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 مناسبت شب قدربه یرجو میمر یسخنران

 ۱۳۹۸خرداد  ۴
 

 ۱۳۹۸خرداد  ۴-اشرف  نی)ع( در جمع مجاهد یعل انیمتق یمراسم شب قدر و شهادت موال
رود ان است دانس ییجاودان رها یاو که الگو )ع( بهیعل انیمتق یو قدر و شهادت موال ایاح یهاشب مناسبتبه
 .میفرستیم

 و سرکوب دهیبند کشبه یروهاین یایاست. مبشر اح رانیملت ا ییو رها یمبشر قدر آزاد ایقدر و اح یهاشب
 شده ملت ماست.

 
 مِ یالّلِه الرَّْحَمِن الرَِّح ِبْسِم

ِبِإْذِن  َهایُل اْلَمَلاِئَكُة َوالرُّوُح ِفٌر مِّْن َأْلِف َشْهٍر / َتَنزَّ َقْدِر َخْیَلْیَلُة الْ  ِر /َلْیَلِة اْلَقْدِر / َوَما َأْدَراَك َما َلْیَلُة اْلَقْد یَأنَزْلَناُه ِف ِإنَّآ
 َربِِّهم مِّن ُكلِّ َأْمٍر / َسَلاٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر

 
 خداوند بخشنده و مهربان نامبه

ست. در ه بهتر اار ما. شب قدر از هزستیکه شب قدر چ یدانی. و تو چه ممیما قرآن را در شب قدر فرستاد همانا
 .سراسر سالم است تا صبح دم ی. شبشوندیآن شب فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان نازل م

در  وعتقادات در ا وفهم کند  ابد،یرا در کنندهنییمفهوم تع کیاست تا  سوره انسان مخاطب قرار گرفته نیا در
 .هایمندها و قانونضرورت ها،تیلحظه و زمان حتم یمعنهمان قدر است؛ به نیکند. و ا خود وارد یآرمان یزندگ

 
ت نسب یمیظش و تنو توقف ندارد. و نگر شودیاست و هر سال تکرار م یدائم دهیپد کی القدرلهیحال ل نیع در

 . کندیرا به اعتقادات ما وارد م خیبه انسان و جامعه و تار
وشت ند و سرنزاد ککور خودش را آ ریو البته مسئول اوست که از اجبارات و تقد تواندیم نگرش که انسان نیا

 اشد.جبور بکه محکوم و م نینه ا ردیدست بگسرنوشت را به اریاخت تواندیم یعنیدهد.  رییخودش را تغ
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 انسان با جمع وندیپ

 باشد؟  کنندهنییو تع ردهندهییتغ تواندیاست که انسان چطور م نیا سوال
ان خود انس نتخابااز هزار ماه در وهله اول محصول  شیب تیفیکردن به ک دایاست که قدر و دست پ نیا قتیحق

 انتخاب است.  ازمندیاست. پس قدر انسان در قدم اول ن
ت و کردن اس اش فدااست. الزمه متیانتخاب پرداخت ق نیاست. چون الزمه ا کنندهنییالعاده تعقدم فوق نیا و
 . کندیم ییتازه یایوارد دن بارهکیانسان را  نیمه
 خودش بگذرد  یهاتیکه انتخاب کرده از خودش، منافع خودش و اولو یانسان و

 . کندیها برقرار و محکم مخود را با جمع انسان یوندهایضرورتا پ درادامه
 ه موانعمختاران وگاهانه آ. بلکه انسان ستین یامر ذهن کی ای رقانونمندیغ ،یتصادف ییایدن نیچنورود به نیبنابرا
  برسد. یگانگیغلبه کند و به  هایگانگیو ب هاییتا بر جدا زندیرا کنار م یرونیو ب یدرون
 ست.ا یخود انسان است. در واقع جمع و اجتماع انسان دهدیم رییکه سرنوشت را تغ ییرویآن ن پس

 
 یو انسان یانقالب یهاو تحول با ارزش جهش

جمع  نانچه باچند و کرا در خود بارز  یو انسان کیدئولوژیا یهاارزش شماریدارد که ب تیاستعداد و ظرف انانس
 یایدن فعل درآورد وبالقوه به یروین کیها را از ارزش نیهم تواندیبخورد م وندیو وارسته پ شتازیپ یهاانسان

