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  معرفي صاحبان ايميل ها

است که چرا جاويد ايران نام وايميل فرستادگان ايميل را معرفی نميکند  فراستی اين آقایيکی ازبھانه ھای 
شجاعت وشرافت فردی  گويا اين فحاشان از< فراستی به اين مفھوم گرفته است که آقایرا  واين امر

  .>نيستند زيرا اگربودند خودرا معرفی ميکردند وملی برخوردار

حرف  ،مل جاويد ايران قانونا محکوم استولی اگرع ،بنده به کارھای اينترنتی مسلط نيستم 
 آقاین است بھانه آسياست جاويد ايران مقتضای  اگر و ، بنظر می آيد نيست،ديگری است

   ١. فراستی ازباب بھانه ھای اسرائيلی است

ورد آاين سوال را پيش مينھا آ نام صاحبان نظر ومتن نظرفراستی درمورد رابطه بين  آقاینظر  اظھار
که  نطورآيا  و ؟معلوم دارند و شکارآبوسيله کسانی نوشته شده که نام ومشخصات مه ھشدار نا مگر که

    .را نميداند نوشته شده است درميان است بوسيله شخصی که ھيچکس نام واقعی او

ن آ گمنام بودن محرر و فراستی اھميت  ايميل ھای گمنام! جاويد ايران رابا اھميت نامه ھشدار آقای اگر
نوقت کامال قبول خواھند آداده است درکنارھم بگذارند  ،فراستی آقای شاھنشاهِ مات ناروائی که به اتھا و

  .کرد که بھانه گيری ميفرمايند

  حاشيه نويسي
  

ديده  بنده درپايان بخشھائی ازتحريراتديگرازبھانه ھای ايشان  حاشيه نويسی جاويد ايران است که غالبا 
   .جاويد ايران معترض است فراستی به اين عمل آقای ؛ميشود

                                               
اطی ندارد، نه پنھان کردن يا خالصه کردن نام کسی در ايميلی که به ديگران فرستاده ميشود و شخص ثالث با شخص اول ارتب - ١

در بسياری  -تنھا غيرقانونی نيست بلکه به گونه ای حفظ وحراست از اطالعات شخصی يک فرد است در برابر شخص يا اشخاص ثالث
عمل کردن به درخواست کسی » فوروارد کردن نام و مشخصات او حذف ياخالصه شود«موارد صاحب ايميل درخواست دارد ھنگام 

و احترام به خواست  صی، آنھم در بازار معرکه در خطربودن نه تنھا غيرقانونی نيست بلکه حراست آنھم در باره اطالعات شخ
 ک-ص است. حاشخا
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ن پاسخ اين آ بسيارفشرده از ؛وپاسخ گفته شده است باونديان مطرح، آقایال ھم توسط اين موضوع قب

  :است

کتابھای  درتحقيقات است اين عمل رايج است وبروشنی ميتوان در يک کارمعمولِ يا پانوشت حاشيه نويسی 
يات نوشته آ ن ھم حاشيه نويسی تحت عنوان تفسيرآت به قرتاريخی وحتی فلسفی وحقوقی ديد حتی نسب

بنده  خود .ھم ادامه دارد حاشيه نويسی شده وھنوز قرنھاست که موالنا به کرات ،اشعارحافظ ميشود  بر
حاشيه که ھمان نقد است مينويسم وتاکنون ھم ھيچ کس بمن  ،سی سال است که بربيانات اعليحضرت

 اظھار به اجازه برای حاشيه نويسی و ن مھمترھيج منع قانونی ويا نيازآ از و ،نگفته که اين کاربد است
اساسا اين موضوع ويا بھانه ھای مشابه چه ارتباطی به موضوع  و ،نظرنسبت به نوشته ای وجود ندارد

نامه ھشدار ومحکمه صحرائی اعليحضرت که شاه بيت تحريرات اصول است دارد؟ فالن به شقيقه 
   .ا صدق ميکندھمينج ،چکاردارد

اگرانسان به چنين بھانه ھائی که تحت عنوان سوال مطرح ميشود جواب ندھد که وا ويال ازعواقب تجربه 

تحميل  اجحاف و ااگرھم بخواھد جواب جامع ومانع بدھد که دراين روزھای حساس مبارزه واقع ن وآشده 

  .است

  ترجمه تحريرات 

 يا  مگرآرا ترجمه ميکند  چرا جاويد ايران نوشته ھای شمافراستی اين ايراد را مطرح کرده که  آقای
  پارسی نويسی شمارا کسی نميفھمد؟

