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غرب آس��یا همچنان به عن��وان کانون اصلی 
تحوالت جهانی شناخته می شود که هر روز بحرانی 
جدید را تجربه می کن��د. در کنار آنچه از تحوالت 
منطقه ذکر ش��د یکی از مباح��ث مطرح همچنان 
موض��وع برجام و چگونگی اجرای آن اس��ت. نکته 
قابل توج��ه دراین عرص��ه آنک��ه آمریکاییها طی 
ماه های اخیر تالش بسیار کرده اند تا از یک سو با 
زبان تهدید و مذاکره حتی با ادعای گزینه نظامی، 
ایرانیان را دچار اش��تباه محاس��باتی کرده و وارد 
مذاکره براس��اس ش��روط آمریکا نمایند که نتیجه 

آن حقارت ملت و سرنگونی انقالب آنهاست.
 از سوی دیگر آمریکا با هراس در عرصه جهانی 
با عنوان تهدید و تحریم کشورهایی که با ایران رابطه 
داشته باش��ند به دنبال اجرای سیاست انزوای ایران 
بوده تا به رغم خود، تحریم ها را کارآمد نشان داده و 
ایران را وادار به مذاکره س��ازد. این اقدامات در حالی 
صورت گرفت که بررسی تحوالت جاری در تعامالت 

جهانی ایران نکته ای دیگر را آشکار می سازد.
 طی هفته های اخیر تهران کانون رایزنی های 
دیپلماتی��ک بوده که س��فر  »هایکو م��اس« وزیر 
خارجه آلمان، »آبه ش��ینزو « نخس��ت وزیر ژاپن، 
» هلگا اشمیت« معاون موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، سفر مقامات عمانی و عراقی 
ب��ه ته��ران و... از آن جمله اس��ت. در همین حال 
حس��ن روحانی رئیس جمهوری اس��المی ایران در 
حالی در نشست ش��انگهای در قرقیزستان حضور 
یاف��ت که حاض��ران در اج��الس بر لزوم توس��عه 
اقتصادی، سیاس��ی و امنیتی جمهوری اس��المی 
تاکی��د، تحریم ه��ای آمریکار ا محک��وم و بر لزوم 

اجرای طرف ها برجامی تاکید کردند.
مجم��وع این تح��والت در حالی روی داده که 
دو نکته اساسی را در خود جای داده است نخست 
آنکه این پیام برای جهانیان مخابره شد که ادعای 
آمریکا مبنی بر انزوای ایران و اجرای تحریم هایش 
ادعایی واهی اس��ت و آمریکا عمال نتوانس��ته سایر 

کشورها را به دوری از ایران وادار سازد. 
 دوم آنکه در تمام این س��فرهای دیپلماتیک 
یک صدای واحد از جمهوری اسالمی بیان شده و 
آن اینکه جمهوری اس��المی تحت سیاست فشار و 
زور مذاکره نخواهد کرد. جمهوری اس��المی ایران 
بر اجرای ساختن مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
درب��اره تعلیق گام به گام تعه��دات برجامی تاکید 
نم��وده و درباره پیامدهای عدم اج��رای برجام به 
طرف های برجامی هشدار داده است و جدیت خود 

را بر پیگیری حقوقش اعالم نموده است.
به عبارتی جهانی��ان طی هفته های اخیر با این 
واقعیت مواجه شده اند که مقاومت جمهوری اسالمی 
مقاومت ریشه ای اس��ت و در کنار زبان لبخند زبان 
قاطعیت را نیز می داند و طرف های مقابل باید توهم 

تسلیم سازی ایران تحت فشار را کنار بگذارند.
 با توج��ه به این حقایق می ت��وان دریافت که 
چرا آمریکایی ه��ا و برخی مهره های غربی، عربی و 
صهیونیس��تی آنها، جنگ روانی را علیه ایران به پا 
کرده ان��د. آنها که در بازی روان��ی جنگ و مذاکره 
با اعزام نظامیان ب��ه منطقه ناکام مانده اند، ادعای 
اعزام میانجی به ای��ران را مطرح کردند تا با هویج 
مذاک��ره، در حالی که همچنان بر 12 پیش ش��رط 
آمری��کا اص��رار می کنند، ته��ران را دچار اش��تباه 
محاسباتی کرده و آن را وادار به مذاکره نمایند که 

