
در  درس های گذشته خوانديد که نهضت اسالمی از سال ١٣٤١ به رهبری امام خمينی (ره) آغاز 
شد و سرانجام، در ٢٢ بهمن ١٣٥٧ به پيروزی رسيد و حکومت پهلوی سقوط کرد. از فردای پيروزی 
انقالب تالش برای تحقق شعار «استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی» با رهبری حکيمانٔه امام شروع 

شد.

ايران پس از پيروزی انقالب اسالمی (ايران پس از پيروزی انقالب اسالمی (۱)
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همه پرسی نظام جمهوری اسالمی ايران در فروردين ۱۳۵۸   ۱۰۸  



 برپايی نظام جمهوری اسالمی برپايی نظام جمهوری اسالمی
پس از پيروزی انقالب اسالمی، شورای انقالب و دولت موقت مأمور شدند تا ضمن ادارٔه امور 
کشور، اقدامات الزم را برای تأسيس نظام سياسی جديد انجام دهند. مردم ايران در روزهای ١٠ و 
١١ فروردين  ۱١٣٥٨،   با شرکت گسترده در يک همه پرسی، با اکثريت ۹۸/۲ درصد به جمهوری اسالمی 
رأی مثبت دادند. چند ماه بعد، مجلس خبرگان قانون اساسی با رأی ملت تشکيل شد و قانون اساسی 
جديد را نوشت. مردم ايران از طريق همه پرسی، قانون اساسی جمهوری اسالمی را تأييد کردند. سپس 
انتخابات رياست جمهوری و مجلس شورای اسالمی برگزار شد. براساس قانون اساسی جديد، شورايی 
با عنوان شورای نگهبان تشکيل شد تا ضمن جلوگيری از تصويب قوانين مغاير با احکام اسالم و 
اصول قانون اساسی، بر انتخاب مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری و مجلس شورای اسالمی 
نظارت کند. در کنار اين تالش ها، نهادهای انقالبی به فرمان امام شکل گرفتند. ابتدا کميتۀ انقالب 
اسالمی به منظور برقراری نظم و امنيت و پس از مدتی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای حفاظت 
از انقالب و کشور ايجاد شدند. سپس نهادهای ديگری مانند جهاد سازندگی با هدف سازندگی کشور و 
خدمت به روستاييان، کميتۀ امداد امام خمينی به منظور حمايت از محرومان، نهضت سوادآموزی 

به قصد گسترش سواد و دانش و بسيج مستضعفان برای دفاع از انقالب و ميهن تأسيس شدند.

 توطئه ها و تالش های دشمنان
انقالب اسالمی ايران، دست ابرقدرت ها و دولت های استعمارگر را از ايران کوتاه کرد و با آگاه 
ساختن ساير مسلمانان از قدرت اسالم، منافع استعمارگران و زورگويان را در بسياری از نقاط جهان 
و مخصوصاً در کشورهای اسالمی به خطر انداخت؛ به همين دليل، پس از پيروزی انقالب توطئه های 
دولت های استعمارگر و زورگو عليه انقالب اسالمی شروع شد. آنها برای شکست انقالب و مأيوس 

کردن مردم، اقدامات بسياری را به شکل های گوناگون انجام دادند؛ از جمله:
الف) ايجاد اغتشاش و ترور: در ابتدا، مزدوران بيگانه که مردم آنها را گروهک می ناميدند، 
در برخی مناطق کشور به ايجاد نا امنی و اغتشاش پرداختند. آنها قصد داشتند با به راه انداختن جنگ 
داخلی کشور را تجزيه کنند. آنان حتی اموال و دارايی های خصوصی و عمومی را نيز مورد تجاوز 
اقدام  ديگر  کردند.  منفجر  را  نفت  لوله های  و  کشيدند  آتش  به  را  روستاييان  خرمن های  دادند.  قرار 

  ۱۰۹  ١ــ نتايج همه پرسی روز ١٢ فروردين اعالم شد و پس از آن اين روز به عنوان روز جمهوری اسالمی در ايران نامگذاری شد. 



که  کشور  قضايی  دستگاه  رئيس  بهشتی  دکتر  آيت الله  شهيد 
به همراه ٧٢تن از يارانش بر اثر انفجار دفتر حزب جمهوری 
١٣٦٠به  خلق)،در  ٧ تير  (مجاهدين  منافقين  توسط  اسالمی 

شهادت رسيد.

