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  بايجانآذربمناسبت روز نجات 

***  

  ينده استآه  چراغ ر اه تگذش

  ، چراغ شورايملي ايرانبايجانآذرفرقه دمكرات 

  حقوقدان - اميرفيض

  چراغ اول 

  :مده است کهآدرتحقيق مستندی 

ايالت  و ھيچ نشانی دردست نيست که پيشه وری رابه مثابه کوشنده ای قوم گرا ١٣٢۴ماه سال  شھريور از <پيش
ھرگونه  ژير، حقيقت وحريت بود باآکه سردبيرروزنامه ھای  اونشانی ھای فراوانی دردست است  . برعکسمداربدانيم

تھران منتشرميشد به شدت مخالف سيد ژير که درآاختالف زبانی وتباری ملت ايران مخالفت ميکرد ودرروزنامه 
. بررسی کارنامه سياسی برای ايران ترويج ميکرد فدراليسم قومی را يده ممالک متحده ياآضياءالدين طباطبائی بود که 

پيشه وری گرچه يک   .م بودسيپيشه وری نشان ميدھد که اويک کمونيست لنينيست بود که سخت مخالف پان ترک
برای ايران خطرناک است وبايستی  ژيرنوشت که منازعه ترک وعرب وکرد ولرآلی بارھا دراستالينی تمام عياربود و

   >ن شدآمانع 

  انسان ها درمسيرجريان 

 وضعی وازھم شکلی وھم ،کمترکسانی واجد صفت مقاومت ھستند ،ضعيف است بسيار ی سياسیھا انسان درمسيرجريان
   .مان بمانندآوانند درجريان ميت با

  .بازگو کرده است  »نشوی رسوا       ھمرنگ جماعت شو خواھی«دربيت  وضعی را اين ھم فرھنگ عاميانه ھم

ھمانند سيلی تشبيه کرد که وقتی بجريان افتاد ھرچيز که درمسيران باشد باخود ميبرد وتنھا  راسياسی  ميتوان جريانات
   .چيزھائی درامان ميمانند که درمسيرقرارنداشته باشند

چگونه به زبان ترک وکرد وفارس  ن روحيه مخالف قوم گرائی وتجزيه طلبی ومنازعهآ با ديديدم که جعفرپيشه وری
 پيشه وری در ،تبديل شد مدآن که تاپای براندازی حکومت قانونی ايران برآنھم ازنوع سخت کوش آدمی تجزيه طلب آ

  .جريانی قرارگرفته بود که نميتوانست باجريان حرکت نکند

   خود برد چه بود؟جرياني كه پيشه وري رابا

که مسئله نفت وامتيازشوروی مطرح ودکترمصدق طرح خودداری ازھرگونه امتيازنفت به خارجيان رابه  ١٣٢٣درسال 
 بهن برخاستند وازاينجا بود که دولت شوروی آ مجلس برد ھشت نمايده حزب توده درمجلس وپبشه وری به مخالفت با

  .بايجان قرارگرفتآذردرراس فرقه دمکرات   وپيشه وری پيشه وری استالينی نزديک شد سيد جعفر



 حقوقدان 

 دولت بود 
 وفرامرزی 

 که شباھت 

وی ازحزب 

 استفاده از 

ملی حل شد 
دستشان  ز

ست ذره ای 

 زيرا قدرت 

کرات نقش 
ت به زمانی 
شناخته شده 

قومی تبليغ 

 ھم ساخت و

 مريکا آوی 

رنقش فرقه 

عھده  ن را

 بايجان باذر
   .ت

کزی حزب 
ماتی جھت 

 ١۵(  . شد

ھم  ايران !ی
اسناد  ه اگر
پيشه  داخته

اين  > وست

-رايملی! اميرفيض

مخالف اصولی
فاطالعات   وده 

ی جريانی است

دولت شورو اده

مريکا ھم باآ 

ن جريان ضد م
 معھذا کاری ا
ستند که نتوانس

ع ساخته است 

گذاری فرقه دمک
 فرقه دمکرات
 نفوذ روسھا ش

يرامون ستم قپ 

 قومی را فراھم

ازسو  کشورھا

قيقا درھم د !ران

ح تجزيه ايران

آذاھالی  يگر از
چنان پيش ميرفت

اسی کميته مر
ان درمورد اقدا

ان دستوردادهت

ملیبه اصطالح 
چنانکه ؛يدآدرمي

تان ساخته وپرد

ريا جانشين اوس

ه دموکرات و شور

حزب توده که م
ادھان مصباح ز

مھوری اسالمی

وبعبارت سا رد

مبادرت کرد  و

   

