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 رضاشاه حکومت دورۀ در ایران

 پهلوی حکومت برآمدن و قاجار ه یسلسل زوال : تهران در  1299 اسفند پیامد کودتای سوم

 سیاه کودتای

 حکومت تصمیم انگلیس برای تغییر ( :1299سیاست انگلستان در ایران بعد از خروج شوروی) هدف انگلیس از اجرای کودتای 

 نیروهای و انگلیس سفارتتوسط  کودتا ه یبرناماجرای  و ریزی طرح منظور، این به خود، اهداف به دستیابی برایایران 

 ایران در مستقر انگلیسی

 توسط سفارت کودتا اجرای برنامه ی و ریزی طرح خود، اهداف به به منظور دستیابیانگلیس برای تغییر حکومت در ایران: 

 ایران در مستقر انگلیسی نیروهای و انگلیس
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 ایران در مستقر انگلیسی نیروهای و انگلیس سفارت توسطه. : 1299اسفند3مجریان کودتای 

  ،ساید آیرون: 1299در  درایران انگلیسی نیروهای نظامی فرمانده

 در مستقر انگلیسی نیروهای و انگلیس طراحی کودتا توسط سفارته. : 1299اقدامات انگلیس برای فراهم نمودن زمینه کودتای 

 به وابسته سیاستمداران از طباطبایی سیدضیاءالدین کمک به و توسط آیرون ساید قزاق نیروهای میان در جو و جستو ایران 

 اجرای کودتا برای رضاخان نام به نظامی فرماندهان از یکیانتخاب  ، انگلستان

جوی  و اجرای کودتا به آیرون ساید، جستواگذاری طراحی و اقدامات آیرون سایر برای اجرای کودتای سیاه)قبل از انجام(: 

 فرماندهان از انتخاب یکی ، انگلستان به وابسته سیاستمداران از سیدضیاءالدین طباطبایی کمک به قزاق و نیروهای میان در وی

 خود اهداف هماهنگ نمودن وی با و رضاخان با قزوین در ساید آیروناجرای کودتا؛ مالقات  برای رضاخان نام به نظامی

شاه  احمد تهران و القا به؛آمدن  کودتا انجام برای رضاخان کردن آماده از بعد   رضاخان. درباره سیدضیاءالدین اطالعات  کمکب

  ، سلطنت و کشور حفظ برای تهران، سوی رضاخان به نظامی در ضروری بودن حرکت

 رضاخان به نظامی شاه در ضروری بودن حرکت احمد تهران و القا رفتن آیرون ساید بهعلت موافقت احمدشاه با کودتا: 

 ، سلطنت و کشور حفظ برای تهران، سوی

 

انتخاب دو مهره سیاسی سیدضیاء الدین طباطبایی و نظامی رضاخان میرپنج توسط  ه:  1299اسفند3چگونگی اجرای کودتای 

وی، نیز هماهنگی باشاه به بهانه ضرورت کودتا  آیرون ساید فرمانده نظامی انگلیس در ایران و مالقات وی با رضاخان و توجیه

 نقاطتصرف  عدم مقاومت جدی در برابر آنان؛  و تهرانبه 1299 اسفند سوم روز بامداد در قزاق قوایورود برای حفظ سلطنت؛ 

  پایتخت حساس

 شاه وزیری توسط احمد نخست طباطبایی به الدین (: انتصاب سیدضیاءاسفند)کودتای سیاه 3اوضاع سیاسی ایران پس از کودتای 
 و وزیر جنگ کودتا نظامی ه یمهر رضاخانارتش توسط  فرماندهی . دریافت لقب سردار سپه و مقام ها انگلیسی فشار تحت

پس از مدت کوتاهی از نخست وزیری و رفتن وی به اروپا؛  )کودتا سیاسی استعفای سید ضیاء )مهره یعاقبت عوامل کودتا: 

  جنگ وزیر مقام در )کودتا نظامی ه یمهر( رضاخان نفوذافزایش قدرت و اما

 پادشاهی تا وزیری نخست از رضاخان

 ش،با 13٠2 تا 13٠٠ سال از جنگ وزارت سمت در رضاخانتثبیت موقعیت چگونگی انتصاب رضاخان به نخست وزیری: 

 وی وزیری نخستدر پذیرش  مجلس و قاجار شاهسرانجام اجبار  انگلستان، حمایت و چینی دسیسه
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 به  شاه احمد انتخاب اجباری رضاخان به نخست وزیری و بالفاصله رفتن تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی:عوامل زمینه ساز 

 برداشتن برای  داخلی شرایط و اوضاعآماده نمودن )نبودن شاه در کشور( فرصت  این از استفاده بادرنتیجه  ؛ اروپا سفر

