
 درس چهاردهم

نقش داشتند؟ 1332مرداد  28کدام یک از کشورهاي غربی در اجراي کودتاي -1  

انگلیس-آمریکا  

شد؟وزیر نخستچه کسی به جاي دکتر مصدق  1332مرداد  28س از کودتاي پ-2*  

 سر لشکر زاهدي

تبلیغات خاکستري چگونه تبلیغاتی بود؟-3  

وم سسازمان اطالعات و امنیت آمریکا تصمیم گرفت کابینه دکتر مصدق را وارد مرحله جدیدي بنماید و از طریق جنگ روانی مو
.به تبلیغات خاکستري مقدمات کودتا را فراهم نماید  

عهده چه کسی بود؟عامل آشوب هاي خیابانی در تهران بر -4  

 ها ریختند و مراکز حساس مثل رادیو، از اوباش به داخل خیابانبا تعدادي  )بی مخ(به رهبري شعبان جعفري معروف به شعبان 
.ژاندارمري وارتش تسلط بیدا کنند  

را بنویسید؟ "1332مرداد  28 "علت به وجود آمدن کودتاي-5  

  .بر مقتدراختالفات داخلی و نبود ره –دسیسه بیگانگان 

جام نرسید؟ستوار بود و چرا این حرکت به سرانهایی ا ایهپ بر چه "1320شهریور ماه "س از پحرکت مردم ایران -6  

علت به نتیجه نرسیدن این -2هلوي به کوتاه کردن دست استعمارپجلوگیري از بازگشت دیکتاتوري -1ایه عمده استوار بود پبر دو 
. مذهبی و اختالفات آنان و دخالت بیگانگانجریان جدایی رهبران ملی و   

رد؟ومرداد چه سرنوشتی براي ملت ایران رقم خ 28س از کودتاي پ - 7   

ها بشکه نفت از ایران و زخمی و زندانی و تاراج میلیاردس از کودتاعصر جدیدي از سلطه مستقیم آمریکا همراه با دهاهزار کشته پ
.بود  

زدهمناپدرس   

کودتا چیان در تهران چه فضایی در تهران به وجود آمد؟یروزي پس از پ-1  

یروزي با رویه کار آمدن دولت نظامی زاهدي فضاي تیره اي در ایران حکم فرما شد و در تهران فرمانداري نظامی به پس از پ
. تیمور بختیاري به وجود آمد پفرماندهی سر تی  



حکومت کودتا چه اقداماتی انجام شد؟بختیار فرمانده نظامی تهران براي تثبیت و استقرار -2  

.ید و تیر باران مخالفان کودتاعرست و هم چنین تبپسرکوب نیروهاي ضد کودتا و میهن   

رد؟وس از دستگیري چه سرنوشتی براي او رقم خپدکترمصدق -3  

. نظر بوددر دادگاه نظامی محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد و تا آخر عمر در روستایی نزدیک تهران تحت   

قرارداد کنسرسیوم نفت چگونه قراردادي بود؟-4  

فرانسه و هلندي بود که  ، انگلیس ، این قرارداد یک قرارداد استعماري و چند شرکتی بود که بین ایران و چند کشور نفتی آمریکا
. ایران به ایران تحمیل شدخذ نفت أبه منظور بهره برداري از م  

قد شد؟عهایی چگونه من یمان بغداد بین چه دولتپ-5  

. اکستان و ایران منعقد شدپهاي ترکیه و عراق ، یمان بین کشورپاین   

یمان بغداد چه بود؟پهدف از تشکیل -6*  

. یمان با هدف کامل کردن محاصره شوروي به بهانه خطر کمونیستپاین   

مخالفت نمود؟یمان بغداد پچرا شهید نواب صفوي با -7  

.یمان نفوذ و زمینه ساز سلطه آمریکا در ایران بودپزیرا او معتقد بود ایران در این   

ها چه بود؟ مریکاییسیس ساواك در داخل ایران توسط آتأهدف از -8  

.نفوذ آمریکا در داخل آمریکا تبیثبه خاطر حفظ و ت –همسایگی شوروي باایران   

 د آوردند و علت تشکیل این احزاب در داخل ایران چه بود؟دو حزب ملیون و حزب مردم را چه کسانی به وجو-9
 دست براي جلب افکار عمومی، سیاسی روبه رو بود، آزاديمحمد رضا شاه که حکومتش با مشکل فقدان مشروعیت و نبود 

.به رهبري اسدهللا علم زد)اقلیت(مردم دکتر اقبال و حزب  به رهبري نخست وزیر،)اکثریت(سیس دو حزب ملیونأت به  

 درس شانزدهم

هاي توسعه نیافته جهان سوم و خاورمیانه چگونه بود؟ریاست جمهوري کندي در برابر کشوردر دوره سیاست خارجی آمریکا -1  

یشرفت در پاین سیاست به عنوان اتحاد براي  . آمیز بودیشگیري از انقالب هاي قهرپایین با هدف پاجراي اصالحات از باال به 
. شد هاي که در معرض خطر کمونیست بودند اجرا میکشور  




