
 ))روزرضـاشاه بـزرگ اسـفند زاد24  و اهبمنـاسـبت سـوم اسـفندم(( 
 
 

 .نــه پــرس ايـران اسـت؛ نـام ايـران؛ •
 

 .پـارچـه بافـت ايــران بپـوشــد ايـرانی بـايـد .ازپـوشــيدن لباسـهای خـارجی خـودداری کنيـد •
 جـديـــد ازمعمـاری تخـت جمشــيد درسـاختمانهای .کـروات بـافـت يـزد؛ نـه بـافـت اروپــا کـروات؛ •

 .کنيــد تقليـد
 . ودوش بـه دوش مـردهـادرجـامعــه حضــورپيـداکننـــدزن هـابـايـدحجـاب رابـه دوربيـانـدازند •
 .لـقـب هـای فـالن الـدولـه وفـالن السـلطنه ازايـن پـس ملـغی ميشـود •
 .کـردبــه جـای لقـب؛ بــايــد نـام خـانـوادگـی انتخــاب  •
 .نـه به زبـانهای فـرنگی تـابـلوی مغـازه هـابـايـدبـه زبـان فارسـی بـاشـد؛ •
 .مـراوده ودوسـتی بامـاموريـن سـفارتخـانه هانـوعـی خيـانـت اسـت •
راه ارتبـاط بامامورين سفارتخانه هاهميمـن وزارت امـورخـارجه  .مملکــت وزارت خـارجـه دارد •

 .اسـت
 .ن شـودجـاده هـا بـايـد امـ •
 .هـرقـدر کـه ميشـود مـدرسـه بـازکنيــد •
 .درتـاسيـس ارتـش نـويـن ايـران اسـت نظـام وظيـفه قـدمـی اسـاسـی؛ •
 .افسـران ماهمه درس خوانده باشـند دانشـکده افسری درست ميـکنيم که ازايـن به بعد •
  .مملکـت دانشـگاه ميـخواهـد •
 ايـدهر بيسـوادی وهـرعوامفريـبی عمـامه به سـر؛نبـ. مقدسی اسـتلبـاس روحـانيـت؛ لبـاس  •

 .وعبائـی روی دوشـش بيـانـدازد
اختـالط آنهـا نـه بصـرفه ديـن است ونـه بـه صـرفـه  امـا ديـن وسـياسـت دواصـل مقـد س انـد؛ •

 .چـون هـم ديـن سسـت ميشـودوهـم سيـاسـت به  پسـتی وابتـذال کشـانده ميشـود .سـياسـت
 .تـار رجـال مملکـت ازهـرجهـت حتـی درلبـاس پـوشيـدن سـرمشـق ونمـونـه باشـدرف بـايـد •

 
 و کـه نـه دانشـگاه ديـده بـود زبـان کسـی بيـرون آمـدوبـدسـت کسـی جامه عمـل پوشـيده شـد از همـه ايـنها
 .وآمـريـکارفتـه بـود نـه به اروپـا

 
کـم  وقـت شـناس؛ زمخـت؛ مصـمم؛ .به خـودشای منحصـررهبـاصفـاتی متضـادوکا .ردی استثنـائی بـوداومـ

 و عاشـق وطـن؛ کـم معاشـرت؛ صرفه جـو؛ مخـالف اشـرافيـت؛ پرسـت؛ منظـم؛ميهن  حـرف ولـی پـرکـار؛
 .باالخـره نتـرس وشـجاع

 
ه ای  بود ومـردم روزنـکه اميـدهابه يـاس تبديل شدهزماني رايط سـخت وبحـرانی کشورمان ايـران؛درشـ

سـوم اسـفندماه  طبرسـتان بانام رضـا؛ برای نجـات نميـديدند؛ مـردی خودسـاخته ازبطـن جامعـه واز تبـار
 خورشيدی دريکی ازبيمارترين روزهـای تاريـخ ايـران قـدعلـم کـردوچـون آذرخشـی ١٢٩٩سال

 .ن به ساحـل اميدرسانددرخشـيدوسـکان کشـتی شسـکسته مملـکت را بدسـت گرفـته وازگـرداب هولناک زما
 

بيماری وفقـروگرسـنگی .درايـران آنـروزارتـش روس وانگليـس وارتـش عثمانی النـه گذاشـته بودند
امـراض رايـجی  تـراخـم وماالريـاوآبـله،.  وياسـال وبـائـی لــقب داده بـودسالهائـی رابنـام سال قحطـی

