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میشود . آزادانه ، كردند راهپیمایی تجریش در حجاب حامیان

؟ كنند تجمع آزادانه هم اجباری حجاب مخالفین

تهران تجریش در امروز ، حجاب از حمایت در آموز دانش ١۵٠٠ كه آمده خبر
نبوده مجوز به نیاز آنان راهپیمایی برای آیا ؟ دارد هوا چند بام این . اند كرده راهپیمایی
اجباری حجاب مخالفین میفرمایید اجازه ؛ مسئلت آقا حاج ؟ اند داشته مجوز آیا ؟ است
اگر اما شود شروع هم تجریش همان ؟ باشند داشته آمیز مسمالت بسیار راهپیمایی یك هم
صفحه — . است كاف كنید باز را چشمتان . نفرمایید اعتراض كشید درازا به آهن راه تا

؟؟.

مردساالر، و ستیز زن جامعه صدر! شادی خانم

است، مختلفی گروههای جمعی آشدسته و دستپخت

زنان خود جمله از
پارامترهای حاصل دختران و زنان به ابزاری
جامعه، مذهب، سیاست، جمله از زیادی
آموزش، رسوم، و رسم سنت، عرف، فرهنگ،
در یعن …است. و خانواده تربیت، پرورش،
نداشته�اند؟!— نقش هیچ زنان خود پروسه این

؟؟. صفحه

دو یا شب ی محصول ایران فعل جامعه
گروه که نیست روز دو یا روز ی شب،
وجود به و سازنده فقط مردان) (مثال خاص
همه و مسئول نتیجه در و باشند آن آورنده
نتیجه ایران فعل جامعه شوند. محسوب کاره
است. ساله هزار چند طوالن پروسه ی
‐ جنسیت نگاه و ستیزی زن مردساالری،

زنم یک من
ایشان ی نوشته زبان با چند هر ‐ برش و دور زرگری دعواهای و صدر شادی ی مقاله ی بهانه به
فصل تا گفت کردن وصل از است بهتر نظرم به و نیستم موافق ژورنالیست ی مقاله ی عنوان به

؟؟. صفحه نیست— راحت کار زدن حرف جنسیت ی درباره ‐ کردن

صـــفحه ۵

باالتــرین جامعه خودگــرد روزنامه

وباالما مزباال یرو
١٣٨٩ اردیبهشت ٩ باال



٢ ١٣٨٩ اردیبهشت ٩ ، تباال یا
وی استقامت و افشاگری از ناش صدمات
است ضمیمه صوت فایل میباشد. نجه ش زیر

.

زندانیان اخبار اخرین
معرضبیماری در سیاسی:زندانیان

مسری های

http://tinyurl.com/333fl3g

و سیاس زندانیان آزادی روند ه حالی در
که هم فعاالن و شده متوقف مطبوعات
زندان به اند شده آزاد کالن های وثیقه با
وضعیت از ها گزارش شوند، م بازگردانده
زندان ٣۵٠ بند در سیاس زندانیان نامطلوب
وضعیت بودن نامناسب دارد. ایت ح اوین
انتشار و بند این زندانیان درمان و بهداشت
مسری های بیماری سایر و آنفلوانزا ویروس
زندانیان از زیادی تعداد بیماری باعث که
زندانیان خانواده و عموم افکار نگران شده،

است. برانگیخته را
اندازه از بیش تراکم نیوز ادوار گزارش به
هیچ به که بند این در زندانیان سابقه بی و
ندارد را زندانیان از تعداد این ظرفیت وجه
نیز بهداشت و رفاه انات ام کمترین از و
فراهم را سخت شرایط نیست، برخوردار
نظافت غذا، پایین بسیار کیفیت است. آورده
هر در نفر ۴۵ تا ۴٠ از بیش حضور تراکم و
زندانیان الت مش ر دی از نیز بند این اتاق

است.
٣۵٠ بند وضعیت گزارش، این براساس
روزهای ظرف که شده کننده نگران حدی به
بازپرس از تعدادی همراه به دادستان گذشته،
در بند این در حضور با انقالب دادسرای های
اما اند، گرفته قرار زندانیان الت مش جریان
الت مش این حل راستای در اقدام تاکنون

