


جاه طلبی های رضاااا،اابیی در سمانا، ااایا، .ش1299بعد از کودتای 
درااااز زنااا، دهااان هااای  ایاااادار یاای دریاای ت اا     ااد .ااجاااد کااید

انارضااااااااا،اباهجود تا  اااااای کاب یاااااام هااااااای ماااااا د ضاااااا ا ا وا  
ااسلطیمان اا یاادهام هنساا ولی ااننااااناه  ریااا، باای ن اادر در  

اهاااااز ناااد  تسااالطش رابااایارتش ت ب ااان .ههزار  جیاااا باااا ی نا اااد

ا  قاااد داد «هزار  جیااا »باام «هزار  داالاام »کیداژ اادارنیی را از 
ا دا  های اودمیا م رضااا،اباطیح.هبی فوذ اود الزهد

 ااااعم اماا عفای اااود هااا،یم مااازیاطیلدارا ش را  ل اام نجلاا  
طیلادارا، هاان اا، .ت،یان کیداهنخاافاا، راناورد ضایش ه ا    ایار داد

ت ناااور .رضاااااا،ابم  ااا لی ماااازنا، اال ااام راه اه را ادانااام داد اااد
یزاکام تاشاداهراتقی زاده تدااّزااز ناایدگا، تجدد طلب بودهمال نا، ن 

ااایا، بام اسااش نای سندابام«جیااا، کنو  سا ی»ازاها ز یاام گااارا،
هنااایاه بعاااای ازلیناماااو یهای  ااایاا م  ااادها   ی ن،ناااد  لااای 

درریاااا ز  اااایااطیاسان   .لیهغیاباااام دلااااا  رضااااااا، ییداا یااااد
ندرسادرن اادا، نبااارزه بااودکااانخی رضااااا، ااساا ادگی ن  یدااهباام 
هناااااااااااااااااااااااایاه  ااااااااااااااااااااااااده ای از ناایاااااااااااااااااااااااادگا،ا
دهااان هدربااار راازماالطم اماا عنار ا خلاا   هرضااااا،  جااا  دهاادهتایای 

.جا،ادرااز راه یااداری کید



رضااا، باتبل غ های گس یدهادم سم ر یی ه 
دم اهاز یارداد،  اانیی درک ور ااواها،  در  

لق باهجودنخاافن هاا م تیهانو.هاا  ارا  ب ش تی ی  د
ا ارار بم ت ب ن نو ع  ش  دابل م ااند  اه هنجل  ر

بم ا  خاش اود بم  خسن هزایی کیدااناااز هدف  هاای
.اش  بود

لینا،  خسن هزایی 1302ااند  اه در مو  سبا، 
.اهرااادر کیدهباللاالم بم ارهیا رلن

 اه باااز ا دا   نال ک ور را بم دمن رضااا، 
ز ا خل سی هاه وان  هابس م س، هااازان موری .مپید

ن تبل غ نی کید دکم هضع ک ور ب،یا ی هس ف م ام
هبم  اه توا م کید دکم بیای ندتی ک ورراتیک .

کییدهازداخی مواایهج ااند اه از ک ورا  ا م بی 
!کفاا ی هبی  ال خی اش بم اایا، راا ال  کید د





کو ش 1302ی  از ت     دهره ییج  نجل  دربهنز ناه
بم«تجّدد»بیای بی یاری   ا  جنهوری دراایا،اباات،ادازش

بم ا«موم اا سن»رهبیی داهرات نورتاش تداز هازش
سان   ندرس .رهبیی مل نا، ن یزاام یدری سغاز د

ازناه ن جنهوری رضااا، باابی بودارهبیی نخاافا، 
اهبم هنیاه  ده ای داخیازا ل ن .رادردمن گیلن

نجل انخاافن راباطیح جنهوری اواهی ان 
.  زب   ی دا ن اابیاز کید(رضااا،) انزد

نبیای ااز »:سان   ندرساطی  طقی ا ال  کید
بل م ا خلس ا، نی .جنهوریابیابیاراده نلن   سن

اواهدس، رابم نلن اایا، ت،ن    نااداتاا ون ی راکم 
اددراددمن   ا ده هت،ن اراده اود با ددراایا، 

