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)١(بحران صنعت چای شمال ايران چرايی   

 !رسيدخوار ، نوبت به آقازاده های چايی خواربعد از آيت اهللا های شکر
   

شش ماه هشتاد و آبان دهمسيز                                                                                        ی لنگرودیرجواهريام  
 
   

  فارسی بخش ٢٠٠٧ بر اکت١٩تاريخ  سايت بی بی سی در :مقدمه

رد که به می گذا دوره تلخی را پشت سررانيصنعت چای ا«  :نوشت

ران بی سابقه يخ صدساله صنعت چای ايتارگواه دست اندرکاران، در

رج هوسمی ياران به نقل ازيون دولتی ايزيتلواين رابطه  در.است

د چای خشک يزان توليکه م ؛استکاران نوشته يه چايس اتحاديرئ

همين « .ده استيتن رسهزار٢٧عی جاری به حدود سال زرادر

« : قول دست اندرکاران چای نوشت از اکتبر٢٧تاريخ خبرگزاری در

سعيد رحمت سميعی رئيس هيات مديره انجمن صنفی کارفرمايی 

کارخانه فعال بودند اما امسال تعداد کارخانجات فعال چای  ١۵۶سال گذشتهرخانجات چای شمال گفته است که درکا

  وولت به دليل بدهکاری يک ميلياردد« :  است رحمت سميعی آمدهل از قودرادامه » .کارخانه رسيده است١١۵به

اين کارخانه ها تعطيل شده خانه های بدهکار قرارداد نبسته و ميليون تومانی برخی کارخانه های چای با اين کار٧٠٠

ال نيز تعطيلی کارخانجات را تائيد کرده و گفته کل چای شمفرخ ايرانفرمدير« : همين گزارش آمده است  در».اند

چای توسط به صورت محدود شعبه خريد برگ سبزدر بعضی مناطق که کارخانه ها تعطيل هستند «  :است که

ج زحمتکشان روستايی را رنبا انعکاس  ، بخشطی دو دراين مقاالت، ».سازمان تعاون روستايی ايجاد شده است

 . ، بازمی گويمهستيمش شاهد  ٨۶ وآنچه را که درسال پرداخته صنعت چای بحران اززبان آنان، به توضيح سير

 باغات چای و تالش آنان کارگرانو ان چايی کار کشاورز کارگران کارخانجات چای ودفاع ازمنافع،  هانوشتهدراين 

    . می دهم ارای چايی خوار را مورد بررسی قرو آقازاده هانگلی بازارسلطه سرمايه داری راه رهايی ازدر
ند که دارند درآوفغان بر ، يافتنداه که فرصتمناطق شمال کشور، طی سالهای اخير، هرگکشاورزان چای کار

ت فرزندان درآستانه  ، مشکالوم گياهی، سمُکود  نداشتن آب وبذر، عدم دريافت،، بدهکاریزيرفشارزندگی، گرانی

  با هم .با خبرنگاران به گفتگو نشستند کشوردست اندرکارانکمبود مايحتاج وعدم توجه دولت و، گشايش مدارس

  :  را مرور نمائيمروستائيان شرق گيالنگفتگوی ودرد دل  ازهايیگوشه 

 : ويدگ  می"روزنامه معين" اشرفيه به گزارشگره آاران آستانیره چايات مديعضو ها،ي نین عليحس

   آه اصال مقرون یمت چاي وهم قیدن چايكل است، هم چآخرش مش م آه ازاول تايد بگوي بایدرمورد مشكالت چا« 

  .ستيبه صرفه ن
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تومان دارد تمام ١٠٠ خود آشاورزحداقلید براينه آني تومان برآورد هز١٩٨ را یچالويك آيد ياگر بخواه شما االن

بخود  خود،  هرزیآندن علف هاو  را ندهند، شخم زدن وهرس آردنیالت بانكي تسه،آنقبل از اگر. شودیم

خواهم درصد ضرر١٠٠رم ي را بگیباغمناسبه آار  االن من هم به عنوان. شودیتمام م آشاورزیتومان برا١٠٠

  وسر را یمت چاي ق دولت ل اگري تفاصنيبا ا حاال.توان گرفتي را هم نمیيگدا ی جلوی حت،یآشاورزن آاريآرد با ا

   .ديآخجالت زن و بچه اش دربا ازي احتمال دارد آشاورز تقر،ببخشد سامان

 

