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مهدی رضا خادملو

تهیه و تنظیم از



درس چهاردهم

کودتای بیست و هشتم مرداد



شویدمیآشنا1332مرداد28کودتایوقوعچگونگیبادرسدراین



32مرداد 28کودتای اجرای 

دولتکهاستروشنکودتامحرمانهاسنادبراساس
یسازماندهدرمؤثریومهمنقشآمریکامتحدهایاالت

مصدقدولتسرنگونیبرایمخالفنیروهایهدایتو
داشتهبرعهدهراکودتارهبریوهدایتوکردهایفا

.است
،خودانگلیسیهمتایانبامشاورهدرآمریکامقامات

اکودتنظامیفرماندهیعنوانبهرازاهدیاللّهفضل
رازاهدیکهنمودندمتقاعدراشاهوکردندانتخاب
.کندحمایتکودتاازوبپذیرد

فضل اللّه زاهدی 



هشتموبیستدرکودتاگردانندهروزولتکرمیت
اوبازاهدیمخفیگاهدروشدایرانوارد1332تیرماه

اززیادیشمارزاهدیهمکاریباتوانستاو.دیدارکرد
تدستوراازسرپیچیبهراتهرانهایپادگاننظامیان

اسیسازمانامنیتیشعبههمچنین.کندواداردولت
کترددولتبهحملهسیاستسرعت،بهگرفتتصمیم
تبلیغات»بهموسومروانیجنگازطریقرامصدق

.درآورداجرامرحلهبه«خاکستری

بیشتر بدانید

اقدامات کرمیت روزولت علیه دولت دکتر مصدق

کرمیت روزولت 



یعزل دکتر مصدق از نخست وزیری و انتصاب فضل اهلل زاهد

خودتردیدهایبهشاهمحمدرضاماهمرداد24در
وزیرینخستعزلفرمانسرانجامودادپایان
اامضرازاهدیاللّهفضلانتصابومصدقدکتر
.کرد

کهنصیری،مرداد25روزبامدادیکساعتدر
ترفویخانهبهبود،مصدقدکترعزلنامهحامل

.شدتبازداشدکترمصدقدستوربهبالفاصلهولی
.کردفرارایرانازشاه

حکم انتصاب زاهدی



فرار محمدرضا شاه از ایران و رفتن به خارج

25روزبامدادیکساعتدر
نامهحاملکهنصیری،32مرداد
خانهبهبود،مصدقدکترعزل

دستوربهامارفت،وی
رااوبالفاصلهمصدقدکترمحمد

اینازبعد.کرددندبازداشت
ایرانازشاهمحمدرضاقضیه

وبغدادبهشاهفراربا.کردفرار
کشورسراسردر،رُمسپس

.گردیدبرپاعمومیتظاهرات

هنگام ترک محمدرضا از ایران



مه های شاه در ایرانسپایین کشیدن مج

هکشیدپایینبهپدرشوشاههایمجسمه
آوریجمعهاادارهازاوهایعکسوشد
انبهارستمیداندرکهبزرگیتجمعدر.شد
خارجهوزیرفاطمیحسیندکترشد،برپا

وبرچیدهبایدسلطنتینظام»:کرداعالم
رویایرانشاهشود،برپاجمهوریحکومت

هالبت.استکردهسفیدرامصرفاروقملک
ردکتدولتوبودفاطمیشخصیموضعاین

موضعکشور،ازشاهفراربهنسبتمصدق
.ندادنشانراخاصی



دتاتالش کرمیت روزولت برای قانع کردن زاهدی برای اجرای کو

هاردربسیاسازماناسناددرمندرجگزارشبربنا
ازراکودتااینکهبرایروزولتکرمیتکودتا

فضلاختفایمحلبهدهد،نجاتکاملشکست
ندگرفتتصمیمدرنگبیهاآن.رفتزاهدیاهلل

دولترئیسکهسازندمتقاعدراعمومیافکار
غصبرامقامآنمصدقواستزاهدیقانونی

با.استشاهعلیهکودتاانجامصدددروکرده
.شددگرگوناوضاعزودیبهکودتاچیانتالش



32مرداد 25بی توجهی دکتر مصدق به کودتای نافرجام 

ومقدماتیکودتایبهدولتتوجهیبی
دشموجببعدیکودتایبینیپیشعدم

بهوجدیمانعبابرخوردبدونکودتاچیان
رامّلیحکومتانتظاریغیرقابلسهولت

د؛کننمستقرراآمریکاییرژیموساقط
25نافرجامکودتایوقوعازپسزیرا

بینیخوشبرایدلیلیدیگر32مرداد
پیشراکودتاوقوععده ای.نداشتوجود
.بودندکردهبینی



مرداد28نقش ارازل و اوباش در کودتای 

سیاسازمانهدایتباکودتاچیان
نظامینیروهایکمکبدونتوانستند
هبرنامباکههمدانوکرمانشاهاصفهان،

