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، امامت، عدالت (بعثت)       ما با باور به دين اسالم و در پرتو پنج اصل توحيد، نبوت 
اى معتقدمي آه اصل راهنماى ما در تشخيص و تعريف هدفها يعىن اصول  و معاد به موازنه

است آه در وجوه ( عدمى)اين اصل راهنما موازنه منفى . باشد آزادى، استقالل و رشد مى
خمتلف اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى، بدون الويت قائل شدن براى اين يا آن وجه، 

 :آنيم بشرح زير تعريف مى
  

 : توحيد
  

االصول است و چهار اصل ديگر  اين اصل، اصل.        توحيد بريون رفنت از توازن قواست
ده حرآت از توازن قوا به موازنه عدمى و قرار گرفنت در صراط مستقيم هدايت تنظيم آنن
مهانطور آه توحيد بيانگر اصلهاى ديگر است، در هر پنج اصل، بايد اصول . خداىي هستند
براى مثال، بعثت دائمى آه به معناى بريون رفنت از بنياد، به حرآت و تولد . ديگر را جست

شود و نه جهت رشد را پيدا  امامت و عدالت و معاد، نه واقع مىدائمى است، بدون توحيد و 
 .آند مى

ترين انقالب در فكر و ذهن انسان، مبارزه با         توحيد مبثابه انقالب بزرگ ذهىن و بزرگ
بدينسان توحيد . خداها و خداتراشيها به قصد حتول جامعه در جهت جامعه برين توحيدى است

 : شود از عبارت مى
ارزه با اصل چندگانگى خدا و مظاهر خدايان، منايندگان متايز و تشخص طلىب هاى مب-١ 

 ...اى و خانوادگى و اى، عشريه نژادى، قومى، قبيله
گاه تراآم  مبارزه با منودهاى سياسى، اجتماعى ثنويت و تثليث به عنوان پايه و تكيه-٢ 

 .مهاقدرت در يك يا چند آانون و مباحثه با صاحبان اينگونه مرا
مبارزه با آيش شخصيت به عنوان تراآم قدرت در يك آانون و رساندن انسان به مقام -٣ 

 .خودآامگى
العنان مشردن خدا و شرآت در  مبارزه با شرك به عنوان منايندگى گرفنت از خدا يا مطلق-٤ 

 .خودآامگى با خدا يا خود و يا ديگرى را مطلق آردن
هوم يكتاپرسىت، مبارزه با مفهوم خداى يكتا به عنوان پاك آردن تعريف و منزه آردن مف-٥ 

اى از عدل و ستم، علم و جهل، خداى مطلق العنان يا خداى ناظر و بيطرف و متاشاچى  جمموعه
در يك آالم، توحيد آزادى انسان از متامى قيد و بندهاى ذهىن و عيىن، متيز و متايز . و خنثى

 .طلىب هااست
. توحيد بنيادى است آه بدون آن، دموآراسى برقرار شدىن نيست       در وجه خاص سياسى، 

توضيح آنكه نه تنها در اصوىل . و زمان آن فرا رسيده است آه توحيد اساس دموآراسى بگردد
توحيد ( مثل آزادى و استقالل و رشد و برابرى و شورا)شود  آه دموآراسى بر آا استوار مى

 اجتماعى در درون و روابط با آشورهاى ديگر نيز، بايد اصل باشد، بلكه در اصالح روابط
 .بايد اصل واقع شود

  

 :بعثت 
  

       بعثت، نوسازى حيات و الزمه اين امر، رشد پيوسته و اصالح و تكميل مستمر ساختهاى 
هاى انساىن از قيد گذشته و به حرآت  پيامربى، به معناى رها آردن جامعه. اجتماعى است

انكار آردن گذشته نيست، ماندن در گذشته نيز . وى آمال آزادى استدرآوردن آا به س
نيست، فعال آردن گذشته و گذار دائمى از نقص به آمال دانش و بينش و از جرب به آزادى 

براى اين حرآت پيوسته، عرضه نظامى بر اساس توحيد الزم است و بعثت بازگشت به . است
 پيامربى، عرضه آتاب، يعىن انديشه و روش راهنما .توحيد و قيام و حرآت دائمى به رشد است

