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 زندگینامه رضاخان 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم

.........................................  

ش در آالشت متولد شد و ١١٩٣عباسقلی در سال . شاغل نظامی داشتندمرادعلی ھفت پسر داشت که اکثر آنھا م

عباسقلی دوبار . گری درآمد و در فوج سوادکوه مشغول شد دوران جوانی را در تھران گذراند و مانند پدر به حرفه نظامی

مھاجران گرجستان بود از ) زھرا(آفرین  اما ھمسر دوم عباسقلی نوش. حاصل ازدواج اول سه فرزند دختر بود. ازدواج کرد

آفرین به دلیل  رود و نوش شش ماه پس از تولد رضا عباسقلی از دنیا می. که تنھا پسر او یعنی رضا را به دنیا آورد

حدیکجان «آفرین با فردی به نام  در این سالھا نوش. رود اختالفات خانوادگی به تھران نزد برادرش ابوالقاسم بیگ می

رضا مشاغلی چون شاگرد آھنگری و کارگری در اصطبل . ورد پسری به نام ھادی به دنیا می کند و ازدواج می» آتابای

سالگی به قزاقخانه  ١۵کند و با پیشنھاد دایی خود ابوالقاسم بیگ در سن  خانه سفارت انگلیس را تجربه م ی

رضا در . برد ھم با خود به آنجا میابوالقاسم بیگ خیاط قزاقخانه بود و با انتقالش به فوج سوادکوه رضا را . پیوندد می

رضاخان مدتی به . گردد کند و به تھران نزد کاظم آقا در قزاقخانه برمی سوادکوه با نصراهللا خان یاور فوج اختالف پیدا می

که بعدھا . شود شود و به ھمین علت معروف به رضا شصت تیر می سمت وکیل باشی گروھان شصت تیر منصوب می

 .کند و در نبرد جھت سرکوب ساالرالدوله به فرماندھی میرزا فرمانفرما شرکت می. رسد گروھان میبه فرماندھی این 

   

رضاخان در این سالھا در بسیاری . ساالرالدوله قصد اشغال تھران و به قدرت رساندن برادرش محمدعلی شاه را داشت

عبدالحسین میرزا فرمانفرما از شاھزادگان  .ھا و آشوبھا شرکت داشت و شھرتی میان متنفذین بدست آورد از درگیری

ای داشت و حتی اسلحه مخصوص خود مسلسل ماکسیم را به او سپرد که پس از این رضا  قاجاری به او توجه ویژه

ھای مختلفی را از جمله  در این سالھا او مدارج ترقی را طی نمود و مأموریت. شصت تیر به رضا ماکسیم معروف شد

رضاخان با فرمانده روسی قزاقخانه ژنرال . خواھانه جنگل به رھبری میرزا کوچک خان را انجام داد سرکوب نھضت آزادی

ق به ھمراه محافظین .ھـ١٣٢۴رضاخان در سال . دانست اختالف نظر داشت و او را خائن می» استاروسلسکی«

گیرد و به آموزش درس و سواد  الدوله قرار می در جریان این سفر مورد توجه عین. رود الدوله به فریمان می عین

او با درجه میرپنجی به مقام فرماندھی آتریاد ھمدان رسید و به ھمراه سواران بختیاری و ارامنه جھت . پردازد می

سوادی و روحیه خشک نظامی  آمیز، کم قلدری، قدرت خشونت. سرکوب شورشھا به زنجان و اردبیل و گیالن اعزام شد

آیرونساید . ال آدموند آیرونساید گزینه مناسبی برای انجام کودتا علیه حکومت قاجار باشداو باعث شد تا در چشم ژنر

یک دیکتاتور نظامی کلیه مشکالت ما را در ایران حل خواھد کرد به عقیده من با تقویت «: ھایش آورده که در یادداشت

در سوم اسفند » .سر ایران را ترک کنندتوانند بدون درد رضاخان و استقرار دیکتاتوری نظامی نیروھای انگلیسی می

