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ایران قربانی ترانزیت موادمخدر 
به سایر کشورهاست

رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر ناجا گفت: 
نزدیــک بــه ۴۰درصد 
از تولیــد مــواد مخدر 
در افغانســتان با هدف 

ترانزیت به سایر کشــورها وارد ایران می شود و بر 
این اساس ایران قربانی ترانزیت مواد مخدر به سایر 
کشورهاست. به گزارش ایرنا، سردار مجید کریمی 
افزود: مشکل ما در بحث مبارزه با مواد مخدر، تولید 
مواد در افغانستان است، آمار نشان می دهد ساالنه 
بیش از ۱۰هزار تن انواع مواد مخدر در افغانستان 
تولید می شود. او بیان کرد: طی سال های گذشته 
افغانستان تنها در تولید مواد سنتی ازجمله تریاک 
و حشیش فعال بوده این درحالی است که اخیراً در 
تولید روان گردان ها ازجمله شیشه نیز به صورت 

سازمان یافته فعالیت می کند.
    

بازداشت عامل انتشار کلیپ مصرف 
مواد توسط کودک سه ساله 

پلیــس  ئیــس  ر
فتا تهــران بــزرگ، از 
دستگیری عامل انتشار 
ویدئویــی کــه کودکی 
سه ســاله را مجبــور به 

مصرف مواد مخدر کرده بود، خبر داد. به گزارش 
مهر، سرهنگ داود معظمی گودرزی اظهار کرد: 
در پی انتشار و بازنشــر کلیپی در فضای مجازی 
و شــبکه های اجتماعی مبنی بر وادار کردن یک 
دختربچه ۳ساله به استعمال دخانیات و مشروبات 
الکلی که باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی 
و واکنش کاربران شده بود، کارشناسان پلیس فتا 
بررســی موضوع را بر عهده گرفتند و دستگیری 
متهم را در دســتور کار قرار دادند. او با اشــاره به 
اینکه متهم علت و انگیزه ارتکاب جرم را شــوخی 
و ســرگرمی در فضای مجازی اعالم کرد، گفت: 
با دستور قضائی متهم پس از تحقیقات تکمیلی 

روانه زندان شد.
    

بلیط ۵ هزارتومانی مترو 
به واقعیت نزدیک شد!

معــاون حمل ونقل، 
ترافیک گفــت: قیمت 
تمام شــده بلیــت مترو 
۱۵هزار تومان اســت ما 
نمی گوییم مردم ۱۵هزار 

تومان بدهند، اما می توان ۵هــزار تومان از آن ها 
گرفت. به گزارش میزان، سید مناف هاشمی ادامه 
داد: تهران بالغ بر ۵۷۰۰دستگاه اتوبوس و بالغ بر 
۱۵۰۷قطار مترو و قریب به ۸۰هزار دستگاه تاکسی 
دارد کــه باید نگاهی هم به وضعیت فرســودگی 
ناوگان داشــت.  او تصریح کرد: قیمت تمام شده 
بلیت مترو ۱۵هزار تومان است یا باید قیمت واقعی 
بلیت را از مردم بگیریم که دولت مخالف آن است یا 
باید جبران شود و در بودجه سنواتی دولت سهمی 

برای توسعه مترو در نظر گرفته است.
    

همکاری ناجا با منابع طبیعی برای 
برخورد با قاچاقچیان چوب 

معــاون مهندســی 
نیــروی انتظامــی در 
نشست با رییس سازمان 
جنگل ها بــر همکاری 
مشــترک ناجا با منابع 

طبیعی برای برخورد با متخلفــان اراضی ملی و 
قاچاقچیان چوب تاکید کرد. 

