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 مقدمه

هاي کشورهاي غربی براي  هاي اخیر شاهد تبلیغات وسیع رسانه       در سال 
ایم تا سرپوشی بـر جنایـات آنهـا بـر             تحریف تاریخ و تاریخ سازي بوده     
  .مردم و کشور عزیزمان ایران باشد

کـه بـازوي اصـلی سـازمان        ( BBCاي بـزرگ ماننـد        راستی چرا رسـانه   
یـا گزارشـی را در مـورد    برنامـه  تـا بـه حـال      )جاسوسی انگلستان است  

 میلیون نفـر از مـردم ایـران بـه دسـت انگلـیس و               9کشتار و هولوکاست    
  ! تهیه نکرده است؟1919-1917هاي  شوروي در سال

 ،هاي اجتمـاعی  امروز ما شاهد آن هستیم که با رشد رسانه    اما در عوض    
 ، و حقوق بـشرانه    موجهاین کشورهاي استثمارگر با شعارهایی به ظاهر        

  . اند تر از مادر براي مردم و خصوصاً جوانان ما شده مهربان  دایۀ
سـازي کارهـاي رضاشـاه در     هدف اصلی نگارنده در ایـن کتـاب شـفاف        
 بـه صـورت کـامالً شـفاف و          ،ایران پس از حکومت سراسر سیاه قاجـار       

از طرفی نگارنـده سـعی دارد نگـاهی مـستند بـه رفتارهـاي               . واقعی است 
اشاه در اداره کردن کشور داشته باشـد و         دیکتاتور موابانه و خشن رض    

 که در تـاریخ کمتـر بـه آنهـا اشـاره      گردد افرادي  ازدر این بین یادي نیز  
  . اند  در این دوران به قتل رسیدهويشده و به دست 

ماتی که رضاشاه در کشور انجام داد       اقداتوان منکر     بله، به هیچ وجه نمی    
  ! مات به چه قیمتی صورت گرفت؟اقداشد ولی سئوال اینجاست که این 

اله خود   خواننده کُ  ،ایم که پس از مطالعۀ کتاب       ما تمام سعی خود را کرده     
  .را قاضی کرده و شخصاً به این سئوال پاسخ بدهد



4 سرنوشت جنازة رضاشاه

  کنیم که باید تصویري روشـن و کـامالً    اي از تاریخ زندگی می رههما در ب
شـیم تـا بتـوانیم      شفاف و به دور از تزویـر و دروغ از گذشـته داشـته با              

  .دور از اشتباه براي خود بسازیمه اي روشن و ب آینده
کند تا اجازه نـدهیم کـه کـشورهاي اسـتعماري             این نگرش به ما کمک می     

هـاي پرقـدرت تبلیغـاتی فرهنـگ،           با تکیه بر رسـانه      یا امریکا  مثل انگلیس 
  .افکار و اعتقادات ما را بازیچۀ خود قرار دهند

ن محتــرم از ایــن کتــاب بهــرة الزم را بــرده و امیــد اســت کــه خواننــدگا
هاي آنرا به دیدة اغماض بنگرند و مزید امتنان است که نظرتـان و     کاستی

پیشنهادات سازندة خود را براي ما به آدرس انتشارات ارسال فرموده تا            
  .در ادامۀ راه از آن بهره ببریم

  .همیشه پویا باشید
                                                        طاهریان                                    

  
  
  



 

 

  رضاشاهبیوگرافی 
 آغاز زندگی و نوجوانی

  
مـادرش او را    . رضاشاه اهـل تهـران و پـرورده ایـن شـهر بـود             

 بـه  شهرسـتان سـوادکوه   اي بود از زمانی که کودك شیرخواره

هجـري خورشـیدي در    1256 اسـفند  24 رضـا در . آورد تهـران 
پـدرش  . زاده شـد  مازنـدران  سوادکوه از توابع آالشت روستاي

  .است بوده سوادکوه داداش بیک سوادکوهی، یاور فوج

  
 منزل رضاشاه در آالشت

 .ل و دقیقی از تبار و نیاکان رضاشاه در دست نیستآگاهی کام
 تـا مـرگ داداش بیـک سـاکن          آفرین، اهل تهـران و      مادرش نوش 
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عباســعلی و ناســازگاري اعــضاي خــانواده  مــرگ دآالشــت بــو
دانستند موجب شد بـه   می منتولد این فرزند را بد یهمسرش که 

گـر  دی همراه کودك نوزاد خود از آالشت به تهران نـزد بـرادر و  
پس از مدتی نـوزاد  مادر  به این خاطر    .اقوام خود مهاجرت نماید   

در ایـن   .ترداشت و راه تهـران را در پـیش گرفـ   شش ماهه را ب
سفر رضاي نـوزاد در راه سـخت میـان مازنـدران و تهـران بـه           

