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  بي تفاوتي دربيانات اعليحضرت
  )هشتم(قسمت 

  ملکه سوم دکتر عباس ميالنی!

  حقوقدان -اميرفيض

ازعوامل  ٢ !!۵٧انقالب ميالنی مبنی برخودجوش بودن  آقایبه ادعای واھی  ١ قسمت اول اين تحرير
  :يل شد کهتخصيص يافت وبتوضيح ھمراه با دل داخلی 

ن دين ومذھب مردم بود شکل گرفت ولذا نميتوان گفت آکه درراس  داخلیازمالت عوامل  !!۵٧انقالب 
حرکت  زيرا عدم وجود عامل داخلی که شرط خودجوش بودن ھر ؛که انقالب مزبور خود جوش بوده است

   .مفقود بوده است !!۵٧انقالب در ميباشدويا عملی ازجمله انقالب 

مده است او نوشته  آراظھارات اميرانتظام ھم حتی بشکلی روشن د !!۵٧انقالب حضور عامل داخلی در
  :است

  )٨٢سنگراول تيرماه(      ><فتوای مراجع تقليد بعنوان خونی دررگ مردم برای شرکت دررفراندم بود

  نوشت: آمريکاروزنامه نيويورک تايمز ازقول يک دانشجوی ايرانی مقيم 

نجا آميخواست ماراھدايت ميکرد به  <درروزھای انقالب ما مانند گوسفندانی بوديم که ھرکجا شبان
  )٧٧بھمن ٢٠(مشروح درصبح ايران                                                                  >ميرفتيم

   .است !!۵٧سعدی يک سه بيتی مشھوری دارد که درواقع نسخه رفتارمردم با انقالب اسالمی 

  فتوابريزی رواستوگرخون به   ب خوردن خطاستآکه بی حکم شرع 

  ش باکنداری زکشتــــا نـــــاال ت  الکـــــھ د برـدھ تواـــــشرع ف راــــک

  ھددل خرد دين به دنيا ـــــکه اھ  دــرع فتوا دھـــــش قل ياـــــجا ع     ُ ـــــ  ک

انقالب باری اينھا که به اشاره رفت  ناشی ازباورھای مذھبی ورابطه مرجعيت است که مالت اصلی    
مذھبی نصوص راشکل داده است نميتوان اين مھمات وموثرات قاطع که باضمانت ھای دينی و !!۵٧

   .خود جوش بوده است !!۵٧انقالب ھمراه است ناديده گرفت وگفت 
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باور استاد اميرفيض بلکه آنطور که عباس ميالنی و ھمفکرانش نام ميبرند آورده در بخش نخست توضيح داده شده است که واژه انقالب نه به  - ٢

 ک-شده به ھمين دليل ھمه جا با (!!!) ھمراه است. ح
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قرچه داغی (پژوھشگر) تحت عنوان  آقایھم امروز که اين تحرير دردست تنظيم است تحقيقی بوسيله 
رشده که يکی ازعلل برجسته ومھم ماندگاری جمھوری اسالمی را ماندگاری جمھوری اسالمی منتش رمز

   .<طبيعت مذھبی> حکومت وگرايش ھای وسيع وقوی مردم نسبت به اسالم وتشيع ميداند

سال فشاربه مردم ھنوز  ٣۶اين نظريه تحقيقی به اين جھت مورد استناد قرارگرفت که ھمانطورکه بعد از
ھوری اسالمی رادارد، ھمان اسالم وتشيع رکن وعامل اصلی اسالم وتشيع نقش قاطع درحراست ازجم

   .بوده است ۵٧درتحقق وپيروزی شورشيان مذھبی

   :دريفوس درکتاب خود نوشته است

اين يک انقالب راستين نبود بلکه ميتوان گفت  نوعی تحريکات وبکارانداختن طرزفکرمردمی بود که <
ی نان وبعضآتوده مردم تحت تحريکات مالھا وتبليغات  ،گاھانه به تخريب جامعه خويش مشغول شدندآ نا
  >نھا تحت تاثير ترياک وسايرمواد مخدربه خيابانھا ريختند تا کشته شوند وبه بھشت بروندآ از

