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خبر سیاسی

دیپلماسی

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

خبرنگاران افشــا کننده فســاد در امانند

در  گفت وگویی  در  دوشنبه شب  قضائیه  قوه  رئیس  رئیسی،  آیت اهلل 
صداوسیما، درباره مسائل مختلف قوه قضائیه سخن گفت. آیت اهلل رئیسی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از خبرنگاران و اصحاب رسانه که معضالت 
را می بینند و آنها را گزارش می کنند، حمایت می شود، گفت: »در قوانین بعضی 
از کشور ها این قضیه وجود دارد که مخبرین و کسانی که خالف و فسادی را خبر 
می دهند، مورد حمایت و تشویق قرار گیرند. این موضوع یک اصل اسالمی است 
و در فقه و قانون ما وجود دارد که کسانی که فسادی را به مسئوالن مربوطه اعالم 
کنند، حتما باید مورد تشویق قرار گیرند.« آیت اهلل رئیسی افزود: »من اینجا اعالم 
می کنم آن دسته از خبرنگاران، اصحاب رسانه یا هر فرد مسئولی که نارسایی یا 
فسادی را به مسئول یا مسئوالن مربوطه اعالم کرده، حتما بداند که در امان است. 
البته نکته ای که باید مدنظر باشد و در حاشیه باید عرض کنم، این است که افرادی 
نیایند تهمت بزنند، شایعه پراکنی کنند و افراد دیگری را بدون استناد، مورد هتک 
حرمت قرار دهند؛ همه این موارد مردود است و نباید باشد و اگر کسی از فسادی 
مطلع شده است که در حال اتفاق است و آن را به مسئول مربوطه اطالع دهد، این 
فرد به هیچ عنوان نه تنها نباید تحت تعقیب قرار گیرد، بلکه باید مورد تشویق هم 

قرار بگیرد.«

حقوق شهروندی حقی است که خداوند به ما داده است
آیا  رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه 
دادستان ها مکلف هستند در مواردی که آزادی های مشروع مردم مورد خدشه 
قرار می گیرد و نقض می شود، ورود کنند، گفت: »حقوق شهروندی حقی است که 
خداوند متعال به ما داده است و افرادی که از حقوقی برخوردار هستند، براساس 
قانون باید حقوق آنها محترم شمرده شود و هیچ کس حق نقض این حقوق را 
ندارد. دستگاه قضائی هم تضمین کننده حقوق افرادی است که در چارچوب 
قانون حرکت می کنند؛ به عنوان مثال در رابطه با آزادی بیان، آزادی اندیشه و 
آزادی قلم، افرادی که به صورت آزاد می اندیشند، قلم می زنند و سخن می گویند، 
باید در حمایت قانون قرار بگیرند. محدودیت ها را قانون مشخص می کند و اگر 
محدودیتی وجود دارد، آن است که قلمی بخواهد به تهمت افراد بپردازد؛ قلمی 
بخواهد اشاعه فحشا کند؛ اینجا قانون محدودیت هایی تعیین کرده است.«  او 
یادآور شد: »طبیعتا دادستان های ما محافظ قانون هستند و باید هم آزادی را برای 
جامعه تضمین کنند، هم اگر تخلفی می شود، برای حفظ همین آزادی باید با آن 
تخلفات برخورد مناسب صورت بگیرد. حتی معتقدیم برخورد با این تخلفات هم 
تا جایی که امکان دارد قضائی نشود؛ به عنوان مثال درباره مطبوعات، هیأت نظارت 

بر مطبوعات داریم؛ کار هایی که درباره تخلفات مرتبط با مطبوعات است، هیأت 
نظارت بر مطبوعات بررسی کند و اجازه ندهد تخلفی صورت بگیرد و کسی بخواهد 
آزادی را مورد خدشه قرار دهد.«رئیس قوه قضائیه بیان کرد: »در دیدار دوستان 
رسانه ای گفتم که خودتان این جهات را رعایت کنید و رعایت این چارچوب ها 
باعث تضمین آزادی بیان در کشور می شود. اگر احیانا تخلفی هم باشد، یک جایگاه 
صنفی برای رسیدگی به آن وجود دارد. البته این، ناقض این نیست که ما هم اقدام 
بکنیم؛ اما مایل هستیم این نوع از مجموعه های صنفی خودشان نظارت کنند و 
اجازه ندهند کار به دستگاه قضائی کشیده شود. البته جایی نیز ما باید خودمان 

