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مقدمه

، د دغې پروسې له  ه هم د امریکا او طالبانو ترمن د مخامخ خربو له پروسې د افغان حکومت ناخو که 

ې وې؛ خو ک نې زیاتې ک ي خن رسه د مخامخ کېدو په اړه اندې ان ابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د 

ې دي. نو د لرې کولو په موخه هیله را پیدا ک ندونو، د دغو اندې ر استازي، زملي خلیلزاد وروستي سفر او 

زملي خلیلزاد له ولسمرش غني رسه په لیدنه کې ویيل، د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمن د سولې په 

ورو او نظر توپیر نشته، موږ د افغان حکومت او افغانانو په محوریت په افغانستان کې د سولې پروسه کې د لیدل

لپاره جدي یو. افغان ولسمرش هم ویيل چې موږ د سولې په اړه له خلیلزاد رسه د کار په نوې او واضح طریقې 

توافق ته رسېديل یو.

کې د طالبانو او امریکایي استازو پالن شوې زملی خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په پاکستان

ن المل په تور لیست کې د طالب مرشانو د نومونو  ه هم طالبانو د دې لیدنې د  لې. که  ن لیدنه هم 

ی دی ـ خو داسې  رو ملتونو سازمان ته شکایت ک ی ـ چې په اړه یې افغان حکومت هم مل شمولیت یاد ک

ینې ن ن تر شا  نو مرکز د اوون تحلیل ور الملونه هم شته. د سرتاتېژیکو او سیمهکاري چې د دې  ې ییزو 

ۍ برخه کې پر همدې موضوعاتو بحث شوی دی.  په لوم

ه وسم د اوون تحلیل دویمه برخه د مونیخ پن ې شوې ده. په دغه کنفرانس پن ان ې کنفرانس کته 

ی وه. دغه کن ون ک ي چې د افغانستان د ولسمرش غني او وررسه تليل پالوي  وړې فرانس داسې مهال ج

ه دا وه چې د  ه هم  رم دي. که  واکونو د وتلو بحثونه ډېر  سولې خربې او له دغه هېواده د بهرنیو 

ا مهمه برخه وي؛ خو د توقع خالف په دغه کنفرانس کې په دې  افغانستان قضیه به د مونیخ کنفرانس د اجن

اړه د پام وړ خربې ونه شوې.
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آباد ناسته؛ آیا تور لېست د سولې خن دی؟د اسالم

ې وړاندې د یوې  و ور ې وړاندې اعالمیېطالبانو  په خپرولو رسه وویل، د دوی استازي به د دوحې له غون

تن۱۸م کال د فربورۍ ۲۰۱۹( آباد کې له امریکایي استازو او ه په اسالممه) د پاکستان د حکومت په رسمي غو

ې د  ې یوه ورځ مخکې، بېرته د دغې غون وري؛ خو له غون ي وزیر رسه و ېدود پاکستان له لوم خربونه ن

خپاره شول.

عودي عربستان ولیعهد، محمد بن آباد ناسته داسې مهال تنظیم شوې وه، چې دغه هېواد ته د سد اسالم

ن هم سفر الره. په دې اړه دا هم ویل کېدل، چې طالب استازي به په اسالم ن سل آباد کې له محمد بن سل

وري. دغه ه رسه هم و ېرنې دا هم وې، چې د دغې ناسته له الرې امریکا او عربستان دواړه ه ینې ان راز 

وي.کوي، پاکستان د افغان سولې په پروسه تینې همکارۍ ته وه کې ر

او د امریکا او طالبانو اسالم ي، چې د افغان سولې په ت آباد ته د طالب استازو د ت خربه داسې مهال کی

دیز کال د فربورۍ په  اکل شوې د روان زی ل بیا د قطر په ۲۵ترمن د خربو په دوام،  مه، دواړه لوري یو 

ي.پالزمېنه دوحه کې د افغان سولې په  او ناسته وک ت

ېدو عمده الملونه، هغه موضوعات دي په اسالم ن ېدل او د دغې ناستې د  ن اباد کې د پالن شوې ناستې 

چې دلته یې په اړه لولئ.

http://shahamat1.net/?p=149187
http://shahamat1.net/?p=149437
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آباد ناستهد اسالم

