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  ضميمه  دومعنا درانتخاب

  رئيس جمهوري درايران
  حقوقدان -اميرفيض

قای آنوشته که  درواقع نقد کوتاھی بر ١اسالمی  انتخاب رئيس جمھوری درجمھوری تحرير دومعنا در
نا ضميمه تحرير دومع جوابی داده اند که حيف است با واکنش ايشان روبرو و ؛سرگرد مصطفی عرب بود

   .نشود

گيرد معھذا بمناسبت  قرار نشر فحاشی ھا واتھامات بی مورد درمسير اتميدانم که جاويد ايران مايل نيست 
ايشان درخواست دارم که  نھاست ازآاظھارات اشخاص گاه بھترين ابزارھای ممکن برای شناخت  ،اينکه

کپی درصورت بصورت   »ب رئيس جمھوریانتخا معنا در دو«قای عرب را  نسبت به مقاله آواکنش 
    :امکان پيوست اين ضميمه بفرمايند

ايميل فحاشی فرستاده است که يکی از ديگری بی ادبانه  ۵ -[[آقای عرب در پی آن نوشته استاد اميرفيض
ھين به استاد اميرفيض که جاويد ايران است و ديگری ھا توتر و مفتضح تر است سه مورد فحاشی به 

ھرچه پر بارتر ....«اين نوشته پس از خواندن معنی راستين،  انگخوانند -سه مورد را اينجا گنجانده ام
را درخواھد يافت.  »رودخانه ھرچه ژرف تر است حرکتش آرام تر است«و  »است سرش پايين تراست

مامورم و معذور... استاد مرا اکراه داشتم اين توھين ھارا اينجا به اينصورت بگنجانم. ولی براستی 
     ک]]-ح خواھند بخشيد...

  

===================  

 From: arya5@aol.com [mailto:arya5@aol.com]  
Sent: 20 May, 2017 1:42 PM 
To:  
Subject: Re: Do Maana dar Entekhab Raais Jomyouri dar JI 

 خفه شو قرمساق

From: arya5@aol.com [mailto:arya5@aol.com]  
Sent: 20 May, 2017 1:49 PM 
To:  

Subject: Re: Do Maana dar Entekhab Raais Jomyouri dar JI 

خطاب ميکنند. تو مادر ج. ن. د. ه حتی اوسای حمام زنونه ھم نيستی» استاد«بيچاره آنھائيکه ترا   
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From: arya5@aol.com [mailto:arya5@aol.com]  
Sent: 20 May, 2017 12:32 PM 
To:   
Subject: Re: Do Maana dar Entekhab Raais Jomyouri dar JI 

پراکنی قسمت دوم آناليز را نيز بخوانيد و بعد شروع به لجن». تنھا به قاضی رفتيد« و» زرع نکرده، پاره کرديد«باز ھم 
.کنيد  

======================== 
  

 ن داشتمآتبعات  و عرب درمورد نامه ھشدارمصطفی قای آبه ايرانم سوگند اولين صحبتی که با 
وتجليل بربنده منت  »استاد«ن با تخصيص واژه ايشا نقدرآ) ن اشاره شده استآدرتحريرات ھم به (

 ری دورئی وآ .خر چراآگذاشت که واقعا حالم را گرفت  که اينقدر چابلوسی برای منی که کسی نيستم 
  .دورنگی يک بيماری است

اما نسبت  ؛بيماری است رابطه با انسان ھا مھم نيست تنھا يک بد اخالقی ناشی از قای عرب  اينھا درآ
لودگی خيانت وناسپاسی به آشما سعی کنيد از  ؛يک خيانت وناسپاسی ملی است ،رماندهبه شاه وف

   .اعليحضرت خودرا منزه سازيد

  

 