 دیآیفرد درممت هروجمع هم به خد نیرینهفته درسا یاهارزش یتمام رایو رو کند. ز ریخود و جامعه خود را ز
 .شودیو درهم ضرب م

 
بات ط و مناسرواب یعنیجمع، مبارزه و مقاومت در برابر دشمن است. مبارز ماندن و مجاهد ماندن  یاصل صهیخص

بل ر مقاد تیفیک یعنی. التیجمع است و تشک میخود را با جمع محکم کردن. چون سالح ما در مبارزه با رژ
 .تیکم
 

 ضد قدر یرویآخوندها ن میرژ
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نکار آن را ا شتازیپ یرویو ن رانیکننده جامعه ا نییخود نقش تع یادامه حکومت ضدانسان یحاکم برا نیمرتجع
 رییتغ و یوندگرگ یبرا یمکف یرویو ن تیاز ظرف رانیکه مردم ا پوشانندیرا م قتیحق نیها ا. آنکنندیم

 برخوردارند. 
 ده است.ش رهیذخ وفور را بسازد، به ییتازه ریقدر و تقد تواندیکه م یدر جامعه ما آن امکانات قابل تحقق اما

 یگرگوند کیه کمردم نهفته است  تیجامعه و در فرهنگ و ذهن نیاز همه جهت، در ا یکاف تیو ظرف استعداد
 بزرگ را فراهم کند.

به  میرژ نیا یروند یوریو ن زمینامی. ددهیفرارس هیفق تیوال میرژ یاسیو س یکیدئولوژیو ا یخیو سرآمد تار اجل
 یجالگرب و دوسائل سرکو نیتراز مهم یکیکه در چهار دهه گذشته  اشیاساس یاست. و شعارها دهیانتها رس
 قیاز طر قدس و ییکایضد آمر یتا دجالگر ییگراو مستضعف یشده. از شعار اسالم پناه اثریب یکلبوده، به

 کربال.
ر پس درا  جامعه یبزرگ وحرکت و جوشش درون یو دگرگون رییآورندگان به قدر، تغ مانیا ل،یدل نیهمبه

ه پرشکو دهنیآ کیبه  دیاز ام رشانیقلب و ضم ییلحظه جهی. در نتنندیبیم میرژ یهایبکاریو فر هایسرکوبگر
 .کارندیدر نبرد و پ وستهیو پ نندیبیخود را مسئول م لیدل نیو به هم ستین یته

 کند،یش متال یضد قدر است. از هر راه یرویآخوندها ن میو صاحبان قدر، رژ شتازانیدر مقابل پ درست
ود. ا منکر شر یواقع یاندازهابپاشد و چشم یو سکون و انفعال و ناتوان أسیکند، گرد را خاموش  دیام یهاشعله
 نیر ادکه  یارتجاع یهاهمه سنت نیا. به دهدیرا رواج م ریکلمه مذهب تخد قیدق یهدف به معنا نیبا هم

 ییوریور و نشردن کو منحرف  رانیمهار جامعه ا یهمه برا هانی. ادیاند، نگاه کنچند سال آخوندها رواج داده
 وجود دارد. رییتغ یجامعه برا نیاست که در دل ا

و هر  یارتجاع یهانتس. و در تعارض است با زدیانگیو شورش را برم رییتغ یرویقدر در ذات خود انقالب و ن بله
 .خواندیو سازش و ساختن با وضع موجود فرا م میآنچه که به تسل

اکم ح میده رژکنن هیتوج یو طبقات یاسیو فرهنگ عقب مانده که از نظر س زیتفکرات شرک آم نیبرابر همه ا در
 ییجامعه یوسبه  در حرکت ر،ییمستمر، در تغ کاریو پ یبه قدر در رزمندگ مانیاست، درک ما از اسالم، در ا

 یهارویبه ن بارز کهمشورشگر، فعال و  یراکاد یعنیاست.  یگانگیو  دیبرتوح یو مبتن یاز ستم و بهره کش یعار
 یهاآرمان نیابق اآن است که جامعه را مط ی. و در پاوردیها را رو بآن خواهدیاست و م یبالنده جامعه متک

