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ریامهروواالحضرت شاهدخت اشرف پهلوی رابه اعلیحضرت رضاشاه دوم آمفتخرم که سالگرد تولد شاهنشاه 
  .وخانواده سلطنتی وعموم سلطنت طلبان معتقد به حقانیت ومشروعیت تداوم سلطنت شادباش میگویم

  اميرفيض                                                                                                                     

ی به بيداری سياس ن حالت بيھوشیآمدند وازآسالمی ھمينکه درخارج از کشوربه خودشان ايرانيان مخالف جمھوری ا
ه خود به انجام شادی ھا ومجلسھا وسخنرانی ھا وانجام دند دراولين سالگرد تولد شاھنشاھشان به عادت ديرينينسبی رس

  .مدندآمراسم ستايش درجايگاه کنونی شاھنشاه در مصربر

گاه نباشند که دبيرخانه اعليحضرت از تعصبات وگرايشھا شاھدوستانه مردم بويژه نسبت به آشايد بسياری از ايران ياران 
 ه شداز ايرانيان خواست ور بيانيه ایدص اوالجرم بنون ھم ندارد چنانکه اکريامھر رضايت خاطرالزم رانداشت آشاھنشاه 

سالگرد درگذ شت  ،ن بيانيهآخودداری نمايند  ومتعاقب از  انجام مراسم درجايگاه شاھنشاه  !که بواسطه نبودن امکانات
ديدند بارضايت شاھنشاه ايران کم کم به سيطره بی تفاوتی گرفتار شد واگرھم کسانی ھمت کردند ومراسمی تدارک 

  .نگرديداعليحضرت ھمراه نبود وبھمين دليل از وسعت وتناسب الزم برخوردار

بيرخانه اطالعيه کرده بود ميتوانست ای روشن نبود وھمان علتی راکه د ن روزھا  انگيزه واقعی صدورچنين اعالميهآدر
  .قائمه انگيزه شناخته شود

اعالم سلطنت رضاشاه دوم بود دبيرخانه اعليحضرت اعالميه  ده سالگربانماه کآچند روز قبل از نھم  ۶۴بانماه سال آدر
  .قابل مالحظه است ٢۶۶ن درسنگرشماره آای منتشرکرد که متن کامل ومفصل 

    .ورد که زمينه ای برای نتيجه گيری بشودآتحرير دوسه سطری از اعالميه مزبوررابه اينجا مياين 

 و شھرھا در به دبيرخانه شھريارايران اطالع ميدھند که قصد دارند ھم ميھنان عزيزی که دورازايران بسرميبرند««
دراين  بان رابعنوان روز اعالم تداوم مشروطيت ايران جشن بگيرندآگذشته نھم  کشورھای مختلف جھان مثل سالھای

مابابدترين دراين ھنگام که ھم ميھنان  ،ھنگام که رژيم غاصب حاکم برايران ميھن مارابه لبه پرتگاه سقوط کشيده است
 زادی وامنيت زيرلوای مشروطيتآگرفتاری ھای زندگی روزمره دست وپنجه نرم ميکنند وازمبارزه برای رسيدن به 

  دست نميکشند

  )رديف دراعالميه پياده شده ۶ ( ازاين دراين ھنگام ھا

درکشورھای مختلف جھان  مناسب ترميدانند که ھم ميھنان پراکنده، دوم شھريارايراناعليحضرت رضاشاه  دراين ھنگام 
مادی ومعنوی خودرابکاراندازند تاصدای ملت ی بجای صرف نيرووتدارک مادی برای تشکيل جشنھا تمام امکانات ونيرو

اين بيانيه ( »»)١٣۶۴مھرماه   ٢٠دبيرخانه شھريارايران (    زاديخواه جھان برسانند.........آايران رابه گوش محافل 
  )شده استباعالمت  تاج سلطنتی منتشر

 ،واقعی ھردوبيانيه تضعيف وترک توجھات واميد ايرانيان به سلطنتھمانطور که قابل مالحظه است ماھيت وعلت 
ريامھرويا سلطنت وليعھد که درقالب باورھای تاريخی وسنتی  تداوم سلطنت است  آبطورکلی است اعم از شاھنشاه 

  .است رفت دچراکه ھرچيز که ازديده رفت ازدل وفکرھم کم کم خواھ

ھدف نھائی  ازصدورچنين بيانيه ھاحرکت درجھت طرح ھنری برشت وتمکين درمقابل سياست امريکا درعدم حمايت 
  سال در آدرس ھای زير آمده است.  ١۴٠٠تارنمای  ن درآوتائيد تداوم سلطنت ايران است که مشروح ومفصل 
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