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وزارت امور مهاجرین 
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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -------------------------------- (هینوجوان افغان جان باخت) العرب کیدر شهر مالمو سوئد؛  چاقوکش  

 6 -------------------------------------------- ماه 11 یط رانیهزار مهاجر افغان از ا 695از  شیبازگشت ب

ون ۀتذکر  عی    توز   8 ---------------------- (کایامر  ی) صدا رانیمهاجر افغان در ا ۵۰۰۰از  شیب یبرا یکیالکتر

 10 ---------------------------------------------- وله( چهیآتن) دو  مسجد رسیم ی   نماز در نخست یبرگزار 

  یمراحل ادار فرانسه: 
 

ا و دادگاه پناهندگ  12 ----------- (وزیچگونه است؟) مهاجر ن ی   قرنط امیدرا در افتر

 یروند رس
 

  یبه درخواست ها دگ
 

 14 -------- (وزیتر شده است) مهاجر ن در آلمان دوباره طوالن   پناهندگ

 16 ------ (وزیاست) مهاجر ن انسان  ت  غ سبوسیکمپ مهاجران در ل  هیکودکان در آلمان: تخل  سازمان حایم

مهاجران افغان و  تیوضع امونت  گان، پکنندهوعودت نیوزارت امور مهاجر  ر یو نامزدوز  رسپرست

 17 ---------------------------- وزارت( تینمود )وبسا هیبه مجلس سنا معلومات ارا داخیل یهاجاشدهن  
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نوامت  در شهر  3شنبه گزارش داد، محسن نوجوان افغان شامگاه سه« استکهلمیان دات کام»سایت 
 
 

بات چاقو جان باخت. خانواده این نوجوان افغان در ایران زندگ مالمو در جنوب سویدن)سوئد( با ض 
 .کنندیم
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این شهر مورد « آل»ساله در خیابان  17ن نوجوان های امنیتر شهر مالمو سویدن گفته اند، ایمقام
بات چاقو قرار گرفت بر اثر شدت جراحات و قبل از رسیدن به شفاخانه)بیمارستان( جان باخت  .ض 

دیشب چند مرد اطراف این نوجوان  2در همی   حال، لتسی   ییک از شاهدان عیت  گفته است، ساعت 
به نر افغان را محاضه کرده بودند و ییک از آنها سالح رسد د

درنر را باالی این ر دست داشت چند ض 
 .نوجوان افغان وارد کرد

بات چاقو نوجوان افغان به زمی   افتاد و پولیس پس از رسیدن به محل  لتسی   اضافه کرد، پس از ض 
 .جان او را به روی خیابان یافت. او ادامه داد که مشخص نیست که دعوا بر رس چه بودرویداد جسد ن  

ی آنها ادامه داردویداد موفق به فرار شدند، اما تالشعامالن این ر   .های پولیس برای دستگت 

ساله است که هنوز هویت آن  25عالوه کرد، فرد متهم به قتل یک مرد « استکهلمیان دات کام»سایت 
ل اطالعات از دوربی   

 .حل رویداد استمهای امنیتر در فاش نشده است و پولیس در حال کنتر

وندان مالمو سویدن نت   خواسته که در صورت به دست آوردن هرگونه اطالعات در مورد پولیس از شهر 
وهای امنیتر را در جریان بگذارند  .این قتل نت 

اییط نش  شده که به تاری    خ  در « چاقوکش  »در نتیجه  2020ژوئیه  1شایان ذکر است این خت  در رس 
دیگر زخیم شدند که قربانیان این رویداد نت    مرکز استکهلم سویدن)سوئد( یک فرد جان باخت و دو نفر 

 .افغان بودند
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ماه سال جاری میالدی  11ای نوشت، یط نوامت  با نش  اعالمیه 4الملیل مهاجرت چهارشنبه سازمان بی   
 .اندزگشت کردهمهاجر افغان از ایران به افغانستان با 677هزار و  695