نآ ی بود ولی در
يه ايران باشند

پيشه وری ھس ز

 خارجی ممنوع
 

ه وری دربنياد گ
 انديشه تشکيل
ن بعنوان حوزه

تا ،ن شدندايجا

ن وبحث وتبليغ

 جھانی تجزيه

ملی ايرصطالح 

نات تحقق طرح

ی وبسياری دي
جزيه ايران ھمچ

فرمان دفترسيا
بايجاآذرونيست 

مچنين درکردست

بهوذيل شورای 
به اجرا د تدبخ
بايجان وکردستر

بر داده و ستعفا
<.  

رقهف -بايجانآذرت

فت ومخالفت ح
ان ازجمله کيھين

ايرانيان باجم ما

وتجزيه ايران دا

رقه دمکرات م

.وردآرا بوجود

زيه وقوم گرائی
عا مخالف تجزي
از سيارکوچکتر

 مراکز سياسی
  .يرقرارميدھد

 ميدھد که پيشه
د گوياست که

ضا وشمال ايران

باآذرزی راھی

کرتجزيه ايران

 زمزمه طرح

به اصشورای  ،ه

تامين امکانفه

وحتی پيشه ور
وروی برای تج

بفرد <بت ميک
کزی حزب کمو
الی ايران  وھم

قايان صدر وآند
دم ھای بدآ اين

آذرطرح جدائی 

رھبری فرقه اس
>بازگشت نيست

مناسبت روزن نجات

ران رابرمی تاف
نوبسياری ازايرا

   .ورد

بامخالفت مريکا

فرقه دمکرات و

به تشکيل فرود

رای ملی ايران ر

شره مخالف تجز
ستند گرچه واقع
اين حضرات بس

يان راباس ايران
ذوب وتحت تاثي

شوروی نشان
عرفی شد اسناد
عدم تعرض امض

ر باکوئی وقفقاز

ن وشوروی فکا

امروزھم که ،

مدهآبه اجرا در

وظيف  دمکرات

و ،لو رجھانشاه
 ولی برنامه شو

ضی ايران صحب
کميته مرک صدر

ديگراياالت شما

وھيچکاره بودن
ته ميشود وبنام

که ط  ندميکرد

از< :بريزگفت
مرگ ھست ب <

بمن                  

اير ی شاھنشاھ
 وحزب توده و
وآ به حرکت در

مرآمنافع کشور

وايجاد جريان فر

شبرد اھداف خود

بز وسپس شور

ابر تحقيق منتش
ھس !طالح ملی

ا ،ل خواھند شد

ت عمومی تماس
ردم عادی رامجذ

وزارت خارجه ش
ماد فرقه معا ن

رارداد صلح وع

سيل مھاجر ،ی

لماآر که توافق

،انت قرارگرفت

ھم  کشورھائی

م يک سازمان

ه شبستری دکتر
ن موافق نبودند

 وتماميت ارض
باقروف ص جعفر
بايجان ودآذردر

  .)روی

ی وھمکاران او
اسرائيل گرفته و
گمان رخی بود

کن شھرداری تب
ژير نوشتآمه

                     

خالفت بادولت
د که پيشه وری
وغيره راباخود

زد که اشتراک م

ی وحزب توده و

ن برای پيشبآی 

المی جنبش سب

شه وری که بناب
 شورای باصط
جزيه ايران حل

ه قانون مجازات
، مری خارجيان

رشده از سوی و
اگرچه بعد ھا 

قرمان وشوروی

یوافقت نامه سّر

   مان ماخذ)

