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  بينهايت اثبات سفاهت  در

  براميانآ
  حقوقدان -اميرفيض

براميان زيرسوال رفت ولی ايشان عالقه ای به پاسخ آقای آدرتحريرات قبلی موضوع صالحيت واھليت 
 نرا درک نميکند کهآ ثارآ زيرا سفيه مفھوم سوال و ،زمايش بود دروجود سفاھتآاين خود يک  ،نداشتند

   .منرا سطحی ميپنداشتآ اشتباه ميکردم وايشان طرف ديگر بنده درحد سفاھت از  .يدآدرمقام رفع شبھه بر

ن آ رزيرا تاثي ؛براميان تنظيم شودآزوال عقل   فکرکردم که اين تحرير بھتراست دراثبات وجود سفاھت و
 فصل خالف واقعی که به بنده نسبت داده است قاطع و بکل جعل و ميز وآدراتھامات وسخن ھای تحريف 

ماده آانتسابات برخی مطالب به بنده  برای حرکت سريع دفاع من از حدی که زمينه را در ،است کالم
  .خواھد ساخت

 ادواری يعنی يا که جنون يا دائمی است و دارد جنون اين تفاوت را جنون است با ازسفاھت که مرتبه ای 
   .فصلی است ولی سفاھت يا دائمی است ويا موضعی است

اين تحرير اجازه ميخواھد که  >مثال ورويدادھا فتح باب حکمت وقضاوت است< :دنجا که گفته انآاز
  .دريک جريان تشبيھی پياده کندرا  براميان داردآقای آکه شمول با سفاھت  سفاھت موضعی را

 زپدرعاج کش تيرکمان ميخريد  مردی فرزندی داشت که ھرچه پول ازپدرش ميگرفت يک راست ميرفت و
 ،د ازبزرگان شھرکمک خواست چند خيرخواھی به ديدار پسررفتند وبااوصحبت کردنداميد ازفرزن نا و

داب آمبادی  دانا و برعکس باجوانی خوش صحبت و ،ن پسربايد سفيه باشدآمردان که فکرميکردند 
ل اين کمال مي ری باآراضی ھستی پسرگفت  اوگفتند اگرپدربرايت دکانی بازکندمردان به  ،شدند روبرو

مردان گفتند که دکان راچگونه اداره  ،ارج مينھم وبرای ھميشه منت گذاراوخواھم بود اپدرم ر بزرگواری
ميکنم بامشتريان بانھايت ادب ومھربانی  ب وجاروآ ،بازميکنم ميکنی پسرگفت صبح زود ھرروز دکان را

   .ھمواره مشتری دکان من باشد ،برخورد خواھم داشت  وطرزی رفتار ميکنم که مشتری

رزوی من است ھمواره آپسر گفت نھايت  ،يا ميل داری که پدرت برايت عروسی کندآان گفتند دوست
وان ج ن مردان گفت بازنت چگونه رفتارميکنیآ يکی از ،ازخدا دارم انتظارچنين لطفی راازپدر وقسمتی را

اورم اورانوازش ميکنم ولی يکدفعه تنکه اورا درمي ،گفت می بوسمش، ھرچه ميخواھد برايش ميخرم
   .وفورا ازکش تنکه يک تيرکمان ميسازم

اين داستان روانشناسی نشان ميدھد که سفاھت موضعی چيست يعنی کسی که بنظرميرسد عاقل ودانا 
رااز دست ميدھد وبه سفاھتی واھل ادب وفرھنگ وغيره  است نسبت به برخی چيزھا حالت طبيعی خود

ه به کش وتيرکمان چنان دلبستگی داشت که ھمه چيز ن پسر کآمانند  ؛مه جنون است وارد ميشودکه مقد
   .رافدای وجود کش تيرکمان ميکرد
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براميان رامورد بحث آقای آورده شد که اين تحرير مجازباشد موقعيت سفاھت آاين مقدمه بدان سبب 
  .قراردھد بيشتر ودقيقتری  وشناسائی

يکباره موضوعاتی را مطرح ساخت که ين قای سرھنگ وزآتبليغ برای پيشنھاد براميان درجريان آقای آ
مواج مالحظه ا به نظارت و ونتايجی گرفت که بنده مستمع را ،بھيچوجه ارتباطی به پيشنھاد وزين نداشت

