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  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١٣ نومبر ١١

  

  دھد؟ آيا امريکا ايران را به عربستان ترجيح می
 

  

  

برای : ی را نخواھد داد افزودئ  دستيابی ايران به سالح ھستهۀ اجازامريکا با تکرار اين ادعا که امريکا ۀوزيرخارج

ھای جديد عليه ايران  ای در تصويب تحريم ی کاخ سفيد از کنگره خواست تا وقفهئ انعطاف پذيری در مذاکرات ھسته

  .اعمال کنند

برای اطمينان دادن به ) ]عقرب[ آبان١٢يک شنبه ( روز گذشتهامريکا ۀکری، وزير خارج جان: پرس نوشتآسوشيتد

کری در ھشداری آشکار به ايران اعالم کرد .  به آنھا حمله شود،دھد  اجازه نمیامريکامتحدان عرب خود اعالم کرد 

  .اش مورد تھديد قرار گيرند دھد دوستان عربی اجازه نمی
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ی را نخواھد داد افزود ئ  دستيابی ايران به سالح ھستهۀ اجازامريکا ھمچنين با تکرار اين ادعا که امريکا ۀوزيرخارج

ھای جديد عليه  ای در تصويب تحريم ی کاخ سفيد از کنگره خواست تا وقفهئ برای انعطاف پذيری در مذاکرات ھسته

 .ايران اعمال کنند

کرد به عربستان سعودی، امارات  در قاھره ، پايتخت مصر صحبت می که در جمع خبرنگاران امريکا ۀوزير خارج

به گزارش .  از آنھا حمايت خواھد کردامريکاشاره کرد که اعربی، قطر، اردن و مصر و ديگران ۀمتحد

 از دوستان و امريکاکيد کرد أ توی صراحتاً . آسوشيتدپرس منظور وی از ديگران به احتمال زياد اسرائيل است

  .د دربرابر حمله از بيرون حمايت خواھد کردمتحدان خو

 و عربستان در پی امريکاروابط . ای خود به منطقه از مصر به رياض سفر کرد  سفر دورهۀکری در ادام جان

جان کری . تحوالت اخير منطقه به خصوص حرکت به سوی حل و فصل مسالمت آميز بحران سوريه تيره شده است

د کرد اما تالش کرد اختالفات را ئيأ رياض بر سر موضوع سوريه و ايران را توجود اختالفات بين واشنگتن و

  .کوچک و تاکتيکی نشان دھد

ھا موجب ايجاد شکاف در اھداف  ھا و سياست کری در ھمين زمينه اظھار داشت وجود اختالفات در برخی تاکتيک

ی  ئه نخواھد داد ايران به سالح ھسته ھرگز اجازامريکاکيد کرد أوی ھمچون ھميشه ت. بنيادين سياست نمی شود

ھای  ای در تصويب تحريم  از کنگره خواسته است تا وقفهامريکا اظھار داشت دولت امريکا ۀوزير خارج. دست يابد

ی ئ وی در ادامه مدعی شد ايران به سالح ھسته. ی فراھم شودئ جديد اعمال کنند تا انعطاف پذيری در مذاکرات ھسته

  . داده استامريکا اين قولی است که رئيس جمھور دست نخواھد يافت؛

 امريکاک جدی در روابط عربستان و رَ گيرد که ناظران سياسی از يک تَ  سفر جان کری در شرايطی صورت می

 را در امريکاگسترده تصميم دارد عمليات نظامی مستقل از ۀ ورند، گوبا عربستان در يک برنام آسخن به ميان می

 صورت گرفت، بدين منظور بود امريکا کناره گيری امير سابق قطر از قدرت که با ھماھنگی سوريه مھندسی کند،

. تر شود که نقش عربستان و به ويژه بندر بن سلطان رئيس استخبارات اين کشور در بحران سوريه پررنگ

وريه شکست خورده و  بحران سۀداند معتقد است که ترکيه در پروند ھا را رقيب خود در منطقه می عربستان که ترک

به ھمين خاطر . از ھمين رو بايد کنار گذاشته شود و گروھھای مسلح به جای خاک ترکيه از خاک اردن استفاده کنند

، فرانسه و انگليس برگزار شد، از امريکاھای جاسوسی عربستان،  که با حضور رؤسای سازمان“  کنجلسۀ”در 

