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 Political سياسی

  
   سھراب شباھنگ :برگردان از

  ٢٠١٧  می٠٣

  در بارۀ ستراتيژی امريکا دو سند
   در مقابله با رژيم جمھوری اسالمی 

٣  

  سياست جديد در بارۀ ايران 

 مھار را ستراتيژی جھانی اش در مورد ايران، بايد ی وئی، منطقه ئاياالت متحده برای پيشبرد سه رکن اھداف ھسته 

 با منافع اياالت متحده پرھزينه است و به تقابل مستلزم اين است که ايران باور کند که ستراتيژیاين . اتخاذ کند

   .سودمند خواھد بود] برای او[ی و بين المللی ئعکس رعايت قواعد بازی نظم منطقه 

 را تشکيل می دھند، بحث در بارۀ برخی اصول عام مفيد ستراتيژیھائی که اين اما پيش از پرداختن به سياست 

  :خواھد بود

 ستراتيژیگراھام آليسون استاد دانشگاه ھاروارد خاطرنشان کرده که . تقويت توانائی، اعتبار و صراحت 

امی به طور خاص، حفظ مھار و ادامۀ حضور نظ. مھار کردن مستلزم توانائی، اعتبار و صراحت است

مستقيم قوی در خاورميانه، اِعمال رھبری ديپلوماتيک در منطقه و ادامۀ پيشبرد رشد کارشناسی در مورد 

اياالت متحده و متحدان ما بايد از برخورد انعکاسی . ايران در شاخۀ اجرائی دارای اھميت حياتی است

 ھای ايران در مقابل منافع بلتقابه ايران بپرھيزند و در عوض با شکيبائی و روش مندانه به ] واکنشی[

  . اياالت متحده بپردازند

 اياالت متحده بايد مھار کردن ايران را نه تنھا از طريق اعمال . تقويت توانائی ھای متحدان اياالت متحده

، بلکه ھمچنين با تقويت ظرفيت ھای تھاجمی و به بحری يا تحريک راکت پس از پرتاب يک تنبيھی، مثالً 

 ھای بالقوۀ او بخت تقابلدان ما ھدف قرار دھد به طوری که ايران به اين نتيجه برسد که ويژه دفاعی متح

 . کمی برای موفقيت دارند

  در اين مورد و موارد ديگر اياالت متحده بايد ابزارھای . ابزارھای سياسی] ھماھنگ[ کاربرد ھمزمان

 ابزاری، خواه عمل نظامی يا مذاکرۀ سياسی را به طور ھمزمان و نه متوالی به کار گيرد و نبايد ھيچ

سياسی را از روی ميز بردارد؛ از نظر تاريخی کارآ ترين رويکرد نسبت به ايران ديپلوماسی متکی بر 

 . نيرو يا تھديد معتبر توسط نيرو بوده است
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 مللی اياالت متحده ھر عملی انجام دھد بايد تا آن حدی که ممکن است وحدت بين ال. حفظ وحدت بين المللی

 . از او حساب کندامريکارا حفظ کند و در عين حال بايد روی تالش ھای ايران برای جدا کردن متحدان 

  در حالی که اياالت متحده نياز دارد تالش ھای خود را در زمينۀ مھارکردن .  بستان سياسی–فھميدن بده

 –ئی بايد به درستی بده کاامريايران در مقابل ديگر اھداف سياست خارجی اش متعادل سازد، مقامات 

 پس راندن ايران معارض تالش برای مقابله با داعش نيست بلکه مکمل آن مثالً . بستان ھا را درک کنند

 .است زيرا فعاليت ھای ايران، مانند حمايت او از رژيم اسد، برآمِد داعش را تغذيه کرده اند

  وزارت خارجه مسؤول تضمين کند که يک دولت به لحاظ تشکيالت اداری بايد. يتمسؤوليکپارچه کردن 

ی ئبر تمام جنبه ھای سياست مربوط به ايران نظارت کند با اين ھدف که پياده کردن برجام، سياست منطقه 

که به طور جداگانه و در رقابت با   واحد ھماھنگ ادغام شوند نه اينستراتيژیو ديگر موضوعات در يک 

 . ديگر عمل کنند يک

    

