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درس نهم

ويژگی های حکومت رضاشاه
در اين درس به طور فشرده با شاخصه هاى حكومت و سياست هاى فرهنگى و 
مذهبى دوره ى پهلوى اول آشنا مى شويد. هدف از طرح اين مباحث، آشنايى بيش تر 

شما با ابعاد فرهنگى و اجتماعى دوران حكومت رضاشاه است.

ـ وابستگی: آغاز حکومت پهلوی نقطه ی عطفی در تاريخ فرايند وابستگی ايران محسوب  الفـ 
می شود؛ زيرا تا پيش از روی کار آمدن رضاشاه، پيدايش سلسله های پادشاهی و حاکمان ايرانی عمومًا 
در چارچوب روابط قومی و يا اشرافيت داخلی شکل می گرفت. اگرچه برخی از پادشاهان ايرانی مورد 
حمايت قدرت های عصر خود بودند ولی خاستگاه و منشأ روی کار آمدن آن ها، بيگانگان نبودند. ظهور 
و  جهانی  سلطه ی  نظام  استقرار  امتداد  در  ابتدا  همان  از  رضاشاه  آمدن  کار  روی  و  پهلوی  سلسله ی 

استعمار انگلستان شکل گرفت. 
استبدادی  و  فردی  حکومتی  رضاشاه،  حکومت  فردی:  حکومت  و  خودکامگی  ــ  ب 
بود. با وجود اصل تفکيک قوا در قانون اساسی، رضاشاه در همه ی کارها و ارکان مملکت دخالت 
رئيس  و  لشکر  فرمانده  فرماندار،  توسط  که  فهرستی  براساس  ملی  شورای  مجلس  نمايندگان  می کرد. 
شهربانی حوزه ی انتخابيه تهيه و شخص رضاشاه آن را تأييد و به وزارت کشور ابالغ می کرد، انتخاب 

می شدند.۱
بنابراين هرچند که رضاشاه حکومت پارلمانی و نهاد مشروطه را از ميان نبرد، اما روش حکومت 

او با حکومت پادشاهان مستبد قبل از مشروطه تفاوتی نداشت.۲ 
عالوه بر مجلس، قوای قضائيه (عدليه) و مجريه نيز فاقد استقالل بودند. دستگاه های دولتی و 
۱ــ قاضی، علل سقوط رضاشاه، ص ۱۵۳؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۱، ص ۷۶ــ۷۷؛ خاطرات سردار اسعد 

بختياری، ص ۲۲۳. 
۲ــ کاتوزيان، اقتصاد سياسی ايران، ص ۱۶۹.



٩٠

رضا شاه

و  نداشتند  تصميم گيری  هيچ گونه  قدرت  وزارت خانه ها، 
برخی به سبب شناختی که از روحيه ی نظامی و استبداد رأی 

رضا شاه داشتند، حّتی قادر به اظهارنظر نبودند.۱
دوران  در  افراطی:  ملی گرايی  ترويج  ــ  ج 
حاشيه  به  هدف  با  افراطی  گرايی  ملی  رضاشاه  حکومت 

راندن اسالم شدت گرفت. 
کارگزاران فرهنگی حکومت رضاشاه، به تقليد از 
مليت گرايی  لوازم  از  سياست»۲را  از  دين  «جدايی  غرب 
قلمداد می کردند. آن ها بدون داشتن درک صحيح از شرايط 
تاريخی ايران، هم بستگی ميان عاليق ملی و دينی را که در 
ايرانی  جامعه  ملی  هويت  کشور و  اقتدار  وحدت و  ايجاد 

نقش مؤثری داشت، ناديده گرفتند. 

بيش تر بدانيد
مريت هاکس نوشته است: روحيه ی جديد ملی گرايی در عصر رضاشاه ردپايی از فاشيسم۳ به 

همراه داشت، زيرا بدون توجه به روابط و ارزش های تاريخی، تنها به گذشته [دور] می نگرد.۴

يکی ديگر از شاخصه های مليت گرايی افراطی دوران رضاشاه، قوميت   ستيزی و ناديده گرفتن هويت 
اقوام ايرانی مانند: ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و مانند آن بود. اعمال تبعيض قومی و توسل به خشونت 
که  محلی  زيبای  لباس های  و  رسوم  و  آداب  محلی،  لهجه های  و  گويش ها  بردن  ازبين  برای  نظامی گری  و 
تقويت کننده هويت ملی ايرانيان است با ادعاهای رضا شاه و کارگزاران حکومتی او ناسازگار بود۵ که آثار 

۱ــ هدايت، خاطرات و خطرات، ص ۴۰۲.
۲ــ سکوالريسم

۳ــ فاشيسم: نام جنبشی که در ۱۹۱۹م. به رهبری موسولينی در ايتاليا به راه افتاد. فاشيسم بر ديکتاتوری و زور تأکيد بسيار دارد. 
موسولينی بر احيای قدرت امپراتوری روم باستان در ايتاليا تکيه می کرد.

۴    ــ هاکس، ايران، افسانه و واقعيت، ص ۱۹۴.
۵ــ کاتم، ناسيوناليسم در ايران، ص ۱۱ و ۱۲؛ استارک، سفرنامه الموت، ص ۱۶؛ فيوضات، دولت در عصر پهلوی، ص ۵۵ ــ ۵۸.
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گرفت.  صورت  تالش هايی  التين  به  فارسی  الفبای  تغيير  برای  اين،  بر  عالوه  گذاشت.  برجای  زيان باری 
تقی زاده که بر اين کار اصرار می کرد، تغيير خط فارسی را تنها با حمايت و به کارگيری زور به دست رضاشاه 

ممکن می دانست.۱
در پايان حکومت رضاشاه، مليت گرايی با جنبش نژادپرستانه ی نازی های آلمان به رهبری آدلف 
هيتلر نزديکی و همبستگی پيدا کرد. رضاشاه به نشريه ها دستور داد تا به مقايسه ی شخصيت او با هيتلر 

