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  مشروطهانقالب 

  مشرررروطه هرررواهی ...موافرررا برررا امرررد تقررردم مررراده برررر شررر ور   رررین برررر  هرررن: بنظرررر مرررن 

برررا پیشررررف  کشررراورزی و مرررن    ی برررود کررره بسرررته اهررردماتی  –تولیررردی  مناسررربا طبی ررری بازتررراب 

ای ممرررفی  هرربرره تناسررب نیازو متفکررر  مولررد ی زنررده کررار  رشررد نیررروارزش آفرینرری   مکانیسررم

یرررژ ر یرررم هودکامررره  . میانررره نداشررر ایرررران در دوران مرررورد ب ررر  مرررا جام ررره  مرررادی و م نررروی

متکررری بررر وسررراود ک،ررن تولیرررد  ! «هرررزار فامیررد » مارررول الطرروایفی  سررراطن  مررورو ی  –سرراطانی 

کررررارگران و ز متکشرررران و پیشرررره وران  ! «اسررررالم » نررررام کرررره ب... زمررررین و داب و بیررررد و گرررراو

  ایررررران را مرررری دوشررررید روسررررتاوی  ارزش آفرینرررران مرررربوربیگرررراری کشرررران   رنجبررررران شرررر،ری

  را هفرره مرری کرررد ترقرری هررواهی  مرری،ن دوسررتیچاپیررد  را مرری و هرراموش مغرررور سررازان  ترراری 

 . تا پا برجا بماند... را می کوبید ا و آزادی 

 

اشررررراخ و هرررروانین و  امررررا    نماینررررده فوودالیسررررم  گروه،ررررای طفیارررری  قاجاریسررررم مفاررررول

! « کفررررار» بررررا   مرررراجراجووی در پرررریش گرفرررر بسررررم ت گفرررر  و ... ق،ررررری در آسررررتانه فروپاشرررری

  نگرررران مررراد و منررراد در سررررزمین پایگررراه    از تررررب جررراندرافترررادمررردرن ترررزاری نسررربتا ارترررش 

  زار و نرررزار  منررراطا شرررمالی کشرررور را واگررر ار کررررد  بررراا دادپرررب ... نداشررر دیگرررری چررراره هررری  

! «متمررردن هرررا » برررا اروپرررا السررید  دود امپریالیسرررتی ک،رررن کنرررار آمررد   میررررا  هرررواران اسررت ماربررا 

در یرررژ کرررالم  نظرررامی و تجررراری  پیمررران بسررر   کافررر  گرفررر   هرررای برررا ب،رررره  وامکاررری و  هوابیرررد

  ... نمیرد  از دور هارا نشودالشه هود را تکرار کند  تا گرو گ اش    بدهکاررا ایران 

 

! «... شرررریهیهویرررره و  روفیرررره و نقط» هررررای شررررورش دنبالرررره منطقرررری   انقررررالب مشررررروطه

پیشررره وران و کشررراورزان و مرررن تگران و ضرررد اسرررتبدادی و ضرررد فورررودالی جنررربش دنبالررره تررراریهی 

  متررررداود در ایرررررانتقسرررریم کررررار   مناسرررربا  تولیرررردیا برررر! «بابیرررره » قیررررام  ...تجررررار دیررررر دربرررراری

در سرررده هیجررردهم و نررروزدهم مررریالدی   اروپرررا انقالبرررا  همگرررانیتمرررام م رررد . داشررر بسرررتگی ترررام 

: مررررراد و کرررررار  و فقرررررر تضررررراد  ررررررو ناشررررری از ... طالرررررب  رررررا و آزادی  قرررررانون و قانونگررررر اری

  ارفرمرررا و کرررارگرمسررربب د ررروای کمالرررژ و زار   شررراه و گررردا  اربررراب و ر یررر   م ررررل تقابرررد 

    ... در بستر مالکی  همومی بودبرسر چگونگی بازآفرینی زیس  جم ی 



طه  ترررا یر انقالبرررا  همگرررانی اروپرررا  تررراری  مکتررروب گرررواهی مررری دهرررد کررره انقرررالب مشررررو 

مررریالدی در روسررریه ترررزاری   3091جنررربش نسررربتا نیرومنرررد کرررارگری در بررراکو و انقرررالب نررراموفا 

