
1 

 

 مرداد 82درس بیست و یکم: اوضاع ایران از اشغال متفقین تا کوتای 

 ایران از متفقین، اشغالگر نیروهای خروج

از جنگ  پس .کنند ايران خارج از را خود نيروهای ژاپن، تسليم از پس ماه شش حداکثر بودند، داده قول متفق های دولت

 کردند. خارج ايران از خود را نيروهای آمريکا و انگلستان جهانی دوم 

  علت خارج نشدن نیروهای شوروی: 

 ايران شمال نفت امتياز اخذ و ايران در نفوذ الف: تحکيم

  آذربايجان دموکرات فرقه از ب: حمايت

  کردستان دموکرات حمايت از فرقه ج:

 علل ترک نیروهای شوروی از ایران:

 استالين با مذاکره و مسکو به ايران وقت وزير نخست قوام احمد سفر -1

  ايران از شوروی ارتش خروج المللی برای بين فشارهای  -2

 ایران نفت کردن ملی برای مبارزه

 و نشدند تصويب  مجلس نمايندگان توسط قرارداد اين رسانيدند اما امضا به ساعد دولت با را الحاقی قرارداد ها يک انگليس

 .شد استعفا به مجبور ساعد

 .رسيد وزيری نخست مقام به آرا رزم سپهبد منصور، استعفای با علی منصور هم نتوانست اين قرارداد را به امضا برساند

 صنعت ملی شدن و نفتی قراردادهای همه لغو که خواهان بود نمايندگانی تهديد وزيری به نخست نظامی فرد يک انتخاب دليل

 .بودند ايران نفت

 نفت شدن ملی مسئلۀ و اسالم فداییان

 .ترور شد اسالم فداييان فعال اعضای از طهماسبی يکی نفت،وی توسط خليل شدن ملی برای  آرا رزم سپهبد با مخالفت

 تصويب به نيز اسفند 2٢ و در کرد تصويب را ايران نفت شدن ملی اليحه نفت کميسيون آرا، رزم شدن کشته از بعد روز يک

 صنعت نفت ملی اعالم شد. ترتيب اين کرده به تأييد را آن اسفند 2٢ در نيز سنا مجلس و رسيد ملی شورای مجلس

 ایران نفت شدن ملی از جلوگیری برای تالش

 :دادند انجام را زير اقدامات ايران در نفت شدن ملی از ممانعت برای ها انگليسی

 ايران اقتصاد تخريب منظور به ايران در انگليس بانک شعبه دو تعطيلی .1

 خود های بدهی سريع بازپرداخت برای ايران بازرگانان و دولت به فشار .2

 ايران پولی گردش سيستم از جنوب نفت شرکت سرمايه کردن خارج .3

 مصدق محمد دکتر وزیری نخست فرود و فراز

 :است تقسيم قابل دوره دو به مصدق دکتر وزيری نخست

 شخصيت ميان وحدت و اهلل کاشانی آيت قاطع حمايت با دوره اين : 1331 تير 2٢ تا 133١ ارديبهشت 12 از اول دورۀ -1

 الهه دادگاه .برساند اثبات به المللی بين مجامع در ايران را حقانيت تا کرد تالش مصدق دکتر و بود همراه مذهبی و ملی های

 .کرد صادر رأی ايران نفع به نفت موضوع در نيز

 سر برای بود، مواجه دربار های توطئه کشوربا داخل در که مصدق دکتر : 1332 مرداد 2٢ تا 1331 تير 3١ از دوم دورۀ- 2

 مخالفت اما بسپارد، وی به نيز را ارتش کنترل و جنگ وزارت کرد تا درخواست شاه محمدرضا از اوضاع، به دادن سامان و

 .دهد استعفا 1331 تير 2٢ در کاشانی اهلل آيت با مشورت بدون دکتر مصدق تا شد سبب تقاضا اين با شاه
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 تير ۰۳ قيام

 برکناری خواستار 1331 تير 3١ مردم روزاما با حمايت آيت اهلل کاشانی با استعفای مصدق قوام السلطنه به نخست وزيری رسيد 

 نتيجه ايران ملت مقاومت روز همان اما بستند، گلوله به را مردم نيروهای نظامی قوام دستور هب شدند. وزيری نخست از قوام

 .گرفت دست به نيز را مسلح نيروهای و جنگ وزارت اختيارات و شد وزير نخست مصدق دوباره قوام، استعفای با و داد

 مرداد: 2٢زمينه های کودتای 

 .آورد وارد نهضت پيکر بر اساسی ضربه شد، می افزوده آن دامنه بر روز روزبه که رهبران نهضت ميان ختالف  -1

 نهضت اندرکاران دست از برخی لجاجت و پرستی طلبی، نفع قدرت -2

  ايران ملت دشمنان ساير و شاه توطئه درباريان، استعماری، های قدرت دسيسه  -3

 مرداد 82 کودتای

 با مرداد 2٢ در کودتا اول مرحله .کردند فراهم مصدق دولت عليه را کودتايی مقدمات به کمک انگليسيها  ها آمريکايی

 سقوط مردادسبب 2٢ در کودتا دوم مرحله اما .کرد فرار ايران از همسرش اتفاق به شاه محمدرضا و شد شکست مواجه

 .شد ايران در ها آمريکايی سيطره و مصدق دولت

 کودتا از پس آميز خفقان دوران در مبارزه ادامۀ

 ملی نهضت مقاومت نام با را تشکّلی دانشگاه استادان به همراه مذهبی و ملی های شخصيت از تعدادی نهضت مقاومت ملی:

 کرد. نفتی مخالفت جديد قرارداد با ای اعالميه صدور با کاشانی نيز اهلل آيت کردند. گذاری پايه

 به نيکسون سفر و انگلستان با مجدد برقراری رابطه به اعتراض در 1332 آذر 1١ در تاريخ نيز تهران دانشگاه دانشجويان 

 .رسيدند شهادت به از دانشجويان تن سه آن جريان در که کردند برپا ايران تظاهراتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


