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پس از پیروزی انقالب اسالمی، با فرمان و تأکید امام خمینی)ره(، دولت موقت و شورای انقالب مأموریت یافتند که هر چه زودتر 
اقدامات الزم برای تعیین و تأسیس نظام سیاسی جدید را انجام دهند. در این درس شما مهم ترین اقداماتی را که به تأسیس، 
استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی انجامید و نیز توطئه های دشمنان داخلی و خارجی برای جلوگیری از استقرار و تثبیت 

نظام نوپای اسالمی را بررسی خواهید کرد.

11

استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی

 استقرار نظام جمهوری اسالمی
از فردای پیروزی انقالب اسالمی، دولت موقت انقالب به ریاست مهندس مهدی بازرگان به همراه شورای انقالب عالوه بر ادارٔه 

امور کشور، برای استقرار نظام سیاسی جدید کارهای مهمی انجام دادند.

1 برگزاری همه پرسی تعیین نظام سیاسی جدید

این همه پرسی روزهای 10 و ١١ فروردین 1358 برگزار شد و نتیجٔه آنکه در 12  فروردین اعالم شد، نشان داد که بیش از 98 درصد 
اسالمی  جمهوری  روز  عنوان  به  تقویم  در  فروردین   12 دلیل،  همین  به  داده اند.  مثبت  رأی  اسالمی  جمهوری  به  شرکت کنندگان 

نام گذاری شده است. 

مهندس مهدی بازرگان، رئیس دولت موقت انقالب، در کنار امام خمینی)ره(همه پرسی جمهوری اسالمی ـ 1۰ و 11 فروردین 1۳۵۸



140

2 تدوین قانون اساسی

چند ماه بعد از همه پرسی، مردم با حضور در پای صندوق های رأی، 72 نمایندهٔ مجلس خبرگان قانون اساسی را برگزیدند تا قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران را تدوین و تصویب کنند. مجلس خبرگان قانون اساسی از مرداد 1358 کار تدوین قانون اساسی جدید را آغاز کرد. 
اشغال سفارت آمریکا؛ در زمان تدوین قانون اساسی، دانشجویان موسوم به پیرو خط امام در 13 آبان 1358 سفارت آمریکا را در تهران 
تسخیر کردند. آنان علت این اقدام را تداوم دشمنی ها و توطئه های دولت آمریکا علیه انقالب اسالمی و دخالت در امور داخلی ایران از جمله 
اجازهٔ  ورود به محمدرضا شاه پهلوی برای سفر به آن کشور اعالم کردند. امام خمینی این اقدام دانشجویان را تأیید کرد و آن را انقالب دوم 
خواند. مجلس خبرگان قانون اساسی نیز از تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان حمایت کرد. مهندس بازرگان و اعضای کابینٔه او که 
با این اقدام موافق نبودند، استعفا کردند و شورای انقالب مسئولیت ادارهٔ کشور و تکمیل روند استقرار نظام سیاسی جدید را عهده دار شد.
پس از آنکه نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی جدید را تدوین و تصویب کردند، این قانون به همه پرسی گذاشته شد )آذر 1358( 

و مورد تأیید اکثر مردم ایران قرار گرفت.

با مقایسٔه قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسالمی، سه تفاوت اساسی آنها را در حوزٔه قدرت و مدیریت سیاسی 
کشور بیان کنید.

کاوش خارج از کالس

۳ شکل گیری هیئت دولت براساس قانون اساسی جدید

با تدوین و تصویب قانون اساسی، زمینه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی و تشکیل دولت دائم 
فراهم آمد. ابتدا انتخابات ریاست جمهوری )بهمن 1358( انجام شد و ابوالحسن بنی صدر به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسالمی 

ایران انتخاب گردید. با فاصلٔه کوتاهی انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز برگزار شد )اسفند 1358(.
پس از شروع به کار مجلس شورای اسالمی، ابتدا محمدعلی 
رجایی به عنوان نخست وزیر معرفی گردید و سپس وزرای معرفی 
گرفتند؛  اعتماد  رأی  اسالمی  شورای  مجلس  از  او  توسط  شده 
از شورای  را  کشور  امور  مدیریت  و  آمد  کار  سر  بر  دائم  دولت 

انقالب تحویل گرفت.
با برگزاری انتخابات اولین دورٔه مجلس خبرگان رهبری )آذر 
1361( و تشکیل مجلس خبرگان رهبری، تمامی ارکان سیاسی 
کشور مطابق قانون اساسی شکل گرفتند و نظام سیاسی جمهوری 

اعضای هیئت دولت شهید محمدعلی رجایی در دیدار با حضرت امام )ره(اسالمی به طور کامل استقرار یافت.
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4 تأسیس نهادهای انقالبی

تأسیس نهادهای انقالبی یکی از گام های مهم و تأثیرگذار در روند استقرار نظام جمهوری اسالمی محسوب می شود که همزمان با 
شکل گیری ارکان سیاسی اتفاق افتاد، تنوع و گسترٔه وسیع این نهادها که ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

جامعه را دربرمی گرفت، بیانگر بینش مدیریت منسجم و جامع حضرت امام بود.
بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی، به فرمان امام خمینی کمیتۀ انقالب اسالمی تأسیس شد. این کمیته وظیفٔه حفظ نظم و 

امنیت و دستگیری سران جنایتکار رژیم پهلوی را بر عهده داشت.
کمی بعد از آن، جوانان شجاع و مبارز ایرانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به وجود آوردند تا از آرمان ها و دستاوردهای 
کمیتۀ  از روستاها شکل گرفت. همچنین،  فقر و محرومیت  و رفع  آبادانی  برای عمران،  نیز  جهاد سازندگی  پاسداری کند.  انقالب 
با هدف ترویج فرهنگ سوادآموزی و کاهش و  نهضت سوادآموزی  برای حمایت از محرومان و مستضعفان و  امداد امام خمینی 

رفع بی سوادی شروع به کار کردند. کمی 
انقالب  مسکن  بنیاد  شهید،  بنیاد  نیز  بعد 
اسالمی و بسیج مستضعفان به فرمان رهبر 
افزون  آمدند.  وجود  به  اسالمی  انقالب 
انقالب  دادسراهای  و  دادگاه ها  آنها،  بر 
اسالمی برای رسیدگی به پروندهٔ مقامات و 

مأموران رژیم سابق تشکیل شدند.
نیز اولین نماز  آیینی و مناسکی  بُعد  در 
جمعه به امامت آیت الله طالقانی )5 مرداد 
در  به تدریج  سپس  و  تهران  در   )1358

اقامۀ نخستین نماز جمعهٴ تهران به امامت آیت الله طالقانی در دانشگاه تهرانسایر شهرستان ها اقامه گردید.

