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درس شانزدهم

اصالحاتهدف های و زمینه ها 
آمریکایی در ایران 



نظرمورداقتصادیواجتماعیاصالحاتهایهدفبادرس،ایندر
یامینوامامیشریفهایدولتکهاقداماتینیزوایراندرآمریکا

.شویدمیآشنادادندانجامسیاستایناجرایوسازیزمینهبرای



تحول های بین المللی و منطقه ای

جمهوریریاستدورةدرآمریکاخارجیسیاست
نیافتهتوسعهکشورهایبرابردرکندی.اف.جان

بهباالازاصالحاتاجرای،خاورمیانهوسومجهان
.بودقهرآمیزهایانقالبازپیشگیریهدفباپایین

در«پیشرفتبرایاتحاد»عنوانباسیاستاین
رااجبودند،کمونیسمخطرمعرضدرکهکشورهایی

.می شد
کندی.اف.جان



نگاه اصالحات کندی به حکومت های دیکتاتور

ریاستدورهدرآمریکاخارجیسیاست
اجراحالیدرکندی.اف.جانجمهوری

ودیکتاتورینظامکهآنبیمی شد؛
ابدیتغییرکشورهاآنبرحاکماستبدادی

زوربهتوسلمردممقاومتصورتدرو
.بودشدهبینیپیشآناجرایبرای



یسیاست های اصالحی کنددلیل اهمیت ایران برای اجرای 

اصالحیهایسیاستاجرای
اهمیتازایراندربارهکندی
رژیمزیرابود؛برخوردارخاصی
شاهمحمدرضانشاندهدست

هبوبودآمریکامتحدووابسته
جماهیراتحادباهمسایگیدلیل

ایجغرافیممتازموقعیتوشوروی
وحساسوضعیتیدرسیاسی،

.داشتقرارکنندهتعیین



دلیل توجه آمریکا به ایران

خارجهاموروزارتدرایرانمسائلکارشناسان
وهشاحکومتفسادوضعیتازهاییگزارشآمریکا،
ندکردتهیهپهلویرژیمسیاسیمخالفانسرکوب

اصالحاتسلسلهیکوجودمی دادنشانکه
.استضروریایراندراجتماعیــاقتصادی

یکشورهاوآمریکااقتصادوصنایعاین،برعالوه
وبودجدیدیمصرفبازارهاینیازمندغربی

اقتصادیساختارعلّتبهخاورمیانهکشورهای
مصرفامکان،رعیتیواربابرژیمبرمبتنی

.نداشتندراجدیدتولیدات



کمونیسممقابله با خطر 

اصالحاتآمریکا،زمامدارانباوربه
نضممی توانستاجتماعیواقتصادی

کاهشو«سرخانقالب»ازجلوگیری
انقالب»ایجادزمینه،کمونیسمخطر

گسترشازوآوردفراهمرا«سفید
هایحکومتعلیهمردمیهایفعالیت

آمریکانشاندهدستودیکتاتور
.کندجلوگیری



ی؛نظاماقداماتبدوناقتصادیواجتماعیظاهریاصالحاتانجامسفید،انقالب
.استسرخانقالبمقابلنقطهیعنی

منطقهدراستعمارگرانمنافعحفظراستایدروداشتاستعماریماهیت
.شدمیاعمالخاورمیانه

یدیجدمصرفبازارهاینیازمندغربی،کشورهایوآمریکااقتصادوصنایعچون
یتی،رعوارباببرمبتنیاقتصادی،ساختارعلتبهخاورمیانهکشورهایوبود

ضمناصالحاتانجاماین،برعالوه.نداشتندراجدیدتولیداتمصرفامکان
مردمیهایفعالیتخطرازکمونیسم،خطرکاهشوسرخانقالبازجلوگیری

.کردمیجلوگیریآمریکانشاندهدستودیکتاتورهایحکومتعلیه

: فکر کنید و پاسخ دهید 

چیست؟آناهدافوماهیتسفید،انقالبازمنظور



نخست وزیری شریف امامی

هبامامیشریفجعفرکردنمنصوبباشاه1339شهریوردر
فضایواحزابآزادیمانندشعارهاییطرحووزیرینخست

هایسیاستازاستقبالبهاقتصادیاصالحاتوسیاسیباز
.رفتآمریکادولتجدید

باانانگلستوشاهتوافقحاصلدرواقعامامیشریفانتخاب
با.بودآمریکاجمهوریریاستانتخاباتفرصتازاستفاده

شریفوشاهبهآمریکاجمهوریرئیسکندیاین،وجود
درهایشبرنامهاجرایبرایراهاآنونداشتاعتمادامامی
.ندیدمناسبایران جعفر شریف امامی 



برکناری شریف امامی و روی کار آمدن امینی

درخودهایسیاستهموارکردنبرایآمریکا
وکردبرقرارارتباطایرانرجالازبرخیباایران

ووزیرینخستازامامیشریفبرکناریخواستار
.شدامینیعلیکارآمدنروی
درایرانسفارتتصدیدوراندرامینیعلی

