
 محمد رضا شاه پهلويگي يك سد سال
، ھمانند نادر شاه و رضا شاه بزرگ ھميشه بر تارک شمحمد رضا شاه پھلوی ھمانند کوروش و داريو

  شد.  به مرگ کشانده«فريبی بزرگ» رانه با چه غاصبانه و تبھکاتاريخ ايران بياد خواھد ماند. گر

 یساله شاھنشاھ ٢۵٠٠ھيچ دليلی پرآوازه نماند به دليل برگزاری جشن ھای و پادشاھی او به او اگر 
  ھمواره در ياد ھا خواھد ماند. 

عليه ايران تدارک ديده شده بود، از زمان رضا شاه بزرگ که   ١٩٧٩شورش تبھکارانه ای که در سال 
و بيماری از کشور بود در تدارک پنھان برخی پی آبادانی و باسواد کردن و راندن خانخانی و آشوب در 

  بود. کشور ھای رشک ورز نسبت به تمدن وفرھنگ ايران 

  ٢٨که در پی رستاخيز ملی و انگليسی ھا روس ھا 
به مردم ايران باخته بودند ھر درنگی را برای   امرداد

ھوری کشاندن ايران غنيمت بيرون راندن و به جم
  ميشمردند.

شاھنشاه دموکرات و مھربان به  ١٩۵٠در سال 
دشمنان خود گوش فراداد و خواست با برقراری 
برابری بين ھمه گروه ھا از جمله جبھه ملی، موازنه 
ای در کشور برقرار سازد. او به زودی دريافت 
سياست بسيار بی رحم و تبھکارانه وخيانتکارانه 

ای مرموز د اتاق تاريکی است که با صدا ھھمانن
  ست.اشغال شده ا 

شاھنشاه از ھمان زمان در تالش بود تا با پيوستن 
شی و کوروش بزرگ نقش به روش پادشاھی ھخامن

  بزرگی در رساندن کشورش به تمدن بزرگ ايفا کند.

او ميخواست افتخار وسربلندی به مردم کشورش و 
يخی به ارمغان درراستای فرھنگ سنتی و تار

  بياورد. 

ان حس برابری و آزادی را تلقين ميکرد؛ درست برخالف آنچه در غرب مردم کشور ھا به زنان و مرد
برای برابری و آزادی جنگ و ستيز ھا کرده و کشته ھا داده بودند در زير سايه شاه؛ زنان و مردان در 

  يده بودند نويد داده شد.مرامنامه «انقالب سفيد شاه و مردم» به آنچه غربی ھا رس

رھبری است دانشمند که ھمانند او در ھزاره ھای در ھمه کشورھا باور راستين برآن بود که شاھنشاه 
  گذشته در ھيچ کجای جھان برتخت شاھی ننشسته است.



  

او در مسير پادشاھی کوروش قدم 
برميداشت اما کوروش شايد يک 
دشمن بيشتر نداشت و آن يونان 

ھمه کشور  از  استان) بود اما  م بو(ر
تا روس و انگليس،  ھای ھمسايه

، آمريکا وديگر کشورھای کره خاکی
به اضافه گروه ھايی که آلت دست 

ضمن رشک با  بيگانه شده بودند،
  دامه کار شاه مخالفت ميورزيدند.ا

شاه  «انقالب ١٩۶٣او در سال 
ومردم» را که دشمن بيسوادی 

بنا کشور ودوست آگاھی بود را در 
به  سواد شدن مردمضی وبا با، با اصالحات ارنھاد. در پی آن آيت هللا ھای دست نشانده با آزادی زنان

دند. مخالفت برخاستند. حزب توده و مجاھدين خلق و جبھه ملی به آغوش غرب، روس و انگليس خزي
سبی شرکت ھای نفتی مترصد موقعيت منا  اين زمينه ساز يورش و شورشی شد که خمينی حاصل آن بود.

  برای تالفی بودند.

زمانی که قيمت نفت در برابر افزايش کاالھای خريداری شده از غرب باال رفت شرکت  ١٩٧١در سال 
نی با شاه را آغاز کردند. جشن دشم ،ھای نفتی با کمک کشورھای متبوع و بانکداران حرفه ای غارتگر

ه يز کرده بودند را بساله کينه ھای پنھان برخی شرکت کننده ھا و آنانی که از شرکت پرھ ٢۵٠٠ھای 
  غليان آورد.

شوربختانه مردم کشور در گرايش ھای مذھبی خويش استوار بودند و با باال گرفتن سروصدای خمينی به 
بود از سوی   عليه شاهکه  سوی مذھب کشانده شدند و پروپاگاندای غربی ھا به اين امر شدت داد. خمينی  

ميشد. تغيير گاھشمار ايران به سوی گاھشماری برمبنای تاريخ روس ھا و انگليسی ھا ھدايت وپشتيبانی  
ب در جبھه ملی را ساله ايران بسياری از مذھبيون بازاری و ماليان و عوامل خشکه مذھ ٢۵٠٠

   برانگيخت. درصورتيکه آن کار يک تصميم ملی وبسيار ايرانی بود.

سياه» با سعايت و ھدايت ھای روس و شعار «ارتجاع سرخ و در برابر طرفداران حزب توده، مذھبيون 
نميخواست دست به تظاھراتی زدند که ھم از سوی اسراييل که    ١٩٧٨انگليس جبھه گرفتند تا آنکه در سال  

بجز خودش کشور مقتدری در منطقه باشد، ھم از جانب انگليس که با درايت ھای مدبرانه شاھنشاه از 
که ميخواست جای خالی انگليس در خليج پارس را نه به خليج پارس رانده شده بود، ھم از سوی روس  

چنگال آمريکا بلکه در چنگال خود داشته باشد و ھم از سوی دولت ضعيف النفس و آلت دست آمريکا 
 پشتيبانی ميشدند.ھم از سوی شرکت ھای نفتی که نميتوانستند قرارداد ھای تحميلی و ارزان بدست آورند  

  . راه نادرست پيش گرفت ريب خورده»ملت نا آگاه و «ف



آی پنج انگلستان و سازمان ھای پنھانی و امنيتی  گ ب، و ام آی شش و امدر آن زمان بود که سيا، کا 
فرانسه ھم آغوش شده و با پروپاگاندای بی بی سی و راديو ملی که از اروپا برنامه پخش ميکردند به 

  .حريک مردم ايران پرداختند. شعار ضد پادشاھی رواج داده شدت

شاه بود، ناچار کشور را برای مذاکره با آمريکا ترک کرد در پی فشاری که روی  ١٩٧٩ژانويه  ١۶در 
ل به پذيرش شاه نيست. اين اعالم کرد دولت آمريکا مايآمريکا در مصر  ، سفير  راه سفر به آمريکااما در  

طرح ھنری پرشت بود و در سايه آن طرح از سوی اين کارمند وزارت امورخارجه آمريکا نميخواستند 
  ر ايران تداوم داشته باشد.پادشاھی د

استالين، ھيتلر، مائو، ايدی امين، بوکاسا، دوواليه، شاھنشاه برخالف پروپاگاندا ھای جاری، ھرگز مانند  
نامبردگان شباھت   اين... ديکتاتور نبود و به ھيچيک از  و  ، ملکه ويکتوريا يا شاھان فرانسویچائوشسکو

کو ھرگز شبيه نبود و ديکتاتوری را در درس ھای کالس ھای سوييس ھرگز نداشت. شاه به تيتو و فران
  فرانداده بودند و نميدانست.

