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پاســپورت ایرانــی در رده بندی 
»شاخص پاسپورت هنلی« که به تازگی 
منتشر شده، یک بار دیگر در قعِر جدوِل 
معتبرترین پاسپورت هاِی جهان قرار 
گرفته است. براســاس این رده بندی، 
ایرانی ها می توانند بدون پاســپورت 
فقط به ۴۲ کشور جهان سفر کند، آن 
هم کشورهایی که اغلب شان نه پرواز 
مستقیمی به ایران دارند و نه رونق برای 
افزایش مراوده. عــددی که برای یک 
شــهروند ژاپنی به عنوان کشوری در 

صدر همین جدول، ۱۹۲ است.
شاید برای بســیاری از شهروندان 
ایرانی که این روزها بیش از همیشه با 
تورم روزافزون و گســترش فقر روبرو 
هستند، این اعداد بی معنی باشد؛ آنهایی 
که حتی برای ســفر های داخلی هم 
دو دوتا چهارتا و اغلب از آن صرفه نظر 
می کنند. اما آنها کــه عزیزی در خارج 
از کشــور دارند یا به واسطه تحصیل و 
شغل شان بیش از سایرین با این مسئله 
درگیر بوده اند به خوبــی می دانند که 
همین بی اعتباری پاســپورت تا چه 
میزان برنامه هــای آنها را بــه تاخیر 
انداخته یا حتی ملغی کرده اســت. در 
روزهایی که مهاجرت ایرانی ها روز به روز 
بیشتر می شــود گاهی حتی همین 
بی اعتباری پاسپورت به برخوردهای 
بعضا ناپسندی در فرودگاه ها و مبادی 
ورودی کشورهای مقصد می انجامید. 
رفتارهایی که گاه به دلیل تکرار عادی 
و به شکستن غرور شهروندان هم منجر 

شده است.
 اعتباربخشی به پاسپورت؛ 

وعده انتخاباتی نامزدها
بی اعتبار شدن پاسپورت ایرانی هر 
چند فرآیندی است که از سال های قبل 
آغاز شده، اما به نظر می رسد در دو دهه 
اخیر سرعت آن افزایش قابل توجهی 
داشته است. حتی در ســه دوره اخیِر 
انتخابات ریاست جمهوری هم، یکی 
از موضوعاِت مورداختالف نامزدهاِی 
انتخاباتی به همین عزت بخشــی به 

پاسپورت معطوف می شد.
حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی 
خود در خرداد ماه ۹۲ گفته بود: »ارزش 
پاسپورت عالمت نوع رابطه ما با دنیاست. 
اگر روابط ما با کشــوری، قاره ای یا کل 
جهان صمیمی و بر مبنای احترام متقابل 
و منافع متقابل، روابط گرمی شد؛ آن 
وقت شهروند ایرانی در آن کشور جایگاه 
دیگری پیدا می کند، در آن صورت چهره 
ایرانی را که می بینند، به عنوان چهره 

دوســت نگاه می کنند و پاسپورت هم 
جایگاه خود را پیدا می کند...من قول 
می دهم که احترام را به پاسپورت ایرانی 

برگردانم«.
امــا رویکــردی که دولــت قبلی 
بر آن تاکید داشــت، چنان ناکام ماند 
که پاســپورت ایرانی همچنان مسیر 
قهقرایی اش را در رده بندی جهانی دنبال 
کرد. موضوعی که به نظر حتی در لیست 
وعده های دولت سیزدهم هم نباشد و 

امیدی هم به اصالح آن نیست.
 پاسپورت های معتبر جهانی

 The( »شاخص پاسپورت هنلی«
Henley Passport Index( کــه 
توسط موسســه ای به همین نام، همه 
ساله اعتبار گذرنامه های جهان را بررسی 
می کند، در تازه ترین رتبه بندی خود، 
وضعیت اعتبار گذرنامه کشــور های 
مختلف جهان برای ســفِر بدون ویزا 
)روادید( به کشــور های دیگر را مورد 

بررسی قرار داده است.
بر همین اســاس ژاپــن همچنان 
قوی ترین و پاســپورت و افغانســتان 
همچنان ضعیف ترین پاسپورت جهان 
را دارند. شهروندان ژاپن می توانند بدون 
ویزا و تنها با در دست داشتن پاسپورت 
به ۱۹۲ کشــور در جهان سفر کنند و 

افغانستانی ها ۲6 کشور.
شهروندان ســنگاپور هم در کنار 
ژاپنی ها امکان مسافرت به ۱۹۲ کشور 
بدون ویــزا را دارند. با پاســپورت کره 
جنوبی و آلمان هم می تــوان به ۱۹0 

کشور بدون ویزا سفر کرد.
اما بررسی وضعیت سایر کشورها 

نشان می دهد کشورهای اتحادیه اروپا 
طبق معمول در صدر جدول قرار دارند.