به گزارش ایلنا، ســردار محمدرضا اسحاقی 
در نشست هم اندیشی با مســعود منصور گفت: 
عرصه هایی که در اختیار نیروی انتظامی اســت 
برای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز نیازمند 
آموزش از ســوی منابع طبیعی اســت. از این رو 
همکاری های دوجانبه در زمینه فرهنگســازی 
برای حفظ منابع طبیعی و فضای سبز بسیار موثر 
خواهد بود. معاون مهندسی نیروی انتظامی افزود: 
با توجه به گســتردگی عرصه های منابع طبیعی 
حوادث مختلفی آن را تهدید می کند که نیازمند 

همکاری های مشترک است.
در ادامه منصور گفت: یــگان حفاظت منابع 
طبیعی در سراســر کشــور با گشــت و مراقبت 

شبانه روزی از منابع طبیعی حفاظت می کند.
وی افزود: ساماندهی حافظان منابع  طبیعی 
در دســتور کار ســازمان جنگل ها قرار دارد و 
نیروهای حفاظتی در سراســر کشــور با لباس 
متحدالشــکل و مجهز به امکانــات حفاظتی با 
خودروی آرم دار به گشت و مراقبت در جنگل ها 

و مراتع می پردازند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

خشــونت علیه زنان بنــا بر تعریف 
ســازمان ملل متحد، هرگونه رفتاری 
است که می تواند منجر به آسیب بدنی، 
جنسی یا روانی زنان شــود. امروز ۲۵ 
نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه 

زنان است.
خشــونت چهره های زیــادی دارد 
و خشــونت علیه زنان یکی از بارزترین 
آن هاســت. این نوع خشــونت علیه 
زنان و دختران یکی از گســترده ترین، 
پایدارترین و مخرب تریــن انواع نقض 
حقوق بشــر در دنیای امروز اســت که 
در پاره ای مــوارد به دلیل مصونیت فرد 
مرتکب شــونده از مجازات و در برخی 
موارد دیگر به دلیل ســکوت و ترس از 
ننگ و رسوایی قربانی، گزارش نمی شود 

و درنتیجه تشدید می شود.
اکنون جهان این واقعیت ها را آشکارا 
فریاد می کشــد که یک ســوم زنان و 
دختران در طول زندگی خود خشونت 
جسمی یا جنســی را تجربه می کنند 
و نیمی از زنانی که در سرتاســر جهان 
کشته شده اند به وسیله شریک زندگی یا 
خانواده خود به قتل رسیده اند. این میزان 
شیوع خشونت علیه زنان به معنای آن 
اســت که هر زنی در اطراف ما می تواند 
قربانی خشونت باشــد؛ مادر، خواهر، 
دختر، همسایه، همکار، دوست یا حتی 
خودتان ممکن اســت این ســوءرفتار 
را تجربه کرده باشــید. امــا الگوهای و 
پیامدهای خشونت برای زنان و دختران 
در گروه های مختلف جمعیت متفاوت 
اســت. به عالوه، در مناطــق مختلف 
تغییرات مهمی در نوع خشــونت دیده 

می شود.
 تمام زنان دنیا

 طعم خشونت را چشیده اند
پیشگیری از خشــونت علیه زنان 
ضروری است زیرا این خشونت مانعی 
برای دستیابی به عدالت، توسعه، صلح 
و همچنین تحقق حقوق بشــر زنان و 
دختران می شود. در کل، توسعه پایدار 

بدون پایان دادن به خشونت علیه زنان 
و دختران محقق نمی شود.

ازاین رو، تالش جدی برای جلوگیری 
و پایــان دادن به خشــونت علیه زنان 
در ســطح جهانی، منطقــه ای و ملی 
نشان دهنده دغدغه مســئوالن برای 
خاتمه دادن به ظلمی آشکار است. اگر از 
نگاه آمار بخواهیم به موضوع بنگریم باید 
توجه داشته باشیم که به گزارش سازمان 
ملل متحد ۷۰ درصد از زنان در آمریکا 
خشونت جسمی یا جنســی را از سوی 
شــریک زندگی خود تجربه کرده اند. 
تحقیقات ســازمان جهانی بهداشت 
نیز نشان می دهد که خشونت شریک 
زندگی برای ۶۵ درصد از زنان در برخی 
مناطق جنوب صحرای آفریقا و حدود 
۴۰ درصد از زنان در جنوب آسیا واقعیت 
دارد و کابوس هــای آن هــا را رقم زده 
اســت. درعین حال حتی در مناطقی 
مانند آسیای شرقی و اروپای غربی که 
احتمال وقوع این حوادث کم رنگ تر به 
نظر می رسد به ترتیب بیش از ۱۶ و ۱۹ 
درصد از زنان، خشونت از سوی شریک 

