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سرمقاله

عرصه سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران شاهد 
دورانی بس حس��اس اس��ت که هرگامی در آن می تواند 
نتایج مثبت و یا منفی بس��یاری به همراه داشته باشد. 
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که از یک سو 
جمهوری اس��المی ایران براس��اس مصوبه شورای عالی 
امنیت مل��ی تعلیق گام به گام تعه��دات برجامی را در 
فاز دوم اجرا می کند و از س��وی دیگر آمریکا و انگلیس 
تحرکات خود را برای جوس��ازی ضدایرانی تشدید کرده 
اند که اقدام انگلی��س به دزدی دریایی در جبل الطارق 
و ربایش نفت کش ایرانی در کنارجوسازی های گسترده 
در قبال آنچه امنیت کش��تیرانی در خلیج فارس نامیده 
ان��د نمودی از این رفتار اس��ت. با توجه به این ش��رایط 
اجرای دیپلماسی فعال در عرصه منطقه ای و جهانی از 
اهمیت باالیی در مواجه با این وضعیت برخوردار اس��ت 
که به اذعان همگان دیپلماسی مقاومتی می تواند تحقق 
بخش اهداف چینش دیپلماس��ی باشد. نکته قابل توجه 
در عرصه دیپلماتیک کشور طی روزهای اخیر اقداماتی 
است که در س��طح کالن دستگاه دیپلماسی و دستگاه 

اجرایی کشور صورت می گیرد.
ظریف وزیر امور خارجه در کنار دیدار با نمایندگان جبهه 
مقاوم��ت مردمی یمن راهی قطر ش��د تا با مقامات این 
کشور در باب تحوالت منطقه و جهان گفت وگو داشته 
باش��د در همین حال منابع خبری از برگزاری نشس��ت 
س��ه جانبه روسای جمهور ایران، جمهوری آذربایجان و 
روس��یه خبر دادند که به گفته مقامات کرملین به جای 
24 مردادم��اه در زمانی دیگر برگزار خواهد ش��د. حلقه 
تکمیلی این رویکرد برگزاری اجالس آستانه با محوریت 
حل بحران سوریه بوده است. اقدامات صورت گرفته در 
عرصه دیپلماسی بیانگر نکاتی قابل توجه است از جمله 

آنکه: 
 نخست آنکه حضور فعال ایران در معادالت دیپلماتیک 
نش��انگر شکست سیاس��ت تحریمی اس��ت که آمریکا 
علیه دیپلماس��ی ایران وضع کرد. آمریکا مدعی بود که 
با تحریم ظریف، دس��تگاه دیپلماسی ایران را فلج کرده 
است حال آنکه سفرها و رایزنی های ظریف ناتوانی آمریکا 
برای تحریم ایران را بر همگان آشکار ساخت. رایزنی های 
ظریف نشان داد که دیپلماسی و نقش آفرینی ایران در 
معادالت منطقه همچون توان دفاعی ایران تحریم پذیر 
نیس��ت و آمریکا ت��وان مقابله با آن را ن��دارد. بعد دیگر 
دیپلماس��ی منطقه ای شامل نخستین مجمع اقتصادی 
خ��زر بوده که با حض��ور معاون اول رئی��س جمهور در 
ترکمنس��تان برگزار شد نشس��تی اقتصادی که رویکرد 
اقتصادی همسایگان خزر را تقویت می کند و مولفه ای 
دیگر در جایگاه منطقه ای ایران است. مولفه ای که تحقق 
آن می تواند ابعاد دیگری از شکست تحریم های ضدایرانی 
را رقم زند اما نقش آفرینی منطقه ای ایران به همین جا 
ختم نمی شود و حلقه تکمیلی آن اعالم برگزاری نشست 
سران ایران، روس��یه و جمهوری آذربایجان و نیز گفت 
وگو های مقامات کش��ورمان با مقامات هند و پاکستان 