اند  ردهکاکتت  امسال از ایران بازگشت   31در این اعالمیه آمده، این مهاجرین افغان از تاری    خ اول ژانویه ایل 
 .که روند بازگشت مهاجرین افغان از ایران در مقایسه به هفته گذشته هفت درصد افزایش یافته است

 های نیمروز و اسالم قلعه وارد افغانستان شدند و براساس این اعالمیه، این مهاجرین افغان از طریق مرز 
های الملیل مهاجرت در جریان هفته گذشته با صدها تن از مهاجرین بدون اسناد کمکسازمان بی   

دوستانه کرد  .بش 

ماه سال جاری پنج  11ها از پاکستان نت   اشاره شده و آمده است، یط در این اعالمیه به بازگشت افغان
 .اندجر افغان از پاکستان بازگشت کردهمها 591هزار و 
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با نش   2020سپتامت   23به تاری    خ  کنندگان افغانستاناز سوی دیگر، وزارت امور مهاجرین و عودت
مهاجر افغان از ایران به کشورشان  566هزار و  81ای نوشته بود، یط یک ماه گذشته دست کم اعالمیه

 .بازگشت کردند

تن دیگر  68هزار و  41گونه اجباری و تن به 496هزار و  39بود، از میان این آمار در این اعالمیه آمده 
 دارند 58گونه داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشت کردند که به

 
 .نفر آنها مدرک پناهندگ

اییط صورت یم د که در گفتت  است که بازگشت هزاران مهاجر افغان از ایران به افغانستان در رس  سال گت 
ونیم ماه از حادثه به جاری دو حادثه مرتبط به مهاجرین افغان در ایران رخ داد که پس از گذشت یک

وهای انتظایم ای اندازی نت  ، حادثه دیگری که تت 
وهای ایران    مهاجرین افغان توسط نت 

ران رودخانه انداخیر
اندازی موتر یادشده حریبه خودرو )موتر( حامل پناهجویان افغان در شهر یزد بود رخ داد که د ق ر این تت 

 جان باختند و شماری نت   زخم برداشتند
 

 .شده و در نتیجه سه افغان بر اثر جراحات و سوختیک

ژوئن امسال به ریاست محمد حنیف اتمر رسپرست وزارت امور خارجه این   21هیأت افغانستان به تاری    خ 
ور شد ایران  از جمله محمدجواد ظریف وزیر امهای ار کشور در سفری دو روزه وارد تهران شد با مقام

علیه مهاجرین افغان « حوادث ناگوار اخت  »خارجه ایران در مورد مسایل مختلف دو کشور از جمله 
 .صحبت کرد

 ژوئن امسال اعالم کرد، هیأت کابل در سفری دو روز به تهران 22وزارت امور خارجه افغانستان به تاری    خ 
ی جدی حوادث اخت  مرتبط به جانباع افغان نر های مصونیت اتدر زمینه باخیر  افغان در ایران و گت 

ی از تکرار این حوادث، به تراه  وافقانر دست یافتندهای جلوگت 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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ن مهاجر افغا ۵۰۰۰که یط حدود دو ماه گذشته،   گوید ادارۀ میل احصاییه و معلومات افغانستان یم
ونییک دریافت کرده اند  .مقیم ایران تذکره الکتر

 روزانه او افزود: "در 
ً
یک یم ۸۰۰دو مرکز ما که فعال است، تقریبا شوند و در حال حاض  نفر بایومتر

یک شده، بیش از بنج۱۸ ونییک خود را دریافت کرده اندهزار نفر بایومتر  ."هزار نفر تذکره الکتر

ونییک برای مهاجرین افغان در ایران که فاقد اسناد استند، به تاری    خ  ال سسنبلۀ  ۲۲روند توزی    ع تذکره الکتر
 .روان خورشیدی به گونۀ رسیم آغاز شد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ونییک در  یک و توزی    ع تذکره الکتر همچنان خانم شهان  افزود که اکنون دو مرکز تثبیت هویت، بایومتر
 .تهران و مشهد فعال استند و قرار است که در این شهرهای ایران دو مرکز دیگر نت   به فعالیت آغاز کند

