
 عالوه بر سفر های زیارتی، عّده ای از مردم کشور های همسایه برای دیدن آثار و بنا های تاریخی و مناطق زیبای ایران 
به کشور ما سفر می کنند . مردم ایران هم به منظور بازدید از آثار تاریخی و مناطق تفریحی به کشور های همسایه سفر می کنند. 

شباهت های ما و همسایگان

بین ما و کشورهای همسایه شباهت هایی وجود دارد. به برخی از این شباهت ها دّقت کنید. 
دین: مردم همه ی کشور های همسایه ی ایران به جز ارمنستان مسلمان هستند. 

مردم کشور ارمنستان از دین مسیحی پیروی می کنند. 
زبان: در کشور هایی مانند افغانستان و پاکستان زبان فارسی رایج است و مردم این کشور ها به زبان و ادبّیات فارسی 

عالقه مندند. 

   فعّالیّت 2
 خانه ی کعبه ؛ حرم مطهر پیامبر گرامی اسالم )ص(؛حرم  حضرت علی بن ابیطالب )ع( ؛ امام حسین)ع ( 
و حضرت ابوالفضل )ع( در کدام شهر های کشور های همسایه قرار دارند؟ روی نقشه دور این شهر ها خط 

بکشید. 

ایــــران

ترکمستان

افغانستان

پاکستان

عربستان سعودی

عراق

سوریه

عمان

قطر

بحرین

امارات متحد عربی
س

خلیــــــــــج فار

دریای عمان

دریــای خزر
ر(

حم
 )ا

رخ
س

ی 
ـــا

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

یـــ
در

دریای مدیترانه

ترکیه

ستان
ارمن آذربایجان

اردن

نی
فلسط

لبنان
ازبکستان

تهران

قم
مشهد

عشق آباد

اسالم آباد

بغداد

کاظمین

سامره

ریاض

ابوظبی

کربال

نجف

مکه معظمه

هرات

تبریز

اهواز

شیراز

کراچی
مسقط

دریاچه آرال

مدینه منّوره

ّ
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فعّالیّت 3
 آیا تاکنون به یکی از کشور های همسایه سفر کرده اید؟ اگر  پاسخ شما بلی است، در کالس تعریف کنید. 

فعّالیّت 4
اگر قرار باشد از یکی از کشور های همسایه ی ایران دیدن کنید، کدام را انتخاب می کنید؟ دالیل شما 

برای سفر به آن کشور چیست؟

فعّالیّت 5
فکر کنید چرا نوروز که یک جشن ایرانی است، در کشور های همسایه ی ما نیز وجود دارد؟ 

جشن ها و اعیاد 

   نوروز یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران ایران باستان است که در کشور های همسایه نیز جشن گرفته 
می شود. در افغانستان سال رسمی با نوروز شروع می شود. در بعضی کشور های دیگر نوروز به عنوان آغاز فصل بهار 

جشن گرفته می شود. در هنگام نوروز در ایران سفره ی هفت سین می چینند. 
در کابل و مرز های شمال افغانستان و برخی شهرهای پاکستان چیدن سفره ی هفت  میوه رواج دارد. در جمهوری 
آذربایجان، روی سفره های نوروزی آجیل می گذارند. در پاکستان نوروز را »عالم افروز« می نامند. در ترکمنستان اجرای 
مراسم ورزشی و بازی های مختلف و طبیعت گردی در هنگام نوروز رایج است. برخی از مردم شمال کشور ترکیه نیز نوروز 

را جشن می گیرند. 
   از آنجایی که مردم کشور های همسایه ی ما مسلمان هستند، مراسم  و اعیاد مذهبی مانند عید فطر و عید قربان در همه ی 

این کشورها با شکوه برگزار می شود و این روز ها تعطیل هستند.

 برگزاری مراسم عید فطر در یکی از کشورهای همسایه برگزاری جشن نوروز در یکی از کشورهای همسایه
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مطالعه ی موردی
درس20

همان طور که می دانید ایران با کشورهای مختلفی همسایه است. در این درس یک همسایه ی شرقی و یک همسایه ی 
غربی را برای مطالعه انتخاب کرده ایم. این مطالب را مطالعه کنید و به فّعالّیت ها پاسخ دهید.

مطالعه ی موردی )1(
ترکیه

ترکیه در دوره های مختلف تاریخی فراز و نشیب های زیادی داشته است. در گذشته های 
دور این سرزمین به تصرف امپراتوری هخامنشی در آمده بود. ترکیه سال ها تحت نفوذ 
امپراتوری روم شرقی بود . بعدها در دوره ی اسالمی مرکز امپراتوری عثمانی شد. به همین 
دلیل  در این کشور آثار و بناهای تاریخی زیادی از هر دوره به جا مانده است. مسجد 
ایاصوفیه که امروزه به موزه تبدیل شده است و  مسجد سلطان احمد در استانبول  از بناهای 

باشکوه این کشور هستند.
ترکیه از کشورهایی است که همه ساله، هم به دلیل مناطق طبیعی زیبا و سواحل آفتابی 

و هم بناهای تاریخی، گردشگران زیادی را  از سراسر جهان  جذب می کند.
 این کشور از راه گردشگری درآمد زیادی به دست می آورد. 

 
موقعّیت مکانی: قسمت بیش تر آن در 

جنوب غربی  آسیا و قسمت کوچکی  از آن 
در قاره ی اروپا است.

