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  عرض خود ميبري وزحمت ما ميداري   اي مگس عرصه سيمرغ نه جوالنكه تست     
  حقوقدان -اميرفيض

 و ؛معرفی کرده است »روستا زاده«را  ن خودآشده که نويسنده  درايميل جاويد ايران نامه ای منتشر
عنوان اينجانب است الزم  با ،ن نامهآ ونيز بخشی از رفرقه نامه ھشدامترصد مراتب  ،چون نامه مزبور

  .به ھدايت نويسنده شد

  هدايت يكم

روستازادگان دانشمند به < ؛چون شما نيستند یھمه روستا زادگان ايرانی مردمان برخالف ادعای سرکار
دانشمندان  نيان نشان ميدھد که بيشترصالبت فرھنگی ما ايرا زني گلستان سعدی) و> (وزيری پادشاه رفتند

  ١  .وبرجستگان فرھنگی وسياسی ايران ازروستا ھا بوده اند

روستا زادگانی دانشمند  اگر ،مردم پيدا ميشوند چنانکه درشھرھا ھم ھمينطوراست روستا ھا ھمه جور در
خالقی او زادگانی ھم ھستند که تن به مرشدی کسی ميدھند که نفرت ا روستا ،به وزيری پادشاه ميروند

و غرور او برکسی پوشيده نيست  وبيماری ھای ناشی از توزی کينه و ،مورد تائيد خاص وعام است
وزن بی حيائی وبی حرمتی به  از ای فصلی را درتاريخ سياسی برون مرزی ايرانيان گشوده است که ذره

  .کامال  بيسابقه است نماد ملی ايرانيان درطول تاريخ سياسی ايرانيان

ان مرشدی اميد دانا رديف مريد در را ، به اين تحرير اجازه ميدھد که سرکاروعی نامه شماتاسی موض 
ن آ<ھرچه استاد ازل گفت بگو  نيازی به عقل وانصاف نيست  و رابطه مريد ومرشدی را که ؛دھد قرار
   .>گويم

ردی مو ٣٢ون شماست که به کلکسي واجد اين افتخار ،نامه سرکار که مدعی ھستيد اولين نامه شماست
 رضافحش بنام شما ثبت است يکی  دواميد دانا وشرکايش ھست  فحاشی به اعليحضرت که محصول کار

به ھمت  وکلکسون فحاشی  تف ھرجه دھاتی است به اين بی غيرتی وديگری  است پھلوی بی غيرت
    .رسيد  ٣۴به رديف نامردی شما 

  هدايت دوم
رود مي > اين ضرب المثل وقتی بکاربه پول خوبت ويا زبان خوشت براه دورت يامثلی است که گفته اند <

ازديگری دارد وبجای زبان نرم ومساعد با زبان فحش وبدگوئی ميخواھد که کسی تقاضائ ناموجھی 
   .کارش را انجام بدھد

                                               
ارسنجانی وزيری که پشت به ميھن کرد ھم از روستای ارسنجان حسن پری مالير بود. ان زند از روستای خکريم  -١

 ک-حبود. 
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در درخواستی که شما  در ،اخالق بوده اندروستائيان ھمواره مردمی با ادب ومراعی   ؛ قای روستا زادهآ
ذره  فرستاده ايدجاويد ايران  جمله نسخه ای به ازنوشته خود به ھمه از جمله اعليحضرت داشته ايد و 

نشان ميدھد که عباراتی را بکارگرفته ايد  و ،ادب ومتانت که اساسا اخالق ايرانی است ديده نميشود ای از
  دامان روستاھای ايران پروش يافته ايد نه در »کالھبرداران سياسی«ان تمکتب بی شرفی وبقول خود در

   :ن نگاه ميکنيمآباتفاق به 

 جنايتکار و سياسی نيستين اگه راسی خيانتکار بردارکالھ و دروغگو ، اگراگه شرف دارين ،اگرمردين((
اگه ايرانو دوست دارين وچيزی راکه ميگين  لایره ملی نيسينوجبتروريس مثل مجاھدين  وتوده ايھا  و

برای بقيه  که سواد ندارمی مال منه بچه دھاتچند خط رو پس اين  )( تظاھرنيست زاھر نيسنومينويسين ت
 د، بی شرف ھستياگرنميکنيد  پس دروغگوھستيدپخش کنيد چون بلد نيستم که برای خيلی ھا بفرستم 

          ...))حسابی دم درست وآ خالصه ھمه چيزھستيد بجز و سياسی ھستيد اھر) کاله بردارمتظھستيد ( متزاھر
  (پايان نقل قول ازنامه مزبور)

زادگان ايرانی ازسوی روستا عادت استعمالِ  در وجهياسی  وتروريست  به ھيچکالھبردارسواژه ھای 
ن آنيده ميشود ھمه با زبان خردساالن ش از نھا که گاھی الزم ميشود وآحرفھای رکيک  فحش و ؛نيست

