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 گزارش کامل

: 0202هریکا در آستانه انتخابات روسیه و آ"کبسؿٌبػی -ًـؼت فلوی 

تَػظ هشکض هغبلقبت  "گرایی تا رقابت راهبردی جهانی از هذاخله

اٍساػیبی هشکضی داًـگبُ تْشاى ثب ّوکبسی اًجوي ایشاًی هغبلقبت 

ثِ صَست  3111آثبى  31ای )کبسگشٍُ اٍساػیبی هشکضی(، دس تبسیخ  هٌغمِ

بی دکتش جْبًگیش کشهی داًـیبس سٍاثظ ٍثیٌبس ثشگضاس ؿذ. دس ایي ًـؼت آل

الولل داًـکذُ هغبلقبت جْبى داًـگبُ تْشاى، ثِ عشح ًمغِ ًؾشّبی  ثیي

  .خَد پشداختٌذ. هذیش ایي ًـؼت خبًن دکتش الِْ کَالیی ثَدًذ

کبسؿٌبػی هشکض هغبلقبت اٍساػیبی هشکضی، -دس ًَدهیي ًـؼت فلوی

ثشای حضَس دس ًـؼت تـکش خبًن دکتش الِْ کَالیی اص آلبی دکتش کشهی 

ای دس هَسد اًتخبثبت اهشیکب ٍ اّویت آى ثشای جْبًیبى  کشدًذ ٍ ثب همذهِ

دس آػتبًِ اًتخبثبت آهشیکب ّؼتین ٍ ثؼیبسی اص » ٍ ثشای ایشاى گفتٌذ:

سئیغ جوَْس  تشاهپ تَجِ داسًذ کِّبی  جْبًیبى ثب تَجِ ثِ ػیبػت

بػت خبسجی آهشیکب خَاّین آیٌذُ آهشیکب کیؼت ٍ آیب ؿبّذ تغییش دس ػی

داسد ّشچٌذ سیـِ ثؼیبی  ثشای کـَس هب اّویت صیبدی ایي پشػؾثَد؟ 

دس داخل کـَس اػت اهب فَاهل ثیشًٍی ّوَاسُ ثش کـَس ایشاى  اص هؼبیل

سا فول سٍػیِ   اػت. ؿبیذ ثِ لذست سػیذى تشاهپ فشصِ تأثیشگزاس ثَدُ

ّبیؾ  بلفت کوتشی ػیبػتٍ پَتیي ثب هخ  کشدُتش   گؼتشدُ دس خبٍسهیبًِ

اػت. ثَدى یب ًجَدى تشاهپ ٍ تأثیش آى ثش  ثشدُ  سا دس هٌغمِ خبٍسهیبًِ پیؾ

داؿت. سٍاثظ   تأثیش خَاّذی آهشیکب ٍ ثش کـَس هب ٍ جْبى ػیبػت خبسج

ای ٍ  سٍػیِ ٍ آهشیکب ٍ عشص تلمی سٍػیِ ًؼجت ثِ آهشیکب دس ػغح هٌغمِ

ت. سٍاثظ سٍػیِ ٍ آهشیکب ثشای اػ جْبًی تغییشّبی صیبدی تجشثِ کشدُ

ای کلی  اؿبسُ»اداهِ خبًن دکتش کَالیی گفتٌذ:  دس«. ایشاى ّن هْن اػت

ؿبى سا ثب هَضَفی کِ اًتخبة کشدًذ  کشدم تب آلبی دکتش کشهی ثحث

کٌین ٍ دس ساثغِ ثب ایشاى هغشح  ای کِ هب صًذگی هی خصَف دس هٌغمِ ثِ
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اًذ  لولل هتوشکض ثش سٍػیِ کبس کشدُا ثیي  کٌٌذ. دکتش کشهی دس حَصُ سٍاثظ

 «.ٍیظُ دس ساثغِ ثب سٍػیِ ساّگـب ثبؿذ تَاًذ ثشای هب ثِ ٍ دیذگبّـبى هی

 اص ایـبى خَاػتٌذ کِ ثِ عشح هَضَؿ ًـؼت ثپشداصًذ.  ػپغ

 