این حربه نیز ناکام ماند. 
نکته قابل توجه آنکه مای��ک پومپئو وزیر امور 
خارج��ه آمریکا در تازه ترین اظهارات خود، از تالش 
این کشور برای اس��تفاده از ظرفیت شورای امنیت 
سازمان ملل برای بازگرداندن ایران پای میز مذاکره 
خبر داده اس��ت. مس��ئله مهم در اظهارات پومپئو 
فاصله گرفتن از رویکردهای یک جانبه و توس��ل به 
چندجانبه گرایی در نظام بین الملل اس��ت.اظهارات 
اخیر پمپئو نشان می دهد که ترامپ پس از دو سال 
و نیم اصرار بر یکجانبه گرایی، هم اکنون برای فرار از 
مخمصه ای که به دست خود ایجاد کرده، متوسل به 

سازمان ملل متحد و شورای امنیت شده است! 
سخنان قاطعانه و حکیمانه رهبر معظم انقالب 
در دیدار نخس��ت وزیر ژاپن و  نوع واکنش ایشان  
که حتی حاضر به پذیرش پیام شفاهی ترامپ نیز 
نشدند، مقامات آمریکایی را متوجه این واقعیت کرد 
که اتخاذ راهبرد »مقاومت فعال«  از س��وی ایران 
نه ی��ک »تاکتیک لفظی«، بلکه یک »اس��تراتژی 
پایدار« در مقابله با دولت دونالد ترامپ محس��وب 
می ش��ود. در این ش��رایط می توان دریافت که چرا 
ائت��الف آمریکایی، اروپایی، عربی و صهیونیس��تی 
به صورت همزمان جو رسانه ای مقصر نشان دادن 
ایران در انفجارهای دو نفتکش در دریای عمان را 
در پیش گرفته اند. براین اساس می توان گفت راز  
این روزهای منطقه زنجیره ناکامی های دش��منان 
ملت ایران و نظام اس��المی اس��ت ک��ه با دمیدن 
بر بحران های امنیتی منطقه و نیز جوس��ازی های 
رس��انه ای با ادعای تحریم و تهدی��د علیه ایران به 

دنبال پنهان سازی این حقایق هستند.
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یک رنگی لحن و عمل رهبری در مواجهه با مردم و مناسبات دیپلماتیک؛

نه به مذاکره با زورگو

 تا چند روز آینده
سیب زمینی ارزان می شود 
 رئی��س انجمن ملی س��یب زمینی گف��ت: طی چند روز 
آینده برداشت س��یب زمینی در استان های گرگان و اصفهان 
به پایان خواهد رسید و با ورود این بار از سیب زمینی به بازار، 

قیمت ها شکسته خواهد شد.
 محمدرحی��م نیازی درخص��وص ورود س��یب زمینی به 
بازار اظهار کرد: از هفته اول خرداد برداش��ت س��یب زمینی در 
استان های اصفهان و گرگان آغاز شده که تا چند روز آینده نیز 
ادامه خواهد داش��ت و با ورود این بار از سیب زمینی قیمت ها 
شکسته خواهد شد. وی افزود: پس از اصفهان و گرگان، سیب 
زمینی اس��تان های همدان، کرمانش��اه و ش��هر عجب شیر که 

برداشت آنها شروع شده، وارد بازار خواهد شد.
رئی��س انجمن ملی س��یب زمینی با ذک��ر این مطلب که 
سیب زمینی های پاییزه به میزان قابل توجه در برخی استان ها 
درحال کش��ت اند، تصریح کرد: این حجم از کش��ت به میزانی 
اس��ت که در سال جاری مشکل کمبود س��یب زمینی در بازار 
نخواهیم داشت. نیازی خاطرنشان کرد: کشاورزان درسال جاری 
ضمن استفاده از بذرهای مناسب، از روش های مناسب تری کار 
کشت خود را انجام داده اند به همین منظور پیش بینی می شود 

در واحد سطح پیشرفت عملکرد را شاهد باشیم.
وی در رابط��ه با مش��کل عمده بازار س��یب زمینی گفت: 
بزرگ ترین مش��کل بازار س��یب زمینی فعالیت دالالن و سود 
بیش از حدی اس��ت که عاید واس��طه ها می شود و این موضوع 
باعث متضرر شدن کشاورزان در چند سال گذشته بوده است. 
قیمت خرید سیب زمینی از کشاورز با قیمت فروخته شده در 
میادین بسیار متفاوت است با این تفاوت که کشاورزان حدود 
یک س��ال زحمت می کشند وسودی که دریافت می کنند یک 

