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اروپایی ها در مقابل اقدامات خالف آمریکا ایستادگی نکردند
نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
»اروپایی ها در مقابل اقدامات خالف قانون آمریکا نس��بت به برجام ایس��تادگی 
نکردند« گفت که فرانس��ه و انگلستان کمتر از حیثیت و استقالل خود در برابر 

دیدگاه برتری آمریکا در روابط بین الملل عکس العمل نشان داده اند.
کمال دهقانی فیروزآبادی با اشاره به واکنش فرانسه نسبت به کاهش تعهدات 

برجامی ایران گفت: ما شاهد این هستیم که ترامپ نه برای حیثیت آمریکا جایگاه و 
شأنی در روابط بین الملل قائل شده نه برای شورای امنیت سازمان ملل به عنوان عالی ترین 
رکن سازمان ملل در برقراری نظم و امنیت جهانی و قطعنامه های آن و نه توافق نامه های 

بین المللی. عالوه بر اینکه کشورهای اروپایی را هم عددی حساب نمی کند.
وی افزود: ترامپ خودش معتقد به یکجانبه گرایی در سطح روابط بین الملل است و 

در گردابی که ایجاد کرده به حیثیت خودش و آمریکا لطمه می زند.

نظرگاه
طعم شکست را به جبهه  آمریکایی - صهیونیستی خواهیم چشاند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: ملت سرافراز ایران اسالمی این بار 
نیز همچون همه آزمون های گذشته با تکیه بر عزم و اراده  ملی، نیروهای مسلح مقتدر 
و تالش و حمایت های دولت خدمتگزار از این برهه  حس��اس نیز با س��ربلندی عبور 

خواهد کرد و طعم تلخ شکست را به جبهه  آمریکایی - صهیونیستی خواهد چشاند.
سرتیپ امیر حاتمی اظهار کرد: تفاوت جنگ امروز با دوران هشت سال دفاع مقدس 

در آن اس��ت که امروز فقط به ظاهر شاهد عملیات نظامی از سوی دشمن غدار نیستیم، 
ولیکن معتقدیم دشمنان با به کارگیری تمام ظرفیت، توان و ابزار و توطئه ها به صحنه مقابله با 
ملت ایران اسالمی آمده اند تا با ایجاد رعب و وحشت در منطقه و کشور، ایستادگی و مقاومت 

مردم عزیزمان را هدف قرار دهند.
وی افزود: آمریکایی ها از عملیاتی کردن هیچ دسیسه، توطئه و فتنه ای علیه این کشور دریغ 
نکرده اند و شعار حمایت از مردم در برابر حاکمیت، دروغ، نیرنگی بزرگ و توطئه ای جدید است.

امنیت و اقتدار
تنها حمایت سیاسی در حفظ برجام کافی نیست

دستیار ویژه رئیس و مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسالمی با سفیر 
آلمان در تهران دیدار گفت وگو کرد.

حسین امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به نقش مهم جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه و نیز جایگاه مهم آلمان در اروپا افزود: انجام رایزنی های 

مس��تمر میان مقامات دو کشور در تحکیم و تعمیق روابط و همچنین در تسهیل 
و تس��ریع هم��کاری مفید خواهد بود. وی افزود: مجلس ش��ورای اس��المی از تداوم 

رایزنی های فی مابین با هدف اتخاذ گام های عملی حمایت می کند.
وی با اشاره به حمایت سیاسی کشور های اروپایی برای حفظ برجام تصریح کرد: تنها 
حمایت سیاس��ی در حفظ برجام کافی نیس��ت و اروپا باید اقدامات عملی خود را بی وقفه 
آغاز و قدری از دیوار بی اعتمادی را ترمیم کند. تا کنون دیپلماسی اروپا در مقابله با رفتار 

نادرست آمریکا به خوبی کار نکرده است.

دست به نقد

ذوالنور:
یکا برای گرفتن امتیاز است گرد و خاک آمر

رئی��س کمیته هس��ته ای مجلس با اش��اره به حضور ن��او آمریکا در  خلیج فارس گف��ت: این اقدامات صرفاً گرد و خاک های سیاس��ی و درحـــاشيه
تهدیدات آمریکا برای اخذ امتیاز است وقطعاً آمریکایی ها دست به این اقدام نمی زنند.

