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  حقوقدان -اميرفيض

سوی  درترک کشوراز بختيار شاپور غفارپور که شھادتی به تاريخ درمورد نقش خانم از ضمن تشکر
   . توضيحات زيررا الزم ميدانمشاھنشاه ايران داده اند 

 ) که ازمرغ طوفانوه (زج بوده است در ھمواره ھدف شاپور بختيارکشور  خروج شاه از -١
ست که بيان کننده قصد واقدام بختيارعليه ھبوده است سندی  انتشارات نھضت مقاومت بختيار

 ن جزوه اشاره ای ھست مبنی براينکه يکی ازھواداران بختيارکه درآدر .شاھنشاه ايران بوده است
 شما قول داده بوديد که دراولين فرصت شاه را از« ؛ود به بختيارنوشته استکشورب خارج از
 در  »بيرون بياندازيد ولی اکنون که نخست وزيرشده ايد به اين تعھد خود عمل نکرده ايد کشور

ن آتوانم گوش مده ام نميآست امنکه تازه دوروز «  :چنين خواندنی است ھمان جزوه جواب بختيار
  )(استفاده ازحافظه وتکرارشده درسنگرھا        »        ندازم صبرکنيدرابگيرم وبيرون بيا کمرد

  :نامه مزبور نشان ميدھد که    

مده نيايک امرپنھانی نبوده ويا بعلت شرائط کشوربوجود ھدف وبرنامه خروج شاھنشاه ازکشور -١
 .گاه بوده اندآبلکه دوستان ونزديکان بختيارازھدف بختيار که اقدام عليه شاه است  ودب
نبوده بلکه ھدفی بوده که مقام نخست  ارختيبشرائط قبول نخست وزيری  ازورروج شاه ازکشخ -٢

اله تصدی نخست ن تنھاوسيله بوده است  ودرکالمی ديگر موقعيت کشور واحآوزيری درتحقق 
ورده آموقعيتی رابرای بختياربوجود ، بلکه نميتوانسته روال عادی داشته باشد وزيری به بختيار

   .دانبوسيله او ممکن گرد ،ازسوی شاھنشاه رقصد پليد اورادرترک کشو تا
شاھد ويا واسطه شھادت  . برداشتخانم غفاری اشاره به اشتباه بختيارشده استدرشھات  -٣

ن کاربا آن نباشد وبراه خطا آزيراشتباه متوجه موردی است که قصد درانجام  ،درست نيست
 فرض اصالت وصحت صورت گرفته باشد

 و ديدار ازسالھای دورمريکا که با بختيارآت مامورين اطالعات سفارت مريکا وگزارشاآاسناد سفارت 
بختياربطورحتم درپی فرصتی است که عليه شاھنشاه اقدام کند> < :مذاکره داشته اند نوشته اند

  .راثابت ميکند زير گزارشات مزبور حداقل دو مورد

ل نيت پليد خود دراقدام ن برای اعماآ اول اينکه فرصت نخست وزيری ھمان فرصتی بوده که بختياراز
  .ه شدهدن تاکيد گذارآمريکا ھم برآودرگزارش مامورين سفارت  ؛استفاده کرده استعليه شاه 
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 دوم اينکه  قصد بختياردراقدام عليه شاه قصدی نبوده که با شرائط نخست وزيری پيوند داشته باشد و
ھم درحدی که مامورين سفارت نآازسالھا قبل ازنخست وزيری وجود داشته قصد نآزمينه ارادی وتحقق 

مراتب رفع  زاشتباه ا .ن به اشتباه بھيچوجه درست نيستآولذا تبيين  گاه شده اندآن آمريکا ھم به آ
   .بايد ازاين بی احتياطی يعنی تبديل قصد خيانت به اشتباه ناراضی بودمسئوليت وفراغت ازقصد است و

