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  :گفته شد ١ >نکاتی ازمصاحبه< درعنوان داخلیِ  اصول مفقود)دربخش نوزدھم تحرير(

اعليحضرت که  با ميدان نقد اين تحريرمحدود به مواردی ازکل مصاحبه بوده بعالوه مصاحبه درداالس<
به >  اکنون اين تحريرنامربوط اميد دانا به اعليحضرت شده است خيلی سبب ميدان داری وادای الفاظ

ھای بھانه جويانه اميد دانا  تخصيص  اشتدموضوع مزبور يعنی بيانات اعليحضرت درمصاحبه داالس وبر
   .خواھد داشت

  شنائي با بيانات اعليحضرت آ

که ايرانيان ازاعراب خوششان . مطمئنا شما شنيده ايد ، ھيچوقت جنگ مذھبی نداشته ايمما درمنطقه<
* ويک جورغيرت ناسيوناليستی* وجود دارد  من به که چند سده قبل رخ دادهزمان حمله ای  از نميايد

 فکرميکنم ھمه حس ھای ميھن پرستی وناسيوناليستی را فراموش کنيم  ما عنوان يک شھروند ايرانی
  اعليحضرت  درمصاحبه  داالس)(                              .ی ناسيوناليستی کنيموقت نداريم که نطق ھا

نجا آ در .ستھزای اعليحضرتازاين مصاحبه دونوع بھره برداری کرده است نخست مسخره وا ،اميد دانا
اميد دانا  >ايرانيان ازاعراب به دليل حمله چند سده قبل خوششان نميايد*<گفته اند  که اعليحضرت

شود  به بينندگان القا اتگان ارائه داده ی را به بيننددرقرائت اين جمله با عالمت دست وصورت صحنه ا
 ھم  ابراز شادمانی را فراموش و در سده ھای گذشتهبه ايران  حمله اعراباعليحضرت ومردم ايران  که

  .دارند

توجيه کننده احساسات  ،ن اعليحضرتيک جورغيرت ناسيوناليستی وجوددارد> دربياعبارت < 
   .ازحمله اعراب به ايرانيان استن آملی وتداوم 

کدام قلب موضوع وجود   ،اميد دانا قرارگرفته و استھزایاستنادورد درعبارت اعليحضرت که م 
ب وتاب فراوان نتيجه آبا وبعد ھم   هنرا وسيله سيرک بازی خودش قراردادآدارد که اميد دانا 

 ؟احساسات نا سيوناليستی وملی است ضد ه نوه رضاشاه کبيررد کبگي

                                               
١ - .pdf2016Sep28-AmirFeyz-19-years.org/AmirFeyz/OsoulMafghudDarHoshdar1400http://  



  حقوقدان -اميرفيض -٢٢-ھانه مصاحبه داالسبموجود،  ی، مفقود، ادعالاصو                   ٧از  ٢برگ  ٢٠١۶/١٠/٠۵، چھارشنبه=شيد تير
که ھمه حس ھای  يک شھروند ايرانی فکرميکنممن بعنوان مده است <آدربيانات اعليحضرت  

  ٢ .>ا فراموش کنيمپرستی وناسيوناليستی ر ميھن

 رازاين ميدھد که خبلق به حمله اعراب درسده ھای گذشته بوده نشان تدای بيانات اعليحضرت که متعَ مب
عام نيست ومربوط به ھمان  ،دربيان اعليحضرتھای ميھن پرستی وناسيوناليستی  فراموش کردن حس

شود که فکرايشان به  نه اينکه تصور ،سال قبل روی داده است ١۴٠٠حمله اعراب به ايران است که در
  .ردم ايران استات ميھن پرستی وناسيوناليستی مقلب کلی احساس یعنوان يک شھروند ايران

 مانع ازتوجه  به بيانات سابقه  كهوجود  دارد بي انصافي وخودخواهي ونمك ناسپاسيچرا دراين حد 
   .ومطالب عديده شده است ب وخاك ايران آ ي دفاع ازمادگي ايشان براآ اعليحضرت و

اقتضای عقل وبرداشت ھای فالسفه اين است که بدون توجه به مقدمه ويا مبتدای سخن ومورد  
عمل وبرداشت اميد دانا مانند ھمان  ،ذوالمقدمه درست وکامل رسيد نميتوان به نتيجه و ،سخن