، برای ايران وبرای منطقه تنھا مرد قابل ودرستی برای مردم کشورشريچارد نيکسون باور داشت شاه 
  مردم وکشورش بود.شاه خيرخواه خاورميانه بود. او و پس از او رونالد ريگان باور داشتند که 

می کارتر که ھردو آنان از جمله خود جي
«ايران، به دليل رھبری بزرگوارانه   گفت:

شاه، جزيره ثباتی در يک منطقه پر آشوب 
  جھان است» 

  "Iran, because of the great 
leadership of the Shah, is an 
island of stability in one of 
the most troubled areas of 
the world" 

باورشان نميشدروزی ايرانيان به چنان 
نمک نشناسی، بی صفتی، بی انصافی و 

  ا دست بزنند. خيانت به نفع بيگانه ھ

ا امروز که يک سدمين سال زادروز ام
است فرزندان آن مردمان با  شاھنشاه

اشکی در چشم در پاسارگاد در آرامگاه  
وروش که سرمشق شاه در کشورداری ک

روحت ، «رضا شاه بود فرياد ميزنند
  ». شاد

 ١٩٧٩سال  عليه مذھب و شورش مذھبی    ،محمد رضا شاه پھلوی برای ھميشه بياد خواھد ماند، و نفرت
  سترده تر خواھد شد.ھرروز باالتر و گ



در چنين روز بياد ماندنی پيام ھا ويادواره ھای شخصيت ھای بزرگی از جمله علياحضرت شھبانو در 
  اينجا گرد آوری شده است که به تاريخ سپرده خواھد شد.  

  

 
 
 

 درد دل شهبانو فرح پهلوي به مناسبت صدمين زاد روز روانشاد محمد رضا شاه پهلوي

 ٢٠١٩اکتبر  ٢۶-١٣٩٨آبان   ۴
 

 شاھنشاھا:
 

صد سال از زاد روز شما گذشت و اين روزھا بسياری ازھم ميھنان به ياد شما ھستند، در فکر روزی 
که با تمام وجودتان به آن عشق می ورزيديد.  ھستند که با چشمانی اشکبار مجبور به ترک وطنی شديد 

 چھل سال از آنروز گذشته و ديگر در ميان ما نيستيد تا ببينيد چه بر ايران و ايرانی گذشته و می گذرد. 
 

به ياد دارم اولين بار که شما را از دور ديدم روزی بود که بعد از آزادی آذربايجان به تھران برگشته 
وی می گذشتيد و مردم به استقبال شما در کنار خيابان آمده بودند. من، کودکی بوديد و از خيابان پھل

خردسال، از روی پشت بامی که با مادر و خويشان ايستاده بوديم به شما دست تکان می داديم و شما ما  
 را ديديد و دست تکان داديد.

 
شھر  ،به جای آب جوی -شددر دوران بچگی و جوانی می ديدم که روز بروز وضع مردم مناسب تر می 

لوله کشی شد، برق به منزل راه يافت، خيابانھا اسفالت شد، شھر ھا منظم تر، منازل زيباتر، تغذيه و 
بھداشت بھتر و کار بيشتر، مدارس جديد و ورزشگاھھا احداث می شد پيشرفت را احساس می کردم و 

شد و با درايت و بردباری توانستيد از اين مردم راضی. نابسامانيھائی ھم اتفاق افتاد به شما سوء قصد 
 اتفاقات بگذريد.

 
سال ھا بعد چندين بار به من گفتيد، «شما آن روزھا را نديديد که قوای بيگانه ميھن ما را تسخير کرده 

بود و سرباز روسی در دروازه تھران از من ھم کارت شناسائی برای خروج و ورود به پايتخت ميھنم            
ّ                                                                   ست.»  آنجا بود که متو جه شدم چه رنج بزرگی در آغاز پادشاھی خود کشيديد تا باالخره توانستيد می خوا                     
 گران را با زحمت زياد از خاک ايران بيرون کنيد.تسخير

 
بار اولی که شما را از نزديک ديدم در سفارت ايران در پاريس بود که دانشجويان را پذيرفتيد. من و 

ر پادشاه خود خوشحال بوديم. از من پرسيديد چه درس می خوانم، گفتم معماری دانشجويان ديگر از ديدا
. به مادرم نوشتم که و تعجب کرديد چون در آن زمان زنان بندرت رشته معماری را انتخاب می کردند

 ، چشمانتان محزون بود.چقدر خوشحال شدم که شما را ديدم



  
و افتخار آشنائی با شما را پيدا کردم ديدار به ازدواج از پاريس به تھران برگشتم  ١٣٣٨در تابستان 

رسيد و از ھمان روزھای اول می ديدم تمام وقت و کوشش تان برای بھبود وضع ايرانيان بود و عشقی 
 عجيب به خاک اين مرز و بوم که نامش ايران بود داشتيد. 

 
پسری داشتيد بلکه از مردمی که با  چندی بعد که رضا به دنيا آمد خوشحال بوديد نه فقط به خاطر اينکه

چنان مھربانی و اشتياق برای خوش آمد فرزندتان اتومبيل شما را از زمين بلند کردند و شما را ھمراھی 
  کردند سپاسگزار بوديد.

 
پيوسته می گفتيد که بايستی تغييرات بزرگی در  

ّ                         جامعه ايجاد شود ام ا بسياری از صاحبان قدرت                   
سال ھا بود که سعی  ؛دبا آن مخالفت می کردن

                                       ّ   می کرديد تغييرات بنيادی به وجود آوريد ول ی 
نمی شد تا باالخره «انقالب سفيد» را پيشنھاد 
         ّ                                 کرديد و مل ت ايران به خواسته شما جواب مثبت 

اين    باافرادی سعی کردند با شورش و بلوا    ،داد
                            ّ           انقالب واقعی که برای اکثريت مل ت ايران و 

فتی شگرف بود،       ً                مخصوصا   برای زنان پيشر
 مخالفت کنند. 

 
از آن پس جامعه ايران با سرعت پيشرفت  می 
کرد. کشاورزان مالک زمين شدند و اين آرزوی  
ُ                                       ديرينه  شما بود که از عنفوان جوانی به آن فکر       
می کرديد. سپاھيان دانش، آبادانی و مسکن و 

زنان ھر روز   ،بھداشت فعال شدند. آبھا ملی شد
ن از حقوق خود دفاع می فعال تر شدند و آنا

ّ    کردند تغييرات بنيادی ايران چشمگير بود ام ا                                          
عده ای که از دولت و ملت سوء استفاده می 
ّ                       کردند، حاضر به ھمکاری برای پيشبرد ايران به طرف جامعه ای مترق ی و مرفه  نبودند از ھمه کارھای          ّ                                                           

 مثبتی که در مملکت می شد خرده 
ّ                                                مردم می پاشيدند ام ا در آن موقع پيشرفت سريع ايران زبانزد دنيا شده   می گرفتند و زھر خود را در ميان                  

 بود.
  

                                                ّ                                             فرحناز، عليرضا و ليال به دنيا آمدند با آنھا با محب ت و بردباری رفتار می کرديد و مواظب بوديد تا 
ورزش                                                     ّ                                  درسشان را بخوبی بخوانند و رفتارشان با ديگران بدون تکل ف و آرام باشد و نيز تاکيد داشتيد 

 ھمانگونه که خود ورزشکار بوديد به بچه ھا ياد داده شود. 
 