 یچا مورددر  آستانه اصال یس تعاونيير   مثال. آم آارندیلي خیچا امور ران ما دري ازمدیبعض آه است جنيمهم ا

 .ميي گویم چه ميو بداند آه ما دار  شناس باشدی درمنطقه بگذارند تا چایلوئك مسيد يبا واقع ندارد دریاطالعات

 هرز یآندن علف هااحتساب شخم زدن و هرس آردن وبدون   فقط برداشتشیلو چايك آي ین است وقتيهممشكل ما

د دولت ي پس با. شودی حل نمی مشكل،ن آارهاي دهد آه با ای تومان م١٩٨ همیتعاون شود آنوقتي تومان تمام م٢٠٠

  »...ك باشديت نزدي به واقعیك آمي قرار دهد آه حداقل یمت ها را طوري قیتعاون و

  .برای زندگی کردن ندارد یچ راهيهاصال آشاورز: ولی حکيمی 

 ما ، آستانهیهم تعاون هنوز،یم شعبه آصفيختيم و ريدي را چیچا ،بهشت ماهي ارد٢٨ ما از ن است آهيمشكل ما ا« 

 . شعبه جات است رفته مازندرانی شما برای چون چا:دي گویجان هم مي الهیجان ، تعاونياله یدهد تعاونيرا پاس م

د از آجا ي با،فش مشخص نشدهيدند و هنوز تكلي را چیچا  آهین آقا و خانمي باشد؟ ای چه م..ف ما آه االن يپس تكل

 اصال آشاورز م؟ ي مان باشیرج زندگ مخاید جوابگويآجا بدهند؟ ما چگونه بااز  شان رایاورند بخورند؟ بدهكاريب

و بدبخت و   هم هستندهمه آشاورزان مثلل شده وي هم آه تعطی آارخانه آصف. آردن نداردی زندگیبرا یچ راهيه

 مهر داندي م سواد چهيب  آشاورزیلدادند و ما مهرآارت به  م، هم يهستند هم دفترچه دار سواديهمه هم ب. چاره انديب

  »بكشد؟نقدرزجريا دي آرده آه بایچه گناهست؟ آشاورزيچ آارت

 :رزاپورين ميحس

 .ستي آردن نیصال قابل زندگد ايد نگاه آنييايرا ب  خانه ام.اد استي زیلي من خیمشكل زندگ« 

از  حداقل . تواند آمكم آندی دانند فقط خدا میم را ميهمه مردم مشكالت زندگ. ميآبر ميپس مخارج زندگ توانم ازینم

 ....خچال نه آبگرمكني ون نهيزي ندارم نه تلویچيخانه هر دارم آه به داد من برسد، درته امداد انتظايآم

  .مي را نگرفتیاول پول چا همان مرحله ما هنوزیند ول را دادیگر پول چاي دیشعبه ها

 چای را می چينند و ،باغ چای خيلی زياد است ومردم با اينهمه مشکل م آه مشکالتيد بگوياما در مورد چای هم باو

ما   آنند ویسرگردان م ق ما را ين طريا آنند آه ازی م٢  و درجه١درجه زتازه آنجا صحبت ا می برند کارخانه آه

 »...آه به داد ما آشاورزان برسد ستي نیآسهمه جوری مشکالت دارد وواقع کشاورزدر .ميدانيمان را نم فيكلهم ت

 : بازانی از اهالیكيعليرضا معصومی، 

 یان با نظارت جهاد آشاورزيآقا ازیش بعضي سال پ٢که حدود  به کشاورزی است ن مشکالت ما مربوط يشتريب« 

تبديل  ها را به باتالقزمين ازیمکانيزه کردند که متاسفانه بعضزمين های ما را ظاهرااز ه آمدند يکسریيآستانه اشرف

م؟ همچنين سم يد بكنيد چكار بايم بايدان یبلند آه نم  پست ویين هايم با زميکردند وهمين طور گذاشتند و رفتند وماند
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مورد برنج خيلی ند کال ما آشاورزان دران گفتيقا آه آینكه همان طوريارگي د.دهندرا به موقع به ما نمي. ..و دارو و

برق وگاز بايد آن را بفروشيم و پول آب ون محصول دردست ما آشاورزان است ويتا زمانی که ما ا گرفتاری داريم

