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  جاويد ايران 

  پناھیقای آاتھام موضوع 

 يزن سست فکری و پناھی بارسنگين اتھام بی اعتقادی وقای آمتاسفم که نوشته 
ن بی اعتنائی به اي ،را متوجه اينجانب ساخته استدستبرد به نوشته ھای ديگران 

     .نھم پنھان کردنی نيستآزردگی نيست که آن معتقدی ھيچ انسااتھام درظرفيت 

 ازايشان ميخواھم موارد اتھامی به اينجانب درمورد تائيد وطرفداری ازمصرانه 

تقلب وسوء استفاده از  بازگوئی گفته ھای ديگران که درمحور ع ونيزتوافق جام

 .بفوريت ارائه دھندديگران معنای حقوقی دارد  ثارآ

خواھد بود اول اينکه مدت اين درخواست يک  دوشرط استوار قراراين نامه بر
ويا عدم معذرت  ودوم اينکه در صورت بی اعتنائی به اين درخواستھفته است 

  :قضيه مشمول بيت عبيد است که گفته ،خواھی

  گه فراوان خورند مستانا  مست بودم اگرگھی خوردم 

   .قای پناھی ازنامه مزبورمطلع شوندآازجاويد ايران خواھش دارم  

   بااحترام اميرفيض                                                           

===========  

وشته ن پايين(به پاسخ مستند تاريخی استاد اميرفيض  در پناھی نوشته ایآقای 
ان ايش خش شده بود نوشته اند. به نوشته پکه از ايميل جاويد ايران  )نگاه کني

 يرانيان)کنگره ھمبستگی ا( گروھی که وابسته به آنند وسوی جاويد ايران از 
يه آن به نظر استاد اميرفيض رسيده بود که پاسخ استاد پاسخی داده شده است. رو

  را در باال خوانديد. 

ه اگر از پايين بتوان روند را با ليست و خواننده در ميان نگذاشت. بنابراين نمی 
  باال بخوانيد روند را دنبال کرده ايد. 
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From: JavidIran(PeymanM)  

Sent: 16 October, 2015 4:42 PM 

To: 'kpanahi@comcast.net' <kpanahi@comcast.net> 

Cc: Assad‐olah Nassr‐e‐Esfahani <anasre@att.net> 

Subject: FW: FW: Tasvibe Nahaii Esarat Nameh 25 Saaleh 

  ناھیپآقای 

درست است شما ممکن است ادعای دکتری بکنيدوخيلی ھای ديگر در ھمان کنگره ھمبستگی که شما 
دکتری بکنند ولی تفاوت، پشتيبانی و ھمراھی را با مخالفت و انتقاد از از ھمپالگی ھايش ھستيد ادعای 

 يک توافق به اين ننگينی را نمی توانيد از ھم تشخيص بدھيد. 

—بقيه را بخوانيد شايد رسوب فکری شما تغيير پيدا کند يعنی نمی خوانيد که بتوانيد تشخيص بدھيد. 
  بخوانيد بادقت بخوانيد.

ت اتمی رژيم با آمريکا آغاز شده است دو مورد از نظر ديپلماسی مورد نظر است. از روزی که مذاکرا
نه تنھا از نظر کسانی که آشنا به امور ديپلماسی ھستند و در طيف ديپلماسی ايران قرار دارند و ديگری 

 یاز نظر حقوقی که کسانی ھستند که سواد حقوقی آنان بيشتر از کسانی است که ادعای گذراندن دکترا
  حقوق دانشگاه را دارند و کسانی که در رشته تخصيی حقوق وسياست تجربه دار می باشند. 

  سه مورد در مسئله اتمی مھم بوده است: 

داشتن اتم وپژوھش در فيزيک اتم و شاخه ھای علم شکافت اتم حق مسلم ھر دولتی ميباشد/  -١
اتمی پژوھش و دنبال کردن  طبق قوانين و آيين نامه ھای سازمان ملل و آژانس بين المللی

تکنولوژی ھسته ای تا آنجا که دست به ساخت بمب اتمی به منظور جنگ و توليد سالح کشتار 
ميباشد. اين حق مسلم » ملت«جمعی منتھی نمی شود در ھر کشوری در ھر زمان از حقوق آن 

. اين حق، ھر کشوری است ومھم نيست امروز رژيم اسالمی در سر کار اداره دولت ايران است
((ايران با رژيم اسالمی فرق دارد)) می باشد. [[اميدوارم شما مدعيان » ايران«حق مسلم 

دکتری اين تفاوت را تشخيص بدھيد زيرا عدم درک ورسوب اين تشخيص منجر به الطائالت 
  پزی ھايی ميشود که با کاری که کله پز می کند فرق نمی کند]]. 

