
ناشر تخصصی عمومی و علوم انسانی

انتشارات مشاوران آموزش

ریحانه لطفی
تاریــختاریــخ
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درسـنامـه

histor y

درس11: استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی

اوایل انقالب اسالمی

انتخابات نمايندگان مجلس خبرگان قانون  اساسى برگزارى همه پرسى در 12 فروردين

تدوين قانون اساسى اشغال سفارت امريكا

همه پرسى قانون اساسىتصويب قانون اساسى

برگزارى انتخابات مجلس شوراى  اسالمى معرفى شدن محمدعلى رجايى به عنوان نخست وزير برگزارى اولين دور انتخابات مجلس خبرگان رهبرى

تشكيل دولت موّقت در 15 بهمن 1357

استعفاى بازرگان برعهده گرفتن مسئوليت ادارة كشور توسط شوراى انقالب

انتخاب ابوالحسن بنى صدربرگزارى انتخابات رياست  جمهورى 

تأسیس نهاد ملی انقالبی

جهاد سازندگى سپاه پاسداران انقالب اسالمى

بنياد شهيد  بنياد مسكن انقالب اسالمى

كميتة انقالب اسالمى

بسيج مستضعفين دادگاه و دادسراى انقالب اسالمى

نهضت سواد آموزىكميته امداد امام خمينى

توطئه ها و تالش های دشمنان داخلی و خارجی

آغاز ترورها كودتاى ناموفق نوژهحمله نظامى آمريا به طبسفعاليت گروهك هاى ضد انقالب در كردستان، خوزستان، سيستان و تركمن صحرا

تثبیت نظام جمهوری اسالمی

تنفيذ حكم رياست جمهورى، فرماندهى كل قوا و رياست شوراى انقالب 

امتناع بنى صدر از پذيرش نخست وزيرى رجايى 

اختالف افكنى ميان مسئوالت و نهادهاى نظام توسط بنى صدر

در تنگنا قرار دادن سپاه توسط بنى صدر  سقوط خرمشهر  بركنارى از فرماندهى كل قوا 

انتخاب بنى صدر توسط مردم

اصرار مجلس به نخست وزيرى رجائى  پذيرش بنى صدر به نخست وزير رجائى 

شروع جنگنزديك شدن به مجاهدين خلق فاصله گرفتن از خط امام

رأى مجلس به عدم كفايت بنى صدر

انتخاب مهدوى كنى توسط مجلس به سمت رياستشهادت دولت در 8 شهريور پيروزى رجايى در انتخابات عزل از رياست جمهورى 

انتخابات دور سوم و پيروزى آيت اله خامنه اى  بروز اختالف بنى مجلس و شوراى نگهبان  تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام 

انتخاب آيت اله خامنه اى به رهبرىارتحال امام
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به دلیل پیوستگی درس 11 و 12 از این دو درس یک مجموعه سؤال طراحی شده است تا دانش آموز این دو درس را با پیوستگی با هم بیاموزد.
توضیحات:

درس11 و 12

سری اول- سطح متوسط )21 پرسش امتحانی(

درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 1 نمره	 

          درست    نادرست

�       �نتیجة اولین همه پرسی بعد از سقوط رژیم پهلوی برقراری دولت موقت بود.. 597
�       �پس از تعیین وزرا، دولت دائمی روی کار آمد.. 598
�       �شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارة حملة عراق به ایران، دو طرف را به حّل مسالمت آمیز اختافات فراخواند.. 599
�       �آزادگان در همان سال پایان جنگ به کشور بازگشتند.. 600

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید: 1 نمره	 

با برگزاری انتخابات اولین دورة ..................... و ..................... نظام جمهوری اسامی به طور کامل استقرار یافت.. 601

دو سال بعد از پایان جنگ، صدام در نامه ای به .....................، رئیس جمهور وقت ایران، ..................... را به رسمیت شناخت.. 602

 گزینۀ درست را انتخاب کنید. 1 نمره	 

تمام اشخاص زیر توسط گروه فرقان به شهادت رسیدند به جز.... 603
   سپهبد قرنی

   آیت اهلل مطهری

   دکتر مفتح

   حجت االسام رفسنجانی

بعد از خلع بنی صدر چه کسی مسئولّیت دولت را برعهده داشت؟. 604
   آیت اهلل مهدوی کنی

