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 بهرام شفیعینام طراح: 

 

 ی ریاست جمهوریاولین دوره : نوانع

 یادگیری:اهداف 

استکبار جهانی  های توطئه های سیاسی وآشنایی با حوادث سیاسی داخلی، به ویژه آرایش جناح

 در جریان انتخاب اولین رئیس جمهور

 منابع مطالعاتی پیشنهادی:

 (.1372 تهران: اطالعات،)جمیله کدیور، رویارویی انقالب اسالمی و آمریکا  .1

 ،ییعطا ،یمهرآباد یعمحمدرفی  ّ ترجمه ران،یدر ا یستیجنبش کمون خیسپهر، تار ح،یذب. 2

 . 1370تهران،

 . 13۸1،یمرکز اسناد انقالب اسالم ران،یا یاسیس ـی مذهب یو سازمانها انهایرسول، جر ان،یجعفر .3
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 یجمهور استیدوره ر نیاول
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 جریان امور مملکت را به دست گرفت و  انقالب شورایبازرگان ، به دستور امام ،  پس از استعفای

 انتخابات ریاست جمهوری فراهم آمد. زمینه برای 

 با بیش از ده میلیون و پانصد  بنی صدر( ابوالحسن  135۸جمهوری ) بهمن  ریاستدوره  در اولین

 به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. هزار رأی 

 صدر ستان بنی  ضور امام  و  در نیمه بهمن ماه در بیمار ستری بود ( در ح قلب ) امام در آن جا ب

سی یاد کرد و  سوگند شورای انقالب   سا سوی  حکموفاداری به قانون ا ست جمهوری وی از  ریا

 شد. تنفیذ امام

 شور ، امام شرایط خاص ک سبب  سال به  شرایط به  در اواخر بهمن همان  با اعالم این که در این 

 واگذار کرد. صدر بنیرا به  فرماندهی کل قوا نیابتاست ، مقام  تمرکز قوا نیاز 

 

 ریاست جمهوری بنی صدر و آرایش جدید گروه های سیاسی

 برای سازماندهی تشکیالتی و همبستگی بیشتر  شهید بهشتیاسالمی با پیشنهاد  جمهوری حزب

 ملی تأسیس شد

 کشور را به دست گرفتند و به همین سبب  حیاتی نهادهایبعضی از  اعضای این حزب سرپرستی

 مورد توجه و 

 مخالفت نیروهای معارض نظام قرار گرفتند.        
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 آشکار با این حزب  ضدیترا منتشر می کرد از همان آغاز به  اسالمی روزنامه انقالبکه  بنی صدر

 پرداخت.

 جدی تر شد زیرا در اسفند همان سال  مخالفتبه ریاست جمهوری این  پس از انتخاب بنی صدر

 کرسی ها را به دست آورد.  اکثریتتوانست  اسالمی حزب جمهوریدر انتخابات مجلس 

 به کشمکش انجامید.  کابینهدر جریان انتخاب نخست وزیر و اعضای  دو جناحاین  رقابت 

 ها داشتندیبرالها، همان مسائلى بود که نیروهاى اصولگرا و انقالبى با لریشه اصلى اختالف. 

 

 

 شدند: میبه دو جناح کلى تقس اسىیس هاىانیرفته رفته جر

 . نیروهای انقالبی و مدافع اسالم     1

 . نیروهای مخالف این جریان شامل لیبرال ها و نیروهای چپ2

 شروع به فعال تیبا حما جیروه دوم به تدرگ صدر   ان،یم نیو جوسازى و اخالل کردند. در ا تیبنى

صــدر و طرفدارانش یاز بن تیمســموم، به حما غاتىیتبل جاد جویبا ا ز،یغربى ن غىیهاى تبلرســانه

 پرداختند.

 انتخاب نخست وزیر و اوج گیری اختالف ها

 ستین سی اوایل انقالب ، در انتخاب  اختالفمرحله  نخ سیا ست وزیربین دو جریان ) جناح (   نخ

 شدت گرفت.

 سی رئیس سا سمت  جمهور طبق قانون ا صدی  ستی فردی را جهت ت به مجلس  وزیری نخستبای

 منصب او رسمیت و اعتبار می یافت. نمایندگان اعتماد رأیمعرفی کند و پس از 

 هیاهوی گسترده ای  مجلسفرد مورد نظر خود به  تحمیلو گروه های پشتیبان او برای  بنی صدر

 کردند.
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 را)مورد اعتماد مجلس(  حمد علی رجاییممجلس ، بنی صدر مجبور شد  با ایستادگی نمایندگان 

 معرفی  کند. 

