 1ساٍ دهکشاعی سا عشاق هیپیوایذ

تا اعالى ًتایح اًتخاتات ُفتن هاسچ  0202اسادٍ دسخؾاى عیاعی هشدم عراق ًوایاى ؽذ .دس ایي اًتخاتات دّ خِت عیاعی کَ تیؾتش اص
عایش اتسادیَ ُای عیاعی سای آّسدًذ زضب ُای هزُثی ّ لْهی ًثْدًذ ُشچٌذ کَ دس ُش کذام اص آًِا اکثشیت غیعَ ّ ضٌی لاتل دیذى
اعت اها ایي ُش دّ زضب تا تشًاهَ عیاعی غیش هزُثی ّ هلی خْد سا هعیي کشدٍ اًذ .ایاد عالئی ًخغت ّصیش دّساى عیاٍ خٌگ
داخلی کَ زضب عیاعی خْد جٌبع هلی عراق سا تا تعمل عیاعی غیش هزُثی ّ اتساد هلی تْدى هعیي هیکٌذ تیؾتشیي سای سا آّسدٍ
اعت ّ تٌاتش لاًْى اعاعی هیثایذ دّلت آیٌذٍ عراق سا تؾکیل دُذً .خغت ّصیش کًٌْی عراق ًْری الولکی کَ اتسادیَ عیاعی اتحادیَ
قاًْى سا تؾکیل دادٍ اعت ّ زضب خْد سا تا غیش هزُثی ّ هلی تْدى هعیي هیکٌذ ّ تخاطش آى اص هدوْعَ عیاعی اتحادیَ هلی عراق
کَ ؽاهل طیف ّعیع غیعَ ُا هیؾذ ّ دس آى کغاًی هاًٌذ هقتدا صدر ًفْر داؽتٌذ خذا ؽذٍ اعت.
ایي اتٌخاتات سا هیثایذ پیشّصی هیاًَ سُّای هزُثی ّ غیش هزُثی ّ لْهی داًغت کَ تشای اّلیي تاس اص صهاى اعتمالل عراق تْاًغتٌذ
ًؾاى دٌُذ کَ اکثشیت هشدم عراق تذّى دس ًظش گشفتي لْهیت ّ هزُة خْاُاى صًذگی تا آساهؼ تا توام هشدم عراق ُغتٌذ .اص صهاى
عشًگًْی سژین دیکتاتْسی صدام حطیي دس  0222تْعیلَ استؼ آهریکا تا تَ اهشّص هشدم عراق ساٍ طْالًی ّ دؽْاسی سا پیوْدٍ
اًذ ّ .ایي اًتخاتات تشّؽٌی ًؾاى هیذُذ کَ چَ همذاس اکثشیت هشدم تَ صًذگی عیاعی دس یک دهکشاعی اعتواد ّ عاللَ داسًذ .تشای
ؽٌاعائی اسادٍ دسعت هلت عراق ّ سؽذ پؾتیثاًی هشدم اص دهکشاعی هیثایذ ًتیدَ دّاًتخاتات عشاق دس  0202 ّ 0222سا تشسعی
کشد.