بپردازند و از وی تجليل کنند.۲
د ــ نظامی گری: رضاشاه به سبب خصلت های فردی و روحيه ی نظامی اش، ارتش را رکن و 
اساس حکومت خود قرار داد. او فرماندهان ارتش را نسبت به ساير مقام های دولتی برتر به شمار می آورد؛ 
و برای ايجاد ارتشی نوين، کوشش های زيادی انجام داد. اما ارتشی که او بنيان نهاد تنها برای ترساندن 
و سرکوب مخالفان داخلی، چپاول و غارت ايالت و عشاير و استحکام پايه های حکومت خود شکل 

گرفته بود و به هيچ وجه ارتشی ملی و مقتدر نبود تا در برابر نيروهای بيگانه کارايی داشته باشد. 
رفتار رضاشاه با عشاير ايرانی همانند برخوردی بود که بيگانگان در زمان اشغال کشورمان با مردم 

اين سرزمين می کردند. او در قيام مسجد گوهرشاد زنان و مردان بيگناه را به خاک و خون کشيد.۳ 
برای  سلطنت،  به  رسيدن  از  پيش  رضاشاه  دينی:  ارزش های  تخريب  و  تضعيف  ــ  هـ 
جلب اعتماد مردم و نزديکی به علما، با ظاهر سازی می کوشيد در مراسم عزاداری و مذهبی شرکت 
از  يکی  کند.  جلب  می پروراند،  سر  در  که  نقشه هايی  و  خود  نفع  به  را  عمومی  احساسات  تا  کند 
مورخان، در اين باره نوشته است: «در نخستين سال پيروزی کودتا، در مراسم محرم و عزاداری 
شعاير  پيشانی خود می ماليد و کاه بر سر می ريخت، به  رضاشاه در حالی که ِگل بر  امام حسين (ع)، 

مذهبی تظاهر می کرد».۴
عالوه بر اين، رضاشاه در خردادماه ۱۳۰۳ به وزارت معارف دستور داد که بر مطالب مذهبی 
و شرعی چاپ شده در مطبوعات نظارت و از درج مطالب خالف شرع، جلوگيری به عمل آيد؛ و نيز 
۱ــ افشار، سواد و بياض، ج۲، ص ۵۹۳؛ مجله ی يادگار، سال چهارم، ش ۶، ص ۴۱؛ تقی زاده بعدًا از اين اقدام اظهار پشيمانی 

کرد. 
۲ــ هدايت، خاطرات و خطرات، ص ۵۲۴؛ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۱۳۱.

۳ــ در اين باره. ن. ک: عاقلی، ارتش متحدالشکل، ص ۶۶۴؛ کرونين، ارتش نوين رضاشاه، ص ۲۱۲؛ مکی، تاريخ بيست ساله، 
ج ۷، ص ۴۰۱؛ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۱۵۲؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۱، ص ۷۸؛  امير احمدی، خاطرات 

اولين سپهبد ايران، ص ۱۳۰ به بعد.
۴ــ مستوفی، «شرح زندگانی من»، ج۳، ص ۲۶۱.
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دستور تعطيلی مشروب فروشی ها و قمارخانه ها را صادرکرد.۱ او در همان سال عازم عراق شد و ضمن 
مالقات با عده ای از علما و مراجع نجف، خود را حامی اسالم معرفی کرد و قول داد که دومين اصل 

متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت علما بر مصوبه های مجلس را، به اجرا در آورد.۲
با اين همه، تظاهر به دينداری او، مّدت زيادی دوام نياورد. او، بعد از دست يابی به قدرت مطلقه، 
رياکارانه ی خود را آشکار کرد و هنگامی که به سلطنت رسيد، ديگر ضرورتی برای  به تدريج ماهيت 

عوام فريبی و تظاهر به دينداری، احساس نکرد. 
سال  نوروز  در  مذهبی،  ارزش های  و  شعاير  به  رضا شاه  آشکار  و  علنی  حمله ی  نشانه ی  اولين 
۱۳۰۶  در واقعه ی اعتراض آيت الله بافقی به زنان عضو خانواده ی سلطنتی که بدون رعايت موازين 
شرعی وارد حرم مطهر حضرت معصومه (س) شدند، آشکار شد. به دنبال اين اعتراض، رضاشاه به قم 
رفت و با گستاخی تمام، با چکمه وارد حرم شد و آيت الله بافقی را زير لگد انداخت. پس از آن نيز، 

دستور تبعيد او را صادر کرد. 
رضاشاه با سياست حذف دين از اجتماع، سعی در محدود کردن روحانيون و کنترل حوزه های علوم 
دينی کرد. او با شعار «اصالح دين»، کوشيد تا ريشه ی اسالم را برکند. جای گزين ساختن قانون  های غربی 
به جای قوانين مذهبی، محدود کردن روحانيان و مراسم مذهبی، ممنوع کردن برگزاری مراسم 
موزيک  دسته های  رژه ی  و  شادی  «کارناوال»۳های  برپايی  حسين (ع)،  امام  حضرت  سوگواری 
نظاميان در روز عاشورا، تخريب مدارس و حوزه های علميه، تغيير کاله و لباس، برداشتن حجاب 

و رواج منکرات و کارهای خالف شرع، از ديگر برنامه های دين ستيزانه ی رضاشاه بود.

بيش تر بدانيد
خانم هاکس سياح اروپايی که در آن زمان از ايران ديدن می کرد، در کتاب خود می نويسد: «در 
ايران پديده ی عجيب اسالم دولتی ديده می شود. به طوری که دولت در ظاهر در فکر تعديل و شايد اصالح 

دين و در واقع در فکر تباه ساختن دين از درون است».۴

۱ــ مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج۳، ص ۳۱؛ اعظام قدسی، «خاطرات من …»، ج۲، ص۴۴. 
۲ــ برای کسب اطالع بيش تر از سياست مذهبی رضاشاه ن. ک. به: بهار، «تاريخ مختصر احزاب سياسی»، ج۲، ص ۹۳ و ج۳، 
ص ۵۱؛ اعظام قدسی، «خاطرات من…»، ج۲، ص ۹۲؛ مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج۴، ص ۱۰۷، ۱۳۶ و ۱۳۷ و ج۶، ص ۲۲۸؛ هدايت، 

«خاطرات و خطرات»، ص ۳۸۲ به بعد؛ مستوفی، «شرح زندگانی من»، ج ۲، ص ۲۶۱.
۳ــ کارناوال: گروهی که با رقص و آواز در روزهای به خصوصی از سال (جشن ها) در خيابان ها به راه می افتند. 

