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 محتوای نوشتاری 

 معاصر ایران تاریخ  کتاب

-1400سال تحصیلی 

1399 

 بسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 معاونت آموزش متوسطه

 اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

 

 22درس 
 

 بهرام شفیعینام طراح: 

 

 دولت موقت مهندس مهدی بازرگان :نوانع

 اهداف یادگیری:

با مهم ترین رویدادهاى مربوط به استقرار نظام جمهورى اسالمى ایران مانند برگزارى همه پرسى  ییآشنا

تعیین نظام سیاسى، تأسیس نهادهاى انقالبى، تدوین و تصویب قانون اساسى و هم چنین توطئه هاى آمریکا و 

 ضدانقالب داخلى

 منابع مطالعاتی پیشنهادی:

 .13۸0تهران، ران،یا یاسالم یجمهور استیر پژوهش معاونت ران،یا یاسالم یجمهور یانون اساسق .1

 .1374 مرکز، بازرگان، یمهد یاسیس نامهزندگی  د،یسع ن،یبرز. 2

 .1361تهران،  ران،یا یانتشارات نهضت آزاد حرکت، در دو رانیا یانقالب اسالم ،یازرگان، مهدب .3

 .1362تهران،  ،یسال انقالب، نهضت آزاد نیاول مسائـل و مشکالت ،یبـازرگان، عبـدالعـل .4

 :سرد مهم کاتنچکیدى 

 :در حکم امام خمینی وظایف دولت موقتدولت موقت مهندس مهدی بازرگان و 

 . اداره امور مملکت 1

 . اجرای رفراندوم درباره تعیین نظام سیاسی کشور 2

 . تشکیل مجلس منتخبان مردم برای تدوین و تصویب قانون اساسی 3

 . برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان ملت ، طبق قانون اساسی جدید 4
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 کنند .    حمایتوی را شرعی معرفی کرد و از مردم خواست که از آن  دولت،  بازرگانضمن حمایت از  امام 

 شکسته شد و همه به سر کار خود بازگشتند و عصری جدید آغاز شد.  ها اعتصاب، تمامی  به فرمان امام 

  ـــخود را  کابینه 57بهمن  25در  بازرگانمهندس ضت آزادی و جبهه ملی ـ ضا یا طرفدار نه  تقریباً همه از اع

 معرفی کرد . بودند

 

 برگزاری همه پرسی تعیین نظام سیاسی ایران

 شعارهای  مردم ایران ستقاللدر تظاهرات چند میلیونی خود ، با  سالمی،  آزادی،  ا سی  جمهوری ا سیا ، نظام 

 را تعیین کرده بودند. آینده کشور

 جدید  حکومتملی ، در همان روزهای اول انقالب ، نوع  همه پرســیمصــمم بود که با انجام یک  امام خمینی

 ایران را مشخص و تثبیت کند.

  سی ، اکثریت شتند ، به  2/9۸با برگزاری همه پر سانی که حق رأی دا صد ک سالمیدر  رأی دادند. جمهوری ا

 کشور تعیین کردند. سیاسیرا به عنوان نظام  جمهوری اسالمی،  135۸ فروردین 12بدین ترتیب مردم در 
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 تدوین وتصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 مجلس شد.  اساسی قانونمجلس خبرگان و تدوین و تصویب  انتخابات، از دولت موقت خواستار برگزاری  امام

 تشکیل شد. 135۸نماینده ، توسط مردم ، در مرداد  72با انتخاب  خبرگان قانون اساسی

 چگونگی تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران توسط مجلس خبرگان:

 با بررسی قانون اساسی کشورهای مختلف غربی و اسالمی  ـ

 با توجه به قانون اساسی سابق کشور  ـ

 با توجه به مبانی فقهی و اسالمی  ـ

 با توجه به  نظریات نمایندگان گروه های مختلف سیاسی و فکری ـ

 مخالفت ها با مجلس خبرگان بیشتر شد. با جدی شدن تصویب اصول مربوط به والیت فقیه ، 

 دانستند.   استبداد مخالفو  دیکتاتوری ضد، مردم و نیروهای انقالبی با دفاع از اصل مذکورآن را  امام 

 ف از آن:تشکیل شورای نگهبان و هد

   شورای نگهبان تشکیل شد تا عالوه بر تشخیص عدم مغایرت و 135۸بر اساس قانون اساسی جدید، در اسفند

سی، بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری،  سا سالم و قانون ا سالمی با احکام ا شورای ا صوبات مجلس  تعارض م

 کند.ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی نظارت و از آرای مردم پاسداری 
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 تأسیس نهادهای انقالبی

 را صادر کردند. نهادهای انقالبیبا درایت  و تیزبینی کامل فرمان تشکیل  پس از پیروزی انقالب ، امام 

 هدف از تأسیس نهادهای انقالب اسالمی

 برقراری نظم و امنیت کمیته انقالب اسالمی

 انقالب اسالمیدفاع از کشور و ارزش های  سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 دفاع از کشور و ارزش های انقالب اسالمی بسیج مستضعفان

