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درس هجدهم

خرداد١٥قیام 



زدهپانقیاموخمینیامامنهضتگسترشچگونگیبادرسایندر
نیخمیامامحضرتتبعیدوکاپیتوالسیونالیحۀتصویبخرداد،
.شدخواهیدآشنا



س پیشینمرور در

اجرایبرایپهلوی،رژیمخواندیدپیشیندرسدرکهطورهمان

باعثکهزدسفیدانقالبرفراندومبهدست،آمریکاهایسیاست

برعالوهآمریکا،هایسیاستاجرایزیراشد،مردموعلمااعتراض

اسالمبهمنجراقتصادی،بنیادهاینابودیوکشوروابستگیگسترش

.می شدنیززدایی



به فیضیهحمله رژیم شاه  

درخمینیامام١342نوروزشدننزدیکبا
ماعالپهلویرژیمهایسیاستبهاعتراض
،نیزعلماومراجعدیگرکرد؛عمومیعزای

.کردندپیرویاواز
برگزاریجریاندرماه،فروردیندوم

(ع)صادقامامشهادتعزاداریمراسم
در،«شاه»کماندوهایوساواکنیروهای
قمفیضیهمدرسهبهنظامیغیرلباس
بهراروحانیانازعده ایوکردندحمله

.کردندزخمییاورساندندشهادت



فیضیهسه فجایع رژیم شاه در مدر

همدرسبهحملهدرشاهرژیمسربازان
وشکستندراهاحجرهدرهایفیضه،
هبوکردندپارهراهاکتابوهاقرآن
.ریختندبیرون
هشدبستریمجروحانبهحتیآنان
لهحمنیزقمبیمارستاندرماجرااین

گیردستبیمارستاندرراآنهاوبردند
.کردند
هفیضیمدرسهبهیورشازرژیمهدف
.بودوحشتوارعابایجاد



یزطالبیه تبرحمله رژیم شاه به مدرسه 

هفیضیمدرسهفاجعهبازمانهم

هطالبیمدرسهبهشاهرژیمقم،

ازنتچندوکردحملهنیزتبریز

ومجروححادثهایندرمردم

.شدندشهید



اعالمیه امام خمینی در محکومیت رژیم شاه

طیخمینیامامتبریز،وقمفاجعهازبعد
:داشتاظهارایاعالمیه

هراسوترس.نگردیدمضطرب.نشویدناراحت»
ارتکابباحاکمهدستگاه.کنیددورخودازرا
وساختمفتضحورسواراخودجنایت،این

ام…دادنشانخوبیبهراخودچنگیزیماهیت
گاهدستاینکهخواستیمخداازما.شدیمپیروز
«.کندرسواراخودودهدبروزراخودماهیت



پشتیبانی شهرهای مختلف از حوزه علیمه قم

فیمختلپیامدهایفیضیهخونینحادثه
رامبارزهرژیمانتظاربرخالفوداشت
.کردآشکارتروجدی

،اصفهان،مشهد،قم،تهرانروحانیون
بههاشهرستاندیگرازبرخیوشیراز
زهحوازپشتیبانیوهمدردیابرازمنظور
بهدستهفتهیکمدتبهقمعلمیه

ومساجدبهرفتنازوزدنداعتصاب
.کردندخودداریجماعتنمازاقامه



ط امام خمینیسحرام کردن تقیه تو

شاهخود،معروفاعالمیهدرخمینیامام
هبتجاوزوجنایت،غارتگریبارادوستی
،ملّتنامبهودانستمساویاسالماحکام
:فرمودندوکرداستیضاحراوزیرنخست

هایسرنیزهبرایراخودقلباکنونمن»
.«امکردهحاضرشمامأمورین
بهراحقایقاظهارهمچنیننهضترهبری

.کردحرامراتقیهوواجبقیمتیهر



هسخنرانی امام خمینی در مدرسه فیضی

١3ق مطوابق بوا ١383در عصر عاشوورای سوا  
خمینی به مدرسوه فیضویه قوم امام ١342خرداد

خن رفت، تا درباره مسائل سیاسی روز، به ایراد سو
مأمور ویژه سواواک کوه در محول گزارش .بپردازد

حضور داشته، در این بواره، گسوتردگی اعتوراض 
مردمی و حمایت از امام خمینی را به خوبی نشوان

