 
می پرداخت و عنوان آن »طرح تبیین رئوس و 
اصول کلی اندیشه اسالمی با تکیه بر قرآن کریم« 
بود. در این طرح قرار بود اصول اصلی اعتقادات 
اسالمی مستند به آیات قرآن بررسی و تبیین 
شود؛ این مباحث در ماه رمضان سال 13۵3 
شمسی مطرح شد. مجموعة این مباحث در چند 
مرحله برای چاپ آماده شد و به انتشار رسید. در 
ابتدا کتابچه ای از خالصة مباحث در سال 13۵4 
منتشر شد؛ اما صورت کامل و پیاده شده همه ی 
سخنرانی ها بعد از انقالب انجام شد. پس از وقوع 
انقالب اسالمی نیز تا مدت ها انتشار متن کامل 
سخنرانی ها ممکن نشد. البته بخش هایی از آن 
در قالب جزوه ها و کتابچه هایی در دسترس قرار 
می گرفت. مجموعه ی  سخنرانی ها در سال 139۲ 

در قالب کتابی با نام »طرح کلی اندیشه اسالمی 
در قرآن« از سوی »مرکز صهبا« منتشر شد.

ویژگی های کتاب
این کتاب با کتاب های متعددی که با عنوان 
اندیشه اسالمی یا اصول عقاید به رشته تحریر 
درآمده اند متفاوت است. از نظر مؤلف کتابهایی 
که به اصول اعتقادی دین پرداخته اند یک سری 
مفاهیم ذهنی هستند و در مقام اثبات درستی 
به شبهات مطرح  پاسخگویی  و  اصول  این 
شده اند. برخالف این کتابها، »طرح کلی اندیشه 
اسالمی در قرآن« مباحث ضروری دین را به 
گونه ای دیگر معرفی کرده است. یعنی در کتاب، 
اصول اساسِی اعتقادی دین، مبتنی بر آیات قرآن 
به مخاطب عرضه شده است، به طوری که این 
اصول  اعتقادی از سطح مفاهیمی ذهنی خارج 

شده و رنگ و بوی عملی گرفته اند.
1.اولین ویژگی این کتاب اینست که از جنس 
کتاب های کالمی نیست که روند اثبات و نفی 
در پیش گرفته باشد، بلکه اصول اصلی اندیشه 
اسالمی را از روی آیات قرآن و بر مبنای توضیح 

مسائل اساسی دین تبیین کرده است.
۲.ارائه نمایی کلی از اندیشه اسالمی به جهانیان 

است، نه فقط مسلمانان، بلکه یکایک انسانها، 
چه موحد و چه غیر موحد. هر کس، با هر 

ایده و تفکری، می تواند مخاطب این 
کتاب باشد.

3.تعریفی دوباره از دین به مخاطب 
داده است. تعریفی که دین را تنها 

مجموعه ای از اصول فکری یا 
عملِی مجزا نمی داند، بلکه آن 

را مجموعه ای متحد تعریف 
می کند که با نظمی خاص در 

کنار هم قرار گرفته اند.
4.ارائه نگاهی کلی از تفکر توحیدی، با در نظر 

داشتن شئون مختلف زندگی بشر
۵.نگاهی نو به مفاهیم دینی؛ اگرچه کلمات، 
به گوش شنونده  کلماتی هستند که مکرر 
رسیده است، اما ابعادی تازه می بخشید که در آن 

روزگار مورد انتقاد قرار می گرفت
۶.انطباق مباحث آن با سیره سیاسی امامان شیعه

۷.توجه ویژه به درد اصلی جوامع بشری و 
مسلمانها: ضعف ایمان. وی، حقیقت ایمان را 
به مخاطبان خود معرفی می کند؛ و تشریح 
می کند که این باور آگاهانه و تعهدآور، اگر درست 
شناخته شود، همچون روحی که جسم را به 
حرکت درمی آورد، عقاید را به صحنه زندگی و 
اجتماعات بشری وارد کرده و آنگاه، این ایمان، 

انسان ساز و جامعه ساز خواهد شد.
۸.وحدت آفرین بودن مباحث آن برای امت 

اسالمی.
به  قرآن  تعمق در  و  تدبر  9.آموزش شیوه 

مخاطبان
1۰. توجه خاص به جوانان: مخاطب اصلی این 

جلسات، عموماً قشر جوان هستند.

کلی  ح  طر
 

اندیشه اسالمی در قرآن 

 نویسنده: آیت اهلل سیدعلی خامنه ای 
 ناشر:  انتشارات صهبا )شهر قم(

 تعداد صفحات: 536 صفحه

فی  معر
کتاب
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            ماجرای اول    
حدودا در ابتدای بهمن ماه بود که خبر آمد دادستانی 
محمد جواد آذری جهرمی را احضار کرده است ،که این 
احضار حواشی فراوان و انتقادات بسیاری را به همراه داشت 
، از اشتباه بودن زمان احضار و ایجاد فرصت حاشیه سازی 
برای دولت که از جانب خیرخواهان قوه قضائیه صورت 
می گرفت تا انتقاد از دلیل احضار که توسط ناآگاهان و 
بعضا مغرضان صورت گرفت. عده ای احضار وزیر را به 
علت مسدود نکردن اینستاگرام، عده ای به دلیل شکایات 
مردمی و برخی نیز علت آن را گران فروشی و تخلف مالی 
در محاسبه بهای اینترنت اعالم کردند اغلب بر اشتباه بودن 
این اتفاق از این نظر که دولت که استاد حاشیه سازی است 
متفق القول بودند اما به طرز عجیبی از جانب دولت نسبت 

به این اتفاق واکنش نشان داده نشد. 

           ماجرای دوم   
چند روز از بهمن ماه نگذشته بود که بعد از احضار 
جنجالی آذری جهرمی در خبرها آمد قوه قضائیه 
برای مهدی جهانگیری برادر معاون اول رییس جمهور 
بابت موارد اتهامی از جمله قاچاق حرفه ای ارز و فساد 
اقتصادی حکم دو سال زندان صادر کرده است. با 
شنیدن این خبر موجی از انتقادات  را متوجه قوه قضائیه 
کرد که اغلب از جانب بدنه انقالبی و دلسوز نظام بود که 
این حکم را بسیار ناچیز با میزان جرم برادر معاون اول 
می دانستند و معتقد بودند فردی که وثیقه صادره برای 
پرونده او سنگین ترین وثیقه تاریخ بوده است چگونه 
حکم قطعی او فقط دو سال زندان می تواند باشد و این 
حکم ناعادالنه بوده و احتماال دست هایی در کار بوده 
که با فشار و یا البی باعث همچین حکم حداقلی شده 
است و این امر باعث دلسردی و ناامیدی مردم از حرکت 
مقتدر قوه قضائیه با فساد می شود. گروهی نیز بر این 
نظر بودند که برخورد با برادر مسئولین مشغول به کار 
خود اتفاقی بزرگ و قابل تقدیر وتوجه بوده و باید از این  

منظر بر این قضیه تاکید شود.

