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بعد أن حدثت الثورة البلشفية في روسيا , قررت بريطانيا المجيء بحكومة جديددة    

فدددي إيدددران لهدددا المددددرة علدددى مواجهدددة اةحددددا  , وتكدددون فعالدددة وقويدددة ومطابمدددة 

لمخططاتهم , السيما وأن التغيرات التدي حصدلت فدي إيدران واسدتمالة حكومدة وثدو  

ماللية المعاديددة للبريطددانيين , , وظهددور الحركددات االسددت0291الدولددة فددي حنيددران 

لذلك قررت الحكومة البريطانيدة اللجدوء إلدى الحدع العسدكرن , عدن طريد  اسدتخدام 

التي بدرن فيهدا رضدا شداو , وإعددادها للهجدوم علدى طهدران , والميدام قوات المونا  

بانمالب عسكرن , على أن يموم رضا خان بميادة العمليدات العسدكرية والسديد ضدياء 

 بأطبائي الصحفي المرتبط ببريطانيا بإدارة العنليات السياسية . الدين الط

, واضدطر احمدد  0290شباط 90وهذا ما حد  بالفعع حي  حصع االنمالب يوم    

شاو على تعيين سيد ضياء الدين رئيسدا للدونراء, الدذن مدارا سياسدة قمعيدة وأعلدن 

الحات مختلفدة , , وقدررت حكومتده الميدام بإصد 0202عن رغبته في إلغداء معاهددة 

وقع على معاهدة حسن جوار مع االتحاد السدوفيتي , ثدم نجد   0290شباط  92وفي 

انسدحبت المدوات البريطانيدة مددن  0290نيسدان  02, وفدي  0202فدي إلغداء معاهددة 

 إيران , كما خرج اةسطوع الروسي من ميناء أننلي . 

لجدي  , نتيجدة هيمندة ومع ذلك فمد ظهدرت الخالفدات بدين رئديا الدونراء وقائدد ا   

رئيا الونراء على الحكومة , الذن طالب بأمور لم يوافد  عليهدا رئديا الدونراء , 

لصال  قوام السدلطنة , وجداءت  0290أيار 92ولذلك تنانع عن رئاسة الحكومة في 

بعدو عدة حكومات ضعيفة أمام تنامي قدرات رضدا خدان الدذن قمدع جميدع الحركدات 

 نيا , باستثناء الشيخ خنعع . التحررية المعادية لبريطا

وبعد أن تمكن رضا شاو وسيطر على مماليد اةمور أصدر احمد شاو مرسوما فدي    

تعيينده رئيسدا للدونراء الدذن طدرا برنامجدا ل صدالا , ثدم  0291تشرين اةوع 92

غادر احمد شداو إلدى أوربدا وتدولى أخدوو إدارة شدبون الدبالد , ولدذلك اسدتحوذ رضدا 

ت الدبالد , بحكدم ديكتداتورن واضد  وبتأييدد  مدن البريطدانيين الدذين خان على ممدرا

 لنظام الجمهورن كما في تركيا . يحبذون ا



بدددأت االسددتعدادات والدعايددة للنظددام الجمهددورن ونشددأت الجمعيددات للتددروي  لدده ,    

 92وراف  ذلك حمالت النمدد ضدد الشداو , وتظداهر رضدا خدان بالحيداد , وحددد يدوم 

اقشددة الجمهوريددة الددذن أحددبط بسددبب المعارضددة الشددديدة مددن رجدداع لمن 0292آذار 

الددددين ومعارضدددي الجمهوريدددة , وبعدددد ذلدددك قدددرر رضدددا خدددان التندددانع عدددن فكدددرة 

 الجمهورية , وتخلى اإليرانيون عن فكرة الجمهورية . 
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