نتهراسویبهحرکتبرایقبلیریزی
ازجاتیدستبسیجبابودند،آماده
مراکزهایپولباکهاوباشواراذل

دهیسازمانآمریکاوانگلستاناطالعاتی
عملیراخودهاینقشهبودند،شده
.کنند



مرداد28نقش شعبان جعفری در کودتای 

راکودتاروزدرخیابانیهایآشوبازعمدهایبخش
ازعده ایبامخبیشعبانبهمعروفجعفریشعبان

واوباشدیگرهایگروههمراهیوخودچماقداران
پسیکیراتهرانهایخیابانودادندانجامولگردها

.کردندتصرفدیگریاز
مناطقکودتانظامیعواملاقداماتاینباهمزمان
مراکزرادیو،ایستگاهارتش،ستادازجملهحساس

خانهوتلگرافوتلفنمرکزژاندارمری،وپلیس
ربسوارزاهدی.کردندتصرفرایارانشودکترمصدق

وانتظامیواحدهایورفتوزیرینخستبهتانک
تاکودعلیهمؤثریاقداممصدقدکترطرفدارنظامی

.نکردند
جعفری و رضا شاه شعبان 



ر مصدقسون برای متقاعد کردن کناره گیری دکتتالش لوئی هندر

درمهمینقشکهآمریکاسفیرهندرسنلویی

برعهده32مرداد28کودتایحساسروزهای

تپسازکهکردتکلیفدکترمصدقبهاو،داشت

اوابعتبامصدقدکترولیکندگیریکنارهخود

.کردبیرونخانه اشازرا

لوئی هِندرسون سفیر آمریکا



اشتباه دکتر مصدق در ممنوعیت تظاهرات

دردکترمصدقاشتباهاتازیکی

کردنممنوعکودتا،زمان

طرح،اینبااو.بودتظاهرات

هوادارانازراهاخیابان»عمالً

«.کردخالیخود



کودتاعدم توانایی دولت دکتر مصدق برای جلوگیری از

مرداد28درسیاسیاوضاعوشرایطچهاگر
امابود،1331ماهتیرامسیبامتفاوتبسیار
اراختیدرکهآنچهازنتوانستمصدقدولت

.دکناستفادهکودتابامقابلهبرایداشت،
هپیچیدمصدقدکترحکومتبراندازیطرح
ایبرهزینهکمترینباوسهولتبهامابود،

ناگواروسهمگینپیامدهایوکودتاچیان
بهجانهمهسلطهبهمنجرکهایرانملتبرای

.بودهمراهگردید،ایراندرآمریکا



کهسازسرنوشتروزسهآندرنفت،صنعتشدنملیجنبشکتابدرنجاتیگفتهبه
انجامدرسیاسیاحزابرهبرانومملکتمسئوالنمی شد،تعیینایرانسیاسیآینده

.فتردستازگرانبهاهایفرصتوکردندغفلتداشتند،عهدهبهکهخطیریوظایف
ازبانیپشتیوخودقیامباراملّینهضتعلیههاییتوطئهبارچندکهتهرانشهرمردم
تردیدشاهدفرمانده،ورهبربدونمرداد،28روزصبحبودند،کردهخنثیمصدقدولت

ونظامیفرماندهانازتنچندانگاریسهلوخیانتوملّینهضترهبرانتزلزلو
تنهانهمرداد28روزدرکودتاچیانسریعپیروزی.بودندانتظامیهایسازمانرؤسای

.نبودباورکردنیکودتاسردمدارانوروزولتکرمیتبرایبلکهایران،ملّتبرای

بیشتر بدانید

غفلت مسئوالن در بروز کودتا 



بازگشت محمدرضا پهلوی

زاهدیسرلشکرکودتادنبالبه
محمدرضاوشدوزیرنخست
.بازگشتکشوربهپهلوی،

امحمدرض»:خمینیامامتعبیربه
؛«برگشت«شاهرضا»ورفت

راخودسلطنتاکنونکهدرحالی
.می دانستانگلیسوآمریکاوامدار



.تسمحمدرضا پهلوی خود را مدیون آمریکا می دان

ضمنروزولتکرمیتبامالقاتدرشاه
زاراتختموتاجمن»:گفتاوازتشکر
شماوارتشموملّتمخداوند،برکت