مردم ایاالت متحــده و بریتانیا  هم 
می تواننــد بدون ویزا به ۱۸6 کشــور 

سفر کنند.
 ایران در قعر جدول 

با دسترسی به کمتر از ۴۰ کشور
امــا بدتریــن پاســپورت ها بــه 
کشــورهایی تعلق دارد که شهروندان 
آن ها حق دسترســی به کمتــر از ۴0 
کشــور را دارند؛ افغانستان با حق سفر 
بدون ویزا به ۲6 مقصد در رتبه ۱۱۱ و 
انتهای این فهرست قرار گرفته است. 
گذرنامه عراق نیز رتبه ۱۱0 این جدول 
را به دست آورده، درحالی که شهروندان 
آن امکان سفر بدون ویزا به ۲۸ مقصد را 
دارند. سوریه، پاکستان، یمن، سومالی، 
نپال و فلسطین و کره شمالی به ترتیب 

رتبه های انتهایی این فهرست را دارند.
امــا گذرنامــه ایران مشــترک با 
کنگو با امتیاز ســفر بدون ویزا به ۴۲ 
کشور جایگاه ۱0۱ جدول رتبه بندی 

پاســپورت ها در ابتدای سال ۲0۲۲ را 
به دست آورده  اســت. جایگاه کنونی 
ایران مشابه سال ۲0۲0 است. ایران در 
نیمه اول سال ۲0۲۱ رتبه ۹۹ را داشت. 
هرچند در این سال ها تغییر چندانی در 
وضعیت دسترســی یا سفر با گذرنامه 
ایرانی به کشورهای بیشتر ایجاد نشده 

است.
درحال حاضر و بدون درنظر گرفتن 
محدودیت های کرونا، با گذرنامه ایرانی 
می توان به جمهوری آذربایجان، قطر، 
لبنان، ترکیه، ارمنستان، گرجستان، 
عمان، سوریه، سریالنکا، مالدیو، ماکائو، 
کامبوج، مالزی، نپال، تیمور شــرقی 
یا لســته از مســتعمره های اندونزی، 
اکوادور، بولیوی، ونزوئال، جزایر کوک، 
میکرونزی، نیــووی، جزایــر پاالئو، 
ســاموآ، تووالــو، دومینیکا، هاییتی، 
جزایر کیپ ورد، جزایر کومورس، گینه 
بیســائو، کنیا، ماداگاسکار، موریتانی، 
موزامبیک، روآندا، ســنگال، سیشل، 
سیرالئون، سومالی، تانزانیا، توگو، اوگاندا 
و زیمبابوه بدون روادید یا از طریق ویزای 
فرودگاهی سفر کرد. لیستی که بیشتر 
آنها شامل کشورهایی است که نه تنها 
مقصد ســفر ایرانی ها نیست که پرواز 
مستقیم به آن ها هم وجود ندارد و تبعا 
روادید آنها هم برگی زرین در کارنامه 
ایرانی ها محسوب نمی شود و گرهی از 

مشکالتشان نمی گشاید.
این در حالی اســت کــه وضعیت 
همواره این گونه نبوده است. بر اساس 
گزارش ســایت تجارت نیــوز به نقل 
از روزنامــه »اطالعات« اردیبهشــت 

۱۳۵۷؛ مسافرت برای ایرانی ها به اروپا، 
بجز در مورد کشورهای اروپای شرقی و 
سوییس و اتریش، بدون ویزا امکان پذیر 
بود. تایلند، ســنگاپور، فیلیپین، هند، 
اندونــزی، هنگ کنگ و ژاپــن هم از 

