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گا  A ن                 ی وپ

ت اول   س
  حقوقدان - اميرفيض

قای آبه تصدی  يرخانه اعليحضرتاتفاقی که تصورش ھم بعيد بود بااطالعيه  دب ١٣۶۵دردوشنبه سيزدھم امرداد سال 
  ن اين بود که:آو يددروقوعش اعالم گ محمود فروغی 

  

  اطالعيه

قايان دکترعلی امينی آدرجلسه ای که درپاريس درحضورشھريارايران وباشرکت  ١٣۶۵روزدوشنبه سيزدھم مرداد ماه «
ملی درداخل وخارج ايران برای برانداختن حکومت غاصب  شاپوربختيارتشکيل شد مسائل مھم مبارزات نيروھای دکتر و

                        .فعلی وبرقراری حاکميت ملی وسلطنت مشروطه مورد بررسی قرارگرفت

 ھماھنگ کردن اين مبارزات و تائيد شھريارايران قرارشد برای قايان دکترامينی ودکترشاپوربختياروباآبه پيشنھاد 
قايان نامبرده ھستند وسايراعضای شورای مشاوره آن آيد که اعضای اوليه آئی بوجود مشورت درامورمربوطه شورا

              .دانتخاب ودعوت خواھند ش ،زادیآبرمبنای صالحيت وتوانائی درپيشبرد مبارزه درراه  نفر ۵ شھريارايران حداکثرتا
  » ١٣۶۵مرداد  ٢٠      دبيرخانه شھريارايران 

**  
موضوع اين  ،وتوطئهدستاورد اطالعيه دبيرخانه درباب شورای مشاورين وواکنش بختيار وامينی وانگيزه ازاين طرح  

   .تحقيق است

**  
  پايان کار ذوقش آشکار               دود او ظاھرشود آتشش پنھان و
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اجالس مزبور باحضور بنابراعالم اطالعيه  . ف واقع باشدنشان ميدھد که اطالعيه نميتواند خالدبيرخانه  متن اطالعيه 
قايان بختياروامينی چنين تصميمی اتخاذ شده است  واين آشھريارايران تشکيل وپس ازبررسی وگفتگوھائی بنابرپيشنھاد 

که اگردبيرخانه تکذيب ن موثرباشد و ترديد نبود آقرائن ونشانی ھا نميتواند درمقابل يک اعالميه بختياروامينی درتکذيب 
 تکذيب ،مقابل اعالميه بختياروامينی مات وخود باخته نميشد در و ،نادرست وناموجه ميدانست راقايان امينی وبختيارآ

 گی روزنامه ھای وابسته به بختياراين تصويرچارل ولی سکوت دبيرخانه و .ميداشتناعتبار وقبول عامه راباخود  بختيار،
راف دبيرخانه ازتشکيل شورائی که وعده داده وازھمه مھمترانص ،ارائه داد که تکذيب بختياروامينی موجه بوده است را

 قضيه يک کاراداری ساده و ، اين ھشياری راباخود داشت کهنھم به ميان نيامدآحرف حتی وھرگز عملی نشد و شده بود
   .ن درپايان کاربلند خواھد شدآوآتشی است که دود  ،انديشه وبررسی نبوده است بدور از

است ومتن نامه درج  ٣٠٨ن درسنگرآفروغی دبيراول دبيرخانه نوشت که متن  قایآدرھمان تاريخ سنگر نامه ای به 
ورده ميشود ولی آن نامه به اينجا آگويائی خاصی نسبت به توطئه وبرنامه سازی جريان مزبور داشته که نکاتی از 

که عالقمندان   مطرح شودپيشاپيش  قای فروغی ودبيرخانه آ ورآتوطئه وھدف ازبازی بسيارزشت وشرم  بّ بجاست که لُ 
   .ن برسندآبه اختصارکالم وبی نيازبه دليل وبرھان به 

