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 به الهه رفت آمريكاشكايت ايران از

  حقوقدان -اميرفيض

امروز خبرگزاريھا ازقول دولت شيخ حسن اعالم کردند  ١ ،آمريکا ادامه تحريرشکايت رسمی ايران از در
 ٢پرونده دستبرد < :کيھان تھران ھم نوشت –>به دادگاه الھه داده شد آمريکاازکه <شکايت ايران 

  ميليارد دالری به الھه رفت>

  .درديوان دادگستری الھه خواھد بود تحرير حاضربه دنبال شکايت ايران ،بنابراين

**  
 اسالمی وھای مجلس  جمھوری اسالمی عليرغم طرح ؛ھمانطور که دربخش نخست اين تحريراشاره شد

دولت شيخ حسن راه  ،را ارائه داده بودند آمريکاکشتی ھای بازرگانی  که بستن تنگه ھرمز وتوقيفسپاه 
که درسال  آمريکاقرارداد مودت ايران و  مراجعه به دادگاه الھه را انتخاب کرد ومستند شکايت خودرا ھم

   .اين دعوا بتحرير رفت گعقد شده بود معرفی کرد  که درتحرير قبلی نقطه ضعف بزرنم ١٩۵۵

  رئوس شكايت شيخ حسن 

اری ن کند که اقدامات اجرائی، قانونگذتضمي آمريکازيربنای شکايت يا خواسته جمھوری اسالمی < **

  )> است ١( انجام نخواھد داد را مودت است تعھداتش طبق معاھده با ائی که مغايروقض

را برای اموال ايران پيش بينی شده به مصونيت ھائی که بموجب قرارداد مودت نسبت  آمريکا **

  ) ٢( محترم بشمارد

 بايد جايگاه حقوقی شرکت ھای ايرانی ازجمله بانک ھای دولتی نظيربانک مرکزی را آمريکا **

  )٣(د نھا به اجرا بگذارآبرسميت بشناسد ونبايد اقدامی عليه حقوق واموال 

، اياالت متحده متعھد به ارائه جبران کامل جمھوری اسالمیازسوی ديگر، براساس دادخواست  **

خسارات ايران ناشی ازنقض تعھدات بين المللی است. ايران اين حق خودرابرای ارزيابی اين خسارت 

                                               
١ -.pdf2016Jun17-AmirFeyz-years.org/AmirFeyz/ShekayateRasmiIranUSA1400http://    



 حقوقدان -اميرفيض -٢ -شکايت رسمی ايران از آمريکا                                               ٨از  ٢برگ  ٢٠١۶/٠۶/١٩، يكشنبه=مھرشيد 

 حق خودرابرای ارزيابی اين خسارت محفوظ ميدارد که ممکن است درمراحلايران  )۴محفوظ ميدارد (
  ٢  )۴( .را ارائه کند نھاآبعدی دعوا 

  عليه ايران  آمريكاافشاي مبلغ راي دادگاه هاي 

ھه مبلغ احکام خواست تقديمی به ديوان دادگستری الداد در برای اولين باراست که يک مقام رسمی کشور
درحاليکه خواسته دعوای جمھوری اسالمی  ،ميليارد دالر اعالم کرده است ۵۶صادره عليه ايران را 

  )۵( .رد دالراعالم شده استميليار ٢ تنھادرديوان دادگستری الھه 

  نقد دادخواست جمهوري اسالمي  

ن موضوع مشخص درشکوائيه جمھوری اسالمی اين است که جمھوری اسالمی برای قرارداد ريمھمت
قائل به اعتبارومشروعيت شده است. اکنون ببينيم که اين تصورجمھوری اسالمی  آمريکامودت ايران و

 تی بين ايران وقبول اعتباربرای قرارداد مودت ودوس ،که بسيارمھم است برچه مبنائی است  زيرا بظاھر
وبرعکس  آمريکابا جريانات چندين ساله ايران و آمريکا
  .سان بنظرنميرسدآسھل وامری 

بنظرميرسد که جمھوری اسالمی روی  ؛حقيقت اين است 
 يرد بلکه روی ھواوھوس وگضوابط حقوقی تصميم نمي