حجت االسالم مجتبی ذوالنور گفت: قطعاً آمریکا چنین ریسکی نمی کند که با ایران وارد 
جنگ نظامی شود چراکه ما بازدارندگی خود را باال برده ایم و فرمول سود و هزینه را به ضرر 
آمریکا تغییر داده ایم. وی تأکید کرد: قطعاً اگر آمریکا علیه ایران حمله نظامی کند، این اقدام 

بی پاسخ نمی ماند و بیش از آنکه به ایران ضربه بزنند، از طرف ما ضربه خواهند خورد.
رئیس کمیته هس��ته ای کمیس��یون امنیت ملی مجلس با اش��اره به فرمایشات مقام 
معظم رهبری مبنی بر اینکه دوران بزن در رو تمام شده است، گفت: بیانات رهبر معظم 

انقالب براساس اطالعات پشت پرده و توانمندی های نظامی و دفاعی کشور است.
ذوالنور تصریح کرد: ما ش��روع کننده جنگ نیستیم و عالقه ای به جنگ نداریم و توان 
خود را به کار می گیریم که جنگی اتفاق نیفتد. وی خاطرنش��ان کرد: با توجه به هزینه ای 
که برای شروع جنگ برای دشمن درست کرده ایم، قطعاً آنان هم دست به این کار نخواهند 

زد و این اقدامات صرفاً گرد و خاک سیاسی و تهدیداتی برای گرفتن امتیاز است.

ظهرهوند:
وپا نداشته باشیم انتظار خاصی از ار

سفیر اسبق ایران در ایتالیا  گفت: هر اتفاقی که تاکنون ديـــــدگاه
افت��اده در دو م��اه آینده هم که ای��ران به اروپا 
فرص��ت داده رخ خواه��د داد؛ در واق��ع ما نباید 

انتظار اتفاق خاصی از طرف اروپا داشته باشیم.
بدعهدی ها  ابوالفضل ظهره ون��د درخصوص 
و تعل��ل زیاد کش��ورهای اروپایی در قالب برجام 
اظهار داشت: به اعتقاد من هر اتفاقی که تاکنون 
افتاده در دو ماه آینده هم که ایران به اروپا فرصت 
داده رخ خواهد داد در واقع ما نباید انتظار اتفاق 

خاصی را از طرف اروپا داشته باشیم.
وی گفت: برخی از اروپایی ها به دوره پس از 
ترامپ امید بس��تند، اما نکته اینجاست که اروپا 
هماهنگ با سیاس��ت های آمریکا بوده و هست و 

قرار هم نبوده که با ایران همکاری داش��ته باشد. 
آنه��ا در این مدت صرفاً ت��الش کردند از مزایای 
برج��ام ب��رای تأمین منافع خود ب��دون عمل به 

تعهداتشان استفاده کنند.
ظهره وند افزود: پس از تشکیل اتحادیه اروپا تا 
به امروز مهمترین دستاورد دیپلماتیک آن اتحادیه 
قرارداد برجام بوده، بنابراین آنها تمام تالش خود 
را برای حفظ این دس��تاورد انجام دادند ولی توان 

الزم در برابر فشارهای آمریکا را نداشتند.
این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: 
تجربه مذاکره با غرب در سال های اخیر هرچند 
با هزینه گزافی برای نظام و کش��ور همراه ش��د 
اما بس��یار ارزش��مند بود و ماهی��ت واقعی غرب 
را برای آنها که نس��بت ب��ه رویکرد غرب امیدوار 
بودند آشکارتر ساخت. در شرایط فعلی جمهوری 
اسالمی ایران است که باید مطالبه گری خود را 
از طرف های اروپایی افزایش دهد و افکار عمومی 

جهان را با این واقعیت آش��نا کند که ایران کلیه 
تعهدات خود در قالب برجام را عملیاتی کرد اما 
این آمری��کا و اروپا بودند که با خروج غیرقانونی 
از برجام، نقض عهدهای مکرر و تعلل های بسیار 