 .بر وفق اصل توحيد است
  

 :امامت 
   



از آجنا آه .        به معناى قبول اين واقعيت است آه هر موجودى داراى قوه رهربى است
اند، بنابراين در رهربى جامعه، اصل بر شورا و مشارآت و خود جوشى  متامى انساا مسئول

هاست آه بدون آن، حرآت  و حق اختالف، از حقوق حقه انسان. بداد و اطاعتاست و نه است
شود، معناى بدون اهبام دو اصل مشارآت و شورا، اينست آه صاحبان متامى  توحيدى ممكن منى

مرامها و اديان نيز از حق مشارآت در اداره جامعه و شرآت در شورا، بطور برابر 
 .            برخوردارند

  
 : عدالت

  
. باشد اى است آه بيان موازنه عدمى مى روشها و اخالق سياسى.        عدالت ميزان است

بطور واضح، برابرى طلىب در حقوق انسان و متايل به برابرى در استفاده از امكانات مادى 
چه، پذيرفنت اين . و معنوى و اساس قرار دادن مسابقه در علم و تقوا و ديگر ارزشها است

آند، به رشد  بريها در گذران مادى و مشارآت در اداره جامعه را بيشرت مىمسابقه برا
عدالت اصل قرار دادن تدبري و رها آردن طرز فكرها از عناصر . خبشد ها شتاب مى جامعه

انسان را عامل تغيري سرنوشت خويش شناخنت و . است" تقدم تقدير بر تدبري"ناسامل، از مجله، 
لت پذيرفنت متامى حقوق بشر و گسرتش اين حقوق و آوشش براى عدا. بدو اعتماد آردن است

عدالت گسرتش آزاديها است و بنابراين، عدالت، . واقعيت خارجى خبشيدن به اين حقوق است
ها از سياست به معناى برآوردن توقعات قدرت  سياست، را اخالق دانسنت و رها آردن جامعه

بلكه جمموع تدابريى است آه با عملى . نيست" آند ه مىهدف وسيله را توجي"سياست، . است
شدنشان، در روابط فرد با فرد، در رابطه گروههاى اجتماعى با هم و در رابطه جامعه ملى 

 .مناند" آند هدف وسيله را توجيه مى"هاى ديگر، حملى براى  با جامعه
  

 : معاد
  

آه رسيدن بدان فقط با ( دتوحي)هسىت را هدىف است :        معاد باور به هدفدارى هسىت است
بنابراين اصل، سلسله هدفهاى نزديك و دور، بايد . پذير است رهربى بر اساس عدالت امكان

آن سان آه در حرآت پيوسته رشد، جامعه با روابط و ذهنياتى آه . يكديگر را اجياب آنند
 و رشد، جباى معاد اساس قرار دادن هسىت در آزادى. بيانگر ويراىن و مرگ هستند، وداع گويد

در معاد هيچكس را بر ديگرى حق . معاد، جتلى گاه توحيد است. مرگ در جرب و ختريب است
تصميم و اجراى تصميم نيست، پس جتلى گاه زندگى رها از جربها و سراجنام بعثت دائمى و 

 توان پس اين با سازمان دادن به زندگى و هبرت آردن چندى و چوىن آنست آه مى. حرآت رشد است
 .به اين هدف عاىل رسيد

  
       ضرورت مرام آردن اين پنج اصل و بدست دادن تعريفهاى روشن از آا، از جتربه 

در اين انقالب مالحظه شد آه تا آجا نگاه داشنت اصطالحها و تغيري حمتواى . انقالب ايران است
. ه مردن مؤثر باشدتواند در منحرف آردن جامعه از راه چگونه زيسنت به راه چگون آا، مى

و چون اين اصول در بعد زندگى اجتماعى، بيانگر موازنه منفى يا عدمى هستند و اين 
 :پردازمي گريد، به تعريف اين موازنه مى موازنه است آه بطور مشخص اصل راهنما قرار مى

  
 :  موازنه منفى يا عدمى

  
ان با انسان و انسان با پس اگر ميان انس.        موازنه عدمى رابطه بدون زور است

و انسان با خودش و انسان با خدا موازنه زور و قدرت برقرار ( مكان و زمان)طبيعت 
در اين موازنه جاىي براى هيچگونه تقابلى آاهنده . نباشد، اين موازنه، موازنه عدمى است