د دارد وازجمله مصاحبه با باشکاه روزنامه نگاران ! بختيارکه دراظھارات او وجوتخاراتفيکی ازا
 نکه خبرنگارفرانسوی ميگويد ماکه ميدانيم خروج شاه ازآ است با ١٩٧٩سال  سپتامبر در فرانسه
   .ميکند که خروج شاه بنابرتصميم من بوده است بختيار تحمل نميکند واصرار شما نبود کار کشور

س روشن نبود که موفقيت شورشيان نتيجه نبود مد برھرکآکه بخيتاربه پاريس  ٧٩سپتامبرسال  در
بربختيارمفصال معلوم بود وجرايد خارجی ھم نوشته بودند با خروج شاه ولی فرماندھی شاھنشاه است 

ينه ودشمنی بختيارباشاھنشاه ايران که فصل مشبھی است درحدی دولت بختيارجاروب خواه شد ولی ک
  .داشت که منافع کشورراتحت الشعاع ساخت قرار

 ***  

  نوشته باال را الزم گردانيد: آنچه 

دست گشته تا به من رسيده. نويسنده که خانم غفار پور ھستند در پی گفتاری آنچه درزير ميخوانيد سه 
که آقای مانوک خدابخشيان در برنامه تلويزيونی خودش در باره بختيار (شاپور) داشته در فيس بوک 

 آقای خدابخشيان نوشته اند. 

ی توانند نام وزير را نم«من مطلب را با خود ايشان مطرح و تاييد نوشته را گرفتم و به من نوشتند 
از اينکه موضوع را با  » فاش کنند زيرا صحبت خصوصی بوده وبايد احترام نام ايشان را حفظ کنند.

  خود ايشان کنترل کردم سپاسگزاری کرده اند.

البته ميدانيم درخواست آقای صديقی اين بوده است که شاھنشاه در کشور بمانند ولی فشار و تھديد ھای 
يس و آمريکا و گروگانی که از وليعھد گرفته شده بود و ايشان در آمريکا و ايالت تکزاس سفيران انگل

زير نظر آمريکايی ھا اسير شده بودند و فشار ھای ديگری که از اطرافيان خودشان تحمل ميکردند و 
  عدم عالقه ايشان به خونريزی و جنگ داخلی مانع از ماندن شاھنشاه در ايران ميشد. 

ه فشار شاپور بختيار را ھم که بنا به نوشته آقای دکتر ھوشنگ نھاوندی با سفارش شھبانو و اين نوشت
در پی ديداری که شھبانو با بختيار داشته اند به نخست وزيری رسيده بود به ديگر فشار ھايی که در 

  خروج شاھنشاه موثر بوده (احتماال) تاييد ميکند. 

به شرح به زبان فرانسه نوشته  Ma Fidelite ان فرانسوی که با عنو» يکرنگی«بختيار در کتاب 
و مقدم (رئيس » شھبانو فرح«بعد از مالقات با  ديدارش با شاھنشاه پرداخته است. او نوشته است: 

وقتی که شاه به او «نويسد: ساواک) به ھمراه مقدم به ديدار شاه رفت. وی در باره اين ديدار می
گفت: من در خدمت اعليحضرتم. ولی الزم است مساله را با دقت بيشتر تکليف تشکيل کابينه را کرد 

ز طرفی شرايطی که فضای موجود تحميل کرده مطرح است و از طرف ديگر اعتقادات ا . بررسی کنم
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ھا بايد باھم ای حاصل شود، اين واقعيتشخصی من درباره دولت. اگر قرار باشد که از کار من نتيجه
عالوه بايد در فکر پيدا کردن ھمکارانی باشم. در اين دوران تعداد افراد شريفی که  پذير باشند. بهآشتی

مورد احترام و اعتماد مردم باشند زياد نيست. محتمل است ناگزير شوم از کسانی که چندان شھرتی 
  ».ندارند ولی الاقل آلوده به مسائل مشکوک نيستند دعوت به ھمکاری کنم

کردن » فصل«ج شاھنشاه و کارھای بختيار نشانگر آن است که او برای ولی رفتار ھای پس از خرو
 » نی برای وصل کردن«آمده بود 

