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  ناصراميني آقايسه روايت 
  حقوقدان -اميرفيض

به احترام شاه فقيد انتشارنيافته  مدعی شده که »سه روايت«ناصرامينی ديدم زيرعنوان  آقایبرنامه ای از
   .است

به موضوع داشت درحدی که سھم                                       ِ ن برنامه بسيارمفصل وحاشيه ھای نامربوط  آ اظھارات ايشان در
ا تتقريبا ميتوان گفت که منتظرفرصتی بوده  .کمتری به اصل موضوع که سه روايت بود تعلق گرفته بود

  .ھردری سخنی گفته باشد از

ناصرامينی ھم ازھمان  آقایمعرفی کنند صاحب اسرارمگو  را خودشانبرخی افراد خيلی دوست دارند 
محرمانه ای که يدهللا خان محافظ  ن برنامه ھم اسرارآئی داشت که عنوان قبيل است چندی قبل يک گفتگو
   . بھرحال:، بودرضاشاه به ايشان گفته است

   .دوگل وگلشائيان وارتشبد ھدايت است، روايات منتسب به شارل سه روايت ايشان 

   اميني  آقايغفلت 

ن غافل آای نصيحت ونظر وتفاوت معناينطورفھميده ميشود که ايشان از ناصر امينی  آقای ازاظھارات 
جه دادن طرف تو ،نظراما  .مانند شرع وقانون .. نصيحت توجه دادن طرف نصيحت است به نصباشد

   .شرعی وياقانونی باشد ويا نباشد نظر نظر که ممکن است است به نظرصاحب

، هجه کنند چراکناچارند به نصيحت تونکه مسئوليت درمقابل قانون رادارند آاشخاص مسئول بمناسبت 
. نظرجنبه مشاورت دارد وری قانون وياشرع است  ولی درمورد نظراين قيد نيستآنصيحت به معنای ياد

  .صلح با شخصی است که مسئوليت داردا   ِ نظر                 ِ وتصميم وانتخاب  

کم نبوده اند کسانی که ازبعد  ؛ايرانيان است تالبه ھمه مايک امرمب تقات به تفاوت نصيحت ونظر،عدم ال
وش نکرده ـــــمدعی شده اند که نصيحت ھای الزم رابه شاھنشاه ايران داده اند وايشان گ ۵٧ش شور از
   .اند

 کنند ولی درمسئله وبکه غالبا دروغ ميگويند ودرسطح ومقامی نبوده اند که چنين ادعائی ن اشخاص آ
   .معنای نصيحت ونطراشکال دارند

  سند اول ايشان 

ی که ھنگام ؛استناد کرده ونتيجه گرفته است گيری ازقدرته اربه عمل شارل دوگل درکنناصرامينی  آقای
 گيری ميکرد وبعد بازھم به نصيحت شارل دوگل دره مردم نمايش مخالف با شاھنشاه رادادند بايد کنار

درس مقاومت درمقابل کشورھای امريکا  هسال ٢٢متوسل شده که دوگل به شاھنشاه  ٢٠شھريورماه سال 
به ان  امينی تشخيص نداده و آقای. اين تعارض راچگونه به ايران راداده استدرحمله  وروس وانگليس
  .استناد کرده است
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ل شارل دوگمريکا وروسيه  يعنی توصيه ونصيحت آ و يا دستورمقاومت ارتش ومردم درمقابل انگليسآ
عالميه بب اياسياست مماشات شاھنشاه که س ؟ ون مقاومت فاتح ميگرديدآ بنفع ايران تمام ميشد وايران در

  .ميھنی بود ستقالل وتماميت ارضی ايران گرديد، راه حل معقوالنه وکشورھای مھاجم به ايران درحفظ ا

مريکا وانگليس وروسيه بود متضمن منافع کشورفرانسه بود آيا توصيه شارل دوگل که رقيب کشورھای آ
  ؟دوگل دلش برای ايران ميسوخته ويا برای کشورخودش ياآ و ايران  يا

سياست شوروی يک شاھکارتاريخی  بی ن فاجعه جنگ جھانی وآ استقالل وتماميت ارضی ايران درحفظ 
مريکا آقوای  مد وايران بموازات خاتمه جنگ ازآ ساله به اجرا در ٢٢بديل بود که ازسوی شاھنشاه جوان 

