
منظور از انقالب سفید شاه چه بود؟-2  

انقالب سفید به معنی اصالحات اجتماعی و اقتصادي براي جلو گیري از خطر کمونیست و همچنین جلوگیري از گسترس فعالیت 
.علیه شاه و آمریکا بودهاي مردمی   

هایی از او حمایت نمودند؟ عنوان نخست وزیر با تحت چه شعارهایی انجام شد و چه دولت بهانتخاب شریف امامی -3  

و )هاي جدید آمریکا رفت ادي به استقبال از سیاستزادي احزاب و فضاي باز سیاسی و اصالحات اقتصآ(هایی مانند طرح شعار
. انگلیس هم از ایشان حمایت نمود  

 درس هفدهم

سی به تصویب رسید و موضوع آن چه بود؟کهاي ایالتی و والیتی در دوره چه  قانون انجمن-1*  

ن مجید از شرایط انتخاب آکه بر اساس این قانون شرط مسلمان بودن و سوگند به قر . در زمان دولت اسداهللا علم انجام شد
. شوندگان حذف شد  

علی امینی را از نخست وزیري برکنار نمود و اسدهللا علم را جانشین او نمود؟ "1341تیر ماه  "چرا محمد رضا شاه در-2  

و اسدهللا علم  دشمسی محمد رضا شاه علی امینی را به بهانه اي را بر سر اختالف بودجه نظامی او را بر کنار کر 1341در تیر ماه 
. کرد شکه یکی از نزدیکان او بود جاي گزین  

؟دهاي ایالتی و والیتی چه کسانی بودن ي انجمن تصویب نامهمخالفین اصلی -3  

هاي استعمار را براي  ها و گفت وگوهاي خود نقشه امام خمینی بود که امام با نشست هاأس آنعلما و مردم مسلمان ایران که در ر
.فوري آن توسط شاه بودندلغو مردم روشن نمودند و خواستار   

دهید؟انقالب سفید شاه را تعریف کرده و توضیح -4  

به گانه  و اعالم کرد قصد دارد اصول شش مدآبعد از لغو قانون انجمن هاي ایالتی و والیتی شاه در اثر فشار آمریکا خود به میدان 
. خواهی بگذارداصطالح انقالب سفید را به نظر  

اتخاذ نمودند؟امام خمینی و دیگر علما در مقابل رفراندوم اصول شش گانه شاه یا انقالب سفید به چه موضعی -5  

ها با علماء و امام با صدور اعالمیه اي به دفاع نهضت روحانیت برخاستند و مسیر سیاسی خود را از  ها و نشست س از مالقاتپمرم 
. رداختندپجبهه ي ملی جدا نمودند و به افشاي ماهیت شاه و ریس جمهور آمریکا کندي و انقالب سفید   