 یئ و تقويت توافق ھسته ءااجر: رکن اول

گذشتۀ ] یئھسته [ی زيادی می دھد، مسألۀ تسليح ئ به ايران اجازۀ فعاليت ھسته –برجام توافق نامه ای معيوب است 

. ی مخفی ايران ناکافی استئ ھا را حل و فصل نمی کند و تدابير آن برای مراقبت فعاليت ھسته راکتايران و مسألۀ 

با اين ھمه برجام يک واقعيت است که دولت جديد با آن .  پس از يک دھه به پايان می رسندافزون بر آن، اين تدابير

با عقب نشينی از واشينگتن .  در برابر مذاکرۀ مجدد آن مقاومت خواھند کردامريکاروست و ايران و متحدان ه روب

ی ايران و گرد ھم آوردن ئۀ ھسته  جديدی برای بازدارندگی برنامستراتيژینامه با وظيفۀ دشوار تدوين اين موافقت

  . رو خواھد بوده حمايت متحدان و ترديد شديد بين المللی روب

بنابراين اياالت متحده بايد نه برجام را به دور افکند و نه تعھد مطلق به آن داشته باشد، بلکه بايد برای ايران و ديگر 

چون شرکای . ديت و دقت اجرای آن بستگی داردروشن سازد که بقای موافقتنامه به ج] ما[شرکای ديپلوماتيک 

به حفظ برجام عالقه مند ھستند چشم انداز تعھد اياالت متحده به برجام اھرمی برای اصرار بر ] ما[ديپلوماتيک 

 بلکه با تفسير دقيق مواد موافقت ٥ + ١نه از طريق از سرگرفتن روند اجرای جدی و  تقويت آن فراھم می کند، 

به نظر می رسد که ايران ھم عالقه مند . و ديگر متحدان ما در موضوعات مرتبطجنبی با اروپائی ھا نامه و تفاھم 

به حفظ برجام باشد و اين امر خطر اين را که اجرای جدی موافقت نامه باعث دور شدن ايران از آن گردد به حداقل 

  .می رساند

 اين ته باشد که اگر ايران به تقلب روی آورد احتماالً  بايد در نظر داشترمپبرجام دولت » اجرای دقيق و جدی«در 

. کار را به صورت پنھانی با استفاده از وسايل اعالم نشده انجام خواھد داد و نه در مقابل چشمان بازرسان بين المللی

  : برای مراقبت در برابر چنين احتمالی دولت بايد اقداماتی در زمينه ھای زير انجام دھد

  تقويت شفافيت

 خود در مورد فعاليت ] علنی[می بايد جزئيات بيشتری در گزارش عمومی وژانس بين المللی انرژی اتآ

در . ی ايران ارائه دھد مانند آنچه قبل از برقراری برجام در گزارش ھای خود منتشر می کردئھای ھسته 

که ايران به  اين اعتراض خواھد کرد، چنين اقدامی موجب افزايش اعتماد به حالی که ايران محتمالً 

  .تعھداتش وفادار مانده خواھد گرديد
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  آژانس بايد به طور منظم گزارش ھای طبقه بندی نشده در بارۀ تعھد ايران به برجام، پيشرفت فعاليت ھای

، تحقيق و توسعه در مورد سانتريفوژھا، ]غير نظامی و نظامی[ی با کاربرد دوگانه ئی و فعاليت ھائھسته 

 .نيز تعھد ديگر دولت ھا به برجام و ديگر تحريم ھای بين المللی ارائه دھدی و راکتو توسعۀ 

 نامه اين امر مستلزم اتفاق آرای گروھی طبق موافق. رجام بايد علنی گرددتصميمات کميسيون مشترک ب

لمان و افرانسه، ( و سه کشور اروپائی امريکااما . است که ايران، روسيه و چين را نيز دربر می گيرد

می توانند پشتيبانی خود را از توافق اين کشورھا در مورد شفافيت تصميمات کميسيون مشترک ) لستانانگ

 .اعالم کنند

 ارکت در اطالعاتمش

  ی ايران و نيز ئتداوم اولويت دادن به تخصيص منابع اطالعاتی برای نظارت بر فعاليت ھای ھسته

ی از خارج يا استقرار تسھيالت مخفی ئلح ھسته  تأمين مواد يا مصامثالً (خطرھای محتمل مربوط به آن 

  ).ی ايران در کشورھای ثالثئھسته 

  ی و نيز تبادل تحليل ھائبرقراری مکانيسم مبادلۀ اطالعات دائمی با متحدان اروپائی، آسيائی و خاورميانه. 

