
  رضا شاه بزرگ
 
 

 

 
 
 

که عليه استعمار زدگی و بيگانه پرستی از سرزمين اسپهبدان  رادمردی يادی از سرداری بزرگ و شاهنشاهی آرمانخواه
به پهنه کوششهای  و سنت آزادگی نژاد ايرانی را از ژرفای تاريخ و فرهنگ ملت ما بيرون کشيد و بپا خواست ايران

 .آگاه و بيدار دل و شاهنشاهی بزرگ و آرمانخواه ؛ سرداری توانا و کوشا، ناسيوناليستیاجتماعی گسيل داشت
 

سردار بزرگ  ، اين١٣٢٠يورش اهريمنان در سوم شهريور  يکی از آماج توطئه و
او بدور از وطن، با .نيرنگ استعماری از ايرانزمين دورش کردند ميهن ما بود که با

 .نياخاک که با خود برده بود، در غم و اندوه و با ياد ايران جان سپرد مشتی از خاک
 پايه گذار و عامل ،ما بر اين سرباز دلير و سردار بزرگ ميهن که سرچشمه درود

 .ا و پيشرفت ها برای ايران گشتبسياری از آبادانی ه
 
 

چشم به جهان  ١٢٥٦اسفند ماه  ٢٤سس سلسله پهلوی در شاه پهلوی مو ارض
به فرماندهی نيروی  ١٢٩٤در سال . سالگی به خدمت نظام درآمد   ٢٢گشود و در

گماشته شد و پس از سرکوبی ياغيان و شورشيان شمال کشور در سوم  ل کشوراشم
ار سپه فرماندهی با شماری قزاق راهی تهران شد و سپس به نام سرد ١٢٩٩اسفند 

خورشيدی به سمت وزارت جنگ و  ١٣٠٢تا سال . عهده دار شد کل قوا را
خدمات شايان توجهی انجام داد و دگرگونی هايی در ساز و برگ  فرماندهی کل قوا



موجب شد تا وی به  اقدامات سازنده و ميهن پرستانه وی. مانده از دوره ننگين قاجار صورت داد  آشفته کشور باقی
  .ا شاه کبير مشهور گرددرض
 

در همان روز احمد شاه , به نخست وزيری برگزيده شد  ١٣٠٢در چهارم آبان ماه
مجلس شورای ملی ايران پايان حکومت  ١٣٠٤و در نهم آبان  قاجار به اروپا رفت
و احمد شاه قاجار را از پادشاهی ايران خلع کرد و حکومت  قاجار را اعالم نمود
سسان برپا مجلس مو ١٣٠٤آذر ماه  ٢١در . سپه واگذار نمود رموقت را به سردا
نخستين کابينه  ١٣٠٤آذرماه  ٢٨در . ايران به رضا شاه واگذار شد  شد و پادشاهی

ديماه فرمان انتخابات دوره ششم مجلس صادر گرديد  ٦در . شاه برپا شد  زمان رضا
رضا شاه پهلوی . اری وی صورت گرفتذآيين تاجگ ١٣٠٥چهارم ارديبهشت  در. 

نخستين . ايران دوست بود و اين امر در تاريخ بارها به ثبت رسيده است مردی
 .وی به ايران هنگامی که وزير جنگ بود انجام شد خدمت

 
 

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فرماندهان ارتش نوساخته رضا شاه بزرگ



 

 
 ش ١٣٢٠توپهای اشکودا ارتش ايران 

 

  .وی پديد آورنده ارتش نوين ايران بود
 

سرکشان و ياغيان کشور را  .امی را با سازمانهايی تازه و اجرای قانون نظام وظيفه گسترش دادسپس نيروهای انتظ
  .سرکوب کرد و آرامش را به ايران هديه داد

 
ل از ياغيان بزرگ کشور عخز شيخ. ل مشهور است را خاموش کردعکه به فتنه شيخ خز, انگليس در خوزستان فتنه

