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  حقوقدان -اميرفيض

                                        

ن اين توضيح بود که تصميم محکمه صحرائی عليه اعليحضرت نه منطبق با متضم  ١۶قبل بخش  تحرير
قانون جزای دوران مشروطيت ايران بوده ونه قانون قصاص جمھوری اسالمی (غاصب) ونه حتی نزديک 

  .و يا اعال ميه جھانی حقوق بشرآمريکابا حقوق کشورھای جھان ازجمله 

ه تصميم محکمه صحرائی عليه اعليحضرت نزديک به اما درادامه بحث مزبور فرصت ارايه اين مھم ک
  .نآواکنون ورود به  فراھم نگرديد. است یچه منابع

   كيفيت عمل محكمه صحرائي

وحتی نه  ن وسنت محمد استآنزديک به امرتشخيص جرم درقرکيفيت عمل محکمه صحرائی بسياربسيار
     .منطبق با موازين حقوق اسالمی مورد عمل امروز مسلمانان

 و (فارس) ھمانطور که محکمه صحرائی به مناسبت اظھارات منتسب به اعليحضرت درمورد خليج **
داده است دراسالم  سه گانه وفدراتيو رای محکوميت اعليحضرت رابه دشمنی با موجوديت ايران را جزاير

ن بيان کند آاگرکسی نظری درباره قر ،شوداحاديث منتسب به محمد که سنت ناميده مي حسبمحمدی ونيز
  .گرکسی کفرگويد محکوم به مرگ است. ابداند محکوم به مرگ استيک کتاب عادی  نراآ و

منتسب  اظھارنظر رفنحوه ای که دقيقا  درمحکمه صحرائی عليه اعليحضرت ھم بکارگرفته شده و صِ  
وبکالمی ديگر وجه مشابه محکمه صحرائی  نسبت به وطن شناخته شده است ارتدادِ  ،به ايشان

نسبت به نظرافراد وقوع جرم را محقق  ھما نطور که اسالم ،وارد حکم شده ،مبنای نظربر ،اعليحضرت
جرم شناخته ، قانون قصاص جمھوری اسالمی اظھار ونظر اليکه درحقوق امروزی وحتی دردرح ؛ميداند
   .نميشود

ض اموسی اعتر ،ن پسرراکشتراه به پسری رسيدند وخضرآ در ی وخضر: موسمده استآن آدرقر **
ن پسرمومن بودند ترسيدم که آا کسی راکه مرتکب قتلی نشده کشتی  خضرگفت اما پدرومادر کرد که چر
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خواستم تادرعوض پروردگارشان چيزی نصيبشان سازد  نم دارتداد بيانداز در را به کفر ن دوآن پسر آ

  .که به پاکی بھترازاو ومھربان ترباشد

  )نآن موسی وخضر سوره کھف قر( داستا                                                                       

قيح نکرده يک طفل رابه تصوراينکه ممکن نتن ھم عمل اورا آمالحظه کرديد خضر که پيامبربوده وقر
به  ،ن است که محکمه صحرائی اعليحضرتآدرتطييق مورد ھمانند  ،ينده مرتد شود ميکشدآ است در

ينده سبب جدائی خليج  آر سه گانه درويا جزاي فارس بھانه اينکه ممکن است اظھارات ايشان درمورد خليج
  .را ميدھد دشمنی با موجوديت ايران حکم ارتداد او تحت عنوان فارس ويا جزايه سه گانه ايران گردد

ن کودک صحبت نکرد وھمينکه خضراحساس آمالحظه کرديد که خضر حتی يک کلمه ھم با  باز **
چقدر نزديک به رای محکمه  ،وراکشتا ،ترس کرد که ممکن است اين کودک وقتی بزرگ شد کافرشود

شديد بوده که خودشان  نقدرآ نظر اعليحضرت  اظھار از حضرات !!صحرائی اعليحضرت است که نگرانی
  .صادرکرده اند فوراھم  وحکم محکوميت اعليحضرت رادوخته اند  بريده اند 

 مده است اگرآ يکی ازاتھامات اعليحضرت درمحکمه صحرائی شکايت ازخامنه ای عنوان شده و **
دعوای اعليحضرت عليه خامنه ای را قبول ميکرد شورای امنيت  ی امنيت طبق بند ھفتم منشورشورا
   .حمله به ايران را ميداد واستفالل وحاکميت ايران ازبين ميرفت دستور