رژيم اسالمی در گذر زمان دروغ ھايی را به سازمان انرژی اتمی و دنيا گفته است و  -٢
پنھانکاری ھايی کرده و باپرداخت پول ھای کالن به بودجه کشور که از ماليات ھای کالنی که 

از مردم اخاذی می شود فشار آورده و به مردم ايران صدمه زده است که قابل گذشت 
اه با تحريم ھايی شده است که بيش از سی سال است گريبان مردم را اين صدمه ھا ھمر نيست. 

  گرفته و فقر در ايران بيداد ميکند.
مورد اول و دوم سد در سد مسئله داخلی کشور (ھرکشوری با ھر نظامی) است و به کشور  -٣

 ٢۵٠ديگری مانند اسراييل يا آمريکا مربوط نمی شود. به ويژه اسراييل که خود صاحب حد اقل 
بمب اتمی و کالھک اتمی است ولی مرتب مانند سگ کنار جاده به ھر کاروانی واق واق و عو 

به پا ليسی و ليسيدن کف پای » اسراييل«عو می کند وبرخی از ايرانيان از زور کاسه ليسی 
  نتانياھو ھم رسيده اند. 

ز جنگ بوده است. چه در حد ديپلماسی و در چھار چوب ديپلماسی، مذاکره ھمواره جلوگيری کننده ا
ديديم عدم مذاکره در مسايل مربوط به ليبی، يوگسالوی، عراق و افغانستان به لشکر کشی آمريکا 

 انجاميد و ھمه اين کشور ھا تجزيه و نابود شدند. 
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مسلما ھر ديپلمات آشنا به امور سياسی يا ھر شخص عاقل وبالغ و دوست دار ايران وھر ميھن پرست 
کره ھمراه و موافق خواھد بود تا جلوی جنگ گرفته شود. اين نکته با موافقت با مفاد باشعوری با مذا

  يک توافق مسلما و حتما فرق دارد که الزم است درک بکنيد و دست به مغلطه نزنيد.

از جمله استاد اميرفيض، جناب آقای زاھدی، ديپلمات کارکشته ای مانند جناب دکتر اسد   ھرکس
گری از جمله اينجانب با مذاکره موافق بوده ايم و ھنوز ھم در حل ھر مشکلی ھمايون يا ھرکس دي

مذاکره را بھترين راه رسيدن به يک توافق اصولی مسلما به نفع کشور ومردم کشور ميدانستيم 
اين ھم با پشتيبانی از مفاد يک توافق ننگين که آدم ھای آمريکا بنام وزيرخارجه و معاونان  وميدانيم. 
ارجه و علی اکبر صالحی وديگران با آمريکا امضا کرده اند فــــــــــــــــــرق دارد. که اميدوارم وزير خ

  رسوب کامل ودرک فھم شده است. 

ولی شما جناب پناھی در کدام نوشته پيدا ميکنيد که از کسانی که نام برده ايد ديده باشيد يا شنيده باشيد 
که مخالف منافع ملت » برجام«اد و جزييات توافق اتمی انجام شده بجز موارد اشاره شده در باال با مف

اعالم موافقت کرده باشند؛ که نبريده ونسنجيده و نفھميده به آنان اتھام می بنديد؟؟  ايران بوده است 
  ھمه آنانی را که نام برده ايد ھرروز از ننگين بودن مفاد برجام می نويسند و ميگويند. 

ل ھستيم که مذاکره جلوی جنگ را گرفته است و فعال گرفته است و از فردا نا آگاه اگر گفته اند خوشحا
ھستيم اين دليل بر توافق و پشتيبانی سد در سد با توافق اتمی [برجام] نيست ونمی تواند باشد. ھرکس 

اين وصله ھارا به نامبردگان ميچسباند دست کمی از ايادی اسراييل و توده ای ھای آشوب کننده و 
  مشوب کننده ذھن ندارد. 