  انگيزه ازاطالع تشكيل شورا

   :يعنی انگيره تدارک برنامه مزبورميتواند بشرح  زيرباشد ،مجھولمعلومات برای تحصيل 

ازجنگ  سال ۴ودرست درھمان زمان که برنامه مزبورتدارک شد بود  جنگ عراق وايران سخت درجريان –اول 
ن  ميجنگيدند به اوج ممکن خودرسيده بود تنفرازعراق و ايرانيانی که درکنارعراق عليه ايرا و ميگذشت وعامل انزجار

    .اين افراد درمجاھدين خلق برھبری مسعود رجوی وگروه سياسی ونظامی بختياربه رھبری شاپوربختيارخالصه ميشد و

باربوسيله نيروی  ١٢٠بود که خارک آن اعتراض نميکند وازپس راخارک رابمباران صدام که چ به بختياراعتراض  
برای مسلح ساختن نيروی ھوائی عراق بوسيله ھواپيماھای پيشرفته عراق بمباران شد وديگرکوششھای بختيار ھوائی

 ،ازجمله وجود راديوی بختياردرخاک عراق واعالم بختياربه اينکه مشاورصدام حسين استن آفرانسوی ومسائل تابعه 
   .ورده بودآن دوری ميکنند درآ زامينی رابصورت کھنه حيضی که ھمه ا و بختيار

نقدراين اتھام آ  که سابقه ای باعمربشريت دارد اتھام ھمکاری بادشمن درحال جنگ باکشوريکی ازقوانين بنيادی است
بين اشخاص نميشود  وکسانی که فکرميکنند شخصيت افراد مانع چسبندگی  ساس است که به ھيچوجه قائل به تميزح

   )>کسی ازفاتح نمی پرسد وحساب نميخواھد< :بختيار گفته بود(نھا ميشود سخت دراشتباھند آاتھام به 

شخص عادی مانند کاسه بلورين وکاسه حلبی است   يک شخصيت سياسی درمقابل اتھام ھمکاری بادشمن نسبت به يک
   .ج ميگردد وبازکاسه استوع) ميشکند وخرد ميشود ولی ظرف حلبی کج وماتھاماسه بلورين با اولين ضربه (ک

   :حسنين ھيکل مورخ مشھورمصری درکتابش نوشته است

. بخاطراين ھنوز فراموش نشده است ذربايجان وگيالنآ در ازجمھوريھای دست نشانده شوروی حمايت حزب توده<
  )٣۶۶> (ھرگز سھم مھمی درمورد ايران بعھده نداشته است ، حزب تودهمسئله

  :نوشت ١٩٨١وريل سال آ ۵١مجله مھم اکسپرس درشماره 

  >ينده ايران نقشی نداردوازگردونه خارج شده استآدر لودگی اش باعراقآشاپوربختياربعلت <

  .ازگردونه خارج شده است ھمان کھنه حيض است ھمان است که گفته شده

  گرکه شھرت شخص راھارون کند  گرکه ثروت شخص راقارون کند

  ن بيرون کنــــــدـــجامه حرمت زت  د بر اوــــيآونکه  زخم اتھام ــچ
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ھن پرستی 

 و ب بختيار
ابقه نخست 

قه نبود يساب
 بسيار اشت

ری درجنگ 
ی بدکاران 

اميرفيص -١بخش – 

ل عراق يک وج

              «

١٣(  

  

  )اخذ

  )ختيار

                 

  )ھدی
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دا جنبه رسمی 

  . گرديد
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   ۴برگ  ٠۶/ ٠٩
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 ت اعليحضرت

ھای خروشنده
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در نجا کهآاز -
امينی نوعی
وزيری رژيم
ولی بصورت

