
 حقوقدان -اميرفيض -پاسخ به ايميل سرباز وفادار ارتش شاھنشاھی                             ٢از  ١برگ  ٢٠١۵/٠٣/١٠شيد (سه شنبه) بھرام 

  حقوقدان -يضاميرف

تفيض سن مآ فادارارتش شاھنشاھی ايران به جاويد ايران رسيده که بنده ھم از و سربازايميلی با زيرنويس 
  .وميل به پاسخ دارم

  يدآبود کو طرف گل  بلبلی کو ستم خار تحمل نکند       نه سزاوار

صفت وفاداری است که  را پذيرا شوم کلمه و ن ايميلآرونوشت  احترام  مشوق شد تا با که مرانچه آ
 وفاداری به شاه ووانفسا  یروزھاکه دراين  براستی .ترا متصف ساخته اس ن صفت خودآ نويسنده با

  .وناسپاسی  ريگزار بی انتھای بی وفائی ی است درشاھنشاھی ايران گوھر

امی وبا وقاراست که معموال وفاداری ازنعمات قدرت وحمايت  داری ازاين جھت بس گرارج اين وفا
بسياراستثنائی ملکاتی ود وفاداری گوھری ناب ونگاه که قدرت وحمايت نبود وجآاستواری دارد ولی 

غالب مقھور، پيروزی ارباب مقھوربروفاداری به ارباب < :يکی ازبزرگان سخنی دارد که گفته .است
   .ارزش واالی وفاداری سربازمغلوب رابه فرمانده اش نمودارميسازداين سخن اھميت و با . او>است

مد آوفاداری نويسنده رابه ايشان تبريک وخوش  ک شاھنشاھی ايران مفتخراست که حساين سرباز کوچ
    .واميد وارم که دراين مسير به اشتباه نرفته باشم بگويم

   .اتفاق ميخوانيم رابهبسته تاريخی يک  دراين فرصت مطلوب  درکناراين تحسين

فرھنگ پرافتخاروسربلند ملت ايران ازمالت  و ،ن که قرنھا پايداربودهآوحدت وتماميت  بقای ايران و
رعھده ن بآنگھبانی ازاين مالت تاريخی وحفظ تداوم  ؛يافته است انسجام سلطنت وشاھنشاھی ايران پيوند

 فرھنگ ايرانی چنين قوام  .اسی دارندت مردم عادتا به سيرت وعمل پادشاهکه  پادشاھان ومردم است
نزد  .ه است  مردم به اين مھم عادت اقرانی دارندديافته که ايران ھرگزيک لحظه بدون شاه نبو وھستی

ن آ که از >به غيرت مردان ايرانی متعلق است ،سلطنت دوبو ،به بود شاه وسلطنت ،بود مردم< ،مردم

   .طنت ايران بدون متصدی باشدونگذارند که لحظه ای سل حمايت وحراست کنند

 از تھی را بھرطريق نگرانی خود ،خود                                                    ِ کسانی که درراستای غيرت وشرافت تاريخی وفرھنگی ايرانی  
با تعابير نادرست مواجه  اننآنبايد تالشھای ميھن پرستانه  ؛ابرازميدارندبودن سلطنت ايران از پادشاه 

   . .شود

 نيست که اعتبارکالم را واجد باشد وقبای تقدير وتحسين  ن مفھومآان وفاداری به  ،وقتی مجزا شد و
                راشايسته دارد.

    رزوی پيروزیآبااحترام و

  ارتش و پاسخی که داده شده بود در زير آمده است: » وفادار«نوشته سرباز متن 



 حقوقدان -اميرفيض -پاسخ به ايميل سرباز وفادار ارتش شاھنشاھی                             ٢از  ٢برگ  ٢٠١۵/٠٣/١٠شيد (سه شنبه) بھرام 

From: Javidiran (PeymanMeli) [mailto:]  

Sent: 10 March, 2015 9:02 AM 

To:   ...... ' 

Subject: RE: sardar shahriyar reza pahlavi 

 

جانم اشتباه ميکنی، ما طرفداران پھلوی ايشان را نرنجانده و قصد چنين   به اين سرباز آرتش بفرماييد،
ی که به آن سوگند خورده اند و با ھمراه شدن با تجزيه » سنگر«کاری نداشته ايم. ايشان با ترک 

وزشی مطرح باشد طلبان شورای نپذيرفتنی و با کنايه و گوشه و توھين مارا ترک کرده اند.. اگر پ
  .انتظار از ايشان خواھد بود نه برعکس

  ک-ح

From:   [mailto: ]  

Sent: 10 March, 2015 8:23 AM 

To: undisclosed‐recipients: 

Subject: sardar shahriyar reza pahlavi 

   به پيشگاه شاھنشاه سيروس پھلوی
بيگانه  ))(منظورش وطن فروشان است( ،، وتنفروشان، نيک ميدانيد که دشمنان ايرانشاھنشاھا
 ٣۵باز لی تبھکار و دغ، انيران ھا، سرسپردگان فرومايه دشمن، مزدوران بی آبروی بيگانهپرستان

، نيک می دانيد که ھمه آنھا ، ايران را نابود کرده غارت می کنندسال است که دست به دست بيگانگان
و با ھزينه کردن پول ھای ھنگفت از ھيچ  با تمام نيرو

کارشکنی و سنگ اندازی و نيرنگ بازی و جدايی (تفرقه) 
، نيک ميدانيد که در زير سايه ھواداری افکنی پرھيز نکردند

، به دشمنی با از پدرتاجدارتان شاھشاه نيکو سرشت آريامھر
، ونيز نيک ميدانيد که امروز شما پرداختند و گستاخی کردند

، از بی انگاری ھا و اشتباھات مردم از آنچه خوردند ٩٪٠
، شما را به روان خود سخت شرمگين و سرافکنده اند

تابناک شاھنشاھان پاک سرشت و آريايی تبار پھلوی سوگند 
می دھيم گناه اين مردم بيخرد و نادان را ببخشيد و پوزش 

آنھارابپزيريد و فرمان خيزش ھمگانی و ستيز با دشمن 
  .آشام و پليد اسالمی را ابراز بفرماييد خون

 سرباز وفادارآرتش شاھنشاھی ايران


