
روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

بهارستان بعد از دو هفته تعطیالت با اعتراض به دولت شروع به کار کرد؛

پیامی که نمایندگان از 
حوزه انتخابیه آوردند

همدلی| نمایندگان مجلس شورای اسالمی بعد 
از حدود دو هفته تعطیالت، دوباره به صحن علنی 
برگشتند. در اولین جلسه ای که بعد از تعطیالت 
نمایندگان روزگذشــته در مجلس برگزار کردند، 
محور بیشــتر نطق ها و تذکرها اعتراض و انتقاد 
از دولت سیدابراهیم رئیســی بود. این نشان می 
دهد که نماینــدگان از طرف افکار عمومی حوزه 
انتخابیه خود تحت فشار هستند و ناچارند با وجود 
آن که حامی سیاســی دولت محسوب می شوند 
ولی اعتراض ونارضایتی افکار عمومی را منعکس 
کنند. دیروز بیشتر نمایندگان یا به طور مستقیم 

یا غیر مســتقیم دولت را و اعضای کابینه را مورد 
خطاب قرار دادند و خواهان رسیدگی فور به امور 
مردم شدند. دیروز در صحن علنی احد آزادیخواه 
نماینده مالیر در مجلس شــورای اســالمی در 
تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور صحبت 
کــرد. آزادیخواه از چهره هــای اصولگرا و حامی 
دولت محسوب می شود. او در سخنان خود گفت: 
»تورم و گرانی در حال شکســتن کمر بسیاری از 
مردم است، قرار نبود مردمی سازی یارانه ها با این 

حجم از تورم غیرقابل انکار برابر باشد.
شرح در صفحه ۲

 خبرسازی درباره رئیس جمهور
 پیشین ادامه دارد

حسن روحانی زیر 
ذره بین حامیان دولت 

 »آزاده بخشی« نقاش
 در گفت وگو با همدلی :

 اولویت مردم خرید
 آثار تجسمی نیست

یادداشتیادداشت
 سؤال با دستور و بخشنامهدولت ضعیف شده احمدی نژاد!

 از بین نخواهد رفت

یکی از پرسش هایی که به صورت مستمر در 
زمان آغاز به کار دولت سیدابراهیم رئیسی تکرار 
می شد در خصوص وجوهات تشابه این دولت 
و دولت احمدی نژاد بود. پرسیده می شد چقدر 
این دولت بناست راه آن دولت را برود؟ و چقدر 
امکان دارد با توجه به ترکیب سیاســی دولت 
سیزدهم مســیر این دولت با دولت های نهم و 
دهم متفاوت باشد؟به نظر می رسد اکنون که در 
آستانه یک سالگی دولت رئیسی هستیم بهتر 
می شود در مورد این دولت و تشابهاتش با دولت 
احمدی نژاد به بحث و نظر نشســت. البته این 
نکته را باید متذکر شد که اگر معیار و مترمان 
شــعارهای ابراهیم رئیســی در زمان تبلیغات 
ریاست جمهوری باشد باید گفت حتماً و یقیناً 
بنا نیســت این دولت تکرار دولت احمدی نژاد 
باشــد و الغیر؛ اما همیشه عرصه عمل و حرف 
بسیار فرق دارد.اگر بخواهیم از موضوع سیاست 
خارجی وارد شــویم باید گفــت هرچه از عمر 
دولت رئیسی می گذرد این دولت بیشتر و بهتر 
در حال نشــان دادن این نکته است که قرابتی 
با میراث حســن روحانی -که برجام نمونه آن 
است- ندارد و در حال حرکت در مسیر محمود 
احمدی نژاد اســت. ابراهیم رئیســی برخالف 
شعارهایش هنوز نتوانسته به زبان دنیا سخن 
بگوید؛ نشان به آن نشان که برجام نه تنها احیا 
نشده، بلکه روزبه روز نیز داستان آن پیچیده تر 
می شود. ضمن آنکه بیم جدی وجود دارد تا آخر 
تابستان با رویکرد این دولت در سیاست خارجی 
تحریم های سازمان ملل بازگردد.در مورد مراوده 
با همســایگان نیز این دولت موفقیت خاصی 
نداشته است. به جز دیدارهای دیپلماتیک عرفی 
و عقــد چند قرارداد عــادی و روتین با برخی 
همسایگان، اتفاق خاصی نیفتاده زیرا تحریم ها 
اجازه مانور نمی دهد.در مورد غرب هم طبعاً این 
دولت حرفی برای گفتن نداشــته است و عیناً 
همان مســیر دولت احمدی نژاد را می رود. این 
دولت نیز مثل دولت احمدی نژاد چشمش به 
دستان روسیه و چین اســت اما چه سود که 
این دو کشور با علم به این موضوع عالقه ای به 
اولویت ها و منافع ایران ندارند و مســیر خود را 
می روند.در مورد مسائل اقتصادی نیز این دولت 
حتی از دولت احمدی نژاد هم به نظر ضعیف تر 
است. کابینه رئیسی در احاطه افرادی است که 
خود را صاحب نظر اقتصادی می دانند، ولی هم 
بی کارنامه هســتند و هم سابقه ناخوشایندی 
ادامه در صفحه 5 دارند. 

