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  قاي غالمعلي اميرابراهيميآ
                                حقوقدان -اميرفيض

  ><ھرچيز که برخود نمی طلبی برديگران َمَطلب

نھا نميکنيد آصرف وقتی برای خواندن  و ھمانطور که سرکاربرای تحريرات معنا وارزشی قائل نيستيد 
داريد  اصرار . چرانکنندھم برای شما صرف وقت نوشتن  نانآکه  ،اين حق ھم برای ديگران محترم است

 و کارکردن خرمصداق ( را تنظيم کنم نھاآن نمی بينيد بنده آ ارزش ومعنائی در چيزی را که نميخوانيد و
    .خوردن يابو)

ی بعلت بی ارزشی وبی معنائی توق ؛و نبود درسنگرھا وتحريرات نوشته شده سی وچند سال است که بود
 استدالل قوام و نظر فقط نوشته ھای امروز ازتی نکرده است اکنون ھم نوشته ھا معيار متفاو ،نخوانده ايد

که ھرکس نيست  بنده بر وعرفی قانونی ويا اساسا ھيچ تکليف ونيست  مانند نوشته ھای درسنگر
  .يد بنده سفره را ازاول پھن کنمآديرسرسفره نوشته ھا مي

 ام دارم از نشده به بازی گرفته !شورای تجزيه طلبان تصورشمامبنی براينکه بعلت اينکه بنده در
    .ازمراتب فھم شماست وتبريک مرا به پذيريد !اعليحضرت انتقام ميگيريم

***  

حرمت و احترام نوشته آقای اميرابراھيمی به اينجا آورده شود تا است در نمايش ادب و رعايت الزم 
نوشته زير  و انشايی اشتباه ھای اماليی -گردد آشکار» ھرز نويسی«تفاوت سعه صدر و خلق و خوی 

 .شمس استالاظھر من  ،ارددتوجه ويژه الزم ن

بارھا و بارھا و بارھا در سنگر ھا و بارھا در نوشته ھايی که در سايت » اعليحضرت«در مورد عنوان 
سال در بخش مربوط به استاد اميرفيض گنجانده شده سخن رفته، نه يکبار، نه دو بار بلکه شايد  ١۴٠٠

دارد را از ھمان  بی اغراق بتوان گفت صد ھا بار. چھار نمونه ويژه که تنھا به ھمين موضوع اختصاص
يا  ۴۵ھمه . ذاشته شدهگسايت که ھمزمان با فرستاده شدن به ليست در سايت ھم گنجانده شده در زير 

 –نخوانده اند)  برخی بوده اند اين مطالب را خوانده اند. (البد جاويد ايرانھزار تنی که در ليست  ۴۶
طبقه بااليی شخصی «اگر در و دنبال کردن موضوع؛ » فھميدن و درک کردن«فرق است بين خواندن و 

ھزار بار ھم بخواند » اش خالی باشد یطبقه باالي«ولی اگر کسی » کسی بوده باشد با يک حرف ميفھمد
 نمی فھمد.

بوده  »درسم«ما ــ، آقای مھندس شپوالد آبد ديده اند«و » مدرس«روحانی ادعا کرده اند  آقای مھندس
» نمی فھمد«ايد و پوالد آبديده ھستيد، کسی به اين اعتراضی ندارد، ولی يک مدرس اگر ببيند شاگردی 

آنروز که نرود ميخ آھنين برسنگ با   با او چکارميکند؟؟» بی مصرف است«است و » کند ذھن«ک ي
رفوزه و خودش را بی مصرف کرده است... ھرقدر ھم  را آن شاگرد بايستی چکار کرد... شاگرد خودش
 »مدرس خودش«به تنھا خوی خودرا به نمايش گذاشته ولی پرسش کند و سر کالس مدرس شلوغ کند، 
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که لطمه » مدرس«خودش را ثابت ميکند. به آن » نفھمی«بد اخالقی و بد دھنی و فضاحت بکند باز ھم 
 ای نميخورد. 

 بايستی چکار کرد؟؟ » نفھم«شما آقای مھندس اين تجربه را داريد و ادعا ھم داريد که داريد با آن شاگرد 

 نمونه پاسخ ھا است: ينھا ا
   ٢٠١٢ ژانـويه -21  را در باره سخن شاه بکار ميگيريمچرا واژه مبارک 

 
   ٢٠١٣مه 20 ضرت بکار ميرود حچرا عنوان اعلي» اعليحضرت«چرا باز ھم 

 
   ٢٠١٣فوريه  ٠٩ -عنوان شاھزاده و مراتب حقوقی -به برنامه "ديده بان" بی بی سی

 
   ٢٠١۶مه  ٢٩ -٢-شاھد موضوع رودست، تداوم سلطنت و عنوان رضا شاه دوم

 

غلط است... الاقل برای کسی که » شھروند«ويا » شاھزاده«چرا عنوان  ؛چند بار بايستی گفت و نوشت
بق قانون اساسی که ط» اعليحضرت«برداشتن عنوان  ،مدعی است طرفدار نظام مشروطه پادشاھی است

عنوانی است که برای شاھان ايرانی در يکصد سال گذشته بکار رفته است ھمانند آن است که مشروطه 
 خواه خودش را از طناب آويزان کرده باشد و بگويد نمی توانم نفس بکشم...