 شد. وزیر نخستشورای اسالمی ،  مجلس نمایندگانبا رأی قاطع  رجایی 

 انقالب فرهنگی

 دارس پس از پیروزی انقالب:مها و وضعیت دانشگاه

 شگاه ها، در دوره بحرانی اوایل انقالب کالس های درس  محل درگیری های سیاسی شده بود. دان

گروه های تبدیل شــده بود. گروه های ســیاســیوحتی بعضــی دبیرســتان ها به دفتر  دانشــگاه ها

 را هدایت می کردند. آشوب های خیابانیبا نگه داری تجهیزات نظامی در دانشگاه ها ،  سیاسی

 انقالب فرهنگی چیست؟

 تعطیلها را موقتاً  دانشگاه به پیشنهاد دانشجویان مسلمان ، 1359در اردیبهشت  شورای انقالب 

ـــازیکرد تا به مدیریت آن ها نظم  دهد. گروه های معاند که در مراکز  در تاریخ انقالب ، پاک س

انقالب عنوان ، با  درس های آموزش عالیدر  تحولنفوذ کرده بودند و هم چنین ایجاد  دانشگاهی

 شناخته می شود. فرهنگی

 

 برکناری بنی صدر

  آغاز شد. ایرانبه  عراقتحمیلی با حمله  جنگ 1359شهریور  31در 

 صدر سیاری از  بنی  سبب ب شت ،  در جنگ  ناهماهنگی هاکه فرماندهی کل قوا را نیز بر عهده دا

 بود.

 خطربه مرحله ای رسید که امکانی برای اصالح باقی نماند و اساس اسالم و انقالب به  ها اختالف 

 افتاد. 

 کرد. عزلرا از فرماندهی کل قوا  بنی صدرطی حکمی  1360ر بیستم خرداد د در نتیجه امام 

 برای ادامه مسئولیت ریاست جمهوری رأی داد. صدر بنی عدم صالحیتبا اکثریت آرا به  مجلس 
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 علل برکنار بنی صدر از ریاست جمهوری 

 . به دلیل کج روی بنی صدر 1

 . احساس مسئولیت نکردن او در شرایط حسا س کشور 2

 رو به رو شد. مردمرسید و با پشتیبانی  امامبه تأیید  رأی عدم صالحیت بنی صدر 

 ترور شخصیت های طراز اول کشور

 ای  ســابقهرهبران نهضــت های ضــد اســتعماری و اســتقالل طلبانه در تاریخ معاصــر جهان  ترور

 طوالنی دارد.

 صیت ها شخ شیوه های   ترور  شده ترین  شناخته  شونت آمیزاز  شمار  خ برای مهار انقالب ها به 

شیوه زمانی می رود. کشیدن رهبران انقالب  سازشبه کار می رود که راه های دیگر برای به  این 

 اثر بخش نباشد.

 شکل گرفت. روزهای اولاز همان  در انقالب اسالمی ایران ترور شخصیت 

 :داشت کوتاهی از عمر انقالب آغاز شد و دو مرحلهترور فیزیکی در فاصله 

 مرحله ی اول ترورها: -1

انجام می  فرقانآغاز شــد ( عمدتاً توســط گروهک چپ التقاطی 5۸)از ابتدای ســال ترورها مرحله اول

 گرفت.

 135۸اردیبهشت   3اولین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران در  : تیمسار ولی قرنی

 شهید شد.

ضی مطهری شورای انقالب و از معماران فکری انقالب در  : آیت اهلل مرت شت  12رئیس   135۸اردیبه

 شهید شد. 

به شـــهادت  135۸شـــهریور ماه 4از چهره های شـــاخص انقالبی و فرزندش در  : حاج مهدی عراقی

 رسیدند.
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ــی طباطبایی ــهادت نائل عید قربان در تپس از اقامه نماز  135۸آبان  10در  : آیت اهلل قاض بریز به ش

 شد.

سته انقالبی در آذرماه  : دکتر محمد مفتح شکده الهیات تهران و از علمای برج ستاد دان شهید  135۸ا

 شد.

 خاتمه یافت. 135۸مرحله اول ترورها با دستگیری اعضای اصلی فرقان در دی ماه 

 مرحله ی دوم ترورها: -2

و پس از عزل بنی صدر  خلق مجاهدینکه به نوعی کودتا شباهت داشت توسط سازمان  مرحله دوم

 آغاز شد.

ترور و به شدت مجروح  1360تیر  6شش روز پس از عزل بنی صدر ، در  : آیت اهلل سید علی خامنه ای

 شدند.

جمهوری  حزبدر هفتم تیرماه بر اثر انفجار بمب در دفتر  :آیت اهلل شهید دکتر سید محمد بهشتی

نفر از نمایندگان مجلس ، وزیران و  70دکتر بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و بیش از  اسالمی

در گرداب  دو عامل اصلی حفظ نظام نقش برجسته مردمو  قدرت رهبری امام دولتمردان شهید شدند.

 این حادثه سهمناک بودند 

به  1360شهریور  ۸هیئت دولت در  به دنبال بمب گذاری در محل تشکیل : آقایان رجایی و باهنر

 شهادت رسیدند.

