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تهدید پسر ترامپ و خانواده اش
با پودر سفید

اریک ترامپ ،پسر دوم رئیسجمهور آمریکا ،گفت :نامهای تهدیدآمیز دریافت کرده و در خانهاش نیز پودر سفید مشکوکی پیدا شده است .هنوز مشخص نیست که آیا این پودر حاوی مواد سمی
بوده یا خیر .نام پاکت نامه و پودر سفید ،وقتی کنار هم بیاید ،شــرایط روانی نهچندان مطلوب پس از حوادث  11سپتامبر و اسم وحشتآفرین ویروس سیاهزخم را به ذهن آمریکاییها متبادر
میکند.در سال 2001چند نامه حاوی پودر سفیدی که آلوده به ویروس سیاهزخم بود برای دو سناتور و دو خبرگزاری آمریکایی ارسال شد؛ باز شدن این پاکتها به قیمت جان پنج نفر تمام شد.

...

تحلیل روز

شروط نشدنی مقتدی

توحشآلسعود

...

اندیشکده روز
وضعیت ناب برای اون

اریک جی بالباخ از کارشناسان اندیشکده علم و سیاست
برلین نوشــت:در حالی کاخ ســفید دریافــت دومین نامه
رهبر کره شــمالی برای ترامپ را تایید می کند که به رغم
هیاهوی تبلیغاتــی محافل رســانه ای غرب نــه تنها اتفاق
مهمی بــرای حل بحران شــبه جزیــره کره رخ نــداده بلکه
واشــنگتن تمایل کره شــمالی برای تنش زدایی را نشــانه
ضعــف آن تلقی می کنــد و می کوشــد با تحمیل خواســته
های خود همچون جمع آوری کامل برنامه های موشــکی
و هســته ای اش خــود را پیــروز گفت وگــو با کره شــمالی
نشان دهد .واقعیت این است که برای هر دو طرف توافق
سنگاپور مهم است اما "کیم جونگ اون" چیزی را به دست
آورده اســت که ســلف اش بــه آن دســت نیافــت .این یک
وضعیت کامال ناب برای اون بود.پیونگ یانگ می خواست
نشــان دهد که کامال در یک ســطح با آمریکا دیــدار کرده
است که مطلوب محافل این کشور نبود.

...

زیمبابوه

نامزد حزب حاکم ،پیروز انتخابات ریاست
جمهوری زیمبابوه شد

شروع خون آلود منانگاگوا
«امرســون منانگاگوا» ،که با کنار رفتن «موگابه» سرپرســتی
دولت را بر عهده گرفته بود ،توانست با کســب  50.8درصد
آرای انتخاباتــی ،رئیس جمهور زیمبابوه شــود .رقیب وکیل
او «نلسون چامیزا» نیز توانســت  44.3درصد از آرا را به خود
اختصاص دهد .منانگاگوای  ۷۵ســاله با کســب دو میلیون
و ۴۶۰هــزار رای توانســته اســت رقیــب خود یعنی نلســون
چامیزا رهبر  ۴۰ســاله حزب جنبــش دموکراتیــک تغییر را
شکســت دهد .نلســون چامیزا دو میلیون و ۱۵۰هــزار رای
کسب کرده اســت .این نخســتین انتخابات پس از برکناری
رابرت موگابه ،رئیس جمهور سابق و بنیان گذار حزب حاکم
زانو پی اف اســت .همچنیــن ،در انتخابــات پارلمانی حزب
حاکم «اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه -جبهه میهنپرستانه»
موســوم به ( )ZANU-PFبه رهبــری منانگاگوا ،توانســت
به اکثریت دو سوم کرســی ها دســت یابد .بدین ترتیب این
حزب قادر به تغییر قانون اساسی کشور خواهد بود« .نلسون
چامیزا» رهبرحزب اپوزیسیون«جنبش دموکراتیک تغییر»
گفته اســت نتایج اعالم شــده را به رســمیت نمیشناســد.
با این حــال او قصد ندارد علیــه نتایج اعالم شــده به دادگاه
شکایت کند .اما ،نخستین انتخابات پس از  30سال رئیس
جمهــوری موگابــه از آرامــش برخــوردار نبود و طرفــداران
حزب اپوزیســیون پس از اعــام نتایج به خیابان هــا آمدند و
تظاهرات کردند .این در حالی اســت که مسیرهای منتهی
به دفتر کمیســیون انتخابات و مقر حزب اپوزیسیون امدی
ســی مســدود شــده و مملو از نیروهای امنیتی بــود .پلیس
از خودروهــای آب پاش و گاز اشــک آور بــرای متفرق کردن
معترضاناستفادهمیکندومردمهمباسنگ،الستیکهای
آتشزده و کندن تابلوی خیابانها پاسخ پلیس را میدهند.
عکاس خبرگزاری فرانسه گزارش داده که نیروهای مسلح با
سالح سنگین و مهمات جنگی رودرروی مردم ایستادهاند.
یکی از تظاهرکنندگان به خاطر اصابت گلوله به شــکماش
کشتهشد.براساسگزارشهاتاکنونششنفردرتظاهرات
کشته شده اند که شروع خون آلودی برای جانشین موگابه
به حســاب می آیــد« .المــا بروک» ،سرپرســت هیئــت ناظر
انتخاباتی اتحادیه اروپا ،در این باره می گوید« :انتخابات یک
پیشــرفت بود ،اما این به معنای منصفانه بودن آن نیســت».