 در کاروانسراي گـدوك  شدت بیمار شد و با رسیدن به گردنه و
نوزاد یخ زد و مادر و سایر همـسفران وي را مـرده    ،فیروزکوه
ي دفـن در روز  از مادر جدا نموده و برا بنابراین او را. پنداشتند

گرمـاي محـیط   . گذاشـتند  هـا  ار یونجـه  کنيا لهیطوبعد، او را در 
  جانی بگیـرد و اطرافیـان را متوجـه   مجدداًموجب شد تا کودك 

 کودك پس از مـداوا توسـط کـاروان بعـدي بـه مـادر                .خود کند 
  .رسانده شد

این داستان را رضاشاه بارها در دوران پادشـاهی و در هنگـام              
 و محمدعلی فروغی براي اطرافیان از جمله آهن شمال راه ساخت

 رضـا و مـادرش در محلـه    نمـوده اسـت  نقل  حسن اسفندیاري

مخـارج زنـدگی   . کردنـد  مـی در نداري و تهیدستی زندگی  سنگلج
لـو   عهده سـرهنگ ابوالقاسـم آیـرم    آنان تا هفت سالگی رضا بر

پس . خیاط قزاقخانه بود  زمان بنام ابوالقاسم بیک،آناو در . بود
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خـان آیـرم زنـدگی آنـان را اداره      از مـرگ وي سـرتیپ نـصراهللا   
   .کرد می

  
 است که از بادکوبه به ایران مهاجرت کرد و رضاشاه، پدر چرده یهساین امنیه 

 آنکه در (اما بعدها به علت اعتیاد به مواد مخدر . ها جزو عساکر قزاق بود مدت
 از سپاه قزاق اخراج شد و به)  آزاد بودآنزمان منع قانونی نداشت و استعمال 

در تمام دوران  .دامنیه دولتی ش وب السلطنه درآمدخدمت کامران میرزا نای
 هیچ رضاشاه سال سلطنت محمد37 و در طول رضاشاه ساله 17خدمت 
اي حق نداشت به این مطلب اشاره کند و هیچ عکسی از   و نویسندهنگار تاریخ
هاي   به چاپ نرسید و هر وقت این عکس معروف به مناسبترضاشاهپدر 

میرزا رضا «: نوشتند  میآن، فقط زیر شد میتاریخی در نشریات چاپ 
 که زنجیر میرزا رضا اي امنیه به نام اي اشارهو ! شاه ناصرالدینقاتل » کرمانی

  .کردند را در دست داشت نمی
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    قزاقاردوگاهدر 

ــن  ــا 12در س ــصام  14 ی ــط صم ــالگی توس ــواجمعی (  س از اب
، یکـی از بـستگان خـود    )صدراعظم السلطان امین اصغرخان علی

است کـه   از خود وي نقل شده. شد سربازو  سوادکوه وارد فوج
اسـت کـه دیگـران وي را          به هنگام ورود آنقـدر خردسـال بـوده        

   .اند کرده می اسب سوار
، شاه قاجار ناصرالدین  خورشیدي پس از کشته شدن1275سال 

 فوج سوادکوه براي نگاهبانی از سفارتخانه و مراکز دولتـی بـه  

وي در دوران خـدمت در قزاقخانـه مـدتی    . فراخوانده شد تهران
امضاي تغییر شیفت روزانه . بود تهران در آلمان نگهبان سفارت

  .شود میوي هنوز در این محل نگهداري 

 در روسـیه  استقراضـی  بانـک  محافظین سرگروهبانی سپس به

گروهان  )ستوان تا سروان (شیبا و پس از چندي به وکیل مشهد
در این دوره رضاخان به دلیل استفاده       . شصت تیر منصوب شد   

رضـا  «  زمـان، بـه  آنهـاي ماکـسیم    از یکـی از معـدود مسلـسل   
   .معروف شد »ماکسیم
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  در حال استفاده از مسلسلرضاشاه

 امنـه ار و بختیاري خورشیدي، همراه با سواران 1288 در سال

 اردبیـل  و زنجان  محلی بههاي قیامها و  براي خواباندن شورش

از خود رشادت نـشان   ارشدالدوله  جنگ با قواياعزام شد و در
به فرماندهی دسته تیرانداز  سرگردي سپس با درجه یاوري. داد

 همـدان  )تیـپ  (خورشیدي به فرماندهی آتریاد 1297 و در سال

  .منصوب شد

 سـرهنگ کلـرژه   او در این سمت بر علیه فرمانده بریگـاد یعنـی  

 موفقیـت  ، معاون وي بااستاروسلسکی کودتایی را به فرماندهی
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توسـط   احمدشـاه  اجـراي ایـن کودتـا بـا همـاهنگی     . اجرا نمـود 
در اثر این   .  نیز معروف است   رضاخان به کودتاي اول     رضاخان

