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  بي تفاوتي دربيانات اعليحضرت                                  

  )نجمپ(قسمت 

  سوم دکتر عباس ميالنی!لکه م

  حقوقدان -ضي   ِ يرف  ما  

اظھارات  ،آمريکاکه مالک انتخاب ملکه سياسی بوسيله صدای  ١ مدآبتوضيح  ،حاضردرقسمت سوم تحرير
 .برای معرفی شخصيت خود بکاربردند ،نفرشرکت کنندگان  ۵ (پنج) کوتاه وفشرده ای بود که ھريک از

  .)ھم اين رويه جاری است یدرانتخاب ملکه زيبائ(

ات ر به نقد فرمايشکترعباس ميالنی است لذا تحرير حاضد آقاینجا که نفرسوم انتخاب ملکه سياسی آاز
  .تخصيص دارد ،شده است تخاب ملکه سياسیم انايشان که موجب تعلق رتبه سو

   :لی که ايشان برای شخصيت خود معرفی کردند چنين است ُ گ  

ولی اين حرف به ھيچوجه درست  )٣ خودجوش بود )٢ که انقالب ايران )١اين حرف درست است <
رھبران اگر )۵ ،. اگرما رھبرانی با خرد داشتيم)۴ دد جوش بايد به واليت فقيه ره ببرنيست که انقالب خو

  >شاه چه رژيمی الزم است ... سياسی ما فکرکرده بودند که پس ازبراندازی وازبين بردن رژيم

**  

ومصاحبه ھای ايشان خاصه با حسين مھری ميالنی  دکترعباس  آقایھرکس کم وبيش با نوشته ھای 
   .ايشان برای معرفی شخصيت فکری خودشان انتخاب کرده تعجب خواھد کرد ازجمله ای که ،شنا باشدآ

تحقيقی ايشان است که درمعرکه  وردھایآبورعاليترين تبعات عقلی ودست، علی القاعده جمله مززيرا
  .دواحدی قرارگير یبعداز مجتب دررديف سوم وسبب شده تا انتخاب ملکه سياسی ارائه داده 

  مدعي زبل

 خواھان  مده بود که  آشرح دعوائی بتحرير  سرشار آقایوکالی سالھای رياست شادروان  درمجله کانون 
 ؛به دادگاه گفتحضورندارد خطاب  لسه دادگاهج در ،وقتی مالحظه کرد که خوانده ی حقوقیدعوا يک

يکساله بدون  نراآمسلم وتصديق شده است باوجوداين حاضرم برای ختم دعوا وجه  طلب بنده ازخوانده 
دادگاه ھم حکم به حقانيت ، نجا که تکذيب ادعا برعھده خوانده است نه دادگاهآ . وازتعلق بھره دريافت کنم
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ده . نويسنخوانده رابه زحمت ميانداخت خواھان، اين زيرکیلی گرچه حکم قابل استيناف بود و خواھان داد.
  .يعنی مدعی خيلی زيرک نرا مدعی زبل گذاشته بودآعنوان  ،مقاله

اين حرف درست است که انقالب دکترميالنی را خواندم ورسيدم به عبارت < آقایبنده وقتی اظھارات 
 دکتر زبل را آقایافتادم وخواستم عنوان  وکال > ياد مقاله مدعی زبل درمجله کانونايران خود جوش بود

 يان برسد ورای اين تحريرانتخاب کنم ولی بھترديدم که اين تحرير با ھمان نام اصلی ايشان به پاب
  .زبل را مناسب ايشان بدانند ياخير دکتر خوانندگان باشند که عنوان

  دکترميالنی  آقای

ی ست ونه حرف برخی اوقات مھمل است وبرخی موارد نظرشخصنه ادعا ادعائی که ثابت نشده باشد
   .است

