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اهام خویٌی

چْارضٌثِ  11تْوي ً 1933طزیِ رٍساًِ داخلی هعاًٍت سیاسی ساسهاى ع یدتی سیاسی ٍدجا سال ّطتن ضوارُ 1298

(رُ)

 :اً الب ٍ رصین اسالهی چَى كَّی خلل ًاپذیز تعز جعای

هاًد؛ ٍ جْاى ضزق ٍ غزب را تا قدرتی الْی هَاجِ

ًوَد)1938/11/88( .

اهام خاهٌِ ای

(هد ظلِ العالی)

:ضععارّایی كعِ هعزدم هیدٌّعد ،چعِجعَر

ضعارّایی است؟ ضعارّای ایستادگی در خعّ هسعت ین ٍ صعزا هسعت ین
اً الب ...در سزاسز كطَر ،ضعارّا ضعارّای ایستادگی

است)1938/11/82( .

رّثز هعظن اً الب اسالهی4

آهزیکا تا اًت ال داعص تِ افغاًستاى در پی تَجیِ حضَر خَد در هٌط ِ است
گشارش تحلیلی

وٙٙذ .دیتز رٙىیٙش ،دهپّٕبت ارضذ سبثك اٍّ٘یس ثیب سیبثم 33 ٝسیبَ فعبِییت در

ًطست سَچی ،گاهی رٍ تِ جلَ در تحَالت سَریِ

ٚسارت خبرر ٝاٍّ٘یس ،در ٔمبِ ٝای در اهیٗ خػیٛظ وی ٝدر دبهٍیب ٜتحّیّی

داٚد احٕذساد ،ٜوبرضٙبس ارضذ ٔسبئُ ٔٙكم٘ /ٝطست ٌفتٍٞٛبی ّٔی سیٛرهٝ

آٔزهىبه «ِٛثالي» ٔٙتطز ضذ ٜاست ،ثب رد ثٟب٘ ٝرٛه ٞبی تزأپ ٞطذار ٔ

در ضٟز سبحّ سٛچ در حبِ ثزٌشار ضیذ وی ٝاهیٗ وطیٛر در هیه ضیزاهف

دٞذ و ٝارٚدب ٘جبهذ در داْ ٘مطٞ ٝبی تزأپ ثزای «اغیال » ثزریبْ ثیفتیذ چیٖٛ

ثحزا٘ لزار دارد؛ چزاو ٝحّٕ٘ ٝظبٔ تزوی ٝث ٝضٕبَ سٛره ٝدر ٔٙكمی ٝففیزهٗ

اهٗ ٘مط ٝحبغّ رش ٘بثٛدی تٛافك ٞست ٝای ٘خٛاٞیذ داضیت.در ثخطی اس اهیٗ

ثبفج افشاهص تٙص ٞب  ٓٞدر داخُ سٛره ٓٞ ٚ ٝدر سكح ٔٙكم ٝضذ ٜاست .ق

ٔمبِ ٝآٔذ ٜاست :درن تػٕیٓ ارٚدبه ٞب ثزای رّت رؾیبهت تزأیپ سیخت

رٚسٞبی اخیز ثعذ اس تبویذات تٟیزاٖ ٔ ٚسیى ٚ ٛدبدرٔییب٘ ثزخی وطیٛرٞبی

است .تمزهجب تٕبْ رٟبٖ ٔعتمذ٘ذ ثزربْ هه تٛافك ٔٙػفب٘ ٚ ٝثسییبر ٔفییذ ثیزای

ارٚدبه  ٚسبسٔبٖ ُّٔ ثبٞذف اهزبد حجبت  ٚثبسٌطت آرأص ثیٙٔ ٝكمی ٝضیٕبَ

ٔٙر اضبفٞ ٝست ٝای در رٟبٖ است .تزأپ وی ٝتٕیبْ اسیتذاِٟب در ٔیٛرد ِیشْٚ

