
ایرانمعاصر تاریخ 
به استثنای ادبیات علوم)کلیه رشته ها 

(سالمیعلوم و معارف او انسانی 

پایۀ یازدهم

(ع)دبیرستان مکتب الصادق 
تهران18منطقه 

مهدی رضا خادملو

تهیه و تنظیم از



درس پانزدهم

یران آمریکا بر أەقرن سیطرربع 
بیست و هشتم مرداد



برآمریکاسیطرةو1332مرداد28کودتایپیامدهایباسدرایندر
شاهوریدیکتاتهایپایهتثبیتوایراناقتصادیوسیاسیسرنوشت

.شویممیآشناساواکتأسیسومخالفانسرکوبو



مرداد28کودتای اوضاع سیاسی ایران پس از 

انایشبهکمکازمصدقدکتردولتزماندرکهآمریکا

ایهکمککودتاچیان،پیروزیازپسکرد،میاجتناب

اکودتدولتبهاقتصادیونظامیهایزمینهدرزیادی

.کرد

فضای،زاهدیاهللفضلنظامیدولتآمدنروی کاربا

.شدفرماحکم ایرانجامعۀدرتیره ای
فضل اهلل زاهدی



مرداد28کودتای اوضاع سیاسی ایران پس از 

فرمانداری32مرداد28کودتایازبعد
اربختیتیمورسرتیپبهتهراننظامی
.شدسپرده
 ریزخونوبی رحمافسریکهبختیارتیمور

ودتا،کحکومتتثبیتواستقراربرایبود،
دوستمیهنوضدکودتانیروهایسرکوب

.کردآغازرا
سرتیپ تیمور بختیار 



عوامل دولت دکتر مصدقبا برخورد شدید 

ودستگیررامخالفانازبسیاریعده
وتبعیدهاآنازعده ایوکردزندانی

.شدندتیرباران
سرکوبباتهرانوهاشهرستانتظاهرات

نظامی،فرمانداریشد؛مواجهشدید
وتخریبراتهرانبازارسقفهمچنین

یدتبعخارکجزیرهبهرابازاریانازجمعی
.کرد

دستگیری دکتر فاطمی وزیر خارجه دکتر مصدق



زندانی و تبعید دکتر مصدق

دکتر32مرداد28کودتاجریاندر

ازپسشد،دستگیریمصدقمحمد

سهبهومحاکمهنظامیدادگاهدرآن

عمالًایشاناماشد،محکومزندانسال

درروستاییاحمدآباد،درعمرآخرتا

.بودنظرتحتتهراناطراف



دادگاهی دکتر مصدق در دادگاه نظامی



در احمدآباد45سالتا 32سالمحل تبعید دکتر مصدق از 



دفن دکتر مصدق در اتاقش



:فکر کنید و پاسخ دهید

مرداد چه بود؟٢٨به نظر شما هدف از تشکیل فرمانداری نظامی در تهران پس از کودتای 

ایراندوستمیهنوکودتاضدنیروهایسرکوبوکودتاحکومتتثبیت-1
وکودتاحکومتبامخالفاحتمالیهایحرکتوقوعازجلوگیری-2

آنحامیبیگانگان



هجدهم مجلس شورای ملیٔەانتخابات دور

دورهانتخاباتبرپاییآستانهدر

محیطدرملیشورایمجلسهجدهم

وکاشانیاللّهآیتوخفقان،وحشت

فرمایشیمجلسملّیمقاومتنهضت

حکومتمطیعوساختهدستکه

.پرداختندمخالفتبهبود،کودتا



سبرقراری رابطة مجدد ایران و انگلی

دولتمیان،32مرداد28کودتایازبعد
.شدبرقراررابطهانگلیسوکودتا

واردانگلیسکارداررایتدنیسسر
انگلیسوایراندولتدووشدتهران

راسیاسیروابطبرقراریاعالمیه ایطی
انیکاشاللّهآیتآنپیدر.کردنداعالم

.کردمخالفتزاهدیدولتاقداماینبا

دنیس رایتسِر 



دانشجویان1332آذر16در
ورودازاطّالعباتهراندانشگاه
جمهوررئیسمعاوننیکسون

اعتراضدرنیزوایرانبهامریکا
سانگلیوایرانروابطتجدیدبه
سدرهایکالسکردنتعطیلبه
فنّیدانشکدهدرشدنجمعو