جنگنده های ســعودی در ادامــه حمله به اماکن مســکونی
و عمومــی ،بیمارســتان «الثــوره» و بــازار ماهــی فروشــان
شــهرحدیده در غرب یمن را بمباران کردند که  ۶۰شهید و
بیش از  130زخمی به جا گذاشت.سازمان ملل هم تنها به
صدور بیانیهای اکتفا کرد و حمالت روز پنج شــنبه سعودی
را «فاجعهآمیــز» خواند و اعــام کرد که یمــن صحنه بدترین
بحران انسانی در جهان اســت .با نگاهی به بحران یمن می
توان متوجه شد که عربستان تمامی شــکل های قتل عام را
علیهمردمیمنبهکارگرفتهوعمالمردماینکشوررابهسوی

یک فاجعه انسانی سوق داده است.تقریبا اکثر مناطق یمن
هدف بمباران ســعودی ها قرار داشته اســت و بیشتر پل ها،
جاده ها ،مدارس و بیمارســتان ها از سوی عربستان هدف
قرار گرفته اند .با شکســت عربســتان در نیل به اهدافش در
یمن ،جنایات ایــن رژیم به منظور تحت الشــعاع قــراردادن
ک تری به خود گرفته اســت.وجه
ناکامیهایش ابعاد هولنا 
دیگر جنایت آل ســعود و آل نهیان علیه مــردم یمن ،نابودی
بنیان اقتصادی خانواده هاست.بمباران روزانه ضمن نابود
کردن زیرســاخت های یمن ،در پرداخت حقــوق کارمندان

مشــکل ایجاد کرده و در عین حال امنیت جانی کشاورزان،
دامداران و ماهیگیــران را که بخش زیــادی از جمعیت یمن
هستند و شغل غالب مردم این کشور محســوب می شود ،از
بینبردهاست.البتهائتالفمتجاوزسعودیپیشازایننیزبه
مناطقوتاسیساتغیرنظامیحملهمیکردولیاینمیزاناز
حمالت پس از آن صورت گرفت که ارتش و نیروهای مردمی
در تحولی نظامــی  -راهبردی ناوهای عربســتان و فرودگاه
ابوظبیوتاسیساتآرامکورادرعمقبیشازهزارکیلومتری
خاکعربستانواماراتهدفپهپادهاوموشکهایخودقرار

