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ﺳﻪ رواﻳﺖ آﻗﺎي ﻧﺎﺻﺮاﻣﻴﻨﻲ
اميرفيض -حقوقدان
برنامه ای ازآقای ناصرامينی ديدم زيرعنوان »سه روايت« که مدعی شده به احترام شاه فقيد انتشارنيافته
است.
ِ
نامربوط به موضوع داشت درحدی که سھم
اظھارات ايشان در آن برنامه بسيارمفصل وحاشيه ھای
کمتری به اصل موضوع که سه روايت بود تعلق گرفته بود .تقريبا ميتوان گفت که منتظرفرصتی بوده تا
از ھردری سخنی گفته باشد.
برخی افراد خيلی دوست دارند خودشان را صاحب اسرارمگو معرفی کنند آقای ناصرامينی ھم ازھمان
قبيل است چندی قبل يک گفتگوئی داشت که عنوان آن برنامه ھم اسرار محرمانه ای که يدﷲ خان محافظ
رضاشاه به ايشان گفته است ،بود .بھرحال:
سه روايت ايشان ،روايات منتسب به شارل دوگل وگلشائيان وارتشبد ھدايت است.
ﻏﻔﻠﺖ آﻗﺎي اﻣﻴﻨﻲ
ازاظھارات آقای ناصر امينی اينطورفھميده ميشود که ايشان ازمعنای نصيحت ونظر وتفاوت آن غافل
باشد .نصيحت توجه دادن طرف نصيحت است به نص .مانند شرع وقانون .اما نظر ،توجه دادن طرف
است به نظرصاحب نظر که ممکن است نظر شرعی وياقانونی باشد ويا نباشد.
اشخاص مسئول بمناسبت آنکه مسئوليت درمقابل قانون رادارند ناچارند به نصيحت توجه کنند چراکه،
نصيحت به معنای يادآوری قانون وياشرع است ولی درمورد نظراين قيد نيست .نظرجنبه مشاورت دارد
ِ
نظراصلح با شخصی است که مسئوليت دارد.
وتصميم
وانتخاب ِ
عدم التقات به تفاوت نصيحت ونظر ،يک امرمبتالبه ھمه ما ايرانيان است؛ کم نبوده اند کسانی که ازبعد
از شورش  ۵٧مدعی شده اند که نصيحت ھای الزم رابه شاھنشاه ايران داده اند وايشان گـــــوش نکرده
اند.
آن اشخاص که غالبا دروغ ميگويند ودرسطح ومقامی نبوده اند که چنين ادعائی بکنند ولی درمسئله و
معنای نصيحت ونطراشکال دارند.
ﺳﻨﺪ اول اﻳﺸﺎن
آقای ناصرامينی به عمل شارل دوگل درکناره گيری ازقدرت استناد کرده ونتيجه گرفته است؛ ھنگامی که
مردم نمايش مخالف با شاھنشاه رادادند بايد کناره گيری ميکرد وبعد بازھم به نصيحت شارل دوگل در
شھريورماه سال  ٢٠متوسل شده که دوگل به شاھنشاه  ٢٢ساله درس مقاومت درمقابل کشورھای امريکا
وروس وانگليس درحمله به ايران راداده است .اين تعارض راچگونه آقای امينی تشخيص نداده و به ان
استناد کرده است.
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آيا دستورمقاومت ارتش ومردم درمقابل انگليس و آمريکا وروسيه يعنی توصيه ونصيحت شارل دوگل
بنفع ايران تمام ميشد وايران در آن مقاومت فاتح ميگرديد؟ و ياسياست مماشات شاھنشاه که سبب اعالميه
کشورھای مھاجم به ايران درحفظ استقالل وتماميت ارضی ايران گرديد ،راه حل معقوالنه و ميھنی بود.
