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   حقوقدان-اميرفيض

ن درپايان قسمت آ ازغآکمک به مخالفان جمھوری اسالمی است که  وردآتحريرحاضردنباله بحث دست
   .چھارم حضورداشت

  ابهام اندرابهام
مورد عالقه  شنا وآ مبانی مستحکم و يد ازحد براندازی قدرت حاکم با نھم درآھرکاری خاصه کارسياسی 

مريکا به مخالفان جمھوری اسالمی آموارد کمک  خوانندگان محترم اين تحرير که از ،مردم پشتيبانی شود
ليات د که رھبری عمنگرفته به اين مھم برس شان قرار اختيار معلوماتی که در يا ميتوانند ازآگاه شدند آ

فرھنگ ايرانی  نھم درآ ؟مردم به جمھوری اسالمی چه شخصی بوده استی ل خواستھايمبراندازی ويا تح
رھبری  ۵٧شورش  باشد؟ درــــمحمل شاه مي ری اجتماعی وسياسی ازرھب که فرھنگ خاصی است و

يا اکنون رھبری عمليات عليه آعميق مذھبی قرارداشت.  موقعيت يک باور خوند اعظم بود که درآعمليات 
  شورشيان کيست؟

موقع  قاطع و ناسان عقيده دارند که  اگريک ھزارم افراد ملتی  تحت رھبری يک رھبر مصمم وجامعه ش
ن رھبر زمينه ھای تاريخی آمشروط براينکه  ميشوددليرعليه حکومت قيام کنند حکومت ساقط  شناس و

    .شنای مردم باشدآ فرھنگی داشته و و

  )٨٣(ازسنگر اول شھريورماه                                                                                     

 رھبری که به قيام عليه فرقه تبھکاراست، ھزار افراد ملت ايران مصمم ،نکه ھزارآيا اکنون با آ **
ميدان مبارزه  ميگذارند که در شنای مردم باشد گذاشته اند وآ فرھنگی و زمينه ھای تاريخی و دارای
  .البته که نه گذاشته اند ونه ميگذارند ،شته باشدرھبری دا حضور

يا الزمه ايجاد دمکراسی ورعايت حقوق بشربراندازی حکومت  ويا تغيير رِژيم است؟ مسلما خير آ **
ھای ترويج دمکراسی وحقوق بشرخواست مشھود ومعلوم وسابقه دارمردم ايران بوده  يا خواستآ و

فراھم  واست عمومی مردم رفاه وامنيت وکاراست  که قبل ازمسلم وقطعی است که خ  ،است؟ مسلما خير
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خواست مردم  (شکم گرسنه دين وايمان ندارد) نھا اساسا دمکراسی مفھوم واقعی واجرائی نداردآشدن 
نھا محفوظ آواحترام جھانی  مليت ايرانی ايران تجديد دورانی است که رفاه، امنيت، کار، حق حاکميت، 

   .بود

نھا گرفته اند نه چيزی که نداشته ونميدانند که آبدنبال چيزی ھستند که داشتند وازدست انسانھا قاعدتا 
    .چيست

با قرارگرفتن  ۵٧اين برداشت به تائيد محققين ايرانی وخارجی رسيده است که ايرانيان درشورش  **
قيقات ن تحزادگی را ازدست دادند وھماآ تحت تاثيرروابط مذھبی ھمه امکانات رفاھی وزندگی وکارو

برگشت  درمعنای پشيمانی خواستاراين فريب بزرگ شدند وباشعارھائی  ميگويد که مردم بزودی متوجه
کرد؟ مسلما  يا اين خواست را ميتوان ترويج دمکراسی تعبيرآ ،سعادتی که داشته اند شدند کبت بسوین از

مريکا آيافت ميشود که توجه  باصطالح کمک به مخالفان جمھوری اسالمی موردی تمام ادوار يا درآخير 
اين  نکه بحث  توجه سياسی درآ از بيشتر و  ؟ البته که خی،به بازگشت به دوران پادشاھی ايران باشد

مريکا مطرح است (طرح آنھم ازمسيروزارت خارجه آبلکه تاکيد برنفی پادشاھی  ،مورد مطرح نيست
  .ھنری پرشت)

