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 منابع مطالعاتی پیشنهادی:

از دیدگاه دربار: نصراهلل انتظام،به کوشش محمد رضاعباسی،سازمان اسناد ملی 1320خاطرات شهریور -1

.137۸ایران،تهران:  

،تصحیح امیر هوشنگ آذر،136۸جنگ جهانی دوم:ایرج ذوقی،تهران،ایران و قدرت های بزرگ در -2  

.1369بی جا،  

:پیترآوری ،ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی،تهران،موسسه مطبوعاتی عطایی 2تاریخ معاصر ایران جلد -3

،1369.  

 چکیده نکات مهم درس

 الف- گرایش رضا شاه به آلمان

           در سال های بعد از جنگ جهانی اول به خاطر تغییر سیاست انگلستان نسبت به آلمان به دلیل   

احساس خطر از جانب حکومت کمونیستی شوروی، شرایط برای توسعه مناسبات سیاسی واقتصادی بین 

 حکومت رضاشاه وآلمان به وجود آمد. 

 

10درس   
  

 نام طراح:مریم عظیم بیک

 به نام خدا

   معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 دفتر آموزش متوسطه نظری

درس تاریخ کشوری دبیرخانه راهبری  

 تولید شده در شهرستانهای استان تهران

 محتوای نوشتاری 

 کتاب:تاریخ معاصر ایران

3991-1400سال تحصیلی   

:سقوط رضا شاه عنوان                                                         

سقوط رضاشاه و کارنامه ی مختصری از  -آموزان با جنگ جهانی دوم و اشغال ایران:آشنایی دانش اهداف یادگیری

 دوران حکومت رضا شاه
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 ب- جنگ جهانی دوم 

حمله برق آسای هیتلر به لهستان آغاز شد.  شروع جنگ                 با  

کشور هایی که به آلمان  اعالن جنگ دادند              انگلستان       

فرانسه                                                                           

آمریکا                                                                            

مضای مخفیانه پیمان عدم تجاوز ا      دلیل برکنار ماندن شوروی  از صحنه جنگ در دو سال اول            

 مشترک با آلمان

 ایران به دلیل اینکه مناسب ترین راه برای رساندن کمک های                 اقتصادی

 به شوروی  بود مورد توجه متفقین قرار گرفت.                                  نظامی                  

 

 

در جنگ حکومت رضا شاه بنا به این دو دلیل در شرایط سختی قرار گرفته بود    پیروزی های مکرر آلمان  

هجوم نیروهای متفقین به کشور                                                                                             

 نکته:در تیر 1320،انگلستان و شوروی خواستار اخراج اتباع آلمانی از ایران شدند.

 رضا شاه

انگلستان 

 و آمریکا
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 پ- اشغال ایران

سرانجام در شهریور ماه 1320/اوت 1941 ارتش های شوروی وانگلستان به بهانه ،سیاست مبهم دولت ایران 

 درمقابل درخواست اخراج آلمانی ها وارد خاک ایران شدند.

نکته:اشغال ایران با هدف بی خطر ساختن خط تدارکاتی متفقین بود و اینکه آنها می توانستند تدارکات جنگی 

 خود  را از طریق راه آهن ایران به شوروی برسانند.

شمال       ورود نیرو های بیگانه از     

جنوب                                       

 ت –برکناری و تبعید رضاشاه

 

 

 

 

در نتیجه        

زمینه ای برای اشغال ایران توسط 

 شد متفقیننیروهای 

از هم پاشیده شدن ارتش  

 نوین رضاشاه
برکناری رضاشاه از سلطنت 

 توسط انگلیسی ها

تبعید به جزیره موریس 

 دراقیانوس هند

به بیگانه سقوط  دیکتاتوروابسته 

 )رضاشاه(
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 ث-کارنامه حکومت رضاشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در زیر به شرح مختصری در مورد هر کدام از موارد ذکر شده می پردازیم 

 صنعت،کشاورزی و دامداری

 

 اقدامات برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی      تاسیس دانشکده کشاورزی    

وارد کردن ماشین آالت کشاورزی                                                               

   

 

 

نکته :رشد غول آسای حجمی ارتش و اختصاص چهل درصد از کل بودجه کشور به توسعه نظامی           مانع از توجه 

 به عمران و توسعه اقتصادی کشور شد. 

 

کارنامه مختصری از 

 دوران حکومت رضا شاه

صنعت،کشاورزی و 

 دامداری

ایران و  1933قرا داد نفت شبکه راه ها و راه آهن

 انگلستان

 پیمان سعد آباد نو 

سلب آزادی ،خشونت و    

 بی رحمی

 جاه طلبی و ثروت اندوزی

 

 توجه به 

نظامی گری مانع 

از تحرک و 

رونق طبیعی 

بخش :   

کشاورزی و    

 صنعت گردید 

 شبکه راه ها و راه آهن
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              درن                                                                                                                          

    

                                                                                                                                              

    

 

  

 در نتیجه  

 

 

 

 

 

مهار قدرت         اسکان اجباری ایل ها و عشایر  با هدف                 تخریب دامداری سنتی   به دلیل

 سیاسی و نظامی عشایر.

