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 تاریخ ایران: فصل اول
  



 مشروطه -بخش یکم: قاجار

 دارالفنون

 برای قاجار شاهنیناصرالد زمان در ریرکبیام خان یتق رزامی ابتکار به که بود یامتوسطه مدرسه نام لفنوندارا

 رانیا مدرن خیتار در دانشگاه نینخست توانیم را دارالفنون. شد سیتأس تهران در دیجد فنون و علوم آموزش

 .خواندندیم دارالفنون را یخارج یهادانشگاه همه یرزمانید تا ،یرانیا یهانوشته در. دانست

 از لذا د؛گردی یعال آموزش مرکز به کشور یفور ازین متوجه ه،یروس به سفر از پس ریرکبیام خان یتق رزایم

 که چرا. نشد نآ افتتاح شاهد گاهچیه متأسفانه یول کرد؛ تالش مرکز نیا جادیا یبرا خود، صدارت یابتدا

 ریرکبیام دیتبع و یریگدست از پس روز دو پوالک، ادوارد اکوبی دکتر یسرپرست به دیاسات از دسته نینخست

 دارالفنون یعال مدرسه سیتأس از پس سال چهارده بیقر. نشدند مواجه یگرم استقبال با و دندیرس تهران به

 در دیجد مدارس نوع از مدرسه نیسوم رجندیب هیشوکت مدرسه ز،تبری هیرشد یابتدائ مدرسه از پس یکم و

 .شودیم محسوب رانیا

 تهران به ریرکبیام خان یتق رزامی عزل از پس روز دو یقمر یهجر 1268 سال محرم 27 در یشیاتر معلمان

 آنان به یتوانیم که چندان گفت و کرد خان داود جان به را هاآن سفارش ریرکبیام که نیا وجود با. دندیرس

 عمل به یشیاتر داساتی از یانیشا و خوب استقبال اگوی شوند، خاطر پراکنده و ناراحت نگذار و کن یمهربان

 گونه نیا ار انیرانیا سرد ییرایپذ سرگذشت استادان، آن جمله از پوالک، ادوارد اکوبی دکتر .است امدهین

  :استنوشته

 یاندک و امدین ما شوازیپ به یکس. نمودند ما از یسرد ییرایپذ. میشد وارد تهران به 1851 نوامبر 24 در ما»

 یپ در ما، ورود از شیپ روز چند و استشده دگرگون اوضاع انهیم نیا در که میشد آگاه آن از پس

 رزامی بود، رنظامامی سخت سر دشمنان از که شاه، مادر یهاسهیدس ژهیو به و اندرباری یهایکارشکن

 «.بود شده کنار بر کار از خانیتق

 زدهیس ،یشمس 1230 ماه ید ششم کشنبهی روز در دارالفنون

 آقاخان شاه، نیناصرالد حضور با و ریرکبیام قتل از شیپ روز

 یرانیا نیمعلم و دانشمندان از یگروه و دیجد صدراعظم ینور

 .افتی شیگشا رسماً شاگرد نفر یس با ییاروپا و

 با و ماند پابرجا سال هشتاد ریرکبیام زمان دارالفنون ساختمان

 1308 سال در بود، استفاده قابل همچنان که یوجود

 خان ییحی رزایم سال نیا در. شد بیتخر یدیخورش

 هم در را هیاول ساختمان وقت معارف ریوز قراگزلو اعتمادالدوله

 ساختمان ،یروس مهندس مارکف، نظارت و نقشه با و دیکوب

 .ساخت آن یجا رابه یفعل



 عهدنامه پاریس

 مرکز و شهر نیترمهم هرات یصفو دوران در. گرفت قرار رانای انصفوی کنترل تحت هرات یالدیم 16 قرن در

 هرش نیا در دنیرس سلطنت به از شیپ تا و آمد ایدن به شهر نیا در عباس شاه .شدیم محسوب خراسان

. رفتگ را هرات قندهار، و کابل حاکم محمدخان، دوست قاجار، شاه ناصرالدین زمان در. کردیم یزندگ

 کانیزدن از نیالد دجمالیس) داشت قرار خان محمد دوست کنار در هرات جنگ در یاسدآباد نیالد دجمالیس

 نیصرالدنا یروهاین .(بود شده سپرده او به ریام فرزند «خان اعظم محمد» آموزش و بود محمدخان دوست

 رزایم مراد .گرفتند را شهر نیا ق. ه 1273 سال در و کردند محاصره را هرات السلطنهحسام فرمان تحت هشا

 با. بود شاه نیدناصرال یپادشاه زمان در خراسان حاکم و قاجار شاهزاده رزایم عباس فرزند السلطنهحسام

 ق.ه 1273 در یاعهدنامه فارس جیخل ریجزا و بوشهر و خرمشهر بنادر تصرف و رانیا جنوب به ایتانیبر تهاجم

 یگفتگوها دنیبرآ. شد امضا ایتانیبر ریسف و رانیا ندهینما نبی سپاری در( یدیخورش 1236 و یالدیم 1857)

 یروهاین که شد رارق آن در که دانجامی «سیپار عهدنامه» به فرانسه یگریانجیم با یکاون لرد و الملکنیام

 و فراخواند راته از را خود انیسپاه زین رانیا عوض در و شوند خارج رانیا جنوب ریجزا و بنادر از ایتانیبر

 به دراعظمص ینور آقاخان طرف از تهران از که یدستورالعمل تنها .شناخت تیرسم به را افغانستان استقالل

 است هایسیانگل یاضاتق مورد که یامساله هر در دیدار اریاخت شما»: بود نیا دیرس الملکامبن خانفرخ

 «.من صدارت یگرید و شاه نیناصرالد سلطنت یکی: مورد دو در مگر دیکن موافقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 میرزا رضا کرمانی

 نیالدلجما دسی شاگردان از( تهران یدیخورش1275 مرداد 22 - کرمان یدیخورش1226) یرزارضاکرمانیم

 .بود شاه_نناصرالدی قاتل و یاسدآباد

 قرار رزایم کامران السلطنه بینا آزار مورد اما آمد، تهران به کرمان حاکم از تیشکا یبرا یکرمان رزارضایم

 زوج یآزاد از پس یو. بود محبوس زندان در گرید تن چند و یمحالت احیس حاج همراه ها مدت و گرفت

 گرفته قرار المج دیس ماتیتعل ریتأث تحت شدتبه یکرمان رزارضایم. شد یاسدآباد_نیالددجمالسی دانیمر

 رییتغ را قصدش بعد یمدت اما د،یخر یروس لولپنج کی رزایم کامران کشتن قصد به بارفروش شهر در یو. بود

 .بردارد انیم از هاست ستم تمام شهیر کردیم فکر که را یکس گرفت میتصم و داد

 و کرد حرکت استانبول از ق1313رجب26 در یاسدآباد نیالدجمال دسی با مالقات از پس یکرمان رضا رزایم

 از و ادکوبهب بعد سیتفل به طرابوزان راه از یروح احمد خیش کوچک برادر ابوالقاسم خیش خدمتکار عنوان به

 همان شوال2( یفعل بابل) بارفروش در روسی تپانچه هیته با و شد رانیا وارد( یفعل بابلسر) مشهدسر به آنجا

 17 زرو در و بود شاه نیناصرالد سلطنت سال نیپنجاهم با ارنمق هم امیا نیا .شد وارد شهرری به سال

 میعبدالعظشاه به ارتیز برای شاه نناصرالدی ،(یقمر 1313 القعده یذ 17 جمعه مقارن) 1275 بهشتیارد

 هتپانچ با ضهیعر ریز از و شده کینزد او به شاه به یانامه میتقد بهانه به فرصت نیا از استفاده با زین رزایم. رفت

  .کندمی کیشل شاه نیناصرالد به

 .شد ختهیآو دار به تهران مشق دانمی در االولعیرب دوم پنجشنبه روز سحرگاه در رزارضایم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شیخ فضل اهلل نوری

 یبهانبه عبداهلل دیس کنار در مشروطه انقالب یابتدا در که( عکس در راست سمت) ینور_اهلل_فضل_خیش

 و کرد دایپ اختالف یبهبهان عبداهلل دیس با بعدا داشت قرار ییطباطبا کاظم دیس و (عکس در چپ سمت)

 یبرقرار با که هم قاجار شاه یعل محمد !خواند مهدورالدم را خواهان مشروطه و کرد یتلق نید ضد را مشروطه

 از دتنچن و اهلل فضل خیش یفتوا از دید یم تیمحدود در را خود یپادشاه شرط و دیق یب حکومت مشروطه

 مجلس تنبس توپ به آن حاصل که کرد یسازمانده را ییکودتا و کرد استقبال یو با همگام یها جمعه امام

 .بود خوانده مهدورالدم را ها آن خیش که بود خواهان مشروطه از یاریبس اعدام و

 عنوان به و مهمحاک کودتا یشرع نیسیتئور عنوان به اهلل فضل خیش خورد شکست که شاه یمحمدعل یکودتا

 :لیدل دو نیا به! شد یم یکارگردان ونیروحان خود توسط دادگاه نیا  شد اعدام قتل در مباشرت

 دیتقل مراجع که شد باعث نجف یعلما با ییطباطبا کاظم دیس و ییطباطبا عبداهلل دیس نیب مکاتبات - 1

 فضل خیش فرستادند یقمر یهجر 1325 قعدهیذ 29 خیتار در که یتلگراف در( ثالث اتیآ به معروف) نجف

 نجل نیحس محمد یالعظم اهلل تیآ یامضا اهلل فضل خیش بودن مفسد حکم! کنند اعالم "مفسد" را ینور اهلل

 !اردد را یمازندران عبداهلل یالعظم اهلل تیآ و یخراسان کاظم محمد یالعظم اهلل تیآ ل،یخل رزایم

 مرد نیا. بود "یانزنج میابراه خیش" کرد محکوم اعدام به و محاکمه را اهلل فضل خیش که یدادگاه یقاض -2

 یحاج و یجیاله محمد خیش ،یخراسان آخوند شاگرد و بود خوانده ینید علوم نجف هیعلم حوزه در سال 20

 بود. لیخل رزایم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لیران تنگستاند

جنوب  امیخواه و رهبر قه( مبارز مشروطیالدمی 1915–1882 /یدخورشی 1294–1261) یدلواری سعلیرئ

 یسعلیئر ت،مشروطی نهضت باشروع .بود اول جهانی جنگ دوره در ایتانبری یروهاین هعلی بوشهر و تنگستان در

 یکینزد ین شد و همکاررایخواه در جنوب امشروطه شگامانینداشت از جمله پ شتریسال ب 24که  یدر حال

مشروطه  گرید همراهی با او آغاز کرد. یهر، تنگستان و دشتطلب در بوش و عناصر مشروطه یبا محافل انقالب

 یالدیم 1908ه. ش/  1287شاه قاجار خارج کرد. در سال  یمحمدعلاستبداد  تیخواهان بوشهر را از حاکم

 بود، شاه قاجار یمخالف استبداد محمدعل که یاهرم دمجته یمرتض دسی و یتنگستان یبه درخواست مالعل

 قوای 1914 سال در اول جهانی جنگ آغاز در .داشت کنترل در را شهر ماه 9 حدود و کرد تصرف را بوشهر

انگلستان  یجنگ یهایرا در معرض هجوم قرار دادند و کشت رانیانگلستان از جنوب، ا یروهایروس از شمال و ن

قصد  یجیربصورت تد 1294مرداد  17 /1915اوت  8اشغالگر در  یروهایانداختند و ن ردر مقابل بوشهر لنگ

صد تصرف همزمان با حمله به بوشهر ق یسیانگل یروهایاطراف را داشتند. ن یساحل یاشغال بوشهر و نواح

دفاع  امر مقد یاهرم رخضرخانیو زا یخان چاه کوتاه نیحس خیو ش یدلوار یعل سیدلوار را داشتند. رئ هیناح

 بیکه قر یسینگلامتجاوز  یروهاین آغاز شد و ناشغالگرا هیتنگستان عل رانیدل  امیدر برابر تجاوز بر آمدند. ق

 نیدر ا یسیانگل از متجاوزان یادیگرفتار آمدند و عده ز یمردان تنگستان ریبه پنج هزار نفر بودند در دام دل

با او  یمراهبه ه قیمبارزان تنگستان را تشو ریسا ،یعل سیرئ روزمندانهیپ یکیچر اتیحمله کشته شدند. عمل

مجبور شدند  هایسیکرد. انگل یرهبر سیانگل ییایدر یروین هیرا عل یموفق اتیعمل 1915 کرد. تا تابستان

 رانیدل انمی جنگ از عراق و هند به بوشهر اعزام کنند و دلوار را به شدت بمباران کردند. یکمک یروهاین

 یاپیه طور پب گرید یمتحد آنان از سو نیو خوان ایتانیبر یروهایسو و ن کیاز  یعل سیرئ یبرتنگستان به ره

. ابندی یبرتر نشارایو  یعل سینتوانستند بر رئ هایسیو انگل افتیادامه  یدیخورش 1294 وریو پراکنده تا شهر

 نینام غالمحس به ینفوذ یفردتوسط  ایتانیبر یبه قوا خونیهنگام شب« تنگک صفر»به نام  یدر محل یعلسیرئ

نگستان، ت رانیدل یونیزیتلو الیکشته شد. سر یسالگ 33سن  پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و در از یتنگک

 داشت. رانیبه مردم ا ارانشیو  یسعلیرئ یدر معرف یسهم مهم

 یکنندگهیو ته« شهنواز ونیهما» یبه کارگردان 1350-1352قسمت و در طول دو سال از  14در  الیسر نیا

درآمد و  شینما به رانیا یمل ونیزتلوی از 1353بار، در اسفندماه  ننخستی و ساخته شد «یسیساسان وملک»

ادامه  1354پخش آن، تا بهار 

 گریباز "جوهری محمود" داشت.

 یعلسیرئ»نقش  ر)د الیسر یاصل

ساخت  انیپس از پا( «یدلوار

 لشیدر حادثه تصادف اتومب ال،یسر

 .کشته شد 1355در نوروز 

 



 اعلم الدوله

 قاجار دوره مترجم و نویسنده سیاستمدار، پزشک،( خورشیدی 1241-3231) الدوله(دکتر خلیل ثقفی )اعلم

 میرزا حاج پدرش از را پزشکیِ سنّتی آموختگان رشته پزشکی جدید در ایران بود. او دانش نخستین از یکی و

 ته طبرش در 1259 سال در .بود آموخته دوره، آن سنّتی پزشکان از اعتضاداالطباء عبدالباقی

 در مدرس بعنوان و دیدگر علمی نشان دریافت به موفق بعد سال سه و شد تحصیل به مشغول دارالفنون در

امور خارجه استخدام گردید و یکسال بعد  وزارت در پزشک عنوان به 1265 در. پرداخت تدریس به دارالفنون

زشکی در آموخته ایرانی رشته پالتحصیل شد. احتماالً وی نخستین دانشبا دریافت نشان طال از دارالفنون فارغ

، پزشک تولوزان دکتر توصیه به 1273 در ثقفی خوانده شد. دکتر «دکتر»داخل کشور بود که 

، تولوزان شخصاً اجازه صیل در رشته پزشکی عازم پاریس شد، برای ادامه تحناصرالدین شاه قاجار مخصوص

نشان  1276در پاریس و مدتی نیز در وین درس خواند. در  1277تا  1273عزیمت او را از شاه گرفت. وی از 

 به بازگشت از پس ثقفی دکتر. بازگشت ایران به 1277 در و گرفت فرانسه دولت از را شوالیه علمی و عنوان

، فرزند مظفرالدین شاه قاجار، به السلطنهملک منصورمیرزا شعاع شاهزاده معالجه برای هیئتی همراه به  ایران

از بازگشت از این سفر، به عنوان پزشک مخصوص مظفرالدین شاه برگزیده شد و در  آلمان اعزام شد. او پس

 که است شده گفته الدوله را به وی اعطا کرد.شاه لقب اعلم 1281اغلب سفرهای شاه همراه او بود. در سال 

 شاه مظفرالدین اطالع به الدوله اعلم را ، اخبار و وقایعانقالب مشروطه اوایل در مردمی خیزش با همزمان

 دیکته شاه به ثقفی را مشروطه فرمان که است شده گفته ،حتی بوده مؤثر شاه نظر دهی جهت در و رساندهمی

اعتبارکردن امضای فرمان برای بی محمدعلی شاه او جانشین شاه مظفرالدین مرگ از پس .است کرده

 هتهی مشروطیت فرمان امضای هنگام در را شاه  مشروطیت دستور داد تا گواهی اختالل مشاعر مظفرالدین

اع کرد و پس از توقیف اموالش امتن گواهینامه این امضای از ثقفی اما برسانند، دربار پزشکان تأیید به و کنند

 ثقفی ادامه داد. استبداد صغیر با مخالفت و مبارزه به ایران جوان به فرانسه گریخت و در آنجا با ایجاد انجمن

و فرار محمّدعلی شاه به تهران مراجعت کرد  فتح تهران از پس

 سال سه از پس .شد تهران (شهرداری) بلدیّه و اولین رئیس

 الدولهاعلم. شد سوئیس در ایران سرکنسول ثقفی الدوله اعلم

سال دوّم عمر خود را بیشتر مصروف طبابت، تألیف و  چهل

در تهران فوت نمود و در  1323فروردین  7ترجمه نمود و در 

 دفن گردید. شهرری  امام زاده عبداهلل

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87_%28%D9%84%D9%82%D8%A8%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87_%28%D9%84%D9%82%D8%A8%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B1%DB%8C


 دبستان دوشیزگان

 1285 سال در دوشیزگان بستاند نام با( یاسترآباد) اف وزیر خانمبیبی توسط ،یرانیا ی دخترانه مدرسه اولین

 لیدل نیا به .شد برپا خانمیبیب یشخص خانه در مدرسه نیا. شد سیتأس مشروطه انقالب با زمانهم یشمس

 چون یروحانیون طرف از مدرسه نیا سیتأس بود ییاروپا یکشورها پرورش و آموزش مدرسه نیا یالگو که

 را یدارسم چنین تأسیس ها آن و شد رو روبه یشدید مخالفت با یشوشتر سیدعلی و ینور اللّهفضل شیخ

  .دانستند «متدینین و مقدسین قاطبه و جماعت ائمه و رؤسا حیرت و وحشت مایه»

 مدرسه»: کرد ازآغ ها روزنامه در اعالن نیا با را خود کار رانیا دخترانه مدرسه نیاول شکالتم نیا تمام با

 دهش افتتاح محسن محمد یحاج بازارچه هیمحمد میقد دروازه کینزد زگانیدوش دبستان به موسوم دیجد

 قوه حسب بر...  دهندیم درس کی کدام هر که است شده نییتع معلمه پنج مدرسه نیا افتتاح یبرا از .است

 ،یدست یهاهنر جا آن در که است شده نیمع هم یاتاق عالوه به. شودیم سیتدر علوم نیا یخانم و دختر هر

( مونث) هیاناث فهیطا از معلمان تمام. شودیم میتعل رهیغ و یاطیخ ،یدوز خامه ،یدوز زر ،یدوز کاموا لیقب از

 دوازده یال هفت از شاگرد. بود نخواهد مدرسه نیا در یردم( فرّاش) یقاپوچ رمردیپ کی از ریغ به و هستند

. شودیم داده فیتخف فقرا به. قران 25 یماه یعلم اتاق قران، پانزده یماه ییابتدا اتاق. شودیم قبول سال

 افتتاح ارسمد نیا از هزاران ما زیعز وطن در که است دیام. شودیم قبول مجاناً نفر کی شاگرد نفر هردو

 «.شود

 مدرسه دند،بو زنان لیتحص مخالف که افراد از یبرخ ٬یاسیس بسته یفضا دنبال به و مشروطه هیعل کودتا با

 یکی که است شده نقل خانمیبیب دختر یریوز افضل خاطرات از. کردند حمله آن به و خواندند فساد مرکز را

 دبستان آن رد که ستیگر دیبا مملکت نیا بر" بود گفته منبر سر بر میعبدالعظ شاهزاده حرم در انیروحان از

 ".است شده باز زگانیدوش

 عکسی از دبستان دوشیزگان وجود ندارد، عکس زیر تزئینی و مربوط به چند دهه بعد است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملک الشعرا بهار

 و رنگاخیتار نگار،روزنامه سنده،ینو ب،یاد شاعر، ،«بهار» به متخلص و الشعراملک به ملقب بهار یمحمدتق

. شد زاده مشهد در یشمس یهجر 1265 آبان 16 در بهار یمحمدتق. بود یرانیا معاصر مداراستیس

 که یمقام بود؛ شاه نناصرالدی زمان در یرضو قدس آستان یالشعراملک ،یصبور محمدکاظم رزامی پدرش

 .دیرس بهار به شاه، نیمظفرالد فرمان به پدر، درگذشت از پس

 آثار نیاول. فتای راه خراسان سعادت انجمن به و وستپی خراسان طلبانمشروطه صف به یسالگ ستیب در بهار

  . دیرسیم چاپ به امضاء بدون خراسان روزنامه در او یاسیس-یادب

 :شد سروده ونیانقالب یروزیپ دیام به و ریصغ استبداد باب در که است آنان از یکی ریز شعر

 خطاست گفتن سخن یآزاد ز رانیا شه با

 خداست با رانیا ارک

 جداست مذهبها ز رانیا شاهنشه مذهب

 خداست با رانیا کار

 مست ریم و مست شحنه و مست خیش و مست شاه

 دست ز رفته مملکت

 پاست به غوغا و فتنه مستان دستان از دم هر

 خداست با رانیا کار

 خس استبداد و بحر حوادث ،یکشت مملکت

 بس و است عدل ناخدا

 ناخداست با نینشیشتک و یکشت پاس کار

 خداست با رانیا کار

 تباه سازد و خواند مسلمان را خود پادشه

 گناهیب یجمع خون

 رواست؟ یک ستمها نیا اسالم در! مسلمانان یا

 خداست با رانیا کار

 جانیآذربا ز تازد یر یسو خود تا باش

 خان ستار حضرت

 کشورگشاست خنجرش و کوب قلعه توپش که آن

 داستخ با رانیا کار

 سترگ سپهدار دیآ رشت ز رونیب تا باش

 بزرگ دادار فر

 بقاست میاقل رشک اهتمامش ز النیگ که آن



 خداست با رانیا کار

 دیپد گردد حق صمصام اصفهان از تا باش

 دیپد گردد حق نام

 کجاست چدیپ حق احکام ز سر که آن مینیبب تا

 خداست با رانیا کار

 آب ردخو تمدن از برزن و بوم ران،یا خاک

 خراب خراسان جز

 ماست اندامیب ناساز قامت از هست هرچه

 .خداست با رانیا کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صور اسرافیل -دهخدا

 اهم خرداد هشتم هینشر نیا نخست شماره. بود تمشروطی صدر مؤثر و مهم معروف، اتینشر از لیصوراسراف

 ینیقزو نخا اکبر یعل رزایم یهمکار با یزیتبر خان اسمق و یرازیش رخانیجهانگ .شد منتشر یدیخورش1286

 بخش نیترجذاب .شد یم ریتکث و چاپ یهفتگ بصورت هینشر نیا .کردندیم رامنتشر لیاسراف صور( دهخدا)

 و( دهخدا) ینیقزو خان براک یعل قلم به پرند و چرند عنوان به که انددانسته آن یفکاه ستون را نامههفته آن

 و یدانتقا مطالب( دهخدا لغتنامه صاحب) دهخدا عالمه. شدیم نوشته( دهخدا مخفّف) «دخو» یامضا با

 ینینو تبمک و بود سابقهبی یفارس اتیادب در شانیا نگارش سبک کرد،یم منتشر  یفکاه روش با را یاسیس

 سبک از شیهاتهنوش در محاوره زبان دنیبرگز با دهخدا. آورد دیپد معاصر نثر و رانیا ینگار روزنامه  در را

 یوشتارن زبان یمردم روزمره اصطالحات بردن کار به با و کرد اجتناب خود زمان جیرا و دهیچیپ نگارش

 شکل بازار و چهکو روزمره لغات و اصطالحات از استفاده هیبرپا او نثر اگرچه. کرد یگذارهیپا یقدرتمند

 حیصح یدستور نظر از ساده، کوتاه، او جمالت. است یدهانبد هرگونه از دور به و حیفص ینثر اما است،گرفته

 انیگرا سنّت دیشد یها اعتراض موجب دهخدا یهانوشته یبرخ. هستند سندهینو امیپ انتقال در موفق اریبس و

 یهانوشته به راجع بار چند مجلس. دادند او رتکفی به حکم یحت که ییجا تا شد استبداد طرفداران و متعصب

 طالب هیاتحاد انجمن تیشکا به رزایم اسداهلل 1325 شعبان ستمیب جلسه در. پرداخت گفتگو و ثبح به او

 مجلس به زین هخداد انیم نیا در. شد فیتوق موقت طوربه لیصوراسراف گر،ید گفتار دو یکی از پس  .کرد اشاره

 خارج لسمج یپشت در از ار دهخدا البته. کند مجاب را مخالفان  استدالل و منطق با توانست و شد احضار

 .بودند او به حمله آماده گرم، سالح با مسلّح متعصّبان یبرخ رایز کردند

 به و میندار یخوف و میب هالکت و دیتهد از»: بود شده اعالم نیچن روزنامه مرام ل،یاسراف صور مقاله سر در

 میخورینم گول رشوه به و مییگوینم یسک از تملّق...  میگذارینم یوَقع شَرَف و مساوات و تیّحُر بدون یزندگ

 «.میسینو یم خوب را خوب و بد را بد م،یبرینم کار به ینفسان اغراض و

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گل نصرانی -باسکرویل

 به 1908 پاییز رد که آمریکایی ساله 23 معلم ل؛یباسکرو_هوارد «رانیا مشروطه جنبش ییکایآمر دیشه»

 که بود ایورهد اب مقارن ایران به او ورود. آمد ایران به تاریخ ستدری یبرا تبریز مموریال مدرسه عوتد

 رد را صغیر استبداد ورهد و برچید را مشروطه اساس و بست توپ به را مجلس ،تهران رد قاجار شاهمحمدعلی

 معلمان و مدرسه اندشاگر خواست به اما ،ادمید رسد عمومی تاریخ مدرسه رد باسکرویل. کرد حاکم ایران

 به تبریز ممرد وراند همان رد .گرفت عهده بر نیز را المللبین حقوق تدریس هشریفزاد مرحوم مانند مدرسه

 نام به تبریز رد ستهاید ثحواد این نبالد به و پاخاستند به مشروطیت هاعاد برای باقرخان و ستارخان رهبری

 تاریخ نقّالی جای به شخود قول به ،بود یدهد آمریکا رد را سربازی ورهد که باسکرویل. شد تشکیل نجات فوج

 وستد هریفزادش حسن سید شدن کشته ایام همین رد. بیاموزد جوانان به نظامی مشق تگرف تصمیم گانمرد

 صف از بود خواسته او از که آمریکا کنسول جوابهمسر رد که کرد منقلب را او چنان باسکرویل یکنزد