          ماجرای سوم  
حدودا یک هفته بعد از احضار جهرمی و یک روز پس از 
محکومیت مهدی جهانگیری جناب آقای رییس جمهور 
در جلسه هیات دولت با تاخیر ناگهان درباره احضار وزیر 
ارتباطات دولتش واکنش نشان داد و این احضار را مربوط 
به افزایش پهنای باند دانست و با دفاع از افزایش پهنای باند 
،سینه سپرده کرده و برای حمایت از وزیرش گفت » اگر قرار 
است برای پهنای باند کسی را احضار کنید آن من هستم 
زیرا من دستور دادم این اتفاق رخ دهد« حال چقدر این ادعا 
که احضار بخاطر پهنای باند بوده است درست می باشد مورد 
بحث نیست و پاسخ این ادعا توسط مسئوالن قوه قضائیه 
داده شد، نکته جالب در این قضیه یکی این است که ایشان 
افزایش قیمت بنزین را هیچگاه گردن  نگرفت و بابت تمام 
مشکالت ومسائل بعد از آن حاضر به پاسخگویی نشدند حاال 
در یک مساله موهوم که ادعایی بیش نیست اعالم می کنند 
حاضرند محاکمه شوند. اتفاق جالب دیگر نفی تخصص و 
غالب بودن جو دستوری و ارباب و رعیتی در دولت است که 
رییس جمهور به وزیرش دستور می دهد فالن اتفاق رخ 
دهد و او نیز ملزم به اجرای اوامر ملوکانه است، حال چقدر 
از این دستورهای کارشناسی نشده به وزرای اقتصادی داده 
شده است که وضع اقتصاد کشور اینگونه است خدا می داند.

         پایان ماجرا   
از سه ماجرای باال یک نتیجه مهم بدست می آید، رییس 
جمهور در همان ابتدای احضار وزیرش واکنشی  نشان نداد 
اما بعد از صدور حکم برای معاون اولش در اولین جلسه یک 
واکنش تند نسبت به قوه قضائیه نشان داد که آن واکنش به 
ماجرایی قدیمی تر از حکم مهدی جهانگیری بود اما عصبانیت 
موجود در این واکنش این را عیان کرد که دولت و شخص 
رییس جمهور چقدر از اینکه برادران نفر اول و دوم دولت 
به دلیل فساد اقتصادی محاکمه شده اند ناراحت و عصبانی 
است زیرا این احکام هر قدر هم اندک بعنوان فساد نزدیکان 
در کارنامه دولت ثبت شد آن هم فساد در زمان استقرار دولت 
که بدترین نوع فساد مسئوالن بوده است.پس می توان گفت 

حکم دو سال زندان مهدی جهانگیری هر چند از نظر کمیت 
قابل قبول نبود اما از نظر کیفیت در باالترین سطح قرار داشته 
است که اینگونه دولت برای به حاشیه راندن محاکمه برادر 
معاون اول خود دست به حاشیه سازی درباره دلیل احضار 
وزیر ارتباطاتش میزند. گاهی می توان با تحلیل و بررسی 
واکنش افراد و گروه ها به یک اتفاق آن  مساله را بهتر واکاوی 
کرد مانند قضیه حکم دو سال زندان برای مهدی جهانگیری 
که باعث انتقاد و ناراحتی شدید عده ی زیادی شد اما بعد با 
واکنش دولت مشخص شد آنچه مهم بوده  اصل محاکمه این 
افراد است. ای کاش رییس جمهور این مقدار از حساسیت 
که  نسبت به خود و اطرافیان خود دارد را نسبت به مردم و 
مشکالت کشور داشت، ای کاش آقای رییس جمهور بجای 
اعالم  اینکه بخاطر پهنای باند)که ادعایی خالف واقع بود( 
مرا محاکمه کنید اعالم می کردند به علت کاهش ارزش 
پول ملی، رکود اقتصادی، عدم توجه به تولید داخلی ، عدم 
ساخت و تامین مسکن، تصمیمات خلق الساعه مانند افزایش 
قیمت بنزین، افزایش لحظه ای قیمت ها و کمبود گاه و بی 
گاه کاالهای اساسی من را محاکمه کنید. اگر در این کشور 
هرکس مسئولیت کار خود را قبول می  کرد و بابت کم کاری 
ها و بی مباالتی ها و بی مسئولیتی های خود پاسخگو بود، نه  
نیاز بود که چشم انتظار رفتن فیلی و آمدن االغی باشیم و نه 
نیاز بود برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات و خطاها هر روز 
دست به حاشیه سازی بزنیم و مطالب خالف واقع بیان کنیم 
و کام مردم را با دعواهای بی دلیل با دیگر مسئوالن نظام  تلخ 
کنیم. به نظر می رسد وضع امروز کشور دقیقا به دلیل همین 
روحیه ای دیکتاتوری و ارباب و رعیتی است که در ُخلق رییس 
دولت نهادینه است که کارها را نه با کار کارشناسی که با دستور 
و تحکم پیش می برد و اگر برخالف نظر ایشان اتفاقی رخ دهد 
مکدر می شوند و به سخت ترین شکل ممکن با آن برخورد می 
کنند، مانند آنچه درباره برنامه زاویه و اظهارات مهمان برنامه 
رخ داد، ابتدا از حضور رییس رسانه ملی در جلسه هیئت دولت 
جلوگیری شد و بعد اخراج مجری آن برنامه و باقی ماجرا که 

قبال هم درباره برنامه های دیگر رسانه ملی اتفاق افتاده بود.
ومن اهلل التوفیق

شیـه   حا
و مــا ادراک 

شیــه لحا  ما
   علی سلیمانی         کارشناس ارشد علوم سیاسی        
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    حمیرا نوری          کارشناس ارشد حقوق           

زن در طی تاریخ، بنابر مقتضیات فرهنگ حاکم 
بر جوامع، در حاشیه تحوالت قرار داشت و خود نیز 
این موضوع را به عنوان یک حقیقت غیرقابل تغییر و 
اجتناب ناپذیر پذیرفته بود. پس از انقالب صنعتی به تدریج 
زن از حاشیه به متن تحوالت کشیده شد. ازآن پس زن 
نقش مولد یافت اما با تکامل صنعت و رشد تولید و ضرورت 
مصرف، استفاده از زنان در جهت ایجاد انگیزه برای مصرف 

مد نظر قرار گرفت.
اندیشه برابری زن و مرد در اروپا، در دوره روشنگری 
خود را بیشتر نشان داد. به  نظر اندیشمندان این عصر 
برای رفع کاستیها می بایست اصالحات اجتماعی صورت 
گیرد، زنان آموزش ببینند و قوانین ناعادالنه دگرگون 
شوند. به اعتقاد فالسفه فرانسوی کاستی های زنان ناشی 
از قانون طبیعت نبود بلکه ناشی از شرایط زیست آنها بود 
و بنابراین ضرورت داشت زنان توانایی های ذهنی خود را 
توسعه دهند و از این راه صاحب فضایل برتر شوند. ولتر 
بی عدالتی را عامل فرودستی زنان در جامعه می دانست. 
کندرسه معتقد بود باید به زنان حقوق اجتماعی و سیاسی 
برابر داده شود و تام پین، اندیشمند امریکایی که هدف 
انسان ها را در جامعه حفظ حقوق طبیعی، مدنی و 
سیاسی آنها می دانست، خواهان بسط این حق به زنان 
بود و وضعیت موجود زنان را در کشورهایی که به نظر 
خوشبخت می آمدند، محکوم می کرد. خود زنان نیز 
به تدریج تحت تاثیر این افکار قرار گرفتند و بر حقوق برابر 

