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  تتبعات كاوه بدلي

  براميانآومر قاي هآ
  حقوقدان  -اميرفيض

   .ريرمعطل ومزاحمی بودتح  ١ تحرير قبلی تحت عنوان <حقيقت درالبالی الطئالت>

 ،ا داشتشده بود اقتض که گرفتارمشت ومال کاوه بدلی ،حقيقت بدين سبب که تنھائی وبی کسیِ  ،مزاحم
ی ميشد به حمايت ازحقيقت شاھان پھلو درگذشت دفرصتی که بايد صرف تحريری بمناسبت سالگر

دای وظيفه ای که سالھای سال است به مقتضای ارادت قلبی واعتقادی که اَ  وشرمندگی از بکاربرود
    .ن پيچيده شومآ به کوتاھی امسال در اھان پھلوی دارمبه ش

 رريم دتا يکصد فِ  ن روزھا ظرفيت کاری منآ ،سنگرنيستم بنده روزھای انتشار ،بنده امروزی ،خرآ
که  ام  زندگی (بدرود ای توان نميرسد  ١٠روز ميرسيد (بريدن وسرھم کردن) ولی امروز به بيش از

  ميروی به نابودی)

  وامــــا بعد

ظھارات اھمان  زيرا در ،بابی ميلی شنيدم را قای کاوه بدلیآصحبت تلويزيونی  ؛به توصيه جاويد ايران
لی برای اعتنای به محه، تحرير قرارگرفتن مورد نقد اين آ ی ازکه بخش قای کاوه بدلی آ اول 

دلی ب قای کاوه آيه رابرای خود نرا گرفتم  وبقآمعھذا قسمت اول  ،باقی نميگذاشت ديگراظھارات ايشان
  .تمبازگذاش

  بيزاري ازسلطنت 

 ،يزارمازسلطنت ب(ايشان) > متوجه اين مقصود بود که <چرامن لی ايشان <کاوه بدلیبخشی ازنقا
  .<سلطنت طلبان به حمايت ازاوبرخيزند> ومتعاقبا خواسته است ئين شھرياری راميستايم>آولی 

ل ن متحوآ ، نفرت امری است  که طبيعت انسان برکس ويا چيزی از اشمئزاز بيزاری يعنی نفرت و
يگر د داليل عقلی؛ با دالئل عقلی ومنطقی اگر و ناشی ازتصميم عقل است ،برعکس، مخالفت است و

 شه  نفرت درري ،ذاتی است وتا مرگ ادامه داردرد شود، مخالفت برطرف ميگردد ولی نفرت امری 
   .نزد شيعيان رعمَ  مانند نفرت از منطق کاری ندارد باعقل و نھاست وآامثال  انتقام و غرور و تعصب و

  حيرتها دراين ميان 

اھنامه فردوسی خرت او شآ يکه کتاب دنيا ودرحال ،»بدلیکاوه «مقام اين است که    اول دراين حيرت 
 مدعی ظھور(مبدل)  ھنگرآکسی که درنقش کاوه وحيرت ديگر اينکه  ،است است ازسلطنت متنفر

   .سلطنت خميمه زده است ازوتنفرشعاربيزاری  زيراست 
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بار جای اعت ،تنفر وبيزاری واشمئزازحيرت سوم اينکه درکارسياسی ويا بحث ھای عقالئی ومنطقی 
ھم به لزوم رعايت اصلی  ھنگرآتصورنميکنم کاوه  .التفات راندارد ھمچنين است درسيره دمکراسیو

انتظاری بدلی کاوه  ه است  که ازگاھی الزم را داشتآاصول دمکراسی ويا بحث ھای عقالئی ومنطقی 
   .چنين باشد

 ارد که سلطنت طلبانغاز اعالم کرده توقع دآ سر ،خودش را ازسلطنت بيزاریدرحاليکه  ،حيرت بيشتر
 ، بيزاری به سلطنت طلبان ومتقابال درسلطنت طلبانبيزاری به سلطنت است راگ ی بدھند.به اوسوار

