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 ّا! تر پرتاب هاَّارُ، با اجازُ بسرگ

عـتی ٘ظبْ،  ثزاعبط اعٙبد ثبالد جوان:

ای  صٙعت ٞٛافضب اس إٞیت ٚیـضٜ

ر ٘مؾـٝ خبٔع عّٕی  ار ٚ د ثزخٛرد

اعت. « اِف»ارای اِٚٛیت  وؾـٛر، د

ر  ٜ تب د ٞب ٔٛخت ؽذ إٞیت ٔبٞٛارٜ

ٚ ثخؼ ٞٛایی ٚ  ر د عٙذ ٞٛافضب د

ر ٘ظز ٌزفتٝ  اف وال٘ی د فضبیی، اٞذ

ر حبِی اعت وٝ ثٝ ٌفتٝ  ؽٛد. ایٗ د

رئیظ ٔزوش ّٔی فضبیی خٛأع خٟب٘ی 

ای ٔب  ٞبی ٔبٞٛارٜ ثٝ رٚی پزتبة

ٚ ثٙبثزایٗ ایٗ پزٚصٜ  حغبط ٞغتٙذ

ٜ اعت. ثزاعبط عٙذ  چبر ٚلفٝ ؽذ د

عالٜٚ  1404ٞٛافضب، ایزاٖ ثبیذ تب عبَ 

ٞـبی فضبیی  ثز ا٘دـبْ ٔأٔٛریت

ر  ٖ ا٘غـبٖ د اد ار ٚ لزارد د عز٘ؾـیٗ

ارای  ای ٚ د ار، ثبیذ ثـٝ لطت ٔٙطمـٝ ٔذ

ر حٛسٜ  خبیٍبٜ ثزخغـتٝ خٟب٘ی د

اتفبلی یُ ؽٛد.  ی تجذ ٞٛایی ٚ ٞٛا٘ٛرد

وبری ٔغئٛالٖ ثعیذ ثٝ  وٝ ثب ٔحبفظٝ

یزاٖ  رعذ؛ چزاوٝ ثزخی ٔذ ٘ظز ٔی

تفىزؽبٖ ایٗ اعت وٝ ثبیذ ثبثت 

ٞبی عّٕی ٞٓ اس خبٔعٝ خٟب٘ی  فعبِیت

ر  اؽتٗ ایزاٖ د تغّط د اخبسٜ ثٍیزیٓ.

ٞبی فضبیی  سٔیٙٝ ا٘دبْ ٔأٔٛریت

ار  ر ٔذ ٖ ا٘غبٖ د اد ار ٚ لزارد د عز٘ؾیٗ

ٞبی  ا٘ؾٍبٜ ٞبی د ی ٕ٘ٙذتٛا»ثب اِٚٛیت 

ر  ٜ د ؽذ اف تعییٗ یٍز اٞذ اس د« وؾٛر

عٙذ خبٔع تٛععٝ ٞٛافضبعت. سٔب٘ی 

ر ثبالتزیٗ عطح  ی عّٕی د وٝ عٙذ

ؽٛد، ثبیذ  یزیتی وؾٛر ٔصٛة ٔی ٔذ

فبرغ اس تعبرفبت خٟب٘ی ٚ ٍ٘زا٘ی اس 

ٞب ثز افشایؼ  حغبعیت ثزخی وؾٛر

تٛاٖ عّٕی خٛد ثىٛؽیٓ. آٖ ٞٓ 

وٝ ٞیچ ودبی آٖ خٙجٝ  ای ثز٘بٔٝ

 ارد. ٘ظبٔی ٘ذ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دٍ ٍحشت عوذُ آهریکا
 

ٞبی آٔزیىب در ٔٙطمٝ را ثؾـذت تحـت تـأ یز لـزار      ، آیٙذٜ ٚ عیبعت«ٚحؾت راٞجزدی»دٚ  کیهان:
ٚحؾت، ٚاؽـٍٙتٗ  رفت اس ایٗ دٚ  دادٜ اعت؛ عز٘ٛؽت اعزائیُ ٚ عز٘ٛؽت دِٚت ععٛدی. ثزای ثزٖٚ