جنايت کارانٔه گروهک های ضّد انقالب، ترور شخصيت های مذهبی و سياسی وحتی مردم عادی بود. 
شهرهای  جمعٔه  امامان  بهشتی،  دکتر  آيت الله  مطهری،  استاد  مانند  انقالبی  و  سرشناس  روحانيان 
تبريز، کرمانشاه، شيراز و يزد (شهدای محراب) و صدها تن از مسئوالن عالی رتبٔه سياسی و فرهنگی 
کشور از جمله محمدعلی رجايی (رئيس جمهور)، دکتر محمدجواد باهنر (نخست وزير) و…، بر  اثر 
آيت الله  رسيدند.  شهادت  به  منافق  و  انقالب  ضّد  گروهک های  جنايتکارانٔه  و  تروريستی  اقدامات 
سيدعلی خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی نيز بر اثر اقدامات تروريستی اين گروهک ها به شدت 

مجروح شد.

شهيد  همراه  به  که  جمهور  رجايی،  رئيس  محمدعلی  شهيد 
توسط  وزيری  نخست  دفتر  انفجار  اثر  بر  باهنر،نخست وزير 
شهادت  ١٣٦٠به  ٨شهريور  در   ( خلق  (مجاهدين  منافقين 

رسيد.

انقالب  پيروزی  ابتدای  در  ايران،  در  امريکا  سفارت  نظامی:  تجاوز  و  جاسوسی  ب) 
دليل،  همين  به  بود؛  شده  تبديل  انقالبی  ضّد  گروهک های  از  حمايت  و  جاسوسی  پايگاه  به  اسالمی 
گروگان  به  را  امريکا  دولت  مأموران  از  تعدادی  و  کردند  تسخير  را  آنجا  امام  خّط  پيرو  دانشجويان 
و  کند  خودداری  ايران  داخلی  امور  در  دخالت  از  خواستند  امريکا  دولت  از  دانشجويان  گرفتند. 
هواپيما  کرد، اما  نظامی  گروگان ها، به ايران حملٔه  بهانٔه نجات  امريکا به  تحويل دهد.  شاه فراری را    ۱۱۰  



صحرای طبس؛ مدفن هليکوپترها و هواپيماهای آمريکايی

و هليکوپترهای جنگی آن کشور در صحرای طبس گرفتار طوفان شن شدند و نيروهای امريکايی با 
تحمل تلفات و خسارت فرار کردند.

پ) تحريم اقتصادی: دولت امريکا مدتی بعد از اشغال سفارت امريکا روابط سياسی خود را 
با ايران قطع و تمامی اموال و دارايی های ايران را در آن کشور مصادره کرد، به دنبال آن شرکت های 
امريکايی و غيرامريکايی از داد و ستد با ايران منع شدند. اين تحريم ها تاکنون، که بيش از سی سال از 
پيروزی انقالب اسالمی می گذرد، هم چنان تداوم داشته، اما نتوانسته است در حرکت انقالب به سمت 

قله های پيشرفت و ترقی مانعی ايجاد کند.

ـ ١٣٥٩١٣٥٩) ـ ـ  دوران دفاع مقدس ملت ايران ( دوران دفاع مقدس ملت ايران (١٣٦٧١٣٦٧ـ
دشمنان عليه  بزرگ  تحميلی يکی از توطئه های  ايران: جنگ  عراق به  رژيم بعثی  تجاوز 
جمهوری اسالمی ايران بود. در ٣١ شهريور ١٣٥٩، صدام، رئيس  رژيم بعثی عراق، با حمايت برخی 

کشورها از جمله امريکا، فرمان جنگ با ايران را صادر کرد.
  ۱۱۱  در شرايطی که نيروهای نظامی ايران درگير فتنه و آشوب گروهک های ضّد انقالب بودند، ارتش 



صدام با تجاوز به مرزهای غربی و جنوب غربی ايران، مناطقی از استان های خوزستان، ايالم، کرمانشاه 
و کردستان را اشغال کرد. مجامع بين المللی از جمله شورای امنيت سازمان ملل متحد که مسئول حفظ 

