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پاسخ دارند  فراستی دريافت شده که اصراراحمد قای آ يرات اصول مفقود .....نامه ای ازدررابطه با تحر
 ميدانم که  اگر نوشته اند <اين استنباط به من دست داده که کل نوشته من به شما نرسيده زيرا ...... و

  وديد.نوان شده ازطرف من پاسخ ميفرمرسيده بود به تمام موارد ع

  جواب گفتگوئي درباره سوال و

اين احساس واقعی ھرانسانی است که بتمام سواالت وابھامات ديگران کوشش رفع داشته باشد  
ن حد که بتواند ازنظرمادی ويا معنوی ھم تامين کننده نيازھای محتاجان باشد ولی آ حتی در و

 و  برمتقاضی وسوال کننده ھم حق است که تقاضايش متناسب با ظرفيت، زمان، امکاناتالمتقاب
   .مراتبی باشد که الزمه پاسخ به تمام سواالت وھمه خواستھای اوست سايربر  اقدم  و  ھما

ھرسوالی ھرقدرمھم باشد بيش ازسی ثانيه نيازبه صرف وقت ندارد ولی جواب به يک سوالی که  
سوال شونده احساس مسئوليت کند که جواب درست درحد توانائی خودش به سوال کننده بدھد 

مدتھا بوقت نيازدارد که بايد به نوشته ھای سابق خودش رجوع کند به تاليفات گاه  ساعتھا و
رجوع کند  تازه بعدازھمه اين صرف وقت ھا ومبنائی که سبب توليد سوال  شده  مربوطه 

اين  نو و نو بازی از از وکوششھا کافی است که سوال کننده يک چرا بگويد وسوال شونده سر
است که بندرت وبازھم تکرارميکنم به ندرت واتفاقی ممکن است جريان بی انتھا ھم درحالی 

  ١ . سوال کننده ازجوابی که دريافت ميکند راضی باشد

<اتھام عوام که عبارت  ، سوال ميکنند فراستی درابطه با تحريرات احمد قایآ درھمين نامه مورد نقد،
که  ايشان (مقصود اعليحضرت است) نفی اعتبارواعتماد عمومی ولی تخريب کننده و شه قانونی نداردري

ن خيلی آچيست> اين سوال سی ثاينه ھم کمترنيازبه طرح دارد ولی پاسخ تفھيمی  مده مقصودآ درتحرير
مفصل است وتازه اگر طرف درجريان مسائل فلسفی وقانونی سلطنت نباشد ھمه تالشھا بی فايده است. 

                                               
ھرگز راضی نيست و ھرگز موارد را به درستی و برای جذب و رسوب نميخواند منظورش تنھا پرسش » علی بھانه گير«يک  - ١

  ک-ھای بی سروته است. ح
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ازھمسرم ويا فرزندم راجع به اينترنت ميکنم يکساعت خود بنده ازاينترنت ھيچ چيزی نميدانم وقتی سوالی 
. مقصود اين بمن نشان ميدھند بازھم ھيچ معلومی جای نامعلومی را نميگيرد چاره را نھا عمال راه وآ

ساده وپيش پا افتاده باشد  گاھی عمومی وجود نداشته باشد پاسخ ھرقدرآ است که اگرزمينه ھای فکری و
    .گرددسبب اقناع سوال کننده نمي

 و استحضارداريد که ھم سوال وھم جواب اختياری است ودرھيچ موردی جواب الزامی نيست  
اين بدان معناست که سيره سوال وجواب براين منوال نھاده شده که سوال شونده ازبين سواالت، 

 و دارد وشمول عام برسواالت ديگر اھم است نھا که احساس ميکند برای سوال کننده مقدم وآ
جواب ميدھد وچون رابطه بين سوال وجواب متضمن  وحاضران ممکن است،ب مطمئن جوا

 .ذا احساس مسئوليتی برای جواب گفتن به تمام سواالت را نميکندنيست ل و خسارات  الزامات
نھا آمراجع است که جواب  است درمورد سواالت شرعی ازجاری تنھا استثنائی که براين اصل 

تنھا دراين مورد است که  سوال  باز و ؛دری ويانه ميباشآوجواب  چراست استدالل و فارغ از
   .واجب جواب مستحب است و

ناست که يک وقت ن بدان معآ موضوع بسياربا اھميت رابطه سوال وجواب باموضوع است و 
 نآکه گوينده ميخواھد به  ،نيازبه سوال جواب دارد امری اعتقادی است موضوع صحبتی که 

  .وبقبول طرف برساند اری بدھدحالت اعتب ،موضوع

 است که درتفھميم موضوع بکوشد وھم شنونده اگر ھم گوينده مايل ،دراين حالت به اعتبارذات موضوع
ابھامات با سواالتی که ميکند بنيه تبليغ  زن است اآمقبوليت  مايل به قبول نظرگوينده وحمايت وگسترش

   .افزايش دھدنظروعقيده  يا و ن فکرآرا نسبت به فراگيری  خود

 الت مزبور ھنگامی وارد عرصه گفتگو ويا مکاتبه ميشود که کسی قصد رھبری وايجاد مشروعيت وح
   .داشته باشد  را اعم ازمذھبی ويا سياسی واقتصادی ه وفکرواعتقادففلس باورعمومی برای يک

يرات ويا سنگرھا بدان نچه که تحرآھا ويا مکتوبات درراستای نص وقانون است ھمانند  نجا که گفتارآ اما
  .الزم نيست>درمقابل نص اجتھاد <متمسک است نيازی به بحث ويا ارائه دليل ندارد زيرا 

ن نيست که جای سوالی پيش آتحريرات خارج ازاصول قانون اساسی ومتمم  ،نجا که ميتوانم ادعا کنمآ تا
   .بيايد

يدم وبه قسمتھائی که بنظرم مھم را د فراستی) احمد قایآ( حضرتعالیقبلی  بنده  تمامی نامه  
 محکمه صحرائی و از موضوع عدم حمايت سرکار نجا کهآ ولی از ؛عرض پاسخ ھم گرديد ،بود

قضيه  قرارگرفت، ھم  م ومورد تشکر وقدردانیاعالنامه خودتان  در اتھامات اعليحضرت را
ای را  هعی وحاشيورود به سواالت تب ديگر ،مد يعنی وقتی کل حل شدآ ء درکل به جز حالت از
 ،يد نودھم پيش ماست>آون صد ھمان است که مردم درعبارت <که چ اين و ،نميسازد ضروری

. اگرمعھذا به سواالت حاشيه ای ورودی نشده باشد به اعتبارمزبور ممکن است .بکارميبرند نراآ
است  راھميت با منافع اصولی کشو با حضرتعالی بسيار ن بنظرآسواالتی است که طرح وپاسخ 

    .اين کوتاھی بنده متاسفم از
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درمسائل سياسی واجتماعی که منافع کلی کشوردرميان است موضوعات مربوط به منافع کشور  
 قرارداد –کرسنت  قرارداد نفت وگاز –اين روزھا که جريان برجام  ،درحالت مثال .اھم واقدم است

ايد به بديگری مطرح است  ومسائل مھم درگيری ھای منطقه ای -جانشينی سيد علی –مالزی 
کرد  اينطور کهجاويد ايران  چغولی از قبيل سواالتی از ،اقدم توجه کامل داشت مسئله اقوی و

توجه به  سياست و در ،وميکند سوال مقبولی شناخته نميشود خاصه ازجانب مردانی که پای
   ٢. دارند منافع کشور

  شكسته نفسي شده است 

ه فورا کنار ،نامه ھشدار مد ھای نامطلوب ونادرستِ آداده ايد که <ازنظرپی ابتدای نامه اين نويد را  در
  >.رنموده وازھرگونه رفتارگونه ونوشتاری خودداری ودوری نمودم گيری اختيا

   .ن تصدی ميفرمائيد ھمخوانی نداردآ نچه که حضرتعالی برآ با ،وبه تعبيری شکسته نفسی ،اين اظھار

 قيقت قطب ودرحيد ودفاع ميفرمان  آوپيامد ھای  نامه ھشدار ازری تنھا فردی که درسطح نوشتا 
 مد ھای نامه ھشدارآپی < سرکار درحالی که وقتی ؛حضرتعالی ھستيد وزنه دفاع محسوب ميشود

 حداقل بايد >گيری فرموده ايده فورا کنار<نادرست ميدانيد که بھمان علت ھم  را نامطلوب و
يا ھمانطور که  و مديدآمي برن آمد ھای آی ھا خاصه پی ن نامطلوبی ھا ونادرستآدرمحکوميت 

 .، ولی متاسفانه چنين نشدوعده داده ايد ازھرنوشتار ودخالتی خودداری ميفرموديد

  ايراد اصولي 

  :ن اينکهآ ايراد اصولی به نامه حضرتعالی دوکلمه است و

 ای نامطلوب ونادرستِ مد ھآ<بمناسبت پی فراستی درنامه قبلی خودشان احمد قای آاينکه  نظربه 
ھرگونه رفتارگونه ونوشتاری خودداری ودوری  از گيری اختيارنموده وه فورا کنار ،نامه ھشدار

  ،نموده است>

 واجد اين تعھد  ،به نامطلوب ونادرست بودن نامه ھشدار نظربه اينکه نامه ايشان ضمن اقرار و
  خودداری نمايد،  یھم ھست که ازھرگونه رفتارونوشتار

به اعتبارخود  ،سند مزبور ،نآو اعالم  وتعهد مزبور ازطرف ايشان اقرار از صريح وقاطع  دولع الذا ت
ازسوي ورود  تعهد وبي اعتباردانستن قول وقرارضمني  ورود به نامه ايشان نوعي اسقاط باقي بوده و

