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درس 25

ایران در دوران جمهوری اسالمی

مقدمه

بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی، با فرمان و تأکید امام خمینی )ره(، شورای 

انقالب و  دولت موقت مأموریت یافتند تا هر چه  زودتر اقدامات  الزم را برای تعیین و تأسیس 

نظام سیاسی جدید انجام دهند. در این درس روند مهم ترین فعالیت هایی که به تأسیس 

و استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران انجامید و نیز توطئه ها و دسیسه های دشمنان برای 

ضربه زدن به ملت ایران و نظام نوپای اسالمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

می ی  م جمهو ا نظ ق ف( 
1ــ فراز و فرود دولت موقت انقالب: مهندس مهدی بازرگان که به پیشنهاد شورای انقالب 
و موافقت امام خمینی به نخست وزیری منصوب شده بود، در تاریخ 15 بهمن 1357 رسماً کار خود 

را شروع کرد و موظّف شد تا امور زیر را به انجام برساند:
ــ برگزاری همه پرسی برای تعیین نظام سیاسی کشور

ــ برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی
ــ ادارٔه امور کشور با مساعدت و نظارت شورای انقالب

برهمین مبنا دولت موقت همه پرسی تعیین نظام سیاسی ایران را در روزهای 10 و 11 فروردین 
1358 برگزار کرد و نتیجٔه آن در 12 فروردین اعالم شد. طبق این نتیجه 98/3% مردم به جمهوری 
اسالمی رأی مثبت داده بودند. به همین دلیل این روز در تقویم به عنوان روز جمهوری اسالمی نام گذاری 
شد. چندماه بعد نیز انتخابات دیگری برای تعیین اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار گردید. 
و این مجلس با 72 نماینده در مرداد 1358 تشکیل شد تا کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران را آغاز کند.
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اّما  شد  تسخیر  امام  خط  پیرو  دانشجویان  توسط  آمریکا  سفارت   1358 آبان   13 تاریخ  در 
مهندس بازرگان که از این اقدام ناخشنود بود، استعفا کرد و امام )ره( نیز استعفای وی را پذیرفت. 
دانشجویان تداوم دشمنی دولت آمریکا با انقالب اسالمی، ورود محمدرضا شاه به آمریکا و افزایش 
دخالت سفیر و سایر مأموران سفارت آمریکا در امور داخلی ایران را از دالیل تسخیر سفارت آن 
کشور اعالم کردند و پس از آن سفارت آمریکا در تهران، النٔه جاسوسی نامیده شد. امام خمینی )ره( 

استقبال مردم از همه پرسی جمهوری اسالمی ایران

مراسم تنفیذ حکم بازرگان
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این حرکت دانشجویان را تأیید کرد و آن را انقالب دوم خواند. مجلس خبرگان قانون اساسی نیز از 
اقدام دانشجویان حمایت کرد.

2ــ دولت شورای انقالب: پس از استعفای دولت موقت انقالب، اعضای شورای انقالب 
در رأس وزارت خانه ها قرار گرفتند. دولت شورای انقالب که تا تیر 1359 بر سر کار بود، روند تأسیس 
و استقرار نظام جمهوری اسالمی را به انجام رساند. در آذر 1358 قانون اساسی جدید به همه پرسی 
گذاشته شد و با رأی مثبت اکثریت مردم ایران به تصویب رسید. در بهمن همان سال انتخابات اولین دورٔه 
ریاست جمهوری و یک ماه بعد انتخابات اولین دورٔه مجلس شورای اسالمی نیز برگزار شد. شورای 
نگهبان نیز مطابق قانون اساسی در کنار مجلس شکل گرفت. پس از آنکه مجلس شورای اسالمی کار 

خود را آغاز کرد و دولت رسمی بر سر کار آمد، شورای انقالب در تیرماه 1359 منحل شد.

یک توضیح

شورای نگهبان

مطابق قانون اساسی ، شورای نگهبان دوازده عضو دارد؛ شش نفر فقیه عادل و آگاه به 

مقتضیات زمان و مسائل روز که از سوی رهبر انقالب تعیین می شوند و شش نفر حقوقدان در 

شورای  مجلس  نمایندگان  انتخاب  و  قضاییه  قوة  رئیس  معرفی  با  که  حقوقی  مختلف  رشته های 

اسالمی به عضویت آن شورا در می آیند . اولین فقهای شورای نگهبان در اول اسفند 1358 توسط 

حضرت امام خمینی )ره( رهبر فقید انقالب اسالمی منصوب شدند و اعضای حقوقدان آن شورا نیز 

در تیر 1359 توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی انتخاب شدند. اعضای شورای نگهبان در 

29 تیر 1359 با حضور در مجلس شورای اسالمی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کردند.

مطابق اصول قانون اساسی اهم وظایف شورای نگهبان به شرح زیر است:

1ـ تشخیص عدم مغایرت و تعارض کلیة مصوبات مجلس شورای اسالمی و کمیسیون های 

داخلی آن با احکام اسالم و قانون اساسی

2ـ تفسیر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

3ـ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و 

مراجعه به آرای عمومی )همه پرسی(
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3ــ تشکیل نهادهای انقالبی: یک روز پس از پیروزی انقالب اسالمی، به فرمان امام خمینی)ره( 
کمیتۀ انقالب اسالمی به عنوان نخستین نهاد انقالبی تأسیس شد. این کمیته وظیفٔه حفظ نظم و امنیت 

و دستگیری سران جنایتکار رژیم پهلوی را برعهده داشت.
کمی بعد از آن سپاه پاسداران انقالب اسالمی به دست جوانان شجاع و قهرمان ایرانی تأسیس 
شد تا از آرمان ها و دستاوردهای انقالب صیانت و پاسداری کند. جهاد سازندگی نیز برای ایجاد عمران  

و آبادانی و رفع فقر و محرومیت به وجود آمد.
نهضت  به منظور حمایت از محرومان و مستضعفان جامعه و  نیز  کمیتۀ امداد امام خمینی 
سوادآموزی هم برای ترویج فرهنگ سوادآموزی و کاهش و رفع بی سوادی آغاز به کار کردند. کمی 
بعد نیز بنیاد شهید، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و بسیج مستضعفان به فرمان امام تأسیس شدند.

