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  بي تفاوتي دربيانات اعليحضرت

  )شمش(قسمت 

  ملکه سوم دکتر عباس ميالنی!

  حقوقدان –يض اميرف

به بيان ايشان سبب عبارتی که  ١ تخصيص يافت سوم دکترميالنی درتحرير قبل که  به قسمت اول ملکه
اری ن چندان زياده کآ تکرار ،يد واکنون برای تسھيل امرمطالعهکسب مقام سوم ملکه سياسی شد بيان گرد

   :نيست  عبارت ايشان چنين است

ولی اين حرفت به ھيچوجه       -٣خودجوش بوده است  -٢که انقالب ايران  -١<اين حرف درست است 
 اگر -۵ رھبرانی با خرد داشتيم ما اگر -۴ ه واليت فقيه ره ببردکه انقالب خود جوش بايد ب درست نيست

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

 )انقالب ايرانازنقد قسمت دوم (شد ودرپايان تحرير مقدمه ای  به نقد کشيده ،  رديف اول درتحرير قبل
 مھن مختصرآکه  بجاست ؛که ادامه نقد قسمت دوم است د موضوع با تحرير حاضرکه برای پيون دارئه ش

  .ورده شودآبه اينجا 

 ٣۵از نھم بعدآ ،بکاربرد ۵٧رابرای شورش  انقالب ايران، عنوان قای ميالنی دراظھارفضلی که کردآ<
اين چنين بی  ،ه شدهنام برد انقالب اسالمیبنام  ۵٧! سال ازانقالب بار١٠٠٠سال که بی اغراق بيش از

 ،! ايران را نميداندسال ھنوز نام انقالب ٣۵. کسيکه احتياطی وندانمکاری ازيک عوام ھم بعيد است
  >نظرکند ن اظھارآچگونه بخود اجازه ميدھد که درباره ماھيت خود جوش بودن 

بيشتر  ۵٧ورش قای ميالنی درمسائل ايران خاصه شآبه اين سند توجه فرمائيد تا به عقب ماندگی فکری 
   .گاه شويمآ

وزارت  به اتفاق دونفراز کارمندان< :درحکومت کارترميگويد آمريکاريجارد کاتم شخصيت سياسی 
برای  مده ايد گفتمآ. خمينی پرسيد برای چه به اينجا يس رفتمبرای مالقات با خمينی به پار آمريکاخارجه 
 می استاسال، قالب ايرانی نيستاين ان« :خمينی گفت. درک بيشتری داشته باشيمانقالب ايران اينکه  از

  .>وبرای تمام جھان اسالم است

، انقالب<پرده پوشی کند ھمان جمله  ۵٧سند باال نشان ميدھد که خمينی نخواسته برماھيت شورش 
بيان کننده ماھيت خواست ھا وکيفيت تحقق خواستھای انقالبی وھمان جمله  >است اسالمیايرانی نيست و
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 قالب برای تمام جھان اسالمی است به مفھوم صدورانقالب اسالمی به تمام جھان است برای اسالمیان
  .)قانون اساسی جمھوری اسالمی١۵٢درست اصل شورھا (ساختن ک

، معنای اين ھزارسند رابررسی کرده ١٠٠سال مطالعه و ١۵قای دکترميالنی که مدعی اند آامثال  حال اگر
   .خمينی رادرک نکرده ديگرمربوط به خودشان است اظھارات صريح وساده

روان                        ِ ھزارسند ھنوزبه اين درک   ١٠٠سال وبقول خودشان مطالعه  ٣۵نميتوان قبول کرد که ايشان بعد از
تعصبی است که نسبت به لزوم انقالب  ،، علتايرانی بوده نه اسالمی ۵٧ !وساده نرسيده است که انقالب

سال زندان محکوم شد ولی بعد  ١٠درايران داشته  ايشان عضو گروه انقالبی پرويز نيکخواه بوده که به 
 ،هب داشتازطريق انقال کسی که قصد ساقط کردن حکومت سلطنتی ايران را ؛ازيکسال بخشوده گرديد

والجرم انقالب اسالمی رابه حساب ھمان انقالبی  ب نداشتهراضی کند که ايران نيازبه انقال را نميتواند خود
   .که خود وگروھشان درنظروھدف داشته اند منظور ميدارد

  ؟تفاوت انقالب اسالمي وانقالب ايراني

 آمريکابه وزارت خارجه  ۵٧درتھران درسال  آمريکادريکی ازگزارشاتی که ازسوی کارشناسان سفارت 
ورده آن گزارش که به اينجا آ است که فکرميکنم بخشی از ۵٧ش ارسال شده گزارشی مربوط به شور