اًتخبثبت سیبػت »ّبی خَد گفتٌذ:  آلبی دکتش کشهی دس آغبص صحجت

خبعش  د. ثشای سٍػیِ ّن ثِجوَْسی آهشیکب ثشای ّوِ کـَسّب اّویت داس

ّبی  تحشین کـَس ٍجَد داسد هْن اػت. اص جولِهؼبئلی کِ ثیي دٍ 

آیٌذُ ایي کـَس ّن هشتجظ ثب ٍ ًیض اهٌیت سٍػیِ، آهشیکب فلیِ سٍػیِ، 

هؼبئل آهشیکب اػت. ّذف ایي ًـؼت ایي اػت کِ ثجیٌین چِ 

ى دس اداهِ ایـب«. تَاى تشػین کشد؟ اًذاصی ثشای سٍاثظ دٍ کـَس هی چـن

 بحث نظریهَضَؿ اٍل »هجبحث خَد سا ثِ دٍ دػتِ تمؼین کشدًذ: 

ؿذ  الولل خالصِ هی ثیي  الولل دس ػیبػت ثِ لحبػ ػٌتی سٍاثظ ثیي .اػت

یبفت ٍ کلیت  ّبی ثضسگ تملیل هی کِ ثِ ػیبػت خبسجی لذست

دِّ  ثَیظُ داد. اهب ثقذ اص جٌگ جْبًی دٍم ٍ الولل سا ؿکل هی ثیي سٍاثظ

یش ػَال سفت ٍ هؼبئل صیؼت ی صسٍیظگی لذست هحَ ،هیالدی 70

اجتوبفی ٍ التصبدی اّویت یبفت. دس دِّ اخیش ؿبّذ هحیغی، فشٌّگی، 

ثِ فٌبصش ًؾبهی ٍ لذست هحَس ٍ دسپی آى  ی دس ثشخی حَصُ ّبثبصگـت

گشایی ّؼتین. ٍیشٍع کشًٍب ّن ثبفث  گشایی ٍ دسٍى ثبصگـت ثِ هلی



 
 