همچنین در مرداد 1358، اولین نمازجمعه در تهران به امامت آیت الله طالقانی برگزار شد و 
نخستین راهپیمایی و تظاهرات روز قدس نیز انجام گرفت و جمهوری اسالمی به مسلمانان جهان اعالم 

کرد که پرچم مبارزه با رژیم صهیونیستی را به اهتزاز درآورده است.

ب نق یه  جی ع ی  خ خ ن د ی دشمن ش ه ب( توطئه ه  
پیروزی انقالب اسالمی و به دنبال آن استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران دشمنان خارجی و 
مغرضان داخلی را بسیار آشفته و ناراحت کرد. با تسخیر النٔه جاسوسی و افشا شدن نقش آمریکاییان 
در توطئه علیه انقالب اسالمی نیز خشم آمریکا دو چندان شد. در یک نگاه کلی واکنش ها و حرکت های 

ضد انقالبی را در این دوران می توان این گونه دسته بندی کرد:
1ــ ایجاد آشوب و نا امنی: گروهک های ضد انقالب با حمایت دشمنان خارجی انقالب 
اسالمی در مناطقی مانند کردستان، خوزستان و ترکمن صحرا اقدام به ایجاد فتنه و آشوب کردند و 

مسائل و مشکالت زیادی برای کشور و مردم آن مناطق به وجود آوردند.
2ــ ترور شخصیت های مؤثر در انقالب و اعضای شورای انقالب: کسانی مانند سرلشکر 
قرنی، آیت الله مطهری، دکتر مفتح، حاج مهدی عراقی، آیت الله قاضی طباطبایی و حاج تقی طرخانی توسط 
گروهک فرقان به شهادت رسیدند و آقایان هاشمی رفسنجانی و ربانی شیرازی نیز مجروح شدند. با دستگیری 
اعضای فعال گروه فرقان، مجاهدین خلق علم ترور را برپا کردند و ابتدا در تاریخ 6 تیر ماه 1360 به جان 
حضرت آیت الله خامنه ای سوء قصد کردند؛ سپس یک روز بعد مرکز حزب جمهوری اسالمی در تهران 
را منفجر کردند که در جریان آن 72 تن از مسئوالن کشور که آیت الله دکتر بهشتی رئیس قؤه قضائیه، 
چهار تن از وزیران کابینه و بیست و هفت نمایندٔه مجلس شورای اسالمی در میان آنها بودند، به شهادت 
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رسیدند. در ادامه آیت الله قدوسی دادستان کل کشور و امامان جمعٔه چندین شهر؛ آیت الله مدنی، آیت الله 
دستغیب، آیت الله صدوقی و آیت الله اشرفی اصفهانی توسط مجاهدین خلق به شهادت رسیدند. افزون بر 
مسئوالن نظام، هزاران نفر از مردم عادی نیز به دست اعضای این سازمان تروریستی به شهادت رسیدند.

1ــ محمد منتظر قائم فرمانده سپاه پاسداران یزد که به منظور گردآوری اسناد باقیمانده به طبس رفته بود، با بمباران هوایی که به دستور 
بنی صدر انجام گرفت، به شهادت رسید.

شهید آیت الّله دستغیب شهید آیت الّله قدوسیشهید آیت الّله بهشتی

3ــ حملۀ نظامی آمریکا به ایران: تسخیر سفارت آمریکا در تهران و دستگیری و بازداشت 
مأموران آمریکایی در ایران، دولت آمریکا را در شرایط نامناسبی قرار داد. از این رو در اردیبهشت 1359، 
آمریکا با طراحی یک عملیات پیچیدهٔ نظامی، اقدام به پیاده کردن نیروی نظامی در صحرای طبس کرد. 
مأموریت این گروه زبدهٔ نظامی تسخیر چند مرکز در تهران و بیرون بردن آمریکاییان بازداشتی از ایران بود. 
اما با عنایت خداوند، طوفان شن و کاهش دید خلبانان آمریکایی باعث سقوط چند فروند بالگرد نظامی و 
کشته   شدن تعدادی از نیروهای مهاجم شد. بقیه نیز با به جای گذاشتن اسناد و مدارک مجبور به فرار شدند.١
٤ــ طراحی کودتا: در تیر ١٣٥٩ تعدادی از افسران وابسته به رژیم پهلوی و هوادار شاپور 
بختیار موسوم به »سازمان نقاب« با پشتیبانی سازمان جاسوسی سیا و حکومت بعثی عراق، کودتایی را 
طراحی کردند. کودتاچیان قصد داشتند با بهره گیری از امکانات نظامی پایگاه هوایی شهید نوژه همدان، 
محل سکونت حضرت امام )ره( و برخی مراکز مهم را بمباران و نظام جمهوری اسالمی را ساقط نمایند. 

این توطئه اندکی پیش از اجرا، کشف و خنثی شد. 
حزب توده نیز که به نفع دولت شوروی در ایران جاسوسی می کرد، در سال 1362 ش. قصد 

انجام کودتا را داشت که این توطئه نیز کشف و سران آن دستگیر شدند.
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پ( رؤسای جمهور نظام جمهوری اسالمی ایران
در بهمن 1358 انتخابات عمومی برای تعیین اولین رئیس جمهور نظام جمهوری اسالمی برگزار 
شد و ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری رسید. حضرت امام، بعد از تنفیذ، فرماندهی کل قوا و 
ریاست شورای انقالب را نیز به او واگذار کردند. اما قرار گرفتن در چنین موقعیت و مقامی بنی صدر 
را چنان مغرور کرده بود که از پذیرش محمد علی رجایی چهرٔه انقالبی و مورد اعتماد امام و مردم برای 
نخست وزیری امتناع کرد. اما با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسالمی، رجایی نخست وزیر شد. 
بنی صدر روز به روز از خط امام فاصله گرفت و به منافقین نزدیک شد. با شروع جنگ تحمیلی نیز 
نیروهای سپاه پاسداران را در تنگنای مالی و تسلیحاتی قرار داد و زمینٔه سقوط خرمشهر را فراهم کرد. 
این اعمال و رفتار سبب شد تا در خرداد 1360 از فرماندهی کل قوا عزل شود و چند روز بعد نیز با 

