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به استثنای ادبیات علوم)کلیه رشته ها 
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مهدی رضا خادملو
تهیه و تنظیم از



سیزدهمدرس 

مرداد28زمینه های کودتای 



دهایپیاموتیرسیقیاممصدق،دکتراستعفایهایعلتبادرس،ایندر

دنآمکاررویوالسلطنهقوامدولتسقوطدرکاشانیاهللآیتنقشآن،

.می شویدآشنامصدقدولتعلیهکودتاهایزمینهمصدق،دولتمجدد



ستعفای دکتر مصدق و نخست وزیر شدن قوام السلطنها

بامواجههبرایمصدقمحمددکتر1331تیرماهدر

ازداشت،قراردربارآنرأسدرکهداخلیمخالفان

ویاختیاردرراجنگوزارتپستتاخواستشاه

.ردکاستعفامصدقنپذیرفت،شاهچونودهدقرار

وامقشاه،مصدق،دکتراستعفایازپسبالفاصله

.کردکابینهتشکیلمأمورراالسلطنه



اقدام قوام و واکنش آیت اهلل کاشانی

یریوزستخنبهانتصابازبعدالسلطنهقوام
تنهضطرفدارانبهشدیداللحنیاعالمیهطی
اجرایبهتهدیدوکردحملهنفتشدنملّی
آیتآنپیدر.کرد«جمعیدستههایاعدام»

باهمقابلبرایتاخواستمردمازکاشانیاللّه
خدایبه»:کرداعالموبیایندمیدانبهقوام

ومی کنمجهاداعالمنرود،قواماگرالیزال،
تشرکپیکاردرملت،با،پوشیدهکفنخودم
.«می کنم



ت بازگشت دکتر مصدقسدرخوا1331تیر 30قیام 

درالسلطنهقوامنمایندگانودربارهایتالش
نتیجهبهکاشانیاللّهآیتکردنمتقاعد
رداگر»:کرداعالمکاشانیاللّهآیت.نرسید

شآتنشوداقداممصدقدکتردولتبازگشت
اولیندر«.کردخواهمدربارمتوجهراانقالب
تهرانمردم1331تیرماه30روزساعات
ونظامینیروهایمحاصرهدرکهدرحالی
داشتندقرارهازره پوشوهاتانکوانتظامی

وملّیحماسه ایودرآمدندحرکتبهمحابابی
.کردندخلقغرورآفرین



1331تیر 30شهادت مبارزان قیام 

شهرهایسایروتهرانمردمرشادت

زاتعدادیشهادتبهمنجرکهکشور

باشاهتاگردیدموجبشد،هاآن

رادقمصدکتردیگربارقوامبرکناری

.کندمنصوبوزیرینخستبه



دکتر مصدقنخست وزیری دور دوم 

محمدد دکتدر کار آمدن مجددد با روی 

ریاسدتکاشدانی بده آیت اللّه ، مصدق

دکتدر مصددق انتخداب شدد و مجلس 

را وزارت جنگ عالوه بر ریاست دولت، 

ت نیز شخصاً بر عهده گرفت و از موقعی

.مستحکمی برخوردار شد



بین دکتر مصدق و آیت اهلل کاشانیتگیسهمباتحاد و 

ربه که از ملّی شدن نفت ایران ضانگلستان
علیده دولدت توطئه هدایی خورده بود، به 
و اتحداد تدا زمدانی کده. مصدق دست زد

در میان رهبران نهضدت وجدود همبستگی
و حمایددت گسددترده داشددت، نهضددت از 

ار و افکار عمومی برخدوردپشتیبانی مردم 
خددارجی و توطئدده هددای سددهمگین .بددود

دسیسه های شاه و دربدار کده در رأس آن 
مخالفان داخلی قرار داشتند، مدثرر واقد  

. نشد



بروز اختالفات بین دکتر مصدق و آیت اهلل کاشانی

عبرتحوادثدورانآندرکهاینوجودبا

اختالفبروزهایزمینهکهدادرویانگیزی

اهمفررامصدقدکتروکاشانیاهللآیتمیان

هاینکانوچینیدسیسهبااختالفاتاین.کرد

تشدیداشداخلیعواملوخارجیتوطئه

.شد



شکاف و جدایی بین رهبران نهضت ملی شدن نفت

،نهضترهبرانمیاندرشکافواختالفبروزبا
برسهمگینضربهبهمبدلتوطئهترینکوچک
هایپایهومی شدنفتصنعتشدنملّیپیکر

