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ی وری اسال ظام  ر    رای ا
  حقوقدان -يرفيضام

ه که جاويد ايران ھم ايميل تارسال داش ايميلی ،ت> توسط جاويد ايران –اقائی با نام اختصارشده <ف 
ت ن اين اسآو درايميل ايشان به موضوعی بااھميت اشاره شده نجاکهآاز مزبور را بی پاسخ نگذاشته  ولی

وادعای مزبور عالوه براينکه درقلمرو   >نظام جمهوري اسالمي راي اكثريت را دارد<    ،که

ت ايجاد مشروعي که ازجمله ،نيز ميباشد ثارحقوقی سنگينیآاست متضمن  تحريرات اينجانب        ِ موضوعات  
، لذا تی ميگرددآن ازسوی نسل ھای آ ثارآ له جمھوری است  وسبب تحملبرای تمام اقدامات سی وپنجسا

خاصه که درايميل ايشان احترام به حقوق نسلھای  ،نميتوان ونبايد به ادعا واعالم ايشان بی تفاوت بود
    ١. مده استآ تی ھم بذکرآ

   .ياد شود »اليحه«ده وايميل ايشان با واژه دھيد که برعايت اختصار ازنام فرستننخست اجازه  

   وامـــــا بعد 

. يعنی جمھوری اسالمی ازنوع قضاوت عاميانه و سطحی استدرمورد رای اکثريت در  ،قضاوت اليحه
ھارنظر بمناسبت مشھودات واعالمات ومسائلی ازاين دست شکل گرفته وچنين قضاوتی خاص ظقضاوت وا

مالک مشروعيت حکومت اکثريت رانھا رای ونظرآواجتماعی کشورھائی است که فرھنگ حقوقی 
   .ميشناسد

محصوالت کشورھای خارجی  از ،چون انتخابات به صيغه جاری عمومی ناشی ازاين است کهاين اشتباه 
را ازديد حقوق مدرن انتخابات جاری درکشور ت کشورھالذا مفسرين ودست اندرکاران انتخابا ،است

. درحاليکه چنين ارزيابی نسبت به ايران اسالمی درست نيست  ومعلوم است که رده انداروپائی ارزيابی ک
را نميتوان با مبانی مشروعيتی يک نظام غيراسالمی  مبانی حقوقی ومشروعيتی نظام جمھوری اسالمی

  .نھم ھمين وضع راداردآنظامات کشورھای اروپائی) ارزيابی کرد وبرعکس (

 دركشورما كه يك كشوراسالمي ،كه در جوامع دمكراتيكي مرسوم استخابات راي گيري وانت قاعده
ان نچنآيعني راي مردم واجد  ،ي نداردئهماهنگي وكاربرد اجرا ،يع ميباشدبا حاكميت مذهب تش

ودرنهايت  ،به حكومت منتقل سازد نراآانتخابات ازطريق  بتواند نيست كه اصالت ومشروعيتي و اعتبار
به عبارت روشن    يدĤن انتخابات بوجود ميآيت دارد ونه دولتي كه ازبغل نه انتخابات مشروع

                                               
در آخر اين نوشته گنجانده » ت -ف«و آقای » جاويد ايران«دل شده بين برای روشن بودن جزييات نوشته، تمام ايميل رد وب - ١

 ک-شده است. ح
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توابع حق حاکميت  لطبع حق رای ھم که ازمردم حق حاکميت ندارند وبادرحقوق سياسی جمھوری اسالمی 
   واست نخواھند داشت

  شواهد ومستندات  

ن مشخص آقررا  نآ است و برعکسبصورت  ،، رابطه مردم بامردم ومردم باحکومتنآدراسالم وحقوق 
شناخته ونامشروع  غيراسالمی  ، ھرعملیی مقرر شدهن موارد که بنام احکام اسالمآ کرده وخارج از

