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  :)كر در كتاب درسيبه ترتيب ذ( ي پهلوي دوم اواخر قاجار تا پايان دوره نخست وزيران

   :سيد ضياء الدين طباطبايي -1

 وثوق الدوله 1919ي رعد و مدافع قرارداد مدير روزنامه  
  احمد شاه تحت فشار انگليسي ها او را به نخست وزيري منصوب نمود 1299بعد از كودتاي سياه سوم اسفند.  
 ي كوتاهي از اين مقام استعفا كرد و به اروپا رفتاو به فاصله.  

   :رضاخان -2

  و روز به  در اين مقام باقي ماند 1302به وزارت جنگ منصوب شد و تا  1299بعد از كودتاي سوم اسفند
  .روز به قدرت خود افزود

 سرانجام شاه و مجلس به نخست وزيري او رضايت دادند .  
  ت و ماده واحده اي به صورت طرح در مجلس مطرح شد كه در آن خلع قاجاريه از سلطن 1304در سال

  . سپردن حكومت موقت به رضاخان خواسته شده بود
 كه (به اين طرح، انتخابات مجلس موسسان) به جز مدرس و مصدق(با راي مثبت اكثر نمايندگان مجلس

تشكيل آن در طرح براي تغيير چند ماده از قانون اساسي و روشن كردن تكليف قطعي سلطنت پيش 
بحث رضاخان را به پادشاهي برگزيد و حكومت را در خانواده او  روز 6برگزار شد و بعد از ) بيني شده بود

  .موروثي اعالم كرد

  :)دوره اول نخست وزيري(علي منصور -3

 نخست وزير رضاشاه  
  بعد از  فرمان ترك مقاومت به كليه نيروهاي نظامي ايران، نيروهاي انگليس و شوروي  1320شهريور  5در

  .ي او سقوط كردد و به هم پيوستند و كابينهاز جنوب و شمال به پيشروي پرداختن
 )ي دوم نخست وزيري او در زمان محمدرضاشاه بودمنصور دو دوره نخست وزير شد كه دوره .(  

  ):ذكاءالملك(محمدعلي فروغي -4

 ي علي منصور به نخست وزيري رسيدبعد از سقوط كابينه.   
 روي و انگلستان به سوي تهران حركت نيروهاي شو 1320شهريور  25ي نخست وزيري او در در دوره

  . كرده و رضا شاه را مجبور به استعفا نمودند و محمدرضا پسرش را به سلطنت رساندند
 ) فروغي اولين نخست وزير رضاشاه هم بوده و مراسم تاجگذاري رضاشاه را برگزار كرده كه در كتاب از

ن كتاب درسي از اشاره به دوره ديگر همچني. ي اول نخست وزيري او سخني به ميان نيامده استدوره
  ). نخست وزيري او كه به عنوان اولين نخست وزير محمدرضا شاه بود نيز خودداري كرده است
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  :)دوره اول نخست وزيري(احمد قوام - 5

وي در پي عدم خروج نيروهاي نظامي شوروي از خاك ايران علي  –نخست وزير ايران در پايان جنگ جهاني دوم 
ان روسي خاك ايارن را در پي اين مذاكرات نظامي. جنگ، به مسكو سفر كرد و با استالين مذاكره كرد رغم پايان

  .)روزه ديگر نيز به دنبال استعفاي مصدق به نخست وزيري رسيد 5قوام يك دوره .(ترك كردند

  ):دوره دوم نخست وزيري(علي منصور -6

 نخست وزير محمدرضا شاه  
  الحاقي نفت را به مجلس شوراي ملي برد تا موافقت نمايندگان را براي تصويب آن او در اين دوره قرارداد

  . مجلس از تصويب آن امتناع كرد و منصور استعفا كرد. جلب كند

   :سپهبد رزم آرا -7

 ي قراردادهاي نفتي و ملي شدن صنعت نفت بودند، اين به دليل تهديد نمايندگاني كه خواهان لغو همه
  .خست وزيري انتخاب شدفرد نظامي براي ن