نست که آحرف حساب  ،نھا حرف حساب وحرف ناحساب استآشناترين آحرف ھم برچند قسمت است که 
ن پيداست حرف ھرز وبی معنا آمتکی به نص تائيد شده وياقانون باشد وحرف ناحساب ھم چنانکه ازاسم 

   .وبی پايه است

ن آيک زبل را در خودجوش بوده به اثبات رسيده که ايشان نقش ۵٧کجا وکی ادعای اينکه شورش 
   .مسابقه انتخاب کرده اند

  حرف درست -1

مورد رابه تعبيرحرف  ۵٧!  الت انقالبــــــــدکترميالنی مسئله اص آقایکه  تعجب دراين است ستينـــــنخ
   .رفته  اندـــ) گاصيل( !داده به عبارت ديگر حرف رامالک تشخيص خود جوش بودن انقالببررسی قرار

. چيزی که ميتواند مالک تشخيص ، اعتباری ندارد. حرفبسياربعيد است ،يک چنين کاری ازيک محقق
ِ       قرارگيرد حق  ناشی   نست که کسی وزن يکآمثل باد ھواست  درتشبيه مانند . حرف ادعاست نه حرف ز          

  .جسمی رابخواھد بوسيله ھوابسنجد

ن آ ، گوينده حرف را معرفی کنداگرمنتسب به شخص معروف ومورد اعتمادی باشد و ناقل حرف ،حرف
 حرف مشخص                ِ ) ولی اگرگوينده  مگردرحقوق اسالمی( ؛است ولی اثبات شده تلقی نميگردد حرف شنيدنی

، ابدا عمل معقولی نيست ومصداق سنگ ل شدهن متوسآميالنی به  آقایمعلوم نباشد مانند موردی که  و
چون گوينده حرف مشخص ومعلوم نيست قابل ارجاع به دادگاه ھم برای  و ؛مفت وگنجشک مفت است

   .نرا حرف مفت مينامندآوبه اين دليل احراز اصالت نيست 

  :سنائی درمورد اينقبل حرفھا  دربيتی گفته است

  نکه نبود کارعامی جز خری درخرخریآازپی رد وقبول عامه خودراخرمساز       ز

ن آمبنا دارد يکی حرف مستند به قانون وحق است که حرف حساب ناميده ميشود واصالت  دو حرف ھم
   .که به  حرف مفت وشکمی مشھور است حرف ناحساب است بوسيله قوه قضائيه تعيين  وديگری 
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 ۵٧حرف مفت وشکمی است ومسئله تشخيص ماھيت شورش  ،ان ادعا مطرح نشدهحرفی که به عنو
  .که ميخواھند ازخود کارسياسی نشان بدھند ن کارھای معمول عوام استآ ازطريق حرف مفت وشکمی از

   حيرت ديگر:

   .به اثبات نرسيده ۵٧! يعنی ادعای خود جوش بودن انقالب ؛نجاست که حرفی که ثابت نشدهآ حيرت ديگر

يک محقق دربيان نظريه  چگونه مورد استناد واستفاده کسی که خودرامحقق ميداند قرارگرفته است
  .ازتحقيق مورد تحقيق قرارنگرفته باشد یتحقيقی بسيارمحتاط است چراکه ممکن است گوشه ھاي

 انتم.......> ضانقالب ايران خود جوش بودهاين حرف درست است که دکترميالنی به اينکه < آقایعبارت 
چنين  واقعا ن ھم نيستند آفی که حتی قادربه معرفی گوينده نھم حرآ ؛ايشان ازدرستی حرف  است وگواھی

  ؟ضمانتی کاريک محقق است

ه نسبت ب ،نويسنده کتابھای شاھنشاه وھويدا وکتب ديگراست ،معرفی شده ،عباس ميالنی محقق آقای
يعنی ( ! خود جوش د که انقالب ايرانميدھ وقتی گواھی ٢مده آ مسائل ايران عمال بصورت کارشناس در