آیت الله طالقانی
آیت الله سیدمحمود طالقانی در سال1289ش در روستای ِگلَْیرد طالقان متولد شد. تحصیالت مقدماتی را در زادگاه اش 
شروع کرد و در تهران و قم به تحصیالت خود ادامه داد و موفق به کسب اجازٔه اجتهاد از آیت الله شیخ عبدالکریم 
حائری گردید. او مدت کوتاهی هم برای تحصیل در نجف رحل اقامت افکند و پس از بازگشت از نجف در تهران در 
مدرسٔه سپهساالر به تدریس علوم دینی مشغول شد. در سال 1318 به دلیل مبارزه علیه حکومت رضاشاه، مدتی زندانی 
شد. از سال 1327 فعالیت خود را در مسجد هدایت شروع کرد و با حضور او مسجد هدایت به کانون فعالیت جوانان 
مسلمان و مبارز تبدیل شد. در سال1334 به نهضت مقاومت ملی پیوست و به مبارزات خود با حکومت پهلوی ادامه 
داد. در شرایطی که اعضای جمعیت فداییان اسالم تحت تعقیب بودند، او سپس به نواب صفوی و یارانش پناه داد. 
در سال 1338 به نمایندگی از سوی آیت الله بروجردی، در کنگرٔه اسالمی قاهره شرکت کرد. به همراه مهدی بازرگان 
و یدالله سحابی، نهضت آزادی را تأسیس کرد. چندی بعد زندانی و در سال1346 از زندان آزاد شد اما به دلیل ادامٔه 
مبارزات علیه حکومت پهلوی به زابل تبعید گردید. پس از پایان دوران تبعید به مبارزات خود ادامه داد و در سال1354به 
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زندان افتاد که تا آستانٔه پیروزی انقالب اسالمی در زندان بود. با پیروزی انقالب تالش خود را معطوف به تثبیت نظام جمهوری 
اسالمی کرد. طالقانی با حکم امام خمینی امامت نخستین نماز جمعه بعد از پیروزی انقالب را بر عهده گرفت. عضویت در شورای 
انقالب و نمایندگی امام خمینی )ره( در مجلس خبرگان قانون اساسی از جملٔه مسئولیت های آیت الله طالقانی بود. او سرانجام در 

١٩ شهریور ١٣٥٨ در تهران درگذشت. 

 توطئه ها و تالش های دشمنان داخلی و خارجی
پیروزی انقالب اسالمی و پیشرفت موفقیت آمیز روند استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران دشمنان خارجی و داخلی را بسیار آشفته 
و ناراحت کرد. با تسخیر النٔه جاسوسی و افشا شدن نقش آمریکا در توطئه علیه انقالب اسالمی، خشم دولتمردان آمریکایی دوچندان 

شد. مهم ترین توطئه ها و تالش هایی که دشمنان داخلی و خارجی علیه جمهوری اسالمی ایران انجام دادند به شرح زیر می باشد:

1 ایجاد آشوب و ناامنی

گروهک های ضد انقالب با حمایت دشمنان خارجی انقالب اسالمی در مناطق مختلف کشور به ویژه کردستان، خوزستان، سیستان و 
ترکمن صحرا )در استان گلستان کنونی( درصدد برآمدند که یکپارچگی و زندگی مسالمت آمیز اقوام ایرانی را به اختالف و تفرقه تبدیل 

کنند و مسائل و مشکالت زیادی برای کشور و مردم آن مناطق به وجود آورند.

2 ترور شخصیت ها و مردم انقالبی

مدت کوتاهی پس از پیروزی انقالب اسالمی، گروهک تروریستی فرقان برخی از شخصیت های برجستٔه انقالبی مانند سپهبد ولی الله 
قرنی، رئیس ستاد مشترک ارتش، آیت الله استاد مطهری عضو سرشناس شورای انقالب و از یاران نزدیک امام خمینی، دکتر مفتح، حاج 
مهدی عراقی و آیت الله قاضی طباطبایی را که از مبارزان سرشناس بودند، به شهادت رساند و به جان حجت االسالم اکبر هاشمی رفسنجانی 
و آیت الله ربانی شیرازی نیز، که از شخصیت های مبارز به شمار می رفتند، سوءقصد کرد. پس از دستگیری اعضای گروه فرقان، سازمان 
مجاهدین خلق )منافقین( ترور را آغاز کردند و عدهٔ زیادی از مسئوالن و شمار کثیری از مردم عادی را در کوچه و بازار به شهادت رساندند.

استاد شهید مرتضی مطهری
شهید مطهری در سال 1298 در فریمان در خراسان به دنیا آمد. پس از تحصیالت 
مکتب خانه ای، عازم حوزهٔ علمیه مشهد شد و سپس تحصیالتش را در حوزهٔ علمیٔه 
قم ادامه داد. در قم از محضر آیت الله بروجردی، امام خمینی و عالمٔه طباطبایی 
بهره برد. در سال1334 فعالیت علمی خود را در دانشکدهٔ الهیات دانشگاه تهران 
آغاز کرد. در جریان قیام پانزده خرداد بازداشت و مدتی زندانی شد. در سال 1346 
با عده ای از فعاالن مذهبی، حسینیٔه ارشاد را تأسیس کرد و در آنجا به روشنگری 
ادامه داد. به دلیل توجه به مشکالت جهان اسالم و به ویژه فلسطین، در سال1348 

مدتی بازداشت شد.
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با اوج گیری انقالب و هجرت امام خمینی به پاریس، به آنجا رفت و در حلقٔه مشاوران و یاران نزدیک امام خمینی قرار گرفت و 
آثار  به شهادت رسید.  اردیبهشت 1358 توسط گروه فرقان  آمد. استاد مطهری در شامگاه 11  انقالب در  به عضویت شورای 

شهیدمطهری در تبیین مبانی نظری انقالب، بیداری مسلمانان و مقابله با تهاجم فرهنگی نقش اساسی داشته است. 

بخشی از کارنامۀ جنایت سازمان مجاهدین خلق )منافقین(

سوء قصد به جان آیت الله خامنه ای، امام جمعٔه تهران و نمایندٔه امام در شورای عالی دفاع6 تیر 1360

انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی و شهادت 72 تن از مسئوالن، از جمله آیت الله بهشتی، رئیس شورای عالی قضایی، چهار وزیر 7 تیر 1360
و 27 نمایندٔه مجلس شورای اسالمی

انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت محمد علی رجایی، رئیس جمهوری، و دکتر محمد جواد باهنر، نخست وزیر8 شهریور 1360

انفجار دفتر دادستانی و شهادت آیت الله علی قدوسی، دادستان کل کشور14 شهریور 1360

شهادت آیت الله سید اسدالله مدنی، امام جمعٔه تبریز در محراب نماز20 شهریور 1360

شهادت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، امام جمعٔه شیراز، هنگام عزیمت برای اقامٔه نماز جمعه20 آذر 1360

شهادت آیت الله محمد صدوقی، امام جمعٔه یزد، در محراب نماز جمعه11 تیر 1361

شهادت آیت الله عطاءالله اشرفی اصفهانی، امام جمعٔه کرمانشاه در محراب نماز جمعه23 مهر 1361

شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی، جانشین ستاد فرماندهی کل قوا21 فروردین 1378

شهادت هزاران نفر از مردم عادی ایران به جرم انقالبی و حزب اللهی بودن1360 به بعد

شهید دستغیبشهید بهشتی شهید باهنر شهید رجایی
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١.  محمد منتظر قائم، فرمانده سپاه یزد، که بی درنگ پس از اطالع از حضور آمریکاییان در صحرای طبس خود را به آنجا رسانده بود، بر اثر بمباران هوایی، که به دستور ابوالحسن بنی صدر 
رئیس جمهور وقت صورت گرفت، به شهادت رسید.