امنيت و صلح جهانی است، در مقابل اين تجاوز و نقض آشکار مقررات بين المللی، سکوت کردند.
ايستادگی مرزنشينان در برابر متجاوزان: اگرچه در آغاز جنگ تحميلی، نيروهای مسلح ايران، 
امکان و آمادگی کامل برای مقابله با نيروهای بعثی را نداشتند اما عشاير، روستاييان و شهرنشينان مرزنشين، 
دالورانه و با کمترين سالح و امکانات در برابر يورش ارتش بعثی عراق که به پيشرفته ترين سالح ها مجهز بود، 
ايستادند و جان خود را فدای ميهن خويش کردند. مردم مظلوم خرمشهر اعم از زن و مرد، سی و  چهار روز 
خيابان به خيابان و کوچه به کوچه در مقابل هجوم تانک های عراقی تا آخرين قطرهٔ خون خويش جنگيدند. 

در آبادان پايداری و رشادت نيروهای مردمی مانع سقوط شهر به دست دشمن شد.

سوم مهر ١٣٥٩، مسجد جامع خرمشهر: آمادگی زنان و دختران برای دفاع از شهر

فرنگيس حيدرپور،شير زن گيالن غربی که 
در ابتدای جنگ تحميلی شجاعانه با تبر به 
نيروهای صدام يورش برد و با کشتن يک 

نفر از آنان،نفر دوم را به اسارت گرفت.

  ۱۱۲  



بسيج ملت برای مقابله با متجاوزان: مردم مؤمن و ميهن دوست ايران نمی توانستند نظاره گر 
تجاوز بيگانگان به سرزمين خود باشند؛ از اين رو، وقتی امام خمينی ملت را به دفاع از کشور و انقالب 
فراخواند، مردان ايران زمين از نوجوان سيزده ساله تا پيرمرد کهن سال، داوطلبانه عازم جبهه های جنگ 
تحميلی شدند. آنان با فداکاری و نثار جان خويش، حماسٔه جاودانی را در تاريخ ايران خلق کردند۱. 
نوجوانان شهيدی چون حسين فهميده، بهنام محمدی و سهام خيام به اسطوره های مقاومت و از 
اهدای  با  جبهه ها،  در  داوطلبانه  شرکت  بر  عالوه  ايران  مردم  شدند.  معروف  ايران  ملت  جان گذشتگی 
کمک های مالی نيز رزمندگان را ياری می رساندند. زنان ايرانی نيز در دفاع از مرز و بوم خويش نقش 
مؤثری داشتند؛ آنان افزون بر اينکه شرايط را برای حضور مردان در جبهه فراهم می کردند، در پاره ای 

از فعاليت های پشت جبهه مانند مداوای مجروحان جنگی سهيم بودند.
١ــ موزه يا گنجينٔه شهدا مکان مناسبی برای بازديد دانش آموزان است.

عزيمت داوطلبانۀ مردان ايران زمين به جبهه

  ۱۱۳  



اسطوره های شجاعت و ايثار اسطوره های شجاعت و ايثار 
شهيده سهام خيام (١٣٤٧ــ ١٣٥٩) 

دختری از هويزه که حضور اشغال گران بعثی را در 
خاک ايران زمين تاب نياورد و با شجاعت تمام در مقابل 
آنان ايستاد. اين شيردختر ايرانی در جريان پرتاب سنگ 
به سوی صداميان در شهر هويزه، به تاريخ ٤ مهر ١٣٥٩، 
هدف تير مستقيم دشمن قرار گرفته، به شهادت رسيد و 

همان جا به خاک سپرده شد. 
شهيد بهنام محمدی (١٣٤٥ــ١٣٥٩)

جنگ  شروع  از  پس  که  خرمشهری  نوجوان 
به  حاضر  خرمشهر،  به  بعثی  نيروهای  ورود  و  تحميلی 
ترک شهر نشد. نزديک به يک ماه خيابان ها و کوچه های 
آن شهر، شاهد و ناظر بی باکی، رشادت و ايثار بهنام بود. 
سرانجام اين شير پسر خـوزستانـی در ٢٨ مـهـر ١٣٥٩، 
چند روز قبل از سقوط خرمشهر به دست دشمن، براثر 
در  او  مطهر  پيکر  کشيد.  پر  خمپاره  ترکش های  اصابت 