کسب اعتبار که  ۵٧برای شورش  سند ميشود  ،شده اصيل) بوده است اين اظھارخام وشايد ھم حساب
 بالنه ايشان اختصاص يافته                                                                ِ وجاھت کند وبه ھمين دليل است که بخشی ازتحريرحاضر به رد اظھارات ز  

  .است

  دي باچراغ ايد گزيده تربرد كاالچودز

 سوال اينجاست  اگريک طبيبی گواھی داد که يک مريضی مرده است وبعد معلوم شد که مريض نمرده و 
 اظھار به گواھی ھای پزشکی و ؟طبيب چگونه برخورد خواھد کرد آقایجامعه پزشکی با اين  ،زنده است

ميالنی  آقای؟ وضعيت گواھی يان خواھد گذشتاين جر يا سرسری ازآ؟ نظرھای او اعتبارميدھد يا خير
عالقمند  و ور           ّ يک جامعه من   و ؛دارد را نرا انقالبی اصيل شناختن ھمان حکمآ و ۵٧ھم درمورد شورش 

   .ن نخواھد گذشتآ به مسائل ايران به راحتی از

 ند> ويکنفرحقايق را کتمان ک ينکه تاريخ تا ابد دروغ باشد کافی استبرای ا< :يکی ازبزرگان گفته است
ن کتمان کننده مرکز توجه وياشخصيت سياسی واھل تحقيق باشد برای ابد دروغ جای حقيقت را آ اگر

  ٣. مدآن دروغ برخواھد آ . و کمترکسی درمقام مقابله باخواھد گرفت

د ميکش ھرمرتبه ای که ھست به زير از يک جامعه منوردرمقابل دروغ ودروغپردازمی ايستد ودروغگورا

لت دست بيگانه براحتی ازمسئله آ ورد ولی يک جامعه مرده وآنرا بصورت کھنه حيض زنان درخواھد آ و

) محقق است استاد دانشکاه است صاحب چند کتاب دکترميالنیميگذرد وبا خياالتی مانند اينکه طرف (

  .به پرورش دروغ ياری ميرساند و درنھايت است  البد حرفش درست است

                                               
 خودجوش«وگرنه کارش جز گردآوری اسناد و تحريف آن ھا به سبک عنوانی است که رسانه ھای طرفدار فکر او اين عنوان را به او داده اند  - ٢

 ک-ست.. حني» و خود محور
 ک-کرده اند مقابله نشده است. ح» رومی«ديگر تاريخ نگاران يونانی تحريف ھای تاريخی که ھرودوت و ھمانطور که در  - ٣
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  زي ميالني انگيزه دروغسا

 پھلوی آقایدرمورد  آمريکاتدارک برنامه مزبور ازسوی صدای ھای قبلی اين تحرير انگيزه  قسمت در
ن به دکترميالنی آواحدی مطرح شد اکنون به انگيزه بيان اين دروغ وارجاع مجتبی ) ونيز آمريکاافق (

   .اشاره ای الزم است

وبقول  ۵٧! شروعيت برای انقالبن است ايجاد مآبدنبال  و انگليس آمريکايکی ازمھمترين مراتبی که 
درتدارک شورش  آمريکات بيگانگان ازجمله ن وبالطبع رفع اتھام ازدخالآميالنی خود جوش بودن  ایآق
   .قراردارد آمريکادرصدر توقعات  ۵٧

بخوانيد ارتجاع سرخ «و طرفداران انگلستان  ئیآمريکااين ماموريت را سالھاست که عوامل جناح 
نھا به ھيچوجه قابل آ زادی متصدی ھستند ولی اظھارنظرآمانند جبھه ملی ونھضت  شورش »وسياه

دکترميالنی بعنوان يک محقق ايرانی  ؛مقايسه واثربخشی با گواھی وضمانت دکترميالنی نيست زيرا
 !وقتی به خود جوش بودن انقالب و ،معتبرکه درعين حال مخالف جمھوری اسالمی است شناخته ميشود

