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 حتوای نوشتاری م

 معاصر ایران تاریخ  کتاب

 1399-1400سال تحصیلی 

 بسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 معاونت آموزش متوسطه

 دبیرخانه راهبری کشوری درس تاریخ

آموزش و پرورش استان اداره کل 

 بوشهر

 

 20درس 

 

 بهرام شفیعینام طراح: 

 

 ایران در مسیر انقالب اسالمی : نوانع

 اهداف یادگیری:

 وضعیت کشور در آستانه انقالب اسالمی  -1

 تداوم مبارزه امام خمینی و ملت ایران با رژیم پهلوی -2

 منابع مطالعاتی پیشنهادی:

سه  ،ینیعابد میخاطرات عبدالکر .1 شش عل1356قم  ید 19حما سناد  ،یرخانیش ی، به کو تهران: مرکز ا

 .1377چاپ اول، ،یانقالب اسالم

 .« یاحمد خوانسار دیپرونده س»، 1356قم  ید 19حماسه . 2

، فصلنامه راهبرد، سال دوم، شماره « یدر دوره پهلو یطبقات اجتماع»احمد اشرف و عماد افروغ، . 3

 .1372، زمستان 2

سه تا ینیمبارزات امام خم. 4 شت از هجرت به فران سجاد  تیبه روا رانیبه ا بازگ شش  سناد، به کو ا

 . 137۸تهران، ،یمرکز اسناد انقالب اسالم گلوجه،ی راع

 ،یانقالب اسالم خیتار ادیبن ،یانقالب اسالم و رانیا خیغالمرضا، هفت هزار روز تار ،یرباسچ. ک5

 .1371تهران،
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 مرکز اسناد د،یتا تبع ینیامام خم تیاز مرجع ،یاسالم انقـالب یشفـاه خیعبـدالـوهـاب، تـار ،یفـراتـ. 6

 .1379تهران،  ،یاسالم انقالب

 .1373علم،  ،یترجمه محمود طلوع ر،یسفخاطرات دو ام،یلیو وان،یو سول یپارسونز، آنتون .7

مرکز ترجمه و نشر کتاب  ان،یلطفعل راردشی ترجمه ،یفراز و فرود دودمان پهلو د،یآموزگار، جمش. ۸

1375. 

 :سرد مهم کاتنچکیدى 

 های جدید آمریکا در ایرانسیاست

 شعار انتخاباتی جیمی کارتر:  

 در کشور های تحت سلطه آمریکاـ فضای باز سیاسی   2حقوق بشر  ـ 1

 زیرا:( در ابتدا به منزله شکست شاه تلقی می شد ، 1355) آذر کارتر پیروزی

کارتر نامزد دمکرات ها بود و شاه در مبارزه ی انتخاباتی، هزینه ی زیادی برای پیروزی رقیب او از  -1 

 حزب جمهوری خواه کرده بود.

براســـاس راهبرد جمهوری خواهان، شـــاه نیز نقش ژاندارمی منطقه را برای آمریکا ایفا می کرد و  -2

 ی ایران بود.هزینه های تأمین امنیت کشورهای همجوار، برعهد ه

ــوروی خود را مدافع  دولت دمکرات آمریکا ــر حقوقکه درجنگ تبلیغاتی علیه ش ــان می داد ،  بش نش

 کمتر استفاده کند.  خشونتناگزیر شد  از شاه بخواهد از 

 :یک شعارتبلیغاتی بیش نبود حقوق بشرو  طرح فضای باز سیاسی

، آخرین سفیر آمریکا در ایران ، . سولیواناز شاه حمایت کرد  1357شهریور17زیرا آمریکا در کشتار   

آمریکا برای مهار سرکوب گرایانه و سیاست های   حقوق بشر سیاست های دو گانهرا نسبت به  کارتر

 انقالب اسالمی متهم به نفاق می کند.
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 ( 1356دولت آموزگار ) مرداد

 شاه برای هماهنگی  با سیاست حقوق بشرکارتر:اقدامات 

را به نخست وزیری منصوب هویدا را بر کنار و جمشید آموزگار . ایجاد فضای باز سیاسی در کشور 1

 کرد 

ـــرّی نظامی 2 محاکمه هایی که در آنها محکومان  . لغو قانون محاکمه مخالفان در دادگاه های س

 کوم می شدند علنی خواهد بودزندان طوالنی محاغلب به تیرباران  و  

ستگاه های 3 سترده در د ساد گ ساد رژیم به وجود ف شاهی برای مبارزه با ف شاهن سیون  . ایجادکمی

 دولتی اقرار کرد 

 رحلت آیت اهلل سید مصطفی خمینی و پیامدهای آن:

  فرزند ارشد امام خمینی به شکلی مشکوک  خمینی آیت اهلل سید مصطفی1356در اول آبان

ش صطفی ت . در گذ  هماهنگیبه همراه امام  در نجف درتبعید بود و نقش موثری در  سید م

 الهی خواندند .  الطاف خفیه یخمینی این حادثه را از  امام مبارزه با رژیم داشت.
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 پیامدها:

 سم ختم شاه ، مرا شکوهی برای آن  بر خالف انتظار رژیم  شور برگزار  مرحومبا  سر ک سرا در 

 صورت گرفت. علیه شاهتندی  سخنرانی های در این مجالسشد .