قطعٔه شهدای گمنام مسجد سليمان آرام گرفته است. 
شهيدمحمدحسين فهميده(١٣٤٦ــ ١٣٥٩)

همان  در  و  آمد  به دنيا  قم  شهر  در  محمدحسين 
شهر و سپس در شهر کرج پرورش يافت و درس خواند. 
جنگی  مناطق  به  را  خود  تحميلی،  جنگ  آغاز  از  پس 
رساند و يک بار مجروح شد، اما پس از بهبودی دوباره 
به خط مقدم جبهه بازگشت و سرانجام در ٢٧ مهر١٣٥٩ 
را  خويش  جان  خرمشهر،  راه آهن  ايستگاه  حوالی  در 
فدای اسالم و ايران کرد تا از پيشروی تانک های دشمن 
جلوگيری کند. پيکر پاک او در بهشت زهرای تهران به 

خاک سپرده شد. 

يد؟
دان

می 
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  ۱۱۴  



مسجد جامع خرمشهر، لحظاتی پس از آزادی از اشغال دشمن

نبرد  اشغالی:  مناطق  آزادسازی 
رزمندگان ايرانی برای بيرون راندن متجاوزان 
بعثی از خاک ايران، به طور جدی، از مهرماه 
متحد  نيروهای  ابتدا  شد.  شروع   ١٣٦٠
بسيجی، سپاهی و ارتشی به فرمان امام، آبادان 
را از محاصره نجات دادند، سپس در عمليات 
سرزمين های  از  وسيعی  بخش  فتح المبين، 
اشغالی خوزستان را آزاد کردند. بعد از آن، 
در عمليات بيت المقدس که به فاصلٔه کمی پس 
از عمليات فتح المبين انجام گرفت، خرمشهر 
بعد از ١٨ ماه اشغال، روز سوم خرداد ١٣٦١ 

آزاد شد.

حملۀ دشمن بعثی به مناطق مسکونی و غيرنظامی: ارتش صدام که از مقابله با رزمندگان 
اسالم ناتوان بود، ناجوانمردانه با هواپيما و موشک به شهرها و روستاها حمله کرد. صدها موشک به شهر 
مقاوم دزفول اصابت کرد و هزاران بمب بر روی مدارس، بيمارستان ها و منازل مسکونی در شهرهای 
مختلف ريخته شد. عدٔه زيادی از هموطنان غيرنظامی ما در اثر اين حمالت به شهادت رسيدند. نيروهای 
صدام همچنين در طول دوران جنگ تحميلی، برخالف مقررات بين المللی، بارها از بمب های شيميايی 

عليه رزمندگان و حتی غيرنظاميان، به خصوص مردم کردستان ايران و عراق استفاده کردند.
پايان جنگ تحميلی: سرانجام، پس از ٨ سال پايداری و دفاع مقدس ملت ايران، با پذيرش 
قطعنامٔه سازمان ملل متحد از سوی دولت ايران و اعالم آتش بس، جنگ تحميلی پايان يافت. دو سال 
بعد، آزادگان ايرانی از اسارت رژيم بعثی عراق آزاد شدند. صدام به هيچ يک از هدف های جنگ افروزانٔه 

  ۱۱۵  خود دست نيافت و نتوانست يک وجب از خاک سرزمين ما را تصاحب کند.



ورود آزادگان به ميهن اسالمی

يد؟
دان

می 
آيا 

 خليج فارس  ،   نامی به درازای تاريخ کهن ايران زمينخليج فارس  ،   نامی به درازای تاريخ کهن ايران زمين
نام خليج فارس يکی از کهن ترين نام های جغرافيايی جهان است.از زمان ورود نام خليج فارس يکی از کهن ترين نام های جغرافيايی جهان است.از زمان ورود 
آرياييان به ايران در چندين هزارسال پيش ، پهنۀ آبی نيلگون جنوب فالت ايران ، خليج فارس آرياييان به ايران در چندين هزارسال پيش ، پهنۀ آبی نيلگون جنوب فالت ايران ، خليج فارس 

