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صفحه

روزنامه

رئیس جمهور بر تالش و همت مضاعف همه دستگاه ها در ساماندهی فضای 
مجازی برای جبران عقب ماندگی ها در این حوزه و دستیابی به اهداف اصلی 

تشکیل شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.
ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی  ایسنا، حجت االسالم سید  به گزارش 
فضای مجازی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در ماموریت های این شورا، 
اعضای  کارشناسی  عقبه  و  حقیقی  اعضای  دیدگاه های  از  استفاده  با  گفت: 
ماندگی ها در خود  موثری در جبران عقب  حقوقی شورا، می توان گام های 

راه اندازی  برداشت.رئیس جمهور تکمیل و  شورا و مدیریت فضای مجازی 
شبکه ملی اطالعات را یک ضرورت دانست و به مرکز ملی فضای مجازی 
شبکه  تکمیل  راهبری  داد  دستور  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  و 
دولت  مزایای  به  اشاره  با  کنند.رئیسی  پیگیری  جدیت  با  را  اطالعات  ملی 
الکترونیک و هوشمند، گفت: تشکیل دولت هوشمند برای رفاه مردم و تسهیل 
بدون بخشی نگری  لذا همه دستگاهها  امور مردم آنان ضروری است،  انجام 
باید با یکدیگر همکاری کنند تا کارها و امور مردم  با آسودگی انجام شود.

ایران:

 اجازه ورود به بنادر چین را نداریم!

قدیم ترها حداقل اینقدر صریح و روشن نمی گفتند که نظر مردم برای آنها 
مخالف  نظرات  شنیدن  از  شده  که  هم  ظاهر  حفظ  برای  و  ندارد  اهمیتی 

استقبال می کردند.
کاربران  از  حمایت  »طرح  ویژه  کمیسیون  داننده-  مصطفی  عصرایران؛ 
فضای مجازی« کار خود را آغاز کرده است. دو تن از اعضای مهم این 
کمیسیون به صورت شفاف، آب پاکی را روی دست همه ریختند که کار 

خود را می کنند و پشیزی برای نظر افکار عمومی  احترام قائل نیستند.
آقامرتضی تهرانی که رئیس این کمیسیون است می گوید: »در خصوص 
بحث هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در یک 
روز ۲۰ هزار فحش به من داده شد. در یک روز ۱۲۰ هزار پیج علیه ما 
را  خودمان  کار  ما  می شد  ساخته  هم  پیج  میلیارد   ۱۰۰ اگر  انداختند،  راه 

خواهیم کرد.«
بیژن نوباوه وطن هم که خودش قبل از اینکه اهل سیاست باشد از اهالی 
رسانه است می گوید: »کسانی که نسبت به این طرح هجمه هایی را وارد 
می کنند به ضرس قاطع یا اصاًل طرح را نخوانده اند و اطالعی از آن ندارند 
و یا کسانی هستند که در پازل دشمن بازی می کنند و به دنبال این نیستند 
که قانونی برای اینترنت شکل بگیرد زیرا می خواهند ضد قانون عمل کنند 
و افراد آزادی هستند که فساد و فحشا ایجاد می کنند به همین دلیل، با این 

طرح مخالفت می کنند.«
به این برادران باید بگوییم که چرا وقت خودتان و ملت را می گیرید. شما 
که قرار است کار خودتان را بکنید، حداقل به بیت المال کمک کنید و از 
هزینه های جلسات اضافی بگذرید و طرح تان را اجرایی کنید. آنگونه که از 
شواهد پیداست هرچه ما بگوییم به مثابه کوبیدن آب در هاون است. پس 
بهتر است حداقل جلوی حیف و میل بیت المال را بگیرید که ملت هزینه 

خودرایی شما را ندهند.
اآلن  پیدا کرده اند  راه  پارلمان  به  رأی  میزان  کمترین  با  که  نمایندگانی 
کمترین توجهی به نظر بخش مهمی از جامعه که در فضای مجازی حضور 