ه هم پاکستان  ه کوي، چې پر افغانستان خپل نفوذ ولري. که  و لسیزو راهیسې پاکستان تل ه له تېرو 

یوالو فشارونو الندې دی؛ خو اوسطالبانو ته ای ورکولو او له دغې ډلې د مالت له امله تر ن مهال چې د 

ه کوي چې په دې پروسه کې هم  ل بیا ه طالبان له امریکا رسه د سولې خربو ته حارض شوي، پاکستان یو 

ان ته د محوري رول ورکولو له الرې له امریکا او افغا ي او  ی خپلې موخې ترالسه ک خه کری ن حکومت 

واخيل.

دیز کال د فربورۍ په د اسالم ېدلې ناسته د روان زی ن او طالبانو په یوه ۱۸آباد  مه پالن شوې وه، په دې ت

ي وزیر عمران خان  اعالمیه کې ویيل وو، چې پاکستان ته به د سفر پر مهال طالب استازي د پاکستان له لوم

وري او د افغان ـ پاک اړ ریزو ستونزو په اړه به خربې رسه هم و والو او سودا یکو، په پاکستان کې مېشت ک

ي. اترې وررسه وک

ه، د افغان ولس او حکومت په کچه دې  وروسته له هغه چې طالبانو پاکستان ته د سفر په اړه اعالميه خپره ک

ولنیزو رسنیو زیاتره کاروونکو پر طالبانو نیو  ونونه وپارول. د  ې او پخوانیو طالب مسئلې پراخ غرب کې وک

ه ولسمرش ارشف غني هم دغه سفر وغانده او ويې  ې. همدارن ندې ک ر نې  چارواکو هم په دې اړه اندې

ي.«ويل:  په تعقیب یې د افغانستان »پاکستان له طالبانو  او طالبان له پاکستان رسه بايد خپلې اړيکې واضح ک

ً د طالبانو د س .د بهرنیو چارو وزارت رس رو ملتونو ته شکایت وک فرونو په اړه مل

ه کوي د سولې له الرې پر افغانستان خپل نفوذ هم ویيلپخوا ولسمرش حامد کرزي  ، چې پاکستان ه

ولې ستونزې باید د ولري. د ده په خربه افغان سوله باید د پاکستان له نفوذ وژغورل يش او په افغانستان کې 

رې حل يش. افغانانو ترمن د خربو له ال 
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ېده؟د اسالم ن آباد ناسته ولې و 

و الملونه په اسالم ېدو په اړه الندې  ن آباد کې له امریکایي استازو او عمران خان رسه د پالن شوې ناستې د 

ي:  ل کې مهم 

لتیا:  کشمیر آباد ناسته ويش، د هند تر ولکې الندې مخکې له دې چې د اسالمپه سیمه کې د وضعیت ترین

ربم برید وشو او شاوخوا  یانو مو ه پر پاکستا ۴۵کې پر هندي پو تنه په کې ووژل شول. هند د دغه برید پ

. د ډیيل او اسالم واښ وک آباد د اړیکو پوځ او استخاراتو واچوله او د غچ اخیستلو لپاره یې پر پاکستان د برید 

رو ملتونو له لتیا وروسته پاکستان د مل تل، چې د دواړو هېوادونو ترمن د له ترین خه وغو سازمان 

تاوتریخوايل کمولو لپاره رول ولوبوي. 

ری دی او  ي، یو دا چې هند د امریکا سرتاتیژیک مل له لیدل کې همدې وضعیت ته په کتلو رسه دوه احت

تي وي او تر ایي امریکا د هند په خاطر په اسالم ېدل غو ن ن یې دا هم په پام آباد کې د دغې ناستې 

ایي خپله  ي. دویم دا چې  نې هم راکمې ک کې نیويل وي، چې له دې رسه به د افغان حکومت اندې

پاکستان هم اوسني وضعیت او شته فشارونو ته په کتلو رسه، له دغې ناستې تېر شوی وي.

