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ت  س   )آ( 
  حقوقدان - ميرفيضا

ارزه فرصت گفته معلوم که الويت موضوعات وابسته به مب ن ھم ناآبه تاخيرافتاد وسبب مدتی  ھنگامه ھا رشته تحرير
   .ھارابه خود اختصاص داد

 ،ن تحريرآانتشاريافت وبرای ربط موضوع وبی نيازی رجوع به  ۶/٩/٢٠١٢قسمت اول سی وپنجمين ھنگامه درتاريخ 
   .ن بنظر بجاستآبيان مختصری از

بيان حکايت بی اعتنائی دبيرخانه اعليحضرت به اتھامات وبطورکلی رفع  ،انگيزه طرح سی وپنجمين ھنگامه
نيه مورخ ره به بيان ھنگامه اشاآاثرازمواردی بود که باعت ھتک حرمت واعتبارشخص اعليحضرت ميگرديد ودر

قايان دکترعلی امينی وبختيار شورائی آشده بود که بنابرپيشنھاد  ١٩٨۶=٢۵٢۵=١٣۶۵مرداد سال ا ١٣دوشنبه 
 ۵ن تا آميباشند وحداکثراعضای  بختيار قايان امينی وآن آکه اعضای اوليه يد آبمنظور مشاوره شھريارايران بوجود 

   .نفرخواھند بود

لحن  با قای بختيارآ ،وح است به مجرد انتشاراعالميه دبيرخانه اعليحضرتھمانطورکه درسی وپنجمين ھنگامه مشر
نھا که آن روزنامه ھا خاصه آقای امينی اعالميه دبيرخانه راتکذيب کردند ومتعاقب آبنمايندگی زننده ای اصالتا و بسيار

رضا پھلوی < :ه نوشتندجملزوابسته به بختياربودند شديدا درمقام تحقيروسبک گوئی نسبت به اعليحضرت برخاستند وا
  .خواسته ازنام بختياربرای خود کسب اعتبارکند>

، ميرفت رنجاکه شورای مزبور اولين شورای مبارزاتی درخارج ازکشوربود ودرواقع اولين اقدام اعليحضرت به شماآ از
وغی رئيس قای فرآ تماس با با ناديده گرفت وسنگر نراآتھاجم به اعتبارسياسی اعليحضرت موضوعی نبود که بتوان 

دبيرخانه وعرض مراتب واستدالل خواستاردخالت ومھارسرکشی وتھاجم شد واين استدالل بعرضشان رسيد که موضوع 
قايان مايل باشند آقايان يک امرالزامی نيست مقيد به اختياروزمان است وھروقت که ھريک وياھردوی آشورا ومشاورت 

اينکه ادعا کنند که اعالميه خالف واقع بوده وچنين  ست ولی عدول باميتوانند ازموافقت عدول کنند مانند عقد وکالت ا
ه قايان ميشود وھم به کنارآموافقتی نشده تفاوت دارد واين دومی است که شايسته توضيح است وھم رفع اشتباه دربيان 

   .قايان از شورای مشاورت جامه عمل ميپوشاندآگيری 

به اين روند نادرست وکامال تھاجمی به اعتبارسلطنت وحتی دبيرخانه  بھرحال ھمانطورکه ھنگامه نشان ميدھد دبيرخانه
   .بی اعتناء ماند

   ؛اکنون بقيه سی وپنجمين ھنگامه

البته که بجھت اعتقاد سياسی به لزوم حفظ اعتبارسلطنت  ،اصرارسنگردرجھت لزوم رفع اتھام ازدبيرخانه واعليحضرت
عنی عدم سکوت درمقابل دروغ داشتند عامل ترغيب بود ولی فرمايشی که شخص اعليحضرت دراين مورد ي

   .واصراربيشتر درموضع بود
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نشرياتی ھستند که درحق من حرفھای گوناگون مينويسند که اينچنين نشريات رادائم تسليم دادگاه کرده وھميشه ھم <
خورده اند      ميپندارند که من درمقابل ھرنوع دروغ سکوت خواھم کرد فريباگرمطبوعات دنيا  .رنده ميشومب

  .)٢٢١رگ(ازفرمايشات اعليحضرت درمصاحبه باحريت ترکيه مشروح درسن

  ترور شخصيتي شهريارايران 

روزنامه واشنگتن  ،ن رفتآدبيرخانه که شرح سکوت توجه اتھام دروغسازی به اعليحضرت وماه بعدازجريان   ٢حدود  
   :نرادرزيرميخوانيمآباتفاق  .بسيار مھم بودپست خبری منتشرساخت که 