 بازگـشت و استاروسلـسکی فرمانـده    روسـیه  ، کلرژه بـه کودتا

   .در ایران شد بریگاد قزاق
او . آرام و متمرد بود    ولی نا  شق  کله، رضا فردي    ها  قزاقدر میان   

 افـسران روسـی   پاگون یکی از ،استاروسلسکی یک بار در زمان
افـسران   او همچنـین فرمانـدهی معنـوي سـایر    . ارشدش را کنـد 

چرا که سایر افسران ایرانی نیز      . ایرانی را نیز بدست آورده بود     
 و استاروسلسکی همواره مجبور بود او را کردند میتبعیت  از او

او اهل تملق نبود و با زیر دسـتانش در بریگـاد    راضی نگه دارد
 و گـاه بـه آنـان از جیـب خـود انعـام نیـز        کرد میبه نیکی رفتار    

 دست به شمشیر و اسـلحه  ها قزاقگاهی نیز مانند سایر  .داد می
یکی از افسران هـم     . گرفت   نبود و انتقام نمی    جو  نهیکولی  . برد  می
. کـرد  مـی  صورت او را زخيا يریدرگدر  ،علیشاه  به ناماش رده

بـه  . ردفـرار کـ    زمانی که رضا وزیـر جنـگ شـد، افـسر مزبـور            
اي از او دلجویی کردند        رضا او را برگرداندند و با درجه       دستور

   .نیز رسید سرتیپی او تا مقام و
 کودتاي سوم اسفند

سید ضیاءالدین  هاي انجام شده میان در پی گفتگوها و هماهنگی
ژنـرال   رضاخان از یـک سـو و  و  )رعدروزنامه  مدیر( طباطبائی
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در روز سوم اسفند سال  با رضاخان از سوي دیگر، آیرونساید
میزان نقشی که هر یـک از افـراد در          . ، کودتایی ترتیب داده شد    1299
نیست، گرچه سید ضیا و رضـاخان   ریزي کودتا دارند دقیقاً مشخص برنامه

  .هستند ی این بودند که بازیگر اصلی کودتاهر یک مدع

  
  سید ضیاءرضاشاه و 

 کـه سیاسـت   دهـد  می جدید نشان   هاي  پژوهشبسیاري دیگر از     
لندن، نه نقشی در طراحی و اجـراي کودتـاي    رسمی بریتانیا در

بــرآوردن رضاشــاه و  ســوم اســفند داشــت و نــه تمــایلی بــه 
 کـه کودتـا بـدون     بر این هـستند همگان  اما .برانداختن قاجارها

 نظامیـان  و سـفارت  آموزشـی  و تـسلیحاتی -حمایتهـاي مـالی  

 در تاییـد ایـن ادعـا    . نداشـت هیچ شانسی براي موفقیت انگلیسی
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اي کـه     نویـسد کـه او طـی دوره          خاطرات خود می   آیرونساید در 
است بارهـا   فرماندهی اسمی قواي قزاق را داشته سردار همایون

 کـه  رسـد  مـی بـه ایـن نتیجـه      وکنـد  مـی از اردوي آنان بازدیـد  
 سـردار ( هـا  قـزاق فرمانـده  «و »  بهتـرین اسـت  مسلماًرضاخان «

  ». و ضعیف استدهیفا یبمخلوقی ) همایون
ها،  و اخراج روس ادموند آیرونساید بود که با ورودماجرا چنین 

 و بـه    کنـد   مـی روزي آیرونساید همه فرماندهان ایرانی را جمـع         
در . شـوند  سـالح   که خلـع کند می» توصیه«کمک مترجم به آنان 

جوي که همه فرماندهان از صالبت این دسـتور سـکوت اختیـار             
 یـادآوري یزد و بـا صـداي رسـا    خ  بر میبودند، رضاخان کرده
هـستند و   احمدشـاه  پادشاهـشان  امـر   که آنان تنها تحتکند می

گوشزد کرد که فرماندهان هرگـز ایـن دسـتور را از یـک افـسر                
  .انگلیسی اجرا نخواهند کرد

  
 رضاخان در کنار احمدشاه
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نباید «آیرونساید پس از این شناخت از رضاخان اعتقاد یافت که           
بلکه باید راهشان   . این سربازان و افسران را در اینجا نگه داشت        

پیش از آنکه من از صـحنه خـارج شـوم بـاز      ،تهران را به سوي
ایـران، تمـام اشـکاالت     درواقع یک دیکتـاتور نظـامی در  . گذاشت