ری کاوه  درميزان فکاری خواست مگراينکه نميشود ازسلطنت طلبان حمايت وھمک وجود دارد و  ھم
وان تحت الشعاع بارکشی حي بيزاری د کهينآبارکش به حساب به مثل يک حيوان  سلطنت طلبان  ،بدلی
لبان سلطنت ط عامل توقع ايشان از »پوسيده مغزھستند« قضاوت ايشان براينکه سلطنت طلبان ،است
  اين چنين سلطنت طلبانی به چه درد ايشان ميخورند؟ ،است

   ، ناداني نسبت به سلطنت حيرت بزرگ

 ھرياری راميستايم> نشان ميدھدئين شآو ازسلطنت بيزارممبنی براينکه < بدلی قای کاوهآاظھارفضل 
ان ورھمآ ياد ،ئينآقراردادن سلطنت درمقابل  .ئين راآکه ايشان نه معنای سلطنت راميداند ونه معنای 

  .ميباشد سمان افتاد ونشکست وگرنه من کجا وکوزه ترشی>آضرب المثل <کلنگ از

 فالسفه ونيزاديان . اکثريتمالکيت يک نوع سلطنت استسلطنت اقتدارشخص است برمال وياحق، 
که ازسوی خدا  ،زرتشت واسالم ويھود، سلطنت راموھبت الھی ميدانند که اقتدارمادی ومعنوی است

متمم قانون اساسی مشروطه ھم ھمين تفسير رابرسلطنت گذاشته  ؛به پادشاھان تفويض شده است

زطريق مذھب ودين واگرا يدآسوم است که ازجانب مردم برسم درميئين به معنای رسم ورآاما  .است

  ،واجد اعتبارميشود ،مدون شود کتاب دينی واگرازناحيه مردم احصاء ومدون شود بصورت قانون
ئين آ ئين پادشاھی وآ شھرياری ويا سلطنت و بھرعنوان اعم از ،ئينآبنابراين معلوم ومسلم است که  

  .که باشد درموقعيتی نيست که درمقابله با سلطنت قرارگيردسالطين وملوک 

ن ئيآ ئين شھرياری وياآئين سلطنت مداری ويا آجای خود رابه قانون ميدھدو  ،درسيرتکاملی ،ئينآ
  ايران ھم درسوگند سلطنتقانون اساسی کشورھا پياده شده وديگر درزنده  ئين ھای آدينداری وھمه 
ه وب دانتصويب جامعه رسيده کال وناقص خوکه ب را ن قانونآمعقول نيست که  و ؛پياده شده است

   .ھزاران سال قبل فرسوده ئين ھایآورفت سراغ  خاکروبه انداخت 

معموال کسانی که برنامه ای برای جلب توجه خودشان ترتيب ميدھند به مفاھيم واثرات اظھاراتشان 
 ع اساس کار نقاالنواق در ھستند واين کارمطالب  اھميتی نميدھند وفقط درفکربسط دادن وتازه بودن

     .ومردمی است که احساس مسئوليت نميکنند اھ قھوه خانه

گنده گوئي هاي فضل نھا آتفاوت گذاشتن بين پادشاه وشاه وشھريار وملک وسلطان وامثال 
واژھای مزبور که برخی فارسی وبرخی عربی است ھمه به يک معنا يعنی تصدی به  فروشان است 

   .سلطنت است

سنائی ابياتی دارد که بااين بيت شروع  ،ن خواندحقيقت مزبوررادراشعارفردوسی وسايرشعراميتوا
   :ميشود

  ملکا ذکرتوگوھم که توشاھی وخدائی                  نروم جز به ھمان ره که توام راھنمائی
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  تفاوت بين ائين شهرياري وسنت محمد

 وسنت شھرياری ئينآجود دارد نزديک به تفاوت بين ئين وقانون وآتفاوت برجسته ومشخصی که بين 
  محمد است.

