باسمه تعالی

سؤاالت مسابقه کتابخوانی سپهبدهای اخالص
کتاب اولین امیر ،اولین ترور(ویژه  3اردیبهشت سال روز شهادت شهید سپهبدقرنی)






لطفاً پاسخ سؤاالت را در قالب یک عدد  41رقمی که دو عدد ابتدای آن  99و مابقی اعداد پاسخ سؤاالت مسابقه است(به
طور مثال  )99421421142142را به سامانه پیامک شماره  2333411012ارسال فرمایید.
مهلت شرکت در مسابقه تا  1خرداد  4199خواهد بود.
شما با مطالعه و پاسخگویی به سؤاالت دو کتاب دیگر مسابقه ،شانس برنده شدن در هر سه بخش مسابقه کتابخوانی
سپهبدهای اخالص و برنده شدن سه جایزه را خواهید داشت.
جهت دریافت فایل  PDFکتاب به سایت کتابخانه دیجیتال سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران واقع در آدرس
اینترنتی  www.dtlib.irمراجعه کنید.

 -1فرار نخست شاه از کشور(در واقعه حوادث مرتبط با کودتای  82مرداد) به کدام شهر ـ کشور
بود؟
 .1قاهره ـ مصر
 .2رم ـ ایتالیا
 .3ژوهانسبورگ ـ آفریقای جنوبی
 -8پاداش شاه به شعبان جعفری(معروف به شعبان بیمخ) از حامیان کودتا علیه دولت مصدق چه
بود؟
 .1کارخانه ریسندگی
 .2باشگاه ورزشی
 .3میلیون دالر
 -3نخستین دستگیری شهید قرنی به جرم فعالیت علیه شاه چه تاریخی بود و چه تعداد از کسانی که
با وی همکاری داشتند در این مرحله دستگیر شدند؟
 .1شهریور  1321ـ  11نفر
 .2اسفند  1331ـ  12نفر
 .3خرداد  1332ـ  8نفر

 -4با وجود اتمام مدت 3سال زندان شهید قرنی در  1330/10/11چرا رژیم طاغوت ایشان را از
زندان آزاد نکرد؟
 .1به ایشان پیشنهاد شد که از شاه معذرت بخواهد ولی زیر بار نرفت
 .2سفارت انگلیس پیشنهاد کرد که آزادی ایشان ممکن است خطرات گذشته را متوجه رژیم شاه کند
 .3اصرار خود شاه بر تداوم زندانی بودن شهید قرنی بود
 -5شهید قرنی در سال  1348با کدام یک از علمای اسالمی ارتباط برقرار کرد که منجر به بازداشت
ایشان شد؟
 .1شهید مصطفی خمینی فرزند حضرت امام
 .2مرحوم آیت اهلل میالنی
 .3هر دو
 -6راهکار امام راحل برای بازگشایی پادگانها و مراکز نظامی در روزهای آغازین انقالب چه بود؟
 .1بازگشایی همراه با مراسم رژه باشد
 .2علمای اعالم و روحانیون در بازگشایی مراکز حضور داشته باشند
 .3هر سه مورد
 -7شهید قرنی در مصاحبه  13اسفند  57با خبرنگار کویتی علت فراخواندن نیروهای حافظ صلح
ایران از جنوب لبنان را چه عنوان کرد؟
 .1لغو تمام تصمیمات دولت بختیار و رژیم شاه
 .2قرار داشتن کشور در خـط جبهـه مبـارزه و رویارویی با رژیم صهیونیستی
 .3تصمیم حضرت امام به عنوان رئیس کل قوا و نیروهای مسلح
 -2علت برکناری شهید قرنی از سوی دولت مهندس بازگان چه بود؟
 .1فشارهای منافقین و موافقان انحال ارتش
 .2حوادث غائله کردستان
 .3هر دو
 -0شهید قرنی با حکم چه کسی به عضویت شورای انقالب منصوب شد؟
 .1مهندس بازرگان
 .2شهید صیاد شیرازی

 .3حضرت امام(ره)

این جمله حضرت امام(ره) را تکمیل کنید" :مرحوم قرنـی خـدا رحمتش کند ،اینجا
-11
بود به من گفت دسـتهـای خـالی در  .......بر تانک و توپ و مسلسل غلبه کرد این غلبه ،غلبه
الهی بود یعنی نظر خدا بود این نظر خدا را حفظ کنید".
 .1ده روز از  12تا  22بهمن
 .2سه ساعت و نیم
 .3یک شب
 -11شهید قرنی به دست چه گروهکی ترور شد و چه کسان دیگری از چهرههای شاخص انقالب را
ترور کرد؟
 .1گروهک فرقان ،شهید مطهری و شهید مفتح
 .2گروهک منافقین ،شهید الجوردی و شهید صیاد شیرازی
 .3گروهک کومله ،شهید صیادشیرازی و شهید دیالمه
 -12ارتباط گروهک فرقان با سازمان سیا از طریق چه کسی بود؟
 .1ویکتور تام ست
 .2صادق قطب زاده
 .3اکبر گودرزی