 تنليونھا يکه م آمريکاصدای نھم درآ ؛، درجايگاه  يک محقق بيطرف خودرا معرفی ميکندگواھی ميدھد
مردم به  ،ا تحصيل داشتهرمقام سوم ملکه سياسی  که ،وبه اعتبارھمين شھادت واعالم ،ميشنوند نراآ

ن آخواھان  ۵٧و برپا کننده ھای شورش  آمريکات که چيزی اس          ِ واين کمال   بھای قبول ميدھند گواھی او
  .ورده استآدھقانپوربدست  آقای با واسطه گریبوده و

  عايت راثابت كن       اول اد 

ميالنی  آقایادعای ناموجه  ؛درفرھنگ زبان ھا اول است ،ازبابت ضرب المثل ھای مناسب رسی مازبان فا
اول برادريت راثابت اين حرف درست است که انقالب ايران .........> دقيقا منطبق با (< درمورد اينکه

   .ميان دعوا نرخ تعيين کردن است) ميباشد) و (کن وبعد ادعای ارث وميراث کن

نھم آ، ، حرف نيست يک ادعا ستنی اينکه خود جوش بودهميال آقایوبقول  ۵٧ماھيت شورش بحث 
که گفته  نيست شبستری رد   ُ ن ک  ي            ُ مسئله قصه حس   .وسياسی ادعائی بسيارمھم وواجد اثرات سنگين حقوقی

ائل اجتماعی وحقوقی وحشت ميکند ازاثراتی که ھمين حرف ساده  گاه به مسآويک انسان  شود وبگذرد
  .ازخود باقی ميگذارد ۵٧نسبت به ماھيت شورش  ی دکترميالن

 > مصداق اظھارات دکترنآوردن آسنگی به چاه می اندازد که صد عاقل عاجزند ازبيرون ای <ديوانه 
چند ھزارامثال  حرير تصورميکند چند ھزارمقاله از. خواننده اين تاست ۵٧ميالنی دررابطه  با شورش 

  ؟پخش شده زائل کند آمريکاترميالنی راکه ازصدای دک آقایانگی يتواند اثراين ديوبنده م

  .نرا حتی زيرسوال ببردآ بنده عرض ميکنم درحد بينھايت ھم نميتواند اثر

برای نفرسوم شدن درمسابقه ملکه  ميالنی  آقایھمين است  >قيصريه را آتش زدن برای يک دستمال<
که  قائل ميشود ۵٧رش ايران برافکن امتيازی برای شو به ايشان آمريکاتوجه بيشتر ويا سببسياسی 

   ؛اين بيت است که ورآن ازنظر ظاھر درست ياد آودھای ماھوی زيان بخش آصرفنظر ازدست

  .کودکی گوھربه قرص نان دھد><
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  57 !اثرات اصالت انقالب

که يکی ازويژگی  نجاآواز ،نجا که انقالب تکوين اراده يک ملت برای رسيدن به اھداف انقالبی استآ از
مشروع شناخته  ،حق حاکميت ملت        ِ درقاموس   انقالب  نجا که آ از و ،است نت وبی قانونیھای انقالب خشو
  :شده است  لذا

ھيچ  .واجد مشروعيت ميشود و شأت يافته ازانقالب تمام اقداماتی که بوسيله انقالبيون صورت ميگيرد ن
 قانونی ويا مصوبه بين المللی ويا کنوانسيون ويا عھدنامه ھای بين المللی نظارت براعمال انقالبيون و

 انقالب ؛ن فلسفه ھم مدون وازپيش تعيين شده نيستآ دارد و انقالب فلسفه خودش را .نرا نداردآ مھار
  .ھرکاری که ميکند به حساب انقالب است نه افراد انقالبی

پدری  ر> يعنی ھ<من سياستمدارنيستم يک فرد انقالبی ھستم :سيد علی خامنه ای گفت ھمين چند روزقبل
   .ورم به حساب انقالب اسالمی استآکه ازملت وايران درمي

