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  کس نگويد <يک نامه نوشتم وجوابی نگرفتم> تا ،مگی ازنقد حاضر، حاضربا ھمه افسرد

  چرا افسردگي

ماه را زادروز تاريخی کورش بزرگ گرفته  بانآروز ھفتم  ،مليت خبرھا حاکی است که بخشی ازايرانيان با
يخ ارمغان تار ،ن جاويد نامآرامگاه آ سرسلسله شاھنشاھی ايران را در و تجليل از حضور وافتخار

   .شاھنشاھی ايران کرده اند

را متوجه  نان ماآ ميزآاقدام تحسين 
ماه ھرسال تنھا  بانآساخت که دھه اول 

اعليحضرت  و ريامھرآزادروز شاھنشاه 
ه زادروز بلک ،رضاشاه دوم نيست

 گذاربنيان تاريخی کورش کبير
اعالميه جھانی  شاھنشاھی ايران و

سه بارزه  .حقوق بشرھم ھست
   .برای ملت ايران ممتازتاريخی

اين جھت که درچنين روز  ی ازافسردگ
رين وحاد ترين موضوع يتی مھمتوموقع

دفاع  ،طلبانبرای سلطنت 
ازاعتباروشخصيت اعليحضرت است که 
درست مقارن با زادروز ايشان 

زاد روز تاريخی  و ريامھرآوشاھنشاه 
گروھی سلطنت طلب  بظاھرسوی نھم ازآوحشتناک ترين اتھامات واھانت ھا سبعانه و ،کورش بزرگ

   .متوجه ايشان شده است
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و  ھستند نھا که درايران گرفتارخشونت وتھديد ارعاب نسبت به شاھنشاھی ايرانآنجھت، آافسردگی از
داريم که  و مردمانی ارتشيانبيرون کشور، اينجا  در ما جاويد باد پھلوی ھا سرميدھند و فرياد زنده و

ی کشورھا که درظاھری  ميکنند وسلطنت طلباننھا درايران چنان آ ،اوست مرگ برشاه شعار دائمی شعار
ت به دشمنی باموجوديت ايران دادگاه صحرائی تشکيل برای محکوميت اعليحضر زاد جھان پراکنده اندآ

   .ميدھند

  مد جوانمردي فراري ميشودآبي وفائي هركجا 
**  

  وامـــــا بعد

ش تير كمان ك  

تحرير بی معنا باشد ولی اينطور نيست به اتفاق  نن کش تيرکمان شايد برای ايالبد فکرميکنيد که عنوا
   ن ميرويمآ شنائی باآبرای 

محترمانه واديبانه وفيلسوفانه دارند که شنونده بی ھيچ  مواضعی بسيار ،برخی ازانسانھا درکالم وحرکات
ن افراد پيدا ميکند  ولی آ يک باورمحکم به اصالت وشخصيت ،گمانی به اعتبار ھمان اظھارات واعمال

فصل  دگرگون ورا  می بيند که تمام ساخته ھای فکری او یگاه يکباره ازھمان اشخاص حرکت ويا اعمال
   .پايان يافته ميسازد ن شخص راآاعتباروحرمت داری نسبت به 

  داستاني براي تمثيل

رجوع ميکردند تا برای او دختری  ولی بھرخانواده ای که مايل به ازدواج بسيار اند جوانی بوده استگفته 
   .ل استــپيدا کنند جواب می گرفتند که فالنی خُ 

جوان  را گفتند دکتراز پدرومادر جوان خيلی نگران شدند با پرس وجو دکترروانشناسی پيدا کردند وماجرا
فرزند ؛ گفت به پدرومادرجوان دکتر سواالت کرد جوابھا ھمه منطقی واصولی ومتفکرانه بود مزبور بسيار
 مادر و پدر با اصرار ن دکترآ اطالعات است ومن چيزی نفھيمدم.دانا ومسلط بر بسيار شما سالمت و