ناهمواری : بیش تر نواحی آن کوهستانی و 
در کناره های دریاها و جلگه های پست

آب و هوا: در سواحل، مالیم و مرطوب
مساحت:782  هزار کیلومتر مربع

جمعّیت: 72 میلیون نفر
65درصد شهرنشین  

پایتخت: آنکارا
زبان رسمی: ترکی )استانبولی(

دین: اسالم
شهر های مهم: استانبول، آنکارا، ازمیر، 

آدانا، بورسا
واحد پول: لیره

 بنای سلطان احمد، استانبول صنایع دستی

 چهره ی مردم ترکیه بنای ایاصوفیه، استانبول

 غذا: کباب ترکی

مطالعه برای 

انجام فّعالّیت
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مطالعه ی موردی )2(
افغانستان

افغانستان از دیرباز به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاّده ی ابریشم محّل پیوند فرهنگ های 
گوناگون بوده است. در این منطقه، شاعران و نویسندگان و دانشمندان بزرگی تحت تأثیر 

فرهنگ اسالمی نمایان شده اند. 
در افغانستان بناهای تاریخی مهمی که از نظر معماری بسیار باشکوه  هستند، وجود دارد. 
مسجد آبی در مزار شریف، دره ی بامیان و مناره ی جم از  مکان های تاریخی و دیدنی  

معروف در این کشور هستند.
 از سی سال پیش مردم افغانستان جنگ ها و مشکالت زیادی را تحّمل کرده  اند. ابتدا ارتش 
شوروی این کشور را اشغال کرد. مجاهدان افغانی، اشغالگران را از خاک خود بیرون 
کردند. اّما حکومت طالبان روی کار آمد و خرابی های زیادی در این کشور به بار آورد. 
سپس این کشور به اشغال نظامی آمریکا درآمد. هم اکنون مردم افغانستان آرزو دارند و تالش 

می کنند که مشکالت را از میان بردارند و کشور شان  را بسازند. 

 
موقعّیت مکانی: در آسیای میانه قرار دارد 

و محصور در خشکی است. 
ناهمواری : بیش تر نواحی آن کوهستانی 

است.
آب و هوا:  زمستان های سرد و 

تابستان های گرم )قاره ای (
مساحت: ٦٥٢ هزار  کیلومتر مربع

جمعّیت : حدود ٣٠ میلیون نفر
 ٢١ درصد  شهرنشین

پایتخت: کابل 
زبان رسمی: فارسی دری : پشتو

دین: اسالم
شهر های مهم: کا بل، قندهار، مزارشریف، 

جالل آباد  
واحد پول: افغانی

 صنایع دستی

 چهره ی کودکان افغانی

 غذا: قابُلی پلو

 مناره ی جم

 بنای مسجد آبی در مزار شریف

مطالعه برای 

انجام فّعالّیت
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ایــــران

ترکمنستان

ازبکستان
تاجیکستان

پاکستان

چــیــن

هیرمند
رود 

هریرود
هرات

کابل

مزارشریف

هـــــــای 
کـــــو

دریای سیاه
ان گرج

ارمنستان

ایران

عراق

سوریه
دریای مدیترانه

دریای مرمر

آنکارا

آنتالیا

رود فرات
رود دجله

دریاچه اوان

رود قزل ایرماق

ازمیر

استانبول

 نقشه ی هوایی کشور ترکیه

 نقشه ی هوایی کشور افغانستان

بلغارستان
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فعّالیّت 1
مقایسه کنید:

  ترکیه به کدام کشور ها و دریا ها دسترسی دارد؟ افغانستان چطور؟
به نظر شما کدام کشور موقعیت مکانی بهتری دارد؟ چرا؟ دلیل بیاورید.

  آب  و هوای ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید. 
  جمعیت ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید. 

  از نظر  فرهنگی ) دین ، زبان، بناهای تاریخی (  ترکیه  و افغانستان را با هم مقایسه کنید.
  چرا با آن که در افغانستان بناهای تاریخی و مکان های دیدنی وجود دارد، در این کشور گردشگری 

رونقی ندارد؟
  چرا عده ای از مردم کشور افغانستان به کشورهای دیگر از جمله ایران مهاجرت کرده اند؟ شما 

برای مردم افغانستان چه آرزویی دارید؟

فعّالیّت 2
یکی از دو فعالیت زیر را انتخاب کنید و انجام دهید. 

الف ـ فرض کنید دوستی در یکی از کشور های همسایه دارید که می خواهد به ایران سفر کند و 
از شما خواسته است درباره ی ایران برایش توضیح دهید. نامه ای در  کاربرگه ی شماره ی  25  به او 

بنویسید و کشور خود را معرفی کنید. 
یکی  درباره ی  منابع،  سایر  یا  مدرسه  ی  کتابخانه  از  استفاده  و  معّلم  کمک  با  گروهی  به طور  ـ  ب 
از کشورهای همسایه مطالبی جمع آوری و یک روزنامه دیواری درست کنید. در روزنامه ی خودتان 

نقشه و تصاویری از آن کشور به کار ببرید. 

