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دوئلآخردرعراق

عراق به عنوان یکی از مناطق بحران در جهان مدتی
است در این شرایط کرونایی در صدر اخبار قرار دارد
وعلتآنهمزمزمههایوقوعیکتنشبزرگدراین
کشور در آینده نزدیک اســت.در تفسیر رفتارهای
اخیرآمریکاییهاگفتهمیشودکهدولتآمریکاقصد
حمالت سنگینی به نیروهای حشد شعبی دارد ،اما
به نظر می رسدآن چه را امروز در عراق میگذرد،
میتوان مقدمهسازی برای دوئل آخر ایران و آمریکا
دراینکشورنامید.پسازجنگ 2003واشغالاین
کشور،تهرانوواشنگتنروندسیاسیپساصدامیرا
با تفاهمی نسبی مدیریت میکردند و بر همین مبنا
حکومتهایی در طول این  17سال تشکیل شد؛
البته همپای این معادله سیاسی ،این گونه به نظر
میرسیدکهایرانبهبرخیگروههایمسلحکهعلیه
نیروهای آمریکایی میجنگیدند ،کمک میکرد و
همین کمکها در تصمیم دولت اوباما برای خارج
ساختننیروهایآمریکاییدرسال 2011تاثیرگذار
بوداما تحوالت بعدی نشان داد که این خروج چیز
زیادی از نقش و تاثیرگذاری کاخ سفید بر سیاست
بغدادنکاست.بعدازسرکارآمدنترامپ،اینمعادله
همسوباسیاستهایدولتجدیدآمریکاعلیهایران
روبهدگرگونینهادوواردریلدیگریشد.دردوسال
گذشته نشانههای زیــادی وجود داشت که آمریکا
نمیخواهد روال معمول سال های گذشته تداوم
یابد و به دنبال تغییر بازی است .البته این مهم در
چارچوبسیاستخاورمیانهایجدیدبرایمقابلهبا
نفوذونقشمنطقهایایرانکلیدخورد.اینرویکردبه
تدریج شــدت گرفت و با تــرور فرماندهان نیروی
قدس و حشد شعبی وارد مرحله ا ی دیگر و جدیتر
شد و نشان داد آمریکا راهبردی تازه در پیش گرفته
است .تحوالت مرتبط با اعتراضات عراق واستعفای
عبدالمهدی نیز پردهای دیگر از ماجرا برداشت و بن
بستسیاسیچندماهاخیروانتخابنشدننخست
وزیرنیزتاکیدیبرجدیترشدنروندپایانمعادالت
پساز2003بود.دربارهانتخابنخستوزیر،ناگفته
نماندکههرطرفیتالشکردهتاشخصیتنزدیکبه
خودرابرکرسیبنشاندوگزینهمد نظردیگریراوتو
میکند،اماتابهحالهیچطرفینتوانستهاستگزینه
خودرابهقدرتبرساند.البتهاینوسط،اختالفاتدر
جریانهایشیعیهمسوباایرانمزیدبرعلتشدهو
مانعبیشتریبرنخستوزیریفردینزدیکبهتهران
ایجادکردهاست.اینبنبستبیسابقهامابرونداد
اراده بازیگران خارجی برای تغییر معادله سیاسی
پساصدامیاست.

کارتون روز

کارتونی در هجو عملکرد ترامپ در برابر بحران
ویــروس کرونا :از واکنش الک پشتی تا غفلت
ابلهانه از خطر بزرگ.

