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ه  ع  ر گا   A  
گا A   ن  

   اميرفيض حقوقدان

منشوری رابنام منشورجبھه نجات ايران منتشرکردند که مورد تائيد نسبی  ١٣۶٠ديماه سال   ٢٩قای دکترعلی امينی درآ
اعالم  ايران ن منشور باظرافت خاصی قلب مشروعيت رژيم سلطنتی آھم قرارگرفت در راآ، ارتشبد اويسی ورياناآارتشبد  

صفحه به رد منشوروتوطئه ايکه  ١۶در ١٠۴شده بود  منشور مزبور به سختی مورد اعتراض قرارگرفت وسنگرشماره 
    .بود پرداختن منظورگرديده آدر

  :ورده ميشودآسطری ازاعتراض مزبور برای اتصال موضوع به اينجا  يک چند 

بازميبينيم که سخن از رسوائی است، سخن ازندانمکاری است، دراين اعالميه که نام منشوررابرخود گذارده است ««
انظام شاھنشاھی  است،  سخن از کجروی است، سخن از ائتالف سلطنت وجمھوری است،  سخن ازبی مھری ودشمنی ب

   .ھيچ گرفتن قانون  اساسی ايران پادشاھی استسخن ازب

دين عربی است،  سخن از ترک باورھای قلبی است،  بازمی بينيم که سخن از تقديرمال وروحانی است، سخن ار تحميل
ارتش شاھنشاھی  جانباختگانسخن از ضربه زدن به موقعيت اعليحضرت رضاپھلوی است،  سخن ازبه ھيچ گرفتن خون 

  ز چيزھای ديگرکه ننگ ايرانی است.است وسخن ا

تب وتابشان تحمل کردنی نيست به نقد  مده است نميپردازيم وفقط برخی کهآن سخنھا که درمنشورنجات ايران آمابه ھمه 
  ھمان سنگر ٣از صفحه                                 »»ميکشيم

  حاشيه 

قای دکترامينی معروف شد درماھيت تائيد پايان مشروعيت نظام سلطنتی ايران آمنشور جبھه نجات ايران که به اعالميه  
مريکائی است که قائل آقيقا تائيد واجرای طرح ھنری برشت ايجاد مشروعيت برای جمھوری اسالمی است،  منشورد و

ومشروح طرح مزبور بارھا درسنگرھا باب محظورات سياسی اعليحضرت پياده شده به تداوم سلطنت درايران نيست 
  ١ رجوع شود) ١۴٠٠است (به سايت 

مد شخص دکترامينی بود. آرمنشورجبھه نجات نشان ميدھد که اولين شخصی که درمقام جاانداختن طرح ھنری برشت ب 
مده که اين طرح بايداز سوی رابطين مورد اعتماد آھمانطور که استحضار داريد درکيفيت اجرای طرح ھنری برشت 

  .يدآمريکا به اجرا درآ
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واوھم بوسيله برای اجرای طرح ھنری برشت مامورميشود ،مريکا درايرانآ رابطينعلی امينی مطمئن ترين ووفادارترين 
  ٢. ن طرح رابه جريان مياندازدآات ومنشورجبھه نج

  مريكا آوابستگي وتحت الحمايگي علي اميني به دليل  

مريکا آعلی امينی راعامل وتحت الحمايه کشورش  ،مريکا درايران درکتاب ماموريت درايرانآخرين سفير آقای ساليوان آ
  معرفی کرده وچنين نوشته است:

اگانه ومتعاقب يکديگر مالقات دان پيشين، شريف امامی وعلی امينی بطورجنوامبربانخست وزير  ٢۴دربعد از ظھر«
 است که حسابھای بنياد پھلوی رالمان آکردم اين دونمايانگرتباين جالبی ھستند. شريف امامی سنگين وموقروتربيت شده 

   .زاديھای سياسی انتخاب کرده استآدست دارد وفردی بوده که شاه درتالش برای  در

 مريکا درآی مردی ريزاندام،  تحصيل کرده درفرانسه، شخصامتمکن، بی احترام به شاه وموسفيد، تحت الحمايه علی امين
  پايان  حاشيه  »دوران کندی بوده است