   .ديدم ميرويم نچه که آلط ساخت  به اتفاق به سفاھت ايشان مس

 رابطه الزم و يکباره بدون وجود صدارت بانو فرحدربخشی ازاظھارات ايشان دررابطه با پيشنھاد 
  .دارد محکم بازگوشد را با قاطعيت کالم واطواری که داللت به جدی بودن گوينده مطالب زير ،ملزومی

**  

باخود نداشته باشد  وقتی ميگوئيم ايران، چه  چيزی درانديشه مارخ ميدھد اگرکوه ھای ايران نام آرش را
  .ميگويم نــــــــــــــهبی درنگ  براميان) آ( منيا ارزشی دارد که برايش جانفشانی کنيم  آ

**  

ارزش بيشتری ازخاک  ياآاگرخاک سيستان وبلوچستان نتواند ياد رستم وسيمرغ رادردلھای مازنده کند 
  .ميگويم نـــــــــــــــــــــــهبی دريغ  منان برای من دارد ؟ ھندوست

**  

   .من ميگويم ھيــــچ ،نستان داردخاک ترکماگرخراسان بوی خوش فردوسی راندھد چه ارزش بيشتری از

**  

بھای دريای فارس (مقصودش خليج فارس است) نام داريوش وفرمانده نيروی دريائی شاھنشاھی آاگر
  .ھيـــــــــــچميگويم  من    ،ب خليج اسکندريهآ ن زمان رانداشته باشد چه ارزش وتفاوتی دارد باآايران 

**  

 شنجاست که واقعا برنامه ايشان ديدن داشت که باچه ژشت مکيمصداق <شنيدن کی بود مانند ديدن> ھم
تسلط سفاھت برعقل ايشان  ميگفت که نشانی کامل از را ھيچھا واين  نهمرگ من وبا اطوارواصولی اين 

   .است

  دريافت بنده وداليل دريافت 

يت  ن اساسی مشروطھات ديگری که نسبت به قانوترّ  ميز ايشان ونيزآاين اظھارات  تاکيد  نبنده با شنيد
 ضعی موسفاھت ايشان  اين دريافت کلی را گرفتم که به کرات اظھار کرده وميکند  نآوسلطنت ومشابھات 

وھرزمان که بھردليل زمينه ای برای  تاريخی وداستانھای گذشتگان است ھای ه نسبت  به اسطورو
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ا که نجآشد حد سفاھت ميرسد به  نھا فراھم شود سفاھت ايشان بروزميکند وچنانکه مشاھدهآپيدايش نام 
  .رش کمانگر بی ارزش ميشودآنا درمقابل نام ايران با تمام مع

  ي كه سفاهت براي ايران قائل شده چيست وكيست؟بحال به بينيم بها

ياد کرده اند  اسطوره کھنبنام  بود  زسپاھی منوچھرسربازارش کمانگر که يک آ ين ازداستانھمه محقق
 ن ارزش وآيعنی نميشود به  ،الی يعنی پريشان گوئی، افسانه وباطل وبيھودهخي يعنی چيز اسطوره

   .اعتباری داد

   :ويدگمي فردوسی  اين حد خوانده که ين سفاھت نيست که يک ايرانی که شاھنامه راھم تااآيا 

  چوايران نباشد تن من مباد      براين بوم وبرزنده يک تن مباد

  ؟ی وخيالی تاخت بزنداوھام رش کمانگرِ آايران را با 

رش نباشد تن من آ اگر ؛براميان راکرده ودرجائی گفته استآھای ابلھانه يا فردوسی ھم اين چنين شرط آ
   !مباد

اين  .نھم دررسانه ھای گروھیآ ؛يدآبرزبان  تا چه رسد که ازھيچکس تاکنون شنيده نشده چنين سخافتی
 رقل محال است که اساسا چنين مقايسه ای دگرنه يک انسان باذره ای عنيست مگرسفاھت موضعی و

  .ن سمت وسو ميبردآگانه به آ نا را ذھنش پيدا شود اين بيماری جنون وسفاھت است که بيمار

نجاست که ميگويد <وقتی ميگوئيم ايران آمقصود  ؛وری ھم ھستآبراميان نکته تاثرآن اظھار موکد آ در
  .ھا راپاسخ ميدھدھوکو رشآرخ ميدھد؟ بعد موضوع  چه چيزی درانديشه ما

مفھوم ومعنای وسيع ايران برای  !ن نباشد بی ارزش استآ رش برآيا واقعا ايران يعنی کوھھا که اگرنام آ
 را حقيقی ايران و افسانه ای رشآدم سفيه درموقعيتی است که تفاوت آھمه کس مشخص است ولی 