 طرح خود را برای سرنگونی »بندر بن سلطان«ين برگزار شد که  برای اجلسهاين . ترکيه دعوت به عمل نيامد

ھا را تحت شديدترين فشارھا قرار دادند تا طرح  بندر بن سلطان و ديگران، اردنی.  ارائه کند»بشار اسد«حکومت 

  : طرح بندر بن سلطان بدين شکل استۀچکيد. را بپذيرند) بندر(وی 

ه فرماندھی افسران فراری ارتش سوريه جھت حمله به سوريه و تسلط بسيج بيست ھزار جنگجو در داخل اردن ب -١

  .بر دمشق به عنوان تکيه گاه حکومت سوريه

 برای پشتيبانی اين نيروھا در برنامه ريزی، امريکا فرانسه، انگليس و ۀ از سربازان ويژقطعهتشکيل يک  -٢

  . به جنگقطعه و حتی ورود مستقيم اين ئیشناسا

 زمينی نيروھای ۀترده و ويرانگر به مراکز نفوذ حکومت سوريه به ويژه دمشق قبل از حمل گسئی ھواۀحمل -٣

ای که حکومت دستپاچه شده و از طريق نابودی پلھا و راھھای مواصالتی، دمشق به طور  مستقر در اردن، به گونه

  .کامل از ساير مناطق سوريه جدا گردد
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 و با ھماھنگی متحدان اين کشور در اجرای طرح امريکاه توسط مديريت عمليات نفوذ به حلب از داخل ترکي -۴

 »واقعيت ميدانی« حلب و دمشق به لحاظ روحيه و ۀای که حکومت سوريه پس از سقوط دو شھر عمد بندر، به گونه

  .سرنگون شود

  

  ترديد امريکا در مورد اجرای طرح بندر

 ۀھا در قبال آن سکوت کردند و نمايند امريکائی اما طرح بندر مورد حمايت مستقيم فرانسه و انگليس قرار گرفت،

ۀ زنيد؟ نمايند از چه حرف می: بندر از او پرسيد. ، خواھان لحاظ شدن تحوالت جديد منطقه شدجلسه در امريکا

اوضاع مصر به : بندر گفت. اتفاقات مصر نشان می دھد که بايد واقعيات را دوباره بازخوانی کنيم:  پاسخ دادامريکا

 سخن بندر را به سخره امريکا ۀنمايند.  طرح من است و من اعتماد بيشتری به نظاميان دارم تا اخوان المسلميننفع

 ما با نظاميان مصر متشنج است و ما به آنھا ھشدار داده ۀکودتای مصر به نفع ما و شما نيست؛ رابط: گرفت و گفت

 مصريھا می دانند و آنھا مسؤول اصلی شکست ما در ۀاراد واقعی ۀبوديم که اقدامی نکنند؛ نظاميان خود را نمايند

 خود می دانند و نمی توانند شاھد به قدرت رسيدن »امنيت ملی«نظاميان مصر، سوريه را بخشی از . مصر ھستند

تواند به ساير  اند؛ بيشتر حوصله کنيد زيرا ھر گونه اقدامی می کسانی در سوريه باشند که در مصر با آنھا جنگيده

 با تأنیھا برای ھر اقدامی،  امريکائی خليج فارس قابل اطمينان نيست و ما ۀ منطقۀورھا سرايت کند؛ ثبات شکنندکش

  .گيريم و ھمه جوانب را مد نظر قرار می دھيم تا کمترين زيان را از اين بحران متحمل شويم و عميق تصميم می

  

  امريکا پشت ما را خالی کرد: بندر

 موضعی جّدی ندارد؛ وقتی من اين مسؤوليت را قبول کردم، امريکا:  شوکه شده بود گفتبندر که از اين سخنان

مبر، حکومت توافق کرده بوديم که با آغاز سپتکند؛ ما   ھا استقبال کردند اما اکنون کسی با من ھمراھی نمیامريکائی

برای حمايت از طرح ما نمی کند  ھيچ کاری امريکاسوريه سرنگون شده باشد اما اکنون که در آغاز جوالی ھستيم 

 از پادشاه اردن خواسته حوصله کند و به ھمين خاطر پادشاه امريکا ۀکند؛ وزير خارج بلکه مدام مانع تراشی می