 این و است گاهمزاد ،ممرد این با من فرق تنها: گفت پاسپورتش نادد پس ضمن ،شود جدا مشروطهخواهان

 نجات فوج و خواهانمشروطه نبی که سنگینی نبرد رد 1288 ینفرورد 30 رد سرانجام او. نیست بزرگی فرق

 ،بود وارناگ سخت تبریزیها برای کرویلباس مرگ. شد کشته اش سینه به گلولهای شلیک اثر بر ،گرفت رد

 مشهور. ندکرد فند ریزتب ارمنیهای گورستان رد را او و افتاد راه به تبریز رد او برای باشکوهی جنازه عییتش

  :است هشد هسرود او یبرا یرباع نیا که است

 ینصران گل کی و سرخ گل صدیس

 یترسانیم هدیبر سر ز را ما

 میدیترسیم هدیبر سر ز گر ما

 میدیرقصینم عاشقان مجلس رد

 1396 ماه بهشتیارد هفتم -اقتصاد یایدن از نقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 میرزا کوچک خان

 آهنگر ی کاوه نقش با خان کوچک رزایم یستیالیسوس یجمهور توسط شده چاپ تمبر

 خان کوچک رزایم یرهبر به که بود کوتاه عمر با یستیالیسوس یجمهور کی رانیا یشورو یجمهور

 با و یجنگل به مشهور یکیچر یروهاین از استفاده با بود النیگ مشروطه نهضت رهبران از که یجنگل

 تیموجود اعالم النگی در یشمس 1299 خرداد 15 /یقمر 1338 رمضان 18 در یشورو سرخ ارتش کمک

 روس بیتعق یبرا سرخ ارتش یوهارین. کردیم استوار را خود یهاهیپا یشورو در سرخ انقالب کهیحال در. کرد

 تیحما تحت یسیانگل یروهاین همراه به را ها آن و شده یانزل وارد بودند کرده اردو یانزل در که دیسف یها

 را رشت و استفاده آمده وجود به فرصت از زین رزایم یروهاین یطرف از. کردند ینینش عقب به مجبور شان

 به یانامه در جنگل جنبش رهبران النیگ منطقه درآوردن رلکنت به و رشت تصرف از پس. کردند تصرف

 را رانیا ییشورا یجمهور استقرار در رانیا سرخ ارتش یروزپی شوروی سرخ ارتش وقت فرمانده یتروتسک

 ئتیه کی کها،یبلشو و جنگل نهضت رهبران توافق با  .گفت کیتبر شانیا به شخصاً یتروتسک که کردند اعالم

 را جنبش یرهبر( انقالب تهیکم: تتیکم یونیرولوس یروس واژه مخفف) روکم نام به روس و یرانیا یاعضا با

 سریسرکم یهامقام خان کوچک رزایم آن در که گرفت شکل یانقالب یدولت ئتیه. گرفت دست به رشت در

 تهیمک بعد یمدت و نبود موافق یستیکمون غاتیتبل با خان کوچک رزایم. داشت عهده بر را جنگ سریکم و

 قهر نشانه به رزایم. کرد برکنار را او لیدل نیا به بود، شده لتشکی انزلی در که رانیا ستیکمون حزب یمرکز

 اهلل احسان و قربان خالو ست،یکمون حزب سران از یاتهیکم سپس. کرد ترک فومن قصد به را رشت

 روز دو. کردند کودتا 1299 مرداد 6 در طرفدارانش و رزایم هیعل یشورو ماموران کمک با که شد لتشکی خان

 یاقدامات دولت نیا. داد شکل خان اهلل احسان استیر به را یدیجد دولت سرخ ارتش تیحما با ئتیه بعد

. شد مردم یتینارضا موجب که داد انجام را یوقف یهانیزم کردن یدولت و نیمالک اموال مصادره رینظ یافراط

 بروز و باکو در شرق ملل کنگره یبرگزار یپ در. کرد تصرف را رشت اهیسیانگل کمک با یمرکز دولت جتاًینت

 خواهان و شد لتشکی یاوغل عمو درخانحی یرهبر به یدیجد یمرکز تهیکم ست،یکمون حزب در اختالف

 یدیجد دولت خان اهلل احسان و کرد تصرف را رشت مجدداً  کودتا دولت. شد هایجنگل و رزایم با یهمکار

 سال لیاوا در درخانیح. شد رزایم با یهمکار خواهان و داد لیتشک ستیکمون حزب یاعضا شرکت بدون

 و شود لیتشک رزایم استیر به یدیجد دولت که کرد توافق نهضت سران با و شد النیگ وارد یشمس 1300

 دست به النیگ سقوط از یریجلوگ یبرا هاکیبلشو و نکنند، دخالت رانیا یداخل امور در یخارج یکشورها

 یجمهور الن،یگ ییشورا یجمهور دولت جنگل نهضت سران. برسانند یاری نهضت به یمرکز دولت یقوا

 سریکم و سریکم سر رزایم آن در که دادند لیتشک 1300 مرداد 13 در را النیگ یشورائ یجمهور ای النیگ

 سازمان دولت نیا فهیوظ. داشتند عهده بر را جنگ سریکم قربان خالو و ،یخارج سریکم درخانیح ،یمال

 جنگل نهضت یسرکوب یبرا یمرکز دولت فیتضع و تهران به حمله یبرا النیگ از استفاده و انیانقالب دادن

 مختلف دسته چهار یدارا و بود اختالف دچار دولت نیا. بود مخالف انگلستان و هیروس دول با دولت نیا. بود

 یاعضا جلسه به او اطالع بدون رزایم هواداران از چند یتن 1300 مهر 6 در. کردندیم رقابت هم با که بود



 مسلحانه نزاع بروز باعث رخداد نیا. رساندند قتل به را درخانیح جمله از یاعده و کرده حمله مالسرا در دولت

 تیحما با رپنجیم رضاخان یرهبر به یمرکز دولت یقوا شد منجر و شد نهضت مختلف یهاگروه نیب

 تصرف به 1300 مهر 22 در رشت. کنند تصرف یسادگ به را النیگ یسیانگل افسران حضور و یحاتیتسل

 آذر 11 در رزایم که نیا تا دادند ادامه هاجنگل در زیگر و بیتعق به ارانشی و رزایم و آمد در یدولت یروهاین

 د.ش کشته 1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مرامنامه نهضت جنگل

 از تر روشن و تر حیصر یسخن چهی یجنگل خان کوچک رزامی آن رأس در و جنگل نهضت یمش خط درباره

 ینمد حقوق یتساو مردم، میمستق یرأ توسط حاکم انتخاب چون یاصول. ستنی جنگل نهضت مرامنامه متن

 انفکاک کارگران، یبرا کار یبهداشت طیشرا به اجبار و سال 14 ریز کودکان یریکارگ به عدم مرد، و زن

 نظام کی جادیا یپ در جنگل نهضت که دهد یم نشان یمذهب تساهل و انیب یآزاد ،یاسیس امور از ونیروحان

 .است هبود رینظ کم و یمترقّ یبیغر شکل به ستمیب قرن یابتدا یبرا که است بوده «یدموکراس الیسوس»

 :است ریز شرح به حکومت، تشکیل یبرا جنگل یاران مرامنامه

 ینانسا افراد یتساو و یحقیق یآزاد تحصیل به مگر نیست ممکن تکشزحم طبقات نجات و یعموم آسایش

 قاصدم این پیشرفت ملت؛ منتخبین واسطه به اکثریت حاکمیت و یزندگان طول در مذهب و نژاد فرق بدون

 :نمایندیم تعقیب ذیل موارد به «اجتماعیون» فرقه را

 :اول ماده

 .شد خواهد جمع ملت نمایندگان دست در عالیه یقوا و عامّه حکومت -1

 .باشدیم ملت متناوب نمایندگان مختصات از آنها تعیین و بوده مسؤول منتخبین مقابل در قوا -2

 .ودب خواهند مند بهره یمساو طور به مدنیّه حقوق از مذهب و نژاد فرق بدون افراد کلیه -3

 .خود یطبیع یقوا از کامل استفاده در انسان افراد تامه یآزاد -4

 .امتیازات و شئون کلیه غایال -5

 :مدنیّه حقوق - دوم ماده

 .مسافرت و اقامت حریّت و تعرّض نوع هر از مسکن و شخص مصونیت -6

 .تعطیل کالم، کار، مطبوعات، اجتماعات، عقیده، فکر، یآزاد -7

 قابلم در و گرفت خواهد تقاعد حقوق حکومت طرف از برسد یسالگشصت سن به که ملّت افراد از هریک -8

 .بود خواهد دارعهده را جماعت اخالق اصالح و ادبیات ترویج آن

 .یاجتماع و یمدن حقوق در مرد و زن یتساو -9

 :انتخابات - سوم ماده

 .باشد مستقیم و یمساو و متناسب و یعموم باید انتخابات -10

  .هستند دارا را شدن انتخاب و کردن انتخاب حق ساله 24 و کردن انتخاب حق ساله18 افراد از هریک -11

 :اقتصاد - چهارم ماده

 کارخانجات و شوارع و طرق دن،معا دریاها، ، هاجنگل مراتع، ها،رودخانه خالصجات، قبیل از ثروت منابع -12

 .است یعموم عالقه جزء

 تولید ایدع آن حاصل که شود یم تصدیق یحد تا یعموم معیشت تامین مالحظه با یاراض مالکیت -13

 .شود کننده

 .سرمایه و ارزاق احتکار و انحصار بودن ممنوع -14



  .تدریجاً مستقیم به مستقیم غیر یهامالیات تبدیل -15

 :اوقاف روحانیّت، معارف، - پنجم ماده

 .است یاجبار و یمجان اطفال کلیه یبرا ابتدایی تعلیمات - 16

 . تاس یحتم و یمجان ندباش داشته استعداد که اطفالی یبرا عالیه و متوسطه تحصیالت -17

 .آزادند فنون از یفن هر انتخاب در محصلین - تبصره

 .یمعاش و یسیاس امور از روحانیت انفکاک -18

 .باشد تعرض از مصون باید است قلبیّه عواطف از چون دیانت -19

 و صحیّه و خیریه مورا و یعموم مصارف به هاآن عواید تخصیص و عامه دست در اوقاف کل اداره و ضبط -20

  .یعموم یهاکتابخانه تاسیس

 :قضاوت - ششم ماده

 .باشد یمجان و ساده سریع، باید قضاوت -21

 .یتکدیر اصول به تنبیهات تبدیل -22

  .شود تبدیل یاخالق التربیه دار و مدرسه به باید شاقه اعمال به مقصرین حبس -23

 :دفاع - هفتم ماده

 .است یاجبار متوسطه و تداییاب مدارس یبرا ینظام مشق و ورزش -24

 .شد خواهد تاسیس عالیه مدارس نظام، فنون تحصیل یبرا -25

  .است یاجبار و یعموم وظایف از دفاع ،یکشورسِتان تجاوزات و یاجتماع یضداصول تهاجمات مقابل در -26

 :کار - هشتم ماده

 .استنرسیده 14 به شان سن که یاطفال یبرا یمزدور و کار بودن ممنوع - 27

 .نمایندمی شغل و کار دتولی که یتشکیالت و موسسات ایجاد وسیله به یمفتخوار و یبیکار اصول برانداختن -28

 .کارگران الصّحةحفظ رعایت با کارخانجات تکثیر و ایجاد -29

  .روزیک هفته در یاراجب و یعموم استراحت - ساعت هشت به تنها روز شبانه در کار ساعات تحدید -30

 :الصّحةحفظ - نهم ادهم

 .یمجان و یعموم یهاخانهمریض و دارالعجز تاسیس - 31

 و هامطبخ و منازل و مجامع در الصحةحفظ و نظافت رعایت -32

 .وغیره کارخانجات

 .عامه بین در یصحّ قوانین انتشار -33

 سایر و افیون استعمال منع-مسکرات و مسریه امراض از یجلوگیر -34

 .مخدره مواد

 56 ص ،یفخرای ابراهیم جنگل، سردار کتاب: منبع

 



 مورگان شوستر

 دولت مالی امور اصالح  برای کارشناسی که خواست آمریکا دولت از آمریکا در ایران وزیرمختار 1910سال در 

 امور اصالح به و آمد ایران به 1911 در آمریکا دولت پیشنهاد با مورگان شوستر .کند معرفی مشروطه نوپای

انگلیس و روس بود. به این  دول منافع با تضاد در ایران مالی اصالحات  از بسیاری. پرداخت ایران مالی

 دولت روسیه در این مورد به دولت .شدند ایران از شوستر اخراج خواستار بریتانیا و روسیه ترتیب

  .داد (االجلضرب) اولتیماتوم ایران

 را مجلس پادشاه حق از استفاده با بود السلطنهنایب که ناصرالملک امّا مخالفتکرد تسلیم با ملّی شورای مجلس

 اشغال را رشت و زنجان و تبریز روس نیروهای حال این با داد؛ پایان شوستر استخدام به دولت و کرد منحل

 سال شب کریسمس داری کل ایران،ستر از خزانهشو مورگان انفصال حکم .کشتند را اهالی از ایعده و کردند

 مأموریت خاطرات شوستر مورگان. گفت ترک را ایران 1912 سال اوایل در شوستر و شد ابالغ وی به 1911

 .است درآورده تحریر رشته به اختناق ایران تحت عنوان کتابی در ایران در را خود

 این باره سرود: ای درگرا و مشروطه خواه قطعه، شاعر ملیعارف قزوینی

 جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود  ننگ آن خانه که مهمان ز سر خوان برود

 ای جوانان مگذارید که ایران برود  گر رود شوستر از ایران، رود ایران بر باد
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C


 احمدشاه در اروپا

 داً یشد که مدرس ساخت،یم فراهم را دخو یپادشاه مقدمات رضاشاه و بود رفته اروپا به احمدشاه که یزمان

 احمدشاه تا فرستاد پاارو به را یوسط یایآس ی روزنامه ریمد یصفو زادهمیرح اصغر دیس بود، مخالف شاه رضا با

 و ییشقاق ،یاریبخت نیمتنفذ و نیخوان از تن چند با یپنهان مدرّس نیهمچن د،ینما بازگشت به قیتشو را

 روین شد مالز اگر و کنند تیحما رضاخان مقابل در را احمدشاه که بود کرده هماهنگ لرستان پشتکوه حاکم

 .بگذارند ارشیاخت در سپاه و

 کرد، مالقات دشاهاحم با1303 آذر اواخر در یصفو زادهمیرح که یزمان در: سدینویم یزیپار یباستان استاد

 را مدرس هفرستاد نگرسکو هتل در و بود رفته هاگل کارناوال یتماشا یبرا( فرانسه جنوب) سین به شاه

 گذرانند؟یم وشخ صورت چه به را ایدن هانیا ینیبیم یصفو گفت، شاه: دیگویم زادهمیرح .کرد مالقات

 بوجود جانیا که است نیهم بهشت آن آورد، وجودبه یبهشت بتوان ایدن نیا در اگر واقعاً قربان بله: کردم عرض

 م؟یبزن کله سرو لرها با پشتکوه میبرو سر کی جانیا از ییگویم ؟ییگویم چه وت حاال»: گفت شاه. اندآورده

 «م؟یندازیب راه یزیرخون و فتنه و میفتیب شیپ

 (1364 پنجم چاپ کتاب، یایدن انتشارات سنگ،هفت یایآس م،یابراه محمد یزیپار یباستان)

 (1362 فردوس، انتشارات احمدشاه، سقوط اسرار ،یصفو زاده میرح)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کودتا -دوم: پهلوی بخش
 

 استبداد رضا خانی

 برنامه رد را خود وفادار ینیروها دید، را خود یاستبداد حکومت استحکام یها نشانه که هنگامی رضاخان،

 ییگرد از پس ییک رضاخان یسیاس و ینظام پشتیبانان. ساخت خارج یسیاس قدرت عرصه از آمرانه ینوساز

 :کردند یخودکش یا دشدن کشته یا

 یها کمک ،یبختیار ینیروها واسطه به که یجنگ وزیر اسعد، سردار و رضاشاه، دربار وزیر تیمورتاش،

 .شدند کشته زندان در دو هر بود، کرده یمرکز حکومت به یارزشمند

 توطئه تهاما ترس از قوام احمد. شد خفه اش خانه در رضاخان، راست دست و قاجار شاهزاده فرمانفرما، فیروز

( لندن در رانای سفارت) خود سمت از زاده یتق. کرد یخودکش عدلیه، وزیر داور،. گریخت اروپا به شاه، علیه

 ییک انبیمارست در یقشقای الدوله صولت خان اسمعیل و سوسیالیست، حزب تندرو شاعر ،یفرخ. شد برکنار

 اخراج کابینه از جنگ، وزارت و آموزش وزارت جهبود اختالف به اعتراض جرم به تدیّن. درگذشتند ها زندان از

 انجام ییادز خدمات رضاخان یبرا ،ینگار روزنامه و ینویسندگ کسوت در که یدشت یعل. افتاد زندان به و شد

 .شد ینگهدار یدولت آسایشگاه یک در و محروم یپارلمان مصونیت از بود، داده

 .شد برکنار قضاوت مقام از و ید خلع زمیندار، یگروه برضد حکم صدور از پس یکسرو

 تا( ذکاءالملک) یفروغ یمحمدعل و شد نشین خانه( احمدآباد یروستا) خود یشخص ملک در مصدق دکتر

 یبرا و شدند تعطیل خواه مشروطه یها روزنامه از یبسیار. کرد ترک را سیاست صحنه رضاشاه، رفتن کنار

 روشنفکران، میان از یکس کمتر رضاخان، خودکامه حکومت ابربر در. نماند یرمق سانسور، اعمال دلیل به بقیه

 دستور به بعداً که یرضو قدس آستان التولیهْ نایب) یاسد اسناد میان در. داشت یعمل و یفکر مخالفت جرأت

 که بود کرده توصیف «یا خونخواره نر شیر» را شاه ،یفروغ آن در که شد کشف یکاغذ( شد، اعدام رضاشاه

 !نیست یا چاره رضا و تسلیم غیر او کف در

 تاریخ شکننده مقاومت1388. . جان فوران، ·

. تدین احمد ترجمه. ایران اجتماعی تحوالت

 بحران1372. . فخرالدین ،عظیمی رسا: تهران

: تهران(. 1320ـ1332) ایران در دموکراسی

 البرز نشر

 دو بین ایران. 1378 . یرواند آبراهامیان،

 شمس حسن وزمند،فیر کاظم ترجمه. انقالب

 نشر: تهران. چی مدیرشانه محسن و یآور

 مرکز



 ارانیتقی دکتر 

 که بود نفر 53 گروه برجسته یاعضا از یاران دکتر. اند دهیشن را یاران یتق دکتر نام رانیا مردم از یاندک بخش

 .شدند ینزندا قصر زندان و تهران موقت زندان در و ریدستگ جیتدر به 1316 سال لیاوا تا 1315 سال اواخر از

. کنندیم یرویپ یستیکمون و یاشتراک مرام از که بودند متهم شدند معروف نفر 53 گروه به که گروه نیا

 اطالق ها نآ به یریدستگ از پس نام نیا و نداشتند یارتباط هم با یریدستگ از شیپ تا نفر 53 گروه یاعضا

 با و گرفتند قرار رضاشاه یشهربان( ناتیتأم) یآگاه ارهاد مأموران جانکاه یهاشکنجه ریز عمدتاً ها آن. شد

 یتق دکتر .ندشد قصر زندان یراه و محکوم درازمدت یهازندان به شد ساخته ها آن یبرا که ییهاپرونده

 بود نیرلب دانشگاه یمیش ی رشته آموخته دانش ارانی شد زاده زتبری در یدیخورش 1282 وریشهر 13 در یاران

 تالش رانیا به بازگشت سال نینخست از یاران .کرد دفاع خود یدکتر رساله از یدیخورش 1307 آذر 28 در و

 طاهر و دزادهشهی ،یاحمدکسرو ج،یوشیماین با او ییآشنا. کند برقرار تماس کشور برجسته روشنفکران با کرد

 و یصنعت مدرسه و رفتمع ثروت، شرف، یها رستانیدب در سیتدر. است او یهاتالش از یبارز نمونه یتنکابن

  .بود وردهآ وجود به یو یروشنگر و تیفعال یبرا یمناسب نهیزم انیدانشجو و آموزان دانش با روزانه تماس

 .داد انتشار یلوع بزرگ و یاسکندر رجای یهمراه به را آن که است، یاران یفکر مبارزه آثار از یکی ا،یدن مجله

 ریناگز گ،فرهن وزارت بخشنامه یط 1314 درخرداد و کرد انتشار به شروع 1312 ماه بهمن دراول ایدن مجله

 و یعلم مختلف مسائل شماره دوازده نیا در و افتی نشر آن از شماره دوازده مدت نیا در. دیگرد لیتعط

 نیب یاران یتق دکتر .گرفت قرار بحث مورد سمیالماتری فلسفه و یعلم نظر نقطه از یهنر و یاجتماع و یصنعت

 او که دادند یگواه زندان یبهدار یایاول .درگذشت زندان در یمشکوک طرز به 1318 بهمن 14 تا 10 یروزها

 دست از را خود جان( بود رضاشاه عصر یهازندان عیشا اریبس یماریب که) فوستی یماربی به ابتال اثر در

 بود او ارانی از خود که میکنیم دنبال یعلو بزرگ یهانوشته یالالبه از را یاران دکتر مرگ یماجرا. استداده

 نام نیهم به یکتاب در را خاطراتش بعدها و بود محبوس قصر زندان در که شدیم محسوب ینفر 53 جزو و

 :کرد منتشر “نفر سه و پنجاه”

 او بار کی ای و دهیشن را او نام و بوده زندان در که یکسان هیکل که است ییهابتیمص آن از یاران دکتر مرگ

 چهاردهم روز .کرد نخواهند فراموش هرگز بودند دهید موقت زندان چهار و سه دوریکر مرطوب یهاسلول رد را

 از او با که یبیطب ،یاران دکتر کینزد دوستان از یکی. بردند غسالخانه به را یاران دکتر جسد 1318 بهمن

. داد صیتشخ او جسد در را تیموممس عالئم و کرد نهیمعا را او جسد بود، قیرف و معاشر فرنگستان در یبچگ

 روز کرده، فراهم را پسرش لیتحص لیوسا دل خون با که یریدل زن ،یاران دکتر رپی مادر

 پسر نیا که بود گرفته زبان چارهیب. نشناخت را خود پسر جسد 1318 بهمن چهاردهم

 رتبهم نیچند مادر نیهم. بودند انداخته شکل از و داده زجر را او طور نیا. ستین من

 به و دهد نجات را پسرش که بود خواسته او از و گرفته را یاران دکتر معالج پزشک دامن

 کار نیا که بود گفته جواب در زندان دکتر. بفرستد پسرش یبرا غذا و دوا دهد اجازه او

  ...نکنم درمان را او که اندداده دستور من به که آن یبرا. ستین سریم



 ارباب کیخسرو

 الس از( تهران 1319 ریت 11 مرگ کرمان، 1254 ریت 7 زادروز) خسرویک ارباب به ملقب خشاهر خسرویک

 انجمن سیئر و( انیزرتشت جامعه یکرس) یملّ  یشورا مجلس ندهینما( ازدهمی تا دوم دوره از) 1319 تا 1288

 کرد سفر آلمان هب مجلس چاپخانه یاندازراه یبرا چاپ لوازم دیخر یبرا 1304 سال در. بود تهران انیزرتشت

 آرامگاه انگذاریبن و تهران در مجلس کتابخانه یبان او .کرد یاندازراه را مجلس چاپخانه و

 رابطه در زمان آن یمل یشورا مجلس در شیها نطق از یکی در مدرس حسن دیس .است توس  در یفردوس

  ."خسرویک باربا هم آن هست، مسلمان کی فقط ما مجلس در": بود گفته شاهرخ خسرویک با

 هشا رضا هیعل و بود نیبرل ویراد ندهیگو ،(شاهرخ بهرام) خسرویک پسر دوّم، یجهان جنگ انیجر در

 دختر نیکوچکتر) شاهرخ نیپرو .بود کرده یعصبان اریبس را رضاشاه ویراد نیا حمالت. کردیم انتقاد ایتانبری و

 شب انهم و کردند ریدستگ یعروس مجلس کی در را پدرش 1319 رماهیت یهاشب از یکی در دیگویم( او

 ویراد رد شاهرخ بهرام حمالت لیدل به یمک نحسی گفته به .انداختند منزلش ریمس در را یو جنازه و کشتند

 به را تیمورما نیا هینظم سیرئ یمختار سرپاس و کرد صادر را خسرویک ارباب قتل دستور شاه رضا ن،یبرل

 رستانیدب .کرد برپا زدی و کرمان تهران، در یمتعدد یفرهنگ ینهادها خشاهر خسرویک ارباب .رساند انجام

 .است او یادگارهای از ویگ و رجیا جم، دیجمش مدارس روان،یانوش دخترانه رستاندبی روزبهرام،یف پسرانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پروین اعتصامی

 ،1907 مارس 15 با طابقم ،یشمس یهجر 1285 اسفند 25 در «رخشنده» یاصل نام با یاعتصام نیپرو

 و سندهینو( زیرتب 1254 زاده) الملکاعتصام به ملقب یانیآشت یاعتصام وسفی فرزند او .شد زاده زتبری در

 زیتبر مردم ندهینما عنوان به یقمر یهجر 1328 سال در ،یاعتصام وسفی. است یرانیا معاصر مترجم

 6 نیپرو که یهنگام در یشمس یهجر 1291 سال در لیدل نیهم به. شد انتخاب یمل یشورا مجلس در

 و خواهانمشروطه با یکودک از نیپرو .کرد مهاجرت تهران به زیتبر از اشخانواده همراه به داشت، سال

 در. آموخت بهار الشعراملک و دهخدا چون یاستادان از و پدر کنار در را اتیادب و شد آشنا یفرهنگ یهاچهره

 مدرسه به نآ از پس و آموخت منزل در پدرش نظر ریز را یسیانگل و یعرب و یفارس یهازبان ،یکودک دوران

 انیپا به آنجا در را التشیتحص 1303 سال در و رفت( Iran bethel: یسیانگل به) سایکل رانای ییکایآمر

 به مدرسه همان در یمدت یحت و بود ممتاز آموزاندانش از لشیتحص یهاسال تمام در او. دیرسان

 نیروپ اتیح زمان در .سرودیم زین شعر ل،یتحص با همزمان او. پرداخت یسیانگل اتادبی و زبان سیتدر

 کرد؛یم اعطا یدولت یهانشان ای اقتیل یهامدال ادب، و علم بزرگان و علما دانشمندان، به دولت ،یاعتصام

 را هانآ دولت سپس و ت،اس موردنظر فرد یفرهنگ و یعلم خدمات از دولت احترام و سپاس نشانه که یمدال

 او یول دش داده نیپرو به اقتیل سه درجه مدال ،1315 سال در .دادیم قرار یقدردان مورد خاص یمراسم در

