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روی موج کوتاه

امین مهرآور

اسفند 98، »شفافیت« مهمترین و 
پررنگ ترین وعده انتخاباتی داوطلبان 
ورود به مجلس یازدهم بــود. آن ها در 
کنار وعده های بهبود معیشــت، مردم 
را به عنوان موکالن خود برای اطالع از 
عملکرد و فعالیت های نمایندگان صاحب 
حق می دانستند و وعده می دادند که این 
امر مهم به دســتان نمایندگان انقالبی 
دوره یازدهم محقق خواهد شد؛ اتفاقی 
که تاکنون در پیچ وخم های سیاسی و 

اداری مجلس معطل مانده است.
سابقه تالش برای شفافیت آرا

اگرچه مجلس یازدهــم با توجه به 
حجم شــعارها و وعده ها در این زمینه 
نام و حتی شــاید بتوان سرنوشــت و 
کارنامه خود را به مساله »شفافیت آرا« 
گره زده اســت. اما ســابقه این طرح به 
مجلس دهم باز می گردد؛ در نخستین 
گام آذرماه 1396 ایــن »محمدجواد 
فتحی« نماینده اصالح طلب تهران بود 
که چنین موضوعی را مطرح کرد اما در 
آن زمان هیات رئیســه مجلس با اعالم 
اینکه »طرح های متعددی در دستور کار 
مجلس است« اعالم وصول این طرح را به 
تعویق انداخت. چندماه بعد در نیمه های 
مــرداد 97 این بار حســینعلی حاجی 
دلیگانی، نماینده شاهین شهر این طرح  

را با ۲9 امضا تهیه کرده و به هیئت رئیسه 
مجلس تحویل داد. طرحی که البته از 
سوی اصالح طلبان مجلس کپی خوانده 
شد. طیبه سیاوشــی، عضو فراکسیون 
امید مجلس شورای اسالمی در این رابطه 
به خبرگزاری ایرنا گفت: »طرح شفافیت 
آرا که اخیرا توسط جمعی از اصولگرایان 
ارائه شــده، کپی طرح اصــالح طلبان 
است که سال گذشــته به هیات رئیسه 
مجلس ارائه دادند ولــی اعالم وصول 
نشد.« وی همچنین ادامه داد: »ما با این 
طرح بسیار موافق هستیم زیرا این حق 
مردم است که بدانند نمایندگانشان به 
چه موضوعاتــی رای می دهند و به چه 
موضوعاتی رای نمی دهند و این موضوع 

می تواند از زد و بند جلوگیری کند.«
با ایــن اوصاف و علیرغــم موافقت 
بخشــی از نمایندگان اصالح طلب در 
دوره دهم و تمایل اصولگرایان به تصویب 
این طــرح، تصویب آن محقق نشــد؛ 
اتفاقی که با واکنش تند از سوی برخی 
اصولگرایان رادیکال مواجه شد که یکی 
از مشهورتریِن این واکنش ها، سخنان 
»علیرضا پناهیان« ســخنران مذهبی 
و مشــهور این جریان بود. نمایندگان 
مخالف این طرح در آن زمان دغدغه هایی 
پیرامون این طرح داشــتند که یکی از 
مهمترین آن ها برخورد ســلیقه ای و 
سیاسی با این مســاله بود و اینکه شاید 

آرای نمایندگان هر دوره در بررســی 
صالحیت ها برای دوره بعد لحاظ شود.

مجلس یازدهم و »شفافیت آرا«؛ 
ناکامی در گام نخست

با آغاز به کار مجلس یازدهم با توجه 
به شــعارهای پررنگ و مانور منتخبان 
این دوره مجلس بر این مساله، ناظران 
سیاســی و مردم منتظر تصویب آن از 
ســوی این مجلس بودند، امری که در 
نخستین تالش با شکست مواجه شد. 
طرح شفافیت آرای نمایندگان از ابتدای 
آغاز به کار مجلس یازدهم توسط جمعی 
از نمایندگان طراحی و به هیات رئیسه 
مجلس ارائه و از ســوی هیات رئیسه به 
کمیسیون آیین نامه داخلی ارجاع شد. 