  ارزيابي سياسي منشوردكتراميني

نشاھی ايران قعيت نيروھای وفاداربنظام شاھووارده به م ِ                                            ِ ارزيابی منشورعلی امينی ھرگز از احساس ضربات  مقام در ما
به راحکم ميکند که بطالن منشورمزبور ،روشن                         ِ نيزم مبارزه وھدف اعتقادی  ابدورنمانديم. پايبندی بتحقييقات راستين ومک

جات وطن راباسرپوش بی اعتنائی بحقانيت رژيم م وتز ندرھم بکوبياثبات بکشيم وھمه مفروضات بھم بافته منشوررا
شاھنشاھی واصل تداوم قانون اساسی مشروطه بسختی محکوم وبه سفاھت متھم سازيم وھرگز فراموش نکنيم که اين 

ن جزستيزه گری وجنگيدن راھی آن ديگری نيزتراويده که مابا اقبيل تراوشات فکری درگذشته نيز از مغز تب دارکس
ِ                 ھمه  موانع راه رستاگران  ايران شاھنشاھی ھا مائيم که اينوشدت بيشتری به پي ھی که امروزبايد باجراتنپيموده ايم. را                       

   .است

****  

  :مالحظات باال الزم ساخت که  ھنگامه زير حضور اعليحضرت معروض گردد

ر   اع
. استاعليحضرت ملحوظ  رخاطآنچه ميگذرد با تدبيروکياستی ھمراه است که ياازديد اعليحضرت فارغ ويا درامتنان 
  .درھردوحال اين گذرا،  مقدمه طوفانی است که پايه ھای سلطنت ايران ر ابکلی فروميريزد

شده است که به اين روندھای ناسالم روی موافق نشان بدھند ويا اعتنائی رواندارند،  يدهوصالح پادشاه درآن داگرصواب 
ی!! زيک فاجعه است،  فاجعه ختم رژيم شاھنشاھی ايران بطريق قانونمد ھائی اآحجت راتمام ميکنيم که ھمه اينھادر

ن مقدمه ھا کوبيده شده است ومفری برای آه مھرتائيد اميران ارتش شاھنشاھی نيزبرخاصه ک ورعايت اصول دمکراسی!
   .ن باقی نميگذاردآدفاع ومحکوميت 

                                               
شھودی که در جلسه ای که امينی و دوسه نفر ديگر از جمله يک آخوند در آنجا بوده اند، علی جناب مھندس حبيب روحانی بنا به اظھارات  -  ٢

و  ھنوز زنده است ٢٠١١نوامبر  ٢۵امينی در بازگشت از آمريکا اظھار می دارد، ھنوز مسئله تجزيه ايران مطرح نيست... اين شاھد امروز 
 ک- بارھا اين مطلب را عنوان کرده اند. حاميدواريم سالھای متمادی ھم سالمت باشند 
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 انون اساسی مشروطيت ورژيم شاھنشاھی ايران ودکترامينی حقيقتی از روگردانی ازق قایآنمايش نجات ايران ازطرف 
                           ِ لی معنويت سلطنت درشکل دادن                                 ّ قانون اساسی مشروطه وسبب عدم تج  وفاداران موجبی برای سرگردانی ونااميدی ھمه 

 گانه پرستانی است که بعمق ووسعت عشق ملت به شاه وينيروھای طرفداروعمال کمکی ذيقيمت به مخالفين سلطنت وب
    .ن ھمواره دروحشت اندآگاه بوده واز تحقق آان شاھنشاھی اير

باور سخت ووحشت توانفرسائي است كه سلطنت، اين قدرت كهن سنتي كه سررشته تمام مقاومت ها وخروش ملت 
وبرقراري فرماندهي واجرائي براي نجات ايران واستقرارقانون روهافريندگي وجذب نيآاست وتنها بازوي تواناي 

وميزان دراين گذرگاه تنگ تاريخ،  نقش متهورانه دردفاع ازحقوق خود وملت بعهده ندارند اساسي مشروطه است  
                                             واين روال برباد ده  همه خواستها ورسالت هاست   سرميزندقضاوت عمومي دربي تفاوتي اعليحضرت 

ت م ا قد رت  ور اع ان  دای ا ر  ط  ای  گ  ن    ا
                

 


