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  هام وعلي ميرفطروس وجنگاسناتور گر

  حقوقدان - اميرفيض

  ٢۵۴٩آبان  ٢۵) بهرامشيد(شنبه سه 

  ٢٠١٠نوامبر  ١۶

  روانشناسان  مردان پيرو کهنساالن رابه دودسته تقسيم ميکنند دسته ايکه هرقدربيشتر پيرميشوند،

يروفرسوده اند کسانی هستند که گرچه بظاهر پ ورند ودسته دومآمحتاط تر وبه دوری ازگناه وآزارمردم روی مي متفکرتر،
ّ کودکانه فکرميکنند تعص  ولی درحقيقت به دوران کودکی بازگشته اند ِ      عصب  غرورزارمردم دارندآب در                     نها سرکش آ   

 هم محقق واسالم شناس وهم کارشناس جنگ وسالحهای پيشرفته ،، همه فن حريف هستند، مدام امرونهی ميکنندميشود
     .رچه ازعمرآنها بگذر بچه  ترميشونداند  وه

  سناتورگراهام وحمله نظامي به ايران 

، تز حمله نظامی سخت ونابود درسخنرانی درهاليفاکس کاندا ،جمهوريخواه> دسی گراهاملين<گاهيد سناتور آهمانطورکه  
و کشورش رادرهاله  جنگ طلبی او البته گراهام بدون سابقه وپشتوانه هائی که بتواند. کننده ايران رامطرح کرده است

مالحظات  مريکابه ايران رامطرح نکرده استآظامی حمله ن، مسئله ناديده گرفتن منشورسازمان ملل متحد مستور سازد
 مريکاآگهگاهی از مريکاهستندآکه امروز دارای تابعيت سابق ايرانی  تابعيتای بسيارقليل با واسنادی گوياست که عده

ِ التماس  است  اطاق فکرجنبش سبز با> جان هانا<نها همان مالقات آحمله نظامی به ايران راکرده اند  که شاخص ترين       
 ن نگاه ميکنيمآنها بوسيله علی ميرفطروس است که به اتفاق به آوخام ترين  مده استآن درتحريرات قبلی آکه شرح 

  عذرخواهي مشترك

ِ آخر قبح . گان گرامی تضييع ميشوددخواننمبارزه و اين چنين وقت،تواقعا بايد بسيارمتاسف بود که برای بديهيا        
ولزوم آشکارساختن آن معمول  ،چيزی است که برکسی مکتوم ،یدرخواست ازبيگانه برای حمله نظامی به کشورخود

  ؟باشد

  توجه اين تحرير

ِ  بابمباران  گراهام دررابطه  قایآعلی ميرفطروس  برای آقای  ميزی است که آمناسبت اين تحرير، نامه تشکر  سفت         
  :الزم ميسازد که نامه ايشان که مستند تحريراست  به اينجا آورده شودگفتگو اين   .ايران نوشته استوسخت 

  سناتورليندسی گراهام عزيز    ((

هاليفاکس  بعنوان يک ايرانی محقق درتاريخ ايران واسالم ازموضع گيری شجاعانه شمادرکنفرانس امنيت  بين المللی 
، فرصت مريکا باشناخت  نادرست ازماهيت رژيم اسالمی ايرانآميکنم متاسفانه دولت کنونی  بسيارسپاسگزاریدرکانادا 

مبازات مردم ايران    ،ستنها ازدست داده  اآ های فراوانی رادرگفتگوی بامردم ايران  وحمايت از مبارزات آزاديخواهانه
 قرون وسطائی مشروعيت وپايگاهی درمقابل مردم ندارد  و ی است که اين رژيمخصوصا دردوسال اخير، گواه روشن

به حکومت خود ادامه ميدهد بنابراين هرحمله ای که  تنها به زوراسلحه وسرکوب های خونين وهولناک اينک
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اهد شدو به کند باعث رضايت وشادمانی مردم ايران خو»  اخته«  پايگاههاوستادهای سرکوب رژيم ايران رابقول شما
رژيم به خيابانهاريخته وخود به حيات اين رژيم فاشيستی نقطه  خواهد داد تابدون ترس ازسرکوب پاسداران نان فرصتآ

