
مدیر مــــسئول : مـــحمد زبده
ســــردبیر : عــــلیرضا خــــلیلی

طــــراح گرافـــیکی : محــمد دالور
قیمت : صلوات برای شادی روح امام )ره(

این راه ادامه دارد  ...

رهبــر معظــم انقــاب در ایــن بیانیــه کــه خطــاب 
ــل  ــت چه ــر گذش ــدا س ــت ابت ــان« اس ــه »جوان ب
ــد و  ــی کنن ــان م ــامی را  بی ــاب اس ــالگی انق س
ســپس بــا تبییــن تفــاوت چالــش هــای دیــروز و 
امــروز انقــاب بــا مســتکبران ، بــه بررســی ظرفیت 

هــای مهــم کشــور بــرای گام دوم انقــاب اشــاره 
میکننــد کــه مهــم تریــن ظرفیــت هــای 
کشــور نیــروی انســانی مســتعد و کار آمــد و 
فرصــت هــای مــادی کشــور اســت کــه بنــا 
ــوز  ــاب هن ــه انق ــر فرزان ــش رهب ــه فرمای ب
بــه مرحلــه ی بهــره بــرداری نرســیده اســت.

ــیار  ــی بس ــه های ــن توصی ــان همچنی  ایش
ــدن  ــرای ایجــاد تم ــم و رســایی، ب مه

ــرای  ــی ب ــامی و آمادگ ــن اس نوی
مهــدی   حضــرت  والیــت 
)عــج( میفرمایــد کــه بــه 
طــور اجمــال بــه شــرح  ذیــل 

ــت : اس
ــر  ــا ب ــم و پژوهــش : بن 1( عل

ــش رهبری، آشــکارترین  فرمای
وســیله ی عــزت و قــدرت یــک کشــور مــی باشــد.
ــان  ــان بی ــاد : ایش ــا فس ــارزه ب ــت و مب 2( عدال
ــی  ــع عموم ــع مناب ــض در توزی ــد تبغی ــته ان داش
ــا  ــدارا ب ــواری و م ــژه خ ــه وی ــدان دادن ب و می
ــی  ــی عدالت ــه ب ــه ب ــه هم ــادی ک ــران اقتص فریبگ

ــت. ــوع اس ــدت ممن ــد بش ــی انجام م
3 ( معنویت و اخاق.

4 ( عــزت ملــی و روابــط خارجــی ،مــرز بنــدی بــا 
ــی از دشــمن    :  ایــن هــر ســه مــورد شــاخه های

اصــل و عــزت حکمــت و مصلحــت در 
ــد. ــل ان ــن المل ــط بی رواب

ــا و  ــوان، دان ــه ی ج ــاد : مجموع 5 ( اقتص
مومــن و مســلط بــه دانســته هــای سیاســی 
اقتصــاد  سیاســتهای   ، دولــت  درون  در 

ــد. ــرا کنن ــی را اج مقاومت
6( اســتقال و آزادی: اســتقال ملــی بــه 
معنــی آزادی ملــت و حکومــت از تحمیــل و 

ــان. ــر جه ــلطه گ ــای س ــی قدرته زور گوی
7( ســبک زندگــی: ایشــان بحــث 
مفصــل در ایــن حــوزه را بــه 
بعــدی  هــای  ســخنرانی 

کردنــد. موکــول 

ــز،  ــان عزی ــم جوان امیدواری
بخصــوص دانشــجویان کــه 
ــه  ــام خامن ــورد خطــاب ام م
ــان )عــج( هســتند  ــام زم ــر حــق ام ــب ب ای ، نای

ــد. ــه بفرماین ــت مطالع ــه دق ــه را ب ــن بیانی ای
ان شــا اهلل در شــماره هــای بعــدی نشــریه خــط 
57 قســمت هایــی از بیانیــه رهبــر معظــم انقــاب 

تبییــن خواهــد شــد.