 بـه ایـن ترتیـب رضـاخان مقـام     » .کنونی ما را حل خواهد کـرد 

در این موقع، صرفنظر    . بدست آورد فرماندهی نیروهاي قزاق را     
کودتا بدست آیرونساید طراحی شده باشـد و یـا    از اینکه برنامه

در مورد جزئیات را  بدست رضاخان، هردو مذاکرات خصوصی
که  رضاخان عجله دارد«نویسد  آیرونساید می. آغاز کرده بودند
در نتیجـه ایـن    .اسـت  او از بیکاري خسته شـده . وارد عمل شود

شدند و  تهران نیروهاي قزاق به فرماندهی رضاخان واردکودتا، 
 .ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال کردند

هایش به وزارتخانه از رضاخان       سرپرسی لورن در یکی از نامه     
 کـه دزد نیـست   کند می و با عرضه یاد درستکار به عنوان مردي

اما وزیر انگلیسی در جوابش به او  و با بریتانیا هم دشمنی ندارد
است شیرین حرف  بلد “رضاخان که گول نخورد، کند میتوصیه 

 .دبزند و ترش رفتار کن

هارولد نیکلـسون، نماینـده سیاسـی بعـدي در تهـران، سیاسـت              
 و کـرد  مـی کـوهش   را نرضاشـاه نـسبت بـه    ستایشگرانه لـورن 

براي احراز مقامات عالی   را از توانایی فکري و اخالقیرضاشاه
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نیز نظریاتی  رابرت کالیو، جانشین نیکلسون،. دانست می  بهره بی
 سفارت بریتانیا در تهـران      1306در پایان سال    . مشابه او داشت  

 بدتر احمدشاه هزار بار از رضاشاهاین نتیجه رسیده بود که  به
در آسـتانه درگیـري ایـران و انگلـستان،      1311 الدر سـ . اسـت 

که قـرارداد نفـت را بـه درون    ( رضاشاهوزارت خارجه بریتانیا، 
سـال بعـد     خوانـد و " وحشی"  را یک) آتش شومینه انداخته بود

 ."آشام خوندیوانه " یک 

با اخراج افسران روس، بریگاد قزاق تحت نظر یک افـسر نـاالیق             
، قرار گرفت و رضاخان عمالً فرمانده سردار همایون ایرانی بنام

  .بود )ژنرال آیرونساید زیر نظر(واقعی بریگاد 

خورشـیدي و چنـدماه قبـل از کودتـا، رضـاخان       1299 در سال
بـه   میـرزا کوچـک خـان جنگلـی     براي شرکت در سرکوبی قیـام 

 قـواي قـزاق بـه    نـشینی  عقـب گیالن فرستاده شد، کـه منجـر بـه        
  .گردید قزوین تا حوالی استاروسلسکی فرماندهی

  سردار سپه
سـید ضـیاءالدین    يوزیـر  نخـست پـس از کودتـا و همزمـان بـا     

بـه وزارت  رضاخان را با لقب سردار سـپه   احمدشاه ،طباطبایی
 در 1302رضاخان سردار سپه تا سوم آبان . جنگ منصوب کرد

 و ژانـدارمري  و قـزاق  و در این مـدت نیروهـاي  . این سمت بود
از لحـاظ   .را ادغام کرد و ارتـش ملـی را بـه وجـود آورد     نظمیه
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احمـد   ههاي شاه به ویـژ وزیر نخستسیاسی او در این دوره با 
 رفتـاري  احمدشـاه درعـوض بـا   . مشغول جنگ قدرت بـود  قوام

 اکثر اوقات در خارج از      احمدشاه.  و خاضعانه داشت   آمیز  احترام
  .برد کشور به سر می

 نوین ایران، امنیت که سالها بود از کـشور رخـت            با ظهور ارتش  
 موفق شـد در  رضاشاه. بربسته بود، دوباره به کشور باز گشت 

و ارتـش نـوین خـود،     این دوره و بـه مـدد مانورهـاي سیاسـی    
 بلوچها و کلنل محمدتقی خان پسیان ،شیخ خزعل یاغیانی مانند

میـرزا   همچنـین انقالبیـونی ماننـد   . کنـد  قـاپو  تختـه  را در جنوب
بـر نـواحی شـمالی     مـشروطه  کـه از دوران  کوچک خان جنگلی

وي بـه   . حکومت داشتند، توسط قواي این ارتش سرکوب شـدند        
پاس این پیروزي شمشیر مکلل به جـواهر از احمدشـاه دریافـت      

 و سـید حـسن مـدرس    در این راستا حتی مخالفانی ماننـد . کرد
به کشور توسـط وي  نیز، بازگرداندن امنیت  دکتر محمد مصدق

