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                   حقيقت در البالي  الطائالت                           

  )خرچشيدم تلخ بودآ قسمت(

  حقوقدان  -ضاميرفي 

ت نھاسآالطائالت که به معنای حرف مفت وجفنگ گفتن است ناشی ازکم خردی وسستی رای وامثال 
يه تنھا حيوانی که درتشب ابله گفته ميشود ناکس و فرومايه و ،وبه کسی که باالطائالت مانوس است

   .اين باب شعری گفته است عطار ھم در ،مده گاو استآبله آ

ت مسئولي ،نآ درسالھای جوانی مجله کانون وکالی تھران مقاله ای داشت تحت عنوان مسئوليت  که در
نه اورده بود ميگفت تشخيص محجوروصغيروديوآ طبقات محجور، صغير، ديوانه وابله بتفسير در را

وبرو نيست ولی تشخيص ابله کارساده ای نيست وعدم تشخيص درست ابله سبب ورود بااشکالی ر
نوشته بود ديوانه نميتواند حالت خودرامخفی کند اصال   .مسئوليت به جريانی ناموضوع خواھد شد

به اين رده فکری وارد نميشودکه ديوانگی خودراپنھان کند ولی ابله براحتی ميتواند بالھت خودرا 
 بالھت خودرامینھا آتمرين ويا تقليد ازديگران ويا خواندن وشنيدن مطالب وسرھم کردن  بپوشاند با

شخيص بالھت ودرنھايت فرومايه وناکس بودن او ت پوشاند وبرای کسانی که درمقابل اوقراردارند
   .دشواراست

رابله ثاروداليلی بآ درموردی صدق ميکند که عالئم و ،اينکه گفته اند جواب ابلھان خاموشی است
   .بودن شخص گواه باشد

؟ بالھت ذاتی دارد که ھرقدر کنترل شود گھگاه با اظھار ثارچيستآ سوال اينجاست که اين عالئم و
گاه بموضوع باشد دقيقا درک آ ھوشيار و نشان ميدھد ومستمع اگر ن خودش راآ نظرھا واحتجاج در

  .ولی سعی درپوشش بالھت خود رادارد ،ميکند که طرف ابله است

  ــا بعدوامـــ

معرفی شده  درباطن  توجه به  ١ >چشيدم تلخ بودخر تحرير<آاين تحرير که به ظاھر قسمت 
  .شناخت حقيقت وُسره ازناُسره را ميگشايد ، فصلِ موضوعاتی دارد که ازميان ترھات مفصل

ی برخ در ،براميان نيست بلکه تجسم حقيقتآقای آکالمی ديگر قصد اين تحرير نقد اظھارات  در و
   .ارد ادعائی ايشان  از البالی الطائالت استازمو

  ريامهرآسخافت درلقب 

رابه محمد رضاشاه داده  ن است که گفته شده چون مجلس اين عنوانآ »ريامھرآ«سخافت درلقب 
   .ريامھراست نه محمد رضا پھلویآ ،پس نام شاھنشاه

ن اجالس آ ُبرد اجرائی يونسکو درايران تشکيل شد در نشست عمومیِ  ١٣۴۴توضيح  الزم  درسال 
که شخصيت ھای فرھنگی واجرائی يونسکو شرکت داشتند گزارش فعاليت ھای ايران درمبارزه بابی 
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 معموال. اقای محمد القاسی وزيرفرھنگ مراکش ورئيس بورد اجرائی يونسکو که (سوادی مطرح شد
 يرانا کشور و ازمحمد رضاشاهتم سپتامبربرای قدردانی درھش )مسن ترين فرد حاضر درجلسه ميباشد

    .ابداع وپيشنھاد گرديد ريامھر راآعنوان  درمبارزه بابی سوادی

از طرف دولت برای بررسی به سناتور رضازاده شفق داده شد وبا نظرموافق او  پيشنھاد مزبور
   .درجلسه مشترک مجلسين بتصويب رسيد

ذوقی نبوده است  ريامھر برای شاھنشاه ايران امرآ يب لقبصورت جلسه مزبورنشان ميدھد که تصو
رد اجرائی يونسکو راھم کافی ندانسته بلکه انگيزه وعلت تفويض رف پيشنھاد بُ صِ  ،وحتی مجلسين

