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  !القاعده به نمايندگی از امريکا در سوريه می جنگد
 

گر از يکدير در آن برای فائق آمدن بر يی که  دو طرف درگه می گذرد؛ جنگی ارتجاعيحدود دو سال از جنگ در سور

 ھزار کشته وھزاران مجروح و ٨٠ش از يتکارانه تاکنون بين جنگ جناي اۀجينت. تی کوتاھی نمی کننديچ جنايتوسل به ھ

م سرکوبگر و ددمنش ين جنگ ضد مردمی رژيک طرف اي.  ران شده استيخانمان و کشوری ويب ون آواره ويليچند م

ه داری حاکم در سوريه می باشد که سالھاست در خدمت امپرياليست ھای غرب و شرق، يام سرماظشار اسد حافظ نب

ش می برد،  و ين جنگ را پيه ايسم روسياليت امپريده و امروز تحت حماين کشور کشي اۀدي مردم رنجدۀتسمه از گرد

در جھت )  و اتحاديه اروپاامريکا(ستی غرب ياليمپر قدرتھای اۀگرگروه ھای مزدوری ھستند که با پول و اسلحيطرف د

نده مردم و ي نماۀوبه مثاب" شورای ملی سوريه " افته و به نام يه، سازمان ين قدرتھا در سورياستھای ايشبرد سيپ

.  شوندیستی غرب و رسانه ھای وابسته به آنھا به افکار عمومی معرفی مياليه از سوی قدرتھای امپريسور" انقالب"

 اھل ل می دھند که اساساً يی تشکادگرای اسالمييرا  گروه ھای بن" ون مردمیيسياپوز"ن به اصطالح يش مھمی از ابخ

ن اساس آنچه در رسانه يبر ا! ه اعزام شده انديگر به سوري مزدوران جنگی از کشورھای دۀن کشور نبوده و به مثابيا

ستھا می ياليک ضد انقالب مسلح و وابسته به امپريت ي واقعمعرفی می شود در" انقالب"ستی تحت عنوان ياليھای امپر

ل شده يستی تبدياليدر واقع اگر خوب توجه کنيم می بينيم که سوريه امروز به گره گاه تضاد ھا و رقابتھای امپر. باشد

درست به ره يه و فرانسه و غي گرفته تا روسامريکاستھای گوناگون از يالياست و پيچيدگی وضع در آن است که امپر

دليل منافعی که در سوريه دارند اکنون يک قطب بندی در بين خود به وجود آورده و از کمک دولت ھائی در خاورميانه 

امپرياليست ھای غرب با اعمال نفوذ از طريق .  اين امپرياليست ھا وابسته اندۀند که با ھزار رشته به ھمابرخوردار

ھائی چون ترکيه و قطر و عربستان سعودی يک طرف اين قطب را گروه ھای مرتجع فوق الذکر و باکمک کشور

تشکيل می دھند و طرف ديگر، امپرياليسم روسيه می باشد که از طريق بشار اسد و باکمک حزب هللا لبنان و کمک 

 .مستقيم جمھوری اسالمی جنگ امپرياليستی در سوريه را پيش می برند

نقش ارتجاعی و تروريستی گروه ھای اسالم گرا در سوريه و برمال در اين مقاله کوشش می شود با آشکار کردن 

 امريکا آنھا با امپرياليست ھای غرب، پرده از رياکاری ھای اين امپرياليست ھا و از جمله امپرياليسم ۀساختن رابط

گ برای بشريت را ظاھراً خطر بزر" اد گرائی اسالمیيبن"و " سميترور"برداشته شده و نشان داده شود که آنھائی که 

  .ند امی نامند چگونه در سوريه به کار سازماندھی و تغذيه و تقويت اين نيروھای تروريست و ارتجاعی مشغول
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 و پاکستان و ابييه از ليکه برای شعله ور نمودن آتش جنگ در سور یش در حالستيالي و شرکای امپرامريکادر آغاز، 

در . ن دستجات را انکار می نمودنديدند موکداً ھر گونه رابطه با اه صادر می کريست به سوريگر، تروريکشورھای د

ه منتشر می ي با القاعده در سورامريکاادی مبنی بر ھمکاری يه گزارشات زيحالی که در ھمان شروع جنگ در سور