 اما در بعدها با پادگـانی اداره کـردن کـشور توسـط              را ستودند 
  . اکیداً مخالف بودند و دیکتاتوري رضاخانیرضاشاه

  خواهی يجمهوروزیري و  نخست
احمدشـاه    رضـاخان بـا فرمـان   1302سرانجام در سـوم آبـان   

وزیري منصوب شد و شاه نیز پس از چند روز  به نخست قاجار
رضاشـاه در  . پردرفت و عمالً کشور را به رضاشاه سـ  اروپا به
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هاي قدرت خود را استوار کرد و به کوشش بـراي             این مدت پایه  
  .پرداخت قاجار سرنگونی حکومت

ها را    ، طی این دوره متوجه شد که برخی از ناآرامی         وزیر  نخست
بنابراین، روي بـه سیاسـت آورد و   . توان با جنگ از بین برد    نمی

به تهران اسباب شهرنشینی آنان را فـراهم   خانزادگان با آوردن
  .نمود و آنان را از طغیان و مخالفت بازداشت

 از اواســــط دوران ســــلطنت تقریبــــاًپادشــــاهان قاجاریــــه، 
را رها نموده و هیچ گامی در جهـت   ، کشورداريشاه ناصرالدین

ن هـاي اروپائیـا   سـفرنامه  بهبود وضع عمومی برنداشته بودند و
در ایـن   و ویتاسـکویل وسـت   کلـود انـه   همچون فرد ریچـاردز، (

   .اي تبدیل شده بود  که کشور به ویرانهکند میدوران، روشن 
ــالهاي   ــی س ــذا ط ــستل ــر نخ ــاهي، وزی ــارات  رضاش ــه اختی  ک

 را بـه مرحلـه   تـامین امنیـت  بود توانست  اي پیدا کرده العاده فوق
ار ضـد مـذهبی      هنوز افک  ریوز  نخست از دیگر سو،  . عمل برساند 

او در ایــن دوره در مراســم مــذهبی  .خــود را بــروز نــداده بــود
ــرکت     ــا ش ــساجد و تکای ــیعیان در م ــیش ــرد م ــود ک  و از وج

 الدوله صارم و الدوله نصرت شاهزادگان قاجاري پرنفوذ همچون

   .نمود در دولت استفاده می
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  ها قزاقرضاشاه در بین 

  رضاشــاه اندیــشه الغــايبنــابراین در غیــاب احمدشــاه، عوامــل
امـا  . شدن سردار سپه را پـیش آوردنـد   جمهور یسرئ و سلطنت

تغییر حکومت کشور به جمهـوري بـا مخالفـت شـدید برخـی از               
سید حـسن   و شعرا بهارال ملک روشنفکران و روحانیون همچون

  .با شکست روبرو شد مدرس
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 رسیدن به پادشاهی

در طول یک و نیم سال بعد از شکست پروژه جمهوري خـواهی،     
خـود را بـا نماینـدگان مخـالفین و اقلیـت       سردارسپه کوشید تـا 
عبدالحـسین میـرزا    ارتباطـات وسـیعی بـا   . مجلـس نزدیـک کنـد   

 اکثر کسانی تقریباًو  سید حسن مدرس ،الدوله نصرت ،فرمانفرما
دیگـر   از سـوي . که پس از کودتا دستگیر شده بودند برقرار شد

 به سـلطنت مـشروطه کـه گـاهی بـه            احمدشاهتمایل بیش از حد     
سلطنت از قاجار ، راه را براي تغییر شد میتعبیر  ضعف وي نیز

  .به پهلوي هموار نمود

، نـه از سـوي وي کـه از         احمدشـاه تنها مقاومت جـدي خـانواده       
او به تنهایی تصمیم به . صورت گرفت ملکه جهان سوي مادرش

عتبـات   زه با رضاخان گرفت و به این منظور از پـاریس بـه  مبار
سفر کرد تا حکم و فتوي مفـسد و خـارج از دیـن بـودن      عالیات
خریـداري   عـراق   را به هـر قیمتـی از مراجـع   وزیر نخستبودن 
ولی او نیز هنگامی به عراق رسید که رضاشاه در مجلس           . نماید

   . سوگند پادشاهی خورده بودمؤسسان
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  رضاخان در حال اداي سوگند در مجلس

، نماینـدگان مجلـس پـنجم    وزیـر  نخستبه هر تقدیر با فشارهاي      
اي را  خورشیدي ماده واحـده  1304 آبان 9 ر روزشوراي ملی د

از سـلطنت خلـع شـد و     احمدشـاه  آنمطرح کردند که به موجب 
 در حدود قـانون اساسـی و قـوانین موضـوعه    «حکومت موقت 