ادامه هدفمندسازی یارانه ها به شکلی دیگر 
از سوی دولت جدید، سؤاالتی را برای افکار 
عمومی ایجاد کرده اســت. دولت سیزدهم 
پس از حذف ارز۴۲۰۰تومانی یا یارانه نسبت 
به چند قلم کاالی اساســی به مانند لبنیات، 
روغن، آرد و... مبالغی را تحت هدفمندسازی 
مشــخص کرده اســت. از این رهگذر مبلغ 
۴۵هزارتومان که بابت یارانه انرژی به مردم 
از سوی دولت نهم و دهم به مردم پرداخت 
می شد و مبلغ 1۰۰هزارتومان کمک هزینه 
معیشــتی بابت یارانه بنزین از سوی دولت 
یازدهــم و دوازدهم پرداخــت می گردید را 
حذف کرده و مبالغی به ترتیب دهک بندی 
چهارصــد هزارتومانی، ســیصدهزارتومانی 
و...به دهک هــای مختلــف در مرحله اول 
پرداخت شد؛ اما سؤاالت و ابهاماتی موجب 
تشــویش و ســرگردانی افکار عمومی شده 
اســت؛ یکی اینکه دولت در این مبالغ یارانه 
انرژی و بنزین را لحاظ کرده اســت؟ در این 
شکی نیســت که هیچ کدام از این عددهای 
تعیین شــده از دولت نهم بــه بعد عددهای 
واقعی نیســتند و با هزینه مصرف اختالف 
زیــادی را دارند اما در اینجا بازهم ســؤال 
پیش می آید دولت بر چه اساســی و قانونی 
توانسته یارانه انرژی و بنزین را حذف کند؟ 
و اگر این دو یارانه در بطن یارانه های جدید 
گنجانده شده درآمد بیشتری از جیب مردم 
به دولت می رود که اگر چنین اتفاقی صورت 
گرفته است، تخلف به شمار می آید و مجلس 
به عنوان ناظر اجرای قانون چرا سکوت کرده 
اســت؟اما نوع و زمان پرداختی ها هم هنوز 
برای مردم جای ســؤال دارد. اینکه پس از 
برداشت یارانه اردیبهشت تا امروز نتوانسته 
بودنــد یارانه خردادماه را -کــه در آخرین 
روزهای به ســر می بریم - برداشت کنند و 
منتظر اعالم برداشت از سوی دولت هستند. 
نگرانــی بزرگــی که در این مســئله وجود 
دارد این اســت آیا دولت بودجه کافی برای 
پرداخت یارانه ها را دارد؟ سؤال مهم تری که 
دراین باره خود را نشــان می دهد این است 
که آیا دولت در محاسبه آزادسازی کاالهای 
مهم اساســی اشتباه کرده است؟همه این ها 
سؤاالتی است که موجب ابهام در ذهن مردم 
ادامه در صفحه 5 شده است.  

