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زمینه های سلطه آمریکا بر ایران

 تصویب نامه انجمن های ایالتی و

والیتی

اصول شش گانه انقالب سفید

واقعه فیضیه

قیام پانزده خرداد و پیامد آن

عید مخالفت با کاپیتوالسیون و تب

امام خمینی

وضعیت رژیم پهلوی 
از جنبه 43-56درفاصله

یاقتصادی،سیاسی،فرهنگ

تداوم مبارزه مردم در سه 

: قالب

هسیاسی،فرهنگی،مسلحان

1356وضعیت عمومی ایران در سال 
اعالم فضای باز سیاسی

اممرگ دکتر شریعتی و فرزند بزرگ ام
آغاز انقالب اسالمی

انتشار مقاله توهین آمیز به امام
57و 56قیام ها و وقایع مهم سالهای

بازگشت امام و پیروزی انقالب اسالمی



فوذ برنامه های پیشنهادی آمریکا برای حفظ وتقویت حکومت پهلوی و مقابله با ن
شوروی در ایران

 برنامه های پیشنهادی آمریکا
(سنتو)پیوستن ایران به پیمان بغداد •

(ساواک)تأسیس سازمان اطالعات و امنیت کشور•
اعطای کمک های نظامی و مالی به ایران•

اجرای بعضی اصالحات در ایران•

 هدف از برنامه های پیشنهادی آمریکا
حفظ وتقویت حکومت پهلوی •

مقابله با نفوذ شوروی در ایران•



اصالحات آمریکایی در ایران

ر نخستین مرحله برنامه های اصالحی با عنوان اصالحات ارضی د

.، در زمان نخست وزیری علی امینی آغاز شد1340سال 

 شاه فرصت را برای 1340با رحلت آیت اهلل بروجردی در فروردین ،

.اصالحات در ایران مناسب دید

رقابت شاه و امینی

برکناری علی امینی و نخست وزیری اسداهلل علم



تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی 

ورتصوالیتیوایالتیهایانجمنانتخاباتقانوندرکهاصالحاتیتریناساسی

:ازبودعبارتگرفت

شوندگانانتخابوکنندگانانتخاببرایبودنمردومسلمانشرطلغوــ1

آسمانیکتاببهسوگندبهآنتبدیلومجیدقرآنبهسوگندلغوــ٢



اصول شش گانه

اصول شش گانه یا همان انقالب سفید-

به همه پرسی گذاشته شد و مورد استقبال1341اصول با تبلیغات فراوان، در بهمن 

.دولت های آمریکا، انگلستان و شوروی قرار گرفت



( ره)آغاز مبارزه و رهبری امام خمینی ( ج

ــ مخـالفت بــا تصویب الیحه انجمن های ایالتی و والیتی  1

ــ مخالفت با اصول شش گانه٢
دیدگاه  امام خمینی به  لتصویب نامه  انجمن های ایالتی و والیتی-

سرانجام تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی-

واکنش امام به اصول ششگانه شاه-

1341بهمن ماه 6اعالم برگزاری رفراندوم در تاریخ -

تحریم شرکت در رفراندوم از جانب امام وعلما-

واکنش مردم تهران و قم نسبت به رفراندوم اصول شش گانه-



3فعّـالـیت

اینبهویدکنوگوگفتسفیدانقالبگانهششاصولدربارهخود،دبیرراهنماییبا

همهوفیدسانقالباصولباخمینیاماممخالفتعلتشمانظربه:دهیدپاسخپرسش

بود؟چهآنپرسی



(ره)فاجعه فیضیه قم وتحریم تقیه از جانب امام خمینی

1342نوروزسال

 واقعه  فیضیه قم

واقعه مدرسه طالبیه تبریز

تحریم تقیه از جانب امام



1342قیام پانزده خرداد

و رهنمودهای امام برای سخنرانان مذهبی134٢فرا رسیدن محرم سال-
شروط رژیم پهلوی برای سخنرانان ماه محرم-

خرداد15دالیل شکل گیری قیام -

علت دستگیری امام-

واکنش مردم قم،تهران و ورامین به دستگیری امام-

4٢خرداد15شعارهای مردم در روز -



1342نتایج قیام پانزده خرداد 

.شدهدف مبارزه تغییر کرد و سرنگونی رژیم پهلوی هدف نهایی مبارزه موجب1.

زات حضور امام خمینی در صحنه مبارزه موجب شد بسیاری از روحانیون به مبار2.

.  سیاسی روی بیاورند

زان عالوه بر روحانیون و دانشگاهیان، اقشار دیگری از جامعه نیز به جمع مبار3.