  .ميشود پاسخ سوال باالراباخود داشته باشد

، هرج ومرج حاكم برجامعه تشكيل ، بيكارياقتصاديفقر انقالبات سايركشورهاي جهان رااساس <
. وده بپشت سرنهاد ن ايران بكلي چنين مشكالتي راآوسالهاي قبل  56درحاليكه درسال  ،ميداده

سياربه نهم شكوفائي بآ ،وراست كه مي بينند ايران درست درسالهاي شكوفائيآبراي محققين حيرت 
  )آمريکااسناد سفارت (                                            >چنين مصيبتي گرفتارشده است

خ ميليارد دالرذخيره ارزي داشت وچنين ذخيره اي درتاري 20نزديك به  56ايران درسال <
ميليون دالر وام  40سال قبل محتاج  14يعني  42ايران درسال  ،اقتصادي ايران بي نظيربوده است

ني لي اميع( ،ي كندي باهمين مبلغ ناچيز ميخواست ايران راتحت الحمايه خود سازدآمريكابود و
يليارد م 20سال به قدرت مالي  14) همان ايران درمدت براي ايران آمريكاكانديد رياست جمهوري 

  >ددالري رسي

قدرت نظامی جھان بشمارميرفت وعمال امنيت خليج فارس وکشورھای حاشيه   ٧يکی از۵۶ايران درسال 
   .خليج فارس را عھده داربود

 ار اکثراستفاده ازمنابع گازی خودموقعيتی رايافته بود که ميتوانست حد ۵۶ايران درسال 

ايران برای اولين  شکه نفت ميفروختشش ميليون ب ۵۶داشته باشد ايران روزانه درسال 

بارکشورھای نفتی را متوجه ارزش واقعی نفت ساخت وبرای اولين بار کشورھای صاحب 

  .. کاری که دريکصد سال گذشته سابقه نداشته استنفت را برقيمت نفت مسلط ساخت
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شورھای ھزاردانشجو به تحصيل مشغول بودند وايران دربين ک ۴٠٠ايران             ِ موزش وپرورش  آدربخش 
   .جھان بعد ازژاپن بيشترين دانشجورابرای تحصيل دردانشگاه ھای خارج ازکشورداشت

  )۶٣بھمن ٢٢نقل ازمقاله انگيزه شورش (                                                                    

يازبه انقالب اجتماعی ويا نبود که ن یاين اشارات ازبسيارھا مويد اين است که ايران بھيچوجه درشرائط

را  میانقالب اسالن به اشاره رفت کامال شرائط يک آ ولی پيشرفتھائی که بخشی ازاقتصادی داشته باشد 

 موزش واجتماعی بيشترميشد جامعه ازدين ومذھب وآ زيرا ھرقدرپيشرفت اقتصادی و ،الزم ميساخت
 ،اه حفظ موقعيت دين ومذھب درايران انروزاحکام اجرائی ان بطور طبيعی فاصله ميگرفت  بنابراين تنھا ر

درکتابھای خمينی ھم به  انقالب اسالمی بود يعنی برگشت به دوران اسالمی واجرای قوانين اسالمی
تمدن  با شعار ،مورد برنامه شاه به سگ گتشبيه تمدن بزر !استمده است که اسالم درخطرآصراحت 

چيزی جزلزوم انقالب برای توقف ساله  ٢۵٠٠درجريان جشنھای  ميادين ن درآورھا ساختن  گبزر
   .غاز به عقب گرد جامعه ايرانی به قھقرا نبودآ پيشرفتھا و

ن صريحا رفاه و عالقه به زندگی را آيات قرآ ،مخالف است هموزشھای امروزآ، ، پيشرفتاسالم با تمدن
 رورش عھد وزمان محمد است موزش و پآ توقف درزندگی و ،سنت محمد واسالم ،محکوم کرده است

سال قبل است که دردوران سلطنت پھلوی ھا  ١۴٠٠وظيفه شرعی مومنين ومسلمانان  حفظ ھمان سيره 
  .مترلزل شده بود

ن مواجه آموزش وپرورش تنھا با مخالفت مذھب ومتوليان آ پيشرفت وتحوالت اقتصادی واجتماعی و
ن تحوالت وکنارزدن اسالم سخت نگران بود واين دوعامل آ دولت انگلستان ھم از ،نبود برخالف انتظار

  .کارھمراھی باشورشيان را تسھيل کرد ،ورد که قدرت جھانیآجريانی بوجود 

 شاه فقط ناظربرمسئله باالبردن سطح زندگانی ورفاه مادی مردم نبود اوبنابراين تمدن بزرگ  <......
به يک  ٢١غازقرن آ در ايران را و زندگی سنتی اسالمی خود خارج سازد ازمسير اميخواست ايرانيان ر