آيا توصيه شارل دوگل که رقيب کشورھای آمريکا وانگليس وروسيه بود متضمن منافع کشورفرانسه بود
يا ايران و آيا دوگل دلش برای ايران ميسوخته ويا برای کشورخودش؟
حفظ استقالل وتماميت ارضی ايران در آن فاجعه جنگ جھانی وسياست شوروی يک شاھکارتاريخی بی
بديل بود که ازسوی شاھنشاه جوان  ٢٢ساله به اجرا در آمد وايران بموازات خاتمه جنگ از قوای آمريکا
وانگليس ،تخليه وقوای شوروی ھم با نشان دادن ماھيت تجاوزکارانه اش به ھمت شاھنشاه ايران وحمايت
ارتش و مردم و امريکا ناچاربه تخليه شد.
از آقای ناصرامينی انتطارنبود ونيست که به حاصل اقدامات شاھنشاه وناديده گرفتن نظرشارل دوگل در
مقاومت درمقابل کشورھای آمريکا وانگليس وشوروی درشھريورسال  ١٣٢٠جای اعتراض بگشايد و
سند ھای بی بھا وبی محتوا دراختيارمخالفان شاھنشاه قراربدھند.
مسئوليت حفظ استقالل کشوربا شاه ودولت است نه با شارل دوگل ،حاکم فرانسه .اگرشاھنشاه بنا بر
توصيه دوگل راه مقاومت وايستادگی ايران را درمقابل قوان نظامی سه کشورقدرتمند آن زمان ميگشود
آيا شاھنشاه ايران مسئول بود ويا شارل دوگل و آيا شاھنشاه اصال ميتوانست استناد به نظريه دوگل کند؟
آنوقت ھمين آقای ناصرامينی چه ميگفت.
بنابراعالم آقای ناصرامينی شارل دوگل ھمينکه در سال  ١٩۶٨با تظاھرات دانشجويان مخالف روبروشد
ازرياست جمھوری فرانسه کنارکشيد بنابراين براساس اين توصيه وروحيه ھمينکه شاھنشاه ھم با
التيماتوم روس وانگليس روبروشد بايد ازسلطنت کنارميکشيد .يا آن زمان که ھمه روشنکفران حتی
روزنامه کيھان به استقبال ازپيشه وری وحزب دمکرات آذربايجان وقاضی محمد براه افتادند بنابر توصيه
ونصيحت دوگل شاھنشاه ھم بايد کنارميکشيدند و آيا اين ھمان است که قانون اساسی وسنت پادشاھی
ايران مقرر کرده است؟
شارل دوگل درسال  ١٣۴٢به تھران سفرکرد وتمبريادبودی ھم بمناسب سفراو به ايران انتشاريافت.
شارل دوگل دراين سفربود که خطاب به شاھنشاه ايران گفت> :شمايک پادشاه دانا -نيکوکار -خيرخواه
ملت خود و برای صلح جھان يک عامل اصلی حفظ توازن ميباشيد<.
يعنی شاھنشاه ايران نيازی به نصيحت شارل دوگل برای کشورداری ويا اتخاذ سياست حفظ توازن نداشته
است.
اگرشاھنشاه به توصيه دوگل درمقاومت درمقابل قدرتھای بزرگ آنزمان عمل ميکرد چنين موقعيتی برای
ايران وشاھنشاه ايران پيش ميآمد که آقای دوگل ازشاھنشاه ايران تجليل کند ويا ايران چيزديگری ميشد
که جائی برای شاھنشاه وتجليل او باقی نميماند؟
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ھررئيس کشوری بفکرکشورومردم خود است؛ ديديد که ھمان فرانسه که شاھنشاه ايران مدد يار آن
کشوربود عليه شاھنشاه ايران درگوادلپ شرکت کرد وميھماندارصميمی روح ﷲ خمينی شد.
بعيد ميدانستم ازآقای ناصرامينی که اين مبرھنات را ناديده گرفته وتيغ انتقاد رابمناسبت توصيه شارل
دوگال عليه شاھنشاه ايران تيز بکند .آخر او مدعی است ديپلمات ھم بوده!
شاھنشاه ايران برسم ميھمان نوازی ومقام شارل دوگل با اوصحبتی کرده ونظراوراپرسيده ودوگل ھم
چيزی گفته است ونه شاھنشاه ايران آنرا جدی گرفته وبه آن عمل کرده ونه دوگل انتظارعملی کردن آنرا
داشته ونه اساسا حق داشته که برای شاه ايران تعيين تکليف کند .اين که قضيه مھمی نيست که آقای
امينی بعد از ٧٠سال آنرا سرمايه دکان خودشان قراربدھند وعنوان سر نا گفته به آن نام نھد.
