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  بي تفاوتي دربيانات اعليحضرت

  )مفته(قسمت 

  ملکه سوم دکتر عباس ميالنی!

  حقوقدان -اميرفيض

سياسی سرمايه  بمنظور انتخاب ملکه ،درمصاحبه افق !ن موردی که دراظھارات گزيده دکترميالنیيسوم
   .مده استآکه درعبارت زيرببازار ارزيابی  است  ۵٧ !عنوان خود جوش بودن انقالب ،گذاری شده

  >انقالب ايران خود جوش بوده استکه  اين حرف درست است <

ميباشد اين  ۵٧شورش ان ن ھمآل است ومفھوم يد نقل قوآھرجا کلمه انقالب بتحريرمي توضيح  =(
  ۶٩ول فروردين مشابه وتکرار تصريحی است که درسالھای نخستين مبارزه واز جمله سنگرا ،تصريح

ر، به عبارت مصطلح است گورشد که نام جمھوری اسالمی  درتحريرات سنآوھمچنين ياد  اعالم گرديده
   )است رژيم غاصب مقصود و

  خود جوش بودن انقالب ايران 

 به نقد کشيده شد واکنون نوبت خود عباس ميالنی)(قبل بخشھائی ازاين سخن گھربار!! ايشان درتحريرات
   .جوش بودن انقالب ايران است

ودرکالمی معمول  ھرچه   ابدعامل داخلی ويا خارجی تحقق يخود جوش بودن يعنی عملی که بدون دخالت 
   .عنوان خود جوش  ويا خود بخود را دارد اد صورت گيردزآ بطورطبيعی و

 و وفلسفه ھيچ چيزی خود جوشتبليغاتی است واال ازنظر منطق  و يک عبارت بی محتوا ،وشخود ج
 ن است آيد رابطه علت ومعولی حاکم برآھرچه درجھان ھست ويا بوجود ميو يدآبخود بوجود نمي خود

مسائل  ،نآن شخص که معلول است علت آعمل  ،حتی کسيکه داوطلبانه به انجام کاری مبادرت ميکند
  .واخالقی استمعنوی 

جمھوری اسالمی  ددريکی دوسال قبل که عده ای ازاھالی تھران به سفارت انگلستان درتھران حمله کردن
  .)کارسياسی نه اعالم واقعيت(دراعالميه خود ھجوم مردم به سفارت انگليس را خودجوش خواند 
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دھد رت ايران درلندن نشان ميحمله به سفا< :دانشجويان ايرانی مقيم لندن به پليس لندن گفتند ۵٩درسال 
ونميتواند خود جوش شناخته  ،ازه دولت انگليس ممکن نبوده استھنگی واجآکه اين حمله بدون ھم

  >شود

وزارت  ،استعمال کرد ورآمريکا گاز اشک آدرتظاھرات واشنگتن که عليه شاھنشاه براه افتاد وپليس 
  .ردعليه شاه را خود جوش اعالم کن تظاھرات آمريکا آخارجه 

حرکت ھای خودجوش مردم < :امام جمعه اردبيل بنام قنبرعلی احمدی درمورد انقالب اسالمی گفته است
  .>انقالب اسالمی بوده است یاساسی ترين مبدا

ام ، ام! دقيقا اقتباس ازقنبرعلیانقالب ايرانخود جوش بودن  قای ميالنی درموردآ!  فضيالنه اظھارنظر
   .جمعه اردبيل است

  ادعا  دليل

ازامام جمعه اردبيل کسی دليل نميخواھد ونميتواند ونبايد ھم دليل بخواھد وامام جمعه اردبيل ھم ابدا نيازی 
رابطه با  ھزارسند در١٠٠به دليل برای مسائلی که ادعا ويا طرح ميکند ندارد ولی کسی که مدعی است 

ه بايد ادعای خودش را مستند به شاھد ! مطالعه ومستند اظھارنظرھايش ساختنھم انقالب ايرانآانقالب 
   .ودليل کند واال حرفش مفت است

. کالمی که دليل بھمراه ندارد مانند شخصی است که پروانه ورود دای کالم است                 َ ، پروانه جريان وا  دليل
به کالم خارج ازمنطق ويانص ويا بدون دليل کوچکترين  ،صاحب عقل       ِ ومستمع  ور                     ّ وعبور ندارد. جامعه من  

