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مسیر حاج قاسم را با قدرت ادامه خواهیم دادحاج قاسم شایسته  این نعمت بزرگ بود
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

اطالع نگاشت

دروغ چرا، از همان اول هم معلوم بود حاج قاســم اهل 
ماندن نیست، همه می دانستند که باالخره او روزی به هفتـه

آرزوی دیرینه اش یعنی شــهادت خواهد رسید. حاج 
قاســم این آرزوی سی و چند ســاله را همیشه با خود 
داشت. اصال برای شخصی چون حاج قاسم، فرجامی جز شهادت قابل 
تصور نبود. شهادت مزد »مجاهدین فی سبیل اهلل« است و چه کسی 

مجاهدتر از او!
بعد از قطع نامه، خیلی  از بچه رزمنده ها »منفعل و ناامید« شــدند. 
خیلی ها تصور می کردند که کار انقالب به پایان رسیده و دیگر کاری 
نمی توانند بکنند جز غصه خوردن و دق کردن. بعضی های دیگر هم 
بی خیال انقالب شدند و چسبیدند به کار دنیا و مافیها. حاج قاسم اما 
برخالف این دو گروه، تازه کارش را شــروع کرد. گویا قسمت اصلی 

زندگی حاج قاســم، برای دوران بعد از جنگ بــود. او به جای غصه 
خوردن و کنج عزلت نشســتن، وارد معرکه شد. آن هم معرکه ای به 
مراتب سخت تر و خطیرتر از دفاع مقدس. که اگر در دوران جنگ، با 
دیوانه ای به نام صدام می جنگید، حاال می بایست در مقابل بزرگ ترین 
و قدرتمندترین ارتش مادی جهان می ایستاد و مبارزه می کرد. و او نه 
تنها ایستاد و مبارزه کرد، که این ارتش اول دنیا را شکست داد و منجر 

به خروج آنان از عراق و لبنان و سوریه و... شد. 
پس واضح است که دشمن، از چنین موجودی واهمه داشته باشد و 
کینه ی آن را به دل بگیرد و هرلحظه، در تالش برای حذف او باشد. 
حاج قاسم به آرزوی خود رسید اما مقامات آمریکایی مانند همیشه، 
دچار اشتباه محاسباتی شدند، شهادت حاج قاسم، پایان راه او نیست، 
آغاز راه او است. حاج قاسم تازه شروع شده است. و این همان چیزی 

است که ذهن مادی گرای مقامات غربی و آمریکایی، از قدرت فهم آن 
عاجزند. 

وقتی خبر شهادت مصطفی خمینی در ســال 56 به ایران رسید، 
کم تر تحلیلگر سیاســی و اجتماعی در دنیا می توانســت بفهمد 
که این خبر چه موج عظیمی را در ایران به پــا خواهد کرد. پهلوی 
تصور می کرد با شــهادت آقامصطفی می تواند امام خمینی)ره( را 
از ادامه ی این مســیر باز دارد. اما اراده ی خمینی فراتر از کوه ها بود، 
که »المؤمن کالجبل الراســخ ال تحرکه العواصف«. موج شــهادت 
 آقامصطفی به حرکــت در آمــد و آن چنان خروشــی ایجاد کرد 
کــه انقالبــی غیرقابل بــاور در حیات خلــوت آمریــکا را رقم زد. 
کشــوری که تا پیــش از آن، بــه تعبیــر کارتــر، رئیس جمهور 

1 بــود، ثبــات«  »جزیــره ی  متحــده،  ایــاالت   وقــت 

2

سلیمانی به عنوان یک شهید، به مراتب 
برای آمریکا خطرناک تر است

سردار بزرگ و پرافتخار اسالم آسمانی شد. دیشــب ارواح طّیبه ی شهیدان، روح مطّهر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سال ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در 
میدان های مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام واال رسانید و خون پاک او به دست شقی ترین آحاد بشر 
بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة الله  ارواحنا فداه و به روح مطّهر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض می کنم. او نمونه ی برجسته ای از 

تربیت شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود، او همه ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تالش بی وقفه ی او در همه ی این سالیان بود.    