 ، توسط رضاخان  سلطنت به رسیدن یعنی  نهایی قدم

ه.؛ سپس 13٠2تا1299انتخاب وی بعنوان وزیر جنگ از سال . 1اقدامات رضاخان برای فراهم نمودن زمینه تغییر سلطنت: 
 حکومت جای به نظام جمهوری پیشنهادمطرح نمودن  ابتدا .2،انتصاب وی به نخست وزیری؛ در زمان نخست وزیری ابتدا 

 از شناخت وی با با جمهوری رضا خانی مدرس، اللّه آیت نظیر کسانیمخالفت  اما اهدافش به رسیدن برای کشور در  سلطنتی

 غیاب خود در . تحکیم موقعیت3و ادامه تالش وی برای رسیدن به تاج و تختدر نتیجه عدم موفقیت اودر جمهوری  ، رضاخان

 سرنوشت به نشادن دادن احمدشاه نسبت  اعتنا و بی احمدشاه علیهطرفداران رضاخان  گسترده شاه که در اروپا بود؛ تبلیغات
باور  و  ایران سرنوشت به عالقگی شاه  بی بر مبنی رضاخان طرفداران افزایش تبلیغات ، اروپا در شاه ؛ افزایش توقف مملکت

 طرفداران تبلیغات اثر رضاخان در به افزایش گرایش و شاه احمد به نسبت در نتیجه بدبینی مردم.  توسط مردم نکته این
رضاخان و مطرح نمودن  سود به مردم توسط عمال انگلیس عموم . آماده نمودن اذهان4به علت ایجاد امنیت درکشور رضاخان،

 ماده واحده خلع قاجار در مجلس و انتخاب رضاخان به سلطنت

زمینه تغییر سلطنت در زمان نخست برای فراهم نمودن علت و نتیجه مطرح شدن نظام جمهوری بجای سلطنت توسط رضاشاه: 
مخالفت  اما اهدافش به رسیدن برای کشور در  سلطنتی حکومت جای به مطرح نمودن پیشنهادنظام جمهوری  ابتدا وزیری
 رسیدن برای رضاخان و استفاده از جمهوری بعنوان ابزاری از شناخت وی با با جمهوری رضاخانی مدرس، اللّه آیت نظیر کسانی

در رضاخان در نتیجه عدم موفقیت  پیشنهاد این ضد بر به حرکت ،در نتیجه مخالفت با آن و تشویق مردم قدرت به رضاخان
 جمهوری و ادامه تالش وی برای رسیدن به تاج و تخت

رضاخان و استفاده از جمهوری بعنوان  از شناخت وی باعلت مخالفت آیت اهلل مدرس با جمهوری رضاخانی و نتیجه آن: 

در نتیجه عدم  پیشنهاد این ضد بر به حرکت ،در نتیجه مخالفت با آن و تشویق مردم قدرت به رضاخان رسیدن برای ابزاری

 موفقیت رضاخان در جمهوری

 از  ها انگلیسیآگاهی  .سلطنت حفظ و ایران به بازگشت به مدتی از پس شاه احمدتصمیم علت ادامه اقامت احمدشاه در اروپا: 

درخواست از وی در عدم مراجعه به  ایران، ه یآشفت اوضاع بارهدر گویی مبالغه و او نزد رفتن، ایران به عزیمت برای شاه تصمیم

  رضاخانتوسط  کشور در حضورش برای الزم فراهم نمودن امنیت تا ایران 

  ایران سرنوشت به شاهعدم عالقه بر مبنی رضاخان طرفداران تبلیغات افزایش: اروپا در شاه توقف افزایشپیامد 

 رضاخان به گرایش وافزایش شاه احمد به نسبت مردم بدبینی رضاخان، طرفداران تبلیغات اثر در ؛مردمباور آن توسط  و

افزایش دیگر، ه یپراکند های شورش بعضی و خزعل شورش سرکوبی از پسدر میان مردم:   افزایش محبوبیت رضاخانعلت 
 ایجاد امنیت در کشور محبوبیت رضاخان در میان مردم به علت
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 و ایران سرنوشت به برعدم عالقه شاه مبنی رضاخان طرفداران تبلیغات افزایشنقش تبلیغات رضاخان در قدرتیابی رضاخان: 

 رضاخان به گرایش وافزایش شاه احمد به نسبت مردم بدبینی رضاخان، طرفداران تبلیغات اثر در باور آن توسط مردم؛

 1304 درسال ،انگلیس  توسط عمّال آماده رضاخان سود به مردم عموم اذهان آماده نمودن: رضاخان رسیدن سلطنت به

