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9931329881453001 DT 1 :آگهى فراخوان مناقصه عمومى شماره

روابط عمومى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

دوم
ت 
نوب

شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالى مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزارى مناقصه ى عمومى تامین نماید.

لذا کلیه شرکتهاى که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالى مورد درخواست مى باشد مى بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهى فراخوان با مراجعه به 
سایت اینترنتى ذیل الذکر ، نسبت به استخراج و تکمیل «فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب» و ارسال آن به 
همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابى کیفى (براى معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط) به آدرس پستى 

مندرج در فراخوان اقدام نمایند.
 WWW.NISOC.IR - فرم پرسش نامه ارزیابى - مدیریت تدارکات و امور کاال - مزایده و مناقصه- کسب و کار

کسب حداقل نمره 60 در ارزیابى کیفى جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامى است. 
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 980/000/000 ریال مى باشند.

آدرس پستى: اهواز ، کوى فدائیان اسالم (نیوساید) ، خیابان شهریور ، مجتمع تدارکات و امور کاال ، ساختمان 102 ، اداره تدارکات خرید کاالى داخلى ، واحد 
مکانیکال ،  اتاق 10 - کدپستى 54579-61138 تلفن: 061-341-24046

درگاه هاى اینترنتى مرتبط جهت رؤیت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنى و مقادیر کاال:
 WWW.IETS.MPORG.IR                 WWW.NISOC.IR                 WWW.SHANA.IR

آدرس اینترنتى جهت دسترسى به اسناد و مدارك مناقصه، آخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب و همچنین 
تاریخ گشایش پاکات فنى ، متعاقبًا به مناقصه گرانى که صالحیت دریافت اسناد و مدارك مناقصه را احراز نموده اند به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید.

شماره:1399,4317

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب (سهامى خاص)

شماره تقاضاجمع عددىموضوع مناقصهقلم

001-53-98814-32-10031بال ولو       4 کالس1

20بال ولو        6  ×      27

20بال ولو       32

50بال ولو   44

کلیه اقالم باید ساخت داخل باشد

آگهى تجدید مناقصه عمومى (شماره 1399/14)

على یحیى پور - شهردار کهریزك

دوم
ت 
نوب

شهردارى کهریزك در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 621/1723 مورخ 1399/6/16 شوراى محترم اسالمى شهر کهریزك نسبت به برگزارى تجدید 
مناقصه عمومى جهت اجراى پروژه ذیل اقدام نماید.

از سازمان  باند)  و  راه  پیمانکارى و رتبه معتبر در رسته مربوطه (رشته  تایید صالحیت  ، داراى گواهینامه  پیمانکاران واجد شرایط  و  از کلیه شرکتها  لذا 
مدیریت و برنامه ریزى کشور و داراى گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى دعوت مى شود پس از چاپ آگهى نوبت دوم 
از روز چهارشنبه مورخ 1399/8/14 با همراه داشتن معرفى نامه کتبى داراى مهر و امضاء مجاز شرکت و تصویر گواهینامه تایید صالحیت پیمانکارى جهت 
دریافت اسناد تجدید مناقصه به آدرس: شهررى ، جاده قدیم قم ، کهریزك ، بلوار شهید بهشتى ، شهردارى کهریزك ، واحد امور قراردادها ، شماره تماس 

56523850 مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است وجه خرید اسناد تجدید مناقصه به مبلغ 1/000/000 ریال مى بایست به حساب درآمد شهردارى کهریزك به شماره 3100001300000 نزد 
بانک ملى شعبه کهریزك واریز و اصل فیش واریزى هنگام دریافت اسناد تجدید مناقصه ارائه گردد. ( با همراه داشتن کارت اعتبارى امکان واریز وجه در 

شهردارى نیز میسر مى باشد. ) 
ضمنا آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهاد تا پایان وقت ادارى (ساعت 14/30) روز شنبه مورخ 1399/8/24 به واحد دبیرخانه شهردارى در قبال اخذ رسید و 

تاریخ بازگشائى پاکات واصله در کمیسیون عالى معامالت شهردارى ساعت 15 روز شنبه مورخ 1399/8/24 مى باشد.
قابل توجه اینکه: 

1- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- هزینه آگهى به عهده برنده تجدید مناقصه مى باشد.

3- برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه درج شده است.