جٌبع هلی عراق دس اًتخاتات  0222کَ آًشا ضٌی ُا تطْس گغتشدٍ ای تسشین کشدٍ تْدًذ  %8آسا سا دس هیاى غیش هزُثی ُای غیعَ
ّ ضٌی تذعت آّسد .تٌظش هیشعذ دس اًتخاتات  0202اللیت ضٌی پیشّصی خْد سا دس اًتخاتات دس اتساد تا غیش هزُثی ُا دیذ کَ خْد
سا تا دیي ّ یا لْهیت هعیي ًویکٌٌذ .تشسعی سای ُای دادٍ ؽذٍ تَ ایاد عالئی ًؾاى هیذُذ دس زالیکَ اّ دس هٌاطك غیعَ ّ ُکرد ًؾیي
سای آّسدٍ اعت دیگشاى ًتْاًغغتَ اًذ سای تیاّسًذ .دس االًبار جٌبع  00کشعی سا تذعت آّسد .دس بابل کَ دّ زضب غیعَ کػْر
قاًْى هلکی ّ اتحادیَ هلی عراق کَ هقتدا صدر دس آى اعت ُش کذام دس آى تتشتیة  2 ّ 8کشعی ّ زضب خٌثؼ  2کشعی تذعت
آّسدٍ اًذ .دس تغذاد جٌبع  02کشعی تذعت آّسدٍ اعت دس زالیکَ کػْر قاًْى  ّ 02اتحاد هلی  01کشعی تذعت آّسدٍ اًذ .زتی
تمشیثاً دس بصرٍ تٌذسُّای غیعَ ،اتحاد هلی  1کشعی دس هماتل  02کشعی کػْر قاًْى تذعت آّسدٍ اعت ّ جٌیع هلی عراق 2
کشعی تذعت آّسدٍ اعت .تطْس کلی دس اعتاى ُائی کَ دّ زضب عوذتاً غیعَ کػْر قاًْى ّ اتحاد هلی ًیشّهٌذ تْدًذ ّ تیؾتشیي سای
سا آّسدٍ اًذ اها دس ُشصْست جٌبع هلی دس آًداُا سای آّسدٍ اعت دس زالیکَ هعکْط ایي اتفاق ًیافتادٍ اعت .هاًٌذ اعتاى ُای
دُی قار ،کربال ،قادضیَّ ،ضیت کَ خٌیؼ تتشتیة 0 ،0،0 ،0کشعی تذعت آّسدٍ اعت دس صْستیکَ دس آى اعتاى ُا اکثشیت کشعی
ُا سا دّ زضب غیعَ تذعت آّسدٍ اًذ .دس دّ اعتاى اًبار ّ صالحدیي دّ زضب غیعَ ُیچ کشعی تذعت ًیاّسدٍ اًذ .دس اعتاى ًیٌْا
خٌثؼ  02کشعی ّ اتحاد هلی تٌِا یک کشعی تذعت آّسدٍ اعت .دس کرکْک کشعی ُا سا خٌثؼ  2تا  2تا لیغت کردُا تمغین کشدٍ
اعت .اص  08اعتاى عراق ،جٌبع ّ اتحاد هلی دس  00اعتاى زضْس داسًذ ّ کشعی ُای آًِا تتشتیة  12 ّ 10اعت .زضب هلکی دس
 00اعتاى تا  81کشعی زضْس داسد .دس عَ اعتاى دزْکُْ ،الر ّ ضلیواًیَ کردُای بارزاًی ّ جالل طالباًی ّ سلیثاى تتاصگی
پذیذاس ؽذٍ آًِا توام کشعی ُا سا تذعت آّسدٍ اًذ.
هِوتشیي چیضی سا کَ اًتخاتات ً 0202غثت تَ  0222توا هیگْیذ ایٌغت کَ ًیشُّای عیاعی لْهی ّ هزُثی تطْس لاتل هالزظَ ای
تضعیف ؽذٍ اًذ .ؽایذ تخاطش ایٌکَ دس دّساًی کَ پظ اص عشًگًْی سژین صدام حطیي تْعط آهریکائی ُا فشاسعیذ ایي ًیشُّا ًؾاى
دادًذ کَ توایل کاهلی داسًذ تا تَ صّس تَ کؾْس زاکن ؽًْذ ّ اعتثذاد عیاعی خْد سا عاصهاى دٌُذ .غیعَ ُای عراقی کَ دعت پشّسدٍ
سژین حسب اهلل ُغتٌذ هاًٌذ هقتدا صدر دس کربال ً ،جف ّ بصرٍ ععی کشدًذ کَ لذست عیاعی سا تذعت تگیشًذ اها دس کربال ّ ًجف
تْعط استؼ آهریکا ّ دس بصرٍ تْعط ًخغت ّصیش هلکی ؽکغت دادٍ ؽذًذ .صداهی ُای بعثی ّ القاعدٍ ّ هقتدا صدر تا کوک
جوِْری اضالهی تالػ خًْثاس تضسگ ّ طْالًی سا کشدًذ تا ًیشُّای اهریکائی سا فشعْدٍ کٌٌذ اها ایغتادگی هغتسکن سئیظ خوِْس
بْظ دس هماتل آًِا ّ ؽکغت خْیاى عیاعت پیؾَ اهریکائی آًِا سا ؽکغت داد ّ .تَ هشدم عراق ایي اهیذ سا داد کَ هیتْاًٌذ دس تشاتش
ًیشُّای عیاعی اعتثذادی اضالهی ّ بعثی ّ ُْاداساى فماُتی جوِْری اضالهی آًِا تایغتٌذ ّ .تا سای خْد آیٌذٍ عیاعی عراق
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دهکرات سا تغاصًذ کَ دس آى دهکشات ُا تا ّخْد اختالف عیاعی دس هماتل زاهالى دیکتاتْسی تا صتاى آًِا کَ خٌگ اعت ُواّسدی
کٌٌذ .سًّذ عیاعی اًتخاب هشدم عراق اص اًتساتات آصاد اّل تا دّم تصْست دسخؾاًی اهیذّاسکٌٌذٍ تْدٍ اعت .اگش عیاعت پیؾَ ُای
پیشّص دس اًتخاتات آصاد  0202هِوتشیي ُذف خْد سا پاعذاسی اص خُْش دهکشاعی اهشّص عراق لشاس دٌُذ ،تذّى ؽک سًّذ
هتشّک ؽذى افشاطی ُا هغتثذ اضالهی ّ ضیاضی اداهَ پیذا خْاُذ کشد ّ عراق ًوًَْ یک دهکشاعی دس خاّس هیاًَ خْاُذ ؽذ.
