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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  

  

  يا امپرياليست ھای خونخوار؟» جامعۀ جھانی«
  

  :به ادامه گذشته 

  

نفوذ امپرياليستی ۀ ت متحده امريکا ھمانطوری که در توسعالمللی اياال يا اداره انکشافی بين» يو اس ای آی دی«

ًسسه ظاھرا ؤ اين م.باشد اياالت متحده در کشورھای ديگر جھان فعال بوده، در افغانستان نيز بسيار فعال می

پردازد، زنان  ھای تجارت را می کند، مصارف اتاق ھای خصوصی را در افغانستان کمک می گذاری سرمايه

، اکثر )برای تلويزيون طلوع پنج مليون دالر داد(پردازد  ھا پول می کند، برای رسانه ا کمک میپيشه ر تجارت

کند و به اين  کمک میھای بازسازی زير نظر آن قرار دارد، برای احيای بخش معارف و تحصيالت عالی  پروژه

ھای  د سال توانسته است بخشکند، درين چن  امريکايی که در پشت پرده، سيا آن را ھدايت میۀسسؤترتيب اين م

ھايی که به  کند، کمک می» جامعه مدنی«سسه بيشترين کمک را به نھادھای ؤاين م. بسياری را زير پوشش بگيرد

 .  گيرد سيا از طريق سفارت امريکا صورت میۀ وسيل

ود ھفتصد مليون دالر ھا در قدم اول به سيستم مخابراتی افغانستان است که تا حال حد    بيشترين توجه امپرياليست

ھا  اين کمپنیھر يک از. فون موبايل دسترسی دارندليگذاری شده است و حال حدود پنج مليون نفر به ت بر آن سرمايه

داران تالش دارند تا  سرمايه. باشد  مليون دالر عايد دارد و به سرعت در حال گسترش می٢٠ماھانه بيش از 

خابراتی منطقه و جھان وصل سازند و اين برای چارراھی چون افغانستان در ھای م افغانستان را بيش ازين به شبکه

ھای امپرياليستی که سود خالص برای  بيشترين بخش عايد کمپنی. باشد اھميت می ھا بسيار مھم و با نزد اين کمپنی

الر رسيد و  مليون د٢٠ به ٢٠٠٧مصارف اعالنات در . باشد ھای مخابراتی می کند، ھمين کمپنی شان توليد می

  .گردد سال به سال بيشتر می

نظام بانکی . باشد ھای افغانستان می داران امريکايی به بانک   بعد از بخش مخابرات، بيشترين توجه سرمايه

افغانستان که به سرعت در جھت تحت تسلط قرار دادن پول، توليد و تجارت برای تشکيل اليگارشی مالی و بورژوا 

 بعد از اشغال، در کشـور .ھا توجه جدی دارند ھا به آن ھاييست که اين کمپنی رود، از بخش کمپرادوری به پيش می
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 بانکی به فعاليت مشـغول است که در آن سـه بانک دولتی، ھشت بانک خصوصی و پنج نمايندگی ۀسـسؤ م١۶ما 

  :در کشور عبارت است ازھای تجارتی موجود  ھا وساير تسھيالت بانک تعداد نمايندگی. بانک خارجی فعاليت دارد

  ١٢٧:   فعاليت غير محدود ۀنمايندگی ھا با ساح

  ۵۶:  فعاليت محدود ۀ نمايندگی ھا با ساح

   ٢٧) : ATM(ماشين ھای خود کار صرافی 

   ٢: دفتر رابطه بانک ھای خارجی 

   ٢١٢:  مجموع 

  

بانک مرکزی نيز مصروف کار  ۀ شاخ٧۴ھای تجارتی، حدود  ھا و مراکز بانک ھا و نمايندگی شاخهۀ  عالوهب

 جواز ١٠١ًضمنا تا حال .  واليت و شھر کابل وجود دارد٢٠ھای تجارتی در  تسھيالت مربوط به بانک. باشد می

 جواز مربوط واليت کابل ١٧۴ جواز صرافی در سرتاسر کشور داده شده است که از آن جمله ٣٣٠خدمات پولی و 

  . باشد می

  

