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جنایتآمریکادرکتبدرسیگنجاندهمیشود
عضو کمیسیون »آموزش، تحقیقات و فناوری« مجلس شورای اسالمی گفت: طرح 
»الزام دولت به تعیین سرفصل جنایات آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها« 

در جلسه عصر امروز این دانشگاه به اتفاق آرا تصویب شد.
فرهاد فالحتی با اش��اره به جلسه کمیس��یون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 

گفت: بررس��ی طرح الزام دولت در تعیین س��رفصل جنایات آمریکا در کتب درسی 
مدارس و دانشگاه ها در جلسه عصر امروز این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پیرو این جلسه طرح الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات آمریکا در کتب درسی 
مدارس و دانش��گاه ها به اتفاق آرا تصویب شد. فالحتی اظهارداشت: پیرو این طرح جنایات 
آمریکا باید در سرفصل دروس دانشگاهی هم گنجانده شود. این نماینده مجلس افزود: در 
صورت تصویب این طرح و قانونی شدن آن، دروس مربوط به جنایات آمریکا نه تنها در کتب 

درسی گنجانده  که  باید در برنامه های آموزش و پرورش هم گنجانده شود.  میزان 

راهبردمقاومتفعالفشارحداکثریدشمنرابهشکستکشانده
فرمان��ده کل ارت��ش با بیان اینک��ه امروز هم در وضعیت جنگ هس��تیم، گفت: 
راهبرد ما در این جنگ مقاومت فعال هوش��مندانه اس��ت که این راهبرد، فشار 

حداکثری دشمن را به شکست کشانده است.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در سی و دومین محفل انس پیشکسوتان 

جهاد و شهادت با گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس، اظهار داشت:
وی اف��زود: در جنگ تحمیلی بر خالف همه جنگ های تاریخ ایران، حتی یک وجب 

هم از خاک ایران اس��المی جدا نش��د. فرمانده کل ارتش با بیان اینکه اگر مردم ما را با 
همان س��لوک و سبک زندگی انقالبی که در دفاع مقدس تجلی داشت ببینند، همچنان 
پای نظام و انقالب خواهند ایس��تاد، گفت: انتظار ش��هدا، خانواده ش��هدا و مقام معظم 
رهبری این اس��ت که دوباره دست در دس��ت هم عهد ببندیم که از آرمان های انقالب 

اسالمی دفاع خواهیم کرد.  فارس

تاریخنشاندادهدشمنقابلاعتمادنیست
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره به سرنوش��ت صدام و آمریکا در 
مقاب��ل قدرت ایران، گف��ت: امروز آمری��کا ذلیل ترین زمان خ��ود را در منطقه 
س��پری می کند. محمدباقر قالیباف، در اجتماع یاد یاران در حس��ینیه جماران 
بیرجن��د اظهار کرد: ایران اس��المی بعد از پیروزی انقالب ب��ه یاری خداوند، در 

کنار ظرفیت های نرم افزاری، در حوزه قدرت سخت و مادی نیز فرصت های خوبی 
پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس تمام دنیا در برابر ایران 

ایس��تاده بودند، ادامه داد: ایران در س��ال های اخیر پیش��رفت های چشمگیری در حوزه 
قدرت دفاعی داشته که این امر به برکت دستاوردهای دفاع مقدس است.

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام بیان کرد: امروز رزمندگان جهان اس��المی تحت 
تاثیر فرهنگ دفاع مقدس، در مرزهای جوالن در  مرز دش��من نامش��روع صهیونیستی 

ایستادند و این نشان دهنده عظمت و اقتدار ایران است. ایسنا 

به او می گویم »شما غلط می کنید«.

