درس  ( 15انقالب اسالمي ايران )
 1هدف آمريكا از ايجاد تغييرات در امور اجتماعي و اقتصادي ايران چه بود ؟ از بين بردن زمينه ي قيام هاي مردمي و حفظ حكومت
پهلوي .
 2اساسي ترين تغييرات در تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و واليتي چه بود ؟الف) لغو شرط مسلمان بودن براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان.
ب) لغو سوگند به قرآن از سوي انتخاب شوندگان و تبديل آن به سوگند به كتاب آسماني .
 3به چه دليل علما با تصويب نامه ي انجمن هاي ايالتي و واليتي مخالفت كردند ؟ تغييرات قانون انجمن هاي ايالتي و واليتي درظاهر به بهانه ي زمينه سازي براي مشاركت بيشتر مردم در فعاليت هاي اجتماعي انجام گرفت اما در حقيقت تهاجم آشكاري به هويت
ديني جامعه ي اسالمي ايران بود  ،به همين دليل علما اب آن مخالفت كردند .
 4چرا امام خميني با تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و واليتي مخالفت كرد؟ نتيجه ان چه شد ؟امام خميني مي دانست كه هدف حكومت از اين تغييرات  ،تضعيف اسالم و تخريب ارزش هاي اسالمي است  .سرانجام در نتيجه ي
مخالفت ج  .دي امام و ساير علما دولت مجبور شد تصويب نامه ي مذكور را لغو كند .
 5چرا تصويب نامه ي انجمن هاي ايالتي و واليتي موجب تضعيف اسالم و تخريب ارزش هاي اسالمي مي شد؟زيرا اين تغييرات در ظاهر به بهانه ي زمينه سازي براي مشاركت بيشتر مردم در فعاليت هاي اجتماعي صورت گرفت اما در حقيقت ،
تهاجم آشكاري به هويت ديني جامعه ي اسالمي ايران بود .
 6هدف شاه از برگزاري همه پرسي اصول شش گانه(انقالب سفيد) چه بود ؟محمدرضا شاه پيروي از سياست هاي آمريكا را برايحفظ حكومت خود ضروري مي دانست  .به همين دليل مدت كوتاهي پس از لغو تصويب نامه ي انجمن هاي ايالتي و واليتي  ،اعالم كرد
كه اصول شش گانه را با عنوان انقالب سفيد به همه پرسي خواهد گذاشت . .
 7چه كساني به مخالفت با اصول شش گانه شاه پرداختند ؟ چرا؟ امام خميني و ساير علماي مبارز مخالفت كردند  .زيرا از اهداف وپيامدهاي واقعي اين اصول آگاه بودند و يقين داشتند كه اجراي اين اصول  ،موجب تحكيم سلطه ي امريكا بر ايران و وابستگي سياسي و
اقتصادي كشور ما به بيگانگان مي شود .
 8امام خميني در محرم سال  ، 1342چه توصيه اي به مداحان و سخنرانان مذهبي كرد ؟ يادآوري كرد كه سكوت در برابر حكومتستمگر  ،كمك به دشمنان اسالم است و از آنان خواست كه خطر اسرائيل را به مردم گوشزد كنند .
 9سخنان امام خميني در عصر عاشوراي سال  1342در باره چه مسائلي بود؟ رژيم با امام چگونه برخورد كرد ؟ شاه را به دليلستمگري  ،همكاري با اسرائيل و وابستگي به آمريكا به شدت محكوم كرد  .دو روز بعد مأموران رژيم شبانه به خانه ي امام ريختند و
ايشان را دستگير و پس از انتقال به تهران د ريكي از پادگان هاي نظامي زنداني كردند .
 10شديدترين اعتراض ها به دستگيري امام خميني  ،در كدام شهرهاي كشور صورت گرفت ؟ قم – تهران  -ورامين . 11قيام  15خرداد  42چگونه شكل گرفت ؟ دستگيري امام خميني  ،موجب خشم و اعتراض گسترده ي مردم مسلمان ايراندرشهرهاي مختلف شد .رژيم كه از حركت سريع مردم به وحشت افتاده بود به مأموران خود دستور داد كه تظاهر كنندگان را به گلوله
ببندند و قيام را سركوب كنند .

