
تارىخ معاصر اىران 
سا ل سوم آموزش متوسطه

کلىۀ رشته ها

 )به استثناى رشته هاى ادبّىات و علوم انسانى ـ علوم و معارف اسالمى(

13٩2



  ISBN 964-05-1349-0      964-05- 1349-0  شابک

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى

برنامه رىزى محتوا و نظارت بر تألىف: دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری
نام کتاب: تارىخ معاصر اىران ـ 253/2

مؤّلفان: دکتر على اکبر والىتى، دکتر جلىل عرفان منش، غالمرضا مىرزاىى و ىعقوب توکلى
با همکارى:     مسعود جوادىان

بازنگری و اصالح:     دکتر علی اکبر والىتی، دکتر جلىل عرفان منش با همکاری عباس پرتوی مقدم
وىراستار:     محّمدرضا سرشار

آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزىع: ادارۀ کلّ     نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی 
ـ  ساختمان شمارۀ ٤ آموزش و پرورش )شهىد موسوی( تهران: خىابان اىرانشهر شمالی   

ـ 88831161، دورنگار: 88309266، کد پستی: 1584747359،            تلفن: ٩
     www.chap.sch.ir :وب ساىت             

مدىر امور فنی و چاپ:  سّىد احمد حسىنی
تصوىرگران:  صادق صندوقی، مجىد غزنوی

طراح جلد: طاهره حسن    زاده
صفحه آرا:  زهره بهشتی شىرازی
حروفچىن:  سىده فاطمه محسنی

مصحح:  رضا جعفری، علىرضا کاهه
امور آماده سازی خبر:  فرىبا سىر

امور فنی راىانه ای:  حمىد ثابت کالچاهی، مرىم دهقان زاده
ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران: تهران ـ کىلومتر 17 جاّدۀ مخصوص کرج ـ خىابان61  )داروپخش(

                  تلفن : 5ـ44985161،   دورنگار: 44985160،    صندوق پستى: 139ـ 37515
چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران »سهامى خاص  «

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ هشتم 13٩٢ 
        

حقّ   چاپ محفوظ است.



انـقالب  تـارىخ  کنند  سعى  بـاىـد  دانش آمـوزان  امـروز 
اسالمىمان را و نقش وحدت خودشان و دانشگاهىان را با روحانىون 

بىاموزند.
                    
  حضرت امام خمىنى )ره(



سخنى با دبىران گرامى 
سخنى با دانش    آموزان عزىز

1 مرورى بر پىشىنه و تارىخ اىران از آغاز تا دوران قاجار )براى مطالعه( 
17 درس اول ــ حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمد  شاه 
27 درس دوم ــ دوران ناصرالدىن شاه  
37 درس سوم ــ زمىنه های نهضت مشروطه 
43 درس چهارم ــ آغاز حرکت مردم علىه استبداد و پىروزى نهضت مشروطه 
52 درس پنجم ــ مشروطه در دورهٔ محمد  على    شاه 
61 ـ     1288ش(  درس ششم ــ دورٔه دوم مشروطه )1293ـ
72 درس هفتم ــ کودتاى 1299  
81 درس هشتم ــ رضاخان؛ تثبىت قدرت 
89 درس نهم ــ وىژگى هاى حکومت رضاشاه 
98 درس دهم ــ سقوط رضاشاه 

106 درس ىازدهم ــ اشغال اىران توسط متفقىن و آثار آن 
112 درس دوازدهم ــ نهضت ملى   شدن صنعت نفت 
118 درس سىزدهم ــ زمىنه هاى کودتاى 28 مرداد 
129 درس چهاردهم ــ کودتاى بىست   و هشتم مرداد 
135 درس پانزدهم ــ ربع قرن سىطرٔه آمرىکا بر اىران 
142 درس شانزدهم ــ زمىنه ها و هدف های اصالحات آمرىکاىی در اىران 
146 درس هفدهم ــ پىداىش نهضت روحانىت 
152 درس هجدهم ــ قىام 15خرداد 
162 درس نوزدهم ــ تحوالت اىران پس از تبعىد امام خمىنى 
173 درس بىستم ــ اىران در مسىر انقالب اسالمى 
181 درس بىست وىکم ــ پىروزى انقالب اسالمى 
190 درس بىست و دوم ــ دولت موقت مهندس مهدى بازرگان 
199 درس بىست     وسوم ــ اولىن دورٔه رىاست جمهورى 
210 درس بىست و چهارم ــ جنگ تحمىلى رژىم بعثی حاکم بر عراق علىه اىران 
220 درس بىست وپنجم ــ آرمان ها و دستاوردهاى انقالب اسالمى 
234 فهرست منابع 