این ش��خص ترامپ عالوه بر بیش از ۱۰ دروغ آشکار، 
ملت ایران و جمهوری اس��المی را هم تهدید کرد که 
بن��ده از طرف ملت ای��ران به او میگویم »ش��ما غلط 
میکنی��د«. دش��منی مس��تمر، عمی��ق و براندازانهی 
آمریکاییها، دش��منی ب��ا اینجانب یا دیگر مس��ئوالن 
کشور نیست بلکه خصومت با مجموعهی نظام اسالمی 
و ملتی است که این نظام را انتخاب کرده و در راه آن 
حرکت میکند.حتی در دولت اوباما که نامه مینوشتند 
و حرفهایی میزدند، درصدد براندازی بودند اما به دروغ 

میگفتند هدفمان براندازی نظام اسالمی نیست.
وقتی مسئلهی هستهای و تحریمها شروع شد، برخی 
چهرههای شناختهشده به اینجانب میگفتند: »چرا بر 
روی مسئلهی هستهای میایستید؟ این مسئله را کنار 
بگذارید تا آمریکاییها خباثت و دش��منی نکنند.«این 
حرف البته از چند زاوی��ه غلط بود؛ یکی اینکه انرژی 
هس��تهای نیاز واقعی کشور است و تا چند سال دیگر، 

ایران به ۲۰ هزار مگاوات برق هستهای نیاز دارد.
میگویید برای تأمین نیاز خود به انرژی، »نفت« دارید 
ام��ا مگر نفت، ابدی اس��ت؟ آیا وقتی نفت تمام ش��د 
تازه به دنبال امکانات هس��تهای برویم؟ آیا نس��لهای 
آن روز م��ا را لعنت نمیکنند که چرا به موقع، س��راغ 
انرژی هس��تهای نرفتید؟همان موقع به این مسئوالن 
میگفتم: »انرژی هس��تهای بهانه اس��ت، اگ��ر این را 
کوتاه بیایی��د آمریکاییها بهانهی دیگ��ری میگیرند«؛ 
آنه��ا میگفتند: »اینجوری نیس��ت«، ام��ا حاال دیدید 
که همینجوری اس��ت و آنچ��ه میگفتیم تحقق یافت. 
مس��ئلهی هس��تهای را به ش��کلی که مخالفان ایران 
میخواس��تند قبول کردیم و زیر بار رفتیم اما دشمنی 
آمریکا و بهانهگیری آنها تمام نشد. آمریکاییها نوکرانی 
میخواهن��د که مانند برخی حکام کش��ورهای منطقه 
فقط اطاع��ت کنند اما جمهوری اس��المی عزت خود 
و مل��ت ای��ران را به رخ آنها میکش��د و این عظمت و 

سرافرازی برای آنها قابل تحمل نیست.

حضور و سخنرانی رهبر انقالب در دانشگاه 
فرهنگیان
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مخاطب شمایید

فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی گف��ت: ب��دون تردی��د دفاع 
مقدس قطعه جاودانی از تاریخ اسالم و 

ایران است که متوقف نمی شود.
سرلشکر حسین س��المی فرمانده کل 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در 
سی و دومین محفل انس پیشکسوتان 
جهاد و ش��هادت که در مس��جد ولی 
عصر )عج( تهران برگزار ش��د با گرامی 
داش��ت یاد و خاطره ش��هدای گرانقدر 
انق��الب اس��المی و دف��اع مق��دس و 
تبریک فرارس��یدن هفته دفاع مقدس، 
اظهارداش��ت: بدون تردید دفاع مقدس 

قطعه جاودانی از تاریخ اسالم و ایران است که متوقف نمی شود.
وی برخی از لحظات را برای جوامع بشر حیاتی دانست و گفت: برخی لحظات 
تندیس زنده و فشرده هویت یک ملت و عزت بخش هستند، حقیقتی زنده و 

جاوید هستند. دفاع مقدس یک منظره ای از عاشورا بود.
سرلشکر سالمی با بیان اینکه بدون دفاع مقدس نمی توان انقالب اسالمی را 
تصویر کرد، افزود: مطالعه تاریخ برای ملت ها ضروری ست، هیچ جامعه ای به 
خودی خود معتبر نمی ش��ود و به کمال نمی رسد، ما نه تنها نیازمند عزت و 
افتخار بلکه نیازمند منبع تولید عزت، افتخار و کرامت هستیم و دفاع مقدس 
منبع پایان ناپذیر قدرت و عزت است.وی ادامه داد: در دفاع مقدس نمی شد 
تنها با قدرت جنگید، به همین دلیل اس��ت که برخی کش��ور های عظیم فرو 

پاشید؛ مانند امپراطوری ها.
س��ردار سالمی شکست و پیروزی را مس��ئله ای در درون قلب انسانها دانست و 
گفت: در جنگ شکست و پیروزی بر اساس روح، و باور است نه جسم و مادیات.