ّ

ّ

ّ

ّ

اکنون که این فصل را به پایان رساندید،  روی یک برگ کاغذ بنویسید چه سؤال های دیگری 
درباره  ی همسایگان ایران دارید؟

ّ
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این بار ماشین زمان شما را حدود صد سال به عقب برده است. شما در ایران 
هستید. مردم را پریشان و اندوهگین می بینید. با آن ها گفت وگو می کنید. از 
سفرهای شاه و شاهزادگان به اروپا، رفت و آمد بیگانگان در دربار و دخالت آن ها 
در امور کشور مطالبی می شنوید و می فهمید که نظامیان روسیه شمال ایران را 
اشغال کرده اند و انگلیس ها از جنوب هجوم آورده اند. گروهی از مردم فداکار 
در حال مبارزه و جنگ با آن ها هستند. فقر و بدبختی همه جا را گرفته… از خود 
می پرسید چرا بیگانگان به این کشور هجوم آورده اند؟ آن ها چه می خواهند؟ 
چرا مردم در چنین وضعیتی زندگی می کنند؟ چه کسانی به استعمارگران اجازه 

می دهند تا در کشور دخالت کنند؟

حوزه های موضوعی: 
زمان، تداوم و تغییر

مکان و فضا
فرهنگ و هویّت

فـصـل یازدهم

موضوع این فصل استعمار و ایستادگی در برابر بیگانگان 

است. امید است شما با آموختن مطالب این فصل و انجام 

فّعالّیت های آن بتوانید پاسخ پرسش های خودتان را پیدا کنید.

ایستادگی در 
برابر بیگانگان

ّ

  تابلوی نقاشی از جنگ ایران و روس در عهد فتحعلی شاه قاجار
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تغییر و تحول در اروپا

در درس های گذشته خواندید در دوره ای که مسلمانان در عصر شکوفایی علم و فرهنگ زندگی می کردند، اروپاییان در 
عصر تاریکی به سر می بردند. به تدریج تغییر و تحوالتی در اروپا به وجود آمد:

انتقال علوم و فنون به اروپا: 

حدود چهار قرن پیش، تجارت و داد و ستد میان اروپاییان 
و مسلمانان گسترش یافته بود. اروپاییان از طریق دریای مدیترانه 
و شمال آفریقا، محصوالتی نظیر شکر، قهوه، کاغذ، قطب نما، 
داروی گیاهی و ادویه را از مسلمانان خریداری می کردند. در 
این رفت و آمدها، علوم و فنون مسلمانان مورد توّجه آن ها قرار 
می گرفت. اروپاییان کتاب های پزشکی جهان اسالم و بسیاری 
کتاب های دیگر علوم اسالمی را به زبان خودشان ترجمه کردند 
و توانستند از این علوم استفاده کنند. به تدریج علوم و فنون 

مسلمانان از طرق مختلف به اروپا انتقال یافت.

رونق تجارت و بازرگانی: 

تجارت، موجب رشد شهرها و شهرنشینی در اروپا شد و شکل زندگی آن ها را تغییر داد.

استعمار چیست؟
درس21

استعمار یعنی چه؟
استعمارگر کیست؟

بّچه ها،
برای این که با این موضوع 
آشنا شویم، بیایید قدری به 

عقب برگردیم…

 ساختن شهرها در اروپا
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تحوالت علمی و هنری در اروپا: 

اروپاییان  در  علوم  و  فنون  پیشرفت هایی کردند. 
اختراع دستگاه چاپ به وسیله ی گوتنبرگ و تلسکوپ به 
وسیله ی گالیله، نمونه هایی از اختراعات آن دوره است.

از بین علومی که در آن دوره بسیار مورد عالقه 
اروپاییان قرارگرفت، جغرافیا و ستاره شناسی )نجوم( 
به شناخت سرزمین ها و راه های  این دو علم  بود. 

دریایی و تجارت کمک می کرد.

اکتشافات جغرافیایی: 

بشر امروز می داند که زمین کروی است. او همه ی قاره ها و سرزمین های کره ی زمین را می شناسد و می تواند به راحتی 
به همه جا سفر کند. اّما چهارصد سال پیش چنین چیزی نبود. انسان ها از سایر مناطق کره ی زمین اطالع اندکی داشتند. 
در آن زمان اروپاییان از نقشه هایی که جغرافیدانان مسلمان از جهان ترسیم کرده بودند، قطب نما و شیوه های کشتی سازی 
آن ها استفاده کردند و توانستند کشتی های محکم تر و پرسرعت تری بسازند و در دریانوردی مهارت پیدا کنند. آن ها به این 
فکر افتادند که سرزمین های جدیدی را کشف کنند. پرتغالی ها و اسپانیایی ها پیشگام بودند. آن ها توانستند در طّی سال ها با 

کشتی های متعدد، قاره ی آفریقا را دور بزنند. به شرق آسیا بروند و بعد قاره ی آمریکا را نیز کشف کنند.
وقتی دریانوردان سرزمین های 
جدید   را   کشف   می کردند،  راه 
برای   هجوم   دولت های   قدرتمند 
اروپایی به آن سرزمین ها بازمی شد. 
آن ها این سرزمین ها را میان خود 
تقسیم   می کردند.   ساکنان   بومی 
آن ها را می کشتند یا به صورت برده 
درمی آوردند و منابع و ثروت های 

آن ها را غارت می کردند.

مسیر فرانسوی ها
مسیر انگلیسی ها

مسیر هلندی ها
مسیر اسپانیایی هامسیر پرتغالی ها

آســـــیـــــا

آفریقا

استرالیا

آمریکای
شمالی

آمریکای
جنوبی

اقیانوس
آرام

اروپــا

ایرانچنی

 نقشه ی مسیرهای اکتشافات جغرافیایی

 یک کارگاه چاپ در اروپا

اقیانوس
اطلس

اقیانوس
هند
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نفوذ استعمار در ایران

از آن زمان تاکنون استعمارگران در کشورهای دیگر از راه های مختلف نفوذ کرده اند:
آن ها گاهی به سرزمین های دیگر حمله ی نظامی کرده و آن ها را اشغال کرده اند. سپس گفته اند که هدفشان آباد کردن این 

کشورها است درحالی که هدف اصلی آن ها غارت منابع این کشورها است.
گاهی نیز سعی کرده اند از کشورهای دیگر امتیازاتی بگیرند یا روابطی با آن ها برقرار کنند که به نفع خودشان باشد.