ھمانطورميدھد 

ن خياآموريت

طرح نسبت به ک

ياسی خود بنام

نشان ميدھد که
بايجانآذرجزيه 

رات ازاستقالل
ج وروی به مير

ش جدائی طلب د
د محرمانه شور

طورکه پيشه وری
مريکا وآ ات در

منتشر نشده بو

ماه دربالکآذرت 
ه قبل درروزنام

  ٢ برگ ١٠/ ١٢

شوروی که مخ
وردآی رابوجود 
ان ومه حزب اير

راغ بما مياموز

جريان شوروی

سیياوموضع س

ن جمھوری اسال

ور که امثال پيش
ايانی که عضو
يد ودرجريان تج

   .ت کند

ين دليل است که
وسياسی ونفوذی

محرمانه منتشر
،ی نداشته است

لماآگردد که بين 

موازات اين مو

ز ھمگرفته شده ا

راغ بما نشان م

دمکرات به مام

ان است واين ط

سي ت باحضور

  .ت

فرقه دمکرات ن
 فرقه گرائی وتج

که فرقه دمکر
ست اتحاديه شو

دھی يک جنبشن
داسنا ٢۴ه سال 

ق مورد ھمانطو
ره اند وتصميما
دولت شوروی م

   .وده است

وری روز بيست
ی بود که يکھفته

 ٢٠١٢ /

منافع ش
جريانی

زنامرو

اين چر

تامه باج

توده و

مخالفان

ھمانطو
قاآن اي

برنميايد
مقاومت

به ھمين
مالی و

اسناد م
اساسی
بازميگر

بود وبم

گ(  کنند

چراين 

فرقه د

ريادرج

دمکرات

داراست

تاريخ ف
حرکت

درحاليک
کمونيس
سازمان

ماه تير

درتطبيق
ھيچکار
سری د
وری بو

پيشه و
درحالی



 حقوقدان 

رمان ميدھد 

 سوريه ھم 
 فاوت که در
  قبح ھم از

   .راست

 وصحبت از
ن آان پشت 

 ضی ايران و

  دمکرات و

 تفاده کرد و

کاری   اندر
   .د بيايد

نجمن ھای 

نيست  رد ما

برای  لی را

ماده بزبان  

-رايملی! اميرفيض

ست اينک فره ا

ھبرشورای ملی
اين تف ی است با
ن ذرهآ وحاليه 

ورآت نھا حيرآ 

ون مينمايد آبه 
ايرا !ملی صطالح

ل وتماميت ارض

مرامنامه فرقه

 عظيم خان است

ان شامل دست
ل واسناد بوجود

ا از ی افضل تر

اليتی درمان در

لزوم مجلس مل

١٢ک مقدمه و

   .ی ايران

ه دموکرات و شور

وردهآ نکه تراآ

 ناظريد که رھ
ايران جاری !ی
محسوس بود 

که شباھت تامه

ويدن ايرانيان ب
به اص  شورای

حترام به استقالل

ھماھنگی بين م

اجرخان بنام ح

ی يکسانی جريا
 شباھت درعمل

جان مجلس ملی

ھای ايالتی ووال

لباشورای ملی 

جان ھمراه يک

 وتماميت ارضی

  ن 

رقهف -بايجانآذرت

< : وبه اوگفت

،ب وگمارده شد
ملیبه اصطالح 

مختلفه ه اقوام

ن وجود دارد ک

وگروی حمايت 
ه دمکراسی که

اح .تن بوده اس

اگر تشابھات و

ستار راداری بر

 کرده است ولی
که بطورطبيعی

بايجآذری ملت

انجمن ھ< :گفت

دررابطه بشان

بايجآذردمکرات

باحفظ استقالل

  

نآسبت جمعيت 

  ھردو

مناسبت روزن نجات

ترخود خواست

شوروی انتخاب
سبت به شورای
شورھا وازجمله

ايرانيان !ملی الح

ايران برا !ملی
قت ووفاداری به

بايجانآذرکرات

رسا ياری ديگر

  . است

ازموقعيت اعتبا

ن کپی برداری
ت سبب ميشود ک

م که اکنون برا

کبريت سازی گ

رمصاحبه اخيرش

رامنامه فرقه د

بايجان البتهذر

بايجانآذررخود

شورايملی به نس

گرفتن مصالح ھ

بمن                  

به دفتر وی اورا
(.  

