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تحلیل روز

انگلیس بر مدار اسالم هراسی
سیدرضا میر طاهر -مسئله اسالم هراسی و
تبعیض علیه مسلمانان در کشورهای اروپایی از
جملهبریتانیادرچندسالاخیرشدتگرفتهواین
مسئلهحتیدرسطوححکومتیبریتانیانیزاکنون
مصداق پیدا کــرده اســت« .نصرت غنی» معاون
لونقلبریتانیابهتازگیدرمصاحبه
پیشینوزیرحم 
باروزنامه«ساندیتایمز»گفته« ،ب هخاطرمسلمان
بودن از این مقام کنار گذاشته شده است ».این
مقام حزب محافظه کار اظهار کرده ،در آن زمان
یکی از اعضای ارشد این حزب در پارلمان به او
گفته بود «مسلمان بودن» وی «موجب احساس
ناراحتی در همکاران» او شده بود .غنی افزود:
«اوایــل سال  2020و پیش از تغییرات گسترده
ت وزیر بریتانیا،
در دولت «بوریس جانسون» نخس 
به من گفته شد این نگرانی وجود دارد که به حزب
وفادار نبودهام ،زیرا به حد کافی از حزب در برابر
اتهام اسال م هراسی دفاع نکردهام ».نصرت غنی
در فوریه  2020از کابینه بریتانیا کنار گذاشته
شد .وی از سال 2015عضو محافظه کار مجلس
عوامبودهواصالتاوبهمنطقهجامووکشمیرتحت
یگردد.موضوعاسال مهراسیدر
کنترلهندبازم 
حزب محافظ ه کار بریتانیا در سال  2019زمانی
دررسانههاموردتوجهقرارگرفتکهمشخصشد
 25مشاور این حزب ،سابقه به اشتراک گذاشتن
مطالبنژادپرستانهواسال مستیزانهدررسانههای
اجتماعی داشته انــد .به رغــم ادعــاهــای دولت
محافظه کار بریتانیا ،در حزب حاکم این کشور،
اسالمهراسیتبدیلبهیکپدیدهرایجشدهاست.
طبیعتا این رویکرد از حزب محافظه کار به دولت
بریتانیامنتقلوباعثاتخاذمواضعمنفیواقدامات
علیه مسلمانان می شود .تحقیقات «کمیسیون
حقوق بشر اسالمی» نشان می دهد  80درصد
مسلمانان در بریتانیا می گویند قربانی اسالم
هراسیشدهاند.آماررسمیمرکزملینیرویکار
بریتانیانیزحاکیازآناستکهمسلمانانبریتانیا
اقلیتی هستند که از بیشترین تبعیض شغلی در
این کشور رنج می برند .طبق آمارها ،شانس شغل
یابی برای مردان مسلمان بریتانیا  76درصد از
بقیه مــردان بریتانیا کمتر است ،همچنین زنان
مسلمان بریتانیایی  65درصد درمقایسه با دیگر
زنــان بریتانیایی ،شانس کمتری بــرای اشتغال
دارنــد .به طور کلی اســام ستیزی در بریتانیا با
پرونده سازی علیه مسلمانان ،اهانت به مقدسات
اسالمی ،تبلیغات منفی گسترده علیه اسالم و
مسلمانانوهمچنیناعمالانواعتبعیضهابرای
آن ها در جریان است .اکنون با افشاگری «نصرت
لونقلبریتانیادرباره
غنی»معاونپیشینوزیرحم 
دلیلبرکناریاش،مشخصشدهاستکهتبعیض
علیهمسلمانانحتیدرسطوحباالیحکومتاین
کشورنیزاعمالمیشود.

