
این داستان
یک ماجرای واقعی است 

کودک معلول گمشده ساعت ها میان ۱۲۳ و ۱۱۰ پاس کاری شد

روز گذشــته متأسفانه باخبر شــدیم که دکتر محمود زند مقدم 
چشــم از جهان فروبســته و به دیدار حق شــتافته است. خبر 
درگذشــت او بســیار تلخ بود. قطعــا چهره هایــی نظیر دکتر 
زندمقدم وقتی بار ســفر می بندند، غم نبــودن آنان جغرافیایی 
بزرگ از ســرزمین مادری را در بر می گیرد. او در ســال ۱۳۱۷ به 

دنیا آمد و روز ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ نیز زندگی اش آسمانی شد. 

 راوی حکایت های بلوچستان 
آسمانی شد

 درگذشت   محمود زندمقدم

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۳۹ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ دســامبر   ۶     ۱۴۴۴ جمــادی االول   ۱۱     ۱۴۰۱ آذر   ۱۵ سه شــنبه 
صفحه  ۱۲صفحه  ۱۰

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:   بیانیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در رابطه با اقدامات قوه قضائیه، گزارش «شرق» از قوانین تنبیهي براي کودکان بازداشت شده و تبعات آن در آینده   و یادداشت هایی از  بابک زمانی، علی نوازنی 

سمیه جاهدعطائیان: پسربچه سندرم داونی که حدود ۱۲ سال 
دارد، چند شب پیش گم شده  است، هراسان است و آرام و قرار 
ندارد. به مغازه ها سرک می کشد. هوا تاریک شده و می خواهد به 

سمت دیگری از خیابان که خودروها عبور می کنند، برود.

  «عمق راهبردی» یا «عمق استراتژیک» مفهومی است که 
روابط بین الملل از علوم و عملیات نظامی وام گرفته اســت. 
این مفهوم در امور دفاعی به ســرزمینی اطالق می شــود که 
بین مراکز اصلی تجمع ادوات و پرسنل نظامی دشمن و مراکز 
حســاس و حیاتی خودی قــرار دارد. برای مثــال، درحالی که 
بخــش اعظــم مراکز جمعیتــی و صنعتی عــراق در تیررس 
امکانــات نظامی ایران اســت، عمــق راهبردی وســیع ایران 
موجب شده تا بخش اعظم مراکز حساس ما از دسترس عراق 
دور باشــد. مثال دیگر عمق راهبردی روســیه است که دلیل 
اصلی شکست فرانسه ناپلئونی و آلمان هیتلری در حمله به 

روسیه بود.
بــه همین ترتیــب، در ســطوح فراملی نیــز هرچه عمق 
راهبردی یک کشــور به شکل قرار داشــتن کشورهای دوست 
در برابر دشــمنان فرضی به عنوان حائل بیشــتر باشد، فضا و 
امکان دفاع بیشــتر خواهد بود. در دوره اســتعمار این مفهوم 
نظامی در ارتباط با سلسله تالش هایی که توسط استعمارگران 
برای دفاع از قلمروهای تحت حاکمیت شــان انجام می شــد، 
کاربرد داشــت. برای مثال، انگلیس خلیج فارس را بخشی از 
عمق راهبردی الزم برای دفاع از مســتعمراتش در شــبه قاره 
هنــد و ورای آن می دانســت و در نزدیک بــه دو قرن حداکثر 
تالش را برای دور نگهداشــتن دیگر قدرت های اســتعماری از 
خلیج فارس انجــام داد. در همین رابطه، انگلیس به ایران و 
افغانستان نیز به عنوان بخشی از عمق راهبردی شبه قاره هند، 
به ویژه در برابر روســیه، می نگریســت؛ عاملی که موجب شد 
ایران و افغانســتان به مناطقی حائــل و مورد نزاع بین این دو 
قدرت امپریالیستی تبدیل شوند. شدت رقابت روس و انگلیس 
در ایران تنها در دوره ای با هدف تمرکز بر توســعه طلبی های 
امپریالیستی آلمان به حال تعلیق درآمد که حاصل آن توافق 
۱۹۰۷ روس و انگلیس درباره تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ 
بود. تشکیل «پلیس جنوب ایران» از سوی انگلیس در جریان 
جنــگ اول جهانی یکــی از نقاط اوج تالش های اســتعماری 