 :ھا پرداخته شده است، عبارت است از نکقروضی که تا حال از سوی با

    درصد٨٩.٨۴:  قروض تجارتی

   درصد٠.١٧:   قروض زراعی

   درصد٢۵.٢:  قروض کوچک برای مصارف شخصی

   درصد٢.٣٨: قروض رھايشی برای اشخاص

   درصد٣۶.۵:  ساير قروض

 بسيار پايين گذاری در بخش زراعت شود که سطح سرمايه از روی وجوه قرضی باال به روشنی ديده می

ھا  درين قروض توليد صنعتی جايی ندارد، چون امپرياليست. گيرد باشد، اما به تجارت توجه بسيار صورت می می

له أشان باال ببرند، زيرا اين مس غالخواھند که سطح توليد صنعتی را در کشورھای تحت اش به ھيچ عنوان نمی

  .  دھد ھا را کاھش می وابستگی اين کشورھا به امپرياليست

ھای مردم  ھا سپرده گردد که بيشتر آن  بر چھارده مليارد افغانی بالغ می١٣٨۶دارايی تمام بانک ھا تا آخر سال 

ھای   مليون افغانی بوده که ازين پول بانک٩٠٩ بالغ بر ١٣٨۶ھا در يازده ماه اول سال  مفاد اين بانک. باشد می

  . خارجی چندين برابر سود برده اند

  : عبارت است از١٣٨۶ی که در افغانستان فعال است، تا دلو  داخليھای  بانک
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 مليارد دالر ١.۶ مليارد افغانی را که معادل ٧٩ھای بانکی افغانستان   مجموع سرمايه١٣٨۶تا ماه دلو سال 

ھای  رشد، بانک درصد ۵۶ھای خصوصی در افغانستان  ، گروپ بانک٨۶در طول سال . دھد شود، نشان می می

 ٧۵ھای بانکی  درين ميان از مجموع دارايی. دھد ھای دولتی ھشت درصد را نشان می  درصد و بانک٣٣خارجی 

ھای خارجی و ھشت درصد مربوط   درصد مربوط بانک١۶ھای خصوصی،  درصد سرمايه مربوط بانک

صد آن مربوط کابل بانک  در٣٧ھای خصوصی،   درصد در بانک٧۵باشد که از مجموع  ھای دولتی می بانک

 .  باشد می

ًداری مخصوصا بانک  ھای بزرگ سرمايه ھايی از بانک ھا به عنوان شاخه ھای داخلی که برخی از آن    بانک

ھای سپرده  از طريق کابل بانک و عزيزی بانک پول) الماندومين بانک  (المانِکنند، کومرز بانک  جھانی عمل می

دھد، در حالی که برای مردم شش   درصد سود به نفع خود دوران می٣۶پول با مردم را به گردش جھانی ۀ شد

ھا  اين بانک. کنند ًپردازند و به اين طريق از پيشرفت توليد در افغانستان جدا جلوگيری می را می درصد سود آن

 را بار آورده، ساکنان ھا سازند، فقر و بيکاری بيشتر توده مصرفی مبدل میۀ عالوه بر اين که افغانستان را به جامع

 . رانند آن را  ھر چه بيشتر زير خط فقر می

ھای غربی از کارھايی است که  ای از تاجران به دالالن سرمايه گذاری خصوصی و تبديل عده    توجه به سرمايه

سی؛ داوی لميتد داللی بتری وارتا، تيل طياره و تراکتورھای فرگوسن انگلي. باشد به سرعت در حال توسعه می

ھای چينی؛ الکوزی لميتد داللی سگرت پاين، چای  بشيری لميتد داللی مباليل توتال فرانسه و جنراتور يکی ازکمپنی

ھا داللی سگرت  و روغن کوريای جنوبی؛ بيات داللی افغان بيسيم؛ حبيب گلزار لميتد داللی کوکاکوال؛ زراب

وتر جاپانی، موترسايکل، واترپمپ، ساختمانی، دوا، آب ھای م ھا دالل ديگر نمايندگی کمپنی ِھل وغيره و ده دن

زنند که اين وضعيت   ھا دالر به  جيب می معدنی، سوپرکوال وغيره را به عھده دارند و ازين طريق ماھانه مليون

 . باشد ھرچه بيشتر در حال گسترش می
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  ی مدنی  جامعه
ۀ اين جامعه که مدين. ھاست مدنی آنۀ ، جامعيکی از ابزارھای مھم نفوذ امپرياليزم در کشورھای تحت اشغال