رأی نمایندگان مجلس شورای اسالمی از مقام ریاست جمهوری برکنار گردد.
با خلع بنی صدر، محمد علی رجایی در دومین دورٔه انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و دکتر 
محمد جواد باهنر را مأمور تشکیل کابینه کرد. اما دورٔه ریاست جمهوری رجایی کوتاه بود و ایشان 
به همراه نخست وزیر انقالبی خود در 8 شهریور 1360 در محل ساختمان نخست وزیری که به وسیلٔه 
منافقین منفجر شد، به شهادت رسید و آیت الله مهدوی کنی از سوی مجلس به نخست وزیری انتخاب 

شد تا در ادارٔه کشور و جنگ وقفه ای به وجود نیاید.
یک ماه بعد از شهادت رجایی و باهنر مردم ایران به پای صندوق های رأی رفتند و حضرت آیت الله 
سیدعلی خامنه ای را به عنوان سومین رئیس جمهوری نظام جمهوری اسالمی ایران انتخاب کردند. ایشان 

شهید محمدعلی رجاییشهید دکتر محمد جواد باهنر



235

میرحسین موسوی را برای تصدی منصب نخست وزیری به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد. در این 
دوره ثبات سیاسی و امنیتی بیشتری ایجاد شد و ادارهٔ امور جنگ با دقت و توان بیشتری به انجام رسید. 

همچنین دانشگاه ها در مهر 1362 بازگشایی شدند و انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار گردید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سال 1366 و به فرمان امام مرکب از مسئوالن عالی رتبٔه 
و  اسالمی  میان مجلس شورای  اختالف  در صورت  تا  آمد  به وجود  برجسته  و صاحب نظران  کشور 

شورای نگهبان تصمیم گیری کند. 

بازنگری در قانون اساسی

در اواخر حیات حضرت امام خمینی )ره( عده ای ازنمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای 

شورای عالی قضایی از ایشان درخواست کردند که قانون اساسی بازنگری شود . حضرت امام )ره( در 

تاریخ ٢٤ اردیبهشت ١٣٦٨، هیئتی متشکل از ٢٠ نفر از رجال مذهبی و سیاسی و ٥ نفر از نمایندگان 

پایان  به  هیئت  این  کار  هنوز  کردند.  اساسی  قانون  اصالح  و  بازنگری  مأمور  را  اسالمی  شورای  مجلس 

نرسیده بود که بنیانگذار جمهوری اسالمی از دنیا رفتند ، اما روند بازنگری و اصالح قانون اساسی ادامه 

یافت. سرانجام با نظر مساعد حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب ، همه پرسی اصالحات قانون اساسی 

در ٦ مرداد ١٣٦٨ برگزار شد و مردم به آن رأی مثبت دادند .

یک توضیح

ی به ره  منه  ه خ ت  ت  ب حض خ ی )ره(   ل  خ ح ت( 
امام خمینی )ره( در شامگاه 13خرداد 
1368 بعد از یک دوره بیماری در 87  سالگی 
دارفانی را وداع کرد و به دیدار حق شتافت. 
توسط  بعد  روز  صبح  امام  ارتحال  خبر 
حجت االسالم و المسلمین سید احمد خمینی 
فرزند انقالبی ایشان به اطالع مردم ایران و 
پیکر  بعد،  روز  رسید.دو  جهان  مسلمانان 
اندوه  و  حزن  میان  در  شهیدان  امام  مطهر 

میلیون ها نفر از تشییع کنندگان در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
وداع باشکوه ملت با امام و رهبر خویش
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بالفاصله پس از عروج ملکوتی بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، مجلس خبرگان رهبری تشکیل 
جلسه داد و به اتفاق آراء حضرت آیت اللّه سیدعلی خامنه ای را به دلیل داشتن شرایط و ویژگی های 

مندرج در اصل یکصدو نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران1 به مقام رهبری برگزید. 
حضرت آیت اللّه خامنه ای از ابتدای نهضت تا پیروزی انقالب اسالمی، به عنوان شاگرد و پیرو 
حضرت امام خمینی )رحمة اللّه علیه( حضور و نقش فعالی در مبارزه با رژیم پهلوی داشتند؛ از این رو، 
بارها دستگیر، زندانی و تبعید شدند. ایشان در دوران جمهوری اسالمی و در شرایطی که کشور گرفتار 
توطئه های پیچیدٔه دشمنان خارجی و ضدانقالب داخلی و نیز جنگ تحمیلی بود، همچون یاوری بصیر و 
ثابت قدم در خدمت انقالب و حضرت امام )رحمة اللّه علیه( بودند و مسئولیت های خطیری را از جمله دو 
دوره ریاست جمهوری عهده دار شدند. معظم له در تیر ١٣٦٠، هدف حملٔه تروریستی گروهک منافقین 

قرار گرفته، به شدت جراحت برداشتند و به شرف جانبازی انقالب اسالمی نایل آمدند. 
خبرگان ملت براساس چنین ویژگی ها و سوابقی، ایشان را برای رهبری انقالب اسالمی، صالح، 

شایسته و الیق تشخیص دادند.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی

١ــ اجتهاد، عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، درایت، تدبیر، شجاعت و توانمندی های مدیریتی.
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حجت االسالم سید احمد خمینی 
 

حجت االسالم سید احمد خمینی در 24 اسفند 1324، 
را در  ابتدایی و متوسطه  در قم متولد شد. تحصیالت دورۀ 
به  تحصیل،  کنار  در  دبیرستان،  دورۀ  در  گذرانید؛  زادگاهش 
ورزش فوتبال روی آورد. سرانجام از دبیرستان حکیم نظامی 
قم، در رشتۀ طبیعی دیپلم گرفت. آنگاه، تحصیالت حوزوی 
به  قیام 15 خرداد 1342، عالقه اش  پی گرفت. جریان  را 

