
پيام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت بيست وهفتمين سالگرد در گذشت اعليحضرت محمد رضا شاه پهلوی
۱۳۸۵ مرداد، ۵ 

. بشناسیم تر روشن و بهتر را گذشته دوباره، بررسی یک در تا است فرصتی تاریخی، سالگردهای
 مناسبی فرصت پهلوی، شاه رضا محمد اعلیحضرت و كبیر شاه رضا خدمات و یاد بزرگداشت بنابراین،

.كنند بررسی را اخیر های سال های زیان و سود منصفانه، ارزیابی یک در دوست، وطن ایرانیانِ تا است
 جنبش خَلَف فرزند كبیر شاه رضا: كه شد همسخن معتبر، محقّقان از بسیاری با توان می امروزه

 بسیاری به امّا نیافت، دست خویش های آرمان همة به چه اگر مشروطیت، جنبش مانند و بود مشروطیت
.پوشاند عمل جامه مشروطیّت، جنبش شعارهای و ها خواست از
 از ایران زنان كردن آزاد و حجاب كشف ملی، توسعه و تجدّد رواج با كبیر شاه رضا: دیگر عبارت به

 آموزشگاه و مدرسه صدها احداث و دانشگاه و دادگستری تأسیس با وسطائی، قرون قوانین اسارت
 امنیّت گسترش و ایران ارضی تمامیّت و استقالل تأمین ملّی، ارتش ایجاد با علمی، و هنری ای، حرفه

 پایه.  گردید معروف «ايرانِ نوين» به بدرستی كه آورد بوجود ما ملّت حیات در نوینی عصر اجتماعی،
و ها آشوب همه وجود با و بیگانه قوای توسط ایران اشغال از پس كه بود آنچنان بنیادی تحوالت آن های

. یافت ادامه پهلوی، شاه محمدرضا اعلیحضرت اراده و عزم با ها، آشفتگی
 تمام در كه آورد پدید ایران جامعه در تحرّكی چنان ،۱۳۴۲ ماه بهمن ششم اجتماعی و ارضی اصالحات

 دهه در بطوریكه ساخت ایران ملت نصیب را آوری شگفت های پیشرفت و عظیم های سازندگی ها زمینه
 جهانی كارشناسان نظر در صنعتی، های پیشرفت نظر از چه و اجتماعی - اقتصادی نظر از چه ،۱۳۵۰

 مقامی (رفت می بشمار) كشور ده و یكصد میان در ( ده کشوراوّلاز یكی ایران المللی، بین های بانک و
!)است كرده سقوط مقام يکصد و پنجمين کشور جهان، به متأسفانه اخیر، های سال در كه

 بعنوان اجتماعی، ارتقاء و آزادی به دستیابی ضمن تا دادند فرصت زنان ما به ایران بزرگ پادشاه دو
 داشته فعال حضوری هنری و علمی سیاسی اجتماعی، های عرصه همه در برابر، و آزاد شهروندان

.باشیم

 دیگر، بار المللی، بین احترام و عزّت و ملی شكوفایی اوج در - ما میهن كه بود چنین تاریخ تقدیر ظاهراً
 «ارتجاع سياه»شاه، رضا محمد اعلیحضرت كه آنچه و شود خارجی و داخلی دشمنان مطامع دستخوش

.گردد چیره ما میهن و ملت بر نامیدند، می

 پنهان تباهی و فساد فقر، استبداد، سیاهِ ابرهای پُشت در ایران فروزان خورشید كه است سال ۲۷ اینک
 با بلكه اند زده آسیب ما ملی اخالق و آزادگی و عزّت به تنها نه كه است اهریمنانی گرفتار ما ملت و شده

 كه دهد می نشان ایران تاریخ امّا. اند انداخته خطر به را ایران ارضی تمامیت و استقالل ماجراجوئی،
.اند گشته پیروز ایران دشمنان بر همواره ملی، آوازی هم و همسازی اتحاد، با ایرانیان



 فرزند دو خدمات و خاطره بزرگداشت تنها نه شاه، رضا محمد اعلیحضرت و كبیر شاه رضا بزرگداشت
 به ما قلبی عالقة و احترام نشانه - حال عین در - بزرگداشت این بلكه است ایران معاصر تاریخ سربلند
. باشد می ایران در ملی توسعه و تجدّد پرستی، میهن پیشرفت، سربلندی، نُمادهای

فروغ نام و يادشان، جاويدان باد!

داخل در كه ایرانیانی همه از و اند كرده همّت ایران بزرگ پادشاه دو بزرگداشت در كه هموطنانی همه از
                           كنم می سپاسگزاری قلب صمیم از هستند، فقید پادشاه دو آن بیاد ایران خارج و

 پهلوی فرح


