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برخی از عالمان سرشناس عصر قاجار در یک نگاه
رشت ٴه علمی و هنری

عالمان سرشناس

ویژگی ها

شعله اصفهانی
ٔ
ملکالشعرا صبای کاشانی
وصال شیرازی
فروغی بسطامی
قاآنی شیرازی

بازگشت ادبی :شاعران این دوره (اوایل قرن سیزدهم تا اواسط قرن چهاردهم) به سبک
شعرایی چون فردوسی ،نظامی ،خاقانی ،فرخی و منوچهری جنبشی برای احیای سبک
دوره بازگشت ادبی شهرت یافت.
کالسیک برپا کردند که به ٔ
دوره ناصرالدین شاه ،به مرور و به صورت مالیم ،ادبیات انتقادی وارد حیات فرهنگی
از ٔ
دوره مشروطه با مضامین (وطن پرستی،
در
و
(هجو)
صورت
به
مظفری
دوره
در
و
شد
جامعه
ٔ
ٔ
زمره
مبارزه با استبداد و استعمار) جلوه گر گردید .عارف قزوینی و ملک الشعرای بهار در ٔ
این دسته از شاعران قرار دارند.

محمدرضا کلهر
میرزا وصال شیرازی
محمدحسین سیفی قزوینی (عمادالکتاب)

در قرن سیزدهم خوشنویسی رونق گرفت .از این دوره به ویژه آثار نفیسی به خط نسخ بر
جای مانده است.
از اوایل قرن چهاردهم خوشنویسی از رونق افتاد و سیر نزولی را در پیش گرفت.

میرزاعلی اکبرخان ناظم االطباء
میرزاحسین افشار
بهرام خان طبیب و...

قبل از رواج پزشکی نوین ،در ایران طب سنتی رواج داشت.
مدرسه دارالفنون ،پزشکی نوین وارد ایران شد.
با تأسیس
ٔ
با ورود پزشکان اروپایی و اعزام دانشجویانی به اروپا برای تحصیل پزشکی ،این علم دچار
تحول اساسی شد.

میرزا نظام الدین غفاری
عبدالغفار نجم الدوله

مدرسه پلی تکنیک پاریس تحصیل
دوره قاجار به اروپا اعزام شد؛ در
ٔ
نظام الدین غفاری در ٔ
شوسه تهران به آمل را به دستور ناصرالدین شاه کشید
کرد و معلم ناصرالدین شاه شد .او راه
ٔ
و ملقب به مهندس الممالک شد.

تذهیب

«م َذهِّب باشی»
میرزا عبدالوهاب ملقب به ُ
محمدعلی شیرازی ،میرزایوسف شیرازی

تذهیب ،هنر تزیین کتاب ها ،نامه ها ،اسناد و قباله های ازدواج اشراف با طال و سنگ های
قیمتی است.
دوره قاجار رونق زیادی یافت ولی بعدها به تدریج افول کرد.
هنر تذهیب در اوایل ٔ

موسیقی

محمدحسن سنتورخان
میرزا عبداللّه ،غالمحسین درویش

تا قبل از تأسیس دارالفنون ،موسیقی رونق چندانی نداشت.
در دارالفنون رشته ای به هنر موسیقی اختصاص یافت.
به دستور ناصرالدین شاه ،استادی فرانسوی به نام موسیو لومر برای تدریس موسیقی در
دارالفنون استخدام شد.
بعدها با اختراع گرامافون موسیقی رونق تازه ای یافت.

ادبیات

خوشنویسی

پزشکی

ریاضیات و فیزیک

هنر و معماری
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سایه جنگهای داخلی رو به افول نهاد .نقاشی در عصر قاجاریه به دنبال وحدت
نقاشی :به دنبال سقوط صفویان ،هنر نگارگری نیز در ٔ
سایه حمایت پادشاهان و دربار از یک سو و ارتباط با غرب از سوی دیگر ،دچار تحولی اساسی شد.
سیاسی و استقرار امنیت و در ٔ
فتحعلیشاه برجستهترین هنرمندان نقاش را در تهران گرد آورد و آنها را به کشیدن پردههای بزرگ برای نصب در کاخها تشویق کرد.
دوره ناصرالدین شاه ،سنت نگارگری ایرانی تحت تأثیر هنر نقاشی مدرن اروپایی قرار گرفت .سبک نوینی در نقاشی به وجود آمد
در ٔ
و نقاشان بزرگی مانند محمد غفاری معروف به کمال الملک ،پا به عرصه نهادند.

رویدادها و تحوالت مهم انقالب مشروطه
اوج گیری انقالب و صدور فرمان مشروطه
آستانه پنجاهمین سال سلطنتش توسط یکی از مریدان سیدجمالالدین
بهنظر برخی از مورخان ،کشته شدن ناصرالدینشاه قاجار در
ٔ
«گلوله قاتل فقط به زندگی ناصرالدینشاه پایان نداد
نقطه عطف و رویدادی مهم در تاریخ ایران است.
ٔ
اسدآبادی به نام میرزا رضا کرمانیٔ ،
بلکه این گلوله در واقع پایان نظم کهن بود» 1.مظفرالدینشاه ،پسر و جانشین او ،خلق و خویی متفاوت با پدر داشت؛ نرمخو و فاقد توانمندی
اداره امور بود .از همینرو ،حتی بسیاری از مسائل کشور را به اطالعش نمیرساندند و او هم تمایلی به مواجه شدن با مسائل
الزم برای ٔ
و مشکالت نداشت .به این ترتیب ،در دوران سلطنت او اوضاع ایران بیثباتتر و مشکالت اقتصادی پیچیده و بیشتر شد.
در چنین شرایطی بود که منتقدان و مخالفان ،فرصت و جرئت یافتند که حکومت قاجار و عملکرد مقامهای آن را بیش از گذشته مورد انتقاد و
اعتراض جدی قرار دهند .آنان با تأسیس انجمنهای مخفی و نیمه مخفی ،انتشار روزنامه و کتاب و برپایی مجالس سخنرانی بر فعالیتهای خود
افزودند .در پی این اقدامها ،فضای سیاسی ــ اجتماعی ایران ملتهب
و مهیای خیزش عمومی شد و یک سلسله رویدادهای اعتراضی که با
برخوردهای خشونتآمیز همراه بود ،در تهران و سایر نقاط کشور به
وقوع پیوست (   1323ــ1324ق1284 /ــ 1285ش    ) که در نهایت
به صدور فرمان مشروطه توسط مظفرالدینشاه در  14مرداد 1285
1324 /ق و پیروزی انقالب در گام نخست منتهی شد .مهمترین
رویدادهای منتهی به صدور فرمان مشروطه را در جدول زیر بخوانید.
مظفرالدین شاه به همراه جمعی از درباریان و مالزمان

ماجرای نوز بلژیکی

در زمان مظفرالدین شاه ،تعدادی از کارشناسان بلژیکی به استخدام گمرک درآمدند و یکی از آنان به نام نوز به ریاست
گمرک منصوب شد .برخی از بازرگانان به اقدام نوز در افزایش حقوق گمرکی و بدرفتاری با ایرانیان معترض بودند.در
همان ایام عکسی از نوز به دست آمد که در یک میهمانی ،لباسی شبیه لباس روحانیت به تن کرده بود .این عکس موجب
بروز اعتراض هایی شد .برخی از سخنرانان مذهبی ،از جمله مجتهد برجسته سیدعبدالله بهبهانی ،این اقدام نوز را توهین
به اسالم شمردند و خواهان برکناری او شدند .عده ای از بازرگانان نیز در اعتراض به نوز در حرم حضرت عبدالعظیم بست
نشستند ،اما عین الدوله ،صدراعظم مظفرالدین شاه در برابر این اعتراض ها سخت ایستادگی کرد.

اعتراض سایر شهرها

هم زمان با اتفاقات پایتخت ،رویدادهایی که در برخی ایالت ها به وقوع پیوست که انعکاس وسیعی در پایتخت و سایر شهرها
فرقه شیخیه و
جمله این رویدادها می توان به فلک شدن و تبعید سه تن از علمای بزرگ کرمان به سبب مقابله با ٔ
داشت .از ٔ
نیز اعتراض مردم خراسان به کمبود نان و ستمگری آصف الدوله ،حاکم آن ایالت اشاره کرد .این موضوع ها در ماه رمضان
1323ق1284 /ش ،محور اصلی سخنرانی واعظان به خصوص در تهران بود.
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روس ها که امتیاز تأسیس بانک استقراضی را از دولت ایران اخذ کرده بودند ،در تهران زمینی موقوفه و متروکه را که
قبرستانی نیز در آن قرار داشت برای بنای ساختمان بانک خریداری و با وجود مخالفت عمومی ،اقدام به ساختمان سازی
ماجرای بانک استقراضی
کردند .این اتفاق حتی اعتراض علمای نجف را برانگیخت و موجب شد گروهی از مردم خشمگین تهران با هدایت برخی
از روحانیان در یک شورش عمومی ساختمان مذکور را ویران کنند.
بر اثر جنگ روسیه و ژاپن و افزایش حقوق گمرکی ،قند گران شد و نارضایتی مردم را برانگیخت .عین الدوله گرانی قند را
اشاره صدراعظم ،عالءالدوله ،حاکم تهران ،تعدادی
بهانه قرار داد تا بازرگانان معترض به عملکرد نوز را گوشمالی دهد .به
ٔ
به چوب بستن بازرگانان از بازرگانان خوشنام و سرشناس تهرانی را به چوب بست .در اعتراض به این اقدام ،بازاریان مغازه  ها را تعطیل کردند و به
همراه جمعی از مردم در مسجدشاه حضور یافتند و خواستار عزل حاکم تهران شدند .مأموران نظامی نیز با چوب و چماق
به جان مردم افتادند.