شهادت پاداش تالش بی وقفه ی او در همه ی این سالیان بود             |        این شماره تقدیم می شود به روح واال، مطهر و طیب سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

ابرمردی که بارها جان خودش را بر روی دست گرفت

رهبر انقالب: با رفتن او به حول و قوه  الهی کار او  و راه او متوقف و بسته نخواهد شد 
ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است.

حاج قاسم تازه شروع شده است

واکنش سیاستمداران بین المللی به حماقت مقامات آمریکایی:
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نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود. در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در 
راه جهاد فی سبیل اهلل پروا نداشت؛ از هیچ چیز پروا نداشت... جهادش جهاد بزرگی بود، 
خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد؛ ان شاءاهلل امیدواریم که خداوند 
درجاتش را عالی کند و آن نعمت عظیمی که شــامل حال او شــد، بر او گوارا باشد که 
حّقش بود و شایســته ی این نعمت بزرگ بود... همه ی مردم عزادارند یعنی احساس 
عزاداری می کنند؛ بدانید که مردم قدر پدر شما را دانستند و این ناشی از اخالص است؛ 
این اخالص است. اگر اخالص نباشــد، این جور دل های مردم متوّجه نمی شود؛ دل ها 
دست خدا است؛ اینکه دل ها این جور همه متوّجه می شوند، نشان دهنده ی این است 

که یک اخالص بزرگی در آن مرد وجود داشت، مرد بزرگی بود.   ۹۸/1۰/1۳

حاج قاسم سال ها در انتظار شهادت بود و یا نه، بهتر بگوییم، شهادت سال ها در انتظار او بود. حاج قاسم و شهادت، مونس و قرین هم بودند و هرجا حاج قاسم، 
عطری از وادی شهادت استشمام می کرد، به سرعت خود را به آن می رساند. این را می شد از حرف ها و یا حتی از دست نوشته هایش هم فهمید. مثال وقتی رهبر 
انقالب، تقریظی بر کتاب »وقتی مهتاب گم شد« نوشتند و با راوی آن، شهید خوش لفظ مالقات کردند، بالفاصله، حاج قاسم هم کتاب را در دست گرفت و 

شروع به خواندن آن کرد. بعد هم دست نوشته ی زیر را نوشت که بیانگر عطش او برای رسیدن به قافله ی شهدا بود:
بسمه تعالی

عزیز برادرم علی عزیز
همه شهداء و حقایق آن دوران را در چهره ی تو دیدم

یک بار همه ی خاطراتم را به رخم کشیدی. چه زیبا از کسانی حرف زده ای که صدها نفر از آنها را همین گونه از دست دادم و هنوز هر ماه 
یکی از آنها را تشییع می کنم و رویم نمی شود در تشییع آنها شرکت کنم. ده روز قبل بهترین آنها را -مراد و حیدر را- از دست دادم، اما 
خودم نمی روم و نمی میرم، در حالی که در آرزوی وصل یکی از آن صدها شیر دیروز له له می زنم و به درد »چه کنم« دچار شده ام. امروز 

این درد همه ی وجودم را فراگرفته و تو نمکدانی از نمک را به زخم هایم پاشاندی. تنهای تنهایم.
عکست را بر روی جلد بوسیدم ای شهید آماده رفتن و دوست ندیده ام که بهترین دوستت را در کنارم از دست دادی. امیدوارم سربلند و 

زنده باشی تا مردم ایران در زمین همانند دب اکبر در آسمان نشانی خدا را از تو بگیرند و به تماشایت بنشینند.
برادر جامانده ات          |          قاسم سلیمانی          |          ۹6/1/۳۰   

1- برادر دوست داشــتنی و فرمانده ی بزرگ، حاج قاســم ســلیمانی به باالتریــن آرزویش 
رســید تا به حق »ســرور شــهدای محور مقاومت«  لقب گیرد؛ به موالیمــان صاحب الزمان 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف، حضرت آیت اهلل العظمی سید خامنه ای دام ظله، مراجع عظام، برادران 
و مسئوالن عزیز جمهوری اسالمی ایران به ویژه فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، و ملت 
بزرگ و مقاوم ایران به ویژه خانواده حاج قاسم و یکایک مجاهدین، شهادت این فرمانده شجاع، 
الگو و پدر دلسوز همه ی نیروهای مقاومت و مجاهدین در منطقه تسلیت عرض می کنم. شهادت 