.پیوستند

.رهبری امام خمینی به عنوان مرجع دینی برجسته تر شد4.

.مبارزان به نقش و قدرت مذهب در این زمینه توجه بیشتری نشان دادند5.



مخالفت با کاپیتوالسیون و تبعید امام خمینی

(ره)ماجرای کاپیتوالسیون و تبعید امام خمینی 

ور دیگر از براساس توافق نامه بین المللی در وین، مأموران سیاسی یک کشور در کش

شت کرد، مصونیت سیاسی و قضایی برخوردار بودند و نه تنها نمی توان آنها را بازدا

.  بلکه محل اقامتشان نیز مورد حمایت و حراست بود

نان نیز در با تصویب قانون کاپیتوالسیون، مستشاران  نظامی آمریکا و خانوادههای آ

.ایران از مصونیت سیاسی وقضایی برخوردار شدند

.ماه بعد  به عراق تبعید شدند11و 43آبان 13تبعید امام به ترکیه در



وضعیت رژیم پهلوی

43-56درفاصلهپهلویرژیموضعیت
:اقتصادیجنبهاز

هویداامیرعباسوزیرینخستطوالنیدوراندراقتصادیوضعبهبود

:سیاسیجنبهاز

شاهنشاهیسالهوپانصددوهزارهایجشنوگذاریتاججشنبرگزاری

یتتقورستاخیزبرایحزبنامبهواحدحزبیایجادوموجوداحزابکردنمنحل
پهلویحکومتاقتدارهایپایهتحکیمو

:فرهنگیجنبهاز

اسالمیفرهنگوایرانیفرهنگمیانمصنوعیتقابلایجاد

شمسیهجریتقویمجایبهشاهنشاهیتاریخجایگزینی



تداوم مبارزه

سیاسی؛فعالیت(الف
:خمینیامامفعالیت

شورهایکمردموسرانبهپیاموفرستادنمختلفمناسبتهایبهاعالمیهصدور
اسالمی

فقیهوالیتمباحثتدریسبادینیحاکمیتمبانیترسیم

:مردمفعالیت
ارزهمبکانونبهراهادانشگاهومساجدایشاناندیشهبهمندانعالقهوشاگردان

.بودندکردهتبدیلپهلویرژیمعلیه

احزابوگروههافعالیت
میادامهخودمبارزاتبهاساسیقانونچارچوبدرنیزآزادینهضتوملیجبهه
.دادند



تداوم مبارزه

فرهنگی؛مبارزه(ب
فرهنگیمبارزهازهدف
مبارزهاینهایکانون
مبارزهاینهایکانون
فرهنگیهایچهرهترینمعروف



تداوم مبارزه

مسلحانه؛مبارزه(پ
:ازبودندعبارتدورانایندرهاگروهاینترینمعروف

اسالمیمؤتلفۀهیأتهای:

ترینمهم.دادقرارخودکارمحورراپهلویحکومتسرانترورهیئتاین
کهبودوقتوزیرنخستمنصورحسنعلیترورزمینه،ایندرآناناقدام

.شدانجامگروهایناعضایازبخاراییمحمدتوسط

نبردهباسالمیحکومتبرقرارینیّتبانیزگروهاین:اسالمیمللحزب
اقدامیهرازقبلاسالمیمللحزباعضایاماآوردندرویمسلحانه
.شدندمحکومطوالنیهایحبسبهودستگیر



تداوم مبارزه

مسلحانه؛مبارزه(پ
:ازبودندعبارتدورانایندرهاگروهاینترینمعروف

15قیامازبعدآزادینهضتعضوجوانانازگروهی:خلقمجاهدینسازمان
درآنها.آوردندرویمسلحانهنبردبهوگذاشتندکنارراسیاسیفعالیتخرداد،

انحرافدچارزمانمروربهامابودنداسالمیهایاندیشهوافکاردارایآغاز
بیشتر.ش135٠سالدر.دادندنشانتمایلمارکسیستیافکاربهوشدندفکری

سابحتسویهدریاوشدنددستگیرساواکتوسطیاسازماناینمؤثراعضای
.رفتندبینازگروهیدرونهای

یستیمارکسافکارازالهامباابتداهمانازگروهاین:خلقفداییچریکهایسازمان
یاورژیممأمورانبادرگیریدرآنهاازتعدادیوآوردندرویمسلحانهمبارزهبه
.رسیدندقتلبهزنداندر