شود و کلیه مراکز نظامی و ادارات  رضاخان با افراد تحت فرماندھی خود که در قزوین مستقر بودند وارد تھران می ١٢٩٩

احمدشاه و ولیعھد خود . کند بسیاری از رجال و صاحب منصبان و روحانیون را بازداشت می. کند دولتی را تصرف می

به سفارت انگلیس پناه ) نخست وزیر(اهللا خان سپھدار رشتی  گریزند و فتح آباد می رزا به کاخ فرحمحمدحسن می

  .برد می

   

  

پس از . را منتشر ساخت و خود را رئیس کل قوا نامید» کنم حکم می«رضاشاه با استقرار بر پایتخت اعالمیه معروف 
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و بعدھا از طرف سیدضاء طباطبایی که بعد از کودتا چند روز از سوی احمدشاه به سمت فرماندھی دیوزیون قزاق 

او به سرعت قدرت . وزیر شده بود به سمت وزیر جنگ منصوب و از این پس با عنوان سردار سپه معرفی شد نخست

سردارسپه با . خود را تحکیم کرده و به مقابله با محمدتقی خان پسیان در خراسان و قیام جنگل در گیالن پرداخت

نفری مرکب از پنج لشکر ایجاد کرد و با این ارتش به سرکوب نیروھای  ٠٠٠/۴٠ھای ژاندارم و قزاق ارتش ادغام نیرو

ھای فارس  ای ھای آذربایجان شرقی و کھکیلویه با کردھای آذربایجان غربی و شاھسون ١٣٠١محلی پرداخت در سال 

ھای جنوب شرقی و لرھای جنوب  با بلوچ ١٣٠٣با کردھای سنجابی کرمانشاه و در سال  ١٣٠٢در سال . درگیر شد

ھای مازندران و کردھای خراسان و طرفداران شیخ خزعل در خوزستان را سرکوب  ترکمن ١٣٠۴در سال . غربی جنگید

برپا کردن تکیه : ھمزمان با این اقدامات رضاخان در تھران فعالیتھایی جھت تحکیم قدرت خود انجام داد از جمله. کرد

در قزاقخانه، راه انداختن دسته عزاداری، کاه بر سر ریختن و گل به سر و صورت مالیدن، ) ع(ینعزاداری امام حس

در . با این کارھا او سعی داشت نظر روحانیون و مردم مذھبی را به خود جلب کند. سرزدن به تکایا و مساجد دیگر

ت سعی در به دست گرفتن حکومت او با طرح مساله جمھوری. او به سمت نخست وزیری رسید) ١٣٠٢(ھمین سالھا 

اهللا سیدحسن مدرس و علمای قم که بیع آن داشتند که وضعیتی  داشت که با مخالفت شدید روحانیون به ویژه آیت

بعد از این او تنھا راه قدرت را در . خواھی او به سنگ خورد شبیه ترکیه در ایران برقرار شود مواجه شد و تیر جمھوری

احمدشاه به فرانسه وضعیت مناسبی ایجاد شد تا رضاخان تبلیغاتش را بر علیه احمدشاه  با سفر. دید سلطنت می

زمانی که اذھان مردم برای سقوط قاجاریه آماده . گذران معرفی کند شروع کند و او را حاکمی ناالیق، عیاش و خوش

انقراض سلسله قاجاریه را ای به صورت طرح به مجلس تقدیم شد که  ماده واحده ١٣٠۴شد در نھم آبان ماه سال 

نفر از  ٨٠و مجلس ھم در ھمان روز طرح را با رأی موافق . سپرد اعالم و حکومت موقت را به رضاخان پھلوی می

نتیجه  آبادی بی اهللا مدرس و محمد مصدق و حاج میرزایحیی دولت نمایندگان تصویب کرد و اعتراض کسانی چون آیت