سوم سودی است که دالالن طی دو روز عایدشان می شود.
نیازی درخصوص تفاوت قیمت در مناطق مختلف ش��هر 
بیان کرد: در کالن ش��هرهایی که فاصله طبقاتی وجود دارد، 
قیمت برخی محصوالت کش��اورزی به خصوص سیب زمینی 
متفاوت اس��ت که این موضوع با ورود دستگاه های نظارتی به 

بازار بر طرف خواهد شد. میزا

در پنجمین مجمع سالیانه انجمن مالی اسالمی عنوان شد:
ارتقای رتبه علمی انجمن به عالی

پنجمین مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن مالی اسالمی 
ایران برگزار شد.

رئیس انجمن مالی اس��المی در این جلس��ه، با تش��ریح 
اقدامات انجمن در سال۹۷ گفت عملکرد مناسب انجمن مالی 
اسالمی باعث ش��د تا این انجمن در مدت کوتاه فعالیت خود 

بتواند رتبه عالی )A( را از وزارت علوم اخذ نماید. 
 Redmoney صالح آب��ادی انعق��اد تفاهمنامه با موسس��ه
مالزی و موسسه سیویلسکا، برگزاری مستمر نشست های ماهیانه 
انجمن با موضوعات مرتبط با مالی اسالمی در حوزه های مختلف و 
همچنین سمینارهای آنالین با حضور اساتید برجسته بین المللی 
را از دیگر اقدامات انجمن در سال ۹۷ برشمرد. خوشبختانه پایگاه 
اینترنت��ی انجمن به نش��انی www.iaif.ir به یک��ی از مراجع 
علمی پرمخاطب و به روز در حوزه مالی اس��المی تبدیل شده و 

بازدیدکنندگان بسیاری روزانه از این پایگاه بازدید میکنند.
وی همچنین به آغاز دومین دوره DBA مالی اس��المی 
با همکاری س��ازمان بورس، دانشگاه امام صادق)ع( و موسسه 

Redmoney خبر داد. 

اخبار یک

آسان می گیرند اما مشکل پس می دهند!
حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

دریافت ها و پرداخت ها اگرچه در بانک ها همچنان در 
مرز خالف معامالت اسالمی و شاید بتوان گفت در مواردی 
ش��بهه  ناک بوده و بیشتر ربوی به نظر می رسد که اینگونه 
دادوستدها در اغلب ارگان ها به امری عادی مبدل شده زیرا 
آن ها نیز بده و بستان هایش��ان کمتر بر اساس اصول عرف 

معامالت و بیشتر شباهت به  نوعی تأمین درآمد دارد! 
قرار نیست بحث را بیش��تر از این باز کنیم زیرا همه 
می دانند چند مؤسسه مالی و اعتباری ربوی در طول این 
س��ال ها به  واسطه همین دور زدن قوانین جاری و شرعی 
به ورطه ورشکس��تگی افتاده اند که دولت ناچار شده است 
پا در میانی کند و از محل بیت المال رد دین نماید به امید 
اینکه ش��اید روزی بتواند با فروش ام��الک و اموال به  جا 

مانده از این مؤسسات مطالبات بیت المال را بازستاند. 
ای��ن اتفاقات��ت را نمی توان به تحریم ها و فش��ارهای 
اقتصادی بیگانگان ارتباط داد زیرا اکثر آن ها دلیل بر عدم 

مدیریت های قابل در دامنه کالن را گواهی می دهند! 
بعضی از مدیران انتخابی و شاید انتصابی در رده های 
باال اصوالً توان کنترل حوزه تحت مدیریت خود را ندارند 
و حت��ی در طول س��ال هایی ک��ه در رأس آن دس��تگاه 
مش��غول به کار هس��تند اغلب اماک��ن زیرمجموعه خود 
را نه در کش��ور بلکه در پایتخت به چش��م ندیده اند که 
راوی می گفت: اتومبیل با شیشه های دودی پس از ورود 
به پارکین��گ مقابل ورودی آسانس��ور اختصاصی توقف 
می کند و سپس در پایان وقت از همان مکان مدیر را به 

محل اقامت خود می رساند! 
داستان گردش شبانه ش��اه  عباس در اصفهان شاید 
بتواند مفهوم این کالم را روش��ن تر کند زیرا اگر مدیری 
نداند در زیر مجموعه خود چه اتفاقاتی در جریان اس��ت 
قطعاً تصمیماتی که می گیرد خالی از خلل نخواهد بود. 