 حاال نوشته آقای اميرابراھيمی:و 

  
----- Original Message -----  
From: Rima  
To: Habib Rouhani  
Cc: Gholam-Ali Amir-Ebrahimi  
Sent: Wednesday, November 23, 2016 1:12 PM 
Subject: Re: Fw: Amir Ebrahimi - -- Separe Siasi 
 

تقاضا ميکنم اين بار نيز زحمت کشيده اين چند خط را به    آقای مھندس روحانی گرامی, سپاس از مھرتان,
گوش ناشنوا وافکارپريشان آقای اميرفيض برسانيد و ضمنآ بشما قول ميدھم که آخرين نوشته من دراين 

 مسيردر رابطه با اين شخص باشد!

فيض, بسيار خوشحالم که حدسم درست درآمد و شما چنان عنان اختيار خودتان را درغالب آقای امير
پريشان گوييھا از دست داده ايد و چنان مديحه سرايی منرا فرموديد که بواقع من درحين خواندن مطالب 

تشتان ھمچنان منتظر فحشھای خواھرو مادر از سوی شما بخودم بودم که خوشبختانه آ» رسوب دارتان!!«
!! با نھايت تاسف بايد کمی فرو نشسته شده بود وبگونه ای توانسته ايد تا حدی خودتان را کنترل کنيد

» صحرای کربال«بگويم که شما بمانند ھميشه, پاسخ سئوالھای منرا نداديد و مطابق روش جاريتان به 
  !؟ ت و منظورتان چه ميباشدزديد وضمن اينکه نفرموديد معنای تيتر نوشته شده از سوی شما بواقع چيس

بقيه مطالبتان کوچکترين معنا و ارزشی برای خواندن و اھميت دادن ندارد و من وقتم بسيارباارزشتر 
  ازخواندن اين .... است.
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  اما برای اينکه حافظه شما مروری داشته باشد مجددآ مينويسم:
چرا بايد    ليحضرت رضا شاه دوم) , (اع = "رئيس شورای تجزيه طلبان!"نقد مصاحبه بی بی سی با     

اميد مردم ايران و شايسته با تفاسيرمکررشما وازسوی شما  شاپور رضا پھلوی

» حقوقی«چرا شما اين آمادگی را نداريد که يک توضيح الزم وغيرپيچيده باشد ؟؟ » اعليحضرت«  لقب
که ايشان (شاھزاده) با »!) حقوقی«درکمال ساده نويسی و عدم بازی با لغات و داستانھای ( ارائه دھيد

تجزيه « که االن درمورد آن شورای کذايی دارند و نسبت دادن آن شورا به » رياست«توجه به سمت 
آيا شاپور رضا پھلوی از سوی شما و شرکايتان! چه معنايی ميتواند داشته باشد؟  ابداعآ و مکررآ »طلبان!

اين شورا را برگزيده است (شما و شرکايتان مرتب از گروگان بودن » رياست« با علم بيقين و اطمينان؟ 
ايشان درافشانی ميفرماييد ولی نميفرماييد حتا با اين ادعای مکرر شما درامرگروگان بودن ايشان دريد 

ده و مھر تجزيه طلبی و خيانت از سوی شما و امريکائيھا! ايشان ميتوانستند قبول اين مسئوليت نکر
شرکايتان را بخود نچسبانند!) اگر پاسخ مثبت است و اين شورا يک تشکيالت تجزيه طلب است ! پس آن 

کی است؟ اگر » اعليحضرت«از ايشان چيست و » دفاع«نوشتارھا و توضيحات مشعشعانه شما درجھت 
به رياست يک شورای تجزيه طلب کرده ايد!؟؟ و درعين منفی است چرا شما شاپور رضا پھلوی را ملقب 

استفاده ميکنيد ؟ آيا برآن نيستيد که چون شما را ببازی نگرفته است اينگونه » اعليحضرت« حال از واژه 
 درلسان شاه دوستی!؟ از او انتقام بگيريد و واژه (اعليحضرت) را بسخره بگيريد؟؟

د ھمان مسيری را ميرويد که ھرگزمعنای پاسخ از سوی شما به ميدانم که چنانچه شما بازھم پاسخی بدھي
بغيرازدشنام    آقای امير فيض, ميدانم که گرخواھيد گرفت و ضمنآ ميدانم که پاسخی  آنھا داده نشود!

 دادنھای ويژه خودتان و منشيتان!! دريافت نخواھم کرد .

  ٢٠١۶نوامبر  ٢٣

  اميرابراھيمی