ّ                      وقتی وليعھد کوچک بود و با جديت در مراسم مختلف حاضر می شد و مح بت و احترام ھمه را بر می                                                               
انگيخت خوشحال بوديد.  وقتی وليعھد و عليرضا پرواز تک و بدون استاد خلبان در سنين پائين تر از 

 از کردند خوشحالی و غرور را در چشمانتان می ديدم.  من نيز به خود می باليدم.معمول پرو



 
ھيچگاه شما را عصبانی و پرخاشگر نديدم ھمواره با متانت و مسلط بر اعصاب خود بوديد، مھربان با 
ا                             ّ                                                               نزديکان و زيردستان بخشنده حت ی به آنان که قصد جان شما را کردند.  فقط خيانت به ايران برای شم

غير قابل بخشش بود. با ھمه کارشکنی ھا و سختی ھا که ديده بوديد ھيچگاه شکايتی نمی کرديد مانند 
 اين بود که  برفراز بدی ھا پرواز می کرديد.       

 
ّ                                                                                            ھ م و غمتان فقط ايران و ايرانی بود ھر روز صبح که بيدار می شديد به آسمان نگاه می کرديد گزارش  

ديد که در ايران باريده بود و روزی که باران می آمد خوشحال بوديد. ايران پيش مقدار باران را می خوان
          ّ                  ّ                 می رفت، مل ت کار می کرد و امي د به آينده داشت.

 
                                          ً                                                      آن روز که ثروت عظيم ما يعنی نفت و گاز کامال  در تسلط ايران در آمد در اين روز که قرار داد کنسرسيوم 

اد جديد تحت عنوان خريد و فروش نفت با اعضاء کنسرسيوم لغو شد و به جای آن قرار د)  ١٣٣٣(سال  
                          ُ                                      ُ                                منعقد شد که نتيجه آن اداره  مطلق و کنترل کليه عمليات نفتی در حوزه  قرار داد قبلی کنسرسيوم به شرکت 

شما تا چه حد خوشحال   -ملی نفت ايران منتقل شد که در واقع اجرای کامل اصل ملی شدن صنعت نفت بود
  ت ملی نفت ايران در رديف بزرگترين شرکت ھای نفتی جھان درآمد.   شده بوديد.  شرک

 
ّ                                                                                                ام ا ھمه نمی دانستند که در طی ساليان متمادی چه فعاليت ھايی و چه نبردھای بين المللی اتفاق افتاد تا   

ّ                 اين مھ م به انجام رسيد.       
 

نستم با وجود تمام آن روز که تاسيسات عظيم ذوب آھن اصفھان را گشوديد به من گفتيد باالخره توا
 کارشکنی ھای دائمی خارجيان اين آرزوی ديرينه پدرم را بر آورده  کنم.

 
ھر بار که دانشگاھی، کارخانه ای، بيمارستانی، ورزشگاھی و شرکت بزرگی در ايران ساخته می شد 

ُ                     برای شما روز خوشی بود.  ھر بار دانشجويان ايرانی در خارج در رشته  خود موفق می شدند خو شحال                                                               
بوديد و سعی می کرديد آنھا را تشويق کنيد و مقدماتی ايجاد کنيد که به ايران برگردند و به ميھن خود 

 خدمت کنند.
 

در دوران پادشاھی خود ارتشی قدرتمند ساختيد که بسياری از خارجيان از قدرت اين ارتش ھراس داشتند 
ز خرجی که برای ارتش ايران می شد خرده    و کسی يارای تجاوز به خاک ايران را نداشت. بد خواھان ا

و تضعيف ارتش چگونه عراق به ايران حمله کرد و   ١٣۵٧فاجعه سال از می گرفتند ولی ديديم که پس 
 ھشت سال جنگ باعث چه خسارت باور نکردنی مالی و جانی برای ايران شد. 

 

ايران آينده چه می توانست باشد.    گو اينکه جوانان  کشورتان شايد ھنوز به درستی نميدانند که با شما
منتشر کرديد، نماد رؤيايی بود از آينده ی ايران  ١٣۵۶به سوی «تمدن بزرگ»، کتابی که شما در سال 

کرده بود. در اين کتاب نوشته ايد آنچه برای  که در سراسر زندگی مسير کار و کوشش شما را تعيين 
رميداشتيد. رسيدن به چنين ايرانی نياز به زمانی زياد ايران فردا آرزو می کرديد و به سوی آن گام ب

 نداشت. 

 
                                                                                          ً       در دوران پادشاھی خود با درايت و متانت ايران را قدرتمند و ايرانی را سر بلند کرديد با تقريبا  تمام  



ممالک دنيا و ھمسايه ھا روابط دوستانه و صلح جويانه بر قرار کرديد.  سعی نموديد در آن روزگار که 
و قطبی بود تعادلی در روابط ايران با ھر دو قطب شرق و غرب ايجاد کنيد و پايگاه صلحی در  دنيا د

 خاورميانه باشيد.
 

ُ                                                                                      در مخليه  شما ھر ايرانی از ھر دين، از ھر قومی و از ھر منطقه ای ايرانی بود و بايستی احترام او          
ر، نخست وزيران و ديگر بزرگان درجامعه برابر باشد.  بر ھمين اساس بود که پادشاھان، روسای جمھو

کشورھا از شرق و غرب دنيا برای شرکت در مراسم بزرگداشت تاريخ ايران به ايران آمدند با ياری ھم 
مدرسه در روستا ھا ساخته شد، در ممالک خارج در باره تاريخ ايران سخنرانی  ٢۵٠٠ميھنان بيش از 

 شد نمايشگاه برگذار شد و کتاب چاپ شد.   
 

ّ                                            اوائل ھمسری ھمواره پشتيبان و راھنما و مشو ق من بوديد تا بتوانم در زمينه ھای مختلف به ازھمان                                          
 کمک ھم ميھنان بشتابم روزی نيست که از شما در تفکراتم تشکر نکنم و از نبود نتان تاسف نخورم.

 
يد و مدت آن روز که ازايران خارج شديم و بار اندوه و اشک را در چشمانتان ديدم باز ھم گله نکرد

 کوتاھی که پس از آن در بين ما بوديد ھيچگاه از ملت ايران شکايتی نکرديد.  
 

ی مامور روحانی ديگری                ً                                                          با اينکه تقريبا  ھر روز خبر از اعدام خدمتگذاران صديق ايران به دستور روحان
طاقتان ميرفتيد می رسيد و اندوه شما را از مرگ سرداران، دولتمردان و سازندگان ايران می ديدم، در ا

بانوئی نوشت «بايستی   -و ساعتھا در سکوت بوديد رفتارتان ھمانگونه با محبت به اطرافيان و بچه ھا بود
خداوند اين پادشاه را خيلی دوست می داشت که به او قدرت مقابله با اين سختيھا را در حالی که بيماری 

 جانگاھی داشت داده بود.»  
 

ا که ما را به اين مملکت و آن مملکت می فرستادند و بزرگواری انور السادات در قاھره پس از در بدری ھ
و ملت مصر که ما را پذيرفتند آخرين بار در آنروز سخت و پر از اندوه که چشمان خود را برای ھميشه 
   بستيد کيسه ای از خاک ايران در زير سرتان بود و برای من بيان آنچه بر من گذشت غير قابل بيان است.