  :ازباب نمونه ؛اعتبارات زمانی تصميم ميگيرد

بوسيله ايران واقعه سرنگون کردن ھواپيمای ايرباس  در *

جمھوری اسالمی درشکايت خود به ديوان   )١٣۶٧( آمريکا
به سکوھای  آمريکانکرد  وبرعکس درقضيه حمله  آمريکايران والھه ھيچ اشاره ای به قرارداد مودت ا

دانست  ودررای  آمريکائی ھارا نقض اشکارقرارداد مودت ايران وآمريکاعمل  ١٩٩۶نفتی ايران درسال 
ھمچنان معتبروبه  ١٩۵۵عھدنامه  <ازنظراين مرجع (ديوان)که اشاره صريح شده است ديوان الھه  ھم 

  قوت خود باقی است>

به ديوان الھه عرض شکايت کرد وديوان به  آمريکا، آمريکاپس ازگروگان گيری کارمندان سفارت  *

زادی فوری گروگان ھاساخت ولی جمھوری اسالمی به آايران را محکوم به  ،اعتبارھمان قرارداد مودت
ھوری وطبق معمول جم ؛زاد نشدندآھمچنان عليرغم حکم ديوان ی نکرد وگروگان ھاحکم ديوان اعتنائ

اسالمی رای ديوان الھه را کاغذ پاره ناميد ويکی ازفقھای جمھوری اسالمی نظرداد که رای قضات 
  (نظردرست ومنطبق بافلسفه اسالمی)  .نيست رمسسلمان برای مسلمانان الزم التباع غي

                                               
پرسش اين است؛ پس از ده سال جنگ بصورت مذاکره ومصرف ميليون ھا دالر دارايی ھای ايران که منجر به برجام تحميلی شده  - ٢

است آيا آمريکا باز ھم با ترفند ناقص گذاشتن تعھداتش جمھوری اسالمی (ايران) را درگير دادگاه الھه ميکند تا سالھای ديگر دعوای 
ی وکيل و شرکت آمريکايی و اروپايی را پر پول کند و مواد تحميلی ديگری به گرده مردم ايران سوار بر سر لحاف مال جيب مشت

 ک-کند؟؟ و در اين ماجرا حسن روحانی و جواد ظريف (با ظرافت) موضوع را به نفع آمريکا دنبال ميکنند؟؟ ح
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  سکوھای نفتیقرارداد مودت ودعوای زادی گروگانھا ازسوی ديوان الھه به استناد آمقوله باال يعنی حکم 
   .ن قرارداد حکم داده استآاعتبارحقوقی  ، به نشان ميدھد که دردومورد ديوان الھه

نرا مستند شکايت خود آ اکنون بارديگر جمھوری اسالمی نسبت به قرارداد مودت احساس نياز کرده و *

نميکند بلکه  ن است که جمھوری اسالمی روی ضوابط عملآ. مسئله مزبورمويد قرارداده است آمريکااز
  .موردی وموسمی عمل ميکند

   ابهام درقرارداد مودت 

درمواردی که به استناد قرارداد مودت به ديوان الھه رجوع شده  مسئله قابل توجه دراين است، **

 وايران به عدم اعتبارقرارداد مودت استناد نکرده اند والجرم ديوان ھم با آمريکاطرفين است ھيچيک از
   .جلورفته است قرارداد نآاصالت  قبول

 مسئله عدم اعتبار آمريکا، دردعوای اخير مکن است اين باشد که ھرگاهمفھوم اين موقعيت حقوقی م
يا ديوان الھه ميتواند براساس نظريه سابق خود اعتبارقرارداد مودت را آقرارداد مودت را مطرح کند 

، رضايت طرفين وبا توجه به اينکه اصل کلی ؛نرا الزم خواھد دانستآبداند ويا احرازاصالت  جاری ومعتبر
سرنوشت دعوای جمھوری اسالمی درجھت حرکت خواھد بود يا  ،ارجاع موضوع به ديوان استدعوا در
  ؟توقف

ست آمريکا ايران و مسئله ای حل نشده درمنازعه اخير آمريکانابراين مسئله اعتبارقرارداد مودت ايران وب
درمعتبربودن قرارداد مودت پايبند باشد ميتواند وارد ماھيت دعوا بشود  واگرديوان به اظھارنظرسابق خود

ديوان الھه رسيدگی به  ،آمريکاوازجمله اعالم بی اعتباری قرارداد مودت ازسوی  ولی اگربھرعلتی
  اندازبزرگی گيرخواھد کرد دردستاعتبارقرارداد مزبور را الزم بداند جمھوری اسالمی 

