
 حقوقدان -اميرفيض -سئوال از آقای دکتر رزم آرا                                                   ١ از ١ برگ ٢٠١۶/١٠/١١، شنبه سه=بھرامشيد

 راآقاي دكتررزم آ سوال از
  حقوقدان -اميرفيض

   :دوسوال درپيش است ،را دررابطه با مصاحبه ھای اخيرسرکارآرزم منوچھر  قای دکترآ

  >برای مابکند کاریفکرش راھم نکنيد که رضا پھلوی ميتواند < نخست اينکه گفته ايد

 تکليف ويا قانون و که ناشی از رعامزيرا کا .نه کارعام ،به کارشخصی وخصوصی است ،شما توجه عبارت
 نجا که کارشخصی وآ ديده نميشود واز کارشکاری درعبارت سرآواين شکاراست آيا تعھد است امری 

   .ب دماغ شما ھم بشودآميتواند حتی شامل گرفتن  ، لذااستوسيع ونامحدود  خصوصی

 ، به ھمين عباراتی که بکاربرده ايد رجوعشما که درھمان مصاحبه اعليحضرت رابی سواد ناميده ايد 
   .را دريافت کنيد !ان وبی سوادی اعليحضرتتکنيد وحکم سواد خود

 مگر  بکند با اشتياق تمام مايلم بدانم که چرا منتظرھستيد شخصی بنام رضا پھلوی کاری برای شما 
  ؟را انجام بدھد ديگری کارقراری ھست که ھرکس 

ب آھائی به  د که چنين دسته گلرا تمرين کني ايرانمقصوتان نجات ايران است که خوبست چند بارکلمه  اگر
  .نبرده ايد نام ايران رايکبارھم  ،ن مصاحبهآ در ن حرفھای رکيکآقبال  درندھيد 

، فراموش نکنيد که عنوان شجاع را مردان شجاع با عنوان شجاع ياد کرده ايد درچند مورد ازبختيار 
ه بازرگان خدا ميکرد ک ،وخدانه انسان ترسو وضعيف  مانند سرکار که التماس  ،به ديگران ميدھند

   .خالص شوند رد که اعضای دولت بختياريگرا تحويل ب دولت بختيار

  شجاعان ازشجاعان بازگويند     که ترسويان زترسويان ھميشه

رضاپھلوی  درھمين مصاحبه نرابه وجدانتان محول کنيد اين است شما کهآکه پاسخ سوال دوم  
اعالم کرده ايد  وصفات ديگری را ھم   ، پول پرست، بی سوادبين، کوته ، احمقرا شارالتانخودتان 

 ، حقه باز، ، عروسک، پشهبرو، مفتضحآ، بی ، بی شرافت، خائنمانند  دشمنی باموجوديت ايران
يا انتظار وتوقع شما ازکسی  با خصوصيات باال که شما آکرده ايد  تائيد  درسندی وغيرقابل اعتماد

درخواستی از يک خائن ودشمن باموجوديت ايران  ، احمقانه نيست ومتقاضیستيدای ايشان قائل ھبر
   ؟بتمام معنانيست کاريک احمقِ 

  خربدانیآنکه ازاحمق بجويد کسب وکاری        خودش احمق بود آ

        

مانع  ،حمقدروجود وهمِداده شود زيرا ازنظرفلسفی < الزم نيست که به برخی اظھارات شما جواب 
   >از بحث است