حفظ اعتبارواحترام شاھنشاه درناگفتن اين سخن شارل دوگل نيست تکليف مھمی که متوجه خبرنگار
دربارشاھنشاه ايران يعنی آقای ناصرامينی است که درمقابل اتھامات واھانتھا وتحقيرھای شخصيت ھای
زمان شاه به شاھنشاه دفاع ميکردند ودفاع کنند؛ نه تخطئه.
ﺳﻨﺪ دوم اﻳﺸﺎن اﻇﻬﺎرات ﮔﻠﺸﺎﺋﻴﺎن
آقای امينی با ھمه تجربه ای که بايد داشته باشند بی تجربگی خودشان را درتمسک به روايت گلشائيان
نشان دادند.
ھيچ شخص با تجربه ودنيا ديده ای به شھادت کسی که خود متھم خيانت به کشوراست استناد نميکند.
گلشائيان بمناسبت انعقاد قرارداد١٣٣٣با شرکت نفت که به قرارداد منحوس گس وگلشائيان معروف تاريخ
است ،اتھام بسيارسنگينی را دارد بموجب يکی ازمواد آن قرارداد حق حاکميت ايران نسبت به منابع نفتی
ازايران سلب شده بود و از آنجا که عنوان قرارداد گس وگلشائيان )قرارداد الحاقی قرارداد دارسی(
قرارداشت قرارداد مزبور ،سبب ميگرديد که قرارداد دارسی که بتصويب مجلس نرسيده بود واجد
اعتبارحقوقی ومشروعيت بين المللی گردد؛ چيزی که دولت انگلستان وشرکت نفت آن کشور سخت بدنبال
آن بود.
قرارداد مزبور  ٣٣سال به مدت درشرف اتمام قرارداد دارسی افزود .مجله ارقام وحقايق نفت فاش کرد
که >پس ازامضاشدن قرارداد درآمد شرکت نفت انگليس به ھزاربرابرباال رفت<.
اين قرارداد آنقدر نفرت انگيز وخالف منافع ملی بود که بامخالفت مجلس متوقف وماده واحده ملی شدن
نفت جايگزين آن شد.
واقعا حيرت آوراست که آقای ناصرامينی ابتدا برای گلشائيان ايجاد شخصيت کرده وبعد ھم اظھارات او
را مستند ميداند.
بخشی ازاظھارات آقای ناصرامينی درباره شھادت گلشائيان اين است که به شاھنشاه گفته است دزدان و
خائنين را ازکنارخودشان دورکنند.

 ٢٧/٠٩/٢٠١۵مھر شيد )يکشنبه( برگ  ۴از ۵

سه روايت آقای ناصر امينی -اميرفيض -حقوقدان

معمول دزدان ھم ھمين است که فرياد دزد ،دزد ميدھند که کسی متوجه دزدی ھای خود آنھا نشود؛ کدام
سندی دردست است که کسی به حکم دادگاه خائن ويا دزد اموال مملکت شناخته شده باشد و ھمچنان
سرکاربوده باشد – ِ
صرف اينکه گلشائيان که عمل او در امضای قرارداد نفتی  ١٣٣٣بدتر از دزدی ازمال
دولت وملت است بعرض شاھنشاه برساند که دزدان وخائنين را ازخود دورکنند ،آيا کافی است که شاھنشاه
نسخه گلشائيان را فورا بکارببندد وھرکس دراطراف خود دارد به اتھام دزدی وخيانت بيرون بريزد؟ اين
ميشود مشروطيت واستقالل قوه قضائيه وعدم دخالت شاه درقوه قضائيه.
گلشائيان اگرمرد مبارزه با سوء استفاده ھای مالی بود وخودش از آن آلودگی ھا سھم بزرگی نداشت
ميتوانست مستقيما عليه آن اشخاص اعالم جرم کند نه اينکه راست يا دروغ مدعی نصيحت به شاه بشود.