خبر متفاوت

اکران فیلم مستهجن در سنای ایتالیا!
ماجرای پخش یک ویدئوی پــورن در جریان
برگزاری آنالین یکی از جلسات مجلس سنای
ایتالیا که با حضور شماری از سیاستمداران و
چهرههای آکادمیک این کشور برگزار میشد،
به تازگی موضوع گزارش برخی از رسانههای
ایتالیا و جهان بوده است .چند روز پیش در حین
برگزاری جلسهای با عنوان «به سوی خدمات
عمومی شــفــاف» ،ناگهان حــدود یــک دقیقه
تصاویر پورن سه بعدی یکی از شخصیتهای
انیمیشن «فاینال فانتزی  ،»۷از صفحه نمایش
جلسه پخش شد .البته مسئوالن فنی در نهایت
موفق شدند مانع از پخش تصاویر شوند ،اما
صدای بازیگران فیلم تا چند ثانیه پس از قطع
تصویر ،همچنان بلند و واضــح روی صــدای
سخنران جلسه شنیده مـیشــد .مــاریــا لــورا
مانتوانی ،سناتور ایتالیایی که ماجرا را به پلیس
گزارش داده ،میگوید امیدوار است کسانی
که مخفیانه با ورود به این جلسه آنالین ،قصد
کارشکنی و بیاحترامی داشتهاند ،شناسایی
شوند .همهگیری کرونا در دو سال گذشته باعث
شده که بسیاری از جلسات در سراسر جهان به
شکل ویدئو کنفرانس برگزار شود .در این مدت
بارها مواردی از برهم خوردن برگزاری چنین
جلساتی توسط هکرها ،از جمله با پخش تصاویر
پورن خبرساز شده است/ .بی بی سی
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مادر پناهجوی اوکراینی و دو فرزندش در مرز
ایاالت متحده آمریکا و مکزیک /رویترز

کسی روی آتش جنگ آب نمی پاشد!

آمریکا ۸۵۰۰نیروینظامیخودرابرایحضوردرمناقشهشرقاروپابهحالتآمادهباش
درآورد 2.سناریویمحتملدرخصوصامکانجنگدراوکراینچیست؟
خــادم  -تنش میان مسکو و واشنگتن بر سر
مسئله اوکــرایــن روز به روز در حــال افزایش
است .جان کربی ،سخنگوی پنتاگون اعالم
کــرد کــه  ۸۵۰۰ســربــاز ایــن کــشــور بــه حال
آمــادهبــاش درآمــدهانــد تا در صــورت لــزوم ،به
جمع  40ه ــزار نــیــروی واکــنــش ســریــع ناتو
در شرق اروپــا بپیوندند .او اما تاکید کرد که
تاکنون تصمیمی دربــاره اعــزام نیرو به خارج
از ایاالت متحده گرفته نشده است .پنتاگون
اعــام کــرده ایــن استقرار فقط زمانی انجام
خواهد شد که پیمان نظامی ناتو تصمیم به
فعال کردن یک نیروی واکنش سریع بگیرد.
غرب مسکو را متهم میکند که بیش از ۱۰۰
هزار سرباز را در مرز خود با اوکراین مستقر

کرده و یک حمله قریبالوقوع کیف را تهدید
میکند .آن ها الحاق کریمه در سال 2014
را نمونه ای از اقدامات تحریک آمیز از سوی
مسکو می دانند .روسیه هرگونه طرح برای
حمله را رد میکند؛ با وجود این ،اقدام برای
تنشزدایی را منوط به پذیرش فهرستی از
درخواستها کــرده که گسترش نیافتن ناتو
به شرق و نپذیرفتن عضویت اوکراین در این
پیمان نظامی از محورهای آن است .در همین
راستا ،روسیه دیروز ،صدور دستور آمادهباش به
هزاران سرباز آمریکایی بر سر بحران اوکراین
را محکوم و آن را اقدامی جدید برای «تشدید
تنشها» از ســوی واشنگتن توصیف کــرد.
دیمیتری پسکوف ،سخنگوی دفتر ریاست

تختهگازموشکی
«اون»

اما در تحلیل وضعیت بحران اوکراین در شرایطی
کنون میتوان از دو سناریو سخن به میان آورد.
سناریوی ابتدایی و محتمل بر این مبناست که
بخش بزرگی از تبلیغات صورت گرفته پیرامون
امکان وقــوع درگیری نظامی در اوکــرایــن در
نتیجه «افزایش مصنوعی تنشها» است .واقعیت