خبر آخر

کرونا کمبود بودجه سازمان ملل را
بحرانیترکرد
دبیرکل سازمان ملل گفت که به دلیل این که
کشورهای عضو بــه تعهدات مالی خــود عمل
نکردهاند این سازمان با کمبود بودجه مواجه و با
توجهبهشیوعویروسکرونااینوضعیتبحرانیتر
هم شــده اســت .آنتونیو گوترش در نــامـهای به
 ۱۹۳کشور عضو سازمان ملل اعــام کــرد که
زمان پرداخت ۲.۲۷میلیارد دالر سازمان برای
اجــرای برنامههای منظم و پیش بینی شده فرا
رسیده است اما هیچ نشانه و اقدامی برای تامین
این میزان بودجه توسط کشورها دیده نمیشود.
بودجه عملیاتی ساالنه سازمان ملل برای سال
 ۲۰۲۰تقریبا  ۳.۱میلیارد دالر است و گوترش
میگوید فاصله ایــن مبلغ با برنامههای پیش
بینی شده و واقعی بیش از  ۲۲۰میلیون دالر
است .کشورهای عضو ،بودجه سازمان ملل را
بر اساس مشارکتهای داوطلبانه و برنامهریزی
شــده تأمین میکنند .دبیرخانه سازمان ملل
براساس ارزیابیهای موسسات مالی حرفهای
بودجه دو ساالنه سازمان را تعیین و سهم هر کشور
را اعالم میکند.طرح بودجه به مجمع عمومی
ارائه میشود .مجمع عمومی بودجه را تصویب
و به کشورها ابالغ میکند .معیار محاسبه سهم
کشورها تولید ناخالص ملی هر کشور است .به
این ترتیب سهم اصلی را در تأمین بودجه سازمان
کشورهای پرجمعیت و پیشرفته صنعتی دارند و
کشورهای کوچک و جهان سومی بخش ناچیزی
از هزینههای سازمان ملل را پرداخت میکنند.

واکنشهایمنفیگستردهدرعراقعلیهتحرکاتنظامیجدیدآمریکا

کودتا یا جنگ رسانه ای برای الزرفی؟
همزمان با برخی تحرکات غیرمجاز و نظامی
آمریکا در عــراق ،گروهها و احــزاب سیاسی
عراقی به تحرکات جدید آمریکا در کشورشان
واکنشنشانوبهواشنگتندربارهاینتحرکات
هشدار دادهاند.ارتش آمریکا به بهانه محافظت
از نیروهای خود  ،در برخی پایگاههای عراق
سامانه ضدموشکی پاتریوت مستقر کرده
است و از سوی دیگر اخباری مبنی بر وقوع
یک کودتای نظامی با مدیریت آمریکا در عراق
مطرح می شود.به نوشته خبرگزاری فرانسه
 ،یکی از این سامانهها هفته گذشته به پایگاه
عین االسد واقع در غرب عراق فرستاده شده و
هماکنوندرحالآمادهشدناست.بهگفتهاین
خبرگزاری ،یک سامانه پاتریوت هم به پایگاهی
در اربیل مرکز کردستان عراق فرستاده شده
و دو سامانه دیگر قرار است از کویت به عراق
بــرده شود«.کنت فرانک مکنزی» ،فرمانده
نیروهای تروریستی سنتکام (ستاد فرماندهی
مرکزی آمریکا) گفت که هدف نهایی ایران
بیرون کــردن آمریکا از منطقه به خصوص از
عراق است که در آن ابزارهای اعمال قدرت
زیــادی مانند کتائب حـــزبا ...را دارد.ای ــن
تحرکات نظامی آمریکا واکنش های گسترده
ای را در سطح مقامات سیاسی و گروه های
مختلف وابسته به حشدالشعبی در پی داشته
است.به گفته عبدالمهدی ،نخست وزیر دولت
پیشبرد امور عراق انجام اقدامات نظامی بدون
مجوز تهدیدی برای امنیت شهروندان و نقض

حاکمیت عــراق و منافع عالی کشور است.
اظهارات عبدالمهدی پس از آن مطرح شد
که به تازگی چند هواپیمای حامل نظامیان
و مستشاران آمریکایی در منطقه هیت واقع
در غرب األنبار فــرود آمدند" .ماجد غماس"
نماینده مجلس اعــای عــراق در ایــران نیز،
درباره جابهجایی نظامیان آمریکایی در عراق
گفت :تحلیلهایی مختلف در ایــن زمینه
ارائه شده از جمله این که جابهجایی نظامیان
آمریکایی با هدف اجرای یک طرح توطئهآمیز
انجام شده است تا دولتی در عراق قدرت را
بهدست گیرد که سیاستهای کاخ سفید را
اجراییکند.همچنیناینآرایشنظامیجدید
آمریکا برای این انجام میشود تا مورد خشم و
غضب مردم عراق قرار نگیرند«.محمد محیی»
سخنگوی گردان های حزب ا ...عراق اعالم
کرد که تحرکات آمریکا (عقب نشینی نیروهای