عـبسی، ٞیکىـذاْ    ٞبی ٔؤ زی در اختیبر ٘ذارد. لـذرت ٔـبِی، لـذرت ٘ظـبٔی ٚ لـذرت ائـتالف       ٌشیٙٝ
تٛا٘ٙذ ثٝ ایٗ دٚ ٚحؾت راٞجزدی خبتٕٝ دٞٙذ. اس ایٗ رٚعت وٝ آٔزیىب در ایٗ سٔبٖ ثیؼ اس ٞز  ٕ٘ی

احتیبج ٔجـزْ دارد.   «لذرت ٔؤ ز آٔزیىب»سٔبٖ دیٍز ثٝ تجّیغبت عیبعی ٚ عّٕیبت رٚا٘ی حَٛ ٔحٛر 
 ٞبیی ٚخٛد دارد:   در ایٗ خصٛؿ ٌفتٙی در ٚالع ایٗ تٟٙب ٌشیٙٝ آٔزیىبعت.

تب چٟبر دٞٝ پیؼ ٔٙطمٝ ٔب ثٝ خش چٙذ اعتثٙب تحت عیطزٜ عیبعی، ٘ظبٔی، التصبدی ٚ أٙیتـی   -1
بٖ، آٔزیىب لزار داؽت، ایزاٖ، تزویـٝ، ٔصـز، عزثغـتبٖ، پبوغـتبٖ، رصیـٓ خعّـی اعـزائیُ، اردٖ، ِجٙـ        

ٔزاوؼ، یٕٗ ؽٕبِی، عٕبٖ، ٞٙذ ٚ... حذ فبصُ ؽجٝ لبرٜ تب غزة لـبرٜ آفزیمـب در لز٘طیٙـٝ ٚالعـی ٚ     
پبیٝ اصّی التذار آٔزیىـب در ٔٙطمـٝ، لـذرت ٘ظـبٔی آٖ ثـٛد. ایـٗ        -2ٕٞٝ خب٘جٝ آٔزیىب لزار داؽت. 

ٞٙز ٔـذیزیت  »لع ثٝ تصٛیز درآٚرد.اعتزاتضی در ٚا« ثذیُ ای ثی عیطزٜ»لذرت تٛا٘غتٝ ثٛد اس آٔزیىب 
ٞـٓ  «. ٞب ثزای حذاوثزعبسی ٔٙـبفع ٚ وبعـتٗ اس تٟذیـذات اعبعـی اعـت      درعت أىب٘بت ٚ ٔٛلعیت

افشارٞبی سٔیٙی، دریبیی ٚ ٞٛایی آٔزیىب  ثٙذی ارتؼ آٔزیىب ٚ پٙتبٌٖٛ ایٗ اعت وٝ خًٙ اوٖٙٛ خٕع
آٔزیىب در ٔٛاخٟٝ  افشارٞبی غَٛ پیىز ٘ظیز ٘بٚٞبی ٞٛاپیٕبثز ثٝ خبی آ٘ىٝ ثبَ حزوت ثخصٛؿ خًٙ

فّغفٝ ٚخٛدی اعزائیُ ثزاعـبط ثیب٘یـٝ رعـٕی     - 3ثب ٔخبِفبٖ آٖ ثبؽٙذ، ٚرس ٚ ٚثبَ آٔزیىب ٞغتٙذ. 
حفبظت اس ٔٙبفع غزة در آعیب ٚ ٌغتزػ آٖ ثٛدٜ اعت. ثبِفٛر اس ٔمبٔبت ٔـؤ ز اٍّ٘یغـی   « ٌّذٔبیز»

ٔب در آعیب عّیـٝ ٔخبِفـبٖ   در تأعیظ رصیٓ صٟیٛ٘یغتی ٘یش ثب صزاحت ٌفت اعزائیُ پیؾب٘ی خٍٙی 
ٞـب اس اعـزائیُ دار٘ـذ ثـٝ ٞـیچ ٚخـٝ ثـب ایـٗ ایـذٜ           ٞب ٚ آٔزیىبیی اعت. أزٚس أب تصٛیزی وٝ ارٚپبیی

ٕٞخٛا٘ی ٘ذارد. اعزائیُ دیٍز پیؾب٘ی خٍٙی غزة ٘یغت وٕب ایٙىٝ ٘تٛا٘غت در ثحزاٖ عٛریٝ وٝ ثز 
ٞـبی حفـبظتی    أزٚس ٘یبسٔٙذ عیبعتا٘ذن وٕىی ثٝ غزة ثىٙذ. اعزائیُ   ٔجٙبی حذف اعذ اس لذرت