کوشش درراه حفظ  ،وادیبيس ، مبارزه باذربايجانآازنجات فراز که عبارت  ۶ در را ريامھرآعنوان 
صورت جلسه مزبور حاکی است که نمايندگان  .متذکرشده است ...و.... صلح جھانی وانقالب شاه وملت
 ،رامش دھندهآريامند> که به معنای آريامھر پيشنھاد کردند از جمله <آمجلس  القاب ديگری رابجای 

   موافقت شد ريامھرآوسرانجام با  ،ن نام خوانده شدهآريائيان است وبنای چھارم داريوش به آ

 خورشيدنرابه معنای <آوواژه شناسان با معانی متعددی روبروست گروھی ريامھر ازسوی مفسرين آ
مھر> > و<رياآنرا دردو واژه <آوگروھی مفھوم حقيقی  >فروغ قوم ايران> وگروھی <ريائيانآ

واين درست ھمان مفھوم مظھريت شاه دروحدت  ،گرفته اند که به معنای پيوند دھنده ايرانيان است
  ) ١٣٢ياری گرفته شده ازسنگراميرساند     (ويکپبارچگی ملت ر

به لقب لقب نميگذارد وازاين درک بدوراست که  و  ،ونام خانوادگی ، فرقی بين نام ،باری بالھت
 فعاليت وخصوصيات مخصوصی که درکسی ھست داده ميشود که ممکن است منفی ويامثبت باشد 

ده يا تنھا يک مورد ديآ ؛ا مجلس به رضاشاه دادوھيچ ارتباطی به نام ندارد برای مثال لقب کبير ر
 ست والقاب ا ؟ تاريخ ايران مملو ازوتنھا به ذکرکبير اکتفا کندشده که کسی نام رضا وپھلوی راحذف 

   .نام ونام خانوادگی دارنده لقب بکارگرفته ميشود ذکر نھا بعد ازآتمامی 

نام به کسی تعلق  ،است وبرعکس گی لقب به کسی تعلق ميگيرد که دارای نام ونام خانوادگیھوان
  .سجل احوال است نه مجلس شورايملی تغيير نام خانوادگی ونام با قانونِ  -ميگيرد که متولد ميشود

سخن قاطع  دريک  .است آزاری مردم ی برای پاسخ به حرفھایاراينھا که عرض شد استدالالت باز
 برای محمد رضاشاه را ريامھرآان شاھنشاه ن عنوآاينکه درحاليکه قانون اساسی وقانون منتبع  ،هکلم

يست> ن جايز تھادبرنص اجکه گفته اند < >نيست ای نفین سخن آ بر اعاقل رپھلوی مقررکرده ديگر<
  >استکارلنگ  تابه حشرنظروسليقه وبرداشت شخصی باشد < ،ودرغيراينصورت يعنی اگرمبنا

  به ابعاد وفاداري به نام اريامهر نگاه كنيم 

احضرت درمراسم بيستمين سالگرد برقراری کرسی ليحضوراعليحضرت وعکيھان لندن از روزنامه
) اعليحضرتين ازدکترفليپ کروب استاد ١٣٧٣سال ريامھردردانشگاه جرج واشنگتن خبرداد (آ

کيھان لندن درتوضيح  ؛قدردانی نمودند ريامھرآدانشکده مديريت دولتی بمناسبت حفط کرسی 
سالھا بعد ازانقالب ازسوی بنياد گرايان جمھوری اسالمی تھديد به مرگ ويا دکترفليپ بيشترنوشت  <
  >ده استيريامھر کوشآريامھرشده بود ولی او ھمچنين درحفظ نام کرسی آ تغييرنام کرسی 
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مدی که شاھنشاه نصيب آ ن ميليارد ھا درآ و نقدران خدمات گرآ مقايسه کنيد با مامردم ناسپاس که با
يرانيان درايران ودرجھان ن حيثيتی که برای مااآ رفاه عمومی و فراگير و ن امنيتآ کشور ما کرد با
  .ن ميکنيمآريامھر ابا داشتيم ودرمماتش سعی درحذف آدرحياتش ازذکر  فراھم ساخت

  سخاوت دركاوه بودن 

ما چه فرقی با کاوه داريم وچکاراوتوانست بکند که ما که < براميان اين سوال رامطرح کردهآقای آ
  >م بکنيمنميتواني