ناميده شد و همواره به اين نام شناخته می شده است.ناميده شد و همواره به اين نام شناخته می شده است.
عالوه برموّرخان و جغرافی دانان يونانی و رومی، نويسندگان عرب کتاب های تاريخی عالوه برموّرخان و جغرافی دانان يونانی و رومی، نويسندگان عرب کتاب های تاريخی 
و جغرافيايی نيز هميشه عنوان خليج فارس را به کار برده اند. در تمام منابع و آثار معتبر و جغرافيايی نيز هميشه عنوان خليج فارس را به کار برده اند. در تمام منابع و آثار معتبر 
عنوان  نيز  بين  المللی  و  رسمی  مدارک  و  اسناد  همچنين  و  آمريکايی  و  اروپايی  عنوان آسيايی،  نيز  بين  المللی  و  رسمی  مدارک  و  اسناد  همچنين  و  آمريکايی  و  اروپايی  آسيايی، 

خليج فارس درج شده است. خليج فارس درج شده است. 
نخستين بار نمايندگان سياسی دولت انگلستان در شيخ نشين های عرب تحت سلطٔه نخستين بار نمايندگان سياسی دولت انگلستان در شيخ نشين های عرب تحت سلطٔه 
منافع خود از عنوان جعلی خليج عربی استفاده کردند. آنها با فريب کاری و بر اساس منافع  اساس  بر  فريب کاری و  با  آنها  کردند.  استفاده  عربی  خليج  عنوان جعلی  خود از 

استعماری خود اين عنوان جعلی را به اعراب آموختند.استعماری خود اين عنوان جعلی را به اعراب آموختند.
يکی از هدف های شوم صدام از تحميل جنگ بر ايران، محدود کردن نفوذ سياسی يکی از هدف های شوم صدام از تحميل جنگ بر ايران، محدود کردن نفوذ سياسی 

و اقتصادی ايران در خليج فارس  بود.و اقتصادی ايران در خليج فارس  بود.
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١ــ داليل دشمنی و توطئه های امريکا عليه انقالب اسالمی ايران چيست؟
٢ــ به سه مورد از اقدامات گروهک های ضّد انقالب عليه مردم و نظام جمهوری اسالمی 

اشاره کنيد.
٣ــ چرا دانشجويان پيرو خّط امام سفارت امريکا را تسخير کردند؟

٤ــ دو مورد از عمليات های آزادی بخش رزمندگان اسالم را با نتايج آن ذکر کنيد.
٥ ــ رويدادهای زير را که مربوط به استقرار نظام جمهوری اسالمی است، به ترتيب زمان 

وقوع مرتب کنيد.
انتخابات اولين دورٔه رياست جمهوری (………)، همه پرسی قانون اساسی (………)، 
اسالمی  جمهوری  نظام  همه پرسی  اسالمی (………)،  شورای  مجلس  دورٔه  اولين  انتخابات 
اساسی  قانون  خبرگان  مجلس  تشکيل  و   (………) اساسی  قانون  تدوين   ،(………)

.(………)
٦ ــ جدول زير را کامل کنيد.
هدف از تأسيسعنوان نهاد انقالبی
…………کميتٔه انقالب اسالمی

کمک به محرومان…………
…………جهاد سازندگی

کاهش بی سوادی…………
دفاع از کشور و انقالب اسالمی…………

پرسش و جست و جو

فعاليت تکميلیفعاليت تکميلی

ــ دربارهٔ نقش نوجوانان ايرانی در دفاع مقدس مقاله ای تهيه کنيد.
..................................................................
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 رحلت امام خمينی (ره)
استقالل  و  اسالم  سربلندی  برای  سياسی  مبارزٔه  و  علمی  مجاهدت  عمری  از  پس  امام خمينی 
ايران، سرانجام در ۱۴خرداد ١٣٦٨ به رحمت ايزدی پيوست. ميليون ها نفر پس از يک تشييع بی نظير، 
پيکر ايشان را در بهشت زهرای تهران به خاک سپردند. امام، انقالبی را آغاز و رهبری کرد که به قول 

حضرت آيت الله خامنه ای «در هيچ کجای جهان بی نام او شناخته شده نيست».

