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  ؟!«تمدن » تازیانه 

 ،کشیییاورزان و تییین تگران و پیشیییه وران! «رعاییییا » مبیییارزه انقالبیییی چطیییور گفتییییم کیییه  

 ،در قبییاق قاراریبییموطنییی بییخک کوشییان  ،خلییی ییید شییدگانفئییودا ی ضیید ابییتبدادی و ضیید پیکییار 

خیییروی بیییی ،قوقیییان، شییییری و روبیییتائی، ایییین . بیییرکوب شییید در میانیییه بیییده نیییوزدهم مییییالدی

در آبیییتانه انقالبیییاک همگیییانی اروپیییا، ! «بابییییه » رنیییبی  –اییییران بیییازان قییییام نبیییبتا نیرومنییید 

شیییاه و تو یییه هیییا، خیییوانین و علمیییا، ثیییروک ، امیییالر گروهییییای ممتیییازپییییی از متیییادره دارائیییی و 

ملیییور ا طیییوایفی،  –ابیییالمی، ایالتییی  –ربیییابی منابییباک انظیییم مبیییتقر، ا بییانقالبیییی تبییویه ،بیییاب 

! «هییییزار فامیییییق » بییییلطنک مییییوروثی پیییییی از برچیییییدن ببییییاط ابییییتبداد، خودکییییامگی بیابییییی، 

  ...از پا درآمدو  خورد امیر کبیری – ناترا دین شاهی یخنرر

 

: تو ییییید براثییییر رشیییید فنییییی بییییرمایه داریریییییان کییییه در دورانییییی بییییلطانی، همییییین رنایییییک  

، ، ترابیییییری زمینیییییی و درییییییائی کیییییاالتییییین ک و کشیییییاورزیدر آالک پیشیییییرفته ابیییییت ماق ماشیییییین 

م،ییییدویک بییییازار فییییروی، در یییییر دور اقتتییییادی، بییییا بییییرمایه  بییییارآوری کییییار، ارزی افزائییییی

 ،روبیییروبیییطل ملیییی در در ییییر کیییالم، بیییا م ضیییق اضیییافه تو یییید  ...کیییاهی میییواد خیییام و انیییر ی

غیییارک خلیییچ هیییا، چاپییییدن ملیییک هیییا در منیییاطچ غییییر خیییودی،  کشورگشیییائی،بفکیییر میییارراروئی، 

تیییاریخی،  در ایییین مر،لیییه دشیییوارموریییب شییید تیییا ... افتیییاده بیییودمتیییادره دارائیییی و امیییواق دیگیییران 

، و خییییدماتی ت،ییییوالک اقتتییییادی و ارتمییییاعیکییییه  باشییییدهمییییان ر یییییم خودکامییییه ای ییییید در ایییییران 

، شیییییروندی – ،قییییوقیشییییی، آموزو امییییدادی اداری و  ،و تیییین تی علمییییی و فنیییییپیشییییرفک هییییای 

، بییییییییرای کشییییییییاورزان و تیییییییین تگران و پیشییییییییه وران را اروپییییییییادر قییییییییانون ،ییییییییچ و آزادی و 

 ... از کوزه همان برون تراود که دروبک .پبندیدنمی  وطنیروشنفکران فضوق 

 

 باران که در  طافک طب ی خالف نیبک       در باغ ال ه روید و در شوره زار خس

 

 



  

خاتییییه انگلبییییتان و فرانبییییه، یییییراا خییییواران ابییییت مار کییییین، کییییه مت ربییییی نییییدارد پییییس 

اروپیییا، اقتتیییادی و بیابیییی اییییران بیییه زائیییده تیییدریری دیوانبیییاالری ملیییور ا طیییوایفی بیییرای تبیییدیق 

،کیییام من،طیییی میییورد ابییتقباق نییه فقیییط بییا هیییید مقاومییک ریییدی موارییه نشیییدند، بیییق ابیییک، ،تییی 

 پایگاهییییای بییینتیتمیییام ودا یبیییم، بیییاختاری فئعیییدم ت،یییرر بیییه د ییییق قیییرار گرفتنییید کیییه از پییییی، 

. روز شیییماری میییی کردنیییدفیییک از ایییین دبیییک لکنیییاری ییییر بیییرای ورود و  از دبیییک داده خیییود را

