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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

ـلف(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزتعیینزکنید.ز

نادرستدرست 1 یکی�از�حوادث�شتاب�دهندۀ�جنبش�مشروطیت�ماجرای�نوزبلژیکی�بود.�
بعد�از�مرگ�محمدشاه،�فرزند��13ساله�اش�ناصرالدین�میرزا�به�سلطنت�رسید.�او�امیرکبیر�را�به�صدارت�برگزید. 2

نادرستدرست  
نادرستدرست 3 دوران�سلطنت�فتحعلی�شاه�سرآغاز�دخالت�های�روسیه�و�انگلیس�در�امور�ایران�بود.�
نادرستدرست 4 اولین�دورۀ�مجلس�شورای�ملی�در�تاریخ��25مرداد��1285تشکیل�شد.�
نادرستدرست 5 امین�السلطان،�با�تدبیرهای�امنیتی�و�حمایتی�روس�ها�وارد�ایران�شد�و�به�مقام�نخست�وزیری�دست�یافت.�

 
ب(زجاهایزخالیزرـزـازعبارـتزلناسبزپرزکنید.ز

�مأمور�دستگیری�شیخ�فضل�الله�نوری�شد. 6
�به�حضور�احمدشاه�رفت�و�رسماً�کابینۀ�خود�را�تشکیل�داد. 7 چند�روز�بعد�از�کودتا�
�مأمور�تشکیل�کابینه�شد. 8 بعد�از�سیدضیا�
�ملی�گرایی�افراطی�با�هدف�به�حاشیه�راندن�اسالم�شدت�گرفت. 9 در�دوران�حکومت�
�آنان�احداث�کرد. 10 �و�تأمین�مقاصد� رضاشاه�راه�آهن�سراسری�ایران�را�برای�جلب�رضایت�

 
ج(زگزینۀزدرسـزرـزــتخابزکنید.ز

مجلس�سیزدهم،�در�چه�تاریخی�اختیار�تنظیم�امور�مالی�و�اقتصادی�کشور�را�به�آرتور�میلسپو�مستشار�آمریکایی�سپرد؟ 11
 1( آبان 1321   2( آبان 1322
 3( آذر 1321   4( آذر 1322

چه�کسی�توسط�خلیل�طهماسبی�ترور�شد؟ 12
 1( مصدق   2( محمد ساعد
 3( رزم آرا   4( علی منصور

طرح�ساقط�کردن�دولت�دکتر�مصدق�در�کدام�کشور�تحت�عنوان�عملیات�چکمه�تهیه�شد؟ 13
 1( آمریکا   2( انگلستان

 3( اروپا   4( ایتالیا
هندوستان،�مهم�ترین�مستعمرۀ�کدام�کشور�بود؟ 14

 1( انگلستان   2( آمریکا
 3( اروپا   4( ایتالیا

میرزاحسین�خان�سپهساالر�عامل�اصلی�واگذاری�کدام�امتیاز�بود؟ 15
 1( تالبوت   2( التاری

 3( رویتر   4( گزینه های 2 و 3
 

د(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکـتاهزدهید.

بعد�از�مرگ�فتحعلی�شاه�چه�کسی�به�پادشاهی�رسید؟� 16
سلسلۀ�قاجار�توسط�چه�کسی�تأسیس�شد؟� 17
قرارداد�تالبوت�به�چه�عهدنامه�ای�معروف�است؟�چه�کسی�با�مخالفت�با�این�قرارداد�برخاست؟�)یک�مورد( 18
ولیعهد�فتحعلی�شاه�که�فردی�دلیر�و�شایسته�بود،�چه�نام�داشت؟� 19
در�جریان�دستگیری�و�تبعید�شیخ�محمد�واعظ�چه�کسی�به�شهادت�رسید؟� 20
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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

ایــران معاصـــر  تاریــخ 

هز(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکاللزدهید.