است. نپذیرفته صورت

دانشجویان ندارد/بیانیه نان بابا
اراک آزاد و سراسری دانشگاه سبز

کارگر جهانی روز مناسبت به

آزمایش مانور ی در که پذیرم م من
. . . . نظام

دیزل: خودرو ایران رئیسشركت
اخراجت نباشی نفر سه ما با اگه

! میكنیم

http://tinyurl.com/2u3doyn

اخراج دختر ی نامه

در حتما رو نامه این توروخدا ؛ :سالم
رسان اطالع تا ؛ کنید درج تون سایت
دولتیه شركت یه اینجا ناسالمت ها بشه؛عوض
؛رئیس کنند نم رحم مجردم و متاهل به ؛اما
هستند متاهل دیزل خودرو ایران شركت مدیر و
تو ؛مستقیما میدهند گیر زن و دختر به ول
طرف گه م نه می نگاه زنان) ما( چشای
باشه اینا با نكرده قبول چون داره هم سرطان
همه تو اگه قضیه این ! كردند اخراجش
این اینا بشه منتشر ها رسانه و ها وبالگ
بردارند دست شند م مجبور و فاسد ه مرتی
صدایی هیچ ایران تو ؛ كنید كمك میتونید شما
رسه نم جا هیچ به صدایی هیچ و یاد نم در
همه به اینو ، توروخدا است. كامل سانسور و
اینكارو اگه بفرستید ها سایت و ها خبرگزاری
،تاحاال دارند. بر ما سر از دست شاید نید ب
دالیل همین به شدند اخراج مرد ۶ و دختر ٢
هم همشون عوض های …..س گفتم كه
ك ه دی بزرگ….اینا بچه تا ۴ و هستند پیر

هستن

تهدیدم بروجردی: کاظمینی اله آیت
بگویم چیزی ها شكنجه از اگر کردند
فایل + نمود خواهند قطع را دستانم

صوتی

http://tinyurl.com/34r2yde

از اگر كه است شده تهدید بروجردی الله آیت
وید ب چیزی وارده های نجه ش

این نمود! خواهند قط را دستانش

فرضی دشمن با مانورمان وقتی
….(آرش مان پسجنگ ، دارد کشته

سیگارچی)

http://tinyurl.com/36qg7gm

احترام بی مطلب این از منظورم که البته
داغدارش خانواده و نظام فرمانده این به
فارغ ، موتلفه حزب سران برای من نیست.///
ترین قدیم از ی عنوان به ، تفکرشان از
نقل امروز قائلم. احترام سیاس های ل تش
موتلفه حزب کل دبیر نبی�حبیبی محمد از قول

بود./ توجه قابل که خواندم اسالم
مؤتلفه: حزب دبیران جم در حبیبی
دریافت را سپاه مانور پیام غربی�ها امیدواریم

باشند./ کرده
در پاسداران سپاه مانور به ایشان اشاره
عنوان با اخیر روزهای در که است هرمز تنگه
به شد. برگزار ” (ص) اعظم پیامبر “مانور
مقابل در مانور این ، ایران رسم منابع گفته
تنگه در انگلیس و ایی آمری نظامیان دیدگان
بخش در که شد برگزار فارس خلیج و هرمز
شد حمله فرض دشمن کشت ی به ، آن از

کردند./ تصرف را آن و
برای ، کشیدن شانه و شاخ این از فارغ
سردار ی مرگ ، ر دی توجه قابل خبر من
آنطور بود. آزمایش مانور این حاشیه در سپاه
، کرده اعالم گناباد شهر خبری سایت که
، زاده تق عل پاسدار” دوم سرتیب سردار
درجه به (ص) اعظم پیامبر مانور درمنطقه که
وه باش مراسم ط شده نایل شهادت رفیع
شهرستان پرور شهید مردم دوش بر شنبه ی
اخیر روزهای در خبر این شد./ تشییع گناباد
سپاه که شد منتشر تم این با ها رسانه برخ در
کرده برگزار فرض دشمن با جنگ مانور ی

است! داده دست از سردار ی ،
اولین که گناباد شهر خبری سایت البته
مراسم قالب در را سردار این مرگ خبر بار
که بعد ، کرده منتشر اش جنازه تشییع وه باش
این انتشار با کرد سع داده آب به را بند فهمید
های سایت سوژه نور گناباد “خبر که مطلب
بازگرداند جوی به را رفته آب انقالبی” ضد