   .ميشوند

مجموعه دستورھای عملی اسالم است  که وظيفه انسان ھارا نسبت به کارھائی که بايد   ،احکام اسالمی
   .نھا دوری کند  مشخص ميکندآ از انجام دھد ويا

درحقوق اسالمی جزء  ،صورت ميگيرد رای مردمآندم ودرمجموع کليه اعمالی که ازناحيه انتخابات ورفرا
  .اردميشود چه حکمی دنن درباره انتخابات که ازاحکام اسالمی شناخته آاکنون ببينيم که قر ،ستيناحکام 

  راي مردم دراسالم 

مشارکت مردم درحکومت قائل به  ،اسالم  برای مردم حق حاکميت قائل نيست وبه اعتبارھمين حکم 
اسالم بی دليل چنين حکمی صادرنکرده بلکه دليل اين انتخاب کردن حاکم وحکومت ھم نيست  و

انعام مردم را نادان وگمراه  ١١٧و ١١۶ه ودسوره مائ ١٠٠يات مکرر ازجمله آ تصميم رادر
> يعنی تبعيت ازنظراکثرمردم موجب گمراھی مسلمانان استدانسته وصريحا اعالم داشته که <

   .انتخابات وتحصيل اکثريت فاقد مشروعيت است

  :اينطور نوشته استانعام   ١١٧و ١١۶يات آن درباب تذکرات آنی درتفسيرنوين قرآيکی ازمفسرين قر

 براساس منطق وفکرصحيح کاراست که اکثريت  ن اکثريت نادان معرفی شده اند اينآعلت اينکه درقر<
. راه لوده به ھوس ويک مشت دروغ وفريب وتخمين استآنھا يک مشت گمان ھای آنميکنند وراھنمای 

نچه که دربعضی آ. برخالف حق رابايد ازخدا گرفت  نه ازمردم ھرچند که طرفداران راه حق اندک باشند
نفی  اين موضوع را يات متعددیآن  درآ، قرمسلم شده که اکثريت عددی ھمواره راه صحيح را ميپيمايد

يک < :. ھمان مفسراسالمی درپايان مفصلش نوشته استاھميتی قائل نيستکرده وبرای اکثريت عددی 
جامعه مومن به رسالت ابنيا ء ھيچگونه اجباری درخود ازپيروی نظراکثريت درتصويب قوانين نمی بيند 

 رومفسرمزب >نيست نچه اکثريت جايزالخطا تصويب ميکنند قابل مقايسهآ زيرا برنامه ھای انبياء با
   .ه ميشودوردآيات مزبور دارد که عينا به اينجا آ بر تفسيرمختصری

دا راه خ از زمين ھستند اطاعت کنی ترا ست که اگرازاکثريت کسانی که دررویيات مزبور اين اآمعنای «
  )جلد پنجم تفسير نوين ۴٩صفحه (                  »نھا تنھا ازگمان پيروی ميکنندآ. منحرف ميکنند

ن بين تسنن واھل تشيع ھيچ اختالفی آوعدم تعلق مشروعيت به  ردم درانتخاباتدرباب  بی اعتباری  نظرم
ری وتقديم ياکنون برای اصالت نتيجه گ ،نرا ثابت کند ديده نميشودآنيست وکوچکترين نمونه ای که خالف 

   .شھادت ميشود استناد وبه نظرات حقوق دانان وعلمای عصرجمھوری اسالمی  »اليحه«ن به نويسنده آ
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شھادتی دردست است که چون ازمستند  است، خوند ھای شيعه ايرانآ ازه کخوند محمد باقرخالصی آ از
  .ن تمسک ميشودآنی پشتيبانی شده به آقر

ردادن غيراز دمکراسی غربی ارای اکثريت جامه قر بر نراآشتن وقبول ورد ايا مطلبی رابه رفراندم گذآ<
لبی است  که غربی ھا رای اکثريت را پايه . اين ھمان مط؟ دمکراسی غربی يعنی ھمينديگری است چيز
   .ن تبعيت ميکنندآ اساس حکومت خود قرارداده اند وھمواره از و