خواھد از زير بار مسؤوليت شانه خالی کند؛ من فرصتی برای عقب نشينی  اردن شکايتھايش را شروع کرده و می

هللا  زاران سوری را که ھر روز توسط حکومت سوريه و متحدانش در ايران و حزبنمی بينم و بايد صدھا و بلکه ھ

  گويند منتظر چه ھستيد؟ دانند و می روحانيون سعودی ما را مسؤول خون سوريھا می. شوند، نجات دھيم کشته می

  . صحبت کندامريکائی موضعش را عوض نکرد و گفت که بايد با مسئوالن امريکا ۀبا اين حال نمايند

  

  ھمسوئی فرانسه و عربستان

 عقب نشسته امريکا با رئيس اطالعات فرانسه ديدار کرد و دو طرف تأکيد کردند که ئیبعد از اين ديدار، بندر به تنھا

طرف فرانسوی از بندر خواست ھر چه سريعتر . ای دارد که احتماالً انگليس نيز از آن مطلع است  جداگانهۀو يا نقش

 و انگليس در پی امريکاداد  بندر که احتمال می. و انگليس را در مقابل عمل انجام شده قرار دھد امريکاکاری کند و 

 مخالفين سوری ديدار کرد و به آنھا گفت که ساعت »ميدانی«حمله به سوريه ھستند به اّمان رفت و با فرماندھان 

ز بازگشت به رياض، مستقيماً به ديدار وی پس ا.  نبردی سرنوشت ساز باشندۀصفر نزديک شده و بايد کامالً آماد

 جّدی نيست و اگر ھم امريکا:  ابراز ناخرسندی کرد و گفتامريکاسعود الفيصل وزير خارجه رفت و از موضع 

 طوری سخن گفت که گويا امريکا ۀباشد نمی خواھد با ما ھمکاری کند؛ آنھا ما را غريبه حساب می کنند زيرا نمايند
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 تماس بگيريد »جان کری« ھا از جمله امريکائیدوباره با ) سعود الفيصل(ا ندارند؛ شما قصد انجام ھيچ کاری ر

ترساند که   دارد و ھميشه وی را از اين می»اوباما« خوبی با کری ندارم؛ او بيشترين تأثير را روی ۀچون من رابط

ز موضع کری ندارم؛ او ل خوشی امن ھم د: سعود الفيصل ھم گفت. اگر بشار سقوط کند القاعده جای او را می گيرد

ولين ما خارج از چارچوب وزارت خارجه در ارتباط است و شاھزاده عبدالعزيز پسر ملک عبدهللا ؤبا برخی مس

  . وزارت خارجه با کری تماس دائم داردممرد شماره دو

  

  نگرانی فرانسه از احتمال تماس امريکا و ايران

 رفت و در آنجا يک مقر شبه دائم را برای خود انتخاب کرد تا با فرماندھان بندر بعد از مدت کوتاھی دوباره به اردن

وزير . ملک عبدهللا از اقامت بندر راضی نبود اما کاری ھم نمی توانست بکند. مخالف دولت سوريه در تماس باشد

گليس سخن  و انامريکار موضع يي عربستان تماس گرفت و از تغۀ فرانسه در ھمين زمان با وزير خارجۀخارج

 برگزار کرده و زمان دقيق امريکا با حضور جلسه ای انگليس صحبت کردم تا ۀمن با وزير خارج: وی گفت. گفت

ن کنيم، اما او گفت که ھنوز زود است و کامرون بدون موافقت مجلس عوام اين کار را ييحمله به سوريه را تع

 که موضوع را به پارلمان نکشانيم چون که قانون به ما ما قبالً توافق کرده بوديم:  گفتم»ھيگ«نخواھد کرد؛ به 

 حمله بدون اخذ نظر پارلمان را می دھد؛ شما با اين کار ھم ما و ھم اوباما را در تنگنا قرار خواھيد داد؛ من ۀاجاز

 از »سفابيو«. مطمئنم که پيشنھاد شما در مجلس عوام رأی نخواھد آورد و به نظر می رسد از حمله پشيمان شده ايد

 در اين مدت اخير، تماسی صورت نگرفته؛ چون طبق گزارش سازمان امريکاآيا بين ايران و : سعود الفيصل پرسيد

 و انگليس رفته امريکا عمان به محض برگشت سلطان قابوس از ايران، مخفيانه به ۀاطالعاتی فرانسه، وزير خارج