؟ !«میییییدی غائییییب » تییییا ظیییییور  –کییییه دو تمییییردانی ... فربییییودهکییییور و و  خودکامییییه یر یمیییی

ک، ، بییییر شیییییطون   نییییای قضییییاک شییییر  ؟!بودنیییید گقخوشییییو گوشییییتی  ،نوروانییییانشییییکار بییییدنباق 

! «  یییواط و زنیییا» کیییاری غییییر از نگیییاری ربیییا ه هیییای تییییو  آور فقییییی در میییورد اشیییکاق هیییید 

 . انرام نمی دادند در شرایط اضطراری... عموزادهو دائی عمه و خا ه، با 

 

کشیییاورزان و تییین تگران و پیشیییه وران، ! «رعاییییا » بیخیییود نبیییود کیییه بیییا بیییرکوب قییییام 

شیییالچ و شیییکنره و اعیییدام، کشیییتن و بیییوزاندن و مثلیییه کیییردن انقالبییییون وطنیییی در میییال  عیییام، 

. بییییی از پییییی، گبیییتری یافیییک... دامنیییه ییییاس و رخیییوک – گرامیییی بیییادان باختگیییان تمیییام رییی ییییاد

 ،رابیییتینمغیییرور خیییود، اییییران دوبیییتان  از میییداف ان... تیییاریخی در ییییر موق ییییک ،بیییاس اییییران

بیییه ضیییرب اوا فقیییار،  طبی یییی، کیییه غرییییزه در همیییین فضیییای آ یییوده و مبیییموم بیییود. بیییودم،یییروم 

! «علمیییا » میییواعظ خررنییی  کییین  –شیییاعه یافیییک ، ا ا،ییییا متیییرور خرافیییاکرا گرفیییک، ریییای عقیییق 

 ... گق کردارگاهی بچه بازان بدرباری، اوبای ببود 

 

بیییاال گرفیییک، یکبیییار دیگیییر ... نیییا هنریییاری هیییا، اقتتیییادی و ارتمیییاعیب یییدها، زمیییانی کیییه 

کشیییید، را بیییه عتییییان روبیییتائی، م،رومیییان، بیییی ،قوقیییان وطنیییی رنربیییران شییییری، ز،متکشیییان 

! «علمیییا » بییا تیییال  دییید ... دو ییه هییا و بیییلطنه هییامشییتی مییییرزا، ا ردیییوانی رتییچ و فتییچ امیییور 

، ابیییالمی – دربیییاری؟ شیییرکک بییییامی، !«مخیییتلط » مضییی،ر و  م ریییونییییر ! در دبیییک داشیییک

بییییطل ملییییی، آن در ان کییییاس فرمایشییییی آرایییییی وقییییک نیروهییییای بییییین ا مللییییی و متنابییییب بییییا کییییه 

 ،امپریا یبیییتینبیییبتا برتیییر قیییدرک میییدعی خیییارری، « آن » ه بیییهیییم و زمیییانی « ایییین » ه گیییاهی بییی

 ... در راس بماندباج می داد تا 

 

 ،بیییود اشیییرافیگیییرایی غلیییط انیییداز، ،قیییه بیییازی بیابیییی، ابیییتقالق خیییواهی مضییی،ر همیییین 

چییییارچوب نظییییم مبییییتقر، منابییییباک تو یییییدی متییییداوق، همییییان در ! «مبییییارزه منفییییی » نییییوعی کییییه 

! «طیییاهر  یعلمیییا» و رگیییاهی ادربیییاری، خاییییه میییاالن بتریییار ! «میییومن م تمیییدین » ببیییک نشیییینی 

 وطنییییم،رومیییان مبیییارزه خلیییی یییید شیییدگان، یگزین پیکیییار ریییا ،را... بیییفارتخانه هیییادر مبیییارد و 

متییییادره دارائییییی و امییییالر گروهیییییای ممتییییاز، از وضییییی مورییییود، گییییاار ... بییییرای ،ییییچ و آزادی

از را  بیییا خودکیییامگی بیابییییانقالبیییی تبیییویه ،بیییاب ... شیییاه و تو یییه هیییا، دو یییه هیییا و بیییلطنه هیییا

       . دبتور کار خارج کرد



 ، مییییراا خیییواران ابیییت مار کیییین! «متمیییدن هیییا » آشیییکار و نییییان همدبیییتی بیییرانرام تیییا 