  )۵١گروگان خمينی صفحه (                                                                                       

  عدوامــــــا ب

(رجوع به تعريف درفرھنگ  عامل داخلی ويا عامل خارجی استنجا که خود جوش بودن يعنی فارغ ازآ از
باتفاق دعوت  بتحريررفت، !!۵٧انقالب خلی در حضورقاطع ومشخص عامل دا                   ِ لغات) اکنون که فصل  

  .رجوع کنيم !!۵٧انقالب ميشويم به دالئل وشھود اثبات حضورقاطع وموثرعوامل خارجی در

  لل خارجي يعني چهع

ازاصالت خارج ميکند (غير خودجوش  را !!ن انقالبآ، !!۵٧انقالب ن درآعلت خارجی که حضور ورابطه 
ود بدون وج !!پيوند نداشته باشد وانقالب !!ميسازد) به عامل ويا عواملی گفته ميشودکه با ذات انقالب

 !! (باصطالح)انقالب از وچه منفی اصالت ران بتواند براه خود ادامه دھد. عوامل مزبور چه مثبت باشند آ
   .وابسته ومعيوت وبی اصل شناخته ميشود ،!!انقالب ميگيرند و

مشارکت  !!۵٧انقالب ن نيست که تمام شھود ودالئل شکل دھنده عوامل خارجی که درآ اين تحرير قاصد بر
است  ورويه معمول  !!۵٧انقالب جدی داشته احضار کند بلکه ھدفش ابطال ادعای خود جوش بودن 

قلب  ،سوی مدعی از ،شھود اصالت شھود است واگر لی برشاھد واحتماال دالئ ۴اثبات ھم احضار حداکثر
   .ن مطرح ميگرددآ                                ِ نگاه فصل تبادل دليل واھم واقوای  آورد شود 

  :شھودی چند ھمراه دالئلی برای قضاوت عامه تقديم ميگردد ،با تاسی برشيوه دفاع ورد ادعابنابراين 

  اولين شاهد ملت ايران 

  !!۵٧انقالب در اولين شاھد، شھادت اصيل ملت ايران است به وجود عامل خارجی
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 کاآمريوزارت خارجه به  آمريکادرگزارشی که ازسفارت  درتھران آمريکاکارمند سياسی سفارت  ،استمپل
فرستاده اميرويم  درمورد وضع ايران زيرعنوان ماکجا ھستيم وبه کج ١٣۵٧مرداد سال ا ٢۶ درتاريخ

 عمال<اين يک دوره حساسی است چنانکه ما درگزارشات قبلی تذکر داديم  آمريکا<برای  نوشته است
  .>ارندقاق ميافتد  دخالت دتنچه که دراينجا اآ تمام ايرانيان  معتقدند که دستھای خارجی در

به وزارت  !!۵٧انقالب راستمپل تنھا نيست که اين شھادت ملت ايران رادررابطه با دخالت خارجی د
در تھران  آمريکاکاردارسفارت  ،شھريور  چارلز دبليو . ناس ١۵گزارش کرده  درتاريخ  آمريکاخارجه 

نھا را راھنمائ ميکند که درمقابل اعالم آ درشيراز وتبريز و اصفھان گزارش داده و آمريکابه سه کاردار 
   .ايستادگی کنندمقاومت و !!۵٧انقالب در آمريکاايرانيھا به دخالت 

درھفته ای اخيرسفير ومن ازچند مقام عاليرتبه  تلويحا < :مده استآدرقسمت اول گزارش کاردارمزبور 
  .>وارد شده وازمخالفان حمايت ميکندبنحوی درتظاھرات  آمريکااين اتھام را دريافت کرديم که 

اسناد سفات  ١٢ن استفاده بشود (جلد آ بعد کاردار راه ھائی را توصيه ميکند که درمقابل اعالم ايرانيان از
  .)آمريکا

به وزارت خارجه کشورش  یدرگزارش آمريکامترنيکو کاردارسفارت  آقای ٣۵٨درتاريخ  ارديبھشت سال 
 اآمريکئی مواضع ايرانيان نسبت به آمريکا<مشکل ميتوان ازتاثيردرازمدت اتھامات ضد : نوشته است
رژيمی ضد  اسالمی بنيادگرا و شاه راقربانی کردتادولت آمريکا< :ايرانی ھا ميگويند ،اطمينان يافت