چرابنیگانتسبهریاستپارلمانرژیمصهیونیستیتنداد؟

فرصت طالیی نتانیاهو از کرونا
بنی گانتس رئیس حزب تازه تاسیس آبی-
سفید که در خالل یک سال گذشته به رقیب
سرسخت انتخاباتی حزب حاکم لیکود به
ریاست نتانیاهو تبدیل شده بود و در سه
انتخابات زودهنگام ظرف یک سال پا به پای
نتانیاهو پیش رفت ،در اقدامی غیرمنتظره
با حمایت حزب لیکود و شخص نتانیاهو به
تازگی به ریاست کنست( پارلمان) این رژیم
انتخاب شد.این موضوع بالفاصله واکنش
خشمگینانه هم حزبی های گانتس ازجمله
یعلون و الپید را برانگیخت و برهمین اساس
برخی از فروپاشی حزب آبی – سفید سخن
می گویند.حال سوالی که پیش می آید این
است که چرا گانتس به این اقدام دست زد
حال آن که در یک سال گذشته هیچ وقت
ازمواضع خود مبنی بر کنار زدن نتانیاهو
از قدرت کوتاه نیامد و همین موضوع باعث
طوالنی شدن بحران و خأل سیاسی در مدت
بیش از یک سال گذشته شــد؟آن چه این
سوال را حساس تر می کند این است که با
انتخاب گانتس به ریاست کنست آن هم در
حالی که از سوی رئیس رژیم صهیونیستی
برای تشکیل کابینه و دولت جدید معرفی
شده بــود ،فرصت تشکیل کابینه از دست
وی و حــزب آبــی  -سفید خــارج می شــود و
دوباره نتانیاهو این فرصت را پیدا می کند
که دوبــاره دولت و کابینه جدید را تشکیل
دهدوبهاین ترتیبجلویبرگزاریانتخابات
زودهنگام چهارم گرفته شود که مخالفان بر
روی آن به عنوان یک گزینه حساب بازکرده
بودند .پاسخی که می تــوان به این سوال
داد این است که فضای ناشی از کرونا در
جهان از جمله فلسطین اشغالی فضایی را

ایجاد کرد که دولت عمیق صهیونیستی که
بخشی از آن در دولت های غربی از جمله
آمریکا ریشه دارد در نهایت بنی گانتس را
به تقسیم جدید قدرت مجاب ساخت که بر
اســاس آن وی در وضعیت کنونی ریاست
پارلمان و نتانیاهو ریاست دولت و کابینه را
در اختیار داشته باشند.البته پیش از این
اعــام شده بود که نتانیاهو و بنی گانتس
درباره تقسیم قدرت توافق کرده بودند که
طبق آن روسای کمیته های کنست را ظرف
سه سال آینده به طور مشترک در اختیار
داشته باشند اما دوره نخست وزیری را به
صــورت یک و نیم ســال بین خــود تقسیم
کنند  .اهمیت این توافق برای نتانیاهو این
است که دست کم به مدت یک سال و نیم
آینده از پیگیرد قضایی رهایی می یابد و از
مصونیت نخست وزیری برای فرار از پرونده
هایی فساد مالی استفاده می کند .هر چند
که امکان دارد بنی گانتس موضوع را به
این شکل برای هــواداران خود توجیه کند
که با احــراز پست ریاست کنست یک گام
نتانیاهو را به محکومیت و حبس نزدیک تر
کرده است کما این که اولمرت نخست وزیر
قبلی رژیم صهیونیستی نیز زمانی به زندان
محکوم شد که ریاست کنست از دست حزب
کار خارج شد و به دست حزب رقیب لیکود
افتاد .همه این اتفاقات در فضای کرونا روی
داد و اگر چه این ویروس برای اغلب مناطق
جهان تهدید بــوده امــا گویا بــرای شخص
نتانیاهو یک فرصت طالیی بوده تا از فضای
آن برای رهایی از زندان و استمرار نخست
وزیری خود دست کم تا یک سال و نیم دیگر
استفاده کند.