وی ادام��ه داد : جامع��ه ما قدرت مقاومت در برابر هر تهاجمی در هر ش��کل، 
ماهی��ت و قدرت��ی را دارد و یک��ی از مهمترین دالیل آن رهبری اس��ت. چرا 
آمریکایی ها با آن همه قدرت درحال فروریختن هس��تند؟ در حالی که قوی 
تری��ن قدرت اقتصادی و نظامی جهان اس��ت و بودج��ه نظامی آمریکا معادل 
تم��ام بودجه نظامی جهان اس��ت، چون در آنجا رهب��ری فاقد حکمت و روح 
تدبیر اس��ت. سردار سالمی تصریح کرد: قدرت فاقد حکمت نمی تواند قدرت 
بیافریند، فلس��فه مدیریت آمری��کا خطر آفرین و تهدید آفرین اس��ت، و این 
قدرت می میرد، اما در مقابل رهبری هوشمند و الهی می تواند به همه قدرت 
دهد و به جامعه خود باوری و شکست ناپذیری و ظرفیت ایستادگی می دهد. 
وی گفت : کش��وری که رهبر بزرگ، ملت بزرگ و دشمن بزرگ داشته باشد، 
رش��د می کند و ما اینگونه رش��د کردیم، دفاع مقدس موجب ش��د ما تحت 
رهبری آن رهبر الهی رش��د کرده و دشمن را درهم بشکنیم. اما بعد از جنگ 
دش��من و اصل توطئه و تهاجم باقی ماند و ش��کل و ابع��اد تغیر کرد و ما در 

معرض این تهدیدات باقی مانده و جامعه ما مستحکم تر شد.
فرمانده کل سپاه با برشمردن توطئه های دشمنان انقالب در حوزه اقتصادی، 

سیاسی، فرهنگی و ... گفت: رهبری ما 
را چهل سال را در برابر همه تهدیدات 
امنیتی، اقتصادی فرهنگی و سیاس��ی 
حف��ظ و کش��ور را رش��د داد و امروز 
مقیاس ق��درت ایران جهانی ش��ده و 
امروز به جایی رس��یدایم ک��ه برتری 
راهب��ردی داریم و تا ش��رق مدیترانه 
گرفت��ه ق��درت و نفوذ داش��ته و ملت 
شکس��ت ناپذیری ش��ده ایم.وی ادامه 
داد: امروز به جایگاهی رس��یده ایم که 
سالح دشمنان عمل نمی کند زیرا می 
دان��د در هر جا تهدی��دات پیش بینی 
نشده منتظر انهاست، شما به یمن نگاه 
کنید که چه قدرتی ایجاد کرده و در اوج فقر و فشار توانسته موازنه قدرت را 
تغییر داده و می تواند در هر جایی که دش��من فکرش را هم نمی کند ضربه 
را وارد کند و دش��منان با وجود اینکه می دانند انصار اهلل بوده اما بدون هیچ 

سند و مدرک آن را به ایران نسبت می دهند.
فرمانده کل س��پاه در ادامه تصریح کرد: ملتی که نمی ترس��د شکست ناپذیر 
اس��ت و به همین دلیل مردم در نظام ما مقدس هس��تند و معادالت را تغییر 
می دهند و می بینید هرچه دشمن بیشتر تهدید می کند قیمت دالر بیشتر 
کاهش می یابد.وی در ادامه تصریح کرد: جنگ تصویری درس��ت و اصولی و 
کار آمد از ملت ایران برای جهانیان به تصویر کش��ید و موجب ش��د دش��من 
هرچه هزینه می کند ملت ایران بهره برداری کند و نقشه های آنها با شکست 

روبرو می شود. 
واکنش به بیانیه مشترک سه کشور اروپایی

فرمانده کل س��پاه در واکنش به بیانیه مش��ترک سه کش��ور اروپایی فرانسه، 
انگلیس و آلمان درباره حمله به تاسیس��ات نفتی عربستان گفت:سه کشوری 
که همیش��ه در خط مقدم علیه ملت ایران بودند و آمریکایی ها عموما معنای 