فراز هایی از بیانات رهبر معظم انقالب در گام دوم انقالب

انقــاب ُپرشــکوه مّلــت ایــران کــه بزرگ تریــن و مردمی تریــن انقــاب عصــر جدیــد اســت، تنهــا انقابــی اســت کــه 
یــک چّلــه ی ُپرافتخــار را بــدون خیانــت بــه آرمانهایــش پشــت ســر نهــاده و در برابــر همــه ی وسوســه هایی کــه غیــر 
قابــل مقاومــت بــه نظــر میرســیدند، از کرامــت خــود و اصالــت شــعارهایش صیانــت کــرده و اینــک وارد دّومیــن 
ــر نســلی  ــت؛ ب ــن مّل ــر ای ــردازی و تمّدن ســازی شــده  اســت. درودی از اعمــاق دل ب ــه ی خودســازی و جامعه پ مرحل

کــه آغــاز کــرد و ادامــه داد و بــر نســلی کــه اینــک وارد فراینــد بــزرگ و جهانــِی چهــل ســال دّوم میشــود.
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حصـــر خانگـــی
ســـران فتنـــه
ــت ــانه رأفـ نشـ

ـــالمی  ـــام اس نظ

ــات  ــزاری انتخاب ــل از برگ ــاه قب ــن م        چندی
دوره ی دهــم ریاســت جمهــوری در ســال 1388 
دشــمن برنامــه ی ده ســاله ی خــود را در معــرض 
اجــرا قــرار داده بــود .عــده ای بــی بصیــرت نیــز 
ــرا  ــمن را اج ــای دش ــه ه ــان برنام ــن زم در ای
میکردنــد مهــره هــای اصلی پــازل دشــمن زمانی 
جــزو ارکان اصلــی نظــام بــوده انــد ؛ایــن نشــان 
ــه  ــا برنام ــمن ب ــه دش ــود ک ــن ب ــده ی ای دهن

ــرد . اهــداف خــود را پیــش میب

موســوی قبــل و هنــگام رای گیــری در میــان 
ــور  ــس جمه ــه او رئی ــرد ک ــام ک ــش اع هواداران
ــورت  ــب ص ــود تقل ــور نب ــن ط ــر ای ــت و اگ اس
گرفتــه و از حامیانــش خواســت بــه خیابــان هــا 

ــد . بریزن

ــت  ــه امنی ــدام علی ــی اق ــن کار یعن ــن ای ــر ای بناب
ملــی کــه طبــق اصــل 176 قانــون اساســی 
ــه  ــی اســت ک ــت مل ــی امنی ــه شــورای عال وظیف
ــوی  ــادی و معن ــات م ــری از امکان ــره گی ــا به ب
کشــور بــه مقابلــه بــا تهدیــدات امنیتــی بپــردازد 
و رســیدگی بــه ایــن موضــوع در صاحیــت ایــن 

ــر  ــد از حص ــرار دارد . بع ــورا ق ش
ــی  ــان سیاس ــه ، جری ــران فتن س
ــدند  ــی ش ــان مدع ــاح طلب اص
کــه حصــر مغایــر بــا اصــول 
ــرای  ــت؛و ب ــی اس ــون اساس قان
اثبــات ایــن گفتــه خــود بــه 
20و36و37و39قانــون  اصــول 
ــن  ــد؛در ای ــتناد کردن ــی اس اساس
ــواد  ــن م ــی ای ــه بررس ــش ب بخ
ــل 20  ــود :در اص ــه میش پرداخت
قانــون اساســی آمــده اســت کــه 

ــور  ــه ط ــرد و زن ب ــم از م ــت اع ــراد مل ــه اف هم
ــه  ــد و هم ــون قراردارن ــت قان ــان در حمای یکس
حقــوق انســانی ،سیاســی،اقتصادی ،اجتماعــی و 
فرهنگــی بــا رعایــت موازیــن اســام برخوردارنــد 
بدیهــی اســت کــه در ایــن اصــل درصــدد بیــان 
حقــوق ملــت اســت تــا جایــی کــه در تضــاد بــا 
دیگــر اصــول نباشــد؛بر طبــق ایــن اصــل همــه از 
ایــن حقــوق قانونــی خــود برخوردارنــد و یکــی از 
حقــوق قانونــی هــر شــهروند حــق آزادی و عــدم 
ــت  ــی اس ــل زندگ ــاب مح ــت در انتخ محدودی
ــه  ــا ســران فتن ــوق آی ــکات ف ــا توجــه ن ؛ حــال ب