زندگی را تجربه کرده اند.
امروز در قرن بیست و یکم تقریباً در 
سراسر جهان ۷۵۰ میلیون زن و دختر 
زندگی می کنند که پیش از ۱۸ سالگی 
ازدواج کرده انــد و ۲۰۰ میلیــون زن و 
دختر ختنه شده اند که همگی به نوعی 
زنده به گــوری را تجربــه کرده اند. ۷۱ 
درصد از قربانیان قاچاق انسان در سراسر 
جهان را زنان و دختران تشکیل می دهند 
و از هر ۴ زن ۳ نفر مورد سوءاســتفاده 

جنسی قرارگرفته است.
آمارها در رابطه با ایران نیز می گویند 
که بیش از ۶۰ درصد زنان خشــونت را 
تجربه کرده اند. پژوهش های انجام شده 
در ۲۸ استان کشور نشان می دهد حدود 
۶۰ درصد از زنان ایرانی حداقل یک بار 
در زندگی زناشــویی خشونت را تجربه 
کرده اند. خشــونت علیه زنان واقعیتی 
غیرقابل انکار در سراســر جهان است. 
طبق الگوی جهانی، آزار روانی، عاطفی 
و کالمی و همچنیــن آزار اجتماعی و 
اقتصادی با ایجاد محدودیت در روابط 
اجتماعی یا ســخت گیری اقتصادی، 

نادیده گرفتن ظرفیت و توانایی زن، آزار 
جسمی و درنهایت آزار جنسی همگی 
مصادیقی از خشونت علیه زنان است که 

باید با آن ها مقابله کرد. 
جوامع سنتی زن را به سکوت 

تشویق می کنند
ترس از گزارش و شکایت خشونت 
در تمام دنیا وجــود دارد اما این موضوع 
برای زنان ایرانی بیشتر است. نگاه، جو  
و کلیشــه های ســنتی حاکم در ایران 
زن را تشویق به سازش می کند و با این 
مثال ها که » دعوا نمک زندگی است« 
یا » زن بالباس ســفید به خانه شــوهر 
می رود و بالباس سفید از خانه همسرش 
بیرون می آید« نمونه های بسیار رایج و 
پرکاربردی است که همه ما به کرات آن 

را شنیده ایم. 
بــر اســاس آمــار و گزارش های 
به دست آمده در بسیاری از مناطقی که 
بافت سنتی دارند کمترین گزارش های 
همسر آزاری ثبت می شوند. البته این 
بدان معنا نیســت کــه در این مناطق 
همسرآزاری اتفاق نمی افتد بلکه وجود 
روحیه جمع گرایی در چنین مناطقی 
و اعتقاد به بی اهمیت بــودن فردیت و 
فردگرایی در مقابل تصمیم عشــیره و 
قبیله عامل اصلی پنهان ماندن خشونت 
علیه زنان است. در حقیقت در بسیاری 
از جوامع سنتی خشونت به عنوان یک 
فرهنگ اجتماعی پذیرفته شده است و 
آسیب تلقی نمی شود. دختری که بارها 
کتک خوردن مادرش را می بیند در مقابل 
ضرب وجرح همســر سکوت می کند و 
خود را قربانی خشونت نمی پندارد. البته 
ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که در 
جامعه شهری، زنان، بسیاری از مطالبات 
خود را شناخته اند اما بازهم مشکالتی 
مانند ناتوانی در تأمین هزینه زندگی و 
سرپناه باعث شده با سکوت بسیاری از 

زنان در مقابل خشونت مواجه باشیم.
کرونا، خشونت بر زنان و 

تناقض های آماری مسئوالن 
به یک سالگی شیوع کرونا در جهان 
نزدیک می شویم و رد پای این ویروس 
در تمام قسمت های زندگی مردم سراسر 
دنیا مشهود است. در کنار مشکالتی که 