  باھم ميخوانيم

  ک -ح

From:]  
Sent: dimanche 21 février 2016 07:15  
Subject: Firouzeh Ghaffarpour New York 

  ٢٠١٦ پور نيويورك ژانويهفيروزه غفار 

مانوك عزيز درست بخاطر دارم درزمانى كه دكتر بختيار تازه به پاريس امده بود و من در نيويورك 
فعاليت ميكردم توسط يكى از وزراء بختيار دعوت به ھمكارى با وى شدم . بدليل ھمكارى با تيمسار 

بود دوستى  بسيار شريف و ميھن پرست اويسى اين دعوت را نپذيرفتم ولى با اين جناب وزير كه فردى
                                 ِ                                                             بسيار خوبى اغاز شد. در ان زمان صح بتھا ھمه دور مسئله بختيار و رفتن پادشاه فقيد دور ميزد. بخوبي 
بياد دارم كه در يكى از خاطرات اين دوست به من با صراحت تعريف روزى را كه بختيار با كابينه خود 

 :پرده ان روز را چنين تعريف كردبه كأخ نياوران رفته بود كه به پادشاه معرفى كند داستان پشت 

ما با شاھپور رفتيم كأخ كه شاه را ببينيم و كابينه جديد نخست وزيرى بختيار به وى معرفى شوند. رسم 
بر اين بود كه قبل از ديدار شاه با كابينه، نخست وزير ابتدا ميرفت و خصوصى با شاه صحبتى ميكرد و 

د. اصوال اين ديدار بيش از چند دقيقه اى طول نميكشيد ولى ان به ھمراه ھم ميامدند و كابينه معرفى ميش
روز وقتى بختيار رفت اين مالقات خيلى خيلى بيش از معمول طول كشيد و حتى ما كه ديگر خسته شده 
بوديم دعوت به نشست و چاى شديم و باالخره پس از گذشت تقريبا يك ساعت شاه با شاھپور امدند و 

  .ير و كابينه وى معرفى شدندبختيار بعنوان نخست وز

ال كردم چرا اينقدر صحبت تو با شاه  ْ                                   وقتى از قصر بيرون ميامديم در حياط كأخ نياوران از شاھپور سو                                                           
طول كشيد و وى گفت ؛" ھيچى باز داشت چونه ميزد كه نرود و ميگفت ارتش به من وفادار است و 

تان ادامه دھيد من ميروم كيش و از ايران بودن من براى حفظ امنيت در كشور الزم است. شما به كار
خارج نميشوم ولى در امور كارھاى شما دخالت نخواھم كرد ... خالصه ھمش سعى داشت من را راضى 
كند كه بخاطر حفظ يگانگى ارتش و امنيت بھتر است در ايران بماند ولى من به وى اخطار دادم كه اگر 

ن را ترك خواھد كرد با كابينه ام كأخ را ترك خواھيم االن در مقابل دوربين إعالم نكند كه ايرا
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اين دوست ادامه داد كه حاال ميفھمم شاھپور چه اشتباه بزرگى كرد و رفتن شاه چه فاجعه اى  "......كرد
  .....به ھمراه داشت

الف بله مانوك عزيز در تمام اين سالھا من اين خاطره را عمومى نكردم بدليل افترا خوردن به اينكه اخت 
إيجاد ميكنى ولى امروز كه اين نوشته را خواندم حس كردم كه ديگر سكوت نبايد كرد و حقايق بايد انچه 

  .كه بوده گفته شود

اين دوست پس از چند سال با كمال احترام ھمكارى خود را با بختيار پايان داد و از گفتارش معلوم بود 
را از راھى كه بختيار ميرفت حفظ كند. و بيشتر كه ان دوستى قديمى با بختيار ھم نتوانست حمايتش 

  .نسبت به پادشاه فقيد احترام و عالقه إبراز ميكرد

  ......خاطرات زياد است و حقايق پشت پرده فراوان 

  

 


