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به دلیل اقدام پیگیرانه برای
حل مشکل آب خرمشهر و آبادان صورت گرفت

قدردانی رهبر انقالب
از امام جمعه خرمشهر 
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سخنگوی دولت: 
فعال گمانه زنی های رسانه ای است

تغییرات در کابینه دولت
به وقتش صورت می گیرد
3

نیازمندان دست به جیب شوند 

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

بر اس��اس گزارش های منتشر شده دور جدید 
مذاکرات میان ای��ران و اعضا باقی ماندن در گروه 
1+5 فردا برگزار می ش��ود. این نشس��ت در حالی 
برگزار ش��ود که در صحنه جهانی چند نکته قابل 
توجه مشاهده می شود. نشست گروهک تروریستی 
منافقین در حالی در پاریس برگزار شد که مقامات 
ارشد آمریکایی از جمله جان بولتون مشاور امنیت 
ملی ترامپ نیز از دعوت شدگان به این نشست بود. 
حمایت آمریکا از این گروه  تروریستی در شرایطی 
اس��ت که این گروه  در کنار به ش��هادت رس��اندن 
17 هزار ایرانی، کارنامه ای سیاه در اجرای حمالت 
تروریس��تی در اروپا دارد لذا حمایت آمریکا از این 
گروه��ک در حال��ی که اروپا به دنبال رس��یدن به 

امنیت است نکته ای قابل توجه می نماید. 
نکته دیگ��ر آنکه آمریکا در حوزه اقتصادی در 
حالی افزایش تعرفه های تجاری برای واردات آهن 
و ف��والد را ص��ورت داده که همزم��ان ترامپ طی 
نامه ای به س��ران اروپا خواستار افزایش بودجه این 
کشورها برای هزینه های ناتو شده است. به عبارتی 
آمریکا همزمان دو فشار اقتصادی یعنی تعرفه های 
س��نگین اقتصادی و تامین هزینه های سنگین ناتو 

را به اروپایی ها متحمل می سازد. 
نکته دیگر آنکه آمریکا از یک س��و از کشورها 
از جمله اروپایی ها خواس��ته ت��ا از حضور در بازار 
ایران خودداری کنند و از سوی دیگر به خرید نفت 
ایران پایان دهند. این درخواست ها در حالی مطرح 
ش��ده که به اذعان بسیاری از تحلیلگران، ایران به 
دلیل داشتن بازار 80 میلیونی و نیز امنیت و ثبات 

فراگیر، بهترین مولفه برای سرمایه گذاری است. 
ش��اید کش��ورهایی مانند عربس��تان و امارات 
بتوانن��د برای مدتی تامین کننده نیازهای اروپا و یا 
چین باش��ند اما در نهایت توان تحقق این اهداف 
را ندارن��د چرا که از یک طرف دارای امنیت پایدار 
نبوده و از طرف دیگر کامال به آمریکا وابسته بوده 
و اگ��ر زمانی از آنها بخواهد که دیگر صادرات نفت 
به س��ایر کش��ورها نداشته  باش��ند این امر را اجرا 

می کنند. 
با توجه به مس��ائل ذکر ش��د می توان دریافت 
ک��ه به رغم خدمات گس��ترده ای که اروپا در چند 
دهه به آمریکا داش��ته این کشور به جای قدردانی 
از عملکرده��ای اروپ��ا، سیاس��ت تضعیف و حتی 
گرفتارسازی آنها در بحران های اقتصادی و امنیتی 
را دنبال می کند. حال این س��وال مطرح می ش��ود 
که راهکار جهانی از جمله کشورهای اروپایی برای 

مقابله با این تحرکات آمریکا چیست؟ 
هر چند که برخی بر این عقیده اند که تس��لیم 
ش��دن در برابر خواس��ته های آمری��کا نظیر کوتاه 
آم��دن در براب��ر تعرفه های آمریکای��ی و یا تحقق 
اه��داف آن در اعمال فش��ار بر کش��ورهایی مانند 
ای��ران با تحریم نفتی و خروج ش��رکت ها از ایران، 
زمینه ساز کاهش فشارهای آمریکا به اروپا می شود 
اما بررسی کارنامه آمریکا نشان می دهد که هر قدم 
عقب گرد در برابر آمریکا برابر با پیشروی و افزایش 