   .زمايش ديگری ھم بکنمآبيائيد که يک  گفت فردانھا آومشاھده ناراحتی درصورت جوان 

به پدرم  چند بارھم ..ریآجواب گفت  ؟روزبعد دکتربه جوان مزبور گفت شما دوست داريد ازدواج کنيد
خواھيد  گفت برای من تعريف کنيد که با زن خودتان چکار دکتر ،گفته ام که ميل دارم خانواده تشکيل دھم

اين چه سوالی است خوب معلوم است که چکارميکنم دکترگفت نه من مايلم  قای دکترآجوان گفت ای  .کرد
بعد ميبوسم وبعد روی تختخواب  ميکنم و ناز را جوان گفت اول دختر ،کامل ھم برايم شرح دھيد خيلی

  .نکه يک تيرکمان ميسازمتُ کش  وفورا از مورآپاھايش بيرون مي زرا ا ھسته تنکه اوآخيلی  ،ميخوابانم

 نھم درآی تواطالعات وشاھدوس فراستبه  يتداستان باال اين است که انسانھا درحين معروف مقصود از
 ن افراد راآ ه بافته ھای تنيده شده نسبت به اعتبارکلمات شاھنشاه وغيره گاه سخنانی ميگويند که ھم

   .برباد ميدھد
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 مسير از  ممکن است قای فراستی راآ بسوی اين واقعه ناگوار ورويداد شوم که تمام توجھات خاصهِ 

 و نامه ای است که ايشان دررابطه با نامه ھشدار ومحکمه صحرائی ناشی از سازد، منحرف اصلی
   .مدآ بوسيله جاويد ايران برای بنده ھم ن نوشتند کهآ ھایپيامد

  :ن با تاسف ھمراه نگاه ميکنيمآابتدا به متن 

نادرستيھای شما  برابر را خواھم داد وزمان بايد بگذرد که مستند در جناب من پاسخ نادرستی ھای شما[[
   .مدرک ارائه بدھم

خودرا قرارندھيد پس ازپاسخ من حرفی جعلی درمقام حق بجانب  ٢شتاب نکنيد وبرابرروشتان با نامھای 
شما مبنی برتا سياه روی شود ھرکه دراوغش باشد را خواھی يافت. شتاب نکنيد  خواھيد ديد که شعار

برابر ايميل ھای ومتاسفم که شما باکل کل ارضا ميشيويد ومن يکباربرای ھميشه با کمال ادب واحترام 
  ]]رين اندازه ممکن درنھايت نادرستی تشريف داريدان دست کم بشما ثابت خواھم کرد که تاپائين تتخود

 افراد زارل به پرونده سازی وآيک پستی اخالقی که دراصطالح مي از ،نآنامه مزبور صرفنظر ازمفھوم 
رين پليس واطالعات که کمی وجدان کاری است که معموال ازسوی بازپرسان ويا مامو .حکايت دارداست 

  .ازل تاکنون . عملی غيراخالقی درھمه جوامع بشری ازوداراحت دارند به اجرا کشيده ميشن

مايلم شھادت بدھم که درطول سی وھفت سال مبارزه ومخالفت ھای سرسخت بين گروھای سياسی ھرگز 
چيزی کامال شبيه  ،اال اينکه درچند ھفته قبل ،مالحظه نشده استازناحيه کسی  اين چنين ادعا وخواستی 

و  ولی تفاوتش با خواست ،بوسيله اميد دانا دربرنامه رودست اعالم شدقای فراستی آخواست پرھيجان 
قای اميد دانا آقای فراستی پرونده سازی برای يکنفر ولی ھدف آقای فراستی دراين است که ھدف آ تھديد

نھم بوسيله انتخاب وکالی قضائی آپرونده سازی برای ھمه مخالفان محکمه صحرائی وشخص اعليحضرت 
 اگر اما و شايد بتوان باھزار  يماری ساديسم شاه ازاری ياد کردم .بنده انرا بفال ب ،ريریکه درتح ؛است
قای فراستی آرده برای اقدام نرا بيک کارسياسی وصل کرد درحاليکه اين شانس مُ آرمل واصطرالب  و