 شده و خدا گفتند منکر را بگويد و مردم مجالش ندادند که بقيه ،گفت ال الھه کسی است که وقتی
  .کردندمثله اش 

 نه ثبات وانطباق بانص را فکر مزبوربيان شده که فکرمنتسب به اعليحضرت با عنوان وماھيت  بيان
اظھارات عنوان شده، بعنوان  ونيز متضمن است ونه ايجاد تکليف برای متفکرويا اشخاص ثالث مينمايد

حمله اعراب  که ھيچ مسئوليت وتکليفی درزنده نگاه داشتن تاريخ تحت عنوان است يک شھروند ايرانی
  .ندارد را به ايران وجنگ قادسيه

به حد و ،مورد دفاع شخص قرارگيرد ، حتی درصورتی که بوسيله قلم ويا شفاھا بصورت نظريهِ فکر
ارائه ميگردد  وقتی فکرازجانب شخص غيرمسئولی وزادی فکروبيان است آمراتب  ازرسوب ھم برسد 

چنان است  ،ميکنند ويکی ازبزرگان گفته ديا ھوا دبا بعنوان نآ که عوام از يک نسيم زود گذرتلقی ميشود
   :که

  مرغی که بکوھی نشست وبرخاست        نه چيزی گذاشت ونه برداشت

  نطق ناسيوناليستي 
حتی درحد <توجه وره ساخت خيلی غّ  اعليحضرتاعتبار تھاجم وتضييع دريکی ازمواردی که اميد دانا را 

اعليحضرت به عنوان يک شھروند عادی نجاست که آ، نرا کش دادآ >وضد ملی یاتھام ضد ناسيوناليست
   .>ماوقت نداريم که نطق ھای ناسيوناليستی بکنيم<فرموده اند 

نطق ھای ناسيوناليستی  وقت ،اميد دانا ھمين عبارت را پيراھن عثمان کرده که ای مردم ديديد که شاھزاده
   .ضد ملی است پس ضدناسيوناليست و ؛رضاشاه بزرگ نماد ناسيوناليستی چه گفتديديد که نوه  ندارد

                                               
دعوت طرف يعنی  –برداشت سياسی اين جمله رندانه آن است که تعصب ھای مخرب را کنار بگذاريم و دست دوستی بھم بدھيم  - ٢

عين ناسيوناليسم است زيرا در صورت جنگ نابودی مرز مقابل به صلح و آشتی  نه اينکه ملی گرايی را بکل فراموش کنيم. برعکس 
 ک-و کشور حتمی است. ح
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نطق ناسيوناليستی سبب ميھن  ،که نفھمد که نه ،با درک وعقل غريبه باشدنديده بودم که کسی تا اين حد 

   .پرستی است ونه نکردن نطق دليل ضد ناسيوناليستی است

م اميد داناشهادت د  
ميگذارد ازقبيل اينکه شما يک  )ُدم اميد دانا(ميليونی  ٢٠اميد دانا ابتدا ھندوانه ھای الزم رازيربغل مرد

سال گذشته بعلت اين بوده  ٣٨مرد ناسيوناليستی وايران دوست وايران خواه ھستند وھواداری شما در
ايشان ميگويد ما وقت نطق ناسيوناليستی انستيد حال که که شاھزاده را نماد ناسيوناليستی ايرانيان ميد

  ؟نداريم تکليف ما چيست

 با استفاده از ب دماغش راھم ندارد،آمليونی ھمانند يک  بچه ای که اختيارجمع  کردن  ٢٠مرد 
تائيد ميکند وادعا ھم  دبدون يک واو کم ويازيا تلقينات اميد دانا را کل وجزء  »اناميد ج«واژه 

. ازکدام ناراحتندايشان  ميکند که ھمه افراد خانواده اعليحضرت وسلطنت طلبان ھم ازاين اظھار
اميد «> ونتيجه گيری من بعنوان يک شھروند وقت نطق ناسيوناليستی ندارماظھاراينکه < ؟اظھار
  .دتائيد ميکن را به اينکه شاھزاه ضد ناسييوناليست وضد ملی است »جانش

اما ميتوان  ،درستی محسوب نميشود بار صاحب عقل و ،ميليون ھوادار ٢٠گرچه مدعی داشتن  
که نطق  يا ھرکسی که نطق ناسيوناليستی نکرد ويا فرصت نداشتآکرد که  او اين پرسش را از