نھا بصورت قانون اسالمی الزم آسنت محمد طبق تعريف اسالمی قابل تحول وتغيير نيست ومجموعه 
ئين ھای شھرياری تحول پذيربوده ودرمسيرتحول به صورت قانون مدون که به آولی  ؛الرعايه است

گی انسان ھا بنابراين ھمانطور که بازگشت به سنت محمد کارگشای زند ،مدهآ تائيد ملت رسيده در
   .گذشته ھم رھنمون مشکالت ونيازھای مردم نيست فرسوده ئين ھایآ بازگشت به  ،نيست

  قانون اساسي خوراك خاكروبه دانها

 ؛بی انصافی شديد وغيرقابل بخشايش او نسبت به قانون اساسی مشروطه است ،ديگرکاوه بدلی بعــّ تت
   :عبارت ايشان چنين است

  >خاکروبه دانھا بادخوندی امروز خوراک آاسی ديروز وقانون اس نوشتهخوندآقانون اساسی <

که به معنای جای خاکروبه است، به خوراک  ،نفھميدم  <خوراک خاکربه دان> يعنی چه؟ خاکروبه دان
     .شايد مقصود ايشان چيز ديگری باشدخاکروبه دان نه انسان است ونه حيوان  ،احتياج ندارد

  ذره ای ميدانست اگر و ،چيست؟ تصور نميکنمقوقی چنين ادعای خام ثارحآميداند که  يا کاوه بدلی آ
ده نوشته شيرمشروطيت ايران که بتفصيل اگراو ازسِ  .مانع ازاين ترکتازی پرعيار ميشد ،ھمان ذره

(البته درصورت مانع اين ستيزه گری باقانون اساسی مشروطيت ميشد  شرم ووجدان ،گاه بودآکمی 
  )وجود  وجدان وشرم

ن آ متولد شد وجامعه ١٧٨٩ودرفرانسه درسال  ١۶۴٢ميدانيد که مشروطيت درانگلستان درسال 
سال  ٣٠٠اين تحول رويداد يعنی حدود  ١٩٠۶زيرچترقانون قرارگرفت ولی درايران درسال کشورھا

  بعد که اروپا به استقبال مشروطيت رفت چرا؟

زمان که چه ن آروشنفکران  ؛ت بودندلف مشروطيسخت مخا ،نآزيرا قدرت دين ومذھب ومتوليان 
تند بحثھا کردند تا توانس ،زيرکی ھا بکاربردند ،خوندی ويا لباس معمولی بودند تالشھا کردندآلباس  در

ی زادآدانش  کننده وبضاعت علمی وه تالشھای خير .قانون اساسی مشروطيت رابه جريان بياندازند
يز است که چگونه توانستند حق وضع قانون را که ن زمان حقيقتا اعجاب انگآروشنفکران  خواھانِ 

درھمان  چگونه توانستند ھمان حق نظارت روحانيون را و ،کامال خالف قران است به مردم بدھند
   .ورندآ وادی متروکه شدن دربه  ای ازگردونه اجرازسالھای اول قانونگ

قوقی سازمان ملل متحد اين فراموش نکنيد که بھنگام ايجاد سازمان ملل متحد نتيجه بررسی دفترح
ن کامال با منشورسازمان ملل واعالميه جھانی آبود که قانون اساسی مشروطه ومتمم وکيفيت اجرای 

نتيجه اين بررسی وگزارش دفترحقوقی سازمان ملل بود که ايران به در حقوق بشرمطابق است و
   .مدآ عضويت سازمان ملل در

 ،مام دستاوردھای اقتصادی واجتماعی وسياسی کشورماستقانون اساسی مشروطيت ايران پشتوانه ت
االغ چرانی به استادی دانشگاه رسيديم نتيجه قرارداشتن زيربال  دم شديم وبقول سنجابی ازآاگرما 