<يکی ازعملياتی که اخيرا باحمايت سيا انجام گرفت ظاھرشدن ناگھانی رضاپھلوی درتلويزيون ايران بود بخش مخفی 
ضد خمينی به وسيله سيا امکان يافت کمکھای فنی ويک فرستنده بسيارکوچک راکه دريک چمدان  جاميگيرد تامين کند 

سپتامبرشد. ھنوز روشن  ۵ صبح ٩دقيقه درساعت  ١١ی دوکانال تلويزيونی ايران بمدت برنامه مخفی سبب قطع ناگھان
  .>گاه بوده است ياخيرآيا رضاپھلوی ازحمايت سيابرای پخش برنامه آنيست که 

  )١٩٨۶واشنگتن پست شماره نوزدھم نوامبر(           

ورتی ادامه داشت که خبرروزنامه واشنگتن پست انتشاريافت ھنوز گيردار رفع اتھام  دروغسازی درمورد شورای مش
ن به اين تحريرمنتقل آ قای فروغی دبيراول دبيرخانه اعليحضرت نوشته شد که قسمتھائی ازآبالفاصه نامه ای به 

   :ميشود

تی برای . ترورشخصي، ترورقطعی سلطنت شھريارايران است ترورتنھا جسمانی نيستنچه واشنگتن پست نوشتهآ.......<
 . برکسی که ازنظر اعتباری سقوط کند سقوط سياسی اوحتمی است –ترور جسمانی است  از دِ مردان بزرگ بمراتب اشّ 

تش آبه ايرانم سوگند اگراين  –شما وظيفه اقدام جدی وفوری است که نسبت به نوشته واشنگتن پست بی اعتنا نمانيد 
 اين اقدام را نکنيد که فساد اين کوتاھی ناگفتنی است ........ جوازھی کوتا –خاموش نشود سلطنت دود وخاکسترميشود 

ھيچ امری وياعذری چه مسائل مادی وغيره مبرای ذمه شما ازاين  ايران درمصاحبه حريت داده اند ........ شھريار
   .ياورشما دراين اقدام خواھند بود نھراسيد ھزاران ايران يار –تکليف نيست 

ن آين چنين اتھامات مصيبت باری بود که بنيان سلطنت شاھنشاه ايران ر امتزلزل ساخت وفراموش نفرمائيد که نظيرا 
  .شاھنشاه به وضوح به اين بی اعتنائی ھا اشاره فرموده اند

وء، کارمھمی انجام ــــن درمقابل دروغ پردازيھا وتبليغات سآبايد قبول کنيم که برای دفاع ازکشورونظام سياسی .... 
                     >مدآشده ای برضد ما بمرحله اجرا در ی متوجه شده ام که چه برنامه وترتيبات وسيع وحساب. اکنون من بخوبيمه انداد

  )٣١٠(ازسنگر                                                                                          )٢٣١( پاسخ به تاريخ 

  311خطاب به دبيرخانه  ازسنگر

تيره بختی ھا ناشی ازبی تفاوتی وبی حالی است که شکيبائی نام گرفته است ..... اعتبار، معتبرترين ودرعين حال  ھمه
م وابستگی قادرنيست که براعتبارسلطنت تاثيرخرد شکننده ترين پايه ھای سلطنت است ھيچ ضربه ای به اندازه اتھا

ثبات کامل درمبارزه سياسی  کوچک وکم اھميتی نيست ........ مرا باچوب سيا ن. راندن مبارزه شھريارايراکننده بگذارد
  منوط به ايستادگی دربرابرحيله ھا وحمالتی است که به اعتباروشخصيت مبارزه ميشود .........

، محظوری ھست اين قايان دبيران ومشاورين شھريارايران ازتعقيب واشتگتن پست واھمه نکنيد اگرواھمه ای ھستآ
دامان سلطنت شھريارايران ومبارزه سلطنت طلبان پاک  زا اين اتھام موھن وموھوم رابما محول کنيد تا  وظيفه ميھنی را

   .کنيم

)؟ به غيرت وھميت وايرانيت خودتان مراجعه دکترعلی امينیدراين امرخطيرمشورت فرموده ايد ( ،چرابااين عامل بی رگ
  >طنت طلبان رابسوزاند وخاکسترسازد............تش سوزنده اعتبارومبارزه سلآمشورت کنيد ونگذاريد اين  و
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 >تکليف حقبی اعتنائی دبيرخانه به درخواست سنگر، سنگررامتوجه شھريارايران ساخت ودرتحريری تحت عوان <
   :نوشت

