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ينده خواستند دست به اين اقدامات بزنند جادارد آوری ميکند که چنانچه درآدپاک يا تضمن قدردانی وتحسين اين احساسا
نونی انجام نگرفته باشد وازاثرات ين منظور اختصاص دارد تا عملی غيرقابادقت محل ھائی راانتخاب فرمايند که به ا

   دبيرخانه شھريارايران  رباط مراکشن جلوگيری شده باشد                                                   آنامطلوب 

  بخشنامه دوم 

ن گرامی دبيرخانه شھريارايران به استحضارميرساند که بسياری ازتلگراف ھا ونامه ھای سازمان ھای ملی وھم ميھنا
   .تيه نشانی فرستنده رامرقوم فرمائيدآدر . خواھشمنداستبدون نشانی دريافت ميگردد وبه اين علت بی جواب ميماند

  مراکش  - دبيرخانه شھريارايران  رباط                                                                                       

  نقد سنگر

ت که نشانی ھائی بنام نشانی اختصاصی دفتر مخصوص از طرف اشخاص ارائه ميگردد وافراد اطالع حاصل شده اس
ن آپادشاه ايران به طمينان درتقديم به حضوراعليحضرت تشويق ميشوند که اطالعات وعرايض خودرابمنظور حصول ا

، ترکيه وانگلستان القاء شبھه مريکاآ، ھمچنين کسانی باانتشارمطالب ونشانی ھائی درفرانسه، نشانی ھا ارسال دارند
  .،  نشانی دفترسلطنت استن نشانی ھاآنموده اند که 

، دسترسی به نامه ھا ومضامين است که  مبرھن است که چه بسا اين اعمال باسوء نيت بوده وغرض ازاين تشبثات
   .دايرانيھا بااستفاده ازاين نشانيھای مجعول بحضور پادشاه ايران تقديم ميدارن

نھم دررباط مراکش است که ذيال آعليھذا بايد دانست که دفترشھريارايران تنھا يک نشانی مکاتباتی دارند 
   .ن طريق عرايضشان ر ابه حضورشھريارايران تقديم دارندآباستحضاررسانده ميشود  وحق ايران ياران است که از
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ست ا ،  سومين بخشنامه ای است که ازطرف دبيرخانه شھريارايران باعالمت تاج سلطنتی صادرشدهبخشنامه دوم 

مده آن دريکی ا ز ھنگامه ھا باشرح مربوطه آکه متن   ۶٠ل ذرماه ساآ ٢٢مورخ ١٠٠٠/١۵١بخشنامه اول بشماره 
  ١  .است

  حاشيه خارج ازمتن 

ی نه نشريات چندان  ،، معمول وشاه رخ مبارزه محسوب ميشدن سالھا شعارنويسی بردروديوار وھرجا که ممکن بودآدر
ھم درايران وھم درخارج ار نويسی شعشيوه مبارزاتی  . بود ونه راديو تلويزيون وبالطبع، نه وسائل تبلييغاتی امروزی
اساسا تاريخ مبارزات ايرانيان نشان ميدھد که مبارزه از  ،ازکشور، نمودی اززنده وفعال بودن مبارزه شناخته ميشد

  ( پايان حاشيه )  .نھا شروع ميشده استآطريق شعارنويسی وشعارسازی وشب نامه ھا وامثال 

  دبيرخانه وبخشنامه شعارنويسي

                                               
با شيوه ھای نقاشی در فيلم و وسايل   Super imposeامروز با ابزار ھايی که در دست است، با مونتاژ و با سوار کردن برھم و با شوربختانه  ١

ايی در ديوار ھا نوشته شده است که می ديگر فنی در اينترنت شعار و فيلم ھايی درست کرده اند که نشان می دھد عکس شھريار ايران ويا شعار ھ
پايين شعار به کنند. روی اسکناس ھای رقم ند نادرست و غير واقعی باشد ولی مردم ساده دل ما فوری باور کرده و آنھا را به ھمه جا پخش می توا

برخی شعار اسکناس ھا ساختگی با استفاده از مونتاژ صورت گرفته است. زيرا در جمھوری اسالمی به اين نفع شھريار ايران می نويسند. حتا 
دروغ و نا باوری برای مردم ازکسبه اسکناس ھايی با اين ترتيب را نمی پذيرند. فقط شعار نوشت. برخی  آسانی نمی توان به دروديوار و اسکناس

  ک-رايطی دارد يکی راستی و درستی آن است. حنويسی بسيار خوب است ولی شبجای می گذارد. شعار 
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ه صادره درموضوع شعارھای ديواری ازدقت کافی بخوردارنبوده است وچنانچه اين بخشنامه بدست صدور بخشنام
   .ايرانيان درون کشوربرسد به مبارزه سلطنت طلبان داخل کشورزيان سختی ميرساند