                                               
نامه ھشدار انتقاد کرده اند چه  مگر تنھا دليلشان پس از به محکمه کشيدن اعليحضرت به محکمه کشيدن تنھا کسانی باشد که از- ٢

 ک-بر اساس نامه انتقاد متوجه استاد اميرفيض و جاويد ايران ھردو است. ح



 -اميرفيض -٢٧-نقد نامه فراستی موجود،  ی، مفقود، ادعالاصو                          ٢۴از  ۴برگ  ٢٠١۶/١٠/١۵، شنبه=شيد کيوان
  حقوقدان

 وحداقل براي بنده كه سعي دارم درخط ميگردد كه كاراصولي محسوب نميشود شناختهكننده 
    .فعال باشم پسنديده نيست قانوني ي واصول

  كارغيراصولي

 نظربه اينکه درفراستی پاسخ داد ولی احمد قای آنميتوان به ادعا ھای  نظر اصولی عرض شد که از
 جامعه ايرانيان خارج ازکشور متاسفانه به چيزی که اھميت داده نميشود ھمان رعايت اصول است و

قای آ لذا با اعالم احترام به تعھد واقرار ٣ ر ايجاد سوء تفاھمات مينمايد،پاسخ به نامه مزبو کوتاھی در
محسوب   ضمنی اقراروتعھد ايشاننوعی تائيد قلبِ  ممکن است  ازپاسخ به ادعاھای ايشان که ،فراستی

        .نقد متوجه پاسخ نميشود ثارآن داده ميشود زيرا آبه  ،شود خودداری وعنوان نقد نامه

  قد نامه امــــــا ن

لي غبخش چ  

   :ازسه مقوله تشکيل شده استمحتوای نامه مورد نقد 

 چغلی فعلی است که .جاويد ايران نزد اينجانب است از یِ لغچُ  ،نآ . وغلی داردنامه جنبه چُ مده بخش ع 
زنان ھمسايه  متعدد و امی بين افراد کوچک مانند بچه ھا وھمسراننمّ  بھم زنی و معموال با ھدف دو

يت يک ممر لی با شکايت اين است که شکافرق بين چغ .نھا رايج استآامثال  و اله زنک ھا، خھا
زفرومايگی است وھمواره ناپسند بی وناشی اآلی کردن يک روش زيراخالقی وقانونی است وچغ

   .موم بوده استومذ

  ناصرخسرو بيتی دارد که نفرت ازنمامی را گوياست 

  ذرآ زنمام جان افتد درھم ازنمام پرھيز ای برادر    که ا

 ،مخاطب چغلی استکه  ؛بينی شخصی است مق ونادانی وسادگی وظاھرلی کردن وجود حُ کی ازارکان چغي
سراغ نداشتند  ی دربندهفراستی) احواالت حماقت ودھن بينی وساده انديش احمد قایآ( لی کنندهگر چغزيرا ا

 قای فراستیآست برداشت تصوری ممکن ادند متوسل نميشنزد بنده لی کردن ازجاويد ايران غحتما به چ
تحريرات اينجانب  ن حد که مدعی اند جاويد ايران درآ باشد ولی نه درواماندگی بنده درست  کھولت و از

ن دخالت ميکند وبنده درک موضوع آمرتکب امانت داری نميشود وھرطورکه ميل دارد درنقل وانتقال 
  نھاآنميکنم وامثال 

                                               
قابل توجه کسانی که در بی پاسخ گذاشتن فحاشی ھای آقای مصطفی عری و برخی پاسخ ھا به نامه آقای احمد فراستی، اصرار  - ٣

 ک-ميورزيدند. ح
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به خود نميدھم وبه ھيچوجه بيش ازاين  نراآورود به  حق دخالت و ،اين حرکت متاثرمنجا که بشدت ازآ از
  .قای فراستی نداشتمآ ھم چنين انتظاری از

  بخش تفهيم نادرست  

    .قای فراستی استآھيم وبرداشت نادرست ويا ناقص بخش ديگرنامه ناشی ازتف

 درست است ولی  >گانه ای تشکيل ميشود ۴ارکان  ھردادگاه کيفری از<ازاينکه  ،استنبا ط ايشان  -١
اين  در ،محکمه صحرائی که عليه اعليحضرت بوسيله مواضعه کنندگان تشکيل شده  داد گاه نيست

ن با نامه ھشدار توضيح آتطبيق عمل  ن وآمحکمه صحرائی وکيفيت عمل  ،تحريرات قبل مورد در
  .شده است

 ه عبارت زيرب برداشت ايشان  -٢:  

درمقاالت شما درجايگاه متھم وشما را ھمواره درمقام توامان قاضی  * وسايرامضا کنندگان را<من خود
<زمانی که درمقام  -دادستان مينگرم که دراين دادگاه ما به اصطالح متھمان وکيل مدافعی ھم نداريم>  و

  .يم>بسته وبدون ناظربيطرف ومنصف روبروميشو در ئيم بايک دادگاه مطلقاآدفاع ازخود برمي

ديگرمناسب نيست که  ،نآمد ھای آپی  و با اعالم جدائی ازجريان نامه ھشدار ،قای فراستیآ 
اين قابل قبول  و ،اين ناسخ ومنسوخ است کنارسايرامضا کنندگان قراردھند، در اان رخودش

 نآ از ن دانسته وآ بکشد وبعد خودرا جزئی از ن کنارآ از و نکوھشنيست که کسی عملی را 
، که ه ای استيتائيد، اين عمل، شدد وبعالوه ھمانطور که درابتدای اين اليحه عرض دفاع کن
 ن را متصدیآه صحرائی وتبعات کمگيری، قطب حمايت ودفاع ازمحه گھی کنارآعليرغم ايشان 
  .دھستن

مردانی است که درجريان مشروطيت ھرگز معلوم نشد که  فراستی يا داور احمد قایآاين روش  ،ببخشيد
   .نطرفیآرفی ھستند يا اينط

 به حمايت از ن متوجه کسانی است که ھنوزآاعتراض به نامه ھشداروکل وجزء پيامد ھای  -٣ 
نبودن  يا از نھا دفاع شود وآناحيه  از دفاعی باشد بايدجای  اگر ومحکمه صحرائی قائم ھستند 

   .دازجريان کرده انگيری ه م دوری وکنارکه اعال قای فراستی آنه  ،گله کنند ،مکانات دفاعا

 ۴- قای آ اگر .تاروشن ترشودموازنه شود  ،حقوقی کادر در قای فراستیآموقعيت ، بھتراست
با طرح ھمين مسائل رجوع ميفرمودند وطرف نوشته سابق   به عنوان مثال به دادگاھی فراستی
گاه قرارعدم داد ندن به دادگاه ارائه ميدادآ کشيدن از کنار مبنی برمحکوميت قضيه و راايشان 

. اين يعنی ادعای صادرميکردفراستی احمد قای آنوشته  و به اعتبارھمان اقرار را صالحيت شاکی
  ٤ .کامال منافات دارد گيری ازھشداره رمقابل نامه کنارد درنامه مورد نقد قای فراستیآ

                                               
 ک-احمد فراستی اين کل مھم. را دريابند. حاميد واثق دارد بلکه آقای  ٠ ٤
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 ۵- عا تصورنزديک به يقين اين است که حضرتعالی به تحريرات دررابطه با اصول مفقود واد

محکمه  –ن نوشته ھای مفصل اينکه آ مختصرتوضيح از ؛توجه کافی مبذول نداشته ايد موجود

  .رضيات حضرتعالی جامعيت پيدا کندکه ف ، دادگاه نبوده صحرائی عليه اعليحضرت

دوم اينکه برخالف برداشت شما متھم پرونده که با حکم محکوميت روبروشده شخص شاھنشاه رضا  
  ضا کنند گان نامه ھشدار.است نه امشاه دوم 

  .نھم محررنامه ھشداربودهآ سوم اينکه قاضی ودادستان درمحکمه صحرائی يکنفرو 

اظھارگله فرموده ايد <که متھمين وکيل مدافع نداشته ودراطاق دربسته وبدون وجود ناظربيطرف  -چھارم  
جلسه عام وبا  د  دردادنبرای محکوميت اعليحضرت تشکيل قايان آمگر محکمه صحرائی که  انجام شده>

  حضوروکيل متھم وھيئت نظاربيطرف بوده است؟

 ،وکيل مدافعوقاضی ودادستان  ،مراجع شيعه درجھت توضيح اضافی ھمانطور که درمحکمه صحرائیِ 
که دقيقا ھم معلوم نيست که  ھم ھمان محرر خوند است درمحکمه صحرائی عليه اعليحضرتآفقط ھمان 

  .و بقيه صلوات فرستنده عھده داربوده است خوند راآنقش ھمان  کيست

 -مسعود صدر –فرستنده تلويزيونی مانند شھرام ھمايون  ۴انتشارحکم محکمه  نکه پس ازآپنجم 
مدند وبه اين ھم آن محکمه برآوسيعی به دفاع از تصميم  اميد دانا درسطحی بسيار و ،فرامرزفروزنده

   .جبران ميکنيدنھارا آاکتفا نشد وحضرتعالی تمام کمبودھای 

   بدبيني وامانت داري

ن قائل شده اند دررديف اوايل نامه جاسازی شده  بدينی آبخشی ازنامه ايشان که بمناسبت اھميتی که برای 
واعتقاد مشترک به حقانيت ومشروعيت  کمال عالقه که دروسوء نيت به امانت داری جاويد ايران است 