دگشگًْی تضسگ ّ تیواًٌذی دس عشًْؽت عیاعی تاسیخ هعاصش عراق اتفاق افتادٍ اعت ّ اص ؽکن ایي اًمالب تضسگ پذیذٍ ًاؽٌاط
دهکشاعی عیاعی دس عراق صًذگی خْد سا آغاص کشدٍ اعت .خاى گشفتي دهکشاعی دس عراق ّ خاّر هیاًَ دس اّلیي دٍ لشى تیغت
یکن یاد آّس تْلذ اّلیي دهکشاعی دس خاّر هیاًَ دس اًمالب هتشلی هؾشّطیت ایراى دس اّلیي دٍ لشى تیغتن دس  0122اعت .ایي دّ
اًمالب تشای دهکشاعی تا ّخْد ایٌکَ یک لشى اص ُن فاصلَ داسًذ اص ُواًٌذی ُای صیادی تشخْسداسًذ .دس اتتذای اًمالب هؾشّطیت
عفاست اًگلیص هکاى اهي (ژاى) سا تشای هؾشّطَ طلة ُا فشاُن کشد اها طْلی ًکؾیذ تا اًمالتیْى دهکشات تْاًغتٌذ تشّی پای خْد
تایغتٌذ .تذّى ؽک تذّى عشگًْی سژین دیکتاتْسی صدام حطیي تصْس دهکشاعی دس عراق غیشٍ هوکي تْد ّ اص آى تیؾتش سئیظ
خوِْس بْظ تا لشاس دادى ُذف تشپائی یک دهکشاعی دس عراق دعت تَ لواس تضسگی صد کَ دس آى ُضاساى آهریکائی خاى خْد سا
ّیا اعضای تذى خْد سا اص دعت دادًذ ّ ُوچٌیي چٌذ هلیاسد دالس پْل هشدم آهریکا دس ایي ساٍ خشج ؽذ .ؽثاُت کوک آهریکا ّ
اًگلیص تشای خاى گشفتي دهکشاعی دس چاس چْب صهاًی خْد لاتل تْخَ اعت .دس اًمالب هؾشّطیت ایراى ّ اًمالب تشای دهکشاعی
دس عراق سّزاًیت غیعَ هْضع هتشلی داؽتٌذ ّ آیت اهلل ضیطتاًی تذّى ؽک دس کٌاس آیت اهلل ُای بِبِاًی ّ طباطبائی تیاد آّسدٍ
خْاُذ ؽذ .دس ایي عالِای عشًْؽت عاص تشای دهکشاعی عراق ،آهریکا پاعذاس ّ ضاهي سؽذ دهکشاعی دس آى تْدٍ اعت ّ تا ّلتیکَ
ًیشُّای ًظاهی آى دس عراق اعت عیاعت پیؾَ ُای عراق ًویتْاًٌذ ساُی سا خض عاصػ تایکذیگش اًتخاب کٌٌذ .دّساى ایي پاعذاسی
ّ ًگِذاسی اص دهکشاعی تشای آهریکائی ُا سّ تَ پایاى اعت .پظ اص آى ایي عیاعت پیؾَ ُای عراق خْاٌُذ تْد کَ ّظیفَ ًگِثاًی
اص دهکشاعی تعِذٍ ؽاى خْاُذ تْد .ایٌکَ عیاعت پیؾَ ُای عراق تَ ایي ّظیفَ پی خْاٌُذ تشد ّ هِوتش اص آى اص دهکشاعی دس
عشاق ًگِثاًی خْاٌُذ کشد ّ تِاخن ًیشُّای عیاعی دیکتاتْس اضالهی ّ غیشٍ سا دفع خْاٌُذ کشد عْالی اعت کَ آیٌذٍ تاى خْاب
خْاُذ داد.