و هررردماتی   ت ررروال  اقتمرررادی و اجتمرررا ی  مرررن تیو   تررری ترررا یر پیشررررف  هرررای  امررری و فنررری

م فرررروظ  بجررررای هررررود این،ررررا همرررره ... در ج،رررران سرررررمایه داری  انگاسررررتان و فرانسرررره و آلمرررران

؟ ...!کررره  کرررام وطنررری و دود اسرررت ماری را درررافاگیر کررررد -انقرررالب همگرررانی مشرررروطه م ررر الژ  

مسررررتقر از سررررووی   فورررودالی –سرررراطانی ک،ررررن  مناسررربا  برررا پررررب رفرررر  ق،رررری اقتمرررراد طبی رررری  

از سررروی دیگرررر    رشرررد مسرررتمر نیرررروی مولرررد جام ررره هرررای ممررررفیمنررردی افرررزایش جم یررر   نیاز

 ررراکم  فرسررروده سررراهتارهای امکانرررا  جررراری  م اومرررا  تررراریهی  ی   ینررری و  هنررری برررا داده هرررا

  سیاسررری ایرررررانجغرافیرررای در مترررداود ... اقتمرررادی و اجتمرررا ی و هررردماتی   قررروقی و آموزشرررری

 . گره هورده بود

 

تولیررررد  والفقرررراری    تقسرررریم کررررار دربرررراری  مالکیرررر  سرررراطانی  برررررای گرررر ار از فوودالیسررررم

: یرررژ وظیفررره فررروری و  اجرررد داشررر ... خ اسرررترات یژانقرررالب همگرررانی مشرررروطه  سررروای اهررردا

برررررادر مررررر  اسرررر    جنرررر چررررون ترررررب در برررردون ترررررب از شکسرررر  ا تمررررالی    مرررری بایسرررر 

! «هرررزار فامیرررد » سررراطن  مرررورو ی تکایرررخ یکبرررار بررررای همیشررره    را بزیرررر کشررریده قاجاریسرررم

 مررری بایسررر   پررریش از تشرررکید مجارررب موسسررران . روشرررن میکرررردرا تکایرررخ هودکرررامگی سیاسررری 

مررردا ان دربررراری  شررراه و تولررره هرررا  داراوررری و امرررواد تمرررام مررراد و منررراد  منقرررود و دیرررر منقرررود  

مرررا ب منمررربان کشررروری و لشرررگری  تمرررام امرررالل  کرررام م اررری   ررررو    هایررره مررراالن بارگررراهی

کشرررراورزان و مررررن تگران و پیشرررره وران    برررره سررررود ایررررران سررررازانرا هرررروانین و  امررررا میرررررا  

  ممررررادرهتولیررررد کرررراالوی ترررراریهی اقتمرررراد پررررولی و بررررازیگران  - ز متکشرررران شرررر،ری و روسررررتاوی

    برررا قضرررا  شرررر مارررول الطررروایفی – اسرررالمی –برررا نظرررم فورررودالی مسرررتقر  دیوانسررراالری ایالتررری 

 . می کردتسویه  ساب ... هشن تر ب،تره هرچ

 

مرررررربور و مغرررررررور کشررررررور  در ایررررررن ارتبرررررراط  مشررررررروطه هواهرررررران  مرررررری،ن دوسررررررتان 

شرررریرازی و مشرررر،دی و امررررف،انی و قزوینرررری و ت،رانرررری و مازنرررردرانی و  آ ربایجررررانی و گیالنرررری و

؟ !«هپروترررری » نشرررران دادنررررد کرررره ایرانیرررران  –گررررد کاشررررتند  افتهررررار آفریدنررررد ... یررررزدی و کرمررررانی

فوودالیسرررم  گررر ار از بررررای   هودکرررامگی سیاسررریمالکیررر  سررراطانی  بررررای مقاباررره برررا قاجاریسرررم  

رگران و ز متکشرررران و پیشرررره وران انگایسرررری و ؟ کررررا!«جبروترررری » فرقرررری بررررا اروپاویرررران هرررری  

زنررررده برررراد همبسررررتگی رزمرررری ارزش آفرینرررران  . در شرررررایط مشررررابه ندارنررررد... فرانسرررروی و آلمررررانی

م ررررروم شرررردگان  فرررردا کرررراری و جرررران بررررازی برررری  قوقرررران  لی ت رررررل و ت رررراون و همرررردزنررررده برررراد 