ترکيه اينک در جنوب ) CIA(مأموران سازمان سيا: "گزارش داد که ه ھافينگتون پستينشر خبرنگاربرای نمونه . شد

 دولتھای عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی را در امر ھمکاری و ارسال چمستقر شده اند و از ماه مار

حتی معاون دبير حزب زحمتکشان ترکيه، ". راھنمائی می کنند" ارتش آزاد سوريه"محموله ھای جنگی به واحدھای 

 ھزار نفر عرب، افغان و ترک را برای انجام ۶حدود )CIA( اعالم نمود که سازمان سيا رسماً  بلنت اسين اوغلو،

ئی ھا حاضر نبودند بر نقش امريکاوار حاشا بلند بود و ين ھمه دي با ا.عمليات تروريستی در سوريه استخدام کرده است

. د بزننديئأستھا و از جمله القاعده مھر تيان اسالمی و تروريادگراين جنگ و ھمکاری شان با بني خود در اۀتکارانيجنا

 و صلح امريکات ين دشمن امني شان در رابطه با القاعده که آن را بزرگترۀبکارانيغات فري تبلۀن اعترافی ھميچرا که چن

ف، ين بازی کثيشتر دستھای آنھا در ايج و با رو شدن ھر چه بياما به تدر. دند را نقش بر آب می کرديجھانی می نام

ه می ي از ارتش آزاد سورامريکاکه  نيم و با گفتن ايرمستقيغ" نيل بنجاميدان "امريکاستی دولت يضدترورۀ س اداريرئ

ر يوسپس س. د زد يئأه مھر تيان در جنگ سورين جريخواھد که القاعده را به داخل خودش راه ندھد بر حضور ا

ه عقب می يع اولح تر سخن گفته و در حالی که گام به گام  از موضي را مجبور نمود که صرامريکادادھا دولت يرو

اتاق ھای "ن مورد يدر ا. ه اعتراف کندي به حضور القاعده در سورناً ر دفاع خود عليوز" ون پناتايل"ند از زبان ينش

ف دست به ين ھمدستی کثيه ايو روزنامه ھای غربی برای توج) Council on Foreign Relations( ھمانند" فکر

 ی مه باختهيروحه ين سوری و در مجموع گردانھای ارتش آزادی سورايشورشداستان سرائی زده و مطرح کردند که 

ت گرانه اعالم کردند که  يف می بودند و حتی با کلمات حمايار ضعي داشتند بسیباشند و اگر القاعده را در صف خود نم

بداران سنی  جنگ در عراق، کمک ھای مالی از جانۀاق مذھبی، تجربين، اشتيپليسيد"خودشان ان القاعده با يجنگجو

  . ه را ارتقاء دھدي بقۀيروحبه ارمغان می آورند و وجودشان می تواند "  ج مھلکيج، و مھمتر از ھمه، نتاي خلۀمنطق

ده که ي به آنجا رسامريکان سطور نوشته می شود رسوائی ھمکاری و ھمگامی القاعده و ينجاست که امروز که ايجالب ا

قلب انقالب "القاعده در "  ز  گزارش می دھد کهيمز نيورک تايويه  حتی ني حاشاھا و انکار ھای اولۀم ھمغر یعل

د البارا يگردان عبد هللا اعظم و گردان شھ ترانه،يالنصر جبھه ملل شرق مد: باشدی سه گرو ه فعال مۀليه به وسيسور"

 شود را یه  نام برده ميورن گزارش که در آن با صراحت  از القاعده در قلب انقالب سيو البته  معنای ا. " ابن مالک

کی از فرماندھان يله يک سرباز سوری به وسي جسد ۀنيدن سي  درۀ مشمزکنندۀکسانی بھتر می توانند درک کنند که صحن

و خوردن "  ابو صقر"ادگرای فوق الذکر به نام يکی از گروه ھای بنيوابسته به » کتائب عمر الفاروق«ادگرای يگروه بن

ن جھادگر اسالمی در ي، ا"ابو صقر! "ده باشندي را د،ردين صحنه  فلم می گينی که از ايقابل دوربقلب آن جنازه را در م

". را می خوريم… به خدا سوگند که ما قلب و جگر شما سربازان بشار اسد " :اد می زند ين خوردن قلب جنازه  فريح

سازمان ديده " ست که  يگر مھم نيحاال د. دندي ددئو ھای منتشر شدهيت را مردم جھان با نفرت و اشمئزاز در وين واقعيا