بّچه ها،
تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی استعمارگران به شیوه های مختلف در کشور ما نفوذ کرده بودند. 

انقالب اسالمی دست بیگانگان را از کشور کوتاه کرد.
بیش تر نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور ما در دوره ی حکومت های قاجاریه و پهلوی بوده است.

فعّالیّت 1 
همفکری کنید و از روی نقشه، مسیرهای دریایی را دنبال کنید و بگویید در هر مسیر دریانوردان به 
کدام سرزمین ها یا قاره ها رسیده اند؟ کدام کشورها به دریانوردی و کشف سرزمین های جدید مشغول 

بودند؟

فعّالیّت 2 
به طور گروهی کار برگه ی شماره ی 26 را در کالس کامل کنید.

آیا استعمارگران 
به کشور ما هم نفوذ 

کردند؟

کلمه ی استعمار به معنی آباد کردن است. اّما اگر کشوری به بهانه ی آباد کردن در کشورهای دیگر دخالت و نفوذ 
کند تا منابع و ثروت آن کشور را غارت کند، به آن کشور استعمارگر می گویند.

به سرزمین هایی که استقالل سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و تابع حکومت استعمارگر باشند، مستعمره می گویند.
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نمونه هایی از امتیازات و دخالت های بیگانگان در کشور ما در دوره ی قاجاریه و پهلوی

    طبق عهدنامه های گلستان و ترکمانچای بخش هایی از شمال کشور ایران جدا و به روس ها داده شد. برای مثال، باکو، شیروان، نخجوان و قفقاز.

    طبق قرارداد رویترز حّق احداث راه آهن و بهره برداری از معادن و منابع جنگل ها و قنات های ایران به مّدت ٧٠ سال به انگلیسی ها داده شد.
    طبق یک قرارداد روس و انگلیس ایران را بین خود تقسیم کردند. مناطق شمال تا مرکز ایران تحت نفوذ روسیه و مناطق جنوبی تحت نفوذ 

انگلیس قرار گرفت.

    انگلیسی ها رضاخان را به قدرت رساندند و او را شاه کردند تا دست نشانده ی آن ها باشد و هر کاری به او بگویند، انجام دهد.
    طبق قراردادهایی با دولت انگلیس، این کشور از نفت ایران بهره می برد و نفت متعلّق به خود ما نبود. 

    آمریکا، محمدرضا شاه پهلوی را به قدرت رساند تا او برنامه هایی را که آمریکا می خواست، در ایران پیاده کند.

فعّالیّت 3
بود.  استعمارگر  کشورهای  توجه  مورد  ایران  چرا  بگویید  و  بخوانید  را  باال  متن  گروهی:  بحث 
ایران  به  ضررهایی  چه  ها  دخالت  و  امتیازات  این  کردند؟  می  دخالت  ایران  امور  در  کشورها  کدام 

وارد کرد؟ به نظر شما چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمارگران اجازه ی دخالت می دادند؟

ّ

مطالعه برای 

انجام فّعالّیت
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   امیرکبیر، میرزا تقی خان فراهانی مشهور به امیرکبیر در روستایی در اراک به دنیا آمد. او صدراعظم 
یا نخست وزیر ناصرالّدین شاه بود. امیرکبیر وقتی به این مقام رسید، آرزو داشت ایران را به کشوری مستقل 
و آباد تبدیل کند. در زمان او دولت های روس و انگلیس به شدت در امور کشور دخالت می کردند. امیرکبیر 
از دخالت شاهزادگان و درباریان در کشور جلوگیری نمود. او مدرسه ای تأسیس کرد تا افراد با علوم و فنون 
جدید آشنا شوند؛ روزنامه منتشر کرد و چندین کارخانه نیز تأسیس کرد. او از دخالت نمایندگان خارجی در 
امور داخلی ایران جلوگیری می کرد و می گفت: »نه به انگلیس امتیاز می دهیم و نه به روسیه«. بیگانگان که 
فهمیده بودند با مردی روبه رو شده اند که نمی گذارد به اهدافشان برسند، با بعضی از درباریان همدست شدند و 
آن قدر بر علیه او نزد شاه بدگویی کردند که شاه او را از صدراعظمی برکنار کرد و سپس با دستور ناجوانمردانه ی 

شاه، او را در فین کاشان به شهادت رساندند.

مبارزه ی مردم ایران با استعمار
درس22

در درس گذشته پی بردید که کشور ایران مورد توّجه استعمارگران بود. دولت های قدرتمند بر سر نفوذ در ایران با یکدیگر 
رقابت می کردند. اگرچه حکومت های ناالیق در ایران به بیگانگان اجازه ی دخالت و نفوذ می دادند، اّما مردم کشور ما همواره 
با استعمارگران مبارزه می کردند. از هر منطقه ی کشور ما انسان های بزرگ و فداکاری برخاستند و برای کوتاه کردن دست 

بیگانگان از کشور تالش کردند و در این راه رنج زیادی را تحّمل کردند. حّتی از جان خود گذشتند.