وداع جان سوز ملت با رهبر و امام خويش

ايران پس از پيروزی انقالب اسالمی (ايران پس از پيروزی انقالب اسالمی (٢)

۱۷۱۷
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 انتخاب حضرت آيت الله خامنه ای به رهبری انقالب اسالمی انتخاب حضرت آيت الله خامنه ای به رهبری انقالب اسالمی
آيت الله  به موقع  و  هوشمندانه  انتخابی  با  رهبری  خبرگان  مجلس  امام خمينی،  ارتحال  از  پس 
سيدعلی خامنه ای را به رهبری انقالب برگزيد و اميد و آرزوهای دشمنان را برای شيطنت و توطئه عليه 
انقالب اسالمی، پس از رحلت امام خمينی (ره) به يأس مبدل کرد. ايشان از ابتدای نهضت اسالمی، پشت 
سر امام در صف مبارزه با رژيم پهلوی قرار داشت، پس از پيروزی انقالب اسالمی نيز مسئوليت های 
مختلفی را برعهده گرفت و برای دو دورٔه متوالی، با رأی مردم ايران، به رياست جمهوری برگزيده شد. 
انقالب  آرمان های  تداوم  و  حفظ  بر  همواره  رهبری،  مقام  به  شدن  انتخاب  زمان  از  خامنه ای  آيت الله 
اسالمی و راه امام خمينی تأکيد و توجه جدی داشته است.ايشان با درايت و هوشمندی نظام اسالمی را 
هدايت و توطئه های دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان را خنثی کرده است. تبعيت مردم واليتمدار 

ايران اسالمی، نقش مؤثری در توفيق رهبری و پيشبرد اهداف انقالب اسالمی داشته است.

حضرت آيت الله سيدعلی خامنه ای مقام معظم رهبری
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 دستاوردهای انقالب اسالمی دستاوردهای انقالب اسالمی
الف) فرهنگی

١ــ تقويت ُبعد معنوی: هدف اصلی نهضت اسالمی به رهبری امام خمينی، احيای ارزش های 
اسالمی و نجات انسان ها از فساد و بی بند و باری بود. اساس مبارزٔه امام خمينی بر تقويت فرهنگ 
اسالمی و اجرای کامل احکام اسالم قرار داشت. امام ايجاد حکومت اسالمی را برای تحقق اين هدف 

فرهنگی دنبال می کرد.
٢ــ شکوفايی علمی: انقالب اسالمی عالوه بر تقويت بنيان های معنوی جامعه، موجب شکوفايی 
علم و دانش نيز شد. نرخ بی سوادی در سال های پس از پيروزی انقالب اسالمی به طور چشمگيری کاهش 
يافت؛ تحصيالت دانشگاهی رشد و توسعٔه بسياری داشته است و در رشته های مختلف علمی و فنی، به 
ويژه دانش پزشکی پيشرفت و موفقيت های زيادی حاصل شده است. دانشمندان جوان ايرانی با وجود 
فشارها و تحريم های آمريکا و هم پيمانانش، دانش هسته ای بومی و چرخٔه کامل سوخت هسته ای را بنيان 
نهادند؛   مراحل تهئه سوخت هسته ای از اورانيوم ، بسيار پيچيده و ظريف است. دانش انجام اين کار از 

افتخار آفرينی مستمر دانشمندان جوان ايرانی
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دانش های تخصصی و بسيار پيشرفته ای است که تنها کشورهای بزرگ صنعتی به آن دست يافته اند. افزون 
بر آن دانش آموزان و دانشجويان ايرانی مکرر در المپيادهای جهانی مدال های علمی متعددی را از آِن خود 
کرده اند. آيت الله خامنه ای، رهبر فرزانٔه انقالب، همواره جوانان ايرانی را به توليد علم و فّناوری 
تشويق و ترغيب می کند و علم را زيربنای استقالل و اقتدار سياسی و اقتصادی برمی شمارد.

ب) سياسی
١ــ کسب استقالل سياسی: يکی از داليل وقوع انقالب اسالمی، وابستگی رژيم پهلوی به 
دولت های خارجی و در رأس آنها امريکا بود. ايستادگی در برابر قدرت های زورگو و جلوگيری از 

دخالت آنان در امور داخلی ايران، يکی از دستاوردهای ارزشمند انقالب اسالمی است.
٢ــ مشارکت ملت در ادارۀ امور کشور: يکی ديگر از دستاوردهای انقالب اسالمی، مشارکت 
حقيقی مردم در ادارٔه کشور است. رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شورای اسالمی، مجلس خبرگان 
رهبری و شورای شهر و روستا با رأی مستقيم مردم انتخاب می شوند. باالترين مقام کشور، يعنی رهبر، 

نيز توسط نمايندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری برگزيده می شود.