ان  درجريان انقالب اير آمريکاتقريبا ھرايرانی بافرھنگی به نقش بزرگ  کمونيست پايه گذاری کند ....
  )آمريکااسناد سفارت  ١۴(جلد                                                    .>اعتقاد  دارد

  ضميمه شهادت 

نجا که آ نجا که ارزش واعتبارھرشاھدو شھادتی موقعيت شاھد درنفس شھادت است وازآاز  
 اصيل ثارآ موضوعی است که دربردارنده حقوق وھستی ملت ايران شناخته ميشود و !!۵٧انقالب 
لذا ازنظراصولی ميتوان شھادت ملت ايران را  ؛باشدين متوجه ملت ايران مآاصل بودن  ويا نا

ن دخالت آ يا عوامل خارجی درآواينکه  !!۵٧انقالب دربيان ماھيت             ِ شاھد وشھادت  عالی ترين 
   .داشته يا خير گرفت

خر، ھمواره حرف وشھادت مردم است لذا اين تحرير ھم شھادت ملت رادرباره دخالت آنجا که حرف آ از
  .درمقام اول اعتبارقرار داد !!۵٧انقالب علل خارجی در

بوده است بنابراين  آمريکاوگزارش گيرنده وزارت خارجه  آمريکات کاردارسفار ،گزارش دھنده 
ارت سف نجا که کاردارآ ی است  وازدرتھيه گزارش بکل منتفمراھی ويا عدم بصيرت قصد گ فرض
سفارت  به  ی ازوظائفش اطالع ازوضعيت کشور محل ماموريت است  لذا گزارش کارداريک

   .ناخته ميشودش اعتبارصالحيت  گزارش دھنده واجد اصالت
<عمال تمام مردم ايران معتقدند که دستھای خارجی  مبنی براينکه ،ن قسمت ازگزارش کاردارآ 

درانقالب ايران دخالت داشته ....> واجد اين ضعف بوده که گروھی ازمردم ايران عوام وبی 
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ه سادشنا به مسائل سياسی ھستند ودخالت ويا عدم دخالت کشورھای خارجی مسئله آفرھنگ ونا 
   .نرابه حساب عوام وبی فرھنگيان گذاشتآای نيست که بتوان 

 <تقريبا ھرايرانی بافرھنگی اينکه کارداربه توضيحسمت ديگرگزارش کارداربرطرف کرده اين ايراد را ق
ائل به ق انيان به بافرھنگ وعوام،درجريان انقالب ايران اعتقاد دارد> با تقسيم اير آمريکابه نقش بزرگ 

مفھوم  وشھادت به اين مضمون و ،وشھادت اول را محکم وباانظباط ساخته استين مردم گرديده ب تفاوت
   .به ميدان قضاوت وارد شده است

  .>درجريان انقالب ايران اعتقاد دارد آمريکا<ھرايرانی بافرھنگی به نقش بزرگ 

ھستند رامشخص  !!۵٧انقالب ميالنی که منکرنقش خارجيان درعباس بدين ترتيب جای کسانی مانند 
   .کالس بی فرھنگان قرارداده است در ن راناآساخته يعنی 

ن آ<ورتايل آقایفرھنگ به تعريف  ؛سواد خواندن ويا نوشتن است ،نبايد تصورکرد که مقصود ازفرھنگ 
 >ن شامل ھر چيزی است که شخص درجامعه خود فراميگيردآ ن سروکاردارند وآ چيزی است که مردم با

  .نھاآرستی، علم، شرافت، اخالق، عادت وباورھا وتاريخ وامثال مانند وطن پ

خالق کج ا ی فرھنگ يعنی بی شرافت، بی وطن،دم ھای بآبنابراين مفھوم گزارش کارداراين است که تنھا 

 نرا خود جوش ميدانند.آ ھستند  و!!  ۵٧ورفتار، منکر دخالت خارجيان درانقالب سال 

  سرجمع شهادت قاطبه مردم

زگزارش کاردارچنانکه درباال ارائه شد متوجه مقامات عالی رتبه ايران است که صريحا بخشی ا 
شھادت داده اند بنابراين سرجمع گزارش مزبور رساگر اين  !!۵٧انقالب در آمريکابه دخالت 
  :است که