سٛره ،ٝاغزار ٘یزٞٚبی ٘ظبٔ تزوی ٝثز ادأ٘ ٝجیزد  ٚتسیّف ثیز ففیزهٗ ٔٛریت

دبهجٙذی آٔزهىب ث ٝتعٟذات ثزربٔ خٛد را رد وزد ٜاست ،ثی ٝتالضیٟبی ارٚدیب

ضذ ٜاست حت ٘یزٞٚبی دِٚتی سیٛره ٝثزخی اس ٔٛاؾیر ٘یزٞٚیبی ٚاثسیت ٝثیٝ

ثزای رّت ٘ظز ٚی ٘یش ث تٛر ٟخٛاٞذ وزد  ٚچٙذ ٔب ٜدهٍیز افیالْ خٛاٞیذ

تزوی ٝرا در داخُ خبن سٛرهٞ ٝذف لزار دٙٞذ .ثٙبثزاهٗ ٘ىت ٝوّیذی در اهیٗ

وزد «٘مبئع» رفر ٘طذ ٜا٘ذ  ٚثز٘بٔٛٔ ٝضى اهزاٖ ٔحذٚد ٘طذ ٜدس آٔزهىیب اس

ثحزاٖ ،احتٕبَ درٌیزی ثبسهٍزاٖ ٔٙكمٝای  ٚفزأٙكمٝای است وٌ ٝبٞیب ٔٙیبفر

ثزربْ خبرد ٔ ضٛد .حذس سدٖ اهٗ ٔسبِ ٝدضٛار ٘یسیت چی ٖٛتٟیزاٖ افیالْ

ٔتعبرؼ ٔ ٚتؿبدی دار٘ذٕٞ ،چٙب٘ى ٝاهٗ ٔٛؾی ٛدر ثعیذ سیبسی ثیز ٘طسیت

وزدٞ ٜیچ أتیبس ٞست ٝای رذهذی ارائ٘ ٝخٛاٞذ وزد  ٚحبؾز ثٌ ٝفتٍ ٛثیز سیز

سٛچ سبه ٝا٘ذاخت ٝثٛد .ثب  ٕٝٞاهٗ احٛاَ  ٚث ٝرغٓ تٙصٞیبی اخییز  ٚثحزا٘ی

حك خٛد ثزای تٛسع ٝتسّیحبت دفبف ٘یست .ریذا اس ثی فبهیذ ٜثیٛدٖ ٔٛؾیر

ضذٖ رٚاثف ثیٗ وطٛرٞبی تبحیزٌذار در فزغٔ ٝییذا٘ سیٛرهٕٞ ،ٝچٙیبٖ ٔییُ

ارٚدبه ٞب ،تیالش ٞیبی آٟ٘یب ثیزای خطیٛٙد سیبختٗ تزأیپ ،ثی ٝخػیٛظ در

اغییّ ثیی ٝحییُ  ٚفػییُ سیبسیی ثحییزاٖ اسییت .ثٙییبثزاهٗ ٘طسییت سییٛچ در

غٛرت و ٝتالضٟبی إِٓبٖ  ٚد ٚلذرت ارٚدبه دهٍز ثزای ٚؾر تحزهٓ ٞیبی

ثحزا٘ تزهٗ س ٔبٖ ٕٔىٗ ثزٌیشار ضیذ  ٚدر ٞیز غیٛرت ٘تیبهذ حبغیُ اس اهیٗ

رذهذ ؾذ اهزاٖ ث ٝحٕز ثٙطیٙذ ٔ ،تٛا٘ذ تخّف اس ثٙذ ٞطتٓ دهجبچ ٝثزربْ ثبضذ

٘طست ٔ تٛا٘ذ در وبٞص تٙصٞب  ٚثزلزاری أٙیت  ٚحجبت ث ٝسیٛرهٙٔ ٚ ٝكمیٝ

و ٝاس قزفیٗ ٔ خٛاٞذ تعٟذات را ثب حسٗ ٘یت ارزا  ٚاس الذأبت چٚ ٖٛؾر

آضٛة سد ٜوٕه وٙذ .چزا وٞ ٝزس ٝوطٛر اهزاٖ ،تزوی ٚ ٝرٚسی ٚ ٝثزخ اس

ٔحذٚدهت ٞبی رذهذ ؾذ اهزاٖ وی ٝرٔ ٚ ٚیتٗ ثزریبْ را ٘میؽ  ٚاس اریزای