 سازندگی و رفع محرومیت از روستاها جهاد سازندگی

 دستگیری از محرومان کمیته امداد امام خمینی

 کاهش نرخ بی سوادی نهضت سواد آموزی

 اوضاع داخلی کشور در زمان دولت موقت

 رهبری:علل اختالف دولت موقت و 

 برآمده از شرایط انقالب بود اما اعضای آن قادر به بهره برداری از این شرایط نبودند. هرچند دولت موقت 

 بین دولت موقت و امام و یاران  امام  موجب شـــد در تبعیت از روش انقالبی امام خمینی ناتوانی و  بی ارادگی

 یکی از اعضای برجسته دولت موقت ، اجرای احکام اسالم را غیر مفید اعالم کرد  فاصله ایجاد شود

 توطئه های آمریکا و گروهک های تروریستی ضد انقالب:

 چینی برای نابودی   توطئهیکی از پایگاه های امن خود را در خاورمیانه از دست داد و به  آمریکااسالمی ،  انقالب با پیروزی

 آن کمر بست.
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 های آمریکا علیه انقالب اسالمی ایرانتوطئه 

 . حذف و ترور اندیشمندان ، متفکران دینی و یاران امام1

 . ایجاد گروه های سیاسی مخالف2

 . حمایت از ساواکی ها3

 . ایجاد آشوب در استان ها4

 . حمله نظامی به طبس5

 . تحریم و محاصره اقتصادی6

 اسالمی . جنگ تبلیغاتی و شایعه پراکنی علیه انقالب7

 . طراحی کودتا۸

 . جنگ تحمیلی هشت ساله9

 ــیاســی، گروه های  آمریکابرای  بهترین ابزار ــایه  قیام مردم و رهبری امام فرصــت  س مختلفی بودند که در س

 خودنمایی یافته بودند . 

دولت موقت و شورای انقالب را به رسمیت نمی خود را وارثان اصلی انقالب قلمداد می کردند،  این گروه

 .با رواج شایعات دروغین جامعه را به ورطه فتنه های ویرانگر می کشاندندو شناختند 

 : خط مشی های گروهک های تروریستی ضد انقالب 

 آن پرداختند  انقالب اسالمی و سران نفی دستاورد هایبه  نامه شبها و  پوسترها ،  بیانیهها ،  با انتشار نشریه -1

ــکیل  -2 ــتادبا تش ــگاه ها ، مدارس ، میدان ها و خیابان ها  به جذب  خانهها ی عملیاتی و  س های تیمی در دانش

 جدی مواجه ساختند.  بحرانجوانان پرداختند و کشور را با یک 

 گروهک های تروریستی ضد انقالب خواهان سه تغییر عمده در جریان انقالب بودند: 

 . تغییردر ترکیب شورای انقالب  1

 . مسلح کردن گروهک ها  2

 . انحالل ارتش 3
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 برآورده شدن این خواسته ها ، زمینه را برای تسلط آنها  بر کشور ، فراهم می ساخت ، زیرا :

 . از طریق نفوذ در شورای انقالب می توانستند به عالی ترین نهاد انقالب دست پیدا کنند.1

 سالح و انحالل ارتش نیز ، به هدف های خطرناک سیاسی خود دست می یافتند .. با دریافت 2 

 مهم ترین گروهک های تروریستی ضد انقالب: 

 . حزب خلق مسلمان درآذربایجان شرقی 1

 . حزب دمکرات کردستان 2

 . حزب خلق عرب در خوزستان و تشکل های مشابه در بلوچستان  و ترکمن صحرا 3

  مسلمان:اقدامات حزب خلق 

حمله به مراکز نظامی را آغاز  خبرگانمجلس  انتخابات، همزمان با  5۸درتابســـتان  مســـلمان خلق حزب -1

  کرد.

   .ابتدا تهدید کردند که انتخابات را تحریم خواهند کرد  سردمداران حزب خلق مسلمان -2

 .پس از انجام انتخابات نیز به نتیجه آن اعتراض کردند -3

ـــهید آیت اهلل مدنیتالش های علمای بزرگ تبریز از جمله  این گروهک-4  را برای حفظ آرامش نادیده  ش

 ادامه داد.  اغتشاشگرفت و به آشوب و 

  سخنرانی  خمینی امام سالم ضدبر  قیاماین حزب را  فعالیتطی یک  شمردند .   ا سالمی بر  به  و حکومت ا

، مردم مسـلمان  آمریکاابطه سـخنگوی این حزب با و افشـا شـدن اسـنادی از ر خمینی دنبال سـخنرانی امام

 دادند . پایانرا یکسره کردند و به فعالیت های تفرقه افکنانه آن  گروهک، کار این  آذربایجان

 توطئه ی دشمن در کردستان

 ــتکبار، به منظور تجز یامنطقه یهانمونه آشــوب نیبارزتر  یاســالم هنیاز م یبخشــ هیکه توســط عوامل اس