 . ردم ميشــدبـودنـدکـه گهگـاه نبودنشـان مـايــه  تعجـب مـ
 

بـه خـاک ايـران   مجددابـايـدبه روسـيه برونـدوازعشـق آباد ازتهـران به مشـهدرفتـن مقـدورنبـود؛
  ميرفتيد وسپس با؛ابتـدابايـدبه بنـدرپهلوی اگـرازتهران قصـدمسافرت به مشهدراداشتيد .سـرازيـرشـونـد

قصـدمسافـرت به  واگر .جام به مشهدواردميشـديـدوسران کشتـی به بادکوبه وازآنجابه عشـق آبادترکمنستان؛
ترکيـه وپـس ازآن به بغـدادوازآنـجابه  ابــتدابه آذربايجان وسپـس به استانـبول در خوزسـتان راداشـتيد؛

 .بصـره وباالخره به خوزسـتان واردميشديـد
 



وحکـام خودکامـه   رفتـه بود؛قـدرت مرکـزی بکلی تحليــل .کشـورمان ايـران درنهايـت انحطاط به سـرميبـرد
 عـدالت وامنيـت وجـودنـداشـت .درنقاط مختلف مملکت فقط درباجگيـری وسرکيسه کردن مـردم کوشـابـودند

وباجگيـران وراهزنـان ولوطـی های  الها؛ـــــــمـ ان ها؛ــــخـ مردم همواره دستخوش تعدی وتجـاوز؛ و
 .د؛حـاکـم محـل بـودهـرکـه زورش بيـش بـو .محلـه قرارداشـتند

 
 .آجـردريافـت ميـداشـتند کـارمنـدان دولـت به جـای دريـافـت حقـوق ماهيـانه؛

علـم  .وقـرآن وسايـرکتـب عـربی  مشـغول بـودنـد ؛)و(ء زـُبـه خوانـدن عمـه ج کـودکان درمکتـب خانـه ها؛
ض وبيسـوادی برکشـورمان سـايـه افکنده جهـل وتاريـکی و فقـرومـر . بـودوصنعـت بامـردم ايـران بيـگانـه
 .وايـران به صحنـه تاخـت وتـازکشـورهای خارجـی تبـديـل شـده بـود وشيـرازه کشـورازهم گسيخته

 
يعنـی حـوزه  روسـيه تـزاری ودولـت اسـتعماری انگلسـتان ايـران رابـه منطقـه نفـوذخـود؛١٩٠٧قـرارداد

درشـمال  .جنوب کشـوربيـن خـودتقسـيـم کرده بـودنـدس دروذانگلينفـوذ روس درشـمال کشـورومنطقـه نف
گـاردقزاق ايـجادکـرده وافسـران روسـی ايـن گاردرا اداره ميکردندودرجنوب نيـزانگليسهاازرقيب  روس ها؛

 قـرار  ۵ ظـرافسـران خودتشکيـل داده بـودنـد وطبـق مـادهشمالی خود عقـب نمانـده؛پليـس جنـوب رازيـرن
 .دولت روسيه تزاری بودند نفوذ زيـر خانواده قاجـار ترکمن چای وگلستان؛ ددا
 

 سـراسـر رومـارکردن همه ياغيـان وطاغيـان وگـردنکشـان در ايـن سـرداربـزرگ ايـران زميـن پـس ازتـا
گمـرک ت خارجيـان درامـورولغـوکليـه امتيـازا اسـارت يکصـدساله کاپيتوالسيون زنجيـر لغـو بـا کشـور؛
امتيـازات ديگرکه شـاهان قاجـاربتـدريج به دولتهای روس  اسکناس  ودههـااپ ونشرامتيازچکروقنـدوش

  .ورمان کوتـاه کـردوانگليس داده بودند؛ دسـت خارجيـان راازکشـ
 

 آنـان رادرسـازنـدگی ايـران بـارفـع حجـاب اززنـان؛ .راازقضاوت بيـرون کـردتری آخـوندهابـاايجاددادگس
 .نـوين وامور جـامعـه مشـارکـت داد

 
  چون دادگستری؛ دارائـی وشـهربانـی وزيـربنای مدرن اداری برپـايـه واسلوب دنيـای مترقی ايـجاد

 مـواد شيـميائی و مـواد تاسيـس راه آهن سرتاسری؛ ايجادکارخانجات سيمان وگليسـرين؛ پنبـه؛ بانکملی؛
مـدارس دخترانـه وپسرانه  ايـجاد ی؛ روغن کشـی وبـرنج وچـای؛بـافنـدگی وريسـندگ ذوب مـس؛ نسـوز؛
 بهداری و دانشـگاه جنگ ودانشکده افسری؛ دبيرسـتانهای حرفه ای وعلمی ودانشـگاه تهران؛ مختلط؛