 ن نميتوانآيات قران وبراھين فلسفی مردود بوده وھيچگونه ارزشی به آن طبق آرای اکثريت وعمل به 
   >.داد

اب وانتصاب اکثريت ھرجامعه ن ھمواره نسبت بعمل وروش انتخآقر ن نگاه ميکنيمآيات قرآميکه به ھنگا
مورد اکثريت بشری  ٢۵ن دربيشتر ازآ. قرنان ارزشی قائل نشده استآنظرخوشی نداشته وبه انديشه ای 

مورد  اکثريت را  ۶در نھا نادان ھستند) خطاب کرده است وآبيشتر مون (  َ عل      َ م الي   ُ ھ   ُ ر   َ ـ  کث             َ را به تعبير ا  
 ،، بدون خرد وعقل معرفی کرده استارموردمورد فاسق ودرچھ ١٣ناشکر) توبيخ کرده ودررون ( ِک  َ ش    ُ الي  

راه حق  محض ومنکرحق دانسته ودريک مورد اکثريت انسان ھارا از مورد اکثريت را کافر ۴ونيز در
ورده اند آن دسته که ايمان آازسوره ص اعالم داشته که  ٢۵يه آ برده ومنحرف ميکند و.......در بدر

  .وعمل صالح انجام ميدھند بسيار اندک ھستند

   :محمد باقرخالصی درپايان مقاله اش  چنين نتيجه گيری کرده

ن اکثريت جامعه راازنظر فعل وعمل منحط وفاسد معرفی ميکند و اين مطلب رابصورت آنکه قرآپس از<
 جمھوری اسالمی که مبانی حقوقی اشن (آيا بازھم مسلمان وپيرو قرآ اصل خلل ناپذيری بيان ميکند

  )١٣۵٨روزنامه بامداد بيستم تيرماه (              ؟>ند تکيه  برنظر اکثريت کند) ميتوان استآبرپايه قر

   :اعالم کردچنين  رفراندم اصالحات ارضی  دراظھار نظر نسبت به  ۴٢شخص خمينی درسال  

  .>رفراندم ويا تصويب ملی درقبال اسالم ارزشی ندارد<

رفراندم درقانون اساسی پبش بينی نشده و شما دولت مصدق < :رنامه ای به شاھنشاه ايران ميگويدھمو د
   >اکنون چگونه خود دست به اين اقدام می زنيدرابه جرم انجام رفراندم  تحت تعقيب قرارداديد 

  )نقالبمقدمات ا(                                                                                                     

انتخاب ھادی وامام درجامعه اسالمی فقط به <: ددائرت المعارف شيعه درباب انتخاب حاکم ميگوي 
  )۴٨۵صفحه (           دست خداست نه مردم                                                      

   :خوند يزدی رئيس قوه قضائه جمھوری اسالمی گفتهآ 

 اسالم مالک حاکميت و –ن باشد بی اعتباراست آھند که خالف دين وقراگرتمام مردم به چيزی رای بد<
  )۵٨٨کيھان لندن (                                                       .>رای مردم نميداندآحق حکومت را 
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 و 58ن است اين است كه رفراندم سال آخوند محمد يزدي كه منطبق با قرآمفهوم اظهارات 
  .ميباشد بي اعتبار فاقد وجاهت شرعي است انتخابات بعدي بمناسبت اينكه اصل انتخابات وراي مردم

تشکيل  ١٣٨٠سالمی که در ارديبھشت سال حجت االسالم غرويان دردھمين نمايش سراسرجامعه ا 
 :خود امام فرمودند ،امام درمشروعيت حکومت به ھيچوجه قائل به جمھوريت نبودند<  :شد گفت

