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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
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مقدمة

العالقات اإلیرانیة األمریکیة ازدادت سوءا، ؛الوالیات املتحدة األمریکیةئاسةمع وصول دونالد ترامب إلی ر 

يف تاریخ الوالیات املتحدة، "أسوأ اتفاقیة"وکان ترامب یعارض االتفاقیة النوویة مع إیران بجدیة ویعدها 

.امكانية اإللغاء5+1الدول وبعد وصوله إلی الحکم واجهت االتفاقیة بین إیران و 

ت من هذه االتفاقیة وبقیت الدول الخمس األخری أن ؛ إالملتزمة بهامع أن أمریکا فقط هي التي خرج

النووي اإلیرا فشلت حول الربنامجعقد ونصف أن املحادثات بین إیران والدول الخمس لالخطوة اعتربت

انسحاب، السي هذاأفغانستانجارمعملتحدة األمريكيةالواليات اعالقاتتوترما هي تأثیر .مرة أخری

الوالیات املتحدة من االتفاقیة النوویة مع إیران علی أفغانستان واملنطقة؟ تقرؤون حول املوضوع يف القسم 

.واإلقليميةاالسرتاتیجیة الدراساتاألول من التحلیل األسبوعي ملرکز 

ء الدین إلصدار الجارية يف القسم الثا من التحلیل تقرؤون حول الحرب  ر األخیر لعل يف البالد واملؤ

ء الدین من ثالث دول يف وقت تصبح الحرب يف البالد أک دمویة یوما . الفتوی فیها ع لعل انعقد اجت

ع . فغانیةارتفع أخیرا مستوی القتل والجرح يف صفوف القوات األ خاصة بعد یوم، و  ما الذي حدث يف اجت

عات والفتاوی بشأن الحرب األفغانیة؟ نحاول  ت ء الدین يف إندونیسیا؟ ما هو تأثیر مثل هذه االج عل

.اإلجابة عن مثل هذه األسئلة يف القسم الثا من التحلیل
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ه علی أفغانستان واملنطقة وتأثراياإليمن االتفاق النوو أمريكاخروج 

مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية/حكمت هللا زالند

علی تأثان له كمنذ عقود، و دوليةاسة اليا املنطقة والسيأحد أهم قضايعترباإليراالربنامج النووي 

.أيضايف املستقبل تأثون لها كية فقد ية هذه القضي، ونظرا ألهمشكال الوضع يف املنطقة وأفغانستان ب

م وتوصلت 2015عام األمريكيةاملتحدة الوالياتادة يبقربیكوالدول الست الإيرانبنجحت املحادثات 

مكن وبعد وصول دونالد ترامب إلی الحك، ولاإليراخي حول الربنامج النووي يتاراتفاقالدول السبع إلی 

ل خروج أمريكايف  .من هذا االتفاقأمريكا؛ جاء احت

النوويةاالتفاقيةم قرار خروج بلده الرسمي من 2018و عام يما8ا يف  املتحدة أخالوالياترئيسأعلن 

ه ردات فعل  ر بقائها يف ا استمرايا وأملانيطانيا وبريدت دول فرنسا وروسكأ. مختلفةدوليةوالذي واج

ة ية واإلمارات العربيل والسعوديا إرسائأم. دوليةإهانة للقواعد الاألمريا القرار يروستواعترب ، االتفاقية

.ئايل قرارا جريإرسائواعتربتهن أثنت علی قرار ترامب ياملتحدة والبحر

ب عن هذا يعلی الوضع يف أفغانستان واملنطقة؟ نجاإليرانيةالنوويةاالتفاقيةمن أمريكاخروج تأثما هو 

.اإليرانيةالنوويةاالتفاقيةل بجانب نظرة علی يلسؤال يف هذا التحلا
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اإليرانيةالنوويةاالتفاقيةنظرة إلی 

الربنامج النووي «يف إطار إيرانو أمريكابعقد التعاون م ب1957عام اإليرابدأ الربنامج النووي 

ألغراض أمريكااملخصب من اليورانيمن لو غرامات مكيستلم بضعة يإيرانان كوالذي علی أساسه »للسالم

محافظا علی مصالح يعتربإيرانان كالوقت و بة يف ذلكيقرالدولتبعالقات انت الك. ة وللبحوثيسلم