گ تمام ملت ايران اعم ازمردم عادی ويا مقامات وشخصيت ھای عاليرتبه دولتی وتمام کسانيکه بافرھن
تاريخی  گشھادت داده اند  ودرمقابل اين شھادت بزر !!۵٧انقالب در آمريکاشناخته ميشوند به دخالت 

دم بی فرھنگ سند باز وجود دارد که گفته است انقالب آنھم ازيک آادعای بدون دليل  ويا چندتنھا يک 
کمک  و !ل تحقيق!سا ١۵ھزارسند وادعای  ١٠٠وھمان او با يدک کشيدن  خود جوش بوده است !!ايران

مانند  یرا بکوبد. شاھنشاه ايران نام اشخاص !!۵٧انقالب خود جوش بودن ميخواھد ميخ  آمريکاصدای 
، سند خوشرقصی ھم ھزارسند ١٠٠ن  آگذاشته اند (نميدانم دربين ی برای بيگانگان صميالنی را خوشرق

  .است ياخير؟) بوده

برای وزارت خارجه کشورش ازوضع ايران  فروردين گزارشی ١٧در آمريکاناس کاردارسفارت  
گزارش مزبور نوشته برخی ازتظاھرکنندگان درخيابان  ۵ کشتارھا وغيره ارسال داشته درفراز و

  >مرگ برمن وتو که گفتيم مرگ برشاهسعدی فرياد ميکردند <



 حقوقدان -اميرفيض -عامل خارجی–بيانات اعليحضرت ملکه سوم  بی تفاوتی در                 ٩از  ۵برگ  ٢٠١۵/٠٢/٢٣) دوشنبهشيد ( مـــه

) آمريکاگزارش مزبور سند ودليلی است که شھادت وقضاوت مردم نسبت به حضورعامل خارجی (
ه علي !!به شرکت درانقالب يندرک وتشخيص درست درشھادت است واينکه متھمناشی از !!۵٧نقالب ادر

   .خود ويارانش شھادت ميدھد ازجمله مراتب اصالت شھادت به حساب ميايد

است  نه  ۵٨و ۵٧سال  !!۵٧انقالب به درکاربودن دست خارجی در ،تاريخ شھادت عامه مردم 
 ،!! (حضرات)درھمان سال نخست انقالب ،که حقيقتسال بعد واين بدان معناست  ٣۵

ميالنی  آقاین غافل نبوده اند حال اگر آشکارساخته که حتی مردم عوام ھم ازدرک آخودرابطوری 
    .به خودشان وشب پره ھاست يران نرسيده مربوطسال ھنوز به تشخيص مردم ا ٣۶ بعداز

  ه نگاھان کورندت ولی خيرازشب پره کيفيت خورشيد مپرس      حق نھان نيس ،بيدل

  شب پره ديگر هوشنگ نهاوندي،

انقالب ھوشنگ نھاوندی است که درکتابش به اصالت  آقای ،وخيره نگاهشب پره ديگری که کوراست 
    :ونوشته استمتکی شده  !!۵٧

ود نميش ه بيراھه برد وازشکل انداخت، بازنرابآبود وصورت گرفت گرچه خمينی  <وقوع انقالب ناگزير
  حکم ميکند که ناديده اش نگيريم> واجبات ملی وبين المللیمنکرش شد. 

يف ن تکلآخاربه فراماسيون وافت واجبات بين المللی ھمان عامل خارجی است که درکنارعضويت ايشان در
اظھارنظراست  صالحيت درشھادت و فاقد ايشان دررابطه با مسائل سياسی، اما  و ؛راروشن ساخته است

بدارباشی شناخته شده آشخصيت ھوشنگ نھاوندی درحد يک   آمريکاسفارت  (دراسناد سياسیزيرا 
مسائل سياسی  بدارباشی صالحيت اظھارنظروشھادت درآ و )ن نشدهآوھيچگاه ھم اعتراضی به ، است

نه تنھا شناخت شخصت او ازطرف  ھم ثابت کرده که   ۵٧بعد ازشورش ھای  جريان .وجھانی را ندارد
يد ھم روسف را باشی ھاربداآ ،ناسپاسی وبی تشخيصی اودرست بوده بلکه  آمريکاسان سفارت کارشنا