مرتب کرده  و (ھای اليت) وتاکيدات تحرير را رنگی ی مشخصديدار نظر تحريرات را از ،تداوم سلطنت
   .قای فراستی نسبت به امانت داری ايشان سخت اظھارنگرانی کرده استآ ،وبه اشتراک ميگذارند

درست است که تربيت اداری ايشان  ؛مده باشدآبنده نميدانم اصال چرابايد اين نگرانی برای ايشان بوجود 
ورده باشد ولی اين حالت امری است مربوط به خودشان آ درعادت  بصورت ممکن است  حالت بدبنی را

ن آخالف  امانت ودرستی ھمه مردم است مگر ،اصل .ھم بفرمايندونميايستی عموميت بدھند واعالم عام 
نگرانی  ا نشان بدھند که رقلب شده تحريرات  از ای فراستی ميتواند نمونه احمد قایآيا آ .ثابت شود

  ؟شناخته شود ايشان موجه

وقلب بشدت محرومم ولي تحريراتي ي چشم وگوش تسالم از ،درست است كه بنده بمناسبت كهولت
بله و خرفت ومحجور نشده ام كه درتحريرات تنظيمي  كه تقديم ميشود گواه است كه هنوز گاگا و

 1400به سايت  بنده نفهمم وانگهي مرتبا به تحريرات مزبور كه بوسيله جاويد ايران دستكاري شود و
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پيدا نكند. بنده كه  حالت تكرار ،تنظيم دست تحريرات درمطالب  ود رجوع ميكنم  كه منتقل ميش
چطوراست كه  ،احتمالي را دراين زمينه نميدهم و هستم كوچكترين فكر (طرف امانت) صاحب عله

فكروخيال افتاده اند نداشته اند به اين نامه ازبنده  بار شايد تاكنون يكي دوفراستي كه  احمد قايآ
رابراي جاويد ايران بي مروتي وخيانت درامانت و ازاين وهم وخيال نادرست نتايج بي اخالقي و

   . چطور اين اجازه بخود؟رقم زده اند

يا اقای فراستی اين دقت وھوشياری ونگرانی ازاينکه درتحريرات اشخاص امانت داری بشود نسبت به آ
ان فقط نگران رابطه امانت بين بنده وجاويد ايران ھستند بنده ازنگرانی ايشسايرين ھم معمول ميدارند يا 

متشکرم ولی ميتوانم به ايشان اطمينان بدھم که ديری نخواھد پائيد که با توقف ابدی وقھری  تحريرات، 
  . فروکش خواھد کرد ی ايشاناين نگرانی ھا

  گاليه ها طبق طبق 

ه چرا تحريرات بوسيله جاويد ايران به اشتراک گذارده يکی ديگرازگاليه ھای ايشان اين است ک 
توانند کلی بقای عرب آافرادی مانند  تا ،نيستم ده مستقيم دارای ايميل ودستکميشود وخودبن

بيرونی  به اندرون و را ويه جاويد ايرانقای فراستی رَّ آ. بدھندبطور مستقيم فحش وناسزا به بنده 
  .ن ياد کرده استآ اززشت  زننده بسيار قای مصطفی عرب به مفھومآ تعبير و

بايد  ھمکاری مطبوعاتی ويا ھرنوع فعاليتی داشته باشد، يا و نسقی  که مايل است کارانسان با ھرنظم و
اگر کسی مقاله ای به روزنامه  ؛اختيارکرده است ن طرف برای خودش صالح ميداند وآتابع نظمی باشد که 

 يا در و کند نراچاپ کند يا نآده ره اعتبارنظم وسياستی که اختيارکن مديرروزنامه است که بآای ميدھد 
  .دکجا چاپ بکن

؛ روی صندلی درکنارکارمند مسئول می نشيند وتوضيح ميدھد ،برخی ازکشورھا ارباب رجوع ادارات در
دربرخی کشورھا ارباب رجوع دراطاق انتظارمی نشيند وکارمند مسئول برای توضيح نزد ارباب رجوع 

قبلی فقط با ندارد وبايد باوقت  به کارمند را د ودربرخی ازکشورھا اصال ارباب رجوع حق رجوعميرو
   .تلفن صحبت کند

قای مھندس شريف امامی تشکيل بود که بنده ھم بمناسبتی آ جلسه ای دربنياد پھلوی درحضور ۵۶درسال 
 ؛زرسی کيف مدعوين بودماموری مسئول با ،دعوت مشارکت داشتم برای ورود به محوطه رئيس بنياد

ميشدم حاضربه بازرسی کيف دستی ام نشدم   ا چنين ماجرائی روبروبنده چون برای اولين باربود که ب
ھست که  اگر دعوت کنند و وسخت مقاومت کردم واستداللم اين بود که اگراطمينانی بمن نيست نبايد مرا

دست روی شانه من  امامی وارد شدند وقای شريف آقدری باال کشيد شخص  ديگرجستجو الزم نيست کار
ای است که نسبت به ھمه اجرا  ض اين سياقی است عمومی واين ترتيبیقای اميرفيآگذاشتند وگفتند 

   .ميشود
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نه اينکه خودش را تطبيق بدھد ،جاری مقصود ازاين سابقه اين است که انسان بايد با انظباطات ومقررات 
راضی نحوه کاروعمل جاويد ايران  ازکسی  تطبيق مورد، اگر رد  .دبخواھد که ضوابط به ميل او شکل گير

   .ن نداردآ الزامی به مشارکت در ،نيست

  ؛قای فراستی  باشدآکنيم که سليقه  ررفتا نطورآبنده بايد  اين چه گاليه بی معناست که جاويد ايران ويا
نجا که درجريان بوده آولی تا بنده زياد وارد نيستم   ،قای فراستی مشترک جاويد ايران استآتنھا  مگر

    .که متوجه بنده شده است قای فراستی استآھمين اعتراض  ،ام تنھا مورد

 است وبرخی ديگر انتخاب مشخص ومعين  برخی ازنظامات کاری واداری ومطبوعاتی واجد نظم قانونی 
  .مردم استخود صاحب کار ون با آنحوه 

  وعده ای نميدھند  ومالحظاتی را رعايت ميکنند  دھندعده ای به امنيت کاری خودشان خيلی اھميت مي

  ميکنند قجاھالن ازفتنه ھا ذو       د ميکند، بر فتنه ھا سّ عاقالن

نکه خواھان آنه  نھا متالم وناراحت نشوند،آکاری  که با کسانی کارکنند که ازنظم اين حق مسلم مردم است 
  .دشان بھم بريزندن باشند که نظم طرف را به ميل وخواست خوآ

***  

که به آقای فراستی گفته شده است ھنگام پاسخ استاد اميرفيض عين نامه و پاسخی که به ھمانطور 
آورده خواھد شد،  به ايشان داده شده به اينجا وارد شده بود» جاويد ايران«مناسبت تھمت ھايی که به 

 ايميل کامل آورده ميشود: در زير 

 پايين به باال بخوانيد: از 

 فراستی  آقای

 با درود 

شما يک شخص اطالعاتی با تجربه ھستيد و خودتان نوشته بوديد تا حدودی از اصول حقوقی آگاھی 
داريد و خودتان را در برابری با استاد حقوق جناب اميرفيض مقايسه کرده بوديد، در شگفت ھستم که 

کاری که نکرده است متھم کنند و به دروغ به او چيزی را نسبت بدھند اين خود نميدانيد اگر کسی را به 
  نه تنھا از نظر قانونی کار خالفی است بلکه توھين به شخصيت و حيثيت و اعتبار آن شخص است.

  در شگفتم شما که اينقدر تجربه داريد اين مختصر را نميتوانيد تشخيص بدھيد.

دم تا شما محفوظ بوده باشيد آقای فراستی، من به شما به دليل شغلی که اين نوشته را به ليست نفرستا
داشته ايد احترام گذاشته و وميگذارم و در گذشته خواستم به نوعی از ھمدوشی شما با فحاشان و 

متجاوزان به حريم نظام پادشاھی و قانون اساسی دورتان کرده و متوجه شده باشيد ولی شما آنگاه ھم 
  ديد و حرفی نوشتيد که ديگر به شما کاری نداشتم. مرا تھديد کر
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  اين نوشته را با استاد اميرفيض در ميان ميگذارم. با شرمندگی و عذر تصديع از استاد گرامی. 

  ک-ح

From: Ahmad Farrassati]  
Sent: 12 October, 2016 7:40 PM 
To: JavidIran (> 
Subject: Re: Soal az Aghaye Dr. Razm Ara - Mohem 

نيست،   تھديد   به  ، نيازی   بکنيد   داريد   دوست   کاری  ھر  من   نوشته   با   ببخشيد ، ميتوانيد
  راھنمايی   را  من  ميکنم  بود.خواھش  آميز  توھين   شما   به  من  نوشته  کجای   که  بدانم  ميتوانم  ولی
   سپاس  با .  ايد  کرده  تلقی  توھين  را  چيزی  چه  بدانم  تا   کنيد

JavidIran (> schrieb am 20:27 Mittwoch, 12.Oktober 2016: 

 آقای فراستی، 

منتظر ميمانم.. وو ھمه اين نوشته ھای توھين آميز شمارا ھم اگر به ليست نفرستم برای استحضار 
 استاد اميرفيض خواھم فرستاد.

ميدانيد اشکال چيست، اشکال مقدار زيادی حسادت و مقدار زيادی طرح و برنامه ريزی ھايی است که 
برای از بين بردن نماد پادشاھی و تداوم پادشاھی و جلوگيری از مبارزه مستقيم با آخوند ھا است که در 

د اميرفيض و اين نوشته ھای استاد اميرفيض ھم به خوبی و با سند به آن اشاره شده بود. چون استا
کمترين تنھا کسانی ھستيم که پس از اعليحضرت در اين راه صدای بلندی داريم ھدف اين توطئه بزرگ 

که سرش در دکان دروغپردازی مشتی جوان دست پرورده قرار گرفته است و برخی را ھم خوب گول 
 زده اند.