 الش ھا مانند مبارزه تأمين مالی کامل مکانيسم تبادل اطالعاتی در بارۀ ايران به رغم اولويت فزايندۀ ديگر ت

 .به ضد داعش

 بازرسی و راستی آزمائی

 آغازين تمام مواد و مصالحی مانند ذخاير اورانيوم و اجزای ] يا خط پايۀ[که ايران محدودۀ  اصرار بر اين

اين امر به آشکار شدن ھر نوع . ی اش به کار می گيرد اعالم کندئسانتريفوژھا را که برای برنامۀ ھسته 

تفاوت بين آنچه ھست و آنچه [ تعداد سانتريفوژھا و توليد اجزای سانتريفوژ، نحراف بين مثالً اختالف و ا

ن مسؤوالبايد . ی اعالم نشده باشدئکمک می کند، تفاوت ھائی که می تواند نشانگر فعاليت ھسته ] بايد باشد

  . سوق داده شوندی به راستی آزمائِی ھمۀ مواد و مصالح و اجزای اعالم شده ئآژانس انرژی ھسته 

 ن اين مسؤوالمی فشار وارد شود تا در اِعمال بازرسی ھای وھمچنين بايد بر آژانس بين المللی انرژی ات

نامه است و نيز که مکمل پادمان ھای موافقت] یئه منع اشاعۀ ھست[آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی 

ی و راستی ئ اعالم نشدۀ ھسته  ھای احتماالً ويژه در مورد فعاليته تعھدھای برجام، با تھاجم حرکت کند، ب

قاعده يا نُرمی بايد برقرار شود که . ی و دو منظورهئآزمائی در مورد مصرف نھائی محصوالت ھسته 

طبق آن چنين بررسی ھائی نه امری استثنائی بلکه جزئی از عملکرد عادی برجام باشند و از اين رو 

 .موجب بحران نگردند

 می بايد به ميزان کافی تأمين مالی شود تا کمبودی در ظرفيت خود برای پياده ونرژی اتآژانس بين المللی ا

 .کردن برجام نداشته باشد

 یئی و عدم اشاعۀ ھسته ئأمين مواد و مصالح ھسته ت

  يت خود را در مورد مسؤولو بخش خصوصی بين المللی متحد بايد تضمين شود که دولت ھای عضو ملل

  .منظوره به ايران، درک کنندی و دو ئصادرات ھسته 

  ويژه کشورھائی که سابقۀ مشارکت در ه ، ب]به ايران[ صادرات ھمۀ کشورھا کنترولتقويت توانائی

 .ی با ايران داشته اندراکتی و ئمعامالت غيرقانونی ھسته 
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  محدود کردن استفاده از کانال ھای تأمين مواد و مصالح توسط واحدھای ايرانی که سابقۀ معامالت

ی برای استفادۀ غير نظامِی در تسھيالت ئ در حالت تأمين مواد و مصالح ھسته -غيرقانونی دارند، و يا 

 ].فعاليت می کنند[نظارت نشده 

  شده تعيين و راستی آزمائِی کانال تأمين مواد و مصالح که نتواند طی سی روز کنترولدر مورد ھرگونه 

 .اشته شود و نه فرض بر رعايت مقرراتدر برجام صورت گيرد بايد فرض بر سرپيچی گذ

  ی و دو منظوره به ايران در خارج از کانال ئ صادرات ھسته – از جمله ايران –اصرار شود که دولت ھا

 . ھای تأمين مواد و مصالح را در قانون کشوری خود جرم تلقی کنند

 يا دو منظوره ] یئھسته [ھائی که تأمين کنندگان مواد و مصالح با مصرف ن با توجه به تکيۀ برجام بر اين

می فشار ومراقبت الزم بر اقالم صادراتی را انجام می دھند، الزم است بر آژانس بين المللی انرژی ات

ن بازرسی خود را در زمينۀ راستی آزمائی مصرف نھائی در موارد مشکوک يا در مسؤوالوارد آيد تا 

 .مورد تأمين کنندگان غير قابل اعتماد يا آنھائی که سابقۀ بی مباالتی دارند انجام دھند