مسافران ایرانی ویزا نمی خواستند.
همچنیــن بــه نوشــته روزنامه 
»اطالعات«، در آن  زمــان دارندگان 
گذرنامــه ایرانی از میان کشــورهای 
آفریقایی، برای سفر به اتیوپی، مراکش 
و تونس نیازی به ویزا نداشــتند، حال 
آنکه برای سفر به کشــورهای ایاالت 
متحــده آمریــکا، کره جنوبی، چین، 
ویتنام، استرالیا، کانادا و همه کشورهای 

آمریکای التین، باید ویزا می گرفتند.
 عوامل ایجاد محدودیت 

در پاسپورت
در حالی که پــس از کاهش اعتبار 
پاســپورت ایرانی در دوره ریاســت 
جمهوری محمــود احمدی نژاد، امید 
می رفت که سیاســت درهــای باز و 
دیپلماسی لبخند دوره حسن روحانی، 
گذرنامه ایرانی را قوی تر و دسترســی 
به کشورهای بیشــتری برای سفر را 
امکان پذیر کند، اما این سیاست چنان به 
هدف نخورد و جز کشورهای ارمنستان، 
گرجســتان، جمهوری آذربایجان و 
صربستان چیز دیگری به لیست اضافه 

نشد. 
ایــن در حالی بــود که بــه اعتقاد 
کارشناســان تنها سیاست درهای باز 
با یک توافق ســاده دیپلماتیک برای 
اعتباربخشی به پاسپورت کافی نبود 
و موارد دیگری چــون رعایت قوانین 
مهاجرتی و هنجارها، موقعیت سیاسی 
و اقتصادی و رفتار ایرانیان ســاکن در 
کشورهای دیگر هم در این اعتباربخشی 

نقش دارد.

برخی کارشناســان هم معتقدند 
پارامترهــای فرهنگــی، اقتصادی، 
اجتماعــی و سیاســی زیــادی در 
اعتباربخشی گذرنامه یا ملیت ایرانی 
اثر دارد. مثال برخی کارایی گذرنامه را 
در تعداد سفر فرهیختگان، ورزشکاران 
و دانشــجویان می دانند و به زعم شان 
پاسپورتی مقبولیت بیشتری دارد که 
صاحبان آن هنجارهای مختلف را در 

کشور میزبان رعایت کرده باشد.
فعالیت های دیپلماتیک

در حالی که در سال های اخیر وزارت 

خارجه در تمام دیدارهای بین المللی 
بــرای برقــراری رژیــم دو جانبه لغو 
رواید ابــراز تمایل کرده، اما شــرایط 
حساس سیاسی کشور و از سوی دیگر 
پیشینه شــهروندان برخی کشورها 
همچون ایران در مهاجرت های قانونی 
و غیرقانونی باعث شده کشورهایی که 
حتی زیرساخت آماده ای برای اجرای 
معافیت از ویزا دارند، محافظه کارانه تر 
عمل کنند. در مقابل، کشورهایی هم 
همچون گرجســتان و ترکیه و امارات 
بیشتر با هدف جذب سرمایه اقدام به لغو 
روادید کرده یا سیاست خود را در این 

باره تداوم بخشیده اند.
 رفتارهای ناهنجار 

برخی مهاجران
اما این سکه روی دیگری هم دارد. به 
طوری که برخی رفتار های شهروندان 
ایرانی هم در سیاســت کشورها برای 
روادید دخیل است. به عنوان نمونه، تا 
پیش از انقالب، ایرانی ها برای ورود به 
ژاپن نیازی به دریافت ویزا نداشتند و 
حتی پس از انقالب هم همین وضعیت 
تا مدتی حاکم بود. هجــوم کارگراِن 
ایرانی به ژاپن برای کار، در ســال های 
ابتدایی دهه ۱۳۷0 هــم به دلیل نیاز 
این کشور به نیروی کار جواِن وارداتی 
از کشور های دیگر، در حافظه تاریخی 
ایرانی ها قرار دارد. با این همه، خیلی زود 
خبر هایی مبنی بر تخلف، فعالیت های 
غیرقانونی و رفتار هــای خارج از عرف 
برخی کارگران ایرانــی مقیم ژاپن به 
صدر خبر های رســانه های این کشور 
آمد و حاال کار به جایی رســیده که با 
وجود روابط دیپلماتیک به نسبت خوب 
میان ایران و ژاپن، سفر به این کشور برای 
دارندگان پاسپورت ایرانی بسیار دشوار 