این طرح پس از تصویب در کمیسیون 
در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما 
وکالی ملت در جلسه ای که 15 بهمن 
سال گذشته برگزار شــد نهایتا پس از 
بررسی نظرات موافقان و مخالفان، با 153 
رای موافــق، 63 رای مخالف و 1۲ رای 
ممتنع از مجموع ۲34 نماینده حاضر 
در جلسه با کلیات آن مخالفات کردند. 
اتفاقی که خبرگزاری اصولگرای فارس 
از آن با عنوان »نمــره منفی در کارنامه 
مجلس« یاد کرد. گفتنی اســت از آنجا 
که این طرح نیاز به دو سوم آراء داشت، 
تنها 3 رأی با تصویب فاصله داشت، آن 
هم در شرایطی که 1۲ نماینده به آن رأی 

ممتنع دادند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
پس از پایان رأی گیری بــرای کلیات 
این طرح با بیان اینکــه »البته موافقان 
و مخالفان کلیات طرح با اصل موضوع 
شــفافیت موافــق بودنــد«، گفــت: 
کمیســیون آیین نامه داخلی مجلس 
تالش کند تا آیین نامه را به نوعی تنظیم 
و تدوین کند که شفافیت و دغدغه همه 

نمایندگان دیده شود.
در آن جلسه مخالفان این دو استدالل 
محوری برای این مخالفت خود داشتند، 
برخــی معذوریت هــا و دغدغه های 
منطقــه ای یا صنفــی و پیامدهای آن  
در بعضی حوزه هــای انتخابیه را علت 
مخالفت خود عنوان کردند، موضوعی 
که قالیباف در صحبت های خود با عنوان 
»دغدغه های مخالفــان« از آن یاد کرد 
و از کمیسیون آیین نامه خواست آن را 
مرتفع کند. اما گروهی دیگر با اشاره به 
فاصله نزدیک بهمن 99 تا خرداد 1400 
از احتمال استفاده انتخاباتی از این طرح 
به نفع محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اســالمی که در آن زمان یکی از 
کاندیدای محتمل و جــدی انتخابات 
ریاست جمهوری محسوب می شد، ابراز 
نگرانی کردند. موضوعی که محمدتقی 
نقدعلی در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا 
به آن اشــاره کرد و گفت:» شــفافیت 
یکی از نقاط عطفی بود که می توانست 
رقم بخورد و امیدواریم با قولی که آقای 
قالیباف دادند تغییراتی در طرح ایجاد 

شود و نظرات کســانی که رای مخالف 
دادند هم تامین شود. من به این طرح رای 
موافق دادم از رای دادن فیلم هم گرفتم تا 
سندی باشد بر این که ما موافق شفافیت 
هستیم.« وی همچنین درخصوص روند 
مطرح شدن این طرح در صحن علنی 
و نگرانی از احتمال استفاده تبلیغاتی از 
آن، اظهار داشــت: »نکته این است که 
این نگرانی وجود دارد که طرح شفافیت 
مطرح شــود، کلیــات آن رای بیاورد و 
برگردد به کمیسیون تا پایان 4 سال این 
دوره در آنجا بماند؛ به عبارتی از تصویب 
کلیات آن صرفا یک اســتفاده موقت و 
بهره برداری انتخاباتی صورت گیرد و این 
نگرانی جدی است. لذا بنده این را متذکر 
شدم که شفاف سازی شود که چرا این 
موضوع علیرغم اینکه از نظر نوبت جزو 
اولین ها بود به صحن نمی آمد و اکنون 

به یکباره در دستور قرار گرفته است.«
دومین تالش برای شفافیت؛ 

بهانه ها رنگ می بازند؟
با رد کلیات این طرح در صحن علنی 
15 بهمن، حامیان آن بالفاصله با تهیه 
درخواستی که به امضای 100 نماینده 
رسید، تقاضای بازگشت به دستور این 
طرح طبق تبصره 1 مــاده 100 به رأی 
گذاشته و با کسب بیش از 70درصد آراء 
نمایندگان حاضر در صحن به تصویب 
رســید که این طرح در اولویت صحن 
قرار گرفته، به صورت دوشوری بررسی 
شــود. این اقدام از عزم جدی موافقان 
برای تصویب طرح شفافیت خبر می داد 
و موافقت قابل توجه مجلس حکایت از 
این داشت که عمده نمایندگان موافق 
آن هستند اما دغدغه هایی مانع از رأی 