ایٙـه ثـٝ    رصیٓ عزثغتبٖ ععٛدی ٘یش ٞٓ -4٘یغت.« ٟٔبخٓ»دٞذ اعزائیُ دیٍز  اعت ٚ ایٗ ٘ؾبٖ ٔی
یه ٍ٘زا٘ی عٕذٜ ثزای آٔزیىب تجذیُ ؽذٜ اعت. غـزة ثـٝ وٕـه عزثغـتبٖ أوزاتـٛری ٘یٕـٝ خـبٖ        

ی را تبعیظ وزد. ثب وٕـه  عثٕب٘ی را در ثخؼ عزثی ؽىغت داد. ثب وٕه عزثغتبٖ رصیٓ صٟیٛ٘یغت
ٞب ثب صزاحت  ای عّیٝ ایزاٖ ؽىُ داد. در دٚرٜ ٘یىغٖٛ، آٔزیىبیی ٔٙطمٝ -ثٙذ ٘یٓ -ای عزثغتبٖ، خجٟٝ

وزد٘ذ ٚ چٙذ عبَ پیؼ ٞٙزی  ٞبی خبرخی خٛد یبد ٔی عیبعت« عتٖٛ ٔبِی»اس عزثغتبٖ ثٝ عٙٛاٖ 
ٓ  ٌفت ٔمبٔبت ععٛدی ا٘جبرداراٖ  1350ویغیٙدز ٚسیز خبرخٝ دٞٝ  ایٙـه آٔزیىـب    ٔب ٞغتٙذ. أـب ٞـ

٘غجت ثٝ ثمبی رصیٓ ٚ حتی وؾٛری ثب ٔختصبت وٙٛ٘ی عزثغتبٖ ثـٝ ؽـذت تزدیـذ دارد. آٔزیىـب در     
ٝ   ثبؽـذ. اس یـه   ٔٛاخٟٝ ثب عزثغتبٖ ثب یه پبرادٚوظ ٔٛاخٝ ٔـی  ٞـبی لجـبیّی، دیىتـبتٛری،     عـٛ خٙجـ

ای ٘شدیـه تّمـی    در آیٙـذٜ  حىٛٔت خب٘ٛادٜ ٚ ادارٜ عٙتی عزثغتبٖ را عبُٔ لطعـی تغییـز حىٛٔـت   
دا٘ـذ ٚ   ٔـی « آٔیش تغییزات ٔغبِٕت»وٙذ ٚ اس عٛی دیٍز ثبفت عیبعی اختٕبعی عزثغتبٖ را ٔب٘ع  ٔی

 اس ایٗ رٚ، ٚاؽٍٙتٗ اس دعت سدٖ ثٝ تغییز در عزثغتبٖ ٞزاط دارد.
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 ارادُ تغییر

مسائل خاارج  دارد  مانداذ       طزح این تحث که وضع موجود ماحصل سوءمذیزیت در داخل است یا ریشه در صبح نو:

ناپذیزنذ و امزوس تقزیثاً اثثات شذه که علم قاذرت   موضوع تکزاری انشاست که علم تهتز است یا ثزوت. علم و ثزوت قیاس

هاست و الثته چو   توانذ عزضه کدذ. سوءمذیزیت داخل   ریشه و تدیا  همه ناکار مذی و ثزوت و مکدت را در یک تسته م 

تشرگ قزار داریم  طثعاً اس فعل و انفعاالت خارج  نیش متأثز هستیم. حل مشکالت کدون  ممکان اساتا ایان    ما در محیط  

شاود و اس نان تخشا  اس اهال      ممکن تود  اس لسا  متخصصا  دلسوس و اهل فن مدصف  تا رفع ناکار مذی دولت  مهیا ما  

مزه شذ  ایزا  فزاهم شود. درصذ تاالی  اس مازد  هام   صورت مستع سیاست و مذیزیت که حال و توا  کار را نذارد  تایذ ته

داندذ و این یک تاور فزاگیز است. متاسفانه تازخال  ایان تااور و     فساد و رشوه و ناکار مذی را متأثز اس ضعف مذیزیت  م 

ذ تزمیم کاتیده نیش های جشی  و کوتاه مذت  ماند ای تزای تغییز نذارد و حت  اس اتتکار عمل خواسته عموم   دولت ناهزاً اراده

مقاومت در تزاتز تزخورد تا سوءتذتیز در تاسار سزمایه یک  دیگز اس این مصادیق فقذا  اراده تز تغییز در مدصز  شذه است. 