گمرکـات وفرودگـاه وباالخره دگرگـونی  و بنـادر ه ها درشـمال وجنـوب کشـور؛واسک هتل ها بيمارسـتانها؛
درايران آيـنده داشـته  روهای انتظامـی ودفاعـی کشـورراکه بتـوانديـک ارتش نـويـن وقوی راتقويـت نيـ و

 .باشـد
 

يـاقـرض ازکشـورهـای  بـدون دريـافـت حـتی يـک ريـال وام و نبـايـدفرامـوش کـردکه همـه ايـن اقـدامات؛
 .خـارج انجـام گـرديـــد

 
خورشيـدی؛ تنهـا يکسال پـس ازرسـيدن به  ١٣٠۵ درسـالدربخشـی ازکتـاب سـفرنـامه مازنـدران که 

 :چنيـن آمـده اسـت رضـاشاه نوشـته شده؛ سـلطنت بقلـم خود
 و ديـده ام؛ "وقصبات مهم آنرا تمـاما ايـاالت واليـت وشهرها .بخوبـی ميشـناسم مـن وطن خـودايـران را«

صورميکنـم احـدی درايـران به قـدرمـن به جزئيـات ت .دهکـده های آن بيـتوته کرده ام و حتـی دراغلـب قـراء
 ضلعـی از هر در برجسـته ومشـخص آنـرا افـراد زيـرا .عادات ورسـوم اهالی واقف وآشنـا نيســت اخالق و
ايمان وعقيده وتخيالت وتوهمات  طرزتفـکر؛ ميشـناسـم وباصـول زنـدگی؛ " مملکت باشند ؛ شـخصااضالع
 که در زيـرا به جزئيات ودقايـق آن امرمطلع گـردد؛ ؛ بايـد که بکـاری گمارده ميشـودهـرکسـی .واقفــم آنها

 و اجـرانمايـد را تـا هـرچرخـی وظيفـه خود تـوازن وتوافـق کارنميکنـد؛ با چنيـن مملکتـی چرخـهای کشور
ن چـرخی که درحرکـت درايـنصورت آ. که سـايـرچرخهـانيـزکـارو حـرکـت خودراانجـام ميـدهند مطمئـن باشـد

 .سـايرماشيـنهای خفتـه وازکارمانـده مملکـت راهم بگردش درآورد فـی الواقـع بايـد کاراست در و
 

بـه قوانيـن ثابتيـه طبيعی هم اگرمراجعه کنيـم درظاهرامرجزحرکـت وانرژی وتبديل وتحـول که بازنتيـجه 
بديـن لحاظ . بالنتيـجه زندگی عبارت اسـت ازحـرارت وحرکـت چيـزديگری نمی بيـنيم و حرکت اسـت؛

 مختصـر جای هزاران افسوس است که سکنـه يـک مملکـت پشـت به قانـون قطعی حيـات زده و"حقيـقتا
 .حرکتی ازآنهـا ديـده نميشــود و حرارت 



بوده؛   همـت گماشـته ام اوضاع  در مقامی ديده ام که موثردر ؛ودراروزيکه خ ـهادت خـداونـدمتعـال ازبشـ
وظيـفـه انفـرادی واداری هرصـاحـب مقامـی البتـه بجـای . کارکنـم وساکـت ننشيـنم کـه تاغـايـت قـوت خـود

ثـابـت ومقـدس اسـت؛ امـادرمملکتـی مثـل ايـران وظيفـه من ايـن بوده وخواهـدبـودکـه درراه فداکاری  خـود
 .مرحلـه اصالحات شـوم وارد جـهاد و
 

  وعـهده دار رفاهيـت خوددرمقـابل آن جامعـه ای که بلنـدتريـن مقام رابمـن تفـويض کرده ومرامسـئول نظم
رجحـان بـدهم وبرهمـه ثابـت نمايـم  مـن نيـزموظـفم که صيـانت وطـن را بـرحفـظ جان خـود قـرارداده اسـت؛

   )همه چيزبرای وطن(که 
 

 ازبـدوطفوليـت واردمرحله تفـريـح وتفـرج وعيـش و "اساسـا کـرده ام؛شـب وروزاسـتراحت رابرخـودحـرام 
هميشـگی درتمـام شـبانـه روزبيـش ازچهـارساعت  برطبـق عـادات .خوشـگذرانـی وتـن آسـائی نبـوده ام

