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 از نامه آقاي فراستياستنتاج 
  حقوقدان -اميرفيض

  ؛قای فراستیآايران يارگرامی  

سياه است  نه انسان دردائره تحقيق غالبا به نکته ھائی ميرسد کهبسيارمتشکرم ازدريافت پاسخ نامه ام 
ن روشن شود نزديک ترين آونه سفيد وحالت خاکستری دارد که کنجکاوی زيادی را پذيراست تاحقيقت 

برای بنده که نسبت به نامه ھشداردردائره تکليف شنا ترين راه توسل به مبداء است واين موقعيتی بود آ و
رھنما شدم  خواھش دارم  تشکراتم به طريق مطلوب مد که با لطف حضرتعالی آيق قرارگرفته ام پيش تحق
  !پذيريدرا ب

درمورد برخورد حضرتعالی با نتيجه گيری نامه ھشدار که متضمن محکوميت اعليحضرت رضاشاه دوم 
    .به دشمنی با موجوديت ايران است  کامال متوجه محظوريت حضرتعالی ھستم

حضرتعالی درمرقومه  ھشدار، تشارنامهنطور که اظھارشده به مجرد انآ نظربه اينکه قبل ازنامه اينجانب و
   :ای اظھارداشته ايد

 که نه دراندازه ای ھستم که حتی خلع پادشاه رادرمخيله ام راه دھم يا محاکمه کنم ويا اتھاماتی ازاين((
تماميت ارضی ايران  . بديھی است که شاھنشاه راکه نمادسامانه پادشاھی ميدانم وايشان را مدافع دست

  ))والغيروھيچگونه تھمت ديگررا نمی پذيرم وبه اين کمبوددراين راستا معترضم ميشناسم

اکنون مشکل است  که عبارت ديگری برای جواب نامه بنده بکاربريد و اين دوگانگی درعبارت شان يک 
   .تائيد کننده موضوع است  )سخن حرف مرد يکی است( سياسی نيست و مرد

ری يا نه آ ن وقاطع ھمواره با جواب روش ،تحقيق وممارست زحمتِ  البته  انسان مايل است بدون قبول
   .نميکندايجاد تکلييف برای ديگران مواجه شود ولی اين خواستن 

يد که با استفاده ازروش مزبور ازيک حکم کلی به اجزای متحول آمي که فصل استنتاج پيشاينجاست 
    .بی پيدا کنيميادرحکم دست 

ب ديگری ازجمله محکمه دريافت مرات به ،ستنتاج ازنامه ھشدارش انطور که بنده باااستفاده ازروھما
  .صحرائی رسيدم

   :استنتاج ازحکمی که حضرتعالی نسبت به نامه ھشدار ارائه داده ايد مويد مراتب زيراست 

انتقاداتی که به اعتبارصراحت  ،نھم درعرض انتقادات تائيد ميکنيدآ را تنھا درحد تذکرات و نامه ھشدار**
واين بدان معناست که عبارات درمقدمه نامه درحد  ن درتکليف اعليحضرت استآسی رعايت قانون اسا

   .نآم عرضی وانشعابی يم ارتباطی با انتقاد مورد تائيد است نه مفاھومفھ
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برائت ويا شکل داده است به ديگرمراتب نامه ازجمله را  ** به جز مطلب انتقادکه قسمت اول نامه ھشدار
  دشمنی با موجوديت ايران وتھمت ھای مشابه مورد قبول حضرتعالی نيست  متھم کردن اعليحضرت به

         .متشکرم  !وردی است که انتظاربودآاين درست ھمان دست و

  -------------------برای آسانی نامه مبادله شده به اينجا آورده شد ---------------

 

JavidIran (PeymanMel) > schrieb am 0:48 Mittwoch, 21.September 2016: 

نوشته استاد اميرفيض برای ھمگان فرستاده شده بود و پاسخ شما ھم برای  ؛ قای فراستی 
 استاد فرستاده خواھد شد و ھم به ليست فرستاده ميشود. 

امضا کرده اند يا از آن پشتيبانی کرده اند ھمه شان طفره شما و ھمه آنانی که ھشدار را  
ميروند اين پرسش که استاد رو به شما مطرح کردند و انتظارم اينبود؛ شما که شخصی 
امنيتی ھستيد وبايستی جزييات را خوب ببنيد و پاسخ الزم داشته باشيدولی حاشيه روی 

ا زير خير قرمز بيشتر نمودارش کرده کرده مطالب ديگر نوشته ايد و پرسشی را که من حتا ب
بودم را بدون پاسخ گذاشته ايد. شما ھا ھيچکدام حاضر نيستيد اين تھمت را که روشن و 

  مانند روز در بخش آخر ھشدار آمده است را اقرار کنيد و از آن پوزش خواھی کنيد

  .پرسش استاد برای بار چندم درنوشته رو به شما ھم آمده اين بود

  