 یگريم چون راه ديپايينی آن را بفروش د به قيمتيناچارا با م طبق معمول ارزان است وي را بده مانیبدهكارريوسا

 »... ولی االن... و م يندار

 ی برایك درصدي ن اولي فقط چ،زي خیم چاي هستیمنطقه ام وي خانواردار١١٠حدود «: ديگری می گويد شاورزک

مت گزاف يد به قيا را بینيب زميس و  خرند، گوشتیما م تومان از١٩٨ را ین دوم چايند، چ مایما آشاورزان م

م باغ ي رویصبح م ۴ساعت آه ما صبح ازیم درحالي بخریگزاف تميد به قيرا هم با...  ویيرختشو پودریم حتيبخر

 ما یبرا  یزي اصال چ ن وسطي خرند آه ای  تومان م١٩٨ آنوقت محصولمان راو  شب ٨ م تاي آشی زحمت میچا

  )١(* » .ماند ینم

 -  سياسی و فرهنگی - اقتصادی  عديدهمشکالت : درد ودل کشاورزان روستايی نشان می دهداين همهواگويای 

رود تا به کالف سردرگمی تبديل گردد که راه حل های عادی نمی  می. برگرفته است  جامعه ايران را دراجتماعی

ل ي دراواسابق آشوری سازمان چاآماررسمی  ، وقتی ازصنعت چای صحبت می شود.تواند جوابگوی آن باشد

  .، رقم ارائه می دهد آنندی میزندگن فرآورده گذران يم ازاي به طورمستقکهكاريهزار خانوارچا ٧۴حدود  ٨٠دهه

ك يش ازي به بکارخانه ای و کشاورزان باغدارکه ازاين محصول ارتزاق می کنندن بخش يتعداد شاغلدرواقعيت امر

 یاست گذاري متاسفانه با س.يرد  گی را دربرمشمال ايرانت ي ازجمعید آه درصد قابل توجهي رسیون نفرميليم

دراين  .كارشدنديزبين بخش نيشترشاغالن اي بی چای بخش عمده آارخانه هایليبا تعط دولت غلط ونابخردانهآامال 

  : رئيس هيات مديره انجمن صنفی کارفرمايی کارخانجات چای شمال گفته است"سعيد رحمت سميعی" رابطه

» ...است کارخانه رسيده ١١۵ کارخانه فعال بودند اما امسال تعداد کارخانجات فعال چای به ١۵۶ درسال گذشته «

کارگر ) ١۶٠٠(وششصد کارخانه تعطيل شده وهزار۴١ر درطول يک سال اخي«يعنی به گفته رحمت سميعی،

  ) ٢٠٠٧ اکتبر ٢٧بخش فارسی راديو بی بی سی، شنبه( ».کارخانه های چای دراستان گيالن بيکارشده اند

ينه های مختلف با پياده شدن ساله ايران و عراق، روند روبه سقوط صنايع درزم) ٨(بعد از پايان جنگ هشت

صنايع مجموعه در عنوان اصالح ساختاری باسال ١۶طرحهای برنامه ی دولت های رفسنجانی وخاتمی طی 

به خامنه ) شرق گيالن(منطقه املش نامه اتحاديه چايسازان .نيزآسيب خود را بجا گذاشتصنعت چای سرازجمله بر

  .بخوبی نشان می دهدای، اين پروسه ورشکستگی را طی دوران خاتمی، 

زمينه اربا مشکل عظيمی درسال از دوران اجرايی طرح اصالح ساخت ٨ «: نامه آمده است اين دربخشی از

ول دوران اجرای طرح اصالح ط به همين جهت در.دی مواجه می باشدبازرگانی و فروش چای خشک تولي

 ١٣٧٩سال  يعنی از،سال اول طرحچهاره که دريی خاصی به فعاليت پرداختقالب آئين نامه اجراهرسال در،ساختار

اورزی به چای خشک توسط وزارت جهاد کشرگ سبزوقالب خريد تضمينی وکارشناسی ب در١٣٨٢لغايت 

ه راهکاری برای عرضه آن به تن چای خشک را بدون اينکهزار١۵٠٠٠٠ر مقدا،مباشرت سازمان چای

رج اين دسترنج چايکاران کنندگان داخل وخابدون اينکه مصرف بازارمصرف داخل وخارج داشته باشند و