  .کرده است

  شهادت شاهنشاه 

ھيچ نيازی به ارائه   !!۵٧انقالب نسبت به دخالت خارجيان در گرچه با شھادت وقضاوت عمومی مردم 
ھادت شھود ديگراغتنام به ش >شھود ديگرنيست معھذا بقول معروف <کارازمحمکاری عيب نميکند

  .ميگردد

 ،استناد به شھادت شاھنشاه ازاين جھت بسيارمھم است که ايشان رئيس کشوربوده اند وبه حکم موقعيت
طرفی  از و ع ايران مطلی بخصوص نسبت به ش کشورھای خارجبيش ازديگران ازمسائل کشور ونق

جی رجريان مداخالت کشورھای خارن مھمترشاھد خود دآ است وازوتوضيح شھادت ايشان ھمراه دليل 
عامل را درشھادت             ِ تاثيرپذيريی  نقش  ،بوده است وبه کالمی ديگر شاھد درمسائل ايران حضور و مصدر

واين باشھادتی که ازطريق بصرويا سمع تحصيل شده باشد بسيارمتفاوت ازجھت ارزش  داشته 
   .واعتباراست
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  ابواب شهادت شاهنشاه

  درسقوط من ايفا  نقش بسياربزرگی آمريکان ايجاد شده بود که <بيش ازبيش اين اعتقاد درم 

  >تائيد شد سکرده است اين افکاردرمدت اقامت من در باھاما            

  ضميمه تفسيري

 در ی است کهعبارت درشھادت شاھنشاه، دقيقا ھمان > !!۵٧انقالب در آمريکاعبارت <نقش بزرگ 
ھماھنگی بيان شاھنشاه با گزارش کاردارنشان ميدھد که   ت.بکاررفته اس آمريکارش کاردارسفارت گزا

ف ضعي ن نميتوانسته ازديد مردم ايران ونيز پادشاه کشورآاظھرمن المشس بوده که عظمت  آمريکادخالت 
ھموزن  کامال يکنواخت و ش کاردارن دربيانات شاھنشاه وگزارآوحق عظمت ويا کوچک تلقی گردد 

   .منظور گرديده است

<چگونه ميتوانستم به کشوری بروم که  :ازمراکش فرموده اند آمريکادرمورد سفربه  شاھنشاه 
  .درسقوط من دخالت مستقيم داشته است>

وسلطنت ايران  !!۵٧انقالب يا ازاين جمله ای که شاھنشاه دربيان دخالت خارجی درايران دررابطه باآ
شھادت  ۵٧مل خارجی رادرشورش بيان کرده اند عبارت صريح ومحکمتری ميتوان يافت که حضورعا

  بدھد؟

   آمريكادخالت مستقيم 

  اند. را متھم به دخالت مستقيم وبرنامه ريزی برای سقوط شاھنشاھی ايران دانسته آمريکاشاھنشاه 
 ست ن با محققين اآکيفيت  ومعمول ھم نيست وبيان  را تشريح نکرده اند آمريکاشاھنشاه کيفيت دخالت 

نرا آوتدارک  !!۵٧انقالب کيفيت دخالت در وفرمانده ناتو آمريکاوزيرخارجه  الکساندرھيگ آقایولی 
   :بشرح زير تشريح کرده است

نھا بخواھيم که با مقامات مسئول مملکتی آ وازايران توانستيم نيروھای چپ رامتحد کنيم  مادر ......<
انجام شده ھنوز گيج بودند  خواھان تحوالت سريع بشوند واين درحالی بودکه نيروھای راستی ازتحوالت 

 ااعتماد ترين دوستانمان ر به گورستان تاريخ فرستاديم ويکی ازمھمترين وبا به اين ترتيب ايران  را و
  ن موجود است)آمنصوريان  نوار آقای(مصاحبه با                 قدرت انداختيم>  از يعنی شاه ايران را

نجا قابل آ ه <توانستيم نيروھای چپ را متحد کنيم> ازھيگ به اينک رالکساند آقایاھميت اظھارات 
 سال است صحبت از ٣٠ (رضا پھلوی) ارزيابی است که ايرانيان خارج ازکشوروشخص اعليحضرت