در توواریخ قووم چنووین »: می دهوود وی می نویسوود
خمینوی را مثول اموام . جمعیتی دیده نشده است

تاد وارد کردند و تمام جمعیت آنچنان صلوات فرس
«.که تا دو کیلومتر صدای آن ها شنیده می شد



1342خرداد 14تگیری امام خمینی در سد

سوخنرانی اموام روز پو  از یک 
خوورداد ١4در بامووداد خمینووی، 

، مأموران رژیم شواه اموام ١342
دسوتگیر واش خانه را در خمینی 

. کردندبه تهران منتقل 
، چند تن دیگر از علموای همزمان

شهرسووتان هووا نیووز دسووتگیر و 
.زندانی شدند



1342خرداد 15قیام 

١٥درخمینی،امامدستگیریخبرانعکاسبا
اعتراضاتازعظیمیموجی١342خرداد
درآن،دنبا به.خاستپابهقمدرمردمی
،مشهدورامین،هایشهرستانوتهران
دچناصفهانوتبریزشیراز،وکاشانقزوین،
هرابهآمیزاعتراضتظاهراتنیوزدیگرشهر
.افتاد

شاه،فرمانبهوزیر،نخستعلَم،اسداللّه
.کردصادررامردمرحمانهبیکشتاردستور

دهگستربسیارتظاهراتدامنهقموتهراندر
.بود



اعالم حکومت نظامی

کتاننظامی،حکومتاعالمباسببهمینبه
.آمدندخیابانبهسنگینهایمسلسلوها
ازپروبهشهرفرازبرنظامیهواپیماهایقمدر

.درآمدند
چشمقمآمیزاعتراضتظاهراتدرزنانحضور
خمینیامامآزادیخواستارمردم.بودگیر

.بودند
دگانتظاهرکننمیانبهنجفیمرعشیاللّهآیت
بهآسیبیگذاشتنخواهیم»:کرداعالمورفت

«.برسدعزیزمانخمینی



درگیری خونین در قم

معصومه،حضرتحرمسمتبهروحانیونحرکتبا
.یافتشدتهامسلسلرگبارصدایودرگیری
مانندراهاآنتظاهرکنندگانمحاصرهبامأموران
.ریختندزمینبهپاییزیبرگ
مجروحوشهیدنفر32تعدادکوچهیکدرتنها
.شدند
مقصدبهنظامیهایکامیوندرشهدااجساد

.شدحملنامعلومی



تعطیلی بازار تهران

هبمردم.شدتعطیلبازارتهران،در
.شدندسرازیرهاخیابانسوی

باتهراندانشگاهدانشجویان
نیخمیامامدستگیریخبرشنیدن
ودندکرتعطیلراهاکالسبالفاصله

تارخواسدیکتاتور،برمرگشعاربا
باکهشدندخمینیامامآزادی

.شدندمواجهانتظامینیروهای



قتل عام مردم ایران

ازهایدستتهرانشهرجنوبدر
ایستگاهسمتبهتظاهرکنندگان

گاردورودبا.کردندحرکترادیو
ازنفرصدهاعامقتل،شاهنشاهی

.شدآغازمردم
دربارهوزیر،نخستعلم،اسداللّه
اعترافخرداد١٥درمردمکشتار
دستورتنهانهشاهکهمی کند

ممردعامقتلازبلکهداد؛تیراندازی
.کردپشتیبانی



42خرداد15ت در بارة تظاهرات سنظر فردو

تبابازکهکرداعالمبعدهاشاه
١٥واقعهدرتیراندازیدستور
.نیستمتأسفابداخرداد

کیی،فردوستارتشبدگفتهبه
یامنیتمشاورانتریننزدیکاز

،تظاهرکنندگاناگرروزآنشاه،
می دادند،ادامهراخودتظاهرات

.می گریختکشورازشاهقطعاً
ارتشبد فردوست



دلیل عدم موفقیت تظاهرات

نبود برنامه برای تظاهرات

مردمآمیزاعتراضحرکتبودنخودجوش
(سازماندهیبدون)