بدون هيچ دليلی تحت عنوان بابت  يکسره و،دهندتالش را مورد رويت خويش قرارزحمتکش وکارخانه داران پر
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گرديد دپو...  گيالن و-انبارهای تهران دربانک ملی به زيرکليد بانک وچايسازی ازدَين بانکی دريافتی کارخانجات 

نه شده که امروز با خزانه دولت هزيوری آن ازآفرميليارد تومان فقط بابت خريد و١۵٠که به ازای آن حداقل معادل 

ادامه طرح با بحران مواجه شدند وبا  در١٣٨٣سال  در.برابر می باشدجرايم بانکی بيش ازدواحتساب سود و

يمت تضمينی وتخريب بازارفروش چای  هزارتومان بالعوض به چايکاران وحذف ق٧٠٠پرداخت هکتاری 

داخل باعث آسيب فراوانی به چايکاران شدند که حاصل آن کاهش وانباشته نمودن بازارازچای خارجی بيش ازنياز

ان ورها کردن باغات چای آن بی رغبتی چايکار هزارتن بود وپی آمد ديگر٢٣تن به هزار۵۵توليد چای خشک از 

ات را به همراه داشت ودرهمين شرايط بحرانی وکاهش توليد هرساله باغ ازبری بخشیوتبديل وتغييرکار

عاونی چايکاران با سرمايه ملی تاسيس کارخانجات جديدی با عناوين مختلف مشارکت چايکاران وتمجوز

دو برابر رسيده وامروز بسياری ازاين واحد ها ی چايسازی با بيش قرار گرفت که اين رقم به حدود دردستورکار

دامه يک شرايط نامتعادل به فعاليت جهت بقای خود ااقعی خود بدهکارسستيم بانکی وغيربانکی هستنند درازقيمت و

» .... بی مصرف مانده استميدهند ويا اينکه تعدادی درکمال ياس ودرماندگی تعطيل شده اند واين سرمايه ملی ابترو

منحل کردند، اداره چای را به سازمان ی را ترديد دردوره خاتمی، برای پيشبرد طرح ساختارچای، سازمان چابی

يان بجا زنتيجه اين کارافزايش بحران وضررو. عاون روستايی که تجربه ای دراين صنعت نداشت واگذارکردندت

  )١٣٨۶خرداد ماه (.روی اين محصول می باشدمانده از کارکرد آنان بر

 حال حاضرحدوددر«: می گويديل باال محسن پاقای  اتحاديه چايسازان شهرستان املشرمدي ،دراين زمينه

خرداد بدهی ١۵انه ها تعهد داده بودند که تا کارخانه چايسازی دراستان گيالن تعطيل هستند درحاليکه اين کارخ۶٠

فروش توليد، کارخانه داران حتی  که متاسفانه به دليل نبود بازارمعوقه خود به تعاون روستايی را پرداخت کنند

چای غم متوليان امور مع الوصف تمام هم و«:وی ادامه می دهد » تا مين کنندای جاری خود راوفق نشدند هزينه هم

 ی است که به قيمت نابودیقانونی چای خارجبی منت به وارد کنندگان قانونی وغير وبازرگانی چای صرفا خدمت

جائيکه طرح اصالح ازآن .وارد کنندگان هموار نمودند واحد چايسازی عرصه را بر١٨٠روچايکاهزارخانوار۶٠

هت جايگزينی توسعه صادرات جتوليدی وبا نگاه به تقويت ودوران اجرايی خود با سياست های ضد ساختارچای در

تا کنون به ١٣٧٩سالينه است ميزان توليد داخلی را ازپرهزتوليد داخلی مبنی براينکه چای داخلی بدون کيفيت و

جای تاسف است درحالی که چای خارجی را « :چايسازان می گويد مدير اتحاديه ».حدود يک سوم کاهش داد ه اند

 تومان به مصرف کننده تحميل می کنند که نمونه ۶٠٠٠کارمندی با قيمت بيش ازبه اجباردرقالب سهميه کارگری و

زمانی در .همين استان گيالن می باشددر)  چای جهان در قالب بن کارمندی ازطريق فروشگاههای اتکاتوزيع(آن 

فروش بازار ،بدهی خود به سازمان تعاون روستايی را پرداخت می کردندارخانه ها بايد هزينه های جاری وکه ک