وضعیت را به اینجا رساندند.
ظهره وند با اش��اره به اینکه یکی از اقدامات 
ط��رف مقاب��ل فش��ار رس��انه ای علیه ای��ران و 
سیاس��ت های جمهوری اسالمی ایران در منطقه 
است، افزود: تصویرسازی از ایران و القای تهدید 
بودن ایران برای منطقه و جهان به دلیل موضوع 
هسته ای ما نبوده و نیست، بلکه به دلیل رویکرد 
و ماهیت انقالب��ی، روحیه ضد س��لطه پذیری و 

استکبارستیزی جمهوری اسالمی ایران است.
وی درخصوص سرانجام سازوکار مالی وعده 
داده ش��ده از س��وی اروپا موس��وم به اینستکس 
گفت: همین ساز و کار مالی به نوعی بی احترامی 

مهر به ملت ایران به حساب می آید. 

ملت ایران زیر بار زور نمیرود
ش��ما مالحظه کنید وقاحت س��ران نظام س��لطه 
را! در همی��ن قضّی��ه ی مذاکرات هس��ته ای و قرارداد 
هس��ته اِی موس��وم به »برجام«، هر روز یک ش��رارتی 
از خودش��ان نش��ان میدهند، هر روز ی��ک جلوه ای از 
شیطنت خود نش��ان میدهند و اثبات میکنند صّحت 
فرمایش امام را که فرمود: آمریکا شیطان بزرگ است. 
حقیقتاً خبیث ترین ش��یطانها، رژی��م ایاالت مّتحده ی 
آمریکا است. ش��ما جوانهای عزیز بدانید که مسئله ی 
تحریمها یک مسئله ی کاماًل روشن و حل شده ای است. 
ملّت ایران به خاطر نیازهای صلح آمیز کشور، به دنبال 
فّعالّیت هسته ای بوده و هست. ... امروز علی رغم همه ی 
قرارها، همه ی تعّهدها، همه ی بحثهای فراوانی که انجام 
گرفته اس��ت، برخورد رژیم ایاالت مّتحده ی آمریکا با 
این مذاکرات و با نتیجه ی مذاکرات، یک برخورد کاماًل 
ظالمانه، کاماًل قلدر مآبانه و کاماًل زورگویانه اس��ت. در 
مقابل این حرکت خصمانه ی دش��من، ملّت ایران باید 
چه کار بکند؟ مس��ئولین باید چه کار کنند؟ مسئولین 
باید به سردمداراِن رژیِم فاسِد ایاالِت مّتحده ی آمریکا 
اثبات کنند که به مردِم خودشان متّکی اند و این مردم، 
یک ملّت مقتدر را تش��کیل داده ان��د؛ باید اثبات کنند 
که ملّت ایران به برکت اس��الم، زیر بار زور نمیرود، در 
مقاب��ل قدرتها ُکرنش نمیکند؛ این را باید اثبات کنند، 
باید نش��ان بدهند. آمریکایی ها باید بدانند ملّت ایران 
بر مواض��ع ش��رافتمندانه و قدرتمندانه ی خود خواهد 
ایس��تاد. در کار مسائل مهّمی که به منافع ملّی کشور 
ارتباط دارد، عقب نشینی در قاموس جمهوری اسالمی 
ای��ران معنی ندارد. ما حرکتم��ان را قدرتمندانه ادامه 
خواهیم داد. دش��من باید این را احساس کند و بداند 
که زورگویی و قلدرمآبی، هرجای دیگر جواب بدهد، در 

جمهوری اسالمی ایران جواب نخواهد داد. 
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دانشگاهعلومانتظامی
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مخاطب شمایید

آقای روحانی بیشترین اختیارات را دارید؛ 
پاسخگو باشید

احمد امیرآبادی فراهان��ی نماینده مردم قم و 
عضو هیئت  رئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی 
نوش��ت: آقای دکتر روحانی تنها رئیس جمهوری است 
که بیشترین اختیارات دارد به خصوص بعد از تشکیل 
ش��ورای هماهنگی س��ران ق��وا که در این ش��ورا هم 
به جای مجلس قانون گذاری می شود هم قوانین موجود 
بعضاً نسخ می گردد. آقای رئیس جمهور پاسخگو باشید 