مطالبات آن است.
 زمان��ی که آمریکا خ��روج از پیمان پاریس را 
اعالم کرد کش��ورهای اروپایی تسلیم زیاده خواهی 
آمریکا ش��دند تا در این پیمان بماند که نتیجه آن 
تک��رار این روند با اعالم خروج از برجام و س��پس 
ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل بود. زمانی که 
ترام��پ عدم تعهدش به پیم��ان تجارت آزاد میان 
اروپ��ا و آمریکا و نفتا را اعالم کرد امتیازدهی اروپا 
برای ماندن آمریکا، باج خواهی بیش��تر واش��نگتن 
را رق��م زد ک��ه اعم��ال تعرفه ه��ای واردات و نیز 
درخواس��ت افزایش هزینه پردازی اروپا برای ناتو را 

از آن جمله است.
ب��ا توجه به این س��وابق ب��ه صراحت می توان 
دریافت که تس��لیم ش��دن اروپا در برابر مس��ائلی 
همچون عدم همگرایی اقتصادی و یا نخریدن نفت 
ایران، نه تنها از فش��ارهای آمریکا بر اروپا نخواهد 
کاس��ت بلک��ه زمینه س��از درخواس��ت های جدید 
واش��نگتن از آنان می ش��ود که قطع��ا هزینه های 

بسیاری برای این کشورها خواهد داشت.
در این شرایط در آستانه نشست ایران و باقی 
مان��دگان در گروه 1+5، کش��ورهای اروپایی برای 
مقابل��ه با زیاده خواهی های آین��ده آمریکا به جای 
صادر ک��ردن بیانیه های ظاه��ری پایبند بودن به 
برج��ام، یک گزینه بیش��تر ندارند و آن همراهی با 
ایران در حفظ برجام ب��ا دادن تضمین های عینی 
مبنی برتحقق تعهداتش��ان است که می تواند آغاز 
راه��ی برای جلوگیری از اس��تمرار باج خواهی های 
واشنگتن باش��ند. واقعیت آن است که اروپا بیش 
از همیش��ه به ظرفیت های ایران نیاز دارد لذا این 
نیازمندان باید دس��ت به جیب شوند و هزینه های 
ای��ن نی��از را نیز تم��ام و کمال بپردازن��د نه آنکه 
برگزاری مذاک��رات را امتیازدهی به ایران عنوان و 
در ازای آن طلب امتیاز کنند و یا فشارهای آمریکا 
مبن��ی بر ع��دم خرید نفت ای��ران را بهانه ای برای 

باج گیری از جمهوری اسالمی قرار دهند. 
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صفحه 3

ادامه در صفحه 5

سوالی که همه حتی اصالح طلبان می پرسند

چرایی تعلل در شکایت از واشنگتن

حمایت  با  که  برجام  از  خروج  برای  امریکا  رئیس جمهور  ترامپ  دونالد  تصمیم 
و کشورهای عرب  اسراییل  کنگره، البی گسترده  در  تندروی جمهوری خواه  اعضای 
مخالف ایران بخصوص عربستان برای ترک توافق هسته ای چندجانبه با ایران که به 
طور رسمی به عنوان برنامه مشترک اقدام جامع )JCPOA( شناخته می شود و بین 
ایاالت متحده، ایران، چین، روسیه، آلمان، فرانسه و انگلیس روی داده است، نقض 

روشن قوانین بین المللی بوده است.
این امر نشان می دهد ایاالت متحده بجای حمایت از جامعه جهانی در موضوع به 
اصطالح مبارزه با اشاعه سالح های هسته ای به دنبال اهداف دیگری است. دونالد 
نهایت،  نامیده، در  به عنوان »بدترین معامله«  او  آنچه که  با محکوم کردن  ترامپ 
شرکای  امضاکنندگان،  دیگر  درخواستهای  رغم  به  توافقنامه،  از  را  متحده  ایاالت 

بین المللی و مشاوران خود خارج نمود.
در همین راستا وزیر امور خارجه امریکا طی روزهای گذشته اعالم کرد: دومین 
این  اجرایی می شود.  فاز  وارد  ماه(  )آبان  امسال  نوامبر  در  تحریم های جدید  دور 
ایران را هدف قرار دهد. دولت آمریکا تالش  تحریم ها قرار است صادرات نفت 
می کند که هرچه زودتر تعداد بیشتری از کشورها واردات نفت خود از ایران را به 