محمدعلی�شاه�با�تشویق�و�فرماندهی�چه�کسی�مجلس�شورای�ملی�را�به�توپ�بست؟� 21
دو�ویژگی�بارز�دورۀ�دوم�مشروطه�را�بنویسید.� 22
عامالن�داخلی�کودتای�سیاه�)�1299خورشیدی(�چه�کسانی�بودند؟� 23
اّولین�نخست�وزیر�رضاخان�چه�کسی�بود�و�از�جمله�اقداماتی�که�نفوذ�رضاخان�را�در�میان�مردم�افزایش�داد،�چه�بود؟ 24
شاخصه�های�حکومت�رضاشاه�را�نام�ببرید.�)چهار�مورد(� 25
چهار�مورد�از�کارنامۀ�حکومت�رضاشاه�را�نام�ببرید.� 26
دکتر�مصدق،�در�زمان�نخست�وزیری�قوام�السلطنه�چه�قانونی�را�از�تصویب�مجلس�گذراند؟� 27
هدف�فراکسیون�هشت�نفرۀ�متشکل�از�جبهۀ�ملی�چه�بود؟� 28
عوامل�مهم�شکل�گیری�کودتای��28مرداد�را�نام�ببرید.� 29
زمینه�های�ورود�تفکر�مشروطه�خواهی�به�ایران�را�بنویسید. 30

1/25
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) لـــــــــنزـــــزدـمزآآآ

ـلف(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزتعیینزکنید.ز

نادرستدرست 1 آمریکا�و�انگلستان�عوامل�داخلی�شکل�گیری�کودتای��28مرداد�بودند.�
نادرستدرست 2 اولین�رییس�ساواک�سپهبد�تیمور�بختیار�بود.�
نادرستدرست 3 با�روی�کار�آمدن�شریف�امامی�سیاست�های�پیش�بینی�شده�آمریکا�به�اجرا�گذاشته�شد.�
نادرستدرست 4 اصول�شش�گانۀ�انقالب�سفید�از�طرف�شاه�برای�جلوگیری�از�نفوذ�شوروی�در�ایران�مطرح�شد.�
نادرستدرست 5 محمدرضا�شاه�سالیانه�بیش�از��40درصد�از�بودجۀ�دولت�را�صرف�هزینه�های�نظامی�می�کرد.�
نادرستدرست 6 با�سرکار�آمدن�کارتر�تغییری�در�مبانی�سیاست�های�آمریکا�در�قبال�ایران�ایجاد�نشد.�

 
ب(زجاهایزخالیزرـزـازعبارـتزلناسبزپرزکنید.ز

�نخست�وزیر�شد. 7 ،�جعفر�شریف�امامی�با�تظاهر�به�شعار� بعد�از�استعفای�
�میلیارد�دالر�برآورد�کرده�اند. 8 �تا� منابع�غربی�دارایی�های�خانوادۀ�سلطنتی�در�ایران�و�خارج�از�کشور�را�بین�
�در�اولین�دورۀ�مجلس�شورای�ملّی،�به�منظور�تشکیل�شوراهای�استان�و�شهرستان�به�تصویب�رسید. 9 قانون�انجمن�های�
�بود. 10 �بود�و�قدم�دوم� قدم�اوّل�سیاست�های�پیش�بینی�شدۀ�آمریکا�در�ایران�مبارزه�با�
�بعد�از�پیروزی�کودتای��28مرداد�به�تدریج�مقدرات�سیاسی،�اقتصادی�و�نظامی�ایران�را�زیر�سلطۀ�خویش�بردند. 11 �و�

 
ج(زگزینۀزدرسـزرـزــتخابزکنید.

تاریخ�رسمی�سقوط�رژیم�پهلوی�کدام�است؟ 12
 1( 21 بهمن 57  2( 22 بهمن 57  3( 20 بهمن 57  4( هیچکدام

شورای�نگهبان�در�چه�تاریخی�تشکیل�شد؟ 13
 1( اسفند 58  2( اسفند 57  3( اسفند 59  4( فروردین 58

چه�کسی�توسط�گروه�فرقان�به�شهادت�رسید؟ 14
 1( رجایی  2( دکتر باهنر  3( آیت الله دستغیب  4( مطهری

 
د(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکـتاهزدهید.