خود با مردان تاکید کردند.
آنچه گفته شد، درباره تحوالت فکری اروپا درخصوص 
زنان بود اما چنانکه می دانیم، دین اسالم بسیار پیش تر به 

این مسائل اشاره و تاکید نموده است. حال آیا باید گفت 
ـ  ـ به عنوان یک کشور مسلمانـ  وضعیت زن در ایرانـ 

تاقبل از این تحوالت بهتر از اروپا بود؟
در ایران تا پایان دوره قاجار، نامی از زن و حقوق و 
آزادی زنان نیست. هر چند گاهی زنان برجسته، تاریخ 
را رقم زده اند اما این امر عمومیت نداشت. باید اذعان 
داشت که زنان ایرانی در اواخر دوره قاجاریه در وقایعی 
چون نهضت تنباکو و انقالب مشروطیت، نقشی فعال و 
مستقیم ایفا نمودند اما این حضور جرقه ای بیش نبود 
و دربرگیرنده پیامد مثبتی که زمینه ساز و تسهیل کننده 
تامین حقوق ابتدایی آنان برای ورود به متن تحوالت باشد، 
به شمارنمی رود. در عصر پهلوی شعار آزادی زنان در محور 
سیاست ها قرار گرفت و زنان توانستند از برخی حقوق 
برخوردار شوند اما در عمل همچنان در حاشیه بودند. در 
این دوره حضور زنان صرفا یک حضور کمی بود و درواقع 
آنها عمال غایب بودند. علی رغم چنین پیشینه ای، زنان 
در مقطع انقالب اسالمی ۱۳۵۷ به صحنه آمدند و قدرت 
نهفته و بالقوه خود را برای حضور در تحوالت انقالب نشان 
دادند. این یادداشت  قصد دارد سیر تحول حضور زنان از 
نهضت تنباکو تاکنون را با این فرضیه که حضور و حقوق 
زنان در جمهوری اسالمی بیش از دوره های پیش مدنظر 

قرار گرفته، به طور اجمال مورد بررسی قرار دهد

  وضعیت زنان در دوره محمدرضاشاه
اقدامات رضاشاه برای تغییر چهره اجتماعی زنان ایران، 
باعث شد تضادهای اجتماعی در برخورد با مدرنیته ای که 
بر عرف کهن تحمیل شده بود، آشکار شوند و در نهایت 
اشکال خشونت آمیزی به خود بگیرند. تحوالت عصر 
رضاشاه باعث به وجودآمدن قشری از زنان تحصیل کرده 

شد که فاقد تشکلهای نیرومند مختص به خود بودند. این 
گروه در زمان محمدرضاشاه و تحوالت موجود پس از 
شهریور ۱۳۲۰ش، حقوق بیشتری را برای زنان مطالبه 
کردند و از جمله زنان درباری و وابسته به خانواده پهلوی، 
سازمان هایی را تحت عناوین حمایت از زنان و کودکان 

تشکیل دادند.
زنان در این دوره نیز تا سال ۱۳۴۱ش از حق رأی و 
حق انتخاب شدن برخوردار نبودند تااینکه در مهر همین 
سال، الیحه انجمن های ایالتی و والیتی که بر اساس آن 
زنان حق رأی داشتند، در هیات وزیران تصویب شد. پس 
از پخش خبر تصویب این الیحه در کابینه علم، مقاومت 
و مبارزه روحانیون با تلگراف چند تن از علمای قم در 
هفدهم مهر ۱۳۴۱.ش و سپس تلگراف امام خمینی)ره( 

به نخست وزیر در بیست وهشتم مهر آن ماه اوج گرفت
علم یک ماه  و بعد تلگرافی برای علمای قم فرستاد. 
وی در این پیام گفته بود: »نظریه دولت در مساله شرط 
اسالمیت برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، همان 
نظر علمای اسالم است و در مساله سوگند نیز، سوگند 
امانت و صداقت در کارها و مصالح عمومی با قرآن مجید 
است و در مساله شرکت بانوان در انجمن ایالتی و والیتی، 
دولت نظر آقایان را به مجلسین تسلیم می کند و منتظر 

تصمیم مجلسین است..
 امام در این موضوع پافشاری بیشتری نشان داد. وی 
در یکی از سخنرانیهای خود در تاریخ دهم فروردین 
۱۳۴۱.ش تصریح کرد:»دیدیم از اول که این دولت 
بی سواد و بی حیثیت روی کار آمد، از اول هدف، اسالم بود. 
در روزنامه ها نوشتند که بانوان را حق دخالت در انتخابات 
داده اند لکن شیطنت بود، برای انعکاس نظر عامه مردم به 
آن موضوع بود که نظرشان به الغای اسالم و الغای قرآن، 

زنـان در عصر معاصر ایران 
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تاکید بسیاری بر نقش زن داشتند. آنان به نقش کلیدی 
زنان در عرصه انقالب اعتراف داشتند و سعی می کردند 
زنان را به این نقش آگاه سازند. تقریبا هیچ مصلح دینی 
معاصر را نمی توان یافت که به زن و اهمیت و جایگاه او 
توجه نکرده باشد. در تاریخ اخیر کشورمان، اندیشمندان 
بزرگی چون مرحوم طالقانی، دکتر علی شریعتی، استاد 
مرتضی مطهری و امام خمینی به این مقوله بیش از 

دیگران توجه کرده اند
دکتر علی شریعتی در سخنرانیهای خود، مقام زن را 
بسیار ارج می نهاد و زن عصر انقالب را با زنان صدر اسالم 
و به ویژه، حضرت فاطمه)س( مقایسه می کرد. او حضرت 
فاطمه)س( را الگویی الهی می دانست. شریعتی درکل 
سه چهره را برای زنان برمی شمرد: ۱ــ زنی که چهره 
موروثی را می پذیرد ۲ــ زنی که چهره تحمیلی صادراتی 
دارد ۳ــ زنی که می خواهد انتخاب کند، اما چه چیز را و 
کدام تصویر را؟ شریعتی نه زن ارتجاعی و نه زن مدرن 
تحمیلی، بلکه زن مسلمانی را می پذیرفت که الگوی او 

حضرت فاطمه)س( باشد.