   .موجود نيست

و درس  اميد دانا اقتباس قاي فراستي ازآمرشد ومعلم اميد دانا بوده ويا  فراستيقاي آنميدانم واقعا 
ممکن است  ؛اسباب سلب اعتماد عمومی است از ناپسند و بھرحال چنين روحيه ای بسيار ،است گرفته

رسانه  نرا درآ ن قائل نباشد وآافراد وجود داشته باشد ولی اينکه کسی قبحی بر اين روحيه کم وببش در
قای فراستی آن بيشتربا خود آی دارد که قضاوت اعالم کند معنای ديگر خودقھرمانانه  ھا بعنوان يک کار

<کھتران را ھرچه گويند مھتران رانشايد  دارمن نآاست. بنده احساس تکليفی کردم وھيچ توقعی دررعايت 
  .شنيدن>

  وامــــا بعد 

اعليحضرت با  از قای فراستی نقد پذيراست اين ادعاست که درنامه ھشدارآيکی ازمواردی که درنامه 
 مربوط نميشود دھنی ويا اھانتی کرده اند به نامه ھشدار کسانی ھم بد اگر )١(ميز ياد شده آترام عناوين اح
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رائی شده حازحرفھای رکيکی که مدعی اند ازسوی اشخاص متوجه دائرکنندگان محکمه ص یتعداد )٢(

  )٣( وری کرده ونوشته اند <ازشما استاد ارجمند تقاضای اظھارنظر دراين راستا را دارم>آجمع 

  انگيزه عناوين بكاررفته  ) 1(

نھا آوامثال  »شاھزاده« و »وليعھد« و »حضرت رضاپھلوی«ازقبيل  ،عناوين بکاررفته درنامه ھشدار
 فريب وبرای  قای فراستی قرارگرفته ازمراتب استراتژی وطرح جريان ھشدار است وآکه مورد استناد 

ودرعبارت ساده برای فريب سلطنت طلبان بوده  استتار حقيقت نامه مزبور که ادعا نامه است منظورشده
   .است

 در ھمانطورکه يک ايرانیِ  ؛فعاليت ھا وتحريرات سياسی وحتی مذھبی گويای کل ماجراست در ،عالئم
يا  و» رھبر«يا  و »يت هللا خامنه ایآحضرت «عبارات  ،ميشود با نوشته ای که روبرو ،ميدان مبارزه

که موضوع نامه مربوط به چه طيفی  ه ميفھماندابتدای نامه به خواننددر »بسمه تعالی«استفاده ازکلمه 
نامه ھشدارھم اگربا کلمات  ،ن نامه نميکندآن طيف نباشد فرصتش راصرف آ خواننده نامه از اگر است و

تحويل نميگرفت ھمين القابی  نراآغازميشد ھيچ سلطنت طلبی آزننده ای نسبت به سلطنت ورضاشاه دوم 
(علف به دھان  نعمتی تلقی شد قانونی ومشروعيتی ندارد برای سلطنت طلبان فقير اعتبارکه ھيچکدام 
   .ی استنکه بدانند اين علف سمّ آبدون  ۀن جمع شدندآ به دور يد) وآبزی شيرين مي

 ائی وجوددارد، درمبارزات سياسی ھم سياستھــراتژی ـــــھمانطور که درجنگ ھای فيزيکی است 
نھا ھمين شيوه ای است که آ عاليت ويا موانع کمتروجود دارد که يکی ازھائی برای پيشرفت ف

زيرنامه  نام نويسنده نامه ھشدار يقين دارم اگر ؛درتنظيم ادعانامه ھشدار بکارگرفته شده است
اين  .ميشد باد ھوا ھشدار سلطنت طلبان نبود نامه ومعروف  ن شخص مقربآ اعالم ميشد و

(ادعائی که عنوان شده است) نامه ھای  بنويسند فرــن ۵٠را  باورکردنی نيست که يک نامه
سياسی که خواھان اشتراک مردم است بوسيله يک شخصيت حقوقی ويا يک يا چند شخصيت 