 ١٢ظھر ھمان روز به این مناسبت . مت قطعی به مجلس موسسان واگذار شددر آن جلسه تعیین تکلیف حکو. ماند

دولت انتخابات ). ١١/٧/١٣٠۴(توپ در تھران شلیک شد و دو روز بعد رضاخان عفو زندانیان سیاسی را اعالم کرد 

آذر  ١۵ان در مجلس موسس. مجلس موسسان را برگزار کرد و ترتیبی داده شد تا افراد وفادار به رضاخان وارد آن شوند

قانون اساسی حکومت ایران  ٣٨، ٣٧، ٣۶با نطق رضاخان شروع به کار کرد و ظرف مدت یک ھفته با تغییر اصول  ١٣٠۴

آذر در مراسم تحلیف خود در مجلس  ٢۴رضاخان در روز . را به رضاخان پھلوی رسید و سلطنت در خاندان او موروثی شد

. وزیر مختار انگلستان به عنوان شیخ نسفرا به وی تبریک گفت. خت نشستشرکت کرد و روز بعد در کاخ گلستان به ت

روز ھشتم بھمن ماه رضاشاه فرمان والیتعھدی فرزند ارشد . اما تاجگذاری اصلی به اردیبھشت سال بعد موکول شد

رجی و گروھی از مقامات دولتی و نمایندگان سیاسی کشورھای خا ١٣٠۵اردیبھشت  ۴. خود محمدرضا را صادر کرد

انگیز دو ھفته پیش که  نگاران در کاخ گلستان جمع شدند و فاجعه غم ای از علما و نمایندگان اصناف و روزنامه عده

القضات وھابی تخریب شده بود را به فراموشی سپرده و جشن تاجگذاری  ضرایح مقدسه ائمه بقیع به دستور قاضی

در تاریخ . اه برای رسیدگی به وضع قشون به خراسان سفر کردمرداد ماه ھمان سال رضاش. رضاشاه را برگزار کردند

اهللا سیدحسن مدرس در تھران ترور شد اما  روز بعد آیت ٩. ای به مازندران سفر کرد مھر ماه رضاشاه به ھمراه عده ٢٩

دست خود او  دانستند که ای صادر کرد و این عمل را محکوم کرد اما ھمه می رضاشاه اعالمیه. این سوءقصد ناکام ماند

ای از ھمراھان درباری به  موقع تحویل سال نو ملکه مادر و عده ١٣٠۵شب اول فروردین . در این سوءقصد در میان است

ای از  چون حجاب او و عده. گیرند جای می» ایوان آیینه«ھای  مشرف و در رواق باالی غرفه) س(حرم حضرت معصومه

مود و سپس شیخ محمد بافقی دستور اخراج آنھا را داد ولی با دخالت ھمراھان کامل نبود یکی از وعاظ اعتراض ن
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خدام آستانه خانواده سلطنتی به رواق دیگری منتقل شدند و موضوع را به اطالع رضاشاه رساندند روز بعد رضاشاه به 

ا چوب به شدت پوش وارد قم شد و به حرم رفته و دستور داد شیخ محمد بافقی را خوابانیده و ب ای زره ھمراه عده

دوم تیر ماه ھمان سال استفاده از کاله پھلوی را . ھمچنین رئیس نظمیه را ھم مضروب و زندانی کرد. مجروح کنند

محمد درگاھی  ١٣٠٧شانزدھم مھر . اجباری اعالم کرد که این آغاز روند متحدالشکل نمودن مردم و کشف حجاب بود

رضاشاه . به شھر خواف در سرحد ایران و افغانستان تبعید نمود رئیس نظمیه رضاشاه سیدحسن مدرس را دستگیر و

  .در روزھای پایانی ھمین ماه سفر خود به خوزستان را آغاز کرد

   

چون مذاکرات با  ١٣١١در سال . کند طی سالھای بعد رضاشاه اقدام به برخی اصالحات از طریق مشاورانش می