  نتیجه
در روند تحوالت معاصر نباید نقش زنان را فراموش کرد. 
امروزه توانایی و کارآیی زنان همپای توانایی های مردان و 
شاید هم فراتر است. زنان به حقوق خود آگاه شده اند؛ هر 
چند تا رسیدن به نتیجه مطلوب هنوز فاصله زیادی دارند. 
باید اذعان داشت موضوع زن و آزادی های قانونی وی از 
جمله پدیده های ویژه عصر حاضر است و این حرکت از 
قرن نوزدهم به صورت یک جنبش اجتماعی در جوامع 
اروپایی ظهور کرده است. هر چند امروزه وجوه افراطی این 
جنبش به شکل فمینیسم خود را نشان داده، اما جنبش 
آزادی زنان در اشکال سالم خود دارای مضامینی انسانی 
و عدالتخواهانه است. امروزه مساله آزادی زن، همچون 
مبحث مشارکت سیاسی و آزادی بیان، یکی از چالشهای 

مهم میان اندیشه دینی و مکاتب بشری به شمار می رود.
زنان ایرانی تا پیش از مشروطیت در یک وضعیت 
سنتی به سر می بردند و در جامعه جایگاهی برای 
زنان وجود نداشت. دراین زمان گروه اندکی از زنان 
تحصیل کرده که بیشترشان وابسته به طبقات باالی 
جامعه بودند، حرکتهایی را در راستای کسب حقوق 
زنان انجام دادند. اما این فعالیت ها کافی نبود و اکثریت 

درست نیفتد و لهذا  اینجا ما متوجه شدیم و اجتماع شد... 
دیدیم قضیه، قضیه بانوان نیست، این یک امر کوچکی 
است، قضیه معارضه با اسالم است... .« مخالفت آیات 
عظام و به ویژه امام خمینی، منجر به قیام پانزدهم خرداد 

۱۳۴۲.ش شد.
سرانجام بند اول ماده ۱۰ قانون انتخابات مصوب 
سال ۱۳۲۹.ق که زنان را در رده اطفال و مجانین و 
ورشکستگان و... قرار می داد و به این واسطه آنان را از حق 
رأی محروم می کرد، در سال ۱۳۴۳.ش با ماده واحده ای 
که از مجلس گذشت، حذف شد و بند دوم ماده ۱۳ 
قانون انتخابات نیز که زنان را از حق انتخاب شدن محروم 

می کرد، حذف گردید
الزم به ذکر است که در عمل نیز به لحاظ شرایط 
غیردموکراتیک حاکم بر جامعه و شرایط فرهنگی 
نامناسب اساسا خود زنان هم نتوانستند از حق رای 
به خوبی استفاده کنند. زنانی که به پارلمان راه یافتند، 
چون سابقه و تجربه سیاسی کاری و زدوبند در جامعه 
مردساالر را نداشتند و نیز به دلیل فقدان جامعه مدنی، از 
کسب تجارب دموکراتیک محروم مانده بودند، نتوانستند 
به نیروهای حمایتی و قدرت ارتباط الزم دست یابند و در 
نتیجه به الیه های ناهمگون بافت جمعیت زنان کشور 
پیوند نخوردند. درواقع حضور این نمایندگان در صحنه ها، 
به صورت سمبلیک باقی ماند و عمال آنها نمایندگی طیف 

محدودی از زنان ایران را برعهده داشتند.

  زنان در دوره انقالب و پس از آن
زنان ایرانی در دوره انقالب نیز مانند تحوالت گذشته 
تاریخ معاصر به نقش آفرینی پرداختند و در تمام راهپیمایی 
ها علیه رژیم نقش اول را ایفا کردند. آنان همسران و فرزندان 
خود را برای مقابله با دولت پهلوی تشویق می کردند و از هیچ 
کوششی دراین راستا دریغ نداشتند. چه  بسا اگر نقش زنان 
را در علل پیروزی انقالب حذف کنیم، دیگر عوامل نیز آنقدر 
موثر نباشند؛ چنانکه حضرت امام نیز همواره بر اهمیت این 

قشر از جامعه تاکید بسیار می کردند.
انقالب اسالمی به عنوان یک حادثه بزرگ قرن بیستم، 
زمینه ساز تحوالت عظیمی در عرصه داخلی و خارجی 
شد و آثار آن در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی تجلی یافت. حضور زنان در عرصه 
انقالب اسالمی ایران پدیده ای است که چنانکه باید به 
آن توجه نشده و جالب آنکه به نظر می رسد نقش آنان 
برای ناظران خارجی بیش از عناصر داخلی دخیل در 
انقالب مشهود بوده است. شهید فتحی شقاقی، دبیر کل 
پیشین جنبش جهاد اسالمی، می نویسد: ) جهان حیران 
و ناباور، زن ایرانی را می بیند که از قم و شیراز و تبریز به 
خیابانهای تهران فرود آمده... آمده است تا مشت خود 
را در برابر سالح به دستان نفت آیینان و انحصارطلبی 

ابرقدرتها گره کند(
جوشش انقالبی زنان و انگیزه آنان برای ورود به صحنه، 
گاه حتی مشهودتر از مردان جلوه می کند؛ چراکه زنان 
در کالم امام خمینی، ندای رهایی از ستم مضاعفی را 
می شنیدند که قرون متمادی در عرصه های مختلف 

خانوادگی و اجتماعی بر آنها تحمیل شده بود.
حضور خودجوش زنان در انقالب و نفی وضعیت موجود 
توسط ایشان را شاید بتوان اعتراض گسترده آنان به 
اندیشه نفی زن و تلقی زن به عنوان یک شی ء  بر مبنای 

توجه صرف به جسم او، تلقی کرد.
روشنفکران مسلمان و انقالبی در طول دوره انقالب 

زنان هنوز از حقوق مسلم خود آگاه نبودند و به دلیل 
عدم آگاهی، زندگی سنتی نزد ایشان مقبول تر 

می نمود.
در عصر پهلوی، با توجه به خفقان حاکم و درافتادن 
رضاشاه با مذهب و روحانیون، به رغم گامهای مثبتی که به 
لحاظ شرایط خاص جهانی در جهت آموزش زنان برداشته 
شد، مقوله کسب حقوق زنان مفاهیم دیگری یافت. این 
روند در دوره محمدرضاشاه نیز ادامه یافت و جمعیت 
اندکی از زنان که به مراتب باال می رسیدند و مسئولیتهایی 
را برعهده می گرفتند، چه بسا به دلیل وابستگی به دربار 

نمی توانستند نماینده طیف گسترده زنان باشند.
نقش زنان در دوره انقالب و پس از آن در دوره هشت 
سال دفاع مقدس، غیرقابل انکار است. زن ایرانی این بار با 
حضور خود در صحنه انقالب دو هدف داشت: اعتراض به 
وضع موجود و درخواست تحولی بنیادین در دیدگاههای 

حاکم بر جامعه در مورد زنان.
امام خمینی به نقش زنان و حضور آنها در اجتماع 
اهمیت زیادی می داد. نقش جدید زن در قالب اسالم 
و الگوگرفتن از حضرت فاطمه)س( مفهوم می یافت. 
زنان در دوره دفاع مقدس ثابت کردند نقش مهمی را 
به عهده گرفته اند، چه بسا اگر همراهی آنان نبود، هیچ 
تحولی به موفقیت ختم نمی شد. امام خمینی با اشاره 
به نقش کلیدی زنان می فرماید: ) آنچه ما امروز داریم، 

از زنان داریم(
در پی توجه به مقوله آموزش زنان، آنها به مرور خواستار 
بهبود وضعیت خود و کسب برخی حقوق احقاق نشده 
خویش هستند. در دوره پس از انقالب، تالشهای زیادی 
برای ایجاد موقعیت بهتر برای زنان انجام شد و حتی زنان 
توانستند برخی مسئولیت های کلیدی جامعه را به دست 
گیرند. با این کار، زن ایرانی توانست توانایی های خود را در 
اجتماع نشان دهد و ثابت شد که موضوع فعالیت سیاسی زن 
از دیدگاه اسالم با نوسازی اندیشه اسالمی معاصر مغایرتی 
ندارد و خروج امت اسالمی از حالت بحرانی امروز جز با 
مشارکت فعاالنه زن در اصالح و توسعه امکان پذیر نیست. 