درمهمیعاملکهمردمپشتیبانیوحمایت
می رفت،شماربهخارجیاستعماربارویارویی
.می کردسست

قط برایکهنهضترهبرانشرایطیچنیندر
دندمی کرتالشایرانملّیمناف ازاستعماردست

خودراخویشخانهایرانیکهمی خواستندو
وخارجیهایتوطئهبارویاروییدربسازد،
افاهدنتوانستندداخلیمخالفانچینیدسیسه
.برسانندرمربهرانهضت



گاندلیل عدم حمایت مردمی از دولت در برابر توطئه های بیگان

رخیبکفایتیبیوساختاریضعف
وهارقابتدولت،کابینهاعضایاز

بروزوجداییروند،هاطلبیقدرت
نآازمان سیاسیتشتّتوشکاف
چونهم مردمدیگربارکهشد
حاضرمبارزهصحنهدرتیر30واقعه
.شوند



مرداد28عوامل زمینه ساز کودتای 

:ب ـ عوامل داخلی

الف ـ عوامل خارجی



مرداد28عوامل زمینه ساز کودتای 

آمریکا-1

الف ـ عوامل خارجی

انگلستان-2



مرداد28عوامل زمینه ساز کودتای 

داخلیـ عوامل ب 

حزب توده-1

بِدامنشبکۀ -2

درباریانو شاه -3

مطبوعات-4

مجلساشتباه مصدق در انحالل -5

هااعتماد بیش از حد دکتر مصدق به آمریکایی -6

روحانیتجدا شدن مصدق از -7



مرداد28زمینه ساز کودتای عوامل 

:آمریکا-1
اورمیانه،خدرانگلستانبانفتیرقابتدلیلبهآمریکادولت
دنشمّلینهضتازحمایتبهمشروطونسبیطوربهابتدا
مناب دربودصدددرکشوراینزیراپرداخت؛ایراننفت
ردگامیرانفتشدنمّلیقانونوگردد،سهیمایراننفت

نفتبرانگلستانانحصاریتسلطبهبخشیدنپایانراستای
.می کردتلقیایران
باسردجنگدرآمریکادوران،آندرچوندیگرسویاز

مّلیتنهضازپشتیبانیباداشتقصد،می بردسربهشوروی
راانایرمصدق،دولتبادوستانهروابطبرقراریونفتشدن
.درآوردخودسلطهونفوذزیر

:الف ـ عوامل خارجی



ت وزیری دکتر مصدقسنقش آمریکا در دوران نخ

انمیگرفتتصمیمآمریکامدتیازپس
نفتموضوعدرانگلستانوایران

ازاربرباتحفظکهچراکند،میانجی گری
ادیاقتصبحرانازجلوگیریبرایرانفت

اآمریکدلیلهمینبه.می دانستضروری
ایرانبهراهریمنآریل1330تیر24در
وایرانبیننفتقضیهدرتاتادسفر

.کندگیریمیانجیسانگلی
هریمن گفتگو دکتر مصدق با آریل 



تغییر موضع آمریکا نسبت به دولت دکتر مصدق

بتنسآمریکادولتسیاستزمان،گذشتبا
دقمصدکتردولتونفتشدنمّلینهضتبه
وگریمداخلهبهمیانجی گریوحمایتاز

یرتغیبراندازیبرایانگلستانباهمکاری
د،دادنقولهاانگلیسیسویکاززیرایافت؛
فتنمناب درراآمریکایینفتیهایشرکت
وذنفخطردیگرسویازوسازندشریکایران

