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منطق و فلسفۀ طراحی درس

جنگ جهانی دوم و جهاِن پس از آن درس هشتم

جنگ جهانی دوم به واسطٔه ابعاد بین المللی و گسترده اش، ارزش و اهمیت فراوانی برای کاوش 
پیامدهای  و  آثار  تحلیل  و  تجزیه  نیز  و  آن  خاتمٔه  و  گسترش  عوامل شروع،  و  علل  دربارٔه  تفکر  و 
عظیمش بر جهان پسا جنگ دارد. پرسش های کلیدی و فوق العاده مهمی در خصوص این رویداد 
بزرگ و پردامنٔه جهانی قابل طرح اند که از ظرفیت فراوانی برای ترغیب دانش آموزان به کاوش و 
تأمل در موضوع های تاریخی برخوردارند. از آن جمله است: چرا کمتر از 20 سال پس از جنگ 
بر جهان و مردمانش تحمیل شد؟ کدام  ویرانگر جهانی اول، جنگ عالم گیر و خسارت بار دیگری 
دولت ها، افراد یا مکاتب و جریان های فکری ــ سیاسی در پی جهانگیری برآمدند و آتش این جنگ 
و  دوم  پیامدهای جنگ جهانی  و  آثار  تحلیل  و  تجزیه  آن،  بر  کردند؟ عالوه  را روشن  خانمان سوز 
تأثیراتی که این جنگ بر معادالت بین المللی و تغییرات مرزهای سیاسی و ایدئولوژیکی داشت، واجد 
اهمیت خاص خود است. مطالعٔه رویدادها و تحوالت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم، 
به دلیل نزدیک بودن به زمان کنونی و تأثیر مستقیمی که بر وضعیت حال جهان ما دارند، جذابیت و 

معنای بیشتری برای دانش آموزان دارد.

هدف ها و انتظارها

هدف کلی: 
 با بررسی شواهد و مدارک تاریخی، زمینه، علل، آثار و پیامدهای مهم جنگ جهانی دوم را 

ارزیابی کنند. شناسایی و 

هدف های جزئی: 
 شناخت و تحلیل علل و آثار مهم ترین مسائل و مشکالت جهان در فاصلٔه دو جنگ با تأکید بر 

کشورهای اروپایی؛
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 شناسایی و ارزیابی عوامل و دالیل ظهور حکومت های دیکتاتوری تک حزبی در شوروی، 
ایتالیا و آلمان در فاصلٔه دو جنگ جهانی؛

 تشریح روند تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی در شرق آسیا؛
 استنباط و تحلیل علل و عوامل مؤثر بر شروع جنگ جهانی دوم؛

 بیان دالیل و نتایج هجوم نیروهای آلمانی به خاک شوروی در جنگ جهانی دوم؛
 تشریح علل و پیامدهای ورود رسمی آمریکا به جنگ جهانی دوم؛

 شناخت عوامل مؤثر بر شکست متحدین و پایان جنگ جهانی دوم؛
 شناسایی و ارزیایی مهم ترین آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی جنگ جهانی دوم؛
تجزیه و تحلیل علل و پیامدهای سیاسی و نظامی هجوم نیروهای متفقین به ایران در شهریور   

1320؛
 تعریف جنگ سرد و ارزیابی زمینه ها و علل شکل گیری آن؛

 شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر رونق و باسازی کشورهای اروپای غربی و ژاپن در سال های 
پس از جنگ جهانی دوم؛

 شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر روند اشغال فلسطین و تأسیس دولت غاصب و اشغالگر 
اسرائیل.

انتظارهای عملکردی
        انتظار می رود دانش آموزان در پایان تدریس درس بتوانند:

        مهم ترین مسائل و مشکالت جهان را در فاصلٔه دو جنگ جهانی شناسایی کنند و تأثیر آنها را 
در زمینه سازی برای بروز جنگ جهانی دوم شرح دهند.

        عوامل و دالیل مؤثر بر شکل گیری حکومت های دیکتاتور و تک حزبی را در شوروی، ایتالیا 
و آلمان در فاصلٔه دو جنگ جهانی شناسایی و تحلیل کنند.

        چگونگی تبدیل شدن ژاپن از یک کشور ضعیف و منزوی آسیایی به یک کشور قدرتمند به 
لحاظ نظامی و اقتصادی را توضیح دهند.

        علل و عوامل مؤثر در شروع جنگ جهانی دوم را استنباط و تحلیل کنند.
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        آثار و نتایج هجوم ارتش نازی را به شوروی بر وضعیت جنگ جهانی دوم و سرنوشت آن 
کنند. بیان 

        علت و پیامدهای ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم را شرح دهند.
        آثار و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روحی و روانی جنگ جهانی دوم را ارزیابی کنند.

        علل و پیامدهای سیاسی و نظامی هجوم متفقین به ایران را در شهریور 1320 تحلیل کنند. 
        زمینه ها و علل شکل گیری جنگ سرد را توضیح دهند.

        عوامل مؤثر در بازسازی و رونق اقتصادی کشورهای اروپای غربی و ژاپن در سال های پس 
از جنگ جهانی دوم را بیان کنند.

        روند اشغال فلسطین توسط یهودیان و عوامل مؤثر بر شکل گیری دولت اشغالگر اسرائیل را 
شرح دهند.
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شبکهٔ مفهومی 

شبکۀ مفاهیم درس 8 )جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن(

جنگ جهانی 
دوم 

 جهان پس از 
جنگ

مسائل و 
مشکالت 
بین المللی

جنبش های 
استقالل 

طلبی

جنگ سرد 
)1945ــ1989(

مسابقۀ تسلیحاتی ــ 
فضایی

جنگ تبلیغاتی 
)رادیویی( 

جنگ های نیابتی 
)منطقه ای(

مذاکره و توافق 

آسیا، آفریقا و...

اروپای غربی، ژاپن و 
آمریکا 

مبارزه علیه اشغالگری

ظهور 
حکومت های 

دیکتاتور 

اجتماعی

سیاسی

اقتصادی

پیشرفت های 
صنعتی و 
اقتصادی

فلسطین

زمینه ها و 
رویدادهاعلل 

ضعف 
تلفات جانی جامعۀ ملل

و جسمی

تأسیس 
سازمان 
ملل متحد

استالین ــ 
شوروی

بحران 
اقتصادی

تغییر 
مرزهای 
بین المللی

تخریب 
و ویرانی 
منابع و 

زیرساخت ها

هیتلر ــ 
آلمان 

ـ  نظامیانـ 
ژاپن

ناخرسندی 
از 

قرارداد 
ورسای

آسیب 
روحی و 

روانی

بلوک بندی 
جدید 

بین المللی

ـ  موسولینی      ـ 
ایتالیا

 طرف های
 جنگ

شروع 
جنگ

ادامۀ
 جنگ

پایان
 جنگ

آثار و 
پیامدها
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جدول سال شمار رویدادهای جنگ جهانی دوم

1939م
1318ش

آغاز جنگ با هجوم ارتش آلمان به لهستان )1 سپتامبر(؛ اعالم جنگ انگلستان و فرانسه به آلمان )3 سپتامبر(؛ 
هجوم ارتش شوروی به لهستان )17 سپتامبر(؛ تقسیم لهستان میان آلمان و شوروی )اکتبر(

1940م
1319ش

حملٔه برق آسای آلمان به دانمارک و نروژ )آوریل(؛ تسخیر بلژیک و هلند توسط ارتش نازی؛ یورش ارتش های 
آلمان و ایتالیا به فرانسه )مه(؛ نخست وزیر شدن چرچیل در انگلستان )ژوئن(؛ اشغال هندوچین توسط ژاپن 

)ژوئیه(؛ نبرد شدید هوایی آلمان و انگلستان )اوت ــ سپتامبر(

1941م
1320ش

تسخیر یوگسالوی و یونان )آوریل ــ مه( توسط آلمان؛ یورش غافلگیرانٔه ارتش نازی به خاک شوروی )ژوئن(؛ 
تهاجم متفقین به ایران و برکناری و تبعید رضاشاه )اوت ــ سپتامبر(؛ حملٔه نیروی هوایی ژاپن به ناوگان دریایی 
آمریکا  به  آلمان  جنگ  اعالم  و  ژاپن  به  آمریکا  جنگ  اعالم  آرام،  اقیانوس  در  پرل هاربور  جزیرٔه  در  آمریکا 

)دسامبر(

1942م
1321

با نیروهای انگلیسی؛ شکست های پیاپی ژاپن از آمریکا در  تهاجم نیروهای آلمانی به شمال آفریقا و درگیری 
خاور دور )اقیانویس آرام(  )بهار ــ تابستان(؛ نبرد شدید ارتش های آلمان و شوروی در استالینگرد )نوامبر و 

دسامبر(

1943م
1322ش

شکست ارتش آلمان در نبرد استالینگراد و تسلیم شدن نیروهای آلمانی )فوریه(؛ شکست سنگین ارتش آلمان از 
ارتش شوروی در نبرد بزرگ کورسک )ژوئیه(؛ تسلیم شدن نیروهای محور در شمال آفریقا )مه(؛ عبور نیروهای 

متفقین از دریای مدیترانه و حمله به ایتالیا )سپتامبر(

1944م
1323ش

پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نرماندی )شمال غرب فرانسه( و درهم شکستن خطوط دفاعی آلمانی ها؛ 
تصرف شهر رم توسط متفقین )ژوئن(؛ تسلط ارتش متفقین بر شهر پاریس )اوت(؛ عقب نشینی نیروهای آلمانی 
در جبهٔه شرق و تسلط نیروهای شوروی بر لهستان، مجارستان و رومانی؛ آزادی یونان، بلغارستان و آلبانی از 

اشغال آلمانی ها؛ آزادی فیلیپین از اشغال ژاپنی ها )تابستان و پاییز(

1945م
1324ش

پیشروی نیروهای متفقین از دو جبهٔه غربی و شرقی در عمق خاک آلمان؛ عقب نشینی ژاپنی ها به داخل خاک 
کشور خود )بهار(؛ ورود نیروهای شوروی به برلین )آوریل(؛ خودکشی هیتلر و تسلیم شدن آلمان )مه(؛ بمباران 

اتمی هیروشیما و ناکازاکی؛ تسلیم شدن ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم )اوت(
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جدول رویدادهای مهم دوران جنگ سرد 

علل و عوامل وقوع 

1ــ وجود مکاتب سیاسی ــ اقتصادی معارض )نظام سرمایه داری در برابر مکتب کمونیسم(؛
دموکراتیک  آزادی  و  حاکمیت  از حق  انگلستان  و  آمریکا  )حمایت  شرقی  اروپای  بر   سر  اختالف  2ــ 
ملت ها و کشورهای اروپای شرقی در برابر تالش استالین برای تسلط سیاسی ــ نظامی بر این کشورها و 

روی کار آوردن حزب کمونیست(؛
3ــ اختالف آمریکا و انگلستان با شوروی در موضوع سرنوشت آلمان و چگونگی برخورد با آلمانی ها 
ضدکمونیست  نیروهای  و  کمونیست  خلق  ارتش  میان  یونان  داخلی  جنگ  4ــ  برلین؛  شهر  ویژه  به  و 

ـ  1948م( )1944ـ

رقابت  و درگیری 

1ــ تأسیس اتحادیه های سیاسی ــ نظامی )بلوک غرب: پیمان ناتو ]1949م[، پیمان سیتو ]1954م[ و 
پیمان ورشو 1955م(؛ 2ــ مشارکت در جنگ های غیرمستقیم  بلوک شرق:  ؛  پیمان سنتو ]1955م[ 
)جنگ دو کره، جنگ ویتنام، حملٔه شوروی به افغانستان 1979م(؛ 3ــ سرکوبی قیام های ضدکمونیستی 
و جنبش  پراگ در چکسلواکی 1968م  مردم  قیام  مردم مجارستان، 1956م،  )قیام  اروپای شرقی  در 
ضدکمونیستی لهستانی ها 1981م(؛ 4ــ مسابقٔه تسلیحاتی )آزمایش بمب اتمی توسط روس ها 1949، 
آزمایش نخستین موشک بالستیک قاره پیما توسط شوروی 1957، بحران موشکی کوبا 1962، تولید 
گستردٔه موشک های ضدبالستیک توسط آمریکا و شوروی ]1968ــ1972[، جنگ ستارگان یا برنامٔه 

دفاع راهبردی ریگان رئیس جمهور آمریکا در دهٔه 1980(؛ 5  ــ جنگ تبلیغاتی و رسانه ای گسترده

مذاکره و توافق 
1ــ پیمان منع آزمایش های اتمی 1963م؛ 2ــ توافق آمریکا و شوروی دربارٔه برلین 1971م؛ 3ــ پیمان 
اروپای  مرزهای  تثبیت  و  هلسینکی  موافقت نامٔه  1974م؛  )سالت(  راهبردی  سالح های  کردن  محدود 

شرقی 1975م

فروپاشی اردوگاه 
کمونیسم و پایان 

جنگ سرد

گالسنوست  سیاست  اتخاذ  و  )1975ــ1991(  شوروی  رهبر  آخرین  گورباچف  آمدن  کار  روی  1ــ 
)فضای باز( و پرسترویکا )تجدید ساختار( که نتیجٔه آن پایان دادن به انحصار سیاسی حزب کمونیست و 
آزادی های بیشتر در داخل و اعطای استقالل بیشتر به کشورهای کمونیستی اقماری شوروی در اروپای 
شرقی و عدم دخالت نظامی در امور آن کشورها بود؛ 2ــ فروپاشی رژیم های کمونیستی اروپای شرقی با 
انجام اصالحات اساسی و یا انقالب های نرم و خشونت آمیز 1989ــ1990؛ 3ــ فروپاشی دیوار برلین و 
اتحاد دو آلمان 1989م؛ 4ــ بروز جنبش های قومی استقالل خواهانه در جمهوری های شوروی و تجزیٔه 

آن کشور )1988ــ1990م(
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مرور فعالیت ها

فعالیت 1
منطق و روش اجرا: هدف از طراحی این فعالیت آن است که با طرح یک پرسش کلیدی و تأمل 
برانگیز در خصوص چرایی بروز جنگ جهانی دوم، آن هم کمتر از 20 سال پس از جنگ خانمان سوز 
جهانی اول، موقعیتی فراهم آورد تا توجه  دانش آموزان را به یکی از مفاهیم اساسی درس که همانا علل 
و عوامل آغاز جنگ جهانی دوم است، معطوف سازد و آنان را برای یادگیری درس جدید آماده کند. 
عالوه برآن، به واسطٔه اهمیتی که رویکردها و نگاه های تربیتی در برنامه های درسی دارند و با توجه به 
اینکه ترویج صلح و دوستی، و نفی خشونت و جنگ به عنوان یکی از ارزش های جهانی مورد تأکید و 
تصریح برنامه های درسی به شمار می رود، در بخش دوم فعالیت از دانش آموزان خواسته  شده است که 

برای جلوگیری از جنگ و خشونت پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
فعالیت های 2 و 6

منطق و شیوۀ اجرا: این دو فعالیت دیدگاه هایی را در خصوص دو موضوع مهم تاریخ معاصر 
جهان، یکی »اقدامات استالین، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، برای تحکیم نظام کمونیستی و توسعٔه 
آید که  فراهم  تا فرصتی  پیامدهای جنگ جهانی دوم« طرح کرده اند  و  »آثار  و دیگری  این کشور« 
دانش آموزان ترغیب شوند، با تأمل و تفکر در خصوص چنین موضوع هایی، دربارٔه آن اظهار نظر 

و قضاوت کنند.
فعالیت های 3 و 4

منطق و روش اجرا: فعالیت 3 یکی از شعارها و روش های تبلیغاتی موسولینی و فاشیست ها 
در ایتالیا و فعالیت 4 متن بخشی از سوگندنامٔه جوانان آلمانی در برابر هیتلر، رهبر حزب نازی را به 
منظور ایجاد فرصت مباحثه و ارزیابی علمی مطرح کرده است. منظور از طراحی این فعالیت ها آن 
است که دانش آموزان درک کنند، چگونه حزب ها و جریان های فکری و سیاسی نژادگرا و افراطی، 
مانند فاشیسم و نازیسم، عالوه بر تسخیر جسم جامعه از طریق اهرم های سیاسی، نظامی و اقتصادی 
با توسل به ابزارها و شگردهای تبلیغاتی گوناگون تالش می کردند روح جامعٔه ایتالیا و آلمان را نیز به 

تسخیر خود درآورند.
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فعالیت 5
واداشتن  و  تشویق  به جای  که  آن است  بر  تاریخ  برنامٔه درسی  منطق و روش اجرا: رویکرد 
دانش آموزان به حفظ و به خاطر سپردن جزئیات رویدادها و حوادث تاریخی، زمینه ای فراهم آورد تا 
آنان ترغیب شوند، داده های تاریخی را برای استنباط و تحلیل به کار گیرند و با کشف روابط علّی و 

معلولی میان این داده ها،  آنها را معنادار سازند.
آغاز جنگ جهانی  به  منتهی  که  رویدادهایی است  مهم ترین  فعالیت 5 حاوی جدول سال شمار 
به این قصد طراحی نشده است که  تأکید می شود، جدول سال شمار رویدادها  دوم شدند. مجددًا 
بازخورد  کتبی  و  آزمون های شفاهی  در  و  بسپارند  به خاطر  به دقت  را  آن  دانش آموزان محتویات 
دهند. بلکه بدین منظور طراحی شده است که آنان با استفاده از آن در خصوص چرایی و چگونگی 

آغاز جنگ تأمل و تفکر کنند.
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منطق و فلسفۀ طراحی درس

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران درس نهم

اقتصادی  مناسبات  در  اهمیتی  چنان  ارزشمند سوخت  منبع  یک  عنوان  به  سیاه  یا طالی  نفت 
پیدا کرد که عالوه بر صاحبان شرکت ها )کمپانی ها( و صنایع بزرگ  تاریخ معاصر جهان  و تجاری 
ماشینی، توجه دولت ها به ویژه در اروپا نیز به این منبع مهم انرژی جلب شد. اهمیت راهبردی این 
مادٔه ارزشمند باعث شد تا دستیابی و تسلط بر منابع و معادن نفت در کانون سیاست ها و برنامه های 

گیرد. قرار  اروپایی  دولتمردان 
خوزستان(  )استان  کشورمان  جنوب  در  سلیمان  مسجد  منطقٔه  در  نفت  چاه  نخستین  فوران  با 
به ویژه  اروپایی  نفت در اطراف خلیج فارس، توجه دولت مردان  و شناسایی و کشف معادن عظیم 
انگلیسی ها به این منطقه دو صد چندان شد. پس از آن نفت به تدریج به موضوعی مهم، تأثیرگذار 
و در نهایت تعیین کننده در مناسبات اقتصادی و سیاسی داخلی و روابط خارجی ایران تبدیل شد و 
بستری را برای شکل گیری یکی از جنبش های سیاسی ــ اجتماعی بزرگ تاریخ معاصر کشورمان، 
یعنی جنبش ملی شدن صنعت نفت، فراهم آورد. به همین دلیل، موضوع نفت و نقش و اهمیت آن 
توجهی  قابل  ظرفیت  از  بین المللی  و  داخلی  ابعاد  در  اجتماعی  و  اقتصادی، سیاسی  مناسبات  در 
برای مطالعه و کاوشگری تاریخی برخوردار است؛ تأمل و تفکر دربارٔه پرسش های زیر فرصت ها و 

موقعیت های مطلوب و معناداری برای کاوش تاریخی ایجاد می کند. 
 چرا نفت در تاریخ معاصر جهان طالی سیاه لقب گرفته و اهمیت یافته است؟ 

 نفت چه اهمیت و نقشی در رقابت های استعماری دورٔه معاصر داشت؟ 
 تأثیر و نقش کشف نفت بر مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران در دورٔه معاصر چه بوده است؟

 منابع نفت ایران چه تأثیری بر مناسبات خارجی ایران داشته است؟ 
 زمینه ها و عوامل مؤثر در جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران چه بود؟ 

 چه نیروها و جریان هایی در جنبش ملی شدن صنعت نفت نقش داشتند؟ 
 دستاورد جنبش ملی شدن صنعت نفت چه بود؟ 

 چرا سرنوشت جنبش ملی شدن صنعت نفت به کودتای 1332ش ختم شد؟
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هدف ها و انتظارها

هدف کلی:
  با بررسی شواهد و مدارک تاریخی، زمینه ها، علل، آثار و پیامدهای شکل گیری، پیروزی و 

شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد را ارزیابی و تحلیل کنند.
هدف های جزئی:

  شناخت اهمیت و نقش نفت در تحوالت مهم سیاسی دورٔه معاصر به ویژه جنگ های جهانی 
اول و دوم؛

قرارداد  تا  دارسی  امتیاز  )از  ایران  نفت  منابع  بر  انگلیسی ها  تسلط  مراحل  و  روند  ارزیابی   
الحاقی(؛

شهریور  از  پس  ایران  اجتماعی  ــ  سیاسی  تحوالت  و  تغییرات  مهم ترین  تشریح  و  شناسایی   
1320؛

 شناخت و تحلیل علل و آثار سیاست موازنٔه منفی بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران؛
 شناسایی نیروها و جریان های سیاسی، اجتماعی و مذهبی مؤثر در نهضت ملی شدن صنعت 

نفت؛ 
 بیان روند تصویب مهم ترین رویدادهای منتهی به تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت؛

 شناسایی و تحلیل مهم ترین اقدام های سیاسی، نظامی و اقتصادی انگلستان در برابر نهضت 
ملی شدن صنعت نفت؛

 شناخت و ارزیابی علل و آثار سیاسی قیام 30 تیر؛
 شناسایی و تحلیل علل و عوامل مؤثر بر بروز اختالف و تفرقٔه میان رهبران و دست اندرکاران 

نهضت ملی شدن صنعت نفت؛
 شناسایی و تحلیل علل و عوامل داخلی و خارجی کودتای 28 مرداد؛

 شناسایی و تحلیل آثار و پیامدهای کودتای 28 مرداد بر ادارٔه امور کشور و صنعت نفت.
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انتظارهای عملکردی

انتظار می رود دانش آموزان در پایان تدریس درس بتوانند:
 دربارٔه اهمیت و نقش نفت در تحوالت مهم اقتصادی و سیاسی جهان در دورٔه معاصر،  به 

خصوص جنگ های جهانی اول و دوم، گفت وگو کنند.
 روند و مراحل مهم تسلط انگلیسی ها را بر منابع نفت جنوب ایران توضیح دهند.

 تغییرات مهمی را که پس از شهریور 1320 در جنبه های سیاسی و اجتماعی ایران رخ داد، 
بیان کنند.

 تأثیر سیاست موازنٔه منفی و مخالفت با قرارداد الحاقی گس ــ گلشاییان را در ایجاد زمینه 
برای نهضت ملی شدن صنعت نفت ارزیابی کنند.

 عملکرد و نقش نیروها و جریان های سیاسی، اجتماعی و مذهبی را در مبارزه برای ملی شدن 
صنعت نفت شرح دهند.