ميزان رأی ملت است (امام خمينی)
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پ) اقتصادی
هنگامی که انقالب اسالمی پيروز شد، کشور ما از لحاظ اقتصادی وابستگی شديدی به خارج 
داشت؛ عمدٔه کاالهای مصرفی از جمله مواد غذايی، از خارج وارد می شد. انقالب اسالمی با ترويج 
روحئه خودباوری و تشويق توليد ملی موجب پيشرفت اقتصادی در بسياری از زمينه ها شده است. 
در توليد محصوالت غذايی  امروز با گذشت بيش از سه دهه از پيروزی انقالب اسالمی، ايران تقريباً 
به  خودکفايی رسيده است؛ همچنين، در زمينٔه صنايع تسليحاتی، خودروسازی، فوالد و پتروشيمی نيز 
گام های بلندی برداشته شده است؛ در زمينٔه عمران و آبادی نيز کارهای بزرگی انجام شده است؛ تقريباً 
به تمام روستاها برق رسانی شده و بيش تر آنها از خدمات آب لوله کشی، تلفن و راه های ارتباطی آسفالته 

بهره مند شده اند. شهرها نيز آباد و توسعه يافته اند و از نعمت گاز شهری برخوردار شده اند.

صنايع نفت و گاز پارس جنوبی در استان بوشهر، مظهر توانمندی و عزم راسخ ملت ايران برای سازندگی ايران
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۱ــ دستاوردهای علمی انقالب اسالمی را در دو سطر توضيح دهيد.
۲ــ انقالب اسالمی در زمينٔه سياسی چه دستاوردهايی داشته است؟

خالصه  سطر  سه  در  اقتصادی  حوزٔه  در  را  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  ۳ــ 
کنيد.

پرسش و جست و جو

فعاليت تکميلیفعاليت تکميلی

ــ دربارٔه تأثير انديشه و شخصيت امام خمينی (ره) بر جهان اسالم پژوهشی کوتاه 
انجام دهيد.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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سال انتشارناشرمؤلف / مترجمنام کتابرديف

زير ١ ــ  خدا  روزهای  مجموعٔه  از 
١٣٨٠کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانحميدرضا شاه آبادیبار ستم نمی کنيم زندگی

از مجموعٔه روزهای خدا ــ درود ٢
١٣٨٠کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانحميدرضا شاه آبادیبر برادر ارتشی

در ٣ ــ   خدا  روزهای  مجموعٔه  از 
١٣٨٠کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانحميدرضا شاه آبادیطلوع آزادی…

از مجموعٔه روزهای خدا ــ … و ٤
١٣٨٠کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانحميدرضا شاه آبادیحرکت آغاز می شود.

نماز ٥ ــ  خدا  روزهای  مجموعٔه  از 
١٣٨٠کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانحميدرضا شاه آبادیسبز

٦
بيز  ــ  خدا  روزهای  مجموعٔه  از 
را  شاه  اين  (ما  استميرخ  بوشاهی 

نمی خواهيم)
١٣٨٠کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانحميدرضا شاه آبادی

از مجموعٔه روزهای به يادماندنی    ــ ٧
١٣٨٠کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  مجيد مالمحمدیآخرين هجرت

از مجموعٔه روزهای به يادماندنی    ــ ٨
١٣٨٠کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   محمد جوانبختسقوط خرمشهر

از مجموعٔه روزهای به يادماندنی   ــ ٩
١٣٨٠کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان     احمد دهقانهجوم

ــ ١٠ يادها  و  روزها  مجموعٔه  از 
١٣٨٠کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانمحسن مؤمنی شريفاشغال

چـهـره هـای درخشان ــ١١
١٣٨٠قربانی   محمود برآبادی قـائم مـقـام فراهانی

حکايت پايدار ــ زندگی١٢
     ١٣٨١کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانمحسن مؤمنی شريف شيخ فضل الله نوری

