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مقدمه

دونالد  ترامپ با تهدید  و  اقدام به خروج  از سازمان های  بین المللی  اقتصادی و موافقت نامه های  

بین المللی و آغاز  جنگ  تجاری با  سایر کشورها،  سیاست یکجانبه گرایی آمریکا را برای دستیابی 

به منافع  ملی خود، که  سابقه  طویلی  در سیاست  خارجی این کشور دارد، مجددا احیا  نموده است. 

سازمان های  اقتصادی   بین المللی به این اقدامات آمریکا که در تضاد با اصول نظام تجارت  بین الملل 

است واکنش هایی نشان داده اند که با تبیین آن می توان وضعیت این سازمان های  اقتصادی در 

آینده را بررسی کرد.

الف. سابقه یکجانبه گرایی در ایاالت متحده

سیاست  خارجی  امریکا  بنیادین  رویکردهای  جمله  از  تاریخی،  به طور  یکجانبه گرایی 

ائتالف  به  در سال ۱۷۹6 نسبت  رئیس  جمهورآمریکا  اولین  می شود. جورج  واشینگتن  محسوب 

دائمی امریکا با  کشورهای دیگر هشدار می دهد، براساس این تفکر، امریکا کشوری استثنا در 

عرصه بین المللی است و این استثناگرایی باید در تمام وجوه سیاست  خارجی آن جاری باشد. اوج 

این یک جانبه گرایی استثناانگار را می توان در دکترین مونروئه مشاهده کرد. مونروئه در سال 

۱۸۲۳ بر تفاوت رویکردها و نیات امریکا و اروپا در نیمکره غربی اشاره می کند و امریکا را 

قدرت مسلط  بر این نیمکره می داند.]۱[

سیاست های  اتخاذ  با  جمهوری خواه  آمریکا  رئیس جمهورِ  هاردینگ   ۱۹۲۲ سال  در 

سختگیرانه و افزایش ناگهانی عوارض  گمرکی، اقتصاد جهان را به آستانه ویرانی کشاند. اولین 
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۷

پیامد این تصمیم سقوط بازارهای  مالی و بدهکار شدن اروپا بود و پیامد نهایی آن در واقع به 

شکل یک بحران  جهانی اقتصاد و بیکاری های گسترده خود را نشان داد. هاردینگ در سپتامبر 

سال ۱۹۲۲ با امضای قانون  گمرکی موسوم به فوردنی – مک کامبر آن را اجرایی کرد، این قانون 

عوارض گمرکی برای کاالهای ورودی به آمریکا را به صورتی عجیب افزایش می داد. حتی آن 

هنگام که پیامدهای منفی قانون فوردنی-مک کامبر به اوج خود رسید نیز کنگره ی تحت تسلط 

جمهوری خواهان نه تنها در این قانون تجدید نظر نکرد بلکه برعکس آن را تشدید کرد و در ماه مه 

۱۹۲۹ قانون اسموت-هاولی بعنوان قانون گمرکی شماره دو توسط کنگره تصویب و براساس آن 

عوارض گمرکی برای بیش از ۲۰ هزار محصول مختلف به صورتی رکوردشکنانه افزایش می یافت.

]۲[ این قانون که در ماه ژوئن سال ۱۹۳۰ و در  دوران ریاست جمهوری هربرت  هوور تصویب 

شد، به میزان 5۰ درصد تعرفه واردات را افزایش  داد. تعرفه هایی که بر بیش از ۲۰،۰۰۰ محصول 

اعمال  گردید.

بر اساس  آن کنگره  ایاالت متحده نرخ های تعرفه را تنظیم  قانونی بود که  این آخرین 

 کرد. پس از تایید و تصویب این قانون، کشورهای دیگر در اقدامی تالفی جویانه تعرفه های خود 

را افزایش دادند. در نتیجه، بانک های خارجی در یک روند ورشکستگی قرار گرفتند و تجارت 

 بین المللی به شدت کاهش یافت و در سال  ۱۹۲۹ و  ۱۹۳۴ تجارت  جهانی 66  درصد افت کرد که 

این امر تأثیرات  »رکود بزرگ«  را شدت بخشید .]۳[

ب. تهدیدها و مواضع رییس جمهور آمریکا

دونالد ترامپ از زمان روی  کار آمدن خود علیه سازمان های  اقتصادی  بین المللی و تجارت 
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 بین الملل و سایر کشورها مواضع و تهدیدهای متعددی را اتخاذ  کرده  است که در این قسمت به 

بررسی آن ها می پردازیم.