صفر برسانند تا درآمدهای این کشور کاهش یابد.
تیم مذاکره کننده  نفیو« عضو سابق  با »ریچارد  این راستا مهر گفت وگویی  در 
هسته ای آمریکا و کارشناس امور تحریم ها و امنیت بین الملل و عدم اشاعه تسلیحات 
در وزارت خارجه آمریکا و محقق دانشگاه کلمبیا آمریکا انجام داده است که متن این 
گفت وگو در زیر آمده است. از نفیو به عنوان طراح اصلی تحریم های ایران در دولت 

»باراک اوباما« رئیس جمهوری پیشین ایاالت متحده آمریکا یاد می شود.

نمای نزدیک

کارشناس سیاست خارجی و امور بین الملل
در گفت وگو با سیاست روز:

اشتباهات زمان برجام را 
نباید دوباره تکرار کنیم

سیاست اروپایی ها هم مثل آمریکا 
مهار جمهوری اسالمی است
گفـت و گــو هدی دهقان بذرافشان  

ایران  روزهای  این  چانه زنی های 
دارد  ادامه  حالی  در  برجام  توافق نامه  بر سر  اروپا  با 
که هنوز اروپایی ها بسته حمایتی خود در قالب ارائه 
تضمین های الزم به جمهوری اسالمی را ارائه نکرده اند؛ 
در  فردا  است  قرار  برجام  مشترک  کمیسیون  البته 
مذاکره  باشند؛  داشته  دیدار  یکدیگر  با  وزرا  سطح 
طرف  که  می گیرد  صورت  حالی  در  اروپایی  وزرای  با 
ایرانی بیش از گذشته باید چشم و گوش خود را باز 
کند و حتی بعد از ارائه بسته حمایتی حواسمان باشد و 
تضمین های الزم را بگیریم تا این بار آنها نتوانند حتی 
به فکر بد قولی و بی تعهدی در برجام بیفتند؛ نکته ای 
که سیدمصطفی خوش چشم کارشناس سیاست خارجی 
و امور بین الملل در بخش دوم مصاحبه با سیاست روز 

بطور مفصل اشاره و تاکید کرد.

تا چه انـدازه می توان روی اروپا بـرای گرفتن تضامین 
برجام حساب کرد؟

ببینید اصوال ما یکی از مشکالتمان در خود برجام این 
بود که اجرای این توافق نامه تضمین های درس��ت و متناظر 
نداشته است، اگر تضمین درستی می داشت آمریکایی ها بعد 
از اینکه ما همه تعهداتمان را انجام دادیم و آنها از آن خارج 
ش��دند قطعا می بایستی تنبیه می ش��دند، قطعا باید اتفاقی 
می افت��اد، اما می بینی��د آمریکایی ها ب��ه راحتی نقض عهد 
می کنند و بیرون می روند و هیچ اتفاقی برایش��ان نمی افتد. 
تنها تضمینی که همیشه از سوی ایران بیان شده این است 
که هرگاه احساس کند به نفعش نیست و در حقیقت مزایا و 
منافع قول داده شده در برجام به ایران داده نمی شود، ایران 
می تواند تعهدات��ش را کن لم یکن کند و فعالیت هایش را از 

سربگیرد، خب مشکل اصلی هم اتفاقا در همین جاست.
چرا؟

برای اینکه ما دیدیم وقتی اوباما و بعد ترامپ به نقض 
عهد ش��روع کردند، ایران تعهدات��ش را ملغی نکرد، اینکه 
کل تعه��دات را ملغی کنید حتما بایس��تی در ازای نقض 
بزرگ اتفاق بیفتد، مثل همین کاری که آمریکا کرد یعنی 
بع��د از اینکه آمری��کا خروج کرد حاال ای��ن باالنس برقرار 
اس��ت که شما در حقیقت از برجام خروج کنید؛ به عبارت 
دیگر خروج ازبرجام بایستی ارزشش را داشته باشد، مسلم 
اس��ت که با نقض عهدهای کوچک، ش��ما خروج را انجام 
نمی دهید آن هم بعد از اینکه به تعهداتتان عمل کردید و 