ھزارسند مطالعه  ١٠٠ی اينکه . صرف ادعاواگرکرد به ترويج سفاھت کمک کرده است ؛ئی نميکنداعتنا
ی شنائآ مفھوم وسيع و است بلکهودروغ  ، نه تنھا غلو وابرازمنيت درک سند نيست دليل شده نه تنھا
     .ميتوان گرفت زير دوبيتی مشھور نرا درآھم دارد که  

  چون عمل درتونيست نادانی  انیلم چندان که بيشترخو ِ ع  

  راو کتابی چندــــارپائی بــــچ  قق بود نه دانشمندــنه مح

  سالح مبارزه ،دروغ

 ، نطفه خبيثه ای است که درکارمبارزه سياسی ويا اغوای عمومی وسيله ای شناخته شده ودروغ عام
برای حرکت دروغھای موازی ودرنھايت پوشش زمينه سازاست  ،ام. دروغ عين ماھری داردصمتخص

گويای مقصود  دروغ دوبارگفته شود راست جلوه ميکند>ضربب المثل فرانسوی است که < .راستی ھا
   .است

عنوان ميشود بسرعت وبدون  وياافراد بانام دروغ عام وقتی ازسوی شخصيت ھای دينی ويا محققين 
 ،ن دروغگوآنجاست که دروغ به اعتبارشخصيت ونام آ قبول جامعه قرارميگيرد ومسيرمکث وترديد در

  .بامقابله ای  روبرو نميشود
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نجا که بياد دارم خانه سرھنگ زيبائی با آازجمله تا  ؛ن بودآدروغ واشاعه  ۵٧سالح شورشيان درسال 
عدا ب( ليست خارج کنند گان ارز   -ناخن وايجاد نمايشگاه وناخن ھای بسته بندی شده  از کيسه ھای پر

اتھام  –) ن ازاوبوده استآن طرح واجرای آکه  ؛ه بودن اقرارکردآ مد که اسالم کاظميه درآتی بدست کاس
اين دروغسازی درخارج ازکشوربوسيله صبح ايران به شاھنشاه ميليارد دالری به شاھنشاه ( ٢٣سرقت 

ورين مصری رابه مام ھزاردالرھزينه محافظت خود ۴٠٠اتھام اينکه رضاپھلوی ماھيانه  -زده شد)
کشته  ھزار ١٠٠باالخره ادعای  و رنجبين خارج ازکشور) ناصر( مريکائی ميپردازآ ومراکشی و
 و ن استناد نمودآيکی چنان جا افتاد که بختيارھم باورکرد وبه  که اين ،بوسيله دولت ۵٧درشورش 

  .>ما يکصد ھزارکشته داده ايمباغرور ايلی گفت <

چاق کرد وبعد درمجلس وجرائد يکصد ھزارمعلول ھم  اولين بار خمينی بود که دروغ يکصد ھزارکشته را
به  نراآ ن اضافه شد و اين رسوائی ودروغ عظيم حتی برای جمھوری اسالمی ھم قابل ھضم نشد وآبه 

  .بھمن اصالح کرد ٢٢تا ۵٧ازابتدای  ٣١۴٣رقم 

ازکسانی ر کشته شده اند بمراتب کمت ۵٧ه درجريان شورش کسانی ک ابراعالم اسناد جالب اينجاست بن
درمدت نخست  ظرف مدت کوتاھی بدون محاکمه درزندان ھای جمھوری اسالمی ۶٧بوده اند که در سال 

  .اعدام گرديده اندوزيری موسوی 

  هزار 100بيماري 

ھم به کتاب خمينی  نھاآن غافل است واستناد آخوند جماعت ازدرک اعداد ووزن اجرائی آگفته شده که 
درھم شکستند  نھاراآ ھزارلشگررومی حمله کرده و ۶٠نفرشان به  ۶٠نظاميان اسالم  < :که گفته است