تعیـین  «سپرده شد و    » مملکتی به شخص آقاي رضاخان پهلوي     
اغلـب  . واگـذار شـد   مجلـس مؤسـسان   به» تکلیف حکومت قطعی

 که بر خالف سـایر شـهرها در فراینـدي   (نمایندگان شهر تهران 

. با این تغییر مخالفت نمودند    ) شدند   دموکراتیک انتخاب می   نسبتاً
، سلطنت 1304 آذر 21، در مؤسسانجلس یک م سپس با تشکیل

انتخابات این مجلس در . شد واگذار» آقاي رضا پهلوي«ایران به 
در بیست و چهارم آذر .  شد غیر دموکراتیک انجامکامالًفرایندي 
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حاضـر   مجلس مؤسسان  خورشیدي، رضاخان پهلوي در1304
رسماً به عنوان سردودمان پهلوي  قرآن شد و با اداي سوگند به

رضاشـاه   گذاري تاج مراسم. وظایف پادشاهی را به عهده گرفت
  . انجام شد1305 اردیبهشت 4در 

سخنرانی مخالفان انتقال سلطنت از قاجار به پهلـوي در مجلـس            
 آن از نـشان ) سید حسن مـدرس  و دکتر محمد مصدق همچون(

  در برقـراري نظـم در کـشور   رضاشاهدارد که آنان منکر نقش 

بلکه استدالل مخالفان چنین بود که با توجـه بـه اینکـه             . اند  نبوده
 را ندارد و این يکشوردارعمالً اختیار حقوقی  مشروطه پادشاه

، لـذا حیـف   شـده اسـت  واگـذار   وزیر نخستاختیارات یکسره به 
خنثـی    موفقی مانند سردارسپه به عـضوي وزیر نخستاست که 

انکـه بخواهـد    ا چن زیـر . همچون پادشـاه مـشروطه تبـدیل شـود        
بـاقی بمانـد ناچـار بـه ورطـه دیکتـاتوري            ر  همچنان مصدر امو  

   .خواهد افتاد
 هاي نخست پادشاهی سال

، رضاشـاه با پایان دوران جنـگ قـدرت در کـشور و پادشـاهی               
در این دوران . آغاز گردید برخی اقدامات عمرانی و اداريدوره 

 ونمخالفـانی چـ    وکـرد  مـی ، هنوز با افـرادي رایزنـی   رضاشاه

 بـا  علنـاً و محمد مصدق، آنقدر آزادي داشتند تـا   محمدتقی بهار
  .و حتی از قبول مقام وزارت سر باز زنند شاه مخالفت کنند



 سرنوشت جنازة رضاشاه

 

21

 پهلوي بر مسند پادشاهی نشست، جهان در رضاشاههنگامی که   
رضاشاه . کشید نفسی می جنگ جهانی اول آرامش موقت پس از

اقتـصادي   راي سـامان اداري و اي را بـ  پهلوي، برنامـه گـسترده  
 توانست از آرامش نسبی میـان       رضاشاه. کشور به دست گرفت   

هاي کـشور   برداري را نموده و زیرساخت حداکثر بهره دو جنگ،
 وزیر نخست، الممالک مستوفی دست ها را به همچون ارتش و راه

 در همـین دوران بـود کـه    .مردمی و شناخته شده نوسازي کند

بـه سـرعت    آهـن سراسـري ایـران    راه  شده والقا کاپیتوالسیون
 نیـز توسـط   هـا  ینـاامن  و هـا  آشوبهمچنین آخرین  .اخته شدس

ایـران کـه محـل جـوالن       سرکوب شد و شـمال شـرق  رضاشاه
بندر  مانندتسخیر ارتش درآمد و شهرهاي جدید یاغیان بود، به 

   .ها ساخته شد در محل این ناآرامی گنبد کاووس و ترکمن
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  کابینه رضاخان

 در میان   رضاشاه، در این دوران به تقویت نفوذ خود، خصوصاً        
 جمعیـت   ماننـد (سـازمانهاي زنـان     . رخی روشنفکران پرداخـت   ب

 هاي چپ ماننـد  فعالیت داشتند و گروه آزادي) خواه نسوان وطن

 گاه هیچ، بعدها رضاشاه. کردند میفعالیت  حزب کمونیست ایران
در  .یابـد  دسـت  مجـدداً  خود در این دوران به این نفوذنتوانست 



 سرنوشت جنازة رضاشاه

 

23

اواخر این دوران بود که قانون مدنی کشور به تـصویب مجلـس             
 زمـان  آنن قانون، قدرت روحـانیون کـه تـا    ای با تصویب. رسید

