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حمله ب��ه نفت کش های خارجی درخلیج فارس 
و دری��ای عمان با توجه به ش��رایطی که آمریکا در 
منطقه ایجاد کرده، یک طرح و برنامه سوخته است 

که از سوی عوامل آمریکا در منطقه اجرا می شود.
آمریکا از جنگ با جمهوری اسالمی ایران دوری 
می کند، اکثر مس��ئولین نظامی و سیاس��ی ایاالت 
متحده اعتق��اد دارند که جنگ با آمریکا به نفع این 
کشور و جهان نیست، به همین خاطر است که سعی 

دارند تا از برخوردهای کوچک نیز حذر کنند.
اما در این میان رژیم هایی هس��تند که خواهان 
ورود مس��تقیم آمری��کا به جنگ با ایران هس��تند، 
چراکه آنها خواهان ناامن شدن منطقه و آغاز جنگ 

با ایران و نابودی جمهوری اسالمی هستند.
س��ردمدار رژیم هایی که درپی جنگ با ایران 
هس��تند، رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی است، 
این دو رژی��م که از حمایت های گس��ترده ایاالت 
متحده برخودارند، سعی می کنند با تشدید بحران 
و تحریک آمریکا، جنگی را آغاز کنند که به تصور 
آنها به نابودی جمهوری اسالمی ایران می انجامد، 
اما آیا ب��ه این موضوع نیز اندیش��یده اند که ایران 

چگونه به آغازگر جنگ پاسخ خواهد داد؟
در دو نمونه از حمالت به نفت کش های خارجی 
درخلیج فارس و دریای عمان با وجود اتهاماتی که از 
سوی رژیم آمریکا و رژیم های عربی منطقه به ایران 
وارد شده تاکنون اسناد و مدارکی که ثابت کند ایران 
در هدف قرار دادن این نفت کش ها دست داشته ارائه 
نشده و عمال وجود ندارد. تنها براساس ادعاهایی که 
آمریکایی ها مطرح می کنند، این اتهام به جمهوری 
اس��المی ایران زده می ش��ود، همراهی انگلیس نیز 
نش��ان می دهد که یک برنامه و طراحی برای نا امن 
کردن منطقه خلیج فارس و اعمال فشار مضاعف به 

جمهوری اسالمی ایران در دستور کار قرار دارد.
آمریکایی ها اگر ه��م در انفجار نفت کش های 
خارجی در منطقه نقش مس��تقیم نداشته باشند، 
عوامل آنها دست به چنین حمالتی می زنند، نکته 
مهم اینجاس��ت که چرا زمانی که چنین اقداماتی 
انجام می شود، انگشت اتهام به سوی ایران است؟ در 
حالی که عقل و منطق سیاسی و نظامی می گوید، 
جمهوری اسالمی ایران در شرایط موجود هیچ گاه 
بهانه و گزک دست دشمن نمی دهد و این فرصت 
را برای دشمنان ایجاد نخواهد کرد تا بتوانند علیه 

جمهوری اسالمی اجماع جهانی ایجاد کنند.
پس، باید از این به بعد بر اس��اس اتفاقاتی که 
در خلیج ف��ارس و دریای عمان ب��رای نفت کش ها 
می افتد، س��راغ خرابکاری ه��ای رژیم های دیگر را 

گرفت که درپی آغاز جنگ علیه ایران هستند.
اگر تاکنون تنها براس��اس ادعاهایی که از سوی 
آمریکا، انگلیس، رژیم اس��رائیل و عربستان و امارات 
علیه ایران تحقیق و بررسی انجام شده است، از این 
پس باید تحقیقات ب��ر روی این رژیم هایی متمرکز 
ش��ود که ایران را متهم می کنند، چرا تاکنون درباره 
نقش رژیم هایی که با جمهوری اسالمی ایران دشمنی 