   محمدعلی رجایی

   آیت اهلل سید علی خامنه ای

   میرحسین موسوی

تمام گزینه ها جز حمایت کننده های تسلیحاتی صدام بودند به جز.... 605
   شوروی    فرانسه    آلمان    عربستان

جنگ های نامنظم جز ..................... بود.. 606
   نیروی زمینی

   نیروی دریایی

   نیروهای مردمی

   سپاه پاسداران
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درس11 و 12

سری دوم- سطح دشوار 1 )21 پرسش امتحانی(

 درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 1نمره	 

          درست    نادرست

�       �امام پیش از خلع بنی صدر او را از ریاست شورای انقاب برکنار کرد.. 618
�       �به فرمان امام خمینی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد تا به اختافات مجلس و شورای نگهبان رسیدگی کند.. 619
�       �فرماندهی ستاد جنگ های نامنظم برعهدة مصطفی چمران بود.. 620
�       �بعد از شکستن حصر آبادان، جنگ وارد مرحلة تازه ای شد.. 621

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید. 1نمره	 

بعد از فوت امام، ..................... تشکیل جلسه داد و آیت اهلل خامنه ای را بر اساس ویژگی های اصل ..................... به مقام رهبری برگزید.. 622

از مناطقی که توسط صدام بمباران شیمیایی شد ..................... در کردستان ایران و ..................... در کردستان عراق بود.. 623

 گزینۀ درست را انتخاب کنید. 1نمره	 

همة گزینه ها جز مناصب بنی صدر بود به جز.... 624
   فرماندة کل قوا

   ریاست شورای انقاب

   ریاست  جمهور

   ریاست کمیتة انقاب

کدام گزینه توسط گروهی غیر از فرقان ترور شد؟. 625
   حجت االسام رفسنجانی

   آیت اهلل ربانی

   آیت اهلل خامنه ای

   آیت اهلل قاضی طباطبایی

آزادسازی خرمشهر در کدام عملیات صورت گرفت؟. 626
   فتح المبین

   مروارید

   بیت المقدس

   محرم

چه کسی فرمان شکستن حصر آبادان را صادر کرد؟. 627
   امام خمینی

   بنی صدر

   آیت اهلل خامنه ای

   آیت اهلل مهدوی کنی
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درس11 و 12

سری دوم- سطح دشوار 2 )23 پرسش امتحانی(

 درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 1نمره	 

          درست    نادرست

�       �بعد از انتخاب بنی صدر، محمدعلی رجایی به عنوان نخست وزیر، توسط مجلس شورای اسامی انتخاب شد.. 639
�       �اولین نمازجمعه بعد از پیروزی انقاب به امامت آیت اهلل طالقانی اقامه شد.. 640
�       �کشور عراق بعد از جنگ جهانی دوم تحت قیومّیت انگلستان شکل گرفت.. 641
�       �حاکمیت بر آب راه اروند رود، تنها دلیل هجوم عراق به ایران بود.. 642

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید. 1نمره	 

بعد از استعفای دولت موّقت، شورای انقاب اسامی مسئولّیت ..................... و ..................... را برعهده گرفت.. 643

بیشترین حضور مردمی در صحنه های نبرد در قالب ..................... و ..................... بود.. 644

 گزینۀ درست را انتخاب کنید. 1نمره	 

اولین انتخابات بعد از تصویب قانون اساسی چه بود؟. 645
   ریاست  جمهوری

   مجلس خبرگان قانون اساسی

   مجلس خبرگان رهبری

   مجلس شورای اسامی

با برگزاری کدام انتخابات ارکان نظام کامل شد؟. 646
   ریاست جمهوری

   مجلس خبرگان قانون اساسی

   مجلس خبرگان رهبری

   مجلس شورای اسامی

بندر فاو با کمک چه کشوری از دست ایران خارج شد؟. 647
   آمریکا

   انگلیس

   آلمان

   شوروی

رئیس جمهور وقت ایران در زمان به رسمّیت شناختن قرارداد »الجزایر« چه کسی بود؟. 648
   آیت اهلل خامنه ای