3 

ػبصی هشصّب،  هحذٍد گشایی، تأکیذ ثش  ی ٍ هلیثبصگـت ثِ ػیبػت داخل

ؿَد  هی اػت. دس ایي ٍضقیت گفتِ سٍاثظ هحذٍد ثب کـَسّب ٍ دٍلتْب ؿذُ

ٍ ثبص،  ػبالس هشدمًؼجت ثِ کـَسّبی  ػبالس هشدمکـَسّبی ثؼتِ ٍ غیش

تش ؿذى ًؾبم ٍ  ثِ هَاصات اجتوبفیاًذ. ًتیجِ ایٌکِ،  د ثْتشی داؿتِفولکش

این ٍ تشاهپ اص  ؿبّذ ثبصگـت ًَفی دسًٍگشایی ثَدُ الولل  ثیي ػیبػت

پیؾ ثشًذگبى ایي سًٍذ ٍ هحذٍدػبصی استجبعبت ٍ تجبست خبسجی اػت 

اهب آیب تذاٍم خَاّذ یبفت؟ ًکتِ ایي اػت کِ هب ؿبّذ ثبصگـت ثِ 

این کِ تذاٍم آى ثؼتگی  الولل ثَدُ گشایی دس ػیبػت ثیي دسًٍگشایی ٍ هلی

 «. ٍى دٍلتْب داسدثِ افکبس داخلی دس دس

ایـبى دس ثحث دٍم ثِ هْوتشیي هؼبئلی کِ ثیي آهشیکب ٍ سٍػیِ حبکن 

آهشیکب ًؼجت ثِ هؼبئل  ٍ گرایی هذاخلهثَدُ ٍ ّؼت پشداختٌذ؛ اص جولِ 

ثِ لذست سػیذى پَتیي، ، ثب 2032کٌذ. دس ػبل  داخلی سٍػیِ هذاخلِ هی

ٌذ اهب سا تغییش دًّذ دثَ ػقی کشدًذ تَافمی کِ اٍثبهب ٍ هذٍدیف کشدُ

چْبس ػبل ثقذ سٍػیِ هتْن ثِ  ،ٍ اص عشفی اؽ تـذیذ اٍضبؿ ثَد ًتیجِ

ت سیبػت جوَْسی آهشیکب ؿذ. فـبس ثش کشهلیي دس هذاخلِ دس اًتخبثب

ػیِ دس توبم ایي ػبلْب ّبی آصاد ٍ لَهیتْبی سٍ حمَق ثـش، سػبًِهَضَؿ 

دس هؼبئل ت. آهشیکب ثَدُ اػ 2000سٍی کبسآهذى پَتیي دس ػبل  ٍیظُ ثبِ ث

اػت ٍ دس  داخلی سٍػیِ هذاخلِ کشدُ ٍ سٍػیِ ّن ٍاکٌؾ ًـبى دادُ

دٍهبی سٍػیِ لَاًیي ػٌگیٌی فلیِ سٍاثظ ثب آهشیکب افوبل ؿذُ ّویٌغَس 

 .اداهِ یبفتِ اػت حوالت ػبیجشی ٍ ایٌتشًتی سٍػیِ فلیِ آهشیکب

لِ اٍکشایي، سٍػیِ اص جوای  هسائل هنطقههذاخلِ دس ّویٌغَس ثبیذ ثِ  

آػیبی هشکضی ٍ لفمبص کِ سٍػْب آهشیکب سا هتْن ثِ هذاخلِ دس اهَس 

الولل ّوچٌبى  . ًگبُ سٍػیِ ثِ ًغبم ثیي، تَجِ کشداًذ داخلی کـَسّب کشدُ

هلت اػت دس همبثل ًگبُ آهشیکب ثِ _ًؾبم ٍػتفبلیبیی ٍ تأکیذ ثش دٍلت

ٍ الضاهبت آى  هلت-پؼبٍػتفبلیبیی اػت کِ ثشای دٍلت الولل ًؾبم ثیي
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عشف دس ایي هَسد اػتبًذاسد دٍگبًِ داسًذ  ش دٍاّویتی لبئل ًیؼت. اهب ّ