   .ن کودک استآينده آ درست ادعای محکمه صحرائی قابل تطبيق با نگرانی خضر از

ان پادشاھی احراز سوء نيت ازارکان مھمه وضروری ای ايرزدرحقوق مدرن اروپائی ونيز قانون ج **
 دقيقا طريقی که در ،ای اتھام استزنيت جزء اليتج ورود اتھام است ولی درحقوق اسالمی مسئله سوء

ن توجھی نشده ودرست آمحکمه صحرائی مورد عمل بوده است يعنی اصال به وجود سوء نيت ويا عدم 
   .ده استفقه اسالمی) عمل شھمانند حقوق اسالمی (

   واكنش نسبت به محكمه صحرائي

اعمال  ،و درکل گان محکمه صحرائیعمل تشکيل دھنددرقوانين جزای کشورھا ازجمله ايران وفرانسه 
به  خودسرانه مشابه ازتوجه جامعه حقوقی بدورنبوده وقانون صراحت دارد که ھرکس به قصد اضرار

اشکوائيه ومراسالت ويا توزيع ھرگونه اوراق اذھان عمومی بوسيله نامه وي يا تشويش افکار و و غير
چاپی ويا خطی بدون امضا يا با امضا انتشاردھد که سبب ايجاد ضرر مادی ويا معنوی ديگران شود به 

  .مجازات حبس محکوم خواھد شد

   .دقيقا نامه باصطالح ھشدار منطبق با ھمان صراحت قانونی است

تشکيل عقيب تشکيل دھندگان محکمه صحرائی فراھم است وبايد اشاره باال نه ازاين نظراست که امکان ت
اين جھت است که جامعه بشری به اين قبيل تعرضات  بلکه از ،دھندگان محکمه صحرائی را متنبه ساخت

اين  از و ؛اعتنا نيستخودسرانه ومحکمه تشکيل دادن ھا وافراد را محکوم به دشمنی با ايران کردن بی 
   .گاه شوندآده ای کينه توز به قبح عملشان قدری انسان ھای عق طريق شايد 



  حقوقدان -اميرفيض -١٧-موجود، ھشدار به وليعھد یمفقود، ادعا ،لاصو                          ٧از  ٣برگ  ٢٠١۶/٠٩/٢۵، يكشنبه=شيد مھر

  نهاآرد دفاع 

   .اين بخش ازتحرير ناقص است اگربه دفاع تشکيل دھندگان محکمه صحرائی اشاره ای نداشته باشد

اظھارات  نھا مدعی اندآنکه آدفاع تشکيل دھندگان محکمه صرائی متوجه بردوپايه است يکی  **
تضييع حقوق ايران درخليج ماميت ارضی کشور وسلب حق حاکميت و شاھزاده  اقدام عليه استقالل وت

دوم  .محکمه صحرائی) متوسل شده ايم( مه ھشدارنا وما برای حفظ حقوق کشورمان به فارس بوده 
   .نچه کرده اند فقط انتقــــــاد بوده استآ حاميان او بوده و از خيرخواه شاھزاده ومدعی اند که نھا آاينکه 

بند بنام  ۴بند ادعا شده است که ھر  ۴ ادعانامه است  که در ؛نھا دفاع نيستآعای قسمت اول اد **
نجا که ھريک آ ن ھا تعدی شده است وازآوبه  ) نقضنھاآشاھزاده ( اصولی معرفی شده که بوسيله متھم

 زا و ،داشته سال ھم سابقه تکرار ١٠وبنا برادعا متفاوت روی داده  ادعا جرم مجزا ودرتاريخ ھای ۴ از
بار اعدام  ۴مورد ادعا نامه اعدام است لذا حکم محکمه صحرائی عليه متھم  ۴ نجا که مجازات ھريک ازآ

امکان اجرای  غيراز ،بار اعدام کرد البته که خير ولی حکم ۴نفرمائيد مگرممکن است کسی را ( است.
  ١  .)ن استآ

ا محدود به مواردی ميسازد رابطه بين متھم وحکم ر ،مده است صدورحکمآھمانطورکه درتحريرات قبلی 
فقط ھمين حق برای متھم  ،مده است يعنی اگرحکم گفته باشد اين حکم قابل واخواھی استآکه درحکم 
يعنی فکاھی است که  ؛ذکری نکرده باشد حکم فقط دررديف احکام قابل اجرا قرارميگيرد اگر باقی است و