کيلو ای هرهيچ کسی متقاضی خريد چای کارخانه ها نبود تا جايی که برخی کارخانه ها به ازکامال قفل شده بود و

ان محترم مطمئن باشند درقبال اين نا اين متولي. قيمت محصول خود را بفروش رساندند تومان زير٣۵٠ تا ٣٠٠

 ،با چنين سياستی يکسويه« :  می گويد...محسن پيل باال مديراتحاديه» .مديريتی خود مدال شجاعت نخواهند گرفت

نه حتی خود بپردازند ونه حاضرند دربرابرافکارعمومی دريک مناظره مستقيم به توجيح عملکرد مسئوالن 
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  .به محاکمه بکشندو ودهمعرفی نمهنجاری ها رااملين اين ناعطرف ی بيک محکمه عادالنه وحاضرند در

 را بعنوان مقصرين اصلی  کارخانه داران چای،يبون های اختصاصی خودصرفا ازتر«:اظهارداشت در پايان وی 

 جهت برون ،رائه طريق منطقیچای بجای او بدهکاردولت معرفی می نمايند ودرشرايط بحرانی برداشت برگ سبز

ا با هزينه ای به راين نتيجه رسيد ه اند که برگ سبزبه ارائه شيوه مديريت موفق وکارسازی ومعضل فعلت ازرف

به (» .اين طريق ضرب و شستی به کارخانه داران نشان داده باشندمراتب بيشترازقيمت برگ سبزمعدوم نمايند تا از

  )٨۶اردبيهشت١٣سايت املش نيوز،نقل از

درکاران چای مشخص شد که نقش دولت ها دربحران آفرينی اين صنعت همچون تا اينجا اززبان دست ان

های بی حاصل حضروسفررچشم انداز .تا چه حد بوده واست...)  خودروسازی و- نيشکر-نساجی( ديگرصنايع

 اسداهللا ،٨۶ستانه نوروز درآگيالنجمله به استان های سراسرکشور، ازاستان به د محمود احمدی نژارئيس جمهور

وص تحقيقات وافزايش توليد خصخوبی دردولت مصوباتی بسيار« : نماينده شهرستان املش اعالم داشتاسی عب

 کميته ای به .شدنژادی محصوالت کشاورزی داشت و درخصوص چای وابريشم نيزمقرربهوبهزراعی برنج و

مجمع  ،گيالناندار، استرياست دکترسعيد لومعاون محترم اجرايی رئيس جمهوروبا حضوروزرای مربوطه

روزتشکيل ١٠ای توليد کنندگان ظرف مدت نمايندگان تشکل هنمايندگان گيالن درمجلس شورای اسالمی و

يشه رفع گردد واميدوارم دولت ابريشم برای هملت ارائه نمايند تا مشکالت چای وپيشنهادات خود را به هيات دوو

هرچند پس  «:درگزارشی آمده است» .بريشم تصميمات اساسی اتخاذ نمايداخصوص رفع مشکل چای ودر

 حل مشكل تاآنون پنج جلسه ی برایالن ودستوروي  به استان گ٨۶درآستانه نوروزس جمهوريازسفررئ

 یجه اين جلسات نتي ایبا برگزاري تقری برگزارشده است ولیس جمهوربا دست اندرآاران چايدردفترمعاونان رئ

  » .نداشته است

بی توجهی ن و شمال ايرا زحمتکشمردمان مسئوالن به  وعده های تهیمانه؛ا ماندآنچه ازاين سفربه ج: می گويم 

محصوالت صيفی  و مرکبات- وتون -بريشم  -رنج  -چای ( کشاورزی  محصوالت بارآوریمسئولين منطقه در

 بزبانی. رسيده است به ثبوت خطه رامعنی می بخشد تا به امروز زندگی زحمتکشان اينکه الزامات اصلی) دامی و

 ی بايست به فاصلهمسايردست اندرکاران استان برپا گرديد، وومعاون اجرايی رئيس جمهوردردستورکارآنچه 

مطالبات زحمتکشان روستايی همه خواسته ها ونه تنها تا به امروز به جايی نرسيد بلکه  ،رسيدبه ثمرمی روز١٠

  .جای خود مانده و پاسخ نگرفته استبه منطقه 

همان سياست ها و از) احمدی نژاد(پيروی دولت نهم حصول بی سياستی دولت های پيشين وای مبحران صنعت چ