 تندیس امیرکبیر

فعّالیّت 1 
وجود  ها  آن  ی  همه  در  مشترکی  خصوصیات  چه  بخوانید.  را  درس  این  های  خصیت  ش حال  شرح 

دارد؟ فهرست کنید. گفت وگو کنید.
از مطالعه ی این سرگذشت ها چه نتیجه ای می گیرید؟ اگر در آن زمان به دنیا می آمدید، دوست 

داشتید در کنار کدام یک از این شخصیت ها قرار می گرفتید و چطور او را یاری می کردید؟

چه کسانی با 
استعمارگران مبارزه 

کردند؟

تعداد این شخصّیت های بزرگ زیاد 
و شرح کارهایشان مفّصل است. من 

چند نمونه برایت می گویم.

ّّ

ّ

مطالعه برای 

انجام فّعالّیت
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   میرزاکوچک خان جنگلی: یونس معروف به میرزاکوچک 
در رشت دیده به جهان گشود. او چندی در مدارس علمّیه به تحصیل 
علوم دینی مشغول شد. در اواخر دوره ی قاجاریه بخش هایی از کشور 
ما توسط نظامیان روسیه و انگلیس اشغال شده بود. بیگانگان به مردم ستم 
می کردند و حکومت نیز ناتوان بود. در این شرایط میرزاکوچک خان که 
مردی مؤمن، شجاع و حامی مظلومان بود، در گیالن قیام کرد و بسیاری 
از مردم به او پیوستند. پیروان میرزا هم با مأموران حکومتی و هم با قوای 
روسی و انگلیسی جنگیدند؛ اّما سرانجام بسیاری از آن ها دستگیر شدند 
و میرزا کوچک خان به همراه دوستش در برف و سرمای کوهستان گرفتار 

شد و به شهادت رسید.

علی دلواری در اطراف شهر  علی دلواری: رئیس  رئیس     
بوشهر چشم به جهان گشود. رئیس علی مردی شجاع بود و ایمان قوی 
داشت. او در تیراندازی و سوارکاری ماهر بود. با شروع جنگ جهانی 
اّول، انگلیسی ها جنوب ایران به ویژه بوشهر را اشغال کرده بودند و پرچم 
خودشان را در آنجا افراشته بودند. او درباره ی اشغال نظامی ایران به 
چند تن از روحانیون بوشهر نامه نوشت و آن ها نیز در جواب گفتند که 
جنگیدن با اشغالگران واجب است. رئیس علی و هوادارانش که به آن ها 
دلیران تنگستان می گفتند، قهرمانانه با انگلیسی ها جنگیدند اّما در یکی 

از این نبردها، رئیس علی تیر خورد و به شهادت رسید.

   دکتر محّمد مصدق و آیت الّلٰه سیدابوالقاسم کاشانی: از 
آغاز کشف و استخراج نفت در ایران، دولت انگلستان که از محصول 
نفت ایران درآمد زیادی کسب می کرد، با بستن قراردادهایی منابع نفتی 
ما را غارت می کرد. دکتر محّمد مصدق که در زمان حکومت پهلوی 
نماینده ی مجلس بود، شجاعانه در مقابل استعمار انگلیس ایستاد و برای 
ملّی کردن نفت به مبارزه برخاست. در همان زمان آیت اللّٰه کاشانی نیز که 
از علمای مبارز و مخالف شدید استعمارگران بود، از نهضت ملّی شدن 
نفت ایران حمایت کرد و نقش بسیار مهّمی در این کار داشت. سرانجام 
در اسفندماه سال ١٣٢٩ شمسی؛ مجلس شورای ملّی قانون ملّی شدن 

نفت را تصویب کرد تا دست بیگانگان را از نفت ایران کوتاه کند.
محمدرضا شاه پهلوی با توطئه ی آمریکا و انگلیس، دکتر مصدق را به 
روستای احمدآباد تبعید کرد و او تا آخر عمر مانند یک زندانی زندگی کرد.

 آرامگاه میرزا کوچک    خان 
            در رشت

 مجّسمه ی رئیس علی دلواری
             در بوشهر

 میرزاکوچک     خان جنگلی

 رئیس علی

 دکتر مصدق و آیت اللّٰه کاشانی
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فعّالیّت 2
الف ـ آیا خیابان، کوچه و میدانی را می شناسید که به نام این شخصیت ها نام گذاری شده باشد؟

بـ  به طور گروهی درباره ی یکی از قهرمانان مبارزه با استعمار )به غیر از آن هایی که در این درس 
راهنمایی  با  د  می توانی شما  بنویسید.  را  او  کارهای  ز  ا مختصری  حال  ح  شر و  کنید  تحقیق   ) خواندید
معّلم از کتاب های مناسبی که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده است یا دانشنامه ی شبکه ی رشد 

)daneshnameh.roshd.ir( استفاده کنید.

فعّالیّت 3
به نظر شما چرا امیرکبیر چند کارخانه تأسیس کرد؟

فعّالیّت 4
کاربرگه ی شماره ی 27 را در کالس تکمیل کنید.

فعّالیّت 5
کرد.  کوتاه  ما  کشور  از  را  بیگانگان  دست  )ره(  خمینی  امام  رهبری  به  اسالمی  نقالب  ا وزی  پیر
پرس وجو کنید و یک جمله از امام )ره( درباره ی قدرت های استعمارگر پیدا کنید و به کالس بیاورید.