    محمدجواد پهلوان
   مدرس دانشگاه

    مهدی دهقان نیری
   فعال مدنی

منتقدان برنامه های رئیس جمهور 
منسجم تر از مردان اقتصادی دولت

اقتصاددانانی که 
رئیسی به خط کرد
ســه رقمی  تورم  زمزمه هــای  همدلــی| 
هــم باالخــره به گــوش رســید. در حالی 
انتخابــات  در  دولــت ســیزدهم  رئیــس 
1۴۰۰ به صراحــت اعالم کــرده بود: »من 
اقتصاددان هــا را به خط می کنم«، حاال بعد 
از گذشــت نزدیک به یک سال از روی کار 
آمدن ابراهیم رئیسی، اقتصاددان ها به خط 
شــده اند، اما نه به فرمان رئیسی، بلکه برای 
هشــدار درباره سیاســت های اقتصادی این 
دولــت؛ در چند ماه اخیر فقط شــاخص ها 
و قیمت  کاالهای اساســی تنها اعداد روی 
کاغــذ نبوده اند که به نظر می رســد فضای 
مناســب برای تولید و فعالیت کسب وکارها 
در وضعیــت بحرانی تــری قرارگرفته و کار 
به جایی رسیده که 61اقتصاددان در نامه ای 
سرگشــاده از احتمال قرارگیــری ایران در 

تورم سه رقمی هشدار می دهند...
6

  ادبیات چگونه عمل می کند؟ )8(
  آخرین برگ بر این جاده متروک)8(

  لطفا تفکر قحط الرجالی را فراموش کنید
 سرای »معین التجار«؛ شاهد قاجاری 

روزگار اهواز
 کنترل اشیا با قدرت ذهن امکان پذیر 

می شود!
 روزی که سازمان »شین فین« ایرلند 

تأسیس شد

گوناگون
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 سه نفتکش ساخت ایران به ونزوئال 
تحویل داده می شود

 دریاداری ایران
 در سواحل کارائیب

نگرانی خاورمیانه از افزایش 
تنش  بین ایران و غرب

 جرییات گزارش 
رسمی درباره سانحه 

قطار مشهد - یزد 

نقض رأی محکومیت 
اکبر طبری صحت ندارد

انتقاد رئیس پلیس راهور به دفاعیات میرسلیم

ادامه جدال برسرکیفیت 
خودروی داخلی 

همدلی|  دومین نفت کش آفراماکس، ساخت 
شــرکت صنعتی دریایی ایران )صــدرا( که به 
سفارش ونزوئال ساخته شده است، روز شنبه،  با 
حضور ســید ابراهیم رئیسی و نیکالس مادورو 
روسای جمهور ایران و ونزوئال تحویل این کشور 
شــد. ایران، بر این باور اســت که فرصت های 
صادرات کاال و خدمات به ونزوئال بســیار زیاد 
اســت و دولت باید مسیرهای حقوقی را در این 

زمینه، تسهیل کند ...
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همدلی| وضعیت افزایش اجاره بهای مسکن در 
کشور به ویژه شهرهای بزرگ اگرچه برای همه 
مردم و به ویــژه روزنامه نگاران یک معضل بوده 
اســت، اما این موضوع یک نســبت دیگر هم با 
روزنامه نگاران و خبرنگاران دارد و آن »ســوژه 
بودن« این مســئله بــود. موضوعی که هر روزه 
خبرنگاران بسیاری را درگیر خودکرده بود تا از 
وضعیت دردناک مستأجرانی بنویسند که با هر 
قرارداد اجــاره ای یک منطقه پایین تر می رفتند 
به گونه ای که بسیاری از مناطق شمالی شهر، به 
مرکز و از مرکز به جنوب و از جنوب شــهر، به 
شهرک های حومه شهر نقل مکان کردند. روزنامه 
همدلی حدود یک مــاه پیش گزارش دردناکی 
را منتشــر کرد با این تیتر »اجاره شریکی خانه 
توسط چند خانواده« که از عنوانش مشخص بود 

که چه وضعیتی را روایت می کند.
بر اساس این گزارش »اجاره یک ملک توسط 
چند خانواده، اتاق ها به صورت اختصاصی و سایر 
فضاها نیز به صورت مشــترک مورداستفاده قرار 
می گیرد.« حتی تصور این وضعیت برای خانواده 
ایرانــی بــا مالحظات ســنتی و مذهبی چقدر 
می تواند دشــوار باشــد؛ اما وضعیت اجاره بهای 
مســکن گویی در حال جابه جا کردن مرزهایی 
است که حتی می تواند »مرگ مستأجر« را هم 
رقم بزند، آن هم نه مرگی تمثیلی و از سر اغراق 
که معموالً در تحلیل ها رخ می دهد که وضعیتی 
کــه طی آن قلب یک نفــر از کار بیفتد و از هر 