فهرست مطالب



سخنى با دبىران گرامى
1ــ در نگارش اىن کتاب، سعى بر اىن بوده است که به جاى شىؤه »وقاىع نگارى« و »تارىخ نگارى 
نقلى« که به شرح روىدادها و توصىف حوادث مى پردازد، از شىؤه »تارىخ نگارى علمى و تحلىلى« استفاده 
شود. در اىن شىوه به جاى پرداختِن صرف به حوادث، به روابط علت و معلولِى روىدادها، توجه مى شود. 
را  تارىخى  روىدادهاى  مدارک،  و  اسناد  از  بهره گىرى  با  و  مستدل  نگاهى  با  تحلىلى،  در چارچوبى  و 

بررسى مى کنىم.
2ــ در اىن کتاب کوشش شده است تا از آوردن اسامى، نام ها، و ىا جدول هاى غىرضرورى خوددارى 
گردد. با اىن وجود، از دبىران محترم تارىخ و طراحان سؤال هاى امتحانى تقاضا شده است از طرح سؤال ها 
و موضوع ها، با روىکرد »حافظه مدارى« که، در شىوه هاى وقاىع    نگارى و تارىخ    نگارى نقلى متداول است 

اجتناب ورزند و به جنبه هاى تحلىلى وقاىع تارىخى توجه بىشترى مبذول فرماىند.
تارىخى  افزودِن اطالعات  با هدف  تارىخ«،  از  بدانىد« و »برگى  3ــ مطالبى تحت عنوان »بىشتر 
دانش آموزان، به مباحث درس اضافه شده است. از اىن مطالب، و آن چه که در پى نوشت ها آمده است 

در امتحان هاى نىم سال و پاىان سال، سؤالى طرح نمى گردد.

هدف های آموزشی درس تاریخ معاصر ایران
همکار گرامی انتظار می رود با تدرىس درس تارىخ معاصر اىران، دانش آموزان نسبت به هدف های 
اصلی آن درس شناخت و درک نسبی پىدا کنند. بنابراىن توصىه می شود به هنگام تدرىس و ارزشىابی در 

طول سال تحصىلی، هدف های زىر را مدنظر قرار دهىد:
و عوامل داخلی و  زمىنه ها  به  توجه  با  قاجار  تثبىت حکومت  و  استقرار  تأسىس،  ١ــ چگونگی 

خارجی
٢ــ اهداف و رقابت های استعماری دولت های بزرگ اروپاىی )انگلستان، روسىه و فرانسه( در اىران 

در دهه های نخست حکومت قاجار
٣ــ شخصىت و مدىرىت شاهان و کارگزاران عالی رتبٔه حکومت قاجار

٤ــ نفوذ و دخالت های مستمر انگلستان و روسىه در امور اىران در طول دوران حاکمىت سلسلٔه 
قاجار



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

٦ ــ آثار و پىامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترش مناسبات و ارتباطات بىن المللی، به وىژه 
روابط با کشورهای اروپاىی

٧ــ زمىنه ها و عوامل جنبش های مردمی در دورهٔ قاجار با تکىه بر جنبش تنباکو و انقالب مشروطه
٨ ــ نتاىج و پىامدهای جنبش تنباکو و انقالب مشروطه

٩ــ نقش اجتماعی، فرهنگی و سىاسی روحانىت، به وىژه در مخالفت و مبارزه با استبداد داخلی 
و استعمار خارجی

١٠ــ شکل گىری گروه روشنفکران و نقش اجتماعی و سىاسی آنان
١١ــ تأثىر و پىامدهای دو جنگ جهانی بر اوضاع اىران

١٢ــ ظهور، استقرار و سقوط دىکتاتوری رضاشاه با توجه به زمىنه ها و عوامل داخلی و خارجی
١٣ــ اهداف و نتىجٔه اقدامات رضا شاه

١٤ــ رقابت قدرت های بزرگ )انگلستان، شوروی و آمرىکا( برای نفوذ و سلطه بر اىران بعد از 
شهرىور ١٣٢٠

١٥ــ جنبش ملی شدن صنعت نفت )زمىنه، عوامل و نتاىج(
١٦ــ کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ با تأکىد بر عوامل داخلی و خارجی

١٧ــ نفوذ و سلطٔه سىاسی، نظامی و اقتصادی آمرىکا بر اىران پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢
١٨ــ زمىنه ها و عوامل نهضت اسالمی مردم اىران

١٩ــ نقش امام خمىنی در مبارزه با سلطٔه خارجی و وابستگی حکومت پهلوی
٢٠ــ معترضان و مخالفان حکومت پهلوی )دىدگاه و روش مخالفت و مبارزه(

٢١ــ انقالب اسالمی و سرنگونی نظام سلطنتی پهلوی در اىران
٢٢ــ استقرار و تثبىت نظام جمهوری اسالمی

٢٣ــ دسىسه و توطئه های قدرت های خارجی به وىژه آمرىکا بر ضد جمهوری اسالمی اىران
٢٤ــ اقدامات خرابکارانه و فعالىت های گروهک های ترورىستی و ضدانقالب داخلی