  .>وردند وعده معدودی ايران رامسخرنمودندآ ھزاررومی راازپا در ٧٠٠ انھآ وچند ھزاراز

  کتاب کشف االسرارخمينی)٧صفحه (                                                                             

خوند ھائی مانند آمخصوص  اعداد، و قای ميالنی معلوم شد که بی عقلی نسبت به رقمآولی با اظھارات 
 ستندھ به ھمان بيماری مبتال ھنوز ی سی وپنج سال قبل ھمو توده ای ھا خمينی نيست بلکه کمونيست ھا
ھزارسند  ١٠٠نی ھم نميداند که ھزارلشگرچه تعداد سربازاست  ميال ۶٠ وھمانطور که خمينی نميدانست 

 ھمان خرمگس ھستند، حشرات ھم خيال ميکنند نددرمقابل خمينی چيزی نگفت مردم وچونيعنی چه 
ميالنی  از سند را ھزار ١٠٠ھائی که رقم  ن احمقآمی پرانند و نراآوبرحسب سنگ مفت وگنجشگ مفت 

بروی خود آ ازچه چيزی  ؛ودم برنياوردشنيد  نراآرای داده اند ويا دھقانپور که  شنيده اند و به او
  .رابنمايش گذاشته اند

   مريكا ازاجراي اين نمايشآدستاورد صداي 

مريکا ازبرنامه مزبور اين مھم را تحصيل کرد که يک نفرکه استاد دانشگاه ھم ھست به استناد آصدای 
وھمين ه است بود !خود جوش !!سال تحقيق به اين نتيجه رسيده که انقالب ايران ١۵ھزارسند و١٠٠

يا دشواراست که از ارزش اين آ .يص ايرانيان خارج ازکشوررسيده استشخص به رتبه سوم ھم به تشخ
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 ؟ماندنغافل مبرا ميسازد  ۵٧مريکا راازاتھام دخالت درامورايران وتدارک شورش آھا که صحنه سازی 
 قالب منحرف شده وکه ان واحدی بود اين پرده را بازکردمجتبی ن که به بازيگری آورد ضممه آدست

   .خوند کروبی نمايندگی ميکندآنرا ازطرف آن جنبش سبزاست که واحدی آصاحب حقيقی 

نوعی تائيد اصالت نمايش واظھارات شرکت کنندگان  خره مشارکت وسکوت اعليحضرت دراين نمايشباال
تيراندازی راھم که ايشان دراين نمايش برای خود قائل شدند درجه  ونقشو پافشاری  ؛درنمايش است

   .اطمينان ايشان رابه اظھارات ديگرشرکت کنندگان ميرساند

ی سانآين واقعا مانده ام اعليحضرت که خودشان افق ايران را براه انداخته ودارند ديگرچرا خودشان رابه ا
ا وقيح مريکآران ھروابستگی که داشته باشد در حد افق تصورنميکنم افق اي ؟يندمريکا ميفرماآطعمه افق 

 ،بھرحال ومنش ايرانی و گ، با بی وفائی به فرھنان مال اعليحضرت است. الاقل افق ايرومزدورباشد
واقعا که اعليحضرت سنگ رابسته  ،مريکا اعتراض کردآميشود اعتراض کرد ولی کجا ميتوان به صدای 

  .وسگ را گشوده اند

  فيل وفنجان 

مريکا کجا وتحريرات معترض کجا حقيقتا که درعرض فيل وفنجان ھم جای قياس آن برنامه صدای آتاثير 
فاع د کسيکه ازتھاجم ناراستی  نخواھد<نميتوان ساکت ماند.  ،ندارد ولی معھذا با علم به اين حقيقت تلخ

 .>کند لياقت دفاع ازوطنش  را ندارد

انتظاربود که درھمان صحنه سازی الاقل  داغ است نانت رابپز>تاتنورضرب المثلی است که ميگويند <
اعليحضرت يک اشاره ای به ادعای بی دليل ومغرضانه ميالنی ميکردند که اين رسوب سخت را ادعای 

را رد ميکردند خير چنين  ن ادعای مطلق ميالنیآد که ايشان . انتظارنبوبی وجه او ازخود باقی نگذارد
لودگی ھای فکری واعتقادی نسبت به شورش آ نيست ومتاسفانه خود ايشان ھم ازجوھری دروجود ايشان 

اشخاص  و وھرچه ھست نسبی است  وجود ندارد ھيچ چيزی بطورمطلق نجا کهآ پاک نيستند ولی از ۵٧
يک جای پائی برای شکاف  حق بود  فھميده وعاقل  درمقابل مطلق گرائی ساکت نمی مانند  ايشان ھم