سیاست و عزمش به مبارزه با حکومت پهلوی را بیش از گذشته عیان ساخت. سیداحمد از سال 
1343، به دنبال دستگیری و تبعید رهبر نهضت اسالمی ایران )امام خمینی ( و پسر بزرگ 
ایشان )حاج آقا مصطفی  ( به ترکیه و عراق، مسئولیت های سنگین تری در خانوادۀ امام و نیز 
عرصۀ مبارزه با حکومت ستم شاهی برعهده گرفت؛ به همین دلیل، ساواک فعالیت های او را 
زیر نظر گرفته بود. با این حال، با تیزبینی و درایت دستورات امام را انجام می داد. سیداحمد 
در سال های 1344تا   1356، برای بهره بردن از محضر پدر و انتقال پیام های الزم چندین 
بار محرمانه به عراق سفر کرد. در ضمن این سفرها، که اغلب به نجف اشرف بود، به بهره بردن 
از محضر مدرسان مقیم عتبات و تکمیل تحصیالت علوم دینی نیز همت گمارد. در جریان این 
رفت و آمدها ، چند بار توسط عوامل ساواک بازداشت و زندانی شد. او در مهرماه 1348، با 
دختر آیت الّله سلطانی طباطبائی ازدواج کرد. در سال 1352، سفر کوتاهی به لبنان داشت 
و ضمن آن با امام موسی صدر ، شهید مصطفی چمران و دیگر مبارزان به گفت وگو نشست. 
با گذشت ایام ، نقش سید احمد در مبارزه با حکومت پهلوی بیشتر شد. در سال 1356، بار 
دیگر به عراق رفت و از آن جا همراه امام به پاریس رفت. در بهمن 1357، همراه امام به 
کشور بازگشت. در اوایل انقالب و پس از آن، در تصمیم گیری های مهم و نیز انتقال اطالعات 

مهم دربارۀ اوضاع کشور به امام نقش به سزایی داشت.

یم دا یشتر 
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1ـ چه وظایفی به دولت موقت )دولت بازرگان(، محول شده بود؟
2ـ دالیل تسخیر سفارت آمریکا در تهران، توسط دانشجویان پیرو خط امام چه بود؟

3ـ مهم ترین اقدامات  دولت شورای انقالب چه بود؟
4ـ پس از پیروزی انقالب اسالمی، چه نهادهای انقالبی تشکیل شدند و هدف تشکیل هر کدام 

از این نهادها چه بود؟
5  ـ دشمنان داخلی و خارجی به چه توطئه هایی علیه انقالب اسالمی دست زدند؟

6  ـ چه عواملی موجب برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری شد؟

ـ وظایف و نقش شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را با اصل دوم متمم 
قانون اساسی مشروطه مقایسه کنید.

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه

جنگ تحمیلی صدام علیه ایران و دفاع جانانۀ مردم ایران از سرزمین خود، یکی از 

درخشان ترین دوران تاریخ ایران است. مردم ایران از هر گروه و قومی، متحد و یکپارچه در 

برابر تهاجم بیگانگان به خاک کشورشان ایستادند. ایرانیان اعم از زن و مرد از خردسال تا 

پیر، در هشت سال دفاع مقدس، جان و مال خویش را برای پاسداری و حراست از سرزمین 

ایران و انقالب اسالمی در طبق اخالص نهادند. نتیجۀ این مجاهدت ها، حفظ سرزمین مقدس 

اسالمی از گزند دشمنان و آغاز مرحلۀ جدیدی از عزت و اقتدار ملت ایران بود.

ا گ بر ا ل ج حم ف صدام   هد ه   نگ
رژیم بعثی عراق مدت ها قبل از پیروزی انقالب اسالمی به تحوالت ایران توجه داشت، اما به 
دنبال وقوع انقالب اسالمی و سقوط نظام سلطنتی در ایران، صدام با تشویق آمریکا و برخی کشورهای 
عربی، رسماً در 31 شهریور 1359، ایران را از زمین و هوا مورد تهاجم قرار داد.١ مهم ترین انگیزه و 

اهداف صدام از این اقدام عبارت بودند از:
مسلمانان  سایر  و  عراق  شیعیان  میان  در  اسالمی  انقالب  افکار  انتشار  از  واهمه  و  ترس  1ــ 

منطقه
2ــ تسلط بر آبراه حیاتی اروندرود و تصرف استان خوزستان

3ــ رسیدن به رهبری جهان عرب

درس 26

هشت سال دفاع مقدس

١ــ نیروهای بعثی عراق پیش از آن، از تاریخ 13 فروردین 1358 تا 3١ شهریور 1359 در مجموع 636 بار از زمین، هوا و دریا 
مرزهای جمهوری اسالمی ایران را مورد تعّرض قرار داده بودند.
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صدام اختالفات مرزی با ایران را بهانٔه شروع جنگ قرار داد. این در حالی بود که پنج سال پیش  از 
آن، دو کشور با وساطت دولت الجزایر به اختالفات مرزی خود پایان داده و قرارداد الجزایر١ را امضا کرده 
بودند. تهاجم ارتش صدام به ایران با بمباران فرودگاه های تهران و چند شهر بزرگ آغاز شد و همزمان، 

نیروی زمینی عراق نیز در استان های خوزستان، ایالم، کردستان و کرمانشاه شروع به پیشروی کرد.
نکتٔه قابل توجه این است که مجامع بین المللی و در رأس آن شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
در برابر یورش آشکار نیروهای صدام به خاک ایران، به وظایف رسمی و قانونی خود عمل نکردند. این 
شورا مدتی پس از آغاز جنگ، بدون آنکه تهاجم نیروهای بعثی را محکوم کند و خواستار عقب نشینی 

متجاوزان از مناطق اشغالی ایران شود، تنها دو کشور را به برقراری آتش بس دعوت کرد.