اؽغال عراق ،تْعط آهریکا ّ هتسذاى آى اص عاصهاى هلل هتسذّ ّ ،یشاى کشدى ًِاد دیکتاتْسی عراق ؽثاُت لاتل هالزظَ ای تَ
اؽغال ایراى تْعط هتفمیي دس خٌگ دّم خِاًی داسد کَ یک دّساى دهکشاعی دّاصدٍ عالَ سا تذًثال خْد داؽت .تا ّلتیکَ آخشیي
ًخغت ّصیش ایي دّساى دکتش هحود هصدق تصوین گشفت دهکشاعی دّتاسٍ تذعت آهذٍ ایراى سا دس ساٍ هلی کشدى ًفت تا تعشیف
هعیٌی کَ تشای آى داؽت فذا کٌذ ّ تخاطش آى تشای ًغلی اص ایراًیاى ضذ غشتی لِشهاى هلی ؽْد .ایراى دس اًمالب هؾشّطیت
ّعراق دس ساٍ دهکشاعی اهشّص ُش دّ تشای دعت یاتی تَ دهکشاعی اص یک خٌگ داخلی ّیشاًگش ّ اًثٍْ خاى تاختگاى تَ ُذف
خْد سعیذًذ .تدذد دس ایراى تعذ اص ُمتاد عال دس عی عال گزؽتَ تعلت تی لیالتی ّ تذ فکشی عیاعت پیؾَ ُای غیش هزُثی تَ
عشًْؽت ؽْم دیکتاتْسی حسب اهلل دچاس ؽذٍ اعت .ایراى اص پیؾشّتشیي کؾْس دس خاّر هیاًَ تثذیل تَ ّاپظ گشاتشیي کؾْس ؽذٍ
اعت ،اها عراق تا هْفمیت تغْی دهکشاعی ّ تدذد پیؼ هیشّد کَ ًؾاًَ آى اًتخاتات  0202اعت .عراق دهکشات تا زکْهت هشدهی
ًَ تٌِا ًوًَْ ای تشای خاّسهیاًَ خْاُذ ؽذ تلکَ ًوًَْ ای تشای کؾْسُای عربی ّ اضالهی خْاُذ تْد .آصهایؼ ّالعی تشای عیاعت
پیؾَ ُای عراق تشای ًگِثاتی اص دهکشاعی تعذ اص خشّج عشتاصاى آهریکائی فشا خْاُذ سعیذ ّ .ایي پاعذاسی اص دهکشاعی تذّى
ُوغاًی خؾًْت تَ ُواى هیضاى کَ دؽوٌاى دهکشاعی تاى دعت هیضًٌذ اهکاى پزیش ًخْاُذ تْد.