نوبت اول: 1399/8/7
نوبت دوم: 1399/8/14

وزارت کشور 
استاندارى تهران 
شهردارى کهریزك

مبلغ سپرده (ریال)مبلغ برآورد اولیه (ریال)مدت اجراء پروژهعنوان پروژهشماره ردیف

احداث دیوار سنگى در محل عقب نشینى 5032019903
دیوار آموزش و پرورش کهریزك در حاشیه 
خیابان  ورودى   ، قم   - تهران  قدیم  جاده 

شهید مصطفوى

احتساب 2 ماه با   2/500/000/000
مالیات بر ارزش افزوده

125/000/000

آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله اي 
شماره 99/15/م

اداره تدارکات و پشتیبانی- اداره کل راه آهن یزد

ول
ت ا
نوب

    اداره کل راه آهن یزد در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام 
نماید الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان داراي صالحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت (ستاد) به آدرس:  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.
1. موضوع مناقصه: احداث فونداسیون جک هاي باالبر برقی 160تنی ایستگاه گندله و بیشه در

2. مدت و محل  انجام : 4/چهار  ماه ---  مطابق با اسناد مناقصه
3. برآورد انجام عملیات موضوع مناقصه : 4,954,397,591(چهارمیلیارد و نهصد وو پنجاه و چهار میلیون وشسیصد ونود وهفت هزار و پانصد ونود ویک)ریال  با استفاده از فهارس/ فهرست بهاي 

سال 1399
4.  مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 247,719,880 (دویست و چهل و هفت میلیون و هفتصد ونوزده هزار و هشتصد و هشتاد) ریال - ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت راه آهن ج. ا. ا. صادره 

یکی از بانکهاي مجاز که حداقل سه ماه ازآخرین تاریخ تحویل پیشنهادها اعتبار داشته و براي 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
5. شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه: 1- ارائه تصویر برابر اصل شده  همزمان گواهی صالحیت حداقل پایه 5/پنج در رشته ابنیه  و رتبه5 دررشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزي 2-ارائه 

گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
6. قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

7. مهلت دریافت اسناد ارزیابی : حداکثر تا ساعت 13:00  روز پنج شنبه  مورخ  1399/08/22
8.مهلت بارگذاري اسناد تکمیل شده ارزیابی: حداکثر تا ساعت 13:00  روز پنج شنبه  مورخ  1399/09/06

9. مدت اعتبار ضمانت هاى شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه مى باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید مى باشد .
10. پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروري است مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند. شماره تماس سامانه 

ستاد:  021-41934
پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.

وزارت راه وشهرسازي
شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران (سهامی خاص)                                                   

آگهى تجدید مزایده عمومى

8 8 0 0 6 6 8 8
  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

www.siasatrooz.com

@siasatrooz

گزارش

اقدام شنيع » شارلى ابد« نشريه فرانسوى در اهانت مجدد به ساحت پيامبر 
اعظم)ص( و حمايت مكرون رئيس جمهور فرانس��ه ب��ه بهانه آزادى بيان و 
دموكراس��ى ، بازى خطرناكى اس��ت كه غرب در ادامه سياس��ت هاى اسالم 

ستيزانه خود و جلوگيرى از رشد اسالم در قاره سبز دنبال مى كند. 
سال هاست كه از سوى دشمنان اسالم اقدامات ضد اسالمى و افراطى گرى به 
اسم اسالم با حمايت مالى و معنوى صهيونيست ها و دولت هاى غربى و هر از 
گاهى با اهدافى از پيش تعيين شده صورت مى گيرد، يك روز با ساخت فيلم 
ضد اس��المى و يك روز ديگر با انتش��ار مطالب ضد اسالمى و كاريكاتورهاى 

توهين آميز به اعتقادات مسلمانان . 
ام��ا در اي��ن جا يك س��ئوال مطرح مى ش��ود و آن موضوعى اس��ت كه در 
فرمايش ه��اى مقام معظم رهبرى نيز بر آن تاكيد ش��ده اس��ت. ايش��ان در 
س��خنرانى تلويزيونى خ��ود با مردم فرمودند كه در پش��ت حادثه كاريكاتور 
موهن، دست هاى پشت پرده سياسى وجود دارد و آخرين نمايش اين معارضه 
هم همين موضوعى اس��ت كه در پاريس اتفاق افتاد كه يك كاريكاتوريستى 
يك غلطى كرده و دش��نامى را به پيامبر داده؛ اين فقط انحراف و فس��اد يك 
هنرمند نيست، بلكه پشت سر اين حادثه دست هايى وجود دارد كه دليلش 
اين اس��ت كه در دفاع از اين كار يك رئيس جمهور و يك دولت مى ايستد و 

از او حمايت مى كند.