   آیت اهلل مهدوی کنی

   حجت  االسام رفسنجانی

   ابوالحسن بنی صدر



103 امتحان
نهـایـی

تـاریــــخ 
پاسخــنامه

histor y

ــز  ــد)0/5(. ایشــان نی ــوری اســامی برگزیدن ــه ریاســت جمه خامنــه ای را ب
ــرای تصــّدی منصــب نخســت وزیری بــه مجلــس  میرحســین موســوی را ب
ــی و  ــات سیاس ــن دوره، ثب ــرد)0/5(. در ای ــی ک ــامی معرف ــورای اس ش
ــت  ــوان و موفّقی ــا ت ــگ ب ــور جن ــد و ادارة ام ــاد ش ــی بیشــتری ایج امنیت
ــگاه ها  ــور دانش ــن در دورة مذک ــید)0/5(. هم چنی ــام رس ــه انج ــتر ب بیش
ــد، بازگشــایی  ــل شــده بودن ــاب اســامی تعطی ــروزی انق ــس از پی ــه پ ک

ــدند)0/5(. ش

ــوری . 613 ــة امپرات ــی اول و تجزی ــگ جهان ــس از جن ــراق پ ــی ع ــور کنون  کش
ــن  ــا تأســیس ای ــت. ب ــت انگلســتان شــکل گرف ــی، تحــت قیمومّی عثمان
ــی بــه وجــود آمــده  ــران کــه از دوران عثمان ــا ای کشــور، اختافــات مــرزی ب

ــت. ــه یاف ــان ادام ــود، هم چن ب

 پیــش از ایــن حملــه  نیــز نیروهــای ارتــش بعثــی عــراق صدهــا بــار از زمین . 614
و هــوا و دریــا بــه ایــران حملــه و صدهــا تــن از مــرزداران و مرزنشــینان ایرانی 

را شــهید، مجــروح و اســیر کــرده بودند.

 جنــگ تحمیلــی در شــرایطی آغــاز شــد کــه کشــور مــا دوران حســاس و . 615
دشــوار پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و ســقوط حکومــت شاهنشــاهی 
را می گذرانــد)0/5(. ارتــش و ژاندارمــری بــه دلیــل تصفیــه یــا فــرار 
فرماندهــان و بســیاری از افســران آمادگــی کامــل بــرای رویارویــی بــا جنگی 
ــپاه پاســداران  ــازه تأســیس س ــروی جــوان و ت ــزرگ را نداشــتند)0/5(. نی ب
ــی و  ــکیاتی، تجهیزات ــای تش ــود محدودیت ه ــا وج ــامی ب ــاب اس انق
تدارکاتــی، ســخت درگیــر مقابلــه بــا آشــوب های ضــّد انقــاب بــود)0/5( و 

ــود)0/5(. ــکل گیری ب ــال ش ــز در ح ــیج نی ــی بس ــروی مردم نی

 نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی از نخســتین ســاعت های شــروع . 616
ــی  ــة ُمهلک ــام، ضرب ــجاعت تم ــادت و ش ــا رش ــد و ب ــل ش ــگ وارد عم جن
بــه رژیــم صــدام وارد آورد. در جبهــة زمینــی نیــز رزمنــدگان ارتــش، ســپاه 
ــرزی،  ــتاهای م ــهرها و روس ــردم ش ــراه م ــه هم ــری ب ــداران و ژاندارم پاس
عشــایر غیــور و نیروهــای ســتاد جنگ هــای نامنظــم کــه شــهید مصطفــی 
ــا دشــمن شــتافتند و  ــه ب ــه مقابل ــرد، ب ــی می ک ــران آن هــا را فرمانده چم
پیــش روی نیروهــای عراقــی را متوّقــف و یــا کنــد کردنــد. دریــادالن نیــروی 
ــا پشــتیبانی نیــروی  ــی ارتــش نیــز در نخســتین ماه هــای جنــگ، ب دریای
هوایــی در عملیاتــی موســوم بــه »مرواریــد« بــا رشــادت تمــام، اســکله های 

ــود کردنــد. ــی صــدام را ناب عــراق را منهــدم و نیــروی دریای
 الف( تبعّیت کامل مردم و مسئوالن از فرامین امام در روند جنگ؛. 617

ــان  ــان جوان ــهادت طلبی در می ــة ش ــاد و روحی ــزة جه ــت انگی ب( تقوی
ــی؛ ایران

پ( اتّحــاد میــان نیروهــای مســلّح و تقویــت روحیــة فرماندهــان و 
رزمنــدگان؛

ــرای مــردم و مســئوالن. )هــر مــورد  ــت یافتــن مســئلة جنــگ ب ت( اولویّ
)0/5