بعد کسانی ازھمان  وم کرده وصحرائی، اعليحضرت رابه دشمنی با موجوديت ايران محک همحکم
اين  اعليحضرت وپاسخگوئی ازحکم ويا دفاع ازخودشان بشوند گان حکم خواھان حضورصادرکنند

  .)گم کردن سوراخ دعاست( نتظارت ازترشحات افکارپريشان ومصداقا

  امــــــا انتقـــاد

مورد عمل قراردارد ويا بصورت فلسفی  ورسومی دارد که گاه بصورت نص نجا که ھرعملی يک رسمآ از
کلی  نھا بطورآ. قائل شده اند ین شرائطآانتقاد ھم ازاين قاعده مجزا نيست  وعلمای منطق وفلسفه برای 

رب خّ انتقاد را بردوقسم ميدانند يکی انتقاد سازنده يا خيرخواھانه وديگری انتخاب باسوء نيت که انتقاد مُ 
  .خوانده ميگردد

لذا بنظرميرسد  ،شان معرفی ميکنندرا دوستداروخيرخواه اي حضرت خوداعلي نجا که مدعيان انتقاد ازآ از
نه نھا آانتقادات حاليکه به دالئل زير  در ،نھا بايد درعرض انتقادات خيرخواھانه تلقی شودآه انتقادات ک

                                               
شده  کسی به چندين جرم اثباتو در ھر کشوری مجرمين براساس جرم وجنايتی که انجام داده اند محکوم ميشوند. اگر  در آمريکا -١

و ھمه آن محکوميت  محکوميت ويژه ای ويژه ميشودطبق قانون آن کشور  از جرم ھاعمل ارتکاب را انجام داده باشد برای ھرکدام 
ع کسی ھم دزدی کرده و ھم تجاوز به زنی را مرتکب شده باشد ھر مورد به حکمی منتھی ميشود و مجموھا بھم جمع ميشود. اگر 

مورد شخصی بنام اورويل لين ميجورز، در آمريکا، که مرتکب شش جنايت قتل گوناگون شده د. در آن محکوميت را بايستی تحمل کن
کار . اين سال زندان اعالم شده است ٣۶٠ورت د که جمع محکوميتش بصسال زندان محکوم ش ۶٠بود برای ھرکدام از قتل ھا به 

 ک-مانع از آزاد شدن زندانی پس از چند ده سال ميشود و محکوم در زندان عمر خودرا پايان ميبرد. ح
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 شتربرای تسکين عقده ھای حسادت وحتما دشمنانه وبي بلکهست ـــيــــــمشفقانه وخيرخواھانه نتنھا 
  .اده استشخصيت اعليحضرت براه افت تخريب

  :داليل

 . يعنی نميشود تيری درموضع مسئول است ، توجه انتقاد به يک شخص ونتقاددرا ،لمھمترين اص ** 
انتقادات سازنده وعمومی است نه انتقادات خصوصی  ،مقصود(  ی انداخت ومدعی شد که انتقاد استتاريک

  .)ويا َنسبی

نوان انتقاد ميدھند معلوم ومشخص نيست که ن عآاتھاماتی که دست اندرکاران محکمه صحرائی به  **
بنده ھرچه دقت کردم اين مشکل حل نشد که انتقاد  .موضع انتقاد شونده چيست ومسئوليت او کدام است

  .کدام است شخص نآانتقادشان متوجه چه شخصيتی است ومسئوليت  ،منتقدين ادعائی

 .ملی واميد ايرانيان است نماد شاھزاده مدام ميگويند ،تاکه رسيدم اين بودکه حضر یبه تنھا مورد
  .امثالھم نماد ناسيوناليستی ملت ايران است و شاھزاده

نماد  شاھزادهاول اينکه ھيچ دليل قانونی ويا نصی ويا حتی اشارت فرھنگی وتاريخی درميان نيست که 
وليتی وخرج تراشی ، بی مسئ، تفريحنماد کاھلی هشاھزاد ،برعکس درفرھنک عاميانه ما ايرانملی باشد 

