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  حقوقدان -اميرفيض

 ادای حق مطلب رابود که  ديم گرديد متاسفانه ھمراه کمبودیتحريری که تحت عنوان فحشنامه تکميلی تق
  ن پرداخته ميشودآبا تعجيل، به اصالح واستحکام اکنون  فرسوده ساخت و بسيار

  نارسائي وكمبود ها 

به  ،ھا واتھامات نامردان نامه ھشدار ارايه کارنامه وکلکسيون فحاشی ،نارسائی قابل توجه وتاسف بار
فحاشی ھا عنوان شده بود درحاليکه  اعليحضرت رضاشاه دوم است که تحت عنوان تازه ترين کلکسيونِ 

واتھامات وفحاشی ھای خرين وتازه ترين کلکسيون فحاشی ھا واتھامات نبوده است ، آکلکسيون مزبور
ی گذشته بيانيه ھا مربوط به مصاحبه ھا ون اشاره ميشود آذيل ھم مجددا به  که در تحريرن آ شده در ذکر

   .خرين وکاملترين کلکسيون فحاشی ھا شناخته شودآنميتواند  وبوده 

شارالتان  -۵ بيکاره –۴  مرگ برشاه –٣دشمنی باملت ايران  -٢–دشمنی با موجوديت ايران  -١
-١٣ بی آبرو – ١٢بی شرف–١١خائن –١٠پول پرست - ٩ بيسواد – ٨ کوته بين –٧احمق  –۶
  غيرقابل اعتماد (کلکسيون اول) -١٧حقه باز –١۶عروسک  -١۵ پشه -١۴ فتضحم

**  

 -٢١ کسی که چاره ای جزکوبيدن سرخودش رابه ديوارندارد –٢٠خمينی دوم -١٩ -دروغگو-١٨
د برمردمی که درفيس درو -٢۵ ازبابت غرور، خدا – ٢۴ بدجنس–٢٣نااليق  –٢٢فضوالت انسان 

  )٢٠١٧/١/٢۶( ---بوک به رضا پھلوی توھين ميکنند (ازکلکسيون دوم) 

**  

شاه  – ٢٩ جيره خوارشيوخ عرب-٢٨کجرو وناتوان  -٢٧ رضا پھلوی پشت به ميھن کرده -٢۶
 -مستند ٢٠١٧/٠٣/٢۴(ازکلکسيون سوم)    ( .ادگان برويش تف انداخته اندآز-٣٠ سلطان حسين ما

  .ميان نفراول ليست نامه ھشدار)براآنامه 

  مجموعه كلكسيون فحاشي ها

 کلکسيون فحاشی ھا و بود، تکميل فحشنامه روی داده  اشتباھی که درتحرير بنابراين با عذرخواھی از
نجا آاتھاماتی که ازسوی کسانی که درلباس سلطنت طلبی متوجه اعليحضرت ساخته اند تا اين تاريخ وتا 

 خواھد بود و واحد ٣٠در بوده است  بشرح موارد کلکسيون اول ودوم وسومکه دردسترس تحريرات 
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به شده  ھای غير موارد ياد با اتھامات ودشنام از خوانندگان اين سطور که اگر ،مزيد تشکراست

نگارنده اين  ن کلکسيون اضافه کنند وآ شدند بر روبرو نامردان نامه ھشدار سوی از اعليحضرت 
  .ه نگذارندتحريرات راھم بی بھر

  داوري خود

ن پاسخ به اين پرسش به وجدان آ د ونداوری دعوت  ميشو بيک خود ،خوانندگان محترم اين تحرير
بی پا، شرور، ولکرد ومعروف به  دم بی سروآسابقه ای خبردارند که  حتی يک  يا ازآخودشان است که 

شخصيتی ای کم سابقه متوجه يک ھنی ھد بد ه اينھمه فحش واتھامات سنگين ودھنی ظرف مدت سه ما بد
وجدان شما پاسخ اين سوال  راگ د؟ وی ناموس کرده باشبياحتی به کسی مانند خودش الت وبی غيرت و