  ؟؟ خود او دراين قاعده کجا قرارگرفته استبکند ضد ملی وضد ناسيوناليست استناسيوناليستی 

وناليستی که فرصت ميليونی نظرواقراری بگيرد که با نماد ناسي ٢٠يد دانا سعی کرده که ازمرد ام 
ميليونی بگويد  ٢٠؟ حتما انتظارداشت که مردتکليف ما چيست ،بکندناسيوناليستی ندارد نطق 

ميليونی اورا  ٢٠ولی حافظه درھم ومخلوط مرد .خوب يک نماد ناسيوناليستی ديگر برميگزينم
  .جواب مزبور دورنگھداشت زمحورا

  تكليف ما چيست؟
خود اميد دانا گفته  ،موضوع تازه ای نيست که مورد سوال اميد دانا قرارگرفته است ،تکليف ما چيست

با  ، درمحکمه صحرائی ھم ايشان رابه دشمنی»عقلمون اجازه حمايت وتائيد ايشان را نميدھد«است 
اميددانا يعنی برديا قالبی با تائيد  ھمکار –ن رای را تائيد کرده اند آنفرھم  ۵٢و موجوديت ايران محکوم 

اعليحضرت راپشه وعروسک ناميده اند ودرھمين گفتگو بازھم اميد  ،فروزندهفرامرز شھرام ھمايون و
يک اشاره ای  ؟چيست اند که تکليفشن، بازھم نميداندانا اعليحضرت را ضد ناسيواليست وغيرملی ناميده

بازھم تکليفی را که خوتان  )مکه شاھزاده را سمش بدھي(سالھای قبل ازسوی شھرام ھمايون شده است در
  که تکليف چيست؟ درماھيت اظھاراتتان نھفته است کافی نميدانيد وپرسش ميکنيد

  .>انسان شدن چه مشکل سان وآدم شدن چه آتکليف شما  انسان شدن است يادتان باشد که <

افکارشما خوانده ميشود که شاھزاده خودتان را اعدام ھم بکنيد وياسمش بدھيد دست  متاسفانه درناصيه
   .بردارنيستيد
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ھمفکران  ظھارات واقدامات اميد دانا وا ن ازآتوزی ودشمنی وانتقام که امواج  هھنگاميکه به اين عمق کين

که سی سال  دميشو ی شبيه کينه توزی صادق خلخالی متبادرکامال درک کردنی است توجه شود چيز او
رامگاه رضاشاه کبير حمله آرام نگرفت  تا به آ غدد انتقامی وساديسمی او بزرگ ت رضاشاهدرگذش بعد از
   .کرد

به حکم انصاف بايد گفت خلخالی حتی يکی ازاين اتھامات ومحکمه صحرائی وحکم دشمنی با موجوديت 
ليه پشت سرھم ع اش کوتولهو ھمفکران  رثومهجنداد که اين  زرگبايران را عليه شاھنشاه ورضاشاه 

 .اعليحضرت صادرميکنند

 زيرلوای ارادت به شاھان پھلوی وازھمه مھمتر رثومه ھا ھمه اين نامردی ھاراجبا اين تفاوت که اين 
نمادی اعليضرت انجام ميدھند واين ھمان سياه نمائی است که اميد دانا اولين طراح و به موقعيت  نياز

   .ن بودآ استفاده کننده از

 ھا وی . ھمين صحنه سازندان برای پھلويھا حتی به زدوخورد کشيده ميشدمخود اميد دانا گفته است درز
بعد  راھی خارجه شود و زندان خالص و نمائی ھا سبب شد که به کمک اعليحضرت از بازی و سياه سياه
ن ھستم دوران سياه نمائی را به دشمنی ناب بی سابقه عليه اعليحضرت به آ فرصتی که اکنون ناظر در

  ٣ .نمايش گذاشت

  را همه رازنهان ،گويدميچهره 
 نشاط حاصل از ؛خوانند محترم اين تحرير اگربه چھره اميد دانا درلحظه گفتگوی تلويزيونی نگاه کنيد

 شکارا تقالھایآاو چه  رخسار . خواھيد ديد که رنگ وديددرصورت او کامال خواھيد  شرارت وموفقيت را
    .وھلھله زنانه بود لی بود جيغکه جايش خا وتنھا چيزی ميسازد شکارآرا  عقده ھای سرخورده او