باادعای اصالح  ،شانبازگذاشتن دست قاچاقچيان چای و آقازاده های چايی خوارو تقويت بخش خودمانی سازی 

ن رفتن ستاد يزب با ا.فراهم آمده است  های رفسنجانی وخاتمی به اين سودولتزمان از، صنعت چایساختاری 

 یريم گيتمرآز تصم ) ی چایانبارها ( ی چای مانند اداره آل تمرآزو فرآوری ادارات آل چای وبرخیسازمان چا

 یيتعاون روستا آند ویم مجوزواردات صادریان رفت وهم اآنون وزارت بازرگاني آشورازمیدرمورد صنعت چا
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لذا دولت . گرفته استان قراريچارقاچاقي دراختی هنوز بخش عمده اقتصاد چای آند، ولی میداريبرگ سبزخر

ن يار دارند آه ايررادراخت آشویصنعت چا درصد از٢٠ تنها ی چایودرمجموع دست اندرآاران قانون

 باشدومصرف سرانه یهزارتن م١٠٠ش ازيساالنه ب درآشوری مصرف چازانيآنجا به دست آمده آه مزازيآمارن

 تا سال ید چايزان توليم شود ویلوگرم اعالم مي آ۶/١ حدود )سی .تی . آی (  ین الملليته بيتوسط آمران يا دریچا

  .افتيبه نصف آاهش ٨٣سال دری بود آه با انحالل سازمان چا هزارتن۶٠ تا ۵٠ن ي ب٨٣

 به طريق وزارت بازرگانی،ازاين صنعت راو ٨٣سال در آشوریبا انحالل سازمان چاوان ادعا کرد تمی 

 وام  واگذارنکردناين مسئوالن با .درآوردند"  جهاد کشاورزیوزارت" و" عاون روستايیسازمان ت" مجموعه زير

 وسپردن همه نوع پشتوانه مالی، قطع هرکشاورز،كاريخدمات به موقع به دست چاريود، سم و سا ُآ بذر،،الزم یها

ای چای ه خانهکار با تعطيلی فرسايشیرا بحران عمومی اين صنعت  سازمان تعاون روستايی، اموربه دست

، همان وضعيت درزمين های کشاورزیچايکارو کشاورزان درسطح کارخانه ها  ی وسيع کارگرانسازبيکارو

كصد يدرران ي به ای اول ورود چایط همانند روزهايشرابا اين صنعت نيزرا درصنعت نساجی وشکر سقوط آزاد

  .گيالن ومازنداران فراهم ساختندخطه  درسراسرشيهفت سال پو

 همه تجاربه دنبال خريد «: آمده است "  به خامنه ای املشاتحاديه چايسازان"  رابطه ازهمان نامه پيشگفته دراين

 ١٣٨۶همين مسير درسال .عطيل شدتداخل نيزتخريب وزارچای خشک ارزان قيمت تعاون روستايی رفتند وبا

مراه دارند که دين ميليونی را نيزبه همه می دهند با اين تفاوت که بدهيهای چنابا همين روال ادونيزکارخانجات 

 ۴٠دود ح٨۶ مضافا درسال. کليه کارخانجات چايسازی را تعطيل خواهد کرد١٣٨٧سال ادامه اين شيوه در

وبدهی آنان  سرمايه مردمی ساخته شده تعطيل هستندنه جديد التاسيس وبا مشارکت بانک وکارخانه که اکثرا کارخا

 ادامه اين روند تحت  ...بعضا درمعرض اجرا ومصادره بانک قرار دارندبصورت نجومی افزايش می يابد و

مباشرت سازمان تعاون روستا يی و وزارت جهاد کشاورزی حاصل دسترنج کاشف السلطنه را به موزه تاريخ 

 ) ٨۶خرداد ماه ( ».شمال کشور به عناوين مختلف خواهد بود  مايه شيرين کامی زمين خواران درخواهد سپرد که

مچنان با دفترش نشان داده نشده است و ما هامه مزبور تا به امروز کمترين واکنشی از سوی خامنه ای و ن

   )ادامه دارد( . روبرو هستيم ستگی اين صنعت در تمامی عرصه ها ورشک

   
  .برگرفته از سايت خبری روزنامه معين )١* (

http://www.moeendaily.com/news.php?readmore=502 
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