 ن نامه راآن نويسندگان آشناخته شده نوشته ميشود وبعد مردم به اعتبارشخصيت سياسی 
نھا ھمان جمع آن وجوددارد که معروفترين وانی درتاريخ سياسی ايراانمونه ھای فر ؛امضاميکنند

وری امضا ازسوی خانه صلح حزب توده بود که فراخوان را دھخدا وکسانی ھم وزن او امضا آ
ن نامعلوم آتاريخ سياسی ايران ھيچ فراخوانی وجود ندارد که نويسنده ودعوت کننده  در ،کردند
  .باشد

نرا تحويل آرت وعلياحضرت را نداشت کسی ھمين قطعنامه شورای تجزيه طلبان اگرامضای اعليحض
   .نميگرفت

  طراح برنامه  نامه هشدار كيست

ريافت رسيدم که بايد بين نويسنده درجريان تحقيق که بمناسبت تنظيم تحريرات اصول انجام شد به اين د
با اين  برخوردھای انشائی کم کم مرا دامنه اين تحقيق و ؛نامه ھشدار وطراح مسئله قائل به تفاوت بود

ھمانطورکه اميد دانا اشاره کرده (اشاره اوبه ديپلمات  شنا ساخت که طراح برنامه نامه ھشدارآموضوع 
  اينھاست:ت داليل اين برداش ؛باشند قای فراستیآ ممکن استزمان شاه)  ھای
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نامه ھشدار ھمانطور که درتحريرات مفصل بيان شده است يک نامه انتقادی نيست درواقع يک  

عليحضرت است  موارد خيانت ودرنھايت ختم محکمه صحرائی به محکوميت ا مه با ذکرادعا نا
شناخته ميشود ولذا ھم کاری خالف قانون نيست  معمول ومرسوم مبارزه سياسیدر اين کارکه 

به  ھم استفاده ميکند جريان نامه ھشدار ھمانطورکه يک مجرم برای ارتکاب جرم ازپنھانکاری
   .نيست نويسنده نامه کيست مبادرت کرده استپنھانکاری که معلوم 

صدھا وشايد ھم نزديک به ھزارنامه انتقادی واعتراضی ازسوی ايرانيان درطول مبارزه سياسی  
 شايد ھم بتوان گفت که بيشتراين نامه ھا از و ،سلطنت طلب حضور اعليحرت تقديم شده است

ن آ در دارد ابدا شدار وجودنامه ھکارِ  تقديم شده است ولی اين پنھان کاری که در سوی سنگر
  .ديده نميشود نامه ھا

 نشان ميدھد که نامه مزبور ازازجمله برنامه ھای تلويزيونی  مدھای نامه ھشدارآاھميت وپي 
يعنی ھمه   ؛وسائل اجرائی يک طرح بوده است که بوسيله نويسنده ای پياده شده است اسباب و

   .نھا الزمه اجرای طرح بوده استآ

 مدھای احتمالی ازآشنائی با مراتب استتاری وپی آقای فراستی باشد بعلت آ که بنظرميرسد طراح 
  .را اعالم کند که کرد گيری خوده کنار است که پس ازانتشارطرح فورا ترجيح داده  ؛اجرای طرح

يشد قای فراستی مآطراح نامه ھشدار يعنی  نجا که تھاجمات به نامه ھشدار عمال متوجه طرح وآ ولی از
طراح است که بايد پاسخگو باشد نه منشی طرح که معلوم  ،ھا تھاجم وايراد به طرح از پاسخگو معموال و

وردھای آگيری ومحکوم ساختن دسته ن نامه کذائی کنارآقای فراستی ناچارشد عليرغم آ ،ھم نبود که کيست
خودايشان تھيه کرده بود بشوند  زنامه ھشدارازطرحی کهنچه اعالم کرده بود وارد دفاع اآن نامه برخالف آ

   .که شدند

قای فراستی يکه آب شده که وجه طراح جريان نامه ھشداراست سبمسئوليتی که قانونا واخالقا مت 
تائيد کنندگان  از نفر ۵٠ه دربين کيند چنانآطرحی که خودشان تھيه کرده اند بر وتنھا به دفاع از