   اشكال كاركجاست

تنھا وقت نطق ناسيونالسيتی نداشته  نه حتی يک شاھزاده  يک شھروند ايرانی ؟  اگرکارکجاست اشکال
داند که ونه بداند الزم ب به دليل سياسی نراآونه اصال نه نطق ناسيوناليستی بلد باشد بلکه  ،باشد

با دشمنی با موجوديت ايران وضد ناسيوناليست ن شخص آط دراين حالت ارتبا ،ناسيوناليستی چيست
  وچرا چنين شخصی ميشود پشه وعروسک؟ ؟وضد ملی بودن کجاست

ميدانند بايد  »رضاپھلوی« يا و »شاھزاده«وعده ای  »شاه« را عده ای اوکه  یچرايک شھروند 
وقت نطق ناسيوناليستی  موقعيت استراتژيکیبه دليل سياسی  که چون ام محکوم شودبه اين اتھ

خوب مجازات  ؟ضد ملی وضد ناسيوناليستی است ،وم به دشمنی با موجوديت ايرانپس محکندارد 
درست باشد  ھمه ايرانيان  ساديسمی  اگراين معيارِ  ؟؟ جزحداقل طرد ازجامعهچنين شخصی چيست

   .شناخته ميشوند ،ملی ضد و موجوديت ايرانه نطق ناسيوناليستی نميکنند دشمن ازصغيروکبير ک

                                               
بودن آسان است » ھرھری«استين ميخواھد ر» اعتقاد«درايت، عقل و پست تر از نمک نشناسی در دنيا شناخته نيست. وفاداری  - ٣

قدم با دنيايی چنين سرد و سياه، در ، انگاشتن» تو«را نمی توان ھرکسی  قدرت مقاومت الزم دارد.» عقيده و اعتقاد«استواری در 
  ک-ح  ھستی را بباد ميدھد... به راه...ھايش با قدم 
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حسب عادت  نراآ او ممکن است ،نماد ملی واميد ايرانيان است شاھزادهدعی است که اميد دانا م 

جھتی است که پروانه  زيرا اعتقاد مانع حرکت معتقد در ؛ستين نآبرزبان براند ولی معتقد به 
داشته باشد که اعتقاد حالت ميتواند وجود  . فرضی که دراينصادرنکرده باشد اعتقاد نراآ از عبور

     .ھمان بيماری ساديسم است سازخودرا ايفا کند کارنتواند نقش 

 ھست زيرا اين مسائل از ،فکر نکنيد که عقل وفکراميد دانا درحد تشخيص اين مسائل نيست خير 
 زاریآمردم  ولی انسان وقتی گرفتار ساديسم .شداموری نيست که تتبع وتحقيق را نياز داشته با

نويش صرف تسکين ورضايت ساديسم ميشود وبه شد تمام نيروی مادی ومع بزرگ بينی خود و
  .نھاستآ، داوری وفاداری ومردانگی وامثال ی ندارد حق، انصافچيزی که کوچکترين توجھ

     بهانه نطق 

نچه روی آ ويا بھره برداری از  تھيج افکارعمومی برای انجام عملی که پيش روی است ھدف ازنطق،
   .داده است

 اعتبار و معرفی ميکند و شارالتان اگرازقوه به فعل درنيايد  يک بلوف وناطق را بلوف زن ،ناطق نطقِ 

بواسطه محظورات سياسی حق فعاليت ھای سياسی درحد  ،يحضرت که ميداننداعل ؛ناطق برباد ميرود

د به وزادی بيان واقدامات ايشان فقط محصور ومحدآوحق  براندازی عليه جمھوری اسالمی را ندارند

يد دانا اولين وھمين ام .چرا نطقی بکنند که اسباب مسخره قرارگيرند ،بشری وانتخابات است بيانات حقوق

 .ازدبياند کسی باشد که شيشکی

  بياد بياوريم 
ت رسوب اجرائی خود برش ھای نخست مبارزه که اثرات طرح ھنری درسال ،نميدانم يادتان ھست يانه 

وارم براندازی جمھوری اسالمی بيش اميد< :اعليحضرت درپاريس درنطقی فرمودند ،را نشان نداده بود
چنان  ،تکرارميکنم ھرگز ،ھرگز ،تبراه افتادن طرح ھنری برش ما پس از> اساعت طول نکشد ٧٢از