جلوهبزرگایراندرراتودهحزبوکمونیزم
.دادند

ترومندیدار دکتر مصدق با هری 



سسازمان های جاسوسی امریکا و انگلیطراحی 

القبدرآمریکاسیاستچرخشدرنتیجه
دکتردولتونفتشدنملّینهضت
(سیا)آمریکاجاسوسیسازمانمصدق،
سازمانهمکاریبایافتمأموریت
برای(6.ای.ام)،انگلستانجاسوسی
نهضتسرکوبومصدقدولتبراندازی

.دنمایاقداموریزیبرنامهنفتشدنملّی



گلستانانبامصدقدکتردولتسرنگونیبرایگرفتتصمیمآمریکاآنکهازپس
ژنرالوکندطراحیراکودتانقشهیافتمأموریتسیاسازمانشود،متحد

بهکودتادرفعالمشارکتبرایشاهتشویقجهتشوارتسکفنُرمنآمریکایی
شاهاماکند،مصدقجانشینرازاهدیاهللفضلتاخواستشاهازاو.آمدایران

.داشتوحشتکودتاشکستعواقباززیرابود،سردرگمیوتردیددچارهمچنان
فشارا،کودتآمریکاییفرمانده،روزولتکرمیتوتهراندرآمریکاسفیرهندرسون

ودخسمتدرمصدقاگرکهدادهشدارشاهبههندرسون.کردندبیشترراشاهبر
ویرانیبهروهمچنانایراندهد،ادامهراخودنفتیهایسیاستوبماندباقی

حکومتکودتا،اجرایباشاههمکاریعدمصورتدرکهکردتهدیداو.رفتخواهد
.رسیدخواهدپایانبهپهلویخاندان

بیشتر بدانید

مرداد 28تشویق محمدرضا شاه برای پذیرش اجرای کودتای



مرداد28شخصیت های آمریکایی تأثیر گذار درکودتای 

لوئی هِندرسون سفیر آمریکانُرمن شوارتسکفکرمیت روزولت 



مرداد28عوامل زمینه ساز کودتای 

:انگلستان-2
برایکودتابهتوسلونظامیقدرتاعمالطریقازنفتبحرانحل

«هچکمعملیات»عنوانتحتانگلستاندولتسویازبارنخستین
ازهکخودجاسوسیشبکهازاستفادهباانگلستاندولت.شدطراحی
عیفتضبهاقدامگوناگونهایشکلبهداشت،فعالیتایراندردیرباز

راناینفتخریدتحریماقداماتاینجملهاز.کردمصدقدکترحکومت
.ودبمجازاتوقضاییتعقیببهایراننفتخریدارکشورهایتهدیدو

یرانانفتیعظیممناب تصاحبهدفباانگلیسوآمریکابنابراین
.گرفتندپیشدرملّینهضتعلیهراواحدیسیاست
دوران،ایندرآمریکاباسردجنگیافتنشدتوجودبانیزشوروی
ادیاقتصبحرانسختشرایطدروندادانجامکاریایرانبهکمکبرای
ایرانبهخودهایبدهیپرداختازحتیایران،نفتتحریمازناشی
.زدسرباز

:الف ـ عوامل خارجی



ضرورتانتهردرانگلستانسفارتتعطیلیوانگلستانوایرانسیاسیروابطقط 
رویبااینوجودبا.می کردچنداندومصدقدولتبراندازیدرراآمریکاهمکاری

آمریکاخارجیسیاست1331ماه،دی1953/ژانویهدرآیزنهاوردولتآمدنکار
کشوردوهربراین،عالوه.شدشدیدتروهمسوترانگلستاندولتباایرانبهنسبت

ریاستعماضدهایجنبهدارایکهرادرخاورمیانهملّیهایجنبشنمی توانستند،
راتاکودرهبریآمریکاشدباعثکهعمدهایعاملهمهاینبا.بگیرندنادیدهبود،
ریکاآمکههدفی.بودایراننفتیمناف درکشوراینشدنسهیمگیرد،عهدهبر

.یافتدستآنبهکنسرسیومقراردادانعقادباکودتاازپس

.

