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  اتيكل-راني ايقانون اساس

   
  مي اهللا الرحمن الرحبسم 
   و انزلناناتي ارسلنا رسلنا بالبلقد

   الناس بالقسطقومي لزاني الكتاب و الممعهم
  مقدمه
 بر اساس راني جامعه اي و اقتصادياسي س،ي اجتماع،ي فرهنگي نهادهاني مبراني اي اسالمي جمهوري اساسقانون

 و راني اي اسالممي انقالب عظتيماه.  باشدي مي امت اسالمي است كه انعكاس خواست قلبياصول و ضوابط اسالم
 افتي ي مردم تبلور مي و كوبنده همه قشرهاع قاطي كه در شعارهايروزيد مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پرون
 ي به آنرا ملي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيروزي پني اعهي را مشخص كرده و اكنون در طلي خواست اساسنيا

  .طلبد
ملت .  بودن آنستي و اسالمي مكتبري سده اخ درراني اي نهضت هاگري انقالب نسبت به دني ايادي بنيژگيو

 تجربه ني شدن نفت به اي ملي مشروطه و نهضت ضد استعماري پس از گذر از نهضت ضد استبدادرانيمسلمان ا
گر .  مبارزات بوده استودن نبي نهضت ها مكتبني اتي و مشخص عدم موفقي كه علت اساسافتيگرانبار دست 

 به ي را بر عهده داشت ولي و اساسي مبارز سهم اصلتي روحاني و رهبريسالم اي خط فكرري اخيچه در نهضت ها
 وجدان نجاي جنبش ها به سرعت به ركود كشانده شد از ا،ي اسالملي مبارزات از مواضع اصني دور شدن اليدل
 ليص خط نهضت ايريگي ضرورت پيني امام خمي اهللا العظمتي آحضرت دي تقلقدري مرجع عالي ملت به رهبرداريب

 بوده و ي مردمي مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت هاتي بار روحانني و اافتي را دري و اسالميمكتب
 در سال هزار و راني ملت ارينهضت اخ آغاز.(افتي يني تحرك نوشاني اي و روشنفكران متعهد با رهبرسندگانينو
  .( باشدي مي شمسي هجركي  و چهل وصدي برابر با هزار و سي قمريصد و هشتاد و دو هجريس
   نهضتعهيطل

 حكومت يها هي پاتي در جهت تثبي كه گام"ديانقالب سف" يكائي به توطئه آمريني در هم كوبنده امام خماعتراض
 كپارچهي بود عامل حركت ي جهانزميالي به امپرراني اي و اقتصادي فرهنگ،ياسي سي هاي وابستگمياستبداد و تحك

 ي نقطه آغاز شكوفائقتي كه در حق42 ماه داد در خري و خونبار امت اسالمميقالب عظملت گشت و متعاقب آن ان
 دي تبعرغمي و مستحكم نمود و علتي تثبي اسالمي امام را بعنوان رهبرتي شكوهمند و گسترده بود مركزامي قنيا
 مستحكم امت ونديپ) يكائي مستشاران امرتيمصون (ونيتوالسي كاپني اعتراض به قانون ننگي در پراني از اشانيا

 اني مبارز راه خود را در متي روشنفكران متعهد و روحانژهي و ملت مسلمان و بوافتي استمراربا امام همچنان 
  . و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادندديتبع
با  پرداخت و ي و دانشگاه به روشنگرهي علميها  قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزهاني مني ادر

 و ي مبارزاتياري و هوشي را در باالبردن سطح آگاهي و ثمر بخشري گي و پربار اسالم تالش پيالهام از مكتب انقالب
 و دانشگاه هيضي به فمانهي را با حمله دژخي اسالمت نهضي استبداد كه سركوبميرژ.  ملت مسلمان آغاز كرد يمكتب