منظری به آن »مرگ« اطالق می شود.
در دو روز گذشــته برخــی از روزنامه نگاران 
و فعــاالن عرصــه مجازی بــا انتشــار تصویر 
روزنامه نــگاری به نــام »فریــدون بهرامی« از 
همکاران باسابقه روزنامه همشهری خبر دادند 
که او »به دلیل فشــار عصبی ناشــی از افزایش 
اجاره بهای منزلش« دچار ســکته قلبی شــد و 
درگذشــته اســت. اگرچه مراجع پزشکی علل 
بسیاری را در ســکته یک نفر دخیل می دانند 
و برخــی نیز در روزهای گذشــته با عنوان این 
مطلب کــه هر دلیــل دیگــری می تواند علل 
درگذشــت این روزنامه نگار باســابقه باشد، در 
نسبت دادن درگذشت او به »افزایش اجاره بهای 
منزلش« تردیــد کرده اند؛ اما درســت در روز 
۲7اردیبهشــت ماه در ستون »با مردم« روزنامه 
همشهری درد دلی با این شرح منتشرشده است 
»صاحب خانه ما ملکش در شهران را که قباًل به 
8۰میلیون پول پیــش و ۴میلیون و ۵۰۰اجاره 
داده بــود اکنون به ۲۰۰میلیــون و 1۵میلیون 
اجاره می دهد درحالی که کل درآمد خانوار ما در  
ماه به این رقم نمی رســد. از سوی دیگر شنیدم 
کــه صاحب خانه همکارم ملکــش در نارمک را 
از ۲۰۰میلیــون و ۵میلیون بــه 3۰۰میلیون و 
16میلیون رسانده است. واقعاً هیچ کسی نیست 
که جلوی زیاده طلبی صاحب خانه ها را بگیرد؟« 
چیــزی که ماجرا را جالب توجــه کرده بود این 

اســت که در پایین این پیام مشخص شده بود 
که درد دل فردی با عنوان »بهرامی از تهران« از 
تهران است و ظاهراً موقعیت مندرج در این پیام، 
با منطقه محل زندگی این روزنامه نگار همخوانی 
دارد. هشداری که گویی هیچ شنوایی نداشت و 
سال هاســت که مراجع دولتی مرتبط با مسئله 
مسکن – به هر دلیلی، ازجمله ناتوانی در کنترل 

بازار اجاره - چشم و گوش بر آن بسته اند.
اگرچــه در کاربری در فضــای مجازی درباره 
نسبت این درگذشت با مسئله افزایش اجاره بهای 
مسکن  ترید کرده و نوشته است: »امیدوارم در 
آرامش باشند. ولی نمیتونم بفهمم تشخیص این 
ارتباط دقیق و بالشک سکته قلبی با تنش های 
مالی خانواده از کجا میاد؟! شــد ماجرای آزاده 
نامداری! هر چیزی ممکنه عاملیتی در این اتفاق 
داشته باشه! ولی نه با این یقین 1۰۰درصد که 
یکصدا منجر بــه فحش کش کردن صاحبخونه 
بشه!« اما برخی از دوســتان این روزنامه نگار و 
برخی دیگر از فعاالن دنیای مجازی این وضعیت 

را دور از ذهن نمی دانند
فرشاد عباسی، عکاس ورزشی که از همکاران 
زنده یاد بهرامی اســت دراین باره نوشــته است: 
»آقا نمیتونم باور کنم. این همکارم چهارشــنبه 
صحیح و سالم از ما خداحافظی می کنه و میره، 
پنجشنبه ســکته می کنه. صاحب خونه تو فشار 
گذاشته بود که اجاره شو زیاد کنه. این هفته آخر 
خیلی اذیت شد اما پولش ردیف نشد. محجوب، 

اخالق مدار، پدر دو فرزند، آدم حسابی…«
یاسین نمکچیان، شاعر و روزنامه نگار هم گفته 
است: »کرایه خانه اش از 8۰میلیون پول پیش و 
پنج میلیون اجاره به دویســت میلیون پیش و 
1۵میلیون اجاره افزایش یافت. چند روز دنبال 
خانه گشــت و گزینه ای متناسب با بودجه اش 
پیدا نکرد. پنجشنبه رفت دنبال خانه، باز چیزی 
نبود. با غصه خوابید و دیگر هرگز بیدار نشد. این 