وجاھت دادن  برای مشروعيت و قای فراستیآ طرح حتی يکنفربه انداره يک صدم کوشش وتالش
  .نيامده اند بر به نامه ھشدار

مد ھای آنامه وپی  گفت از و ،خود گرفت مسئوليت نامه ھشداررابرعھده قای اميد دانا ابتدا بارآ 
راح را گرفت که ه طنرا ديد يقآت وموارد ولی زمانی که حجم اعتراضان شخصا دفاع خواھد کرد آ

اجرای طرحی با مشکالتی مواجه شد  طراح  واين يک قاعده عمومی است که اگربيا و جواب بده  
   .طرحبايد جوابگوباشد نه مجری 

 قای فراستی برتظاھربه سلطنت طلبی پايه ريزی شده است و عناوين بکاررفته درآاساس طرح  
 از نامه مزبور برای اعليحضرت وھمچين استفاده ازعنوان شاھنشاه ايران برای اعليحضرت 

   .نشانی ازتھيه طرح توسط ايشان استقای فراستی آطرف 

 باشد که از ن حد نسبت به مقام سلطنت اعليحضرت وفادارآ نميتوانم باورکنم که شخصی در 
 سوی ديگرازکسی که دررسانه ای که ميليون ھا از را شاھنشاه ايران خطاب کند و يکطرف او

امثال  ا خائن، غيرملی، مخالف ناسيوناليست ون شخص اعليحضرت ر؛ آنرا نگاه ميکنندآايرانی 
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 .ساکت بماند وبه عين اينکه ھيج اتفاقی نيافتاده وبرنامه ای اجرانشده است ،نھا خطاب ميکندآ

حداقل اعتراض ميکند مگراينکه قضيه انسان درشرائط اعتقادی تحمل اين وضع را نميکند 
   .اصالت وحقيقت خالی باشد شاھنشاه ازجانبداری از

 مينامد و »پشه وعروسک«الف بچه که نامش ھم معلوم نيست دررسانه ھای گروھی شاھنشاه را  يک
اب ب ن جوانک مجھول الھويه حتی ازآاعتراض به  دفاع ازنامه ھشدار حتی يک کلمه در قای فراستی درآ

 که زندیفر(دم آکزتخم بنی  يدآودرفھم نمينجد <درعقل نمی گقای فراستی آ اين رفتار ؛نصيحت نميکند
  .را تبادربه ذھن ميسازد )يدآچنين 

ولی حتی  ،زموضوع پرت استقای فراستی وايرادات ايشان که تاچه حد اآنگاه کنيد به حمالت  
قای آنھا مجريان طرح آزيرا  ،لوايح ايشان نمی بينيد برديا قالبی را در اميد دانا و نام يکبار

   .را نمی برد ھمين جاست که صدق ميکندفراستی بوده اند ضرب المثل چاقو که دسته خودش 

 ٢٠دروغگو بی شخصيت که حتی نميداند  ن صحنه ھارا فراموش کرد که يک نفرآنميتوان  
 زشت ترين اتھامات واھانت ھای اميد دانا را در »اميد جان«چيست با ذکرمدام ميليون طرفدار

اعليحضرت را شاھنشاه قائی که آ رسانه عمومی مکرر غرغره کرده وتحويل شنوندگان بدھد و
به  ن شخص ميتوان گفت وفادارآيا به آ ؛ن دورغگو اشاره ای ننمايدآايران ميداند يک کلمه به 

   .شاھنشاه ويا وفاداربه جريان

  شكست طرح فراستي 

   .ن نشودآقای فراستی وعلت آاين تحرير ناقص است اگراشاره مختصری به شکست طرح 

 قای فراستی کشيدن وترتيب دادن حضور اعليحضرت درآھای طرح يکی ازحساسترين ومھم ترين قسمت 
ميليون  ٢٠ن مرد آ ممتاز وخانم شھال  نجی وگرکسانا را وخانم آکسانی مانند اميد دانا ومنوچھررزم  کنار