می کنند تحقیق و بررسی انجام نشده است؟
قطعا ایران از جنگی که با حمالت به نفت کش ها 
آغاز شده منتفع نخواهد بود، ایران هیچ گاه خواهان 
ب��ر هم خوردن امنیت خلیج ف��ارس و دریای عمان 
نبوده و نیس��ت چراکه خود یکی از صادرکنندگان 
نفت از این آبراه اس��ت و اگر این منطقه ناامن شود، 
حضور نیروهای نظامی بیگانه افزایش خواهد یافت 
و چه بس��ا، نفت کش های ایران نیز هدف قرار گیرد 
که آنگاه معادالت و محاس��بات تغییر خواهد کرد و 
جنگ نفت کش ها گسترش خواهد یافت. در دوران 
دفاع مقدس نیز، یکبار از س��وی ارتش صدام، علیه 
جمهوری اسالمی ایران جنگ نفت کش ها آغاز شد 
و عراق در این جنگ آغازگر آن بود و آمریکا نیز در 

حمایت از صدام به این جنگ ورود کرد.
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فصل بلوا

رئیسستاداجراییفرمانحضرتامام)ره(تأکیدکرد:
وظیفه  اصلی ما ایجاد اشتغال در کشور است

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با اشاره 
ب��ه این که توج��ه به رفع معض��ل بیکاری در کش��ور از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، تأکید کرد: وظیفه  اصلی 

ما ایجاد اشتغال در کشور است.
محمد مخبر که در مجمع عمومی عادی سالیانه  بنیاد 
برکت س��خن می گفت، افزود: تأمین معیشت مردم، جز با 
اش��تغال زایی محقق نمی شود. وی با تأکید بر سامان دهی 
اش��تغال زایی در کش��ور تصریح کرد: اهمیت فعالیت های 
بنیاد برکت از این منظر قابل تقدیر است. این بنیاد در رفع 
برخی از معضالت کش��ور از جمله بیکاری، می تواند نقش 
مهم و به س��زایی را ایفا نماید. بنی��اد برکت با وجود همه  
فعالیت ها و اتفاقات خوبی که رقم زده اس��ت، اما همچنان 
باید برای رسیدن به نقطه ی ایده آل تالش کند. این بنیاد 
که مورد وثوق و اعتماد مردم است، باید به جایی برسد که 

همه ، امور خیریه  خود را از طریق برکت دنبال کنند.
مخبر داش��تن روحیه انقالبی و جهادی را شرط اصلی 
فعالیت در بنیاد برکت ذکر و عنوان کرد: بنیاد برکت جای 
نیروهای نخبه و جهادی است. روحیه  جهادی نیز به معنای 
انجام کارهای بی برنامه نیست، بلکه شرط اصلی فعالیت های 
جهادی، برخورداری از هوش��مندی، نظم، ایثار، تعامل، از 
خودگذشتگی و مش��ورت گیری است. وی داشتن سالمت 
نف��س را از دیگر ملزوم��ات فعالیت در بنیاد برکت نامید و 
اف��زود: بنیاد برکت امروزه به یک آبرو برای کش��ور تبدیل 
ش��ده و عملکرد آن حتی به لحاظ شاخص های بین المللی 
هم مقبول و مورد تأیید است. البته در راه خدمت رسانی به 
مردم نباید احس��اس رضایت از خود دست دهد که همین 

رضایت مندی، موجب شروع افول خواهد شد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در ادامه 
سخنان خود دقت هر چه بیشتر در انتخاب تسهیل گران 
ایجاد اش��تغال را خواستار شد و تأکید کرد: تسهیل گران 
بنی��اد برکت باید نم��اد تدین و تعه��د و تالش جهادی 
باشند، و عالوه بر لحاظ مالک های اخالقی و ایمانی، باید 

بر کار آن ها نظارت مستمر داشت.

گزارش یک

نمی از یم سی سال رهبری آیت الله خامنه ای
مهدی فضائلی

نتیجه س��ی س��ال رهبری آیت اهلل خامنه ای چه بوده 
اس��ت؟ پرسش��ی کوتاه اما خیلی مهم که پاس��خش بدون 
تردید نمی تواند کوتاه باشد و باید کتاب ها برای آن نوشت.