ال اص ؛ھنگروھومرابراميان بگذاردآ، برمنکرش لعنت که تفاوتی بين کاوه عرض ميکند ،راين تحري
قای آامروزی  شده است ودرنتيجه نام  وارد که درروح ھومر ،ھنگراستآبراميان ھمان کاوه آ ھومر
  .براميان ميباشدآه کاو ھومر ،براميانآ ھومر

ن اين است که ايرانيان ازقرنھا قبل  فقط شاه ورئيس آرانميداند  وبراميان يک چيز آولی ھومرکاوه 
  .مذھب راتحويل ميگيرند نه کس ديگری را

مريکا  درايران ضمن گزارشی که بوزارت خارجه کشور متبوع خود فرستاده اند آارشناسان سفارت ک
مراتب بيش نان به آملت ايران ملتی است فردشناس وتوضيح داده که گرايشھای فردی نوشته <

ازطريق گرايشھای فردی  یازگرايشھای اجتماعی است وھرتحولی چه سياسی وچه اقتصادی واجتماع
   )اسناد سفارت(  >است وکارشناسان قطب گرايش را درملت ايران شاه ورئيس مذھب ميدانند

دی جانم مآ(به مبارزه وارد شده است ولی متاسفانه نادان ازسوابق مبارزه  براميان آقای کاوه آ
  چرا) نادانبقربانت ولی 

تری ازکاوه نوظھور بود وھم تحصيالت باال ارقای دکتر منوچھرگنجی که ھم از سابقه وزارت برخوردآ
مبارزه  درسالھای اولدرنقش کاوه  بودند شناآ وايرانيان بانام اوداشت وھم ھرچه بود ارمنی نبود 

ادعای  بنابر باز اعت برنامه پخش کرد وھزارس ٢٠مارمنتشره آ راديو ھم داشت وبنابر ،وارد شد
ولی ايرانيان تحويلش  ،ھسته مبارزاتی داشت ونام فعاليتش ھم درفش کاويانی بود ۵٠٠٠خودش 

   .نگرفتند وکنارکشيد

مدند تادرمقام رھبری کاربردی نشان دھند آتنھا اونبود بسياری باسوابق روشن نه درابھام به ميدان 
اگر به  براميان آ. کاوه نھا محل نگذارد وسنگ  روی يخ شدندآبه ولی ھمان فرھنگ وعادت ايرانی 

به  شنا بودآسوابق سازمان ھای ارتشی خارج ازکشورکه با ھدف نجات ايران تشکيل شده است 
   .بی مسئول دلخوش نميداشتند و سازمان سرباز بی نام ونشان وبی ھويت

   تش به انبان خودش آهركسي كارخودش بار خودش 

نقال ھای قھوه خانه ھا که ازطريق نقالی شاھنامه امرارمعاش ميکنند ھمه شان موفق ھستند ولی 
اگريک نقال فکررھبری مبارزه به سرش بيفتد ديگر کسی درمحضر شعرونقالی او  .درحد امرارمعاش

ه نقالی رباز حکومت وقانون وکشور انتقاد کند  ديگ سياسی بشود ويا يک نقال وارد کار اگر ،يدآنمی 
خوشدل يک بيتی دارد که ميتواند بيشتر  >بھرکاری ساخته اند از راس ھرکاوھم اعتنائی نميشود <

   .به يادبماند
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  خويش را دباسرافتد ھرکه افزون ترنماي       ھمچو کودک که درکفش بزرگان کرد پا

  ئين شهرياري آسخاوت در 

 رسم و ،ئين شھرياریآ .ئين ھای مذھبیآ عروسی وئين آاتالق به رسم ورسوم است مانند  ،ئينآ
   .رسومی است که پادشاھان درکشورداری رعايت ميکردند

و  يانايران توجه به اين نکته که درمقابل الطائالت قراردارد بجاست که  تاريخ وادبيات وفرھنگ ما
خسرو،   براميان قرارگرفتهآ قای کاوه ھومرآورد توجه واستناد که انحصارا مشاھنامه فردوسی 

   .پادشاه رابيک معنا ومفھوم گرفته و شھريار

  که شاه است ودرارج پيغمبراست    نه تنھا شه وخسرو کشوراست  

  توضيح وابسته به مبارزه دررابطه با شهريارايران 

بجای شاه  ايران برای اعليحضرت درخارج ازکشوربرای اولين بار عنوان شھريار ۵٧بعد ازشورش 
گر ی سن، سازمان ھای سلطنت طلب وحتلندن، کيھان بکارگرفته شد  بيانيه ھای دبيرخانه پادشاه و
 ريارشنای شھآ ناشکارونھادن عنوان آکه توجه به اين جابجائی ناين عنوان استقبال  کردند بدون اي از

