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آثار حضور  ،یمحمد رضا پهلو ینیدانش آموزان با موضوع جانش ییآشنا :یریادگیاهداف 

اشغالگر  میشناختن رژ تینفت و به رسم یمذاکره ها ،یاسیس یحزب ها لکیتش ران،یدر ا نیمتفق

 قدس

  

و آثار آن نیتوسط متفق رانی: اشغال ا   عنوان                           

 

 

 

 منابع مطالعاتی پیشنهادی:

1375مرکز ترجمه و نشر کتاب،  ان،یلطفعل ریآموزگار ، ترجمه اردش دی: جمشیپهلو نفراز و فرود دودما -1  

 یتهران، موسسه مطبوعات ،یمهرآباد یعیترجمه محمد رف ،یترآوری: پ2جلد رانیمعاصر ا خیتار -2

1369،ییعطا  

نشر  ،یترجمه عبد الرضا هوشنگ مهدو ،یسراجرلو امیلیو مزویج لی: بیرانیا سمیونالیمصدق،نفت و ناس -3

9136نو،تهران،  

1373:....... البرز،چاپ اول،یدر دوران پهلو رانیا یخارج استیس -4  

 

:نکات مهم درس دهیچک  

یحکومت محمد رضا پهلو یهاسال ن ینخست -الف   

(1320)انگلستان تیمحمد رضا شاه با حما دنیزل رضا شاه                  به سلطنت رسع  

به  ی: فرصت و آزادجهیدر نت                  تبدیل شدن کشور به میدان جوش و خروش بحث های سیاسی

ه.وجود آمد  

  

دوران استبداد رضا شاه            یها تیعوامل جنا یجنجال یمحاکمه هادوران:  نیا یمسئله جد  

11درس             
 

 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

 سال تحصیلی 

99-1400  
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ارسال مایحتاج 

عمومی از جمله 

گندم و برنج 

 داخلیتولیدی 

 به شوروی

در اختیار قرار دادن 

 کارخانه ها به متفقین

 در نتیجه
دچار شدن مردم 

 توجهیتصاحب بخش قابل  ایران به قحطی

امکانات کشور توسط 

 نیمتفق

نمتفقیتوسط  رانیتصاحب امکانات و منابع ا -  

     

                                                                                     

    

 

 

 

                                

 

                                 

 

 

 

 

  

 اختیارات میلسپو            

 

 

گانگانیو دخالت ب یاسیس یحزب ها لیتشک -پ  

 

 

 احزاب موسس حامی

 حزب اراده سید ضیاء الدین طباطبایی انگلستان

 حزب توده جمعی از کمونیست های سابق شوروی

 حزب دمکرات قوام السلطنه گاهی متمایل به شوروی  و گاهی آمریکا

 

 نظارت بر امور مالی ارتش و شهربانی

 (نیمتفقارز)در جهت منافع  متیق رییتغ

 نیقدرت وضع مقررات وقوان

 یامور مال میتنظ              

سپردن اختیار تنظیم امور مالی و اقتصادی نکته:

 : آرتور میلسپو کشور به
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آذربایجان                                                                     

شوروی                توسط                                    سازمان دادن به فرقه دمکرات                         

کردستان                                                                    

 

یموازنه منف استینفت و س یمذاکره ها -ت  

 

 

 

 

 

 

 

  خواستار امتیاز نفت مناطق جنوب شرقی ایران )بلوچستان(  چندین شرکت نفتی انگلیس و آمریکا           

خواستار امتیاز نفت شمال ایرن                              دولت شوروی             

امتیاز نفت به شرکت های نفتی انگلیس و آمریکااعضای حزب توده در مجلس                مخالف اعطای   

                                            

اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی                    هرم هایا  

 

 

داخلی اشحزب توده و عوامل                                                                                          

وای مسلح شوروی در ایرانق      برای تحمیل امتیاز نفت شمال                دولت شوروی اهرم های   
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که بر طبق آن مذاکره با دکتر مصدق واکنش نمایندگان دوره چهاردهم مجلس: تصویب طرحی به همت 

ودکشور های خارجی برای واگذاری امتیاز نفت، بدون تآیید مجلس ممنوع شده ب  

سیاست موازنه منفی: یعنی ممنوعیت واگذاری امتیاز نفت به قدرت های شرق و غرب                         

 اصطالحات 

    سیاست موازنه مثبت: اعطای امتیاز نفت به دو قدرت شرق و غرب                          

 

شکست تجزیه طلبان و تخلیه ایران از نیرو های شوروی -ث  

نیروهای نظامی آمریکا و انگلستان از ایران پس از خاتمه جنگ جهانی دوم خروج  

  ایجاد حاشیه امنیتی                                                                                  

                                                                             نفت شمال ازیبه امت یابیدست                          دلیل عدم تخلیه ایران از سوی قوای شوروی  

