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 پادشاهی تا وزيری نخست از درس بیستم: رضاخان

 يعنی  نهايی قدم برای برداشتن را داخلی شرايط و اوضاع فرصت، اين از استفاده با : رضاخاننتیجه رفتن احمد شاه به اروپا

 کرد. آماده  سلطنت به رسيدن

 نظام جمهوری برقرار شود. سلطنتی، حکومت جای به کرد پيشنهاد : او ابتدا قدرت زمینه انتقال

 رضاخان رسيدن سلطنت به

 گردد و از طرفی احمدشاه را بی اعتنا به سرنوشت مملکت  تحکيم بيشتر ماندن احمدشاه در اروپا باعث شد تا موقعيت رضا خان

 کشور را بهانه کرده مانع برگشتن احمدشاه می شدند.انگليسی ها هم آشفتگی جلوه دهد. 

 وسپردن سلطنت از قاجاريه خلع آن، در که شد مطرح مجلس در طرح صورت به ای واحده ماده .ش ۴۰۳۱ درسال سرانجام

 ساير  مصدق دکتر و مدرس اللّه آيت جمله از  مجلس نمايندگان از تن چهار بود. جز شده خواسته رضاخان به موقت حکومت

 .دادند مثبت رأی طرح اين به نمايندگان

 رضاشاه اقدامات و اصالحات از برخی ماهیت

 بود. نو استعمار نوينی از غارت کشور به نام  دوره  واقع در پهلوی، سلطنت آغاز

 و گذاری قانون مجلس به او .گرفت پيش را فردی رأی و استبدادی حکومت شيوهاستبدادی : وی  حکومت به بازگشت -۴

 .داد نمی قانون اهميت

 سرکوب را مردمی مهای قيا می ساخت، ممکن کشور در را سياسی قدرت تمرکز ضمن آنکه ارتش اين منظم: ارتش ايجاد -۲

 .رساند تصويب به را عمومی وظيفه نظام قانون .ش ۴۰۳۱ سال در  وی کردی م

 سراسری:  آهن خط احداث -۰

 به ها، روس پيشروی صورت در .بود شمال به جنوب از انگليسی نيروهای سريع انتقال برای سراسری راهی ايجاد آن هدف

 .شوند هندوستان به آنها نفوذ مانع و بفرستند شمال به نيورهای خود را به سرعت

 عشاير: اسکان -۱

  بيگانه به کشور وابستگی از نظر دامی  دامداری نتيجه : کاستن از رونق

  عشاير نيروی رزمی کردن مهار:آن، هدف 

 حجاب کشف و ها لباس کردن شکل يک  -۵

  گوهرشاد مسجد مشهد در پرستی، مقاوت در برابر آن: در کهنه با مبارزه و تجدد و اين اقدام به نام: تمدن

 شاه رضا مذهبی سیاست

 پرداخت. اسالمی های سنت همه با به مبارزه او از تقليد به  آتاتورک، با آشنايی و ترکيه به مسافرت از پس .رضاشاه

 می کشيد. زنان سر از را چادر الف: به زور

 بگذارند. کنار را خود مخصوص های لباس نيز روحانيون که داد روحانيت، دستور ب: برای تضعيف

 شد. اعالم ممنوع اکيداً اجتماعی مسائل در روحانيون دخالت و شدند تعطيل های شرعی دفترخانه ج:

 .آمد عمل به جلوگيری شدت به مذهبی آداب از بسياری پذيرفتن انجام از و شد سيدالشهدا قدغن عزاداری د:

 مدرس: شهادت

 در مدرس.مدرس بود  جدی وی و سرسخت دشمن يگانه او، رسيدن سلطنت به از پس و رضاخان وزيری نخست دوران در

 .رساندند شهادت به و کردند مسموم او را در کاشمر ۴۰۴۱ آذر ۴۳ در کردند و  تبعيد خواف به ۴۰۳۱ مهرماه

 



2 

 

 آلمان به گرايش سیاست و رضاشاه

  .شوند کمونيسم به دام ها آلمانی افتادن از هدف انگلسی ها از کمک به آلمان: مانع

 کرد می تصور که رضاشاه شرايطی، چنين در .گشود آلمانی های روی سرمايه به را ايران کشور درهای رضاشاه دليل، همين به

 به هيتلر گرايش نشان داد. داد، خواهد شکست جهانی صحنه در را ها انگليسی زودی هيتلر به

 متفقین توسط ايران اشغال

 اين در آلمان نفوذ توسعه آن، هدف که هيتلر ای خاورميانه سياست شدن فاش علت همکاری انگليسيها با استالين)شوروی(: با

 بود. رقيب های دولت به زدن ضربه و نفت های تصرف چاه و منطقه

 کرد. اعالم را خود طرفی بی جنگ: ايران آغاز نظر  ايران در 

 آمد. می حساب به شوروی جبهه تقويت تنها راه ايران کشور زيرا بود؛ آلمان نفع به عمل در: سياست اين نتيجه اتخاذ

 استفاده خود نظامی مقاصد برای ايران آهن راه ايران شدند و از وارد  ، ۴۰۲۳ شهريور متفقن بدون توجه به سياست ايران در

 را رضاشاه.رسيد وزيری نخست فروغی به  محمدعلی  و کرد سقوط کابينه  علی منصور، با ورود ارتش متفقين  .کردند می

 به نفع پسرش محمدرضا شد. استعفا به مجبور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