 عملى اصول اسالم ترمجان اين موازنه هستند و دو اصل امامت و عدالت صورت. و خمرب نيست
مكان و )اصول ديگر و بيان موازنه منفى در روابط اجتماعى و رابطه انسان با طبيعت 

در اين موازنه چون تقابل آاهنده وجود ندارد، منتجه قوا مهواره از . و خدا هستند( زمان
جويند بزرگرت است و اگر موازنه آامال عدمى باشد، منتجه  نريوهاىي آه با يكديگر توحيد مى

 .آند  بينهايت ميل مىقوا به
  

 : وجوه خمتلف در موازنه عدمى
  
 :وجه سياسى-١ 

.        از راه ختليف هر آس بر خود و ديگرى در حد استعداد و تواناىي حق امامت دارد
به عنوان . شود بنابر قاعده ختليف، انسان در آنچه به خدا تعلق دارد، جانشني خدا مى



گردند  نسل، امانتدار زمني و فضا و منابع موجود در آا مىخليفه، مهه انساا نسل بعد از 
هر انساىن حق و وظيفه دارد در . و به حكم اين امانتدارى، مسئوليت هانيز از آن مهه است

اين . مسئوليت اداره امور و مهه امور سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى شرآت آند
تواند از آزادى و  بل خبشش است، آسى منىمسئوليت نه قابل سلب و نه معامله و نه قا

مسئوليت خويش صرف نظر آند، چراآه با اين عمل از رابطه باخدا، از توازن عدمى بريون 
گريى در هر امر  بنابراين در تصميم. از اين رواست آه واليت با مجهور مردم است. رود مى

انسان در انديشه و . م استمجعى، شورا، شوراىي عمومى آه با انتخاب آزاد تشكيل گردد الز
م وبا تكيه بر موازنه منفى انسان تولدى نو اسـال  آار مناينده و خليفه خداست، در

برد، انساىن آه با جهاد اآرب و  انساىن آه استعدادها و نريوها را در ساخنت بكار مى. يابد مى
ر بنا گشته و جهاد افضل و ارزياىب و انتقاد، خود را از حصار مطلقهاىي آه  بر پايه زو

خواهد آه امام متقني  آند و به مثابه خليفه اهللا،از خدا مى اند، آزاد مى سر به آمسان آشيده
 .شود باشد وبا آار و تالش مى

       اين برداشت از انسان در رسالت او به عنوان امام، حمتاج تأسيس سياسى ديگرى 
شد و نه بيانگر مناسبات و حمتاج تأسيسى است آه نه بر پايه زور بنا شده با. است

تناسبات قدرت باشد وا ين مهان امامت در خط عدالت است آه بايد اصوىل مشرد شان آه توحيد 
و چون اسطوره پرسىت از مظاهر شرك است و خالف توحيد وبا توجه به . منايند را در عمل مى

دمت انسان است و اصيل بودن انسان، انساىن نسىب،فعال و خالق،سازمان و تأسيس سياسى در خ
 .نه به عكس

  
 : وجه اقتصادى - ٢ 

اند،از ميان         بايد آانواى تراآمى قدرت را آه به آانواى قدرت در جهان متصل
اين ادغام نشدن . برداشت و مانع از آن شد آه جامعه در نظام سلطه گر جهاىن ادغام گردد

رزشى حاآم بر توليد و مصرف و نظام شامل متامى جنبه هاست يعىن بايد از اسارت نظام ا
 اقتصادى آه بر موازنه مثبت استوارند، بدر آمد و در -ارزشى حاآم بر فعاليتهاى سياسى 

 اقتصادى، با بقيه جهان بر خط موازنه عدمى -نوع توليد و مصرف، روابط از نظر سياسى 
اى اقتصادى، برنامه ا ساس برنامه ه. عمل آرد و در توزيع عادالنه ثروهتاى ملى آوشا بود

 .هاىي باشند آه موجب بارورى استعدادهاى انساىن و طبيعى گردند
       متامى سازماندهى اقتصادى بايد يك هدف داشته باشد و آن فراهم آوردن امكانات 

 .حتقق مالكيت انسان بر آار خويش و اعمال اين حق و رشد انسان است
  
 : وجه اجتماعى - ٣ 

جويند و در اين   منفى، انساا فقط از طريق خدا با يكديگر رابطه مى       در موازنه
وقىت انساا بر پايه موازنه منفى يعىن از طريق . رابطه توازن قوا هيچ جا و مكاىن ندارد

جويند، برادر يكديگر، يار يكديگر،وىل يكديگر،دوست يكديگر و  خدا با يكديگر رابطه مى
شود آه در معاد،  جامعه جلوه گاه مهان توحيد آامل و ىب نقص مى. گردند آيينه يكديگر مى

براى آنكه زور در ميان نيايد، در روابط اجتماعى نبايد هيچ . استقرار قطعى خواهد يافت
 (عدم هژموىن.)مجعى ارباىب و سلطه بر مجعهاى ديگر را مقصود خويش سازد

  
 : وجه فرهنگى - ٤ 

به . گريند ها صورت عقيدتى به خود مى مهه زور گوىي. است       دين بيانگر سه وجه ديگر 
اگر مايه و پايه مهه روابط، زور باشد، اين زور در انواع . بيان ديگر، دين بيان است

بدين خاطر، آزادى انسان در گرو آزادى وى از سلطه فكرى خود و . شود دينها بيان مى
ديگران را به پريوى از طرز فكر خويش در حقيقت اگر قرار باشد هرآس خبواهد . ديگران است

از اين رو در باور . جمبور سازد، مهني هم آه مانده از جهان و مردمان آن برجا خنواهد ماند
لذا به . به دين،زور نبايد بكار برود و در عمل به آن، اصل عدم زور بايد رعايت شود

دن دين و مرام و عقيده، خدمت در آوردن و ابزار قدرت آردن و يا به عبارت ديگر رمسى آر
دين به قدرت دولىت نياز ندارد بلكه اين قدرت است آه . با موازنه منفى نا سازگارى دارد

نبايد گذاشت آه دين وسيله قدرت شود آه بنا بر . به دين براى وسيله آردنش نياز دارد
 .شود ترين فسادها مى جتربه،مايه بزرگ

ه يا حتميل عقيده، زور بكار نرفته است،تا وقىت        تا وقىت به عنوان دفاع از عقيد
تنها وقىت آه . سانسور بر قرار نشده است، مسلمان بايد از اصل آزادى عقيده دفاع آند

شود و مبارزه در راه عقيده،تا  آيد، جهاد واجب مى رود و سانسور در آار مى زور بكار مى
 .گردد  اين عنوان مىاستقرار آزاديها و لغو سانسورها، وظيفه انسان در خور

يابند يعىن موافق اصول اسالم، براى         پرپايه موازنه منفى، مهه انساا اجتهاد مى
. جويند ها و علم خويش، راه حل  مى مسائل، متناسب با زمان، در حد استعدادها وتواناىي

 جذب و وصل در حل اختالفها، روش بايسته،.آسى حق حتميل حرف و فكر خو درا به ديگرى ندارد
. پذيرفنت اصل اختالف در وحدت، مبثابه يكى از بنيادهاى دموآراسى عصر جديد است. است



شود و حبرااىي را به وجود  اختالف نظر حق است اما بر اصل موازنه قوا، مايه ختريب مى
براساس موازنه عدمى، به نظر . آورد آه در دموآراسيهاى موجود، به وجود آورده است مى

بدينسان بر پايه اين موازنه بقاى . شود برد و اختالف،از اين راه، حل مى تر راه مىجامع 
بايد رشد . در يك وضعيت يا جستجوى وضعيىت آه از ختريب خود يا ديگرى حاصل شود،ممكن نيست

 .آرد و رشد داد
 موازنه عدمى، رها از جربها است و دموآراسى اى آه.     و جوهر رشد، آزادى انتخاب است

هدف ماست، دموآراسى بر بنياد اين موازنه،يعىن آن دموآراسى است آه زمان به 
 .زمان،امكانات انتخاب انسان را بيشرت آند و نه به عكس

  
 : آرمان ما جهاىن توحيدى است

  
اى آه در آن، ملتها در عني حفظ  جامعه:        ما خواستار جامعه جهاىن توحيدى هستيم

پس جانبدار سياسىت جهاىن هستيم آه دانش .  رشد، دوشادوش پيش بروندهويت خويش، در مسابقه
اى را خواستارمي آه رابطه  جامعه. و فنون و سرمايه هارا در رشد عمومى ملتها بكار بگريد

. سلطه گر و زير سلطه جاى خود را به رابطه برادرى و برابرى و مهبستگى تعاون بسپارد
 .اى به پوياىي توحيد بسپاردنظم سلطه گرى و پوياىي هاى آن، ج

، از راه «خدا مدارى»        آا آه زور را اصل مى شناسند، گاه در مقام تعصب در 
گردند آه انسان  شوند و مدعى مى باور به ثنويت، ميان انسان و خدا، دوئيت قايل مى

 .دهد دهد و حال آنكه اسالم،اصالت را به خدا مى مدارى، اصالت را به انسان مى
چرا آه خدا گفت تا انسان .       اين سخن شرك در لباس توحيد و انكار اصالت خدا است 

انسان . پس به تدبري انسان تقدم خبشيد. دهد خود تغيري نكند، او چيزى را در انسان تغيري منى
مدارى آه ره آورد انديشه توحيد براى انسانيت است، مهني تقدم دادن به تدبري و حق شناخنت 

بر اساس موازنه عدمى، اصالت انسان، ترمجان اصالت خدا است، زيرا . انسان استتدبري 
و انكار اصالت انسان،حىت بنام اصالت . يابد انسان در رابطه با او، خويشنت خويش را مى

بنا بر اين متامى آرائى را آه به ناچيز انگاشنت انسان و يا . خدا،انكار اصالت خدا است
مشارمي وبرآنيم آه  قائلند، باطل مى... دى، جنسى و مليىت وبه انواع تبعيضهاى نژا

يابد،  اش را باز مى آورد و انسان اصالت گمشده تنها،وقىت جامعه جهاىن روى به توحيد مى
 .شوند شوند، فراخناهاى آزادى و رشد مى ها ديگر تنگنا منى جامعه

ن، انديشه راهنماىي را        براى دستياىب به جامعه توحيدى، در مقياس ايران و جها
 :آنيم شامل اصول زير، در خطوط اصلى پيشنهاد مى

  

  آزادى 
  

پس قبول و عملى آردن حقوق بشر و نيز مبارزه با انواع .        آزادى نبود زور است
را در مسئوليت و ( هژموىن مرامى) سانسورها و با تفوق و سلطه يك مرام بر مرامهاى ديگر 

و ...دانيم، و آوشش  براى آزادى انديشه و بيان و قلم و اجتماعات و عهده هر انساىن مى
فراهم آوردن امكانات شرآت فرد فرد انساا در مسئوليتها، نيز وظيفه تك تك افراد 

آزادى نه تنها پذيرش حق انتقاد بلكه وظيفه دانسنت آن، فراهم آوردن امكان . جامعه است
از ديدگاه ما حقوق بشر مندرج در قرآن آه نه )بشر رشد مهگاىن و خالصه احرتام به حقوق 

تنها در برگرينده مواد مندرج در اعالميه جهاىن حقوق بشر است بلكه موادى را نيز در بر 
و در سطح ( اند و بدون آا، جمموعه اين حقوق آامل نيست دارد آه در آن اعالميه نيامده

 .ملى حق حاآميت ملى است
آموزد آه تا وقىت بنا بر تقدم آزادى بر  عد از انقالب، به ما مى     جتربه تلخ پيش و ب

. آند آورد و نه جامعه رشد مى استقالل و رشد يا به عكس باشد، نه ايراىن آزادى به دست مى
 از حلاظ حاآميت ملى، آزادى به -١: سه دليل بر مهراهى و مهزادى اين اصلها وجود دارند

چ مقام ديىن و يا سياسى و يا اقتصادى و يا اجتماعى، معناى آن است آه در هر آشور، هي
و استقالل بدين . اند فرد فرد ملت در حاآميت سهيم و شريك. در حاآميت شريك ملت نيست

پس تقدم يكى . معنا است آه هيچ مقام و قدرت خارجى در حاآميت مردم يك آشور شريك نيست
بدين خاطر است آه .  دو اصل استاز اين دو اصل بر ديگرى، نقض حاآميت ملى و نقض هر

اما نه . مشارمي دانيم و آن را حتقق دو اصل استقالل و آزادى مى واليت را از آن مجهور مردم مى
پس آا . شود آنند و نه رشد بدون اين دو اصل ممكن مى اين دو اصل بدون رشد حتقق پيدا مى

 با مقدم مشردن اصلى بر -٢. ارميمش اى از هدفها و به نوبه خود وسيله يكديگر مى را جمموعه
امي، وقىت استقالل بر آزادى مقدم است،يعىن آزادى را در  اصل ديگر، آن را از حمتوى خاىل آرده

مشارمي، آن را  مهينطور،وقىت آزادى را بر استقالل مقدم مى. شود پس سخىن ميان هتى مى. گريد بر منى
ابطه با حميط خارجى است آه نريوهاى حمرآه يك  از آجنا آه تنها در ر-٣آنيم، و  ميان هتى مى

برد و رشد ويراىن و مرگ را جانشني  شود و آزادى هارا از ميان مى جامعه، به زور بدل مى



آند، پس تقدم دادن به آزادى، به معناى امكان دادن به عامل  رشد سازندگى و حيات مى
 .بريوىن در حتديد اين آزادى و از بني بردن آن است

  

 :تقالل  اس
  

       غري از سه دليل باال، يكى بودن اصل راهنما، در تعريف دو اصل آزادى و استقالل، 
آند، در حقيقت، استقالل، مهان موازنه عدمى،  قائل شدن به تقدم يكى بر ديگرى را ىب وجه مى
ياست استقالل دخالت ندادن عامل بريوىن در س. مهان عدم زور در رابطه با آشورهاى خارج است

استقالل به معناى آن است آه نريوهاى حمرآه جامعه، در درون آشور، بكار . داخلى آشور است
 زير سلطه، پايان دادن به مهار چند -استقالل بريون رفنت از نظام سلطه گر. رشد روند

پس اگر جامعه نتواند اختيار اين نريوهاى حمرآه را . مليتيها بر نريوهاى حمرآه جامعه است
دست گريد و نظام اجتماعى امكان فعال شدن اين نريوها را ندهد، نه آزادى، نه خود ب

بدين قرار، استقالل، انزوا آه نيست، اجياد سياسىت جهاىن . استقالل و نه رشد وجود دارند
پس .ها و قدرهتاى جهاىن بر مقدرات بشر نيز هست براى پايان دادن به سلطه ماوراى ملى

استقالل بكار نگرفنت .  دخالت نپذيرفنت، و مهكارى و تعاون آردن استاستقالل، دخالت نكردن و
 .عامل خارجى در مبارزات سياسى نيز هست

  
 : رشد 

  
       در جهان آنوىن وبا چنني روابط و نظامى پيچيده، الزمه حفظ آزاديها و استقالل و به 

يابد  اى آامل خو درا مىو رشد جامعه زماىن معن. عبارت ديگر حاآميت ملى، رشد جامعه است
بنا . آه جامعه در جمموع خود و افراد جامعه، بدون تبعيض، از امكان رشد برخوردار باشند

بر توضيحى آه در باره استقالل و آزادى داده شد، جريان رشد، جريان بكار افتادن نريوهاى 
اقعيت پيدا بدون اين جريان آزادى و استقالل و. حمرآه در درون آشور بر خط عدالت است

به سخن ديگر، دموآراسى بدون . شود آنند و به نوبه خود، بدون اين دو اصل، رشد ممكن منى منى
آند، دست آوردهاى اقتصادى  از آجنائى آه اين انسان است آه رشد مى. آند رشد حتقق پيدا منى

. اا استو علمى و فىن و هنرى، در يك آالم فرهنگ، حاصل رشد استعدادها و توان خالقه انس
بنابراين،بنام رشد حمروم آردن ملىت از آزادى و استقالل، با رشد در تناقض است و مهانطور 

هست، رشد از رشد « رشدى»دهد، در اين رژميها، اگر  آه جتربه ديكتاتورى وابسته نشان مى
 .ماندگى است

بت در خاىل مراق.        اين اصول، بازتاب اصل توحيد و انديشه راهنماى انقالب هستند
آردن آا از هر اهبامى و دقيق آردن تعريفها شان، طورى آه جمال هيچگونه احنراف ندهند و 

شوند، در عهده اين جمامع و در مسئوليت  مهواره حمك برنامه هاىي باشند آه به جامعه عرضه مى
 .شوند فرد فرد اعضاى آن و مهه آساىن است آه به آا معتقد مى
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