ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان – ﺳﺎﻣﺎن ﺷﺸﻢ

ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﺟﻤﮭﻮری ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر اﺳﺖ
ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﻣﯿﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺪه ھﻔﺪھﻢ ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪه ھﺠﺪھﻢ اداﻣﮫ
داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼبھﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ را در داﻧﺶ و ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد آورد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ از ﻣﯿﺎنرﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﮭﺎنﺑﯿﻨﯽ
ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ھﺪﻓﮭﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان روﺷﻨﮕﺮی آزادی ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﻣﺪارا ،و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺴﺎ و
دوﻟﺖ ﺑﻮد .در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،اﺳﺎس آﻣﻮزهھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان ،روﺷﻨﮕﺮی ،آزادی ﻓﺮدی و ﻣﺪارای ﻣﺬھﺒﯽ ،در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ و ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ روم ﺑﻮد.
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﮕﺮی اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﻮد .دورهای از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اروﭘﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ .اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ اﻧﻘﻼب در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ
ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ،اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎرغ از رﻧﮓ و ﻧﮋاد و ﻣﺬھﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،
ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻗﺪرت را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ وراﺛﺖ و ﯾﺎ ﺧﺎرج از اراده ﻣﺮدم ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺸﺘﻨﺪ .از آن ﺗﺎرﯾﺦ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری دادﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن ﻗﺪرت ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
و ﺧﻠﻊ آﻧﺎن از ھﺮﮔﻮﻧﮫ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻣﻮر ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﻣﺸﺮوطﮫ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ
اﯾﺮان(.
ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻋﻄﯿﮫ ای آھﻮراﯾﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ آھﻮرا ﻣﺰدا ﺷﺎھﻨﺸﺎه را ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﻓﺮه اﯾﺰدی
ﻣﻌﻨﻮی ﮐﮫ آﻧﺮا ﺧﻮرﻧﮫ،
»ﻓﺮه اﯾﺰدی« ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺰﯾﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از وی ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ّ
ﺧﻮارﻧﻮ ّ
ِ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ .
در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﯿﺒﮫ ھﺎی ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﭘﺲ از ﮐﻮرش ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻮھﺒﺘﯽ اﯾﺰدی اﺳﺖ و از ﺳﻮی آھﻮراﻣﺰدا ﺑﮫ اﯾﺸﺎن
ﻓﺮه ،ﺑﮫ ﺣﺪی
ﻓﺮه اﯾﺰدی ﺑﺎﺷﺪ .اھﻤﯿﺖ ّ
ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺷﺪه ،اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم "ظﻞ اﻟﮭﯽ" ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ دارای ّ
اﺳﺖ ﮐﮫ در اوﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﯾﺸﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﻧﺎم )زاﻣﯿﺎد ﯾﺸﺖ( ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻄﻮره ای
ﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .
اﯾﺮان ،ﺷﺎھﺎن ﭘﯿﺸﺪادی و ﮐﯿﺎﻧﯽ دارای ّ
ﻓﺮه رﺧﺴﺎری ﺗﺎﺑﻨﺪه دارد .ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻓﺮهﻣﻨﺪ در اﺳﺎطﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺷﺎره ﺷﺪه
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮه ﻓﺮ ﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ دارﻧﺪه ّ
ﻓﺮه اﯾﺰدی از او ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽھﺎ
اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﭼﻮن ﺗﮭﻤﻮرث از ﺑَﺪی ﭘﺎﻟﻮده ﻣﯽﮔﺮدد ّ
ﺟﻤﺸﯿﺪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺟﺰء دوم ﻧﺎم وی ﺷﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ درﺧﺸﺎن اﺳﺖ و ﻧﺎم اﺻﻠﯽ وی ﺟﻢ اﺳﺖ.