بیشتر بدانید

رابطۀ آمریکا و  انگلستان در قبال دولت ایران 



مرداد28عوامل زمینه ساز کودتای 

:تودهحزب-1
یکعنوانبهراجنبشنفت،شدنملّینهضتآغازازحزباین

تارخواستنهاومی کردمتهمغربداریسرمایهبهوابستهحرکت
شورویحقراشمالنفتزیرابود؛جنوبنفتشدنملّی

.می دانست
مایتحدولتآنمناف ازشورویبهوابستگیدلیلبهتودهحزب
ت،داشنفتشدنملّینهضتبارفتارخصمانه ایهموارهومی کرد

بهتصمیمحزبرهبرانازبرخی1331تیر30واقعهازپساما
ازشاهخروجچونمواردیدروگرفتندمصدقدکترازحمایت
مجلسانحاللبرایرفراندومو1331(ماهاسفند9توطئه)کشور
.کردندپشتیبانیمصدقدکتردولتازهفدهمدوره

:داخلیعواملـب



عدم همکاری حزب توده با دولت دکبر مصدق

28کودتایتامرداد25نافرجامکودتایفاصلهدر
ووسی تشکیالتداشتنوجودباتودهحزبمرداد

وفراخواندهاخیابانازرانیروهایشنظامی،سازمان
دنکشیپایینجزبهواکنشیهیچکودتابرابردر

استقراروسلطنتالغایشعاروشاههایمجسمه
نکودتاچیابرداریبهرهبهکهدموکراتیکجمهوری

.ندادانجامشد،منجرروانیجنگدر
اطالعاتیشبکهطریقازتودهحزبنظامیسازمان
رددلیلبهوبودآگاهکودتاتوطئهازارتشدرخود

ن مامی توانستمهمنظامیهایپستداشتناختیار
.شودکودتاموفقیت



1332مرداد 28واکنش شوروی و حزب توده به کودتای 

دهتوحزبوشورویواکنشیبیعللازیکی
مرگازناشیبالتکلیفیکودتا،قبالدر

.بوداستالین
هکوچونهمتودهحزبکودتا،پیروزیازپس
وگریختندکشورازآنرهبرانوشدآبیخ
کودتاسرانباخودجاننجاتبراییا

تودهحزباعضایازبرخی.کردندهمکاری
.درآمدندساواکخدمتبهبعدهانیز جسد استالین



مرداد28عوامل زمینه ساز کودتای 

:بِدامنشبکۀ-2

،سیاسیهایجریانواحزابدرنفوذطریقازشبکهاین
انمیکنیاختالفافوکشوردرآشوبوبلواایجادضمن
بهنسبتبدبینیموجباتایران،ملّینهضتاعضای
وسرّیپیچیده،فعالیت های.آوردفراهمرانهضترهبران

هب،بودخارجدولتنظارتحوزهازشبکهاینغیرشفاف
اینمی کردتصورابتدادرحزبیوگروههرکهطوری
.استآنانهایسیاستنف بههافعالیت

:داخلیعواملـب



هدفبا.م1948سالدردومجهانیجنگازپس«بداِمن»شبکه
ایراندرتودهحزبوشوروینفوذروزافزونتوسعهبامقابله
.گرفتشکلهاانگلیسیتوسط
.ردک«بداِمن»رمزباعملیاتسلسلهیکبهاقدامشبکهاین

نامباانیایردوتوسطشبکهاینتبلیغاتیوسیاسیهایعملیات
نفر100شبکهاین.شدمیاداره«سیلی»و«نرن»رمزیهای
.بوددالرمیلیونیکآنبودجهوداشتعضو

بیشتر بدانید

« بداِمن»هدف شبکه 



شد،انجامتودهحزبپوششدرکهبدامن ِشبکهاقداماتازیکی
نمایندههریمناورلورودباهمزمان1330تیر23خیابانیآشوب

ازهاآمریکایینگرانیبروبودایرانبهآمریکاجمهوررئیسمخصوص
هشبکاعضای.افزودایراندرهاکمونیستوتودهحزبقدرتونفوذ
بهمصدقدکترازطرفدارینامبهمرداد،28کودتایآستانهدربدامن
حسینامامعزادارانبهوانداختندنارنجککاشانیاللّهآیتمنزل
آنهاهمهکهداشتاختیاردرروزنامهچندینبدامنشبکه.کردندحمله
.داشتندمثررینقشکودتابهمربوطروانیجنگعملیاتدر