 خودش، گفته هب رایز رفتینپذ  عهدیول و ملکه سیتدر یبرا را رضاشاه شنهادیپ یحت او. نکرد قبول را مدال نیا

 از پس او. شود حاضر ییهامکان نیچن در دادینم اجازه او به استبداد، برابر در یستادگیا مورد در اعتقاداتش

 .سرود را «استیاغن ستم ما صاعقه» شعر اقت،یل مدال کردن رد

 استیر یعال دانشسرای بر قیصد یسعی که یزمان در اشعارش، وانید چاپ نینخست از بعد یاعتصام نیپرو

 در را یماعتصا نیپرو ریز عکس. شد کار به مشغول 1315 خردادماه از آن کتابخانه ریمد عنوان به داشت،

 .دهد یم نشان یشمس یهجر 1319 در یعال یدانشسرا کتابخانه از یپهلو محمدرضا دیبازد زمان

 

 یگذرگه از یپادشه گذشت یروز

 خاست بام و یکو هر سر بر شوق ادیفر

 میتی کودک یکی انهیم زان دیپرس

 شاستپاد تاج بر که ستیچ تابناک نیکا

 ستیچ که ما میدان چه داد جواب کی آن

 گرانبهاست یمتاع که آنقدر داستیپ

 گفت و گوژپشت یرزنیپ رفت کینزد

 شماست دل خون و من دهید اشک نیا

 است فتهیفر یشبان چوب و رخت به را ما

 آشناست گله با که سالهاست گرگ نیا



 است رهزن ملک، و خرد ده که پارسا آن

 گداست خورد تیرع مال که پادشا آن

 کن نظاره مانیتی سرشک قطره بر

 کجاست از گوهر یروشن که یبنگر تا

 سود چه یراست از سخن کجروان به ن،یپرو

 راست حرف ز نرنجد که یکس آنچنان کو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قمرالملوک وزیری

 معاصر ختاری اندور در زن نینخست بود، «خاننیحس دیس قمرخانم» اششناسنامه نام که یریوز قمرالملوک

 آوازهای زن خواننده نیترپرآوازه عنوان به یو از. پرداخت مردان حضور در یخوانندگ به حجابیب که بود رانیا

 راهش و شد اآشن یملّ یقیموس فیرد با داوودین یمرتض با ییآشنا از پس یجوان در .شودیم ادی رانیا یسنت

 زیه» یکمپان که دیرس جاآن به کوتاه یمدت در قمر کار. ساخت هموار گرید ناستادا از اتیتجرب کسب یبرا را

 هم «فونیپول» یانکمپ آن از بعد. آورد تهران به یپُرکُن صفحه دستگاه او یصدا ضبط خاطربه «سیو ماسترز

  .آمد

 که رفتگ عهدت او از هنظمی بعد روز. کرد برگزار هتل گراند در 1303 سال در را خود کنسرت نینخست قمر

 و هایکالنتر به و کردندیم ریدستگ ها ابانیخ در را چادریب زنان زمان، آن در رایز ندهد، کنسرت حجابیب

 ملوک چون یگرید گانخوانند ورود و یخوانندگ از زنان ترس ختنیر باعث اتفاق نیا اما. بردندیم هابازداشتگاه

 مشهد در انخراس سفر در قمر. داد یم اختصاص هیریخ امور به را کنسرت دیعوا قمر. شد زیانگ روح و یضراب

 هیهد او به رهنق گلدان چند خراسان والی رالدولهنی یوقت. کرد یفردوس آرامگاه صرف را آن دیعوا و داد کنسرت

. بود شاه رضا دستگاه و یوال غضب مورد عارف کهنیا با نمود، شکشیپ ینیقزو عارف به را آن کرد،

 و رشی فعن به 1308 سال در. خواند ینیقزو عارف از ییها ترانه و داد کنسرت 1310 سال در زین همدان در

 1319 سال در رانیا ورادی شیگشا. شد داده اختصاص میتی یهابچه به آن دیعوا و داد کنسرت سرخ دیخورش

 .رساند مردم عموم به را قمر یصدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قیام سیستان

 حسام فرزند علم خزیمه امیرحسین کردند، حکومت سیستان بر آنان عوامل و علم اندانخ سده یک از بیش

 خود یشمس 1330 سال در بود یمل یشورا مجلس شانزدهم دوره وکیل که الملک شوکت امیر داماد و الدوله

 یآزاد رب یمبن مصدق محمد دکتر دولت اعالمیه صدور .کرد کاندید نیز مجلس هفدهم دوره ینمایندگ یبرا را

 کرد خواهد مشخص را انتخابات ی جهینت ها آن یرا که شوند دواریام ستانیس مردم شود یم باعث انتخابات

 امیرحسین اما کردند تیحما یستانیس یروحان یفیشر میابراه رزایم از انتخابات در ها آن از یادیز بخش

 سایر و فرماندار شود یم موفق علم، اهللاسد امیر خود، زن برادر کمک به انتخابات شروع از پیش علم خزیمه

 یدولت مسؤالن تصمیمات از که مردم. دارد اعزام محل به و کند انتخاب خود طرفداران از را ادارات یرؤسا

 تلگرافخانه در آنان از یا عده و کنند یم تعطیل را ها مغازه کسبه،. کنند یم شکایت به شروع شوند، یم ناامید

 اما نمایند یم مخابره یکاشان اهلل آیت و کشور وزارت وزیر، نخست به یبسیار یها تلگرام و شوند می جمع

 یم قیام و دهند یم دست از را خویش یشکیبای صبرو ن،سیستا مردم سرانجام. کنند ینم افتیدر یپاسخ

 ها انخیاب در یشریف طرفداران از( نفر هزار ده از بیش) یزیاد عده 1330 بهمن نوزده روز صبح از و کنند

 یم وجود به یسخت یها یدرگیر علم خزیمه طرفداران و کنندگان قیام بین هنگام این در. کنند یم اجتماع

 ینظامیان فرمانده یادبای سروان. شوند یم کشته یقضای بازرس و فرماندار طرف، دو هواداران از یتعداد که آید

 یم را او و اندازد یم تیر کرباسک یکدخدا سینه به تدااب بود، گرفته را مردم به یتیرانداز اجازه فرماندار از که

 یها یدرگیر این در مرکز، از یاعزام بازرسان گزارش براساس. نماید یم یتیرانداز مردم به سپس کشد،

 یاعزام یقضای بازرسان شریف رضا و یشهید باقر .شوند یم یزخم نفر یس از بیش و نفرکشته دوازده خونین

 یبیچارگ و یبدبخت نامبرده ناگوار حوادث وقوع ی عمده علت»: دهند یم گزارش نینچ وزیر، نخست یسو از

 علم خزیمه یآقا بخصوص یدولت مأموران عملیات از آنان رضایت عدم و سرزمین این کشاورز مردم یها توده

 همین و نمایند یم یتعد و تجاوز آنان حقوق به که بود شده انتخاب شانزدهم دوره ینمایندگ به که است

 آنان وکیل اگر که بروند تبلیغات این تأثیر تحت یانتخابات مبارزه موقع در که بود گردیده باعث ها رضایت عدم

 االمکان یحت یعالقمند و زیاد کوشش و یسع با و گرفته نظر در را آنان یها یبدبخت باشد سیستانی و محلی

 آنان بر که یامید و داشته انتخابات یآزاد نوید از که یانتظار صورت این در. دهد نجات مصائب این از را آنان

 با که کنند یم مشاهده یوقت. نمایند انتخاب را خود یحقیق وکیل توانند یم دوره این در که بود کرده غلبه

 یک هیچ به یظاهر یآزاد یندا همه آن خالف عمالً یقضای بازرس و فرماندار طرف از نظارت انجمن تشکیل

 گزارش و امر جریان که یطور به و گردد یم تحریک آنان احساسات شود، نمی داده اثر رتیبت آنان شکایات از

 در بلکه نبود یمعدود عده به منحصر و یخصوص آنان مخالفت و مردم اجتماع دهد یم نشان یرسم یها

 تخاباتان یآزاد و خود یطرف بی بر مبنی را دولت تصمیم فرماندار چنانچه و داشت عمومیت سیستان سراسر

 رعایت را یعموم احساسات و افکار و شمرد یم محترم

 یقیناً  نمود یم وظیفه انجام نیز یقضای بازرس و کرد یم

 «.کرد نمی آمد پیش یخونین حوادث چنین

 نشر: تهران ،2 جلد نامه، سیستان: ایرج یسیستان افشار

 1369-اول چاپ آمین، مرغ



 قوام السلطنه

 انیپا یِرانیا داراستمیس السلطنه،قوام به ملقب( تهران 1334 درگذشته - تهران 1252 زاده) قوام احمد

 زمان در بار سه و ارقاج دوران انیپا در بار دو) شد رانیا ریوزبارنخست پنج که بود پهلوی روزگار و قاجار دوران

 مانز در تیمشروط فرمان نگارش السلطنه قوام مهم یهاتیفعال جمله از(. یپهلو محمدرضا حکومت

 در رانیا از شوروی یروهاین خروج و جانیآذربا دموکرات فرقه شکست انیجر در او نقش و شاه نیمظفرالد

 خود مانیپ به کایآمر و سیانگل دوم،_یجهان_جنگ انیپا از پس .بود 1331 سال در ریت یس امقی زین و 1325

 یروهاین گوناگون یهابهانه به شوروی یلو شدند؛ خارج رانیا از یآور الزام تعهد چیه یب 1324 در و کرده وفا

 ینینشعقب یانقطه چیه از دوم یجهان جنگ انیجر در یشورو واقع در. داشت نگه رانیا غرب شمال در را خود

 بار یبرا امقو طیشرا نیا در. کند سیتأس خود با مانیپ هم یستیکمون دولت کی جا آن در که نیا مگر نکرد،

 نیچن را نیاستال او مسکو به قوام سفر انیجر در. شد منصوب یریوز نخست به 1324 بهمن 29 در چهارم

 خواهد یوروش یبرا را شمال نفت ازیامت قوام جان،آذربای از سرخ ارتش یروهاین خروج یازا در که داد بیفر

 جمپن ورهد امّا! اوردین دست به را شمال نفت ازیامت یشورو یول شد خارج جانیآذربا از سرخ ارتش. گرفت

  :آورد بار به یسرافکندگ یو یبرا قوام یریوز نخست

 کرده اءاستعف مصدق ،1331 سال در جنگ ریوز انتخاب یبرا مصدق و محمدرضاشاه انیم اختالفات دیتشد با

 با ،یریزو نخست رشیپذ از پس زین قوام. کرد دراز قوام یسو به یدوست دست او یاستعفا رشیپذ با شاه و

 را نفت_یلم_نهضت هواداران شد، مشهور «آمد دگر یاستیس را بانیکشت» مصرع با که دتن یاهیاعالم دادن

 یکاشان_اهلل_تآی چون یونیروحان و اصناف و بازار و اسالم انفدایی از جامعه یروهاین همه. آورد خشم به

 با. زدند تدس گبزر یتظاهرات به و پرداختند او با مخالفت به ستیرانیا پان حزب و توده حزب و یمل جبهه تا

 استعفاء به مجبور قوام ر،یت سی روز در کنندگان تظاهر شدن کشته و تهران در یشهربان زیآمخشونت رفتار

 لسمج. ردیبپذ را او یریوز نخست جنگ وزارت خصوص در مصدق درخواست رشیپذ با شد مجبور شاه و شد

 صادر ریت یس یشهدا نفع به را اموالش رهمصاد حکم و دانسته مهدورالدم را قوام حادثه نیا از پس هفدهم

 .شد حذف رانیا یاسیس صحنه از بد اریبس یاخاطره با خیتار نیا از واقع در او. کرد

  



 تختی در جبهه ملی

 یوراش. شد یاسیس تیفعال وارد یتخت پهلوان جهان آن از پس و شد لیتشک 1339 سال در دوّم یمل جبهه

 و یطالقان_اهللتیآ و بازرگان مهندس مانند باسابقه یاسیس مختلف یهاتیشخص از جبهه نیا یمرکز

 وشیدار و رانیا حزب از آزرم دکتر و یسنجاب میکر دکتر مانند هم ییهاتیشخص. کرد دعوت یدکترسحاب

 جمله از شد، لیتشک یمختلف یهاتهیکم یملّ جبهه یشورا در. وستندیپ شورا نیا به رانیا ملت حزب از فروهر

 پهلوان جهان. کردندیم یالتیتشک یهاتیفعال هاتهیکم نیا. ورزشکاران و محالت بازار، دانشگاه، تهیکم

 منافع هک کجا هر و بود حساس یملّ منافع به نسبت یتخت. بودند ورزشکاران تهیکم مسؤول یتخت غالمرضا

 .کردیم دفاع تجرا با بود مطرح یملّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 میدکتر حسین فاط

 که یکس آن از است یبزرگ خدمت نفت شدن یمل اگر» :بود گفته یفاطم نیحس دکتر ی درباره مصدق دکتر

 تمام رد. است یفاطم نیحس دکتر وطن راه دیشه کس آن و کرد یسپاسگزار دیبا نمود را شنهادیپ نیا اول

  «.نشد دهید بزرگوار آن از هم یاول ترک کی یحت جانب نیا با یهمکار مدت

 دولت ی خارجه ریوز سپس و مجلس ی ندهینما نگار، روزنامه س،یپار از حقوق یدکترا یفاطم نیحس تردک

 تحت اوباش سوءقصد از گرید بار و «اسالم انیفدائ» ه یمسلحان قصد سوء از بار کی یفاطم. بود مصدق دکتر

 شاه مدرضامح نظر با 1332 مرداد 28 یکودتا از پس باالخره و برد در به سالم جان «یجعفر شعبان» تیهدا

 .شد اعدام 1333 آبان 19 در

 .دهد یم نشان الهه دادگاه در مصدق دکتر کنار در را یفاطم دکتر عکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تیمسار زاهدی

 پرسابقه، ینظام( ژنو 1342 -همدان 1271) وانید ریبص به ملقب یزاهد اهللفضل سپهبد مساریت

 .استبوده یشمس یهجر 1333 و 1332 یهاسال در رانیا روزی نخست و سنا سمجل در همدان سناتور

 مأمور کردستان به 1296 سال در. داشت شرکت یداخل یهاجنگ در خود یجوان دوران سراسر در زاهدی

 رضاشاه .آمد شپی خان کوچک رزامی امیق و جنگل واقعه بعد یچند. کرد شرکت منطقه آن حوادث در و شد

 احضار النیگ به را یزاهد ،بردیم سر به رشت شهر در و بود معروف رپنجیم خان رضا به زمان آن در که

 تحت یاعده احوال، نیهم مقارن. دهد شکست را قربان خالو یقوا توانست تیمأمور نیا در یزاهد .کرد

 را یزاهد خان، ارض که بودند؛ شرفتیپ حال در تهران سمت به تنکابن از دوستدار خان اهلل احسان یفرمانده

 او .دهد شکست را خان اهللاحسان هفته کی طول در توانست زین یزاهد و کرد خان اهلل احسان با جنگ مأمور

 که خوزستان در سیانگل عامل) خزعل، خیش یریدستگ و سرکوب نخست. است تر سرشناس حادثه دو یبرا

 1332 مرداد 28 کودتای دوّم و رضاشاه وراند آغاز در( بود رانیا از آن نینش عرب یها بخش هیتجز صدد در

 دکتر یریوز نخست دوران در. گرفت ریوز نخست عنوان به را مصدق محمد دکتر یجا او آن، انیجر در که

 را آن مصدق رو نیهم از و کردیم مصدق با را مخالفت نیشتریب ،یزاهد یرهبر به سنا مجلس مصدّق محمّد

 ماه دو و شده بازداشت 1331 اسفند در کودتا، کی یطراح یبرا تالش جرم به یزاهد آن از پس. کرد منحل

 سیرئ افشارطوس، پسرتی قتل از پس یول داد ادامه خود یها مخالفت به زین یآزاد از پس او .بود زندان در

 تمصونی از ییبقا. گرفتند قرار بیتعق تحت مجلس، ندهینما ،ییبقا مظفر و او مصدق، دولت یشهربان

 در باالخره. گرفت پناه مجلس در مجلس، سیرئ ،یکاشان_اهلل_تآی تیحما با یزاهد و برد بهره خود یپارلمان

 زین را مصدق عزل فرمان همزمان او. کرد امضا را یریوزنخست به یزاهد انتصاب فرمان شاه 1332 مرداد 25

 سرهنگ ام،یپ آورنده و رفتهینپذ را آن مصدق. کرد ابالغ مصدق به یشاهنشاه گارد از یواحد توسط به

 به اش یشخص یمایهواپ با بود، رامسر در که زین شاه. کرد بازداشت( شد ساواک سیرئ بعدها که) را یرینص

 دوستان از یبرخ با یارتباطات بود توانسته تنها و بود پنهان یزاهد مرداد، 28 تا 25 یروزها در .ختیگر بغداد

 و ریتکث فرزندش، و یزاهد کار نیمهمتر روزها نیا در. کند دایپ ارتش یشهرستان یروهاین در خود یمیقد

 جهینت در. بود ونیروحان و یمذهب یروهاین با زیآم تیموفق مذاکره و یزاهد نصب بر یمبن شاه فرمان پخش

 در .موافقند انتصاب نیا با که دادند نانیاطم بود، رفته رُم به بغداد از که او به شاه، به ییها تلگراف صدور با آنان

 اوباش از یجماعت و افتهی حضور تهران یاصل یها ابانیخ در ارتش یشورش یها گانی مرداد، 28 کودتای روز

 ویراد مرکز و شهر کنترل به که پرداختند شاه نفع به تظاهرات به

 مرکز به و شده خارج خود گاه یمخف از یزاهد آن از پس. دیانجام

 شاه، بازگشت با .دخوان کشور ریوز نخست را خود و رفت ویراد

 به 1334 نیفرورد از یزاهد سپهبد .گرفت یسپهبد درجه یزاهد

 سیسوئ در ملل سازمان ییاروپا دفتر در رانیا یدائم ندهینما عنوان

 در رانیا ندهینما زین( شاه داماد) یزاهد ریاردش او پسر. برد سر به

 عکس در. شد کایآمر در رانیا ریسف و( ورکیوین) ملل سازمان

 .دینیب یم هما و ریاردش فرزندانش با همراه را یزاهد هبدسپ



 آیت اهلل کاشانی

 یو به را درتق به شاه بازگشت یتلگراف یط مرداد28یکودتا از پس بالفاصله یکاشان ابوالقاسم دیس اهلل تیآ

 وتگگف در مصدق محمد دولت یسرنگون و 1332 مرداد 28 یکودتا از پس هفته 3 از کمتر یو. گفت کیتبر

 اشتباه او .کرد حیتشر مرداد 28 یکودتا و مصدق دولت درباره را خود یها دگاهید ومیال اخبار یمصر روزنامه با

 او. دیکوشیم تیجمهور یبرقرار یبرا مصدق»: گفت و شمرد تیجمهور یبرقرار یبرا تالش را مصدق بزرگ

 دوست را هشا ملت. برگشت بعد روز ندچ تیمحبوب و عزت با شاه اما کند؛ ترک را رانیا کرد مجبور را شاه

 «.دارد

 به که بود یسرنوشت نیهم مستحق مصدق دیدار دهیعق ایآ بود دهیپرس که یمصر روزنامه جواب در یکاشان

 او« .تاس یخداوند عدل جهینت استگذشته مصدق بر امروز چه آن و است عادل خداوند»:گفت د؟یرس او

 یعاقبت نیچن مستحق و کرده گم را راه مصدق نیا»: کرد محکوم رگم به را مصدق مصاحبه نیا در نیچنهم

 انتیخ کشورش و نم به مصدق. مصدق باد زنده بزنند ادیفر مردم که بود شده نیا او غم و هم تمام. استبوده

 .«است مرگ کند انتیخ کشورش یندگینما و یفرمانده در که یکس مجازات یاسالم فیشر شرع طبق. کرد

 کشور یبرا مصدق»: کرد متهم جنون داشتن به را مصدق محمد گو، و گفت نیا ادامه در یشانکا اهلل تیآ

 متحد را ملت هن و داد نجات را خزانه نه کرد افتتاح را یابانیخ نه کرد ریتعم را یخراب کی نه. نکرد یکار

 در من که یاداتح نیا اگر باشدیم ساختن یمل فکر صاحب داشت ادعا او که نفت مورد در یحت. ساخت

 که نیا زا قبل. کرد انتیخ کشور و من به. کرد انتیخ او. شدینم یمل هرگز نبود آوردم بوجود ملت صفوف

 پراکنده او دور از ملت کردم مخالفت او با من که نیا از پس یول بود او با ملت کنم، مخالفت مصدق با من

 «.بود شده جنون ینوع دستخوش او. بود کرده مسحور را مصدق صدارت یکرس و مقام. شدند

 مرداد، 28 «ییکایآمر» یکودتا و یپهلو یپادشاه از یکاشان اهلل تیآ یطرفدار وجود با که جاست نیا جالب

 !ندارد وجود مصدّق دکتر نام به یا کوچه چیه یول دارد وجود تهران در او نام به یبزرگراه

 
 

 

 

  



 از بقایی تا آیت

 و رانیا طهراب قطع از پس 1317 سال در او. شد اعزام فرانسه به لیتحص یبرا رضاشاه زمان در ییبقا مظفر

 اصغر یعل دستور به. بازگشت رانیا به و کند دفاع سوربن دانشگاه در خود یدکترا تز از نتوانست فرانسه

 با .شد دهدا اخالق فلسفه دکترا مدرک او به و کرد یبررس را ییبقا تز تهران دانشگاه یعال یشورا حکمت

 و وستیپ حزب نیا به ییبقا قوام، احمد یرهبر به یدیخورش 1320 دهه در رانیا دموکرات حزب سیتأس

 انیبن از یبقائ .افتی راه پانزدهم مجلس به کرمان از دمکرات حزب دیکاند عنوان به 1326 سال در

 از مرداد 28 ودتایک تا و کرد مصدق دکتر با مخالفت به شروع 1331 سال از یول بود یمل جبهه گذاران

 به که بودند یدافرا از ییبقا مظفر دکتر یروهاین مرداد 28 کودتای یماجرا در .بود او مخالفان نیترسرسخت

 سازمان ود اتیعمل 1332 سال لیاوا .داشتند فعال نقش زین کودتا اتیعمل در آنان. بردند حمله مصدق خانه

 یشهربان سرئی افشارطوس پیسرت 1332 بهشتاردی در. گرفت شدت رانیا یمل نهضت هیعل ایس و 6یآام

 مرداد 28 در وا هواداران نیچن هم .شد کشته و ربوده یزاهد اهللفضل و ییبقا عوامل دست به مصدق، دولت

 روز ستیب ییبقا. رساندند قتل به یعیفج طرز به را کرمان یشهربان وقت سیرئ ییسخا محمود سرگرد 1332

 دکتر ندایمر از) تیآ حسن دکتر. کرد ریتقد ییسخا سرگرد قتل نیعامل از و فتر کرمان به کودتا از پس

 و یاساس قانون خبرگان مجلس سهیرئ ئتیه عضو ،یاسالم یجمهور حزب یمرکز یشورا عضو (یبقائ مظفر

 الحاق و یاساس قانون اصول نیتدو در یمهم نقش او. بود یاسالم یشورا مجلس اول دوره در تهران ندهینما

 .دینیب یم دتاکو از پس روز در را یبقائ مظفر دکتر و یکاشان اهلل تیآ عکس در. داشت آن به هیفق توالی لاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سال خون مرتضی

 تیاقلّ کی که یزمان. است شده یفارس زبان وارد یفرانسو زبان از( coup d'état :فرانسوی به) «کودتا» واژه

 دولت ،یظامن یروهاین یفرمانده داشتن دست در با باشند داشته دست در را قدرت توانند ینم قانون طبق که

  .میبر یم کار به را کودتا اصطالح کنند یم( نقض) وتو را تیاکثر یرا ای کنند یم برکنار را یقانون

 و ایتانبری اتاطالع یمخف سازمان یاجرائ و یمال تیحما و طرح با که بود ییکودتا  مرداد هشت و ستیب یکودتا

 از پس. دیرس انجام به 1332 مرداد در مصدق محمد دولت هعلی اسی کا،آمری یمرکز اطالعات سازمان

 یاندارفرم. شد بازداشت مرداد 29 روز در مصدق دکتر. گرفت دست در را دولت امور یزاهد سرلشکر کودتا

 رم به که شاه. تپرداخ مخالفان شکنجه و یریدستگ و بیتعق به اریبخت موریت پیسرت استیر به ینظام

 شروع یئاروپا و ییکایآمر شرکت چند و سیانگل و رانیا نفت شرکت با نفت مذاکرات. بازگشت بود ختهیگر

  .شد منجر ومیکنسرس قرارداد به آخر در که شد

 یاسیس فعال و نگارروزنامه ،یهنر منتقد شاعر، وانیک یمرتض .بود وانیک یمرتض کودتا از پس انیاعدام از یکی

 و داشت تسلط هیوسر اتیادب به یو. بود سوخته شمع یادب انجمن گذارهیپا و یرانیا راستاریو نیاول یو. بود

 هیریتحر اتیه در تیعضو و نو جهان مجله یریدب ،«بانو» مجله یداخل تیریمد. نوشت آن درباره یادیز مطالب

 وانیک .بود او ینگارروزنامه و یرهنگف یتهایمسئول عمده از 1330 دهه آغاز و 1320 دهه در صلح کبوتر مجله

  .بود شاملو# احمد او دوست نیتریمیصم و بود رانیا دوره آن ادب و شعر برجستگان نیهمنش

 :بود سروده( یمرتض همسر ،یسلطان پوران) یپور و یمرتض یبرا شاملو را شعر نیا

 شک سال اشک، ،سال باد سال ، بد سال

 کرد ییگدا غرور که یسال کم، یها استقامت و دراز یروزها سال

 عزا سال درد، سال پست، سال

 ... یمرتض خون سال ،یپور اشک سال

  



 دکتر عبداهلل بهزادی

 قا،یآفر در کنگو یمل جنبش یانقالب رهبر لومومبا سیپاتر شدن کشته از پس هفته چندی دکتر عبداهلل بهزاد

 و یهمدرد رد و لومومبا سوگ در رانیا توده حزب یضااع از یبهزاد عبداهلل دکتر از بهار سرود نام با یشعر

 آن از یخشب که دیرس چاپ به «اهیس و دیسپ» نامههفته در ،1339 سال ماه اسفند در او همسر به خطاب

 :بود نیچن

 دیتپ یعالم دل نوا، زان و دیبنال دیشه ماتم در که سوگوار، یبانو به»

 «!باد خجسته بهاران

 لیدل هب 1328 سال در خود که بود سیپار دانشگاه از یتنفّس یها یماریب متخصص یبهزاد عبداهلل دکتر

 کرد یم درمان را سل به مبتال مارانیب بابل در 1332 سال از یو. افتاد زندان به یمدّت توده حزب در تیعضو

 .بود گرفته لقب «مازندران تزریشوا آلبرت» اش دوستانه انسان خدمات واسطه به و

 یحت و خواندیم را آن خود که ساخت یسرود شعر نیا از تیب چند با «انیدانش کرامت» آن زا پس هاسال