میتواننــد مدعــی یــک شــهروند عــادی باشــند ؟! 
طبــق اصــل 36 قانون اساســی که اشــعار  داشــته 
: »حکــم بــه مجــازات و اجــرا بایــد تنهــا از طریــق 
ــد.«لذا  ــون باش ــب قان ــه موج ــح و ب دادگاه صال
ــیدگی  ــه رس ــد ک ــران معتقدن ــه گ ــان فتن حامی
ــی  ــورای عال ــت ش ــه در صاحی ــوع فتن ــه موض ب
ــل  ــق اص ــه طب ــت!حال آنک ــی نیس ــت مل امنی
176 قانــون اساســی گــه متذکــر شــدیم ماجــرای 
حصــر طبــق اصــول شــورای عالــی امنیــت ملــی 
ــح یــا غیــر  ــر ایــن بحــث صال صــورت گرفته،بناب

ــت. ــوع اس ــودن دادگاه باموض ــح ب صال

ــل  ــه اص ــه ب ــی ک ــون اساس ــل 37 قان ــر اص بناب
ــچ  ــدارد :»هی ــرر می ــت مق ــهور اس ــت مش برائ
ــرم آن در  ــه ج ــر آنک ــت مگ ــرم نیس ــس مج ک
دادگاه صالــح ثابــت شــده باشــد«  فتنه پیشــگان 
بــر طبــق ایــن اصــل رســیدگی بــه ســران فتنــه را 
ــه  ــی ک ــد ، در حال ــت شــورا نمــی دانن در صاحی
حصــر در حیطــه شــورای امنیــت ملــی رخ داده و 
ــه قــوه ی قضاییــه درســت نیســت  تســّری آن ب
ــر مــواد498  ــا ب ــد بن ــه دســتگاه قضــا میتوان البت
الــی 512 قانــون مجــازات اســامی نیــز بــه ایــن 

ــد  مســئله رســیدگی کن
قانــون  اصــل 39  اینکــه  و   
اساســی ارتبــاط مشــهودی بــا 

ــدارد . ــر ن ــئله ی حص مس
جامعــه  ایــن  از  گذشــته 
ــت از  ــر مصلح ــا ب ــامی بن اس
مجــازات صریــح اشــخاصی 
کــه زمانــی در میــان مــردم 
ــود  ــد خ ــته ان ــی داش جایگاه
داری ورزیــده اســت و ایــن 
ــی  ــام عل ــت ام ــان والی در زم
)علیــه الســام ( در جریــان  فتنــه ی جمــل 
صــورت گرفتــه اســت ؛ آنجــا کــه امیــر مؤمنــان 
ــد :» .... ــه عایشــه اعــام میفرمای )ع( خطــاب ب
)عایشــه( تــو بــا امــر پــروردگار مخالفــت نمــوده  
ــردم را  ــودی ، م ــلمانان آل ــون مس ــه خ ــت ب دس
ــگ  ــم جن ــوراندی و از راه ظل ــن ش ــد م ــه ض ب
بزرگــی علیــه مــن بوجــود آوردی ....  اینــک 
آمــاده حرکــت بــاش و بــه خانــه ای کــه رســول 
خــدا )صــل اهلل علیــه و آلــه( تــو را در آنجــا برقــرار 
ــا  ــرگ در آنج ــا دم م ــردی و ت ــت برگ ــوده اس نم

باشی « 

حصــر یا اعــدام ؟؟
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طی مـاه های گذشـته و همزمان 
ظریـف  محمدجـواد  حضـور  بـا 
وزیـر خارجه جمهوری اسـامی در 
نیویورک برای شـرکت در نشست 
»روز بین المللـی چندجانبـه گرایی 
و دیپلماسـی بـرای صلـح« برخی 
اصاحات  زنجیـره ای  روزنامه های 
و  چهره هـا  برخـی  همچنیـن  و 
دولـت  بـه  نزدیـک  رسـانه های 
موجـی از احتمـال مذاکـره بیـن 
ایـران و آمریـکا بـه راه  انداختند.