 ي از خشم انقالبي اقدامات ددمنشانه جهت رهائنيتر  مذبوحانه پرخروش انقالب آغاز نموده بود بهيو همه كانونها
 بود كه ي دراز مدت، بهائي و زندانهاي قرون وسطائيها  اعدام، شكنجهيها  جوخهاني منيمردم، دست زد و در ا
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 كه مانيخون صدها زن و مرد جوان و با ا.  پرداختي ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه ملمانملت مس
 ي دشمن قرار ميها  كوچه و بازار هدف گلولهاني در ماي دادند ي سر م"اهللا اكبر" ادي فرري تدانيسحرگاهان در م

 و ي مختلف، آگاهي امام به مناسبت هاي در پي پيامهاي و پها هياني بدي را تداوم بخشراني ايگرفتند انقالب اسالم
  . را عمق و گسترش هر چه فزون تر داديعزم امت اسالم

  
  

  مي اهللا الرحمن الرحبسم 
   و انزلناناتي ارسلنا رسلنا بالبلقد

   الناس بالقسطقومي لزاني الكتاب و الممعهم
  مقدمه
 بر اساس راني جامعه اي و اقتصادياسي س،ي اجتماع،ي فرهنگي نهادهاني مبراني اي اسالمي جمهوري اساسقانون

 و راني اي اسالممي انقالب عظتيماه.  باشدي مياسالم امت ي است كه انعكاس خواست قلبياصول و ضوابط اسالم
 افتي ي مردم تبلور مي و كوبنده همه قشرهاع قاطي كه در شعارهايروزيروند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پ

 ي به آنرا ملي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيروزي پني اعهي را مشخص كرده و اكنون در طلي خواست اساسنيا
  .طلبد

ملت .  بودن آنستي و اسالمي مكتبري در سده اخراني اي نهضت هاگري انقالب نسبت به دني ايادي بنيژگيو
 تجربه ني شدن نفت به اي ملي مشروطه و نهضت ضد استعماري پس از گذر از نهضت ضد استبدادرانيمسلمان ا

گر .  مبارزات بوده استنود نبي نهضت ها مكتبني اتي و مشخص عدم موفقي كه علت اساسافتيگرانبار دست 
 به ي را بر عهده داشت ولي و اساسي مبارز سهم اصلتي روحاني و رهبري اسالمي خط فكرري اخيچه در نهضت ها

 وجدان نجاي جنبش ها به سرعت به ركود كشانده شد از ا،ي اسالملي مبارزات از مواضع اصني دور شدن اليدل
 لي خط نهضت اصيريگي ضرورت پيني امام خمي اهللا العظمتي آرتحض دي تقلقدري مرجع عالي ملت به رهبرداريب

 بوده و ي مردمي مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت هاتي بار روحانني و اافتي را دري و اسالميمكتب
 در سال هزار و راني ملت ارينهضت اخ آغاز.(افتي يني تحرك نوشاني اي و روشنفكران متعهد با رهبرسندگانينو
  .( باشدي مي شمسي هجركي و چهل و صدي برابر با هزار و سي قمري و هشتاد و دو هجرصديس
   نهضتعهيطل

 حكومت يها هي پاتي در جهت تثبي كه گام"ديانقالب سف" يكائي به توطئه آمريني در هم كوبنده امام خماعتراض
 كپارچهي بود عامل حركت ي جهانمزيالي به امپرراني اي و اقتصادي فرهنگ،ياسي سي هاي وابستگمياستبداد و تحك

 ي نقطه آغاز شكوفائقتي كه در حق42 ماه داد در خري و خونبار امت اسالمميملت گشت و متعاقب آن انقالب عظ
 دي تبعرغمي و مستحكم نمود و علتي تثبي اسالمي امام را بعنوان رهبرتي شكوهمند و گسترده بود مركزامي قنيا
 مستحكم امت ونديپ) يكائي مستشاران امرتيمصون (ونيتوالسي كاپنيبه قانون ننگ اعتراض ي در پراني از اشانيا

 اني مبارز راه خود را در متي روشنفكران متعهد و روحانژهي و ملت مسلمان و بوافتي استمراربا امام همچنان 
  . و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادندديتبع
 پرداخت و با ي و دانشگاه به روشنگرهي علميها  مسجد، حوزه قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگراني مني ادر

