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)نمره5/1() سه مورد کافیست. ( آوردهاي قیام پانزده خرداد را بنویسیددست-13

)نمره1(ي شاهنشاهی افتاد، هدف او چه بود؟ هاي دو هزار و پانصد سالهشاه به پیشنهاد کدام کشور و چرا به فکر جشن-14

)نمره5/0(دولت دمکرات آمریا خود را مدافع حقوق بشر نشان داد، براي پیشبرد این شیوه چه سیاستی را اتخاذ کرد؟-15

هایی را در جامعه ایجاد چه واکنش56ماه ي اطالعات در هفدهم ديآمیز روزنامهي توهینتوضیح دهید که پس از انتشار مقاله-16
)نمره1(کرد؟ 

گذاري آمریکا شرایط را براي کارتر و شاه وزیري منصوب شد و دستگاه سیاستگیري ازهاري چه کسی به نخستپس از کناره-17
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پاسخنامه
اهاي خالیج

.باشدگذار این سلسله آقامحمدخان میبنیان. از ترکمانان بود) الف
توسط میرزا صالح شیرازيکاغذ اخباراولین روزنامه) ب
حفظ تشیع) پ
موقعیتی بهتر یا برابر با روسیه) ت
آیت اهللا سیدحسن مدرس) ث
تجددخواهی یا اصالح مذهبی) ج

1امتیازي که ناصرالدین شاه داده بود در برابر دریافت ساالنه پانزده هزار لیره و - 2
سود ساالنه امتیاز عثمانی با محصول کمتر در 4

.برابر دریافت ساالنه هفتصد هزار لیره
هاي شوستر و اخراج او از ایرانمتوقف شدن اقدام) الف- 3

.بدون موافقت روس و انگلیس از استخدام اتباع خارجی خودداري شود) ب
.یا هر مورد دیگر

.ي حساس خاورمیانه و منابع نفت آن که اهمیت آن در جنگ جهانی اول مشخص شده بودتسلط بر منطقه- 1- 4
برابر نفوذ شورويایجاد کمربند آهنین در - 2

هاي اقتصادي و نظامی انگلستان و آمریکا به شوروي بود تا ماشین جنگی هیتلر را ترین راه براي انتقال کمکزیرا مناسب- 1- 5
.متوقف سازد

.هاي نفت ایران و خاورمیانه انگلستان را به وحشت انداخته بودها بر چاهآلماناحتمال تسلط- 2

.اشهایی چون حزب توده و عوامل داخلیبا استفاده از اهرم- 1- 6
.چنان در ایران حضور داشتندچنین قواي مسلح شوروي که به رغم پایان یافتن جنگ همهم- 2

ي انگلیس از طریق نظامی و کودتا و تضعیف حکومت دکتر مصدق از طریق تحریم نفت ایران و حل بحران نفت به وسیله- 7
وقتی آمریکا با انگلستان در براندازي دولت مصدق همراه شد این عملیات به . قضاییتهدید کشورهاي خریدار نفت به تعقیب 

.عملیات آژاکس به رهبري روزولت مبدل شد
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داخلی و فقدان اتهاي بیگانگان، اختالفجلوگیري از بازگشت دیکتاتوري پهلوي و کوتاه کردن دست استعمار، به دلیل دسیسه- 8
.ي نهایی نرسیدضت دینی و ملی به نتیجهرهبري مقتدر، بصیر و جامع این نه

ي مستشاران آمریکایی که به تدریج مقررات حضور فزاینده. پرداخت غرامت از سوي ایران به شرکت سابق نفت انگلیس و ایران- 9
.ي نوین آمریکا بردسیاسی، اقتصادي و نظامی ایران را زیر سلطه

و به جاي خدمت براي منافع کشور در خدمت تأمین منافع آمریکا و ) موساد(هاي اطالعاتی آمریکا و انگلیس و اسرائیل سرویس-10
.ي شوروي و کمونیسم قرار گرفتدر ضمن به عنوان مانعی در برابر توسعه. انگلیس و اسرائیل بود