اگیها عا  انزدهکا دادای جنهوری لیدی سزادی...بی یارمازد
اواه ههطز دهمن بوداا نا بااهنوالقن ن  ید  هازه چ 

«کنن هنسا دتی دراغ  نی هرزاد 
میا جا انخاافن  ناایدگا، ا ل ن نجل ا لناهنید  باطیح جنهوری

.رضااا یانقااد اهرابا  سن رهبم رهکید



بیکیاری ملسلم  اجارهتا  یملطین



درسذر هنا، ماد نجل  نؤمسا، کم تنا  ا اای س، 
ود طیلدار رضااا، بود دات      د هباتا  یرهاراا  ازاا
ن ن   ا و، امامیاملطین دائنی اایا، رابم رضااا،

اه هاگاار کیداهدررهار  اردابه ن «اَ قاشِ ذکور»ه
ارضااا،ابم  یوا، یاد اه اایا،ارمناًتاج گااری 1305ناه

.کید

ملسلۀ یهلویان،ند لی وسلطنتباا  قاد  

بم  یوا، اها ز  خسن هزای دهرا، «ذکاءالملک»لیهغی
سا ز  خس  ز ا دا  اهابییاای.ملطین رضا اه نی وش  د

.تاج گااری ه   س ز رضا اه بیتخن  در  بود



 یااط داالی اایا،
ریا، کم دردرس های گا  م بااهضا  م امی 
هاج نا ی اایا، دردهره  اجار س یا دادااوادث تلخ 
دهرا، ن یهطم اا ،یاف س،  هان ازنس یاهداف اها م 
ابا ث میاوردگی نید  هرهبیا، م امی هناهبی 

بیهز جیا جها ی اهد هنداالم های .اایا،  ده بود د
گس یده ب خا خا، درمی و ن نید  اایا، کم باغار 
ای نیابع نلیالقیا   ادیا ،طیاگیمیخی ه اانیی ه
اج نا ی هنیاه بودن  بن ها الزهد بیام قالد 
اایا،اباااور در  های ب خا م در ناد هجیوش 
.ک ورابم   لی لزاایده اد م دار  ده بود



ازموی داخی بی کفاا ی ااند  اه هدها نیدا، میی چی 
ااکنا، ن،لی از لینا، ا ونن نیکزی انوجب س وش هازن ا، 

ازااز رهادرن ا، اوام م های .رل ز انی ن درجانعم گیداده بود
.ا ی از نوارد امامی بم  نار نی رلن«  ازبم انی ن»نید ا

ازجنلم ا داناتی کم  فوذ رضااا، را درن ا، نید  الزااش 
م   خ از   کم هابس خی اش ب.بود«  خ از  »دادامیکوش 

 طیۀ ا خلس ا، بی کسی یو  ده  بودانیطقم اوزم ا، را زای م
ا خ لسی ها کم درنعادام های م امی .اوددرسهرده بود

جداداودااواها، الزااش  در  رضااا، بودابم نی ورجا بداری 
ه  ز  خ از   .ازاهادمن از اناان   خ از   بیدا ن

از   ااز ها عم کم بم  یبا ی   خ.درنقاب  رضااا، تسل    د
ا    دادرال ار نید ات وایی  هینا ا م ها ی ضد 

.ا خل سیاازرضااا، ااجادکید



م جیاا، داخیی کم بم هن ز ن زا، دردمن اابی رضااا، ب
 در  مه  دا ناگیههی ازرهبیا، هازش های م امی 

ج اواهیابم تدرا«تی ی»ه«تجدد»غیش گیابود د کم با عار 
.درنجل  رهار  هییج ا در  رادردمن گیل م بود د

بیای ااجاد ت،ود راگیههی از ناایدگا، توم  بم اجبار ه زهر

اج نا ی دراایا، الز  نی دا س ید هدر   یام های محلی

  هابس م بم اودابم   یام ییدازی دربارۀ ازه  ام قیار   ا
«  لِحدا  اتوری ن  »ام بدادی دراایا، ییداا ید هس  ارا  دای
رامیداد د 

ازش هاهجیاا، های م امیااج نا ی هلیهیخی



:ته م کییده

اقدس زندی
دب ی تاراخ دب یم ا های دا یا م ان ز

(ب یمدب یم ا، ) 
ام ا، نیکزی 
 اا م ان ز 