سٍػیِ دس  ،تبثٌذ. ثشای هثبل ٍ دس هَسد خَدؿبى چٌیي چیضی سا ثشًوی

کٌذ.  کٌذ ٍ افتٌبیی ثِ اًتمبدات ًوی حَصُ هؼبئل اٍساػیب هذاخلِ هی

کب( ٍ الی)آهشیؿبّذ دٍ ایذئَلَطی سلیت ًئَلیجش ،ثٌبثشایي

 ّؼتین.  پشاگوبتیؼن)سٍػیِ(

ٍ تب دسیبی ػیبُ ٍ لفمبص حَصُ ثبلتیک دٍ عشف اص  ای هنطقههای  هنازعه

تِ ثشای سٍػیِ ّبی ًفَر اػت کِ الج خبٍسهیبًِ ٍ ؿوبل آفشیمب ثش ػش حَصُ

صیشا ثِ لحبػ جغشافیبیی ٍ ػشصهیٌی، لَهی ٍ اّویت ثیـتشی داسد، 

  ّؼتٌذ. یي هٌبعك ثِ سٍػیِ ًضدیکهزّجی ا

دٍسُ اسدٍغبى ّب، ؽَْس تشکیِ اػت. تشکیِ دس  ایي هٌبصفِهْن دس ًکتِ 

علجبًِ  کوتش دچبس سکَد ؿذُ ٍ ّویي سؿذ التصبدی ثبفث ؿذُ ادفبی جبُ

 "حیبتیًفَر ٍ هٌبفـ حَصُ "دًجبل   ثبؿذ. تشکیِ اهشٍص ثِ  ثِ ّوشاُ داؿتِ

اسٍپب ٍ سٍػیِ دس حَصُ خبٍسهیبًِ، آفشیمب ٍ  ،ثِ ّویي دلیلٍ اػت 

حضَس داسد. ًکتِ ایٌجبػت کِ دیش یب صٍد سٍػیِ ٍ تشکیِ ثب ّن ثشخَسد 

اػت. حبل ًمؾ غشة، ًبتَ ٍ  خَاٌّذ داؿت چَى حَصُ هٌبصفِ گؼتشدُ

 ،آهشیکب چِ خَاّذؿذ؟ ایي هؼألِ ثشای غشة ٍ ایشاى هْن خَاّذ ثَد

-3587چَى دسگیشی دس حَصُ لفمبص ٍ ایشاى اػت. دس ثحشاى کشیوِ دس 

ثیي سٍػیِ ٍ فثوبًی، ٍلتی سٍػْب ثِ ػوت للوشٍ فثوبًی دس  3581

ضقف فثوبًی ثَد ٍ سٍػیِ اهکبى افتبدًذ. دس دٍسُ   حَصُ ثبلکبى ساُ

ت فثوبًی سا ؿکؼت دّذ اهب دس آى صهبى ًیشٍّبی اًگلیغ ٍ فشاًؼِ داؿ

دس کشیوِ ثب سٍػیِ جٌگیذًذ ٍ لشاسداد پبسیغ سا ثش سٍػیِ تحویل کشدًذ 

اص  ٍ لذست سٍػیِ دس دسیبی ثبلکبى اص ثیي سفت. ثٌبثشایي، یکی

تیکی، سٍػیِ ٍ تشکیِ یطئَپل ّبی هَضَفبت آیٌذُ دس صیش هَضَؿ

 . ثَد خَاّذ
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 ثیي سٍػیِ ٍ آهشیکب رقابت نهادیِ دٍم کِ دکتش کشهی هغشح کشدًذ ًکت

ػبصهبى ًبتَ ٍ اتحبدیِ التصبدی اٍساػیب دس هجوَؿ »ثَد. ایـبى گفتٌذ: 

ای سٍػیِ  ًَفی ٍجِ ًْبدی ٍ ٌّجبسی داسد یقٌی ٌّجبسّب ٍ لَافذ هٌغمِ

ثب ٌّجبسّبی غشة دس تقبسض ؿذیذ اػت صیشا لَافذ ًْبدی دس حَصُ 

گیشد. حَصُ ثبلتیک تب دسیبی ػیبُ هَضَؿ هْن  تیکی ؿکل هییئَپلطّبی 

 اػت.  ٍ اداهِ پیذا کشدُ  لشى گزؿتِ ثَدُ دس ػِ چْبس

ّبی تحویل ؿذُ ثِ سٍػیِ دس  اػت. تحشین ها تحرینًکتِ ثقذ ثحث 

ی دٍسُ جٌگ ػشد تب ّب تحشیندٍسُ جٌگ ػشد اػت.  ّبی تذٍام تحشین

عَس سػوی لغَ ؿذ ٍ اص ػبل  ثِي صهبى اداهِ داؿت ٍ دس ای 2032ػبل 

 ؿذ. دٍثبسُ اص ػش گشفتِتحشین ّبی جذیذ ثش ػش ثحشاى اٍکشایي ، 2031

گشایی  ثش چٌذجبًجٍِ سٍػیِ اػت. ایشاى ٍ چیي  الولل نظام بینًکتِ ثقذ،  

 هًَی آهشیکب تأکیذّظّب ثش ّظهًَی غشة ٍ  کِ غشثی تأکیذ داسًذ دس حبلی

دًجبل حفؼ ًْبدّب ٍ ػبختبسّبی جٌگ ػشد  ثِ داسًذ. سٍػیِ ًیض عجقب

 اػت. 

دًجبل  اػت. سٍػیِ ثِ هسائل راهبردی جهانیًیض آخشیي ٍ هْوتشیي فبهل 

جْبًی اػت. سٍػیِ دٍاصدّویي التصبد دًیب   اؽ دس ًؾبم حفؼ هَلقیت

ثلکِ ثیـتش دس حَصُ  ،لذست جْبًی ًذاسد ثباػت ٍ دس ایي صهیٌِ ًؼجتی 

ؿَد ٍ دس  لذست جْبًی هحؼَة هی ػت کِ یک ًؾبهی ٍ تؼلیحبتی

شی هجتٌی ثش ثشاثدًجبل ایي اػت کِ لَافذ ٍ ٌّجبسّبی  ایي صهیٌِ ثِ

سٍػیِ ثب غشة سا حفؼ کٌذ. آهشیکب دس دٍسُ تشاهپ اص ًؾبم  ساّجشدی

کٌتشل تؼلیحبتی ٍ دیگش پیوبًْبی هشثَط ثِ آى خبسج ؿذُ ٍ ثب تجذیذ 

ت. اختالف آهشیکب ٍ سٍػیِ ایي اػت اػ پیوبى ًیَاػتبست هخبلفت کشدُ

ای سٍػیِ  ّؼتِ ّبی ّوِ ػالحکِ ایي هقبّذُ ثبیؼتی گَیذ  کِ آهشیکب هی

ثیبیذ اهب سٍػْب صیشثبس  ٍ چیي ّن ثِ فضَیت ایي پیوبى دسسا دس ثش ثگیشد 
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سًٍذ. اگش دٍ عشف تَافك ًکٌٌذ، ثجبت ساّجشدی جْبى اص ّن  آى ًوی