افزود. ابهامات بر ، خب اما

balatarin.com



١٣٨٩ اردیبهشت ٩ ، باال ٣
درخواست گویند م ران تحلیل از برخ
سازمان و مشارکت جبهه فعالیت پروانۀ لغو
بدنۀ تضعیف برای مهم گام مجاهدین،
از آنان کامل راندن حاشیه به و طلبان اصالح

شود. م محسوب ، سیاس معادالت

امام خط فراکسیون (سخنگوی
شده بیمار مجلس):بازداشت�شدگان

کنند/کلمه شکایت ها زندان در

http://tinyurl.com/3a2bvrc

ها زندان سازمان اجرایی نامه آیین که حال در
موظف زندان مسئوالن که است کرده تصریح
موارد وسایر تغذیه بهداشت، شرایط هستند
عنوان به که کسان کلیه سالمت به مربوط
�شود م نگهداری زندان در وم مح یا و متهم
متعدد گزارش�های کنند، تامین و تضمین را
به نسبت زندان مقامات کم�توجه از حاک
است.تمام سیاس زندانیان سالمت وضعیت
بازداشت دوران طول در که بازداشت�شدگان
مواجه بیماری�هایی یا جسم الت مش با
در فشار و رسیدگ عدم نتیجه که شده�اند
به مراجعه با �توانند م بوده، بازداشتگاه�ها
خود ایت ش مجلس، نود اصل کمیسیون
مجلس �رسد م نظر به کنند. تنظیم را
حقوق رعایت درباره باید نیز اسالم شورای
تصویب را مشخص قانون بازداشت�شدگان
ها زندان در انسان�ها اولیه رعایتحقوق و کند
اخالق اصول به مسئوالن پایبندی به صرفا را
بیماری�های بروز مهم�تر نکند.نکته واگذار
بود…… شده بازداشت جوانان میان در قلبی

به مردم فراخوان : األوسط الشرق
و موسوی سوی از دیگر تظاهراتی
همچنان کروبی و موسوی کروبی/

حکومت اقتصادی سیاستهای منتقد

http://tinyurl.com/33l56n3

األوسط) –الشرق آپریل ٢٨ ) لندن – تهران
، ومت ح مخالف و طلب اصالح رهبر دو /
و ر باردی کروبی مهدی و موسوی میرحسین
جمهوری ریاست انتخابات رد سال آستانه در
قدرت به منجر که ایران در گذشته بهار
مردم ، گردید نژاد احمدی دوباره گرفتن
این . کردند دعوت ر دی تظاهرت به را

با گفت و دانست ناچیز را دانشجویان برای
های سال در دانشجویان تعداد اینکه به توجه
قابل ام اح میزان این است یافته افزایش اخیر
نسبت همچنین مسؤل مقام این نیست. توجه
در بازداشت دانشجویانِ تعداد و وضعیت به
اطالع بی ابراز انتخابات، از پس های ماه

کرد.

و انقالب مجاهدین سازمان مسؤلین
پروانۀ لغو به نسبت مشارکت جبهه

نوشتند اعتراضی نامۀ خود

http://tinyurl.com/3ygdvam

مجاهدین سازمان کل دبیر سالمت محمد
سایت وب که خود نامۀ در اسالم انقالب
از است کرده منتشر را آن نیوز پارلمان
بر است پرسیده احزاب ١٠ ماده کمیسیون
لغو به رای قانون و شرع حجت کدام اساس

است؟ داده مجاهدین سازمان پروانه
ماده کمیسون رأی سپس سالمت آقای
م و کرده توصیف غیرقانون و سیاس را ١٠
انقالب مجاهدین سازمان علیه اتهاماتِ گوید
هیأت حضور با صالحه دادگاه در باید اسالم

گیرد. قرار رسیدگ مورد منصفه،
چنین اگر است آمده نامه این ادامه در
مجاهدین سازمان آنگاه شود یل تش دادگاه
گرایشات داشتن به که دولت برابر در داند م
قانون غیر و سیاس برخوردهای و حزبی ضد
ونه چ است، شهره خود منتقدان و مخالفان با