   .شته باشند وسنگر داشته باشددابا شاھنشاه 

قاله م ميکرد در منتشر را »جاشا«نشريه   ت داشت وقای کشاورز که درفرانسه اقامآايران ياری بنام 
شنای مردم ايران آشاھنشاه که عنوان  يا و ريامھرآای مستند توجه داد که جابجائی نام شاھنشاه 

 تيبانیپش از بيسابقه و بسيار برای مردم  که برای پادشاه ام شھرياروپيوند عاطفی وخدماتی دارد با ن
   .يام سلطنت شاھنشاه استآبرای فراموشی يک توطئه ، وخدماتی برخوردارنيست عاطفی

 گر ازن ديآاليحه مستند او که نامش بياد وگرامی باد سبب شد که نشريه سنگر باانتشارنامه اوونقد 
  .برای اعليحضرت رضاشاه دوم استفاده نکرد واژه شھريار

  >ازسقوط بايد جلوگيری کرد پس ازسقوط ديگرکاری نميشود کرد< ؛يکی ازبزرگان گفته است

 ازتبديل پادشاه وشاھنشاه به شھريار وسپس به فرزند شاه فقيد وشاھزاده و ،سقوط معنوی سلطنت
براميان) فرمان داده که فقط آکاوه ( قای کاوه نوظھورآ پھلوی ادامه يافت واخيرا ھم  خر رضاآدست 

  .شاھزاده نه يک کلمه بيشتر

پس  ھرمانند پادزعنای ضد است پاد> به م= شايد خبرنداشته باشيد که يکی نوشته است <حاشيه 

اه يت هللا خمينی که ضد شآتکميل کرده ونوشته  نراآاست وديگری  »شاه«پادشاه يعنی کسی که ضد 

  پايان حاشيه)ت هللا خامنه ای وليعھد ايشان (يآ واقعی ايران است و پادشاهبود 

  ؟ مالحظه ميکنيد وقتی که سقوط شروع شد به کجاميکشد

 رعکس عنوان قانونیداد وجود ندارد وب را به پادشاھان پھلوی عنوان شھريارھيچ سندی که بتوان 
نه  پادشاه است بنابراين تعھد وسوگند وفاداری ارتشيان به .پادشاه درج ومقرر درقانون اساسی است
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ثار اين جابجائی سلب وفاداری ارتشيان نسبت به سوگند وفاداری به آشھريارواولين وکوچکترين 
  .و شاه استکشور

اشاره به اين نکته ضرروی است که درتمامی مدتی که دبيرخانه ازواژه شھرياراستفاده ميکرد  
اند وحتی درمصاحبه ای با ھيئت تحريريه يک بکاربرده را تشان واژه شاه وپادشاه اعليحضرت دربيانا

  .> نه شھريارعنوان قانونی من رضاشاه دوم استروزنامه خارجی فرمودند  <

    .حتی يکبارھم ازواژه شھرياراستفاده نفرمودندکه  توميتوان گف

  ئين مملكت داريآ آئين شهرياري و

ئين آين پادشاھی چندين کتاب نوشته شده عبدالکريم سروش ھم يآئين شھرياری ويا آدرمورد 
نھا تاليف محمد قاضی است که آقای زمزم است معروفترين آکتاب ديکر نوشته  ،شھرياری نوشته

 چيز نوشته است ١٠لطنت وحق شاه برمردم صحبت کرده و شرط پادشاھی راراجع به حق مردم برس
   .ئين شھرياری کاوه ابراميان  باشيمآاکنون بايد منتظر کتاب 

ئين پادشاھی به سه دوره قابل قسمت است دوران اول که دوران ايران باستان آ نين شھرياری وياآ
ئين ملوک الطوايفی ودين زرتشت آ مخلوطی ازئين پادشاھی آميالدی برقراربود  ١۵۶است وتا سال 

ئين اسالم آئين پادشاھی ھمان آوقدری ھم اراده شاه بود  دوران دوم که باحاکميت اسالم ھمراه بود 
ين ئآنفرمائی ميکرد دردوران حاکميت تشيع فرمانفرمائی شاه ويا مابود وپادشاه درپناه اسالم فر