 مهم ترین اقدام های دولت انگلستان را برای جلوگیری از تصویب و اجرای قانون ملی شدن 
صنعت نفت شناسایی و توصیف کنند.

 علت و نتیجٔه قیام 30 تیر را ارزیابی و تحلیل کنند.
 برخی دالیل، عوامل و نتایج بروز اختالف و تفرقٔه در نهضت ملی شدن صنعت نفت را بیان 

دارند.
 علل و عوامل داخلی و خارجی شکل گیری کودتای 28 مرداد را توضیح دهند.

نفت  سرنوشت صنعت  و  کشور  ادارٔه  بخش  دو  در  را  مرداد   28 کودتای  پیامدهای  و  آثار   
کنند. توصیف 
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شبکۀ مفهومی

شبکۀ مفاهیم درس 9 )نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران(

دستاوردهاشکل گیری

احزاب و داخلی
جریان های 

ملی

مخالفت 
با اعطای 

امتیازات نفتی 
]موازنۀ منفی[

اختالف و 
دشمنی درون 

نهضت

مخالفت با 
دادن امتیاز 
نفت شمال به 

شوروی

توطئه و 
دسیسۀ دربار 
و حزب توده

 الزام دولت به 
استیفای حقوق 

ملت ایران

مخالفت 
با قرارداد 

الحاقی

تصویب 
قانون ملی 
شدن نفت

تصویب 
قانون خلع ید

همراهی و 
همکاری آمریکا 

با  انگلستان

نخست وزیری 
مصدق

سیاست 
شوروی

اجرای قانون 
خلع ید

دفع توطئه 
و دشمنی 
انگلستان

اقتصاد 
بدون نفت

قیام 30 تیر

احزاب و 
جریان های 

مذهبی

خارجی

احزاب نشریات

شکست و کودتا 

زمینه ها و 
علل 

تصویب قانون 
ملی شدن نفت

علل و عوامل 
داخلی

علل و عوامل 
خارجی

باز شدن فضای 
ـ اجتماعی سیاسیـ 

آزادی عمل مجلس 
شورای ملی

جبهۀ ملی دکتر 
مصدق

جمعیت فداییان 
اسالم آیت الله 

کاشانی

نظامی

اقتصادی

سیاسی

حقوقی

جنبش های استقالل طلبانه و
 ضد استعماری در جهان

نیروها و 
جریان ها

اجرای قانون 
ملی شدن نفت
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جدول سال شمار رویدادهای مهم جنبش ملی شدن 
صنعت نفت ایران

رویدادسال
امضای امتیاز دارسی  )خرداد(1280ش

لغو امتیاز دارسی )10 آذر(1311
تصویب قرارداد 1933 نفتی ایران و انگلیس در مجلس شورای ملی )7 خرداد(1312

آمدن نمایندگان کمپانی های شل، سینکلر و استاندارد واکیوم به ایران و انجام مذاکرات محرمانه با نمایندگان دولت ایران 1322
برای تحصیل امتیاز نفت شمال و جنوب شرق ایران در زمان نخست وزیری سهیلی )پاییز(

1323

ورود نمایندگان مجلس شورای ملی به موضوع مذاکرات نفت و درخواست از دولت محمد ساعد مراغه ای مبنی بر ارائٔه گزارش 
مذاکرات و رفت و آمدهای مربوط به نفت، به مجلس؛ اعالم مخالفت با واگذاری امتیاز نفت به کشورهای خارجی از سوی رضا 
رادمنش، سخنگوی کمیسیون حزب توده در مجلس )مرداد(؛ آمدن هیئت شوروی به ایران به ریاست کافتارزاده و ارائٔه پیشنهاد 
واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی )شهریور(؛ تصویب طرح پیشنهادی مصدق مبنی بر ممنوعیت مذاکره برای اعطای امتیاز 

نفت به کشورهای خارجی در مجلس )11 آذر(.

1324

تشکیل حزب دمکرات آذربایجان و ادغام تشکیالت حزب توده در آذربایجان در آن؛ اعالم موجودیت حزب دمکرات 
کردستان؛ آغاز فعالیت تجزیه طلبانٔه دو حزب دمکرات آذربایجان و کردستان )پاییز و زمستان(؛ جلوگیری نیروهای شوروی 
دربارٔه  مذاکره  و  به شوروی  )نخست وزیر(  قوام  احمد  کردستان؛ سفر  و  آذربایجان  به سمت  ایران  نیروهای  از حرکت 

واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی و تشکیل شرکت مختلط نفتی دو کشور )بهمن(

امضای قراردادنفتی ایران و شوروی در تهران توسط قوام و سادچیکف )سفیر شوروی( در خصوص واگذاری امتیاز 1325
نفت شمال به شوروی و تشکیل شرکت مختلط نفتی دو کشور )15 فروردین(

رد شدن قرارداد نفتی ایران و شوروی در مجلس شورای ملی و الزام دولت به رعایت ممنوعیت واگذاری امتیاز نفت و 1326
استیفای حقوق ایران در نفت جنوب )29 مهر(

سوءقصد به شاه )15 بهمن(؛ مذاکرات قرارداد نفتی ایران و انگلیس )قرارداد الحاقی(؛ انحالل حزب توده و تبعید آیت الله 1327
کاشانی به لبنان )زمستان(.

1328

)اردیبهشت(؛  افزایش اختیارات شاه  به منظور  قانون اساسی مشروطه  برخی اصول  تغییر  برای  تشکیل مجلس مؤسسان 
امضای قرارداد نفتی ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس )قرارداد الحاقی( توسط نویل گس و گلشاییان )26 تیر(؛ ارائٔه 
ـ گلشاییان به مجلس شورای ملی )28 تیر(؛ تشکیل جبهٔه ملی ایران )یکم آبان(؛ قتل عبدالحسین  الیحٔه قرارداد الحاقی گسـ 

هژیر، وزیر دربار، توسط سیدحسین امامی، عضو فداییان اسالم )آبان(؛ افتتاح دورهٔ شانزدهم مجلس شورای ملی )بهمن(

1329

بازگشت آیت الله کاشانی از تبعید )20 خرداد( و شروع فعالیت نمایندگی مجلس؛ تشکیل کمیسیون نفت در مجلس و 
به کمیسیون مذکور )30 خرداد(؛ استعفای علی منصور و صدور فرمان نخست وزیری  الحاقی  ارجاع الیحٔه قرارداد 
رزم آرا )5 تیر(؛ اعالم مخالفت کمیسیون نفت با الیحٔه قرارداد الحاقی و رد پیشنهاد نمایندگان جبهٔه ملی دربارٔه ملی کردن 
صنعت نفت توسط کمیسیون مذکور )4 آذر(؛ استرداد الیحٔه قرارداد الحاقی از مجلس توسط نخست وزیر؛ توافق جدید 
ـ پنجاه توسط رزم آرا به شرکت نفت  ـ پنجاه( عربستان و شرکت نفتی آرامکو آمریکا )آذر(؛ پیشنهاد قرارداد پنجاهـ  )پنجاهـ 
ایران و انگلیس )21 بهمن(؛ اعالم موافقت دولت انگلستان برای مذاکره با ایران بر مبنای برقراری اصل پنجاه ــ پنجاه 
درآمد نفت )4 اسفند(؛ ترور رزم آرا توسط خلیل طهماسبی، عضو جمعیت فداییان اسالم )16 اسفند(؛ انتصاب حسین 
عال به نخست وزیری )21 اسفند(؛ پیشنهاد سفیر انگلیس در تهران به حسین عال مبنی بر ارجاع موضوع نفت به داوری 
)23 اسفند(؛ تصویب طرح پیشنهادی نمایندگان جبهٔه ملی در مورد ملی شدن نفت در کمیسیون نفت؛ تصویب قانون ملی 

شدن نفت در مجلس شورای ملی )24 اسفند( و مجلس سنا )29 اسفند(
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رویدادسال

1330

اعتصاب کارگران نفت خوزستان )فروردین و اردیبهشت( و اعالم حکومت نظامی در آبادان؛ استعفای حسین 
عال از نخست وزیری )7 اردیبهشت(؛ تصویب طرح 9 ماده ای پیشنهادی مصدق برای اجرای قانون ملی شدن 
نفت )مشهور به قانون خلع ید( در مجلس شورای ملی )9 اردیبهشت(؛ آغاز نخست وزیری مصدق )اردیبهشت(؛ 
درخواست شرکت نفت ایران و انگلیس از دولت ایران مبنی بر ارجاع موضوع نفت به داوری )17 اردیبهشت(؛ 
تسلیم یادداشت اعتراضی و تهدیدآمیز دولت انگلیس به دولت ایران در ارتباط با موضوع نفت )27 اردیبهشت(؛ 
هشدار آمریکا به ایران دربارهٔ عواقب اقدامات یکجانبه در مسئلٔه نفت و تذکر کافی نبودن سرمایه، امکانات و دانش 
فنی ایران برای ادارهٔ امور نفت )اردیبهشت(؛ تسلیم دادخواست دولت انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس 
به دیوان دادگستری بین المللی الهه دربارهٔ نفت )4 و 5 خرداد(؛ انتخاب اعضای هیئت مدیرهٔ موقت شرکت ملی 
نفت ایران، ورود هیئت به آبادان و استقرار در ادارهٔ مرکزی شرکت نفت ایران و انگلیس در خرمشهر )11 تا 20  
خرداد(؛ نامٔه ترومن به مصدق در مورد دعوت به مذاکره با انگلیس برای حل اختالفات نفت )10 خرداد(؛ ورود 
هیئت مذاکره کنندهٔ انگلیس به تهران به ریاست جکسن )20 خرداد( و مذاکره با مصدق و نمایندگان دولت ایران 
)22 تا 28 خرداد( و رد پیشنهادهای انگلیس توسط هیئت ایرانی؛ برکناری دریک )مدیر عامل شرکت نفت ایران 
و انگلیس( توسط هیئت مدیرهٔ موقت شرکت ملی نفت ایران )7 تیر(؛ استعفای دسته جمعی کارکنان خارجی شرکت 
نفت ایران و انگلیس )تیر(؛ رسیدگی به درخواست انگلیس در دیوان دادگستری بین المللی الهه )تیر(؛ ارسال 
الیحٔه دولت ایران به دیوان دادگستری بین المللی )7 تیر(؛ صدور قرار موقت دیوان دادگستری بین المللی مبنی 
بر موافقت با تقاضای انگلیس در مورد لزوم خودداری ایران از تغییر در کار شرکت نفت ایران و انگلیس )13 
تیر(؛ رد قرار دیوان دادگستری بین المللی از سوی ایران )18 تیر(؛ وصول نامٔه ترومن )رئیس جمهور آمریکا( به 
مصدق دربارهٔ عالقه آمریکا به کنترل منابع نفت توسط خود ایرانی ها؛ اعالم پذیرش اصل ملی شدن نفت ایران از 
سوی انگلیس ، معرفی هریمن به عنوان نمایندهٔ خود برای مذاکره و پیشنهاد پذیرش قرار موقت دیوان دادگستری 
بین المللی )18 تیر(؛ تظاهرات ضدآمریکایی حزب توده در تهران هنگام ورود هریمن )23(؛ مالقات هریمن و هیئت 
همراه او با مصدق، شاه و نمایندگان دولت ایران )24 تا 30 تیر( و موافقت مصدق با مذاکره با دولت انگلیس در 
مورد شیوهٔ اجرای اصل ملی شدن نفت، به شرط پذیرش اصل مذکور توسط دولت انگلیس؛ تصویب پیش نویس 
مربوط به مذاکره با انگلیسی ها در نشست مشترک هیئت وزیران و هیئت مختلط نفت )31 تیر(؛ توقف فعالیت 
آخرین قسمت پاالیشگاه آبادان )8 مرداد(؛ ورود هیئت انگلیسی به ریاست استوکس به تهران )12 مرداد(، آغاز 
مذاکرات با نمایندگان دولت ایران )14 مرداد(، ارائٔه پیشنهاد هشت ماده ای هیئت انگلیسی به هیئت ایرانی )21 
مرداد( و رد آن توسط مصدق؛ پیشنهاد جدید استوکس به مصدق مبنی بر انتصاب یک مدیرعامل انگلیسی برای 
شرکت نفت و تهدید به قطع مذاکرات )29 مرداد(؛ پیشنهاد هریمن به انگلیسی ها مبنی بر مذاکره با شاه به جای 
مصدق )شهریور(؛ آغاز مخالفت مجلس شورای ملی و مجلس سنا با رویٔه مصدق در مذاکره با انگلیس )شهریور(؛ 
شکایت انگلیس از ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد )مهر(؛ شرکت مصدق و هیئت همراه در جلسات 
به موضوع نفت و  برای رسیدگی  بین المللی  شورای امنیت سازمان ملل متحد و رد پذیرش صالحیت دیوان 
اعتراض به رویٔه انگلیس در استفادهٔ ابزاری از شورای امنیت برای پیشبرد هدف های خود و به بن بست رسیدن 
مذاکرات، مسکوت گذاشتن رسیدگی به شکایت انگلیس تا تعیین تکلیف موضوع در دیوان بین المللی الهه )23 تا 
26 مهر(؛ مذاکرات مصدق و مک گی )معاون وزیر خارجه آمریکا( در نیویورک بر سر اصول پیشنهادی مک گی 
در مورد حل اختالف ایران و انگلیس دربارهٔ نفت )مهر و آبان( و انعکاس آن به انگلستان و مخالفت آن کشور؛ 
درخواست مصدق از رئیس جمهور آمریکا برای پرداخت وام به ایران )آبان(؛  تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران 
علیه آمریکا و انگلیس )آبان و آذر(؛ تشدید مخالفت با مصدق در مجلس و تظاهرات حزب های مختلف در مخالفت 
با مصدق )آبان و آذر(؛ برگزاری انتخابات دورهٔ هفدهم مجلس شورای ملی در تهران و بعضی شهرستان ها و ورود 

تعدادی از مخالفان مصدق به مجلس )آذر و دی( 
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با  ملی  هفدهم مجلس شورای  دورٔه  )فروردین(؛ گشایش  بین المللی الهه  دیوان  به  ایران  دفاعی  ارائٔه الیحٔه 
مجلس  رئیس  انتخاب  در  مصدق  مخالفان  و  موافقان  صف آرایی  و  )اردیبهشت(  شده  انتخاب  نمایندٔه   80
انتخابات مجلس در سایر حوزه ها توسط دولت )اردیبهشت(؛ رسیدگی  برگزاری  تعلیق  تیر(؛  تا  )اردیبهشت 
دادگاه بین المللی الهه به شکایت انگلیس از ایران با حضور مصدق و هیئت همراه )19 خرداد تا 2 تیر(؛ انتخاب 
سیدحسن امامی به ریاست مجلس شورای ملی )10 تیر(؛ استعفای مصدق از نخست وزیری )25 تیر(؛ انتصاب 
احمد قوام به نخست وزیری )27 تیر(؛  صدور رأی دادگاه الهه مبنی بر عدم صالحیت آن دادگاه در رسیدگی 
به اختالفات ایران و انگلیس در زمینٔه نفت )مرداد(؛ صدور اعالمیه های کاشانی خطاب به سربازان و افسران 
ارتش و مردم ایران در مخالفت با نخست وزیری قوام )28 و 29 تیر(؛ وقوع قیام مردمی و استعفای قوام و 
انتصاب مجدد مصدق به سمت نخست وزیری )30 تیر(؛ تصویب ماده واحدٔه اعطای اختیارات شش ماهه به 
مصدق برای تهیٔه لوایح 9 گانه برنامٔه ضروری دولت در مجلسین )7 و 20 مرداد(؛ انتخاب آیت الله کاشانی 
به ریاست مجلس شورای ملی )16 مرداد(؛ تصویب طرح آزادی و عفو خلیل طهماسبی در مجلس شورای 
ملی )16 مرداد(؛ مخالفت مجلس سنا با عفو خلیل طهماسبی )25 مهر(؛ تصویب قطع روابط سیاسی ایران با 
انگلیس در هیئت وزیران )30 مهر(؛ ابالغ طرح قانونی آزادی خلیل طهماسبی از زندان به دولت و آزادی او 
)13 و 24 مهر(؛ موافقت آیت الله کاشانی با تمدید اختیارات مصدق )28 دی(؛ تصویب الیحٔه تمدید اختیارات 
مصدق به مدت یک سال در مجلس شورای ملی )29 دی(؛ نامٔه شدیداللحن کاشانی به مصدق در انتقاد از 
مشی سیاسی نخست وزیر )30 دی(؛ تسلیم پیشنهاد جدید آمریکا و انگلیس در مورد نفت به مصدق توسط 
سفیر آمریکا در ایران )1 اسفند(؛ مخالفت مردم با سفر شاه به خارج به دعوت آیت الله کاشانی و انصراف شاه 
از سفر )9 اسفند(؛ حملٔه تظاهرکنندگان و عده ای از افسران بازنشسته به مصدق به قصد کشتن او و تحصن 

او در مجلس )9 اسفند(

1332

اعالم قتل سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی کل کشور توسط تعدادی از افسران بازنشسته )12 فروردین(؛ 
به  معظمی  عبدالله  انتخاب  )7 خرداد(؛  ملی  در مجلس شورای  و مخالف( دولت  موافق  نمایندگان  درگیری 
ریاست مجلس شورای ملی )10 تیر(؛ ورود مخفیانٔه اشرف پهلوی به تهران و رساندن پیام آمریکا و انگلیس 
به شاه در مورد کودتا علیه دولت مصدق )3 مرداد(؛ ورود ژنرال شوارتسکف آمریکایی به تهران )4 مرداد(؛ 
برگزاری همه پرسی انحالل مجلس شورای ملی در تهران و شهرستان ها و حصول رأی انحالل مجلس )12 
و 19 مرداد(؛ بازداشت عده ای از مخالفان مصدق )20 مرداد(؛ صدور فرامین شاه در مورد عزل مصدق از 
نخست وزیری و انتصاب فضل الله زاهدی به نخست وزیری )22 مرداد(؛ تشکیل جلسٔه تعدادی از افسران 
عزل  فرمان  تسلیم  هنگام  نصیری  نعمت الله  سرهنگ  بازداشت  مرداد(؛   24( مصدق  دولت  براندازی  برای 
مصدق از نخست وزیری به دستور مصدق )2 بامداد 25  مرداد(؛ صدور اعالمیٔه دولت در مورد خنثی شدن 
کودتا )25 مرداد(؛ فرار شاه به بغداد و سپس رم )25 و 26 مرداد(؛ صدور اعالمیٔه انحالل مجلس از سوی 
توسط فضل الله  کودتا  وقوع  بودن  مورد حتمی  در  به مصدق  کاشانی  آیت الله  مرداد(؛ هشدار   25( مصدق 
زاهدی و بی اعتنایی مصدق به این هشدار )27 مرداد(؛ وقوع تظاهرات در تهران و سرپیچی نظامیان از فرمان 
و  تانک ها  تهران، حرکت  در  و طرف داران مصدق  هواداران شاه  بین  و خورد  زد  و  نخست وزیر، درگیری 
و  کودتاچیان  توسط  رادیو  ادارٔه  تصرف  تهران،  خیابان های  در  شاه  از  طرف داری  در  نظامی  کامیون های 
خواندن فرمان نخست وزیری زاهدی از رادیو، حملٔه عوامل کودتا به خانه مصدق، مراجعٔه مصدق به شهربانی 

و تسلیم شدن او به پلیس )28 مرداد(
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مرور فعالیت ها
فعالیت 1

توجه  کردن  معطوف  با  که  است  شده  طراحی  منظور  بدین  فعالیت  این  اجرا:  شیوۀ  و  منطق 
انرژی در  تأمین  منابع مهم  از  یکی  به عنوان  نفت  یافتن  اهمیت  تاریخی  به زمینه های  دانش آموزان 
دوران پس از انقالب صنعتی، در خصوص تأثیر این منبع ارزشمند انرژی بر سرنوشت تاریخ معاصر 

ایران، به عنوان سرزمینی که دارندٔه منابع عظیم نفت و گاز است، بحث و گفت وگو کنند. 
برای حصول به نتیجٔه مطلوب، جریان مباحثٔه کالس را به شکل منظم و منطقی هدایت و مدیریت 
تاریخ معاصر نفت اهمیت  برای شروع بحث، این پرسش را مطرح سازید که چرا: در  کنید. مثالً 
مناطق  نفت در  برای شناسایی، کشف و استخراج  اروپاییان، تالش گسترده ای را  یافت و  اساسی 
مختلف جهان آغاز کردند؟ توجه دانش آموزان و جریان گفت وگوی آنان را روی پیامدهای انقالب 
صنعتی و نیاز مبرم صنایع ماشینی رو به رشد اروپا به منابع انرژی و سوخت متمرکز کنید. سپس از 
آنان بپرسید: چرا کشف منابع نفت در ایران در ابتدای قرن بیستم میالدی سیاست داخلی و خارجی 
کشور ما را تحت تأثیرقرار داد؟ و از آنان بخواهید که مصداق ها و موردهایی را از این تأثیرات به ویژه 

در جریان دو جنگ جهانی بیان کنند.
فعالیت 2

منطق و روش اجرا: متن و مفاد قراردادها و امتیازنامه ها، مأخذ سودمندی برای کاوش و تحلیل 
تاریخی محسوب می شوند. برای انجام این فعالیت، ابتدا با بیان شرایط اساسی واگذاری امتیاز نفت 
ایران به شرکت نفت انگلیس و ایران بر پایٔه قرارداد نفتی 1933م/1312ش، به دانش آموزان توضیح 
دهید که هدف از انعقاد قرارداد الحاقی گس ــ گلشائیان، ایجاد تغییراتی در قرارداد نفتی 1312ش، 
به منظور تأمین منافع ایران بود. سپس مفاد قرارداد الحاقی را که در ملحقات این کتاب درج شده 

است، در اختیار آنان قرار دهید تا به صورت گروهی مطالعه کنند و به پرسش فعالیت پاسخ دهند.
فعالیت 3 

نخست وزیر  مصدق،  دکتر  سخنرانی  متن  از  بخشی   ،3 فعالیت  در  اجرا:  روش  و  منطق 
ملی  برای  ایران  ملت  از حقوق  دفاع  در  متحد  ملل  سازمان  امنیت  در جلسٔه شورای  ایران  وقت 
کردن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس طرح شده است. این فعالیت افزون بر 
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باال رفتن روحیٔه  و  تقویت غرور ملی  جنبٔه دانش افزایی و مستندسازی متن کتاب درسی، موجب 
می شود. دانش آموزان  در  وطن دوستی 

فعالیت 4
منطق و روش اجرا: در این فعالیت دیدگاه یکی از پژوهشگران برجستٔه تاریخ معاصر ایران، 
در خصوص اتحاد انگلستان و آمریکا در برابر نهضت ملی شدن نفت و همکاری آن دو کشور برای 
کودتا علیه دولت برآمده از آن نهضت، در معرض قضاوت دانش آموزان قرار گرفته است. در چنین 
فعالیت هایی تالش کنید که دیدگاه های مخالف یا معارض با دیدگاه مطرح شده در فعالیت را نیز عرضه 

کنید تا دانش آموزان تشویق و ترغیب شوند، در موافقت یا مخالفت با آن اظهار نظر کنند. 