   ؛شھريارا يکی ازايران شناسان اروپائی گفته است«

  >ن بی اعتبارباشد قبول نميکنندآی ، براتی راکه دارای چھارامضای معتبراست اگريکی ازامضاھاايرانيان<

  يکی ازشعرای ما ميگويد 

  اگربرکه ای پرشود ازگالب     سگی دروی افتد کند منجالب

اھميت ، ايرانيان به اعتبارواصالت وپاکی امورنيت ازاين اشارات اين است که به برھان قاطع وشواھد عقلی ونقلی
نچه واشنگتن پست دررابطه بامبارزه ما ايرانيان برون مرزی نوشته  آست که بسيارميدھند ومراد ازاين تصديع اين ا

 است ھمان سگی است که به برکه مبارزه اصيل وميھن پرستانه سلطنت طلبان افتاده است واين ميدان پرصفا وپاک و
   .ازوابستگی به بيگانه مبدل ساخته است احساسات ناسيوناليستی رابه منجالبی مملو از سرشار

ن موريانه  آن شھريار، بتوان آ، موريانه ای نيست که باجويدن پايه ھای اعتبارمبارزه اين اتھام واشنگتن پست -شھريارا
مده است آفرود  ن شھريارآبری است که بريکی ازاساسی ترين ومعتبرترين پايه ھای سلطنت بتونه کرد بلکه تَ  زدگی را

يکی ازاساسی ترين  از ايران را ، ميرود که سلطنت شھريار، مالحظات تاريخی وعبرت وتجربه ازگذشتهد بصيرتدي از و
   .پايه ھای کھن تاريخی محروم سازد

نچه درنامه ھای قبلی بامشاورين شھريارايران درميان گذاشته شد ھيچ تاثيروھدايتی برای مشاورين ودبيران آ
  ورد .............آغيرت وطنخواھی وعزت پادشاھی بجوش نخواھد  از را ھانآرگھای  رگی از اعليحضرت ننمود و

ساله ماايرانيان  ٨ايرانيان سنجاق ميشود وتمام تالشھای  اوراق تاريخ مبارزات ما اين اعالم واشنگتن پست بر ؛شھريارا
  ساخت ...........ھربيگانه پرستی وجاسوسی ووابستگی به بيگانه ممھورخواھد کاش محو ميکرد بلکه به مُ  ایا ر

 اين جريان بسيار تند وخطرناک قابل بی اعتنائی نيست اکنون که اين حال ناپسند رونموده جدوجھد بايد تا ؛شھريارا
 نھالی تنومند وه ب نراآ، ن ازسوی دشمنانآبياری مدام آ ن ممکن نشود وآ، زوال ن پسآن تثبيت نگردد که زآخللھای 

   .ب زحمت ومالل خاطرھمايونی وھمه ميھن پرستان خواھد شدغيرقابل دفع مبدل ميسازد که اسبا

نرابه منصه ظھوربرسانيد که آ، اراده ملت ناسيوناليست ايران است ، ازجميع جھاتثاراين اتھامآاراده ھمايونی دررفع 
  )٣١٢ازسنگر(                                              »ادنی وظيفه ازوظائف سلطنت است .................. ،اين قيام

  تكذيب شهريارايران 

  نوامبرھمان سال  ٢٣ن سب گرديد که درتاريخ آخوشبخانه عطف توجه شھريارايران به ماجرای واشنگتن پست وعواقب 
   .اس ترتيب داده شد که موضوع اعالم سيا مطرح شد –بی  –صاحبه ای بوسيله سی م ١٩٨۶

گفته ميشود که سازمان سياھزينه پخش برنامه تلويزيونی شمارا درايران برعھده < :اس گفت –بی  –ر سی خبرنگا
  قبال شما اين راميدانستيد؟ ياآگرفته است 

  :شھريارايران جواب ميفرمايند

 ست وکمک مالی کرده است پاسخ منفی ا اِ ی سی آ ياآاين است که من ازجزئيات امراطالعی ندارم امااگرمنظورشما 
   .ھيچگاه چنين چيزی نبوده ونخواھد ھم بود

   ؟به شما لطمه خواھد زد اِ تصورميکنيد  واقف شدن طرفداران شما به کمک سی ای  ياآ –سوال بعدی 
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  پاسخ اعليحضرت ............