اد يگر گروه ھای  بنيو د" ارتش آزاد سوريه"شرمی تالش کند که يت می کند با بي فعالامريکاکه در خط " بان حقوق بشر

  .ن رسوائی بری سازديگرا را از ا

ه و اتحاد خود با آنھا سخن ي در سوران اسالمیيادگرايش با  انکار و اکراه از حضور بني و شرکاامريکاروز ياگر تا د

ن روز ھا دوست دارند خودشان را يستھای غربی، که اياليگر مدتھاست که اتحاديه اروپا و کل امپريمی گفتند،  امروز د

را " شورای ملی ائتالف سوريه"ستی را از خود دور کنند، ياليک قرن تجاوزات امپريبنامند تا کراھت "  جھانیۀجامع"

ده است که دو کشور يگر کار به جائی کشيحاال د.  مشروع مردم آن کشور به رسميت می شناسدۀنھا نمايندبه عنوان ت
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داد ھای يدر رو " القاعده نظير جھادی ھای گروه"عنی بريتانيا و فرانسه، با علم به حضور و نفوذ ي اروپا ۀيمھم اتحاد

ئی ھا امريکا. رت ارسال سالح برای آنھا دم می زنند خواھان مسلح کردن مخالفان اسد شده و از ضروه، رسماً يسور

ارتش آزاد " و " شورا"ن ي از کمک ھای خود به از بازی موش و گربه را به تدريج کنار گذاشته و امروز علناً ين

ستی آنھا قرار دارند ياه تروريست سيدر ل" جبھه النصره  "ئی ھائی که القاعده وامريکا ھمان .نديسخن می گو"  سوريه

  !ر قانونی اعالم شده استيان غين جري  ھرگونه ارتباط مالی و کمک مالی به اامريکان يو بر اساس قوان

ستھای غرب و ياليستھای اسالم گرا و به خصوص القاعده با امپريدگی  ھمکاری و ھمگامی مزدوران و تروريامروز تن

 ۀفي آنھا ھم که ھمواره وظۀحتی رسانه ھای شناخته شدگر يه آنقدر آشکار شده  که دي در سورامريکاسم ياليژه امپريبه و

ن رابطه يدی از اي جدۀستند و ھر روز گوشيستی است، قادر به کتمان آن نياليسه ھای امپريشان الپوشانی توطئه ھا و دس

 وضوح ھر ن کشور، بلکه مردم جھان بايه و نه تنھا مردم اي مردم سوربين ترتيبه ا. ابدين رسانه ھا  انعکاس می يدر ا

سم القاعده داستانسرائی می ياد گرائی اسالمی و تروريه خطر بنيستھائی که  آن ھمه علياليامپرنند که يشتری می بيچه ب

 و پاکستان و ابييه  از ليشان در سوريشبرد توطئه ھايکردند، چگونه امروز در جريان برنامه ای منظم، ھر روز برای پ

 ۀله آنھا خانه و کاشانيه برای آنھا اردوگاه زده و به وسي می کنند و در خاک ترکوارد" ستيترور"عربستان، القاعده 

شبرد آن يه عوامل پيتجاوزی که در جلوصحنه، دولتھای قطر و عربستان و ترک. مردم را مورد تجاوز خود قرار داده اند

  . می باشند

ر شده يز اتباع کشورھای عربی و خارجی دستگفرد مسلح ان جنگ، تاکنون چند ھزار يان اي که در جریبه واقع ھم وقت

ه در سازمان ملل بار ھا فھرست ي سورۀنديه و عربستان سعودی وجود دارند، وقتی نمايان آنھا افسران ترکياند که در م

، افغانستان، ترکيه و ديگر کشورھا بوده اند  اشھروندان قطر، عربستان سعودی، ليبياسامی مزدوران خارجی که شامل 

که طی آن حزب هللا لبنان " القصير" ر در يبرای نمونه درجنگ اخت سازمان ملل ارائه داده، وقتی که يه شورای امنرا ب

ر شده اند، چگونه می توان  نقش يادی شھروندان خارجی دستگيدان جنگ شد تعداد زيبرای کمک به بشار اسد وارد م

ل ھم ھست که روزنامۀ بريتانيائی، ين دليست ھا را در جنگ جاری کتمان نمود؟ به ھمياليانات وابسته به امپرين جريا