برای حل بحران کشمیر است.
ط��ی روزه��ای اخی��ر منطق��ه کش��میر با اع��الم لغو 
خودمختاری اش از س��وی هند، ب��ا بحران های امنیتی 
بسیاری مواجه شده اس��ت. جمهوری اسالمی ایران در 
کنار فراخواندن طرفین به خویش��تن داری در اقدامات 
عملی با مقامات پاکس��تان و کش��ورهای تاثیرگذار در 
مناقشه کشمیر رایزنی کرده تا راه حلی برای حل بحران 
این منطقه بیابند. این در حالی است که کشورهای غربی 
از جمله آمریکایی ها با جای رویکرد به حل بحران اقدام 
ب��ه حمایت از هند و اقدامات مخرب در کش��میر کرده 
اند که بر دامنه بحران ها افزوده اس��ت.  نکته قابل توجه 
دیگر موضع گیری پومپئو وزیر خارجه آمریکا، در قبال 
پیام رهبر انقالب در مناسک حج امسال بود. بیانیه رهبر 
انقالب برگرفته از نگرانی های جمهوری اسالمی ایران از 
شرایط حس��اس منطقه و لزوم توجه جهانی به مسائل 
مهمی همچون مساله فلس��طین بوده است. پومپئو در 
حالی به موضع گیری علیه این پیام پرداخته که آمریکا 
با اجرای طرح معامله قرن و آزادی صهیونیس��تها برای 
اش��غال کرانه باختری رسما خیانت به فلسطین و نقض 
قوانین بین المللی اس��ت. آمریکا با این رفتارها به دنبال 
استمرار بحران در منطقه و نابودی کامل ملت فلسطین 
اس��ت حال آنکه نگاه ایران احقاق حقوق ملت فلسطین 
برقراری ثبات و امنیت در منطقه اس��ت. نکته دیگر در 
تحوالت سوریه قابل مشاهده است ایران زمینه سازی های 
گس��ترده ای برای برگزاری نشست آستانه برای راهکار 
سیاس��ی در قبال سوریه داشته که نتایج مثبتی نیز این 
نشست به همراه داشت اما در نقطه مقابل آمریکا اقدام به 
ارسال تسلیحات و کمکهای نظامی برای تروریستها کرده 
تا همچنان بحران در سوریه ادامه داشته باشد با مروری 
به آنچه ذکر ش��د به خوبی می توان تفاوت رفتاری میان 
جمهوری اس��المی ایران و آمریکا را در معادالت منطقه 
ای و جهانی دریافت. در یک سوی معادله ایران قراردارد 
ک��ه از تمام ظرفیت هایش برای ثب��ات و امنیت منطقه 
بهره می گیرد و در س��وی دیگر آمریکایی قرار گرفته که 
برای بحران س��ازی و بی ثباتی در منطقه از هیچ اقدامی 
فروگذار نیست. این تحوالت نشان می دهد که کشورهای 
منطقه و فرامنطقه ای و س��ازمان های جهانی اگر واقعا 
به دنبال ثبات منطقه هس��تند بای��د در کنار جمهوری 
اسالمی قرار گیرند که محور این ثبات است و نه ائتالف 
با آمریکایی که هیچ تصوری جز ناامنی و بحران س��ازی 

در جهان در ذهن ندارد.
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فرهنگی:
توزیع کاالی ارزان حق مردم است

این ماه ها شش��مین سال حضور دولت تدبیر و امید را در رأس 
قوه اجرایی کشوری شاهدیم که به  رغم همه چالش های موجود 
اما هنوز خود را نباخته و از تک و تا نینداخته که مصمم است 
با تم��ام نیرو همچنان به ش��عار اولیه یعن��ی »تعامل« پایدار 
وفادار باشد در حالی  که به نظر می رسد مخاطب آن را اشتباه 
فرض نموده زیرا این نعمت در قالب شعار از حقوق ملتی است 
که قرن ها نابس��امانی یک کش��ور پران��رژی و ثروتمند را براثر 
زیاده  طلبی بیگانگان و تسامح خودی ها به جان خریده اند! که 
تمامی توان در دامنه تعامل طی ش��ش سال سپری  شده وقف 

بیگانگانی همچون آمریکا و اروپا با عنوان برجام می ش��ود! 
و امروز ش��اهدیم چگونه دس��تی را که تا مفرغ در خمره شهد 
عس��ل فرو برده و با عنوان تعامل در دهان گش��اد غربی ها جا 
داده ایم همچون گرازهای وحشی به دندان گرفتند و هر کدام 