و يا روشن وبدون حاشيه پردازی بفرماييد توجه کرده ايد و مورد تاييد سرکار بوده يا خير  
  محاکمه صحرايی کرده ايد؟؟ » جرم«اشتباه کرده ايد و اعليحضرت را به اين 

  کدام است آقای فراستی 

   ک-ح

From: Ahmad Farrassati [mailto ]  
Sent: 20 September, 2016 5:35 PM 
To: JavidIran (PeymanMel)  >  
Subject: Re: Mossadegh- Hoshdaar - Doshmani 

   ک -، آقای ح درود با  
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را  بنده  و  گذارده  منت  ايشان  و  ھستيد  فيض  امير  استاد   با  تماس  واسطه  شما  که  آنجا   از 
تعصب  از تاريخ را بدور ( عنوان  ا تحريری ب من  که  اند به عرض شان برسانيد   داده  قرار  مخاطب 

ادعای  رد در کهبود بوک فيسدر مطلبی .ام ننوشته ) را کرد تعقيببايد
شاه وسيله  به  اسالم  ترويج  مصدق آقای بودن سکوالربر مبنی  آريامھر شاھنشاه دشمنان ازچند تنی

 ھستند  گذشته  در  پادشاه   کارھای  فرايند  آخوندھا  که  بود  شده  و نتيجه گيری  بود  آمده نشاه 
آريا  شاھنشاه  اين ميداد  که نشان  بود  شده   داده  پاسخی  بوکی  فيس  دوستان  از سوی که 
 بودند مصدق آقای ايشان سکوالرقايد بلکه بودند دينکورايبندپ که نبودندمھر
اساسی  قانون  برابر  شاھنشاه  و  اند  ميکرده  صادر  ت حکم روايا و سوره به استناد به گونه اين که

باز  دير  از  که  است  گفتگو يی   ميگرفتند . اين  پی  را  خود  پادشاھی  رھنمود 
فق در  موا  و   پيگيران مخا لف  از  تن  چند  بين  که  است  سال  چند  شايد 
مصدق  آقای  مداری  دين  بر  مبنی   گويا  سندی  که  آنجا  از  و  است  گير 
شفاف ترعر ضه شود.   مصدق  آقای  ماھيت  تا   گذاردم  ميل   ضما يم در  با  شاھنشاه، نه  و  بود 
گرامی نداردو  استاد  شما  نتيجه گيری  ارتباطی با     گونه  ھيچ  متن  اين 

را دارد.  مصدق  آقای   طرفداران  سوی  از   فحاشی  رگونه ھ ميداردانتظار  اظھار  حتی  نويسنده 
ماجرای  راستای  را در  ام  مقاله  آخرين  که  ميخواھم  اجازه 
که اين  روزی  ھمان  فردای  است و  شده  پخش  بوک   فيس  در  که  کنم  تقديم  ھشدار   بيانيه 

تبعات  و  آمد   پی ای از   مقاله  با  ھم  باز  شد  ای  رسانه  ھشدار 
کردم،  ای   را رسانه   نمينويسد  من  کامپيوتر   ھمزه که  برايت البته با  واژه  و  جسته  دوری  ان 
خلع   حتی  که  ھستم  ای  اندازه   در  نه  که  نوشتم  ھم  پارسی  زبان  به  و  گويا  بيانی  با  و 

دست .   اين  از  اتھاماتی  يا  و  کنم  يا محاکمه  دھم  مخيله ام راه  در  را  پادشاه 
ارضی  مدافع تماميت   را  ميدانم و ايشان  پادشاھی  سامانه   نماد    را  شاھنشاه  که  است  بديھی 
غير  ال  و  معترض ھستم  راستا  اين  در  کمبود  ميشناسم و به اين  ايران 

    نميپذيرم را  ديگر   اتھامات     گونه  ھيچ   و

اسالمی،  بگيران جمھوری  مزد  و  اسالمی ، مزدوران  خزنده جمھوری  حرکت  آويزه يک  
جامعه ايرانی  در  که  خردانی  دست عمامه به سران، بی  تجربه آلت  بی  جوان  مشتی 

فرھنگ، وقيح،  بی  خرد و افرادی  و   انديشه  گدايان  سياسی،  ھای  ندارند، دجاالن، کوتوله  ارزشی 
کنندگان، افرادی مسخره،  ايران، ضد فرھنگ، گمراه  بشر، ضد  افکن، ضد حقوق  نفاق  ن، نادا
فرھنگ،  و  ادبيات  کشندگان تاريخ و  منجالب  کار، خاييييييييين، به  ھويت، مغلطه کار، سفسطه  بی 

