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 اسالمی جمهوری دوران در ايران بیست و پنجم: درس

 اسالمی جمهوری نظام استقرار الف( دورۀ

 :انقالب موقت دولت فرود و فراز -۱

 مهم ترين وظايف : 

 کشور سياسی نظام تعيين برای پرسی همه الف: برگزاری

 اساسی قانون خبرگان مجلس انتخابات برگزاری ب:

 انقالب شورای نظارت و مساعدت با کشور امور اداره ج:

 گذاری شد. نام اسالمی جمهوری روز عنوان به تقويم در روز اين , شد اعالم فروردين ۲۱ در نتيجه همه پرسی 

 آغاز را اسالمی ايران جمهوری اساسی قانون تدوين کار تا شد تشکيل ۲۵۳۱ مرداد در نماينده ۲۱ با خبرگان هم مجلس 

 .کند

 اقدام اين از که مهندس بازرگان امّا شد تسخير امام خط پيرو دانشجويان توسط آمريکا سفارت ۲۵۳۱ آبان ۲۵ تاريخ در

 خواند.  دوم انقالب را آن و کرد تأييد امام نيز اين انقالب را . پذيرفت را وی استعفای و اما نيز کرد استعفا بود، ناخشنود

 مجلس دوره اولين انتخابات بعد ماه يک و جمهوری دوره رياست اولين انتخابات سال 8531 بهمن در :انقالب شورای دولت -۲

 گرفت. شکل مجلس کنار در اساسی قانون مطابق نيز شورای نگهبان .شد برگزار نيز اسالمی شورای

 انقالبی: نهادهای تشکیل -۳
 نظم حفظ وظيفه کميته اين .شد بود که تأسيس انقالبی نهاد نخستين اسالمی، انقالب پيروزی از پس روز يک اسالمی انقالب کميتۀ 

 .داشت برعهده را پهلوی رژيم جنايتکار سران دستگيری امنيت و و

 اسالمی تشکيل شد. انقالب دستاوردهای و ها آرمان برای صيانت و پاسداری  اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 .آمد وجود به محروميت و فقر رفع و آبادانی عمران و ايجاد برای نيز سازندگی جهاد 

 جامعه تشکيل شد مستضعفان و محرومان از حمايت منظور به نيز خمينی امام امداد کميتۀ

 کردند. کار به آغاز سوادی بی رفع و کاهش و سوادآموزی فرهنگ ترويج برای هم نهضت سوادآموزی 

 .شدند تأسيس امام فرمان يگر نهادهايی بودند که بهداز  مستضعفان بسيج و اسالمی انقالب مسکن بنياد شهيد، بنياد 

  شد. برگزار طالقانی اهلل آيت امامت به تهران در نمازجمعه اولين ، 8531 مرداد در همچنين

 انقالب علیه خارجی و داخلی دشمنان های تالش و ها توطئه(ب

 ها: انقالبی های  ضد حرکت و ها واکنش

 خوزستان کردستان، مانند مناطقی در انقالب اسالمی خارجی دشمنان حمايت با انقالب ضد های گروهک امنی: نا و آشوب ايجاد -۱

 . کردند آشوب و فتنه ايجاد به اقدام صحرا ترکمن و

 مفتح، دکتر مطهری، اهلل آيت سرلشکر قرنی، مانند کسانی :انقالب شورای اعضای و انقالب در مؤثر های شخصيت ترور ۲

 و رفسنجانی هاشمی آقايان و رسيدند شهادت به فرقان توسط گروهک طرخانی تقی حاج و طباطبايی قاضی اهلل آيت عراقی، مهدی حاج
 شدند مجروح نيز شيرازی ربانی

 حزب مرکز بعد روز يک سپس کردند قصد سوء ای خامنه اهلل آيت جان حضرت به 85۶۱ ماه تير ۶ تاريخ در ابتدا خلق مجاهدين گروه

 قضائيه، چهار قوه رئيس بهشتی دکتر اهلل آيت که کشور مسئوالن از تن ۲۷ آن جريان در که کردند منفجر تهران را در اسالمی جمهوری

  .شهادت رسيدند به بودند، آنها ميان در اسالمی شورای مجلس نماينده هفت و بيست و کابينه وزيران از تن

 اهلل آيت و صدوقی اهلل آيت اهلل دستغيب، آيت مدنی، اهلل آيت شهر؛ چندين جمعه امامان و کشور کل دادستان قدوسی اهلل آيت ادامه در