بیشتر بدانید

« بداِمن»هدف شبکه 



مرداد28عوامل زمینه ساز کودتای 

:درباریانوشاه-3:داخلیعواملـب
فعلمننفتشدنملّینهضتبرابردرابتداشاهمحمدرضا

موجبکهنهضتپیامدهایازشدتبهاو.بودمرددو
نایبا.داشتوحشت،می شداوقدرتوموقعیتتضعیف
ملتونهضتبرابردرایستادگیشجاعتوقدرتاوهمه
همراهیآنبانمی کردجرأتهمطرفیازنداشت،نیزرا

ناریبرکخاطرههنوزومی ترسیدهاانگلیسیاززیراکند؛
الحاینبا.بودنبردهیادازرا،آنانتوسطپدرشاخراجو

هعلیپنهانوآشکار،می دیدمناسبرافرصتهرگاهشاه
وکارشکنیمصدقدکتردولتونفتشدنملّینهضت
.می کردچینیدسیسه



مرداد28عوامل زمینه ساز کودتای 

:داخلیعواملـب

:درباریانوشاه-3
االبنهضتاعضایورهبراناختالفاتوقتی
ودهافزشاههایتوطئهوتحرکاتبرگرفت،
دولتحمایتوتشویقباسرانجاموشد
یکودتااجرایبهانگلستانوآمریکاهای
.دادتنمرداد28



درباریان علیه دولت مصدقشاه و اقدامات وابستگان 

تریبیشجدیتوصراحتبادرباریان،وشاهوابستگان
فتمخالآن،ازبرآمدهدولتونفتشدنملّینهضتبا
مشغولدائمنهضتدورانطولدروکردنددشمنیو

.بودندآنبرضدکاریدسیسهوچینیتوطئه
ازدربارافرادوشاهمادرشاه،خواهر،پهلویاشرف
وحقوقضدبرریپورترشاپوروعلَماسداللّهجمله
ابلمقدرانگلستان،دولتنف بهوایرانملتمناف 
.ایستادندنفتشدنملّینهضت
هرگونهبهنهضتشکستبرایبودندحاضرآنان

بسبهمینبه.دهندتنانگلستاندولتباهمکاری
رامادرشوپهلویاشرفمصدق،،تیر30قیامازپس
.کرداخراجایراناز ط دکتر مصدقسکشور تواخراج اشرف از 



ابرویاروییجرأتشاهداشتوجودنهضترهبرانمیانهمبستگیواتحادکهزمانیتا
داخلیعواملوخارجیگرتوطئههایکانونکهزمانیامّا.نداشترامصدقدکتردولت
یملّنهضتتضعیفبهاقدامنهضترهبرانمیانموجوداختالفاتازاستفادهباهاآن

ازریبرخوردا.شدتررنگپرمصدقدکترحکومتباتقابلدردرباروشاهنقشکردند
انکودتاچیبرایمصدقدکترعلیهکودتاوبراندازیطرحموفقیتجهتشاهحمایت
ویسسروسیامشترکعملیاتازبخشیعنوانبهماجراایندراشرف.بودمثرربسیار
بعیدتدرکشورازخارجدرکهاو.کردایفاراخودنقش(سیکس.آی.ام)انگلستانمخفی

نامابانگلستانوآمریکاجاسوسیمأمورانبامحرمانههایمالقاتازپسمی برد،سربه
شاهاطالعبهراکودتاهاینقشهوهاپیامتاشدتهرانوارد1332مردادسومدرمستعار
.برساند

بیشتر بدانید

اقدامات تخریبی اشرف علیه دولت دکتر مصدق



مرداد28عوامل زمینه ساز کودتای 

:داخلیعواملـب

:مطبوعات-4
بهمطبوعاتازاستفادهباکودتاگران
.پرداختندعمومیافکارسازماندهی

وشایعاتایجادباتوانستندطریقاینازآنها
تردکشخصیتتخریببهویرانگرتبلیغات
واودولتازعمومینارضایتیایجادومصدق
.بزننددامنهااختالفتشدید