١ــ قرار داد الجزایر در سال 1975م./ 1354 ش. با وساطت دولت الجزایر میان ایران و عراق منعقد شد. صدام به عنوان نایب رئیس 
شورای فرماندهی انقالب عراق این قرارداد را به نمایندگی از حکومت وقت آن کشور امضا کرد. براساس قرارداد الجزایر، دو کشور توافق 

کردند که خط تالوگ ــ خطی که از عمیق ترین ژرفای رود می گذرد ــ مبنای تعیین مرز ایران و عراق در اروندرود باشد.

نقشۀ تهاجم هوایی و زمینی دشمن بعثی به ایران در ٣١ شهریور ١٣٥9 
مأخذ: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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م سخ ده م و  فکر 

چرا واکنش شورای امنیت سازمان ملل در برابر تجاوز ارتش صدام به خاک ایران با 
حملۀ صدام به خاک کویت متفاوت بود؟

مقابله با تهاجم دشمن بعثی
یورش وحشیانٔه ارتش صدام به خاک ایران زمانی به وقوع پیوست که کشور ما شرایط حساس و 
دشوار پس از پیروزی انقالب اسالمی و سقوط نظام سلطنتی را می گذرانید. از یک سو ارتش در حال 
بازسازی و تجدید سازمان بود و نیروی جوان سپاه پاسداران نیز درگیر مقابله با آشوب های ضدانقالب 
داخلی بود. صدام با این توهم که نیروهای مسلح ایران آمادگی و توان مقابله با ارتش او را ندارند و نیز 
با پشت گرمی به حمایت سایر کشورها به ویژه آمریکا، فکر می کرد که در مدت کوتاهی به هدف های خود 
می رسد، اما پرواز 140فروند جنگنده ایرانی چند روز بعد از شروع جنگ و بمباران مراکز نظامی و 
حساس عراق در بغداد و چند شهر دیگر، رؤیای صدام را به یک کابوس وحشتناک هشت ساله تبدیل 
کرد. نیروی زمینی ارتش و سپاه پاسداران نیز به کمک نیروهای جنگ های نامنظم که توسط دکتر مصطفی 

چمران فرماندهی می شدند، پیشروی نیروهای زمینی عراق را در خاک ایران متوقف کردند.

شهید دکتر مصطفی چمران

مصطفی چمران بعد از  پایان دورة دبیرستان وارد دانشکده 
فنی دانشگاه  تهران شد و در رشتة مهندسی برق به ادامة تحصیل 
پرداخت . او همزمان در کالس های تفسیر و فلسفه و منطق آیت اهلل 
طالقانی و آیت اهلل مطهری شرکت می کرد. چمران بعد از اتمام   دورة 
کارشناسی به عنوان دانشجوی ممتاز برای ادامه تحصیل به آمریکا 
رفت و از دانشگاه ِبرکلی در کالیفرنیا در رشتة الکترونیک،  دکتری 
گرفت . دکتر چمران در تداوم مبارزة خود انجمن اسالمی دانشجویان 
آمریکا را بنیانگذاری کرد و به کمک امام موسی صدر رهبر شیعیان 
لبنان، جمعیت محرومین و شاخة نظامی جنبش امل را تأسیس کرد و به 

یک توضیح
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قدس ع  ه( د د دف نی ) م خم م ی  رهب
پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، امام خمینی خود فرماندهی کل قوا را برعهده گرفت. 
ویژگی مهم فرماندهی ایشان در آن مقطع زمانی، تحقیر دشمن و ترغیب و تشویق مردم و مسئوالن به مقابله 
با نیروهای متجاوز بود. امام با تمسک به مفاهیم جهاد و شهادت و یادآوری حماسٔه عاشورا، میدان نبرد 
را به صحنٔه نمایش رشادت و شجاعت جوانان ایرانی تبدیل کرد. در نتیجٔه هدایت و رهبری حضرت امام، 
جلوه های زیبایی از ایثار و فداکاری در راه دین و میهن به نمایش گذاشته شد. امام خمینی شهادت طلبی 
جوانان را نشانه ای از عنایت خداوند بزرگ دانسته و با اشاره به انحطاط اخالقی دوران پهلوی، فرمودند:
» جوان هایی که می رفت به کلی از دست اسالم و مسلمین بروند، خداوند به ما برگرداند و آنها 
را … ]چنان[ متعهد کرد که االن برای شهادت داوطلب می روند و در جبهه ها در حال جنگ تکبیر 

می گویند و نماز می خوانند و در شب ها با خدا مناجات می کنند«.1
رهبری حضرت امام )ره( در زمان جنگ آثار و نتایج زیر را به همراه داشت:

 تبعیت کامل مردم و مسئوالن از فرامین 
امام در روند جنگ

روحیٔه  و  جهادی  انگیزه های  تقویت   
شهادت طلبی در میان جوانان ایرانی

 تقویت روحیٔه فرماندهان و سایر رزمندگان
یافتن مسئلٔه جنگ برای مردم   اولویت 

و مسئوالن

شور و صالبت در دفاع از میهن اسالمی

مقابله با رژیم صهیونیستی پرداخت. دکتر چمران بعد از پیروزی انقالب اسالمی به وطن  بازگشت و 
نمایندة مردم تهران در مجلس شورای اسالمی شد. او کمی بعد به مقام  وزیر دفاع رسید و با شروع 
در  عراقی  نیروهای  پیشروی  از  جلوگیری  در  نامنظم،  جنگ های  ستاد  سازماندهی   با  تحمیلی  جنگ 
به  دهالویه  جبهه  در   1360 خرداد   31 در  سرانجام  چمران  دکتر  داشت.  مؤثری  نقش  خوزستان 

شهادت رسید.