تجزيه خوزستان از ايران بود تا نفت های اين شهر را به انگلستان  ايران به حساب می آمد که به دنبال خودمختاری و
  .وی و گروه منفورش را نابود کرد, رضا شاه با تدبير و قدرت تمام. نمايد واگذار

 
  .آورداصالحاتی در وزارتخانه ها و ادارات دولتی پديد 

 
بر زمين خورد و در همان  نخستين کلنگ احداث راه آهن سراسری ايران در ايستگاه تهران ١٣٠٦مهر ماه  ٢٣روز

اين اقدام رضا شاه بدون هيچ گونه سرمايه های ملی ايران . آغاز شد هنگام در بندر گز و خرمشهر هموار کردن راه آهن
ديگر سرمايه های اندک اين  زيرا وی با فروش نيشکر خوزستان و برخی. نفت و گاز و زغال سنگ انجام گرفت همچون

  :شاه بزرگ ميتوان از ديگر اقدامات رضا. پروژه بزرگ را آغاز نمود
 

 آمريکا و روس متجاوز اين, کاپيتوالسيون به اتباع بيگانه به خصوص انگلستان  .لغو قرارداد ننگين کاپيتوالسيون
بدون اينکه مورد مواخده قرار گيرند ويا کسی بتواند آنها  يران هرگونه که مايل هستند رفتار کننداجازه را می داد که در ا



بايد  کشورها در ايران آزادی کامل دارند و هرگونه خالف و جرم و جنايتی را فقط اتباع اين. را در دادگاه ها محاکمه کند
 .رضا شاه اين امر ننگين را به پايان رساند. در کشور خود پاسخ بدهند

 
 

 
  ويرانه های تخت جمشيد تا پيش از به روی کار آمدن رضاشاه پهلوی

  

 
 

 م ١٩٣٩ش  ١٣١٨آرامگاه داريوش بزرگ نقش رستم شيراز عمليات آاوش دانشگاه شيكاگو 
 



 
 

 
 

 م ١٩٣٩ش  ١٣١٨آرامگاه داريوش بزرگ نقش رستم شيراز عمليات آاوش دانشگاه شيكاگو 

 
باستانی ايران که ميراث بشريت  اهميت بسياری به آثار, شاه که خود را ميراث دار کوروش بزرگ می دانست رضا

جمشيد که سالها در زير خرابه ها و تله ای از خاک قرار داشت  به فرمان وی تخت. می شود قائل می شد محسوب
جمشيد دهها آثار  پس از تخت. اين حرکت با حضور باستان شناس بزرگ جهان صورت گرفت. ترميم شد بازسازی و

  .و حفاظت از آنها نيز انجام شدنمودن آنها  باستانی ديگر ايران ترميم و بازسازی شد و به ترتيب ثبت
 

. بزرگ داد به ايران و فرهنگ و تمدن ايرانی فرمان برپايی آرامگاهی باشکوه برای فردوسی رضا شاه به دليل عشق
حضور مشهورترين فردوسی شناسان  سالگرد فردوسی با مين ١٠٠٠آرامگاه فردوسی در شهر توس را به مناسبت 

همين راستا آرامگاهی باشکوه برای حکيم عمر خيام نيشابوری فيلسوف  در. ساندندجهان ساختند و به بهره برداری ر
  .امر صورت گرفت سپس برای عطار و چند تن ديگر از بزرگ مردان ايران نيز اين. زمين ساخته شد بزرگ مشرق

 
 



 

 
 

 متوسطه به جای آموزش مکتبی در يی وموزش و پرورش نوين و اجباری نمودن تحصيالت ابتداگذاری و پيشبرد آ پايه
 ز آن برخوردارفرزندان طبقات مرفه و درباريان و اشرافزادگان می توانستند ا مکتب خانه های پوسيده و متحجر که تنها