ان ترجمه کند. ترجمه به معنای برگرداندن يک زبان به ربنده تاکنون نديده ام که تحريرات را جاويد اي
ری کسانی آ ،پارسی نويسی مرا کسانی نميفھمند وارد است يا مگرآاما سوال اينکه  ؛زبان ديگراست

 بھمين دليل ھم تحريرات ھمراه با .خودشان نوشته اند که ما مطالب حقوقی تحريرات را درک نميکنيم
   ٢. تنظيم ميگرددمختلف  روال تکرار درعباراتِ  ومثال 

  مصادره جواب 

 ،بميل مصادره کننده ،مسلط شدن وترتيبی دادن که جواب دھنده جوابگو مصادره جواب، يعنی برجواب
   .دھد نه براساس باوروعلم خودجواب ب

 موضوع جالبی که ناچارم دراين تحرير بيان شود مصادره پاسخ اينجانب به موضوعات طرح شده از
   .بنده جواب واشتباه بفرمائيد برای مالحظه مصادره .  فراستی است آقایجانب 

ھم داد نامه ای خطاب فراستی خوا آقایعرب به منظور مصادره جوابی که بنده به اظھاات مصطفی  آقای
  :ورده ميشودآن عينا به اينجا آبه من با عنوان اميرفيض حقوقدان نوشته  که متن 

                                               
در نظر ايشان تعبير ميشود، شايد بتواند رسوب » ترجمه«اگر منظور آقای فراستی حاشيه نويسه و توضيح اضافی است که به  - ٢

تا انسان چيزی را کامل متوجه نشده  ح ھاھستند کسانی که نفھميده مدعی ھستند.کافی و جامع و کامل بکند. تازه با آن توضي
 ک-ح ». علی بونه گير«پاسخگو ويا معترض شود می شود 
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  اميرفيض حقوقدان ((

بسياراديبانه واستادانه به نوشته ھای شما پاسخ داده دريافت [فراستی را که  آقایاميدوارم ايميل جناب 
يا اسير اين ديوس آ ،گوشده استای شما پاسخبج ک -روسپی زاده حروشن نيست که چرا اين  ]کنيد*

  ))بروی شمارا نبرده ازاو.........آتتمه  اين قبحه زادهشايسته است تا  بدھی به اين پفيوزداريديا  وھستيد 

 اين است که پاسخ ھای فراستی کامل و نامه مزبور خاصه عبارت برجسته درگيومهمفھوم *  
کارش با زبان عرب  و سر ،ن چيزی بنويسدآف جامع واستادانه است واگرشما اميرفيض خال

 فحش و )۵پنج ( سطر ٣تيغ برندگی زبانش را ھم نشان بدھد درعرب  آقایاست وبرای اينکه 
اين را ميگويند مصادره جواب که  .فحاشی برده که اين خود ھنری است در بکار بدارآی ناسزا

برويش راھم عرب آعرب تتمه  آقای گرنه بقول و ،اميرفيض که طرف پاسخ است احتياط کند
 .خواھد برد

  بنده  اما اشتباه

 مصطفی عرب آقاین آ کنندگان سته ترين ورودبنده دراين است که درمقوله ای که يکی ازبرج اما اشتباه 
يک اشتباه است تحقيق نبايد  اين کار دامنه دخالت موضوعی به دخالت موضعی کشيده شده است. ،است

  . نھا مخدوش استآ يا اعتبار عرب را دارند و آقایگفتارمشابه  و شد که رفتارمستند به قول کسانی با

ولی  ،قانونا درست است ،فراستی ميگويند بد دھنی ھای عرب به ايشان مربوط نيست آقایاينکه 
 جبران خليل جبران و که فيلسوف معروف افکارعمومی وفرھنگ ايرانی سخن ديگری دارد وھمان است 

امان  دم ھای خوب نميتوانند ازکارھای زشت مردم بد درآ< که ان خودمان گفته اندشعرای فارسی زب

دم پليد که به آ<، >> فرانسويان ميگويند <سگ را چه کسی ھارميکند کسی که اورا تشويق ميکندباشند
 با باز با کبوتر <کبوتر ،(بيھقی) >يدآمحضرالزم ل نشتن نبايد وترک امج جمع خوبان پيوست، خوبان را