   .ن ازاعليضرت شنيده نشدآوحتی نزديک به  یعبارات

من بعنوان يک پادشاه < :فرمودندلمانی آيادتان ھست وقتی اعليحضرت درمصاحبه بايک رسانه  
ھنری برشت بود ديديد که اين  نطق که خارج ازمحظورات طرح  >به ايران بازخواھم گشت

 م رفع اثردرمقای قند چه قشقرھمه کاره دبيرخانه اعليحضرت ھست چگونه ھمين جفتی که امروز
  .کاربه وکيل کشی ھم کشيدضرت راه انداختند که ن نطق اعليحآ از

  فواحش به درخانه يار زين ھمه جيغ       ت کار    س ندانست که چه شد عاقبک

(فوکوس  لمانیآھمينجا اين اشاره بجاست که عمل دبيرخانه اعليحضرت دردعوای عليه رسانه  – حاشيه
مريکا آيعنی  ماموران گروگان گير افراد دبيرخانه اعليحضرت ين وراين است که مشاو نشانی از آنالين)
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پايان (   محدوده طرح ھنری برشت خارج نشوند ھستند که کامال مراقبت ميکنند که اعليحضرت از

  ٤. حاشيه)

نطق ھای ناسيو ناليستی عليه اعراب به بھانه  کنيد که اعليحضرت دراين روزھا  خوب فرض 
ھمانطور که  منطقه در ش جنگ راتآ و ايراد کنند قبلسال  ١۴٠٠حمله اعراب به ايران در

شعله  ما درمنطقه ھيچ وقت جنگ مذھبی نداشته ايم>اعليحضرت بدرستی اشاره فرمودند <
د يک ايرانی دراين زمينه يعنی  ايجا اگر و؟ ايران است» يوناليسمناس« اين به سود  يا آ ،ورسازند
 ؟تجليل است ارسزاويا آخص کند ليت مشفعابه اعتباراين قبيل اقدامات ونطق ھای مربوطه  ،جنگ

ضد  ومحرک احساسات ايرانيان عليه اعراب نشود ايرانی نطق ناسيوناليستی نکند  اگر و
بارعايت اصول ونزاکت ھای بين المللی شاھنشاه ايران که  و ؟ناسيوناليست وحتی ضد ملی است

طق تنھا بايک نداشتند ھم ند وقدرت تجنگ وکشتاربين ايران واعراب شد وميتوانس مانع
ه، قادسي مسئلهپيش کشيدن  ناسيوناليستيی عليه اعراب و

 ، چون اين کاررا نکردند پستش بکشندآخاورميانه رابه 
   ند؟؟ضد ناسيوناليستی وضد ملی بود

اين مردم بی انصاف وعقده ای که ھمه چيز حتی  ه براَ 
   .حقيقت وواقعيت ھای ملموس را ناديده ميگيرند

رجزخوان  ،است رجز خوانی غيرازسياستمداری 
احمدی نژاد يک رجز  ،تنزند خورده اس ،اگر بايد بزند

درحد  ن اميد دانا يک ناطقيارا براميان ازآمر خوان بود ھو
 ؟يا کافی نيستآ ؛خليج فارس استنابود ساختن ايران و

نگرفته خودش  کافی نيست کسی که جلوی اميد دانا را اگر
 یليونمي ٢٠ن مرد آ اصال مگر .اين نطق ھارا بکند

نطق ھای ناسيوناليستی کرده وميکند  که اميد دانا  ،طرفدار
را  او او، اليستی وضد ملی شناختنبجای ضد ناسيو ن

ايران دوستی وميھن پرستی به او  وصفاتِ  ناسيوناليست
  با اب خزينه دوست گرفتن)(  ميد ھد؟

  زمان ومكان  رابطه سخن با
معناداری  يعنی سخن رابطه مستقيم و> وھرنکته مکانی دارد مانیزھرسخن < »حافظ دريک نيم بيتی گفته

اين رابطه  تشخيص .مربوطاين اصل رعايت نشود سخن ميشود سخن ھجو ونا اگر و با زمان ومکان دارد
مردم  ؛کارھمه کس نيست کارمسئولين ودست اندرکاران درسياست است ،درمسائل سياسی وحقوق ملی

 –بھرکاری ساخته اند  راه اينکه مولوی گفته است  ھرک پيچش مو ،ومسئولين کارھا عادی مو ميبينند

                                               
، ھمانند حسين فردوست در مقامی ھستند که بتوانند بی سرو صدا کاررا تمام کنند. ھمانند چه بسا اين ماموران گماشته بيگانه - ٤