خالصه کردن چند جلد کتابی که شایسته پاسخ به چنین 
پرسش��ی باشد در یک یادداشت مطبوعاتی نه شدنی است 
و نه شایس��ته لیکن از باب آب دریا را اگر نتوان کشید هم 
به قدر تشنگی باید چشید چند سطری در این باب نگارش 
می کنم تا براس��اس تعلیم قرآن کریم در سوره الضحی؛ "َو 
َِّک َفحدِّث" س��همی ناچیز در شکرگذاری این  اَّما بِِنعَمت رب

نعمت بزرگ داشته باشم.
اولین نتیجه کاربردی زعامت آیت اهلل خامنه ای را می توان 
حفظ آرامش و تداوم انسجام ملی در مقاطع مختلف از جمله 
پس از ارتحال بنیانگذار جمهوری اس��المی ایران دانس��ت. 
برهه ای خطیر که مردم ایران و دوس��تداران انقالب اسالمی 
در خارج از ایران نگران تبعات فقدان امام)ره( بودند و دشمن، 
مترص��د ضرب��ه زدن و بهره برداری از آن ش��رایط. در چنین 
شرایط حساسی نحوه رفتار و شیوه راهبری رهبر نسبتا جوان 
منتخب خبرگان آنقدر س��نجیده و حکیمانه بود که بحران 
جانشینی امام)ره( حتی در حد واژگان هم عرض اندام نکرد!

دومی��ن اقدام و نتیجه س��ی س��ال رهب��ری آیت اهلل 
خامنه ای را می ت��وان صیانت از انقالب و حفظ و تداوم آن 
در مسیر اهداف کالن و با حفظ مبانی و اصول آن خصوصا" 
دو بعد جمهوریت و اس��المیت دانس��ت. اهمیت این اقدام 
زمانی بیشتر روشن می شود که اوال" فتنه ها و برنامه ریزی ها 
و تهدیداتی که متوجه این مس��اله بوده اس��ت را درس��ت 
بشناسیم و ثانیا از سرنوشت انقالب های دیگر و انحراف آنها 

از اصول و مسیر اولیه شان اطالع داشته باشیم.
س��ومین نتیجه رهبری آیت اهلل خامنه ای، دور کردن 
کشور از آتش جنگ های خارجی و آشوب های داخلی و در 

یک کالم تامین امنیت کالن کشور بوده است.
طی این سی سال،حداقل دو مرتبه زمینه درگیر شدن 
ای��ران در دو جنگ نظامی فراهم ش��ده بود! نخس��ت، در 
سال۱۳۶۹ و بعد از حمله صدام به کویت که جریان موسوم 
به چپ، با سخنرانی و صدور بیانیه و انواع فشارهای دیگر، 
ص��دام را خالدب��ن ولید خواندند و کش��ور را به حمایت از 
ص��دام و حمله به آمریکا و اس��راییل دع��وت می کردند و 
یکب��ار هم در س��ال ۱۳۷۷ و در زمان ریاس��ت جمهوری 
آقای خاتمی که ش��ورای عالی امنیت ملی تصویب کرد به 
طالبان به قدرت رس��یده در افغانستان حمله کنیم! در هر 
دو مورد،این آیت هلل خامنه ای بود که ش��رایط را مدیریت و 

کشور را از معرض این جنگ ها دور نگه داشتند.
مدیریت منازعات ظاهرا سیاسی و جناحی داخل کشور 
ک��ه در فتنه ۷۸ و ۸۸ تمام خط��وط قرمز را درنوردید و به 
مقابله با نظام تبدیل شد و میرفت تا از ایران کشوری شبیه 

