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انـقالب  تـاريخ  کنند  سعى  بـايـد  دانش آمـوزان  امـروز 
اسالميمان را و نقش وحدت خودشان و دانشگاهيان را با روحانيون 

  امام خمينى                    بياموزند.



سخنى با دبيران گرامى 
سخنى با دانش    آموزان عزيز

۱ مرورى بر پيشينه و تاريخ ايران از آغاز تا دوران قاجار (براى مطالعه) 
۱۷ درس اول ــ حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمد  شاه 
۲۷ درس دوم ــ دوران ناصرالدين شاه  
۳۷ درس سوم ــ زمينه های نهضت مشروطه 
۴۳ درس چهارم ــ آغاز حرکت مردم عليه استبداد و پيروزى نهضت مشروطه 
۵۲ درس پنجم ــ مشروطه در دوره ى محمد  على    شاه 
۶۱ ـ     ۱۲۸۸ش)  درس ششم ــ دوره ى دوم مشروطه (۱۲۹۳ـ
۷۲ درس هفتم ــ کودتاى ۱۲۹۹  
۸۱ درس هشتم ــ رضاخان؛ تثبيت قدرت 
۸۹ درس نهم ــ ويژگى هاى حکومت رضاشاه 
۹۸ درس دهم ــ سقوط رضاشاه 
۱۰۶ درس يازدهم ــ اشغال ايران توسط متفقين و آثار آن 
۱۱۲ درس دوازدهم ــ نهضت ملى   شدن صنعت نفت 
۱۱۸ درس سيزدهم ــ زمينه هاى کودتاى ۲۸ مرداد 
۱۲۹ درس چهاردهم ــ کودتاى بيست   و هشتم مرداد 
۱۳۵ درس پانزدهم ــ ربع قرن سيطره ى آمريکا بر ايران 
۱۴۲ درس شانزدهم ــ زمينه ها و هدف های اصالحات آمريکايی در ايران 
۱۴۶ درس هفدهم ــ زمينه هاى پيدايش نهضت روحانيت 
۱۵۲ درس هجدهم ــ قيام ۱۵خرداد 
۱۶۲ درس نوزدهم ــ تحوالت ايران پس از تبعيد امام خمينى 
۱۷۳ درس بيستم ــ ايران در آستانه ى انقالب اسالمى 
۱۸۱ درس بيست ويکم ــ پيروزى انقالب اسالمى 
۱۹۰ درس بيست و دوم ــ دولت موقت مهندس مهدى بازرگان 
۱۹۹ درس بيست     وسوم ــ اولين دوره ى رياست جمهورى 
۲۱۰ درس بيست و چهارم ــ جنگ تحميلى عراق عليه ايران 
۲۲۰ درس بيست وپنجم ــ آرمان ها و دستاوردهاى انقالب اسالمى 
۲۳۴ فهرست منابع 

فهرست مطالب



سخنى با دبيران گرامى
۱ــ در نگارش اين کتاب، سعى بر اين بوده است که به جاى شيوه ى «وقايع نگارى» و «تاريخ نگارى 
تحليلى»  و  علمى  «تاريخ نگارى  شيوه ى  از  مى پردازد،  حوادث  توصيف  و  رويدادها  شرح  به  که  نقلى» 
رويدادها،  معلولِى  و  علت  روابط  به  حوادث،  به  صرف  پرداختِن  به جاى  شيوه  اين  در  شود.  استفاده 
توجه مى شود. و در چارچوبى تحليلى، با نگاهى مستدل و با بهره گيرى از اسناد و مدارک، رويدادهاى 

تاريخى را بررسى مى کنيم.
۲ــ در اين کتاب کوشش شده است تا از آوردن اسامى، نام ها، و يا جدول هاى غيرضرورى خوددارى 
گردد. با اين وجود، از دبيران محترم تاريخ و طراحان سؤال هاى امتحانى تقاضا شده است از طرح سؤال ها 
و موضوع ها، با رويکرد «حافظه مدارى» که، در شيوه هاى وقايع    نگارى و تاريخ    نگارى نقلى متداول است 

اجتناب ورزند و به جنبه هاى تحليلى وقايع تاريخى توجه بيشترى مبذول فرمايند.
تاريخى  اطالعات  افزودِن  هدف  با  تاريخ»،  از  و «برگى  بدانيد»  عنوان «بيشتر  تحت  مطالبى  ۳ــ 
دانش آموزان، به مباحث درس اضافه شده است. از اين مطالب، و آن چه که در پى نوشت ها آمده است 

در امتحان هاى نيم سال و پايان سال، سؤالى طرح نمى گردد.