مثبت آن ها در این جلسه شده است.
علی ایحال طرح اصــالح آیین نامه 
داخلی مجلس که به طرح »شــفافیت 
آرای نمایندگان« مشــهور شده است، 
اکنون پس قریب به 8 مــاه بار دیگر در 
دســتورکار صحن علنی مجلس قرار 
گرفته است. حسینعلی حاجی دلیگانی 
عضو هیئــت رئیســه مجلــس 31 
شهریورماه از نهایی شدن طرح شفافیت 
آرای نمایندگان در کمیسیون آیین نامه 
خبر داد  و به خبرگزاری تســنیم گفت: 

»این طرح به هیئت رئیســه ارائه شده 
است تا در سامانه طرح ها و لوایح مجلس 
بارگذاری شــود.« وی با مطرح کردن 
احتمال درخواســت نمایندگان برای 
بررســی »خارج از دســتور و با اولویت 
این طــرح«، تصریــح کــرد: »طبق 
آیین نامه داخلی مجلس اگر 50 نماینده 
درخواست داشته باشند که طرحی خارج 
از دستور بررسی شود این موضوع به رأی 
نمایندگان گذاشته می شود.« نماینده 
شاهین شــهر همچنین اظهار داشت: 
»اگر قرار باشــد طرح شــفافیت آرای 
نمایندگان خارج از دستور بررسی شود، 
پس از طرح تســهیل صدور مجوزهای 
کســب وکار این طرح در دســتور کار 

مجلس قرار می گیرد.«
با پایــان تعطیــالت دو هفته ای 
مجلس و آغاز به کار از روز گذشته باید 
منتظر ماند و دید که سرنوشت طرح پر 
سروصدای »شفافیت آرا« چه خواهد 
بود؟ آیا با درخواست گروهی و موافقت 
اکثریــت خارج »با اولویت« بررســی 
می شود یا به صورت عادی؟ و یا اینکه در 
صورت این طرح این بار صحن علنی چه 
تصمیمی نسبت به آن خواهد گرفت؟ 
آن هم در شــرایطی که کمیســیون 
آیین نامه داخلی طی ماه های گذشته 
تالش کرده است با رفع ایرادات و انجام 
اصالحات دغدغه هــای نمایندگان را 
برطرف کرده و از سوی دیگر انتخابات 
ریاســت جمهوری به پایان رسیده و 
احتمال استفاده تبلیغاتی دیگر رنگ 

باخته است.

نگاهی به فراز و نشیب تحقق یک وعده انتخاباتی پرطمطراق

مجلس یازدهم و آزمون »شفافیت« 

گفت وگو

کنشگر سیاســی اصولگرا با اشاره به شرایط 
سیاســی کشــور و همچنین وضعیت دولت 
ســیزدهم به تحلیل فضای پیش روی جریان 
اصولگرا و همچنین حذف الریجانی و روحانی از 

سپهر سیاست ایران پرداخت.
احمد کریمی اصفهانی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به یکدست 
شدن قدرت اصولگرایان در ایران، تشکیل حزب 
فراگیر در این جریان برای پیگیری شعارهایی که 
قوای سه گانه داده اند چقدر ضرورت دارد، اظهار 
داشت: البته مسئله دموکراسی ابزار دارد و ابزار 
آن نیز احزاب هستند؛ می بایست این بسته و ابزار 
وجود داشته باشد و مطالبه گری بعد از حمایت 

به وجود بیاید.