.پرداختند

بیشتر بدانید



توسطدانشگاهمحاصرهبا
ونظامیفرمانداریمأموران

دانشجویانطرفبهتیراندازی
هدانشگافنّیدانشکدهمحلدر

هبدانشجویانازنفرسهتهران،
.رسیدندشهادت

بیشتر بدانید



نفت ایرانانعقاد قرارداد کنسرسیوم 

ریاستعماقراردادیکنفتکنسرسیومقرارداد
،کاییآمرینفتیشرکتچندوایرانبینکهبود

.شدبستههلندیوفرانسوی،انگلیسی
نفتمخازنازبرداریبهرههدفباقرارداداین

انایربهشاهنشاندهدستحکومتتوسطایران
یملّقانونبامغایرکهقرارداداین.شدتحمیل

رزیراایراننفتمجددا،بودنفتصنعتشدن
.درآوردبیگانگانسیطره

راتانانگلسوآمریکامیاناختالفاتکنسرسیوم
ثمراتهمهوکردحلایراننفتمسئلهبرسر

شدنملّینهضتجریاندرایرانملتمبارزه
.دادبادبررانفت



در ایرانمستشاران آمریکایی حضور 

کنسرسیوم،قراردادبندهایازیکی
شرکتبهایرانسویازغرامتپرداخت

ینااما.بودایرانوانگلیسنفتسابق
ملّیبرایایرانملتسنگینتاوانپایان
آن،ازربارتتأسفبلکهنبود؛نفتکردن
ودبآمریکاییمستشارانفزایندهحضور

ادیاقتصسیاسی،مقدراتتدریجبهکه
کاآمرینوینسلطهزیرراایراننظامیو

.برد



عالءبرکناری زاهدی و روی کار آمد ن حسین 

28کودتایاجرایعاملزاهدیاهللفضلسپهبد

بهمی دانست،شاه«تاجبخش»راخودکه32مرداد

وهاآمریکاییهایکمکمیلوحیفبهاشتهارعلّت

ذاشتهگکنار،هاانگلیسیکمکباشاه،بهاعتناییبی

.رسیدوزیرینخستبهعالءحسینوشد

زاهدی



عالءبی اختیار حسین دولت 

سابقوزیر،عالءحسینآمدنکاررویبا

وارادهاونزدیکانوشاهبرابردرکهدربار

تحکیمدرمهمیگامشاه،نداشتاختیاری

قدرتمعیاروبرداشتاستبدادی اشقدرت

.شداوشخصدولت،

حسین عالء



بغدادایران به پیمان تنسپیو

عالء،حسینوزیرینخستدورانمهمحوادثاز
.بودبغـدادامنیتیپیمانبهایـرانپیوستـن

ورهایکشبیـنابتداآمریکاتوصیهبهبغدادپیمان
یزنایرانوپاکستانسپسوشدامضاعراقوترکیه

کردنکاملهدفباپیمانایـن.پیوستندآنبه
ـربوکمونیسمخطربهانهبهشوروی،محاصرهحلقـه
آمریکا،جمهوررئیس«آیزنهاور»نظریهمبنای

.شدتشکیل
بیسیاستبغداد،پیمانایندرایـرانعضویت
.می کردنقضراایرانطـرفی



با پیمان بغداد در ایرانمخالفت 

مخالفانازاسالمفداییانرهبرصفوینوابشهید

ورودکهبودمعتقدزیرابود؛پیماناینسرسخت

نظامیسلطهساززمینهبغـدادپیماندرایـران

مانپیدرایرانعضویتازپس.استایرانبـرآمریکا

آمریکا،باجانبهدونظامیقراردادامضایوبغداد

ایراندرآمریکاییمستشارانونظامیانحضور

.یافتگسترش



روحانیخانوادهایدرصفوینواببهمعروفمیرلوحیسیدمجتبی
متوسطهدورهاتمامازپسوی.شدمتولّدتهرانآبادخانیمحلهدر

داییانفجمعیتتأسیسبااو.رفتنجفبهدینیعلومتحصیلبرای
راپهلویرژیمبامبارزهعزمکهمتدیّنیجوانانشدموفقاسالم

حرکتیکابتدادراسالمفداییانفعالیت.کندجمعهمگردداشتند،
کانونیکبهتبدیلسیاستعرصهبهورودباوبودفرهنگی

مّلیتنهضدراسالمفداییان.شدکشورسیاسیصحنهدرتأثیرگذار
.دندکرایفامهمینقشمصدقدکتردولتآمدنکاررویونفتشدن

برگی از تاریخ

شهید نواب صفوی



حکومتطرحصفوینوابشهید
راهنمایکتابقالبدرراآناجرایواسالمی
نوابسرانجام.بودکردهپیشنهادحقایق
یدس،طهماسبیخلیلیارانش،همراهبهصفوی
ماهدی27درذوالقدرمظفروواحدیمحمد
.رسیدندشهادتبهوشدندتیرباران1334