آمریکایی و تحویل پایگاه هــای آن به ارتش
عراق) تصادفی و برای انجام عملیات استقرار
مجدد نیروهایش و جابه جایی آن ها نیست،
بلکه دولــت آمریکا تــاش میکند از بحران
بزرگ کرونا فرار کند و دونالد ترامپ دریافت
که در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری
شکست خــواهــدخــورد.کــاظــم الفرطوسی
سخنگوی کتائب سیدالشهداء نیز از اتخاذ
تدابیر پیشگیرانه شدید در برخی مراکز نظامی
به منظور مقابله با حمالت هوایی آمریکا خبر
داد.در عین حال برخی کارشناسان عراقی،
اصل حمله به نیروها و مواضع الحشد الشعبی
و مقاومت را دور از ذهن ندانسته اما تبعات
آن را برای آمریکا زیانبار دانسته اند«.عباس
شمس الدین» از کارشناسان نزدیک به الحشد
الشعبی یکی از موانع بزرگ در برابر این طرح
را وجــود بیش از  ۲۷هــزار نیروی مقاومت به

پیشنهاددولت«مشارکتملی»،نسخهاولیهحلاختالفاتعبداهللواشرفغنی

دوباره ائتالف برای حکومت داری؟
"محمد اشرف غنی" و "عبدا ...عبدا "...که هر
دو خود را رئیس جمهور افغانستان می دانند ،به
نظر می رسد که به حل اختالفات نزدیک شده
اند".مسعودترشتوال"سخنگویشورایحراستو
ثبات افغانستان  گفت :دیدارهایاخیر"عبدالرب
رســول سیاف" از افــراد با نفوذ جهادی و برخی
از چهرههای سیاسی با "محمد اشــرف غنی" و
"عبدا "...درباره طرح تشکیل حکومت «مشارکت
ملی»نتایجامیدوارکنندهایداشتهاست.مسعود
ترشتوال با اشاره به اینکه اشرف غنی و عبدا...
عــبــدا ...درص ــدد پــایــان اختالفاتشان هستند
افزود ،انتظار مـیرود تا سه روز آینده این توافق
نهایی شود".محمدمحقق" رئیس حزب وحدت
اسالمی افغانستان نیز گفت :خبرهای خوبی در
این زمینه به زودی می رسد.این در حالیست که
ارگ ریاست جمهوری افغانستان تاکنون در این
بارهاظهارنظرینکردهاست.اظهاراتسخنگوی
شورای حراست و ثبات افغانستان درباره نزدیک
شدن به توافق نهایی برای حل اختالفات عبدا...
و غنی از طریق تشکیل دولت مشارکت ملی می
تواند نسخه مشابه مدلی باشد که پس از جنجال
در نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور
در سال  2014از طریق وزیر خارجه وقت آمریکا
پیشنهادوموردموافقتقرارگرفت.اگرچهتاکنون
جزئیاتوساختاردولتمشارکتملیکهگفتهمی
شود "عبدا "...و "غنی" درباره تشکیل آن به توافق
میرسند منتشر نشده است اما به نظر میرسد که
هدفدولتمشارکتملینیزهماننددولتوحدت
ملی ائتالف عبدا ...و غنی بــرای حکومتداری
مشترک باشد.با توجه به آنکه سمت عبدا ...در
دولــت وحــدت ملی افغانستان به عنوان رئیس
اجرایی کابینه خارج از چارچوب های مطرح در
قانوناساسیاینکشوردربارهساختارقوهمجریه

عملیاتهایزمینیانصارا...یمنعلیهمتجاوزانادامهدارد

پیشروی در جوف  ،محاصره مأرب
پیشروی بیوقفه انصارا ...در جبهه زمینی و
ناتوانی نیروهای ائتالف متجاوز در بازیابی
سازمان رزم خود نشان میدهد که آنها برای
تهدیدامنیتصنعا،همهتوانعملیاتیوسازمان
دهیخودرادرمأربمتمرکزکردهوضرورتیبر
تقویت عقبهشان نمیدیدهاند.مأرب بهعنوان
پایگاه سنتی حــزب اصــاح و مرکز آمــوزش،
سازماندهیوعملیاتنیروهایائتالفمتجاوز،
میتوانستپاشنهآشیلامنیتصنعاواقعشود،
چرا که دیگر مناطق همجوار پایتخت مانند