نظرسنجیهانشانمیدهدمحبوبیتترامپ
ادامه دارد و او با اختالف زیاد در صدر فهرست
نامزدهایاحتمالیانتخاباتریاستجمهوری
 ۲۰۲۴است
ها تحریک آمیز است و قطعنامههای سازمان
مللرانقضمیکند.درمقابلسخنگویوزارت
خارجه کره شمالی نیز با انتقاد شدید از آن چه
«منطقگانگستری»آمریکانامید،گفتهبودکه
تقویت توان دفاعی این کشور حق مشروع یک
کشورمستقلاستواین موشک هیچ کشور یا
نیرویخاصیراهدفقرارندادهوهیچآسیبی
بهامنیتکشورهایهمسایهواردنکردهاست.
تحریمهای وضع شده از سوی سازمان ملل
علیه پیونگیانگ ،پرتاب موشکهای کروز را
ممنوع نکرده است؛ با وجود این ،این کشور در
یک ماه اخیر محکومیتهای بینالمللی را به
چالش کشیده و تا کنون چهار بار به آزمایش
موشکهای بالستیک اقــدام کــرده است.
این آزمایشها در حالی انجام میشود که
کره شمالی به دلیل شیوع ویــروس کرونا و
تشدید تحریمهای بینالمللی ،بیش از هر
زمانی با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم
میکند .کره شمالی میگوید که آماده گفت
وگوست اما تنها در صورتی که ایاالت متحده
و دیگران «سیاستهای خصمانه» مانند
ش مشترک نظامی
تحریمها و برگزاری رزمای 
را کنار بگذارند.

ایالت و دیمونا در تیررس یمن
حملهبهابوظبی،صهیونیستهاراشوکهکردهاست.المانیتورنوشت:یمنیهاتوانهدفقرار
دادنبندر«ایالت»وتأسیساتهستهای«دیمونا»رادرسرزمینهایاشغالیدارند

حمله پهپادی و موشکی ارتش و کمیتههای
مردمییمنبهابوظبی،صهیونیستهاراشوکه
کــرده اســت .آنهــا بیش از هر چیزی نگران
تأسیساتحیاتیخودهستند.وبگاهآمریکایی
المانیتوردرگزارشیبهتوانموشکیوپهپادی
ارتشوکمیتههایمردمیباتوجهبهحملههفته
گذشته به ابوظبی پرداخت و به نقل از تحلیل
گراننظامیصهیونیستنوشتکه«حوثیها»
توان هدف قرار دادن بندر «ایالت» و تأسیسات
هستهای«دیمونا»رادرسرزمیناشغالیدارند.
المانیتور در این باره نوشت« :آن ها در شوک
عمیقیهستند.یکمقامارشدامنیتیاسرائیل
که خواست نامش فاش نشود ،با اشاره به حمله
پهپادی در  ۱۷ژانویه به امارات که حوثیهای
یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتند ،گفت که
اینیکحملهشگفتانگیزوجسورانهبود،اماآن
ها(اماراتیها)موفقشدندسهپهپادازپنجپهپاد
رارهگیریکنند.یکیازآنهاقراربود موزهلوور
(در ابوظبی) و دیگری یک محل استراتژیک
دیگر را هدف قرار دهد .با وجود این که سه نفر
کشتهشدندوچندینتانکرسوختمنهدمشد،
اما این مقام اسرائیلی گفت که از یک فاجعه
سنگینتربهطورمعجزهآساییجلوگیریشد».
به نظر میرسد حمله ارتش و انصارا ...یمن به
قدریقویوشگفتانگیزبودکهصهیونیستها