سوریه بسازد نیز ذیل همین سرفصل قابل ذکر است.
چهارمین اقدام و نتیجه مهم رهبری س��ی ساله رهبر 
حکیم انقالب اسالمی،گس��ترش عمق اس��تراتژیک انقالب 
اسالمی بوده است. نفوذ معنوی در کشورهای منطقه بویژه 
عراق، افغانس��تان، پاکستان، هند، س��وریه، لبنان و یمن و 
حتی فراتر از منطقه در آمریکای التین و آفریقا موجب شده 
مفهوم "جبهه مقاومت" واقعی تر از هر زمان ش��ود. محدود 
شدن قدرت عمل استکبار و نظام سلطه از سویی و گسترش 
عمق استراتژیک ایران اسالمی از سوی دیگر، ضریب امنیت 
ملی جمهوری اسالمی ایران را در حد بازدارندگی ارتقا داده 
اس��ت. عالوه بر توانمندی ها و داشته های گوناگون ایران از 
جمل��ه توان دفاع��ی و روحیه ش��هادت طلبی، همین عمق 
اس��تراتژیک اس��ت که اقتدار ایران عزی��ز را تقویت کرده و 
جرات تعدی به ایران اس��المی را از دش��من سلب نموده و 

آرامش آنها را به هم زده است.
پنجمین س��احتی که کارآمدی ولی فقی��ه را نمایان 
می س��ازد، پیش��رفت های کش��ور در عرصه های گوناگون 
بوده اس��ت. با جرات و بطور مس��تند می ت��وان اثبات کرد 
پیشرفت ها و داشته های کشور در عرصه فرهنگ و مصادیق 
آن از جمله شعر و ادبیات، پاسداشت زبان فارسی، تدوین 

دایره المعارف، تهیه س��ند مهندس��ی فرهنگی و گسترش 
کت��اب و کتابخوانی تا عرص��ه علم و فناوری از جمله تهیه 
نقش��ه جامع علمی، نان��و تکنولوژی، هوافضا، هس��ته ای، 
صنایع دفاعی )بخصوص موش��کی( و س��لول های بنیادی 
مرهون حمایت ها، تاکیدات و پیگیری های مستقیم ایشان 
بوده و هست. پیشرفت علمی کشور طی بیست سال اخیر 
و بخصوص از زمان طرح "تولید علم" توس��ط رهبر فرزانه 
انقالب در س��ال ۷۹، وارد مرحله جدیدی شد و به عنوان 

یکی از عوامل تولید قدرت مورد توجه ویژه قرار گرفت.
شش��مین نقش آفرینی آیت اهلل خامن��ه ای را می توان در 
س��احت تقویت معنویت جامعه ارزیابی ک��رد. عالوه بر توجه 
دادن مستمر مسئوالن و اقشار مختلف مردم به مقوله تقوی و 
معنویت، وقت گذاری، راهنمایی و ایده پردازی های ایشان در این 
حوزه منجر به گسترش کمی و کیفی محافل قرآنی، مداحی 
و اش��عار آئینی، مراسم پرشور محرم و صفر و رمضان، اعتکاف 
و بخصوص اعتکاف دانشجویی و پیاده روی اربعین شده است. 
همین مجالس و تقویت همین فعالیت ها بوده است که اسباب 
صیانت از جوانان در برابر امواج س��همگین دعوت به فس��اد و 
دنیازدگی را فراهم آورده و همچنان شاهد حضور پررنگ جوانان 

در این مجالس و میدان های ایثار و شهادت هستیم.
حال، منصفانه و بدون ح��ب و بغض، کارنامه رهبری 
که با مجموع��ه اقدامات و تدابیر ایجابی و س��لبی خود و 
برغم عدم همراهی الزم دیگر مس��ئوالن و حتی کارشکنی 
برخی از آنها توانس��ته است وحدت و انسجام ملی را حفظ 
کند، انق��الب را از ان��واع انحرافات صیانت نماید، کش��ور 
را از افت��ادن ب��ه ورطه جنگ و منازع��ات داخلی دور نگه 
دارد، عمق اس��تراتژیک کشور را گسترش دهد،زمینه های 
پیشرفت کشور را فراهم سازد و معنویت و روحیه ایمانی را 