دروغ می دهند و حرف دروغ به زبان می آوردند.
سرلش��کر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل س��پاه در حاشیه مراسم سی و 
دومین محفل انس با پیشکسوتان دفاع مقدس در جمع خبرنگاران در واکنش 
به بیانیه مشترک سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان و طرح این ادعا 
که ایران مس��ئول حمله به تاسیسات آرامکو اس��ت، اظهار کرد: این نکته که 
رهبر انقالب فرمودند »اروپایی ها هم دس��ت کم��ی از آمریکایی ها ندارند«، 
امروز چهره خود را کامال نش��ان داد و اروپایی ها بدون هیچ س��ند و مدرکی 
یک اتهام واهی و دروغین را به کش��ور ایران نس��بت دادند و طبیعت اروپا و 

آمریکا همین است.  
وی افزود: اگر بخواهید اروپا و آمریکا را دقیقا معنی کنید بعضی کش��ورهای 
اروپایی مخصوصا س��ه کش��وری که همیش��ه در خط مقدم علیه ملت ایران 
بودن��د و آمریکایی ها عموم��ا معنای دروغ می دهند و ح��رف دروغ به زبان 

می آوردند.

بررسی فرمایشات رهبرانقالب در بحث مذاکره با آمریکا این نکته 
برداشت می شود که دیگر جایی برای مذاکره مستقیم با آمریکا 
نیست و تنها می توان در غالب گروه ۱+۵ با آمریکایی ها مذاکره 

کرد.
از همان ابتدای مطرح شدن بحث مذاکره مستقیم با آمریکا، رهبر 
معظم انقالب که بارها اعالم کرده بودند اعتمادی به آمریکایی ها 
ندارند و به نتیجه مذاکرات نیز خوش��بین نیستند، ضمن اعالم 
سیاس��ت نرم��ش قهرمانانه بیان کردند که اج��ازه این کار را به 
دول��ت می دهند تا م��ردم ایران تجربه این کار را نیز به دس��ت 
بیاورند و بدانند که این کار ظرفیت فکری ملت را باال خواهد برد 
]دیدار با مردم قم - ۱۹ دی ۱۳۹۲[. در طول مذاکرات و بعد از 
آن با خروج آمریکا از برجام و بازگش��ت چند برابری تحریم های 
آمریکایی، این پیش بینی رهبر انقالب بیش ازپیش در ذهن مردم 
نقش  بس��ت و این فکر در اذهان عمومی به وجود آمد که وقتی 
با تغییر یافتن یک رئیس جمهور در آمریکا این کش��ور به تمام 
تعهدات و قول و قرارهای پیش��ین خود با سرعت هرچه تمام تر 
پشت می کند و به توافق بین المللی برجام پایبند نیست، چطور 
می توان در مس��ائل دیگر و یا حتی در موضوع مسئله هسته ای، 
بار دیگر به گفت وگو با این کشور و یا رئیس جمهور فعلی یا بعدی 

این کشور نشست؟
این س��ؤال اما زمانی به نگرانی تبدیل ش��د ک��ه گمانه زنی ها از 
ابتدای شهریورماه سال جاری در خصوص دیدار احتمالی ترامپ 
و حسن روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد. 
ایران و آمریکا همچن��ان درگیر در تنش های منطقه ای بودند و 
ترامپ که نتوانس��ته بود ائتالفی نظامی برای فرستادن به تنگه 
هرمز و دریای عمان از بین کشورهای مختلف جهان ایجاد کند، 
همچنان به فرستادن پالس های درهم و عجیب و غریب جنگ و 

مذاکره با هم به سمت ایران اقدام می کرد.
از سوی دیگر، حسن روحانی رئیس  جمهور ایران هم که نتوانسته 
بود اروپاییان را قانع س��ازد که به تعهدات خود در برجام پایبند 
بمانند و آن ها نیز به صورت علنی بیان کرده بودند قادر نیس��تند 
بدون اجازه آمریکا سیس��تم مالی اینستکس را راه اندازی کنند، 
به یک باره در یکی از مراس��م های دولتی بیان کرد »حاضر است 
برای حل مش��کالت مردم با هرکسی در دنیا مالقات کند.« این 
پالس مذاکره در مطبوعات و رس��انه های دنیا به معنای موافقت 
روحانی برای مذاکره با ترامپ تعبیر ش��د و بالفاصله خبرنگاران 
کاخ سفید به س��راغ ترامپ رفته و از او درباره احتمال دیدارش 
با روحانی در حاش��یه مجمع عمومی سازمان ملل پرسیدند. او 

ه��م این احتمال را رد نکرد. حاال دنی��ا در انتظار این دیدار ولو 
به صورت اتفاقی بود.