  متکبرررر ا نشرررینانبگررر ار بررررا  رررا... بررررای  رررا و آزادی و اسرررتقالد دالوری هارررا هرررا و ماررر  هرررا

! «دلسرررروز »   روشررررنفکران نرررراب انرررردیش بررررزدالن –هرررروب هررررورده هررررای پررررر نهررررو   سوسرررریاد 

از پشررر  پنجرررره هانررره پررردری  آبرررا و اجررردادی  بررره دنیرررا بنگرنرررد  لفررراظی کننرررد  ... شررررقی و دربررری

 ... دادیمما بارگه . کشژ هود را بسابند

 



روشررررن شرررردن تکایررررخ پرررریش از ! «تجرررردد هواهرررران » در یررررژ چنررررین شرررررایطی بررررود کرررره 

! «هرررزار فامیرررد » برررا سررراطن  مرررورو ی  –جنررر  جررراری  تسرررویه  سررراب برررا هودکرررامگی سیاسررری 

  انقالبرررا  همگرررانی اروپررراانگرررار نررره انگرررار  ت ررر  ترررا یر نترررای  ... کوچررره و هیابررراننبردهرررای در 

برررای مجاررب قانونگرر اری برپررا کردنررد تررا در ب بو رره جنرر   نررو ی برردون دهالرر  ترروده انقالبرری  

؟ !«مسررررالم  آمیررررز » از راه مبا  ررررا  ...  ررررد و فمررررد مسرررراود اساسرررری جام رررره در  رررراد گرررر ار

هررم اسررکا  نهسررتین  ! «مشررروطه » بررود کرره قررانون اساسرری برره همررین دلیررد . چرراره جررووی کننررد

مرررتمم ب ررردی آن  تقایررردی  برگرررردان فارسررری قررروانین رایررر  در برهررری کشرررورهای اروپررراوی  هرررم و 

  هنرررروز در سررررنگر  یررررژ انقررررالب کبیررررر  انقررررالب همگررررانی مشررررروطهتررررا اینکرررره ...! از آب در آمررررد

نیمرره کررراره  از بسررتر تررراریهی هررود هرررارا شررد  بررره کررار دسرررته ای از روشررنفکران نسررربتا آشررنا برررا 

 ... کوه موش زاوید! منت،ی گش ... زبان فرانسه یا انگایسی

 

.  را تررردوین کردنرررد بجرررای هرررود« مرررتمم + قرررانون اساسررری »  سرررن نیررر  کسرررانی کررره مرررتن 

. مررواد قررانون اساسرری هررم نیسرر ...  ترری ب رر  برسررر مترقرری بررودن یررا نبررودن بنررد و تبمررره هررای

کررره هرررر یرررژ  ررراوی و « فرنگررری » ولررری برگرررردان فارسررری امرررطال ا  . ایررن رشرررته سرررر دراز دارد

نررره فقرررط برررا واق یررر  هرررای جام ررره ایرررران انطبررراا نداشرررته و ...  امرررد یرررژ رابطررره اجتمرررا ی بودنرررد

؟ ... !ی بررررازیگران انقررررالب همگررررانی مشررررروطه را مررررن کب نمرررری کردنرررردنیازهررررای مررررادی و م نررررو

 ترری برردلید  رردم انتقرراد مناسرربا  اروپرراوی برره کشررور مناز ررا  دیررر الزم و دیررر قابررد هضرررمی را 

 ... بمرور مجاب را از  مای  توده انقالبی م روم کردبا   شد که 

 

 3131برررره قررررانون اساسرررری سرررراد ایرررررادی ( منطررررا مرررروری ) شرررراید برررره ل رررراظ منطقرررری 

. کارری جررای  ررررخ دارد  کرره برره ل رراظ  امررییررژ ت بیررر داررط انررداز  ؟ !وارد نباشرردهجررری قمررری 

چرررون انقرررالب همگرررانی مشرررروطه  ایرررن پیکرررار برررزر  ضرررد اسرررتبدادی  . تمرررام مسررراله هرررم اینجاسررر 

هنررروز بررره ... مرررورد ب ررر  بررره فارسررری برگردانرررده مررری شرررد« قرررانون اساسررری » مرررواد کررره مرررادام 

 ... دس  نیافته بود یس  ب دا جنبه قانونی پیدا می کرد قوقی که می با

 