 و ي مبارزاتياري و هوشي را در باالبردن سطح آگاهي و ثمر بخشري گي و پربار اسالم تالش پيالهام از مكتب انقالب
نشگاه  و داهيضي به فمانهي را با حمله دژخي اسالمت نهضي استبداد كه سركوبميرژ.  ملت مسلمان آغاز كرد يمكتب

 ي از خشم انقالبي اقدامات ددمنشانه جهت رهائنيتر  پرخروش انقالب آغاز نموده بود به مذبوحانهيو همه كانونها
 بود كه ي دراز مدت، بهائي و زندانهاي قرون وسطائيها  اعدام، شكنجهيها  جوخهاني منيمردم، دست زد و در ا

 كه مانيخون صدها زن و مرد جوان و با ا.  پرداختيرزه م ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبالمانملت مس
 ي دشمن قرار ميها  كوچه و بازار هدف گلولهاني در ماي دادند ي سر م"اهللا اكبر" ادي فرري تدانيسحرگاهان در م
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 و ي مختلف، آگاهي امام به مناسبت هاي در پي پيامهاي و پها هياني بدي را تداوم بخشراني ايگرفتند انقالب اسالم
  . را عمق و گسترش هر چه فزون تر داديعزم امت اسالم

  ي اسالمحكومت
 ارائه شد يني امام خمي از سوي استبدادمي كه در اوج خفقان و اختناق رژهي فقتي والهي بر پاي حكومت اسالمطرح
گشود كه تالش  اسالم را ي مبارزه مكتبلي نمود و راه اصجادي را در مردم مسلمان ايني مشخص و منسجم نوزهيانگ

  . ساخت رت مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده
 ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در ي تا سرانجام نارضائافتي نهضت ادامه ي خطني چندر

 را مي رژتي حاكمينهااي بن،ي مبارز در سطح جهاناني و دانشجوتي روحانلهي و انعكاس مبارزه بوسيداخل و افشاگر
 ي از فشار و اختناق و به اصطالح باز كردن فضااستن و اربابانش مجبور به كميبه شدت متزلزل كرد و به ناچار رژ

 اما ملت ندي خود بگشاي از سقوط حتميريشگي بمنظور پيناني اطمچهي درشي كشور شدند تا به گمان خوياسيس
 خود را بطور گسترده و كپارچهي و روزمندي پامي امام قري خلل ناپذ قاطع ويبر آشفته و آگاه و مصمم به رهبر

  .مود آغاز نيسراسر
   ملتخشم
 ني حاكم امي از طرف رژ1356 ي د17 در يني امام خمژهي و بوتي به ساحت مقدس روحانيزي آمني نامه توهانتشار

 مهار كردن آتشفشان خشم يا برمي نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژعتريحركت را سر
 ي در رگهايشتري خود خون بني اما خاموش كند ادني معترضانه را با بخاك و خون كشامي قني اديمردم كوش
 ي و گرماتي انقالب، حي شهداادبودي ي انقالب در هفتم ها و چهلم هاي در پي پي ساخت و طپش هايانقالب جار
 و در ادامه و استمرار حركت مردم دينهضت در سراسر كشور بخش ني به اي و هر چه فزون تركپارچهيو جوشش 

 ي استبدادمي در سقوط رژيابانيكپارچه خود و شركت در تظاهرات خي كشور با اعتصاب ي سازمانهايتمام
 ني در اياسي و سي مذهبي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح هايمشاركت فعاالنه جستند، همبستگ

 جهاد بزرگ ني ايها  صحنهي در تمامي كننده بود، و مخصوصا زنان بشكل بارزنيي تعيريچشمگمبارزه به طرز 
 داني مي در آغوش، شتابان به سوي را با كودكي از آن نوع كه مادريهائ  داشتند، صحنهيا  و گستردهعالحضور ف