1ــ صحیفٔه نور، ج 17، ص 369.
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ی ا ن  مند وسط  ی  ش ی  م ه ی س د س
پس از آن که با حضور مردم در صحنه، فتنه و آشوب های ضد انقالب )بنی صدر، مجاهدین خلق 
و سایر گروهک های ضد انقالب( در سال 1360 ش. فرونشانده شد و اوضاع سیاسی کشور ثبات و 
آرامش یافت، رزمندگان ایرانی با توکل بر خداوند و تکیه بر ایمان، عزم خود را برای بیرون راندن دشمن 

متجاوز از خاک میهن جزم کردند. 
امام خمینی به عنوان فرمانده کل قوا، ابتدا فرمان شکستن محاصرٔه آبادان را صادر کرد؛ نیروهای 
ارتشی به همراه رزمندگان سپاهی و بسیجی، با یک عملیات برق آسا، آبادان را از محاصرهٔ نیروهای متجاوز 
صدام نجات دادند.١ دالورمردان ایران زمین سپس در چندین رشته عملیات غرورآفرین که مهم ترین 
آنها فتح المبین٢ و بیت المقدس٣ بودند، صدها کیلومتر مربع از خاک ایران را از اشغال ارتش بعثی آزاد 
کردند. اوج حماسٔه شجاعت و رشادت ملت ایران در دوران دفاع مقدس، روز سوم خرداد 1361 در 
عملیات بیت المقدس تجلی یافت. روزی که رزمندگان ایران با درایت و شجاعت خود خرمشهر عزیز 

را از اشغال دشمنی که بر روی دیوار خرابه های آن نوشته بود »ما آمده ایم تا بمانیم«، آزاد کردند.

٢ــ فروردین 1361 ١ــ عملیات ثامن االئمه در تاریخ 4 مهر 1360   
٣ــ اردیبهشت و خرداد ١٣٦١

خرمشهر پس از آزادی از اسارت دشمن
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رهایی خرمشهر عالوه بر تقویت وحدت ملی در داخل کشور، ابتکار عمل را در جنگ به ایران 
داد. پس از فتح خرمشهر، جنگ وارد مرحلٔه تازه ای شد. از یک سو موفقیت های نظامی رزمندگان 
ایرانی ادامه یافت و از سوی دیگر حامیان خارجی صدام برای جلوگیری از سقوط حکومت او، انواع 
تجهیزات نظامی پیشرفته و سالح های میکروبی و شیمیایی را در اختیار وی گذاشتند. نیروهای متجاوز 
که مکرر در جبهه از رزمندگان اسالم شکست می خوردند، بیشتر از گذشته مناطق مسکونی و مردم 

غیرنظامی را با هواپیما و موشک مورد هدف قرار می دادند.

س ع مق ل دف نقش مردم د هشت س
نقش مردم انقالبی ایران در طول هشت سال دفاع مقدس در دو زمینه قابل بررسی است:

1ــ حضور مستقیم در خط مقدم جبهه و نبرد با دشمن متجاوز
2ــ مشارکت در تأمین بخشی از هزینه های مادی جنگ از طریق کمک های داوطلبانه، به خصوص 

تهیه و تدارک پوشاک و خوراک برای رزمندگان
بیشترین حضور مردمی در  صحنه های 
جهاد  و  بسیجی  نیروهای  قالب  در  نبرد 
مردمی  نیروهای  می گرفت.  انجام  سازندگی 
در کنار دیگر نیروهای نظامی کمک فراوانی 
در پیشبرد جنگ وکسب پیروزی در نبردهای 

زمینی داشتند.
مهمی  بسیار  نقش  نیز  ایرانی  زنان 
در هشت سال دفاع مقدس برعهده گرفتند 
موفقیت  و  پیشبرد  به  فراوانی  کمک  و 

عملیات های رزمندگان کردند. مهم ترین این خدمات عبارت بودند از:
ــ حضور مستقیم در خط مقدم جبهه در سال های اول جنگ

ــ تشویق فرزندان، برادران و همسران خویش برای حضور در جبهه
ــ تهیه مواد غذایی و مایحتاج رزمندگان

ــ امدادگری و پرستارِی رزمندگان مجروح از خط مقدم نبرد تا بیمارستان ها
  ــ پاسداری از حریم خانواده و تربیت فرزندان در غیاب همسران رزمنده

پیر و جوان بسیجی مصمم در دفاع از ایران زمین
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پایان جنگ
هنگامی که ارتش صدام در آستانٔه شکست حتمی قرار گرفت، آمریکا و سایر کشورهای غربی با 
اعزام چندین ناو جنگی به طور آشکار در کنار نیروهای بعثی، وارد جنگ با رزمندگان ایرانی شدند. بندر 
فاو عراق که در عملیات والفجر ٨ به تصرف رزمندگان اسالم درآمده بود، با دخالت آمریکا و بمباران 
وسیع شیمیایی تخلیه شد.1 همچنین ناو آمریکایی، هواپیمای مسافربری ایران را بر فراز خلیج فارس 
مورد هدف قرار داد که در جریان آن نزدیک به سیصد مسافر بی گناه و بی دفاع، مظلومانه به شهادت 

رسیدند و فرماندهٔ آن ناو به پاس این جنایت از کاخ سفید مدال افتخار گرفت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قطعنامٔه 598 را تصویب کرد که برای نخستین بار پس 
از شروع جنگ تحمیلی، به دو خواستٔه ایران یعنی عقب نشینی به مرزهای بین المللی و تعیین متجاوز، 
توجه کرده بود. سرانجام فرماندٔه کل قوا پس از مشورت با فرماندهان نظامی و مسئوالن کشور، قطعنامٔه 
598 را پذیرفت٢ و اندکی بعد آتش بس برقرار شد. پس از دو سال مذاکره میان وزرای خارجٔه ایران 
و عراق، صدام رئیس رژیم بعثی، طی نامه ای به رئیس جمهور وقت ایران حجت االسالم والمسلمین 
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، قرارداد الجزایر را بار دیگر به رسمیت شناخت. پس از آن، آزادگان عزیز 

با استقبال گرم مردم ایران به آغوش میهن اسالمی بازگشتند.
نیز سازمان ملل متحد رسماً، صدام رئیس رژیم بعثی عراق را به عنوان  در سال 1370 ش. 
متجاوز و آغازکنندٔه جنگ معرفی کرد. به این ترتیب جنگ هشت ساله ای که صدام به منظور سرنگونی 

جمهوری اسالمی آغاز کرده بود، با شکست مفتضحانٔه خود او به پایان رسید.