برخورد کنیم و وظیفه قانونی است که دستگاه قضائی باید دنبال کند.«

باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم
آیت اهلل رئیسی در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر اینکه گاهی مرز های جرم 
سیاسی و جرم امنیتی خلط می شود و بخشنامه حضرت عالی در رابطه با جرم 
سیاسی بسیاری از موارد را روشن کرد، گفت: »مدتی گذشت تا جرم سیاسی را 
قانون گذار تعریف کرد، اما وقتی آن را تعریف کرده و به صورت قانون درآمده است، 
طبیعتا برای قاضی که پرونده در دست دارد و برای خود فرد باید قانون مد نظر قرار 
گیرد.« او گفت: »اگر کسی امروز به مسئولی، وزیری، قاضی یا بنده حرفی زد، اینکه 
علیه نظام نیست؛ علیه نظام حرف زدن یا علیه نظام اقدام کردن، غیر از علیه یک 
فرد یا مسئول حرف زدن است.« رئیس قوه قضائیه ادامه داد: »باید بین جرم 
امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم و قانون گذار هم تفکیک قائل شده 
است. باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم. ممکن است فردی 
اعتراض صنفی کند؛ اعتراض در رابطه با یک مجموعه اقتصادی یا فرهنگی کند. 
اعتراض که نباید مورد تعقیب قرار گیرد. ما خودمان اعالم کردیم اگر در این 
یک سال و اندی که آمده ایم کسی نسبت به ما نقد و اعتراضی دارد، اعتراضش را 
از اعتراض است.« رئیس قوه قضائیه افزود: »نباید به  بکند؛ اغتشاش غیر 
سهولت مسأله ای را که نسبت به یک شخص مطرح شده است به امنیت کل 
کشور و کل نظام سرایت دهیم. مسأله اعتراض به من یا یک قاضی یا یک وزیر، 
اعتراض به کل نظام تلقی نمی شود. اگر کسی اهانتی کرده باشد، طبق قانون 
رسیدگی می شود. پس باید طبق قانون تفکیک انجام شود. جرم سیاسی یک 
حکم دارد و جرم امنیتی نیز یک حکم و تشخیص آن با قاضی است. بخشنامه ای 
هم که اعالم کردیم در همین زمینه بود و به نظر بنده یکی از گام هایی که می شود در 
دستورالعمل همین  رعایت  برداشت،  مشروع  آزادی  و  حقوق  حفظ   جهت 

 است.« 

مدتی گذشت تا جرم 
سیاسی را قانون گذار 
تعریف کرد، اما وقتی آن را 
تعریف کرده و به صورت 
قانون درآمده است، طبیعتا 
برای قاضی که پرونده در 
دست دارد و برای خود فرد 
باید قانون مد نظر قرار 
گیرد.« او گفت: »اگر کسی 
امروز به مسئولی، وزیری، 
قاضی یا بنده حرفی زد، 
اینکه علیه نظام نیست؛ 
علیه نظام حرف زدن یا 
علیه نظام اقدام کردن، غیر 
از علیه یک فرد یا مسئول 
حرف زدن است

نتیجه کالبدشکافی غالمرضا منصوری اعالم شد
مرگ بر اثر برخورد با شیء سخت 

وکیــل منصــوری : سیســتم قضائــی رومانــی بایــد بــرای کشــف 
حقیقــت اقــدام کنــد

نتیجه  »بخارست«،  دادستانی  ]شهروند[ 
را  منصوری«  »غالمرضا  کالبدشکافی  نهایی 
که هفته گذشته در هتلی در این شهر جان 