ا ي يک سرزمينی بنام ايران معاوضه و اب اين درک غافل است که نميشود يک فرد را اصال از نميداند و
    .ھم ارزشی ساخت

براميان ھم ھمه چيز آ ،کش تيرکمان ميديد ن جوان ھرچيز را درآن داستان روانشناسی آھمانطور که در
  ١. اسطورھای قديمی که به دھھا شکل وداستان گفته وشنيده شده می بيند در را

  براميان آ مهدي تائب و

اگردشمن حمله کند بخواھد خوزستان ويا < :حکومتی ازباب سفاھت گفت ازماليانچندی قبل مھدی تائب 
   >سوريه رابگيرد مابايد سوريه رانگھداريم

                                                
ميگويند شخصيتی از تيمارستان ديدن ميکرد در اتاقی با شخصی روبرو شد که صد ھا صد کتاب دورش چيده بود، پرسيد تو اينجا چکار ميکنی  - ١

ارش ان شفپژوھش می کنم. آن شخص رو به مدير تيمارستان کرد و گفت چرا اورا اينجا نگاه داشته ايد، رييس تيمارست» اسب«گفت من در باره 
تکا، پتکا، پ« مدر برگ سو» پتکا، پتکا«در برگ دوم » پتکا«کرد کتاب ھای نوشته اورا ببنيد. او در جلد اول کتاب در برگ نخست نوشته بود 

 ھم جزرديف بود. آبراميان » پتکا، پتکا؛ پتکا«ھا اضافه شده بود.. و صد ھا جلد » پتکا«ھمينطور در برگ ھای ديگر يک پتکا به » پتکا...
 ک-حرف ھای ديگری آنھم با تحريف و زدن گوشه و واژه و افعال مھم جمله کار ديگری نمی کند. ح» پتکا؛ پتکا«
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داوری اجمالی مارادراين موقعيت  يک خود ،راه مقايسه به نتيجه ميرسد بيشتر مسائل ازميدانيم که 
رش) ازلحاظ سفاھت وبی آ رمورد ايران وبراميان (دآيا اظھارات مھدی تائب ويا آقضاوت قرارميدھد که 

  .برديگری ارجحيت داردکدام  وطنی وبی شرافتی 

 خوندآ<مسلم است که اين  :قای عباس پھلوان نوشتآ ؛بسياری به اظھارات تائب سخت اعتراض کردند
توی مخش انباشته اند درواقع اين  را خوندی که زباله <جھان وطنی اسالمی>آخوند خائن، آبی وطن، 

  رف ونيت حکومت اسالمی وشخص رھبر راعنوان ميکند>ح

پيشکارايرانياران! نماينده سازمان سرباز! مدعی داشتن بنياد فرھنگ  ؟براميانآقای آمالحظه ميکنيد 
اين قضاوت افراد نسبت به  ،ال تلويزيونیباالخره نقّ  و !، رھبرفرھنگستان جھانی کوروش بزرگايران!

اگرميبيند که ايرانی ھا به تائب اعتراض ميکنند برای اين است که ترھات واظھارفضلھای شماست  و
  ٢. مصداق <جواب ابلھان خاموشی است> ميدانندشمارا 

   سفاهت وتعصبات قشري مذهبي 
   .اين قبيل سفاھتھا ھنگاميکه دررابطه بامذھب باشد بصورت تعصبات خشک وقشری خود نماميشود

ازمالقاتی که بااميرحسينخان شجاع الدوله والی قوچان خراسان  ،کرزن درکتاب ايران ومسئله ايران لرد
  ،ازاوپرسيدم اگرروسھا به خراسان حمله کنند شما چه خواھيد کرد گفت محال است ؛داشته نوشته است

  .<خراسان غيراخال تپيه است مابرای امام رضا ميجنگيم> ؛گفتم مگرروسھا اخال تپه رانگرفتند گفت

  ايران ومسئله ايران) ٢۵(صفحه                                                                                  

 ريرش کمانگآبراميان ھم ايران رابه مالحطه نام آبراميان اين ميشود که آدرتطبيق مورد شجاع الدله با 
امام رضا قابل دفاع وشجاع الدوله ھم خراسان را بمالحظه الشه ن دفاع ميکند آ ايران ميشناسد واز