ضمائم و ملحقات

1ــ قرارداد دارسی
این قرارداد ما بین دولت اعلی حضرت شاهنشاهی از یک طرف و ویلیام ناکس دارسی از طرف 

دیگر موافق این امتیازنامه تفاصیل ذیل مقرر شده است:

فصل اول: دولت شاهنشاهی ایران به موجب این امتیازنامه اجازٔه مخصوص برای شناسایی و 
پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصوالت ذیل که 
عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد، در سراسر ممالک ایران به مدت شصت سال 

از تاریخ امروز اعطا می نماید.

فصل دوم: صاحب این امتیاز دارای حق انحصاری کشیدن لوله از سرچشمه های نفت و قیر و 
غیره تا خلیج فارس و همچنین احداث شعبات الزم برای لوله های فوق به جهت توزیع و تقسیم نفت 
به جاهای دیگر خواهد بود و نیز حق بنای چاه های نفت و حوض ها و محل تلمبه و تأسیسات ذخیره 

و تقسیم و تأسیس کارخانه و غیره از هر چه که الزم باشد خواهد داشت.

فصل سوم: دولت ایران اراضی بایر خود را در جایی که مهندسین صاحب امتیاز برای بنا و 
تأسیساتی که درفصل قبل ذکر شده الزم بدانند، مجاناً به صاحب امتیاز واگذار خواهد کرد و اگر 
آن اراضی دایر باشند، صاحب امتیاز باید آنها را از دولت به قیمتی عادله خریداری نماید. همچنین 
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دولت ایران به صاحب امتیاز حق می دهد که اراضی و امالک مورد نیاز را به جهت اجرای این امتیاز 
از صاحبان ملک با رضایت آنها و با قیمت عادالنه، خریداری کند.

اماکن مقدسه و جمیع متعلقات آنها در دایره ای که دویست ذرع شعاع آن باشد، از این فصل مجزا 
و مستثنا هستند.

فصل چهارم: چون معادن نفت شوشتر و قصرشیرین و دالکی بندر بوشهر که در حال حاضر در 
حال بهره برداری هستند، و مبلغ دوهزار تومان درآمد دارند، مقرر شد که آنها را نیز دولت به موجب 
فصل اول به صاحب امتیاز واگذار نماید، مشروط بر اینکه عالوه بر شانزده درصد مذکور در فصل دهم 
که باید به دولت ایران پرداخت شود، صاحب امتیاز همه ساله دوهزار تومان درآمد معادن مذکور را نیز 

به دولت ایران پرداخت کند.

او  یا خود  و  امتیاز  بر عهدٔه مهندسین صاحب  لوله ها  و کار گذاشتن  نقشه کشی  پنجم:  فصل 
بود. خواهد 

استرآباد  و  خراسان  و  مازندران  و  گیالن  و  آذربایجان  والیات  شامل  امتیاز  این  ششم:  فصل 
نخواهد بود، به شرطی که دولت ایران به هیچ کس اجازه ندهد که لوله های نفت به طرف رودخانه ها و 

نمایند. تأسیس  ایران  سواحل جنوبی 

فصل هفتم: تمامی اراضی که به صاحب امتیاز واگذار شده و همچنین اراضی که به موجب 
فصل سوم به تملک صاحب امتیاز در خواهد آمد و همچنین تمام محصوالت آنها که به خارج از 
ایران حمل شود، از هر نوع مالیات و عوارض در مدت این امتیازنامه معاف خواهد بود و تمام اسباب 
نیاز برای شناسایی و کشف و استخراج معادن و بسط آنها و همچنین برای تأسیس  و آالت مورد 

لوله ها در وقت ورود به ایران از حقوق گمرکی معاف خواهند بود.

فصل هشتم: صاحب امتیازنامه مکلف است که بدون تعلل و تأخیر به خرج خود یک یا چند نفر 
را از اهل خبره به ایران به جهت تفتیش صفحاتی که صاحب امتیاز احتمال وجود معادن مزبوره را 

در آنها می برد، بفرستد. 

فصل نهم: دولت ایران به صاحب امتیاز اجازه می دهد که یک یا چند شرکت برای بهره برداری 
شد،  خواهد  معین  امتیاز  توسط صاحب  به  شرکت  آن  سرمایٔه  و  نظام نامه  و  اسامی  نماید.  تأسیس 
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مشروط بر اینکه در ایجاد هر شرکتی صاحب امتیاز تاسیس آن را رسماً به توسط کمیسر به دولت 
اطالع بدهد و نظام نامٔه آن شرکت را با تعیین محلی که شرکت مزبور باید در آنجا کار کند به دولت 
اظهار دارد و مدیرهای شرکت ها نیز به توسط او انتخاب خواهند شد. این شرکت یا شرکت ها تمام 
مسئولیت  و  تعهدات  تمام  باید  آنها  دیگر  طرف  از  ولی  داشت،  خواهند  را  امتیاز  صاحب  حقوق 

صاحب امتیاز را نیز در عهدٔه خود گیرند.

فصل دهم: بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تأسیس می کند از طرف دیگر، قرار 
داده خواهد شد که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول، صاحب امتیاز مکلف است مبلغ 
بیست هزار لیرٔه انگلیسی نقدًا و بیست هزار لیرٔه دیگر سهام پرداخته شده به دولت ایران بدهد. عالوه 
بر آن، شرکت و تمام شرکت هایی که تأسیس خواهند شد، مکلف خواهند بود که از درآمد خالص 

سالیانٔه خود شانزده درصد به دولت ایران سال به سال پرداخت نمایند.

فصل یازدهم: دولت علیه مختار است که یک نفر کمیسر معین نماید که آن کمیسر طرف شور صاحب 
امتیاز و مدیر آن شرکت ها خواهد بود و محض خیر این تأسیس هرگونه اطالعات مفید داشته باشد...

فصل دوازدهم: کارگرانی که در تأسیسات فوق کار می کنند باید رعیت شاهنشاه ایران باشند؛ به 
استثنای اجزای علمی از قبیل مدیر و مهندس و عماق و مباشرین.

فصل سیزدهم: در تمام جاهایی که در حال حاضر اهالی محلی از نفت آنجا استفاده می کنند،  
شرکت باید مجاناً همین مقدار نفت را که اهالی تاکنون جمع می کردند، به آنها بدهد. 

...
فصل شانزدهم: اگر در مدت دو سال از تاریخ این امتیاز نامه صاحب امتیاز نتواند شرکت اولی 

مذکوره در فصل هشتم را تأسیس نماید، این امتیاز از درجٔه اعتبار به کلی ساقط است.

فصل هفدهم: در صورتی که ما بین طرفین متعاهدین منازعه و اختالفی در تأویل و ترجمٔه این 
امتیاز نامه و کذالک در باب حقوق و مسئولیت طرفین مشاجره اتفاق افتد حل مشکل و مسئله در 
تهران به دو حکم رجوع خواهد شد و آن دو حکم به توسط طرفین معین خواهند شد و نیز آن دو 
حکم قبل از مبادرت به مرافعه حکم ثالث را معین خواهند کرد. حکم آن دو حکم و یا در صورتی که 

حکمین مزبورین متفق نشوند، حکم حکم ثالث قطعی خواهد بود.
...
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2ــ قرارداد نفتی 1933

که در تاریخ 7 خرداد 1312 بین شرکت سابق نفت و دولت ایران منعقد شد.  
مقدمه: به قصد برقرار کردن امتیاز جدیدی به جای امتیازی که در تاریخ 1901 به ویلیام ناکس 
دارسی داده شده بود این امتیاز را دولت ایران اعطا و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود آن را 

می نماید. قبول 
تعریفات: بعضی اصطالحات مستعمله در این قرارداد، قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است 

در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد، در این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنی خواهد شد.
دولت: یعنی دولت شاهنشاهی ایران.

کمپانی: یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکت های تابعه آن.
شخص  هر  یا  محدود  ایران  و  انگلیس  نفت  شرکت  یعنی  محدود:  ایران  و  انگلیس  نفت  شرکت 

منتقل شود. بدو  امتیاز  این   26 مادٔه  مطابق  ایران  دولت  تصویب  با  که  دیگری  حقوقی 
شرکت تابعه: یعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران مستقیماً یا غیر مستقیم 
داشته باشند و یا آنکه کمپانی در آن شرکت به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مالک یک مقداری سهام 
باشد که بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نمایند.

نفت: یعنی روغن نفت خام و گازهای طبیعی و قیرها )آسفالت ها( و موم های طبیعی و تمام مشتقات 
دیگری که یا از مواد مذکور حاصل می شود و یا به وسیله اختالط و امتزاج این مواد به مواد دیگری 

به دست می آید.
برای  فنی که کمپانی منحصرًا  و  تمام عملیات صنعتی و تجاری  یعنی  ایران:  عملیات کمپانی در 

می دهد. انجام  امتیاز  این  اجرای 

مادۀ اول: دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود 
حوزٔه امتیاز به کمپانی اعطا می کند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملی را در نفتی که 
خود تحصیل کرده و تهیٔه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاک 
ایران به کمپانی حق غیر انحصاری حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملی در آن و تهیٔه آن برای 

تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را اعطا می نماید.
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مادۀ دوم
الف( حدود حوزٔه امتیاز تا تاریخ 31 دسامبر 1938 عبارت خواهد بود از حوزه ای که واقع است 
در جنوب خط بنفشی که در روی نقشه ای که طرفین امضا کرده و منضم به قرارداد است، رسم 

شده است.
ب( کمپانی باید منتهی تا 31 دسامبر 1938 در حوزٔه مذکور در فوق یک یا چندین قطعه زمین را 

به هر شکل و وسعتی و در هر نقطه که مقتضی می داند، انتخاب نماید.
نباید از یکصد هزار میل مربع انگلیسی  مجموع سطح یک یا چند قطعه که انتخاب شده باشد، 
)100،000 میل مربع( تجاوز نماید. هر میل ساده مطابق است با یک هزار و ششصد و نه متر. کمپانی 
در تاریخ 31 دسامبر 1938 یا قبل از آن یک قطعه یا قطعاتی را که به طریق فوق انتخاب کرده، کتباً 
به دولت اطالع خواهد داد. به هر اطالع نامه نقشه ها و اطالعات الزمه برای تشخیص و تحدید قطعه 

و یا قطعات منتخبه از طرف کمپانی ضمیمه خواهد شد.
ج( بعد از تاریخ 31 دسامبر 1938 کمپانی دیگر حق تفحص و استخراج نفت را جز در قطعه یا 
قطعاتی که مطابق )paragraph( )ب( فوق انتخاب کرده است، نخواهد داشت و حوزٔه امتیاز بعد از 
این تاریخ عبارت خواهد بود از قطعه یا قطعاتی که بدین طریق انتخاب گردیده و از انتخاب آنها نیز به 

ترتیب مذکور در فوق به دولت اطالع داده شده باشد.
...

مادۀ پنجم: عملیات کمپانی در ایران به طریق زیر محدود  می شود:
1 ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی موکول به حصول موافقت قبلی بین دولت و کمپانی 

خواهد بود.
2 اگر کمپانی توسعٔه ارتباط تلفونی و تلگرافی و تلگراف بی سیم و هواپیمایی فعلی خود را در نظر 

داشته باشد، قبل از تحصیل اجازٔه دولت در این خصوص اقدامی نمی تواند بکند.
و  نقلیه  به وسائط  احتیاج  دیگری  فوق العاده  پیشامدهای  موقع  در  یا  ملی  دفاع  برای  دولت  اگر 
تعهد می نماید حتی االمکان کمتر موجب تضییق عملیات کمپانی  پیدا کند،  ارتباطیٔه کمپانی  وسائل 

نماید. به طور حقانیت جبران  نیز خساراتی را که از این حیث متوجه کمپانی می گردد،  بشود و 
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مادۀ ششم: 
...

ج( بدون تحصیل هیچ گونه جوازی و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض 
به دولت و ادارات محلی کمپانی حق خواهد داشت آنچه را که منحصرًا برای عملیات خود در ایران 

الزم دارد وارد نماید.
د( صادرات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی 

معاف خواهد بود.

ماده هفتم
الف( کمپانی و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.

ب( دولت در حدود قوانین و مقررات مملکتی همه نوع تسهیالت ممکنه را برای عملیات کمپانی 
مبذول خواهد داشت.

...

مادۀ هشتم: کمپانی ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً عواید حاصله از 
فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید.

مادۀ نهم: کمپانی فورًا تدارکات خود را خواهد دید که به وسیلٔه یک کمپانی فرعی استخراج نفت 
ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید.

مادۀ دهم
1 مبالغی که بر حسب این قرارداد از طرف کمپانی باید به دولت تأدیه شود )عالوه بر مبالغی که 

در موارد دیگر پیش بینی شده(، به شرح زیر تعیین می گردد:
الف( حق االمتیاز سالیانه که از اول ژانویٔه 1933 شروع می شود، به مبلغ چهار شلینگ برای هر 

تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادر شود.
ب( پرداخت مبلغی معادل با بیست درصد آنچه اضافه بر 671/250 لیره سهام عادی کمپانی نفت انگلیس 
و ایران محدود توزیع می گردد؛ خواه این توزیع سهم منافع )dividende( یکی از سنوات بوده یا از وجوه 

ذخیره که اضافه بر ذخائری که در 31 دسامبر 1932 به موجب دفاتر خود موجود داشته، باشد.
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ج( مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب جزءهای )الف( و )ب( از طرف کمپانی به دولت ایران 
تأدیه می شود نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار لیرهٔ استرلینگ )750/000 لیره استرلینگ( کمتر باشد.

2 تأدیه وجوه مذکور در این ماده از طرف کمپانی به طریق زیر به عمل خواهد آمد:

الف( 31 مارس و 30 ژوئن و 30 سپتامبر و 31 دسامبر هر سال هر دفعه مبلغ یکصد و هشتاد 
و هفت هزار و پانصد لیره استرلینگ )تأدیه مربوط به 31 مارس 1933 فورًا پس از تصویب این 

به عمل خواهد آمد( قرارداد 
ب( در تاریخ بیست و هشتم فوریه 1934 و من بعد در همین تاریخ در هر سال حق االمتیاز مربوط 
لیره  بابت هر تن نفت بر حسب جزء )1 الف( پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار  به سال قبل 

استرلینگ که مطابق جزء)2 الف( قبالً تأدیه گردیده است.
ج( مبالغ الزم التأدیه به دولت بر حسب جزء)1 ب( این ماده در موقع تقسیم منافع به سهام عادی 

پرداخته خواهد شد.
3 در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف کمپانی، مطابق مادٔه )25( 

کمپانی مبلغی مساوی بیست درصد )20%( از بابت های زیر را به دولت ایران تأدیه خواهد کرد.
ایران  و  انگلیس  نفت  کمپانی  که   )general reserve( ذخائری  کل  مبالغ  بین  تفاضل  از  الف( 
محدود در تاریخ انقضا و یا ترک امتیاز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخائری که کمپانی مذکور در 

تاریخ 31 دسامبر 1932 موجود داشته است.
ب( از تفاضل بین مبالغ موجودی که از طرف کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضا 
و یا ترک امتیاز به حساب منقول می شود و موجودی هایی که در تاریخ 31 دسامبر 1932 از طرف 

کمپانی مزبور به حساب منقول گردیده است.
پرداخت وجوه الزم التأدیه به دولت بر حسب این جزو، یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی 

کمپانی که پس از انقضا یا ترک امتیاز تشکیل می شود، انجام خواهد گرفت.
4 دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط به جزو )1 الف( را که منتهی تا 28 فوریه هر 

سال بابت سال گذشته فرستاده می شود، تفتیش و رسیدگی نماید.
5 برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع ترقی و تنزل قیمت پول انگلیس، طرفین 

به شرح زیر توافق حاصل نمودند:
الف( هرگاه موقعی قیمت طال در لندن از شش لیرٔه استرلینگ )6 لیره استرلینگ( در مقابل یک 
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اونس تروی)ounce troy( تجاوز نماید، برای هر پنی )penny( که عالوه بر شش لیره استرلینگ 
مبالغ  کلیٔه  بر  نماید،  ترقی  قیمت طال  پرداخت  روز  در   )ounce troy( تروی  اونس  مقابل یک  در 
الزم التأدیه به دولت از طرف کمپانی به موجب این قرارداد )به استثنای مبالغی که بر حسب جزوهای 
)1 ب( و )2 الف و ب( این ماده و جزو )1 الف( از مادهٔ 23 باید به دولت برسد( به میزان یک، هزار و 

چهارصد و چهلم 1/1440 مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.
ب( هر گاه موقعی دولت تصور کرد به اینکه دیگر طال مبنای عمومی قیمت ها و معامالت نیست 
و طریق تأدیه های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی نماید، 
طرفین موافقت می نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت، 
قضیه مطابق مادٔه 22 به حکمیت ارجاع خواهد شد و شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور 

گردد، معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهند نمود.
6 هرگاه در پرداخت مبالغ الزم التأدیه به دولت مطابق تاریخ های مقرر در این قرارداد اتفاقاً از 

ناحیٔه کمپانی تأخیر به عمل آید، برای مدت تأخیر از قرار پنج درصد )5%( در سال فرع وجوه مزبوره 
را کمپانی خواهد پرداخت.

مادۀ یازدهم
1 کمپانی برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران، از پرداخت هر گونه مالیاتی که به نفع 

دولت و ادارات محلی فعالً برقرار و یا در آتیه وضع می شود، معاف خواهد بود و در عوض مبالغ زیر 
را به دولت تأدیه خواهد نمود:

الف( در مدت پانزده سال اول این قرارداد به تاریخ 28 فوریه هر سال و برای اولین مرتبه در 28 
فوریه 1934، نه پنس بابت هر تن از شش میلیون تن )6/000/000 تن( نفتی که بابت سنه گذشتٔه 
مسیحی مشمول حق االمتیاز مذکور در جزو )1 الف( از مادٔه )10( می گردد و شش پنس بابت هر تن 

نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود.
ب( کمپانی تأمین می کند، مبالغی را که بر طبق جزوه های فوق الذکر تأدیه می نماید هیچ وقت از مبلغ 

دویست و بیست و پنج هزار لیرٔه استرلینگ )225/000 لیرٔه استرلینگ( کمتر نباشد.
ج( در مدت پانزده سال بعد، یک شلینگ بابت هر تن از شش میلیون تن )6/000/000 تن( نفتی 
که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق االمتیاز مذکور در جزو )1 الف( از مادٔه )10( می گردد و نه 

پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود.
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د( کمپانی تضمین می کند مبالغی را که بر طبق جزو )ج( ما قبل تأدیه می نماید، هیچ وقت از سیصد 
هزار لیرٔه استرلینگ )300/000 استرلینگ( کمتر نباشد.

2  قبل از سنٔه 1963، راجع به میزان مبالغی که کمپانی در ازای معافیت کامل عملیات خود در 

ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی به نفع دولت و یا ادارات محلی در مدت سی سال دوم که منتهی به 
سنه 1993 می شود باید بپردازد، طرفین توافق نظر حاصل خواهد نمود.

مادۀ چهاردهم
الف( دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی کمپانی 

در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مأمورین بگمارد.
به اطالعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسائل و  ب( کمپانی تمام مدارک و اسناد مربوط 
آالت اندازه گرفتن استخراج نفت را در دست مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و 
عالوه مأمورین مزبور، در تمام ادارات کمپانی و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطالعاتی 

را خواهند داشت.

مادۀ پانزدهم: دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نمایندٔه مزبور )مأمور دولت 
نامیده شده و اختیارات زیر را خواهد داشت: شاهنشاهی( 

1  اطالعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی است، از کمپانی تحصیل نماید.

2  در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره 

در مسائل راجع به روابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد، حضور به هم رساند.
3  کمیته ای را که کمپانی به قصد توزیع اعتبار مذکور در مادٔه )16( و برای نظارت در تحصیل 

ایرانیان در لندن تشکیل می دهد، به عنوان رسمی و با حق رأی قاطع ریاست نماید.
4  تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت که الزم بداند برای مذاکره در مسائلی 

که دولت پیشنهاد می نماید، تشکیل گردد. جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضای 
کتبی به منشی کمپانی تشکیل خواهد شد.

کمپانی بابت حقوق و سایر مخارج نمایندٔه مزبور سالیانه دو هزار لیرٔه استرلینگ به دولت خواهد 
پرداخت.

دولت کتباً کمپانی را از تعیین نمایندهٔ مزبور و یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.
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مادۀ شانزدهم
1  طرفین تصدیق دارند و قبول می نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می باشد آن است 

که در منافع طرفین حفظ حد اعالی منتج بودن و صرفه جویی در اداره و عملیات کمپانی در ایران 
ضرورت عالی دارد.

2  مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه ای که اشخاص 

ذی صالحیت و با تجربه در ایران یافت شود، از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و آن نیز مسلم است 
که مستخدمین غیرفنی کمپانی منحصرًا از اتباع ایران خواهند بود.

3  طرفین موافقت می نمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و 

مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و به جای آنها به طور تصاعدی در کوتاه ترین مدت ممکن 
از اتباع ایرانی بگمارند.

4  کمپانی سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون 

به وسیلٔه یک کمیته که  به صناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذکور  مربوط 
مطابق مادٔه 15 تشکیل می شود، به مصرف خواهد رسید.

...

 )motor spirit( مادۀ نوزدهم: کمپانی برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزین
و نفت المپ )kerosene( و مازوت )fuel oil( که از نفت ایران حاصل می شود، بر اساس زیر خواهد 

فروخت:
الف( در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمت های )فوب( رومانی را راجع به بنزین و نفت المپ 
و مازوت و معدل قیمت های )فوب( خلیج مکزیک را راجع به هر یک از مواد مذکوره نسبت به مدت 
دوازده ماه گذشته تا تاریخ 30 آوریل معین خواهد کرد. نازل ترین معدل های مذکور اختیار و » اساس 

قیمت ها« برای سالی که از اول ژوئن شروع می گردد، قرار داده می شود.
قیمت های اساسی به منزلٔه قیمت در تصفیه خانه تلقی می گردد.

ب( کمپانی بنزین و نفت المپ و مازوت را به ترتیب زیر خواهد فروخت:
1  به دولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش به دیگران، مطابق » قیمت های 

اساسی« مذکور در جزو )الف( فوق با تخفیف بیست و پنج درصد )%25(.



152

2  به سایر مصرف کنندگان مطابق همان )قیمت های اساسی( و با تخفیف ده درصد )%10(.

ج( کمپانی حق دارد که به قیمت های اساسی مذکور در جزء )الف( مخارج حقیقی حمل و نقل و 
توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصوالت مزبور را بیفزاید.

د( دولت صادر کردن محصوالت نفتی را که مطابق مقررات فوق کمپانی فروخته است، قدغن 
کرد. خواهد 

...
مادۀ بیست و یکم: طرفین متعاهدین اعالم می دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل 

حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.
کمپانی صریحاً تعهد می نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در 

نظر داشته و اقدام به هیچ عملی و یا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید.
این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیلٔه هیچ قانون عمومی و خصوصی 

و یا هیچ یک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.
...