  .شنا ھستندآ

بی دم آ ؛را تايپ کرده ن شخصی که مدعی ھستيد نوشته شماآاينطور بنظرميرسد که  ،قای روستا زادهآ
کسی انجام کاری را که درتعھد اونيست خواست وبجای رعايت احترام  شعوری بوده است زيرا نميتوان از

   .ن کاررا داشتآاو توقع انجام  بکاربردن کلمات  بافحش وفضاحت وتھديد از معمول در

زيرا ھيچ رابطه ای  ؛فھم وشعورکامال خالی است کنارفھم شما قرارگرفته متاسفانه از ن شخص که درآ
 ، خيانت وجنايت وبرداری سياسیکالھ ،، دروغگوئیبا صفات بی شرفی توقع سرکار ين عدم انتشارب

   .ن تکيه کرده استآتروريسم نيست  که محرر نامه شما به 

ن باسوادی که چراغ راه شما آمن کمتربه شما ايراد دارم زيرا خودتان رابی سواد معرفی کرده ايد  ولی 
   .که کدام جانوری است طرف اين استيضاح استدقيقا معلوم است  شده است و

 شرف است وھم يک مرد با ھم  ،مفھوم اين نوشته شما اين است که اگرکسی نامه شمارا ثبت وضبط کرد
اتھام خيانت وجنايت وکمک به تروريسم است  مالحظه ميکنيد که برچه پايه  از سياسی اصيل وھم دور

  .کوری که عصاکش کور دگربود>صداق <درست م لقی  ادعا نھاده ايد  و تا استوار

بنده اگربجای جاويد ايران بودم  بشما پاسخ ميدادم که ھروقت مودبانه درخواست نشر نامه خودتان را 
   ٢. داريد  البته که نشرخواھد يافتد مستر ميز راآپرخاش وتوھين ونوشته بکنيد 

است ھای ناموجه خودشان وبدعتی ميشود که افراد درخ ،دم ھای ھتاک وبی پرنسيبآاين قبيل ارفاق به 
   .تھديد وفحش برديگران تحميل کنند را به زور

                                               
نبود، خش پليل او دتھديد  .از منطقتھی مراتب بی ادب است وشخصی فحاش و خارج از اخالق و به نويسنده  -٢

با عرض و  بلکه برای بی آبرو کردن و نشان دادن اينکه حتا اگر کسانی مانند کبک سرشان را در برف بکنند 
و ميماند شده است وگرنه او ناشناخته خش ست پن رسوا کرد به ليتواميو آی پی کامپيوترشان  طول جغرافيايی 
ديگر آنکه آن نوشته تنھا رو به جاويدايران نبود و نسخه ھای نکته  يروز جلوه گر ميشد.در نظر خودش پ

 ک-ح  داشته است.گوناگونی به آدرس ايميل اعليحضرت وديگران ھم فرستاده شده بود و يک مخاطب ن
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>  خوب اين قای امير فيض برسانيدآترابه خدا اين حرفھای مرابه <دريکجا روستائی زاده نوشته است 
متعارف  درخواست نا ،بايد بجای اين عبارت معمول ومتداول چرا عبارت را که روستائی زاده بلد بود ديگر

يا اين عالمت روستا زادگی است ويا درپشت نام روستا آ ؟؟شرافت وخيانت وجنايت وصل کندبه  را خود
   .وعمل ولگردان است کار زادگان تبعيت از

   :رفتارکند به توصيه او بايد روستازاده که خودرا وصل به فردوسی ميداند  الاقل

  وازنرمآخداوند رای وخداوند شرم      سخن گفتن خوب و 

  خلج ميداند را ان خرزب

  هدايت سوم

ن است آوبه معنای شماست  > درست نسخه کارزبان خررا خلج ميفھمدضرب المثل <  زاده قای روستاآ
زبان صنعتی را صنعتگران وزبان طبی را اطبا وزبان سياسی را  ،که زبان ھرقومی را ھمان قوم ميفھمد

   .مردان سياسی ميفھمند

 حرف زدی نشسته اند وـــــويس مــوزارت خانه ھا يک عده ای نامه ن پستخانه، و در درکنارديده ايد که 
، برای اين است که دادگاه زبان ھای مراجعين را درعبارات متداول حقوقی واداری روی کاغذ پياده ميکنند

نميتواند بازبان غير  برخی ازکشورھا اساسا متھم  بايد وکيل داشته باشد زيرا متھم  درفھمد حقوقی مي
  .خودش دفاع کند بھمين دليل ھم دادگاه وکيل تسخيری برای متھم ميگيرد از حقوقی

مد که يکی آرمورد ارکان مناظره اين توضيح يکی ازتحريرات که دررابطه با مرشد شما نوشته شد د در
   .ارکان مھمه مناظره شرط صالحيت است از

 وورده آ يحضرت بازی دراميرفيض ھم که خدا عمرش بدھد ھی اعل< سرکار خطاب به بنده نوشته ايد
  >ه ازديد ما بيسوادھای دھاتیتالب چه ميگويد معلوم نيست 