۳ حملۀ نظامی آمریکا به طبس

پس از اینکه دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا در تهران را تسخیر و اعضای سفارت را دستگیر و بازداشت کردند، دولتمردان 
آمریکایی در شرایط دشواری قرار گرفتند. از این رو، آمریکا با طراحی یک عملیات پیچیدهٔ نظامی، اقدام به پیاده کردن نیروهای ویژٔه 

خود در صحرای طبس کرد )5 اردیبهشت 
نظامی،  این گروه زبدهٔ  مأموریت   .)1359
خارج  و  تهران  در  مرکز  چند  تسخیر 
بود  ایران  از  بازداشتی  آمریکاییان  کردن 
توفان شن و  با عنایت خداوند، وقوع  اما 
کاهش دید خلبانان آمریکایی باعث سقوط 
شدن  کشته  و  نظامی  بالگرد  فروند  چند 
تعدادی از نیروهای مهاجم شد. بقیه نیز با 
به جاگذاشتن بخشی از تجهیزات، اسناد و 

بقایای الشهٴ هواپیماها و بالگردهای آمریکایی در طبسمدارک مجبور به فرار شدند.1

4 طراحی کودتا

در تیر 1359، تعدادی از افسران وابسته به رژیم پهلوی و هوادار شاپور بختیار، موسوم به »سازمان نقاب«، با پشتیبانی سازمان 
جاسوسی آمریکا )سیا( و حکومت بعثی عراق کودتایی را طراحی کردند. کودتاچیان قصد داشتند با استفاده از امکانات نظامی پایگاه 
هوایی شهید نوژٔه همدان، محل سکونت حضرت امام و برخی مراکز مهم در پایتخت را بمباران و نظام جمهوری اسالمی ایران را ساقط 

کنند. این توطئه اندکی پیش از اجرا کشف و خنثی شد.
حزب توده نیز که به نفع حکومت شوروی در ایران جاسوسی می کرد، در سال 1360ش، قصد کودتا داشت که این توطئه نیز کشف 

و سران آن دستگیر شدند.

 تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران
ریاست  تنفیذ حکم  بر  امام خمینی عالوه  ایران،  اسالمی  رئیس جمهوری  نخستین  عنوان  به  بنی صدر  ابوالحسن  انتخاب  از  پس 
جمهوری وی، فرماندهی کل قوا و ریاست شورای انقالب را نیز به او واگذار کردند. قرار گرفتن در چنین موقعیت و مقامی بنی صدر 
را چنان مغرور کرد که از پذیرش محمد علی رجایی، چهرٔه انقالبی و مورد اعتماد امام و مردم، برای نخست وزیری امتناع می ورزید، 
و  مسئوالن  میان  اختالف افکنی  با  بنی صدر سپس  نخست وزیر شد.  رجایی  اسالمی  مجلس شورای  نمایندگان  اصرار  با  سرانجام، 
نهادهای نظام، روز به روز از خط امام فاصله گرفت و به گروه های منحرف و معاند، مانند سازمان مجاهدین خلق، نزدیک شد. با شروع 
جنگ تحمیلی نیز نیروهای سپاه پاسداران را در تنگنای مالی و تسلیحاتی قرار داد و زمینٔه سقوط خرمشهر را فراهم آورد. این اعمال و 
رفتار سبب شد که امام خمینی او را از فرماندهی کل قوا برکنار کند. چند روز بعد هم نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عدم کفایت 
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سیاسی او رأی دادند. این رأی به تأیید امام خمینی رسید و بنی صدر از منصب ریاست جمهوری نیز عزل گردید )خرداد 1360(.
با خلع بنی صدر، محمد علی رجایی در دومین دورٔه انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد )2 مرداد 1360( و محمد جواد باهنر را 
مأمور تشکیل کابینه کرد. دورٔه ریاست جمهوری رجایی خیلی کوتاه بود؛ ایشان به همراه نخست وزیر و یاور انقالبی خود در انفجار 

دفتر نخست وزیری توسط منافقین در 8 شهریور 1360 به شهادت رسید.
پس از شهادت رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر باهنر، مجلس شورای اسالمی آیت الله مهدوی کنی را به ریاست هیئت دولت 
برگزید تا در ادارٔه امور کشور و جنگ وقفه ای به وجود نیاید. اندکی بعد، مردم ایران در انتخابات سومین دورٔه ریاست جمهوری 
بار دیگر با حضوری گسترده به پای صندوق های رأی رفتند و آیت الله سید علی خامنه ای را به ریاست جمهوری اسالمی برگزیدند 
)10 مهر 1360(. ایشان نیز میرحسین موسوی را برای تصدی منصب نخست وزیری به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد. آیت الله 
امنیتی  و  ثبات سیاسی  این دوره،  در  ماند )1360-1368ش(.  باقی  ریاست جمهوری اسالمی  متوالی در سمت  خامنه ای دو دور 
بیشتری ایجاد شد و ادارٔه امور جنگ با توان و موفقیت بیشتر به انجام رسید. همچنین در دورٔه مذکور دانشگاه ها که پس از پیروزی 

انقالب اسالمی تعطیل شده بودند، بازگشایی شدند )مهر 1362(. 
با بروز پاره ای از اختالف ها میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان مشکالتی در ادارهٔ کشور به وجود آمد. ازاین رو، به 
فرمان حضرت امام مجمع تشخیص مصلحت، مرکب از مسئوالن عالی رتبٔه کشور و صاحب نظران برجسته، تشکیل شد تا به اختالفات 

میان مجلس و شورای نگهبان رسیدگی کند.

بازنگری در قانون اساسی
در اواخر زندگانی حضرت امام، عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای عالی قضایی از ایشان 
درخواست کردند که قانون اساسی بازنگری و اصالح شود. امام خمینی در تاریخ 24 اردیبهشت 1368، هیئتی متشکل 
از 20 نفر از شخصیت های مذهبی و سیاسی و 5 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی را مأمور این کار کردند. هنوز 
فعالیت این هیئت به پایان نرسیده بود که بنیان گذار جمهوری اسالمی از دنیا رفتند، اما روند بازنگری و اصالح قانون اساسی 
ادامه یافت. مهم ترین تغییر و اصالحی که در قانون اساسی صورت گرفت، حذف منصب نخست وزیری و سپردن ریاست 
هیئت دولت به رئیس جمهور بود. همچنین شرط مرجعیت از شرایط رهبری حذف شد. سرانجام با نظر مساعد حضرت 
آیت الله خامنه ای رهبر انقالب، همه پرسی اصالحات قانون اساسی در 6 مرداد 1368 برگزار شد و مردم به آن رأی مثبت 
دادند. هم زمان با این همه پرسی، انتخابات پنجمین دورهٔ ریاست جمهوری نیز انجام گرفت و حجت االسالم اکبر هاشمی 

رفسنجانی به عنوان چهارمین رئیس جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.

یم
دان

ر   ب
شت

بی

 ارتحال امام خمینی   و انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری
امام خمینی در شامگاه 13 خرداد 1368 بعد از یک دوره بیماری در 87 سالگی از دنیا رفتند. خبر ارتحال حضرت امام را یادگار 
گرامی ایشان حجت االسالم سید احمد خمینی صبح روز بعد به اطالع مردم ایران و جهان رساند. دو روز بعد، پیکر مطهر امام شهیدان 

در میان حزن و اندوه میلیون ها نفر از تشییع کنندگان در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
بالفاصله پس از رحلت بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه داد و با اکثریت قریب به اتفاق آرا، 
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مجلس  در  امام  حضرت  وصیت نامۀ  خواندن  هنگام  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
خبرگان ـ 14 خرداد 1۳6۸

١. این شرایط عبارت اند از: اجتهاد، عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، درایت، تدبیر، شجاعت و توانمندی های مدیریتی.