مرداد28عوامل زمینه ساز کودتای 

:مجلسانحاللدرمصدقاشتباه-5:داخلیعواملـب
جلس،درمبیگانگانتحریکاتونفوذبهانهبهمصدقدکتر

تآیتالش.کندمنحلراهفدهمدورهمجلسگرفتتصمیم
.رسیدنجاییبهمجلسانحاللازجلوگیریبرایکاشانیاللّه

رد؛آوفراهمکودتاگرانبرایمناسبیفرصتمجلسانحالل
باعثوکردمخدوشآشکارارادولترئیسمشروعیتزیرا

سپبودندمدعیکودتاگران.شدکودتاعملیاتشدنهموار
مصدقدکتردولتدیگرمّلی،شورایمجلسانحاللاز

.نداردقانونیمشروعیت



مرداد28عوامل زمینه ساز کودتای 

:داخلیعواملـب

بهمصدقدکترحدازبیشاعتماد-6
:هاآمریکایی

تصاحبدرصددهاآنکهحالیدر

ازهیماگرفتنوایراننفتیمناب 

.بودندآلودگلآب



مرداد28عوامل زمینه ساز کودتای 

:داخلیعواملـب

:روحانیتازمصدقشدنجدا-7

مردادششمدرمصدقمحمددکتر
یکاشاناللّهآیتبهتندینامه1331
هرازکهخواستایشانازونوشت
کشورسیاسیاموردردخالتگونه

.کنندخودداری

نامه دکتر مصدق به آیت اهلل کاشانی 



کودتاازشاهحمایتمزایایبرشماریضمنروزولتکرمیت
ندازیبرادرشاهتردیدوشبههرف برایتضمینآخرینمی گوید،
جمهوررئیس)هاورآیزنکهبوداینکودتاازحمایتومصدق
یکدررمزیوخاصجمله ایبیانبارامطلباین(آمریکا

دهدبترتیبینیز(انگلیسوزیرنخست)چرچیلواعالمسخنرانی
ایجبهبعد،شبدر.سی.بی.بی.رادیوبرنامهاعالمساعتدرتا

بشنیمهدرستاکنون»:بگویداست،شبنیمهاکنونگفتن
.کرددریافترادیوازرارمزهااینمرداداوایلدرشاه«.است

بیشتر بدانید

از محمدرضاشاه در کودتاسرمز حمایت آمریکا و انگلی

کرمیت روزولت 



ها،لبیطقدرتوهارقابتدولت،کابینهاعضایازبرخیکفایتیبیوساختاریضعف
همچونمردمدیگربارتاشدآنمان سیاسی،تشتتوشکافبروزوجداییروند
.شوندحاضرمبارزهصحنهدرتیر30واقعه

محروممردمحمایتازوزیرینخستدومدوردرمصدقکهشدموجبعواملیچه-1
بماند؟



نوانعبهآنازوکردهبهانهراتودهحزبخطرتوانستکاراینبرایانگلستان
کتشربههمچنین.جویدسودآمریکاعمومیافکارتوجهجلببرایایوسیله
ایراننفتیاموربهوروداجازهآمریکاییهای

کرد؟جلبراایراندرکودتاانجامبرایآمریکاهمکاریهاییراهچهازانگلستان-2



داشت،تفعالیایراندردیربازازکهخودجاسوسیشبکهازاستفادهباانگلستاندولت
نفتتحریمجملهازکرد،مصدقدکترحکومتتضعیفبهاقدامگوناگونهایشکلبه

.دادندمجازاتراوقضاییتعقیببهایراننفتخریدارکشورهایتهدیدوایران

پرداخت؟مصدقدولتتضعیفبههاییراهچهازانگلستان-3



رفتاروکردمیحمایتروسهامناف ازشوروی،بهوابستگیدلیلبهتودهحزب
.ندادتغییرهیچگاهمصدقدکترباراخودخصمانه