حفظ استقالل وتماميت ارضی، تحصيل اعتباروشخصيت  ،ھمان قانون اساسی مشروطه بوده است
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 و اين درست نيست ،ده جريان ھمان قانون بوده استجھانی وپيشرفتھای محيرالعقول رفاھی زائي
ن قانون را خوراک آ شده ايم  کسی ه درپناه ھمان قانون بخيال خود ک ما ؛بدور ازمردانگی است
نرا به خاکروبه دان ھا آن قانون جای سربلند آ وبعد ازحدود يکصد سال ازعمرخاکروبه دانھا بدانيم 

که حقيقتا ما درمورد قانون اساسی وکيفيت تداوم شتن است  دميت انصاف داآ اولين شرط  ،بسپريم

   .ن بی انصاف ھستيمآاجرائی 

استواراست. اگرقانون ن جامعه آسانی برپايه قانون اساسی ساختمان حقوقی وموجوديت جوامع ان
پس  ،اساسی مشروطيت خاکروبه است وقانون اساسی جمھوری اسالم (به اصطالح) خاکروبه است

ی ملت ايران وپايگاه فرھنگی وھويتی ملت ايران ھم مستقربرخاکروبه است وخود ماھم پايگاه حقوق
  براميان؟آقای آيا اينطور است آ؟ !ن تل بزرگ خاکروبه ھا ھستيمآ جزء کوچکی از

 ياآباس شده است. بنوشته محققين ايرانی وخارجی قانون اساسی ايران ازقانون اساسی بلژيک اقت 
يا يک بلژيکی ميتوان يافت که درطول آ بوده است؟ و خوراک خاکروبه دانھا قانون اساسی بلژيک ھم

  تحقير کند؟  بی شرمانه ایچنين حد ش قانون اساسی کشورش را درتاريخ کشور

 ثقل مذھبی دارد ازدوران دوم مشروطيت به طورواصل ازمتمم قانون اساسی که تاحدودی ديکی  
وطه بامترقی ترين قوانين اساسی کشورھا ھمخوانی قانون اساسی مشر .طبيعی متروکه شده است

  .دارد

 انون درق  ،داد عناوين سبکن آنکته اينجاست که بھيچوجه نميتوان به قانون اساسی وقوانين منتبع 
اعتراض به قوانين ارکانی دارد  ،محترم ميباشداست   موتدوين اراده مرد حال چون نھادينه جامعه ھر

   .نه اين تشبيھات رذيالنه ،که معروف عامه است

 حريرن تآ درباره نسل وسلطنت طلبان ارائه شد اکنون از قای کاوه بدلیآابق نقظه نظرھای درتحرير س
  :اين تحرير اين برداشت حاصل است که و

 اند. ن است. سلطنت طلبان ھم پوسيده عقل تش انداز به ميھآ نسل ايرانی خائن، فرومايه، نادان و
مبارزه   ن) که سند مشروعيتآبيزاری است. قانون اساسی مشروطه (تداوم اجرائی سلطنت ھم عامل 

. بين قانون اساسی ايران است ھم خوراک خاکروبه دانھاست ما عليه جمھوری اسالمی غاصب
 ست وھردويک کاسه درمشروطيت وباصطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی ھم که تفاوتی ني

   .خاکروبه ھستند

   .لت دست شده استآبيچاره فردوسی که  ن چه ميتوان گفت؟آجريان فکری وبازتاب مدام  واقعا به اين

ت نکه بفکرعبارآ بيش از ،، دھانتان راکنترل کنيد. ولش نکنيد که درد سرسازاستبدلی قای کاوهآ
     .ن باقی ميماندآعبارات وژستھا فراموش ميشود ولی عوارض  باشيد به مفاھيم توجه کنيد