دارند، ندارند و مرغ شان یک پا دارد.
قدیم ترها حداقل اینقدر صریح و روشن نمی گفتند که نظر مردم برای آنها 
مخالف  نظرات  شنیدن  از  شده  که  هم  ظاهر  حفظ  برای  و  ندارد  اهمیتی 
استقبال می کردند. در مورد سخنان جناب نوباوه باید بگویم به عنوان کسی 
که مخالف این طرح است و آن را کامل خوانده می گویم که نه ضد قانون 
هستم، نه به دنبال فساد و فحشا و نه در پازل دشمن بازی می کنم. من و 
امثال من، نگران این هستیم که با این طرح اواًل شفافیت از فضای مجازی 
گرفته شود و در ثانی اشتغال خیل کسانی که در شبکه های اجتماعی در 

حال کسب و کار هستند به خاطر بیفتد.

درحالیکه معاون وزیر راه و شهرسازی 
مسکونی  واحد  میلیون   ۱.۳ معرفی  از 
خبر  مالیاتی  امور  سازمان  به  خالی 
مالیاتی  امور  سازمان  معاون  می دهد، 
این زمینه  می گوید هیچ اطالعاتی در 
به سازمان ارسال نشده و تا زمانی که 
طریق  از  خالی  خانه های  اطالعات 
سامانه امالک و اسکان دریافت نشود، 

امکان اخذ مالیات هم وجود ندارد.
مالیات  قانون  ایسنا،  گزارش  به 
پارسال  آذر  اوایل  در  خالی  خانه های 
به تصویب رسید و در  توسط مجلس 
شورای  تأیید  به  نیز  ماه  این  اواخر 
از  خبری  تاکنون  اما  رسید،  نگهبان 
از  مالیات  اخذ  و  قانون  این  اجرای 

خانه های خالی نیست. 
در  مسکونی  واحد  اگر  قانون،  طبق 
شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از 
۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول 
مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش 
از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی 
به  اجاره  درآمد  بر  مالیات  مبنای  بر 
شش  معادل  اول  سال  ضرایب  شرح 
معادل  دوم  سال  متعلقه،  مالیات  برابر 
سوم  سال  و  متعلقه  مالیات  برابر   ۱۲
متعلقه  مالیات  برابر   ۱۸ معادل  بعد  به 

خواهد شد. 
قانون، وظیفه شناسایی  این زمینه،  در 
خانه های خالی را برعهده وزارت راه 
بدین  و  است  گذاشته  شهرسازی  و 
در  اسکان  و  امالک  سامانه  منظور، 
کار  به  آغاز  گذشته  سال  مردادماه 
اطالعات  که  کرد  ملزم  را  مردم  و 
اعالم  این سامانه  را در  سکونت خود 

کنند. 
راه  وزارت  اعالم  طبق  زمینه  این  در 
و شهرسازی، اعداد و ارقامی از میزان 
سازمان  به  خالی  مسکونی  واحدهای 
امور مالیاتی اعالم شده اما این سازمان 
ارقام اعالمی را رد و اعالم کرده که 
هیچ خانه خالی در سامانه سازمان امور 

مالیاتی ثبت نشده است.
این در حالی است که به گفته معاون 
اول  گروه  شهرسازی،  و  راه  وزیر 
 ۳۰۰ و  میلیون  یک  خالی  خانه های 
سال  شهریور  که  است  واحد  هزار 

و   ۱۳۹۴ سال  قانون  مطابق  گذشته 
سازمان  به  و  شناسایی   ۱۳۹۵ ابالغیه 
طبق  است.  شده  معرفی  مالیاتی  امور 
این قانون، اگر واحدها یک سال خالی 

بمانند مشمول مالیات می شوند.
مالیات  که  کرده  اعالم  محمودزاده 
و  است  قطعی  واحد،  میلیون   ۱.۳ این 
باید اخذ شود. فقط بحث بر سر نحوه 
مالیاتی  امور  معرفی است که سازمان 
سیستم  اساس  بر  باید  است  معتقد 
MPLS و طبق سند دولتی، این معرفی 