   ؟ی درايران باچه ھدفی بوده استپس تخصيص  اينھمه بودجه برای ترويج دمکراس

تعجب ميکنيد که درپاسخ گفته شود تخصيص بودجه وکمک نقدی وبسياری اقدامات روشن ويا محرمانه 
   .ن بوده وھستآفقط برای حفاظت ازجمھوری اسالمی وجاافتادن 

يکھفته  زفرانسه درکمترا لمان وآ مريکا به معيت انگلستان وآشاھد وناظراست که  رخواننده اين تحري
 ن قدرت نظامی واقتصاد شکوفا وآ نظامی با ،زمينه سقوط رژيم سلطنتی ايران را کامال فراھم کردند

سال است مرتبا وضع بودجه  ۴٠ن آ کشورھای اقمار مريکا وآحمايت مردمی  حال چگونه است که 
جمھوری اسالمی که نھم آ ؛ب تکان نميخوردآ ب ازآتغيير جمھوری اسالمی ھستند ولی  ميکنند، خواستار

   .خودشان بنا کرده اند

ايرانی که قصد اقدامی  مريکا نشان ميدھد  که ھرآمريکا يعنی گزارشات وزارت خارجه آاسناد سفارت 
 داده بسرعت فعاليتش فاش و جريان فعاليت خود قرار در مريکا راآ عليه جمھوری اسالمی را داشته و

ن اطالعات که منتشرشده دررساله آ که بخش کوچکی از ،بوسيله جمھوری اسالمی ازبين رفته است
  ١  .گروگان سلطنت گزارش شده است

 مريکا حراست وحفاظت ازآھمه تالش  ،، دشمنی با جمھوری اسالمی  تظاھراستمريکا دروغ ميگويدآ
   .رشد مجدد سلطنت درايران است نھا جلوگيری ازآجمھوری اسالمی است که مھمترين 

 ھای حفاظت از تحت عنوان طرح ٣٣٢+٣٢۶درشماره  مقاله ای داشت نگرنشريه س ١٣٧٩درسال 
   .کمک کند نظر معروضه اظھار کامليت ن مقاله به آجمھوری اسالمی  که ممکن است 

                                               
 ک-تز گروگان سلطنت را در ھمين وب سايت در حاشيه دست راست بخوانيد. ح -١
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از اين شاھد وقوع   به اين تحرير گويائی بيشتری بدھد،برای اينکه اين تحرير بدون دليل وپشتوانه نباشد 
  .ميشوداستفاده 

   شاھد وقوع

  ١٨يا  ٢٠بمبلغ  »بی ثبات کردن رژيم اسالمی ايران«ريج تحت عنوان  کينگ ھنگاميکه طرح سناتور
ن طرح اولين طرحی بود که بظاھرباماھيت مخالفت با آ مريکا بتصويب رسيد وآميليون دالر درکنگره 

  چرا؟  ؛جمھوری اسالمی براه افتاده بود درماھيت چيزی جزبرای حفاظت جمھوری اسالمی نبود

ينگريج بتصويب رسيد  جمھوری اسالمی بشدت بی ثبات ولرزان بود  محمد گھنگامی که طرح  **

گفتگوی با روزنامه اخبار گفته  ھمان زمان در ن زمان نماينده مجلس اسالمی بود درآيجانی که رجواد ال
    :بود

کمرانی نيازبه زيربنای بنای سياسی کشورما با استحکام فاصله زيادی دارد ازاول فکرنميکرديم که ح
   .عقالئی دارد

ن زمان درست مصادف بازمانی بود که آ ن زمان که محمد جواد الريجانی چنين حقيقتی را فاش کرد وآ
 سال از  ١٧ميليون دالر بودجه تصويب کرد   ٢٠ينگريچ برای بی ثبات کردن جمھوری اسالمی گقای آ

بقول الريجانی با استحکام فاصله زيادی  و ،قد ثبات بودکه ھنوز فا ؛ميگذشت مدن فرقه تبھکارآ روی کار
ن زمان موقعيت جمھوری اسالمی را دربيانی به يک گروه چريکی تشبيه کرده آ <الريجانی در داشت.
  )١٣٧۴ديماه  ١۴(کيھان لندن                                                                        .بود>

ين سال جاری بدرستی وبجا درعبارت  فرقه تبھکارازسوی اعليحضرت برای جمھوری عنوانی که درھم
   .اسالمی انتخاب شده است