قضاوت مردم است <ببين رفيقش کيست تا معلوم  اينھا ناشی از ،کند ھمجنس با ھمجنس پرواز> -باز
ان قاضی آقاين آدرھمين جريان نامه ھشدار وتبعات  ،نھا درسھای زندگی استآکيست> وامثال  او شود که
 ل عرب وامثا زا وزش ھای زندگی رابکاربردند که جزئیمآگيری ھمان ه تابای با اعالم کنارآ سعيد و

  .نشوندنھا آوديگرھمتاھای  ، منوچھر رزم آراميليونی ٢٠مرد

ک، نھم مشروط به عدم وجود منافع مشترآ ؛رفتارخودش است قانونا ھرکس مسئول اعمال و ؛ریآ
سيع دارد وھمان است که وليت افراد دامنه ای وئازنظراخالقی مسولی موضوع مشترک ورابطه خاص 

   :ه استی چنين گفتسعدی دربيت

 اگر خاموش بنشيني گناه است    چو مي بيني كه نابينا و چاه است 

  

درصف کسانی که شما استحقاق  دادن مصطفی عرب  ميزسرکاردرحد قرارآيل يا نامه تجلآقای فراستی؛ آ
را می بوسيد سبب جری وتشويق شدن او به ادامه اين  نھاآپای  ن حدی ميدانيد که دست وآ در را نھاآ

> تشويق ميکند را نکه اوآسگ را چه کسی ھارميکند مثال فرانسوی < و ؟ھا نميشود ھرزه گوئی
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خرج کردن اين فحاشی ھا  و ازب احتياط الزم الشماست س یيا تذکری که وظيفه اخالقآ و نميشود؟
  ب خزينه است که اين مسائل مطرح نيست؟آدوست گرفتن با  ولی در ،البته که ميگرديد ،نميگردد

 سردخو بی احتياط ونھم قوی آلت تنھائی ھميشه احيتاط ميکنند ودرحالت داشتن پشتيبان انسان ھا درحا
   .فراستی را کرد آقایپاره کرد که احساس حمايت  زنجير زمانی خيلی عرب از آقایميشوند 

  خوش استقبال وبد بدرقه 

 ٢٧رير اصول بخش   فراستی خطاب به بنده با عبارت زيراست که عينا ميتوانيد درتعاقب تح آقاینامه 
  :مالحظه کنيد

  بادرود ھای مھرورزانه به پيشگاه جناب استاد اميرفيض ((

درعرض بسياردوستانه وھم ميھنانه بحضورشما استاد گرانق را پيشاپيش اجازه دھيد مطالب مندرج زير
  ھشدارگردد. نمايم شايد اندکی گره گشائی

زيستن خودرا شاگرد شما دانسته  بارا دربيگانه ديارجناب استاد من ھنوز دراين ساليان دورازميھن واج
موخته ام وکوشش نموده ام فراگرفته ھايم درچھارچوب صداقت به ديگرھم آنوشتجات شما بسيار از و

ن پرورش يافته وخدمت کرده آگاھی دھم وھيچ لحظه ای ازعشق وايمان به ايران ونظامی که درآميھنان 
  )).ام ازقدرش کاسته نشود

 آقایھمان نامه اواسط استاد گرانقدر!! درھمان  ؛راھم به بينيد قبال را ديديد واما بدرقه اشاست اين
ھمه کسانی که ازمحکمه صحرائی (( :ودرعبارت توضيحی ميفرمايند  دمی مذبذبآديل ميشود به تب فراستی

مذبذب ه شده ونامه ھشدار اين برداشت را دارند که اتھام دشمنی با موجوديت ايران به اعليحضرت داد
  .)ھا قراردارم ن مذبذبآدرراس ھمه  به دليل تحريرات اصول  که بنده( ))ھستند

  فراستي آقايآينه اي درمقابل 

  ينه شكستن خطاستآينه چون نقش تو بنمود راست      خود شكن آ

د شو هپرداخت کامال بدور ازمطلب اساسی بنده نه عالقه ونه عادت دارم که به اين مسائل حاشيه ای
   .فراستی است که طرح اين مسائل را موجب ميشود آقای متاسفانه اصرار

 در دمیآچنين  اگربخواھيم موردی مستند از و، دورو منافق و –دو دل  -يعنی مرد بی تصميم مذبذب
    :نامه خود اعالم ميکندکسی است که در  معرکه نامه ھشدار ارائه شود

گيری اخيتارنموده وازھرگونه رفتارگونه ه فورا کنار ،ه ھشدارمد ھای نامطلوب ونادرست نامآ نظرپی از<
  ٣ (فراستی)      .>خودداری ميکنم ونوشتاری