همه می دانند اختیارات وسیعی در اداره کشور دارید

جهاِن جهان را به بد مسپریم
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان 
نوشت: در روز بزرگداشت حکیم نام آور ابوالقاسم 
فردوس��ی، نام و یاد این حماسه س��رای جهانی را گرامی 
می داریم و با عبور از قرون متمادی، با او زمزمه می کنیم:

چنین روز روزت فزون باد بخت
بداندیشگان را نگون باد بخت

بیا تا همه دست نیکی بریم
جهاِن جهان را به بد مسپریم

 پرده برداری از سردیس فردوسی، حافظ، سعدی و 
رودکی در حیاط سفارت ایران در مسکو - چهارشنبه 

۱۸ اردیبهشت ۹۸

تبانی مفسدین با برخی دستگاه ها!
مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز نوشت: 
از تبانی مفس��دین با برخی دس��تگاه ها همین 
بس که در پیگیری اسناد فساد آنها، نامه محرمانه قبل 
از آنکه به بنده برس��د فرد خطاکار از آن مطلع می شود 

و دوره می افتد برای ممانعت از پیگیری.

 استانی شدن انتخابات مجلس
ناقض عدالت انتخاباتی است

عباس��علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
نوشت:  استانی شدن انتخابات در قالب اصالحیه 
قانون انتخابات ساعت ها در شورای نگهبان مورد رسیدگی 
ق��رار گرفت  و همچنان ادامه دارد؛ کلیات این طرح قابل 
قبول است اما شیوه های اجرایی آن ابهاماتی دارد. به نظر 
می رسد در مواردی حقوق رای دهندگان و نامزدها نادیده 

گرفته شده و ناقض عدالت انتخاباتی است.

 اعتراف سفیر آمریکا درخصوص
زیان بار بودن درگیری در خاورمیانه

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن نوشت: 
 جان ابوزید سفیر جدید آمریکا در عربستان و 
فرمانده سابق سنتکام در مصاحبه با نشریات سعودی: 
درگیری در منطقه به نفع ایران نیست، به نفع آمریکا 

نیست، بنفع عربستان سعودی هم نیست.

سیاست مجازی

ادامهازصفحهاول
مقاومت گزینه قطعی

اما شاید برای آنهایی که سخنان رهبری در دیدار 
با کارگزاران را شنیدند این سوال پیش آید که اگر قرار 
نیست با امریکا مذاکره شود گزینه جمهوری اسالمی 
مقابل گردنکش��ی امریکا چه چیزی می تواند باشد، 
خصوصا که رهبری ه��م فرمودند که جنگ نخواهد 
ش��د، این موضوع هم در سخنان رهبر معظم انقالب 
به وضوح بیان ش��د آنجا که ایشان فرمودند: »گزینه  
قطعی ملت ایران، مقاومت مقابل آمریکاست« یعنی 
جمهوری اس��المی ایران دست از مقاومت در مقابل 
امریکا برنداش��ته و همچنان بدون توجه به پیغام ها و 
گردنکش��ی ها به راه خود ادامه می  دهد البته رهبری 
درباره عاقبت این مسیر نیز در همان جمع فرمودند: 
»... و در ای��ن رویارویی، آمریکا وادار به عقب نش��ینی 
خواهد ش��د. این رویارویی، نظامی نیس��ت؛ چون بنا 
نیست جنگی انجام بگیرد... نه ما دنبال جنگ هستیم، 

نه آنها؛ که می دانند که به نفعشان نیست«.
بر همین اس��اس به طور قطع��ی اینطور بیان 
کردن��د که با مقاومت و ادامه مس��یر حق و بدون 
رویارویی نظام��ی امریکا را وادار به عقب نش��ینی 
از خواس��ته های نامش��روعش می کنی��م. و درس 
راهبردی به مسئوالنی دادند که ترس توهم جنگ 

باعث شد بروند و برجام بنویسند!                 

برخورد اراده  ها
»این برخورد، برخورد اراده هاست و اراده  ما قویتر 
اس��ت، چون عالوه بر اراده  خود، توکل به خدا را هم 
داریم«. رهبر انقالب با بیان جمله فوق اینطور تبیین 
کردن��د که اراده قوی و توکل ب��ر خدا باعث خواهد 
ش��د هر مسیری برایمان باز شود و از سد حربه  های 
دشمن بگذریم البته اگر چرخ ناکوکی جهت مسیر 
را از باور ک��م و اعتقاد ناقصش به فتح و پیروزی به 

سمت دیگری نچرخاند و باعث گمراهی نشود.