 شکارشده وآبرمسئولين کشورھم  نقدرھم ھست که امرآ يا کشوری که درمسيربی ثباتی ھست وآ ** 

ن آ در ،راستن کشوآچه نيازی برای تخصيص بودجه بمنظوربی ثبات کردن  ؛مالء عام مطرح ميکنند در
ن کشورباشد که بايد تخصيص بودجه برای براندازی باشد ويا اگرمساعدت به آقصد براندازی  حالت اگر

   .باشد تخصيص بودجه بايد برای رفع بحران باشد زدهشوب آن کشور آ

 کمکی کرد  و ھت حتی شدت دادن به بی ثباتی جمھوری اسالمی بکاررفت ويا بودجه مزبور درجآ **
  ؟ن شرائط چگونه مصرف شدآ کسی فھميد که اين بودجه سنگين در يا اصال

يا حقوق بين المل وسياست ھمزيستی کشورھا براساس منشورسازمان ملل متحد اجازه ميدھد که آ **
که عضو سازمان  ی بی ثبات کردن کشوریاميليونی بر ١٨ويا  ٢٠مريکا رسما بودجه آکشوری مانند 

  ؟بتصويب برساند ملل است 
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ای داشت تحت عنوان  ينگريچ مطرح شد سنگرمقالهسناتور گقای آميليونی  ٢٠رھمان سالی که طرح د
يعنی وقتی ھدف بقای جمھوری  ؛ھاست دراين نعل که وارونه زدند> <پس غرض :(نعل وارانه) ونوشت

سوئی رعايت  از وھای حفاظتی باشد  ن رفع مشکالت وبرعکس ايجاد طرحآکه الزمه  ،اسالمی باشد
مريکا به کشوری چون جمھوری اسالمی کمک آافکارعمومی جھان ھم خود عامل مھمی باشد که چرا 

  مريکا نعل را وارونه ميبندد  که بقول مولوی آوحمايت ميکند  دولت 

  ن بسوزد   ای عجب       نعل معکوس است درراه طلبآاين بسوزد 

   .ت را ازجھانيان کتمان ميکندحقيق حمايت وکمک با بی ثبات کردنواژه جائی بيعنی با جا

  نگريچگـيهدف طرح 
عليه جمھوری اسالمی بود  واال چه نيازی به  يريج  ايجاد فساد درمبارزه ايرانيانِ گنگيقای آھدف طرح 

 مگرتمام بودجه سازمان سيا که سبب دخالت در ؟فصل مشروح بی ثبات کردن جمھوری اسالمی بود سر
يا تحت عناوين خدمات بشردوستانه وکمک به دمکراسی وامثال   ؟کشورھا ميشود تفصيلی است امور

 فتی به سازمان ھای تروريستی (مقصود شناخته شده ازگنھاست. ميدانيد که جمھوری اسالمی مبالغ ھنآ
مورد  يا موردی ديده شده است که دربودجه دولت جمھوری اسالمی ذکرآمريکاست) کمک ميکند آسوی 

  ؟شده باشد

برای بی ثبات کردن جمھوری اسالمی داروی تسکين ومقاومت مردم است بودجه تخصيص بودجه  **

ن کشوراست  واال آپول  و مريکاآمزبور دليلی است براينکه نابسامانی ھای کشور نتيجه دخالت رسمی 
 مردم ايران با دشواريھای کنونی مواجه نبودند واين امرسبب مقاومت مردم و نبود، مريکاآدخالت  اگر

   .يشترازجمھوری اسالمی شد که ديديم ھم شده استحمايت ب

فالکت  نميتوان گفت ھمه مردم کشورھا ولی ميتوان به جرات گفت که مردم کشورما تمام مراتب سختی و 
  .که با بسته بندی کشوربيگانه باشدرا باجان دل ميپذيرند تارفاھی 

  خويش پيراستن        به ازجامه عبارت خواستن خرقهکھن 

  براي رسوب تشبيه 
ن آبه محوطه ای که درمريکا وجمھوری اسالمی راميتوان تشبيه کرد آروابط وتنش ھای سياسی بين 

(درتطبيق  مردان مسلحی ديده ميشوند ،ن محوطهآ ودرکنار حيوانات وحشی واھلی ميچرند ومی زيند
 لح برای حفاظت ازن مردان مسآن محوطه اند نگاه سطحی بما ميگويد که آمريکا) که باصطالح مراقب آ
ن آن است که آنجا جمع شده اند ولی باطن قضيه آ در درمقابل تھاجم حيوانات وحشی  ن حيوانات اھلیآ