اسالم ستیزی و اسالم هراسی 
يك��ى از مهمترين داليل اين اقدام نگرانى از گس��ترش و حضور اس��الم در 
كش��ورهاى غربى اس��ت. اين هدف با توجه به رس��انه هاى وسيع و فراگيرى 
كه صهيونيس��ت و ايادى استكبار در اختيار دارند دنبال مى شود و با آرايش 
خبرى سازمان يافته و همه جانبه بر ضد اسالم و مسلمانان دنبال مى شود .  
در اين استراتژى تالش مى شود تا با اهانت به شخصيت پيامبر اسالم )ص( از 
دين اسالم تقدس زدايى شده و گسترش اسالم هراسى و پيوند زدن اس�الم 

و م�سلمانان به خشونت در اين برنامه ها پيگيرى مى شود. 
غرب دراين برنامه ها مى كوشد اسالم را دين تروريستى و تروريست پرور، خشونت 
طلب، مخالف آزادى، استبداد خواه و بى منطق معرفى كند تا در سايه اين اتهامات 
ناحق به اهداف ش��وم خود دست يابد.  حسين رويوران كارشناس مسائل بين 
الملل در اين باره در گفتگو با خبرنگار سياست روز تاكيد كرد: يكى از مهمترين 
شاخصه هاى غرب براى مبارزه با اسالم و پيگيرى روند اسالم ستيزى در دو دهه 

اخير معرفى اسالم به عنوان دين خشونت طلب و استبداد خواه است. 
وى با اش��اره به اينكه متأس��فانه در سايه غفلت مس��لمانان در سالهاى خير 
توس��ط برخى از س��ازمانهاى امنيتى و اطالعاتى غرب در كشورهايى چون 
پاكستان و افغانس��تان گروه هايى به وجود آمدند كه تحت نام اسالم جريان 
تكفيرى و تروريس��تى را دنبال مى كنند، افزود: جريانى كه در فرانس��ه نيز 
به وجود آمده اس��ت بخشى از اين جريان اس��ت و اگر دنباله رو جريان هاى 

تروريستى كه در كش��ورهاى غربى به وجود مى آيد باشيم خواهيم ديد كه 
بخش اعظم اين جريان ها توسط فارغ التحصيالن همين مدارس تكفيرى به 

وجود آمده است. 
در حقيقت جريان هاى تكفيرى مانند ابزارى ارزان قيمت در دست كشورهاى 
غربى نه تنها به تجزيه كشورهاى اسالمى و اختالف در بين مسلمانان كمك 
مى كنند بلكه عاملى براى اس��الم هراس��ى و نمايش چهره اى تروريستى از 

اسالم در جهان غرب به شمار مى روند. 

منطقی عوام فریبانه و دو گانه 
از س��وى ديگر مقام معظم رهب��رى در فرمايش هاى خود تصريح كردند؛ بهانه  
آزادى بيان براى محكوم نكردن اين جرم بزرگ كه از سوى برخى سياستمداران 

فرانسوى غلط و عوام فريبانه بود و به نوعى منطقى دو گانه به شمار مى رود . 
حس��ين رويوران كارشناس مس��ائل بين الملل با اش��اره به اينكه از ديدگاه 
مس��لمانان واقعى هر نوع توهين به اديان و پيامبر الهى مطرود و مورد تنفر 
است، گفت: سوال اين است كه اگر اين مسئله موضوع آزادى بيان است چرا 
تاكنون در مورد دين يهود اتفاق نيفتاده است؟ آيا تاكنون اتفاق افتاده است 
كه نش��ريه اى مانند شارلى ابدو توهينى به حضرت موسى )ع( مانند حضرت 

محمد )ص( داشته باشد؟
از سوى ديگر سعد اهلل زارعى كارشناس مسائل سياسى نيز در اين باره تاكيد 
مى كند كه س��خنان مكرون در دفاع از هتك حرمت به مقدسات، تناقض و 
نوعى فرار از مسؤوليت يك دولت در دفاع از حقوق شهروندانش است چرا كه 
وقتى مكرون در كنار هتاكان قرار گرفته در حقيقت بخشى از جامعه فرانسه 
را به س��مت روش هاى خش��ونت آميز سوق مى دهد و بايد تبعات اين رويه را 

نيز بر عهده بگيرد.
وى تصريح كرد: اگر مكرون توهين به اسالم را مصداق آزادى بيان معرفى كند 