 بسازد. بخشیرهائ
عبث و  را به یتساع روز و چیمتمرکز است و ه یمتعال یهدف و آرمان یاست که دائمًا و فعاالنه رو یادراک نیا
 . و دائم در رزم و نبرد است.گذراندینم هودهیب
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 از قدر یمسعود رجو ریتفس

وم از مفه یقیعم ریسدر دانشگاه تهران تف یسخنران کیدر  یشاه مسعود رجو میسال بعد از سقوط رژ نیاول در
ست. و اسرنوشت  نسان بااکالم نبرد همه جانبه  کیانسان در  خیتمام تار»: دیگویم ریتفس نیقدر ارائه کرد. در ا

شود و ، آزاد بها کندرو اجبارات کور  رهایتقد دیقخود را از  خواهدیکه روز بروز م ناستیانسان آگاه و ب نیا
 لیه تبدمطلوب و مهارشد یشوم و سرنوشت نامطلوب را به سرنوشت ریبرسرنوشت خودش حکومت کند. تقد

 «.کند
 زیآم نباط شرکاست کور و ییرگرایسوره قدر، تقد ری. و در تفسمیهست ینیبه دنبال طرح مناسبات و نظم نو ما»

 «.ازدس یم که انسان، جهان خارج از خود را مطابق آرمان خود میکنیم دیو تأک میکنیاز قدر را رد م
که  است. چرام فهیظو نیکمتر نی. امیانزده یبر سر کس ی. گلمیانکرده یهنر میکنیاز ما اگر مبارزه م کی هر»

 .«تشیانسان است از انسان ییجدا تشیانسان از مسئول ییجدا
 بارزه باموران کشاه و چه در  یهاو شکنجه گاه هااهچالیگذشته چه در س یهادر دهه یکه مسعود رجو یبراست

و  ریتفاس نیترو درخشان نیترقیمقاومت قرار داشت، عم نیکه بر سر راه ا یشماریو چه در ابتالئات ب ینیخم
بارزه م کیز دل گونه اچمقاومت است که  نیرهبر ا یهااز ناگفته یکی نیها را از قرآن به ما عرضه کرد. ابرداشت

ها داشتبر نیهم کا بهو با ات افتهیها از اسالم و قرآن دست برداشت نیو موثرتر نیترقیسراسر رنج و خون به عم
ست غنا خلق خدابر یو پنهان استثمار دایپ یرهایدر هم شکستن غل و زنج اشییمبارزه که هدف غا نیبه ا
تجاع و زه با ارمبار نیارتقا هم یکرده و آنرا برا یسرسخت مبارزه بازشناس دانیقرآن را در م اواست.  دهیبخش

 یمارشیب ریاسها و تفهمه برداشت انیمسعود درم ریخاطر است که تفاس نیهمبه کار گرفته است. به ییادگرایبن
 اتیو ح یندگزعماق اشکل ممکن به  نیتردارد و قرآن را به سازنده ییژهیو گاهیکه بر قرآن نوشته شده است جا

 . آوردیم یآدم یو مبارزات یانقالب
 یکردهاو عمل ریها و تفاسارتجاع در همه برداشت لغاریرا دربرابر ا شمارانیبود که توانست نسل ب نیچن نیا و

کتب و م یالبانق و یها مسلح به سالح برتر اسالم واقعو دارودسته آن یاو خامنه ینیخم یضداسالم و ضدانسان
خ بار از رغ نیچننیرا شکل بدهد و ا ینید ادددربرابر استب یمقاومت سراسر نیتربکند و بزرگ دیتوح لیاص

 را افشا کند. یزدوده و ارتجاع مذهب یاسالم واقع
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 قدر انسان یعل
 و برادران! خواهران

ز جب کردن، نتخااحال جز با  نیهاست اما در عآن یدرون یبر استعدادها یمبتن یانسان و قدر جامعه بشر قدر
  ردن است.کفدا  هانیو الزمه همه ا شودیبا قدم در راه گذاشتن، جز با برخاستن و عزم جزم کردن محقق نم

 قرآن است که  هیآ نیمضمون هم نیا
 الّلَه اَل ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأْنُفِسِهْم:  ِإنَّ

 هند! د رییمگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغ دهدینم رییرا تغ یقوم چیسرنوشت ه خداوند
 نیا مینیب. حاال بدازدرا بپر شیکه ابتدا انسان انتخاب کند و بها شودیواقع م یقدر انسان و قدر جمع وقت بله،