  پايان  بگذارد

ايران نيست بلکه مشکل اساسی اتمی  هاید که مشکل منطقه وجهان پايگاه نمريکابايد بدانآروشنتر بگويم دولتمردان 
 افغانستانو، عراق ، لبناناينک درفلسطين می است که باسوء استفاده ازدرآمدهای سرشارنفتاسال خود رژيم جمهوری

> دوم هالوکاست<درمنطقه وجهان درتدارک  کهی ئولژی هولناک، منتشرميکند، ايدينه ونفرت ومرگايدئولژی ک ....و
  .است

  سناتور گراهام عزيز 

يادآورميشوم که جامعه کنونی ايران نه افغانستان است ونه عراق  ،بعنوان يک ايرانی ومحقق تاريخ ايران واسالم
درصدی جوان وپويا، ارتش آگاه ونيرومندی است که  ٧٠، بلکه جامعه  کنونی ايران بايک نيروی عظيم وفلسطين ولبنان

ظر چنانکه مبارزات  ستايش انگيز وبدور ازخشونت  دوسال اخير ، رفاه  ودمکراسی است وازاين ن، صلحزادیآخواهان 
ارتش <ميتوان وبايد  اين  بنابراين ، قابل مقايسه باهيچيک از کشورهای خاورميانه نيستيران، جامعه مدنی انشان داده

وبيدن پايگاهها وستادهای اعتقاددارم که تنها وتنها باک. ورد وبران تکيه کردآرابه حساب  >آگاه ونيرومند جامعه مدنی
سرکوب جمهوری اسالمی وبرداشتن سقف سرکوب  وترس وتهديد ودرنتيجه باخيزش مردم ايران وسرنگونی اين رژيم 

، لذا هرگونه نان است که ميتوان شاهد استقرار آرامش وصلح وثبات منطقه وجهان بودآضدايرانی وضد انسانی  بدست 
مريکا وهم آهای صنعتی ونفتی ايران موجب نفرت وکينه ديرپای مردم نسبت به حمله به تاسيسات مردمی وزيرساخت 

   .پيمانانش خواهد شد

يادآورميشوم  که ملت بزرگ ايران > هاليفاکس<ضمن سپاس وستايش از موضع گيری شجاعانه شمادرکنفرانس ........
  رافراموش نخواهد کرددراين لحظات حساس ودشوار هيچگاه حمايت های بيدريغ شما وسناتورمک کين 

  بااحترام واميد به ازادی ايران       

  ))    فطروسرعلی مي

                                                                                      گراهام چه گفته

ل جواب اکنون بجاست که به بينييم که گراهام چه گفته که ميرفطروس نامه تشگر وستايشگرانه رابرايش نوشته واحتما
  ميتواند باشد؟گراهام چه 

چيزی  اگرفکر کنند که چنين نيروی نظامی متوسل خواهيم شد هکه ماب اگرايرانيها باورنکنند«  :گراهام گفته است
برنامه اتمی ايران به جائی   ممکن است.  نميکنم بتوانيم با تحريم وضع راعوض کنيم گماندرآن صورت  غيرممکن است

به جائی رسيده ايم که  فکرميکنم«  :استاو  گفته   .نرابايک حمله متعارف ومحدود ازميان بردآان رسيده باشد که نتو
توانائی اين رژيم رابرای جنگی عليه ما ومتحدانمان  مجبوريم به جای حمله به زيرساختهای هسته ای رژيم ايران

رق غ«مورد نظرش را حتمالیاز حمله امريکا خدمت کرده است هدف آگراهام که خوددرنيروی هوائی   »راازبين ببريم
  »،  نابود کردن نيروی هوائی  ووارد کردن ضربه قاطع پاسداران  دانست کردن کشتی های جنگی

  علت تشكرميرفطروس

درسه شماره کيهان لندن  برنامه راه  >راه نجات ايران<مفصل  زيرعنوان  درمقاله ای  ١٣٨۶درسال قای ميرفطروس آ
نجات ايران را اعالم داشتند  دربرنامه ايشان  تشکيل شورای رهبری بطور قاطع وحتمی الزم گرديده و نيز دربند چهارم 

   :مده استآبرنامه براندازی جمهوری اسالمی 
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مريکابه سران ورهبران آزحمله مريکابه مردم وتاسيسات صنعتی واتمی ايران اآباحمله  بايد ضمن مخالفت شديد«
، مسئله ای که ميتواند باعث ريختن ترس جمهوری اسالمی وکوبيدن سيستم سرکوب رژيم پاسداران وبسيج حمايت کرد