    د محتواي درخواست جمهوري اسالمي قن

ست، خواسته دعوا آمريکانجا که مستند دعوای جمھوری اسالمی قرارداد مودت ايران وآ از – ) ١(
که مانع اقدامات  آمريکااز خواستن تضمين<لذا  ؛نميتواند خارج ازمفاد قرارداد مزبور باشد

نميتواند  است وديوان  ديوان از، زياده خواھی  >بشود عليه ايران وقضائیاجرائی، قانونگذاری 
طرفين دعوا  ،اساسنامه ديوان ٢٨ماده  خرآوارد اين درخواست بشود مگراينکه به استناد قسمت 

رسيدگی وحکم دھد که چنين توافقی  ،وايران) توافق کنند که ديوان براساس انصاف آمريکا(
 .ضميمه دادخواست ديده نميشود وخارج ازانتظارھم ميباشد

تمام اصول قرارداد را محترم  ،اين بند ازدادخواست طوری تنظيم شده که طرف ايرانی قرارداد مودت *

کتمان واقعيت ھائی که  .ست که خلف وعده وخارج ازقرارداد مودت عمل کرده استآمريکاشمرده واين 
بی اعتباری  سبب ,گاھندآن آ روی داده وتمام مردم دنيا از آمريکاعليه  يت جمھوری اسالمیبه عامل
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مدعی ميتواند ھرادعائی که دارد عنوان کند ولی  ،سايردالئل جمھوری اسالمی ھم خواھد شد. دردعوا
   .بربی اعتباری کل دعوا موثرخواھد بودعنوان کردن ادعاھای ضعيف وبی پايه مسلما 

ه متوجه ن دادآخواسته وتوضيحی که درمکمل  آمريکاتضمينی که جمھوری اسالمی بوسيله ديوان از *

حاليکه  نه گذشته  در ،ينده استآينده ميشود نه گذشته <عبارت تضمين کند> ناظربرفعل وتعھدات آ
 بنظرميرسد که خواسته دعوابايد رفع تعرض و  يندهآدعوای جمھوری اسالمی مربوط به گذشته است نه 

  .يندهآزاد ساختن کليه دارائی ھای بلوکه شده ايران باشد نه تضمين  نسبت به آ

نسبت به مصونيتھائی که بموجب قرارداد مودت  آمريکاجمھوری اسالمی ازديوان خواسته که < -)٢(
   >محترم بشمارد را برای اموال ايران پيش بينی کرده

ئی (کارمندان آمريکائيھا وافراد آمريکامصونيتھای اموال  که طرف قرارداد مودت بوده است  يا ايرانآ *

محترم شناخته است که چنين درخواستی  را اساسی ومھم قرارداد مودت است ) که ازمواردآمريکاسفارت 
  دارد؟ آمريکادادگاه نسبت به  از

جمھوری اسالمی به اعتبارھمين قرارداد  ١٩٩۶به سکوھای نفتی ايران درسال  آمريکاھنگام حمله  *

را نقض مفاد معاھده دانست  واستدالل ايران  آمريکادگاه الھه شکايت کرد  واقدامات کشورمودت به دا
ی ايران به موضوع قرارداد مودت مربوط است. روح وموضوع قرارداد ت<حمله به سکوھای نفچنين بود 

با مزبورصلح ومودت بوده است بنابراين طبيعی است که حمله يکی ازطرفين به تماميت ارضی طرف ديگر
  .روح وموضوع قرارداد مودت مغايرت دارد>

درست ھمين استدالل جمھوری اسالمی درپرونده سکوھای نفتی دردعوای اخيرجمھوری اسالمی عليه 
   .درروی جمھوری اسالمی قرارخواھد گرفت رو آمريکا

نبايد اقدامی عليه شرکت ھای ايرانی  آمريکااينکه ايران ازديوان الھه خواسته است که  - ) ٣(
يم قانونی مجلس اسالمی است که به دادگاھای انجام دھد .... خواسته ای کامال متضاد با تصم

ئی طرح دعوا ومطالبه خسارت آمريکااسالمی اجازه داده شده که عليه شرکتھا واشخاص 
يعنی حقی راکه جمھوری اسالمی ازديوان خواسته است خودش برای شرکت ھا وافراد   کنند