وی ادامه داد: قبل از اینکه افراد در جایگاه و 
سمتی قرار بگیرند، باید از طریق یک مجموعه 
سیاسی یا احزاب مختلف اصالح طلب یا اصولگرا 
معرفی شده باشد؛ به استناد آن معرفی و حمایتی 
که انجام می دهد، ممکن اســت مطالباتی نیز 
داشته باشد؛ قبل از اینکه فردی انتخاب شود باید 

این مطالبات مطرح شود.
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان 
اینکه در کشــور ما احزاب جایگاه مهم و زیادی 
نداشته و اساســا محلی از اعراب ندارند، گفت: 
احزاب نمی تواننــد مطالبات خاصی را پیگیری 
کنند؛ آن هم در شرایطی که رئیس جمهور آمده و 
گفته من از مجموعه مردم و خانه های مردم ستاد 
خود را برپا می کنم؛ با توجه به این مســئله کم و 

بیش می شود مطالبات را پیگیری کرد.
وی افــزود: امــا در مجموع چــون اکنون 
رئیس جمهــور اصولگــرا اســت، اصولگرایان 
می توانند پیشنهاد خودشــان را درباره مسائل 
مختلف کشــور مطرح کنند، اما نــه به صورت 
طلبکارانه بلکه برای بهتر و پخته شدن راهکارها و 
گشایش کارهای مردم. این راه حل منطقی است 

که می شود مطالبات را پیگیری کرد.
دبیرکل جامعه انجمن های اسالمی اصناف 
و بازار درباره یکدســت شــدن قدرت در میان 
اصولگرایان و امکان انشــقاق در میان آن ها نیز 
بیان کرد: ممکن است اتفاق بیفتد اما در مقطعی 
که همه افراد، جریان ها، گروها و احزاب سیاسی 
روی یک نفر متمرکز شدند و همه انتخابشان یکی 

بوده است، به نظر می رسد در این دولت اگر این 
اتفاق نیفتد. اما اگر اصولگرایان و اصالح طلبان از 
دو نفر حمایت می کردند امکان به وجود آمدن 
این انشقاق در میانشــان زیاد تر بود. این دوره با 
توجه به اینکه همه احزاب و گروه های اصولگرا 
روی آقای رئیســی اجماع داشــتند، ان شااهلل 
هیچ انشاقی ایجاد نخواهد شد. وی درباره اینکه 
جریان اصولگرا برخی از عقال و السابقون خود را 
منزوی و گاها طرد می کند، که برای نمونه های 
آن می توان به مرحوم عســگر اوالدی، ناطق و 
اکنون الریجانی اشاره کرد، بیان داشت: با توجه 
به اینکه تمرکز همــه اصولگرایان روی یک نفر 
بوده و اختالفــی در انتخاب فرد نبوده اســت، 
چنین اتفاقی نخواهد افتاد؛ اما اینکه فکر کنیم 

آن هایی که قدیمی تر هستند حذف می شوند، 
اینگونه نیست اما با توجه به اینکه در این دولتی 
که قرار است به ســرعت کار را پیش ببرد، افراد 
باید در کنار تخصص، ایمــان و اعتقاد به والیت 
فقیه، توانایی های جسمی نیز داشته باشند در 
حالی که در سنین باال یه مقدار نمی توانیم چنین 
توقع را داشته باشیم، شاید برخی افراد میانسال از 
کارهای اجرایی کنار گذاشته شوند. فرد عالوه بر 
تجریه باید توانایی جسمی نیز داشته باشد در این 
دولت نیز بیشتر از جوان ترها استفاده می شود تا 

کارها را پیش ببرند.

کریمی اصفهانی در گفت وگو با ایلنا:

بین الریجانی و روحانی از زمین تا آسمان فاصله وجود دارد
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رزمایش ترکیه و آذربایجان در 
نزدیکی مرز ارمنستان

آذربایجان و ترکیــه رزمایش نظامی خود 
را در نزدیک مرز ارمنســتان برگزار می کنند. 
به گزارش اسپوتنیک، بر اساس بیانیه وزارت 
دفاع ترکیــه، جمهوری آذربایجــان و ترکیه 
روزهای 5 تا 8 اکتبر در نخجوان مانور مشترک 
»برادری فنا ناپذیر-۲0۲1« را برگزار خواهند 
کرد. نماینده این وزارتخانه گفت: »به منظور 
ارائه کمک به ارتش آذربایجان، نیروهای مسلح 
ترکیه همچنــان به حمایت از میــن زدایی و 
آموزش در مناطق آزاد شده از اشغال ارمنستان 
ادامه می دهند.« به گفته منبع این خبرگزاری، 
این رزمایش ها در نزدیک مرز ارمنستان برگزار 
می شود. پیشتر رادیو اسپوتنیک گزارش داد که 
الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان بار دیگر 
آمادگی خود را برای دیدار با نیکول پاشینیان، 

نخست وزیر ارمنستان اعالم کرد.
    