در ایران اما نگرانی ها ش��دت گرفته بود. در شرایطی که کمپین 
فش��ار حداکثری هر روز ابعاد تازه تری به خود می گرفت و دایره 
تحریم ها تنگ تر و تنگ تر می شد و حتی مذاکره کننده هسته ای 
کشورمان نیز تحریم شده بود، ایران چطور می بایست در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگ برنده نهایی را در اختیار 

ترامپ می گذاشت؟
در این می��ان، رهبر انقالب که بارها در س��خنرانی های خود از 
ابتدای مطرح ش��دن بح��ث مذاکره با آمریکا در س��ال ۹۲ این 
مس��ئله را گوش��زد کرده بودند، این بار باز هم به ش��خصه وارد 

میدان شدند و بحث عزت ملی را مطرح کردند.
ایش��ان در بیانات خود در ابتدای درس خارج فقه شان در تاریخ 
۲۶ ش��هریور، ه��دف اصلی آمریکا از مذاکره را ن��ه به کار بردن 
دیپلماسی برای حل مشکالت، بلکه تسلیم شدن ایران دانستند 
و بیان کردند: »آمریکا که می گوید مذاکره کنیم، مقصودش این 
نیست که بیاییم یک راه حل عادالنه پیدا کنیم، نه، مقصودش این 
اس��ت که بیایم سر میز مذاکره بنشینیم، ما یک چیزی بگوییم، 
شما آن را قبول کنید؛ مقصود از مذاکره این است.« این مطلبی 
بود که بارها توس��ط دونالد ترامپ و مایک پمپئو رئیس جمهور 
و وزیر امور خارجه آمریکا نیز اعالم ش��ده بود. در ابتدای مطرح 
شدن بحث مذاکره بین ایران و آمریکا در دولت ترامپ نیز پمپئو 
۱۲ ش��رط برای انجام مذاکره و تسلیم شدن ایران مطرح کرده 
بود و حاال که نتوانس��ته بود به خواس��ته اش برسد، از آن شروط 

دس��ت کشیده و خواس��تار برگزاری بدون پیش ش��رط مذاکره 
برای همان هدف ش��ده بود. رهبر انقالب هدف اصلی آمریکا از 
مطرح کردن مذاکره و کشاندن ایران به پای میز مذاکره را ثابت 
کردن این ادعا توس��ط دولت ترامپ دانستند که کمپین »فشار 
حداکثری« توانسته به نتیجه برسد و موفق شده است ایران را به 
زانو دربیاورد. ایشان درعین حال خاطر نشان کردند که »اگر این 
مذاکره صورت بگیرد و ایران نشان دهد که واقعاً این فشار جواب 
داده، ایران دیگر و هرگز روی آس��ایش را نخواهد دید«، زیرا هر 

چه که از ایران طلب کنند، باید برآورده سازد.
ایش��ان اما ش��رطی برای رویارو ش��دن با آمری��کا- و نه مذاکره 
مستقیم با دولت این کش��ور– گذاشتند که باعث شد برخی از 
رس��انه های معاند و تحلیلگرانشان س��عی کنند برداشت خود را 
در فضای مجازی از این بیانات گسترش دهند. ایشان در انتهای 
صحبت های خود بیان کردند: »اگر آمریکا حرف خودش را پس 
گرفت و به آن معاهده هس��ته ای که نقض کرده بود برگش��ت و 
توبه کرد و شد عضو کشورهای معاهده کننده، آن وقت در جمع 
کش��ورهای معاهده کننده که شرکت می کنند و با ایران صحبت 
می کنند، او هم ش��رکت کند؛ بدون آن، هیچگونه مذاکره ای در 
هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسالمی و آمریکایی ها اتّفاق 

