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  < کسی که ازخودش دفاع نميکند لياقت دفاع ازدوستان ووطنش راندارد>

نداشت که ت مزبور برداشت تحريربود وبنياد وظرفيتی مد نظرقرارگرفت ولی اصالگرچه درتحريرسابق اصالت مصاحبه 
ه گيری دبيرخانه نشان ميداد که دبيرخانه ھکه جبخاصه  ات اعليحضرت رامتحمل شودوردھای بيان آبتواند حرکت ھاودست

برداشت مفھومی (وحاضر به عقب نشينی وگذشت نيست مقاومت دربی اصل شناختن مصاحبه رادربرنامه خود دارد 
    .)ازبيانيه دبيرخانه

  –دخالتی دراين مورد نميکرد کاش که دبيرخانه مانند مصاحبه ھا ويانقل قولھای سابق ازاعليحضرت  ای

مستند باشد ونشان دھد که دبيرخانه برخالف رويه وعمل خود دراين  یاجازه ميخواھد برای اينکه اين تحقيق تاحدود
  .يک نمونه رادليل قراردھم ونيزکمکی باشد به حل معادله  مورد دخالت ناموجه وبه صدوربيانيه مبادرت کرده

  شاهد قضيه 

   :درمصاحبه ای باروزنامه واشنگتن تايمزگفت ١٣۶۴رماه سال ذآشاپور بختيار در 

   >وخود خواه بوده اند پستکه بيشتر اعضای خانواده او افراد رضا قبول کرده<

   )گرفته شده ازواشنگتن پست ۶۴ذرآ  ١۵مورخ  ٧٣٣روزنامه ايران تايمز شماره (                                    

ھنگاميکه مصاحبه بختيارمنتشرشد  نشريه سنگرازاھميت اظھارات بختيارغافل نماند ومقاله مفصلی بااستدالل درشماره 
برای نتيجه گيری واستحکام حل  ،ن نوشتهآزاشارات مختصری ا مقاله متوجه دبيرخانه بود  چون منتشرساخت که ٢٧٨

   .معادله بجاست

، اعليحضرت ن است که بختيار پس ازبحث وارائه دليل ومجادله با اعليحضرتآ رسا گر >رضاقبول کردهواژه <.........«
  فرومايگی وپستی خانواده خودشان راقبول کرده اند 

 - عتباربی ا - نھا عبارتند ازآھائی است که مفاھيم عرضی بسياری رادرخود دارد که اھم ه ازجمله واژ > پسـت<   واژه
   .نھاآشم وامثال تنگ چ –رذل  -شکست خورده   –خسيس  –مغلوب  - بی سروپا   - فرومايه

 رزندان ميشود وعمو واطالق برپدرومادروف ،، درعرف واصطالح قانونواژه خانواده درعبارت نقل قول ازاعليحضرت
   .نھاراشامل نميشودآدائی وخاله وعمه وفرزندان 

 اعليحضرت رضاشاه دوم و –علياحضرت فرح پھلوی  –بنابراين واژه خانواده درعبارت مزبور متوجه شاھنشاه ايران 
   .وخواھران ايشان است برادر

  لياقت پادشاھی رادارد؟مايه وشکست خورده ورذل است ويا فرزندی که ازخانواده ای پست وفرآ ،خوب

فراموش نفرمائيد که اعتراف به پستی ورذلی خانواده سلطنتی ايران نقل قول ازاعليحضرت است نه نظر بختياروبازبياد 
   .باورھای ماايرانيان است از> زپدر....رد نشان اپسرگرنداداشته باشيد که ضرب المثل <

 را نھاآ باوجدانی اسوده سخن بگوئيم و ،ای اين است که بادبيرخانهبر ،اگراين دقت وموشکافی ھمراه حساسيت الزم شد
  )۶۴ماه  بھمن ١٠مورخ  ٢٧٨نقل ازھمان سنگر(ماده ترسازيم آن آتوجه به ماجرا ونتايج  در