ف اررری   در رابطررره برررا موضرررو  مرررورد ب ررر  ناگفتررره نمانرررد  قررروانین بررره هرررودی هرررود  الاقرررد 

قرررانون و قانونگررر اری را  در ورای جام ررره زنرررده    نمررری تررروان. هررری  کررراری از پررریش نمررری برنرررد

؟ !بررررایش قرررانون نوشررر ... نیتررریفضرررود و ف ررراد و انقالبررری  فررررس کررررده و هودسررررانه  برررا هرررر 

بررره مناسررربا  اقتمرررادی ایرررن مقررروال   در امرررد  دلبهرررواهی نیسررر     و قانونگررر اری قرررانونچرررون 

کررره انسررران هرررا  برررا ت اقرررا   از مررری گرررردد  بررر یمفروضرررجام ررره ایرررن یرررا آن در مرسررروم و اجتمرررا ی 

 ... منافع مهتاخ و متفاو  و متضاد  بازیگران واق ی و تاریهی آنند

 

 



مرررادام کررره هنررروز سرررنگر بررره سرررنگر  ... ب مشرررروطه  م رررد تمرررام انقالبرررا  مشرررابهانقرررالپرررب 

مرری جنگیررد  برره هانرره  هانرره در ایررران  هامرره در آ ربایجرران  کوچرره برره کوچرره  م ارره برره م ارره  

 بررود بررر کب  ن،ایرر  برری قررانونی ! باشرردوضررع قرروانین نرره مرری هواسرر  و نرره مرری توانسرر  بفکررر 

! «هرررزار فامیرررد » سررراطن   – قاجاریسرررمالزم اش   ضرررور  اررر  ترررا ل ظررره ای کررره مررری بایسررر   ن

نداشررر   کررره انقرررالب مشرررروطه   یهررری  دلیاررراینمرررور   در . مررری دادتغییرررر روش ... برررود پرررا برجرررا

؟ !از قا رررده و قرررانون مررردونی پیرررروی کنرررد... زمرررین و زمرررین داریپررریش از دابررره برررر فوودالیسرررم  

در سرررنگری بررره وسررر   داراوررری  ابتکرررارا  بالفامررراه نیروهرررای متقابرررد وا نتیجررره چنرررین جنگررری  بررر

   کررام م ارریمرردا ان دربرراری  هایرره مرراالن بارگرراهی  وسرر   میرررا  و امررالل شرراه و تولرره هررا  

شرررژ و تردیرررد  در شررررایطی کررره تررروده انقالبررری هنررروز . بسرررتگی ترررام داشررر  هررروانین و  امرررا ررررو  

! اورررد نیامررردهن... برره تمرررام اهرررداخ الزم و بالفامررراه هررود در قبررراد گروه،رررای ممتررراز  از هررر قماشررری

سررره  گیرررر  تررراری  در ایرررن ارتبررراط  . نمررری گرررویم  قررره برررازی  سررراده لرررو ی   ماقررر  م رررس اسررر 

. مجارررب قانونگررر اری  نمونررره برررارز آن برررودمشرررروطه  انقرررالب در . نمررری بهشررردرا  سررراده لو ررران

! «هررررزار فامیررررد » ج،رررر  ممررررادره داراورررری و امررررالل  –همگررررانی  انقررررالبایررررن زمررررانی کرررره در 

 ... ابتکارا  رزمی و دیر قانونی داش  ا تیاا مبرمی به

 

   رررافظ آن گررر ار انقالبررری از فوودالیسرررم  در هرررم شکسرررتن هودکرررامگی سیاسررری ررراد آنکررره 

ایرررن ارزش را داشررر  ترررا پیکررراری هشرررن و بررری ر مانررره  شایسرررته چنررردین دهررره جنایررر  قاجاریسرررم  

اطا ایرررران  در تمرررام منررر... تررررور و اهتنررراا و سررررکوب  شرررالا و شرررنک ه و ا ررردام در مرررال   رررام

در شررررایط اضرررطراری   –مررری بایسررر  . از کنررراره هرررای هرررزر ترررا سررروا د هاررری  فررراری برررراه افترررد

هرررروانین و  امررررا  کرررره اینجررررا و آنجررررا  ممررررادره آ ودرررره  ترررری از قتررررد هودسرررررانه  کررررام م ارررری  