فهم  توانیم ییالگو و نو شدن مستمر را با چه شرفتیپ زمینامید نیاصل رستگارکننده و ا نیو ا یرهنمون اساس
 )ع( است.یعل انیمتق یالگو همانا موال نیکرد؟ ا

قدِر  یلع رایاست. ز یقدر کاف یقیحق یفهم معنا یبرا یعل گاهیشدن به فهم جا کیاست که نزد نیا قتیحق
 «…است، کور ریفرزند انسان بر تقد روزِيیخبِر پ»انسان است و چنانکه مسعود گفته است: 

حرکت کند و همه  انسان در همه حال قادر است با آرمانش نکهیاست ا تیبشر یبرا یو شاخص واقع سرمشق
 را مقهور و مغلوب خودش کند.  یو اجتماع یفرد یو موانع ضدتکامل روهاین
ز ز بود. ان روآ یایجهل و ارتجاع در دن یادهایبه بن یهر کدام تهاجم قاطع یو مواضع حضرت عل هادگاهید

 دیابرفته مردم  غمایو حقوق به هاییاش گرفت که گفت همه داراروز شروع حکومت نیکه در اول یمواضع
 یهانگاش با جمخالفت نیچنمملل تازه مسلمان و ه هیعل ضیاش با اعمال تبعبازگردانده شود تا مخالفت

 طلبانه.توسعه
 
در  یسوم جاهلادامه ر ، بابود زیطبقه اشراف در ستبه ازهایرا مردود شناخت و با دادن امت یعدالتیو ب ینابرابر او
 .دیطلب یرا م انیمتق یدادن مستمر از جانب موال متیق هانی. و همه اافتادیم

کم بر ه حاطبق ندگانیرا از جانب صاحبان منافع کالن و نما هایآتش دشمن هایریگجهت نیاز ا وهرکدام
 . ختیانگیم

 است.  یحمدم نییکه بر اساس آرمان و آ ییارائه کرده است. الگو یزمامدار یبرا یی)ع( الگویعل حضرت
را  یدارزمام نییاز آ یی)ع( شمهیمصر بود، عل یبرا ینامه معروفش به مالک اشتر که منصوب حضرت عل در

 که: نیآورده است. از جمله ا
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ده بوده انور درنون جچ شانیده و مبادا نسبت به ا یبا مردم را در دل خود جا یکوئیو ن یو خوشرفتار یمهربان»
ا گرفتار ستند؛ امد تو همانن نشیدر آفر ایبا تو برادرند  نیدر د ایاند . مردم دو دستهیدان متیخوردنشان را غن

 ا بخشش وپس ب رد،یگیها روآورده و عمدا و سهوا در دسترسشان قرار مبه آن یبدکار یهالغزش بوده و سبب
 .امرزدیخدا با بخشش و گذشتش تو را ب یگذشت خود آنان را عفو کن همانطور که دوست دار

  یستمکار باش یمردم انصاف را از دست مده که اگر نکن درباره
ر ها را خواها آنکن که چشم یدگیرس شانیاز ا یکسان یاز مردم رو برمگردان، و به کارها یگردنکش یرو از
 . شمارندیو مردم آنان را کوچک م گرندنیم

 قرار ده  ازمندانین یاز وقت را برا ییپاره
  دین گوسخ یو نگران ترسیب شانیا یها بازدار تا سخنگو( آنیریو دربانان خود را از )جلوگ انیلشگر و

وان حق نات /ن امتپاک و آراسته نگردد مگر آنکه در آ یهرگز امت فرمودیکه م دمیاز رسول خدا بارها شن من
 از توانا گرفته شود. یو نگران ترسیب

 .اوریخود ن یو آداب سخن ندانستن را از آنان تحمل کن و به رو یو ناهموار یدرشت پس
 

 :کندیم انیب نیچن نیگرا را اآرمان یهامشخصات انسان یگرید یدر سخنران یعل حضرت
هاشان را به و گوش اند،دهیرا از آنچه خدا بر آنان حرام کرده پوش هاشاندهیار و گفتار فروتنند، ددر رفت هاآن»