باشد، با نھادھايی چون حقوق بشر، دموکراسی ليبرال، آزادی  روشنفکران بورژوا و وابسته به امپرياليزم میۀ فاضل

ھا، مدرنيزم، پلوراليزم،  ھای آزاد، انتخابات، حمايت از حقوق زن، احزاب قانونی، بازار آزاد، کمپنی بيان، رسانه

اين نھادھا در چارچوب نظام و اصول ليبراليزم بورژوايی فعاليت دارند و خود را . گردد ا وغيره تمثيل میانجوھ

ھايی  تمام آزادی. دانند مکلف به اجرای قوانين بورژوايی دانسته، خارج از آن تمام قوانين مطروحه را مردود می

به . گردد داری حمايت و ھدايت می ھای سرمايه يسنتيورۀ حصر نبوده، به وسيل و حد که در باال نام برده شد، بی

ھا توافق و ھمخوانی داشته باشند، در غير آن يک تنگه کمک نديده، با  اين خاطر بايد با اھداف امپرياليست

ھای ديگر با اين  اياالت متحده امريکا، انگليس، فرانسه و امپرياليست. گردند تحديدھای مرئی و نامرئی روبرو می

کشـتار دو مــليــون روانــدايی و بيــش از دو مـليون ســودانی را . کنند جھان نفوذ میۀ در پنج قارابزارھا 

ھا و   ھزار افغان را امريکايی۵٠٠٠٠نيم مليون عراقی و  و  ھــزار يوگوســالويايی، يک٢۵٠ھا،  فرانــسوی

ن در بسياری از کشورھای جھان با اين ابزار مدنی به سر رساندند و اکنون اين اشغالگراۀ ھا با شعار جامع انگليس

  .  دھند به اشغال شان ادامه می

کشورھای اشغالگر قبل از اشغال افغانستان، جواسيسی را درين راستا پرورش داده، با تشکيل انجوھا    

مجرد ًای در کشورھای غربی قبال پرورش يافته، به  ھا نمودند، در حالی که عده ھايی در ميان آن گيری عضو

مدنی با ۀ ھای جامع باره در ھر کنج و کنار چون سمارق روييدند و به گستراندن تيوری سقوط امارت طالبان يک

عوض اشغال توسط » ی جھانی جامعه«ۀ ھای بلند دالری و يورويی به فعاليت آغاز کرده و در القای مقول معاش

ھا  است که نصيب افغان» موھبتی«ھا به افغانستان  ھای خونخوار و با اين توجيه که آمدن امريکايی امپرياليست

ھای اشغالگران  ھای کثيف توجيه تجاوز و بيدادگری افراد اين نھادھا که جرثومه. کنی شروع نمودند شده، به جان

رود، از فقر و بدبختی، از بيکاری و فرار  ھای مردم می اند، از قتل و کشتاری که توسط نيروھای متجاوز بر توده

ای کار به خارج، از فساد گسترده، از دست داشتن اين نيروھا در مواد مخدر و صدھا جنايت ديگر که با اين نيروھ

ھا را به گردن  کنند، که وظيفه دارند تمام اين نارضايتی اشغال نصيب مردم ما شده است، نه تنھا اعتراضی نمی

» فرصت طاليی«ن چپ و راست اين  اشغال را آنا. آنان بار کنند» ھای ھا و نادانی ناآگاھی«ھا و  خود توده

را برای مردم بازگو کنند و مردم شکر بکشند » حضور«کنند که ضرورت اين  ھا کوشش می نامند و در رسانه می

. برای شان ميسر نخواھد شد» نجات از طالبان«و » پول«ھا در افغانستان نباشند، اين ھمه  که اگر اين امريکايی

گيرند و ھر روز به تعداد اين افراد چه از  ھای مختلفی در بدل اين خدمات پول می ه طرق و گونهافراد اين نھادھا ب

شوند، اضافه  ًآيند و چه آنانی که جديدا در داخل افغانستان به اين وظيفه گمارده می طريق کسانی که از غرب می

ترين آنان عضو  فعال. شوند یشود و چون چوبدست اشغالگران در ھر جايی که ضرورت باشد، فرستاده م می

ھای بسياری از آنان مرموز و برای بسياری  مقرری. گردند ھای جاسوسی سيا و انتلجنس سرويس می شبکه