دانستنی های انقالب اسالمی ــ ١٣
     ١٣٨٧کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان    مرجان فوالدونداصطالحات، تعبيرات و عناوين

دايرة المعارف انقالب اسالمی،ويژٔه ١٤
نوجوانان و جوانان

   دفتر ادبيات 
     ١٣٨٤سورٔه مهرانقالب اسالمی

١٣٨٨معارف يعقوب توکلیراز درخت سيب١٥
١٣٨٨سورٔه مهرقاسم ياحسينیسهام خيام دختری از هويزه١٦

فهرست کتاب های مناسب و مرتبط با محتوای درسی
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١ــ آبراهاميان، يرواند؛ ايران بين دو انقالب، ترجمٔه احمد گل محمدی و محمد ابراهيم فتاحی، 
تهران، نشر نی.

٢ــ ابوالحسنی، علی؛ آيت الله حاج سيداحمد طباطبايی (برادر سيدمحمد طباطبايی)، پيشگام در 
امر تأسيس و تصحيح مشروطيت، تهران، مؤسسٔه مطالعات تاريخ معاصر.

٣ــ ابوالحسنی، علی؛ کالبدشکافی چند شايعه دربارۀ شيخ فضل الله نوری، فروش مدرسٔه چال 
به بانک استقراضی، آتوگيری از رضاشاه، امين السلطان و…، تهران، مؤسسٔه مطالعات تاريخ معاصر.

٤ــ الحسنی، سليم؛ نقش علمای شيعه در رويارويی با استعمار، ترجمٔه صفاءالدين تبرائيان، 
تهران، مؤسسٔه مطالعات تاريخ معاصر ايران.

٥ ــ الهی، همايون؛ اهميت استراتژيکی ايران در جنگ جهانی دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
٦ ــ اللهياری، احمد؛ بهائيان در عصر پهلوی، نيمٔه پنهان، تهران، کيهان.

٧ــ انقالب اسالمی به روايت راديو بی.بی.سی، به کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی، 
تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی.

٨ ــ بزم اهريمن (جشن های دو هزار و پانصد سالۀ شاهنشاهی به روايت اسناد ساواک و 
دربار)، چهار جلد، تهران، مرکز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطالعات.

کوشش  به  شاه،  رضا  با  زندگی  سال  بيست  بهبودی،  سليمان  خاطرات  سليمان؛  بهبودی،  ٩ــ 
غالمحسين ميرزا صالح، تهران، طرح نو.

١٠ــ بيات، کاوه؛ ايران و جنگ جهانی اول، تهران، سازمان اسناد ملی.
عبدالرضا  ترجمٔه  ايران،  ناسيوناليسم  و  نفت  مصدق،  راج لويس؛  ويليام  و  جيمز  بيل،  ١١ــ 

هوشنگ مهدوی، تهران، نشر نو.
و  انديشه  مؤسسٔه  تهران،  ايران،  معاصر  تاريخ نگاری  سبک شناسی  يعقوب؛  توکلی،  ١٢ــ 

فرهنگ دينی.
١٣ــ تيموری، ابراهيم؛ تحريم تنباکو، اولين مقاومت منفی در ايران، تهران، شرکت سهامی 

کتاب های جيبی.
١٤ــ جامی؛ گذشته چراغ راه آينده است، تهران، ققنوس.

١٥ــ جعفريان، رسول؛ درک شهری از مشروطه: مقايسۀ حوزۀ مشروطه خواهی اصفهان 
و تبريز، تهران، مؤسسٔه مطالعات تاريخ معاصر ايران.

فهرست منابعفهرست منابع
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١٦ــ جعفری، محمدتقی؛ تاريخ از ديدگاه امام علی (ع)، پيام آزادی.
١٧ــ حائری، عبدالهادی؛ تاريخ جنبش ها و تکاپوهای فراماسونری در کشورهای اسالمی، 

مشهد، آستان قدس رضوی.
١٨ــ حائری،عبدالهادی؛ تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان  مقيم عراق، تهران، 
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فرهنگی رسا.
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دوران  در  پهلوی  خاندان  (سرگذشت  سقوط  از  پس  احمدعلی؛  انصاری،  مسعود  ۵۱ ــ 
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