این  که  بدین صورت  گیرد.  صورت 
شهرسازی  و  راه  وزارت  بین  سیستم 
محوریت  با  مالیاتی  امور  سازمان  و 
فناوری اطالعات  ارتباطات و  وزارت 

ایجاد شود.
در این زمینه محمود علیزاده - معاون 
فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی - 
توضیحاتی  ایسنا  با  گو  و  گفت  در 
وزیر  معاون  گفته های  درخصوص 
از  مالیات  اخذ  برای  راه و شهرسازی 

خانه های خالی ارائه کرده است.
میلیون   ۱.۳ که  کرد  تأکید  علیزاده 
واحد مسکونی خالی که معاون وزیر 
راه و شهرسازی اعالم کرده  اطالعات 
اعالم  مالیاتی  امور  سازمان  به  آن ها 
امور  سازمان  سیستم  در  است،  شده 
موجب  به  زیرا  ندارد،  وجود  مالیاتی 
مالیات های  قانون  مکرر   ۵۴ ماده 
 ۱۳۹۹ سال  اصالحیه  از  قبل  مستقیم 
حداقل  مسکونی  واحد  یک  باید 
یکسال خالی مانده باشد و از سال دوم 
مشمول  اجاره بها  درصد   ۵۰ میزان  به 
مالیات شود و مدت زمان خالی بودن 
امور  سازمان  به  باید  نظر  مورد  خانه 
اعالم  مربوطه  اطالعات  با   مالیاتی 

شود. 
ادامه داد:  مالیاتی  امور  معاون سازمان 
از سامانه مؤدیان مبنی  هیچ اطالعاتی 
از چه زمانی  اینکه واحد مسکونی  بر 
امالک و  از سوی سامانه  بوده،  خالی 
اسکان دریافت نشده است و زمانی که 
سازمان امور مالیاتی چنین خروجی را 
از  مالیات  مطالبه  امکان  باشد،  نداشته 
اصالح  از  قبل  برای  خالی  خانه های 

قانون وجود ندارد. 

با  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
بیان اینکه برجام را خسارت محض و آن را مجازات مجرم می دانم، درباره 
در  همچنین  و  کنیم  مذاکره  روز  داده های  با  باید  داشت:  اظهار  مذاکرات 

راهبرد مذاکراتی کشور یک بازنگری انجام شود.
فریدون عباسی نماینده مجلس یازدهم در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره 
اینکه به نظر می رسد که نظر مجلس و برخی از اصولگرایان نسبت به برجام 
در حال تغییر است و از خسارت محض به سمت مذاکره سازنده تغییر کرده 
است، اظهار داشت: برجام را خسارت محض و آن را مجازات مجرم می دانم 
و از این دو عبور نمی کنم؛ از طرفی در اثر پافشاری های افراد بی منطق در 

کشور، اجازه اجرای برجام به دولت داده شد اما تصویب نشد.
وی افزود: دولت پافشاری می کرد و به همین دلیل با ۲۸ شرط قرار شد که 
برجام را اجرایی کند، آیا ۲۸ شرط را محقق کردند؟ من بعید می دانم. ده 
شرط شورای عالی امنیت ملی ۹ شرط مجلس و ۹ شرط نیز مقام معظم رهبری 
مطرح کرده بودند و قرار بود با این ۲۸ شرط برجام در کشور ما اجرایی 
شود آن هم برای اینکه ما به دستگاه اجرایی اجازه دهیم نظری که برای حل 

مشکالت کشور دارد را اجرایی کند تا بفهمد که امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: اما دولت نفهمید که 
نمی شود و باز پافشاری کرد و می خواست مسائل منطقه ای، موشکی و دفاعی 
را نیز به برجام گره بزند و برنامه های موشکی و منطقه ای را به کشور تحمیل 

کند که جلوی آن گرفته شد.
با اروپا و آمریکا توافق کرد، به  اینکه دولت پیشین رفت و  بیان  با  وی 
نتیجه نرسید و آن ها به تعهداتشان عمل نکردند، گفت: چه دلیلی داشت ما 
به تعهداتمان عمل کنیم یعنی تمام دورانی که آن ها بدعهدی کردند و به 
تعهداتشان عمل نکردند رئیس دستگاه اجرایی ما هیچ اقدام قابل مالحظه ای 
در دوره تصدی خودش بین سال های ۹۴ تا ۹۹ که باعث شود آن ها تکان 