آنچه طی این س��ال ها پیرام��ون تغییرات متعدد در 

مس��ئوالن رخ  داده که معدودی مدت  زمان مدیریتشان 
به یک ماه هم کفایت نمی کند دلیل محرز برای این ادعا 
اس��ت بنابراین می طلبد در زم��ان انتصاب ها و تغییرات 
مش��اوره و دقت کامل، مد نظر انتصاب یا انتخاب  کننده 
باش��د تا س��رمایه های مادی و معنوی ارگان یا نهاد و در 

نهایت کشور بازیچه دست رسانه های بیگانه نگردد. 
ش��اید بتوان به  صراحت ادعا نم��ود عالوه بر مبحث 
آموزش  و پرورش، معضل بهداش��ت و سالمتی جامعه نیز 
در ای��ن  باره به نحوی مغفول واقع  ش��ده زیرا هر کدام به 
صورتی با مش��کالت متعدد در انتخاب و انتصاب و نهایتاً 
اجرا روبرو هستند اما بحث امروز بیشتر در زمینه بهداشت 
و تندرستی آحاد جامعه است که به خاطر تخصصی بودن 
از ادامه روند آن در آینده کمتر کس��ی می تواند اطالعات 
الزم و کافی را داش��ته باشد، اگرچه آموزش  و پرورش به 
کمک مدارس غیر انتفاعی توانست تا حدودی چالش های 
اقتصادی خود را ظاهراً سرانجام بخشد اما بحث تندرستی 
جامعه هنوز هم در گیرودار مش��کالتی است که سال ها با 

او بوده و همچنان هم هست. 
وزیران��ی ک��ه طی هم��ه این س��ال ها ب��رای مدت  
زمان های کوتاه در بلندمدت مس��ئولیت این مجموعه را 
به عهده گرفتند علیرغم اینکه همگی پزشک بوده اند اما 
هیچکدام نتوانس��تند نس��خه ای کامل و ادامه دار را برای 
این مجموعه نوشته و داروهای درمان آن را تجویز نمایند 
ک��ه افاقه کند زیرا آنچه در طول هر دوران عملی ش��ده 
تنها مس��کن هایی بوده که برای رفع دردهای موضعی و 
موقتی بهداش��ت و تندرس��تی تجویز می گردد و آخرین 
آن ها وزیر بهداش��ت دولت یازدهم و قسمتی از دوازدهم 
بود که علی رغم همه تالش های ش��بانه روزی خود اما به 
دلیل عدم وجود زیرس��اخت های الزم نتوانست این قافله 
را سالم به مقصد برساند زیرا سیر از گرسنه خبر نداشت 
و س��واره از پیاده! طرح تحول سالمت که در آغاز مدینه 
فاضله را نوید می داد هرچه پیش رفت آن روی س��که را 
نشان داد چون قبل از اینکه منار سرقت شود چاهی برای 

مخفی کردن آن حفر نشده بود! 
صدور اورژانس��ی و سریع الس��یر بیش از 10 میلیون 
دفترچه خدمات درمانی بیمه س��المت برای آحاد جامعه 

ک��ه فاقد هر نوع بیمه ای بودند ب��دون توجه به توانایی و 
امکانات موجود کلینیکی و بیمارستانی یکی از بزرگترین 
س��نگ هایی بود که نادانسته به چاه اقتصاد کشور افتاد و 