حضور فعال زنان ایرانی در عرصه های مختلف، خط 
 بطالن بر اندیشه های ارتجاعی کشید و نشان داد که اسالم 
و به ویژه فقه شیعه بهترین دفاع را از حقوق زنان به عمل 
می آورد. ازاین رو باید گفت مشارکت زنان در اجتماع 

درواقع نیازمند درکی نو از واقعیتهای موجود است.
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مجله خبری تبیینی افق تحلیل

  زندگی نامه
آیت اهلل سیدمحمد ضیاءآبادی در سال ۱۳۰۷ در روستای 
ضیاءآباد در نزدیکی قزوین و در خانواده ای روحانی دیده به جهان 
گشود. سادات ضیاءآباد از سادات حسینی هستند و به کشاورزی 
اشتغال دارند. پدرش از روحانیون خوشنام و مورد اعتماد مردم 
بود، که در کنار اقامه نماز و تبلیغ دین مخارج خانواده ۹نفری خود 
را از راه کشاورزی تامین می کرد. مادرش نیز از زنان با ایمان و آشنا 

به مسایل اسالمی بود. 
نسب ایشان و دیگر سادات ضیاءآباد به امام سجاد علیه السالم 
می رسد. در گذشته سادات ضیاءآباد هنگام شیوع بیماری هایی 

چون وبا و طاعون محل پناه اهالی بودند.
او از کودکی در امور کشاورزی به پدر و مادرش کمک می 
کرد و در همان دوران در کنار پدرش قرآن و خواندن و نوشتن را 
آموخت. او در همراهی با پدر و حضور در مجالس مذهبی با فضای 
معنوی و مجالس امام حسین علیه السالم آشنا می شد، ایشان در 
خاطراتشان از مجالسی که در زمان ممنوعیت روضه خوانی در 
دوران رضا خان به صورت شبانه و در منزل برخی اشخاص برگزار 

میشد یاد می کنند.
او بعد از شهریور ماه سال ۱۳۲۰با تشویق پدر و مادرش به قزوین 
رفت تا علوم دینی را بیاموزد، او در مدرسه التفاتیه سکونت کرد، 
و مقدمات را نزد استاد برجسته آقا شیخ یحیی مفیدی فراگرفت. 
شیخ یحیی از شاگردان آیات عظام حائری، نائینی و عراقی بود. 
آقامیرزا عبدالرحیم سامت قزوینی نیز از دیگر اساتید سیدمحمد 
بود که معالم و قوانین را نزد وی آموخت و شرح لمعه، رسائل، 
مکاسب و منظومه سبزواری را در محضر میرزا ابوالحسن رفیعی 

قزوینی که در آن روزگار در قزوین به سر می برد، فراگرفت. 
ایشان در سال ۱۳۲۸ و پس از مدتی اقامت در حوزه علمیه 
قزوین، به حوزه علمیه قم رفت و مدت ۱۲ سال را از حضور اساتیدی 
همچون آیت اهلل سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی، آیت اهلل 
سدهی اصفهانی بهره برد. او همچنین دروس خارج فقه را نزد آیت 
اهلل سیدحسین طباطبایی بروجردی، امام خمینی )س( و عالمه 

طباطبایی فراگرفت. 
ایشان از زمانی که در حوزه علمیه قزوین حضور داشت، هر کتابی 
را که فرامیگرفت، برای طالب مراحل پایین تر تدریس می کرد، و 
زمانی که به قم عزیمت کرد نیز بارها کتب معالم، قوانین و لمعه را 
برای طالب و فضال در یکی از اتاق های صحن نو یا در مدرس زیر 

کتابخانه مدرسه فیضیه تدریس می کرد.
پس از رحلت آیت اهلل بروجردی، در سال ۱۳۴۰ ایشان به 
تهران هجرت کرد و بیش از ۴۰ سال در این شهر خدمات علمی 
و فرهنگی ارائه نمود. از جمله این که به دعوت آیت اهلل حاج شیخ 
احمد مجتهدی تهرانی برای طالب مدرسه تحت مدیریتش علومی 
چون مطول، معالم، لمعتین، رسایل، مکاسب و کفایه االصول را 
تدریس می کرد. ایشان همچنین از چهره های ارزشمند و مفسران 

بزرگ شیعه است.
ایشان از همان زمان تا پایان حیات استاد حوزه علمیه تهران 
بودند، و جلسات تفسیر و اخالقشان در مسجد علی بن الحسین 

علیه السالم برگزار میشد.
آیت اهلل ضیاءآبادی با مبانی اسالمی و قرآنی آشنا بود و با توجه 
به توان باالی علمی و معنوی و همچنین شناخت مسائل روز و 
قدرت بیان باال در منابر و جلسات درخشید، تا جایی که از وعاظ 
ممتاز کشور به شمار می آمد، و از آنجا سخنرانی های ایشان با 
چاشنی مطالب آموزنده قرآن و روایات همراه بود، مشتاقان زیادی 
داشت. اخالص، تواضع، عمل به گفتار، متانت و شیوایی سخن، و 
بهره گیری از ظرافت های اخالقی و قرآنی از ویژگی هایی است که 
جلسات آیت اهلل ضیاء آبادی را به یکی از پرمخاطب ترین جلسات 

کشور تبدیل کرده بود.

ایشان در جلساتی تحت عنوان »لقاءاهلل« با استفاده از آیات 
قرآن و روایات با دالیل منطقی مراحل سیر انسان از خاک تا افالک 
را تشریح می کردند که مباحث این جلسات در جلد اول مجموعه 
گفتار وعاظ و دانشمندان شهیر منتشر شده است. مجموعه 
سخنرانی های دیگر ایشان نیز با عنوان »تالزم بین قرآن و عترت« 
در خصوص تفسیر حدیث شریف ثقلین و حقانیت باورهای شیعه 

با توجه به منابع عامه در این کتاب آمده است.
  فهرست تالیفات

۱ـ  امامت
ـ بیان قرآن: این کتاب شامل بخشی از تفسیر سوره قیامت است   ۲
و به این پرسش پاسخ می دهد که: »آیا اهل بیت علیه الّسالم و قرآن 

مبین همدیگرند؟
ـ تفسیر سوره انفال  ۳

ـ تفسیر سوره یونس  ۴
ـ تفسیر سوره توبه )۲جلد(  ۵

ـ تفسیر سوره یوسف  ۶
۷ـ  توسل: نویسنده درباره توسل و معنا و مفهوم واقعی آن سخن 
گفته و این کتاب به پاسخ شبهات وهابیت که توسل را شرک 
می دانند، اختصاص دارد. وی درباره توسل تکوینی و ارتباط توحید 

و توسل و شرک، به تفصیل سخن می گوید.
۸ـ  شب مردان خدا: آداب و فضیلت نماز شب.