  »ودرنتيجه قيام مردم وفروريختن جمهوری  اسالمی گردد مردم

  قبول درخواست حمله به ايران

اقای سناتورگراهام در کنفرانس  ،مريکابه ايرانآمله  نظامی قای ميرفطروس مبنی برحآسه سال بعد از انتشارطرح 
کانادا که وزيردفاع اسرائيل هم حضورداشته  دررابطه با برنامه های اتمی ايران مطالبی اظهارداشته که متن  هاليفاکس 

   .آنرادرفوق مالحظه کرديد

ميزی که به گراهام نوشته دوبار خودرابعنوان محقق تاريخ ايران واسالم معرفی آدرنامه تشکر قای ميرفطروسآ
   .کرده  وهربارهم مدال وصفت شجاعت رابه ايشان ارزانی کرده است يشواوراستاودوبارهم از گراهام تشکر

  پاسخ احتمالي سناتور گراهام 

ولی ميدانم که اگر يک  جواب خواهد دادياخير سومتملقانه وچاپلوسانه ميرفطرنميدانم که سناتورگراهام به نامه 
  .، پاسخی درحول وحوش مراتب زير به ميرفطروس خواهد دادشخصيت واقعی  ومنطقی واهل مداهنه نباشد

  قای ميرفطروسآ[

 صوضع گيری تشخينجاست که اظهارات مرادرکنفرانس هاليفاکس مآيارمتعجب شدم مقصودم من ازدريافت نامه شمابس
فکری  قاطع چگونه ممکن است يک محقق فرق بين موضع گيری که به معنای تصميمو ستايش کرده ايد  ،وآنراشجاعانه

شجاعت دررابطه  ؛ن بدهدآميکنم ساخته شده يکی بداند ومدال شجاعت هم به  گمانو فکرو اگربا موضوعی که با  ،است
  >نهاآوامثال  وگمان اگرو ممکن است<بافعل وعمل است نه  

ّ هاليفاکس بمناسبت حضور وزيردفاع اسرائيل ورعايت نزاکتهای معمول سياسی اظهاراتی مع  درکنفرانس بنده لق                                                                              
ِ    ومشروط  به يا يک محقق فهميده آ است دررابطه بانگرانی های اسرائيل ازفعاليت های اتمی ايران  کردم  ممکن اگر و      

ِ        اين اظهارات  تعارف  قای ايهود برک که طرف آ؟ اسرائيل  وحتی موضع گيری شجاعانه منظورمينمايد ميز رابه حسابآ          
ميفهمند که  که اصلی نگرانی ازايران است هيچگونه واکنش رضامندی به اظهارات من دررابطه باکشورشمانکردند چرا

ولی شما همانند يک  ن نيستآثاری متوجه آو ت ونزاکتهای معمول رادارد ومرسوم استعارفااين قبيل صحبتها جنبه ت
نقدر آاين نشان ميدهد که شما  نهم ازنوع شجاعانه گرفته ايدآفرد سطحی اظهارات مرا نسنجيده به فال موضعگيری و

چگونه ممکن است  عالقه واصراربه حمله نظامی به کشورتان داريد که درک بديهيات واحتياطهای الزم راهم نميکنيد
؟ شما معنای ميخته است ستايش کندآه جنگ که بطورطبيعی باکشتارانسان ها غيرانسانی وسبعان يک محقق ازعمل

 کشتار داريد عاشق خونريزی و سالی که و جنگ وکشتاررادرک نميکنيد ويادراين سن وياقبح رانميدانيد ستايش
  .هموطنانتان بوسيله بيگانگان هستيد

يا تمام محققين ايران همينقدر آسيارحيرت زده شدم بکشور شما  کشورم به احتمالی  من ازدلشادی شمااز حمله نظامی
هييچکس تحت هيچ شرائطی حق ندارد کشورخارجی راترغيب به حمله به <درک نميکنند  نادان ونفهم هستند که

ّ   تا اين ح د ويافقط جنبش سبزی هاهستند که  >کشورش نمايد اين قاعده راحتی حيوانات هم  کامه هستند؟دلوس ونفهم وخو       
ديده ام  ،رعايت ميکنند چطور شما محقق ايرانی واسالم اين درک ساده راتاکنون دريافت نکرده ايد  من درتمام عمرم نه