امام�خمینی�در��13مهر��57و��15مهر��57به�کجا�رفتند؟� 15
صدور�اعالمیۀ�امام�خمینی�در��21بهمن�ماه،�موجب�حمایت�مردم�از�کدام�ارگان�شد؟� 16
نام�سه�تن�از�شهدای�محراب�توسط�سازمان�مجاهدین�خلق�را�بنویسید.� 17

 
هز(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکاللزدهید.

حرکت�مردم�ایران�بعد�از�شهریور��1320بر�چه�پایه�هایی�استوار�بود؟� 18
دستگیری�امام�خمینی�در�خرداد��1342چه�واکنشی�در�جامعه�ایجاد�کرد؟ 19
چرا�مذاکرات�ایران�و�عراق�پیرامون�قطعنامه��598به�درازا�کشید�و�سرانجام�با�چه�نتیجه�ای�پایان�یافت؟� 20
سه�مورد�از�دستاوردهای�انقالب�اسالمی�از�جنبۀ�سیاسی�در�داخل�کشور�را�بنویسید. 21
در�ارتباط�با�شبکۀ�بدامن�توضیح�دهید. 22

3

) لـــــــــنزـــــزدـمزآ9آ

4/5

1/5

0/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



26

) لـــــــــنزـــــزدـمزآزآآ

ایــران معاصـــر  تاریــخ 

ـلف(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزتعیینزکنید.ز

نادرستدرست 1 در��24مرداد�ماه،�محمدرضا�شاه�فرمان�عزل�نخست�وزیری�مصدق�را�امضا�کرد.�
نادرستدرست 2 حزب�ملیون�)اکثریت(�به�رهبری�اسدالله�علم�بود.�
نادرستدرست 3 قانون�اصالحات�ارضی�در�اسفند��1340در�هیئت�دولت�به�تصویب�رسید.�
نادرستدرست 4 شاه�در�روز�چهارم�بهمن�ماه��1341به�شهر�قم�سفر�کرد.�

 
ب(زجاهایزخالیزرـزـازعبارـتزلناسبزپرزکنید.ز

�نام�داشت. 5 اولین�رئیس�جمهور�ایران�
امام�خمینی�)ره(�در�شب�چهاردهم� �1368در�گذشتند. 6
�است. 7 از�دیدگاه�آیت�الله�خامنه�ای�دشمن�بزرگ�هر�انقالب�

 
ج(زگزینۀزدرسـزرـزــتخابزکنید.

سپهبد�تیمور�بختیار�که�بود؟ 8
 1( اولین رئیس ساواک   2( یکی از بی رحم ترین افسران ارتش

 3( فرماندار نظامی تهران   4( همۀ موارد
ورود�ایران�به�پیمان�امنیتی�بغداد�از�حوادث�دوران�نخست�وزیری�کیست؟ 9

 1( حسین عالء  2( منوچهر اقبال  3( دکتر مصدق  4( قوام السلطنه
با�روی�کار�آمدن�کدام�نخست�وزیر�سیاست�های�پیش�بینی�شدۀ�آمریکا�به�اجرا�گذاشته�شد؟ 10

 1( حسین عالء  2( منوچهر اقبال  3( علی امینی  4( دکتر مصدق
در�چه�تاریخی�شاه�با�انتخاب�شریف�امامی�به�استقبال�سیاست�های�جدید�دولت�آمریکا�رفت؟ 11

 1( اردیبهشت 1339  2( خرداد 1339  3( تیر 1339  4( شهریور 1339
تصویب�الیحه�اصالح�قانون�انتخابات�ایالتی�و�والیتی�در�هیئت�دولت�از�وقایع�زمان�کدام�نخست�وزیر�ایران�می�باشد؟ 12

 1( علی امینی  2( اسدالله علم  3( منوچهر اقبال  4( محمد ساعد
همه�پرسی�فرمایشی�شاه�در�شرایطی�که�انتخابات�تحریم�شده�بود،�در�چه�تاریخی�برگزار�شد؟ 13

 1( 6 اسفند 1341  2( 6 اسفند 1342  3( 6 بهمن 1341  4( 6 بهمن 1342
 

د(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکـتاهزدهید.