شده است.
این اتفاق در عمان هم به شــکلی 
دیگر رخ داد. روزنامه »شرق« در مهرماه 
سال ۱۳۹۲ در گزارشــی نوشته بود 
که دلیــل اصلی توقف صــدور ویزای 
گردشــگری آنِی کشــورِ عمان برای 
شهروندان ایرانی، »سفر تعدادی از اتباع 
ایران به این کشــور برای انجاِم گدایی 

بوده است«.
همین وضعیت در مورد مسافرِت 
بدون ویــزای شــهروندان ایرانی به 
صربســتان هم به وجود آمد. در سال 
۱۳۹۷، ایــران و صربســتان امــکان 
مسافرت بدون ویزا برای شهروندان دو 
کشور به خاک یکدیگر را فراهم کردند. 
این، امــا در حالی بود که صربســتان، 
خیلی زود این امتیاز را به دلیل افزایش 
مهاجرت غیرقانونــی ایرانی ها از این 

طریق به اروپا لغو کرد.
با این حال بسیاری از کارشناسان 
معتقدند، اعتباربخشــی به پاسپورت 
بیش از هر چیز بــه وضعیت اقتصادی 
شهروندان یک کشور مربوط می شود. 
شرایطی که کشــور ما در حال حاضر 
در آن گرفتار آمده است و به این جهت 
نمی توان امیدوار بود اعتباری بر روادید 

ایرانی ها ببخشد.

سیر قهقرایی اعتبار پاسپورت ایرانی ادامه دارد؛

عالمت منفی نوع رابطه ما با دنیا 

حوادث

مردی که ســنگ پرانی اش جان دو راننده در بزرگراه های 
نواب و یادگار امام را گرفت، باالخره با تحقیقات و پیگیری های 
پلیس دستگیر شد و در اعترافاتش گفت که با کسی دشمنی 

نداشته و تنها می خواسته خودش را تخلیه کند! 
به گزارش ایسنا، حدود دو هفته پیش بود که پلیس تهران 
از مرگ یک زن حین رانندگی و بر اثر اصابت سنگی پرتاب شده 
از سوی فردی ناشناس خبر داد؛ خبری که خیلی زود تاییدی 
شد بر اخبار و گزارش های ضدونقیضی که از پرتاب سنگ به 
ســمت خودروهای ســواری در چند بزرگراه تهران به دست 

رسانه ها رسیده بود. 
درست دو هفته بعد از پرتاب مرگبار سنگ در بزرگراه نواب، 
مجرم به همان صحنه جرم بازگشت و در حالی که قصد تکرار 
جرائم قبلی اش را داشــت، از سوی ماموران پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ دستگیر شد. با دســتگیری این فرد راز جنایتی 
دیگر نیز فاش شد. متهم در تاریخ ۱۲ آذرماه نیز با پرتاب سنگ 
به سمت یک خودروی سواری در حال حرکت در بزرگراه یادگار 
امام منجر به مرگ مردی حدودا ۳۳ ساله هم شده بود.او که به 
گفته خودش تا مقطع دیپلم درس خوانده و شغلی هم ندارد 
به برخی پرسش های خبرنگار ایســنا درباره انگیزه اش از این 

اقدامات اینگونه پاسخ می دهد:
»می خواســتم دل خودم را خالی کنم چون همه به من 

ظلم کردند. همیــن مردم در جامعه یــک موقع هایی من 
را مســخره می کردند. می خواســتند کتکم بزنند. اذیتم 
می کردند. من بلد نبودم از حق خــودم دفاع کنم. من زبان 
دفاع از خودم را ندارم. من با کسی دشمنی نداشتم. مثال در 
پیاده رو راه می رفتم و کسانی با عصبانیت و چپ چپ به من 
نگاه می کردند. همین چند وقت پیش برای اولین بار برای 
دوستم شیرینی بردم اما شــیرینی فروش سر من را کاله 
گذاشت. قیمت ۴0 هزار تومان بود اما با من ۸0 هزارتومان 
حساب کرد. یا یک بار یکی به من چپ چپ نگاه کرد، گفتم 
چرا چپ چپ نگاه می کنی اما او من را بلند کرد و انداخت در 
مغازه موتورسازی اش و مرا کتک زد و فحش داد. حتی طایفه 
مادرم، مرگ او را )در سال ها پیش( به گردن من انداختند. 
می گفتند مادرم دیابت و ناراحتی قلبی دارد و انقدر حرص 
و جوش من را خــورد، مرد. در حالی که مادرم عاشــق من 
بود. مادرم من را دوست داشت و بغل می کرد و می بوسید و 
می گفت؛ تو زبان دفاع نداری همه حق تو را می خورند و من 