در  مدنیدر شیراز ، آیت اهلل  دستغیبترور ائمه جمعه و جماعات از جمله ؛آیت اهلل  : شهدای محراب

 نژاد هاشمیدر کرمانشاه و حجت االسالم  اصفهانی اشرفیدر یزد ، آیت اهلل  آیت اهلل صدوقی تبریز ،

 در مشهد.  
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 برای به سقوط کشاندن انقالب: ) با حمایت آمریکا (انقالباقدامات دشمنان 

 . تقویت و تشویق گروهک های ضد انقالب1

 . ایجاد آشوب های استانی ) حرکت های قومی (2

 . ایجاد اختالف در ارکان اصلی نظام3

 . ترور شخصیت های برجسته انقالب4

 . جوسازی و ایجاد جنگ روانی5

 ان. حمله نظامی آمریکا به ایر6

 . طراحی کودتا7

 . مخالفت با دستیابی ایران به فناوری هسته ای۸

 حمله ی نظامی آمریکا به ایران

 نجاتاین کشــور در تهران ، تصــمیم گرفتند به بهانه  تســخیر ســفارتپس از  زمام داران آمریکا 

ـــت بزنند . گروگان کماندو از میان نیروهای 90این عملیات با  ها به عملیات تالفی جویانه ای دس

انجام شــد . )عملیات پنجه  شــش هواپیمانیروی دریایی و  هشــت چرخ بالمختلف آمریکایی ، 

 عقاب(
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 ـــب فرود آمدند و طبق برنامه    مهاجمان در کویر طبس هواپیما ها  چرخ بال ها ودر تاریکی ش

ـــوخت گیری کردند . در حال   بال ها چرخیکی از برای  اجرای مرحله بعدی عملیات اقدام به س

 کارترفنی شـد .فرمانده عملیات وضـعیت را به کاخ سـفید گزارش داد و  نقصسـوختگیری دچار 

شینی داد اما  هنگام برخاستن از زمین  آغاز شده و آن ها را گرفتار کرد. توفان شندستور عقب ن

شدند و  چرخ بالبا یک  هواپیمایک  در اثر بر خورد شتهر دو منهدم  آتش تجاوزان در از م تن ه

 و سایرین فوراً منطقه را ترک کردند . سوختند

 

 طراحی کودتا

صمیم به اجرای کودتا شغال  دشمنان انقالب پس از ناکامی در حمله نظامی ت گرفتند تا از طریق ا

 تکلیف انقالب را یکسره کنند. اقامتگاه امامو  تهران،  قممراکز مهم کشور از جمله  یا بمباران 

نا بود در  کودتاعامالن  ـــهید نوژهاز پایگاه هوایی  1359تیرماه  20) کودتای نوژه ( ب  همدان ش

ـ دموکراتعملیات خود را آغاز کنند و با ساقط کردن نظام ، حکومت  را در ایران برقرار  سوسیال 

بنی هماهنگ ســاخته و به آنان در مورد حفظ  ســیاهبرنامه خود را با ســازمان  کودتاچیانســازند.

 توصیه شده بود. صدر

 علل شکست کودتا ی نوژه:

 .  نفوذ نیروهای مومن و وطن خواه در درون کودتاچیان1
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. هوشیاری نظام نوپای انقالبی2

. لطف الهی3

 و به سزای خود رسیدند.  دستگیر، کودتاچیان  کودتا با شکست

 مخالفت با دستیابی ایران به فناوری هسته ای صلح آمیز

ستعماری بر ضد انقالب اسالمی ، تالش برای  آمریکا یکی از دسیسه های از  جلوگیریو کشورهای ا

آمیز بوده است. هسته ای صلحدستیابی ایران به دانش 

 علت مخالفت:

کامل خودشان باشد و دیگر کشورها به  انحصارارزشمند هسته ای در  این کشورها می خواهند دانش

آن دسترس نداشته باشند.

بین المللی  آژانسدر معاهده منع گســترش ســالح های هســته ای و نظارت  انبا وجود عضــویت ایر

سته ای ایران ، انرژی صلح آمیزبرنامه های  توقفو ... برای  آمریکااتمی بر فعالیت ه سته ای   ایران ه

ـــش کرده اند. با  دوم جهانی جنگچند هزار بمب اتمی در اختیار دارد و در  در حالی که آمریکاکوش

هزاران انسان بی گناه را به کام مرگ کشاند. ناکازاکیو  هیروشیمای بمباران اتم

سؤاالت متن:

پس از استعفای مهندس بازرگان به دستور امام چه ارگانی امور مملکت را به دست گرفت ؟  -1

اولین رئیس جمهور ایران پس از انقالب اسالمی را نام ببرید. -2

چرا امام خمینی فرماندهی کل قوا را به رئیس جمهور بنی صدر واگذار نمود ؟ -3

شهید بهشتی چه حزبی را و به چه منظور پس از انقالب اسالمی تأسیس کرد ؟ -4

چرا حزب جمهوری اسالمی مورد عناد و مخالفت نیروهای معارض نظام و انقالب اسالمی قرار -5

گرفت؟ 

هایی با حزب جمهوری اسالمی مخالفت نمودند؟چه احزاب و گروه  -6

در اولین انتخابات مجلس چه گروه هایی اکثریت قاطع کرسی های مجلس را به دست آوردند؟ -7