ما می ترسيم که عمان نقش : و بعد از بازگشت به مسقط دوباره به ايران و سپس به لندن رفته است؛ فابيوس می گفت

سعود .  باشدامريکار موضع يير موضع انگليس نيز متأثر از تغيي و ايران را بازی کند و احتماالً تغامريکارابط ميان 

 ۀ خليج فارس ھم نسبت به حملۀچندين کشور حوز: أله را پيگيری کند و گفتالفيصل به فابيوس قول داد که مس

 ھا ما امريکائی ھاست؛ من به شخصه معتقدم که امريکائینظامی به سوريه، سرد شده اند و اين احتماالً تحت تأثير 

ا شوند؛ متوجه شده ايم  خليج فارس، مانع مۀرا تنھا گذاشته اند و می خواھند از طريق نزديکترين متحدانمان در منطق

که امارات ممکن است در ھيچ   کرده و اين يعنی اينءکه امارات يک قرارداد سرمايه گذاری بزرگ با روسيه امضا

سعود الفيصل روز بعد سفير عمان را احضار کرد تا از ماجرای . ی شرکت نکندئيک از ائتالفھای منطقه 

کسب کند اما سفير عمان گفت که اطالعات جديدی در اين زمينه  ئی خبرھاامريکاميانجگری عمان ميان ايران و 

  .ندارد

  

  افسران اردنی در خدمت دولت سوريه

 گذاشته که در آن، امريکااسرائيل، چند نوار صوتی را در اختيار دولت : در ھمين زمان بندر به سعود الفيصل گفت

ا از تحرکات، اسلحه و ساير اطالعات دقيق برخی افسران دستگاه امنيتی و ارتش اردن، ھمتايان سوری خود ر

 ھيچ اعتراضی به اردن نکرده؛ امريکاپيرامون مخالفين سوری حاضر در اردن، مطلع کرده اند؛ با اين حال دولت 

 »درعا«براردن از يک طرف با ماست و از طرف ديگر در کنار سوريه؛ آنھا با سوريھا ھمکاری می کنند تا حمله 

  .اثر کنند  بی»ذقيهال« ۀرا ھم مثل حمل
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 حمله به سوريه را جويا شود که با رأی منفی ۀ به مجلس عوام رفت تا نظر نمايندگان دربار»کامرون«در ھمين اثنا 

بدين ترتيب سعودی ھا متوجه شدند .  را بايد کنگره اعالم کندئیاوباما ھم اعالم کرد که نظر نھا. رو شده آنھا روب

 سّری با ايران، سوريه و روسيه ھستند و عمان در اين ۀ ھا مشغول مذاکرمريکائیا است و ئیکه پشت پرده خبرھا

ھا  به ھمين خاطر سعود الفيصل به عمان رفت تا از حقيقت مطلع شود، عمانی. فرايند، نقشی اساسی را بازی می کند

 چيزی که ليس شروع شده و تنھا و انگامريکابه او گفتند که ما نقش رابط را داشتيم و االن تماسھای مستقيم ايران با 

سعود الفيصل ماجرا را با بندر .  چندين بار در مسکو ديدار داشته اندامريکاولين ايران و ؤمی دانيم اين است که مس

سعود . در ميان گذاشت و دو طرف توافق کردند که فرانسه را مطلع کنند و از فرانسه بخواھند ترکھا را ھم مطلع کند

.  نبرد را ادامه خواھيم دادئی تاوان سنگينی خواھد پرداخت و ما به تنھاامريکای ھا گفت که الفيصل به فرانسو

 بيست شرکت کند حاال قصد دارد جلسۀکه قبالً نمی خواست در  فرانسوی ھا ھم به سعودی ھا گفتند که اوباما با آن

 امريکا می رود تا موافقت پنھانی جلسها به فرانسوی ھا اضافه کردند که ھمه چيز تمام شده و اوبام. اين کار را بکند

 خليج فارس حداکثر فشار را به واشنگتن ۀو روسيه را علنی کند، آنھا از سعوديھا خواستند که کشورھای حوز

 در اردن ھم سرد شده و بعضی از آنھا به امريکاکارشناسان نظامی . بياورند تا با ايران و روسيه به توافق نرسد

