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ه  ع  ر گا   A  
گا A   ن  

   اميرفيض حقوقدان

نامه ای باعالمت تاج سلطنتی از دفترمخصوص شاھنشاھی خطاب به سردبيرمحترم سنگر دريافت  ١٣۶٠درديماه سال 
فتر نجا که نامه مزبور اولين نامه دريافتی از دآداشتم حامل  نامه مزبور تيمسار سپھبد پرويز خسروانی بودند  از 

 سال ميگذرد ھيچ نامه ای دريافت نداشته ام ونظربه اينکه نامه مزبور واجد ٣٠اعليحضرت است وتااين تاريخ که 
ود که عين نامه دراين تحرير ترتيبی داده ش ن است بھترديدمآل سلطنت وتصدی ات قبوعالمت وعناوينی است که ازتبع

خاصه برای کسانی که تحوالت اعتقادی  انميتواند ادا کندن حق مطلب وزوايای موضوع رآگردد  زيرا توصيف  اسکن
  .دنبال ميکنندبانگرانی اعليحضرت را
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  انگيزه نامه دفتر مخصوص  اعليحضرت 

 بودم بودند خيلی شديدواره که درکشورھای خارج سرگردان وبی تصميآن سالھا ولع شنيدن خبر برای ايرانيان آدر
نھاھم درکارنبود حس طرف توجه قرارگرفتن انسان که از خصوصيات  آ لدستگاه ھای خبری وراديو وتلويزيون وامثا

انسان وحيوان است سبب شده بود که افراد برای طرف توجه قرارگرفتن خودرامنبع اخبارمعتبرقراردھند وچون توجھات 
ن مقام ميشد وکارخانه توليد کننده اخباربسرعت آبود الجرم خبرسازی ھم متوجه  ايرانيا ن خارج متمرکز براعليحضرت

 ١٢نجا که درھمان سنگر آشفته بھره ھای مادی ميبردند ازآتوليد خبرميکرد دراين ميان کسانی ھم بودند که از اين بازار 
ن به اين آت ضرورتی به انتقال مده اسآن بتوضيح آمواردی از سوء استفاده ھا وکيفيت  ١٠٠شماره ١٣۶٠ديماه سال 
   .تحريرنيست

شفتگی ھا وسوء استفاده ھا بيخبرنبوده است واقدام بجائی آنشان ميدھد که دفترمخصوص از  شد مختصری که عرض
رابکاربسته است چراکه،  برای پايان دادن به اين رياکاريھا،  خبرسازی ھا،  مصاحبه ھا  ونقل قول کردن ھا فقط 

  )۴شاھی صالح وموثراست نه کسی ديکر  (ھمان سنگرصفحه دفترشاھن

   .لذا نامه زير تحت عنوان <درخواست متقابل> درسنگرمزبور مطرح گرديد 

  راميستائيم ومتقابال استدعا داريم  ١٣۶٠ذرماه  آ ٢٢مورخ  ١۵١/١٠٠٠اقدام دفتر شاھنشاھی درانتشارنامه شماره  

ضرت کتبا روی کاغذ مارک دار وبا امضای دفتر شاھنشاھی وبطور اعليح ترتيبی اتخاذ فرمايند که بيانات -١
چراکه دريافت  ،مستقيم وخيلی فوری برای روزنامه ھا ونشريات وسازمان ھای سياسی مبارزاتی ارسال گردد

ِ     ِ                                             صرفنظراز کمک به توھم  وجود  ارتباطات وصيغه ھای خصوصيت بازی اين امکان را اد،زآبيانات شاه ازبازار                      
ن نوشته ھابااستفاده از صنعت فتوکپی صورت گيرد که ماھيت ومعنای آتحريفھای بسيار ظريفی دردارد که 

  .سخن شاه رادگرگون سازد
ِ                          ازمصاحبه ھای اعليحضرت باروزنامه ھای داخلی وياخارجی نسخه ای بھمان ترتيب  استدعا شده برای روزنامه  -٢                                                                      

رجمه مصاحبه ھا يا تعمدا وياسھوا رعايت امانت ن فرستاده شود چراکه درتآھا ونشريه ھا بانضمام ترجمه 
نراميتوان درترجمه مصاحبه اعليحضرت باروزنامه عربی  آنقض غرض از مصاحبه است نمونه  ،ردد واينگنمي

 .است <المجله> مالحظه کرد که بامفاھيم کامال مغايرترجمه ومنتشرگرديده
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