یکنزدآمریکاییمقاماتبهپیشازبیشآمریکا
.داشتصمیمانه ایارتباطکندیباوبودشده

علی امینی 



علی امینیدورة نخست وزیری اصالحات 

یبینپیشهایسیاستامینی،علیکارآمدنرویبا
.شدگذاشتهاجرابهایراندرآمریکاشده
کهبوداداریفسادبامبارزهسیاستاین:اولقدم
متحکوافتادنوپهلویرژیمسقوطازجلوگیریبرای
.می گرفتصورتها،کمونیستدستبهایران

رتغییبرایکهبود«اقتصادیاصالحات»:دوماقدام
اجرابهکشوراقتصادیواجتماعیهایزیرساخت

.درآمد



علی امینیدورة نخست وزیری اصالحات 

اقدامیبهدستقدم،اولیندرامینیعلی
انحاللدرخواستشاهازاو.زدجنجالی
تاکرد،راسناوملّیشورایهایمجلس

ازراخودهاینقشهانجامراهسرموانع
اززیادجمعیآن،دنبالبه.برداردمیان

تهگرفرتبهعالینظامیانازحکومتسران
ناهگتاکرددستگیررااقتصادیهایمقامتا

بهارپهلویرژیمسیاسیواقتصادیمفاسد
.بیندازدآنانگردن



هدف علی امینی از اجرای اصالحات کندی

ازمی خواستاقداماینباامینیعلی
مردمیواجتماعیاعتراضاتتعمیق

.کندجلوگیریآمریکاعلیه
هایطلبیجاهدنبالبهاوالبته

می خواستوبودنیزخودشخصی
قراربرارتباطآمریکابا،شاهازمستقل

احساسموضوعاینازشاه.کند
.می کردنگرانی



یعلی امینسط اجرای اصالحات ارضی تو

قانوناجرای،امینیعلیدوماقدام
.بودارضیاصالحات

1340بهمندرکه«ارضیاصالحات»قانون
از،بودرسیدهتصویببهدولتهیئتدر

.شدشروعآذربایجانمنطقه
طتوسارضیاصالحاتگرفتنسرعتبا

خطراحساساوناحیهازشاهامینی،علی
.کرد



برایکهبودخواستهخودمشاورانازآمریکا،جمهوررئیسکندی،
کهشرایطیدرهمآن.کنندتعیینخاصیشرایطایرانبهکمکدادن
میلیون35وامواگذاریشرط.داشتنیازواماینبهشدتبهایران

.بودشاهسویازامینیعلیوزیرینخستپذیرشآمریکادالری
بالغکهمالیهایکمکامینی،حکومتماههچهاردهدوراندرآمریکا

طمنوراهاحمایتاینوکردپرداختایرانبهبود،دالرمیلیون67بر
ارتباطدلیلبهامینی.کردعالقه اشمورداصالحاتاجرایحسنبه

.داشتقرارشاهحسادتموردهموارهآمریکاییمقاماتبانزدیک

بیشتر بدانید

امینی رقابت شاه و علی 



همهازبدتر»:گفتموضوعاینبهاعترافبابعدهاشاه
همهازاولرسیدم،میهرجاآمریکاازدیدارمموقعاینکه
ومی پرسیدندمنازراوزیرنخست«.احوالوحال

ابحسبهرامناصالا گوییکهبودصورتیبهرفتارشان
رسبراشدرگیریامینیکهوقتیهمهاینبانمی آوردند

حمایتنتوانستشد،آغازنظامیبودجهکاهشلزوم
متحدهایالتکهنبودبارنخستیناین.کندجلبراآمریکا

.بودگرفتهراشاهجانبوزیر،نخستبرابردرآمریکا،

بدانیدادامه بیشتر 

رقابت شاه و علی امینی 



سفر محمدرضا شاه و اساهلل علم به آمریکا

1341فروردیندرمحمدرضاشاه
آمریکابهعلَماسداللّههمراهبه

ستتوانانگلستانکمکباورفت
یراضامینیبرکناریبهراآمریکا

مورداصالحاتمجریخودوکند
.شودایراندرآمریکانظر



بود؟چهنیافتهتوسعهکشورهایدراصالحاتانجامازآمریکااهدف-1

اجرای اصالحات از باال به پایین



برایاتحاد»عنوانبااصالحاتاین.بودقهرآمیزهایانقالبازپیشگیریهدفبا
.شدمیاجرابودند،کمونیسمخطرمعرضدرکهکشورهاییدر«پیشرفت

؟،با چه عنوانی و در چه کشورهایی اجرا شداصالحات آمریکا در زمان کندی  -2



اتحادابهمسایگیدلیلبهوبودآمریکامتحدووابستهشاهنشاندهدسترژیمزیرا
تعیینوحساسوضعیتیدرسیاسی،جغرافیایممتازموقعیتوشورویجماهیر