پس نتيجه  »نباشد بااو مخالفت ميکنم اگرھمه مردم بارئيس جمھورباشند اما اودرمسيراسالم«
  )٨٣ديماه  ١۵رگمشروح درسن(    >ميگيريم  که جمھوريت مالک حق وباطل نيست

ن يھزارنفر وياران حس ٣٠درواقعه کربال طرفداران عمرسعد  راکثريت مالک حق وباطل بودگ= احاشيه

  )پايان حاشيه( .نفربودند  پس بايد گفت حق با عمرسعد بوده است ٧٠

  جامعه تشيع ايران اسالمي دراحكام 

المی است درتسنن تشخيص موضع جھات افتراق بين تسنن وتشيع مسئله تشخيص احکام اسز يکی ا
لب ع سيبرعھده مسلمانان است ولی درتشيع اين حق ازمسلمانان متش فرد، اسالمی نسبت به اعمالاحکام 

بغيرازاصول الدين  تشخيص احکام اسالمی برعھده که يودراختيار مراجع تقليد گذاشته شده است بطور
  .مذکوردرتمام رساله ھای مراجع تقليد)مراجع تقليد قرارگرفته است (

  :صالحيت مقلد وموقعيت مراجع تقليد را چنين تشريح کرده است دائرت المعارف  شيعه 

ی دراين تقليد راه انسان واصول فکریمقلد با تقليد ازمجتھد شيعه ازامام ورسول خدا اطاعت کرده <
  )۶٧٣دائرت المعارف شيعه (                                                                              >ندارد

   :> راچنين تعريف کرده استاصول فکریھمان دائرالمعارف <

که  معقوالتک تفکرعبارت است ازترتيب امورمعلوم برای رسيدن به امورمجھوله وحرکت نفس ازدر<
  .>مبادی ومقدمات به نتيجه ومقاصد برسد از

 و ، رای دادن وشناختن خير، تشخيص خوب وبد دادنفکر کردن ،ايرانحاکم بر درجامعه تشييع بنابراين
. به ھمين دليل است که يزدی رئيس قوه ھرچيزی که فکرکردن الزم داشته باشد بعھده مراجع است و شر

  .غير روحانی حق دخالت درسياست را ندارد>< :قضائيه گفت

  ؟دارد مگرغيرازمحجوروصغيرچيزديگري استگرفتن را نكسي كه حق فكركردن وتصميم خوب  

م حکي ،نيازبه قيم دانستهرا            ِ خمينی صغير   ،ناميده کفامام صادق ومنتظری مردم عادی جامعه تشيع را 
   .را طفل عليل خوانده است ن ھاآمولوی 

  ن مقلد ھست چون طفل عليل          گرچه دارد بحث باريک ودليلآ
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برخوردارازحق تفکر وانديشه نباشد  حيوانی است بی مو که روی دوپا انسانی که   ،درفلسفه  افالطون
  .)ن کامال کنده شده استآخروسی که پرھای (راه ميرود 

یان ا  ،نجلس تايمز گفتآمريکاست که به لوس آباالخره اظھارنظريک دانشجوی ايرانی مقيم  و قالب ما

م ر ف  ند ما  ھمان  وا ع  ا جا  م   ود ی  ئدا و ی     .اسال

کام به جريان انتخاباتی که اح ياآ، نوبسنده اليحه که مدعی است جمھوری اسالمی رای اکثريت رادارد
ن بيان شد ودرقانون اساسی جمھوری اسالمی ھم صريح وروشن حق حاکميت ازمردم آاسالمی درباره 

ايران سلب شده است واساسا درجامعه تشيع حقوق مردم ايران نسبت به احکام شرعی تنھا بوسيله 
نيستند نفربيشتر ۶يا  ۵مراجع مشخص ميشود به اين معنا که  مردم بايد ازرای ونظرمراجع که حدود 