قانون�ملی�شدن�نفت�ایران�در�چه�مجلسی�به�تصویب�رسید�و�کدام�مجلس�مصوبۀ�آن�را�تأیید�و�شاه�آن�را�امضا�کرد؟ 14
دکتر�مصدق�به�چه�بهانه�ای�تصمیم�گرفت�مجلس�دورۀ�هفتم�را�منحل�کند؟ 15
محمدرضا�شاه�در��24مرداد�ماه�انتصاب�چه�کسی�را�امضا�کرد؟ 16
هدف�اصلی�صدام�حسین�از�حمله�به�ایران�در�سال��1359چه�بود؟ 17
امام�خمینی�)ره(�شرط�اول�استقالل�را�چه�چیزی�می�دانست؟ 18

 
هز(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکاللزدهید.

الیحۀ�کاپیتوالسیون�در�کجا�و�در�چه�تاریخی�و�با�چه�کیفیتی�به�تصویب�رسید؟ 19
ملی�گرایان�به�چه�چیزی�معتقد�بودند؟ 20
قیام��29بهمن�ماه�سال��56تبریز�به�چه�مناسبتی�برپا�شد�و�چه�نتیجه�ای�داشت؟ 21
پیامدهای�فرار�شاه�از�ایران�)�26دی�ماه�57(�کدا�م�ند؟ 22
مهندس�بازرگان�چرا�استعفا�داد؟ 23
حزب�جمهوری�اسالمی�توسط�چه�کسانی�و�به�چه�منظوری�تأسیس�شد؟ 24

2
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پاسخ نامه آزمون نوبت اول )1( معارص اتریخ 

 1 درست
 2 نادرست
 3 درست

 4 نادرست
 5 درست

 6 یپرم خان ارمنی
 7 سید ضیا

 8 احمد قوام
 9 رضا شاه

 10 انگلیسی ها - نظامی

 11 گزینۀ 1

 12 گزینۀ 3

 13 گزینۀ 2

 14 گزینۀ 1

 15 گزینۀ 3

 16 محمد میرزا

 17 آقا محمد خان

 18 عهدنامۀ رژی - سید جمال الدین اسد آبادی

 19 عباس میرزا

 20 سید عبد الحمید

 21 با تشویق سفارت روسیه و فرماندهی لیاخوف روسی

22 

1- اختالف های شدید بین طرفداران مشروطه، 2- مداخله های آشکار و 
سلطه گرانۀ روس و انگلستان در سرنوشت ایران

23 

نظامی: رضاخان سردار  و مهرۀ  مهرۀ سیاسی: سیدضیاءالدین طباطبائی 
سپه )میرپنج(

24 

محمد علی فروغی - سرکوبی شورش شیخ خزعلی
25 

و تخریب  وابستگی، 2- خودکامگی و حکومت فردی، 3- تضعیف   -1
ارزش های دینی، 4- نظامی گری

26 

1- ایجاد شبکۀ راه ها و راه آهن، 2- قرارداد نفتی 3391 ایران و انگلستان، 
3- پیمان سعدآباد، 4- جاه طلبی و ثروت اندوزی

27 

به  نفت  امتیاز  واگذاری  ممنوعیت  یعنی  منفی،  موازنۀ  سیاست  قانون 
قدرت های شرق و غرب که در برابر سیاست موازنۀ مثبت که اعطای 

امتیاز نفت به دو قدرت شرق و غرب بود، اتخاذ شد.

 28 مخالفت با قرارداد الحاقی »گس - گلشائیان«

29 

 آمریکا و انگلستان - نقش حزب توده - شبکۀ بدامن - نقش شاه و دربار - 
مطبوعات - اشتباه مصدق در انحالل مجلس

30 

زمینه های ورود تفکر مشروطه خواهی به ایران، به شکل های مختلف نظیر 
اعزام دانشجو به خارج، سفرهای درباریان و سیاست مداران به خارج و 

مهاجرت برخی از ایرانیان به کشور های مختلف فراهم شد.