همذهات ایي اًتخاتات دس هدلظ ًوایٌذگاى عراق کَ تطْس ًغثی توام دیي ُا ّ لْهیت ُا سا ًوایٌذگی هیکشد دس هذتی طْالًی تا
ّعْاط ّ دلت فشاّاًی فشاُن ؽذ ،تا ایي اًتخاتات تا آًدا کَ لاتل دیذى اعت دسعت ّ هٌصفاًَ تشگزاس ؽْد .اّلیي عؤالی کَ هطشذ
ؽذ لیغت تغتَ ّ لیغت تاص تْد .دس لیغت تغتَ کَ دس اًتخاتات  0222تکاس تشدٍ ؽذٍ تْد سای دٌُذٍ تَ هدوْعَ کغاًی کَ دس یک
زضب تْدًذ سای هیذاد دس صْستیکَ دس لیغت تاص سای دٌُذٍ عالٍّ تش داؽتي اًتخاب دادى سای تَ یک لیغت ُوچٌیي هیتْاًغت تَ
یک فشد دس یک لیغت سای تذُذ .عیغتن لیغت تاص عشاًدام تاّخْد هخالفت اتسادیَ کردضتاى لاًًْی ؽذ .ظاُشاً تشای طالباًی ّ
بارزاًی لاتل پزیشػ ًثْد کَ هشدم کردضتاى تَ یک ًفش خاؿ سای تذٌُذ ّ ایي زك سا کَ بارزاًی ّ طالباًی تشای خْد لائل اًذ اص
آًِا تگیشًذ .دس فشهاًذاسی کرکْک تمغین سای آى تیي کردُا ،عرب ُا ّ ترکوي ُا هؾکل دیگشی تْد ّ اتسادیَ کردُا خْدکاس %20
کشعی ُا سا تشای خْد هیخْاعت اها عشاًدام تعذ اص سای گیشی دّاصدٍ کشعی تیي کردُا ّ عرب ُا تطْس هغاّی تمغین ؽذ .کشعی
ُای هدلظ اص  012تَ  202عذد افضّدٍ ؽذ تا تشای ُش  022222عشالی یک کشعی دس ًظش گشفتَ ؽْد .تمغین کشعی ُا تیي
فشهاًذاسی ُا هْسد دیگشی تشای دسگیشی تْد هخصْصاً تشای دس ًظش گشفتي تعذاد کشعی ُا تشای هِاخشاى عراقی تَ خاسج کَ
تیؾتش آًِا ضٌی تْدًذ .عشاًدام تشّی فشهْل لاتل لثْلی تشای تمغین هٌصفاًَ کشعی ُا تْافك ؽذ .هؾکل خذی دس ًتیدَ هسشّم ؽذى
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ً 222فش اص عیاعت پیؾَ ُا ئیکَ تیؾتش ضٌی تْدًذ پیؼ آهذ .ایي افشاد تْعط هاهْساى اًتخاتات اص ؽشکت دس اًتخاتات هسشم ؽذًذ کَ
زتی یک غیعَ دس هیاى آًِا ًثْد .تٌظش هیشعیذ ایي یک زشکت همشضاًَ تْعط هاهْساى اًتخاتات تْد تا اص ؽشکت کاهل ضٌی ُا دس
اًتخاتات خلْگیشی ؽْد اها عشاًدام ایي گشٍّ کَ تیؾتش هطعلك تَ ازضاب غیش هزُثی ّ لیثشال تْدًذ اخاصٍ ًذادًذ ایي زشکت تاعث
عذم ؽشکت ضٌی ُا دس اًتخاتات ؽْد.
پیؼ ّ تعذ اص اًتخاتات اتِام تملة اص ُشطشف تَ طشف دیگش صدٍ هیؾذ .هاًٌذ ایٌکَ ،جٌیع ادعا کشد کَ ًخغت ّصیش هلکی اسادٍ
داسد دس اًتخاتات تا چاپ کشدى  22دسصذ ّسلَ اًتخاتات اضافی تا پش کشدى ًام خْد تش آًِا پیشّصی خْد سا تضویي کٌذُ .وچٌیي
هلکی تا دادى پْل ّ صهیي تَ ؽیخ ُای لثیلَ ُا ععی هیکٌذ سای آًِا سا تخشد .ابراُین جعفری ًخغت ّصیش پیؾیي ّ سئیظ زضب
اصالح ،هلکی سا هتِن کشد کَ کوتش اص یک هیلیْى اعن الکی ّ لالتی دس هکاى ُای سّعتائی دسعت کشدٍ اعت تا تا آى ًاهِا تَ خْد
سای تذُذ .سلیة ُای زضتی دس ُش اعتاى دس ادعای تملة اص طشف هماتل کْتاُی ًکشدًذ .جٌبع ایاد عالئی ادعا کشد کَ هلکی سای