    .وردند که نياوردندآبوجود مي  !!ميالنی نسبت به خود جوش بودن انقالب دراين مطلق گرائی

  وامـــــا بعد

 ،عای قابل دفاع محسوب ميشود که  دليلادعا وقتی اد .قاعده دفاع برپايه ادعای طرف بنا شده است
 قابل اعتبارمحسوب نميشود ودريک جامعه منوراساسا  ِ ی  ادعا ،. ادعای بدون دليلباشد ضميمه ادعا

 ولی درجوامع ،مثل پول بی اعتباراست ،قادربه حرکت وافتادن درمسيرقبول نيست ادعاوحرف بی دليل 
> روبروست دروازه را ميتوان بست ولی زبان مردم رانميتوان  ِ در  < ازفھم وشعور با ھمان معيار هعقب ماند

.  

قای ميالنی قابل جواب نيست زيرا ادعای بی دليل آنادرست ولی مزورانه ادعای ازلحاظ اصول ومنطق 
يرانيان ، اولی ازنظرسيرمبارزه ستمريکاآبمنظور تحصيل نتايج سياسی برای کشور ايشان  شده وحساب
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، اين تحرير به شھادت شھود وادله )بخشی ازقبول اتھام است ،سکوت درمقابل اتھام( که براين باورند 
اظھارات فساد  و ۵٧حقيقت تحميلی شورش  اد ميکند تا اھل تحقيق با صرف فرصت کمتری باای استن

   .شنا شوندآميالنی براحتی 

  درخود جوش نبودن انقالب  ،شهادت شهود

خودجوش بودن يعنی روی دادن عملی بدون عامل داخلی گفته شده  !درتعريف خود جوش بودن انقالب
بواسطه وجود عوامل داخلی وعامل خارجی  !۵٧اثبات اينکه انقالب بنابراين درراه  ؛وعامل خارجی

   .ھردوعامل ياد شده درجريان شھادت واثبات قرارگيرد دمد وبه ثمر رسيد بايآبوجود 

  عوامل داخلي 

   .راميتوان دردوبارزه بررسی کرد يکی مادی وديگری معنوی!  ۵٧عوامل داخلی درجريان انقالب 

   .نھاآموزش وپرورش وامثال آ بارزه مادی يعنی اموررفاھی واقتصادی و

 به ھيچوجه ارتباطی به مسائل اقتصادی ورفاھی نداشت و ۵٧اسناد موجود شھادت ميدھد که شورش 
نقدراين موضوع قاطعيت داشت که رھبرشورش ھم اعالم کرد که مردم برای اسالم انقالب کردند نه آحتی 

من ھيچ نميتوانم تصورکنم وھيچ عاقلی نميتواند < مسکن  ودريک سخنرانی گفتوارزانی  برای خربزه
  >.تصورکند که بگويد ماجوانھايمان رابه کشتن ميدھيم که خربزه ارزان شود وخانه گيرمان بيايد

که  ستواين بدان معنارفاھی واقتصادی نبود  ھيچيک گويای شعارھای!  ۵٧شعارھا وپالکارتھای انقالب 
  . نبوده است !۵٧ی ورفاھی عامل انقالب مسائل ماد

ا  ملت ھمه امکانات رفاھی رگ جمھوری اسالمی دائربه اينکه <مھدوی کنی ازسردمداران بزراظھارات 
ن است که نه تنھا عامل اقتصادی ورفاھی آ> دليل نھارا گرفتيم که اسالم بياوريمآزمان شاه داشت ما 

 زمان شاه  مقدارعامل رفاھی واقتصادیبه ھمان  !قالب اسالمینبود بلکه  ان ۵٧ شورش وعامل  سبب
      .ميدانست !ی انقالب اسالمینرا مزاحم تحقق برنامه ھاآ نيز نميتوانست راضی باشد و

   !مانيفست انقالب اسالمي

ن انقالب شناخته ميشود وھمچنين ازنامی دريافت ميشود که انقالب آماھيت ھرانقالبی ازروی مانيفست 
  .ناميده ميشودن نام آ با

  )١٣٩٠کادمی نخبگان سال آ(محسن صادقی رئيس       > است !مانيفست انقالب اسالمی ،ن کريمآقر<