کم وبیش با آن آشنا هستیم این ویروس 
خشــونت علیه زنان را هم افزایش داده 

است. 
تازه یک ماه از ورود ویروس کرونا به 
کشور و آغاز خانه نشینی گذشته بود که 
زنگ افزایش خشونت های خانگی علیه 
زنان و کودکان به صدا درآمد. دوازدهم 
فروردین بود که بهزاد وحیدنیا، مدیرکل 
مشــاوره و امور روان شناختی سازمان 
بهزیستی از افزایش ســه برابری آمار 
تماس های اختالفات زوجین در قرنطینه 
با صدای مشاور یا همان ۱۴۸۰ خبر داد. 
آماری که نگرانی فعاالن حقوق زنان و 

کودکان را به دنبال داشت.
این در حالی اســت کــه معصومه 
ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری می گوید میزان خشــونت 
خانگی در ایران در مقایسه با آمارهای 
جهانی چندان حاد و شــدید نیست؛ 
»حتی وضعیت ما از وضعیت متوسط 
جهانی ازلحاظ شــیوع خشونت های 
خانگی بهتر است. البته اینکه چه میزان از 
این خشونت ها هم اطالع رسانی می شود، 
جای بحث و بررسی دارد.« او از همکاری 
معاونت زنان و اورژانس اجتماعی برای 
کاهش خشونت ها علیه زنان می گوید و 
معتقد است این اورژانس توانسته کمک 
زیادی برای کمک به زنان خشونت دیده 
کند.  البته بسیاری از صاحب نظران بر 
این باورانــد دوران قرنطینه برای زنان 
و دختران روزهای خوبی نبوده اســت. 
شیوا مدرس زاده، جامعه شناس چندی 
پیش گفته بود که معمــوالً مواجهه با 
خشونت برای زنان به وضعیت مردانی 
که با آن ها مواجه اند بستگی دارد چراکه 
خشونت نتیجه عوامل متعدد اجتماعی 
اســت که تفکر و عمل افراد جامعه بر 

 نوع خشــونت ایجادشــده مؤثر است. 
به گفته ی این جامعه شناس، در خرده 
روایت های زنان مشــاهده می شد که 
از ماندن طوالنی همســر خود در خانه 
ناراضی بودند و اوقات را به بطالت سپری 
می کردند و از ســوی دیگــر در دوران 
قرنطینه مردان با بیکاری مواجه شدند، 
قدرت پرداخــت اجاره خانه برای آن ها 
کاهش یافت و درنتیجه خشونت علیه 

زنان افزایش یافت. 
راهکارهای جهانی برای کاهش 

خشونت علیه زنان
معضل افزایــش خشــونت ها در 
دوره قرنطینه کرونا تنها مختص ایران 
نیست و تمام دنیا را درگیر کرده است. 
این همه گیری موجب تشدید معضل 
خشــونت های مربوط به جنســیت از 
تجاوز در نیجریــه و آفریقای جنوبی، 
افزایش شمار بانوان ناپدیدشده در پرو، 
افزایش میزان کشــته شــدن زنان در 
برزیل و مکزیک و بسیاری موارد همانند 
در اروپا شده اســت. بر اساس داده های 
انتشــاریافته ســازمان ملل متحد در 
روزهای پایانی ســپتامبر، قرنطینه و 
تعطیلی های سراســری در کشــورها 
منجر به افزایش ۲۵ درصدی شکایت ها 
یا تماس هــای تلفنــی و اینترنتی در 
آرژانتیــن، ۳۰ درصــدی در قبرس و 
فرانسه و ۳۳ درصدی در سنگاپور برای 

گزارش بدرفتاری ها شده است. 
به طورکلی در همه کشورها اقدامات 
برای محدود کردن گســترش ویروس 
کرونا منجر به محبوس شــدن زنان و 
کودکان در خانه شــده و  انجمن های 
بانوان مغــرب )مراکــش(، هم زمان با 
فشــار بر مقام های این کشور برنشان 
دادن واکنــش اضطــراری و فــوری، 
خانه ها را خطرناک تریــن مکان برای 
زنان دانسته اند. مجمع امنیت همگانی 
برزیل نیز اعالم کرد: ۶۴۸ مورد کشته 
شــدن بانوان در نیمه نخســت سال 
۲۰۲۰ ثبت شــده اســت که نسبت به 
دوره مشابه در سال پیش از آن، افزایش 
اندکی نشان می دهد. این نهاد باوجود 
راه اندازی کارزاری توسط دولت برزیل 
برای تشــویق بانوان به شکایت کردن، 
اقدامات برنامه ریزی شده برای کمک به 
قربانیان خشونت های خانگی را ناکافی 

