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   ایران تاریخ معاصر

 فکر کنید و پاسخ دهید :

امزد حزب جمهوری خواه حمایت می کرد شاه در مبارزات انتخاباتی آمریکا از نرا چ

ان در سیاست معتقد به شدت عمل و کاربرد زور هستند بنابراین یرا جمهوری خواهز؟

احت تر بود . شاه به عنوان دیکتاتور خشن با یک رئیس جمهور جمهوری خواه ر  

جوش مردمی دی ماه نقطه عطف انقالب اسالمی و سرآغاز حرکت خود 19قیام چرا 

 به شمار می رود؟

هدا بود سر آغاز یک سلسله قیام های زنجیره ای تحت عنوان بزرگداشت چهلم شیرا ز

 موجب  که موجب گسترش شهر به شهر و فراگیری تدریجی قیام مردم بود در نتیجه

شد . پیروزی انقالب   
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 یستم بپرسشهای آخر درس 

اه برای هماهنگی با برنامه حقوق بشر کارتر درسال ش-1

چه تغییر و تحوالتی در ایران ایجاد کرد ؟ 1356  

ست وزیر شد ، قانون محاکمه سریع مخالفان در را برکنار و آموزگار نخویدا ه

، تشکیل اسی دادگاههای غیر علنی را لغو کرد و برگزاری دادگاههای علنی متهمان سی

 کمیسیون برای مبارزه با فاد گسترده را به وجود آورد . 

رگزاری مجالس ختم سید مصطفی خمینی چه پیامدی به دنبال داشت ؟ب-2  

شدن گسترده نام امام در مجالس ختم با وجود ممنوعیت نام بردن از امام مطرح اعث ب

 و ایراد سخنران های تند علیه شاه در این مراسم شد. 

، چه واکنش هایی  1356نتشار مقاله توهین آمیز روزنامه اطالعات در هفدهم دی ا-3

مردم و روحانیون قم که منج 1356دی 19اعث تظاهرات روز ب؟  در جامعه ایجاد کرد 

چهلم شهدا در تبریز و بعد  به حمله نیروهای نظامی شد ودر پی آن برگزاری مراسم

و سرانجام در شهرهای دیگر  یزد  

 1357شهریور  17دولت آمریکا را نسبت به کشتار مردم ایران در کس العمل ع -4

؟توضیح دهید   

از این کشتار ، کارتر در پیامی از شاه اعالم پشتیبانی کرد واز اقدام های او در راه س پ

 بازگرداندن نظم حمایت کرد. 