 و مرکز دیگر در کرمان و زاهدان تنها روند تثبیت هویت مهاجرین افغان مقیمخانم شهان  تاکید کرد که د
 .برندایران را به پیش یم

ونییک و پاسپورت برای مهاجران فاقد اسناد در ایران بخش  از مواردی اند که وزارت های توزی    ع تذکره الکتر
 .خارجۀ افغانستان و ایران در ماه رسطان امسال بر آن موافقه کردند

هزار مهاجر افغان  ۸۰۰ه قرار است برای حدود ککنندگان افغانستان گفته  وزارت امور مهاجرین و عودت
ونییک توزی    ع شود  .فاقد اسناد در ایران تذکره الکتر

برند که از این میان یک میلیون مهاجر افغان در ایران به رس یم ۲.۵بر اساس آمار این وزارت، اکنون 
 دارند؛ اما حدود  ۴۵۰و حدود  میلیون آنها کارت اقامت

 
 ۸۰۰هزار دیگر نت   ویزای طوالن  مدت خانوادگ

 .هزار مهاجر افغان در ایران فاقد هرگونه اسناد رسیم و شناسانی استند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

رسیم در آتن ساخته شده و برای اولی   بار درآن  ها سال مشاجره، باالخره نخستی   مسجد بعد از ده
ونا، دراین مراسم فقط ه به دلیل پاندیم کر ها، به روز سه شنبگزارش رسانه  مراسم نماز برگزار شد. براساس

 .نمازگزار حضور یافتند نه

 

سیم افتتاح شود، صورت ر  گزارش داده است که بدون این که این مسجد به« پروتو تیما»روزنامه یونان  
 .مراسم نماز در این مسجد تازه تاسیس برگزار شد

انجام خواهد شد.  حلقات حکومتر نقل شده است که افتتاح رسیم مسجد بعد از پایان بحران کرونا  از 
 .شهروندی یونان را دارد ساله مراکش  تبار است که ۴۹نخستی   امام مسجد یک مرد 

مخالفت های کلیسای رسیم ارتودکس یونان و سازمان های  همواره با  به این سو، ۱۹۷۹این پروژه از سال 
 .ه استهای مالیانر اعمار شدمواجه شده بود. این مسجد با پول راستگرای این کشور 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D9%86/a-55485609
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وزارت امور مهاجرین 
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 این مسجد در آتن بعد از سال ها بحث و مشاجره اعمار شد

شیونان با اعمار این مسجد در  دولت قانون  در این واقع در برابر گستر کشور واکنش نشان   مساجد غت 
قانون  وجود دارند. در داده است. در شهر آتن ده ها هزار کارگر و مهاجر مسلمان هدیونان  ها مسجد غت 

 یم کنند
 

 .زندگ

 
ً
مسلمان در  درصد یونان  ها به کلیسای ارتودکس مسییح تعلق دارند. افزون بر آن یک اقلیت ۹۷تقریبا

ق این کشور در نزدییک مرز با   یم کنند دور افتاده ترین منطقه شمال رس 
 

 .بلغاریا زندگ

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D9%86/a-55485609
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 برای مهاجران باز  با وجود دور دوم
 

ا و دادگاه میل پناهندگ رمندان بوده و کا قرنطی   در فرانسه، دفاتر اوفتر
ایط؟های شان ادامه یمآن به فعالیت  .مهاجرنیوز در مورد معلومات یم دهد دهند. اما تحت کدام رس 

امانویل ماکرون رئیس جمهور  برعکس دور اول قرنطی   در فرانسه، در دور دوم قرنطی   بر اساس بیانیه ای
ا به  اداری و یا مصاحبه در دادگاه اداری و یا هیچ قرار  فرانسه، دفاتر اداری و عامه باز خواهند بود. بنا  اوفتر