گاه رييس انجو، ھا،  تحقيقاتی، گاه والی و وزير، گاه رييس فالن بخش رسانهۀ گاه رييس ادار. باشد غيرمترقبه می

ول فالن بخش يوناما، گاه آمر فالن دفتر ؤی، گاه مسه ئمنطقۀ ول فالن بخش لويه جرگه و جرگؤگاه معين، گاه مس

کنند، پيوسته بر مدارک  سالی چند بار به خارج سفر می. شوند رياست جمھوری، گاه سفير و اتشه وغيره تعيين می

ھای لوکس، موترھای  انهماند، مالک خ ھای شان برای ھميشه مخفی می گردد، معاش تحصيلی شان افزوده می
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زبان خارجی، . ھاست ھا و رستوران ترين ھوتل آخرين مدل و نشست و برخاست شان ھميشه در لوکس

طرفی، کپسيتی  اصطالحات خاصی چون بی. پوشی از مشخصات اصلی آنانست ھای لوکس و نکتای دريشی

از کلماتی . باشد غيره ورد زبان شان میوی، ورکشاپ، انترويو، تعادل، جھانی انديشيدن و بلدينگ، پروپوزل، سی

ًھای مردم، خيانت وغيره شديدا نفرت دارند؛ دشمنان خونی  دوستی، خدمت به خلق، توده چون استقالل، وطن

نمايند که نه تنھا در برابر علم مارکسيزم به مقابله برخيزند، که اگر بوی  کمونيزم بوده، بيسوادترين آنان تالش می

خيزند و باداران شان  ام شان برسد، چون سگان پاسبان با تمام قوا به مقابله در برابر آن بر میچنين تفکری به مش

مدنی امريکا در کشور ما تا حال مصارف بسياری داشته، بيشترين اين ۀ ابزار جامع.  نمايند را متوجه خطر آن می

 .گيرد سيا قرار دارد، انجام میو سفارت امريکا که زير نظر مستقيم » دی آی ای اس يو«ھا از طريق  پول

 

  و پيامدھای آن در افغانستان» جامعه جھانی«

   :امنيت مردم

ھای خونخوار درآمده، مردم افغانستان  که کشور ما به اشغال امپرياليست] سال٨اکنون بيش از [ طی ھفت سالی 

دی و طالبانی بر جان و مال مردم دستان جھاه ب اشغالگران، تفنگ. برند بدتر از گذشته در ناامنی کامل به سر می

ھا مورد اختطاف اطفال، دختران  و  رسد؛ روزانه ده کنند و در ھر نيم ساعت يک نفر به قتل می بدمستی می

 در رأس نيروھای مزدور امنيتی يا شرفباختگان .گيرد تجاوزھای دستجمعی بر دختران حتی پنج ساله صورت می

ھای انتحاری از  ھا و عمليات کشتارھای دستجمعی از سوی امپرياليست. رندھا قرار دا پرچمی  -جھادی و يا خلقی

. باشند ً درصد مردم ازين بابت شديدا ناراضی می٩٩باور ساخته،  سوی طالبان تمامی مردم را بر زندگی شان بی

در حالی که . ننددا ھای امريکايی، انگليسی می يا امپرياليست» ی جھانی جامعه«ھا را ھمين  عامل تمام اين بدبختی

ھای کور درجن  ھای اشغالگر با بمباران سازند، امپرياليست جنايتکاران طالب در ميان مردم خود را منفجر می

» ھا مدال«، »فرصت طاليی«سازند و به اين صورت مفھوم  درجن مردان، زنان و کودکان افغان را توته توته می

دولت مزدور نيز به فرمايش بادارانش قيمت مرگ . دارند بيان میامپرياليستی را برای مردم ما »  مدنیۀجامع«و 

 يک مشاور امريکايی يا انگليسی ۀ افغان فقط معاش يک ماھ٢٠ دالر تعيين کرده که قيمت ٢٠٠٠ھر افغان را 

 نفر در زرمت که ۴٩ نفر در ژيری، ۴٠٠ نفر در بغران، ٢٠٠ نفر  در بمباران پنجوايی، ١٠٠٠قتل . شود می

ھای حنا بسته تکه   نفر در ھسکه مينه که عروس با دست۴٧ھا انداختند،  ھا  اجساد شان را به چاه یامريکاي