ٌزٜٞٚبی ٔطبروتوٙٙذٔ ٜعبرؼ سٛره ٝدر اهٗ ٘طست تٕبهُ دار٘ذ وی ٝثیزای

ٔٛفمیت آٔیش آٖ رٌّٛیزی ٔ وٙذ خٛدداری وٙٙذ .چطٓ ا٘ذاس دیص ر ٚاغیال

فجٛر اس تٙصٞبی ثیطتزٔ ،سیز ٘طستٞبی لجّ در آستب٘ ٝرا ادأی ٝدٙٞیذ  ٚثبهیذ

ٔخجت ٘یستٔ .سبِٚ ٝلت ثغز٘ذ تز ٔ ضٛد و ٝاهٗ احتٕبَ ثٚ ٝل ٛثپی٘ٛیذد ویٝ

تٛر ٝداضت و ٝثحزاٖ سٛره ٝاس قزهك راٜحُ ٘ظبٔ لبثُ حُ  ٚفػُ ٘یست ٚ

اهزاٖ در دبسخ ث ٝقزفذاری ارٚدب اس آٔزهىب ،دبسخ خزٚد ٚاضٍٙتٗ اس ثزریبْ را

سپزی ضذٖ چٙذهٗ سبَ اس ضز ٚثحزأٖ ،ذاخالت خبرر  ٚتٟبرٕبت ٘ظبٔ

ثب خزٚد خٛد اس اهٗ تٛافك ثذٞذ.

ث ٝثذتز ضذٖ اٚؾب سیبس ٚ ٚخیٓتیز ضیذٖ ٚؾیر ا٘سیب٘ ٔٙزیز ضیذ ٜاسیت.

اخثار داخلی
 رٞجز ٔعظٓ ا٘مالة اسالٔ فزٔٛد٘یذٕٞ :یبٖ دسیتٞیبه وی ٝدافیص را ثیٝ

حؿٛر داضتٙذٕٞ .چٙیٗ هى اس ؾعفٞبی اهٗ ٘طست ،فیذْ تٕبهیُ ثزخی اس

ٚرٛد آٚرد٘ذ  -چ ٝدر فزاق ،چ ٝدر سٛره ٚ -ٝآٖ رٙبهبت را ثٚ ٝسیّ ِ ٝدافیص

ٔعبرؾیٗ اغّ ٘ظیبْ سیٛره ٝاسیت وی ٝثیب تٟذهیذ  ٚتكٕییر ٔمبٔیبت فزثسیتبٖ

ٔزتىت ضذ٘ذ  ٚدافص را اثشاری لزار داد٘ذ ثزای آٖ  ٕٝٞنّٓ ثشري ثٔ ٝزدْ،

سعٛدی اس حؿٛر در اهٗ ٘طست خٛدداری وزد٘ذ.

ٕٞبٖ ٞب ثبس دار٘ذ دافص را ٔٙتمُ ٔ وٙٙذ ث ٝاهٙزب[ ،هعٙی ] ثی ٝافغب٘سیتبٖ؛ آ٘زیب

ثزخ اس اخجبر حبو اس آٖ اسیت وی٘ ٝیبنزا٘ اس آٔزهىیب در ٘طسیت سیٛچ

ارٍپا ،پا در دام تزاهپ هگذار!

ضىست خٛرد٘ذ ٔ ،خٛاٙٞذ اهٙزب دٚثبر ٜضز ٚوٙٙذ.

تزرٕٛٔ /ٝاؾر س ٝوطٛر اٍّ٘یس ،فزا٘س ٚ ٝإِٓیبٖ در قی َٛرٚسٞیبی ٌذضیتٝ

 ثٌ ٝشارش خجزٌشاری فبرس ،حؿزت آهتاهلل خبٔٝٙای رٞجز ٔعظٓ ا٘مالة

٘طبٖ ٔ دٞذ و ٝنبٞزا آٟ٘ب تػٕیٓ ٌزفت ٝا٘ذ تب ثب تالش ثزای اربثیت خٛاسیتٝ

اسالٔ سحزٌب ٜأزٚس  ٚدر آستب٘ ٝاهبْ اهلل د ٝٞفزز ،در ٔزلیذ ٔكٟیز ثٙیبٍ٘یذار

ٞبی د٘ٚبِذ تزأپ  ٚخطٛٙد سبختٗ ٚی اس خزٚد آٔزهىب اس ثزریبْ رّیٌٛیزی

ا٘مالة اسالٔ ٌّ ٚشار ضٟذا حؿٛر هبفتٙذ.