انگلیس برای کنترل عمق راهبردی هند در جنوب ایران بود.
در دوره جنگ سرد و با شروع روند استعمارزدایی، مفهوم 
عمق راهبردی اگرچه همچنان مدنظر قدرت های بزرگ باقی 
ماند، اما تمرکز بر ابزار نظامی برای ایجاد و حفظ آن به تدریج 
رنگ باخت و توسل به ابزار نرم مانند نفود سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی برای این منظور عمده شد. اگرچه در این 
دوره نیز گهگاه و به ندرت شــاهد اقدامات سخت از سوی دو 
ابرقدرت مانند اشــغال نظامی (آذربایجان ایران و افغانستان) 
و کودتاهای نظامی (ایران و شیلی) و برخی جنگ های نیابتی 
در آفریقا و خاور دور برای حفظ یا ایجاد عمق راهبردی بودیم، 
اما به نحوی فزاینده ابزار نرم مانند تقویت و تشویق روندهایی 
برای اســتقرار دولت های همســو از طریق امضای پیمان های 
دوستی، ایجاد احزاب سرسپرده، نفوذهای اطالعاتی، گماردن 
وابســتگان در دولت های مســتقل، خبرپراکنی های رادیویی و 
ایجاد رسانه های وابسته در کشورها مستقل و... به وجه غالب 
تالش قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای برای ایجاد و حفظ 
عمــق راهبردی تبدیل شــد. این رونــد در دوره بعد از خاتمه 

جنگ سرد سرعت بیشتری گرفت و تثبیت شد.
ضمن اینکه کشــورها هیچ گاه نســبت به آنچه به ویژه در 
پشــت مرزها و منطقه زیست شان می گذرد، بی تفاوت نبوده و 
نباید باشــند، اما پرداختن به این امر در هر دوره ای اقتضائات 
خــاص خــود را دارد و ابزارها و شــیوه های خــاص خود را 
می طلبد. در شرایطی که برعکس دوره استعمار یا دوره جنگ 
سرد، مردم و جوامع مدنی و خروجی آن یعنی افکار عمومی 
به عاملی اثرگذار یا به قولی به ابرقدرت زمانه تبدیل شده اند، 
پرداختــن بــه مقوله عمق راهبــردی به ترتیبی کــه در دوره 
استعمار معمول بود، می تواند بســیار حساسیت زا و تهدیدزا 
باشد. هیستری ضد هندی در پاکستان که از جمله شامل تالش 
برای ایجاد عمق راهبردی در افغانســتان شــد و به برکشیدن 
طالبان انجامید، هم به اشاعه طالبانیسم در پاکستان انجامید 
و هم موجب ایجاد نفرت از پاکســتان در بخش های بزرگی از 

مردم افغانستان شد.
به این دلیل، کشــورها به نحوی فزاینــده بر آنچه می توان 
«عمق راهبردی غیرنظامی یا سیاسی» نامید، متمرکز شده اند. 
کاهش فزاینده تهدیدات نظامی از نوع کالســیک به رواج این 
قرائــت از عمق راهبردی کمک کرده اســت. «عمق راهبردی 
سیاســی» با تکیه بــر ابزارهای نرم گســترش می یابد و تالش 
برای جلب دوســتی ملت ها و دولت ها در منطقه و جهان از 
طریق تفاهم و گسترش روابط بر مبنای همکاری های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هــدف اطمینان از برقراری 
روابطی صلح آمیز و گســترش نفوذ مبتنی بر رضایت در مرکز 
توجه آن اســت. این همکاری ها به راهبــرد اصلی در دوران 
کنونی بــرای رفع نگرانی هــای امنیتی و بی نیــازی از تقویت 
نیروی نظامی در مرزها و نفوذ سخت افزاری در دیگر کشورها 