ب��ه بهان��ه ای ب��ه تعه��دات خ��ود عم��ل نکردن��د! 
رنج نامه ای که اخیراً توس��ط بیش از دو هزار اس��تاد دانش��گاه 
خطاب به رئیس  جمهور و وزیر امور خارجه نوش��ته و از آن ها 
خواسته  ش��ده تا با عنایت به صبوری ۶ ساله ملت اینک نوبت 
دولت و دیپلمات هاس��ت تا پیامدهای اشتباه اعتماد به آمریکا 

و اروپ��ا را ب��رای ایرانی��ان روای��ت کنن��د! 
خوانده ایم که این گروه از فرهیختگان دانشگاه ضمن اشاره به 
آیاتی از کالم الهی در س��وره های الح��ج و االحزاب به توضیح 
تفاسیر آن ها پرداخته و به انسان های بدون تاریخ و هویت های 
غربی اش��اره نموده اند که گمشدگانی بیش نیستند تا به  مرور 
زمان ب��ه موجودات��ی صرفاً جان��دار در ادوار زیس��تی تبدیل 

ش��وند! 
تفکر بیش��تر در اس��تقرار صفویه و فراز و فرودهای آن، پدیدار 
ش��دن سلس��له قاجار و در ادامه منطق پیروزی و شکست در 
جنگ ه��ای ایران و روس و ن��وع ادراک مواجهه با کارگزاران و 
سیاس��تمداران زمانه ب��ا هویت و منابع ایران نس��بت به دیگر 
کش��ورها و همچنین نیروهای خارجی، چگونگی ش��کل گیری 

نظام ها و مالک های تدوین پیمان نامه های خارجی و واگذاری 
امتی��ازات ب��ه بیگان��گان بخص��وص در معاهدات گلس��تان و 
ترکمانچ��ای، قامت افراش��تن نهض��ت ملی اس��المی، تحریم 
تنباک��و، رخن��ه س��فارتخانه های خارجی در مش��روطه  طلبی 
عدالت خواهانه، کودتای خارجی در تأس��یس سلطنت پهلوی، 
اش��غال ایران از س��وی متفقین تا دیگر کودتاهای غربی علیه 
این ملت بزرگ، ننگ های کاپیتوالس��یون تا وقایع نشاط  انگیز 
منج��ر ب��ه بزرگترین انق��الب اجتماعی، معن��وی عصر جدید 
بخصوص پرشمارترین رویدادها و تحوالت پر آموزه چهل  ساله 
نخس��ت ایران اسالمی از سرفصل های مهم علم بصیرت بومی، 
تاریخی یاد شده است که فرادستی ایرانیان نزاع های شناختی 

را در پی داش��ته اس��ت. 
دوره های��ی که می توانس��ت ب��رای دولت یازده��م و دوازدهم 
به منظور نوع مواجهه با نظام جهانی س��لطه، کشورهای غربی 
بخصوص آمریکای جنایت پیش��ه با اس��تفاده از س��رفصل های 
علمی، فلسفی و بصیرت تاریخی به منظور مهندسی و معماری 
ایران آینده الگو باش��د اما ش��ناخت تیم مذاک��ره  کننده ایران 
از آمریکا و اروپا همان چهره ای از آن ها را ش��امل ش��د که در 
تبلیغات و محیط دانشگاه ها از خودشان نشان داده و می دهند، 
چه��ره واقعی آن ه��ا یعنی مؤلفه های ش��ناختی تیم محترم و 
امین ایران همان ش��اخص هایی بودند که دستگاه های رسمی 
رسانه ها و دانشگاه های آمریکا و اروپا به جهانیان می آموزند که 
اصوالً دموکراسی چیست و در کجاست؟! حقوق بشر چیست و 
ناقضین آن کیان اند؟ رش��د و توسعه کدام است و عقب ماندگی 
چیست؟ منافع ملی چیست و کدام ایدئولوژی ها مخرب منافع 
ملت ها هس��تند؟ آزادی چیس��ت و دیکتاتوری کدام اس��ت؟ 
دیپلماس��ی چیست و س��ازگارها چه کسانی هس��تند؟ تمدن 
چیس��ت و در مقابلش��ان، نماین��دگان بربری��ت و توحش چه 
کس��انی می توانند باش��ند؟ قدرت چیست و صلح چه تصویری 
دارد؟ تروریس��م چیست و چه کس��انی حامیان آن هستند؟ و 