آيا اقدامات متقابل مسلمانان را نيز در اين باره  از مصاديق آزادى مى داند؟
محمد حس��ن قديرى ابيانه كارشناس مس��ائل بين الملل نيز در اين باره در 
گفتگو با روزنامه سياس��ت روز تصريح كرد: زمانى كه ماكرون به مقدس��ات 
مس��لمانان توهين مى كند بايد منتظر عواقب اين حماقت نيز باشد. توهين 
عامدانه به ساحت پيامبر اكرم )ص( در نزد مسلمانان جرم بسيار بزرگى است 

و موجب تحريك و عصبانيت آنها مى شود.
بايد گفت نمونه اين منطق دوگانه را  در س��ال 2008 در فرانس��ه مى توان 
ديد. در اين سال موريس سينه Maurice Siné يكى از كاريكاتوريست هاى 
معروف نشريه شارلى ابدو به دليل كشيدن كاريكاتورى از پسر نيكال ساركوزى 
رييس جمهورى وقت فرانس��ه كه نشان مى داد وى براى رسيدن به پول به 
يهوديت گرويده، اخراج ش��د. نمونه ديگرى از اين مس��ئله ترديد در مسئله 
هولوكاست است. رهبر معظم انقالب اسالمى در اين باره فرمودند: »سوال اين 
اس��ت كه چرا ترديد در هولوكاست جرم است و اگر كسى چيزى در اين باره 

نوشت بايد به زندان برود اما اهانت به پيامبر آزاد است؟«

انحراف از اقدامات کشورهای غربی در کشورهای اسالمی 
همانگونه كه در بخشى از فرمايش هاى مقام معظم رهبرى  تاكيد شد بخشى 
ديگر از اين سياس��ت هاى ضد اسالمى و صهيونيس��تى ، با انگيزه  منصرف 
كردن ذهن ملّتها و دولت هاى غرب آسيا از نقشه هاى شومى است كه آمريكا 

و رژيم صهيونيستى براى اين منطقه در سر دارند.
س��عد اهلل زراعى كارشناس مسائل سياسى و بين الملل در اين باره گفت: از 
حدود 15 سال گذشته يعنى سال 2005 و بعد در مقاطعى اين نوع اهانت ها  
تكرار شده است؛ كه مى توان به ترتيب به  2011، 2015 و 2020  اشاره كرد 

و سوال اينجاست كه دليل اين اهانت ها در چنين مقاطعى چيست؟
وى افزود: اين س��ال ها، درست س��ال هاى ضعف اساسى غرب در مواجهه با 
جهان اسالم است و زمان هايى است كه برنامه غرب در جهان اسالم به طور 
اساسى با مش��كل مواجه شده است؛ 2005، سال بن بست نظامى آمريكا در 

عراق و افغانستان و اعتراف به آن است. 
در عين حال بايد گفت كه گس��ترش اس��الم در كش��ورهاى اروپايى موجب 
تحكيم مقاومت منطقه در مقابل اس��رائيل ش��ده و ماشين يهودى سازى در 
خاورميانه را متوقف مى كند، از اين رو چنين تالش��هايى براى آن اس��ت كه 
تفكر عادى سازى روابط با اسرائيل منطقى جلوه كرده و اينگونه نشان دهند 
كه اسالم مساوى با تفكر عربى جاهليت است كه در حال قتل و غارت و بمب 
گذارى است.  محمد حسن قديرى ابيانه با اشاره به تالش كشورهاى مرتجع 
غربى براى برقرارى رابطه با اسرائيل به سياست روز گفت: به نظر مى رسد كه 

اين اقدامات تالشى براى انحراف افكار عمومى نسبت به اين مسئله است . 
وى افزود: زمانى كه در غرب به دليل توهين به مقدس��ات مس��لمانان فردى  
كشته مى شود، مسلمانان به شدت مورد انتقاد واقع مى شوند و اين در حالى 
است كه فرانسه در جنگ با نهضت آزادى بخش الجزاير بيش از يك ميليون 
الجزاي��رى را قتل عام كرد و در موزه طبيعت اين كش��ور 18 هزار جمجمه 
الجزايرى وجود دارد و عكس س��ربازان فرانس��وى با كشته هاى الجزايرى در 

همه جا هست .

نگرانی از  حضور اقلیت ها در غرب 
در عين حال نگاهى به آمار جمعيتى در كشورهاى اروپايى نشان مى دهد كه 
درصد بسيار بااليى از مسلمانان در كشورهاى فرانسه و سوئد زندگى مى كنند 
.  اين تغييرات جمعيتى منجر به تحوالت اجتماعى و سياسى در بسيارى از 
كشورهاى اروپايى شده و سياستمداران غربى نگران گسترش روز افزون اين 
روند در اروپا هستند.  حسين رويوران كارشناس مسائل بين الملل در گفتگو 
با سياست روز در اين باره گفت: چنين رويكردى منعكس كننده نگرانى غرب 

از حضور اقليت هاى اسالمى در كشورهاى اروپايى است. 