نخواهد افتاد؛ نه در سفر نیویورک، نه در غیر سفر نیویورک.«
مذاکره مستقیم با آمریکا ممنوع است

یکی از تحلیلگران ش��بکه ضدانقالب بی بی س��ی فارسی در این 
خصوص بی��ان کرده بود، ش��رطی که آیت اهلل خامن��ه ای برای 
مذاکره با آمریکا گذاش��تند، نش��ان  دهنده این است که ایشان 

برخالف نظرات پیش��ین خود، در صورتی  ک��ه دولت ترامپ به 
برجام بازگردد، مخالفتی با مذاکره با او ندارند. این در حالی است 
که اگر به صحبت های ایش��ان به خوبی دقت می شد، به درستی 
می توان فهمید که سیاس��تی که رهبر انقالب تعیین کردند نه 
سیاست برای آمریکا بلکه سیاست برای دولت جمهوری اسالمی 
بود که بداند دیگر از این پس نمی تواند با دولت آمریکا به صورت 
مس��تقیم مذاکره کند. درهرصورت دولت ترامپ که با آن  همه 
تبلیغات و سروصدای رسانه ای و با پشتیبانی کنگره این کشور از 
برجام خارج ش��د، مطمئناً پس از یک سال و اندی بی آبرو شدن 
و اعم��ال تحریم های مختلف، دوباره به ای��ن توافق که خود آن 
را »بدتری��ن توافق تاریخ آمریکا« بود بازنخواهد گش��ت. اما این 
صحبت برای کسانی در دولت بود که گمان می کردند حتی اگر 
ترام��پ با اعمال برخی معافیت ها در تحریم های نفتی هم چراغ 
سبزی برای مذاکرات نشان داد، می توان با دولت او مذاکره کرد. 
از سوی دیگر زمانی که رهبر انقالب مطرح می کنند که در صورت 
بازگش��ت آمریکا به برجام هم این کشور تنها به صورت عضوی 
از دیگر اعضای کش��ورهای معاهده کننده می تواند در جلسات 
حضور پیدا کند، یادآور حضور آمریکا در جلساتی است که پیش 
از برج��ام و در دولت احمدی نژاد با حضور کش��ورهای اروپایی 
برای مس��ائل هسته ای و یا حتی منطقه ای شکل می گرفت. در 
آن جلسات هم نماینده آمریکا حضور داشت اما هیچ گاه مذاکره 

دوجانبه ای بین طرف های دو کشور صورت نمی گرفت.
باید ظرفیت فکری ملت باال می رفت

نکته مهم در این راهبرد جدید این اس��ت که آمریکا همان طور 
که از ابتدای امر غیرقابل اعتماد بود، هم اینک نیز غیرقابل اعتماد 
اس��ت. مردم ایران به این نتیجه رسیده بودند که می خواهند با 
این کش��ور وارد گفت وگو ش��وند و راه گفت وگو و تعامل را نیز 
امتحان کنن��د. رهبر انقالب این اجازه را به دولت دادند تا این 
تجربه نیز حاصل ش��ود و »ظرفیت فک��ری ملت باال رود«. باال 
رفت��ن ظرفیت فکری بدین معنا اس��ت که ح��اال آن ها به این 
تجربه رسیده اند و می دانند که نمی توانند به سیستمی سیاسی 
که با تغییر هر رئیس جمهوری تمام سیاس��ت هایش به یک باره 
عوض شده و با امضای هر رئیس جمهور و هر فرمان اجرایی ای 
تمام تعهدات و معاهدات بین المللی اش فراموش می شود، وارد 
معامله و گفت وگو و توافق ش��ود. ملت ایران از این پس تجربه 
تلخ گذشته را تکرار نخواهند کرد و اجازه نخواهند داد که عزت 
ملی شان با کمپین های »فشار حداکثری«، »فریب حداکثری« 

یا »تهدید حداکثری« زیر سؤال رود.  مهر

دیگر جایی برای آمر یکایی ها نیست
نکته ای مغفول مانده ازسخنان رهبری

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

دفاع مقدس قطعه جاودانی از تاریخ اسالم و ایران است