 
حدود چھل سال از آن روز می گذرد. بسياری از آنان که دروغ می گفتند و به شما و کارھای شما خرده    
                 ّ                                                                             می گرفتند، اينک مت وجه شده اند که کمک آنھا برای بر ھم زدن ايران چه فجايعی برای ملت ايران و حتی 

ين نتيجه می رسد که تھمت ھائی ممالک اطراف ايران به بار آورده است، ملت ايران ھر روز بيشتر به ا
که حکومت بعدی به شما زد دروغ بوده آنھا ھنوز ھم دروغ می گويند.  خارجيانی که در به پا کردن  

                                    ّ                                        به شورشيان ھمه نوع کمک رساندند نيز مت وجه اشتباه بزرگ خود شده اند، ولی منافع  ١٣۵٧فاجعه 
به دنيا آمده اند به درستی فھميده اند چه پيشرفت   ١٣۵٧                          ّ                     خود را دارند. ايرانيان و حت ی آنانکه پس از سال  

 ھای شگرفی در زمان پادشاھی شما به انجام رسيده است.
 

«خدابيامرز» نام شما در ايران شده است و مردم می گويند روحش شاد. امروز نيستيد که ببينيد بر سر 
ساله پادشاھی خود با کمک  ٣٧ايران و ايرانی در اين چھل سال چه آورده اند.  مملکتی که در دوران 

                                                              ّ                                ايران دوستان ساختيد که با تمام ممالک دنيا پيمان ھای دوستی و مود ت داشت، ايران و ايرانی در دنيا 
 سربلند و محترم بودند و اميد به آينده داشتند.

 
بيش از يک ميليون نفر خارجی در آن مشغول کار بودند و در آن بيکاری  ١٣۵۵در ايران که در سال 



وجود نداشت امروز ميليون ھا نفر زير خط فقر زندگی می کنند.  ميليون ھا ايرانی ميھن را به اجبار ترک 
بچه ھا دست فروشی و گدايی می کنند چه تعداد کارخانه ھا که   -کرده اند، بسياری درايران بی خانمان اند

پرداخت حقوق کارگرانشان را نيز  در اثر بی لياقتی و فساد دست اندرکاران از کار افتاده که حتی امکان
 ندارند.

 
فساد روحانيان و دولتيان زبانزد خاص و عام ھمه از ايرانی و خارجی شده است.  پاسداری از محيط 
ُ                                      زيست که مورد تو جه شما بود امروز با ندانم کاری اينان فاجعه  ای به بار آورده که بارش را نسل ھای                                             ّ               

مندان به مردم، زندانی کردن اين و آن بدون ھيچ پايه و اساسی،  ستم آينده خواھند کشيد.  زورگويی قدرت
ھايی که کشيده اند زبانزد جھان شده. سرمايه ھای   ھائی که بر زنان ايران رفته و می رود و خواری

 ايران به تاراج برده می شود و خجالتی از اين بابت نمی کشند.
 

ند عزيزمان عليرضا و ليال ديگر در بين ما نيستند، اگر در اين چھل سال که ديگر بين ما نيستيد دو فرز
بوديد می ديديد که رضا وليعھد شما با تمام وجودش در تمام اين سالھا به فکر ايران و ايرانيست و برای 
آزاد سازی آن فعاليت می کند و ھمسرش ياسمين آگاه و دلسوز در کنار او بخصوص در امور زنان فعاليت 

اگر بوديد، می ديد که فرحناز تمام اين سالھا بياد شما و عشق شما زندگی می کند و  ھای خود را دارد.
                                                             ّ                                      ايکاش بوديد که از ديدن نوه ھايتان نور، ايمان، فرح و ايريانا لذ ت می برديد و آنھا شما را در آغوش     

 نند.می گرفتند.  نيستيد که ببينيد آنھا به داشتن پدر بزرگی مانند شما چقدر افتخار می ک
 

                       ّ           ّ                                                           اگر بوديد می ديديد که مل ت ايران مل تی بزرگ که ميشناختيد به وسائل مختلف برای آزادی خود مبارزه  
می کند و می توانم به شما اطمينان بدھم که در اين مبارزه موفق و پيروز خواھد شد و سربلند و پيشرو 

  بزرگوارتان را می داند.به سوی آينده ای بھتر گام بر خواھد داشت و قدر زحمات شما و پدر 
 

 نور بر تاريکی پيروز خواھد شد و ايران از خاکستر خود بر خواھد خواست. 

 روانتان شاد.         

==========  
  

امروز يک سدمين زادروز شاھنشاه را در حالی جشن ميگيريم که پيکر اھورايی آن رادمرد ايران دوست 
که ھمواره دل در گروه ايران، سربلندی و افتخار مردم ايران و ملت نجيب ايران داشت در خاک بيگانه 

  به امانت گذاشته شده است. 
  

اينجانب تا آخرين روزھای زندگی پر افتخار شاھنشاه در کنار ايشان بودم، و ھمواره به روشنی ميدانستم 
که چه عشق و عالقه وافری به بودن در ايران و پيشرفت ھای ايران داشتند. در گفتگويی گفته ام اگر 

  ده اند. ايران دو ستاره درخشان داشت يکی رضا شاه بزرگ و ديگری شاھنشاه آريامھر بو
  



شوربختانه ناسپاسی، بی انصافی، نمک نشناسی، و در برخی موارد بيگانه پرستی اليه ھايی از جامعه  
ايران، زير تاثير پروپاگاندای بيگانه آن دوستاره درخشان ايران را به خاموشی گرايش داد. اما امروز  

، پيگری راه پادشاھان پھلوی برای ديده ميشود نسل جوان و دلير ايران در ھر موقعيتی برخاسته و در پی
  ايران آينده ھستند. 

  
شاھنشاه در سفری به آمريکا که قرار بود بازگشت داشته باشد، ميخواستند به آنان بفھمانند که در اشتباه  
ھستند وبرھم خوردن اوضاع در ايران تمام خاورميانه را در امواج خود ميبلعد. ترتيب سفر داده شد. 

و گفت: «حال که درراه آمريکا ھستيد بھتر است دوروز نيز در آسوان توقف کنيد و  کارتر شخصا تلفن
با انورسادات درباره توافق ھای کمپ ديويد گفتگو نماييد». پس از دوروز توقف در آسوان در تماسی که 
کا  با سفير آمريکا گرفته شد وی گفت: «دولت آمريکا درحال حاضر صالح نميداند که اعليحضرت به آمري

  بيايد». اين «فريب بزرگی» که کردند برای چه بود؟ 
  

اين مشکالت کشتار و جنگ در خاورميانه تا يمن و سوريه و از جمله افزايش بھای نفت که چندين برابر 
  شده در نبود شاھنشاه آريامھر در خاورميانه صورت گرفته است.

  
فقدان شاھنشاه در خاورميانه خالء بزرگی است که تنھا 

ازگشت نظام پادشاھی به ايران و پيروی منويات با ب
شاھنشاه در رابطه با اقتدار ملی و استقالل ارضی ايران 

  ممکن است پر شود. 
  

در اين خالء با چشمی پر آب، يک سدمين سال آن راد  
  مرد را به ھمه ايران دوستان شادباش ميگويد.

  
شديم، ما بدانگونه که براين خاک اھورايی ايرانزمين زاده  

روزی نيست که فکر نکنيم تن خسته خويش را براين 
خاک ماندگار خواھيم کشيد، افتخار ميکنيم نخستين ايرانی 
ھستيم و با صدای بلند آوا ميدھيم، شھسواران و شاھان 

  ميميرند و ايران ھرگز. 
  

ياد آن راد مرد در کنار نام اھورايی کوروش ھميشه زنده 
  است.