   .حقوق ميگيرند نجا جمع اند وآ(تطبيق جمھوری اسالمی)   ت وحشین حيواناآ مردان برای حفاظت از
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 فکر مريکائی وحتی سران جمھوری اسالمی نگاه ميکنيم وآما به ظاھرکلمات وعبارات شخصيت ھای 
مريکا مخالف جمھوری اسالمی است ولی حقيقت قضيه چيزديگری است که دريک کلمه آميکنيم که واقعا 

   .حفاظت ازجمھوری اسالمی منھای تيره ھای وابسته به اصولگرايان است

  مريكا آهدف شنائي با آ
بلکه با  ؛ن استآھم نبوده که بنا کننده  ابتدا از و ی مخالف نيستمريکا ابدا با بقای جمھوری اسالمآ

مريکائی جمھوری اسالمی مخالف است يعنی کوشش دارد که مديريت جمھوری اسالمی با آسياست ضد 
حقيقت باال را  ،مريکا باشدآا کشورھا وبيشتر با اياالت متحده بمردانی باشد که ميانه رو وقابل مماشات 

   .مريکا رسما اعالم داشته استآھيگ وزيرخارجه قای الکساندرآ

مدن آ مريکا موجب روی کارآ<سياست خارجی  :فتگ ۶٠/٨/۵مريکا درتاريخ آيرخارجه قای ھيگ وزآ
   >.يک رژيم ميانه رو خواھد شد

ی نخست ھمان سالھا ن اينکه  ازآ ن مييابيم وآ قای ھيگ نگاه کنيد حقيقت بزرگی را درآبتاريخ اظھارنظر
مدن ميانه آ روی کار انتظار درنيروھای ميانه رو  باھدف استفاده ازمريکا آزی شورشيان  دولت يروپ

   .روھا بوده است

به کمک مخالفان  دخالت درامورايران وبيشترتظاھر مريکا درآکمال صراحت ھدف  در گقای ھيآاظھارات 
گرفته سخنی  تحريرات قرار تمام اسناد تحقيقی که مورد بررسی در ،جمھوری اسالمی را روشن ميکند

واين  مريکا به مخالفان جمھوری اسالمی ديده نميشود آبه اين روشنی وسادگی دربيان حقيقت کمک 
شخصيت  ايران يکی از ننگريج دربی ثبات کردگيقای آصراحت درحالی است که بموازات اعالم طرح 

   .مريکا اعالم کردآدرکنگره مريکا آھای اطالعاتی 

  .ھای مخالف دولت ايران اعتماد کنيم ومنابع خوب ھم غيرممکن بنظرميرسد>ه م به گرو<ما نميتواني

  )٧۴ذرسال آ ٢١(عصرامروز سرمقاله                                                                           

برخالف نمايش مريکا تنھا درمورد مزبور نيست که حقيقتی را که آقای الکساندرھيگ وزيرخارجه آ
 مريکا بوده است فاش کرده مورد ديگر ماموريت ژنرال ھايزر به ايران بود که اوبود که پرده ازآسياسی 

   .ماموريت مخفی ھايزر برداشت

مريکا روی جناح ميانه رو که ھمان جبھه آ ۵٧زمان شورش  اساسا با قاطعيت ميتوان گفت که از **
  .خودرابازکرده بودترش نفود ت بازرگان بوده است حساب گسضملی ونھ

 در مريکا منتشرشده است آدراسناد سفارت  ۵٧سندی که اکنون مالحظه خواھيد کرد دراسفند سال  **
بخش کوتاه مدت وبلند مدت  قابل تقسيم است  دو مريکا نسبت به ايران درآسياست اين سند نوشته شده <

بلند مدت  ذشته حل وفصل شود ودرگام مسائل درکوتاه مدت  تاقبل ازتشکيل دولت جديدماميخواھيم تم
لف مذھب تسلط بيشتری اسياست اين کشوراين است که ميانه روھا برسرکاربيايند وناسيوناليست ھای مخ

   .>دراداره کشورداشته باشند
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  :دراسناد سفارت امريکا امده است