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )2( معارص اتریخ 

 1 درست
 2 نادرست
 3 درست

 4 نادرست
 5 تیمورتاش

 6 آقا میرزا صادق
 7 سلیمان میرزا

 8 جهانی اول
 9 گزینۀ 4
 10 گزینۀ 1

 11 گزینۀ 2

 12 گزینۀ 3

 13 نهضت تحریم تنباکو

 14 فین کن اشتاین

 15 مفصل

 16 اورل هریمن

17 

1- قتل صدراعظم دانشمند، میرزاتقی خان امیرکبیر، به تحریک فاسدان 
که منافعشان به خطر افتاده بود. 2- آشنایی تدریجی گروهی از ایرانیان 
به  اقتصادی و فرهنگی  امتیازات  اروپاییان 3- واگذاری  با پیشرفت های 

بیگانگان مثل امتیاز رویتر، امتیاز التاری و امتیاز خرید و فروش تنباکو
18 

وقایع اتفاقیه، شرف، شرافت و کاغذ اخبار
19 

1- سفرهای وی به اروپا و هزینه های سنگین این سفرها که با گرفتن وام 
از بیگانگان آن را تأمین می کرد، 2- خشونت های عین الدوله نخست وزیر 

و حاکمان ایالت ها، 3- فقر عمومی، 4- رکود شدید اقتصادی
20 

او به دلیل اعمال نفوذ غرب گرایان در نهضت مشروطه و انحراف آن از 
مسیر اسالمی و ملی اولیه از مشروطه خواهان جدا شد و معتقد بود باید 

مشروطۀ مشروعه ایجاد شود.
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 21 اعدام و شهادت شیخ فضل اهلل نوری

22 

زیرا آن دولت برای تثبیت منافع دائمی خود در ایران، کنترل خاورمیانه 
و سرکوب نهضت های ضد استعماری در کشور نیازمند یک دولت مرکزی 

قدرتمند بود.
23 

در طول این مدت، تسلط خود را بر ارتش تثبیت کرد. ژاندارمری را از وزارت 
داخله )وزارت کشور( به وزارت جنگ انتقال داد و بر نفوذ خود افزود.

24 

ایرانیان از دیرباز مردمی نجیب و موقر بوده اند. فرهنگ و تمدن مردم 
اصالت،  از  خود،  هم عصر  تمدن های  سایر  با  مقایسه  در  باستان  ایران 
عقالنیت، اخالق و معنویت متعالی تری برخوردار بود و کتیبه ها، حجاری ها 

و آثار به دست آمده از دورۀ باستان شاهد این فرهنگ است.
25 

ترکیه،  به  ارتفاعات کوه آرارات  پیمان، بخشیدن  این  پیامدهای  از  یکی 
بخش هایی از شرق ایران به افغانستان و چشم پوشی دولت ایران از حق 

حاکمیت خود بر اروندرود بود.
26 

توده  حزب   -2 طباطبائی،  سیدضیاءالدین  توسط  ملی  ارادۀ  حزب   -1
و  آذربایجان  در  دمکرات  فرقۀ   -3 ایران،  در  وابستگان شوروی  توسط 
فدائیان  قوام السلطنه، 5- جمعیت  توسط  کردستان، 4- حزب دمکرات 

اسالم به رهبری شهید نواب صفوی
27 

به دلیل عدم تصویب قرارداد الحاقی »گس - گلشائیان«

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )3( معارص اتریخ 

 1 نادرست
 2 درست
 3 درست
 4 درست

 5 نادرست
 6 جزیره مورس

 7 آیت اهلل مدرس
 8 عین الدوله

 9 نهضت مشروطه
 10 نهضت تحریم تنباکو

 11 گزینۀ 3

 12 گزینه 4

 13 گزینۀ 2

 14 گزینۀ 1

 15 گزینۀ 2

16 

رویتر، میرزا حسین خان سپهساالر / التاری، میرزا ملکم خان معروف 
به ناظم الدوله

 17 حاج زین العابدین مراغه ای )بازرگان ایرانی(

 18 مظفرالدین شاه

 19 28 مرداد 1285 ش

20 

قوام السلطنه- مشیرالدوله- مستوفی الممالک
21 

دولت  سوی  از  ایران  الحمایگی«  »تحت  سیستم  گیری  شکل  موجب 
انگلیس و در  اختیار گرفتن تشکیالت نظامی، مالی و سیاسی ایران توسط 

مستشاران انگلیسی شد.
22 

الف( ایران حاکمیت روسیه را بر والیت های گرجستان، باکو، در بند، شیروان 
قره باغ، شّکی، گنجه، موقان و قسمت باالی طالش به رسمیت شناخت.