هدف های آموزشی درس تاريخ معاصر ايران
همکار گرامی انتظار می رود با تدريس درس تاريخ معاصر ايران، دانش آموزان نسبت به هدف های 
اصلی آن درس شناخت و درک نسبی پيدا کنند. بنابراين توصيه می شود به هنگام تدريس و ارزشيابی در 

طول سال تحصيلی، هدف های زير را مدنظر قرار دهيد:
و  داخلی  عوامل  و  زمينه ها  به  توجه  با  قاجار  حکومت  تثبيت  و  استقرار  تأسيس،  چگونگی  ١ــ 

خارجی
٢ــ اهداف و رقابت های استعماری دولت های بزرگ اروپايی (انگلستان، روسيه و فرانسه) در ايران 

در دهه های نخست حکومت قاجار
٣ــ شخصيت و مديريت شاهان و کارگزاران عالی رتبه ی حکومت قاجار

٤ــ نفوذ و دخالت های مستمر انگلستان و روسيه در امور ايران در طول دوران حاکميت سلسله ی 
قاجار



در  آن  تحوالت  اقتصادی) و  اجتماعی و  ايران (صورت بندی  اقتصادی  اجتماعی و  ساخت  ٥ ــ 
عصر قاجار

٦ ــ آثار و پيامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترش مناسبات و ارتباطات بين المللی، به ويژه 
روابط با کشورهای اروپايی

٧ــ زمينه ها و عوامل جنبش های مردمی در دوره ی قاجار با تکيه بر جنبش تنباکو و انقالب مشروطه
٨ ــ نتايج و پيامدهای جنبش تنباکو و انقالب مشروطه

٩ــ نقش اجتماعی، فرهنگی و سياسی روحانيت، به ويژه در مخالفت و مبارزه با استبداد داخلی 
و استعمار خارجی

١٠ــ شکل گيری گروه تحصيل کردگان غير حوزوی (روشنفکران) و نقش اجتماعی و سياسی آنان
١١ــ تأثير و پيامدهای دو جنگ جهانی بر اوضاع ايران

١٢ــ ظهور، استقرار و سقوط ديکتاتوری رضاشاه با توجه به زمينه ها و عوامل داخلی و خارجی
١٣ــ اهداف و نتيجه ی اقدامات رضا شاه

١٤ــ رقابت قدرت های بزرگ (انگلستان، شوروی و آمريکا) برای نفوذ و سلطه بر ايران بعد از 
شهريور ١٣٢٠

١٥ــ جنبش ملی شدن صنعت نفت (زمينه، عوامل و نتايج)
١٦ــ کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ با تأکيد بر عوامل داخلی و خارجی

١٧ــ نفوذ و سلطه ی سياسی، نظامی و اقتصادی آمريکا بر ايران پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢
١٨ــ زمينه ها و عوامل نهضت اسالمی مردم ايران

١٩ــ نقش امام خمينی در مبارزه با سلطه ی خارجی و وابستگی حکومت پهلوی
٢٠ــ معترضان و مخالفان حکومت پهلوی (ديدگاه و روش مخالفت و مبارزه)

٢١ــ انقالب اسالمی و سرنگونی نظام سلطنتی پهلوی در ايران
٢٢ــ استقرار و تثبيت نظام جمهوری اسالمی

٢٣ــ دسيسه و توطئه های قدرت های خارجی به ويژه آمريکا بر ضد جمهوری اسالمی ايران
٢٤ــ اقدامات خرابکارانه و فعاليت های گروهک های تروريستی و ضدانقالب داخلی

٢٥ــ ايستادگی ملت ايران در برابر توطئه و دشمنی های دشمنان خارجی و داخلی انقالب اسالمی
٢٦ــ جنگ تحميلی عراق بر ضد ايران و دفاع ملت ايران در برابر متجاوز و پيامدهای آن

٢٧ــ رهبری و مديريت حضرت امام خمينی و حضرت آيت الله خامنه ای
٢٨ــ دستاوردهای انقالب اسالمی (استقالل در ابعاد سياسی، اقتصادی و فرهنگی)