  
  اميراصالن افشار  

==========  

در ايران سفير آمريکا بود. وی بارھا به  وليس ھولمز، در دوران رياست جمھوری جان اف. کندی،ج
را   شاھنشاهيک بار برداشت خود از شخصيت  حضور شاھنشاه شرفياب شده و گفتگو کرده بود و تنھا



ای حافظه قوی و را مردی تنھا، بسيار باھوش، دار نشاهبه واشنگتن گزارش کرد. سفير آمريکا شاھ
 .با سواد و مسلط به اوضاع جھان و منطقه توصيف ميکندجذبه شخصی باال 

ميالدی از طبقه بندی محرمانه   ٢٠٠٦ارزيابی جوليس ھولمز بخشی از سندی مھم است که در سال 
که ھمانند کارتر نظر خوشی نسبت به شاھنشاه  ھولمز در دولت کندی وسری بيرون آمده.  گزارش

 .لحنی صريح و به دور از تعارفات ديپلماتيک دارد و نوشته شده ستنداشته ا

است: باھوش است و  به نظر سفير آمريکا، شاه ايران، نمونه بارزی از «شخصيت و ذھنيت ايرانی»
  گوش به زنگ معانی ظريف و نھان؛ و به نيات ديگران  با نظر شکاک ھمراه با احترام نگاه ميکند. 

  
ماليم صحبت می کند، لبخند جذابی دارد و در کل شخص مسحور کننده ای « يد: سفير آمريکا می افزا

  ».است
 

مالقات کنندگان تقريبا بدون استثنا بعد از ديدار با وی «
 ».تحت تاثير شخصيت دلنشين اش قرار می گيرند

ھن پادشاھی ايران زمين،   به تاريخ کژرف با نگاھی 
مقام را دارا  درجه از پادشاھان سلسه پھلوی باال ترين 

بزرگ در زمانی به ساخت ايران رضا شاه زيرا ميباشند. 
مدرن ھمت ميگمارد که ايران در خان خانی و در بيماری 

. فرزندش محمد رضا  ھای گوناگون و نابسامانی بسرميبرد
پدر  ه ھای محکم و مدرنپاي بنيادر ب شاه پھلوی
کشور ايران را به يکی از پيشرفته ترين کشور  ميھندوستش

؛ به آن درجه که جھان در شگفت نمايدميھای جھان مبدل 
  . می افتد و رشک فراوان ميبرد

ھای طاليی که به اقرار بيگانه  مردم ايران قدر اين فرصت
 ندانسته و نه انصاف داشتيم، نه   ھا «رشک آور» بود را

نمک شناسی و نه قدر دانی بلکه به تحريک بيگانه ھا در 
و ھنوز ھم برخی  ندانستيم بريدن شاخه درختی که بر آن نشسته بوديم به بيگانه ھا ياری رسانديم...

 .نميدانند

تا کنون کسی نتوانسته به اشتباه ھای آن دوران انگشت بگذارد زيرا ھمه چيز بر فرھنگ ايران، بر قانون 
بر شيوه پادشاھی نياکان برجسته وتاريخ ساز استوار بوده. نو آوری، نو سازی، پيشرفت، اساسی و 

فرھنگ قوی برمبنای آموزش ھای شاھنامه و ديگر دانشمندان ايران از جمله رازی و ابو علی سينا و 
ميتواند که نبوده بلکه در مسير رسيدن به تمدن بزرگ بوده و کسی ن  اشتباهفارابی و ابن مقفع و ديگران  

  آنرا اشتباه دوران پھلوی قلمداد کند.  
  

دوران پھلوی   وردھایآبدون نگاھی به گذشته خود و بدون توجه به تاريخ و دست  اما مشتی ايران ستيز  
  .را برای مردم ايران رقم زد که باالترين بدبختی ھا کسانی شدند دست به دامن



  
و يا   وعده ھای پوچی رفتنده، کور کورانه به دنبال پيشرفت ھای دوران پادشاھان پھلوی را کافی ندانست 

بجای نوآوری و نوسازی به پس روی ھای رو آوردند که به سوی بربريت نگاه ميکند. بھتر گفته شود 
  ساله گذشته را مورد بررسی قرارنداده بودند.  ١۴٠٠تاريخ،  اينان

  
  جھان به اين اشتباه اقرار ميکند.در ايران روی داد اشتباه بود. امروز  ١٩٧٩آنچه در سال  

يک سد سالگی شاھنشاه گراميتر از جان را که در عين جوانی و در شکوفايی ايران به دست بيگانه ھا 
  اسير آمد به ھمه ميھن دوستان شادباش ميگويد. 

  
  شاپور بھرامی

 =================  
  

 
  در برگ نخست از زبان خواننده ای نوشته بود:  ۴٩يادم می آيد در سنگرشماره 

  
  ميگويند و ميدھند ايران وعاشقان بشما وناکسی ھرکس  ازطرف که دروغی ھای وعده ازاين کنيد وحشت«

  »امسال وعيد بانآ  چھارم ذر،آ ٢١روز  ديگر، ماه سه ويا  ماه دو ديگر، ھفته سه – ديگر دوھفته
  
 نآ  زبان به زبان یھا وعده آشکارا  ، دوربين به کانالبه فصل، ميکرفن به ميکرفنل ھل سال است فصچ

    .ايم شنيده ھمگان که   سالھاست
  

ور ھای ويت ملی، فرھنگ وباھنماد سه ھزار سال پادشاھی «رضا پھلوی»  اعالم با ايران به برگشت
  و موقعيت پادشاه در جامعه ھرمی شکل ايران گره خورده است. م ايران نسبت  به مقا

  
  :اند گفته مصدق دکتر ونيز  سيسرون جملهگاران از ھمه تاريخن

  
  .»کنند نآ تا ميگويد چه که است شاه بسوی ايران  مردم ھای چشم ھمه وگرفتاری نگرانی بھنگام«
  

» را در گير پروژه بی ارتباطش با فرھنگ و ھويت مسالھا است ھرکسی ھر کاری ميکند «رضا پھلوی دو
«فرمان شاه بگذارند» و آن  تا به حساب    بيان کنندتاييد خودشان را    اند ايشملی ايران ميکند، انتطار دار

 لوی دوم»رضا پھ« سلطنت اعالم ازپيش  ١٩٧٩ل سا از که است پرشت ھنری طرح . اما ھربار کنند
  .ميشود مانع قرارگرفت اجرا درجريان

  



 ، حساب کتاب ندارد»، فرياد «کشوری که شاه ندارد مردم و جوانان در درون ايران تظاھرات درسالھا است  
 ،وليعھد است اسی و متمم ايراننياد قانون اسب برکه د قانونی ايران ھبلند است اما وليع> کجائیوليعھد<
 را بگويد بايستی آنچه گفتن پروانه ولی است، ما بين ھمينجا و ھست او . مريکاستآ گروگان و اسارت در

 و جاری ھنور طرح  آن خير  .است مربوط گذشته به پرشت ھنری طرح  ميبرند گمان ھم کسانی و. ندارد
 ....است تقصير بی او. ميباشد اش  وظيفه و سوگند پای در» قانونی وليعھد« گرفتن قرار  مانع و  تاس ساری
 شاه  رضا دوران از انگليس... نميخواھد ھم انگليس نيست آمريکا تنھا.  است گروگان رفتارش و زبان
  .نميخواھد بزرگ

   
 سال چھل اين در که  اعليحضرت از انتقادی سوال اين درمقابل نشوند گاهآ شوم حقيقت اگرازاين ايران مردم