  .رگ جامعه در مبارزه بود قشر بزني كننده انيي سهم عمده و تعانگري داد بي مسلسل نشان ميها نبرد و لوله
   كه ملت پرداختيبهائ
 و صدهزار دي از شصت هزار شهشي از خون بي با بارورريگي مبارزه مستمر و پي سال و اندكي انقالب پس از نهال
 حكومت ،ياستقالل، آزاد" يادهاي فراني در مي تومان خسارت مالاردهايلي نهادن مي و معلول و با بر جايزخم
 در مراحل حساس و ي رهبرتي و قاطعوحدت و ماني بر اهي كه با تكمي نهضت عظني به ثمر نشست و ا"ياسالم

 تمام محاسبات و مناسبات و دني موفق به در هم كوبدي رسيروزي ملت به پي فداكارزي نهضت و نزي آمجانيه
  . در جهان شديردم بر انقالبات گسترده ميدي كه در نوع خود سر فصل جددي گرديستيالي امپرينهادها

 و ي شد و استبداد داخلي شاهنشاهادي بنختني فروري و پنجاه و هفت روزهاصدي و سكهزاري بهمن سال 22 و 21
 نهيري كه خواست دي حكومت اسالمعهي بزرگ طليروزي پني بر آن را در هم شكست و با اي متكيسلطه خارج

  . را داديي نهايروزي پديمردم مسلمان بود نو
 ي اسالمي جمهوري در همه پرسي اسالم و مقام رهبري و علمادي و با شركت مراجع تقلكپارچهي بطور نراي املت
 يبه نظام جمهور% 2/98 تي اعالم كرد و با اكثري اسالمي جمهورني نظام نوجادي و قاطع خود را بر اي نهائميتصم
  . مثبت دادي راياسالم
 و ي فرهنگ،ي اجتماع،ياسي نهادها و مناسبات سانگرين ب بعنواراني اي اسالمي جمهوري قانون اساساكنون
 بر ي نظام حكومتني و ارائه دهنده طرح نوي حكومت اسالميها هي پامي تحكي راهگشادي جامعه باياقتصاد

  . گرددي قبلي نظام طاغوتيها رانهيو
   حكومت در اسالموهيش
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 بلكه تبلور آرمان ستي ني گروهاي يرد في و سلطه گري اسالم، برخاسته از موضع طبقاتدگاهي از دحكومت
 راه خود را به يدتي و عقي تا در روند تحول فكردهدي و هم فكر است كه به خود سازمان مشي هم كي ملتياسيس
 ي خود از غبارها و زنگارهايقالب تكامل انانيملت ما در جر. ديبگشا)  اهللايحركت به سو (ي هدف نهائيسو

 ي اسالملي اصيني و جهان بي خود را پاك نمود و به مواضع فكرگانهي بي فكريها زهي زدوده شد و از آميطاغوت
 رسالت قانون ،يا هي پانيخود را بنا كند بر چن) اسوه( جامعه نمونه ي اسالمنيبازگشت و اكنون بر آنست كه با مواز

ه در آن انسان با  را بوجود آورد كيطي بخشد و شراتيني نهضت را عي اعتقاديها نهي است كه زمني اياساس
  .ابدي پرورش ي واال و جهانشمول اسالميارزشها
 ني بر مستكبرني مستضعفي تماميروزي پي براي كه حركتراني انقالب اي اسالمي با توجه به محتواي اساسقانون
 گري د با،ي المللني در گسترش روابط بژهي كند بوي انقالب را در داخل و خارج كشور فراهم مني تداوم انهيبود زم

ان هذه امتكم امه واحده و ( را هموار كند يجهان امت واحد لي كوشد تا راه تشكي مي و مردمي اسالميجنبش ها
  .ابدي جهان قوام يو استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمام) اناربكم فاعبدون

 و انحصار ي و اجتماعي استبداد فكر هر گونهي گر نفني تضمي نهضت بزرگ، قانون اساسني اتي توجه به ماهبا
 ي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تالش م،ي استبدادستمي باشد و در خط گسستن از سي مياقتصاد

  ).همي كانت علي عنهم اصرهم و االغالل التضعيو . (كند
دار  صالحان عهده ،ي مكتبي جامعه است بر اساس تلقلي تشكهي كه خود پاياسي سيادهاي نهادها و بنجادي ادر