حفظ و تقویت نماید، چگونه باید ارزیابی کرد؟
آنچه به اجمال و به اشاره گفته شد، غیر از ده ها فعالیت 
و نقش آفرینی ایش��ان در عرصه آینده نگری، گفتمان سازی، 
تح��ول حوزه های علمی��ه، راهبری و نظارت بر مس��ئولین 
مختلف کش��ور، دفاع همه جانبه از عزت و اس��تقالل کشور 
و سیاست گذاری های کالن و حل و فصل امور جاری کشور 

است و همه اینها نمی  از یم!

یادداشت یک

 ایران به صورت یک طرفه نمی تواند تنها طرف متعهد به برجام باقی بماند
 و سایر کشورها نیز الزم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند.

 اکنون که نهایت حسن نیت و شکیبایی استراتژیک ما از یک سو و قانون شکنی آمریکا
از سوی دیگر بر همگان ثابت شده است، جمهوری اسالمی ایران ضمن اعالم آمادگی 

برای هرگونه تعامل، تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای 
تعهداتش را برای بازگرداندن توازن در توافق مزبور کاهش دهد N
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ذوالنور:

هیئترئیسهقرائتگزارشبرجامیرا
متوقفکردهاست

2

جوکار:

جمهوریاسالمیدرساختسیستمهای
دفاعموشکیخودکفاشدهاست

3

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله اي 
شماره مناقصه ( 98-03)

 روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

دوم
بت 
نو

شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد مناقصه زیر را با مشخصات وشرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به شرکت ذیصالح واگذار نماید.
موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجراى عملیات نگهدارى ، تعمیرات ، بازسازى و مقاوم سازى شهرستان تاکستان به مقدار مندرج در اسناد مناقصه

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه : در سطح شهرستان تاکستان - به مدت 730  روز تقویمی. 
• دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در رشته نفت و گاز از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه کشور).
• ارایه تصویر گواهینامه ایمنى کار از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى

• داشتن شخصیت حقوقى
• دارا بودن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 46/000/000/000 ریال در یکى از رشته هاى ذکر شده در بند 7-2 .

• ارایه آخرین صورت هاى مالى حسابرسى شده بر اساس آیین نامه راهکارهاى افزایش ضمانت اجرایى و تقویت حسابرسى به شماره 26510/ت39039ك مورخ 88/02/09 وزیران محترم عضو 
کمیسیون اقتصاد و اطالعیه هاى بعدى آن.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هیأت وزیران به مبلغ 2/300/000/000  ریال
زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: از انتشار آگهى نوبت اول (تاریخ 98/03/25)  لغایت پایان وقت اداري  روز دو یکشنبه (ساعت: 16:00) مورخ  98/03/28.

محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار - دبیرخانه (اتاق11-6).
مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: از تاریخ 98/03/29 لغایت پایان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00 ) مورخ 98/04/11).

زمان و مکان بازگشایی کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 09:00 – روز چهار شنبه مورخ 98/04/12- سالن اجتماعات ساختمان مرکزي.
زمان و محل بازگشایى پاکات پیشنهاد: زمان گشایش پاکات الف ، ب و ج: روز یکشنبه ساعت 10  مورخ 98/04/16 ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزى.
از شرکتهاي واجد صالحیت دعوت می شود جهت دریافت اطالعات بیشتر ، به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس: www.nigc-qazvin.ir  ویا پایگاه اطالع رسانی مناقصات به آدرس: 

 http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند. 
نوبت اول:1398/3/25           نوبت دوم:1398/3/26

شماره مجوز:1398-1611

ت اول
نوب آگهى فراخوان ارزيابى كيفى

شماره مجوز 1398,1645
شــركت نفــت فالت قاره ايران در نظر دارد نســبت به  انجــام ارزيابى كيفى جهت خريد/ تامين كاالى مورد نياز خود از طريــق مناقصه عمومى دومرحله اى اقدام نمايد. 