ب( حق کشتی رانی در دریای خزر، از ایران سلب شد.
ج( روسیه نیابت سلطنت عباس میرزا در ایران را به رسمیت شناخت و 

رساندن او به سلطنت را تعهد کرد.
23 

الف( افزایش اعتبار خود در ایران، برای دست یابی به موقعیتی بهتر یا 
دستگاه  در  انگلیسی  مهره های  رساندن  قدرت  به  ب(  روسیه؛  با  برابر 
حاکم و مجلس؛ ج( محافظت از مرزهای هندوستان و سایر مستعمرات 

انگلستان در منطقه.
24 

مداخله های  ب(  مشروطه،  طرفداران  میان  شدید  اختالف های  الف( 
آشکار و سلطه گرانه روس و انگلیس در سرنوشت ایران

25 

و  ایران(  وزیر  )نخست  الدوله  وثوق  میان  محرمانه  مذاکراتی  انجام  با 
الدوله-  »وثوق  قرارداد  به  موسوم  انگلستان(  )نماینده  کاکس  سر پرسی 

کاکس« منعقد شد.
26 

تنها برای ترساندن و سرکوب مخالفان داخلی،  نهاد  بنیان  او  ارتشی که 
چپاول و غارت ایالت و عشایر و استحکام پایه های حکومت خود شکل 
گرفته بود و به هیچ وجه ارتشی ملّی و مقتدر نبود تا در برابر نیروهای 

بیگانه کارآیی داشته باشد.
27 

الف( بخشیدن ارتفاعات کوه آرارات به ترکیه، ب( بخش هایی از شرق 
ایران به افغانستان ج( چشم پوشی دولت ایران از حق حاکمیت خود بر 

اروند رود.
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راجدوکرحجدار اکجترجن رنالرا انزلهد تترّج

 اهمیت تأسیس ساواک از دیدگاه آمریکا به دو جهت بود:
1- همسایگی ایران با شوروی، به عنوان رقیب اصلی آمریکا

2- حفظ و تثبیت نفوذ آمریکا در ایران
دولت منوچهر اقبال

 پس از استعفای حسین عالء )پانزدهم فروردین 1336( دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر شد.
 حکومت محمدرضا پهلوی برای جلب افکار عمومی و به قصد به دست آوردن مشروعیت سیاسی دست به تأسیس حزب ملّیون )اکثریت( به 

رهبری دکتر اقبال و حزب مردم )اقلیت( به رهبری اسداهلل علم زد.
 سصالحات سیایس ر سقتصالی

تحول های بین المللی منطقه ای
 سیاست خارجی جان. اف. کندی )رئیس جمهور آمریکا( در برابر کشورهای توسعه نیافتۀ جهان سوم و خاورمیانه، اجرای اصالحات از باال به پایین 

با هدف جلوگیری از انقالب های قهرآمیز بود.
 سیاست »اتحاد برای پیشرفت« در کشورهایی که در معرض خطر کمونیسم قرار داشتند، اجرا می شد؛ بدون آن که نظام دیکتاتوری و استبدادی 

آن کشورها تغییر کند که اگر مردم مقاومت کردند به زور و با استفاده از نیروی نظامی آن را اجرا کنند.
 به باور زمام داران آمریکا، اصالحات اقتصادی و اجتماعی می توانست ضمن جلوگیری از انقالب سرخ و کاهش خطر کمونیسم، زمینۀ ایجاد »انقالب 

سفید« را فراهم کند و از گسترش فعالیت های مردمی بر ضّد حکومت های دیکتاتور و دست نشاندۀ آمریکا جلوگیری می کرد.
نخست وزیری شریف امامی

 در شهریور 1339 با توافق انگلستان وشاه، با انتصاب شریف امامی به نخست وزیری و با شعارهایی چون آزادی احزاب، فضای باز سیاسی و 
اصالحات اقتصادی، شاه به استقبال سیاست های جدید دولت آمریکا رفت.