منتظر دریافت امتیازات از طرف مقابل هستید.
در حقیق��ت آمریکایی ها ما را در ای��ن قضیه آزمودند، 
یعنی اول با نقض عهدهای کوچک شروع کردند و چون در 
عمل حرکت درخوری در مقابله به مثل از س��وی ما ندیدند 
متأس��فانه کار را به جایی رس��اندند که خانم هیلی قبل از 
خروج آمریکا از برجام در یکی از اندیش��کده ها اعالم کرد ما 
از رفتار ایران متوجه شدیم با خروج ما از برجام، این کشور 
از برجام خارج نخواهد شد. یعنی آنها ما را ارزیابی کردند و 
به این نتیجه رسیدند نقض ها پله پله بزرگتر هم بشود ایران 
اقدام آنچنانی انج��ام نخواهد داد و به همین دلیل آنها این 
ش��جاعت را پیدا کردند که خروج کنند، این اتفاق نبایستی 

در برخورد با مورد ضمانت به اروپا تکرار شود. 
چرا؟

به جهت اینکه االن قرار است اروپایی ها به ما تضمین 
دهن��د که فروش نفتمان کماکان ادامه پیدا می کند و بعد 
مناف��ع بانکی در حقیقت پول نفت هم به حس��اب ایران و 

داخل کشور بر گردد و روابط بانکی حفظ  شود.
خب این راهکار اگر ارائه شود، اگر تضمین ها از سوی اروپا 

ارائه شود اجرای این تضمین ها خود چه تضمینی دارد؟
به عبارتی اگر اروپایی ها بعد از چند ماه به تعهداتشان به 
همین ضمانت ها به خوبی عمل نکردند آن وقت چه ضمانتی 
وجود دارد که آنها تنبیه شوند، به عبارتی همان مشکلی که 
در برجام باعث شد آمریکا کال خروج کند و منافع برجام به 
حداقل ممکن برسد چراکه80 درصد منافع برجامی ایران در 
گرو برداشته شدن تحریم ها ازسوی آمریکا بود، وقتی آمریکا 
خروج کرد بنابراین80 درصد یا بیشتر از آن منافع ایران در 
حقیق��ت پایان پیدا کرد. هراندازه که همان80 درصد منافع 
ه��م روی کاغذ بود اما، در عمل و به طور رس��می با خروج 
آمریکا بخش اعظ��م منافع ایران در حقیقت پایان پیدا کرد 
ولو اینکه روی کاغذ بوده باشد و یک بخش کوچکی از منافع 
ایران در ذیل برجام که قرار است اروپایی ها آن را حفظ کنند، 

حفظ شده. تعهدات ما چه طور؟!
در مقابل، م��ا در بخش تعهداتمان کم��اکان داریم به 
صورت کامل تعهدات خودمان را انجام می دهیم، به عبارتی 
ق��رار بود یکس��ری امتی��ازات بدهیم و یکس��ری امتیازات 
بگیریم، از امتیازاتی که قراربوده به ما داده شود بخش عمده 
آن حذف شده است اما، کماکان ما داریم امتیازات خودمان 
را یعن��ی انجام تعهدات خودمان را ب��ه صورت کامل انجام 
می دهی��م و این اصال ارزیابی خوب و قدرتمندی را از چهره 

ما و از سیاست های ما ترسیم نمی کند.
اروپایی ها هم ممکن است االن تضمین کنند که منافع ما را 
کماکان به ما دهند اما اگر یکسال دیگر این کار را نکردند یا 
بخشی از تعهداتشان را انجام ندادند آن وقت چه تضمینی 

وجود دارد؟ آیا ما تعهداتمان را قطع می کنیم؟
باید تعهدات ارائه شده ازسوی اروپایی ها متناظرسازی 
ش��ود، یعنی مشخص شود برای هر مقدار از صادرات نفت 
ما که آنها قرار است تضمین کنند یک اقدام در نظر گرفته 
ش��ود که مثال اگر به خاطر بدعهدی اروپا 100 هزار بشکه 
کمتر صادرات ایران ش��د ایران فالن اقدام را انجام خواهد 
داد یک اقدام مش��خصی در تنبیه اروپایی ها انجام خواهد 

داد. 