  شود  يا ارگان مشابھی دوباره مستقر – که پس از تصويب برجام منحل شد –متحدبايد پانل کارشناسان ملل

 .ی و دومنظورۀ ايران را ارزيابی کندئت ھای ھسته تا فعالي

 تحريم ھا و پاسخ به نقض تعھدات

  ًبه تعھدات خود عمل کند اما بايد در مقابل ھرگونه تقاضائی که از آن تعھدات فراتر اياالت متحده بايد دقيقا 

انجام ) ۵+١و نيز (فزايد؛ تعھد اياالت متحده که ايران ھم به تعھدات خود بي رود مقاومت ورزد مگر اين

  .يک رشته اعمال است و نه تضمين يک رشته نتايج برای ايران

  روشن گردد که واشينگتن از آنھا انتظار دارد تا نه تنھا برجام را پياده کنند ۵+١بايد برای ديگر اعضای 

ھا و  ممنوعيت صدور برخی سالح مثالً (متحد  شورای امنيت ملل ٢٢٣١بلکه الزامات وسيع تر قطعنامۀ 

را متحد و ديگر قطعنامه ھای مرتبط با موضوع شورای امنيت ملل )  به ايرانراکتمحصوالت مربوط به 

 . درآورندءبه اجرا

  اصرار به دولت ھا برای وضع قوانينی، مانند اياالت متحده، که اجازه دھد، در صورت نقض برجام از

 . را برقرار سازندجانب ايران يا سد کردن آن به شکل ديگر، دوباره تحريم ھا

  وضع مقاوله نامه ھائی با سه کشور اروپائی و ديگر متحدان برای پاسخ گوئی به نقض برجام و قطعنامه

. ، از جمله يک رشته تنبيھات برای تخطی ھای کوچک غير از پشت کردن کامل به تعھدات متحدھای ملل

از حدود توافق شده برای ذخيرۀ اورانيوم توافق با متحدان در مورد عدم بخشودگی نقض ھائی مانند تجاوز 

غنی شدۀ ضعيف، يا دور زدن محدوديت ھا در مورد آب سنگين از طريق ذخيرۀ مازاد در کشور ھمسايه 

 .عمان

 و ] در منطقه[که گزينۀ نظامی بر روی ميز باقی خواھد ماند و حفظ حضور قوی نظامی  تأکيد بر اين

 .تبر کردن اين گزينهبرنامه ريزی مانوورھای نظامی برای مع

 را حل و فصل نمی –ی راکت برنامۀ  مثالً –ی ايران ئاز آنجا که برجام برخی از جنبه ھای مھم برنامۀ ھسته 

عوض بايد معايب بسيار مھم  در امريکادولت . کند، ِصرِف پياده کردن جدی و دقيق برجام کافی نيست
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ی اش را به ئعايت کامل مواد برجام، برنامۀ تسليح ھسته نامه را که به ايران امکان می دھند حتی با رموافقت

 . پيش بَرد، اصالح کند

 می به وبرجام به ايران امکان می دھد دست يابی بازرسان آژانس بين المللی انرژی ات :تأخير در دست يابی

ليت با ھرچند محو کامل آثار فعا. ندازد روز به تأخير بي٢۴ده را به مدت تسھيالت مشکوک يا اعالم نش

ی ھمواره ئمواد راديو اکتيو در اين فاصلۀ زمانی مشکل است، فعاليت ھای مربوط به تسھيالت ھسته 

 در احت.  روز برای محو آثار جرم کافی است٢۴مستلزم کاربست اين مواد نيستند؛ در چنين مواردی 

زمانی برای محو ديگر مواردی که مواد راديو اکتيو به کار رفته باشد، ايران می تواند از اين فرجۀ 

برای حل اين مسأله اياالت .  منظور سايت مورد نظر نقش حياتی دارند استفاده کندتعيينمدارک که در 

می ومتحده بايد اصرار کند که فرجۀ زمانی مربوط برای دست يابی بازرسان آژانس بين المللی انرِژی ات

تقليل يابد و تأخيرھای بيشتر از اين حد  شده تعيين ساعت که در پروتکل الحاقی ٢۴ روز به ٢۴از 

  .  مستوجب تنبيه و زمينۀ تحميل مجدد تحريم ھا باشد

  يا ابعاد ممکن نظامی –تالش ھای تسليحاتی )PMD:(  برجام ايران را موظف نمی کند تا در مورد