مهاجرت صغرا

در پی حوادث فوق ،نشست های مختلفی در منزل برخی از علمای تهران بر پا شد .به پیشنهاد آیت الله سید محمد طباطبایی،
نشانه اعتراض به حکومت قاجار به ری مهاجرت کردند و در حرم حضرت
یکی از مجتهدان بزرگ تهران ،علما و مردم به ٔ
همه شهرها
عبدالعظیم بست نشستند .مهاجران از طریق سفیر عثمانی خواسته های خود را که شامل ایجاد عدالت خانه در ٔ
برای رسیدگی به شکایات مردم ،عمل به قوانین اسالمی به طور دقیق و عزل عالءالدوله از حکومت تهران بود ،به گوش
مظفرالدین شاه رساندند .پس از موافقت شاه با خواسته های مهاجران ،آنان به تهران بازگشتند.

مهاجرت کبرا

حکومت قاجار نه تنها به قول و تعهد خود عمل نکرد بلکه اقدام به دستگیری و تبعید برخی از رهبران معترض کرد.
حمله مأموران حکومت به معترضان ،تعدادی از آنها مجروح
نتیجه ٔ
از این رو ،بار دیگر شعله های قیام برافروخته شد .در ٔ
شدند و طلبه ای به نام سیدعبدالحمید به شهادت رسید .رهبران قیام پس از تبادل نظر ،تصمیم گرفتند به قم مهاجرت
کنند .حضور شیخ فضل الله نوری ،مجتهد طراز اول پایتخت به همراه سایر علمای برجسته در مهاجرت کبرا ،بر ّقوت
و استحکام قیام افزود.

بست نشینی در سفارت
انگلستان

هم زمان با مهاجرت کبرا شمار زیادی از بازرگانان و اعضای صنف های مختلف تهران در مقر تابستانی سفارت انگلستان
مدرسه دارالفنون و دیگر مدارس جدید نیز به بست نشینان
در شمال شهر تهران بست نشستند .تعدادی از دانش  آموزان
ٔ
پیوستند و
خواسته بست نشینان در قم و
درباره مزایای دولت مشروطه و حکومت جمهوری سخنرانی می کردند .مهم ترین
ٔ
ٔ
تهران عبارت بود از :تأسیس عدالت خانه ،برکناری عین الدوله از صدارت و تشکیل مجلس شورای ملی.
مظفرالدین شاه ،چند هفته پس از بست نشینی معترضان ،صدراعظم مستبد خود عین الدوله را برکنار و فرمان مشروطه را
صادر کرد.

استنباط تاریخی
الف) چند مورد از ویژگی های مشترک رویدادهایی را که منجر به انقالب مشروطه شد ،استخراج و فهرست کنید.
ب) در خواسته های معترضان ،از مهاجرت صغرا تا مهاجرت کبرا چه تغییر و تحولی صورت گرفت؟
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اجرای منایش
رساله مقیم و مسافر را که دبیر در اختیار شما قرار می دهد ،به صورت نمایش در کالس اجرا کنید و نتیجه گیری
قسمت هایی از
ٔ
نویسنده رساله موافق مشروطه است یا مخالف آن؟
کنید که
ٔ
فتح تهران و برقراری مجدد مشروطه
پس از کودتای محمدعلی شاه علیه مجلس ،شهر تبریز با هدایت
انجمن ایالتی و پایمردی مجاهدان مشروطهخواه آذربایجانی ،پایگاه
آزادیخواهی و مقاومت در برابر استبداد و مستبدان شد .در
رأس این مجاهدان ستارخان و باقرخان قرار داشتند .نیروهای
مستبد محلی با پشتیبانی واحدهای نظامی که از تهران به تبریز اعزام
شده بود ،شهر را محاصره کردند و نبرد سختی در گرفت .احمد
برجسته معاصر ،وضعیت آن روزهای ایران را
کسروی ،مورخ
ٔ
اینگونه توصیف میکند« :از ایران آذربایجان ماند ،از آذربایجان
تبریز ،از تبریز کوی امیرخیز و از کوی امیرخیز کوچهای که ستارخان در آن می جنگید؛
1
سپس کوچه به کوی ،کوی به تبریز ،تبریز به ایالت و ایالت به ایران مبدل شد».
اعالمیه مراجع ساکن
دالورانه مجاهدان آذربایجانی در برابر استبداد و
در پی ایستادگی
ٔ
ٔ
مهیای
نجف در پشتیبانی از مشروطه ،آزادیخواهان در سایر نقاط ایران قوت قلب یافتند و ّ
خیزش علیه حکومت محمدعلی شاه شدند .در گیالن ،مشروطهخواهان با جلب حمایت
یکی از زمینداران بزرگ به نام محمد ولیخان تنکابنی (سپهدار) ،قدرت را به دست
آماده حرکت به سوی تهران شدند .در مرکز ایران نیز بختیاریها به انقالبیون
گرفتند و ٔ
گرایش یافتند .علیقلیخان سردار اسعد ،برادرش صمصامالسلطنه ،ایلخان بختیاری را به
هواداری از مجلس و مشروطه فراخواند .جنگاوران ایل بزرگ بختیاری پس از تصرف
اصفهان به قصد تسخیر پایتخت به حرکت درآمدند.
سرانجام نیروهای بختیاری به فرماندهی سردار اسعد و مجاهدان گیالنی با هدایت
محمدولی خان تنکابنی و یپرم خان ارمنی در عملیاتی هماهنگ تهران را فتح کردند .با
دوره استبداد صغیر به سر آمد (تیر .)1288
پناهندگی محمدعلی شاه به سفارت روسیهٔ ،

ستارخان و باقرخان

نگارۀ سردار اسعد بختیاری (1236ــ 1296ش) اثر
کمال الملک

محمد ولی خان تنکابنی(1225ـ 1305ش)
مشروطه ایران ،ج  ،2ص  ،693با اندکی تلخیص
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قیام جنگل در مقابله با متجاوزان و دولت های بی کفایتی که در تهران بر سر کار می آمدند ،در طول
هفت سال فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشت .این قیام ،سرانجام به دنبال خیانت
حمله نیروهای دولتی به فرماندهی
دولت شوروی ،بروز اختالف در میان سران نهضت جنگل و ٔ
رضاخان ،سرکوب شد اما نام میرزا و مقاومت های مردانه اش در برابر ستم و تجاوز ،در خاطر مردم
ایران زنده و جاوید ماند و الگویی برای مبارزان بعدی شد.

رضاخان از نخست وزیری تا پادشاهی
رضاخان در سمت وزارت جنگ از سال  ١٣٠٠تا ١٣٠٢ش ،با دسیسهچینی و حمایت انگلستان ،موقعیت خود را تثبیت کرد .سرانجام،
شاه قاجار و مجلس بهناچار به نخستوزیری او رضایت دادند .احمدشاه بالفاصله به سفر اروپا رفت 1و رضاخان با استفاده از این فرصت،
اوضاع و شرایط داخلی را برای برداشتن قدم نهایی ــ یعنی رسیدن به سلطنت ــ آماده کرد.
رضاخان در غیاب شاه ،روز به روز موقعیت خود را بیشتر تحکیم میکرد و در عین حال ،میکوشید تا با تبلیغاتی گسترده علیه احمدشاه،
او را نسبت به سرنوشت مملکت بیاعتنا نشان دهد .احمد شاه پس از مدتی ،تصمیم به بازگشت به ایران و حفظ سلطنت گرفت .انگلیسیها
آشفته ایران ،صالح او را در این
وقتی که از تصمیم شاه برای عزیمت به ایران مطلع شدند ،نزد او رفتند و ضمن مبالغهگویی در اوضاع
ٔ
دانستند که مدتی از رفتن به ایران چشم بپوشد تا رضاخان بتواند امنیت الزم را برای حضورش در کشور فراهم آورد.
پراکنده دیگر ،با توجه به امنیتی که رضاخان به وجود آورده بود ،محبوبیت او
پس از سرکوبی شورش خزعل و بعضی شورش های
ٔ
افزایش یافت؛ در همین حال ،در اثر تبلیغات طرفداران رضاخان ،بدبینی مردم نسبت به احمد شاه و گرایش به رضاخان نیز بیشتر شد.
بحث و گفت و گو
درباره تأثیر شرایط اجتماعی بر به قدرت رسیدن رضاخان گفت وگو کنید.
با توجه به آنچه در درس های قبل آموختید،
ٔ
به سلطنت رسیدن رضاخان
عمال انگلیس اذهان عموم مردم را به سود رضاخان آماده کردند ،سرانجام در سال  1304ش ،ماده واحدهای بهصورت طرح در
پس از آنکه ّ
مجلس شورای ملی مطرح شد که در آن ،خلع قاجاریه از سلطنت و سپردن حکومت موقت به رضاخان خواسته شده بود .در این ماده واحده،
پیشبینی شده بود که پس از خلع قاجاریه ،مجلس مؤسسان برای تغییر چند ماده از قانون اساسی تشکیل خواهد شد و تکلیف قطعی سلطنت را
2
تعیین خواهد کرد .جز چهار تن از نمایندگان مجلس ــ از جمله آیتاللّه مدرس و دکتر مصدق ــ سایر نمایندگان به این طرح رأی مثبت دادند.
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.1انگلیسی ها و رضاخان چنین تبلیغ می کردند که وضع کشور بسیار آشفته است؛ بنابراین ،به شاه پیشنهاد می کردند که مدتی به خارج از کشور برود و پس از برقراری امنیت ،بازگردد .از
نشانه بی عالقگی او به کشور اعالم می کردند.
سوی دیگر ،آنها خروج شاه را ٔ
یحیی دولت آبادی و سیدحسن تقی زاده.
 .2دو تن دیگر عبارت بودند ازٰ :

(1320اوت  )1941از شمال و جنوب به ایران هجوم آوردند.
ارتش ایران مقاومتی نکرد و به سرعت تسلیم شد.
پس از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین ،رضاشاه به نفع
جزیره
پسرش محمدرضا ،وادار به کناره گیری از سلطنت شد و به
ٔ
موریس در جنوب غربی اقیانوس هند تبعید گردید.
نیروهای انگلیسی در ایران ،جنگ جهانی دوم