نظامیان سوری مستقر در بلندی های جوالن

دو ماه بعــد از انتخابات پیشبینیناپذیر عراق ،این کشــور
همچنــان بــدون دولــت جدید مانــده اســت .همزمــان با
باالگرفتن اعتراضات مردمی به فســاد ،بیــکاری و کمبود
شــدید خدمات شــهری ،جریان صدر که پیــروز انتخابات
سراسری این کشور بود ،هنوز در یافتن شریک ائتالفی خود
برای تشکیل دولت ناکام مانده اســت و عراق وارد خالئی
شده که بر چشــمانداز سیاســی و کارکرد دولت این کشور
سایه افکنده است .با پایان انتخابات و اعالم پیروزی ائتالف
ســائرون به رهبری مقتــدی صدر ،مذاکــرات رهبر جریان
صدر با رهبران دیگر احزاب و گروههای عراقی آغاز شد و به
نظر میرسید این جریان مصمم است هرچه سریعتر دولت
ائتالفی را تشــکیل دهد .زمزمهها حتی از نخســتوزیری
مجدد حیدر العبادی حکایت داشت که در عراق چهرهای
میانهرو و تکنوکرات به شمار میرفت .حاالمقتدی صدر ،به
عنوان برنده انتخابات پارلمانی 10شرط برای نخست وزیر
آینده تعیین کرده است:مســتقل بودن ،پارلمانی نبودن،
تابعیت دوگانه نداشتن ،شفاف و پاک دست بودن ،تعهد به
عدم قدرت طلبی و نامزد نشــدن برای انتخابات آینده و...
از جمله این شرط هاست.این شروط «فعال» به معنای تأیید
نشدن نخست وزیری مجدد العبادی توسط صدر است زیرا
هیچ یک از آن ها در شخص العبادی موجود نیست .شروط
صدر پس از مخالفت تلویحی مرجعیت نجف در خطبه های
جمعه با انتخاب العبادی بیان و کار العبادی برای تصدی
این پست بسیار سخت می شود.

نمای روز
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لیبرمن! ماه عسلتمام شد

نیروهایسازمانمللموسومبه«نیروهای
حافظصلح»بههمراهپلیسنظامیروسیه
برای اولین بار بعد از شش سال ،مأموریت
خود را در منطقه جوالن اشــغالی سوریه
از ســر گرفتند .ارتش ســوریه اواخرهفته
گذشــته مناطق مســکونی تحت اشغال
گــروه تروریســتی داعــش در اســتان
درعــا را آزاد کــرد و بدیــن ترتیــب حضور
تروریســتهای داعشــی و غیر داعشــی
که مورد حمایت رژیم صهیونیســتی طی
این سالها بودند ،در این منطقه به تاریخ
پیوســت .نیروهای حافظ صلح طی چند
ســال گذشــته با اشــغال جنوب ســوریه
از ســوی گروههــای تروریســتی ،منطقه
جوالن اشغالی را ترک کرده بودند.رژیم
صهیونیستی در سال  ۱۹۶۷طی جنگ
باکشورهایعربیکهازآنباعنوانجنگ
شش روزه نیز یاد میشود ،بخشهایی از
بلندیهای جوالن سوریه را که در استان

القنیطــره واقــع شــده اســت ،به اشــغال
خــود درآورد.در ســال  ۱۹۷۴بــه دنبال
تشــدید درگیریها بیــن ارتش ســوریه و
رژیــم صهیونیســتی در جوالن  ،شــورای
امنیت قطعنامــه  ۳۵۰مبنی بر آتش بس
در جوالن را به تصویب رساند که بر اساس
این قطعنامه نیروهای کاله آبی ســازمان
ملل به منظور نظــارت بر اجرای آتشبس
و رفــت و آمد در این منطقه مســتقر شــده
بودنــد .بــه گفته«امجد اســماعیل اآلغا»
از تحلیــل گــران ســوریه ،منطقــه جنوب
طی ســال های جنگ علیه ســوریه  ،یک
شــکاف و نقطه ضعف برای دمشــق بود.
کما این که ســقوط مقرهای تروریسم در
این منطقه جغرافیایی ســبب خواهد شد
از نظــر راهبردی دیگــر پایــگاه آمریکا در
منطقه«التنف»هیچارزشینداشتهباشد؛
پایگاهی که نقطه ثقلی برای تروریست ها
ومحلآغازعملیاتآنانعلیهارتشسوریه

بود.ازاینپایگاه،حمایتهایلجستیکی
و اطالعاتــی در اختیار تروریســت ها قرار
میگرفت.اماامروزپسازبازگشتجنوب
سوریهبهداماناینکشور،مواضعنظامی
و زیرســاخت های موشــکی آن بــار دیگر
در برابر اســرائیل اســتفاده خواهد شــد
و همین مســئله نیز ســبب ایجاد نگرانی
چشمگیریدرمیانصهیونیستهاشده
اســت.همزمان« ،آویگدور لیبرمن» وزیر
جنگ رژیم صهیونیستی با اعتراف به این
که اسد در جنگ ســوریه پیروز شد ،گفت
کهاگردمشقتوافقسال ۱۹۷۴رارعایت
کند و نگذارد ســوریه به جبهه مقدم علیه
اسرائیل مبدل شود و محلی برای انتقال
جنگ افزار برای حزب ا ...لبنان نباشــد،
اسرائیل کاری به سوریه ندارد اما لیبرمن
باید بداند که روزهای آرام صهیونیست ها
درجنوبسوریهبهپایانرسیدهوماهعسل
در جوالن تمام شده است.