ايجان ازطرف ش
ھمين سياق نس
خلی وسياسی کش

به اصطال ورای

مبه اصطالح ی
صداق .ات است

رھای فرقه دمک

موسسان وبسيا

ايران !ملی الح

ردادن به خود ا
   . سلطنت

ايران !ملی طالح
جزيه کشوراست

ن خيال ميکنمم

اينده کارخانه ک

 اعليحضرت در

.ردادند   

مر ١٩۴۵=  ٢

  

آذی برای مردم

  بايجان آذر

بايجان درآذر از

جان درمجلس ش

دھقان با درنظرگ

                     

کنسول شورو«
)حرمانه شوروی

باآذره دمکرات
وھ ،دبرگزيده ش

داخل مورلت درا

ه دمکرات وشو

ليغی که شورای
بليغ فرقه دمکرا

ترين سنگر بري

تشکيل مجلس م

به اصطال شورای

شخصيت واعتبار
نام خانواده  از

به اصط شورای
ف مشترک که تج

م< :ن شھرگفت

دل نما خرم – 

  

انگی کردم که

ورد حمايت قرار

   فرقه وشورا

١٣٢۴ =٢۴٨۴
   .يافت

:از ست عبارت

 ومختاريت مدنی

جانی درمدارس

اتھای وصولی

بايجآذرايندگان م

ود بين مالک ود

  ٣ برگ ١٠/ ١٢

شده است که 
اسناد مح( >وی

ورکه رھبرفرقه
مريکا بآزطرف 
قبح دخال ١٣٢

   .ته است

درجريان فرقه ی

 مثال ھمان تبل
پی تبلک ، ميکند

فر گرفته ظاھر

 مھمتر وعده ت

ماده ای ش  ١۶

مکرات برای ش
ی ملی ايران ھم

ھم بگويم که ش
ولت قوی وھدف

ماينده مشکين ن

واليتی است و

د مجلس ملی>

 نزديک به ديو

ختلف کشور مو

ديگرمرامنامه

۴ريورماه سال 
انتشاري وفارسی

 مرامنامه فرقه

زادی داخلیآ ی

بايجآذرس زبان 

رف نيمی ازماليا

ش کرسيھای نم

ح روابط وحدو

 ٢٠١٢ /

نوشته
که برو

ھمانطو
راسا از

۴سال 
بين رفت

مواردی

باب از
ميليون

گ سنگر

ازھمه

۶بيانيه 

فرقه دم
شورای

نميخوا
يک دو

فتاحی

ايالتی و

زنده با

حيرت

نقاط مخ

چراغ د

درشھر
ترکی و

رئوس

تقاضای

تدريس -

مصر -

افزايش -

اصالح -

  

  



 حقوقدان 

 زادی وآی 

  روشنی را
تتار وفريب 
ختاری نبود 
تی وواليتی  
رضی ايران 

انجمن ھای 

 بايد عملی 

 خود ايرلند 

ه حکم شده 

 ی کشور را

-رايملی! اميرفيض

ت بغيرازتقاضای

ست که بما اين
ست که برای است
صحبتی ازخودمخ
رد وانجمن ايالت
الل وتماميت ار

ود که خواست ا

ھا ست بايجانی

يد برایآسيردر

ديل بهتقاضا تب 

وامورمالی دولت

  .يده نميشود

ه دموکرات و شور

 مشروطه است
   .ست

ستقل چراغی اس
ما پرده ھائی اس

کوچکترين ص ،
زنده خواھند کر
رفدارجدی استقال

رکنگره سوم بو

بآذربايجان مال 

کل ھندوستان اس

 !ملی صطالح
   .ق کشور

دود اختيارات د

امنامه فرقه دير

رقهف -بايجانآذرت

باقانون اساسی
شور ختم شده اس

اد حکومت مس
ساخت اينھا تماما
ل فرقه دمکرات

راز ساسینون ا
اھند داد که طر

 