.يف املنطقةأمريكا

محطة الطاقةس يم وتأس1974من قبل محمد رضا شاه عام اإليرانيةة يس منظمة الطاقة الذريمع تأس

دكأاإليراأصبح الربنامج النووي يف بوشهر؛ ةنوويال 23000ان من املقرر إنتاج حوايل كو . ةي ج

عام اإليرانيةة ين بعد الثورة اإلسالمك، ولن عامايمحطة خالل عرش22هرباء بواسطة كغاوات من اليم

ثم. املتحدة متشنجةالوالياتو إيرانبالعالقاتوأصبحتاإليرام توقف الربنامج النووي 1979

ام رئاسة جورج بوش سنة يودول أخری والتي ازدادت أ أمريكامن قبل االقتصاديةالعقوبات إيرانواجهت 

.م2003

والتي بدأت عام ) 1+5(ا يوأملانوإنجلرتا والصياوفرنسا وروسأمريكاودول إيرانباملفاوضات 

ة يف يإلی رئاسة الجمهورن بعد وصول حسن روحاكم، ول2013جة إلی عام يم؛  تأت بأي نت2003

تخصيبإيرانوالتي علی أساسها توقف إيرانو أمريكابلستة أشهر توافقتم االتفاق علی إيران

ربی بعد كودول الست الإيرانثم توصلت . إيراندة علی يعقوبات جدأمريكايف هذه املدة وال تضع اليورانيم

ا إلی اتفاق نووي جامع  ة، وتوصلوا أخيرسين السونة لوزايشهرا إلی توافق مبد يف مد18محادثات 

العملبرنامجسمی يخي والذي ياق التارهذا االتف. ةينا النمساويينة فيم يف مد2015و عام يولي14يف 

والغرب علی الربنامج إيرانبعاما 12ة ملفاوضات صعبة يقة نهايان يف الحقك) برجام(الشاملاملشرتك

.اإليراالنووي 
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ان هذا األمر ك، و عنهادوليةي مقابل رفع العقوبات الانت تضع حدا لربنامجه النوو كإيرانا لهذا االتفاق وفق

ثرواتها من ردوال ار يمل130 من كحصلت علی أإيران. اقتصاديةا بجانب مصالح ياسيسإيرانلصالح 

كانت التي مرة أخری اإليراط صادرات النفارتفعت .SWIFTبخدمات اإليرانيةاملتجمدة، وتم ربط البنوك

رست يأن تواألهم من ذلك؛ةياالقتصادجة للقوبات يم نت2014يف املائة إلی عام 50نزلت إلی حوايل قد 

ر لرش  . إيرانة يف  بكة يات عاملكفرصة االستث

اإليراأن الشعب ؛ إال اإليراا علی االقتصاد  ثكؤثر التوصل إلی هذه االتفاق يان من املنتظر أن كمع ذلك

يذكر علی وضع الشعب تأثن له ك یإيرانالعقوبات عن ا صعبا، ورفعيعانون وضعا اقتصاديمازالوا

ن برسعة من يتم قمع املتظاهرن ك، ولإيرانع مناطق يبدأت سلسلة من املظاهرات يف جملذلك. االقتصادي

.اإليرانيةومة كقبل الح

ووي من جانب واحدمن االتفاق النأمريكاانسحاب

وبعد . األمريكيةة يمنذ االنتخابات الرئاسوالتوافق النووي معها يرانن إليمن أشد املنتقدان دونالد ترامب ك

، وحدد االتفاقيةفرصة إلصالح هذه ياألروبأمريكانغرس ومتحدي و كوصوله إلی البیت األبیض أعطی لل

إيرانانت ك«: م2017ر عام ييف فربارتيعىل تويف حسابهتبك. هيفتم إصالحها يإذا  منهاللخروجوقتا

.»مقابل االتفاق النوويردوال ار يمل150هي التي دفعت لها أمريكان كة، وليعلی حافة الهاو

هو االتفاقيةمن أمريكار أن السبب لخروج ك، وذ "ةيإرهاب"مع دولة "ةيارثكال"ـباالتفاقيةترامب وصف 

ت اإلرهابيخ البالستيلصوارربتها لوتجإيراننقضها من قبل  ة مثل القاعدة وطالبان ية، ومساعدة املنظ

