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 را خوشوقتم به اطالع شما ھم ميھنان عزيزبرسانم که چند گروه ملی به توصيه من پاسخ مثبت داده اند وخواست شما
ن باھم آ ومتممقانون اساسی  درراه نجات ايران وبرقراری سلطنت مشروطه براساستحقق بخشيده اند وتوافق کرده اند 

  »قدم بردارند تاحکومت مردمی وقانونی تامين گردد.............

  )١٧٢شماره  ۶٢مشروح پيام درسنگر سی ام مرداد(                                                                              

  تفسيري برپيام  اعليحضرت 

  دركنـــــارسري  

 . درپناه اواوراافتخارخودشناسد      ِ وگفتار   . تاسی درعملخود داند گنوی وبزرچنين باشد که شاه رارھبرمعانی اير منش
   .اورا  رھاساز وملجاء  اميد داند ،مأوی گزيند وبھنگام سختی وتلخکامی

ِ      شاه درقاموس ايرانی سری است بربدن   ملت ِ                    ، سررادرکنار  ملت نتوان يافت اال                                    .،  کالبدی بی جان باشدن بدنآکه            

   .، روحی دربدن نماندراجايگاھی سريراست که وقتی درجايگاھش نباشد سر

         ُ                        وگرنه م لک نگيرد به ھيچگونه نظام  ضرورت است که احاد راسری باشد      

ميزنندوسپس بفرمان  رش حلقهبفرمان احساس، ابتدا به دو ،مردم وقتی پادشاھشان رادرکنارويادرميان خود می بينند
  .......ومنشی که دارند درپشت شاه قرارگاه ميسازند  تاتحت فرمان وفرماندھی او قرارگيرند عقل

 قرار کنار اراده فرمايند که دراين روزھا در وھمچنان نشان ندھند پادشاه به اين باورھمگانی وتاريخی مردم رغبت اگر
که دارند ازکنارشاه خود رادرپناه شاه احساس خواھند کرد واين دورتسلسل مردم نيزبه حکم تربيت ومنشی  ،گيرند

 ميسازد و ريمنان مھياـــــوسپاھيان خالی وآنرابرای ادامه ترکتازی اھ ازپيشتازان ،ھمچنان ادامه مييابدوصحنه مبارزات
ود رادرکنارمردم ومردم ، ھمچنان خکامی ومشقت رابرھمگان مستولی مينمايد وروزھای مبارزه چنان ميشود که  شاه نا
   .ميکنند ی، دقيقه شمارانتظارحضور پادشاه خود درصف مقدم مبارزه در

مده است که فرماندھان وسرداران آنان شمشيربکشد بلکه آدرمنش ايرانی چنان نيامده  که شاه بردشمنان بتازد وبرروی 
  . ورندآرادربلنديھای دشمن به اھتزاز در ، به اذن شاه بردشمن بتازند ودرفش کاويانیکارزار

به روشنی ميدرخشد که فرمان مسئولين  ،اين منش نيکو وسنت ايرانی ھمان است که درقانون اساسی مشروطه ما
  .، سفارش ميکندزادی کشوروفرخندگی ملت وبرقراری امنيتآواورابه ستيز بادشمن وکشورراشاه ميدھد 

ايت منش  بلکه برع ،نه برای دلشادی شاه است ،مدهآماندھی سپاھيان برعھده شاه نجا که درمتمم قانون اساسی امرفرآ
   .وايفای رسالت تاريخی است ، وحدت فرماندھیايرانی

 وازکاربازماند واميدھا برباد رود و حيفنيروھان ،تااين مھم به رعايت شھريارايران مفتخرنگردد، نابسامانيھا بماند
  )ست،  (عجب تحقق يافته اپيشگوئی شوم ،يدآ گاليه ھا برزبان ھاوافسوس 

ِ                            چشم اميد ودل  اعتماد ندھند وچنان ازقبايل ،خود جزبه شاه ،مردم که جزبه گوناگون رنجيده وترسيده اند  وکسان            
   .سوزندتش انتظاربآنگشايند ورکاب، براحساسات ملی نزنند وھمچنان در جلوداری شاه، در، برغير،

  دلبر اگرھزاربود، دل بران يکی است    امروز شاه انجمن دلبران يکی است     

  

   نآپايان ھجدھمين ھنگامه به  اميد ادامه                                                                            
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