بـر اسـاس چنیـن زمینـه ای بـود 
اغلـب روزنامه هـای اصاح طلـب 
از جملـه سـازندگی، شـرق، آرمان 
روزنامـه  همچنیـن  و  همدلـی  و 
ایـران ارگان دولـت معطـوف بـه 
بـه  آمریـکا  بـا  مجـدد  مذاکـره 
بـرای  ظریـف  پیشـنهاد  بهانـه 
در  زندانـی  گروگان هـای  مبادلـه 
ایـران بـا آمریکا بود . رسـانه های 
تـاش  اصاحـات  زنجیـره ای 
کردنـد بـا پیـش کشـیدن سـایه 
موهـوم جنگ یـا شـرح موقعیت 
القـای  و  اسـامی  جمهـوری 
آمریـکا  قـدرت  کـه  نکتـه  ایـن 
غیرقابـل  بین المللـی  سـطح  در 
انـکار اسـت بـرای داغ تـر شـدن 
ماجـرای مذاکره مجدد بـا آمریکا 

کنـد. بسترسـازی 

اسـت  حالـی  در  همـه  اینهـا 
طـی  آمریکائـی  مقامـات  کـه 
هفته هـای گذشـته مخصوصـا، از 
هیـچ خباثت و اقـدام خصمانه ای 
سـپاه  نـام  گنجانـدن  جملـه  از 
در  اسـامی  انقـاب  پاسـداران 
تروریسـتی  گروه هـای  فهرسـت 
ایـن کشـور و لغـو معافیت هـای 
کشـورمان  علیـه  نفتـی  تحریـم 

دریـغ نکرده انـد. ایـن طیـف تـا 
چندی پیش در توجیه شکسـت و 
ناکامـی برجـام، تقصیرها را گردن 
ترامـپ می انداختند و او را دیوانه 
و تافتـه ای جدابافتـه از حاکمیت 
آمریـکا معرفی می کردنـد تا مردم 
ببرنـد کـه دموکرات هـا و  از یـاد 
جمهوری خواهـان در کنگـره )سـنا 
و مجلـس نماینـدگان( و دولـت 
آمریـکا، دربـاره دشـمنی بـا ملت 
اگـر  حتـی  متفق القولنـد؛  ایـران 
اختـاف  دیگـر  موضوعـات  سـر 
کـه  چـرا  باشـند.  داشـته  نظـر 
اساسـا اولیـن نقض کننـده برجام 
ایـن  دمکـرات  رئیس جمهـور 
کشـور بود و سـال ۹۴ دولت آقای 
روحانـی تمامـی تعهـدات خود را 
پیـش از شـروع اجـرای تعهـدات 
طـرف مقابل بـه صورت شـتابزده 
انجـام داد. در قلـب راکتـور اراک 
بتـن ریختـه شـد و اعام شـد که 
در ۲۷ دی مـاه ۹۴ طـرف مقابـل 
تمامـی تحریم هـای ضدایرانـی را 

بـه یکبـاره لغـو می کنـد. 

امـا دولـت سـابق آمریـکا- باراک 
اوبامـای مـودب! و باهـوش!- در 
اولیـن روز اجـرای تعهـدات خود، 
ایـران را تحریـم کـرد! و اینجا بود 
کـه اولیـن نقـض فاحـش برجام 
فاحـش  نقـض  اولیـن  داد.  رخ 
اجـرای  روز  اولیـن  در  برجـام 
تعهـدات طـرف مقابـل! امـا حاال 
کـه  همین هـا وسوسـه می کننـد 
بن بسـت  بـه  و  شـده  طـی  راه 
خـورده اعتمـاد به شـیطان بزرگ 
تجربـه  چندبـاره  و  دوبـاره  را 
کنیـم و طبعـا بـا همـان فرمـول 
نقـد  امتیـازات  شیطان پسـند، 
جدیـد  احتمـاال این بـار در حوزه 

امنیـت ملـی و تـوان بازدارندگی- 
وعـده جدیـد  و مشـتی  بدهیـم 
تمـام  کـه  حالـی  در  بگیریـم؛ 
در  از آب  قبلـی دروغ  وعده هـای 
آمـده یـا برعکـس عمل شـده اند.