 نفر در ٢٧ نفر در زيرکوه شيندند، ۶٠ نفر در بکوا، ١٨ نفر در تگاب، ٢٠آباد،   نفر در فارم غازی١۶تکه شد، 

 نفر در خوست و ١۴ در شاه وليکوت،  نفر٣٧ کارگر در نورستان، ١٩آباد شيندند،   نفر در عزيز٩٠پيچ، ۀ در

 . گذارد ھا مورد ديگر که ماھيت واقعی تجاوز را به نمايش می ده

ھا در برابر اين ھمه جنايت  ھای جاسوس و ديگر مداحان امپرياليست گيران، تکنوکرات ھا، مدال مدنیۀ جامع

فتوای «وزھای تجاوز انگليسی وار که در آخرين ر شجاع نمايند و حتی کرزی نيز شاه شرمانه سکوت می بی

صالحيتی و شباھت  ھا يکجا به عدم فرستادند، درين روزھا از بی را صادر کرد، ولی مردم او را با انگليس» جھاد

بسياری به اين باورند که دوران او نيز به سر رسيده و شايد . دھد کی شکوه سر می دولتش با دولت مزدور تره

ھای  تاوان اين کشتارھا را فقط توده. وار برای ابد خاموش سازند الحقءا نيز ضيااش، او ر»جھانیۀ جامع«دوستان 

ھای شان آماده در  پردازند و مزدوران آستانبوس در پشت ديوارھای بلند سمنتی مصون بوده و پاسپورت مردم می
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ای تجاوز کرده  لهًاخيرا چھار جنايتکار مسلحی که به ناموس دختر نه سا. ھای جيب شان گذاشته شده است گوشه

  . دار رھايی يافتۀ شرمانه با فرمان کرزی رھا شدند و جنايتکار معروفی چون تيمور از زير چوب بودند، بی

سازد که اگر  داری را می ًھای مردم اساسا سرشت سرمايه قيمتی توده زورگويی، قتل، غارت، بداخالقی و بی   

مفھوم . تکيه نکند، در جھان، امپرياليستی وجود نخواھد داشتاستثماری خود ۀ بر اين وسايل جھت استقرار سلط

جھانی اگر صرف درين موارد در افغانستان ارزيابی گردد، جز ھمان خونخواران امپرياليست چيز ۀ حضور جامع

گذاردن بر تجاوز، اشغال و اين ھمه جنايات به  ھا مھر تأييد بش با آن و ترين خوش ديگری نيستند که کوچک

  . آيد حساب می

  :فساد اداری

چال و فريب که در آن جز به دست ۀ داری انحصاری را جامع لنين پيشوای کبير پرولتاريای جھان، سرمايه 

آوردن منفعت و پول، ھيچ اخالق انسانی وجود ندارد و پر از فساد، ناھنجاری، انارشی، تزوير و القانونی است، 

کشور ماست، ساالنه به ارزش برتر در ستان که يکی از دو اشغالگر به طور نمونه امروز در انگل. نمايد تعريف می

داری با بازار  سرمايه. کنند شود که اين را مردم افغانستان اينک با تمام وجود لمس می  مليارد پاوند دزدی می٢٠

داری اعالن  يهمنابع خود سرما. آزاد و دموکراسی، فسادی را به کشور ما آورده که تاريخ نظير آن را به ياد ندارد

ًشود، در حالی که اين رقم کامال غيرواقعی   مليون دالر دزدی و اختالس می۴٠٠دارند که در افغانستان ساالنه  می

. ندازندمزدور افغانستان بيۀ نمايند که اين ھمه دزدی و اختالس را فقط به گردن ادار است، زيرا اين منابع تالش می

لگران است، اگر تا اين حد در دزدی و اختالس غرق باشد، معلوم است که اشغاۀ اين دولت که مولود حرامزاد

 .داری غربی درين ميان چقدر در  فساد غرق خواھند بود ھای سرمايه کمپنی

 رساندند، ءبه فرمايش وزارت دفاع امريکا که جنراالن فاسد پنتاگون آن را به امضا» EIY«کمپنی سالح فروشی 

ھای تھيه شده از  ًح و مھمات برای اردوی ملی تھيه نمود که بعدا معلوم شد سالح مليون دالر سال٣٠٠به ارزش 