گوارایش باد.
2- من نسبت به این شهادت بزرگ و این عاقبت به خیری در مکتب حسین و زینب )( نسبت 
به او غبطه می خورم. ما مسیرش را ادامه خواهیم داد و شب و روز برای تحقق اهدافش تالش خواهیم کرد و پرچمش را در کل میادین و جبهه ها 
و عرصه ها به اهتزاز در خواهیم آورد و به برکت خون پاکش پیروزی های محور مقاومت عظیم خواهد بود همانگونه که با حضور دائمی وی و جهاد 

خستگی ناپذیرش بود. قصاص و مجازات شرورترین افراد دنیا، مسئولیت و امانت و اقدام همه رزمندگان در کل جهان خواهد بود. 
۳- قاتالن آمریکایی ان شاءاهلل نخواهند توانست که به اهداف جنایت بزرگ خود برسند و همه ی اهداف حاج قاسم به دست برادران و فرزندان 
و شاگردانش در امت اسالمی که زیر بار مستکبرین و مستبدان نمی رود، محقق خواهد شــد. از خداوند متعال مجد و عزت و علو درجات برای 
فرمانده ی بزرگ حاج قاسم سلیمانی و همه ی رزمندگان عزیزی که به همراه وی به شهادت رسیدند به ویژه برادر بزرگ شهید ابومهدی المهندس 

طلب می کنیم.    

حاج قاسم شایسته  این نعمت بزرگ بود

در آرزوی وصل شهدا له له می زنم

پیام سیدحسن نصراهلل به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

مسیر حاج قاسم را با قدرت ادامه خواهیم داد

گزیده ای از بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

دست نوشته حاج قاسم بر کتاب وقتی مهتاب گم شد

کاندیدای  گابارد،  تولسی 
انتخابــات  دموکــرات 
آمریکا:  ریاست جمهوری 
این عمل به روشنی اقدامی 
ایــن  توســط  جنگــی 
رئیس جمهور است... این ]حمله[، اقدامات متقابل را 
تشدید کرده و پاســخ جدی ایران را به همراه خواهد 
داشت و ما را بیشتر و بیشتر در این باتالق فرو خواهد 
بــرد. از مدت ها پیش گفته ام جنگ بــا ایران طوری 
خواهد بود که جنگ در عراق و افغانستان در مقابل آن 
مانند پیک نیک خواهد بود. هیچ اعالم جنگی علیه 

ایران صورت نگرفته و به نظرم این نکته مهمی است«.

آلکارو ریــکاردو، محقق 
 :IAI ایتالیایی  اندیشکده 
من نمی دانــم ترامپ با این 
اقدام خود به دنبال چه بود، 
اما آنچه قطعی است این که 
دیگر گزینه ای به نام دیپلماسی میان ایران و آمریکا 
وجود ندارد؛ قبل از این هم دیپلماســی بین ایران و 
آمریکا بســیار ســخت بود اما حاال دیگر تبدیل به 
غیرممکن شده است. این اقدام ترامپ، نابخردانه ترین 
تصمیم او بود و احتماالً ترامپ پاسخ این تصمیم خود 

را در داخل خاک آمریکا هم خواهد گرفت.

