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اطال عيه نهضت مقاومت ملي ايران 
بمناسبت يازدهمن سال قتل فجيع دآتر شاپور بختيار 

 
روز ششم  اوت (١٥امرداد) امسال  از قتل دآتر شاپور بختيار به دست آدمكشان نظام بي رحم  جمهوري 

اسال مي، ياز ده  سال مي گذرد. 
 نسل جوان  امروز آه سالهاي انقال ب  را به چشم نديده  بايد بداند آه شاپور بختيار تنها شخصيت سياسي 
ايران بود آه  باوجود گذراندن سالهاي دراز در زندان هاي شاه  براي آزادي مردم و استقال ل آشور، همينكه  

شروع دست اندازي خميني و همدستان او به صفوف مبارزات آزاديخواهانه ي مردم را، همراه با شعار هاي ابتدا 
دوپهلو و سپس علنأ مستبدانه ي  آنان آه از  استبدادي نوين  خبر مي داد، مال حظه آرد، علي رغم موج عظيمي آه  

آنان از توده ي بيخبر مردم بدنبال خود راه انداخته بودند، خطر را شناسايي آرد و  بدون هيچ ترس و واهمه اي 
مردم را عليه عواقب مهلك آن هشدار داد.  

و همونيز تنها مبارز سياسي شناخته  شده ي ايران بود آه نه تنها برخال ف رويه ي اآثريت مجذوب  و 
مرعوب خميني نشد، و بجاي انجام وظيفه ي  پرمسؤوليت رهبري،  به دنباله روي  آورآورانه تن نداد، بلكه با در 

آف نهادن جان، و با صدايي  رساتر از آنچه  قابل تصور است، خطر را ــ خطر هولناك استبداد ديني را آه آن  
روزها سايرين تقريبأ همگي از روي خوش  خيالي از ديدن آن عاجز بودند ــ  به مردم  و رهبران گمراه  آنان  

گوشزد  آرد. 
بختياري آه رساله ي دآتراي خود، در فلسفه ي سياسي را درباره ي روابط دين و حكومت در جهان باستان 
نوشته بود؛ بختياري  آه در دوران دانشجويي  خود در فرانسه همراه همگنان خويش در دفاع  از جمهوري جوان 
اسپانيا وارد مبارزه شده بود؛  بختياري آه با حمله ي آلمان هيتلري به فرانسه داوطلبانه لباس ارتش اين آشور را 

براي جنگيدن عليه نازيسم به تن  آرده بود و حتي پس از ترك مخاصمه  ميان آلمان و دولت  نيمه فاشيست 
مارشال  پتن، به شبكه هاي نهضت مقاومت فر انسه آه ژنرال دوگل تأسيس آرده  بود پيوسته ، از شدت عشق به 
آزادي در راه رهايي ملت اسير ديگري وارد جانبازي شده بود؛ و باآل خره بختياري  آه حتي به افتخار همكاري  

در دولت مصدق بزرگ  قانع نبود بلكه  وفاداري  آامل  به  آموزش رهاييبخش  و آرمان هاي او براي ايران 
عزيز را  پيوسته  در مد نظر داشت، چگونه مي توانست در مقابل خطري  آه خميني مظهر آن بود و امروز، 

يعني پس از بيست و دوسال،  آثار ويرانگر آن بر همه ي ايراندوستان واقعي آشكار شده، بخاطر طعن و لعن هاي 
بزدال ن نادان يا تهديد به مرگ خاموش نشيند؟ 

و امروز، بيست و سه سال پس از  دولت بختيار همه ي  مبارزات جديد پيرامون چيست؟  بحث و فحص 
دائمي  عقال ء قوم گرد  چه دور مي  زند؟  شمار هر روز  بيشتري از مردم آه  به فكر همه پرسي اقبال مي آنند ــ 

همه پرسي آه حتي تا پيدايش  امكان عملي آن  هم تازه هيهات است! ــ  براي چه خواستي است؟  
براي خواستي آه حتي از آزادي هاي  برقرارشده  از طرف بختيار هنوز به مراتب آمتر و ناچيزتر است؛ 

رفراندم براي  آاستن از قدرت مقامات انتصابي و افزايش اقتدارات  نهاد هاي انتخابي؛  هنوز نه صحبت از خروج 
جناب رهبر از آشور است ،  نه انحال ل ساواما ؛ و باأل خره  نه از جدايي دين از حكومت آه ال زمه ي حاآميت 

ملي، اصل ديرينه ي همه ي نظام هاي ايراني و نيز يادگار گرانبهاي نهضت  فخيم مشروطيت است ؛ و مبارزه ي 
آخرين، مبارزه ي اخص و هوشيارانه ي  بختيار برسر آن بود.  

بيست و سه سال پس از دولت بختيار بار ديگر ملت ايران براي حاآميت ملي برمي خيزد؛  با دستي بمراتب 
خالي تر، در شرايطي بسيار نامساعدتر، و در آشوري ده ها بار ويران تر، فقير تر و شيرازه گسسخته تر از 

هرزمان. 
باشد آه بياد آوردن علل شكست نهضت ملي  در آن زمان و ناآامي بختيار از رهبري آن بسوي شاهراه  

رهايي آشور به پيروزي  مبارزات امروز آمك آند.  
 

پيروز باد مبارزات مردم ايران در راه حاآميت ملي               ياد شاپور بختيار قهرمان ملي ايران زنده باد 
ايران هرگز نخواهد مرد 

                                                                  ١١  امرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك  
  نهضت مقامت ملي ايران 
 