 ن وحمايتانه اش به ھمت شاھنشاه ايراتخليه وقوای شوروی ھم با نشان دادن ماھيت تجاوزکار ،وانگليس
   .امريکا ناچاربه تخليه شد ارتش و مردم و

 ناصرامينی انتطارنبود ونيست که به حاصل اقدامات شاھنشاه وناديده گرفتن نظرشارل دوگل در آقای از
 و جای اعتراض بگشايد ١٣٢٠مريکا وانگليس وشوروی درشھريورسال آمقاومت درمقابل کشورھای 

  .ربدھندسند ھای بی بھا وبی محتوا دراختيارمخالفان شاھنشاه قرا

 . اگرشاھنشاه بنا برحاکم فرانسه ،نه با شارل دوگل مسئوليت حفظ استقالل کشوربا شاه ودولت است
د  شون زمان ميگآنظامی سه کشورقدرتمند توصيه دوگل راه مقاومت وايستادگی ايران را درمقابل قوان 

؟ دناد به نظريه دوگل کنميتوانست است اصال يا شاھنشاهآ يا شاھنشاه ايران مسئول بود ويا شارل دوگل وآ
    .ناصرامينی چه ميگفت  آقاینوقت ھمين آ

 با تظاھرات دانشجويان مخالف روبروشد ١٩۶٨در سال  ناصرامينی شارل دوگل ھمينکه آقایبنابراعالم 
ازرياست جمھوری فرانسه کنارکشيد  بنابراين براساس اين توصيه وروحيه ھمينکه شاھنشاه ھم با 

ن زمان که ھمه روشنکفران حتی آيا  بايد ازسلطنت کنارميکشيد. التيماتوم روس وانگليس روبروشد
وصيه ت ذربايجان وقاضی محمد براه افتادند بنابرآی وحزب دمکرات نامه کيھان به استقبال ازپيشه ورروز

يا اين ھمان است که قانون اساسی وسنت پادشاھی آونصيحت دوگل  شاھنشاه ھم بايد کنارميکشيدند و 
  ؟ستايران مقرر کرده ا

   .به تھران سفرکرد وتمبريادبودی ھم بمناسب سفراو به ايران انتشاريافت ١٣۴٢شارل دوگل درسال 

اه خيرخو -نيکوکار -شمايک پادشاه دانا< :شارل دوگل دراين سفربود که خطاب به شاھنشاه ايران گفت
  .>برای صلح جھان يک عامل اصلی حفظ توازن ميباشيد و ملت خود

 اتخاذ سياست حفظ توازن نداشتهن نيازی به نصيحت شارل دوگل برای کشورداری ويا يعنی شاھنشاه ايرا
   .ستا

نزمان عمل ميکرد چنين موقعيتی برای آاگرشاھنشاه به توصيه دوگل درمقاومت درمقابل قدرتھای بزرگ 
شد زديگری ميويا ايران چي کند نشاه ايران تجليلدوگل ازشاھ آقایمد که آايران وشاھنشاه ايران پيش مي

   ؟که جائی برای شاھنشاه وتجليل او باقی نميماند
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ن آ ديديد که ھمان فرانسه که شاھنشاه ايران مدد يار ؛ھررئيس کشوری بفکرکشورومردم خود است
   .کشوربود عليه شاھنشاه ايران درگوادلپ شرکت کرد وميھماندارصميمی روح هللا خمينی شد

 لی که اين مبرھنات را ناديده گرفته وتيغ انتقاد رابمناسبت توصيه شارناصرامين آقایبعيد ميدانستم از
  او مدعی است ديپلمات ھم بوده!آخر  .دوگال عليه شاھنشاه ايران تيز بکند

با اوصحبتی کرده ونظراوراپرسيده ودوگل ھم شاھنشاه ايران برسم ميھمان نوازی ومقام شارل دوگل 
نرا آنه دوگل انتظارعملی کردن ن عمل کرده وآجدی گرفته وبه  نراآچيزی گفته است ونه شاھنشاه ايران 