بدانيد که اين برنامه تحقير اعليحضرت يک برنامه خاصی است که با اين شدت وحدت ادامه  ،افترا ني
لباس سلطنت  ن برنامه درآانيان برای پيشبرد ترين وبی حيثيت ترين اير پروا بی  ،نآمجريان  و دارد

   .نه نماد ملی زدن را دعوت به کارکرده انديطلبی وس

  كمبود ها 

اين است که درتحريرات سابق نسبت به برخی ازاتھامات وفحاشی ھای  ،مقصود ازکمبود ھا دراين تحرير
ه نفراول ليست نامردان متوجاتھاماتی که بوسيله  نامردان گفتگوھائی ارايه شده واين کارمعمول، در

  .واکنون اين کمبود جبران ميگردد است نگرديده ٣٠و ٢٩و ٢٨و ٢٧اعليحضرت شده وشامل رديف ھای 

   :با عبارت زير شروع شده استنامردان  نفره ۵٠نامه نفراول ليست  **

  رضاپھلوی پشت به ميھن کرده وجيره خوارشوخ عرب -١

  انداختند  تفزادگان ايران به رويش آ -٢

  کردن ھم نميدانم تفلی پسرش راشايسته و -٣

زادگان به رويش آ (رديف يکم) و کردن  به ميھن که متھم شده به پشت .رضاپھلوی است ،نامهمخاطب 
  ھمان رضاپھلوی که مخاطب نامه قرارگرفته است. به ميشودعطف   کهتف انداخته اند (رديف دوم) 

 ه تف کردن ھم نميدانم> رضا پھلوی که پسرشايست سوم نامه که نوشته شده <پسرش رازولی درفرا
  ؟را شايسته تف کردن ھم نميداند ندارد که اين نامرد او

رک ه با محکمه صحرانی ونامه ھشدار تداکه دررابط )اصول مفقود ادعا موجود(درتحريرات  = حاشيه
اری او ارائه سفاھت وجنون ادو براميان> دالئلی برآنھا تحت عنوان <سفاھت تابينھايت آشد دريکی از

ندارد  مه ميدانند که اعليحضرت پسرست واال ھاوھمين مسئله فوق  نشان ازعود سفاھت وجنون  .گرديد
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 نه واقعيت  ،ھم وخيال ميکندتوّ  از ،ن، تحصيل حاصلآخود اوھم  ميداند ولی عود جنون وحالت ادواری 

  ١ ويا دانستنی ھای سابق (پايان حاشيه)

  ريعالئم بيشتري ازجنون ادوا

   :نامرد رديف يک  درنامه اش نوشته است

کن بجای ريشه  و ريامھر اين بود که اين دين اھريمنی را ريشه کن نکردآبزرگترين کژرفتاری وکم کاری 
ن اھرمن کده بزرگ آوبه زيارت  )١( مسجد درايران بنا نھاد ھزار ۵٠کردن اين دين بيابانی ايرانسوز

بنام عباس  خانواده پيامبر لجنزار مده ازآيک عرب بر مشھدرفت و رد درمکه وبه زيارت اھرمن کده ديگر
  (ازنامه نامرد ريف اول)     .وردآ را پشت وپناه خود بشمار

 برابر  و ١٧مدرسه يعنی  ١٠،٧٠٠مقابل  در مسجد جديد و ٩۵٠ريامھرآدرزمان شاھنشاه  ) ١(
  نکه نتواند ديد)آورزشگاه ساخته شد (پايان) (تاکورشود ھر  ٧٣٠٠ و  حمام عمومی ۵٠٠٠

انديشه  را سرباز <کاری به خاندان پھلوی ندارم من خود :پائين ترھمان نامه نوشته است سطر چند در
زنده بود من جان فدايش ميکردم  ريامھرآ اگر ريامھربزرگ ميدانم وآ جھان بينی رضاشاه بزرگ و ھا و
   .پسرش را شايسته تف کردن ھم نميدانم  ولی