   .رش نباشد گورپدرايرانآواال اگرنام  ،ميداند

  خراسان با بوي فردوسي خراسان است!
  ھيچ>  ...<خراسان بابوی فردوسی خراسان است واال با ترکمنسان چه فرقی دارد

 است الزم ی فردوسیويا چند من بو زمين مقايسه کند. چقدر بو باسر راسفاھت يعنی ھمين که کسی بو 
د حد سفاھت تا چه اندازه بايد باش ن ايران باشد وباب بی تفاوتی باترکمنستان بسته باشد.آ خراسان از تا

قسم ميخورم که خوانندگان اين تحرير تاکنون چنين حرفھای  ،که سفيھی اين چنين مسائلی را مطرح کند
  .چنين دورگه نديده اندواصال سفيھی  نه درجائی خوانده اند ونه شنيده اند  ميز راآسخيف وسفيه 

ن جھت مال ايران است که امام رضا آ خراسان ازخوند قشری احمق شنيده نشده است که بگويد آازھيچ 
   .خراسان پدر خراسان مدفون نبود گور در که مفھوم مخالفش اين است که اگرامام رضا ؛نجا دفن استآ در

وی با ب يا قباحت وشرم نميکنی که خراسان ايران راآ ،دم باصطالح فرھنگیِ زبان درازآ ،خرآ
ل <حد اق :اگرنميکنی چون درک سفاھت نميکنی که گفته اند ؟ميگذاری فردوسی به قمار

  سفاھت قباحت است>

                                                
کسی به سفيه و ابله پاسخ نمی دھد. کسی که خودش واژه بی ادبی بکار ميبرد و آنرا به حساب ديگران می گذارد نمی تواند عاقل و با —مسلما - ٢

 ک-خرد باشد.  ح
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  قباحت بودزمايه کافی ا   گرترا اندکی سفاھت بود  

  سيمرغ  رستم و بلوچستان و سيستان و
مازنده کند ارزشی بيشترازخاک ی د رستم وسيمرغ رادردلھا<اگرخاک سيستان وبلوچستان نتواند يا

  >ھيچ ...من ميگويم  ،اردنھندوستان برای من 

 اننھا برابر سيستان وبلوچستآم وسيمرغ کيستند که ارزش تحل اين معادله الزم ميسازد که به بينيم رس
  ؟است ايران 

  رستم كه بود؟
ھم دارد ازفرماندھان قشون يزدگرد سوم درحمله  رستم فرخزاد که درتاريخ واسطورھا نامھای ديگری

گفته شده که رستم وقتی متولد شد مانند طفل يکساله بود (داستان ھای تشيع نسبت  ،اعراب به ايران بود
مرخضر ونوح) سال عمرکرد (ع ۶٠٠نداعلی) گفته  و فيل بود (درخيبر  ١٠٠به علی) قدرت او معادل 

گاه شدند برضد آدراکشت وپسران ديگرش که ازمقاصد رستم خواول  پسر فرزند داشت جھانگير ۴
  .وفرار کردند اوبرخاستند 

رستم فرمانده نيروی  يزدگرد سوم درجنگ قادسيه  ،درجنگ بااسفديارروئين تن باحيله گری اوراکورکرد
فرماندھی  او حسر را سالسل و یبود وجنگھا (جنگی که منجربه تسلط اعراب مسلمان برايران شد)

بازايرانی سر) ۵پنج ( د (جنگھای سالسل به جنگ معروفی گفته ميشود که فرمانده سپاه ايران ھرميکر
راھمين طرح احمقانه رستم  که فرارنکنند ومورخين علت شکست ارتش ايران رادرسنگربھم زنجيرکرد

  .د)ميدانن

او  د وبرادربدست يک عرب بيابانی کشته ميشوجنگ در !!فيل قدرت داشت ١٠٠رستمی که به اندازه 
راموش ف  ؛تسليم اعراب مينمايد را جايگزين رستم ميگردد وفرخ به ايران خيانت ميکند وشھر ،بنام فرخ

   .نکنيد که درزمان فرماندھی رستم برارتش ايران بود که درفش کاويانی ايران بدست اعراب افتاد

  سيمرغ  كه بود 
ن آدم اسطوره ای است که حکيم ودانای آ سيمزغ نام يک حيوان نيست بلکه نام يک ،برخالف تصور

 می بيند و ،پرندگان بخورند کرده بود تا که مادرش درکوه رھا را رستم ال پدرززمان شناخته ميشده او 
   .برميدارد وبزرگ ميکند وزن به او ميدھد ورستم ازاو بدنيا ميايد را او