ٚ سهز أیٛر خبرری ٝوطیٛرٔبٖ در ٚاویٙص ثی ٝانٟیبرات ؾیذ اهزا٘ی اخییز

ٙٔ بثر رسب٘ ٝای آٔزهىبه افالْ وزد٘ذ تزأپ اس ٘بٔشد وزدٖ «ٚهىتیٛر چیب»

تزأپٌ ،فت ٝو ٝأ ٚزذدا ر ُٟخٛد ٘سجت ث ٝاهزاٖ را ٘طبٖ داد .رئیسرٕٟیٛر

ثزای سفبرت وز ٜرٛٙث ٔٙػزف ضذ ،ٜچزاوی ٝا ٚثیب الیذاْ ٘ظیبٔ فّیی ٝویزٜ

آٔزهىب ق سخٙزا٘ در وٍٙز ،ٜؾٕٗ حٕبهت اس آضٛة ٞب  ٚاغتطبضبت اخییز

ضٕبِ ٔخبِفت وزد ٜاست.

در اهزاٖ ،اس وٍٙز ٜخٛاست ٞزچ ٝسزهعتز ثزربْ را اغال وٙذ.

ٔ بهه دٔٛپئ ،ٛرئییس سیبسٔبٖ سییب در ٌفیتٌٚیٛه اختػبغی ثیب ضیجىٝ

 دستیبر رئیس ٔزّس ضٛرای اسالٔ در أٛر ثیٗ إِّیُ ٔی ٌٛهیذ آٔزهىیب

خجزی «ث  .ث  .س » درثبر ٜاهزاٌٖ ،فتٞ :زرب ثتٛا٘یٓ فّی ٝاهزاٖ الذاْ ٔ وٙیٓ!

٘بلؽ ثزربْ است  ٚحبا ارٚدبه ٞب  ٓٞثب تٕبهُ ثٌٙ ٝزب٘ذٖ ثز٘بٔ٘ ٝظبٔ اهزاٖ

 رئیسرٕٟٛر آٔزهىب در سخٙزا٘ سبا٘ٝاش درثیبرٚ ٜؾیعیت اهیٗ وطیٛر،

در تٛافك ٞستٝای ،ثٚ ٝاضٍٙتٗ دیٛستٝا٘ذ.

ٌفت :تززث٘ ٝطبٖ داد ٜو ٝأتیبس دادٖ ،ث ٝریزی تیز ضیذٖ قیزف ٔمبثیُ ٔٙزیز

 رئیس وٕیسی ٖٛالتػبدی ٔزّس ٌفتٔ 20 :یّیبرد دار ٔٙبثر ارسی خبرد

ٔ ضٛد  ٗٔ ٚلػذ ٘ذارْ اهٗ اضتجب ٜرا تىزار وٓٙ؛ اهیزادات ثزریبِْ ٚحطیتٙبن

اس ٘ظبْ ثب٘ى ٍٟ٘ذاری ٔ ضٛد و ٝث ٝالتػبد وطٛر غذٔ ٔ ٝس٘ذ.

ثبهذ رفر ض٘ٛذ!

 رهیس سبسٔبٖ دذافٙذ غییز فبٔیُ وطیٛر ٌفیت :رئییس ضیجى ٝتٍّیزاْ ،در

 تعذادی اس سٙبتٛرٞبی آٔزهىبه قزح را ارائ ٝوزد ٜا٘ذ ویٞ ٝیذف اس آٖ

وطٛر خٛدش ث ٝفٛٙاٖ هه اغتطبضٍز ضٙبخت ٔ ٝضٛد  ٚا ٚثب تىیزار حبدحیٝای

افٕبَ تحزهٓٞبی تبس ٜفّی ٝاهزاٖ ،اهٗ ثبر ث ٝثٟب٘ ٝدز٘ٚذ ٜفزدی ثی٘ ٝیبْ «راثیزت

ضجی ٝآضٛة ٞبی ٔب در رٚسیی ٚ ٝثىیبرٌیزی ٔیزدْ فّیی ٝحىٔٛیت خیٛد اس آٖ

ِٛهٙسیی ،»ٖٛاسییتِٛ .هٙسییٔ ٖٛییأٔٛر سییبثك (اف .ث ی  .آی) اسییت وییٔ ٝمبٔییبت

وطٛر خبرد ضذ ٜاست.

آٔزهىبه ٔذف ا٘ذ در سبَ  2005در حبِ وی ٝثی ٝرشهیز ٜوییص سیفز ویزدٜ

ٔ عبٔ ٖٚطبروت ٞبی ٔزدٔ ٔزٕر خیزهٗ سالٔت وطیٛر اس ثٟیز ٜثیزداری

ثٛد٘ ،ٜبدذهذ ضذ ٜاست!