ـ موعظه یا راه پیشگیری از نفوذ شیطان در دل انسان.  ۹
ـ شرح و تفسیر دعای توبه از صحیفه سجادیه.  ۱۰
  اما جلسات اخالق آیت اهلل ضیاء آبادی

در سال های آغازین دهه هشتاد وقتی از محضر مرحوم آیت اهلل 
مجتهدی تهرانی درخواست معرفی استاد اخالق نمودم، و 
خودشان نیز به علت کسالت و بیماری جلساتشان کمتر برگزار 
می شد، ایشان توصیه نمودند که از محضر آیت اهلل ضیاءآبادی 

بهره ببریم.
آشنایی و بهره از محضر این عالم عامل، هدیه ای بود از سوی 
مرحوم آیت اهلل مجتهدی تهرانی که این حقیر و سایر دوستان را به 
این عالم بزرگوار ارجاع دادند، و آن زمان که هنوز مشهوریت عمومی 
ایشان نداشتند، توفیق یار شد که دوشنبه ها از محضرشان بهره 
ببریم. هر چند از قبل از انقالب و دوران طاغوت، کرسی مباحث 
مواعظ و آثار مکتوب ایشان چراغ راهی اهل معنویت و معرفت بود.
جلسات ایشان هر دوشنبه در مسجد علی بن الحسین )ع( دربند 
در شمال تهران برگزار می شد و با وجود بُعد مسافت هر هفته شاهد 
حضور جمعیت زیادی از اقصی نقاط تهران و حتی شهرهای اطراف 
بودیم که با اینکه آن زمان هنوز مترو تجریش راه اندازی نشده بود، 
اما مشتاقان زیادی به این مکان می آمدند تا از محضر این عالم عامل 

ره توشه ای کسب کنند.
ایشان انس عجیب و خاصی به قرآن داشتند و همیشه منبرهای 
و کرسی درس اخالق ایشان برگرفته از آیات نورانی قرآن بود، تا 
جایی که حتی مبحث درس اخالق را هم با استناد به آیاتی از 
قرآن شرح و توضیح می دادند. و این جلسات درس اخالق نور بود 
و هدایت و واقعاً آیت اهلل ضیاءآبادی مصباح هدایتی بودند که با 
استفاده و استناد به آیات و روایات چراغ هدایت بخش، قلوب بودند.
هر چند ایشان مفسر قرآن نیز بودند، اما فرق مهمی که با دیگر 
مفسرین داشتند این بود که بسیار روان و قابل فهم برای عموم، 
آیات را تفسیر می نمودند و آن هم در همین جلسات اخالقی که 
گاهی تبدیل به جلسات تفسیری می شد، این مباحث تفسیری 
مطرح شد که سپس توسط بنیاد خیریه الزهرا )س( تحت نظر 
ایشان به صورت مکتوب چاپ شد که مورد استقبال عموم خصوصاً 
اهل علم قرار گرفت. و نکته دیگر اینکه این دوستان زحمت 
می کشیدند این جلسات را به صورت جزوه برای هفته بعد در تیراژ 
فراوان و رایگان چاپ و توزیع می کردند که با مرور این جزوه بهتر و 

دقیق تر به مبحث جلسه قبل اشراف پیدا می کردیم.
از آنجایی که محوریت مباحث ایشان حتی در درس اخالق، با 
محوریت قرآن و روایات بود این پیوند نور علی نور باعث شده بود 
که کالم ایشان بر عمق جان مستمع تأثیر فوق العاده ای بگذارد و 
خود نیز عامل به سخنانشان بودند، این کالم بر روح و جان انسان 
تأثیر عمیقی می گذاشت، تا جایی که در دل ها یک انقالب درونی 
و بیداری روحی ایجاد می کرد و زنگار دل را می شست و روح را 
صیقل می داد، و انسان را آماده پذیرش حق و سیر الی اهلل می نمود.

به حدی کالم ایشان نافذ بود که تا جلسه بعدی مستمع در 
مراقبه اعمال بود که خطایی از او سر نزند و به دوشنبه و جلسه 
بعدی برسد تا توشه ای جدید کسب کند. کمتر کسی از مستمعین 
این جلسات را می توان یافت که این تأثیر کالم بر وی وجود نداشته 

باشد و آثار کالمی بر وی تأثیر نگذاشته باشد.
عالوه بر جلسات اخالق و تفسیر قرآن، ایشان توصیه زیادی به 
کمک به مردم و دستگیری از نیازمندان داشتند که در همین راستا 
با کمک برخی خیرین خیریه ای تحت نظر ایشان تشکیل شده بود 
که به نیازمندان کمک می شد و همچنین آثار مکتوب ایشان نیز 

با قیمتی بسیار مختصر توسط نیکوکاران چاپ و توزیع می شد.
نکته دیگر اینکه؛ در یکی از جلسات هفتگی، ایشان سوگوار از 
دست دادن فرزندشان بودند و ما احساس کردیم که ایشان این 
هفته جلسه را برگزار نمی کنند، اما به یاد دارم که ایشان جلسه 
را تعطیل نکردند و به ایراد سخن پرداختند، به حدی که در چهره 
نورانی ایشان این داغ و سوگ فرزند به خاطر ارتباط معنوی با خدای 

خویش، اصالً تأثیری نگذاشته بود که جلسه را تعطیل کنند.
از دیگر توصیه های ایشان، تأکید بر شناخت مسائل اعتقادی و 
احکام بود، که به علت ضرورت این موضوع همیشه در ابتدای جلسه 

به ذکر مختصری از احکام مهم روز می پرداختند.
و امروز در پایانی روزهای دهه نود سوگوار از دست دادن چنین 
عالم عاملی و مردمی هستیم که حیات ایشان برکتی عظیم برای 
تهران بود و ایشان یکی از ستون های معنوی و دینی این شهر بودند 
که با از دست دادن این عالم ربانی می توان گفت که تهران از نظر 

معنوی فقیر شد.
در این سالهای دهه نود و حتی قبل از آن تهران نور و برکت خود 
را از حضور و نفس پاک بزرگانی همچون مرحوم آیت اهلل حاج آقا 
مرتضی و حاج آقا مجتبی تهرانی، آیت اهلل مجتهدی تهرانی، آیت اهلل 
خوشوقت گرفته بود که ستون های نورانی و معنوی این شهر بودند 
و امروز نیز با آسمانی شدن آیت اهلل ضیاءآبادی، تهران از حضور 
و نفس چنین عالمانی خالی و فقیر شد.) به نقل از امیرمحسن 

سلطان احمدی ( 
آیت اهلل ضیاء آبادی در ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ به علت ابتال به ویروس 

کرونا در ۹۲ سالگی دعوت حق را لبیک گفت. 