نمایی از تشییع جنازۀ میلیونی امام خمینی 

حضرت آیت الله سید علی خامنه ای را به دلیل داشتن شرایط و ویژگی های مندرج در اصل یکصد و نهم قانون اساسی1 به مقام رهبری 
برگزید )14 خرداد 1368(.

حضرت آیت الله خامنه ای از ابتدای نهضت تا زمان پیروزی انقالب اسالمی به عنوان شاگرد و پیرو حضرت امام خمینی )ره( حضور 
و نقش فعالی در مبارزه با رژیم پهلوی داشتند؛ ازاین رو، بارها دستگیر، زندانی و تبعید شدند. ایشان در دوران جمهوری اسالمی و 
در شرایطی که کشور گرفتار توطئه های پیچیدهٔ دشمنان خارجی و ضد انقالب داخلی و نیز جنگ تحمیلی بود، همچون یاوری بصیر و 
ثابت قدم در خدمت انقالب و حضرت امام بودند و مسئولیت های خطیری را عهده دار شدند که از جملٔه آنها دو دوره ریاست جمهوری 
است. معظم له در تیر 1360، هدف حملٔه تروریستی مجاهدین خلق قرار گرفتند که به شدت جراحت برداشتند و به شرف جانبازی 

انقالب اسالمی نایل آمدند.
خبرگان ملت بر اساس چنین ویژگی ها و سوابقی، ایشان را برای رهبری انقالب اسالمی، صالح، شایسته و الیق تشخیص دادند.

یادگار حضرت امام
حجت االسالم سید احمد خمینی در 24 اسفند 1324 در قم به دنیا آمد. 
تحصیالت دورهٔ ابتدایی و متوسطه را در زادگاه اش گذرانید و از دبیرستان 
حکیم نظامی قم در رشتٔه طبیعی )علوم تجربی( دیپلم گرفت. هم زمان با تحصیل 
در دبیرستان، ورزش فوتبال را نیز با جّدیت دنبال کرد. ایشان پس از اخذ 
دیپلم، تحصیالت حوزوی را پی گرفت. قیام 15 خرداد 1342، عالقه اش 
به سیاست و عزمش را به مبارزه با حکومت پهلوی بیش از گذشته آشکار 
ساخت. حاج سید احمد آقا از سال 1343 و به دنبال دستگیری و تبعید رهبر 
نهضت اسالمی، امام خمینی، و برادر بزرگ اش، حاج آقا مصطفی خمینی، به 
ترکیه و سپس عراق، مسئولیت های سنگینی را در خانوادهٔ حضرت امام و نیز 
در عرصٔه مبارزه با حکومت ستم شاهی بر عهده گرفت. به همین دلیل ساواک 
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حاج سید احمد آقا خمینی
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1  نقش و جایگاه مردم را در روند استقرار نظام جمهوری اسالمی توضیح دهید.

2  چرا با وجود قانون اساسی مشروطه، پس از پیروزی انقالب اسالمی قانون اساسی جدیدی تدوین و تصویب شد؟

۳  علت تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و پیامد سیاسی مهم آن در بعد داخلی چه بود؟

4  چه ارتباطی میان اهداف و آرمان های انقالب اسالمی و تأسیس نهادهای انقالبی وجود داشت؟

۵   به نظر شما علت استقامت نظام جمهوری اسالمی در برابر توطئه ها و دسیسه های سهمگین دشمنان داخلی و خارجی در دهٔه 

1360ش. چه بوده است؟
6  از دیدگاه  شما مهم ترین آسیب هایی که انقالب اسالمی را تهدید می کنند، کدام اند؟

پرسش های منونه

فعالیت هایش را زیر نظر گرفته بود. با این حال، او با تیزبینی و درایت دستورات امام را انجام می داد. 
حاج سید احمد آقا در سال های 1343 تا 1356، برای درک محضر پدر و انتقال پیام های ایشان چندین بار به عراق سفر کرد. در 
ضمن این سفرها، به بهره گیری از محضر مدرسان مقیم عتبات عالیات و تکمیل تحصیالت علوم دینی همت گمارد. در جریان این 
رفت  و آمدها، چندبار عوامل ساواک او را بازداشت و زندانی کردند. ایشان در سال 1352ش، سفر کوتاهی به لبنان داشت و در 
ضمن این سفر با امام موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان، مصطفی چمران و دیگر مبارزان گفت وگو کرد. وی در سال 1356ش، به عراق 

رفت و در کنار رهبر انقالب ماند. در سال 1357ش   به همراه امام راهی پاریس شد و سپس همراه ایشان به ایران بازگشت.
حاج سید احمد خمینی در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی و در دوران رهبری امام خمینی، در تصمیم گیری های مهم سیاسی 
و نیز انتقال اخبار و اطالعات به حضرت امام نقش بسزایی داشت. ایشان روز 21 اسفند 1373 دچار عارضٔه قلبی و تنفسی شد. چهار 

روز بعد جان به جان آفرین تسلیم کرد و پیکرش در جوار تربت مطهر حضرت امام خمینی آرام گرفت. 
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١. این درس با همکاری پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس تدوین شده است.
٢.  بعثی منسوب به حزب بعث است که در سال ١٩٦٨ م/ ١٣٤٧ ش از طریق کودتا در عراق به قدرت رسید و حسن البکر دبیر کل آن حزب رئیس جمهور شد. حسن البکر در سال 1979 م/ ١٣٥٨ ش 
تمام مسئولیت های حزبی و دولتی خود را به معاون اش، صدام تکریتی، واگذار کرد. صدام تا سال ٢٠٠٣م/ ١٣٨٢ ش که با حملٔه نظامی ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا سرنگون شد، به صورت 

دیکتاتوری حکومت می کرد.
3.  این قرارداد به قرارداد 1975 یا قرارداد الجزایر معروف است و صدام که معاون رئیس جمهور عراق بود، به نمایندگی از آن کشور آن را امضا کرد.براساس قرارداد الجزایر، ایران و 

عراق توافق کردند که خط تالوگ ــ خطی که از عمیق ترین نقاط رود می گذرد ــ مرز دو کشور در اروندرود باشد.

جنگ تحمیلی رژیم بعثی2 عراق علیه ایران و دفاع مقدس ایرانیان در برابر نیروهای متجاوز بیگانه یکی از رخدادهای 
مهم و عبرت آموز تاریخ پر فراز و نشیب ایران به شمار می رود. با وجود اینکه قدرت های بزرگ و بسیاری از دیگر 
کشورها در این جنگ از صدام حمایت می کردند، ایرانیان با اتحاد و یکدلی به دفاع از میهن خود برخاستند و اجازه 
ندادند که یک وجب از خاکشان از دست برود. شما در این درس علل و عوامل بروز جنگ تحمیلی و گوشه ای از 

اقدامات ملت ایران در دوران دفاع مقدس را بررسی و تحلیل خواهید کرد.