کدذ که میا  سخن و عمل تخش  اس مذیزا   ها را تقویت م  ها تذگمان  وضع موجود است و مواردی دیگز اس این دست. این

 کددذه مشکالت کشور تاشذ. توانذ حل دارد و این نم  دولت   تفاوت وجود

 کٌذ اًقالب اسالهی، ٌَّز ّن ًخبگاى سیاسی ایراى را هتحذ هی  

موفقیت  نها دنیا های تلدذپایه حکومت ایزا  مستقیماً در    انقالب مشارکت کزدنذ.  تسیاری اس مقا فارس:) وندی شرمن( 

دهذ. این روحیاه   هدوس هم نخثگا  سیاس  چدذ دسته ایزا  را ته هم پیونذ م سده کزد و احساس تجارب مشتزک   را حیزت

رئیس جمهور  مزیکا دونالاذ تزامات تصامیم    ای  حائش اهمیت است.  ها ته مذاکزات هسته انقالت  در درک نحوه نگاه ایزان 

موجة توافاق را احیاا کداذ و ایان      شذه علیه ایزا  ته های رفع گزفت ایاالت متحذه را اس توافق تزجا  خارج کزده و تحزیم

 های سیاست خارج  خواهذ مانذ. اقذام  است که در تاریخ  مزیکا ته عدوا  یک  اس تذتزین خثط
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 در برابر ًژادپرستی

ٞبی افزاطی ثٝ  الذاْ اخیز صٟیٛ٘یغت اعتٕبد:

ٚسیز رصیٓ  عزوزدٌی ثٙیبٔیٗ ٘تب٘یبٞٛ ٘خغت

تؼ صٟیٛ٘یغتی ٚ ٚسیز أٛر خبرخٝ عّٙب ٘ضادپزع

در عٙٛاٖ وزدٖ ٚ ثٝ تصٛیت « اٚیٍذٚر ِیجزٔٗ»

رصیٓ  در ٔدّظ« وؾٛر یٟٛد»رعب٘ذٖ لبٖ٘ٛ 

صٟیٛ٘یغتی  ٞز لذر خالف لٛا٘یٗ حمٛق ثؾز ٚ 

ٔفغذآٔیش ٚ ضذدٔٛوزاتیه ثٛد ٚ ٔٛرد ٘فزت ٔزدْ 

خٟبٖ ثٝ خصٛؿ ٔغّٕب٘بٖ ٚ ٔزدْ فّغطیٙی ٚ 

، در عیٗ حبَ یه ٘تیدٝ یٟٛدیبٖ آٌبٜ لزار ٌزفت

ٞبی آٖ ثٝ  ٚ تب یزٌذار درثزداؽت وٝ ٘ؾب٘ٝٔثجت 

 1397سٚدی ٕ٘بیبٖ ؽذ. ثعذاسظٟز دٚؽٙجٝ ٟ٘ٓ ٔزداد 

ٞب ٞشار ٘فزی اس یٟٛدیبٖ ٚ ٔغّٕب٘بٖ  در تظبٞزاتی دٜ

اعتزاض « وؾٛر یٟٛد»عبوٗ اعزاییُ ثٝ تذثیز لبٖ٘ٛ 

ؽذ در ایٗ تظبٞزات عالٜٚ ثز وثیزی اس ٔغّٕب٘بٖ ٚ 

آٚیٛ حضٛر یبفتٙذ،  تُ ٞبی یٟٛدیب٘ی وٝ در خیبثبٖ

٘یش « فغت وٗ»تعذادی اس ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔدّظ اعزاییُ

. اس ٔدٕٛعٝ وزد٘ذ پیؾبپیؼ صفٛف ٔزدْ حزوت ٔی

٘فزی ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔدّظ رصیٓ صٟیٛ٘یغتی فمط  120