ری ناميد ودرزو
  

بآذرشعار< :فت
   )يجان

بقيه ايران بشک

به اص د شورای
رای تمام مناطق

حد وحد !ملیح

ميت مردم درمر

مناسبت روزن نجات

  شاورزی

 فرقه منطبق ب
اميت ارضی کش

وکردستان وايجا
ھا دل خوش س
ايان کنگره اول

بايجان قانآذردم
منان نشان خوا
.واھيم خواست

ران راغاصب وز
! ملی تبديل شد

گف  ١٣٢۴سال
بايآذر(روزنامه

 بجای اينکه باب

درمورد اما. ست
بر  تقسيم قدرت

به اصطالح رای

حاکم مسلم به ز

بمن                  

، تجارت وکشاع

مهمواد مرامنا
ه ا ستقالل وتمام

بايجان وکآذری
ه ھا وقطعنامه ھ

ادرپ اری بيشتر
مرد< :ه نوشت

الف اکاذيب دشم
انخواسته ونخو

ت وحکومت اير
ت ملی وارتش

 درنھم بھمن س
( >خواھيم رفت

 ترجيح ميدھد

  را

 تراز بيانيه
   .ی است

دی وخود
قاضا ايجاد

ورای ای ش
بعنوان ری

رکز مبنی
تلف کشور
ن مرامنامه
 ای شورا

   .ست

 ، دمکرات
نھم فقط آضا

الت استدعا
تقاضا مستتراس
نی بلکه برپايه

ت که بيانيه شور

ن نادانی وتجاوز

                     

عه وايجاد صنايع

  ساد درادارات

تمامی م  داريد
به ھم نآحدوده 

 به سوی جدائی
ه مرامنامهوان ب

رای نمونه وبيدا
رگزارش کنگره
دودرعمل برخال

بايجان راآذريه 

مال ورق برگشت
لی وحکومتس م

 که پيشه وری
 ملت ديگری نخ

بايجانآذر< :ت

نامه فرقه وشور

رام ومنطقیآ 
 به اصطالح ملی

زادآ، دمکرات
تقاشده است (

ماده  ١۶يانيه 
خودمختار،  ران

تی غيرمتمرک
ت بخشھای مخ
ت سنگين بين

ماده ١۶يه 
شکاراسآکامال  

مرامنامه فرقه
رابصورت تقاض
ح ساخته که حا

ت امر در ،نآل 
خود مختاری مدن

 ديگر اين است

رده است  وچنين

  ۴ برگ ١٠/ ١٢

  زه بابيکاری 

ش درجھت توسع

زه بارشوه وفس

ور که مالحظه
يت مدنی  که مح

 فرقه دمکرات
که نبايد ونميتو
بر فراھم ميشود

بايجان درآذرمه
کيل خواھند داد
 وھيچوقت تجزي

رکنگره دوم کام
واليتی به مجلس

کنگره اول بود
ا تحت قيمومت

 روزبعد ھم گفت
<  

طبيقي به مرامن

مه فرقه بسيار
اده ای شورای

دمنامه فرقه 
ی مدنی تقاضا
ميکند) ولی دربي

اير !ملیطالح 
 ساختارحکومت
يم قدرت ميان

تفاوت شده است
رات وبيانيدمک

د خود مختاری

رت ساده  م
 خود مختاری ر

رحمطبايجان ذر
قبول يا رد و  و

نھم نه برپايه خ

زننده شکاروآ

ن کراکنون تعيي

 ٢٠١٢ /

مبارز -

تالش -

مبارز -

ھمانطو
مختاريت

حرکت
ميدھد ک
مردم فر
روزنام

تشک را
ھستند

ولی در
ايالتی و

بعد ازک
شود ما

چند و
.>شود

نگاه تط

مرامنام
ما  ١۶

درمرام
مختاری
حق نمي
به اصط
اصل

برتقسي
مقررش
فرقه د
درمورد

درعبار
مسئله
آذبرای 
داشته
نآاست 

تفاوت

ھم ا از



 حقوقدان 

درصالحيت 

موسسان س 
 ھمبستگی 

نيم وتکليف 

درايجاد  !ی
پيشه رات <

 يا ن ملی و
 نفر ٧٠٠ی 

ه راشورای 

-رايملی! اميرفيض

کشوراست نه د
   .نآحات 

برای مجلسسه 
ساسنامه کنگره

حصرومحدود کني

ملیبه اصطالح  
 که فرقه دمکر
ف انتخاب انجمن
رنفربا نمذايندگی
اند> (ھمين راه

ولی درجريان تو

 استقبال مردم
سيارتلخ بود بايس

مريکا برآسلطه 
ائيل ھم شورای

آرمانده عمليات 

ه دموکرات و شور

س شورايملی ک
واصالح اساسی 

ودستورات جلس 
ه دراس متاسفان

منح وسسان را

عمل شورای 
قا چيزی است

ن تکليفآميمات 
ھزار ١۵٠کت 

س موسسان ميدا

وه کشيده نشود 

   