 نادرست. از فرماندهی کّل قوا کنار گذاشته شد.. 618
 درست.. 619
 درست.. 620
 نادرست. این اتّفاق بعد از آزادسازی خرمشهر روی داد.. 621
 بعــد از فــوت امــام، مجلس خبــرگان رهبــری تشــکیل جلســه داد و آیت اهلل . 622

ــه  ــون اساســی ب خامنــه ای را براســاس ویژگی هــای اصــل یک صدونهــم قان
ــری برگزید. مقــام رهب

ــت در . 623 ــد سردش ــیمیایی ش ــاران ش ــدام بمب ــط ص ــه توس ــی ک  از مناطق
ــود. ــراق ب ــتان ع ــه در کردس ــران و حلبچ ــتان ای کردس

 گزینة »4« درست.است.. 624
 گزینة »4« درست.است. آیت اهلل خامنه ای توسط مجاهدین خلق ترور شدند.. 625

 گزینة »1« درست.است.. 626
 گزینــة »1« درســت.اســت. بعــد از برکنــاری بنی صــدر از فرماندهــی کّل . 627

قــوا، امــام دســتور شکســتن حصــر آبــادان را صــادر کردنــد.
 در زمــان تدویــن قانــون اساســی، دانشــجویان موســوم بــه پیــرو خــط امــام . 628

در 13 آبــان 1358 ســفارت آمریــکا را در تهــران تســخیر کردنــد)0/5(. آنــان 
ــت ایــن اقــدام را تــداوم دشــمنی ها و توطئه هــای دولــت آمریــکا علیــه  علّ
انقــاب اســامی)0/5( و دخالــت در امــور داخلــی ایــران از جمله اجــازة ورود 
ــرای ســفر بــه آن کشــور اعــام کردنــد)0/5(.  بــه محمدرضاشــاه پهلــوی ب
ــرد و آن را انقــاب دوم  ــد ک ــدام دانشــجویان را تأیی ــن اق ــی ای ــام خمین ام

خوانــد)0/5(.
 پــس از شــروع بــه کار مجلــس شــورای اســامی، ابتــدا محمدعلــی رجایــی . 629

ــی  ــپس وزرای معرف ــد )0/5(و س ــی گردی ــت وزیر معرف ــوان نخس ــه عن ب
ــس شــورای اســامی رأی اعتمــاد گرفتنــد)0/5(. شــده توســط او از مجل

ــد . 630 ــی از گام هــای مهــم و تأثیرگــذار در رون ــی یک  تأســیس نهادهــای انقاب
اســتقرار نظــام جمهــوری اســامی محســوب می شــود )0/5(کــه هم زمــان 
بــا شــکل گیری ارکان سیاســی اتفــاق افتــاد)0/5(. تنــوّع و گســترة وســیع 
ایــن نهادهــا کــه ابعــاد مختلــف سیاســی، امنیتــی، اجتماعــی، اقتصــادی  
ــت  ــش مدیری ــر بین ــت)0/5(، بیان گ ــر می گرف ــه را در ب ــی جامع فرهنگ

منســجم و جامــع حضــرت امــام بــود)0/5(.
ــران . 631 ــکا در ته ــام، ســفارت آمری ــرو خــط ام ــس از این کــه دانشــجویان پی  پ

را تســخیر و اعضــای ســفارت را دســتگیر و بازداشــت کردنــد، دولت مــردان 
ــا  ــکا ب ــن رو، آمری ــد)0/5(. ازای ــرار گرفتن ــواری ق ــرایط دش ــی در ش آمریکای
طراحــی یــک عملیــات پیچیــدة نظامــی، اقــدام بــه پیــاده کــردن نیروهای 

ویــژة خــود در صحــرای طبــس کــرد)0/5(.
 پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، دشــمنان خارجــی و در رأس آن هــا آمریکا . 632

کــه نتوانســته بودنــد مانــع اســتقرار و اســتحکام نظــام جمهــوری اســامی 
شــوند، صــدام را بــه مقابلــة نظامــی بــا ایــران تشــویق کردنــد.