 ھرکه در< :قای جنتی درزمان انتخاب شيخ حسن روحانی گفتآتبعيت کنند ودررابطه باھمين موضوع 
قانون اساسی جمھوری اسالمی شورای نگھبان نقش  در و ،انتخابات شرکت نکند به جھنم خواھد رفت

 و بارقانونیبه چنين انتخابات ويا ھمه پرسی اعتماد ومشروعيت واعت کليه مراجع تقليد را عمل ميکند
که  ين تحريرالبته بعد ازقرائت ا ،؟ تصور نميکنم  واميد وارم که اشتباه نکرده باشمحتی شرعی ميدھد

   .تقديم حضورشان ميشود

  همراه باتشكر ختم كالم

اکنون برای ختم کالم وتشکر ازنويسنده اليحه که به تحريرمزبور عنايت خواھند کرد اجازه ميخواھم بايک 
  .تحريربپايان برسدتمثيل 

 و يکندحق وقانون وشرع به اموال وثروت بی کران شخصی تجاوز م کسی را فرض کنيد که برخالف
تجاوز  افراد عادی که ازجريان امر و) وجمھوری اسالمی ۵٧شورش  درتطبيقن ثروت ميشود (آمسلط بر

ن متجاوز را آ و نميداننداموال واقدامات ادارند وحکم قانون وشرع رادرباره ن غيرحق متجاوز خبرن ِ م  
ولی  واقعيت  مينويسند جمھوری اسالمی رای اکثريت رادارد)( ن اموال ميدانندآمالک مشروع وقانونی 

قانونی وشرعی متجاوز وفاقد حق تصرف  ،مملکتحاکميت  و ف ثروت وروحقيقت امر واينکه متص
   .مطلعندگاھان به موضوع وقانون آامرديگری است که  ،دراموال وحکومت است

دم رای انتخابات ويا رفرانآگاه نيستند آجمھوری اسالمی بنابراين عوام که ازجريانات قانونی ومشروعيتی 
واين برداشت بکلی نادرست شايسته اھل علم وتحقيق  ،رابه حساب مشروعت جمھوری اسالمی ميگذارند

   .ن نيستآواحترام به دين وقر

 زايرانيان خارج ا ،بنابر ادعای تحرير .ای بحث احتمالی باشدای پائی برج ايدشيد آاين نکته به اشاره  
   .کشور چيزی ندارند که مطلوب ايرانيان داخل باشد
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هيج تاثيري درعدم رضه بودن ويا نبودن ايرانيان خارج     بي ع اجازه اين عرض رااحساس ميکنم که 
ودرنهايت  سمي نداردويا انتخابات مو 58اسالمي چه به اعتبارهمه پرسي سال مشروعيت جمهوري 

   .جمهوري اسالمي غاصب وفاقد مشروعيت وحقوق سياسي داخلي است

***  

 ايميل رد وبدل شده است آنرا از پايين به باال بخوانيداين 

From: Javidiran (PeymanMeli) [mailto:Javidiran@peymanmeli.org]  

Sent: 20 November, 2014 4:52 PM 

To: 'F  T ' 

Subject: RE: Dar Rabeteh ba Ofogh Iran ‐ Amirebrahimi... 

http://1400years.org/amirfeyz10.asp 

 برگ است ورق بزنيد نگاه کنيد  ١٢

From: F  T  [mailto:  @yahoo.com]  

Sent: 20 November, 2014 3:55 PM 

To: Javidiran (PeymanMeli) 

Subject: Re: Dar Rabeteh ba Ofogh Iran ‐ Amirebrahimi... 

نه توضيحات کافيه، شما به بازاريابی الماس تون در بيرون از ايران بپردازيد. چون در درون ايران 
 .ترديدی ندارم که برايش ديگه تره ھم خرد نميکنند

ای اميرفيض بيشتر آشنا شوم اگر فيس بوک اکانت يا اما خوشحال ميشوم با انديشه ھای شخص آق
 وبسايتی داشته باشد

 > wrote:Javidiran@peymanmeli.orgOn Thursday, 20 November 2014, 20:21, Javidiran (PeymanMeli) <  

 ت.  -آقای ف

 (ايشان نام کاملشان در ايميل بود من خالصه کرده ام) 

 بی زحمت با دقت و با امعان نظر و دقيق بخوانيد.