مادۀ بیست و دوم
الف( هر قبیل از اختالفات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختالفات ناشی از تعبیر مدلول این 
امتیازنامه و حقوق و مسئولیت های مقرره در آن و همچنین هر اختالف نظر در مواردی که به موجب 

این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است، به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.
ب( طرفی که تقاضای حکمیت می کند، باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابالغ نماید. طرفین 
هر یک، یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت، یک حکم ثالثی انتخاب خواهند 
کرد ــ هرگاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند، 
حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین، رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود 
ــ چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو )ج( حائز شرایط 

الزمه برای تعیین حکم ثالث نباشد، حکم ثالث به وسیلٔه نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج( حکم ثالث باید از ملت ایران یا انگلیس نباشد و به عالوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با 
انگلیس از حیث تعلق به یکی از مستملکات یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت 
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قیمومیت و ممالکی که به وسیلٔه یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینکه 
در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می باشد، نداشته باشد.

د( اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین 
نکرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابالغ ننماید، طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان 
پیش بینی  )ب(  اخیر جزو  مطابق قسمت  که  موردی  در  نائب رئیس  از  )یا  بین المللی  دائمی  داوری 
گردید( تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذی صالحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در 

این صورت اختالف موجود به وسیلٔه حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.
هـ( اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان 

داوری دائمی بین المللی معمول و مجری است.
معین  )د(  منفرد مذکور در جزو  یا حکم  ثالث  بر حسب مورد، حکم  را  وقت و محل حکمیت 

کرد. خواهد 
دائمی  داوری  دیوان  اساسنامٔه   28 مادۀ  در  مذکور  قضایی  اصول  بر  مستند  حکمیت  حکم  و( 

بود. نخواهد  نظر  تجدید  قابل  و  بوده  بین المللی 
ز( مخارج حکمیت به نحوی که در رأی حکمیت معین می شود، تأدیه خواهد گردید.

مادۀ بیست و سوم
1  از برای تصفیٔه کلی تمام دعاوی گذشتٔه دولت از هر قبیل تا تاریخ اجرای این قرارداد )به 

به شرح زیر اقدام می کند: ایران است(، کمپانی  به مالیات های  استثنای آنچه مربوط 
لیرٔه   1/000/000( استرلینگ  لیرٔه  میلیون  یک  مبلغ  مذکور  تاریخ  از  روز  سی  فاصلٔه  به  الف( 

عالوه. به  و  پرداخت  خواهد  استرلینگ( 
ب( مبالغ الزم التأدیه به دولت را بابت عمل کرد سنوات 1931 و 1932 بر مبنای مذکوره در 
استرلینگ  لیرٔه  هزار  دویست  وضع  از  پس  دارسی  امتیاز  اساس  مطابق  نه  قرارداد،  این   10 مادٔه 
)200/000 لیرٔه استرلینگ( که به رسم مساعده در ظرف سنٔه 1932 بابت حق االمتیاز پرداخته و 
یکصد و سیزده هزار و چهار صد و سه لیره و سه شلینگ و ده پنس که به اختیار دولت قبالً ودیعه 

تأدیه خواهد کرد. گذارده شده، تصفیه و 
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2  در همان مدت مذکور در فوق، در مقابل دعاوی دولت بابت مالیات گذشته از تاریخ 21 مارس 

1930 الی 31 دسامبر 1932، کمپانی مبلغی بر حسب مبنای مذکور در جزو )الف( از بند )1( مادٔه 
11 محاسبه و بدون رعایت تضمین مذکور در جزو )ب( از بند مزبور به دولت تأدیه خواهد نمود.

مادۀ بیست و چهارم: هر گاه به مناسبت الغای امتیاز دارسی نسبت به قراردادهای اجاره که قبل 
از اول دسامبر 1932 تا اندازه ای که امتیاز مزبور اجازه می داده است منعقد گردیده، اختالفاتی بین 

کمپانی و افراد تولید گردد، اختالفات مزبوره مطابق قواعد تفسیریه زیر فیصله خواهد یافت:
الف( اگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتیاز دارسی باید خاتمه بیابد، تا تاریخ 28 مه 

1961 با وجود الغای امتیاز مزبور، به اعتبار خود باقی خواهد ماند.
امتیاز دارسی، در  آن در مدت  اعتبار  بر  باشد که عالوه  بینی شده  پیش  قرارداد  گاه در  ب( هر 
صورت تجدید امتیاز، قرارداد مزبور نیز تجدید می شود، اعتبار آن تا تاریخ 31 دسامبر 1993 باقی 

ماند. خواهد 
...

مادۀ بیست و ششم: این امتیاز برای مدتی که ابتدای آن از تاریخ اجرا و انتهای آن در تاریخ 31 
امتیاز  این  تاریخ 31 دسامبر 1993  از  به کمپانی اعطا می گردد. قبل  بود،  دسامبر 1993 خواهد 
نمی تواند خاتمه پیدا کند، مگر در صورتی که کمپانی مطابق مادٔه 25 آن را ترک کند و یا آنکه محکمه 
حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی از طرف کمپانی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد، ابطال آن را 

بدارد. اعالم 
تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر به موارد زیر است:

الف( هر گاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود، تا یک ماه بعد 
از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.

ب( هر گاه تصمیم بر انحالل اختیاری و اجباری کمپانی گرفته شود.
در مورد سایر تخلفاتی که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه 

حکمیت درجه مسئولیت ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.
هر نوع انتقال امتیاز مشروط به تصویب دولت خواهد بود )ساتن و پل، صص 437 تا 451(.



155بخش دوم : راهنمای تدریس تاریخ )3(

3ــ قرارداد الحاقی گس ــ گلشائیان
تهران مورخه 17 ژوئیه 1949 برابر با 26 تیرماه 1328

نظر به قرارداد )که در این قرارداد، قرارداد اصلی نامیده می شود( منعقده در تاریخ 29 آوریل 1933 
بین دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از طرف دیگر که به 
موجب آن امتیازی برای تنظیم روابط بین طرفین مذکور در فوق برقرار گردیده است، و نظر به مالحظٔه 
تغییراتی که در نتیجٔه جنگ جهانی 1945ــ 1939 در اوضاع اقتصادی حادث شده، مزایای مالی که 
طبق قرارداد اصلی به دولت تعلق می گیرد بایستی به میزان و به ترتیب آتی الذکر افزایش یابد. و نظر به 
اینکه طرفین برای تأمین این منظور موافقت نموده اند که قرارداد الحاقی منعقد نمایند، علیهذا بین دولت 

شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود به شرح زیر موافقت می شود:
مادۀ 1. این قرارداد، قرارداد الحاقی است و جزء الینفک قرارداد اصلی محسوب می شود.

مادۀ 2. هر عبارتی که در این قرارداد استعمال می شود و در قرارداد اصلی تعریف آن عبارت 
کلیٔه  استثنای  به  را خواهد داشت؛  قرارداد اصلی  در  معنی مصطلحه  همان  است  ،  آمده  به عمل 
عبارت های مستعمله در قرارداد اصلی به عنوان پرس و پرسان و دولت شاهنشاهی پرس و کمپانی 
ــ  ایران  ترتیب  به  مزبور  از عبارت ها  قرارداد، منظور  این  لحاظ  از  پرسان محدود که  و  انگلیس 
ایرانی ــ دولت شاهنشاهی ایران ــ کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود خواهد بود. و همچنین 
دیوان داوری دائمی بین المللی ذکر شده است، منظور از آن دیوان دادگستری بین المللی می باشد 

که از طرف ملل متحد تأسیس شده است.
مادۀ 3. الف( ــ برای سال مسیحی که به 31 دسامبر 1948 منتهی گردیده و از آن به بعد میزان 
حق االمتیاز ساالنه که به موجب جزء )1ــ الف( مادٔه 10 قرارداد اصلی به دولت تعلق می گیرد، از 
چهار شلینگ به شش شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا 

از ایران صادر شود، ترقی داده خواهد شد.
ب( در اجرای تغییر در بند الف( مادۀ 3 این قرارداد، به طور عطف  بماسبق که شامل سال مسیحی 
منتهی به 31 دسامبر 1948 می گردد و با منظور داشتن مقررات جزء )5  ــ الف( مادۀ 10 قرارداد 
اصلی، کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سه میلیون و سیصد و شصت و 

چهار هزار و چهارصد و پنجاه و نه )3364459( لیرٔه استرلینگ به دولت خواهد پرداخت.
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ـ برای اینکه استفادهٔ بیشتر و مطمئن تر و فوری تر نسبت به آنچه در جزء )1( ب و جزء  مادۀ 4. الف(ـ 
)3( الف مادهٔ 10 قرارداد اصلی پیش بینی شده عاید دولت گردد، کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از 
محل وجوهی که به حساب »ذخیرهٔ عمومی« می گذارند، برای هر دورهٔ مالی که حساب های کمپانی برای 
آن دورهٔ تنظیم می گردد )شروع آن دورهٔ مالی خواهد بود که به 31 دسامبر 1948 ختم گردید(، مبلغی 
معادل 20 درصد از رقمی را به دولت خواهد پرداخت که از افزایش مبلغ منظور به حساب »ذخیرٔه 
عمومی« )طبق حساب های منتشرهٔ دورهٔ مالی مربوطه( به تناسب موجود بین بیست شیلینگ و تفاضل 

بیست شیلینگ و نرخ استاندارد مالیات بر درامد انگلستان در تاریخ مربوطه حاصل می گردد.
تاریخ مربوطه عبارت خواهد بود از تاریخ آخرین توزیع سود به دارندگان سهام عادی بابت دورٔه 
مالی مورد بحث یا در صورتی که چنین توزیعی در بین نباشد، عبارت خواهد بود از تاریخ یک ماه 

بعد از تاریخ مجمع عمومی که حساب های مورد بحث در آن مطرح شده باشد.
برای اجرای اصل معینه در بند الف فوق، مثال های بین طرفین این قرارداد مورد موافقت قرار 

گرفته و در ضمیمٔه این قرارداد درج گردیده است.
ب( چنان که بابت هر دورٔه مالی که برای حساب های کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود )از تاریخ 
دورٔه مالی منتهی به 31 دسامبر 1948 به بعد( تنظیم شده، جمع مبلغی که کمپانی باید طبق بند الف مادٔه 
4 قرارداد فعلی و جزء )1ــ ب( مادۀ 10 قرارداد اصلی به دولت بپردازد، احیاناً از چهار میلیون لیره 
استرلینگ کمتر بشود کمپانی مابه التفاوت جمع مبلغ مزبور و چهار میلیون لیرٔه استرلینگ را به دولت 
خواهد پرداخت. مع هذا مقرر است که چنانچه در طی یکی از دوره های مالی مذکور کمپانی بر اثر 
حوادثی که خارج از اختیار او باشد نتواند نفت از ایران صادر نماید، از میزان مبلغی که کمپانی باید 
بابت چنین دورٔه طبق مقررات سابق الذکر جزء )ب فرعی( قرارداد فعلی به دولت بپردازد باید مبلغی 
کسر گردد که نسبت آن با میزان سابق الذکر همان نسبتی را دارا باشد که بین مدت این تعطیل و دورٔه 

مالی مذکور وجود دارد.
بند ب مادٔه 4 این  بند الف( و  بابت هر دورٔه مالی طبق  ایران  به دولت  ج( کلیه مبالغ الزم التأدیه 

پرداخته خواهد شد. مالی  دورٔه  آن  مربوطٔه  تاریخ  در  قرارداد 
د( مقررات جزء )ه( مادٔه 10 قرارداد اصلی در مورد هیچ یک از وجوهی که کمپانی طبق بند الف 

و یا بند ب مادٔه 4 این قرارداد به دولت پرداخته، قابل اجرا نمی باشد.
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مادۀ 5. الف( نسبت به مبلغ چهارده میلیون لیرٔه استرلینگ که در ترازنامٔه کمپانی نفت انگلیس و 
ایران به تاریخ 31 دسامبر 1947 به عنوان تشکیل »ذخیرٔه عمومی« کمپانی مزبور منظور شده است، 
کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ پنج میلیون و نود هزار و نهصد و نه لیرٔه 

استرلینگ به دولت خواهد پرداخت.
ب ( مقررات جزء )5( مادٔه 10 قرارداد اصلی در مورد پرداختی که کمپانی باید طبق بند الف مادٔه 

فعلی به عمل آورد، قابل اجرا نمی باشد.
زیر  مبالغ  به جای  بپردازد،  قرارداد  این   5 و  مادٔه 4  به موجب  باید  کمپانی  که  مادۀ 6. وجوهی 

بود. آنها خواهد  مقام  قائم  و  شده  پرداخته 
1 هر پرداخت بدون طبق جزء )1ــ ب( مادٔه 10 قرارداد اصلی، بابت هرگونه توزیع مربوطه به 

کمپانی. عمومی«  »ذخیرٔه 
2 هر مبلغی که طبق جزء )3ــ الف( مادٔه 10 قرارداد اصلی، در انقضای امتیاز و یا در صورت 

از طرف  »ذخیرٔه عمومی«  بابت  بود  ممکن  اصلی  قرارداد  مادٔه 25  کمپانی طبق  از طرف  آن  ترک 
به دولت الزم التأدیه گردد. کمپانی 

که  مبالغی  نرخ  بعدی،  به 31 دسامبر 1948 و سنوات  منتهی  برای سال مسیحی  الف(  مادۀ 7. 
وجوه  به  است  مربوط  و  بپردازد  دولت  به  اصلی  قرارداد   11 مادٔه  ج(  )1ــ  جزء  طبق  باید  کمپانی 

داده خواهد شد. ترقی  شیلینگ  یک  به  پنس  نه  از  تن،  میلیون   6 مازاد  بابت  الزم التأدیه 
ب ( به منظور اجرای تغییری که در بند الف مادٔه 7 این قرارداد تصریح شده، به طور عطف بماسبق 
مادٔه 10   5 بند  مقررات  رعایت  با  و  می گردد  دسامبر 1948  به 31  منتهی  که شامل سال مسیحی 
قرارداد اصلی، کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سیصد و دوازده هزار و 

نهصد )312900 لیرٔه استرلینگ( به دولت خواهد پرداخت.
زیر اضافه خواهد شد: هرگاه  قرارداد اصلی، عبارت  مادٔه 19  الف  بند  الف( در آخر  مادۀ 8. 
مبنای  دیگر  قیمت های خلیج مکزیک  و  قیمت های رومانی  که  نماید  از طرفین تصور  یکی  موقعی 
مناسبی برای تعیین »قیمت های اساسی« نمی باشد، قیمت های اساسی با توافق طرفین و در صورت 
عدم توافق طبق مادٔه 22 از طریق حکمیت تعیین خواهد شد. »قیمت های اساسی« که به این نحو 
تعیین می گردد، به وسیلٔه موافقتی که با تبادل نامه بین دولت )که صالحیت الزم برای موافقت مزبور 

دارد( و کمپانی به عمل خواهد آمد، برای طرفین الزم الرعایه خواهد بود.
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ب( از تاریخ اول ژوئن 1949، بهایی که کمپانی بنزین و نفت و مازوت محصول نفت ایران را 
به مصرف کنندگان غیر از دولت برای مصرف داخلی ایران خواهد فروخت، عبارت خواهد بود از 
»قیمت های اساسی« با کسر بیست و پنج درصد )25%( به جای کسر ده درصد )10%( که در بند )ب( 

مادٔه 19 قرارداد اصلی پیش بینی شده است.
مادۀ 9. در مقابل پرداخت مبالغ مزبور از طرف کمپانی، دولت و کمپانی موافقت می نمایند که کلیٔه 
تعهداتی که یکی از آنها تا تاریخ 31 دسامبر 1948 نسبت به دیگری در مورد بند )1ــ الف( و بند )1ــ 
ب( مادٔه 10 و نسبت به مادٔه 11 قرارداد اصلی و همچنین آنچه مربوط به »ذخیرٔه عمومی« می باشد، 

کامالً انجام یافته است. 
با رعایت مقررات این قرارداد، مقررات قرارداد اصلی در کمال قوت و اعتبار خود  مادۀ 10. 

ماند. باقی خواهد 
مادۀ 11. این قرارداد بعد از تصویب مجلس شورای ملی و از تاریخ صحٔه ملوکانه به موقع اجرا 
گذاشته خواهد شد. دولت متعهد می شود که این قرارداد را هر چه زود تر ممکن شود، برای تصویب 

مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
تهران به تاریخ 17 ژوئیٔه 1949 ــ 26 تیرماه 1328

4ــ قانون ملی شدن صنعت نفت ایران
به موجب این ماده واحده: 

1 تصدیق و قبول اصل ملی شدن نفت و حاکم بودن آن بر کلیٔه شئون صنعت نفت ایران.

2 قرار گرفتن همٔه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران با پیش بینی تشکیل شرکت ملی 

نفت ایران و با این تفاهم که هیچ قسمت از عملیات مزبور به سازمانی واگذار نشود که به تمام معنی 
مجری تصمیمات دولت ایران نباشد.

3 مجاز بودن استفاده از کارشناسان خارجی، به شرط اجرای ترتیباتی برای گماشتن تدریجی 

ایرانیان به جای آنها.
با این شرط که  به مقادیری که قبالً مورد معامله بوده،  به مشتریان شرکت سابق  4 فروش نفت 

تقدم خواهند داشت. با تساوی شرایط، حق  آن  بر  به مقادیر زاید  مشتریان نسبت 
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5 تعلق کلیٔه درامد نفت و فراورده های نفتی به دولت ایران با این تفاهم که تحویل گیرندٔه نفت 

ایران هیچ گونه انتفاعی جز تحت عنوان معاملٔه خرید نخواهد داشت.
6 رسیدگی به دعاوی و مطالبات حقٔه شرکت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با 

پیش بینی تودیع 25درصد از عایدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شرکت سابق.
چند روز بعد، یعنی 29 اسفند 1329، نمایندگان سنا نیز به آن رسمیت داده و به موجب آن نفت 
ایران پس از 42 سال از فوران نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان، به عنوان ثروت ملی ایرانیان 

ملی اعالم شد.
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منطق و فلسفۀ طراحی درس

انقالب اسالمی درس دهم

آمریکا  سلطٔه  دورٔه  اسالمی،  انقالب  پیروزی  تا   1332 مرداد   28 کودتای  از  پس  زمانی  دورٔه 
بر ایران و اجرای اصالحات پیشنهادی آمریکا در ایران است. انقالب اسالمی، به عنوان یکی از 
سیاست  حذف  آن  بارز  وجوه  از  یکی  که  داشت  نهضتی  در  ریشه  ایران،  تحوالت  تأثیرگذارترین 
و  آغاز  مرداد   28 کودتای  با  که  تحوالتی  و  حوادث  مجموعٔه  می آید.  شمار  به  آمریکا  سلطه گرانٔه 
سرانجام به پیروزی انقالب اسالمی منجر شد، به دلیل میزان تأثیرگذاری بر اوضاع سیاسی و روابط 
ادامٔه حکومت  بررسی است.  و  توجه  متفاوت شایستٔه  از جنبه های  و  اهمیت  ایران حائز  خارجی 
ایران  پیوند خورد. رفتار سیاسی و اقتصادی  به حمایت آمریکا  پهلوی پس از کودتای 28 مرداد 

تابع آن بود.  به نوعی  متأثر از سیاست خارجی آمریکا و  کامالً 
آمریکا از طریق بستن قراردادهای اقتصادی و فنی و وارد کردن ایران به عضویت در پیمان های 
نظامی، سلطه بر ایران را تحکیم بخشید. دولت آمریکا برای تداوم حکومت پهلوی و حفظ سلطٔه 
خود بر ایران، اجرای رشته ای اصالحات اجتماعی و اقتصادی را نیز به ایران پیشنهاد کرد که به 
به  پهلوی  حکومت  بی اعتنایی  زد.  رقم  را  گسترده  و  دامنه دار  اعتراضات  از  موجی  خود،  دنبال 
ارزش های اسالمی و به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل، برقراری روابط سیاسی با این رژیم و دادن 
امتیازات گوناگون به آمریکا، بخش دیگری از علل نارضایتی فعاالن سیاسی و مذهبی و مخالفت با 
که در  این مخالفت ها در 15 خرداد 1342 رقم خورد  اوج  را تشکیل می دهد.  پهلوی  حکومت 
، یکی از شدیدترین واکنش ها را به حکومت  جریان آن مردم در اعتراض به دستگیری امام خمینی 
پهلوی از خود به نمایش گذاشتند. قیام 15 خرداد هر چند به شدت سرکوب شد، اما موجب گسترش 
مخالفت با حکومت پهلوی در الیه های مختلف اجتماع و تثبیت رهبری امام خمینی در مبارزه با 
حکومت پهلوی شد. قیام 15 خرداد و رهبری امام خمینی  با وجود تبعید از ایران، همچون آتش 

زیر خاکستر موجودیت حکومت پهلوی را تهدید می کرد. 
به شدت محدود  در این دورهٔ 25 ساله، حکومت پهلوی فعالیت حزب ها و گروه های سیاسی را 
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نابسامان حقوق بشر در ایران، آمریکا را  یا اعدام کرد. وضعیت  و بسیاری از مخالفان را زندانی و 
ناگزیر از تحت فشار گذاشتن حکومت پهلوی برای ایجاد فضای باز سیاسی کرد. با این حال اشتباه 
، موجب شعله ور شدن  محاسباتی حکومت پهلوی دربارهٔ میزان محبوبیت و قدرت رهبری امام خمینی
آتش انقالب شد. با اوج گرفتن مخالفت ها، دور کردن رهبر انقالب از مرزهای ایران، طرح شعارهای 
آشتی جویانه و تالش های آمریکا هیچ کدام نتوانست مانع تداوم انقالب و نجات حکومت پهلوی شود. 