۴ــ هاکس، «ايران افسانه و واقعيت»، ص ۷۱.
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آيت الله عبدالکريم حائری يزدی

اقدامات ضد دينی رضاشاه، محصول انديشه ی خوِد او نبود. جريان هدايت گری که اين برنامه ها را 
به وی القا می کرد، متشکل از کسانی بود که در روی کارآوردن و دست يابی او به قدرت، نقش داشتند.۱ 
اين اقدام ها، به ظاهر تحت عنوان تجدد خواهی يا اصالح مذهبی صورت می گرفت اما اسناد تاريخی 
آشکار می کنند که استعمار نوين، برای از ميان برداشتن مظاهر دين و روحانيت که مانع سلطه ی آن ها در 

ايران بود، به اين روش ها متوسل می شد.۲

بيش تر بدانيد
يکی از اقدام های هوشمندانه ی مرجعيت شيعه در ايران، 
تأسيس حوزه ی علميه ی قم در سال ۱۳۰۱ ش. پس از شکست 
عثمانی در جنگ اول و اشغال عراق توسط انگليس بود، که توسط 

آيت الله «حاج شيخ عبدالکريم حائری يزدی» انجام گرفت. 
تا قبل از تأسيس حوز ه ی  علميه ی قم، پايگاه علمی مرجعيت 
شيعه، عمدتًا در نـجف اشرف و ديگر شهرهای مذهبی عراق متمرکز 
بود. اين اقدام ارزشمند و خردمندانه، در عصری که استعمار در 
صدد اجرای نقشه های ضد دينی خود در منطقه بود، پس از عصر 
صفويان، موجب تقويت ايران به عنوان  پايگاه فقه و معارف شيعه 
شد. عالوه بر آن، زمينه را برای مهاجرت علما و مراجعی که عليه 

سياست های استعماری انگلستان مبارزه می کردند، فراهم آورد. 
ادامه يافتن اين نهضت فرهنگی در ساليان دشوار بعد، حوزه ی علميه ی قم را مبدل به يکی از 
بزرگ ترين پايگاه های مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی کرد. تربيت عالمان و روحانيانی چون 

حضرت امام خمينی، يکی از ثمره های اين اقدام بود.۳

من»،  قدسی، «خـاطرات  اعظام  ۱۵۲؛  ص  ج۲،  پهـلـوی»،  سقـوط  و  فردوست، «ظهور  ک.:  ن.  بيش تر  اطالع  کسب  بـرای  ۱ ــ 
ج   ۲، ص   ۶۵۷  ــ۶۵۹.

۲ــ ستيزه جويی استعمار با دين، در آن مقطع زمانی، محدود به ايران نبود. انگلستان با هدف زدودن هويت اسالمی در هندوستان، 
ترکيه، عراق، عربستان، مصر و ساير کشورهای اسالمی، به تخريب و يا تحقير مبانی اسالم پرداخته بود. احسان طبری که خود از نظريه پردازان 
حزب توده بود، ضمن ارائه ی تحليلی درباره ی سياست مذهبی جاری در اين دوران، اعتراف کرده است که رضاشاه پس از سلطنت، به تدريج 
بسياری از آداب مذهبی و حرکت به سوی تجّدد و اروپايی گری را  روحانيان و  دگرگون ساخت و سياسِت از ميان بردن نفوذ  روش خود را 
دنبال کرد. تمايل رضاشاه به تضعيف روحانيت شيعه، تنها از تمايل خود او برای از ميان برداشتن رقيب نشأت نمی گرفت؛ بلکه ناشی از اراده ی 
استعمار   طلبانه ی انگلستان بود که از دوران حوادث تنباکو و فتوای ميرزاحسن شيرازی اين نيرو را شناخته بود و قصد از ميان بردنش را داشت. 

ن. ک.: طبری، «ايران در دو سده ی واپسين»، ص ۲۴۵ و ۲۴۶.
۳ــ ن.ک.: شريف رازی،  «گنجينه دانشمند»، ج۱، ص ۱۸۷؛ فصلنامه ياد، ش ۵، ص ۲۶. 
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رفتار خشونت آميز رضاشاه با طلبه های علوم دينی و يورش به حوزه های علميه، چهره ی واقعی و 
ماهّيت او را آشکار ساخت، و ديری نپاييد که با به شهادت رساندن علمای آگاه و مبارزی چون آيت الله 

مدرس و دستگيری و تبعيد عالمان بزرگ، پرده از سياست ضد دينی خود برداشت. 
قمی  طباطبايی  حاج حسين  آيت الله  اصفهان،  در  اصفهانی  نورالله  حاج آقا  آيت الله 
در مشهد، آيت الله سيدابوالحسن انگجی و آقاميرزاصادق در تبريز و …… با حرکت های 
استعمار را درپی داشت، به مخالفت  ضدمذهبی رضاشاه که تخريب هويت ملی و افزايش نفوذ 

پرداختند. 

تغيير کاله و لباس
از  بخشی  لباس،  و  کاله  تغيير 
و  ايران  جامعه ی  شبيه سازی  برنامه ی 
همرنگ    شدن مردم آن با اروپايی ها بود.۱ 
تناسب  به  جامعه،  هر  پوشاک  و  لباس 
فرهنگ، آداب و رسوم  دينی،  اعتقادات 
ملی و شرايط اجتماعی و اقليمی با ديگر 
از  ايرانی،  اقوام  است.  متفاوت  جوامع، 
ديرباز، دارای لباس و پوشش مخصوص 
به خود بوده اند. نوع لباس و پوشش هر 
که  است  مردم  آن  هويت  نمايشگر  ملت 

در کشوری مثل ايران پس از گذر قرن ها و هزاره ها به تدريج شکل گرفته است. بنابراين محروم کردن 
اجباری مردم از لباس محلی و يا پوشش ملی ضربه زدن به هوّيت آن هاست.۲

١ــ صدراالشراف در خاطرات خود نوشته است که اين طرح، توسط تجدد خواهانی چون تيمورتاش، داور و نصرت الدوله فيروز، به 
رضاشاه توصيه شد. (ن. ک.:صدر، «خاطرات صدراالشراف»؛ ص ۲۹۱.)