سـال گذشـته نیز در جریان خروج 
آمریـکا از برجام و اعام بازگشـت 
مدعیـان  از  جمعـی  تحریم هـا 
اصاح طلبـی بـه همـراه چنـد تن 
از اعضـای گروهـک نهضت آزادی 
برانـداز  گروهک هـای  برخـی  و 
فدائیـان  )نظیـر  خـارج  مقیـم 
خلـق و منافقیـن و...( کـه وجـه 
فتنـه  در  همـکاری  مشترکشـان 
88 اسـت، نامـه تسـلیم طلبانه ای 
امضـا کـرده و خواسـتار مذاکره با 
دولـت ترامپ شـدند. جـز امتیاز 
دادن و سـازش کردن راه دیگـری 

نیسـتید؟ بلد 

از  بایـد  شـرایطی  چنیـن  در 
مدعیـان اصاحـات کـه بـه جای 
تحمیـل  دربـاره  پاسـخگویی 
خسـارت محـض برجـام بـه ملت 
و هـدر دادن ظرفیت هـای عظیـم 
ملـت، برای حل مشـکات کشـور 
دوبـاره سـاز مذاکـره بـا شـیطان 
پرسـید  می کننـد  کـوک  را  بـزرگ 
پیـش  برجـام  تلـخ  تجربـه  آیـا 
از  غیـر  آیـا  نیسـت؟  شـما  روی 
ایـن اسـت کـه مذاکـره در زمـان 
فشـار جز تحقیـر و تحمیـل ذلت 
به مردم و نیز فرسـتادن سـیگنال 
اعمـال  بـرای  آمریکایی هـا  بـرای 
فشـار بیشـتر بـه مـردم نیسـت؟ 
و اینکـه شـما واقعـا جـز امتیـاز 
دادن و سـازش کردن راه دیگـری 
بـرای حـل مشـکات کشـور بلـد 

نیسـتید؟

»امتیاز به دشمن« تنها کلید مدعیان اصالحات برای حل مشکالت!

مذاکره ، بهانه جدید مدعیان اصاحات به جای پاسـخگویی درباره تحمیل خسارت محض برجام



بسیج دانشجویی
پیامبر اعظم )ص(

دانشگاه بزرگمهر قائنات

ــی ، فرهنگــی ،  ــان در موضوعــات ادب ــام خودت ــا ن ــب ب ــرای چــاپ مطال ب
ــا مــا در ارتبــاط باشــید. علمــی ، سیاســی و ... ب
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در روزهایــی کــه ایــران درگیــر مســایل ناشــی از ســیل 
ــان  ــش نش ــاب خبیث ــکار و اذن ــکای جنایت ــود ، آمری ب
داد کــه دشــمنی او بــا تمــام مــردم جمهــوری اســامی 
ــر  ــار ب ــه فش ــر گون ــل ه ــذا از تحمی ــت ل ــران اس ای
ایــران مضایقــه نکردنــد و نگذاشــتند کــه کمــک هــای 
ــه مناطــق ســیل زده  ســازمان هــای بشــر دوســتانه ب
ایــران برســد. حتــی در اوج وقاحــت ســپاه پاســداران 
ــمی و  ــی رس ــاد نظام ــک نه ــه ی ــامی ک ــاب اس انق
بــازوی مســلح جمهــوری اســامی ایــران اســت را  بــه 
عنــوان »تروریســت«اعام کــرد ، البتــه ایــن عمــل 
وقیحانــه آمریــکا بــا واکنــش هــای بســیار تنــد مــردم 
و مســولین کشــور هــا و دولــت هــای اســتکبار ســتیز 

ــرو شــد . ــه روب منطق
 

آمریــکا بــا تروریســت خوانــدن ســپاه پاســداران 
،تعریــف جدیــدی از واژه » تروریســت « ارایــه داد ، 
ــر وطــن پرســت و اســتکبار  ــه ایــن مضمــون کــه اگ ب
ســتیز باشــید ، شــما یــک تروریســت خواهیــد بــود و 
آمریــکا بایــد بدانــد کــه هــر حیلــه ای کنــد بــه خــودش 
ــرا اینجــا کشــور اســام اســت. همــان  ــر میگــردد زی ب
گونــه کــه در قــرآن میخوانیــم :»و مکــروا و مکــر اهلل و 
ــد روشــی کــه  ــکا بایــد بدان ــر الماکریــن«. آمری اهلل خی
ــش  ــامی پی ــای اس ــت ه ــران و دول ــا ای ــه ب در مقابل
گرفتــه ،روش باطلــی اســت و باعــث هاکتــش خواهــد 
ــل  ــد :»اّن الباط ــه میگوی ــت ک ــی اس ــده اله ــد ، وع ش

ــت.  ــی اس ــن رفتن ــل از بی ــا باط کان ذهوقا«همان

ــاب ــی کت معرف

صفحه چهارم

سخن امام :