 حاکمّیــت بــر آب راه مهــم ارونــدرود)0/5(، دسترســی و تســلط بــر خلیــج . 633
ــر ســه گانة ابوموســی، تنــب کوچــک و بــزرگ  ــی جزای فــارس)0/5( و جدای

ــران)0/5(. و اســتان خوزســتان از ای
ــی در داخــل کشــور، ابتــکار . 634  رهایــی خرمشــهر عــاوه بــر تقویــت وحــدت ملّ

ــگ  ــهر، جن ــح خرمش ــس از فت ــران داد)0/5(. پ ــه ای ــگ ب ــل را در جن عم
ــدگان  ــی رزمن ــای نظام ــو موفقیت ه ــد؛ از یک س ــازه ای ش ــة ت وارد مرحل
ایرانــی ادامــه یافــت )0/5(و از ســوی دیگــر، حامیــان خارجــی صــدام بــرای 
ــرفته و ســاح های  ــی پیش ــزات نظام ــواع تجهی ــقوط او، ان ــری از س جلوگی

ــار وی گذاشــتند)0/5(. ــی و شــیمیایی را در اختی میکروب
ــراوان . 635 ــة ف ــر و حوصل ــا صب ــتاران ب ــز پزشــکان و پرس ــه نی  در پشــت جبه

بــا  بازاریــان هــم  هّمــت گماشــتند)0/5(.  رزمنــدگان  مــداوای  بــه 
ــاری  ــا ی ــدگان در جبهه ه ــه رزمن ــاج ب ــة مایحت ــی و تهی ــای مال کمک ه

می رســاندند)0/5(.
ــراردادن . 636 ــدف ق ــه ه ــگ از جمل ــکا در جن ــتقیم امری ــت مس ــد از دخال  بع

ــده  ــی)ره(، فرمان ــام خمین ــکا، ام ــران توســط امری هواپیمــای مســافربری ای
ــور،  ــئوالن کش ــی و مس ــان نظام ــا فرمانده ــورت ب ــس از مش ــوا، پ کّل ق
قطعنامــة 3598 شــورای امنیــت ســازمان ملــل مّتحــد را پذیرفــت و اندکــی 
ــرای نخســتین بار پــس از  ــرار شــد. در قطعنامــة 598 ب بعــد آتش بــس برق
ــه  ــران، یعنــی عقب نشــینی ب ــی، بــه دو خواســتة ای شــروع جنــگ تحمیل

ــود. مرزهــا و تعییــن متجــاوز، توّجــه شــده ب
ــا . 637 ــگ و ب ــای جن ــی در جبهه ه ــای مردم ــه کمک ه ــاره دارد ب ــن اش  مت

توجــه بــه این کــه ایــن مــوارد دربــارة زنــان اســت می تــوان آن را بــه صــورت 
ــر  ــرد)0/5( کــه دیگ ــوان ک ــان در جبهه هــای جنــگ عن ــز مشــارکت زن ری

ــر اســت: انــواع آن بــه شــرح زی
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تـاریــــخ 
پاسخــنامه

امتحان
نهـایـی

histor y

1. حضور در خّط مقّدم جبهه در سال های اول جنگ؛
2. تشویق برادران، همسران و فرزندان خویش برای حضور در جبهه؛

3. تهیه و آماده سازی خوراک و پوشاک رزمندگان؛
4. پرستاری از رزمندگان مجروح در بیمارستان ها؛

5 . پاســداری از حریــم خانــواده در غیــاب همســران رزمنــده. )هــر مــورد 
)0/5

ــت . 638 ــذاری در هش ــم گیر و تأثیرگ ــش چش ــز نق ــوزان نی ــان و دانش آم  معلّم
ــاهد  ــگ ش ــای جن ــال ها، جبهه ه ــتند. در آن س ــدس داش ــاع مق ــال دف س
ــاع از  ــرای دف ــه ب ــود ک ــی ب ــم ایران ــوز و معلّ ــزار دانش آم ــور صدهاه حض
کیــان نظــام اســامی و ســرزمین مــادری بــه جبهــه رفتنــد و در ســنگرها 
نیــز از درس و مشــق غافــل نماندنــد. در طــول دفــاع مقــدس حــدود 2500 
معلّــم و نزدیــک بــه 36000 دانش آمــوز بــه شــهادت رســیدند و هــزاران نفــر 

هــم جانبــاز، اســیر و جاویداالثــر شــدند.
 درست.. 639
 درست.. 640
 نادرست. بعد از جنگ جهانی اول این اتّفاق افتاد.. 641
 نادرست. این مورد یکی از اهداف صدام برای حمله به ایران بود.. 642
 بعــد از اســتعفای دولــت موّقــت، شــورای انقــاب اســامی مســئولّیت ادارة . 643