درست است که نيت دبيرخانه شھريارايران ازصدوربخشنامه مزبورديوارھای شھرھای خارج ازکشوراست ولی متاسفانه 
ومبارزين داخل ، مورد استفاده مخالفين سلطنت قرارخواھد گرفت اين تصريح دربخشنامه وجود ندارد والمحاله بشدت

، به گمگشتگی حساسات خود رامتجلی ميسازند، اوج مبارزات سلطنت طلبی واکشور که از طريق شعارنويسی
ن ترغيب ميکند آ. شعارنويسی بردروديوار وبلندی ھا ست که مبارزه رامجسم ومردم رابه مشارکت دردچارميشوند

واگراين بخشنامه از سوی راديو ھای اصحاب جنوب  ومردم ھرگزانتظارصدورچنين دستور عقب نشيينی رانداشتند
، خدمت ) که شيفته انتشارچنين تصميمات وبخشنامه ھا ھستند پخش شودمريکاآالحمايگان مزدوران عراق وتحت (

مده اند وبخوبی آ شورشيان حاکم وجناح مصدقی شورش درايران است که ازشعارھای سلطنت طلبان بتنگ بزرگی به
   .ميدانند که شعارھای ديواری چه نقشی درپيروزی مبارزات دارد

 و ديوار و لبی توده ھای مردم است که اگر نتوانند برزبان بياورند درموقعيت ھای مناسب به درلی منويات ق  ّ تج   شعار،
   .ھرجائی که بتوانند مينويسند وياميکشند

تاحدودی فرانسه  و مريکا، کاناداآ ،لمانآبخشنامه دبيرخانه شھريارايران تنھا ميتواند درکشورھائی چون  –بھرتقدير 
ست که خارجيان مقيم سال ا ۶٠ه مستثنی است زيرا سابقه نشان ميدھد که نزديک اين قاعدقابل اجراباشد حتی لندن نيزاز

مامورين انگليسی  انگلستان به دروديوارخاصه راھروھای زيرزمينی لندن شعارمينويسند وبرخی شعارھاراھم خود
موزش آرتيررس انگلستان، ايران وياکشورھای د به مردمسی  –بی  –راديوی بی  مينويسند وھمين شعارھاست که بعدا

   .تکرارميدھد

تش اين يگانه سالحی که امروز درميدان آبرايران ياران فرض است که باتفسيربخشنامه مزبور ترتيبی اتخاذ فرمايند که 
. چه نيکوست که دبيرخانه شھريارايران که شايد بتوان گفت صدور چنين بخشنامه ا ی مبارزه فعال است خاموش نگردد

  .ن رفع اثرموضعی بنمانيدآ نرااصالح وازآن توجه نموده وآ، خود به نقص دشان نبودهاساسا درح

**  

   دو فرض

   .دراقدام دبيرخانه شھريارايران به صدوربخشنامه شعارھا دوفرض متصوراست

که نام شاه وشھريارايران وسلطنت مطرح  اصرارداشتنخست اينکه ھمان جناحی که  درمبارزه خارج ازکشور فرض 
ايران وھمانطورکه توانست مقاله < استعداد خودرادردبيرخانه درجھت صدورچنين بخشنامه ای بکاربرده است نباشد

   .ازديد من> را بافکاروعقايد خودش قلمی کند  بخشنامه شعارھاراھم توليد فکری کرده است

  فرض دوم 

ن دراعليحضرت وجود داشته است  که آغازقبول سلطنت وشايد ھم قبل ازآن سالھای ترس ازمسئوليت است که ازھما
   .فرارازمسئوليت> ياد کرده بودندايران ازآن بنام <شاھنشاه 

 بر گھی وياشعارنوشتن چه کاالھای مصرفی ويا سياسی وغيره راآشھرداری کشورھا ممنوع ميدارند چسباندن 
 يا گھی وآت وارده رااز کسی که شھرداری نتواند متخلف راشناسائی کند خسارامعابرعمومی ورويه چنين است که اگر

عالقمند ميشوند ور آبنفع اوست مطالبه ميکنند. صاحبان کاال که به اين نوع تبليغات ارزان ودرعين حال مسئوليت  شعار
کاالی مزبور خودداری کنند گھی برای آگھی بنحوی منتشرميسازند وازمردم درخواست ميکنند که ازتبليغ وچسباندن آيک 
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گھی سبب رفع مسئوليت آ. اين وھم موجب  عدم رضايت شھروندان محترم است ف سياست  توليد کننده کاالکه ھم خال
  .ازصاحب کاال ميگردد

اين دوفرض بدان جھت به امعان نظر نزديک شد که درچھارسالی که ازاعالم سلطنت اعليحضرت ميگذشت باھمه 
ی ميھن پرستان وصراحت ايفای تعھدات ورسالت سلطنت،  اقدامی مربوط ومتناسب با موقعيت قانونی سلطنت اصرارھا

    .؟ تصورنميکنمگرفتيا ميتوان بخشنامه شعارھارادرراستای وظايف سلطنت آ  ،انجام نگرفت

 ھنگامه بيست و سوم به اميد ادامه آنيان پا