گروه تاريخ دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی



سخنى با دانش آموزان عزيز
از آن جا که درس تاريخ جزو درس هاى تخصصى شما نيست، چه بسا تصور کنيد که اين درس 
اهميتى ندارد و شما تنها براى نمره قبولى بايد آن را بخوانيد. اين تصور در نگاه اول درست به نظر مى رسد! 
شما حق داريد براى امور زندگى خود برنامه داشته باشيد و به آينده بينديشيد. آينده نگرى شما و برنامه ريزى تان 
براى آن با توجه به چه چيزهايى صورت مى گيرد؟ شناختى که از خود داريد؛ ارزيابى و شناختى که از شرايط 

موجودتان داريد؛ و نيز ارزيابى تان از آينده.
اما بياييد طور ديگرى به اين موضوع بينديشيم؛ شما چه قدر خود را مى شناسيد و شخصيت کنونى تان 
محصول چه چيزهايى است؟ خواهيد گفت: قدرى از آن محصول وراثت است، يعنى خصوصيات جسمانى، 
خانوادگى،  زندگى  تربيت و  تعليم و  است.  رسيده  شما  به  گذشتگان  طريق  از  که  اخالقى  ويژه  به  فکرى و 
محيط اطراف و دوستان و آشنايان و تحوالت اجتماعى و نيز تجارب شخصى هم بخشى از آن را شامل 
مى شود. آيا اين ها چيزى جز  گذشته و در واقع چيزى جز تاريخ اند؟ اکنون به «شرايط موجود» توجه کنيد؛ 
آيا «شرايط موجود» در يک تأمل هرچند سطحى، چيزى جز حاصل حوادث، تحوالت و عملکردهايى است 

که گذشتگان ما نقش اصلى را در شکل گيرى آن داشته اند؟ 
بنابراين، هرچه در گذشته بيشتر تأمل کنيم، هم خود را بهتر مى شناسيم و هم جامعه مان را؛ زيرا 
همه پديده ها و رفتارهاى فردى و اجتماعى، ريشه در گذشته دارد. با شناخت بيشتر اين ريشه ها، مى توانيم 
ارزيابى درست ترى از خود داشته باشيم، از کرده هاى مان خواه فردى، خواه اجتماعى درس بگيريم. مى توانيم 
راه حل هاى مناسب براى مشکالت و مسائل اجتماعى ارائه کنيم، نيازهاى واقعى مان را تشخيص دهيم و 
در راه سعادت و کاميابى گام برداريم. به همين دليل است که بخش هاى قابل توجهى از آيات قرآن کريم و 
کالم همه بزرگان و دانشمندان به ذکر تاريخ و توصيه مطالعه و تأمل در آن اختصاص دارد. تاريخ پيامبران، 
اقوام، جوامع، و نيز زنان و مردانى که اکنون ديگر در ميان ما نيستند. به   عالوه همچنان که، مى دانيم تاريخ 
تنها ذکر اعمال پادشاهان و تحوالت سياسى جوامع نيست بلکه سرگذشت علوم و فنون، هنرها و هنرمندان، 
ورزشکاران و قهرمانان، همه و همه تاريخ است و هر يک جنبه هايى از زندگى اجتماعى انسان را شامل 

مى شود که مطالعه آن مفيد و لذت بخش است. 
تاريخ دانشى بسيار گسترده است و در ساعات محدود درسى نمى توان به  اندازه کافى بدان پرداخت. 
پس چه بايد کرد؟ براى شما که درس تاريخ جزو درس هاى تخصصى تان نيست و تنها بخش کوچکى از 



برنامه هاى آموزشى تان را شامل مى شود، مطالعه تاريخ معاصر ايران، ضرورى تر به نظر مى رسد. اين دوره 
از تاريخ به ما نزديک تر است و نتايج حوادث و تحوالت مربوط به آن، ملموس تر و زنده تر. شما در آينده 
هر رشته تحصيلى و نيز هر شغلى را انتخاب کنيد و به اصطالح جامعه شناسان، هر نقش اجتماعى را که ايفا 
نماييد، به مطالعه تاريخ نيازمنديد به ويژه هر چه بيش تر رشد کنيد و بزرگتر شويد ارزش آن را بهتر و بيشتر 

درخواهيد يافت.
تاريخ معاصر ايران حوادث تلخ و شيرين بى شمارى را به خود ديده است که در اين کتاب به گونه اى 

فشرده و خالصه، با بخش هايى از آن آشنا مى شويد.
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