 سرود  یاج به مدرسه، صف سر هاصبح آنها و بود آموخته را آن هم رانیسل یروستا مدرسه یهابچه به

 نیا افتاد، زندان به اشیاسیس یتهایفعال خاطربه  «انیدانش» کهیزمان. خواندندیم را سرود نیا یشاهنشاه

 ،یاسیس انزندانی یآزاد و یمردم امیق یریگاوج با بعدها. خواندندیم زندان در رفقا گرید همراه به را سرود

 و ستیب  نیب فاصله هفته کی در و آمد مردم انیم به شناختندیم را آن که یانیزندان توسط زین سرود نیا

 بزرگداشت یزاربرگ آماده را خود که انیدانش کرامت یرفقا ،یخگلسر و انیدانش اعدام سالروز و 57 بهمن دوّم

 نیب در «باد هخجست بهاران» به که سرود آن یاجرا به میتصم ،یاکبر پدرام شنهادیپ به نمودندیم سالروز نیا

 .رندیگیم بود شده معروف آنان

 خسرو ٔ  وندهپر با رابطه در زین خود که معروف، آهنگساز منفردزاده اراسفندی به سرود نیا نت نوشتن فهیوظ

 و یافک امکانات نبودن لیدل به او و شودیم سپرده بود، یزندان یمدت و ریدستگ ساواک توسط یگلسرخ

 کسیم هم با ار همه بعد و نوازدیم تک تک ابتدا را سازها تمام ییتنها به خود ارکستر، به نداشتن یدسترس

 «فخار نحس» ،«یماف فرهاد» ،«یقهرمان ابوالفضل» و «اهللعبد» ،«یبرفچ یعل» سرود خوانندگان. کندیم

 .بودند منفردزاده خود و «یاکبر پدرام»

 برگزار حال در ونیزیتلو یعال مدرسه در «خسرو» و «کرامت» بزرگداشت و ادبودی مراسم که یهنگام سرانجام،

 یبرگزار سالن به ویاستود از ماًیتقمس را« !باد خجسته بهاران» آماده و شده ضبط نوار هنرمندان، نیا بود، شدن

 .شودیم پخش سرود نیا بار نینخست یبرا و آورندیم مراسم

 دیبردم خاک از گل شد، ریپذدل هوا

 دیام نغمه زد بازگشت به پرستو

 اهیگ رگ درون خون، ستآمده جوش به

 راه ز رسد خرامان فال، خجسته بهار

 راه ز رسد خرامان فال، خجسته بهار



 آشنا ارانی به دوستان، به ان،شیخو به

 کنندیم کاریپ که زخشمیت مردان به

 را درد یتباه قلم، با که آنان به

 کنندیم داریپد انیجهان چشم به

 باد خجسته بهاران باد، خجسته بهاران

  جهل و فقر بار نیا و ،یبندگ بند نیا و

 هست که یصورت هر به جهان، سرتاسر به

 باد گسسته و نگون باد، گسسته و نگون

 آشنا ارانی به دوستان، به شان،یخو به

 کنندیم کاریپ که زخشمیت مردان به

 را درد یتباه قلم، با که آنان به

 کنندیم داریپد ان،یجهان چشم به

  باد، خجسته بهاران

 باد خجسته بهاران

 

 

 

 

  



 نواب صفوی -کسروی

 دانحقوق گر،پژوهش شناس،زبان نگار،خیتار د،یگزبر را یکَسرَو یخانوادگ نام بعدها که یآبادحکم داحمدیس

 در یسروک احمد دیس .بود  یدعاو لیوک و تهران دانشگاه در حقوق رشته استاد یو .بود یرانیا شمندیاند و

 احمد .بودند نمازشیپ و یروحان همه اکانشین. آمد ایدن به زتبری  آباد حکم در معتقد و یمذهب عهیش یاخانواده

 منبر رب و درآمد عهیش ونیروحان لباس به خانواده اصرار به یسالگ 20 سن در و یدیخورش 1289 سال در

 ونیروحان ییگوناسزا مورد مشروطه جنبش از یهوادار گناه به کهآن از پس یول نشست اشیاجداد و آبا مسجد

 یربع زبان سیدرت به یکسرو آن از پس. شد خارج ونیروحان لباس از یدیخورش 1291 سال در گرفت قرار

 اسپرانتو بانز و یپهلو زبان ،یروس زبان ،یسیانگل زبان ،یشناس اهیگ ،یشناس ستاره خ،یتار حقوق، لیتحص و

 یکسرو آثار نیترمهم از .است عربی و یفارس یها زبان به کتاب جلد 70 بر بالغ یکسرو احمد آثار .پرداخت

 مربوط آثار نیترمهم از که کرد اشاره جانیآذربا ساله هجده ختاری و رانیا مشروطه خیتار کتاب دو به توانیم

 تیروطمش جنبش درباره محققان یاصل مرجع امروز به تا و شوندمی رانیا یخواه مشروطه جنبش خیتار به

 اوضاع» چه آن از و بود «یعلم و یفکر یماندگواپس» با مبارزه خواستار یکسرو احمد .است بوده رانیا

 زبان شیاالپ» خواستار نیهمچن داشت، انتقاد دانستیم رانیا مردم «یاجتماع آداب و ییگراخرافه ،یزندگ

 در یکسرو احمد یهایریگموضع. بود یپارس زبان در یسینو سره و یعرب واژه گونه هر از «یفارس

 میتصم( یصفو نواب به معروف) یرلوحیم یمجتب دیس که شد باعث یسنت یهاارزش و یمذهب ینهادها  برابر

 لوله در لولهگ یول کرد اقدام یکسرو به کیشل و تپانچه هیته به شخصاً یصفو نواب ابتدا. ردیبگ او قتل به

 یدادتع کردن جمع با نواب سپس. کرد بسنده یکسرو کردن یزخم و زدن کتک به نواب و کرد ریگ تپانچه

 انیفدائ ار خود که یصفو نواب روانیپ. کرد تیریمد را یکسرو قتل انیجر ها آن ختنیبرانگ و یمذهب جوان

 یکسرو احمد  تهران یدادگستر کاخ ساختمان یبازپرس اتاق در  و 1324 اسفند 20 خیتار در دندینام اسالم

 یمنش ورحدادپ حمله نیا در ها آن رساندند قتل به «چاقو ضربه 27 و گلوله» ضرب به یسالگ 57 سن در را

 .شدند آزاد زندان از یکاشان اهلل تیآ یگر یانجیم با یکسرو نیلقات. رساندند قتل به زین را یکسرو

 

 

 

 

 

 

 



 کانون پرورش فکری

 دنبال هب کانون جادیا. کرد آغاز را خود تیفعال 1344 ماهید در نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون

 ها آن یبرا یرمسرگ و آموزش آوردن فراهم و رانیا نوجوانان فراغت اوقات دیمف پرکردن یبرا یشیاندچاره

 نفت یمل شرکت تیحما با و نوجوانان و کودکان نیب یخوانکتاب فرهنگ کردن ریفراگ یراستا در  کانون. بود

 و کودکان یفکر پرورش کانون یینمایس مرکز 1349 سال در .شد اندازیراه پروش و آموزش وزارت و رانیا

. نمودند  کودکان یبرا لمیف ساختن به آغاز جوان یهانقاش و سازان لمیف آن در که شد انیبن نوجوانان

 جوانان ون و کودکان یفکر پرورش کانون یینمایس مرکز استخدام به رانیا بزرگ کارگردان یارستمیک_عباس

 اکران به را «حیتفر زنگ» لمیف 1351 در سپس .ساخت را «کوچه و نان» کوتاه لمیف 1349 سال در و آمد در

 ینمایس ٔ  هبرجست استاد گرید) ییضایب_بهرام یکارها از .شد ینام «مسافر» لمیف ساختن با 1353 در  و آورد

 را «کالغ» و «مه و بهیغر» ،«رگبار» ،«سفر» لو،یبیس عمو کوتاه لمیف توانیم شد ساخته کانون در که( رانیا

 با من الننس هم شتریب. افزود کانون یکارها ارزش بر 1352 سال در یدهن_ساز لمیف با ینادر ریام .برد نام

 ودکانک نیب در که یا تفرقه و یدهن ساز صاحب حکومت به «رویام» انیعص. دارند خاطره یدهن ساز لمیف

 .«یهژمون» انیپا و قدرت و ثروت صاحبان بزم زدن هم به یبرا بود ییالگو بود کرده جادیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صمد بهرنگی

 داستان نیا او. است یرانیا سندهینو یبهرنگ صمد ی نوشته کودکان، یهاداستان از یکی کوچولو اهیس یماه

 با 1347 سال در را آن نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون انتشارات و نوشت 1346 سال زمستان در را

 دنید عشق به که است یکوچک یماه مورد در کوچولو اهیس ماهی قصه. کرد منتشر یمثقال دفرشی یرگریتصو

 شجاعت خود فهد به دنیرس راه در کوچولو اهیس یماه. کندیم آغاز  را دراز و دور یسفر و کندیم خطر ایدر

 در ودکک دهیبرگز کتاب کوچولو اهیس ماهی کتاب. کندیم یفداکار راه نیا در و دهدیم خرج به شهامت و

 یسالوایبرات نالییب زهیجا و ایتالیا بلون در کودک کتاب شگاهینما نیششم زهیجا نیهمچن. شد 1347 سال

 ترجمه جهان یهازبان از یاریبس به کتاب نیا .است کرده افتیدر 1969 سال در را یاسلواکچک

 کانون توسط شتریب که او، یهاقصه. اوست کوتاه عمر از فراتر یبس صمد افکار و آثار مؤثر عمر .استشده

 رواج جوان نسل انیم در را یثارگریا و ییگرارمانقه ینوع شدند،یم غتبلی نوجوانان و کودکان یفکر پرورش

 که کندیم هجلو یکردن باور( یکیچر سهیاود کتاب سندهینو) زاده وهاب مانیپ دکتر نوشته نیبنابرا. دادند

 در ینگبهر. داشت نقش یکیچر مبارزات یبرا یریگ عضو در گرید مورد هر از شبی کوچولو اهیس یماه کتاب

 .شد غرق ارس رود در( یسالگ 29 سن در) 1347 وریشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خسرو گلسرخی

 .بود ستمارکسی سندهینو و شاعر( 1352 بهمن 29 درگذشت .رشت در 1322 بهمن 2 زاده) یگلسرخ خسرو

 به 1351 سال در گرید یگروه همراه به یگلسرخ. بود هانیک روزنامه یهنر بخش ریسردب 1347 سال در او

 دیعقا از شد پخش زنده صورت به که یدادگاه در یگلسرخ. شدند بازداشت عهدیول ترور طرح اتهام

 قطعه در یگلسرخ. شدند اعدام انیدانش اهللکرامت و او دادگاه حکم با. کرد دفاع خود یانقالب و یستیمارکس

 نیسرزم یا» و «شهیهم از ترخسته» نام با او از یاشعار مجموعه انقالب از پس. است شده دفن زهرا بهشت 33

 .شدند منتشر «من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیژن جزنی

 عنوان با 1342 سال در یجزن. بود یرانیا گرایچپ یاسیس فعال( 1354 نیفرورد 29–1316) یجَزَن ژَنیب

 یاسیس یها تیفعال لیدل به بارها ییدانشجو دوران در یجزن. شد لیالتحصفارغ فلسفه رشته اول شاگرد

 ماه ید 12 در دادگاه جلسات. گرفت صورت 1346 سال در او بازداشت نیآخر یول شد داشتباز ییدانشجو

 شاه میرژ ،یجهان اعتراضات اثر در. شد آغاز شیرفقا و ژنیب یریدستگ از پس کسالی باًیتقر یعنی 1347 سال

 موافقت دادگاه در المللنیب عفو سازمان طرف از ییقضا ناظر بعنوان «استهون یبت» خانم شرکت با ناچار به

 الهام با روهگ کی لیتشک: اتهام موارد": کندیم حیتشر نیچن را دادگاه وضع خود گزارش در استهون یبت. کرد

 ینحو به فرخواستیک. اندکرده توطئه یبیتخر اتیعمل انجام با دولت تیامن ضد بر که یستیکمون یدئولوژیا از

 وضوح ورط به شده تیترب یغرب یمتدها با که حقوقدان کی رنظ به شد، ارائه ینظام دادستان لهیوس به که

 در ژنیب ". داشت قرار شکنجه ریز او اعترافات و فرد کی شهادت یمبنا بر آن اعظم قسمت و بود ناقص

 کرده، قلمداد متحکو براندازنده را دانشجو یاندک تعداد شما": گفت  دادستان نامه ادعا برابر در خود اتیدفاع

 سلب یملّت از را شیآسا و تیامن که آن دیدانیم خوب که یدرحال اند،انداخته خطر به را تیامن هک دییگویم

 از یحت انیدانشجو. دهدینم دانشگاه در را کتابخانه ای باشگاه کی داشتن اجازه یحت که است یمیرژ کرده،

 شودیم بسته یوکراسدم یدرها همه که یکشور در": گفت سپس و "محرومند زین یصنف یهاتشکل داشتن

 نیروردف 29 شبانگاه در یجزن ژنیب "دیگشایم سخن به زبان اسلحه گردد،یم مسدود یآزاد یدرها همه و

 خبر ارانشی و نژیب کشتار روز یفردا یسلطنت نظام یهاروزنامه. شد ربارانیت گرید نفر هشت با همراه 1354

 .ندشد کشته زندان از فرار نیح در یزندان 9 که دادند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دکتر ساموئل رهبر

 شاخص) A1c نیهموگلوب کاشف که ندانند پزشکان از یبرخ یحت و یابتید مارانیب از یادیز بخش دیشا

 یدیشخور 1308 بهشتیارد 22 در رهبر( لیشموئ) ساموئل  .است بوده یرانیا( ابتید کنترل یشگاهیآزما

 یپزشک یعموم یدوره رهبر ساموئل .آمد ایدن به همدان شهر در یهودی یاخانواده در( یالدیم 1929 یم 12)

 از را یشناسیمنیا یتخصص یدکترا 1963 سال در و رساند انیپا به تهران دانشگاه در 1953 سال در را خود

 یهاتیفعال به تهران و آبادان یشهرها در 1960 تا 1952 سال از رهبر پروفسور. کرد افتیدر دانشگاه نیهم

 در دکترا یدرجه افتیدر از پس و بازگشت یدانشگاه یزندگ به 1959 سال در اما پرداخت، ینیلبا یپزشک

 .شد کار مشغول تهران دانشگاه یشناسیمنیا بخش

 به ورکیوین در نیشتیان آلبرت یپزشک کالج در یمطالعات فرصت عنوان به 1969 تا 1968 از رهبر ساموئل

 شاخص یهاچهره با را خود یپژوهش یهمکار او که بود جا انهم در و شد مشغول یپژوهش یهاتیفعال

 تمام استاد یهدرج 1970 سال در تهران به بازگشت از پس او. کرد آغاز یران. ام هلن پروفسور ژهیو به یپزشک

 به تهران یپزشک علوم دانشگاه یکاربرد یشناسستیز بخش ریمد عنوان به و کرد افتیدر را( یپروفسور)

 .داد ادامه خود یها تیفعال

 در هوپ شهر استخوان مغز وندیپ و یهماتولوژ بخش در و کرد کوچ کایآمر به انقالب از پس رهبر پروفسور

 یپژوهش شگاهیآزما رتیمد 1979 سال از و شد تیفعال مشغول یپژوهش همکار عنوان به ایفرنیکال التیا

 Herman) لمان هرمان استادش شنهادیپ به 1963 سال در رهبر پروفسور. گرفت برعهده را نیهموگلوب

Lehmann)، انیبن تهران دانشگاه در را نیهموگلوب یپژوهش شگاهیآزما انگلستان، جیکمبر دانشگاه استاد 

 یبررس یرعادیغ یهانیهموگلوب یبرا را خون نمونه هزار 220 توانست یپژوهش کار سال 15 در و کرد یگذار

 اما. کرد کشف زین را دیجد نیهموگلوب ازدهی بود، شده کشف آن از شیپ که ییهانیهموگلوب بر عالوه او. کند

 نام که دیآیم شمار به او یپژوهش دستاورد نیترمهم 1967 سال در( HbA1c) لهیکوزیگل نیهموگلوب کشف

 سالم فرد در را نیهموگلوب کل درصد 6 تا( HbA1c) A1c4 نیهموگلوب . است کرده پرآوازه جهان در را او

 شیافزا شدت به نباشد، نظارت تحت یخوب به خونشان قند که یابتید افراد در آن مقدار و دهدیم لیشکت

 نیهموگلوب و شوند متصل هانیهموگلوب به قند یهامولکول شودیم باعث خون قند شیافزا واقع، در.  ابدییم

 .است HbA1c همان که شود لیتشک( لهیکوزیگل نیهموگلوب) قنددار

 ماریب خون نمونه در HbA1c مقدار نییتع با امروزه

 خون قند مقدار بر ایآ که شودیم مشخص یابتید

 پزشک یهاسفارش به و داشته یخوب نظارت خود

 مقدار گرید عبارت به. نه ای است داشته توجه

HbA1c فرد یسالمت تیوضع یدهنده نشان 

 یالدیم 2012 سال در رهبر پروفسور. است یابتید

 .درگذشت کایآمر در



 دکتر ابراهیم چهرازی

 .بود رانیا یروانپزشک گذاران هیپا از و یرانای روانپزشک ،(1389- 1287) یباغبادران یچهراز میدکترابراه

 در یچهراز ردکت. بود پزشک زین یباغبادران یباشمیحک یمرتض دیس مرحوم ،یچهراز میابراه دیس دکتر پدر

 گذراندن و شهر نیا در یاخانهمکتب التیتحص از پس و متولد ناصفها بهادران باغ در یشمس 1287 سال

 یاعزام انیجودانش مسابقه در (دارالفنون مدرسه) تهران و اصفهان در متوسطه و ییراهنما و ییابتدا التیتحص

 اعزام اروپا به یپزشک رشته در لیتحص یبرا یاضیر و یعیطب دورشته در اوّل رتبه شدن حائز با و نمود شرکت

. دیرسان نجاما به سیپار یپزشک دانشکده در را التیتحص هیبق و نمود تمام تولوز در را یپزشک اوّل سال.دش

 کسب یبرا سیپار یها مارستانیب در روان و اعصاب  بخش در مین و دوسال یپزشک التیتحص خاتمه از پس

 دانشگاه از مهدانشنا و مدال افتیدر به و نگاشت «خود ریتصو» درباره را خود نامه انیپا بود، مشغول تخصّص

 یچهراز دکتر .دیگرد تیفعال مشغول تهران دانشگاه در استاد عنوان به 1315 سال در و افتی قیتوف سیپار

 یها ونیسیکم در دانشگاه و یپزشک دانشکده ندهینما و الکل و اکیتر با مبارزه انجمن ریدب و مؤسسان از

 .بود الکل  اکیتر با مبارزه به مربوط

 به یپهلو میرژ اواخر در زین یمدّت بود یانیشا و گسترده خدمات منشاء که رانیا در یپزشک علم استاد نیا

 دکتر یدّتم انقالب از پس سِمَت، نیا از شانیا یاستعفا وجود با شد؛ انتخاب یملّ  یشورا مجلس یندگینما

 سن در 1389 لسا اواخر و کرد ترک را نرایا یچهراز دکتر زندان، از یآزاد از پس. کردند یزندان را یچهراز

 ورتمجا در پدرش مدفن کنار در یخانوادگ مقبره در را کرشیپ. درگذشت کایآمر در یسالگ دو و کصدی

 مارستانیب نیاول یچهراز میابراه دکتر. سپردند خاک به باغبادران شهر مرکز در میابراه شاهزاده امامزاده

 .کرد سیتاس تهران در را رانیا یروان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهوری اسالمی -بخش سوم
 

 کتاب جمعه

 شماره، 36  در شاملو داحم یریسردب به جمعه_کتاب نام به یانامههفته 1359 خرداد اول تا 1358 مرداد 4 از

  .شد منتشر هنر و استیس مضمون با

 :شود یم نقل "جمعه کتاب" 14 ی شماره ی سرمقاله از ریز مطلب

 یهاافق یسو به و دارد ندهیآ به رو ،یبشر جامعه یخیتار یها دستاورد گاهیپا از که ستیکس روشنفکر"

 که ببرد خاطر از دیانب هرگز باشد جامعه بالنده طبقاتِبه یمتکّ دیبا اگرچه روشنفکر. کندیم عمل دوردست

 که ستین یوقحق ای و کرد بتوان یسازش هاآن سر بر که ستین یاصول ،یبشر دگاهید از خ،یتار یدستاوردها

 ریناگز را او رایز است، دشوار یرسالت البته یروشنفکر رسالت نیا. داشت بتوان غیدر یکس از عنوان چیهبه

 است عام یاریمع بلکه ستین نیّمع طبقه آن ای نیا اریمع که دهد انجام یارهائیمع اساس بر را عملش کندیم

 نقش یفایا یبرا الزم نهیزم هم ها،آن یخیتار و عام یمعنابه ،یدموکراس و یآزاد پس. یهمگان و

 کند، یزندگ یآزاد خاطربه دیبا و است یآزاد فرزند روشنفکر. یروشنفکر تیفعال هدف هم و ستیروشنفکر

 .ستیروشنفکر نقش یفایا از ییجز سو، هر از مالمت بارِ دنیکش اعتبار، نیهمبه و

 جمعه کتاب. میاگفته زین نیا از شیپ که ستا یعبارت همان تکرار جمعه کتاب خوانندگان همه به ما امیپ

 کیدموکرات ستا یگاهیپا نجایا. شد گفته که یمعن نیهم در ،یآزاد یسو به حرکت در ستینیتمر ما یبرا

 توانندیم و دارند یفرهنگ اعتبار و ارزش که ییهاشهیاند و افکار عرضه یبرا( شد ادی که یمعن همان در ضاًیا)

 ".دارند نگه زنده هادل در را یآزاد شور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یار دبستانی من

 .شد دیتول رانیا در 1359 سال که یتهران منصور یکارگردان به یلمیف عنوان "ترور تا ادیفر" از

 از پس ماه کی زا کمتر از. باشد «یدبستان اری سه» آن نام بود قرار ابتدا و داشت یاجتماع یمضمون لمیف نیا

 .شد فیتوق لمیف نیا اکران،

 انیجر در بعدها یدبستان اری. است "یدبستان اری" عنوان با لمیف متن سرود بابت لمیف نیا شهرت عمده

 .شد لیتبد استبداد هیعل مبارزه یبرا ینماد و جنبش نیا یرسم سرود به ییدانشجو جنبش اعتراضات

 که بود کرده اجرا یتهران منصور یکارگردان به ترور ات ادیفر از لمیف یبرا را یدبستان اری ترانه یفروغ دونفری 

 به بود، شدهن اعالم یفروغ تیفعال یبرا یایرسم منع چیه هنوز که  یحال در. شود استفاده لمیف تراژیت در

 نیا خواندن مج دیجمش جهینت در. کند حذف اشلمیف تراژیت از را یفروغ یصدا دیبا که دهندیم خبر یتهران

 یدیس کی در شان،یا فوت از بعد بودند خوانده یفروغ دونیفر ادیزنده که یا ترانه. ردیگیم عهده به را ترانه

 .بود دهینشن را آن یکس آن از شیپ تا و گرفت قرار مردم دسترس در او ختم مراسم در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سفارت آمریکا

 انیدانشجو رهبران از) زاده اصغر میابراه زبان زا را 1358 سال در آمریکا سفارت تسخیر یماجرا از یهایناگفته

 :خوانیمیم «قانون» روزنامه با وگوگفت در( امام خط رویپ

 یانسان رهینجز نیا و میبکش سفارت دور یانسان رهیزنج کی که بود نیا اوّل دهیا داشت، هیال سه من دهیا»

 حمله بود، فارتس به حمله هم دوّم دهیا عتراض،ا دادن نشان باالخره و دادن هیانیب و هیاطالع از بود یبیترک

 نیا سوّم دهیا م؛یدبرگر و میبرو وارید یباال تا و میبزن سنگ با را سفارت که یمعن نیا به نبود، تصرف یمعن به

 ما .داشت ابقهس و نمونه رانیا خیتار در هم نیا از شیپ کردن تحصن. میکن تحصّن و سفارت داخل میبرو که بود

. بگذارد انیم رد امام با را ماجرا که میخواست هایخوئین یموسو یآقا از ابتدا همان در و میشد رتسفا وارد

 به اقدام که انیدانشجو نیا  که داد اطالع و کرد برقرار یتلفن تماس آقا احمد حاج با هایخوئین یموسو یآقا

 احمد حاج. هستند امام دانیمر از و اند هشد سفارت وارد کایآمر به اعتراض در اند،کرده کایآمر سفارت تصرف

 محکم و است یخوب اریبس یجا ،دیگرفت که ییجا» که فرستادند انیدانشجو یبرا امام طرف از را یامیپ آقا

 روز 444 به لیدتب ساعت 48 است قرار که نبود نیا تصورمان ما همچنان اما. «نخورید تکان و ستیدیبا جاآن

 حادثه به و شد سفارت وارد آقا احمد حاج بعد و شدند حاضر سفارت محل در ممرد بعدتر یکم اما. شود

  «.بود موقت دولت سقوط ،ماجرا نیا اوج نقطه و شد داده تیرسم

 «داشتید؟ یاحساس چه کرد سقوط بازرگان دولت که یزمان»: کننده مصاحبه

 «.یریگ گروگان نیا گروگان میشد خودمان ما میدیفهم»: اصغرزاده پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهندس مهدی بازرگان

 ن،رایا یمل جبهه عضو استمدار،یس( خیزور در 1373 ید 30 — تهران در 1286) بازرگان یمهد مهندس

 التیتحص یو .بود رانیا ریوز نخست یمدت و قرآن پژوهشگر دانشگاه، استاد ران،یا یآزاد نهضت حزب مؤسس

 سال در پسس و رساند انیپا به یمرکز نیدارالمعلم در را متوسطه و تهران هیسلطان مدرسه در را ییابتدا

 در او. ترف فرانسه کشور به و گرفت قرار یپهلو دولت یاعزام ممتاز محصالن گروه نینخست انیم در 1306

 1313 سال در سال هفت پس و کرد لیتحص ینساج و کینامیترمود رشته در سیپار شهر فن و حرفه مدرسه

 انشگاهد یفن دانشکده سیرئ و استاد بعد یمدت و تهران دانشگاه اریدانش نینخست او. بازگشت رانیا به

 .شد تهران

 او. شد یاسیس تیفعال وارد مصدق محمد دولت لیتشک با اما بود استیس در دخالت مخالف ابتدا در بازرگان

 سیرئ وانعن به قمصد طرف از سپس و شد دهیبرگز مصدق اول نهیکاب فرهنگ ریوز معاون عنوان به ابتدا در

 آب یشک لوله شبکه نیاول مصدق، دوم دولت اواخر در یو. شد انتخاب سیانگل نفت شرکت از دی خلع أتیه