س وحزب هللا نع النوويةاالتفاقيةوفقا لرتامب فإن .وح ، بل سمحت اليورانيمتخصيبمن إيران 

 ييف املنطقة سيرانالدول املعارضة إلهاتيلوب. ةيأن ترشف علی الوصول إلی األسلحة الذريرانإل

.االتفاقيةمن هذه أمريكاان لها الدور يف خروج كأيضاالسعودیة 

ن كس له أساس حقوقي وقانو دويل، ولليمن جانب واحد اإليرانيةالنوويةاالتفاقيةمن أمريكاخروج 

، وهذا ملفت إيرانة علی  بكأمريكيةون عقوبات كقد تايس ونتائج هذه املبادرة من ترامب يالستأثال

.هذا البلدر يف للنظ
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قراره إيرانتخذ ي . هاقيتعلضايأ ع الطرف اآلخر يستطيبتعهداته؛ ِف أحد الطرفية إذا  يوفقا لالتفاق

الت؛يعلالنها حتی اآلن، وت الخمس األعضاء س مقبوال لدی الدول يما ال لق التعهدات هو أحد االحت

ما التزمت الدول االتفاقيةتقول أنها تبقی علی إيرانن مع أ . ةييف النهااالتفاقيةاألخری، وسوف تنهار 

.اينهائاإللغاء االتفاقيةهذه تواجه ن من املحتمل أنكولها؛ يالخمس األخری عل

ه علی املنطقةتأث 

، فإن خروج  ة ذات اعتبار دويل يونها اتفاقكمن جانب واحد االتفاقيةمن هذه أمريكاعلی مستوی العا

ا ياملتحدة دولالوالياتؤدي إلی انزواء ياالتفاقيةالخروج من هذه . مريكاأل يار والثقة العاملقلل من االعتبي

 أن الصك. روباو يف أ األمرية النفوذ يون معناه نهاكيسها ية علي، ألن بقاء ثالث دول أوروبأيضا

.إيرانا سرتفعان من مستوی تعاونه مع يوروس

يف األسواق اإليرانيةمة العملة يمن اآلن، ونزلت قاإليراعلی االقتصاد أمريكامن أثرت هذه املبادرة : إيران

هذا الترصف من فإن ايس واالقتصادي داخل البالد؛ يمن عدم االستقرار السإيرانتعا يف ح. العاملیة

أن هذا البلد يرانيةاإلالنوويةاالتفاقيةمن األمريأهم النتائج للخروج . إيرانون صعبا علی كيسأمريكا

.املتحدةالوالياتة مرة أخری من قبل  بكاقتصاديةواجه عقوبات يس

يف املنطقة أبدتا رضاه بهذه املبادرة من يرانتان إلياألصلالعدوتانة يل والسعوديإرسائ:الرشق األوسط

ة رأت هذه يالسعود. األسطهذه املبادرة من ترامب تؤثر إلی حد ما علی معادالت القدرة يف الرشق . أمريكا

؛ ستقرتب »ايخيخطأ تار«اإليرال التي رأت االتفاق النووي يإرسائ. استها يف املنطقةياملبادرة نجاحا لس

ومساعداتها لحزب هللا يرانة إليخ البالستيون هذه املبادرة تضع حدا للصواركمن أي وقت،أمريكا إلی كأ

 يف الرشق ييف الدول املختلفة سأمريكاابة مع يبالنيراناإليف جانب آخر ستشتد الحروب.اللبنا

.األوسط
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ع يواملشارإيرانمع االقتصاديةة و يد عالقاته التجاريستان نظرا لتحدكدولتا الهند وبا:ايجنوب آس

طاقة يف ة للكرب الدول املستهلكدی أهند إح. املبادرة لصالحههذهتعتربانيف املنطقة؛ ال هنيبة كاملشرت 

، و  يف املائة من 20انت تستورد قرابة كهند . ة للنفط والغاز يف املنطقة بكها مصادر يلدإيرانالعا

إيرانجة للعقوبات علی يجي نتيل تدرك، وانخفضت هذه النسبة بشإيرانمن 2009حاجتها من الطاقة عام 

وعلی مستوی . ضايأ ستا كالبا-لهنديا-اإليراب الغاز يأنابمرشوع عن ت راجعوت، األمريكيةوالضغوط 