  .مال پادشاھان مجری فرامين مجتھدين بودندشھرياری تحت حکومت مجتھدين قرارگرفت  وع

ت ملک محمد به گردش قصربود در گوشه درتاريخ سالجقه کرمان ميخوانيم  زاھد عمانی روزی درمعيّ 
فتوای ائمه شرع است ھيچکس < ؛کاغذ ديد پرسيد اين ھا چيست ملک گفت ای ازقصربقدريک خروار

   .پادشاھان عادل دانستی لک محمد راز> شيخ برھان مرانکشتم اال که فتوا تکليف کرده بود

نچه که مقرون به صحت آی گذشته ئين ھاآدراين دوران  ،دوران سوم  دوران حاکميت مشروطيت است
  .ومتکی به اساس بود مدون ومعتبرشناخته شد وبقيه به بايگانی تاريخ رھاگرديد

اختيارات پادشاه وحاکميت مردم وحقوق مردم مشخص  ،مدآ ئين پادشاھی بقاعده درآ ئين کشورداری وآ
ھمانطور که ميدانيم اصول مربوط به رعايت قوانين اسالمی اده گرديد ويپی موقعيت مذھب ھم شد حت

  .اصل دوم متمم) متروک ماند(

 قای زمزم وآ –ازجمله کتاب  عبدالکريم سروش  ئين شھرياری چندين کتاب نوشته شدهآدرمورد 
گانه  ١٠تاليف محمد قاضی است که ازحق مردم برسلطنت وحق شاه برمردم وشرائطداب سلطنت که آ

    .برای پادشاھی صحبت ھا دارد

ن استناده کرده اند فرمان کورش کبيراست که حتی ساسانيان آئين شھرياری که محققين به آمھمترين 
اعالميه جھانی (انسانی ن نگاه کنيد تنھا تشابھاتی دررابطه با حقوق آن اعتبارميدادند به آھم به 

ديده ميشود نه صحبت ازانتخابات دارد ونه حق حاکميت ملت ونه حقوق مردم ونه ن آ در )حقوق بشر
   .ساير تبعات کشوردارینه  حد وحقوق شاه ونه کيفيت اداره کشور و
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ئين ھای گذشته راکه بھيچوجه سازگاری باحقوق اساسی ملت آھد وجھل چيست که جنام اين جد و
 ه؟ وای که خودستائی وغرور چجايگزين تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت ساخت ،نداردايران 

   .ھا ميکند

   :عطار بيتی دارد که شاھد قضيه است

  تاکی ازتزويرباشی خود نما       تاکی ازپندارباشی خود پرست

  سخافت ديگر تعدي به قانون اساسي مشروطيت 

دعائی چنين ا ثارآراناديده گرفت بارحقوقی بسيارسنگينی دارد گرچه ادعای اينکه شاه قانون اساسی 
معھذا اھميت سخاوت دراين الطائالت اجازه  ٣٣٢+۴٣٧مده ازجمله سنگرآدرمقاالت سنگرمفصل 

  .ن باب اشاراتی الزم شودآ ميدھد که در

 ز) ا!بارزهدراوائل مخمينی برای اينکه مخالفت خود رابارژيم سلطنتی ايران  صورت قانونی بدھد (
تز عدم رعايت قانون اساسی ازطرف شاه استفاده کرد تا بتواند رژيم سلطنتی ايران راغاصب وبه دور 

  .ازپشتوانه قانون اساسی بشناسد

درحد عدم رعايت قانون اساسی  نه، نھمآ ،بعد ھا اين تز مورد استفاده مخالفين سلطنت قرارگرفت
> لگد مال کردن قانون اساسی  ی = داريوش ھمايونپاره کردن قانون اساسبلکه باعباراتی نظير<

   .> مواجه شدبراميانآ به خاکروبه انداختن قانون اساسی = کاوه نوظھوروباالخره <

تفاوت اظھار خمينی با داريوش ھمايون وکاوه نوظھور دراين است که ادعای عدم رعايت قانون 
، اساسا دخالت ويای قھری ويا الزم باشد اساسی جای دفاع دارد زيرا ممکن است که عدم رعايت امر