 نکته :  با تخریب دامداری سنتی ،دامداری صنعتی جایگزین آن نشد.

 

 

 

 

 

 

 

تصرف صدها هزار 

هکتار از زمین های 

مرغوب توسط    

 رضا شاه

رعایت نکردن حقوق 

 قانان و کشاورزانده
کم شدن انگیزه 

 دهقانان و کشاورزان

باز ماندن کشاورزی 

 از رشد طبیعی خود

 دامداری-

فعالیت های 

 صنعتی

تاسیس کارخانه در 

 کشور

وابستگی صنایع به 

فناوری و نیروی 

 انسانی ماهر خارجی

واردات ماشین آالت 

 صنعتی به مملکت
ساخته نشدن 

توسط ماشین آالت 

 نیروی ایرانی
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 درنتیجه

 

 

 -شبکه راه ها و راه آهن

 

پیامد             هدف                اقدامات                         

و نقل کاالها در  سریع تر شدن حمل

 جاده ها

زمینه مناسب برای حرکت   نیروهای 

 نظامی به قصد سرکوب شورش ها

 بازسازی و تکمیل راه های زمینی  

 

 

انتقال نیرو های انگلیسی به شمال 

 کشور در صورت پیشروی شوروی ها

جلب رضایت انگلیسی ها و تامین 

 مقاصد نظامی آنان

 احداث راه آهن

 قرارداد نفت 1933 م.ایران و انگستان

این پیمان ،بعد از لغو قرارداد »دارسی« بسته شد ،و توسط تقی زاده امضا شد و چون رضاشاه دستور داد که 

مسکوت ماند. 1320هیچ روز نامه ای درباره این قرارداد مطلبی منتشر نکند،پرونده آنان تا بعد از شهریور   

 

 -پیمان سعد آباد 

 

 

 

 

در سال های میان دو جنگ جهانی دامنه ی نفوذ و سلطه ی خود را بر منطقه خاور میانه نکته:دولت انگلستان 

 افزایش داد.

تبدیل شدن ایران به وارد 

کننده و مصرف کننده 

 محصوالت آلمان
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 سلب آزادی ،خشونت و بی رحمی -

 

 ویژگی های این دوران 

 

 

 

 

 

 

قدرت رسیدن و استحکام                                              حکومت اشخاصی که نقش زیادی در به 

 استبدادی رضاخان داشتندولی سرانجام به قتل رسیدند

 

 

 

 

 

 -جاه طلبی و ثروت اندوزی

عضو کشورهای   پیامد  ماهیت پیمان  توسط دولت  به منظور 

به « آرارات»بخشیدن ارتفاعات کوه 

 ترکیه

بخش هایی از شرق ایران  به  

 افغانستان

چشم پوشی دولت ایران از حق   

حاکمیت خود بر     اروند رود و در 

نهایت نادیده گرفتن تمامیت ارضی 

 ایران 

 ترکیه

افغانستان   

 عراق

 ایران

جلوگیری از 

نفوذ و توسعه ی 

 شوروی

همکاری دفاعی  انگلستان

 چهار جانبه

 منع فعالیت های سیاسی

جلوگیری از فعالیت        

 تشکل های سیاسی

 منحل کردن تمام احزاب

سرکوب منتقدان و مخالفان 

 سیاسی

تبعید ،زندانی،شکنجه و مرگ 

مخالفان )حتی دوستان و 

 حامیان رضا شاه(
 فیروز فرمانفرما

 تیمورتاش

سردار اسعد 

 بختیاری
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 حاصل جاه طلبی ها و مال اندوزی های رضا شاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رضاشاه این ثروت افسانه ای را از راه 

 

 

 

 

 

 خالصه درس:

جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین و از هم پاشیده شدن ارتش نوین رضاشاه که در نهایت منجر 

 به برکناری و تبعید رضا شاه به جزیره موریس گردید گویای ضعف کارنامه ی حکومت رضاشاه است.

 

 پرسش ها یا فعالیت های مکمل برای درک بهتر مطالب مطرح شده در درس

 

به دست 

آورده 

 بود.

 غصب زمین های مردم

برقراری انحصارهای فروش 

 برنج ،پنبه و گندم

 بودجه مملکتی و درآمدهای نفت

 یک میلیون هکتار زمین

ده ها کاخ و ساختمان،هتل، 

 شرکت

 چندین کارخانه

مبلغ های بسیار هنگفتی پول در 

 بانک های انگلستان و ایران