باخت، اعالم کرد.
رومانیایی،  گزارش رسانه های  اساس  بر   
نهایی  نتیجه  بخارست  دادستانی 
اعالم  را  منصوری«  »غالمرضا  کالبدشکافی 
دادستانی  گزارش  براساس  است.  کرده 
بخارست، کالبدشکافی  »غالمرضا منصوری«، 
آمیز  خشونت  وی  »مرگ  که  می دهد  نشان 
است.«  بوده  شتابزده  شرایط  در  احتماال  و 
است  آورده  ادامه  در  بخارست  دادستانی 
از  ناشی  جراحات  دلیل  به  منصوری  »مرگ 
اصابت شیء سختی بوده که در حالت طبیعی 

خ نداده است.«  ر
رومانیایی  های  رسانه  گزارش  اساس  بر 
و  هتل  کارمندان  با  صحبت  از  پس  پلیس 
جست و جوی محل دوربین های مداربسته 

هتل را برای تحقیقات بیشتر ضبط کرد. 
امیرحسین نجف پور وکیل منصوری هم 
نتایج  درباره  »شهروند«  با  گو  و  گفت  در 
کالبدشکافی گفت:»به نظر من این به نوعی 
موید اولین اظهارات بنده است که گفته بودم 
موکلم اهل خودکشی نبود. اکنون سیستم 
قضائی رومانی باید نسبت به ادامه تحقیقات 
تا کشف حقیقت و روشن شدن جزئیات کامل 
مقامات  و  عمومی  افکار  به  نتیجه  اعالم  و 

رسمی جمهوری اسالمی ایران اقدام کند.«

اعتبارنامه تاجگردون در کمیسیون 
تحقیق مجلس تأیید شد

شورای  مجلس  تحقیق  کمیسیون  عضو 
مردم  منتخب  اعتبارنامه  تأیید  از  اسالمی 
علی  داد.  خبر  کمیسیون  این  در  گچساران 
مجلس  تحقیق  کمیسیون  عضو  جدی، 
خبرگزاری  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای 
گذشته  روز  عصر  جلسه  به  اشاره  با  تسنیم 
جلسه  »در  گفت:  کمیسیون،  این  تیر  سوم 
پرونده  تحقیق،  کمیسیون  امروز  عصر 
اعتبارنامه تاجگردون منتخب مردم گچساران 
در مجلس یازدهم با حضور تمامی اعضا مورد 
بررسی قرار گرفت.« او افزود: »در این جلسه، 
نظارتی  نهادهای  گزارش های  بررسی  از  پس 
مجلس  انتخابات  داوطلبان  صالحیت  احراز 
و بیان نظرات اعضای کمیسیون، در نهایت 
درباره پرونده اعتبارنامه تاجگردون رأی گیری 

شد.«
 عضو کمیسیون تحقیق مجلس اضافه کرد: 
»پرونده اعتبارنامه منتخب مردم گچساران در 
کمیسیون  اعضای  اکثریت  رأی  با  مجلس، 
تحقیق تصویب شد و به هیأت رئیسه مجلس 
خاطرنشان  پایان  در  جدی  شد.«  داده  ارجاع 
کرد:»تکلیف نهایی اعتبارنامه تاجگردون، طبق 
تصمیم هیأت رئیسه مجلس و در یک جلسه 
مشخص  مجلس  نمایندگان  رأی  با  علنی 

می شود.«

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت عنوان کرد:
شوک در بازار ارز گذراست