بی بصيرتی دروضع قانون نھايت نھم به اعتبارقانون (آقائل نيست  آمريکاوابسته به دولت 
نوعی قبول رای دادگاه عالی  ن قانون دارای ماھيت تالفی وآنکه آعالوه بر مزبور، زيرا

المی دست جمھوری اس هدرديوان الھ آمريکاعليه  ايران دردعوای ، محسوب ميشود آمريکا
  .)خواھد بست ،ا دردفاع ازخواسته خودر

     .بتوضيح بيشتری نيازدارد زيراميشود  موکولتی آ به تحرير ۴نقد رديف   ) ۴(

درحاليکه اينکه خواسته  مالی دعوای جمھوری اسالمی محدود به دوميليارد دالرشده   ) ۵(
ميليارد دالر است امری کم سابقه  ۵۶ آمريکابنابراعالم جمھوری اسالمی مبلغ مورد تجاوز 

ن ديوان آ طروحه درزيرا ھمانطورکه سوابق ديوان الھه نشان ميدھد دعاوی مبنظرميرسد 
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وخسارات وارده  آمريکالبات ايران ازسالھای سال طول ميکشد دراينصورت چرا نبايد کل مطا
 آمريکاميليارد به اين معناست که اگر ٢يا تحديد خواسته مالی دعوا به آ ؛يکجا مطالبه شود

  ؟؟ربقيه دارائی ھای بلوکه شده ايرانميليارد دالرايران دست بردارد گورپد دو از

ديده نشده  .اقل راضی شودرقم خواسته را دست باال ميگرد که طرف به حد رسم است که ھمواره خواھان
نھم خواھانی که کشوراست آ ميليارد دالر به دوميلياد تقليل داده باشد ۵۶از رقم خواسته را یکه خواھان

    .يعنی دارای ديوان محاسبات وظاھرا حساب وکتاب است

  :يکند که گردشی دراين راه داشته باشد کهاين تحرير احساس نيازم

  چرادولت شيخ حسن به قرارداد مودت استناد كرده است 

ن که به آازيادگارھای شاھنشاه ايران است وتوسل جمھوری اسالمی به  آمريکاقرارداد مودت ايران و
طورمسلم عبارت تکراری مقامات جمھوری اسالمی ازخمينی تا ديگران دولت وشاه طاغوت بوده اند ب

تی تمام عياربرای جمھوری اسالمی است پس چرا جمھوری اسالمی ناچارشده که بيادگارھای زمان ـــفخ
  .تی رفع نياز خواھد شد)آنيازدارد که درفرصت وضوع به توضيح بيشتر اين م( ؟؟ شاه پناه ببرد

  دروازه ورود به ديوان الهه

است که سعی ديوان دادگستری الھه قرارگيرد ناچارجمھوری اسالمی برای اينکه بتواند دردائره صالحيت 
   .وارد دادگاه شود کند ازدروازه اساسنامه ديوان الھه 

برای  توضيح اينکه  دادگاه الھه برخالف دادگاه ھای عمومی کشورھا صالحيت عام ندارد وصالحيتش
الھه يکی ازمسائل محدوديت صالحيت دادگاه  ، يعنیاست  واين موضوع ورود به دعاوی محدود واختياری

جمله ايران (ايران ملل  بوده است کشورھائی از بغرنج ومورد اختالف کشورھای عضو سازمان
 بسيارکوشيدند که صالحيت ديوان الھه از ١٩۴۵درکنفرانس عمومی سانفرانسيسکو درسال  )شاھنشاھی

باشد ولی واجد صالحيت  ،محدوديت خاص خودش خارج گردد ونسبت به دعاوی کليه کشورھای عضو
وشوروی بااين درخواست مخالفت کردند ودرنھايت صالحيت دادگاه الھه  آمريکاکشورھای بزرگ ازجمله 

 دعوا را به ديوان الھه  ويا مشارکت در را و حق دارند که ارجاع دعوا اريتاختياری شد يعنی کشورھا اخ
  .بپذيرند يا خير

   :درسه مورد دادگاه وارد رسيدگی ميشودرويه قضائی دردادگاه الھه براين پايه است که  ،بنابراين

درموقع تنظيم قرارداد صالحيت ديوان را برای رسيدگی به اختالف ويا  اينکه طرفين قرارداد - نخست
   .تفسير قرارداد قبول کنند