اين قسمت  ،يدآرت بود به اجرا دراعليحض کامل قسمت نھائی طرح که بی اعتبارساختن بود تا طرفدار
خواستاراجرای  بشدت  فروزنده ھمفرامرز و صدرمسعود  ه رسانه ھای شھرام ھمايون ونقدر مھم بود کآ
> عذرخواھی کند ھمين االن، ھمين االن ايشان بيايد و<خرين اظھارات اميد دانا مبنی براينکه آ ن شدند.آ

 اوامر اعليحضرت واظھاربرائت به معنای قبول ادعانامه وتمکين به قطعی طرح درحضور انتظار نشانی از
    .نواھی امثال اميد دانا بود و

با مقاومت صحيح ودرست اعليحضرت وبی اعتنائی ايشان، طرح به دست انداز 
  رسيد که ناظريدتوام بارسوائی وورشکستگی وتوقف 

  سرنوشت طرح

نطور که طرح تھيه شده بود اجرای طرح موفق ميشد ومجريان طرح کامال به خواسته آ معلوم نيست اگر
نھا آبعد برنامه  ،ميرسيدند بود که بی اعتبارکردن وازمشروعيت حقوقی ساقط کردن اعليحضرتخودشان 
تنھا شاھدی که دراين زمينه وجوددارد خود بنده ھستم که  .دراين باب مشکل است اظھارنظر ؛چه بود
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وی ايشان  خ شنائی با خلق وآ مذاکرات تلفنی به بنده اشاراتی داشت ولی به اعتبار قای مصطفی عرب درآ

   .ن استناد کردآبه است  نميتوان  ايشان که مانع ايجاد صالحيت شھادت

  دنباله نقد 

  تبعات نامه هشدار  ) 2(

 دھنی کرده اند ارتباطی به نامه ھشدار قای فراستی (طراح طرح نامه ھشدار) مدعی است کسانی که بدآ
   .شدارمربوط نميشودد که تبعات نامه ھشداربه نامه ھند يعنی ميخواھند گفته باشنندار

 .گاھی داشتند به چنين ادعای ناپخته ای متوسل نميشدندآايشان اگرازرابطه علت ومعلول قدری  
ن آ را وآمد نامه ھشدار بوقوع پيوست يعنی مصاحبه ھائی که اميد دانا با منوچھررزم آنچه پی آ

صدر تاذيل ازتبعات وپی  از ندويا با خانم گنجی وديگران انجام داد طرفدار ميليون نفر ٢٠مرد 
فلسفه و در رابطه علت ومعلولی مينامندکه  را ماين حک .مد ھای ھمان نامه ھشداربوده استآ

   .قضا جاری وساری است

كه ازناحيه هواداران نامه هشداردرتلويزيون ها ونامه هامتوجه   يتمام فحاشي ها واتهامات
اگرنامه هشدارنبود اين تبعات هم بوجود اعليحضرت شده است ازتبعات همان نامه هشداراست كه 

   .مدĤنمي
 

متخصصين  ن وکارشناسا، مورد بيماری وبا ديده شده است ٢٠٠٠ھم امروز خبررسيده که دريمن  
    .ميدانند يمن تبعات جنگ  نرا ازآ

 مد ھای نامه ھشدارو اھانت ھا واتھاماتی که به اعليحضرت زده شده به نامه ھشدارآاگرپی  
نامه  مد ھای ناگوارآتبعات وپي قای فراستی خيلی سريع خودشان را ازآپس چرا مربوط نيست 

بعد مدافع سرسخت ساعت  ۴٨باقی بمانند وتنھا  کنار ھشدار کنارکشيدند؟ که البته نتوانستند در
نميتوان اصل  ،ايشان خوبست به اصول توجه بييشتری داشته باشد ؛ن شدندآمد ھای آنامه وپی 