  :ست كهبراي اين ا

 که بخواب غفلت وياسھل انگاری وياسازشکاری گرفتاراست کمی بيدارشود ،وجدان مسئولين دبيرخانه شھريارايران 

عتباروحشمت سلطنت شھريارايران به عمق اين توطئه ھای نابکارانه که فقط وفقط بمنظورشکستن ا :اين است كه براي

   .پی درپی تدارک ميشود واقف گردند
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  :.............. براي  اين است كه

  :براي اين است كه

نھا وھمچنين مصاحبه ھا آواژه ھاوکيفيت استعمال  حساسی الزم است که ازا تن معانی واژه ھاکافی نيست بلکهدانس  
ن احساس الزم درمسئولين دبيرخانه شھريارايران وجود آوچون يقين است که  ن بشود آمطلب ونيت بکارگيرندگان  درک

   .ت بخورندافاسيرضرورشد که شايد تکانی حضرن تآحد کافی وبه درد بخورنيست لذا  اگرھم دارد يا ندارد و

  :براي اين است كه

نان بخواھيم که آچه ميگذرد تاحق داشته باشيم که از ،ين يگانه پايگاه اميد بخش، اسلطنت  طلبان بدانند که برسلطنت
 طلبان را غازمبارزه سلطنتآنسبت به گذرھای مبارزه حساس وھوشيارترباشند وباتمام قدرت موانع موجود درراه 

   .ازميان بردارند

باالخره اين موشکافی ھا ودقت درتجزيه وتحليل ھا بدان جھت بکارگرفته شد که تاريخ مبارزات برون مرزی شاھد  و
 اگر و عريان شده به استحضارمسئولين دبيرخانه شھريارايران ومشاورين شاه رسيد  ،نآثارآ باشد که قبح عمل بختيارو

مشکلی درقضاوت  ،ينده ديده نشودآمتقلبانه بختيار وھتک حرمت واعتبار شھريارايران درنان نسبت به اين عمل آواکنش 
مفصل تجزيه وتحليل وخطاب (    .يندگان نسبت به ماھيت مسئولين دبيرخانه ومشاورين شھريارايران نباشدآخوانندگان و

  به دبيرخانه درھمان سنگر)

، برای واشنگتن تايمزدر مردم جھانمريکائی آيافت واثرنوشته روزنامه نکه دوسنگربه موضوع مزبورتخصيص آبا
استناد شد که ھای گروھی ايرانی درواشنگتن  وبه سخن اعليحضرت درمصاحبه بارسانه دبيرخانه تشريح گرديد 

واکنشی نسبت  و  ھيچ اعتنائی ،) معھذان ھيچ اختالفی نباشدآدر برومند باشد بايدآخانواده ايکه ميخواھد رموده اند (ــف
   :نشد  درھمان سنگر خطاب به دبيرخانه نوشته شد به نقل قول مزبور 

 وازاين سرسری گرفتن و ھا زاين زدو بندوبی عرضه گی، ای ماخون بايد گريه کرد ازاين وضع وبی غيرتيھا ........«
درمقابل اين گونه  ،استفاده نيست . يکباربرای ھميشه نشان بدھيد که سلطنت بازيچه ووسيله سوءعدم قبول مسئوليتھا

ِ  . اين ھنرمردم  نھاراتعقيب کنيدآست ايستادگی کنيد. نميگوئيم که توطئه ھاکه ھرروز باابعاد وسيعتری درشرف تکوين ا             
 کشور نآسلطنتی انگلستان کرد وديگرمطبوعات  ھردار                      ُ ، نميگوئيم کاری راکه م  است خيلی باشرف ومعتقد وشاھدوست

اما حداقل قضيه توجه  ،نرابکنيدآکارنيمه تمامی راکه احمدشاه کرد شما تمام و، ، شماھم بکنيدحرمت دارسلطنت شدند
، يک تکليف اداری . اين کاری است که شرف خاص واحساس شاھدوستی نميخواھدقول رابه اعليحضرت تکذيب کنيد