   .يکشبه راه سی ساله را رفته است آمريکاھمبستگی واتحاد ميکنند ھنوز موفق نشده اند و

ه ام بشما بگويم که مدآ<من  :گفتريزانرال ھژ شاھنشاه ايران را ترک کنند روزقبل ازاينکه  ۶ 
قرباغی بايد با بازرگان تماس بگيرد>                  < :وچند روز بعد گفت> شاه بايد برود

  )بيعی دردادگاهر(تيمسار
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به مخالفين شاه پيام ميدھد که ژنرال ھايزمطمئن است که او  آمريکاوارن زيمرمن ازجانب دولت  
  (گوادلپ تيرخالص شاه)                                 .ا منصرف کرده استتازکود نظاميان را

   :نوشت آمريکاگاھان دولت آ روزنامه واشنگتن پست ازقول يکی از 

  نھا کلک زد>   آتشيان کارکرد وبنحو عجيبی به يزر واقعا روی اراھ<

  )٧۵گروگان خمينی الروش (                                                                                      

 و اقرار الکساندرھيگ به فرستادن ايران به گورستان تاريخ ياآ خودجوش بود و !!۵٧انقالب يا بازھم آ
دخالت عامل بيگانه محسوب نميشود   ،ا ونيز تحميل خروج شاه ازکشورودتاقدام ارتش برای ک جلوگيری از

  ؟سند سياسی رسيدن به اين خامی است ١٠٠نتيجه بررسی آيا 

که  >تا فاجعه کارتروايران ازايداليزمتحت عنوان <ئی درمقاله ای آمريکايکی ازروزنامه نويسان  
چاپ  ١٩٧٩فوريه  ١٩نرا بتاريخ آن واترلی چاپ شد وژورنال دوتھراکدرمجله معروف واشنگتن 

   :نوشته است کرد

  :رمورد ايران افراد زيردرمخالفت با سلطنت شاه ايران باھم متحد بودندد

سال درايران خدمت کرده بود ونظرش  ۵ويليام جی ميلررئيس با نفوذ دفترکميته اطالعات سنا که  -١
  .نسبت به شاه بسيارخصمانه بود

که بايکی ازمشاورين خمينی  آمريکان دروزارت امورخارجه ھنری برکت رئيس اداره ايرا -٢
  )يزدی استابراھيم مقصود دردانشگاه جرج تاون نقش تعيين کننده ای ايفا ميکرد (

  .مانديل  -٣
 ژنسکیرديويد ارون ھمکارب -۴
 ۶رابرت ھانتر -۵
 آمريکاويليام گوانت  عضو شورای ملی  -۶

 وق بشرسخت درفشارگذاشت ورژيم پادشاھی ايران رااين عده عقيده داشتند که بايد ايران راازلحاظ حق
 . ھمه اين افراد زيرکرد لترناتيو شاه استفاده آبه جمھوری تبديل ساخت وازگروه ميانه روھا بعنوان 

  .نظرجرج بال کارميکردند که جرج بال ازمخالفين سرسخت شاه بود وشاه را ديوپليد ميناميد

را خود جوش  ضد ايرانی وايران !!ن انقالبآ خجالت نميکشند و حد دخالت را مالحظه ميکنيد وبعد بازھم
   .مينامند

بوش چند دستگاه اتو آمريکاسفارت ايران در برای مالقات کارتررفتند آمريکادرسالی که شاھنشاه ايران به 
ن رااي آمريکارابه محل اقامت شاه برای استقبال وتجليل ازشاه ممکن سازد جرائد  کرايه کرد که ايرانيان

 ؛ن کشور عمل سفارت ايران را تقبيح شمردندآکردند وروزنامه ھای  آمريکارا متھم به دخالت درامور
به گورستان « دخالت کرده وايران را آمريکاولی می بينيم که با چه صراحتی درامورايران شاھنشاھی 

واقعا  ؛نميشود احساس درامورايران  آمريکا درد دخالت يانازايران ای فرستاده معھذا برای پاره »تاريخ
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احساس کنند وفرق بين  نھا فروبرود که درد دخالت خارجی  راآچه چيزی بايد به کجای معلوم نيست 
  .خودجوش بودن ونبودن را درک نمايند