؟بودچهمصدقدکتردولتبهنسبتتودهحزبموضع-4



داشتنوجودباتودهحزبمرداد،28کودتایتامرداد25نافرجامکودتایفاصلهدر
هیچاکودتبرابردروخواندفراهاخیابانازرانیروهایشنظامی،سازمانووسی تشکیالت
ریجمهواستقراروسلطنتالغایشعاروشاههایمجسمهکشیدنپایینجزبهواکنشی

اراختیدرکهمهمینظامیهایپستدلیلبههاآنکهدرصورتی.ندادانجامدموکراتیک
.کنندکمککودتاشکستبهتوانستندمیداشتند،

داشت؟عملکردیچهمرداد28درکودتایتودهحزب-4



تیر30قیاممورددرمطلبیشده،منتشراخیرهایسالدرکهخاطراتهایکتاباز-1

.بخوانیدکالسدروکنیدتهیه

نقشمرداد28کودتایسازیزمینهدرکهبیگانهبهوابستههایگروهازیکیمورددر-2

.کنیدتهیهمطلبیداشتند،



سواالت متن 



سؤاالت متن

قرارویاختیاردرراجنگوزارتپستتاخواستشاهازداشت،قراردربارآن
.کرداستعفامصدقنپذیرفت،شاهچوندهد؛

بود؟چهوزیرینخستازمصدقدکتراستعفایعلت-1



سؤاالت متن

دارانطرفبهشدیداللحنیاعالمیۀطیالسلطنه،قواممصدق،دکتراستعفایازپس
پیدر.کردتهدید«جمعیدستههایاعدام»اجرایبهراآنانوحملهنفتشدنملی
اعالموبیایندمیدانبهقوامبامقابلهبرایتاخواستمردمازکاشانیاهللآیتآن،
دکتردولتبازگشتدراگرهمچنین.کردخواهدجهاداعالمنرود،قواماگرکرد،

.کردخواهددربارمتوجهراانقالبآتشنشود،اقداممصدق

.بنویسیدرا1331تیرسیقیامعلت-2



سؤاالت متن

.بنویسیدرا1331تیرسیقیامچگونگی-3

نیروهایمحاصرهدرکهدرحالیتهرانمردم،1331تیرماه30روزساعاتاولیندر
وددرآمدنحرکتبهمحابابیداشتند،قرارهاپوشزرهوهاتانکانتظامی،ونظامی
رکشوشهرهایدیگروتهرانمردمرشادت.کردندخلقغرورآفرینوملیایحماسه

رباقوامبرکناریباشاهتاگردیدموجبشد،هاآنازتعدادیشهادتبهمنجرکه
.کندمنصوبوزیرینخستبهرامصدقدکتردیگر



سؤاالت متن

داشت؟اینتیجهچه1331تیرسیقیام-4

،شدهاآنازتعدادیشهادتبهمنجرکهکشورشهرهایدیگروتهرانمردمرشادت
یوزیرنخستبهرامصدقدکتردیگربارقوامبرکناریباشاهتاگردیدموجب
.کندمنصوب



سؤاالت متن

یملشورایمجلسریاستبهکاشانیاهللآیتانتخاب-1
مصدقدکتربهجنگوزارتواگذاری-2

مستحکمراایشانموقعیتمصدق،دکترمجددآمدنکاررویباهمزمانعواملیچه-5
ساخت؟



سؤاالت متن

وشاه)داخلیعواملو(انگلستانجملهاز)خارجیتوطئههایکانونچینیدسیسه
(دربار

رد؟کمیتشدیدرامصدقدکتروکاشانیاهللآیتمیاناختالفاتعواملیچه-6



سؤاالت متن

اند؟کداممرداد28کودتایساززمینهخارجیعوامل-7

آمریکا-1
انگلستان-2



سؤاالت متن

کرد؟اقدامیچهآمریکامرداد،28کودتایساززمینهخارجیعواملاز-8

ری،میانجی گوحمایتسیاستازنفتشدنملینهضتقبالدرآمریکادولتمواض 
توسلوریگمداخلهبهتبدیلایراندرهاکمونیستنفوذبامقابلهبهانهبهتدریجبه
.شدکودتاوبراندازیعملیاتبه