در آهررررین مر اررره   امرررد ایرررن انقرررالب  . دفرررا  مررری شرررد... مرررور  مررری گرفررر  توسرررط فرودسرررتان

 ... پیدا می کرد ام مدون گشته و رسمی   ب نوان قانون اساسی

 

یرررژ چنرررین جنگررری در آن دوران  انقرررالب یرررژ جنررر  اسررر   بررره هیچوجررره اسرررتقالد ایرررران 

بررر کب  دلیرررد مرررادی و م نرروی کرررافی بررررای دفررا  پیررردا مررری کررررد  ... ! را در هطررر قررررار نمررری داد

  ر دیررر اینمررور چررون د... تررزاری نیررز مررو ر مرری افتررادروسرریه جرراری در دگرگررونی هررای  شرراید

بطوریکرررره هرگونرررره دفررررا ی از اسررررتقالد ایررررران  . رخ داد! «دیررررر » کرررره متاسررررفانه همررررین  الرررر  

!  مرررال بررره نجرررا  قاجاریسرررم  نجرررا  هودکرررامگی سیاسررری منجرررر مررری گشررر   و سررررانجام چنرررین شرررد

در دیررراب یرررژ جنررربش ترقررری هرررواهی  ! «ر ایرررا » طرررولی نکشرررید  برررا  فرررظ بررری  قررروا مطارررا 

 ... ایران را بر باد دادند سر انقالب را بریدند  استقالد... می،ن دوستان مغرور

 

بیشرررررمانه  دالوران انقررررالب همگررررانی مشررررروطه  ! «هوبرررران » از تبررررار  ب رررردها  کسررررانی

! «نرررا مرررواب » کرررارگران و ز متکشررران ایرررران  هامررره فررردا کررراری و جررران برررازی آ ربایجررران را 

        .. .جاوه دادنداما را افراطی  کام و هوانین و  جن  تن به تن با قارجاریسم  



شررررواهدی هسرررر   مبنرررری براینکرررره مجاررررب قانونگرررر اری  نرررره فقررررط مطالبررررا  بررررازیگران 

نمرررراینگی نمرررری کرررررد  سرررر،د اسرررر   کرررره  ترررری بررررا تالطررررم  انقررررالب مشررررروطه را  در آن دوران پررررر 

! «مشرررروطه یرررا مشررررو ه »  ا امرررطال ا تبرررار قط ررری برسرررر ... امرررای تررررین دشرررمنان انقرررالب

؟ !چانررره مررری زد. ..برگرررردان فارسررری قررروانین مررردون فرانسررره و با یرررژبرسرررر   ن  الررر در ب،ترررری

  ...ندمترقی بودم تبر و  این قوانینگیریم که تمام مواد و تبمره های 

 

نیررراز مبرمررری ... نماینررردگان پارلمرررانی آن بیهرررود نبرررود  آنجرررا کررره قیرررام آ ربایجررران  نررره لزومرررا

  و باقرهرررا هاسرررتارکررره گریرررزی   بررره توسررر ه پیکرررار ضرررد اسرررتبدادی در سرررایر منررراطا کشرررور داشررر 

مقامررر   مایررر  مرررادی و م نررروی از ولررری ... وددر انتظرررارش بررردر سرررنگر  زنرررده و ف ررراد انقرررالب 

 .فراترررر نرفررر ... تاگراهانرررهتاگرررراخ و ! « همررردری لفظررری» یرررژ از  ررردود  یجررراناآ رب مسرررا انه

! «سرررفارتهانه » ایرررن یرررا آن ! «امرررامزاده » در ایرررن یرررا آن  ...برررر کب  بسررر  نشرررینی و ت مرررن

کبیرررر  انقرررالب یرررژ فررردا شرررد  جررران یاترررا اینکررره آ رب  گرفررر جنررر   جرررای... ابتکرررار هرررر کسررریبرررا 

  ؟ داتیرررد!«طررراهر سرررید » دو آن بررره سرررم   – ا سرررالم و مررراوا بررر  مشرررروطهنی همگررراانقرررالب 

 .. .از پا درآمدهاع سالح شد  

 

! «هررررزار فامیررررد » دره داراورررری و امررررالل از ممررررا – انقررررالب مشررررروطهچررررون در  مررررد  

مرررا ب منمررربان کشررروری و لشرررگری  مررردا ان دربررراری  هایررره مررراالن بارگررراهی  تولررره هرررا  شررراه و 