 بازرگان یاسیس یها تیفعال مرداد، 28 یکودتا انیجر در مصدق دولت سقوط از پس. کرد سیتأس را تهران

 سیأست به اقدام یزنجان رضا دسی جمله از ییها چهره همراه به بازرگان یمهد. افتی یتر شیب گسترش

 یبرا را یطالقان محمود و فروهر وشیدار رینظ مصدق طرفداران از یاریبس آن در و کردند یمل مقاومت نهضت

 .دادند سازمان یاسیس مبارزه

 مکری و یقیصد نیحسغالم ،یکاظم باقر صالح، اریاهلل همراه به بازرگان ،یمل مقاومت نهضت شکست از بعد

 محمود و یبسحا داهللی یهمراه با و مصدق محمد دییتأ با بعد یکم و بود دوم یمل جبهه مؤسسان از ،ینجابس

  .کرد یآزاد نهضت حزب سیتأس به اقدام یطالقان

 شد یمعرف( موقت دولت سیرئ) 1357 انقالب یروزیپ از پس رانیا ریوزنخست نیاول عنوان به بازرگان یمهد

 فتح از پس که ودب یاستمدارانیس از بازرگان. کرد استعفا مقام نیا از کایآمر سفارت غالاش از پس بعد ماه نه و

 .بود کرده مخالفت عراق و رانیا جنگ ادامه با خرمشهر،

  



 روز زن

 ایبرنامه رد ایران اسالمی جمهوری رادیوی زن، روز و زهرا حضرت تولد مناسبت به و 67 سال ماه بهمن هشتم

 کسی چه ایرانی انزن امروز الگوی شما نظر به»: پرسدمی مخاطبینش از گزارشی در خیر به حصب سالم، نام به

: گویدمی  شوندگانمصاحبه از یکی اما نمایندمی معرفی خود الگوی را فاطمه حضرت مخاطبان، اکثر «است؟

 از روزها آن هک بود خانه از دور هایسال نام به ژاپنی سریالی داستان اصلی شخصیت نام اوشین. «اوشین»

 شونده بهمصاح «اوشین؟ چرا باشد  زهرا حضرت باید شما الگوی»: گویدمی گوینده. شدمی پخش سیما

 ینیخم اهلل تیآ. «خواهیممی امروزی الگوی یک ما. است پیش سال 1400 مال  زهرا حضرت»: گویدمی

 را (سیما و صدا وقت رئیس) هاشمی محمد رسمی پیام نیا طی مصاحبه، این به واکنش در روز آن فردای

 :داد عتاب مورد

 اسالمی جمهوری سیمای و صدا مدیرعامل هاشمی، محمد آقای

 زن لگویا مورد در مطلبی اسالمی جمهوری صدای از( بهمن 8 شنبه روز) گذشته روز تأثر و تاسف کمال با

 اخراج و تعزیر است کرده پخش را مطلب این که فردی. نماید بازگو دارد شرم انسان که است گردیده پخش

 است، بوده درکار توهین قصد شود ثابت که صورتی در. شد خواهند تعزیر آن اندرکاران دست و گرددمی

 و تنبیه موجب گردد، تکرار قضایا گونه این از دیگر بار اگر. است اعدام به محکوم کننده توهین فرد بالشک

 قضاییه قوه هازمینه تمامی در البته. شد خواهد سیما و صدا یباال مسئولین جدی و شدید مجازات و توبیخ

 (76 ص:  21 جلد ، نور صحیفه) .نمایدمی اقدام

 سیاسی، عقیدتی ویژه هایبرنامه سردبیر معارف، گروه مدیر جمله از برنامه آن اندرکاراندست از تن 4 بعدها

 د.ندش محکوم القش ضربه 40 و تعزیری حبس سال 4 به برنامه بر نظارت مسئول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دکتر کاظم سامی

 (عصمت) مادرش و( غالمرضا) یو پدر. آمد ایدن به مشهد شهر در 1314 سال در کرمانی سامی کاظم دکتر

 سرانجام و کرد شروع مشهد دانشگاه یپزشک رشته در را خود التیتحص او. بودند کرمان اهل که داشتند نام

 یتق محمد استاد  مدد به یاسالم قیحقا نشر کانون در یسام. شد یروانپزشک تخصص اخذ به موفق

 چهره معرفی یبرا تالش یعنی گرفت، یپ را تهران در همفکرانشان و طالقانی و بازرگان مشابه راهی یعتیشر

 قیحقا نشر کانون جلسات از یسام کاظم دکتر ریمس نیا ی ادامه در. اسالم از عدالت و آزادی بر یمبتن ی

 یروزیپ از پس. وستیپ( جاما) رانیا مردم یانقالب جنبش سپس و ستیالیسوس خداپرستان نهضت به یاسالم

 نیاول- سامی دکتر. شد منصوب بازرگان مهندس مرحوم نهیکاب در یبهدار ریوز عنوان به یسام دکتر انقالب،

 «یملّ طبّ» رحط( نقالبا از پس ماه پنج)  1358 سال ماه ریت سوم و ستیب در -انقالب از بعد یبهدار ریوز

 انیرانیا همه درمان و دارو دکتر، نهیهز آن موجب به که نمود اعالم  کشور یهایبهدار رانیمد اجتماع در را

 اسفند 24 رد. افتی انیپا سال همان آبان 14 در بازرگان مهندس دولت عمر امّا شد یم  نیتأم دولت یسو از

 مردم ندهینما عنوان به توانست  و شد یمل یشورا مجلس دوره نیلاو انتخابات کارزار وارد یسام 1358 سال

 تیسئولم چیه عمر انیپا تا او یاسالم یشورا مجلس نخست دوره دوره اتمام از پس. شود مجلس وارد تهران

 در کرد،یم یمعرف یهمت غالم را خود که یشخص 1367 ماه آذر 2 چهارشنبه 11:30 ساعت .نداشت یاسیس

 دنیشن با ،یکوتاه فاصله در .شد یو مطب وارد سامی کاظم دکتر طبابت کار ساعات نیواپس

 مرد آن و کرده مراجعه( مطب) نییپا طبقه به( منزل) باال طبقه از مهیسراس همسرش ،سامی دکتر یادهایفر

 وجود اب بعد روز دو یسام. نمود مشاهده دکتر خون به غرق کریپ  کنار در آلود خون و دست به دشنه را

 ردک اعالم سامی کاظم قتل از پس هفته سه یاسالم یجمهور وقت کشور ریوز. درگذشت یپزشک میت  الشت

 ت.اس کرده یخودکش اهواز در یحمّام در یو قاتل انیلیجل محمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محمد جعفر پوینده

 شهرستان ر،ذاشک در 1333 سال در ندهیپو. است یرانیا شناسجامعه و سندهینو مترجم، ندهیپو محمدجعفر

 سال رد. شد کار به مشغول یسالگ ده از و رفت دبستان به یسالگ شش در. شد متولد زدی استان در صدوق

 را یاسیس تیفعال. شد رفتهیپذ تهران دانشگاه در ییقضا حقوق رشته در سال همان در و گرفت پلمید 1349

. رفت فرانسه هب سوربن دانشگاه در لیتحص امهاد یبرا  1353 سال از و کرد آغاز تهران در ییدانشجو دوران از

 رانیا به 1357 وریشهر در و کرد افتدری دانشگاه نیا از را یشناسجامعه سانسیل فوق مدرک 1356 سال در

 یاریبس یهاکتاب و کرد یادب و یفلسف مختلف آثار ترجمه وقف را خود وقت انقالب از پس ندهیپو. بازگشت

 فرو اشیاهاجار اتاق سقف نده،یپو رمنتظرهیغ مرگ از شیپ ماه کی. برگرداند یسفار به فرانسه زبان از را

 «یطبقات یگاهآ و خیتار» کتاب مقدمه در یاداشتی در او. شد مدفون آوار ریز شیها کتاب و کار زیم و ختیر

 و یطبقات یهارفشا انواع اوج در را یطبقات یآگاه و خیتار کتاب ترجمه»: کندیم انیب نیچن را فشارها نیا

 انیپا به وانت و زهیانگ که بود فشارها نیهم مجموعه هم دیشا و دادم ادامه یروان و یماد اوضاع نیبدتر در

 از یکی وردنآ در یفارس به از بهتر ییتسالّ چه یراست و. ختیبرانگ وجودم در را کتاب نیا ٔ  ترجمه رساندن

 منزل از 1377 ذرآ 8 در ندهیپو .«آن؟ یطبقات یهاستم و معاصر یایدن شناخت در جهان یهاکتاب نیترمهم

 اعالم یخفگ او مرگ علت. شد دایپ اریشهر شهرستان در بادامک روستای در یو جسد بعد روز ده و شد خارج

 .است یمختار محمد قبر یکینزد در( گلشهر) کرج طاهر امامزاده در ندهیپو جعفر محمد مزار. شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یرین عبادیش

وارد دانشکده حقوق شد. پس از اخذ مدرک لیسانس و قبولی در کنکور  1344شیرین عبادی در سال 

به عنوان قاضی رسماً کار خود را شروع کرد. او جزو  1348دادگستری و شش ماه کارآموزی قضاوت، در اسفند 

 رشته در و پرداخت صیلتحبه موازات قضاوت در دادگاه به ادامه  عبادی نخستین قاضیان زن در ایران بود.

ت پیدا کرد. پس دس لیسانس فوق مدرک به ممتاز درجه با دانشگاه تهران از 1350 سال در خصوصی حقوق

دادگاه شهرستان نائل آمد. شیرین  244به ریاست شعبه  1354ستری، در سال از کار در سطوح مختلف دادگ

 1975 سالهای بین در و عبادی اولین زن در تاریخ دادگستری ایران است که به ریاست دادگاه برگزیده شده

م عبادی و دیگر زنان قاضی را از مقا 1357ب انقال از پس .است داشته فعالیت سمت این در میالدی 1979 تا

قضاوت برکنار کردند و آنها را به کارهای اداری گماشتند. پس از آن، شیرین عبادی منشی دادگاهی شد که 

پیشتر رئیس آن بود. بعد از اعتراض زنان قاضی به این وضع، آنها را به عنوان کارشناس در دادگستری به 

 بازنشستگی تقاضای بنابراین بود تحمل غیرقابل من برای وضع اینادامه »بادی: عخدمت گماردند. به گفته 

 نشده بازگشایی انقالب از پس مدتها دادگستری وکالی کانون چون. «شد موافقت آن با و کردم موعود از قبل

 چندین عمالً او و شدنمی موافقت هم عبادی وکالت درخواست با بنابراین شدمی اداره قضائیه قوه بوسیله و بود

 تا پرداخت ایران نشریات در متعددی مقاالت انتشار و کتاب چند تألیف به مدت این در. شد نشین خانه سال

تأسیس نمود. شیرین عبادی پس  را خود وکالت دفتر و شد وکالت پروانه اخذ به موفق 1371 سال در که این

 وکالت مانند پذیرفت، را ملی هایپرونده تعدادی جمله از بسیاری هایپرونده از دفاع الت،وکاز اخذ پروانه 

 شد کشته کوی دانشگاه به حمله در که نژاداهلل ابراهیمعزت (،فروهرها) ایهای زنجیرهقتل مقتولین خانواده

 سرشناس هایچهره از عدادیت وکیل عبادی. رسید قتل به ایران در که کانادا تبعه عکاس زهرا کاظمی و

فرج  و گردون ، سردبیر ماهنامهعباس معروفی ،اهلل پیمانحبیب دکتر جمله از است، بوده مطبوعاتی و فرهنگی

آزاری را هم بر های اجتماعی نظیر موارد کودک(. وی تعداد کثیری از پروندهآدینه ماهنامه سردبیر) سرکوهی

کرد و بر اثر شکنجه ، کودکی که بر اثر حضانت جدا از مادرش زندگی میآرین گلشنی عهده گرفته است، مانند

  .است فعال نیز المللی ایرانپرونده بین در خانه نامادریش به قتل رسیده بود. او در بحث

 نوبل جایزه کمیته. کرد اعطا را نوبل صلحجایزه  عبادی شیرین به نروژ در نوبل جایزهکمیته  2003در سال 

 به ایران در ساالریمردمترویج و حقوق بشر زمینه در عبادی خانم هایفعالیت دلیل به جایزه این که کرد اعالم

: شد گفته جایزه اعطای کمیته بیانیه از بخشی در .شودمی اعطا وی به کودکان، و زنان حقوق مورد در ویژه

 این مرزهای از خارج در و ایران در حقوق بشر ، نویسنده و فعالقاضی ،وکیل یک عنوان به عبادی شیرین»

این کمیته همچنین اظهار امیدواری کرد که دادن جایزه صلح «. است کرده صحبت صراحت با همواره کشور

 را جنبش اصالحات روبروست فاحشی تحوالت با خاورمیانهبه یک زن مسلمان ممکن است در زمانی که منطقه

 در اسالمی جمهوری مأموران. است کرده دریافت را جایزه صلح نوبل هک است ایرانی تنها. کند احیا ایران در

 مصادره و برداشته ایران در او بانکی ناتاما صندوق از را عبادی شیرین مدال نوبل صلح 1388 آذر 5 تاریخ
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 16 تاریخ در. شد توقیف نوبل مدال که بود نوبل صلح جایزه ساله 108 تاریخ در بار اولین برای این. کردند

 ،«عبادی شیرین» نام به و یافت نام تغییر فرانسه در پواتیه های شهرالدی، یکی از خیابانمی 2011 مارس

 و استشده واقع پاریس نزدیکی در پواتیه شهر. شد گذارینام بلجایزه صلح نو برنده و حقوق بشر ایرانی فعال

 .شوداهمیت دانشگاهی در این کشور محسوب می با شهر دومین
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 خارج از ایران: فصل دوم

  



 انقالب باشکوه

چون  انگلستان است که 1688همان انقالب سال   Glorious Revolution): انگلیسی )بهانقالب باشکوه 

 نیز آرام انقالب و 1688 انقالب یا و بدون درگیری به پیروزی رسید با عناوینی چون انقالب بدون خونریزی

 این .شد بدادیتاس نظام جایگزین تر، دموکراتیک حکومتی گرفت، صورت که توافقی با درواقع. شودمی نامیده

 تخت و تاج و نشسته دوم جیمز شاه جای به دوم ماری ملکه و سوم ویلیام شاه ت کهگرف شکل زمانی انقالب

 عمل محدود پادشاه یک بعنوان تا نمود موافقت جدید شاه قدرت، جایی جابه این در و گرفتند دست به را او

 .کند اگذارو پارلمان به بیشتری قدرت و اختیارات عالوه؛ به نماید،

 سلطنت یعنی آن،های دیگر بود اما نه تنها نتیجه این انقالب اگرچه کوتاه و بدون شور و هیجان انقالب

 آمدن پدید بموج انقالب، این های دستاورد بلکه زده رقم را انگلستان بر حاکم نظام امروز به تا مشروطه،

 اندیشه ثیرٔ  ات تتح فکری لحاظ از انقالب این .دکر ریزیپایه را مدرن دموکراسی نخستین که شد رویدادهایی

 داشت اعتقاد و کردمی طرفداری حکومت در قوا تفکیک اصل از همچنین الک .گرفت شکل "الک جان" های

 تنها نه ومتحک سرنگونی برای انقالب به اقدام کند استفاده سوء خود اختیارات از حکومت که شرایطی در که

 هایجنگ از پس را "بردباریای درباره مقاله" همچنین الک جان .است مردم برای تکلیف یک بلکه حق یک

 محور هس دارای که داد ارائه مذهبی بردباری برای کالسیک بندی فرمول یک آن در و نوشت اروپا مذهبی

 به هاانسان شخصی قضاوت و خاص طور به قضایی سیستم در قضاوت مورد در) دنیوی قضاوت.1: است اصلی

های مذهبی رقیب یکدیگر ارزیابی کند؛ ادعاها را در دیدگاه  حقیقت دقیق طور به نیست قادر( لیک طور

اثر مطلوبی  "دین راستین"ار را انجام دهد، اجبار جامعه به یک توانست این ک.حتی اگر قضاوت دنیوی می2

به یکنواختی دینی منجر به .وادار کردن جامعه 3؛ توانند با خشونت تحمیل شوندقاید نمیداشت، زیرا عنمی

 نوع دینی خواهد شد.های اجتماعی بیشتری نسبت به تناهنجاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ویکتور هوگوی مبارز

مه  22 م.1802 فوریه ctor Marie HugoVi :26) فرانسوی هوگو ماری ویکتور

 از یکی عنوان به او. بود فرانسوی رومانتیسم سبک پیرو نویسنمایشنامه و نویسداستان ،شاعر م(1885

 در رایج هنری و سیاسی هایاندیشه از بسیاری به او آثار. دارد جهانی شهرت فرانسوی نویسندگان بهترین

گوژپشت  ،بینوایان ترین آثار اونده تاریخ معاصر فرانسه است. از برجستهکن بازگو و کرده اشاره خویش زمان

 عقاید داشتن دلیل به همواره حیاتش زمان در هوگو ویکتور. است خندد و آرزومردی که می و نتردام

 بود حکومتی  سران خشم مورد جامعه، محروم طبقات از لفظی و قلمی حمایت و سوسیالیستی انه وواهآزادیخ

دست نکشید. او ابتدا به بروکسل  خود بلند آرمانهای از هرگز تبعید و تهدید سانسور، چون فشارهایی رغمعلی و

 بود آنجا در. شد تبعید است، مانش دریایی جزایر از که گریزین جزیره به نهایت در و جرزیو سپس به جزیره 

 ضد بر او مشهور مقاالت درنتیجه و داد ادامه فرانسه حکومت ظالمانه اعمال نکوهش درباره نوشتن به که

ا این وجود این مقاالت تأثیر زیادی از خود به جای گذاشت. هوگو در ع شد. بممنو فرانسه در سوم ناپلئون

، هاقرنافسانه  نام با را خود حماسه اشعار نخستین و رسید پختگی و تکامل به نویسندگیتبعید در زمینه 

 نگارش باره در او نوشت؛ دوران این در را دیگر آثار بسیاری و ناپلئون صغیر برانگیزکتاب بینوایان، کتاب جنجال

 ناپلئون که این وجود با «امنوشته جهان خواهانآزادیمن این کتاب را برای همه » :استگفته بینوایان رمان

 پذیرش زیرا زد سرباز عفو این پذیرش از هوگو اما بخشود را سیاسی هایتبعیدی تمام 1859 سال در سوم

 1870 سال در سرنگونی امپراتوری  کند. او پس از انتقاد دولت از نباید دیگر او که بود معنی بدین بخشودگی

 سوّم جمهوری سناتور عنوان به بعد و ملّی نمایندگان مجمع عضو و بازگشت پاریس به ملی قهرمان عنوان به

 تفاوتیبی دلیل به انزجار این. نداد دست از کاتولیک کلیسای از را خود بیزاری هیچگاه  هوگو .شد انتخاب

هی و شاید هم به خاطر قرار گرفتن اثر بینوایان در لیست کتابهای ممنوعه م حکومت پادشاظل  به نسبت کلیسا

 سپرده خاک به کشیش و صلیب بدون آنها که داشت اصرار او فرانسوا، و چارلز پسرش، دو مرگ هنگام. بود پاپ

 .گذاشت خود خاکسپاری برای را شرط همین هم اشنامهوصیت در او شوند؛
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 هاکشی ارمنینسل

 شده ریزینامهبر پیش از و عمدی نابودی به شود،می نامیده نسل کشی ارمنی ها که گاهی هولوکاست ارامنه

 اول نیجها جنگ دوران در عثمانی امپراتوری کنترل تحت هایسرزمین ساکن یارمن جمعیت( کشینسل)

. شودمی اطالق  نی/ترکیهعثما نژادگرای نظامی رهبران و عثمانی دولتمردان توسط( میالدی 1917 تا 1915)

 گمر موجبات که شرایطی در اجباری تبعیدهای نیز و جمعیدسته کشتارهای قالب در عملیات این

 بین عام طور به ارمنیان کشینسل قربانیان کل تعداد امروزه. پذیرفتمی انجام آورد، فراهم را انتبعیدشدگ

های قومی منطقه، از این دوران دیگر گروه طی در. است شده برآورد نفر میلیون نیم و یک تا یک

 بسیاری که ایگونه به دگرفتن قرار عثمانی ترکان حمله مورد مشابه طریقی به نیز یونانیان، و آشوریان جمله

 امروزه. اندهدانست تُرک دولتمردان قومی سازی نابود سیاست همان از بخشی نیز را رویدادها این محققان از

 شود.کشی های سده بیستم شناخته می گسترده به عنوان یکی از اولین نسل طور به رویداد این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لورنس عربستان -شریف حسین

 سال از هاشمی، خاندان بزرگِ ( 1931 ژوئن 4 - 1854( )الهاشمی حسین علی، بن حسین) سینح شریف

ز اضمحالل امپراطوری عثمانی ا پس. داشت استیال منطقه تمام بر و بود حجاز امیر و مکه شریفِ میالدی 1908

حسین قدرت و حذف استیالی آنان بر جزیرة العرب در سال های اولیه بعد از جنگ اول جهانی، شریف 

 هم هاانگلیسی با حسین شریف. خواند عربی کشورهای همه حاکم را خود 1916 نوامبر 2 روز در وی گرفت.

 حسین شریف دربار در انگلیس دولت ٔ  ان، نمایندهعربست لورنس به معروف ،«الرنس» سرهنگ و بوده پیمان

 مه 19–1888اوت  16)زاده  (Thomas Edward Lawrence :انگلیسی به) لورنس ادوارد توماس .بود

 عنوان به اول جهانی جنگ طی وی .بود بریتانیایی نویسنده و دیپلمات نظامی، افسر شناس،باستان( 1935

 تسلط تحت زمان آن در حجاز .کردمی کار حجاز عرب نرهبرا برای انگلستان نظامی رایزن

 محسوب انگلستان دشمن دلیل همین به و بود آلمان متحد اول جهانی جنگ در عثمانی. بود عثمانی هایترک

 دولت نماینده «لورنس» سرهنگ و بود حسین شریف دست در حجاز امارت و پادشاهی دوران، این در. شدمی

 خوبی به را عربی زبان تنها نه و کردمی مطالعه را اعراب فرهنگ عربستان در لورنس .بود وی دربار در انگلیس

 مردان مثل زندگی و عربی لباس پوشیدن از او. بود آموخته هم را مختلف قبایل هایلهجه بلکه بود، گرفته فرا

د. عکس زیر لورنس را ش داده او به عربستان لورنس لقب دلیل همین به و کردمی غرور احساس بیابانی قبایل

 اردن و فلسطین عراق، مانند هایی سرزمین اول، جهانی جنگ پس از پایان یافتن نشان می دهد. 1919در 

 جدیدی های دولت انگلیس، حمایت با حسین شریف فرزندان زمان، این در. گرفت قرار انگلیس قیومیت تحت

 عبداهلل به اردن کشور و اوّل فیصل کردند. کشور عراق به شروع را حکمرانی نموده، ریزی پایه اردن و عراق در را

 از آتاتورک توسط« خلیفه مسلمین»ه عنوان پس از آنک .شد سپرده بودند، حسین شریف فرزندان از که اوّل

 سال همین در سپس،. خواند مسلمین خلیفه را خود حسین شریف میالدی 1924 سال در شد، زدوده ترکیه

 حسین شریف حکومت بودند، نجد ی خارجی از آل سعود، که فرمانروایان منطقهکشورها حمایت پی در

 .گرفت دست در را قدرت سعود آل و شد تبعید قبرس جزیره به وی. یافت اضمحالل

 

 

 

 

 

 

 



 امیلیانو زاپاتا

های انجمن اعتنا امیلیانو زاپاتا عضو انتخابی انجمن یک روستا بود. وی هنگامی که دید حکومت به پیشنهاد

 توجه ملّت حقوق به که کند دست به مبارزه مسلحانه زد و اعالم داشت که مبارزه مسلحانه با حکومتی نمی

ن مکزیک از اری از کشاورزان و بومیابسی زمانی اندک در فلسفه، این با. است منطقی و مشروع امری ندارد

رداد اراضی مصادره پیروان او شدند و دولت را وادار به غیرقانونی کردن فروش اراضی کشاورزی به بیگانگان، است

ومی و بازنشستگی برای مان عمسوادان، درشده، تعدیل بهره مالکانه، دایر کردن آموزشگاه رایگان برای بی

 روستانشینان کردند.

اعتنایی بی رئیس جمهور مکزیک و علیه فساد اداری و قضایی، فئودالیسم و« دیاز»زاپاتا برضد دیکتاتوری 

 تا 1876 سال از «دیاز پورفیریو». کرد مسلحانه مبارزه هاسال حکومت به حقوق هموطنانش به پا خاست و 

دی به میال 1911مه  25 تاریخ در «دیاز». بود مکزیک جمهور رئیس( سال سی از شبی) میالدی 1911 سال

 دلیل انقالب مکزیک مجبور به استعفا شد.

 )منبع: سایت دکتر نوشیروان کیهانی زاده و ویکی پدیا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 گریگوری راسپوتین

خرافه باوری روس ها سوء استفاده  ( شیادی بود که از احساسات مذهبی و1917-1869گریگوری راسپوتین )

انست به عوام کرد. او خود را لمس شده ی مریم مقدس معرفی کرد و با زبان بازی و شگردهایی تأثیرگذار، تو

 که جا آن از بقبوالند که از ارتباطات خاص با قدیسان برخوردار است و قدرت شفا دادن و پیش گویی دارد.

ذ کرد و نفو ربارد به سرعت به راسپوتین بود، خرافی اعتقادات از سرشار نیز روسیه نوزدهم قرن درباریان تفکر

 مرشد و مراد گروهی از درباریان بویژه بانوان اشرافی شد .