هدف ها و انتظارها

هدف کلی:
و  نهضت  مؤثر در شکل گیری  و عوامل  زمینه ها، علل  تاریخی،  و مدارک  بررسی شواهد  با   
انقالب اسالمی را با توجه به نقش و عملکرد شخصیت ها و جریان های سیاسی ــ اجتماعی مبارز 

کنند. تحلیل  و  ارزیابی 
هدف های جزئی:

ـ اقتصادی در ایران؛  شناسایی هدف های آمریکا از اجرای برنامٔه اصالحات )رفورم های( اجتماعیـ 
و  ایالتی  انجمن های  تصویب نامٔه  از  پهلوی  حکومت  هدف های  و  انگیزه  تحلیل  و  شناخت   

سفید؛ انقالب  شش گانٔه  اصول  و  والیتی 
 شناخت علل مخالفت امام خمینی  و سایر مراجع با تصویب نامٔه انجمن های ایالتی و والیتی 

و اصول شش گانٔه انقالب سفید؛
 تجزیه و تحلیل علل و آثار قیام 15 خرداد 1342؛

 تشریح علت تبعید امام خمینی به ترکیه؛
 شناسایی و دسته بندی جریان های اجتماعی مخالف رژیم پهلوی و شکل های مبارزه در فاصلٔه 

سال های 1343ــ1356؛
 شناسایی و تشریح هدف ها و نتایج اجرای سیاست فضای باز سیاسی در سال 1356؛

بر  خمینی  مصطفی  سید  و  شریعتی  دکتر  مشکوک  مرگ  پیامدهای  و  آثار  تحلیل  و  ارزیابی   
ایران؛ اجتماعی  و  سیاسی  وضعیت 

 شناسایی و نمایش مهم ترین رویدادهای دوران انقالب اسالمی روی نمودار خط زمان؛
 تجزیه و تحلیل آثار و پیامدهای داخلی و خارجی راهپیمایی های تاسوعا و عاشورای سال 1357؛
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 ارزیابی عملکرد نیروهای مسلح در رویدادهای 19 تا 22 بهمن 1357؛
 تجزیه و تحلیل نقش رهبری امام خمینی  در آغاز، تداوم و پیروزی انقالب اسالمی؛

 مصاحبه با یکی از بزرگان خانواده، فامیل یا محله دربارٔه رویدادهای دوران انقالب اسالمی؛
انتظارهای عملکردی 

 انتظار می رود دانش آموزان در پایان تدریس درس بتوانند:
ایران  در  اقتصادی  ــ  اجتماعی  )رفورم (  اصالحات  برنامٔه  اجرای  از  را  آمریکا  هدف های   

کنند. تحلیل  و  شناسایی 
اصول  و  والیتی  و  ایالتی  انجمن های  تصویب نامٔه  از  را  پهلوی  حکومت  هدف های  و  انگیزه   

کنند. بیان  سفید  انقالب  شش گانٔه 
 علل مخالفت امام خمینی  و برخی دیگر از روحانیان را با تصویب نامٔه انجمن های ایالتی و 

والیتی و اصول شش گانه توضیح دهند.
 علت و نتایج قیام 15 خرداد را تشریح کنند.

 چرایی و چگونگی تبعید امام خمینی  را به ترکیه شرح دهند.
سال های  فاصلٔه  در  را  مبارز  جریان های  و  گروه ها  و  پهلوی  حکومت  با  مبارزه  شکل های   

کنند. توصیف  و  دسته بندی  1356ش  تا   1343
 هدف ها و آثار اجرای سیاست فضای باز سیاسی را توضیح دهند.

 تأثیرات مرگ مشکوک دکتر شریعتی و سید مصطفی خمینی را بر وضعیت سیاسی و اجتماعی 
ایران تحلیل کنند.

روی  بر  و  کنند  شناسایی  را  )1356ــ1357(  اسالمی  انقالب  دوران  رویدادهای  مهم ترین   
دهند. نمایش  زمان  خط  نمودار 

ایران  سیاسی  بر وضعیت  را  عاشورای 1357  و  تاسوعا  راه پیمایی های  مهم  پیامدهای  آثار   
کنند. ارزیابی 

 عملکرد نیروهای مسلح )ارتش( را در رویدادهای 19 تا 22 بهمن 1357 تحلیل کنند.
 نقش رهبری امام خمینی  را در آغاز، تداوم و پیروزی انقالب اسالمی توضیح دهند.

 خاطرات یکی از افراد ناظر و یا حاضر در رویدادهای دوران انقالب اسالمی را گردآوری و 
در تدوین مجلٔه تاریخ شفاهی انقالب اسالمی مشارکت کنند.



163بخش دوم : راهنمای تدریس تاریخ )3(

شبکۀ مفهومی 

شبکۀ مفاهیم درس 10 )انقالب اسالمی(

نهضت اسالمی 
ـ1341 ش( )1342ـ

موضوع )مفاد(

علت مخالفت

نتیجۀ مخالفت

سیاسی ــ 
اجتماعی

اهداف و 
مقاصد

برگزاری 
مجالس ترحیم

اقتصادی و 
فرهنگی

آثار و نتایج 

آثار و پیامدها

انقالب اسالمی 
ـ1356 ش( )1357ـ

زمینه ها
وضعیت عمومی 

در سال 1356

سیاست فضای 
باز سیاسی

قیام 19 دی قم

خروج شاه 

 بازگشت
 امام خمینی 

قیام 25 بهمن 
تبریز

تغییر 
دولت

تشکیل دولت 
موقت

تداوم اعتراضات 
در بهار 1357 

کنفرانس 
گوادلپ

پیروزی 
انقالب اسالمی

تغییر دولت

راهپیمایی 
تاسوعا و عاشورا

جمعۀ سیاه )17 
شهریور(

عزیمت امام به تغییر دولت
پاریس

تغییر دولت

کاهش سرکوب

مرگ مشکوک 
دکتر شریعتی و  

آقا مصطفی

مراحل

مخالفت با 
تصویب نامۀ 

انجمن های ایالتی 
و والیتی

مخالفت با 
اصول شش گانه

قیام 15 خرداد

تبعید امام خمینی

مخالفت با 
کاپیتوالسیون

اعالمیه ها 
سخنرانی ها

داخلی )سرکوب 
و استبداد(

خارجی )نفوذ و 
سلطه(
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جدول سال شمار رویدادهای مهم از کودتای 
28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357

رویداد سال

پرداخت 45 میلیون دالر کمک بالعوض از سوی دولت آمریکا به ایران )شهریور(. پیشنهاد انگلیس و آمریکا به ایران 
با نمایندگان دولت ایران در تهران دربارٔه  برای انعقاد قرارداد جدید نفتی )شهریور(. مذاکرات نمایندگان دولت آمریکا 
انعقاد قرارداد جدید نفتی )مهر و آبان(. تظاهرات دانشجویان دانشکدٔه فنی دانشگاه تهران در اعتراض به برقراری روابط 
ایران و انگلیس در آستانٔه سفر نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران و شهادت سه تن از دانشجویان )16 آذر(. 
ورود نیکسون به تهران )28 آذر(. انحالل مجلسین شورای ملی و سنا به فرمان شاه )28 آذر(. صدور رأی دادگاه نظامی 
در مورد مصدق در روز ورود سر دنیس رایت، کاردار انگلیس در ایران )30 آذر(. انتصاب تیمور بختیار به فرمانداری 
و  بهمن  و  )دی  سنا  دوم مجلس  دورٔه  و  ملی  دورٔه هجدهم مجلس شورای  انتخابات  برگزاری  )6 دی(.  تهران  نظامی 

اسفند(. افتتاح دومین دورٔه مجلس سنا و هجدهمین دورٔه مجلس شورای ملی )27 اسفند(

1332

مذاکرات نمایندگان کنسرسیوم با نمایندگان دولت ایران )فروردین و اردیبهشت و تیر(. استعفای زاهدی و انتصاب دوبارٔه 
او به نخست وزیری توسط شاه بدون رأی نمایندگان مجلسین )1 اردیبهشت(. معرفی کابینه زاهدی به مجلسین شورای 
ملی و سنا )2 و 4 اردیبهشت(.  صدور رأی دادگاه تجدید نظر و محکومیت مصدق به سه سال زندان با احتساب مدت 
بازداشت )22 اردیبهشت(. صدور اعالمیٔه مشترک نمایندگان دولت ایران و نمایندگان شرکت های نفتی )کنسرسیوم( در 
مورد پایان یافتن مذاکرات قرارداد کنسرسیوم )14 مرداد(. مخالفت شدید حزب ها و گروه های سیاسی و مذهبی با قرارداد 
کنسرسیوم )مرداد(. امضای پیمان مودت بین ایران و آمریکا )23 مرداد(. پرداخت 127 میلیون دالر وام به ایران از سوی 
ادارٔه کمک های خارجی آمریکا )29 شهریور(. تصویب قرارداد کنسرسیوم در مجلسین شورای ملی و سنا )29 مهر و 6 
آبان(. سفر شاه به آمریکا و درخواست کمک مالی، فنی و نظامی از آن کشور )آبان(. پرداخت دو میلیون و هشتصد هزار 

دالر وام به ایران از طرف ادارٔه اصل چهار آمریکا )دی(

1333

سخنرانی های شدید محمدتقی فلسفی علیه فرقٔه بهایی، تظاهرات مردم علیه فرقٔه بهایی در تهران و شیراز،  تخریب حضیرة 
القدس )مرکز اجتماع بهاییان در تهران( و تخریب خانٔه سید علی محمد باب در شیراز و تشکر آیت الله بروجردی از فلسفی 
)اردیبهشت(. مالقات تعدادی از علما و روحانیان با شاه و درخواست جلوگیری از تبلیغات فرقٔه بهایی )20 اردیبهشت(. 
پرداخت وام بانک صادرات و واردات آمریکا به ایران )خرداد و تیر(. عودت یازده تن طالی امانت گذاشته شده ایران در 
زمان جنگ جهانی دوم، از سوی شوروی )خرداد(. تقدیم مادٔه واحدهٔ الحاق ایران به پیمان بغداد به مجلس سنا از طرف 
حسین عال و تصویب آن در مجلسین سنا و شورای ملی )مهر(. سوءقصد به حسین عال توسط مظفر ذوالقدر، عضو 
جمعیت فداییان اسالم )25 آبان(. دستگیری مجتبی نواب صفوی و تعدادی از اعضای جمعیت فداییان اسالم )آبان و 
آذر(. پرداخت هفت میلیون دالر کمک بالعوض به ایران از سوی برنامٔه اصل چهار ترومن )آذر و بهمن(. رد طرح عفو 
و آزادی خلیل تهماسبی مصوب مجلس دورٔه هفدهم، در مجلس هجدهم )10 دی(. اعدام مجتبی نواب صفوی، مظفر 
ذوالقدر، خلیل تهماسبی و سید محمد واحدی، اعضای جمعیت فداییان اسالم )27 دی(. بازداشت آیت الله کاشانی به 

اتهام دخالت در قتل رزم آرا )27 بهمن( 

1334

افتتاح دورٔه نوزدهم مجلس شورای ملی )خرداد(. افتتاح دورٔه سوم مجلس سنا )مهر(. تصویب الیحٔه سازمان اطالعات 
و امنیت کشور  در مجلس سنا )10 بهمن(. پرداخت دوازده میلیون دالر کمک بالعوض به ایران از سوی آمریکا )4 

اسفند(. تصویب قانون تشکیل سازمان اطالعات و امنیت در مجلس شورای ملی )23 اسفند(
1335

اعالم تشکیل حزب مردم توسط اسدالله علم )اردیبهشت(. امضای توافقنامٔه کمک نظامی 23 میلیون دالری آمریکا به 
ایران )خرداد(. تحویل هفت فروند هواپیمای نظامی به ایران از محل کمک های آمریکا )تیر(. امضای قرارداد تجهیزات 

دفاعی بین ایران و آمریکا )آبان(. اعالم تشکیل حزب ملیون توسط منوچهر اقبال )بهمن(
1336
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رویداد سال

امضای قرارداد نصب رآکتور اتمی تهران و تصویب اساسنامٔه مؤسسه بین المللی انرژی اتمی در مجلس شورای ملی 
)خرداد(. وقوع کودتا در عراق و استقرار حکومت جمهوری در آن کشور )23 تیر(. شناسایی رسمی حکومت جمهوری 
عراق از سوی ایران )9 مرداد(. تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی )مهر(. تصویب موافقت نامٔه ایران و آمریکا در مورد 
بغداد  پیمان  از  عراق  دولت جمهوری  )بهمن(. خروج  ملی  در مجلس شورای  اتمی  انرژی  از  غیرنظامی  استفاده های 

)اسفند(. تصویب موافقت نامٔه دفاعی ایران و آمریکا در مجلس شورای ملی )اسفند(

1337

ایران و شوروی در  تبلیغاتی  بلندگوهای  ایران؛ نصب  به  به شوروی  افزایش حمالت رادیو مسکو و رادیوهای وابسته 
انتشار مطالب مغرضانه در روزنامٔه  به خاطر  به سفارت لهستان در تهران  مرزهای دو کشور؛ اعتراض وزارت خارجه 
ارگان حزب کمونیست آن کشور. اعتراض شدید نمایندگان مجلس سنا به تبلیغات ضدایرانی رادیو مسکو )فروردین(. 
انتقال مرکز پیمان بغداد از بغداد به آنکارا )اردیبهشت(. پناهندگی پنجاه هزار کرد عراقی به ایران )اردیبهشت(. افتتاح 
بین المللی ترمیم و  بانک  )تیر(. تصویب قرارداد اخذ هفتاد و دو میلیون دالر وام از  بغداد در تهران  مرکز اتمی پیمان 
آمریکا  و  ایران  نظامی  پیمان  به  اعتراض  در  به شاه  نامٔه شدیداللحن خروشچف  )تیر(.  ملی  در مجلس شورای  توسعه، 
)مرداد(. تغییر نام پیمان بغداد به پیمان مرکزی )مرداد(. ادعای عبدالکریم قاسم، نخست وزیر عراق، در مورد بخشی از 

خاک ایران )آذر(. تصویب الیحٔه اصالحات ارضی در مجلس شورای ملی )اسفند(

1338

تصویب قانون اصالحات ارضی در مجلس سنا )اردیبهشت(. تشکیل جبهٔه ملی دوم )تیر(. سخنرانی شاه در مورد روابط 
ایران و اسرائیل و اعالم به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط ایران در سال های قبل )مرداد(. قطع روابط ایران و مصر 
به دنبال سخنرانی جمال عبدالناصر )مرداد(. اعالمیه اتحادیٔه عرب دربارهٔ نام خلیج فارس و مالکیت خوزستان )مرداد(. 
وقوع درگیری در جریان انتخابات دورهٔ بیستم مجلس شورای ملی در تهران، اعتراض به تقلب انتخابات در شهرستان ها و 
توقف برگزاری انتخابات در بعضی شهرستان ها، انتقاد شاه از برگزاری انتخابات و استعفای منتخبان دو حزب ملیون و مردم 
و منفردین، از نمایندگی مجلس شورای ملی)مرداد و شهریور(. تبادل پیام میان خروشچف و جعفر شریف امامی و تمایل دو 
کشور ایران و شوروی برای بهبود روابط )مرداد(. انتخاب جان اف کندی به ریاست جمهوری آمریکا )آبان(. اظهار تمایل 
گرومیکو نخست وزیر شوروی به برقراری روابط حسن همجواری با ایران )دی(. دستور تجدید انتخابات دورهٔ بیستم مجلس 
در تهران و شهرستان ها )دی(. تحصن تعدادی از رهبران جبهه ملی در مجلس سنا و تقاضای تضمین آزادی انتخابات )12 
بهمن(. تظاهرات ضد دولتی دانشجویان دانشگاه تهران )13 بهمن(. افتتاح دورهٔ بیستم مجلس شورای ملی )2اسفند(. 
تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به مسائل سیاسی و برگزاری انتخابات مجلس، حملٔه دانشجویان به خودروی 

منوچهر اقبال نخست وزیر، حملٔه پلیس به دانشگاه تهران و تعطیلی دانشگاه با تصمیم شورای دانشگاه )4 اسفند(

1339

اتمی  رآکتور  بنای  ساخت  آغاز  فروردین(.   10( عراق  در  آیت الله حکیم  به  شاه  تسلیت  و  بروجردی  آیت الله  درگذشت 
دانشگاه تهران )فروردین(. اعتصاب و تحصن فرهنگیان تهران در میدان بهارستان در اعتراض به پایین بودن حقوق، پیوستن 
دانش آموزان به معلمان، حملٔه پلیس به معلمان و کشته شدن دکتر عبدالحسین خانعلی و زخمی شدن سه تن از معلمان )12 
اردیبهشت(. استعفای جعفر شریف امامی و انتخاب علی امینی به نخست وزیری )14 و 16 اردیبهشت(. انحالل مجلسین به 
درخواست امینی و فرمان شاه )19 اردیبهشت(. قرار گرفتن موضوع اصالحات ارضی و تحدید مالکیت و مبارزه با فساد در 
دستور کار دولت )20 اردیبهشت(. بازداشت رهبران جبهٔه ملی )1 مرداد(. تصویب طرح اصالحی تحدید مالکیت در هیئت 
وزیران )6 دی(. امضای قانون اصالحات ارضی توسط شاه و ابالغ آن به دولت برای اجرا )25 دی(. تظاهرات دانشجویان 
دانشگاه تهران و حمله پلیس به دانشگاه و تعطیل شدن دانشگاه )1 بهمن(. بازداشت تعدادی از یاران مصدق )1 بهمن(. 
تظاهرات دانش آموزان در میدان بهارستان تهران و کشته شدن یک نفر )3 بهمن(. اعتراض وزارت خارجه به شوروی به 
خاطر دخالت آن کشور در تظاهرات ضد دولتی و تحریک دانشجویان )5 بهمن(. فرار تیمور بختیار به ایتالیا و اعالم مخالفت 
با اصالحات ارضی و نبودن آزادی در ایران )5 بهمن(. آغاز اجرای قانون اصالحات ارضی از مراغه )18 بهمن(. سفر شاه 

به آمریکا به منظور جلب حمایت آن کشور برای برکناری علی امینی )21 اسفند( 

1340
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استعفای علی امینی و انتصاب اسدالله علم به نخست وزیری )26 و 28 تیر(. امضای موافقت نامٔه بازرگانی ایران و شوروی 
)18 شهریور(. تصویب الیحٔه انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی در هیئت وزیران )14 مهر(. اعتراض امام خمینی  
و تعدادی از علما به الیحٔه انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی )مهر و آبان(. اعتراض رؤسای عشایر فارس به اصالحات 
ارضی، اعالم حکومت نظامی در آن استان، قتل مهندس ملک عابدی رئیس سازمان اصالحات ارضی فیروزآباد فارس 
)آبان(. لغو تصویب نامٔه انجمن های ایالتی و والیتی )1 آذر(. اعالم اصول شش گانٔه انقالب سفید توسط شاه )19 دی(. تحریم 
، برگزاری تظاهرات ضدحکومتی در تهران و قم و دستگیری  همه پرسی اصول شش گانٔه انقالب سفید از طرف امام خمینی 
تعدادی از روحانیان )2 و 3 و 4 بهمن(. حملٔه شاه به روحانیت در جریان سخنرانی در قم )4 بهمن(. بازداشت تعدادی از 
اعضای جبهٔه ملی و نهضت آزادی )4بهمن(. برگزاری همه پرسی اصول شش گانه )6 بهمن(. اعالم عید نوروز به عنوان عزا 

از سوی امام خمینی  )11 اسفند(. درگیری نظامی شدید بین عشایر فارس و نیروهای نظامی )28 اسفند(
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، اعتصاب جامعه  حملٔه مأموران دولتی به مدرسٔه فیضیٔه قم و مدرسٔه طالبیٔه تبریز )2 فروردین(. اعتراض امام خمینی 
تا 6  تبریز )3  به واقعٔه مدرسٔه فیضیٔه قم و مدرسٔه طالبیٔه  تهران و شهرستان ها در اعتراض  بازار در  تعطیلی  روحانیت و 
به  طالب  از  تعدادی  اعزام  فروردین(.   14( نجف  به  مهاجرت  برای  ایران  مراجع  از  حکیم  آیت الله  دعوت  فروردین(. 
خدمت سربازی )اردیبهشت(. صدور اعالمیٔه امام خمینی  به مناسبت ماه محرم و تعیین دستورالعمل برای وعاظ )21 
پایان خلع سالح عشایر استان فارس و دستگیری تعدادی از مخالفان حکومت، توسط ستاد ارتش  اردیبهشت(. اعالم 
)24 اردیبهشت(. سخنرانی شاه علیه مخالفان اصالحات ارضی )5 خرداد(. برگزاری راه پیمایی ضدحکومتی به مناسبت 
عاشورا در تهران و قم، سخنرانی ضدحکومتی امام خمینی در قم )13 خرداد(. بازداشت تعدادی از وعاظ در شهرهای 
مختلف )14 خرداد(. دستگیری امام خمینی  در قم و انتقال ایشان به تهران، برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در قم، 
تهران، ورامین، تبریز، شیراز و چند شهر دیگر، برقراری حکومت نظامی در تهران، اعتصاب بازاریان، بازداشت تعدادی 
از روحانیان، اعتراض و مهاجرت تعدادی از  علما و روحانیون به تهران برای پیگیری آزادی امام خمینی  )15 تا 
، آیت الله قمی و آیت الله محالتی از زندان به منزلی در داودیٔه تهران )11 مرداد(. تحریم  20خرداد(. انتقال امام خمینی
یکم مجلس  و  بیست  انتخابات دورٔه  برگزاری  )مرداد(.  ایران  از سوی جامعٔه روحانیت  ملی  انتخابات مجلس شورای 
شورای ملی )شهریور(. اعتصاب بازاریان تهران هم زمان با افتتاح مجلسین )14 مهر(. ارسال الیحٔه مصونیت قضایی 
مستشاران نظامی آمریکا در ایران توسط دولت علم به مجلس سنا )آبان(. بازداشت تعدادی از علمای تبریز و اعتصاب 
بازاریان آن شهر )13 آذر(. اعالم موجودیت حزب ایران نوین به رهبری حسنعلی منصور )25 آذر(. امضای قراردادهای 
به  انتصاب حسنعلی منصور  ایران و شوروی )دی(. استعفای علم و  به موافقت نامٔه همکاری فنی و اقتصادی  مربوط 

نخست وزیری )17 اسفند(
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در مجلس  وین  قرارداد  تصویب  فروردین(.   18( قم  در  ایشان  با  مختلف  قشرهای  دیدار  و  امام خمینی   آزادی 
مادٔه  »  و«  بند  از  ایران  در  آمریکا  نظامی  مستشاران  برخورداری  به  مربوط  واحدٔه  ماده  تصویب  خرداد(.   25( سنا 
 2( ملی  مجلس شورای  در  وین  قرارداد  تصویب  مرداد(.   3( سنا  مجلس  در  قضایی(،  )مصونیت  وین  قرارداد  اول 
مهر(. تصویب ماده واحدٔه مربوط به برخورداری مستشاران نظامی آمریکا در ایران از بند »  و« مادٔه اول قرارداد وین 
)مصونیت قضایی(، در مجلس شورای ملی )21 مهر(. سخنرانی اعتراضی امام خمینی  علیه  قانون برخورداری 
ترکیه،  به  خمینی  امام  تبعید  آبان(.   4( کاپیتوالسیون  به  موسوم  قضایی  مصونیت  از  آمریکا  نظامی  مستشاران 
آبان(. تبعید  بازاریان در تهران، قم، مشهد و ... )13  ، اعتصاب  تبعید امام خمینی  به  اعتراض حوزه های علمیه 
عضو  بخارایی،  محمد  توسط  نخست وزیر،  منصور،  حسنعلی  ترور  دی(.   13( ترکیه  به  خمینی  مصطفی  آقا  حاج 