12
جنگ تحمیلی و دفاع مقدس1

 شروع جنگ تحمیلی
کشورکنونی عراق پس از جنگ جهانی اول و تجزیٔه امپراتوری عثمانی، 
اختالفات  کشور،  این  تأسیس  با  گرفت.  انگلستان شکل  قیمومیت  تحت 
مرزی با ایران، که از دوران عثمانی به وجود آمده بود، همچنان ادامه یافت. 
به اختالفات  دادن  پایان  برای  و عراق  ایران  در سال 1354ش )1975م( 
دولت  میانجیگری  با  را  اروندرود،قراردادی  سر  بر  مناقشه  رفع  و  مرزی 

الجزایر امضا کردند.3

تهاجم هوایی و زمینی ارتش بعثی صدام به ایران در ۳1 شهریور 1۳۵9
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1.  هم زمان با شروع حمالت هوایی به فرودگاه ها و مراکز مهم در تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، همدان، تبریز، سنندج، بوشهر، کرمانشاه، اسالم آباد، آبادان، ارومیه، دهلران، ایالم، دزفول، 
امیدیه، مریوان و مهران، نیروی زمینی عراق نیز تهاجم خود را با 48 یگان شامل12 لشکر )5 لشکر زرهی، 5 لشکر پیاده و2 لشکر مکانیزه(، 15 تیپ مستقل،20 تیپ گارد مرزی و یک 

تیپ نیروی گارد ریاست جمهوری ، در طول700 کیلومتر نوار مرزی آغاز کرد اما بیشترین فشار در جبهٔه جنوبی برای اشغال خوزستان وارد می شد.

پس از پیروزی انقالب اسالمی، دشمنان خارجی و در رأس آنها آمریکا که نتوانسته بودند مانع استقرار و استحکام نظام جمهوری 
اسالمی شوند، صدام را به مقابلٔه نظامی با ایران تشویق کردند. ازاین رو، صدام در 31 شهریور 1359 دستور حمله به ایران را صادر 

کرد و در پی آن، ارتش بعثی عراق از زمین و هوا به میهن عزیز ما هجوم آورد و جنگ تحمیلی آغاز شد.1 
پیش از این نیز نیروهای ارتش بعثی عراق صدها بار از زمین و هوا و دریا به ایران حمله و صدها تن از مرزداران و مرزنشینان ایرانی 

را شهید، مجروح و اسیر کرده بودند.

انگیزۀ صدام برای شروع جنگ و اهداف او از جنگ
مهم ترین انگیزٔه صدام برای هجوم نظامی به ایران و هدف های او از این هجوم عبارت بودند از:

1  حاکمیت بر آبراه مهم اروندرود، دسترسی و تسلط بر خلیج فارس و جدایی جزایر سه گانٔه ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ و 

استان خوزستان از ایران؛
2 تضعیف و نابودی انقالب اسالمی و جلوگیری از انتشار افکار انقالبی در میان مردم عراق و مسلمانان سایر کشورها؛

۳ رسیدن به رهبری جهان عرب و ایفای نقش ژاندارمی در منطقه.

با توجه به سخنان امام خمینی)ره(، همفکری کنید و بگویید انگیزه و هدف صدام از اینکه در آغاز جنگ تحمیلی خود را »سردار 
قادسیه« می نامید، چه بود؟

»صدام هم پیش خود فکر کرد و شیطان های بزرگ هم این فکر را در او تقویت کردند که تو، به ایرانی که اآلن به هم خورده و هرج  و مرج 
است و ارتشی ندارد، حمله کن و اسم خودت را مثل سعد وقاص کن و خودت را فاتح قادسیه بخوان« )صحیفٔه امام، ج 16، ص 92(.

حتلیل و قضاوت

وضعیت نیروهای نظامی ایران در ابتدای جنگ
حکومت  سقوط  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  دشوار  و  حساس  دوران  ما  کشور  که  شد  آغاز  شرایطی  در  تحمیلی  جنگ 
شاهنشاهی را می گذراند. ارتش و ژاندارمری به دلیل تصفیه یا فرار فرماندهان و بسیاری از افسران آمادگی کامل برای رویارویی با 
جنگی بزرگ را نداشتند. نیروی جوان و تازه تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی با وجود محدودیت های تشکیالتی، تجهیزاتی و 

تدارکاتی، سخت درگیر مقابله با آشوب های ضد انقالب بود و نیروی مردمی بسیج نیز در حال شکل گیری بود. 
به حمایت سیاسی، نظامی،  با پشت گرمی  ندارند،  با ارتش او را  ایران آمادگی و توان مقابله  نیروهای مسلح  این توّهم که  با  صدام 
اقتصادی و اطالعاتی سایر کشورها، به ویژه آمریکا و شوروی سابق، تصور می کرد که در مدت کوتاهی به هدف  های خود می رسد. 
اعترافات افسران اسیر عراقی نشان می دهد که صدام مصمم بود با یک تهاجم برق آسا در مدت پنج تا شش هفته خوزستان را تسخیر 

کند و بخشی از اهداف خود را محقق سازد.
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مجامع بین المللی و جنگ تحمیلی
مجامع بین المللی و در رأس آن شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت جهانی و جلوگیری از تجاوز 
دولت ها به دیگر کشورها را برعهده دارد، در برابر یورش آشکار نیروهای رژیم بعثی عراق به خاک ایران به صورت قاطع و مؤثر به 
وظایف رسمی و قانونی خود عمل نکرد. این شورا چند روز پس از شروع جنگ تحمیلی با صدور قطعنامه ای، بدون آنکه تجاوز 
نیروهای بعثی به خاک ایران را محکوم کند و از دولت متجاوز بخواهد که از مناطق اشغالی عقب نشینی نماید، تنها دو کشور را به 

خودداری از ادامٔه جنگ و تالش برای حل مسالمت آمیز اختالفات فراخواند.

بررسی شواهد و مدارک
مفاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارهٔ جنگ تحمیلی صدام علیه ایران و تهاجم نظامی صدام به کویت 

را بخوانید و تفاوت های آنها را با ذکر دلیل بیان کنید. 
الف( قطعنامٔه 479 )28 سپتامبر 1980/ 6 مهر 1359(:

1  از ایران و عراق می خواهد از هرگونه کاربرد زور به فوریت خودداری کنند و مناقشٔه خود را از راه های مسالمت آمیز 

و طبق اصول عدالت و حقوق بین المللی حل نمایند. 
2   از آنها مصرانه می خواهد هر پیشنهاد مناسب در مورد میانجیگری، سازش یا توسل به نهادهای منطقه ای و یا دیگر 

راه های مسالمت آمیز را بنا به انتخاب خود، که اجرای تعهداتشان را بر اساس منشور سازمان ملل تسهیل کند، بپذیرند. 
۳   از کلیٔه کشورهای دیگر می خواهد حداکثر خویشتن داری را مبذول دارند و از هر اقدامی که ممکن است به افزایش و 

گسترش بیشتر مناقشه منجر شود، خودداری کنند؛ 
4   از کوشش های دبیرکل و پیشنهاد وی در مورد مساعی جمیله برای حل این وضعیت پشتیبانی می کند.

ب( قطعنامٔه 660 )2 اوت 1990/ 13 مرداد 1369( که بالفاصله پس از حملٔه صدام به کویت صادر شد:
1   تهاجم عراق به کویت را محکوم می کند.

2   از عراق می خواهد تمام نیروهای خود را بی درنگ و بدون قید و شرط از کویت بیرون ببرد.

۳   عراق و کویت را متعهد می کند که بالفاصله مذاکرات فشرده ای را برای حل اختالفات خود آغاز کنند.