نده درارتش دوستانی خواھيم يآ<مابايد مسئوالنه عمل کنيم وبازرکان راقدرت بدھيم ومطمئن باشيم که در
   >.داشت که ميتوانند مشکالت سياسی مارا راه گشا باشند

  )١۶اسناد سفارت جلد سوم صفحه (                                                                              

مقاله ای بوسيله مرکزمطالعات استراتژيگ دانشگاه  خانم شيرين ھانتر ١٣٨۴در سوم اوت سال  **

او نوشته بود  ؛خش خاورميانه  درنيويورک تايمزمنتشرساخت که بسيارقابل توجه بشماررفتجرج تاون ب
خمينی يک  نھا بعد ازآ تا ،نھا سرمايه گذاری کندآد وغرب روی نمالھای ميانه رو مورد حمايت قرارگير<

  >.وردآايران امن وثابت بوجود 

  )٣٣٢+١٧۵ن درسنگرآشروح ومالحظات (م                                                                   

  اشارات باال براي چيست

شورش  مريکا ازقبل ازآتوسل واستناد به مدارک اشاره شده برای تحصيل اين دريافت است که  سياست 
زادی بوده  ھيچ آجبھه ملی ونھضت تاکنون که استفاده ازمالھای ميانه رو ودراصطالح سياسی  ۵٧

ممکن  افراد جبھه ملی ونھضت بازرگان کمتر بعلت گذشت زمان از نجا کهآ از و ؛تغييری نکرده است
واقعی است بشود استفاده کرد گروه اصالح طلبان که بعنوان مالھای ميانه رو شناخته ميشوند ھدف 

   .نھاستآ استفاده ازمريکا آ

ب به نويسنده اين تحريرات معتقد است که تمام فعاليت ھای ايرانيان خارج ازکشور ازفعاليت ھای منتس
پھلوی ومجاھدين خلق وچپ ھا وحتی مذھبی ھای خارج ازکشور ھمه وھمه درجھت ايجاد  رضا

اين راستا سلطنت  در و ؛اصالح طلبان داخل کشور است مريکا ازآمشروعيت برای ھمکاری وحمايت 
  .خواھند بودطلبان بزرگترين قربانی ادامه فرقه تبھکار

اين چنين تعاملی  مريکاآ ه جلوميرود بايد بدانيم که سياستبسيار کند وبا مسامح که کار اينکه می بينيد 
   .را الزم ميداند

سياست واشنگتن برای تغيير حکومت   :نوشت قای ريچارد پرل ازاعضای پنتاگونآ ٨٢درديماه سال 
 تصورسقوط سريع توسط تظاھرکنندگان، تيرماه سال جاری تنھا اشتباه ما در ،است ايران بقوت خود باقی

اما ھم اينک سياست تغيير   ،مريکا بودآ وھدايت شبکه ھای تلويزيونی وماھواره ای مخالف در هشد اجير
معتقديم  دانشجويان اصالح طلب  *يک روند طوالنی مدت تبديل شده استنی وسريع به آرژيم ازشکل 

ن دو ابزاراصلی ما برای سرنگونی وتعيين حکومت ايران وکشاندوشبکه ھای تلويزيونی ماھواره ای 
   .مردم به خيابانھا می باشند

  روند طوالني  *
  :اردپرل ازاعضای پنتاگون ھمان ضرب المثل خودمان است که ميگويدروند طوالنی درعبارت ريچ
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  >من که دارم ميرم چراھولم ميدی<

مريکا آن سرعتی که آمريکا را انتخاب کرد ولی به آجمھوری اسالمی با انتخاب خاتمی مسيرحرکت بسوی 
مريکا واقعيت نيافت وھمانطورکه مالحظه داريد اين حرکت آرد حرکت جمھوری اسالمی بسوی ميک تصور

موکول به روند طوالنی شد وبا انتخاب احمدی نژاد وقفه ای درحرکت ايجادشد ولی نتوانست حرکت را 
موج ن کشوراست آمريکا وتسليم ايران به آسد کند با انتخاب روحانی که بھترين فرد برای ھمکاری با 

مريکا شدت کامال محسوسی يافت وبا انتخاب مجدد او جناح اصالح طلب که درواقع جانشين آبسوی  حرکت
زادی است عمال خط قرمزھای سابقه را شکست وبا جبھه اصولگرايان که آھمان جبھه ملی ونھضت 