تبدیل شده است.
ادامه در صفحه ۴

 «دولتمردی که تــالش می کند افراد را به نحــوی جهت دهد تا 
ســرمایه های خود را به گونه ای که دلخواه اوست به کار گیرند، 
نه فقط توجه خودش را بــه غیرضروری ترین موضوع معطوف 
می کند، بلکه  فرض می کند که بی هیچ شورا و سنایی همواره مورد 
اعتماد است و ممکن نیست این امکان در دستان کسی قرار گیرد 

که نابخردی پیشه کرده و مورد تمسخر قرار گیرد».
«آدام اسمیت»
کار یکدست کردن قدرت قدری فراتر رفته و به یکدست کردن 
نهادهایی رســیده اســت که نصفه نیمه اســتقاللی داشــته و 
خواســت ها و مطالبــات بخش هایــی از جامعــه را نمایندگی 
می کنند. چنان که در حوزه اقتصادی نهادها و تشکل های بخش 
خصوصی با فشــارهای پیــدا و پنهانی مواجه هســتند که کار 
را بــرای این نهادها بیش از پیش مشــکل می کند. این فشــارها 
عالوه بر دردهای مزمن تأمین هزینه ها و انســجام تشــکیالتی و 
رقابت های ناســالم درونی این نهادهاست. به این مشکالت باید 
شــرایط حاد فعالیــت بنگاه های اقتصادی و صنعتی کشــور را 
افزود که بنای این تشکل ها بر پایه عضوگیری از همین بنگاه های 
خصوصی اســت. ســختی هایی همچون کمبــود منابع مالی و 
ســرمایه در گردش و تبعات ناشــی از تحریم های بین المللی از 
جملــه کمبود و گرانی هر روزه مواد اولیه و ارز و محدودشــدن 
بازارهــا و... همچنین بی ثباتی سیاســت های کالن و مداخالت 
دولت و... . درواقع بخش خصوصی کشــور اکنون از همه ســو 
با محدودیت های بســیاری مواجه اســت. در ایــن میان باید به 
فشــارها به اتاق بازرگانی اشــاره کرد؛ نهادی بــا قدمتی حدود 
یك ونیم قرن و دارای نقشــی مهم در تغییر گفتمان اقتصادی و 
اجتماعــی جامعه. نهادی که از توفان حوادث تاریخی و به ویژه 
وقایع اوایل انقالب و چپ زدگی شــدید و «اعدام باید شود»ها و 
«منحل باید شــود»ها جان ســالم به در برده و توانسته با ارائه 
خدمات قابل قبول به اعضای خود و جامعه سبب خیر عمومی 
شود و با طرح دیدگاه های علمی و دلسوزانه در عرصه عمومی 
و کاهــش تضادهای کاذب طبقاتی و دشمن ســازی بخش های 
مختلف جامعه (ســرمایه دار و مردم، کارگر و کارفرما و...) بنای 
هم زیستی و همکاری اجتماعی را ممکن کند؛ اما این نهاد اکنون 
از یك سو هر روز مورد اتهاماتی درباره حیف و میل و سوءاستفاده 
مالی از ســوی برخی تریبون هــا ی داخلی و نیز دســتگاه های 
تبلیغاتی چپ های خارج از کشــور قرار می گیرد و از سوی دیگر 
موضوع تغییر قانون تشــکیل این نهاد بزرگ و تبدیل آن به یك 
نهاد زیرمجموعه دولت طرح می شــود. بدیهی است نه بخش 
خصوصی و نه تشــکل های آن و از جمله اتاق های بازرگانی از 

اشتباه و خطا مبرا نیستند. 
ادامه در صفحه۱۱

بحثی درباره عمق راهبردی

به هوا نیاز داریم، هوا*

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

سیالیت کنونی سخن گفتن از  فرایندهای اجتماعی را سخت دشوار ساخته است

گفت وگو با آصف بیات  درباره درک و تصورش از یافته های نو
 در زمینه  پژوهش در باب سیاست ورزی تنازعی 