   ؛حال شما خواننده محترم داوری کنيد

ب وخاک کشورش رابنام آرده معرفی شدند ارزش واعتباری دارند که کسی اين موجودات که بسيارفش
  (افسانه و حقيقت) بزند؟ نھا به قمارآ

 بيشتر کشورھا يک شخصيت ھای تاريخی دارند ازباب نمونه يونان اسکندرمقدونی (پادشاه مقدونی) را
 واين ھمان ال )ز مرغ و(داستان سي لسوف معروف ارسطو تعليم داده شدهدارد که گفته ميشود توسط في

دودمان واست که درادبيات تاريخی ايران بنام اسکندر ملعون ناميده ميشود وتخت جمشيد رابه اتش کشيد 
    .ھخامنشيان رابرای ابد نابود ساخت

 یبا پيروزومشھورترين نماد ھای باستان که فرمانده تمام زمان ھا تاريخ ازاسکندر بعنوان موفق ترين 
   .ياد نموده استن فرھنگ يونان خدمت بزرگی به فرھنگ يونان کرد ھايش وپخش کرد
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شت کوچک اسکندرھم نميشود معھذاھيچ يونانی نگفت وننوشت که حيات مالحظه ميکنيد  رستم انگ
  –ان مستلزم نام اوست واگرنام اودرميان نباشدتفاوتی بين قطعات يونان وحبشه نيست نسياسی يو

  مـــــن ومنيت

منتج شده  يچـــــه ويا هــــــــن اميان مببيند که درھمه مواردی که به پاسخبرآدراظھارات 

   .استفاده کرده مــــنازواژه 

<توچکاره ھستی که اين گنده گوئی ھاراميکنی  :ميدانم که خواننده محترم اين تحرير خواھد گفت
  ؟ب وخاک ايران ميدانی>آودرحقيقت خودت رامالک الرقاب 

ن اين است که مصرف آ براميان برداشت ديگری دارم وآازطرف  مـــــندن واژه ولی بنده ازبکاربر

منيت وخودخواھی است وصفاتی ازقبيل خودخواھی، دروغزنی، تحريف  عالمت  مــــــنواژه 

نھا ھمه آامثال وارتکاب به جرم و براميان است، اتھام به غيرآ درکالم ديگران که قابل مالحظه دررفتار
   .سفاھت استوھمه ناشی از

زيرا سفاھت مانع است که درک  ،سفيه است که دروغ ميگويد واتھام ميزند وبسيارکارھای ديگر ميکند
  کقبح وممنوعيت بکند

  درفعل تو مستربودعقل، چون درمغزتو ضايع بود     ضايعات 

 صاحب ايران ،خودخواھی وسفاھت است که انسان خيال ميکند مالک الرقاب ھمه کس وھمه چيزھست
وای به اينکه جلوی سفيه گرفته  نشود  بيداد خواھد  ،نام رستم وسيمرغ عوض ميکند با نراآاست که 

  .کرد

: ادم ھست که درسالھای قبل اعليحضرت دريکی ازفرمايشاتشان اشاره ای داشتند مبنی براينکهي

 ن سخن راآ> بنده درسنگر بگيريد اين ميكروفن هاراازدست اين خودخواهان<

   .مطلوب دمکراسی ندانستم ،زادی بيانآاعتبار  تم وبهتحويل نگرف

وطن فروشی  –زجمله خودخواھی به  انواع گوناگون ا ولی اکنون ميپندارم که نميتوان سفھا را که
دم ھمانطور که نميشود مقداری سنگ  ،نھارا فراھم کردآو سفاھت   وامثالھم ظھورميکنند امکانات ابراز
را  سفيه ، نرا به سروکله مردم بزند ھمانطور ھمآتنمی برای اوست که دست ديوانه گذاشت که فرصت مغ

   .براميان به ميان مردم ميپاشد پاشيده شودآنميتوان درمقابل ميکروفن قرارداد که الطائالتی راکه 

حبان رسانه ھای گروھی ھم نکه سنگ ويااسلحه دم دست ديوانه ميگذارد مسئول است  صاآ ،ھمانطور
   . فھا مسئول خواھند بودن امکانات برای سُ باب فراھم کرد از

  

  

  خودخواهي درفرهنگ ايراني 

شخصيت انسانی   :مولوی ميگويد ،، خود خواھی نفرت انگيزترين صفات استدرفرھنگ وادب ايرانی
ن پرده به آ بادی بوزد و اگر ،ستدمی اآ. اين زبان مانند پرده ای بردرگاه جان درزيرزبانش مخفی است