ستمبیدرخمینیموسویاللّهروحعلیهاهللرحمهخمینیامامزندگانیازفرازهایی
میالدسالروزباهمزمان.ش١28١مهراو چهارشنبهبابرابر.ق١320الثانیجمادی
شهردرمبارزهوعلماهلازخانواده ایدر(س)فاطمهحضرتاسالمبزرگبانوی
کناردرنسلاندرنسلکهپدرانشسجایایوارثاو.گشودجهانبهدیدهخمین
ازماه٥ازکمترکهدرحالی.بودکوشیده اند،الهیمعارفکسببهمردمهدایت
ینخمشهردرکهموسویمصطفیسیداللّهآیتپدرشمی گذشت،اللّهروحوالدت
هبمظلومانهمردم،ازدفاعدربود،منطقهحکاموخوانینظلمبرابردرمردمحامی

باوآشنایتیمیرنجباکودکیاوانازخمینیامامترتیباینبه.رسیدشهادت
.شدروروبهشهادتمفهوم

بیشتر بدانید

زندگانی امام خمینی 



 اشمؤمنهمادرسرپرستیتحترانوجوانیوکودکیدورانپدرششهادتازپ 
صاحبه)مکرمه اشعمهچنینهموبودتقواوعلمخاندانازکه(هاجربانو)

.گذراندبود،جوحقوشجاعبانوییکه(خانم
ودبواجتماعیوسیاسیهایبحرانباهمزماناللّهروحنوجوانیوکودکیدوران

دیری.شدآشناایرانمردمهایرنجودردهاسیاسی،مسائلبااوزمانهماناز
محرومنیزعزیزدوآنوجودنعمتازسالگی١٥سندراللّهروحکهنپایید
.گردید

بیشتر بدانید



اراکعلمیهحوزهعازممقدماتیعلومگرفتنفراازپ .ش١298سا دروی
هرشتالعاده،فوقاستعدادیوسرشارهوشیازگیریبهرهباخمینیامام.شد
وفهفلساصو ،وفقهبرعالوهوکردطیسرعتبهرااسالمیعلوممختلفهای

یپدروآموختزمانآنبرجستهاستاداننزدسطحترینعالیدرنیزراعرفان
وقمبهش١30١سا دریزدیحایریعبدالکریمشیخالعظمیاللّهآیتهجرت
قمهبمشتاقانهبعداندکیهمخمینیامامعلمیه،هایحوزهمرکزیتتشکیل
.کردمهاجرت

بیشتر بدانید



ارشنگتالش،اینحاصل.پرداختکتابتألیفبهسالگی27سنازخمینیامام
اماحکاخالق،عرفان،تفسیر،اصو ،،فقهمختلفموضوعاتدرکتابجلدهاده
منتشر.ش١322سا درکهاالسرارکشفکتابدرخمینیامام.استفلسفهو

شاهرضاساله20دوراناسالمیضدواستعماریهایسیاستازانتقادبهشد،
و«قیهفوالیت»مسئلهطرحبهکتابایندرباراولینبرایچنینهموپرداخت
یکنیخمیامامسیاسیبیانیهنخستین.کردتأکیداسالمیحکومتتشکیل
واسالمعلمایآشکاریطوربهبیانیهایندروی.شدصادر(ش١323)بعدسا 
ربرابدررابیدارباشوخطرزنگوخواندفراعمومیقیامبهرامسلمانجامعه

.درآوردصدابههاقدرتاستعماریهایسیاست

بیشتر بدانید



وشدفراگیرخمینیاماممرجعیتبروجردیالعظمیاللّهآیتارتحا ازپ 
جعمرعنوانبهراایشانعلماازبسیاری.گرفتقرارایرانمردماستقبا مورد
هبخویششدنمطرحازشدتبهویکهبوددرحالیاین.کردندمعرفیاعلم
خودبرکتپرحیاتطو درخمینیامام.داشتپرهیزتقلیدمرجععنوان

طهری،ماستادشهیدچونمتفکرانیبهمی توانکهکردتربیتزیادیشاگردان
.کرداشارهایخامنهاللّهآیتوبهشتیاللّهآیتشهید

بیشتر بدانید



مقابله با انقالبیون

درتبعیدهاوهادستگیریموجخرداد،١٥قیامدرمردمکشتاروسرکوبازپ 
وزندانروانهدیگریازپ یکیخمینیامامیارانوشدآغازکشورسراسر