 بود.اتفاقا در ايميل شخصی که کپی آنرا فرستادم ھم ياد آوری شده 

و ھفت سال مبارزه مستدام و بدون تغيير و بدون لغزش باکی نيست.. با کمال  یآقای فراستی، پس از س
 وفاداری به نظام شاھنشاھی و تداوم آن؛ آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

 ک-ح

 From: Ahmad Farrassati]  
Sent: 12 October, 2016 2:01 PM 
To: JavidIran (> 
Subject: Re: Soal az Aghaye Dr. Razm Ara - Mohem  

   برابر    در   مستند    که،   بگذارم   بايد  زمان  و  داد  اھم خو را  شما  ھای  نادرستی  پاسخ   من  جناب،  
روشتا    برابر    و    نکنيد    شتاب  ،  بدھم    ارايه    مدرک   شما   نادرستيھای 

،  ندھيد  قرار    را   خود   جانب  به  حق  مقام   در  جعلی   حرفی   ٢  نامھای  با   ن
شعا  که   خواھيد ديد  من  پاسخ  از   پس 
باشد   غش  او  در    ھرکه    شود   روی  سياه  تا  بر  مبنی  شما     ر



 -اميرفيض -٢٧-نقد نامه فراستی موجود،  ی، مفقود، ادعالاصو                          ٢۴از  ١٠برگ  ٢٠١۶/١٠/١۵، شنبه=شيد کيوان
  حقوقدان

يکبار  من   و  ميشويد   ارضا  کل   کل   با    شما  که   متاسفم   و   نکنيد   شتاب    ،    يافت    خواھيد  در   را 
ثابت    شما   د خو به  کم  دست     خودتان   ھای  ميل    برابر  احترام    و  ادب  کمال  با  ھميشه  برای  و  
  .داريد تشريف   نادرستی    نھايت  در   ممکن    اندازه   ترين  پايين  تا  که  کرد    خواھم  

   شاه  جاويد  و   ايران   پاينده 

 JavidIran > schrieb am 18:00 Mittwoch, 12.Oktober 2016:  

 آقای فراستی،  

من (هللا) نيستم که برای خودم وبنام خودم قرآن صادر کنم و بنام خودم نماز توليد کنم... اين نوشته ھا 
ھزار تن  ۴۵حقيقی است و مرا شرمنده ليستم ميکند که ياران وفادار و ميھن پرستان راستين بين آن 

 و بد را از ھم تشخيص ميدھند. وجود دارند و خوب 

چيزی که جاويد ايران ھرگز نکرده است وھرگز چنين تقلبی مانند مسلمان ھا و خود قرآن نميکند 
 انتشار دروغ بوده و ھست. جز راست در اين ايميل نميخوانيد

 راستی کن که راستان رستند، راستان در جھان قوی دستند

 سال است در ليست من تشريف دارند ميخوانيم.  ٢٠بيش از باھم با سپاس از اين شخص س، م، که 

 ک -ح

 آقای فراستی، 

  با درود، 

  نخست سپاسگزارم که متمدنانه در اين تحويل و تحول ايميلی حضور داريد. 

عرب به دليل اصرار ايشان فحاشی ھا و بی ادبی ھای رکيک و خارج از نزاکت آقای مصطفی  -١
در به اشتراک گذاشتن با ليست ايميل که موجب شناخت بھتری از ايشان شده است در ايميل 

ھای من ظاھر شده است و ارتباطی به کسی ندارد و کسی را با گناه ديگری در گور نمی گذارند 
ای ايميل من بدون ويا به بھشت و جھنم اگر بپذيريم وجود دارد ھم نمی برند. در زير نوشته ھ

  استثنا نوشته شده مسئول نوشته ھای ديگران ھم نيستم. 
من ھرگز در تاريخ مبارزه به فحاشی کسی با فحاشی پاسخ نداده ام اصوال فحاشی در نظر من  -٢

بی جا و بی اثر است و معتقدم ھمانطور که ھموطنی ھای خراسانی ما ميگويند فحش را باد 
فحاشی کامال بی پاسخ ميماند. مقدار زيادی از داليل فحاشی ھای ميبرد و کتک را خر ميخورد. 

رکيک آقای عرب و کسان ديگری که در گذشته بوده اند و امروز مرده و درخاک خفته اند ھم 
ھمين بی پاسخ گذاشتن فحاشی و بی اعتنايی به رکيک نويسی ھای آنان بوده است. اين نکته 

فراستی) را ميشناسد ودر آلمان ھم زندگی ميکند ديروز از سوی شخصی که خوب شما (آقای 
  ياد آور شد، بايستی درحد فحاش پايين آمد و به رکيک وھجو گويی پاسخ داد. 

در بخش دوم نوشته تان طوری وانمود ميکنيد که من به فحاشی پاسخ بدھم که در رشته کاری  -٣
  و تربيت وگذشته اين کمترين نيست وھرگز پاسخ نداده و سکوت ميکنم.
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آقای فراستی نامه شما سرتاسر توھين و تھديد و اتھام به من بود و مرا ھدف قرار داده بوديد  -۴

که نوشته ھای ديگران که با حروف اختصاری نامشان پخش ميشود يا مطالبی که باال يا پايين 
باالی آن قرار ميگيرد ھمه ساختگی و بدون نوشته استاد اميرفيض يا مانند ھمين نوشته در 

اجازه استاد و بدون نظر استاد اميرفيض است و من در مقام خودم برای دفاع از خودم حق 
خودم ميدانستم به آنھا پاسخ بدھم و نوشتم تمام متن به نظر استاد رسانده خواھد شد و اگر 

ی شما را در زير پاسخ خواھم ايشان نظرشان برپاسخ باشد و پاسخی برسد ھمه آن نوشته ھا
گنجانيد تا سيه روی شود ھرکه درو غش باشد. من سھم دفاع خودرا به آگاھی شما رسانده ام 

وگمان ميکنم ازھر نظر در ھر محکمه ای حتا محکمه صحرايی که شما و ھمفکرانتان در مورد 
م و مسئوليت اعليحضرت ھم روا داشتيد محق باشد از خودش دفاع کند و من اينکاررا کرد

 نوشته ھای درون [....] را ھم به عھده گرفته وزير نوشته ام ھم نوشتم.
  

شوربختانه برخی از بخش ھای نوشته ھا در خيلی از انسان ھا بجا وبدرستی و کامل رسوب نميکند و 
 ند.. ناچار ھستيم نه يکبار بلکه بارھا موضوع را تکرار کنيم تا آنانی که نميدانند که نميدانند بدان

  ک-ح

From: Ahmad Farrassati [mailto: ]  
Sent: 12 October, 2016 2:33 PM 
To: JavidIran (> 
Subject: Re: FARASATI 

  به   چون  و  نداشتم  را  عرب   آقای   با   ارتباط و  تماس   سرافرازی   ديروز  تا  من  درود،  با 
ايشان  سوی  بالطبع از  و  خود  سوی  از  گونه ای 

به   زياد  ميشد چون   قلمداد   نيز   فيض  امير   استاد  به  پاسخ  ين ا
و  کنم  ارسال   ايشان  برای   ھم  را   نامه   اين  مشکالتی توانستم  با  نيستم  آشنا   کامپيوتر 

اينکه  و  نداشتم   را    ايشان   با   دوستی   سرافرازی  و 
 فحاشی   در    ايشان   شريک   ھم  را  من  بالفاصله  و  اند  کرده   فحاشی  ايشان   ميفرماييد  شما 

  فردی   اگر  و  است  مربوط    شما   خود   وجودی   معرفت  و  کماالت  و    انصاف  به  ميکنيد  ھا 
  نميتوانيد   بوده  من  با   امضا   ھم   چون  باشد  کرده   ھم  عنف   به  تجاوز   کنندگان  مضا ا  از 

 .......... از  نشان  اين  و  بگذاريد    رديف   ھمان  در   ھم  را  من  سفسطه  اين  با  
  .ميباشد کنم  عرض    چه 

بر  و  ميشناسم   شاھدوست   و   پرست   ميھن   يک   عنوان  به   دورادور  را   عرب  جناب   من 
و  دارم   احترام   و  ارزش  باشند   داشته   را  کسوت  اين  که   ديگر  ايرانی  ھر   و    ايشان   ای 

م  احترامی  بی   شما   به  ايشان   که   ھستيد  مدعی   شما   اگر   .ميبوسم را   پايشان   و  دست  
د  کس  ھر   نه   و   باشند   پاسخگو   بايد   خود   که   ايشان   و  شما   بين   است  مشکلی  يکنند 
  است.   کر ده  امضا   را   بيانيه  که   يگر 

ت و  ھستم   قايل  ھمه    به  خردم  اندازه  در  گفتارم   و   ھا  نوشته   در   را   احترام   نھايت  من 
طبيع و  باشم  داشته   برخورد   شما  جمله  از  ديگران   با  يھا راست  با    که   است  اين  بر  شم ال
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دارم.   خود   مقابل   طرف  سوی  از  را   چشم دا شت  اين  که  است  ی 
منشی   را   خود   که  شما   و  بودم  فرستاده  فيض   امير  استاد   برای   را   نامه  اين  من  ضمنا 

يد،  فرموده   داد قلم  دستيار    يا   ايشان   
تفسير   معمول   طبق  شما   آنگاه  و  ميبودند   پاسخگو   خود  تا  ميداديد   استاد   به    اجازه   بايد 

عرض  که   ھمانگونه   روی  ھر   مو ديد .به  ميفر    ترجمه  و   
 ...... شود  روی   سيه  تا   ھستم   خودتان   ھای   ميل   پيگرد   و   زمان  پی  در   کردم 
     شاه   جاويد   ،  ايران   پاينده . دشمنتان   بلکه   باشيد   شما   که  نکند  خدا 

 

JavidIran  schrieb am 1:44 Mittwoch, 12.Oktober 2016: 

 آقای فراستی 

 ظه ميکنيد که من ايميل ونوشته کسی را دستکاری نميکنممالح

ھنوز استاد اميرفيض پس از مالحظه اگر نظرشان باشد پاسخ خواھند داد که من حتما پاسخ را با کليه 
 اين نوشته ھا به ليست خواھم فرستاد و شما مالحظه خواھيد کرد

  از مھر شما سپاسگزارم. 