که  ؛مورد استناد قرارگرفته است جھانبانینادربارھا اين اشاره ازيادداشتھای سپھبد ( شناخته ميشود
ديدم  سنگیاسب با عده ای روانه تھران بوديم درقھوه خانه کاروانسراسالی که ازکرج با « ايشان نوشته

کدام  از ان شدم که اين شاگردبا عنوان شازده خطاب وعتاب ميکند نگر قھوه چی مرتبا شاگردش را
  »)"گشاد است ما شازده خطابش ميکنيمقا ھرکه کون آای " :ازقھوه چی پرسيدم گفت .شاھزادگان است

عراب ندارد ازنظرقانون اساسی محلی ازاِ  شاھزادهاصال درفرھنگ اجتماعی وحقوقی وسياسی ما ايرانيان 
است  وليعھد نِ آ که تصدی سلطنت از چرا ؛است شاھزادهحقوق سياسی، عدم تعلثق تصدی سلطنت به  و
   ٢ .که غيرمحصوراست شاھزادهميباشد نه ھم  محصور درقانون اساسی تصريح و که

منوچھر قای آ يا نماد ملی وچشم اميد ملت ايران است شاھزدادهکسانی که مرتبا ميگويند  و دانا قای اميدآ
باشد که يادشان  ،شاھزادهرا که با افتخارميگويد من ھيچوقت رضاپھلوی نميگويم ھميشه ميگويم آرزم 

ملی می افتند  گفته ميشود وبھتراست ھروقت ياد نماد به کی گفته وچرا فرھنگ عاميانه ما  در شاھزاده
اميد ونجات  طبـــــن ملتی که قآ اک برسرــــخھم بيقتند وقبول کنند که  شاھزادهياد صفت خاص 

 را نماد پشه وعروسکوبيشتر خاک  برسرکسانی که  به معنای عرفی باشد  شاھزاده گاری  اشــرست
 از  وتائيد وتجليل اميد دانا وشھرام ھمايونقالبی  یرجوع به ادعای بردياناسند (ملی وھويت ايرانی ميش

  .)برديا قالبی
  

                                               
بار ديگر بخوانيد و به  -اين مھم بارھا وبارھا در نوشته ھای پيشين وبارھا از سوی بسياری ديگر عنوان و مطرح شده است - ٢

 ک-ی کشورمان ايران ميباشد. حرا مھم ترين بخش قانون اساسی و سنت فرھنگی و تاريخحافظه بسپاريد زي
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 ،ھست شخص محترمی ازباب نسب ،شودمحسوب کسی نيست که درقائمه سلطنت ايران مقامی  شاھزاده

 ،شاھزادهون درکتابش نوشته است درايران سه چيزخيلی زياد است اولی نه درحد نمادملی. ادوارد بر
   .خداھم يکی است وايران ھم يکی است ،شاه يکی است )زمان فتحعليشاه. (شپش شتر و

  

  نماد ملي ومسئوليت 

قدرت وھويت  نمادملی و مظھر شاه اگر و شاھزادهنه  است شاهاميد ملت ايران است  نماد ملی و نکهآ
د لذا انتقا پس بقيه اش ھم ھست يعنی شاه فارغ ازمسئوليت است و ،تاريخی مردم ايران است که ھست

است که اصال نه  شاھزادهواگرھم که ايشان يک  نميشودمسئوليت متوجه اعليحضرت  اتھام ناشی از و
ھم  او وفراغت ازمسئوليت نيست که حد تفريح شاھزادهجه ی متوتنھا برحسب نص وقانون ھيچ مسئوليت

زادی بيان وعقيده بوده آدرحکم ش اتمحدود نيست واگرايشان درموقعيت يک شھروندی است که  اظھار
   .وھيچ ھرجی برايشان نيست

 نه مسئوليت پذيرند لذا ،فنومن ھای معنوی ھستند ،نماد ملی واميد ايرانيان ،دوم که بسيارمھم است ** 
گان محکمه صحرائی که مورد عمل اميد دانا وبرپا کنندنآخالف  .ونه قابل انتقاد نه قابل محکوم کردن  و

  .را ميگويند تيردرتاريکی انداختن ،است

قاد انت ،درمجرای دشمنی وتحقيرودرمفھوم فلسفی انتقادِ  ،خاصه اميد دانا ،ادعای انتقاد حضرات **
  :يمن نگاه کنآمخرب است به داليل 