   ؟تکذيب شھريارايران کافی است ياآ

  ؟ ثاراعالم ناروای واشنگتن پست خواھد بودآيا تکذيب شھريارايران رافع آ

گاه به فلسفه پادشاھی وناسيوناليسم ايرانی بيان ھمايونی ھمانقدررافع نگرانی وترديد آسلطنت طلبان معتقد وازنظر
نھاست که اگربيانی ھم دراين باب نميفرمودند ولی ازباب توده مردم جھان وبويژ دشمنان سلطنت ونيزقاعده مطبوعات آ

   .تکذيب شھريارايران کافی نيست

 پتامبر راس ۵ پست درھمان  ستونی که خبرمورخ ران بايد با درخواست درج درروزنامه واشنگتنمصاحبه شھرياراي
ورعايت  ھم داشته باشد  نراآبه جريان می افتاد  تا محققی که به خبر مزبور ميرسد اصالح شده وتکذيب  درج کرده است

  .مقررات تکذيب شده باشد

 مھار نشتھای خبرواھی واشنگتن پست راامشوق شد که درحد امکان بھرحال اقدام بجا وقابل انتظار شھريارايران مار 
ن آکه مشروح  ند> سنگر وسربازان ايران به اقداماتی مبادرت کردازاوبيک اشاره ازما به سردويدن< کنيم وبه اقتضای

 ٣١٨ن دررابطه بارفع اثرازخبرنادرست واشنگتن پسست درسنگرشماره آ ن اقدامات وتاثيرآاقدامات وداليل حقوقی لزوم 
   :استن چنين آ درج است واختصار

اظھارنامه ای سفارشی برای روزنامه واشنگتن پست ارسال شد وماخذ خبری  ٨۶درتاريخ بيست سوم دسامبر -١
موضوع  ٣۵٨۴٧٣ضمن تلکس شماره  ٨٧ود خواستارشديم ودربيست وھشتم ژانويه سال راکه انتشارداده ب

   :ورد ه ميشودآتعقيب شد فتوکپی نامه وتلکس درسنگرمزبور درج است که به اينجا ھم 

اظھارنامه ای ضمن تله  ١٩٨٧بموازات ارسال اظھارنامه برای واشنگتن پست درتاريخ  بيست ونھم ژانويه  -٢
ازسوی سنگروسربازان ايران برای سازمان سيا ارسال شد که متن فارسی وانگليسی  ٠۶٨۵۵٢پست شماره 

  :ن درذيل قابل مالحظه استآ

(1)------------ 

Dec 23rd 1986 

Washington Post Newspaper,  

To whom it may concern,  

 In the Washington post of November 19, 1986 you had an article 
concerning Iran, under the title “CIA curried favor with Iran’s Khomeini and 
supported his foes” you said “A recent CIA supported operation was the sudden 
appearance on Iranian television two months ago of Reza Pahlavi, son of the late 
Shah. That clandestine anti-khomeini broadcast was made possible by the CIA, 
which provided technical assistance and ministurized suitcase Transmitter. The  
source said. The broadcast disrupted two channels of Iranian television for 11 
minutes at 9 P.M. on September 5. It is not known whether the Shah’s son knew 
that the CIA had provided support for the broadcast.” 

I would like to know what is the source of the above article.  I am looking forward 
to hearing from you. 
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در پايين اين نوشته خواھيد ديدآنرا است به روزنامه واشنگتن پست که گراونوشته سنگرنوشته باال بخشی از -----  ---- 

Dial (R for Redial)  

Waiting  

Connected 

Washington Post 

RC Washington Post 

The registered  letter Dec 23/86 did not receive any reply, we are waiting, so pls 
send A.S.A.P. 

Sangar 

Toronto- Canada 

--------------  

Dial (R  For Redial)  00358473 

Waiting  

Connected 

Washingtonpost 

Feb 24, 87 

Plse note: 

SHT TLX jan- 28/87, you did not reply so story in newspaper must be false 
accusations 

Sangar 

 (2)  ---------------------------------- 

Dial (R for Re Dial) 8-68552 

Writing  

Connected 

Telepost 

Haitel Tor 

 

Toronto Ont Jan 29,   1220P 

ZIP 
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Central Intelligence Agency  

Washington, D.C. 28505 

BT 

To whom it may Concern 

As you are aware, the Washington Post Newspaper and Lesley Stahl  

As CBS television reporter and hostess of CBS’s the Face the Nation 

Program have made claim that the broadcasting of the appearance  

Of the Shah of Iran (His Majesty Reza Shah II) on Iranian  

Television on Sept, 5 1986 was funded by the Central Intelligence  

Agency. 