 با درود 

قانون ھمانطور که در ھمه نوشته ھای استاد اميرفيض می آيد و من ھم به وسعت سواد خودم ھمواره 
ژه قانون اساسی ھرگز قرتی نيست. قانون به وي» قرتی بازی«فرمايش شما » برعکس«اشاره دارم، 

بازی نبوده. قانون اساسی مشروطه و متمم آن خونبھای پدران دموکراسی ايران است و شوخی و قرتی 
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سال دست کم در کشور ما جاری بوده و براساس آن مردم حقوق ملی خودرا  ٧٠بازی نيست. اين قانون 
  پاس داشته اند. 

يرد پس ناچار است اگر بخواھد ايرانی بودن خودرا ثابت کند اگر امروز کسی بگويد آن قانون را نميپذ
حتما بايستی قانون اساسی جمھوری اسالمی وواليت فقيه را پذيرفته باشد. وگرنه بدون وابستگی به 
قانون اساسی نمی توان ادعای ايرانی بودن را ثابت کرد. آن کس که تابعيت مثال آمريکا يا انگليس يا 

) و متمم آنرا دور انداخته نمی تواند ايرانی بحساب ١٩٠۶انون اساسی مشروطه (آلمان را پذيرفته وق
ديگر ترک تابعيت  چراکه بيايد ونمی تواند در امور ايران دخالت کند گرچه زادگاھش ايران بوده باشد

 کرده و ايرانی به حساب نمی آيد. 

انون رای گيری بر طبق قوانين رای مردم در زمانی رای به حساب می آيد که جايگاه رای درست باشد و ق
مندج در قانون اساسی تابع يک سری قانون ناظر بر انتخابات باشد وگرنه ھرصندوقی که يک سوراخ 
داشته باشد ومردم در آن کاغذ بياندازند به اندازه قلک گلی شاه عبد العظيم ھم ارزش ندارد چه برسد به 

 رای مردم. 

ھرگز دوران شاھنشاھی را نديده باشند، وقتی قانون جاری باشد  درصد مردم ٧٠مھم نيست که نيمی يا 
و مردم زير قانون قرار بگيرند و به آن رفتار کنند کفايت کفايی است. مگر کسی دوران خمينی را ديده 

قرمز و سبز از مردم برای قانون اساسی اش  بود؟؟ وقتی آمد و به زور سر نيزه ھم شده بود با برگ
من) آنگاه مردم زير لوای آن قانون توھين آميز و تحقير کننده خرد شدن و بی ارزش بھ ٢٢رای گرفت (

ابدا واژه  سال در کشور بصورت سکوالر عمل کرده بود و ٧٠شدن را پذيرفتند ولی قانون اساسی که 
 می شود؟؟ » قرتی بازی«سکوالر در آن مصرف نشده بود به نظر شما 

(بقول نوشته بسيار بی ادبانه! شما!!) ھرقدر ھم حرف » اين شازده«ی در باره شايستگی و عدم شايستگ
زياد باشد باز ھم آنچه در نوشته استاد اميرفيض آمده است که در رابطه با افق ايران نوشته اند (دوباره 
پيوست کردم) پا برجا و قانونی و بنياد کار است و کسی با نوشتن ويا بکار گيری واژه ھای خوش و 

 می تواند قانون را از بين ببرد. ناخوش ن

از بين بردن قانون ھم تابع قانون است و اگر قانون برای تغيير قانون نباشد ھرکس نمی تواند قانون را 
 به ميل خودش عوض کند. 