دادند.ظاهراائتالفبهرهبریسعودیهابامشورتمتحدان
آمریکاییخودسعیمیکنندباتاکتیک«زمینسوخته»هزینه
تحوالتنظامی-راهبردیارتشومقاومتمردمییمنراباال
ببرندتاازاینطریقازتکرارحمالتبهناوهاوناامنکردنباب
المندبوتاسیساتنفتیوراهبردیائتالفجلوگیریشود.
امابهنظرمیرسدزمانبهرهبرداریازتاکتیکزمینسوخته
در یمن گذشــته اســت زیرا جنایات و تحریمهای اقتصادی
ائتالف در چند سال گذشــته وضعیت را به گونهای رقم زده
کهدیگرمردممظلومیمنچیزیبرایازدستدادنندارند.

دیپلماسینامهایاون

پمپئو کره شمالی را به عهدشکنی متهم کرد
خ ســفید از ارســال نامــه دوم رهبر
ســخنگوی کا 
کرهشــمالی برای رئیسجمهور آمریــکا خبر داد.
همزمان«،مایکپمپئو»وزیرخارجهآمریکابامتهم
کردن کره شمالی به عهدشــکنی ،خواستار قطع
هرگونهفعالیتتسلیحاتیاینکشورشد.بهنوشته
«رویترز» وی مدعی شد کره شمالی فعال رفتاری
متضاد با این تعهد دارد و تقریبا یک یا دو قطعنامه
شورای امنیت را نقض کردهاست.کیم جونگ اون
درحالیدومیننامهخودرابرایترامپارسالکرد
که از اظهارات و موضع گیــری های اخیر مقامات
آمریکابهویژهوزیرامورخارجهاینکشوربارهاابراز
ناخرســندی کرده و حتی در سفر اخیر « پمپئو» به
کره شمالی با وی مالقات نکرد.هر چند محتوای
نامه های رهبر کره شــمالی برای ترامپ منتشــر
نشده اما به نظر می رسد اون همچنان ترجیح می
دهــد مخاطب اصلــی روند تنــش زدایی در شــبه
جزیره کره شخص ترامپ باشد.اگر چه با توجه به
ویژگی های شــخصیتی که رئیس جمهور آمریکا
دارد،محافلجهانیبهشدتبهویبیاعتمادندو

معتقدندنمیتوانرویقولوقرارهایوییاتوافق
نامه هایی که امضا می کند حساب کرد.اظهارات
«بئاتریس فین» مدیــر اجرایی کمپین بینالمللی
امحای تسلیحات هستهای ،درباره این که جهان
نمیتواندبرایبرقراریصلحبهشکلیکورکورانه
بهدونالدترامپاعتمادکند،درهمینزمینهقابل
توجه و تامل اســت« .پــارک جیونــگ» تحلیل گر
موسسه مطالعات سیاسی در سئول نیزبیان می
کند":چند ســال از آخرین آزمایش هسته ای کره
شــمالی می گــذرد و اکنــون ممکن اســت زمان
آزمایشهستهایجدیداینکشورباشدتافناوری
هستهایخودراباردیگرآزمایشکندوآمریکاباید
مصلحت منطقه را در نظر بگیرد"با این حال رهبر
کره شمالی درصدد است با ارسال نامه به ترامپ
نشاندهدکهبهقولوقرارهایشبرایتنشزدایی
در شــبه جزیره کره پایبند اســت .تحویــل بقایای
اجساد سربازانآمریکاییکشتهشدهدرجنگدو
کره از سوی پیونگ یانگ نشان داد که به قرار داد
امضا شده با رئیس جمهور آمریکا پایبند است .اما
به نظر می رسد پیونگ یانگ از عملکرد آمریکا در
این چارچوب رضایت ندارد .اولین انتظار
کره شــمالی از آمریــکا کاهش یــا تعدیل
تحریم های اقتصادی ضد آن کشور است
اما در عمل نه تنها واشنگتن در این زمینه
گامــی برنداشــته بلکه مقامات سیاســی
و شــرکای آمریــکا در منطقــه
همچنــان از ادامه و تشــدید
تحریم ها ضد کره شمالی
سخنمیگویند.