سازی امريکايی   با يک کمپنی سرکءسرک ميدان ھوايی کابل که قرارداد آن ابتدا. کيفيت نازل برخوردار است

ن دو مليون يورو ًبسته شد و بعد اين کمپنی امتياز آن را به يک کمپنی افغان فروخت، ظاھرا بر ھر کيلومتر آ

زايشگاه . مصرف شده است که اين مصرف از چھار برابر حد متوسط مصرف آن باالتر نشان داده شده است

ھای افغانی به   توسط يک کمپنی وابسته به سازمان ملل اجاره شد و بعد پياپی چھار بار به کمپنیءخيرخانه که ابتدا

 بر اين شفاخانه به مصرف رسيد و بقيه به جيب اين پنج فروش رسيد، کمتر از چھل درصد پول اختصاص يافته

قندھار سه برابر پول اصل  –ھا برای قيرريزی شاھراه عمومی کابل امريکايی. کمپنی خارجی و داخلی فرو رفت

از . ھای جدی ساختاری شد اين جاده بعد از يک سال دچار پرابلم. مصرف را از عربستان سعودی و جاپان گرفتند

ھای مردم  به افغانستان تجاوز کرده تا حال چھار مليون جريب زمين دولتی و زمين» جھانیۀ جامع«روزی که 

ھايی که از جيب   درصد پول٩٠امروز . چپاول شده است» جھانیۀ جامع«توسط زورمندان شريک و مزدور اين 

آيد، دوباره به جيب  انستان میھايی که به نام کمک به افغ شود و پول ھای مختلف کشيده می مردم افغانستان به نام

در بدل چند متر مربع زمين ملکيت . رود ھا و يک درصد زورمندان اداری، جاسوسان و دالالن فرو می کمپنی

 ۶۵٠٠٠٠جعلی ساخته بودند، به قيمت ۀ  ھزار دالر قبال۴٠وزارت دفاع که برادران فھيم و خليلی برای آن در بدل 

هللا واصفی  عزت.  ھزار دالر رشـوه گرفت۶٠عمـار آن حداقل دو بار شاروال کابلدالر به فروش رسـاندند و برای ا

 ھزار دالر از رييس گمرک آن واليت ٣٠که بعد رييس مبارزه با فساد اداری شد، وقتی در فراه والی بود،  ماھانه 

آن به ۀ يک قطرکرده بود، » کمک« ھزار ليتر تيلی که ايران برای زارعان آن واليت ٣٠٠گرفت و  می» حق«
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رييس مبارزه با فساد «اين . جا گرفت» رييس مبارزه با فساد«واليت نرسيد و ھمه به پول نقد تبديل و به جيب 

ھا در کابل او را  ھای امريکا زندانی بود، ولی ھمين امريکايی به خاطر قاچاق ھيرويين ھفت ماه در زندان» اداری

ارت معارف بيش از ده ھزار معلم و مامور که وجود خارجی نداشتند، در وز!! رييس مبارزه با فساد مقرر کردند

 که مردم در چند واليت علف و برگ درخت ستاين در حالي. زدند معاش شان را بزرگان وزارت به جيب می

وزارت معارف برای تجليل روز معارف ھشت . رسانند خورند و در چند واليت اوالدھای شان را به فروش می می

اگر اين . شود ھا استفاده می خرد و برای سه ساعت از آن  افغانيگی می١٠٠ً افغانيگی را ظاھرا ٣٠ی ھزار چتر

نه » فرصت طاليی«و » جھانیۀ جامع«. ھا من کاغذ ضرورت خواھد بود لست را ادامه دھيم، برای اتمام آن به ده

ای اندک که  حاکميت عده. سازند  حاکم میتنھا در افغانستان، که در عراق و نقاط ديگر جھان نيز چنين وضعيتی را

مکند و يک اکثريت بزرگ گرسنه و دست پر آبله که گاه  ھا را می  جان تودهۀبا ھزار فساد، خدعه و نيرنگ شير

داری است که نمايندگان امپرياليست آنان اکنون افغانستان را به نام  خوابند، ايديولوژی سرمايه نان می ھا بی شب

  . اشغال کرده اند و چنين وضعيتی بر کشور ما حاکم شده است» جھانیۀ جامع«

                                                                                           ادامه دارد

 