 قایآاين که قضيه مھمی نيست که  .ان تعيين تکليف کندداشته ونه اساسا حق داشته که برای شاه اير
   .ن نام نھدآگفته به  نا وعنوان سرنرا سرمايه دکان خودشان قراربدھند آسال  ٧٠از امينی بعد

 نيست تکليف مھمی که متوجه خبرنگارحفظ اعتبارواحترام شاھنشاه درناگفتن اين سخن شارل دوگل 
ناصرامينی است که درمقابل اتھامات واھانتھا وتحقيرھای شخصيت ھای  آقایدربارشاھنشاه ايران يعنی 

  ؛ نه تخطئه.زمان شاه به شاھنشاه دفاع ميکردند ودفاع کنند

  سند دوم ايشان اظهارات گلشائيان 

ائيان  گلش تجربگی خودشان را درتمسک به روايت امينی با ھمه تجربه ای که بايد داشته باشند بی  آقای
   .نشان دادند

   .خيانت به کشوراست استناد نميکندای به شھادت کسی که خود متھم  ھيچ شخص با تجربه ودنيا ديده

با شرکت نفت که به قرارداد منحوس گس وگلشائيان معروف تاريخ ١٣٣٣گلشائيان بمناسبت انعقاد قرارداد
 ن قرارداد حق حاکميت ايران نسبت به منابع نفتی آنی را دارد بموجب يکی ازمواد اتھام بسيارسنگي ،است

 )قرارداد دارسیالحاقی   دقراردانجا که عنوان قرارداد گس وگلشائيان (آ از و سلب شده بودازايران 
سی که بتصويب مجلس نرسيده بود واجد ، سبب ميگرديد که قرارداد دارمزبور قرارداد  قرارداشت

دنبال ن کشور سخت بآچيزی که دولت انگلستان وشرکت نفت  ؛ارحقوقی ومشروعيت بين المللی گردداعتب
   .ن بودآ

مجله ارقام وحقايق نفت فاش کرد  .رشرف اتمام قرارداد دارسی افزودمدت ده سال ب ٣٣قرارداد مزبور 
  >.مد شرکت نفت انگليس به ھزاربرابرباال رفتآپس ازامضاشدن قرارداد درکه <

قف وماده واحده ملی شدن فع ملی بود که بامخالفت مجلس متونفرت انگيز وخالف منا نقدرآقرارداد اين 
   .ن شدآنفت جايگزين 

 ناصرامينی ابتدا برای گلشائيان ايجاد شخصيت کرده وبعد ھم اظھارات او آقایوراست که آواقعا حيرت 
   .را مستند ميداند

 و ست دزدانت گلشائيان اين است که به شاھنشاه گفته اناصرامينی درباره شھاد آقایبخشی ازاظھارات 
  .ازکنارخودشان دورکنند را  خائنين
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کدام   ؛نھا نشودآ خود دزد ميدھند که کسی متوجه دزدی ھای ،معمول دزدان ھم ھمين است که فرياد دزد
ھمچنان  سندی دردست است که کسی به حکم دادگاه خائن ويا دزد اموال مملکت شناخته شده باشد و

دزدی ازمال  از بدتر ١٣٣٣امضای قرارداد نفتی  در رف اينکه گلشائيان که عمل او ِ ص   –اربوده باشد سرک
 يا کافی است که شاھنشاهآ ،دولت وملت است بعرض شاھنشاه برساند که دزدان وخائنين را ازخود دورکنند

ين ا بريزد؟ نيرووھرکس دراطراف خود دارد به اتھام دزدی وخيانت بنسخه گلشائيان را فورا بکارببندد 
  .د مشروطيت  واستقالل قوه قضائيه  وعدم دخالت شاه درقوه قضائيهميشو

لودگی ھا سھم بزرگی نداشت آن آ گلشائيان اگرمرد مبارزه با سوء استفاده ھای مالی بود وخودش از
   .دمدعی نصيحت به شاه بشو ن اشخاص اعالم جرم کند نه اينکه راست يا دروغآميتوانست مستقيما عليه 

نجا که رئيس آناصرامينی ازقول گلشائيان نقل کرده نديده ام خاصه  آقایمن درھيچ جا موضوعی راکه 
وری ميکنند که بھتراست درجائی متحصن شود که ساواک حتما درمقام آدمجلس وديگران به او يا