   .شفتگی فکری وگفتاری پيدا کردآد اسی انگلستان وروسيه قراردارندرحمايت سي

شکاری است که آعالمت  ،شتی کردن با دشمن نيازبه شجاعت داردآشعاری روحانی به اينکه  عبارات 
   .مريکا وحتی اسرائيل ميباشندآروحانی ودولت او درمقام ايجاد روابط سياسی با 

کامال ھمراه است ودرتحريرات قبلی تقديم  ...رخي ؛لف استد که خامنه ای با چنين سياستی مخاتصورنشو
زمان  مريکا درآنميخواھد که فصل قطع روابط سياسی ودشمنی با خامنه ای  منتھا  .تاستدالل شده اس

ن مواجه شد يعنی کامال شرائط آحيات او صورت گيرد واين ھمان تدبيری است که حافظ اسد درسوريه با 
ه اينک برای برقراری صلح بين اسرائيل وسوريه مغتنم ومھيا بود ولی حافظ اسد بخاطرپرستيژ سياسی و

  .ندادرا ه صلح با اسرائيل گاه بود که عمرش تمام شده است تن به مذاکرآ

طريق برجام ودولت عمان فراھم ساخت واال ھمه ميدانند  از مريکا راآخامنه ای بود که مسيرمذاکراه با 
   .مريکا وبرجام طرفداری کندآ قت خامنه ای بتواند اين چنين ازفکه روحانی کسی نيست که بدون موا

  يكا مرآيت موفق
با جمھوری اسالمی  احتمالی  مريکا دررابطه با جنگآاين تحرير ناقص است اگراشاره ای به موقعيت 

   .نداشته باشد

 مريکا درآموفقيت > دبرای شکاريک گنجشک گلوله توپ رھا نميکنن< :ضرب المثلی است که ميگويند
ه ورئيس فعاليت ھای وزيرخارج رئيس جمھور و ،روابط سياسی با ايران درحدی غيرقابل تصوراست

  .مريکا واسرائيل ميدانندآمريکا ھستند ويا حداقل منافع ايران را درنزديکی کامل با آاتمی ايران ازعوامل 

مردم به  ؛نمايندگان اصالح است ) مجلس اسالمی يکدست ازاظھارات ظريف درروزھای نخست وزارت(
جناح خامنه ای وتائيد ھوم اين رای نھی مف ؛ميليون رای داده اند ٢٣اصالح طلبان به ادعای رژيم 

ايرانيان خارج ازکشور مستقيم ويا غيرمستقيم به حرکت سياست مداخله جويانه  ؛ستمريکاآھمکاری با 
ايد خيلی احمق باشد که برای نابود ساختن بمريکا آ ؛مريکا درامورايران مشروعيت ومقبوليت ميدھندآ

 مريکائی اظھارنظرکرده  صبر وآقای ريچارد پرل آطور که ھمان  ،قدرت خامنه ای ازجنگ استفاده کند
نرادارد ونه مصلحت آمادگی آمريکا آاست ونيازی به جنگ که نه  با ايران مشکالتصرف مدت حالل 
   .جھان است  نيست
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رای بياورد وھم  ميليون٢٨يا خواننده اين تحرير ميتواند کسی را ازايرانيان خارج معرفی کند که ھم آ
ی واقتصادی کشوررا دردست داشته باشد وھم مجلس به حمايت اوقرارگيرد وھم نوکرمطيع سکان سياس

زادی وامينت ورفاه خواھد آھمه مھمترمردم ھم خيال ميکنند که اوکسی است که  از و ؛مريکا باشدآاراده 
 ١۴مريکا آ ورد بزرگ را بابمب ازدست نميدھدآاين تشخيص غافل نيست واين دست مريکا ھم ازآ ؟وردآ

   .سال است روی روحانی کارکرده است به اين سادگی اين مھره را ازدست نميدھد

  حاشيه مربوط به متن
مريکا نسبت به جمھوری اسالمی براساس اسناد و اظھارات شخصيت آراستای سياست  در االب تحرير
ن درمنطقه روسيه وانگلستا سياست  ھای احتمال مقاومت ويا اقدام تھاجمیِ  از مريکائی تھيه شده وآھای 

   .فاقد مالحظات  است

  شور گفتار چوبرخواست توقف نکند اھل مقام  :است ناتمام 

  

    

  

   

     

  

 