هیئت های مؤتلفٔه اسالمی )1 بهمن(. فوت حسنعلی منصور و انتصاب امیرعباس هویدا به نخست وزیری )6 بهمن(
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 25( شوروی  و  ایران  فنی  و  اقتصادی  موافقت نامٔه  نهایی  امضای  فروردین(.   21( مرمر  کاخ  در  شاه  نافرجام  ترور 
فروردین(. محاکمٔه تعدادی از اعضای هیئت های مؤتلفٔه اسالمی به اتهام قتل حسنعلی منصور )7 اردیبهشت(. اعدام 
چهار تن از اعضای هیئت های مؤتلفٔه اسالمی )26 اردیبهشت(. سفر شاه و فرح به شوروی )31 اردیبهشت(. اعالم نظام 
جدید آموزشی با سه دورٔه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه )تیر(. امضای قرارداد ساخت یازده سیلوی غله توسط شوروی 
در ایران )مرداد(. اعطای وام 35 میلیون روبلی شوروی به ایران برای آغاز ساخت سد ارس )مرداد(. ورود کارشناسان 
شوروی به ایران به منظور مذاکره در زمینٔه صدور نفت و گاز به آن کشور و احداث کارخانٔه ذوب آهن در ایران )شهریور(. 
اعطای لقب آریامهر به شاه در جلسٔه مشترک مجلسین شورای ملی و سنا )25 شهریور(. امضای موافقت نامٔه ایران و 
شوروی برای ساخت کارخانه های ذوب آهن و ماشین سازی و صادرات نفت و گاز )13 مهر(. سخنرانی نخست وزیر 
سوریه در مورد تجزیٔه خوزستان از ایران و اعتراض وزارت امور خارجٔه ایران )آبان(. خروج سفیرکبیر و اعضای سفارت 
ایران در سوریه از دمشق و اقدام متقابل سفیر کبیر و اعضای سفارت سوریه در ایران )آبان و آذر(. افتتاح دورٔه جدید 
ایران )16 آذر(.  به مرز  نیروهای عراقی  )آبان(. تجاوز  مجلس شورای ملی )دورٔه بیست و یکم( و سنا )دورٔه چهارم( 
حملٔه هواپیماها و توپخانه های عراق به پاسگاه ها و روستاهای مرزی ایران )آذر و دی(. احضار سفیر عراق در تهران به 
وزارت خارجه و اعتراض به تجاوزهای مرزی آن کشور، آماده باش ارتش در مرز ایران و عراق در استان کرمانشاه، حملٔه 
مطبوعات عراق به ایران، تظاهرات عراقی ها در مقابل سفارت ایران در بغداد، اعزام ارتش عراق به مرزهای ایران، حملٔه 
کردهای عراقی به شهرهای آن کشور، درگیری نیروهای ایرانی و عراقی در مرزهای دو کشور )دی و بهمن(. تصویب 

الیحٔه مربوط به قرارداد ذوب آهن ایران و شوروی در مجلس شورای ملی و سنا )بهمن و اسفند(
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بمباران روستاهای مرزی ایران توسط هواپیماهای عراقی )خرداد(. کاهش دورهٔ مجلس سنا از شش سال به چهار سال 
)خرداد(. سفر شاه به رومانی، یوگسالوی و مراکش )خرداد(. سفر شاه و فرح به کشورهای بلغارستان، مجارستان و لهستان 
)مرداد(. افتتاح مسجد دانشگاه تهران )مهر(. اعطای وام 9 میلیون دالری بانک صادرات و واردات آمریکا به ایران )مهر(. 
شروع فعالیت فرستندهٔ تلویزیون ملی ایران )آبان(. سفر اورل هریمن، سفیر سیار آمریکا به ایران، به منظور مذاکره برای حل 
اختالفات کنسرسیوم نفت با ایران با حضور نمایندگان دولت ایران و نمایندگان کنسرسیوم، اعالم توافقات جدید با کنسرسیوم 
توسط هویدا در مجلس شورای ملی، اعالم افزایش 17 درصدی درامد ایران از نفت از سوی مدیر عامل شرکت ملی نفت 
ایران )آبان و آذر(. انتخاب اشرف پهلوی به ریاست هیئت نمایندگی ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد )بهمن(. 

درگذشت دکتر مصدق)14 اسفند(. تصویب الیحٔه تشکیل مجلس مؤسسان در مجلس شورای ملی )اسفند(
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ایالتی  انجمن های  از خانواده، تصویب الیحٔه تشکیل  قانون حمایت  اجرای  تیر(.  و  اسرائیل )خرداد  و  اعراب  جنگ 
ایران و  اقتصادی  پروتکل جدید گسترش همکاری  به شوروی و امضای  )تیر(. سفرهویدا  و والیتی در هیئت وزیران 
شوروی )تیر و مرداد(. افتتاح مجلس مؤسسان سوم )مرداد(. صدور دستور تعقیب قضایی تیمور بختیار، خودداری 
فرانسه از تحویل بختیار به نمایندگان قضایی ایران، بازداشت تعدادی به جرم همکاری با بختیار )مرداد(. تقدیم الیحٔه 
تغییر چهار اصل از متمم قانون اساسی به مجلس مؤسسان، تصویب الیحٔه پیشنهادی دولت در مجلس مؤسسان دال بر 
نایب السلطنه شدن فرح پهلوی در صورت فوت شاه و نرسیدن ولیعهد به سن قانونی سلطنت )شهریور(. افتتاح دورٔه بیست 
و دوم مجلس شورای ملی و دورٔه پنجم مجلس سنا )مهر(. برگزاری مراسم تاج گذاری شاه و فرح پهلوی )4 آبان(. حمله 

تظاهرکنندگان سوری به سفارتخانٔه ایران در دمشق )بهمن(
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سفر نخست وزیر شوروی به ایران و مذاکره با شاه )فروردین(. سفر اوتانت دبیر کل سازمان ملل به تهران برای شرکت در 
کنفرانس حقوق بشر )فروردین(. مذاکرات نمایندگان دولت ایران و کنسرسیوم و حصول توافق جدید و افزایش درآمد نفتی 
ایران )فروردین و اردیبهشت(. آغاز به کار بازرسی شاهنشاهی )خرداد(. انتقاد شاه از دخالت انگلیس در خلیج فارس 
)خرداد(. ترور کندی، رئیس جمهور آمریکا و شروع ریاست جمهوری جانسن )معاون کندی(، سفر شاه به آمریکا و مالقات با 
جانسن )خرداد(. تصویب الیحٔه خدمات اجتماعی زنان )تیر(. وقوع کودتا در عراق، فرار عبدالکریم عارف به لندن و شروع 
ریاست جمهوری حسن البکر )تیر(. به رسمیت شناختن حکومت جدید عراق از سوی ایران )تیر(. سفر شاه و فرح به شوروی 
)مهر(. اعالم مواضع ایران در قبال بحرین توسط شاه مبنی بر آمادگی ایران برای بازپس گیری ادعایش در مورد بحرین در 
صورت تأیید خواسته های مردم بحرین از سوی مجامع بین المللی )دی(. آغاز ریاست جمهوری نیکسون در آمریکا )دی(. 

انتقاد شاه به غیرعادالنه بودن روش کنسرسیوم نفت )اسفند(. درگیری هوایی مصر و اسرائیل )اسفند(
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آمادگی ارتش برای مقابله با تهدیدات عراق، تیره شدن روابط دو کشور، بازداشت اتباع ایران در عراق، جنگ تبلیغاتی 
دو کشور علیه یکدیگر، اعطای گذرنامٔه عراقی به تیمور بختیار از سوی دولت عراق، اخراج تعدادی از ایرانیان از عراق، 
حملٔه نظامیان عراقی به کنسولگری ایران در بغداد، تعطیلی حوزٔه علمیٔه نجف در اعتراض به دولت عراق )فروردین و 
اردیبهشت(. آتش سوزی مسجداالقصی )31 مرداد(. صدور حکم غیابی محکومیت تیمور بختیار به اعدام در دادگاه 
عالی شمارٔه یک دادرسی ارتش )شهریور(. رسیدگی به اختالفات ایران و عراق در سازمان ملل متحد )مهر(. دایر شدن 
ایران در بصره، اخراج تعدای  به کنسولگری  ایران از عراق، حمله  سینما در قم )آذر(. اخراج سفیر و چهار دیپلمات  
ایرانی از عراق )بهمن(. تظاهرات دانشجویان و کارگران در تهران در اعتراض به تغییر مسیر و افزایش کرایه اتوبوس های 
شهری، بازداشت و کشته شدن عده ای، بازگشت وضعیت کرایٔه اتوبوس به وضعیت قبل با تصویب نامه هیئت وزیران 

)اسفند(. تقاضای شاه از دبیرکل سازمان ملل برای میانجی گری بین ایران و بحرین )اسفند(
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پذیرش پیشنهاد دولت ایران برای میانجیگری سازمان ملل توسط انگلیس، ورود هیئت سازمان ملل به بحرین برای کسب 
نظر مردم آنجا )فروردین(. اعالم استقالل قطر )فروردین(. برگزاری همه پرسی بحرین و اعالم نتیجٔه آن توسط هیئت سازمان 
ملل و تصویب استقالل آن کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد )اردیبهشت(. ارائٔه گزارش نتیجٔه همه پرسی بحرین به 
مجلس شورای ملی از سوی نخست وزیر و وزیر خارجه و تصویب آن در مجلس شورای ملی و سنا )اردیبهشت(. برگزاری 
کنفرانس سرمایه گذاری در تهران )اردیبهشت و خرداد(. قتل تیمور بختیار در مرز ایران و عراق توسط عوامل امنیتی ایران 
)مرداد(. برقراری مجدد روابط سیاسی ایران و مصر )شهریور(. مذاکرات ایران و کنسرسیوم و تعیین سهم 61 درصدی 
درآمد نفت برای ایران و 39 درصد برای کنسرسیوم )آبان(. خروج انگلیس از خلیج فارس )آذر(. شناسایی تشکیالت سازمان 
چریک های فدایی خلق و دستگیری تعدادی از اعضای آن )دی(. حملٔه نظامیان عراقی به مدارس ایرانی در بغداد و کاظمین 
)دی(. اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران )اسفند(. اعتصاب و تظاهرات کارگران کارخانٔه جهان چیت کرج و 

کشته شدن سه نفر از آنان )اسفند(. اعدام 12 تن از چریک های حمله کننده به پاسگاه سیاهکل )اسفند(
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حملٔه چریک های فدایی خلق به کالنتری قلهک، کشته شدن سرلشگر فرسیو، رئیس دادرسی ارتش توسط چریک های 
فدایی خلق )فروردین(. اعالم استقالل بحرین و صدور پیام تبریک شاه )مرداد(. افتتاح دورٔه جدید مجلسین )شهریور(. 
برگزاری مراسم جشن های دوهزار و پانصدسالٔه شاهنشاهی )مهر(. پیاده شدن نیروهای نظامی ایران در جزایر سه گانٔه 
ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک، قطع روابط عراق با ایران و شکایت عراق به سازمان ملل متحد، اعتراض و اعالم 
نگرانی عراق، کویت، لیبی، الجزایر، سوریه، مصر، یمن جنوبی و عربستان از کنترل جزایر سه گانه توسط ایران )آذر(. 
تعطیلی حوزٔه علمیٔه نجف و اخراج تعدادی از روحانیان توسط دولت عراق، اعتراض شخصیت های مذهبی و بازار تهران 
به اقدام عراق )دی(. برگزاری کنفرانس سرمایه گذاران آمریکا در تهران )دی(. درگیری مسلحانه مخالفان حکومت با 

پلیس در تهران )بهمن(. تظاهرات کارگران در تهران )اسفند(
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درگیری مرزی بین نیروهای ایرانی و عراقی )فروردین(. سفر نیکسون به ایران و اعالم نگرانی شاه و نیکسون از اوضاع 
)تیر(.  نیروهای عراقی  و  ژاندارمری  بین  و خورد شدید  زد  )خرداد(.  تهران  در  آمریکایی  نظامیان  به  خاورمیانه، حمله 
درگیری مأموران دولتی با مخالفان حکومت، انفجار بمب، کشته شدن سرتیپ طاهری رئیس کل زندان های شهربانی به 
ضرب گلوله مخالفان در تهران )مرداد(. کشته شدن چند نیروی ایرانی و عراقی در درگیری مرزی )بهمن و اسفند(. افتتاح 

کارخانٔه ذوب آهن اصفهان با حضور نخست وزیر شوروی )اسفند(
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تهران )خرداد(.  در  آمریکایی  هاوکینز  ترور سرهنگ  )فروردین(.  و عراقی در سوسنگرد  ایرانی  نیروهای  بین  درگیری 
تقدیم الیحٔه جدید نفت بر اساس قرارداد سال 1954 و به دست گرفتن اختیار کامل صنعت نفت توسط ایران، به مجلس 
شورای ملی)تیر(. اعالم خبر شناسایی و دستگیری یک گروه مارکسیستی به جرم تصمیم برای سوء قصد به جان شاه،  فرح 
و ولیعهد )مهر(. جنگ اعراب و اسرائیل و برقراری آتش بس توسط شورای امنیت )مهر(. افزایش قیمت نفت )مهر وآبان 
و آذر(. سفر کسینجر وزیر خارجٔه آمریکا به تهران برای مذاکره به منظور برقراری صلح در خاورمیانه )آبان(. برگزاری 
کنفرانس اوپک در تهران و اعالم اصول قیمت گذاری نفت توسط شاه )دی(. افشای اعزام نیروهای ایرانی به عمان و 
کمک به آن کشور در نبرد با شورشیان چپ گرای ظفار )بهمن(. تجاوز عراق به مرزهای ایران و وقوع درگیری بین دو 
طرف، شکایت ایران از عراق در شورای امنیت )بهمن و اسفند(. تظاهرات ضد ایرانی در سوئد، ایتالیا، بلژیک، انگلیس،  

هلند و لبنان در اعتراض به حضور نیروهای نظامی ایران در عمان )اسفند(
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اعالم آمادگی ایران برای مذاکره با عراق به منظور رفع اختالفات )خرداد(. مطرح شدن پیشنهاد  قطع کمک نظامی آمریکا 
به ایران به علت افزایش قیمت نفت، در مجلس سنای آمریکا )تیر(. افزایش قیمت نفت توسط ایران، اخطار آمریکا به 
کشورهای تولید کنندٔه نفت مبنی بر مواجه شدن با مخاطرات سیاسی و امنیتی، پاسخ ایران به آمریکا دال بر اجازه ندادن 
به هیچ کشوری برای مداخله در امور داخلی خود )تیر(. استعفای نیکسون از ریاست جمهوری آمریکا به دنبال ماجرای 
واترگیت و شروع ریاست جمهوری جرالد فورد، معاون نیکسون )مرداد(. تجاوز زمینی و هوایی عراق به مناطق مرز 
ایران، پناهنده شدن تعداد زیادی از کردهای عراقی به ایران، تصرف کرکوک توسط  چریک های کرد عراقی )مرداد و 
ایران و شوروی در مورد قیمت نفت و امضای قرارداد در این زمینه )مرداد(. امضای موافقت نامٔه  شهریور(. توافق 
اتمی ایران و فرانسه )آبان(. زد و خورد نیروهای ایران و عراق و سقوط دو هواپیمای جنگی عراقی )آذر و بهمن(. تهدید 
چاه های نفت کشورهای عضو اوپک از سوی آمریکا )بهمن(. حملٔه شاه به آمریکایی ها در مصاحبه با تلویزیون آمریکا 
)بهمن(. امضای قرارداد مبادالت فرهنگی ایران و شوروی )بهمن(. اعالم نظام تک حزبی توسط شاه با موجودیت حزب 
رستاخیز به دبیرکلی هویدا نخست وزیر )11 اسفند(. تشکیل کنفرانس سران اوپک در الجزایر با حضور شاه و اعالم 
شرایط تثبیت قیمت نفت )اسفند(. امضای قرارداد فروش چهار رآکتور اتمی از سوی آمریکا به ایران به منظور تولید برق 
)اسفند(. توافق شاه و صدام حسین، معاون رئیس جمهور عراق، در الجزایر برای حل اختالفات مرزی دو کشور )15 
اسفند(. مذاکرات نمایندگان دولت های ایران، الجزایر و عراق در تهران و امضای اسناد رفع اختالفات ایران و عراق )24 

تا 26 اسفند(. دعوت ایران از مالمصطفی بارزانی برای اقامت در ایران )اسفند(
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آغاز بازگشت پناهندگان کرد عراقی به کشورشان )فروردین(. سفر هویدا به عراق و مذاکره با حسن البکر  دربارٔه قرارداد 
الجزایر )فروردین(. سکونت مالمصطفی بارزانی و خانواده اش در کرج )فروردین(. اعدام 9 تن از زندانیان عضو سازمان 
چریک های فدایی خلق در زندان اوین )فروردین(. سفر انور سادات رئیس جمهور مصر، محمد حسنین هیکل روزنامه 
نگار مصری و صدام حسین، معاون رئیس جمهور عراق به تهران )اردیبهشت(. مصاحبٔه شاه در آمریکا در مورد قیمت 
نفت و نبودن زندانی سیاسی در ایران )اردیبهشت(. ترور دو مستشار نظامی آمریکا در تهران )اردیبهشت(. برگزاری 
سالروز قیام 15 خرداد در قم و تعدادی دیگر از شهرهای ایران و بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم یادبود 
دیگر  اصل  دو  افزودن  )خرداد(.  بغداد  در  الجزایر(  )قرارداد  عراق  و  ایران  مرزی  قرارداد  امضای  خرداد.   15 قیام 
ایران در عراق،  انقالب سفید )مرداد(. امضای قرارداد صلح مصر و اسرائیل )شهریور(. فراخوان سفرای  به اصول 
عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر و امارات متحدٔه عربی در اعتراض به استفاده از نامی جعلی به جای نام خلیج فارس 
)دی(. تحویل نخستین فروند جنگندهٔ اف 14 به ایران )دی(. تصویب طرح تغییر تقویم ایران از هجری به شاهنشاهی در 

جلسٔه مشترک مجلسین شورای ملی و سنا  از ابتدای سال جدید )24 اسفند(
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قطع روابط ایران با کوبا )فروردین(. وقوع درگیری مسلحانه بین مأموران دولتی و مخالفان در تهران، رشت، قزوین و 
کرج )فروردین تا اسفند(. تصویب موافقت نامه های ایران و عراق در زمینٔه استفاده از رودخانه های مرزی، تعلیف احشام 
و کشتی رانی در اروندرود )خرداد(. امضای قرارداد 40 میلیاردی خرید اسلحه بین ایران و آمریکا )تیر(. برگزاری سه 
کنگره توسط کمونیست های ایران در دانشگاه های آمریکا )مرداد(. ترور سه مستشار نظامی آمریکا در تهران )شهریور(. 
افتتاح دورٔه جدید مجلسین )مهر(. خرید 25 درصد از سهام صنایع کروپ آلمان توسط ایران )مهر(. خرید موشک های 
زمین به هوا از انگلستان )مهر(. اعالم وجود 3300 زندانی مارکسیست توسط شاه )آذر(. افزایش قیمت نفت توسط 

کشورهای عضو اوپک )آذر(
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)اردیبهشت(.  زندان قصر  از  مأموران صلیب سرخ جهانی  بازدید  )فروردین(.  تکنولوژی هسته ای  کنفرانس  برگزاری 
خودداری ایران از شرکت در کنفرانس کشورهای اسالمی در ترابلس در اعتراض به سیاست های دولت لیبی )خرداد(. 
برگزاری تظاهرات به مناسبت سالروز قیام 15 خرداد در کوی دانشگاه و دانشکدٔه اقتصاد دانشگاه تهران )15 خرداد(. 
بازدید  )تیر(.  شریعتی  مرگ  با  ارتباط  در  دانشجویان  تظاهرات  خرداد(.   29( لندن  در  شریعتی  علی  دکتر  درگذشت 
نمایندگان صلیب سرخ جهانی از زندان های ایران )تیر(. سخنرانی فرح پهلوی در آمریکا و هویدا در تهران در دفاع از 
حقوق بشر و آزادی )تیر(. اعتراض کانون وکالی دادگستری به وضعیت قضایی کشور و شکنجٔه مخالفان توسط ساواک 
)تیر(. اعتراض مهندس بازرگان و یدالله سحابی )سران نهضت آزادی( به صدور حکم محکومیت آیت الله طالقانی به ده 
سال زندان )تیر(. مخالفت با فروش هواپیماهای آواکس به ایران در سنای آمریکا )مرداد(. استعفای هویدا و انتصاب 
جمشید آموزگار به نخست وزیری، انتصاب هویدا به وزارت دربار  )15 و 16 مرداد(. برگزاری جشن هنر شیراز )27 
مرداد(. تصرف سفارت ایران در الهه توسط دانشجویان معترض ایرانی )1 شهریور(. ارسال نامٔه اعتراضی تعدادی از 
فعاالن سیاسی به دیوان عالی کشور در ارتباط با محکومیت آیت الله طالقانی به زندان )شهریور(. تظاهرات اعتراض آمیز 
دانشجویان در تهران و بازداشت عده ای از آنان )7 شهریور(. حملٔه مسلحانه به اتومبیل اشرف پهلوی در فرانسه )22 
شهریور(. صدور اعالمیٔه روحانیون مبارز ایران در خصوص ادامٔه مبارزه با حکومت پهلوی و برقراری عدالت، آزادی 
و جامعٔه توحیدی و آزادی زندانیان سیاسی )26 شهریور(. تظاهرات دانشجویان ایرانی علیه اشرف پهلوی در آمریکا )31 
شهریور(. اعتصاب غذای روحانیون مبارز ایران در پاریس در اعتراض به ادامٔه تبعید امام خمینی  و زندانی شدن 
روحانیان و اعضای نهضت آزادی )9 تا 16 مهر(. موافقت کنگرٔه آمریکا با فروش هواپیماهای آواکس به ایران )مهر(. 
افتتاح دورٔه جدید مجلس شورای ملی )مهر(. تظاهرات ضدحکومتی دانشجویان دانشگاه تهران )مهر(.در گذشت حاج آقا 
مصطفی خمینی فرزند امام خمینی  در نجف )1 آبان(. صدور اعالمیه و برگزاری مجالس ترحیم به مناسبت درگذشت 
حاج آقا مصطفی خمینی در قم و تهران )آبان(. تظاهرات دانشجویان ایرانی در تهران، فرانسه، آمریکا و آلمان هم زمان 
با سفر شاه و فرح به آمریکا و فرانسه و سفر سادات به اسرائیل )آبان(. توافق شاه و کارتر بر سر قیمت نفت در آمریکا 
)آبان(. اجتماع اعضای جبهٔه ملی در کرج و تهران و بازداشت عده ای از آنان)1 آذر(. بازداشت محمود اعتمادزاده 
تهران  دانشگاه های  تعطیلی  آذر(.   3( دولت  علیه  دانشجویان  تحریک  به جرم  ایران  نویسندگان  کانون  )به آذین(، عضو 
)آذر(. تصرف سفارت ایران در رم توسط دانشجویان ایرانی )آذر(. صدور بیانیٔه اتحاد نیروهای جبهٔه ملی در ارتباط با 
ترک حکومت استبدادی و تمکین به اصول مشروطیت )آذر(. بازداشت آیت الله ربانی شیرازی )آذر(. حملٔه طرفداران 
حکومت به دانشگاه آریامهر )صنعتی شریف( و ضرب و شتم دانشجویان )آذر(. انفجار در ساختمان انجمن ایران و آمریکا 
در تهران در آستانٔه سفر کارتر به ایران )دی(. سفر کارتر به ایران و تظاهرات اعتراضی دانشجویان )دی(. انتشار مقالٔه 
توهین آمیز دربارٔه امام خمینی  در روزنامٔه اطالعات )17 دی(. قیام مردم قم در اعتراض به مقالٔه روزنامه اطالعات و 
شهادت عده ای از مردم به دست نیروهای دولتی،  تظاهرات و تعطیلی حوزهٔ علمیه مشهد )19 دی(. سفر شاه به مصر و 
عربستان )19 و20 دی(. ادامٔه تظاهرات در قم و مشهد )20 دی(. انتشار نامٔه اعتراضی آیت الله مرعشی نجفی در مورد 
اهانت به امام خمینی   و شهادت تظاهرکنندگان در قم، در روزنامٔه اطالعات )22 دی(. تظاهرات و اعتصاب در تهران، 
اهواز، اصفهان، دانشگاه تبریز و دانشگاه شریف ــ آریامهر ــ )24 تا 27 دی(. تظاهرات دانشجویان ایرانی در آمریکا 
در اعتراض به سفر فرح پهلوی به آن کشور )24 دی(. مراجعٔه مردم به شعب بانک صادرات و خالی کردن حساب های 
بانکی خود به دعوت یکی از وعاظ به دلیل سهیم بودن بهاییان در آن بانک،  به آتش کشیده شدن دو شعبٔه بانک صادرات 
در مشهد )28 و 29 دی(. سخنرانی امام خمینی  دربارٔه قیام مردم قم )2 بهمن(. تظاهرات دانشجویان ایرانی در هند 
هم زمان با سفر شاه و فرح به آن کشور )13 بهمن(. صدور اعالمیه های آیات عظام گلپایگانی، مرعشی نجفی و شیرازی و 
قیام مردم تبریز به مناسبت چهلم شهدای قم و شهادت عده ای از مردم  )29 بهمن(. صدور بیانیٔه نهضت آزادی ایران در 
ارتباط با شهادت تعدادی از مردم تبریز به دست حکومت، ارسال نامٔه روحانیون مبارز به کمیسیون حقوق بشر سازمان 
ملل متحد و مسئول دانستن شاه در حوادث کشور  )30 بهمن(. صدور اعالمیه و برگزاری تظاهرات، تحصن و اعتصاب 
غذا توسط مجامع مذهبی و دانشجویی در داخل و خارج از ایران )اسفند(. تحریم عید نوروز از سوی نهضت آزادی و 