بخورند انجام نداد تا اینکه مجلس وارد عمل شد.
قانون  را  داد: مجلس که در سال ۹۹ عوض شد یک مصوبه  ادامه  عباسی 
کرد که دستگاه اجرایی باز می خواست در آن اختالل ایجاد کند و آیین نامه 
اجرایی را به تأخیر بیندازد یا بد اجرا کند و زمان بخرد. اما این بار چون 
برای دستگاه یا کسی که آن را اجرا نکند، مجازات تعیین شده بود تا حدی 
مصوبه مجلس اجرا شد، قرار شد غنی سازی داشته باشیم و همچنین درصد 
پیشرفت و افزایش اورانیوم فلزی باال رود. هرچند این اقدام با تأخیر بود اما 

باعث شد کشور مسیر خودش را درست انتخاب کند.
وی درباره اینکه آیا باید مذاکرات ادامه پیدا کند یا نه، بیان داشت: در هر 

شرایطی نباید باب مذاکره را ببندیم؛ هیچ اشکالی ندارد که با دشمن مذاکره 
کنید اما مذاکره از باب منطق حکیمانه؛ باید با اقتدار مذاکره کنیم و باید 
مطالبی به عنوان اهرم قدرت که در موضع ضعف نباشد، در دستانمان باشد.

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: دولت قبلی چیزی به عنوان 
سایه جنگ درست کرد، در جنگ واقع نشده شکست خورد و معاهده خلع 
سالح امضا کرد؛ جنگی واقع نشد اما معاهده خلع سالح را امضا کرد یعنی 

دست کشور را از همه جهات بست.
وی درباره اینکه چه تفاوتی بین دولت پیشین و دولت فعلی برای مذاکرات 
وجود دارد، گفت: حداقل اینکه یک انسجام مدیریتی در کشور وجود دارد؛ 
نمی گویم صد درصد، اما بین سه قوه و رهبری انسجام مدیریتی وجود دارد؛ 
بیشتر  موفقیت  باشیم،  داشته  مدیریت  انسجام  کاری  هر  در  ما  که  همین 
خواهد بود. زمانی که ما انسجام نداشته باشیم، روزنه امیدی است. همین قدر 
که ما در مواضع خود مقتدر عمل کردیم و توان موشکی را حفظ کردیم 
و می توانیم این ظرفیت های نهفته اقتصادی را با پیگیری و اقتصاد مقاومتی 
آزاد کنیم نشان دهنده همین مسئله است. اگر بتوانیم مشکالت اقتصادی را 

حل کنیم، آن ها از مواضعشان عدول خواهند کرد.
عباسی با بیان اینکه نمی توان زمان مشخصی برای مذاکرات بگوییم و اینکه 
مشخص نیست تا ۵ ماه آینده  این مذاکرات انجام شود یا خیر، گفت: باید 
دید طرف مقابل چه مطالباتی دارد اول باید تیم داخل منسجم شود، همه یک 
حرف بزنند و ببینیم که مطابق مصوبه شورای امنیت ملی مذاکره را باید به 

دست شورای عالی امنیت ملی بسپاریم یا به وزارت خارجه.
وی با تأکید بر اینکه همچنین باید در راهبرد کشور نیز یک بازنگری شود، 
گفت: این نیاز است چراکه باید با داده های روز مذاکره کنیم؛ اما مطمئنًا 
باید مبانی نظریه ما مبتنی بر مقاومت باشد؛ تنش زدایی نتیجه نداد باید پیرو 

تهدیدزدایی باشیم و از نظریه مقاومت پیروی کنیم.