کند. دفاع خود از
کمیسیون که نیز ایران مشارکت جبهه
حزب آن پروانه لغو به رأی احزاب ١٠ ماده
محسن امضای به ای نامه در است داده هم
علن دادگاه یل تش خواستار فراهان صفایی
شده سیاس ل تش این وضعیت بررس برای
به که است کرده اعالم حال این با است.
ادامه دادگاه چنین برگزاری تا خود فعالیت

دهد. م
مجاهدین سازمان و مشارکت جبهه
طلبان اصالح اصل ل تش دو اسالم انقالب
در ل تش دو این شوند. م محسوب ایران در
میرحسین از جمهوری ریاست اخیر انتخابات
به تاکنون که حمایت کردند. حمایت موسوی
چهره از برخ کردن زندان و بازداشت رغم
است. یافته ادامه حزب، دو این شاخص های

http://tinyurl.com/38fa9yz

در كارگر جهان روز ماه اردیبهشت یازدهم
كارگران خسته شانه كه رسد م فرا حال
. باشد م ها فشار ترین سابقه بی محمل
طبقات و اقشار سایر با همراه نیز كارگر طبقه
روزهایی ، ست تلخ روزهای شاهد كشور
سر مهرورزی و عدالت شعار دولتمردان كه
تالش و كار به مردم كه روزهایی دهند، م
در كه حال شوند.در م فراخوانده مضاعف
سط ترین نازل در كارگران دستمزد عمل

تورم و گران و شود م داشته نگه ن مم
نموده خم را كارگران قامت گسیخته افسار

است.
، ما همشهری كارگران بین این در
آونگان ، اراك صنایع شركت كارگران همچون
كه سال در و…. آذرآب ، پارس واگن ،
را خود ناچیز دستمزد ها ماه حت گذشت
آنان واقع سهم بود این نكردندو دریافت
زده دم آن از مدام كه دروغین عدالت از
و كشیده زحمت ها ماه كه كارگری شود. م
ونه چ است شده دریغ او از نیز اندكش حقوق
زندگ آور سام سر های هزینه تامین به قادر
خانواده كه كارگران بسیارند چه باشد؟ م
به را روانیشان و جسم سالمت و فرزندان ،

. اند داده دست از وارده فشارهای دلیل
و آمیز مسالمت تجمعات پاس نهایت در
پایمال حقوق احقاق خواهان كه آنان متعدد
وعده و توجه جزبی چیزی بودند شان شده
دولت مهرورزی نبود. مسوولین دروغین های
و بازداشت ، تهدید ، شتم و ضرب در نیز

گردید. متبلور معترض كارگران اخراج

نهایی حكم ۵٠ علوم: وزارت
است شده صادر انضباطی

http://tinyurl.com/2vuhrsp

شنبه سه روز ایران علوم وزیر دانشجویی معاون
ام اح به اشاره با مطبوعات نشست ی در
از پس دانشجویان برای شده صادر انضباط
حدود گفت جمهوری ریاست اخیر انتخابات
این كه شده صادر انضباط نهایی م ح ۵٠
پروندۀ در درج كتبی، توبیخ شامل ام اح
محل از جابجایی یا و تحصیل از تعلیق
خبرگزاری گزارش به است. بوده تحصیل
م ح میزان این صدور مالباش محمود ایسنا

balatarin.com



۴ ١٣٨٩ اردیبهشت ٩ ، باال
از و بشر حقوق ار آش نقض ، دروغ ، قتل
ادامه ایران در ملت های سرمایه دادن دست

. میدهند
به مردم گسترده دعوت و فراخوان این
کروبی و موسوی سوی از راهپیمایی در شرکت
گذشته دوشتبه روز در دو این دیدار و جلسه در

. است شده اعالم

از ی ، کروبی مهدی ر دی سوی از
وض ایران در اقتصادی اوضاع وخامت دالیل
سپاه نظام قراردادهای و جدید های تحریم
نفوذ و ونزوئال و مالزی ، چین با پاسداران
ط ایران اقتصادی ر پی در سپاه پیش از بیش

. ند می عنوان اخیر سالهای
مهدی ، میدهد ادامه األوسط الشرق
اظهار میخواهند ما از ، وید می کروبی
مستحق کسان ول ، کنیم ندامت و پشیمان
، نجه ش به همچنان که هستند ندامت اظهار