اما در . خاری خود سوزاند و قرارداد دارسی را یک طرفه لغو نمودکمپانی نفت به جایی نرسید پرونده نفت را در ب

تر از دارسی به امضا رسید که مدت آن شصت سال بود و حداقل حقوق دولت  اردیبھشت سال بعد قراردادی سنگین

ن خود را در این سالھا رضاشاه در پی ایجاد دیکتاتوری و افزایش قدرت خود برخی اطرافیا. ایران در آن منظور شده بود

و سرتیپ  ١٣٠٩شھریور  ٢٠اهللا شیبانی در تاریخ  ، حبیب١٣٠٩اردیبھشت  ٩فیروز فیروز در . مورد غضب قرار داد

عبدالحسین تیمورتاش وزیر  ١٣١١در سال . خلع منصب و زندانی شدند ١٣٠٩اسفند  ٢٠اهللا زاھدی رئیس نظمیه  فضل

مورد غضب شاھانه قرار گرفت و از کار برکنار شد و سال بعد به مقتدر پھلوی و از نزدیکترین افراد به شخص رضاشاه 

ھمچنین ھمچنین . در زندان قصر کشته شد ١٣١٢سال حبس شد و در نھم مھر  ۵جرم دریافت رشوه محکوم به 

به دست پزشک احمدی کشته  ١٣١٣دستگیر شده بود در فروردین  ١٣١٢آبان ماه  ٢۶سردار اسعد بختیاری که در 

. نشین شد بعد از واقعه گوھرشاد از کار برکنار و خانه ١٣١۴در سال ) نخست وزیر سابق(ی فروغی محمدعل. شد

اکبر خان داور وزیر دادگستری ھم در بھمن  علی. به وسیله عمال نظمیه به قتل رسید ١٣١۵شیخ خزعل ھم در سال 

در کاشمر به طرز دلخراشی  ١٢١۶سیدحسن مدرس ھم در آذر . ماه ھمان سال در خانه خود مجبور به خودکشی شد

در . کند تھران را به مقصد ترکیه جھت دیدار مصطفی کمال آتاتورک ترک می ١٣١٣رضاشاه خرداد ماه سال . کشته شد

  .این سفر یک ماھه او از ارتش ترکیه بازدید نمود و با برخی اقدامات آتاتورک در جھت غربی نمودن کشور آشنا شد

  

افتتاح آرامگاه و برگزاری کنگره ھزارمین سالروز تولد فردوسی بود که نشان از  ١٣١٣از دیگر اقدامات رضاشاه در سال 

تاریخ کشور براساس ماھھای شمسی تنظیم شد و به کار بردن  ١٣١۴ابتدای سال . توجه او به ایران باستان دارد

فروغی ) ذکاءالملک(گستان ایران به ریاست محمدعلی ھمچنین یک ماه بعد فرھن. ماھھای ھجری قمری ممنوع شد

المللی  مردم مشھد در اعتراض به متحدالشکل کردن لباس و استفاده از کاله بین ١٣١۴تیر ماه  ٢١در . تاسیس شد

مأمورین انتظامی به دستور مرکز جھت سرکوب اعتراض . تظاھراتی برگزار کرده و در مسجد گوھرشاد تجمع کردند

. اتی کردند ولی چون به نتیجه نرسیدند لشکر شرق وارد عمل شد و مردم را در مسجد به گلوله بستمردم اقدام

دی ماه ھمین سال طی  ١٧در . بیش از دو ھزار نفر مقتول و مجروح شدند و این حادثه به قیام گوھرشاد معروف شد

لسه شدند و از آن تاریخ به بعد برگزاری جشنی در دانشسرای عالی ھمسر و دختران رضاشاه بدون حجاب وارد ج

نامزدی محمدرضا پھلوی ولیعھد با دوشیزه فوزیه خواھر  ١٣١٧رضاشاه در سال . موضوع کشف حجاب رسمًا اعالم شد