اقتتیییاد پیییو ی، منابیییباک بیییرمایه داری، تیییا شیییرایطی فیییراهم آمییید  ...گیخودکیییاممرکیییزی بیییتاد بیییا 

، بیییری و ب،یییری یاروپیییات،قیییچ آن در بیییرخالف ! «هیییزار فامییییق » بیییلطنک میییوروثی از بیراهیییه 

همگیییانی پیروزمنییید،  اکانقالبییی، ی م،یییرومتیییوده هیییامبیییتقیم دخا یییک ی نیییی بیییا  – فرانبیییهدر خاتیییه 

بیییه شیییکلی فرمایشیییی، ... هیییزار کیییارگر تییین تی، تکییییه گیییاه اتیییلی روببیییپیر 033333بیییا ،ضیییور 

، ( کیییاابقیییدرک خریییید بیییرای افیییزایی  و رشیییوهاعتبیییار )  مریییازی و کیییاالی ارزانپیییوق بیییوار بیییر 

، بیییودبیییاختری  بیییرمایهری ابیییت ما –تیییابی گیییرایی تیییادراتی ورود از  ،ظیییه  ،شیییداییییران راهیییی 

   ... بدنباق بازار فروی و نه رقیب تو ید کننده

 

کیییه تمیییام گروهییییای ممتیییاز،  ؟!«بییید آمیییوزی » ،امیییق نیییوعی  –همیییین گیییرایی ویرانگیییر 

وبیییائق کالشیییی، تضیییمین ابیییباب عیاشیییی، دیگیییری بخیییاطر تیییامین بیییرای یکیییی ، داخلیییی و خیییارری

،یییچ و آزادی، قیییانون و قانونگیییااری، ا تیییموریییب شییید ! بیییر روی آن بیییرمایه گیییااری کیییرده بودنییید

در ورای ر ییییم هیییای اقتتیییادی متیییداوق، ! «ملکیییوتی » چییییزی بیییرای م،یییروم شیییدگان وطنیییی میییا 

ارزی آفرینییییی بییییرای تییییامین نیازهییییای متییییرفی، مییییادی و م نییییوی، ... تو ییییید و مباد ییییهرییییدا از 

ییید کننییدگان، و خلییی لییی ییید شییدگان رییداق آشییتی ناپییایر میییان خ، مبییتمر مبییتقق از کییار و مبییارزه

اییین یییا آن در انبییان هییا زیبییک رم ییی بربییر چگییونگی بییارآفرینی فقییر و ثییروک نیروهییای پیکییار 

قییییانون و قانونگییییااری،  ،،ییییچ و آزادیاییییین بییییود کییییه ؟ !...رلییییوه کنیییید شییییرایط مشییییخ  تییییاریخی

 پییییدا کیییرد، و   یییاب میییاهبیرنییی  در رغرافییییای بیابیییی اییییران، انقالبیییاک همگیییانی اروپیییا، ،اتیییق 

 ... خورد د و ابت مارمیر ابتبدا

 

بییییه عنییییوان مثییییاق، « رنییییبی تنبییییاکو » بییییا اییییین ،بییییاب، تتییییادفی نبییییود کییییه در رریییییان 

بوریییود آمییید،  زمیییانی کیییه شیییرایط مبیییاعدی بیییرای ییییر مقابلیییه روییییاروی بیییا ابیییتبداد و ابیییت مار

آخونییید بیییاده  یییو ، کیییه هیییر ییییر بیییه طریقیییی بیییا قاراریبیییم، دربیییار و دربارییییان،  مشیییتی دالق و 

؟ مییدا،انی کییه، بییا شییدک و ضیی ف، !رنییبی شییداییین بییخنگوی ... ر و نیییان داشییکروابطییی آشییکا

از نفییییوا  تزبیشیییخیلیییی  وطنیییی کشیییاورزان و تییین تگران و پیشییییه وران! «رعاییییا » از نافرمیییانی 

      ... می تربیدند ابت مار

 

؟ !«ت،یییریم تنبیییاکو » ب کتیییا، مو یییف ابیییراهیم تیمیییوریآقیییای در ایییین ارتبیییاط، بشییینوید از 

 :   آشفتگی های راری کشور در آن دوران می نویبدکه ضمن شر

آشیییییوبگران بودنییییید، شییییییرها و ابیییییتان هیییییای کشیییییور گرفتیییییار آشیییییوب و تقریبیییییا تمیییییام » 

گربییینگی و فقیییر بییییداد میییی کیییرد، م،تیییوق غلیییه کیییاهی قابیییق تیییوریی یافتیییه بیییود، بیییرمای بیییخک 

 . «... زمبتان و گرانی قیمک اغاق و شای ه ا،تکار آن بوبیله بانر شاهی

 



کمبیییود غلیییه، کیییه پیییس در اینتیییورک، عقیییق بیییلیم، تشیییخی  میییی دهییید، درر میییی کنییید، 

افیییییزایی قیمیییییک اغیییییاق در بیییییرمای زمبیییییتان، + شیییییامق خیییییوار و بیییییار، م،تیییییوالک ضیییییروری 

ی از ایییین دبیییک، اقتتیییادی و ارتمیییاعی، مشیییکالتاتیییال ... تیییوده هیییاگربییینگی و فقیییر و تنگدبیییتی 

؟ !نمییی شییوندبرطییرف  بییاده  ییو بییر و بییی خمیییرزای یییر فتییوای ورد و رییادو، و،ییی و آیییه، بییا 

! « ت،یییریم تنبیییاکو» و ! «ر ی » قیییرارداد بیییه ا،تمیییاق خیلیییی زییییاد، قرییییب بیییه یقیییین، بیییرعکس، 

کشیییاورزان و تییین تگران و پیشیییه وران وطنیییی، تیییا فرتیییک عینیییی مبیییاعد، ییییر  بیییود، بیانیییهفقیییط 

 ... کنندتبویه ،باب ابتبداد و ابت مار با 

 

کشیییوری و  شیییگری، ممتیییاز تیییا،ب منتیییبان ، و یییه هیییاایییین بیییود کیییه ناتیییرا دین شیییاه و ت

! «رعاییییا » ، طغییییان بیییید عیییا مگیرنگیییران فتنیییه ! «علمیییا » تریییار دربیییاری و خادمیییان بارگیییاهی، 

. دبیییک و پیییای خیییود گیییم کردنییید... شییییری و روبیییتائیرنربیییران نافرمیییانی بیییی ،قوقیییان وطنیییی، 

ملیییور ا طیییوایفی،  – ایالتیییی، ابیییالمی –فابییید قاریییاری بیییقوط دیوانبیییاالری تیییرس ،ضیییراک، از 

! «علمیییا » همیییراه بیییا دعیییا و ثنیییای  –دخا یییک آشیییکار مییییرزای شییییرازی . خیییواب را،یییک نداشیییتند

فقیییط بیییرای نریییاک قاراریبیییم، ؟ !گرچیییه ظیییاهری ضییید ابیییت ماری داشیییک... تیییالی تریییار دربیییاری

بشییینوید از توتییییف شختییییک مییییرزای . تیییورک میییی گرفیییک! «هیییزار فامییییق » بیییلطنک میییوروثی 

 : ابراهیم تیموریشیرازی از زبان 

مییییرزای شییییرازی میییردی دورانیییدیی و ببییییار بیییا کیابیییک بیییود و هیچگیییاه کیییاری کیییه » 

 ! «... منرر به ض ف قدرک ناترا دین شاه و پیشرفک نفوا خارریان می شد نمی کرد

 78نقق از کتاب ت،ریم تنباکو، منبی فوچ ا اکر، تف،ه 

   

. دبیییک میییا کوتیییاه و خرمیییا بیییر نخییییق. لیییمهللا و اع؟ !«... دور انیییدیی و بیییا کیابیییک» شیییاید 

، کییه اقتییدار ناتییرا دین شییاه! دانبییکنمییی اتییال شیییرازی، میییرزای ز، رخییدا بیییاممثییق اینکییه و ییی 

خیییارری، کانیییاق مرکیییزی نفیییوا ی نیییی ! «هیییزار فامییییق » بیییلطنک میییوروثی  –خودکیییامگی بیابیییی 

. نداشییک ایییرانقریییب بییه اتفییاچ رم یییک اکثریییک ! «رعایییا » بییی ،قییوقی مطلییچ رییز ی ئم نییاید هیی

در آن  و شیییرکا  شییییرازیمییییرزای کیییه ی پیییر خررییی،رمبیییرای همیییان عشیییرتکده م،فیییوظ از نظیییر، 

  .. .می دیدند! «نور خدا » 

 

وابیییطه هیییای شیییاه و علمیییا در شیییرایط اضیییطراری، ... ،یییاج مییییرزا ،بییین آشیییتیانیامثیییاق 

 ؟!«میییدن ت» تازیانیییه پیدابیییک کیییه . میییی کردنیییدعلیییم و کتیییق بلنییید ی بیییینه میییی زدنییید، بیییرایمرتیییب 

بیییود، متوریییه م،رومیییان کشیییور میییا  ،متوریییه کشیییاورزان و تییین تگران و پیشیییه وران وطنییییفقیییط 

یکیییی بیییرای تیییامین ابیییباب عیاشیییی،  ،ابیییت مار رنییییاز فیییوری ابیییتبداد و منیییافی ابیییترات یا امیییا بییی

 .. .داشک یهماهنگ دیگری بخاطر تضمین وبائق کالشی

 



آب میییی خیییورد؟  ه اشیییکاق از کریییابیییه ترربیییه دریافیییک کییی !«نیییادان » تیییوده و یییی همیییین کیییه 

، (و بیییرکوب ریییاری، شیییالچ و شیییکنره و اعیییدام  تیییرور و اختنیییاچ) گرچیییه بیییا تیییاخیری قابیییق فییییم 

! «خوبییییان » در م،افییییق تییییازه نشییییانه گرفییییک، شییییاهی را ناتییییرا دین کییییا  مرکییییز توطئییییه هییییا، 

 تکیییرار قییییام همگیییانی بیییی ،قوقیییان وطنیییی،نافرمیییانی، نگیییران ... دربیییاری و رو،یییانی و بیییازاری

! «فقییییی و خیییدا وکیلیییی » نیییوعی ریییدق ... بیییراه افتیییادا،مقانیییه و خررنییی  کییین رنییی   فظیییی ییییر 

ییییا نیییداده،  داده( فتیییوا ) آییییا مییییرزای شییییرازی بیییرای ت،یییریم تنبیییاکو ،کیییم شیییرعی بربیییر اینکیییه 

بیییا آب و تیییاب، ؟ !و م تبیییر ییییا اتیییلیو میییردود ابیییک آییییا ر لیییی  ،،کیییم شیییاییتییی،ک و بیییقم اثبیییاک 

. اتیییال منتفیییی نبیییود! «رعاییییا » ک، مبنیییی براینکیییه ا،تمیییاق طغییییان شیییواهدی هبییی. ررییییان داشیییک

! «علمییییا » آرامییییی خییییاطر شییییاه و  ،بییییرای فریییییب افکییییار عمییییومی! « ...فقیییییی» پییییس رییییدق 

 ... میرزای شیرازی! «دوراندیشی و کیابک » ریک  – بازمان داده شد

 

 : ابراهیم تیموریبشنوید از ، در این ارتباط

و  کوبیییییییده شییییییده« شییییییمس ا  مییییییاره » و « ارر » ای اعالمیییییییه هییییییائی بییییییر دیوارهیییییی» 

ناتییرا دین شییاه از اییین عمییق ... ضیید ابییتبدادی و ضیید بییلطنتی را نوییید مییی دادنیید یتییدارر رنگیی

شییییده بییییود و بییییه همییییین خییییاطر عضییییدا ملر را نییییزد ،ییییاج میییییرزا خیلییییی نارا،ییییک و و،شییییک زده 

آشییییتیانی پابیییی  : عبییییارک ب ییییدی. «... ،بیییین آشییییتیانی فربییییتاده و از اییییین وضییییی شییییکایک کییییرد

عریییب ابیییک از بنیییدگان اعلی،ضیییرک شییییریاری کیییه ایییین مقو یییه » : ریییا بی دارد کیییه شییینیدنی ابیییک

گفتیییار و کیییردار راهالنیییه اریییامر و اوبیییای را بیییر علمیییا ،ریییک گرفتیییه خیییاطر خطییییر همیییایونی بیییدین 

 271ت،ریم تنباکو، تف،ه . «ریک از طرف علما آزرده باشد 

 

تییین تگران و پیشیییه وران انقالبیییی، ! «و اوبیییای  اریییامر» مثیییق اینکیییه از قیییرار م لیییوم، 

را نداشییییتند، « خییییاطر خطیییییر همییییایونی » قتیییید آزردن ... بییییرخالف علمییییا و ترییییار دربییییاریکییییه 

! «مراریییی » ظیییاهرا بییییی از ان،تیییار تنبیییاکو را بیییه طرییییچ دیگیییری دنبیییاق میییی کردنییید و فبییی  

 ... توره توده ناراضی را رلب کرده بودند

 

نگرانیییییی و هیییییراس بیییییلطان تیییییا،بقران، ناتیییییرا دین شیییییاه،  چیییییون در غییییییر اینتیییییورک،

م یییاا ر، قیییرارداد ان،تیییار تنبیییاکو، ! تیییا بیییرای رفیییی آن بیییه علمیییا توبیییق رویییید... همیییوردی نداشیییت

! گردییییدفبییی  « ملوکانیییه »  یو بیییا فرمیییانآن نیییه در نبیییردی انقالبیییی علییییه ابیییتبداد، کیییه در دامییین 

مربیییوط بیییه ان،تیییار تنبیییاکو،  ،بیییت ماریپراخیییک غرامیییک  غیییو ایییین قیییرار داد او بیییه همیییین د ییییق، 

ز،متکشیییان اییییران شیییلیر شییید بیییه مغیییز هزینیییه تییییر خالتیییی کیییه ! بیییی ،قوقیییان وطنیییی شیییدنتییییب 

 ... به بازماندگان ربید

 



میییی ربیییاند کیییه رنیییبی ضییید ، شیییاهراه نفیییوا خیییارریقاراریبیییم، ابقیییا   ،بموریییب ابیییناد

. روبییرو شیییدشکبیییک بییا  ؟ بیییرخالف تتییور راییی ، عمیییال!«تنبییاکو » ابییتبدادی و ضیید ابیییت ماری 

! «علمیییا » بییییاری  – بیییاال گرفیییکبییییی از پییییی،  ...و خرافیییاک رخیییوکبیییرخوردگی و در مقابیییق، 

 ،رنیییبی ترقیییی خیییواهیرشییید . شیییدعمیییومی و  هفراتیییر رفتیییاز ،یییدود ،رمبیییرای ناتیییرا دین شیییاهی 

مییییالدی،  2031بیییه بیییاق  انقیییالب مشیییروطهتیییا ... رادر اییییران ضییید ابیییتبدادی و ضییید ابیییت ماری 

  .ندادارازه 

 

! «هیییزار فامییییق » بیییلطنک میییوروثی  –مفلیییور  زییییر بیییایه قاراریبیییمتیییا اینکیییه بمیییرور، 

بچیییه بیییازی و  یییواط، بییییی از پییییی، خوابیییید، فیییدای بیضیییه ابیییالم شییید، .... کشیییاورزی و تییین ک

! «علمیییا » کیییار بریییائی کشیییید کیییه ! رشییید کیییرد...تو یییید کارگیییاهیبیشیییتر از ،تیییی اشیییاعه یافیییک، 

بیییاز وزنیییه ای شیییدند، ... بیییه ارتفاعیییاک گریختیییه بودنییید تیییاه پیشیییترکیییه کوقضیییاک شیییر  و شیییری ک، 

بیییا کلیییی ارج و قیییرب،  ؟ در امیییور غییییر دییییوانی، !«رعاییییا » ب نیییوان تنییییا بیییخنگویان مریییاز بیییه و 

ملیییر داری بییینتی، عیییالوه بیییر ... نیییار و نیازهیییاوقفیییی خیییوری، بیییوای . میییی زدنیییدرا ،یییرف آخیییر 

. تییییوبره مییییی خوردنیییید و هییییم از آخییییور شییییده، هییییم ازمییییانوس هییییم دال ییییی شییییریف شییییغق بییییا تییییازه 

! «علمیییا » از ایییین قبییییق آبیییتانه انقیییالب مشیییروطه، کیییم نبودنییید فرامیییوی نکنییییم، طبیییچ ابیییناد، در 

بیییدون هرگونیییه مخا فیییک اتیییو ی بیییا خودکیییامگی بیابیییی، کیییه  کشیییور، در ردییییف تریییار تیییا،ب نیییام

 ... در امور دیوانی بودند ،چ دخا ک بیشتر و مبتقیم ترخواهان 

               رضا خبروی                                                                 

 

    

 

   

 

        

 

 

   

 

     



  

     