٢ــ اواخر تیرماه 1367 1ــ اردیبهشت 1367   

بازگشت آزادگان به میهن اسالمی
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شماری از سرداران شهید
شماری از امیران شهید

ردیف
نام و 

نام  خانوادگی
تاریخ و محل 

تولد
گ

مسئولیت در جن
تاریخ و محل 

شهادت
ردیف

نام و 
نام خانوادگی

تاریخ و 
محل تولد

گ
مسئولیت در جن

تاریخ و محل 
شهادت

١
حسن باقری

١٣٤٤. تهران
جانشین فرمانده 
نیروی زمینی سپاه

١٣٦٢. فکه
١

حسن 
آبشناسان

 .١٣١٥
تهران

فرمانده لشکر ٢٣ 
ص

مخصو
 .١٣٦٤

شمال  غرب

٢
مهدی باکری

١٣٣٣. میاندوآب
فرمانده لشکر ٣١ 

عاشورا
 .١٣٦٣

جزیرهٔ   مجنون
٢

س بابایی
عبا

 .١٣٢٩
قزوین

معاون عملیات نیروی 
ش

هوایی ارت
 .١٣٦٦

مأموریت هوایی

٣
محمد 

بروجردی
١٣٣٣. بروجرد

فرمانده قرارگاه 
سیدالشهدا

١٣٦٢. مهاباد
٣

س دوران
عبا

 .١٣٢٩
شیراز

معاون عملیات پایگاه 
ش

سوم شکاری ارت
 .١٣٦١

مأموریت هوایی

٤
محمدعلی 
جهان آرا

١٣٣٣. خرمشهر
فرمانده سپاه خرمشهر

 .١٣٦٠
سانحهٔ  هوایی

٤
علی اکبر 
شیرودی

 .١٣٣٤
تنکابن

خلبان هوانیروز 
ش

ارت
 .١٣٦٠
بازی    دراز

٥
حاج حسین 

خرازی
١٣٣٦. اصفهان

فرمانده لشکر ١٤ امام 
حسین )ع(

.١٣٦٥
شلمچه

٥
علی 

صیاد   شیرازی
 .١٣٢٣

درگز
فرمانده نیروی زمینی 

ش
ارت

١٣٧٨. تهران

٦
مهدی 

زین الدین
١٣٣٨. تهران

فرمانده لشکر ١٧ 
علی بن ابیطالب )ع(

 .١٣٦٣
باختران

٦
جواد فکوری

 .١٣١٧
تبریز

فرمانده نیروی هوایی 
ش

ارت
 .١٣٦٠

سانحهٔ    هوایی

٧
محمود کاوه

١٣٤٠. مشهد
فرمانده لشکر ویژه 

شهدا
 .١٣٦٥
پیرانشهر

٧
الّله  ولی 
فالحی

 .١٣١٠
طالقان

ک 
س ستاد مشتر

رئی
ش

ارت
 .١٣٦٠

ٔ    هوایی سانحه

٨
یوسف 
کالهدوز

١٣٢٥. قوچان
قائم مقام سپاه

 .١٣٦٠
سانحهٔ  هوایی

٨
احمد کشوری

 .١٣٣٢
فیروزکوه

خلبان هوانیروز 
ش

ارت
ک

١٣٥٩. میم

٩
علی هاشمی

١٣٤٠. اهواز
فرمانده قرارگاه نصرت

 .١٣٦٧
ٔ   مجنون جزیره

٩
مسعود منفرد 

نیاکی
 .١٣٠٨

آمل
فرمانده لشکر ٩٢ 

زرهی اهواز
١٣٦٤. سانحه

١٠
ابراهیم  حاج 

همت
١٣٤١. شهرضا

فرمانده لشکر ٢٧ 
ص(

محمدرسول الّله )
 .١٣٦٢

ٔ    مجنون جزیره
١٠

موسی نامجو
 .١٣١٧

انزلی
وزیر دفاع

 .١٣٦٠
ٔ   هوایی  سانحه

 رشادتی به گسترۀ ایران اسالمی
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د ص ت م ی عم
گروهک مجاهدین خلق )منافقین( در طول هشت سال دفاع مقدس از هیچ اقدامی علیه کشور و 
ملت ایران خودداری نکرد. این گروهک در آغاز جنگ، عالوه بر ترور شمار زیادی از مسئوالن و مردم 
عادی، موجب ایجاد فتنه و آشوب های بسیاری در داخل کشور شد که دشمن متجاوز نهایت استفاده 
را از آن برد. مجاهدین خلق همچنین از طریق جاسوسی، اطالعات نظامی و تسلیحاتی نیروهای ایرانی 
را برای عراقی ها ارسال می کردند. در نهایت نیز به صدام پیوستند و در کنار نیروهای بعثی، عملیات های 

نظامی و خرابکارانٔه زیادی را علیه مردم ایران و عراق انجام دادند.
به دنبال پذیرش قطعنامٔه 598 توسط ایران، منافقین که این کار را نشانٔه ضعف و ناتوانی نظامی 
و سیاسی ایران قلمداد می کردند، به کمک نیروهای بعثی تهاجم گسترده ای را علیه ایران آغاز کردند و 
از سمت غرب وارد خاک ما شدند، اما رزمندگان ایرانی در عملیاتی برق آسا با عنوان مرصاد )کمینگاه(، 
در حدفاصل شهرهای اسالم آباد و کرمانشاه، چنان شکست سنگینی بر آنان وارد آوردند که بسیاری از 

آنان به هالکت رسیدند و تعدادی نیز اسیر شدند.