کشــور و تکمیــل رونــد اســتقرار نظــام سیاســی جدیــد را برعهــده گرفــت.
 بیشــترین حضــور مردمــی در صحنه هــای نبــرد در قالــب نیروهــای . 644

ــود. ــازندگی ب ــاد س ــیجی و جه بس
 گزینة »2« درست.است.. 645
 گزینة »3« درست.است.. 646
 گزینة »1« درست.است.. 647
 گزینة »3« درست.است.. 648
ــط . 649 ــکا توس ــفارت آمری ــخیر س ــی از تس ــون اساس ــرگان قان ــس خب  مجل

دانشــجویان حمایــت کــرد. مهنــدس بــازرگان و اعضــای کابینــة او کــه بــا 
ــد و شــورای انقــاب مســئولّیت  ــد، اســتعفا کردن ایــن اقــدام موافــق نبودن
ــده دار  ــد را عه ــی جدی ــد اســتقرار نظــام سیاس ــل رون ادارة کشــور و تکمی

شــد. 
نخســتین . 650 عنــوان  بــه  بنی صــدر  ابوالحســن  انتخــاب  از   پــس 

ــذ حکــم  ــر تنفی ــاوه ب ــی ع ــام خمین ــران، ام ــوری اســامی ای رئیس جمه
ــاب را  ــورای انق ــت ش ــوا و ریاس ــی کّل ق ــوری وی، فرمانده ــت جمه ریاس
نیــز بــه او واگــذار کردنــد)1(. قــرار گرفتــن در چنیــن موقعّیــت و مقامــی 
بنی صــدر را چنــان مغــرور کــرد کــه از رجایــی بــرای نخســت وزیری ســرباز 

.)0/5( زد. 
ــی او را از . 651 ــام خمین ــه ام ــد ک ــث ش ــدر باع ــای بنی ص ــال و رفتاره  اعم

ــدگان  ــم نماین ــد ه ــد روز بع ــد)0/5(. چن ــار کن ــوا برکن ــی کّل  ق فرمانده
ــه عــدم کفایــت سیاســی او رأی دادنــد)0/5(.  ــس شــورای اســامی ب مجل
ایــن رأی بــه تأییــد امــام خمینــی رســید و بنی صــدر از منصــب 

ریاســت جمهوری نیــز عــزل گردیــد)0/5(.
ــس . 652 ــر، مجل ــت وزیر باهن ــی و نخس ــور رجای ــهادت رئیس جمه ــس از ش  پ

ــت  ــت دول ــت هیئ ــه ریاس ــی را ب ــدوی کن ــت اهلل مه ــامی آی ــورای اس ش
ــد. ــود نیای ــه وج ــه ای ب ــگ وقف ــور کشــور و جن ــا در ادارة ام ــد ت برگزی

 صــدام در 31 شــهریور 1359 دســتور حملــه بــه ایــران را صــادر کــرد)0/5( و . 653
در پــی آن، ارتــش بعثــی عــراق از زمیــن و هــوا بــه میهــن عزیــز مــا هجــوم 

آورد و جنــگ تحمیلــی آغاز شــد)0/5(.
ــل مّتحــد . 654 ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــی و در رأس آن ش ــع بین الملل  مجام

ــاوز  ــری از تج ــی و جلوگی ــت جهان ــح و امنی ــظ صل ــئولّیت حف ــه مس ک

ــکار  ــورش آش ــر ی ــده دارد، در براب ــورها را برعه ــر کش ــه دیگ ــا ب دولت ه
ــر  ــه صــورت قاطــع و مؤث ــران ب ــه خــاک ای ــراق ب ــی ع ــم بعث نیروهــای رژی
ــی خــود عمــل نکــرد)0/5(. ایــن شــورا چنــد  ــه وظایــف رســمی و قانون ب
روز پــس از شــروع جنــگ تحمیلــی بــا صــدور قطعنامــه ای، بــدون آن کــه 
تجــاوز نیروهــای بعثــی بــه خــاک ایــران را محکــوم کنــد و از دولــت متجاوز 
بخواهــد کــه از مناطــق اشــغالی عقب نشــینی نمایــد، تنهــا دو کشــور را بــه 
ــات  ــالمت آمیز اختاف ــرای حــّل مس ــاش ب ــة جنــگ و ت خــودداری از ادام

ــد)0/5(. فراخوان
ــا . 655 ــت المقــدس، ب ــات بی ــران در عملی ــاع مقــدس ملــت ای  اوج حماســة دف

رهایــی خونین شــهر )خرمشــهر( از اســارت دشــمن رقــم خــورد و در تاریــخ 
بــه ثبــت رســید.

