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نچه که در پيام مسطوراست صحبت کرد آطراف اعلت قرارداد ودراشھريارايران کافی نيست که پيام ردرموضوع پيام 
                    بلکه بايد ابتدا به سراغ معلول رفت وبه اين حقيقت رسيد که چراچنين پيامی ازسوی شھريارايران صادرشده است 

  )  پيام شھريارايران -۶۴خردادا ٢٩ازسنگر(

  گزارشی برای شناخت معلول 

درواشنگتن ترتيب مصاحبه ای باشھريارايران  جرايد وابسته به خودشختيار بوسيله يکی ازب ١٣۶۴درفروردين سال 
 و >بختيارنخست وزيرقانونی است< :اضطراری فرمودند رسانيد که شھريارايران دريک گير نجاآوگفتگوھا رابه  داد
زه لطمه بخورد وباعث دلسردی غيرازاينکه به روند مبار ،اصوال طرح چنين سواالتی<فاصله ھم اضافه کردند که بال

  >افراد بشود نتيجه ای نخواھد داشت

 ارائه استعفای بختياربه شورای انقالب و متعرض برداشت شھريارايران شد وبا ٢۴۶شماره پی درپی ازشماره ٧سنگردر
رقانونی وزي استناد به اسناد واظھارات شخص بختيار ثابت کرد که بختيار عالوه براينکه نخست مفصل جريانات وبا

   .ن ھم نبوده وحاليه ھم نيستآقانون اساسی ومتمم نيست اساسا وفاداربه 

اصالت اعتراضات سنگررا بثبوت  نگر ورويدادھائی که پس ازمصاحبه شھريارايران وانتشارمقاالت سخوشبختانه 
   .خودداری فرمودند نخست وزيری بختيار رسانيد  اعليحضرت دگرباره  ازتجديد وياپيگيری موضوع

مصاحبه شھريارايران وموضوع نخست وزيری بختياررا يک برداشت سطحی گرفت ولی وقتی می بينيم که  ممکن بود
خود زيرتيتر درشت <فرح  ۶۴درشماره فروردين ماه سال  ،ھمان روزنامه مصاحبه کننده قبل ازمصاحبه درواشنگتن

  رای سفيد داد> نوشت: ديبا به نخست وزيری بختيار

خرين نخست وزيرشاه ايستاده اند آ پشت سر ،کادررھبری سلطنت طلبان ،لوی وخانم ديبا ورضاقطبی<باوساطت فرح پھ
  >قای دکتربختيارابرازداشته استآبانخست وزيری  موافقت خود را امينی نيز دکتر و

اری درايران . راديو اسرائيل که شنونده بسي! بختيار، درابعاد وسيعی انتشاريافت، مسئله نخست وزيریپس از اين جريان
مريکا ھم آبه ملت ايران حقنه کرد راديو جبھه نجات تحت الحمايه  نراآ. راديو بختياردرخاک عراق نراعالم کردآداشت 

  .پخش کرد نراآ

کاو ميکند جست انسان راکندرج  ا ٢۵٣خرداد بشماره   ٢٩ن درھمان سنگرآجريانی که باختصارعرض شد ومشروح 
    ؟که اين سلسله اقدامات پيوند يافته برای چيست

  ۵۹۸زقطعنامه توطئه حمایت ا

روبی بی سی که مصاحبه شھريارايران ومسئله نخست وزيری بختيارمطرح ومورد استفاده شديد بختيا ۶۴اوايل سال 
شورای امنيت سازمان ملل متحد تصويب وبه جمھوری اسالمی ابالغ  ۵٩٨گرفت مصادف بازمانی بودکه قطعنامه رقرا

ن مسامحه ومخالفت ميکرد که باالخره به تفسيرنوشيدن جام  زھر قطعنامه قبول آگرديده بود وجمھوری اسالمی درقبول 
   .افتاد

بختيار  ،بران خسارات جنگی وارده به کشورنبودن کننده حقوق حقه ملت ايران وجاميگاھيد تآقطعنامه مزبورھمانطور که 
 مجاھدين خلق که ھردو ارقام قابل توجھی ازعراق برای ھمکاری وپيروزی درجنگ عراق وايران گرفته بودند، ناچار و