▪ 2سناریو

حزب جمهوریخواه
درچنبره ترامپ

کرهشمالیباشلیک ۲موشککروز
پنجمینآزمایشدرسالجدیدمیالدی
را انجام داد

کــره شمالی تنها چند روز پــس از پرتاب
موشکهای بالستیک ،دو موشک دیگر را که
گمان میرود از نوع کروز باشد از سواحل خود
به سمت دریا شلیک کرد .مقامات نظامی کره
جنوبیازبررسیویژگیهایموشکهایکروز
پرتاب شده توسط سازمانهای اطالعاتی این
کشوروآمریکاخبردادهاند.بهگزارشیورونیوز،
عملیات دی ــروز ،پنجمین آزمــایــش موشکی
پیونگیانگ در سال جدید میالدی است و در
زمانیانجاممیشودکهمذاکراتکرهشمالی،
هم با همسایه جنوبی و هم با آمریکا متوقف
شده و کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی وعده
داده که ارتش را به پیشرفتهترین فناوریهای
نظامی مجهز کند .کره شمالی روز  5ژانویه از
آزمایش موفقیت آمیز «موشک مافوق صوت»
خبر داد و خبرگزاری « »KCNAاین کشور نیز
روز12ژانویهاعالمکردکهیکآزمایشموشکی
مافوق صوت دیگر را با موفقیت انجام دادهاند.
آزمایشهایاخیرکهبزرگترینبرنامهآزمایش
موشکی این کشور دستکم از سال ۲۰۱۹
میالدیاست،نگرانیسازمانمللرابرانگیخته
وباعثشدهدولتبایدننیزتحریمهایجدیدی
راوضعکند.آمریکامدعیاستکهاینآزمایش

جمهوری روسیه گفت« :ما با نگرانی شدید
شاهد ایــن اقــدامــات آمریکا هستیم ،چراکه
این کار تنها باعث تشدید تنشها میشود».
در کنار تحرکات آمریکا ،بعضی از اعضای ناتو
از جمله دانمارک ،اسپانیا ،بلغارستان و هلند
برای تقویت مواضع دفاعی در اروپای شرقی
درحال اعزام جنگنده و ناو جنگی به این منطقه
هستند .با وجود این اقدامات تحریک آمیز،
آمریکا و متحدان اروپاییاش در یک کنفرانس
ویدئویی مشترک بار دیگر از روسیه خواستند
تا تنشها در اوکراین را کاهش دهد .روسای
جمهور آمریکا ،فرانسه و لهستان ،صدراعظم
آلمان ،نخستوزیران ایتالیا و بریتانیا به همراه
دبیرکل ناتو ،رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا
و رئیس شــورای اروپــا در ایــن نشست حضور
داشتند .همه شرکتکنندگان توافق کردند
که مسائل امنیت و ثبات در اروپا باید از طریق
مذاکره حل شــود .آ نهــا بر تمایل خود برای
ادامه تالشهای دیپلماتیک از جمله از طریق
گفتوگوهای مستقیم بین روسیه و اوکراین با
میانجیگری آلمان و فرانسه در قالب موسوم
به «گروه نرماندی» تأکید کردند .کاخ الیزه نیز
اعالم کرد که امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری
فرانسه «طی روزهای آینده» به والدیمیر پوتین،
همتای روس خود «مسیری برای تنشزدایی»
در بحران اوکراین را پیشنهاد خواهد کرد.

ایــن اســت کــه بخش بــزرگــی از جــدی شــدن و
در کانون توجه قــرار گرفتن بحران اوکراین،
در نتیجه تبلیغات گسترده رسانهای از هر دو
سوی بحران اســت .این که تمامی مسئولیت
چنین تبلیغاتی بر عهده غرب گماشته شود،
نمیتواند بازگو کننده تمامی واقعیات باشد.
در سطح رسانهای مسکو نیز نسبت به واقعی
بودن تهدیدات خود علیه اوکراین در صورت
تخطی کیف اصرار میورزد .با وجود این ،نکته
مهم این است که تمامی روند امکان وقوع جنگ
در اوکراین را نمیتوان تصنعی ارزیابی کرد
بلکه توجه به این مسئله نیز الزامآور است که در
نتیجه یک رخداد ناخواسته ،امکان واقعی شدن
درگیریها وجود دارد .با وجود این ،سناریوی
دیگر این است که احتماالت مطرح شده درباره
وقــوع درگیری میان دوطــرف ،مبنایی واقعی
دارد و در آینده نزدیک امکان وقوع درگیری در
شرق اوکراین بسیار محتمل است .بر اساس
ایــن رویــکــرد ،حمایت روســیــه از «شورشیان
جداییطلب» در شرق اوکراین ،خود به نوعی
زمینهساز بحران است و استقرار  100هزار
سرباز روس در نزدیکی مرزهای خود با اوکراین
نمیتواند نادیده انگاشته شود .بر اساس این
سناریو ،نماد بــارز این موضوع را میتوان در
جریان اقــدام روسیه به الحاق منطقه کریمه
به مــحــدوده سرزمینی خــود در ســال 2014
مشاهده کرد .در چارچوب این سناریو ،میتوان
وقوع درگیری محدود در مرز شرقی اوکراین و
واکنش شدید غربیها را حتمی ارزیابی کرد.
برای نمونه دولت انگلستان در چند روز گذشته
اعالم کرده که ارتش اوکراین را با موشک های
ضد تانک کوتاه برد مسلح خواهد کرد .عالوه
بر این ،امکان اعمال تحریمهای بزرگ آمریکا و
اتحادیه اروپا نیز میتواند بسیار محتمل باشد.