د آنقدر به شما نزديک اگر کسی ميتواند اين يادداشت را بگذار«يادداشتی که ميگويند روی صندلی شاھنشاه آريامھر گذاشته بودند 
 ک-ح»... قادر به انجام ھرکاری ھسته است ک
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گود ايستاده ميگويد لنگش  ضرب المثل کنار ، به ھمين مقصود است را دردلش انداخته اند ن کارآميل 
   .بيان کننده ھمين حالت است ،کن

را داشت سياسی بارزات درمفعال  ست که ازھمه مردم توقعات سياسی وحضوراين درست ني 
کارميکند ھمانند جنگ که ھرکس  فراخور امکانات ويا تخصصش دربخشی ازمبارزهھرکس به 

نميشود ايراد گرفت که  ؛ھای ديگر جنگ دخالتی ندارد ميکند و درقسمتعمل  ازجبھه قسمتی در
ه يا ايراد گرفت که چرا اصال مبارز چرا کسانی درخط مقدم جنگ ويا مبارزه سياسی قرارندارند

. مبارزه سياسی بايد چنان باشد که مردم راجذب کند  نه اينکه مردم رابه ميدان سياسی نميکنند
  .مبارزه ھل داد

اشخاص ميشود درھمين روزھا  ه وفعاليتبطورکلی سبب جذب انرژی وتوج ،الويت درمسائل 
زادی زندانيان سياسی مخرج آداشتند که مسئله  »من وتو« تلويزيون اعليحضرت مصاحبه ای با

مريکا به اجازه طرح دعوای آکسانی تصميم کنگره  برای  درھمين  زمانرک بياناتشان بود مشت
مبارزات سياسی  . درالويت خاصی برخورداراست از عليه عربستان ويا فعاليت ھای تجزيه طلبان

   .سوی مبارزان است برنامه مبارزه وھدفھای مقدماتی امری انتخابی از ،بدون تشکيالت ورھبری

  اف ايرانيان تنوع اهد
نھا ھم ازجھنم جمھوری اسالمی آارزه اشخاص مختلف ومتنوع است که خروج تنھا علت وکم وکيف مبنه  

   .متفاوت استبا ھدف ھای 

مقيم ھميشگی است که متاسفانه ايرانی است يک روز به درکانادا ه ما بانکی درمحل در يک گدائی کنار
گفت نه من گدانيستم  من درويشم ودرويش ھرکجا که  ،مده ايد که اينجا گدائی کنيدآايران  او گفتم شما از
   !رود خانه اوست

يک فروشگاه  ھم بعنوان ناظرحضورداشتم مردی بعلت برداشتن جنسی ازه که بند دادگاھیکمه ادرمح
متھم گفت من سرقتی نکردم مالی  ؛قبول داريد قاضی پرسيد شما اتھام سرقت را ،محاکمه ميشدکانادائی 

  . دين ما جرم وگناه نيست اين عمل درن نياز داشتم وآبه وبود برداشتم  فروشکاھی که متعلق به کفار از

کالھبرداری کند ويا خودش را يک  دی ودز ويا گدائیيد که آکه ھست بيرون ميکسی ازايران بھرزحمتی 
که کسی نميداند  ھائی . يکی ھم باھمت ديگران وظاھرسازیميليون ھوادار دارد ٢٠ی معرفی کند که دمآ

 کسانی ھم خارجه را. نداشته باشد [ھمجنس بازی] ِگی بازی محدوديتی درمده آبخارجه که  چه بوده 
احساسات مردم برای فروش جنس  از کرده و يکی ھم دکانی باز ،برای ھنرنمائی خود مساعد ترميبينند

   :گفته ونوشته استباشد که  ھم  ممکن است يک کسی ،ه ميکنداستفاد

  م نرسد برمقصودليک ميترسم که شاھ            رسم قادراست  من ازمردن نميترسم که

ويا دشمن  نکرده اند ضد ناسيوناليست وضد ملی نطق ناسيوناليستی نميکنند و نھا اگرآ ھيچکام از
زارگری آ بزرگ بينی و ی ساديسم وخودناشی ازبيمار شت ھادااين گونه بر .موجوديت ايران نيستند

  يد آکه درھمه افراد بشربصورت کم ويازياد وجود دارد ودرمواقع خاصی ازقوه به فعل درمي ؛ديگران است

  رجزخوانی ھای اميد دانا به فرصت ديگر