من جانب آخر إذا . ا الوسطیيأفغانستان وآسبالهند تربطناء شابهار التي يمعمل تأثر مرشوع يالنقل 

، ستان والصك من باكقرتب أيسإيران؛ فإن ة مع إيرانيميإقلع يأفغانستان والهند عن مشارتراجعا

ؤثر علی العالقات يقلق الهند وي، األمر الذي الباكستا-صينيالاالقتصاديملمريف اساهم ين أن كو 

.ةيالهنداإليرانية

ه علی أفغانستان تأث

ارة ألفغانستانيدولة قوكإيران فإن خروج ة علی األوضاع يف أفغانستان، لذلكمؤثر ؛ة يف املنطقة وج

:ون يف نقطتكمها تة مختلفة علی أفغانستان، أهيات سلب تأثله االتفاقيةمن هذه أمريكا

ناء شابهار من يتؤثر علی مرشوع مإيرانعلی األمريكيةاالقتصاديةالعقوبات : اقتصاديةات  تأثاألولی؛

انخفض حجم التجارة وأفغانستان، يف حإيرانباالقتصاديةجهة، ومن جهة أخری ستتأثر املعامالت 

 أن ك. يف العام املاضيمسبوقل غكبشإيرانب أفغانستان و وارتفع ،ستانكأفغانستان وباب

تم يرب من النقل األفغا ك، ألن القسم األ أيضاستتأثر إيرانق ية إلی الدول األخری عن طريالصادرات األفغان

.ستانكجة للعالقات املتوترة مع باياآلن نتإيرانق يعن طر

علی الوضع األمني يف تأثون بدون كيلن يكاأمرو إيرانبالتوتر : األمن يف أفغانستانة؛يالثان

جيا ألمريكا، ياسرتاتحليفا ان أفغانستعتربييف أفغانستان، وملفتلها حضور األمريكيةالقوات . أفغانستان

يف » ةيالدولة اإلسالم«م يمن توسع جناح خراسان لتنظتخشیإيرانمن جهة؛ ومن جهة أخری فإن هذا

النوويةاالتفاقيةمن أمريكامع خروج . املحدود مع طالباناإليرابان للتعاون ، وهذان ه السبأفغانستان

.مع طالباناإليراحتمل أن تتوسع التعاون ييف املنطقة واألمريمن الحضور اإليرازداد القلق ي
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ء الدفتاوىة ودور يالحرب األفغان نيعل

ا مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية/ضياءاإلسالم ش

ع تحاولانت كجهود السالملااستمرار و ةيومة األفغانكنستان، الحيف أفغاالجاريةإلنهاء الحرب  عقد اجت

ء الد ع املساعدة يف أنهاء الحرب وإحالل السالم يلعلها تستط،ةيأشهر املاضة بضعمنذإندونيسيان يف يلعل

.يف أفغانستان

ء الدا ب ع أختاالجوانعقد ة يسينة بوغور اإلندونييف مدا يسيستان وإندونكن من أفغانستان وبايعل

ء املشار يومة األفغانكانت الحك. م2018و هذا العام يما11يف  ع إصدار كة تتوقع من العل يف هذا االجت

عتم الذينكم هذه الحرب؛ ليبتحرفتوى املصالحة بعىلفقط هو أن شدد املجتمعونيف هذا االجت

.ةيومة األفغانكطالبان والح

ع يف إندون االقرتاحات املقدمة من قبل عىلة طالبان كأ يف وقت ردت حر يا يسيانعقاد هذا االجت

اتها يف يعملوكثفت من، »غزوة الخندق«بإعالن ابلكة يع الثا من عملتة يف االجيومة األفغانكالح

.مناطق مختلفة من أفغانستان

ع الثال األطراف بكالحرب املسرتة يف أفغانستان، وجهود الح ء الدومة من أجل السالم، واالجت ن يعل

.ليا؛ موضوعات تحدثنا عنها يف هذا التحليسييف إندون



225www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

9

الحرب املستمرة يف أفغانستان

من سبتمرب، هاجمت 11م بعد أحداث 2001ة عام يكيات املتحدة األمريمن قبل الوال ة اليالححرب بدأت ال

ةومة طالبان كأفغانستان إلسقاط حالواليات املتحدة  دة يف يومة الجدكم القاعدة، وبنت الحيتنظوهز