 این حادثه باعث شد تا بار دیگر به طور  خمینیشدید نام بردن از آیت اهلل  با وجود ممنوعیت

 د.تگسترده ای نام امام خمینی بر سر زبان ها بیف

 

 

 سفرکارتربه ایران و پیامدهای آن:

  چگونگی مراســم ضــیافتشــد .   تهران، رئیس جمهور آمریکا ، وارد  کارتر 1356در دی ماه 

سخنان اغراق آمیز در  شام سلطنت در آن و  ضای خانواده  ضور اع  شاهاز  ستایش، نحوه ح

ــد.  ــوب ترین نقاط جهان   ثبات  جزیرهرا  کارتر ایرانباعث تعجب همگان ش در یکی از پر آش

 خواند .

 انتشار مقاله علیه امام و پیامدهای آن:

 کارتر و حمایت آمریکا و کشور های غربی از او موجب شد تا پس از  سرمستی شاه از تمجید

نوشته   امام خمینی علیههمان روز دستور دهد که مقاله ای شدید اللحن  شاه پایان سفرکارتر 

در روزنامه   ایران و استعمار سرخ و سیاهمعروف به  یک هفته پس از بازدید کارتر مقالهشود . 
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، به شــدت مورد  خمینی امامبه چاپ رســید در آن مقاله  1356 دی ماه  17اطالعات  روز 

 قرار گرفته بود .   توهینحمله و 

 پیامدهای انتشار مقاله:

 ـــار مقاله  قم  مردمو  روحانیوندر روزنامه اطالعات با واکنش فوری طالب ،  آمیز اهانت انتش

 روبه رو شد.

   ظاهرات تهنفر 14دی ،  19قم : درت ـــ عده ای  کش حانیون  مجروح،  ما و رو و جمعی از عل

 شدند. تبعیدو  دستگیر

 سم اربعین قم شهدایبهمن برای  29: در  تبریز شد و ارتش ، مردم را به  مرا )چهلم ( برگزار 

 گلوله بست.

 سبت برگزاری  یزد شهر به  تبریز شهدای چهلم: به منا شد و در گیری ها ،  این اتفاق تکرار 

 شهر ادامه یافت . 

 اعالم شد.  حکومت نظامی:  شهرضاو  اصفهان 

 نفر در آتش   477کشیده شد و  آتشدریک جنایت به  رکس سینما، 1357: در مرداد  آبادان

 را عامل آتش سوزی می دانستند .  مردم ساواکسوختند . 

 مراکز امنیتی براین باور  عدم رســیدگیدر پیگیری  موضــوع و  ســهل انگاری مســئوالن رژیم

ستعفا شد و جعفر شریف امامی با شعار آشتی  آموزگاردر نتیجه،  صحه گذاشت . مجبور به ا

 رسید . وزیری نخستملی به 

 

 شهریور 17تظاهرات 

  ـــهریور 13روز یت اهلل  مردم تهران1357ش مت آ ما به ا ید فطر  ماز ع مه ن قا ،  مفتحپس از ا

 کردند. تظاهرات
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 16 حسین سرور ،   برو بیرونآمریکایی ، مرگ بر شاهمردم تهران با شعار های  1357 شهریور

که برای اولین بار سرداده  استقالل ،آزادی ، جمهوری اسالمیرهبر ماست  و خمینی   ماست

 می شد راهپیمایی کردند. 

  ــبح ــهریور مردم به خیابان ها آمدند ، در 17ص ــهدا (  تهرانش هزاران نفر ، در میدان ژاله )ش

ــل به  ها رکوپت هلی ها و کماندو،  نظامیان اجتماع کردند.  ــلس ــتند.  گلولهمردم را با مس بس

 )اعدام دسته جمعی (

 

سللفید بر سللر چگونگی مقابله با انقالب اسللالمی اختالفات جدی وجود در درون کاخ 

 داشت:

 شورای امنیت ملی معتقد به کشتار گسترده مردم بود               -1

 وزارت امور خارجه در صدد نفوذ در انقالب بود -2

 متنسؤاالت 

 با چه شعاری در عرصه رقابت های انتخابی آمریکا وارد شد ؟  1355کارتر در سال   -1

 چرا پیروزی کارتر در آمریکا  ابتدا به منزله شکست شاه تلقی می شد ؟  -2

 آیا با روی کار آمدن کارتر تغییری در مبانی سیاست آمریکا در ایران ایجاد شد ؟  -3

 ار آمدن کارتر در ایران چه بود ؟ سیاست آمریکا پس از روی ک-4