   .مدآدستگيری او برخواھد 

که رئيس مجلس ووزرا به گلشائيان  یالئلناصرامينی ميخواھد که د آقایاز حقيقت  اين تحريربنام مدعی

به ھيچوجه اظھارات ناصرامينی قابل قبول نيست   .ارائه دھند را پيشنھاد تحصن ازتعقيب ساواک داده اند

اين يک فعاليت ضد سازمان امنيت کشوراست که امروز مد  ؛ن ارائه دھندآمگردليل وشاھدی براصالت 

 .شده است

  نرا نميداد آو زمان اجازه مخالفت با                               ّ ارضی راشاھنشاه مطرح فرمودند وج  زمانيگه مسئله اصالحات بنده 

ن اعالم کردم که اجرای اصالحات آ) ودرنظری به اصالحات ارضیمقاله ای به کيھان لندن دادم بنام (
 ارضی خالف قانون اساسی مشروطه است ومفصل ھم استدالل کردم وازروزنامه کيھان ھم تلفن شد و

م دارم که با تائيد بنده منتشرھ ن اصرارآدرانتشاريا آ نوشته بنده است و یيا مقاله ارسالآپرسيده شد که 
   .شد وکوچکترين مخالفتی ويا واکنشی ازساواک نداشتم

 يعنی چه که اگريک رجل دولتی درشرفيابی حضورشاھنشاه کالمی بحق ويا ناحق بگويد بايد انتظار
توده ای ھاھم چنين دروغھائی نساخته  ؛اشد را داشته باشدنھم درحدی که نيازبه تحص بآاقدامات ساواک 

   .اند

  سند سوم ايشان مربوط به بركناري ارتشبد هدايت است 

مريکا با شاھنشاه ايران اشاره داشت واضافه کرد که آبھی ازمخالفت اامينی دراين برنامه فصل مش آقای
يران بوده است وبازاضافه کرده اند که مريکا درتماس با افسران ارتش درمقام کودتای عليه شاھنشاه اآ
کرد ارتشبد موافقت ن مريکائيھا به ارتشبد ھدايت ھم برای اقدام عليه شاه رجوع کرده اند  وبعد ھم گفتندآ

   .که نميدانند علت برکناری ارتشبد ھدايت ومحاکمه اوچه بوده است ودرپايان ھم گفتند 
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 اتھام ارتشبد را اعالم کرده ايد  ديگراينکه  که داده ايد وشھادتی ) باقرائنناصرامينی آقایوقتی شما (
 و ديپلمات درشان يک خبرنگارمطبوعاتینميدانيد که علت برکناری ارتشبدھدايت ومحاکمه اوچه بوده 

   .ن واھی وتصوری وخيالی است عنوان اسرارناگفته داده شودآصدر تاذيل  به موضوعی که از نيست که

  مريكائي آاحترام نظامي به گروهبان 

يک سرھنگ ارتش به يک  درزمان شاه ن اين است کهآ د وامينی به موضوعی اشاره قطعی کر آقای
    .سالم) ميدادمريکائی احترامات نظامی (آگروھبان 

، ھيچگاه با دروغ مريکائی درايران گفتآنی ھم که بسياردرباره مصونيت مستشاران نظامی يحتی خم
   .نشد شناآامينی  آقای

مده است که سرھنگ ارتش شاھنشاھی بايد به گروھبان آمصونيت مستشاران نظامی درکجای قانون 
 . عمل لغو احتمالی وسرخود افراد                   ِ قانون است نه درعمل   ؟ ايراد متوجه امرونھیائی سالم بدھدمريکآ

     ؟ناصر امينی آقای به پای شاھنشاه ايران ميگذاريد ادعائی افراد را چرا

يد رفع رجوع بايد يا ازاين اھانت وننگی که متوجه ارتش شاھنشاه ايران کرده ا ،شما بعنوان يک مرد
. اقتضای مروت نمائيد درارتش شاھنشاھی ايران ارائه  ای نين رابطهد ويا دليل روشنی بروجود چکني

   .ومردانگی اين است وجزاين نيست

    

  

  

    

  

  

  

  

 


