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  حقوقدان -اميرفيض

 ،علياحضرت بمناسبت درگذشت تيمسارسپھبد خسروانی با پيام اعليحضرت به ھمان مناسبت مالحظه پيام
   کضر را مستحق تنظيم ساختا بوجود اورد که تحريرحاحالت قياسی ر

ه وبرعکس پيام عليا حضرت مملو ازشک تھرقدرپيام اعليحضرت حکايتی نا گفتنی وتحمل نکردنی داش
ھمدردی  به  و نجا که ممکن بود حق مطلب دربزرگداشتآ تا .را با خود داشت بحق وحقانيت و تجليل

پيام با  عالمت سلطنتی ايران ھمراه بود که خود  شده بود مناسبت درگذشت تيمسارسپھبد خسروانی ادا
پيام اعليحضرت نويسنده پيام مترصد بوده تا با استفاده برعکس در .مفاھيم سياسی مطلوبی را متضمن بود

  .که زدگين خودرابه شاه وسلطنت ووفامندان پادشاھی ايران بزند آنيش زھر حاضر موقعيت از

 قاد واعت امانت دار ،او که درنوشتن فرين برآست ولی ھرکس ھست نميدانم نويسنده پيام علياحضرت کي
 .ايرا ن بوده استووفادران به شاھنشاھی وارتش شاھنشاھی  احترام علياحضرت به شاه وشاھنشاھی
رپارسا عضو دفترسياسی شورای تجزيه طلبان ومتصدی شايا گويا برعکس نويسنده پيام اعليحضرت که

 درپيام مزبور نيش ھای کاریفيس بوک وديگرخدمات اينترنتی اعليحضرت است  درنھايت رذالت وپستی 
چراکه اثرنامه متوجه صاحب نامه است نه  ت وارد ساخته است حضربسياری به اعتباروشخصيت اعلي

   .منشی ونويسنده نامه

متن  ١٠،٠٠٠وياشايدھم  ۵،٠٠٠سال گذشته  ١٠من ظرف <ياشارپارسا خودش درمصاحبه ای گفت 
ازجمله گويا  ١٠،٠٠٠ويا  ۵،٠٠٠ن آ . يعنی بخشی از>نوشته ام ھمه اش که درباره رضاپھلوی نيست

   .خت اوستھمين پيام خفت ساز دست پ

 زا خوانند گان محترم ياشارپارسا را ميشناسند اوھمان کسی است که چشم درچشم اعليحضرت دوخت و
قانون اساسی رفتارميکرده است واعليحضرت ھم برای  ارگرفت که شاھنشاه ديکتاتور وخالفايشان اقر
ع حريرپسروپدررجوعالقمندان به ت> (حقيقت حقيقت است وواقعيت واقعيتن ملعون فرمودند <آرضايت 
  ١ )فرمايند
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   :ياشارپارسا کسی است که نوشت

 مريکا وانگليس به زورپادشاه ايران شد وآمرداد با کمک ارتش  ٢٨گين نمحمد رضاشاه طی کودتای ن<
به  بنابراين ،مد بلکه اشغالگرمحسوب ميشودآ. بنابراين پادشاه ايران بحساب نميدپادشاه قانونی نبو

  .گفته شود زيرا ھيچوقت شاھزاده نبوده است>پسرش الزم نيست شاھزاده 

  قای ياشارپارسا آ

ه درپيام نجا کآ ،قای ياشارپارسا متصدی فيس بوک  اعليحضرت وعضو دفترسياسی شورای تجزيه طلبانآ
 هنام اوبرای ھميشه ھمراه موسسه ھای دست ساخت< :اعليحضرت دررابطه با تيمسارخسروانی نوشته ايد

ه ک را را دست ساخت ميگويند ولی ايجاد يک پايگاه اجتماعی پولوآ> ازآفتابه تا بوداش پايدار خواھد 
  دست ساخت نميگويند وبرای ايران افتخارميسازد، سال ھنوزدرجامعه ورزشی ايران ميدرخشد ۵٠بعداز

  )مولوی(   کارمرد ان روشنی وگرمی است       کاردونان حيله وبی شرمی است  

  

 