 شد، غائله کردستان بود. یطراح

 یهاانیآن، به جر شـــهری که بود بحران  نیآغازگر ا یاســـیســـ انیجر نیحزب دمکرات کردســـتان، مهمتر 

 .دیرسیکشور م1320دهه  یستیمارکس
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 داخل و  یهاســتیخود را آغاز کرد و کمون یاســیســ تیمجددا فعال زیحزب ن نیا ،یانقالب اســالم یروزیبا پ

حزب،  نیکرد. به موازات ا تیاعالم موجود زیاندک، حزب کومله ن یاکردند. به فاصــله یبانیخارج، از آن پشــت

«  استقالل» و سپس «یخودمختار»در کردستان شکل گرفت که ابتدا خواهان  زین یگرید یهاها و گروهحزب

 .( کردستان شدندهی)تجز

 ــور های  عوامل ــرقو بلوک  غربیکش ــال پول و  عراقبعث  رژیمو عامل های آنان در منطقه مانند  ش ، با ارس

 اسلحه به این غائله ها دامن می زدند. 

 شیدگی ارتش شاه و  ازهم پا سقوط  سالمی  سپاه نوپایی، همزمان با  شده بود که انقالب ا سبب  سداران ،  پا

 نیروهای دفاعی منظمی نداشته باشد.

  را به دســت آوردند و حتی مردم آفرینی گروهک ها با اشــغال مراکز نظامی امکانات و اســلحه الزم برای غائله

 مسلمان کردستان را نیز به شهادت رساندند

 قرار  یجنگ اتیجنا نیترانهیمورد وحشـــ ران،یهم در عراق و هم در ا ،یبعث میرژ یراه، از ســـو نیکردها در ا

 ست.از جنایات رژیم بعث در مورد کردهای ایران وعراق ا سردشتو  حلبچهشیمیایی  بمباران گرفتند.

 نتیجه

 ــتان، ّ اعم از شــ یبه اتفاق مردم و علما بیقر تیاز آنجا که اکثر ــن عهیکردس و  یانقالب اســالم یحام ،یو س

نتوانست راه به  داشت، در خارج از کشور شهیکه ر یاطلبانههیتجز یهابودند، فتنه رانیا یارض تیحافظ تمام

 .ببرد ییجا

 توطئه دشمن در ترکمن صحرا

  آغاز شد و تا اواخر زمستان همان سال ادامه یافت. 135۸از فروردین  صحرابلوای ترکمن 

 علل و عوامل غائله ترکمن صحرا:

 . سوء استفاده آشوبگران از اختالف ها و تفاوت های قومی و مذهبی1

 . اختالف  برسر مالکیت زمین های کشاورزی2
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 د ، با تشکیل ستاد خلق ترکمن ، دست  که یک سازمان کمونیستی طرفدار شوروی بو چریک های فدایی خلق

با هوشــمندی مردم منطقه و حضــور  این توطئه در این منطقه زدند. اموالها و  زمینخودســرانه  مصــادرهبه 

 شد. خنثینیروهای انقالبی 

 توطئه گروهک ها در خوزستان و سیستان وبلوچستان

ستان صوص  خلق عرب: گروهک  خوز شورهای عربی به خ ، با نیروهای انقالبی درگیر  عراقبا حمایت برخی ک

 به جنگ برخاسته بود.و 

 طلبانه ای را آغاز کرده بود. تجزیهحرکت های  خلق بلوچ: گروهک  سیستان و بلوچستان

 :وجوه مشترک گروهک های ضد انقالب

 می نمودند .    اغلب ماهیت چپ و مارکسیستی داشتند و یا به ظاهر چنان1

 .    هرکدام به یک یا چند قدرت خارجی منطقه ای یا بین المللی وابسته بودند2

 .   از تفاوت های قومی و مذهبی در جهت تفرقه افکنی و فتنه انگیزی سوء استفاده می کردند3

 استعفای دولت موقت:

 :بازرگان عوامل استعفای

شاور 1 سکی ) م شاه(که . مالقات محرمانه بازرگان با برژن شتار مردم در زمان  امنیت ملی کارتر و از آمرین ک

 مورد اعتراض گروه های سیاسی و انقالبیون واقع شده بود.

سفارت آمریکا توسط 2 سخیر  سفارت آمریکا در تهران که موجب ت شاه به آمریکا و نگرانی از مداخالت  . ورود 

 گروهی از دانشجویان و به گروگان گرفتن اعضای سفارت شد.

 سؤاالت متن

 انقالب اسالمی ایران در چه تاریخی به پیروزی رسید ؟  -1

مهندس مهدی بازرگان در چه تاریخی و به پیشنهاد کدام ارگان از سوی امام به نخست وزیری منصوب گردید  -2

 ؟

 چهار وظیفه ای که امام خمینی برای دولت موقت تعیین کرده بودند را بنویسید. -3