 

Since His Majesty, the Shah of Iran, in and interview with Same CBS  

reporter denied such claims, our organization has found it necessary  

to inform you that, if some people have received money  under the  

pretense of carrying out this operation, their act must be  

Considered fraud and, it is the CIA’s internal problem. This was  

no effect in anyway on the monarchists and the shah of Iran’s fight  

(for the return of the monarchy , But in order to clarify  any  

misunderstanding and also to avoid any disgrace to the monarchists’  

fight brought about  by the suspicion of any CIA involvement. Our 

organization is requesting the Central Intelligence Agency to state  

the exact total amount of all such payments, if any, made by the  

Agency under the pretense of above operation, so that our organization  

refund it back to CIA. This will clarify the matter, and will  

take care of any possible  disgrace  to the  monarchists’ fight that 

may have been caused by the false and unjustified accusations made 

by the media. 

 

Failure to respond to the above request by the Central Intelligence  

Agency within fifteen days upon the receipt of this letter, will be 

Considered as NO  CIA involvement and /or interference of any kind in 

The operation mentioned above 

 

Respectfully  
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Sarbazan Iran-Sangar 

(Soldier of Iran) 

2 Bloor St, II Suite   

Toronto Ontario Canada  M5H 3E2   

 

Acc. Jan 29 1312 EST TXN 3EB 

Dial (R for Redial): 068552 

Waiting! 

Connected 

Telepost 

Maitel TOR 

R 

Toronto ONT Feb25 1 P 

ZIP 

Central Intelligence Agency  

Washington, D.C. 20505  

ST 

Plse note that we did not receive any reply till this date  

Sarbazane Iran – Sangar  

(Soldiers of Iran) 

  پارسی نوشته باال: رگردان ب

سی آی ا بطوريکه استحضار داريد روزنامه واشنگتن پست و نيس لسلی استاھل گزارشگر تلويزيون سی بی سازمان 
سپتامبر  ۵ارائه تصوير شھريار ايران در تلويزيون کشور ايران بتاريخ اس اظار داشته اند که ھزينه اجرای طرح 

  از سوی آن سازمان تامين شده است. ١٩٨۶

موارد باال الزم ايران در مصاحبه با ھمان خبرنگار سی بی اس ادعای فوق را قويا تکذيب فرموده اند. براساس شھريار 
  است به اطالح آن سازمان برسانيم که:

کسانی بنام اجرای برنامه فوق الذکر از آن سازمان پولی دريافت کرده باشند، با آنکه عمل آنان کالھبرداری بوده که اگر 
گردد، معھذا برای آنکه ننگ اين عمل متوجه مبارزه سلطنت طلبان نباشد، تقاضا دارد آن بوط به آن سازمان ميمر

ارد تا آن مبلغ از سوی ما به آن سازمان تاديه تا ننگ اين اتھام اشخاص را موجھا اعالم د سازمان مبلغ پرداختی به آن
  پليد از مبارزه سلطنت طلبان پاک گردد. 

روز به منزله آن خواھد بود که سازمان سيا ھيچگونه دخالتی در اجرای  ١۵است عدم پاسخ به اين تقاضا ظرف بديھی 
  .سنگر - سازمان سربازان ايران طرح مزبور نداشته است. با احترام
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ز سوی سازمان سيا به اظھار نامه فرستاده شده پيش نيايد در آنکه سوء تعبيری در ارسال ويا عدم ارسال پاسخ ابرای 
پست تله پست ديگری بھمان شماره به سازمان سيا ارسال ويادآوری شد که تا تاريخ تله  ٨٧تاريخ بيست و پنجم فوريه 

ت در باال در زير ی دريافت نگرديده است. متن تله پسروز از ضرب االجل موصوف ميگذرد، ھيچ گونه پاسخ ١۵که 
  آن در زير آمده است).ھمين تحرير قرار دارد. (که گراور نوشته انگليسی 

 

  حسرت وافسوس 

  سال قبل دعوت شديد  ٢۵می بخشيد که شمابه حسرت وافسوس 

ت  ذ ما  ب ا ن ع ا وس  م          ا ذ ن طا  ر و ر   مااز
 