. دراظھارات اميد دانا لحن وزبان انتقاد کننده يکی ازعالئم ووجه تمايز انتقاد سازنده ومخرب است **
امواج تحقير وتخريب شخصيت اعليحضرت کامال ازحرکات وکلمات او پيداست ويک روانشاس کامال درک 

   .مترصد موقعيتی بوده که بقول معروف دق ودلی اش را خالی کند ،ميکند که منتقد

 ،ميکند وبرعکسانتقاد کننده دقيقا رعايت حال وموقعيت اجتماعی انتقاد شونده را  ،هدرانتقاد سازند **
قا متوجه شخصيت انتقاد را دقيتاثيرانتقاد  ) سعی ميکند و شرکاء اميد دانا( ه، انتقاد کنندانتقاد مخرب در

انتقاد  ،)مورد اعليحضرت استدراين ( ،ھدفش تخريب شخصيت انتقاد شونده است ابنمايد زير شونده
کروکوديلی که دم گاوی را که گرفت ولن کن نيست  انتقاد شونده يافت مانند ھمينکه نقطه ضعفی از هکنند

کامال قابل تطبيق  و شرکايش با عمل وسماجت اميد دانا( ،عمل ميکندھمانطور ،بخورد را تا تمام گاو
  .)است

استفاده نميشود ومی بينيد که  »يماتومالت مرانه وآ حکمی و« و »بايد«درانتقاد سازند ازکلمات  **
 ، بايد بيايد واژه ھا بايد و از ن عنوان انتقاد ميدھند  سراسرآبويژه اميد دانا به  حکمی که حضرات و

به دشمنی با موجوديت  راخرھم انتقاد شونده آدست  و تنھا استفاده شده اسآبرائت وامثال  ،جواب بدھد
   .ايران محکوم کرده است
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نتقاد به جنبه ھای ابل انتقاد متکی نميشود ودرکناراتنھا به نقطه ھای ق، انتقاد کننده ازندهدرانتقاد س **
   .مثبت کارھای انتقاد شونده ھم اشاره ميکند که حالت بيطرفی اش حفظ شود

درجنگ محکمه صحرائی به ھيچيک ازفعاليت ھای اعليحضرت درحفظ استقالل ايران (اميد دانا سردسته 
 اقدامات موثر برای حفظ نام خليج فارس دراطلس جھان اشاره نميکند وبه کرات ومکرر در )  وياعراق

که  تکرارميکندبه اين يک موضوع اشاره و نقدر آ و مکرر به مصاحبه با روزنامه الوطن متوسل ميشود
  .شنونده احساس نيازبه لگن پيدا ميکند

 نده قضاوت نميکند دروخود انتقاد کن بکارگرفته ميشود، با ھدف اصالح امور، انتقاددرانتقاد سازنده **
 حاليکه درانتقاد مخرب که دردستورکاراميد دانا قراردارد حالت انتقام گيری وجبران عقده ھای شخصی و

يا طرف مصاحبه قضاوت ميکند  شبکرات خود و ،کامال برق ميزند ،موفقيت درتخريب اعتباراعليحضرت
ود گوئی خود خ(ضرب المثل  ،ندنسبت به اعليحضرت تائيد ک را نجا ميکشد که قضاوت مخرب اوآرا به 

   .خندی عجب مرد ھنرمندی)

 را مورد نظردارد، انتقاد کننده بيش ازھرچيزی حفظ شخصيت واعتبارانتقاد شونده درانتقاد سازنده **
 رد کردن اعتبارقای اميد دانا وھمفکران او دقيقا روی خُ آ!! انتقادی ه اصطالحب جريان درحاليکه

اعليحضرت يک لحظه  برنامه ھای او  ضربه زدن به اعتبارفرصتی از ھر در اعليحضرت متمرکزاست و
وقطب اميد مردم صورت ميگرد  ن است که ھمه اين اعمال زيرنام نماد ملیآ وقاحت در ومتوقف نميشود 

اينترنتی ھم برای خالی کردن  »تکنفری«راديو تلويزيون ھای . برخی که کامال بيسابقه است شيوه ای
  عقده ھای قلمبه شده شان از اين آب گل آلود ماھی ميگيرند.