 .کنسل نیم شود  خاطر قرنطی   

 یم
 

اپناهجویان، مهاجران و یا درخواست کننده گان پناهندگ  توانند به قرارهای اداری خود در اداره افتر
 )OFPRA(ایط جدید مراجعه نمایند  .با رعایت رس 

 
 

اکتوبر منتش  شد  ۳۰تاری    خ  نت   در بیانیه ای که به (CNDA) از سوی دیگر دادگاه دادگاه میل پناهندگ
ر دبنا دادگاه شما به تارییح  که « دادگاه برگزار یم شود.  طبق آخرین اعالم، تمام جلسات در »اعالم کرد: 

 .در دادگاه برگزار یم شود واسته شده اید،آن خ

د؟ ن چگونه صورت یم گتر  مصاحبه پناهجویان در ایام قرنطیر

ا یا حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت در فرانسه مصاحبه  افتر
 را که  دفتر

 
های مربوط به پناهندگ

ا از یم دهد. بر اساس معلومات  برای ماه نوامت  برنامه ریزی شده است ادامه در سایت این اداره، افتر
ون شدن از محل سکونت شان، پناهجویان تقاضا یم  نماید تا در هنگام احضار در مصاحبه، پس از بت 

https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/mesures-liees-au-covid-19
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/mesures-liees-au-covid-19
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ا را با خود داشته باشند. هم چنان تصدیق  افتر
ای را جهت انجام کارهای نامه برگه قرار مصاحبه با دفتر

 .اشندب اداری و یا قضانی در این اداره با خود داشته

 رند؟هان خود را در مصاحبه بیاو توانند کودکان و یا همراآیا خانواده ها یم

ا همچمان تأکید یم ی از شیوعاداره افتر تا جای امکان، مصاحبه کننده   ویروس کرونا  کند که برای جلوگت 
 همراه و 

 
 .یا کودکان شان را در هنگام مصاحبه با خود نیاورند گان و یا درخواست کنندگان پناهنده گ

 پوشیدن ماسک و تشخیص درجه حرارت بدن

ا و یا دادگاه میل  امیکه که یک پناهنده و یا پناهجو برای قرار اداری و یا مصاحبه بههنگ  پاداره افتر
 

ناهندگ
درجه حرارت شخص مصاحبه کننده را تشخیص یم دهند. در ضمن  مراجعه یم کند، کارمندان این دواداره

 شود تا قبل از یم ها دادهمخصوص جرایح )مانع خروج و ورد ویروس( به آن برای این شخص ماسک
 مربوط، در تمام مراحل حتا  مصاحبه بپوشند. مراجعی   این ماسک را از هنگام ورود تا خروج ازدفتر اداری

 .در جریان مصاحبه باید بپوشند

ا را نداشته باشد باید چه   ن به مصاحبه در افتر اگر شخص مصاحبه کننده مریض باشد و توانایی رفیر
 کند؟

ود را برای تغیت  وقت درخواست خ اگر نیم توانید به دلیل معذوریت صیح به قرار خود برسید، یم توانید 
ا توسط ایمییل که در نامه قرار مالقات ذکر شده بفرستید تا وقت مصاحبه جدیدی برای  مصاحبه به افتر

 .تان تعیی   کنند

ا باز خواهد بود؟  آیا پذیرش عمویم یا شعبه معلومات اداره افتر

ی از شیوع ویروس کرونا  ا یا شعبه معلومات برای جلوگت  انند قبل برای همه باز م پذیرش عمویم افتر
ا مراجعه کنند. در غت  خود دارند یم نیست. تنها کسانیکه برگه مالقات و یا مصاحبه را با  توانند به اداره افتر

ا به تماس شوید و یا کارمند  آن هر نوع کار  تمایع خدمات اج اداری که دارید از طریق ایمیل و یا نامه با افتر
 .تان را در جریان بگذارید
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

« بوندستاگ»آلمان فدرال به سوال جناح پارلمان  حزب چپ در پارلمان آلمان  براساس پاسخ حکومت
 از  که