گَیذ  ، هیNPTاػت صیشا هبدُ ؿـن  تأثیشگزاس NPTپبؿذ کِ ثش  هی

 «.ؿبى سا هحذٍد کٌٌذ ای ثبیذ سلبثت تؼلیحبتی ّبی ثضسگ ّؼتِ لذست

ّبی سٍػیِ دس ساثغِ ثب اًتخبثبت  ػیبػت همبم»ایـبى دس اداهِ گفتٌذ: 

اًذ  کِ گفتِ خجشی ثَدُ اػت. چٌبى تفبٍتی ٍ ثی آهشیکب، ػیبػت ثی 2020

آهشیکب ؿَد. اهب آیب ٍالقب ایي چٌیي جوَْس  کٌذ چِ کؼی سئیغ فشلی ًوی

ػشی ػبختبسّب دس  یک»ایـبى دس جَاة ثِ ایي ػَال گفتٌذ: «. اػت؟

جوَْس، آى ػبختبسّب ٍ اصَل ّوچٌبى  آهشیکب ثبثت اػت ٍ ثب تغییش سئیغ

هبًذ. اص عشفی ثب تغییش لبًَى اػبػی سٍػیِ، آلبی پَتیي تب ػبل  ثبثت هی

هبًذ. فبهل هْن دیگش، ًمؾ عشف سئیغ جوَْس سٍػیِ خَاّذ  2012

دس صَست پیشٍصی »ایـبى گفتٌذ: «. ػَم دس ساثغِ سٍػیِ ٍ آهشیکب اػت

ؿَد  یبثذ. سٍػیِ ثیـتش ثِ چیي ًضدیک هی تشاهپ، ٍضـ هَجَد اداهِ هی

ؿَد. اهب دس صَست ثشد ثبیذى،  ٍ اص عشف دیگش هَضـ آهشیکب ضقیف هی

ّبی  ثِ ًَفی تذاٍم ػیبػتؿبّذ صًذُ ؿذى لیجشالیؼن ٍ جْبًی ؿذى ٍ 

تش اػت ٍ  اٍثبهب خَاّین ثَد. دس عشف سٍػی، کبس کشدى ثب ثبیذى ساحت

ای داسد ثیـتش اػت،  اثتکبس فول ثب سئیغ جوَْسی کِ حوبیت سػبًِ

 ثْشُ اػت.  چیضی کِ تشاهپ اس آى ثی

هَضَؿ اًتخبثبت آهشیکب ثشای سٍػیِ، ریل هؼبئل کالى ّش دٍ عشف 

سٍػیِ دس صهیٌِ هؼبئل داخلی، هَضـ  ّبى ایي اػت کِاػت. اهشیکب خَا

دٍسُ جٌگ ػشد دػت ثشداسد اهب  هتفبٍتی سا اتخبر کٌذ ٍ اص اهتیبصّبی

کٌذ.  سٍػیِ هَضـ اػتمالل فول دس ػیبػت خبسجی خَد سا دًجبل هی

تحمك ایي ّذف خَاّذ سٍػیِ دس هْبس چیي ّوشاّی کٌذ اهب  آهشیکب هی

سٍػْب اص آهشیکب اهتیبص  ت. اگش ّن ساّی ثبؿذکبى پزیش ًیؼػبدگی اهِ ث

ثِ دالیل ػشصهیٌی ٍ خَاٌّذ. اهب ثِ ّشحبل سٍػیِ دس ثلٌذهذت  هی
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دس لذست ثبلی  2012ثب چیي، دسگیش خَاّذؿذ. اهب پَتیي تب ػبل استجبعی 