جنگ  تزار روسیه تصمیم گرفت خود به فرماندهی مستقیم« نیکوالی رومانوف»در زمان جنگ جهانی اول 

د. راسپوتین شذراند، در نتیجه پایتخت توسط ملکه اداره می بپردازد و بیشتر وقت خود را در جبهه ها می گ

رای اداره ی مملکت ملکه را قانع کرد که که او با مکاشفات و الهامات غیبی اش می تواند راهکارهای درستی را ب

کار سوء  پیشنهاد دهد. نتیجه این که در عمل سکان هدایت حکومت به دست راسپوتین افتاد. نتیجه ی این

ه نقش مخرب کالن و نابسامانی های گسترده بود. وضع به جایی رسید که تنی چند از درباریان که ب مدیریت

نان ازهم پاشیده بود راسپوتین پی برده بودند کمر به قتل او بستند و او را از میان بردند اما شیرازه ی امور چ

 حتی –ی او  و تمام اعضای خانواده که کمتر از یک سال بعد طومار حکومت رومانوف درهم پیچیده شد و تزار

ن اشرافی می البیون اعدام شدند. در عکس راسپوتین را نشسته در میان زناانق دست به – گناهش بی فرزندان

 بینید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یکشنبه خونین

 به سبتن روسیه فرودست مردم از بسیاری که توهّمی تا شد باعث( 1905 ژانویه 22) واقعه یکشنبه خونین 

ه درگیری رو در رو ای خود را بج و رفته بین از کردندمی نگاه «مهربان پدری» چشم به او به و داشته تزار

های مبارزاتی در روسیه شدت گرفت. در میان مردم و حکومت تزاری بدهد. متعاقب یکشنبه خونین، فعالیت

رام و با خواندن آای به تزار در تظاهراتی آن روز چند هزار نفر از کارگران اعتصابی روسیه برای تقدیم عریضه

به سمت کاخ او )کاخ زمستانی سن «( خداوند تزار را حفظ کند»جمله سرودهای مذهبی )من

 تر،نهعادال دستمزدهای کار، شرایط بهبود همچون هایی درخواست عریضه این در. کردند حرکت پترزبورگ(

 مومیع یٔ  را حق اعمال نیز و ژاپن و روسیه جنگ به نداد پایان نیز و ساعت هشت به کار ساعات کاهش

 نفر هشتاد هزار  این تظاهرات به یک ماه قبل از آن برمی گشت یعنی زمانی که ٔ  زمینهپیش. بود شده مطرح

 واقعه این در دولتی آمار مطابق .بود شده محروم روزنامه و برق از پایتخت و زده اعتصاب به دست مسکو در

کوالی دوّم به ین تزار اگر. کردند اعالم نفر 4000 را شدگان کشته تعداد تزار مخالفین اما دشدن کشته نفر 94

رای انقالب جای کشتار تظاهرات مسالمت آمیز مردم به خواسته های مشروع آنان توجه نشان می داد زمینه ب

 و سرنگونی و اعدام او و خانواده اش به وجود نمی آمد. 1917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ژرژ سورل

 سندیکالیسم پردازنظریه و فرانسوی فیلسوف( Georges Sorel .1847–1922) سورل ژرژ

 از مانع "زندگی ذات در موانعی" که داشت اعتقاد و نداشت باور اتوپیا یا آرمانی جامعه به سورل .بود انقالبی

 نیآرما جامعه تحقّق به که هایی مارکسیست از را سورل اعتقاد، این. است آرمانی جهان یک تحقّق

داشت زیرا  نقالب سوسیالیستی باورا به سورل ژرژ این وجود با. کرد می متمایز داشتند باور سوسیالیستی

ادن جهان تنها زمانی که برای تکان د»انقالب را راهی برای پیشرفت اخالقی می دانست؛ سورل می گوید: 

مین هم کافی است. در شرایط فعلی مبارزه علیه بورژوازی آییم و هکنیم به پیشرفت اخالقی نائل میمبارزه می

کند که هم بالنده است و هم در بورژوازی غایب است. به این ترتیب به رشد احساسات و اخالقیاتی کمک می

 علیه باید اریاپرولت که جنگی. است اخالقی لهمبارزه علیه بورژوازی پیشاپیش و قبل از هر چیز دیگری یک مسا

 «.است مناسب درونی متعالی احساسات پرورش برای کند برپا اربابانش

 اخالقی رشد به ریگ انقالبی با معنا این به( تیبوبو،  ژاک )فرزند کوچک خانواده تی خانوادهدر رُمان برجسته 

 .رسد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ژان ژورس

 بنیانگذاران از او. بود فرانسه هلا خبرنگار و ادبی، منتقد فلسفه، ژان ژورس سیاستمدار سوسیالیست، استاد

نیست فرانسه است. بود که اکنون ارگان حزب کمو اومانیته روزنامه گذارپایه نیز و فرانسه سوسیالیست حزب

 درگرفتن هبرجست مخالفان از و میالدی  1905ژورس همچنین از واضعان قانون جدایی دولت از کلیسا در سال 

 جهانی اوّل جنگ غازآ از قبل روز انترناسیونالیست، و بود طلبصلح که وی .رفتمی شمار به اوّل جهانی جنگ

 شروع در ترور این تاثیر و ژورس شدن کشته درباره لیست فرانسوی ترور و کشته شد.ناسیونا یک دست به

 .است آمده مفصّلی شرح تیبو خانواده رمان در جنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Völkischer Beobachter  
 

Völkischer Beobachter  لسا از که بود هیتلر( نازی) سوسیال ناسیونال حزب ارگاننام روزنامه 

را « ده اینهضت تو»غاتی هیتلر و دار و دسته اش بود. گرچه هیتلر ادعا می کرد که یک تبلی رسانه 1921

 ریداریخ قبلیش صاحب از مارک هزار شصت مبلغ به را نشریه این است مردم به اوهدایت می کند و تکیه 

ارت آمریکا، فس نظامی وابسته اسمیت ترومن سروان که شد معلوم بعدها. بود هنگفتی پول زمان آن در که کرد

 شکل ودجهب بودند واقعی سوسیالیست احزاب آمدن کار روی نگران که دارانی سرمایه و ارتشصندوق محرمانه 

 تاسیس به قداما هیتلر رسانه، این اندازی راه با زمانهم. بودند کرده تامین را سوسیال ناسیونال حزب گرفتن

ه قدرت سخت باین ترتیب حزب هیتلر هم به قدرت نرم و هم  به. نمود اوباش و اراذل از نظامی شبه گروه یک

اعظم آلمان مجهز شد و در انتخابات مجلس آلمان )رایشتاگ( توانست به اکثریت آرا دست یابد و هیتلر صدر

 شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هیتلر پاپ

 و آمد دنیا به رم در که بود کلیسای کاتولیک رم هایپیوس دوازدهم یکی از پاپ پاپ

 به مقام جنگ جهانی دوم و همزمان با آغاز 1939 م در سالدوازده پیوس .بود پاپ میالدی 1958 تا 1939 از

دوازدهم در جریان جنگ جهانی  در این سمت باقی ماند. پیوس 1958 انتخاب شد و تا سال« پاپ اعظم»

ین سبب به ا خودداری کرد، نازی آلمان یهودستیزی و کشینسل در نکوهش متّفقین بیانیه امضاء از ،دوّم

 به پیوس پاپ که است کرده ادعا هابار کاتولیک کلیسای داده اند امّا« پاپ هیتلر»برخی منتقدین به وی لقب 

ه بود و به ادعای واتیکان به این خاطر کرد مخفی هاصومعه و هاکلیسا در را آنها و داده پناه بسیاری یهودیان

ترسیده موجبات خشونت و برخوردهای غیرانسانی و سختگیرانه بیشتری را است که میاز هیتلر انتقاد نکرده 

را « قدّیس»واتیکان با اکثریت آرا، لقب  ظماسقف اع 15و  کاردینال 15میالدی،  2007 سال در فراهم سازد.

 قبل آن مبنای بر که است کلیسای کاتولیک قِدّیس، لقبی مقدس در. به پاپ پیوس دوازدهم اعطا کردند

کردن فردی در کلیسای کاتولیک، باید گردد. برای قدیس معرفیبه نام فرد تقدیس شده، پیشوند می« مقدس»

)آمرزش( و  Beatification ای از فرد مورد نظر، به کلیسا اثبات شود. با انجام فرایند)به باور کلیسا( معجزه

 وارد بهشت شده است!اعطای مقام قدّیس کلیسای کاتولیک اعالم می کند که این فرد 
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 آگوست الندمسر

نداختن در بندر هامبورگ برداشته شده است. هیتلر شخصا در مراسم به آب ا 1936ژوئن  13عکس زیر در 

 جنون لبیط قدرت از «پیشوا باد پاینده» عالمت با یک ناو جنگی شرکت کرده است و صدها زن و مرد آلمانی

وی هم می دستانش را بر ر جمع این میان در تنها و تک «الندمسر آگوست» امّا. نندک می حمایت او آمیز

وجود  نمی شود. شاید اگر تعداد بیشتری از این آگوست الندمسرها در آلمان« همرنگ جماعت»گذارد و 

 نیمی از جهان را وارد جنگ نمی کرد. 1939داشتند پیشوای جنون زده در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  جوانان هیتلری

 این هایبرنامه. بود نازی آلمان در هیتلر آدولف جوانان هیتلری یک سازمان شبه نظامی در دوران حکومت

 کلی لاص. بود شده طرّاحی سال 18 تا 10 دختران و سال 18 تا 14 سنین بین پسر جوانان برای سازمان

  .اشدب «آلمان مقدّس امپراتوری» برای رفداکا سرباز یک عضو، هر که بود این هیتلری جوانان سازمان

ه ارتش موازی رهبران آلمان نازی در پی این بودند که بتوانند از درون سازمان جوانان هیتلر نخبگان آیند

 سعی  متعدد جلسات برگزاری با هیتلری جوانان انسازم پایه بلند اعضای. بیابند ایدئولوژیک را-نظامی

داشت که « قدرت و اراده» نام به ماهنامه یک سازمان این .نمایند نازیسم افکار جذب را آلمان جوانان  داشتند

 شد.ته میرسید و در اختیار اعضا گذاشبه صورت منظم به چاپ می

تواند به عنوان یک این ایده در سران آلمان نازی مطرح گردید که سازمان جوانان هیتلر می 1940در سال 

ی هایبخش در فعال صورت به سازمان این اعضای  پس از این بود کهنیروی کمکی در خدمت جنگ باشد. 

های جنگ مانند خدمات پستی، آتش نشانی، خدمات رادیویی و نیروهای ضدهوایی مشغول به کار در جبهه

 شدند.

رآن شد که رویکرد رهبران آلمان نازی در خصوص سازمان جوانان هیتلر تغییر کرد و تصمیم ب 1943در سال 

جبهه گردند.  این سازمان خالء بوجود آمده بر اثر جنگ را پر کرده و جایگزین نیروهای کشته شده دراعضای 

ها در جبهههم  ساله 13 از نوجوانان 1945ایی که در سال این روند تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت تا ج

است، تبلیغات گسترده ی نظام ریش بل در کتاب عقاید یک دلقک نوشته شد. آن گونه که هایناستفاده می

امپراتوری »ه فاشیست باعث شده بود بسیاری از مردم آلمان داوطلبانه فرزندان خود را برای فدا شدن در را

 به جبهه ها بفرستند!« مقدّس پیشوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  هاینریش هیملر

ی ارتش آلمان( .اس )ارتش موازهاینریش هیملر از نزدیک ترین یاران آدولف هیتلر بود. او فرماندهی سپاه اس

ای کار اجباری و گشتاپو )پلیس مخفی آلمان نازی( را به عهده داشت. عالوه بر این هیملر در طرح اردوگاه ه

. هیملر فردی که هزاران یهودی، لهستانی و رومانیایی در آن ها جان سپردند نیز نقش تعیین کننده ای داشت

لیل تصمیمات ه شدَت مذهبی بود! در همان روزهایی که هزاران تن به دتحصیلکرده )مهندس صنایع غذایی( و ب

زندانش هیملر تحت اسارت و شکنجه بودند هیملر در یک پیک نیک خانوادگی در هیئت پدری مهربان با فر

فرزندانش  عکس یادگاری می گیرد. شاید هیملر ستیزه جویی دائمی آلمان هیتلری را برای امنیت و افتخار

جعلی  یدید! پس از شکست آلمان نازی در جنگ دوَم جهانی، هیملر در حال فرار با گذرنامه  ضروری می

 توسط نیروهای انگلیسی دستگیر شد و با خوردن سیانور خودکشی کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  آلبرت شوایتزر

 دست به اول جهانی جنگ زبان که پس از ای آلمانیدر کایزرسبرگ، منطقه 1875آلبرت شوایتزر در سال 

  .آمد دنیا به افتاد فرانسه کشور

 که حالی در کرد، آغاز فلسفه و الهیات، در دانشگاه استراسبورگ تحصیالت خود را در رشته 1893او در سال 

 الهیات کتراید 1900 سال در و فلسفه دکترای 1899 سال در و داد؛می ادامه پاریس شهر در را ارگ آموختن

 لسا در. شد کار به مشغول کشیش عنوان به استراسبورگ نیکالس سنت کلیسای در سپس. گرفت را خود

 1928 سال در وی. گرفت را خود مدرک 1910 سال در و کرد آغاز پزشکیحصیالت خود را در رشته ت 1905

 .شد نوبل صلح جایزه 1952 سال در و گوته ادبی جایزه برنده

 سال در. کرد سفر سرش هلن که پرستار بود به المبارنه در گابنبه همراه هم 1913آلبرت شوایتزر در سال 

 نظامی روهاینی توسط( بود آلمانی نیز او که) همسرش با همراه بود، کرده سفر فرانسه به که درحالی ،1917

ا ماند و به در اروپ 1924تا سال  شدن، آزاد از پس. برد سر به حبس در 1918 سال تا و شد دستگیر فرانسه

های متعدد پرداخت، آنگاه دوباره به المبارنه بازگشت و به تأسیس ری کنسرت یا شرکت در کنفرانسبرگزا

 بیمارستان در این شهر و روستایی برای سکونت جذامیان پرداخت.

های خود ها شرکت و نیز با اجرای کنسرتکرد تا در کنفرانسپس از آن آلبرت شوایتزر غالباً به اروپا سفر می

 در طبابت به آفریقا مدی برای این مخارج تأمین کند. شوایتزر چهل سال آخر عمر خود را درمنبع درآ

 .درگذشت المبارنه در 1965 سال سپتامبر ماه در شوایتزر آلبرت. گذراند آفریقایی قبایل میان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرانتس فانون

 فرانتس فانون 

Frantz Fanon 
 یایدر در فرانسه مستعمرات از) مارتینیک اهل زبان فرانسوی یسندهنو 1961 دسامبر 6 ،1925 ژوئیه20

 آسیب و داییاستعمارز خاطر به را او توانمی. بود انقالبی و روانپزشک نویس، مقاله یک و ،(کارائیب

بخش  اماز چهار دهه اله بیشتر برای او کارهای. دانست بیستم قرن برجسته متفکرین از استعمار شناسی

 جهانی جنگ دمت در ارتش فرانسه درخاند. فانون پس از خواهی و ضداستعماری بوده ای آزادیجنبش ه

 از نظر صرف پوستسیاه یک دریافت که بود زمان همان از و پرداخت روانپزشکی تحصیل به لیون در دوم،

 او. شودمی دقلمدا سفیدپوست تر از یکپایین سطحی در همیشه هافرانسوی نظر از فرهنگش، و دانش سطح

 استعمارزده، و فقیر ردمم با تماس در هایشتجربه و کشور این انقالبی هایجنگ. رفت الجزایر به 1953 سال در

 بود باور این بر یو. بود نژادپرستی و استعمار دشمن فانون، فرانتس. شد الجزایر انقالبیون به او پیوستن باعث

 د.ه شدت عمل نیز دست زتوان بهای انسانی میحقاق ارزشا برای که

 سال آفریقا، بانقال زمین، روی دوزخیان میرا، استعمار سفید، هایصورتک-سیاه پوست آثار وی عبارتند از:

 استعمار دم واپسین الجزایر، پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محمدعلی جناح

عل نهرو قرار ی و جواهر لپس از استقالل هندوستان، محمدعلی جناح که در مسیر انقالب در کنار مهاتما گاند

کرد او  داشت پا دریک کفش کرد که مسلمانان هند باید سرزمین مستقلی داشته باشند. هرچه گاندی تالش

دیریت هند نقش را قانع کند که هند یک کشور متحد بماند و مسلمانان نیز در کنار سایر اقوام و مذاهب در م

نگالدش و ه ایالت های مسلمان نشین هند تجزیه شدند و بداشته باشند محمد علی جناح نپذیرفت و باالخر

می « نجس»را  پاکستان را به وجود آوردند. قصه ی پاکستان اما، داستانی شنیدنی است. مسلمانان که هندوها

جمهوری »نامیدند. پاکستان اولین کشوری بود که حکومت آن « پاکستان»دانستند سرزمین مستقل خود را 

ی اسالمی نام )پس از پاکستان، به ترتیب موریتانی، ایران و افغانستان و گامبیا جمهورنام گرفت « اسالمی

 مسیحی، بودایی، جین، مسلمان، هندو، جمعیتی ترتیب به) مذهبی چند جمعیتی با هندوستان گرفتند(، امّا

هان جدر های موفق دموکراسی  نمونه جزو امروز «سکوالر» هندوستان. شد «سکوالر» حکومتی صاحب( سیک

 .است مذهبی خشونت و مدارا عدمنمونه ای از « جمهوری اسالمی پاکستان»است و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مائو تسه تونگ

ه بدودمان چینگ )خاندان سلطنتی چین( سرنگون می گردد و ملی گراها حکومت چین را  1911در سال 

 دست می گیرند.

رف ود و مائوی جوان نیز یکی از موسسان آن است. ظحزب کمونیست در چین تشکیل می ش 1921در سال 

ائو سه دهه که بخشی از آن مصادف با جنگ جهانی بود حاکمیت چین به دست کمونیست ها می افتد و م

 تسه تونگ میانسال تبدیل به رهبری کاریزماتیک می شود.

ول فروید )به ق "ش شخصیتکی"پس از به قدرت رسیدن، استبداد مائو شکوفا می شود. تمایل درونی مائو به 

ث شد که مائو توتمیسم( از یک سو و مدح و ثنای دائمی وی از سوی افراد متملق یا وابسته از سوی دیگر باع

نیانگذاران محور اصلی آئینی شود که گرچه خود را به کمونیسم منتسب می کرد اما هیچ شباهتی به افکار ب

 اصلی مارکسیسم کمونیسم نداشت!

و در اسرخ مائو )خالصه ای از رهنمودهای او( تبدیل به یک کتاب مقدس شد و قاب عکس  به زودی کتاب

 تمام ادارات حتی منازل نصب شد.

رفتار گآن گاه مائو به حذف رقبای سابقش همت گماشت. هر کس که رقیبی بالقوه برای او محسوب می شد 

ا دو نفر از آن ه "لین پیائو" و سپس "لیوشائوچی"می شد که  "حذف فیزیکی"و حتی  "حذف سیاسی"

گاردهای "ه نام و بسیج گروه های خشن شبه نظامی ب "انقالب فرهنگی"بودند. همچنین مائو با به راه انداختن 

یراث مرد و م 1976هر گونه دگر اندیشی و سبک متفاوت زندگی را سرکوب می کرد. مائو در سال  "سرخ

 جنگ قدرت را برای جانشینانش باقی گذاشت.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  انور خوجه

دنیا آمد. او از اوایل دوران تحصیل میالدی به  1908انور خوجه رهبر پیشین کشور اروپایی آلبانی در سال 

ور خوجه در های انقالبی گردید و به عضویت حزب کمونیست فرانسه درآمد. انخود در فرانسه، وارد فعالیت 

ت ، حزب کمونیس1941گرا را بر عهده گرفت و در سال های چپ  کشاکش جنگ جهانی دوم، رهبری چریک

ن سال، قیام کرد اما در ایشورای سلطنتی بر کشور آلبانی حکومت می 1925آلبانی را بنیان نهاد. تا سال 

هانی دوم مردمی به رهبری احمد زوغو موجب روی کار آمدن نظام جمهوری در آلبانی شد. آلبانی در جنگ ج

 مردمی مقاومت دهیسازمان خوجه، انور رهبری به پارتیزانی ها جنبش سولینی درآمد. در این سالبه اشغال مو

 روی،شو ارتش کمک با دوم، جهانی جنگ در ایتالیا شکست از پس 1944 سال در خوجه. گرفت عهده به را

 از خوجه اَنوَر د.کر الماع کمونیستی جمهوری کشور، این در بعد سال دو و گرفت اختیار در آلبانی در را قدرت

 او. بود آلبانی رهبر و کارگر حزب اول دبیر همزمان 1985 سال در مرگش زمان تا دوم جهانی جنگ پایان

 همچنین و آلبانی دموکراسی آهنگان پیش رئیس خارجه، امور وزیر دفاع، وزیر آلبانی، وزیر نخست همچنین

ماهیر شوروی جمیالدی روابط خوبی با اتحاد 1961ال س تا هخوج انور .بود  آلبانی مسلح نیروهای عالی کمیسر

تی آلبانی زدایی، باعث تیرگی روابط رهبر جمهوری کمونیس داشت اما مرگ استالین و آغاز سیاست استالین

 حضور هسال چهل دوران در خوجه انور با مسکو گردید و او از آن پس، به طرف مائوئیسم و چین پیش رفت.

مر از طرفداران کومت استالینی همراه با اختناق در آلبانی برقرار کرد و تا پایان عح یک ،قدرت رأس در خود

شوروی و آلبانی و تمایل  رفت. با به هم خوردن ارتباطشمار میسرسخت استالین و از مدافعان طرز تفکر وی به

انور خوجه قرار  ار رژیم استبدادیهای مالی و اقتصادی فراوانی در اختیها نیز کمک انور خوجه به مائو، چینی

  دادند.می

در آلبانی  فاصله گرفتن انور خوجه از اتحاد جماهیر شوروی سابق از یک سو و ماهیت کمونیستی افراطی وی

ب دیگر، دیگر شد از جانهای اروپایی در ایجاد روابط سیاسی با یک که موجب خودداری این رژیم و دولت

 بسته و مستبدانه های سیاست چنین،هم ت آلبانی را بیش از پیش فراهم آورد.موجبات انزوای سیاسی دول

 هفتاد از بیش با لبانیآ دراز، سالیانی طی. شود تبدیل اروپا کشور ترینفقیر به آلبانی تا شد باعث خوجه انور

از کشورهای  یسیارب با کشور این روابط و نداشت ای رابطه غربی اروپای و صنعتی کشورهای اکثر و جهان کشور

  دیگر نیز راکد بود.

های جنگ جهانی دوم تا لحظه مرگ خود به مدت بیش از چهار  روایی بود که از سالانور خوجه تنها فرمان

که سرانجام در تاریخ یازدهم دهه در کشور خود حکمرانی کرد، تا این

میالدی در سن هفتاد و شش سالگی درگذشت.  1984آوریل سال 

م دچار تغییرات اروپای 1990رگ خوجه، آلبانی در سال پس از م

شرقی گردید و با سقوط رژیم کمونیستی، تحت عنوان آخرین کشور 

میالدی نظام جمهوری را برگزید. آلبانی تنها 1992اروپایی، در سال 

باشند. ریشه کشور اروپایی است که اکثریت جمعیت آن مسلمان می

  گردد.ها بازمیاتوری عثمانیی اسالم در آلبانی به دوره امپر

 منابع: ویکی پدیا و خبرگزاری ایمنا



  هیروهیتو

 پدرش مرگ از پس که بود ژاپن پراتورام وچهارمین وبیست یکصد( 1901-1989) شووا امپراتور هیروهیتو یا

 جنگ از پایان بلق تا. بود کشور این امپراتور 1989 تا 1926 های سال بین وی گردید، نایل امپراتوری مقام به

 و نامیدندمی آسمان پسر را امپراتور موقع آن در ژاپن قوانین طبق .خواندندمی آسمان پسر را وی دوم جهانی

 !کرد می فرض ناپذیر شکست را خود هیروهیتو. نداشت را او به دوختن چشم حق کسی خاص افراد بجز

 بست اتحاد پیمان موسولینی بنیتو و ولف هیتلردآ در زمان حکومت وی ارتش ژاپن منچوری را اشغال کرد. او با

. کرد صادر را آسیا شرقی جنوب در فرانسه و انگلستان مستعمرات به حمله دستور دوم جهانی جنگ آغاز با و

 سال در همچنین هیروهیتو! بود کرده تصرّف نیز را کره ی جزیره شبه جهانی جنگ از پیش ژاپن امپراطور

 13 روز در .کرد آغاز را آمریکا با جنگ شکل این به و داد را آمریکا پرل هاربر بندر بمباران فرمان 1941

 در انکینگن یا نانجینگ شهر وقفه بی بمباران روز 3 از پس ژاپن ارتش سربازان میالدی 1937 سال دسامبر

ژاپنی ها  ود.ب بار فاجعه اهالی برای نانجینگ شهر به ژاپنی سربازان ورود. شوند می شهر این وارد چین مرکز

  بالفاصله پس از تصرف شهر دست به قتل عام های گسترده و بی رحمانه می زنند.

هیروهیتو برای حفظ  1945چینی و با اعالم شکست آلمان در بهار  هزاران در نهایت بعد از کشته شدن حدود 

 متحده ایاالت. دکر صادر را آسیا شرقی جنوب و شرق از ژاپن ارتش نشینی عقب دستور تاج و تخت خود

 دو آمریکا سرانجام. نپذیرفتند ژاپن نظامی مقامات و هیروهیتو ولی شود تسلیم خواست ژاپن از بارها آمریکا

 امپراطوری پیکره بر سختییکا ضربه آمر اقدام این. کرد پرتاب ژاپن ناگازاکی و هیروشیما شهرهای در اتم بمب

 وی علیه خواستند نظامیان از ایعده. افتاد شدن تسلیم فکر به ضاعاو این مشاهده با هیروهیتو آورد، وارد ژاپن

 و پذیرفت را آمریکا متحده ایاالت شرایط 1945 اوت ماه در هیروهیتو سرانجام و نشدند موفق اما کنند کودتا

تسلیم شد. چند روز بعد هیروهیتو طی نطق رادیویی از مردم ژاپن خواست تا این شکست  شرط و قید بی ژاپن

را بپذیرند و در راه ترمیم و پیشرفت کشورشان قدم بردارند همچنین اعالم کرد که از امروز دیگر پسر آسمان 

توانند به او نگاه کنند. این گونه بود که باشد و از این پس همه مینیست و از هیچ قداستی نیز بر خوردار نمی

تار شرمساری تاریخی و خسارتی عظیم کرد. افسانه ی آسمانی بودن و شکست ناپذیری پیشوا، ژاپن را گرف

دولتمردان ژاپنی بارها از عملکرد جنگ افروزانه و اشغالگرانه ی ژاپن در دوران جنگ دوّم جهانی عذرخواهی 

 کردند.