بدينوسيله از شركت هايى كه سابقه و توانايى ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در فراخوان ارزيابى كيفى دعوت بعمل مى آيد.
FLS-9530089-FL/SZ :1ـ شماره مناقصه

THREE: PHASE POWER TRANSFORMER :2ـ موضوع مناقصه
3ـ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى 5 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم.

4ـ آخرين مهلت ارائه پيشنهادات متقاضيان 14 روز از تاريخ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى مى باشد.
5ـ توانايى ارائه ضمانتنامه بانكى شــركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 337/500/000 ريال با اعتبار 3 ماهه و قابل تمديد براى يك دوره مشــابه در صورت كســب 

حداقل امتياز قابل قبول/ يا واريز نقدى مبلغ مذكور
6ـ متقاضيان مى توانند مدارك ارزيابى كيفى را در روز آگهى نوبت اول از سايت اينترنتى اين شركت به نشانى WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهيه نمايند.

7ـ متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با كارشناس پرونده به شماره 23942657ـ021 تماس حاصل نمايند.
8ـ محل ارســال پيشــنهادات: تهران، خيابان وليعصر(عج)، باالتر از مســجد بالل، نرســيده به تقاطع مدرس، خيابان خاكزاد، پالك12، طبقه 9، اتاق 16ـ9، كميســيون 

مناقصات.
9ـ مناقصه گرانى كه از ابتداى ســال 1397 در مناقصات مشــابه (در حدود مناقصه حاضر) توســط شركت نفت فالت قاره ايران ارزيابى و حداقل امتياز الزم را كسب 

نموده اند، نيازى به ارائه مجدد مدارك نداشته و صرف تكميل جداول ارزيابى و اعالم آمادگى كتبى آنها در موعد مقرر جهت شركت در مناقصه كفايت مى كند.
ـ تكميل جداول ارزيابى الزامى مى باشد. عدم تكميل جداول منجر به رد كيفى پيشنهاددهندگان مى گردد.

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت فالت قاره ايران 

(سهامى خاص)

مائدهش�یرپور درس��ت در ساعاتی که  ویژه امریکایی ه��ا با خواهش و تمنا نخس��ت وزیر گ�زارش
ژاپ��ن را به عنوان واس��طه برای ایران فرس��تادند، نمایش��ی در 
خلیج فارس اجرا ش��د تا خباثت و حقارت مسئوالن این کشور را 
بیش از پیش نمایان س��ازد، دو نفت ک��ش در همین حین دچار 
حادثه ش��دند ت��ا نیروهای دریایی ایران ب��ه کمک خدمه رفته و 
امری��کا پس از این فاجعه در نمایش��ش مضح��ک اینطور وانمود 

کند که ایران عامل حمله به نفت کش هاست!! 
و مس��تنداتی ارائ��ه دهد که حت��ی کمتر از یک س��اعت خالف 
واقع ب��ودن فیلم ها اثبات ش��ده و آبروریزی عظیم��ی را مجددا 
برای س��ردمداران ایالت س��رمایه دارها به ب��ار آورد. اما حمله به 
نفت کش ه��ا و نمایش مضحک امریکایی ها در ش��ورای امنیت و 

رسانه های دنیا از چند منظر قابل بررسی و تحلیل است.

کارشناسمسائلسیاستخارجیمطرحکرد؛

بیاختیاریبرخیدولتهادرمناسباتباتهران
سفرهایدیپلماتیکاینروزهانبایدزیادجدیگرفتهشود

صفحه 5

روحانیدراجالس»سیکا«:

نمیتوانیمبهصورتیکطرفهبهبرجاممتعهدباقیبمانیم

تظاهراتروزهایشنبهضدسرمایهداریبهعدد31رسید

ماکرون گرفتار بحران ناتمام 
اعتراضات مردمی

صفحه 6