يعنی پولھای  بران مافاتبکنند تا الاقل قدری ج بودند که درراه قبوالندن قطعنامه به جمھوری اسالمی تالش بزرگی را
  .بشود ن کشورآدريافتی ازعراق وشرمساری از

درمصاحبه ای باپاری ماچ صريحا فرانسه راتشويق وايجاد ١٣٨٣اکتبرسال  ١٣برای بختيارکه درتاريخ [ناگفته پيداست 
مھوری برای کشورفرانسه درفروش ھواپيماھای سوپراتانداروموشکھای مخرب به عراق مينمايد ورئيس جحقنانيت 

فرانسه رابمناسبت اينکه تصميم فرانسه رادرفروش ھواپيماھای پيشرفته نادرست ميدانسته استيضاح ميکند ودرھمان 
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وجدان شکن  و ورآ خيلی سخت ودرد ،زد....خيلیمصاحبه عراق راھدايت ميکند  که خارک ايران رابکوبد ونابود سا
 برای کسانی است که قبح ھمکاری با وجدان د ولی سختی ودردراه بينداز که به جانبداری عراق تظاھرات صلح، است

  ند:که گفته ادرک کنند  که چنين درکی ايجاد شرم ميکند  دشمن را

  ]مخزن وجدان کند توليد شرم         شرمبی حياھان کی کنند احساس 

ن آستقبال وبراجرای شورای امنيت صادرشد ازتصويب قطعنامه ا ۵٩٨بختيارازھمان روزاول که قطعنامه   - حاشیه

    )٢٠١١سی فارسی تفسيرسياسی جنگ عراق وايران چھارم اوت  –بی  –بی ( ورزيد اصرار

بود  خارجيان  ۵٩٨ھمان قطعنامه  نيروی نظامی عراق که  به درماندگی شديدی گرفتارشده بود تنھا راه نجاتش اجرای
ق بودند تنھاراه رفع مشکل عراق را پذيرش طرفدارعراق وکشورھای عربی  که درجنگ عراق وايران درکنارعرا

   کقطعنامه ازطرف جمھوری اسالمی ميدانستند

بختياردرراستای کوشش برای قبوالندن قطعنامه به جمھوری اسالمی که متضمن نجات عراق ازخسارات جنگی ايران بود 
ان سال بود بختيار چون ارديبھشت ھم ٢٧دعوت به تظاھرات ضد جنگ درنھا آشکارترين آدست به اقداماتی زد که 

زمايش کرده بود که ايرانيان به دعوت او اعتنائی نميکنند وھمچنين شاھد بود که بمناسبت سالگرد آميدانست وقبال ھم 
 برنامه ريزی مصاحبه ونخست وزيری و ،به تظاھرات استقبال کردند       ِ ن دعوت  آايرانيان از ،مشروطيت وپيام شھريارايران

ی استفاده از شخصيت وھويت سياسی وتاريخی شھريارايران بود تا مردم دعوت بختياررابرای ن فقط براآبقيه متفرعات 
  .دعوت نخست وزيرقانونی شھريارايران بدانند ،شرکت درقبول قطعنامه وبرقراری صلح

به خيال خويش به دنبال وجاھت ملی بروند> ان اشاره به کسانی شده است که <کسانی نجا که درپيام شھريارايرآ
ی شھريارايران کسب وجاھت ملی ودرواقع ضوع متوجه واشاره به بختياراست که خواسته زيرنام نخست وزيرقانونمو

  .حشمت سلطنت راگرو اھداف دولت عراق سازد و اعتبار

 باانکه خواھان صلح شرافتمندانه ای براساس پرداخت غرامات جنگی ازسوی عراق ورعايت قرارداد ،شھريارايران
ندانستند که درشرائط حاضرايرانيان رابه تظاھراتی دعوت کنند که زمينه ای بشود برحقانيت  ميباشند مصلحت ١٩٧۵

   .متجاوزبه ايران  کوچکترين ترديدی نيستنان با عراق آباکسانی که درھمکاری  وھمکاری ۵٩٨قطعنامه 

مه وپايمال شدن حقوق دررابطه بامنافع ايران وتوطئه ای که برای حقانيت قطعناھوشياری اعليحضرت ومشاورينشان 
  )٢۵٣( مشروح درسنگر            .فرين ھاستآشده بود قابل ستايش وسزاوار  ازجنگ  تدارک  حقه وخسارات ناشيه

  

                                   

 