نامرد رديف اول  نيازبه توضيح ندارد، نميشود ريشه کن نکردن اسالم وساختن مسجد تعارض دراظھارات 
درھمان نامه   و ريامھر گذاشته آوزيارت مکه را که نامرد رديف اول به حساب بزرگترين گژرفتاری ھای 

     .نھم درحد جان فداکردنآمعرفی کند  ريامھرآانديشه ھای  سرباز را خود

 کارتجناي معھذا جان خودش را فدای دزد و ،انسان دزدی وجنايت را محکوم کندن است که آاين مانند 
   .معرفی کند

اين تعارض ناشی ازعود ديوانگی ادواری است واال ھرکس با ھرقدراطالعات سطحی ميداند که انسان ھا 
ی ديوانه انديشه اند  ونميشود کسی با انديشه ديگری مخالف باشد ولی جان فدايش کند ول مجموعه ای از

   .نی است نه ازباب تعقلآ. تصميم وافکارش ن اين روشنی را درک نميکندآانوع ادواری  يا از و

  پشت به ميهن كرده

خودش دريک متوجه اعليحضرت ساخته است که اين اتھام ناجوانمردانه رادرحالی نامرد رديف اول 
حکوم کردن قانون اساسی مشروطيت نرا ديده باشند ضمن مآليونھا ممکن است يبرنامه تلويزيونی که م

  :ن با چرک وخون گفته استآبديل دانستن  و

                                               
    .عبارات مورد استلناد گويای مطلب نيست وموضوع را متوجه رضا پھلوی ميسازد -١
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با خود نداشته  رش راآاگرکوه ھای ايران نام   ؟وقتی ميگوئيم ايران، چه چيزی درانديشه مارخ ميدھد 

  نـــــــــه  ؛براميان ميگويمآيا ارزشی دارد که برايش جان فشانی کنيم من آباشد 

**  

يا ارزش بيشتری ازخاک آ ؛وبلوچستان نتواند ياد رستم وسيمرغ رادردلھای مازنده کنداگرخاک سيستان 
         نـــــــــه  ھندوستان برای من دارد؟ من ميگويم 

**  

من ميگويم     ؛اگرخراسان بوی خوش فردوسی راندھد چه ارزش بيشتری ازخاک ترکمنستان را دارد
  هـــــــيچ

**  

ن زمان را آليج فارس) نام داريوش وفرمانده نيروی دريائی شاھنشاھی ايران بھای دريای فارس (خآ اگر
  هيـــــــــچ من ميگويم  ،ب خليج  اسکندريهآنداشته باشد چه ارزش وتفاوتی دارد با 

يا اصال ميتوان آ ؟ميتواند صالحيت ايرانی بودن بدھد ؟دمی عنوان عاقل بدھدآيا کسی ميتواند به چنين آ
 در  ؟سياسی داد نھايت به او ميدان کارازنظرمنطق ايرانی بودن، ايرانی شناخت ودردمی را آچنين 

 تمام عمرتان نه جائی اين عبارات را خوانده ايد و يد خواھيد ديد که تاکنون دراظھارات او کمی غور کن
   .نامرد رديف اول اال از ؛شنيده ايد را نه ازھيچ بی وطن احمقی اين چنين ياوه گوئی ھا

ب وتاب ايران وايرانی بودن را آخمينی ومالھای ايران که اھميتی برای ايران قائل نيستند با اين  حتی
   .رديف اول کرده است محکوم نکرده اند که اين نامرد

  تبعات ياوه گوئي

زاد بود آتصورنکنيد که تبعات ياوگوئی او به ھمان مسائل فوق الذکر محدود شده است خير ديوانه وقتی 
  .که سيل خون روا باشد> تباه شودعقال  ه <عقل عاجزماند وروزگارند ککارھا ک