محویت،ریمهِ ،ذماروعمراندرکنترلانصارا...
قرارداشتند.غافلگیری ائتالف در مدیریت ِنهم
آغازیبودبرفتحالفتوحانصارا...کهباآگاهیاز
فروپاشی سازمان رزم ائتالف ،به سرعت اقدام
بهگسیلنیروبسمتبلندیهایهیالن،پایگاه
المستحدث در مدیریت ِصرواح (غرب مأرب)
و فشار همزمان بر مدیریت الغَ یل و محاصره
الحزم کرد تا فرصت ترمیم و بازیابی را از آنها
بگیرد .روی دیگر موفقیت انصارا ...مرهون
هوشمندیوتدابیرسیاسیرهبرانآناستکه

عالوه  ۱۲۰هزار نیروی آموزش دیده و مجرب
الحشد الشعبی و میلیون ها نفر از ملت عراق
که پشتیبان این نیروها هستند ،دانسته است.
بسیاری ازنمایندگان الفتح هم در باره حمله
احتمالی آمریکا به عــراق هشدار دادند.به
هر روی،آمریکا در ماههای اخیر ،اقدامات
گسترده و اثرگذاری را در عــراق انجام داده
است .تضعیف دولت «عــادل عبدالمهدی»،
ترور فرماندهان مقاومت ،حمله به مقرهای
حشدالشعبی،حمایتضمنیازنخستوزیری
الزرفی و حاال نیز استقرار سامانه های پاتریوت
و تخلیه برخی پایگاههای نظامی با هدف
احتمالی تمرکز بیشتر نیروهای خودی.اگر
اجرای کودتای آمریکا در عراق ،ساقط کردن
دولت مرکزی و به قدرت رساندن یک فرد یا
جریان تعبیر شــود ،اقــدام چندان محتملی
به نظر نمیرسد .ساختار داخلی عــراق با
بازیگران متنوعی ازجمله مرجعیت ،گروههای
مقاومت،جریانهاییمانندصدریهاازیکسو
و دشواریها و تبعات چنین اقدامی از سوی
دیگر ،میتواند از موانع چنین اقدامی باشد.
عــاوه بر ایــن به نظر نمیرسد کارشناسان
نظامی پنتاگون ،چنین ریسکی را بپذیرند؛ زیرا
مدیریت وضعیت فردای پس از کودتای عراق،
چندان آسان و بدون هزینه نیست.به نظر می
رسد که آمریکا در وهله اول ،با هدف تسهیل در
نخستوزیری «عدنان الزرفی» ،نوعی جنگ
رسانهای به راه انداخته است.

با پیش فرستادن شخصیتهای با نفوذ ،زمینه
همراهی شیوخ قبایل با خود یا کنارهگیری و
همراهی نکردن آنهــا با نیروهای ائتالف را
فراهم میآورد.بهرغم تالش مضاعف ائتالف
سعودیبرایسدکردنمسیرپیشرویانصارا...
در روزهــای اخیر ،اما انصارا...با پاک سازی