تو را می شناسم«.
خواهر و برادر هم داری؟

یک خواهر و یک برادر دارم. من بچــه بزرگ خانواده ام اما 
جفت آن ها مــن را اذیت می کردند. خواهــرم می گفت برادر 
دیگرم را به جون من می انــدازد. گردنبند و زنجیر طالیش را 

می برد و قایم می کرد می گفت من دزدیم. برادرم هم با رفقای 
ناباب رفت و آمد داشت.

با چه کسانی زندگی می کنی؟ 
من تنها زندگی می کنم و مستاجرم.

وقتی بیکاری از کجا هزینه زندگی را در می آوری؟
هزینه اجاره را پدرم می دهد.

زن و بچه هم داری؟
نخیر. مجردم. البته می خواســتم ازدواج کنــم اما بنا به 

دالیلی نشد.
از سنگ پرانی ات بیشتر بگو، می دانی باعث مرگ 

دو نفر شدی؟
بله.

یعنی روز پنجشنبه هم که رفتی سنگ پرت کنی، 
می خواستی نفر سوم را بکشی؟

نه. من قبلش نمی دانستم که باعث مرگ دو نفر شدم. من 
فکر می کردم در حد خرابی ماشــین می ماند. وقتی دستگیر 
شــدم، فهمیدم. من فکر می کردم سنگ بندازم فقط ماشین 

خراب می شود. از کجا می دانستم وارد ماشین می شود.
یعنی خبرها را نخواندی؟

نه.
چندبار سنگ پرتاب کردی؟

یادم نیست. بیشتر پنج یا شش بار بود.
چه ساعتی این کار را می کردی؟

پنج صبح. اگر تو روز و شــلوغی بود، مــن را می گرفتند و 
خسارت ماشین را از من می خواستند. من در خلوتی این کار را 

می کردم. می خواستم خودم را تخلیه کنم.
یعنی صبح ها به همین قصد از خواب بیدار می شدی؟

صبح از شدت اعصاب داغون که غرور من را جریحه دار کرده 
بودند و حقم را خورده بودند از خواب بیدار می شدم.

مواد مصرف می کنی؟
نه.

سابقه مشکالت روانی چطور؟
۲۷ سال پیش در یکی از بیمارستان های تهران من را تحت 

درمان قرار دادند.
حاال هم قرص مصرف می کنی؟

قرص نمی خورم، مصرف قرص ها حالت بدی بهم دســت 
می داد.

گفت وگو با قاتل بزرگراه های نواب و یادگار؛ 

سنگ پران با  کسی دشمنی نداشت اما  دو نفر را  کشت!

جایگاه کنونی پاسپورت 
ایران مشابه سال ۲۰۲۰ 
است. ایران در نیمه اول 

سال ۲۰۲۱ رتبه ۹۹ را 
داشت. هرچند در این 
سال ها تغییر چندانی 

در وضعیت دسترسی یا 
سفر با گذرنامه ایرانی به 
کشورهای بیشتر ایجاد 

نشد

برخی کارایی گذرنامه را در 
تعداد سفر فرهیختگان، 

ورزشکاران و دانشجویان 
می دانند و به زعم شان 

پاسپورتی مقبولیت 
بیشتری دارد که صاحبان 

آن هنجارهای مختلف را در 
کشور میزبان رعایت کرده 

باشد.
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سعیده علیپور

 در اعتراض به تصویب ناقص الیحه 
رتبه بندی صورت گرفت؛

تجمع معلمان در بیش از ۲۵ شهر 
در ادامه تجمعات 
اعتراضــی معلمــان 
طی ماه های گذشته؛ 
عــده ای از معلمــان 
صبح روز پنج شــنبه، 
۲۳ دی  در بیش از ۲۵ شهر تجمع کردند و شعارهای 