ال پالن شوی و چې له یوې پاکستان ته د طالب استازو سفر داسې مه:ته طالبانو توجهرقابتونووییز سیمه

ن کوربه د جیش توب کاوه او له بلې خوا په ایران کې خوا پاکستان د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سل

رستیري ووژل. ایران د دې برید له امله پر پاکستان ۲۷د سپاه پاسداران بریديخون یوه ډلې له لوري العدل

ېرنې دا دي، چې ې. ان یکو اړیکو درلودو له کبله سختې نیوکې وک طالبانو له قطر او ایران رسه د خپلو دیپلوما

ې اړيکې نه لري.د اسالم که ایران او قطر دواړه له سعودي عربستان رسه  ی؛  آباد سفر لغوه ک

رو ملتونو سازمان ته د افغان دولت شکایت:  پاکستان ته د طالب استازو د ت د خرب له خپرېدو وروسته مل

. دولتان افغ رو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وک طالبان افغان دولت ویيل وو، چې د طالبانو له سفرونو د مل

ه او هر چېرته یې چې زړه وغواړي  په تور لېست کې شامل کسان دي او دوی نه يش کولی په دومره ازاده تو

ي. تل شوي، له په دغه شکایت کېسفرونه وک رو ملتونو نه غو اکستان ته د طالب پالوي د سفر چې پمل

ي.  تنو او قانو صالحیتونو ته درناوی وک ه د افغان حکومت غو ي او په دې تو مخنیوی وک
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ه ده، چې طالبانو هم په خپله اعالمیه کې ورته د اسالم ېدو په اړه د تور لېست مسئله هغه  ن آباد د ناستې د 

ې ده. د طالبانو په اعالمیه کې و رو ملتونو په تور لېست کې د طالب مرشانو د اشاره ک یل شوي، چې د مل

تنه  او پو ېده؛ خو په دې ت ن نومونو د شمولیت له کبله پاکستان ته د طالب استازو سفر لغوه شو او ناسته و

ل، له دې  ون مختلفو هېوادونو ته سفرونه وک و میاشتو راهیسې د مسکو په  ي، چې طالبان خو له تېرو  زي

رو ملتونو سازمان ولې دا کار نه کاوه؟وړ  اندې د مل

نې په کمېدو دي؟ آیا د افغان حکومت اندې

ې د رابللو  ر د افغان حکومت له لوري د روان ملریز کال د حوت په میاشت کې د سولې مشور لویې ج

ه ه، د مونیخ په پن وسم کنفرانس کې د ارشف غني له لوري له طالبانو رسه د سپرېک ولې د خربو په موخه د پن

رمپ له  یوه کال موده یادول، کابل ته د امریکا د دفاع وزارت د رسپرست وزیر سفر، د مونیخ په کنفرانس کې د 

ول هغه موارد  مرستیال مایک پنس او زملي خلیلزاد رسه مالقاتونه او تېره اوون کابل ته د زملي خلیلزاد سفر 

ول یوالې  یي امریکا او ن ی دی. دي، چې  راغ ورک نو ته شین  ې د افغان دولت اندې

ه هم پخوا ولسمرش  من او ناخوښ و؛ خو نوموړي غنيکه  د امریکا او طالبانو ترمن د مخامخ خربو په اړه اندې

ي استازي  ان او د امریکا له  له زملي خلیلزاد رسه له وروست لیديل وروسته ویيل، چې د افغان سولې په ت

ې ته رسېدلی دی.زملي خلیلز  ې هوک اد رسه د کار پر یوې نوې ب

زملي خلیلزاد کابل ته د سفر پر مهال د افغان حکومت له لوري له طالبانو رسه د سولې د خربو اترو لپاره د 

ه وړاندې یوه ميل او  یم په اړه هم ویيل، چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره تر هر  مذاکرا 

تیني مرکچې  ل او ر یم جوړ ک ې وړاندې باید ميل مرکچي  یم ته اړتیا ده. نوموړي ویيل، چې له لویې جر

ي. یم په مذاکراتو کې خپل استازي وبويل او واک دې ورک ه دې دغه  لویه جر

ندونو په اړه ولسمرشۍ ما ویيل، چې د سولې په اعالن شوي حکومتي پالوي کې  ر د زملي خلیلزاد د دغو 

ه کوي، طالبان د سولې خربوپر مهال بدلون راتللی يش. دغهد اړتیا  ته له راز خلیلزاد دا هم ویيل چې ه