.داشتقرارکننده

ت؟دانسمیضروریراایراندراجتماعی-اقتصادیاصالحاتانجامآمریکادولتچرا-3



برایراهاآنونداشتاعتمادامامیشریفوشاهبهآمریکا،جمهوررئیسکندی
ایهسیاستکردنهمواربرایبنابراین،.ندیدمناسبایراندرهایشبرنامهاجرای

فشریبرکناریخواستاروکردبرقرارارتباطایرانرجالازبرخیباایران،درخود
.شدامینیعلیآمدنکاررویوامامی

؟شتداامینیعلیانتصابوامامیشریفبرکناریدرنقشیچهآمریکا-4



هایمجلسانحاللدرخواستشاهازوزدجنجالیاقدامیبهدستقدماولیندر
به.برداردمیانازراخودهاینقشهانجامراهسرموانعتاکرد،راسناوملیشورای

ایهمقامتاگرفتهرتبهعالینظامیانازحکومت،سراناززیادجمعیآن،دنبال
آناندنگربهرارژیمسیاسیواقتصادیمفاسدگناهتاکرددستگیررااقتصادی

.بودارضیاصالحاتقانوناجرایامینی،دوماقدام.بیندازد

زد؟اقداماتیچهبهدستخودوزیرینخستدورهدرامینیعلی-5



امینیعلیوزیرینخستدورهدرایرانبهآمریکاهایکمکدرباره
.کنیدتهیهگزارشی



سواالت متن 



سؤاالت متن

«فیدسانقالب»ایجادزمینهکمونیسم،خطرکاهشو«سرخانقالب»ازجلوگیریضمن
دستودیکتاتورهایحکومتعلیهمردمیهایفعالیتگسترشازوآوردفراهمرا

.کندجلوگیریآمریکانشانده

اشتهدنتایجیچهتوانستمیاجتماعیواقتصادیاصالحاتآمریکازمامدارانباوربه-1
؟باشد



سؤاالت متن

اصالحاتوسیاسیبازفضایواحزابآزادیمانندشعارهاییبا-امامیشریف
اقتصادی

هچطرحباووزیرینخستبهکسیچهکردنمنصوببا1۳۳۹شهریوردرمحمدرضا-2
رفت؟آمریکاجدیدهایسیاستازاستقبالبهشعارهایی



سؤاالت متن

تریاسانتخاباتفرصتازاستفادهباانگلستانومحمدرضاشاهتوافقحاصل
.بودآمریکاجمهوری

بود؟یشرایطچهوکسانیچهتوافقحاصلوزیرینخستبهامامیشریفانتخاب-3



سؤاالت متن

آمد؟دراجرابهآمریکاشدهبینیپیشهایسیاستکسیچهوزیرنخستبا-4

امینیعلیدکتر



سؤاالت متن

؟ودبچهایراندرآمریکاشدهبینیپیشهایسیاستاجرایاولقدم-5

تحکومافتادنوپهلویرژیمسقوطازجلوگیریبرایاداریفسادبامبارزه
.گرفتمیصورتهاکمونیستدستبهایران



سؤاالت متن

؟بودچهرتبهعالینظامیانواقتصادیمقاماتدستگیریازامینیعلىهدف-6

آنهاگردنبهراپهلویرژیمسیاسیواقتصادیمفاسدگناهخواستمیاو
.کندجلوگیریآمریکاعلیهمردمیواجتماعیاعتراضاتگسترشازتابیندازد



سؤاالت متن

؟ودبچهایراندرآمریکاشدهبینیپیشهایسیاستاجرایدردومقدم-7

بهورکشاقتصادیواجتماعیهایزیرساختتغییربرایکهاقتصادیاصالحات
.درآمداجرا



سؤاالت متن

دولتهیئتدر1340بهمن

ید؟رستصویببهنهادکدامتوسطدروتاریخیچهدرارضیاصالحاتقانون-8



سؤاالت متن

آذربایجانمنطقه

شد؟آغازمنطقهکدامازارضیاصالحاتقانوناجرای-9



سؤاالت متن

طهرابآمریکاباشاهازمستقلخواستمیکهامینیعلیهایطلبیجاهدنبالبه
.کردبرکناررااومی کردنگرانیاحساسموضوعاینازشاه.کندبرقرار

د؟شبرکناروزیرینخستازامینیعلیدکترشاهمحمدرضاچرا-10



سؤاالت متن

کمکباورفتآمریکابهعلماسداهللهمراهبه1341فروردیندرمحمدرضاشاه
حاتاصالمجریخودو.کندراضیامینیبرکناریبهراآمریکاتوانستانگلستان

.شودایراندرآمریکانظرمورد

د؟شبرکناروزیرینخستازچگونهامینیعلی-11



سؤاالت متن

انایردرآمریکانظرمورداصالحاتمجریمحمدرضاشاهخودامینیبرکناریازبعد
.شود

؟شداآمریکنظرمورداصالحاتمجرییسکچهچگونهامینیعلیبرکناریازبعد-12



با آرزوی توفیق برای شما دانش آموزان عزیز 

خادملو-دبیرستان مکتب الصادق