امروز هیچ عقل سلیمی نمی تواند آن را خارج نماید! 
بدهی کالن و نگرانی از ورشکس��تگی بیمارستان های 
دولت��ی و خصوصی در میان س��رمایه گذاران آن که اکثراً 
از همین پزشکان کش��ور هستند که بعضاً مسئولیت های 
کالن را به عهده گرفته اند از نتایج این طرح خیز برداشته 
و نس��نجیده در آغازی��ن ماه ه��ای ش��روع فعالیت دولت 
اصالحات بود. امروز اگرچه بیمه های تکمیلی اما همچنان 
خصولتی با دورنمای س��راب خ��ود را وارد معرکه تکمیل 
درمان بیمه ش��دگان تأمین اجتماع��ی و خدمات درمانی 
نموده است و تا حدودی این بار سنگین را از دوش وزارت 
بهداش��ت و درمان برداش��ته اما ادامه این مسیر همچنان 
بدون زیرس��اخت های الزم کاری عب��ث و بیهوده به نظر 
می رس��د. وزیر بهداش��ت قبلی که آگاه ب��ود مرتکب چه 
اشتباه بزرگی شده که تحت تأثیر احساسات قرارگرفته اگر 
به جای اس��تعفا می ماند و این مسیر را ادامه می داد شاید 
می توانست با تجربیاتی که از آغاز کار به همراه داشت و در 
مسیر به آن ها برخورد نموده بود به نحوی کج دار و مریض 
این گام بلند را به جایی برس��اند و از این گردنه عبور دهد 
اما همانگونه که با احساسات فاقد دوراندیشی شروع نمود 

به همان طریق نیز سنگر را رها کرد؟! 
این روزها به نظر می رسد گرانی های زنجیر گسیخته 
بیمه ه��ای تکمیلی را هم مس��تأصل نموده ت��ا در برابر 
غول هزینه ها عقب نش��ینی کنند و بر اس��اس قراردادها 
و تعهدات خود چاره ای جز ادامه راه علی رغم فش��ارهای 
سنگین اقتصادی نداشته باشند بنابراین ناگزیر می شوند 
س��هم خود را از بیمه ش��دگان قبل از موعد و به آس��انی 
دریافت کنند اما برای انجام خدمات مورد تعهد مش��کل 
بتراش��ند ت��ا به مرورزم��ان بیمارس��تان ها، درمانگاه ها، 
کلینیک ه��ا، داروخانه ه��ا و اصوالً کلی��ه خدمات جنبی 
تندرس��تی ارتباطش��ان را با آن ها قطع و هزینه ها را در 
مقابل صدور فاکتور از بیمه ش��ده نق��داً دریافت تا کفش 
و کاله ک��رده و برای وصول س��هم بیم��ه راهی این گونه 

مؤسسات ازجمله سالمت و آتیه سازان شوند!

یادداشت یک
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روحانی در اجالس شانگهای:

 دولت آمریکا به تهدیدی جدی
برای ثبات جهان تبدیل شده است

2

خاتمی در خطبه های نماز جمعه:

 رهبر انقالب با پیامش
به نخست وزیر ژاپن ترامپ را تحقیر کرد

2

 سیاست روز تالش برای خودکفایی
در تولید خودرو را بررسی می کند؛

 سکوت
در برابر توطئه

"حتی در پراید و  گروه معیشت  ل ت������و ا
س��مند هم کامل خودکفا نیستیم" 
ای��ن جمله یک اعت��راف صادقانه از س��وی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی وزارتخانه ای است 
که از جمیع صنایع از صنعت خودروسازی تا قطعه سازی 

و... در این حوزه را تحت مدیریت خود دارد. 
این نخستین باری نیست که رحمانی از این دست اعتراف 
بر زبان می آورد و می توان گفت وی جز معدود وزرایی است 
که گاهی نیم نگاهی ب��ه واقعیت های موجود دارد که برخی 
دیگر از همتایان وی از پذیرش آن سر باز زده و طوری وانمود 
می کنند که گویی مسایلی مانند تورم باالی 50 درصد، گرانی 

و نبود نظارت الزم ادعایی دروغینی بیش نیست.

پای��گاه اطالع  رس��انی Khamenei.ir، روایتی از دیدار 
رهبر معظم انقالب با همس��ر ش��هید و مادر ۴ ش��هید دوران 

دفاع مقدس را منتشر کرد.
به گ��زارش پایگاه اطالع  رس��انی Khamenei.ir، چند 
روز پی��ش، یعنی هجدهم خرداد 13۹8، حاجیه خانم حلیمه 
خاتون خانیان، همس��ر گرامی ش��هید سیدحمزه سجادیان و 
م��ادر بزرگوار چهار ش��هید داوود، ابوالقاس��م، کاظم و کریم، 

دارفانی را وداع گفتند.
مادر ش��هیدی که حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای یکبار در 
سال6۷  و برای بار دوم در بهمن ۹3 به منزل ایشان رفتند.