سازمان تجارت جهانی

ترامپ سازمان  تجارت جهانی را به برخورد و تعامالتی غیرمنصفانه در قبال آمریکا متهم 

و این سازمان را تهدید  کرد که اگر در رفتار و عملکرد آن تغییری صورت  نگیرد، آمریکا از 

این سازمان خارج خواهد  شد. ترامپ در توییتی]۴[ بیان کرد “سازمان  تجارت جهانی ورشکسته 

شده است، در حالی که ثروتمندترین کشورهای جهان به خاطر دور زدن این سازمان و دستیابی 

به تعامالت  اقتصادی  خاص، خود را در  حال  توسعه معرفی می کنند”. وی همچنین در یادداشتی 

عنوان  اصالح  برای  سازمان تجارت جهانی  در  تا  داد  دستور  آمریکا  تجاری  نماینده  به  ویژه]5[ 

کشورهای ثروتمندی که خود را کشورهای  در حال  توسعه می خوانند و از مزایای سازمان  تجارت  

جهانی سوء استفاده می کنند، اقدام کند. ترامپ از کشورهای برونئی، هنگ کنگ، کویت، ماکائو، 

قطر، سنگاپور، امارات، مکزیک، کره جنوبی و ترکیه به عنوان کشورهای ثروتمند عضو این 

سازمان نام برده است. ترامپ تهدید کرد چنانچه ظرف ۹۰ روز آینده )از تاریخ ۲6جوالی ۲۰۱۹( 

سازمان  تجارت جهانی اقدامی در جهت اصالح این مورد خاص نکند و این کشورها در فهرست 

کشورهای  ثروتمند قرار نگیرند، اقدامی یک جانبه اتخاذ خواهد  کرد و آمریکا همکاری اش با 

کشورهای مذکور را  بعنوان کشورهای  در حال  توسعه متوقف خواهد  کرد. یکی از وظایف سازمان  

تجارت جهانی تنظیم مناسبات  اقتصادی و حل مناقشات بین کشورهای جهان از طریق قضات است. 

دولت آمریکا مانع گزینش قضات جدید در سازمان  تجارت جهانی شده و به این ترتیب در صدور 

آراء جدید خلل ایجاد کرده  است.]6[ در الیحه پیشنهادی دولت ترامپ آمده  است که آمریکا 



اندیشکده راهربدی تبیین

۹

می تواند برخی از مقررات مربوط به صادرات و واردات سازمان  تجارت جهانی را نادیده بگیرد. 

تعرفه های  تثبیت شده  از اصول دولت کامله  الوداد و  این طرح، دولت  ترامپ می تواند  براساس 

خارج  شود. ]۷[ترامپ اصالح ساختار موسسات  بین المللی را نه تنها برای آمریکا که برای همه ی 

کشورهای  فعال در بازارهای  جهانی الزم می داند.]۸[

نفتا

یکی از اصلی ترین اهداف ترامپ در ابتدای روی  کار آمدنش مذاکره مجدد یا فسخ نفتا 

)پیمان  تجارت  آزاد  منطقه  آمریکای شمالی( بود. ]۹[ترامپ پیمان  نفتا را بدترین پیمان طول تاریخ 

می داند و آن را به دلیل اینکه موجب از دست رفتن فرصت های  شغلِی بسیار می شود زیر آتش 

خود قرار داد.]۱۰[

چین

جنگ  تجاری آمریکا و چین روز به روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. ترامپ تعرفه 

گمرکی بر ۲۰۰  میلیارد دالر کاالی  چینی را به  ۲5  درصد افزایش داد و به نمایندگان  تجاری خود 

دستور  داد زمینه سازی برای اعمال تعرفه بر ۳۰۰  میلیارد دالر دیگر از کاالهای  صادراتی چین به 

آمریکا را فراهم کنند. ترامپ در توییتی]۱۱[ اعالم کرد که از اول سپتامبر۲۰۱۹  این تعرفه ها را 