ولیــد ســکریه نماینده 
پارلمان لبنان: پیروزی هایی 
که محور مقاومت اخیرا در 
غزه، لبنان، سوریه، عراق و 
ایران به دست آورده، دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به دردسر انداخته است، 
آن هم در شرایطی که وی در آستانه ی انتخابات جدید 
ریاست جمهوری قرار دارد. جنایت جدید آمریکا نشان 
می دهد که این کشور به دنبال دســتیابی به نتایج 
مثبتی است که بتواند بر اساس آن، آینده ی منطقه را با 
خواســت خود رقم بزند، البته واشــنگتن نمی تواند 
چنین دستاوردی داشته باشد چرا که شهید سلیمانی 
و المهندس روند ثابتــی را در مقاومت منطقه ایجاد 

کرده اند.
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۳   در معرض انقالبی سرتاسری قرار گرفت و یکی از 

سفاک ترین رژیم های آن زمان را نابود و آمریکا را از ایران 
بیرون و جمهوری نوپای اسالمی را جایگزین آن کرد.

با پیروزی انقالب اســالمی، جمهوری اسالمی درگیر 
خطرناک ترین توطئه های داخلــی و خارجی بود که 
استقرار این نظام نوپا را مورد تهدید گسترده و متنوع 
قرار داده بود، این بار هم یک شهادت عظیم، جمهوری 
اســالمی را وارد مرحله ی جدیدی از حیات خود کرد. 
شهادت ابرمرد مظلوم انقالب اسالمی، شهید بهشتی 
و یارانش آنچنان موجی در کشــور به راه انداخت که 
جمهوری اســالمی در برابر همه ی ایــن نیرنگ ها و 

توطئه ها استوار و محکم شد. 
انقالب اما در عصری جدیــد از حیات خود قرار گرفته 
است، حیاتی در شــأن گام دوم انقالب که قرار است 
جهان را برای طلوع خورشــیدی عالم تاب آماده کند، 
خون حاج قاسم همان قدرتی اســت که این موج را به 
راه می اندازد و به مقصد می رساند. فقط بنگرید خروش 
مردمی در ایران و ســایر نقاط منطقه را که چگونه به 
»خونخواهی« حاج قاسم به پا خاسته اند و در تدارک 
»انتقام ســخت« لحظه شــماری می کنند. هفته ی 
گذشته رهبر انقالب، به صراحت درباره ی »پایبندی 
به منافع ملی« صحبت کرده و فرمودند: »ما به منافع و 
مصالح کشورمان و ملّتمان بشّدت پایبندیم؛ ما به عّزت 
ملّت مان بشّدت پایبندیم؛ ما به پیشرفت و عظمت ملّت 
ایران بشّدت پایبندیم؛ هر کسی اینها را تهدید بکند، ما 
بدون هیچ مالحظه ای با او روبه رو می شویم و ضربه مان 
را وارد می کنیم.« ۹۸/1۰/11 در پیام ایشان به مناسبت 
شهادت حاج قاســم نیز، به موضوع »انتقام سخت« از 
عامالن این جنایت سخن گفتند: »با رفتن او به حول 
و قّوه ی الهی کار او و راه او متوّقف و بسته نخواهد شد، 
ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست 
پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه ی دیشب 
آلودند.«شمارش معکوس برای گرفتن انتقام سخت از 
جنایتکاران این ماجرا آغاز شده است. از امروز عامالن 
آن، باید خود را مهیای مرگ کنند. جمهوری اسالمی 
نیز نشان داده است که اگرچه از روی خرد و عقالنیت 
تصمیم می گیرد - نه مانند مقامات آمریکایی از روی 
هیجان و حماقت- اما در مقابل تعرض به خود، کوتاه 
نمی آید و حتما پاسخی سخت به عامالن آن خواهد داد. 
»شهدا تا هستند، با تن خودشان دفاع می کنند، وقتی 
می روند، با جان خودشان: َو َیسَتبِشوَن ِبالَّذیَن لَم َیلَحقوا 
ِبِهم ِمن َخلِفِهم ااَّل َخــوٌف َعَلیِهم َو ال  ُهم َیحزَنون؛ ببینید این 

استبشار، مال بعد از رفتن است. تا هستند، جان شان 
و تن شــان و حرکت ماّدی شــان در خدمت اسالم و 
در خدمت جامعه ی اســالمی اســت، وقتی می روند، 
معنویّت شان، صدایشان تازه بعد از رفتن بلند می شود.« 
۹7/۸/14 از امروز، مقامات آمریکایی باید بیشتر احساس 
خطر کنند، همان که کریس مورفی، سناتور آمریکایی 
نیز به آن اشاره کرد: »سلیمانی به عنوان یک شهید، به 
مراتب برای آمریکا خطرناک تر است.« باری، حاج قاسم 

تازه شروع شده است... 