   :نامرد رديف اول درھمين نامه اخيرش نوشته است

ن می آرسول وتوده لجنی بنام قر – من با اهللاخوند نمی رزمم  آيک نبرد فرھنگی است من با <نبرد من 
  ن پاک ميکنندآاب خودرابا اوراق قريشيم وپوهللا ومحمد تف مياندازھمرزمانم به قران  رزمم......من  و
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شتری خواھد گفت روانشناسی نشان بدھيد  بدون نيازبه معاينات بي اين عبارت  نامرد رديف اول را بھر

ن روانشناس ھم ميتواند اين آاست که وجودش برای بشريت خطرناک است  ودليل  يک ديوانه رنجيری
   :باشد که

  دليل ديوانگي محض

ن آملی  مريکا که شعارآنام خدا الھام ميگيرد مانند  نھا ازآشورازکشورھای جھان شعارملی ک ٢٨امروزه 
(کمک خدا وعشق مردم قدرت  يا دانمارک  که شعارملی اش ايمان داريم) ھست و کشور (مابه خدا

)  اسکاتلند ق (خدابزرگ استاداد فرمود وخود داوراست) شعارعر ايران شاھنشاھی (مرا - دانمارک است)
     وووووو ، عربستان سعودی...پادشاه) –ميھن  –(خدا ازمن دفاع خواھد کرد)  مراکش (خدا 

  )١٩٩٧(اقتباس ازنظريه موسسه رانميد تراست انگلستان در                                                 

کلمه هللا وخدا ھمراه  ردم دنيا که باليارد ميدوم و کشور ٢٨به شعارملی ،نامرد رديف يک ،درتطبيق مورد
  .يدالآونام خدارا با پيشاب خودش مين تف مياندازد آاست ميجنگد وبه 

 يک گروھی ھستند که از يا بی خدايان،  ناخدايان ؟چه کسی ميتواند به اين مدعی عنوان ديوانه ندھد
 هللا را درنھا آپيدا شود که خدارا به چالش کشيده اند ولی محال است موردی  وجود اثبات ،طريق منطق
ليارد يتطبيق وتشبيه مورد ميشود به صورت م که در ؛دھند وپيشاب  و ھدف تف اندازی  قرار رديف ادرار

اشناس ھستند تف مياندازد. واقعا وحشتناک است اين ھا مردم جھان که اکثريت قريب به باتفاق خد
منطق  کارسياسی بايد از ،ابدا ،ن کارسياسی داد؟ ابدابه اين حرکت ھا واظھارات ميتوان عنوا ياآ ،ديوانگی

  .الھام بگيرد نه ازاحساسات وگنده گوئيھا و نص وحکمت وعقل

ن قائل به مجازات نقدی است چگونه آجامعه بشريت امروز تف انداختن برزمين را محکوم ميکند وبرای 
ليارد ھا مردم جھان را با ادرار درنھايت دين مي محمد و ن وآقر تف انداختن برروی خدا و ميتوان از
   .ديوانه ای ھم ديده نشده است نقدر بی نزاکتی اخالقی حتی ازآاقعا که ولوده دانست. آوپيشاب 

  خوند كاري نداردآبا 

دوران  سال در ٧٠ ؛ن استآخوند کاری ندارد جنگش با خدا ورسول وتوده لجنی بنام قرآنوشته است با 
شاه وميھن  -وھمه درپناه شعارخدا ،ن نداشتآی با هللا ورسول وقرسلطنت شاھان پھلوی ھيچکس جنگ

نچه که آپس   ،دين نايل شده بودند با سعادت زندگی که ھم دين بجای خود وھم حکومت وسياست جدا از
نھا رزمی آکه نامرد رديف يکم با  یخوندآ خوند است وآويرانی وغصب حاکميت ملی را موجب شده 

  .ندارد

   شريك تراشي 

قل وبدنامی اين اظھارات قابل تحمل نيست عده ای شريک ھم برای امرد رديف يکم  چون ميدانسته که ثِ ن
  :تراشيده ونوشته ايت وتائيد تف انداختن به هللا حم
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فرود فوالدند  –له دالفک آ –ريامنش آ<درپی کاروکوشش سی ساله من وديگرھمرزمان من مانند کورش 