برگی از تاریخ



ایرانساواک در تأسیس

تصمیمهاآمریکایی،32مرداد28کودتایازپس

نطقهمدرخودقدرتاصلیپایگاهبهراایرانگرفتند

درارخودبقایراهکهشاهبنابراین،کنند؛تبدیل

آننمستشاراکمکبه،می دانستآمریکاازتبعیت

سازمان)ساواکمخوفسازمانتشکیلبهکشور

.کرداقدام(کشورامنیتواطالعات



برای آمریکاساواکاهمیت 

ودبهآمریکادیدگاهازساواکتأسیساهمیت
:بودجهت

رقیبعنوانبهشوروی،باایرانهمسایگی-1
آمریکااصلی

ایراندرآمریکانفوذتثبیتوحفظ-2



ساواک در ایرانچگونگی تأسیس

هایسرویسحمایتوهدایتباسازماناین
ازمانسکمکباسپسوانگلیسوآمریکااطاّلعاتی
التتشکییکصورتبه(موساد)اسرائیلاطالعاتی

کهآنجایبهامادرآمد؛اطالعاتیوامنیتیمخوف
کشورمنافعجهتدرراخوداطالعاتیدستاوردهای

وآمریکامنافعتأمینخدمتدرگیرد،کاربه
رابربدرمانعیعنوانبهواسرائیلسپسوانگلیس
گرفتقرارکمونیسموشورویتوسعه



اولین رئیس ساواک

اربختیتیمورسپهبد
رئیساولینعنوانبه

.شدانتخابساواک
حمربیازیکیبختیار

وارتشافسرانترین
تهراننظامیفرماندار

.بود



ساواک علیه مخالفانعملکرد 

نهادترینگستردهکهساواکسازمان
امحمدرضحکومتدرامنیتیواطّالعاتی

نقش1357تا1336سالازبود،شاه
هایگروهسرکوبوشناساییدرمهمی

شکنجهبرعالوهساواک.داشتمخالف
جوایجادورژیممخالفانروحیوجسمی
ودولت مردانوحشت،ورعباختناق،

. کردمیکنترلنیزرامجلسیننمایندگان



منوچهر اقبالتشکیل دولت 

عالءحسین1336فروردیندر

دکراستعفاوزیرینخستاز

رمنوچهدکترایشانازبعدو

نخستبهدربار،وزیر،اقبال

.رسیدوزیری

منوچهر اقبال حسین عالء



تشکیل احزاب  در ایران در زمان پهلوی

فقدانمشکلباحکومتشکهپهلویمحمدرضا
رایببود،روروبهسیاسیآزادینبودومشروعیت

حزبدوتأسیسبهدستعمومی،افکارجلب
تردک،وزیرنخسترهبریبه(اکثریت)«ملّیون»

اسدالّلهرهبریبه(اقلیت)«مردمحزب»و،اقبال
مطبوعات،طوالنیهایسالبعد،بهآناز.زدعلَم

نمیاساختگیوسطحیهایجنجالصحنهکشور
دمکراسیوجودتوّهمتابودند،دولتیحزبدو

.کنندایجادهاذهندرراایراندرغربیهای
اسداللّه علَم



شد،فرماحکمایرانجامعهدرایتیرهفضایزاهدی،نظامیدولتآمدنکاررویبا
ورحمبیافسریکهاو.شدسپردهبختیارتیمورسرتیپبهتهراننظامیفرمانداری

یروهاینسرکوبوکودتاحکومتتثبیتواستقراربرایراخودهایتالشبود،خونریز
وگیردستمخالفانازبسیاریعدهترتیب،اینبه.کردآغازدوستمیهنوضدکودتا

ابتهرانوشهرستانهاتظاهرات.شدندتیربارانوتبعیددیگر،ایعدهوزندانی
وتخریبراتهرانبازارسقفنظامی،فرمانداریهمچنین.شدمواجهشدیدسرکوب

.کردتبعیدخارکجزیرهبهرابازاریانازجمعی

مرداد، چه وضعیتی بر مملکت حاکم شد؟٢٨پس از کودتای -1



ه بود؟علت مخالفت شهید نواب صفوی با پیمان بغداد چ-٢

ایرانربآمریکانظامیسلطهساززمینهبغداد،پیماندرایرانورودکهبودمعتقداو
.است



کاهمسایگی ایران با شوروی، به عنوان رقیب اصلی آمری-1
حفظ و تثبیت نفوذ آمریکا در ایران -2