                                               
که پاسخ مفصلی به آن ھم در ميانه نوشته ھا داده شد. تمام جمله عينا اين  -پس از نيمروز ٣٨:١٢ – ٢٠١۶اکتبر  ١١ايميل  - ٣

از پی آمدھای نامطلوب  ھستم، ولی ازنظر آن   کنندگان نيز از امضا  من  که  ھشدار  بيانيه  در راستای  ايم،ياد آوری مينماست: ((
 ک-)) حونوشتاری خوداری ودوری نمودم.  کنارگيری اختيار نموده واز ھرگونه رفتار گفتار گونه نادرست آن فورأ و
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 روز ايستادگی کند ودرحد فوق توانش درحمايت و روی اين تصميم قاطع خود حتی دو ولی نتوانست 

برای دلگرمی  و ، برخاستنحس ن حرکتآچين سرجنبانان ھم ن وآنامه ھشدار خاصه تبعات  دفاع از
 ، و سپس جاويد ايراننھا شايد بندهآھمه  رصد مخالفان را که در ،حاميان نامه ھشدار ومحکمه صحرائی

  .داشت منافق ودورو معرفی ميکند قرار

  نکه به شکل گوھربود، سنگ خارا بودآھا،  وای ازاين دوروئی

  امـــــا موضوعات قدري اساسي

  استناد به موافقت نامه 

که درتحرير اصول  ١٣٧۴درسال  وافقت نامه گنجی واعليحضرت درمورد خودمختاری کردھااستناد به م
 هبدين منظوربود که نشان داده شود درمقابل اقدام مزبوربی تفاوتی نبود قبلی مورد اشاره قرارگرفت

بنده نوعی ھم ميتوانستيم اين تند  مد وآن موافقت نامه به عمل آ وحداکثرکوشش ممکن برای رفع اثر
 اما وجدان سياسی وحقوقی ونبودن غرض و ،را درروی کاغذ انجام بدھم اين محکمه سازی ھا روی و

ن موافقت آ مده با اقدامات معقول ازآاين اجازه رانداد وچنانکه درھمان تحرير ،برنامه تحقير اعليحضرت
   .نامه رفع اثرشد

ن آ بدون اينکه ازنتيجه متخذه از ،فراستی ھدف ديگری را دنبال ميکنند ایآقنجا که آ ولی متاسفانه از
مه پرونده محکمه ين جريان ھم يک پرونده محکوميتی ضمآ جريان يادی ويا اشاره ای بفرمايند از
   .صحرائی عليه اعليحضرت درست کردند

د که موافقت نامه اعليحضرت ننديد الزم به وجد افتادند که دقت را ھم ازاين لقمه گلوگير نقدرآفراستی  آقای
    .که بسال قبل ازشورش مربوط است ١٩٧۴بوده نه   ١٣٧۴وگنجی به سال 

  .سرکارانتظارنبود که از !اتخاذ کرديد مرسوم افراد خاصی است اين روشی که سرکار ،فراستی آقای

  اتهام عوام ريشه قانوني يعني چه

 ته شده اتھام عوام ريشه قانونی نداردولی تخريب کننده و<اينکه درتحريرات گففراستی سوال کرده  آقای
  نافی اعتبارواعتماد عمومی ميشود چييست؟>

سنگرتحت عنوان ، درنشريه بوددرمعرض بحث  ارتشبد عباس قره باغی  گاميکه مسئلهاين موضوع ھن
ياد کرد  مارشال پتن بعنوان مثل ميتوان از ناکنو است مطرح شده مفصال )قضاوت عام وقضاوت خاص(

ن آنبود. نقطه مقابل به او  اتھام توجهريشه قانونی داشت درحاليکه افکارعمومی قائل به  که اتھام او
 با  اينکه اين اتھام اوھمان ارتشبد قره باغی است که افکارعمومی وشاھنشاه ايران اورا خائن ميداند ولی 

   .صيت او شده استباعث تخريب اعتباروشخبود اماريشه قانونی بوجود نيامده  از
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  جمله شرطي

 است که اعليحضرت را ھشدار حکم پايانی نامه ،فراستی به نامه ھشدار آقایيکی ازتوسالت ناموزون 
بگويد اين جمله شرطی  اتدارد  فراستی اصرار آقای ؛به دشمنی با موجوديت ايران محکوم کرده است