ن را فراوا یهااعتطندارند، و  ی.... از کردار اندک خود خرسندکنندیآنان سودمند است، باز م یکه برا یدانش
 «.دارند میب شیخو یهاردهنشمارند. پس آنان خود را متهم شمارند و از ک اریبس
 
ان در رشگرو شو نیو مجاهد ونیهمه انقالباست که خودش به یهمان درس درخشان ی)ع( تجسم اعالیعل یآر

هاست و زشمحکم، سپر و نگهبان ار ییچون زرهپس ازخود داده است که جهاد لباس تقواست و هم یهانسل
 پوشاند. به او خواهد یخدا لباس ذلت وگرفتار رد،یهرکس از آن فاصله بگ

 
ل اد که نسد یانشتازیهمه مجاهدان و پبه یفرزندانش درس ماندگارخود به  تیدر وص ات،یح یروزها نیآخر در

 : دیگویم تیوص نی. در اکنندیرا دنبال م یو راه عل ندیآیدر نسل پس از او م
 ب کند. شما را جذ خواهدیهرچند که م دیآن نباش یهاو جاذبه ایدنبال دن کنم،یم تیرا به تقوا وص شما

. دینجام دها چشمداشتیو کار خود را ب دیرا بگوئ قتی. حقدیاز شما گرفته شده تأسف نخور ایاز دن آنچهبر
 .دیستمکشان باش بانیدشمن ستمکاران و پشت
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 دمیخدا شن رسول . همانا ازکنمیم تیو اصالح روابط و مناسبات خودتان وص یافتگیرا به نظم و سازمان  شما
 اصالح مناسبات از کل نماز و روزه برتر است. گفتیکه م

 
تجاع و دش با اربعد از خو یهادر لحظه شهادتش متوقف نشد. او در تمام نسل انیمتق یمبارزه و جهاد موال بله،

 یشبخ ییو رها یقالببخش و راهنما و راهبر اسالم اندر جنگ است و امروز الهام یعدالتیو با ستم و ب تیدجال
 . رزمندیو انصارش م عوانو ا ینیبا اتکا به آن در برابر ارتجاع خم نیاست که مجاهد

کور و  ریتقدسرنوشت بر ویمجسم انسان بر د یروزیپ ست،یروزیپ امیقدر انسان و پ»قول مسعود )ع( بهیعل
تح و و ف یروزیبر پستم و سرکوب و ظلمت. خ انیدوران ... خبر پا یاجبارات بنده ساز و برهمه موانع و سدها

 .تیو ارتجاع و برجاهل تیغلبه بر دجال
 میاوست صراط مستق و
 
 شیاین

 
 . میآوریبزرگ م یخدا یسورو به ایحاال در شب قدر و اح و
 یو برا میاستهمجاهدت برخابه یو مردم ییخدا یهاهدف یو برا میاگرفته شیخدا ما از آغاز راه تو را در پ یا
 .میطلبیم یاری ریمس نیمان در اتعهدات یفایا

 
ود زانه مسعرو یهاسازمان، و تحت آموزش نیا دیشه انگذارانیدر ادامه راه بن ران،یخلق ا نیمجاهد ایخدا-

 گرین بار دده آکنن رهیتا درخشش خ ندیزدایم ،یپاک محمد نییرا از آ یهمچنان زنگار ارتجاع آخوند ،یرجو
 ن.ک یاریهدف  نیابه یابیتدس ینسل را برا نیا ایخدا رد،یها قرار گانسان یراهگشا و راهنما

 رفتهیپذن یوشکه هرگز خام یفروزان دیما است. آن خورش یخیتار یالسالم مقتدا هیعل یشب شهادت عل امشب
 راهنما و کمک کار است.  دیتوح قیطر مودنیچنان ما را در پو هم

تا  میخواهیمز تو مجاهد و مبارز ا دانیبه حق شه یراهگشا و راهبر اسالم انقالب نیدر آستان نخست ایخدا-
 نیزم رانیا خیتار و از را باطل هیفق تیظاهر و کلمه وال رانیرا در ا یکه کلمه حق و آزاد یکن یاریرا  نیمجاهد

 محو کنند.
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. ییردهرد کس یمقاومت مسعود رجو نیراهبر ا هیعل مستمر دشمن را یهاهاست که آتش توطئهتو سال ایخدا-
که او  میدهیدت م. شهامیشکرگزار یکنینسل ما م بیراه نص نیکه از ا یسبب لطف و کرامتبا همه وجود ترا به