   .ن  رجوع کردآبايد به قر !يعنی برای شناسائی انقالب اسالمی

که بيان کننده مانيفست انقالب است  !است اظھارات رھبرانقالب !سومين عاملی که معرف ماھيت انقالب
  :ينی ازجمله. اظھارات خماست



 حقوقدان -اميرفيض -خودجوش انقالب–بی تفاوتی در بيانات اعليحضرت ملکه سوم            ٧از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٢/١٨) چھارشنبهشيد ( تير

<پيروزی نھائی وقتی است که اسالم باھمه ابعاد واحکامش درايران پياده شود وپيروزی باالتراينکه 
اين پيروزی ارتباطی به من ندارد  –درھمه اقطارعالم اسالم حکومت کند که اسالم مايه سعادت بشراست 

نھضت  انقالب اصيل ما جلوه ای از –، اين پيروزی مربوط به خداست پيروزی ارتباطی به ملت ھم ندارد
  >........پرعظمت رسول خداست 

ارتباطی به ملت ندارد ومربوط به خداست وانقالب اصيل ما جلوه ای ازنھضت  !پيروزی انقالبعبارت <
نه ملی بوده ونه ايرانی بوده ونه به ايرانيان  !۵٧خراست که انقالب آ> حرف برعظمت رسول خداست

ميتوان معرف ماھيت  !حرفی ويا کالمی مھمتروبا اعتبارترازبيان رھبرانقالب . چهارتباط داشته است
   .باشد !۵٧انقالب 

با خمينی درپاريس مالقات داشته عبارتی ازقول خمينی نقل کرده که  م که باتفاق رمزی کالرکتريچارد کا
   :چنين است

مھم است حتی ازنمازوروزه ھم واجب                      ِ . اين تکليف ازواجبات  مامکلف ھستيم که اسالم را حفظ کنيم<
   .>ن ريخته شودآ. ھمين تکليف است که ايجاب ميکند خونھا درراه تراست

ن را عنوان کردن  آادعای خالف  دائربه اسالمی بودن و !!ناديده گرفتن اظھارات صريح رھبرانقالب
د حکومت اسالمی عراق ن است که امروز که البغدادی رھبرداعش فرياد ميکند که ھدف ما ايجاآھمانند 

   .نرا جدی نگرفته وبگوئيم  ھدف داعش برقراری يک حکومت ليبرال استآشامات است  و

ره ای اشاگاه شويم آ بيشتر !درمعرفی ماھيت انقالب !برای اينکه ازنقش مانيفست واظھارات رھبرانقالب
  ؛امکان قياس جاری باشد تا ورده ميشودآازمانيفست کنگره حزب کمونيست کارگری ايران به اينجا 

قبل ازھرچيزضد حکومت مذھبی واسالمی است عميقا سکوالروعليه حاکميت   ايران ٨٨سال  انقالب<
  )٢٠٠٩مصطفی صابر ششم دسامبر(                                         >........خوند آ جھل وخرافه و

  حاشيه  خطاب به ميالني 

 قای ميالنی آ شما ؟درکجاست !!انقالب اسالمی بان آوت يعنی چه وتفا !!مالحظه کرديد که انقالب ايران
چاره بي ديياد کرده ا !بنام انقالب ايران !راھم نتوانسته ايد تشخيص بدھيد وازانقالب اسالمیاين فرق ساده 

حضرتعالی را دعوت ميکند که اين بيت سعدی  را دائم  ،اين تحرير  .ھزارسند که بدنام شده اند ١٠٠ن آ
                 ؛زمزمه کنيد

  ن تھی مغز را چه علم وخبر     که براو ھيزم است يا دفترآ

  

  نتيجه گيري اول
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اسالم  ،!۵٧ازاشاراتی که به اختصار عرض شد اين ثبوت مسلم است که عامل اصلی درانقالب اسالمی 
ن درتوده مردم ايران بوده است ولذا نميتوان گفت که انقالب مزبور خود جوش يعنی آگرايشھای به  و

   .عامل داخلی بوده است بدون

  !57دخالت عامل خارجي درانقالب 

زيراممکن است  ،اجازه فرمائيد به فرصت ديگری موکول شوداست واين موضوع بسيارحائز اھميت 
     .قدری مفصل باشد

   

  

 

  

    

  

  

 