ونه درجائی خوانده ام که کسی ازحمله نظامی کشورديگری به وطنش  تاآنجا شاد وخرسند بشود که حتی به  پابوسی 
اين محقق چطور ازاين درک  ابتدائی غافل است . کرده است برودی صحبت حمله نظام احتمال از ،وستايش کسی که  فقط

چطور ضايعات هولناک حمله  وردآ مريکا چه تلفات وخرابی های جبران ناپذيری راببارخواهدآنهم حمله آکه حمله نظامی 
اين محقق  .فته واظهارمسرت ورضايت ميکندبه تاسيسات اتمی ايران که اصل قضيه ونگرانی اسرائيل است به هيچ گر
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ی توانست بمگر عراق رانمی بيند مگر احمد چل به کشورش حمله نظامی کند ،مريکاآکه التماس ميکند که کشورمن،  
مسلح جمهوری اسالمی دريک نقطه کويری  ؟  مگر پاسداران وبسيجيها ونيروهایرابه شرط وشروطی مقيد کند مريکاآ

   .نهاراميگذاردآمريکا شرط کوبيدن آبرای نيروی نظامی  قای محققآکه متمرکز هستند 

مگردرتاريخ ايران واسالم موردی وجوددارد که يک  ايرانی ويايک مسلمان از کشورديگری درخواست والتماس کند که 
ميدهد مستند به مگرنه اين است که محقق، نظری که  ؟نرامالک گرفته ايدآکه شمامحقق ايرانی  به کشورش حمله کند

ُ ونظريه ای که ازدليل وسابقه واصول وحکمت برخوردارنباشد يک ع  موارد مشابه ونمونه های تاريخی است قده                                                         
   .وياديوانگی  است

مريکا به قصد سرکوبی بن الدن به افغانستان حمله کرد واکنون بعد از سالها آنکه ميدانيد آ شما چه محققی هستيد که با
بازهم شرط وبهانه  مريکاکشته  شده وکشورويران گرديده آصدهاهزارافغانی دراثرحمله نظامی بن الدن زنده است و

 مريکاآمگرشما فرمانده نيروهای مسلح  ،مريکا فقط سران حکومت ونيروهای مقاومت وبسيجيهارابکوبدآوريد که آمي
مريکاخواست ولی ديديد  آصدام راازی هم فقط براندازی  ياحمد چلهستيد که برای نيروهای نظامی تکليف تعيين ميکنيد 

رويداد های ايام جنگ حتی ازکنترل فرماندهان جنگ هم خارج است  درعراق يک  که حمله امريکابه عراق به کجاکشيد
 ۴هزارعليل و به هرخانواده  ٢٠نفرجوان خود راازدست داده و ۴٠٠٠مريکا حدود آمليون غيرنظامی کشته شده است 

يک مليون کودک فلج، ناشی از مصرف سالحهای . ميشود تحميل هرساله الر هزينه جنگهزارد ٢۵مريکائی آنفری 
البته که خير  ؟ن چيزهائی بود که مابرنامه ريزی کرده باشيمآ يااين ها ونظايرآ .اتمی کم بار، سهم جامعه عراق شده است

  .ميخواهد همان بايد درجنگ بشودتصور ميکند که هرچه خودش  جنگ قابل  کنترل نيست که يک محقق ناپخته فکر

مبهوت شدم  من واقعا  -رافراموش نميکند   نمن وسناتورمک کي شما نوشته ايد که ملت بزرگ ايران هيچگاه حمايت
سال تاريخ که باخون ميهن پرستان ايرانی قوام  ٢۵٠٠وقتی اين نوشته شماراخواندم  چطورميشود يک ملت بزرگ  با

 نهم وقتی که آثارآ ،سرود نابودی وبمبا ران ايران رابراه انداخته است قدردان باشد که نمک کيازوهستی يافته است 
 گفته شده است که(ايران وملت ايران راترک کرده ايد سال است  ۴٠شما که  حدود  حمله مارابه کشورعراق ميبيند

که چه صالحيتی داريد ) شده استازايران خارج   ۵٧ايشان به علت مخالفت بارژيم سلطنتی ايران سالها قبل از شورش 
ن دراين حد فضولی و بی وطنی من تاکنو مريکابه جهانيان اعالم کنيد آرضايت ملت ايران راپيشاپيش ازحمله نظامی 