من درھيچ جا موضوعی راکه آقای ناصرامينی ازقول گلشائيان نقل کرده نديده ام خاصه آنجا که رئيس
مجلس وديگران به او يادآوری ميکنند که بھتراست درجائی متحصن شود که ساواک حتما درمقام
دستگيری او برخواھد آمد.
اين تحريربنام مدعی حقيقت ازآقای ناصرامينی ميخواھد که دالئلی که رئيس مجلس ووزرا به گلشائيان
پيشنھاد تحصن ازتعقيب ساواک داده اند را ارائه دھند .به ھيچوجه اظھارات ناصرامينی قابل قبول نيست
مگردليل وشاھدی براصالت آن ارائه دھند؛ اين يک فعاليت ضد سازمان امنيت کشوراست که امروز مد
شده است.
وجو زمان اجازه مخالفت با آنرا نميداد
بنده زمانيگه مسئله اصالحات ارضی راشاھنشاه مطرح فرمودند ّ
مقاله ای به کيھان لندن دادم بنام )نظری به اصالحات ارضی( ودرآن اعالم کردم که اجرای اصالحات
ارضی خالف قانون اساسی مشروطه است ومفصل ھم استدالل کردم وازروزنامه کيھان ھم تلفن شد و
پرسيده شد که آيا مقاله ارسالی نوشته بنده است و آيا درانتشارآن اصرار دارم که با تائيد بنده منتشرھم
شد وکوچکترين مخالفتی ويا واکنشی ازساواک نداشتم.
يعنی چه که اگريک رجل دولتی درشرفيابی حضورشاھنشاه کالمی بحق ويا ناحق بگويد بايد انتظار
اقدامات ساواک آنھم درحدی که نيازبه تحص باشد را داشته باشد؛ توده ای ھاھم چنين دروغھائی نساخته
اند.
ﺳﻨﺪ ﺳﻮم اﻳﺸﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻛﻨﺎري ارﺗﺸﺒﺪ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ
آقای امينی دراين برنامه فصل مشابھی ازمخالفت آمريکا با شاھنشاه ايران اشاره داشت واضافه کرد که
آمريکا درتماس با افسران ارتش درمقام کودتای عليه شاھنشاه ايران بوده است وبازاضافه کرده اند که
آمريکائيھا به ارتشبد ھدايت ھم برای اقدام عليه شاه رجوع کرده اند وبعد ھم گفتند ارتشبد موافقت نکرد
ودرپايان ھم گفتند که نميدانند علت برکناری ارتشبد ھدايت ومحاکمه اوچه بوده است.
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وقتی شما )آقای ناصرامينی( باقرائن وشھادتی که داده ايد اتھام ارتشبد را اعالم کرده ايد ديگراينکه
نميدانيد که علت برکناری ارتشبدھدايت ومحاکمه اوچه بوده درشان يک خبرنگارمطبوعاتی و ديپلمات
نيست که به موضوعی که از صدر تاذيل آن واھی وتصوری وخيالی است عنوان اسرارناگفته داده شود.
اﺣﺘﺮام ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﺒﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ
آقای امينی به موضوعی اشاره قطعی کرد و آن اين است که درزمان شاه يک سرھنگ ارتش به يک
گروھبان آمريکائی احترامات نظامی )سالم( ميداد.
حتی خمينی ھم که بسياردرباره مصونيت مستشاران نظامی آمريکائی درايران گفت ،ھيچگاه با دروغ
آقای امينی آشنا نشد.
درکجای قانون مصونيت مستشاران نظامی آمده است که سرھنگ ارتش شاھنشاھی بايد به گروھبان
درعمل سرخود افراد .عمل لغو احتمالی و
آمريکائی سالم بدھد؟ ايراد متوجه امرونھی قانون است نه
ِ
ادعائی افراد را چرا به پای شاھنشاه ايران ميگذاريد آقای ناصر امينی؟
شما بعنوان يک مرد ،بايد يا ازاين اھانت وننگی که متوجه ارتش شاھنشاه ايران کرده ايد رفع رجوع
کنيد ويا دليل روشنی بروجود چنين رابطه ای درارتش شاھنشاھی ايران ارائه نمائيد .اقتضای مروت
ومردانگی اين است وجزاين نيست.