فراستی  آقای( ؛درباره ايشان قابل اجراست است که اگراعليحضرت به اين اظھارنظرھا ادامه دھند حکم
پافشاری  ١٩٧۴به قرارداد  شاھنشاه<يعنی اگر ؛ھم نيش خودشان را زده اند ونوشته اندھمين جاھم 

بين اعليحضرت وگنجی  ١٣٧۴> يعنی عالوه براتھامات درمحکمه صحرائی، قرارداد عدول شده بفرمايند
  خودتان>) شاھنشاهشما درتوجه دادن اتھامات به  فرين به انصافآ(.  ھم يک مورد اضافی است>

ابراھيمی مطرح شد و توضيح امير معلیغال آقایيک بحث حقوقی است قبال ازسوی  فراستی  آقایسوال 
   .الزم ھم داده شد

 آقاین تحريراليق نبوده که بتوجه آظاھرا بنظرميرسد که  ھم مجددا بيان گرديد. ٢۵درتحريرشماره 
اسباب  و .پرسش وبحث قرارگيرد مورد که ھرمطلبی چند بار اين باشدايشان  قرار مگر ،فراستی برسد

  :عرض ميشودبرای مزيد استحضارايشان  سرگرمی گردد.

 ند اينکه کسی ميگويد اگراجماال اينکه جمله شرطی حاوی شرطی است که متوجه شرط کننده است مان
سمان ببارد آ اگرسنگ ھم از< ودکبير که فرم شاهمد ويا جمله تاريخی رضاآی بود نخواھم بارندگ ھوا

  .ينه خاطرات)آ(رضاشاه کبيردر >مدآخواھم 

، که انجام باشد امری  ويا خودداریولی اگرشرط حاوی انجام  ،نيست شرط ،درجمله شرطی موافقت طرف
اين  رد ،امضای طرف يعنی کسی که بايد شرط را رعايت کند الزم است شرط باشد، ن برعھده طرفِ آ

بھرحال  شرط ضمن العقد ناميده ميشود که شرائطی دارد و ،ی باشدبموجب قرارداد ،مورد اگر شرط
 يفروشم اگرما ماين خانه را بش؛ قرارداد نوشته شود مانند اينکه در ؛امضای طرف شرط ھم الزم است

   .نھاآوامثال که شما حاضربه استرداد دعوای خوتان بشويد 

  ،يد اگردرحکم محکمه باشد ميشودآوض بوجود ميومع ن نوع شرط يعنی شرطی که بصورت عوضاي
ھمان تعليق ويا تبديل مجازات است که قاضی به متھم ميگويد که يا فالن روزحبس  ط ضمن الحکم که شر

   .ويا اين مبلغ جريمه که اين حکم بايد به موافقت متھم برسد

دت زندان کاراجباری انجام درکشورھائی قانونی وجوددارد که زندانی درصورتی که موافقت کند که درم
مخيراست به قبول ويا نه بايد به  پيدا ميکند اين قبيل احکام که زندانیدھد مدت زندانی او به ثلث تقليل 

  .امضای طرف برسد

   بنابراين:

جمله  هـــــن ،مدهآ خرنامه ھشدار که بصورت حکم محکمه صحرائی درآعبارت مندرج درقسمت 
مشروح  ٢۵درھمان تحريرقسمت  ،داليل مشروح اين توجه ،ليق مجازاته حکم تعــــــشرطی است ون

   .است
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  فراستي آقايفرضي براي قناعت 

؛ شود ن شرطی فرض آوحکم محکمه متعاقب فراستی، نامه مزبور  آقایبرفرض که برای دل خوشی 
اش دوباربه حالت ن نامه  ابراز برائت اعليحضرت است. ديديد که اميد دانا درمصاحبه آن شرائط آ يکی از

ممکن است بخشوده  مردم عذرخواھی کند از اگرھمين االن شاھزاده بيايد و ،اگرھمين االن :تاکيد گفت
برنامه ھای تلويزيونی کسانی مانند  اصرار در اراصر اميد دانا و اين قلدربازی ديديم که شود وديديد و

اعليحضرت وپاسخ  مايون دائربه حضوران صدر وشھرام ھآقايرا وخانم گنجی وآميليونی ورزم  ٢٠مرد
زھم جمله شرطی با ياآواعليحضرت اعتنانی نفرمودند   برائت بی نتيجه ماند  به ادعای نامه ھشدار وابراز