فعّالیّت ٦
به یک تقویم مراجعه کنید و روز مّلی شدن صنعت نفت را در آن پیدا کنید. چرا این روز تعطیل 

رسمی است؟

ّ

تأسیس 
سلسله 
قاجار

پیروزی 
انقالب 
اسالمی 
1357

امام خمینی)ره(
15 خرداد 1342

امیرکبیر

شیخ محمد خیابانی

رئیس علی دلواریآیت اهلل کاشانی و محمد مصدق

میرزاکوچک خان

سید حسن مدرس

12
00

11
50

12
50

13
00

13
50

هجری

ّ
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در سال 1359؛ آن وقت که شما هنوز به دنیا نیامده بودید، کشور عزیز 
ما ایران مورد هجوم رژیم بعثی عراق قرار گرفت و جنگی رخ داد که پدران 

و مادران و بزرگترهای شما آن را به خوبی به یاد دارند.
شما در کتاب ها و فیلم ها مطالبی در باره ی  این جنگ خوانده یا دیده اید. شاید 
تاکنون  در باره ی  معنی و مفهوم کلماتی چون جنگ حتمیلی و دفاع مقدس فکر 
کرده اید و پرسش هایی برای شما پیش آمده  باشد. دفاع مقدس از جنبه های 
مختلف برای مردم کشور ما اهمیت دارد. چرا این  جنگ  به  وقوع  پیوست  و دشمن  
به ایران حمله کرد؟  مردم  کشور ما چگونه با متجاوزان جنگیدند و از میهن دفاع 

کردند؟ چرا روز سوم خرداد سالروز  آزادی خرمشهر را گرامی می داریم ؟ و ....

حوزه های موضوعی: 
زمان، تداوم و تغییر

فضا و مکان
فرهنگ و هویت

نظام اجتماعی

فصل دوازدهم

موضوع این فصل آزادی خرمشهر و دفاع مقّدس 

است. امید است شما با آموختن مطالب و انجام فّعالّیت ها 

پاسخ پرسش های خود را پیدا کنید.

آزادی خرمشهر

ّ

ّ
ّ

ّ
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خرمشهر در چنگال دشمن
روز 31 شهریور 1359 در حالی که مردم به زندگی خود مشغول بودند و دانش آموزان و خانواده هایشان برای شروع 
سال تحصیلی آماده می شدند، ناگهان  صداهای مهیبی همه را وحشت زده کرد. هواپیماهای عراقی در آسمان خرمشهر و 

تعدادی دیگر از شهرهای ایران  ظاهر شدند و بمب های خود را بر سر مردم فرو ریختند. 
به نقشه توّجه کنید. همان طور که می بینید، پس از حمله ی هواپیماهای عراقی به بعضی از شهر های کشور، هجوم زمینی 
ارتش این کشور نیز به سرزمین جمهوری اسالمی آغاز شد . این حمالت سر آغاز جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس 

مردم ایران در مقابل دشمنان بود. 

درس23

فعّالیّت 1 
 با توجه به نقشه ی باال چند شهر را که مورد هجوم زمینی ارتش عراق قرار گرفتند، نام ببرید. 

فعّالیّت 2 
با کمک معلم و با استفاده از یک نقشه ی استان های کشور، استان های  هم مرز عراق را پیدا کنید 

و بنویسید.  

ّ

ّ

عـراقایـران
کویت

عربستان

ترکیه

تهران

بغداد

ارومیه تبریز

پیرانشهر
بانه

مریوان

نوسود
سنندج

زنجان
رشت

همدان
کرمانشاه

گیالن غرب
سرپل ذهاب

قصرشیرین
اراک

مهرانایالم دهلران اندیمشک
دزفول

اهواز
سوسنگرد

خرمشهر آبادان

اصفهان

بوشهر

ناصریه

کوت

کرکوک

 حمله ی هوایی ارتش عراق حمله ی زمینی ارتش عراق

دریای خزر

س
خلیج فار

عـراقایـران
کویت

عربستان

تهران

بغداد

ارومیه تبریز

پیرانشهر

همدان

ایالم
مهران اندیمشک

دزفول

اهواز
سوسنگرد

خرمشهر آبادان

اصفهان

بوشهر

ناصریه

کوت

کرکوک

دریای خزر

س
خلیج فار

شهرکرد

دهلران

گیالن غرب
سرپل ذهاب کرمانشاه

سنندج
قصرشیریننوسود

مریوان

راهنما
پایتخت

شهرهای عراق
شهرهای ایران

حمله هوایی
حمله زمینی
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علل حمله ی نظامی عراق به ایران 
در سال های گذشته آموختید که انقالب اسالمی ایران در بهمن ماه 1357 به رهبری امام خمینی)ره( به پیروزی 

رسید. امام خمینی طّی سال ها مردم را به  مبارزه علیه حکومت استبدادی پهلوی دعوت و هدایت کردند.
 امام )ره( همچنین یک شخصّیت ضّد استعماری بودند. ایشان همواره  به جلوگیری از نفوذ بیگانگان در این کشور 

و استقالل ایران تأکید می کردند و می گفتند  مردم  باید خودشان سرنوشت کشور را به دست بگیرند .
 پس از انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی به وجود آمد و مردم ایران سرنوشت خود را به دست گرفتند و کشور های 

استعمارگر متوّجه شدند که منافع آن ها در ایران قطع شده است. 
   با تشکیل جمهوری اسالمی ، ایران یاور مظلومان در جهان شد و از مبارزه ی مردم فلسطین حمایت کرد و 

همین موضوع برای دشمنان خوشایند نبود. 
در اوایل پیروزی انقالب ، سپاه پاسداران انقالب اسالمی  تازه شکل گرفته بود و  ارتش و سپاه در حال     
مجهز  شدن و نیرو گرفتن بودند و هنوز آمادگی کافی برای  دفاع  نداشتند. در همین زمان صدام حاکم ستمگر  عراق  

از  اوضاع  سوء استفاده کرد و حمله ی نظامی را به ایران آغاز کرد. 