 1329اسفندماه  16ي خليل طهماسبي از نيروهاي فداييان اسالم در ترور رزم آرا بوسيله  

  ):دوره اول نخست وزيري(دكتر محمد مصدق - 8

  اهللا كاشاني و وحدت نيروهاي ملي مذهبيحمايت آيت: 1331تير  25تا  1330ارديبهشت  12دوره اول از  
 لي الهه در موضوع نفت به نفع ايران در پي تالش هاي مصدقراي دادگاه بين المل  

  برگزاري انتخابات دوره هفدهم مجلس شوراي ملي  

   ):دوره دوم نخست وزيري(احمد قوام -9

در پي استعفاي مصدق از نخست وزيري در پي رد درخواست او توسط محمدرضا شاه مبني بر كنترل وزارت جنگ 
، شاه استعفاي او را قبول كرد و احمد قوام را به نخست وزيري منصوب نمود )1331تير  25(و ارتش توسط مصدق

  .اين حركت باعث اعتراض گسترده آيت اهللا كاشاني و مردم شد

  :)دوره دوم نخست وزيري(دكتر محمد مصدق - 10

  چند  با موضع گيري قاطع آيت اهللا كاشاني مردم تهران و: 1332مرداد  28تا  1331تير  30دوره دوم از
  .به خيابان ها ريختند و خواستار بركناري قوام شدند 1331تير  30شهر ديگر در 

 را داد ولي در ادامه استعفا كرد قوام ابتدا دستور تيراندازي به مردم.  
 مصدق دوباره نخست وزير شد و اختيار وزارت جنگ و نيروهاي مسلح را نيز بر عهده گرفت.  
 دن قيام نهضت گرفتار تفرقه شد تا اينكه طي دو مرحله كودتا توسط اما اندكي بعد از به ثمر رسي

دولت  )موفق 1328مرداد  28ناموفق و  1328مرداد  25(آمريكايي ها با كمك انگليسي ها و درباريان
  .مصدق سقوط كرد
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  :منوچهر اقبال -11

  نخست وزير بود 1339تا  1336از.  
 از دوستان مورد اعتماد شاه  
 حزب حزب مليون به رهبري اقبال و .تقليد از آمريكا دو حزب سياسي جديد ايجاد شد در دوره او به

  )مردم به رهبري اسداهللا علم

  :)دوره اول نخست وزيري(جعفر شريف امامي -12

  به نخست وزيري رسيد 1339با استعفاي اقبال در شهريور.  
 انعلي توسط پليس كشته شد كه اين ي او در راهپيمايي اعتراض فرهنگيان در تهران دكتر خدر دوره

  .واقعه به بحران سياسي انجاميد
  در پي درخواست اجراي سياست هاي اصالحي توسط كندي از ايران و مشروط كردن كمك مالي به ايران

  .به انجام اين برنامه ها، شاه با استعفاي او موافقت كرد

  :علي اميني -13

 حران داخلي و هماهنگي با آمريكا  او را به نخست وزيري منصوب شاه بعد از شريف امامي براي مقابله با ب
  .كرد چون مورد حمايت آمريكا بود

  براي جلوگيري از مخالفت نمايندگان زمين دار با درخواست او از شاه مبني بر منحل كردن مجلس
  اصالحات

  1340ارديبهشت  19انحالل مجلس به فرمان شاه در   
 يجاد فضاي باز سياسي به توصيه آمريكا توسط امينيانجام اصالحات ارضي و ا  
  از سر گرفته شدن فعاليت احزاب و گروه ها خصوصا در مدارس و دانشگاه ها  
  بهانه را براي بركناري اميني به دست شاه داد 1340سرانجام تظاهرات دانشجويان در بهمن.  