ن  ته شوی وا کاري، چې د ولسمرش غني او امریکا ترمن رامن ولو داسې  افغان حکومت رسه کېني. له دې 

ی و ه کوي، افغان حکومت د دغې پروسې مالت پایاويس نه مخالف.په کمېدو دی او امریکا ه
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پنجمین کنفرانس مونیخو جایگاه افغانستان در پنجاه

های سیاسی و امنیتی جهان، هفته گذشته (از پنجاه و پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ، جهت بررسی چالش

هربان تن از ر ۳۵م) در شهر مونیخ آملان برگزار گردید. در این نشست سه روزه ۲۰۱۹فربوری سال ۱۷الی ۱۵

ه، ۵۰ها، دولت ایندگان سازمانها تن دیگر از رؤسای رشکتوزیر دفاع و ده۳۰وزیر خارج های غیر ها و 

دولتی از رسارس جهان حضور داشتند.

رتبه در این کنفرانس اشرتاک کرده بود و عالوه از اشرتاک عالیئت رئیس جمهور افغانستان نیز در رأس یک هی

ی داشت. های آن با رهربان و مقامات دولتی برخی کشورها نیز دیدارهای جداگانهیهدر این کنفرانس در حاش

رکز وی بیشرت روی قضیۀ صلح افغانستان  صلح پایدار بود.ازو تعریفدر این دیدارها 

با آنکه پنجاه و پنجمین کنفرانس ساالنۀ امنیتی مونیخ در حالی برگزار شد که قضیه صلح و خروج نیروهای 

ی از افغانستان رسخط خربها در این کشور است و امیدها بر این بود که قضیه افغانستان بخش مهم خارج

آجندای این کنفرانس باشد؛ اما در این کنفرانس توجه اندکی به قضیۀ افغانستان شد.

از های این کنفرانسپنجا و پنجمین کنفرانس ساالنۀ مونیخ، قضیه افغانستان در کنفرانس مونیخ و حاشیه

جمله موضوعاتی اند که در این مطلب مورد بحث قرار گرفته اند.
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پنجاه و پنجمین کنفرانس مونیخ

رگزار ساله در ماه فربوری جهت ارزیابی امنیت جهان بسو همهم به این۱۹۶۳از سال امنیتی مونیخکنفرانس 

'بایریرش هوف' شهر مونیخ است. این کنفرانس در نوع خود می گردد. محل برگزاری این کنفرانس در هوتل 

های املللی است که در آن چهرهبزرگرتین انجمن مستقل جهانی برای تبادل نظر و بحث سیاست امنیتی بین

آیند.کشور جهان گردهم می۷۰ارشد بیش از 

ایندگان عالیها، وزیران، اعضای پارملانفرانس رسان حکومتگان این کناشرتاک کننده ربتۀ نیروهای ها، 

ایندههای بینهای برجسته از سازمانمسلح، شخصیت امعۀ مدنی و همچنان بخشاملللی،  های گان ج

اینده .باشندها میگان رسانهصنعتی و 

ماه فربوری سال ۱۷و ۱۶، ۱۵د که به روزهای هفتۀ گذشته پنجاه و پنجمین دور کنفرانس ساالنۀ مونیخ بو 

امللل، کنرتول تسلیحات و جاری میالدی برگزار شد. با آنکه آیندۀ اتحادیۀ اروپا، چگونگی تجارت و امنیت بین

پیامدهای مبارزۀ قدرت میان امریکا، چین و روسیه از جمله موارد مهم بحث عنوان شده بودند؛ اما بیشرت 

ها علیه یگدیگر و چگونگی مبارزه علیه آمریکا و اروپا، اتهامات قدرتاختالفات انس روی ها در این کنفر بحث

گروه داعش متمرکز بود.

آمریکا ایران را به عنوان بزرگرتین تهدید برای متحدهدر این کنفرانس مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایاالت

اروپایی به طور انتقادانه خواست تا از توافق هستوی صلح و امنیت در خاور میانه عنوان کرد و نیز از کشورهای

وقت آن فرا رسیده است که اروپا از توافقنامۀ «خود تأکید کرد: سخنانبا این کشور خارج شوند. پنس در 

اما در مقابل محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران ضمن اینکه اتهامات وارده از » هستوی با ایران خارج شود.