ده ها تعریف دیگر که نشانگرهای یک سویه نظام های آپارتایدی 
غربی و تعیین کننده تحوالت ملی و بین المللی در سطح ماکرو 

فیزیک قدرت اس��ت! 
بی توجهی به تاریخ واقعی مناس��بات ای��ران و غرب بخصوص 
رواب��ط ای��ران و آمریکا و ع��دم تجهیز کارگ��زاران امین ما به 
فناوری بصیرت نمای تاریخی و کم دقتی در ابتدای پیش��رفت 
ایران بر س��ازه و مس��یری خارج از جغرافیای دانشی و هویتی 
ایران در مقاطعی از تاریخ بخصوص ش��ش سال گذشته اگرچه 
ملت بزرگ آن را دچار رنج ها و مش��قت های بی شمار نموده اما 
اکنون خود به افزایش س��واد تاریخی ایرانی��ان منجر گردیده 
اس��ت و به نحوی آمریکا شناس��ی و اروپا شناسی به خانه های 
تمام��ی ایرانی��ان وارد و آن ها را با هر س��لیقه ای حول نمایان 
ش��دن سرش��ت پلید قدرت و سیاس��ت در آمری��کا و اروپای 
همدس��ت او به اجماع کش��انده اس��ت، گس��ترش این س��واد 
تاریخ��ی که »فناوری بصیرت تاریخ��ی« نام دارد در فهم ُکنه 
قدرت و سیاس��ت در آمریکا و پرتوافکنی ب��ر الیه های زیرین 
دس��تان چدنی زیر دس��تکش های مخملی بی��ش از همه چیز 
مرهون خوانش های فرازوفرود تاریخ تحوالت در اس��الم و نیز 
راهبری ه��ای علمی، بصیرتی امام خمینی »ره« و رهبری های 
بردباران��ه رهبر فرزانه انق��الب اس��المی مدظله العالی و ملت 
برخوردار از فطرت پاک و جویای حقیقت اس��ت؛ اما در اینجا 
بد نیس��ت نگاهی داش��ته باش��یم به خالصه دو مت��ن تنفیذ 
ریاس��ت جمهوری دولت های یازده��م و دوازدهم که پیش از 
همه این رخدادها از سوی مقام معظم رهبری به رئیس جمهور 
روحانی اب��الغ گردیده که اگر کلمه ب��ه کلمه و حرف به حرف 
واکاوی و رمز یابی و درنهایت عمل می ش��د، بس��یاری از این 
چالش ه��ا نه تنها ب��رای دولت بلکه در دامن��ه ملت به تنش ها 
ختم گردید، پیش نمی آمد، مقام معظم رهبری در متن تنفیذ 
حکم یازدهمین دوره ریاس��ت جمه��وری، تأکید کرده اند که: 
»آنچه ملت ایران همواره و اکنون، از حضور انتخاباتی پرش��ور 