 آمریکا، برای یکنواخت کردن سیاست های خود در ایران با رجال ایران ارتباط برقرار کرد و درخواست برکناری شریف امامی و انتصاب علی امینی 
به نخست وزیری را کرد.

اصالحات دورۀ نخست وزیری علی امینی
 قدم اول مبارزه با فساد اداری بود که برای جلوگیری از سقوط رژیم پهلوی و افتادن حکومت ایران به دست کمونیست ها صورت می گرفت.

 قدم دوم اصالحات اقتصادی بود که برای تغییر زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی کشور به اجرا درآمد.
 اقدامات علی امینی در دورۀ نخست وزیری:

1- از شاه درخواست نابود شدن مجلس های شورای ملّی و سنا را کرد تا نقشه های خود را انجام دهد.
2- عّده ای زیاد از سران حکومت و نظامیان عالی رتبه و مقام های اقتصادی را دستگیر کرد و گناه مفاسد اقتصادی و سیاسی رژیم پهلوی را به گردن 

آن ها انداخت. )به منظور جلوگیری از عمق اعتراضات اجتماعی و مردمی بر ضد آمریکا(
 محمدرضا پهلوی در فروردین 1341 به همراه اسداهلل علم به آمریکا رفت و به کمک انگلستان، آمریکا را برای برکناری علی امینی راضی کرد و 

خود، اجراکنندۀ اصالحات مورد نظر آمریکا در ایران شد.

لرا انزلهد

راجدوکرحجدار اکجترجن رنا تترّج

 لرلت علد

دولت اسداهلل علم
 با درگذشت آیت اهلل بروجردی )مرجع تقلید شیعیان جهان( در فروردین 1340 محمدرضا پهلوی فرصت مناسبی برای اجرای اصالحات موردنظر 

آمریکا در ایران دید.
 در تیرماه 1341 محمدرضاشاه به بهانۀ اختالف بر سر بودجۀ نظامی، علی امینی را از نخست وزیری برکنار و اسداهلل علم را نخست وزیر کرد.

 تصویب الیحۀ اصالح قانون انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی در هیئت دولت از اتفاقات زمان اسداهلل علم است.
تصویب نامۀ انجمن های ایالتی و والیتی

 قانون های انجمن های ایالتی و والیتی در اولین دورۀ مجلس شورای ملّی به منظور تشکیل شوراهای استان و شهرستان انتخاب شد.
 این قانون در مهرماه 1341 در هیئت دولت تغییر کرد و براساس آن شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید حذف شد.

لرا شانزلهد

ااورزجج کجاج مفج کضجناالهکرجدار اک طجهتجن رنا
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 عالمان و مردم مسلمان ایران به این تصویب نامه اعتراض کردند. امام خمینی )ره( علمای طراز اول قم را به منظور مبارزه برای لغو این تصویب نامه 
دعوت کرد.

 مبارزه پی گیر امام خمینی )ره( و عالمان دیگر باعث شد که شاه و دولت، عقب نشینی و تصویب نامه را لغو کنند. این حرکت هماهنگ علماء که به 
نهضت دو ماهۀ روحانیون شهرت یافت، اولین پیروزی سیاسی ملت ایران به رهبری امام خمینی )ره( بعد از کودتای 28 مرداد بود.

انقالب سفید
 اصول شش گانه )انقالب سفید( از طرف شاه )آمریکا( برای جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران مطرح شد.

 آیت اهلل روح اهلل کمالوند به دستور امام خمینی )ره( و به نمایندگی از طرف علما و مراجع تقلید برای اطالع بیشتر دربارۀ همه پرسی و اهداف آن، 
از شاه سؤاالتی کرد و او هم به جای پاسخ آن ها را تهدید کرد.