دانسته است.
همچنین سازمان ملل متحد اعالم 
کرده اســت که از هر هشت کشور تنها 
یکی اقداماتی برای کاهــش دادن آثار 
منفی این همه گیری برزنان و کودکان 
اجرا کرده اســت. برای نمونه؛ قربانیان 
خشونت خانگی می توانند با مراجعه به 
داروخانه های اسپانیا و کاربرد رمز واژه 
ماسک – ۱۹ درخواست کمک کنند و 
برخی انجمن های فرانســوی نیز نقاط 
تماسی در سوپرمارکت ها ایجاد کرده اند. 
به گفته یکی از فعالیــن حقوق زنان در 
مراکز خرید نزدیک پاریس؛ زنانی که به ما 
مراجعه می کنند در وضع غیرقابل تحمل 
و خطرناکــی قرارگرفته اند و تعطیلی 

دیواری از سکوت ایجاد کرده است.
 تغییر جنس شکایت ها

 با باال رفتن مطالبات زنان
صحبت از خشــونت علیه زنان که 

می شود معموالً بحث خشونت فیزیکی 
تداعی می شــود. درحالی که خشونت 
علیه زنان می تواند به شیوه های مختلفی 
صــورت گیــرد. از خشــونت زبانی تا 
خشونت روانی، مالی و... درواقع خشونت 
فیزیکی فقط یکی از انواع خشونت علیه 

زنان است.
ن  ا صاحب نظــر ز  ا ری  بســیا
خشــونت علیه زنان را عــالوه بر آزار 
جنســی یا خشــونت فیزیکی، ناشی 
از نگاه مردســاالرانه و پدرساالرانه ای 
می داند که از درون خانه تا محل کار و 
فضاهای اجتماعی را شــامل می شود. 
نگاهی که بــرای زن اعتبــار کافی در 
سازمان ها و نهادهای کاری قائل نیست 
و محدودیت های گوناگونــی در برابر 
زنان قــرار می دهد، از انتخاب شــغل 
و انجام وظایف شــغلی گرفته تا آنچه 
به عنوان همسر و مادر در خانواده از او 

انتظار می رود. 
عده ای معتقداند کــه چون آگاهی 
زنان در این مورد باالتر رفته، هم میزان 
شــکایت ها افزایش یافته، هم موضوع 
شــکایت ها تغییر کرده اســت. آن ها 
می گویند که جنس شکایت های زنان 
فرق کرده و تعــداد پرونده هایی که به 
خاطر خشــونت در دادگاه ها تشکیل 
می شود خیلی بیشتر شده است. از سوی 
دیگر قوانین حمایت گرانه از زنان در برابر 
انواع خشونت، به ویژه خشونت خانگی 
در ایران با خأل بزرگی روبروست. الیحه 
تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هنوز 
با مشکالت زیادی روبه رو است و بدون 
نقص نیست. باوجوداین الیحه حاوی 
موادی است که می تواند در بهبود وضع 
امنیت زنان کمک بزرگی باشد. بر اساس 
ماده سوم »هیچ کس حق ندارد در روابط 
خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا 
دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب 
خشونت شود و در صورت ارتکاب، مطابق 
احکام این قانون مجازات می شــود.« 
و ماده چهارم نیز به طیفی از خشــونت 
اشاره کرده، آن ها را جرم دانسته و برای 
آن ها مجازات تعیین کرده است. ازجمله 

انواع خشونت عاطفی،  روانی و جنسی.
به هــرروی اینکه زنان نســبت به 
ســال های گذشــته جرئت بیشتری 
پیداکرده اند و برای حقــوق اولیه خود 
می جنگند جــای امیــدواری دارد و 
می توان به این دل خوش کــرد که در 
سال های آینده زنان کمتر مورد خشونت 

قرار بگیرند.