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

سلیمانی به عنوان یک شهید، به مراتب 
برای آمریکا خطرناک تر است

واکنش سیاستمداران بین المللی به حماقت مقامات آمریکایی:

چاک شومر، رهبر دموکرات های سنای آمریکا: ترامپ با اعضای ارشد کنگره درباره ی کشتن }شهادت{ 
قاسم سلیمانی مشورت نکرده بود. ترامپ تأیید کنگره برای افزایش نیروهای نظامی و خصومت بالقوه ی 
طوالنی مدت را نیاز دارد. این اقدام، آمریکا را به جنگی بدون پایان نزدیک خواهد کرد. دقیقا جنگ بدون 

پایانی که رئیس جمهور وعده داده بود ما را به آن سمت نخواهد کشید.

انیس نقاش، تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه: واشنگتن تمامی برگه های خود را در منطقه از دست داده 
است، این شــرایط در حالی رقم خورده که محور مقاومت پیشروی های مهمی در مرحله ی اخیر داشته 
است. واکنش ها به ترور شهید سلیمانی و المهندس قطعاً برنامه ریزی شده خواهد بود و باعث خواهد شد 

نیروهای مقاومت به اهداف بزرگ خود دست پیدا کنند.

یرواند آبراهامیان، 
اســتاد علــوم 
دانشگاه  سیاسی 
نیویورک: تاکنون 
ایرانیان،  عمــوم 
آمریکا را دولتی که علیه دولت مصدق کودتا 
کرد می شناســند. با ترور قاسم سلیمانی، 
عموم ایرانیان از این پس آمریکا را یک دولت 

تروریست هم خواهند شناخت. 

کریــس مورفی، 
سناتور آمریکایی: 
سئوالی که مطرح 
می شود این است 
آیــا دولت  کــه 
آمریکا طــرح و برنامه ای بــرای مدیریت 
تبعات احتمالی ناشی از این اقدام هولناک 
دارد. این اقدام معادل ترور وزیر دفاع آمریکا 
توسط ایرانی ها است. مشخص نیست که 
آیا این اقدام ذاتا دفاعی بوده یا اعالن جنگ 
به شــمار می رود. اگر یک کشور خارجی 
وزیر دفاع ما را ترور کند، ما آن را یک اقدام 
جنگی در نظر می گیریم و خواســتار یک 
اقدام متناسب با آن خواهیم شد. سلیمانی 
به عنوان یک شهید می تواند به مراتب برای 
آمریکا خطرناک تر باشد. سئوالی که امروز 
باید از خودمان بپرســیم این است که آیا 
قاسم ســلیمانی زمانی که زنده بود برای 
آمریکا خطرناک تر بود یا االن که شــهید 

شده است؟
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ابرمردی که بارها جان خودش را بر روی دست گرفت
حاج قاسم به روایت رهبر انقالب

 سردار سلیمانی یک شهید زنده است
سردار سلیمانی هم ایثارگر است - هم یک شهید است... به شرطی که این راه را ادامه دهند. البته این شرط و شروط برای همه است. تا راه خدا را ادامه می دهید، جزو صالحین اید؛ اگر کج رفتید، همه  چیز تمام می شود. همه ی ما همین طوریم؛ بنده هم همین طورم. اگر کج قدم گذاشتیم، نمی شود بگوییم ما کسی هستیم که یک روز فالن کار را کردیم. کسانی که در راه خدا جهاد کردند، جهادشان 1

محفوظ است؛ این ذخیره  ای است که خدای متعال در آن دنیا برای آنها نگه داشته است. ۸4/2/12