 عکس خرمشهر قبل از حمله ی نظامی عکس خرمشهر بعد از حمله ی نظامی

اشغال خرمشهر
خرمشهر یکی از شهر های زیبای جنوب غربی ایران و جزء بنادر مهّم بازرگانی در منطقه ی خلیج فارس به حساب 
می آید. این بندر در محّل برخورد رود کارون و اروند رود قرار دارد. نزدیک ترین شهر به خرمشهر ، آبادان است.

ارتش عراق در هفته ی اّول جنگ، بعضی از شهر های مرزی ایران را اشغال کرد و در همه ی شهر ها با مقاومت 
سرسختانه ی مردم روبه رو شد. 
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یکی از رؤیا های صدام و فرماندهان عراقی این بود که خوزستان  را به تصرف  خود دربیاورند و مالک خرمشهر  
و اروند رود بشوند. مقاومت مردم قهرمان خرمشهر در مقابل هجوم ناگهانی دشمن به درازا کشید و آن ها 34 روز 

در حالی که ِسالح و مهمات کمی برای دفاع  داشتند، در مقابل ارتش مجهز به توپ و تانک عراقی ها جنگیدند.
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 نماز مدافعان خرمشهر در حومه ی دارخوین

محّمدعلیجهانآرا فرمانده ی سپاه پاسداران  در آن زمان، 
خرمشهر بود. او و دیگر یارانش شجاعانه در کنار مردم با نیرو های 
متجاوز جنگیدند. خاطره ی فداکاری های آن ها هرگز از یاد مردم 

ایران نخواهد رفت. 
سربازان  با  دشمن  مقاومت ،  همه  این  از  پس  سرانجام ، 
بیش تر و سالح  فراوان به پیشروی ادامه داد و خرمشهر سقوط 
کرد و به دست ارتش صدام افتاد. دشمن شهر را غارت کرد 
و مردم زیادی را به شهادت رساند. به همین دلیل این شهر را 

خونین شهر نامیدند.
تصرف  قصد  به  صدام  ارتش  خرمشهر،  سقوط  از  پس 

آبادان، این شهر را محاصره کردند. 

زندگینامهیشهیدمحّمدعلیجهانآرا

خرمشهر  در   ١٣٣٣ سال  در  آرا  جهان  محّمد  شهید 
با  امام  مبارزات  تأثیر  او تحت  انقالب  از  آمد. قبل  دنیا  به 
گروهی از دوستانش به فّعالّیت سیاسی علیه حکومت پهلوی 
به  و  دستگیر  را  دوستانش  و  او  شاه،  حکومت  پرداخت. 

زندان محکوم کرد.
پس از گرفتن دیپلم در کنکورشرکت کرد و وارد دانشگاه 
شد. وی پس از پیروزی انقالب، فرماندهی سپاه خرمشهر 
را به عهده گرفت و همزمان جهاد سازندگی را در خرمشهر  

ایجاد کرد.
با شروع جنگ، او دوش به دوش مردم خرمشهر علیه 
دشمن جنگید. بعد از اشغال خرمشهر جنگ وارد مرحله ی 
گام، محاصره ی  اّولین  در  اسالم   تازه ای شد. رزمندگان 
و  آرا  بود. جهان  مهّمی  پیروزی  این  را شکستند.  آبادان 
تعدادی از فرماندهان برای گزارش این خبر  به امام خمینی 
و انجام یک مأموریت راهی تهران شدند اما هواپیمای آن ها 
دربین راه سقوط کرد و جهان آرا وهمراهانش به شهادت رسیدند.  

وقتی جنگ آغاز شد، امام خمینی)ره( فرمودند:
که  مسئله ای  هر  در  که  خواهانم  ایران  بزرگ  مّلت  از  من 
خدای  به  متکی  باشند،  قدرتمند  باشند،  قوی  می آید  پیش 
تبارک و تعالی باشند و از هیچ چیز باک نداشته باشند. ما از 
قدرتی  که  )صدام(  این  نترسیدیم.  بزرگ  قدرت های  آن 

ندار د، عراق که چیزی نیست.

ّ

مطالعه برای 

انجام فّعالّیت
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فعّالیّت 3 
خرمشهر در کدام استان قرار دارد؟ روی نقشه موقعیت آن را نشان دهید. 

فعّالیّت 4
پیام امام خمینی  )ره( را در آغاز جنگ تحمیلی بخوانید و بگویید معنی و مفهوم این پیام چه بود؟

فعّالیّت 5
شعر معروف »ممد نبودی« را که به شهید جهان آرا اشاره می کند، در کالس پخش کنید و به طور 

دسته جمعی بخوانید. 

فعّالیّت ٦
ابتدا روی یک برگه نمودار عّلت و معلول را رسم کنید. سپس علل جنگ تحمیلی را به طور خالصه 

روی آن بنویسید.