حوزٔه علمیه قم )اسفند(
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صدور پیام امام خمینی    و آیات عظام گلپایگانی، شیرازی، و مرعشی نجفی، اعالمیٔه حوزهٔ علمیٔه قم و تعطیلی بازار در بسیاری از شهرهای 
ایران به مناسبت چهلم شهدای تبریز و شهادت عده ای از مردم یزد در جریان تظاهرات )4 تا 10فروردین(. تعطیلی بازار، صدور اعالمیه از 
سوی مجامع مذهبی و سیاسی، تظاهرات دانشجویی و مردمی و بروز ناآرامی در بسیاری از شهرها، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی )فروردین 
و اردیبهشت(. حمله به منزل مخالفان حکومت از سوی اعضای حزب رستاخیز )فروردین و اردیبهشت(. دفاع شاه از آزادی و مخالفت با 
اغتشاش در مصاحبه با روزنامه نگاران خارجی )اردیبهشت(. صدور اعالمیٔه امام خمینی     و آیات عظام گلپایگانی، شریعتمداری و مرعشی 
نجفی به مناسبت چهلم شهدای یزد )اردیبهشت(. حمله به سینماها و مشروب فروشی ها در تهران، برگزاری تظاهرات گسترده در قم، حملٔه 
مأموران به منزل آیت الله شریعتمداری و آیت الله گلپایگانی )اردیبهشت(. سخنرانی امام خمینی     به مناسبت سالروز قیام 15 خرداد و حمله 
به شاه )خرداد(. برکناری سپهبد نعمت الله نصیری از ریاست ساواک و انتصاب سپهبد ناصر مقدم به ریاست آن سازمان )خرداد(. پیام امام 
خمینی     دربارهٔ تحریم مراسم جشن تولد امام حسین  و امام زمان )عج(، تظاهرات فراگیر در شهرهای مختلف و درگیری پلیس با مردم 
)تیر(. برگزاری تظاهرات در مشهد، به آتش کشیده شدن دو شعبٔه بانک، درگیری پلیس و تظاهرکنندگان با پلیس در جریان تشییع جنازهٔ شیخ 
احمد کافی در مشهد )1 و 2 مرداد(. تشکر امام خمینی     از مردم به خاطر تحریم جشن های دولتی )4 مرداد(. برگزاری تظاهرات مردمی و 
دانشجویی در تبریز، شیراز، اصفهان، نجف آباد،  همایون شهر،  اهواز، قزوین و آبادان و چند شهر دیگر، برقراری حکومت نظامی در اصفهان 
و آتش سوزی سینما رکس آبادان، به آتش کشیده شدن سینماها، مشروب فروشی ها، بانک ها و ساختمان حزب رستاخیز، درگیری شدید 
پلیس با مردم و شهید و زخمی شدن عده ای از مردم )9 تا 31 مرداد(. برگزاری مراسم سخنرانی در مسجد قبای تهران در ماه رمضان توسط 
شخصیت های مذهبی و سیاسی )15 مرداد به بعد(. سخنرانی شاه به مناسبت سالروز مشروطیت و وعدهٔ برقراری دمکراسی، اعطای آزادی 
در حدود قانون و برگزاری انتخابات آزاد، دفاع جمشید آموزگار )نخست وزیر( از فضای باز سیاسی )14 مرداد(. صدور اعالمیه های امام 
خمینی     و آیت الله صدوق در خصوص آتش سوزی سینما رکس )مرداد(. ادامٔه اعتصابات، اعتراضات و تظاهرات مردمی و دانشجویی 
در شهرهای مختلف )سراسر شهریور(. استعفای جمشید آموزگار و انتصاب جعفر شریف امامی به نخست وزیری، اعطای اختیارات به 
نخست وزیر و وعدهٔ شاه برای خودداری از دخالت در امور کشور )5 شهریور(. بازگرداندن تقویم رسمی کشو از شاهنشاهی به هجری 
شمسی به دستور نخست وزیر و نام گذاری دولت به دولت آشتی ملی )5 شهریور(. اعتراف شاه به اشتباه و سهل انگاری )7 شهریور(. 
درخواست جبهٔه ملی برای اجرای اصالحات دوازده گانه در کشور )7 شهریور(. برگزاری راه پیمایی گسترده در تهران در روز عید فطر 
)13 شهریور(. صدور پیام امام خمینی     به مناسبت عید فطر و دعوت مردم به ادامٔه مبارزه با حکومت پهلوی )15 شهریور(. تصمیم دولت 
به برقراری حکومت نظامی در تهران و چند شهر دیگر از 17 شهریور، انتصاب ارتشبد غالمعلی اویسی به فرمانداری نظامی تهران  )16 
شهریور(. اعالم برقراری حکومت نظامی از رادیو در ساعت 6 بامداد،  شهادت تعدادی از مردم در میدان ژالٔه تهران )17 شهریور(. صدور 
پیام امام خمینی      و آیات عظام شیرازی، گلپایگانی و مرعشی نجفی به مناسبت واقعٔه 17 شهریور و محکومیت حکومت پهلوی )18 
شهریور(. تظاهرات ضدحکومتی دانشجویان ایرانی در کشورهای مختلف اروپایی )شهریور(. وقوع زلزله در طبس )26 شهریور(. محاصرٔه 
منزل امام خمینی      در نجف توسط نیروهای نظامی و ایجاد محدودیت برای ایشان )2 مهر(. برگزاری تظاهرات مردمی و دانشجویی در 
شهرهای مختلف، پیوستن دانش آموزان به تظاهرات، و درگیری پلیس با تظاهرکنندگان، شهادت و مجروح شدن عده ای از مردم در شهرهای 
مختلف، اعتصاب کارگران کارخانه ها و پاالیشگاه ها، حمله به ساختمان های حزب رستاخیز، پایین آوردن عکس شاه و فرح در ادارات 
)سراسر مهر(. اخراج امام خمینی     از عراق و عزیمت ایشان به مرز عراق و کویت، جلوگیری کویت از ورود امام خمینی  به آن کشور 
)13 مهر(. هجرت امام خمینی     از نجف به پاریس )14 مهر(. برکناری نعمت الله نصیری از سفارت پاکستان و انتقال او به تهران )15 مهر(. 
درخواست کمیتٔه ایرانی حقوق بشر از دولت فرانسه برای تضمین آزادی امام خمینی     )15 مهر(. صدور بیانیٔه امام خمینی     خطاب 
به دانشجویان در مورد طرد رژیم سلطنتی و سلطٔه خارجی بر ایران )16 مهر(. اعتصاب غذای زندانیان سیاسی )20 مهر(. حملٔه چماق داران 
به مراسم چهلم شهدای 17 شهریور در مسجد جامع کرمان و شهید و مجروح شدن عده ای از مردم )26 مهر(. مصاحبٔه امام خمینی     
با روزنامٔه لوموند و تأکید بر محاکمٔه خائنان به مملکت )25 مهر(. تظاهرات گستردهٔ دانشجویان و برگزاری نماز جماعت در دانشگاه تهران 
)1 آبان(.آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی )آبان(. تظاهرات مردم، دانش آموزان و دانشجویان و درگیری پلیس با تظاهرکنندگان، شهادت و 
مجروح شدن عده ای در شهرهای مختلف، اعتصاب در بخش های مختلف دولتی )سراسر آبان(. آزادی آیت الله طالقانی و آیت الله منتظری 
و آیت الله مفتح از زندان )8 و 13 آبان(. صدور اعالمیه و مصاحبه با رسانه ها توسط امام خمینی     در خصوص حفظ وحدت و ادامٔه 
مبارزه با حکومت پهلوی )آبان(. اعالم هم بستگی جامعٔه روحانیت ایران با امام خمینی     )5 آبان(. دیدار کریم سنجابی، رهبر جبهٔه ملی با 

امام خمینی     در پاریس )9 آبان(.
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رویداد سال

برگزاری تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان در دانشگاه تهران، حملٔه مأموران به تظاهرکنندگان و کشته و زخمی شدن عده ای )13 
آبان(. استعفای شریف امامی، انتصاب ارتشبد ازهاری به نخست وزیری و اعالم تعطیلی یک هفته ای مدارس و دانشگاه ها از سوی 
دولت )14 تا 16 آبان(. بازداشت عده ای از مقامات بلندپایٔه دولتی، از جمله امیرعباس هویدا )15 آبان(. آغاز اعتصاب مطبوعات 
)15 آبان(. صدور پیام امام خمینی     به مناسبت کشتار دانشگاه تهران و روی کار آمدن دولت نظامی ازهاری )16 آبان(. سرپیچی 
سربازان از دستور فرماندهان و فرار از سربازخانه ها )آبان(. صدور پیام امام خمینی     به مناسبت ماه محرم و دعوت به ادامٔه مبارزه 
)1 آذر(. ادامٔه تظاهرات و اعتصاب در سراسر کشور و کشته و زخمی شدن مردم توسط مأموران حکومت )سراسر آذر(. برقراری 
و شهادت و زخمی شدن عده ای از  حکومت نظامی )آذر(. حملٔه مأموران دولتی به تظاهرکنندگان پناهنده شده به حرم امام رضا 
آنان )2 آذر(. اعالم پنجم آذر به عنوان روز عزای ملی از سوی امام خمینی     به مناسبت حملٔه مأموران به حرم امام رضا  
و کشتن مردم در آنجا )3 آذر(. تظاهرات شبانٔه مردم تهران در شب اول محرم و شهادت عده ای به دست مأموران دولتی )9 آذر(. 
صدور پیام امام خمینی     در خصوص محکوم کردن کشتار مردم در شب اول محرم، دعوت سربازان به پیوستن به انقالب و ادامٔه 
اعتصاب سراسری )11 آذر(. خروج تعدادی از آمریکایی های مقیم ایران از کشور )17 آذر(. عزاداری و راه پیمایی میلیون ها نفر در 
روزهای تاسوعا و عاشورا در سراسر ایران، قرائت قطعنامه در خصوص برچیده شدن نظام شاهنشاهی و برقراری حکومت اسالمی در 
تهران )19 و 20 آذر(. ادامٔه حمایت مقامات آمریکایی از شاه و جکومت پهلوی )آذر(. افزایش سرپیچی سربازان از دستورات نظامی 
و کشتن فرماندهان )آذر(. اعتصاب و تحصن معلمان و استادان دانشگاه )آذر(. تداوم تظاهرات، اعتصاب و تحصن در سراسر کشور و 
کشته و زخمی شدن عده ای )دی(. حملٔه مأموران به وزارت علوم و کشته شدن استاد کامران نجات الهی )5 دی(. فرمان امام خمینی     
به مهندس بازرگان مبنی بر تعیین هیئتی به ریاست خود و نظارت بر تولید نفت )8 دی(. انتصاب شاپور بختیار به نخست وزیری و اعالم 
مخالفت امام خمینی     با او و افزایش مخالفت عمومی )11 دی(. برگزاری کنفرانس گوادلوپ با حضور رؤسای جمهور آمریکا 
و فرانسه و نخست وزیران آلمان و انگلیس در مورد انقالب ایران )13تا 16دی(. اعالم حمایت دولت آمریکا از دولت بختیار و ورود 
ژنرال هایزر آمریکایی به ایران )16 دی(. صدور پیام امام خمینی     به مناسبت روی کار آمدن دولت بختیار و اعالم غیرقانونی بودن 
حکومت پهلوی و دعوت کارمندان دولت به عدم اطاعت از وزیران و جلوگیری از ورود آنان به وزارتخانه ها )16 دی(. تالش نظامیان 
بلندپایه برای کودتا )دی(. دعوت جامعٔه روحانیت تهران از مردم برای برگزاری راه پیمایی در روز اربعین )19 دی(. آزادی تعدادی دیگر 
از زندانیان سیاسی )دی(. اعالم تشکیل شورای انقالب توسط امام خمینی    )22 دی(. تعیین اعضای شورای سلطنت توسط شاه 
)23 دی(. خروج شاه و فرح از ایران و شادی مردم )26 دی(. برگزاری راه پیمایی گسترده در سراسر ایران در روز اربعین به دعوت 
امام خمینی   ، برقراری نظم به وسیلٔه نیروهای مردمی و بدون حضور پلیس و انتشار قطعنامه در خصوص غیرقانونی بودن سلطنت 
و خلع شاه از قدرت، برکناری دولت بختیار، برقراری حکومت جمهوری اسالمی و پیوستن ارتش به مردم  )29 دی(. درخواست 
سیدجالل الدین تهرانی برای مالقات با امام خمینی    و اعالم دو شرط استعفا و غیرقانونی اعالم کردن شورای سلطنت برای این 
مالقات از سوی امام خمینی     )30 دی(. استعفای سیدجالل الدین تهرانی از ریاست شورای انقالب و اعالم غیرقانونی بودن شورای 
مذکور از سوی او و مالقات با امام خمینی     در پاریس)1 و 2 بهمن(. تشکیل ستاد ویژهٔ استقبال از امام خمینی     )3 بهمن(. 
محاصرهٔ فرودگاه مهرآباد توسط تانک ها و نیروهای نظامی و لغو پروازها برای جلوگیری از ورود امام خمینی     و بسته شدن فرودگاه 
)4 بهمن(. درخواست بختیار از امام خمینی     برای به تعویق انداختن زمان بازگشت به ایران )5 بهمن(. تحصن تعدادی از اعضای 
روحانیون مبارز تهران در مسجد دانشگاه تهران در اعتراض به جلوگیری از بازگشت امام خمینی     )8 بهمن(. تشدید تظاهرات مردم 
و برخورد نیروهای حکومت در تهران و شهرهای کشور )بهمن(. بازگشایی فرودگاه مهرآباد و سایر فرودگاه ها )10 بهمن(. به حرکت 
درآمدن تانک ها و خودروهای نظامی و پرواز هلیکوپترها بر فراز تهران برای ترساندن مردم )11 بهمن(. تظاهرات و اعتصاب همافران 
نیروی هوایی و بازداشت تعدادی از آنان )بهمن(. بازگشت امام خمینی     و استقبال میلیونی از ایشان در تهران )12 بهمن(. انتصاب 
مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت از سوی امام خمینی    و راه پیمایی مردم در حمایت از نخست وزیری بازرگان )16 
تا 19 بهمن(. مالقات گروهی از همافران با امام خمینی  و اعالم حمایت از انقالب )19 بهمن(. اعالم حمایت کارکنان تعدادی از 
وزارتخانه ها از نخست وزیری بازرگان )19 بهمن(. تشدید مقررات منع عبور و مرور توسط فرمانداری نظامی تهران )21 بهمن(. صدور 
پیام امام خمینی     در خصوص محکوم کردن حمالت لشکر گارد به انقالبیون و اخطار در زمینٔه دستور جهاد، خالف شرع بودن 
حکومت نظامی و دعوت مردم به بی توجهی به حکومت نظامی )21 بهمن(. تشدید درگیری مسلحانٔه لشکر گارد و نیروی هوایی )شب 
21 بهمن(. تصرف کالنتری ها، قرارگاه های پلیس و پاسگاه های ژاندارمری، ستاد ژاندارمری، تسلیحات ارتش و مسلح شدن مردم در 
تهران، تشدید درگیری های مسلحانه در تهران و بیشتر شهرهای ایران )21 و 22 بهمن(. صدور اعالمیٔه شورای عالی ارتش و اعالم 
بی طرفی و بازگشت واحدهای نظامی به پادگان ها )22 بهمن(. سقوط شهربانی کل کشور و دانشکدهٔ پلیس و پادگان ها و زندان ها )22 

بهمن(. تصرف رادیو و تلویزیون توسط مردم و اعالم پیروزی انقالب )22 بهمن(.
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مرور فعالیت ها

فعالیت 1
و  جنبش ها  شکل گیری  عوامل  و  علل  و  زمینه ها،  تحلیل  و  درک  اجرا:  شیوۀ  و  منطق 
از  یکی  به شمار می رود.  تاریخ 3  از هدف های عالی کتاب  انقالب های سیاسی دورٔه معاصر یکی 
روش های آماده سازی کالس برای تدریس و یادگیری رویداد و موضوع مهمی چون انقالب اسالمی، 
طرح پرسش های اساسی و کلیدی در قالب گفت وگوست. این فعالیت بدین منظور طراحی شده تا 
دانش آموزان دربارٔه این موضوع بحث کنند که: چرا حدود سه ربع قرن پس از انقالب مشروطه، 
دوباره ایران دچار انقالبی دیگر شد؟ در واقع مقصد نهایی این فعالیت معطوف ساختن توجه و دقت 

دانش آموزان به زمینه ها، علل و عوامل اصلی و مهم نهضت و انقالب اسالمی است. 
تا از رهگذر آن،  جریان مباحثه را نخست بر سیر تحوالت پس از انقالب مشروطه متمرکز کنید 
دانش آموزان با تأمل بر میزان و چگونگی تحقق یا عدم تحقق هدف ها و آرمان های آن انقالب )حاکمیت 
قانون، آزادی و عدالت، مشارکت واقعی و مؤثر مردم در ادارهٔ امور کشور، استقالل و ثبات سیاسی و 

رفاه اجتماعی(، دریافت ها و استنتاج های خود را در خصوص چرایی انقالب اسالمی بیان کنند.
فعالیت 2

منطق و روش اجرا: یکی از مسائلی که بسترساز وقوع نهضت و انقالب اسالمی شد، نفوذ 
اقتصادی  برنامه های اجتماعی و  و  برخی سیاست   ایران و تحمیل اجرای  بر دولت  آمریکا  سیاسی 
موسوم به رفورم )اصالحات( بود. این فعالیت حاوی متنی در تشریح راهبردها و هدف های دولت 
است.  خود  نفوذ  تحت  کشورهای  در  اقتصادی  و  اجتماعی  رفورم های  برنامٔه  اعمال  از  آمریکا 
به  است،  شده  نوشته  روان  و  ساده  زبان  به  که  متن  این  خواندن  با  کنید  ترغیب  را  دانش آموزان 

دهند. پاسخ  آن  به  مربوط  پرسش های 
فعالیت 3

با  امام  و فهم علل مخالفت حضرت  مفاهیم مهم درس، درک  از  یکی  منطق و روش اجرا: 
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انقالب سفید  به اصطالح  یا  پهلوی تحت عنوان اصول شش گانه  بود که رژیم  اقداماتی  و  برنامه ها 
به اجرا درآورد. مفیدترین و مؤثرترین ابزار برای یادگیری چنین مفهومی، بهره گیری از شواهد و 
مدارک اصلی است. اصول شش گانه و متن  اعالمیه ها و سخنرانی های حضرت امام را در مخالفت 
با آن اصول در اختیار دانش آموزان قرار دهید و آنان را راهنمایی و تشویق کنید که دالیل اعتراض 

و مخالفت ایشان را استنباط و تحلیل کنند.
فعالیت 4

منطق و روش اجرا: مبارزٔه مسلحانه، روشی است که برخی از مبارزان برای ساقط کردن و 
یا ضربه زدن به نظام حاکم و یا قدرت مسلط اتخاذ می کنند. در تاریخ معاصر پاره ای از گروه ها یا 
تشکل های سیاسی و اجتماعی بودند که شیؤه مسلحانه را برای پیشبرد برنامه ها و هدف های خود در 
پیش گرفتند. در جریان نهضت اسالمی که از سال 1341ش آغاز شد و پس از سرکوب خونین قیام 
15 خرداد، شماری از گروه های مخالف رژیم به مبارزهٔ مسلحانه روی آوردند. این در حالی بود که 
حضرت امام به عنوان رهبر نهضت و انقالب اسالمی، هیچ گاه این شیوه از مخالفت و مبارزه را تأیید 
و تشویق نکرد و همواره بر مقاومت و مخالفت سیاسی و مدنی تأکید می ورزید. همان گونه که در متن 
کتاب توضیح داده شده است، رژیم پهلوی در اوایل دهٔه 1350ش موفق شد، عمدٔه گروه هایی را که 

از طریق مسلحانه مخالفت و مبارزه می کردند، سرکوب کند و از بین ببرد.
نتایج آن  از دانش آموزان بخواهید که نظر خود را در خصوص شیؤه مبارزٔه مسلحانه و آثار و 

کنند. بیان 
فعالیت 5

منطق و روش اجرا: با توجه به اینکه نفوذ دولتمردان آمریکایی بر دولت ایران و سیاست های 
آن نسبت به کشور ما، یکی از دالیل مؤثر بروز انقالب اسالمی بود، دانش آموزان را راهنمایی کنید، 
با  ایران خوانده اند،  در  کندی  و سیاست  برنامه  کتاب در خصوص  که در صفحٔه 125  را  مطالبی 
سیاست فضای باز سیاسی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا که در سال 1356 بر رژیم پهلوی دیکته 

کرد و در صفحٔه 131 کتاب شرح آن به اختصار آمده است، مقایسه کنند.
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ضمائم و ملحقات

1ــ تصویب نامۀ انجمن های ایالتی و والیتی 
قانون انجمن های ایالتی و والیتی در اولین دورٔه مجلس شورای ملی به منظور تشکیل شوراهای 
استان و شهرستان به تصویب رسیده بود )1325ق( و تا زمان نخست وزیری اسدالله علم این قانون 
بدون تغییر مانده بود. قانون مذکور در دوران تعطیلی مجلس شورای ملی در 14 مهر 1341 با 92 ماده 
و 17 تبصره از تصویب هیئت دولت گذشت. تصویب این قانون موجی از اعتراض ها و مخالفت ها 
را در میان روحانیان و مراجع تقلید برانگیخت. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به ویژه 
اعطای حق رأی به زنان برای اولین بار در ایران، علت اصلی این اعتراض ها و مخالفت ها به شمار 
می رفت. در اینجا برخی از مفاد قانون مصوب 1325ق / 1285ش و تصویب نامٔه سال 1341ش در 

خصوص شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان نقل می شود.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در قانون مصوب سال 1285ش/ 1325ق

...
6 انتخاب کنندگان اعضای انجمن های ایالتی در شهرها باید دارای شرایط ذیل باشند: اوالً، 

تابعیت ایرانی؛ ثانیاً، اکمال بیست و یکسال اقالً؛ ثالثاً، داشتن ملک یا خانه در آن ایالت یا دادن مالیات 
مستقیم.