رهبری بار دیگر تاکید کردند که خداوند فرموده 
است به متوکلین به او قدرت چند برابر نیروی دشمن 
داده و آنها را با فتح و پیروزی بدرقه می کند و خواستند 
مسئوالن یادشان آمده و از نمایش تلویزیونی امریکا 
در بزرگنمایی تجهیزات جنگی اش هراس به دل راه 

نداده و مسیر را اشتباهی انتخاب نکنند.

مذاکره چه عیبی دارد؟!
اما رهبر معظم انقالب صراحتا پاسخی به آنهایی 
که دائم براساس ترس از ادوات جنگی امریکا پیشنهاد 
مذاکره می دهند داده و اینطور بیان داشتند: »بعضی 
در داخل می گویند مذاکره چه عیبی دارد؟ مذاکره 
سم اس��ت، تا وقتی آمریکا این است که االن هست 
و مذاک��ره با دولت کنونی آمریکا یک س��م مضاعف 
است... مذاکره یعنی معامله و داد و ستد اما آنچه در 
نظر آمریکاست، نقاط قوت ماست می گویند مذاکره 
کنیم درباره س��الح دفاعی ش��ما که چرا موشکی با 
فالن برد می سازید؛ این برد را کم کنید که اگر شما 

را زدیم نتوانید پایگاه ما را بزنید و جواب بدهید«.
ب��ه نوع��ی این موض��وع را تبیی��ن کردند که 
مذاکره چطور می تواند س��می را به جامعه تزریق 
کرده و نقاط قوتمان را نشانه بگیرد و از بین ببرد. 
اینکه این س��م چقدر می تواند مهلک باش��د و در 
دولت کنونی امریکا دوز قوی تری از سم را داراست 
و قدرت نابودی دارد. در ادامه بیان داش��تند که با 
تهدید نمی توان داد و ستد و مذاکره داشت و نباید 
در مقاب��ل تهدید پای میز مذاکره نشس��ت چراکه 

این برخورد سمی مهلک است.

با شعورها بر سر نقاط قوت معامله نمی کنند
در ادامه صحبت های رهبری این نکته مهم و 
قابل تامل است که ایشان منظور از مذاکره امریکا 
را ش��فاف بیان کرده و گفتند که امریکا می خواهد 
بر س��ر نقاط قو تمان معامل��ه کند و در ادامه برای 
مذاکره دوس��تان توضیح دادند ک��ه »خب معلوم 
اس��ت که هیچ ایرانی غیرتمند و باشعوری درباره 
نق��اط قوت خود معامله نمی کند یا مثاًل می گویند 
درباره عمق راهبردی تان در منطقه صحبت کنیم؛ 
یعنی این را از دست بدهید پس اصل مذاکره غلط 
اس��ت، حتی با آدم حس��ابی. اینها که آدم حسابی 
هم نیس��تند و به هیچ چیز پایبند نیس��تند البته 
هیچ کس در عقالی ما هم دنبال مذاکره نیست«. 
به نوعی رهبری بیان داش��تند که بر سر نقاط 
قوت معامله کردن معنی همان تسلیم شدن را دارد 
خصوصا اینکه امریکایی ها آدم حس��ابی نستند که 
بش��ود با آنها معامله و مذاک��ره کردچراکه به هیچ 
چیزی پایبند نیستند و تلویحا به پایبند نبودن آنها 
به تعهدات بین المللی از جمله برجام اشاره داشتند.

دشمنی امریکا
ایشان اما با اشاره به نکته مهم که »شکی نیست 
که دشمنی آمریکا که از اول انقالب شروع شده، امروز 
ش��کل آشکار به خود گرفته است. کسی که با صدای 
بلند تهدید می کند، قوه واقعی اش آن قدر نیست. فرمان 
بس��یاری از کارها دست جامعه صهیونیست هاست«. 
اش��اره داش��تند که باید ظاهربین نب��وده و در پس 
دشمنی هایی که حتی در منطقه با ما می شود دست 

امریکا و رژیم صهیونیستی را ببینیم و تشخیص دهیم 
و مراقب دشمنی ها و حربه ها و تاکتیک های فریبکارانه 

آنها بوده و ساده از این ماجرا نگذریم.