باز  خود  سنتی  لباس  از  اجبار،  به  را  مردم  و  بود  تضاد  در  رضاشاه  مليت گرايی  و  باستان گرايی  شعارهای  با  لباس،  و  کاله  تغيير  طرح 
می داشت. «پيتر   آوری» ضمن بررسی اين موضوع نوشته است: «پوشيدن لباس به شيوه ی اروپايی که با مقررات اجباری، به شدت اجرا می شد، 

باعث از ميان رفتن سليقه ی خوب ايرانيان در پوشيدن لباس شد» («تاريخ معاصر ايران»، ج ۲، ص ۷۱).
٢ــ برای اطالع بيش تر ن. ک.: مطهری، «نظام حقوق زن در اسالم»، ص ۲ ــ۳؛ حداد عادل، «فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی»، 

ص ۷. 

رضا شاه هنگام مالقات با آتاتورک در ترکيه



٩٥

رضاشاه ابتدا با به کارگيری زور، کاله لبه دار موسوم به «کاله پهلوی» را در ميان مردم متداول 
کرد اما پس از بازگشت از سفر ترکيه، به تقليد از «آتاتورک» دستور داد که کاله پهلوی نيز ممنوع و 

منسوخ شود و اعالم کرد: «از اين  پس مردان بايد «کاله شاپو» بر سر بگذارند».۱
در دی ماه سال ۱۳۰۷، قانون اجباری متحد الشکل کردن لباس در ايران، با قيد دو فوريت، به 
تصويب مجلس هفتم رسيد. براساس اين قانون، همه ی مردم ايران، اعم از شهری و روستايی و عشاير 

چادرنشين موظف به رعايت آن بودند. مجازات متخلفان، جزای نقدی يا زندان بود.۲

کشف حجاب
تغيير لباس، مقدمه ای برای کاهش مقاومت و حساسيت جامعه نسبت به حجاب و در نهايت، 
برداشتِن آن بود. ايرانيان از ديرباز مردمی نجيب و موّقر بودند. فرهنگ و تمدن مردم ايران باستان 
متعالی تری  معنويت  اخالق و  عقالنيت،  خود، از اصالت،  عصر  تمدن های هم  ساير  مقايسه با  در 
برخوردار بود. با نگاهی به حّجاری ها و نقش های برجسته ی تخت جمشيد، بيستون و ديگر آثار بر 
جامانده از ايران باستان، اين حقيقت به روشنی آشکار می شود که بر خالف فرهنگ برهنگی رايج 
در تمدن يونان و روم باستان، زنان ايرانی، در روزگاران قديم نيز دارای حجاب و عفاف بوده اند۳.
علی الخصوص که پس از پذيرش اسالم اين سنت تقويت شد. پوشيدگی لباس زنان ايرانی  جزو 
فرهنگ ملی و دينی آنان بوده، لذا مبارزه با آن امری عقالنی نيست؛ به ويژه وقتی که با زور و تحقير 

همراه باشد. 

١ــ کاله شاپو که به «کاله لگنی» مشهور شد، اطراف آن تمام لبه دار بود.
«سفرنامه  استارک،  ۳۰۲؛  ص  «خاطرات»،  صدر،  ۱۹۰ــ۲۲۴؛  ص  اسناد»،  روايت  به  حجاب  کشف  و  لباس  «تغيير  ن.ک:  ٢ــ 

الموت»، ص ۱۶.
٣ ــ در گزارش های مورخان يونانی و متون کهن پارسی آمده است که زنان پارسی دارای پوشش کامل (شبيه به چادر) امروزی 
را  دست)  آستين  بدن (مانند  قسمت های  از  هريک  گذاشتن  باز  نيز  پارسی  مردان  می کردند.  اجتناب  ديگران  برای  خود  آراستن  از  بودند؛ 
خالف ادب می شمردند. (ن. ک: هرودت، تاريخ هرودت، ص ۶۵، ۱۰۸، ۱۹۵ و ۱۹۶؛ ويل دورانت، تاريخ تمدن، ص ۴۱۳؛ هرتسلفد، 
تاريخ باستانی ايران، ص ۱۴۱؛ تالبوت رايس، هنرهای باستانی آسيای مرکزی تا دوره ی اسالمی، ص ۴۵؛ شهشهانی، تاريخ پوشش مردم 

در ايران، ص ۴۰.)
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بيش تر بدانيد
دربـاره ی  مخبـر السلطـنـه 
«…چادر  است:  نوشته  حجاب 
رسم ايرانيان بود و ريشه در فرهنگ 
گذشته ی ايران داشت … در شاهنامه 
در سه جا ذکر «چادر» شده است و در 
گذشته، چادر حفاظ و فخر نجبا بود 
و ما که مدعی تجديد دوره ی پهلوانی 
جمشيد  تخت  در  هستيم،  باستانی  و 
و يا نقش های بيستون، صورت زن، 

نيست.»۱

مبارزه با حجاب که به کشف حجاب معروف شد، رسمًا از روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴  آغاز و با 
به کارگيری زور و خشونت، دنبال شد.  

فرمان اجباری کشف حجاب، با مقاومت های مردم و عالمان دينی شهرهای مختلف ايران روبه رو 
شد. در شهر مقدس مشهد، مردم به نشانه  ی اعتراض، در مسجد گوهرشاد اجتماع کردند. به دستور 
مستقيم رضاشاه، مأموران مسجد را به محاصره در آوردند و با پتک در مسجد را شکستند و وارد صحن 
شدند و با مسلسل های سنگين، از اطراف و بام های حرِم مشرف به صحن مسجد گوهرشاد، آن ها را به 

گلوله بستند.۲

١ــ هدايت، خاطرات و خطرات، ص ۴۰۵. 
٢ ــ ن. ک.: هروی، «حديقه الرويه»، ص ۲۲۸، ۲۶۱، ۲۶۳، ۲۶۴، و ۲۶۷؛ دوانی، «نهضت روحانيون ايران»، ج ۲، ص ۱۶۱؛ 
«خاطرات سياسی بهلول»، ص ۶۶ تا ۸۳؛ واحد، «قيام گوهرشاد»، ص ۹۹، ۱۳۳ و ۱۴۲؛ فردوست، «ظهور و سقوط سلسله پهلوی»، ج ۲، 

ص   ۶۹ و ۷۰؛ «تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد»، ص ۲۲۴؛ کوهستانی نژاد، «واقعه خراسان»، ص ۵۶، ۸۱، ۸۹ و ۱۰۲.