4   تصمیم می گیرد که مجددًا و در صورت نیاز تشکیل جلسه دهد تا اتخاذ دیگر تدابیر الزم را برای اجرای این قطعنامه 

بررسی کند.
ت 1

الی
فع

آمریکا،  مانند  بزرگ  قدرت های  تحمیلی،  جنگ  سال  هشت  طول  در 
سالح های  انواع  دادن  بر  عالوه  انگلستان،  و  آلمان  فرانسه،  شوروی، 
پیشرفته و حتی تسلیحات شیمیایی به حکومت بعثی عراق، از نظر سیاسی 
کشورهای  از  برخی  کردند.  داری  جانب  رژیم  این  از  پنهان  و  آشکار  نیز 
منطقٔه خلیج فارس نیز به اشکال مختلف به صدام یاری رساندند. بعضی از 
کشورها هم به ظاهر سیاست بی طرفی در پیش گرفتند ولی در موارد متعدد از 

سیاست های تجاوزکارانٔه صدام حمایت می کردند.
خلبان شهید محمد صالحی، از نخستین شهدای نیروی هوایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران
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١.  نیروی هوایی ایران بعدازظهر روز 31 شهریور 1359، چند ساعت پس از شروع جنگ، به هدف هایی در خاک عراق حمله کرد. روز بعد نیز خلبانان ایرانی با 140 فروند هواپیما، 
پایگاه های هوایی و مراکز ارتباطی و راداری رژیم بعثی را بمباران کردند. در روزهای سوم و چهارم مهر 1359 نیز ده ها فروند هواپیمای ایرانی مواضع مهم نظامی و برخی تأسیسات 

نفتی صدام را منهدم کردند. همچنین پدافند هوایی ایران ده ها فروند از هواپیماهای عراقی را سرنگون نمود.

 دفاع مقدس ملت ایران
بالفاصله پس از شروع جنگ تحمیلی، مردم و نیروهای مسلح ایران به فرمان امام خمینی)ره( لبیک گفتند و آمادٔه نبرد با دشمن 
متجاوز و دفاع از مرز و بوم خود شدند. حضرت امام )ره( برای خنثی کردن جنگ روانی ناشی از حمالت نظامی ارتش بعثی، صدام 

را دزدی خواندند که آمده و چند سنگ انداخته است، و مردم را به آرامش و آمادگی برای دفاع فراخواندند. 
تمام، ضربٔه  با رشادت و شجاعت  و  از نخستین ساعت های شروع جنگ وارد عمل شد  نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
ُمهلکی به رژیم صدام وارد آورد.1 در جبهٔه زمینی نیز رزمندگان ارتش، سپاه پاسداران و ژاندارمری به همراه مردم شهرها و روستاهای 
مرزی، عشایر غیور و نیروهای ستاد جنگ های نامنظم، که شهید مصطفی چمران آنها را فرماندهی می کرد، به مقابله با دشمن شتافتند 
با ساده ترین سالح ها بیش از یک ماه  یا کند کردند. در خرمشهر، مدافعان این شهر اغلب  نیروهای عراقی را متوقف و  و پیشروی 

کوچه  به  کوچه و خیابان به خیابان در برابر ارتشی که مجهز به انواع تسلیحات و تجهیزات بود، ایستادند.

جلوگیری از برگزاری نشست سران جنبش عدم تعهد در بغداد
صدام پیش از آغاز جنگ تحمیلی و در نشست سران جنبش 
عدم تعهد در هاوانا )پایتخت کوبا(، میزبانی نشست بعدی را 
برگزاری  به زمان  نزدیک شدن  با  بر عهده گرفت.  بغداد  در 
این نشست، در 30 تیر 1361، شش خلبان شجاع و فداکار 
فروند  سه  با  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  هوایی  نیروی 
هواپیمای جنگی با هدف ناامن نشان دادن بغداد و جلوگیری 
آمادٔه  پایتخت عراق،  تعهد در  از نشست سران جنبش عدم 
عملیات شدند. یکی از این خلبانان شهید عباس دوران بود 
که در دو سال نخست جنگ، بیش از 120 عملیات هوایی 

موفقیت آمیز علیه دشمن بعثی انجام داده بود. هواپیمای دوران در جریان این عملیات و پس از بمباران پاالیشگاه بغداد، 
هدف اصابت موشک پدافند هوایی نیروهای بعثی قرار گرفت. این خلبان رشید با وجود اینکه می توانست با استفاده از چتر 
نجات سالم فرود آید، هواپیمای در حال سقوط را صاعقه وار به مکانی نزدیک محل برگزاری نشست سران عدم تعهد کوبید 

و رؤیای صدام را برای تشکیل آن نشست در بغداد و ریاست بر آن به باد داد.

یم
دان

ر   ب
شت

بی

خلبان شهید عباس دوران

دریادالن نیروی دریایی ارتش نیز در نخستین ماه های جنگ، با پشتیبانی نیروی هوایی در عملیاتی موسوم به »مروارید« با رشادت 
تمام، اسکله های عراق را منهدم و نیروی دریایی صدام را نابود کردند.

در نتیجٔه مقاومت شجاعانه و دالورانٔه نیروهای مسلح و مردم ایران، رؤیای صدام برای فتح سریع خوزستان و دیگر استان های مرزی 
ایران به باد رفت و نیروهای متجاوز فقط موفق به اشغال بخش هایی از مناطق مرزی، از جمله شهر خرمشهر، شدند.
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بعثی را کشت و شهید مصطفی چمران به همراه جمعی از رزمندگان در جبهه تبر یک سرباز  با  فرنگیس حیدرپور شیرزن اهل گیالنغرب که 
دیگری را اسیر کرد.

آزادسازی مناطق اشغالی 
پس از آنکه بنی صدر از مقام فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری عزل شد و اوضاع سیاسی کشور ثبات و آرامش یافت، رزمندگان 
ایرانی با شجاعت و صالبت عزم خود را برای بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک میهن عزیزمان جزم کردند. امام خمینی به عنوان 
فرمانده کل قوا، ابتدا فرمان شکستن محاصرٔه آبادان را صادر کردند؛ به این ترتیب، نیروهای ارتشی به همراه رزمندگان سپاهی و بسیجی 
در عملیاتی برق  آسا، آبادان را از محاصرٔه نیروهای متجاوز صدام نجات دادند1. دالورمردان ایران زمین سپس در چندین رشته عملیات 
غرورآفرین که مهم ترین آنها فتح المبین2 و بیت المقدس بودند، صدها کیلومتر مربع از خاک ایران را از اشغال ارتش بعثی آزاد کردند. 
اوج حماسٔه دفاع مقدس ملت ایران در عملیات بیت المقدس )سوم خرداد 1361(، با رهایی خونین شهر )خرمشهر( از اسارت دشمن 

رقم خورد و در تاریخ به ثبت رسید؛ دشمنی که روی دیوارهای آن شهر نوشته بود: »ما آمده ایم بمانیم«.

1. عملیات ثا من االئمه به تاریخ 4 مهر 1360
2. فروردین1361

شهید سپهبد علی صیاد شیرازی )1۳2۳ ـ 1۳7۸(فرمانده نیروی زمینی ارتش در 
دوران دفاع مقدس رشادت زیادی از خود نشان داد. 

خرمشهر پس از آزادی سوم خرداد 1۳61
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بمباران دشمن شادی دانش آموزان پس از آزادی خرمشهر و  بارها هدف موشک  دفاع مقدس  دوران  در  دزفول  مقاوم  شهر 
بعثی قرار گرفت.