 بيست قرار جلسۀخود گفتند که دستورات تازه ای از فرماندھان ارشد خود دريافت کرده و گويا در  ئیدوستان اروپا

  . فراخوانده شدندامريکاھمزمان گروھی از اين کارشناسان به . است اتفاق تازه ای بيفتد

رياض،  مبنی بر اختالفات شديد ميان واشنگتن و ئیھا  انتشار گزارشۀدر بحبوح» پست واشنگتن «ۀروزنام

 عربستان سعودی انجام داده ۀرئيس سابق دستگاه اطالعاتی و برادر وزير خارج» ترکی الفيصل«ای را با  مصاحبه

  .است

ھای اشتباھی   در قبال سوريه انتقاد کرده و گفته است واشنگتن سياستامريکاترکی در اين مصاحبه نسبت به سياست 

  .را پيگيری کرده است

ملک (ھميشه اين پادشاه :  که چه کسی تصميم رد کرسی شورای امنيت را اتخاذ کرد، گفتالؤوی در پاسخ به اين س

ھا اينجا  که آنطور که برخی روزنامه يا اين. البته اين يک تصميم ناگھانی نبود. گيرد است که تصميم می) عبدهللا

  .ده بودبلکه تصميمی بود که بر روی آن بررسی و فکر ش. نوشتند، از سر کينه و حرص نبود

 به دليل عملکرد شورای امنيت به خصوص در موضوع سوريه و ھمچنين ترکی تأکيد کرد که اين تصميم احتماالً 

با اين حال وی اذعان کرد که .  فلسطين، اتخاذ شده استۀموضوعاتی چون منع گسترش تسليحات اتمی و قضي

خورد با سوريه در موضوع  مورد نوع برترين دليل رد اين کرسی، تصميم شورای امنيت سازمان ملل در اصلی

  . بوده استئیيمياکتسليحات 

  

  سوريه

ا متوقف کند و تنھا به خلع سالح جمھور سوريه ر رئيس» بشار اسد«که شورای امنيت نتوانسته  وی با بيان اين

 ضمن »ترکی«. ت بسنده کرده، گفت تنھا راه پايان دادن به بحران سوريه، تسليح و تقويت مخالفان دولت اسئیيمياک

ھای مخالف  ھای پيشرفته برای مخالفان، گفت اين اقدام موجب قدرت گرفتن گروه حمايت قاطع از ارسال سالح

  .کند را به مذاکره راضی می» بشار اسد«شود و  می
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اين اظھارات در حالی بيان شده که دولت سوريه بارھا موافقت و آمادگی خود برای حضور بدون قيد و شرط در 

وگوھا خودداری  را اعالم کرده و اين مخالفان ھستند که از حضور در اين گفت» ٢ژنو « صلح موسوم به ۀجلس

  .کنند می

 برای تسليح ھای ارسال سالح به سوريه، رأساً   و اروپا خواست با برداشتن محدوديتامريکا در ادامه از »ترکی«

 از تمام دنيا به دليل آنچه عدم وی ھمچنين تقريباً . وندھا، وارد عمل ش مخالفان و رساندن تجھيزات پيشرفته به آن

دھد، عقب نشسته و  توجه به آنچه در سوريه رخ می  بیامريکاحمايت از مخالفان خواند، انتقاد کرده و گفت اروپا و 

  .گر ھستند تنھا نظاره

 در منطقه امريکاشد تا  عليه سوريه نيز انتقاد کرده و گفت اين موضوع موجب امريکاوی از عدم اقدام نظامی 

  .کند  نمیءافکار عمومی منطقه معتقدند که اياالت متحده نقشی را که بايد، ايفا: وی افزود. ضعيف به نظر برسد

 نقش عربستان در تجھيز اين »ترکی«ھای تندرو،  ھای متعدد از اقدامات عربستان در تسليح گروه با وجود گزارش

 با اياالت متحده ھماھنگ پايه و اساس ھستند و رياض کامالً   بیھا کامالً  اين گزارشگويد  ھا را انکار کرده و می گروه

  .کند ھای تندرو اقدام نمی گاه به تسليح گروه است و ھيچ

  

  ايران

حسن «بعد از انتخاب » ملک عبدهللا«: وی در بخشی از اين مصاحبه ھم به موضوع ايران پرداخت و گفت