 «. کٌذ هبًذ ٍ اًتؾبسات آهشیکب سا هحذٍد هی  خَاّذ

ٍػیِ ٍآهشیکب اص یکذیگش دس اداهِ آلبی دکتش کشهی ثِ اًتؾبسّبی س

جْبًی ٍ حفؼ ثجبت ساّجشدی  ّب ٍ لغَ فَسی تحشین اص جولِ پشداختٌذ

ّب، هَضـ اتحبدیِ اسٍپب هْن اػت.  تحشین کٌتشل تؼلیحبتی. دس هَسد

ػبختبسّبی پبیِ دس لذست ػیبػت آهشیکب اّویت داسد کِ ایي ّوچٌیي 

 بت سٍػیِ سا دس دٍَ ثبیذى، اهکبًج احتوبلی کٌذ. ثشد کبس سا دؿَاس هی

کٌذ ٍ اهکبى ثْجَد سٍاثظ ٍجَد  ای کِ هغشح کشدین، ثْتش هی صهیٌِ

 .صَست پبیذاس ٍ لبعـ داؿت اهب ًِ ثِ خَاّذ

 

دکتش کشهی تـکش کشدًذ ٍ  دکتش کَالیی ثبثت هجبحث هغشح ؿذُ اص

ٍیظُ دس استجبط ثب  ثِثِ ًکتِ خَثی اؿبسُ کشدیذ کِ ػیبػت ثبیذى »گفتٌذ: 

دس هَسد هؼبئل داخلی ٍ  ٍ ّبی پیشاهَى سٍػیِ جْوَسی سٍػیِ ٍ

  ؿَد. ثِ تذاٍم ػیبػت اٍثبهب هحؼَة هی ،ثـش  ػبصی ٍ حمَق دهکشاتیک

دکتش «. داؿت؟ ًؾش ثِ ؿوب ایي هؼئلِ دس دٍلت پَتیي اّویت خَاّذ

تشاهپ اّویتی ثشای حمَق ثـش ٍ هشدهؼبالسی » کشهی دس پبػخ گفتٌذ:

تشی افوبل ؿذ  ّبی گؼتشدُ بس ػبلِ تشاهپ، تحشینلبئل ًجَد. دس دٍسُ چْ

اص جولِ ًذاؿت   ّیچ اهکبًی ثشای ثْجَد سٍاثظ ٍجَدثِ چٌذ دلیل ٍ 
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یک هبًـ هْن اػت. اص ػَی  اٍتشاهپ ٍ هؼبئل هـشٍفیت داخلی ایٌکِ 

حل هؼئلِ ثب اهشیکب اٍلَیتؾ ًجَد. اص ًگبُ سٍػیِ اگشچِ سٍی دیگش، 

ی عشح هؼبئل لیجشالی اػت اهب دس ایي ّب ثِ هقٌب کبسآهذى دهکشات

ؿَد ٍ اهکبى گفتگَ احیب  ثؼت دٍسُ تشاهپ ّن ؿکؼتِ هی ثي ،ٍضقیت

یبثذ کِ ّش کذام  ؿذ. اهب ثب اثمبی تشاهپ، ٍضـ هَجَد تذاٍم هی  خَاّذ

 هضایب ٍ هضشاتی ثشای سٍػیِ داسد. 

، آیب گشی تشکیِ ثبك ٍ کٌؾ دس پبػخ ثِ پشػؾ ایٌکِ ثب تَجِ ثِ ثحشاى لشُ

دس » سٍػیِ تَاى هْبس تشکیِ سا داسد؟ دکتش کشهی گفتٌذ:دس ؿشایظ فقلی 

ّبیی داسد.  لفمبص، خبٍسهیبًِ ٍ هذیتشاًِ، سٍػیِ هحذٍدیت هٌغمِ کشیوِ،

دًجبل  ّب ثِ ًفـ سٍػیِ ًیؼت پغ سٍػیِ ثِ یکی ایٌکِ کثشت دسگیشی

ًیؼت هذیشیت آًْب اػت. دیگش ایٌکِ هَضَؿ تشکیِ فمظ هَضَؿ سٍػیِ 

ثلکِ دس اسٍپب ٍ آهشیکب ّن هغشح اػت. سٍػیِ هَاؽت اػت دس هَسد 

ػقی  ثبؿذ پغ ای ثشای سٍػیِ ًذاؿتِ ضیٌِهْبس تشکیِ اثضاس اسٍپب ًجبؿذ ٍ ّ

 «.داسد ثب تشکیِ تَافك کٌذ

 دس پبیبى دکتش کَالیی اص حضَس آلبی دکتش کشهی دس ًـؼت هشکض 

 لذسداًی کشدًذ.  هغبلقبت اٍساػیبی هشکضی داًـگبُ تْشاى

 

پبیبى
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