 .صـرف تفـکروتتبـع ميشـود يکساعت  ازآن چهـارساعت نيـز؛ "نميـخوابـم واخيـرا
 

 ودرمعرض چپـاول خـودی وبيـگانه ـت باحـوادث فوق العـاده ای که برآن واردآمدهی مملکه اوضـاع مالالبتـ
ولـی بانظريـاتی که  انتظـارداشـته باشـم؛ طـوری نيسـت که بـزودی بتوانم بهبود کاملـی را قـرارگرفته بـود؛

 لی چهارسـال ديگريقيـن قطعـی دارم که پـس ازسـه ا ؛انـديشـيده ام وافکـاری کــه پيـش بيـنی کـرده ام
ازاسـتقراضهای خائنانه وخانه برانداز دوره هـای  گـريبـان مملکت را تعـادل ثابـت؛ با بودجه مملکـت را

 .آســوده ومستخلـص خـواهم نمـود سـلف؛
 
خـودداری  دن  آنـرانـدارد؛درايـران طاقـت شـنيـ "تـذکريـک موضـوع مهمـی که هيـچ گوشـی فعـال از

ايـران وبـدون  آيـاممکـن اسـت که خـط آهـن ايـران باپـول خـود. احـداث خـط آهـن ايـران اسـتنميـکنم وآن 
آيـاممکـن اسـت که مملکـت پهنـاوری مثـل  اسـتقراض خارجـی ودر تحـت نظـرمسـتقيم خـودتاسيـس شـود؟ 

رخطـوط آسـمان درطيـران درايـنموقـع که ديـگران د آيـا ايـران ازننـگ نـداشـتن راه آهـن خـالص شـود؟
 عـار؛ هسـتند وتمـام اراضـی آنـهامشـبک ازخطـوط آهـن اسـت؛ ممکـن اسـت که مملکت من هـم ازننـگ و

خـزانـه مملکـت طوری تهـی اسـت که ازمرتـب . بـی راهـی نجـات يـابـد؟ آرزو وآمـال غريـبی اســـت
خـط آهن  ايـن درحالـی اسـت که مـن نقشـه امتـدادو  حقـوق اعضـاء دوائر دولـتی عـاجـزاسـت؛پرداختـن

 ».کرورتـومان مخارج وبـدون استقراض آنـهم باسـيصـد ايران رادرمـغزخـودميـپرورانـم؛
 

ولـی  . اول پادشـاهی رضاشـاه کاری بـاونـداشـتند وعليه اوکـاری نميـکردندانگليسـها درسالـهای :ميـگويـند
ازايـران  و ه شـدندکـه ايـن مـرد کـوهسـتانی عـاشـق ايـران اسـت؛درسالـهای آخـرسلطنـتش متوجـ

رضـاشـاه تمايـل خاصـی به  خاصـه آنـکه ميـديـدند .ميخواهـد؛ ايـرانـی رابسـازد کـه نفسـی آزادبکشـد
 ه صـدایکـ اين بود .درافـکارعمومـی نيـزتائيـدميشـد تمايـلی که آنـروزها آلمـانـها پيـداکـرده اســت؛

چنـان  و ازحلقوم توده ايـها کـه رضـاخـان چنيـن بـود دای روسـهاازراديوی لنـدن بلنـدشـد؛ وص انگليسی ها
 .شـد

 
 حـدود ونـه در ؛عشـق سرحد تا خواسـتن بـود آنـچه کـه اورابه حـرکـت ميـاورد ومايـه توفيقـش ميشـود؛

کـه  پـايـه آن يعنـی شـفته وآهـک آن؛ ـود؛ايـرانی ميسـازدکه هـرچـه پـس ازاوساخته ش. عـقل وحـساب
 .کـه دشـمن ايـران هسـتند وهرچه خـراب ميشـودبـه دسـت دشـمنان اوسـت؛ البتـه شـفته وآهـک ازاوست؛

 .بـرای اولين بار دانشـگاه درسـت ميکـند .چـون اوسـت کـه بـرای اوليـن بـارارتـش نـويـن درست ميکند
بـرای اوليـن بـاربـرای مــردم  .کتابهـای درسـی درسـت ميکنــد و  جـديـداوليـن بـارمـدارس به سـبک
تحصيل وترقی  و وحـدت بمملکـت ميبخشـد .دفـاتــراسـنادرسـمی درسـت ميکنــد .شــناسنامـه درسـت ميکنـد

و را  که پايـه نوسازی؛ وايــرانـی نـتاوس ؛وچنانـچه گفتـه شـد .دراحـق همـه طبقـات جامـعه ميـدان
 .ميـريـزد