  .چالش کشیده شد تنها مقام قضایی کشور بودند، به

 خودکامگی

محمدرضا پهلوي معتقد بود رضاشاه در دوره پادشـاهی خـود           
تمام امور مملکتی را در دست خود داشت و کشور را مانند یـک              

 بسیاري از مورخان عقیده دارند کـه      .کرد  مینظامی اداره   پادگان  
و دیکتـاتوري از   تغییر حکومت ایران از مشروطه بـه اسـتبدادي  

 ،رضاشاه یعنی نیمه دوم حکومت 1310 تا 1307حدود سالهاي 
   .است صورت پذیرفته
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  رضاخان در اوج غرور
 و بـا    1305، در سـال     رضاشـاه هاي تغییر رویـه       نخستین نشانه 

 خودکامگی 1306در اردیبهشت . مشاهده شد ترور ناکام مدرس
دیگر ادامـه کـار را مفیـد     الممالک ي به حدي رسید که مستوفیو

 ) بعـدي وزیـر  نخست( قلی هدایت مهدي و در گزارشی به ندانست
   .خود را تحقیر شده خواند و استعفا کرد

  
  شهید مدرس



 سرنوشت جنازة رضاشاه

 

25

آمده بود در به دست  انقالب مشروطه هایی که در جریان آزادي
بسیاري از رقبا و مخالفان شاه زنـدانی و         . این دوره از بین رفت    
وي  وزیـران  در میان مقتوالن چند نفر از. در زندان کشته شدند

ــد ــاش  مانن ــسین تیمورت ــار  ،عبدالح ــعد بختی ــردار اس ي و س
الدولــه  صــولت ي ایــالت ماننــد، برخــی از روســاالدولــه نــصرت
محمـد   و میرزاده عـشقی  ، برخی از شعرا و ادیبان مانندقشقایی

 ماننـد  مجلس شوراي ملـی  و تعدادي از نمایندگان فرخی یزدي

. شـوند  نیز دیده می ارباب کیخسرو شاهرخ و سید حسن مدرس
وزیـر   اکبـر داور  علـی  ماننـد (برخی از وزرا و نزدیکان شاه نیـز  

ایـن  عـالوه بـر    .از ترس اتفاقات مشابه خودکشی کردنـد  )عدلیه
افــراد، کــشتارهاي دســت جمعــی عــشایر کهگیلویــه، قــشقایی و 

پـذیرفت بایـد       با خـانواده صـورت مـی       بختیاري را نیز که عمدتاً    
   .افزود

  
   نظمیه تهرانرئیسسرهنگ محمد درگاهی 
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 در ایـن دوره جنبـه نمایـشی پیـدا کـرد و      مجلس شوراي ملـی 

 هـایی از نماینـدگان   با دستور از باال و بر پایه فهرسـت  انتخابات
حتی مصونیت پارلمـانی نماینـدگان      . شد  میمورد تائید او انجام     

 کـه ) رضـا رفیـع   و اسـماعیل عراقـی   ،جواد امامی مانند(مجلس 
 بودنـد سـلب شـد و آنـان نیـز       اشاهرضهمگی از هواداران قبلی     
طراحـی و   زندان قـصر  به همین منظور .دستگیر و زندانی شدند

سـرتیپ محمـد      یعنی آن، سازنده   آنساخته شد و اولین زندانی      
  .بود درگاهی

هـاي چـپ    در این دوران نه تنها همه گونه فعالیت سیاسی گـروه         
هـاي   که حتی فعالیت نفر 53 و گروه حزب کمونیست ایران مانند

هـا تحـت    اجتماعی زنان نیز متوقف گردیـد و جرایـد و روزنامـه         
  .انقیاد کامل درآمده و یا تعطیل شدند

  
  زندان قصر در زمان رضاخان
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  ترور میرزاده عشقی
 و از   شود  میمیرزاده عشقی از جمله پیشگامان شعر نو شناخته         

ت که به مقوله شـعر نـو توجـه          نخستین ادباي معاصر ایران اس    
الزم به . نمود و، پیش از نیما یوشیج، اشعاري به سبک نو سرود

بـراي نخـستین بـار     نیما یوشیج است که نخستین آثار یادآوري
ــد    ــاپ شـ ــشقی چـ ــرزاده عـ ــستم میـ ــرن بیـ ــه قـ  .در روزنامـ

 گـاه  هـیچ اش  عشقی به علت عمر کوتـاه شـاعري   شعرهايشاید 
بینـی و     مجال پخته شدن پیدا نکردند، امـا صـراحت لهجـه، نکتـه            

سیاسی و اجتمـاعی دوره  تحلیل بسیار فنی او در مورد تحوالت       
زبان اشعار عشقی به زبان شـفاهی       . خودش بسیار مشهوداست  