.البالد

ن تبكنستان؛ ولأفغاىلعيهجوم األمرلمن اان هو الهدف يف الظاهركن لهم يديواملؤدحر القاعدة 

واستتب األمن األوىلتم بالفعل يف السنوات ، ألن ذلكديالوحين هو الهدف األمريك  بعد أن ذلكيف

.رب من ذي قبلكوبشدة أأخرىنتِه وعادت الحرب مرة ي ييف أنحاء البالد، إال أن الوجود األمر

ن كأحداث الحادي عرش من سبتمرب  ت«: قوليف يععبدالسالم ضستان، كطالبان األسبق يف باسف

ق أهدافها يري يف أفغانستان لتحقكانت تخطط من قبل لحضورها العسكات املتحدة يصدفة، بل الوال 

حايكومة األمركة طالبان ثالث مرات اقرتاحا للحكة يف املنطقة، قدمت حر يجياالسرتات مة أسامة بن الدن كة 

1.»ةيكيومة األمركمن قبل الحل مرةكمن سبتمرب؛ إال أنها قوبلت بالرفض ة أحداث الحادي عرشيخلفعىل

.وميوما بعد يواشتد أوارها أخرىالبالد مرةإىلة طالبان املوقتة؛ عادت الحرب وهز يبعد الهجوم األمر

رالعادةالخاصةالعامةفتشيةاملريوفقا لتقار أو لها م كة تحيانومة األفغك؛ فإن الح)سيغار(افغانستاناع

بعضحد تواجه إىلشدة الحرب وتبلغة فقط، ييف املائة من األرايض األفغان50إىلحو عىلنفوذ 

.املحافظات خطر السقوط

تها يف عدد من يف أفغانستان وانتشار» ةيالدولة اإلسالم«م يفإن ظهور تنظطالبان؛ إىلباإلضافة  هج

ا يف العاصمة ية لية ودمو بكت تها عن هجي، وإعالنها مسؤولاملحافظات س يف املحافظات فحسب وإ

.ديآخر من هذه الحرب مهم وجددٌ عْ ضا؛ لهو بُ يابل أ ك

1 ‘Bush rejects Taliban offer to hand Bin Laden over, guardian, 14th oct 2001, see online:
http://www.theguardian.com/world/2001/oct/14/afghanistan.terrorism5



225www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

10

أن الهدف من تبمنذ عقد ونصف العقد،مرحلة خطرةإىلبعد أن وصل الوضع األمني يف أفغانستان

؛ من الخرباء واملحللثكا لب وفقوإنهاء الحر "افحة اإلرهابكم"س يأفغانستان لعىلة يكيالحرب األمر

ات املتحدة يد الوال يتر. ق مصالحها الخاصةيلتحقرة ممستإبقاء الحرب ات املتحدة يالوال تحاولا وإ 

ن أن كران والدول التي يا وإ يوروسالصعىلم كري يف أفغانستان التحكحضورها العسعىلبالحفاظ 

ة يا من ناحيكأمرية لد بكة يفإن أفغانستان له أهمأخرىمن جهة . العامليةا يكأمرهيمنةعىلدا يون تهدكت

مصادروتوجد هناك، ها الرشقيجنوبو هارشقبالوسطىا يآسألن أفغانستان تربطجي؛ يموقعه االسرتات

ة يعين فإن املنابع الطبين األمريهذإىلباإلضافة . العامستوىعىلالوسطىا يآسة للطاقة يف بك

.البالديف يضا لها دور يف الحضور األمريملوجودة يف أفغانستان أ واملناجم ا

جهود السالم

؛ إال أنها عىليطة يف أوائل الحرب بعد الهجوم األمريمع أن طالبان سقطوا لفرتة بس الرتاب األفغا

جتمع ة وامليومة األفغانكهذا الوضع أجرب الح. أقوىبعد بضع سنوات وبشدةأخرىبدأت بالحرب مرة 

ذلكعىلن كهذه املفاوضات  تن كالحرب، لعىلز كيبجانب الرت لسالم امفاوضات إىلالتوجه عىلالدويل 

.الحربهذهإنهاءعىلة والقدرة يمن الجدستوىامل

إىلة وعدد من املؤسسات املستقلة للتوصل يومة األفغانكة من قبل الح هناك جهود بذلت يف السنوات األخ