   .داشت دنخواھ وجود  ای کننده قانع پاسخ  نکردی عمل خود قانونی بتکليف وچرا کجابودی
  

 زادروز شاھنشاه آريامھر  سدمين يکسال در  ٤٠امروز اگر پس از  براستي كي به ايران برميگرديم!
 سال پس از سوگندبيست و دو  ١٣٨١شايد ھمان پاسخی باشد که در سال  ديگر اين پرسش بشود بار

  سانديگو سخنرانی داشتند گفتند: «ھروقت شما باھم متحد شويد» ھنگاميکه در روتاری کالب
  

 محال به ايرانيان بازگشت تعليق  را اعليحضرت بيان مفھوم«شادروان اميرفيض  ؛زمان «سنگر»آن 
  .دانست»

  
 فقط ،ومذھبی سياسی مسائل مانند عقيدتی درمسائل واتحاد ھمکاری که است جھت بدان برمحال، تعليق«
  . »وبس است ممکن اعتقاد ناحيه از
  

گروھی  اماھمه گروه ھا در برداشتن وبيرون راندن جمھوری اسالمی ھم سو و ھمصدا و متحد ھستند 
اصلی که در  ؛سلطنتفلسفه و نفس قانونی و سنتی اين ميان آنانی که با ھمسو با حفظ جمھوری.  در 

اصلی که  شود.متحد باھم نيستند وبايستی اين گروه العقيده مشترک دقانون اساسی و متمم آن حضور دار
ی که سوگند «رضا پھلوی» به اصل . پيوست ا آن متحد بشودخود «رضا پھلوی» بايستی با اعتقاد ب 

   .ای تداوم سلطنت طبق قانون مارا به بازگشت به ايران نزديک بلکه مصمم ميکندرده است واراده اجرخو
  

ايران را به قانون اساسی و اجرای آنرا به فرزندشان «رضا» واگذار شاھنشاه در آخرين اراده خود؛ 
  کرده اند.

  
  گی شاھنشاه گرامی تر از جان را به ھمه عاشقان ايران شادباش ميگويد.سد ساليک
  
  ک-ح 

=================  
  

دارا  با نگاھی اجمالی به تاريخ کھن پادشاھی ايران زمين، پادشاھان سلسه پھلوی باال ترين مقام را
ميباشند. رضا شاه کبير ساختار ايران مدرن را در کشور پايه ريزی کرد. فرزندش محمد رضا شاه پھلوی 
ميرفت بر اساس آن پايه ھای محکم و مدرن کشور ايران را به يکی از پيشرفته ترين کشور ھای جھان 



بزرگ ايران ميداديم. اما، قدر  مبدل نمايد. ايکاش ما مردم ايران قدر ميداشتيم و اين فرصت را به پادشاه  
  ندانستيم.

 
اشتباھاتی در نحوه حکومت پادشاھان پھلوی بود، اما اشتباھات بيشتر متوجه فرھنگ نو طلبی، بدون 

بخوبی به نمايش گذارديم. بدون  ١٣۵٧تفکر، مردم ايران بوده است. اين نوطلبی ابلھانه را در سال 
يخ و دست اوردھای آيت هللا ھای شيعی در ايران، که باالترين نگاھی به گذشته خود و بدون توجه به تار

ميالدی، را برای مردم ايران رقم زده اند،  ٧بدبختی ھا، از زمان اشغال ايران توسط مسلمانان در قرن 
بدنبال آخوندی عقده ای و جنايت پيشه ای مانند خمينی رفتيم، زيرا پيشرفت ھای دوران پادشاھان پھلوی 

نسته، کور کورانه به دنبال پيشرفتھای بھتری بوديم و يا بھتر گفته شود بدنبال نوطلبی ديگری را کافی ندا
افتاديم و آن نوطلبی را بدست آخوند ھا، با تاريخ جنايکارانه اشان، خواستار شديم. اشتباه کرديم و از  

  صميم قلب از پادشاھان پھلوی و بازماندگان آنھا پوزش ميطلبيم. 
 

  گذار از رژيم قرون وسطائی آخوندی جايگاه واالی خاندان پھلوی را قدر بدانيم.اميد است با  
   

  صد سالگی محمد رضا شاه پھلوی را به خاندان پھلوی تبريک و تھنيت ميگويم. 
  ناخدا دکتر محمد فارسی   

  ٢٠١٩اکتبر 
  با احترام

======  

 مانھم ميھن ،ايران تبارانم
  

خواھر   و  بوده ريامھر را که ايرانی ترين پادشاه کشورمان ايرانآشاھنشاه  فرخنده روززادمفتخرم که 
ھمواره در ذھنم زنده   شاھنشاھا  را بشما شاد باش بگويم؛  پھلوی  اشرف  شاھدھت  واالحضرت  دوقلويشان
  و جاودانی.

 
در  ؛ته باشدرا داشھميشه جاودان  ن آشايستگی  گويایخلق ميکردم  واژگانی تان داشتم آ کاش توان  

بياد ھا  ميبخشد درخشندگیبرابر تاريخ که نام شاھنشاه را بااحترام در دل خود ميفشارد و تاريخ ما را 
  .ميماند

نويد داد اين فرزندی   ؛ چه خجسته روزی از پاييزبا مفھوم حسی و لمسیاکتبر ٢٦برابر با  بانآچھارم 
پرستش   ايران دنبال بيداريھا و جانبازی ھای پدر ايرانکه از نژاد ايرانی پا به جھان گذاشته در سرفرازی  

  رضا شاه بزرگ با ھمان عشق بايران کوشا وبه ايران می انديشد.
  

  ؛ايرانی تبارانم
  

، ميھن پرستی ،ايستادگی ،فاخر شايستگی واژگانیبا  را نچه الزم استآچه بگويم که تاريخ و شمايان 
؛ خويش بگنجانيد  تاريخی و جھانیذھنی  در ستايش  را    که از جان مايه ميگذاشت شاھنشاھمان  مھر آريايی

  .را ارج بگذاريدن جانبازی ھا شاھنشاھمان آ یارزشمند يد واز گفته من سينه تاريخ را بفشار
  



چه   ،توان به تصوير کشيدن مھر و عشق شاھنشاه به ھم ميھنانش باشد  تاچه خامه ای بايد داشته باشم   
که   بنويسم تا گويای مھر آريايی او تا به آن اندازه باشد

 که کمر به گرفتن جانش بسته بودند راخود را  دشمنان
  باشد.