سیاست ورزی مردمان عادی

مسکن مجنون
گزارش «شرق» از کاالیی به نام «خانه» که به فانتزی اقتصاد تبدیل شده است  

قیمت هایی که بی توجه به رکود فقط باال می روند

  اطهاری: چیزی به عنوان بازار مسکن وجود ندارد  ، چون خصلت بازار رقابتی بودن آن است
  بیضایی: در ثبات نرخ ارز   بدون درآمد ارزی، شاهد رکود مسکن و ثبات قیمت خواهیم بود

  همایشــی در ســالن اجالس سران در روز شــنبه، ۱۲ آذرماه، 
تحت عنوان «همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» 
برگزار شــد. در این همایش آقای رئیس جمهور قانون اساسی 
را تضمین کننــده حقــوق اساســی و آزادی های مشــروع در 
کشــور دانســتند و درنهایت گفتند قانون اساســی جمهوری 
اسالمی ایران هیچ بن بستی ندارد و تضمین کننده جمهوریت 
و اســالمیت و تبلور و تجسم انقالب اســالمی است و بر این 
نکته تأکیــد کردند که یک حقــوق دان آفریقایی به من گفت 
که مترقی ترین قانون اساســی دنیا برای ایران اســت؛ چرا که 
توانســتید در قانون اساســی خودتان بین آرمان و دموکراسی 
جمــع کنید. به بــاور رئیس جمهــور، اصول قانون اساســی 
تغییرناپذیــر ولی روش هــای اجرای آن تغییرپذیر هســتند و 
قانون اساســی ایران هیچ بن بستی ندارد. رئیس مجلس هم 
قانون اساســی ما را قانونی مترقی و حالل مشکالت در ابعاد 
مادی و معنوی دانســت و درمــورد اصالح یــا تغییر قانون 
اساســی گفتند آنچه به آن نیاز داریم، تغییر در نگاه به قانون 
اساسی و اجرای آن است، نه تغییر در خود قانون اساسی. این 
نوع نگاه به قانون اساســی یعنی قداست  بخشیدن به قانون 
اساسی کشور نگاه قابل دفاعی به قانون اساسی نیست. آنچه 
تغییرناپذیر اســت، قوانین الهی اســت. قوانینی که به دست 
بشر تصویب می شــوند، امکان تغییر اصالح و بازنگری دارند 
و این تفاوت در قوانین الهی و قانون مصوب بشــریت مسئله 
تازه ای نیست. قانون اساســی جمهوری اسالمی در سال ۵۸ 
تصویب شد و بعد از ۱۰ ســال از اجرای آن مسئولین کشوری 
متوجه شــدند که قانون نیاز به بازنگری دارد. نگاه قدسی به 
قانون اساســی ســابقه ای طوالنی دارد. مدونین اولیه قانون 
اساســی یعنی خبرگان قانون اساســی در سال ۵۸ هم دچار 
این نوع برداشــت از قانون اساســی بودند که متنی الیتغیر را 