ود، واشنگ را عامل سوی مایک پنس ثباتی منطقه خواند.بیاصلی را رد 

موضوع مهم دیگر در کنفرانس مونیخ تأکید بر نابودی گروه داعش بود. در این نشست روی اسرتاتیژی غرب 

علیه داعش بحث شد. پاتریک شنهن، رسپرست وزارت دفاع امریکا در کنفرانس مونیخ گفت، واشنگ برای 

داعش قصد دارد اشرتاک متحدان منطقوی را تقویت کند و رویارویی با دولت اسالمی را به خارج مقابله با گروه 

گی برای مقابله با داعش را یک رضورت از عراق و سوریه نیز گسرتش دهند. وزیر دفاع آملان نیز حفظ آماده

ید اذعان کرد که تغییر در خواند و تأکید کرد، با آنکه که داعش در عراق و سوریه رضبۀ سختی خورده؛ اما با

های تروریستی را ایجاد کرده که قصد فعالیت زیر زمین را دارند.چهره نیز داده و شبکۀ جهانی از سایر گروه

https://www.securityconference.de/en/about/about-the-msc/
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قضیۀ افغانستان در کنفرانس مونیخ

دیدارهایوهازنیرایولیگردد؛یاتخاذالزامیتصمیمموضوعیهیچدربارۀمونیخکنفرانسدرآنکهبا

افغانستان با امید اینکه برگزاری نشست امنیتی مونیخ منجر به گیرد.میصورتآندرمهمییاسیس

املللی به خصوص در بخش صلح و امنیت با حکومت افغانستان شود، در این های بیشرت جامعۀ بینهمکاری

ود. نشست اشرتاک 

ل خروج نیروهای امریکایی از رفت که با توجه به مذاکرات جاری صلح امریکا هرچند انتظار می ـ طالبان و احت

قضیۀ افغانستان در صدر اجندای پنجاه و پنجمین کنفرانس مونیخ قرار خواهد داشت؛ اما چنین ،افغانستان

نبود و تنها کسی که در این کنفرانس به قضیۀ افغانستان اشارۀ کوتاهی داشت، انگال مرکل نخست وزیر آملان 

وز کنفرانس مونیخ نسبت به خروج رسیع نیروهای امریکایی از افغانستان هشدار داد و بود. مرکل در آخرین ر 

های هندوکش کار بزرگی در آملان انجام شده، وقتی مردم قناعت یافتند که از امنیت آملان باید در کوه«گفت: 

»دفاع شود.

واب انجام شد، نیز تالش کرد ای که بگونۀ سوال و جرئیس جمهور غنی در کنفرانس مونیخ در یک نشست ویژه

های کشورهای غربی به رصاحت بیان ها و توقعات حکومت خود را در رابطه به پروسۀ صلح و همکاریتا خواسته

ارایه کند و تأکید بیشرت بر این داشت که به هیچ به جهانیان کند. غنی تالش کرد که تعریفی از صلح پایدار را 

ح پایدار در این کشور تأمین نخواهد شد.عنوان بدون مالکیت افغانستان صل

های کنفرانس مونیخحاشیه

های دوجانبۀ مقامات ارشد کشورهای جهان های کنفرانس امنیتی مونیخ فرصت مناسبی برای مالقاتحاشیه

باشد. پنجاه و پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ برای مقامات افغان نیز یک فرصت خوبی برای دیدار و می

هانی بود. در اینجا نگاهی به مالقاتبا رشکای بینگفتگوها  امعۀ ج های مقامات افغانستان در املللی و ج

های کنفرانس مونیخ داریم:حاشیه

رئیس جمهور غنی در حاشیۀ کنفرانس مونیخ بگونۀ جداگانه با مایک پنس، معاون دیدارها با مقامات امریکا: 

ایندۀ خاص امریکا برای گفتگوهای صلح افغانستان و نانسی پلوسی، رئیس جمهور امریکا، زملی خلیلزاد، 

رئیس کانگرس ایاالت متحدۀ امریکا دیدار و در رابطه به پروسۀ صلح و اصالحات انتخاباتی بحث و گفتگو کرد.
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مایک پنس در دیدار با ارشف غنی از برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و تالش برای اصالحات در کمیسیون 