حسن روحانی، رئیس جمهوری، روز گذشته در 
واکنش به افزایش قیمت ارز در بازار تأکید کرد که این 
بین المللی  تحوالت  برخی  و  گذراست«  »شوک 
جمهوری  است.  رئیس  شده  شوک  این  موجب 
گفت: »آنچه امروز دولت به دنبال آن است، هدایت 
نقدینگی براساس سیاست های پایدار برای تقویت 
تولید و  پایه های اقتصاد مولد است .«حسن روحانی 
ستاد  جلسه  چهل وششمین  در  سه شنبه  روز 
هماهنگی اقتصادی دولت، افزود: »برنامه اجرایی 
و  است  شده  آغاز  به طور  منسجم  سیاست  این 
عرضه  برای  بورس  کردن  فعال  نظیر  موضوعاتی 
عده ای  که  معادنی  کردن  فعال  یا  سهام  منطقی 
مالکیت  آن را در سال های گذشته در اختیار گرفته اند 
اما هیچ فعالیت اقتصادی ندارند، پیگیری می شود .« 
رئیس جمهوری تأکید کرد: »فروش  اوراق به صورت 
مهم تر  آن  از  و  مردم  به  باصرفه  و  اقتصادی  کامال 
ساخت  برای  دولتی  زمین های  و  اموال  فروش 
از دیگر  اقدامات مهم دولت برای تحول  مسکن 
پایدار و اساسی در اقتصاد است تا بتواند نقدینگی 
کشور را به سمت اقتصادی مولد و پایدار  هدایت 
با  »دولت  گفت:  ادامه  در  رئیس جمهوری  کند.« 
کنترل  از  اعم  را  خود  پولی  سیاست های  جدیت 
نقدینگی و تورم و همچنین  مدیریت بازارهای مالی و 
به ویژه قیمت ارز دنبال می کند .«روحانی با بیان اینکه 
مردم شریف ایران شرایط کشور و مشکالتی را که 
ناخواسته مانع پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور 
شده است، درک می کنند، گفت: »اطمینان دارم با 
همراهی یکدیگر از این شرایط سخت و ناخواسته 
عبور خواهیم کرد.«روحانی با تأکید بر اینکه نوسانات 
اخیر در بازار ارز و شوک ایجاد شده دلیل و ریشه 
و  »برخی  تحرکات  افزود:  ندارد،  اقتصادی  بنیادی 
و  ایران  علیه  بین المللی  عرصه  در  روانی  عملیات 
از  همچنین ایجاد نگرانی غیرواقعی در بین مردم 
عوامل  اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز 
مسئوالن  اینکه  بیان  با  جمهوری  است .«رئیس 
اصلی  دست اندرکاران  به ویژه   کشور  اقتصادی 
با قوت و جدیت  اجرای  بازارهای مالی می بایست 
سیاست ها و برنامه های تصویب شده برای کنترل و 
مدیریت این بازار را در دستور کار داشته باشند، 
گفت: »همه باید  تالش کنیم تا مانع از ایجاد بار روانی 
تأثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت سایر اقالم و کاالها 
شویم و مراقبت کنیم که نوسانات کوتاه  مدت و 
گذرای ارز کنترل شود  . «روحانی با بیان اینکه باید همه 
دستگاه های نظارتی و انتظامی در کنار بانک مرکزی و با 
فعالیت های  برخی  از  مانع  خود  همکاری  موثر 
سودجویانه از سوی سوداگران شوند، اظهار داشت: 
تعهد  بازار  ایفای  آرامش  برای  راه  »مطمئن ترین 
صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و 
باثبات  و  آرام  فضای  در  مرکزی  بانک  مدیریت 
اهمیت  بر  تأکید  با  جمهوری  بازارهاست.« رئیس 
و  اقتصاد  در  آرام  فضای  ایجاد  در  رسانه ها  نقش 
نوسانات  روانی  بار  و  مردم  نگرانی های  کاهش 
 کوتاه مدت و گذرای ارز، گفت: »کمک دستگاه های 
تبلیغی و رسانه ها در کنار مساعدت نهادهای نظارتی 
و اقدامات در دست  اجرای بانک مرکزی، هیجانات 
همچنین  می کند.«روحانی  مهار  را  غیرواقعی 
گزارش های واصله مبنی بر باز شدن مرزها و بازگشت 
وضع صادرات و واردات به شرایط قبل از شیوع  کرونا را 
در آرامش بازار مالی و ارز موثر خواند و افزود:»افزایش 
صادرات و تالش های موفقیت آمیز برای بازگشت 
درآمدهای  ارزی به کشور و همچنین عرضه ارز حاصل 
از صادرات از سوی صادرکنندگان وضع آرام تری در بازار 
ارز به وجود  خواهد آورد .« همچنین حسن روحانی 
عصر روز گذشته در جلسه برنامه ریزی و تالش برای 
تحقق شعار »جهش تولید« با حضور استانداران 
در  »فعالیت های  آموزشی  گفت:  کشور  سراسر 
دانشگاه ها و مدارس در سال  آینده بخشی حضوری 
و بخشی مجازی خواهد بود.« او با بیان اینکه برای 
سال آینده هم طراحی ما این است، افزود: »برای ما که 
پانزدهم شهریور می خواهیم فعالیت های آموزشی 
دانشگاهی و مدارس را آغاز کنیم، بخشی حضوری و 
بخشی مجازی است. اگر فضا و زیرساخت و سرعت 
اینترنت نبود، چگونه می توانستیم این خدمات را 
بدهیم؛ بنابراین این خدمات امروز برای مردم روشن 
است.« او افزود: »در مقابله با کرونا همه وزیران و 
استانداران به خصوص مدافعان سالمت و نیروهای 
از  که  روندی  و  آمدند  میدان  به  مردم  و  مسلح 
تا  هوشمند«  »فاصله گذاری  و  »فاصله گذاری« 
»بازگشایی هوشمند« قدم به قدم انجام شد و همه 
دنیا عملکرد ایران را نگاه می کرد.« رئیس جمهوری 
همچنین با دعوت از استانداران برای سخن گفتن با 
مردم گفت: »ما نباید بگذاریم هیچ دعوا و حاشیه ای 
برای دولت درست شود. باید با همه سازش کنیم، 
بسازیم و کمک کنیم به همدیگر. از نماینده  مجلس 
و قوه قضائیه و نهادهای نظامی گرفته، تا احزاب و 
تشکل ها و ائمه جمعه و علما و مردم با قومیت و نژاد 
و مذاهب مختلف. ما باید با همه کنار بیاییم و به هم 