  .ستا

سلطنت شھريارايران راجاروميکند باک وشما ازچه ساخته شده ايد که ازفساد بزرگی که پاک اعتبارسلطنت پھلوی 
  د؟يندار

قويا وشديدا تکذيب  را اظھارات بختيار ،گھی کامال شايستهآيک  با برويد  درھمان روزنامه واشنگتن تايمزدرصفحه اول
اثرمھمالت بختياروبرداشت ھای ناصحيح خبرنگارروزنامه زائل  درج بگذاريد تا                              ِ مقاله ای مستند باپرداخت ھزينه   ،کنيد

  به رسانه ھای گروھی ايرانی منتقل کنيد ........ را شود ومطلب

م که . دوبرابرھم به خود شما ميدھي؟ ماميدھيم؟ لنگ پولش ھستيدشما دراجرای اين وظيفه بزرگ وقاطع چرامعطليد
  .......کافی نيست  . کافی نيست دست شماراھم ميبوسيمبجنبيد

 و . اعتباروقوام وھست مبارزه مستترود که دارد ميرودنگذاريد اعتباروحرمت سلطنت نزد ايرانی وخارجی به تباھی بر
. کاری راکه ميشود زه ميخوردرھبرپست ورذل وفرومايه به چه درد مبار ،متصل به اعتباروشخصيت رھبرمبارزه است

فقط يکبار خواھيد ديد ، به ھيچ نگيريد که گرفته ايد يکباردردفاع ازحق سلطنت قائما به ايستيد به سادگی جلوگيری کرد
  .........ورد موثری است  آکه چقدرکارساده وباچه دست
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ست که نھم کسی اآفقط وفقط متوجه يکنفراست نی شده ھمه اميد ھا برای رھائی ازاين نکبتی که تحميل ايران وايرا
دراين ماجرا پست ورذل وچشم تنک وحسودوغيره معرفی شده وشماکه صالحيت تکذيب ورفع اثرراداريد چرا نقش مرده 

  )۶۴سال  ٢٧٨مشروح درھمان سنگر(.»  راداريد ............

  حل معادله 

ورافراد نسبت به اعليحضرت آھامات نادرست ونقل قولھای زيان يک معلوم مسئله اين است که دبيرخانه نسبت به ات
   نمونه اثباتيه شاھد قضييه درھمين تحرير)( حساسيتی نشان نداده ونميدھد

 بااعليحضرت حساسيت بسيارسريع وجدی وقاطع در آنالين فوکسنسبت به مصاحبه دبيرخانه  معلوم ديگراين است که 
  )بيانيه دبيرخانه(کارگرفته است ن بآجلوگيری ازانتشارواستناد به 

اعليحضرت بی اعتنا و نسبت به بيانات ايشان  دبيرخانه نسبت به ھتک حرمت امجھول دراين معادله اين است که چر
   .؟درمصاحبه مزبور حساس وبااعتنا بوده است

دبيرخانه مطرح نيست   واشتغال وتظاھربه دمکرات بودن ، مسئله عدم اطالع حل معادله مزبورميتواند چنين باشد که
    .استمطرح  سخت ومقاوم دبيرخانه  درمقابل حرکت اعليحضرت به سوی رسالت سلطنت                ِ بلکه جبھه گيری  

به  واتھامات به اعليضحرت سبب استحکام مقاومت دبيرخانه درگروگان ذسکوت دبيرخانه درمقابل تحقيرونقل قولھای کا
ن دقيقا درجھت ھمان آکه دستاورد  آنالين فوکسمصاحبه         ِ نادرستی  وھمچنين است بيانيه  ،گرفتن نھاد سلطنت است

   .گروگان گرفتن سلطنت ازطرف دبيرخانه است

شايد به دورازانصاف نباشد که گفته شود نقش دبيرخانه ھمانند ستون پنجم دشمن است که درعين ظاھرفريبی ونزديکی 
   .راميکنداعليحضرت، برنامه ھای دشمنان تداوم سلطنت را حمايت واج با

  

                                                 

          

  

 