 .شوند
 

از حقوق انسانی و مدنی و آموزشی از حقوق اجتماعی و  سال ناديده انگاشته شدن و محروميت ١٣٠٠زنان پس از
  .برخوردار شدند آموزشی برابر با مردان

 
و مبارزه ی پيگير و بی امان برای ريشه کنی ماالريا ، آبله ، تراخم ، کچلی و  ١٣٠٥تاسيس وزارت بهداری در سال 

  .یبيماری های عفون
 

 گشايش بيمارستانهای بزرگی مانند در همه ی مراکز استانها بيمارستانها و مراکز درمانی ساخته شد از جمله تقريبا
، بنگاه حمايت خورشيد سرخ تاسيس سازمانهای نيکوکاری مانند شير و بيمارستان هزار تختخوابی پهلوی تهران و

  .کودکان مادران و
 

  .برپايی اداره ثبت اسناد کشور
 

  .پايه گذاری فرهنگستان برای جايگزينی واژگان فارسی به جای لغات عربی



 

 
 ش ١٣٠٤يک مدرسه دخترانه 

 
 

  .ايرانيان و سران صدر مشروطيت بود بسيار برای استقالل اقتصادی و سياسی کشور که برترين و عاليترين هدف تالش
  انگلستان و لغو قراردادهای ننگين نفتی با انگستان اخراج مستشاران نظامی و اقتصادی 

 
 پديداری نخستين دوره ننگين قاجار و نوسازی نظام مالی کشور وورطه ورشکستگی و سقوط اقتصادی  نجات کشور از

  و چاپ اسکناس ١٣٠٦بانک ملی درسال 
 

برپايی کارخانه های قند سازی  برپايی کارخانه برق در ايران معتبر و مدرن جهانی در ايران, برپايی دانشگاه های بزرگ
   و پارچه بافی در ايران



برپايی سيستم بی سيم در  ر شائن کشور بزرگ ايران برای ادارت دولتی و وزراتخانه هابرپايی ساختمانهای باشکوه د
 ايران

 
اعزام صدها دانشجوی ايرانی به خارج از 
کشور برای آموختن دانش روز جهانی و 

  سپس اجرای آنان در ايران
 

 احداث صدها راه شوسه در ايران
 

پديد آوردن نيروی دريايی در خليج فارس و 
  ی خزردريا
 

 برپا کردن نيروی هوايی ايران
 

 برپا کردن آموزشگاه های نوين در ايران
 

  برپا کردن اداره سجل احوال
 . . . و
 
 
 

 رضا شاه کبير و فرزندش محمدرضا
 

اين سفر پايه استحکام روابط  به ترکيه مسافرت نمود وخورشيدی بنا به دعوت کمال آتاتورک  ١٣١٣شاه در سال  رضا
يعنی خط . پيشنهاد تغيير فونت نوشتاری ايران را به رضا شاه داده بود گفته می شود آتاتورک. ايران و ترکيه گشت

ن از تا ايرا. التين تغيير کند ايران که نوع نوشتن اش از فونت های عربی استفاده می شود همچون ترکيه به کنونی
  :پس از شنيدن اين پيشنهاد ترکها به وی چنين پاسخ می دهد رضا شاه. فرهنگ و تمدن اعراب رسما جدا شود

 
صائب , عطار, خيام, فردوسی کار را انجام داديد ولی من نمی توانم زيرا اگر اين کار را بکنم چگونه پاسخ شما اين
  را بدهم ؟. . . و  موالنا, سعدی, حافظ, نظامی گنجوی, تبريزی

 
شما پيشينه تمدنی و فرهنگی نداريد که به اين آسودگی تغيير نوشتاری  منظور رضا شاه به ترکهای عثمانی اين بود که

بزرگانی که داشته ايم چنين کاری را  و خود را به غربيان می چشسبانيد ولی ما با هزاران سال ريشه و تمدن و می دهيد
  . نمی توانيم انجام دهيم