هکرضاییاسماعیلحاجورضاییحاجطیبچونجوانمردانیوشدندتبعیدگاه
ودستگیریازپ بودند،خرداد١٥درتهران،جنوبمردمتظاهراتپیشتاز
.شدندتیربارانشدیدهایشکنجه

وفارسعشایرقیامشکستندرهموخرداد١٥قیامهایشعلهکردنخاموشبا
ند،برخاستروحانیتوخمینیامامنهضتازپشتیبانیبهکههاآنسراناعدام

آشکارترمحمدرضاشاهدرآمریکانظرمورداصالحاتانجامدرموفقیتاحساس
.شد



امامدستگیریازپ خمینیامامآزادیبرایتالشوتهرانبهعلمامهاجرت
مختلفشهرهایروحانیونها،شهرستانوتهرانعلمایازایعدهوخمینی
ومیهاعالصدورباعلمیه،هایحوزهتعطیلیضمنکاظمینوکربالنجف،وایران
ضمعتروعزادارمردمکشتاروعامقتلکردنمحکومضمنمتعددهایتلگرام

امامشرطوبیقیدآزادیخواستارخردادماهشانزدهموپانزدهمروزهایدر
شد،مانجاگستردهوسریعطوربهکهاقداماین.شدندروحانیونسایروخمینی

د،بوکردهاعالمکهبروزیرنخستعلَماسداللّهتهدیدهای.ماندنتیجهبی
کرد،خواهدصحراییمحاکمهراخمینیامامجملهازشدهدستگیرروحانیون
اماقدپهلویرژیمکهمی رفتاحتما شواهد،براساسچونافزود؛هاآننگرانی

.کندنهضترهبراعدامبه

بیشتر بدانید



کشورسراسربرجستهعلمایاززیادیگروه١342خرداد١7تاریخدرروایناز
بهومشروطهنهضتدرکبریوصغریمهاجرتهمچونوهماهنگاقدامیدر

خمینیامامبهنسبتراخودوفاداریوحمایتتاکردندمهاجرتتهرانسوی
اللّهآیتهواپیمایحتیوکردعلمامهاجرتازممانعتبهاقدامرژیم.کننداعالم
ونتحصسرانجام.بازگرداندراهنیمهدربود،تهرانعازممشهدازکهرامیالنی
امامتبعیدومحاکمهازرژیمتاشدموجبهاآنتالشوعلماروزه١4اعتصاب
درایخانهبهوآزادزندانازرااماممدتی،ازپ وکندنشینیعقبخمینی
رارقامنیتیمأموراننظرتحتوکردهمنتقلشمیرانقیطریهسپ وداودیه
.بودتعطیلتهرانبازارعلما،روزه١4مهاجرتمدتطو در.داد

بیشتر بدانید



خرداد15دستاوردهای قیام  

یریفراگطوربهتوانستکهبوداستبدادیضدواستعماریضدابعاددارایخرداد١٥قیام
بهوندکبسیجپهلوینشاندهدسترژیمعلیهمبارزهصحنهدررامردممختلفهایتوده
بذر،نیستجداسیاستازکهراستیناسالمازحمایتبهخمینیامامراسخاعتقاددلیل

وزیپیردرآنثمراتکهشدکاشتهجامعهدرالهیتکلیفیکعنوانبهمبارزهفرهنگ
.نشستباربهاسالمیانقالب

وعلمیههایحوزهمیاندرسیاسیرشدافزایشخرداد،١٥قیامپیامدهایدیگراز
انعنوبهاسالمیهایارزشبهدانشگاهیانوروشنفکرانبیشترگرایشوروحانیت
سممارکسیوغربیلیبرالیسمکهجهانیدروبودسیاسیمبارزاتمشعلبرافروزنده

ستدازاستعمارواستبدادسلطهازستمتحتکشورهایرهاییدرراخودکاراییشرقی
.کردظهورسیاستودینپیوستگیبودند،داده



