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 زبرگ، نگهبانی از میراث ملی رضا شاه کالبد 
 1397ربارب   2577  ماه اردتشهبی 

 هم میهنان گرامی

وابسته  نشانپخش شد  توسط رسانه ها  بگونۀ گسترده که کالبد مومیائی در اردیبهشت ماه در شهر ری و گمانه زنی هائی پیدایش

فتار ضد اخالق، است رو دیدنی  شنیدنی و فرتورها آنچه در این خبر ها .استکالبد به راد مرد بزرگ ایران رضاشاه بزرگ این بودن 

است که کالبد یک انسان  سردمداران رژیم برای سوزاندن برخی از ، از جمله پیشنهادضد دین و غیر انسانی رژیم جمهوری اسالمی

روشن  داشت ولی یضد ایران رژیم از این توقع دیگری نمیتوان ی دیده نمیشود. گر چه بر پایۀ جنایت های پیشینو آئین در هیچ کشور

این کالبد متعلق به رضا شاه  اگر. بودمتمدنی خواهد  هر انسان جامعۀ جهانی و و بیزاری است که چنین رفتار ناشایستی مورد تنفر

دیگر را ربوده اند  تزئینات همۀشمشیر، مدال ها، و  لباس و رژیم سردمداران روشن است که ، که احتمال آن بسیار است،بزرگ باشد

اتفاق می افتد که تمدن چند هزار ساله  و در کشوری این رفتار بنام ملتی شوربختانه است. و فرهنگ و این کار مخالف هر دین و آئین

 آن پایه تمدن جهانی شناخته شده است.

مبارزان ایران، بدون داوری،  هماهنگهۀ ببستگی به جنبه های گوناگون فنی و پزشکی دارد، ج آنکه این کالبد کیستچون تشخیص 

بسیار مهم و پر ارزش همبستگی ملی در راستای خیزش پیگیر و خودجوش سراسری هم میهنان در درون ایران، این رخداد  دیداز 

دارای آن جایگاه شایسته ایست که به ایران و ملت ایران قرار میدهد. بدون گمان خدمات رضاشاه بزرگ  نظرشگفت آور را مورد 

 پرداخته  و نام او را فریاد میزنند. این خدمتگزار ایرانبه ستایش  را ندیده انددوران سازندگی او  که امروز نسل هائی از ایرانیانی

 .میرساند تاریخی یک اتحاد ملی بیماننداین فریادها و شعارهای همگون و خودجوش پایه و بنیادیست که ملت بزرگ ایران را به 

پیدایش این کالبد میباشد. که در شخصیت آن راد مرد بزرگ متبلور  است بر پایۀ شعارها، ملت ایران در جستجوی یک رهبر و ناجی

 ای بهرۀ گسترده از این رخداد بایدضحاکیان است و  غیر ایرانی ت ایران در برابر رژیملبی امان ممومیائی نقطۀ عطفی در مبارزۀ 

 برای خیزش ملی گرفت.

جبهۀ هماهنگ مبارزان ایران خود را بیش از پیش همگام جنبش و خیزش ملت  ،با درودهای بی پایان به روان پاک رضا شاه بزرگ

 .می بیند  ملت بزرگ ایرانهر چه بیشتر کارسازی برای توانمندی و کارآئی  ۀانگیزرا  2577و رخداد چهارم اردیبهشت  میداند ایران

  جبهه همآهنگ مبارزان ایران ) شامل سازمانهای زیر به ترتیب الفبا(:

انجمرن فرهنرگ ، انجمرن ایرانری بررای  رلآ و آزادی و عردالت، انجمرن ایرران در دا س،  عشرایر ایرران برای نجات ایرران، اتحراد حادتا

پیمرران برررای در ایررران،  پشررتیبابان جنرربش دموکراسرری، بنیاداروپررائی زرتشررت شناسرری، انجمررن زنرران پارسرری در سرروئد، ایررران زمررین

جنربش ، جنربش حمایرت از مبرارزات ملرت ایرران، جمعیّرت خررد پیشرگان ریشره ای، جمعیّت آزادیخواهران ایرانری در فرانسره، دموکراسی

سرازمان ، ادگرانرادیرو آز، پراان ایرانیسرت برون مررزی حرزب سازمان، حزب دموکرات مردم ایران، فرزندان فردوسی -رنسانس ایرانی

سرازمان ایرران پراد  ، سازمان ایرران پراد  )دا س(، سازمان ایران پاد  )آریزونا(، )لوس اَنِجلس( سازمان ایران پاد، ایران پاد  )ُهوستُن(

، سازمان سرکو رهای دمروکرات ایرران، سازماان سربااز، سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی، ساازماان پیاام، )شمال تگزاس(

سرازمان ، زادی زندانیان سیاسریآسازمان حقوق بشر برای ، سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی، سازمان نگهبانان ایران جاوید

سرازمان همبسرتگی ، سازمان همبستگی ایالت عشرایر، سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان ملی میهنی ایران، مشروطه خواهان بلوچ

، کنگرررۀ همبسررتگی ایرانیرران، کاانرراون خررارد فرهنگسررتان جهررانی کرروروش بررزرگ، ،مبسررتگی نیویررورکشررورای اتحرراد و ه، زنرران ایررران

 نگهبانان یکپارچگی ایران

 .درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و 