شاھنشاه،  معترض، ابله، دشمنان  پرواز، کودکان  بلند  ، نابخردان  توطيه گران، معلو م الحا الن
که  صفات ديگر   بسياری  مشغولند، و  کشور  تاراج  به  بيگانه  پول  با  که   الشخورانی 

   ميکشد. درازا  به  ان  نوشتن 

ھا  آخوند  خلق ، نھضت بردگی، جبھه مثال ملی ،  کنندگان  فنا  مجاھدين ،   را  ھا  اين 
طيف  دوم به  شاه  رضا  شاه طرفداران پاد  سوی  از  جمالت  اين  ،   اند  نگفته 

اند،  شا ھنشاه نوشته  ھشدار به  نام  با  نامه ای  که  است  ايشان  طرفداران  از  ديگری 
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،  نام  با  را   نزاکت نويسندگان  ميتوانم ادب و  نميپذيرد  کسی  اگر  که  گشته است   قلمی 
   نمايم . مستند  نگارش آنان  تاريخ  و 

  بعرض برسانم، تر  شفاف  را  چگونگی  مثالی  با  رم ناچا  جا  اين  در 

بھايی  شخص  اين  که  دادند  بردند و گزارش  شاه  يا  حا کم  نزد  قاجارھا  زمان  در  را  کسی 
بيايد  اقرار  به  تا  بزنند   را  او  انقدر  داد  دستور  نميکند ، حا کم  اقرار  و  ميکند  تقيه  ولی  است 

نشانه  شخص  ان   حين زدن در 
حا  به  کس  شد ، ان  متوقف  حاکم  دستور  به  او  زدن  کتک  و  بزند  حرف  ميخواھد   که  داد  ای 
    چنين گفت ، کم 

اسالم  به  که  يا ميکشت  و  ميداد    راشکنجه  آدمھا   شما  بزرگوار  جد  گردم  قربانت 
گردانده ام ،  بر  رو  اسالم  از  و  کافرم  که  نم ک اقرار  که  ميزنيد  را  من  شما  و  کنند  رو 
  دارم . خود  اسالم  به  اقرار  من  که  است  چه گونه  اين 

که،امضا  است  شاھنشاه  طرفداران   از  دسته  و ان  بيانيه  ان  کنندگان  امضا  داستان  حال 
،  ، آقا خانم  که  ميخو رند  سوگند  ،  ميکنند  مصاحبه  کنندگان 

اندازه  در  يم ، ما   نداشته  را  کاری  چنين   نيت  و  ايم  نکرده  توھينی  ھيچ  ما 
خلع کنيم ،  پادشاھی   شما از   اد عا ی  به  بنا  را  پادشاه  بخواھيم  که   نيستيم  ای 
نزاکتان  با  اين  ولی  ھستيم  ايشان  عاشق  و  ھستيم  پاد شاه  داران  دوست  ما 
خلع  و  توھين  قصد  ،  خير  که  کنند  اقرار  کنندگان   امضا  که  ميخواھند  تمام  اصرار  با 

تا امضا  مير ند  بکار  عرض شد  باال  که در  را  نزاکتشان  تمام   و  اند  داشته  را  پادشاه 
   کنند. اقرار  اتھاماتی  چنين  به   بيانيه  ان  کنندگان 

   است. ناميده  خوردگان  فريب   اسالمی يا  جمھوری  خوا ر  جيره  را  آنان  که  ھم  ملی  شورای 

صدای  رساندن  پژواکی برای  من  و مانند  من  ميھنان ،تالش  ھم 
مجامع بين  ارضی در  تماميت  حفظ  و  دوستی  ايران 
می يابی  رز ا بيگانه  اطالعآتی  سازمانھای  در  که  است  پادشاھمان  صدای  اين  و  ندارد   المللی 
ميشود ،  توجه  ان  جھانی به  مشی  و  خط  کنندگان  تعيين   بين  شود و 

ايشان  دفتر  خصوصی به  نامه  چندين  وجود  با  من  خود  کم  دست  که  بود  حرفی  ھمه  اين 
امضا   حتما ساير  داشت و  واکنش  ھم  رسانه ھا  در  گشاده که  سر  ھای  نامه  و 

را  خود  نيت  بيانيه  اين  با  دارند  و  دا شته اند  من  مانند  مشابھی  شرايط  ز ني کنندگان 
    اند. کرده   گوشزد  ايشان  به  ھشدار  اين  با 

نگفته  بودند، من و ما  ديکتاتور  يک  آريامھر  شاھنشاه   که  نگفته ايم  من و ما  ،  ميھن  ھم 
است، من  ميپر داخته  مردم   آزار  تعيين ميکردند به  را  ان  رؤسای  شاھنشاه  که   ساواکی  که  ايم 
و 
  جزايررا  که  مماشات  و  سکوت  با  بيگانه  برابر  در  و  ميدانيم  ايران  طلق  ملک  را  جزاير  ما 