نفرت مردم از امریکا
»مي گویند رفتار ما ایران را تغییر داد! بله، این 
را درست می گویند؛ تغییرش این بود که نفرت مردم 
ایران از آمریکا ۱۰ برابر ش��ده... رئیس جمهورشان 
می گوید هر جمع��ه در تهران علیه نظام راه پیمایی 
است, اوالً جمعه نیس��ت و شنبه است؛ ثانیاً تهران 

نیست و پاریس است«.
ایش��ان در ادامه با بیان مشکالت اروپا در گوش 
دادن به مطالبات مردم اینطور یادآور شدند که مردم 
فرانسه هستند که در خیابان ها مطالبه گری می کنند 
ن��ه مردم ایران و رئیس جمه��وری امریکا را به دقت 
در اتفاقات فراخوانده و از طرفی اش��اره داشتند که 
مردم ایران تنفرشان از امریکا براساس بدعهدی های 
پی درپ��ی و تحریم های ظالمانه و... حتی تا ۱۰ برابر 

بیشتر از قبل شده است و کسی رقبتی ندارد.

مشکالت امریکا
اما در ادامه برای آن دس��ته از مس��ئوالنی که 
هیچ دش��من را بزرگ دیده و خودمان را به قدری 
دس��ت کم می گیرند که بگویند آبگوشت بزباش را 
هم نمی توانیم تولید کنیم، مش��کالت امریکایی ها 
را ی��ادآوری کرده و فرمودن��د: »آمریکا در درون، 
مش��کالت اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد، وضع 
دولتش��ان منس��جم نیس��ت؛ یک نفر یک حرفی 

مي زند، فردای��ش یک نفر ضّد آن را می گوید. این 
نشانه آشفتگی است، برخی دشمن را خیلی بزرگ 
نکنند... سیاست های اینها عموماً از لحاظ سیاسی 
و امنیتی به ضررشان تمام شده است... در سیاست 
مقابله با جمهوری اسالمی هم قطعاً آمریکا شکست 
خواهد خورد«. و با این حساب یکبار دیگر آنهایی 
که از امریکا مدینه فاضله س��اختند را به دقت نظر 

و نگاهی غیرمتعصبانه فراخواندند.

ترس ممنوع
همچنین فرمودند »هیچ کس از هیبت ظاهری 
آمریکا نباید بترسد؛ این خیلی خطاست. ابرقدرت ها 
کارشان را با هیاهو پیش می برند اما قدرتشان از این 
هیاهو خیلی کمتر اس��ت، ن��ه از هیبت آنها و نه از 
ثروت قارون های اطراف خلیج فارس که هیچ غلطی 
نمی توانند بکنند، نباید ترسید. میلیاردها دالر علیه 

ما خرج کردند و هیچ کاری نتوانستند بکنند«.
به نوعی با اش��اره مس��تقیم به اف��رادی که از 
هیب��ت ظاهری ترس به دل راه می  دهند و راهکار 
مذاکره جلوی پای ما می گذارند یادآور ش��دند که 

امریکا ترس ندارد.

تحریم ها می شکند
در آخ��ر ب��ا امید بخش��ی ب��ه ملت مق��ام در 
جمهوری اس��المی فرمودند: »دشمنان برای ضربه 
ب��ه جمهوری اس��المی، تحریم ها را زی��اد کردند؛ 
منته��ا مهم این اس��ت که جمهوری اس��المی فلز 
محکم��ی دارد. بعضي ناظرین جهان��ی هم این را 
می گوین��د که ای��ن تحریم ها هرجا ب��ود تغییرات 
مهم��ی اتفاق می افتاد، لکن جمهوری اس��المی با 
تکیه به مردم و همت مس��ئولین استحکام دارد«. 
که نشان از شکس��ت تحریم و رسیدن به پیروزی 
هم در میدان اقتص��اد و تحریم های ظالمانه و هم 

در میدان عمل و نبرد است عنوان کردند.

جنگنمیشودومذاکرههمنمیکنيم؛

برای درد مردم سم تجویز نکنید