خبرنگار گاردین برای اولین بار توانسته مصاحبهای با مادر
ســرکرده پیشــین القاعده ترتیــب دهد.عالیه غانــم که در
اواسط دهه  ۷۰زندگی خود قرار دارد ،مادر اسامه بن الدن
است .او اکنون با شــوهر دوم خود محمدالعطاس و دو پسر
دیگرش احمد و حسن در جده در عربستان سعودی زندگی
میکند.عالیه غانم میگوید دلتنگ پسرش اسامه است و
همچنان او را در کنار خود احساس میکند ،عاشقش بوده
و از این که در کنارش نیســت احســاس ناامیدی دارد.وی
اســامه را "فرزندی خوب" توصیف کرده که بــه گفته او "در
جریان تحصیل در دانشگاه شست وشوی مغزی داده شد".
عالیه غانم در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت که پســرش
پــس از ورود بــه آن چــه او "یــک فرقــه" در دانشــگاهی در
عربستان سعودی نامید ،مرد متفاوتی شد.او چندین بار از
فرزندش خواســته بود از آن گروه دور بماند.به گفته عالیه
خانم ،فرزندش هیچ گاه در بــاره کارهایی که میکرد به او
چیزی نمیگفت چرا که او را بسیار دوست میداشت.

قاب بین الملل

هر ســال هزاران نوجــوان روس تعطیالتشــان را در
اردوگاههاینظامیتابستانهسپریمیکنند.آنهادر
ایناردوگاههایادمیگیرند،چطورآتشروشنکنند،
چطور چادر بزنند و چگونه با کالشــینکف تیراندازی
کنندوبهشکار"تروریستها"بروند.حسمیهنپرستی
درایناردوگاههاحرفاولرامیزند.دولتروسیهدر
سال ۲۰۰۱یک برنامه آموزشــی را تدوین کرد که در
آنبهتربیتمیهنپرستانهنسلجدیداهمیتویژهای
دادهشدهاست.تأسیسمدارسنظامیواردوگاههای
شبهنظامیبخشیازاینبرنامهآموزشیاست.

 30شهید و  81زخمی در حمله انتحاری به مسجد شیعیان درافغانستان

محراب خونین «گردیز»

بخشی از دیوارهای مسجد فرو ریخته ،همه شیشه ها خرد
شدهورویفرشهایقرمزپیکرهایمتالشیشده،سرهای
جداشدهوپاهایقطعشدهکههریکطرفیافتادهبهچشم
می خورد .این روایتــی از تصاویر موجــود از جنایت داعش
در حمله به مسجد شیعیان در ظهر جمعه است .دیروز ،دو
تروریست انتحاری در شــهر «گردیز» مرکز استان «پکتیا»،
هنگام نماز جمعه وارد مســجد امام زمان(عــج) در منطقه
«خواجه حســن» شــدند و پس از تیراندازی بــه نمازگزاران
جلیقه های انتحــاری خــود را منفجر کردنــد .خبرگزاری
طلوع نیوز به نقل از وزارت کشــور افغانستان اعالم کرد که
در دو حملۀ انتحاری پیدرپی در مرکز استان پکتیا ۳۰تن
شــهید و ۸۱تن دیگر نیز زخمی شــدند .ایــن حمله زمانی
رخ داده که نمازگزاران شــیعه در حال ترک مســجد پس از
ادای نماز جمعه بودهاند .استان پکتیا در شرق افغانستان
که ساکنان آن را بیشتر «پشــتونها» تشکیل میدهند ،در
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مرز همجوار منطقۀ قبیلهای پاکســتان قرار گرفته اســت.
شیعیانافغانستانازدوسالپیشهدفحمالتمتعددی
قراردارندکهمسئولیتاغلبآنهاراداعشبرعهدهگرفته
است.گروهداعشدرماههایاخیرحمالتیرادرشهرهای
مختلف از جملــه جالل آبــاد و کابل ســازمان داده اســت.
نفرات داعــش در رویارویی بــا طالبان و نیروهــای دولتی
افغانستان در هفتههای اخیر هدف ضربات شدیدی قرار
گرفته و شــمار فراوانی از آنان کشته شدهاند .در آغاز هفتۀ
جاری بیــش از  200تــن از آنــان در والیت جوزان کشــته
شدندوحدود 200تندیگرخودراتسلیمنیروهایدولتی
کردند .براســاس گزارش ســازمان ملل متحد ،تهاجمات
گروههای تروریســتی و حمــات انتحاری در افغانســتان
مهم تریــن علت مــرگ افــراد غیرنظامی در نیمۀ نخســت
سال 2018میالدی بوده است .در این مدت هزار و٦٩٢
غیرنظامی کشــته و ســه هزار و  ٤٣٠تن زخمی شدهاند.
آمار کشته شدگان و مجروحین غیرنظامی
از ژانویه  ۲۰۰۹تا ژوئن ۲۰۱۸
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وزیرانخارجهترکیهوآمریکادرسنگاپوربرایرفعاختالفهادیدارکردند