 تيري مديها  ضابطهني كه مبيو قانونگذار)  الصالحوني عبادرثهايان االرض ( گردند يحكومت و اداره مملكت م
 اسالم شناسان عادل و هي از ناحي و جدقيدق نظارت ني بنابراابديي ماني است بر مدار قرآن و سنت، جرياجتماع

 است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در يو ضرور محتوم يامر)  عادليفقها( و متعهد زگاريپره
 ابعاد ي استعدادها بمنظور تجلي بروز و شكوفائنهيتا زم) ري اهللا المصيو ال( است ي نظام الهيحركت به سو

 عناصر اجتماع ي جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامنيو ا)  باخالق اهللاخلقوات (دي انسان فراهم آيخداگونگ
 را در تمام مراحل ي مشاركتني چننهي زمي جهت قانون اساسنيبا توجه به ا.  تواند باشديد تحول جامعه نمدر رون
 تكامل انسان هر ري سازد تا در مسي همه افراد اجتماع فراهم مي و سرنوشت ساز براياسي سيهايري گميتصم
 ني در زمنيان تحقق حكومت مستضعف همني گردد كه اي خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبريفرد

  ).ني االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثي استضعفوا فني الذي ان نمن علديو نر. (خواهد بود
   عادلهي فقتيوال
 را كه از طرف مردم يطي جامع الشراهي فقي تحقق رهبرنهي زمي امر و امامت مستمر، قانون اساستي اساس والبر

 كند تا ضامن يآماده م)  حالله و حرامهي العلماء باهللا االمناء علديب.  االموريمجار(شود  يبعنوان رهبر شناخته م
  . باشدد خوي اسالملي اصفي مختلف از وظايعدم انحراف سازمانها

   است نه هدفلهي وساقتصاد
 ي نظام هاگري رشد و تكامل اوست نه همچون داني انسان در جريازهاي اصل، رفع ن،ي اقتصاديادهاي بنمي تحكدر

 جهت در مراحل ني اقتصاد خود هدف است و بد،ي كه در مكاتب مادراي ز،ي تمركز تكاثر ثروت و سودجوئياقتصاد
 جز ي انتظارلهي است و از وسلهي وسقتصاد در اسالم اي شود ولي مي و فساد و تباهبيرشد، اقتصاد عامل تخر

  . توان داشت ي بهتر در راه وصول به هدف نميكارائ
 است و ي متفاوت انساني هاتي بروز خالقي مناسب برانهي فراهم كردن زمي برنامه اقتصاد اسالمدگاهي دني ابا
 جهت استمرار ي ضروريازهاي همه افراد و رفع ني كار براجادي و متناسب و اي امكانات مساوني جهت تامنيبد

  . است ي او بر عهده حكومت اسالميحركت تكامل
  ي در قانون اساسزن
 بودند ي كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي انسانيروهاي ن،ي اسالمي اجتماعيادهاي بنجادي ادر
 يشتري ستم بلي است كه زنان به دليعي طبي اصليابي بازني و در اابندي ي خود را باز مي و حقوق انساني اصلتيهو

  . خواهد بودشتري بن حقوق آنايفاياند است  متحمل شدهيكه تا كنون از نظام طاغوت
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 خانواده لي در تشكي و آرمانيدتي انسان است و توافق عقي رشد و تعالي جامعه و كانون اصلنيادي واحد بنخانواده
 لي بوده و فراهم كردن امكانات جهت ني انسان است اصل اساسابندهي و رشد ي حركت تكاملي ساز اصلنهيكه زم
و )  بودنيئيش( از واحد خانواده ،از حالت يت برداشنين در چن است، زي حكومت اسالمفي مقصود از وظانيبه ا
 و پر ارج ري خطفهي وظافتني و استثمار، خارج شده و ضمن باز يدر خدمت اشاعه مصرف زدگ) ابزار كار بودن(اي

 باشد و در ي ماتي فعال حي هاداني آهنگ و خود همرزم مردان در مشي پي مكتبي در پرورش انسانهايمادر
  . واالتر خواهد بودي برخوردار از ارزش و كرامتي اسالمدگاهي و در درتريخط يتي مسئوليرايذ پجهينت