اتحاديۀ اروپا تروريست ھای اسالمگرای سنی را که با "  با صراحت گزارش داد که ماه مه اجباراً ١٩گاردين در 

نويسنده " ا زبير خانيو ." ی کندپشتيبانی اياالت متحده در سوريه عليه رژيم بشار اسد می جنگند، مستقيما تأمين مالی م

 نفراز تروريستھای ٩٣دستگاه اطالعات ترکيه :" ن کشور گزارش داد که يات ايدر نشر" و روزنامه نگار پاکستانی

او اضافه کرده است که ". طالبان و القاعده را از وزيرستان به استان ھاتای نزديک مرزھای سوريه منتقل کرده است

ر القاعده و از اتباع کشورھای عربستان، کويت، يمن، پاکستان، افغانستان و شماری از  تروريست عناص٩٣اين "

ک کنفرانس يان ي عراق در جرۀشيار زيباری، وزير امور خارجوو ھ" ساکنان عرب وزيرستان پاکستان ھستند

 به خاک سوريه وارد می برای انجام عمليات تروريستی» القاعده«شبه نظاميان "ز تأئيد کرد که يمطبوعاتی در بغداد ن

  " شوند و از مرزھای عراق اسلحه به اين کشور حمل می کنند

ندگی يه، القاعده به نماين امر که در سورين است که در طول دو سال گذشته ده ھا و صد ھا فاکت مبنی بر ايت ايواقع

ره ين جيست ھا و مبلغياليی امپرقت را براين حقيم اسد می جنگد مستند و افشاء شده که کار انکار اي با رژامريکا

  . ر ممکن نموده استيار سخت و غيخوارشان بس

اکاری يه ريدادی مثل حوادث سوريچ روير ھيت می توان گفت که در سالھای اخأھمانطور که مالحظه شد به جر

مردم . گذاشته بودش نين وضوح به نماي را در مقابل چشم مردم منطقه با اامريکاسم ياليستھا و از جمله امپرياليامپر

عربده می " اد گرائی اسالمیيبن"و " سميترور"نند که قدرت ھائی که در مخالفت با خطر ينه می بيمنطقه اکنون به ع

جوامع " ارزشھای"ی بزرگ  برای به اصطالح صلح جھانی و "ديتھد"و " خطر"دند و ھنوز ھم می کشند و آن را يکش
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شتر منافع ين ھر چه بيادگرا برای تأميست و بنيانات ترورين جري دست ھمغرب جلوه می دادند، حال دست در" آزاد"

انات ين جرينند که اينه می بيکه ھمگان به ع یده که در حاليه می جنگند، و کار رسوائی شان به آنجا رسيخود در سور

زات آنھاست يول و تجھست که شکل گرفته و با پ آنھاۀاستھای تجاوزگرانيشبرد سين قدرتھا و برای پير عبای ھميدر ز

د کاری کرد که کمک ھای ما به يگر اندرز می دھند که باياکارانه به ھمديشرمانه و ريکه  رشد کرده اند باز ھمچناان ب

روز در يه  مشغول انجام ھمان کاری ھستند که ديدر حالی که آنھا امروز در سور! ن گروه ھائی نرسديدست چن

ا يی س در افغانستان با دست سازرا" ن افغانيمجاھد"روز يد. ابق انجام دادنده ابر قدرت شوروی سيلعافغانستان 

)CIA( تنامی برای روسھا يو ،نسکیيبرای مقابله با شوروی سابق شکل داده بودند، تا به قول برژ" بن الدن" ق ياز طر

 .ن کشورشونديبه ترک ا سرانجام با خفت و خواری مجبور ،تناميئی ھا در وامريکاز مثل يدرست کنند تا روسھا ن

ش برد يرا پ  خود ھمچون جمھوری اسالمی آنۀ با ھمکاری رژيم ھای دست نشاندامريکای که امپرياليسم سياست جنگي

ط يرانگر بر آنھا شرايل جنگی ويو موفق شد به اين وسيله مردم  افغانستان را از چاھی به چاھی ديگر انداخته و  با تحم

  .ل کنديتسھن کشور يچپاول و غارت خود را در ا

  