 

 

 

 

 

 

 



  سیمون دوبووآر

 فیلسوف( 1986 آوریل 14–1908ژانویه،  9) (Simone De Beauvoirسیمون دوبووآر )به فرانسوی: 

 ایخانواده در پاریس در 1908 ژانویه، 9 در که بود فرانسوی اگزیستانسیالیست و فمینیست سندهنوی و

 لیسانسمتحانات دوره گذراندن ا از پس و آمد دنیا به کاتولیک بورژوای خانواده یک در بووُآر. آمد دنیا به بورژوا

 مارین سنتو ادبیات در مؤسسه  و زبان Institut Catholique در ریاضیات تحصیل به فلسفه، و ریاضیات

 اکول مدرسه دانشجویان از گروهی دوستانه فلسفی حلقه در وی. پرداخت سوربن دانشگاه در فلسفه آن از پس و

 به کمتر هدور آن در زنان آنکه وجود با. داشت عضویت آن در نیز ارترس پل ژان پاریس عضو بود که نورمال

 ژان با گذراند، منظور این به که آزمونی در و شود فلسفه مدرّس گرفت تصمیم او پرداختند،می فلسفه تدریس

رتبه  بووار و اول رتبه سارتر کردند، شرکت آزمون این در 1929 در دو هر سارتر و بووار. شد آشنا سارتر پل

 بووُآر .شد زمان نآ تا آزمون این شدهپذیرفته ترین جوان عنوان صاحب بووار وجود، این با. کرد کسب را دوم

  :اصلی وانعن) دوم جنس وی اثر ترینمعروف. شودمی شناخته 1968 از بعد فمینیسمِ  مادر عنوان به

Le Deuxième Sexe) 

است. این کتاب به تفصیل به تجزیه و تحلیل ستمی که در طول تاریخ نوشته شده 1949نام دارد که در سال 

کتاب چند سال پس از چاپ فرانسه، به انگلیسی ترجمه و  پردازد. پس از آنکه ایناست میبه جنس زن شده

 بوپاشا جمیله 1960 سال در که هنگامی. شد شناخته فمینیسم مانیفست در آمریکا منتشر شد، به عنوان

 و شد زندانی فرانسوی اشغالگران توسط الجزایر آزادیبخشایری به جرم عضویت در جبهه الجز مبارز دختر

 ژان و سزار اَمه که داد تشکیل شکنجه از او نجات برای را ای کمیته دوبوآر یمونس گرفت قرار شکنجه تحت

دی الجزایر به  حسین زندان از بوپاشا جمیله که شد باعث کمیته این فعالیت. بودند آن عضو نیز سارتر پل

سیمون  1962زندانی در فرانسه منتقل شود، از شکنجه نجات پیدا کند و حکم اعدام او لغو شود. در سال 

را نوشت، پیکاسو تصویری از این دختر مبارز « جمیله بوپاشا»دوبوآر همراه با ژیزل حلیمی وکیل جمیله کتاب 

را به افتخار او ساخت. در همین سال « زندگی و عشق»نقاشی کرد و لوئیجی نونو آهنگساز ایتالیایی آهنگ 

 الجزایرساله  130فرانسه به استعمار 

 آزاد زندان از یزن جمیله و داد پایان

 .شد

 

 

 

 

 

 

 



  3۴3مانیفست 

 ( le manifeste des 343 :فرانسوی )به 343مانیفست 

 خویش زندگی در جنین سقط مانجا به و کرده امضا فرانسوی زن 343 میالدی 1971 ای بود که در سالبیانیه

 سیمون سطتو مانیفست ینا متن. دادند قرار قضایی پیگرد خطر معرض در را خود نتیجه، در و کردند اقرار

 ابسرواتور نوول ویفرانس نشریه در بیانیه. بودند کرده امضا را آن نیز سرشناسی زنان و بود شده نوشته دوبووار

 .شد منتشر 1971 آوریل 5 تاریخ در

 شد:متن بیانیه این طور آغاز می

 دهند.یک میلیون زن هر ساله در فرانسه سقط جنین انجام می

دهند، در حالی که این عمل کاری، خود را در شرایط خطرناک قرار میمحکوم بودن به پنهان آن ها به دلیل

 ها است.ترین عملتحت نظارت پزشکی یکی از ساده

 روند.این زنان در حجاب سکوت فرو می

 ام.ن سقط جنین انجام دادهمکنم یکی از آن ها هستم. من اعالم می

 تیم.زاد به کنترل موالید هستیم، خواستار آزادیِ سقط جنین هسما همان طور که خواستار دسترسی آ

 بخش الهام حرکت این. است فرانسه کشور در های نافرمانی مدنیاین حرکت یکی از مشهورترین مثال

ژانویه -1974پزشک بود که حمایت خود را از حقوق سقط جنین اعالم کردند. در دسامبر  331ت مانیفس

 که شد تصویب است،شده نامگذاری ویل سیمون که بنابر نام وزیر بهداشت فرانسه، (Veilقانون ویل ) 1975

هفته نیز  12 عداً تاب که) بارداری نخست هفته 10 طی حاملگی به داوطلبانه دادن پایان مجازات آن اساس بر

 افزایش یافت( لغو شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ایندیرا گاندی

سبتی با مهاتما نشان می دهد. ایندیرا گاندی هیچ ن 1942ی را در سال این تصویر مراسم ازدواج ایندیرا گاند

ندی در مسیر استقالل هند و از یاران گا -گاندی رهبر استقالل هند نداشت بلکه او دختر جواهر لعل نهرو 

کرد  ( هند ازدواجاز پارسیان )زرتشتیان« فیروز جهانگیر قندی»اوّلین نخست وزیر هند بود. ایندیرا گاندی با 

نتخاب کنند. اولی عروس و داماد تصمیم گرفتند به افتخار مهاتما گاندی نام فامیل گاندی را به جای قندی 

نخست وزیری اش  ایندیرا گاندی بعدها به مدّت پانزده سال نخست وزیر هند بود. یکی از اقدامات او در دوران

 خاطرات شرح رد ایندیرا .شود مساوی مردان ستمزدد با ا به تصویب رساند که دستمزد زناناین بود که قانونی ر

 شدم، بزرگ یاستس با و گرفتم خو سیاست با کودکی هایسال نخستین از من»: نویسدمی خود کودکی دوران

ق و رفتار من خالا شاید... شدم بزرگ آرزو همین با و بشوم هند ژاندارک که بود این من کودکی دوران آرزوی

بایست پسر گفتند که من عوضی به دنیا آمدم و میهایم میو خشن بود، عمهنسبت به سنم کمی تند 

 امانوئل» نوشته «(گاندی ایندیرا) من حقیقت» کتاب در وعی(.)کتاب زن بر سریر قدرت/ محمود طل« شدم.!می

یک  ام خود راای که برعهده گرفتهر وظیفهبراب در من»: خوانیممی چنین تفضلی محمود ترجمه «پوشپاداس

ای شایستگی الزم را داشته باشد باید به او امکان داد که به انجام دانم. اگر زنی برای انجام هر وظیفهزن نمی

 خود جهت از نه اعتقاد این. دارم اعتقاد دموکراسی به من»: گوید می گاندی ایندیرا «آن وظیفه پردازد.

های دیگر  تمراسی فرد انسان حقوقی بیش از سیسجهت اعتقاد به فرد انسان است. در دموک از بلکه دموکراسی

آورد و امکانات بیشتری برای پیشرفت و تکامل خویش دارد. دموکراسی یک راه و روش زندگی است. بدست می

کومت خود را باید تصمیمات بطور علنی گرفته شوند و باید مردم حق انتخاب کردن داشته باشند و بتوانند ح

 «غییر دهند.آمیز ت به شکلی مسالمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بهار پراگ

 5 از دوره این. بود چکسلواکی های فردی و اجتماعی درای از گسترش آزادیبهار پراگ، دوره

 جماهیر اتحاد که رسید پایان به وقتی دوره این. داشت ادامه سال همان اوت 20 تا و شده شروع 1968 ژانویه،

 ردمم اعتراضات ،1960 دهه اواسط از .کردند حمله چکسلواکی هب متحدینش همراه به سیالیستیسو شوروی

 الکساندر شدن منصوب به منجر اعتراضات این. گرفت شدت چکسلواکی در موجود حکومت به اسلواکی و چک

 سیاسی وضعیت در که را اصالحاتی دوبچک. شد کمونیست حزب رهبری به طلبان اصالح سوی از دوبچک

 از جامعه افراد تحمای و پشتیبانی دوبچک اصالحات. نامیدمی سم با سیمای انسانیموجود انجام داد سوسیالی

 بلوک رب تسلطش به تهدیدی را اصالحات این شوروی رهبری وجود، این با. برانگیخت را کارگر طبقه جمله

 .دانستمی شوروی، اتحاد امنیت حتی و شرق،

های باالتر رهبری، با هرگونه کاهش در کنترل حزب دهخصوص در ر ای در حزب حاکم، بهمالحظه قابل اقلیت 

 آزادیند. دوره طلبان نقشه کشیدهمراه شوروی برای برکناری اصالح  بر جامعه مخالف بودند و فعاالنه به

هزار تانک  هفت الی پنج و ورشو پیمان سربازان هزار 600 تا 200 کهوقتی ،1968 در چکسلواکی در سیاسی

تا نظام تمامیّت اوت روی داد. پس از این کود 20ند، به پایان رسید. این اتفاق در شامگاه کشور را تصرف کرد

سیصد هزار  خواه )توتالیتاریست( نزدیک به بیست سال در چکسلواکی حاکم بود که یکی از نتایج آن مهاجرت

یان رسید. به پا 1989تحصیلکرده و نخبه از این کشور بود. این دوره ی انحصار قدرت در طی انقالب آرام 

 تحول دوره. شودمی گفته سابق چکسلواکی در آمیزخشونت غیر قدرت انتقال به آرام انقالب انقالب مخملی یا

  .انجامید طول به 1989 دسامبر 29 تا نوامبر 17 از انتقال و

 عثبا رخداد این. کرد سرکوب پراگ در را پلیس ضد شورش تظاهرات دانشجویان 1989نوامبر  17در 

 پراگ در معترضان جمعیت ،نوامبر 20 در. شد دسامبر پایان تا نوامبر 19 از تظاهرات از ایمجموعه اندازیراه

 .کردند ستعفاا آن دبیرکل جمله از کمونیست حزب سران همه نوامبر، 24 در. رسید نفر پانصدهزار تقریباً  به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  196۸کارگری مه -جنبش دانشجویی

 ماه در هفته 4 طول در که شودمی اطالق حوادثی مجموعه به فرانسه 1968کارگری مه  -یجنبش دانشجوی

 وقوع به هم ماه دهم تا سوم ایهفته یک فاصله در جنبش این اوج نقطه داد، رخ فرانسه در 1968 سال مه

شین فرانسه ها نفر از مردم شهرنع شده بود، میلیونشرو دانشجویی گروه یک اعتراض از که خیزشی پیوست،

نشد ولی تأثیر  فرانسه هرگز به عنوان انقالب شناخته 1968را به میدان مبارزه کشاند. هرچند رویدادهای مه 

رات و عقاید نظ 1968آن بر روابط انسانی و زندگی مدنی جامعه از هیچ انقالبی کمتر نبود. در مورد جنبش 

 فرانسه کبیر انقالب شکوفایی و بالندگی ه آزادی وشود، برخی آن را گسترش دامنمتفاوت و متضادی مطرح می

 روز در. نهادند نام کارناوال یا ایتوده پریشیروان عوام، غوغای را جنبش دیگر برخی برابر در و کردند تعبیر

قدام به اشگاه دانشجویان دان کوی به مسلّح نیروهای ی حمله برای جنگ وزارت تصمیم پی در می ماه دهم

ادر نشده صه التین )محله اصلی خوابگاه دانشجویان( نمودند. دستوری مبنی برساختن سنگر سنگربندی کرتی

های واژگون شده و خرده بود اما دانشجویان به طور خودجوش به آن پرداخته بودند. سنگرها شامل اتومبیل

ه بود. ده شدسنگ و چوب و شیشه تلنبار شده پشت آن بود. قبل از روشن شدن هوا تقریباً شصت سنگر آما

خود را به  آن شب که سرآغاز انقالب بود، شب سنگرها نام گرفت. پسران و دختران به طرز غیر قابل باوری

کردند. برای خیلی از جوانان این یک موقعیت استثنایی بود که شجاعانه فشانی میرسانند و جانصحنه نبرد می

 وارا و دبره را تجدید کنند.خود را به انقالب بسپارند و یاد فرانتس فانون، چه گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بابی ساندز

 به لندیایر کاتولیک خانواده یک در شمالی ایرلند مرکز میالدی در شهر بلفاست 1954بابی ساندز در سال 

 .شد ایرلند کارگری اتحادیه عضو و مشغول مکانیکی کار به سالگی 16 در او. آمد دنیا

 به سالگی 18 سن در( شدند کشته انگلیسی سربازان دست به تظاهرات در کاتولیک 13 که) 1972 در سال

 .بود ایرلند شمال از بریتانیا ارتش خروج خواستار همواره او. پیوست ایرلند خواه آزادی ارتش

ماه پس از آزادی  6سال زندان محکوم شد.  5وی یک سال بعد به جرم حمل اسلحه دستگیر و به 

 1981 سال غذای اعتصاب رهبری او. شد محکوم زندان سال 14 به بار این و جرم همین به دوباره 1977 در

 روز 66 از پس اندزس. داشت برعهده شانحقوق نشدن رعایت به اعتراض در را ایرلندی خواهجمهوری زندانیان

کار محافظههای دولت دی نیز علیه سیاستایرلن دیگر مبارز چند ساندز بابی بر عالوه. درگذشت اعتصاب اثر در

 خبر شنیدن با. دادند دست از را خود جان راه این در نفرشان ده و زدند غذا اعتصاب به دست مارگارت تاچر

 با و بستند سنگر هاخیابان در ریختند، بلفاست هایخیابان به ایرلندی جوانان از زیادی گروه ساندز بابی مرگ

تر شرکت هواپیمایی بریتانیا تن از مردم آمریکا در مقابل دفها، صدها زمان با این واکنشهم. شدند درگیر پلیس

خواه ایرلند دست به تظاهرات زدند و خواستار خروج در نیویورک به حمایت از اعضای زندانی ارتش جمهوری

ای به خانواده امهندر  نیز ایران اسالمی جمهوری وقت جمهورفوری ارتش بریتانیا از خاک ایرلند شدند. رئیس

ای در مراسم خاکسپاری ساندز تسلیت گفت. جمهوری اسالمی ایران همچنین خواهان حضور نماینده ساندز

 در که را چیلچر خیابان نام ایران دولت شد اما این درخواست با عدم صدور ویزا از سوی بریتانیا مواجه شد.

ب شد سفارت د. این کار موجخیابان بابی ساندز تغییر دا به داشت، قرار تهران در انگلستان سفارت مجاورت

 که را دری و ببندد را تسفار اصلی درب هانگارینامه در ساندز بابی نام ذکر از گزیدن دوری برای انگلیس

 .دهد قرار خروج و ورود اصلی محل شودمی باز فردوسی خیابان به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالکوم ایکس

ز دپرستان کوکلوس کالن ربوده شد و به طرپدر مالکوم ایکس یک کشیش سیاهپوست بود که توسط نژا

های فقیرنشین  وحشتناکی مثله شد. مادر مالکوم به بیمارستان روانی منتقل شد و مالکوم درخیابان های محله

انگستر گسال سن داشت. در چنین شرایطی مالکوم ایکس به گروه های 12رها شد. در آن زمان مالکوم فقط 

وم ایکس در سال در زندان به سر برد. مالک 8افتاد. جرم او سرقت بود و  سالگی به زندان 18پیوست و در 

از زندان  به رهبری الیجا محمد پیوست. مالکوم پس از خروج« امت اسالم»زندان مسلمان شد و به سازمان 

های مالکوم ایکس در سازماندهی و جذب جنبش اعتراضی خشونت آمیز سیاهپوستان را رهبری کرد. فعالیت

ه بیش ب 1950نفر در سال  400خیلی زود مجموع اعضای این جنبش را از  "امت اسالم"ی جدید برای اعضا

هایی از اختالف میان مالکوم و الیجا محمد بروز کرد. رساند. اما همزمان نشانه 1960هزار نفر در سال  30از 

 که نگامیه 1965 فوریه 21 در این اختالفات باعث شد که الیجا محمد حکم قتل مالکوم ایکس را صادر کند.

 را او اسالم امت انسازم از مسلح مرد سه کردمی سخنرانی نیویورک منهتن اجتماعات هایسالن از یکی در او

 در را یکسا مالکوم عکس در. شد کشته بالفاصله ساله 39 مالکوم و دادند قرار گلوله 15 هدف کم فاصله از

 لی می بینید.ک محمدعلی کنار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  رزا پارکس

 مدنی قوقح جنبش فعاالن از و آمریکایی پوستسیاه زن یک( 2005 اکتبر 24-1913 فوریه 4رزا پارکس )

 «مدنی قحقو جنبش اول بانوی» و «آزادی جنبش مادر» عنوان به آمریکا کنگره توسط بعداً که بود آمریکا

 از وستانپدر بیشتر ایاالت جنوبی آمریکا سیاه  سیاهان، خواهی آزادی جنبش موفقیت از قبل. شد شناخته

 هاییپارک در خواندند،می درس ایجداگانه مدارس  در باید سیاهان مثال عنوان به. بودند جدا پوستان سفید

. کردندمی استفاده ایجداگانه های آبخوری از حتی و کردندنمی پیدا حضور بود سفیدپوستان مخصوص که

لیط خود از بوار شدن به اتوبوس از در جلو را نداشتند. آن ها بایستی پس از پرداخت نین حق سهمچ سیاهان

شد و صندلی خالی نبود یک سیاه شدند. اگر در مسیر یک سفید پوست وارد میدر عقب اتوبوس وارد می

سال  ک دسامبری اش را به وی بدهد. رُزا پارکس به این خاطر مشهور است که در روزموظف بود که صندلی

اش در اتوبوس به یک مرد سفیدپوست خودداری کرد و در نتیجه بازداشت و جریمه از دادن صندلی 1955

 اضاتاعتر به و شد منجر سیاهپوستان توسط عمومی نقل و حمل شبکه گسترده تحریم به وی بازداشت شد. 

ن را به عهده بش مدنی سیاهارهبری جن بعداً که لوترکینگ مارتین نام به جوانی کشیش. زد دامن ترگسترده

عنوان مرد به 1963گرفت، سازماندهی آن جنبش را به عهده داشت. مارتین لوتر کینگ در سال 

. کرد دریافت را وبلن صلح جایزه فرد ترینجوان عنوانبه 1964 سال در و شد برگزیده تایم مجله ازسوی سال

ادی در انجامید که هرگونه تبعیض نژ 1964سال وق مدنی حق قانون تصویب به سرانجام او اعتراضی جنبش

 رُزا. شد ترور تنسی ایالت ممفیس رشه در 1968 آوریل 4 کرد. مارتین لوتر کینگ درآمریکا را ممنوع می

 الگیس 92 سن در  وی. کرد دریافت را آمریکا جمهوری ریاست آزادی مدال ،1996 سپتامبر 9 در پارکس

 .شد دفن واشنگتن در یلکپیتال ه ساختمان در و درگذشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مارتین لوترکینگ

گ صورت کیلومتری سیاهپوستان ایالت آالباما به دعوت مارتین لوترکین 87راهپیمایی  1965هفتم مارس 

نگ سیاهان گرفت. هدف از این راهپیمایی به دست آوردن حق رأی برای سیاهان آمریکا بود. مارتین لوترکی

حریم تت رهبری کرد که از مکانیزم های بدون خشونت مثل اعتصاب، راهپیمایی و آمریکا را در این جه

ب جایزه )بایکوت( برای به دست آوردن حقوق مدنی شان استفاده کنند. مارتین لوترکینگ که موفق به کس

یض فقر )تبع صلح نوبل شد فعالیت های خود را از مبارزه با نژاد پرستی )تبعیض نژادی( به سمت مبارزه با

 نبشیج لوترکینگ مارتین هدایت تحت جنبش که این با اقتصادی( و اعتراض علیه جنگ ویتنام گسترش داد.

 الگیس 39 در لوترکینگ مارتین .شد می سرکوب پرستان نژاد توسط تمام خشونت با اما بود خشونت بدون

لوترکینگ  انی های مارتیننرسخ از یکی عنوان "دارم رویایی" معروف عبارت. شد کشته پرست نژاد یک توسط

ی آن نوشته بود. در این عکس شرکت کنندگان راهپیمایی سلما تا مونتگومری پالکاردی در دست دارند که رو

 "برای رسیدن به آزادی راه میانبری وجود ندارد."شده : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  کاترین ویرجینیا سویتزر

 مدرک او. خواند نگاری روزنامه سیراکیوز دانشگاه اترین دراست. ک 1947کاترین ویرجینیا سویتزر متولد 

 دریافت میالدی 1972 سال در را ارشدش کارشناسی مدرک و میالدی 1968 سال در را خود کارشناسی

. کی نام با ونماراتن بوست دوی در بود ساله بیست دانشجویی که زمانی میالدی، 1967 در سویتزر کاترین .کرد

 را مسابقه این در شرکت حق زنان زمان آن در. ماند پنهان وی جنسیت نتیجه در کرد، نویسینام سویتزر. وی

 وی کرد عیس بود، شده کاترین بودن زن متوجه که سمپل جاک نام به ماراتن رسمی مقامات از یکی. نداشتند

م شو بیرون و گبقه من از زمین مسا»به کاترین سویتزر فریاد زد:  خطاب و بکشد مسابقه مسیر از بیرون به را

ها و است در آن زمان در صدر اخبار روزنامهعکسی که از این صحنه گرفته شده «. این شماره را بده به من

رد  را وی ابقهمس مسئوالن رساند، پایان به را مسابقه کاترین که آن وجود با نهایت در تلویزیون قرار گرفت.

 1972 سال در و گردید ماراتن در زنان شرکت برای راه شدن هموار موجب کاترین تالش صالحیت کردند.

 .کردند شرکت بوستون ماراتن در مردان مانند نیز زنان بار نخستین برای میالدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تیچ کوانگ دوک

ساله ی ویتنامی در اعتراض به استبداد و خودکامگی  66دایی راهب بو« دوک-کوانگ-تیچ» 1963ژوئن  11در 

تنام جنوبی که یک دیکتاتوری مذهبی ایجاد کرده بود خودش را در یکی از خیابان حاکم وی« دیم-دین-گون»

دیم همان -دین-های شلوغ سایگون به آتش کشید. این عکس توسط خبرنگار آسوشیتد پرس برداشته شد. نگو

 سال ترور شد و حکومت او پایان یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  لبرتراند راس

نگ ویتنام جبرتراند راسل ریاضیدان و فیلسوف نابغه ی بریتانیایی پالکاردی در دست در راهپیمایی علیه 

« اج نشینبرج ع»شرکت می کند. راسل گرچه یک اشرافزاده ی انگلیسی و برنده ی جایزه نوبل بود هیچگاه 

محکوم کرد و در  ایی در خاورمیانه رامداخالت امپریالیسم اروپ 1956نشد. او در جریان بحران کانال سوئز در 

نایات جنگ جهمراه ژان پل سارتر و تنی دیگر از فیلسوفان کنشگر دادگاهی را علیه  1967و  1966سال های 

دماتی بر ویتنام تشکیل داد. او به دلیل فعالیت های سیاسی اش شش ماه در زندان به سر برد و کتاب مق

 فلسفه ی ریاضی را در زندان نوشت!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذوالفقار علی بوتو

 توق وزیر نخست "بوتو ذوالفقارعلی" 1972ت بین پاکستان و هند در سال در پی باال گرفتن مناقشا

 :گفت پاکستان ایهسته برنامه مورد در پاکستان

 "رند ما بمب اتمی را خواهیم ساختاگر مردم پاکستان مجبور شوند علف بخو"

 5 در کودتا به فرماندهی نظامی ارتش پاکستان گماشته شد و با 1976ءالحق در سال ژنرال محمد ضیا

 اعدام محک جمهوریش ریاست دوران آغاز از بعد مدتی او. کرد سرنگون را  بوتو علی ذوالفقار 1977 ژوئیه

ام انتخابات آزاد، جسه ماه با ان ظرف که بود داده وعده کودتا هنگام ضیاءالحق .کرد صادر را بوتو علی ذوالفقار

شونت بر حکومت را به دولت منتخب پارلمان تفویض خواهد کرد ولی بیش از یازده سال با کمال قدرت و خ

 چه آن ریبرقرا و اتمی بمب ساختن: کردمی رادنبال هدف دو حکومتش دوران در وی پاکستان حکومت کرد.

های بلند مرتبه به همراه تعدادی ازژنرال 1988اوت  17در  ضیاءالحق. خواندمی «اسالمی راستین نظام»

 1998در  پاکستان در یک سانحه هوایی مشکوک نزدیک بهاولپور، منطقه پنجاب کشته شد. باالخره پاکستان

 "یوم تکبیر"ان ماه می )روز اولین آزمایش اتمی موفقیت آمیز( در پاکست 28به بمب اتمی دست پیدا کرد. روز 

 رگداشت این روز همه ساله از سوی دولت پاکستان برگزار می شود.نام گذاری شده و مراسم بز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حاج عیدی امین

 ژانویه از اوگاندا جمهور رئیس سومین و نظامی دیکتاتور خودکامه، رهبر( 2003 - 1925حاج عیدی امین )

ا با کودتا به رتیار داشت، قدرت اخ در را اوگاندا ارتش فرماندهی که او .بود 19799 سال آوریل تا 1971 سال

 خالفانم سرکوبی خودسرانه، های اعدام جمله از بشر حقوق چنگ آورد و در دوران حکومت خود در زمینه نقض

 یکصد بین وی فرمانروایی دوران مقتوالن. گذاشت جای به خود از سیاهی کارنامه قومی های اقلیت و سیاسی

 بشر حقوق یونکمیس عضویت به 1979 تا 1977 در اوگاندا وجود این اب .شوندمی شمارش نفر هزار پانصد تا

 .شد منصوب آفریقا اتحادیه ریاست به 1976 و 1975 در امین عیدی و انتخاب متحد ملل

 !دکتر حاجی مارشال فیلد جمهور ابدی،شد: عالیجناب، رئیسعیدی امین با القاب و عناوین مختلفی نامیده می

 شوند.نفر برآورد می 54تا  34مسر داشت و تعداد فرزندانش نیز بین ه 6عیدی امین حداقل 

 کرد، اپ بر خود کشور به تانزانیا در کاگرا ایالت برای ضمیمه کردن 1978عیدی امین در جنگی که سال 

 پایان ات و کرد مکان نقل سعودی عربستان به بعد سال دو او. گریخت لیبی به و داد دست از را خود حکومت

 وندخدازیست. عیدی امین در مصاحبه با ریکاردو اریزیو خبرنگار ایتالیایی خود را نماینده در شهر جده میر عم

 با وگ و گفت کتاب! )است کرده می حکومت غیبی الهامات اساس بر که بود گفته و بود دانسته زمین در

 (قطره نشر - شیاطین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اشغال افغانستان

ذار پادشاهی درّانی دُرّانی با پیروزی در جنگ با انگلیسی های کمپانی هند شرقی به نوعی پایه گامان اهلل خان 

ن با سفر به اروپا شمسی استقالل افغانستان را اعالم نمود. امان اهلل خا 1298ها در افغانستان بود و در سال 

نان بود. بعد س جدید و کشف حجاب زبه فکر متجدّد کردن افغانستان افتاد و از جمله کارهای او ایجاد مدار

ادشاه افغانستان پها پادشاهی به نادرخان دُرّانی رسید و فرزند او محمد ظاهر خان معروف به ظاهر شاه آخرین 

. قیم ایتالیا بودمو تا پایان عمر بود که با کودتای داوود خان )قائم مقام و شوهر خواهرش( از سلطنت خلع شد 

همراه با  قدرت را به دست گرفته بود خود قربانی کودتای افسران کمونیست شد و داوود خان که با کودتا

 از رچمپ و خلق های شاخه خانواده اش در بمباران کاخ حکومتی به دست نیروی هوایی افغانستان کشته شد.