ھمان نام بردگان از روز نخست مشخص شدن مفاد برجام که مسلما مضر به منافع کشور است و از 
روز نخستش چه در ژنو، چه در وين ويا لوزان ھرجا بوده است به مفاد مورد توافق اعتراض کرده و 

ايی نوشته شده و روانه کرده اند و از آنرا مطابق و برابر با معاھده ترکمانچای دانسته اند و انتقاد ھ
سوی استاد اميرفيض تقريبا روزانه در انتقاد از عملی که رخ داده است نوشته ھای مستدلی ارائه شده 
است که از اين سامانه اينترنتی جاويد ايران پخش شده و رويه ھمه آن انتقاد ھای محکم و مستدل در 

سال متعلق به اينجانت  ١۴٠٠فاد توافق نامه اتمی در سايت باره مضر بودن واسارت ايران بر مبنای م
  گنجانده شده است. 

شما دوست داريد و دوستان شما که حتا سواد نوشتن دو خط قابل و مطابق با اصول نگارش را نمی 
دانند دوست دارند بی مورد به ديگران اتھام ھمکاری با رژيم اسالمی بزنند. درحاليکه انتقاد ھای بی 

آنان درست در جھت واق واق ھای نتانياھوی اسراييلی است و ھمانند آن سگی است که به دنبال  مايه
اذان از مسجد خيابان با زوزه خود پاسخ ميدھد. [[اگر خواستيد آن ويدئو را برای تفھيم بيشتر برايتان 

  بفرستم]]. 

سرايی آنان و تاييد کسانی ھمانند شما و آقای دکتر اسد جھت آگاھی شما اسناد موجود نشان دھنده ياوه 
دوستی ھای خاله خرسه  بی سوادان، دور از روش  هللا نصر اصفھانی از نوشته ھای ديکته شده آن

ھمان کسان نيست که با کنگره ھمبستگی ايرانيان می کنند. آنان در اصل دشمنی خودرا با بی اعتبار 
ن از اين راه انجام ميدھند و در خيال خام خود دو گنجشک را با يک تير کردن کنگره ھمبستگی ايرانيا

  می زنند. 
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شما اگر ھرروز  -در نوشته خود تجديد نظر کنيد و احترام خودرا حفظ کنيد. با مويز ھا گرميتان نکند
 ار تاسفنوشته ھای اين ايميل را خوانده بوديد اين اظھارات خنده دار را روانه نمی کرديد برايتان بسي

ميخورم. خودرا آلت دست نکنيد. شما از ھوا وباد ميگوييد ما با سند در مقابل شما قرار داريم. بشرط 
  اينکه بخوانيد و درک و فھم کامل را تا حد رسوب بجا بياوريد. 

اين نوشته ھارا حضور جناب استاد اميرفيض خواھم فرستاد تا اگر الزم باشد پاسخ مستدل وحقوقی 
  ھم داشته باشيد.  ايشان را

  ک-ح

 

From: kpanahi@comcast.net 
To: kpanahi@comcast.net 
Sent: 10/16/2015 3:44:50 P.M. Eastern Daylight Time 
Subj: FW: Tasvibe Nahaii Esarat Nameh 25 Saaleh 

اردشير زاھدی، اسد ھمايون، امير فيض و ح ک، در گذشته جنابان آقايان  
شديدا از برجام پشتيبانی ميکردند تا آنکه در آمريکا تصويب شد. اکنون جناب 

بازگو   درجه گردش نموده و گفته ھای جبھۀ ھمآھنگ را  ١٨٠ آقای اميرفيض 
اقعی ميکنند. اميد است که به اشتباه خود پی برده باشند و اين تغيير عقيده و

 باشد.،

From:  
Sent: Friday, October 16, 2015 11:36 AM 
To: A Undisclosed Recipients (Javid)  
Subject: Tasvibe Nahaii Esarat Nameh 25 Saaleh 

  نوشته مستدل را در اين آدرس بخوانيد:ين ا

http://1400years.org/AmirFeyz/TasvibeEsaratNameh25Saleh-1-
AmirFeyz-16Oct2015.pdf  

 