ی وی پيام تبريکی فرستاد و نسبت به روابط مثمر ثمر با ايران ابراز اميدواری  برا،جمھوری به رياست» روحانی

از آن زمان وی چندين بيانيه در مورد ميل خود برای بھبود روابط .  ھم پاسخی مشابه داد»روحانی«در مقابل . کرد

  .تندای داش  بسيار تيرهۀجمھور سابق رابط دو طرف در زمان رئيس. با عربستان صادر کرده است

محمود « سپس ايران را به دخالت در امور جھان عرب متھم کرده و گفته است رياض در زمان »ترکی«

  .آفرينی در لبنان، سوريه، عراق و بحرين منع کرده است بارھا ايران را از نقش» نژاد احمدی

مل رياض از مواضع ی، بر حمايت کائ وی در ادامه در مورد پيمان منع گسترش تسليحات اتمی و مذاکرات ھسته

 عاری از ۀ ھمچنين از شورای امنيت سازمان ملل خواسته است برای ايجاد منطق»ترکی«.  تأکيد کرده است۵+١

  .ی در منطقه خاورميانه اقدام کندئ سالح ھسته

فراموش : که ايران را به تالش برای ساخت بمب اتم متھم کرده، گفت» پست واشنگتن«ال ؤ در پاسخ به س»ترکی«

  .ی دارد و آن اسرائيل استئ نيد که ھمين االن حکومت ديگری ھم در منطقه سالح ھستهنک

بسيار باھوش ) روحانی(او : وی در مورد دولت جديد ايران نيز مواضع کشورھای غربی را تکرار کرده و گفت

  .د به عمل تبديل شودھا باي اما اظھارات خوشايند آن. که بتوانيم با ايران تعامل کنيم، چيز خوبی است اين. است

 دستيابی به سالح اتمی را بررسی ۀاين مقام اطالعاتی سابق عربستان در پاسخ به اين سؤال که آيا عربستان گزين

ھا از جمله مجھز   گزينهۀبايد ھم]) فارس[شورای ھمکاری خليج (من دو سال قبل ھم گفتم که کشورھا : کند، گفت می

ی شود، ترکيه ھم ئ اگر ايران ھسته… يابی ايران به اين سالح را بررسی کنندی در صورت دستئ شدن به سالح ھسته

  .ی روی آوردئ ممکن است به توان ھسته

گويد چنين اقدامی نه تنھا ايران را از دستيابی به سالح  با اين وجود وی با اقدام نظامی عليه ايران مخالفت کرده و می

  .دھد تا به دنبال ساخت بمب اتم باشند ھا می ن خوبی به آۀکند، بلکه بھان اتمی منصرف نمی
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  عراق

» نوری المالکی« از امريکاوی در بخش ديگری از مصاحبه به موضوع عراق پرداخته و به شدت از حمايت 

وزير عراق   متھم کرده و گفته است نخست»مالکی«وی ايران را به حمايت از . وزير عراق انتقاد کرده است نخست

  .ت اين کشور را ناديده گرفته استھای اھل سن گروه

  

  مصر

را عامل » المسلمين اخوان«ھای   در موضوع مصر ھم از دولت موقت اين کشور حمايت کرده و فعاليت»ترکی«

  .ثباتی در اين کشور دانسته است بی

 سالگرد ارتش مصر چند ماه قبل در. ترين حاميان ارتش مصر در جريان کودتا در اين کشور بود عربستان از اصلی

  .جمھوری اين کشور، دست به کودتا زد و وی را با حمايت عربستان برکنار کرد به رياست» محمد مرسی«انتخاب 

خواند و » نااميدکننده«را نيز » حسنی مبارک« در عدم حمايت از ٢٠١١ در سال امريکااقدام » ترکی الفيصل«

قدم واشنگتن بوده نايستاد،   سال متحد بسيار ثابت٣٠ای که اياالت متحده در کنار کسی که بر کنم اين فکر می: گفت

  .نااميدکننده بود

گويد اگر   را نيز نااميدکننده خوانده، اما میامريکاجمھور  رئيس» بارک اوباما«ھای  وی وضعيت کنونی سياست

ی بازدارد، به  ايران را از دستيابی به سالح اتم بتواند مذاکرات سازش را به سرانجام برساند و ضمناً امريکا

  .اعتباری دست خواھد يافت

   

 

 