! سرررر بررراز زد...  امررراو  هررروانیناشرررراخ و  کرررام م اررری  برررا تمرررام  یرررار کامرررد و تسرررویه  سررراب 

  اروپرررا کشررریدقررروانین شررر،روندی برگرررردان فارسررری بررره سرنوشررر  درررم انگیرررزی پیررردا کررررد  کرررارش 

 هرررود را بررررآورده نکررررد وظرراوخ تررراریهی  مانرررد نیمررره کررراره  وطنرری هررروش بررراورانت بیرررر برررهالخ 

  قاجاریسرررمبرررا  آشرررکار و ن،رررانهمدسرررتی ضرررمن ! «متمررردن » اروپرررای از قضرررا  .شکسررر  هررروردو 

  بررررازیدر ایرررن از ابترررردا ترررا انت،ررررا  م و دیرررر مسرررتقیم  مسررررتقی کرررام و هرررروانین و  امرررا  هریررردن 

  سرنوشررر  برررور وازی وطنررری راآسررریاب افتررراد  همینکررره آب از  .دسررر  داشررر  ت،رررو  آورنایررر  ج

! «نرراقا الهاقرره »  نرروزادایررن بنررد نرراخ زد  رقررم   و تجرراری نفترری  برراب طبررع ان مررارا  هررودی

  نرررا م اررروم یبررررای مررردت را «اسرررالمی » اسرررتبدادی و   ایالتررریو قرررومی داررریظ برررا ت اقرررا  جرررانوری 

 . هتری ومد کرداباقتماد ... و من تی به مات   سالطین مالی

 

بررررور وازی بررررومی ایررررران را  بررررود کرررره شهمرررری  امپریالیسررررتی  –مق رررردی همررررین اقتمرررراد 

  فرررامیای یپیونرررد فرهنررر  هودکرررامگیبرررا هررروانین و  امرررا  دربرررار و زمرررین و زمرررین داری  کررره برررا 

و بررررزدد  قیررررر  لیاقرررر   برررری  موجررررودیررررژ و در ن،ایرررر    پرررررورش دادداشرررر   و باسررررتانی هررررونی 

دگرگرررونی  تغییرررر و از توسرررد مررری جسررر  ترررا مای  ررراهرررر کررره بررره  بررره برررار آورد... کرررارابتاز هرررالی 

 سررررنگرهای فر رررریبرپرررراوی ضررررمن ! «اضررررطراری » یررررا در شرررررایط . ت رررروال  سرررراهتاری بگریررررزد

ترقررری هرررواهی  جاررروی ترررا کنرررار مررری آمرررد برررا ارتجرررا  برررومی و برررین المااررری ! «اسرررتقالد » بنرررام 

     ... که نه بار می برد و نه پرواز می کرد  شتر مردی بگیردانقالب را 



  ترقررری هرررواهی و انقرررالب نمرررر  سررررکوبزنررردان و شرررکنجه و ا ررردام    تررررور و اهتنررراا

ارزش آفرینررری  مکانیسرررم  قرررب مانررردگی کشررراورزی و مرررن     ررردم ت ررررل اقتمرررادی  م مرررود 

نرراقا ایررن جررانور اجررازه نررداد تررا  اسررت مار امررد بازدارنررده هامرره ... و مبادلررهتولیررد سررطن نررازد 

  ت ررررودکررررار و مبررررارزه و رهررررا کرررررده و دریافرررر  درسررررتی از  ییررررزدرت اقررررا  الهاقرررره هررررود را از 

دوران در انسرررران هررررا چگررررونگی بررررازآفرینی زیسرررر  جم رررری طبی رررری و اقتمررررادی  قرررروانین کررررور 

  بررا ریررش و پشررم! «لغ ابرر»  برره ل رراظ قامرر ! نکررردپیرردا  داللرری هررمفرمرر   ترری . پیرردا کنرردم امررر 

دند  ی رسررریم افظررره کررراربررره از مررراجراجووی  دالد هرررای اروپررراویاز شرررما چررره پن،ررران  . سرررقط شرررد

! «هرررواجگی » نرررو ی بررره و آدررراز کررررد  ابررر ررراد آنکررره برررور وازی وطنررری مرررا از پررررده داری در

 ... دریوزگی رضای  داد

 

  رضا هسروی                                                               

      

          

 

 

 

  

 

   

 

         

           