خرداد15قیام  نتایج و دستاوردهای 

رژیمکهدادنشانغیردینیودینیمبارزهایجریانهمچنین42خرداد١٥قیام

برایواستناپذیراصالحاساسیقانونچارچوبدروآمیزمسالمتطریقازشاه

.نداردوجودمستمرمبارزهجزراهیوابستهواستبدادینظامبامبارزه

اسالمجهانوایرانمعاصرتاریخهایجنبشدرمهمیعطفنقطهخرداد١٥قیام

تجربوهوکردآزموایشوعورضهرامبارزهازجدیدیشکلکهمی رودشماربه

بهیابیدستتاراایرانملّتمبارزهخمینیامامرهبریباتوانستکهبوودگورانقدری

.بخشدثمروتداوم١3٥7ماهبهمن22درپیروزی



دولت حسنعلی منصور

رویووزیرینخستازعلَماسداللّهبرکناریبا
ازجدیدینسلمنصور،حسنعلیآمدنکار

اآنه.گرفتنددستبهراقدرتمداران،سیاست
موافق،انگلستانازبیشخود،پیشینیانبرخالف

دخالت.بودندآمریکاهایسیاستباهمسوو
نگرانیموجبمنصورکارآوردنرویدرآمریکا
ایراندرانگلی هایسیاستحامیمرداندولت
بهقدرت،بهدستیابیازپ منصور.شد

کشورمدیرانعرصهدرگستردهتغییرهایی
.زددست



آزادی امام خمینی از زندان

سیاستانجامبرایمنصوردولت

باشاه.داشتآرامشبهنیازهایش

وخمینیامامرضایتجلبهدف

رددیگر،قیامیبارویاروییازترس

آزادراایشان١343فروردین،هفدهم

برهمچنانخمینیاماماما.کرد

.کردپافشاریمبارزهاستمرار



کاپیتوالسیون به ایرانبازگشت 

دولتایران،درهاآننظامیانومستشارانوهاآمریکاییحضورافزایشبا

تنظیمعلمدولتدرقبالً کهشورامجل بهالیحه ایتقدیمضمنمنصور،حسنعلی

ها،آنکارانخدمتوآمریکایینظامیانومستشارانبرایبود،شدهتصویبو

برایترکمانچایمعاهدهدرکهاستعماریحقنظیر)کردقضاییمصونیتدرخواست

ازعدبکهبودشدهایرانیانتحقیرموجبوبودندشدهقائلهاروسبرایباراولین

تطمیعبا١343مهر،یکموبیستشبنیمهجلسهدر(.شدملغیبلشویکیانقالب

.شدتصویبالیحهاینسروصدا،بینمایندگان،تهدیدو



ونالیحه کاپیتوالسیمخالفت امام خمینی صریح با قانون

اهآمریکاییالیحه،اینتصویبدنبا به
ارایرانبهدالریمیلیوندویستواماعطای
.رساندندتصویببهاسلحهخریدبرای
کارمندانازیکیطریقازکهخمینیامام

الیحهتصویبجریاندرمجل دبیرخانه
یکطیبود،قرارگرفتهکاپیتوالسیون

زایکیقو بهکهمهیجبسیارسخنرانی
اناتبیترینمهمازیکی»آمریکاییمحققان
شدتبهبود،«قرنایندرایراندرسیاسی
قرارحملهموردراشاهواسرائیلوآمریکا
.داد



:د فکر کنید و پاسخ دهی

ی کرد؟الیحه کاپیتوالسیون، آمریکایی های مقیم ایران را از چه امتیازاتی برخوردار م

یهکلبرایبود،کشورهاسیاسینمایندگانبهمربوطکهوینقراردادمطابق
.کردیمایجادقضاییمصونیتجانبه،یکصورتبهایران،درآمریکایینیروهای



چنداین»:داشتاظهارکاپیتوالسیونالیحهتصویببامخالفتدرخمینیامام
.هستمناراحت.استشدهکمخوابمام،شنیدهراایراناخیرمسائلکهروزی
عظمت.رفتبینازایرانعظمتشد،پایکوبماعزت…استفشاردرقلبم
کایی،آمریخادمیکاگر…بردندمجل درقانونی.کردندپایکوبراایرانارتش
اپزیرکند،تروربازاروسطدرراشماتقلیدمرجعآمریکاییآشپزیکاگر

حقایرانهایدادگاه!بگیردرااوجلوینداردحقایرانپلی کند،منکوب
هارباباآمریکادرآنجا!آمریکابرودبایدکنند،بازپرسیکنند،محاکمهندارند
.«کنندمعینراتکلیف