شاه معتقد بود که استعداد ھا وقابليت ذاتی ايرانيان با حمله اعراب به ايران  –اروپائی تبديل کند  کشور
شرائط تجديد  روی قوم ايرانی از ازا سال قبل خاموش شده است اوبرداشتن اين سرپوش ر ١٢٠٠در

  )٢٣پارسونز سفيرانگليس درايران صفحه  –غرور وسقوط (      > برای خود ميدانست عظمت ايران ورسالتی

نامه درج است بطور صريح ميگويد زون رآقای پارسونز درمصاحبه با کيھان لندن که درشماره سوم آ

  .>ما ازاينكه شاه ايران ميخواست كه تجدد را به جاي سنت ومذهب جايگزين كند ناراضي بوديم<

با نامی بغيرازانقالب اسالمی ياد  ۵٧ھيچ سندی ويا قرينه ای وجود ندارد که کسی ويا کسانی ازشورش 
  .نام ميبرند انقالب مارکسيستی اسالمیبنام  ،نآ کرده باشد حتی مارکسيستھای ايران ھم از

صورت  نچه که بدست انبياءآانقالب ايران انقالبی است مانند ميگويد < ۵٧خمينی درتشريح شورش 
  )۶٠بان آ ١١(                                                                   > يعنی انقالب دينیگرفته است

ھا بکنيم اين قضيه که ھمه جا ه که ماايرانی ھستيم وبرای اين بايد چ اين حسابھا که پيش مردم ھست<
  بمناسبت موسی صدر) (                                                       >حرفش ھست خالف اسالم است
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ن ھمه ازمسلمانان بظاھرمتدين بودند نميشود انقالب آنام چنين انقالبی که کامال اسالمی بود ورھبران 
  .ن بوده گذاشتآايران که به معنای انقالبی است که ملت ايران بانی وجاری 

  خصوصيات انقالب 

  :ز، جامعه شناسان عبارت ميدانند ابدھدرا نشان خصوصياتی که ميتواند مسيروماھيت انقالبات 

   .عامل حضورمردم درتظاھرات انقالبی ٣–رھبر وکيفيت رھبری  –٢رمان ھا واھداف انقالب آ -١

استقالل  –زادی آبوده است شعارھای  برقراری نظام اسالمی ۵٧ رمان واهداف شورشآ -١

زادی واستقالل آرا نميکاھد زي ۵٧وجمھوری اسالمی  چيزی ازماھيت اسالمی بودن شورش 
اب تشخيص وتبين ماست ندارد و کلمه بدراسالم معانی خاصی دارد که درحقوق مدرن که اس

ن قابل قبول آدراسالم است وخالف  ،جمھوری اسالمی مترادف براين است که ھرچه ھست ونيست
   )مده استآدرقانون اساسی جمھوری اسالمی ھم اين تصريح نيست (

مراجع  ،وسايررھبران شورش ،منين مسلمان ايران درمقام مجتھد وامامرئيس مو 57رهبرشورش  -٢

  .ی مساجد بوده اندفقھا ومالھا از يا و تقليد

 و درکتاب عقايد ؛ن ازاصول تشيع گرفته شدهآکيفيت  ؛ابداع نشده است ۵٧ترتيب باال درجريان شورش 
   .مده استآتعاليم شيعه چاپ نجف 

رئيس مسلمانان است وھمانطورکه امام  و ، فرمانفرمايب امام است، مجتھد جامع الشرائط نادرغياب امام
مدھا وحکومت وفرمانفرمائی درميان مردم رادارد مجتھد جامع آحق اظھارنظرنھائی درحوادث وپيش 
   ....الشرائط تمام اين مناصب رادارا ميباشد

                   )ھمان کتاب ۶٢و۶١صفحات (                                                                                    

  انقالبي  عامل حضورمردم درتظاهرات  -3

که بيشتر  علل متعددی ممکن است عامل حضورمردم دراجتماعات باشددرتظاھرات سياسی وانقالبی 
 يست بجزھيچ علتی الزم ن ،وخاصه تشيع مبواسطه اسال ۵٧ولی درشورش  اقتصادی وسياسی است

  .)تقليد مرجعتصميم وخواست مجتھد (

   :دائرت المعارف شيعه درراستای مطلب معروضه ميگويد

ازامام ورسول خدا اطاعت کرده واصول فکری انسانی دراين تقليد راه  ،مقلد با تقليد ازمجتھد شيعه<
گاھی رابعنوان رسالت شرعی برای آگاھی رسيده واين خود آندارد طبقه مجتھد کسانی ھستند که بخود 