و گروهها تمام سوی از تظاهرات فراخوان
تأکید مورد ایران در طلب اصالح سازمانهای
حسین میر حال این در . است گرفته قرار
منتقدین از همچنان کروبی مهدی و موسوی
احمدی ومت ح اقتصادی سیاستهای اصل
در موسوی حسین میر که آنجا تا ، هستند نژاد
وید می موجود اقتصادی وض به خود انتقاد
از شده اعمال اقتصادیِ غلط سیاستهای با ،
افق در روشن انداز چشم هیچ ، دولت سوی

. نمیشود دیده ایران اقتصادی

صاد ا
را اریش بی از ناش خستگ تا �کند م دراز
�خواهد م انگار �کند م مرور را ذهنش درکند
درد سنگین کوتاهتر و بهتر تا بیابد را کلمه�ای
انگار » : �گوید م و کرده ث م کند بیان را
شده تموم تازه عید تعطیالت بود دیروز همین
اسم پیمانکار که سرکار گشتن بر همه بود
همینطوره سال هر . کرد اعالم رو �ها اخراج
�بندن م قرارداد ه دی عده ی با سال اول
بسته داد قرار آنها با ه دی که بعد سال تا
آسایش ه دی » : �دهد م ادامه او « �شه نم
رسم اگه کارگر حت زمونه این تو . نداریم
. کنه اخراجش �تونه م کارفرما باز باشه هم
قراردادی و پیمان کارگر حال به وای ه دی
را کار و �کنن م امضا رو سفید برگه یه که
بین هستن سرکار که هم وقت . �کنن م شروع
رو ی باید اری بی و حقوقشان شدن ضایع
«… اریه بی بازهمون آخرشهم انتخابکنن

اما محرومان به کمک نام به واردات
کلمه / کشاورزان و کارگران ضرر به

http://tinyurl.com/354m5vq

نزدی گذشته سال پن در رسم آمار مطابق
شده کشور وارد کاال دالر میلیارد ٣٠٠ به
سال هشت در که است حال در این است.
وارد کاال دالر میلیارد ١٧٠ خاتم دولت
به دولت واق در اینکه نتیجه شد. کشور
در کارگران، و محرومان مناف حفظ بهانه
و کارگران مناف خالف بر اقداماتش عمل
جمعیت میلیون ٢۵ است.//از بوده محرومان
چهار کم دست ، ایران سال ١٠ باالی و فعال
نفر پن هر از یعن . است ار بی نفر میلیون

کارگران: کرد: حذف ایلنا که خبری
دیگر نداریم حقوق هم ماه این

اخراجی لیست | کنیم چه نمی�دانیم
جدید

http://tinyurl.com/37nz9dn

زده بحران شرکت�های از ی پیمان کارگر
شماره انگشتان میان را تسبیح دانه�های ، است
هنوز و رفت هم ماه این : �گوید م و �کند م
کنیم چه �دانیم نم ر دی ، نگرفته�ایم حقوق
جواب . است پائین خانواده پیش سرمان .
و زن گرسنه م ش یا بدهم را صاحب�خانه
زیر از که را خاکستریش موهای ؟ را بچه
کاله لبه زیر در زده بیرون رنگ آبی کاله
زندگ فشار از : میدهد ادامه و �کند م پنهان
او . ندارم بیشتر سال ۴٣ وگرنه شده سفید
زندگ آغاز در که جوانان خاموش درد از
تحمیل تعطیل یا اجباری اری بی دلیل به
هنوز مدیریت و امتیاز سر بر که شرکت مدیران
دستمزد و کار از هم نرسیده پایان به نزاعشان
مهر با که کوچ آشیانه هم و شده�اند محروم
پاشیده هم از طالق تل واژه با بودند کرده بنا
۵٢٠ : ��دهد م ادامه و آورده میان به سخن
نبود است پاشیدگ هم از حال در خانوار
اجتماع معضل�های پرتگاه لبه در را ما درآمد
جدایی�ها همه در ما فقر : �گوید م او داده قرار

/// . کاریهاست بزه و مفاسد گرفتاریها ،
ر دی اخراج جدید لیست ی دوباره »

«
مقابل زمین روی زانو چهار که مردی
جابجا را خود نشسته دولت دستگاه ی
را پاهایش �دهد م لم خاک تل روی و �کند م