  خوند آ سي مشروطه وقانون اسا

 مردم راوسيله بیاحساسات  ،خوند نظرمناسبی ندارندآت به چون ميداند که مردم ايران نسببدلی کاوه 
   .خوند استآن قانون نوشته آميگويد به غلط اعتباری قانون اساسی مشروطيت ساخته است و

فکرباشد وممکن است خوند ممکن است روشنآ ،خوند به معنای اھل علم است، به معنای معلم استآ
  .خوند ھم قشری مذھبی باشدآ غير
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خوندی است به مناسبت عدم احاطه آمبنی براينکه قانون اساسی مشروطيت  ،قای کاوه بدلیآادعای 
   .ايشان به سيرمشروطيت وکيفيت تدوين قانون اساسی است

  به سير مشروطيت نگاه كنيم

 لدوله، برادرش مخبرالسلطنه، دونفرازشخصيت ھائی ازجمله مرتضی قليخان صنيع ا ١٢«
پسرمشيرالدوله که بتازگی به صدراعظمی برگزيده شده بودند يعنی مشيرالملک حسن پيرنيا وموتمن 

لمان وھند خدمت کرده بود، حاج امين آ درحسين پيرنيا ومحتشم السلطنه ديپلماتی که سالھا  ،الملک
  .شدند <نظامنامه = قانون اساسی> الضرب، محقق الدوله ومخبرالملک مامورنوشتن نظامنامه

شنا به قوانين اروپائی ومسلط آمشروطه طلبان بالفاصله بعد ازصدورفرمان مشروطيت گروھی ازافراد 
واداشتند تا با  نجا از جمله چند تن ازھمين افراد راآ به زبانھای فرنگی وعموما تحصيل کرده در

وقانون انتخابات بپردازند ودرحقيقت نظامنامه  ترجمه منابع اروپائی به تنظيم پيش نويس نظامنامه
  )١٣٨۵باديان  آ( »قواعد انتخابات مجلس ازمنابع اروپائی ترجمه شده است

قانون اساسی بلژيک بوسيله کشورھای ديگرھم مورد استفاده قرارگرفه است بعنوان نمونه «
رعثمانی درسال وکشو ١٨٨١مانی درسال وور ١٨٧٩کشورھای بالکان مانند بلغارستان درسال 

اقتباس ازقانون اساسی بلژيک است حتی گفته شده که قانون اساسی مصرھم متاثر ازقانون  ١٨٧۶
  .اساسی بلژيک است

ن قانون اکتفا نکرده اند وافزودن مفاھيم آنويسندگان قانون اساسی مشروطيت به تقليد وياترجمه 
قانون اساسی خوب چنان است که  –اند ورده آاوضاع ايران سازگاری داشت رانيزبران  نوينی که با

اسی قانون اس –اوضاع جامعه تطبيق نمايد  بيان کننده روابط اجتماعی درقالب اصول حقوقی باشد وبا
توجه به اوضاع واحوال ايران بود بلکه توانست پايه  وری ھائی باآ مشروطيت نه تنھا حاوی نو

  (استوديو ايران شناسی)    »واساس نظام حقوقی مدرن رادرايران پی ريزی کند

 باصطالح قانون اساسی کنار نرا درآ و ،خوندیآقانون اساسی  چنين قانون اساسی نميتوان گفت  به 
   .يکسره به خاکروبه دان انداخت نھاراآجمھوری اسالمی شناخت وھردوی 

  خوراك دوزخيان چرك وخون

اری ازشھرياری گرفته تا سلطنت ھمه ئين کشوردآ<چو ايران نباشد ھرگونه قای کاوه بدلی آبه عقيده 
  ن باد>اوھمه خوارک دوزخي

   !!فرھنگ شناسی ا که انسان درميماند ازاين مدعیواقع

به ادبيات مبارزه است درقران <چرک خون ويا خون قای کاوه بدلی آدوزخيان که ھديه خوراک 
گی به زندگانی به سوره الحاقه = غذای افرادی که بعلت دلبست ٣۶يه آمعناشده است ( >وجراحت