جهان پس از جنگ جهانی دوم
پایه توافقهایی که از پیش میان سران متفقین (آمریکا ،انگلستان و شوروی) صورت گرفته بود،
بالفاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم ،بر ٔ
نیمه شرقی
شوروی تسلط سیاسی ــ نظامی خود را بر اروپای شرقی اعمال کرد .آلمان نیز به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد؛ روسها ٔ
سلطه خود گرفتند .همچنین ،براساس یکی دیگر از تصمیمات سران متفقین ،نمایندگان 50
نیمه غربی آن را تحت ٔ
و سایر دولتهای متفق ٔ
درباره تأسیس سازمانی جهانی با عنوان ملل متحد ،که مسئولیت صلح و همکاری
کشور در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا گرد هم آمدند و
ٔ
میان کشورها راعهدهدار شود ،به توافق رسیدند (آوریل تا ژوئن .)1945
بازسازی و رونق اقتصادی اروپا
جنگ بخش وسیعی از اروپا را ویران و اقتصاد آن را نابود کرد اما کشورهای اروپای غربی پس از پایان جنگ ،بیدرنگ با کار سخت،
برنامهریزی مؤثر و هوشمندانه ،انجام دادن اصالحات اجتماعی و دریافت کمکهای اقتصادی از آمریکا ،بازسازی را آغاز کردند و به
سرعت در مسیر رشد و رونق علمی ،فناوری و اقتصادی قرار گرفتند.
استقالل طلبی و استعمارزدایی
با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم ،فریاد استقاللطلبی و مخالفت با استعمار در بسیاری از کشورهای مستعمره بلند شد .در هندوستان
کنگره ملی به رهبری مهاتما گاندی استقالل کامل این کشور را درخواست کرد و انگلستان فرسوده و زخمخورده از دو جنگ
حزب
ٔ
قاره آفریقا عمدتاً به نحو مسالمتآمیز
جهانی ،به ناچار تسلیم شد (1947م) .عالوه بر آن ،جنبشهای استقاللطلبانه در جنوب شرقی آسیا و ٔ
به وقوع پیوستند و در کمتر از یک دهه (1955ــ  1965م) بیش از  30کشور مستقل آسیایی و آفریقایی از مستعمرههای اروپاییان سر
برآوردند .البته در الجزایر ،دولت فرانسه تالش کرد با استفاده از نیروی نظامی جنبش استقاللخواهی را سرکوب کند اما مردم آن کشور
مبارزه سخت ،بر استعمار پیروز شدند و به استقالل دست یافتند (1962م).
پس از سالها
ٔ
فلسطین
سده 20م است.
اشغال کشور مسلمان فلسطین و تأسیس رژیم غاصب اسرائیل یکی از مسائل مهم
ٔ
منطقه خاورمیانه و جهان اسالم در ٔ
1
دهه 1880م آغاز شد .انگلستان در سال 1917م با صدور
اعالمیه بالفور نظر
ٔ
مهاجرت گروههای کوچکی از یهودیان به فلسطین در اوایل ٔ
خارجه وقت انگلستان بود که در نامه ای نظر مساعد دولت خود را به تشکیل کشوری یهودی در سرزمین فلسطین اعالم کرد.
 .1بالفور ( )Balfourوزیر
ٔ
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استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی
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 مهمترین اقداماتی را که به تأسیس،
استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی انجامید و نیز توطئههای دشمنان داخلی و خارجی برای جلوگیری از استقرار و تثبیت
نظام نوپای اسالمی را بررسی خواهید کرد.

استقرار نظام جمهوری اسالمی
اداره
از فردای پیروزی انقالب اسالمی ،دولت موقت انقالب به ریاست مهندس مهدی بازرگان به همراه شورای انقالب عالوه بر ٔ
امور کشور ،برای استقرار نظام سیاسی جدید کارهای مهمی انجام دادند.
1

برگزاری همه پرسی تعیین نظام سیاسی جدید

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

همه پرسی جمهوری اسالمی ـ  ۱۰و  ۱۱فروردین ۱۳۵۸

مهندس مهدی بازرگان ،رئیس دولت موقت انقالب ،در کنار امام خمینی(ره)
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2

تدوین قانون اساسی

نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی را برگزیدند تا قانون اساسی
چند ماه بعد از همهپرسی ،مردم با حضور در پای صندوقهای رأی72 ،
ٔ
جمهوری اسالمی ایران را تدوین و تصویب کنند .مجلس خبرگان قانون اساسی از مرداد  1358کار تدوین قانون اساسی جدید را آغاز کرد.
اشغال سفارت آمریکا؛ در زمان تدوین قانون اساسی ،دانشجویان موسوم به پیرو خط امام در  13آبان  1358سفارت آمریکا را در تهران
تسخیر کردند .آنان علت این اقدام را تداوم دشمنیها و توطئههای دولت آمریکا علیه انقالب اسالمی و دخالت در امور داخلی ایران از جمله
اجازه 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
ٔ
کابینه او که
خواند .مجلس خبرگان قانون اساسی نیز از تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان حمایت کرد .مهندس بازرگان و اعضای ٔ
اداره کشور و تکمیل روند استقرار نظام سیاسی جدید را عهدهدار شد.
با این اقدام موافق نبودند ،استعفا کردند و شورای انقالب مسئولیت ٔ
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.
کاوش خارج از کالس
حوزه قدرت و مدیریت سیاسی
مقایسه قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ،سه تفاوت اساسی آنها را در
با
ٔ
ٔ
کشور بیان کنید.

3

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  )1358انجام شد و ابوالحسن بنی صدر به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسالمی
فاصله کوتاهی انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز برگزار شد (اسفند .)1358
ایران انتخاب گردید .با
ٔ
پس از شروع به کار مجلس شورای اسالمی ،ابتدا محمدعلی
رجایی بهعنوان نخستوزیر معرفی گردید و سپس وزرای معرفی
شده توسط او از مجلس شورای اسالمی رأی اعتماد گرفتند؛
دولت دائم بر سر کار آمد و مدیریت امور کشور را از شورای
انقالب تحویل گرفت.
دوره مجلس خبرگان رهبری (آذر
با برگزاری انتخابات اولین ٔ
 )1361و 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
گستره وسیع این نهادها که ابعاد مختلف سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
شکل گیری ارکان سیاسی اتفاق افتاد ،تنوع و
ٔ
جامعه را دربرمی گرفت ،بیانگر بینش مدیریت منسجم و جامع حضرت امام بود.
وظیفه حفظ نظم و
بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی ،به فرمان امام خمینی کمیتۀ انقالب اسالمی تأسیس شد .این کمیته
ٔ
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
انقالب پاسداری کند .جهاد سازندگی نیز برای عمران ،آبادانی و رفع فقر و محرومیت از روستاها شکل گرفت .همچنین ،کمیتۀ
امداد امام خمینی برای حمایت از محرومان و مستضعفان و نهضت سوادآموزی با هدف ترویج فرهنگ سوادآموزی و کاهش و
رفع بی سوادی شروع به کار کردند .کمی
بعد نیز بنیاد شهید ،بنیاد مسکن انقالب
اسالمی و بسیج مستضعفان به فرمان رهبر
انقالب اسالمی به وجود آمدند .افزون
بر آنها ،دادگاهها و دادسراهای انقالب
پرونده مقامات و
اسالمی برای رسیدگی به
ٔ
مأموران رژیم سابق تشکیل شدند.
در بُعد آیینی و مناسکی نیز اولین نماز
جمعه به امامت آیت الله طالقانی ( 5مرداد
 )1358در تهران و سپس به تدریج در
اقامۀ نخستین نماز جمع ٴه تهران به امامت آیت الله طالقانی در دانشگاه تهران
سایر شهرستان ها اقامه گردید.
بیشتر   بدانیم

آیت الله طالقانی

آیت الله سیدمحمود طالقانی در سال1289ش در روستای ِگلْ َیرد طالقان متولد شد .تحصیالت مقدماتی را در زادگاه اش
اجازه اجتهاد از آیت الله شیخ عبدالکریم
شروع کرد و در تهران و قم به تحصیالت خود ادامه داد و موفق به کسب
ٔ
حائری گردید .او مدت کوتاهی هم برای تحصیل در نجف رحل اقامت افکند و پس از بازگشت از نجف در تهران در
مدرسه سپهساالر به تدریس علوم دینی مشغول شد .در سال  1318به دلیل مبارزه علیه حکومت رضاشاه ،مدتی زندانی
ٔ
شد .از سال  1327فعالیت خود را در مسجد هدایت شروع کرد و با حضور او مسجد هدایت به کانون فعالیت جوانان
مسلمان و مبارز تبدیل شد .در سال 1334به 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.
کنگره اسالمی قاهره شرکت کرد .به همراه مهدی بازرگان
در سال  1338به نمایندگی از سوی آیت الله بروجردی ،در
ٔ
ادامه
و یدالله سحابی ،نهضت آزادی را تأسیس کرد .چندی بعد زندانی و در سال 1346از زندان آزاد شد اما به دلیل ٔ
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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آستانه پیروزی انقالب اسالمی در زندان بود .با پیروزی انقالب تالش خود را معطوف به تثبیت نظام جمهوری
زندان افتاد که تا
ٔ
اسالمی کرد .طالقانی با حکم امام خمینی امامت نخستین نماز جمعه بعد از پیروزی انقالب را بر عهده گرفت .عضویت در شورای
جمله مسئولیت های آیت الله طالقانی بود .او سرانجام در
انقالب و نمایندگی امام خمینی (ره) در مجلس خبرگان قانون اساسی از ٔ
 ١٩شهریور  ١٣٥٨در 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
النه جاسوسی و افشا شدن نقش آمریکا در توطئه علیه انقالب اسالمی ،خشم دولتمردان آمریکایی دوچندان
و ناراحت کرد .با تسخیر ٔ
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

برجسته انقالبی مانند سپهبد ولیالله
مدت کوتاهی پس از پیروزی انقالب اسالمی ،گروهک تروریستی فرقان برخی از شخصیتهای
ٔ
قرنی ،رئیس ستاد مشترک ارتش ،آیتالله استاد مطهری عضو سرشناس شورای انقالب و از یاران نزدیک امام خمینی ،دکتر مفتح ،حاج
مهدی عراقی و آیتالله قاضی طباطبایی را که از مبارزان سرشناس بودند ،به شهادت رساند و به جان حجتاالسالم اکبر هاشمی رفسنجانی
و آیتالله ربانی شیرازی نیز ،که از شخصیتهای مبارز به شمار میرفتند ،سوءقصد کرد .پس از دستگیری اعضای گروه فرقان ،سازمان
عده زیادی از مسئوالن و شمار کثیری از مردم عادی را در کوچه و بازار به شهادت رساندند.
مجاهدین خلق (منافقین) ترور را آغاز کردند و ٔ
بیشتر   بدانیم
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استاد شهید مرتضی مطهری

شهید مطهری در سال  1298در فریمان در خراسان به دنیا آمد .پس از تحصیالت
علمیه
حوزه علمیه مشهد شد و سپس تحصیالتش را در
مکتبخانهای ،عازم
حوزه ٔ
ٔ
ٔ
قم ادامه داد .در قم از محضر آیتالله بروجردی ،امام خمینی و
عالمه طباطبایی
ٔ
دانشکده الهیات دانشگاه تهران
بهره برد .در سال 1334فعالیت علمی خود را در
ٔ
آغاز کرد .در جریان قیام پانزده خرداد بازداشت و مدتی زندانی شد .در سال 1346
حسینیه ارشاد را تأسیس کرد و در آنجا به روشنگری
با عدهای از فعاالن مذهبی،
ٔ
ادامه داد .به دلیل توجه به مشکالت جهان اسالم و به ویژه فلسطین ،در سال1348
مدتی بازداشت شد.

شهید مطهری

حلقه مشاوران و یاران نزدیک امام خمینی قرار گرفت و
با اوجگیری انقالب و هجرت امام خمینی به پاریس ،به آنجا رفت و در ٔ
به عضویت شورای انقالب در آمد .استاد مطهری در شامگاه  11اردیبهشت  1358توسط گروه فرقان به شهادت رسید .آثار
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)
 6تیر 1360

نماینده امام در شورای عالی دفاع
جمعه تهران و
سوء قصد به جان آیت الله خامنه ای ،امام
ٔ
ٔ

 7تیر 1360

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

 8شهریور 1360

انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت محمد علی رجایی ،رئیس جمهوری ،و دکتر محمد جواد باهنر ،نخست وزیر

 14شهریور  1360انفجار دفتر دادستانی و شهادت آیت الله علی قدوسی ،دادستان کل کشور
 20شهریور  1360شهادت آیت الله سید اسدالله مدنی ،امام جمع ٔه تبریز در محراب نماز
 20آذر 1360

شهادت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب ،امام جمع ٔه شیراز ،هنگام عزیمت برای اقام ٔه نماز جمعه

 11تیر 1361

شهادت آیت الله محمد صدوقی ،امام جمع ٔه یزد ،در محراب نماز جمعه

 23مهر 1361

شهادت آیت الله عطاءالله اشرفی اصفهانی ،امام جمع ٔه کرمانشاه در محراب نماز جمعه

 21فروردین  1378شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی ،جانشین ستاد فرماندهی کل قوا
 1360به بعد

شهید رجایی

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

شهید باهنر

شهید بهشتی

شهید دستغیب
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3

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
ویژه
آمریکایی در شرایط دشواری قرار گرفتند .از اینرو ،آمریکا با طراحی یک عملیات
پیچیده نظامی ،اقدام به پیاده کردن نیروهای ٔ
ٔ
خود در صحرای طبس کرد ( 5اردیبهشت
زبده نظامی،
 .)1359مأموریت این گروه ٔ
تسخیر چند مرکز در تهران و خارج
کردن آمریکاییان بازداشتی از ایران بود
اما با عنایت خداوند ،وقوع توفان شن و
کاهش دید خلبانان آمریکایی باعث سقوط
چند فروند بالگرد نظامی و کشته شدن
تعدادی از نیروهای مهاجم شد .بقیه نیز با
بهجاگذاشتن بخشی از تجهیزات ،اسناد و
1
بقایای الش ٴه هواپیماها و بالگردهای آمریکایی در طبس
مدارک مجبور به فرار شدند.
4

طراحی کودتا

در تیر  ،1359تعدادی 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
نوژه همدان ،محل سکونت حضرت امام و برخی مراکز مهم در پایتخت را بمباران و نظام جمهوری اسالمی ایران را ساقط
هوایی شهید ٔ
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
پس از انتخاب ابوالحسن بنی صدر به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسالمی ایران ،امام خمینی عالوه بر تنفیذ حکم ریاست
جمهوری وی ،فرماندهی کل قوا و ریاست شورای انقالب را نیز به او واگذار کردند .قرار گرفتن در چنین موقعیت و مقامی بنی صدر
چهره انقالبی و مورد اعتماد امام و مردم ،برای نخست وزیری امتناع می ورزید،
را چنان مغرور کرد که از پذیرش محمد علی رجایی،
ٔ
سرانجام ،با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسالمی رجایی نخست وزیر شد .بنی صدر سپس با اختالف افکنی میان مسئوالن و
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
زمینه سقوط خرمشهر را فراهم آورد .این اعمال و
جنگ تحمیلی نیز نیروهای سپاه پاسداران را در تنگنای مالی و تسلیحاتی قرار داد 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
.١محمد 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.
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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
دوره انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد ( 2مرداد  )1360و محمد جواد باهنر را
با خلع بنی صدر ،محمد علی رجایی در دومین ٔ
دوره ریاست جمهوری رجایی خیلی کوتاه بود؛ ایشان به همراه نخست وزیر و یاور انقالبی خود در انفجار
مأمور تشکیل کابینه کردٔ .
دفتر نخست وزیری توسط منافقین در  8شهریور  1360به شهادت رسید.
پس از شهادت رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر باهنر ،مجلس شورای اسالمی آیت الله مهدوی کنی را به ریاست هیئت دولت
دوره ریاست جمهوری
برگزید تا در
اداره امور کشور و جنگ وقفه ای به وجود نیاید .اندکی بعد ،مردم ایران در انتخابات سومین ٔ
ٔ
بار دیگر با حضوری گسترده به پای صندوق های رأی رفتند و آیت الله سید علی خامنه ای را به ریاست جمهوری اسالمی برگزیدند
( 10مهر  .)1360ایشان نیز میرحسین موسوی را برای تصدی منصب نخست وزیری به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد .آیت الله
خامنه ای دو دور متوالی در سمت ریاست جمهوری اسالمی باقی ماند (1368-1360ش) .در این دوره ،ثبات سیاسی و امنیتی
دوره مذکور دانشگاه ها که پس از پیروزی
بیشتری ایجاد شد و ٔ
اداره امور جنگ با توان و موفقیت بیشتر به انجام رسید .همچنین در ٔ
انقالب اسالمی تعطیل شده بودند ،بازگشایی شدند (مهر .)1362
اداره کشور به وجود آمد .ازاین رو ،به
با بروز پاره ای از اختالف ها میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان مشکالتی در ٔ
رتبه کشور و صاحب نظران برجسته ،تشکیل شد تا به اختالفات
فرمان حضرت امام مجمع تشخیص مصلحت ،مرکب از مسئوالن عالی ٔ
میان مجلس و شورای نگهبان رسیدگی کند.
بیشتر   بدانیم

بازنگری در قانون اساسی

در اواخر زندگانی حضرت امام ،عدهای 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  24اردیبهشت  ،1368هیئتی متشکل
از  20نفر از شخصیتهای مذهبی و سیاسی و  5نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی را مأمور این کار کردند .هنوز
فعالیت این هیئت به پایان نرسیده بود که بنیانگذار جمهوری اسالمی از دنیا رفتند ،اما روند بازنگری و اصالح قانون اساسی
ادامه یافت .مهمترین تغییر و اصالحی که در قانون اساسی صورت گرفت ،حذف منصب نخستوزیری و سپردن ریاست
هیئت دولت به رئیس جمهور بود .همچنین شرط مرجعیت از شرایط رهبری حذف شد .سرانجام با نظر مساعد حضرت
آیتالله خامنهای رهبر انقالب ،همهپرسی اصالحات قانون اساسی در  6مرداد  1368برگزار شد و مردم به آن رأی مثبت
دوره ریاست جمهوری نیز انجام گرفت و حجتاالسالم اکبر هاشمی
دادند .هم زمان با این همهپرسی ،انتخابات پنجمین ٔ
رفسنجانی به عنوان چهارمین رئیسجمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.

ارتحال امام خمینی  

و انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری

امام خمینی در شامگاه  13خرداد  1368بعد از یک دوره بیماری در  87سالگی 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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حضرت آیت الله سید علی خامنه ای را به دلیل داشتن شرایط و ویژگی های مندرج در اصل یکصد و نهم قانون اساسی 1به مقام رهبری
برگزید ( 14خرداد .)1368

حضرت آیت الله خامنه ای هنگام خواندن وصیت نامۀ حضرت امام در مجلس
خبرگان ـ  14خرداد 1368

نمایی از تشییع جنازۀ میلیونی امام خمینی

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
پیچیده دشمنان خارجی و ضد انقالب داخلی و نیز جنگ تحمیلی بود ،همچون یاوری بصیر و
در شرایطی که کشور گرفتار توطئه های
ٔ
جمله آنها دو دوره ریاست جمهوری
ثابت قدم در خدمت انقالب و حضرت امام بودند و مسئولیت های خطیری را عهده دار شدند که از ٔ
حمله تروریستی مجاهدین خلق قرار گرفتند که به شدت جراحت برداشتند و به شرف جانبازی
است .معظم له در تیر  ،1360هدف ٔ
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.
بیشتر   بدانیم

یادگار حضرت امام

حجتاالسالم سید احمد خمینی در  24اسفند  1324در قم به دنیا آمد.
دوره ابتدایی و متوسطه را در زادگاهاش گذرانید و از دبیرستان
تحصیالت ٔ
رشته طبیعی (علوم تجربی) دیپلم گرفت .همزمان با تحصیل
حکیم نظامی قم در ٔ
جدیت دنبال کرد .ایشان پس از اخذ
در دبیرستان ،ورزش فوتبال را نیز با ّ
دیپلم ،تحصیالت حوزوی را پی گرفت .قیام  15خرداد  ،1342عالقهاش
به سیاست و عزمش را به مبارزه با حکومت پهلوی بیش از گذشته آشکار
ساخت .حاج سید احمد آقا از سال  1343و به دنبال دستگیری و تبعید رهبر
نهضت اسالمی ،امام خمینی ،و برادر بزرگاش ،حاج آقا مصطفی خمینی ،به
خانواده حضرت امام و نیز
ترکیه و سپس عراق ،مسئولیتهای سنگینی را در
ٔ
عرصه مبارزه با حکومت ستمشاهی بر عهده گرفت .به همین دلیل ساواک
در
ٔ

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

فعالیتهایش را زیر نظر گرفته بود .با این حال ،او با تیزبینی و درایت دستورات امام را انجام میداد.
حاج سید احمد آقا در سالهای  1343تا  ،1356برای درک محضر پدر و انتقال پیامهای ایشان چندین بار به عراق سفر کرد .در
ضمن این سفرها ،به بهرهگیری 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 گفتوگو 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 سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی و در دوران رهبری امام خمینی ،در تصمیمگیریهای مهم سیاسی
عارضه قلبی و تنفسی شد .چهار
و نیز انتقال اخبار و اطالعات به حضرت امام نقش بسزایی داشت .ایشان روز  21اسفند  1373دچار
ٔ
روز بعد جان به جانآفرین تسلیم کرد و پیکرش در جوار تربت مطهر حضرت امام خمینی آرام گرفت.

پرسش های منونه
 1نقش و جایگاه مردم را در روند استقرار نظام جمهوری اسالمی توضیح دهید.
 2چرا با وجود قانون اساسی مشروطه ،پس از پیروزی انقالب اسالمی قانون اساسی جدیدی تدوین و تصویب شد؟
 3علت تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و پیامد سیاسی مهم آن در بعد داخلی چه بود؟
 4چه ارتباطی میان اهداف و آرمان های انقالب اسالمی و تأسیس نهادهای انقالبی وجود داشت؟
دهه
  5به نظر شما علت استقامت نظام جمهوری اسالمی در برابر توطئه ها و دسیسه های سهمگین دشمنان داخلی و خارجی در ٔ
1360ش .چه بوده است؟
 6از دیدگاه شما مهم ترین آسیب هایی که انقالب اسالمی را تهدید می کنند ،کدام اند؟
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12
جنگ تحمیلی و دفاع مقدس

1

جنگ تحمیلی رژیم بعثی 2عراق 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.

شروع جنگ تحمیلی
تجزیه امپراتوری عثمانی،
کشورکنونی عراق پس از جنگ جهانی اول و
ٔ
تحت قیمومیت انگلستان شکل گرفت .با تأسیس این کشور ،اختالفات
مرزی با ایران ،که از دوران عثمانی به وجود آمده بود ،همچنان ادامه یافت.
در سال 1354ش (1975م) ایران و عراق برای پایان دادن به اختالفات
مرزی و رفع مناقشه بر سر اروندرود،قراردادی را با میانجیگری دولت
3
الجزایر امضا کردند.

تهاجم هوایی و زمینی ارتش بعثی صدام به ایران در  31شهریور 1359
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 .١این درس با همکاری پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس تدوین شده است.
.٢بعثی منسوب به حزب بعث است که در سال  ١٩٦٨م ١٣٤٧ /ش از طریق کودتا در عراق به قدرت رسید و حسنالبکر دبیر کل آن حزب رئیسجمهور شد .حسنالبکر در سال  1979م ١٣٥٨ /ش
حمله نظامی ائتالف بینالمللی به رهبری آمریکا سرنگون شد ،بهصورت
تمام مسئولیتهای حزبی و دولتی خود را به معاوناش ،صدام تکریتی ،واگذار کرد .صدام تا سال ٢٠٠٣م ١٣٨٢ /ش که با ٔ
دیکتاتوری حکومت میکرد.
.3این قرارداد به قرارداد  1975یا 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.

پس از پیروزی انقالب اسالمی ،دشمنان خارجی و در رأس آنها آمریکا که نتوانسته بودند مانع استقرار و استحکام نظام جمهوری
مقابله نظامی با ایران تشویق کردند .ازاین رو ،صدام در  31شهریور  1359دستور حمله به ایران را صادر
اسالمی شوند ،صدام را به ٔ
1
کرد و در پی آن ،ارتش بعثی عراق از زمین و هوا به میهن عزیز ما هجوم آورد و جنگ تحمیلی آغاز شد.
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
انگیزه صدام برای هجوم نظامی به ایران و هدف های او از این هجوم عبارت بودند از:
مهم ترین
ٔ
گانه ابوموسی ،تنب کوچک و بزرگ و
 1حاکمیت بر آبراه مهم اروندرود ،دسترسی و تسلط بر خلیج فارس و جدایی جزایر سه ٔ
استان خوزستان از ایران؛
 2تضعیف و نابودی انقالب اسالمی و جلوگیری از انتشار افکار انقالبی در میان مردم عراق و مسلمانان سایر کشورها؛
 3رسیدن به رهبری جهان عرب و ایفای نقش ژاندارمی در منطقه.
حتلیل و قضاوت
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 شیطانهای بزرگ هم این فکر را در او تقویت کردند که تو ،به ایرانی که اآلن بههمخورده و هرج و مرج
(صحیفه امام ،ج  ،16ص .)92
است و ارتشی ندارد ،حمله کن و اسم خودت را مثل سعد وقاص کن و خودت را فاتح قادسیه بخوان»
ٔ

وضعیت نیروهای نظامی ایران در ابتدای جنگ
جنگ تحمیلی در شرایطی آغاز شد که کشور ما دوران حساس و دشوار پس از پیروزی انقالب اسالمی و سقوط حکومت
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.
صدام با این تو ّهم که نیروهای مسلح ایران آمادگی و توان مقابله با ارتش او را ندارند ،با پشت گرمی به حمایت سیاسی ،نظامی،
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.
.1هم 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  48یگان شامل 12لشکر ( 5لشکر زرهی 5 ،لشکر پیاده و 2لشکر مکانیزه) 15 ،تیپ مستقل 20،تیپ گارد مرزی و یک
جبهه جنوبی برای اشغال خوزستان وارد می شد.
تیپ نیروی گارد ریاست جمهوری  ،در طول 700کیلومتر نوار مرزی آغاز کرد اما بیشترین فشار در ٔ
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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
ادامه جنگ و تالش برای حل مسالمت آمیز اختالفات فراخواند.
خودداری از ٔ
فعالیت 1

بررسی شواهد و مدارک

درباره جنگ تحمیلی صدام علیه ایران و تهاجم نظامی صدام به کویت
مفاد قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد
ٔ
را بخوانید و تفاوتهای آنها را با ذکر دلیل بیان کنید.

قطعنامه  28( 479سپتامبر  6 /1980مهر :)1359
الف)
ٔ
مناقشه خود را از راههای مسالمتآمیز
 1از ایران و عراق میخواهد از هرگونه کاربرد زور به فوریت خودداری کنند و
ٔ
و طبق اصول عدالت و حقوق بینالمللی حل نمایند.
  2از آنها مصرانه میخواهد هر پیشنهاد مناسب در مورد میانجیگری ،سازش یا توسل به نهادهای منطقهای و یا دیگر
راههای مسالمتآمیز را بنا به انتخاب خود ،که اجرای تعهداتشان را بر اساس منشور سازمان ملل تسهیل کند ،بپذیرند.
کلیه کشورهای دیگر میخواهد حداکثر خویشتنداری را مبذول دارند و از هر اقدامی که ممکن است به افزایش و
  3از ٔ
گسترش بیشتر مناقشه منجر شود ،خودداری کنند؛
  4از کوششهای دبیرکل و پیشنهاد وی در مورد مساعی جمیله برای حل این وضعیت پشتیبانی میکند.
حمله صدام به کویت صادر شد:
ب)
قطعنامه  2( 660اوت  13 /1990مرداد  )1369که بالفاصله پس از ٔ
ٔ
  1تهاجم عراق به کویت را محکوم میکند.
  2از عراق میخواهد تمام نیروهای خود را بیدرنگ و بدون قید و شرط از کویت بیرون ببرد.
  3عراق و کویت را متعهد میکند که بالفاصله مذاکرات فشردهای را برای حل اختالفات خود آغاز کنند.
  4تصمیم میگیرد که مجدد ًا و در صورت نیاز تشکیل جلسه دهد تا اتخاذ دیگر تدابیر الزم را برای اجرای این قطعنامه
بررسی کند.
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در طول هشت سال جنگ تحمیلی ،قدرت های بزرگ مانند آمریکا،
شوروی ،فرانسه ،آلمان و انگلستان ،عالوه بر دادن انواع سالح های
پیشرفته و حتی تسلیحات شیمیایی به حکومت بعثی عراق ،از نظر سیاسی
نیز آشکار و پنهان از این رژیم جانب داری کردند .برخی از کشورهای
منطقه 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
تجاوزکارانه صدام حمایت می کردند.
سیاست های
ٔ

خلبان شهید محمد صالحی ،از نخستین شهدای نیروی هوایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران

دفاع مقدس ملت ایران
آماده نبرد با دشمن
بالفاصله پس از شروع جنگ تحمیلی ،مردم و نیروهای مسلح ایران به فرمان امام خمینی(ره) لبیک گفتند و ٔ
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.
ضربه
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی از نخستین ساعت های شروع جنگ وارد عمل شد و با رشادت و شجاعت تمام،
ٔ
1
جبهه زمینی نیز رزمندگان ارتش ،سپاه پاسداران و ژاندارمری به همراه مردم شهرها و روستاهای
ُمهلکی به رژیم صدام وارد آورد .در ٔ
مرزی ،عشایر غیور و نیروهای ستاد جنگ های نامنظم ،که شهید مصطفی چمران آنها را فرماندهی می کرد ،به مقابله با دشمن شتافتند
و پیشروی نیروهای عراقی را متوقف و یا کند کردند .در خرمشهر ،مدافعان این شهر اغلب با ساده ترین سالح ها بیش از یک ماه
کوچه به کوچه و خیابان به خیابان در برابر ارتشی که مجهز به انواع تسلیحات و تجهیزات بود ،ایستادند.
بیشتر   بدانیم

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
در بغداد بر عهده گرفت .با نزدیک شدن به زمان برگزاری
این نشست ،در  30تیر  ،1361شش خلبان شجاع و فداکار
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با سه فروند
هواپیمای جنگی با هدف ناامن نشاندادن بغداد و جلوگیری
آماده
از نشست سران جنبش عدم تعهد در پایتخت عراقٔ ،
عملیات شدند .یکی از این خلبانان شهید عباس دوران بود
خلبان شهید عباس دوران
که در دو سال نخست جنگ ،بیش از  120عملیات هوایی
موفقیتآمیز 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 میتوانست با استفاده از چتر
نجات سالم فرود آید ،هواپیمای در حال سقوط را صاعقهوار 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.

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.
دالورانه نیروهای مسلح و مردم ایران ،رؤیای صدام برای فتح سریع خوزستان و دیگر استان های مرزی
نتیجه مقاومت شجاعانه و
ٔ
در ٔ
ایران به باد رفت و نیروهای متجاوز فقط موفق به اشغال بخش هایی از مناطق مرزی ،از جمله شهر خرمشهر ،شدند.
.١نیروی هوایی ایران بعدازظهر روز  31شهریور  ،1359چند ساعت پس از شروع جنگ ،به هدف هایی در خاک عراق حمله کرد .روز بعد نیز خلبانان ایرانی با  140فروند هواپیما،
پایگاه های هوایی و مراکز ارتباطی و راداری رژیم بعثی را بمباران کردند .در روزهای سوم و چهارم مهر  1359نیز 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.
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شهید مصطفی چمران به همراه جمعی از رزمندگان در جبهه

فرنگیس حیدرپور شیرزن اهل گیالنغرب که با تبر یک سرباز بعثی را کشت و
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
محاصره آبادان را صادر کردند؛ به این ترتیب ،نیروهای ارتشی به همراه رزمندگان سپاهی و بسیجی
فرمانده کل قوا ،ابتدا فرمان شکستن
ٔ
در عملیاتی برق آسا ،آبادان را از
محاصره نیروهای متجاوز صدام نجات دادند .1دالورمردان ایران زمین سپس در چندین رشته عملیات
ٔ
غرورآفرین که مهم ترین آنها فتح المبین 2و بیت المقدس بودند ،صدها کیلومتر مربع از خاک ایران را از اشغال ارتش بعثی آزاد کردند.
حماسه دفاع مقدس ملت ایران در عملیات بیت المقدس (سوم خرداد  ،)1361با رهایی خونین شهر (خرمشهر) از اسارت دشمن
اوج
ٔ
رقم خورد و در تاریخ به ثبت رسید؛ دشمنی که روی دیوارهای آن شهر نوشته بود« :ما آمده ایم بمانیم».

شهید سپهبد علی صیاد شیرازی ( ۱۳۲۳ـ )۱۳۷۸فرمانده نیروی زمینی ارتش در
دوران دفاع مقدس رشادت زیادی از خود نشان داد.

 .1عملیات ثامن االئمه به تاریخ  4مهر 1360
 .2فروردین1361
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خرمشهر پس از آزادی سوم خرداد 1361

شادی دانش آموزان پس از آزادی خرمشهر

شهر مقاوم دزفول در دوران دفاع مقدس بارها هدف موشک و بمباران دشمن
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
مرحله تازه ای شد؛ از یک سو موفقیت های نظامی رزمندگان ایرانی ادامه یافت و از سوی دیگر ،حامیان خارجی صدام برای
وارد
ٔ
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
جبهه جنگ متحمل شکست های سنگینی شده
جمله جنایت های جنگی حکومت بعثی عراق به شمار می رود .نیروهای متجاوز که در ٔ
ٔ
بودند ،بیش از گذشته مناطق مسکونی و مردم غیرنظامی را با هواپیما و موشک هدف قرار دادند.
جدول تعدادی از عملیات های رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس
ردیف

نام عملیات

2

فرمانده کل قوا

4

طریق القدس

1

3

5

عملیات نصر
ثامن االئمه
فتح المبین

6

بیت المقدس

8

مسلم بن عقیل

10

خیبر

7

9

رمضان

رمز عملیات

تاریخ عملیات

فرمانده کل قوا ،خمینی روح خدا

 21تا  25خرداد 1360

نصر من الله و فتح قریب

یا علی بن ابی طالب

یا زهرا

ــ یا محمد بن عبدالله

یا صاحب الزمان  ادرکنی
یا ابوالفضل العباس

محرم

یا زینب

11

بدر

یا فاطمه الزهرا

12

والفجر 8

یا فاطمه الزهرا

13

کربالى 1

14

کربالی 3

16

کربالی 5

15
17

18

19

کربالی 4

یا رسول الله

یا ابوالفضل العباس ادرکنى
حسبنا الله و نعم الوکیل
یا رسول الله

یا فاطمه الزهرا

 ۱۵دی تا  ۱۸دی ۱۳۵۹

هویزه ــ کرخه ــ دشت آزادگان

 5مهر 1360

شمال آبادان

 8تا  22آذر 1360

یا حسین

مرحله سوم
در
ٔ

منطقۀ عملیات

 2تا  10فروردین 1361

جنوب دارخوین

شمال غربی اهواز ــ غرب سوسنگرد
غرب شوش و دزفول

 10اردیبهشت تا  3خرداد 1361

غرب کارون

 9تا  13مهر 1361

غرب سومار

 24تیر تا  7مرداد 1361
 10تا  20آبان 1361

 3تا  22اسفند 1362

 19تا  26اسفند 1363

 20بهمن  1364تا  9اردیبهشت
1365
 9تا  19تیر 1365

 11شهریور 1365
 3دی 1365

 19دی تا  4اسفند 1365

شرق بصره

موسیان و جنوب شرقی دهلران
منطقه هورالهویزه
ٔ
غرب هورالهویزه

منطقه فاو
اروندرود و
ٔ
منطقه مهران
ٔ
اروندرود -اسکله های االمیه و البکر
جنوب و غرب خرمشهر
منطقه شلمچه
ٔ

کربالی 10

یا صاحب الزمان ادرکنى

 25فروردین تا  5اردیبهشت 1366

سلیمانیه عراق
منطقه ماووت
ٔ
ٔ

والفجر 10

یا الله یا الله یا الله

 24تا  29اسفند 1366

سلیمانیه عراق
منطقه حلبچه تا
ٔ
ٔ

نصر 9

یا موالى متقیان

 2آذر 1366

منطقه حاج عمران
ٔ
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بیشتر   بدانیم

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 ِ
ترور 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 ( .)1365آنها به همراه نیروهای ارتش بعثی به اقدام های
جنایتکارانه زیادی علیه مردم ایران و عراق دست زدند.
نظامی و
ٔ
نشانه ضعف نظامی و سیاسی جمهوری اسالمی
پس از اینکه دولت ایران
قطعنامه  598را پذیرفت ،منافقین که این اقدام را ٔ
ٔ
میدانستند ،با حمایت رژیم بعثی صدام تهاجم گستردهای را از مرزهای غربی کشور ما آغاز کردند اما در عملیات مرصاد
عده کمی از آنان
(کمینگاه) در حدفاصل شهرهای اسالمآباد و کرمانشاه از رزمندگان ایرانی شکست سختی خوردند و فقط ٔ
سالم ماندند و دوباره به دامن صدام پناه بردند.

رهبری امام خمینی

در دفاع مقدس

امام خمینی از ابتدای جنگ تحمیلی بهصراحت اعالم کردند« :ما بر اساس اعتقاد و باور دینی خود اجازه نداریم به کشور دیگری
ّتعدی کنیم و میل داریم در همه جای دنیا صلح و صفا باشد اما اگر کشوری به ما ّتعدی کرد ،توی دهنش میزنیم» 1.بر اساس همین منطق نیز
همه قشرهای ملت خواستند که برای دفاع از ایران بهسوی جبهههای نبرد بشتابند .همچنین به مسئوالن
با شروع تجاوز رژیم بعثی عراق از ٔ
مسئله اصلی کشور بدانند و برای پیشبرد آن تا پیروزی نهایی بر دشمن ،به رزمندگان و مردم یاری برسانند .اهتمام
توصیه کردند که جنگ را
ٔ
بنیه دفاعی و حمایتهای ایشان برای باال بردن کیفیت و کمیت امکانات و تجهیزات نظامی و تأمین بودجههای
فراوان حضرت امام بر تقویت ٔ
جنگ نیز از جمله تدابیر رهبری ایشان در طول دفاع مقدس بود که تا روزهای پایانی جنگ ادامه داشت ،اما مهمترین اقدام ایشان ایجاد
حماسه عاشورا ،میدان نبرد را به
تحول در روح و روان جوانان ایرانی بود .امام خمینی (ره) با تمسک به مفاهیم جهاد و شهادت و یادآوری
ٔ
همه محاسبات
سایه ایمان و اعتقاد و خالقیت خاص خویش ٔ
صحنه نمایش رشادت و شجاعت جوانان ایرانی تبدیل کردند .جوانان ایرانی در ٔ
ٔ
العاده زمینی ،هوایی و دریایی ،افسران نظامی جهان را به شگفتی
نظامی رایج در دنیا را بر هم زدند و با طراحی و انجامدادن عملیاتهای خارق ٔ
واداشتند .برخی از فرماندهان جوان دوران دفاع مقدس ،امروز به نماد رشادت و مقاومت در برابر گروههای تکفیری ــ داعشی تبدیل شدهاند.
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؛
روحیه شهادت طلبی در میان جوانان
انگیزه جهاد و
ب) تقویت
ٔ
ٔ
ایرانی؛
روحیه فرماندهان و
پ) اتحاد میان نیروهای مسلح و تقویت
ٔ
رزمندگان؛
مسئله جنگ برای مردم و مسئوالن.
ت) اولویت یافتن
ٔ
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:
 1حضور مستقیم در خط مقدم جبهه و نبرد با دشمن متجاوز؛
 2مشارکت 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
صحنه نبرد شدند و در نهایت،جهادگران جهاد سازندگی که
پاسداران پیوست؛ نیروهای بسیج که در قالب یگان های رزمی سپاه وارد
ٔ
برای اقدامات متنوع مهندسی و مهندسی رزمی و ساخت مواضع و زدن خاکریز به جبهه ها رفتند.
حوصله فراوان به مداوای رزمندگان همت گماشتند .بازاریان هم با کمک های مالی
در پشت جبهه نیز پزشکان و پرستاران با صبر و
ٔ
تهیه مایحتاج به رزمندگان در جبهه ها یاری می رساندند.
و ٔ
زنان ایرانی نقش مهمی در هشت سال دفاع مقدس بر عهده
داشتند و کمک فراوانی به پیشبرد و موفقیت عملیات رزمندگان
کردند .مهم ترین این خدمات عبارت بودند از:
 1حضور در خط مقدم جبهه در سال های اول جنگ؛
 2تشویق برادران ،همسران و فرزندان خویش برای حضور
در جبهه ؛
 3تهیه و آماده سازی خوراک و پوشاک رزمندگان؛
 4پرستاری از رزمندگان مجروح در بیمارستان ها؛
ساخت پل شناور خیبر بر روی هور العظیم یکی از شاهکارهای مهندسی رزمی
جهادگران در دوران دفاع مقدس بود.
 5پاسداری از حریم خانواده در غیاب همسران رزمنده.
معلمان و دانش آموزان رزمنده
معلمان و دانش آموزان نیز نقش چشمگیر و تأثیرگذاری در
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
حدود  2500معلم و نزدیک به  36000دانش آموز به شهادت
رسیدند و هزاران نفر هم جانباز ،اسیر و جاویداالثر شدند.
دانش آموز رزمنده در جبهه
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بدرقۀ رزمندگان اسالم توسط خانواده ها ،تهران

کاوش خارج از کالس
(تاریخ شفاهی دفاع مقدس)
درباره انگیزه و هدف او از حضور
الف) با یکی از افراد خانواده ،فامیل ،آشنا یا همسایه که در دفاع مقدس مشارکت داشته است،
ٔ
در دفاع مقدس ،فعالیتهایی که انجام داده است یا خاطراتش از آن دوره مصاحبه کنید و گزارش مکتوب آن را به کالس ارائه دهید.
درباره زندگی و شهادت یکی از شهدای دانش آموز محله یا روستای محل زندگی خود ،گزارشی تهیه کنید.
ب) با تحقیق
ٔ
مدرسه خود را تدوین کنید.
مجله تاریخ شفاهی دفاع مقدس
ٔ
با گردآوری خاطرات اعضای کالسٔ ،

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
2
نزدیک به سیصد مسافر بی گناه و بی دفاع جان باختند.
در چنین شرایطی امام خمینی(ره) ،فرمانده کل قوا ،پس از مشورت با فرماندهان نظامی و مسئوالن کشور،
قطعنامه  3 598شورای
ٔ
 .١اردیبهشت 1367
 12 .٢تیر 1367
ژوئیه  1987تصویب شد.
 .3این قطعنامه در  29تیر ٔ 20 / 1366
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قطعنامه  598برای نخستین بار پس از شروع جنگ تحمیلی،
امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت 1و اندکی بعد آتش بس برقرار شد .در
ٔ
خواسته ایران ،یعنی عقب نشینی به مرزها و تعیین متجاوز ،توجه شده بود.
به دو
ٔ
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.
در سال 1370نیز سازمان ملل متحد رسماً رژیم بعثی عراق را
آغازکننده جنگ معرفی کرد .به این ترتیب،
به عنوان متجاوز و
ٔ
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

پرسش های منونه
1
2
3
4
5

انگیزه و اهداف صدام از تحمیل جنگ به ایران چه بود؟
مجامع بینالمللی و کشورهای قدرتمند در برابر تهاجم ارتش رژیم بعثی عراق به خاک ایران چه واکنشی نشان دادند؟
به نظر شما ،چرا تمام اقوام ،قشرها و گروه ها در سراسر ایران در دفاع مقدس مشارکت فراگیر و گسترده ای داشتند؟
امام خمینی (ره) در مقام فرماندهی کل قوا چه نقشی در دوران دفاع مقدس داشتند؟
با راهنمایی دبیر و استفاده از محتوای درس ،نمودار خط زمان رویدادهای مهم دوران دفاع مقدس را ترسیم کنید.

 .1اواخر تیرماه 1367
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منابع و مآخذ
ترجمه احمد گلمحمدی و محمدابراهیم فتاحی ،تهران ،نشر نی1382 ،ش.
 1آبراهامیان ،یرواند ،ایران بین دو انقالب،
ٔ
ترجمه محمد ابراهیم فتاحی ،تهران ،نشر نی1389 ،ش.
 ،_______ 2تاریخ ایران مدرن،
ٔ
 3آخوندزاده ،فتحعلیخان ،مقاالت فارسی ،به کوشش حمید محمدزاده ،تهران ،نگاه1355 ،ش.
ترجمه محمد حسین آریا ،تهران ،امیرکبیر1393 ،ش.
 4آدلر ،فیلیپ جی ،تمدنهای عالم ،ج ،2
ٔ
ترجمه زهره فیضی ،تهران ،وزارت فرهنگ و
سده پانزدهم تا نوزدهم میالدی،
ٔ
 5آدامووا ،آ .ت ،نگارههای ایرانی گنجینۀ ارمتیاژٔ ،
ارشاد اسالمی؛ سازمان چاپ و انتشارات فرهنگستان هنر1386 ،ش.
کتابخانه طهوری1366 ،ش.
 6آدمیت ،فریدون ،اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی ،تهران،
ٔ
 7آرینپور ،یحیی ،از صبا تا نیما (تاریخ  150سال ادب فارسی) ،ج  ،1تهران ،شرکت سهامی کتابهای جیبی ایران1351 ،ش.
 8آصف (رستمالحکما) ،محمد هاشم ،رستمالتواریخ ،تهران ،دنیای کتاب1388 ،ش.
ترجمه بهروز قزوینی ،تهران ،نشر آینه1361 ،ش.
 9آیرونساید ،سر ادموند ،خاطرات و سفرنامه ژنرال آیرونساید در ایران،
ٔ
10استرآبادی ،میرزا مهدی ،جهانگشای نادری ،به کوشش عبدالله انوار ،تهران ،انجمن آثار ملی1341 ،ش.
11اسناد سخن میگویند :مجموعۀ کامل اسناد سری مربوط به رویدادها در روابط خارجی ایران با ایاالت متحده و انگلستان
ترجمه احمدعلی رجایی و مهین سروری ،تهران ،قلم1383 ،ش.
در دوران  ،...ج  ،1پژوهش و
ٔ
ترجمه جواد شیخاالسالمی ،ج 1تهران،
 12اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد  1919ایران و انگلیس،
ٔ
مؤسسه کیهان1368 ،ش ،ج  2و  ،3تهران ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار1368 ،ش و 1377ش.
ٔ
ترجمه یعقوب آژند ،تهران ،نشر گستره1392 ،ش.
 13اشپولر ،برتولد و دیگران ،تاریخ نگاری در ایران،
ٔ
14اعتمادالسلطنه ،محمد حسنخان ،صدرالتواریخ ،به اهتمام محمد مشیری ،تهران ،وحید1349 ،ش.
 15الهی ،همایون ،اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی1365 ،ش.
 16امینالدوله ،میرزا علیخان ،خاطرات سیاسی ،به کوشش حافظ فرمانفرمائیان ،زیر نظر ایرج افشار ،تهران ،امیرکبیر1370 ،ش.
 17اوبن ،اوژن ،ایران امروز (1906ــ ،)1907ترجمه ،حواشی و توضیحات علی اصغر سعیدی ،تهران ،نشر علم1391 ،ش.
18
ترجمه حسین شهرابی ،تهران ،نشر نی1391 ،ش.
او ِوری ،ریچارد ،اطلس تاریخی قرن بیستم،
ٔ
ُ
ترجمه محمدحسین کردبچه ،تهران ،انتشارات اطالعات1394 ،ش.
19بنجامین ،اس  .جی  .دبلیو ،ایران و ایرانیان،
ٔ
20پوراحمد ،احمد ،جغرافیای عملیات ماندگار دفاع مقدس ،به اهتمام حسن رسولی منفرد ،تهران ،صریر1386 ،ش.
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مؤسسه فرهنگی ،پژوهشی چاپ و نشر نظر،
 21پهلویها ،خاندان پهلوی به روایت اسناد3 ،ج ،به کوشش فرهاد رستمی ،تهران،
ٔ
1382-1378ش.
22تحویلدار اصفهانی ،میرزا حسینخان ،جغرافیای اصفهان ،جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف شهر ،به کوشش منوچهر
ستوده ،تهران ،دانشگاه تهران1342 ،ش.
23تهامینژاد ،محمد ،سینمای ایران ،تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی1380 ،ش.
ترجمه هما ناطق و جان گرنی ،تهران ،امیرکبیر1356 ،ش.
 24جونز ،سر هار فورد ،آخرین روزهای لطفعلی خان زند،
ٔ
نامه خاقان ،به تصحیح و تحقیق ناصر افشارفر ،تهران ،کتابخانه ،موزه و
 25خاوری شیرازی ،میرزا فضلالله ،تاریخ ذوالقرنین ،جٔ ،1
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی1380 ،ش.
26خورموجی ،محمد جعفر ،حقایقاالخبار ناصری ،به کوشش حسین خدیوجم ،تهران ،نشر نی1363 ،ش.
ترجمه عبدالحسین آذرنگ ،تهران،
27دان ،راسئی [و دیگران] ،تاریخ تمدن و فرهنگ جهان؛ پیوندهای فراسوی زمان و مکان ،ج ،4
ٔ
طرح نو1384 ،ش.
28دانشنامۀ جهان اسالم ،ج  ،5مدخل پهلوی؛ ج  ،8مدخل تهران؛ ج  ،6مدخل تاریخ /تاریخنگاری.
 29دولتآبادی ،یحیی ،حیات یحیی ،ج 1ــ ،4تهران ،انتشارات عطار و فردوسی ،چ1362 ،4ش.
30روحانی ،سیدحمید ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،ج  ،1بیجا ،انتشارات راه امام ،بیتا.
 31روحانیت و اسناد فاش نشده از نهضت ملی شدن صنعت نفت ،به کوشش گروهی از هواداران نهضت اسالمی ایران در اروپا،
قم ،دارالفکر1358[ ،ش].
32روزنامۀ خاطرات ناصرالدینشاه در سفر سوم فرنگستان ،به کوشش محمداسماعیل رضوانی و فاطمه قاضیها ،تهران ،رسا،
1371ش.
ِ
خراسان ناصرالدینشاه قاجار ،به خط میرزا محمد رضا کلهر ،تهران ،میردشتی1378 ،ش.
33سفرنامۀ
34سفرنامۀ دوم مظفرالدین شاه به فرنگ ،با مقدمه و حواشی احمد خاتمی ،تهران ،نشر شهر1387 ،ش.
 35سفرنامۀ رضاقلی میرزا نوۀ فتحعلی شاه ،به کوشش اصغر فرمانفرمائی قاجار ،تهران ،دانشگاه تهران1346 ،ش.
ترجمه پرویز رجبی ،تهران ،توکا1354 ،ش.
36سفرنامۀ نیپور،
ٔ
ترجمه ناهید محمدشمیرانی ،تهران ،نشر کارنگ1380 ،ش.
37سودآور ،ابوالعالء ،هنر دربارهای ایران،
ٔ
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محرمانه منتشر نشده در
ترجمه ابوالحسن موسوی شوشتری ،با تصحیح و مقدمه و حواشی و اسناد
 38شوستر ،مورگان ،اختناق ایران،
ٔ
ٔ
ایران توسط فرامرز برزگر و اسماعیل رائین ،بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه1351 ،ش.
 39صحیفه نور ،مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی ،تهران ،سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی1370 ،ش.
ترجمه حسن کامشاد ،تهران انتشارات نیلوفر،
40غنی ،سیروس ،ایران :برآمدن رضاخان  /برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها،
ٔ
1380ش.
41فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ،ج 1ــ ،3شورای کتاب کودک ،زیر نظر توران میرهادی و ایرج جهانشاهی ،نشر فرهنگنامه.
ترجمه احمد تدین،
 42فوران ،جان ،مقاومت شکننده ،تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقالب اسالمی،
ٔ
تهران ،رسا1385 ،ش.
ترجمه محمد حسین آریا ،تهران ،امیرکبیر1380 ،ش.
43فوگل ،اشپیل ،تمدن مغرب زمین ،ج ،2
ٔ
 44کسروی ،احمد ،تاریخ مشروطه ایران ،ج  ،2تهران ،امیرکبیر1363 ،ش.
ترجمه وحید مازندرانی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب1349 ،ش.
45کرزن ،لرد ،ایران و قضیه ایران ،ج ،2
ٔ
ترجمه مهدی حسینی ،تهران ،دانشگاه هنر1382 ،ش.
46کن بای ،شیال ،نقاشی ایرانی،
ٔ
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بهشتی و سازمان
47گنجنامه ،دفتر سوم ،بناهای مذهبی تهران ،تهران ،مرکز اسناد و تحقیقات
ٔ
میراث فرهنگی کشور1377 ،ش.
48گنجنامه ،دفتر نهم ،بخش اول ،بناهای بازار ،تهران ،مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بهشتی و انتشارات
روزنه1383 ،ش.
 49گنجنامه ،دفتر هفدهم ،کاروانسراها ،تهران ،مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات
روزنه1384 ،ش.
50مستوفی ،عبدالله ،شرح زندگانی من3 ،ج ،تهران ،انتشارات زوار1388 ،ش.
51یادداشتهای روزانه ناصرالدین شاه ،به کوشش پرویز بدیعی ،تهران ،سازمان اسناد ملی ایران1378 ،ش.
 52یزدانی ،سهراب ،مجاهدان مشروطه ،تهران ،نشر نی1388 ،ش.
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    مقاالت

دوره قاجاریه (با تکیه بر بازار بینالمللی فرش دستباف)» ،فصلنامۀ علمی و
 1اتحادیه ،منصوره« ،تحوالت فرش دستباف ایران در ٔ
شماره  ،5پاییز .1389
پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی ،سال دوم،
ٔ
شماره  ،48تیر .1352
دوره اول،
ٔ
دوره اسالمی» نامۀ علوم اجتماعیٔ ،
 2اشرف ،احمد« ،ویژگیهای شهرنشینی در ایران ٔ
 3رضوی خراسانی ،سیدحسین ،محمدرضا نصیری ،داریوش رحمانیان و علیرضا صوفی« ،لوطیان و نقش آنان در حوادث و آشوبهای
شماره  ،24تابستان .1394
تهران در دورهی مشروطیت» ،فصلنامۀ علمی ــ پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی ،سال ششم،
ٔ
نیمه دوم قاجاریه ،مطالعه موردی :والیات قاینات»،
 4علیزاده بیرجندی ،زهرا و علی آرامجو« ،رشد کشاورزی تجاری و پیامدهای آن در ٔ
شماره  ،7بهار .1390
فصلنامۀ علمی ــ پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی ،سال دوم،
ٔ
شماره 99و ،100مرداد و شهریور .1352
 5فشاهی ،محمدرضا« ،نهضت ترجمه در عهد قاجار» ،نگین ،سال نهم،
ٔ
شماره،2
 6قدیمیقیداری ،عباس« ،تکوین جریان انتقاد بر تاریخنویسی در عصر قاجار» ،پژوهشنامۀ انجمن ایرانی تاریخ ،سال دوم،
ٔ
زمستان .1388
شماره  ،4مهر و آبان .1350
 7نورایی ،فرشته« ،گفتگوی ملکمخان و لرد سالیسبوری» ،مجلۀ بررسیهای تاریخی ،سال ،6
ٔ
دوره قاجاریه» ،فصلنامۀ
 8وزینافضل ،مهدی و ذبیحالله اعظمیساردویی« ،ورود سیبزمینی به ایران تحولی اساسی در کشاورزی سنتی ٔ
شماره  ،12تابستان .1391
علمی ــ پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی ،سال سوم،
ٔ
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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  3ــ کد 112233
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1
2
3
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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نام و نام خانوادگی
مهرداد رونقی
فرانک ستاری
خیام علیزاده اقدم
محمدناصح رضانژاد
فرخنده عباسی
شمسی شعبانی
محمد لطفی
فرح طالب بیگی
احمد بندکه
سید اسدالله بال افکن
محمدحسن ابوالفتحی
رضوان نعمتی
کریم مرسلی هیدجی
حسین شکرزاده
بهرام شفیعی
معصومه مالحسنی
حیدر احسانی
اکرم صالحی هیکویی
ماندانا فرهمند
محمدعلی شیوانسب
محمد بهمنش
مرجان شاهی
فاطمه تقوایی
سیده آزیتا رضوی
هدایت بهنام
محمود نیکو
سید حبیب حسینی

استان محل خدمت
گیالن
کردستان
آذربایجان شرقی
کردستان
همدان
کرمانشاه
البرز
مرکزی
مرکزی
چهارمحال و بختیاری
همدان
اصفهان
قزوین
آذربایجان غربی
بوشهر
قزوین
خراسان شمالی
مازندران
ایالم
گلستان
تهران
هرمزگان
شهرستان های تهران
چهارمحال و بختیاری
لرستان
خراسان شمالی
مازندران

ردیف
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

نام و نام خانوادگی
احسان قاسمی
لعیا ضابط
حسن علی اصغرزاده
سید جلیل فانی
زهرا شریفات
شهال میر شریفی
بهنام علی پور
سوسن نیکجو
امیر اکرم محمدی
مهدی احمدی اختیار
علی اکبر شهابادی
ناهید آقاباالپور
محمد امیری
محمد مالکی
فاطمه فرحبخش
الدن رمضانی
علی ابوسعیدی منوچهری
زهرا حسن مصفا
عصمت برزگر
سارا سرحدی
مژگان شفاعی
علی نادریان فر
روح اله رنجبر
شبنم حسنی
صغری اکبری
علی ابراهیمی

استان محل خدمت
ایالم
خراسان جنوبی
اردبیل
یزد
خوزستان
سمنان
کهگیلویه و بویراحمد
خراسان رضوی
کرمانشاه
اصفهان
خراسان رضوی
آذربایجان شرقی
خوزستان
بوشهر
کرمان
شهرستان های تهران
کرمان
گیالن
یزد
سیستان و بلوچستان
خوزستان
سیستان و بلوچستان
فارس
کرمانشاه
شهرتهران
خراسان جنوبی

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