ٔ 57زوش درٔب٘ در د ٝٞفزز ثب ٔطبروت خیزهٗ خجیز دادٚ .ی افیشٚد :وّٙیً

ٕ٘ بهٙذ ٜدٔٛوزات ٔزّس سٙبی آٔزهىب در ثیب٘یٝای انٟیبرات ٘خسیتٚسهیز

احذاث ٔ 20زوش درٔب٘ ٕٞشٔبٖ ث ٝدٔ ٝٞجبرن فززسد ٔ ٜضٛد.

رصهٓ غٟی٘ٛیست درثبر ٜثزربْ را ٘بدرست خٛا٘ذ ٚ ٜاس رئیس رٕٟٛر وطٛرش

 رهیس وٕیسی ٖٛأٙیت ّٔ ٔزّس ٌفت :افغب٘ستبٖ ّٔت دارد و ٝاثزلذرت

خٛاست ٝثزای تػٕیٌٓیزی درثبر ٜسز٘ٛضت اهٗ تٛافیك ،ثی ٝتحّییُ ٞیبی ربٔعیٝ

اتحبد رٕبٞیز ضٛرٚی  ٚآٔزهىب را ضىست داد ٜاست ٓٞ ٚاو٘ ٖٛٙیش آٔزهىب را

اقالفبت آٔزهىب دلت وٙذ.

در ر٘ ًٙیبثت و ٝتٛسف دافص ث ٝرا ٜا٘ذاخت ٝاست ضىست خٛاٞذ داد.

ٚ سهز خشا٘ ٝداری آٔزهىب در دبسخ ث ٝا٘تمبدٞبی چٙذ ٕ٘بهٙذ ٜسیٙب ٌفیت ویٝ

 رّیّ  ،فؿٔ ٛزٕر تطخیع ٔػّحت ٘ظیبْ ٌفیتٔ :جیبرس ٜثیب رٙیً ٘یزْ

فٟزست ٔٛس ْٛثِ« ٝیست دٛتیٗ» ث ٝا٘تطبر تحزهٓ ٞبی رذهذ فّی ٝرٚسییٙٔ ٝزیز

دضٕٗ ثٔ ٝعٙبی ٞیبٛٞی ثبسار ٔسٍزٞب ٘یست  ٚأزٚس خكز ر٘ ًٙیزْ ثیطیتز اس

خٛاٞذ ضذٌ .فت ٙاست ٚسارت خشا٘ٝداری آٔزهىیب رٚس سیٝضیٙج ٝفٟزسیت را

ٌذضت ٝاحسبس ٔ ضٛد.

ضبُٔ افزاد ٘شدهه ثٚ« ٝادهٕیز دٛتیٗ»ٙٔ ،تطز وزد.

 فؿٞ ٛیأت رئیسٔ ٝزّسٌ ،فت :آسادسبسی داراه ٞبی ثّٛو ٝضیذ ٜاهیزاٖ

 دادستب٘ وُ فزثستبٖ افالْ وزد ؤ« ٝحٕذ ثٗ سّٕبٖ»  ِٚفٟذ فزثسیتبٖ

اس خّف ٚفذٞ ٜبی قزف ٔمبثُ در ثزربْ است و ٝث ٝآٖ فُٕ ٘ىزد  ٚثعذ ٞیٓ

در رزهبٖ قز ٔجبرس ٜثب فسبد  ٚثبسداضت ضیبٞشادٌبٖ ٔ ٚسیئٛاٖ  ٚثبسرٌب٘یبٖ

اٌز فُٕ ضذ ث ٝغٛرت دزاوٙذ ٜثٛد  ٚث ٝغٛرت سبسٔبٖهبفتٔ ٝحمك ٘طذ.

سعٛدیٔ ،زٕٛفب ٔجّغ ٔ 10۱یّیبرد دار اس أٛاَ آٟ٘ب را ٌزفت ٝاست.

 رهیس سبسٔبٖ ثسیذ ٔستؿیعفیٗ ٌفیتٔ :تبسیفب٘ ٝدر ثخیص غیٙعت دارای

٘ خست ٚسهز فزاق اس آغبس ٔبٔٛرهت ٔجبرس ٜثیب فسیبد در وطیٛر خجیز داد .اٚ

وٙذی ٞستیٓ  ٚآٖ ٌ٘ٛی ٝوی ٝثبهیذ رضیذ ٘ىیزد ٜاهیٓ وی ٝثیزای ثیز ٖٚرفیت اس

ٕٞچٙیٗ تأویذ وزد و٘ ٝیزٞٚبی فزاق وٙتزَ وبُٔ ٘ٛار ٔزسی فزاق  ٚسیٛرهٝ

ٔطىالت ٔٛرٛد ٘یبسٔٙذ ٔذهزهت ا٘مالث تحٌ َٛزا در غٙعت ٞستیٓ.