بیشتر بدانید

یون سسخنرانی امام خمینی در بارة کاپیتوال



دستگیری و تبعید امام خمینی

خمینیاماموتندشدیداعتراضدنبا به
بواژیمرکاپیتووالسیون،الیحوهتصویببوه

درقم،وتهراندرنظامیحکومتبرقراری
درراخمینیامام١343ماهآبان١3شبنیمه
فرودگاهبهودستگیراشمسکونیخانه

.کرددتبعیترکیهبهومنتقلتهرانمهرآباد
مردمواکنشبرعالوهخمینیامامتبعید
،بودهمراهاعتصاباتوتظاهراتباکهایران
هایشخصیتواکنشوجهانیبازتابدارای
ازخارجایرانیدانشجویانوسیاسیوعلمی
.بودکشور



خمینی به ترکیهامام تبعید 

لباسازاستفادهترکیهحکومت

(ره)خمینیامامبرایراروحانیت

دلیلهمینبه.بودکردهممنوع

ه،ترکیدرتبعیددوراندرایشان

.ردکمیاستفادهشخصیلباساز



حسنعلی منصورترور 

وخمینیامامتبعیدازپ مدتی
ایاعضازیکیخفقان،فضایتحمیل
نامبهاسالمیمؤتلفههایهیئت
هبرامنصورحسنعلیبخارایی،محمد
جلویدرکشور،بهخیانتجرم

کهکردترورملّی،شورایمجل 
3ههمرابهوشددستگیربعداالبته
رانتیرباگروهآناعضایازدیگرنفر

.رسیدندشهادتبهوشدند

محمد بخارایی حسنعلی منصور



ریجایگزینی امیرعباس هویدا در مقام نخست وزی



(ره)ی امام خمینآثار و نتایج نهضت بیدارگری اسالمی به رهبری 

بامبارزهعرصهواسالمیبیداریروندبهسیاسیاسالمجدیورود-١
خارجیاستعمارودیکتاتوری

تگیوابسوداخلیاستبدادبامبارزهعرصهبهشیعهمرجعیتآشکارورود-2
اسرائیلوآمریکابهپهلویرژیم
دوهرعملیوصریحمخالفتودانشگاهیانوحوزویانپیشازبیشپیوند-3

پهلویرژیمستیزانهدیناقداماتباگروه
فقیهوالیتنظریهپایهبراسالمیحکومتاندیشهطرح-4
المیاسبیداریهایکانونبهآنهاتبدیلومنبرومسجدکارکردبازسازی-٥



ال داشت؟ حمله به مدرسه  فیضیه قم و مدرسه طالبیه تبریز چه پیامدهایی به دنب-1

مشهد،قم،تهران،روحانیان.کردآشکارتروجدیرامبارزهرژیم،انتظاربرخالف
هحوزازپشتیبانیوهمدردیابرازمنظوربهها،شهرستانبرخیوشیرازاصفهان،
مازناقامهومساجدبهرفتنازوزدنداعتصاببهدستهفتهیکمدتبهقم،علمیه
بارادوستیشاهخود،معروفاعالمیهدرخمینیامام.کردندخودداریجماعت

رازیرونخستملت،نامبهودانستمساویاسالماحکامبهتجاوزوجنایتغارتگری،
.کرداستیضاح



کرد؟ایجادجامعهدرواکنشیچه،1342خرداددرخمینیامامدستگیری-2

اعتراضازعظیمموجیخرداد،۱۵درخمینیامامدستگیریخبرانعکاسبا
ورامین،هایشهرستانوتهراندرآن،دنبالبه.خاستپابهقمدرمردمی
راتتظاهنیز،دیگرشهرچندواصفهانتبریز،شیراز،کاشان،قزوین،مشهد،

.افتادراهبهآمیزاعتراض



ورطبهتوانستوبوداستبدادیضدواستعماریضدابعاددارای-١
جبسیرژیمعلیهمبارزهصحنهدررامردممختلفهایتودهفراگیر
.شدهکاشتجامعهدرالهیتکلیفعنوانبهمبارزهفرهنگبذروکند
وهعلمیهایحوزهمیاندرسیاسیرشدرفتنباالموجبقیاماین-2