و بی تنش به دست آورده است، تنها نقش آفرینی در مدیریت 
کش��ور و برگزیدن و برکش��یدن خدمتگزارانی تازه نفس برای 
دوره ای تازه نیس��ت، بلکه فراتر از آن، نش��ان دادن پختگی و 
بلوغ سیاس��ی اس��ت که اقتدار ملی او را با حکمت و عقالنیت 
درمی آمی��زد و او را در اف��کار عمومی جهان، در رتبه واالیی از 
عزت و ش��کوه می نش��اند. آنان که خواس��ته اند با وسوسه های 
خ��ود، این دریادلی س��تایش برانگیز را برآش��وبند و مرجعیت 
صندوق ه��ای رأی و چرخ��ه قانونی آن را نف��ی کنند، هر بار 
به گونه ای، با س��نگر اس��توار ع��زم ملی روبرو ش��ده اند« و در 
فرازی از متن حکم تنفیذ رئیس جمهور دولت دوازدهم اش��اره 
نموده ان��د: »مؤکدا توصی��ه می کنم که ای��ن منصب خطیر را 
وس��یله ای برای کس��ب رضای الهی و ذخیره ای برای هنگامه 
لقاء پروردگار قرار دهند و همت خود را متوجه استقرار عدالت 
و جان��ب داری از محرومان مس��تضعف و اجرای احکام اس��الم 
ن��اب و تقوی��ت وحدت و عزت ملی و توجه ب��ه توانمندی ها و 
ظرفیت های عظیم کش��ور و صراحت در بزرگداشت ارزش ها و 
مبانی انقالب اس��المی نمایند و مطمئن باش��ند که ملت غیور 
و ش��جاع، خدمتگزاران کشور را در دش��واری ها و در مقابله با 
زورگویی ها و زیاده خواهی های استکبار تنها نخواهد گذاشت« 
که شاهد بودیم تمامی آحاد جامعه کشور به رغم همه تنگناهای 
حاصل از بعضی ساده اندیش��ی ها و اعتماد بیجا به کس��انی که 
بدون گزینش های واقعی و فاقد پش��توانه های درون سازمانی، 
پس��ت های حس��اس اقتصادی و اجتماعی را اشغال نمودند و 
خسارات جبران ناپذیری را متوجه مردم، دولت و نظام کردند، 
اما همچنان پای رأی آری خود به جمهوری اس��المی ایران در 
روز ۱2 فروردین ۵۸ ایس��تادند و خواهند ایس��تاد درحالی که 
هزینه های کالنی طی ش��ش س��ال گذش��ته برای عدم توجه 
ب��ه آنچه می توانس��ت چ��راغ راه باش��د را پرداخت نموده اند و 
ام��روز حق خود می دانند تا همچن��ان گله مند بوده و بگویند: 

»خودکرده ها را تدبیر و پروا و امیدی نیس��ت«!

خود کرده را تدبیر و پروا و امیدی نیست! حسن روانشید

 روزنامه نگار پیشکسوت

صفحه 1

س�خنگوی جنبش انص�اراهلل یم�ن خطاب 
به رهبر انقاب اس�امی: ما والیت ش�ما را 
امت�داد خ�ط پیامب�ر اس�ام )ص( و والیت 

امیرالمومنین )ع( می دانیم.
در دی��دار هیأت��ی از جنب��ش انص��اراهلل یمن با 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی، نامه آق��ای س��یدعبدالملک بدرالدین 

رهبر جنبش انصاراهلل تقدیم ایشان شد.
رهبر انقالب اس��المی در ای��ن دیدار با تمجید از 
ایمان، ایس��تادگی، هوشمندی و روحیه جهادی 
م��ردم یم��ن در براب��ر یک تج��اوز وحش��یانه و 
گس��ترده، تأکید کردند: هر مل��ت مؤمنی که به 
خدای متعال ایمان و به وعده الهی اعتقاد داشته 
باش��د، قطعاً پیروز خواهد شد و بر همین اساس 
بدون شک پیروزی با ملت مظلوم و مجاهد یمن 
خواهد بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای، ش��هادت 
ابراهی��م بدرالدی��ن برادر آقای س��ید عبدالملک 

بدرالدین را تبریک و تسلیت گفتند و با تجلیل از 
خانواده بزرگ و مجاهد بدرالدین و گرامیداش��ت 
ش��هید حس��ین بدرالدین، افزودند: مردم یمن با 
تمدن عمیق و تاریخی خود و با روحیه مجاهدت 
و ایس��تادگی که در این پنج س��ال از خود نشان 
داده اند، آینده خوبی را در پیش دارند و به لطف 
خداوند، دولتی قوی را تشکیل خواهند داد و در 

چارچوب آن دولت، به پیشرفت خواهند رسید.
ایش��ان با تأکید بر اینکه س��عودی ها و اماراتی ها 
و حامی��ان آنها ک��ه مرتکب جنای��ات بزرگی در 
یمن ش��ده اند، قطعاً به نتیجه نخواهند رس��ید، 
خاطرنش��ان کردن��د: آنها به  دنب��ال تجزیه یمن 
هس��تند که باید با ق��درت در مقابل این توطئه 
ایس��تاد و از یمِن یکپارچه، متح��د و با تمامیت 

ارضی حمایت کرد.
رهبر انقالب اس��المی گفتن��د: حفظ یکپارچگی 
یم��ن با توج��ه به عقای��د دین��ی و قومیت های 

مختلف این کش��ور نیازمند گفتگوهای یمنی – 
یمنی است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به جنایتهای 
س��عودی ها و همراهان آنها در یمن بویژه در روز 
عی��د قربان، افزودن��د: آنچه در یم��ن می گذرد، 
واقعیت دنیای امروز و مدعیان حقوق بشر است.