  .خواهی  وعدم درک مسئوليت ازهيچکس نديده امدوخو

جمهوری اسالمی  هبری بايد مبارزه عليهمنتشرشد نوشته ايد  شورای ر  ١٣٨۶شما درنسخه نجات ايران که درسال  
ّ ميز شما ومس آرارهبری کند، من مطمن هستم که نامه تشکر ّ گفته های م رت از            من برای حمله علق  وغيرمسئوالنه          

دمی که آ ن شورايکآبدون اطالع شورای رهبری نوشته شده زيرا اگر شورای رهبری وجودداشت در ، به ايران مريکاآ
ديگری نميگويد بيا النه مراخراب  حيوان هيچ حيوانی، به<مسلما حضورداشت و بشما ميگفت  يک جو عقل  داشته باشد

    .هرچند بچه ها قبح نميفهمند وبشماحالی ميکرد که قبح اين عمل چيست> کن

 من سوال ميکنم که درهرکشوری که ،شمانوشته ايد که قدرت سرکوب  رژيم اسالمی مانع فعاليت ايرانيان داخل است
؟ اين نظريه تحقيقی شما ن کشورحمله نظامی کندآمريکا تکليف دارد که به آحکومت مانع فعاليت سياسی مخالفين است 

درخارج ازکشور حدود سه  ويافلسفه اسالم؟مده منشورسازمان ملل است ويااعالميه جهانی حقوق بشرآکجا بدست  از
ک يزادند  آنيست وکامال درفعاليت سياسی  نهاآروی  مليون ايرانی است که هيچ فشارسرکوب جمهوری اسالمی هم

ايد وهنوز  کرده سازمان سياسی نداريد  رهبرنداريد خودشما سه سال است که مبازره خودتان را منوط به شورای رهبری
 اصال درک ولياقت مبارزه راهم نداريد ونميدانيد که مبارزه ای که بابمب وموشک کشورخارجی بر ،اين شورارانداريد

   .است  نه حکومت مردمی سياسی کشورمسلط گردد گماشته  خارجی وضاعا

باقی برای قبول   مثال، رسوب بيشتری  ايرانيان به مثال عادت دارند و من ميخواهم برای شمامثالی بزنم چون ميدانم
   :ميگذارد
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شوهر  )يق جهوری اسالمیدرتطب(است وهم ثروتمند اخالق  ، هم بدفرض کنيد کسی همسری دارد که به اودست نميدهد
 اصرار ميشود التماس و) مريکاآ(است دست به دامن يک اجنبی غريبه گردن کلفت  ن زن که بی عرضه وازکارافتادهآ

تصورميکنم که اين عمل درفرهنگ ايرانيان به بی غيرتی وبی شرفی وبی ناموسی  ؟رام بکن ميکند که بيا همسرم را
ن آمد پول وقدرتش راصرف کرد که آن مرد اجنبی آاگر  ياآ ؛س اين عمل ندارم ٌ نف            َ خوب کاری به   .ميشود وقرمساقی معنی
  ؟ن مرد بی غيرت وبی شرفآن زن راخودش ميبرد يادودستی ميدهد به آرام کند  زن ثروتمند را

  توضيح تطبيقي

چون مانميتوانيم برطالبان پيروز شويم « :ريچارد  رئيس ستاد ارتش انگلستان گفت نوامبر ژنرال ديويد ١۴امروز  هم
  .سال بايد درافانستان بمانيم ٣٠برای حفظ امنيت خودمان 

 مريکائيها مدعی شدند که برای تجديد حمله عراق به کويت درکويت مستقرآ ز شکست عراق درحمله به کويتابعد 
  .خواهند شد که هنوزهم هستند

 ازنفوذ سياسی ونظامی ايران و یعراق وجلوگيررعراق بعد از سرنگونی صدام مدعی شدند که برای حفظ امنيت د
کارشيطان است هروقت الزم شد  عجله ،درعراق بمانند وبعد هم گفتند ٢٠١١شت صداميان الزم است که تاسال گباز

  .اق ميسازيمعر عراق راتخليه ميکنيم ولی فعال پايگاهی نظامی دائمی درکردستان

 مريکائيها گفتند برای جلوگيری ازحمله نظامی کره شمالی وحمايت وآاز عقب نشينی کره شمالی  درکره جنوبی پس
   .سال رسيده است ۵٠ن مدت کوتاه به آبازسازی کره جنوبی مدتی کوتاه درکره جنوبی بمانيم به همان نشانی که 