گفت وگو بر سرچندضلعی بحران

شــریفی /تنش میان ترکیه و آمریکا دو عضو پیمان نظامی
«ناتو» روز به روز آنکارا-واشنگتن را از یکدیگر دور می کند،
حاال وزیران خارجه دو کشــور در حاشیه نشســت آ.سه.آن
در سنگاپور برای «تالش مشــترک» به منظور رفع اختالف
هادیدارکردند.دیدارمیان«مولودچاووشاوغلو»و«مایک
پمپئو»درحالیاستکهترکیهباچندضلعیبحراندستو
پنجه نرم می کند .تحریم آنکارا به دلیل بازداشت کشیش
آمریکایی ،بد قولی و تحویل نــدادن جنگنده های اف،35
تحرکات ترکیه در ســوریه ،ضرر اقتصادی ترکیه از اجرای
تحریمهاعلیهایرانوکاهشمستمرارزشلیر،چندضلعی
بحران را در ترکیه تشــکیل می دهد« .چــاووش اوغلو» می
گوید :اگر دو کشور «زبان تهدید» را کنار بگذارند ،به خوبی
میتواننــد اختالفات میان خــود را حل کننــد .اما« ،مایک
پمپئو» بار دیگر از ترکیه خواســته «آندرو کرگ برانســون»،
کشــیش آمریکایــی را هرچه زودتــر آزاد کند ،زیــرا به گفته
او آمریکا در این زمینه «بســیار جدی» اســت .این در حالی
است که ترکیه کشیش مزبور را به «جاسوسی» و همچنین
حمایت از «تروریسم» متهم کرده است .آمریکا در اعتراض
بهبازداشتاینکشیشبهاتهامهمکاریباحزبکارگران
پکک) و کمک بــه هواداران فتــحا ...گولن
کردســتان ( 
دو وزیر دولت اردوغان را تحریم کرده اســت .اما ترکیه این
تحریمهارادخالتدرامورداخلیخوددانستهواعالمکرده

قصد دارد تحریمهای مشــابهی را علیه آمریکا اعمال کند.
اعمالتحریمترکیهدرحالیاستکهدولتاردوغان،ازچند
ماهپیشازانتخاباتپارلمانیباکاهش 20درصدیارزش
لیر مواجه شده است .این روند نزولی پس از آن که اردوغان
دامادخودرابهعنوانوزیرداراییکابینهاشبرگزید،شدت
گرفته اســت .بخشــی دیگر از تیرگی روابط نیز ،به مسائل
آیندهسوریهوسرنوشتفتحا...گولن،واعظمذهبیمخالف
دولتترکیهمربوطمیشودکهپناهندهآمریکاست.آمریکا
درسوریهمدافعومتحدنیروهایکردی«مدافعخلق»است
پکک میداند .مشکل
که آنکارا آنها را بخشــی از گروه 
دیگر بین ترکیه و آمریکا قرارداد خریــد جنگندههای «اف ـ
 »۳۵اســت .قانونگذاران آمریکایی به دلیل خرید سامانه
روســی «اس  »400توســط ترکیه ،بــا واگــذاری جنگنده
پیشرفته «افـ»۳۵بهآنهامخالفهستند.
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