 اسناد گذشتۀ خود پاسخگو باشد يا امکان دسترسی به سايت ھا، پرسنل و ]یئھسته [فعاليت تسليحاتی 

مربوط به اين فعاليت ھا را داشته باشد، بلکه صرفاً تحقيقات گذشتۀ آژانس در زمينۀ ابعاد ممکن نظامی را 

ھرچند در اين مرحله دليلی برای دنبال کردن مجازات ايران به خاطر . به نفع حرکت به جلو می بندد

بايد برای پرکردن ) ۵+١و (ده فعاليت ھای تسليحاتی گذشته اش وجود ندارد اما مقامات اياالت متح

کمبودھای اطالعاتی در مورد ميزان پيشرفت آن فعاليت ھا عمل کنند تا مطمئن شوند سايت ھای تسليحاتی 

می وبرای اين منظور آژانس بين المللی انرژی ات. و پرسنل مربوط به آن کار خود را از سر نگرفته اند

يت ھا و پرسنل مربوط استفاده کند نه برای بازگشائی ن خود برای کسب دستيابی به سامسؤوالبايد از 

 . بلکه برای اطمينان حاصل کردن از فعاليت جاری آنھا– که با برجام ناسازگار است –تحقيقات 

 برجام اين موضوع را . ی ايران استراکت بزرگترين نقص برجام مربوط به فعاليت ھای مسلماً  :راکت ھا

ی توسط ايران را کاھش می دھد و منع راکت موانع آزمايش ٢٢٣١ۀ اصال حل و فصل نمی کند و قطعنام

 تمديد ٢٠٢٣ی را تنھا تا سال راکتکمک کشورھای ديگر به ايران در زمينۀ فعاليت ھای مربوط به توسعۀ 

 نيازمند کمک ھای  ھای باليستيک بين قاره ای باشد احتماالً راکتاز آنجا که ايران اگر به دنبال . می کند

اياالت متحده . للی است، تدابير فرجام در اين زمينه موفقيت بزرگی برای تھران به حساب می آيدبين الم

اجرای جدی تر تحريم ھای موجود ) ١: بايد به دنبال کسب پشتيبانی متحدانش برای پاسخی چھارگانه باشد

تعھد به سد ) ٢؛ ی ايران را ھدف قرار می دھند و وضع تحريم ھای تازه در صورت لزومراکتکه فعاليت 

ی ايران که برای سرزمين يا نيروھای اياالت راکتکردن يا تدبير ديگر برای پاسخگوئی به ھرگونه آزمايش 

ی به ايران يا از راکتارتقای تالش ھا برای منع مرسوالت مرتبط با فعاليت ) ٣متحده خطر ايجاد کند؛ 

تقويت و يکپارچه کردن ) ۴ر اين زمينه؛ و ايران و جمع آوری و اشتراک اطالعات الزم برای مداخله د

ی در خاورميانه و در اروپا برای محو ھرگونه مزيتی که ايران در صدد است با راکتبھتر دفاع ضد 

 .ی اش به دست آوردراکتتوانائی ھای 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 محدوديت ھای . نامه ای موقت است برجام ھرچه باشند، برجام موافقتنقاط قوت و ضعف :انقضای برجام

 پايان می ٢٠٢١ شورای امنيت سازمان ملل به آن افزوده است به تدريج از سال ٢٢٣١نچه قطعنامۀ آن و آ

نامه مسلماً برای ھرچند اين موافقت.  منقضی می شود٢٠٢۶- ٢٠٣١يابند و کل آن تقريبا در سال ھای 

ه ای برای مخالفان ايران زمان می خرد برای ايران ھم ھمين کار را می کند، به جمھوری اسالمی دور

 ارزانی می کند دوره ای که در آن از سخت ترين تحريم ھای بين راکتتوسعۀ فعاليت ھای سانتريفوژ و 

در نتيجه ھنگامی که ايران بعداً توسعۀ غنی سازی و فعاليت ھای بازفرآوری را از . المللی در امان است

ی ئی عادی به ساختن سالح ھسته ئه زمانی که برای انتقال از فعاليت ھست[» زماِن گريز«سر می گيرد، 