  ) ۶٧٣دائرت المعارف شيعه صفحه (                                                .ميبرند ھدايت مردم بکار

تفکر> را چنين تعريف دلی پيش نيايد ھمان دائرت المعارف <برای اينکه درباب اصول فکری بحث وج
   .کرده است
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 مبادی بارتست ازامورمعلوم برای رسيدن به امورمجھوله وحرکت نفس است درمعقوالت که ازعتفکر، <
  .>، به نتيجه ومقاصد ميرسدومقدمات

، بد و يص خوب، تشخباشد ، فکرکردن به ھرچيزی که فکرکردن الزم داشتهبنابراين درجامعه تشيع ايران
  .ھرات وانقالبات بعھده مراجع تقليد است نه مردمرای دادن وباالخره شرکت درتظا

   :به اعتبارھمين اصل معتبرتشيع است که امام صادق وبه تبعيت او منتظری نوشته است

  .>، شيعيان دانشجويانند وبقيه مردم کف ھستندعلما ماھستيم<

  قاي ميالني آنتيجه گيري براي  كي

 ، اعتقادی ونقش واليت وحکومت فکری ،مرجع تقليد برجامعه متشيع ايران ۵تنھا  ۵٧و ۵۶درسالھای 
نفربودند که  ۵يعنی فقط اين  ،خوئی مرعشی و –گلپايگانی  –شريعمتداری  –خمينی  ؛مرادی داشتند

! ی، غيرقانونبرای مردم تعيين تکليف ميکردند، ، خوب وبد را تشخيص ميدادندبرای مردم فکرميکردند
 اعتصابات وحکم شرکت درتظاھرات و ، انقالب اسالمی را رھبری ميکردندبودن رژيم شاه را فتوا ميدادند

  .ميدادند

 و روابط اجتماعی اساسمتاسفانه  اين راميگويند تقليد ورابطه بين ايرانيان متشيع ومراجع تقليد که
    .استفرھنگ مذھبی ملت م

 و .قای ميالنی فراموش نکرده باشد عبارت از عمل به قول وفعل کسی است بدون دليلآ تقليد ھم اگر
 ،مجتھد باشد ونيز قيد است که ھرشيعه بايد ازيک مرجع اجتھاد بايد                            َ درمذھب تشيع شرط است که مقل د

    .تقليد کند

 برايش ،ورت انسان که مراددرواقع حيوانی است به ص (مريد) د     ِ ، مقل  ورده شدآبا توضيح مختصری که 
   .ميکند وبه اودستوراجراميدھد بدون حق دليل ويا توضيح فکر

  :ورده که حق سخن را بھترادا ميکندآمولوی فلسفه اجتھاد وتقليد رادرفلسفه تشيع با ابياتی 

  که حيوان تا به انسان فرق دارد  دان فرق دارد داــــدا خوان با خــــخ

  ا تابه نادان فرق داردـــه دانـــــک  وان گفتـــقلد که تـــــحقق را مـــــم

  حساسيت بيشتری دربيت زيرنشان ميدھد وگفته  ،مولوی درترسيم موقعيت انسانی مقلد

  گرچه دارد بحث باريک ودليل    ن مقلد ھست چون طفل عليلآ

  .درحد يک طفل عليل بوده اند یم ايران که شيعه ھستند دررابطه با انقالب اسالميعنی تمام مرد

ن جامعه به جامعه انسانی آ. تبديل ، جامعه حيوانی استجامعه ای که دربند فتوا ومرجعيت تقليد باشد<
  )۶۶(ازسنگراول بھمن                          >                  ی ايران استاولين وظيفه ناسيوناليستھا
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  ت مرجعيت تقليدعمومي

خوندھا آن رابطه مرجعيت وواليت آوحتی ماقبل  ۵٧و ۵۶باطل است اگرفکرشود که درسال ھای      ِ تصور  
 خير بيشترين شخصيت ھای سياسی ايران درعين اينکه به دولت و ؛فقط برتوده عوام کشوربوده است

 مواقع در ميکردند و قامدارحفظھای مخوندآ شاه وفاداربودند رابطه مرجعيت خودشان رابايکی از و کشور
ظ البته برای حفروتکليف ازمرجع خود ميکردند ظکه بين شرع ودولت تعارض جدی بود کسب ن مقتضی