آنچه اين دوست شما آقای مصطفی عرب نوشته است نمونه را اينرا ميگويند گفتگوی متمدنانه نه 
  ببنيد: 

ک، اگر پاسخھای مرا به ايميلھای سراسر لجنت به اشتراک نگذاری از قحبه ھا -پفيوز ح((
 کمتری

حقوقدان-امير فيض   

استادانه به نوشته ھای شما پاسخ جناب آقای فراستی را که بسيار اديبانه و  اميدوارم ايميل 
ک) بجای شما پاسخگو -داده شده است، دريافت کنيد. روشن نيست چرا اين روسپی زاده (ح

  شده است؟ آيا شما اسيری اين ديوس ھستيد؟ و يا بدھی به اين پفيوز داريد؟

ای شايسته است تا اين قحبه زاده تتمه آبروی شما را نبرده، چھره کثيف و ننگينش را بر
 مردم روشن و از او دوری نمائيد!؟

ننگ و نيستی بر فدراليستھا، تجزيه طلبان و مخالفان يکپارچگی و تماميت ارضی ايران  
 از شاه ... تا گدا

 ))پاينده ايران
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شما آقای فراستی خودتان پاسخگوی اين  بھترين ھا را از طوطی شکر شکن عرب بدست می آوريم. 
د از نظر من اين فحاشی ھا پاسخ ندارد. توھين به شما ھم که ذاتا و باطنا ھم امضای خودتان باشي

طرفدار نظام پادشاھی به نمايندگی اعليحضرت رضا پھلوی ھستيد ميباشد به ھرکس طرفدار نظام 
 پادشاھی با تداوم پادشاھی است توھين مستقيم است.

  باز ھم از سخنان متمدنانه شما آقای فراستی سپاسگزارم

  مِ دروجودحمق، مانع از بحث استوه

  ک-ح

 From: Ahmad Farrassati [mailto: .de]  
Sent: 11 October, 2016 6:58 PM 
To: JavidIran > 
Subject: Re: FARASATI 

شما   مھرورزی   از  سپاس  ،  درود با  
ر  خود   وظيفه  و  خدمت   يکديگر   ھمکاری  با  بتوانيم  آينده    در   که   اميدوارم  و 
  ايران دھيم . پاينده   انجام  تر  ارزنده   و  تر  با ر  پر   ميھنمان  به  ا 

  

JavidIran > schrieb am 20:11 Dienstag, 11.Oktober 2016: 

 اين نوشته به ھمينصورت  

 بدون کم و کاست به عرض استاد اميرفيض ميرسد. 

 تا سيه روی شود ھرکه درو غش باشد. 

  ک-ح

  ک،-نوشته ھای درون [[..... از من است]] ح

 From: Ahmad Farrassati [mailto: ]  
Sent: 11 October, 2016 12:38 PM 

Subject: FARASATI   

 فيض . امير   استاد    جناب به پيشگاه   مھرورزانه  با درود ھای 

پيشاپيش اجازه دھيد مطالب مندرج زير را بسيار دوستانه وھم ميھنانه بحضور شما استاد گرانقدر  
 . ھشدار نامه گردد گشایعرض نمايم تا شايد اندکی گره 
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خود را شا گرد  واجبارأ در بيگانه ديار زيستن  دور از ميھن  جناب استاد، من ھمواره در اين ساليان
فرا گرفتھايم را در چھارچوب  بسيار آموخته ام وکوشش نموده ام نوشتجات شما و از  شما دانسته 

ايمان ووفاداريم به ايران ونظامی که در آن عشق و صداقت بديگر ھم ميھنان آگاھی دھم ،ھيچ لحظه ای
  پرورش يافته وصادقانه خدمت کرده ام از قدرتش کاسته نگرديده است.

بزرگ وگرانقدر است  شاگرد از يک استاد يک  در پسين ميآد پرسشھای  آنچه  جناب اميرفيض
   . بآنھا مھربانانه ودلجويانه نگريسته شود  انتظار دارد که

ھر  ميدانم   آنجا که  فرد که از مسائل حقوقی اندکی آگاھم، ولی تا  قوقدان ھستيد ومن يک خود ح شما 
  .  مدافع" وکيل  و قاضی ، دادستان ، متھم  "  رکن دارد   ۴ دادگاھی 

از  ھستم، ولی ازنظر آن   کنندگان نيز از امضا  من  که  ھشدار   بيانيه  در راستای  ياد آوری مينمايم،
کنارگيری اختيار نموده واز ھرگونه رفتار گفتار  نادرست آن فورأ ی نامطلوب وپی آمدھا

  ونوشتاری خوداری ودوری نمودم.  گونه

جاويد ايران برای   جناب  و از سوی تھيه از سوی شما  رساله حقوقی  ٢۴در مورد ھشدارنامه،  
خود و  که من  وآن اين است آفريده در من  شگفتيھائی   گرديده، ارسال بسياری از ھم ميھنان ومن نيز

دادستان  مقام توأمان  در  ھمواره  شما را  و متھم  مقاالت شما در جايگاه  را در  امضا کنندگان  ساير 
زمانی که  ولی  نداريم).  ھم مدافعی  وکيل  ما به اصطالح متھمان،   که در اين دادگاه قاضی مينگرم و 

بسته وبدون ناظرين  در  مطلقأ  دادگاه با يک   از خودبرميآئيم  مقام دفاع در درچھارچوب واقعيتھا
از  که  بايد به کسی  خود بنمائيم  از  دفاعی  و چنانچه بخواھيم  ميگرديم  روبرو بيطرف ومنصف

(نظر اينجا جناب باشيم  را ابالغ ميکند پاسخگو و دادنامه  ميآيد  راھرو  و داخل  بيرون  به  اندرونی 
نميدانم که اين بزرگوارنسبت به  ونه با کسی که داد نامه را تنظيم نموده است. من  است) جاويد ايران
ميباشد و آيا به  اجتماعی  به اخالق ومروت  تا چه ميزان پايبند شما و دفاع من وياما دادخواست 

ندانه رفتار مينمايد؟ آيا شرافتم  ماجرا با صداقت و امانت سوی  ھردو  برای   يا به سھو  عمد 
  مسائل ناگواری که پيش خواھد آمد واقف است؟.  وصادقانه مسائل ملی ميھن رادر نظر دارد؟ آيا پی به

  [[آقای فراستی

جاويد ايران شاگردی استاد را ميکند و ھمانطور که يک منشی دادگاه يا دستيار 
 دادستان عمل ميکند نظر ھای حقوقی استاد حقوقدان را دنبال ميکند و نظری جز

اعتالی ميھنی که ھرکس رسيده تجاوزی به آن کرده ندارد. از شما ميپرسم، شما 
تن ديگر تنھايی به قاضی رفتيد، محکمه صحرايی تشکيل داديد،  ۵١وقتی با آن 

اعليحضرت را به تمام آن نام ھايی که ھمه امضاه کننده ھا از جمله شما، آقای 
حضرت رضا شاه دوم نسبت مصطفی عرب، آقای منوچھر رزم آرا ووو به اعلي

دادند و ايشان را مگس و پشه و دشمن وجودی ايران خطاب کردند و سپس 
محکمه صحرايی را بستند و رای به دشمنی ايشان با ايران صادر کردند در 
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محکمه صحرايی شما جنابان؛ قاضی، وکيل، داديار، دادستان، شاکی و ناظر و 
که شما به استاد اميرفيض تا اينجا حتا حضور متھم و متھمين رعايت شده بود 

و من که ھمانند رساننده نظر و اصول و اسناد حقوقی عمل کرده ام ايراد بنی 
اسراييلی ميگيريد؟؟ اين دنيای شما چطور دنيای يک طرفه ای است که شما ھا 

است و مستحق » گناه«ھرکاری بکنيد محق است ولی ما از حق دفاع کنيم 
نه ھستيم؟؟ عجب اصول حقوقی را رعايت کرده ايد فحاشی ھای رکيک و رذيال

  آقای فراستی!!]]

داديد،  من  ھای  از نوشته   يکی  فرموديد و به  مھرورزی  که شما   پاسخی  از  
زيرا   نرسيده   شما  به  من  نوشته  کل  که  داده است  دست   من  به  استنباط  اين 
پاس من  طرف  از   شده   عنوان  موارد  تمام   به  که  دانم مي و  آگاھم   شما   صدر    سعه  از  من
   ميفرموديد.  خ 

  [[آقای فراستی، 

شما خودتان شاھد بوديد نوشته شما به ليست فرستاده شده و عينا نوشته به 
باشد حضور استاد اميرفيض فرستاده شد ودربرخی موارد عين نوشته ھرکسی 

زير پاسخ ھای حقوقی استاد گنجانده ميشود تا ھرکه درو غش باشد شرمنده و 
من از استاد اميرفيض ھيچ    شرمسار باشد. عجب تھمتی باالتر از اين نيست.