سرنوشت یک همکار مطبوعاتی بود.«
فرزانه آیینی؛ یکی از همکاران این روزنامه نگار 
در گزارشی با اشــاره روحیه متواضع و مهربان او 
و همراهی و همدلــی او با دیگران در هنگام بروز 
مشکالت نوشت: »هفته گذشته اما ماجرا برعکس 
شــده بود، فریدون سرحوصله نبود، این بار بچه ها 
می گفتند: »آقا فریدون غصه نخور درست می شه.« 
»اما درســت نشد و فریدون بی خداحافظی رفت، 
آن قدر تلخ رفت که حاال همه چایْ شــیرین های 

دنیا هم نمی تواند تلخی رفتنش را بشوید.«
کاربر دیگری با لحنی عصبانی نوشت: »جالب 
نیســت؟ برای مســئله مســکن در ایران عماًل 
هیچ گونه ضابطه و قانونی وجود ندارد، نه دولت 
زیر بار وظیفه تأمین حق مســکن که در قانون 
اساسی تصریح شــده می رود و نه حتی نظارتی 
روی اجاره بها دارد، دولت رسماً خودش را کنار 

کشیده، دقیقاً شرایط خرتوخری است.«
ادامه در صفحه 5

و  جامعه شــناس  افــروغ،  عماد  همدلی| 
نماینده پیشــین مجلس تحلیل خود از حکم 
انقالب برای ســیدعباس صالحی برای  رهبر 
جانشــینی ســیدمحمود دعایی در موسسه 

اطالعات را تشریح کرد.
رئیس اســبق کمیســیون فرهنگی مجلس 
شــورای اســالمی در گفت وگو بــا جماران 
دراین باره گفت: »آنچه من از حکم مقام معظم 
رهبری به آقای دکتر سید عباس صالحی فهم 
کردم، توجه به ضرورت گفت وگو اســت؛ و ما 
تا وقتی موضوع گفت وگو و مبانی فلســفی و 
معرفتی گفت وگو را نشناسیم و درک نکنیم، 
یک برخورد سطحی و ژورنالیستی مصطلح و 

حتی مبتذل با گفت وگو خواهیم داشت.«
وی افــزود: »در این پیــام اهمیت تکثر در 
جامعه و گفت وگو مطرح می شــود؛ متأسفانه 
ما از هر دو دور هســتیم. هر جناحی هم که 
بگوید من اهل تکثر و گفت وگو هســتم، من 
باورم نمی شود. من همه جناح ها را از نزدیک 
شناخته ام و دیده ام که ممکن است حرفش را 
بزنند، اما این حرف َمحملی است برای اینکه 
منویات سیاســی و جناحی خودشان را دنبال 
کنند. در واقع فهم مضمون و پیام رهبری یک 

منش و تفکر فراجناحی می خواهد.«
وی با تأکید بر لزوم در کنار »تکثر« در کنار 
»وحدت« گفت: »در پیــام رهبری هم بحث 
وحدت مطرح شــده و بحث نظــام، انقالب و 
سخنگویی کسانی وســط آمده که به جز این 
روزنامه و شــاید روزنامه های مشــابه دیگر، 
تریبونــی نداشــتند؛ بنابرایــن، بحث ها را به 
بحث های سیاسی تقلیل ندهیم و سعی نکنیم 
از بحث های خوب تکثر، وحدت و گفت وگو بار 
دیگر یــک دام جناحی پهن کنیم؛ این حرف 

بنده است.«
افروغ ادامه داد: »کارنامه، پرونده و گذشته 
افراد مشخص است. متأســفانه گذشته افراد 
ما را به اینجا رســانده اســت؛ یعنی اگر آن ها 
انقالب، جامعــه و وجه متکثر جامعه را درک 
می کردند، این حال وروز ما نبود. شــما کدام 
دوره را ســراغ دارید که آقایان حاکم شوند و 
فضا را در حد توانشان یکدست نکنند که حاال 