هكم، وعقد بعد ذل2010عام لسالم األعىل لجلس املسس أُ . لبانالسالم مع طا عات يف دول عدة  دا ياجت

. ةيتانسكالباة ومري ينينة أرومتيش الصية يف مد ان يف ثالث سنوات األخكلبدأ مفاوضات السالم، أهمها 

ع رباعي يف  ن  كابل، ولكة يبعمليسمى عقد جلستان ضمن ما كابل وإسالم آباد، كل من كوعقد اجت

عات يك ت الم، وهذه اوضات السق بدأ مفيطرعىلاآلن وألسباب مختلفة خطوة حتىن أي من هذه االج

.ذلككالجهود باءت بالفشل 

:هذا الفشل له سببان
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عىلتحاول إجبار طالبان ،ةيأسباب الحرب األصلعىلالقضاء عىلز كية بدال من الرت يومة األفغانكالح:األول

.ستانكة أو بواسطة باياسية والسيركق الضغوط العسيعن طرالتفاوض

ومة كأن الحعىلإرادة للتفاوض مع طالبان؛ فإن طالبان تشدد ا يكأمريست لدييف الوقت الذي ل:الثا

اقرتاحات عىل ترد ولذلك. ةكا التفاوض مع الحر يكأمرعىلالسالم، و عىلها القدرة يست لدية لياألفغان

.ا أبدايجابيالم إ ومة للسكالح

ء الد ر عل ايسين يف إندونيمؤ

ء الديومة األفغانكانت الحك ر لعل انت كا منذ أشهر، و يسية األطراف يف إندونين ثالثية تتوقع إقامة مؤ

رونيجائزة، والذي  أن تعترب الحرب املستمرة يف أفغانستان محرمة وغتأمل  .رصح به املؤ

رييف نها رون ف12وم واحد فقط؛ صدر قرار من يالذي عقد لة هذا املؤ ع يها جميمادة طالب املؤ

ها نقاط واضحة بالنسبة يوجاء يف املادة التاسعة والتي ف. حالل السالمإ عىلألطراف بإنهاء الحرب والعمل ا

:خرىللمواد األ 

تطرف واإلرهاب والعنف ن أو أمة أو حضارة أو قوم، ألن اليأي دإىلنسب العنف واإلرهاب يجب أن ال ي«

2.»ن اإلسالمييخالف أصول الديية ضد املدنيات االنتحاريوالعمل

ء الدياألفغالسالم األعىل لجلس املمع أن  ر عل عتربه مه يف يا ويسين يف إندونيحسن الظن بقرار مؤ

ر وأضافعدم رضاه من هذا ايأبداألفغا الشيوخ س مجلسية السالم؛ إال أن رئينجاح عمل خالفا «: ملؤ

ء الديلتوقعاتنا   ر يصدر عل أمله يف إصدار هذا يوأبد. »ةيم الحرب األفغانيبتحرفتوىن يف هذا املؤ

ء الدول اإلسالمفتوىال ر عل 3.ةية املزمع عقده يف السعوديمن مؤ

2 The High Peace Council of Afghanistan (HPC), Indonesian meeting declaration in Pashto, May 14, 2018, see
online:
http://www.hpc.org.af/dari/index.php/fa/2011-04-08-11-56-57/2018-01-17-16-24-51/1337-2018-05-14-05-41-45
3 Azadi Radio, Muslimyar’s remarks on Ulema's Indonesia Meeting in Pashto, May 13, 2018, see online
https://pa.azadiradio.com/a/29224045.html



225www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

12

ء الد ر عل الوضع إىلوبالنظر ن ك، ولةيمة معنوياه لها قيوالقرار الصادر عنه و وصاا يسين يف إندونيمؤ

ء الدين أن كبدو أن انتهاء الحرب ال ية؛ يدات الحرب األفغانيوتعقإىلالح رات لعل فتاوىن أو يتم باملؤ

.لهم

النهاية

: تواصل معنا

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو
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ا: باحث ومسؤول تحليل األسبوع zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاإلسالم ش

ahmadshahr786@gmail.com+)93(842494217راشدأحمدشاه راشد: باحث ومسؤول توزيع تحليل األسبوع
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