ھوشنگ  الدين شفا وشجاع  –مسعود انصاری  –منوچھرفرھنگی  –شايان کاويانی  –رضا فاضلی  –
  معين زاده بوده که ......>

خدا وپيروان او تف نيانداخته  بر کباريشده، حتی  ياد نھا بعنوان شاھد وھمفکرآ ھيچکدام ازحضراتی که از
کرده اند  کاری معين زاده اسالم را نقد  ريامنش وآرضافاضلی ومسعود انصاری وکورش  قای شفا وآ ؛اند

با تف کردن به خدا  ،که بسياری ازمحققين خارجی ھم کرده اند ولی فرق است بين نقد وبحث وانتقاد
   .امعه استو مطرود جبی شخصيت  ،مردانی کثيف تف کردن کار ،محمد ن وآوقر

که  رتنف . تف کردن يعنی حد اکثرھا انسان استدتف کردن به ميليار ،ن ومحمدآتف کردن به خدا وقر
<تف برويت بی شرم بی حيا وشرق يک  :ن چنين استآعبارت معمول ن يک سيلی است آمد آمعموال پی 

  .سيلی>

   مقايسه عمل اعراب 

تش زدند آنھا کتابھای کتابخانه ھارا خميرکردند ويا آ ،اعراب وقتی به ايران تاختند به حکايت مورخين
بی نيازی  تش زدن درمفھومِ آخميرکردن ويا  و ،رکردنتف کردن يعنی ابراز تنف ،نھا تف نکردندآ ولی بر
   .است

 مطلب و ھر ؛ن استفاده کردآ ازاوراق  ازھيچ نوشته وکتابی نيست که بايد برای شستن مقعد وپيشاب 
 حرف و ؛ن انسان ھاستآ انديشه است وانديشه ھم از و زيرا فکر نوشته ای قابل توجه ومحترم است

   .ن شاشيدآن تف انداخت ويا برآ اصالح کرد نه اينکه بر وبايد رد  ادعای نادرست  را

 موخته ويا تجربه کرده است واال درآ یچه  زمان کی و از ،انداز قای تفآم  اين تف انداختن را اين نميدان
     .مبارزاتی ساخته باشد تف سنگر زير تاريخ مبارزات  سياسی نديدم که کسی در

يده نواال نش تاب بشاشندـــرا نميدانند برکشغال آچون فرق بين کتاب ونات باشند که ممکن است تنھا حيوا
   .ن شاشيده باشدآام که کسی تاکنون برکتاب تاچه رسد به قر

  تف انداختن

تف انداختن بروی کسی حد اکثر تحقيرونشان دادن غيظ وغضب است که معموال مترادف با سيلی ويا يک 
    .ه استاقدام عملی برای تثبيت تحقيروغضب ھمرا

به اعليحضرت نسبت داده شده   انداز قای تفآھم نيست که درنامه  کردن اينکه فالنی اليق تف عبارت 
   .دارد بدی ادبيات  ما سابقه فرھنگی در

نجا که برای تحقير آ تا ،ب دھان اندختن بروی افراد درفرھنگ ما ھمواره کاری ناشايست تلقی ميشودآ<
برصورت او تف ميانداختند وبرای اينکه نشان بدھند که يکنفر تاچه حد يک فرد وخرد کردن شخصيت او 
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جامی ھم بيتی دارد که گويای  >ب دھان انداختن راھم نداردآحقيراست ميگفتند <فالنی لياقت  و خوار

  :ھمين نظريه است ميگويد

  وھوس  افسرده دالن ن طايفه مرده دالن     درھویآتف بر

  (ازمقاله روزنامه سالمت)                                                                                          

  رضاپهلوي راشايسته تف كردن هم نميدانم 

اعليحضرت   انداز قای تفآبرسد که چرا  وردآن تحرير مايل است به اين دستبا توضيحاتی که رفت اکنون اي
  ب دھان انداختن راھم ندارد؟آل جامی لياقت ميداند که بقو خوار و حدی حقير را در