کمک کنیم تا کارها پیش برود.«
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با  خود  هفتگی  نشست  در  ربیعی  علی 
درباره  منتشرشده  اخبار  به  اشاره  با  خبرنگاران 
روزهای  در  دختران  علیه  خشونت آمیز  اقدامات 
شاهد  گذشته  هفته  ما  »متأسفانه  گفت:  اخیر، 
اعمال خشونت هایی علیه دختران بوده ایم. این 
موضوع ها به کمیسیون های فرهنگی و حقوقی 
دولت ارجاع شد و امیدواریم در قالب فرهنگ سازی 
آن را دنبال کنیم.« او در پاسخ به پرسش ایسنا، مبنی 
بر اینکه دستگیری افرادی همچون سلطان سکه 
چه تأثیری بر بازار طال و سکه گذاشته است، آن هم 
درحالی  که روند افزایشی قیمت سکه را در روزهای 
اخیر شاهدیم، اظهار کرد: »اعتقاد اقتصاددانان این 
است که روند باالرفتن قیمت ها در بازار سکه به 
صورت گذرا و نیز به دلیل تأثیر کروناست که از اول 
 ساِل اخیر به عالوه آخرین ماه  سال گذشته این 

روند آغاز شده است.«
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره 
دستور اخیر رئیس جمهوری برای اصالح قانون وام 
ازدواج اظهار کرد: »در  سال ۹۶ حدود هشت هزار نفر 
در  سال ۹۷، ۱۰ هزار نفر و در  سال ۹۸، ۱۳ هزار نفر از 
دریافت کنندگان وام ازدواج سنی بین ۵۰ تا ۶۵ سال 

داشتند که به عنوان ازدواج اول وام گرفتند.«
او افزود: »همکاران ما درحوزه جوانان این مقوله 
را مشکوک می دانند و در  سال ۹۸، دو هزار و ۵۰۰نفر از 
دریافت کنندگان وام ازدواج زیر ۱۵سال داشتند که 
۹۸ درصد آنها دختران زیِر ۱۵ سال هستند.« ربیعی 
گفت: »در این خصوص سوءاستفاده های مختلف 
مطرح می شود، بنابراین با توجه به نیت قانون گذار 
برای کمک به جوانان جهت ازدواج، پیشنهادی را 