مخبرالسلطنه (مهدی قلی هدايت) به هنگام واليگری 
آذربايجان (باردوم)
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انديشه و جست  و جو

پرسش های نمونه

۱ ــ رضاشاه پيش از رسيدن به سلطنت برای تظاهر به دينداری چه اعمالی انجام داد؟ 
۲ ــ رضاشاه در دوران سلطنت خود برای محدود کردن دين و شخصيت های دينی چه اقداماتی 

انجام داد؟ 
۳ــ اقدام های ضد دينی رضا  شاه ريشه در چه جريان فکری و فرهنگی داشت؟
٤ــ در دوره ی سلطنت رضاشاه چه تغييراتی در لباس و کاله مردم ايجاد شد؟

۱ ــ در مورد شيوه ی برخورد مأموران حکومتی با زنان با حجاب در دوره ی رضاشاه، مطلبی 
تهيه کنيد. 

۲ ــ با استفاده از کتاب «مسئله ی  حجاب» استاد مطهری و «تاريخ تمدن» ويل دورانت، درباره ی 
ريشه های تاريخی اعتقاد مردم ايران به حجاب و حتی وجود پوشش چادر و حجاب برای خانم ها در 

ايران باستان تحقيق کنيد و مقاله ای بنويسيد.
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درس دهم

سقوط رضا شاه
در اين درس با موضوع هاى جنگ جهانى دوم، اشغال ايران، سقوط رضاشاه، و 
هم چنين، كارنامه ى مختصرى از دوران حكومت رضاشاه آشنا مى شويد. انتظار مى رود 
پس از مطالعه ى اين درس، با راهنمايى دبير محترم درس تاريخ، ضمن تحليل علت هاى 
معاصر  تاريخ  بر  آن  تأثير هاى  رضاشاه،  استبدادى  حاكميت  نتايج  به  رضاشاه،  سقوط 

كشورمان و عبرت هايى كه مى توان از اين دوران گرفت، بپردازيد.

گرايش رضا شاه به آلمان
در سال های بعد از جنگ جهانی اول سياست انگلستان نسبت به آلمان تغيير کرد؛ زيرا انگلستان 
بنابراين انگليسی ها  کمونيستی شوروی بيش تر احساس خطر می کردند.  و فرانسه از جانب حکومت 
توسعه و تقويت آلمان نازی تحت رهبری هيتلر را برای مقابله با شوروی مناسب می دانستند. در چنين 
شرايطی بود که دولت انگليس به حکومت رضاشاه اجازه داد تا مناسبات سياسی و اقتصادی خود را با 
آلمان توسعه دهد. سطح روابط تجاری و صنعتی دو کشور به سرعت گسترش يافت و صدها کارشناس 

و تبعه ی آلمانی در ايران مشغول کار شدند.۱

جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی دوم۲ با حمله ی برق آسای هيتلر به لهستان در شهريور ۱۳۱۸/ سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز 
شد. انگلستان و فرانسه و بعدًا امريکا نيز به آلمان اعالن جنگ دادند. شوروی به دليل امضای مخفيانه 
١ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک: الهی، اهميت استراتژيکی ايران در جنگ جهانی دوم، ص ۸۴     ــ۸۰؛ ذوقی، ايران و قدرت های بزرگ 
در جنگ جهانی دوم، ص ۲۶ــ۲۰؛ اسکرين، جنگ جهانی در ايران، ص ۲۳۲ــ۲۰۹؛ زرگر، تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در دوره ی 

ـ     ۲۰۸.   رضاشاه، ص ۴۰۰ و ۴۳۴ ــ ۴۳۱؛ بوالرد، شترها بايد بروند، ص ۴۴۲؛ متين دفتری، خاطرات يک نخست وزير، ص ۲۰۳ـ
٢ــ اين جنگ بين کشورهای محور متشکل از آلمان، ايتاليا و ژاپن و کشورهای متفقين متشکل از انگلستان، فرانسه، شوروی و 

آمريکا در گرفت و سرانجام در ١٩٤٥م/١٣٢٤ش. با شکست کشورهای محور پايان يافت. 
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اشغالگران از راه آهن ايران برای مقاصد نظامی خود 
استفاده می کردند.

پيمان عدم تجاوز مشترک با آلمان، تقريبًا دو سال اول جنگ از صحنه ی درگيری برکنار ماند. دولت 
ايران با اعالم بی طرفی در آن جنگ، تأکيد کرد به هيچ يک از طرف های جنگ اجازه نخواهد داد از 

خاک ايران عبور کنند.
در سال ۱۳۲۰ ش/۱۹۴۱ م ارتش هيتلر ناگهان روانه ی مرزهای شوروی شد و به سرعت در 
خاک آن کشور پيشروی کرد. پس از آن ايران به سبب موقعيت حساس خود مورد توجه متفقين قرار 
گرفت، زيرا مناسب ترين راه برای انتقال کمک های اقتصادی و نظامی انگلستان و امريکا به شوروی بود 
تا ماشين جنگی هيتلر را متوقف سازد. از سوی ديگر احتمال تسلط آلمان ها بر چاه های نفت ايران   و 

خاورميانه، انگلستان را به وحشت انداخته بود.
در تير ۱۳۲۰، انگلستان و شوروی حضور اتباع آلمانی در ايران را بهانه کرده،  خواستار اخراج آنان 
از ايران شدند و بعدًا خواسته های ديگری را مطرح کردند. حکومت رضاشاه در شرايط سختی قرار گرفت. 
از يک سو شاهد پيروزی های مکرر آلمان در جنگ بود و هيتلر به رضاشاه قول داده بود در بهار ۱۳۲۱ 

سربازان او به ايران خواهند رسيد و از سوی ديگر در معرض هجوم نيروهای متفقين قرار داشت.۱

اشغال ايران
طی  شوروی،  و  انگليس  سفيران   ۱۹۴۱ اوت   ۲۵/  ۱۳۲۰ ماه  شهريور  سوم  در  سرانجام 