-الیتفعاز گسترش . را فراهم آورد» انقالب سفید«ي ایجاد و کاهش خطر کمونیسم، زمینه» انقالب سرخ«ضمن جلوگیري از -11

.ي آمریکا جلوگیري کردنشاندههاي دیکتاتوري و دستهاي مردمی علیه حکومت

وزیري علم ي مجلس شوراي ملی به منظور تشکیل شوراهاي استان و شهرستان به تصویب رسید، تا زمان نخستدر اولین دوره-12
) ره(امام خمینی . اب شوندگان حذف شدبر اساس آن شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخ. تغییر نکرد

نامه فرا خواندند و صیانت از اسالم و استقال کشور ها و گفتگوهاي متعدد براي لغو این تصویبعلماي طراز اول قم را به نشست
.ي مذکور را خواستار شدندنامههایی به شاه لغو فوري تصویبرا یادآور شدند و با ارسال تلگرام

هاي مختلف مردم را در به طور فراگیري تودهستنااد داراي ابعاد ضد استعماري و ضد استبدادي بود که توخرد15قیام -13-1
ي کاشته بذر فرهنگ مبارزه به عنوان یک تکلیف الهی در جامعه. ي پهلوي بسیج کندنشاندهي مبارزه علیه رژیم دستصحنه

.شد که ثمرات آن در پیروزي انقالب اسالمی به بار نشست
هاي اسالمی هاي علمیه و روحانیت و گرایش بیشتر روشنفکران و دانشگاهیان به ارزشافزایش رشد سیاسی در میان حوزه- 2

به عنوان مشعل مبارزات سیاسی بود و در جهانی که لیبرالیسم غربی و مارکسیسم شرقی کارآیی خود را از دست داده بود، 
.پیوستگی دین و سیاست ظهور کرد

آمیز و در چارچوب قانون اساسی ي دینی و غیردینی نشان داد که رژیم شاه از طریق مسالمتهاي مبارزهن به جریانهمچنی- 3
یا موارد دیگر. ي مستمر وجود نداردناپذیر است و براي مبارزه با نظام استبدادي و وابسته راهی جز مبارزهاصالح

ي مردمی برخوردار نبود، براي کسب اعتبار کاذب امیدوار بود که با پیوند ز وجههبه پیشنهاد اسرائیل، رؤیاهاي بلندپروازي، چون ا-14
کسب کند با این کار بخشی از دودادن حکومت خود به کوروش پادشاه بزرگ هخامنشی بتواند مشروعیت و محبوبیتی براي خ

ها و مادها و هخامنشیان مانند تمدن ایالمیگرفت که شامل چندهزار سال تاریخ ایران باستان قبل از تاریخ ایران را نادیده می
.چهارصد سال تمدن ایران اسالمی بودهزار
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براي پیشبرد این شیوه از دیکتاتورهاي خشن تحت . دولت شوروي خود را مدافع حقوق بشر نشان داددر یک جنگ تبلیغاتی علیه -15
.کندتري استفاده ي کمي خود نظیر رژیم شاه خواست که از خشونت و شکنجهسلطه

ي نیروهاي نظامی به ماه منتهی به حملهتظاهرات روز نوزدهم دي. به رو شدبا واکنش فوري طالب و روحانیون و مردم قم رو-16
در بیست و . ي زیادي مجروح و جمعی از علما و روحانیون دستگیر و تبعید شدندی آن چهارده نفر کشته و عدهمردم شد، که ط

در . برگزار شد که ارتش مردم را به گلوله بست) چهلم(» اربعین«تبریز براي شهداي قم، مراسم در شهر56ماه سال نهم بهمن
در اصفهان و . ها شهر به شهر، ادامه یافتاین درگیري. یزد نیز به مناسبت برگزاري چهلم شهداي تبریز این اتفاق تکرار شد 