فرمان��ده نیروی قدس س��پاه پاس��داران در  پیامی مواضع اخیر حجت االس��الم روحانی گـزارش یـک
در قبال آمریکایی ها و صهیونیس��ت ها را ستودنی و مایه مباهات 

و افتخار دانست.
درپی اعالم موضع قاطع حجت االس��الم والمس��لمین حسن 
روحانی در قبال اظهارات سلطه طلبانه و تهدیدات و زیاده خواهی های 
مقامات آمریکایی و صهیونیس��ت ها، سردار سرلشکر پاسدار قاسم 
س��لیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
پیامی از سخنان عزتمندانه ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

قدردانی کرد.

متن پیام فرمانده نیروی قدس سپاه به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

برادر بزرگ��وار جناب آق��ای دکتر روحانی ریاس��ت محترم 
جمهوری اسالمی ایران

سالم علیکم
آنچه از فرمایشات حضرتعالی در رسانه ها منعکس شد، مبنی 
بر اینکه اگر نفت جمهوری اس��المی ایران صادر نشود، تضمینی 
برای صدور نفت کل منطقه نمی باشد و بیانات بسیار ارزشمندی 
که در موضع جمهوری اسالمی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی 

فرمودید، مایه مباهات و افتخار است.

حقیر به عنوان سرباز والیت و این ملت سرفراز و با همه جان 
به حضور جنابعالی عرض می کنم:

ای��ن همان دکتر روحانی اس��ت که ما ش��ناخت داش��تیم و 
داریم و می بایس��ت باش��د. شما با س��خنان حکیمانه ارزشمند و 
قدرتمندان��ه خودت��ان رهبر عزیز، ملت بزرگوار ایران اس��المی و 

مسلمانان جهان را سرافراز نمودید.
دست ش��ما را برای ایراد این س��خنان به موقع، حکیمانه و 
صحیح می بوس��م و برای هر سیاستی که مصلحت نظام اسالمی 

باشد در خدمت هستیم.
 برادرتان قاسم سلیمانی

سردار سلیمانی از مواضع اخیر رئیس جمهور قدردانی کرد؛

این همان
دکتر روحانی است

 که می بایست باشد

این همان 
دکتر روحانی است که 

ما شناخت داشتیم و 
داریم و می بایست باشد. 
شما با سخنان حکیمانه 
ارزشمند و قدرتمندانه 

خودتان رهبر عزیز
 ملت بزرگوار ایران اسالمی 

و مسلمانان جهان را 
سرافراز نمودید

ارزیابی شـما از تحریم های جدید امریکا علیه 
ایران چیسـت؟ برخی اسـتدالل می کنند که 
تحریم های جدید آمریکا موثر نخواهد بود زیرا 
اجماع بین المللی مانند تحریم های قبل از برجام 

را ندارد. نظر شما در این ارتباط چیست؟
تاثیر به دو روش ارزیابی می ش��ود: داشتن 
اثر و منجر شدن به تغییر سیاست در ایران. در 
مورد روش اول من تردید دارم که تحریم های 
مجدد بتوان��د به اندازه تحری��م هایی که قبال 
تحمیل ش��ده بود موثر باش��د. دلی��ل آن هم 
فقدان اجماع بین الملل��ی در مورد تحریم های 

جدید است.
م��ن فکر می کنم که تاثیر تا حدی کاهش 
خواه��د یاف��ت و توانایی امری��کا جهت اجرای 
تحریم ه��ا و بس��تن نق��اط گریز ای��ران کمتر 
خواهد ب��ود. تحریم ه��ا اعمال می ش��وند تا با 
توجه به مرکزیت ایاالت متحده در امور مالی و 

بازرگانی بین المللی به ایران آسیب بزنند.
در م��ورد روش دوم من فک��ر می کنم که 
حتی اگر تحریم های امریکا بتواند هزینه هایی 
بر ایران تحمیل کند، من تمایلی فراتر از آنچه 
ایران متعهد ش��ده در قال��ب برجام انجام دهد 
نمی بین��م. با ای��ن معیار من فک��ر می کنم که 
تحریم ه��ا در پاس��خگویی ب��ه مطالبات دولت 

ایاالت متحده امریکا ناکارآمد خواهند بود.