4فعّـالـیت 

دهیمپاسخوکنیمفکر

نداشت؟دنبالبهچندانیموفقیتمسلحانهٔەمبارزچراشما،نظربه



آیتدماننآنانازتعدادی.شدندشکنجهوزندانیمبارزانازبسیاری

ودرسیدنشهادتبهشکنجهزیرغفاری،اهللآیتوسعیدیاهلل

درمیاسالانقالباوجگیریتاطالقانیاهللآیتمانندنیزبسیاری

.بودندزندان



1356وضعیت عمومی ایران در سال 

مردمباحکومتزیادفاصله

انانسخنرودانشگاهاستادانازبسیاریوبودنددرزندانمبارزروحانیصدها
.نداشتندرامجالسومحافلدرگفتنسخناجازهمذهبی

دارانسرمایهیافت،افزایشسرعتبهبارهیک135٠سالازکهنفتپول

.بودکردهتقویتکوتاهیمدتدرراپهلویرژیموغرببهوابسته

شهرهابهوروستاییانکارگرانهجوم

یدسفانقالبنتایجاز:بیگانگانبهوابستگیوایراناقتصادنابودی

نداشتندحماموبرقآشامیدنی،آبراه،ایران،روستاهایازبسیاری.

ثروتومنعقدکالنقراردادهایپهلویحکومتباآمریکاییدارانسرمایه

.کردندمیغارتراایرانیانملی



فضای باز سیاسی و نخست وزیری آموزگار

کارتربشرحقوقازدفاعشعار

هویدابرکناری

ویماموریتوآموزگاروزیرینخست

آناثراتومحبوبچهرهدومشکوکمرگ

آمیزتوهینمقالهچاپ

قمدی19قیام

تبریزقیام

هاقیامسایر

اصفهاندرنظامیحکومتاعالم



نخست وزیری شریف امامی

ملیآشتیدولت

امامیشریفوزیرینخستبهامامواکنش

تهرانفطردرعیدنمازبرگزاریازبعدتظاهرات

شهریور17خونینقیام

شاهازآمریکاحمایت

آنپیامدوفرانسهبهخمینیامامهجرت

آموزاندانشآبان13تظاهرات

امامیشریفبرکناری



هجرت امام خمینی به فرانسه و پیامد آن

راپهلویتحکومجنایاتسخنرانیومصاحبهتبلیغی،امکاناتازاستفادهباایشانــ
کردند؛میافشا

شتابباامامهایپیاموآمدفراهمانقالبرهبریبامبارزانمالقاتامکانــ
.شدمنتشرایراندربیشتری



نخست وزیری ارتشبد غالم رضا ازهاری

محرمحماسه

عاشوراوتاسوعاعظیمتظاهرات

رساندنتیجهاینبهراآمریکادولتعظیمتظاهراتاین:

است؛نداشتهاینتیجهازهارینظامیدولتآوردنکارروی1.

.هستندجدیومصممخودرهبرازاطاعتدرومتحدایرانمردم2.

ازغیردیگریمهرهفکربهبایدایراندرخودمنافعحفظبرایآمریکا3.

.باشدشاهمحمدرضا



نخست وزیری شاپور بختیار

ملیجبههعضوبختیار

بختیارآوردنکاررویازهدف

ویوزیرینخستبهامامواکنش

دی٢3درانقالبشورایتشکیل

انقالبشورایتشکیلازهدف

57دی٢6درایرانازشاهخروج



ورود امام خمینی به ایران، تشکیل دولت موقت و پیروزی انقالب

57بهمن1٢درایرانبهامامورود

بهمن15دربازرگانوزیرینخست

انقالببههوایینیرویافرادپیوستن

هوایینیرویافرادبهشاهنشاهیگاردنیروهایحمله

کودتاانجامقصدوهایزرماموریت

بهمن٢٢و٢1حوادث

57بهمن٢٢دراسالمیانقالبپیروزی



پرسش های نمونه

هاانجمناتانتخابدرتغییراتیچهوالیتی،وایالتیهایانجمنانتخاباتقانوننامهتصویبــ1
کرد؟ایجاد

بارزهمپهلویحکومتباهاییشخصیتچهوهاگروهچهوچیستفرهنگیمبارزهازمنظورــ٢
کردند؟میفرهنگی

بود؟چهزداییاسالمجهتدرپهلویحکومتاقداماتــ3

بود؟چه1356سالدرپهلویرژیمسویازسیاسیبازفضایشدنمطرحعلتــ4

؟داشتپیامدیچهاطالعاتروزنامهدرخمینیامامبهنسبتآمیزتوهینمقالهانتشارــ5

چهبهراآمریکا1357عاشورایوتاسوعاروزهایدرپهلویحکومتبامردممبارزاتادامهــ6
رساند؟نتایجی



تهیه وتنظیم

رضوان نعمتی

اصفهان4دبیرستان فرهنگ دخترانه ناحیه

97-98سال تحصیلی 