يادداشت هايی که به طور جداگانه تسليم 
دولت ايران کردند، اعالم داشتند: «چون 
درخواست های  مقابل  در  ايران  دولت 
و  گرفته  پيش  در  مبهمی  سياست  آنان، 
در اخراج آلمانی ها اقدامی نکرده است، 
وارد  انگلستان  و  شوروی  ارتش های 
پيشروی  مشغول  و  شده اند  ايران  خاک 
هستند». استناد به حضور اتباع آلمانی 
برای اشغال ايران بهانه ای بيش نبود؛ زيرا 
آلمان تعداد محدودی مستشار نظامی و 

صنعتی در ايران داشت. در واقع اشغال 

ـ      ۱۸.  ۱ ــ بوالرد، شترها بايد بروند، ص ۴۶؛ ذوقی، ايران و قدرت های بزرگ در جنگ جهانی دوم، ص ۱۴ـ
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ايران با هدف بی خطر ساختن خط تدارکاتی متفقين، از نظر آن ها، ضروری بود. زيرا آن ها می توانستند 
تدارکات جنگی خود را از طريق راه آهن ايران به شوروی برسانند. با ورود نيروهای بيگانه از شمال و 

جنوب ايران توسط نيروهای متفقين اشغال شد.۱

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
به نظر شما چرا انگليسی ها رضاشاه را وادار به استعفا کردند؟

برکناری و تبعيد رضاشاه
ارتش نوين رضاشاه با استعداد يک صد و بيست هزار نفر و تجهيزات جنگی، در برابر هجوم 
به  اعتقادی  ايران  مردم  ساير  همانند  ارتش  آحاد  زيرا  نکرد،  زيادی  مقاومت  ايران  به  متفقين  نيروهای 
حکومت ديکتاتوری وابسته به بيگانه نداشت و ظرف مدت شش روز، به کلی از هم پاشيد. رضاشاه نيز 
توسط انگليسی ها که روزی او را بر مسند قدرت نشانده بودند، از سلطنت برکنار و به جزيره ی «موريس» 
در اقيانوس هند، تبعيد شد.۲ اگرچه اشغال ايران توسط بيگانگان غرور ملی مردم ميهن دوست ايران را 

جريحه دار کرد اّما سقوط ديکتاتور وابسته به بيگانه آنان را خرسند نمود.

بيش تر بدانيد
«سرريدربوالرد»، وزير مختار وقت انگلستان، درباره ی علت برکناری رضاشاه نوشته است: 
«شاه تقريبًا مورد نفرت همگان و از جمله ما که حاميان او به شمار می رفتيم، بود. اقدام برای تغيير شاه 

و حّتی سلسله ی او، مردم پسند بود».۳
چرچيل، نخست وزير انگلستان در کنفرانس تهران، درباره ی رضاشاه اعالم کرد که: «ما خود 

او را آورديم؛ خودمان هم او را برديم».۴
 

ـ۱۳۷؛ هوشنگ مهدوی،  «سياست خارجی ايران  ۱ــ برای اطالع بيش تر ن. ک.: مدنی، «تاريخ سياسی معاصر ايران»، ج ۱، ص ۱۳۵ـ 
در دوران پهلوی»، ص ۴۸ ــ ۷۴؛ استوارت، در آخرين روزهای رضاشاه، ص ۱۰۶؛ اسکرين، جنگ جهانی در ايران، ص ۲۳۵ــ۲۴۶.

۲ ــ ن. ک.: مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج ۷، ص ۱۱۸ ــ  ۱۲۴؛ فردوست، «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی»، ج ۱، ص ۹۳ــ۹۴؛ 
«خاطرات نصرالله انتظام»، ص ۶ ــ۱۷. 

٣ــ «نامه های خصوصی و گزارش های محرمانه سرريدر بوالرد»، ص ۱۳۳؛ استوارت، «آخرين روزهای رضاشاه» ، ص ۲۲۱.
 .We brought him. We took him :٤ــ اصل عبارت چنين است
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کارنامه ی حکومت رضاشاه
۱ ــ صنعت، کشاورزی و دامداری: در دوران حکومت رضاشاه، برای ايجاد تحول در بخش 
کشاورزی، اقدام هايی نظير تأسيس دانشکده ی کشاورزی در کرج و وارد کردن ماشين آالت کشاورزی، 
صورت گرفت. با اين همه، توجه به نظامی گری و ايجاد ارتش متحد الشکل که از اولويت های حکومت 
و  کشاورزی  جمله  از  ديگر،  بخش های  که  شد  باعث  می شد،  محسوب  او  فردی  عالقه ی  و  رضاشاه 
صنعت، از تحرک و رونق طبيعی بازماند. رشد غول آسای حجمی ارتش و نقش تعيين کننده ی نظاميان 
در صحنه های مختلف، از جمله در عرصه های اقتصادی و سياسی، و اختصاص چهل درصد از کل 

بودجه ی کشور به توسعه ی نظامی۱، مانع از توجه الزم به عمران و توسعه ی اقتصادی کشور شد.
عالوه بر اين، تصرف صدها هزار هکتار از زمين های مرغوب (اکثرًا در خطه ی شمال) توسط 
شخص رضاشاه و رعايت نکردن حقوق دهقانان و کشاورزان، از انگيزه ی آنان برای توليد بيش تر کاست. 
روی هم رفته، کشاورزی که از پايه های استقالل و خودکفايی يک کشور به شمار می رود، در اين دوران 

نه تنها در اولويت قرار نداشت، بلکه از رشد طبيعی خود نيز، بازماند. 
با سياسِت اسکان اجباری ايل ها و عشاير (تخته قاپو) توسط رضاشاه که با هدف مهار قدرت 
دامداری  که  آن  بدون  شد؛  تخريب  سرعت  به  ُسّنتی،  دامداری  گرفت،  صورت  آنان  نظامی  و  سياسی 

صنعتی جای گزين آن شود. 
در  کارخانه  تعدادی  آلمان،  و  ايران  روابط  توسعه ی  با  ويژه  به  صنعتی،  فعاليت های  زمينه ی  در 
کشور تأسيس شد. اما مشکل اساسی صنايع در آن زمان، وابستگی شديد به فنآوری و نيروی انسانی 
ماشين آالت  ساخت  و  ابداع  فکر  اما  می شد،  وارد  مملکت  به  صنعتی  ماشين آالت  بود.  خارجی  ماهر 
توسط نيروی با استعداد ايرانی رواج نيافت. در نتيجه ايران به واردکننده و مصرف کننده ی محصوالت 

