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تزارها که به حکومت 1917روسیه در اکتبرسوسیالیستی باوقوع انقالب
نیروهای خود پایان دادو روس هابه مشکالت داخلی خود سرگرم شده بود،

.  را ازشمال ایران بیرون برد
ی درنتیجه زمینه ای برای سلطه گری انگلیس فراهم شد صحنه سیاس

فت خاور میانه ومنابع نایران بی رقیب مانده بود وتسلط برمنطقه حساس 
آن که اهمییت داشت که درجنگ جهانی اول مشخص شده بودایجاد 

د در دربرابر نفوذ شوروی ازجمله سیاست جدید انگلیس بوآهنین_کمربند
.خاور میانه بود

 پس ازجنگ جهانی اول در واکنش به نفوذ بیگانه و فساد حاکم برکشور جنبش ضد

هم.،شکل گرفتمیرزا کوچک خان جنگلی،روحانی مبارزبه رهبری « جنگل»استعماری 

شیخ محمد خیابانی درتبریز،کلنل محمد تقی خان پسیان در خراسان ،اآنبزمان 
،با حمایت علمای فارس،در قیام های پی درپی بودند وتنگستانی ها در جنوب



نتسلط انگلیس بر نیروهای نظامی ایرا



1919قرداد



عامالن کودتا
ه دولت انگلیس برای اجرای هدف هاوبرنامه های استعماری خوددرایران نیازمند به کسانی بود ک

خاب قادربه اجرای سیاست های موردنظرش باشند برای این منطور یک فرد نظامی وسیاسی راانت

نچ سید ضیاءالدین طباطبایی ورضاخان میرپکردنداین دونفر 
.بود



ت میان دوعامل کودتا،مالقاتی در قزوین صورآیرون ساید،باحضور 1299دربهمن

رضاخان.گرقت

ایی ضیاءالدین طبابنخست وزیری را به سید فتح تهران قبول کرد که پس از 
سپرده شودباتوجه

شده به این که نیروهای ژاندارم ومحافظان پایتخت قبال از سوی انگلیس ها تطمیع
ان بودند،نیروهای کودتاچی بدون هیچ مقاومتی در سوم اسفند ماه شبانه وارد تهر

.شدند وتمام مناطق حساس تهران را اشغال کردند
سیاری از باتصرف تهران حکومت کودتامستقر شدندبال فاصله به دستور سید ضیاء ب

سی ،که یکی از سیاست های انگلیآیت هللا مدرسشخصیت های سیاسی،ازجمله 

اه پس از کودتا باحضوراحمد شسید ضیاءشددرایران بود دستگیرو روانه زندان 

.خود راتشکیل دادکابینه رفت ورسما 

چگونگی اجرای کودتا
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ار سید ضیاء که مورد حمایت کامل سفارت انگلیس بود،به قصدمنحرف ساختن افک
راباکمک افرادی هم چون آیت هللا مدرس عمال 1919عمومی،باتبلیغات فراوان،قرداد

متروک مانده
دانگلیس بود،لغوکرد،سرپوش نهادن برنقش انگلستان درکودتا،دولت خودراکابینه ملی وض

.نشان دهند
.ظاهرسازی های سیدضیاءوتندروی های او، موجی ازمخالفت رابرعلیه وی برانگیخت 

خودسری های رضاخان سردارسپه دراختصاص درآمد شهرداری واداره های مالیه به نفع 
قزاق

.های زیرفرمانش،بر مشکالت دولت می افزود
رابه بروز اختالف وجنگ قدرت میان سیدضیاءورضاخان،سیدضیاءراوارد کرد که وزارت جنگ

دولت انگلستان فهمیدکه .دومین گام رادرراه حکومت برداشت.او واگذارکند
.سیدضیاءورضاخان اختالف دارندحمایت کردرضاخان را

ابه به گفته مورخان رضاخان از استعدادی خارق العاده ای وبرتر از دیگران برخوردار نبود،ام
خاطر روحیه ی نظامی گری اش،درمقابل دیگران برجستگی هایی داشت که اورادر 

ودرا اودرراه رسیدن به موقعیت مورد نظرش،نیت وقصدخ.رسیدن به اهدافش یاری میگرد
ه بناباین ب.وخودش میگفت اززیر هیچ کاری شانه خالی نمی کردم.مکتوب می داشت

.آسانی می توانست برای مردان سست اراده قاجار جای گزین مناسبی باشد
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