تحریم رفراندوم و قیام مردم
 امام خمینی )ره( و دیگر مراجع مثل آیت اهلل گلپایگانی، مرعشی نجفی و خوانساری، غیرقانونی بودن رفراندوم )همه پرسی( را اعالم کردند و شرکت 

در آن را حرام کردند.
 به دنبال این موضوع مردم تهران و قم و ... به خیابان ها ریختند. دانشجویان دانشگاه تهران با صدور اعالمیه ای اقدامات ضداسالمی و غیرقانونی 

رژیم را محکوم کردند.
 بازار تهران تعطیل شد و مردم در جنوب شهر تظاهرات کردند و رژیم برای کنترل اوضاع به از بین بردن آن ها پرداخت و تعدادی از روحانیون 

را دستگیر و به زندان انداخت.
 عالمان قم به رهبری امام خمینی )ره( نسبت به سفر شاه در روز چهارم بهمن ماه 1341 به قم، از شاه استقبال نکردند و حضور در مراسم را حرام 

اعالم کردند. سراسر شهر قم تعطیل شد.
 شاه با دیدن این جریان که برخالف انتظارش بود خیلی عصبانی شد و به روحانیت و اسالم توهین کرد.

 همه پرسی فرمایشی شاه در 6 بهمن 1341 در شرایطی که انتخابات حرام اعالم شده بود، و با اعمال فشار و خشونت شاه برگزار شد. رئیس جمهور 
آمریکا و ملکۀ انگلیس این رفراندوم را به شاه تبریک گفتند.

 حمله به مدرسٔه فیضیٔه قد

 رفراندوم انقالب سفید )اصول شش گانه( و اجرای سیاست های آمریکا در ایران مورد اعتراض مردم و علماء واقع شد؛ چون اجرای سیاست های 
آمریکا، عالوه بر گسترش وابستگی کشور و نابودی بنیادهای اقتصادی، سیاست های اسالم زدایی را به همراه داشت.

حمله به فیضیه
 دوم فروردین 1342 موقع عزاداری شهادت امام صادق )ع(، نیروهای ساواک و کماندوهای شاه، در لباس غیرنظامی به مدرسۀ فیضیۀ قم حمله 
کردند و عده ای از روحانیون را زخمی و به شهادت رساندند. آن ها درهای حجره ها را شکستند و قرآن ها و کتاب ها را پاره کردند و همزمان به مدرسۀ 

طالبیۀ تبریز هم حمله کردند و عده ای را زخمی و به شهادت رساندند. هدفشان از این اعمال، ایجاد ترس و وحشت بود.
قیام 15 خرداد

 یک روز پس از سخنرانی امام خمینی )ره( در روز عاشورای سال 1342، در بامداد 14 خرداد، امام خمینی )ره( در خانۀ خود دستگیر و به تهران آورده شد.
 با دستگیری امام خمینی )ره(، مردم شهرهای قم، تهران، مشهد، قزوین، کاشان، شیراز، تبریز، اصفهان، شهرستان های ورامین و ... تظاهرات 

اعتراض آمیز به راه انداختند.
 به دستور شاه، اسداهلل علم )نخست وزیر( به کشتار بی رحمانۀ مردم دست زد.

 با دستگیری امام خمینی )ره( در تهران بازارها بسته شد. مردم به خیابان ها رفتند. دانشجویان دانشگاه تهران کالس ها را تعطیل کردند و با شعار 
مرگ بر دیکتاتور خواستند امام خمینی )ره( آزاد شود که با نیروهای انتظامی مواجه شدند.

 پس از کشتار مردم در 15 خرداد، در کشور دستگیری ها و تبعیدها شروع شد. جوانمردانی مثل طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی پیشتازان 
تظاهرات جنوب تهران، تیرباران شدند.

 خاموش کردن شعله های قیام 15 خرداد، درهم شکستن قیام عشایر فارس، اعدام سران و آن ها که به پشتیبانی از نهضت امام و روحانیت 
برخاستند، احساس موفقیت را در انجام اصالحات مورد نظر آمریکا در شاه آشکارتر کرد.

لرا هردهد
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