  .شخصيت واستقالل فکری خودشان جريان را مخفی نگه ميداشتند

ات . خانواده اوبعلت تعصبازافسران عاليرتبه ارتش بود که اطالعات برجسته نظامی داشت یيک قره باغی<
رفداران ط از نيز ھمسرش باعث گرديد که او ضنفو ،دينی روابط بسيارنزديکی با علمای شيعه داشتشديد 

  )ن درکتابشاساليو(                                           >       متعصب مذھب شيعه باشد

  )    ١۴٨مشروح ومستند سنگر(     . ھمين عباس قره باغی درپاريس ھم سفره حضرت عباس ميانداخت 

علی امينی طوماری به  ۶٣درسال  ،قبح تقليد وفتوا      ِ شکاری  آ زکشور با اين جنايات وھمين خارج ا در 
 ياآکه  خوئی پرسش شده بود نفرازشخصيت ھای سياسی خارج از کشور تھيه کرد که از ۵٣امضای 

نامه ای به رئيس شھربانی گروھی ازافسران شھربانی در -می ھست ياخيرجمھوری اسالمی رفتارش اسال
  .نوشتند که ما نميتوانيم برخالف مرجع تقليد خودمان عمل کنيم ۵٧درسال 

عامل ارتباطی بين اراده خمينی وعقل وشعورودرک  ؛اينھا وھزاران سند وشاھد موجود حکايت دارد 
   :مردم تنھا سه رکن بود

حکم شرعی تشيع غصبی بودن دوم  ،وفلسفه رستگاریژی وليويکی عرضه اسالم وتشيع بعنوان ايد
     .ن با مقلدينآن به روحانيت  وسوم مرجعيت تقليد ورابطه تعبدی آ) وتعلق سلطنتقدرت حاکم (

  قاي دكترعباس ميالنيآ پرسش از

چه اسالمی ويا انقالب  ؛روی داده عنوان انقالب داد ۵٧وردی که ازطريق فتوا درسال آيا ميتوان به دستآ
   ؟ايران

   ؛ين اصل حقوقی راھم خوانده استھزارسندی که مطالعه کرده است ا ١٠٠ن آميالنی ضمن قای آالبد 

) حق رای دادن واتخاذ تصميم نسبت به مرجع تقليدولی وقيم دارد ( کسی که محجورشناخته ميشود و
   .ھم ندارد تا چه رسد به شرکت ويا  رای به انقالب را حقوق خود

وستان د از قای بابک مينا پژوھشگرفلسفه وآته پائين که بقلم قای ميالنی درخواست ميشود که نوشآ از
شوند وھم ازجلد  شناآد  تاھم به نام انقالب اسالمی سند  قراردھن ١٠٠،٠٠٠است را دررديف ايشان 

   .انقالب بيرون بيايند

روبروھستيم  ھرچه پيش ميرويم   انقالب اسالمیامروز بيش ازھرزمان ديگری باپيامد ھای نھائی  ما<
البته  .اين شکل وبااين رھبران يک اشتباه تاريخی بود به اين نتيجه ميرسيم که انقالب، دستکم با بيشتر
نچه جديد است عمومی شدن اين داوری واجماع آشتربه اين نتيجه رسيده بودند اما يافراد بسياری پقطعا 
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که اين تغيير داوری جمعی درباره انقالب اسالمی درسالھای  ن است وميتوان انتظارداشتآ   ِ سر   بر وسيع تر
  >ينده به گونه  ای نيرومند ادامه يابدآ

  هزارسند تحقيقي  100هديه به مدعي 

 ١٠٠ن آ قای عباس ميالنی بدھد که درکنارآھديه ای به  ،اجازه ميخواھد  درپايان اين قسمت راين تحري
  .لقی شودسال تحقيق يک ھديه کوچکی ت ١۵سند و ھزار

 ، عليه شاهانتخاب نکردند ، حکومت اسالمی را، انقالب براه نيانداختندمردم با حمايت ازشخص خمينی<
 مردم دستورات مذھبی  را بدنبال خمينی نرفتند، بطورحتم ،نآبرنخاستند وبرای اين مقاصد ومشابھات 

 ، بکارتشيع ورابطه اجتنھاد است تخود درذان که اين نادانستن آن وعواقب آت بدون لزوم دانستن ماھي
 ونه شرکت در . مردم باقصد واراده وفھم ودرک نه انقالب کردند ونه شورشوبعبارت روشن بستند

   >بلکه صرفا به فتاوی رھبران مذھبشان عمل کردند ،تظاھرات

                    .تیآپابان بحث انقالب ايران به اميد بحث خود جوش بودن انقالب ايران درتحريرات 

  

   

  

   

  

     

  

  

       

  

      

 