وزارتخانه ذی ربط تهیه و به رئیس جمهوری ارایه کرده 
است که گفتند براساس این پیشنهاد، وام ازدواج 
در اختیار افرادی قرار گیرد که در سن ازدواج هستند 
و این وام موجب تشکیل واقعی خانواده شود.« 
سخنگوی دولت ادامه داد: »از سوی دیگر بیم 
خریدوفروش دختران برای دریافت وام ازدواج نیز 
می رود، به همین دلیل این تصمیم گرفته شد. 
تصمیم رئیس جمهوری علیه سوءاستفاده از وام 
به  پاسخ  در  دولت  است.«سخنگوی  ازدواج 
پرسشی درباره چرایی بازنگشتن محدودیت ها با 
توجه به شیوع صعودی کرونا درکشور، گفت: »برای 
دولت اساسا مسأله ایجاد توازن و تعادل بین دو 
خواست، اصل مهم است؛ حفاظت از جان در برابر 
ویروس و حفاظت از جان در برابر فقر و بیکاری. این 
دو باید توأمان پیگیری شود و امروز مسأله جهان 
هم همین موارد است. در همه کشورهای دنیا که 
این ویروس را تجربه کرده اند، چنین تناقضی در آنجا 
هم وجود دارد، البته حفظ جان مردم برای ما همواره 
و  دولت  »سیاست های  افزود:  دارد.«او  اولویت 
ستاد ملی مبارزه با کرونا برای ایجاد تعادل بین 
سالمت و معیشت مردم پیشتاز بوده و استراتژی 
ما امروز حداکثر معیشت و حداکثر مراقبت است. 
بنابراین ما در این جهت باید با مردم صحبت کنیم و 
که  ناچاریم  ما  وگرنه  بطلبیم،  را  آنها  همکاری 
نشان  بررسی ها  برداریم.  را  موجود  تعطیلی های 
مرگ ومیر  و  ابتال  میزان  بیشترین  می دهد 
رخ  اقتصادی  و  تولیدی  مراکز  در  شهروندان 
نمی دهد، بلکه مربوط به تجمعات عزا و عروسی و 
محل اجرای مراودات سنتی است. پس در صنایع 

مواجه  جدی  آسیب های  با  اساسا  ما  بزرگ 
و  خدمات  بخش  »در  گفت:  نبوده ایم.«ربیعی 
یافته  افزایش  مراقبت ها  هم  کوچک  کارگاه های 
است. ما مدارس و دانشگاه ها را تعطیل کردیم اما 
این جمعیت ها به یک شهرستان می روند و سه روز 
با موضوعی جشن برپا می کنند. با چنین وضعیتی 
ندارد.  فایده ای  هیچ  افراد  این  برای  تعطیلی ها 
بازگشایی در صنایع و تولید مسأله ما نیست، رفتار و 
که  ببریم  سمتی  به  باید  را  مردم  زندگی  سبک 
ضدشیوع کرونا عمل کنند.«سخنگوی دولت با 
اعتیاد،  با  مقابله  در  دولت  اولویت  اینکه  بیان 
دولت  »تالش  گفت:  هستند،  زنان  و  کودکان 
معطوف به برداشتن نگاه امنیتی از سمن هاست تا 
با سهولت بیشتری فعالیت کنند.« علی ربیعی عصر 
سه شنبه در جریان بازدید از سرای فرشته های مرکز 
طلوع بی نام و نشان که مرکز اقامتی آموزشی دختران 
آسیب دیده از کارتن خوابی و اعتیاد است، افزود: »در 
فرآیند توسعه زنان و دختران مهم هستند، درحالی 
که متأسفانه سیاست های ما خیلی معطوف به 
ارتباطات  ویژه  نیست.«دستیار  زنان  و  دختران 
رئیس جمهوری با بیان اینکه در برخی مناطق به 
دلیل مسائل فرهنگی، بازماندگی تحصیلی دختران 
به نسبت پسران بیشتر است، گفت: »ازدواج های 
اجباری زیر ۱۵سال هم هنوز در دختران مشاهده 
می شود، طوری که با ارزیابی مراجعه کنندگان برای 
دریافت وام ازدواج دریافتیم ۳هزار و ۵۰۰ نفر در سال 
۹۷ و حدود ۲۵۰۰نفر از دریافت کنندگان وام ازدواج در 
دختر ۹۸درصدشان  و  ۱۵سال  زیر   ۹۸  سال 

 بودند.« 

تالش دولت، برداشــتن دید امنیتی از سمن هاست

دفاع رئیس قوه قضائیه از آزادی بیان 
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