آلمان تبديل شد.
۲ــ شبکه ی راه  ها و راه آهن: در ابتدای حکومت رضاشاه، راه های زمينی کشور بازسازی 
و يا تکميل شد. اگر چه هدف اصلی از اين اقدام، ايجاد زمينه ی مناسب برای حرکت نيروهای نظامی به 
قصد سرکوب شورش ها و مخالفت های احتمالی بود، ولی موجب شد که حمل و نقل کاالها، در جاده ها، 

سريع تر انجام شود. اقدام ديگری که در همان زمان (سال ۱۳۰۶) آغاز شد، احداث راه آهن بود.
بسياری از مورخان بر اين عقيده اند که رضاشاه، راه آهن سراسری ايران را برای جلب رضايت 
١ــ ريشارد، بنيان گذاری ارتش ملی در ايران، ص ۷۳ــ۶۹؛ آبراهاميان، ايران ميان دو انقالب، ص ۱۵۲؛ کرونين، ارتش و حکومت 

پهلوی، ص ۴۱۳.



١٠٢

انگليسی ها، و تأمين مقاصد نظامی آنان احداث کرد، زيرا برای مثال، ايجاد راه آهنی که بندر ترکمن را به 
بندر امام خمينی (کنونی) متصل می کرد، در واقع هدفی جز ايجاد راهی سهل و آسان برای انتقال نيروهای 
انگليسی  از جنوب به شمال کشور نداشت. هدف های نظامی انگلستان ايجاب می کرد که در صورت 
پيشروی شوروی ها، بتواند به سرعت، نيروهای خود را به شمال کشور منتقل کند. در حالی که منافع 

اقتصادی ايران، مستلزم عبور راه آهن از بندرهای مهم، و پيوند شهرهای بزرگ به يکديگر بود.۱

بيش تر بدانيد
دکتر محمد مصدق هنگام تصويب اليحه ی احداث راه آهن، با استناد به نظر کارشناسی مهندس 
اليحه،  اين  با  را  خود  بود،مخالفت  ايران  دولت  عامه  فوايد  وزارت  استخدام  در  که  «کاساکوسکی» 
چنين بيان کرد: «هرکس به اين اليحه رأی بدهد، خيانت به وطن خود نـموده».۲  وی بعدها با تأکيد 
بر مخالفت خود گفت: «علت بدبختی ما در جنگ جهانی دوم همين راه ها بود که رضاشاه ساخته بود 
ساختن راه آهن در اين مسير هيچ دليل نداشت جز آن که می خواستند از آن استفاده ی نظامی کنند. دولت 
انگليس هم هر سال مقداری زياد آهن به ايران فروخت و از اين راه پولی [را] که دولت از معادن نفت 

می برد، وارد انگليس کرد.۳

۳ــ قرارداد نفت ۱۹۳۳م. ايران و انگلستان: يکی از قراردادهايی که در دوران رضاشاه 
منعقد شد، قرارداد نفت ۱۳۱۲ ش./۱۹۳۳م. بود که توسط تقی زاده امضا شد. اين پيمان، بعد از لغو 
قرارداد «دارسی» بسته شد. انگلستان در سال ۱۹۳۳م، به اين سبب که مدت قرارداد دارسی در حال 
پايان يافتن بود، تقاضای تجديد آن را کرد. رضاشاه، با ظاهری وطن پرستانه و در واکنشی تند، قرارداد 
را پاره کرد و اسناد آن را در آتش بخاری سوزاند. او با اين ظاهرسازی عوام فريبانه، زمينه را برای 
قرارداد جديد که به مراتب ننگين تر از قرارداد سابق بود، فراهم کرد و پس از بستن قرارداد ۱۹۳۳م، 
دستور داد که هيچ کس و هيچ روزنامه ای، درباره ی آن سخن نگويد و مطلبی منتشر نکند. به اين ترتيب، 

پرونده ی آن، تا بعد از شهريور ۱۳۲۰، مسکوت ماند.۴
۱ ــ ن.ک.: مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج ۷، ص ۷ ــ  ۱۵۵؛ نجاتی می نويسد: ديكتاتوری با پول ما و به ضرر ما راه آهن كشيد و بيست 

سال برای متفقين تدارک مهمات ديد. (نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت، ص ۱۵۳)
۲ ــ مکی، «تاريخ بيست ساله ايران»، ج ۴، ص ۲۴۹. 

۳ــ مصدق، خاطرات و تألمات، ص ۳۴۸  ــ  ۳۵۱.
٤ ــ بعدها تقی زاده اقرار کرد که در هنگام امضای نفت، آلت دست دولت انگلستان بوده است. ن. ک.: دولت آبادی، حيات يحيی، 
ص ۳۲۵؛ مکی، تاريخ بيست ساله، ج ۵، ص ۳۲۵ و ۳۲۷؛ هدايت، خاطرات و خطرات، ص ۳۵۹؛ سياست خارجی دوران پهلوی، ص ۳۴؛ 

شوادرن، خاور ميانه، نفت و قدرت های بزرگ، ص ۳۸ ــ۵۰.
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۴ــ پيمان سعد آباد: در سال ۱۳۱۶ ش. پيمان چهارگانه ای تحت عنوان پيمان سعد آباد، در 
تهران بسته شد. يکی از پيامدهای اين پيمان، بخشيدن ارتفاعات کوه «آرارات» به ترکيه، بخش هايی از 
شرق ايران به افغانستان و چشم پوشی دولت ايران از حق حاکميت خود بر «اروند رود» بود. عالوه  بر اين، 
رضاشاه در سال ۱۳۰۶ ش. درپی اعالم استقالل بحرين، با بستن عهدنامه ی ۲۰ مه ۱۹۲۷، حاکميت 
ايران را نسبت به «مجمع الجزاير بحرين» که از نظر قدمت تاريخی، در زمان های مختلف جزء سرزمين 
ايران بود، نقض کرد. به همين سبب، برخی از مورخان معتقدند که رضاشاه به دليل تعهدهايی که شخصًا 