 ميالنی دائربراينکه انقالب ايران خود جوش بوده يعنی اصيل بوده مراتب زير آقایادعای بی دليل  با
   .انقالب اصيل ايشان است ثارآ ازبخشی 

اران دولت قانونی ايران واجد مشروعيت بوده زمام کشتارھای سياستمداران ونظاميان وخدمت گت 
  .است

نيازانقالب بوده وازمشروعيت انقالب  ،تمام مصادره ھای اموال مردم وزندانی کردن افراد 
  .برخوردارميشود

 ایھه ازنيازتمام اعمال غيرانسانی درزندان ھای جمھوری اسالمی ازتجاوزبه دختران ھمه وھم 
  .انقالب بشمارميرود

ازبرکات انقالب اسالمی  است، یکه يکی ازعالئم برجسته توحش جمھوری اسالم ۶٧کشتارھای  
  .شناخته ميشود

خمينی ھم گفت انتخاب بازرگان بوسيله شخص خمينی واداره کشورواجد مشروعيت بوده است ( 
  .تعيين ميکنم)که من بنابرمشروعيتی که دارم بازرگان رابسمت نخست وزيرموقت 

که خسارات سنگينی را متوجه ايران ساخت  غيرقابل  آمريکا فسخ قراردادھای نظامی وتجاری با 
   .ايراد وازضروريات انقالب شناخته ميشود

 ردن ايران است به اعتبارن که تاکنون وبال گآمد ھای آوپی  گروگان گيری کارمندان سفارت 
   .!غيرقابل ايراد ميباشدمشروعيت انقالب

جنگ عراق وايران وخسارات مادی وانسانی وارد به ايران وھمچنين انصراف ايران ازمطالبه  
خسارات جنگی جای سوال وايرادی را متوجه دولت جمھوری اسالمی نميسازد زيرا تشخيص 

اکنون ھم مجمع تشخيص مصلحت براساس انقالب ( .منافع ايران با دولت برخاسته ازانقالب است
   .)اسالمی عمل ميکند

جع به دريای مازندران وجزايرسه گانه ايران درخليج فارس ھرقدر تمام قرارومدارھای مخفی را 
   .که بضرر ايران باشد به حساب انقالب اسالمی محسوب است

واجد مشروعيت  ۵٨جمھوری اسالمی به اعتبارمشروعيت انقالبی وھمه پرسی فروردين سال  
 ان نبايد با جمھوری اسالمی مذاکره ومعامله کنند ازوادعای اينکه خارجي ؛داخلی وخارجی است



 حقوقدان -اميرفيض -آخر–ملکه سوم بی تفاوتی در بيانات اعليحضرت                            ٧از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٢/٠٨شيد (يکشنبه) مھر  

نھا خودشان آ انقالبی مردمی واصيل ميدانند بسيارفکاھی است و را ۵٧سوی کسانی که شورش 
   .رامسخره ميکنند

 انقالب !قانون اساسی جمھوری اسالمی خاصه ھمان اصل ملعون واليت فقيه به اعتبارمشروعيت 
   .قائل شد ۵٧! که بايد برای انقالب ن مشروعيتی استاسالمی واجد ھما

 !عيت ھمان انقالبومده ازمزايای مشرآنچه که ازسوی دولت ھای جمھوری اسالمی بعمل آبطور کلی 
 ، نميشود گفتاصل بود ن ناآنميشود گفت انقالب اصيل بود ولی دستاورھای  ،برخوردار خواھد بود ۵٧

ھی وبسيارھم فکا اين بھانه ھا قبول کردنی نيست دهانقالب دزديده شده، نميشود گفت انقالب منحرف ش
       .گاھندآ ونقش خمينی  ۵٧! ، خاصه ازسوی کسانی که به عظمت خونريزی ھا وخرابی ھای انقالبتاس