 مردی که بارها جان خودش را بر روی دست گرفت
مجاهدت های در راه خدا با این چیزها قابل مقابله و قابل جبران  نیست. خدای متعال می فرماید: »إِنَّ اللَه اْشَتَى ِمَن الُْمؤِْمِنیَن أَنُفَسُهْم 2
َو أَْمَوالَُهم ِبأَنَّ لَُهُم الَْجنََّة یَُقاتِلُوَن ِفی َسِبیِل اللِه فَیَْقتُلُوَن َو یُْقتَلُوَن«. آنچه در برابر 

مجاهدت در راه خدا وجود دارد و خدای متعال در مقابل تقدیم کردن و 
روی دست گرفتن جان و مال در راه خدا قرار داده، بهشت است، رضای 
خدا است... الحمدهلل همه ی شــماها این مجاهدت ها را کردید، تالش 
کردید. الحمدهلل خدای متعال بــه این برادر بســیار عزیزمان -آقای 
سلیمانی- هم توفیق داده. ایشان بارها، بارها، بارها جان خودشان را در 
؛ و  معرض تهاجم دشمن قرار داده اند، در راه خدا، برای خدا و مخلصاً هلِلّ
مجاهدت کرده اند. ان شاءاهلل خدای متعال به ایشان اجر بدهد و تفّضل 
کند و زندگی ایشان را با سعادت، و عاقبت ایشان را با شهادت قرار بدهد، 
البّته نه حاال. هنوز سالها جمهوری اسالمی با ایشان کار دارد. اّما باالخره 

آخرش ان شاءاهلل شهادت باشد. ۹7/12/1۹

 وقتی حاج قاسم را دید...
آن خانم دکتر عراقی، به این دوست ما گفته بود که من سفر اّول  و دومی که آمدم ایران -بعد از رفتــن صّدام- به هر ایرانی ای که ۳
می رســیدم، خیال می کردم که این ]شــخص [، دو برادر من را که در 
جنگ کشته شده اند، کشته ]است [، با این چشم نگاه می کردم. و بغض 
داشتم -حاال دنباله ی حرفش هم این اســت- تا اینکه »سلیمانی« را 
دیدم. وقتی دیدم سلیمانی آمده و این جور فداکاری دارد می کند، قضّیه 

برعکس شد. ۹۵/۳/۳1

 دل ما هم آن جا پیش شماهاست
دل ما هم آن جا پیش شماهاست. ان شاءاهلل موفق باشید. خود  شما هم که آقای سلیمانی باشید، در نظر ما شهید زنده اید. بارها 4
شــما در میدان جنگ به مرز شهادت رسیدید. شــهادت یعنی این که 
 انســان در جایی جانش را کف دســتش بگیرد و خــود را در معرض 
عروج الی اهلل قــرار دهد. یک وقت ایــن قضیه اتفــاق می افتد و تمام 
می شود؛ اما گاهی هم اتفاق نمی افتد و دفعه ی دوم و سوم و دفعات دیگر 
باز جانش را کف دستش می گیرد. شما برادران خوب و سطح باالی سپاه 
واقعا این طور هستید. بارها شما فضیلت شهادت را دریافتید. ان شاءاهلل 
این فضایل را برای خودتان نگه دارید و بعد از عمر طوالنی، سرافراز و با 

دست پر با خدای متعال مالقات کنید. 76/۸/26

خدمت حاج قاسم به همه ملت های جهان
خدای بزرگ را با همه ی وجود سپاسگزارم که به مجاهدات فداکارانه ی شما و خیل عظیم همکارانتان در سطوح مختلف، برکت عطا فرمود و شجره ی خبیثه ای را که به دست طواغیت جهان غرس  شده بود، به دست شما بندگان صالح، در کشور سوریه و عراق ریشه کن کرد... شــما با متالشی ساختن این توده ی سرطانی و مهلک، نه فقط به کشورهای منطقه و به جهان اسالم بلکه به همه ی ۵

ملّت ها و به بشریّت خدمتی بزرگ کردید. این نصرتی الهی و مصداق »َو ما َرَمیَت اِذ َرَمیَت َو لِکنَّ اهللَ َرمی« بود که به خاطر مجاهدت شبانه روزی شما و هم رزمانتان به شما پاداش داده شد. ۹6/۸/۳۰