مجازات  جنایتی  یا  جنحه  به واسطه  اشخاصی که  اوالً،  ندارند:  انتخاب  حق  ذیل  اشخاص   7

قانونی دیده اند؛ ثانیاً، اشخاصی که معروف به فساد عقیده و به ارتکاب قتل یا سرقت باشند؛ ثالثاً، 
از رشد. اشخاص خارج  نسوان؛ خامساً،  طایفۀ  رابعاً،  تقصیر؛  به  ورشکسته  اشخاص 

8 اشخاص ذیل از شرکت در انتخابات به شرط ممنوع اند: اوالً، حکام و معاونین آنها در محل 

حکومت؛ ثانیاً، عمال نظمیٔه شهری که در آن انتخابات به عمل می آید؛ ثالثاً، مأمورین نظامی بری و 
بحری داخل در نظام.

انتخاب شدگان سواد  باید  به عالوه  انتخاب کردن است.  انتخاب شدن همان شرایط  9 شرایط 

فارسی کامل داشته باشند و سنشان کمتر از سی سال نباشد و داخل خدمت دولتی نباشند. 
10 اشخاصی که انتخاب می شوند، باید قبل از وقت یا خودشان داوطلب انتخاب شدن باشند، یا 

به تکلیف انتخاب کنندگان قبول انتخاب شدن را نموده باشند. 
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شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در قانون مصوب 1341ش
شرایط انتخاب کنندگان

مادۀ 3. انتخاب کنندگان باید واجد شرایط زیر باشند:
1 تابعیت ایران؛

2 داشتن الاقل 20 سال تمام شمسی؛

3 توطن در محل انتخاب و یا سکونت ]در[ آنجا، الاقل دو سال قبل از انتخابات.

مادۀ 4. کسانی که از حق انتخاب کردن محروم اند:
1 افسران و افراد ارتش، ژاندارمری و شهربانی، مگر اینکه بازنشسته باشند؛.

2 محجورین؛

3 اتباع خارجه؛

4 ورشکستگان به تقصیر و تقلب؛

5 مرتکبین جنایات و جنحه های مهم که به موجب حکم محکمه محکوم شده اند؛

6 اشخاصی که کمتر از 20سال دارند؛

7 مقصرین سیاسی که برضد اساس حکومت ملی و استقالل مملکت قیام و اقدام کرده اند.

مادۀ 5. انتخاب شونده باید دارای شرایط زیر باشند:
1 تابعیت ایران؛

2 داشتن 30 سال تمام شمسی؛

3 توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازٔه کافی؛

4 متوطن در محل یا سکونت الاقل چهارسال در محل قبل از انتخابات؛

5 عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

6 متهم نبودن به ارتکاب جنایات و جنحه های مهم؛

7 محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

تبصره، اشخاص زیر از انتخاب شدن محروم اند: 
1 نخست وزیر و وزرا و معاونین نخست وزیری و وزارتخانه ها در کلیٔه مملکت؛

2 استانداران و فرمانداران و بخشداران و کلیٔه رؤسای ادارات دولتی، اعم از قضایی و اداری و 
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دادستان های استان و شهرستان ها و رؤسای بانک های دولتی و شهرداران محل در حوزٔه مأموریت 
خود، مگر آنکه قبل از صدور آگهی انتخابات از شغل خود استعفا داده و یا منتظر خدمت شوند؛

شروع  از  قبل  که  آنهایی  استثنای  به  شهربانی،  و  ژاندارمری  ارتش،  افراد  و  افسران  کلیٔه   3

باشند؛ شده  بازنشسته  انتخابات 
4 اعضای اصلی و علی البدل انجمن نظارت انتخابات انجمن ایالتی و والیتی در حوزٔه انتخابیه 

خود؛
5 رئیس و اعضای انجمن شهر، مگر آنکه قبل از شروع انتخابات از سمت خود استعفا دهند؛

6 اتباع خارجه؛

7 ورشکستگان به تقصیر و تقلب؛

8 مرتکبین جنایت و جنحه های مهم و سایر مقصرینی که به حکم محکمه محکوم شده باشند؛

9 متجاهرین به فسق؛

10 مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقالل مملکت قیام و اقدام کرده اند؛

تبصره. مستخدمین دولت که به عضویت انجمن ایالتی و یا والیتی انتخاب می شوند، باید از شغل 
خود مستعفی و مدت خدمت در انجمن ایالتی و یا والیتی، به شرط پرداخت کسور بازنشستگی جزو 

ایام خدمت آنها محسوب می شود.
نحوۀ انجام مراسم تحلیف )سوگند( انجمن های ایالتی و والیتی 

مادۀ 41. پس از ایراد نطق افتتاحیه بالفاصله جلسٔه انجمن به ریاست مسن ترین اعضا و منشی گری 
دو نفر از جوان ترین اعضا تشکیل می شود و روحانیون حاضر مجلس در طرفین رئیس قرار خواهند 

گرفت و در حضور کلیٔه مدعوین مراسم تحلیف اعضای انجمن به ترتیب زیر انجام خواهد شد: 
در حالی که اعضای، انجمن و عموم حضار به احترام برپا خواسته اند، یک جلد کتاب آسمانی 
را به جلسه می آورند و در مقابل جایگاه رئیس قرار می دهند و ابتدا رئیس و سپس یک یک اعضای 
دست  حالی که  در  آسمانی،  کتاب  بوسیدن  از  پس  و  گرفته  قرار  آسمانی  کتاب  مقابل  در  انجمن 
راست خود را به روی آن قرار داده، سوگندنامٔه زیر را با صوت بلند قرائت و سپس زیر آن را امضا 
آسمانی  کتاب  این  به  و  می طلبم  به شهادت  را  می کنم خداوند  امضا  زیر  در  که  من  نمود:  خواهند 
سوگند یاد می کنم، تکالیف و وظایفی را که به عنوان عضو انجمن والیت شهرستان/ ایالت استان 
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................. به من رجوع شده است، با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهم 
و در انجام این وظایف هرگز اغراض شخصی و نیات خصوصی و نظرات سیاسی را مداخله ندهم 
و همواره خیر و صالح اهالی شهرستان/ استان.................... و تمامیت کشور ایران را 
منظور ونصب العین خود ساخته و به قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی و سلطنت مشروطٔه ایران 

وفادار بمانم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه مفخم خود، صدیق و راست گو باشم.
2ــ اصول  شش گانۀ انقالب سفید

اصل اول: اصالحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی؛
اصل دوم: ملی کردن جنگل ها و مراتع؛

اصل سوم: فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانٔه اصالحات ارضی؛
اصل چهارم: سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های تولیدی؛

اصل پنجم: اصالح قانون انتخابات ایران و الیحٔه حمایت خانواده؛
اصل ششم: ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری.

طی 15 سال بعد، اصول دیگری مانند ایجاد سپاه بهداشت، ایجاد سپاه ترویج و آبادانی و ... به 
این شش اصل افزوده شد.

3ــ الیحۀ کاپیتوالسیون
در تاریخ 21 مهر ماه سال 1343، دولت حسنعلی منصور، الیحٔه مصونیت مستشاران آمریکایی 

را به مجلس فرستاد و مجلس آن را تصویب کرد.
متن الیحه

ضمائم  و  دولت   1342/11/21 ــ   57 18ــ2291ــ  شمارٔه  الیحٔه  به  توجه  با  واحده:   »مادۀ 
و  رئیس  که  می شود  داده  اجازه  دولت  به  شده،  تقدیم  سنا  مجلس  به  تاریخ 42/11/21  در  که  آن 
اعضای هیئت های مستشاری نظامی ایاالت متحده در ایران که به موجب موافقت نامه های مربوطه 
در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند، از مصونیت و معافیت هایی که شامل کارمندان اداری و فنی 
موصوف در بند »و« مادهٔ اول قرارداد وین که در تاریخ 18 آوریل 1961 مطابق 29فروردین 1340 

به امضا رسیده است، می باشد، برخوردار نماید«. 
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ـ متن تلگراف ها و سخنرانی های حضرت امام  دربارۀ تصویب نامۀ انجمن های ایالتی و والیتی 4ـ
5/1. متن تلگراف به شاه در مخالفت با تصویب نامۀ انجمن های ایالتی و والیتی

زمان: 17 مهر 1341 / 9 جمادی االول 1382  
بسم الله الرحمن الرحیم 

حضور مبارک اعلیحضرت همایونی 
پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمن های ایالتی 
و والیتی، »اسالم« را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده، و به زن ها حق رأی داده است و این 
امر موجب نگرانی علمای اعالم و سایر طبقات مسلمین است.بر خاطر همایونی مکشوف است که 
صالح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسالم و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید، 
مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است، از برنامه های دولتی و حزبی حذف 

نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.
الداعی: روح الله الموسوی )صحیفه امام، ج 1، ص 78(.

5/2. تلگراف  به نخست وزیر در مخالفت با تصویب نامۀ انجمن های ایالتی و والیتی
زمان: 28 مهر 1341 / 20 جمادی االول 1382 

بسم الله الرحمن الرحیم 
تهران ــ جناب آقای اسدالله َعلم، نخست وزیر ایران 

مخالف شرع  که  دارد  نظر  در  را  اقداماتی  دولت  که  می شود  دیده  مجلسین  تعطیل طوالنی  در 
اقدس، و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید، تخلف از قوانین اسالم و قانون اساسی 
در  شدید  مسئولیت  ایجاد  دولت  و  جناب عالی  شخص  برای  شورا  مجلس  موضوعٔه  قوانین  و 
پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. ورود زن ها به مجلسین و 
انجمن های ایالتی و والیتی و شهرداری مخالف ]است با[ قوانین محکم اسالم که تشخیص آن، به 
نص قانون اساسی، محول به علمای اعالم و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست. و 
فقهای اسالم و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند. در این صورت، حق رأی دادن به 
زن ها و انتخاب آنها در همٔه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است. و نیز قانون 
مجلس شورا، مصوب و موّشح ربیع الثانی 1325 قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در 
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انجمن های ایالتی و والیتی و شهرداری از زن ها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه 
قانون انجمن های ایالتی و والیتی، و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه )شهرداری(. در این صورت، 
چنین حقی به آنها دادن، تخلف از قانون است. و نیز الغای شرط »اسالم« در انتخاب کننده و انتخاب 
شونده، که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید را به »کتاب آسمانی« تخلف از قانون 
مذکور است، و خطرهای بزرگی برای اسالم و استقالل مملکت دارد که یا غفلتاً یا خدای نخواسته 

عمدًا اقدام به این امر شده است. 
اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعالم را به دولت ارجاع فرموده اند و مسئولیت به دولت 
شما متوجه است، انتظار می رود به تبعیت از قوانین محکم اسالم و قوانین مملکتی، اصالح این امر 
را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود. و اگر ابهامی در نظر جناب عالی 
است، مشّرف به آستانٔه قم شوید تا هرگونه ابهامی حضورًا رفع شود، و مطالبی که به صالح مملکت 

است و نوشتنی نیست، تذکر داده شود. 
در خاتمه یادآور می شود که علمای اعالم ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفٔه 
با شرِع مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قؤه خداوند تعالی امور مخالفٔه با اسالم رسمیت پیدا 

نخواهد کرد )صحیفه امام ، ج 1، ص 81 -80(.

5/3. تلگراف به نخست وزیر برای لغو سریع تصویب نامۀ انجمن های ایالتی و والیتی
زمان: 15 آبان 1341 / 8 جمادی الثانی 1382 

تهران ــ جناب آقای اسدالله َعلم 
عطف به تلگراف سابق اشعار می دارد، معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسالم که 
ناصح ملت و مشفق امتند، توجه کنید؛ و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی 
و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعالم قم و نجف اشرف و سایر بالد تذکر دادند که تصویب نامٔه 

غیرقانونی شما برخالف شریعت اسالم، و برخالف قانون اساسی و قوانین مجلس است. 
اگر گمان کردید می شود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض »اوستا«ی زرتشت،»انجیل« و 
بعض کتب ضاله قرار داد، و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب بزرگ آسمانی چند 
صد میلیون مْسلم جهان، افتاده اید و کهنه پرستی را می خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. 
که  را  اساسی  قانون  پایه های  قانون اساسی می شود  و مخالف  با تصویب نامٔه غلط  کردید  اگر گمان 
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ضامن ملیت و استقالل مملکت است، سست کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسالم و ایران باز 
کرد، بسیار در خطا هستید. 

این جانب مجددًا به شما نصیحت می کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید، و 
از عواقب وخیمٔه تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید، و 
بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ وااّل علمای اسالم دربارٔه شما از اظهار عقیده خودداری 

نخواهند کرد. والسالم علی من اتبع الهدی. 

روح الله الموسوی الخمینی 
5/4. سخنرانی امام خمینی در جمع بازاریان تهران مبنی برلزوم لغو الیحۀ انجمن های ایالتی و والیتی

زمان: 6 آبان 1341 / 28 جمادی االول 1382 
مکان: قم، منزل امام خمینی 

موضوع: لزوم لغو الیحٔه انجمن های ایالتی و والیتی 
حضار: دویست نفرازکسبٔه بازار1 

]بسم الله الرحمن الرحیم[ 
تمنای تشکر  یکدیگر  از  بکنید؟ هیچ کدام  از من تشکر  یا شما  بکنم،  از شما تشکر  آیا من   ...
انتخاباب2،  بلکه وظیفۀ دینی همٔه ماست که بگوییم و بخواهیم که قانون شرکت نسوان در  نداریم. 
انجام نشود. و اگر این قانون عملی بشود، دنبالش چیزهای دیگری است، و خواستٔه اکثریت مردم 
شرط است. اکثر مردم این مملکت از این امر بیزارند. و شما فعالً تعطیل عمومی نکنید. خدا نیاورد 
آن روز را که تعطیل عمومی بشود! و باز هم دعا می کنم که از این عمل به طور آرام جلوگیری شود. 
خدا نیاورد آن روزی را که علما بگویند   تعطیل بکنید! اسدالله َعلم3 در این مملکت چه می خواهد 
بکند؟! این کار بازخواست و محاکمه های بعدی دارد. به طوری که شنیدم، از امینی4 این موضوع 
را خواسته بودند؛ ایشان قبول نکرد و به کنار رفت. به حساب ارسنجانی5 هم روزی خواهند رسید. 

1ــ بنابرگزارش مورخ 6 / 8 / 1341 مأمور ویژۀ شهربانی قم، بیانات امام خمینی     در ساعت ده صبح 6 / 8 / 41 در دیدار با حدود 
200 نفر از کسبٔه بازار تهران در منزل امام خمینی     ایراد شده است.

2ــ به الیحٔه انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی اشاره شده است که بر اساس آن، به طورنمایشی به زنان حق رأی و انتخاب شدن داده 
می شد. حضرت امام با آگاهی از هدف های بعدی رژیم شاه، مخالفت خود را با تصویب و اجرای این قانون اعالم کرد.

3ــ نخست وزیر وقت. وی بر تصویب و اجرای الیحٔه انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی پافشاری می کرد.
4ــ علی امینی پیش از اسداللّه َعلم، ِسمت نخست وزیری داشت.

5  ــ حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی. او مجری اصالحات ارضی بود.
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اگر تمام دنیا ــ یک طرفه ــ بگویند: باید بشود! من یکی می گویم: نباید بشود. نه وظیفٔه من تنهاست، 
بلکه وظیفٔه شاهنشاه و همٔه افراد این مملکت است که بگویند این کار صالح نیست ... )صحیفٔه 

امام، ج 1، ص 82(
]خطاب به حجت االسالم انصاری، واعظ شهیر قم:[ 

شنیده ام دو شب است زبان تو1 را بسته اند. چه می شود که اگر دستبند به دست من و شما بزنند 
و به گوشۀ زندان بیندازند؟ مگر ما از حسین بن علی و امام سجاد  باالتر هستیم؟ در تمام نقاط این 
کشور، این جریان، رویش بحث است و مردم تنفر خودشان را از این امر چه به شاهنشاه و چه به 

نوشته اند.  دولت، 
قانون این کشور قانون امام جعفر صادق  است. 

، این  این کشور، قانون اسمی اش قانون امام جعفرصادق  است و باید تا موقع ظهور امام زمان 
قانون2 باقی بماند. از کلیۀ علما بخواهید تا آنها بخواهند. فرستادهٔ آقای بهبهانی3 نزد من آمد و گفت: من 
تا آخرین نفس برای این موضوع اقدام می کنم. دولت باید بنویسد در روزنامه های رسمی که این عمل 
نقض شد و علناً به مردم اعالم کند. شنیده ام آقای فرماندار گفته است: دولت کار دارد. چه کاری از 
این کار واجب تر است که رضایت بیست میلیون جمعیت را فراهم کنند؟ چون از ده میلیون نفر جمعیت 
زن ایران، فقط یکصد نفر زن هرجایی مایل هستند که این کار بشود. سازمان های اداری بایستی به دولت 
بگویند، و »انصاری« زبان گویای مردم قم است و تنها نیست؛ و همۀ جمعیت پشت سر او هستند، و حتماً 
امشب بایستی به منبر بروی و جریان را کامالً شرح دهی که مردم بیدار شوند ... )صحیفٔه امام، ج 1، 

ص 83(.
5/5. سخنرانی در جمع طالب و بازاریان )لزوم لغو الیحه انجمن های ایالتی و والیتی(  

زمان: 14 آبان 1341 / 7 جمادی الثانی 1382 
مکان: قم، مسجد اعظم، مجلس درس امام خمینی 
موضوع: لزوم لغو الیحٔه انجمن های ایالتی و والیتی 

1ــ آقای انصاری از وعاظ قم که در آن ایام به دستور ساواک و شهربانی قم ممنوع المنبر شده بود.
2ــ اشاره به اصل»نظارت پنج روحانی طراز اول بر نحؤه تصویب قوانین«، پیش بینی شده در قانون اساسی مشروطه.

3ــ آیت الله سید محمد موسوی بهبهانی، فرزند آیت الله سید عبداللّه بهبهانی، از علمای سرشناس تهران.
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حضار: طالب و فضالی حوزه و جمعی از بازاریان تهران1 
... ان شاءالله موضوع لغو شرکت نسوان در انتخابات درست می شود؛ اگر درست نشد ما تنها 
نیستیم؛ تمام ملت ایران و عشایر و حتی سایر ملت های کشورهای مسلمان و سنی پشتیبان ما هستند. ما 
باز هم امیدواریم که دولت به اشتباه خود پی ببرد و جواب مساعد بدهد. مأمورین که در مجلس حضور 
دارند این مطلب را گزارش کنند تا دولت تصور نکند که با فوت آیت الله بروجردی ــ رحمة الله علیه ــ 
دیگر اسالم بی دفاع شده است و می توان به آن لطمه زد. هزاران آیت الله بروجردی به دین اسالم متکی 
بوده اند. دین به آیت  اللّٰه ها تکیه ندارد. مراجع اسالم، علمای دین و پیشوایان مذهب در هر زمانی با تکیه 
بر اسالم با قلدرها مقابله کرده اند. امروز هم هر دست خیانتکاری که برای لطمه زدن به اسالم دراز شود، 
با قدرت اسالم قطع می شود. مراجع اسالم ایران و نجف در مقابل تجاوز به احکام اسالم و خیانت به 
مسلمین ساکت نمی نشینند و در این امر تنها نیستند، کلیٔه مردم ایران، عشایر ایران، بلکه ملت های سایر 
کشورها پشتیبان مراجع دین هستند و اهانت به قرآن را تحمل نمی کنند. شما فعالً آرامش را حفظ کنید 
و بر سر کارهای خود بروید. خداوند نیاورد آن روزی را که ما درس ها را تعطیل کنیم و دستور تعطیل 
عمومی بدهیم. اگر روزی الزم شد که وظیفٔه ملت معین شود، به شما اعالم می کنیم و وظیفٔه عموم 
مردم را تعیین خواهیم کرد؛ اما نه در اینجا، نه با این جمعیت، باید بیابان های قم را در نظر گرفت. آن 
اجتماع عظیم را در این جاها نمی توان تشکیل داد. ولی ما امیدواریم که دولت به اشتباه خود پی ببرد 
و به زودی جواب مساعد به ما بدهد و بی جهت موجب تشنج و التهاب در مملکت نشود. و من از همٔه 
شما آقایان محترم که امروز دست از کسب و کار خود کشیدید و به اینجا آمدید، قدردانی و تشکر می کنم 
و می خواهم که بر سر کار خود برگردید و منتظر دستور مراجع خود باشید. والسالم علیکم و رحمة  الله 

) صحیفٔه امام، ج 1، ص 87(. 

1ــ بنا به تلگراف مورخ 14 / 8 / 41، حسین پرتو، رئیس شهربانی قم، به ادارٔه کل اطالعات شهربانی کل کشور: ساعت 9 صبح روز 
14 / 8 / 41 در حدود 200 نفر از بازاریان تهران، به سرپرستی آقایان کسرایی خیاط، حاجی آقا حسین نیلچی، امجد خرازی فروش، حاجی 
میرزا عباس خرازی فروش، جوانمرد خرازی فروش، حاجی شیخ علی نقی بزاز و حاجی میرزا علی سقط فروش، به مجلس درس آقای 
خمینی  رفتند و اظهار داشتند: درس و نماز جماعت برای چیست و چرا تعطیل نمی کنید؟ و آقای خمینی ]خطاب[ به جمعیت، سخنان 

باال را اظهار نمود )گزارش اسناد ساواک و کتاب نهضت امام خمینی، ج 1، ص 194(.