  :مجازباشم که گفته شودورده شد تا آ اين نمونه ها 

مريکا حکومت آمريکا جمهوری اسالمی ساقط شود وسبزی ها شناخته شده به عامليت آرصورتی که باحمله نظامی د
مريکايها برای جلوگيری آلذا  شکست نخوردهنجا که حکومت سقوط کرده واسالم آالئيک تصوری خودراتشکيل دهند از 

ِ اسالم  بازگشت از ِ حکومت الئيک  حکومتی ومعاذيری ازقبيل حفظ دمکراسی وکمک به     سرسپرده خودشان درايران           
وچون بامقاومت  ناسيوناليستهای ايرانی روبروميشوند   خواهند ماند وپايگاههای متعدد نظامی هم برقرارخواهند کرد

دم ربائی وبمب گذاری هاکه درعراق جاری است درايران تکرارخواهد شد  تانشان دهند که آهمين برنامه های ترور و
مريکا سياست توسعه وايجاد پايگاه نظامی آسياست  مريکائی وخارجی درايران ضروری است آی نيروها حضور

نها  آمريکا  درهرجنگی که براه انداخته همان جا چنان ولوشده است که پاک کردن کشور ازآوسيطره قدرت جهانی است 
   .غيرممکن ا ست

 مريكابه ايرانآگزارشي ازحمله 

 وعلمی خود  از مريکاهم فعاليت داشته اند باتکيه برشناخت فنیآمريکا که درصنايع اتمی آقای خسرو سمنانی مقيم آ
گفتگوئی  بانماه سال جاری آ ١٩ لندن مريکا به ايران درکيهانآفعاليت های اتمی ايران  وعواقب  هولناک  حمله نظامی 

  :وع ميکنيم  ايشان ميگويدکه باتفاق  به قسمتهائی از آن رجداشته اند 

اگر زمانی به تاسيسات اصفهان حمله شود بيش ازيکصد هزارتخت   تخت بيمارستانی وجوددارد ۵٢٠٠درتمام اصفهان 
   .بيمارستانی الزم است

  >شماچگونه پيامدهای يک حمله احتمالی رابه ايران ارزيابی کرده ايد؟<شان پرسيده شد ه ازاي

 کامپيوتر با متفاوت ميتوان خسارات يک حمله نظامی رابه ايران ارزيابی کرد  ميتوان روشبادو« :سمنانی ميگويد قایآ
  مدل سازی کنيم وباوارد کردن همه داده های فنی وجغرافيائی وغيره تعداد احتمالی تلفات ياخسارات مادی  رابراورد کرد  
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االن يک مدل محاسباتی نح اتمی ديگرقبلی است مثال تجربه چرنوبيل وياسوا روش دوم تکيه کردن برتجربه های
مريکائی بااستفاده آگروهی ازمتخصصان وفيريک دانان   ،مريکاستآ کامپيوتری وجوددارد که متعلق به وزارت دفاع

>  مليون وششصد هزارنفربرسد ٢ ساعت نخست حمله به ايران تعداد تلفات ۴٨حساب کرده اند که در......ازاين مدل 
 ١  .مريکاو نه اسرائيلآنميزند نه دولت ايران ونه  اين حرفهاراهيچکس

 تو خود حدیث  مفصل بخوان ازاین مجمل 

   

                                                
رويشان را به آنطرف می کنند و نمی بينند که بيش  جز اشخاصی محقق و اسالم شناسی مثل آقای علی ميرفطروس که ،هيچکس -١

آقا بسته .... گور پدر ديگران... واهد شدو ميليارد ها ميليارد خسارت مالی و ساختاری به ايران وارد خ از دو ميليون نفر انسان
که کسانی مثل آقای عليرضا ميبدی هم از نامه آقای ميرفطروس بسيار ... هيهات ...به ايشان چه که ميميرند... اش را تحويل بگيرد

شما مگر نمی گوييد ... بپرسم آقای ميبدی اين نامه را هم خواهيد خواندمی خواهم ... پشتيبانی می کند و با آب و تاب آنرا می خواند
  ک-ح ....م ويا زيادهستيد پس اينرا هم بخوانيد بدون يک واو ک بی طرف و يک رسانه خبری