با عنوان رييس جمھور انتخابی برای مريم رجوی که تابع » اعليحضرت رضا شاه دوم«خطاب عنوان 
 نند مقايسه پرتقال و سيب است يا بھتر بگويم مقايسه الماس با سنگ توالت است. ھيچ قانونی نيست ما

مريم رجوی که در گذشته ھمراه با ھمسر ناپيدايش زير لوای قانون اساسی رژيم آخوندی چند سال تا 
يعنی ده سال با رژيم اسالمی ھمکاری کرده است و سپس فرار کرده و مقيم فرانسه شده و  ١٣۶٧سال 
ام حسين ھمکار و ھم آغوش شده است و قانون اساسی مشروطه را ھم قبول ندارد ارزشی ندارد با صد

 که بتوان او و دارو دسته اش را با يک ايرانی ديگر چه رسد با اعليحضرت مقايسه شود. 

در باره بخش آخر نوشته تان باز ھم ناچارم شمارا به قانون اساسی و نوشته استاد اميرفيض و متمم 
نون اساسی مراجعه بدھم و درخواست کنم تا درک کاملی از قانون پيدا نکرده ايد و جزييات نوشته ھای قا
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برای آينده ايران استفاده » التاری«استاد اميرفيض را درست نخوانده و رسوب نکرده است بی زحمت از 
 ن کرد. سرنوشت ملت بزرگی مانند ملت ايران را نمی توان با التاری مشخص ومعي  نکنيد.

نياز به » ملت«ھيچ کجای دنيا برای سرنوشت خودش دست به التاری نزده است. ھر کاری در قالب 
 قانون دارد. قانون اساسی پايه آن است. 

 اگر پاسخ ھای من کافی ورسوب کامل نداشته باشد آنگاه مصدع اوقات استاد اميرفيض خواھم شد.

 ک-ح

 From: @yahoo.com]   

Sent: 20 November, 2014 11:53 AM 
To: Javidiran (PeymanMeli) 
Subject: Re: Dar Rabeteh ba Ofogh Iran - Amirebrahimi...  

بازگشت به قوانين گذشته و قرتی بازی ھای ھواداران رضا پھلوی، بدون توجه به رأی  
ی يک ملت ھست. ميليون ايرانی در فردای ايران آزاد، توھين به خرد و انديشه  ٧۵بيش از 

ملتی که بيش از نيمی از آنھا نسل جوانی تشکيل ميدھد که ھرگز دوران شاھنشاھی مرحوم 
   محمد رضا شاه را تجربه نکرده است.

در واقع وقتيکه اين ذوب شدگان بدون توجه به عدم شايستگی، لياقت و توانمندی اين شازده، 
دوم القاء ميکنند. منو ياد مجاھدين ميندازه ايشان را به نمايندگی از مردم ايشان را رضا شاه 

  که مريم رجوی را رييس جمھور ايران القاء ميکنند. 

نظر من ھيچ ارتباطی با وجھه ی رضا شاه، محمدرضا شاه و يا نطام شاھنشاھی ندارد. چرا 
که شايد مردم عالقمند باشند در فردای ايران آزاد شخص ديگری را به پادشاھی برگزينند، 

  چه اين نظام رأی اکثريت را داشته باشدچنان

  

On Thursday, 20 November 2014, 15:18, Javidiran (PeymanMeli) <Javidiran@peymanmeli.org> wrote: 

 

می خوانند، » ھلویآقای پ«يا » رضا پھلوی«يا » شاھزاده«سانی که اعليحضرت رضا شاه دوم را ک
اوپوزيسيون بتوان در تکان دادن رژيم » راس = سر«در » شاه«کسانی که انتظار دارند بدون حضور 

  ((روی پيوند زير کليک کنيد))  اسالمی مفيد واقع شد.... حتما اين نوشته را بخوانند. 

-AmirFeyz-AmirEbrahimi-http://1400years.org/AmirFeyz/DarRabetehBaOfoghIR
20Nov2014.pdf  