٘فز ثٝ لبٖ٘ٛ وؾٛر یٟٛدرای ٔٛافك داؽتٙذ ٚ ثمیٝ  61

رای ٔخبِف داد٘ذ ٚ ایٗ خٛد ِزساٖ ثٛدٖ ایٗ لبٖ٘ٛ را 

٘ىتٝ خبِت تٛخٝ ایٙىٝ  دٞذ. ٛثی ٘ؾبٖ ٔیثٝ خ

ٞبی أزیىب ٚ ارٚپب وٝ تظبٞزات چٙذ ٘فزی را در  رعب٘ٝ

وٙٙذ ٚ ثب آة  فالٖ وؾٛر ثٝ ٔیُ خٛد ثبرٞب تىزار ٔی

وٙٙذ، اس تظبٞزات دٜ  ٚ تبة آٖ را تحّیُ ٚ ثزرعی ٔی

آٚیٛ در اعتزاض ثٝ الذأبت دِٚت  ٞشار ٘فزی ٔزدْ تُ

ا٘ذ ٚ اس  ّیُ آٖ عخٙی ٍ٘فتٝاعزاییُ ٚ تدشیٝ ٚ تح

اعالْ ثٝ ٔٛلع آٖ طفزٜ رفتٙذ. ثٝ رغٓ ایٗ 

ٞب پیذاعت وٝ ایٗ پبیبٖ ٔبخزا ٘یغت...! ٚ  تٛخٟی ثی

٘ضادپزعتی ٚ آپبرتبیذ در عصز ٔب ٞزچٙذ ثب عز ٚ صذا 

عٙٛاٖ ؽٛد در ا ز ٔجبرسٜ ٔؾتزن ٔزدْ ثٝ ؽىغت 

 ٔٙدز خٛاٞذ ؽذ.

 

 (3ی اًقالب ) آهَزش تحلیل سیاسی/ آیٌذُ

یٗ رفتٗ ٞب لبثُ اس ث ی اثزلذرت ٚعیّٝ چیشی وٝ ثٝ آٖ»عْٛ، ٔزدٔی ثٛدٖ: 

اعت، عجبرت اس حىٛٔتی اعت وٝ ثٝ ٔزدْ ٔتىی ٘یغت. آٖ چیشی وٝ ثٝ 

ی عٛأُ عبسٔبٖ خبعٛعی آٔزیىب، در یه وؾٛر لبثُ ثزداؽتٗ ٚ  ٚعیّٝ

ای ٘ذاؽتٝ ثبؽذ ٚ  ٌذاؽتٗ اعت، حىٛٔت یب دِٚتی اعت وٝ ثب ٔزدْ راثطٝ

ی عظیِٓ لٛىِ ٔزدٔی، پؾت عزػ ٘جبؽذ. حىٛٔتی وٝ دؽٕٗ  پؾتٛا٘ٝ

تٛا٘ذ چٟبر ٘فز را عّیٝ آٖ ثٝ وٛدتب ٚادار ٚ تحزیه ثىٙذ، حىٛٔتی  رخی ٔیخب

 «اعت وٝ رٚی تخت حىٛٔت ٘ؾغتٝ، أب ٔزدْ ثٝ اٚ ٚصُ ٘یغتٙذ.

(1368/11/20) 
 

 برابر هقاٍهت یوي ، ًاتَاى ٍ خستِ در          سعَدی

عزثغتبٖ در یٕـٗ در ٚضـعیت ثغـیبر ؽـىٙٙذٜ لـزار دارد ٚ ٔٛاس٘ـٝ لـٛای         وطن امروز:
ٞب  ای تالػ ای ٘یش عزثغتبٖ را در ٔخٕصٝ دیٍزی لزار دادٜ اعت. در عطح ٔٙطمٝ ٔٙطمٝ

ٞبی ٔتعذد عزثغتبٖ چٝ در عٛریٝ، چٝ در عـزاق ٚ ٕٞکٙـیٗ در ِجٙـبٖ      ٌذاری ٚ عزٔبیٝ
ثزای ایٗ وؾٛر در پـی ٘ذاؽـت ٚ اوٙـٖٛ ٘یزٚٞـبی رلجـبی عزثغـتبٖ در        ٘تبیح ّٕٔٛعی