ﻓﺮه از ﺟﻤﺸﯿﺪ در ھﯿﺌﺖ ﻣﺮﻏﯽ
ﻓﺮه ھﻨﮕﺎم ﮔﺴﺴﺘﻦ از اﻓﺮاد ﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮدھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ّ
ّ
)ﻣﺮغ وارﻏﻨﮫ( ﮔﺴﺴﺖ و ﯾﺎ در ھﯿﺌﺖ ُ
ﻏﺮﻣﯽ )ﻣﯿﺶ ﮐﻮھﯽ( ﺑﮫ ﺗﮏ در ﭘﯽ اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن روان ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ وی
ﻓﺮه در ھﯿﺌﺖ ﻏﺮم رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ اردﺷﯿﺮ ﭘﺎﭘﮑﺎن ھﻢ رواﯾﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ذﮐﺮ ﺷﺪه
ﭘﯿﻮﺳﺖّ .
ﺑﺮهای از ﭘﺲ اﯾﺸﺎن )اردﺷﯿﺮ و ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ وی ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد( ھﻤﯽدوﯾﺪ.
اﺳﺖ ﮐﮫ ّ
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از دوﻟﺖ روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺘﯽ ،اﺳﺘﺒﺪاد و ﻓﺴﺎد ﻗﺎﺟﺎرﯾﺎن ،روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻣﺮدم ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد ﮔﺮدد و ﮐﺸﻮر را در ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺘﮭﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻗﺮار
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دھﺪ .ﻟﺬا در زﻣﺎن ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،و ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ژان ژاک روﺳﻮ
ﮐﮫ ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﺪ ،ھﻮاداران زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﮭﻢ دﺳﺘﺎورد اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ اﯾﺮان در ھﻤﺎن روزھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ اول ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻌﯿﻦ
اﻟﺘﺠﺎر و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮاض از روﺳﯿﮫ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن از ﺗﺎﺛﯿﺮ رای ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﻖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ داﺷﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ھﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ از دوره اول ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺮدار ﺳﭙﮫ رﺿﺎﺧﺎن در  ،۱۲۹۹و ﻋﺰل آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ،ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺒﺎر و روﯾﺪادھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﺗﺐ
ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ در ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۰۳ﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﺠﻠﺲ آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺳﺮدار ﺳﭙﮫ ﺑﻌﻨﻮان
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺨﺸﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری را ﻣﻌﺎدل ﺑﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺗﺎﺗﻮرک را ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺰدﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺳﺮدار ﺳﭙﮫ ﺑﻌﻨﻮان رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﻣﺮور دﺳﺘﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ ﻓﺮاﻣﻮش و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
اﯾﺮان ﭼﯿﺮه ﺷﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﮫ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﺠﻠﺲ را ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﮑﺮد ،طﻮﯾﻠﮫ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺗﺮور ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺗﺒﻌﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻦ در
زﻧﺪان در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ادﺑﯽ ﺑﮫ اﻣﺮی ﻋﺎدی ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ .وﻟﯽ ارﺗﺶ ﻣﻠّﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺷﺨﺺ
ﺑﺠﺎی ﻣﯿﮭﻦ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﺸﮭﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﺗﮭﺮان ﺑﮫ راﺣﺘﯽ اﺷﻐﺎل ﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪی اﺣﻤﺪ
ﻗﻮام ﻧﺒﻮد آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﺳﺮخ از اﯾﺮان ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ دوران آزادی و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺟﺒﺎری ﺳﺎل  ،۱۳۲۰ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮭﺎ دوازده ﺳﺎل ﺑﮫ درازا ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸اﻣﺮداد ﺳﺎل  ،۱۳۳۲ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دوران ﺧﻔﻘﺎن
ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .زﯾﺮا ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﭘُﺸﺖ ﮐﺮد و دوﻟﺘﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ اراده و رای ﻣﺮدم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد
ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﻤﻮد .ﻣﺮدم اﯾﺮان دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﻔﻘﺎن و ارﻋﺎب ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی دوران روﺷﻨﮕﺮی و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﺮان ،ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ھﺮ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﺎ
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﺪاﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ رای آزاد ﻣﺮدم و اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی
ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ و ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی را از
اﺻﻮل ﻓﮑﺮی ﺧﻮد داﻧﺴﺘﮫ و اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﮭﻢ را در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﺮا ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادی و
ﺑﻘﺎی اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان ﻣﯿﺪاﻧﺪ.
ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان-ﺳﺎﻣﺎن ﺷﺸﻢ
ﺗﮭﺮان ۸ -ﺷﮭﺮﯾﻮر ۱۳۹۸خ
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