   .نرا قبول نکردآعات را قبول کرد وتب

 ی وب زير زمينآرفتن سطح  جمھوری اسالمی شرح مبسوطی ازپائينين يکی ازمسئول ياسه روز پيشدو
ميليون  ٣٠نده تھديد ميکند گفت واشاره ای داشت به اينکه ايران بيشترازيآ بی که ايران را درآوحشت بی 

اين  ون جمعيت است مسلما بايد انتظاربيلم ١٣٠بی ندارد ولی وقتی ايران بدنبال آنظر نفرگنجايش از
ب آازتبعات کمبود  ميليون برسد  ١٣٠ايران بايد به  خامنه ای که جمعيت داشت يعنی دستور تبعات را

   .است

  .تفھيم شد يا <ما ھمچنان دراول وصف تومانده ايم> مد ھای نامه ھشدارآنميدانم مسئله تبعات وپی 
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  اصراردرجواب  ) 3(

وری کرده آنھا ندارم جمع آاريکسری فحش وناسزا ازفيس بوکھا که بنده تسلطی به طراح طرح نامه ھشد
تی که مخالفان نامه ھشداربه مجريان برنامه نھا با فحاشی واتھاماآومقايسه بنده  نظر اظھار خواستار و

 .ھشدار داده اند شده است

کسی جريان مييابد ساختن تحقيرواھانت کردن عملی است که درواقع ازطريق بی حرمتی وبا قصد خوار
 قصد است بسياری ديده شده است که اھانت ودشنام درميان جوانان ويا خانواده ھا از ،مھم دراھانت

مورد اھانت درشخص توھين شونده  ، فقداناصل درتحقير واھانت ؛اسباب دلجوئی ومحبت شناخته ميشود
قبول  حقوق اسالمی ھم اين تجويز را ،ستاھانت ني و مثال اگربه يک دزد گفته شود دزد اين تحقير ،است
  .دی ومتجاھربه فسق را بجا ميدانکه اھانت به کافرحرب دارد

اظھارات  نميکم قای فراستی به چه کسی اھانت کرده است ولی تصورآ بنده نميدانم که چه کسی بنظر
اين چنين  اکنون بيعت کرده است و ۵٧را که خود با دولت برخاسته ازشورش آبه منوچھررزم سخيف 

يا فحاشی  ،ميليون طرفدار ٢٠ن مردک دروغگوی آيا ، کرکری عليه اعليحضرت درتلويزيون ميخواند
 و نان اعتبارآ قای فراستی برای گفتارآ مگر ،ھتک حرمت شناخته شود ھای مشخص شده مصطفی عرب

  .نھم درکنارعنوان شاھنشاه ايران قائل باشندآاحترام واصالت خاصی 

  ن سفسطه يعني اي

. ايرانيھا ھم بھم (fuck, shit) زبانشان فحش است مريکائيھا وردآ ؛تمام مردم دنيا بھم فحش ميدھند
 امام حسين ھم به فحاشی شھرت داشته است   خدا .فحش ميدھند که گاھی ازفرط دوستی وعالقه است

فحش به  خمينی ھم درکتابش يک صفحه کامل .بخواھی به بندگانش فحش داده است ن تاآقر ھم در
    .اعليحضرت ھم برخی سخنان نچندان مطلوب به ما فرموده اند .مخالفان خودش داده است

رکيک وسبک واتھامی به شخص  ست کليت فحش نيست بلکه ادای کلماتاما موضوعی که موردبحث ا
   . را نمادملی خطاب ميکننداعليحضرت  قای فراستیآھای مورد حمايت  اعليحضرت است که ھمين فحاش

اھانت نکنند اين يک بحث اخالقی است ولی موضوع اينکه نبايد به  دموضوع اين نيست که افراد به افرا
ھزاران سال جاری بوده است که  شاه اھانت کرد يک تکليف اصولی واجتماعی وبنيادی است که از

ا وباحمايت اميد دان جانب چند سلطنت طلب زير مھميز ناحيه ھرکس، از از ھرزمان و متاسفانه بيش از
   .قای فراستی نسبت به اعليحضرت رضاشاه دوم جريان يافته استآ