یم دا شتر 

پسر ایران
 

خواندنی  بسیار  کتابی  عنوان  ایران«  پسر  »نورالدین 
از خطهٔ  جانبازی شجاع  و  رزمنده  در شرح خاطرات  و جذاب 
عافی  سیدنورالدین  کتاب  راوی  است.  آذربایجان  دالورخیز 
فرزند سیدحسین است که در سال 1343 در خانواده ای متدین 
در یکی از روستاهای نزدیک تبریز به نام خلجان دیده به جهان 
گشود. سیدنورالدین دوره تحصیلی ابتدایی را در زادگاهش 
به پایان برد و مشغول کار شد. وی در جریان انقالب اسالمی 
همگام با ملت ایران در راهپیمایی ها حضوری فعال داشت. 

هنوز سه ماه بیشتر از شروع جنگ تحمیلی نگذشته 
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بود که سید شانزده ساله همانند بسیاری از نوجوانان ایران اسالمی، با هزاران زحمت رضایت 
این  را برای عزیمت به جبهه جلب کرد و لباس رزم پوشید.  نیرو  والدین و مسئوالن اعزام 
رزمنده شوخ طبع و خوش بیان تبریزی که به بمب خندهٔ رزمندگان معروف بود تا پایان جنگ، 
هرگز نتوانست از جبهه و جهاد دل برکند؛ سیدنورالدین قریب 80 ماه از دوران دفاع مقدس 
را با عشق به اسالم، انقالب، امام و ایران در خطوط مقدم جبهه از مهاباد تا اروندرود به دفاع 
از دین و میهن پرداخت و در عملیات های بسیاری شرکت کرد. وی در طول این مدت، شاهد 
و ناظر شهادت برادر، دوستان و شمار زیادی از هم رزمانش بود؛ خود او نیز بارها مجروح شد و 
تا سرحد شهادت پیش رفت1. به قول خودش: »تقدیر من صبر بر همۀ دردها بود، درد زخم های 
تنم و درد جاماندن از شهدا«.2 این سید  بسیجی هیچ گاه دورهٔ درمانش را در بیمارستان و یا 
منزل نمی گذراند و با بدنی سراپا زخمی که حتی قیافه اش را به هم ریخته بود، لحظه ای در 
بازگشت به جایی که »احساس می کرد به خدا نزدیک تر است« درنگ نمی کرد. از این رو، در 

برابر اصرار مادر برای درمان، می گفت: 
»حاج خانوم، من اگر این جا )منظور منزل( بمونم، شکمم هیچ وقت خوب نمی شه، اما 
اگر اون جا )منظور جبهه( برم اول روحیه ام خوب می شه. بعدشم این زخم جمع و جور می شه«.3

کتاب نورالدین پسر ایران، روایت دلکش و در عین حال صریح یک رزمندهٔ معمولی، 
با زیبایی هرچه  اما جسور و شلوغ است که 8 سال در متن جنگ زیسته است؛ روایتی که 
تمام تر، صحنه های تکان دهندهٔ کربالی جبهه ها و لحظه های ایثار، از خودگذشتگی و عصارهٔ 
همهٔ فضیلت ها یعنی شهادت مردان خدا را به خوبی روایت می کند و چشمه ای از دریای 
جوشان ایمان، اخالص، عشق و معرفت بسیجیان را نشان می دهد. خاطرات سیدنورالدین 
عافی، صرفًا شرح خاطرات یک رزمندهٔ بسیجی از یک گوشهٔ ایران نیست، بلکه به تمام معنا، 

ِ ایران بودِن نورالدین« است.  بیانگر ویژگی و خصایص »فرزندِ
کتاب نورالدین پسر ایران، به قلم معصومه سپهری در سال 1390 توسط انتشارات 

سوره مهر منتشر و در کمتر از یک سال چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.

١ــ اخیرًا )آبان ١٣٩١( سی و ششمین جراحی بر روی بدن او انجام شد.
٣ــ همان ص ١٤٨. ٢ــ نورالدین پسر ایران، ص ١٢٧.   
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1ـ انگیزه  و اهداف صدام از تحمیل جنگ به ایران چه بود؟
2ـ مجامع بین المللی در برابر تهاجم و تجاوز ارتش صدام به خاک ایران چه واکنشی نشان دادند؟

3ـ امام خمینی )ره( در مقام فرماندهی کل قوا چه تأثیری بر روند جنگ تحمیلی داشت؟
4ـ نقش مردم ایران را در دوران دفاع مقدس در سه سطر توضیح دهید.

اندیشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

1ـ خاطرات یکی از رزمندگان دوران مقدس را گردآوری و برای همکالسی های خود ارائه کنید.
2ـ دربارۀ زندگی و شهادت یکی از شهدای محلۀ خود تحقیقی انجام دهید.
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فهرست کتاب های مناسب و مرتبط با محتوای کتاب

ناشر و تاریخ نشرمؤلفعنوان کتاب

١ــ پایی که جا ماند )یادداشت های 
روزانٔه سیدناصر حسینی پور از 

زندان های مخفی عراق(
سورٔه مهر، ١٣٩١سیدناصر حسینی پور

مدرسه، 1388فریدون حیدری ملک میان٢ــ چلچراغ: آقا بزرگ تهرانی 

مدرسه، 1388شاهین رهنما٣ــ چلچراغ: شهید مهدی عراقی

مدرسه، 1388محدثه گودرزنیا٤ــ چلچراغ: عالمه امینی

مدرسه، 1388شهربانو صارمی٥ ــ چهره های درخشان: نسیم شمال

مدرسه، 1388بتول زرکنده٦ ــ چلچراغ: میرزا جواد آقا تبریزی

سورٔه مهر، 1387سیده اعظم حسینی7 ــ دا: خاطرات سیده زهرا حسینی

8  ــ نورالدین پسر ایران )خاطرات 
سیدنورالدین عافی(

١٣٩معصومه سپهری سورهٔ مهر، 
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13ــ دوالندلن، شارل؛ تاریخ جهانی، جلد دوم، احمد بهمنش، تهران، دانشگاه تهران، 1368

14ــ راسل، برتراند؛ تاریخ فلسفه غرب، نجف دریابندری، تهران، پرواز، 1365
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فهرست منابع و مآخذ٭

٭ ذکر این منابع به معنای تأیید همٔه مطالب آنها نیست.
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