 2ایـٗ   ا٘ـذ.    چٙذیٗ پبیتخت عزثی لذرت ٚ تٛاٖ ٔب٘ٛر خٛد را ثیؼ اس پیؼ افـشایؼ دادٜ 
ــذٜ     ــجت ؽ ــٝ، ع ــطح ٔٙطم ــی در ع ــت وّ ــٗ ٚ ؽىغ ــت در یٕ ــی ؽىغ ــٛی یعٙ    ٔٛض

داؽتٝ ثبؽٙذ، سیـزا   ٞبی ٕٞکٙبٖ ثز تذاْٚ خًٙ در ٕٞغبیٝ خٙٛثی خٛد اصزار  عزثغتب٘ی
ؽٛد ایٗ اعت وٝ در ایٗ  تٟٙب ٌشیٙٝ ثزای آ٘بٖ در یٕٗ وٝ ٘مطٝ اتىبی آ٘بٖ ٔحغٛة ٔی

وؾٛر پیزٚسی ثشري ٘ظبٔی ثٝ دعت آٚردٜ ٚ اس ایٗ ٔٛضٛی ثٝ عٙـٛاٖ پّـی ثـزای پبیـبٖ     
ٝ     طّجی ثخؾیذٖ آثزٚٔٙذا٘ٝ ثٝ خبٜ ای اعـتفبدٜ   ٞبی خٛد در یٕٗ ٚ ثٟجـٛد خبیٍـبٜ ٔٙطمـ

یعٙی عزثغتبٖ ثب اعتفبدٜ اس ایٗ پیزٚسی ثزای تغییز ٔٛاس٘ٝ لٛای ٔٛخـٛد ٚ ثٟجـٛد   وٙٙذ. 
وٙذ. عّٕیبت وٙتزَ اِحذیذٜ ٘یش در ٕٞیٗ راعتب ا٘دبْ ؽذ وـٝ   ٚضعیت خٛد اعتفبدٜ ٔی
ٞبی عزثغتبٖ ٚ أـبرات در چٙـذ ٞفتـٝ      ٞب در پی ٘ذاؽت. تالػ دعتبٚردی ثزای ععٛدی

در یٕٗ ٚ ٌغیُ « داعؼ»ٚ ثٛیضٜ « اِمبعذٜ یٕٗ»ٞبی ٌذؽتٝ ثزای حصَٛ تٛافك ثب ٘یزٚ
ایٗ ٘یزٚٞب ثٝ خجٟٝ اِحذیذٜ خٛد ٌٛیبی ایٗ ٚالعیت اعت. تٛاٖ رسٔی ٚ ظزفیت خٍٙـی  

ای ثغیبر ضعیف ٚ ؽىٙٙذٜ اعت؛ آ٘بٖ اوٙـٖٛ در تـالػ    رغٓ تجّیغبت رعب٘ٝ ٞب ثٝ ععٛدی
ذٜ ثـزای خجـزاٖ   ٞـبی داعـؼ ٚ اِمبعـ     ٞغتٙذ اس تٛاٖ رسٔی ٚ لـذرت خٍٙـی تزٚریغـت   

ٌزٜٚ تزٚریغتی تدبرة خٍٙی فزاٚا٘ـی دار٘ـذ ٚ در    2ٞبی خٛد اعتفبدٜ وٙٙذ. ایٗ   ضعف
ٞبی غیزٔتعبرف ٚ غیزوالعیه اس ٘یزٚٞبی ععٛدی تدزثـٝ ثیؾـتزی دار٘ـذ.      ا٘دبْ خًٙ

ٞبی ٌذؽـتٝ    عزثغتبٖ ثٝ ٚاعطٝ ایٙىٝ خبعتٍبٜ فىزی ٔؾتزوی  ثب داعؼ دارد طی عبَ
پیؾجزد اٞذاف خٛد چٝ در عٛریٝ ٚ چٝ در عزاق اعتفبدٜ وزدٜ اعت ٚ  اس ایٗ ٌزٜٚ ثزای

وٙذ ایٗ وبرت را ثزای تضعیف ا٘صبراهلل ثٝ وـبر ٌیـزد تـب حـذالُ اس      اوٖٙٛ ٘یش تالػ ٔی
 ٞبی خٛد را ثٝ ٔزدْ یٕٗ تحٕیُ وٙذ.  ٞب ثزخی اس خٛاعتٝ طزیك وبرت تزٚریغت

 