 12قيام  15خرداد  42چه اثراتي داشت؟ قيام  15خرداد اگر چه به زور اسلحه و با خشونت مأموران رژيم سركوب شد  ،بر خشم ونفرت مردم انقالبي نسبت به شاه و عوامل حكومت ا .افزود و انگيزه ي آنان را براي مبارزه تا سرنگوني حكومت پهلوي تقويت كرد .
 13منظور از مصونيت قضايي يا حق كاپيتوالسيون چيست؟ و چه كسي با آن به مخالفت برخاست ؟ بر اساس اين مصونيت  ،اگرآمريكايي ها در ايران مرتكب جرمي مي شدند  ،دادگاه هاي ايران حق رسيدگي به جرم آنها را نداشتند  .امام خميني با آن به مخالفت
برخاست
 14امام خميني در  13آبان  1342به كجا تبعيد شدند؟ حكومت پهلوي دريافت كه امام اهل سازش و سكوت نيست  ،بنابراين ايشانرا به تركيه تبعيد كرد  .حدود يك سال بعد  ،تبعيد گاه امام از تركيه به نجف در عراق تغيير يافت و تا مهر  1357در آن شهر ساكن بودند.
 15امام خميني در تبعيد  ،به چه شكل هايي مبارزات خود را ادامه مي دادند ؟ امام به مناسبت هاي مختلف با صدور اعالميه وفرستادن پيام به گروه هاي سياسي  ،مردم را به مبارزه با شاه و اسرائيل دعوت مي كرد.
 16اقدامات امام خميني را در مبارزه با حكومت پهلوي به ترتيب روي نمودار بنويسيد ؟
8
 16-اقدامات امام خميني را در مبارزه با حكومت پهلوي به ترتيب بنويسيد ؟

مخالفت با تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و واليتي
مخالفت با اصول شش گانه (انقالب سفيد)
سخنراني تاريخي ايشان در مدرسه فيضيه قم
مخالفت با كاپيتوالسيون و دستگيري امام
ادامه مبارزه در دوران تبعيد
 7مبارزه ي ملت ايران پس از تبعيد امام خميني به چه صورت ادامه يافت؟ قشرهاي مختلف مردم به ويژه روحانيون  ،فرهنگيان ،
دانشجويان و بازاريان پس از تبعيد رهبر نهضت به مبارزه ادامه دادند  .آنها به پيروي از امام  ،مبارزه را وظيفه اي ديني و شرعي مي
دانستند .
عالوه بر ياران و پيروان امام خميني  ،گروه هاي ديگري نيز با عقايد سياسي متفاوت در مبارزه با حكومت پهلوي شركت داشتند .
 18نحوه ي مبارزه ي آيت اهلل مطهري و دكتر علي شريعتي به چه شكلي بود ؟ آنان مي كوشيدند با سخنراني  ،نوشتن كتاب ومقاله و برگزاري كالس هاي تفسير قرآن و نهج البالغه در مساجد و حسينيه ها و دانشگاه ها  ،اسالم انقالبي را به جوانان معرفي كنند .

 19در سال  1356به چه داليلي مردم از شاه و سياست هاي او ناراضي بودند؟ علت آن را توضيح دهيد؟ به دليل مسائل و مشكالتمختلف فرهنگي  ،سياسي و اقتصادي  .زيرا :
الف)حكومت پهلوي به فرهنگ و ارزش هاي اسالمي توجهي نداشت و اقدام هاي فرهنگي آن  ،به خصوص برنامه هاي راديو و تلويزيون و
سينما در جهت تضعيف فرهنگ اسالمي بود
ب) وابستگي سياسي حكومت پهلوي به ببيگانگان و نفوذ و دخالت كشورهاي خارجي به ويژه آمريكا
ج) استبداد و سركوب

د) رژيم پهلوي حقوق ملت و اصول قانون اساسي مشروطه را ناديده مي گرفت
 .ه) نمايندگان مجلس شوراي ملي و هئيت وزيران در برابر شاه هيچ استقاللي نداشتند .
و) روزنامه ها نيز آزادي نداشتند و نمي توانستند از شاه و مقا م هاي حكومتي انتقاد كنند
و) ساواك ومأموران نظامي با انواع شكنجه ها  ،مخالفان را سركوب مي كردند
ز) حيف و ميل و غارت ثروت و سرمايه هاي ملي كشور توسط خاندان پهلوي .
 20-داليل سياسي  ،فرهنگي  ،اجتماعي و اقتصادي نارضايتي مردم از حكومت شاه را به تفكيك بنويسيد .