 کی، تره محمد نور و گرفتند دست به را قدرت درّانی خاندان سقوط از پس افغانستان خلق دموکراتیک حزب

. ولت شدندمونیست به ترتیب رؤسای د، ببرک کارمل و نجیب اهلل خان رهبران این احزاب کحفیظ اهلل امین

 ارتش از انش مخالفان سرکوب برای و شدند بزرگی اشتباه مرتکب( ها خلقی ها افغان قول به یا) ها کمونیست

 خ شوروی در اقدامی نسنجیدهسر ارتش شمسی هجری 1358 آذر 25 در .کردند کمک تقاضای شوروی سرخ

.  داد دامها اشغال این به( سال 13 به نزدیک) شمسی 1371 اردیبهشت 8کشور افغانستان را اشغال کرد و تا 

 سفر یک رد همراهی برای افغانستان هوایی نیروی افسران از یکی اهلل نجیب محمد جمهوری ریاست دوران در

 فضانورد ود با همراه «موهمند عبداالحد» نمادیناین برنامه  . درشد انتخاب شوروی فضایی سازمان فضایی

 سپتامبر 7 تا تآگوس 29 از سفر این. برد سر به ایستگاه آن در روز نه و کرد سفر میر فضایی ایستگاه به روس

 .است آلمان اشتوتگارت ساکن اکنون موهمند عبداالحد. کشید طول 1988

 

 

  



  آفریقای جنوبی

ر در آن معدود کشورهای آفریقایی است که در آن انتخابات منظم در طول یک سده اخی آفریقای جنوبی از

 حزب 1948 سال در. نبود رأی حق دارای 1994سیاهپوستان تا سال  است. با این حال اکثریتبرگزار شده

داسازی ی بر جقوانین مبن رشته یک انجام به آغاز و رسید قدرت به گیریرأی طریق از جنوبی آفریقای ملی

شود. آپارتاید از نظر لغوی به معنای مجزا و جدا نگهداشتن است. نژادی کرد که به نام آپارتاید شناخته می

ها جبور کردن آنآپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی شامل جدا نگه داشتن افراد متعلق به نژادهای غیرسفید، م

ها از کلیه حقوق مدنی و سیاسی بود. در مناطقی های خاص و محروم کردن آنبه اقامت در محالت و استان

شدند و حق خروج از آن را نداشتند حداقل امکانات زندگی نیز که سیاهپوستان مجبور به اقامت در آن می

میالدی  70و  60، 50هایموجود نبود. این تبعیض در مورد ثروت به دست آمده از صنعتی سازی سریع دهه

 زندگی سطح برابر هک آفریقا، قاره اقلیت سفیدپوستان از باالترین استاندارد زندگی نیز به کار رفت. در حالی که

 استانداردی گونههر لحاظ از پوستانسیاه اکثریت بودند، گشته برخوردار بود، اول جهان غربی کشورهای در

 با قافریآ ملی ٔ  تند. کنگرهداش قرار تبعیض مورد دولتی ادارات به ورود حتی و تحصیل درآمد، همچون

 تظاهرات آپارتاید، لغو طرفداران. انداخت راه به آپارتاید نظام علیه جنگی چندقومی، آزاد جامعه ایجاد درخواست

 پوستسیاه ایانراهپیم. شد روبرو آپارتاید حکومت مقاومت با که انداختند، راه به تسوتو و شپرویل در آرامی

 آفریقایی کشته شدند. 70، بیش از 1970ارس م در حتی و شدند، زده شالق

 توسط آپارتاید رژیم خارجی هایتحریم به و مخالفت داخلی و خارجی با آپارتاید به تدریج افزایش یافت

 اعتراض راهپیمایی، اعتصاب، مدنی، مقاومت شامل شورش. انجامید داخلی شورش گسترش و غربی کشورهای

گیری از قدرت با لغو تین گام را برای مذاکره و کنارهدولت آپارتاید نخس 1990 سال در. بود چریکی عملیات و

 سال 27 از بعد را ماندال_نلسون# و برداشت گراچپ ممنوعیت کنگره ملی آفریقا و دیگر نهادهای سیاسی

 شدند حذف قانون هایکتاب از تدریج به آپارتاید قوانین. کرد آزاد زندان

  .شد ربرگزا 1994 سال در نژادی چند انتخابات اولین و

 خود ایهسته هایسالح تولید برنامه میالدی دولت آپارتاید 70در دهه 

 برنامه  جنوبی آفریقای آپارتاید رژیم گیری کناره با ولی کرد آغاز را

 هایسالح گسترش منع پیمان و گذاشته کنار را خود ایهسته

 نابود نمود. این کشور را خود کوچک زرادخانه و کرد امضاء را ایهسته

 امروز تا و کند تولید اتمی  تنها کشور آفریقایی است که توانسته سالح

 ایهسته افزارجنگ زرادخانه داوطلبانه که دنیاست در کشوری تنها

 .استنموده نابود را خود

تابلویی که می بینید مربوط به دوران آپارتاید است و مبنی بر 

اشد )به می ب« اختصاص ساحل دریا به افراد عضو نژاد سفید»

 (زولو و آفریکانس انگلیسی، هایزبان



  نلسون ماندال

 تخاباتان در که است جنوبی جمهورآفریقای رئیس نخستین( 2013  درگذشته - 1918 نلسون ماندال )زاده 

آفریقای  تاید درآپار مخالف برجسته فعاالن از جمهوری ریاست از پیش وی. شد برگزیده عمومی دموکراتیک

. شد زندانی و محاکمه مخفی مسلحانه مقاومت های فعالیت خاطر به او. بود آفریقا ملی کنگره جنوبی و رهبر

 ،1990 سال در زندان از یآزاد از پس ماندال. بود آپارتاید علیه مبارزه از ناپذیرجدایی بخشی مسلحانه مبارزه

ای مت دموکراسیی جنوبی به سر منجر به تسهیل انتقال آفریقاام این و گرفت، پیش در را طلبیصلح سیاست

 شد که نماینده تمامی قشرهای مردم باشد.

ریقای ، عضو برجسته کمیته مرکزی حزب کمونیست آف1962نلسون ماندال در زمان دستگیری خود، در سال 

  .بود جنوبی

 هرهچ نمشهورتری کرد، سپری ره روبنجزی سال زندان، که بیشتر آن را در یک سلول در 27ماندال در طول 

 را آفریقا یمل کنگره و وی طرفدارانش و آپارتاید رژیم گرچه. شد جنوبی آفریقای در آپارتاید علیه مبارزه

 .دانندمی تروریست و کمونیست

  

  



  رابرت موگابه

لت این کشور . او رهبر دواست زیمبابوه ی ساله دو و نود جمهور رئیس ،(1924فوریه 21 رابرت موگابه )زاده

 های سیاست دلیل به موگابه، رابرت .استبوده تاکنون 1980 سال در بریتانیا از ستقالل زیمبابوهاز آغاز ا

 سوم در موگابه. است داشته قرار جهانی محافل انتقاد تحت همواره اش، سیاسی مخالفان سرکوب و اقتصادی

جمهور زیمبابوه شد. بار رئیس درصد آرا پیروز و برای هفتمین 61 با جمهوری ریاست انتخابات در 2013 اوت

وزیر زیمبابوه و رهبر حزب جنبش برای تغییر دموکراتیک، که رقیب در این دوره، مورگان چانگیرای، نخست

ه شداعالم نتایج چانگیرای انتخابات، از پس ا را کسب کرد.درصد آر 34رفت، نزدیک به اصلی موگابه به شمار می

بات زیمبابوه، دادگاه به چالش خواهد گرفت. گروه موسوم به حامیان انتخا را نپذیرفت و گفت این آرا را در

خابات صورت بزرگترین گروه داخلیِ ناظر بر انتخابات این کشور، معتقد بود که انحرافات جدی در این انت

 رد.کمبابوه ابراز نگرانی زی انتخابات در تقلب و انحراف درمورد اروپا اتحادیه است وگرفته

نیز موگابه و چانگیرای هر دو به دور دوم راه یافتند، اما پس  2008جمهوری سال ن انتخابات ریاستدر جریا

 شماری شدن کشته و هایی مبنی بر فشار بر طرفداران حزب جنبش برای تغییر دموکراتیکاز انتشار گزارش 

 نظر کرد.ت صرفرقاب ادامه از چانگیرای مورگان آنان، از

 بدش، انیِ جسم اوضاع بر مبنی هاییگزارش رد ضمن موگابه، اش، سالگی 89 تولد شنج و در 2013در سال 

 جوان دشخو از سال 41 که موگابه همسر گریس. کرد توصیف «آسمانی» را زیمبابوه اداره در خود مأموریت

 است.تهشده و مورد انتقاد قرار گرف خوانده «گریس گوچی» اش اروپایی خریدهای دلیلبه است، تر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دیوار برلین

 خروجمانع  حکومت استبدادی آلمان شرقی با کشیدن دیواری بتونی همراه با موانع متعدّد چند دهه توانست

 سال تا 1961 سال از  کیلومتر ها ده طول و متر 3.6 ارتفاع با دیوار این. شود شرقی برلین از شهروندانش

آلمان شرقی  زاشده بود و تعداد بسیار کمی از افراد توانسته بودند ارتباط مردم دو سوی دیوار  مانع 1989

خواست مردم  پس از چند هفته ناآرامی های مدنی، حاکمان آلمان شرقی تسلیم 1989بگریزند. در نهم نوامبر 

لی پیش از طول کشید و 1992تا  1990شدند و معابر دیوار را گشودند. برچیده شدن رسمی دیوار برلین از 

 شور مردم پیروز بسیاری از بخش های دیوار را فرو ریخته بود.آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   نیکوالی چائوشسکو

 اپسینو و دومین او. بود مرگ هنگام تا  1965 سال از نیکوالی چائوشسکو دبیر کل حزب کمونیست رومانی

 هایروش و رکوبس با رومانی در او متحکو دوران رود.رییس دولت و فرمانروای کمونیست رومانی به شمار می

 را شرق وکبل در استالینی حکومت ترین سرسخت هنگام آن در رومانی شودمی گفته و بود خورده گره خشن

گرایی و دشمنی با کشورهای یمل ،(شخصیت کیش) رهبر پرستش هایسیاست با آمیخته دوران این. بود دارا

در  1989گرفت. دولت او سرانجام در سال که شوروی را نیز در بر میهای غربی خارجی بود که نه تنها قدرت

 گونه به که کوتاه، و زدهشتاب ایمحاکمه از پس همسرش و چائوشسکو و کرد سقوط رومانی انقالب پی

ها فتند. کشتن آنمحکوم شدند و در برابر جوخه آتش قرار گر اعدام به شد،می پخش نیز تلویزیون از مستقیم

 شهر در انیروم انقالب آتش .بود 1990 ژانویه 7 در اعدام اعدام در رومانی پیش از ملغی شدن قانون واپسین

 امنیتی نیروهای توسط که بود هائیناآرامی شاهد هم قبالً شهر این. شد برافروخته تیمیشوارا مرزی، کوچک

جارستان یستی مکلیسای رفورم در نطفه خفه شده بود. در این شهر، السلو توکس، کشیش وابسته به سریعاً

است. او  ، زیر فشار مسئوالن حکومت کمونیستی اعالم کرد که ناگزیر به مهاجرت1989دسامبر سال 10روز 

وز بعد مسئوالن مأموران امنیتی را به نفوذ در کلیسا و به مداخله در امور دینی و معنوی متهم کرده بود. ر

کنندگان خواستند که پراکنده شوند. توکس آمدند و از اجتماعحکومتی از جمله شهردار، به کلیسای کشیش 

 زدند: آزادی! آزادی!های مجاور کلیسا را بستند. آنها فریاد میمعترضان، آنان را هو کردند و تمامی راه

 .بودند نظام گونیسرن خواستار دیگر و برده یاد از را شاناعتراضه اولی انگیزه مردم توکس، السلوبه گفته 

ژنرال استانکولسکو در شهر تیمیشوارا وضعیت  1989دسامبر سال  17صبح روز  10حالی که ساعت  در

آرامگاه آیت اهلل  ر تهران در حال نهادن دسته گل برالعاده اعالم کرد، نیکالی چائوشسکو رهبر رومانی دفوق

 مدت و بود اش خارجی رسمی سفر آخرین ایران، اسالمی جمهوری به 1989 دسامبر در وی سفر. بود خمینی

 همسرش با همراه کشورش، به بازگشت  از پس کوتاهی

 25 روز در چائوشسکو اعدام پی در. گردید اعدام و دستگیر

 به سفرش از بازگشت از پس روز چند تنها و 1989 دسامبر

های این اتفاق امات بلندپایه وقت، پس لرزهمق با دیدار و ایران

خورشیدی،  1368دی ماه  5در  در ایران جنجال آفرین شدند.

 پرسش با تن از نمایندگان مجلس سوم شورای اسالمی 84

 خواهان وقت، ی خارجه امور وزیر والیتی، اکبر علی از

 .شدند رومانی مخلوع دیکتاتور از دعوت قبال در او پاسخگویی

 

 

 

 



  میخائیل سرگئیویچ گورباچُف

. بود شوروی اتحاد رهبر آخرین 1991 تا 1985 سال از( 1931 مارس 2میخائیل سرگئیویچ گورباچُف )زاده 

 شوروی اتحاد کمونیست حزب سیاسی یگانگی همزمان اما شد سرد جنگ پایان باعث او اصالحات و هاتالش

 کرده دریافت را نوبل صلح جایزه 1990وی شد. گورباچف در سال شور فروپاشی باعث نهایتاً و داد پایان نیز را

 دهه اواخر در( سیاسی باز فضای) گالسنوست و( اقتصادی اصالحات) پرسترویکا دوگانه ریندکت با وی. است

 جماهیر اتحاد و شرقی اروپای در کمونیسم سلطه به دادن پایان در مهمی نقش میالدی، نود دهه اوایل و هشتاد

 1952 در و کرد تحصیل حقوق رشته در مسکو دانشگاه در او .داشت سابق و پایان گرفتن جنگ سرد شوروی

 مؤسسه از سالگی 35 سن در و 1966 در او. پیوست شوروی اتحاد کمونیست حزب به سالگی 21 سن در

وّل کشاورزی ا دبیر مقام به 1970 سال در. کرد دریافت اکونومیست-آگرونومیست" عنوان به مدرکی کشاورزی

او نمایندگی هیئتی  1972 منصوب شد و سال بعد به عضویت کمیته مرکزی حزب انتخاب شد. در سال

 بسیاری سفرهای کمونیست حزب مقامات از یکی عنوان به او .گرفت عهده به را بلژیک به سفر در شوروی از

عی او را تحت تأثیر قرار داد. در اجتما و سیاسی هایدیدگاه عمیقاً سفرها که است معروف و داشت خارج به

 و وزیر نخست دیدار برای شوروی از هیئتی صدر در 1983 در و رفت غربی آلمان او در صدر هیئتی به 1975

 مرگ از پس .کرد سفر شمالی ایرلند و انگلستان به نیز 1984 در. رفت کشور این به کانادا عوام مجلس اعضای

سال از عمر او گذشته بود، به عنوان  54و در حالی که  1985مارس  11 در گورباچف چرنینکو، کنستانتین

 نیامده دنیا به هنوز کمونیست انتخاب شد. او اوّلین رهبر حزب بود که در زمان انقالب اکتبردبیر کل حزب 

 تمام بعد سال تا و کرد افغانستان از شوروی نیروهای کشیدن بیرون به آغاز گورباچف 1988 فوریه در .بود

اهلل را ن، رژیم نجیبیروهایش را بیرون کشید. پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان مجاهدین افغان

بود که گورباچف اعالم کرد که اتحاد شوروی دیگر از دکترین برژنف  1988سرنگون کردند. در همین سال 

توان از کند و کشورهای بلوک شرق آزادی تصمیم گرفتن در مسائل خارجی را دارند. این را میپیروی نمی

به  1989همین قطع دکترین برژنف بود که در ترین اصالحات گورباچف در سیاست خارجی دانست. بزرگ 

 سرنگون کمونیست های دولت تمامی تقریباً آنهاهایی در اروپای شرقی انجامید که در نتیجه  ظهور انقالب

هایی غیر قهرآمیز مه انقالب ه ها،انقالب این بقیه رومانی از غیر به. شدند

گ سرد را پایان داد بودند. پایان سلطه شوروی بر اروپای شرقی عمالً جن

 نوبل صلح جایزهبرنده  1990اکتبر  15و به همین خاطر گورباچف در 

 تالش گرچه .بود شده نیز تایمز مجله سال مرد 1988 در  او. شد

در شوروی بود، اما  سوسیالیسم کردن زنده برای نوعی به گورباچف

عمالً  ساالرسازی )دموکراتیزه نمودن( اتحاد شوروی و اروپای شرقیمردم

قدرت حزب کمونیست و حتی خود گورباچف را زیر سؤال برد. 

 کهاین بدون سیاسی باز فضای ایجاد برای گورباچف تالش و سانسور  عدم

 درومی ق ناسیونالیستی های جنبش انواع نفوذ باعث بخواهد او خود

 و داد استعفا گورباچف 1991 کریسمس در .شد شوروی هایجمهوری

 .پاشید هم از ورویش جماهیر اتحاد



  راشل کوری

( اهل اولمپیا، 2003مارس  16 - 1979آوریل  10) (Rachel Aliene Corrie :انگلیسی راشل کوری )به

 ISM= International)جهانی اتحاد جنبش آمریکایی عضو او .بود صلح فعال یک واشینگتن

Solidarity Movement ) نوار به جنبش این فعاالن از یکی عنوان به االقصی انتفاضه بود که در طول 

های فلسطینیان را داشت و اسرائیل در نوار غزه قصد تخریب خانه نیروهای بلدوزر که هنگامی راشل. رفت غزه

 در هفتم و بیست خیابان ر را سد کند، توسط بلدوزر زیر گرفته شد و کشته شد.خواست راه بلدوزوی می

 در ریکو سیدنی و کریگ فرزند کوری راشل. است شده نامگذاری کوری راشل نام به تهران الوند خیابان

 استیت نن بزرگ شد. از دبیرستان کپیتال فارغ التحصیل شد و سپس در دانشگاه اور گریواشنگت المپیای

( ISM) جهانی اتحاد جنبش عضویت به دانشگاه به ورود ابتدای در او. داد ادامه را خود تحصیالت کالج

 بود شده برگزار جنبش این سوی از که تظاهراتی در شرکت منظور به التحصیلی غفار از پس درآمد.

 خشونت یرغ مقاومت روزه دو آموزش دوره غزه در حضور از پس. کرد مسافرت غزه نوار منطقه خاورمیانه، به

 بولدوزر هانندر که اسرائیلی سرباز که دادند شهادت جهانی اتحاد جنبش اعضای. گذراند را انسانی سپر و آمیز

از مذکور را تبرئه ل را تصادفی دانستند و سربراش مرگ اسرائیلی مقامات ولی است گرفته زیر را راشل عمداً بود

 کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاپ بندیکت شانزدهم

ین امیالدی که اسقف سیریگیوس با عنوان پاپ بر سریر رهبری کاتولیک های جهان نشست  384از سال 

ردینال ها شورای واتیکان هنگامی که شورای کا 1869مادام العمر بوده است. طبق مصوبه ی  مقام یک مقام

ظایفش یکی از خودشان را به این مقام انتخاب می کنند او تحت حمایت مسیح و روح القدس در اجرای و

ه غیرممکن ( می شود بنابراین عزل کسی که به این مقام انتخاب شدinfallibility« )خطا ناپذیری»دارای 

قام خود استعفا که پاپ گریگوری دوازدهم از مقام خود استعفا داده بود هیچ پاپی از م 1415می شود! از سال 

 سال رد دوّم پل ژان پاپ درگذشت از پس نداده بود تا این که پس از شش قرن پاپ بندیکت شانزدهم که 

 را خود عفایاست علّت پاپ گرچه. داد استعفا خود مقام از 2013 سال در بود شده انتخاب مقام این به 2005

دند. امّا شریات مختلفی در زمینه ی دلیل استعفای پاپ مطرح نظ ولی بود کرده اعالم بیماری و سن کهولت

ما »ینمایی سکارگردان ایتالیایی فیلم « نانی مورتّی» 2011آن چه برای من جالب است این است که در سال 

ه مقام که در آن پاپ صادقانه با خود خلوت می کند و به این نتیجه می رسد را ساخت ک« یک پاپ داریم

 فیلم این آیا که است این سؤال بیش از توان انسانی اوست و از این مقام استعفا می دهد. حال « خطاناپذیری»

 سازنده و هبود شده ریزی برنامه پیش از پاپ استعفای که این یا است بوده استعفایش برای پاپ بخش الهام

ه درست باشد از این دو اید هرکدام. کند آماده آن پذیرش برای را عمومی افکار که داشته ماموریت فیلم ی

 نشان از قدرت شگفت انگیز رسانه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ایدئولوژی جوچه

جزیره . این شبهشدجزیره کره در اواخر سده نوزدهم تا اوایل سده بیستم توسط امپراطوری کره اداره میشبه

شد. با  به تصرف امپراتوری ژاپن درآمد و پنج سال بعد به طور رسمی بخشی از کشور ژاپن 1905از سال 

مت شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم قسمت شمالی کره به تصرف اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و قس

کره  وی متحد با بلوک شرق شده جنوبی به تصرف آمریکا درآمد. به این ترتیب کره شمالی صاحب حکومت

جزیره بودند این جنوبی صاحب حکومتی طرفدار غرب شد در حالی که هر دو مدعی حکومت بر کل شبه

بس خاتمه یافت. حکومت کیم با پیمان آتش 1953به جنگ کره انجامید که در سال  1950اختالف در سال 

وروی در شیل کرد که این انزوا پس از فروپاشی ( کشور را به کشوری منزوی تبد1944تا  1948ایل سونگ )

 تشدید شد. 1991سال 

در پی  2012دار شد و از سال ور را عهدهایل رهبری کش-م جونگسونگ پسرش کی-پس از مرگ کیم ایل

 ون پسرش است.ا-یل، رهبری این کشور در اختیار کیم جونگا-مرگ کیم جونگ

ترده حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را به نقض گسحقوقکره شمالی از جمله چند کشوری است که شورای 

گیرند خیلی زود سیاستمدارانی که در کره شمالی مورد غضب رهبر این کشور قرار می بشر متهم ساخته است.

 شوند.ناپدید می

شود. اما برخی از ها یک دولت کمونیستی افراطی یا استالینیستی توصیف میکره شمالی معموالً در رسانه

تی لنینیسم یا ح-تحلیلگران منتقد این دولت معتقدند این حکومت هیچ ارتباطی با ایدئولوژی مارکسیسم

راطی( استالینیسم ندارد و یک حکومت ناسیونال سوسیالیست است که در طیف راست افراطی )و نه چپ اف

ای بلوک شرق. این شباهت دارد تا کشوره 1930گیرد و بیشتر به حکومت ژاپن دهه سپهر سیاست قرار می

کند که تنها وظیفه تجهیز را هدایت می "اقتصاد دستوری"است که یک « حکومت دفاع ملی»حکومت نوعی 

ه در سال کبیشتر ارتش و تأمین پول بیشتری برای نیروهای نظامی را بر عهده دارد. قانون اساسی موجود 

ای به کمونیسم و رگونه اشارههه، از اصالح شد 1998و  1992های تدوین شده و دو بار در سال 1972

 مارکسیسم لنینیسم خودداری کرده و ایدئولوژی رسمی کشور را مکتب جوچه نامیده است..

کیم ایل سونگ اولین رهبر جمهوری کره شمالی بود که ایدئولوژی جوچه مبنی بر خودکفایی و استقالل را به 

جمهور ابدی میالدی به عنوان رئیس 1994گ در سال عنوان ایدئولوژی رسمی حکومت برگزید. او پس از مر

ایل رهبری -کشور تعیین شد و پسرش کیم جونگ

ر ایل د-کشور را برعهده گرفت، با مرگ کیم جونگ

کیم  میالدی کوچکترین پسرش 2011سال 

 اون رهبری این کشور را به عهده گرفت.-جونگ

در کره شمالی انتخابات، همیشه تنها با حضور یک 

دهندگان  شود. رأی)رهبر کشور( برگزار مینامزد 

توانند با خط زدن نام آن نامزد علیه او رأی می

 بدهند.

 



 محمد بوعزیزی

 کشور نای مطلقه حاکم و جمهور رئیس اولین بورقیبه حبیب و کرد پیدا استقالل فرانسه از 1956 تونس در

 آهنین، شتم با حکومت و استبداد سال 31 زا پس مردم خیابانی و محدود اعتراضات دوره یک بدنبال که بود

لی نیز پس از عگون شد. بن سرن تونس، امنیت سازمان رئیس علی، بن العابدینزین دست به 1987 سال در

( 13899دی  24) 2011سال دیکتاتوری و خودکامگی و اختناق در شرایطی مشابه، در نیمه ژانویه  23

شهرت  ام این اعتراضات خیابانی مردم به انقالب گل یاسمنسرنگون شد و به عربستان سعودی گریخت. ن

 جوانی که بوعزیزی محمد یافت. برکناری بن علی از قدرت از روزی آغاز شد که جوان سبزی فروشی به نام

 این. کرد یخودسوز دولتی مأموران سوی از اشدستی چرخ مصادره به اعتراض در بود کرده تحصیل اما فقیر

 و (یخورشید 1389 دی 24) میالدی، 2011 ژانویه 14 تاریخ در. انگیخت بر را تونس مردم خشم خودسوزی

 امنیتی نیروهای لهحم در معترضان از نفر هاده شدن کشته و رده مردم تونسگست اعتراضات و هاناآرامی پی در

 جای و رفت کنار درتق از سپس و کرد منحل را مجلس و دولت ابتدا علی بن العابدینزین تظاهرکنندگان، به

 عودیس عربستان به اشخانواده همراه به وی .سپرد وزیرنخست الغنوشی، محمد به موقتاً را خود

 افزایش و تیدول فساد گسترده، بیکاری به اعتراض خاطر به ابتدا تونس، در اجتماعی گسترده تظاهرات خت.گری

 خودسوزی که آن از پس. گرفت هدف را علی بن العابدینزین حکومت نهایت در و شد برپا خوراکی مواد قیمت

ون مصر، چسایر کشورهای عربی  در دیگر مرد چندین بینجامد، علی بن حکومت سرنگونی به توانست بوعزیزی

 محافل در را هاییبحث بوعزیزی اقدام. زدند دست خودسوزی به بوعزیزی از تقلید به نیز الجزایر و موریتانی

 را یگرید افراد و وی بوعزیزی، با همدردانه اظهاراتی در مصری فقیه قرضاوی یوسف. برانگیخت هم مذهبی

ها را بر اند قربانی تبعیضات اجتماعی خواند و مسئولیت مرگ آنزده خودکشی به دست او از تأسی به که

 تأکید ایهاعالمی در سنت، اهل اسالمی دانشگاه معتبرترین االزهر، اما. دانست کشورهایشان حاکمان ٔ  عهده

 .باشد اجتماعی و سیاسی اعتراضات از بخشی اگر حتی است ممنوع اسالم در خودکشی که کرد

 

 

 