به دولت انگلستان داشت، موضوع حق مالکيت بر بحرين را ناديده گرفت.۱
۵ ــ سلب آزادی، خشونت و بی رحمی: در دوران حکومت رضاشاه، فعاليت های سياسی 
به کلی ممنوع بود. هر کسی که سخنی برخالف نظر او بيان می کرد، سرکوب می شد. رضاشاه عالوه   بر 
تبعيد، زندانی کردن و کشتن مخالفانش۲، نسبت به دوستان و حاميان خود نيز، با شقاوت و بی رحمی رفتار 
می کرد. او  فيروز فرمانفرما را که از حاميان او در دست يابی به قدرت و سلطنت بود، در سال ۱۳۰۹  ش. 
در خانه اش بازداشت کرد و در همان جا کشت. تيمورتاش را که وزير دربار و گرداننده ی اصلی چرخ 
حکومتش به حساب می آمد در سال ۱۳۱۲ ش. به زندان انداخت و در آن جا وی را کشت. سردار اسعد 
بختياری نيز که از سال ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۷ ش. بيش ترين تالش را برای استحکام حکومت استبدادی او 
به کار برده بود، سرنوشتی مشابه داشت. رضاشاه او را از وزارت جنگ خلع کرد، و بدون محاکمه، در 
زندان، کشت. عالوه بر اين ها، رضاشاه به مجرد پيدا کردن کوچک ترين سوء ظن، بسياری از کسانی را 
که در دست يابی به قدرت به او ياری داده بودند، روانه ی زندان می کرد، يا دستور قتل آنان را می داد. 
او در طول دوران حکومتش کوشيد تا از شکل گيری هرنوع مخالفت و يا تشکل های سياسی جلوگيری 
کند. رضاشاه اصوًال اعتقادی به احزاب سياسی نداشت. به همين دليل همه ی احزاب را منحل کرد. 

او در هيأت دولت اظهار کرد: «هر مملکتی رژيمی دارد و رژيم ما يک نفره است.»۳
ـ جاه طلبی و ثروت اندوزی: حاصل جاه طلبی ها و مال اندوزی های رضاشاه که با ترساندن  ۶ـ 
و تهديد و زور همراه بود، ثروتی افسانه ای بود که او را تبديل به يکی از ثروتمند ترين مردان آن عصر 
کرد.  امالکی بالغ بر سه ميليون هکتار وسعت۴، ده ها کاخ و ساختمان، هتل، شرکت، چندين کارخانه و 

١ ــ ن. ک.: مکی، تاريخ بيست ساله، ج ۶، ص ۱۷۶؛ سياست خارجی ايران در دوران پهلوی؛ ص ۳۷.
٢ ــ رضاشاه تنها در يک مورد، در توطئه ای از پيش طراحی شده، هشت تن از سران عشاير و ايل ها را اعدام، و پانزده نفر از آنان را 

به زندان های طوالنی مدت محکوم کرد.
٣ ــ ن. ک.: راهبرد، «فصل نامه ی مرکز تحقيقات استراتژيک» ، سال ۱۳۷۵، ص ۳۰. 

٤ــ آبراهاميان، «ايران ميان دو انقالب»، ص ۱۲۵.



١٠٤

مبلغ های بسيار هنگفتی پول در بانک های انگلستان و ايران، بخشی از ثروت او بود، که پس از شهريور 
۱۳۲۰، آن ها را به فرزندش منتقل کرد.۱

جنون جمع آوری ثروت و مال اندوزی، تنها به غصب زمين های مردم و برقراری انحصارهای 
فروش برنج، پنبه و گندم ختم نمی شد؛ بلکه اعتبارها و بودجه ی مملکتی و خصوصًا درآمدهای نفت را، 
بدون هيچ حساب و کتاب، در اختيار خود درآورده بود و به ميل و اراده ی شخصی، از آن ها استفاده 

می کرد. 

بيش تر بدانيد
يکی از نمايندگان مجلس انگلستان که بعد از خروج رضاشاه از کشور در شهريور ۱۳۲۰ به 
ايران آمد، پس از بازگشت، نتيجه ی مشاهده های خود را چنين بيان کرد: «رضاشاه دزدان و راهزنان 
را از سر راه های ايران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از اين پس در سراسر ايران فقط يک 
راهزن بزرگ بايد وجود داشته باشد. او بی رحم، ستمگر، خيال پرور، حريص، طماع و در عين حال با 
انرژی بود. کسی او را دوست نداشت اما کسی هم نمی توانست در مقابلش عرض اندام کند. او، حريفان 
و مخاطبان خود را بدون ذره ای رحم و شفقت به زندان می انداخت و يا می کشت. رضاشاه کاری برای 
ملت خود انجام نداد و خيلی کم به ملت خود خدمت کرد؛ و يا اگر حقيقت را بخواهم بگويم، هيچ کاری 
به نفع توده ی مردم ايران انجام نداد. پادشاه مقتدر ايران، در پشت سرش کشوری باقی گذاشت و رفت 

که دارای سرمايه های دست نخورده و مسکن ملت فقيری بود».۲

١ ــ ن. ک.: «تغيير  لباس و کشف حجاب»، ص ۶۰ ــ۶۱؛ مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج ۶، ص ۱ و ۲؛ «گذشته، چراغ راه آينده 
است»، ص   ۸۸ ــ۱۰۴.

٢ــ  ن. ک.: مدنی، «تاريخ سياسی معاصر ايران»، ج۱، ص ۱۸۰؛ «تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد»، ص ۶۳.



١٠٥

پرسش های نمونه

انديشه و جست  و جو

۱ ــ چرا خاک ايران مورد توجه کشورهای درگير در جنگ جهانی دوم واقع شد؟ 
۲ ــ در دوره ی سلطنت رضاشاه در زمينه ی شبکه راه  ها و راه آهن چه اقداماتی شد؟ مورخان 

هدف از اين اقدامات را چه می دانند؟ 
۳ ــ ايران براساس پيمان  سعد آباد چه مناطقی را از دست داد؟ 

۱ ــ در زمينه ی نقش نظاميان در زمان سلطنت رضاشاه مطلبی تهيه کنيد. 
۲ ــ در مورد برخورد حکومت رضاشاه با احزاب سياسی، گزارش مختصری تهيه کنيد.