متمم قانون اساسی را طوری  ٣٧آمد اصل  ملک فارق پادشاه مصر را اعالم کرد و به دلیل مشکل قانونی که بوجود می

در ھمان سال مراسم . االصل اعطا کرد او به فوزیه صفت ایرانی. ھا با مشکل مواجه نشودتفسیر نمود که ازدواج آن

با شروع جنگ جھانی دوم دولت . عزاداری مفصلی در تھران به مناسبت درگذشت مصطفی کمال آتاتورک برگزار نمود
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سال آینده انگلیس و شوروی به ایران طرفی خود را اعالم نمود اما این اقدام اثری در حمله دو  ایران رسمًا در پیامی بی

  .نداشت

چند ساعت بعد سفرای . نیروھای انگلیس و شوروی از جنوب و شمال وارد کشور شدند ١٣٢٠سحرگاه سوم شھریور 

کند که در آن تصریح شده بود که علت حمله به ایران وجود اتباع  ھای خود را تسلیم دولت ایران می مھاجمین یادداشت

توجھی دولت ایران به یادداشتھای دولت انگلیس و شوروی مبنی بر  کشور و اعمال خرابکارانه آنھا و بی المانی در این

ارتش قدرتمند رضاشاه ساعاتی پس از حمله فرو پاشید و فرماندھان به . اخراج آلمانیھا از خاک ایران ذکر گردیده بود

ت را تشکیل داد و اعالم کرد به زودی کشور را ترک شھریور آخرین جلسه دول ٢۴رضاشاه در . سمت مرکز فرار کردند

ھنوز فروغی استعفانامه را در . شھریور استعفانامه خود را که فروغی تنظیم کرده بود امضا کرد ٢۵در روز . خواھد کرد

از  او از اصفھان به ھمراه برخی از اعضای خانواده خود به کرمان و. مجلس نخوانده بود که رضاشاه راھی اصفھان شد

فرزند شد که در این سفر آخرین ھمسر او یعنی  ١١بار ازدواج کرد و دارای  ۴رضاشاه . آن جا به بندرعباسرفت

کشتی انگلسی بندرا او و ھمراھانشان را از . کردند الملوک دولتشاھی و چند تن از فرزندان او را ھمراھی می عصمت

در بمبئی یک مأمور بلندپایه انگلیسی . به آنجا رسیدند ١٣٢٠ مھر ٩ساحل ایران به سوی بمبئی حرکت داد و در تاریخ 

به نام سرکلرمونت اسکراین به رضاشاه اعالم کرد که اجازه خروج از کشتی را ندارد و ھمچنین گفت مقصد 

روز به کشتی برمه منتقل شدند  ۵ھای رضاشاه اثری نداشت و بعد از  اعتراض. تبعیدشدگان جزیره موریس خواھد بود

روز سفر دریایی به جزیره موریس رسیدند نامناسب بودن آب و ھوای جزیره مورس و ھمچنین بیماری قلبی  ٩س از و پ

مقصد بعدی او بندر دوربان و سپس . ھا راضی شوند که او از این جزیره نقل مکان کند رضاشاه باعث شد تا انگلیسی

 ١٣٢٣مرداد  ۴جام بر اثر سکته قلبی در تاریخ رضاشاه سران. شھر ژوھانسبورگ آخرین منزلگاه شاه سابق بود

به دلیل شرایط نامناسب و جو ضد رضاخانی کشور او را به مصر منتقل کرده و پس از مومیایی کردن در . درگذشت

جنازه رضاشاه به ایران منتقل شد و طی  ١٣٢٨سال به امانت گذاشتند در سال  ۶مسجد رفاعی قاھره به مدت 

ھنگام فرار از ایران جنازه پدر را ھمراه خود از  ١٣۵٧محمدرضا شاه در سال . خاک سپرده شدمراسمی در شھرری به 
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