  !يميائیکسالح تروريست ھای صادراتی و 

ه و يه ضرورت حضور القاعده در جنگ سوريستھا جھت توجياليدر سطور فوق به داستانسرائی اتاق ھای فکر امپر

حضور ن اتاقھا نقل قول شد که  ياشاره شد و از ا) ستیياليا قدرتھای امپري" ( جھانیۀجامع"ندگی از يصد البته به نما

ز يج مھلک نيمنظور از نتا.  با خود می آورد"  ج مھلکي نتا"  و ھم "اق مذھبیين و اشتيپليسيد"ان القاعده، ھم يجنگجو

روی مقابل تخم ترس و وحشت افکنده شده و آنھا را دچار يج مرگباری  است که باعث می شود تا  در صفوف نينتا

دھای يف و تمجين تعريه معنای ايان اسالمی و القاعده در سوريادگراي بنحال با نگاھی به عملکرد تاکنونی.  تزلزل سازد

م ھمين جريانات ينياتفاقی نيست که ما می ب. ستھای القاعده بھتر قابل فھم می شود يئی ھا از ترورامريکااتاق ھای فکر 

ن يش سازمان ملل در ا مورد قتل عامی که به گزار٣٠ابا و با قساوت تمام مردم را می کشند و در حمزدور، بی م

گروه  حضور ونقش ضد خلقی -ده استي مورد آن تاکنون به ثبت رس١٧ که شواھد - گناه سوريه شده يفاصله از مردم ب

گروه ش ين چند روز پيھم. ر قابل انکار می باشدي غهيھای بنياد گرا، ھمپا با ارتش سرکوبگر و ضد مردمی سور

ن کشور ي کرد ا٧٠٠" در راه مواصالتی حلب به عفرين"می باشد  " هيزاد سورارتش آ"ادگرای التوحيد که بخشی از يبن

 در زيرزمين عمارتی در "گناه را بدون دادن آب و غذا ين مردم بيانه شکنجه کردند و ايرا ربوده  و آنھا را وحش

  . زندانی نمودند" اطراف شھر حلب

 در سوريه، استفاده از سالح ء و شرکاامريکاحمايه ف ترين اعمال ضد خلقی اين گروھای تحت اليگر از کثي يکی د

، امريکاسم ياليامری که آنقدر واضح بود که حتی وابستگان به امپر. ده می باشديه طرف مقابل و مردم رنجديائی عليميک

الم ائی اعيمکيم و دخالت نظامی آشکار در سوريه را استفاده از سالح يمستقۀ خود درحمل" خط قرمز"ستی که ياليامپر

م که چگونه به صورت اتفاقی نيروھای امنيتی يشاھد بود.  کتمان کنندت کامالً ين جنايکرده ھم نتوانستند نقش آنھا را در ا

حمل می “ سارين”که ھمراه خود حداقل دو کيلو گاز سمی " ة النصرةجبھ" تن از عناصر گروه تروريستی ١٢ترکيه 

ستھای يبانان تروريان و پشتيگری بر رسوائی ھای حامي نمود و رسوائی درون درزير نمودند و خبر به بيکردند را دستگ

ائی را خط يميککه استفاده از سالح  یئی ھا چگونه در حالامريکای که نشان می داد  رسوائي.اد گرای اسالمی  افزوديبن

ه سالح يمردم سوره يتی شان علاستھای صادريق ترورياز طردخالت نظامی خود اعالم می کنند در ھمان حال قرمز 

ه دخالت ھر چه ي توجۀبھانن امر را ھم ھر وقت که خواستند ياکارانه در صدد اند تا ھميائی استفاده می کنند و ريميک

  .شتر و علنی تر نظامی خود قرار دھنديب
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اد گرائی يده، بلکه بنر قابل انکار نشان می دادند که نه تنھا القاعيرو ھای انقالبی با مدارک غيستھا و نيسالھا بود که کمون

ستی آنھاست و کوته فکرانی با يالياستھای امپريشبرد سي پۀلي و وسء و شرکاامريکاسم يالياسالمی در کل، دست ساز امپر

کال جلوه کنند يلی که می خواستند راديگاه طبقاتی خرده بورژوائی قائل می شدند و خيت برای آنھا پاين واقعيانکار ا

 که به گاز گرفتن ارباب خود مشغول ستھا جلوه می دادنديالي امپرۀر پاره کرديدن  را سگ زنجالقاعده و رھبرش بن ال