ترتیباینبه«.دارم(روزولتکرمیت)
ایرانمّلتسرنوشتدرجدیدعصری

وپنجبیستآن،هزینهکهخوردرقم
هدباهمراهآمریکا،مستقیمسلطهسال

تاراجوزندانیزخمی،کشته،هزارها
.بودکشورنفتبشکهمیلیاردها



تالش برای برقراری مجدد نظام مشروطه

رانایملّترضاشاه،تبعیدازبعدتردیدبدون
احیایجهتدرتاکردپیداجدیدیفرصت

.برداردمؤثریهایگاممشروطهنظام
1320شهریورازسال12مدتکهحرکتاین

هپایدوبربود،کشیدهدرازابه1332مردادتا
بازگشتازجلوگیری:بوداستوارعمده

دستکردنکوتاهوپهلویدیکتاتوری
.استعمار

دستبهدستملّیومذهبیرهبرانراهدراین
درکهبرداشتندمؤثریهایگامودادندهم

ودربارقدرتکردنمحدودبهمنجرنهایت
.شدنفتصنعتشدنملّی



دیکتاتوری شدن محمدرضا شاه بعد از کودتای

دیکتاتوریمرداد28کودتایازپس
ورکشبهدیگرباربیگانهسلطهو

مقدراتبرقرنربعمدتوبازگشت
نسخاینالبته.شدحاکمایرانملّت

ومخلصانهتالشنفیمعنایبه
نهضتراستینرهبراندلسوزانه

وانیکاشاللّهآیتودکترمصدقنظیر
.نیستفداکارومتدیّنمردم



داشت؟مرداد۲۸کودتایانجامدرنقشیچهآمریکاسیاسازمان-1

درمؤثرینقشآمریکادولتکهاستروشنکودتا،محرمانهاسنادبراساس
یتهداوکردهایفامصدقدولتسرنگونیبرایمخالفنیروهایهدایتوسازماندهی

1332تیر28درکودتاگردانندهروزولتکرومیت.داشتعهدهبرراکودتارهبریو
زاهدیهمکاریباتوانستاو.کرددیداراوبازاهدیمخفیگاهدروشدایرانوارد

واداردولتدستوراتازسرپیچیبهراتهرانهایپادگاننظامیاناززیادیشمار
بهملهحسیاستسرعتبهگرفتتصمیمسیاسازمانامنیتیشعبههمچنین.کند

هب،«خاکستریتبلیغات»بهموسومروانی،جنگطریقازرامصدقدکتردولت
.درآورداجرامرحله



کشوربهپهلویمحمدرضاوشدوزیرنخستزاهدیسرلشکرکودتا،دنبالبه
وتبیسآنهزینهکهخوردرقمایراندرملتسرنوشتدرجدیدیعصروبازگشت

تاراجوزندانیزخمی،کشته،هزاردهباهمراهآمریکامستقیمسلطهسالپنج
.بودکشورنفتبشکهمیلیاردها

بود؟چهایرانملتبرایمرداد۲۸کودتایپیامدهای-۲



بود؟استوارهاییپایهبرچه13۲۰شهریورازپسایرانمردمحرکتحکومت-3

هلویپدیکتاتوریبازگشتازجلوگیری-1
.استعماردستکردنکوتاه-2



نرسید؟نهایینتیجهبه13۲۰شهریورازپسایرانمردمحرکتحکومتچرا-4

تدر،مقرهبریفقدانوداخلیاختالفاتبیگانگان،دسیسهدلیلبهحرکتاین
.نرسیدنهایینتیجهبهجامع،وبصیر



داشته،نقشمرداد،28درکودتایکهداخلیهایشخصیتازیکیمورددر-1

.کنیدتهیهمطلبی

مورددرمطلبیشده،منتشراخیرهایدرسالکهخاطراتهایکتاباز-2

.بخوانیدکالسدروکنیدتهیهمرداد28کودتای



سواالت متن 



سؤاالت متن

بود؟مرداد با چه کسی ۲۸فرماندهی نظامی کودتای -1

زاهدیاهلل فضل 



سؤاالت متن

شد؟انتخاب مرداد ۲۸نظامی کودتای به عنوان فرماندهی توسط چه کسانی فضل اهلل زاهدی -۲

آمریکایی و انگلیسیمقامات 



سؤاالت متن

حکومتجدیمانعبابرخوردبدونمرداد۲۸کودتاچیانکهشدباعثمسائلیچه-3
کنند؟ساقطراملی

بعدییکودتابینیپیشعدممقدماتیکودتایبهدولتتوجهیبی



سؤاالت متن

ودتایکاجرایدرنقشیچهولگردواوباشهایگروهو(مخبیشعبان)جعفریشعبان-4
.داشتند؟مرداد۲۸

(مخبیشعبان)جعفریشعبانراکودتاروزدرخیابانیهایآشوبازایعمدهبخش
خیابانودادندانجاماوباشدیگرهایگروههمراهیوخودچماقدارانازایعدهبا

.کردندتصرفدیگریازپسیکیراتهرانهای



سؤاالت متن

او.داشتبرعهدهکودتاحساسروزهایدرمهمینقشکهبودتهراندرآمریکاسفیر
بادقمصدکترولیکند،گیریکنارهخودپستازکهکردتکلیفمصدقدکتربه

.کردبیروناشخانهازرااوعتاب

؟داشتمصدقدکترازدرخواستیچهوبودکههندرسنلویی-5



سؤاالت متن

قمصددکترتوسطتظاهراتشدنممنوعدلیلبه

مرداد، خیابان ها خالی از نیروهای طرفدار مصدق بود؟ ۲۸در روز چرا -6



سؤاالت متن

وانکودتاچیبرایهزینهکمترینباوسهولتبهامابود،پیچیدهبراندازیطرح
جانبههمهسلطهبهمنجرکهبودهمراهایرانملتبرایناگواروسنگینپیامدهایی

.شدایراندرآمریکا

شد؟رااجپیامدهاییچهوایهزینهچهکیفیتی،چهبامصدقحکومتبراندازیطرح-7



با آرزوی توفیق برای شما دانش آموزان عزیز 

خادملو-دبیرستان مکتب الصادق