  
   ايرانی تبارانم؛

  
ِ       ن قدرت  تحمل آچه قدرت قلمی بايد داشته باشم تا بتوانم         

    ن ھمه ناروايی ھای داخلی؛ وخارجی تصوير کنم.آرا با  
  

زاده ای بود که ذھنش فقط برای آ ريامھرآشاھنشاه 
             ُ                                       پيشرفت ايران پ ربار؛ و قايل به لياقت ايرانيان بود؛ و 
پيشرفت ايران کشورعزيزش را با کمترين زمان 

و بھره وری ازمنابع کشور را به موقع در  ميخواست؛
به  آگاھیتالش بود؛ وازمطالعه شبانه روزی و کسب 

با  موقع غفلت نميکردند؛ چه تالشھای جانگدازی؛
به آنان  حق برابری و حق رای به زنان  کرد تا انيرانيان
  .اھدا بشود

   
کشورمان ايران از دوران جھالت تا برابری با جھان   بردنبادانی ھا و به پيش  آچگونه قادر خواھم بود از  

  پيشرفته بگويم؟
  

انی تبارانم ميدانيد که الم بيابم که ھمه شما ايرکچگونه از الفت و حرمت به انسانيتش باز بگويم؛ چگونه  
خرين لحظات زندگيشان آھمه را با دست خالی وبا ھمرزمان عاشق به ايران به ثمر ميرساند؛ ھمانانی در  

  کرد. فام خون پاکشان برفھای سفيد را سرخ  تش؛آبا فرياد جاويد ايران؛ 
  

  ؛ايرانی تبارانم
  

حق ناشناسی   در  نھيب بزنيم و جبران گذشتهيادگار ماندنی تاريخی به خودمان  ببيايم دراين روز خجسته و  
بخواھيم؛ و با پيمان خويش با فرزند گراميش که پوزش  را به پيشگاھش تقديم؛ و از روان پاکش    مانھاي

پادشاه قانونی ميباشد يارش باشيم طبق سنت سه ھزار ساله و بربنياد قانون اساسی مشروطه و متمم آن  
  را با تمام توان از پای او باز کنيم.بيگانه ھا در جلوگيری از بازگشت پادشاھی به کشورمان واين بند 

  
   پاينده ايران

  سر فراز ايران پرستان
  استوار باد فرھنگ ملی ايران
  با تواضغ به پيشگاه شاھنشاه

    مينوثقفی
  

================= 



 به نام ايران
  

سرافرازم که از سوی پرسنل نيروی دريايی شاھنشاھی سدمين سال زايش ابر مرد تاريخ پر از فراز و 
نشيب مام ميھن ايران, بھشتی روان, ايران پرست ايران ساز شاھنشاه آريامھر را به پيشگاه مھست 

  .باش بگويمھمايونی شھبانو فرح پھلوی و مھست ھمايونی رضا شاه دويم و ايرانيان ايران پرست شاد 
  

درود به  درود به روان پاک زنده ھای جاويد راه آزادی و سرافرازی سر زمين ستوده اھورايی ايران
روان پاک و فروھر بنيان گزار ايران نوين, رھبری که بر دوش ايران پرستان از سربازی به سرداری 

   .رسيد
 

تير,  سربازی, تکيه گاھش شست رضا شاه بزرگ, سرداری که جايگاھش ميدان رزم, باال بوشش جامه 
   .چوبدستش شمشير و نيايش نامه اش شاھنامه خداوندگار زبان پارسی فردوسی توسی بود

 
درود به روان پاک و فروھر برتر ابر مرد تاريخ پر از فراز و نشيب مام ميھن ايران, بھشتی روان, ايران  

ی کشورھای ويرانخواه و به ويژه ايران پرست ايران ساز شاھنشاه آريامھر که با تمامی کار شکنی ھا
فروشان درون مرزی در دوران پادشاھی پر بار و سرفرازش ايران را از ھيچ به ھمه چيز رسانيد و 

  .ايرانی را سرور جھانيان کرد
 

 روانشان شاد و جايگاه فروھر برترشان در گروسمان پر از روشنايی ھم نشين ايزدان و امشاسپندان باد 
سدمين سال زايش و سی و نھمين سال در گذشت سر   امروز ما ايرانيان ايران پرست و نمک شناس 

ھنشاه آريامھر افرازترين و پاکارترين پادشاه مام ميھن پس از يعقوب شيرزاد سيستانی, بھشتی روان شا
را خجسته ميداريم و در برابر فروھر برترش سر فرود آورده و به پاس منشھا و کنشھای ميھنی و ايران 

  .پرستانه اش و انديشه, گفتار و کردار نيک بی آاليشش به روان پاکش درود ميگوييم
 

باليد و با دلی سرشار شاد روان شاھنشاه آريامھر در باغ و بوستان ايران پرستی در بار پر کار پھلوی 
از مھر ايران و ايرانی و کارنامه پر از فراز نشيب مام ميھن, با انديشه ای به اوگ و فراز بھرام و  

با فر و فروغ فرھنگ سپنتای پارسی, با پاکی, راستی, درستی و کار و کوشش شبانه روزی, با   ناھيد 
اخ آب ھميشه پارس و دريای مکران در ھم برف و سرما و يخبندان شمال و خورشيد تابان و فروزان ش

  .يکی شد و به امشاسپند خورداد و رسايی رسيد آميخت و با پيوند سپنتايش با مام ميھن ايران 
 

زنده ياد آرشی ديگر بود از البالی شاھنامه خداونگار زبان پارسی فردوسی توسی که به پشوانه خرد و 
ستانه سپنتايش جان بر کف به دنبال پنکار (غرور)  دانش خويش و به پيروی از باورھای ايران پر

سرافرازی و سر بلندی گمشده ايران ميگشت, و سر انجام نيز جان بر سر تير و کمان جلو گيری از خون 
  کريزی ايرانيان نھاد و با يک جھان آرزوھای نيمه بر آورده شده جان به جان آفرين فراداشت کرد

 
نان مرام ميھنی را مرام خود ساخت که تا واپسين دم زندگی آرمانی بھشتی روان شاھنشاه آريامھر آنچ

رنگش اين بود که بايد ايران بين باشيم نه وباالتر از سرافرازی ايران و ايرانی در سر و دل نداشت و ا
  .است ايران نھفته  خود بين. زيرا خودی ھر ايرانی در گرو شکوفايی و پيشرفت مام ميھن 



 
وش اين انديشه, منشھا و کنشھای مينھی و ايران پرستانه اش و پيشرفت تند و ديری نپاييد که ترا

ناايستای مابندی (اقتصادی), فرھنگی, ھازمانی (اجتماعی) خود به خود شايوردی يا ھاله ای از نازشھای 
ميھنی در پيرامون ان اشو پديد آورد که مايه بزرگداشت, درخشندگی و فروزندگی کارنامه ميھنی ايشان 
و شکوفايی تند و نا ايستای ايران شد تا آنجا که تمامی سران کشورھای جھان از دوست و دشمن را به  
رشک و چشم تنگی بر انگيخت و آنانرا وا داشت تا به دست ميھن فروشان انقالبی درون مرزی و برون 

نابودی و  مرزی مام ميھن ايران را از چکاد سرافرازی, سربلندی و پيشرفت پھلوی ساز به ژرفای
  .جمھوری انيرانی اسالمی فرود آورد نيستی 

 
آری ھم ميھن مام ميھن را به نابودی کشيدند و اشک پادشاه را در آوردند. و باری ديگر مردم ايران به 

   چامه خداوندگار زبان پارسی فردوسی توسی رسيدند که به ايرانيان ھوشدار داد که راستی 
 

 نديدند خود روزگار بھی          چو ايران شد از تخت شاھان تھی
  

 .مادر ھر کس اشک شاه را ببيند روی خوش نميبيند ؛روانشاد مادرم ميگفت
 .ھم اکنون چھل سال است که گواه اين گفتمان کھن ايرانی ھستيم

 .شاھنشاه آريامھر برای ايران به جھان آمد, برای ايران زيست و برای ايران مرد
 .فروھر برترش در گروسمان پر از روشنايی ھم نشين ايزدان و امشاسپندان بادروانش شاد و جايگاه 

  
  ايران پاينده 

  پيروز باد مشروطه پادشاھی دودمان ايران پرست و ايران ساز پھلوی
   ناخدا نريمان آريابان

=================  
 

 *آخرين ساعت يک زندگی ٢۵ساعت *
 

شاه   :بود که در اتاق باز شد و پرستاری گفت  ١٣۵٩مرداد ماه سال  ا دقيقه صبح روز پنجم  ٩:١٧ساعت  
 ُ    م رد.