.شهرضا حکومت نظامی اعالم شد

و به راه انداختن جوي خون در ایران ي ملی، شوراي امنیت ملی آمریکا به دنبال اجراي کودتا هشاپور بختیار از اعضاي جبهی-17
اما کارتر، وزارت امور خارجه و سازمان سیا به فکر فریب مردم از طریق جایگزینی بختیار به جاي شاه و سوار شدن بر موج . بودند

.انقالب بودند

تشکیل شد و موظف گردید به بررسی چگونگی تشکیل دولت موقت، » ب اسالمیانقال«شوراي ) ره(به دستور امام خمینی -18
.هاي تصویب قانون اساسی جدید بپردازدي انتقال قدرت و فراهم کردن مقدمهنحوه

شدند، ایجاد که از ارکان اصلی انقالب اسالمی، تلقی می) ره(تضعیف و حذف و ترور اندیشمندان و متفکران دینی، یاران امام -19
ي ي نظامی به طبس، تحریم و محاصرها، حملههها ایجاد آشوب در استان هاي سیاسی مخالف، حمایت از ساوکیروهگ

.پراکنی علیه انقالب اسالمی، طراحی کودتا و جنگ تحمیلی هشت سالهاقتصادي، جنگ تبلیغاتی و شایعه
ه و تجهیزات نظامی داري اسلحي سیاسی ضمن نگههاگروه. هاي سیاسی شده بودها محل مجادالت و درگیريچون دانشگاه-20

به همین دلیل شوراي انقالب به پیشنهاد. کردندهاي خیابانی و آشوب را در اقصانقاط کشور هدایت میدر آن تشنج آفرینی
سازي ب، پاكدر تاریخ انقال. ها نظم و سازماندهی بدهدها را موقتاً تعطیل کرد تا به مدیریت آندانشجویان مسلمان، دانشگاه

انقالب «هاي آموزش عالی با عنوان چنین ایجاد تحول در درسهاي معاند که در مراکز دانشگاهی نفوذ کرده بودند و همگروه
.شودشناخته می» فرهنگی

ی تر ملکسوتان انقالب با پیشنهاد و مدیریت شهید آیت اهللا دکتر بهشتی، براي سازماندهی تشکیالتی و همبستگی بیشپیش-21
ترین نهادهاي کشور را به از آن پس اعضاي این حزب سرپرستی بعضی از حیاتی. را تأسیس کردند» حزب جمهوري اسالمی«

-بنی. به همین سبب این حزب از ابتدا مورد عناد و مخالفت نیروهاي معارض نظام و انقالب اسالمی قرار گرفت. دست گرفتند

از همان آغاز، به ضدیت آشکار با . را در اطراف خود گرد آورده بودمعیجکرد شر میرا منت» انقالب اسالمی«ي صدر که روزنامه
.این حزب پرداخت
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تعیین متجاوز- 2بسالمللی پس از آتشنشینی به مرزهاي بینعقب- 22-1

دیري . شد با همت غیور مردان ایران، آبادان از محاصره خارج شد و خرمشهر آزاد. به تقویت وحدت ملی در کشور انجامید-23
.هاي بزرگی دادي نقاط مرزي نیز تن به شکستنگذشت که دشمن متجاوز در بقیه

بس موجب تثبیت حضور آنان در متجاوزان عراقی بود و قبول آتشهاي زیادي از خاك ایران در تصرفزیرا هنوز بخش- 24-1
. شدخاك ایران می

. رصتی به دست آورد تا به تجدید قوا و بازسازي نیروي خود بپردازدبس، فدانستند که صدام درصدد است طی آتشآنان می- 2
)یا هر مورد دیگري(

.ي شاهنشاهی و رفع استعمار و استبداد از ملیت ایرانتغییر رژیم وابسته و خودکامه- 25-1

والیت فقیه و نقش گیري نظام حکومتی مبتنی بر ي مردم ایران مبنی بر شکلتحقق خواسته(استقرار نظام جمهوري اسالمی - 1
)ي مردم در سرنوشت خویشتعیین کننده

.تدولین قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران- 2
استقالل سیاسی یا هر مورد دیگر- 3