  
بی طرفی خود را  نيروهای روس و انگلستان با وجود آنکه ايران, در جريان جنگ جهانی دوم ١٣٢٠شهريور ٣روز 

ذکاء (وقت استعفا داد و سپس محمد علی فروغی  منصور نخست وزير, اعالم نموده بود به کشورمان يورش آوردند
 ١٣٢٠شهريور ٢٥ه جنگ به ارتش ايران داده شد و روز پنجم شهريور ماه فرمان متارک روز. نخست وزير شد) الملک

  . رضا شاه از پادشاهی استعفا نمود
  

پادشاهی و  به ترک) تبعيد(دليل ايستادگی در برابر بيگانگان و خدمت به ايران وادار  گفته می شود انگلستان وی را به
ايران زمين هستند که در تمامی سطوح تاريخ  انگليس و روسيه بزرگترين کشورهای متجاوز. کشورش نموده است

بر ضد  جهان را -شهرهای ما را به اشغال در آورند  - های ملی ايران را غارت کردند  سرمايه - کشوری ما دخالت کردند 
در موزه های خود قرار دادند و در حراجی ها خريد  آثار باستانی و تاريخی ما را بدون دريافت اجازه - ما تحريک نمودند 

حتی  جهانی برای محو دين و فرهنگ و تمدن و ميراث کهن نياکان ما کوشش کردند و در سطوح -ش نمودند و فرو
   .تاريخ بر انگليس باد به راستی ننگ. بزرگ مردانی چون رضاشاه را مجبور به ترک وطن کردند

 
 گهی در فراز است و گهی در نشيب      چنين است رسم سرای فريب



  گفردوسی بزر
 

 
  )ريقافآ(پس از توطئه های انگلستان در تبعيد  بزرگجسم خسته و ناتوان رضاشاه 

 
 
ويران شده از قاجار را تحويل گرفته بود و  ايرانی آگاهی با ديدن اين چهره خسته و ناتوان از مردی که يک تنه ايران هر

اين سخن  يک کشور قابل قبول و با چشم انداز آينده ای بزرگ تحويل آيندگان داد به ياد سال آن را در حد ١٦در کمتر از 
 :فردوسی بزرگ می افتد

 
 

  نبايد از او چشم داری وفا     ن است رسم سرای جفاچني
  

 
و خود از راه اصفهان و يزد و  بزرگش محمد رضا پهلوی واگذار نمود شاه تاج سلطنتی را در همان سال به پسر رضا

لی درميانه راه کاپيتان بمبئی رهسپار شد و به سوی تحت کنترل انگليسی ها کرمان به بندر عباس و از آنجا با کشتی
در آخر  کشتی را به سوی جزيره موريس و آفريقا گرداند و اعتراض رضا شاه و همراهان در بازگشت موثر واقت نشد و

در شهر ژوهانسبورگ از شهرهای آفريقای جنوبی  ١٣٢٣ماه  رم مردادمهرماه به جزيره موريس وارد شد و در چها
پيکر  ١٣٢٩شهريور  ١٧در روز . پيکر بی جان وی را به قاهره بردند و در آنجا امانت ماند   .چشم از جهان فرو بست

واز به تهران منتقل همان راه آهنی که خودش بنا کرده بود از اه وی را با هواپيما از مصر به اهواز آوردند و به وسيله
 . احترامات شايان توجهی در آرامگاه اش در شهر ری به خاک سپردند نمودند و با



 

 
  مراسم تدفين رضاه شاه کبير در مصر

 
 

 نبايد از او چشم داری وفا      چنين است رسم سرای جفا 
 
 

 
 
 
 

  شمشير رخشان
 

  اپديدــت از جهان نـــب تيره گشــش   ، شمشير رخشان آشيدچو خورشيد
  د رايـشاه آردن ويــــزرگان ســــب    اي ــــاه آواز نــــد ز درگـــــــرآمـــــب