تأسیس ساواک از چه جنبه هایی برای آمریکا اهمیت داشت؟ -3



ابسپسوانگلیسوآمریکااطالعاتیهایسرویسحمایتوهدایتبا،ساواک
ویتیامنمخوفتشکیالتیکصورتبه،(موساد)اسرائیلاطالعاتیسازمانکمک

.درآمداطالعاتی

بیگانگان چه نقشی در تأسیس و اداره کردن ساواک داشتند؟ -4



مطلبیتهراندانشگاه1340بهمناولواقعهیاو1332آذر16واقعهمورددر-1

.کنیدتهیه

حاکمیتدورهدرسیاسیاحزابازیکیاعضایمحاکمهودستگیریزمینهدر-2

.کنیدتهیهمطلبیتهراننظامیفرمانداری



سواالت متن 



سؤاالت متن

کوم مصدق پس از دستگیری، در دادگاه نظامی محاکمه و به سه سال زندان محدکتر 
.شد و عمال تا آخر عمر در احمد آباد، روستایی در اطراف تهران، تحت نظر بود

مرداد چه بود؟ ٢٨سرانجام دکتر مصدق پس از کودتای -1



سؤاالت متن

آیت اهلل کاشانی و نهضت مقاومت ملیشورای 

مجلسبامخالفتبهکسانیچهملی،مجلسهجدهمدورهانتخاباتبرپاییآستانهدر-٢
برخاستند؟فرمایشی



سؤاالت متن

یسانگلوایرانسیاسیروابطبرقراریاعالمبرای-انگلیسکاردار

آمد؟تهرانبهمنظوریچهبهوبودکهرایتسردنیس-3



سؤاالت متن

سی،انگلیآمریکایی،نفتیشرکتچندوایرانبینکهبوداستعماریقراردادیک
،ایراننفتمخازنازبرداریبهرههدفباقرارداداین.شدبستههلندیوفرانسوی

.شدتحمیلایرانبهشاهنشاندهدستحکومتتوسط

شد؟لتحمیایرانبههدفیچهبابود؟چهنفتکنسرسیومقرارداد-4



سؤاالت متن

وکردلحایراننفتمسئلهسربرراانگلستانوآمریکامیاناختالفات،کنسرسیوم
.دادبادبررانفتشدنملینهضتجریاندرایرانملتمبارزهثمراتهمه

بود؟چهنفتکنسرسیومقراردادپیامدهای-5



سؤاالت متن

باواهشبهاعتناییبیوهاآمریکاییهایکمککردنمیلوحیفبهاشتهارعلتبه
هاانگلیسیکمک

شد؟اربرکنوزیرینخستازکسانیچهکمکباودلیلچهبهزاهدیسپهبد-6



سؤاالت متن

خصشدولت،قدرتمعیارونهبرداشتاشاستبدادیقدرتتحکیمدرمهمیگامشاه
.شداو

رفت؟گصورتایرانسیاسیاوضاعدرهاییدگرگونیچهعالء،حسینآمدنکاررویبا-7



سؤاالت متن

وتانپاکسسپسوشدامضاعراقوترکیهکشورهایبینابتداآمریکاتوصیهبه
شورویمحاصرهحلقهکردنکاملهدفبا.پیوستندآنبهنیزایران

شد؟امضاهدفیچهباوکشورهاکدامبینوکشورکدامتوصیهبهبغدادپیمان-٨



سؤاالت متن

کاآمریجمهوررئیس«آیزنهاور»نظریهمبنایبروکمونیسمخطردفعبهانهبه
.شدتشکیل

شد؟تشکیلشخصکدامنظریهمبنایبروایبهانهچهبهبغدادپیمان-9



سؤاالت متن

انایردرآمریکاییمستشارانونظامیانحضورگسترش

بود؟هچآمریکاباجانبهدوقراردادامضایوبغدادپیماندرایرانعضویتنتیجه-10



سؤاالت متن

تهراننظامیفرمانداروارتشافسرانترینرحمبیازیکیبختیار،تیمورسپهبد
.بود

بود؟فردیچگونهوکسیچهساواکرئیساولین-11



سؤاالت متن

سیاسیآزادینبودومشروعیتفقدان

بود؟کمبودهاکدامدچارمحمدرضاشاهحکومت-1٢



سؤاالت متن

الاقبمنوچهردکتروزیر،نخسترهبریبه،(اکثریت)«ملیون»حزب-1
عَلَماسداهللرهبریبه،(اقلیت)«مردم»حزب-2

یاسیساحزابکدامتأسیسبهدستعمومیافکارجلببرایپهلویمحمدرضاشاه-13
زد؟



با آرزوی توفیق برای شما دانش آموزان عزیز 

خادملو-دبیرستان مکتب الصادق