 
 به درخواست های پناهندگ

 
ماه نخست سال  ماه در سه ۶.۲روز دوشنبه نش  شد، روند رسیدگ

  .ماه در سه ماه دوم افزایش یافته است ۱۰روان به 

 حکومت آلمان در ادامه این پاسخ یم 
 

به درخواست های  نویسد، دلیل اصیل افزایش روند رسیدگ
، دو تغیت  عمده در آمار است که به خصوص در 

 
ی از  نر »پناهندگ اقدامات انجام شده برای جلوگت 

 .است به وجود آمده« شیوع بیشتر ویروس کرونا

 )بامف( در راستای
 

یاقداما براین اساس اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگ  ت الزم برای جلوگت 
، تقریبا به صورت کامل از ابتال به کرونا، به صورت موقت ارسال پاسخ های

 
 رد را به متقاضیان پناهندگ

 .متوقف کرده است

 )در طول این دوره( تقریبا 
 

به هیچ صورت به مشاوره  حکومت آلمان فدرال یم گوید، متقاضیان پناهندگ
یس ندا های وکالت دستر  یا دفتر

ر
براین آن بخش از محکمه های آلمان هم که شکایات  شتند. افزونحقوق

س بوده اند پناهجویان را یم پذیرند، به  .صورت بسیار محدود در دستر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

صادر شده، اما ارسال  احکایم که در این دوره»حکومت آلمان فدرال در ادامه این پاسخ یم نویسد: 
 «.رسانده یم شوند نشدند، پس از این مرحله به تدری    ج به دست پناهجویان

یس به پناهجویان    در ادامه آمده است، از سوی دیگر شعبه های اداره بامف "در ماه های گذشته که دستر
 به درخواست های قدییم

 
 را به پایان رساند کاهش یافته بود، نخست رسیدگ

 
ند و به این تر پناهندگ

دوسیه هانی تصمیم گرفتند که مصاحبه با متقاضیان انجام شده  ترتیب به صورت هدفمندانه در مورد 
ی راجع به درخواست های  بود، اما تصمیم  به  ن ها به دالیل مختلف به تعویق افتاده بود" و آ گت 

 
رسیدگ

 به درخواست
 

 افزایش یابد دوسیه های قدییم تر باعث شده که میانگی   دوره رسیدگ
 

  .های پناهندگ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 تخلیه کمپ پیکپا را در جزیره یونان  لیسبوس ن   «Kindernothilfe» در آلمان سازمان حایم کودکان
انسان  خوان کودک   ۳۲تخلیه این کمپ که  ده و آن را محکوم کرد. به گزارش این سازمان برایرحمانه و غت 

  .نظایم استفاده شده است نت   در شمول ساکنان آن بوده اند، از واحدهای ویژه

اشخایص که واحدهای  موضع»کارسیر  مونتاگ، رئیس این سازمان روز دوشنبه در دویسبورگ گفت: 
مشخص است. با اطمینان یم شود گفت که آن  زنان و کودکان یم فرستند،ویژه نظایم را برای برخورد با 

  «.نیستند ها طرفدار دموکرایس و حقوق بش  

جزیره لیسبوس قرار دارد،  ، این کمپ که در مرکز «Lesvos Solidarity»طبق اطالعات سازمان امدادگر
ده این کمپ  .را اداره یم کند روز جمعه تخلیه شده است. سازمان نامت 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کند، اعالم کرد،   همکاری یم «Lesvos Solidarity» که با سازمان «Kindernothilfe» سازمان
وهای ویژه پولیس یونان بدون اعالم قبیل، مهاجران را به کودک از خانه های کوچک و   ۳۲شمول  نت 

ون آورده و آنها را   .مجبورکردند که در بس سوار شوند رسپناه های شان بت 

 یم کردند که نیاز در ا ۲۰۱۲از سال 
 

ویژه ای به محافظت داشتند،  ین کمپ خودگردان هزاران مهاجر زندگ
دارند، همجنس گرایان، مهاجران تراجنش، کودکان و  مانند زنان حامله، مهاجران  که بیماری های مزمن