تهیه و تصویــب کرده اند و به همین اعتبار اصلی به بازنگری 
قانون اساسی اختصاص نداند. وقتی در عمل در اجرای قانون 
اساسی با مشکل روبه رو شــدیم و راه حلی هم برای تغییر یا 
اصــالح در نظر گرفته نشــده بود، حضرت امــام از اختیارات 
خود اســتفاده کرده و هیئتی را برای بازنگری قانون اساســی 
تشــکیل دادند، بدون اینکه در متن قانون راهکار بازنگری در 
نظر گرفته شود؛ اما نگاه عمیق و کالن نگر حضرت امام هیئت 
و شورای بازنگری را تشکیل دادند. قانون اساسی اولیه در ۱۲ 
فصل مشــتمل بر ۱۷۵ اصل تنظیم شده بود. حضرت امام در 
تاریخ چهارم اردیبهشــت ســال ۱۳۶۸ دستور تشکیل شورای 
بازنگــری را صادر کردند. اصالحات و تغییرات و تتمیم قانون 
اساســی مصوب ۱۳۵۸ در ۴۸ اصل مــدون و چند تصمیم و 
توضیح در جلســات مورخ هفدهم تا بیستم تیرماه ۱۳۶۸ به  
طور نهایی بررســی و تدوین شــد و در چهل ویکمین اجالس 
خود به تصویب نهایی رســاند و آیت اهللا خامنه ای که بعد از 
رحلت امام به رهبری انتخاب شــده بــود، تغییرات را تأیید و 
امضا کرد. و جهت همه پرسی طی فرمان مورخ ۱۳۵۸/۴/۲۸ 
به دولت ابالغ کردند. شورای بازنگری که در زمان حیات امام 
تشــکیل و شــروع به کار کرده بود، یک ماه ونیم بعد از رحلت 
و در آغــاز رهبری آیــت اهللا خامنه ای کار بازنگــری را تمام و 
متن بازنگری شــده را به همه پرسی گذاشــتند. اصول قانون 
بازنگری شــده هــم تغییر پیدا کرد، هم اصالح شــد و هم دو 
اصل به آن اضافه شــد. دو اصلی که بنــا به ضرورت قبل از 
اضافه شــدن به قانون اساسی عمال به اجرا گذاشته شده بود. 
نخســت تشکیل مجمع تشــخیص مصلحت نظام وقتی بین 
مجلس و شــورای نگهبان درمورد انطباق مصوبات مجلس 
با شــرع و قانون اساسی اختالف می افتاد و مجلس در مقابل 
شــورای نگهبان یا شورای نگهبان در مقابل مجلس مقاومت 
می کردنــد، مصوبه جنبه قانونی پیــدا نمی کرد. رئیس وقت 
مجلــس مرحوم آقای هاشمی رفســنجانی بــرای برون رفت 
از وضع پیش آمــده درمورد مصوبات اختالفــی از امام (ره) 
چاره جویی کردند که دستور تشــکیل کارگروهی داده شد که 
در اختالف بین مجلس و شــورای نگهبان، مصلحت نظام را 
در نظر بگیرد و به همین اعتبار اســم این کارگروه شد مجمع 

تشخیص مصلحت نظام. در بازنگری اصل ۱۱۲ بعد از اصول 
مربوط به رهبری و شرایط آن این اصل اضافه شد که مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی 
که مصوبه مجلس شــورای اسالمی را شورای نگهبان خالف 
موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن 
مصلحت نظام، نظر شــورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره 
در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و ســایر وظایفی 
که در این قانون ذکر شــده است، به دســتور رهبری تشکیل 
می شــود. اصل اضافه شده دیگر اصل ۱۷۷ است که بازنگری 
در قانون اساســی در مواردی ضروری اســت که در قانون به 
وسیله شــورای بازنگری قانون اساسی گنجانده شد. مالحظه 
می شــود که نگاه قدســی اولیه به قانون اساسی در مدت ۱۰ 
ســال تبدیل به نگاهی شــد که هم در قانون اساسی تغییر و 
اصالح صــورت گرفت و هم اصولی اضافه شــد؛ هرچند بنا 
به ضرورت قبل از گنجانده شــدن اصول مربوط به تشخیص 
مصلحت نظام و نیز بازنگری در قانون اساسی در آینده عمال 
اجرا شــده بود. پس این نگاه که قانون اساســی تغییرناپذیر 
است، عمال نظری غیرقابل دفاع است. آنچه مهم است و در 
اجالس روز شــنبه به آن توجه نشد، مسئولیت اجرای اصول 
بالاجرا برعهده کیســت؟ اصولی که مربــوط به وزارتخانه ها 
و سازمان ها هســتند، پیداست که باید از مســئول اجرای آن 
مسئولیت خواســت؛ اما اصولی مربوط به حقوق مردم ذیل 
فصل ســوم قانون اساســی اســت که مادر همه اشکاالت و 
ایرادات اســت و کســی خود را مســئول اجرای این اصول و 
پاســخ گو در مقابل مردم نمی داند. بعضی از اصول با قوانین 
عادی محدود شــدند؛ مثال اصل ۲۶ که مربــوط به احزاب و 
جمعیت ها و انجمن هاست یا اصل ۲۷ که مربوط به تشکیل 
اجتماعات و راهپیمایی ها اســت. ایــن اصول با قوانین عادی 
محدود شــدند؛ مثال تشــکیل اجتماعــات و راهپیمایی ها که 
به صراحت اعالم شــده تشــکیل اجتماعــات و راهپیمایی ها 
بدون حمل سالح به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد، 
آزاد اســت. این اصل با قانون عادی احزاب تقریبا جزء اصول 