به بهانه 2۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان؛

رنجی همیشگی که کرونا بر ابعاد آن افزود

خبر

محدودیت های کرونایی هنوز به نیمه نرســیده است که 
معاون کل وزارت بهداشت از احتمال افزایش و تمدید آن خبر 
داد. دراین زمینه ایرج حریرچی با اشاره به اینکه هدف از اعمال 
محدودیت ها کاهش ۵۰ درصدی بیماران بستری و ۴۰ درصدی 
مرگ ومیرهای کرونایی است، گفت: بعد از دو هفته این مسئله 
ارزیابی می شود و اگر نیاز باشد این محدودیت ها تمدید خواهد 
شد. حریرچی با اشــاره به محدودیت های تردد شبانه و خطر 
ایجاد محافل خصوصی، بیان کرد: ایجاد محدودیت ها در ساعات 
آخر شب دالیل مختلف داشــت، که یکی از اهداف آن، ایجاد 
محدودیت برای اکثر دورهمی ها و محافل خانوادگی و دوستانه 
بود، تا در شب های پاییز و زمستان منقطع شوند. چون معموالً 

این دورهمی ها تا نیمه شب طول می کشــد که طوالنی بودن 
این محافل، خطر شیوع ویروس را هم بیشتر می کند، بنابراین 
یکی از دالیل ایجاد محدودیت ها، دقیقه برای همین مســئله 
بود. معاون کل وزارت بهداشت افزود: بنابراین امیدواریم با اعمال 
محدودیت ها با کاهش محافل خصوصی روبرو شویم و همچنین 
این پیام به مردم برســد که وقتی به اجبار چنین منع رفتاری را 
اعمال می کنیم، به این معنی است که در ساعات قبل از شروع 

محدودیت هم از رفتن به محافل و دورهمی ها خودداری کنند.
عطاری ها را جمع کنید!

مینو محرز گفته اســت که طب ســنتی وجود دارد، حتی 
دانشــکده و متخصصین خودش را دارد. این ها باید مقداری با 

روش های جدید تحقیقاتشــان را انجام بدهند تا حرفی برای 
گفتن داشته باشند. از سمتی عطاری ها باید جمع شوند چون 
متأسفانه بخشی از طب سنتی وارد سیستم عطاری شده است، 
ما اصاًل عطاری را قبول نداریم. به همین دلیل از این طب مکمل 
سوء استفاده می شود، این طب باید وجود داشته باشد، قبولش 
هم داریم اما به جای خودش.  محــرز در ادامه بیان کرد: مردم را 
به عطاری عادت داده اند و متأسفانه این خطرناک است. چون ما 
اصالً نمی دانیم گیاهی که در عطاری وجود دارد اصالً چه چیزی 
است. کسانی که عطاری راه انداختند طب سنتی را به یک مسیر 
بسیار غلط بردند. این طب سنتی که دانشکده و متخصص دارد را 
باید از عطاری ها جدا کرد، ما عطاری  را به هیچ وجه قبول نداریم. 

وضعیت پرخطر شیوع کرونا
اوضاع کرونا در کشور اما خراب است. بنابر گفته های سیما 
سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت از روز دوشنبه تا ظهر 
سه شنبه ۱۳ هزار و ۷۲۱ بیمار جدید مبتالبه کووید-۱۹ در کشور 

شناسایی شــد و مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۸۸۰ 
هزار و ۵۴۲ نفر رسید. همچنین در زمان ذکرشده، ۴۸۳ بیمار 
کووید-۱۹ نیز جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۴۵ هزار و ۷۳۸ نفر رسید.

معاون کل وزارت بهداشت:

احتمال تمدید محدودیت ها وجود دارد

عده ای معتقداند که چون 
آگاهی زنان باالتر رفته، 

هم میزان شکایت ها 
افزایش یافته، هم موضوع 

شکایت ها تغییر کرده 
است. آن ها می گویند 
که جنس شکایت های 
زنان فرق کرده و تعداد 

پرونده هایی که به خاطر 
خشونت در دادگاه ها 

تشکیل می شود، خیلی 
بیشتر شده است

پژوهش های انجام شده 
در 28 استان کشور نشان 
می دهد حدود 60 درصد 

از زنان ایرانی حداقل 
یک بار در زندگی زناشویی 
خشونت را تجربه کرده اند
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