يک ادعاست که بايد ثابت بشود ولی ادعای لگد مال کردن وپاره کردن ودراشغال انداختن بيان فعل 
 ريکجا د ن راآن رانکند باکسی که قرآدرست به عين اينکه کسی رعايت تذکرات قر ،وشھادت است

  .تش بياندازدآ

  يم عدم رعايت قانون اساسي وغاصب شدن رژ

 منداشت وبرای مقلدين او الزجا که خمينی مرجع تقليد بود وفتاوی واظھارات او نيازبه دليل نآ از
مشروط به س لمج سوگند نمايندگان  ازدھم قانون اساسی بود ونظربه اينکه براساس اصل ياالجرا 

ان نمايندگ نجا رسيد کهآلذا جنبه اجرائی فتوای خمينی به   ،رعايت قانون اساسی ازجانب شاه است
مجلس تعھدی نسبت به نمايندگی خود ندارند وبه ھمين لحاظ تعدادی ازنمايندگان مجلس که خود رامقلد 

نھم  ند اصل سی وگنجاکه شاه درسوآ از خمينی ميدانستند مانند پزشگيور وديگران استعفا داند وباز
نی لذا فتوای خمي ،است ن قانون تعھد نمودهآمتمم به حراست ونگھبانی ازقانون اساسی وسلطنت طبق 

که به بقای سلطنت وقانون اساسی سوگند ياد کرده اند ازقيد سوگند رھاميسازد  را ارتشيان وکسانی
. نامه عجيب وتاريخی افسران ودرجه داران وپاسبانان شھربانی به رئيس شھربانی دائربه که ساخت

  .تھمان فتوای رھائی ازقيد سوگند اسمرجع تقليد خودسرپيچی کنند ازباب اينکه نميتوانند ازدستورات 

اخفش سی سال است که مخالف خمينی مانند بز !زاديخواهآ روشنفکر و و ايرانيان به اصطالح منور
ادعای اورا تکرارميکنند وھيچگاھم حاضربه اثبات موارد ادعا نشده اند بارھا ھم درمقابل ادعای فاسد 
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پياده شده ٣٣٢+۴٣٧رگموارد درسنمانده است ( نھا دعوت به اثبات ادعا شده است که بی پاسخآ
  است)

يقين دارم کسانی که  اين ادعای باطل رادنبال ميکنند خودشان نميدانند که تالی فاسد اين ادعا چيست 
 نھا اصالتآخوندی به اظھارات آزنجيرشده به فاضالب  نھا حداقل بايد مانند يک مقلد تاريک فکرآ و

   .ندھند

. ن جدی وکوشا بوده استآاھنشاه ايران دررعايت قانون اساسی ومتمم ش ،اصل استصحاب نظرِ  از
وصيت سياسی  ،ميزد ن سربازآويا ازاجرای  وفادار به قانون اساسی نبود و معتقد شاھنشاه  اگر

  .کی به قانون اساسی مشروطيت نميکردخودش را مت

   :مده استآدرفرمان يکم دروصيت سياسی شاھنشاه 

ای مسلح صحبت کنم که مھمترين وظيفه شان حفظ تماميت اين مملکت نخست بايد درباره نيروھ<
  >نھا مدافعان قانون اساسی ھستند که ما اعمال کرده ايمآاست  

  :مده استآدرفرمان دوم وصيت سياسی شاھنشاه 

  >وظائف شاه راطبق قانون اساسی برعھه داردوفاداری مطلق به شاه وھرکسی که <

  :مده استآشاھنشاه رفرمان سوم وصيت سياسی د

غفلت کند ممکن  براساس قانون اساسی) ازاعمال امتيازات ويژه اش شاهچنانچه رئيس مملکت  (<
وری کنند که صالح مملکت ووظائف قانونی اومستلزم آنيروھای مسلح ناگزير شوند به اوياد است 

  اعمال قدرتی است که من اعمال کرده وخواھم کرد> 

قانون  فرمان ازوصيت سياسی شاھنشاه سه باربه اھميت وفاداری به ٧درچنانکه مالحظه داريد 
   .اساسی توجه داده اند

قدرت شاھنشاه درکجا متوقف شاھنشاه درمصاحبه ای بايک روزنامه نگارخارجی که سوال ميکند <
  >قدرت من درمرزھای قانون متوقف ميشود> ميفرمايند <ميشود

  س شرم    شرم انسان مخزن وجدان بودبی حياھان کی کنند احسا

  

  

  

  

      

 