باورشان نمیشود ،چنین حملهای از سوی
یمنیهاصورتگرفتهباشد،ازاینروبهفرافکنی
روی آورده و یک مقام صهیونیستی بدون ذکر
نام خود به المانیتور گفت که این حمله از سوی
ایــران صورت گرفته و نمیتواند کار یمنیها
باشد .وبسایت المانیتور به نقل از تحلیل گران
صهیونیست ،همچنین نوشت« :جرئت و اراده
حوثیها ،اسرائیل را نگران کرده است و قدرت
عالی آنهــا در حــوزه موشکی و پهپادها یک
تهدید واقعی برای اسرائیل به شمار میرود،
به طوری که بندر ایالت و تأسیسات هستهای
دیمونادربانکاهدافحوثیهاقرارداردوآنها
تواناییعالیبرایپرتابموشکهاوپهپادهایی
با برد  ۲۰۰۰کیلومتر و اصابت دقیق به هدف
را دارنــد ».المانیتور در ادامه نوشت که حمله
به ابوظبی یک هشدار بــرای صهیونیستها
بــود .یمنیها ایــن توانایی را دارنــد که نقاط
حساستری را در امارات هدف قرار دهند .به
نوشته این وبسایت ،به غیر از امــارات متحده
عربیو عربستان سعودی،بهنظرمیرسدرژیم
اسرائیل بیشترین نگرانی را از حمله یمنیها
دارد .مقامات ارشد نظامی و دفاعی تل آویو
رایزنیهای طوالنی در خصوص حمله انجام
داده و جنبههای عملیاتی و پیامدهای آن را
تحلیلکردهاند.

در حالی که یک سال و چهار روز از ریاست
جمهوری جــو بــایــدن در آمریکا مـیگــذرد،
گمانهزنیها درباره احتمال نامزدی دونالد
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴
ادامـــه دارد .نتیجه نظرسنجی مشترک
دانشگاه هاروارد و موسسه «هریس» در آمریکا
نشان میدهد ،محبوبیت دونالد ترامپ در
میان جمهور یخواهان و را یدهندگان این
حزب باالست .بنا بر گــزارش وبگاه «هیل»،
دونــالــد تــرامــپ بــر مــیــدان رقــبــای احتمالی
جمهور یخواه انتخابات ریاست جمهوری
سال  ۲۰۲۴تسلط دارد و در صورت حضور
نیافتن ترامپ« ،ران دسانتیس» فرماندار
فلوریدا حمایت اکثر جمهور یخواهان را
کسب خــواهــد ک ــرد .در ایــن نظرسنجی از
شرکتکنندگان آمریکایی دربـــاره رقابت
هشت نامزد جمهوریخواه در انتخابات درون
حزبی این حزب برای انتخابات  ۲۰۲۴سوال
شد .نتیجه نظرسنجی نشان میدهد ،دونالد
ترامپ توانست  ۵۷درصد آرا را از آن خود کند
و با فاصله زیاد از دیگر رقبای بالقوه ،در صدر
نامزدهای محبوب حزب جمهوریخواه قرار
گیرد .طبق این نظرسنجی ،در صورت حضور
ترامپ در انتخابات او در صــدر نامزدهای
جمهور یخواه قــرار میگیرد و دسانتیس با