بی چون فلزگداخته است آميشود  نھا خوراندهآدوزخ روانه ميشوند چرک وجراحت است وابی که به 
  سوره الکھف) ٢٩ يهآ

قای شجاع الدين شفا صورتی ازفحش ھای معمول خمينی را که عليه مخالفان خودش آشادروان 
ن ھست اال آ که تصورشود در که ھرفحش وناسزائی ازجمله سلطنت طلبان بکاربرده منتشرکرده

   »چرک وخون«
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خوندی وھيج مبارزی چه عليه سلطنت ويا عليه جمھوری اسالمی تاکنون چنين تشبيھی آھيج 
  .ن رفته استآبه استقبال  !فرھنگ شناسبدلی  قای کاوه آکه  ،بکارنبسته است

م ھ ی چرک وخونيعننرا خوراک دوزخيان آبه خاکروبه دان انداختن قانون اساسی مشروطيت کم بود 
 ئين کشورداری در حقوق اداری ھمان قانون اساسی وآفراموش نکنيم که  ،مزيد بران ساخته است

ئين نامه ھای اداری پبوند يافته ازقانون اساسی مشروطيت است (مبارکشان مباد اين بد دھنی وبی آ
  نھم به قانون اساسی مشروطيت ايران)، آکری  ھای حيرت انگيزف

  ايران يعني چه؟ بود ونبود

  .سوس دارداف بشنويد که بسيارتازگی توام با ،نبود ايران راچنين تشريح ميکندّ  بود و ،قای کاوه بدلیآ

رش راباخود نداشته اگرکوھھايايران نام آ ؟چه چيزی درانديشه مارخ ميدھد ،وقتی ميگوئيم ايران<
بين  تفاوتی !کاوه است) ميگويم نه دارد که برايش جانفشانی کنيم من (مقصود نراآارزش  ياآباشند 

   .کوھھای ايران وھيماليا نيست

مازنده کند ارزش بيشتری ازخاک ی اگرخاک سيستان وبلوچستان نتواند ياد رستم وسيمرغ رادردلھا
   !!ھندوستان برای من دارد من ميگويم نه

زشی بيشتر راندارد چه ار گاگرخراسان بوی خوش فردوسی راندھد خراسانی که بوی باغ فرھن
   !!ازخاک ترکمنسان رادارد من ميگويم ھيچ

نام داريوش وفرمانده نيروی دريائی شاھنشاھی  )بھای دريای پارس (مقصود خليج فارس استآ اگر
 !!ب خليج اسکندريه و..... من ميگويم  ھيچآ باد زنده نکند چه ارزش وتفاوتی دار نزمان راآايران 

  (کوتاه شده)

  مخربموزشهاي آواي ازاين 

 اثرات قدری با معنا و ،قدری مراقب ولنگاری ھای زبانت باش ،ايران دردسر ساز و فرزند بی احتياط
موزشھای آاين  خر، آکالمت باش، به مفھوم توجه داشته باش نه به ظاھر، دنبال مظروف باش نه ظرف

 وچنان ردم ميدھيد ماده به فراموشی ايران چيست که باگردن افراشته به مآجوانان  بِ مخرّ  نادرست و
   .ملی بگيرد فرھنگی و نرا حکم الھی وآ ،اگاه ه نه استفاده ميکنيد که شنونده ناژازوا

ی وسوم وطن پرست ،دوم ستايش شاه ،پذيرنيست اول ستايش خداست ،حکما ميگويند سه چيز شرط 
    .است وھمان ھاميگويند که شاه دوستی درمفھوم وطن پرستی است