 حکومت سپردن و سلطنت از قاجاریه خلع مبنی بر ملی شورای مجلس در طرح صورت به ای واحده ماده مطرح شدنش،

 خلع از پس اساسی قانون از ماده چند تغییر برای مؤسسان مجلسدر تشکیل  واحده، ماده این در. پیش بینی  رضاخان به موقت

 مجلس ؛ برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان از تن چهار مثبت نمایندگان جز و رأی سلطنت قطعی تکلیفتعیین  وقاجاریه،

 آذرسال در رضاخان نطق با مؤسسان مجلسافتتاح   ، خارجی بزرگ های دولت سوی از جانبه همه مؤسسان با حمایت فرمایشی

 گو و گفت و بحث روز شش از پس او ه یخانواد در سلطنتموروثی شدن  و ایران پادشاهی به انتخاب رضاخان و 1304

 و آبادی دولت؛  مصدق دکتر و مدرس اللّه آیت نفر از جمله4مهمترین مخالفان انتصاب رضاخان به سلطنت در مجلس:  

 زاده تقی سیدحسن

 رضاشاه اقدامات و اصالحات از برخی ماهیت

 ما کشور غارت از نوینی ه یدور شروعآن، با همزمانو  ایران تاریخ از جدیدی فصل آغاز پهلوی، سلطنت آغازاستعمار نو: 

  " نو استعمار" به مشهور بیگانگان دست به

 : خارجی و داخلی های زمینه در سلطنت، به رسیدن از پس شاه رضااقدامات 

 استبدادی حکومت به بازگشت  .1

 شیوه , در پیش گرفتن بیگانگان نفوذ با مخالف و مستقل خواه، آزادی های شخصیت حذف درکار، ابتدای همان از ویاقدام 

  قانون و گذاری قانون مجلس به اهمیت ندادن ویدر جامعه؛  خود فردی اجرای تصمیمات و فردی رأی و استبدادی حکومت

در  خود فردی اجرای تصمیمات فردی و  رأی و استبدادی حکومت شیوهروش حکومتی رضاشاه پس از رسیدن به سلطنت: 
 قانون و گذاری قانون مجلس به جامعه و اهمیت ندادن وی

 به فردی و اهمیت ندادن وی رأی و استبدادی حکومت بی اهمیتی وی به مشروطه و  شیوهبرخورد رضاشاه با نظام مشروطه:

 قانون و گذاری قانون مجلس

 منظم ارتش ایجاد  .2

 تمرکز. ایجاد1 .ها انگلیسی اساسی های برنامه جمله از ایجاد ارتش: ایران در منظم ارتش آوردن وجود بههدف رضاشاه از 

 نظامی اهداف ه یکنند تأمین ضروری، مواقع در .3 مردمی های قیام . سرکوبی2 ارتش این با ایجاد کشور در سیاسی قدرت

 انگلستان

 هدایت با ارتش ه یگان سه نیروهای.ایجاد 1رضاشاه: )اقدامات رضاشاه در زمینه ی ارتش(:تحوالت ایجادشده در ارتش توسط 

  عمومی ه یوظیف نظام قانون تصویبش، 1304 سال در.3 ارتش کردن نو به . 2 توسط رضا ها انگلیسی

 سراسری آهن خط احداث  .3
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 فراوان تبلیغات با راه این احداث .  شاهپور بندر به ترکمن بندر اتصال:شاه رضا خط آهن ساخته شده توسط

 شمال به جنوب از انگلیسی نیروهای سریع انتقال برای سراسری راهی ایجاد : از ایجاد راه آهن سراسری توسط رضاشاه هدف

 به روسها نفوذ ت ازمانعدر صورت پیشروی روسها درشمال ایران و م شمال به سرعت انگلیسی به ؛ انتقال نیروهای

)انتقال نیروهای  متفقین نیروهای ارتباطی عامل ترین مهم به راه همین دوم تبدیل  جهانی جنگ درنمونه آن:  .هندوستان

 .کمکی متفقین برای مقابله با آلمان(

 عشایر اسکان .4

  .عشایر اجباری اسکان :شاه رضا اقدامات دیگر از

  عشایر )نظامی(رزمی نیروی مهار رضاشاه از اسکان اجباری عشایر: هدف

  بیگانه به دامی نظر از ما کشور در نتیجه وابستگی و کشور دامداری رونق کاهش پیامد اسکان عشایر)تخته قاپو کردن(:

 حجاب کشف و ها لباس کردن شکل یک   .5

 کهنه با مبارزه و تجدد و تمدن نام به : عنوانتحت بانوان  حجاب برداشتن نیز و ها لباس کردن شکل یکدر  شاه رضااقدام 