چيز را پنھان نکرده ام. اين تھمت ناروايی است زيرا شما شاھد بوده ايد چه 
ده آن پاسخ ھا و نوشته شما پاسخی به شما داده شده و عين نوشته شما آنجا بو

ھمانند ھمين نوشته بدون يک واو کم يا زياد به نظر استاد رسانده شده است. بی 
  انصافی است ]]

واسطه،   جناب  اين
تھمت فحاشی،  با  گفتاری  پيش  خود  ميدھد،  قرار  خود ايميل   در را   شما    مقاله   که  زمان  ر ھ

نيز  شما  مقاله   پايان  در  و  مينويسد   باالی آن در  توھين  ، و 
 سخيف   کلمات آن  شود   القا  خواننده  به  که   ای  گونه  به  ميدھد  انجام  را  کار  ھمان   دوباره

  شخص شماست.  سوی از  کرد  خواھم  که بآنھا اشاره

 [[نمونه فحاشی ھارا نشان بدھيد آقای فراستی... کجا من فحش مادر و خواھر و
ناموس و بی ناموسی به کسی داده ام. اگر کسی اعليحضرت را متھم کرده يا حتا 

خوانده » کوتوله سياسی«يا » ھرز نويس«خودمرا متھم کرده پاسخی داشته ام 
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دشمن وجودی «ام کمتر و بسيار بسيار کمتر از فحاشی ھای برخی از شما ھا و 
سبت به ما بوده است... فدراليست و تجريه طلب خواندن شما ن» ايران خواندن

تنھا به قاضی رفته ايد و راضی برميگرديد. حاال پس از محکمه صحرايی 
    اعليحضرت نوبت ديگران است...]] 

نسبت بما   توھين و فحاشی با  توأم  جاويد ايران مقاالتی از ديگران  از سوی جناب 
اين  که   رمايند ميف  وپخش ميگردد ونامبرده درج  شما   فرمايشات  تاييد  در و

اعالم   ادعايی خودرافرستندگان   ھرگزنام وايميل ولی  شده  ارسال  من  برای   ايميلھا 
و   نام  که  وجودی  معرفی مينمايند. با   الفبا  حروف   از  حرف  دو  با  تنھا  و  نميدارند 

فحاشان  اين  گويا  ست. ا مشخص    کنندگان ھشدار نامه  امضا   کار  گونه   حتا  و  فاميل   نام
  مينمودند.  معرفی  برخوردار نيستند زيرا اگر ميبودند خودرا و ملی   وشرافت فردی شجاعت از

  [[آقای فراستی

شما يک مامور باتجربه اطالعاتی ھستيد و ميدانيد راز اشخاص بسيار مھم 
برخی  ھزار تنی من که ۴۵است. برخی از آقايان وخانم ھا نميخواھند به ليست 

ھم نوشته ھارا در فيس بوک ھا که ھزاران ھزار ناشناس و صد البته وشايد 
در ھمه جا ھستند اين آقايان و » نفوذی«با نام ھای عوضی » نامحرم«ماموران 

—خانم ھارا بشناسند و لذا وظيفه مند ھستم امنيت جانی آنان را در نظر بگيرم
ره از نام ھای مستعار استفاده شما خودتان در سازمان امنيت در گزارش ھا ھما

ميجستيد وھرگز نام افسر ومامور مربوطه نوشته نميشد و يک نام مستعار 
نوشته ميشد را خوب آشنا ھستيد. اين ايراد شما در اصل تالش در شناساندن 

مردم به ماموران رژيم اسالمی است و خطای بزرگی از جانب يک مامور 
  اطالعاتی مانند جنابعالی است. ]]

ھا  نامه   فحش ھمه اين   شايد گرديده که اين امر مطرح برای بسياری از ھم ميھنان 
ايشان برای شما دشمن در لباس   اگر حقيقت يابد  جاويد ايران نمينويسد   آقای خود  جز  کسی  را

   دوست ميباشند.

اين تھمت و افترا بی جا است زيرا —[[اين تھمت بخشودنی نيست آقای فراستی
ه آن ايميل ھارا تنھا با بستن نام فرستنده فرستاده ام و مشخصات ايميل ھا ھم

ساعت مخابره آن و ساعت رسيد آن تاريخش و ھمه چيز دراغلب اوقات 
مشخص وباالی نوشته مانده است وقابل رسيدگی است. به اندازه شما آقای 
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ولی شما  فراستی کار اداری کرده ام که طوری عمل کنم چنين تھمتی وارد نشود
يک مامور اطالعاتی خبره چنين مطالبی را ميبينيد و باز تھمت ميزنيد آنگاه 
شايسته خواھد بود بگوييم داريد پاپوش درست ميکنيد؟؟ شايسته است آقای 

  از شما بعيد است..]]   فراستی؟؟

ندارم  کم  ی آنرابدھم زيرا پايه حقوق  پاسخی   شما   دادخواست    ٢۴ تمام  به  نميخواھم  اينجا  در 
ميدھند و  انتشار  و  ترجمه   ديگر  بگونه ای   را  شما   اما جناب جاويد ايران مطالب

پاسخ  در  شما   بزرگواری   از 
بوديد  فرموده  من  از  نيز  گذاری  سپاس  و  گذارده  منت  حتا  که  من  خود  به  شما 

شما   صدر  سعه   زيرا  را نگرفته ايد  من   ه نام ھمه  که  است  گونه ترسيم شده  اين  برايم 
و  ميشناسم   را 

     ايد.  بوده   اعتنا  بی  موارد   ساير   به   چرا  که  است  گرفته   جان  من  در  تصور  اين  البته 
م عرب   مصطفی   آقای  نوشته  برابر  در  که  پاسخی  از   ھايی  بخش   به  تنھا   من  اينجا  در  

امضا   به شما   نوشته  از   سھمی   که  زيرا  ميپردازم   ايد  فرموده   م رقو
که  ھستند  مختار البته  عرب  جناب  خود  و  ميگردد  بر  ھستم   آنھا  از  يکی  نيز  من  که  کنندگان 

   خير. يا  آيند  بر  پاسخگويی  مقام  در  

شما عرض کنم   رھنمود   ٢۴ بخش  به  اختن پرد از   پيش  ميدانم  ضروری  که  را  توضيحی 
جاويد  که جناب است  اين 
در  را  شما  فرمايشات   و  ميفھمد    کسی  کمتر  را  شما  نويسی  پارسی   مينمايند  تصور ايران

اند  گرفته   محضورا ت قرار   در  فيض  امير   استاد  که  کردند  ترجمه    ايميلی 
معنايش  است و  نبوده  . دلشان   حرف   نوشتند  تو  برای   که  آنچه  و 

ک -ح   آقای  بنام   دل کسی  خسته   شمای اندرون  در   که است  اين  من  برای 
  ميخواند. را  شما   قلبی   مکنونات  که  ھستند 

[[چنين ترجمه ای که اشاره کرده ايد را نشان بدھيد... آقای فراستی اين حرف 
است که توده ای ھا در مورد عدول شاھنشاه از قانون اسالی شما ھمانند جفنگی 

اثبات آن ندارند. شما مرا به چيزی   و متمم آن ميگويند ولی سندی برای ١٩٠۶
متھم ميکنيد که نادرست است و اين جرم است آقای فراستی، استاد اميرفيض 

ير نويس ھمه کپی ھای نوشته ھای مرا به ويژه مطالبی که در باال و پايين يا ز
نوشته ھای ايشان ميگذارم را ميبينند و به آنھا اشراف کامل دارند و اگر الزم 
باشد خود ايشان تذکر الزم را ميدھند و به ديده منت پذيرا ھستم اين بخش از 

و حرف اضافی در کار صادقانه ای است که » افترای نا جوانمردانه«نوشته شما 
  سی سال است ميکنم. ]]
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   داشته اند. ديگری   منظور     تشکر" " واژھه   اين  استاد با  که  نوشتند  من  ای بر ايشان 

آقای   نوشته  تاييد  به  را  صفحه    ۶ پاسختان   صفحه    ٧  در   ، شما  استاد گرامی 
فدراليسم،   اندازی  جا   بر  و  داديد  بود اختصاص   نيز  من  خود  کم  دست   مکنونات  که  عرب 

را  ستيزان   ايران  وسيله  ارضی به   تماميت  افتادن  خطر  به 
ا  و  اشاره   ١٩٧۴ سال   در  شاھنشاه   به  خود  تاريخی  اعتراض   به  و   داديد  قرار   ايراد  مورد 

و  شاھنشاه  قرارداد  امضا  ز 
شاھن  که  جايی  تا  آورديد  عامل  ه ب انتقاد  من   تيمر  آقای  آمريکايی  مرد  دولت  با  گنجی  آقای 
گرديدن کردھا  به  مختاری  خود  دادن   بر   مبنی  قرارداد   يا  توافق  ان  از  عدول  به  وادار  شاه 

د 
پس  چرا  که  داشتند  را  خواسته  ھمين  شاھنشاه    از   ھم  آنھا  کردند،  چه   کنندگان  امضا  .مگر 

سال   ٣٢ از  
ميگردد.  تکرار  ای  گونه  به  عربی   نشريه  يک  با   مصاحبه  در  اشتباه   مان ھ  مشابه 
نبودند  الوطن  خبرنگار  ديگر گروگان  که  مصاحبه  اين   در  شاھنشاه  ضمنا 