آندریاس اییب، رئیس مجلس ملی سوییس که در رأس هیئتی در حال دیدار 
از جمهوری اسالمی ایران است، صبح امروز با حضور در وزارت امور خارجه 
خصوص  در  و  دیدار  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین  با 
موضوعات مرتبط با روابط دو کشور و همچنین مسائل منطقه ای و بین المللی 

به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت.
به  اشاره  با  دیدار  این  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ایسنا،  گزارش  به 
فیمابین  پارلمانی  ایران و سوییس، دیپلماسی  روابط حسنه جمهوری اسالمی 
مجالس دو کشور و همچنین نقش پارلمان ها در توسعه همه جانبه همکاری ها 
میان  همکاری ها  توسعه  برای  مهمی  گام  را  سفر  این  و  خواند  اهمیت  با  را 

پارلمان های دو کشور ارزیابی کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه به تشریح دیدگاه دولت جدید جمهوری 
اسالمی ایران در روابط متوازن با کشورها پرداخت و توسعه روابط با سوییس 

در ابعاد مختلف را حائز اهمیت دانست.
در  جانبه  دو  روابط  مهم  ظرفیت های  به  اشاره  با  همچنین  عبداللهیان  امیر 
حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور، بویژه همکاری میان 
شرکت های کوچک و متوسط دو کشور را قابل ارتقا دانست و بر ضرورت 

برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور تأکید کرد.
منطقه  در  مهم  موضوعات  برخی  به  ادامه  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
اصولی  دیدگاه  و  پرداخت  افغانستان  به  مربوط  تحوالت  آخرین  جمله  از 
کشورمان در زمینه تشکیل دولت فراگیر و با حضور همه اقوام در ساختار 

حاکمیت افغانستان را تشریح کرد.
از  ناشی  چالش های  با  مواجهه  کرد:  تأکید  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
تحوالت افغانستان، در حوزه های پناهندگان، مواد مخدر و تروریسم نیازمند 
تشریک مساعی بین المللی است. دکتر امیر عبداللیهان با یادآوری آغاز فصل 
ضرورت  بر  افغانستان،  مردم  برای  رو  پیش  سخت  شرایط  تشدید  و  سرما 
کمک های  گسیل  بویژه  و  شرایط  مدیریت  برای  کشورها  جمعی  همگامی 
بشردوستانه به این کشور تأکید کرد و افزود: جمهوری اسالمی ایران پیش از 

این در این زمینه فعال شده است.

در  سیزدهم  دولت  دیدگاه  تشریح  با  همچنین  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
خصوص از سر گیری گفتگوهای وین، از نهایی شدن جمع بندی های دولت 
در این زمینه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در گفتگوهای آتی اقدامات 

ما متناسب با میزان عمل و اقدامات طرف های مقابل خواهد بود.
آندریاس اییب رئیس مجلس ملی سوییس نیز در این دیدار با ابراز خرسندی 
از سفر به جمهوری اسالمی ایران بعنوان یک کشور دارای نقش محوری در 
منطقه، دیدارهای روز گذشته خود با ریاست مجلس شورای اسالمی و سایر 
مقامات پارلمانی کشورمان را سازنده توصیف کرد و در ادامه به نقش سفارت 
سوییس در تهران به عنوان حافظ منافع برخی کشورها و اهمیت تقویت این 

نقش پرداخت.
میلیون ها  از  پذیرایی  زمینه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نقش  همچنین  وی 
پناهجوی افغانستان در طی دهه های گذشته و رویکرد جاری در زمینه ارائه 

خدمات به مردم افغانستان را ستود.
به  هسته ای  گفتگوهای  خصوص  در  همچنین  سوییس  ملی  مجلس  رئیس 
دیدگاه های  سازی  نزدیک  در  نقش  ایفای  زمینه  در  کشورش  عالقمندی 
طرف ها با یکدیگر تأکید کرد. آخرین تحوالت گفتگوهای جمهوری اسالمی 
ایران و عربستان و همچنین تحوالت یمن، از دیگر موضوعات مورد گفتگو 
و تبادل نظر وزیر امور خارجه کشورمان و رئیس مجلس ملی سوییس در این 

دیدار بود.