اینکـه تحریم ها با خـروج یک جانبه امریکا 
از برجـام شـکل می گیـرد، درسـت اسـت 
امـا امریکا می توانـد اراده خـود را بر دیگر 
کشـورها با اعمال مجازات علیه شرکت های 
آنها مانند شـرکت های اروپایی اعمال کند و 
آنهـا را مجبور کند بازار ایـران را رها کنند. 
پـس برجام واقعـا اهداف ایـران را برآورده 

نمی کند. نظر شما چیست؟
من موافقم. برجام اهداف ایران را برآورده 
نخواهد کرد اگر باعث کاهش یا حذف تحریم ها 

نشود.
امریـکا اعـالم کرد کـه دیگر کشـورها باید 
واردات نفـت از ایـران را تا مـاه نوامبر قطع 
کنند. اگر ایران نتواند نفت خود را صادر کند 

آیا به نظر شما در برجام خواهد ماند؟
نه. فروش نفت یکی از مهمترین جنبه های 
اقتصاد ایران اس��ت. من فکر نمی کنم رهبران 
ایران در برجام با این شرایط بین المللی و مفاد 

توافق نامه بمانند.
بر اسـاس تحول جدید در برجام پیش بینی 

شما در مورد این توافق چیست؟
من از مدت ها پیش تردید داش��تم برجام 
با ریاست جمهوری دونالد ترامپ به قوت خود 
باقی بماند. من هیچ دلیلی برای خوش بینی در 

حال حاضر نمی بینم.

عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا:

ایران نفت نفروشد چرا باید در برجام بماند؟!

فرمانده  پلیس راه ناجا گفت: دولتی که طبق 
قانون مکلف اس��ت خودرو ایمن تحویل مردم 
دهد خود تصمیم می گیرد، تعرفه ای می گذارد 
و خودرو استاندارد و سالم قیمتش سر به فلک 
می کشد و دیگر قشر ضعیف و متوسط جامعه 

نمی تواند خودرو ایمن سوار شود.
سردار محمدحس��ین حمیدی در جلسه 
کمیس��یون اجرای��ی ایمن��ی و حمل ونق��ل 
سیس��تان و بلوچستان در زاهدان اظهار کرد: 
دنیا اگر در صنعت خودرو س��ازی پیش��رفت 
کرده به دلیل این بوده که برای خودروهای با 

کیفیت هزینه و یارانه پرداخت کرده است. 

بنده فک��ر می کنم دولت نی��ز زورش به 
خودروس��از نمی رسد هر وقت دولت دست را 
روی خودروساز می گذارد اوضاع بدتر می شود 
بنده به یکی دوس��تان دولتی گفتم اگر شما 
سیس��تم خودرو را رها کنید شاید ما موفق تر 
باشیم و زمانی که شما سراغ خودرو می روید 

اوضاع بد تر می شود.
دنیا اگر امروز در حوزه خودرو پیش��رفت 

کرده است؛ برای خودرو ایمن دولت ها یارانه 
و هزین��ه می دهد و از اب��زار حقوقی نیز برای 
ایمن س��ازی و اس��تاندارد ش��دن خودرو ه��ا 
اس��تفاده می کنند؛ نسبت به خودرو ناایمن با 
ابزار های بیمه و افزایش هزینه های نگهداری 
برخ��ورد می کنند ولی کش��ور م��ا کاماًل در 

خالف جهت حرکت می کند.
دولتی که طبق قانون مکلف است خودرو 

ایمن تحویل مردم دهد خود تصمیم می گیرد، 
تعرفه ای می گذارد و خودرو استاندارد و سالم 
قیمتش س��ر به فلک می کش��د و دیگر قشر 
ضعیف و متوس��ط جامع��ه نمی تواند خودرو 
ایمن س��وار ش��وند و مجبورند خودرو بنجل 
واردات��ی یا تولید داخلی اس��تفاده کنند و ما 
ش��اهد هستیم هر وقت خودرو از جاده خارج 

می شود تمام سرنشینانش کشته می شوند.

اظهار نظر صریح فرمانده  پلیس راه
دولت مردم را مجبور کرده خودروی بُنُجل سوار شوند