رابطه با شعار ايران وطن ماست، کوروش  اعليحضرت در  نامه اش در اندازقای تف آنوشته واعالم بنابر
واکنش نشان دادند  تظاھرات اکباتان جريان يافت که در عرب نمی پرستيم  ،ريائی ھستيمآپدرماست، ما 
   :وفرموده اند

  ھمين که ھست بماند> ،م ستيزی کنيم بھتراست<اگرقرارباشد اسال

اين بگويد  غير؛ مسلمان است نميتواندن ملت آاين عبارت فلسفی ومنطقی واينکه نماد ھويت يک ملتی که 
ن برای آوراق قرا ازمردم رابه استفاده ن تف کند وآو محمد وقر به خدا انداز قای تفآونميتواند به زعم 
زادگان بروی رضا پھلوی آ< :نجا که ميگويدآبی حيا ميرسد به  قای تفِ آ نآواکنش  پيشاب تشويق کنند،

  .تف انداختند>

درک مفھوم ومحظورات اعليحضرت وسوگند سلطنت غافل  از ،زادهآاره ای تا چه رسد به مردان چھيچ ل
  .زادگان نسبت داده استآنرابه آانداز  قای تفآنيست که 

براميان کذاب  آقای ھومرآ ؟ی نماد ھويت ملی ايران تف انداخته استزاده ای  به روآ يا غير زاده ایآکدام 
   .واال نامرد واقعی ھستيد ،نشان بدھيد با نام ونشان ويا تصوير

تنھا کسی که دوروبرشماست ھمان سرھنگ وزين است که  
 موقعيت خودش را درھمينجا برايش ايجاد تکليف ميشود که 

      .دبراميان نشان بدھآتسری اظھارات ھومر

يا اعليحضرت بايد درچھارچوب قانون اساسی وسوگند سلطنت آ
 انداز، قای تفآعالقه  بفرمايند ويا برحسب ميل و نظر اظھار

(به تحريرات سابق که مفصال دراين مورد  اظھارنظر بفرمايند
  .)گفتگو شده رجوع شود
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  تفيان قاي تفآشيادي 

مينويسد  موقعيت استفاده کرده و > ازعيين کردنميان دعوا نرخ تشياد تف اندازبه مصداق ضرب المثل <
 امسال نزديک به يک ميليون تن از درپی نبرد من وھمرزمان من بود که درروز بيست ونھم اکتبر<

  .>مدند.........آ ردرامگاه کوروش گآت ازسراسرکشورپای جوانان ميھن پرس

 من با هللا و<د استناد گفته است ؟ خودش درنامه مورن اشاره کرده چيستآنبرد شياد تف اندازکه به 
 راستای اين مبارزه است که ميليونھا تن از . درخوندآنه با   ن مبارزه ميکنمآم قرنی بناجرسول وتوده ل

   .>ن وهللا ومحمد تف می اندازندآھم ميھنان مسلمان من به قر

 ويا نفرت و دازندن تف می انآتظاھرات اکباتان شرکت کردند به خدا ومحمد وقر ن مردمی که درآيا آ
  ؟خوند ھای حاکم استآنھا نسبت به آتعصب 

   مدعيان قالبي

ولی مدعی  ؛نبوده اند بيشتر نفر ۴ظاھرات اکباتان نجا که اسناد نشان ميدھد مدعيان قالبی رھبری تآ تا
 الياف حماقت و تافته جدابافته ای است که از به هللا واعليحضرت است از قای تف اندازآه ھمين پنجمی ک
   /گی بافته شده استديوان

کسی ميرود درقبرستانی وفرياد ميکند که اينھا که اينجا خوابيده اند ھمه ضرب المثلی است که ميگويند <
> اکنون درمورد تظاھرات اکباتان ھم ھمين ؟ ولی کسی نيست بلند شود بگويد نهمن بوده اند نوکران پدر

     .ضرب المثل مصداق يافته است