 راکتاو به نحو خطرناکی کاھش خواھد يافت و توانائی او برای به ميدان آوردن ]  مترجم- الزم است 

برای مقابله با چنين احتمالی اياالت متحده بايد . ی قابل استفاده به نحو خطرناکی پيشرفت خواھد کردئھسته 

اعالم اين سياست که اياالت متحده و ) ١:  پاسخی سه گانه باشدبه دنبال کسب پشتيبانی متحدانش برای

مذاکره ) ٢ی ايران پس از انقضای برجام را نخواھند پذيرفت؛ ئديگران به گونه ای منفعل توسعۀ ھسته 

ی در ئتقويت نظام منع اشاعۀ ھسته ) ٣ی ايران؛ و ئبرای تمديد محدوديت ھای برجام بر فعاليت ھای ھسته 

ی دولت ھا و محدود کردن ئای محدود کردن فعاليت ھای مربوط به چرخۀ سوخت ھسته سطح جھان بر

 .گزينه ھای ايران پس از انقضای برجام

 مقابله با فعاليت ھای منطقه ای و جھانی ايران: رکن دوم

ن ی متمرکز کرده است، متحدائدر حالی که اياالت متحده سياست خود در مورد ايران را بر روی موضوع ھسته 

در حالی که .  در خاورميانه بسيار بيشتر نگران تالش ھای تھران در زمينۀ بسط قدرتش در منطقه بوده اندامريکا

ايران به عمل خود از طريق کاربرد نيروھای نيابتی مانند حزب هللا در لبنان و شبه نظاميان شيعه در عراق و 

مقامات .  بيشتر شکل مستقيم و آشکار به خود می گيرندی او ھر چهئجاھای ديگر ادامه می دھد فعاليت ھای منطقه 

ويژه آنھائی که با سپاه پاسداران پيوند دارند، ھيچ کوششی برای پوشاندن ھدف اين فعاليت ھا ه رسمی ايران، ب

.  بسط قدرت ايران تا دريای مديترانه، بازداری اياالت متحده، تضعيف و يا مشغول کردن دشمنان ايران–ندارند 

از اھداف ايران تضعيف انحصار قدرت و وفاداری ملی در دولت ھای مورد ھدف از طريق ايجاد نھادھای يکی 

اين کار نه تنھا قدرت ايران را تقويت می کند بلکه باعث از ميان .  تھران استکنترولامنيتی، سياسی و مذھبی زير 

به داليل گوناگون، ايران بيشتر بر قدرت . رفتن نھادھای آسيب پذير دولتی و شعله ور کردن فرقه گرائی می شود

ک تکيه می کند تا قدرت متعارف؛ حتی اگر تخفيف تحريم ھا امکانات بازسازی ظرفيت ستراتيژيو ) ٣(نامتقارن 

  . ادامه خواھد داد] قدرت نامتقارن[ به اين روش ھای متعارف را برای ايران فراھم سازد، احتماالً 

د از وسوسۀ مقابلۀ واکنشی با ھر عمل ايران در منطقه بپرھيزد و در عوض بايد بر با اين ھمه اياالت متحده باي

از . ، متمرکز شودطلبد می مبارزه اياالت متحده را به ستراتيژیروی بازداری ايران در ھرجا که آشکارا منافع و 

ايران مانند اياالت متحده آنجا که بسياری از متحدان اياالت متحده در خارج از خاورميانه احساس خطری نسبت به 

ی بدگمان ئو نسبت به بازگشائی پروندۀ ھسته ) ی ايران يا پشتيبانی آن از تروريسمراکت در مورد برنامۀ مثالً (ندارند 

ھستند، ھر تالشی برای به عقب راندن جمھوری اسالمی بايد بر نقش ايران در موضوعاتی مانند بی ثباتی در 

افزون .  بيشتر باعث جلب عالقه و پشتيبانی آنھا خواھد شدکيد ورزد که احتماالً أر تسوريه و يمن يا نقض حقوق بش

بر آن، بازدارندگی موفق مستلزم اين است که اياالت متحده و متحدانش آمادگی داشته باشند تا در صورتی که ايران 
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ير اين صورت، تھران ھيچ سياست ھای خود را تعديل کند، اقدامات تنبيھی به ضد ايران را تخفيف دھند، در غ

  .انگيزه ای برای چنين کاری نخواھد داشت

  ادامه دارد

 