انقالب اصيل ومردمی درچنان زمينه ھای محکم اجتماعی حرکت ميکند که نه قابل دزديدن ونه انحراف 
بی  نقدرآانحراف انقالب توھين سنگينی به انقالب است که انقالبيون  ويا عناوين  دزدی واساساست ا

   .کم ظرفيت ھستند که انقالبی راکه برپا کرده وبا خونريزی جلوبرده اند ازدست داده اند و شعور

ميالنی انقالب را  آقایوبقول  ميباشند ۵٧ !قائل به مردمی واصالت انقالب بنابراين ھمه کسانی که

، باقانون اساسی  وباواليت فقيه مخالفت ميکنند انحاء با جمھوری اسالمی بھرنحوی از د،خودجوش ميدانن

نھا غيراصولی شناخته آومبارزه ومخالفت   ؛ميکنند ل حق حاکميت مردم درانقالب مواضعهدرواقع مقاب

   .مگردرمواردی که حکومت خالف اسالم ويا قانون اساسی جمھوری اسالمی عمل ميکند ،ميشود

   .نکرده پاره کردن به کجاھا کشيده ميشود ظه فرموديد که اثرات حرف ھای ناھنجاروبقول معروف گزمالح

ميالنی که دريکی ازمصاحبه ھايش با حسين مھری ازکيفيت قتل شادروان ھويدا اظھارتاسف  آقایھمين 
  .دنتاسف دار) خيلی بيجا ازقتل ھويدا اصيل ميداندانقالبی خودجوش ( را ۵٧، درحاليکه شورش ميکند

 است که تشخيص ميدھد چه کسی رابايد بکشد و !خود جوش      ِ انقالب   .اين تاسف ھا ھمه  نمايشی است
انقالب وقتی به قانون   .قانون مجازات عمومی ويا اعالميه جھانی حقوق بشر نه ؛چگونه بايد بکشد

   .ند ازانقالب جدا باشدنھم نظمی که نميتواآاساسی رسيد تازه درحول وحوش يک نظم حقوقی قرارميگيرد 

 رطوانقالبی خود جوش عليه رژيم سلطنتی ايران ميداند يعنی ھمان را  ۵٧شورش   ميالنی آقای درحاليکه 
ی مرقتل ھويدا باشد وديگرن دونيست که يکی آآتفاوتی بين  ،که خمينی انقالب را عليه طاغوت ميدانست

   .امحکوم کندر نحوه کشتن ھويدا

  انقالب ايران -2

 نھم بعد ازآ ؛برگزيده است ۵٧رابرای شورش  )انقالب ايران(ميالنی درابرازفضلی که کرده عنوان  آقای
دم عوام آيک  از ،بنام انقالب اسالمی نام برده شده است ۵٧! سال سال که شايد ھزاران بار ازانقالب ٣۵

يداند چگونه گواھی خود جوش ! ايران را نمسال ھنوز نام انقالب ٣۵. کسيکه بعد ازھم اين امربعيد است
  ؟نرا ميدھدآبودن 
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گاه آ بيشتر ۵٧ميالنی درمسائل ايران خاصه شورش  آقایبه غفلت فکری  تا به اين سند توجه فرمائيد
   .ميشويم

درحکومت کارتر) ميگويد باتفاق دونفرديگرازوزارت خارجه  آمريکاشخصيت سياسی ريچارد کاتم (
تيم مده ايد گفآيت اله خمينی ازما پرسيد چرابه اينجا آبرای مالقات با خمينی به پاريس رفتيم  < آمريکا

قالب . انراني نيستاين انقالب اي<يت هللا خمينی گفت آ ؛مده ايم که انقالب ايران را بھتردرک کنيمآ
    > است وبراي تمام جهان اسالمي است اسالمي

             

   )با انقالب ايران آمريکا(حلقه اتصال 

                     ينده آادامه اين تحرير در

   

   

    

    

   

  

  

 