 خلق تو گام بر نداشته است.  ییتو و رها تیجز در راه کسب رضا
 ۱۲۰ز ا شیبا ب را نیدقرن مبارزه خونبار مجاه میکن تا ن یاری. او را ریو حفاظت خود بگ تیرا در کنف حما او

آرامش وو صلح  یرادربو  یو ملت منطقه آزاد رانیبرساند، تا مردم ا اشستهیشا جهیبه سرانجام و نت د،یهزار شه
 کن. روزیبزرگش موفق و پ تیرا تجربه کنند. او را در مسئول

 متیا غنر یلع داریدر هر کجا که هستند، د رانیخلق ا نیمجاهد یشب نیها است که در چنپروردگارا، سال-
 .زنندیکرده و قدرشان را رقم م میخودشان را ترس ریشمرده، نقشه مس

 را سرشار از عشق خودت و خلقت بگردان  شانیهارا استوارکن، قلب شانیهاگام ایخدا
ها آن یاکارجسارت و فدبر ای. خداکنندیم یازخودگذشتگ رانیمردم ا ییرها یبرا ،یشورش یهاکانون رزمندگان

  ،یفزایب
 بکوشند. شانیهنیو م یانقالب فیکن تا هر روز و هرساعت در انجام وظا شانیاری

و  یندر ناام . زنانبرندی. کارگران و زحمتکشان در خط مرگ بسر ماندهیفق تیو زندان وال ریما در زنج مردم
با  و مردان اندیورشو گم گشته وش ندهیآی. و جوانان بسرپرستندیو ب میتی. کودکانمان گرسنه و اندیستم، عاص

 .اندنیخشمگ یدربرابر خانواده شرمنده ول یخال یهادست
ز مردم اندوه را م و او غ یدیو ناام اسیگرد  ،یشورشگر بزرگ بر ظلم و تباه نیالسالم ا هیعل یبه حق عل ایخدا

 بگستران. هنیم نیو شورش را بر ا یستادگیو ا امیو روح ق یما بزدا
 
ها در آن ت دارند.را در دس وقفهیاز نبرد ب یگریجبهه د ،یاخامنه یهاچال اهیدر س یاسیس انیپروردگارا، زندان-
 اند.در نوبت اعدام یو برخ رشکنجهیز

له فرزندان ند. ازجما هستهها هدف انواع فشارها و توطئهرا صد چندان بما، آن انیزندان یو استوار یداریپا ایخدا
ها آن همه به ایمضاعفند، خدا یزنان که تحت فشارها نیچنبلوچ و عرب و کرد و هموطنان اهل سنت و هم

 قدرت مقاومت عطا کن.
 
. دهندیواک مهان پژرا در سراسر ج رانیمردم مظلوم ا ادیمقاومت، که فر نیا ارانیها و نشانخداوندا! اشرف-

 کن. یاری شانیهنیوم یمل فیانجام وظا ها را درآن ایخدا
 



9 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

ر راه و د یاستوار ت،در پرداخ یندگیفزا جمع،بر هیسوگند، تکبر یستادگیا مان،یعهد و پبر یداریپا نیمجاهد به
 در مجاهدت عطا کن یسرفراز

 خلقشان عطا کن. یبرا شتریهرچه ب یها قدرت پرداخت و فداکارآن به
گال ست از چنا انریمردم ا تیحق را که حق حاکم نیترموفق بگردان تا بزرگ یها را در تحقق امر سرنگونآن و

 غاصب و اشغالگر آزاد کنند. یآخوندها
 
 .ص آن بودشاخ السالم هیعل یکه عل میباش یینو یهاارزش نندهیو آفر رگرییما توان بده که همواره تغ به
 
 لم و ستمو ظ ،یناامن ،یاعتمادیب انت،یانقالبشان در مقابل خ منیکن تا به  ستهیرا شا نیمجاهد ایخدا-

به  رانیمردم ا یبرا را یرفته انسان غمایبه  یهاو اعتماد و محبت وهمه ارزش یو برابر یحاکم، آزاد یآخوندها
 ت.اس نرایا یو آخوندزده فردا هزد ینیجامعه خم یهمانا تنها پاسخ دردها نیارمغان ببرند. که ا