  :اسداهللا علم – 14

  شدبعد از اميني به دستور شاه نخست وزير.  
 ي اصالحات، اليحه اصالح قانون انتخابات انجمن هاي ايالتي و واليتي را در دستور كار دولت قرار در ادامه

  ) 1341آذر  7( داد كه با اعتراضات پيگير امام خميني لغو شد
  با  1341بهمن  6پرسي اصول شش گانه در ي انقالب سفيد در دولت علم و همهگانه 6تصويب اصول

  ام مردم تهران و قم به رهبري امامسركوب قي
 فاجعه فيضيه و تحريم تقيه از سوي امام خميني  
  خرداد 15و به دنبال آن قيام  1342خرداد  15دستگيري امام در  
 1343فروردين  16( آزادكردن امام در پي اعتراضات مردم(  
 به تركيه  و دستگيري و تبعيد امام) 1343آبان  4(اعتراض امام به كاپيتوالسيون  



 
 

 

4 
       

  :حسنعلي منصور -15

هاي موتلفه محمد بخارايي از اعضاي هيئتبعد از علم به نخست وزيري رسيد و بعد از حدود يك سال توسط 
در كتاب درسي واقعه ترور منصور بعد از ذكر نخست وزيري هويدا در دوره  – 1343بهمن  1(.اسالمي ترور شد

  ). ور قبل از هويدا نخست وزير بوده استتبعيد امام ذكر شده است اما حسنعلي منص

  :اميرعباس هويدا -16

 بهايي مسلك و مطيع شاه  
 و تثبيت نظام بود، هويدا مجري  دي تبعيد امام كه شاه با برگزاري جشن هاي مكرر به دنبال تاييدر دوره

  فعاليت هاي سياسي شاه بود

  :جمشيد آموزگار -17

 و شعارهاي دفاع از حقوق بشر او، آموزگار ) شمسي 1355( ريكابا رئيس جمهور شدن جيمي كارتر در آم
  .جانشين هويدا شد و مامور به انتقاد از گذشته و ايجاد فضاي باز سياسي شد

 مرگ مشكوك دكتر شريعتي و حاج مصطفي خميني فرزند امام  
 و بعد ) 1356دي  19(انتشار مقاله توهين آميز به امام در روزنامه اطالعات و به دنبال ان قيام مردم قم

  كه توسط رژيم سركوب شد) 1356بهمن  29(تبريز
 مرداد (ت نظامي در اصفهانو مجبور شدن اموزگار به برقراري حكوم) 1357فروردين (قيام ديگر شهرها

  .و در نتيجه شاه او را بركنار كرد) 1357

   ):دوره دوم نخست وزيري(جعفر شريف امامي -18

  شاه او را با شعار آشتي ملي به نخست وزيري منصوب كردبعد از بركناري آموزگار  
  و فاجعه سينما ركس آبادان  1357شهريور  17قيام  –ادامه مخالفت امام و تظاهرات مردم  
 1357آبان (هجرت امام خميني از عراق به فرانسه(  
 1357آبان  13(سركوب تظاهرات دانشجويان و دانش آموزان در دانشگاه تهران (  

  :ارتشبد ازهاري -19

آبان به نخست وزيري منصوب شد تا با برقراري حكومت نظامي  13رئيس ستاد ارتش بود كه يك روز بعد از فاجعه 
  و ايجاد رعب و وحشت جريان انقالب را كند كند 

  :شاپور بختيار -20

 ظامي ازهاري دولت آمريكا با مشاهده تظاهرات گسترده عاشورا و تاسوعاي مردم ايران فهميد كه دولت ن
  .نتيجه اي ندارد

 را كه قبال از اعضاي  محمدرضا شاه به دستور آمريكا براي جلوگيري از ايجاد حكومت اسالمي، بختيار
  .جبهه ملي بود مامور تشكيل كابينه كرد

 اين دسيسه هم با هوشياري امام ناكام ماند .  
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