
 

 

 

 
 

 

 ۱۳۹۴مرداد   پانزدهمتاریخ: 

 

 دموکرات حمیطی در باید مردم ویل گذارممی احترام مردم رأی به من»

 با و آرامش در دارند حق مردم....ترور و خفقان حمیط در نه بدهند رأی

 رنظ باشد، شده تشکیل دموکراتیک طور به که سیاسی احزاب تشکیل

 هستم کسی خنستنی من و است حمترم مردم این آرای. دارند بیان ا خودر

 «کنممی تعظیم آن برابر در که

 خنست وزیر شاپور خبتیار -۱۳۵۷شنبه نوزدهم هبمن پنج

 بیانیه شورای ملی اریان رد سالگرد رتور شاپور بختیار
 دنبال به رانای کشورمان کنونی شرایط در دارند، برمی گام ایران ملت منافع راستای در و دارند ایرانی و ایران گرو در دل که آنان

 های دغدغه از فارغ «طوفان مرغ» آن. کرد تالش آنها به دستیابی برای پیش سال شش و سی بختیار، شاپور که هستند هایی آرمان

 برای و ۵۷ اسالمی انقالب فاجعه از ایران نجات برای قانون، حاکمیت به باورمند و ایران مشروطه اساسی قانون به وفادار شخصی

 .کرد ایستادگی جان پای تا ایران آزادی

 کارنامه بختیار آنچنان درخشان  و پربار است که هر انسان آزاده ای را به ستایش وادار می کند، از مبارزه با دیکتاتوری اسپانیا گرفته

کتاتوری یتا عضویت در ارتش آزادی بخش فرانسه و مبارزه با رژیم نازی هیتلر، و در نهایت نیز برای آزادی ایران و در مقابله با رژیم د

 خمینی، هدف ماشین ترور واقع شد. 

ایی برای ارزش گذاری بر عملکرد یک سیاستمدار، آرمان هابزار  بدون شک هیچ سیاستمداری مصون از اشتباه نیست، ولی مهمترین

نشان داده ری اپایده است و اینکه چقدر برای دستیابی به آن آرمان ها تالش نموده و از خود است که آن سیاستمدار به آن دلبست

 است. 

از اهداف زیر به عنوان آرمان هایی نام برد که در افق دید زنده یاد شاپور بختیار همیشه وجود داشته است:  آزادی، حاکمیت مردم 

 بر کشور، حاکمیت قانون، جدایی دین از سیاست، و عدالت اجتماعی.  

زاد و سالم  و برگزاری انتخابات آو تاکید می کند که دست یابی به ارد شاپور بختیار را گرامی می دشورای ملی ایران یاد زنده یاد 

 مردم ساالری، جدایی دین از سیاست و فعالیت آزادانه احزاب، سرلوحه منشور شورای ملی ایران است. عادالنه، 

 