ایش��ان با اش��اره به مواضع ضد امریکایی و ضد 
غربی نظام جمهوری اس��المی تأکید کردند: این 
مواضع بر اس��اس تعصب نیس��ت بلکه بر اساس 
واقعی��ات و عملک��رد دولتم��ردان امریکا و غرب 
اس��ت که با ظاهری انس��انی و مدنی و اخالقی، 
بدتری��ن جنایتها را انجام می دهند و به  طور دائم 

نیز َدم از حقوق بشر می زنند.
رهبر انقالب اسالمی بی تفاوتی دنیای غرب را در 
قبال جنایاتی که در یمن و فلسطین رخ می دهد، 
یک نمونه از واقعیات دنیای امروز برش��مردند و 
افزودن��د: باید با این قدرتهای جنایتکار، با قدرت 

ایم��ان و مقاومت و اتکاء ب��ه نصرت الهی، مواجه 
شد و تنها راه همین است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تحریم ها و 
فشارهای گوناگون به جمهوری اسالمی ایران از 
ابتدای پیروزی انقالب تاکنون بخصوص دردوران 
هشت س��ال جنگ تحمیلی و مش��کالت تأمین 
نیازهای اولیه دفاعی، خاطرنشان کردند: به رغم 
تحریم های چهل ساله ملت ایران با ایستادگی و 
ایم��ان و جهاد اکنون ب��ه توانایی های مهمی در 

زمینه سالحهای دفاعی خود دست یافته است.
ایش��ان در پایان ضمن اعالم حمایت از مجاهدت 
زنان و مردان مؤمن و مقاوم یمن، از هیأت یمنی 
خواستند، سالم ایشان را به برادر مجاهد و عزیز، 
سیدعبدالملک بدرالدین و همچنین ملت مؤمن 

و مقاوم یمن برساند.
در ابت��دای این دی��دار آقای محمد عبدالس��الم 
س��خنگوی جنبش انص��اراهلل یم��ن ضمن ابالغ 

س��الم های گرم آقای س��یدعبدالملک بدرالدین 
رهب��ر جنب��ش انص��اراهلل و هم��ه مجاه��دان و 
رزمندگان یمنی خطاب به رهبر انقالب اسالمی 
گفت: ما والیت ش��ما را امتداد خط پیامبر اسالم 
)ص( و والی��ت امیرالمومنی��ن )ع( م��ی دانیم و 
مواضع حیدری و علوی شما در حمایت از مردم 
مظلوم یمن را ادامه خط امام خمینی )ره( و مایه 

برکت و بسیار روحیه بخش می دانیم.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه مواضع رهب��ر جمهوری 
اس��المی در حمای��ت از مظلومان جه��ان بویژه 
م��ردم یمن، یک موضع دینی و اعتقادی اس��ت 
گفت: مردم یمن که در شرایط بسیار سختی بسر 
می برند با دس��ت خالی اما ب��ا ایمان و ثبات قدم 
در مقابل تجاوز هفده دولت ایستاده اند و به شما 
قول می دهیم که ملت یمن منس��جم و همچون 
یَد واحد به استقامت و ایستادگی خود در مقابل 

تجاوز ظلم، تا پیروزی کامل ادامه خواهند داد.

با قدرت در مقابل توطئه سعودی ها و اماراتی ها 
برای تجزیه یمن بایستید

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هیأتی از جنبش انصارهللا یمن:

با قدرت در مقابل توطئه سعودی ها و اماراتی ها برای تجزیه یمن بایستید
رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار هیأتی از جنبش انصاراهلل یمن:

صالحی: آماده اجرای گام سوم هستیم

صفحه 6

صفحه 2

نگاهی بر آنچه در خیابان های ناآرام هنگ کنگ، 
کشمیر و روسیه می گذرد

سردار فدوی:

ارز دیشلمه دولتی
7

سیاست روز تخصیص ارز برای واردات 
چای را بررسی می کند؛