را ث ٝدست ٌزفتٝا٘ذ.

٘ طست ٔكجٛفبت اِٚیٗ ٕ٘بهطٍب ٜثیٗ إِّّ تخػػی قیت سیٙت  ٚقیت

 ثٌ ٝشارش رٚسیباِی ،ْٛسیزٌئ اٚرٚف ٚسهیز خبرری ٝرٚسیی ٝدر ٘طسیت

ربهٍشهٗ  ٚدارٞٚبی ٌیب ٞثزٌشار ضذ .در اهٗ ٘طست فٛٙاٖ ضذ و ٝاهیزاٖ اس

خجزی ٌفت و ٝوٙفزا٘س ٌفت ٌٛٚی ّٔ سٛره ٝث ٝفٛٙاٖ اِٚییٗ ٌیبْ حیُ ٚ

ثبسار رٟب٘ ٌیبٞبٖ دارٚه  ،سٔ 50 ٟٓیّی ٖٛداری دارد.

فػُ ثحزاٖ سٛرهٛٔ ،ٝفك ضذ.

 سخٍٛٙی ٚسارت أٛر خبرر ٝانٟبرات سخیف رئییس سیبسٔبٖ سییب را در

ٚ سهز أٛر خبرر ٝلكز در سخٙزا٘ در ٘طسیت لكیز ییی آٔزهىیب ٌفیت ویٝ

راستبی اهزبد تفزل ٝثیٗ ّٔتٞبی ٔسّٕبٖ ٔٙكم ٝخٛا٘ذ  ٚآٔزهىب را ٔت ٟٓاغیّ

وطٛرش ث ٝسزٔبهٌ ٝذاری ٔ 100یّیبرد داری در آٔزهىب ویٔ 10 ٝیّییبرد دار

اهزبد ث حجبت  ٚرضذ افزاـ ٌزاه  ٚتزٚرهسٓ در ٔٙكم ٚ ٝرٟبٖ ثزضٕزد.

آٖ در سهزسبختٞب است دبهجٙذ ٔ ثبضذ!

اخثار تیي الوللی
 سفیز فزا٘س ٝدر آٔزهىب ثیب تىیزار ٔٛاؾیر دیطییٗ وطیٛرش ٌفیت دیبرهس

 رئیس ٔزّس افالی اسالٔ فزاق تػیٕیٓ ثحیزهٗ را ثیزای سیّت تبثعییت
آهت اهلل ضیخ فیسی لبسیٓ ٔحىی ْٛویزد  ٚاس ٔٙبٔی ٝخٛاسیت در اهیٗ تػیٕیٓ

خٛاستبر دزداختٗ ث« ٝچبِص ٞبی چٙذٌب٘ »ٝرٕٟٛری اسالٔ اهزاٖ فّیی ٝحجیبت

نبِٕب٘ ٝتزذهذ٘ظز وٙذ.

ٔٙكم ٝاست!

ٚ سهز أٛر خبرر ٝأبرات ق ٔمبِ ٝای در هه رٚس٘بٔ ٝآٔزهىبه خٛاسیتبر

٘ طزه ٝآٔزهىبه ٞیُ :داستبٖ ٚالع هٕٗ اهٗ است وی ٝفزثسیتبٖ ثیب ٞشهٙیٝ

اغال تٛافك ٞست ٝای ٔیبٖ اهزاٖ  ٚوطٛرٞبی  1+7ضذ! ٚی در هبدداضت خیٛد

ٍٙٞفت ضىست خٛرد ٚ ٜاهزاٖ ثب ٞشه ٝٙا٘ذن در حبَ دیزٚسی است.

تأویذ وزد ٜو ٝارٚدب  ٚوطٛرٞبی فزث حبضیی ٝخّییذ (فیبرس) ٍ٘زا٘ی ٞیبی

هطالة ها را در كاًال پیام رساى سزٍش تِ آدرس  @siasilandدًثال كٌید

ٔطتزن فزاٚا٘ دار٘ذ.