از یکدست شدن انزجار می طلبند؟! 
من خــودم بحث کــرده ام و نوشــته ام که 
متأســفانه در هرزمانی شاهد یکدست کردن 
امور بوده ایم. یک زمانی ســعی می کردند قوه 
مقننه و مجریه را یکدســت کنند و یک زمانی 
ســایر قوا را هم می خواســتند و می خواهند 

یکدست کنند.«
نماینده پیشــین مجلس ادامه داد: »مشکل 
اینجاســت که ما هنوز به مضمون و روح این 
حکــم پی نبرده ایــم و جایــی نمی بینیم که 
چنین درک حاصل شــده باشــد؛ یعنی کجا 
من باید ســراغ بگیرم که چنیــن تفکری یا 

یک چنیــن جریانی دارد مانور می دهد؟! کجا 
باید جســت وجو کنم؟! در صداوســیما باید 
جســت وجو کنم؟! در کدام روزنامه؟! واقعیت 
این اســت که ما متناســب با بافت و ماهیت 
جامعــه، انقالب و ضرورت توجــه به تکثر در 
عین وحدت و گفت وگــو عمل نکرده ایم. حاال 
کــه برخی می خواهند از طریق این حکم باب 
گفت وگو را باز کنند، توجه داشــته باشــند 
کــه اصاًل مبانی فلســفی و معرفتی گفت وگو 

چیست.«
عماد افروغ با اشــاره بــه انتخاب صالحی از 
ســوی مقام معظــم رهبری بــرای مدیریت 
موسســه اطالعات گفت: »من ســالیان سال 
اســت که با آقای صالحی حشرونشر داشته ام؛ 

کاماًل ایشان را می شناسم.
 آن مناعــت طبــع، افتادگــی، خضــوع، 
خشــوع، ســواد فلســفی و آگاهی الزم برای 
مسئولیت هایی که ایشــان بر عهده داشتند، 
واقعــاً خاص و زبانزد بــود. من چیزی خالف 
متانــت، خضــوع و بینش الزم بــرای چنین 
مسئولیتی از ایشان ســراغ ندارم؛ یعنی واقعاً 
تعجب کردم که چه انتخــاب خوبی و اگر به 
من می گفتند چه کســی را پیشنهاد می کنی 
شاید به فکرم خطور نمی کرد که رهبری روی 

این برادر عزیز انگشت بگذارند.«
افروغ در ادامه پیشنهادات خود به صالحی را 
این گونه توضیح داد: »مشی اخالق متعادل و 
همه سو نگر مرحوم حجت االسالم والمسلمین 
دعایی را دنبال کنند اما ســعی کنند به این 

مشی عمق ببخشند و آن را بسط بدهند. 
من فکر می کنم اگــر حکم رهبری حکایت 
از توجه به ســالیق مختلف و تکثر در جامعه 
دارد، به این دلیل است که جامعه ایران قطبی 
نیســت، بلکه به لحاظ جامعه شناختی طیفی 
است. متأسفانه گروه های سیاسی متوجه این 
معنا نیســتند و هرازچندگاهــی می خواهند 
آن را قطبــی کنند و این کار دســت جامعه 

می دهند.«
وی ادامه داد: »به ایشــان پیشنهاد می کنم 
به ماهیت و بافت متکثــر جامعه ایران توجه 
بیشــتری کننــد و یــک مقداری بــه بحث 
»گفت وگو«، نــه در صورت بلکــه در معنا و 
ضرورت فلسفی، معرفتی و اجتماعی آن توجه 
بیشــتری کنند و انشــاء اهلل ما شاهد باشیم 
که ایــن روزنامه محملی بــرای تضارب آرا و 
آزاداندیشــی شده؛ ولی به معنای واقعی نه به 
معنای صوری و ابزاری. صاحبان آرای مختلف 
آنجــا گفت وگــو کنند و در حیــن گفت وگو 
اشــکاالت و نواقص خودشان را متوجه شوند. 
در واقــع در بســتری از مســالمت، محبت، 
دوستی و پاسداشــت حقیقت، قرار نیست در 
این گفت وگوها کســی دیگــری را منکوب و 

گفت وگو را قطع کند.«

مستاجر شکار  فصل 
 واکنش ها به درگذشت روزنامه نگاری که گفته می شود
 پس از افزایش چندبرابری اجاره مسکن اش سکته کرد

تحلیل عماد افروغ 
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