داليل سياسي :وابستگي سياسي حكومت پهلوي به بيگانگان و نفوذ و دخالت كشورهاي خارجي به ويژه آمريكا نمايندگان مجلس شوراي
ملي و هئيت وزيران در برابر شاه هيچ استقاللي نداشتند
داليل فرهنگي و اجتماعي :روزنامه ها نيز آزادي نداشتند و نمي توانستند از شاه و مقا م هاي حكومتي انتقاد كنند ساواك ومأموران
نظامي با انواع شكنجه ها  ،مخالفان را سركوب مي كردند و عده زيادي به اعدام و زندان و تبعيد محكوم شده بودند .
اقتصادي  :حيف و ميل و غارت ثروت و سرمايه هاي ملي كشور توسط خاندان پهلوي
 -21قيام  19دي ماه  1356مردم قم را شرح دهيد ؟ مردم قم در  19دي  1356در اعتراض به انتشار مقاله ي توهين آميز روزنامه
اطالعات  ،به تظاهرات پرداختند و مأموران حكومت اين تظاهرات را به خاك و خون كشيدند .
 22قيام  29بهمن  1356مردم تبريز را توضيح دهيد؟ مردم تبريز به مناسبت چهلم شهداي  19دي قم  ،در روز  29بهمن قيام كردندو تعداد زيادي از آنها شهيد و زخمي شدند .
 23عكس العمل شاه در برابر اعتراض و تظاهرات ملت در سال  57به چه صورت بود؟ از يك سو براي فريب ملت  ،پي درپي نخستوزيران خود را عوض مي كرد و به مردم وعده مي داد كه پيام انقالب انان را شنيده است و به خواسته هايشان توجه خواهد كرد  .از سوي
ديگر  ،به مأموران خود دستور مي داد كه تظاهر كنندگان را سركوب كنند .
 24واقعه ي  17شهريور  ( 1357جمعه ي سياه) را توضيح دهيد ؟ در آن روز كه به جمعه ي سياه معروف شد  ،مأموران رژيم به طرزبي رحمانه اي تظاهرات مردم را در ميدان ژاله (شهداي كنوني) به خاك و خون كشيدند و عده ي زيادي را شهيد و زخمي كردند .
 25انقالب اسالمي ايران با چه شعاري به پيروزي رسيد؟ و هدف آن چه بود؟ با شعار محوري " استقالل  ،آزادي  ،جمهوري اسالمي "به پيروزي رسيد و هدف آن از بين بردن وابستگي كشور به بيگانگان و تأمين حقوق ملت در چارچوب قوانين و ارزش هاي اسالمي بود
 26سه عامل موثر در موفقيت انقالب اسالمي ايران را بنويسيد؟ ايمان و اعتقاد به اسالم – وحدت و استقامت ملت – رهبري قاطع وهوشيارانه ي امام خميني .
* -پس از كودتاي  28مرداد  ، 1332به تدريج نفوذ و سلطه ي  ........................بر ايران بيشتر شد  ( .آمريكا )
* -برجسته ترين چهره مخالفان تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و واليتي  ،عالمي شجاع به نام .......................كه در  ............اقامت داشت ( .
سيد روح اهلل خميني – قم )
* -در برخي از شهر ها مانند  ..........و  ............مردم تظاهرات كردند و مخالفت خود را با اصول ششگانه و همه پرسي نشان دادند .
(تهران – قم )

* -امام خميني در عصر عاشورا (  13خرداد  ) 1342در  .....................سخنراني تاريخي كرد  ( .مدرسه فيضيه قم)
* -يكي از خونين ترين رويدادهاي دوران انقالب اسالمي در روز  ....................در  .............به وقوع پيوست  17 ( .شهريور - 1357تهران )
* -در نتيجه ي مبارزه مردم ايران شاه در روز  ..........................مجبور به فرار از كشور شد  26 ( .دي ماه 1357
* -رهبر انقالب اسالمي ايران در روز  .............................به ميهن بازگشت  12 ( .بهمن 1357
* -انقالب اسالمي ايران در روز  ........................به پيروزي رسيد و عصر جديدي در تاريخ ايران آغاز شد  22 ( .بهمن 1357
* -انقالب اسالمي ايران  ،انقالب با ويژگي هاي  ......................بود  ( .ديني)