نکرديم ، من  پوشی  ميبرد چشم  نام  امارات   جزاير 



 حقوقدان -اميرفيض -ستنتاج از نوشته آقای فراستیا                                                ۵ از ۵ برگ ٢٠١۶/٠٩/٢١، نبهچھارش=شيدتير 

پارس ، من و  پسوند  بدون  خليج  نام  با  و نه  م مينويسي خونمان  با  را  پارس  شاخاب  نام  ما  و 
و خا ندان رضا   دوم  رضا شاه  شاھنشاه   عاشقان  آريامھريم و  ايرانيم عاشقان  ما عاشقان 

     ام .  اينگونه  خود  من  کم  کم  دست  ھستيم يا  بزرگ  شاه 

از  تاريخچه مختصری  که  نميدانم  مناسبت  اينجا بی  در 
   کنم . ميھنان عرض  ھم  حضور  به  عربی  خليج  و  پارس   خليج  ماجرای 

شوروی  و  انگليس  دولتھای  با  زمانی  برھه  دو  که در  ايران  خورده  سوگند  دشمنان  از  يکی 
مجتبی مير  از  استقبال  از  ميکرد  ھمراھی  ايران را  دشمنان  ھمواره  بود و  ارتباط   در 

عبد  برای  پيام  ارسال  تا  نجف ،  از   ايران  به  ورود  ھنگام  صفوی در  به نواب  معروف  لوحی 
با زرگان  اتفاق مھدی  به  خلق  سازمان دھی مجاھدين  تا  مصر  چی  کودتا  جمھور  رييس  النا صر 

که  اشاره ميکنم  نکته  اين  به  تنھا  ميگذرم و  ايرانی  غير  و بسياری کنش ھای 
که  شد  آور  بود ياد  عرب  ليزم  ناسيو نا  پيگير  که  او  به  و  نا صرارسال  برای  پيامی  ايشان 
عربی باز   خليج  به  را  پارس  خليج  نام  تنش   ايجاد  برای 

کرد و از ان زمان  شاه   ايرانيان وپاد  با  دشمنی  به  آغاز  ترفند  ھمين  با  ھم  او  و  کن  گو 
است  کنم اين  استناد  ان  به  ميتوانم  که  قرينه ای  شد ،   مصر آغاز  و  ما  بين  بيگانگی  اين 
زاده  نوری  ناصر آقای عليرضا  فوت  از  پس   که 
خيانت  اسناد  فرستاد.  مصر  به  سوگواری  برای  خود  سوی  از  را 

بود .  موجود   ساواک  در  ايشان  ھای 
بيت   و به  کرد  حمله  خمينی  به  ضمنی   و  کرد   ۵٨ سال   اوايل ھمان  در  نطقی  ايشان 
کا  با  ايشان   داماد   و  پسر  تماس  و  زندان   در  ايشان  دختر  کارھای  نوار  و  احضار  ايشان 
از  خروج   از  پس  که   شد  گذارده  خمينی  وسيله  به  ايشان  روی  پيش  رو س  سفارت  ردار 
   برد. باال  خدا   اندازه  تا  را  خمينی  رنگاران خب برابر  در  بيت 

ھشدار ،  بيانيه  ماجرای  به  ميگردم  باز 
تجز  جلسه  مورد  مطلبی در  ارسال  با  دارند  ميل  در  مخاطب  ھزار   ۴۵ ميفرمايند  که  آقايی 

کنندگان  امضا  به  توھين  ضمن  باز  طلبان  يه 
،  نميشود  اعتراض  افراد  اين  به  چرا   که اند  خواسته  آنھا  از 

پشتوا  ھمه  ان  با  خودشان  چرا  نميدانم 
ابله  کنندگان  امضا   اگر  و  نميکنند  را  کار  اين  خود  مخاطب   نه 
برخيزند. ھدف ما ھدف ما روشنگری  اعتراض  به  آنان  که  ھست  اصراری  چه  ھستند  نادان  و 

  رای ديدن چالش ھا. بود و ھست و گوشزد ب

مايه ننگ ما جمھوری اسالمی و آخوندھاست و شخص خامنه ای و صد دزد تھران به ايرانم سوگند اگر
بگوييم و بھوش باش بگوييم که  گوشزد جوانمردانه بايد راھی نو جست اگر شاھزاده را دوست داريم

ری ندارد فردی با شعور و داناست نه جرم و نه کفرست. شاھزاده ھم نيازی به نوچه پروری و خليفه گ
و پادشاه اينده ايران ھم بايد چنين باشد اما شھدوستی ، بی فکر و منطق ھم چاره ساز نيست. به زبان 

 توھين و ناسالم ھم نمی شود کار کرد و يا چيزی ساخت.