کشور خوانده دعوای با اعالم موافقت خود با ارجاع اختالف به دادگاه الھه برای دادگاه احرازاصالت  -دوم
   .کرده باشد
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موضوع شکايت ازکشوری ازطريق شورای امنيت بصورت تکليف برای دادگاه الھه معين واعالم -سوم 
  .گرديده باشد

 ده است که درمورد اختالف ويا تفسيری شپيش بين آمريکاايران و ١٩۵۵نجا که درقرارداد مودت آ از
رتيکل باال آ، لذا جمھوری اسالمی ناگزير بوده که به قرارداد مزبور ديوان الھه واجد صالحيت خواھد بود

 ٢درتامين  آمريکامبنی براينکه <رای ديوان عالی  آمريکابا اظھارات وزيرخارجه  ا. زيرمتوسل شود
تحمل  برای جمھوری اسالمی راھی جز> ن حمايت ميکندآاز يکاآمرميليارد دالر واجد اعتباربوده و

  نميماندتوسل به قرارداد مودت باقی ود شاھنشاه ايران  وآسرافکندگی به دست

  احرازصالحيت

 نجا که اولين اقدام ھردادگاھی احرازصالحيت خود ميباشد وديوان  الھه ھم ازاين امرمستثنی نبوده وۀ از
مطرح  آمريکاالحيت بناچارمسئله اصالت واعتبارقرارداد مودت ايران ونيست لذا درراستای احرازص

  .ميگردد

را جاری وساری وواجد اعتبارحقوقی بداند برای ديوان  آمريکاقرارداد مودت ايران و آمريکااگر دولت 
اقدام الھه ايجاد صالحيت خواھد شد وديوان ميتواند نسبت به جريان افتادن دعوای جمھوری اسالمی 

دورصالحيت با حيات حقوقی قرارداد مذکور مخالفت کند دعوای جمھوری اسالمی از آمريکاواگر نمايد
   .ديوان الھه خارج ومسئله احرازصالحيت خودنما خواھد گشت

   آمريكامشكالت درمعتبر دانستن قرارداد مودت ايران و

مستند ارجاع دعوا به اردادی که دراساسنامه ديوان دادگستری موارد وشرائطی برای معتبر دانستن قر
نھا مانع است که ديوان بتواند بدون کسب آبوان است ذکرشده که بعقيده اين تحريرھرکدام وتمامی د

   .اعتبارقرارداد مودت رابرسميت بشناسد آمريکاموافقت طرف شکايت يعنی 

  :مده عبارتند ازآارکان وشرائطی که دراساسنامه ديوان 

  >بشناسند ) قواعدی راکه درقرارداد پياده شده برسميتکاآمريايران و( <طرفين قرارداد -الف

  سال قبل ۴٠يا  ٣۵ ناظراست برزمان تسليم دادخواست نه ) ٢٨( کلمه بشناسند دربند الف ماده مزبور
   .اين شرط ورکن مواجه شودتحقق  بنظرنميرسد که ديوان دراين مورد با شک وترديدی درعدم 

   .پذيرفته شده باشدبصورت قانون کلی عرف بين المللی به عنوان رويه ای  -ب

بصورت قانون پذيرفته است (مجلس  ١٩۵۵را درسال  آمريکاقرارداد مودت ايران و ،عرف بين المللی
مطابق عرف بين المللی قابل  ۵٧تاسال  آمريکا) ورفتارايران ونرا تصويب کرده استآشورای ملی ھم 

 و آمريکادررابطه بين ايران و ۵٧نچه ازسال آيکنم که بوده است ولی گمان نم ھم  تائيد حقوق بين الملل
   .برعکس وجود داشته است با عرف بين المللی مطابقت داشته باشد

   .اصول حقوقی معمول که مقبول ملل متمدن است -ج
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 تاکنون کوچکترين اصول حقوقی چه معمول ويا مقبول ملل متمدن نسبت به قرارداد مزبور ۵٧ازسال 
وده است وبرعکس اصولی رواج داشته که صددرصدنه تنھا مقبول جاری نب مھوری اسالمیجازسوی 