متروک شده است. 
ادامه در صفحه ۴

حجت االسالم ســیدعلی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر 
بــه معــروف و نهی از منکر، بــه جماران گفــت: االن از طرف 
دســتگاه های مختلف در سطح کشور دارد پیگیری می شود که 
نســبت به بحث کشف حجاب ســازوکارهای مناسبی را داشته 

باشند و بتوانند با آن مقابله کنند.
او افــزود: تعداد معدودی دارند هنجارشــکنی و بی قانونی 

می کنند و مســئوالن مختلف نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت 
باشند.

او ادامــه داد: به صورت کلــی دارد تصمیماتی در ارتباط با 
عفاف و حجاب گرفته می شــود و ان شــاء اهللا در یک چارچوب 
نوین تر، با استفاده از تکنولوژی هایی که در این زمینه هست و با 

فضایی که یک طرفه نباشد، انجام شود.

خان محمــدی ادامه داد: اما گشــت های امنیــت اخالقی و 
اجتماعی که برقرار بوده با دســتور دادســتانی و مرجع قضائی 
توســط فراجا انجام می شده و االن مأموریتش تمام شده است. 
اینکه بخواهد با چه شیوه ای باشد، قطعا درمورد بودن یا نبودن 
اینها در ســطح اجتماع، مسئوالن مختلف باید تصمیم بگیرند و 

جمع بندی کنند.

یـادداشـت

خـبـر

همایش ملی مسئولیت اجرائی قانون اساسی

سخنگوی ستاد امر به معروف: مأموریت گشت های امنیت اخالقی و اجتماعی تمام شد

گزارش «شرق» از تناقض گویی های برجامی

سخنگوی ستاد امر به معروف:

روز گذشته نسترن فرخه خبرنگار اجتماعی «شرق»
با قرار وثیقه  به خانه  بازگشت

«شرق»  از چالش جدید دولت و مجلس گزارش می دهد

در بر کدام پاشنه 
می چرخد؟

مأموریت گشت های
امنیت اخالقی  تمام شد

خبرنگار «شرق» آزاد شد

موج جدید پناهندگی
 در بین ورزشکاران ایرانی

تداخل قانونی در   بودجه    و 
برنامه هفتم توسعه

۳

۲

۹

۱

دیپلمات پیشین
کوروش احمدی

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

حقوق دان
نعمت احمدی

ی
صنعتی عــراق در تیررس 
ق راهبردی وســیع ایران 
ساس ما از دسترس عراق
 روســیه است که دلیل 
ان هیتلری در حمله به 

راملی نیــز هرچه عمق 
شــتن کشورهای دوست 
ائل بیشــتر باشد، فضا و 
ره اســتعمار این مفهوم 
 که توسط استعمارگران 
ت شــان انجام می شــد، 
خلیج فارس را بخشی از 
ـتعمراتش در شــبه قاره 
دیک بــه دو قرن حداکثر 
درت های اســتعماری از 
بطه، انگلیس به ایران و 
ق راهبردی شبه قاره هند، 

رشــد ماهانه قیمت مسکن جهشی شده 
گزارش  آخرین  در  مرکزی  بانک  اســت. 
خــود از روند «تحوالت بــازار معامالت 
مســکن شــهر تهران در آبان ماه ســال 
۱۴۰۱» اعــالم کرده که متوســط قیمت 
خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد 
در  امسال  آبان  در  معامله شده  مسکونی 
تهران به ۴۶ میلیــون و ۷۰۰ هزار تومان 
رسیده اســت. این عدد از افزایش ۶٫۸ 
درصدی قیمت مسکن در پایتخت نسبت 
به مهرمــاه خبرمی دهد.  نکتــه مهم این 
گزارش جهش رشد ماهانه قیمت مسکن 
به ۶.۸ درصد است که باالترین نرخ رشد 

ماهانه مسکن در سال ۱۴۰۱ است.  

این گفت وگو را در صفحه  ۶ بخوانید


