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مفتخرم به اطالع برسانم که يوتوب اظھارات آقای مھندس قھرمانی را در رابطه با شورای به اصطالح
ملی به سفارش جاويد ايران شنيدم.
ِ
مشترک به تداوم سلطنت وپادشاھی رضاشاه دوم الزم ساخت که توجه بيشتروحتمی سربازان
بنای اعتقاد
آئين پادشاھی را به دومورد زيرخواستارگردم.
نخست اينکه الزمه بيان موضوعات وحتی جرح اظھارات ويا شخصيت افراد ابدا نياز به استفاده ازالفاظ
سبک واھانت آميز ندارد؛ خاصه که بيانات سخنگو درجھت ومراتبی باشد که بنحوی از انحاء به سلطنت
ومقام پادشاه ويا بطورکلی به موضعی معتبرمربوط گردد؛ زيرا حکم و وزن ادبيات ،شمولی عام برھمه
شخصيت ھای مطرح درموضوع را دارد.
ھيچ اصراری درقبول عرايضم ندارم زيرا نمود اخالق شخصی سيره زمان است وثالث منفصل را عرصه
تاثيرنيست.
دوم که بر آن اصراردارم ،اتکای سربازان آئين پادشاھی است به عدم اطالع اعليحضرت از مراتبی که
بنام و يا دراطراف ايشان ميگذرد .فکر مزبور که ناشی ازاحترام سنتی به مقام پادشاه درفرھنگ ماست
در شرائط امروز تالی فاسدی دارد که نميتوان آنرا ناديده گرفت وبی توجھی به آن ،سياق رويداد ھای
ناھنجاری که بنام اعليحضرت جريان دارد را صيقل و پررنگ ميسازد.
مالحظاتی که نسبت آن به اعليحضرت سوال برانگيز است بيشترناشی ازبيانات خودشان است واين موردی
است که اجازه نميدھد فصل عدم اطالع سخنگو مطرح گردد.
شورای تجزيه طلبان و آنچه بصورت متن ،اظھارات ويا تصميمات آن شورا عرضه ميگردد براصل آگاھی
ازمفاد ومفھوم اعليحضرت مقرراست .اصرار اعليحضرت به اينکه ھرکس ميخواھد من راببيند بايد
قطعنامه شورا را قبال امضا کرده باشد ،دليل آگاھی وبصيرت ايشان به شورا وخواست ھا و آرمان ھای
آن است واال ھيچکس ازچيزی که مطلع نيست اصراربه آن پربھايی رابرای امضا کردن آن نميکند.
ھمانطورکه جھل به قانون رفع مسئوليت نميکند متاسفانه ادعای اينکه مسئولين سازمان ھا ويا شخصيت
ھای مقامی ،آگاھی از اقدامات انجام شده ويا مندرج دربيانيه ھا را ندارند مسموع شناخته نميشود.
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آنچه سبب شد که اين تحرير بسوی شما فرستاده شود اين است که حضور سلطنت طلبان درسنگرعدم
اطالع ايشان از آنچه ميگذرد عالوه براينکه سندی است بربی عالقگی وضعف ايشان به مسئوليت ھا
واساسا جريان نجات ايران ،سبب ميشود که اعليحضرت درپناه اين باور ناشيانه ما به فراست تجديد نظر
در گفتار و اعمالشان نــــيـــــــــفتند ودرکالمی کوتاه آنچه که درتکليف ھمه سلطنت طلبان درتوقف ايشان
وحرکت درشاھراه تداوم اجرائی قانون اساسی وسوگند سلطنت است بوسيله ما سلطنت طلبان لوث گردد.
با احترام و آرزوی پيروزی