 
مجلـس  «:خدمات مجلس پنجم دردوران رضاشـاه مينويسـد از مرحـوم حاج يحيـی دولت آبادی درکتاب خود

 وبرخـاسـت القـاب فضـاحت آوررا بکلی لغوکرد ونـام خانـوادگـی رابـه جـای القـاب تصـويب بايـک نشسـت
جـاريه لـقب فروشـی متـاعی ازامتعـه درباری گفتـم القـاب فضاحت آور؛ چـون دردوران سلطنـت قا .نمـود

 وبـرای پيداکردن لغـت بـرای لـقب؛؛ فـرامـوش شـده بودن وبـه حـدی وسـعت يافتـه بودکـه نام هـا شده بود
ديـگرآنـکه  .طـوری دايـره تنـگ گشـته بـودکـه بنـاچـاريـک لـقب را بـاشـخاص متعـددی صـادرميـکردند

مجلس  نظـام وظيفـه خوانـده شـد؛ لغـت اجبـار؛ از را کـه بعــدهابه رعايـت احتـرازقانـون نظام اجبـاری 



ارسـنگين دفـاع ازوطن راازدوش رعيـت زادگان برداشته وبـدوش تمـام ب و پنجم باتفـاق آراء ميـگذرانـد
ی عربـی وتـرکی شاه؛ تغييـردادن نـام ماههـاديـگرازکارهای مجلس پنجـم درزمان رضا .افـرادملـت ميگذارد

جـای خـودرابه فـرورديـن وارديبهشـت  بـره وگـاو؛ و ماههـای مـوش وبـقر .به نامـهای فارسـی بـود
 .وخـرداد داد

 
يـکی  خورشـيدی توسط دولت ومجلسين  انجـام گـرفـت؛١٣٠۴ازکـارهای مهـم ديگری که درنيـمه اول سال

 وديـگرآنـکه قـانون انحصـار ـتگی صاحبمنصبـان بـود؛بـازنشس  ازمحـل کسورتاسيـس يـک بانـک ايرانـی
کـه عـوايـدآن بـرای تاسيـس راه آهـن سراسری کشوراختصاص  شـکربودکه بتصويب مجلس رســيد؛ و قنـد

 .داده شد
  

 را غيـرممکـن خـود" مـردی بـودکه روياهای ظاهرا شـاه پهلـوی که به حـق کبيـرش خوانـده اند؛ رضـا
 .به حقيقـت قابـل رويـت پيـونـد داد و ل درآوردبمـرحله عمـ

 
 ت وی ازآن صحبـت کرده اسکسـ رضـاشـاه يـک پـديـده بـاارزش ديـگری نيـزبملـت خودهـديـه کـردکه کمتـر

 . بمليـت ايرانی بودآن غـرورملـی وحـس دلبنـدی
 

اسـتادان ومتخصصـين  وسطاوبـاتوجهـات شخصـی به پـژوهشـهای باسـتانی درنقاط تاريـخی کشـورمان ت
تاسيـس مـوزه های مجـلل درتهـران وشـهرهای بـزرگ وتشـويق وکشانـدن مـردم  بـا داخلـی وخارجـی؛

 راه بـازيـابـی هويـت گمشـده و در بـرای ديدارازايـن موزه هااحساسات  وافکـارمـردم تازه بيـدارشـده را
درايـن کـاربـزرگ آنچنــان  تـوفيـق يـافـت کـه  و. يـت نمـودافـتخــارات فـرامـوش شـده گـذشـته آنـان هـدا

 خود دختـر و  نـامهـای عربـی بـرنـوزادان پسـرنـامهای پـرافتخـارتاريـخی خودرابجای مـردم رفتـه رفتـه؛
نيـزانتخـاب گاه شمار ويـاسـالنـامـه خورشــيدی بعنـوان تقويـم رسـمی کشـوروسرانجـام  و. ميـگذاشتند

دربـزرگـداشـت مـراسـم وسـنتهای ايـرانی کـه نشـان دهنـده روحيـه ملـی و ناسـيوناليسـتی آن  اکيـد اوتـ
 .مـرد بـزرگ تاريـخ ايـران زميـن بـود

 
زيـربنـای حـرکـت  ١٢٩٩ ماه سـالقيـام تاريـخی سـرداربـزرگ ايـران رضـاشـاه بـزرگ درسـوم اسفنـد

 .ازاســتعمارمـذهبـی وسـازنـدگی ايـران نـويـن بـود ورهـائی ايـرانيـان ايـران بسـوی خوشـبختی وتمـدن؛
                                    

    روانـش شـاد ويــاد ش هميشـه گـرامي بـاد                                      
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