ه سه   نماد  و  طلبان  سلطنت  و  خواھان  مشروطه  رھبر  عنوان  به  ايشان  از  چمداشت  اين  و 
نمايند.  پدافند  ايرانمان  ارضی   تماميت  از   ھمواره  که  است   اين  کم  ھی دست ساله پادشا زار 

که  است  گونه  چه  ھستند،  گروگان   ايشان   ميفرماييد  اگر  که  است  اين  در   شگفتی 
ميفرمايند  دفاع  ارضی  تماميت  از  مردانه  زبان  پارسی   ھای  رسانه  با  گفتگو  در 

ميايند.  در   گروگان  صورت  به  عرب  نگار  خبر   با ولی 
  باشد.  تر  مودبانه  و  ميتوانست نرمتر  بيانيه  لحن  که  ميپذيرم  را  اين  البته 

را ميگوييد » ال هللا«[[آقای فراستی، اشکال کار شما وھمفکرانتان آن است که 
تمام متنی که در نوار  آنرا نشان نميدھيد و بزبان ھم نمی آوريد.» علی هللا«و 

ھرزنامه آنھم با استفاده از «که من آنرا » ھشدار نامه«دستکاری شده بود و در 
ھمين کار را » واژه ای که آقای ع ھـ در نوشته ھای خود آورده بودند ميخوانم

و به مسئله  ١١کرده بود. استاد و من در ھر مورد به شورای ملی؛ به ماده 
ده طبق وظيفه ای که داشته ايم اعتراض نوشته ايم فدراليسم يا ھرموردی بو

ولی ھرگز اعليحضرت را دشمن وجودی ايران، مگس، پشه، نادان، بی سواد، 
احمق ويا از اين دست نخوانده ايم آقای فراستی اميدوارم فرق اين دو مورد را 
بفھميد شما که مدعی ھستيد تا حدودی اصول حقوقی را ميدانيد. يا ميخواھيد 

  د دولت ھای فاشيستی اتھام ببنديد و نتيجه مطلوب خودتان را بگيريد]] مانن

ايد،  گذارده  نام  طلبان  تجزيه   شورای  را  ملی  شورای   خود  شما 
ھزا خود  اين   و  ھستند شورا  اين  رييس  خود   شاھنشاه   که  اند  فرموده  فراموش   استاد   ويا گ

ميدھيد  قرار  رسما  طلبان  راس تجزيه  در  را   ايشان  که  است  بيانيه  ان  از  تندتر  برابر  ران 



 -اميرفيض -٢٧-نقد نامه فراستی موجود،  ی، مفقود، ادعالاصو                          ٢۴از  ١٩برگ  ٢٠١۶/١٠/١۵، شنبه=شيد کيوان
  حقوقدان
خا  به  که  بايد پذيرفت  حتما   ھستند،  گروگان   که  ميفرماييد  ايشان  اگر   ولی 
سوی   ھم از  را  طلبی  تجزيه  تبليغات  گيری بايد  گروگان   اين  طر 
  ............!!!!!!!!! بپذيريم  دل  و  جان  با    ھستند  ان  رييس   شاھنشاه   که  شورا  اين 

طلبان،  تجزيه  شورای  رياست  نيز   و  است  شده  تحميل  ايشان  به   ١٩٧۴ قرارداد  که  فرموديد 
سخنرانی  آخرين  شاھنشاه در  ولی  

ب مواجب   ھستيد  آنھا  از  يکی  نيز  شما  که  را  شورا   مخالفان  ھمه  پاسخگويی  مقام  در  خود 
    .ميفرماييد تحميل  را  سخنان  اين  ھم  فرمودند، ھنوز  قلمداد  اسالمی  جمھوری  گيران 

[[دو موضوع جدا از ھم است که شما مخلوط ميکنيد. يکی وظيفه ثبت درستی و 
چرا ميديديد که چاله نادرستی ھای تاريخ که در آينده مورد انتقاد قرار نگيريم که 

و چاه ست و نگفتيد ويکی مسئله توھين و افترا و محکمه صحرايی و راھنمايی 
به پای چوبه دار است که در نوشته ھای استاد اميرفيض و اين کمترين مورد 

نخست و در مورد نوشته ھشدار وديگر مدافعان آن مسئله دوم و مسئله تھمت و 
حضرت و کسانی که از ھشدار انتقاد بجا کرده افترا و دشمن وجودی خواندن اعلي

اند است که شما آقای فراستی ھمانند ديگران بھم مخلوط ميکنيد... فرق است 
  بين انتقاد سالم و فحاشی و محکوم کردن]]

تخريب  ندارد ولی  قانونی  عوام ريشه  اتھام     ايد فرموده  چيست که مقصود از اتھام  بخش  در 
     است .   ايشان  به  عموم  و اعتماد  اعتبار  نافی  کننده و 

و  ھستند   ايران  پادشاه  من ايشان  خود  باور  و  شما  پايه مستندات  بر 
تمام  کرده اند ميبايستی  ياد  که  سوگندی  اساسی و  قانون  متمم   ٣٩ اصل   استناد  به 
محفو   را  ملت  حقوق  و  مملکت  حدود  و  نموده  حفظ استقالل ايران   مصرو ف  را  خود  ھم 
و  واليات  و  اياالت  مملکت ايران، و  قانون حدود  ھمان   ٣اصل  برابر  و  محروس بدارند  و  ظ 

  بوده است.   ان  از  غير   مگر  ھشدار  نامه   مفاد  است، حال   ناپذير  تغيير  آن  بلوکات

به قبح عمل (با سند ايشان را رھنمود نداده اند —[[آری غير از آن بوده
فيلم آنرا کس ديگری با سند ثابت کرد آنچه در نوار ھای چسبيده به —ساختگی

ھشدار بود دستکاری شده بود) بلکه متھم، محاکمه و محکوم کرده اند باھم فرق 
  دارد، خيلی ھم فرق دارد]] 

امثال آنھا  و  قدرت  يم تقس يا  و  فدراتيو  باب   حضرت در  اظھارات اعال  ميفرماييد  که  شگفت 
صيغه  مشمول  ميشود و  شناخته  بيان  آزادی  کالس  در  شھروند  يک  عنوان  به 

نميگردد.  محسوب  کشور  به  خيانت  و  اتھام 
عنوان  به  يا  ميکنند  مصاحبه  شھروند  عنوان  به  ايشان   با   کنندگان  مصاحبه  مگر 
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به  را اعال حضرت  عنوان  چرا  ھستند  کالس  اين  در   شھروند اگر  و  قانونی  وارث 
   ميدھيد. ايشان 

[[طبق قانون اساسی و متمم آن اعليحضرت ھستند ولی طبق نوشته ھشدار  
قلمداد » شھروند«، يا »حضرت شاھزاده«؛ »رضا پھلوی«، »شاھزاده«ايران 

ته ايم، ايشان شده اند ما که طرفدار وپاسداری از قانون اساسی را به عھده گرف
يا » حضرت شاھزاده«، »حضرت رضا پھلوی«؛ »شھروند«را در لباس 

نميدانيم و اين موضوع شايد بيست بار از سوی استاد اميرفيض » شاھزاده«
توضيح داده شده و شوربختانه شما ھم که (آقای فراستی) مدعی ھستيد قانون 

  را پی ميگيريد متوجه اين امر ساده نيستيد]] 

فعل   و اتھام قصد  ورود   شرط  ييد ميفرما
بنا  اگر  حتا  استدالل    اين  با  فکر،  و  حرف   نه  و  است 

[[محاکمه   نيامده  در  فعل  و  قصد  به  که  باشد   صحرايی  محاکمه  شما   فرمايش  به 
-صحرايی به قصد عمد به اجرا در آمده و حکم ھم صادر کرده است ح

شاه وسيله  به  حتا  مختاری  خود  قصد   که  حالی  در  چيست  برای  ياھو ھ ھمه  اين  پس   ک]]
    آمد. در  ھم  به فعل  قرارداد   بستن  با   ١٩٧۴ در  نشاه 

فرمايشاتتان  بخش  مھمترين   اما  و 
 است، شده  پادشاه  به  ھا  توھين  اين  ميفرماييد  که  است  بيانيه  به  منتسب  ھای  واژه  بيان 

است  رسيده  عرضتان  به  تحريف   با  شايد  يا   ايد  نفرموده  مطالعه  را  بيانيه  يا  گرامی  استاد 
، کوته بين ،  باز، شارالتان، خاين، احمق  حقه  را  ايشان  الل  زبانم  ميفرمائيد  که 

اند.  ابرو، مفتضح، پشه ، عروسک ناميده  پرست، بی  پول  بيسواد، 
   .است بوده  ترھات  سطر اين   کدام  در  و   بخش  کدام  در  کجا،  در 

آقای فراستی اين عمل شما که در خط قرمز باال نوشته شده سفسطه و مغلطه [[
نام دارد، استاد اميرفيض ھرگز ننوشته اند؛ ھشدار نوشته بود؛ احمق، کوته بين 

نوچھر رزم آرا يا يا.... ھمواره قيد کرده اند برديای قالبی؛ ھمواره نوشته اند م
اميد دانا يا آقای مصطفی عرب گفته و ھربار نام اين اشخاص را نوشته اند 

نوشته شما در باال دقيقا شيوه اسالمی است که آخوند ھا و دادگاه ھای آنان بکار 
  ميبرند]] 

واقعيت  با  شما  فرمايش  پوزش، عرض  با ھم  ايران  وجودی  دشمن  جمله  در مورد 
 گذشته  رويه  به  شاھنشاه      اگر  شده   نوشته  که  است  گونه  اين   مندرج  جمله  ندارد  برابری 
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  خود  مشروعيت  شاھنشاه   بفرمايند، پافشاری   است    ١٩٧۴ قرارداد   ھمان  ان   مورد  يک  که 
استاد  می دھند.  دست  از   باوارمندانشان  نزد  را 

پادش بگذارند  ارزش  ايران   تماميت  به  اگر  يعنی  و  است  شرطی   ه جمل که  ميفرماييد  مالحظه 
ھستند   راستين اھی 
مشروعی شما   خود  نزد  کنند  امضا   را   ١٩٧۴  مانند  قردادی  چنين  ھم   باز  ايشان  ھمين  واگر 

   داد؟. نخواھند  دست  از   را  خود  ت 

ر ديگری تشريح ميکنيد آقای فراستی [[چرا عين جمله را نمی نويسيد وآنرا طو
اين متن عينا از رويه برنامه اميد دانا برداشته شده «جمله در ھشدار اين است: 

  »است تا سيه روی شود ھرکه درو غش باشد

  

در اين جمله بندی مورد شرطی ھرگز رعايت نشده و واژه  ---آقای فراستی 
ھم حضور ندارد و خواننده ھم با تکيه به واژه می افزايد و کسوت » اگر«

سوت دشمن وجودی ک«شھروندی ساده ترتيبی ميدھد که دقيقا اعليحضرت در 
افزوده شده باشند. برويد نوارو نوشته را از سر تا پا دوباره گوش کنيد » ايران

  و بخوانيد.]] 