  ام شيرـو ره گستهم گرگين و وـــچ   يرـــدل گيو و گودرز چو توس و چو
 ارگاه آمدندــــامور بـــــــدان نـــــــب    زد شاه آمدند ـــــگان نـــــرانمايــــــگ



  سپاه با جهان شاه فتـــــگ نينــــچ     پيشگاه بر شتندــگ بوهـــــــان وـــــچ
  ران با افرينــــاي رزــــــم مهـــــــه     زمين سراسر بينم هــآ مـخواهــــــب
  گذشت اندر ويراني و ادــــآب هــــب   بگشت سراسر ايران ومــب مهــــــه
  آذرگشسب خان اـــت مرز نــــاي از   اسب ايران بر بوم اين پيمود هـــــب
  افراسياب جور از شتهـــــگ بهـــــت   خراب از ايران دندــدي شهر سيــــب
  و ديده پر آب خون از پر دل مهـــه     افراسياب جـــــرن از خسته مهــــــه
  بود بفرياد گويي وـــــــت ينهاــــــزم     بود ناشاد و ريانـــــگ شاورزــــــــآ
ــ ت   بود نه آبادبر آان  و بوم آن رــــــه   بود يدادـب ز و ويران ودـــــب به  َ ـ
  ديــــور ديـــــن در ارسانــــخ همه     شدي ديگر هرــــش سوي جاـــــآن از
  آرد آزاد مــــــغ از مگنانـــــه دل   آباد آرد ُ  ب د آه ويران جاــــآن رــــــه

  برنج يامدــــن خششـــــب ز و داد ز     بگنج ردشـــــــآ ادـــــــآب و داد درم
ــ ـب   را داد هانــــج ردـــــــگ ستردــــــبگ   را يدادــب بيخ ينـــــزم از كند     َ ـــ

 
 
 

  آن بامداد خونين، سوم شهريور روز يورش بيگانگان و متجاوزين به ايران
 

روس و انگليس است و در  شهريور برگی ديگر از تاريخ پر رنج دست درازی متجاوزين تاريخی ايران يعنی سوم
 .در همين تاريخ نهضت جاودان پان ايرانيسم نيز آغاز می گردد. آفريدند آن استادگی ميهن پرستانی که حماسه هابرابر

 
متفقين قرار گرفت و در اين  اعالم بی طرفی در جنگ جهانی دوم، کشور شاهنشاهی ايران مورد هجوم نيروهای عليرغم

همگانی و خالی نمودن پادگان ها از سربازان در برابر نيروهای  ر نخجوان و اعالم مرخصیهنگام خيانت بزرگ سرلشگ
در کار آمد تا فصلی  ضربه ای سهمگين بود که ايران را به زانو در آورد؛ باز هم دست خيانت خودی پرقدرت بيگانه

ا شاه بزرگ پدر ايران نوين آغاز گشته يافتن دوره طاليی رض فصلی جديد که با پايان. جديد در تاريخ ايران گشوده شود
يارانش رشادت ها کرده به شهادت  برخورد ها با نيروی دريايی ايران در خليج پارس بود آنجا که بايندر و نخستين. بود

  . رسيدند



 
 

 
 

ــ گ وزان      ودــنب نامداري اندرون خـــــبلــــب   بودـن واريـــس داران رز   ُ ــ
  آار زار زيبنده نه ونــــچ نانــــــچ    زارـه مردم ازارـــــب ز يامدـــــــب

  نگـــج راه ازاريانــــــب رفتندــــــگ      اندر آمد به تنگ سپاه توران چو
  بر آميختند خون اــــب خاك مانـــــه      باره بر انگيختند راه آه بهر سو

 آين و رزم در اندندـــجانفش مهـــــه   ايران زمين و شهنشاه هرــــــب ز
 
 

 