شھبانو به ھمراه رضا و فرحناز در بيمارستان بودند اما عليرضا و ليال بخاطر سن شان در بيمارستان 
دادند صدھا  حضور نداشتند. پزشکان و پرستاران زيادی در اتاق بودند اما کسی را به اتاق راه نمی 

بيمارستان و در حياط بيمارستان جمع بودند اين خبر به دنيا  ccu و عکاس پشت در قسمتخبرنگار 
ُ   پادشاه ايران م رد*  :مخابره شد              *   

 
صبح بود پرزيدنت انور سادات با لباس نظامی به بيمارستان رفت و مستقيم به اتاق   ١١ساعت حدود  

 :تدستش را روی قلب شاه گذاشت و به زبان انگليسی گف. شاه رفت
 ❗❗٢۵در ساعت   دقيقه مردی، ايران  ٩:١٧  تو ساعت

 
  ؟؟ چيست ٢۵آن روز کسی نفھميد پرزيدنت انور سادات چه گفت و معنی ساعت 



 
مصر رفت و در يک مصاحبه مطبوعاتی با شرکت صدھا خبرنگار  انور سادات به کاخ رياست جمھوری

 ... شد جھان عزا دار :خارجی و داخلی شرکت کرد. انور سادات گفت
امروز مردی از ميان ما رفت که خواھان صلح بود. بعد او خاورميانه رنگ آرامش و آسايش بخود نخواھد 
ديد، او فقط پادشاه ايران نبود او پدر بزرگی برای منطقه خاورميانه بود روزھای سختی را پشت سر 

بود   ٢۵رد اما ايران در ساعت                                                                   ُ گذاشت. او برای دفاع از کشورش در مقابل دنيا ايستاد، او امروز صبح م  
 .از حرکت ايستاد

 
ُ   بعدازظھر روزنامه کيھان و اطالعات با خط درشت نوشتند: شاه م رد  ٢اين خبر به ايران رسيد ساعت                                                          

  چقدر مردم شاد شدند، چقدر در خيابان ھا ميرقصيدند. ...
دادند، ھمه خوشحال نشان میخروسخبری از گشت ارشاد نبود، مردم بھم شيرينی و شکالت و آدامس 

 :درست خاطرم ھست در قسمت آگھی ھای ترحيم و تسليت روزنامه کيھان کسی نوشته بود .بودند
 
  *مردم ايران بود ٢۵ساعت  ١٣۵٩مرداد  ۵*
 

  .از طرف چه کسی در کيھان چاپ شده بود ھرگز کسی نفھميد اين آگھی ترحيم
 *) ساعت است ٢۴کت روز و شب فرانسوی ھا ضرب المثلی دارند که حر (

 *، ساعت مرگ است٢۵و *ساعت 
 

 : سال ۴٠توانست در عرض کدام دشمن می
 

  جنگلھايمان را نابود
  رودخانه ھايمان را بی آب
  درياچه ھايمان را باتالق
 تاالب ھايمان را خشک
  مزارع مان را ويران
  دشتھايمان را کوير

 آثار باستانی مان را تخريب
 مان را ورشکستهصنايع 

  فرھنگمان را نابود
 ھويتمان را تحقير

 کشاورزمان را دربدر
  معلمانمان را بيچاره
  کاسبانمان را دزد

  پزشکانمان را بی وجدان
 جوانانمان را معتاد
 زنان مان را منزوی

  ھايمان را فرارینخبه
 ھايمان را بی خاصيتدانشگاه

 دانشجويان مان را کم سواد



 اساتيدمان را منفعل
  بازنشستگانمان را محتاج 
  کارمندان مان را بيکار
  کارگران مان را گرسنه

  کارآفرينان مان را بدھکار
  ھايمان را کم رمقبانک

  مسئوالنمان را اختالس گر
 مديرانمان را رانتی

  پاسپورتمان را بی اعتبار
 !؟؟؟و پول ملی مان را چھار ھزار برابر بی ارزش کند 

 
 ميخوام اينقدر پخش بشه که ھيچ ايرانی نباشه که اين متن رو نديده باشه

  آلمان  –مھندس ھوشنگ سالمی 
  

----------------    

  خواب پادشاه
  

 ھميشه در و.  من از كودكى ھر وقت خواب پادشاه را مى ديدم يقين داشتم كه خبر خوبى در پيش دارم
وردند سر پيچ ميدانى آبزرگتر كه شدم ھرزمان كه شاھنشاه به مشھد تشريف مى    رزوى ديدارشان بودم.آ

مى كردم كه با لبخند  كه بطرف استراحتكاه ايشان بود مى ايستادم وبا فاصله كمى ايشان را زيارت 
   نه اتومبيل ضد گلوله بود ونه پليس. دستشان را تكان مى دادند، و

  
وردند ايشان رانيز آتفاق ملك حسين پادشاه اردن به مشھد تشريف  ھچنين براى اولين بار كه شھبانو به ا

نماينده شھر شيروان موفق به ديدار   به عنوان ١٣٤٢ھمان گونه زيارت كردم. تا اين كه در نوروز 
من جواب دادم   و در ھمان لحظه معرفى از من پرسيدند شما كه شيروانى نيستيد،. شاھنشاه گرديدم
 و  مى شناخت،  مى كنم پادشاھى كه جغرافى انسانى كشورش را در يك لحظه ھميشه فكر . مشھدى ھستم

نھا آمھمى ھم به  بخشيدند وكارھاى  رانقدر مھربان بودند كه كسانى كه قصد جانشان را كردند آ
  كردند.  واگذار 

  
زادى  آ به جھانيان معرفى كردند. چه كرديم. اميدوارم با فرھيخته  پادشاھى كه ما رابه عنوان مردمانى 

نان را با بى فرھنگى وندانم كارى به آبراى جوانان اين نا سپاسى مادران وپدرانشان كه زندگى  ايران 
      دوران جھالت وقرنھا عقب ماندگى رساندند تجربه اى باشدكه ھرگز در تاريخ ايران تكرار نشود. 

  
          با درود به روان تمام جان باختگان ايران زمين 

  حه نشاط. سيدىبا احترام ملي 
 =========  

 



در بين صدھا پيكره  داری در ايران مرسوم نبوده استافتخارھای ايرانيان اين است كه ھيچگاه برده از
 ھيچكس عصبانیعريان وجود ندارد.  صوير برھنه وتراشيده شده بر سنگھای تخت جمشيد حتی يك ت

افكنده و شكست  بينيد؛ ھيچكس سرنيست؛ ھيچكس سوار بر اسب نيست؛ ھيچكس را در حال تعظيم نمی
  .خشنی در آن وجود ندارد خورده نيست؛ ھيچ قومی بر قوم ديگر برتر نيست و ھيچ تصوير

  
برتری خودرا نسبت به فرھنگ ھای ديگر ک تاريخ کشورمان  اين مرام در شاھنشاھی ايران ھمچنان برتار

  به نمايش ميگذاشت. 
  

سبت به شاھنشاه که امروز يک سدمين سال زادروزش را جشن ميگيرم برھمين مرام باور داشت و ن
  يران رفتار ميکرد. ايرانيان و فرھنگ کھن ا

  
  . شاھنشاھا زادروزت با شادی

  
  پروين غفاری 

  روشندل
 ============= 

 

  



  
  

  