ارزشهایبهدانشگاهیانوروشنفکرانبیشترگرایشوروحانیت
.شدجهاندرسیاسیمبارزاتمشعلبرافروزندهعنوانبهاسالمی

داشت؟دستاوردهاییچه1342خرداد15قیام-3



داشت؟دستاوردهاییچه1342خرداد15قیام-3

تمسالمطریقازشاهرژیمکهدادنشانغیردینیودینیمبارزهایجریانبه-3
بدادیاستنظامبامبارزهبرایونیستپذیراصالحاساسیقانونچارچوبدروآمیز
.نداردوجودمستمرمبارزهجزراهیوابسته،و
ودبقدریگرانتجربهوکردآزمایشوعرضهرامبارزهازجدیدیشکلقیاماین-4
بهمن22پیروزیبهدستیابیتاراملتمبارزهخمینیامامرهبریباتوانستکه

.بخشدثمروتداوم١3٥7



بیشورا،مجلسنمایندگانتهدیدوتطمیعبا،۱۳۴۳مهر۲۱شبنیمهجلسهدر
وتنظیمعلمدولتدرکهالیحهاینبراساس.شدتصویبالیحهاینسروصدا
ایران،درهاآنخدمتکارانوآمریکایینظامیانومستشارانبرایبود،شدهتصویب

بهطمربو)وینقراردادمزایایوحقوقازآنانوبودشدهقضاییمصونیتدرخواست
.شدندمیبرخوردار(سیاسی کشورهانمایندگان

بود؟چهآنمفادورسیدتصویببهچگونهکاپیتوالسیونالیحه-4



ابمبارزهعرصهواسالمیبیداریروندبهسیاسیاسالمجدیورود-١
عرصهبهشیعهمرجعیتآشکارورود-2خارجیاستعمارودیکتاتوری

پیوند-3وآمریکابهپهلویرژیموابستگیوداخلیاستبدادبامبارزه
دوهرعملیوصریحمخالفتودانشگاهیانوحوزویانپیشازبیش
حکومتاندیشهطرح-4پهلویرژیمستیزانهدیناقداماتباگروه

ومنبرومسجدکارکردبازسازی-٥فقیهوالیتنظریهپایهبراسالمی
اسالمیبیداریهایکانونبهآنهاتبدیل

.یسیدبنورا(ره)خمینیامامرهبریبهاسالمیبیدارینهضتنتایجوآثارازموردسه-5



سواالت متن 



سؤاالت متن

ودینابوکشوروابستگیگسترشبرعالوهآمریکا،هایسیاستاجرایزیرا
.شدمینیززداییاسالمبهمنجراقتصادی،بنیادهای

د؟شواقععلمااعتراضموردسفیدانقالبمورددرآمریکاهایسیاستاجرایچرا-1



سؤاالت متن

بود؟چه42نوروزشدننزدیکبافیضیهبهپهلویرژیمنیروهایحملهچگونگیوعلت-2

اوازنیزعلماومراجعدیگر.کردعمومیعزایاعالمپهلوی،رژیمهایسیاستدلیلبهامام
امامشهادتعزاداریمراسمبرگزاریجریاندرماهفروردیندوم.اندکردهپیروی

یهفیضمدرسهبهغیرنظامیلباسدر،«شاه»کماندوهایوساواکنیروهای،(ع)جعفرصادق
درهایآنان.کردندزخمییارساندندشهادتبهراروحانیانازایعدهوکردندحملهقم

بهحتی.ریختندبیرونبهوکردندپارهراهاکتابوهاقرآنوشکستندراهاحجره
گیردستبیمارستاندرراآنهاوبردندحملهنیزقمبیمارستاندرشدهبستریمجروحان