 ۱۲درصــد ،نفر دوم ایــن فهرست میشود.
مایک پنس معاون رئیسجمهور آمریکا در
دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم با
 ۱۱درصــد در رده سوم این نظرسنجی قرار
گرفت .به غیر از ترامپ ،دسانتیس و پنس،
دیگر نامزدهای بالقوه حزب جمهور یخواه
بــرای انتخابات ریــاســت جمهوری ۲۰۲۴
کمتر از  ۱۰درصــد آرا را کسب کــردنــد .در
صــورت غیبت ترامپ در انتخابات ،۲۰۱۴
ران دسانتیس با  ۳۰درصد در صدر نامزدهای
حزب جمهوریخواه قرار میگیرد .طبق این
نظرسنجی ،اگر ترامپ نامزد انتخابات ریاست
جمهوری نــشــود ،مایک پنس بــا  ۲۴درصــد،
رتبه دوم و «تــد کــروز» سناتور جمهوریخواه
ایالت تگزاس با  ۱۴درصد رده سوم را از آن خود
میکنند .از جمله ســواالت ایــن نظرسنجی،
پــرســش از شرکتکنندگان دربــــاره رقابت
احتمالی دونالد ترامپ با جو بایدن در انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۲۴اســت .به گفته ۴۶
درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی در
آمریکا،ترامپبربایدنپیروزمیشودو ۴۰درصد
همگفتندکهبایدنبرندهاینرقابتخواهدشد.
نظرسنجیدانشگاههارواردوموسسه«هریس»
طی روزهای  ۱۹و  ۲۰ژانویه ( ۲۹و  ۳۰دی) از
 ۱۸۱۵آمریکایی بزرگ سال گرفته شده است.

3
پیشخوان بین الملل
«نــــــیــــــشــــــن» در
پرونده ای ،به بررسی
کشور کوبا در سالگرد
تحریم هــای آمریکا
پرداخته اســت .این
نــشــریــه تــصــویــری از
کانتینرهای حمل
کاال را که پرچم کوبا
روی آن نقشبسته روی جلد برده است«.نیشن»
همچنین با تیتر « ۶۰ســال تحریم هــای بی
رحمانه و انتقام جویانه» ،سیاست های آمریکا
علیه این کشور را بیهوده دانسته است.

نمای روز

خانواده های زندانیان یمنی در زندان صعده
در حال شناسایی اعضای قربانی خانواده شان
در میان اجساد حمله هوایی ائتالف به رهبری
سعودی به زندان صعده /رویترز

چهره روز
دادگــاه عالی بریتانیا اعالم
کرد ،بنیانگذار سایت ویکی
لیکس اجازه دارد علیه حکم
اســتــرداد بــه ایـــاالت متحده
اعتراض کند .این مجوز یک
ماهپسازصدورحکماسترداد
ن آسانژ به آمریکا صادر شده است .در واقع
جولیا 
دادگــاه عالی بریتانیا پیش از این حکم داده بود
آسانژبایدبهآمریکااستردادودرآنجابهاتهاماتش
رسیدگیشود.آسانژ ۵۰سالهبهعنوانبنیانگذار
سایتویکیلیکسازسویایاالتمتحدهبهانتشار
هزارانسندمحرمانهنظامیودیپلماتیکدرسال
 ۲۰۱۰متهم شده اســت .جولیان آسانژ اگر به
ایاالت متحده استرداد شود ،ممکن است به۱۷۵
سالزندانمحکومشود/.سیانان

اظهار نظر روز

توهین زننده بایدن!
رسانههای آمریکایی ویدئویی را منتشر کرده
اند که نشان میدهد «جو بایدن» رئیس جمهور
آمریکا ،در نشست خبری خود از الفاظی توهین
آمیزبراییکخبرنگاراستفادهمیکند.بهگزارش
«سی بی اس» ،بایدن در نشست خبری خود و در
پاسخ به سوال خبرنگار شبکه «فاکس نیوز» درباره
تورم در آمریکا ،این خبرنگار را «احمق» خطاب
میکند و کلمات توهین آمیزی خطاب به او به کار
یبرد« .پیتر دوسی» خبرنگار فاکس نیوز از «جو
م 
بایدن»میپرسد«آیاتورمدرآستانهانتخاباتمیان
دورهای کنگره هزینه سیاسی خواهد داشت؟»
و بایدن در پاسخ به این سوال میگوید« ،نه ،این
تورمیکداراییبزرگاست؛احمقحرامزاده.»...
این نخستین بار نیست که اقدامات و اظهارات
«جو بایدن» سوژه رسانهها میشود و از زمان آغاز
به کار در کاخ سفید تاکنون چندین بار رفتارهای
غیرمعمولی داشته است.