 .همراه و خانواده ها نوجوانان زیر سن و بدون

ا  ان آن انتقال داده شدند که اکتر ساکن ها به اردوگاه کاراتیپهتن در کمپ پیکپا سکونت داشتند. آن  ۷۴اخت 
 .نت   تا پایان ماه دسمت  تخلیه شود خانواده ها هستند. قرار است این کمپ

یونان به شمار یم آمد که  پیکپا به عنوان گزینه ای انسان دوستانه در برابر کمپ های دولتر در جزایر 
 .امکانات ابتدانی به رس یم برند ن و بدونبسیاری از مهاجران در مکان های نا ام

اض کردندک نت   علیه تخلیه« عفو بی   الملل»سازمان های پروازول و   .مپ پیکپا اعتر

 

 

 رسپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کننده
ر
گان در نشست عمویم مجلس نورالرحمن اخالق

های کاری این وزارت گان داخیل و سایر بخشجاشدهامون وضعیت ن  سنای شورای میل حضور یافته و پت  
 پاسخ ارایه نمود. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 به وضعیت زندههای را مبت  بر رسیدهدر این نشست سناتوران پرسش 
 

 ن  گ
 

گان داخیل و وضعیت جاشدهگ
بان با مهاجران و اعمار شهرک  برخورد کشورهای مت  

 
ست وزارت های مهاجرین با رسپر مهاجرین و چگونیک

 گان مطرح نمودند. کنندهامور مهاجرین و عودت

ان    در ادامه سخت 
ر
ونیم میلیون مهاجر افغانستان، هشتاد فیصد آن اش افزود:"از مجموع ششآقای اخالق

 در هفتاد کشور دیگر به رس یم
ر
برند و در نشستر با مقامات پاکستان  تأکید شده در پاکستان و ایران و متباق

ند که از سوی آنان تعهد هماست تا ب کاری داده شد و رنامه توزی    ع مدارک اقامتر برای مهاجرین را از رس گت 
شود که این نامه و گذرنامه برای مهاجرین فاقد اسناد در ایران آغاز شده و تالش یمنت   روند توزی    ع شناس

 روند تشی    ع یابد. 

، عدم توزی    ع جواز رانندهاما    و ثبت نشدن دارانی محدودیت مسافرت از طریق خطوط هوانی
 

های گ
 جریان دارد." ها مهاجران از مشکالنر اند که برای رفع آن تالش

های که با ممالک اروپانی وجود دارد در آن پافشاری شده که از اخراج اجباری نامهوی افزود: "تفاهم
ی و بر  د و از سوی دیگر مهاجران افغان در کشورهای مهاجران جلوگت  گشت آنان داوطلبانه صورت گت 

باشند که از مجاری دیپلوماتیک در حل آن ترانزیتر همچون هند، ترکیه و یونان نت   با مشکالت روبرو یم
 دست گرفته شده است." اقدامانر روی

کننده بوده و در نظارنر و همآهنگساز، رسپرست وزارت امور مهاجرین گفت: "نقش این وزارت پالیش
ون  برای کمکهم  به ن  کاری نزدیک با موسسات امدادرسان بت 

نماید." های داخیل کار یمجاشدهرسان 
جاشده ایشان اضافه ساخت که" به اساس آمار موجود در سه سال گذشته نزدیک به پنجصد هزار ن  

فامیل که  ۷۲۵۰اند و از جمله شان مسکن گزین شدهایه ی آن دوباره در خانهداخیل وجود داشته که عده
 از اثر جنگ

ً
ا دیگر آن تحت رسوی  ۲۰۰۰تدارک شده  آن کمک ۱۶۰۰جاشده به ها در والیت هلمند ن  اخت 
شهرک موجود ۶۲های مهاجرین بوده و از سازی شهرکباشد. عالوه بر آن برنامه دیگر این وزارت معیارییم
 اشد. "بشهرک آن فعال یم۲۵

 