ستتفاوت ا با
ھمکاری وقب -

عراق وايران
درامان باشد

 ٩/ ٢٠١٢

- دوم 
ناسيونا

اظھارات

چمشه
دستاور
دبيرخان
برسردا

اطالعي 
اعليحض

١-

٢-



 ص حقوقدان

 يد وآئق مي
ت که مجال 

) تياروامينی
رحال جنگ 

دررابطه  ر

 تقويت کند 

 به کشوراند
  ی قرارگيرد 

  >نند

 رابه ايران 

اميرفيص -١بخش – 

عمل اصولی فائ
 شديد وتند است

شمن ياری بخت
در به دشمنِ  ریِ 

شوند که بختيار

   :ميگويد

ماھای پيشرفته

 دشمن متجاوزب
 تسليحات نظامی

ق استفاده ميکن

ه  حمله عراق
  >يست

مين ھنگامه ٣۵ -

ثارعآاصولی بر
نقدرآيراصولی 

دل غيراصولی (
ستی ودشمن يار

  يشود منجالب

يتی شناخته ش

ه اعليحضرت م

  ميکنيد>

شک ھا وھواپيم

طن وکمک بهو
عراق به جھيز

لبان ازپول عراق

 ميگذارد تائيديه
ن ضد انقالب ني

-ا دررفع نقيصه ھا

لقات عمل غيرا
وشعاع عمل غي

ليحضرت باعمل
عاع بيگانه پرس

چوافتد سگی مي

ضرت درموقعي
   .ود

حريت خطاب به

ه عراق کمک م

 عراق راباموش
   .ی ميشود

خيانت به و و
ت به کشور وتج

    .ده است

   :ھران نوشت

سلطنت طل –ند

ق دراختيارشان
راق واپوزيسيون

ھنگامه ھا         

ثارومتعلآ، ولی
ميدھد وقدرت و

) اعليھن پرستی
ضرت تحت الشع

چ    الب

شت که اعليحض
ن شناخته ميشو

رنگارروزنامه ح

نظرتسليحاتی به

واسته است که
کمک تسليحاتی

 کارغيراصولی
 الشعاع خيانت
خارجی راھم ندا

زنامه کيھان تھ

ان رانجات بدھن

کانات که عراق
رع ھه مشارکت

ت پارلمانی
 جنگی به
عالن جنگ

نگی ھمان

است که  )

 مناسبت
ض قرارداد 
 ميشود که
   .ته است

                     

 باعمل غيراصو
خود قرارم شش

ميھمل اصولی (
 اصولی اعليحض

ود برکه ای ازگال

طئه گردش داش
انه حمله به اير

عيه است که خبر

ه اند که شما ازن

کررازفرانسه خو
کيحضرت ھم در

سانيکه متھم به
رت چنان تحت
روزنامه ھای خ

عيه است که روز

ميخواھند ايرای

مقابل مشتی امک
ن چيزی جز جبھ

ھيئت> رئيس ه
چند ھواپيمای

ن عمل يک اع

د ھواپيمای جن

Super Éte(
رانسه ر ابه
رمقام اعتراض

نجا ختمآ> به
 ايران قرارداشت

                    

