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  قاي مهندس روحاني آ
  حقوقدان –اميرفيض 

 .نه شخص ،استومتوجه موضوع ظھارنظرحقوقی، کلی ا .را گرفتم نظرحضرتعالی پيشنھاد و 
وعمل  تسب به شخص باشد نامش قضاوت نسبت به شخصناگراظھارنظرحقوقی متوجه شخص وعمل م

   .واھی استن ازناحيه ديگران زياده خآتوقع رعايت  ن کارساده ای نيست.آ اوست و

 .نھاستآحقوق جزا بحث وارائه نظرات درباب موضوعات ومنھيات وماھيت جرائم وامثال  ؛ازباب توضيح
با جرم وانتساب به شخص را تشريح ميکند  شخص ق عملی کيفيت قضاوت وتطبيئين دادرسی کيفرآ و

  .که کاری است درصالحيت اشخاص خاص

ع ويا موضوعات ھيچ اطالعی نداريد> مربوط به خودتان ن موضوآ ايد  <شما وديگران از اينکه نوشته
 ھيچکس نيست که ازھمه موضوعات مطلع باشد  وانگھی شما برچه مبنائی اعالم جھل ديگران را ،است

ھمه رابدين خود پندارد ھمين جا مصداق  کافر ؟به موضوعی فراگير يعنی اصل استصحاب اعالم ميفرمائيد
يده بدآکسی که خودرا فوالد  انتساب جھل به ديگران چه اھانتی است؟ از. متوجه ھستيد که  پيدا ميکند

   .معرفی ميکند اين بی احتياطی ھا بعيد است

 ی ازعده ا ؛نرا پسند ميداند بنويسدآ نچه ميانديشد وبراه مصلحت انتشارآھرکس مختاراست 
خوششان  يد وعده ای ھمآن بھره ميگيرند، عده ای ھيچ نمی فھمند، عده ای بدشان ميآ

   .ميايد

  :گفه اندبه ھمين اعتباراست که 

  ودرادرترازو مينھدـــــذوق خ  ھرکه تاليفی به ھرعنوان کند

  بيگمان شاھين گھی سرميزند  رازوی پسند مشتریــــــــدرت

نند  گران نميدام ودينوبسيارھم ھست که بنده ميدا ،ی ما نميدانيمھا ھست که ديگران ميدانند ولزخيلی چي
ن دانستمدعی                           ِ گويند نميدانيم درھمه امور  نکه ميآ با ميدانم وبرخی م که ھيچ نين است که من ميدانن اآ و

  .ھستند

اينکه بی اطالع ھستيد شما به ھمه بزرگان گفته اند درموضوعی که اطالع نداريد دخالت نفرمائيد. اعالم 
  .تم ميگردددخالت ميفرمائيد به مجرای حق حاکميت وصل نميشود به مجرای منيت خ و

  .<دردنيای رويا برای خود تصورات خوب وبد ميکنم> نوشته ايد بنده

خص فوق العاده ای باشيد که . حضرتعالی بايد يک شرويا، تصاويرفکری انسان درخواب است
نطور  که تورات ميگويد فقط يوسف ودانيال اين آنراھم ميشناسيد آمراميدانيد وخوب وبد  تصاويرفکری 
  ن دونفر فرق بين رويا ويک نوشته را ميدانند ولی حضرتعالی خير.آولی  د ھنرراداشته ان
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خوانندگان ديگر ھم برای اينکه موضوع را بدانند ناچارم نوشته آقای مھندس روحانی و پاسخی که داده 
  شده بود را به اينجا بياورم.

 آقای مھندس 

ھمانطور که مالحظه فرموديد و اگر دقت کرديد نوشته شده بود، نوشته و يادداشت ھايی بين اين 
و ايرانيار ديگری در باره سرکردگان گذشته، از جمله آقای اسد هللا علم ووو » جاويد ايران«نگارنده 

 را به من فرستادهدر جريان بوده که رويه آن به استاد اميرفيض فرستاده شده بود و ايشان اين رھنمود 
  بودند و به آن شخص که طرف صحبت من بود. 

  من ھمانطور که خوانديد نوشته را که مھم بود برای ھمگان فرستادم.
  در زير نويس مختصری از نوشته ای که در سه ايميل بين آن ايرانيار و من رفته بود را آورده بودم. 

  ھمه نبايستی ببينند.  برخی مطالب رد وبدل شده که بين دونفر بوده را که
  

  اميدوارم روشن شده باشد. 
  يکبار ديگر نوشته استاد را با زير نويسی که من اضافه کرده ام بخوانيد

  اگر باز ھم الزم به توضيح بود بپرسيد 
  ک-ح
  

 جناب جاويد ايران

 بادرود

وضوع وياموضوعاتی ھمراه را که نوشته جناب امير فيض ميباشد خواندم ،البته ايشان پايه ھای حقوقی م
رامطرح نموده اند،که من وديگران از آن موضوع وياموضوعات ھيچ اطالعی نداريم ودر دنيای رويا برای 

امير فيض اصل موضوع ويا موضوعات را مطرح   خود تصوراتی خوب يابد ميکنيم . نيکو ميبود اگر جناب
.( اين ننده گرفتار يکھزار فکری نگرددپايه ھای حقوقی را ميآوردند ، تا خوا   می فرمودند ودر جوارش

 حقی ندارم که به ايشان تکليف کنم).   يک پيشنھاد ميباشد ومن خواننده ھيچگونه

  با احترام 
  روحانی

  آلمان فدرال
١۴-٢٠١-١٠۴  

 ----- Original Message -----   

From: Javidiran (PeymanMeli)  
To: A Undisclosed Recipients (Javid)  
Sent: Monday, October 13, 2014 7:05 PM 
Subject: Enteghat, Tabadol Nazar, Shahadat va Naghle ghol 

 

 

 ت بادقت خوانده شود نکات حقوقی و مھم و تاريخی در بر دارد. الزم اس


