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اُستادانه

– همانند يك اُستاد ياد بگيريد!

نمونه سوال بخش اول
 .١اقدامات قوام السلطنه در ابتداي حكومت پهلوي را نام ببريد.
برقراري روابط فعال با آمريكا و واگذاري نفت اياﻻت شـمال به شـركت نفت آمريكايي اسـتاندار اويل ،كه
اعتراض شـديد شـوروي و انگليس را در پي داشـت .سـركوب چندين نهضـت مردمي اسـﻼمي به شـكلي بي
رحمانه ،از جمله قيام كلنل محمدتقي پســيان و قيام ميرزا كوچك خان جنگلي ،لغو حكومت نظﻼمي و
اعﻼم رســميت حزب كمونيســت ايران به رهبري حيدرعمو اوغلي در دي ماه  ١٣٠٠كه باعث بركناري
قوام السلطنه از نخستوزيري شد.
 .٢اقدامات انگليس به منظور زمينهسازي تغيير سلطنت قاجار به پهلوي چه بود؟
عوامل انگليس اجراي همزمان دو اقدام را در دســتور كار خود قرار دادند :از يك ســو به وســيله روزنامه
نويسان و مزدوران خود در مطبوعات عملكرد خاندان قاجار را افشا و تمامي مصيبتهاي كشور را متوجه
شـخص احمدشـاه كردند .از سـوي ديگر با اطﻼع از روحيه مذهبي و اعتقادات شـيعي مردم به رضـاخان
دستور داده شد تا براي تظاهر به مسلماني و عشق به اهل بيت ،عﻼقه به علما و مساجد و مدارس علميه
و تكايا تﻼش كند.
 .٣سياستهاي سلطه غرب در زمينه اقتصادي در زمان پهلوي اول را بيان كنيد.
گسـترش شـهرنشـيني ،اسـكان اجباري عشـاير ،به كارگرفتن مديران و كارشـناسـان خارجي ،ترويج و تبليغ
زنـدگي مصـــرفي ،ورود كـاﻻهـاي خـارجي مشـــابـه توليـدات داخلي ،افزايش تـدريجي وابســـتگي بـه نفـت،
اختصــاص درصــد باﻻيي از بودجه دولت در زمينههاي نظامي و خريد و انباشــت ســﻼح و فقر و فاصــله
طبقاتي شديد.
 .٤مواضع آلمان نسبت به ايران در فاصله دو جنگ جهاني چه بود؟
دولت آلمان با بهرهگيري از موقعيت ايران و نياز شــديد كشــور به كمكهاي فني و اقتصــادي ،از ســال
 ١٣١٥گروههاي مختلفي را به ايران اعزام كرد .دولت آلمان با تأكيد بر نژاد مشـترك آريا و هدف يكسـان
هر دو دولت در مبارزه با كمونيسـم و امپرياليسـم و تشـويق دولت در به كار بردن كلمه ايران ،محبوبيت
بسياري در ايران به دست آورد.
 .٥عوامل تيرگي و سردي روابط ايران و روسيه پس از انقﻼب  ١٩١٧روسيه را بيان كنيد.
از جمله عوامل تيرگي و ســردي روابط دو دولت فعاليتهاي زيرزميني و تبليغ كمونيســم در ايران بود.
پس از افشـاگري يكي از جاسـوسـان ،رضـاخان بسـيار خشـمگين شـد و دسـتورات حادي براي برخورد با
عوامل شـوروي صـادر كرد و تعداد بسـياري از كمونيسـتها دسـتگير شـدند و تا زمان سـقوط او در زندان
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بودند .شـوروي در سـال  ١٣١٧حدود سـه هزار و پانصـد نفر از مهاجران ايراني مقيم قفقاز را اخراج كرد
كه تيرگي بيشتر روابط دو كشور را در پي داشت.
 .٦نحوه سلطنت شاهان قاجار را توضيح دهيد.
شـاهان ناتوان و بيصـﻼحيت قاجار بدون توجه به واقعيتهاي كشـور و سـير تحوﻻت جهان اداره حكومت
را به دســت داشــتند در حالي كه بســياري از وقت خود را در شــكار و عيش و نوش در حرمســراها مي
گذراندند .بخشهايي از سرزمين ايران در اين دوران از دست رفت.
 .٧مساحت ايران را در ابتدا و پايان حكومت قاجار مقايسه كنيد.
مسـاحت كل كشـور در پايان سـلطنت قاجار ،حدود نصـف مسـاحت آن در ابتداي حكومت اين خاندان بود.
از دســـت رفتن عمـان و  ١٠٣جزيره در خليج فـارس ،جـدا شـــدن قفقـاز و نيمي از آذربـايجـان ،هرات،
تركمنستان و بخشي از بلوچستان ،از جمله خيانتهاي انجام شده در اين دوره بوده است.