اعتراضی سر دادند.
تجمع این فرهنگیان در اعتــراض به تصویب 
ناقص الیحه رتبه بندی معلمــان و عدم اجرای آن 
توسط دولت، بی توجهی به الیحه همسان سازی 
بازنشستگان و با درخواست آزادی معلمان در بند 

صورت گرفته است .
به نوشــته خبرگزاری فــارس در تجمع قم، 
برخی معلمان شعارهایی مانند »معلم زندانی آزاد 
باید گردد« و »اجرای همترازی بدون حقه بازی« 

سردادند
    

 نظر دو مرجع تقلید درباره
 پیوند قلب خوک به انسان

آیت اهلل سیســتانی و علوی گرگانی نسبت به 
پیوند قلب خوک به انسان گفتند: جایز است.

ایسنا نوشــت: هفته گذشــته نخستین عمل 
پیوند قلب خوک به انسان برای یک بیمار ۵۷ ساله با 
بیماری العالج قلبی انجام شده، که پس از سه روز در 

شرایط خوبی قرار دارد.
حال آیت اهلل علــوی گرگانی طی اســتفتا در 
خصوص این عمل گفت: »اگــر این عمل منجر به 
نجات انسان شود از نظر شرعی اشکالی ندارد ولی اگر 
عضو واجب و یا کارسازی برای فرد بیمار نباشد باید 

از بدن فرد خارج شود.«
آیت اهلل سیستانی نیز در پاسخ به سوال آیا پیوند 

از خوک به انسان جایز است؟
تصریح کرد: »جایز است و خدا عالم است.«

    
دو کوهنورد تهرانی در علم کوه 

جان باختند
رئیــس قــرارگاه 
کوهنوردی کالردشت 
از مــرگ دو کوهنورد 
تهرانی در ارتفاعات علم 

کوه خبر داد.
به گزارش ایرنا، به علت بارش ســنگین برف و 
کوالک شدید امکان انتقال اجساد این دو کوهنورد 
به مناطق پایین دست و تحویل به خانواده هایشان 

وجود ندارد.
    

 عادی سازی بازگشت
 محصوالت کشاورزی!

وزیر جهاد کشــاورزی گفت: برگشت خوردن 
محصوالت کشاورزی فقط مختص ایران نیست. 
این موارد عادیست و باید به آن نگاه فنی داشت. این 
موضوع سیاسی نیست و کسی نباید نگاه سیاسی به 
آن داشته باشد.سید جواد ساداتی نژاد با بیان اینکه 
ظرف یک هفته آینده خبرهای خوبی درباره فلفل 
دلمه ای خواهد رسید، اظهار کرد: همه بحث فلفل 

دلمه و اتفاقاتی که در روسیه افتاد فنی نیست.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: کشاورزان ایرانی 
کمترین میزان مصرف سم را در دنیا دارند. همچنین 
به دلیل باال بودن قیمت کود، کشاورزان ما به زمین 

کم کود می دهند.
    

امام جمعه اهواز پوشش بانوان را 
دلیل مزاحمت های خیابانی دانست
امام جمعــه اهواز 
گفت: منشــا بسیاری 
از مزاحمت هایــی که 
متوجه بانوان است به 
خاطر نوع پوشش خود 
آنهاستبه گزارش ایرنا، سیدمحمدنبی موسوی فرد 
گفت: بخش قابل توجهی از ناهنجاری های پوششی 
متوجه مردان اســت. بارها شنیده شده بانوان گله 
داشته اند که همسرم از من خواسته بی حجاب باشم.

    
فوت یک بی خانمان در پی 

آتش افروزی در اتوبوس اسقاطی
رئیس سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرستان مالیر )همدان( خبر داد: در پی وقوع یک 
حادثه آتش سوزی در بلوار خیلج فارس مالیر، یک 

نفر جان باخت.
به گزارش ایسنا، محمود رضا ملکی گفت: با توجه 
به وجود یک قوطی حلب ۱۷ کیلویی روغن در محل 
حادثه، احتماال فرد فوت شده برای گرم کردن خود 
اقدام به روشن کردن آتش در اتوبوس اسقاطی کرده 

و آتش سوزی رخ داده است.

از گوشه و کنار