  ؟فراستی آقای ؟است

 ،رفت عادت داشت ھمينکه درجريان وعظخوندی بود که وقتی باالی منبرميآميگويند درقزوين  – حاشيه
بودند رندان که اين موضوع را فھيمده  ميکرد و غازآابتدا  را از ارد ميشد وعظ اردی به مجلس وتازه و

بنده به اينکه برگردم  سواالت واجبار مثل اينکه تکرار -ش را خاتمه دھد  ن اخوند وعظآنميگذاشتند که 
  )پايان حاشيه(    .ن اخوند برايم تدارک شده استآاول توضيح بدھم سرنوشت  از و

  بي حرمتي به شاه 

وعده  ،قبول شودکه نامه ھشدارحاوی به حرمتی به شاه نبوده است فراستی کوشش بسياردارد تا ایآق
   .رقم زده اند را رقم استدالل دو  اين برداشت را کرده اند و ای مذبذب

ت وليعھد پھلوی سوم وحضرت ، حضربورازعناوين رضا پھلوی دومدرنامه مز<ميگويند  –يک رقم 
  .>بنابراين رعايت احترام شده وبی حرمتی صورت نگرفته است ت عالی نام برده شده اس

زيرا  ؛ن رفتاربشودآفراستی نميتواند مدعی  آقایھرکس بخود حق دھد که چنين ادعائی کند  
مينامند وخودرامقيد به رعايت واحترام به قانون  شاھنشاه ايشان اعليحضرت رضاشاه دوم را

عنوان قانونی اعليحضرت شاھنشاه است وعدم اسی، اساسی ميدانند بنابراين  حسب قانون اس
حضرتعالی  لذا عناوين حضرت وليعھد و حکم قانون)ن توھين وتحقيرمحسوب ميشود (آرعايت 

 تحقير اھانت و نطورکه خودشان ميگويند)آ( فراستی آقایوغيره نميتواند ازديدگاه باوری 
   .نشوداعليحضرت شناخته 

ن قابل برداشت است نه آثارنامه وتبعات آ تی درمفھوم وجايگاه حرمت داری وبی حرم 
ومنطوق  عناوين وعبارات نامه بيان ظاھر ؛درعناوينی که برای طرف بکارگرفته شده است

وميت وحتی اعدام نگاه کنيد با احترام متھم خطاب گرفته به احکام محک .است نه مفھوم نامه
  .حکم چيز ديگری است ميشود ولی محتوایِ 

نه ازباب ظاھربلکه ازباب مفھوم درجھت تضعيف اعتماد عمومی به شخص  ی نامه ھشدارمحتوا
به گناه وتقاضای پوزش است واتھام دشمنی با  ليم شدناعليحضرت است خواستن برائت که به معنای تس

    .را نداند نھاآفراستی اھميت  آقایموجوديت ايران چيزھائی نيست که 

که ھرلفظ ويا نوشته ويا حتی عالمتی که سبب تضعيف اعتباروشخصيت  دهمآدرتعريف توھين وبی حرمتی 
ن که غيرقابل تفکيک ھستند موجب آمدھای آپی  و واقعا نامه ھشدار ياآ. طرف بشود توھين تلقی ميشود
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بی حرمتی  موضوعِ  اين کليتِ  ؟نارضايتی وناراحتی وتضعيف اعتباروشخصيت اعليحضرت نشده است

فراستی  آقایولی برای شخص  ؛استازنامه  وت ادبی وفلسفی وبرداشت عام يعنی يک قضادرنامه است 
ران ميداند وخودش راھم وفاداربه نظام سلطنتی اي شاھنشاه ايران درموقعيت سلطنتکه اعليحضرت را 

بدون استثناء مصون  وميداند که مقام شاه درفرھنگ ايرانی وقوانين موضوعه بطورعموم و معرفی ميکند
ه ھمانند حرمت خداوند وايران غيرقابل تفکيک وقيد وشرط است وحفظ حرمت شا ضاازتعرض واعتر

   .سفسطهمگرازباب  موضوع روشن وقابل بحثی نيست  .است

  دوروئي ازكي

 ن ازآمد ھای آکه نامه ھشدار وپي ازچه زمانی بروز کرده است   !!واقعا مانده ام که اين درک مھم ايشان
عواقب  و گيری ازنامه ھشداره يرا اين برداشت ايشان با نامه اعالم کنارز ؛اسباب تحقيراعليحضرت نيست

   .ن کامال حالت دوروئی ومنافق بودن را نشان ميدھدآ
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