ش ايران معادل
 پيشه وری بس

ن بھانه نفت وس
مريکا واسراآد 

ھنشاه ايران فر

رقهف -بايجانآذرت

رصالحيت مجلس
وتصويب قانون

يين تکليفتع ،
رقه نيست ولی

جلسه مجلس مو

،وردآبوجود مي
موسسان ودقيق
رمن بايد درتصم
 به امضا وشرک
 خود ر امجلس

وربه راه تجزيه

.ونی خالی است

ارتش از، دشده
ود وفرجام فرقه

ئله تجزيه ايران
ميچرخاند قه را

به امرشاھ  که
      

مناسبت روزن نجات

ه باشد فقط در
شود به تنظيم  و

 سياسی ميداند
 درمرامنامه فر

اکنون دستورج
مد ومصرف
 ثال موش و

ن حد ممکن
ی جمھوری
صالح قانون
صميم خواھد

تعيين حدود
 جدائی دين

ئل وحقوقی را ب
نوعی مجلس م
ان است وبنظر
<کنگره ملی که

بايجانآذرمردم

   .ست

 کوشيد که کشو

شش سنتی وقانو

زادآ مردم تبريز
غال نازی ھا بو

مسئ  ، شماسٍت
که شوروی فرق

سرتيپ ھاشمی
    .روطيت بود

بمن                  

بھرکيفيت که ر
ن مربوط ميشآ

 رايک سازمان
ابه اين نادانی

ه ايم که ازھم ا
مآ به کيفيت در

ور مثاآياد  شتر

مشابھات دراين
پس ازبراندازی<

ت به اصونسب
جديد اتخادذ تص

 ونه مسئله تع
ونه م کشور

   .سان نيست

يشود که  مسائل
تيارات دولت  ن
 مجلس موسسا

اعالم شد <ن آ
ده طبق اراده م

  کند)

گاه بيدارکننده اس

ايستاد وسخت ک

پايگاه اين کوش

استقبال مشته <
اشغ ی پاريس از

  شمال شدند>

وری سرنوشت
 که ھمانطور ک

مترميدانند که س
زسرداران مشر

                     

کشور امورمالی
صالحيت محدود

نکه خودآ با !ی
مشا .تسکرده ا

زکشورچکاره ا
معين ونسبت ب
ن داستان  بيش

ويا م !ملیالح 
اخته شود که <
سسان تشکيل و
نون اساسی ج

 خودمختاری و
ه تعيين رژيم
ت مجلس موسس

مجلسی گفته مي
اختي يا قدرت و
اينجا< :م گفت
آومتعاقب  >ود

يجان تشکيل شد
طی کن  ميخواھد

ه متاثرکننده وگ

پادشاه امکرات 

متاسفانه پ ،الھا

 درکتابش نوش
ل درروز ازادی
فتھه المصاله ن

شه ورنوشت پي
ت ھائی ھستيد

  .دراميچرخان

ميکند شايد کم
داماد باقرخان از

  ۵ برگ ١٠/ ١٢

مات نسبت به ا
 موسسان که ص

ملی باصطالح ی
تی کآ مت ھای

 

خارج يان قليلِ 
دود دولت رامح

اين  ؟کم بدھيم
   .ست

باصطال شورای
شنا ابل عرضه

ی مجلس موس
نظيم قانی ويا ت

ن نه مسئله
رات دولت ونه

درصالحيت، مت

 موسسان به م
 مانند تقسيم ق
 در کنگره سوم
 ملی روشن شو

بايآذرط مختلف 
ايران !الح ملی

  ي سرنوشت

ی سرنوشت گاه

ع شوم فرقه دم

دراين سا کشور

کاتم اردريچ
مارشال دوگل

نھا وجھآکه 

شورائی ھا سر
لتآست  وشما 

يران وسوريه ر

شت چه کارھا م
داشت  د جان را

 ٢٠١٢ /

تصميما
مجلس

شورای
وحکوم
.ھست

ماايراني
وحد وح

ن حکآ
جارو اس

بيانيه ش
قا است

اسالمی
اساسی
 >کرد

بنابراين
واختيار
ازحکوم

مجلس
حقوقی
>وری
مجلس

نقاط از
باصطال

درسهاي

درسھای

دروقايع

تجزيه

-

قايان شآ
نفتی اس

اي !ملی

سرنوش
بايجآذر

 