بگوييد  سخن  گونه  ان  پارس  خليج  و  جزاير  از  ھم  باز  صورتيکه  در  شده   اضافه   ھم باز
شما"  به  پايبندا ن  ما  "توجه  شما   به پايبندا ن   کنيد" ما پافشاری  اگر  کنيد "توجه  پافشاری  و 
پا  که  ميدانيم  ايرانيانی   ايران،  نه  و  ميدانيم  ايرانيانی  وجودی  زمره دشمن  در  را  شما  ، 

    ھستند.  ملی اصو ل  به  بند  ی 
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که شما بر آن تاکيد داريد » اگر«[[آقای فراستی در نوشته کپی شده باال، واژه  
بير باالی شما به مانند ھمان تھمت ھايی نيست که در آغاز به من تع  کجاست؟؟؟
  زديد؟؟ ]]

مذبذب  مشتی  اند،  شده  ناميده   ايران  وجودی  دشمن  ايشان  جمله ، اين  کجای 
   اند. ساخته  چه   ببينيد  روشنی  اين  به  ای  بيانيه  از 

پادشاھی پھلوی،  سنتی  دوم، وارث  پھلوی  عنوان رضا  به   بيانيه ايشان  اين   در کجای
سوم، حضرت   وليعھد، پھلوی  حضرت 

     است. گرفته  صورت  حرمتی   بی  کدام  است. شده  برده   نام  عالی 

[[آقای فراستی مغلطه نکنيد جمله؛ عين جمله را گذاشته ام بخوانيد اين کار را 
» مذبذب«آنان را نکرده اند شما و ھمفکرانتان کرده ايد و » مشتی مذبذب«

ميخوانيد... البد کمال خوشفکری و خوشخيالی و خيرو انديشه است که انتقاد 
خوانده شود و محاکمه کننده ھای محکمه صحرای » مذبذب«ھای درست وبجا 

  جايزه اسکار و نوبل تحويل بگيرند... ]]

به  را   شما   توجه  پايان  در  
فرھنگ،  ميزان  تا  ميکنم  جلب  شاھنشاه  خوانده  خود   نمايندگان  ھای  فحاشی  و  ھا  نوشته 

طرفداران  اين ھا  که  شرمندگی  زھی   راستی  به  بفرماييد،  دا وری  خود  را  انھا  ادبيات   گونه  و 
چيزی  اند  خوانده  ھم   اگر  و  اند  نخوانده  را  بيانيه  آنھا  از  بسياری  ميدانم  و  ھستند  پادشاھی 

ميورزند،  مبادرت  اخالقی  و  اصو لی  غير  ھای  واکنش  گونه  اين  به   که  اند  نفھميده  ان   از 
  دارم . را  راستا  اين  در  نظر  اظھار  تقاضای  ارجمند  استاد  شما  از 

   

 وجود  د کردي ياد  ان  از  خود  نامه   در   که  ای  واژھه  ھيچ  بيانيه  در  که  ميکنم  تاکيد  دوباره 
با   ۵ مينويسم  خدمتتان  را  نامه  اين  که  اکنون  ھم  و  ندارد 

خوانده  خود  ساخته و  خود  نمايندگان  ادبيات  به  حال  ام .  کرده  خوانی  دوباره  را  بيانيه  ر 
   بفرماييد. توجه  شاھنشاه 

ميشود .  خطاب  ابله   ک  -ح آقای  نوشته ھای  سراسر  در  ،کنندگان امضا  به  خطاب 
بوک ،  فيس  در  رضايی  فرحناز  خانم  نوشته  شده  خرد رنگ  بی  مشتی 

ندارند  ارزشی  ايرانی  جامعه  در  که  خرد  بی  بای دخت، مشتی  فرحناز  خانم  دجاالن 
وثوق،  نير  خانم  فرھنگ  بی  خرد و  انديشه،  بوک . گدايان  فيس  در  ھمه   جوان  آقای 

ابروھا، ھيوالھا، زوالحياتين ،  بی  پاھا،  سرو  ک بی -ح آقای  ھای  ميل  در  ادامه   و
تجربه  بگيران ، بی  مزد  و  اسالمی، مزدوران  جمھوری  خزنده  حرکت  يک  آويزه 
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گير ،  باج  عرب  ماليان ، مصطفی  دست  آلت  گان 
تحويل  جامعه  به  بخور  درد  به  فرزند  دو  که   اند نتوانسته  حتا  و  ندارند  خوانواده  که  سانی ک
سياسی  ھای  اند ، کوتوله  شده  ابدی   آلوده  که   مار مو لک ، زا لو، مگسانی  دھند ،  

نفھمان ،  و  نادانان  وقيحان،  نويسان ،  ميکشند, ھرزه  پنجول  چنگال و  ھمه  که  ھايی  کوتوله  ، 
کار ، نابخردان  مغلطه  ھويت ،  ن، ضد فرھنگ، بی کنندگا افکنان ، گمراه  نفاق 

ک  -ح آقای   ھمه وسيله  که  ھا  واژھه  اين  از   ديگر   جين  دو  يک  ،و 
مخا  تن   ۴۵٠٠٠ به  ميل   وسيله   به  ای  واژھه  دو  مستعار  نام  با  و  شده  قلمی 
  ميفرمايند. ارسال  خود  ادعايی  طبان 

ھمه ايميل ھای من در زير نوشته شده مسئول نوشته ديگران [[آقای فراستی در 
نيستم. گذشته از آن من فيس بوک ندارم و مسئول نوشته ھای فيس بوکان که 

شما ھمه عنوان ھای باال را از فيس بوکی که خودتان به آن وصل ھستيد 
آری نوشته ام و » کوتوله ھای سياسی«برداشته ايد نيستم، من تنھا نوشته ام 

آری در باال ھم نوشتم ويکی از فرزندان وايرانياران در ليست » رزه نويسانھ«
من آن واژه را بکار برده بود در ذھن من ھم مانده و استفاده کرده ام و بقيه 

واژه ھا يا در نوشته ديگران به من و در ايميل من بوده يا اگر نوشته شده باشد 
يی با ماليان که در نوشته ھای آلت دست ماليان اين ھشدار جز ھمراھی و ھمسو

استاد اميرفيض ھم اشاره شده است نادرست و بی جا ھم نيست. اين اتھام ھای 
نا موجه به ايميل جاويد ايران مربوط نيست شما يافته ھای خودتان خطاب به 

» با افتخار اين واژه را باز بکار ميبرم ---ھرز نامه «شما و ديگر نويسنده ھای 
جای ديگر را به حساب استاد اميرفيض يا من نگذاريد. شما يک در فيس بوک يا 

اطالعاتی سازمان معتبر ساواک ھستيد نه بازجوی زندان اوين در رژيم اسالمی 
که صدای سم اسب ناصرالدين شاه را ھم به حساب ديگری گناه باطل شدن 

  نمازش تلقی بکنيد... ]] 

   استاد گرامی  

   ميشناسيد. شاھنشاه  برای   دشمنی ھا  اين  از  بزرگتر 

   نيست . بيانيه  در  شمرديد،  بر  شما  که  ھايی  توھين  از  ، ھيچ يک  تاکيد  

[[ولی تمام توھين ھايی که شما نوشته ايد آقای فراستی نسبت به صاحب ايميل 
جاويد «جاويد ايران و از سوی آقای مصطفی عرب نه تنھا نسبت به صاحب 
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کمال بی انصافی نسبت به استاد اميرفيض ھم شده و نسبت به بلکه در » ايران
ننگ و نيستی «تمام پاسداران نظام پادشاھی و طرفداران اعليحضرت در جمله 

بر فدراليستھا، تجزيه طلبان و مخالفان يکپارچگی و تماميت ارضی ايران از شاه 
ته بشود شده و ھرروز چند بار تکرار ميشود. ھربار که فحش نوش» ... تا گدا

وهمِ دروجودحمق، مانع از  « پاسخ ندارد زيرا ھمانطور که استاد نوشته بودند:
مسئوليت نوشته ھا در درون گيومه مربع را من  –با درودی ديگر  »بحث است

  ک ميپذيرم]]-ح

    ايران. . پاينده   شما  از  بزرگداشت  و  تجليل  و  احترام  تمام  با 

   