زحمتكش كارگران اعتراضی حركت
رشت خاور ریسندگی كارخانه

http://tinyurl.com/39l73ot

كارگران اردیبهشت هفتم شنبه سه روز صبح
با رشت خاور ریسندگ كارخانه زحمتكش
مشاوره هیئت ورود مان خودشان، تجم

شدند. كارخانه به مدیریت
اسم” به فردی كه كارخانه این مدیر
بازنشستگان از نفر ۶-۵ حدود است، دارابی”
است. كرده انتخاب مشاوره عنوان به را سابق
دهد م حقوق تومان میلیون یك باالی آنها به
كند. استفاده آنها تجربه از خودش قول به تا
حقوق به كه جوان كارگران انبوه ترتیب این به
ار بی هستند قان میزان این سوم یك از كمتر
كار كارخانه این در توانند نم و اند شده
مخالفت علیرغم كارخانه این مدیریت كنند.
تن كارخانه این كارگری شورای و كارگران
این كارگران است. نداده كارگران خواست به
امروز عمل این به اعتراض در نیز كارخانه
كارخانه به مذكور مشاوره هیئت ورود مان

شدند.
بدالیل كارخانه این در كارگران روزانه
ماه سه حقوق پرداخت عدم جمله از مختلف

. كنند م برگزار اعتراض تجمعات خود

balatarin.com



١٣٨٩ اردیبهشت ٩ ، باال ۵
نیروی عنوان به کودکان از استفاده کشورها
حقوق کننده نقض و قانون غیر را کار
از پیش تا دانند. م نوجوانان و کودکان
شاغل کس ، نهم دولت در کار تعریف تغییر
به را روز دو هفته در که شد م محسوب
باشد. مشغول دارد، زایی درآمد که کاری
اینجا به را کارشناسان انتقادها این مجموعه
از باالتر بسیار اری بی نرخ ویند ب که رسانده

. شود م گفته که است نرخ

عالوه دهند. م قرار ارزیابی مالک را باال به
نرخ کاهش برای نژاد احمدی دولت در این بر
عمل به کار نیروی تعریف در تغییری اری بی
نرخ اکنون هم تعریف این لحاظ با آوردند.
کنند. م اعالم درصد ١١ حدود را اری بی
هفته در که سال ١٠ باال فرد هر اساس این بر
شود م محسوب شاغل کند م کار دوساعت

.
//

از بسیاری در که است حال در این

رقم این ار. بی نفر ی کار، جویای و فعال
تقریبا سال ٣٠ تا ١۶ باالی جوانان میان در
و اقتصادی کارشناسان البته است. برابر دو
اتکا قابل را شده ارائه آمارهای دولت منتقدین
از باالتر اری بی نرخ که معتقدند و دانند نم

// شود. م گفته که است چیزی آن
وزارت تعریف اساس بر کلمه، گزارش به
سال ١٠ باالی فرد هر ایران آمار مرکز و کار
به دارد. را کار بازار به شدن وارد آمادگ ،
سال ١٠ از اری بی نرخ بیان برای دلیل همین

ی ر
منتظر کربال بود نوشته که تابلوهایی ،روی نه
زرش بودند نوشته زیرشون برویم تا بیا ماست
کردیم!!!! م پاک رو ارو زرش اون ما

http://tinyurl.com/3a7my3z

ار چی اونجا ن می بهش جبهه میره بسیجه
بهش ردم!!! پاکمی زرش ه می ردی؟ می
: ه می بودی؟ اشپز اونجا پس خوب ن می

اونجا میگن بهش جبهه میره بسیجه
میکردی؟ چیکار
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است. کاربران رأی اساس بر و عمومی مشارکت وب�گاه یک باالترین
لینک�های جداکردن و کردن پیدا عرضه، هدف با که وب�سایت این

لینک هر برای رأی�گیری ساختار از شده، ایجاد کاربران توسط جدید
می�کند. استفاده

به آن محتوای که معنی این به خودگرداست، نشریه یک باالنامه
آید. می دست به باالترین کاربران مشارکت توسط خودگردان صورت
شود. می منتشر و چاپ خـودکار روش به ساعت ٢۴ هـر روزنامه این

باالنامه مطالب ســقم و صحت برابر در مسۇولیتی گونه هیچ باالترین
اخبار نشــر و گردآوری برای محیطی کننده فراهم تنها و نداشته

است. منابع، ذکر با برگزیده،

balatarin.com