سفر هیأت امنیتی اسرائیل به باکو 
برای مشاوره درباره ایران 

هیأت امنیتی اســرائیل به باکو سفر کرد.  به 
گزارش ایلنا، یک منبع ارشد اسرائیلی به ایالف 
گفت که یک هیــأت امنیتی اســرائیلی عازم 
آذربایجان شد تا در جریان بحران با ایران به دولت 
آذربایجان مشاوره دهد. این منبع افزود:  اسرائیل 
به متحد خود آذربایجان اطمینان داده  است که 
در بحرانش با ایران در کنار این کشور است و همه 
کمک های ممکن را بــه باکو خواهد کرد و آماده 
اســت تا از نظر فنی و هوایی برای دفع هرگونه 

حمله از سوی تهران به آذربایجان کمک کند.
    

امیر عبداللهیان اعالم کرد:
 بازگشت 10میلیارد دالر، 

شرط ایران برای مذاکره با آمریکا 
وزیــر امور خارجه خواســتار آزاد ســاختن 
10میلیارد دالر از دارایی های بلوکه شــده ایران 
شــد و رفع انســداد از دارایی های ایران را شرط 
بازگشــت به مذاکرات وین اعالم کرد. حســین 
امیرعبداللهیــان در یک گفتگــوی تلویزیونی 
تصریح کرد که به کسانی که برای تماس با آمریکا 
میانجیگری کرده بودند، گفته است هرگاه قصد 
آمریکا دربــاره مذاکرات و رســیدن به راه حل 
با ایران جدی باشــد، بایــد از دارایی های مالی 

بلوکه شده این کشور رفع انسداد کند.
    

توانگر: قیمت گذاری دستوری به 
رانت و فساد ختم می شود

یک عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شــورای اســالمی گفت که قطعا قیمت گذاری 
دستوری و دونرخی به رانت و فساد ختم می شود. 
مجتبی توانگر نماینده تهــران در صفحه توییتر 
خود با اشــاره به دســتور رییس جمهــور برای 
تثبیت قیمت ها و کنترل بازار، نوشــت: »دولت 
سیزدهم نباید مســیر معیوب دولت روحانی را 
ادامه دهــد. دولت از طریق کاهــش هزینه ها و 
کســری بودجه، تورم فزاینده را کنترل کند و از 
راهکارهای دم دستی مثل قیمت گذاری دستوری 
مانع تشدید اوضاع نابسامان شــود.« وی ادامه 
داد:» قیمت گذاری دستوری و دونرخی قطعا به 

رانت و فساد ختم می شود.«
    

سیدرضا مرتضوی و مهدی دوستی 
استانداران اصفهان و هرمزگان شدند

در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت، 
استانداران منتخب اصفهان و هرمزگان از هیئت 
وزیران رأی اعتماد گرفتند. به گزارش ایلنا، در این 
جلسه که به ریاست حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی برگزار شد، اعضای دولت پس از بررسی 
سوابق آقایان سیدرضا مرتضوی و مهدی دوستی، 
به آن ها به ترتیب به عنوان اســتانداران منتخب 

اصفهان و هرمزگان رأی اعتماد دادند.
    

برهم صالح: 
 مذاکرات ایران و عربستان 

پیشرفت خوبی داشته است 
رئیس جمهور عــراق، پیشــرفت مذاکرات 
میان ایران و عربســتان را خوب توصیف کرد.  به 
گزارش ایلنا به نقل از العربیه، برهم صالح گفت: 
مذاکرات جاری بین ایران و عربســتان سعودی 
پیشرفت خوبی داشــته اما هنوز با چالش هایی 
روبرو اســت. رئیس جمهور عراق ابراز امیدواری 
کرد که پیشرفتی در این زمینه حاصل و مذاکرات 
به طور منظم انجام شــود، زیرا عــراق و منطقه 
به شــدت به آن نیــاز دارند و دو کشــور ایران و 
 عربستان سعودی کشــورهای مهم و تأثیرگذار 

در منطقه هستند.

