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  راآقای چمن آيار گرامی  ايران

    .نامه حضرتعالی را خواندم  متاسفانه جواب نبود

 منطقی است  که در گله شما به اينکه بنده به موضوع قانون اساسی شما توجھی نکرده ام  يک امر
  .است که حرمت ھای اجتماعی را بباد استھزا ميگيردعملی ن آھزل  ؛ن ھزل گفته ميشودآاصطالح به 

اين تشخيص قرارگرفته ام که تنظيم قانون اساسی درشرائظ  بنده در ،ھزل امری نسبی استتشخيص 
   .ورود به حريم ھای ممنوعه حقوقی است ،کنونی ازجانب افراد

ايد ش ،علت ھمان ھزل است ،بنابراين اگر انتظارحضرتعالی درورود به بحث قانون اساسی تحقق نيافته
 بوده اند و شما ذشته دھھا نفردرصدد تکراربازی قانون اساسیسال گ ٣۵حضرتعالی ندانيد که درطول 

  .اشتباه تلقی نميشود ھزل ديگر تکرار

 ما)(به خيال ش ن ھستيد اين است کهآمشارکت ويا الاقل تحويل  گفتگوی حضرتعالی که عالقمند به تز
ن زمان تھيه شده که آجمھوری اسالمی ساقط ميشود پس ازحاال قانون اساسی  ٢٠٢٠چون درسال <

. انتظار است احمقانهوشايد ھم عمل ھزل کودکانه > نام اين بی سامانه حقوقی نباشند الن سآ در مردم

   .ازاين تز، مشارکت دربازی ھزل کودکانه استتحويل مردم 

سوالی که درابتدای نامه ازحضرتعالی شد موارد منتسب به شاھنشاه ايران وقانون اساسی مشروطيت بود 
ی حقوق    ِ بار   شما تاب پاسخ به ھمان مطالبی را که بسيار و ؛ميشد که حارسه وعارضه اصلی نامه محسوب

حيرانم کسی که قانون اساسی مينويسد چگونه ممکن است  ؛نھم اشاره نفرموديدآدارد نداشتيد وحتی به 
    .ن بی توجه بماندآ ثارآ به اھميت سوال مزبور و

راين مسيربوده اند حتی فرزند د بسياری دنرا ادعا ميکنيآ اين تنھا شما نيستيد که چيزی شنيده ايد و
ايشان کتبا خواسته شده موارد تعدی شاھنشاه به قانون  شاھنشاه ھم به اين ادعا معروف شده اند که از

ی قای علينقآ درھمين ماه ھای اخيرن درخواست تمايلی نشان نداده اند آاساسی را بفرمايند که ھيچگاه به 
دعوت به ارائه موارد دخالت شاھنشاه  اننآ ع کرده اند وازعاليخانی وديگران ھم بوده اند که تجديد مطل

ی ب                                               ِ قای نورمحمد عسگری ھم درکتابشان به موضوع نادرست  آ ن گرديد.آدرقانون اساسی وناديده گرفتن 
 ايشان کس ودريافت رسيد ازاند که کتبا بموجب ف اعتنائی شاھنشاه به قانون اساسی صراحت داده

بنده به جواب مستحضر شدند تاکنون که سالھا ميگذرد  انتظار ا ازنکه کتبآ با درخواست موارد شد و
   .پاسخی نگرفتم
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لط ن مسآاين رويداد به حضرتعالی توصيه ميکند که چيزی را اعالم کنيد وشھادت بدھيد که برحقيقت 
فرھنگ وادبيات ما بيتی است که  در ؛. انسان عاقل به روايات ديگران مترصد ومتوسل نميشودباشيد
  :ميگويد

  کزروايت نتوان يافت حقيقت دگری   ھرروايت که شنيدی به ھوا بازفرست 

حواله به  با جواب  ، کهاتھام کيفری است نبود و ھزل ،نسبت به موضوع راکتور فرسودهسوال دوم 
باشيد که ھرکس مسئول اظھارات خودش  اين اصل مھم آشنا رميکنم شماھم با. فکديگران روبروشده است

   .نيست به ديگران ازموارد حواله کردن ل ازشماسوا است ومورد

واالحضرت اشرف و واالگھرشھرام پھلونيا سرقضيه را بھم  حضرتعالی خواسته ايد با نشانی محل کار
ھمچنين ازياد برده ايد که ھمه   >معامل به ھمه عيب نھان بينا بودفراموش کرده ايد که <اوريد ولی بي

  .يکنند ازمخمصه رھا شده انددرس غلط خيال مآمتھمين ابتدا با 

سوال کننده  ھمانطورکه درکتاب خاطرات وکيل دربارنوشته است سالھای سال وکيل فعاليت ھای تجاری 
مشترکی  دفتر اننآواالگھرشھرام بوده ام اوال ھيچگاه ودرھيچ زمانی  واالحضرت شاھدخت اشرف و

 فترد .ادی دانمارکی باشدنال روبروی قدرخيابان وي نانآمشترک  دفتر تاچه رسد که بزعم شمانداشتند 
بعدا تغييرنام به قرنی عمود  )خيابان زاھدیباد (آشرکت تجاری واالگھرشھرام پھلوی نيا درخيابان فيشر

 وی دادوعمل گروگان گيری واالگھرھم درھمين محل ر بود )بعدا خيابان طالقانی(خيابان تخت جمشيد  بر
   .ھم نداشت دفترايشان ھيچ تغيير محل و

   

 