 .٨عوامل زمينهساز قيامهاي مردمي به ويژه جنبش مشروطيت چه بود؟
تشـديد فقر ،فسـاد ،اعتياد به ترياك و وابسـتگي و سـلطه كامل اسـتعمار ،زمينهسـاز قيام مردم براي ايجاد
تحول شد .گفتمان غالب در قيام عدالتخواهي ،قانون طلبي و نفي سلطه بيگانگان بود.
 .٩آثار شكست جنبش مشروطيت را نام ببريد.
شـكسـت جنبش ،زمينهسـاز هرج و مرج داخلي ،تجزيه كشـور و تشـديد فقر و باﻻخره كودتاي انگليسـي و
روي كار آمدن رضاخان و سلطنت پهلوي گرديد.
 .١٠عملكرد حكومت كودتايي پهلوي اول را توضيح دهيد.
حاكميت شـبه مدرنيسـتي و سـلطه غرب ،به ويژه انگليس با هدف اسـﻼم زدايي ،از بين بردن سـاختارهاي
ارزشـي و سـنتي ،وابسـته كردن كامل كشـور و متﻼشـي كردن زيرسـاختهاي اقتصـاد ملي ،احياي ايران
باستان و ترويج شاه پرستي براي مقابله با اسﻼم ،بخشي از عملكرد اين دوران بود.
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نمونه سوال بخش دوم
 .١مواضع دولتهاي استعمارگر و حكومتهاي وابسته به آنان چيست؟
دولتهاي اسـتعماري بدون توجه به اسـتقﻼل ،حق حاكميت و تماميت ارضـي كشـورهاي ديگر و تنها بر
اسـاس منافع و مصـالح خودشـان با آنها برخورد ميكنند .دولتهاي وابسـته و ضـدمردمي نظير خاندان
پهلوي كه پايگاه مردمي و بومي ندارند در واقع مجريان اراده و فرمانهاي قدرتهاي اسـتكباري هسـتند.
اينگونـه حكومـتهـا يـا بـا كودتـا ،نظير كودتـاي ســـوم اســـفنـد  ،١٢٩٩يـا از طريق نفوذ در دســـتگـاههـاي
حكومتي به قدرت ميرسـند و هيچگاه مورد حمايت مردم نيسـتند و در مقابل تهديدات آسـيبپذير و در
صـورت تعارض با منافع دولت اسـتعماري سـريعا سـرنگون ميشـوند و كشـور دچار هرج و مرج و يا اشـغال
ميشود.
 .٢اثرات سياستهاي شبه مدرنيستي دوران پهلوي را بيان كنيد.
سياستهاي شبه مدرنيستي دوران پهلوي كه عوامل وابسته و روشنفكران مرعوب و تسليم آن را به اجرا
در مي آوردند ،پيآمدها و اثار زيانباري براي كشــور داشــت از جمله وابســتگي ،عقب ماندگي ،انحطاط
فرهنگي و اخﻼقي ،كه جبران آنها نيازمند مدت زمان طوﻻني است.
 .٣ادامه سلطه پس از سقوط رضاخان چگونه بود؟
اشـغالگران سـه گزينه اعﻼم جمهوري ،ادامه سـلطنت پهلوي و بازگشـت خاندان قاجار را بررسـي كردند.
سـرانجام با دخالت فروغي و وابسـته اطﻼعاتي سـفارت انگليس ،تداوم سـلطنت پهلوي به دسـت محمدرضـا،
فرزند ارشـد رضـاشـاه مورد تأييد و تصـويب متفقين قرار گرفت چرا كه اوﻻ جوان و بيتجربه بود و ثانيا
سلطنت خود را مديون انگليس ميدانست و در سرسپردگي و وابستگي چون و چرايي نداشت.
 .٤اقدامات مبارزان مسلمان را پس از خروج متفقين از ايران به طور خﻼصه شرح دهيد.
تربيت نيروهاي مذهبي؛ در شــرايط نياز دولت به فعاليت مذهبي براي مقابله با كمونيســم و مهمتر از
آن ،جلـب رضـــايـت مردم براي تحكيم و تثبيـت موقعيـت رژيم ســـلطنتي نيروهـاي مـذهبي عﻼوه بر
بازگرداندن و تقويت حوزهها اقدام به تأســيس مدارس اســﻼمي و انجمنهاي گوناگون كردند .مبارزه با
كمونيسـم؛ مبارزه با ماركسـيسـم و نفوذ شـوروي در دوران  ٣٧سـاله پهلوي دوم ،خواسـت مشـترك رژيم و
نيروهاي مذهبي با انگيزهها و شـيوههاي متفاوت بود .مبارزان غالبا در شـكل نقد ،تبيين و آموزش مباني
ديني ،چاپ و انتشــار كتاب با ماركســيســم مقابله كردند .مقابله با جريانهاي فاسـد؛ نيروهاي مبارز
مذهبي از ابتداي دهه  ١٣٢٠با جريانهاي فكري ،فرهنگي و ديني منحرف و فاســد در اشــكال مختلف
درگيري و چالش داشــتند .مقابله مكتوب و شــفاهي ،فردي و تشــكيﻼتي با جريان مشــكوك و منحرف
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