رهایی خرمشهر عالوه بر تقویت وحدت ملی در داخل کشور، ابتکار عمل را در جنگ به ایران داد. پس از فتح خرمشهر، جنگ 
وارد مرحلٔه تازه ای شد؛ از یک سو موفقیت های نظامی رزمندگان ایرانی ادامه یافت و از سوی دیگر، حامیان خارجی صدام برای 
جلوگیری از سقوط او، انواع تجهیزات نظامی پیشرفته و سالح  های میکروبی و شیمیایی را در اختیار وی گذاشتند. بمباران شیمیایی 
شهر سردشت در استان کردستان، روستای زرده از توابع شهرستان داالهو در استان کرمانشاه و شهر حلبچه در کردستان عراق، از 
جملٔه جنایت های جنگی حکومت بعثی عراق به شمار می رود. نیروهای متجاوز که در جبهٔه جنگ متحمل شکست های سنگینی شده 

بودند، بیش از گذشته مناطق مسکونی و مردم غیرنظامی را با هواپیما و موشک هدف قرار دادند.

منطقۀ عملیاتتاریخ عملیاترمز عملیاتنام عملیاتردیف
هویزه ــ کرخه ــ دشت آزادگان15 دی تا 18 دی 1359عملیات نصر1
جنوب دارخوین21 تا 25 خرداد 1360فرمانده کل قوا، خمینی روح خدافرمانده کل قوا2
شمال آبادان5 مهر 1360نصر من الله و فتح قریبثامن االئمه3
شمال غربی اهواز ــ غرب سوسنگرد8 تا 22 آذر 1360یا حسین طریق القدس4
غرب شوش و دزفول2 تا 10 فروردین 1361یا زهرا فتح المبین5
غرب کارون10 اردیبهشت تا 3 خرداد 1361یا علی بن ابی طالب  ــ یا محمد بن عبدالله  در مرحلٔه سومبیت المقدس6
شرق بصره24 تیر تا 7 مرداد 1361یا صاحب الزمان  ادرکنیرمضان7
غرب سومار9 تا 13 مهر 1361یا ابوالفضل العباسمسلم بن عقیل8
موسیان و جنوب شرقی دهلران10 تا 20 آبان 1361یا زینب محرم9

منطقٔه هورالهویزه3 تا 22 اسفند 1362یا رسول الله خیبر10
غرب هورالهویزه19 تا 26 اسفند 1363یا فاطمه الزهرا بدر11

یا فاطمه الزهرا والفجر 128
20 بهمن 1364 تا 9 اردیبهشت 

اروندرود و منطقٔه فاو1365

منطقٔه مهران9 تا 19 تیر 1365یا ابوالفضل العباس ادرکنىکربالى 131
اروندرود- اسکله های االمیه و البکر11 شهریور 1365حسبنا الله و نعم الوکیلکربالی 143
جنوب و غرب خرمشهر3 دی 1365یا رسول الله کربالی 154
منطقٔه شلمچه19 دی تا 4 اسفند 1365یا فاطمه الزهرا کربالی 165
منطقٔه ماووت سلیمانیٔه عراق25 فروردین تا 5 اردیبهشت 1366یا صاحب الزمان ادرکنىکربالی 1710
منطقٔه حاج عمران2 آذر 1366یا موالى متقیاننصر 189
منطقٔه حلبچه تا سلیمانیٔه عراق24 تا 29 اسفند 1366یا الله یا الله یا اللهوالفجر 1910

جدول تعدادی از عملیات های رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس
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عملیات مرصاد
گروهک سازمان مجاهدین خلق که مردم آنان را منافقین نامیدند، در دوران دفاع مقدس از هیچ اقدامی علیه کشور و 
ملت ایران دریغ نورزید. این گروهک در آغاز جنگ با ایجاد آشوب و تروِر شمار زیادی از مسئوالن و مردم عادی، 
شرایطی را به وجود آورد که دشمن بعثی نهایت استفاده را از آن کرد. مجاهدین خلق سپس با خیانتی آشکار در عراق 
مستقر شدند و در خدمت صدام، دشمن ایران قرار گرفتند )1365(. آنها به همراه نیروهای ارتش بعثی به اقدام های 

نظامی و جنایتکارانٔه زیادی علیه مردم ایران و عراق دست زدند.
پس از اینکه دولت ایران قطعنامٔه 598 را پذیرفت، منافقین که این اقدام را نشانٔه ضعف نظامی و سیاسی جمهوری اسالمی 
می دانستند، با حمایت رژیم بعثی صدام تهاجم گسترده ای را از مرزهای غربی کشور ما آغاز کردند اما در عملیات مرصاد 
)کمینگاه( در حدفاصل شهرهای اسالم آباد و کرمانشاه از رزمندگان ایرانی شکست سختی خوردند و فقط عدهٔ کمی از آنان 

سالم ماندند و دوباره به دامن صدام پناه بردند.
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 رهبری امام خمینی  در دفاع مقدس
امام خمینی  از ابتدای جنگ تحمیلی به صراحت اعالم کردند: »ما بر اساس اعتقاد و باور دینی خود اجازه نداریم به کشور دیگری 
تّعدی کنیم و میل داریم در همه جای دنیا صلح و صفا باشد اما اگر کشوری به ما تّعدی کرد، توی دهنش می زنیم«.1 بر اساس همین منطق نیز 
با شروع تجاوز رژیم بعثی عراق از همٔه قشرهای ملت خواستند که برای دفاع از ایران به سوی جبهه های نبرد بشتابند. همچنین به مسئوالن 
توصیه کردند که جنگ را مسئلٔه اصلی کشور بدانند و برای پیشبرد آن تا پیروزی نهایی بر دشمن، به رزمندگان و مردم یاری برسانند. اهتمام 
فراوان حضرت امام بر تقویت بنیٔه دفاعی و حمایت های ایشان برای باال بردن کیفیت و کمیت امکانات و تجهیزات نظامی و تأمین بودجه های 
جنگ نیز از جمله تدابیر رهبری ایشان در طول دفاع مقدس بود که تا روزهای پایانی جنگ ادامه داشت، اما مهم ترین اقدام ایشان ایجاد 
تحول در روح و روان جوانان ایرانی بود. امام خمینی )ره( با تمسک به مفاهیم جهاد و شهادت و یادآوری حماسٔه عاشورا، میدان نبرد را به 
صحنٔه نمایش رشادت و شجاعت جوانان ایرانی تبدیل کردند. جوانان ایرانی در سایٔه ایمان و اعتقاد و خالقیت خاص خویش همٔه محاسبات 
نظامی رایج در دنیا را بر هم زدند و با طراحی و انجام دادن عملیات های خارق العادهٔ زمینی، هوایی و دریایی، افسران نظامی جهان را به شگفتی 
ـ داعشی تبدیل شده اند. واداشتند. برخی از فرماندهان جوان دوران دفاع مقدس، امروز به نماد رشادت و مقاومت در برابر گروه های تکفیریـ 

رهبری امام راحل در زمان جنگ آثار و نتایج زیر را به همراه داشت:
الف( تبعیت کامل مردم و مسئوالن از فرامین امام  در روند 

جنگ؛
ب( تقویت انگیزٔه جهاد و روحیٔه شهادت طلبی در میان جوانان 

ایرانی؛
و  فرماندهان  روحیٔه  تقویت  و  مسلح  نیروهای  میان  اتحاد  پ( 

رزمندگان؛
ت( اولویت یافتن مسئلٔه جنگ برای مردم و مسئوالن.