هـاي پرشـور و       عامه مردم نزدیک است و گاه براي بیان صحنه        
  .مهیج به اندازه کافی رسا نیست

  
  میرزاده عشقی
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تــرین  میــرزاده عــشقی همچنــین از جملــه نخــستین و برجــسته 
ه مـدافع حقـوق    کـ رود مـی روشنفکران عصر مشروطه به شمار      

زنــان بــود و از آزادي زنــان و حــضور آنــان در جامعــه دفــاع  
انجمـن نـسوان    توان به ارتبـاط میـرزاده بـا           از جمله می  . کرد  می

خواهی همچون قمرالملوك وزیري اشاره  و زنان آزادي وطنخواه
براي مثال، به نوشـته الیـز ساناسـاریان در کتـاب جنـبش              . کرد

حقوق زنان در ایـران، انجمـن نـسوان وطنخـواه در اردیبهـشت              
، با کمک میرزاده عشقی تئاتري با مـضمون دفـاع از            1303سال  

 .اجـــرا کـــرد  پـــارك اتابـــک آزادي و رهـــایی زنـــان در  

، در کتـاب    قمـر الملـوك وزیـري      دخترخوانـده زبیده جهانگیري،   
نویسد قمر به تشویق   می» قمري که خورشید شد   «خود با عنوان    

هــاي میــرزاده عــشقی و عــارف قزوینــی، در اجــراي  و دلگرمــی
گردید و در برابر      ی مصمم م  زار  الله در   اش  یقیموسهاي    کنسرت

 برخـوردار  آنهـا تهدیدهاي مخالفان خود، از حمایت و پـشتیبانی     
 یدآمیزتهدچند شبی قبل از کنسرت معروف گراند هتل نامه          . بود

نزدیکانش نیز به او هـشدار داده بودنـد؛         . برایش فرستاده بودند  
رفت که منصرف      می آنهروقت بیم   . ولی گوش قمر بدهکار نبود    

ا میرزاده عشقی یا با عارف تردیدش را برطـرف          شود دیداري ب  
  .ساخت می



 سرنوشت جنازة رضاشاه

 

29

میرزاده عشقی با بـسیاري از روشـنفکران، هنرمنـدان و ادبـاي             
 يالـشعرا   ملـک زمان خود از جمله حسین بهزاد، نیمـا یوشـیج و            

 .اي داشت بهار روابط نزدیک و صمیمانه

ــش  ــانی آت ــشقی، زب ــیشع ــت ین و ن ــ . دار داش ــاز زمزم  ۀدر آغ
را بـا قطـع     » قـرن بیـستم   « روزنامـه    دوبـاره  عـشقی  جمهوریت،

کوچک در هشت صفحه منتشر کرد که یک شماره بیشتر انتشار    
اش توقیف شد و خود شاعر نیز  نیافت و بر اثر مخالفت، روزنامه

 خورشیدي در 1303به دست دو نفر در بامداد دوازدهم تیر ماه         
، سه راه سپهساالر، کوچـه  دروازه دولتاش جنب     خانه مسکونی 

 سـالگی، چـشم از      31قطب الدوله هدف گلوله قـرار گرفـت و در           
میــر ( یکــی از دوســتانش آندو روز پــیش از . جهــان فروبــست

خبر  اداره تامیناتر اتاق محرمانه به طور اتفاقی، د) محسن خان
ــود  « ــشته شــ ــه کــ ــشقی، محرمانــ ــود » عــ ــنیده بــ  .را شــ

در نزدیکـی مـزار   (اي متروك  و در گوشه ابن بابویهمزار او در 
  .قرار دارد )زنصرت الدوله فیرو
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  شهر ري، بابویه گورستان ابنآرامگاه میرزاده عشقی در 

  نحوه ترور
 عشقی کشیک   ۀدو سه شب بود که دو نفر ناشناس پیرامون خان         

رفت   عشقی به توصیه دوستانش از خانه بیرون نمی       . کشیدند  می
تمام شب دوازدهم تیر مـاه   .پذیرفت  هم نزد خود نمیو کسی را

 شب عـشقی،    آنصبح  .  را عشقی ناراحت به سر برده بود       1303
پسر عمـوي او کـه از       . شست  خسته، لب حوض دستهایش را می     

کلفت خانه هـم بـراي      . چندي پیش مراقب او بود بیرون رفته بود       
 باز شد و در حیاط. خرید رفته بود و در خانه را باز گذاشته بود

 آنهـا سه نفر بدون اجـازه وارد خانـه عـشقی شـدند، عـشقی از                
 جـواب دادنـد کـه شـب گذشـته،           آنهـا پرسید که چه کار دارنـد؟       

 آناند که عشقی      شکایتی از سردار اکرم همدانی به منزل او داده        
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