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  خطاب به هوادران رضاشاه دوم
  نادقوقح -ضيفريما

که زيرعئوان اميرفيض حقوققدان بخشی ازفعاليت ھای سياسی ام منتشرشده  ارادتمند شما اميرفيض
 سالگی ھستم وازسوی گروھی از ٩٣اکنون که درسنين  ،لاس ١۴٠٠ تياس نآ زکرم و لوگوگاست 

شما درميان  با مايلم مطلب مھمی را >پدرمعنوی سلطنت طلبان معرفی ميشدمسلطنت طلبان بنام <
ن مطلب آ اينترنی شما با اعليحضرت رضاشاه دوم متوجه شدم که از بگذارم که بامطالعه مکاتبات

  .گاه ھستيدآ مھم نا

  قايان محترمآ ايران ياران گرامي  خانمها و

ھمه شما راه نجات کشور  ديدم که ھمه شما خواستار برگشت سلطنت به پادشاھی رضاشاه دوم ھستيد
پھلوی  گاه نيستيد که رضاآولی  ؛دوخودتان را برگشت به دوران شکوھمند مشروطيت ايران ميداني

فعاليت ھر  ازمريکا آوليعھد قانونی ايران وخاندان سلطنتی ايران بموجب تصميم وزارت امورخارجه 
، يعنی گروگان تحريم سياسی استرضا پھلوی يعنی سياسی درجھت تداوم سلطنت ايران ممنوع است 

 مزبور محرمانه من سند يت را ندارد  ويعنی حق فعاليت سياسی به مستند قانون اساسی مشروط ؛است
 که گرفتاری نجات ايران در بدانيد برايتان ميگذارم  تا ارفته شده مريکا گرآاسناد سفارت  را که از
و ھرکدام  چيست ومانع حرکت مردم درجھت نجات کشور وساقط کردن اين رژيم غاصب جبارکجاست 

نيان بدانند که با وليعھد قانونی شما چه رفتاری ازشما که ميتوانيد اين متن وسند را منتشرسازيد تا ايرا
  .تحرک سياسی ندارندشده وچرا ايشان 

لد اول تاششم صفحه ازجمله ج مريکاآعنوان محرمانه  وفقط چشمھا دراسناد سفارت سند مزبور با 
خطاب   امريکآمت ايران دروزارت خارجه قای ھنری پرشت رئيس قسآتم درج است سند به امضای ھش

   .ن طرح ھنری پرشت استآنام  و مريکا درايران استآبه سفارت 

  متن سند
به اگرشاه ادعای خانوادگی خودرا درمورد تاج وتخت پس بگيرد درتشريح موضع ما 

ليکن ميتوان دراختفا با توسل  . بعيد است اواين کاررابپذيرداستايرانی ھا کمک بزرگی 
 نپذيرفت نراآبه واسطه ھای مورد اعتماد اين نظريه راباوی درميان گذاشت  تا اگرشاه 

  .برای تغيير روش خود سرزنش کند مريکا راآبداند که نبايد دولت 

 اگرشاه اداعای خودراپش نگرفت ما بايد صريحا طرزفکرخودرابا ايرانيھا درميان بگذاريم
مورد  در نا اعالم داريم که روند  قانون اساسی ايران ادعای خانوادگی شاه رابايد عل ما

اختفاء بايد به شاه ودوستانش تفھيم کنيم که اقدامات ضد  در وتاج وتخت مردود شمرده 
مخالف با سياستھای مرسوم درمورد فعاليت ھای  مريکا وآانقالبی مخالف با قانون 

                .مريکا را تحمل نخواھيم کردآ رسياسی اشخاص دارای رواديد موقت د
  پايان سند)(
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  ياران گرامي ايران  –قايان آ خانمها و

م مادامی يھرملتی فرھنگ خاص خودش را دارد ما مردم ھرقدر درتنگنا وسختی معيشت وزندگی باش
ی حرکت ھم نداريم  فرھنگ ومنش ما مردم گرايش قطعی واساسی به که رھبری نداريم  مقتضا

زادی آرھبری شاه ومرجع تقليد است که دومی امروز اسباب زحمت وعامل سختی معيشت وسلب 
مريکا فعاليت آاين مخمصه  فقط شاه است که  زپس رھبری برای نجات ا  ؛فساد فراگيراستعامل و

اصطالح خودمان سنگ را بسته وسگ  در است  ووع ساخته وممن را گروگان گرفته اساسی وبحق او
رفع اين مشکل يک ھمت وکاردستجمعی ميخواھد  جريان رابه دوستانتان منتقل کنيد    است گشوده  ار

   تا بعد

  