حال .  را می شستند،ان اسالمی می شديادگراياتی که از سوی بنيسم در جناياليق دستان امپرين طري و به ا!شده است

 ۀادگرائی اسالمی با سلطي و ھمکاری بندگی وابستگیير قابل انکار تنيگر و با وضوحی غيه بار ديداد ھای سوريرو

ن قدرتھا شکل يزات ھميانات با پول و تجھين جريد ھمگان قرار داده و ثابت کرده است که ايستی را در مقابل دياليامپر

شبرد يله ای جھت پيبه واقع اين جريانات مرتجع وس. ن ھا می باشندي ھمۀتکارانياستھای جنايگرفته اند و مجری س

دن يستھا برای رسياليشيار جھان امروز می بينند که امپرومردم ھ.  جھان ھستندۀستی در چھار گوشياليمپراستھای ايس

 ۀبه اين ترتيب تجرب. غ نمی ورزنديمتشکل از القاعده ھم در" بخشيارتش آزاد" به اھداف خود، حتی از سازماندھی

اين . شتری در مقابل چشم ھمگان قرار داديح ھر چه بز با وضويستی را نيالي امپرۀالنياستھای محين سيکی از ايه يسور

  .  نقاط جھان را غنی می سازدايده نه فقط در سوريه بلکه در اقص توده ھای ستمدۀواقعيت ھا تجرب

عنی زندگی درفقر و فالکت و در يط مادی زندگی شان ي شراۀنيه  با توجه به زمي سورۀديم که توده ھای ستمدياد آوريبه 

م يه رژيمعروف شد عل" بھار عربی"زش مردمی در تونس و مصر و آنچه که به يزه، متأثر از خين سرۀر سلطيز

د ياسد با"اد ين روز ھا فريست ھائی که ايالياما امپر. اد نان و آزادی سر داده بودنديپاخاسته و فره کتاتور بشار اسد بيد

ش می ين راستا پيپاخاسته بودند و در اه کتاتور بين ديرا سر می دھند درست در زمانی که مردم برای سقوط ا" برود

 ه عمالً ياعی در سورجک جنگ ارتيدان کرده و با به راه انداختن يرفتند  دارو دسته ھای اسالم گرای خود را وارد م

ه است که به روشنی نشان می دھد ي جنگ کنونی در سورۀکی از نکات آموزندين يا. ه راندنديمبارزات مردم را به حاش

م بشار اسد يستھا منظورشان از مخالفت با رژياليرو ھای انقالبی حق داشتند زمانی که می گفتند امپريستھا و نيه کمونک

 دارو دسته ھای ۀليوسه  مردم و در جھت منافع توده ھا بلکه از باال و بۀلين به وسين استبداد از پائينه تأئيد سرنگونی ا

 که قدرتھای غربی به کمک مزدورانشان در یوقت. تر منافع خودشان می باشدشين ھر چه بيمأمزدور آنھا و در جھت ت

 اسالم گرا با ن دارو دسته ھای مزدور عمدتاً يری بين کشور کردند، درگي دخالت در اۀمنطقه اعتراضات مردمی را بھان

جنگی . نی استد که حاصلش وضع کنويه را شکل داد و فاجعه ای آفرياسی سوري سۀارتش سرکوبگر بشار اسد صحن

. غ نمی ورزنديتی دريچ جنايدن به اھدافشان نشان داده اند از ھيروی ضد انقالبی و ضد مردمی که برای رسين دو نيب

. ات بگذار باز ھم کسانی از آنچه در سوريه می گذرد به نام انقالب مردم سوريه نام ببرندين واقعي اۀرغم ھم یحال عل

ابی يستی برای دست يالياد ھا در اين کشور کار آنھا را برای الپوشانی دخالتھای امپردير روين است که سيت اياما واقع

ه ي سورۀچرا که تجرب. ار دشوار کرده استيه و البته به قول آنھا آزادی و دمکراسی بسيشتر در سوريبه منافع ھر چه ب

ژه يستھا و به ويالياست در دست امپردر واقع ابزاری " سميجنگ باترور"و "اد گرائی اسالمی يبن"ز نشان داد که ين

  . از دارنديکه به آن نای  شان در ھر منطقه ۀق سلطي جھت کسترش و تعمامريکاسم ياليامپر

  

 

 