 ن ازآحقوقی تحريرات اميرفيض که به اقتضای موضوع ومشروعيت وبارِ  ،زاده قای روستاآ
مفصل وسنگين است  ميکند يک بحث حقوق سياسی وفلسفی بسيار دبعنوان اعليحضرت يا »رضاپھلوی«

ن مطلب حساس برای کسانی نوشته شده آ و ن ميباشدآ عدا تحريرات پيگيرب و ست سنگرسال ا  ٣٨که 
نه برای روستا زاده ای که درعين اعالم بی  ؛ن ميباشندآ تابعهِ  که درجريان کارسياسی ومسائل حقوقیِ 

غل گوسفندان وگاوھا را ترجيح آسوادی به خدا قسم خورده است که صفای بيل زدن دردھات وپاک کردن 
  .مدهآی کسی که دوياسه سال است به خارج ازايران نه برا  ميدھد

 ن است که  نوشته حقوقی است وآاين اشاره برای  ،ن تحرير نويسنده حقوقدان معرفی شدهآدرباالی 
برای اھل حقوق نوشته شده نه برای کسی که خودش معتقد است که بی سواد ودھاتی است وتازه به 

   .مده استآخارج 

ھائی نآ تاريخ  و برای معلوم نيست که چه ميگويد حضرتعالی)ازديد بيسوادھای دھاتی ( بنده تحريراتی که
، رئيس اداره ھشتم بوده اند دولت بختيار نده بلند نام ومقام ھستند  وزيرنوشته ام که يک سروگردن ازب

سخه ن سی نآمن  !!ميليون طرفداراست ٢٠نھا دارای آ از بوده اند يکنفر روزنامه نگارساواک بوده 
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را بيسواد  که خود نوشته ام نه حضرتعالی !!مدعيان نام و نشان نآبرای اگاھی وپاسخ به  تحريرات را
  .اغل گوسفندان ھستيد ھنوز درحسرت پاک کردن ميدانيد و

  هدايت چهارم

 ،تونيست وحد  وزن در ، تجربه کاری وسابقه نداریدرکاری که سوادش را نداری  ؛ی زادهروستاآقای 
 واھی شد مشمول اين حکم ادبی خواھینان خآوچون محتاج ميشوی  لت مقاصد ديگرانآدخالت نکن که 

   .شد

  بروی خويشآبگذری از تادست طلب پيش ناکسان مکن دراز     پل بسته ای 

   .که متاسفانه شده ايد

 يکی ازنجاست که نوشته <آ داعتراف کرده است مقصولت شدن خودش آدرنامه اش به (روستا زاده 
 درد دلھايت را درس ايميل درست ميکنم وآگفت برايت  وطنان دراين دوسه سال خيلی بمن کمک کردھم

ن ھموطن خيلی آنھم به خاطراين است که آاين اولين نامه ای است که مينويسم  ...بنويس وپخش کن .....
   )>بمن کمک کرد

 ميدانیيکنی وخودرا تازه وارد دو ياسه ساله به کارسياست ی سوادی م شما که درنامه خودتان اظھارب
کسی که سواد  ؟؟را شريک ميسازی ن خودآچرا دراتھامات وفحاشی ھای فرقه نامه ھشدار وپيامد ھای 

نھم درحد يک مدعی آ !اھميت ايران دخالت کند مسائل سياسی با ه خودش اجازه ميدھد که درب ندارد چرا
  ٣ ؟پرخاشگر نه منتقد

 سزاوار پھلوی بی غيرت  و يا اينکه شما اعليحضرت را رضاآکيم فردوسی راشاھد گرفته ايد که ح شما
   ؟؟الھامات فردوسی است ازميدانيد تف ھرچه دھاتی است به اين بی غيرتی 

  بگريستن است که بايد بشما برآاين چه بی شرمی وبی باکی وبيداد گری است      جای 

نجاست که آ مقصود ،فالن ھم ھست که عالوه برفضولی مشت در قرارنگير ھيچگاه درمقام نمايندگی شر
   .را متقبل شده ايد تف اندازی به غيرت اعليحضرت   قول اھالی روستا از

   ؟؟ده ويا گفته استشما تعليم دا وخود ھمين را به پدر يا فردوسی ھمآ

  >كه شاه است ودرارج پيغمبراست<

 ھمين خارج از غل مشغول شويد درآا به شغل پاک کردن دالزم نيست که به روستا برگرديد ومجد **
، با ادب شويد، ھرکارميکنيد مردانه انجام ، تحصيل سواد کنيدمنصف باشيد ،دم شويدآکشور بمانيد ولی 

   .کبک نشويد که خيال کنيد کسی ازقضيه مطلع نيست  ،دھيد وپشت دالالن وتوطئه کران پنھان نشويد

  بامن گرراست نگوئی به که گوئی راست          منکه باديده شناسم ھمه ارباب ترا

                                               
 اسند،و به شھادت بسياری که اورا ميشن يا دھاتی اين شخص نيست» روستايی«نخستين نامه با عنوان اين  -٣

  ک-درگذشته نيز با ايميل ھای ديگری مشابه اين کاررا کرده است. ح