     ایجاد منطقه حائل از طریق تجزیه

ایجاد منطقه حائل از طریق تجزیه                                                                                   

شوروی الحاق آن به برخی از مناطق ایران و  

                                                                                               

  آذربایجان  

 فرقه های تجزیه طلب دمکرات در 

 

  کردستان 

 

هایی از اشغال بخش  تضعیف حاکمیت دولت مرکزی ایران و با کمک نیرو های نظامی شوروی اقدام به 

کرد. آذربایجان را کرد و در نتیجه مقدمات جداسازی آذربایجان از ایران را فراهم       

 حزب دمکرات کردستان رسماُ در مهاباد جمهوری خودمختار کردستان را اعالم کرد.

                  



 
 
 

99 
 

 

 

پشتوانه مردمی بود.فرقه دمکرات به دلیل وابستگی اش به شوروی و تفکّرات مارکسیستی فاقد نکته:     

 

 

                                             

      رشادت و مقاومت مردم آذربایجان و کردستان                                                                    

لیالملفشار های بین                   ن و کردستان      دالیل پایان یافتن غائله آذربایجا    

  نه                             قوام السلط های تالش                          

 

                                              

دولت های بی ثبات-ج   

                                                                                                                      

شش دولت بر سرکار آمدند.  -1330یبهشت تا ارد 1326از آذر ماه  -در طول سه سال  

 این کابینه ها عبارت بود از:  

ر             محمد ساعد مراغه ای        علی منصورابراهیم حکیمی             عبدالحسین هژی   

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             

 

ها نهیتزلزل کاب لیدال  

ناهماهنگی میان دولت و مجلس-1  

دخالت های آشکار و پنهان بیگانگان و عوامل آنها در امور داخلی کشور-2  

بحران های سیاسی و اقتصادی -3  

به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس -چ  
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 قدرت انحالل دو مجلس

 نصب وزراء اعالن جنگ و صلح 

اعالم موجودیت دولت 

سرزمین   درصهیونیستی 

 فلسطینغصب شده 

همزمان با روی کار 

 ساعد محمدآمدن مجدد 

 مراغه ای

کشمکش های منطقه ای 

و التهاب های داخلی 

 فلسطینناشی از اشغال 
 در نتیجه

 فرماندهی کل قوا

به رسمیت 

شناختن دولت 

 جانباسرائیل از 

محمد ساعد 

مراغه ای با 

 موافقت شاه

 
 

      

 

 

 

   

 

تغییر قانون اساسی برای افزایش اختیارات شاه -ح  

 

 

طرح الغای قرارداد نفت جنوب در مجلس             برهم خوردن منافع دولت انگلستان در ایران      

               

                                                             

توقف مبارزه ضد استعماری ملت ایران                                                                            

منحل شدن حزب توده                                                                                           

بهمن مقدمه ای برای                        تبعید آیت اهلل کاشانی به لبنان  15سوء قصد به شاه در حادثه   

تغییر قانون اساسی   و در نهایت                                                                                        

  : اختیارات محمد رضا شاه در قانون اساسی جدید

 

            

 

 

 

 

 ضا شاه در قانون اساسی مشروطه غیر مسئول ومحمد ر:نکته 

 ولی در قانون اساسی جدید اختیارات زیادی به دست آورد. فاقد اختیارات بود
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جریان های دینی و فرهنگی  -خ  

                                                                                              

:که نقش مؤثری در بیداری اسالمی داشتند 1320دو جریان روشنفکر دهه   

                                                                                             دانشگاه تهران( جنبش اسالمی دانشجویان ) انجمن اسالمی دانشجویان  -1

مطبوعات دینی - 2  

 

 

کمونیسم مقابله با اندیشه ها و جریان های غیر اسالمی به ویژه اهداف مهم این جریان ها                   

                                                                                                                   

     :دغدغه اصلی روشنفکری دینی در آن سال ها: ارائه چهره ای تازه و پویا از اسالم که دو ویزگی داشت 

فکری نسل جوان و تحصیلکرده پاسخ گویی به مشکالت و نیازهای- 1           

                                                                               آشنایی با مقتضیات زمان -2       

 

  :خالصه درس

جانشینی محمد رضا پهلوی و مهم ترین حوادث این دوران و آثار حضور متفقین در ایران و تصاحب امکانات 

 ست که در این درس به آنو منابع ایران به وسیله اشغالگران در جنگ جهانی دوم از مهم ترین مباحثی ا

 پرداخته می شود. 

             

:پرسش ها یا فعالیت های مکمل   

مایت کدام کشورها به سلطنت رسید؟ح  هلوی با پمحمد رضا  -1  