قدردانی کرد و اظهار داشت که امریکا متعهد است تا نگذارد افغانستان یک بار دیگر به النۀ امن برای انتخابات 

"تروریستان" مبدل گردد. از سویی هم، زملی خلیلزاد در دیدار با رئیس جمهور غنی روی اقدامات بعدی صلح 

ود. نانسی پلوسی های اخیر در این رابطبه شمول برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و پیرشفت ه تبادل نظر 

رئیس کانگرس امریکا نیز در رابطه به پروسۀ صلح و برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح با رئیس جمهور غنی 

های دوامدار با افغانستان به شمول پروسۀ صلح و مبارزه گفتگو کرد و اطمینان داد که امریکا متعهد به همکاری

خصوص امریکا یک متحد اسرتاتیژیک افغانستان باقی خواهند ماند. رئیس مشرتک با تروریزم است و در این 

های جاری در جمهور غنی نیز ضمن قدردانی از همکاری دوامدار دولت امریکا، افزود که نیاز است تا بحث

رابطه به صلح منتج به صلح پایدار در افغانستان گردد.

کایی رئیس جمهور غنی در حاشیۀ کنفرانس مونیخ بگونۀ عالوه از مقامات امریدیدارها با مقامات اروپایی: 

جداگانه با مقامات کشورهای اروپایی نیز دیدارها و گفتگوهایی داشت. در این میان انگال مرکل نخست وزیر 

آملان، ایرنا سولربگ نخست وزیر ناروی، گاوین ویلیامسن وزیر دفاع بریتانیا، خانم فدریکا موگرینی مسوول 

ایندۀ خاص اتحادیۀ اروپا و هلوسی آکار، وزیر دفاع ترکیه از جمله افرادی بودند که با رئیس روابط خارجی  و 

جمهور غنی دیدار و گفتگو کردند. 

االفغانی صلح، مبارزه با تروریزم، انتخابات ریاست در کل این دیدارها و گفتگوها بر محور مذاکرات بین

چرخید. همچنان مقامات گونگی ثبات در افغانستان میهای منطقوی و انکشاف و چجمهوری، همکاری

های دوامدار خویش با افغانستان اطمینان اروپایی که با رئیس جمهور غنی دیدار کردند، هر کدام از همکاری

دادند. 

رئیس جمهور غنی در حاشیۀ نشست مونیخ با ستولتنربگ، ها:دیدارها با مقامات سایر کشورها و سازمان

ال سازمان ناتو، همچنان داکرت انور محمد قرقاش وزیر دولت در امور خارجۀ امارات متحده عربی، سکرترج

یم بن حمد آل ثانی و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجۀ ازبکستان، بگونۀ جداگانه دیدار و گفتگو  امیر قطر شیخ 

با تروریزم و تحکیم بیشرت روابط کرد. در این دیدارها نیز پروسۀ صلح افغانستان، همکاری برای مبارزۀ مشرتک

دوجانبه موارد مهم گفتگوها بود.
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در کل با آنکه در پنجاه و پنجمین کنفرانس مونیخ به قضیۀ افغانستان توجۀ اندکی شد؛ اما حکومت افغانستان 

ود تا به جهانیان نشان دهد که افغانستان در خط نخست جنگ با "تروریزم" قرار دارد ونیاز است  که تالش 

های مسلح همکاری شود. همچنان مقامات اففانستان با استفاده از این کشور در بخش امنیتی و مبارزه با گروه

سته تر سازد و نیز پاکستان را بدلیل وقوع حمالت اخیر در هند و ایران تالش کرد تا این موقف خود را برج

یت از گروه های تروریستی زیر فشار جهانیان قرار دهد.ح

انپای

ارتباط با ما:

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:ایمیل

www.csrskabul.com--www.csrskabul.netوب سایت:

اس رۀ  +)93(784089590-+)93(202564049:دفرتش

انی:تحليل هفتهمحقق و مسؤول zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاالسالم ش

ahmadshahr786@gmail.com+)93(842494217احمدشاه راشد:محقق و مسؤول نرش تحليل هفته
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