ضرت اعليح منتقد) از شدرنقتمسخرشديد ومکرر اميد دانا ( ،قای علی فرازندهآدربرنامه گفتگو با  **
 زندان زننده است که انسان حقيقتا مشمئز ميگردد که يک جوانی که به اراده وھمت اعليحضرت از نقدرآ

کرده وميکند وعجيب است که عطش  نعمت خود را تحقيرولي ايران رھائی يافته با چه نشاط وغنجی
   .سرکش عقده ھای او ھيچ تسکين نيافته است

  برتو اي چرخ گردون تفوتفو 

اين شيوه ای کامال نوظھوراست که کسانی زيرنامه دوستداران پھلوی ھا ورضاشاه دوم چنان ريشه 
  .نيستندنبوده و ن آان ھم قادربه انجام اعتماد عمومی را نسبت به اعليحضرت ميزنند که دشمن و اعتبار

   .اميد دانا  اينجورکه امروز ھست نبود  خودش گفته

اما کينه به نب به عنوان يک پادشاھی خواه ھمواره انتقاد ازشاھزاده ايران را نادرست نميدانم اين جا<
  >ايشان وسوء استفاده ازشخص شھريارايران را بعنوان يک پھلوی دوست کاری زننده ونھی ميدانم

  اميد دانا ازسازمان رستا خيز)  (ازنامه استعفای                                                                   

   .ولی امروز چنين شده که بدون کينه نسبت به اعليحضرت نميتواند نفس بکشد  
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  مامورين جمهوري اسالمي اتهام  

   .نھا سمت مامورجمھوری اسالمی داده اندآاميد دانا ومحکمه سازان صحرائی ادعا دارند که به 

مامورجمھوری اسالمی با عامل جمھوری اسالمی تفاوت دارد  مامور، کاری که درماموريت اوست انجام 
قسم که  ن بنفع جمھوری اسالمی باشد، بھرآبه ميل وارده خود از کاری که نتيجه  ،ميدھد ولی عامل

  .بتواند کمک وحمايت ميکند

 می باشد زيراجمھوری اسالمی ھرگزماجرای محکمه صحرائی تصورنميکنم کسی مامورجمھوری اسال در
تشکيل  تا با کسانی ازسلطنت طلبان را پيدا کرد بپا کرد يعنی ميشود شوب راآود اين نميکرد که ميش فکر

ن آمامورانی را برای ، متصدی سلطنت را محکوم به دشمنی با  موجوديت ايران کنند تا محکمه صحرانی
عملشان شباھت تامه  گين حمايت ميکنندآين حرکت زھرولی ھمه کسانی که از ا ،تربيت ومامورسازد کار

  .با عمل عاملين جمھوری اسالمی را دارد

نچه که درمقام آ يست،براو وارد ن و اعتراضی  رف اينکه کسی مامورجمھوری اسالمی باشد ايرادصِ 
  د.نميدھاسالمی انجام  ه جمھورین افراد درجھت تضعيف مبارزه عليآحساسيت قراردارد اقداماتی است که 

نابود ساختن مبارزه عليه  در اقدامی که موثر در ممکن است کسانی مامورجمھوری اسالمی باشند ولی
عامل جمھوری  يا و مامور کسانی ممکن است برعکس و ،دنجمھوری اسالمی است دخالتی نداشته باش

بنفع جمھوری ن آد وشده که منافع نرا مرتکب ميشو یھمين اميد دانا ولی اعمال دد ماننناسالمی نباش
 اپوزيسون حقيقیِ  قطب واقعی و ،زيرا که امروز ؛سلطنت طلبان است اسالمی ودقيقا عليه مبارزه بحقِ 

سلطنت طلبان به پادشاھی اعليحضرت رضا شاه دوم است واين واقعيتی است که  ،جمھوری اسالمی
گروھی بنام سلطنت طلب  وقتی .)ورده شدهآن درتحريرات قبلی آداليل ( جمھوری اسالمی انرا درک ميکند

مقام خرد کردن اين پايگاه اساسی واجد ھويت ملی بھربھانه ای ھستند  واعليحضرت متصدی سلطنت  در
چه اعتباری برای اعليحضرت وسلطنت طلبان  ، وحدت ملی ميدانندايران را دشمن استقالل وتماميت ارضی

  .خود نما گردند باقی ميماند که بتوانند بعنوان اپوزيسيون جمھوری اسالمی

  زشت بازداراين گفتارهاي  د عقده اي وكينه توزت  را ازاي اهورا مزدا اين فرزن

         

   