بود ،بنابراین تعریفمشخصیهمازصالحیتهای
کارکردی وی وجود نداشت و در دوره پنج ساله
ایندولتهموارهنقشعبدا...دردولتنقشیدر
حاشیهودرسایهرئیسجمهوریبود.برغمآنکهدر
توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان
تصریحشدهبودکهغنیدرسمتریاستجمهوری
افغانستان باید زمینه شکل گیری سمت نخست
وزیریباتشکیللویهجرگهواصالح قانوناساسی
را فراهم کند اما چنین اقدامی در دوره پنج ساله
این دولت صورت نگرفت که این مسئله همواره
مورداعتراض عبدا...بود.طبقاینتوافقنامهمقرر
شدهبودعبدا...بااصالح قانوناساسیوگنجاندن
سمت نخست وزیری در آن این مسئولیت را عهده
دار شود.با توجه به عدم تعهد غنی برای تشکیل
لویه جرگه و اصالح قانون اساسی در پنج سال
گذشتهباهدفایجادساختارجدیدنخستوزیری
در قوه مجریه و سپردن آن به عبدا ،...تردیدها
دربــاره حل اختالفات آنــان همچنان در فضای
سیاسی افغانستان وجود دارد.عــاوه بر این در
نظام ریاستی افغانستان که رئیس جمهور قدرت
فائقه محسوب می شود تعدیل صالحیت های
وییاسپردنبخشیازآنبهنخستوزیرکهبایدبا
اصالحقانوناساسیاینکشوراینساختارجدید
شکل پیدا کند ممکن است مورد تایید غنی قرار
نگیرد.به خصوص آنکه در پنج سال فعالیت دولت
وحدت ملی؛ برغم حضور عبدا ...در سمت رئیس
اجراییکابینهافغانستاناماغنیفرصتچندانی
به وی برای مشارکت در عزل و نصب مقامات ملی
و محلی بر اساس سهم پنجاه درصدی از قدرت را
نداد.درچنینشرایطیبهنظرمیرسدتازمانیکه
غنی اراده الزم برای سپردن بخشی از صالحیت
هایقانونیخودبهعبدا ...راپیدانکندرایزنیهای
افرادمیانجیچندانبهنتیجهنمیرسد.
محیط پیرامون الحزم و تثبیت امنیت آن ،مسیر
پیشروی به سمت جنوب شرق جوف را در پیش
گرفته است که تسلط بر پایگاه ال َلبنات بهعنوان
یکیازمهمترینمراکزتجمعنیروهایائتالف،
قشع،السیلو َعر َفجرادر
البرش،ا َآل َ
بلندیهای َ
پیداشتهوپایگاهراهبردیالکنایِسرازیرآتش
انصارا...برده است .تسلط بر پایگاه الکنایِس،
ضمن تکمیل محاصره شهر مــأرب از شمال،
آزادی سرزمینهای وسیع و مهمی همچون
الجفره ،پایگاه ماس ،وادی حلحالن،
پایگاه ُ
اســداس و آل ناجی را رقم خواهد زد ،چرا که
هرگونه پافشاری نیروهای ائتالف برای حفظ
این مناطق ،آنها را در حلقه محاصره انصارا...
محبوسخواهدکرد.
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پیشخوان بین الملل

دورکاریمجسمهآزادی!
هفتهنامه نیوزویک بر روی جلد تازهترین شماره
خود مجسمه آزادی را در حال کار با رایانه به
تصویر کشید و ضمن اشــاره به رواج دورکــاری
در این روزها در بسیاری از کشورهای جهان در
صفحه توئیتری خود نوشت   :شیوع کرونا نحوه
کار کردن ما را برای همیشه تغییر خواهد داد.

توئیت روز

جان برنان رئیس پیشین سیا ،با اشاره به توئیت
ترامپ که در آن ولیعهد عربستان را دوست خود
دانسته بــود نــوشــت :بــن سلمان مسئول قتل
خاشقچیاست.اینکهویرادوستخودمیدانی
نشانمیدهدبوییازاخالقوشرافتنبردهای.

نمای روز

تصویریازفروشند هلباساهلروسیهکهدرقرنطینه
خانگیازبالکنخانهبهفروشمشغولاست!

چهره روز

صاحب این عکس خاخام یعقوب لیتزمن وزیر
بهداشت اسرائیل است .یکی از علل شیوع قابل
توجه کرونا در اسرائیل به تناقضی بر میگردد
که لیتزمن با جمع میان کسوت خاخامی و سمت
وزارت بهداشت نمایندگی میکند .از آن جهت
که وی از رهبران حزب مذهبی حریدیی "یهودت
هــتــورات" از مخالفان توصیههای پیشگیرانه
بهداشتی در مقابل شیوع کروناست .لیتزمن از
یک طرف به عنوان یک خاخام حریدی نابودی
کرونا را به ظهور "مسیح منجی" حواله میدهد و
از سوی دیگر ،در کسوت وزیر بهداشت مجبور به
اتخاذ تدابیری پیشگیرانه است که خود به آنها
بــاوری نــدارد .حریدیها برخالف جریانهای
صهیونیسم دینی معتقدند که آموزههای توراتی
تعطیلپذیر نیست و با تعطیلی کنستها و مراسم
مذهبی مخالف و متهم به کمک به شیوع این
ویروسهستند.کرونااینروزهابیشازهرچیزی
پرده از تناقضات درونــی جامعه اسرائیل میان
مذهبیون حریدی و دیگر جریانهای سیاسی
و اجتماعی برداشته اســت .نتانیاهو هم که به
حمایت این جریان برای تشکیل دولت نیاز دارد،
از فشار بر آنها خودداری میکند و صرفا آنها را
بهپایبندیبهتوصیههایبهداشتیفرامیخواند.