اعمال خواهد کرد.
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مکزیک

انفعال مکزیک در کنترل قاچاق مواد مخدر و حرکت مهاجران غیرقانونی به  به خاطر 

ایاالت متحده، ترامپ تهدید کرده بر همه کاالهای وارداتی از مکزیک 5 درصد تعرفه اعمال و 

هر ماه این رقم اضافه خواهد شد تا به ۲5 درصد برسد، مگر اینکه دولت مکزیک در مقابل پدیده 

مهاجرت و قاچاق مواد مخدر وارد عمل شود.]۱۲[وی تهدیدکرده است، اگر مکزیک در صدد 

مقابله به مثل برآید، شرکت های خودروسازی آمریکایی از این کشور خارج خواهند شد.

معاهده تجارت تسلیحات

رئیس  جمهور آمریکا در سخنرانی خود در نشست انجمن  ملی  سالح اعالم کرد، واشنگتن 

از معاهده  تجارت تسلیحات که در سال  ۲۰۱۳ به امضای دولت این کشور رسیده، خارج می شود. 

معاهدۀ  تجارت تسلیحات، در پرتو تحول  حقوق بین الملل به خصوص گسترش مسئولیت  دولت ها، 

حقوق بشر و حقوق  بشردوستانه، نتیجۀ تالش های  بین المللی برای قاعده مند کردن تجارت تسلیحات 

 متعارف در قالب یک معاهدۀ  حقوقی الزام آور است.]۱۳[

اتحادیه اروپا

رئیس جمهور آمریکا معتقد است اتحادیه اروپا سال هاست که از تجارت با آمریکا منتفع 

شده  است و این وضعیت باید پایان پذیرد . وی در جهت محقق  نمودن این شعار پس از اجرایی 

نمودن تهدیدش در مورد افزایش تعرفه بر واردات فوالد و آلومینیوم از اروپا ) فوالد ۲5 درصد و 

آلومینیوم ۱۰ درصد( مجددا اعالم کرد اگر اروپا تعرفه ها و موانع را کنار نگذارد تعرفه های  سنگین 
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دیگری علیه برخی از تولیدات این اتحادیه وضع می کند. این تهدید شامل صنایع خودروی  آلمان، 

مشروبات  فرانسه و زیتون  اسپانیا خواهد بود. ]۱۴[ترامپ اروپا را تهدید کرد که اگر حاضر به 

صحبت با آمریکا نباشد، تبعات  اقتصادی شدیدی برای آن ها داشته و روی بسیاری از کاالهای 

آن ها تعرفه اعمال خواهد  کرد.]۱5[

خروج از توافق نامه آب وهوایی پاریس

ابراز  از وجود آن  و  را یک شوخی خوانده  بود  پیمان  آب و هوایی  پاریس  ترامپ که 

این  از  کشور  این  خروج  به  تصمیم  ژوئن  ۲۰۱۷   اول  تاریخ  در  نهایتا  کرده  بود،  ناخرسندی 

ائتالف  جهانی گرفت و بیان  داشت که برای اجرای وظیفه اش در محافظت از آمریکا و مردم 

کشورش، خروج از معاهده  پاریس را اعالم می کند.]۱6[وی شرکت آمریکا در کاهش استفاده از 

سوخت های فسیلی را به زیان اقتصاد این کشور و مردم آمریکا دانست و اظهار کرد مذاکره برای 

یک معاهده جدید را آغاز خواهد  کرد.]۱۷[

معاهده تجاری اقیانوس آرام

موافقت نامه  ترانس  پاسیفیک]۱۸[ یک قرارداد تجاری با ۱۲ عضو است و مقررات  آن  در 

جهت آزادسازی حداکثری روابط تجاری بین کشورهای  عضو تنظیم شده اند. از مهم ترین مفاد این 

مقررات می توان به »دسترسی جامع به بازارهای یکدیگر«، »رویکرد منطقه ای نسبت به تعهدات«، 

»توجه به چالش های جدید تجاری«، »تجارت فراگیر«، »پیوستگی اقتصادی منطقه ای« اشاره 

کرد.]۱۹[ترامپ، در یکی از اولین اقدامات خود به عنوان رئیس جمهور آمریکا طی یک فرمان 
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اجرایی به مشارکت آمریکا در توافقنامه تجارت  آزاد ترانس  پاسیفیک پایان داد.