ريائی ما خاک کشورشان آاجداد  ،برای وطن پرستی گذاشته ايد بسيارجلف است اين شرط ھا که شما
رمانده نيروی ـــــــنام داريوش وف ارس باپـــــخليج  يعنی چه اگر، را جزئی ازناموسشان ميدانستند
نھم آ  ؟؟يا اثاراين فضولی رادرک ميکنيدآب فالن نقطه جھان ندارد؟ آدريائی اش ھمراه نباشد فرقی با 

    ؟؟ارسپدررابطه با خليج  درجھان پرغوغای امروز

راين واگيادتان ھست وقتی نام خليج فارس به خليج عربی را تغييردادند چه تالمی برايرانيان رفت  
يعنی چه که اگردرسيستان بلوچستان   ؟کليت پيدا کند نتيجه اش چه ميشود ی غلط شما موزش ھاآ

اين چنين بھانه بدست مردم زخمی شده  چرا ،بی تفاوت است نام سيمرغ ورستم نباشد با خاک بيگانه
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خترمان گردش کنيم زادانه با دوست دآاکه حق نداريم نھا ھم بگويند مآازجمھوری اسالمی ميدھيد که 
ما که  -ماکه سھمی دراداره کشورنداريم اين ايران به چه دردی ميخورد  - پس گورپدراين مملکت

    .ی است بين ايران وحبشهگرفتارمالھا ھستيم پس چه فرق

 خوزستانی بگويد حال که ما نه فردوسی داريم ونه شاھنامه چه فرقی است بين خوزستان ويمن 
چه دردی ميخورد  ب شور بهآيک دريا شمالی ھا بگويند حاالکه دريای مازنداران ماھی خاويار ندارد 

!!  

ء ايران باشيم که کورش ندارند  شيرازی بگويد ماکه تخت جمشيد وکورش وداريوش داريم  چرا جز
   .تا ايران به ھيچ تبديل شود برود  وادامه اش

ن گروه ازايرانيان بد انديش که سالھاست درانگلستان مترصد سروصدای تجزيه بلوچستان آخداميداند 
  .قای کاوه بدلی غره واميدوارخواھند شدآايران ھسنند تاچه اندازه ازاين نمايش نفرت انگيز 

  ي شرط پذيرنيست وطن پرست

 !!نھم با عنوان فرھنگیآاين فضل فروشی ھا!  نيست انسان از ن شرط پذيرآ وطن پرستی وپاسداری از
کسی اين   .ماگروه وطن پرستانيم> –<وطن بجای مادر ماست  :ايرج ميرزا ميگويد .شفته ميشودۀ

چ وھي ن وبھمان ھستیقبيل شرط ھا رابامادرش ھم ميکند که اگرمثال چادرسرت بکنی ويانکنی فال
    .؟؟تفاوتی با فالن فاحشه نداری

  وطن يعني همين جا يعني ايران  چه ويران باد وآچه  ،وطن يعني

  مام سهم يك ملت زدنياــــت   ن يعني گذشته حال وفردا ــوط

بخشی ھا  وفصل بندی ھا ميکنيد  شما چکاره ايد که نسبت به سرزمين اجدادی يک ملت اين قسم حاتم

 ؟؟

  به پاس ھروجب خاکی ازاين ملک       چه بسياراست سرھا که  رفته              

نداشته  را ! شماورداده اند  درک فرھنگیــــمردان وزنانی که درقرون متمادی جانشان رابرای کش ياآ
اازدست داده اند برای سربازانی که درجنگھای ايران بابيگانگان حتی ھمين عراق جانشان ر  ؟؟اند

  ؟؟؟رستم وسيمرغ بوده است ياخاک وطن 

موزشھای غلط شما  طبيعت وطن پرستی جوانان رابه مجازتبديل ميکند ودردائره شرط وبھانه آاين 
سنگ فتنه ميبارد چرا اين چنين  اين روزھا که ازمنجنيق دشمنان ايران مدام در ،گريزان ميسازد

    ؟؟وداريوش به ايران پرتاب ميکنيد لفاف فرھنگی وکورش کبير در را سنگھا

 