 حقوقدان -اميرفيض –اثبات سفاھت در بينھايت آبراميان                                                  ٧ برگ  ٢٠١٣/٠٩/٠٧، شنبهکيوان شيد = 

 ن خانه گوھروجود دارد ويامار وآنگاه معلوم ميشود که درآ ،خانه است نمودارميگرددنچه درآکنارشود 
  .گژدم

 ھم وتصور وشک را> تنھا يک واژه دريک کالم مفصل ميتواند پرده وَ ھا خود ستون گفتارند واژه<
   .شنا سازدآماھيت شخصيت گوينده  بهکند وانسان را برکنار

  .ت درمقابل منيت داردايرانيان نشان ازتنفر ومقاوم ادبيات ما

  اين دوبيتی ازشيخ بھائی است 

  نیــھست وجود توزيک قطره منی         معلوم نميشود که تو چند مای 

  ٣ نيکونبود منی زيک قطره منینی         ــتا چند منی زخود که گو ھچوم

   :اين دوبيتی ھم ازمولوی است

 عاقبت زين نــــــردبان افتـــادنی ست         نی سـتــنردبان خــــلق اين ما و م
  کاستخوان او بتــــــر خواھد شکـست        ھر که باالتر رود ابلــه تــــــرســـت

 نرابه اتفاق  ميخوانيمآ ؛براميان استآظ يک دوبيتی معروفی دارد که وصف الحال بذل وبخشش ھای فحا
   .مده ھم ناظرميشويمآوبه واکنشی که ازطرف شاعران 

  رد دل مارا       به خال ھندويش بخشم سمرقند وبخاراراآن ترک شيرازی بدست آاگر                 

   :مله صائب تبريزی ميگويدج ی ديگر به حافظ اعتراض کرده وازشعرا

  نه چون حافظ که ميبخشد سمرقند وبخارا  ميبخشد ازمال خويش ميبخشد    نکس چيزآھر

  :صائب  ميگويد بيت حافظ بايد اينجوربود

  به خال ھندويش بخشم سروردست وتن پارا     رد دل مارا   آازی بدست ن ترک شيرآاگر

ب وخاک آ مايه بگذار نه ازوطن و رغ وبوی فردوسیبراميان ازخودت برای رستم وسيمآ قایآيعنی 
   .ايران

نداشته باشد  مان ران زآيران بھای دريای فارس نام داريوش وفرمانده نيروی دريائی شاھنشاھی اآاگر
   .يهربھای خليج  اسکندآ چه ارزشی دارد با

اينکه اھميت موضوع خليج  نخست ،الزم نميدانم براميان راآحماقت وسفاھت قسمت از به دودليل نقد اين 
براميان دررابطه آفصل جداگانه دارد ودوم اينکه ھمان اظھارات فارس درحدی است که نيازبه يک تحرير م

صرف تحريف ھا  وبھتراست  فرصت ھا ؛با ايران وسرزمينھای ايران کافی برای اثبات سفاھت است
که نه بعنوان پاسخ به  ،ديگراو دررابطه باقانون اساسی مشروطيت گردد یودروغگوئی ھا ونادانی ھا

نرامذموم ميدانند> بلکه بحث اتی  متوجه موضوع است نه آايد که عقال او زيرا <پاسخ به سفيه رانش
   .مدعی

  خطاب به خوانندگان اين تحرير

                                                
 ک-منی در مصراع نخست و آخر به مفھوم مايعی است که از موجود نر در ھنگام سکس خارج شود. ح - ٣
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ی گرزبراميان دارد به بضاعت وبآياران گرامی  اگر تحريرحاضرکمبود ھائی ازنظر اثبات سفاھت ايران
يد  فاھت ايشان نمی بينراستای تحقق س در نراآ واگر ،نرا تکميل بفرمائيدآ وحوصله خودتان ببخشيد و

 رادعوت م رکافی ميدانيد نظرشما ھستم واگ بی نيازندانيد وبدانيد که درانتظار مرا ،ازھدايت وبصيرت
ن قانون مطرح شده آتی  که درباره قانون اساسی وتحريفھا ولجن مال کردن آبرای حضور درتحريرات 

         .امتنان ازقبول اين درخواست با  به پذيريد

  اميرفيض  

  

  

  

 

    

   

   

   