.کردند



سؤاالت متن

کرد؟ملهحدیگرمذهبیمکانکدامبهپهلویرژیمقم،فیضیهمدرسهبهحملهبازمانهم-3

طالبیه تبریز مدرسه 



سؤاالت متن

وحشتوارعابایجاد

بود؟چهقمفیضیهمدرسهبهحملهازپهلویرژیمهدف-4



سؤاالت متن

.ندکرددستگیر و به تهران منتقل خودش خانه را در خمینی مأموران رژیم امام 

بود؟چه42سالعاشورایعصردرامامسخنرانیایرادبهنسبتپهلویرژیمواکنش-5



سؤاالت متن

رایخمینامامدستگیریومردمرحمانیبیکشتاردستورشاهفرمانبهعلماسداهلل
بهسنگینهایمسلسلوتانکهانظامی،حکومتاعالمباسبب،همینبه.کردصادر
بامأموران.درآمدندپروازبهشهرفرازبرنظامیهواپیماهایقم،در.آمدندخیابان
وچهکیکدرتنها.ریختندزمینبهپاییزیبرگمانندراآنهاتظاهرکنندگانمحاصره
مقصدبهنظامیهایکامیونباشهدااجساد.شدندمجروحوشهیدنفر32تعداد

.شدحملنامعلومی

کرد؟ قمتظاهرات مردم علم چه برخوردی با اسداهللدولت -6



سؤاالت متن

.دشتعطیلبازارتهران،درتوسطخمینیامامدستگیریبهتهرانمردمواکنش
بارژیمبرخوردوبودچه42خرداددرپهلویرژیمسرازیرهاخیابانسویبهمردم
.شدندآنها
تحرکرادیوایستگاهسمتبهتظاهرکنندگانازایدستهتهران،شهرجنوبدر

.شدآغازمردمازنفرصدهاعامقتلشاهنشاهی،گاردورودبا.کردند

خمینی از خود نشان دادند؟ دستگیری امام چه واکنشی نسبت به تهران مردم -7



سؤاالت متن

باودندکرتعطیلراهاکالسبالفاصلهدانشجویانخمینی،امامدستگیریازبعد
تظامیاننیروهایباکهبودندخمینیامامآزادیخواستار،«دیکتاتوربرمرگ»شعار
.شدندمواجه

بود؟چگونهخبرشنیدنباتهراندانشگاهدانشجویان-8



سؤاالت متن

وردکزندانروانهودستگیردیگریازپ یکیراخمینیامامیارانپهلویرژیم
اسماعیلحاجورضاییحاجطیبچونجوانمردانیوشدندتبعیدهمایعده

کنجهشودستگیریازپ بودند،تهرانجنوبمردمتظاهراتپیشتازکهرضایی
شدندتیربارانشدیدهای

چه بود؟42خرداد 15مردم در های حکومت پهلوی پس از سرکوب و کشتار مهم ترین اقدام -9



سؤاالت متن

آمد؟وجودهبایرانسیاسیعرصهدرتغییراتیچهعلم،ازبعدمنصورحسنعلیآمدنکاررویبا-10

نیانپیشیبرخالفآنها.گرفتنددستبهراقدرتسیاستمدارانازجدیدینسل
.بودندآمریکاهایسیاستباهمسووموافقانگلستان،ازبیشخود،



سؤاالت متن

با چه هدفی امام خمینی را آزاد کرد؟1343هفدهم فروردین در شاه محمدرضا -11

با هدف جلب رضایت امام خمینی و ترس از رویارویی با قیامی دیگر



سؤاالت متن

 مجلدبیرخانهکارمندانازیکیطریقاز

گرفت؟رقراکاپیتوالسیونإلیحةتصویبجریاندرطریقیچهازخمینیامام-12



سؤاالت متن

موردارشاهواسرائیلامریکا،شدتبهمهیجبسیارسخنرانییکطیخمینیامام
.دادقرارحمله

اد؟دنشانخودازواکنشیچهکاپیتوالسیونخمینیامام-13



سؤاالت متن

فرودگاهبهودستگیرراخمینیامام١343آبانسیزدهمشبنیمهدرشاهرژیم
.کردتبعیدترکیهبهومنتقلتهرانمهرآباد

؟کردهچکاپیتوالسیونالیحهتصویبباخمینیاماممخالفتازپسپهلویرژیم-14



سؤاالت متن

شد؟ترورجرمیچهبهوکسیچهوسیلهبهمنصورحسنعلی-15

هبخیانتجرمبهمؤتلفۀهایهیئتاعضایازیکیبخاراییمحمدتوسط
.شدترورملیشورایمجل جلودروکشور



با آرزوی توفیق برای شما دانش آموزان عزیز 

خادملو-دبیرستان مکتب الصادق