 .رسيدند شهادت به خلق مجاهدين توسط اصفهانی اشرفی
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 ايران: به آمريکا نظامی حملۀ -۳

 گروه اين مأموريت .کرد صحرای طبس در نظامی نيروی کردن پياده به اقدام نظامی، پيچيده عمليات يک طراحی با آمريکا ، 853۱ارديبهشت   در و

 آمريکايی خلبانان ديد کاهش و شن طوفان خداوند، عنايت با بوداما ايران بازداشتی از آمريکاييان بردن بيرون و تهران در مرکز چند تسخير نظامی زبده

 .شدند فرار به مدارک مجبور و اسناد گذاشتن جای به با نيز بقيه .شد مهاجم نيروهای از تعدادی شدن کشته و نظامی فروند بالگرد چند سقوط باعث

  :نوژه کودتای -۴
 را جماران در امام منزل هواپيما با داشتند قصد ، کودتاچيان .خنثی شد اسالمی جمهوری نظام سرنگونی منظور به کودتا يک توطئه 853۱ تير در

 .شدند دستگير آن سران و کشف نيز توطئه اين .ببرند بين از را اسالمی کميته انقالب و پاسداران سپاه مراکز و کنند بمباران
 

 ايران اسالمی جمهوری نظام جمهور رؤسای پ(

 رياست به صدر بنی ابوالحسن و برگزار شد اسالمی جمهوری نظام جمهور رئيس اولين تعيين برای عمومی انتخابات ۲۵۳۱ بهمن در

 جنگ با شروع .شد نزديک منافقين کرد.سپس امتناع وزيری نخست برای رجايی علی محمد پذيرش از ابتدا بنی صدر .رسيد جمهوری

 رفتار و اعمال اين .کرد فراهم را زمينه سقوط خرمشهر و داد قرار تسليحاتی و مالی تنگنای در را پاسداران سپاه نيروهای نيز تحميلی

 رياست مقام از اسالمی شورای مجلس نمايندگان رأی با نيز بعد روز چند شود  و عزل قوا کل فرماندهی از ۲۵۳۱ خرداد در تا شد سبب

 .گردد برکنار جمهوری

 کابينه تشکيل مأمور را باهنر جواد دکتر محمد و شد پيروز جمهوری رياست دوره انتخابات دومين در رجايی علی محمد صدر، بنی خلع با

 ساختمان محل در ۲۵۳۱ شهريور ۱ در خود انقالبی وزير نخست همراه ايشان به و بود کوتاه رجايی جمهوری دوره رياست اما .کرد

 تا انتخاب شد وزيری نخست به مجلس سوی از کنی مهدوی اهلل آيت و رسيد شهادت به شد، منفجر وسيله منافقين به که وزيری نخست

 .نيايد وجود به ای وقفه جنگ و اداره کشور در

 عنوان به را ای خامنه اهلل سيدعلی آيت حضرت و رفتند رأی های صندوق پای به ايران مردم باهنر و رجايی شهادت از بعد ماه يک

 به وزيری نخست منصب تصدی برای را موسوی ايشان ميرحسين .کردند انتخاب ايران اسالمی جمهوری نظام جمهوری رئيس سومين

  .کرد معرفی اسالمی شورای مجلس

 .گرديد برگزار نيز رهبری خبرگان مجلس انتخابات و شدند بازگشايی ۲۵۳۱ مهر در ها دانشگاه همچنين

 وجود به برجسته نظران صاحب و رتبه کشور عالی مسئوالن از مرکب امام فرمان به و ۲۵۳۳ سال در نيز نظام مصلحت تشخيص مجمع

 و شورای نگهبان تصميم گيری کند. اسالمی شورای مجلس ميان اختالف صورت در تا آمد

 رهبری به ای خامنه اهلل آيت حضرت انتخاب و( ره (امام تحالار(ت

 امام ارتحال خبر.شتافت حق ديدار به و کرد را وداع دارفانی سالگی ۱۲ در دوره بيماری يک از بعد ۲۵۳۱ خرداد ۲۵شامگاه  امام)ره( در

 رهبری خبرگان مجلس  امام ارتحال از بعد بالفاصله .رسيد جهان و مسلمانان ايران مردم اطالع به  خمينی احمد سيد بعدتوسط روز صبح

 .کرد انتخاب اسالمی جمهوری رهبری به ای  خامنه اهلل آيت حضرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