برجام  از یک طرف،  عباسی  جناب 
را خسارت محض می داند و از طرف 
بدون  را  دیگر مذاکره در مورد آن 
چگونه  ایشان  می کند.  اعالم  اشکال 
این تناقض عمیق را در سخنان خود 
می تواند حل کند؟ چطور می شود هم 
هم  و  باشد  محض  خسارت  برجام، 
گفتگو  به  آن،  به  بندی  پای  برای 
خسارت  که  چیزی  قاعدتًا  نشست؟ 
خود  ذات  از  نمی تواند  است  محض 
گذاشته  مذاکره  به  و  بگیرد  فاصله 
شود جز اینکه ابتدا »خسارت محض 
بودن« را از آن سلب کرد و بعد به 
پرداخت.  آن  پیرامون  گو  و  گفت 
یعنی  مذاکره  طرف  کشورهای  آیا 
محض  خسارت  را  برجام  نیز   ۵+۱
را  آن  اگر  می دانند؟  ایران  برای 
ایران  ولی  نمی دانند  محض  خسارت 
ابتدا  می داند  محض  خسارت  را  آن 
تا  کنند  حل  را  مشکل  این  باید 
طرفین به یک فهم مشترک در مورد 

برجام برسند. 
را  برجام  جزئیت  و  کلیت  ایشان، 
است  این طور  اگر  خسارت می داند 
پس مذاکره چه معنایی دارد؟ آیا با 
مذاکره می شود خسارت محض بودن 
را از آن گرفت و زهرش را کشید؟ 
باید حذف  کدام بخش های مهم آن 
محض  خسارت  ایران  برای  تا  شود 
نباشد و آیا ۱+۵ حاضرند همه برجام 
را بهم بریزند تا بعضی ها بگویند حاال 

دیگر خسارت محض نیست؟ 
و  مذاکره  قواعد  با  روش  این  آیا 
بین المللی  شده ی  شناخته  دیپلماسی 
شما  موقع  یک  است؟  سازگار 
می گویید برجام قابل قبول است ولی 
به آن  ما هم  تا  بردارید  تحریم ها را 
قابل قبول و  این  بله  باشیم،  بند  پای 
چانه  و  مذاکره  قابل  و  است  شدنی 
زنی. اما زمانی می گویید کل برجام، 
خسارت محض است، در این صورت 
تا  بماند  باقی  می خواهد  چیزی  چه 
قابل مذاکره باشد؟ مشکل کشور ما 
این است که هر کس مسئولیتی دارد 
می کند  اظهارنظر  زمینه ها  همه  در 
مسیر  و  سخت  اهلش  بر  را  کار  و 
از  عبور  کرده،  سنگالخ  را  حرکت 
علم  می سازد.  مشکل  بسیار  را  آن 
سیاست و روابط بین الملل را باید به 
متخصصین و اهلش سپرد و هر کس 
به خود اجازه ندهد که فضای سیاسی 
و دیپلماسی کشور را پرهزینه کند. 
درست است که نماینده مجلس آزاد 
اظهارنظر  زمینه ها  همه  در  است 
پشتوانه  از  اظهارنظری که  کند ولی 
برخوردار  وی  تجربه  و  تخصص 

باشد.
اینکه فرض کنیم برجام،  نکته آخر 
چه  شما  است  محض  خسارت  و  بد 
که  کردید  آن  جایگزین  را  چیزی 
بتواند کشور را از این همه مشکالت 

نجات دهد؟! 

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از هر دری کالمی

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی :

فریدون عباسی نماینده مجلس:

گفت وگو با دشمن هیچ اشکالی ندارد 

وزارت اطالعات اعالم کرد:

دستگیری ۱۰ نفر از مرتبطین سرویس های 
اطالعاتی برخی کشورهای منطقه

امیرعبداللهیان خبر داد:

تزریق بیش از یک میلیون 
و ۳۶۱ هزار ُدز واکسن کرونا 
در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته

برخورد شهاب سنگ به تخت خواب 
زنی در کانادا!

فریدون عباسی نماینده مجلس:

گفت وگو با دشمن هیچ اشکالی ندارد 

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید


