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١٤٠٠-١٣٩٩  

 حكومت قاجار از آقا محمد خان تا محمد شاهعنوان:
  اهداف يادگيري:

  در اين درس ابتدا با شكل گيري سلسله قاجار و سپس با جنگ هاي ايران و روس وپيامدهاي آن آشنا ميشويد .
بحث »معاهده ارزنة الروم«است.تداوم تالش هاي استعمار گران، جنگ هرات، از ديگر موضوع هاي اين درس 

 پاياني اين درس را تشكيل ميدهد.
  چكيده نكات مهم درس:

  بنياد سلسله قاجار
  تالش براي اعاده حاكميت ايران بر قفقاز

  نظامي استعمارگران اروپايي به ايران-هجوم سياسي
  جنگ هرات 

  معاهده دوم ارزنة اروم
  در اجراي اين اصطالحات:

  هاي ديگر يكي از عوامل موثر در تحوالت سياسي و اجتماعي ايرا به شمار ميايد. ايل قاجار مانند ايل
اي ايل از تركمانان بود .در هنگام تشكيل سلسله صفوي توسط شاه اسماعيل اين ايل به كمك او پرداخت و 

  بعدها در جرگه قزلباش ها در امد. 
ي با قاجاريان نداشت.چون آنها مدافع حكومت پس از اينكه حكومت صفوي سقوط كرد نادرشاه افشار ميانه خوب

  صفوي بودند.پس از مرگ نادشاه ، قاجار ها مانند ايل هاي ديگر تالش كردند تا قدرت ايران را به دست بگيرند.
  در اين ميان رهبر قاجار ها ،يعني محمد حسن خان بر سر دست يابي به قدرت جان خود را از دست داد.

  به اسارت كريم خان زند در امد .فرزندش آقا محمد خان هم 
بعد از مرگ كريم خان آقامحمد خان از دربار او فرار كرد و با غلبه بر لطفعلي خان حكومت كشور را به دست 

  گرفت.

  تالش براي اعاده حاكميت ايران بر قفقاز:



  بود. قاجارها درست در زماني به قدرت رسيدند كه ايران درگير رقابت هاي دولت هاي اروپايي شده
  كاترين كبير امپراتريس روسيه و جانشينان او ميخواستند بر گرجستان(تحت حاكميت مسيحيان)

و خان نشين هاي قفقاز (تحت كنترل مسلمانان )تسلط كامل خود را برقرار سازند. در حالي كه اين سرزمين ها 
  زماني تحت حاكميت صفويه بوده و آقامحمد خان مدعي آن بود.

هاي او بازپس گيري شهر تفليس از دست روس ها بود .اما بعدها در لشكر كشي به قفقاز توسط يكي از موفقيت 
  عده اي از همراهانش به قتل رسيد.

  نظامي استعمارگران اروپايي به ايران-هجوم سياسي
  الف)جنگ هاي ايران و روس 

شد.فتحعلي شاه در شرايطي به قتل آقا محمدخان در قفقاز موجب هرج و مرج زيادي در نيروي نظامي ايران 
سلطنت رسيد كه روسيه با حمله هاي پي در پي ابتدا گرجستان و سپس ايالت ديگر را مورد تاخت و تاز قرار 

داد و باعث بروز دوره اول جنگ هاي ايران و روس شد.اين جنگ ها خيلي طوالني شد و موجب بسته شدن عهد 
كميت روسيه را بر واليت هايي كه تا آن زمان اشغال كرده بود به شد.در اين عهدنامه ايران حا» گلستان«نامه

رسميت شناخت.به عالوه حق كشتيراني در درياي خرز از ايران گرفته شد.در برابر،روسيه نيابت سلطنت عباس 
ان ميرزا را در ايران به رسميت شناخت و رساندن او به سلطنت را تعهد كرد.كه اين تعهد ظاهرا امتيازي براي اير

بود (در حالي كه هيچ نيازي به رسميت شناختن عباس ميرزا از طرف روسيه نبود.).در واقع به منزله ناديده 
  گرفتن استقالل كشور و به رسميت شناختن دخالت روسيه در امور داخلي .

  نظامي دولت هاي استعمار گر اروپايي،زمينه ساز بيداري اسالمي در ايران شد. –هجوم سياسي 
  بهره بردند.» فتوا»«جهاد»«قاعده نفي سبيل«هم در اين مبارزه از قواعد قرآني و اسالمي مانندعالمان 

اين امر موجب شد كه مردم ايران و شهر هاي نجف و كربال، مشتاقانه در مناطق اشغالي به مقابله ب روس ها 
  بپردازندو جلوي پيشروي آنان را بگيرند.
اعت زيادي نشان داد ولي به خاطر ضعف و ناتواني فتحعلي شاه و عباس ميرزا در اين جنگ ها از خود شج

درابرش و خيانت انگلستان به ايران سرانجام اين دوره از جنگ ها به نفع دولت روسيه و زيان مردم ايران خاتمه 
  يافت.

ي مردم شد بدرفتاري روس ها با ساكنان واليت ها كه طبق عهدنامه گلستان به او واگذار شده بود موجب نارضايت
  و آنان شروع به دادخواهي كردند. اين عوامل موجب بروز جنگ دوم بين ايران و روس شد 

قرارداد ننگين خاتمه يافت.طبق اين عهدنامه ، عالوه » تركمانچاي «اين دوره از جنگ ها با يسته شدن عهدنامه
ان و نخجوان و بخشي از دشت مغان بر سرزمين هايي كه در عهدنامه گلستان به روس ها واگذار شده بود ، ايرو

ني به روسيه تعلق گرفت،ايران متعهد به پرداخت پنج ميليون تومان غرامت به روسيه شد .همچنين برقراري حق 
كاپيتوالسيون يا قضاوت كنسولي بر ايران تحميل گرديد. اين يعني اگر از اتباع روسي كه مقيم ايران هستند 

ي ايران حق رسيدگي به جرم آنها را ندارند ، بلكه مراجع قضايي دولت كسي مرتكب جرمي شود ،دادگاه ها



  روسيه مي بايست با جرم آنان رسيدگي ميكرد.

  ب)ايران در دام رقابت و توسعه طلبي فرانسه و انگلستان
 عالوه بر روس ها كه توسعه طلبي و منفعت خواهي آنها باعث جنگهاي زيان بارسي بر ايران شد، دو دولت فرانسه

  و انگلستان نيز در جهت كسب منافع خود در ايران با يكديگر به رقابت پرداختند.
ناپلئون بناپارت،امپراتور فرانسه، كه از حمله مستقيم به انگلستان ناتوان بود، قصد داشت با تصرف مستعمره هاي 

  انگليس اين كشور را شكست دهد. مهم ترين مستعمره انگليس هندوستان بود .
را با ايران بست.در اين قرارداد، فرانسه متعهد شد تا ايران را »فين كن اشتاين«ظور ،ناپلئون قراردادبه اين من

درجنگ با روسيه كمك كند.در مقابل ايران براي حمله به متصرفات انگلستان در هند با افغان ها و قبايل هرات 
تعمار گراند به دنبال منافع خود هستن نه و قندهار متحد شدو به انگلستان اعالم جنگ كرد.از آنجا كه همه اس

را بست ، تعهدهاي خود نسبت بهد »تيلسيت«دوستي دائمي با ايران ،پس از آنكه ناپلئون با تزار روس عهدنامه
  ايران را زير پا گذاشت، دربار ايران هم كه از حمايت فرانسه نااميد شده بود به انگلستان روي آورد.

حكمي در برابر تهاجم به مستعمره هاي در هندوستان ميدانست، و عالقه مند بود كه انگلستان كه ايران را سد م
  به دربار ايران نفوذ كند.

دولت ايران با امضاي تولفق نامه اي با انگلستان كوشيد  كه حمايت اين كشور را جلب كند. اين عهدنامه به 
ران به نيروي نظامي نياز داشت به اوكمك يا مشهور است، انگلستان توافق كرد كه هرگاه اي» مجمل«توافق نامه

  حمايت مالي كند.
» مفصل«پس از پيروزي روس ها در مرحله اول جنگ، انگلستان معاهده اي با ايران منعقد كرد.كه به عهدنامه

  معروف شد.اين عهدنامه به امضاي فتحعلي شاه بود كه به گونه اي بود كه استقالل ايران را بر باد مي داد.
  از تعهدهاي ايران در اين عهدنامه:برخي 

  قبول حكميت نماينده انگليس در اختالف هاي مرزي خود با روسيه-١
  خودداري از بستن قرار داد با روسيه يا هر دولت سومي كه دشمن انگليس باشد-٢
دوستانه  استخدام نكردن افسر و افراد نظامي براي آموزش سپاه ايران، از كشور هايي كه با انگلستان روابط-٣

  ندارند.
  در برابر، انگليس به تعهدات مبهم و پيشامدهاي احتمالي ملزم شد:

(اگر)دولت ثالثي به خاك ايران تعرض كند، انگلستان (حتي المقدور) از كمك و مساعدت به ايران خودداري -١
  نكند.

  م كنند، خودداري كند.انگلستان از كمك به سركشان و شاهزادگاني كه عليه تاج و تخت پادشاه قاجار قيا-٢
انگلستان هم مانند فرانسه به تعهدات خود عمل نكرد.اين كشور به منظور جلب دوستي دولت استعماري 

روسيه،مستشاران خود را از ارتش ايران فرا خواند.از كمك به ايران خودداري كرد و داوري سفير خود را در 
  ا تحميل كرد.پيمان صلح ايران و روسيه ، به ضرر ايران بر كشور م



  جنگ هرات:
  شهر هرات دروازه هندوستان شمرده ميشد.

پس از پايان جنگ ايران و روسيه فتحعلي شاه، وليعهد خود ،عباس ميرزا را به سوي هرات روانه كرد، ولي او قبل 
  از انجام ماموريت خود فوت كرد وفتحعلي شاه پس از زمان كوتاهي درگذشت.

هرات تشويق ميكردند زيرا از سويي با انگلستان رقابت داشتند و به خطر افتادن روس ها ايران را در حمله به 
مستعمره هاي انگليس را در هند  به مصلحت خود مي دانستند، از سوي ديگر مشغول شدن ايران در جنگ 

  هرات را مايه فراموشي ايالت اي از دست رفته شمالي ، توسط دولت ايران ميدانستند.
شاه محمد ميرزا به پادشاهي زسيد. او پس از سركوب مدعيان سلطنت صدر اعظم خوش  پس از مرگ فتحعلي

  نام و شايسته خود  ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني را به قتل رساند.
انگلستان به كمك عامالن خود در دربار ايران تالش زيادي كرد تا جلوي جنگ ايران به هرات بگيرد.محمدشاه به 

سفير انگليس، اعتراض كرد.در ادامه اين اعتراض مك نيل با اعالم » مك نيل«الت هاي آشكارتحريك ها و دخ
قطع روابط ايران و انگليس از ايران خارج شد.و هشدار داد اگر محاصره هرات شكسته نشود منتظر جنگ انگليس 

  و ايران باشد.
صورت ادامه محاصره  هرات در خاك ايران سرانجام انگليس جزيره خارك را اشغال كرد و ايران را تهديدكرد در 

  پيشروي خواهند كرد.
محمدشاه هم كه توان مقابله با انگليس را نداشت و حمايتي از روس ها هم دريافت نميكرد دست از محاصر 

  برداشت.

  زنة اروم:معاهده دوم ار
  دو كشور ايران و عثماني، از دوره حكومت صفوي با يكديگر اختالف داشتند.

ي استعمارگر كه جنگ بين دو كشور مسلمان را به نفع خود ميديدند به اين اختالف ها دامن ميزدند.كه دولت ها
در زمان قاجار نيز ادامه پيدا كرد.در زمان حكومت محمدشاه، اختالف مرزي بين ايران و عثماني افزايش يافت و 

بين نمايندگان ايران و عثماني با حضور  درگيري هاي پراكنده بين دو كشور روي داد.شهر ارزنة الروم مذاكراتي
  نمايندگان روسيه و انگلستان براي حل اختالف ها انجام شد.

نماينده ايران در اين مذاكره ها ميرزا تقي خان فراهاني امير نظام بود كه بعد ها صدر اعظم ناصر الدين شاه و به 
  مشهور گرديد.» امير كبير« 

انجاميد. ايران در اين قرارداد، از اداعاهاي خود درباره بعضي مناطق ،از » ارزنة الروم «اين مذاكره به عهدنامه دوم 
  جمله سليمانيه ، دست برداشت.

در مقابل دولت عثماني، حاكميت ايران بر خرمشهر و ساحل چپ اروند رود، نيز كشتيراني در اين رودخانه را به 
كه از آزار و اذيت زائران ايراني عتبات و عاليات جلوگيري  رسميت شناخت.عالوه بر آن دولت عثماني متعهد شد

  كند، و تسهيالت الزم براي بازرگانان كشور ما در آن سرزمين ف فراهم آورد.



  نتايج و عبرتهاي دوجنگ ايران و روس را مي توان چنين برشمرد:
نيستند و فقط به منافع خود مي  بي اعتمادي كامل به اروپاييان و اينكه آنها به هيچ وجه به قول خود پايبند-١

  انديشند.
  در مبارزه بايك قدرت خارجي نبايد به قدرت ديگر اتكا كرد.-٢
  با شكست اقتصادي، سياسي و نظامي ايران كه نتيجه روحيه خود باختگي در حاكمان بود، بستر براي ورود -٣

  مبلغين غربي و نفوذ فرهنگي در ايران ايجاد شد.
اين دو جنگ انجام شد، براي سرگرم كردن ايرانيان و تامين منافع دولت هاي استعمارگر مذاكراتي كه طي -٤

  بود.
علماي بزرگ هم در سخت ترين شرايط اعالم بسيج عمومي كردند و اين نيرو بزرگترين محرك ملي دربرابر 

  بيگانگان بود.

  پرسش هاي نمونه:
  مفاد عهدنامه گلستان چه بود؟-١
  روز دوره دوم جنگ هاي ايران و روسيه شد؟چه عواملي موجب ب -٢
  مفاد عهدنامه تركمانچاي چه بود؟-٣
  بر اساس حق كاپيتوالسيون ، اتباع دولت روسيه  در ايران از چه حقي برخوردار شدند؟ -٤
  هر كدام از دو دولت فرانسه و ايران براساس معاهده فين كن اشتاين چه تعداتي داشتند.-٥
  به لشكركشي به سوي هرات تشويق ميكردند؟ چرا روس ها ايران را-٦
  مفاد عهدنامه ارزنة الروم چه بود؟-٧
  مهم ترين مستعمره انگلستان چه بود؟-٨
  مفاد عهدنامه مفصل و مجمل را توضيح دهيد؟-٩

  جنگ هاي ايران روسيه را توضيح دهيد؟-١٠
    قاجارها چه زماني به قدرت رسيدند؟-١١
  قاجاريان نداشت؟چرا نادرشاه ميانه خوبي با -١٢
  آخرين فرمانرواي زنديه چه كسي بود؟-١٣
  آقامحمد خان ..............را كه در آن زمان روستايي اطراف ري بود را به پايتختي برگزيد.-١٤
  يكي از موفقيت هاي آقامحمد خان چه بود؟-١٥
 مفاد عهدنامه فين كن اشتاين چه بود؟-١٦



  ٢درس:
  طراح :

 محبوبه شهنايي

  خدابنام 
  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري
  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي
١٤٠٠-١٣٩٩ 

 : دوران ناصرالدين شاهعنوان 

اين درس با اتفاقات و اشخاصي كه در دوران ناصرالدين شاه روي داده و حضور داشته اند آشنا در  اهداف يادگيري:
 .مي شويم

 چكيده نكات مهم درس:

  ناصرالدين شاه چهارمين پادشاه قاجار بود كه پنجاه سال حكومت كرد. 

  موضوع شناخته مي شود:دوران ناصرالدين شاه با چند 

 قتل صدر اعظم ،ميرزا تقي خان امير كبير-١

  آشنايي تدريجي گروهي از ايرانيان با پيشرفت هاي اروپائيان -٢

  واگذاري امتيازات اقتصادي و فرهنگي به بيگانگان -٣

  نظير امتياز رويتر، امتياز التاري ، امتياز خريد و فروش توتون و تنباكو

 صدارت امير كبير

پس از مرگ محمد شاه وليعهد شانزده ساله اش ناصرالدين ميرزا به سلطنت رسيد و امير كبير را به صدارت  
  برگزيد.

ميرزا تقي خان فراهاني ملقب امير كبير از شخصيت هاي استقالل طلب تاريخ ايران به شمار مي  آيد او در دوران 



الت بيگانگان و گرفتن سياست مستقل تالش زيادي زندگي سياسي خود براي حفظ تماميت ارضي و مبارزه با دخ
  كرد.

  اقدامات امير كبير

  امير كبير در سه سال و سه ماه مدت صدارت خود اقدامات بزرگي انجام داد، از جمله:

  تقويت ارتش ملي كشور-١

  جلوگيري از دخالت نمايندگان خارجي در امور داخلي ايران -٢

  رائه طرح مدرسه دارالفنونتاسيس مدرسه ي عالي در تهران و ا -٣

  تالش در جهت استقالل اقتصادي و توسعه صنعتي ايران -٤

 كتاب بيشتر مطالعه كنيد)٢٩و٢٨و....(با مراجعه به صفحه

  واگذاري امتيازات به بيگانگان

اروپا دولت ايران به ويژه از عهد ناصرالدين شاه كه با هزينه هاي سرسام آور خوشگذراني ها و مسافرت هاي او به 
روبه رو بود با واگذاري امتيازات به دولت هاي استعماري سعي در تامين مخارج كشور و ناصرالدين شاه داشت. در 

  نتيجه واگذاري اين امتيازات ثروت و دارايي ايران به تاراج رفت.

  و عامالن آن ميرزاحسين خان سپهساالر(صدراعظم وقت) و ميرزا ملكم خان بودند.

  امتياز رويتر

) اين امتياز با تالش سپهساالر و ميرزاملكم خان به يك يهودي به نام رويتر ١٢٥٠در زمان ناصرالدين شاه (سال.ش
  امتيازاتي كه در طي اين قرارداد به رويتر داده شد به صورت زير مي باشد:داده شد. 

  حق احداث راه آهن و تراموا -١

  نقره و سنگ هاي قيمتيبهره برداري از كليه منابع ايران به جز طال و -٢

  بهره برداري از جنگل ها ، احداث قنات ها و كانال هاي آبياري به مدت هفتاد سال -٣



  اداره ي گمرك ها و حق صدور همه نوع محصوالت انگليسي به ايران به مدت بيست و پنج سال-٤

  امتيازاتي كه قرارداد رويتر براي ايران داشت:

ز ايران گرفت تنها مبلغ دويست هزار ليره براي تامين هزينه هاي سفر ناصرالدين رويتر در مقابل امتيازاتي كه ا 
  شاه به اروپا به صورت وام پرداخت كرد.

  مخالفان امتياز رويتر

علما به رهبري حاج مال علي كني اعتراض خود را آغاز و كردند چون در صورت اجراي اين قرار داد زمينه سلطه ي 
  مانند هند فراهم مي آمد . كامل انگلستان بر ايران 

  روس ها هم از منافع سرشاري كه اين قرارداد براي رقيب آنها داشت ناراضي بودند و خواستار لغو آن شدند.

  نتيجه قرارداد رويتر

ناصرالدين شاه به اجبار اين قرارداد را لغو كرد و ميرزاحسين خان سپهساالر را از مقام صدراعظم بركنار كرد ،رويتر 
تياز بزرگي را از دست داده بود به تالش براي جبران اين خسارت پرداخت و در نهايت موفق شد امتياز بانك كه ام

  شاهنشاهي را از شاه بگيرد. 

  امتياز التاري

از سوي ناصرالدين شاه به ميرزا ملكم خان امتيازي براي تاسيس التاري(قمارخانه) داده شد . در اين امتياز نامه 
ميرزا ملكم خان آن را بدون اجازه ي نهايي شاه به كسي انتقال ندهد اما او اين شرط را زير پا  شرط شده بود كه

  گذاشت و اين امتياز را در ازاي دريافت چهل هزار ليره به يك كمپاني انگليسي واگذار كرد .

  نتيجه امتياز التاري

از به عنوان قمار انگليسي ها را در دستيابي به آن پس از آشكار شدن امتياز التاري علما با اعالم حرام بودن اين امتي
  ناكام گذاشتند.

شاه و درباريان از اين موضوع مطلع شدند و از همان تاريخ ميرزا ملكم خان را از تصدي به كليه ي مقام ها ي مهم 
ا متقلب و دولتي محروم كردند و همچنين سهام داران شركت سرمايه گذاري از وي به مراجع قانوني شكايت و اور

  كالهبردار خواندند.



  امتيازخريد و فروش توتون و  تنباكو

 نهضت تحريم تنباكو؛ نخستين حركت مردمي فراگير بر ضد استعمار 

 تنباكو و توتون فروش و ديخر انحصار شد واگذار سيانگل ياستعمار دولت به قاجار دوران در كه يازاتيامت از يكي
 به قرارداد نيا رو نيا از. شد داده تالبوت نام به يسيانگل كي به كه بود سال پنجاه مدت به رانيا خارج و داخل در

 ((قرارداد تالبوت)) مشهور شده است. و از آنجا كه نام شركت او رژي بود اين عهد نامه را رژي نيز مي نامند.

 كرده واگذار تالبوت ،بهساالنه سود چهارم كي و رهيهزارل پانزده ساالنه افتيدر برابر را ازيامت نيا شاه نيالد ناصر
 برابر را ازيامت نيا بود برخوردار يكمتر تنباكو و توتون محصول از كه يوجود با ،يعثمان دولت كه يحال در.  بود
  .بود كرده واگذار يخارج يكمپان كي به رهيل هزار هفتصد ساالنه افتيدر

  مخالفت هايي كه با اين امتياز از سوي مردم و علما شد

 مصارف يبرا و بفروشند گانهيب به يكم يبها به ديبا را خود تنباكو و توتون محصول دنديديم كه رانيا
 در ن،يد عالمان. كردند قرارداد نيا به نسبت اعتراض و اميق به شروع بخرند، يگزاف متيق به را آن ،دوبارهيداخل

  . گرفتند دست به را نهضت نيا يرهبر مختلف يشهرها

  تالبوت نتيجه قرارداد

 يرزايم اهللا تيآ به يا نامه باره نيا در او برخاست قرارداد نيا با مخالفت به زين  يآباد اسد نيالد جمال ديس
 بزرگ ينهضت و شد صادر نفوذ صاحب و بزرگ مجتهد نيا يخيتار حكم سرانجام نوشت بود سامرا در كه يرازيش
 به ناچار شاه كه شد سبب حكم نيا صدور .كرد نفوذ زين شاه دربار درون به يحت كه آورد ديپد رانيا سراسر در

  .شد لغو آن يخارج ازيامت سپس و اتيدخان يداخل ازيامت ابتدا و گردد ميتسل

  اهميت قرارداد تالبوت در ايران

. نشست بار به ينكردن باور يطيشرا در تنباكو ميتحر نهضت  

 يم ادعا انگلستان ملكه كه بود يا اندازه به يامپراتور نيا يگستردگ بود؛ سيانگل يامپراتور قدرت اوج زمان آن
.كند ينم غروب هرگز آفتاب كشورش قلمرو در كه كرد  

 زمان، آن ،در عالم دولت نيمقتدرتر برابر در بار نينخست يبرا توانستند رانيا مردم نهضت نيا در واقع در
  .كنند خود يها خواسته رشيپذ به وادار را آن و كنند، يستادگيا



 پرسش هاي نمونه

؟داد انجام ياقدامات و اصالحات چه خود دارتاميركبير در دوره ص-١  

  كردند؟يم نفوذ كشورها گريد در يياروپا يكشورها راچ -٢

  چرا؟ شد؟ جاديا تريرو ازيامت هيعل ييها مخالفت چه رانيا از خارج و داخل در -٣

  يعثمان دولت كه يازيامت با را آن شد؟ واگذار تالبوت به يطيشرا چه با تنباكو و توتون ازيامت -٤

. ديكن سهيمقا بود، كرده واگذار يخارج شركت كي به  

  ه كسي فتواي تحريم توتون و تنباكو را صادر كرد و اين فتوا چه نتيجه اي داشت؟چ -٥

  )١جواب پرسش(

  تقويت ارتش ملي كشور-١

  ايرانجلوگيري از دخالت نمايندگان خارجي در امور داخلي  -٢

  تاسيس مدرسه ي عالي در تهران و ارائه طرح مدرسه دارالفنون -٣

  تالش در جهت استقالل اقتصادي و توسعه صنعتي ايران -٤

 جواب پرسش(٢)

 طيشرا ،توانستندييقايآفر و ييايآس يها ملت غارت از حاصل ثروت و گسترده يبردار برده با يياروپا يها كشور
 در. كنند دايپ دست ياقتصاد رشد در يجهش به و كرده فراهم را يصنعت و يعلم انقالب يبرا ياجتماع و ياقتصاد

.داشتند ازين متيق ارزان هياول مواد و مصرف يها بازار به جهينت  

.افزودند يم گريد يها كشور در خود نفوذ بر روز به روز ياستعمار يها دولت ن،يبنابرا  

 جواب پرسش(٣)

 ي سلطه نهيزم ازيامت آن ياجرا صورت در كه چرا ختيانگ بر را علما مخالفت و اعتراض تريرو ازيامت يواگذار
 يتهران،رهبر بزرگ مجتهد ،يكن يمالعل حاج اهللا تيآ. آمد يم فراهم هند همچون رانيا بر انگلستان كامل

 مخالف زين خان ملكم رزايم و سپهساالر خان نيحس رزايم با تريرو ازيامت بر عالوه شانيا. داشت عهده بر را مخالفان



 به را شاه نيالد ناصر و بود گرفته شيپ در را يغرب تيمدن و يزندگ ن،اصوليقوان از ديتقل آشكارا سپهساالر رايبود؛ز
  .كرد يم بيترغ خود يها استيس ياجرا

 سرانجام. شدند آن لغو خواستار و بودند يداشت،ناراض آنها بيرق يبرا قرارداد نيا كه يسرشار منافع زازين ها روس
  .شد ازيامت نيلغوا به مجبور شاه نيناصرالد

  )٤جواب پرسش (

 تنباكو و توتون فروش و ديخر انحصار شد واگذار سيانگل ياستعمار دولت به قاجار دوران در كه يازاتيامت از يكي
 به قرارداد نيا رو نيا از. شد داده تالبوت نام به يسيانگل كي به كه بود سال پنجاه مدت به رانيا خارج و داخل در

 ((قرارداد تالبوت)) مشهور شده است. و از آنجا كه نام شركت او رژي بود اين عهد نامه را رژي نيز مي نامند.

 كرده واگذار تالبوت ،بهساالنه سود چهارم كي و رهيهزارل پانزده ساالنه افتيدر برابر را ازيامت نيا شاه نيالد ناصر
 برابر را ازيامت نيا بود برخوردار يكمتر تنباكو و توتون محصول از كه يوجود با ،يعثمان دولت كه يحال در.  بود
  .بود كرده واگذار يخارج يكمپان كي به رهيل هزار هفتصد ساالنه افتيدر

  )٥جواب پرسش(

 يحت كه آورد ديپد رانيا سراسر در بزرگ ينهضت آيت اهللا ميرزاي شيرازي اين فتوا را داد و نتيجه آن اين بود كه
 يداخل ازيامت ابتدا و گردد ميتسل به ناچار شاه كه شد سبب حكم نيا صدور .كرد نفوذ زين شاه دربار درون به

  .شد لغو آن يخارج ازيامت سپس و اتيدخان

  

 

 



 ٣درس:

  طراح :

  محبوبه شهنايي

 بنام خدا

  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

  

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩  

  ضمينه هاي نهطت مشروطه عنوان:

حوادث بزرگ تاريخ معاصر ايران است كه تاثير عميق و پايداري در نهظت مشروطه يكي از  اهداف يادگيري:

  تحوالت فكري و سياسي جامعه ما گذارده است كه در اين درس ريشه هاي پيدايش اين نهظت را در ميابيم

    نكات كليدي:

سياسي نهضت مشروطه يكي از حوادث بزرگ تاريخ معاصر است،كه تاثير عميق و پايداري در تحوالت فكري و 

  جامعه ما گذاشته است.

  :عوامل پيدايش نهضت مشروطه

 از دست رفتن بخشي هايي از سرزمين ايران

 غلبه استعمار بر مملكت

 استبداد دستگاه حاكم 

 مخالفت هاي مردم و علما با استبداد و استعمار

 ورود انديشه هاي جديد

  حال به بررسي اين عوامل مي پردازيم:     



  

  بخش هايي از سرزمين ايران) از دست رفتن ١

يكي از داليل نارضايتي مردم از حكومت قاجار،از دست رفتن سرزمين هايي بود كه به وسيله دولت هاي    

  استعمارگر روس و انگليس از ايران جدا شده بودند.

اوراءالنهر در قسمت هايي كه توسط روسيه از ايران جدا شد عبارت بودند از: كل قفقاز در شمال غربي و منطقه م   

شمال شرقي (شامل كشور هاي قزاقستان،تاجيكستان و تركمنستان كنوني)به اين ترتيب،در شرق و غرب درياي 

  خزر،مناطق و ايالت هاي وسيع و زرخيزي از ايران جدا شد.

ي از سرزمين هايي كه توسط انگلستان از ايران جدا شد عبارت بودند از: ايالت هاي هرات و قندهار و بخش بزرگ

  بلوچستان.

  ) غلبه استعمار بر مملكت٢

كشور هاي استعمار گر اروپايي از قرن شانزدهم ميالدي شروع به اشغال سرزمين هايي در آسيا،آفريقا و قاره     

آمريكا كردند.ايران نيز به داليل موقعيت هاي ويژه جغرافيايي و برخورداري از منابع سرشار مواد اوليه مورد توجه 

  استعمارگر قرار گرفت. كشور هاي

ضعف حكومت قاجار،وجود عناصر بيگانه و فساد مالي درباريان باعث شد امتياز هاي متعددي به خارجيان داده  

  شود.

عالوه بر آن شاهان قاجار مثل ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه با گرفتن قرض و وام از بيگانگان موجب سلطه   

  بيشتر آنها شدند.

دادن امتيازات،گرفتن وام و اعمال حق كاپيتوالسيون و دخالت هاي دولت هاي بيگانه احساسات ملي را جريحه   

  دار كرده بود.

  ) استبداد دستگاه حاكم٣

در حكومت قاجار قدرت در دست شاه بود و مردم ايران هيچ گونه تضميني براي حفظ جان و مال و ناموس خود  

  ر كاري كه مايل بودند انجام مي دادند.نداشتند. شاه و بستگانش ه



در ايالت ها حاكمان از ميان شاهزادگان انتخاب مي شدند و با دريافت ماليات هاي سنگين ثابت ساالنه ، فشار 

  مالياتي كمرشكني به مردم تحميل مي كردند.

  ) مخالفت هاي مردم و علما با استبداد و استعمار٤

هاي ديني اسالم نظير امر به معروف و نهي از منكر،عدالت خواهي و لزوم دفع توجه مردم مسلمان ايران به آموزه 

ظلم كه در آيات قرآن كريم و سيره معصومين به آن پرداخته شده است موجب مي شد نسبت به اين آموزه ها 

  احساس تكليف كنند.

د.در استانه نهضت مرجعيت شيعه در جريان نهضت تحريم تنباكو خط بطالني بر مطلق بودن قدرت شاه كشي

مشروطيت ايران روحانيون و حوزه هاي علميه شيعه به استحكام و انسجام سياسي و مبارزاتي رسيده بودند و زمينه 

پيدايش حركتي فكري به رهبري عالمان ديني فراهم شد.اين جريان فكري و اعتراض آميز از دوره ناصرالدين شاه 

به تدريج به نهضتي عظيم به رهبري روحانيون تبديل گرديد.اساس  به دوره سلطنت مظفرالدين شاه منتقل شد و

  اين نهضت به مبارزه با استعمار خارجي و استبداد داخلي و تالش براي برقراري عدالت در مملكت قرار داشت. 

  

   ) ورود انديشه هاي جديد٥

كري و آزادي خواهي در عصري كه در آن شاهان سلسله قاجار بر مردم حكومت مي كردند، دوران تحول هاي ف

كشور هاي انگليس، ايتاليا، دانمارك، اتريش، مجارستان،  ١٢٩٠تا سال  ١٢٣٨قسمت هايي از جهان بود.از سال 

  آلمان، فرانسه، ژاپن، روسيه، چين و مصر به حكومت مشروطه و يا جمهوري دست يافتند. 

يان، جهان گردان و ديپلمات هاي ايراني كه با دستاورد معاشرت ها، مسافرت ها و ماموريت هاي مهاجران، دانشجو

كشور هاي غربي در تماس بودند، از راه انتشار روزنامه ها و چاپ كتاب ها در خالل نامه ها و سخنان آنان، به 

  جامعه منتقل مي شد.

  الف)روزنامه ها

  در دوره قاجار روزنامه هاي  فارسي زبان دو دسته بودند: داخلي و خارجي

  داخلي خود به دو دسته تقسيم مي شدند: روزنامه هاي



. روزنامه هاي دولتي مثل كاغذ اخبار،وقايع اتفاقيه،شرف و شرافت كه كاغذ اخبار توسط ميرزا صالح شيرازي ١

  انتشار يافت.

. روزنامه هاي غير دولتي مثل تربيت و ادب كه در داخل ايران چاپ مي شد و عروة الوثقي ، اختر ، قانون ،حبل ٢

  ن ، حكمت و ثريا كه در خارج از كشور چاپ و وارد ايران مي شدند.المتي

  ب) اثار روشنفكران 

.سفرنامه ها: سفرنامه ميرزا صالح شيرازي از معروف ترين اين آثار است كه در اين سفر نامه از نظام حكومت ١

ن العابدين مراغه اي كه مشروطه انگليس تعريف و تمجيد كرده است در آن سياحت نامه ابراهيم بيگ اثر حاج زي

در آن اوضاع نابسامان كشور به زبان ساده بيان گرديده و در مقابل از ويژگي هاي مثبت تمدن غرب سخن گفته 

  است.

. كتاب ها و آثار ديگر: نوشته هاي ميرزا ملكم خان، ميرزا يوسف خان مستشار الدوله، عبدالرحيم خان طالبوف و ٢

ف ترين آثاري هستند كه در پيدايش مشروطه خواهي موثر بودند.آنان نهضت ميرزا فتحعلي آخوندزاده معرو

مشروطه خواهي مردم ايران را كه بر مبناي عدالت خواهي و نفي استبداد و استعمار بود، با عقايد برخواسته از 

  انديشه هاي وارداتي و غربي خود درآميختند.

  سواالت:  نمونه

 توسط چه كسي متتشر شد؟اولين روزنامه ايران،كاغذ اخبار  )١

  ميرزا يوسف خان )١
  طالبوف )٢
  ميرزا ملكم خان )٣
 ميرزا صالح شيرازي )٤

 )  دادن امتيازات،گرفتن وام و اعمال حق كاپيتوالسيون در زمان شكل گيري كدام عهدنامه برقرار شد؟٢

  گلستان )١
  تركمانچاي )٢
  رويتر )٣



 توتون و تنباكو )٤

 

  ) درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيد.٣

  الف)غلبه استعمار بر كشور يكي از ريشه ها و زمينه هاي پيدايش نهضت مشروطه در ايران بود.

  درست  

  نادرست            

  ب) در دوره ي قاجاريه حاكمان ايالت ها از ميان مردم انتخاب مي شدند.

  درست          

 نادرست 

  جاهاي خالي را پر كنيد )٤

  ميدانست. نامشروعالف) مكتب شيعه،قدرت مطلق سالطين را 

  مشاهده مي شود. سفر نامه هاي عهد قاجارب) اولين نشانه هاي انديشه هاي نوين در 

  

  

ميالدي مورد توجه استعمار گران اروپايي قرار گرفت؟ ايران به خاطر موقعيت ويژه  ١٩) چرا ايران از اواخر قرن ٥

  از منابع سرشار مواد اوليه مورد توجه اين كشور ها بود.جغرافيايي و برخورداري 

  

) اساس نهضت مشروطه چه بود؟ اساس اين نهضت بر مبارزه با استعمار و استبداد داخلي و خارجي و تالش براي ٦

دود برقراري عدالت در مملكت قرار داشت،تا با ايجاد عدالت خانه و دارالشورا قدرت و اختيارات پادشاه و حكام را مح

  و با وضع قوانين اسالمي از لجام گسيختگي آنها جلوگيري كند.



 

  ) عوامل پيدايش نهضت مشروطه را نام ببريد؟ ٧

 ) از دست رفتن بخش هايي از سرزمين ايران١    

  ) غلبه استعمار بر مملكت٢    

  ) استبداد دستگاه حاكم٣    

  )مخالفت هاي مردم و علما با استبداد و استعمار٤    

  ) ورود انديشه هاي جديد٥   

  

  ) دو نمونه از روزنامه هاي دوره ي قاجار كه به زبان فارسي در خارج از ايران منتشر مي شد را نام ببريد؟٨

  اختر-عروة الوثقي

  

) معروفتررين سفر نامه ي عهد قاجار كدام است؟ سفرنامه ميرزا صالح شيرازي كه از اولين دانشجويان اعزامي به ٩

  .خارج بود

 

 

 

 

 

 

 



 ٤درس:

  طراح :

  محبوبه شهنايي

 بنام خدا

  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

  

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩  

  آغاز حركت مردم عليه استبداد داخلي و استعمار خارجي عنوان:

در اين درس با سير حوادت و رويدادهايي كه به پيروزي نهضت مشروطه انجاميد اشنا   اهداف يادگيري:

  ميشويد  وبه ماهيت ان پي ميبريد

  نكات كليدي:

  الدين شاه و شروع حكومت مظفرالدين شاهاواخر حكومت ناصر -١

  عوامل تسريع كننده نهضت مشروطه    -٢

بانك                                                                                                -٤فلك شدن بازرگانان - ٣نارضايتي مردم ايالت ها -٢نوز بلزيكي -١

مهاجرت كبري                                                                                                                  - ٦ت صغري مهاچر-٥استقراضي روس ها 

  تحصن در سفارت انگليس -٣

  پيروزي نهضت و تشكيل مجلس شوراي اسالمي -٤

  اواخر حكومت ناصرالدين شاه:

 در اين دوره مردم اعتراض خود را به حكومت قاجار اشكار كردند



  اخرين نمونه اين اعتراض ها ترور شاه بود

  سال حكومت خودبا استبداد از ابراز انتقاد مردم جلوگيري كرد٥٠ود كامه بود كه دراو پادشاهي خ

  شروع حكومت مظفرالدين شاه:

او جانشين ناصرالدين شاه بود و فردي سست عنصر و بي اراده و بيمار بود و توانايي سرسامان دادن به امور كشور 

  نداشت

  برگزيد  او عين الدوله كه فردي مستبد بود به نخست وزيري

  بار به اروپا سفر كرد كه هزينه ها سنگين به دنبال داشت ٣مظفرالدين شاه مانند پدرش 

  اين هزينه ها از طريق گرفتن وام ازخارجي ها ودرمقابل دستاورد براي اقتصاد وعلم وصنعت نداشت

  عوامل شورش و نارضايتي مردم:

  خشونت هاي عين الدوله و حاكمان ايالت - ١

  فقر عمومي - ٢

  شديد اقتصاديركود  - ٣

     اقدامات تسريع كننده نهضت مشروطه:

 نوز بلژيكي : - ١

  اين واقعه واكنش مردم در برابر توهين به مقدسات مردم مسلمان ايران به شمار ميرفت

  اروپيان كه در تهران بودن در سال نو با پوشيدن لباس مختلف زدن صورتك جشن بالماسكه برگزار ميكردند

  ق قرداد گمركي ايران روس كار گزار روس ها بودموسيو نوز بلژيكي كه طب

او در ايام محرم بالباس روحانيان عكسي قليان بدست گرفت واين عكس وقتي در ميان عزادران بخش شد 

  موجب اعتراض مردم شد و رهبري ان را سيدعبداهللا بهبهاني بر عهده گرفت

  بي نتيجه رها نشود طرفداران نهضت تالش كردند كه كه اين حركت ايت اهللا بهبهاني



پس با همكاري ايت اهللا بهبهاني و ايت اهللا طباطبايي ومردم ازادخواه كه قبل با انمجن هاي مخفي تشكل 

  كوچكب به وجود اوردند

ادامه اين جريانات هم زمان با سفر سوم مطفر به اروپا بود كه عده اي از بازرگانان در حرم عبدالعظيم  تحصن 

  كردند

  م ايالت ها:نارضايتي مرد-٢

  در ايالت ها حوادثي رخ داد كه باعث نا رضايتي مردم شد

معروفترين حوادث شالق خوردن سه تن از علما كرمان بودكه براي قيام درمقبله فرقه شيخيه بود كه پس از 

  فلك ازشهر اخراج گرديدند

اني واعظان تهران توهين به ويژه ايام عزاداري امير المومنين ع موضوع اصلي سخر ١٣٢٣در ماه رمضان سال 

  به اين علما بود كه براي حفظ تشيع در مقابل ان فرقه ساختگي قيام كردند

  شعاع سلطلنه حاكم فارس با ستمگري موجب نارضايتي مردم شده بود

  غالمرضا خان اصف الدوله حاكم خراسان از ستمگري هاي وي به جان امده بودند

  بانك استقراضي روس:-٣

  مخالفت هاي مردم در قبرستان متروكه بانك استقراضي بنا نمودندروس ها با وجود 

و در خاك برداري جسد هاي تازه اي كشف شد و روس ها بدون توجه به حساسيت مسلمانان انها در چاه 

  انداختند

  ايت اهللا طباطبايي به اين كار اعتراض كرد و مردم از اين اقدام ناخوشنود بودند

  اعتراض ها كار خودرا ادامه داد تا اينكه اين خبذ به گوش مرجع تقليد در نجف رسيدروس ها با بي اعتنايي به 

  ايت اهللا طباطبايي و ايت ااهللا بهبهاني و ميرزا اشتياني به همراه مردم تهران ان ساختمان را باك يكسان كردند

 فلك شدن بازرگانان: - ٤



  ارد ميشددر دوره قاجار برخي كاال مثل قند و كبريت و نفت از روسيه و

  در اثر جنگ روسيه و ژاپن قيمت قند افزايش داشت و اعتراض مردم را برانگيخت

به دنبال ازار بارزگانان در مسجد شاه مجلسي برپاشد كه با توطئه امام جماعت و عوامل او به تشنج كشيده شد 

  و ماموران با چوب و چماغ به جان مردم افتادند

خانه علما برگزار شد كه با پيشنهاد ايت اهللا طباطبايي روحانيون و مردم به در پي اين حادثه اجتماع بزرگي در 

  حالت اعتراض در حرم عبدالعظيم حسني تحصن كردند

 مهاجرت صغري: - ٥

  به مهاجرت روحانيون ومردم به شهر ري وتحصن درصحن حرم عبدالعظيم مهاجرت صغري يگويند 

  راي براي بازگردان انها به هر شيوه متصل شد نتيجه نگرفتهروز به تعداد مهاجران افزوده ميشد عين الدوله ب

  درباريان فاسد مانع رسيدن خبر ها درست به شاه ميشدند سپس مهاجران سفير عثماني را واسطه قرار دادند

  مهم ترين خواسته هاي انها:

  ايجاد عدالتخانه در همه شهر را براي رسيدگي به شكايت ها و برقراري عدالت

  ن اسالمي دور از مالحظه شخصيعمل به قانو

  با موافقت شاه و عين الدوله اين مهاجرت بعد يكماه به پايان رسيد

 مهاجرت كبري: - ٦

  هنوز مدت زيادي از بازگشت مهاجران نگذشته بود كه معلوم شد عين الدوله به انها وعده دروغ داده

  شان را بگيردقصد تبعيد و ايجاد اختالف و زانداني كردن انها جلوي حركت انقالبي 

  ايت اهللا طباطبايي  در نامه اي اين نكات را ياداور شد اما اين نامه بدست شاه نرسيد يا توجه نكرد

مردم با ديدن اين بي اعتنايي ها بار ديگر دست قيام زدند كه در ميان چند نفر مجروح و طلبه اي به شهادت رسيد 



  و ان را مسجد  مركز  شهر رساندند

  ن را به حكومت نظامي در اورد و از علما خواست به خانه هايشان بروند تا خواسته انان عملي شود عين الدوله تهرا

  انها پس از تبادل نظر به شهر مقدس قم رفتند 

  اين مهاجرت كه گسترده تر از مهاحرت صغري بود به مهاجرت كبري معروف شد

  تحصن در سفارت انگليس:

  انگليس بست نشستند به دنبال مهاجرت به قم عده اي سفارت

بست نشيني در ايران معمول بود و بيشتر در زيارتگاه ها صورت ميگرفت مورد احترام مردم و با باور هاي ديني انها 

  سازگار بود

  به ظاهرپشتيبان مشروطه بود اما درواقع براي منفع استعماريش از نهضت دفاع ميكرد دولت انگليس برخالف روس

جز اخراج طرفداران روس ازدربارنداشت عده اي از عامالن خود را بين ازادخواهان وارد  سفارت انگليس كه ارزويي

  مردم كرد كه انها به تحصن در سفارتخانه تشويق كرد

  پيروزي نهضت و تشكيل شورا ملي:

 عالوه بر مهاجران تهران مهاجران ساير شهرستان ها و ايالت ها وارد ميدان شدند و حضور شيخ فضل اهللا نوري

  روحاني تراز اول تهران كنار ايت اهللا بهبهاني و طباطبايي بر استحام قيام افزود

  حكومت براي شناسايي متعرضان اعالم امادگي كرد

  مهم ترين خواسته عبارت از:

  بركناري عين الدوله ١

  فراهم كردن زمينه بازگشت مهاجران به تهران ٢

  ايجاد عدالتخانه٣



  تشكيل دارالشورا ٤

 ١٤شاه تسليم خواسته ها انان شد و عين الدوله  را عزل كردو فزمان تشكيل مجلس شوراي ملي را در  مظفر الدين

  صادر كرد ١٢٨٥مرداد 

  هفت روز بعد علما با استقبال باشكوه مردم برگشتند

سي مرداد اولين دوره مجلس شورا ملي با حضور نمايندگان تهران تشكيل شد و عده اي به تدوين قانون اسا ٢٨در 

  پرداختند

  انها باعجله نوشته اند و انرا به امضاي شاه رساندند و ده روز بعد ان شاه در گذشت

به اين ترتيب كشور استبداد زده ما با بهرگيري از انديشه هاي سياسي عالمان بزرگ ديني و كوشش فرهيختگان 

  ه ميشدجامعه و مجاهدت مردم به حكومتي دست يافت كه ميبايست بر اساس قانون ادار

  سواالت:  نمونه

  پيش از جريان صغري چه حوادثي موجب خشم و اعتراض مردم شد؟-١

  علت شالق خوردن علماي كرمان چه بود؟-٢

  علل نارضايتي مردم ايالت فارس و خراسان چه بود؟-٣

  علل جنبش عمومي مردم تهران عليه نوز بلژيكي چه بود؟-٤

  داشتند؟مهاجران در مهاجرت صغري چه خواسته اي -٥

  روحانيوني كه در ماجراي تخريب بانك استقراضي نقش داشتند نام ببريد؟-٦

  اولين مرحله ي اتحاد نيرو هاي ضد استبداد در كدام واقع رخ داد؟-٧

منظور از سنت بست نشيني چيست و سفارت انگلستان در نهضت مشروطه چگونه از اين سنت به سود منافع ان -٨

  كشور استفاده كرد؟



  هنگام مهاجرت كبري چه خواسته هايي مطرح شد؟به -٩

  علت  مهاجرت كبري چه بود؟-١٠

  اولين مجلس شوراي اسالمي در چه تاريخي بود؟-١١

  مظفرالدين شاه در راستاي خواسته هاي مشروطه خواهان چه اقداماتي انجام داد؟-١٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتاب نوشتاري محتوي
 سال ايران معاصر تاريخ

 به(ها رشته كليه يازدهم
 انساني هاي رشته استثناي

)معارف و  
تحصيلي سال  

١٤٠٠-١٣٩٩  

خدا بنام  
 آموزش وزارت متوسطه آموزش معاونت

پرورش و  
نظري متوسطه آموزش دفتر  
تاريخ درس كشوري راهبري دبيرخانه  
 سيستان استان در شده توليد

 وبلوچستان

پنجم:  درس  
: طراح  

شهنايي محبوبه  

  شاه محمّدعلي دورة در مشروطه  درس پنجم :   عنوان

  :يادگيري اهداف
 شـاه محمدعلي هاي كارشكني و ملّي، شوراي مجلس دورة اوّلين راه سر بر موجود هاي مشكل با درس اين در
  .شويد مي آشنا دولت و مجلس بر حاكم فكري سياسي هاي جريان همچنين، و مورد اين در

  نكات مهم درس:
   شاه محمدعلي

 .  رسيد سلطنت بـه شاه، محمدعلي عنـوان بـا ميـرزا، محمدعلي او، وليعـهد شاه، مظفرالـدين از بعـد
 شوراي  مجلس و اساسي قانون برابر در نميخواست كه بود  قاجار دوره خودكامه شاهان از يكي شاه، محمدعلي

  . كند تمكين ملي
 ايـن در شركت براي خارجي  دولتهاي نمايندگان و اشراف از و كرد پا بر تاجگذاري جشن ١٢٨٥ دي ٢٨ در او

 محمدعلي اعتنايي بي اولين  اين،. نكرد دعوت را ملي شوراي مجلس نمايندگان اما آورد، عمل به دعوت مراسم
 و كشور امور در دخالت براي  را مجلس نمايندگان و ميپنداشت خود برده و بنده را  ملت او. بود مجلس به شاه

 . نميدانست اليق  سياست، در مشورت
 .بست توپ به را مجلس وي سرانجام كه شد آغاز مجلس با شاه محمدعلي كشمكش ماجرا، اين از پس

 داشت، شروپ تري اساسي هايي دشواري نظام، اين بلكه. نبود مشروطه يافته تولد تازه نظام مشكل تنها اين، اما 
 :ميپردازيم آنها شرح به كه

 قـانون نـام بـه شـاه مظفرالـدين زمـان در كـه قـانوني هـا اختالف گرفتن شدت و اساسي قانون متمم تدوين 
 .  بود زيادي ضعفهاي داراي شد، اساسيتنظيم

 حـدود و مجلـس امور اداره كه بود ييها نام نظام حقيقت در و بود شده تنظيم اصل يك و پنجاه در قانون اين
 نيامـده ميـان به سخن بالعكس و ملت به نسبت دولت تكاليف و حقوق از قانون، اين در. ميساخت روشن را آن
 . بود



 از تـن شـش از متشـكل  كميسـيوني سـبب، همـين به. دوش تكميل و نوشته آن بر متممي بود مالز بنابراين،
 . شد تشكيل اساسي قانون متمم تدوين براي نمايندگان،

 در محترم و مشهور خانواده يك در نائيني حسين محمد ميرزا )ش١٣١٥ــ١٢٣٩( نائيني محقق تاريخ از برگي
 . شد اصفهان عازم سالگي پانزده در مقدماتي، تحصيالت طي از پس و گشود جهان به چشم نائين شهر
 ميـرزا محضـر از سـامرا در و  شـد عاليـات  عتبـات عـازم اصـفهان، علميـه حـوزه در تحصيل سال ده از  پس

 بعـد و  رفت الكرب به شيرازي  ميرزاي درگذشت از پس سال دو. كرد فيض كسب بزرگ   شيرازي محمدحسن
 از يكـي او. گرديـد  تدريس و تحقيق مشغول شهر آن در و شد اشرف نجف عازم  شهر، آن در اقامت سال دو از

 احيـاگر  را او كه بهحدي. بود فقه اصول در بزرگ محققان از يكي و  خويش عصر مراجع نامورترين و بزرگترين
 .  ناميدهاند آن در نوآور و اصول علم

. اسـت تنزيهالملـة و تنبيهاالمة مشهور كتاب آنها معروفترين از يكي كه است مانده جاي بر متعدد آثاري وي از
 را مشـروطه نظام و درآمده تحرير رشته به پادشاهان خودكامگي و استبداد انواع از مردم آگاهي براي كتاب اين

 تعبيـري، بـه و مشـروطه، نهضـت  فكـري رهبـران از يكـي او بنابراين،. است كرده بررسي شيعه مذهب نظر از
 . ميرود شمار به آن نظريهپرداز

 شد تصويب اساسي قانون متمم دوم اصل نوري اهللا فضل شيخ اهللا آيت فراوان مجاهدتهاي و پيگير هاي شتال با
  ب. گرفت قرار نجف بزرگ مراجع و ايران علماي تأييد مورد كه

  بنابراين
 عنـوان بـه بودند، آشنا زمان اقتضاهاي با كه اسالم فقيهان و مجتهدان از نفره پنج هيئتي مجلس، از هردوره در

 از يك هيچ در نظارت ميشد، تصويب و تدوين كه قانونهايي بر تا ميكردند، شركت ملي شوراي مجلس در عضو،
 .نشد عمل اصل اين به. نباشد شرع ودستورهاي اسالمي قواعد خالف كه كنند ملي شوراي مجلس دورههاي

 مخالفـت و سـو يـك از خواهـان مشـروطه دروني اختالف ميشد، تدوين اساسي قانون متمم كه هاي  فاصله در
 .  بود ساخته پريشان و آشفته را اوضاع ديگر، سوي از مشروطه نظام با شاه محمدعلي

 از آن  انحـراف و مشـروطه نهضـت در گرايـان غـرب نفوذ اعمال دليل  به نوري اهللا فضل شيخ سرانجام آنكه تا
 ايجـاد «مشروعه مشروطه» بايد كه بود معتقد او. شد جدا مشروطه طرفداران صف از اوليه ملي و اسالمي مسير
 . شود

 مشروطه نظام به نسبت شاه محمدعلي بعدي اعتنايي بي اساسي قانون متمم امضاي از شاه محمدعلي خودداري
  . داد رخ مشروطه اساسي قانون متمم امضاي هنگام در

 . كرد خودداري آن امضاي از شد، او تقديم اساسي قانون متمم كه هنگامي
 .  آوردند هجوم مجلس سوي به نفر هزار چندين و شد، بسته بازارها آورد؛ هيجان به را مردم برخورد،  اين

 .  شدند صدا هم تهران مردم با نيز كرمان و رشت شيراز، اصفهان، تبريز، همچون ديگر شهرهاي مردم
 شـهريور در شـاه، شـرايطي، چنين در. پرداختند شاه نصيحت به تلگرافهايي، طي اشرف، نجف از تقليد، مراجع

 . كرد امضا را اساسي قانون متمم ناچار، به ،١٢٨٦ سال



 توجـه بـا مشروطه، نهضت با مواجهه در انگليس و روس مردم نهضت در مداخله براي روسيه و انگلستان اهداف
  . داشتند تضاد همديگر با خود، استعماري منافع به

 : ميكرد مخالفت ايران مشروطه نهضت با دليل چند به روسيه
 . ميكرد حمايت طلبان مشروطه از مشروطهخواهي، لباس در كه انگليس نفوذ از جلوگيري. ١
 . بود روس طرفدار كه شاه محمدعلي به كمك. ٢
 در خواهـان مشـروطه پيـروزي تأثير تحت آزادي، گرفتن براي قفقاز منطقه ملتهاي قيام از پيشگيري. ٣

   ايران
 : داشت داليلي مشروطه، از حمايت براي هم نگليسا

  روسيه؛ با برابر يا بهتر موقعيتي به دستيابي براي ايران، در خود اعتبار افزايش.  ١
 بست به انگليس دريغ بي هاي مجلس؛كمك و حاكم دستگاه در انگليسي هاي مهره رساندن قدرت به. ٢

 سـفارت، در نفر هزار چهارده به نزديك قراردادن حمايت تحت و تهران، در كشور اين سفارت در نشينان
  گرفت؛ صورت دليل همين به
 . منطقه در انگلستان مستعمرات ساير و هندوستان مرزهاي از محافظت. ٣
 داشـت، وجـود ايـران در انگلـيس و روس ميـان كـه شـديدي رقابتهاي وجود با انگليس و روس ١٩٠٧ قرارداد
  بـه آلمـان حضـور جديـد موضوع اين. كرد ايران مورد در توافق و اختالفها رفع به وادار را آنها  جديدي موضوع
 در انگليس  و روس مستعمرههاي گرفتن قرار خطر در با. بود جهان سياست صحنه در جديد قدرت يك عنوان

  گذاشتند كنار را اختالفها آنها آلمان، يعني جديد استعمارگر توسط دنيا، ديگر جاهاي
 پادرمياني با.كردند تقسيم خود بين را ايران ،١٩٠٧ قرارداد بهموجب و انگليس، و روس داد قرار اين اساس بر  

 :  كردند تقسيم منطقه سه به را ايران بود، بيمناك آلمان روزافزون قدرت از كه فرانسه
 شـناخته روسيه نفوذ حوزه افغانستان، مرز و خواف يزد، اصفهان، شيرين، قصر بين فرضي خط از شمال، منطقه

 ارزش داراي كه افغانستان سرحدهاي و زابل بيرجند، كرمان، بندرعباس، بين فرضي خط از جنوب، منطقه. شد
 . گرديد مقرر انگلستان نفوذ قلمرو بود، هند از دفاع براي حياتي
 .  شد شناخته ايران به متعلق و بيطرف منطقه بود، علف و بيآب بيابانهاي و كويرها شامل كه سوم  قسمت
 آنها، بين احتمالي برخوردهاي از و بگيرند فاصله يكديگر از حدودي تا دولت دو كه بود آن هم كار اين از منظور

 انگلـيس، و روس سـفيران شـد، امضـا ١٩٠٧ قرارداد اينكه از پس مجلس و مردم انقالبي اقدام. شود جلوگيري
 شـكل دولتهـا اين عليه عمومي هيجان مردم، اطالع محض به. كردند خبر با داد قرار آن از را ايران دولت رسما

 هـاي دولـت از وام دريافـت نيز آن از قبل مجلس،.كردند رد را قرارداد آرا، اتفاق به مجلس، نمايندگان و گرفت
 پسـت كه را بلژيكي نوز عالوه، به. بود كرده اقدام «ملي بانك» تأسيس به مشكل، اين حل براي و رد را خارجي

 خطر  زنگ استعمارگر، هاي دولت براي انقالبي، اقدامهاي اين. بود كرده اخراج بود، او دست در ايران مالي مهم
 بـه مجلـس، سـركوب براي دليل، همين به. داشت جريان آنان استعماري هاي هدف مخالف جهت در زيرا بود؛

 و كـرد حمايـت آن از روسـيه بسـت، تـوپ به را مجلس ساختمان شاه محمدعلي كه هنگامي و رسيدند توافق



  صغير استبداد و مجلس بستن توپ به.داد رضايت آن به خود، سكوت با نيز انگليس
 شـاه محمدعلي. يافت ادامه همچنان اساسي قانون متمم امضاي از پس مجلس، و شاه محمدعلي بين كشمكش

 در و بـود مشـروطه جـدي مخالفـان از كه را امينالسلطان اصغرخان علي ميرزا خواهان، مشروطه با مبارزه براي
 را استبدادي نظام دوباره وي، كمك به و بسپارد او به را دولت رياست تا كرد، دعوت كشور به ميبرد، سر به اروپا

 . شد منصوب وزير نخست عنوان به و ايران وارد روسها، حمايت و امنيتي تدبيرهاي با امينالسلطان،. سازد حاكم
 طرفـداران از يكـي توسـط سـرانجام بـود، گرفتـه پيش در دوگانه سياستي خود، وزيري نخست دوره در كه او

 بـه را اقـدام ايـن شاه، قصد سوء مورد تهران خيابانهاي از يكي در شاه محمدعلي بعد چندي. شد ترور مشروطه
 بـراي را مجلـس گرفـت نديـد آسـيبي ولـي گرفت، قرار  تصميم بهانه، همين به و داد نسبت مشروطهخواهان

 تشـويق بـا شاه علي محمد مشروطه، استقرار از پس سال دو يعني ،١٢٨٧ درتير بنابراين،. كند تعطيل هميشه
 .كرد صادر را ملي شوراي مجلس به حمله دستور روسيه سفارت

  بخشي و كرد حمله مجلس به خود نيروهاي با شاه محمدعلي فرمان به قزاق نيروهاي فرمانده روسي لياخوف 
 و شـد غارت. كرد تخريب توپ گلولههاي با را مجلس ساختمان از خواهان مشروطه خانههاي تمام آن، دنبال به

 هـا قـزاق توسـط بهبهـاني، سـيدعبداهللا و طباطبـايي سيدمحمد اهللا آيت. پرداختند آنان دستگيري به مأموران
 سـيد و المتكلمـين ملـك صوراسـرافيل، خـان جهـانگير ميـرزا شاه، دستور به. شدند تبعيد و شكنجه دستگير،

 بـه ،(تقيـزاده جمله از) بودند قرارگرفته تعقيب مورد كه نيز نمايندگان از بعضي. شدند  اعدام واعظ جمااللدين
 .بردند پناه استبداد مدتي، براي دوباره، گونه،  بدين  انگليس سفارت

 دوره را آن رو ايـن از. شـد حـاكم مشروطيت جاي به استبداد ديگر بار انجاميد طول به سال يك كه دوره اين 
 . اند ناميده صغير استبداد
 دوسـتي وطـن و خـواهي مشـروطه داعيـه كه غربگرايان از جمعي مجلس، بستن توپ به از پس مردم مقاومت
 س، سـوئي كشور و استانبول لندن، پاريس، شهرهاي در و رساندند اروپا به را خود ممكن، طريق هر از داشتند،

 .  پرداختند مقاومت به كشور داخل در علما، و مردم اما انداختند، راه به سياسي محفلهايي
 نـه از بيش باقرخان، و ستارخان اي نامه به خطه آن نامآور مجاهدان از تن دو و شد آغاز تبريز از اصلي مقاومت

   ميداشت، نگاه پابرجا هايشان هدف در را آنان آنچه. كردند مقاومت مشروطه دشمنان برابر در ماه
 و مازنـدراني سـيدعبداهللا آيتـاهللا خراساني، محمدكاظم آيتاهللا. بود مشروطه از نجف مقيم تقليد مراجع حمايت
 علـي  محمـد استبدادي حكومت برابر در خواهان مشروطه تهراني،از ميرزاخليل فرزند حسين ميرزا حاج آيتاهللا

 . ميكردند حمايت شاه
 همـدان گيالن، كرمانشاه، قزوين، اصفهان، فارس، مردم ملي، و ديني رهبران ايستادگي و تبريز مردم مقاومت با
 محمـدعلي. گذاشـتند تنگنا در سخت را استبدادي حكومت و شدند مبارزه صحنه وارد شهرها، از ديگر برخي و

 .شد تر ناتوان خيزش، شدن فراگير با بود، درمانده تبريز مردم مقاومت برابر در كه شاه
  سـال تيـر در سـرانجام  تهـران راهي گيالن، و بختياري و اصفهان از مشروطه هوادار مردمي نيروهاي سرانجام 

 . شدند



 . بود شاه محمدعلي حفظ بر مبتني زمان، اين در انگليس و روس سياست
 او اسـتبدادي حكومت روسيه، سفارت به شاه محمدعلي شدن پناهنده با و رسيدند تهران به مشروطه هواداران 

 . رسيد پايان به
 سياسـي، هـاي زمينه در ايران معاصر تاريخ نهضتهاي از بسياري در ايراني زنان مشروطيت انقالب در زنان نقش

 نهضـت در تنبـاكو تحريم نهضت در زنان تاريخي نقش بر عالوه. نمودند ايفا ارزندهاي نقش وفرهنگي اجتماعي
 سـالمي ايرانـي هويـت از برگرفتـه آنان فعاليتهاي اكثر. زدند دست خردمندانهاي كارهاي به زنان نيز، مشروطه

 علما بازگشت خواهان خياباني تظاهرات در شركت با زنان صغري، مهاجرت جريان در نمونه عنوان به. است بوده
 نماينـدگان توسـط اساسـي قانون تكميل خواستار و رفتند مجلس به زنان مشروطه فرمان صدور از پس. شدند
 را ملـي بانـك سرمايه از بخشي خود شخصي زيورآالت و طال اهداي با ملي بانك تأسيس هنگام به زنان. شدند
 و خارجيـان دسـت از دور بـه ملـي امـر ايـن تـا گذاشـتند دولت اختيار در را خود اندازهاي پس و كردند تهيه

 از اسـتفاده و وارداتي كاالهاي تحريم با گرفتند تصميم خواهان مشروطه كه زماني. شود انجام آنها از استقراض
 صـنايع از حمايـت و اقتصـاد تقويـت بـراي ايراني زنان كنند، حل را جامعه اقتصادي مشكالت داخلي كاالهاي
 زنـان مجلـس، بسـتن تـوپ بـه هنگام در. داشتند نقش وارداتي، كاالهاي خريد عدم و بومي كاالهاي و داخلي،
 دولتـي، نيروهاي توسط تبريز محاصره هنگام در. بردارند زمين از را مبارزان و مجاهدين جسد كه يافتند جرأت

 فشنگ خالي هاي پوكه پركردن مجاهدان، براي لباس و غذا تهيه جمله از متعددي خدمات جبهه پشت در زنان
 خود، شخصي هاي دارايي و قيمتي زيورآالت فروش با همچنان آنان. داشتند عهده به را مجروحان از پرستاري و

 .ميكردند تأمين را تبليغاتي و مبارزاتي هاي هزينه از بخشي
                                                                                 

  : دهيد پاسخ و كنيد فكر
 بود؟ پادشاهي چگونه شاه علي محمد) ١

 .بود راي خود و كاسه خود بسيار كه بود شاه مظفرالدين فرزند
 بود؟ چه خواهان مشروطه به نسبت شاه علي محمد اعتنايي بي اولين) ٢

 گذاري تاج جشن در ملي شوراي مجلس نمايندگان دعوت عدم
 بود؟ چه خواهان مشروطه به نسبت قاجار شاه علي محمد محمدي مخالفت دومين)٣

 كرد خودداري بودن او امضا براي را اساسي قانون متمم كه زماني مثال يك
 بود؟ چه مشروطه نظام از ها انگليس حمايت و موافقت علت) ٤

 خود اعتبار افزايش افزايش .١
 انگليس هاي مهره رساندن قدرت به .٢
 هند مرزهاي از محافظت .٣

 ميكردند؟ مخالفت مشروطه انقالب روس چرا) ٥
  شاه علي محمد از حمايت .١



  

  

  

  

  

  

  

 قفقاز مردم قيام از جلوگيري .٢
 ها انگليس نفوذ از جلوگيري .٣

 شد؟ سرنوشتي چه دچار ايران ميالدي ١٩٠٧ قرارداد اساس بر) ٦
 منطقـه و هـا انگليس به جنوب منطقه ها روس به ايران شمال منطقه سه به ايران قرارداد اين اساس بر

 . شد شناخته ايران براي بود علف و آب بي هاي بيابان و ها كوير شامل كه سوم
 پرداختند؟ مخالفت به كساني چه ١٩٠٧ قرارداد مورد در) ٧

 پرداختند مخالفت به آرا اتفاق به مردم و علما
  گويند؟ مي صغير استبداد را تاريخ از اي دوره چه به) ٨

 و طباطبـايي اهللا آيـت مثـل افرادي و كردند غارت را خواهان مشروطه خانه مجلس بستن توپ به از بعد
 طـول يكسـال دوره ايـن بـه كشـتند را مشروطهخواهان از تعدادي و نمودند تبعيد و دستگير را بهبهاني

 ميگويند صغير استبداد كشيد
 بست؟ توپ به را مجلس قاجار شاه علي محمد چرا) ٩

  خواهان مشروطه از مخالفت .١
  روسيه تحريك .٢
 خواهان مشروطه به سوءظن .٣

 رسيد؟ پايان به صغير استبداد از بعد شاه علي محمد استبداد حكومت چگونه) ١٠
 سفارش به شاه محمدعلي و شدند راهي تهران به هم با تبريز و گيالن ها بختياري اصفهان مردم سرانجام

 رسيد پايان به استبدادي حكومت و پناهنده روسيه
 بنويسيد؟ صغير استبداد در را تبريز آور نام مجاهدان از دونفر)١١

  باقرخان و ستارخان



 كتاب نوشتاري محتوي

 سال ايران معاصر تاريخ

 به(ها رشته كليه يازدهم

 و انساني هاي رشته استثناي

  )معارف

  تحصيلي سال

١٤٠٠-١٣٩٩  

  خدا بنام

 و آموزش وزارت متوسطه آموزش معاونت

  پرورش

  نظري متوسطه آموزش دفتر

  تاريخ درس كشوري راهبري دبيرخانه

  وبلوچستان سيستان استان در شده توليد

  ششم:  درس

  : دبيرمربوطه

  شهنايي محبوبه

 :  عنوان

  )ش ١٢٩٣ - ١٢٨٨(  مشروطه دوم دورة ششم درس  

  :يادگيري اهداف

 اهللا آيـت رسيدن شهادت به و تهران تسخير و شاه محمّدعلي فرار و سقوط از پس كشور اوضاع با درس اين در

  شد خواهيد آشنا ايران بر سلطه تداوم براي انگليس و روسيه هاي مداخله ادامة نيز و نوري اهللا فضل شيخ

  : درس مهم نكات چكيده

 مشـروطه دسـت به تهران فتح با دوره اين. است ايران معاصر تاريخ مهمّ هاي برهه از يكي مشروطه دوم دوره. 

 :بود بارز ويژگي دو داراي و شد آغاز خواهان

 مشروطه طرفداران بين شديد هاي اختالف. ١

 انقـالب در جديـد جريان گرفتن قدرت ايران سرنوشت در انگليس و روس گرانه سلطه و آشكار هاي مداخله. ٢

 داخلي هاي اختالف و مشروطه

 سـابق وكـالي و اعيـان شـاهزادگان، مجاهدان، رؤساي و سران از مركب العاده، فوق مجلسي تهران فتح از پس

 احمـد او، سـاله دوازده پسـر و خلع، سلطنت از شاه علي محمّد آرا، اتفاق به و شد تشكيل ملّي، شوراي مجلس

 شـاهزاده بـود، نرسـيده سـلطنت قـانوني سن به شاه احمد چون. شد برگزيده سلطنت مقام به وليعهد، ميرزاي



 آن نويسـان تـاريخ از يكـي زاده ملـك. شد انتخاب)) السلطنه نايب((عنوان به قاجار، خاندان بزرگ عضدالملك،

 مجلـس اعضـاي نفـر پانصد اسامي كه داد مي اجازه فرصت هرگاه: ((است نوشته) المتكلّمين ملك فرزند( عصر

 و مشـاورين و شـاه بـاغ نشـينان كرسـي از زيـادي عده كه شد مي مشاهده بگذرانم، خوانندگان نظر از را عالي

 و بركـرده در خـواهي مشروطه لباس بود، خواهان آزادي خون به آغشته دستشان كه شاه محمّدعلي همدستان

 و بيسـت هنـوز و بودنـد ملّـي حكومت زمامداري در شريك و سهيم و بودند گرفته جاي عالي مجلس صدر در

 السلطنه نايب دوش به دوش شدند، مي آويخته دار به بايد كه كساني كه بود نگذشته تهران فتح از ساعت چهار

 از جمعـي و شـد تشكيل جديد دولت آنكه از پس بدانيد بيشتر)). پرداختند امور فتق و رتق به ملّي، سرداران و

 تبريز خواهان مشروطه خشم آتش رسيدند، دولتي هاي مقام ساير و حكمراني و وزارت به مرتجعان و مستبدّان

 كه مشروطه طرفداران از ديگر جمعي و باقرخان و ستارخان نظير افرادي. شد علني آنان ناخرسندي و ور شعله

 ديروز دشمنان و استبداد دوره مستبدان كه كردند مالحظه چون بودند، كرده مجاهدت و فداكاري نهضت براي

 .بودند معترض و ناخشنود بسيار شدند، مملكت زمامدار دوباره مشروطه،

 نوري اهللا فضل شيخ شهادت. بودند مجلس از زاده تقي نظير افراطي و تندرو افراد اخراج خواستار همچنين آنان

 كـه آنـان اّمـا ببينند كيفر و شوند مجازات نهضت، واقعي دشمنان رفت مي انتظار خواهان، مشروطه پيروزي با

 بـدون انگلـيس، و روس حمايت با نيز، شاه محمّدعلي و شدند رها بود، آغشته خواهان آزادي خون به دستشان

 .شد روسيه در اُ ِدسا بندر راهي ساليانه حقوق پرداخت با حتي و محاكمه

 شـريك حكومت، و زمامداري در و گرفتند قرار آن اوّل صف در نهضت، دشمنان شد اشاره كه گونه همان آنگاه

 كه بود تهران اول طراز مجتهد نوري، اللّه فضل شيخ شد، اعدام و رفت محاكمه ميز پاي به كه كسي تنها. شدند

 غـرب، از شـده اقتبـاس مشـروطه با اسالمي، هاي ارزش پايه بر اساسي قانون و)) مشروعه مشروطه((از دفاع به

  .بود كرده مخالفت

 .است ايران معاصر تاريخ مهم هاي برهه از يكي مشروطه دوم دوره

 : بود بارز ويژگي دو داراي و شد آغاز خواهان مشروطه دست  به تهران فتح با دوره اين 

 مشروطه طرفداران بين شديد هاي اختالف. 1

 ايران سرنوشت در انگليس و روس گرانه سلطه و آشكار هاي مداخله. 2



 داخلي هاي واختالف مشروطه انقالب در جديد جريان گرفتن قدرت

 سـابق وكـالي و اعيـان شـاهزادگان، مجاهدان، رؤساي و ازسران مركب العـاده، فوق مجلسي تهران فتح از پس

  احمد او، ساله دوازده پسر و خلع، سلطنت از شاه محمدعلي آرا، اتفاق به و شد تشكيل ملي، شوراي مجلس

 .شد برگزيده سلطنت مقام به وليعهد، ميرزاي

 نايـب عنـوان بـه قاجار، خاندان بزرگ عضدالملك، شاهزاده بود، نرسيده سلطنت قانوني سن به احمدشاه چون 

  شد انتخاب السلطنه

 هـاي مقـام سـاير و حكمراني و وزارت به مرتجعان و مستبدان از جمعي و شد تشكيل جديد دولت آنكه از پس

 .شد علني آنان ناخرسندي و ور شعله تبريز خواهان مشروطه خشم آتش رسيدند، دولتي

 مجاهـدت و فـداكاري نهضـت بـراي كه مشروطه طرفداران از ديگر جمعي و باقرخان و ستارخان نظير  افرادي

 مملكـت زمامدار دوباره مشروطه، ديروز دشمنان و استبداد دوره مستبدان كه كردند مالحظه چون بودند، كرده

 .بودند معترض و ناخشنود بسيار شدند،

 .بودند مجلس از تقيزاده نظير غربگرا تندروهاي اخراج خواستار همچنين آنان 

 نوري اهللا فضل شيخ شهادت

 كـه آنـان امـا ببينند كيفر و شوند مجازات نهضت، واقعي دشمنان رفت مي انتظار خواهان، مشروطه پيروزي با 

  حمايت با نيز، شاه محمدعلي و شدند رها بود، آغشته آزاديخواهان خون به دستشان

 همانگونه آنگاه. شد روسيه در ادسا بندر راهي ساليانه حقوق پرداخت با حتي و محاكمه بدون انگليس، و  روس

 .شدند شريك حكومت، و زمامداري در و گرفتند قرار آن اول صف در نهضت، دشمنان ــ شد اشاره كه

 به كه بود تهران اول طراز مجتهد نوري،    اهللا فضل شيخ شد، اعدام و رفت محاكمه ميز پاي به كه كسي تنها 

 مخالفت غرب، از شده اقتباس مشروطه با اسالمي، ارزشهاي پايه بر اساسي قانون و «مشروعه مشروطه» از دفاع

 . بود كرده

 منـزلش بـه روسـي سـرباز نفر چند يا شود، پناهنده آنجا به كه خواست ايشان از روسيه سفارت هنگام، اين در

 و مشـيت مقابـل در: گفـت و نپـذيرفت را اينها از هيچيك نوري فضالهللا شيخ. بگيرند خود پناه در را او و بروند



 است صرف تسليم الهي، اراده

 مـن: داشـت اظهـار شـود، پناهنده بيگانه به كه ميكردند پيشنهاد او به كه كساني از برخي پاسخ در همچنين،

 اسالم مقدس امرشارع برخالف و نشوم اجنبي به پناهنده اما شوم كشته و شوم زنده مرتبه صد كه هستم راضي

 باشم نكرده رفتاري

 بـود، كـرده طي سرعت به را ترقي مدارج طلبي فرصت با خواهان، مشروطه پيروزي از پس كه ارمني خان يپرم

 . رسيد شهادت به فرمايشي، محاكمه يك از پس روحاني عالم اين. شد نوري اهللا فضل شيخ دستگيري مأمور

 عـدهاي. بود خواهان مشروطه اعمال فجيعترين از يكي نوري، اهللا فضل شيخ شهادت مورخان از بسياري نظر به

 تكـرار از پيشـگيري و تنبـاكو تحريم نهضت در شكست جبران براي ايران روحانيت از استعمار انتقام را او اعدام

  .ميدانند آن مشابه مقاومتهاي

 خواهان مشروطه ميان درگيري و اختالف تشديد

 ميـان درگيـري و اختـالف ملـي، شـوراي مجلـس دوره دومـين تشـكيل و نوري اهللا شيخفضل اعدام دنبال به 

 تشـكيل را مجلـس نماينـدگان اكثريـت كه «دمكرات» و «اعتداليون» حزب دو. گرفت شدت خواهان مشروطه

 .داشتند سياسي و فكري رقابت يكديگر با شديدا ميدادند،

 قرار خود كار دستور در را شريعت اجراي و ميدانستند بيعدالتي و ظلم برابر در محكم سدي را مذهب اعتداليون

 . بودند حزب اين سرشناس اعضاي از بهبهاني عبداهللا سيد و طباطبايي محمد سيد. بودند داده

 هاي جنبه از را مشروطه تا ميورزيدند تأكيد سياست از دين جدايي بر تقيزاده حسن سيد رهبري به ها دمكرات

 .سازند دور آن اصيل هاي آرمان از را نهضت و كنند تهي ديني

 عبـداهللا سـيد نخست. گرديد حاكم جامعه بر ترور و وحشت جو تدريج، به سياسي، درگيريهاي گرفتن شدت با

 . شد ترور ها دمكرات توسط داشت، مشروطه نهضت رهبري در مهم نقشي كه بهبهاني

 تـن چند بودكوتاه، ترور اين در داشتن دست به متهم كه زاده تقي رفت اروپا به و گريخت كشور از فاصلهاي به

 .شدند ترور ها دمكرات از

  



 بيگانگان مداخله و مشروطه نوپاي مجلس

 داري خزانـه و دارايـي اداره اصالح براي آمريكا از كارشناس عدهاي ملي، شوراي مجلس دوم دوره تصميم طبق

 .شدند استخدام ژانـدارمري، بـراي سوئدي چنـد و دادگستري، بـراي فرانسوي يك كل،

 داد، او بـه مجلـس كـه وسيعي اختيارهاي با كه بود آنان بين در چهره ترين معروف آمريكايي، شوستر مورگان

  شدن منظم سبب كه او اقدام اين. كرد گمركها و مالي امور در دار دامنه هايي اصالح انجام به شروع

 طـي روسـيه، ش١٢٩٠ سال در بنابراين،. كرد عصباني سخت را انگليس و روس ميشد، كشور اقتصادي دستگاه

 اشـغال بـه نشود، عمل هايش خواسته به ساعت هشت و چهل ظرف اگر كه كرد تهديد ايران، دولت به اخطاري

 : بود شرح اين به روسيه درخواستهاي. پرداخت خواهد ايران

 اتبـاع اسـتخدام از انگلـيس، و روس موافقـت بدون. . شود اخراج ايران از او و متوقف شوستر مورگان اقدامهاي

 . شود خودداري ايران، در خارجي

 . كند پرداخت ايران دولت را، ايران در روسيه قواي نگهداري هزينه

 روسـيه، اخطـار ايـران خـاك داخـل بـه را خود نيروهاي بالفاصله، روسيه، ساعته، ٤٨ مهلت رسيدن پايان به با

 .كرد اعزام يا پذيرفتن سر بر دولت، و مجلس بين. كرد ايجاد كشور در بزرگ بحراني

 .گرفت اوج مردمي، احساسات و عمومي هيجان. افتاد اختالف آن، كردن رد

 مجلس و شد تسليم پايتخت، اشغال ترس از وزير، نخست السلطنه، صمصام ولي كرد رد را روسيه اخطار مجلس

 اداره در آنهـا هـاي دخالـت و انگلسـتان و روس دولتهـاي جويي سلطه ترتيب بدين. كرد منحل را ملي شوراي

 نظـامي و مـالي اداري، اوضـاع بـه دادن سامان سرو براي بتواند مشروطه نوپاي مجلس تا شد آن از مانع كشور

 يـا» شـعار بـا زنان، خصوص به مردمي، تظاهركنندگان انبوه اقدام، اين دنبال به. دهد انجام مؤثري اقدام كشور

 عتبـات و مرجـع خراسـاني، آخونـد اهللا آيت ايران در مذهبي علماي. كردند حمله مجلس به «استقالل يا مرگ

 .كردند دعوت مقاومت به را مردم هايي، تلگراف طي عاليات،

 زورگـويي برابـر در مقاومـت براي را مردم تا كند، حركت ايران سوي به گرفت تصميم عراق، مقيم شيعه بزرگ

 شب همان در اما شد ايران به عزيمت آماده عراق، شيعه عشيرههاي از انبوهي جمع همراه او. كند بسيج بيگانه،



 .رفت دنيا از مشكوك، طرزي به حركت، از قبل

 كردنـد؛ سـركوب سـختي به را مشهد و تبريز مقاومت هاي  كانون آمده، دست به فرصت از استفاده با ها روس

 منطقـه و مستقرساختند را خود نيروهاي خراسان، تا آذربايجان از بستند؛ توپ به را( ع) هشتم امام مطهر مرقد

 .كردند اشغال ١٩٠٧ قرارداد طبق را نفوذشان زير

 در نيـز، سـرانجام جنـوب وارد هندوستان از قوايي خود، نفوذ زير منطقه اشغال براي نيز انگليس زمان، اين در

 اصـول با را خود سياست تا كردند ايران مجبور را ايران دولت گر، سلطه كشور دو اين م١٩١٢ /ش ١٢٩١ سال

 . دهد تطبيق ١٩٠٧ قرارداد

  احمدشاه گذاري تاج

 جهاني جنگ كرد، كار به شروع سوم دوره ملي شوراي مجلس و تاجگذاري قاجار احمدشاه آنكه از پس روز چند

  . دارند نگاه امان در بيگانگان هجوم از را ايران نتوانستند جديد مجلس و جوان شاه اما درگرفت؛ اول

 طرفي  بي اعالن و اول جهاني جنگ

 و آلمـان مقابـل در روسـيه و انگلسـتان فرانسـه، دولتهـاي ميان اول جهاني جنگ ش ١٢٩٣ /م ١٩١٤ درسال

 اشـغال در و زده بحـران كشـوري اقتصـادي و سياسـي نظـر از ايـران. شد آغاز مجارستان ــ اتريش امپراتوري

 الممالك مستوفي يعني ايران الوزراي  رئيس. نداشت را جنگ شرايط از بهرهبرداري توان و بود بيگانه نيروهاي

 نيروهاي براي ايران حساس موقعيت زيرا نياورد؛ دست به موفقيتي كار اين در ولي كرد طرفي بي سياست اعالن

 . بود مهم جنگ درگير

 و شـدند چيره منطقه اين در( متحدين) عثماني و آلمان بر( متفقين) انگليس و روس ش ١٢٩٤ سال اواسط از

 عنوان به داشت، شهرت انگليس طرفداري به كه را فرمانفرما ميرزا عبدالحسين روسيه، موافقت جلب با انگليس

 و روس گرانـه  سلطه و ننگين هاي خواسته برابر در ايران دولت پس اين از و آورد كار سر بر ايران رئيسالوزراي

 متفقين براي ما كشور اهميت پيوست، متحدين به ايران غربي همسايه عثماني دولت چون. شد تسليم انگليس

 .شد چندان دو

 نفوذ منطقه دو قرارداد اين طبق. كردند امضا هم با را  م ١٩١٥ سري قرارداد روسيه و انگلستان دليل همين به 

 مقابـل، در و كـرد اشـغال را خـود نفوذ تحت منطقه روسيه. شدند تبديل اشغالي منطقه به ،١٩٠٧ عهدنامه در



 سـر عهـده بـه جنـوب پليس فرماندهي. زد دست جنوب پليس تأسيس به م١٩١٦ سال در نيز انگلستان دولت

 عشـاير و دلـواري علـي رئـيس دليرانـه مقاومـت توانسـت، نظامي قواي اين از استفاده با او. بود سايكس پرسي

 كند سركوب را تنگستاني

 انگلـيس و روس هاي سفارت توافق نهان در ولي ميكردند، تعيين مجلس و شاه ظاهر به را دولت دوران، اين در

 انقالـب مقابـل در روسـيه تـزاري حكومـت ش ١٢٩٦ /م ١٩١٧ اكتبـر در. بود وزير نخست انتخاب اصلي شرط

 ميـدان تـاز  يكـه انگلـيس بنابراين كردند؛ آغاز را ايران از خود سربازان خروج روسها و خورد شكست بلشويكي

 . شد ايران سياست

 آثار كه است ايران سياسي ــ اجتماعي تاريخ عطف نقاط از طلبي مشروطه و خواهي عدالت نهضت ترديد بدون

 سـربلندي و استقالل حفظ در ايران مردم طوالني تجربيات نتيجه نهضت اين. گذاشت برجاي خود از ماندگاري

 بـه نهضـت ايـن در انحرافـاتي آنها به وابسته عوامل و بيگانگان هاي مداخله دليل به البته. بود كهن كشور اين

 .آمد وجود

 در آن نقـش و اسـتعمار خطـر بـه ي توجـه بـي. است دشمنشناسي لزوم مشروطه، عبرتهاي مهمترين از يكي

 كـه برسد جايي به مجتهدان، پيشتازي به مردمي نهضت تا شد باعث ايران، ملت خواهانه عدالت حركت انحراف

  .شود تحميل ايران بر پهلوي، تر وابسته و استبدادي غايت به سلطنت

  پرسش هاي نمونه:

 بود؟ هايي ويژگي چه داراي و آغاز موقعي چه از مشروطه دوره) ١

 .شد آغاز تهران بافتح

 : ها ويژگي 

  مشروطه طرفداران بين شديد اختالفات .١

 ايران سرنوشت در انگليس و روسيه گرانه سلطه و آشكار مداخله .٢

 شد؟ او با برخوردي چه تهران فتح از پس شاه محمدعلي) ٢

 ادسـا بنـدر راهـي ساليانه حقوق پرداخت با حتي و محاكمه بدون انگليس و روس حمايت با نيز شاه محمدعلي



 شد روسيه

 بود؟ چه مشروطه دوره در خواهان مشروطه اقدامات ترين فجيع) ٣

 نوري اهللا فضل شيخ اعدام

 بنويسيد؟ را نوري اهللا فضل شيخ اقدامات) ٤

 قـانون متمم ماده افزودن_ نمود فراواني كوشش تنباكو تحريم در _ مشروطه از بعد مشروطه لفظ بردن كار به

 اساسي

 وليعهد عنوان به را كسي چه ملي شوراي مجلس در شاهزادگان روس سران مختلف هيات تهران فتح از بعد) ٥

 نمود؟ انتخاب

 شاه علي محمد فرزند ميرزا احمد

 بنويسيد؟ را آمدند وجود به ملي شوراي مجلس دو اين تشكيل با كه مهم حزب دو) ٦

 عدالتيون بي و دموكرات

 بودند داده قرار خود كار دستور در را شريعت اجراي و دانست مي ظلم برابر در محكم را مذهب عدالتيون حزب

 بودند حزب اين سرشناس اعضاي از بهبهاني عبداهللا سيد و طباطبايي محمد سيد

 هـاي جنبه از را مشروطه تا ميكردند تاكيد سياست از دين جدايي زاده تقي حسن سيد رهبري به ها دموكرات

 سازند دور اصلي آرمانهاي از را نهضت كنند خالي ديني

 نمود ايران دولت به اخطاري و اقداماتي شعر ١٢٩٠ سال در دوم مشروطه نهضت با مخالفت در روسيه دولت) ٧

 ؟

 شدند خارج ايران از و متوقف شوستر مورگان اقدامهاي .١

 شود خودداري ايران  در خارجي اتباع استخدام از انگليس و روسيه موافقت بدون .٢

 كند پرداخت ايران دولت را ايران به روسيه قواي لشكركشي هزينه .٣



 

  

  

  

  

  

  

 شد؟ انجام تاريخي چه در شاه احمد تاجگذاري) ٨

 اول جهاني جنگ از بعد اندكي شمسي ١٢٩٣ سال در

 نمودند؟ خارج ايران اشغال از را خود نيروهاي ميالدي ١٩١٥ قرارداد انعقاد علت) ٩

 پيوست متعهدين ايران غربي همسايه عثماني دولت چون

 اشـغالي منطقـه صـورت بـه را ١٩٠٧ عهدنامـه كردند توافق قرارداد اين اساس بر انگليس و روسيه كشور دو و

 درآوردند

 نمودند؟ خارج ايران اشغال از را خود نيروهاي ميالدي ١٩١٧ سال در روسها چرا) ١٠

 )بلژيكي انقالب(تومونيستا و ها سوسپاليست آمدن كار روي بر ١٩١٧ سال در هزارها حكومت شكست علت به

 داشت؟ نام چه) بوشهر( جنوب منطقه در كرد ايستادگي انگليس مقابل در دلبرانه كه فردي)١١

 دلواري علي رئيس

  

  



 ٧درس:

  طراح :

  محبوبه شهنايي

 بنام خدا

  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  متوسطه نظريدفتر آموزش 

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

  

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩  

  ١٢٩٩كودتاي  عنوان:

   اهداف يادگيري:

ش آشنا ميشويد اهداف وسيلست هاي دولت انگلستان پس از قرارداد  ١٢٩٩هاي كودتاي در اين درس با زميته 

  و چگونگي اجراي كودتا از ديگر مباحث اين درس است ١٩١٩

  نكات كليدي:

 موضوعات درس

 انگلستا ن يبرا رانيا تياهم -  ١

 ن رايا ينظام يرويتسلط انگلستان بر ن -  ٢

 م ١٩١٩ قرارداد – ٣

 ش ١٢٩٩ يكودتا -  ٤

 عامالن كودتا -  ٥

  كودتا ياجرا يچگونگ -  ٦



  آ ن جهيو نت ١٩١٧پس از  رانياز ا هيروس يروهايعلل خروج ن

 سبب به ها روس ,داد پايان روسيه تزاري حكومت به كه .م ١٩١٧ سال در روسيه سوسياليستي انقالب وقوع با

 انحصاري سلطه يبرا نهيزم جه،يدر نت. كشيدند بيرون ايران از را خود نيروهاي داخلي، مشكالت به شدن سرگرم

  فراهم شد . رانيدولت انگلستان در ا

  خاورميانه منطقه در انگلستان جديد سياستهاي

 هانيانگلستان در منطقه خاورم ديجد ياستهايس 

 هانيتسلط بر منطقه خاورم -  ١

 تمنابع نف تاهمي – ٢

  يدر برابر شورو نيكمربند آهن جاديا -  ٣

  ايران در انگلستان توسط قدرتمند مركزي حكومت ايجاد علل

 نرايخود در ا يمنافع دائم تيتثب -

 هانيكنترل منطقه حساس خاورم -  ٢

 يضد استعمار نهضتهاي سركوب – ٣

 جنوب سيپل نيمخارج سنگ -  ٤

  روزافزون نفت تياهم -  ٥

  نراياول در ا يهمزمان و پس از جنگ جهان يضداستعمار يجنب شها نيمهمتر

 كوچكخا ن رزايم يجنگل به رهبر اميق -

 ز يدر تبر يابانيمحمد خ خيش اميق -  ٢

 در خراسان انيپس خانيكلنل محمدتق امقي – ٣



  فارس يعلما تيدر جنوب با حما هايتنگستان  اميق -  ٤

  ايران نظامي نيروهاي بر انگلستان تسلط

واداره  اريرا به اخت رانيا ينظام يوقوا قزاق يرويدر صدد بر آمد كه ن هيروس يستياليانگلستان پس از انقالب سوس

 رانياخود از ينظام يبردن قوا روني،حاضر به ب)سميخطر كمون(از جمله مختلف يبهانه ها ن،بهيخود در آورد.همچن

 بيكردند،در تعق يمخالف پاك ساز يها عنصركشور خود را از يجنوب يها هيناح نكهياز ا ه،پسيروس يروهاينبود.ن

 يشورو يانقالب دولت يروهايدر مقابله بان يسيانگل يروهايشدند.ن رانيا يشمال يشهرهااز آنان،وارد ييگروه ها

  كردند. ينيشكست خوردند وعقب نش

  : ١٩١٩امضاي قرار داد 

موسوم به قرارداد  وثوق ش ١٢٩٨  /م١٩١٩كاكس، قرارداد  يوثوق الدوله و سِرِپرس انيبا انجام مذاكرات محرمانه م

   دياكس منعقد گردالدوله ك

  :رانيقرارداد براي ا جهينت

از  رانيا يگيتحت الحما ستميس يريداشته شد، موجب شكل گ قرارداد كه در ابتدا كامًال محرمانه نگه نيا يمحتوا 

منحصراً در  ران،يا ياسيو س يمال ،ينظام التيبه موجب آن، نظارت بر تشك رايشد، ز يم سيانگل دولت يسو

  گرفت. يقرار م يسيمستشاران انگل ارياخت

  ١٩١٩سرانجام قرار داد 

 ياجرا ،ياسيس يها تيشخص گريمدرّس و داهللا  تيآ يمردم و تالش ها يمخالفت ها يريسرانجام، با اوج گ

  قرارداد وثوق الدوله متوقّف ماند .

  ١٢٩٩انگلستا ن براي انجام كودتاي ميعلت تصم

  رود يبه شمار م ش١٢٩٩ يطرح كودتا يبرا يم ، آغاز ١٩١٩قرارداد  يشكست انگلستان در اجرا

  م. ١٩١٩ بعد از قرارداد رانيدر ا ميرمستقيبر مداخله غ يانگلستان مبن ميعلت تصم

 قرارداد اين لغو و 1919 قرارداد در انگلستان شكست -



  ن انگلستا استعمار از ايران مسلمان مردم تاريخي نفرت - 2

 اجراي به قادر كه بود افرادي ايران، نيازمند در خود استعماري هاي برنامه و ها هدف اجراي براي انگليس دولت

  .كرد انتخاب را نظامي فرد يك و سياسي فرد يك اين منظور، براي .باشند نظرش مورد هاي سياست

 ييطباطبا نياءالديض دسي – ياسيفرد س-١

  جرپنمي رضاخان – يفرد نظام -  ٢

 ١٢٩٩ يكودتا ياجرا يچگونگ

 دار،يد نيصورت گرفت. در ا نيقزودر يدو عامل كودتا، مالقات انيم د،يسا رونيبا حضور آ ١٢٩٩در بهمن ماه 

 ييطباطبا نياءالديض ديبه س يريقزاق، مقام نخست وز يروهاين توسط كه پس از فتح تهران رفتيرضاخان پذ

  .شود سپرده

شده بودند،  عيها تطم يسيانگل يقبالً از سو تختيمحافظان پا گريژاندارم و د يروهانيفرمانده  نكهيبا توجه به ا

سوم اسفند ماه، شبانه وارد تهران شدند و تمام مناطق  ،دريگونه مقاومت جدّ چيبدون ه يكودتاچ يروهاين

  خود در آوردند. اشغال را به تختيحساس پا

  اپس از انجام كودت اءيدضياقدامات س نيمهمتر

  مدرس جمله از سياسي تهاي شخصي بسياري كردن زنداني و دستگيري -١

  د خو كابينه دادن نشان ملي براي و عمومي افكار كردن منحرف براي .م 1919 قرارداد لغو-٢

  ء ايدضيس نهيعلل سقوط كاب

 . ختيبرانگ يو هياز مخالفت را عل ياو، موج يها يو تندرو اءيض ديّس يها يظاهرساز -١

 ريز يبه نفع قزاق ها هيمال يها و اداره يرضاخان سردار سپه در اختصاص درآمد شهردار يها يخودسر -  ٢

  افزود . يفرمانش، بر مشكالت دولت م

  



  سواالت:  نمونه

 غلط    حيبسته شد . صح هيو روس رانيا نيم. ب ١٩١٩قرارداد -١

 يبه رهبر يضد استعمار جنبشو فساد حاكم بر كشور گانهياول در واكنش به نفوذ ب يپس از جنگ جهان- ٢
 مبارز شكل گرفت . ي...................روحان

 يستيكمون)الف شد.؟ داده انيم.پا ١٩١٧به حكومت تزار ها در اكتبر  هيبا وقوع كدام انقالب در روس- ٣
 مشروطه)د يستياليسوس)ج يستيبراليل)ب

 . ديش.را نام ببر ١٢٩٩ يع وامل كودتا ٤

 سوق داد ؟ رانير ا ميمستق ريغ ي مداخلهي اول به سو يانگلستان را در دوران بعد از جنگ جهان يجه عوامل- ٥

 كرد ؟ يم را در منطقه دنبال يياستهاياول چه س يدولت انگلستان پس از جنگ جهان-  ٦

 زد ؟ دستي به چه اقدامات ١٢٩٩سوم اسفند  يپس از كودتا ييطباطبا نياءلديض ديس- ٧

  ؟ش. چه بود ١٢٩٩ يانگلستان از طرح كودتا ينقشه ها- ٨

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 ٨درس:

  طراح :

  محبوبه شهنايي

 بنام خدا

  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

  

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  معاصر ايرانتاريخ 

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩  

 رضاخان؛تثبيت قدرت: عنوان

در اين درس به اتفاقاتي ك پس از سقوط كابينه ي سياه ، چگـونگي ب سـلطنت دررسـيدن  اهداف يادگيري:

  پردازيمرضاخان و بركناري حكومت قاجارو تغيير حكومت مي 

  نكات كليدي:

  كاهيس ةنيسقوط كاب

 تيـحما امسند قدرت كنـار گذاشـته و بـزمان كوتاهي كوتاه بود. او پس از  ييطباطبا نيالد اءيض ديّعمر دولت س

قوام  اء،يض ديّبود، رفت. پس از س سيانگل مومتيكه در آن زمان تحت ق نيانگلستان از كشور خارج شد و به فلسط

كودتـا،  گري، رضاخان، عامل د اءيدضيّكرد تا بعد از س شنهاديشد. سفارت انگلستان پ نهيكاب ليالسلطنه مأمور تشك

  ديرس يريبا مخالفت احمد شاه روبه رو شد و قوام به نخست وز شنهاديپ نيمنصوب شود اّما ا يريبه نخست وز

  داريناپا يدولت ها .

 يزمـان دولـت هـا نيـهموار كـرد. در ا يحكومت خودكامه و استبداد جاديا يرضاخان، راه را برا يها يجاه طلب 

قـوام السـلطنه،  اء،يضـ ديّسـ ينـه هـايكاب ضيشد امّا رضاخان، با وجـود تعـو ليتشك يگريپس از د يكي داريناپا



مدت، تسلّطش  نيماند. او در طول ا يالممالك ، همچنان بر مصدر قدرت و وزارت جنگ باق يو مستوف رالدولهيمش

را از((وزارت داخله)) (وزارت كشور) به((وزارت جنگ)) انتقال داد و بر نفوذ خود  يكرد، ژاندارمر تيبر ارتش تثب را

  افزود.

  رضاخان انيطرفداران و حام

داور،  مورتاش،يكردند. ت يكه در سر داشت، هموار م يبه مقاصد شوم يابيراه او را در دست افته،يسازمان  يبه شكل 

)) يسـتيكمون انيگـذاران((جر هيـپا نيكه از اول رزايم مانيتجدّدطلب مجلس و سل ندگانياز نما ن،يّزاده و تد يتق

بـه دفـاع از  ،يفروغـ يمحّمـد علـ ريـشناخته شـده، نظ ياز فراماسونرها يآمد، به همراه بعض يبه حساب م رانيا

رضـاخان  يمبـارزه بـا خودكـامگ دانيـاللّـه مـدرس، سرسـختانه در م تيآ ،يطيشرا نيرضاخان پرداختند. در چن

و  سيمجلس، دولت و دربار را از سلطه استعمار انگلـ ندگانياز نما يعده ا يبا همراه ديكرد. او كوش يم يستادگيا

  كرد يداريراه پا نيجان، در ا ينجات دهد و تا پا ضاخانر

  رضاخان يرينخست وز

 اراتيـدر كشـور، خواهـان قـدرت و اخت يقراردادن نـاامن زيو دستاو ينيچ سهيگسترده، دس يها غيرضاخان با تبل

بلكه احمد شاه را مجبـور بـه  شد تشيّموقع تيبا وجود مخالفت ها، نه تنها موفّق به تثب ز،يشد. سرانجام ن يشتريب

رضاخان را نخست وزير اعالم كرد و بالفاصـله بـه اروپـا  ١٣٠٢انتخاب خود به عنوان وزير كرد. احمد شاه در سال 

  ت. شاه با اين اقدام،عمال كشور را به دست رضاخان سپرد.رف

 رفتن شاه به دليل حمايت انگليسي ها و عوامل وابسته به آن سبب شد مردم فكر كنند شاه نسـبت بـه ايـران بـي

  عالقه است

  بركناري سلسله قاجار و تغيير سلطنت

  آورند.رضاخان و هوادارانش در تالش بودند تا سلطنت را از دست قاجار در 

 اليحه ايماده ١٣٠٤سرانجام پس از زمينه چيني و تبليغات گسترده، مجلس شوراي ملي درروز نهم آبان ماه 
   مبني بر خلع سلسله قاجار و واگذاري نيابت موقت سلطنت به رضاخان را تصويب كرد.  

ه ي (اگـر صـد بـار راي آيت اهللا مدرس كوشيد تا از تغييرسلطنت جلوگيري كند منتها موفق نشدو با گفـتن جملـ

  بدهيد اين كار خالف قانون است) و پس از گذشت چندي مجلس را ترك كرد.



مجلس موسسان كه تمام افراد ان از طرفداران رضاخان بودند در آذر همان سال شكل گرفت و با تغيير چهار اصـل 

  او واگذار كرد.از اصول متمم قلنون اساسي ،سلطنت دائمي ايران را به رضاخان و (اعقاب ذكور) 

  رضاخان به عنوان پادشاه ايران به رسميت شناخته شد. ١٣٠٥درچهارم ارديبهشت سال 

  شرايط داخلي ايران 

حوادث تلخ دوران مشروطه،و انحراف نهضت از مسير و اهداف اوليه،باعث سرخوردگي مـردم و بسـياري از رهبـران 

  سياسي و مذهبي ايران شده بود.

مداخله هاي گسترده ي بيگانگان در سرنوشت مردم ايران كه بـا غـارت منـابع ملـي، فقـر بروز جنگ جهاني اول و 

اقتصادي،قحطي،گرسنگي و ناامني هاي اجتماعي همراه بود، بر دامنه ي اين مصيبت ها افزود و استقالل ايران، بـا 

  حضور قدرت هاي بيگانه در شمال و جنوب كشور،به شكلي فزاينده خدشه دار شده بود.

  سركوب چند شورش داخلي شد . هخان موفق برضا

  رضاخان رفته رفته ب عامل برقرار كننده امنيت در كشور شناخته شد. 

و كم كم اين موضوع در ذهن مردم جاي گرفت كه هيچ كس جـز رضـاخان نميتوانـد امنيـت و آرامـش كشـور را 

  برگرداند.

  انگليس درذهن مردم به وجود بيايد .سركوبي شورش شيخ خزعل سبب شد؛از رضاخان فردي قهرمان و ضد 

  سواالت:   نمونه

  .رفت به فلسطيناز كشور خارج شد و  انگلستانسيد ضياء با كمك -

  قوام السلطنهپس از سيد ضياء چه كسي مامور تشكيل كابينه شد؟-٢

دسـتاويز قـرار دسيسه چيني و -تبليغ هاي گستردهرضاخان با انجام چه كارهايي خواستار قدرت بيشتري شد؟ -٣

  دادن ناامني در كشور.

  ١٣٠٤در روز نهم آبان ماه در چه روزي سلطنت به رضاخان رسيد؟-٤



 

  

 تاريخ كتاب نوشتاري محتوي

 يازدهم سال ايران معاصر

 استثناي به(ها رشته كليه

  )معارف و انساني هاي رشته

  تحصيلي سال

١٤٠٠-١٣٩٩  

  خدا بنام

 و آموزش وزارت متوسطه آموزش معاونت

  پرورش

  نظري متوسطه آموزش دفتر

  تاريخ درس كشوري راهبري دبيرخانه

  وبلوچستان سيستان استان در شده توليد

  

  ٩:درس

  : طراح

  شهنايي محبوبه

  :عنوان

  رضاشاه حكومت هاي ويژگي نهم درس

  :يادگيري  اهداف

 آشـنا اوّل پهلـوي دورة مذهبي و فرهنگي هاي سياست و حكومت هاي شاخصه با فشرده طور به درس اين در

 رضاشـاه حكومـت دوران اجتمـاعي و فرهنگي ابعاد با شما بيشتر آشنايي مباحث، اين طرح از هدف. شويد مي

  .است

  

   : درس مهم نكات چكيده

 كـار روي از پـيش تا زيرا شود؛ مي محسوب ايران وابستگي فرايند تاريخ در عطفي نقطه پهلوي حكومت آغاز   

 اشـرافيت يـا و قـومي روابط چارچوب در عموماً ايراني حاكمان و پادشاهي هاي سلسله پيدايش رضاشاه، آمدن

 .گرفت مي شكل داخلي

 آمدن كار روي منشأ و خاستگاه ولي بودند خود عصر هاي قدرت حمايت مورد ايراني پادشاهان از برخي اگرچه



 .نبودند بيگانگان آنها،

 اسـتعمار و جهـاني سـلطه نظـام استقرار امتداد در ابتدا همان از رضاشاه آمدن كار روي و پهلوي سلسله ظهور

 بـا. بود استبدادي و فردي حكومتي رضاشاه، حكومت: فردي حكومت و خودكامگي - ب. گرفت شكل انگلستان

 نماينـدگان. كـرد مـي دخالـت مملكت اركان و كارها همه در رضاشاه اساسي، قانون در قوا تفكيك اصل وجود

 و تهيّـه انتخابيه حوزه شهرباني رئيس و لشكر فرمانده فرماندار، توسط كه فهرستي براساس ملّي شوراي مجلس

 رضاشـاه كـه هرچنـد بنـابراين. شـدند مي انتخاب كرد، مي ابالغ كشور وزارت به و تأييد را آن رضاشاه شخص

 از قبـل مسـتبد پادشـاهان حكومـت بـا او حكومـت روش امّا نبرد، ميان از را مشروطه نهاد و پارلماني حكومت

 .بودند استقالل فاقد نيز مجريه و) عدليه( قضائيه قواي مجلس، بر عالوه. نداشت تفاوتي مشروطه

 از كـه شناختي سبب به برخي و نداشتند گيري تصميم گونه هيچ قدرت ها، خانه وزارت و دولتي هاي دستگاه

 در: افراطي گرايي ملّي ترويج - ج. نبودند اظهارنظر به قادر حتّي داشتند، شاه رضا رأي استبداد و نظامي روحيه

 .گرفت شدت اسالم راندن حاشيه به هدف با افراطي گرايي مليّ رضاشاه حكومت دوران

 قلمداد گرايي مليت لوازم از را)) سياست از ادين جدايي(( غرب از تقليد به رضاشاه، حكومت فرهنگي كارگزاران

 در كه را ديني و ملّي عاليق ميان همبستگي ايران، تاريخي شرايط از صحيح درك داشتن بدون آنها. كردند مي

 مريـت بدانيد بيشتر. گرفتند ناديده داشت، مؤثري نقش ايراني جامعه ملّي هويت و كشور اقتدار و وحدت ايجاد

 بـدون زيـرا داشـت، همـراه به فاشيسم از ردپايي رضاشاه عصر در گرايي مليّ جديد روحيه: است نوشته هاكس

 گرايـي ملّيـت هـاي شاخصه از ديگر يكي. نگرد مي[ دور] گذشته به تنها تاريخي، هاي ارزش و روابط به توجه

 تركمن و بلوچ عرب، كرد، ترك، مانند ايراني اقوام هويت گرفتن ناديده و ستيزي قوميت رضاشاه، دوران افراطي

 محلـي، هـاي لهجـه و ها گويش بردن بين از براي گري نظامي و خشونت به توسل و قومي تبعيض اعمال. بود

 و شـاه رضـا ادعاهـاي بـا اسـت ايرانيـان ملّـي هويت كننده تقويت كه محلي زيباي هاي لباس و رسوم و آداب

 به فارسي الفباي تغيير براي اين، بر عالوه. گذاشت برجاي باري زيان آثار كه بود ناسازگار او حكومتي كارگزاران

 به و حمايت با تنها را فارسي خط تغيير كرد، مي اصرار كار اين بر كه زاده تقي. گرفت صورت هايي تالش التين

  .دانست مي ممكن رضاشاه دست به زور كارگيري



 : وابستگي  

 آمدن كار روي از پيش تا زيرا ميشود؛ محسوب ايران وابستگي فرايند تاريخ در عطفي نقطه پهلوي حكومت آغاز

 داخلـي اشـرافيت يـا و قومي روابط چارچوب در عموما ايراني حاكمان و پادشاهي سلسلههاي پيدايش رضاشاه،

 منشـأ و خاسـتگاه ولـي بودند خود عصر قدرتهاي حمايت مورد ايراني پادشاهان از برخي اگرچه. ميگرفت شكل

 امتـداد در ابتـدا همـان از رضاشـاه آمـدن كار روي و پهلوي سلسله ظهور. نبودند بيگانگان آنها، آمدن كار روي

 . گرفت شكل استعمارانگلستان و جهاني سلطه نظام استقرار

 : فردي حكومت و خودكامگي

 همـه در رضاشـاه اساسي، قانون در قوا تفكيك اصل وجود با. بود استبدادي و فردي حكومتي رضاشاه، حكومت

  دخالت مملكت اركان و كارها

 شـهرباني رئـيس و لشـكر فرمانده فرماندار، توسط كه فهرستي براساس ملي شوراي مجلس نمايندگان. ميكـرد

 .ميشدند انتخاب ميكرد، ابالغ كشور وزارت به و تأييد را آن رضاشاه شخص و تهيه انتخابيه حوزه

 حكومـت بـا حكومتـاو روش امـا نبـرد، ميان از را مشروطه نهاد و پارلماني حكومت رضاشاه كه هرچند بنابراين

 .نداشت تفاوتي مشروطه از قبل مستبد پادشاهان

 هـا، وزارتخانـه و دولتـي هـاي  دستگاه. بودند استقالل فاقد نيز مجريه و( عدليه) قضائيه قواي مجلس، بر عالوه

 شـاه رضـا رأي استبداد و نظامي روحيه از كه شناختي سبب به برخي و نداشتند تصميمگيري هيچگونه قدرت

 .اظهارنظرنبودند به قادر حتي داشتند،

 : افـراطي گـرايي ملي تـرويج

 فرهنگـي كـارگزاران. گرفت شدت اسالم   راندن حاشيه به هدف با افراطي مليگرايي رضاشاه حكومت دوران در

 داشتن بدون آنها. ميكردند قلمداد سياست از دين جدايي» غرب گرايي مليت لوازم از تقليد به رضاشاه، حكومت

 كشـور اقتدار و وحدت ايجاد در كه را ديني و ملي عاليق ميان همبستگي ايران، تاريخي شرايط از صحيح درك

 . گرفتند ناديده داشت، مؤثري نقش ايراني جامعه ملي هويت و

 اقـوام هويـت گـرفتن ناديـده و ستيزي   قوميت رضاشاه، دوران افراطي گرايي مليت هاي شاخصه از ديگر يكي

 از بـراي نظاميگري و خشونت به توسل و قومي تبعيض اعمال. بود تركمن و بلوچ عرب، كرد، ترك، مانند ايراني



 ملـي هويـت كننـده تقويـت كـه محلـي زيباي لباسهاي و رسوم و آداب محلي، هاي لهجه و گويشها بردن بين

 . بود ناسازگار او حكومتي كارگزاران و شاه رضا ادعاهاي با است ايرانيان

 . گرفت صورت هايي تالش التين به فارسي الفباي تغيير براي اين، بر عالوه. گذاشت برجاي باري زيان آثار كه

 رضاشـاه دسـت بـه زور كارگيري به و حمايت با تنها را فارسي خط تغيير ميكرد، اصرار كار اين بر كه زاده تقي

 .ميدانست ممكن

 و نزديكـي هيتلر آدلف رهبري به آلمان هاي نازي نژادپرستانه جنبش با گرايي مليت رضاشاه، حكومت پايان در

 تجليـل وي از و بپردازنـد هيتلر با او شخصيت مقايسه به تا داد دستور نشريهها به رضاشاه. كرد پيدا همبستگي

 .كنند

 :نظاميگري

 او. داد قـرار خـود حكومـت اسـاس و ركـن را ارتـش نظاميـاش، روحيـه و فـردي خصلتهاي سبب به رضاشاه 

 كوششـهاي نـوين، ارتشي ايجاد براي و ميآورد؛ شمار به برتر دولتي مقامهاي ساير به نسبت را ارتش فرماندهان

 ايالت غارت و چپاول داخلي، مخالفان سركوب و ترساندن براي تنها نهاد بنيان او كه ارتشي اما. داد انجام زيادي

 برابر در تا نبود مقتدر و ملي ارتشي وجه هيچ به و بود گرفته شكل خود حكومت هاي پايه استحكام و عشاير و

 . باشد داشته كارايي بيگانه نيروهاي

 سـرزمين اين مردم با كشورمان اشغال زمان در بيگانگان كه بود برخوردي همانند ايراني عشاير با رضاشاه رفتار

 .كشيد خون و خاك به را بيگناه مردان و زنان گوهرشاد مسجد قيام در او. ميكردند

 : ديني ارزشهاي تخريب و تضعيف

 در ميكوشـيد ظاهرسـازي بـا علمـا، بـه نزديكي و مردم اعتماد جلب براي سلطنت، به رسيدن از پيش رضاشاه

  شركت مذهبي و عزاداري مراسم

 ايـن در مورخـان، از يكي. كند جلب ميپروراند، سر در كه نقشههايي و خود نفع به را عمومي احساسات تا كند

 حـالي در رضاشاه ،(ع)حسين امام عزاداري و محرم مراسم در كودتا، پيروزي سال نخستين در: است نوشته باره

 .ميكرد تظاهر مذهبي شعاير به ميريخت، سر بر كاه و ميماليد خود پيشاني بر گل كه



 شده چاپ شرعي و مذهبي مطالب بر كه داد دستور معارف وزارت به ١٣٠٣ خردادماه در رضاشاه اين، بر عالوه

 شـد عراق عازم سال همان در او نيز و آيد؛ عمل به جلوگيري شرع، خالف مطالب درج از و نظارت مطبوعات در

 .صادركرد را ها قمارخانه و ها فروشي مشروب تعطيلي دستور ضمن و

 قانون متمم اصل دومين كه داد قول و كرد معرفي اسالم حامي را خود نجف، مراجع و علما از عدهاي با مالقات

 .آورد در اجرا به را، مجلس هاي مصوبه بر علما نظارت بر مبني اساسي

 ماهيت تدريج به مطلقه، قدرت به دستيابي از بعد او،. نياورد دوام زيادي مدت او، دينداري به تظاهر همه، اين با

  عوامفريبي براي ضرورتي ديگر رسيد، سلطنت به كه هنگامي و كرد آشكار را خود رياكارانه

 . نكرد احساس دينداري، به تظاهر و

 اعتـراض واقعـه در١٣٠٦ سـال نوروز در مذهبي، ارزشهاي و شعاير به رضاشاه آشكار و علني حمله نشانه اولين

 معصـومه حضـرت مطهر حرم وارد شرعي موازين رعايت بدون كه سلطنتي خانواده عضو زنان به بافقي اهللا آيت

  با و رفت قم به رضاشاه اعتراض، اين دنبال به. شد آشكار شدند،( س)

 .انداخت لگد زير را بافقي اهللا آيت و شد حرم وارد چكمه با تمام، گستاخي

 محـدودكردن در سـعي اجتمـاع، از ديـن حذف سياست با رضاشاه. كرد صادر را تبعيداو دستور نيز، آن از پس 

. بركنـد را اسـالم ريشـه تـا كوشـيد ،«ديـن اصـالح» شـعار با او. كرد ديني علوم هاي حوزه كنترل و روحانيون

 ممنـوع مـذهبي، مراسـم و روحانيـان محدودكردن مذهبي، قوانين جاي به غربي هاي  قانون ساختن جايگزين

 «كارناوال» برپايي ،(ع)حسين امام حضرت سوگواري مراسم هاي دسته ۀ رژ و شادي هاي  برگزاري كردن

 رواج و حجـاب برداشتن لباس، و كاله تغيير علميه، حوزههاي و مدارس تخريب عاشورا، روز در نظاميان موزيك

 .بود رضاشاه ستيزانه دين هاي برنامه ديگر از شرع، خالف كارهاي و منكرات

 القـا وي بـه را هـا برنامـه اين كه گري هدايت جريان. نبود او خود انديشه محصول رضاشاه، ديني ضد اقدامات

 .داشتند نقش قدرت، به او دستيابي و كارآوردن روي در كه بود كساني از متشكل ميكرد،

 ميكنند آشكار تاريخي اسناد اما ميگرفت صورت مذهبي اصالح يا تجددخواهي عنوان تحت ظاهر به اقدامها، اين

 روشـها اين به بود، ايران در آنها سلطه مانع كه روحانيت و دين مظاهر برداشتن ميان از براي نوين، استعمار كه



 شد مي متوسل

 را او ماهيـت و واقعـي چهـره علميـه، هـاي حوزه به يورش و ديني علوم هاي طلبه با رضاشاه خشونتآميز رفتار

 دسـتگيري و مدرس اهللا آيت چون مبارزي و آگاه علماي رساندن شهادت به با كه نپاييد ديري و ساخت، آشكار

 . برداشت خود ضدديني سياست از پرده بزرگ، عالمان تبعيد و

 سيدابوالحسـن اهللا آيـت مشهد، در قمي طباطبايي حاجحسين آيتاهللا اصفهان، در اصفهاني نوراهللا حاجآقا آيتاهللا

 نفـوذ افـزايش و ملـي هويت تخريب كه رضاشاه ضدمذهبي هاي حركت با...  و تبريز در آقاميرزاصادق و انگجي

  پرداختند مخالفت به داشت، درپي را استعمار

 و لبـاس  ها اروپايي با آن مردم شدن    همرنگ و ايران جامعه سازي شبيه برنامه از بخشي لباس، و كاله تغيير

 .بود  اجتماعي شرايط و ملي رسوم و آداب فرهنگ، ديني، اعتقادات تناسب به جامعه، هر پوشاك

 .اند بوده خود به مخصوص پوشش و لباس داراي ديرباز، از ايراني، اقوام. است متفاوت جوامع، ديگر با اقليمي و

 و هـا قـرن گـذر از پـس ايران مثل كشوري در كه است مردم آن هويت نمايشگر ملت هر پوشش و لباس نوع 

 ضـربه ملي پوشش يا و محلي لباس از مردم اجباري كردن محروم بنابراين. است گرفته شكل تدريج به هزارهها

 .آنهاست هويت به زدن

 از پـس امـا كرد متداول مردم ميان در را «پهلوي كاله» به موسوم لبهدار كاله زور، كارگيري به با ابتدا رضاشاه 

: كرد اعالم و شود منسوخ و ممنوع نيز پهلوي كاله كه داد دستور «آتاتورك» از تقليد به تركيه، سفر از بازگشت

 .«بگذارند سر بر «شاپو كاله» بايد مردان پس اين از»

 مجلـس تصـويب بـه فوريت، دو قيد با ايران، در لباس كردن الشكل متحد اجباري قانون ،١٣٠٧ سال ديماه در

 رعايت به موظف چادرنشين عشاير و روستايي و شهري از اعم ايران، مردم همه قانون، اين براساس. رسيد هفتم

 .بود زندان يا نقدي جزاي متخلفان، مجازات. بودند آن

 نهايـت، در و حجـاب بـه نسـبت جامعـه حساسـيت و مقاومت كاهش براي هاي مقدم لباس، حجابتغيير كشف

  در باستان ايران مردم تمدن و فرهنگ. بودند موقر و نجيب مردمي ديرباز از ايرانيان. بود آن برداشتن

 بـا. بـود برخـوردار تـري متعـالي معنويـت و اخالق عقالنيت، اصالت، از خود، عصر هم تمدنهاي ساير با مقايسه



  ايران از برجامانده آثار ديگر و بيستون جمشيد، تخت برجسته هاي نقش و ها حجاري به نگاهي

 خصوص به روم و يونان تمدن در رايج برهنگي فرهنگ خالف كه ميشود آشكار  روشني به حقيقت اين باستان،

  اسالم پذيرش از پس

 .داشتهاند عفاف و حجاب نيز قديم روزگاران در ايراني، زنان باستان،

 آن بـا مبـارزه لـذا است، بوده آنان ديني و ملي فرهنگ جزو ايراني زنان لباس پوشيدگي. شد تقويت سنت اين

 . باشد همراه تحقير و زور با كه وقتي بهويژه نيست؛ عقالني امري

 كـارگيري بـه با و آغاز ١٣١٤ ماه دي ١٧ روز از رسمي بهطور شد، معروف حجاب كشف به كه حجاب با مقابله

 . شد دنبال خشونت، و زور

 .شد رو روبه ايران مختلف شهرهاي ديني عالمان و مردم مقاومتهاي با حجاب، كشف اجباري فرمان

 رضاشـاه، مستقيم دستور به. كردند اجتماع گوهرشاد مسجد در اعتراض، نشانه به مردم مشهد، مقدس شهر در 

  شدند صحن وارد و شكستند را مسجد در پتك با و درآوردند محاصره به را مسجد مأموران،

 و بسـتند گلولـه بـه را آنهـا گوهرشاد، مسجد صحن به مشرف حرم بامهاي و اطراف از سنگين، مسلسلهاي با و

 .رساندند شهادت به را كثيري جمع

 در كـه بـود جامعه در كمونيسم گسترش با مبارزه رضاشاه، زمان در علما بيدارگرانه فعاليتهاي از ديگري بخش

 .شد تشديد او، تبعيد و بركناري از پس سالهاي

  

  

  

  

  



 نمونه سواالت درس:

 بنويسيد؟ را شاه رضا حكومت ويژگي 

 وابستگي .١

 فردي حكومت و خودگذشتگي از .٢

  گرايي ملت تزويج .٣

   گري نظامي .٤

 ديني هاي ارزش تخريب و تضعيف .٥

 حجاب و كاله تغيير .٦

 بود؟ چه مذهبي ارزشهاي به علني حمله هاي نشانه اولين

  قوانين جاي به عربي قواعد جايگزيني .١

 عزاداري هاي مراسم و روحانيون كردن محدود .٢

 السالم عليه حسين امام سوگواري كردن ممنون .٣

 شادي كاروانهاي نمودن بركنار .٤

 لباس و كاله تغيير .٥

 علميه هاي حوزه تخريب .٦

 زماني چه لباس كردن شكل متعدد قانون در داد انجام زماني چه را شاپو كاله و پهلوي كاله از استفاده رضاشاه 

 رسيد؟ تصميم به

 اجبـاري قـانون ١٣٠٧ سـال در و داد رواج را شـاپو كـاله و پهلـوي كـاله ابتدا زور كارگيري به رضاشاه_پاسخ

 رسانيد مجلس تصويب به فوريت دو قيد با را ايران در لباس بودن متحدالشكل



 

 

 

 

   

  

  

  

  

  داد؟ انجام اعمالي چه دينداري به تظاهر براي سلطنت به رسيدن از پيش شاه رضا 

ــوگيري_پاســخ ــروش از حل ــي مشــروبات ف ــتن_الكل ــه رف ــدن ب ــا دي ــده دادن و علم ــر نظــارت وع ــوانين ب  ق

  .وقت هاي نامه روز در ديني ضد مطالبت چاپ از جلوگيري_مجلس

  داد؟ انجام اقداماتي چه ديني هاي شخصيت و دين كردن محدود براي خود سلطنت دوران در شاه رضا 

 بـا آميز خشونت خورد بر_ديني مراسم همه كردن ممنوع_علميه هاي حوزه و روحانيون كردن محدود_پاسخ 

  .مدرس شهيد همچون روحانيون

  داشت؟ فرهنگي و فكري جريان چه در ريشه شاه رضا ديني ضد هاي اقدام 

 .دارد كردند شاه را او كه شاه رضا خارجي حاميان در ريشه اقدامات اين _پاسخ

  شد؟ ايجاد مردم كاله و لباس در تغييراتي چه رضاشاه سلطنت دوره در

 مردمـي شاپو كاله و ممنوع پهلوي كاله تركيه سفر از بازگشت از پس اما بازور پهلوي كاله شدن مردمي_پاسخ

 .آن نپوشيد براي مجازات تعيين و مجلس در تصويب و شكل يك لباس كردن اجباري همچنين و شد

  



 ١٠درس:

  طراح :

  شهناييمحبوبه 

 بنام خدا

  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

  

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩  

سقوط رضاشاه :عنوان  

انتظار مي رود پس از مطالعه ي اين درس، با راهنمايي دبير محترم درس تاريخ، ضمن .  اهداف يادگيري:

كشورمان و   تحليل علت هاي سقوط رضاشاه، به نتايج حاكميت استبدادي رضاشاه، تأثير هاي آن بر تاريخ معاصر

  .گرفت، بپردازيدعبرت هايي كه مي توان از اين دوران 

  نكات كليدي:

  گرايش رضا شاه به آلمان 

در سال هاي بعد از جنگ جهاني اوّل سياست انگلستان نسبت به آلمان تغيير كرد؛ زيرا انگلستان و فرانسه از جانب 
حكومت كمونيستي شوروي بيش تر احساس خطر مي كردند؛ بنابراين انگليسي ها توسعه و تقويت آلمان نازي به 
رهبري هيتلر را براي مقابله با شوروي مناسب مي دانستند. در چنين شرايطي بود كه دولت انگليس به حكومت 
رضاشاه اجازه داد تا مناسبات سياسي و اقتصادي خود را با آلمان توسعه دهد. سطح روابط تجاري و صنعتي دو 

  ان مشغول كار شدند.كشور به سرعت گسترش يافت و صدها كارشناس و تبعه ي آلماني در اير

  جنگ جهاني دوم

اين جنگ بين كشورهاي محور متشكل از آلمان، ايتاليا و ژاپن و كشورهاي متّفقين متشكّل از جنگ جهاني دوم (
ش با شكست كشورهاي محور پايان  ١٣٢٤م/ ١٩٤٥انگلستان، فرانسه، شوروي و آمريكا در گرفت و سرانجام در 

آغاز شد. انگلستان و فرانسه و  ١٩٣٩سپتامبر  /١٣١٨با حمله ي برق آساي هيتلر به لهستان در شهريور يافت.) 



پيمان عدم تجاوز مشترك با آلمان،  بعداً امريكا نيز به آلمان اعالن جنگ دادند. شوروي به دليل امضاي مخفيانه
يران با اعالم بي طرفي در آن جنگ، تأكيد كرد تقريباً دو سال اوّل جنگ از صحنه ي درگيري بركنار ماند. دولت ا

  به هيچ يك از طرف هاي جنگ اجازه نخواهد داد از خاك ايران عبور كنند.
م ارتش هيتلر ناگهان روانه ي مرزهاي شوروي شد و به سرعت در خاك آن كشور پيش  ١٩٤١ش/  ١٣٢٠در سال 

وجه متفقين قرار گرفت؛ زيرا مناسب ترين راه براي روي كرد. پس از آن ايران به سبب موقعيت حسّاس خود مورد ت
انتقال كمك هاي اقتصادي و نظامي انگلستان و امريكا به شوروي بود تا ماشين جنگي هيتلر را متوقّف كند. از 
  سوي ديگر احتمال تسلّط آلمان ها بر چاه هاي نفت ايران و خاورميانه، انگلستان را به وحشت انداخته بود.

، انگلستان و شوروي حضور اتباع آلماني در ايران را بهانه كرده، خواستار اخراج آنان از ايران شدند و ١٣٢٠در تير 
بعداً خواسته هاي ديگري را مطرح كردند. حكومت رضاشاه در شرايط سختي قرار گرفت. از يك سو شاهد پيروزي 

سربازان او به ايران خواهند رسيد و  ١٣٢١ار هاي مكرّر آلمان در جنگ بود و هيتلر به رضاشاه قول داده بود در به
  از سوي ديگر در معرض هجوم نيروهاي متفّقين قرار داشت.

  اشغال ايران

سفيران انگليس و شوروي، طي يادداشت هايي كه به طور   ١٩٤١اوت  ٢٥ /١٣٢٠سرانجام در سوم شهريور ماه 
ايران در مقابل درخواست هاي آنان، سياست مبهمي چون دولت «جداگانه تسليم دولت ايران كردند، اعالم داشتند: 

در پيش گرفته و در اخراج آلماني ها اقدامي نكرده است، ارتش هاي شوروي و انگلستان وارد خاك ايران شده اند و 
استناد به حضور اتباع آلماني براي اشغال ايران بهانه اي بيش نبود؛ زيرا آلمان تعداد ». مشغول پيش روي هستند

ايران با هدف بي خطر ساختن خطّ تداركاتي  مستشار نظامي و صنعتي در ايران داشت. در واقع اشغال  يمحدود
متّفقين، از نظر آن ها، ضروري بود. زيرا آن ها مي توانستند تداركات جنگي خود را از طريق راه آهن ايران به 

  ط نيروهاي متّفقين اشغال شد.شوروي برسانند. با ورود نيروهاي بيگانه از شمال و جنوب ايران توسّ

  .اشغال گران از راه آهن ايران براي مقاصد نظامي خود استفاده مي كردند

 كتاب درسي) ١٠٢فكر كنيد و پاسخ دهيد (صفحه ي 

   
 به نظر شما چرا انگليسي ها رضاشاه را وادار به استعفا كردند؟

  بركناري و تبعيد رضاشاه

ارتش نوين رضاشاه با استعداد يك صد و بيست هزار نفر و تجهيزات جنگي، در برابر هجوم نيروهاي متفقين به 
ايران مقاومت زيادي نكرد، زيرا آحاد ارتش همانند ساير مردم ايران اعتقادي به حكومت ديكتاتوري وابسته به 



توسط انگليسي ها كه روزي او را بر مسند  نيز بيگانه نداشت و ظرف مدت شش روز، به كلّي از هم پاشيد. رضاشاه
در اقيانوس هند، تبعيد شد. اگر چه اشغال ايران » موريس«قدرت نشانده بودند، از سلطنت بركنار و به جزيره ي 

توسط بيگانگان غرور ملّي مردم ميهن دوست ايران را جريحه دار كرد اّما سقوط ديكتاتور وابسته به بيگانه آنان را 
  نمود.خرسند 

  بيش تر بدانيد

شاه تقريباً مورد نفرت «، وزير مختار وقت انگلستان، درباره ي علت بركناري رضاشاه نوشته است: »سِر ريدربوالرد«
همگان و از جمله ما است كه حاميان او مي شويم. اقدام براي تغيير شاه و حتّي سلسله ي او، مردم پسند خواهد 

  ».بود
ما خود او را آورديم؛ خودمان هم «چرچيل، نخست وزير انگلستان در كنفرانس تهران، درباره ي رضاشاه اعالم كرد: 

  ).We brought him. We took him(اصل عبارت چنين است: ». او را برديم

  كارنامه ي حكومت رضاشاه

تحول در بخش كشاورزي، اقدام هايي در دوران حكومت رضاشاه، براي ايجاد  صنعت، كشاورزي و دامداري:. ١
نظير تأسيس دانش كده ي كشاورزي در كرج و وارد كردن ماشين آالت كشاورزي، صورت گرفت. با اين همه، 
توجه به نظامي گري و ايجاد ارتش متحد الشكل كه از اولويت هاي حكومت رضاشاه و عالقه ي فردي او محسوب 

مله كشاورزي و صنعت، از تحرك و رونق طبيعي بازماند. رشد غول مي شد، باعث شد كه بخش هاي ديگر، از ج
آساي حجمي ارتش و نقش تعيين كننده نظاميان در صحنه هاي مختلف، از جمله در عرصه هاي اقتصادي و 
سياسي، و اختصاص چهل درصد از كل بودجه ي كشور به توسعه ي نظامي، مانع از توجه الزم به عمران و توسعه 

  شور شد.ي اقتصادي ك
عالوه بر اين، تصرّف صدها هزار هكتار از زمين هاي مرغوب (اكثراً در خطه ي شمال) توسط شخص رضاشاه و 
رعايت نكردن حقوق دهقانان و كشاورزان، از انگيزه ي آنان براي توليد بيش تر كاست. روي هم رفته، كشاورزي كه 

ود، در اين دوران نه تنها در اولويت قرار نداشت، بلكه از از پايه هاي استقالل و خودكفايي يك كشور به شمار مي ر
  رشد طبيعي خود نيز، بازماند.
با سياستِ اسكان اجباري ايل ها و عشاير (تخته قاپو) توسط رضاشاه كه با هدف مهار قدرت سياسي و نظامي آنان 

  جايگزين آن شود.صورت گرفت، دام داري سُنّتي، به سرعت تخريب شد؛ بدون آن كه دام داري صنعتي 
در زمينه ي فعاليت هاي صنعتي، به ويژه با توسعه ي روابط ايران و آلمان، تعدادي كارخانه در كشور تأسيس شد. 
اّما مشكل اساسي صنايع در آن زمان، وابستگي شديد به فناّوري و نيروي انساني ماهر خارجي بود. ماشين آالت 

اع و ساخت ماشين آالت توسط نيروي با استعداد ايراني رواج نيافت. در صنعتي به مملكت وارد مي شد، اما فكر ابد
  نتيجه ايران به وارد كننده و مصرف كننده ي محصوالت آلمان تبديل شد.



در ابتداي حكومت رضاشاه، راه هاي زميني كشور بازسازي و يا تكميل شد. اگر چه  شبكه ي راه ها و راه آهن:. ٢
جاد زمينه ي مناسب براي حركت نيروهاي نظامي به قصد سركوب شورش ها و مخالفت هدف اصلي از اين اقدام، اي

هاي احتمالي بود، ولي موجب شد كه حمل و نقل كاالها، در جاده ها، سريع تر انجام شود. اقدام ديگري كه در 
  ) آغاز شد، احداث راه آهن بود. ١٣٠٦همان زمان (سال 

كه رضاشاه، راه آهن سراسري ايران را براي جلب رضايت انگليسي ها، و تأمين بسياري از مورّخان بر اين عقيده اند 
به بندر امام خميني (كنوني)  مقاصد نظامي آنان احداث كرد، زيرا براي مثال، ايجاد راه آهني كه بندر تركمن را

نوب به شمال متصل مي كرد، در واقع هدفي جز ايجاد راهي سهل و آسان براي انتقال نيروهاي انگليسي از ج
كشور نداشت. هدف هاي نظامي انگلستان ايجاب مي كرد كه در صورت پيش روي شوروي ها، بتواند به سرعت، 
نيروهاي خود را به شمال كشور منتقل كند. درحالي كه منافع اقتصادي ايران، مستلزم عبور راه آهن از بندرهاي 

  مهم، و پيوند شهرهاي بزرگ به يك ديگر بود.

  انيدبيش تر بد

» كاساكوسكي«دكتر محمد مصدق هنگام تصويب اليحه ي احداث راه آهن، با استناد به نظر كارشناسي مهندس 
هر كس به اين «كه در استخدام وزارت فوايد عامه دولت ايران بود، مخالفت خود را با اين اليحه، چنين بيان كرد: 

ساختن «وي بعدها با تأكيد بر مخالفت خود گفت:  ».اليحه رأي بدهد، خيانتي است كه به وطن خود نموده است
سوق الجيشي كنند و دولت   راه آهن در اين مسير هيچ دليل نداشت جز اين كه مي خواستند از آن استفاده ي

انگليس هم هر سال مقداري زياد آهن به ايران بفروشد و از اين راه پولي [را] كه دولت از معادن نفت مي برد، وارد 
  »انگليس كند.

يكي از قراردادهايي كه در دوران رضاشاه منعقد شد، قرارداد نفت  م. ايران و انگلستان: ١٩٣٣. قرارداد نفت ٣
بسته شد. انگلستان » دارسي«م. بود كه توسط تقي زاده امضا شد. اين پيمان، بعد از لغو قرارداد  ١٩٣٣ش./  ١٣١٢

پايان يافتن بود، تقاضاي تجديد آن را كرد.  حال م، به اين سبب كه مدّت قرارداد دارسي در ١٩٣٣در سال 
رضاشاه، با ظاهري وطن پرستانه و در واكنشي تند، قرارداد را پاره كرد و اسناد آن را در آتش بخاري سوزاند. او با 

كرد و اين ظاهر سازي عوام فريبانه، زمينه را براي قرارداد جديد كه به مراتب ننگين تر از قرارداد سابق بود، فراهم 
م، دستور داد كه هيچ كس و هيچ روزنامه اي، درباره ي آن سخن نگويد و مطلبي  ١٩٣٣پس از بستن قرارداد 

  ، مسكوت ماند. ١٣٢٠منتشر نكند. به اين ترتيب، پرونده ي آن، تا بعد از شهريور 
ه ي خود را بر دولت انگلستان در سال هاي ميان دو جنگ جهاني دامنه ي نفوذ و سلط :. پيمان سعد آباد٤

پيمان هم كاري و  منطقه ي مهم خاورميانه افزايش داد. اين دولت به منظور جلوگيري از نفوذ و توسعه ي شوروي،
دفاعي چهار جانبه اي را موسوم به پيمان سعد آباد بين كشورهاي ايران، عراق، تركيه و افغانستان منعقد كرد. پيش 
از امضاي پيمان سعدآباد، اختالفات مرزي ايران با سه كشور همسايه با حكميت انگلستان به طور موقت حل و 

به تركيه، بخش هايي از شرق ايران به » آرارات«ن ارتفاعات كوه فصل شد و حكومت رضاشاه ناگزير از، بخشيد



شد. به همين سبب، برخي از مورخان » اروند رود«افغانستان و چشم پوشي دولت ايران از حقّ حاكميت خود بر 
  معتقدند كه رضاشاه به دليل تعهدهايي كه شخصاً به دولت انگلستان داشت، تماميت ارضي ايران را ناديده گرفت.

در دوران حكومت رضاشاه، فّعاليت هاي سياسي به كّلي ممنوع بود و از  :. سلب آزادي، خشونت و بي رحمي٥
فعاليت تشكل هاي سياسي جلوگيري مي شد. رضاشاه هيچ اعتقادي به احزاب نداشت و به همين دليل تمام 

در حكومت   ».ا يك نفره استهر مملكتي رژيمي دارد و رژيم م«احزاب را منحل كرد. او به صراحت مي گفت: 
رضاشاه، منتقدان و مخالفان سياسي به شدّت سركوب مي شدند. رژيم ما يك نفره است كساني كه بر خالف نظر او 
سخني مي گفتند و مي نوشتند، سرنوشتي جز تبعيد، زندان، شكنجه و مرگ نداشتند. رضاشاه حّتي نسبت به 

حمي رفتار مي كرد و با كم ترين سوءظني آنان را از بين مي برد. دوستان و حاميان خود نيز با شقاوت و بي ر
اشخاصي مانند فيروز فرمان فرما، تيمورتاش و سردار اسعد بختياري كه نقش زيادي در به قدرت رسيدن و 
استحكام حكومت استبدادي او داشتند، سرانجام از مقامشان بركنار و روانه ي زندان شدند و در آن جا به قتل 

  ند.رسيد
حاصل جاه طلبي ها و مال اندوزي هاي رضاشاه كه با ترساندن و تهديد و زور هم  جاه طلبي و ثروت اندوزي:. ٦

راه بود، ثروتي افسانه اي بود كه او را تبديل به يكي از ثروت مندترين مردان آن عصر كرد. بالغ بر يك ميليون 
كارخانه و مبلغ هاي، بسيار هنگفتي پول در بانك هاي هكتار زمين، ده ها كاخ و ساختمان، هتل، شركت، چندين 

  آن ها را به فرزندش منتقل كرد. ١٣٢٠انگلستان و ايران، بخشي از ثروت او بود، كه پس از شهريور 
جنون جمع آوري ثروت و مال اندوزي، تنها به غصب زمين هاي مردم و برقراري انحصارهاي فروش برنج، پنبه و 

ه اعتبارها و بودجه ي مملكتي و خصوصاً درآمدهاي نفت را، بدون هيچ حساب و كتاب، در گندم ختم نمي شد؛ بلك
  اختيار خود درآورده بود و به ميل و اراده ي شخصي، از آن ها استفاده مي كرد.

  بيش تر بدانيد

پس از به ايران آمد،  ١٣٢٠يكي از نمايندگان مجلس انگلستان كه بعد از خروج رضاشاه از كشور در شهريور 
رضاشاه دزدان و راهزنان را از سر راه هاي ايران برداشت «بازگشت، نتيجه ي مشاهده هاي خود را چنين بيان كرد: 

و به افراد ملّت خود فهماند كه از اين پس در سراسر ايران فقط يك راهزن بزرگ بايد وجود داشته باشد. او بي 
ل با انرژي بود. كسي او را دوست نداشت اّما كسي هم نمي رحم، ستمگر، خيال پرور، حريص، طّماع و در عين حا

توانست در مقابلش عرض اندام كند. او، حريفان و مخاطبان خود را بدون ذرّه اي رحم و شفقت به زندان مي 
انداخت و يا مي كشت. رضاشاه كاري براي ملّت خود انجام نداد و خيلي كم به ملّت خود خدمت كرد؛ و يا اگر 

بخواهم بگويم، هيچ كاري به نفع توده ي مردم ايران انجام نداد. پادشاه مقتدر ايران، در پشت سرش حقيقت را 
  ».كشوري باقي گذاشت و رفت كه داراي سرمايه هاي دست نخورده و مسكن ملّت فقيري بود



  سواالت:  نمونه

 . در زمينه ي نقش نظاميان در زمان سلطنت رضاشاه مطلبي تهيّه كنيد.

 مورد برخورد حكومت رضاشاه با احزاب سياسي، گزارش مختصري تهيّه كنيد.. در ٢

  به سواالت زير پاسخ دهيد؟
  

 ٩٨ص     در مورد گرايش رضاشاه به آلمان نازي توضيح دهيد. -١

ايران درجنگ جهاني دوم چه سياستي در پيش گرفت؟واكنش متحدين و متفقين در مورد اين مسئله را -٢
  ٩٨ص      بنويسيد.

  ٩٩ص      در مورد اشغال ايران توسط متفقين توضيح داده و بگوييد با رضاشاه چگونه برخورد نمود. -٣

  ١٠٠ص     در مورد بركناري و تبعيد رضاشاه توضيح داده و بگوييد او را به كجا تبعيد كردند. -٤

  ١٠١ص     كارنامه اقدامات رضا شاه رافقط نام ببريد. -٥

  ١٠١ص        مينه هاي صنعت كشاورزي،دامپروري و تجارت را بنويسيد و بررسي كنيد.اقدامات رضاشاه در ز -٦

  ١٠١ص      تخته قاپو كردن ايالت عشايري يعني چه؟ در مورد آن توضيح دهيد.-٧

چرا رضا شاه سعي كرد شبكه راه ها و راه آهن را گسترش دهد؟براي رسيدن به اين هدف چه اقداماتي انجام  -٨
  ١٠١ص      داد؟

  ١٠٢ص      ونتايج آن توضيح دهيد. ١٩٣٣در مورد قرار داد نفتي  -٩

  ١٠٣ص     درمورد پيمان سعد آباد توضيح دهيد و آن را بررسي نماييد. -١٠

  ١٠٣ص      خصوصيات شخصي و اخالقي رضاشاه و اقدامات او در جهت افزايش قدرتش بررسي كنيد. -١١

 

  

  



 ١١درس:

  طراح :

  محبوبه شهنايي

 خدابنام 

  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

  

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩  

 غال ايران توسط متفقين و آثار آن اش عنوان:

  

در اين درس به موضوع جانشيني محمد رضا پهلوي ،آثار حضور متفيق در ايران، تشكيل  اهداف يادگيري:

. حزب سياسي و تصاحب امكانات و منابع ايران به وسيله ي اشغالگران در جنگ جهاني دوم پرداخته ميشود

تجزيه ي ايران ، به رسميت شناختن رژيم اشغالگر فلسطين از ديگر مباحث اين درس مذاكرات نفت و تالش براي 

  است.

  نكات كليدي:

  نخستين سال هاي حكومت محمدرضا پهلوي.-١

  .محاكمه هاي جنجالي عوامل جنايت هاي دوران استبداد شاه.٢

  .تشكل ها و احزاب سياسي.     ٣

 . سياست موازنه ي منفي .٤ 

 دولت شوروي از تخليه ايران و دليل حضور آنها در ايران. علل خودداري ٥

  دولت هاي بي ثبات.٦



  .به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس ٧

  .اختيارات محمد رضا شاه كه با تغيير قانون اساسي به دست آورد.٨

  نخستين سال هاي حكومت محمدرضا پهلوي:

 حمايت انگليس به سلطنت رسيد.  حمد رضا شاه  بام ها انگليسي توسط شاه رضا عزل از پس☆ 

 به بود كرده غضب مردم از خود سلطنت طول در كه را امالكي و اموال وكالت ايران از خروج از قبل شاه رضا☆

 .شد تبعيد موريس ي جزيره به سلطنتي جواهرات با همراه خود و كرد واگذار پسرش

 محاكمه هاي جنجالي عوامل جنايت هاي دوران استبداد شاه:

يكي از مسائل جدي اين دوران،محاكمه هاي جنجالي عوامل جنايت هاي دوران استبداد محمد رضا شاه بود .خشم 

الدين مختاري، رئيس شهرباني، مصطفي راسخ ، عمومي،سبب شد كه معدودي از آن افراد ، نظير: سرپاس ركن

شاه مشاركت داشتند ، بازداشت  رئيس زندان قصر و پزشك احمدي ، پزشك زندان قصر كه در جنايت محمد رضا

 و محاكمه شدند.

  تشكل ها و احزاب سياسي:

 .حزب اراده ي ملي كه به وسيله ي سيدضياءالدين طباطبايي تشكيل شد.١

.حزب توده كه توسط شوروي به كمك جمعي از كمونيست هاي سابق تشكيل شد.سپس با نفوذ در ارتش، ٢

 سازمان نظامي آن حزب را تاسيس كرد.

 قه دموكرات در كردستان و آذربايجان تشكيل شد كه وابسته به شوروي بود..فر٣

 .حزب دموكرات توسط قوام السلطنه تاسيس شد.كه گاهي متمايل به آمريكا و زماني متمايل به شوروي بود.٤

 .جمعيت فداييان اسالم توسط جريان مذهبي و به رهبري نواب صفوي ايجاد شد.٥

 سياست موازنه ي منفي:

 چند شركت نفتي انگليس و آمريكا خواستار امتياز نفت مناطق جنوب شرق ايران شدند.١٣٢٣سال در¤



طرحي از سوي دكتر مصدق به مجلس ارائه شد و با اكثريت آرا به تصويب رسيد. اين اقدام به منزله ي اتخاذ ¤

غرب در برابر سياست سياست موازنه ي منفي بود يعني ممنوعيت واگذاري امتياز نفت به قدرت هاي شرق و 

 موازنه ي مثبت كه اعطاي امتياز نفت به دو قدرت شرق و غرب بود اتخاذ گرديد.

 .شوروي نيز درخواست امتياز نفت شمال را كرد ، حزب توده از اعطاي نفت شمال به شوروي حمايت كرد¤

 

 شكست تجزيه طلبان و تخليه ايران از نيروهاي شوروي:

  بل ايران(در جنگ جهاني دوم) :تعهدات دول متفق در مقا_

 تخليه كشور پس از خاتمه جنگ  _٢احترام به حق حاكميت      _١

امريكا و انگليس اقدام به خروج نيروي نظامي خود از ايران كردند اما نشانه اي از تخليه ي ايران از سوي قواي ■ 

  شوروي مشاهده نميشد.

  علل خودداري دولت شوروي از تخليه ي ايران:

  ايجاد حاشيه امنيتي و منطقه حائل از طريق تجزيه آذربايجان و ايران الحاق آن به آذربايجان شوروي._١

  دست يابي به امتياز نفت شمال زيرا از اوايل قرن بيستم امتياز نفت جنوب در دست انگليسي ها بود._٢

  اسازي آن را از ايران فراهم كرد.بنابراين در آذربايجان كه تحت اشغال شوروي بود فرقه دموكرات مقدمات جد■

فرقه دموكراتبا دريافت تجهيزات جنگي وبا پشتيباني نيروهاي نظامي شوروي اقدام به تضعيف حاكميت دولت ■

  .مركزي ايران و اشغال بخش هايي از آذربايجان كرد

  ا اعالم كرد.رسماً در مهاباد جمهوري خودمختار كردستان ر ١٣٢٤حزب دمو كرات كردستان نيز در بهمن ■

  سرانجام غائله كردستان و آذربايجان:

فرقه دموكرات به دليل وابستگي به شوروي و تفكرات ماركسيستي كه داشت فاقد پشتوانه مردمي بود و با ■

مقاومت مردم وطن خواه و مسلمان آن جا و با فشار هاي بين المللي و با تالش قوام السلطنه و با وعده امتياز نفت 

  به پايان رسيه.به شوروي 



  دولت هاي بي ثبات:

  پس از خروج متفقين از ايران دولت هاي بي ثبات يكي پس از ديگري روي كار آمدند. 

  شش دولت روي كار آمدند. _١٣٣٠تا ارديبهشت  ١٣٢٦آذر _با سقوط دولت هاي قوام السلطنه ، طي سه سال 

  علل بي ثباتي دولت ها:

  دخالت هاي آشكار و پنهان بيگانگان و عوامل آن ها در امور داخلي ايران ■

  نا هماهنگي ميان مجلس و دولت ■ 

  بحران هاي سياسي و اقتصادي ناشي از آن.( ناهماهنگي مجلس و دولت) ■

  به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس:

عالم موجوديت دولت صهيونيستي در )همزمان با ا١٣٢٧روي كار آمدن مجدد محمد ساعد مراغه اي (مهر ■

  سرزمين غضب شده فلسطين بود.

به دعوت آيت اهللا كاشاني و سيد مجتبي صفوي (رهبر فداييان اسالم)اجتماع گسترده اي در حمايت فلسطين بر ■

  سرزمين ثبت نام كردند. پا شد و بيش از پنج هزار نفر فدايي براي اعزام آن

ال فلسطين، محمد ساعد مراغه اي با دريافت چهارصد هزار دالر رشوه از در اوج كشمكش هاي ناشي از اشغ■

  دولت اسرائيل را به رسميت شناخت. ١٣٢٨اسرائيل ضمن تعويض وزير خارجه با موافقت در دي 

  تغيير قانون اساسي براي افزايش اختيارات شاه:

  م زد.*طرح الغاي قرارداد نفت جنوب در مجلس،منافع انگلستان را يكباره بر ه

) با همه پنهان كاري هاي پشت پرده براي اين هدف طراحي شده بود ١٣٣٧بهمن ١٥*سوء قصد به شاه(در حادثه 

  كه مبارزه ضد استعماري ملت ايران متوقف گردد.

  به دست آوردن اختيارات محمدرضا شاه با تغيير قانون اساسي:

 .اعالن جنگ و صلح٢.قدرت انحالل مجلس            ١



 . نصب وزراء٤.فرماندهي كل قوا                ٣

  به دست آورد.  ١٣٢٧اختيارات محمد رضا شاه با تغيير قانون اساسي در پنجم اسفند _

  سواالت:  نمونه

 امور مالي و اقتصادي كشور به چه كسي واگذار شد؟مستشار نظامي ، آرتو ميليتو ١٣٢١در آبان ماه _١

يعني ممنوعيت _سياست موازنه ي منفي توسط چه كسي بود و اعتقاد به چه چيزي داشت؟ دكتر مصدق_٢ 

 واگذاري نفت بر قدرت هاي غرب و شرق

حزب دموكرات كردستان چه زماني به وجود آمد؟ در مهاباد كردستان تشكيل شد و گرايشات ماركسيستي و _٣

 فاقد پشت وانه ي مردم بود

به ايران اوضاع داخلي ايران چه شد؟ متفقين تمام وسايل حمل و نقل را در اختيار گرفتند و  با ورود متفقين_٤

 كشور دچار قحطي و نابساماني شد

چه عواملي باعث شد آذربايجان و كردستان ايران به شوروي واگذار نشود ؟رشادت و مقاومت مردم آذربايجان و _٥

 كردستان و فشارهاي بين المللي 

 يدضياءالدين طباطبايي تشكيل داد چه بود؟ حزب اراده مليحزبي كه س_٦

  فرقه دموكرات به دليل وابستگي اش به شوروي و تفكرات ماركسيستي فاقد پشتوانه مردمي بود._٧

بعد از رضاخان جريان مذهبي چندين تشكل سياسي و فرهنگي به وجود آوردند كه از جمله آنها جمعيت _٨

  نواب صفوي بود.فداييان اسالم به رهبري 

 طرح امضاي قرداد نفت جنوب در مجلس شوراي ملي چه اقدامات و مسائلي را به دنبال داشت؟_٩

 چه اختياراتي به دست اورد؟ ١٣٢٧محمد رضا شاه پس از تغيير قانون اساسي در _١٠

 د؟عكس العمل آيت اهللا كاشاني و نواب صفوي در برابر اعالم موجوديت دولت صهيونيستي چه بو_١١

  با روي كار آمدن دولت صهيونيستي  بود؟ روي كار آمدن كدام يك از وزراي ايراني همزمان_١٢



 پس از تبعيد رضاشاه چه كساني را بازداشت و محاكمه كردند؟_١٣

 احزاب سياسي آريا و سومكا در دوران محمدرضا شاه پهلوي به چه منظوري تاسيس شد؟_١٤

 ردستان و تخليه ايران از قواي شوروي چگونه امكان پذير شد؟خاتمه ي قائله ي آذربايجان و ك_١٥

 چه شد ؟ ١٣٢٧بهمن  ١٥اقدام شاه پس از سوء قصد به جانش در _١٦

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



محتواي نوشتاري كتاب تاريخ 

  معاصرايران

سال يازدهم كليه رشته ها(به استثناي 

  رشته هاي انساني ومعارف)

  سال تحصيلي

١٣٩٩-١٤٠٠  

  خدابه نام 

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و 

  پرورش دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده دراستان سيستان وبلوچستان

  ١٢درس

  دبيرمربوطه

  محبوبه شهنائي

  : نهضت ملي شدن صنعت نفتعنوان 

ودكترمصدق و تالش هاي مـردم ايـران بـراي ملـي  دراين درس با چگونگي وحدت ميان آيت اهللا كاشانياهداف يادگيري:

  شدن صنعت نفت و پيامد هاي آن آشنا ميشويد ....

  چكيده نكات مهم درس :

  زمينه هاي شكل گيري نهضت ملي شدن نفت ايران::

دولت انگلستان كه از محصول نفت ايران و سايركشور هاي خاورميانه درآمد زيادي كسب ميكردبراي سـود دهـي بيشـتر 

پس از مـذاكرات بـا گلشـاييان وزيردارايـي ١٣٢٨اينده خود(نويل گس)را براي مذاكرات نفت به ايران فرستاد.ودر سال نم

اين قرارداد بين ايـران وانگلسـتان كـه بـه قـرارداد (گـس وگلشـاييان معـروف شـد ١٩٣٣قرارداد الحاقي قراردادودر سال 

  امضاكرد...

يب برساند.در پايان دوره پانزدهم مجلـس شـوراي ملـي بـه مجلـس بـرد ولـي محمد ساعد قراربود اين قرارداد را به تصو

  نمايندگان به اين اليحه راي ندادند .اين قرارداد 

باعث آگاهي مردم از ماهيت استعماري و قراردادهاي قبلي زمينه اي را براي مخالفت هاي بعدي و تالش براي ملي كردن 

  نفت فراهم كرد...

تصويب اين قرارداداستفعا داد. دوماه بعد از تشكيل دوره شانزدهم مجلس علي منصور به نخست دولت ساعد به دليل عدم 

  وزيري منصوب شد او دوباره اين قرارداد را به مجلس ارائه داد.

تاسيس شد كه از محبوبيت برخورداربود .يـك فراكسـيون هشـت نفـره  ١٣٢٨جبهه ملي به رهبري دكتدمصدق در سال 



  هدفش مخالفت با تشكيل داده بودكه 

  قراردادالحاقي بود ....

آيت اهللا كاشاني بعد يك سال تبعيد در ميان استقبال مردم به ايران بازگشت و روح تازه اي به مبـارزات ضـد اسـتعماري 

دميد .كاشاني از نفوذ محبوبيت در مردم برخورداربود مصدق را حمايت كرد.و باعث پيوستن مردم ونيروهـاي مـذهبي بـه 

  ضد استعماري شد ..گروه 

بار ديگر مجلس  با پشتيباني مردم از تصويب اين قرارداد خوداري كرد.دولت منصور غيرمنتظره استعفا داد. رزم آرا رئيس 

  ستادارتش با تشكيل كابينه اي جديد به نخست وزيري رسيد . 

يش يافت كاشاني و جبهه ي ملي  اعالميه اي باروي كارآمدن رزم آرا كه مورد تائيد انگلستان و آمريكا بود .اتحاد ملي افزا

  عليه نخست وزيري رزم آرا نوشت .

  و نخست وزيري آن را شبه كودتا ناميدند دولت رزم آرامانعي برسرراه ملي شدن نفت ايران

رد رزم آرا ميدانست اگر اين قراردادبارديگر رد شود آگاهي بيشتر مردم نسبت به سياست هاي استعماري انگلستان در مـو

  مسائل نفت ميشود .

  نمايندگان اقليت مجلس طرح (ملي شدن نفت)را به مجلس ارائه كردند اما به دليل كمبود امضا تصويب نشد .

رزم آرا براي جلو گيري از ملي شدن نفت محرمانه وارد مذاكرات با انگلستان شد پيشنهادي بـه جـاي قراردادالحـاقي كـه 

داو با تحقيركردن روحيه ملي گفت كه ايرانيان حتي قادربه اداره كردن يك كارخانـه متضمن منافع انگلستان بود ارائه كر

  سيمان نيستند و ملي كردن نفت را خيانتي بزرگ برشمرد .

در پي اعتراض هاي مردم عليه رزم آرا در تهران گرد همايي هاي متعددي برگزار شد.در اين گردهمايي ها مردم خواستار 

قدرت سياسي ونظامي رزم آرا وتعدادكم نمايندگان مدافع ملي شدن نفت در مجلس سـبب بـي  ملي شدن نفت بودند اما

  نتيجه ماندن اين فعاليت ها شد .

  سرانجام خليل طهماسبي اعضاي برجسته فداييان اسالم رزم آرارا به قتل رساند .

د .و بهاي سـهام نفـت انگلسـتان بـه انگلستان كه مهره مهمي رو از دست داده بود كشتن رزم آرارا يك فاجعه توصيف كر

  مجلس پيشنهاد ملي شدن نفت را تصويب كرد..١٣٢٩اسفند ماه ١٧سرعت تنزل كردوفرداي آن روز يعني در



  تصويب ملي شدن صنعت نفت:

اسـفند مـاه ٢٩روز بعـد در ٥تصويب شد وشادي وجشن كشـوررا فراگرفـت و ١٣٢٩اسفندماه ٢٤طرح ملي شدن نفت در 

مصوبه را تاييد وشاه نيز امضا كرد.انگلستان براي جاوگيري از به خطرافتادن منافعش شاه را تحت فشار مجلس سنا همان 

  قراردادوقصد داشت با انتصاب حسين اعالبه نخست وزيري مانع از اجراي قانون ملي شدن نفت گردد

زاده از عاقـدين آن قـرار داد ش/در زمان رضا شاه شركت داشت در كنـارتقي ١٣١٢م/١٩٣٣حسين اعالدر ماجراي قرارداد

  ننگين بود

اعال براي آرام كردن بحران ومنقشات نفتي در خوزستان وساير مناطق نفت خيز حكومت نظـامي برقراركردوبـراي الغـاي 

  قانون ملي شدن نفت تالش زيادي

  كرد اما در برابراراده مردم ناكام ماند و به علت ناتواني استعفا داد..

  نخست وزيري مصدق

مامور تشكيل كابينه شد و مجلس ملي و سنا طرح اجراي قانون  ملـي شـدن نفـت را بـه ١٣٣٠ق در ارديبهشت ماه مصد

  تصويب رساندند

مصدق با شرط تصويب اين طرح نخست وزيري را پزيرفت  طبق اين طرح دولت مي بايست به خلع يد شركت نفت ايران 

ت را تنظيم رساند ونفت به مشتريان با نرخ عادالنـه اي بـه فـروش وانگلستان از نفت كشور مي پرداخت اساسنامه ملي نف

رساند...دراين دوره دولت با تقويت وحدت ملي تالش براي ملي شدن نفت را در پي گرفت وهيئت خلع يد از شركت نفت 

مللـي الهـه اقدام هاي خود درمورد انتقال شركت راآغاز كرد ..دولت انگلستان ضمن شكايت به ديوان دادگسـتري بـين ال

تهديدكرد كه((چهارهزارچتربازورزمناهاي خود را به مرز آبي ايـران خوهـد فرسـتاد .))اماكاشـاني اظهارداشـت كـه اعـالم 

  جهادخواهدنمود..

با اقدام هاي دولت ايران در خلع يد ازشركت نفت ايران وانگلسـتان كارشناسـان خـارجي شـركت بـه طوردسـته جمعـي 

  ضي كردن آنان به جايي نرسيد..استعفاكرد تالش مصدق براي را

  دولت كوشيدتا ازكشورهاي ديگرنظيرآمريكا وهلند كارشناس استخدام كند اما به دليل اعمال نفوذ انگلستان موفق نشد ....

ــران خــوداري  ــارگيري نفــت اي ــزاز ب ــي كــاهش يافت.كشــتي هــاي نفــت كــش ني ــاز داخل ــع ني ــا رف ــا توليــد نفــت ت ب



  االيشگاه آبادان تعطيل شد..آخرين واحدپ١٣٣٠كردند..درمرداد

با شكايت دولت انگلستان از ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصدق براي پاسخ گويي درموردملي كردن صـنعت 

نفت واخراج انگليسي به نيويورك رفت او اسنادي ازدخالت انگليسي ها در امورداخلي ايران به سازمان ملـل متحـد ارضـه 

  كرد ..

رح جديدي درباره كشمكش بين ايران وانگليس ارائه داد شوراي امنيت نيـز بـه مسـكوت مانـدن شـكايت دولت آمريكا ط

  انگليس راي داد.درنتيجه شورا به نفع ايران شد .

به دليل قطع صادرات نفت وتحريم هاي اقتصادي وفشارانگلستان درآمد دولـت بـه سـرعت كـاهش يافـت وكشـور دچـار 

  جه دولت ناچاربه فروش اوراق قرضه شد ..مشكالت سخت اقتصادي شد درنتي

  نمونه سواالت:

رزم آرا در مقابل ملي شدن صنعت نفـت چـه رفتـاري در پـيش گرفـت ؟بـه طـور محرمانـه وارد مـذاكره بـا انگلسـتان ١

ه شدوپيشنهادجديدي به جاي قراردادالحاقي كه منافع انگليس را تضمين ميكرد ارائه دادوباتحقيرروحيه ملي اعالم كرد ك

ايرانيان حتي قادر به اداره كردن يك اداره سيمان نيستند وملي كردن نفت را يك خيانت بزرگ برشـمرد درپـي اعتـراض 

هاي مردمي عليه رزم آرا درتهران گردهمايي هاي متعددي برگزارشد درپي اين تظاهرات كردم خواستارملي شدن صنعت 

  نفت شدند اما قدرت سياسي ونظامي رزم آرا 

  م نمايندگان مدافع نهضت ملي شدن نفت در مجلس سبب بي نتيجه ماندن اين فعاليت ها شد .....و تعدادك

  مصدق در دوره اول نخست وزيري خود چه اقداماتي انجام داد وعكس العمل دولت انگلستان ٢

ادرپـي گرفـت ذر مقابل اقدامات او چه بود؟دراين دوره دولت ال تقويت روحيه ملي تالش براي ملي شدن صـنعت نفـت ر

وهيئت خلع يد از شركت نفت اقدام هاي خود را مورد انتقال شركت آغـاز كـرد دولـت انگلسـتان ضـمن شـكايت ديـوان 

دادگستري بين المللي الهه تهديد كرد كه ((چهارهزارچترباز ورزمناوهاي خود را به مرز آبي ايران خواهدفرستاد همچنين 

  داوراق رابراي ايجاد درآمد به فروش رسانن

انگلستان از نخست وزيري حسين اعال چه هدفي رادنبال مي كرد اودراين راستا چه كارهايي كرد؟دولت انگلستان بـراي ٣

  جاوگيري از به خطر افتادن منافعش درايران شاه را تحت فشار قراردادآن دولت قصدداشت با انتصاب حسين اعال 



  به نخست وزيري مانع ازاجراي قانون ملي شدن نفت گردد

  دولت انگلستان نماينده خود نويل گسرابراي انجام مذاكرات نفت به ايران فرستاد.٤

  كاشاني اعالميه درباره نخست وزيري رزم آرا صادر كرد وتشكيل دولت اورا شبه كودتا ناميد٥

  دولترزم آرا مانعي برسررراه ملي شدن صنعت نفت ايران بود.٦

  ٤رزم آرا توسط چه كسي ترور شد ؟گزينه ٧

  )خليل طهماسبي٤)منصور     ٣)محمد ساعد     ٢)مصدق       ١

  مصدق با شرط تصويب اليحه هشت ماده كميسيون مخصوص نفت نخست وزيري را پذيرفت.نادرست٨

  گلشايئان—هدف فراكسيون هشت نفره متشكل از جبهه ملي چه بود ؟مخالفت با قراردادالحاقي گس٩

  سيس شد؟دكتر محمد مصدقتا١٣٢٨جبهه ملي به رهبري وي  درسال ١٠

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣درس:

  طراح :

  محبوبه شهنايي

 بنام خدا

  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

  

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

رشته يازدهم كليه 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩  

  مرداد٢٨زمينه هاي كودتاي عنوان:

تير و پيامدهاي آن، نقش آيت اهللا ٣٠در اين درس، با علت هاي استعفاي دكتر مصدق، قيام اهداف يادگيري:

زمينه هاي كودتا عليه دولت مصدق  كاشاني در سقوط دولت قوام السلطنه و روي كار آمدن مجدد دولت مصدق،

  آشنا مي شويد.

  نكات كليدي:

تير براي بازگشت مجدد مصدق ،روابط دوستانه آمريكا با دولت مصـدق بـراي بـه سـلطه در آوردن ايـران ٣٠واقعه 

،همكاري سازمان جاسوسي آمريكا وانگلستان براي ازبين بردن دولت مصـدق ، حـزب تـوده ، شـبكه بـدامن عليـه 

نهضت ، توطئه چيني دائم وابستگان و درباريـان شـاه عليـه نهضـت ، تخريـب شخصـيت مصـدق ازطريـق اعضاي 

  مطبوعات براي عموم مردم ، انحالل مجلس توسط مصدق 

علت استعفامصدق: براي برخورد بامخالفان داخلي از شـاه خواسـت وزارت جنـگ را بـه عهـده او بگـذارد امـا شـاه 

  نپذيرفت. 

با طرفداران نهضت: به طرفداران  نهضت حمله وتهديد به اجراي اعدام هـاي دسـته جمعـي   برخورد قوام السلطنه

  كرد.

و ناتواني نمايندگان قوام براي  _نقش كاشاني در سقوط دولت قوام: از مردم خواست براي مقابله با قوام به پا خيزند 



                                           ١٣٣١تير٣٠و قيام مردم در_جلوگيري كاشاني 

جايگاه مصدق و كاشاني در دوره دوم  نخست وزيري مصدق:كاشاني رئيس مجلس شد و مصـدق رئـيس دولـت و، 

  وزيرجنگ شد. 

توطئه هاي انگلستان عليه _زمينه هاي اختالف بين مصدق وكاشاني: دسيسه چيني توطئة خارجي ها و شاه و دربار

  مصدق  

  تا زمان اتحاد رهبران نهضت مردم پشتيباني ميكردند.  تا چه زمان توطئه ها موثر نبود:

بـروز  _رقابت و قدرت طلبـي هـا _عوامل محروم بودن مصدق از حمايت مردم:بي كفايتي برخي از اعضاي كابينه 

  اختالف سياسي  _شكاف و جدايي 

  عوامل داخلي _مرداد:عوامل خارجي  ٢٨عوامل زمينه ساز كودتا 

  انگلستان _ عوامل خارجي شامل:آمريكا

 _اشتباه مصدق در انحالل مجلـس  _مطبوعات  _شاه و درباريان  _شبكه بدامن _عوامل داخلي شامل:حزب توده 

  جدا شدن مصدق از روحانيت  _اعتماد بيش از حد مصدق به آمريكايي ها 

ن ملـي شـدن نفـت قانو _به طور نسبي حمايت كردن آمريكا از ايران:تالش براي سهيم بودن در منابع نفت ايران 

برقراري ارتباط دوستانه با دولت مصدق بـراي بـه زيـر سـلطه بـردن  _پايان تسلط انگلستان بر نفت ايران مي شد 

  ايران براي خود

  ميانجيگري آمريكا بين ايران و انگلستان:جلوگيري از بحران اقتصادي در ثابت داشتن بازار نفت

ط آمريكـا در ايران:ازطرفـي قـول داد شـركت هـاي نفتـي آمريكـا را راه هاي انگلستان براي جلب انجام كودتا توس

  از طرفي ديگر خطر نفوذ كمونيزم و حزب توده در ايران را بزرگ جلوه داد. _درمنابع ايران شرك كند 

  همكاري سازمان جاسوسي آمريكا و انگلستان: ازبين بردن دولت مصدق و ضربه به نهضت ملي شدن نفت 

 براي اولين بار حل بحران نفت از طريق قدرت نظامي و قرار داد طراحي عمليات چكمه:

تحريم خريد نفت ايران و تهديد كـردن  _فعاليت هاي شبكه جاسوسي انگلستان: براي ضعيف كردن دولت مصدق 



  كشوراي خريدار به تعقيب قضايي و مجازات

  ايران سياست واحد آمريكا و انگليس عليه نهضت:با هدف تصاحب منابع بزرگ نفت

با شدت گرفتن جنگ سرد با آمريكا از پرداخت بدهي هاي خود به نقش شوروي در شرايط سخت تحريم نفت ايران:

  ايران تن نداد.

حزب توده:از آغاز نهضت جنبش را به سرمايه داري غرب متهم مي كرد و خوستار ملي شدن نفت جنئب بود و نفت 

  شمال را حق شوروي مي دانست.

  از شوروي:وابستگي حزب توده به شوروي و دشمني با نهضت ملي شدن نفت   حمايت حزب توده

تير:برخي از رهبرانشان براي خروج شاه از كشور و همه پرسي براي تعطيل شـدن ٣٠رفتار حزب توده پس از واقعه 

  مجلس دوره هفدهم از دولت مصدق حمايت كردند.

وسيع نظامي وآگاه بودن از كودتا واكنشي به جـز انـداختن مرداد:با وجود تشكيالت  ٢٨رفتار حزب توده در كودتا 

  مجسمه هاي شاه و شعار عليه سلطنت و پايدار بودن جمهوري دموكراتيك انجام نداد.

دليل بي واكنشي حزب توده و شوروي دربرابر كودتا:با داشتن شبكه اطالعات در ارتش و پست هاي مهم نظامي به 

  ين كاري نكردند.دليل سردرگمي ناشي از مرگ استال

اتفاقات بعد پيروزي كودتا براي حزب توده:رهبرانشان از كشور فرار كردند و يا براي نجات خود روسا كودتا همكاري 

  كردند و بعضي ها در ساواك خدمت مي كردند.

ضاي شبكه بدامن:از طريق نفوذي ها در احزاب و جريان هاي سياسي براي ايجاد آشوب در كشور و اختالف ميان اع

  نهضت ملي ايران

 فعاليت هاي شبكه بدامن:پيچيده ، سري، غير شفاف بود. همچنين از حوزه نظارت دولت خارج بود.

دليل دودل بودن محمد رضاشاه دربرابر نهضت ملي نفت:وحشت از پيامـدهاي نهضـت كـه موجـب ضـعيف شـدن 

  نداشتن به  موقعيت و قدرت او بود ، شجاعت ايستادگي در برابر نهضت نداشت ، جرئت

 



  دليل ترس از انگليسي ها زيرا آنها پدرش را اخراج كرده بودند.

عكس العمل شاه در هنگام اختالف بين رهبران و اعضاي نهضت:در اين هنگام توطئه هاي شاه زياد شد و با حمايت 

  مرداد را پذيرفت. ٢٨آمريكا و انگلستان كودتا 

  بيشتري در برابر نهضت ملي نفت و دولت آن دشمني مي كردند.كارهاي وابستگان و درباريان شاه: با جديت 

مهم ترين مخالفان نهضت در وابستگان و درباريان شاه:اشرف پهلوي خواهر شاه ، مادر شاه ، اسد اهللا علـم ، شـاپور 

  ريپورتر كه به نفع دولت انگلستان ايستادند.

نهضت با دولت انگلستان همكاري كنند بـه همـين سرانجام مخالفت هاي وابستگان شاه:حاضر بودند براي شكست 

  تير مصدق اشرف و مادرش را از ايران اخراج كرد. ٣٠دليل بعد از قيام 

مطبوعات:براي از بين بردن شخصيت مصدق با ايجاد شايعات در مطبوعات نارضايتي مردم از دولت او را تشديد مي 

  كردند.

ر برابر آن:به بهانه نفوذ و جنبش بيگانگان در مجلس بود ، تالش دليل مصدق براي انحالل مجلس و رفتار كاشان د

  كاشاني براي جلوگيري از اين كار به نتيجه نرسيد.

فرصت هاي كودتاگران از انحالل مجلس:فرصتي مناسب براي حكومت كه رئيس دولت را به وضـوح خـراب كنـد و 

كردند بعد از انحالل مجلس دولت مصـدق حكـم باعث شود آهسته كودتايي ديگر شكل بگيرد. كودتاگران ادعا مي 

  قانوني ندارد.

  رفتار آمريكايي ها از اعتماد زياد مصدق به آنها: در پي صاحب شدن منابع نفت ايران بودند.

مصدق نامه خشونت آميزي براي كاشاني نوشت و از او خواست تا  ١٣٣١مرداد ٦جدا شدن مصدق از روحانيت:در
  نشود.  دركاهاي سياسي كشور وارد 

  سواالت:  نمونه

  استعفا داد؟ ١٣٣١: چرا دكتر مصدق درتير ماه ١

  : بعد از آن كه قوام السلطنه توسط شاه مأمور كابينه شد چه كرد؟٢



  : آيت اهللا كاشاني براي مقابله با قوام چه عكس العملي داشت؟٣

 تير را توضيح دهيد؟و پيامد آن چه بود؟ ٣٠: قيام ٤

  محروم شدن مصدق از حمايت مردم بود؟: چه عاملي باعث ٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٤درس:

  طراح :

  محبوبه شهنايي

 بنام خدا

  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

  

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩  

  مرداد ٢٨كودتاي  عنوان:

  آشنا ميشويد ١٣٣٢مرداد  ٢٨در اين درس باچگونگي وقوع كودتاي  اهداف يادگيري:

  نكات كليدي:

 اجراي كودتا

 و سازماندهي در موثري و مهم نقش آمريكا متحده اياالت دولت ەك است روشن كودتا ەبراساس اسناد محرمان

. است داشته برعهده را كودتا رهبري و هدايت و كرده ايفا مصدق دولت سرنگوني براي مخالف نيروهاي هدايت

ب انتخا كودتا نظامي فرماندهي عنوان به را زاهدي اهللا فضل خود، انگليسي همتايان با مشاوره در آمريكا مقامات

  كند حمايت كودتا از و بپذيرد را زاهدي ەرا متقاعد نمودند ككردند و شاه 

 ٢٥بامداد روز  كي ساعترا امضا كرد. در يدكتر مصدّق و انتصاب فضل اهللا زاهد يريشاه فرمان عزل نخست وز
بالفاصله به دستور دكتر مصدّق  يرفت. ول يو  هخان هبعزل دكتر مصدّق بود  يكه حامل نامه  يريمرداد،نص

 خارج شد. رانياز ا ،ياحتمال يدر امان ماندن از خطرها يبرا و كودتاگران تيبازداشت شد. وشاه با حما

 فرار شاه

با فرار شاه به بغداد و سپس ژم، در سراسر كشور تظاهرات عمومي برپا گرديد. مجسمه هاي شاه و پدرش به پايين 

كشيده شد و عكسهاي او از اداره ها جمع آوري شد. در تجمع بزرگي كه در ميدان بهارستان برپاشد، دكتر حسين 

كومت جمهوري برپا شود، شاه ايران روي ملك نظام سلطنتي بايد برچيده و ح«فاطمي وزير خارجه اعالم كرد: 



فاروق مصر را سفيد كرده است. البته اين موضع شخصي فاطمي بود و دولت دكتر مصدق نسبت به فرار شاه از 

  كشور، موضع خاصي را نشان نداد.

  كودتا درباره سيا سازمان اسناد در مندرج گزارش بنابر

 ميدرنگ تصم بي رفت. آنها يزاهد ينجات دهد، به محل اختفاكودتا را از شكست كامل  نكهيا يارروزولت ب

و مصدّق آن مقام را غصب كرده ودرصدد  استي زاهد يدولت قانون سيرا متقاعد سازند كه رئ يگرفتند افكار عموم

  .شاه است هيانجام كودتا عل

  سيا سازمان هدايت با كودتاچيان

 برنامه با كه وهمدان كرمانشاه اصفهان، نظامي نيروهاي كمك بدون توانستند سيا سازمان هدايت با كودتاچيان

 مراكز پولهاي با كه اوباش و اراذل از دستجاتي بسيج با بودند، آماده تهران سوي به حركت براي قبلي ريزي

 هاي آشوب از اي عمده بخش .كنند عملي را خود هاي شده بودند،نقشه سازماندهي آمريكا و انگلستان اطالعاتي

 همراهي و خود داران چماق از اي عّده با مخ بي شعبان به معروف جعفري شعبانرا كودتا روز در خياباني

 با زمان هم .كردند تصرف ديگري از پس يكي تهران هاي خيابان و دادند انجام ولگردها و اوباش ديگر گروههاي

 مركز ژاندارمري، و پليس مراكز راديو، ارتش،ايستگاه جمله از حسّاس مناطق كودتا نظامي عوامل اقدامات اين

  .كردند تصرف يارانش را و مصدّق دكتر ي خانه و تلگراف و تلفن

  آمريكا سفير هندرسن لويي

كرد از  فيمصدّق تكل دكتر حساس كودتا برعهده داشت، به يدر روزها يكه نقش مهمّ كايآمر ريهندرسن سف ييلو

دكتر مصدّق با  نيعالوه بر ا كرد. رونياش ب خانه دكتر مصدّق با عتاب او را از يكند ول يريپست خود كناره گ

  كرد يها را از هواداران خود خال ابانيخ ممنوع كردن تظاهرات،عمال

  بود تيرماه ٣٠ با بسيارمتفاوت مرداد ٢٨ در سياسي اوضاع و شرايط چه اگر

 ظرفيت از مصدّق امّادولت بود ١٣٣١ تيرماه ام سي با متفاوت بسيار مرداد ٢٨ در سياسي اوضاع و شرايط چه اگر

 چندان بود، گرفته فاصله داشت، را مردم بسيج كردن توان كه روحانيت جريان از كه آنجا واز نكرد استفاده مردم

  .نداشت را مردمي پشتيباني امكان



  مصدّق دكتر حكومت براندازي طرح

 پيامدهاي و كودتاچيان براي هزينه كمترين با و سهولت به امّا بود پيچيده مصدّق دكتر حكومت براندازي طرح

  .بود گرديد،همراه ايران در آمريكا ي جانبه همه ي سلطه به منجر كه ايران ملت ناگواربراي و سهمگين

  پهلوي محمّدرضا بازگشت

كه اكنون سلطنت  يدرحالبه كشور بازگشت. ،يشد و محمّدرضا پهلو رينخست وز يبه دنبال كودتا سرلشكر زاهد

 دانست. يم سيو انگل كايخود را وام دار آمر

تاج و تختم را از بركت خداوند، ملّتم و ارتشم و  من روزولت ضمن تشكر از اوگفت تيشاه در مالقات با كرم 

  دارم)روزولت تيكرم(شما

  :گيري نتيجه

 يگام ها مشروطه نظام يايكرد تا در جهت اح دايپ يديعرصت جد رانيشاه، ملّت ا ديبعد از تبع ديبدون ترد

 هيدو پا بر بود، دهيبه درازا كش ١٣٣٢ مرداد تا ١٣٢٠ وريحركت كه مدّت دوازده سال از شهر نيبردارد. ا يموثر

 استوار بود:

 يپهلو يكتاتورياز بازگشت د يريجلوگ- ١

  و كوتاه كردن دست استعمار -  ٢

  سواالت:  نمونه

 مرداد داشت؟ ٢٨ يدر انجام كودتا يچه تقش ايسازمان س-١

 امروز ما يبرا ييچه بود و چه عبرت ها رانيملّت ا يمرداد برا ٢٨ يكودتا يامدهايپ- ٢

 دارد؟

 د؟ينرس يينها جهيبه نت يليبه چه دال يو ملّ  ينينضهت د- ٣



 د؟ينرس جهيشدن صنعت نفت به نت يچرا ملّ- ٤

  كند؟ يريكردكه از پست خود كناره گ فيبه دكتر مصدّق تكل يچه كس- ٥

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  ايران بر آمريكا سيطرة قرن ربع پانزدهم درس :عنوان

 اهداف يادگيري:
 اقتصادي و سياسي سرنوشت بر آمريكا سيطمة و ١٣٣٢ مرداد هشت و بيست كودتاي پيامدهاي با درس اين در

 .شويم مي آشنا ساواك تأسيس و مخالفان سركوب و شاه ديكتاتوري هاي پايه تثبيت و ايران

 : درس مهم نكات چكيده
 پيروزي از پس كرد، مي اجتناب مصدّق دكتر دولت به كمك از كه آمريكا كودتا از پس ايران سياسي اوضاع

 دولت آمدن كار روي با. كرد كودتا دولت به اقتصادي و نظامي هاي زمينه در زيادي هاي كمك كودتاچيان
 بختيار تيمور سرتيپ به تهران نظامي فرمانداري شد، فرما حكم ايمان جامعه در اي تيره فضاي زاهدي، نظامي
 نيروهاي سركوب كودتا، حكومت تثبيت و استقرار براي بود، خونريز و رحم بي افسري كه بختيار. شد سپرده

 و تبعيد آنها از اي عدّه و كرد زنداني و دستگير را مخالفان از بسياري عده. كرد آغاز را دوست ميهن و ضدّكودتا
 سقف همچنين نظامي، فرمانداري شد؛ مواجه شديد سركوب با تهران و ها شهرستان تظاهرات. شدند تيرباران

 در دستگيري، از پس نيز مصدّق دكتر. كرد تبعيد خارك جزيره به را بازاريان از جمعي و تخريب را تهران بازار
 اطراف در روستايي احمدآباد، در عمر، آخر تا عمالً و شد محكوم زندان سال سه به و محاكمه نظامي دادگاه
  .بود نظر تحت تهران،
 ابتدا آمريكا توسعه به پيمان. بود بغداد امنيتي پيمان به ايران پيوستن عالء، وزيري نخست دوران مهم حوادث

 كامل هدف با پيمان اين. پيوستند آن به نيز ايران و پاكستان سپس و شد امضا عراق و تركيه كشورهاي بين
 جمهور رئيس)نهاور آيز(ي نظريه مبناي بر و كمونيسم خطر ي بهانه به شوروي، ي محاصره ي حلقه كردن

 صفوي نواب شهيد. كرد مي نقض را ايران طرفي بي سياست پيمان، اين در ايران عضويت. شد تشكيل آمريكا،
 زمينه بغداد پيمان در ايران ورود كه بود معتقد زيرا بود، پيمان اين سرسخت مخالفان از اسالم فداييان رهبر
 دو نظامي قرارداد امضاي و بغداد پيمان در ايران عضويت از پس. است ايران بر آمريكا نظامي ي سلطه ساز

  .يافت گسترش ايران در آمريكايي ان مستشار و نظاميان حضور آمريكا، با جانبه
 ساواك تاسيس

 معاصر تاريخ كتاب نوشتاري محتوي
 به(ها رشته كليه يازدهم سال ايران

 )معارف و انساني هاي رشته استثناي
 تحصيلي سال

١٤٠٠-١٣٩٩  

  خدا بنام
 وزارت متوسطه آموزش معاونت

  پرورش و آموزش
  نظري متوسطه آموزش دفتر

 درس كشوري راهبري دبيرخانه
  تاريخ

 سيستان استان در شده توليد
  وبلوچستان

  پانزدهم  :درس
  : طراح

  شهنايي محبوبه



 تبديل منتطق در خود قدرت اصلي پايگاه به را ايران گرفتند تصميم ها آمريكايي مرداد، ٢٨ كودتاي از پس
 تشكيل به كشور آن ن ا مستشار كمك به دانست، مي آمريكا از تبعيت در خود بقاي راه كه ،شاه بنابراين كنند

  .كرد اقدام)كشور امنيت و اطالعات سازمان(ساواك مخوف سازمان
  :بود جهت دو به آمريكا ديدگاه از ساواك تاسيس اهميت

  آمريكا اصلي رقيب عنوان به شوروي، با ايران همسايگي
  ايران در آمريكا نفوذ تثبيت و حفظ
 اين. بود تهران نظامي فرماندار و ارتش افسران ترين رحم بي از ،يكي بختيار تيمور ،سپهبد ساواك رئيس اولين

 بود، شاه رضا محمد حكومت در د ١٣٥٧ تا ١٣٣٦ سال از امنيتي و اطالعاتي نهاد ترين گسترده كه سازمان
 روحي و جسمي ي شكنجه بر عالوه ساواك. داشت مخالف هاي گروه سركوب و شناسايي در مهمي نقش

  .كرد مي كنترل نيز را مجلسين نمايندگان و مردان دولت وحشت، و رعب اختناق، جو ايجاد و رژيم مخالفان
 اطالعاتي سازمان كمك با سپس و انگليس و آمريكا اطالعاتي هاي سرويس حمايت و هدايت با ساواك،
 اطالعاتي هاي آورد دست كه آن جاي به اما درآمد، امنيتي مخوف تشكيالت يك صورت ،به)سان د مو(اسرائيل

 عنوان به و اسرائيل سپس و انگليس و آمريكا منافع تامين خدمت در گيرد، كار به كشور منافع جهت در را خود
  .گرفت قرار كمونيسم، و شوروي توسعه برابر در مانعي
 اقبال منوچهر دولت

 وزيري نخست ،به دربار وزير اقبال، منوچهر دكتر و كرد استعفا وزيري نخست از عالء ،حسين ١٣٣٦ فروردين
 جلب براي بود، رو روبه سياسي آزادي نبود و مشروعيت فقدان مشكل با حكومتش كه پهلوي محمدرضا. رسيد
 حزب(و اقبال، دكتر وزير، نخست رهبري به)اكثريت)(مليون(حزب دو تاسيس به دست عمومي، افكار
 جنجال ي صحنه كشور مطبوعات ، طوالني هاي رسال د ، بعد به آن از. زد علم اسداهللا رهبري به)اقليت)(مردم
 ها ذهن در را ايران در غربي هاي دمكراسي وجود توهم تا بودند، دولتي حزب دو ميان ساختگي و سطحي هاي

  .كنند ايجاد
 

                                                                                                                             
                  

                                                                               



 نه:پرسش هاي نمو
 آمد؟ وجود به تهران در فضايي چه تهران در كودتاچيان پيروزي از پس)  ١

 تهران در و شد حكمفرما ايران در تيري فضاي نظامي دولت آمدن كار روي با پيروزي از پس
 آمد وجود به بختيار تيمور سرتيپ فرماندهي به نظامي فرمانداري

 داد؟ انجام اقداماتي چه كودتا حكومت استقرار و تثبيت براي تهران نظامي فرمانده بختيار)٢
 كودتا مخالفان تيرباران و تبعيد٫پرست ميهن و كودتا ضد نيروهاي سركوب

 خورد؟ رقم او براي سرنوشتي چه مصدق دكتر دستگيري از پس) ٣
 تحت تهران نزديك روستاي در عمر آخر تا و شد محكوم زندان سال سه به و محاكمه نظامي دادگاه در

  بود نظر
 بود؟ قراردادي چگونه نفت كنسرسيوم قرارداد) ٤

 آمريكا نفتي كشور چند ايران از پس كه بود شركتي به چند و استعماري قرارداد يك قرارداد اين
  شد تحميل ايران به ايران نفت ماخد از برداري بهره منظور به كه هلند فرانسه و انگليس

 شد؟ منعقد چگونه و هايي دولت چه بين بغداد پيمان پيمان) ٥
 شد منعقد ايران و پاكستان و عراق تركيه كشورهاي من پر اين

 بود؟ چه بغداد پيمان تشكيل از هدف) ٦
 محكوميت خطر بهانه به شوروي محاصره كردن كامل هدف با پيمان اين

 بود؟ چه آمريكاييها توسط ايران داخل در ساواك تاسيس از هدف) ٧
 ايران داخل در آمريكا نفوذ و تبعيت حفظ خاطر به_ايران با شوروي همسايگي

 بود؟ چه بغداد پيمان با صفوي نواب تهديد مخالفت علت) ٨
 خطره بهانه به شوروي محاصره حلقه كردن كامل هدف با آمريكا جمهور رئيس برمبناي پيمان اين

 بود حكوميت
 است كشور امنيت و اطالعات سازمان معناي به چيست؟ساواك ساواك از منظور) ٩

 بود؟ جهاتي چه آمريكا ديدگاه از ساواك تاسيس اهميت) ١٠
 آمريكا اصلي رقيب عنوان به شوروي با ايران همسايه ١
 ايران در آمريكا نفوذ  حفظ حفظ ٢

 بختيار تيمور بود؟سپهبد كسي چه ساواك اول رئيس) ١١
 زد؟ مردم و مليون حزب دو تاسيس به دست پهلوي شاه محمدرضا چرا) ١٢
 حكومتش مشروعيت نقدان١
 سياسي آزادي نبود ٢
  عمومي افكار توجه جلب ٣



  ١٦درس:

  طراح :

 محبوبه شهنايي

  بنام خدا

  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩ 

 ايران در آمريكايي اصالحات  زمينه ها و هدف هاي:عنوان

ايران و نيز هاي اصالحات اجتماعي و اقتصادي مورد نظر آمريكا در هدف در اين درس، با  اهداف يادگيري:
 شويد م دادند آشناميانجا  ها سياست اين واجراي  سازي هاقداماتي كه دولت هاي شريف امامي و اميني براي زمين

   چكيده نكات مهم درس:

 .تحول هاي بين المللي منطقه اي 

  نيافته توسعه كشورهاي برابر در كندي اف  اجراي سياستهاي خارجي جان 

 پيشرفت براي اتحاد ؟تحت عنوان به پايين با هدف پيشگيري از انقالباجراي اصالحات از باال  

 :در اجراي اين اصالحات 

 نظام هاي ديكتاتوري تغيير نمي يافت -١ 

 بيني شده بودتوسل به زور پيش -٢ 

 متحد و  وابسته؛اجراي اين سياست ها درباره ايران از اهميت خاصي برخوردار بود زيرا رژيم شاه دست نشانده -٣ 
 بود آمريكا

 موقعيت جغرافيايي سياسي در موقعيت حساسي قرار داشتو به دليل همسايگي با شوروي -٤ 



كارشناسان مسائل ايران در امور خارجه آمريكا از وضعيت فساد و سركوب مخالفان رژيم پهلوي خبر دادند كه  
 نتيجه آن اين بود كه در ايران اصالحات اقتصادي و اجتماعي الزم هست

 اقتصاد آمريكا نيازمند بازار مصرف جديدي بود 

توانست از انقالب از انقالب سرخ و خطر كمونيسم كم كرده زمينه انقالب مياصالحات ها معتقد بودند امريكايي
 مردمي(سرخ) جلوگيري كند هاي سفيد را فراهم كند و از انقالب

 خونريزيتغيير و تحول و دگرگوني در كشور ها بدون انقالب سفيد:  

 در تغيير و تحول و دگرگوني در كشورها همراه با شورش و خونريزي :انقالب سرخ 

هاي اجتماعي و يك سنت اي از ايدهبه معني اشتراكي گرفته شده است و دسته شه كمونيسازريكمونيسم:  
 گيرد كه غايت آن اشتراك دارايي هاستايدئولوژيك را در بر مي

 :نخست وزيري شريف امامي 

هدف از منصوب كردن شريف امامي و طرح شعارهاي آزادي احزاب ،فضاي سياسي ،اصالحات  ١٣٣٩در شهريور  
 هاي آمريكايي مي رفتاقتصادي به استقبال سياست

 و شريف امامي اعتماد نداشت و خواستار بركناري شريف امامي و روي كار آمدن علي اميني شد هشابه كندي  

 :وزيري علي امينياصالحات دوره نخست  

با ؛علي اميني در دوران تصدي سفارت ايران در آمريكا به كندي نزديك شده و ارتباط صميمانه ايجاد كرده بود 
 هاي آمريكا در ايران به اجرا گذاشته شدروي كار آمدن اميني سياست

 يستجلوگيري از سقوط حكومت ، جلوگيري از نفوذ كمون :سياست مبارزه با فساد اداري - ١ 

 تغيير زيرساخت هاي اجتماعي و اقتصادي :اصالحات اقتصادي -٢

 :اقدام اول اميني 

 اميني درخواست انحالل مجلس شوراي ملي و سنا را كرد

 سران عالي رتبه نظامي و اقتصادي را دستگير كرد



 او مي خواست در تعميق اعتراضات اجتماعي،مردمي بر عليه آمريكا جلوگيري كند -١ 

 دنبال جا طلبي شخصي خود بودبه  -٢ 

 او مي خواست خود مستقل از شاه با آمريكا رابطه برقرار كند -٣ 

 :اقدام دوم اميني 

اجراي قانون اصالحات ارضي كه در نتيجه آن شاه حساس شد و به آمريكا رفت و خواستار بركناري اميني و  
 جايگزيني اسداهللا علم شد

ميزان و نحوه مالكيت از دست مالكان بزرگ و خرده مالكان وتوزيع مالكيت تغييرات اساسي در :اصالحات ارضي  
  زمين بين كشاورزان

  : رسش هاي نمونهپ

هدف آمريكا از انجام اصالحات در كشورهاي توسعه نيافته چه بود ؟ اين اصالحات با چه عنواني و در چه كشور  -١
 هايي اجرا شد

 ؟ايران اهميت خاصي داشت چرا اجراي سياست اتحاد براي پيشرفت در-٢

 ؟اهداف آمريكا آمريكايي ها از انجام اصالحات اجتماعي و اقتصادي در ايران چه بود-٣

ار هايي به استقبال شعبا منصوب كردن شريف امامي به نخست وزيري با طرح چه  ١٣٣٩در شهريور شاه -٤
 ؟سياست هاي آمريكايي رفت

 ؟به نخست وزيري داشت انتصاب علي اميني و آمريكا چه نقشي در بركناري شريف امامي-٥

 ؟چه كسي از طرف آمريكا براي انجام اصالحات در ايران انتخاب شد-٦

 ؟علي اميني در دوره نخست وزيري خود چه اقداماتي انجام داد-٧

 ؟هدف علي اميني از مبارزه با فاسد اقتصادي چه بود-٨

  ؟اصالحات ارضي در زمان چه كسي آغاز شد-٩

  



  ١٧درس:

  طراح :

 محبوبه شهنايي

  بنام خدا

  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 

  و معارف)هاي انساني 

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩ 

 يروحانيت و اوج گيري بيداري اسالم پيدايش نهضت :عنوان

در ايران از قبيل تصويب تصويب نامه انجمن هاي  اسداهللا علمدر اين درس با چگونگي دولت  اهداف يادگيري:

ايالتي و واليتي و انقالب سفيد آشنا مي شويد و مخالفت و مقاومت روحانيت و مردم در برابر اين اصالحات را مي 

 خوانيد

  نكات مهم درس:

 :دولت اسداهللا علم

 براي زمينه و كسي كه آورد بوجود شاه در را تصور اين ١٣٤٠ درروردين  رحلت آيت اهللا بروجردي مرجع شيعيان
 رسيده فرا آمريكا نظر مورد اصالحات اجراي براي مناسب زمان و نيست بروجردي اهللاآيت جانشيني

او را به بهانه اختالف بر سر بودجه نظامي بركنار و اسداهللا علم را به نخست وزيري  :دليل بركناري علي اميني
 منصوب كرد

انتخابات انجمن هاي ايالتي و واليتي را در غياب شوراي ملي(به دليل برق بركناري نخست قانون تصميم دوم شاه: 
 وزير) تغيير دهد

 :تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و واليتي

قانون انجمن دوره مجلس شوراي ملي به منظور تشكيل شوراهاي استان و شهرستان به تصويب رسيده بود اين 
 هيئت دولت تغيير كردتوسط  ١٣٤١قانون در مهر از 



 اين شد حذف شوندگان انتخاب شرايط از مجيد قرآن به سوگند -٢   مسلمان بودن -١:تغييرات عبارت بودند از
 شد مردم اعتراض باعث نامه تصويب

 نامه فراخواندست ها و گفت و گو هاي متعدد براي لغو اين تصويبنشرازا اول قم را تعلماي ازامام خميني 

به تشريح نقشه هاي استعمار و توطئه آنها براي اسالم زدايي و پرداخت و مسئوليت و علما را در قبال امام خميني 
 صيانت از اسالم يادآور شد

  مقرر شد با ارسال تلگرام هايي به شاه لغو فوري تصويب نامه مذكور درخواست شود

سياست اسالم زدايي شاه با  اجرايوامه كرد ن ويبهاي امام خميني شاه را مجبور به اعالم لغو تصيپيگيرو مبارزات
شكست مواجه شد اين حركت هماهنگ علما به نهضت دو ماهه روحانيون مشهور شد و اولين پيروزي بعد از 

 مرداد بود ٢٨كودتاي 

از مبارزه بر نداشت و اعالم خطر كرد كه اسالم و استقالل مملكت و اقتصاد ايران در معرض  تخميني درم اما
 هاست امام خميني قصد داشت مبارزه دامنه داري را شروع كند اي صهيونيستهتوطئه

 :انقالب سفيد

اجراي اهداف آمريكا براي جلوگيري از نفوذ شوروي در ايران بود كه از سوي شاه  ي تصويب نامه انجمن ها مقدمه
 و دربار انقالب سفيد نام گرفت

آمريكا اعالم كرد قصد دارد اصول شش گانه به اصطالح انقالب فشار شاه بر اثر ويب نامه انجمن هابعد از لغو تص
 سفيد را به نظرخواهي بگذارد

بار سياست هاي مداخله جويانه آمريكا در ايران مراجع را به جلسه  امام خميني با آگاهي از اهداف و نتايج زيان
اهللا كمالوند به نمايندگي از سوي تصميم گرفته شد براي آگاهي از اهداف شاه آيت اهللا روح واضطراري دعوت كرد 
 گشود هديدكه شاه به جاي پاسخگويي سواالت زبان به تاييد تبرود؛مراجع به ديدار شاه 

 :اصول شش گانه و انقالب سفيد

  دوره سلطنت محمدرضا شاه در اقتصادي؛اجتماعي سلسله اصالحات يك   مردم و انقالب سفيد يا شاه 

         اصالحات ارضي-١

          كشور مراتع و جنگلها كردن ملي-٢



    ها كارخانه سهام فروش - ٣ 

        توليدي كارگاههاي كردن كاگران در منافع سهيم -٤

 زنان راي وحق انتخابات قانون اصالح -٥

 ايجاد سپاه دانش به منظور اجراي تعليمات عمومي و اجباري -٦ 

 :تحريم رفراندوم و قيام مردم 

 با انتشار اعالميه رفراندوم را غيرقانوني دانستندامام خميني و ساير علما  

ديگر شهرستانها و دانشجويان تهران به خيابان ها ريختند و با صدور اعالميه اقدامات ضد  و قم؛ مردم تهران 
 اسالمي و غير قانوني شاه را محكوم كردند

رل اوضاع تهران را اشغال نظامي كرد جنوب تهران مردم تظاهرات كردند رژيم براي كنتو دربازار تهران تعطيل شد  
 و به سركوب مردم و هجوم به دانشگاه تهران پرداخت و تعدادي از روحانيون را دستگير و زنداني كرد

 شاه به قم رفت تا طي سخنراني اعالم كند روحانيون همه با رفراندوم مخالف نيستند٤/١١/١٣٤١در روز -١ 

  را تحريم كرد امام خميني حضور در سخنراني شاه -٢ 

 شد تعطيل يكپارچه قم وشهر بازارها -٣

 با عصبانيت به اسالم و روحانيت اهانت كردشاه  -٤ 

رئيس جمهور آمريكا و ملكه انگليس اين وبرپا كرد ٦/١١/١٣٤١رپرسي خود را دمال فشار و خشونت همهاعشاه با 
 را به شاه تبريك گفتند رفراندوم

نامه لغو شده را به صورت ماده اصالحي قانون انتخابات به مورد اجرا گذاشت و  تصويب چند روز بعد دولت علم 

  بي اعتبار دانستع اينكار مورد اعتراض امام خميني واقع شد و آن را از نظر قانون اساسي و شر

  

  



  

  : هپرسش هاي نمون

با چه عنواني و در چه كشور هدف آمريكا از انجام اصالحات در كشورهاي توسعه نيافته چه بود ؟ اين اصالحات  -١
 ؟هايي اجرا شد

 ؟چرا اجراي سياست اتحاد براي پيشرفت در ايران اهميت خاصي داشت-٢

 ؟اهداف آمريكايي ها از انجام اصالحات اجتماعي و اقتصادي در ايران چه بود-٣

استقبال سياست هاي ار هايي به كبا منصوب كردن شريف امامي به نخست وزيري با طرح چه  ١٣٣٩در شهريور -٤
 ؟آمريكايي رفت

 ؟آمريكا چه نقشي در بركناري شريف امامي به انتصاب علي اميني به نام به نخست وزيري داشت-٥

 ؟چه كسي از طرف آمريكا براي انجام اصالحات در ايران انتخاب شد-٦

 ؟علي اميني در دوره نخست وزيري خود چه اقداماتي انجام داد-٧

 ؟ي از مبارزه با مفاسد اقتصادي چه بودهدف هدف علي امين-٨

  ؟اصالحات ارضي در زمان چه كسي آغاز شد-٩

 

  

  

  

  

  

  



 

 ١٨درس:

  طراح :

  محبوبه شهنايي

 بنام خدا

  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩  

  خرداد ١٥قيام  عنوان:

خرداد ، تصويب اليحه كاپيتوالسيون  ١٥در اين درس با چگونگي نهضت امام خميني قيام  يادگيري: اهداف

  خميني آشنا مي شويدو تبعيد حضرت امام 

شد زيرا اجراي اين سياست ها عالوه بر روبه رورفراندوم انقالب سفيد با اعتراض علما و مردم  خالصه درس:
 شدصادي منجر به اسالم زدايي نيز ميگسترش وابستگي كشور و نابودي بنيادهاي اقت

 حمله به فيضيه

 هاي رژيم اعالم عزاي عمومي كردندخميني به منظور اعتراض به سياست امام ٤٢نزديك نوروز 

و تعداد  حمله كردمجلس عزاداري شهادت امام صادق عليه السالم به مدرسه فيضيه  به ساواك ٤٢دوم فروردين 
بيمارستان حمله كردند و روحانيون  را مجروح و يا به شهادت رساندند قرآن ها و كتاب ها را پاره كرده به زيادي

 زخمي را دستگير كردند

           :پيامدهاي حادثه فيضيه

  مبارزه را جدي و آشكار كرد  -١

 روحانيون اكثر شهر ها به مدت يك هفته اعتصاب كردند و از رفتن به مسجد و اقامه نماز خودداري كردند -٢

جنايت و تجاوز به احكام اسالم مساوي دانست و به نام ملت نخست وزير شاه دوستي را با غارتگري؛  :امام خميني



 كرد اعالم محرارا استيضاح كرد و تقيه را 

 :خرداد ١٥قيام 

 خرداد) امام خميني به مدرسه فيضيه رفت و درباره مسائل سياسي سخنراني كردند ١٣(٤٢در عصر عاشوراي سال 

آمده است يك روز پس از سخنراني امام   حمايت از امام خمينيگزارش ساواك گستردگي اعتراضات مردمي به در
ايشان در منزل شخصي دستگير و زنداني شدند كه نتيجه آن اعتراضات عظيم مردمي بود در قم ، تهران و اكثر 

 شهرستان ها تظاهرات اعتراض آميز به راه افتاد

ين سبب حكومت نظامي اعالم شد تانكها و اسداهللا علم به فرمان شاه دستور كشتار مردم را صادر كرد به هم
حضور زنان قم چشمگير بود ماموران با محاصره نظامي تظاهركنندگان آنها را به ه خيابان ها آمدند؛مسلسل ها ب

 با كاميون به محل هاي نامعلومي برده شد اجسادشهادت رساندند و

   تهران كالس ها را تعطيل كردند مردم جنوب در تهران بازار تعطيل شد مردم تظاهرات كردند دانشجويان دانشگاه
 .تهران به ساختمان راديو رفتند فرمان قتل عام مردم صادر شد

 قتل عام مردم و تيراندازي به آنها پشتيباني كردشاه از

  آميز مردم بدون سازماندهي  حركت اعتراضبرنامه براي تظاهرات ونبود دليل سركوب تظاهركنندگان: 

پس از سركوب قيام موج  ر مردم به تظاهرات ادامه ميدادند قطعاً شاه از كشور مي گريخت،به گفته فردوست اگ
 تيرباران شدندو شكنجه حاج اسماعيل رضايي پس از دستگيري ودستگيري ها شروع شد طيب حاج رضايي 

ورد نظر حات مخرداد عشاير فارس و اعدام سران آنها احساس موفقيت در انجام اصال ١٥درهم شكستن قيام با
 آمريكا در ايجاد شد

 :خرداد ١٥دستاوردهاي قيام 

 خرداد داراي ابعاد ضد استعماري و ضد استبدادي بود ١٥قيام  -١

افزايش رشد سياسي در ميان حوزه هاي علميه و روحانيت و گرايش بيشتر روشنفكران و دانشگاهيان به  -٢
 ارزشهاي اسالمي



  بش تاريخ معاصر ايران و اسالم و جهان اسالم استدر جن نقطه عطف مهمي خرداد ١٥قيام  -٣

خرداد به مبارزان ديني و غير ديني نشان داد كه حكومت شاه از راه هاي مسالمت آميزوقانوني قابل ١٥قيام -٤
 اصالح نيست

 :دولت حسن علي منصور

دست گرفتند كه با بركناري علم و روي كار آمدن حسن علي منصور نسل جديدي از سياستمداران قدرت را به 
   همسو با سياست انگليس از آمريكا بود

 اين عامل باعث نگراني دولتمردان حامي سياستهاي انگلستان شد

آزاد كرد اما امام خميني همچنان بر ٧/١/١٣٤٣ي با قيام ديگر امام را دررضايت امام خميني و ترس از روياروي
 مبارزه با فشاري مي كرد

 :كاپيتوالسيون بازگشت

ان و نظاميان نظاميان آنها در ايران دولت حسنعلي منصور براي مستشارو ها و مستشاران افزايش حضور آمريكاييبا 
 آنها درخواست مصنوعيت سياسي كردآمريكايي و خدمتكاران 

 با تطميع و تهديد نمايندگان بي سر و صدا اين اليحه را تصويب كردند ٢١/٧/١٣٤٢در جلسه نيمه شب  

 ميليون دالري را براي خريد اسلحه به تصويب رساندند ٢٠٠اعطاي وام ها ريكاييام

ب اليحه كاپيتوالسيون قرار امام خميني كه از طريق يكي از كارمندان دبيرخانه مجلس در جريان تصوي 
 سخنراني به شدت آمريكا و اسرائيل و شاه را مورد حمله قرار داد گرفتندطي يك

 :دستگيري و تبعيد امام خميني 

ام دستگير يون حكومت نظامي در تهران و قم برپا شدو؛امسام خميني به تصويب اليحه كاپيتالبه دنبال اعتراض ام 
 و به تركيه تبعيد شد

اين عمل بازتاب جهاني داشت مدتي بعد يكي از اعضاي هيئت هاي موتلفه اسالمي به نام محمد بخارايي حسنعلي  
به همراه سه نفر ديگر به شهادت شد ومنصور را به جرم خيانت به كشور در جلوي مجلس ترور كرد كه دستگير 



 رسيدند پس از منصور هويدا نخست وزير شد

 :سالمي به رهبري امام خمينيآثار و نتايج بيدارگري ا 

 اسالمي و عرصه مبارزه با ديكتاتور و استعمار خارجيورودجدي اسالم به بيداري  -١ 

 ورودآشكار مرجعيت شيعه به عرصه مبارزه با استبداد داخلي و وابستگي رژيم پهلوي به امريكا و اسرائيل -٢ 

 پهلوي  ستيزانه رژيم دين داماتاهيان و مخالفت با اقو دانشگپيوند بيش از پيش حوزه  -٣ 

 انديشه حكومت اسالمي بر پايه نظريه واليت فقيه طرح -٤ 

  بازسازي كاركرد مسجد و منبر و تبديل آنها به كانونهاي بيداري اسالمي -٥ 
 :پرسش هاي نمونه

 به سواالت پاسخ كوتاه دهيد 

 ؟خرداد اعتراف مي كند ١٥كدام نخست وزير به كشتار مردم در  -١ 

 ؟حسنعلي منصور با دخالت كدام كشور ها روي كار آمد -٢ 

 ؟محمد بخارايي چه كسي را ترور كرد -٣ 

 ؟چه بود ٤٢عكس العمل امام خميني در اعتراض به سياست هاي رژيم پهلوي در مورد روز  -٤ 

 ؟بود...............هدف رژيم شاه از حمله به فيضيه  -٥ 

 ؟ودب........خرداد ١٥علت قيام  -٦ 

 ؟خرداد را بنويسيد ١٥دستاوردهاي قيام  -٧

 ؟گري اسالمي به رهبري امام خميني را بنويسيدبيدار  سه مورد از آثار و نتايج -٨ 

  

 



 ١٩درس:

  طراح :

  محبوبه شهنايي

 بنام خدا

  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

  

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩  

     تحوالت ايران پس از تبعيد امام خميني عنوان:

تا  ١٣٤٣اجتماعي و اقتصادي ايران در فاصله در اين درس مهم ترين تحوالت سياسي و  اهداف يادگيري:

  گيردو تقويم مبارزه امام خميني و ملت ايران با رژيم پهلوي مورد بررسي و تحليل قرار مي ١٣٥٦

  نكات كليدي:

 شمسي ١٣٥٦تا  ١٣٤٣اوضاع سياسي ايران در فاصله 

  سال نخست وزير بود  ١٣در اين سال ها امير عباس هويدا به مدت سياست داخلي:  

    مجري فرامين او بودو هويدااستبداد و ديكتاتوري محمدرضا شاه در ايران است  اوج

نخست وزير وزيران نمايندگان دو مجلس و مديران پايين تر به دستور شاه انتخاب ميشدند ودولت ومجلس 
  مجری فرمان او بودند

 كرد تاسيس را رستاخيز حزب و تعطيل را احزاب همه شاه رضا محمد

يك سازمان امنيتي جديد در ذيل ساواك فعاليت خود را آغاز كرد و بناي حزب رستاخيز  مثابه حزب رستاخيز به 
 بر اين است كه معترضان به برنامه شاه در ايران بايد بين زندان تبعيد يا محو شدن يكي را انتخاب كنند

هاي آن هاي مذكور شاه با تبليغات وسيع اصالحات موسوم به انقالب سفيد را به اجرا گذاشت ازبرنامهدر سال 
وملي اي را به قصد تضعيف ارزش هاي ديني هاي گستردهتعريف و تمجيد كرد در عرصه فرهنگي رژيم شاه برنامه



ساله را به همين منظور و با نوعي حس  ٢٥٠٠ تاج گزاري و جشن هاي تدارك جشن هاي ؛ربيغفرهنگ اجرا كرد 
 تفاخر برگزار كرد

او براي مقبوليت مردمي و براي كسب اعتبار كاذب درصدد برآمد حكومت خود را به حكومت و شخصيت كوروش  
 حبوبيت و مشروعيتي كسب كندم طريق اين از و زند پيوند  پادشاه هخامنشي

 ههمين راستا بود نتيجه اين اقدامات تخريب و تضعيف معلف تغيير تقويم هجري شمسي به تقويم شاهنشاهي در
 هاي هويت ملي بود

سياست فشار و سركوب مخالفان را شدت بخشيد كميته ضد خرابكاري  ١٣٥٦تا  ١٣٤٣حكومت در سال هاي  
 و ممنوع المنبر كردن از اقدام هاي آنان بود تبعيد حبس   شكل گرفت دستگيري

هاي تحت تاثير منافع و اغراض قدرت ١٣٥٦تا  ١٣٤٣سياست خارجي حكومت پهلوي در فاصله سياست خارجي:  
بزرگ جهان و بخصوص آمريكا قرار داشت و سلطه سياسي نظامي و اقتصادي آمريكا بر ايران افزايش يافت با 

 شاه واگذار كردكشور نقش ژاندارمري منطقه خليج فارس را به اين انتخاب نيكسون به رياست جمهوري آمريكا 

 اي داشتروابط شاه با انگلستان و شوروي مناسبات سياسي نسبتاً دوستانه 

 :خريدهاي تسليحاتي سنگين رژيم پهلوي و پيامدهاي آن 

محمدرضا شاه قدرتش را بر دو پايه ديوانساالري دولتي و دربار و ارتش استوار ساخته بود به طور غير معقولي به  
به بعد اولين مشتري سالح هاي جنگي آمريكا بود شاه به طور  ١٣٥٣روي آورد و از سال خريد تسليحات نظامي 
هاي نظامي مي كرد و اين باعث وابستگي بيشتر درصد از بودجه دولت را صرف هزينه ٣٠متوسط ساليانه بيش از 

 ايران و آمريكا و حضور گسترده مستشاران آمريكايي در كشور ما شد

ودجه نظامي آثار زيانباري بر اقتصاد ايران داشت و صنعت ما به سمت وابستگي پيشرفت و اين اور بسام افزايش سر 
 در گذاري سرمايه و سهام خريد به را نفتي درآمدهاي از زيادي بخش شاه همچنين   وابستگي به سود آمريكا بود

 اروپايي و آمريكايي و وام دادن به كشورهاي وابسته به بلوك غرب مي كرد ورشكسته  ها شركت

 گسترش فساد اقتصادي در اركان حكومت پهلوي 

 شد مختلفي   در اقتصاد ايران باعث نابهنجاري سلطنتفساد و دخالت هاي بي رويه خاندان  

  شدثروت خاندان پهلوي از اين راه ها حاصل مي 

 ٤قمارخانه ها و ساير مراكز فساد ٣درآمدهاي نفتي  - ٢متصرفي در دوره رضاشاه  از طريق فروش زمينهاي-١



 داللي معامله هاي خارجي و مشاركت نامشروع در سهام صدها شركت خصوصي و دولتي ٥قاچاق مواد مخدر 

 خميني امام تبعيد از پس مبارزهتمرار اس 

اشرف تبعيد شده شاه با تبعيد امام مي خواست رهبري از تركيه به نجف  ١٣٤٤مهرماه  ١٣امام خميني در تاريخ  
 هاي بيداري در ايران خاموش شودنهضت را از ايران دور سازد تا شعله

 ٦ساواك براي جلوگيري از ارتباط امام با ملت از چاپ و توزيع رساله امام به شدت جلوگيري كرد و دارنده آن از  
  سال به زندان محكوم شد ٢ماه تا 

ها را زيستي مثال زدني اش همه محدوديتيني در دوران تبعيد با مواضع شجاعانه هوشمندانه و سادهامام خم ١
  تحمل كرد

  كردندايشان در اعماق دل هاي مردم ايران و جهان نفوذ مي ٢

   بخشيدندامام در دوران تبعيد به مردم اميد مي ٣ 

  عليه شاه وحدت ايجاد كندامام خميني كوشيد ميان روحاني و دانشگاهيان در مبارزه  ٤

  ايشان به ضرورت تشكيل حكومت اسالمي بر پايه ماهيت سياسي و اجتماعي دين مبين اسالم اهتمام ورزيدند ٥ 

 كرد كمرنگ كردايشان انديشه جدايي دين از سياست كه رژيم پهلوي تبليغ و ترويج مي -٦

 مبارزات دانشجويي 

آرمان هايي مانند عدالت اجتماعي استقالل و آزادي و پيشرفت  ١٣٥٠و  ١٣٤٠جنبش دانشجويي از دهه هاي  
هاي دانشجويي بر موضوعات فرهنگي و مقابله با افكار كشور را در سرلوحه برنامه هاي خود قرار داد محور فعاليت

بود محمدرضاشاه با گرايش به فرهنگ غرب و تضعيف هويت ملي خود باختگي فرهنگي به  ديتي و الهاسمارك سي
جود آورد كه در اين زمان دانشمندان و روشنفكران دانشگاهي و حوزوي براي احياي هويت ديني و بازگشت به و

اهللا طالقاني هاشمي رفسنجاني آيت اهللا مكارم هاي فرهنگي گسترده اي كردند افرادي مثل آيتخويشتن تالش
 ...شيرازي و

 گرايش هاي فكري و روش مبارزه مخالفان رژيم 

رژيم در اين زمان سه گروه بودند گروه اول مسلمانان انقالبي كه با اعتقاد به رهبري امام خميني مبارزه مخالفان  
 مي كردند از ديدگاه امام بهترين راه مبارزه با شاه افزايش آگاهي عمومي و بسيج و مبارزه همگاني بود



 دانستندمي مسلحانه جنگ را رهايي راه    اتنه اينان  هاي ماركسيستي داشتندگروه دوم چپگرايان بودند انديشه 
  بود مبارزه براي آنان روشهاي ترين اصلي جمله از رژيم عليه چريكي هاي جنگ انداختن راه

جهت  گرايان بودند رژيم پهلوي را قبول داشتند و معتقد بودند بايد اصل سلطنت را پذيرفت ولي درگروه سوم ملي
  دكاهش خودكامگي شاه تالش كر

  سواالت:  نمونه

  پايه هاي حكومت رضاشاه بر پايه..... و..... استوار بود -١

  شاه به طور متوسط ساليانه بيش از..... از بودجه دولت را صرف هزينه هاي........ مي كرد-٢ 

  از تركيه به چه نقطه اي تبعيد شد١٣/٧/١٣٤٤امام خميني در تاريخ -٣

  چه اهدافي راتعقيب مي كرد١٣٥٦الي١٣٤٢سالبرنامه هاي فرهنگي رژيم پهلوي از -٤

  ساله چه بود٢٥٠٠اهداف وانگيزه هاي محمد رضا شاه از برگزاي جشن هاي -٥

  محور فعاليت هاي انجمن اسالمي دانشجويان چه بود-٦

  گرايش محمد رضا شاه به فرهنگ غرب چه پيامدي داشت-٧

  ودنتيجه افزايش سرسام اور بودجه نظامي در زمان شاه چه ب-٨

 

 

 

 

 

 

 

 



  ٢٠درس:

  طراح :

 محبوبه شهنايي

  بنام خدا

  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
 ها(به استثناي رشته
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩ 

  :ايران در مسير انقالب اسالميعنوان

ه در اين درس با وضعيت كشور در آستانه انقالب اسالمي آشنا مي شويد به سوء استفاد :اهداف يادگيري

چگونگي برخورد با زندانيان سياسي سفر كارتر به  ؛روي كار آمدن جيمي كارتره و ها از ايران تحت تسلطآمريكايي

انتشار مقاله اهانت آميز نسبت به امام خميني قيام نوزدهم دي قم و  ؛رحلت آيت اهللا حاج آقا مصطفي خميني ؛ايران

  است درس اين در بررسي مورد هاي موضوع تهران در ١٣٥٧ شهريور١٧  كشتار

  نكات مهم درس:

با شعار حقوق بشر و فضاي باز سياسي در ر ميالدي آمريكا كارت ١٩٧٦شمسي  ٥٥در جريان انتخابات آذر ماه سال 
 كشورهاي تحت سلطه وارد عرصه رقابت هاي انتخاباتي شد و پيروز شد

ي هاي دولت دموكرات آمريكا در يك جنگ تبليغاتي عليه شوروي خود را مدافع حقوق بشر نشان داد و از ديكتاتور 
د كه طراحي فضاي باز سياسي و حقوق بشري يك نتحت سلطه خود خواست از خشونت و شكنجه كمتري استفاده كن

 شعار تبليغاتي بود

حقوق بشري و سياستهاي سركوب گرايانه آمريكا  يهاي همگانسوليوان آخرين سفير آمريكا در ايران نسبت به سياست 
 براي مهار انقالب اسالمي كارتر را متهم به نفاق مي كند

 :دولت آموزگار 

شاه براي نشان دادن هماهنگي خود با سياست حقوق بشر هويدا را بركنار و جمشيد آموزگار را به نخست وزيري  
يع مخالفان در دادگاه هاي سري لغو و محاكمه محكوماني كه محاكمه سر كرد به دنبال آن اعالم شد قانون منصوب



اغلب به تيرباران و زنداني هاي طوالني محكوم شدند علني خواهد شد همچنين با اعالم تشكيل كميسيون شاهنشاهي 
 براي مبارزه با فساد رژيم به وجود فساد گسترده در دستگاههاي دولتي اقرار كرد

 :ينيرحلت آيت اهللا سيد مصطفي خم 

آيت اهللا سيد مصطفي خميني فرزند ارشد امام خميني كه همراه ايشان در نجف در تبعيد بودند به  ١٣٥٦اول آبان ماه 
 واندند برخالف انتظار رژيم مراسمشكلي مشكوك در گذشت امام خميني اين حادثه را از الطاف خفييه الهي خ

 باشكوهي براي آن مرحوم در سراسر كشور برگزار شد

 :انتشار مقاله توهين آميز و شروع انقالبو كارتر به ايران  سفر 

جمهور آمريكا كارتر وارد تهران شد و ايران را به جزيره ثبات در يكي از پر آشوب ترين نقاط رئيس ١٣٥٦در دي ماه  
د ه شونوشت عليه امام خميني يجهان خواند شاه سرمست از اين توصيف پس از سفر كارتر دستور داد مقاله شديداللحن

معروف به ايران و استعمار سرخ و سياه با امضاي استعار احمد رشيدي مطلق كه در روزنامه اطالعات هفدهم اين مقاله 
 به چاپ رسيد ٥٦دي ماه 

 :قيام مردم قم و تبريز 

ر و مجروح نف ١٤م روبرو شد نتيجه تظاهرات كشته شدن مردم و روحانيون ق؛ر اين مقاله با واكنش فوري طالب انتشا 
شدن عده زيادي و تبعيد تعدادي از علما روحانيون و طالب در بيست و نهم بهمن و برگزاري مراسم چهلم شهداي قم 

سينما ركس  ١٣٥٧در تبريز مردم به گلوله بسته شدن در اصفهان و شهر رضا حكومت نظامي اعالم شد در مرداد ماه 
 دانستندتند مردم ساواك را عامل آتش سوزي مينفر در آتش سوخ ٤٧٧آبادان به آتش كشيده شد و 

 :شريف امامي و ادامه كشتارها 

در پي حادثه سينما ركس آبادان آموزگار مجبور به استعفا و جعفر شريف امامي با تظاهر به شعار آشتي ملي به نخست  
وحشت شاه و دولت   مفتحوزيري منصوب شد تظاهرات گسترده مردم پس از اقامه نماز عيد فطر به امامت آيت اهللا 

 بعد روز سه كرده نظامي حكومت برقراري به مجبور را آمريكا و دولت؛شاه راهپيمايي اين عظمت آمريكا را افزايش داد
 نيمه ٢٤ در حكومت باشد ژاله ميدان در تظاهرات فردا شدمقرر پايان در و كردند تظاهرات تهران مردم از نفر هزار ٥٠٠
 .و يازده شهر ديگرحكومت نظامي اعالم كرد تهران براي شب

مردم به خيابانها آمدند رژيم پهلوي چون نتوانست مردم را متفرق كند آنها را به گلوله بست  ٥٧شهريور  ١٧صبح روز  
ن كاخ سفيد بر سر روكارتر از شاه عالم پشتيباني كرد و از اقدام شاه براي بازگرداندن نظم حمايت كرد اما در دو

 چگونگي مقابله با انقالب اسالمي اختالفات جدي وجود داشت

شوراي ملي امنيت معتقد به كشتار گسترده مردم و وزارت امور خارجه درصدد نفوذ در انقالب بود و اين اختالف سبب  



  سردرگمي كارتر و شاه در سركوب مردم و انقالب اسالمي شده بود

 ت درس:نمونه سواال

 ركس آبادان.... مجبور به استعفا و... با تظاهر به..... به نخست وزيري منصوب شد در پي فاجعه سينما -١

 انتشار مقاله معروف به.... در روزنامه اطالعات عليه امام خميني توسط..... صورت گرفت-٢ 

 كدام رئيس جمهور آمريكا پس از روي كار آمدن ايران را جزيره ثبات خواند-٣ 

 ريگان             بوش        كارتر              جورج واشنگتن

 د ؟انتخاباتي رياست جمهوري آمريكا شكارتر با طرح چه شعارهايي وارد عرصه -٤ 

 امام خميني كدام حادثه را از الطاف خفييه الهي خواندند-٥ 

   سبب چه شد ٥٧شهريور  ١٣عزيمت تظاهرات عيد فطر -٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢١درس:

 طراح :

  محبوبه شهنايي

  خدابنام 

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩  

  پيروزي انقالب اسالمي عنوان:

در اين درس با هجرت امام خميني به پاريس و تسريع روند انقالب ، روي كار آمدن دولت از هاري ، تظاهرات  اهداف يادگيري:

پيروزي عاشورا ، فرار شاه ، نخست وزيري بختيار، بازگشت امام خميني به ايران و پايان سلطنت پهلوي، اعالم تشكيل دولت موقت و 

  .انقالب اسالمي آشنا مي شويد

  

  نكات كليدي:

هجرت امام خميني به پاريس و تشكيل دولت نظامي از هاري   

  تظاهرات عاشورا؛ استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي

  فرار شاه و تظاهرات اربعين و بازگشت امام خميني

  اعالم تشكيل دولت موقت و تالش براي كودتا و پيروزي انقالب اسالمي

  هجرت امام خميني به پاريس

با روز افزون شدن تظاهرات مردمي در ايران ،رژيم عراق در پي يك توافق محرمانه با شاه و هماهنگي با آمريكا، 
به طرف كويت رفت. اما دولت كويت  ١٣٥٧اقدام به اخراج امام خميني از آن كشور كرد. امام در سيزدهم مهر 

به فرانسه  رفتند .تصور شاه و ١٣٥٧پانزده مهر  اجازه ورود به وي نداد. در نتيجه امام خميني و همراهانش، در



آمريكا اين بود كه دور شدن امام خميني از ايران، سبب جدايي وي از جريان انقالب خواهد شد اما شرايط بهتر 
  ارتباطات در فرانسه، به كمك رهبري انقالب آمد. از آن پس، تماس ها راحت تر  و پيام ها بيشتر شد.

  هاري تشكيل دولت نظامي از

،جمع زيادي از دانشجويان و دانش آموزان تظاهر كننده، در دانشگاه تهران، توسط نيروهاي ١٣٥٧در سيزده آبان  
،بجاي او  ارتشبد ازهاري از نخست وزيري بر كنار و شريف امامينظامي و انتظامي به شهادت رسيدند. به دنبال آن، 

منصوب شد. اما در همان روز ، مجددا در تهران تظاهراتي شديدتر برگزار گرديد بخشي از سفارت انگليس به آتش 
كشيده شد. از هاري در اولين اقدام براي ايجاد كاهش نارضايتي و بر قراري آرامش، جمعي از سران بد نام رژيم 

  رئيس سابق ساواك را دستگير كرد.رتشبد امير عباس هويدا،نخست وزير اسبق و ا پهلوي نظير

براي هماهنگي آيت اهللا بهشتي ،آيت اهللا مطهري،  سران گروه هاي سياسي و روحانيون برجسته و مبارز، مانند
  شتافتند. پاريسمبارزات به مالقات امام خميني به 

  تظاهرات عاشورا؛ استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي

عاشورا ي سال ساز انقالب اسالمي تظاهرات و راهپيمايي تاريخي مردم در  يكي از فراز هاي مهم و سرنوشت
است. با وجود بر قراري حكومت نظامي، مردم در اولين شب محرم به خيابان ها آمدند اما رژيم، عزاداران ١٣٥٧

راهپيمايي  رحمانه مردم در جنوب تهران و ساير شهرهاي كشور زمينه را برايحسيني را به گلوله بست. كشتار بي

فراهم ميكرد. مردم در اين تظاهرات كه به منزله يك همه پرسي بود، خواستار استقالل، تاسوعا و عاشورا عظيم 
  آزادي، جمهوري اسالمي شدند. 

نظام سلطنتي،  قرائت شد. تاكيدي مجدد بر سرنگوني آيت اهللا بهشتيقطعنامه راهپيمايي روز عاشورا كه توسط 
به ه كشور و تشكيل جمهوري اسالمي و همچنين دعوت از ارتش ، براي پيوستن بازگشت امام خميني ب

  مردم بود

از اعضاي جبهه ملي شاپور بختيار،  در چنين شرايطي ارتشبد ازهاري، كناره گيري كرد و نخست وزيري بختيار:
به نخست وزيري منصوب شد. شوراي امنيت ملي آمريكا به دنبال اجراي كودتا و به راه انداختن جوي خون در 

ايران بودند اما كار تر، وزارت امور خارجه و سازمان سيا ، به فكر فريب مردم، از طريق جايگزيني بختيار بجاي شاه 
  و سوار شدن بر موج انقالب بودند. 

  



  رار شاهف

ها و دست آويز ها براي باقي ماندن شاه در كشور، اهتمام عمده آمريكا بر حفظ ساختار  با بسته شدن همه راه
به ايران ١٣٥٧ارتش قرار گرفت. به همين دليل، ژنرال رابرت هايزر، معاون نيروهاي آمريكا در اروپا، در دي ماه 

  فرستاده شد.

نرسيد و مردم همچنان  مردمي و ايجاد تفرقه در بين نيروهاي انقالبي به نتيجهتالش آمريكا براي غلبه بر تظاهرات 
بودند.روز بيست و ششم دي ماه ، محمد رضا » جمهوري اسالمي «خواستار سقوط سلطنت و بر قراري حكومت 

، كار تر با شاه و همسرش، پس از تشكيل شوراي سلطنت، از ايران گريختند. با اينكه قرار بود شاه به آمريكا برود
  فريب كاري، او را به مصر فرستاد.

  تظاهرات اربعين و بازگشت امام خميني

با فرار شاه ، تظاهرات در شهر هاي مختلف ادامه يافت. امام خميني از نظاميان خواست پادگان ها و خدمت در 
، مردم بار ديگر نفرت  ارتش شاه را ترك كنند. در راهپيمايي عظيم و تاريخي روز اربعين حضرت سيدالشهدا (ع)

  تكرار كردند. » اسالمياستقالل آزادي جمهوري «خود از حكومت پهلوي و در خواستشان را براي استقرار 

درميان عظيم ترين استقبال تاريخي، به ايران بازگشت.امام در سخنراني خود در ١٣٥٧امام در دوازدهم بهمن 
واده شهدا درباره مشروعيت نداشتن رژيم پهلوي سخناني ايراد بهشت زهرا در همان روز، ضمن تسليت گفتن به خان

  كرد.

  اعالم تشكيل دولت موقت

وزير دولت موقت، انتخاب شد و خبر آن،در به عنوان نخستمهندس مهدي بازرگان با پيشنهاد شوراي انقالب، 
  شانزدهم بهمن ماه رسماً به اطالع مردم رسيد. 

  سالميتالش براي كودتا و پيروزي انقالب ا

اعالميه امروز فرماندار نظامي، خدعه و خالف شرع است و مردم به هيچ وجه  «امام خميني در همان روز اعالم كرد 
به آن اعتنا نكنند. برادران و خواهران عزيزم، هراسي به خود راه ندهند؛ كه به خواست خداوند تعالي، حق، پيروز 

  ». است 

اگر امام خميني با مواضع قاطعانه خود كودتايي را كه در شرف وقوع بود، خنثي نمي ساخت، حادثه خونيني روي 



  ميداد. 

سرانجام رژيم سلطنتي شاه كه ايران را تا مرز يك كشور مستعمره و تحت سلطه آمريكا پيش برده بود، در بيست و 
با سرور و  ١٣٥٧بهمن٢٢نيدن صداي انقالب از راديو دربهطور كامل سقوط كرد و مردم با ش١٣٥٧دوم بهمن ماه 

شادي وصف ناپذيري پايان پادشاهي و طليعه انقالب اسالمي را جشن گرفتند. پيروزي انقالب اسالمي ايران حادثه 
  نام گرفت.حادثه بزرگ قرن بزرگي بود كه حيرت جهانيان را برانگيخت و 

  سواالت:  نمونه

  اخراج شد؟چرا امام خميني از عراق ١

 تصور شاه و آمريكا از اقامت در فرانسه چه بود؟ هجرت امام به پاريس چگونه موجب تسريع پيروزي امام شد؟٢

 چه اتفاقي پيش آمد و پيامد آن چه بود؟٥٧سيزده آبان ٣

 قبل از معرفي از هاري، طي نطقي چه اعترافاتي كرد؟ ٥٧ابان ١٥شاه در ٤

 نارضايتي و بر قراري آرامش چه بود؟اقدامات از هاري برلي كاهش ٥

 به منزله يك همه پرسي عمومي تلقي شد؟٥٧چرا برپايي تظاهرات عاشوراي ٦

 توسط چه كسي خوانده شد؟٥٧قطعنامه عاشورا ٧

 در دوره نخست وزيري بختيار سياست دولت آمريكا نسبت به ايران چه بود؟٨

 ايزر در مأموريت به ايران را بنويسيد؟دليل اعزام هايزر به ايران چه بود؟ وظايف ژنرال ه٩

 شاه و همسرش پس از تشكيل شوراي سلطنت در چه تاريخي از ايران گريختند؟١٠

 انقالب چه بود؟ وظايف شوراي١١

 شاه در چه تاريخي از ايران گريخت و پيامد اين فرار در داخل ايران چه بود؟١٢

مبارز براي هماهنگي مبارزات به مالقات امام خميني كدام سران گروه هاي سياسي و روحانيون برجسته و ١٢

 به پاريس شتافتند؟



 امام خميني (ره) در چه تاريخي به ايران بازگشت؟-١٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٢درس:

 طراح :

  محبوبه شهنايي

  بنام خدا

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  كشوري درس تاريخدبيرخانه راهبري 

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩  

  دولت موقت مهندس مهدي بازرگان عنوان:

   اهداف يادگيري:

هاي مربوز به استقرار نطام جمهوري اسالمي ايران مانند برگزاري همه پرسي در اين درس با مهم ترين رويداد 

نظام سياسيتاسيس نهاد هاي انقالبي تدوين وتصويب قانون اساسي و همچنين توطعه هاي آمريكا و ضد انقالب 

  داخلي آشنا مي شويد

  نكات كليدي:

  دولت موقت مهدي بازرگان

به پيشنهاد شوراي انقالب از طرف امام خميني به نخست وزيري رسيد. امام  ١٣٥٧بهمن ماه مهندس مهدي بازرگان كه در پانزدهم 

  در حكم خود در نظر گرفتن روابط حزبي و گروهي چهار وظيفه براي دولت موقت تعيين كرد:

  اداره امور مملكت -١

 اجراي رفراندوم -٢

 تشكيل مجلس منتخبان مردم -٣

 برگزاري انتخابات مجلس نمايندگان ملت  -٤

 ام با حمايت از مهندس بازرگان دولتش را دولتي شرعي نام نهاد كه با اين فرمان عصر جديدي از كار سازندگي آغاز شد.ام

  



  "برگزاري همه پرسي تعيين نظام سياسي ايران "

  

پرسي با اكثريت مردم ايران در تظاهرات با شعار استقالل آزادي جمهوري اسالمي و با مصمم بودن امام خميني با برگزاري يك همه 

  به جمهوري اسالمي راي دادند. %٢/٩٨

  "تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري ايران "

به عنوان نظام سياسي تعيين گرديد و به فرمان امام خميني (ره) انتخابات  ١٣٥٨فروردين  ١٢حكومت جمهوري اسالمي ايران در 

نماينده منتخب توسط مردم در مرداد  ٧٢رگزار شد.مجلس خبرگان با براي تشكيل مجلس خبرگان و تدوين و تصويب قانون اساسي ب

  تشكيل شد. ١٣٥٨

مجلس خبرگان با بررسي قانون اساسي كشورهاي مختلف و با توجه به قانون و نظرات فقها و نمايندگان به تدوين قانون اساسي 

  جمهوري اسالمي ايران پرداخت.

  تند امام و مردم ، مخالفان را ضدديكتاتور دانستند.با تصويب قانون اساسي بعضي به مخالفت پرداخ

شوراي نگهبان با هدف تشخيص عدم مغايرت و تعارض مصوبات مجلس شوراي اسالمي با احكام اسالم و قانون  ١٣٥٨در اسفند 

  م تشكيل شد.اساسي و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي و پاسداري از آراي مرد

  "تاسيس نهادهاي انقالبي "

پس از پيروزي انقالب اسالمي نهادهايي همچون:  كميته انقالب اسالمي با هدف برقراري نظم و امنيت ، سپاه پاسداران و بسيج 

از محرومان  مستضعفان براي دفاع از كشور، جهاد سازندگي به منظور سازندگي روستاها و كميته امداد امام خميني به قصد دستگيري

  و نهضت سواد آموزي براي كاهش نرخ بي سوادي تشكيل شدند.

  "اوضاع داخلي كشور در زمان دولت موقت "

  بي ارادگي و ناتواني در تبعيت از روش انقالبي امام خميني موجب شد تا بين دولت موقت امام و يارانش فاصله بيفتد.

  "البتوطئه هاي آمريكا و گروهك هاي تروريستي ضد انق "

  مهمترين دسيسه ها و توطئه هاي آمريكا بر ضد انقالب اسالمي

  تضعيف، حذف و ترور انديشمندان و متفكران ديني -١

 ايجاد گروه هاي سياسي مخالف، حمايت از ساواكي ها -٢



 ايجاد آشوب در استان ها -٣

 حمله نظامي به مجلس -٤

 جنگ تبليغاتي و شايعه پراكني عليه انقالب اسالمي -٥

 نگ تحميلي هشت سالهطراحي كودتا و ج -٦

عالوه بر آن گروه هايي بودند كه دولت موقت و شوراي انقالب امام را به رسميت نمي شناختند و خواهان سه تغيير عمده در انقالب 

 بودند.

  تغيير در تركيب شوراي انقالب -١

 مسلح كردن گروهك ها -٢

 انحالل ارتش -٣

 اصلي ترين اين گروهك ها : 

  حزب خلق مسلمان در آذربايجان شرقي  -١

 حزب دموكرات در كردستان -٢

 حزب خلق عرب در خوزستان و تشكل هاي مشابه در بلوچستان و تركمن صحرا بودند. -٣

 

 "توطئه حزب خلق مسلمان در آذربايجان "

ه دادند و رابطه بين همزمان با انتخابات مجلس خبرگان به ايجاد آشوب و اغتشاش ادام ١٣٥٨حزب خلق مسلمان در تابستان 

سخنگوي حزب خلق مسلمان با آمريكا باعث شد كه امام آنها را ضد اسالم معرفي كرد و مردم آذربايجان با حضور حماسي ، فعاليت 

  هاي فتنه جويان پايان دادند.

  "توطئه دشمن در كردستان "

كه به منظور تجزيه بخشي از ميهن اسالمي طراحي مهمترين جريان سياسي از حزب دموكرات كردستان ، آشوب غائله كردستان بود 

  شده بود.

كشور مي رسيد كه اين گروه ها خواهان استقالل و تجزيه كردستان بودند. اين  ١٣٢٠كه ريشه آن به جريان هاي ماركسيستي دهه 

ن غربي تا خوزستان و حتي توطئه توسط عوامل كشورهاي غربي (آمريكا) و بلوك شرق (شوروي سابق) و رژيم بعث عراق از آذربايجا

  مناطق مركزي و مرزهاي شرقي ادامه داشت.



در كنار همه اين عوامل از هم پاشيدگي ارتش و سقوط سلسله پهلوي و نوپايي سپاه پاسداران انقالب باعث شد كشور نيروهاي دفاعي 

  منظمي نداشته باشد.

  "توطئه دشمن در تركمن صحرا"

قومي و اختالفات -تا اواخر زمستان همان سال با سوء استفاده آشوب گران از اختالفات مذهبي ١٣٥٨بلواي تركمن صحرا از فروردين 

شد كه به مصادره اموال و  "ستاد خلق تركمن "بر سر مالكيت زمين هاي كشاورزي باعث ايجاد چريك هاي فدايي خلق با تشكيل 

  زمين ها پرداختند كه با هوشياري مردم خنثي شد.

  "ها در خوزستان و سيستان و بلوچستانتوطئه گروهك  "

گروهك هاي خلق عرب در خوزستان و خلق بلوچ در سيستان و بلوچستان به حركت هاي تجزيه طلبانه پرداختند كه وجوه 

  مشتركشان عبارتند از : 

  اغلب ماهيت چپ و ماركسيستي داشتند و يا به ظاهر چنان مي نمودند. -١

 منطقه اي يا بين المللي وابسته بودند.هر كدام به يك  يا چند قدرت خارجي  -٢

 از تفاوت هاي مذهبي و قومي در جهت تفرقه افكني و فتنه انگيزي سوء استفاده مي كردند. -٣

 "استعفاي دولت موقت انقالب "

  ١٣٥٨عوامل استعفاي بازرگان در چهاردهم آبان 

  مالقات محرمانه با برژينسكي مشاور امنيت ملي كارتر -١

 ١٣٥٨آبان  ١٣توسط گروهي از دانشجويان و به گروگان گرفتن اعضاي سفارت در  تسخير سفارت آمريكا -٢

 امام با قبول استعفاي بازرگان اداره كشور را به شوراي انقالب سپرد.

  

  

  سواالت:  نمونه

بارزترين نمونه آشوب هاي منطقه اي كه توسط عوامل استكبار به منظور تجزيه بخشي از ميهن اسالمي  )١
  بود . غائله كردستانطراحي شد 



 معرفي كرد. شرعيامام خميني ضمن اعالم حمايت جدي از مهندس بازرگان دولت وي را دولت 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٣درس:

  طراح :

  محبوبه شهنايي

 بنام خدا

  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

  

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩  

  اولين دوره رياست جمهوري عنوان:

سياسي و توطئه هاي استكبار در درس با حوادث سياسي داخلي، به ويژه آرايش جناح هاي  اهداف يادگيري:

  .جهاني در جريان انتخاب اولين رئيس جمهور، آشنا مي شويد

   نكات كليدي:

  رياست جمهوري بني صدر 

  انتخابات نخست وزير و اوج گيري اختالف ها

  بركناري بني صدر

  ترور شخصيت هاي طراز اول كشور

انقالب جريان امور مملكت را به دست گرفت و پس از استعفاي مهندس بازرگان، به دستور امام خميني شوراي 
  زمينه براي انتخابات رياست جمهوري فراهم آمد.

)ابوالحسن بني صدر با بيش از ده ميليون و پانصد هزار راي ١٣٥٨در اولين دوره انتخابات رياست جمهوري (بهمن 
امام خميني و اعضاي شوراي انقالب  به عنوان اولين رئيس جمهور ايران انتخاب شد. او در نيمه بهمن ماه در حضور

  و مقام هاي مملكتي، سوگند به قانون اساسي ياد كرد و حكم رياست جمهوري او از طرف امام تنفيذ شد.

در اواخر بهمن ماه همان سال با وجود آشوب ها در استان هاي گوناگون امام خميني مقام نيابت فرماندهي كل قوا 



  را به بني صدر واگذار كرد .

  ياست جمهوري بني صدر و آرايش جديد گروه هاي سياسي ر 

پس از پيروزي انقالب اسالمي، برخي از بزرگان و پيش كسوتان انقالب با پيشنهاد و مديريت شهيد آيت اهللا دكتر  
را تاسيس كردند.از آن  》حزب جمهوري اسالمي 《بهشتي، براي سازماندهي تشكيالتي و همبستگي بيشتر ملي 

  ن حزب، سرپرستي بعضي از حياتي ترين نهاد هاي كشور را به دست گرفتندپس اعضاي اي

به همين علت حزب جمهوري اسالمي از ابتدا مورد عناد و مخالفت نيرو هاي معارض نظام و انقالب اسالمي قرار 
از همان گرفت. بني صدر كه روزنامه انقالب اسالمي را منتشر ميكرد و جمعي را در اطراف خود گرد آورده بود، 

  ابتدا به ضديت آشكار با اين حزب پرداخت.

پس از انتخاب شدن بني صدر به رياست جمهوري اين مخالفت وارد مرحله جديدي شد زيرا در اسفندماه همان 
سال انتخابات مجلس شوراي اسالمي برگزار شد و حزب جمهوري اسالمي و نيروهاي طرفدار امام و انقالب اسالمي 

اطع كرسي هاي مجلس را به دست آورند. در نتيجه مواضع اصلي قدرت ميان اين دو گروه توانستد اكثريت ق
تقسيم شد و رقابت آشكار آنها در جريان انتخابات نخست وزير و اعضاي كابينه به مرحله اي دشوار و همراه با 

  كشمكش رسيد.

ليبرال ها داشتند .بنابراين رفته  رفته  ريشه اصلي اختالف ها همان مسايلي بود كه نيروهاي اصولگرا و انقالبي با
جريان  هاي سياسي به دو جناح كلي تقسيم شد :نيروهاي انقالبي و مدافع اسالم و نيروهاي مخالف اين جريان 

شامل ليبرال ها و نيروهاي چپ. گروه دوم به تدريج با حمايت بني صدر شروع به فعاليت و جوسازي و اخالل 
ه هاي تبليغي غربي نيز با ايجاد جو تبليغاتي مسموم به حمايت از بني صدر و طرفداران كردند .در اين ميان رسان

  آن پرداختند.

  انتخابات نخست وزير و اوج گيري اختالفات 

  اولين مرحله اختالفات بين دو جريان مورد اشاره در انتخابات نخست وزير شدت گرفت.

يري به مجلس شوراي اسالمي معرفي كند پس از رئيس جمهور بايستي فردي را جهت تصدي سمت نخست وز
راي اعتماد نمايندگان مجلس منصب او رسميت و اعتبار ميافت. بني صدر و گروهك هاي پشتيبان او براي تحميل 

كردن فرد مورد نظر خود به مجلس اقدام به هياهو و جوسازي گسترده كردند،اما به دليل ايستادگي نمايندگان 
مهور مجبور شد محمد علي رجايي را كه مورد اعتماد مجلس بود معرفي كند و با راي مجلس سرانجام رئيس ج

  قاطع نمايندگان رجايي نخست وزير شد.



  انقالب فرهنگي 

دراين دوره بحران زده   دانشگاه ها محل مجادالت و درگيري هاي سياسي شده بود زيرا گروه هاي سياسي كالس 
هاي بزرگ را به دفتر هاي گروهي خود تبديل كرده بودند. ضمن نگهداري  هاي دانشگاه ها و برخي از دبيرستان

كشور هدايت  اسلحه و وسايل و تجهيزات نظامي در آنها تشنج آفريني هاي خياباني و آشوب را در اقصا نقاط
يل كرد شوراي انقالب به پيشنهاد دانشجويان مسلمان دانشگاه ها را موقتا تعط ١٣٥٩ميكردند. در ارديبهشت سال 

تا به مديريت آنها  نظم و سازماندهي بدهد.در تاريخ انقالب پاك سازي گروه هاي معاند كه در مراكز دانشگاهي 
  شود. نفوذ كرده بودند و همچنين ايجاد تحول در درس هاي آموزشي عالي با عنوان انقالب فرهنگي شناخته مي

  بر كناري بني صدر 

تر از اختالف هاي داخلي يعني جنگ تحميلي با حمله عراق به ايران آغاز  اي سنگينتوطئه ١٣٥٩شهريور  ٣١در 
شد. بني صدر كه فرماندهي كل قوا را نيز بر عهده داشت سبب بساري از ناهماهنگي ها در جنگ بود. وقتي 

فت. امام اختالف ها به مرحله اي رسيد كه امكاني براي اصالح باقي نماند و اساس اسالم و انقالب در خطر قرار گر
طي حكمي بني صدر را از فرماندهي كل قوا عزل كرد .به دليل كج روي و احساس مسئوليت  ١٣٦٠خرداد  ٢٠در 

نكردن بني صدر در شرايط حساس و خطير كشور مجلس شوراي اسالمي مطابق قانون اساسي، با اكثريت آرا به 
.اين راي  به تاييد امام هم رسيد.و با عدم صالحيت بني صدر براي ادامه مسئوليت رياست جمهوري راي داد

  پشتيباني مردم ايران روبه رو شد.

  ترور شخصيت هاي طراز اول كشور 

  ترور فيزيكي در فاصله كوتاهي از عمر انقالب آغاز شد و دو مرحله داشت. 

ستاد تيمسار قرني، اولين رئيس  ١٣٥٨آغاز شد:در سوم ارديبهشت ماه  ١٣٥٨مرحله اول آن از ابتداي سال 
مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران را به شهادت رساندند. در يازدهم ارديبهشت ماه همان سال رئيس شوراي 

انقالب عالمه شهيد آيت اهللا مرتضي مطهري، كه پس از امام  داراي باالترين موقعيت ديني ،سياسي و فرهنگي 
اي زمان خويش داشت به شهادت رسيد. در چهارم كشور بود. و از نظر علمي نيز موقعيت بسيار ممتاز در ميان علم

شهريور همين سال حاج مهدي عراقي يكي از چهره هاي شاخص انقالبي و فرزندش به شهادت رسيدند.  مدتي بعد 
آيت اهللا قاضي طباطبايي در تبريز و در آذر ماه دكتر محمد مفتح استاد دانشگاه الهيات تهران و يكي از علماي 

به شهادت رسيدند. اين ترور ها عمدتاً توسط گروهك چپ التقاطي (فرقان) انجام ميگرفت. با برجسته انقالبي ،
  اين مرحله از ترور ها خاتمه يافت. ١٣٥٨دستگيري اعضاي اصلي فرقان در دي 

مرحله دوم ترور، ابعادي وسيع تر داشت .بساري از ترور ها، توسط سازمان مجاهدين خلق انجام گرفت و در فاصله 



كوتاه عده اي قابل توجه از برجسته ترين مسئوالن و شخصيت هاي مملكتي به شهادت رسيدند. اين حركت كه اي 
به نوعي كودتا شباهت داشت، پس از عزل بني صدر از رياست جمهوري آغاز شد. واضح بود كه دشمنان داخلي و 

) اين شيوه را در پيش گرفته بودند. خارجي انقالب اسالمي به خاطر از دست دادن تكيه گاه اصلي خود (بني صدر
يعني شش روز پس از عزل بني صدر متوجه آيت اهللا سيد علي خامنه اي شد و  ١٣٦٠اولين ترور در ششم تير ماه 

او را به شدت مجروح ساخت. در هفتم تير ماه بر اثر انفجار بمب در محل دفتر حزب جمهوري اسالمي، بيش از 
، وزيران و دولتمردان انقالبي به شهادت رسيدند .دكتر بهشتي، رئيس ديوان عالي هفتاد نفر از نمايندگان مجلس

توانست نظام اسالمي را به سقوط بكشاند.در تاريخ ترور كشور ،در راس اين گروه قرار داشت. اين اقدام به تنهايي مي
  هاي جهان معاصر، چنين واقعه اي كم نظير است.

شد و ياران انقالب ، يكي  پس از ديگري به شهادت مي رسيدند. يگر انجام مياز آن پس، در پي هر ترور، تروري د
آقايان رجايي  ١٣٦٠به دنبال بمب گذاري سازمان مجاهدين خلق در محل تشكيل هيئت دولت در هشتم شهريور 

ارج از و دكتر باهنر و رئيس جمهور و نخست وزير، به شهادت رسيدند. پس از اين حادثه، سران ضد انقالب در خ
كشور اظهار اميدواري كردند كه به زودي بتوانند به ايران برگردند و حكومت دلخواه خود را بر سر كار آورند . ترور 

 ٣٧٠هاي پي درپي منافقين، تنها شخصيت هاي بلند پايه كشور را در بر نمي گرفت، آنها فقط در عرض يك ماه 
دادند. براي ايجاد رعب و وحشت بسياري از ترور ها مقابل  نفر زن ،مرد و حتي كودك را آماج حمالت خود قرار

چشمان ساير اعضاي خانواده انجام مي شد. تروريست ها حتي در مساجد و كانون هاي ديني به انفجار بمب ها و 
ترور ائمه جمعه و جماعت اقدام مي كردند. شهداي محراب ، آيت اهللا سيد عبد الحسين دستغيب در شيراز، آيت 

دني در تبريز، آيت اهللا صدوقي در يزد، آيت اهللا اشرفي اصفهاني در كرمانشاه و حجت االسالم هاشمي نژاد، اهللا م
دانشمند و روحاني موثر مشهد از اين جمله بودند. ترور اين دانشمندان و حتي عالمان اهل سنت، نشانگر اين بود 

بيمناك اند . دريك جمع بندي كلي ،دشمنان كه دشمنان انقالب بيش از هر چيز از انديشه متفكران اسالمي 
  انقالب با حمايت آمريكا براي به سقوط كشاندن انقالب اسالمي، به اقدام هاي زير دست زدند:

  اجتماعي  كشور را كامالً آشفته و بحراني ساخته بودند._تقويت و تشويق گروهك هاي ضد انقالب كه جو سياسي١

  قالب حركت هاي قومي  به وجود آوردن آشوب هاي استاني در٢

  ايجاد اختالف در اركان اصلي نظام  ٣

  ترور شخصيت هاي برجسته انقالب  ٤

جوسازي و ايجاد جنگ رواني، و ايجاد رعب و وحشت بين مردم همراه با تبليغ هاي وسيع از شبكه هاي  ٥
  سراسري خبري



  حمله نظامي آمريكا به ايران ٦

  طراحي كودتا ٧

نظامي به ايران دشمنان انقالب اسالمي تصميم به اجراي كودتا گرفتند تا از طريق اشغال  پس از ناكامي در حمله 
يا بمباران مراكز مهم كشور، از جمله قم، تهران و اقامتگاه امام ، تكليف انقالب را يكسره كنند . عامالن اين كودتا 

يي شهيد نوژه همدان،  عمليات خود را آغاز از پايگاه هوا ١٣٥٩تير  ٢٠كه به كودتاي نوژه معروف است، بنا بود در 
دمكرات را در ايران برقرار سازند.كودتا چيان ب نامه _كنند و با ساقط كردن نظام، حكومتي به اصطالح سوسيال

  هاي خود را با سازمان سيا نيز هماهنگ ساخته بودند و به آنان در مورد حفظ بني صدر توصيه شده بود.

  ان به فناوري هسته اي صلح آميز مخالفت با دستيابي اير ٨

يكي از دسيسه هاي آمريكا و برخي كشور هاي استعماري بر ضد انقالب اسالمي،تالش براي جلوگيري از دست 

يافتن ايران به دانش هسته اي صلح آميز در سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي بوده است. اين كشور ها 

ار كامل خودشان باشد و ديگر كشور ها به آن دسترسي نداشته باشند. به ميخواهند دانش ارزشمند هسته اي انحص

همين دليل، با وجود عضويت ايران در معاهده منع گسترش سالح هاي هسته اي و نظارت آژانس بين المللي 

صلح  انرژي اتمي بر فعاليت هاي هسته اي ايران، آمريكا و هم پيمانانش براي توقف و تعطيلي برنامه هاي هسته اي

  اند.آميز ايران كوشش كرده

  سواالت:  نمونه

انقالب فرهنگي در چه شرايطي و با چه اهدافي انجام شد؟١  

بني صدر چرا و چگونه از رياست جمهوري عزل شد؟ ٢  

رئيس جمهور بايد چه شخصي را به عنوان وزير معرفي كند؟ ٣  

مجاهدين خلق؟سه مورد از مهم ترين كار اقدامات تروريستي سازمان  ٤  

جريان هاي سياسي به چند جناح تقسيم شدند  ٥  

ترور شخصيت هاي طراز اول به چند مرحله تقسيم شد؟ ٦  



شد؟مرحله دوم ترور ها توسط چه سازماني انجام مي ٧  

آيا ترور هاي پي در پي منافقين فقط شخصيت هاي بلند پايه كشور بودند؟ ٨  

گر چه چيزي بود؟ ترور علما و دانشمندان ايراني نشان ٩  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٤درس :

  طراح :

  محبوبه شهنايي

 بنام خدا

  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  توليد شده در استان سيستان وبلوچستان

  

محتوي نوشتاري كتاب 

سال  تاريخ معاصر ايران

كليه رشته يازدهم 

ها(به استثناي رشته 

  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩  

  ايران عليه عراق بر حاكم بعثي رژيم تحميلي جنگ :عنوان

  ٥٩٨آشنايي با جنگ تحميلي و قطع نامه: اهداف يادگيري

  

  نكات كليدي:

 كه درحالي ، ١٣٥٩ شهريور يكم و سي ايران عليه عراق بر حاكم بعثي رژيم تحميلي جنگ چهارم و بيست درس

 شهر چند آسمان در عراق بعثي ارتش نظامي هواپيماهاي باره يك بودند، مشغول خود عادّي زندگي به ايران مردم

 طور به ايران عليه عراق جنگ ترتيب بدين. پرداختند آنها از مناطقي بمباران به و شدند ظاهر تهران جمله از ايران

 همه حمله مورد را ايران جنوبي و غربي مرزهاي نيز عراق زميني نيروهاي كه نكشيد طولي. شد شروع رسمي

 مواجهه براي انقالب، از پس داخلي شتغاالت دليل به ايران، مسئوالن و مردم كه بود درحالي اين. دادند قرار جانبه

 تكليف شجاعانه، اي اعالميه صدور با خميني امام حال، اين با. نبودند برخوردار كافي آمادگي از عراق، لشكركشي با

 ايران عليه تجاوز به دست صدام چرا بدانيم، خواهيم مي اكنون. ساختند روشن دشمنان تجاوز برابر در را همگان

 .يافت پايان چگونه سرانجام و كرد طي را روندي چه جنگ و زده،

 به عثماني دولت صفويان، دوران در. گردد بازمي انقالب از قبل ها سال به ايران، با عراق دولتمردان دشمني سابقه

 زيادي حدّ تا ايران ارضي تماميت حفظ براي صفويان. داد قرار خود هاي حمله آماج را ايران كشورگشايي، قصد

 و شد تجزيه عثماني امپراتوري اوّل، جهاني جنگ از پس. شدند ايران خاك به عثماني دولت تجاوز مانع و كوشيدند

 سلطه زير كه شد تأسيس)) عراق((نام به كشوري بصره، و موصل بغداد، استان سه تركيب از ش، ١٢٩٨ سال در



 ايران غربي هاي بخش به نسبت همواره خود، پيشينيان مثل نيز عراق سردمداران. گرفت قرار انگلستان مستقيم

  ش ١٣٣٨ سال در كه آنجا تا. داشتند واهي ادّعاهاي

 بعثي ارتش آن، از پس حتّي. است عراق خاك از قسمتي خرمشهر كرد ادّعا عراق، جمهور رئيس قاسم، عبدالكريم

در  و شد مطرح ملل سازمان در موضوع آن، پي در. زد دست ايران خاك به تجاوز به مرزي، هاي قسمت در عراق

 امضا به عراق و ايران بين ش ١٣٥٤ سال در)) الجزاير عهدنامه((الجزاير، وقت جمهور رئيس وساطت با نهايت

 ايران تاريخ درازاي به نامي فارس خليج بدانيد بيشتر. رسيد

 آريايي اقوام توسّط پيش سال هزار چندين كه است گيتي جغرافيايي هاي نام ترين كهن از يكي فارس خليج نام

 جغرافياي حوزه در همواره تاريخ طول در فارس خليج. شد داده ايران فالت جنوب نيلگون آبي پهنه به ايران ساكن

 رومي، و يوناني دانان جغرافي و مورخان بر عالوه. است داشته قرار ايران فرهنگي و اقتصادي نظامي، سياسي،

 قرن اواسط تا. اند برده كار به را فارس خليج عنوان همواره نيز جغرافياي و تاريخي هاي كتاب عرب نويسندگان

 آمريكايي، و آسيايي اروپايي، منابع تمام در و نداشت وجود فارس خليج نام درباره جدلي و بحث گونه هيچ بيستم

 دولت سياسي مايندگان بار نخستين. است شده درج فارس خليج عنوان جغرافيايي هاي نقشه و ها دانشنامه

. كردند استفاده ي ب عر خليج جعلي عنوان از فارس خليج در خود قيمومت تحت هاي نشين شيخ در انگلستان

  .آموختند اعراب به را جعلي نام اين خود استعماري مطامع براساس و كاري فريب با آنها

 نظامي هواپيماهاي  يكباره بودند، مشغول خود عادي زندگي به ايران مردم كه ،درحالي ١٣٥٩ شهريور يكم و سي

 .پرداختند آنها از مناطقي بمباران به و شدند ظاهر تهران جمله از ايران شهر چند آسمان در عراق بعثي ارتش

 .دادند قرار جانبه همه  كه نكشيد طولي. شد شروع رسمي بهطور ايران عليه عراق جنگ ترتيب بدين

  حمله مورد را ايران جنوبي و غربي مرزهاي نيز عراق زميني نيروهاي درحالي اين 

 از عراق،  لشكركشي با مواجهه براي انقالب، از پس داخلي اشتغاالت دليل به ايران، مسئوالن و مردم كه بود

 برابر در را همگان تكليف شجاعانه، هاي اعالمي صدور با خميني امام حال، اين با. نبودند برخوردار كافي آمادگي

 .ساختند روشن دشمنان تجاوز

 چگونه سرانجام و كرد طي را روندي چه جنگ و ده، ايران عليه تجاوز به دست صدام چرا بدانيم، ميخواهيم اكنون 

 .  يافت پايان



   صفويان، دوران در. بازميگردد انقالب از قبل سالها به ايران، با عراق مردان دولت دشمني

  تماميت حفظ براي صفويان. داد قرار خود هاي حمله آماج را ايران كشورگشايي، قصد به عثماني دولت سابقه

 .  شدند ايران خاك به عثماني دولت تجاوز مانع و كوشيدند زيادي حد تا ايران ارضي

 انگلستان مستقيم  استان سه تركيب از ش،١٢٩٨ سال در و شد تجزيه عثماني امپراتوري اول، جهاني جنگ از پس

 .  گرفت قرار

 خود، پيشينيان مثل نيز عراق سردمداران سلطه زير كه شد تأسيس «عراق» نام به كشوري بصره، و موصل بغداد،

 .  داشتند واهي ادعاهاي ايران غربي بخشهاي به نسبت همواره

 .است عراق خاك از قسمتي خرمشهر كرد ادعا عراق، جمهور رئيس قاسم، عبدالكريم ش١٣٣٨ سال در كه آنجا تا

   دست ايران خاك به تجاوز به مرزي، قسمتهاي در عراق بعثي ارتش آن، از پس حتي 

 سال در»  الجزاير، وقت رئيسجمهور وساطت با نهايت در و شد مطرح ملل سازمان در موضوع آن، پي در. زد

 . رسيد امضا به عراق و ايران بين ش١٣٥٣

 داخلي، هاي بحران بروز و مسلح نيروهاي و ارتش تضعيف و ايران در اسالمي انقالب وقوع با عهدنامه» الجزاير 

 پس  زمينه كه كرد تصور عراق بعثي انقالب، وقوع دليل به و است شده فراهم ما ميهن به تجاوز براي خوبي  رژيم

 حكومت انقالب، ويژه شرايط جهان، هاي انقالب تمام همانند. ندارد را خارجي جنگ با رويارويي آمادگي كشور  از

 ميتوانند، ايران به جانبه همه  سردمداران دليل همين به. بود ساخته مواجه زيادي مشكالت و مسائل با را اسالمي

  حمله با ميكردند گمان عراق بعثي رژيم اهداف به ممكن، زمان كمترين در

   كشورهاي برخي معنوي و مادي حمايت از ايران، عليه حمله در آنها. برسند خود

 در. بودند برخوردار سابق شوروي و انگليس فرانسه، آمريكا، نظير بزرگ هاي قدرت نيز و عربي شده تعيين پيش از

   صدام كه چنان گذاشت؛ افزايش به رو ميشد، صدام از كه هايي حمايت ميزان نيز جنگ سالهاي طول  تمام

  همه و شد برخوردار نيز شيميايي

 .برد كار به ايران ملت عليه را آنها ممنوعه سالحهاي حتي دنيا، روز جنگي سالحهاي پيشرفتهترين از

 دست ايران  عليه جانبه همه تهاجمي به ديگر، كشورهاي حمايت و پشتگرمي با عراق بعثي متجاوز رژيم بنابراين



 شدند موفق صدام زميني  نيروهاي نداشت، را بزرگ جنگي با مواجهه براي كافي آمادگي هنوز ايران كه آنجا از. زد

 اشغال را كشور جنوبي و غربي مناطق از  بخشهايي آنها، اسارت و بيگناه مردم كشتار با و بگذرند مرزها از سرعت به

 درآورد؛ خود اشغال به را خوزستان و كردستان ايالم،  كرمانشاه، استانهاي از قسمتهايي صدام بعثي ارتش. كنند

 صحيح درك نداشتن علت به صدام. شد محاصره  و انقالب به مردم نيز آبادان شهر و درآمد آنها اشغال به خرمشهر

 !كرد خواهد نابود را اسالمي جمهوري روز شش طي كه بود كرده اعالم كشور، عالقه و ايرانيان دوستي ميهن از

 از بود، ناشي او شجاعت و ايمان از كه نفسي   به اعتماد با خميني امام اوضاعي، چنين در ميشوند بسيج ايرانيان

 با آماده جوانان، بهخصوص مردم داد فرمان و كنند ايستادگي متجاوز دشمن برابر در تا خواست رويارويي  مردم

   به و كوتاه فاصلهاي به. شوند دشمن

   داوطلبانه و آوردند روي پاسداران سپاه  مراكز به جوان و پير خودجوش، شكلي

 . شدند اعزام جنگ هاي جبهه به

 هيچ از نيز ايراني شيردل  زنان. شدند تبديل مردمي هاي كمك و لوازم جمعآوري مهم مراكز به نيز مساجد

 تصرف خيال كه دريافت متجاوز دشمن هـفته، چند از پس. نـورزيدند دريغ ملي دفاع به كمك براي كوششي

 كشور در ملي  وحدت تقويت به جنگ، هاي جبهه در ايران درپي پي هاي پيروزي. است بوده ناپخته و  خـام ايران،

   متجاوز دشمن كه نگذشت ديري. شد آزاد خرمشهر و خارج محاصره از آبادان ايران،  مردان غيور همت با. انجاميد

 . داد بزرگي  درپي پي هاي شكست با 1 بقيه در  شكستهاي به تن نيز مرزي نقاط

   به غربي، و عربي دولتهاي برخي جنگ،  هاي صحنه در عراقي متجاوز نيروهاي

 افزودند عراق،  به خود پنهان و آشكار هاي كمك ميزان

 ميراندند، عقب را بعثي متجاوزان درپي پي ايراني، نيروهاي كه درحالي  چاره جستوجوي در حاميانش و صدام

 او. داد سر نمايي مظلوم و  همان از بايد كه نيز متحد ملل سازمان. است ايران با صلح   صلحخواهي نداي صدام

   كار اين از غرب، و شرق بزرگ قدرتهاي نفوذ تحت اما ميكرد، محكوم را او اقدام صدام، آماده كه كرد اعالم

 به ها عراقي نشيني عقب نه و ــ آتشبس به را طرفين و بود شده همصدا او با اكنون ميرفت، طفره حمله آغاز

 خاك از  زيادي بخشهاي هنوز زيرا بپذيرند، را پيشنهادي چنين نميتوانستند ايران دولتمردان. ميكرد مرزهادعوت

 . ميشد  ايران خاك در  آنان حضور تثبيت موجب بس آتش قبول و بود بعثي متجاوزان تصرف در ايران



 بازسازي و قوا  تجديد به تا آورد دست به فرصتي آتشبس، طي است درصدد صدام كه ميدانستند آنان عالوه، به

 خانوادههاي و عام قتل را  ايرانيان از نفر هزاران ايران، به حمله طي صدام ديگر، طرف از. بپردازد خود نيروهاي

 .ميشد  تنبيه و محكوم جنگ، آغازگر عنوان به بايد پس. بود كرده داغدار را زيادي

 نامشروع  منافع انقالب، خاطر به كه آمريكا نظير غربي جويان  سلطه تحريك با بود، ممكن اينصورت غير در 

 نيروهاي هجوم آن در. دهند قرار تجاوز مورد را ايران ديگري مرز از بودند، داده دست از ايران در را خويش

 جنوبي مرزهاي امنيت حفظ بهانه به كه جهاني دوم و اول جنگهاي سالهاي مانند بود، ممكن صورت از انگليسي

   اعضاي از يكي ايران، به صدام بهانه به هم شورويها ميكردند، حمله شمال از هم روسها جنوب، خود،

 كرده پيشنهاد شوروي كمونيست حزب مركزي  حمله از پس گزارشها، بعضي براساس. كنند تصرف را ايران شمال

   ايران كردستان و آذربايجان نيز شوروي كه بود

 . كند تصرف را كميته

 در ايران پيروزيهاي و شد مواجه ايران مردم مقاومت با صدام كه هنگامي ايران شهرهاي به عراق موشكي حمله

 مورد را بيدفاع شهرهاي او. زد دست تازهاي جنايتهاي به ساخت، تر نگران را او روز  روزبه  جنگ، هاي جبهه

   برخورد. شد آغاز ايران مردم مقاومت ٔ◌ هجوم

   نيروهاي حمالت از جديدي  ٢١٥. داد قرار روحيه شكستن هدف با شهرها به موشكي

  منزله به ١٣٦٦ اسفند ٩ در تهران به دشمن موشك نخستين مرحله آغاز

 غولپيكر هاي موشك اصابت مورد بار ٢٠٠ از بيش دزفول شهر. بود ايران غيرنظامي اماكن و بيدفاع مردم به صدام

 مردم اين، وجود با. شد بمباران دشمن  و راكت هواپيما، توسط بار ٥٠٠٠ از بيش دزفول اين، بر عالوه. گرفت قرار

 . كردند توپخانه  ايستادگي دشمن تجاوز برابر در دليرانه دزفول مقاوم

   و غربي آذربايجانهاي كردستان، كرمانشاه، ايالم، مرزي استانهاي و خوزستان استان مردم

 . كردند حفاظت  اسالمي ميهن خاك از ايثار و رشادت با مقدس، دفاع سال هشت طول در استانها، ساير و شرقي

 و دفاعي مركزي  شايعه طرح با رواني، جنگ در عراق بعثي رژيم اين، بر عالوه شيميايي هاي سالح از استفاده 

 كاهش بود، مردمي هاي حمايت هسته تا ميكوشيد ايران، بزرگ شهرهاي در كه را ايران اسالمي جمهوري قدرت



 . دهد

 از استفاده بهعالوه، ١پرتاب ايران شهرهاي به بسياري دوربرد موشكهاي عراق ارتش شهرها، جنگ مدت طول در

 . كرد شرايطي، چنين در. گرفت پيش در را جنگ هاي جبهه در شيميايي گازهاي

  رسما آمريكا  هواپيماي دادن قرار هدف و فارس خليج به جنگي ناوگان اعزام. آمد صدام نيروهاي كمك به 

 . بود ها آمريكايي

 كمك عراق رژيم به پيشرفته، موشكهاي انواع  ناجوانمردانه اقدامات جمله ،از ١٣٦٧ تيرماه در ايران مسافربري

 جنگ تحقيقات و مطالعات مركز. كردند

  عرصه در خارجه وزارت المللي، بين و سياسي روشنگرانه اقدامهاي با اسالمي جمهوري نوپاي٥٩٨ ۀ قطعنام ،

 توجه مورد ايران  قطعنامه در ١٣٦٧ تيرماه در. قبوالند دنيا به را عراق بر حاكم دولت بودن متجاوز تدريج به خود،

 مرزهاي به نشيني عقب: گرفت خواسته دو جنگ، شروع از سال ٧ از پس بار نخستين براي متحد ملل سازمان قرار

 .  پذيرفت را  قطعنامه ايران نتيجه، در. متجاوز تعيين و آتشبس از پس بينالمللي

 حفظ در ايراني  خارجه وزراي بين عراق و ايران مذاكرات. كشيد درازا به سال دو قريب و شد شروع كشور دو

 سال مرزي قرارداد اجراي كننده مذاكره هيئت ايستادگي پي در سرانجام بر پافشاري و اروندرود، در ايران حقوق

 رئيسجمهور به خطاب نامهاي طي عراق  بعثي رژيم جمهور رئيس. رسيد پايان به ايران پيروزي با ،مذاكرات ١٩٧٥

 گذاشت صحه( الجزاير( ١٩٧٥ سال قرارداد اعتبار رفسنجاني،به هاشمي آقاي والمسلمين االسالم حجت ايران وقت

 ايران، به حمله در صدام اصلي هدف كه درحالي شد؛ تثبيت كشور دو  آبي مرز عنوان به اروندرود، در تالوگ خط و

   تصرف و قرارداد اين زدن هم به

  ساله ٢٠٠ تاريخ در بار اولين اين و كشوري با جنگ دنبال به كه بود ايران اخير

 .نشد جدا ايران خاك از وجب يك حتي خارجي،. بود رود  اروند كل

 خميني، امام حضرت ايران، اسالمي جمهوري بنيانگذار بلند روح اي خامنه اهللا آيت رهبري و خميني امام ارتحال

 بزرگترين خود حيات دوران در كه امامخميني. پيوست اعال ملكوت به ١٣٦٨ سال  خردادماه چهاردهم شب در

   رحلت با برافراشت، اسالم جهان در را اسالمي بيداري و عزت هويت، پرچم و كرد رهبري را معاصر  تاريخ انقالب



  آمدند گرد او پاك پيكر بر بيقرار دل ميليونها كرد؛ برپا ديگر انقالبي خود  در نفر ميليون صدها و ٣

 مجلس ايران، اسالمي جمهوري بنيانگذار ملكوتي عروج از پس بالفاصله. شدند عزادار او غم در جهان سراسر

 اهللا  آيت حضرت آراء اتفاق به و داد جلسه تشكيل  و شرايط داشتن دليل به را خامنهاي سيدعلي  رهبري خبرگان

 صحيح بينش قوا، عدالت، اجتهاد،) ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون نهم و يكصد اصل در مندرج هاي ويژگي

 براي الزم مديريتي توانمنديهاي و شجاعت تدبير، درايت، اجتماعي، و سياسي

 و  در و بودند همراه پيرو، اسالمي، انقالب پيروزي تا مبارزه آغاز از ايشان. برگزيد رهبري مقام به( اسالم امت هدايت

 همين به داشتند؛ تأثيرگذاري  حضور پهلوي رژيم با مقابله مختلف هاي عليهصحنه اهللا رحمة) خميني امام همرزم

   كه درشرايطي و اسالمي جمهوري دوران در   اي خامنهآيتاهللا  حضرت.شدند تبعيد و زنداني  دستگير، مكرر سبب

   و خارجي دشمنان پيچيده هاي توطئه گرفتار كشور

 اهللا رحمة  امام حضرت و انقالب براي ثابتقدم و بصير ياوري همواره بود، تحميلي جنگ نيز و داخلي ضدانقالب

 خبرگان. گرفتند عهده بر ايران اسالمي جمهوري رياست دوره دو جمله از)   را خطيري مسئوليتهاي و بودند( عليه

 تشخيص اليق و شايسته صالح، اسالمي، انقالب رهبري براي را ايشان سوابقي، و ويژگيها چنين اساس بر ملت

 .  دادند

 شد باعث همچنين  ايشان، شايستگي و كفايت از ايران مردم عمومي شناخت به توجه با قاطع و سريع انتخاب اين

 و آرامش اسالمي، جمهوري نظام  از جهان سراسر در اسالمي انقالب به مندان عالقه ساير و ايران مردم نگراني كه

 . گردد حاصل عمومي اعتماد قدرتمندانه استمرار به نسبت و شود برطرف خميني، امام فقدان

  خامنه اهللا آيت حضرت

 به كه ايران مردم ترتيب، اين به را خميني امام راه و هدف كه نمودند اعالم خود بيانات و ها پيام اولين در اي

   داده شكل را اسالمي انقالب امام، رهبري

 بر اي، خامنه اهللا آيت با بيعت با امام رحلت از پس بودند، كرده حراست آن از وجود. كرد خواهيم دنبال دقت به

  كردند تأكيد  همه با و استمرار

  



  سواالت:  نمونه

 بنويسيد؟ را تحميلي جنگ آغاز  تاريخ) ١.

 ١٣٥٩ شهريور٣١_پاسخ

 ميگردد؟ بر زماني چه به ايران به عراق دشمني سابقه)٢

 مقابله به و شد مانع صفوي دولت داشت را ايران تصرف قصد عثماني دولت كه ،زماني صفويان دوران به_پاسخ

 پرداخت

 نمود؟ اشغال را شهرها كدام و اورد در تصرف به را ايران هاي استان كدام عراق ارتش)٣

 را آبادان و اشغال را خرمشهر مثل هايي شهر و اورد در تصرف به را خوزستان ،و كردستان ، ،ايالم كرمانشاه_پاسخ

  كرد محاصره

  شد؟ ايران درخاك هايي پيشرفت به صدام ارتش تحميلي دولت جنگ ابتداي در چرا) ٤

 نبود منسجم ارتش و نداشت جنگ آمادگي هنوز ايران_پاسخ

 بود؟ چه جنگ ي جبهه در ايران پي در پي هاي پيروزي نتيجه)٥

 بود آبادان محاصره خرمشهر،شكستن ،ازادي ملي وحدت تقويت _پاسخ

 داد؟ سر خواهي صلح نداي موقع چه صدام)٦

 راندند عقب به را ها عراقي درپي پي هاي پيروزي از پس ايران نيروهاي كه زماني_پاسخ

 نكرد؟ قبول را بس آتش ايران ابتدا در چرا) ٧

 _پاسخ

 بود هاعراقي تصرف در ايران از زيادي هايبخش هنوز زيرا .١

  بود قوا تجديد صدد در صدام .٢

 



 ٢٥درس:

 طراح :

  محبوبه شهنايي

  بنام خدا

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  دفتر آموزش متوسطه نظري

  دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ

  در استان سيستان وبلوچستان توليد شده

محتوي نوشتاري كتاب 
سال  تاريخ معاصر ايران

يازدهم كليه رشته 
ها(به استثناي رشته 
  هاي انساني و معارف)

  سال تحصيلي

١٤٠٠-١٣٩٩  

  آرمان ها و دستاورد هاي انقالب اسالمي:  عنوان:

انقالب اسالمي در ابعاد سياسي ،فرهنگي  آشنا شدن با آرمان ها و ارزش ها و اهداف ها و نتايجاهداف يادگيري:

  و اقتصادي

  

  نكات كليدي:

هر انقالبي آرمان ها و اهدافي دارد كه كليه فعاليت ها، مبارزه ها و ايثارگري هاي دوران قيام، به خاطر تحقق آنها 

بود كه به 》جمهوري اسالمي》《آزادي》《استقالل《شكل ميگيرد.هدف هاي اصلي و عمده ي انقالب

  عنوان محوري ترين شعار دوران مبارزه، توسط توده هاي ميليوني مردم مطرح شد 

 هدف ها وآرمان هاي انقالب اسالمي را ميتوان به شرح زير برشمرد

   استقالل-الف

نخستين آرمان هاي نقالب اسالمي است كه يكي از آرزو هاي ديرينه مردم در طول تاريخ ،خاصه دوسده اخير     

د. تجربه ي تاريخي نشان ميدهد تا هيچ كشوري خود را از بند اسرت و سلطه ي بيگانه نجات ندهد به سعادت ، بو

  تعالي و اقتدار نخواهد رسيد.

  اسقالل اقتصادي -٣استقالل سياسي-٢استقالل فكري _١استقالل ابعاد متفاوتي دارد:   



  

  ب)آزادي:   

استعداد هاي نهفته در وجود انسان ها، در پرتو آزادي شكوفا ميشود.آزادي و آزادگي از آرمان هاي اصلي     

انتقالب اسالمي است.اين اصل ريشه در تعليم هاي اسالمي دارد.حضرت علي(ع)در نامه اي به اما حسين (ع)نوشته 

 فريده است.است:هرگز برده ي ديگري مباش،در حالي كه خداوند تو را آزاد آ

البته آزادي نفي كننده ي برخي آزادي هاي اصيل فردي و اجتماعي ديگران بر خود است.واژه آزادي در كنار    

  قانون و معنويت مفهوم و معني ميبايد.اين نوع آزادي مطابق عقل و فطرت الهي همه ي انسان هاست .  

استقالل و جمهوري اسالمي ايران قرار داده است.يعني  شعار استقالل آزادي جمهوري اسالمي ،آزادي را در كنار    

  مردن ايران خواهان آزادي در راستاي تامين استقالل و مطابق با قوانين متعالي اسالم است

 ج)جمهوري اسالمي:

اسالمي يا حكومت  جمهورييكي از ركن هاي مهم آرماني انقالب مردم ايران(جمهوري اسالمي)است.      

.امام خمني گفته به آراي مردم و حاكميت قانون هاي متعالي اسالم متكي است》دينيمردم ساالري 《

است:ماهيت جمهوري اسالمي اين است كه با شرايطي كه اسالم براي حكومت قرار داده،بااتكا  به آراي عمومي 

 ملت ،حكومت تشكيل شده و مجري احكام اسالم باشد.

اي دارد.بر پايه عدل و عدالت اجتماعي،دوري از هرگونه تبعيض و آرمان هاي انقالب اسالمي دامنه ي گسترده 

نابرابري،نفي ظلم و استبداد و ستم ،قانون گرايي،توجه به مردم به ويژه محرومان،مبارزه با مفاسد اقتصادي و 

  اجتماعي و مانند اينها در زمره ي هدف هاي اين انقالب قرار دارند.

  دستاورد هاي انقالب اسالمي 

سال  ٨الب اسالمي با گذر از بحران هاي ساليانه پس از پيروزي دچار جنگي ناخواسته و تحميلي شد.به مدت انق   

مردم و مسئوالن بيشتر امكانات كشور را به خود مشغول كردند.گرچه اين تجربه ها بسيار ارزنده و كم نظير است 

ذرد،اثار و نتايج هاي عظيمي به همراه داشته اين اما عالوه بر آن،انقالب اسالمي در مدت زماني كه از عمر آن ميگ

  قابل بررسي هستند. سياسي،فرهنگي،اقتصادي،و علميدستاورد ها در ابعاد :



 ابعاد سياسي: 

  دستاورد هاي انقالب اسالمي در ابعاد سياسي را ميتوان به شرح زير خالصه كرد:

  تبداد از ملت ايرانتغير رژيم وابسته و خودكامه ي شاهنشاهي و رفع استعمار و اس .١

  استقرار نظام جمهوري اسالمي  .٢

  تدوين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  .٣

  استقالل سياسي  .٤

  پيوند دين و سياست و ارائه الگويي نوين براي مرم ساالري دين  .٥

  رشد سياسي و آگاهي هاي عمومي مردم و حضور مردم در صحنه هاي گوناگون  .٦

  قدرت هاي سلطه گر خارجي شكست ابهت قدرت هاي غرب وشرق و  .٧

  عدم سلطه پذيري و نفي هر گونه سلطه جويي نسبت به ساير كشور ها  .٨

  طلبانه اي از اسالم با اثبات مظلوميت مردم ايران در جريان جنگ تحميلي و ترسيم چهره صلح .٩

  .ساير تهاجمات با طرح تشنج زدايي در سطوح دولت ها١٠

  ابعاد فرهنگي:  

هاي فرهنگي حاكميت استبداد دوران پهلوي تخريب سنت هاي اصيل ديني و ملي مردم مسلمان يكي از شاخص   

ايران بود اين سياست به بهانه تجددخواهي و نوگرايي با تدريج فرهنگ مبتذل غربي بسياري از مظاهر فرهنگي 

 ملي را كه نشانه هويت تاريخي مردم مسلمان ايران بود از ميان برد.

يكي از نتيجه ها و دستاوردهاي فرهنگي انقالب اسالمي ايران افزايش سطح آگاهي عمومي، افزايش و رشد   

هاي آموزشي و تربيتي درون كشور و درخشش و تعالي آثار هنري و فرهنگي مطبوعات و نشريات ،گسترش كانون

  ايران در سطح جهان است.

و همچنين احياي مفاهيمي مانند جهاد و شهادت و ايثار و  احياي تفكر ديني تحول در ارزش ها و نگرش ها  

اخالص، مردمي شدن قواي مسلح و سازماندهي نيروي بسيج مردمي، هماهنگي بين تعهد و تخصص و ديانت 



  رود.روشنفكري در همكاري حوزه و دانشگاه از ديگر دستاوردهاي فرهنگي انقالب اسالمي به شمار مي

  اقتصادي: ابعاد  

د ايران در دوران قبل از انقالب وابسته و تك محصولي بود كه بر مبناي فروش نفت استوار بود اين جزو اقتصا  

 وابستگي اقتصادي نبودن تعادل و نفي عدالت اجتماعي نتيجه اي درپي نداشت.

هاي توجه به عمران و آبادي روستاها و برخوردار كردن اكثر روستاهاي ايران از نعمت آب ومخابرات مركز   

  آموزشي و بهداشتي جاده امكانات رفاهي از ديگر نتايج اقتصادي انقالب اسالمي است.

  ابعاد علمي و فناوري هاي نوين : 

توسعه روز افزون  يكي از دستاوردهاي مهم ايران توجه به صنايع سنگين و اقدام هاي بنيادي و زيربنايي است.    

هاي د و ساخت سدهاي بزرگ و گسترش و نوسازي راهدر صنايع دفاعي نفت پتروشيمي ذوب آهن فوال

 هاي اقتصادي كشور دارد .نقش مهمي در رشد ساير بخشكشور 

از ديگر دستاوردهاي مهم  هاي بنيادي، بيولوژي مولكولي و سلولپيشرفت هاي عظيم در حوزه علم و فناوري

  انقالب است.

ن دستاورد هاي فني و علمي انقالب اسالمي است.و تريآميز يكي از عظيماي صلحدستيابي به فناوري هسته

دسترسي به چرخه ي سوخت هسته اي،يعني فرايند تبديل اورانيوم طبيعي به سوخت مورد نياز براي توليد انرژي 

  هسته اي كه بسيار دانش فني و پيچيده اي است كه تنها كشور هاي محدودي به ان دست يافتند.

  سواالت:  نمونه

  انقالب اسالمي چيست ؟استقاللنخستين آرمان 

  هدف هاي اصلي و عمده انقالب اسالمي چه بود ؟ استقالل آزادي جمهوري اسالمي -٢

استقالل فكري به چه مفهوم است ؟به اين معنا كه مردم باور كنند بيگانگان براي آنها برتري ساتين ندارند و  -٣
  برساند تواند به سازندگي و پيشرفتآنها نيز با پشتكار خود مي

استقالل سياسي را توضيح دهيد يعني مديران و مسئوالن كشور در تعيين بين راه و روش هاي كشور تابع  -٤



  بيگانگان نباشند

  استقالل اقتصادي چيست؟ يعني نداشتن وابستگي در ابعاد گوناگون سياسي به كشور هاي ديگر -٤

اصيل فردي و اجتماعي ديگران و خود است اما هاي آزادي چيست عبارت است از نفت كننده برخي آزادي -٥
  آزادي بر مبناي منطق سازگار نيست و مفهومي فراتر از اين دارد

  مردم ساالري ديني به چه معناست ؟يعني بر اساس آراي مردم و حاكميت قوانين اسالمي باشد -٦

تدوين  - ر نظام جمهوري اسالمياستقرا -دستاوردهاي سياسي انقالب اسالمي را بنويسيد ؟تغيير رژيم وابسته -٧
  استقالل سياسي -قانون اساسي

گسترش - افزايش سطح آگاهي مردم -رشد مطبوعات ١چند مورد از ابعاد فرهنگي انقالب اسالمي را نام ببريد ؟ -٨
  كانون هاي فرهنگي تربيتي

- ٣توجه به عمران روستاها - ٢توليد بيشتر كاال  -١چند مورد از دستاوردهاي مهم اقتصادي انقالب را بنويسيد؟ -٩
  توصيه امكان بهداشتي، رفاهي و ها جاده

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  