بـه یـاد معلـم اخالق 



14

O
F

O
G

H
T

A
H

L
I

L
.

I
R

O F O G H T A H L I L . I R

مجله خبری تبیینی افق تحلیل

سال دوم| شماره 14 | اسفند 1399

سرزمین ایران از دیرباز به دلیل وجود سابقه 
ای عظیم و کهن تاریخی تمدنی و وجود  مردمانی 
با فرهنگ و سلحشور  همواره مورد  توجه و گاه  

تعرض ودشمنی دیگر ملت ها بود.
همه این ها با رسیدن تاریخ به  انقالب صنعتی و 
بعد از ان حرکت جوامع به سوی  پیشرفت صنعتی 
نیاز مبرم انرژی  در بشر از پیش شدت یافت از 
همین جهت کشور های که در حال صنعتی شدن 
بودن و کارخانه هایشان همراه و دوشیفت درحال 
کاربودن نیاز به مواد اولیه و انرژی داشتن  و از انجا 
که منابع موجودی خودشان  ناکافی بود روی به 

تجاوز واستعمار و استثمار آوردن. 
پس آن که بشر به آن پی برد  که نفت از ذغال 
سنگ کاربرد و مزیت بیش تری دارد برای تولید 
انرژی دست به اکتشافات در این زمینه زد . 
اولین چاه اکتشافی مدرن نفت در سال 1۷4۵ 
در فرانسه و اولین چاه استخراج نفت توسط 
کلنل دریک در سال 1۸۵9 در پنسیلوانیا حفاری 
شد.البته خیلی پیش تر از آن اقوام متمدن دوران 
باستان، به ویژه سومری ها، آشوری ها و بابلی ها، در 
حدود چهارهزار و پانصد سال پیش در سرزمین 
بین النهرین )عراق امروزی( با برخی از مواد نفتی 
که از دریاچه قیر به دست می آمد، آشنایی داشتند. 
آنان از خود قیر به عنوان ماده غیرقابل نفوذ برای 
عایق کاری کشتی ها استفاده می کردند. در قرون 
وسطی دانشمندان مسلمان با تولید نفت سفید و 
نفت ضروری از آن برای چراغ ها استفاده کردند و 
خیابان ها و حمام های شهر بغداد به وسیله قیر و 

ماسه پوشانده می شد. 

  اهمیت استراتژیک
به عنوان یک کاالی تجاری با استرتژی های 
ملی و سیاست و قدرت جهانی عجین شده است. 
میدان های جنگ اول جهانی اهمیت نفت را به 
عنوان یکی از عناصر قدرت ملی هنگامی به اثبات 
رساند که اتومبیل مجهز به موتورهای درون سوز 
بر اسب و لکوموتیوبخاری سبقت گرفت. امروزه 
مواد خام به عنوان یکی از ابزارهای اعمال فشار در 
سیاست خارجی به کار گرفته می شود. زمانی در 
اثنای جنگ جهانی اول، کلمانسو گفته بود که )هر 
یک قطره نفت ارزش یک قطره خون سرباز ما را 
دارد(در همین راستا، کشورهای قدرتمندی چون 
انگلیس ، فرانسه و آمریکا با به کارگیری دیپلماسی 
نفت در صدد نفوذ و کنترل بر مناطق نفت خیز 
بودند. این نمونه ازسیاست ها زمینه تعارضات و 
تنش هایی را در پیوند با نفت، بویژه در پی جنگ 

دوم جهانی، بوجود آورد.
با توجه به اینکه مالک نفت بودن در جهان امروز 

به معنای تأمین و کسب سرمایه نیز می باشد. 
ارزش و اهمیت نفت، هم به عنوان یک منبع انرژی 
و هم یک منبع تأمین سرمایه مقام واال و باالیی 

پیدا می کند.
از لحاظ تأمین سرمایه باید نکته اشاره شود که 
تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، 1۰٪ از مجموع 
تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است که 
در مقایسه با کاالهای تجاری دیگر مثل گندم با 
3 تا4درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت 
آن در تأمین سرمایه برای کشورهای دارای نفت 
و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می شود. 
امروزه بیش از ۷۰٪ از انرژی مورد نیاز انسان را 
نفت و گاز و 1۵ تا ۲۵ درصد آن را ذغال سنگ و 
حدود 1۰% آن را از طریق برق و اتم تأمین می 
کند.برای تولید برق نیز باید از انرژی های حاصل 
از نفت، گاز، آب و یا اتم استفاده شود. انرژی های 
حاصل از نیروی برق اتم و ذغال سنگ معموالً فقط 
به انرژی های حرارتی و گرمایی و مکانیکی تبدیل 
می شوند، حال آنکه نفت به علت کاربرد وسیعی 
که در صنایع مختلف دارد، عالوه بر تأمین انرژی 
های حرارتی و مکانیکی، قابل تبدیل به فراورده 
های مختلف شیمیایی و قابل استفاده در شیمی و 
صنعتی نیز می باشد. به همین سبب الگوی مصرف 
انرژیی در قرن بیستم در جهت استفاده و مصرف 
بیشتر از نفت تدریجاً و دائماً تغییر پیدا کرده است. 
اوپک با بودن بیش از ۷۵% ذخائر جهان و عمر 
تولید،9۰ ساله، بالقوه می تواند سهم قدرتمندی 
در سیاست های جهانی انرژی داشته باشد. نفت 
کاالی استراتژیک است و تحریم یا کاهش آن 
ابزاری برنده و کارا می باشد اینک اپک می تواند 
از قدرت بالقوه ذخائر نفت خود بهره جسته و با 
تجمع گروهی از کشورهای هم جهت تبدیل به یک 

قدرت و عامل بازدارنده سیاسی شود.:
اولین بار در سال 19۰1م/1۲۸۰ش[ امتیاز 
بهره برداری از نفت ایران به یکی از اتباع انگلیسی 
به نام دارسی واگذار شد(. این امتیاز که به قرارداد 
دارسی معروف است در اوایل کار از سوی طرفین 
قرارداد چندان جدی تلقی نشد و حتی پس از 
چند سال که از اقدامات بی نتیجه اکتشافی آن 
می گذشت امتیازداران درصدد برآمدند از ادامه 
کار صرف نظر کنند. اما بر اثر مساعدت و جسارت 
برخی از مدیران و مهندسان دارسی، پس از 
تالش های گسترده سرانجام در سال 19۰۸م/ 
1۲۸۷ش در منطقه مسجدسلیمان یکی از چاه ها 
به نفت رسید و این آغاز تحولی جدید در عرصه 
سیاسی، اقتصادی ایران و حتی جهان شد. پس 
از آن صاحبان امتیاز با قاطعیت بیشتری عملیات 
اکتشافی خود را ادامه دادند و با کشفیات جدید 
نفت سرمایه گذاری های گسترده تری در این باره 

ضرورت یافت.

ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که 
دولت انگلستان در پی محاسبات کارشناسان 
اقتصادی-سیاسی این کشور درصدد برآمد به طور 
مستقیم تری در این پروژه عظیم مشارکت نماید 
و آن خرید سهام دارسی بود این هدف تا جنگ 
جهانی اول حاصل شد و پس از آن دولت انگلستان 
خود مالک بی رقیب منابع نفتی عظیم ایران در 

بخش های جنوب و جنوب شرقی شد
بدین ترتیب از موضع مخالفت آمیز کشورهای 
ذی عالقه به نفت ایران نسبت به قرارداد جدید 
دارسی در سال 131۲ش/ 1933م که بگذریم 
اعتراضات و مخالفت های محافل داخلی در بستر 
جدیدتری شکل گرفت . اما با توجه به جّو سرکوب 
و خفقان آوری که بر ایران عصر رضاشاه حاکم 
بود این مخالفت های داخلی مجال چندانی برای 

ابراز نیافت
بدین ترتیب این روند که بیشتر به نوعی آتش 
زیر خاکستر شباهت داشت تا پایان سلطنت 
رضاشاه تداوم یافت و دقیقًا پس از عزل وی از 
سلطنت و جانشینی فرزندش محمدرضا پهلوی 
از جو  یافته  نجات  که آن خشم درونی  بود 
خشونت آمیز پیشین به ناگهان شعله ور شد و 
برنامه های گوناگون حکومت پیشین را به باد انتقاد 
گرفت که از مهم ترین این موارد مخالفت با فعالیت 
شرکت نفت ایران و انگلیس و غارت ثروت طبیعی 

کشور توسط دولت انگلستان بود
با این حال تا هنگامی که نیروهای اشغالگر 
متفقین و در رأس آن ها انگلستان در ایران حضور 
داشتند مخالفت های داخلی چندان تزلزلی در 
فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در حوزه های 

نفتی جنوب ایجاد نکرد .
پس از سقوط رضاشاه، مجلس شورای ملی از 

طالی سیـاه 
یادداشتی بر ملی شدن صنعت نفت

   امیرحسین آذری      کارشناسی علوم سیاسی
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شکل فرمایشی پیشین فاصله گرفته بود و تا حّدی 
آزادی عمل داشت.  

نمایندگان آرایش یکدستی نداشتند گروهی 
بدون وابستگی به کشورهای خارجی گرایش های 
صرف استقالل خواهی و وطن پرستانه را دنبال 
می کردند. گروهی از سیاست های شوروی در ایران 
پشتیبانی می کردند. گروه سوم به سیاست انگلیس 
گرایش داشتند و از اهداف مختلف سیاسی، 
اقتصادی این کشور در ایران پشتیبانی می نمودند. 
با این حال هیچ یک از گروه های سه گانه اخیر 
برتری قاطعی در مجلس نداشت و در صورت 
ائتالف دو گروه ضد دیگری آرایش و تعادل نیروها 
به هم می خورد. غیر از این گروه ها عده ای نیز 
هرچند گرایش های استقالل خواهی داشتند اما 
جهت کاستن از نفوذ قدرت های خارجی باالخص 
شوروی و انگلیس بی میل نبودند که پای قدرت 
دیگری مانند آمریکا نیز به میان کشیده شود تا 
در فشارهای این دو قدرت بر شئون مختلف کشور 

اندکی تخفیف حاصل آید. با توجه به موضع گیری 
هر یک از این جناح ها و احزاب در مجلس می شد 
ارزیابی کرد که ائتالف گروه های استقالل خواه 
با طرفداران شوروی و مدافعان تز ورود قدرت 
ثالث آمریکا به ایران، برای مقابله با انگلستان 
چندان دور از ذهن نمی نماید. بدین ترتیب به 
نظر می رسید ائتالفی، هرچند بدون هماهنگی 
و نامتعارف، ضد انگلستان در عرصه سیاسی - 
اجتماعی ایران در حال شکل گیری است. در 
چنین شرایطی بود که به ویژه مجلس شورای ملی 
طی سال های 13۲3-13۲۷ قوانینی در جلوگیری 
از واگذاری امتیازات نفتی به کشورهای خارجی 
تصویب کرد و در همان حال دولت انگلستان که 
به درستی بر این باور قرار گرفته بود که منافع 
البته نامشروععظیم نفتی اش در جنوب و غرب 
ایران با خطرهای جدی مواجه شده است، درصدد 
چاره جویی برآمد. قرارداد الحاقی نفت که اندکی 
بعد با نام قرارداد گس-گلشائیان هم مشهور شد.  
مهم ترین طرح های بریتانیا برای حفظ و تحکیم 
موقعیتش در سرپل های عظیم نفتی ایران در 

جنوب و غرب کشور بود.
قرارداد 1933، یا قرارداد 131۲ خورشیدی ، 
قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران 
و انگلیس بود که در دوره رضاشاه پس از الغای 
قرارداد دارسی و عمالً برای تمدید مدت آن قرارداد 

منعقد شد.
شخص رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، 
رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، و هور سفیر 
بریتانیا درایران این قرارداد را قبول کرد و مقامات 
دولت را وادار به تصویب آن کرد. مجلس شورای 

ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد.
در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان 

به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران، 
بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت 
ایران، ادامه می داد. مدت قرارداد ۶۰ سال تعیین شد.
و سرانجام پس از سالیانه متعدد به تاراج رفتن 
سرمایه ای به نام نفت در قانون ملی شدن صنعت 
نفت در 1۷ اسفند 13۲9 به مجلس ارائه شد و در 
۲4 اسفند 13۲9 در مجلس شورای ملی تصویب 

گردید. 
و اما حقیقتی بسیار که اگر در یک جمله بخواهم 
بگویم تمام این زحمات که توسط  بدنه نخبگانی 
جامعه  شامل علما و  اندیشمندان  سیاسی گرفته 

شد با کودتای ۲۸ مرداد به هیچ تبدیل شد.
پس از کودتای ۲۸ مرداد، نخست وزیر جدید، 
فضل اهلل زاهدی روابط با دولت انگلیس را که در 
زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. مذاکرات 
نفت از ۲۲ فروردین 1333 با سرپرستی وزیر اقتصاد 
و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که منجر به 
قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج گردید. 
دکتر علی امینی وزیر دارایی پیشین دولت مصدق 
نیز بود. محمد درخشش نماینده تهران در دوره 
هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد 
کنسرسیوم سخنرانی کرد. بر اساس قرارداد جدید 
که پس از ماه ها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای 
طرفین و در ۲9 مهر به تأیید مجلس شورای ملی 
و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه 
ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش 
طرف های خارجی قرار گرفت، ولی دولت ایران 
تضمین می کرد که تا ۲۵ سال، نفت تولیدی را به 
شرکت های عضو کنسرسیوم )آمریکایی، انگلیسی، 
هلندی و فرانسوی( بفروشد. به این ترتیب، فروش 
نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه، در بهمن 

سال 1333 از سر گرفته شد. ر
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