
 

Army from Kajar to Pahlavi 
  ارتش از دوران قاجار تا پهلوي

 

 

لعات تاريخ معاصر در زمان قاجار آموزش نظامی مدرنی در ايران وجود نداشت. به گزارش "موسسه مطا
ايران" اکثر افراد نظامی در زمان قاجار به شکل سنتی افراد ايل و قبايل مختلف بودند که عالوه بر شمشير و 

 .ھای سرپر ابتدايی نيز مجھز شده بودندکمان حاال به تفنگ



 

در اواخر دوران قاجار، ناصرالدين شاه که در سفرھای فرنگ خود تحت تاثير نيروھای قزاق روس قرار گرفته
ترين و مجھزترين قوای نظامی ايران تشکيل داد که تا اواخر دوره قاجار منظمبود، نيروی قزاق ايرانی را 

 .شد. چندی بعد رضاشاه از دل ھمين نيروھای قزاق بيرون آمد و ارتش مدرن ايران را تشکيل دادمحسوب می

  ھای قوای نظامی ايران در دوران قاجار بودھای از کار افتاده از جمله ويژگیھای مندرس و اسلحهلباس



 

پس از دوران صفوی با روی کار آمدن شاھان قاجار نيروی نظامی ايران رو به قھقرا رفت. در دوران صفوی 
ريزی کرده بودند ولی باچون تشکيل واحد توپخانه را پیيران ھمھای اوليه مدرن کردن ارتش اھا ھستهاروپايی

ھای سنتی باره رشته شده بود پنبه شد. قاجاريان دوباره به روشروی کار آمدن شاھان قاجار ھر چه در اين
  .ناکارآمد نظامی روی آوردند

  ناصرالدين شاه در بازديد ارک تھران 



 

تحت  و واحدھای نظامی در دوران قاجار ھمچنين فرماندھی سراسری و متمرکز در امور نظامی وجود نداشت
  فرماندھی و ھدايت نظاميان غيرايرانی بودند



 

ا لقب "سردار سپه" به منصبرضاشاه پھلوی زمانی که ھنوز به پادشاھی نرسيده بود و احمدشاه قاجار او را ب
  ..سرداری برگزيد، مدارس نظامی مختلف را در ھم ادغام کرد که شالوده اصلی دانشکده افسری بود

ارتش مدرن و نوين ايران اما نه در زمان قاجار بلکه توسط رضاشاه پھلوی ساخته شد. رضاشاه پس از به 
  .قدرت رسيدن به نوسازی ارتش ايران پرداخت



 

  رژه خودرو ھای ارتشی از پيشگاه رضا شاه بزرگ 

وزارت جنگ قرار گرفت. با روی کارآمدن حکومت پھلوی بريگاد مرکزی و قزاق با ھم ادغام شد و زير نظر 
  .تشکيالت نظامی نيز واحد و يکپارچه شد



 

ام مدرن اروپايی تدوين کردنظدانشکده افسری را بر اساس پيادهرضاشاه پھلوی ھمچنين نظام آموزش نظامی و

  .امرانيه يا مکان کنونی دانشکده افسری منتقل کردرضاشاه مدارس نظامی را پس از ادغام به عمارت ک



 

  ساختمان کامرانيه (دانشکده افسری)

 حد توپخانه مدرن و منظم با روی کار آمدن رضا شاه بزرگوا



 

  برای نخستين بار در زمان رضا شاه بزرگ ھواپيما وارد ارتش شد

  خودرو ھای زرھی در آغاز دوره پھلوی وارد ارتش شد.



 

  تانک ھای زرھی آغاز دوران پھلوی
  

  .فرستادروپا میرضا شاه بزرگ ھرسال تعدادی از افسران ايرانی را برای آموزش فنون نظامی به ا



 

.  
  .با روی کار آمدن رضا شاه ادوات نظامی جديد قشون نظامی ايران مطابق روز شد

  ھای مکانيزه شدن ارتش ايران نيز شروع شداولين قدم
  



 

  صف ھای منظم، ديسيپلين و آرايش نظامی در آغاز دوره پھلوی



 

  



 

  



 

  

  



 

 

  تا آنکه ناگھان خون به ايران پاشيدند... 

 

 

 
  ک-ح

 