ک عمل اصولی
ت الشعاع وپوش

 مردم نميدھد>

عم ل وھمکاری
ن پرستی وعمل

اگرپرشو

رمحوراين توط
شويق عراق به

تبارھمان اطالعي

 خارجی نوشته

صاحبه ھای مکر
ه مشارکت اعلي

 مشارکت ازکس
صولی اعليحضر

گارردن به خبرن

تبارھمان اطالعي

رضا پھلوی –م 

  نوشت  657 

اھدين خلق درم
درکرده اند واين

ژان ماری دايه
ولت فرانسه چ

بعقيده من اين ،
<  

> ازچندی دايه

ndard( دارد

ھور وقت فر
به عراق در 

>ن ماری دايه
ش عراق عليه

   ۵برگ  ٠۶/ ٠٩

ادی يکزآخل
تحت نراآ، ت کلی
نيز به م ردن را

تداخل ،ق مورد
يھنميشود که م

  . گردد

ه دبيرخانه در
ری باعراق وتش

ن دليل وبه اعت

ی روزنامه ھای

درمصکه بختيار 
ت سطحی متوجه

دعوت به عمل
ه کاراصميشود ک

ی مجال فکرکرد

ن دليل وبه اعت

صدام– بختيار 

 هوائي شماره

نت طلبان ومجا
ع نفت خيز صاد

ژ<  لندن ازقول
دو< :ه نوشت

، به عاريه داده
ه به ايران است

ژان مارید از<

اھای سوپراتاند

 رئيس جمھ
ھانآرتحويل 

ژانن استدالل <
عمال درکنارارتش

 ٩/ ٢٠١٢

درتدا<
بعبارت
کر فکر

درتطبيق
سبب م
باايران

اطالعيه
باھمکار

به ھمين

برخی<

نجاکآاز
قضاوت

يعنی ع
سبب م
که حتی

به ھمين

مثلث<

كيهان

سلطن<
منابع و

کيھان
فرانسه
عراق
فرانسه

مقصود

واپيماھ

بختيار
تاخيردر
بنابراين
بختيارع
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  درشخص اعليحضرتتاثيراطالعيه ديير خانه 

ی وميھن پرستی اعليحضرت خدشه مسلمی وارد ربه موقعيت اعتبا ن آمد ھای آاطالعييه مزبوروپی  وه برتاثيری کهالع
 ه شد، قبح توسل به بيگانه که باحساسيت فوق العاده ای دراعليحضرت وجود داشت بتزلزل کشيدن رفتآساخت که شرح 

، استمداد وتوسل اعليحضرت به جامعه جھانی وھمکاری بابختيار عامل عراقبطوريکه ازبعد جريان اطالعيه ومشاورت 
کشورھای خاصی برای نجات ايران واينکه نجات ايران بدون کمک جامعه جھانی ممکن نيست اساس ومنشاء حرکت  و

   .سياسی ومبارزاتی ايشان شد

حتياط پذيراست ولی وقتی شروع شد اين توضيح بجاست که گرايش به کارھای اصولی وياغيراصولی شروعش دشواروا
   .خود به خود بجلوميرود

ت درانسان ھا شرم  حالتی اس ،روانشناسان معتقدند که انسان ھابخودی خود ندرتا ممکن است به انحراف کشيده شوند
ن آانسان ھا تحت تاثيرانسان ھای بد، اول شرمشان ازبين ميرود وسپس به  به کارھای خالف ميشود  که مانع گرايش

کارخالف زشت رغبت مييابند وبه ھمين مناسبت است که قانون مقررکرده که افراد فاسد وخالفکارازجامعه ومعاشرت 
   .عمومی دورباشند

قام مشاورت شاه قرارداده وقتی بختيار مخالف سرسخت سلطنت وشاه ومشاورصدام حسين درحال جنگ باايران درم
ميشود  معلوم است که تاقبح ھمکاری بادشمن درحال جنگ وتجاوز به ايران دراعليحضرت زائل ويافروکش نکرده باشد 

   .چنين اطالعيه ای صادرشدنی نيست

  قايان بختياروامينی قرارشد.......> آ پس ازمذاکره وگفتگو بامده است که <آدراطالعيه 

ن مذاکرات مطرح نشده آعيت بختياربمناسبت جنگ عراق وھمکاری نزديک وتنگانگ باصدام درممکن است که موق ياآ
البته که ممکن است واين درحالی است که دبيرخانه واعليحضرت ھمانند بختيارقبحی برای ھمکاری بادشمن باشد؟ 

  .باشند نبوده درحال جنگ باکشورقائل

 يا يارقائل نباشند امری نيست که خود بخود دراعليحضرت وتحول فکری اعليحضرت مبنی براينکه قبحی برای عمل بخت
يد بلکه تلقين وايجاد باورھای نادرست وشستشوی مغزی انسان ازاحساسات ميھن پرسی آشخص ديگری بوجود  ھر

 ن سن وآ قای محمود فروغی باآسان بوده است برای شخصی مانند آاست که ميتواند اين دگرگونی را ايجاد کند  وچه 
نھم درمقام دبيراولی دبيرخانه اين تحول فکری غيراصولی رابرای پادشاه جوان آوابستگی به فراماسيون و سال وتجربه
   .فراھم سازد