مجلس یازدهم با ارائه حجم 
زیادی از شعارها و وعده ها 
در زمینه »شفافیت آرای 

نمایندگان«؛ نام و حتی 
شاید بتوان سرنوشت و 

کارنامه خود را به این مساله 
گره زده است. موضوعی 
که نقش قابل توجهی در 

ارزیابی کارنامه این مجلس 
ایفا خواهد کرد

نگرانی نمایندگان از بازتاب 
منطقه ای یا صنفی شفافیت 
در برخی موضوعات در کنار 

احتمال استفاده تبلیغاتی 
از تصویب این طرح در 

انتخابات ریاست جمهوری، 
دو عامل جدی برای عدم 

تصویب آن در جلسه 
۱۵ بهمن ۹۹ عنوان شد. 

بهانه هایی که اکنون دیگر 
رنگ باخته است

در پی انتصاب ســید عباس عراقچی به 
دبیری شــورای راهبردی روابط خارجی، 
سید کمال خرازی توضیحاتی درباره نحوه 

گزینش وی ارائه داد.
به گزارش ایسنا، ســید کمال خرازی 
رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی 
گفت: یکی از سیاست های حکیمانه مقام 

معظم رهبــری اســتفاده از 
نیروهای قابلی است که در پی 
تغییر دولت ها بــا افراد جدید 

جایگزین می شوند.
وی افــزود: این سیاســت 

همواره مد نظر معظم له بوده است و بدین 
ترتیــب از نیروهایی که حاصل ســال ها 
سرمایه گذاری و تجربه هستند در مناصب، 
مجامع و شــوراهای مختلف استفاده شده 
اســت. خرازی ادامه داد: ترکیب شــورای 
راهبردی روابط خارجی نیــز از نیروهایی 
است که در گذشته مسئولیت های باالیی 
داشته اند و پس از اتمام دوره 
مســئولیت به عضویت شورا 

در آمده اند.
رئیس شورا تصریح کرد: 
نظر مقام معظــم رهبری در 

مورد جنــاب آقای عراقچی نیــز این بوده 
است که از ایشان در شــورا استفاده شود؛ 
لذا برای دبیری شــورا در نظر گرفته شدند 
و اکثر اعضای شورا نیز با شــناختی که از 
توانایی های ایشــان دارند و با اطالع از نظر 
مقام معظم رهبری از این گزینش استقبال 
کردند، گرچه مراســم رای گیری رسمی 

صورت نگرفت.
وی گفت: به هر صورت، امیدوارم ایشان 
بتوانند به نحو احسن از عهده وظایفی که بر 
عهده دبیر شوراست برآیند و اعتماد موجود 

را همچنان حفظ کنند.

رئیس ســازمان انرژی اتمی درباره استمرار 
نصب و فعالیت دوربین های آژانس در چارچوب 
برجام اظهار کرد: دوربین های برجامی الزامی 
به بودنشــان نیســت و آژانس هم این مساله را 

می داند. 
به گزارش ایســنا، محمد اســالمی گفت: 
مجتمع تســا کرج با حادثه تروریستی از سوی 

رژیم صهیونســیتی مواجــه بوده 
اســت لذا آژانس بایــد ابتدا موضع 
 خــود را نســبت بــه آن حادثــه 

روشن کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ما 

تابع مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستیم. 
وی ادامــه داد: هم دولت و هم ســازمان انرژی 
اتمی به اجرای قانون راهبردی مقید هســتند 
و در کمیســیون اصــل 90 گــزارش آخرین 
اقدامات اجرای قانــون را ارائه کردیم و مباحث 
مختلفی مطرح شــد و قرار شــد از فرصت های 
باقی مانــده حداکثر اســتفاده را انجام دهیم و 
آقایان هم به صورت نوبه ای بازدید 
خواهند کرد. امیدواریم در راستای 
قابلیت ســازی برای اقتــدار ملی از 
 فرصت این قانون حداکثر استفاده را 

داشته باشیم.

خرازی:

نظر رهبری استفاده از عراقچی در شورای راهبردی روابط خارجی بود
اسالمی:

الزامی برای بودن دوربین های آژانس وجود ندارد 