  ريگان  آقايشهادت 

   .فراموش نشدنی است آمريکاريگان يکی ازاسناد مھم سياسی است که دررابطه بادخالت  آقایشھادت 

ر قای مرتون سردبيآ، آمريکامانديل کانديدای حزب دمکرات والتر  ريگان و آقاینی بين درمناظره تلويزيو
   :ريگان پرسش کرده آقایريپابليک از نيوز

 بهزيدنت کارتر. پرستآمريکا با کشورھای دوست  آمريکابه روابط رئيس جمھور سوال من راجع  آقای
  کرد ..... شاه ايران وساموزاد بی اعتنائی

  :پاسخ ميدھد ريگان آقای

بديهي است من ازپرزيدنت كارتربراي خالي كردن زيرپاي يك متحد سرسخت ومقتدرمان شاه «
نقدردوربود كه مردم خواسته باشند چنين آزقانع نشده ام كه اوازملتش گانتقاد كردم وهر ايران

   .پيش بيايد
نم رها وفكرميكداشت  يت مارادرخاورميانه مدتها بعهدهولئشاه پيشنهادات ماراميپذيرفت وبارمس

  ؟يا اوضاع ايران بهترشده استآ ،ي درتاريخ ماباقي خواهد ماندگچون لكه ننشاه  كردن
ورده آ خوند ها درآازجنگ  شاه فقيد ايران ميكوشيد تامسكن ارزان قيمت بسازد اراضي مزروعي را

ا ما بود امن دست . كارهاي اوازايين خود شوندتقسيم ميكرد تاكشاورزان مالك زم ميان دهقانان و
ن پرداخت ونام  اكه به سالخي هزاران هزارانسايران رابدست ديوانه زنجيري متعصبي سپرديم 

  )۶٣بان آ ١٩مشروح درسنگر(                                          »نراهم اسالم گذارده استآ

  

شاھنشاه است و ليه ايران که کشورش متھم به دخالت وتوطئه ع آمريکاشاھد درمقام رياست جمھوری 
عبارت خالی کردن زيرپای .ستا ۵٧درشورش  آمريکاداليل دخالت  اين شھادت مافوق ھمه .شھادت ميدھد

گواه   آمريکابکاربردن ننگ برای تاريخ  ؛ستآمريکابيان نيرنگ زدن وخيانت به شاه ازسوی  ،شاه
    .ستباشاھنشاه ايران ا آمريکان دردشمنی آازاھميت دخالت وعمق 

ام انج > کالم ناب دراستقرارخمينی وجمھوری اسالمی وماايران رابدست ديوانه زنجيری سپرديمعبارت <
  .ستآمريکانھمه جنايت وويرانی به نيابت کشور آ

مبنی برلکه ننگی درتاريخ ريگان  آقایدررابطه بااظھارات  آمريکاونقش  !!۵٧انقالب يکی ازمفسرين 
   :نوشته است ؛ن به جاستآوری به آياد مطلبی نوشته است که  آمريکا
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 ی<دولت کارترنه اينکه دراثربی توجھی وسستی بلکه با ھوشياری وطرح قبلی جنبشی  را که به سرنگون
شاه منتھی ميشد حمايت ميکرد  دولت کارتردرراه رسيدن به اين مقصود قدم به قدم ازمرحله تبليغات 

روج خ افسران خائن به شاه انجام ميگرفت تا نھايتا دستور بان آوزمينه چينی تاتامين اسلحه که معامالت 
چنين خيانتی  آمريکاشايد بتوان ادعا نمود که درتاريخ دخالت مستفيم داشت   ٧۵شاه درژانويه سال 

  >ازسوی رئيس جمھوری به اصول ومبانی که ايين کشوربران مستقراست بی سابقه باشد

امال ک آمريکادرتوجه ذلت وخيانت وبد نامی به کشورئی آمريکاريگان ومحقق  آقایتقارن مفھومی دربيان 
   .نمايان است

  ؟خود جوش بوده است !!۵٧انقالب بازھم  ياآ

                                                                              

  تیآادامه اين تحرير، به اتفاق به فرصت 

  

    

    

   

  

     

  

 