ج. بررسی ریشه و علل یکجانبه گرایی اقتصادی آمریکا

به  همواره  تاکنون  پیدایش  ابتدای  از  آمریکا  متحده   ایاالت   سیاست خارجی  رفتار 

یک جانبه گرایی فزاینده تمایل داشته  است.راهبرد جدید امنیت ملی  آمریکا که بر محور رویکرد 

یک جانبه گرایی نوین ترامپ طراحی شده  است دارای چهار رکن اصلی است که شامل حفاظت 

از کشور و مردم، ارتقاء و بهبود رفاه در آمریکا، نمایش صلح از طریق قدرت و پیشبرد نفوذ 

آمریکا در دنیا است. ]۲۰[

منظور از یکجانبه گرایی سیاستی است که بر پایه آن یک کشور جهت تامین امنیت و منافع 

ملی اش تنها بر منافع خود تکیه نماید و ضمن اعمال  فشار بر سایر کشورها بواسطه ظرفیت های 

این رویکرد خطرناک، فقط  بگیرد.]۲۱[ ریشه  فاصله  از چارچوب های چندجانبه گرایی  داخلی 

نفع طلبی تجاری کاسبکارانه نیست، بلکه نگاه خودپرستانه ای است که خود را برتر از دیگران 

می شمارد و برای خود، حق تعیین  سرنوشت برای دیگران قائل است.

دونالد  ترامپ از بدو ورود به کاخ سفید “حمایتگرایی یکجانبه اقتصادی” را در دستورکار 

خود قرار داده  است. حمایت گرایی، تالش رهبران یک کشور برای کمک به تجارت کشور با 

محدود کردن واردات یا توسعه صادرات است. آنها این کار را با اعمال تعرفه ، سهمیه و ایجاد 

سایر موانع تجاری انجام می دهند.]۲۲[حمایت گرایی در مقابل تجارت  آزاد قرار می گیرد. تالش 

نیروی کار  از  و حمایت  برخی محصوالت  خارجی  بر  تعرفه های  گمرکی کالن  اعمال  برای 

آمریکایی، از جمله اقدامات رئیس جمهور  آمریکا در این خصوص محسوب می شود.
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علل خروج از معاهدات بین المللی

در چرایی خروج ایاالت  متحده از توفقنامه  پاریس، ترامپ اجرای تعهدات این توافقنامه 

را برای آمریکا به منزله از دست دادن  ۲،۷ ملیون فرصت شغلی تا سال ۲۰۲5 و همچنین ۴۴۰  هزار 

فرصت  صنعتی در داخل کشور دانست. به گفته ترامپ، توافقنامه  پاریس به نفع سایر کشورهاست 

و نه ایاالت  متحده، زیرا این سند مسئولیت مالی و اقتصادی سنگینی را بر عهده این کشور گذاشته 

 است و این معاهده توزیع عظیم ثروت آمریکا به کشورهای دیگر است.]۲۳[به اعتقاد او، مردم 

 آمریکا نیاز به ترمیم اقتصادشان دارند و چرخ کارخانه ها باید بچرخد. لذا، تعطیلی کارخانه ها و 

کنترل صنعت به نفع وضعیت جوی زمین، به صالح اقتصاد نیست.]۲۴[

همچنین درباره ی خروج ترامپ از تی پی پی ذکر این نکته الزم است که مهم ترین دلیلی 

که دولت قبلی آمریکا  تی پی پی  را مطلوب می دانست، دسترسی آمریکا به نیروی ارزان کارگری 

بود، ترامپ معتقد  است در حالی که بسیاری از نیروهای  کار انسانی و ماشینی آمریکا شغل و 

کارکرد خود را از دست داده اند، هیچ توجیهی برای متعهد ماندن آمریکا به تعهدات  تی پی پی 

 وجود ندارد.]۲5[

علل جنگ تجاری با چین

تحلیل بردن انرژی چین از سوی آمریکا و تهدیدهای متناوب آمریکا برای بی ثبات  کردن 

چین با هدف از دست  رفتن موقعیت ممتاز چین در عرصه اقتصادی، بخشی از راهبرد ترامپ در 