ّ

ّ

عّلت ها
معلول )نتیجه(
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خرمشهر در دامان میهن 

آزاد سازی خرمشهر

در جبهه ها،  رزمندگان اسالم ) ارتش، سپاه پاسدارن انقالب 
اسالمی و بسیج( به دعا و راز و نیاز  با خدا مشغول بودند  و  سخت 
می جنگیدند. آن ها آماده ی هرگونه فداکاری بودند. در سخت ترین 
شرایط به هم کمک می کردند وبا یکدیگر  مهربان بودند و به هم 

روحیه و امیدواری می دادند. 
صدام پس از اشغال خرمشهر ده ها تانک و ابزار جنگی و چندین  
لشکر  را در مناطق اطراف شهر  مستقر کرده بود  و می خواست 
شهرهای دیگر خوزستان را تصرف کند و به حمالت خود به 

شهرهای دیگر هم ادامه می داد.
در این زمان ارتش و سپاه با پشتیبانی مردم تقویّت شدند. 
نیروهای مردمی که به آن ها بسیج می گفتند، به یاری ارتش و 
سپاه آمدند. فرماندهان نقشه ای را برای آزادسازی خرمشهر 

طّراحی کردند.                                                    
سرانجام رزمندگان اسالم با همکاری خلبانان شجاع نیروی 
هوایی   ارتش  در عملیات بیت المقّدس  توانستند نیروی دشمن 
را در هم بشکنند. در آخرین مرحله ارتش صدام با تلفات زیاد 
و شکست بزرگی روبه رو شد. رزمندگان ایرانی درحالی که از 
شوق گریه می کردند، قدم برخاک خرمشهر گذاشتند و خود را به 
مسجد جامع رساندند .بدین ترتیب خرمشهر در سوم  خردادماه 

١٣٦١ از چنگال دشمن آزاد شد.               

درس24

 تصویر عملّیات بیت المقّدس

ـ پس از آزادسازی خرمشهر  مسجد جامعـ 
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در جریان عملّیات بیت المقّدس مردم ایران منتظر شنیدن اخبار جنگ 
بودند. در ساعت ٤ بعدازظهر گوینده ی رادیو اعالم کرد: 

توّجه فرمایید، شنوندگان عزیز توّجه فرمایید خرمشهر، شهر خون 
آزاد شد! الّلٰه اکبر. الّلٰه اکبر.

مردم سراسر ایران با شنیدن این خبر به خیابان ها آمدند و به شادمانی 
پرداختند.خیابان ها پر از جمعّیتی بود که اشک شوق بر چشم داشتند.

   فعّالیّت 1 
برای بزرگداشت و شادی روح همه ی شهدای دفاع مقدس در کالس فاتحه بخوانید.

فعّالیّت 2
به طور گروهی یکی از تحقیق های زیر را انتخاب کنید و انجام دهید:

و  کنید  خود.تحقیق  محله ی  یا  شهر،روستا  تحمیلی  جنگ  شهدای  ز  ا یکی  زندگی  ی  درباره  ـ  الف 
نتیجه را به کالس بیاورید.

ها  با آن  به خرمشهر  که  در هنگام  هجوم نیروهای  عراقی   محمدی  ی  شهید  بهنام   ـ درباره  ب 
جنگید، تحقیق کنید.شما می توانید با کمک معّلم از مجموعه کتاب هایی که در این باره برای کودکان و 

نوجوانان نوشته شده است یا پایگاه اینترنتی شبکه ی رشد، دانشنامه ی رشد استفاده کنید.

امام خمینی )ره( پس از آزادی 
خرمشهر به دست رزمندگان 

اسالم، فرمودند:
خرمشهر  را خدا آزاد کرد.

ـ بهنام محمدی   دانش آموز شهیدـ 

ّ
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هشت سال دفاع مقّدس

پس از آزادی خرمشهر حکومت صدام سعی کرد با گرفتن کمک های مالی و اسلحه از کشورهای قدرتمند 
قوای خود را تقویت کند و همچنان به هجوم خود ادامه بدهد. رزمندگان شجاع میهن ما در عملیات های متعدد، 
بخش های دیگری از مناطق اشغال شده ی کشورمان را از دشمن بازپس گرفتند و آن گاه در سال ١٣٦٧ ایران آمادگی 

خود را برای پذیرش قطعنامه ی صلح اعالم کرد و جنگ هشت ساله به پایان رسید.
در هشت سال دفاع مقّدس مردم ایران اجازه ندادند حّتی یک وجب از خاک میهن در اشغال تجاوزگران باقی 

بماند.
در مقابل هجوم دشمن به کشور ما، همه ی ملّت ایران از اقوام و گروه های مختلف، زن و مرد و پیر و جوان 
ایستادگی و از میهن دفاع کردند. آن عده از مردم هم که نمی توانستند در جبهه های جنگ شرکت کنند، با روش های 

دیگر به رزمندگان کمک می کردند.
برای بازپس گرفتن مناطق اشغال شده ی ایران هزاران نفر از مردم شجاع کشور ما شهید شدند و خانواده ها 

مشکالت زیادی را تحّمل کردند تا استقالل میهن اسالمی حفظ شود.

پس از آزادی 
خرمشهر چه شد؟

 کمک های مردمی در پشت جبهه ها

1 2
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   فعّالیّت 3 
چرا امام خمینی پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسالم فرمودند: »خرمشهر را خدا آزاد 

کرد«.

فعّالیّت 4
رو  روبه  ایران  خاک  به  دشمن  ی  حمله  با  و  بودید  آمده  دنیا  به  تحمیلی  جنگ  زمان  در  شما  اگر 

می شدید، چه کارهایی می کردید؟

فعّالیّت  5
کاربرگه ی شماره ی 28 )خط زمان دفاع مقدس( را کامل کنید.

فعّالیّت  ٦
از عکس های )1( و )2( صفحه ی قبل چه می فهمید؟

اکنون که این فصل را به پایان رساندید،  روی یک برگ کاغذ بنویسید چه سؤال های دیگری 
درباره  ی دفاع مقّدس دارید؟

ّ
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