  ي مكتبارتش
 جهت ني و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدماني كشور توجه بر آن است كه اي دفاعيروهاي نزي و تجهلي تشكدر

 شوند و نه تنها حفظ و يل داده م و سپاه پاسداران انقالب در انطباق با هدف فوق شكي اسالميارتش جمهور
 قانون خدا در تي جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميعني يحراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتب

 ترهبون به عدواهللا و عدوكم و ليو اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخ. (دار خواهند بود  عهدهزيجهان را ن
  ). من دونهمنيآخر
  ي در قانون اساسءقضا

 در ي از انحرافات موضعيريشگي بمنظور پ،ي از حقوق مردم در خط حركت اسالمي قضاء در رابطه با پاسدارمساله
 و متشكل از قضات عادل ي عدل اسالمهي بر پاي قضائستمي سجادي انروي از ا،ياتي است حي امريدرون امت اسالم

 بودن آن ي و دقت در مكتبيادي بنتي حساسلي نظام به دلنيت، ا شده اسيني بشي پيني دقيو آشنا به ضوابط دق
  ). الناس ان تحكموابالعدلنيو اذا حكمتم ب. (الزم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد

  هي مجرقوه
و  به روابط دني بمنظور رسي احكام و مقررات اسالمي كه در رابطه با اجرايا ژهي وتي اهملي بدلهي مجرقوه

 وصول به هدف ي سازنهي در زمياتي مساله حني كه اي ضرورتنيمناسبات عادالنه حاكم بر جامعه دارد و همچن
 محصور شدن در هر نوع نظام جتاي باشد نتي جامعه اسالمجادي اي راهگشايستي خواهد داشت بااتي حينهائ

 ني خواهد شد بدي نفي اسالمدگاهي د خدشه دار كند ازاي هدف را كند و ني كه وصول به ادهيچي پريدست و پاگ
 با ي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائي طاغوتي هاتي و حاصل حاكمدهي كه زائيجهت نظام بوروكراس

  .دي بوجود آي تعهدات ادارياجرا و سرعت افزون تر در شتري بيكارائ
  

  ي ارتباط جمعوسائل
 در خدمت اشاعه فرهنگ ي انقالب اسالمي جهت روند تكامل دريستيبا) ونيزي تلو- ويراد (ي ارتباط جمعوسائل
 ي خصلت هاجي و از اشاعه و تروندي متفاوت بهره جويها شهي از برخورد سالم اندنهي زمني و در اردي قرار گياسالم
  . كندزي پره" جداي و ضد اسالميبيتخر

داف خود دانسته و راه رشد و تكامل  و كرامت ابناء بشر را سر لوحه اهي كه آزادي قانونني از اصول چنيرويپ
 كاردان و مؤمن و ني بر عهده همگان است و الزم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولدي گشايانسان را م

 جامعه ي در بنانكهي ادي به امندي جوركت مشاينظارت مستمر بر كار آنان بطور فعاالنه در ساختن جامعه اسالم
و كذالك جعلناكم امه و . ( مردم جهان باشد موفق گرددي بر همگيديد الگو و شهكه بتوان) اسوه (ينمونه اسالم

  ). الناسيسطا لتكونوا شهداء عل
  ندگانينما

 يشنهادي پسي نوشي پي را براساس بررسي قانون اساسني مردم، كار تدوندگاني خبرگان متشكل از نمامجلس
 و هفتاد كصدي بود در دوازده فصل كه مشتمل بر دهيرس مختلف مردم يها  كه از گروهي هائشنهادي پهيدولت و كل

 مكتب انگذاري و آله و سلم بنهي علهللا اي اكرم صلغمبري قرن هجرت پني پانزدهمعهي باشد در طليو پنج اصل م
 ي قرن، قرن حكومت جهانني كه ادي امني رساند بااني مشروح فوق به پايها زهي بخش اسالم با اهداف و انگيرهائ

 . گرددني مستكبري و شكست تمامنيمستضعف
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