١. صحیفٔه نور ، ج 15، ص 102

جمعی از فرماندهان ارشد سپاه در دوران دفاع مقدس در دیدار با حضرت امام
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 نقش مردم در دفاع مقدس
نقش مردم قهرمان ایران در طول هشت سال دفاع مقدس در دو زمینه قابل بررسی است:

1 حضور مستقیم در خط مقدم جبهه و نبرد با دشمن متجاوز؛

2  مشارکت در تأمین بخشی از هزینه های مادی جنگ از طریق کمک های داوطلبانه، به ویژه تهیه و تدارک پوشاک و خوراک برای 

رزمندگان.
بیشترین حضور مردمی در صحنه های نبرد در قالب نیروهای بسیجی و جهاد سازندگی بود. نیروهای مردمی در کنار دیگر نیروهای 
نظامی کمک فراوانی در پیشبرد جنگ و کسب پیروزی در نبردهای زمینی داشتند. از میان نیروهای مردمی که از همان آغاز جنگ 
در جبهه ها وارد رزم شدند، سه گروه شاخص بودند: گروه جنگ های نامنظم شهید مصطفی چمران که در سال دوم جنگ به سپاه 
پاسداران پیوست؛ نیروهای بسیج که در قالب یگان های رزمی سپاه وارد صحنٔه نبرد شدند و در نهایت،جهادگران جهاد سازندگی که 

برای اقدامات متنوع مهندسی و مهندسی رزمی و ساخت مواضع و زدن خاکریز به جبهه ها رفتند. 
در پشت جبهه نیز پزشکان و پرستاران با صبر و حوصلٔه فراوان به مداوای رزمندگان همت گماشتند. بازاریان هم با کمک های مالی 

و تهیٔه مایحتاج به رزمندگان در جبهه ها یاری می رساندند. 
بر عهده  مقدس  دفاع  در هشت سال  مهمی  نقش  ایرانی  زنان 
داشتند و کمک فراوانی به پیشبرد و موفقیت عملیات رزمندگان 

کردند. مهم ترین این خدمات عبارت بودند از:
1 حضور در خط مقدم جبهه در سال های اول جنگ؛

2  تشویق برادران، همسران و فرزندان خویش برای حضور 

در جبهه ؛
۳ تهیه و آماده سازی خوراک و پوشاک رزمندگان؛

4 پرستاری از رزمندگان مجروح در بیمارستان ها؛

۵ پاسداری از حریم خانواده در غیاب همسران رزمنده.
بر روی هور العظیم یکی از شاهکارهای مهندسی رزمی  ساخت پل شناور خیبر 

جهادگران در دوران دفاع مقدس بود.

معلمان و دانش آموزان رزمنده
در  تأثیرگذاری  و  چشمگیر  نقش  نیز  دانش آموزان  و  معلمان 
هشت سال دفاع مقدس داشتند. در آن سال ها جبهه های جنگ 
شاهد حضور صدها هزار دانش آموز و معلم ایرانی بود که برای 
دفاع از کیان نظام اسالمی و سرزمین مادری به جبهه رفتند و در 
سنگرها نیز از درس و مشق غافل نماندند. در طول دفاع مقدس 
به شهادت  دانش آموز  به 36000  نزدیک  و  معلم  حدود 2500 

رسیدند و هزاران نفر هم جانباز، اسیر و جاویداالثر شدند.

دانش آموز رزمنده در جبهه



156

بدرقۀ رزمندگان اسالم توسط خانواده ها، تهران

)تاریخ شفاهی دفاع مقدس(
الف( با یکی از افراد خانواده، فامیل، آشنا یا همسایه که در دفاع مقدس مشارکت داشته است، دربارهٔ انگیزه و هدف او از حضور 
در دفاع مقدس، فعالیت هایی که انجام داده است یا خاطراتش از آن دوره مصاحبه کنید و گزارش مکتوب آن را به کالس ارائه دهید.

ب( با تحقیق دربارهٔ زندگی و شهادت یکی از شهدای دانش آموز محله یا روستای محل زندگی خود، گزارشی تهیه کنید.
با گردآوری خاطرات اعضای کالس، مجلٔه تاریخ شفاهی دفاع مقدس مدرسٔه خود را تدوین کنید.

کاوش خارج از کالس

 پایان جنگ تحمیلی
سرانجام هنگامی که صدام در جبهه های جنگ در معرض خطر شکست قرار گرفت، آمریکا و سایر کشورهای غربی با اعزام بیش 
از ده ها ناو جنگی به صورت آشکار و رسمی در کنار نیروهای بعثی وارد جنگ با رزمندگان ایرانی شدند. بندر فاو عراق به کمک 
آمریکایی ها از دست ایران خارج شد.1 آمریکا همچنین هواپیمای مسافربری ایران را بر فراز خلیج فارس هدف قرار داد که در این حادثه 

نزدیک به سیصد مسافر بی گناه و بی دفاع جان باختند.2 
در چنین شرایطی امام خمینی)ره(، فرمانده کل قوا، پس از مشورت با فرماندهان نظامی و مسئوالن کشور، قطعنامٔه 598 3 شورای 

١. اردیبهشت 1367
٢. 12 تیر 1367

3. این قطعنامه در 29 تیر 1366 / 20 ژوئیٔه 1987 تصویب شد.
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1  انگیزه و اهداف صدام از تحمیل جنگ به ایران چه بود؟

2  مجامع بین  المللی و کشورهای قدرتمند در برابر تهاجم ارتش رژیم بعثی عراق به خاک ایران چه واکنشی نشان دادند؟

۳  به نظر شما، چرا تمام اقوام، قشرها و گروه ها در سراسر ایران در دفاع مقدس مشارکت فراگیر و گسترده ای داشتند؟

4  امام خمینی )ره( در مقام فرماندهی کل قوا چه نقشی در دوران دفاع مقدس داشتند؟

۵  با راهنمایی دبیر و استفاده از محتوای درس، نمودار خط زمان رویدادهای مهم دوران دفاع مقدس را ترسیم کنید.

پرسش های منونه

1. اواخر تیرماه 1367

امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت1 و اندکی بعد آتش بس برقرار شد. در قطعنامٔه 598 برای نخستین بار پس از شروع جنگ تحمیلی، 
به دو خواستٔه ایران، یعنی عقب نشینی به مرزها و تعیین متجاوز، توجه شده بود. 

پس از دو سال مذاکره میان وزرای خارجه ایران و عراق، صدام در نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت ایران، 
قرارداد الجزایر را بار دیگر به رسمیت شناخت. پس از آن، آزادگان عزیز با استقبال گرم مردم ایران به آغوش میهن اسالمی بازگشتند. 

بعثی عراق را  رژیم  نیز سازمان ملل متحد رسماً  در سال1370 
به  این ترتیب،  کرد.  معرفی  آغازکنندٔه جنگ  و  متجاوز  به عنوان 
جنگ هشت ساله ای که صدام با حمایت آمریکا با هدف سرنگونی 
جمهوری اسالمی و تصرف بخشی از خاک ایران آغاز کرده بود، 

با شکست خود او به پایان رسید. 

ورود گروهی از آزادگان به میهن عزیز
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی 
جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه 
تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را 
در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای 
آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده 
داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات 

خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب تاریخ 3 ــ کد 112233
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گیالن زهرا حسن مصفا45مازندران اکرم صالحی هیکویی18
یزد عصمت برزگر46ایالم ماندانا فرهمند19
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