 امــام خمینــی از ابتــدای جنــگ تحمیلــی به صراحــت اعــام کردنــد: »مــا . 656
ــه کشــور دیگــری  ــم ب ــی خــود اجــازه نداری ــاور دین ــر اســاس اعتقــاد و ب ب
ــد  ــا باش ــح و صف ــا صل ــای دنی ــه ج ــم در هم ــل داری ــم و می ــدی کنی تّع
امــا اگــر کشــوری بــه مــا تّعــدی کــرد، تــوی دهنــش می زنیــم.« براســاس 
همیــن منطــق نیــز بــا شــروع تجــاوز رژیــم بعثــی عــراق از همــة قشــرهای 
ــرد  ــای نب ــوی جبهه ه ــه س ــران ب ــاع از ای ــرای دف ــه ب ــتند ک ــت خواس مل

بشــتابند.
ــای . 657 ــی و حمایت ه ــة دفاع ــت بنی ــر تقوی ــام ب ــرت ام ــراوان حض ــام ف  اهتم

ایشــان بــرای بــاال بــردن کیفیــت و کمّیــت امکانــات و تجهیــزات نظامــی 
ــان در  ــری ایش ــر رهب ــه تدابی ــز از جمل ــگ نی ــای جن ــن بودجه ه و تأمی
ــه داشــت؛  ــی جنــگ ادام ــا روزهــای پایان ــود کــه ت ــاع مقــدس ب طــول دف
ــی  ــان ایران ــّول در روح و روان جوان ــدام ایشــان ایجــاد تح ــن اق ــا مهم تری ام
بــود)0/5(. امــام خمینــی )ره( بــا تمّســک بــه مفاهیــم جهــاد و شــهادت 
و یــادآوری حماســة عاشــورا، میــدان نبــرد را بــه صحنــة نمایــش رشــادت و 

ــد)0/5(. ــل کردن ــی تبدی ــان ایران شــجاعت جوان
 1. حضور مستقیم در خّط مقدم جبهه و نبرد با دشمن متجاوز؛. 658

ــق  ــگ از طری ــادی جن ــای م ــی از هزینه ه ــن بخش ــارکت در تأمی 2. مش
کمک هــای داوطلبانــه، بــه ویــژه تهیــه و تــدارک پوشــاک و خــوراک بــرای 

رزمنــدگان.
 ایــن متــن بــه اشــغال ســفارت امریــکا اشــاره دارد؛ در زمــان تدویــن قانــون . 659

ــان 1358  ــام در 13 آب ــط ام ــرو خ ــه پی ــوم ب ــجویان موس ــی، دانش اساس
ــدام را  ــن اق ــت ای ــان علّ ــد. آن ــخیر کردن ــران تس ــکا را در ته ــفارت آمری س
ــامی  ــاب اس ــه انق ــکا علی ــت آمری ــای دول ــمنی ها و توطئه ه ــداوم دش ت
ــه محمدرضاشــاه  ــه اجــازة ورود ب ــران از جمل ــی ای ــور داخل ــت در ام و دخال
پهلــوی بــرای ســفر بــه آن کشــور اعــام کردنــد. امــام خمینــی ایــن اقــدام 

ــد.  ــاب دوم خوان ــرد و آن را انق ــد ک دانشــجویان را تأیی
 آمریــکا بــا طراحــی یــک عملیــات پیچیــدة نظامــی، اقــدام بــه پیاده کــردن . 660

نیروهــای ویــژة خــود در صحــرای طبــس کرد.
 مأموریــت ایــن گــروه زبــدة نظامــی، تســخیر چنــد مرکــز در تهــران و خــارج . 661

ــران بــود امــا بــا عنایــت خداونــد، وقــوع  کــردن آمریکاییــان بازداشــتی از ای
توفــان شــن و کاهــش دیــد خلبانــان آمریکایــی باعــث ســقوط چنــد فروند 
بال گــرد نظامــی و کشــته شــدن تعــدادی از نیروهــای مهاجــم شــد. بقیــه 
نیــز بــا بــه جــا گذاشــتن بخشــی از تجهیــزات، اســناد و مــدارک مجبــور 

بــه فــرار شــدند.