٢٥ــ اىستادگی ملت اىران در برابر توطئه و دشمنی های دشمنان خارجی و داخلی انقالب اسالمی
٢٦ــ جنگ تحمىلی عراق بر ضد اىران و دفاع ملت اىران در برابر متجاوز و پىامدهای آن

٢٧ــ رهبری و مدىرىت حضرت امام خمىنی و حضرت آىت الله خامنه ای
٢٨ــ دستاوردهای انقالب اسالمی )استقالل در ابعاد سىاسی، اقتصادی و فرهنگی(

گروه تارىخ دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری



سخنى با دانش آموزان عزیز
از آن جا که درس تارىخ جزو درس هاى تخصصى شما نىست، چه بسا تصور کنىد که اىن درس 
اهمىتى ندارد و شما تنها براى نمره قبولى باىد آن را بخوانىد. اىن تصور در نگاه اول درست به نظر مى رسد! 
شما حق دارىد براى امور زندگى خود برنامه داشته باشىد و به آىنده بىندىشىد. آىنده نگرى شما و برنامه رىزى تان 
براى آن با توجه به چه چىزهاىى صورت مى گىرد؟ شناختى که از خود دارىد؛ ارزىابى و شناختى که از شراىط 

موجودتان دارىد؛ و نىز ارزىابى تان از آىنده.
اما بىاىىد طور دىگرى به اىن موضوع بىندىشىم؛ شما چه قدر خود را مى شناسىد و شخصىت کنونى تان 
محصول چه چىزهاىى است؟ خواهىد گفت: قدرى از آن محصول وراثت است، ىعنى خصوصىات جسمانى، 
فکرى و به وىژه اخالقى که از طرىق گذشتگان به شما رسىده است. تعلىم و تربىت و زندگى خانوادگى، 
محىط اطراف و دوستان و آشناىان و تحوالت اجتماعى و نىز تجارب شخصى هم بخشى از آن را شامل 
مى شود. آىا اىن ها چىزى جز  گذشته و در واقع چىزى جز تارىخ اند؟ اکنون به »شراىط موجود« توجه کنىد؛ 
آىا »شراىط موجود« در ىک تأمل هرچند سطحى، چىزى جز حاصل حوادث، تحوالت و عملکردهاىى است 

که گذشتگان ما نقش اصلى را در شکل گىرى آن داشته اند؟ 
بنابراىن، هرچه در گذشته بىشتر تأمل کنىم، هم خود را بهتر مى شناسىم و هم جامعه مان را؛ زىرا 
همه پدىده ها و رفتارهاى فردى و اجتماعى، رىشه در گذشته دارد. با شناخت بىشتر اىن رىشه ها، مى توانىم 
ارزىابى درست ترى از خود داشته باشىم، از کرده هاى مان خواه فردى، خواه اجتماعى درس بگىرىم. مى توانىم 
راه حل هاى مناسب براى مشکالت و مسائل اجتماعى ارائه کنىم، نىازهاى واقعى مان را تشخىص دهىم و 
در راه سعادت و کامىابى گام بردارىم. به همىن دلىل است که بخش هاى قابل توجهى از آىات قرآن کرىم و 
کالم همه بزرگان و دانشمندان به ذکر تارىخ و توصىه مطالعه و تأمل در آن اختصاص دارد. تارىخ پىامبران، 
اقوام، جوامع، و نىز زنان و مردانى که اکنون دىگر در مىان ما نىستند. به   عالوه همچنان که، مى دانىم تارىخ 
تنها ذکر اعمال پادشاهان و تحوالت سىاسى جوامع نىست بلکه سرگذشت علوم و فنون، هنرها و هنرمندان، 
ورزشکاران و قهرمانان، همه و همه تارىخ است و هر ىک جنبه هاىى از زندگى اجتماعى انسان را شامل 

مى شود که مطالعه آن مفىد و لذت بخش است. 
تارىخ دانشى بسىار گسترده است و در ساعات محدود درسى نمى توان به  اندازه کافى بدان پرداخت. 
پس چه باىد کرد؟ براى شما که درس تارىخ جزو درس هاى تخصصى تان نىست و تنها بخش کوچکى از 



برنامه هاى آموزشى تان را شامل مى شود، مطالعه تارىخ معاصر اىران، ضرورى تر به نظر مى رسد. اىن دوره 
از تارىخ به ما نزدىک تر است و نتاىج حوادث و تحوالت مربوط به آن، ملموس تر و زنده تر. شما در آىنده 
هر رشته تحصىلى و نىز هر شغلى را انتخاب کنىد و به اصطالح جامعه شناسان، هر نقش اجتماعى را که اىفا 
نماىىد، به مطالعه تارىخ نىازمندىد به وىژه هر چه بىش تر رشد کنىد و بزرگتر شوىد ارزش آن را بهتر و بىشتر 

درخواهىد ىافت.
تارىخ معاصر اىران حوادث تلخ و شىرىن بى شمارى را به خود دىده است که در اىن کتاب به گونه اى 

فشرده و خالصه، با بخش هاىى از آن آشنا مى شوىد.
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