  قاي فروغي آامــــــا نامه به 

 در )٢۵٢۵( ١٣۶۵بانماه سال آ ١۵صفحه سنگربتاريخ  ۴قای فروغی درآقای فروغی که تحت عنوان جناب آنامه به 
  .ن برای ارتباط باتحقيق حاضرتقديم ميگرددآاز ای فشردهدرج است اکنون  ٣٠٨شماره  سنگر

  قای فروغی آجناب «

 يا پدرشما ھم ازآ؟ ن خائن وطن فروش راخيانت نميدانيدآياشما اعمال واظھارات آاجازه فرمائيد قدری مخاطب قرارگيريد 
ام حکومتی وشاھنشاه ايران کمونيستھا ھم باھمه مخالفتی که بانظ ياآ؟ روس وانگليس خواست که ايران رابمباران کنند

دنيا سراغ داريد  در ، چه کسی ران سابقه خدمتی وسياسیآ ؟ شماباداشتند ازروسيه خواستندکه به ايران قشون کشی کند
که به چنين جنايت وخيانتی بی سابقه عليه وطنش مبادرت کرده باشد و بابی اعتنائی ونفرين وتنفرعمومی روبرونشود 

  .، الوال راکه بياد داريدداريد مارشال پتن راکه به ياد

عنوان مشاورت پادشاه راداشته باشد   دمی نميتواند ونبايدآکردنی است که شما درک نميفرمائيد که چنين  باور ياآ
  ،ح مبادرت فرموده ايدطالعيه مفتضن اآ، سلطنت به ننگ واتھام دشمن ياری متھم ميشود که به واگرداشته باشد
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 العاده ای به حيثيت و ن حقيقتا دبيرخانه سلطنت راسنگ روی يخ ساخت وضربه فوقآپاسخ به اعالميه ای که بختياردر
   .وارد نمود وخودشما شھريارايران اعتبار

  ؟؟چه کسی مسئول اين نابسامانی وبی اعتبارساختن سلطنت وشھريارايران است بغيراز شخص حضرتعالی

نيست که ندانيد شخصی که شاه رابه شاھی قبول ندارد موخته ای ھستيد باورکردنی آشما شخصيت سياسی ودانش 
  ...........نميتواند مشاورسلطنت وپادشاه باشد

چرا درمقابل واکنشی که بختيارنشان داد ودرواقع شھريارايران ودبيرخانه وخودشمارابه دروغزنی وصحنه سازی متھم 
اعالميه کرديد ودبيرخانه رابااين  ی رااستوار ساخت سکوت کرديد واگرمطالب اطالعيه صحت  نداشت چراقضيه نا

  رسوائی فراموش نشدنی سنگ روی يخ کرديد .............

ن پيرمرد رياکار آجنابعالی ازبين دومليون ايرانی خارج ازکشورکسی راواجد صالحيت نيافتيد که اين جنايتکارجنگی و
  ؟ورديدآمريکا رابعضويت شورای مشورتی واجرائی پادشاه درآتحت الحمايه 

ھرچه می انديشم وبه جواب قضيه فکرميکنم بيشتربه اين مسئله موحش ميرسم که حاصل وھدف ازعمل شما چيزی 
 و ،مريکا نبوده استآجزمتھم کردن شاه بھمکاری باعراق درحال جنگ باايران وداشتن سنخيت فکری باعمال عراق و

ا به اتھام ھمکاری ومعاضدت دشمن درحال تجاوز دقيق اجنابعالی مبارزه پاک وميھن پرستانه  پادشاه وسلطنت طلبان ر
تمثال  ن خائن وطن فروش درکنارآتصوير القات ھا و احتماال انتشارلوده ساخته ايد وباترتيب دادن مآبه ايران 

( قسمتی ازنامه مندرج     .است انجام داديدنچه ازنظراصولی واخالقی وناسيوناليسم ايرانی نشدنی آاعليحضرت 
  )٣٠٨سنگر ١١ ١٠و ٩و ٨درصفحات 

  ن آبه اميد ادامه  –پايان قسمت اول                                                               

  

  

  

  

  

  

   

 