سؤاالت متن

کرد؟اقدامیچهانگلستانمرداد،28کودتایساززمینهخارجیعواملاز-9

ازاربنخستینبرایکودتا،بهتوسلونظامیقدرتاعمالطریقازنفتبحرانحل
.شدطراحی«چکمهعملیات»عنوانتحتانگلستانسوی



سؤاالت متن

اییآمریکژنرالکند،طراحیراکودتانقشهیافتمأموریتسیاسازمانکهآنازپس
.دآمایرانبهکودتافعالمشارکتبرایشاهتشویقمنظوربهشوارتسکفنرمن

آمد؟ایرانبهمنظوریچهبهشوارتسکفثرمن-10



سؤاالت متن

اند؟کداممرداد28کودتایساززمینهداخلیعوامل-11

 : :
حزب توده-1
شبکه بدامن-2
شاه و دربار-3
مطبوعات-4
اشتباه مصدق در انحالل مجلس-5
هااعتماد بیش از حد دکتر مصدق به آمریکایی-6
جدا شدن مصدق از روحانیت-7



سؤاالت متن

داشت؟مرداد28کودتایدرنقشیچهتودهحزب-12

حرکتیکعنوانبهراجنبشاینبهونفت،شدنملینهضتآغازازحزباین
.کردمیمتهمغربداریسرمایهبهوابسته،



سؤاالت متن

شتتتایجادبهاحزاب،وسیاسیهایجریانازبرخیدرنفوذباشدموفقشبکهاین
.بزنددامنافکنیاختالفونهضترهبرانبهبدبینیاوسیاسی

داشت؟مرداد28کودتایدرنقشیچهبدامنشبکه-13



سؤاالت متن

وهشااطرافدرکهنیروهاییبود،بیمناکنفتشدنملینهضتپیامدهایازشاه
صدقمدکتررسیدنقدرتبهمان تابودنددرصددپیوستهبودند،شدهجم دربار
.شوند

داشت؟مرداد28کودتایدرنقشیدربارچهوشاه-14



سؤاالت متن

ازاهآن.پرداختندعمومیافکارسازماندهیبهمطبوعاتازاستفادهباکودتاگران
دکتریتشخصتخریببهویرانگر،تبلیغاتوشایعاتایجادباتوانستندطریقاین

.بزننددامناختالفاتتشدیدبهاودولتازعمومینارضایتیایجادومصدق

داشت؟مرداد28کودتایدرنقشیچهمطبوعات-15



سؤاالت متن

.دادانجامرا...................طرحمصدقدولتبراندازیدرانگلستان-16

عملیات چکمه 

شد؟لمبدآمریکاییطرحکدامبهانگلستان«چکمهعملیات»طرح-17

عملیات آژاکس



سؤاالت متن

کردند؟چهمرداد28کودتایازپستودهحزباعضای-18

گریختند،کشورازوآنرهبرانازگروهی.شدآبیخکوههمچونتودهحزباعضای
نیزآناعضایازبرخی.کردندهمکاریکودتاسرانباخودجاننجاتبرایگروهی
.درآمدندساواکخدمتوراایبهبعدها



سؤاالت متن

مجلسدربیگانگانتحریکاتونفوذبهانهبه

کرد؟منحلراهفدهممجلسایبهانهچهبهمصدقدکتر-19



سؤاالت متن

دولترئیسمشروعیتزیراکرد،فراهمکودتاگرانبرایمناسبیفرصتمجلسانحالل
دندبومدعیکودتاگران.شدکودتاعملیاتشدنهموارباعثوکردمخدوشآشکارارا
.نداردقانونیمشروعیتمصدقدولتدیگرملی،شورایمجلسانحاللازپسو

؟داشتپیامدهاییچهمصدقتوسطهفدهممجلسانحالل-20



با آرزوی توفیق برای شما دانش آموزان عزیز 

خادملو-دبیرستان مکتب الصادق