جنگ  تجاری با چین تلقی می شود.]۲6[
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د. مقابله آمریکا با اصول و مبانی تجارت بین الملل

آزادسازی  تجارت یکی از اصول  اساسی و از اهداف  اصلی تاسیس سازمان  جهانی  تجارت 

از جمله حقوق   از طریق کاهش موانع  تجاری،  این هدف به صورت تدریجی و  است.حصول 

گمرکی یا تعرفه ها و کاهش محدودیتهای  وارداتی که باعث محدود شدن تجارت بین المللی میان 

ملل  جهان می شوند، حاصل می گردد.

مقررات مربوط به آزاد سازی تجارت

در مقدمه موافقت نامه  عمومی  تعرفه و تجارت )گات( بر تالش های  تجاری و اقتصادی به 

منظور ارتقای معیارهای  زندگی، تضمین  اشتغال  کامل، توسعه  بهره برداری  کامل از منابع  جهان 

و افزایش تولید و مبادله کاال و کاهش اساسی تعرفه ها و دیگر موانع تجارت و حذف رفتار 

تبعیض آمیز در بازرگانی بین المللی تأکید شده است. مضامین ذکر شده در مقدمه، شالوده نظام 

 تجارت  آزاد است و در سایر مواد این موافقتنامه نیز چند مکانیزم مقرر گردیده است:

– حذف کلی محدودیت های  مقداری]۲۷[:

اعضا نباید هیچ محدودیتی غیر از حقوق و عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها در مورد 

واردات از سوی سایر اعضا یا صادرات به آنها وضع نمایند.

-تثبیت و کاهش تدریجی سطح تعرفه ها]۲۸[

اصل دولت کامله الوداد
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براساس اصل دولت کامله الوداد، کشورها نمی توانند خارج از توافقنامه های تجارت  آزاد، 

برای هر کشوری تعرفه متفاوتی وضع کنند. اصل تعرفه های تثبیت شده نیز به حداکثر نرخ تعرفه 

مجاز اطالق می شود که اعضای سازمان  تجارت  جهانی درباره آن به توافق رسیده اند.

دستورات و توییت های ترامپ در تضاد با این اصول اساسی در نظام  تجارت  بین الملل قرار 

دارد.

ه. واکنش سازمان های بین المللی اقتصادی در برابر اقدامات آمریکا

سازمان های  اقتصادی  بین المللی با صدور بیانیه و گزارش های مختلف نسبت به عملکرد 

یکجانبه ی آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد و تجارت  بین الملل واکنش نشان داده اند.

سازمان  توسعه و همکاری  اقتصادی در پاریس طی گزارشی هشدار داد که تبعات جنگ  

تجاری آمریکا و چین نه تنها دامنگیر اقتصاد این دو کشور خواهد شد، بلکه رشد اقتصادی  جهان 

را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. این سازمان معتقد است جنگ تعرفه ها میان آمریکا و چین 

می تواند طی دو سال آینده  رشد اقتصادی  جهان را  6۰۰   میلیارد دالر کاهش دهد.]۲۹[ گزارش 

صندوق  بین المللی  پول نیز موکد آثار منفی جنگ  تعرفه ای امریکا و چین بر مصرف کننده است.

]۳۰[صندوق  بین المللی  پول از جنگ  تجاری و یکجانبه گرایی دولت  آمریکا به عنوان عاملی برای 

تشدید بحران  اقتصادی جهانی یاد  کرده و با حساس خواندن مقطع کنونی برای اقتصاد  جهانی از 

جنگ  تجاری بین چین و آمریکا به عنوان مسئله تشدید کننده بحران  اقتصادی کنونی یاد  کرد.]۳۱[

مدیر کل سازمان  تجارت  جهانی نیز در واکنش به تهدید آمریکا مبنی بر خروج از این سازمان 

ضمن تاکید بر تکراری  بودن ادعای آمریکا اعالم کرد سازمان  تجارت  جهانی ”هیچ ترسی”  از 
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تهدیدات آمریکا ندارد.]۳۲[ بانک  جهانی نیز با انتشار گزارشی بر اثرگذاری منفی جنگ  تعرفه ها 

)که دونالد ترامپ آغاز نموده( بر اقتصاد و سرمایه گذاری های جهانی تاکید  کرده  است.]۳۳[

و. سرنوشت و آینده سازمان های بین المللی اقتصادی

مالحظه می شود که سازمان های  بین المللی  اقتصادی با صدور گزارش و بیانیه هایی نسبت 

به یکجانبه گرایی و تهدیدهای آمریکا واکنش نشان می دهند ولیکن تاکنون اقدامی عملی در برابر 

این رویکرد آمریکا نداشته اند.