  پرستی،

 از اقدامات این برابر در ایران مسلمان مردممقاومت  :رضاشاه حجاب کشف و ها لباس کردن شکلواکنش مردم در مقابل یک 

  آن، جریانو شهادت و مجروح شدن عده ی زیادی در گوهرشاد مسجد در مشهد مسلمان مردم قیام جمله آن

 غربی فرهنگ ه یاشاع و غرب از تقلید : رضاشاهدر نظرکشور  ه یتوسع و پیشرفت راه مهمترین

 با مبارزه و او از تقلید کشور آن جمهور رئیس آتاتورک، با آشنایی و ترکیه به مسافرت از پسپیامدمسافرت رضاشاه به ترکیه: 

 اسالمی؛ های سنت همه ی
برای کشیدن گماشتن مأمورانی توسط رضاشاه )کشف حجاب( : اسالمی های سنت ه یهم با مبارزهاقدامات رضاشاه در جهت 

 و اقدام به تضعیف روحانیت و کاهش قدرت مذهبی و اقتصادی ایشانچادر از سرزنان با زور 
 مخصوص های لباس در کنار گذاشتن روحانیون به دستور )مبارزه با سنتهای اسالمی(: روحانیت تضعیف برای رضاشاهاقدامات 

 . قدغن نمودن اجتماعی مسائل در روحانیون دخالتممانعت از  و شرعی های دفترخانهتعطیلی  وی، دستور به؛ نیز خود

  مذهبی آداب از بسیاری پذیرفتن انجام ازجلوگیری  و سیدالشهدا عزاداری

 مدرّس شهادت

 دوران درمهمترین دشمن رضا خان  استعمار و استبداد چنگال از ایران نجات آرزوی با ناپذیر خستگی و مبارز روحانی :مدرس

  او، رسیدن سلطنت به از پس و وزیری نخست

ه ادام برای جدی خطری تهران در مدرس وجود.1تصمیم رضاشاه به تبعید مدرس به علت : علت تبعید مدرس توسط رضاخان
 العمل عکس به توجه بدون مخالفان، دیگر مانند مدرساز ؛ از بین بردن  رضاشاه اطالعدیگر، سوی از .2.رضاشاه حکومت ی

  او تصمیم به تبعیدابتدا در نتیجه رو، این از ؛ مردم
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 از پس وابتداتبعیدوی به منظور کاهش محبوبیت وی در میان مردم واکنش رضاخان به دشمنی مدرس )چگونگی قتل مدرس(: 

 واالمقام روحانی این منزل به شهربانی مأمورانهجوم  1307 مهرماه در ترتیب، این به ؛ وی قتل به اقدام  خویش قدرت تثبیت

 کاشمر به خواف ازبردن مدرس  زمینه، شدن فراهم از پس سرانجام .خواف در ها سال مدرسزندانی شدن   .خواف به او تبعیدو

 .رساندن وی شهادت به و آذر 10 در 1316 مسموم نمودن وی کوتاهی، مدت از پس و ب

 آلمان به گرایش سیاست و رضاشاه

 به علت آلمان کشور تقویتبرای  ها انگلیسی تصمیم:رضاشاه سلطنت آغاز با همزمانعلت حمایت دولت انگلیس از آلمان 

 از تمانعم همکاری، این با وآلمان   کشور اقتصادی مشکالت با هدف کاهش؛ اوّل جهانی جنگ مصائب ی آلمان درگرفتار

  کمونیسم دام به ها آلمانی افتادن

به کمک ها، انگلیسیتصمیم ( : علت حضور آلمانها در ایرانسرمایه های آلمانی به ایران در زمان رضاشاه: )علت ورود 

 راه بهترین شرایط، آن در اقتصادی به آلمان پس از جنگ جهانی اول برای جلوگیری از نفوذ کمونیست در آن کشور. 

برای فراهم نمودن  خویش ه یسلط تحت کشورهای رؤسای به ؛ دستورانگلیسی سیاستمداران از نظر آلمان به مساعدت

 های سرمایه روی به ایران کشور درهای گشودن دلیل، همین به ؛ کشورها این در آلمان صنعتی و تجاری های فعالیت امکان

 .توسط رضاشاه آلمانی

اساس سیاست انگلیس در حمایت از  حمایت رضا شاه از آلمان و اجازه فعالیتهای اقتصادی به آنها بررابطه رضاشاه و آلمان: 
 آلمان شکست خورد در جنگ اول برای جلوگیری از نفوذ کمونیست در آلمان
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