ُای زضب اّ سا تَ اؽغال عطل سیختَ اعت .عخٌگْی اتحاد هلی دس تیاًیَ ای اعالى کشد کَ تخاطش دعت تشدى دس اًتخاتات ایي
عْال پیؼ هیایذ کَ آیا ًتیدَ ایي اًتخاتات اسصؽی داسد؟ دس کرکْک کَ کردُا تا عربِا ّ ترکوي ُا سلاتت هیکشدًذ ُش دّ تیک عاى
ُن دیگش سا تَ تملة دس اًتخاتات هتِن هیکشدًذً .وایٌذٍ اتحادیَ هلی عراق دس هصازثَ ای تا "پرش تی ّی" ،تٌگاٍ تثلیغاتی جوِْری
اضالهی تضتاى اًگلیطی کَ تظاُش تَ تخؼ اخثاس هیکٌذ ،گفتَ اعت کَ زضب اّ اص آى هیتشعذ کَ آهریکائی ُا دس "ؽْسای اًتخاتات"
دخالت کشدٍ تاؽٌذ چْى ؽواسػ آسا هاؽیٌی تْد ّ آهریکاُی ُا تَ ایي هاؽیي ُا سا دعت سعی داؽتٌذ .اص کْچکتشیي زضب تا
تضسگتشیي آًِا ُوَ تذّى دس ًظش گشفتي تعذاد کشعی ُای تذعت آهذٍ ادعا هیکشدًذ کَ زك آًِا دس سای گیشی پایوال ؽذٍ اعت .تٌظش
هیشعذ کَ ُوَ آًِا لیاط تٌفظ هیکٌٌذ .تگفتَ یک هفغش آهریکائی "ایي یک اًتخاتات هٌصفاًَ عشالی تْد" تذیي هعٌی کَ ًَ دس عطر
غربی ّیا کؾْسُائی تا عٌت اًتخاتات هاًٌذ ترکیَ ،پاکطتاى ّ ٌُد تلکَ دس عطر کؾْسُای عربی ّ جوِْری اضالهی هٌصفاًَ تْد.
ازتوال داسد کَ توام ازضاب تالػ کشدٍ تاؽٌذ تا تملة کٌٌذ تشای ُویي ُن تشای ُیچکذام اص آًِا تاّس کشدًی ًثْد کَ طشف دیگش
هٌصفاًَ کشعی تیؾتش سا تذعت آّسدٍ تاؽذ .دس ُش صْست تملة دس اًتخاتات اص عطر خیلی پائیي آغاص هیؾْد ّ تاال هیشّد ّ تَ
ّخذاى ّ ؽشف دسعتکاسی هلی تغتگی داسد کَ تٌِا تا زضْس هذافعاى ُش زضب دس توام هشازل اًتخاتات خلْگیشی اص آى اهکاى
پزیش هیؾْد .زتی ًخغت ّصیش هلکی تا داؽتي اهکاًات دّلتی ادعای تملة دیگشاى دس اًتخاتات سا هیکٌذ ّ دسخْاعت هیکٌذ تا سای
ُا تا دعت ؽوشدٍ ؽْد .ؽایذ تخاطش ایٌکَ هاؽیي ُای الکتشًّیکی فاعذ اص آدم ُا فاعذ تیؾتش اًذ .دس ُش صْست اگش ها دهکشاعی سا
زکْهت تا اسادٍ ًوایٌذگاى توام هشدم ّ هْاصًَ ًیشُّای عیاعی تعشیف کٌینً ،وایٌذگاى ایي اًتخاتات توام هشدم عراق سا ًوایٌذگی
هیکٌٌذ کَ هیثایذ تا عاصػ تا یکذیگش دّلت تعذی عراق سا تؾکیل دٌُذُ .ش زضتی تدای خش صدى دس ایي اًتساتات تِتش اعت اخاصٍ
دُذ دهکشاعی خشیاى خْد سا تپیوایذ ّ خْد سا تشای اًتخاتات تعذی آهادٍ کٌذ.
چْى ًتایح اًتخاتات اص طشف "ؽْسای ًاظش تَ اًتخاتات" ّ ًاظشاى خِاًی دسعت اعالى ؽذٍ اعت ،هدلظ خذیذ ّظیفَ داسد دّلت
تاصٍ سا تؾکیل دُذ .تشای ایي هٌظْس دّلت هلکی هیثایذ کٌاس تشّد تا دّلت خذیذ تؾکیل ؽْد .اها تٌظش هیشعذ ًخغت ّصیش هلکی اص
پزیشفتي اسادٍ سای دٌُذگاى تا ادعای تملة دس آى خْد داسی هیکٌذ .دّلت هلکی تا تسال اص پیؾشّی خشیاى هعوْل دهکشاعی
خلْگیشی کشدٍ اعت .چْى ًویخْاُذ اخاصٍ دُذ ایاد عالئی الذام تَ تؾکیل دّلت خذیذ تکٌذ کَ زتی ازتوال هْفمیت آى صیاد ًیغت.
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