صندوق  بین المللی  پول، بانک  جهانی و سازمان  تجارت  جهانی مهم ترین نهادهای  بین المللی 

 اقتصادی هستند که در حال حاضر آینده سازمان تجارت جهانی بواسطه تهدیدات ترامپ، با خطر 

مواجه شده  است.

از طرفی تعداد زیادی از کشورها برای مقابله با یکجانبه گرایی امریکا،به جای اقدام یکجانبه، 

از مسیر سازمان تجارت جهانی و نظام حل و فصل اختالف آن عمل کرده اند و در یک سال گذشته 

حدود ۲۰ مورد شکایت علیه آمریکا ثبت شده است.]۳۴[. تمسک کشورها به این نظام نشان از 

تمایل آن ها به حفظ این سیستم و تداوم حیات این سازمان دارد. ولیکن از آنجایی که ایاالت 

 متحده بزرگ ترین اقتصاد دنیا]۳5[و از مهمترین حامیان  مالی سازمان های  بین المللی  اقتصادی بوده 

و در شکل گیری نهادهای  اقتصادی  بین المللی نقش بسزایی داشته  است اینک خروج آمریکا از 

این نهادها ضربه ی بزرگی به آینده سازمان های  اقتصادی  بین المللی وارد  می آورد و به تعبیری 

پایه های حقوق  بین الملل و نهادهای  بین المللی را تضعیف می کند. قوانین و پایه های نظام اقتصادی  

بین المللی که در کنفرانس برتون  وودز پی ریزی شد، اینک با تهدیدات بسیار جدی رو به  رو شده  
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است و ضرورت پایه  ریزی یک نظام تازه بیش از همیشه احساس می شود.اعضای سازمان های 

 بین المللی  اقتصادی باید نسبت به رفتارهای آمریکا افزون بر گزارش و بیانیه، اقدامات جمعی و 

عملی صورت دهند تا بتوانند حیات سازمان را حتی بدون حضور آمریکا ممکن سازند در غیر 

این صورت یکجانبه گرایی آمریکا می تواند موجب از بین رفتن کارکرد سازمان های  اقتصادی 

 بین المللی و وقوع جنگ تجاری تمام عیار در دنیا گردد.

نتیجه گیری

یکجانبه گرایی بعنوان یکی از رویکردهای سنتی سیاست  خارجی  آمریکا در حال حاضر 

به طور گسترده ای توسط ترامپ مورد استفاده قرار میگیرد و وی با تهدید سازمان های  بین المللی 

 اقتصادی و سایر کشورها و با خروج از موافقت نامه های تجاری و اقتصادی بین المللی و ایجاد 

جنگ  تعرفه با کشورها، اقدام به زیر پا گذاشتن اصول تجارت  بین الملل نموده و برای حصول منافع 

 ملی و افزایش رفاه اقتصادی شهروندان خود از این حربه استفاده می کند. در این راستا سازمان های 

 اقتصادی  بین المللی تنها با صدور بیانیه و گزارش هایی به اقدامات رییس جمهور آمریکا واکنش 

سازمان های  بین المللی  قدرت  تضعیف  موجب  آمریکا  یکجانبه  رفتار  ادامه ی  و  می دهند  نشان 

 اقتصادی خواهد شد.
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قابل بازیابی در::
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects

[۳۴] wto- Chronological list of disputes cases,

قابل بازیابی در:
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm?_
ga=2.1803380.47470787.1565424310-227598058.1565424310

]۳5[ اقتصاد آنالین- چند درصد اقتصاد جهان در دست آمریکاست؟،۲۳٫۲٫۹۸قابل بازیابی 
در:

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-
%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-29/353023-
%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%
AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-
%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%
A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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