  .ملل غيرمتمدن وعقب مانده ھم ھست  ست بلکه محکوم ومذموم حتیملل متمدن ني

  اشكاالت 

مسئله صالحيت ديوان ديگری ازنظر حقوق سياسی داخلی و ازدوجھت يکی  اشکال روبروی اين دعوا
   .قرارگيردميتواند مورد توجه  الھه

  :ازنظرحقوق سياسي داخلي اينكه

 آمريکارجوع به دادگاه الھه واعتباردادن به قرارداد مودت ايران و نسبت به طرح دولت در اسالمی مجلس
تصويب وبه دولت ابالغ شده  ھرچه ھست ازجمله مصوبه ھای مجلس که  مجوز نکرده است وطرحروصد

باطرح  ست که آمريکابه مثل با ديوان عالی به مقابله  مھوری اسالمیجمجلس به تالفی واقدام دادگاه ھای 
   .دولت دررجوع به الھه مغايراست

وارد شده وطرحی  درست است که تکليف احقاق حق کشور با دولت است اما درحاليکه مجلس درموضوع
 . اقدام به طرح ديگری نمايد سرخود ،مجلس ن طرحآند تا روشن کردن تکليف دولت نميتوا به دولت داده،

مسئله مزبور  يرسد اگرمسئله صالحيت دولت جمھوری اسالمی درمراجعه به ديوان الھه مطرح شودبنظرم
دعوا را ازحرکت متوقف سازد زيرا صالحتی را مجلس برای دولت  ميتواند موردی باشد که حداقل مسير

د مودت ايران قائل شده رجوع دولت روحانی به ديوان الھه واستناد به قراردا آمريکامقابله با اقدامات  در
    .نيست آمريکا و

  اينكهازنظر مشكل احرازصالحيت دادگاه الهه 

اگردادگاه به اعتبارقرارداد مودت برای خود احرازصالحيت کند  اين تصميم دادگاه متضمن اين معناست 
نجمله آ ن قرارداد ميباشد وبخش عمده ای ازانتظارات جمھوری اسالمی ازآکه قائل به رسميت واعتبار 

   .ات اقتصادی وسياسی درجريان قرارخواھد گرفتمطالبه خسارات ناشيه ازتحريم ھا وتضييق

يد که  دادگاه آنوقت بوجود ميآقرارداد مزبور را کان لم يکن وفاقد اعتباربداند مشکل بزرک  آمريکاولی اگر
 ذقوقی  اتخانميتواند وارد رسيدگی به اصالت وحيات حقوقی قرارداد بشود ويا باکسب نظر موسسسات ح

 احراز و ممکن نيست  دادگاه قبل ازاحرازصالحيت ،تصمييم کند زيرا ھرنوع رسيدگی نسبت به قرارداد
ازاصطالحات (دور> واين مشکل بصورت < صالحيت دادگاه ھم فقط با رضايت طرفين ديوان ممکن است 

بت به موضوعی ديگری نمايان ميشود يعنی تصميم نسبت به يک موردی نيازبه تصميم قبلی نس )فلسفی
ن آوحکم اجماع بربطالن  ودورازمسائل ومعضالتی است که مانع تصميم دادگاه ميگردد .دارد وبرعکس

   .است
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  مشكل الينحل 

زم نجا که احکام ديوان الھه قطعی والآ مشکل بزرگ والينحلی که دراين جريان وجود دارد  اين است  از
قضيه به شورای امنيت ارجاع خواھد شد واگردعوا  ،ھريک ازطرفين دعوا الجراست  درصورت خودداری

ن رای بالاجرا آ) آمريکامانند دعوای شيخ حسن عليه بطرفيت يکی ازکشورھای دارای حق وتو باشد (
نخواھد  آمريکاصادرشود و آمريکااگررای به ضرر  ،يعنی باھمه کشاکش احتمالی درديوان خواھد ماند 

     .وقضيه ميشود مانند روز قبل ازطرح درعوا درديوان الھهن رای قابل اجرا نخواھد بود آد ن بشوآتسليم 

  محدوده اين تحرير

محدودبه موقعيت جمھوری اسالمی ازنظر حقوق بين الملل است  ونسبت  اظھارنظرحقوقی دراين تحرير،
   .به حقوق سياسی اصيل کشورمان که جمھوری اسالمی را غاصب وفاقد مشروعيت ميداند شمولی ندارد

  دارددامه ا

   

     

   

     

    

  

    

 