رهب��ر انقالب اولین بار و در دیدار با خانواده  یک ش��هید 
آش��وری، احساسات خود را نس��بت به این مادر بزرگوار بیان 
کردند. ایشان در هشتم دی ماه 6۷ و یک هفته پس از دیدار 
با مادر شهیدان سجادیان، به خانه ی شهید ژان ژرژ ژان داوید 
)تاریخ ش��هادت 8/1/6۷( رفتند. آنچ��ه در ادامه می خوانید، 

روایت کتاب »مسیح در شب قدر« از این روایت است:
مادر ش��هید ژان داوید می گوید: »م��ن آن روزها حوصله 

هیچ چیز و هیچ کس را نداش��تم؛ به خصوص اگر می خواستند 
در م��ورد ژان صحبت کنند. قبل از ظه��ر، دو نفر آقا با تیپ 
بسیجی ها آمدند دم در و گفتند یکی از مسئولین می خواهند 
بیایند دیدنتان! گفتم نمی خواهد بیایند! اما شب دوباره زنگ 
زدند. عصبانی بودم، گفتم نمی خواهم کس��ی بیاید. گفتند از 
مقامات هس��تند. گفتم حتی اگر باالترین مقام مملکت باشد، 
بگویید اول پس��ر من را برایم بی��اورد، بعد بیاید! بندگان خدا 

مانده بودند چه بگویند.
باورم نمی ش��د که آقای خامنه ای بیاین��د خانه مان! اول 
آمدنش��ان، من هنوز در همان حال و هوا ب��ودم، اما خدایی، 
این ق��در این مرد روحانی بود و این قدر فضای خانه غمزده ما 

را عوض کرد که من از این رو به آن رو شدم«
یکی از جمالتی که حضرت آیت اهلل خامنه ای در آن موقع 
به مادر ش��هید داوید گفتند، روایت دیدار هفته ی پیش شان 

با خانواده شهید س��جادیان بود: »من خانواده هایی را دیده ام 
که چند ش��هید داش��تند. همین هفته گذشته، من خانه یک 
شهیدی رفتم که چهار پسرشان و شوهر آن خانم شهید شده 
بودن��د. پنج تا عکس زده بودند آنج��ا به دیوار، چهار تا جوان 
مثل چهار دسته گل. انسان واقعا منقلب می شد. پدر هم بعد 
از بچه ها ش��هید شده بود. پرسیدم ِکی ش��هید شدند. تاریخ 
شهادت را که برای من گفتند، من دیدم که از شهادت اولی تا 
آخری، یک سال فاصله نشده، یعنی واقعا چیز عجیبی است... 
من واقعا از اس��تقامت آن خان��واده تعجب کردم. پدر خانواده 
م��رد خیلی مؤمنی بوده، ولی من احس��اس کردم پدر طاقت 
نیاورده، رفته بود جبهه مرتبا بعد از شهادت بچه ها، بعد از دو 
سه سال، او هم شهید می شود. اما مادر خانواده که نمی تواند 
ب��رود جبهه؛ آن خانم بیچاره، همه آن کوه مصیبت را تحمل 
می ک��رد، تنهایی. من واقعا خیلی آن خانم را بزرگ و با ارزش 

یافتم، خیلی باعظمت دیدم آن خانم را.«
مت��ن کامل این ماجرا را می توانید در کتاب »مس��یح در 

شب قدر« بخوانید.

فلسطینی ها در میان سرکوبگری صهیونیست ها 
جمعه بازگشت دیگری را برگزار کردند

 رد معامله قرن
با »نه به الحاق کرانه باختری«

وقتی اختالفات درونی اصالح طلبان آشکار می شود

 تشتت تشکیالتی به نفع مردم
یا اصالحات؟

ادامه در صفحه 7 رهبر انقالب در دیدار با نخست وزیر ژاپن:

ترامپ را 
شایسته مبادله 

پیام نمی دانم 

روایت دیدار رهبر انقالب با مادر ۴ شهید
تمجید از عظمت مرحومه »خانیان«