همه  از  بیشتر  اسالم  به  که  آن چیزی  که  کنم  می  گمان  من 
چیز ضرر زده است عدم تربیت صحیح است، تحقق پیدا نکردن 
تهذیب و اخالق اسالمی است. اگر شما در طول تاریخ اسالم بلکه 
همه انبیا توجه کنید و البته توجه دارید، آن قدری که اسالم از 
این اشخاص منحرف و غیر مهذب صدمه خورده است و تمام 
ادیان صدمه دیده اند، از هیچ چیز دیگر ندیده اند. اصل اساس 
مانع  و  است  توحیدی ضرر رسانده  به مکتبهای  آن چیزی که 
شده است از اینکه رشد پیدا کنند، همین غیر مهذب بودن بود

غیر مهذب ها، پرضررترین افراد برای اسالم

)صحیفه نور، ج15 ، ص 503(

ــت ؟ ــت کیسـ تروریسـ

ــان عزیزمــان در چنــد اســتان  امســال، هموطن
ــده اند. ــیل ش ــر س ــور درگی کش

 توجــه ویــژه رهبــر انقــاب بــه معیشــت 
ــای  ــودن پیامده ــه دار ب ــیب دیدگان و ادام آس
ــه ی  ــی کمیت ــا همراه ــا ب ــد ت ــث ش ــیل باع س
امــداد امــام خمینــی)ره( بــه کمــک ایــن 
عزیــزان بشــتابیم. بــرای همیــن تصمیــم داریم 
بــا کمــک شــما، ســنت حســنه ی افطاری هــای 
ســیل زده  مناطــق  ســمت  بــه  را  عمومــی 

ــم. ــرا کنی ــت و اج هدای
کــد  شــماره گیری  بــا  می توانیــد  شــما 

*۸۸۷۷*۴۴# دســتوری 
و یا واریــز به شــماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۰۴۴ 
ــی)ره(، در  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــام کمیت ــه ن ب

ایــن امــر شــریک شــوید.

در  گفتارهایـی  آوینـی«؛  فکـر  »ماجـرای  کتـاب  از  رونمایـی 
شـناخت تفکـر بنیادیـن شـهید سـیدمرتضی آوینـی، در غرفـه 
مجمـع ناشـران انقـاب اسـامی برگزار شـد. در ایـن برنامه که 
بـا حضـور وحیـد یامین پـور نویسـنده ایـن کتـاب، آیـت اهلل 
نهـاد رهبـری در  رئیـس  قائم مقامـی، حجت االسـام رسـتمی 
دانشـگاه ها و محسـن مومنـی شـریف رئیـس حـوزه هنـری 
انقـاب برگزار شـد، بـه بحث و تبـادل نظر در خصـوص زندگی 

و آثـار سـید شـهیدان اهـل قلـم پرداختـه شـد.

در ایـن مراسـم پیرمرادیـان، مدیر نشـر معارف، ضمن تشـکر از 
دکتـر وحیـد یامین پـور در تدوین کتـاب »ماجرای فکـر آوینی« 
گفـت: مـن فکر می کنـم عنوان کتاب بـه طور تصادفـی انتخاب 
نشـده اسـت. قطعـًا مولـف این کتـاب، دکتـر یامین پـور، قائل 
بـه ماجرایـی در فکـر و اندیشـه شـهید آوینـی هسـتند. مـا در 
نشـر معـارف ماجرای زندگی شـهید آوینـی را منتشـر کردیم به 

زیباسـت«. »زندگی  نام 

وی اظهـار داشـت: این کتـاب ادبیات داسـتانی و جالبـی دارد. 
در کتـاب »زندگـی زیباسـت« ماجـرای زندگـی ایشـان روایـت 
شـده و در ایـن کتـاب فعلـی ماجـرای فکـر شـهید آوینـی بـه 
رشـته تحریـر درآمـده اسـت. نکتـه ارزشـمندی کـه در تفکرات 
شـهید آوینـی مـورد توجه اسـت این اسـت که تقابـل، تضاد و 
تعـارض ایشـان با فرهنگ اسـتعماری را به خوبـی در این کتاب 

بیـان کرده انـد.

ماجـــرای فکـــر آوینـــی
دکتر وحید یامین پور