وى افزود: چنين اقداماتى به دنبال آن اس��ت تا محدوديت هاى تازه اى براى 
ورود و حضور مس��لمانان در اروپا را ايجاد كند .   س��عد اهلل زراعى نيز در اين 
باره تاكيد كرد: پيش از اين غربى ها اعالم مى كردند كه با اسالم و اسالمگرايى 
افراطى مخالف هس��تند اما مشكلى با س��اير مسلمانان ندارند اما اين روند در 
حقيقت به صراحت نش��ان داد كه غربى ها با اصل اس��الم مخالف هس��تند.  
محمد حس��ن قديرى ابيانه كارشناس مسائل بين الملل و سفير اسبق ايران 
در اس��تراليا و مكزيك نيز به سياست روز گفت: چندى پيش يكى از بزرگان 
كليساى فرانسه با اعالم خطر از اينكه 50 سال ديگر فرانسه به كشورى اسالمى 
مبدل خواهد شد، تاكيد كرد بايستى جلوى اين روند گرفته شود و مهاجرين 
كشورهاى مسلمان تحت فش��ار گذاشته شوند .  وى با اشاره به اينكه تالش 
غربى ها در اين اس��ت كه مردم را نسبت به اسالم به قضاوت برسانند و مردم 
به هيچ عنوان مطالعه اى در مورد دين اس��الم نداش��ته باشند افزود: مخالفت 
آنها با حجاب دانش آموزان مسلمان و تسليم نشدن آنها به جو فرهنگى غرب 
در حقيقت به نوعى به چالش كش��يدن اين فرهنگ است كه موجب نگرانى 

غربى ها شده است. 
اين كارشناس مسائل بين الملل تصريح كرد: بارها شاهد قوانين و اظهار نظرهاى 
سياستمداران غربى در اين باره بوده ايم به نحوى كه به تازگى قانونى در فرانسه 
تصويب شده است كه اگر كسى پزشكى را از جنس مخالف نپذيرد تا 75 هزار 
يور جريمه مى شود و اين درخواستى است كه اكثر مسلمانان دارند. همچنين 
يكى از وزارى اين كشور در اظهار نظرى گفته بود كه زمانى كه در فروشگاه غرفه 

گوشت حالل را مى بنبيم به شدت ناراحت و عصبانى مى شوم. 

روند مقابله با جریان انحرافی غرب 
رويوران كارش��ناس مس��ائل بين المل��ل در اين باره به سياس��ت روز گفت: 
مس��لمانان به ويژه مس��لمانان اروپايى بايس��تى در اين برهه از زمان، چهره 
واقعى و رحمانى اسالم و پيامبر اكرم )ص( را به نمايش گذاشته و به گونه اى 
رفتار كنند تا مانع از دس��تيابى دش��منان به اهداف خود با استفاده از اسالم 
هراسى شوند.  از سوى ديگر يكى از مهمترين اقداماتى كه بايستى در اين باره 
دنبال شود استفاده از ابزارهاى سياسى و اقتصادى و فشار بر دولت فرانسه از 
سوى كشورهاى اسالمى است تا جلوى تكرار اين گونه جسارت ها گرفته شود 
همانگونه كه بسيارى از مردم كشورها در حركتى خود جوش خريد كاالهاى 

فرانسوى را تحريم كردند. 
محمد حسن قديرى ابيانه در گفتگو با روزنامه سياست روز در اين باره گفت: 
بنابر گزارش هاى منتشر شده، فرانسوى ها بابت اظهارات مكرون 22 ميليارد دالر 
جريمه شده اند و عقب نشينى جزئى مكرون از اظهاراتش بر اين اساس است 
اما اين اقدامات كافى نيست. از سوى ديگر مسلمانان با معرفى اسالم رحمانى به 
روش هاى مختلف بايد تالش كنند تا نشان دهند تا اسالم ناب با تفكراتى كه 

تكفيرى ها و افراطيون به نام اسالم تبليغ مى كنند، متفاوت است. 

روشنگری رهبر انقالب از اهانت کنندگان به ساحت مقدس حضرت محمد)ص(

دست های سیاسی پشت پرده اهانت به پیامبر اکرم


