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!روز، يك دولت 200ھر 

جار بـه عنـوان يكـي از بي مقطع كوتاه مدت حكومت احمد سله قا ترين مقـاطع در تاريـخ  ثبـات شاه آخرين پادشـاه سل
مد شـاه در . سیاسي ايران شناخته شده است پدرش محمـد1288تـیر  26اح لع  علي شـاه از پادشـاھي در  پـیرو خ

شواري ملـي، سلسـله  كه با تصويب ماده واحــده 1304نوجواني جانشین وي شد و در نھم آبان  لس   146اي در مج
ني  16سال آغازين اين  5وي در . ساله قاجار منقرض شد، از قدرت خلع شد به سـن قانو نوز  سال نوجوان بـوده و ھ

نیز مصـادف بـاتحوالت پـس از  5نرسیده بود و اداره كشور بر عھده ريش سفیدان قاجار قرار داشت و  ياني آن  سال پا
ً تأثیرگذاري احمد  .شاه بر تحوالت كشور به حداقل رسیده بود كودتاي رضاخان بود و طبعا

مد وزيري كه در دوران حكومت احمد اولین نخست كابني بـود كـه در اول  ولي شاه به قدرت رسـید، مح خان سـپھدار تن
خود را تشـكیل  علي شاه و جانشین شدن فرزندش احمد ماه پس از فرار محمد 2يعني حدود  1288مھر  شاه كابینـه 
سمت برگزيـده شـد 1302آبان  وزير اين دوره نیز رضاخان پھلوي بود كه در سوم  آخرين نخست. داد صله . به اين  در فا
 :دولت ظھور و سقوط كردند كه عبارتند از 26سال میان اين دو مقطع  14

 )سه نوبت(ولي خان تنكابني  كابینه محمد
 )نوبت 5(الممالك  كابینه میرزاحسن مستوفي
 )دو نوبت(السلطنه بختیاري  كابینه نجفقلي خان صمصام

 )دو نوبت(ولي خان عالءالسلطنه  كابینه میرزا محمد
 )چھارنوبت(خان مشیرالدوله پیرنیا  كابینه میرزا حسین

 )دو نوبت(الدوله  كابینه عبدالمجید میرزا عین
 كابینه عبدالحسین میرزا فرمانفرما

 )دو نوبت( الدوله  خان وثوق كابینه میرزا حسین
 هللا خان اكبر، سپھدار اعظم رشتي كابینه فتح

 كابینه سید ضیاءالدين طباطبايي 
 )دو نوبت(السلطنه  كابینه احمد قوام ـ قوام

 كابینه رضاخان
 .باشد ماه مي 5/6بدين ترتیب عمر متوسط ھر كابینه در عصر حكومت آخرين پادشاه سلسله قاجار 

هللا نوري  فضل به دار آويختن شیخ. رود ترين ايام تاريخ ايران به شمار مي ترين و تلخ ثبات دوران حكومت احمد شاه از بي
و ) 1290دي  (، تعطیل شدن مجل دوم در پي اولتیماتوم روسیه )1289تیر ( ، ترور سید عبدهللا بھبھاني )1288مرداد (

يز در روز  سپس اشغال چند شھر ايران توسط قواي روسیه، به دار آويختن میرزا علي آقا ثقة االسالم مجتھد بزرگ تبر
یان روس، بــه تـوپ بسـتن بارگـاه امـام ھشـتم ) 1290دي ( ھجـري قمـري  1329عاشوراي  توسـط ) ع(توسـط نظام

اعتنائي نیروھاي روس، انگلیس و عثماني به اين اعــالم  طرفي ايران و بي ھا، وقوع جنگ جھاني اول و اعالم بي روس
ته ) 1294اسفند (توسط نظامیان انگلیس در ايران » پلیس جنوب«، تشكیل )1293ـ 4( تشـكیل گـروه تروريسـتي كمی

خان ) 1298مرداد  (1919امضاي پیمان ) 1295شھريور (مجازات و ايجاد رعب و وحشت در كشور  چك  میرزا كو و قیام 
گذاري ) 1299سـوم اسـفند (و سپس كودتاي رضـاخان ) 1299(جنگلي علیه اين پیمان، قیام شیخ محمد خیاباني  وا

شـاه  ثبـات احمد از مھمـترين رويـدادھاي دوران حكومـت بي) 1300آبـان (امتیاز كلیه معادن نفت شمال بـه آمريكائیھـا 
 .قاجار بود
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