
گفت وگوي »جوان« با كارگردان مستند »بانو«

 بررسي افت كيفي داوران فوتبال 
در گفت وگوي »جوان« با محسن تركي

صن�دوق  پرون�ده  در  دادس�تان:  نماين�ده    
ذخيره فرهنگيان و پرونده بانك س�رمايه قريب 
۳۰كارش�ناس رس�مي دادگس�تري ي�ا تفهي�م 
اتهام ش�دند يا در آس�تانه تفهيم اتهام و صدور 

كيفرخواست هستند.

 شبیه سازی سناریوی 
مرگ عرفات برای مرسی

چرا شريعتي امروز
 دوستدار و مخالف 

متعصب ندارد؟

 اقدامات مجرمانه 
30 كارشناس دادگستري 

در پرونده بانك سرمایه

 داوران كنوني از سر 
ليگ ما  زياد هم هستند!

 ننه عصمت 
 همه نشانه هاي زن قهرمان 
و الگوي ايراني را داراست
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يادداشت هاي امروز

هنگ کنگ اهرم جنگ امريکا علیه چین
سیدنعمتاهللعبدالرحیمزاده

15

منطق مقاومت در سیره و انديشه امام خمیني)ره(
سیدعبداهللمتولیان

2

هشدارهاي حقوقي  درباره حفره هاي برجامي
محمداسماعیلي

2

شبکه جهانی جاسوسان 
امریکا را منهدم كردیم

   مدي��ركل ضدجاسوس��ي وزارت اطالع��ات:  فعالي��ت 
ضدجاسوسي وزارت اطالعات جمهوري اسالمي عليه شبكه 
جهاني جاسوسان امريكا به شكلي بود كه آنان وقتي متوجه 
اين ضربه شدند در فراخواني جهاني افرادشان را از سراسر دنيا 

جمع آوري كردند |  صفحه 5

ويژه هاي جوان  

 جهانگیري سکوت را تمام مي کند؟
 سرگیجه اصالح طلبانه  از فراخوان قالیباف!

صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه  29 خرداد 1۳98   - 15 شوال 144۰
سال بيست و يکم- شماره 5678 - 16 صفحه

قيمت: تهران و استان البرز 1۰۰۰تومان
 شهرستان ها 5۰۰ تومان

انفصال 60 قاضي
 اژه ای: از اواسط ارديبهشت تاكنون 6۰ قاضي در رده هاي مختلف از دستگاه قضا حکم انفصال گرفتند

241 مفسد اقتصادی نيز از دادگاه های مفاسد كشور حکم قطعی گرفتند

   اجتماعي

   معاون اول قوه قضائيه: از اواس��ط ارديبهش��ت تاكنون ۶۰ قاضي حكم انفصال 
گرفتند. اينها يا حكم انفصال ش��ان نوش��ته، امضا و ابالغ شده يا درحال اجراست.  
برخي از آنها نه تنها نمي توانند در مشاغل قضايي باشند بلكه در هيچ پست دولتي 

نمي توانند مشغول باشند. عده اي فقط از مشاغل قضايي منفصل شدند كه ممكن 
اس��ت در جاي ديگ��ر كار غيرقضايي انجام دهند. عده ديگري هم هس��تند كه با 

بازخريدشدن، انفصال پيدا كردند | صفحه ۳

 نماینده دادستان:

  تخلف هم ثابت نشد
  چه رسد
 تقلب  8 میلیونی
بررسی دادگاه محمدرضا خاتمی نشان می دهد كه ادعاهای 
وی مجموع�ه ای از مطالب مغش�وش، بدون س�ند يا متکی 
به اظه�ارات معترضان انتخابات بوده ك�ه از طريق اينترنت 
گردآوری شده است؛ به نحوی كه نتوانسته حتی مدركی برای 

تخلف در انتخابات ارائه كند، چه رسد به تقلب 8 ميليونی!

مطاب�ق آنچ�ه نماينده 

نیره ساری
  اجتماعی

دادگاه  در  دادس�تان 
متهمان بانك س�رمايه 
گفته اس�ت، در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و 
پرونده بانك س�رمايه قريب ۳۰ كارش�ناس رسمي 
 دادگس�تري يا تفهي�م اتهام ش�دند يا در آس�تانه 
تفهي�م اته�ام و صدوركيفرخواس�ت هس�تند.

درگوشي متهم با نماينده دادستان و قاضي پرونده متهمان 
بانك س��رمايه غيرعلني نماند! متهمي ك��ه از بردن يك نام 
خودداري كرد و در نهايت اين اس��م را در گوشي به قاضي و 
نماينده داستان گفت، اما قاضي آن را علني كرد.»حيدري« 
همان اسمي است كه روزگذش��ته در دادگاه متهمان بانك 
سرمايه مطرح ش��د. فردي كه با تماس هاي مكرر به متهم 
»محمدعلي هادي« هشدار مي داد تا از انتصاب »بهمن خادم« 
به مديرعاملي بانك خودداري كند. اين قبيل اظهارات در دادگاه 
روزگذشته در حالي اس��ت كه در بخش ديگري از دادگاه به 
اتهامات كارشناسان رسمي دادگستري اشاره شد. مطابق آنچه 

نماينده دادستان در دادگاه متهمان بانك سرمايه گفته است، 
در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و پرونده بانك سرمايه 
قريب ۳۰ كارشناس رسمي دادگستري يا تفهيم اتهام شدند 
يا در آستانه تفهيم اتهام و صدور كيفرخواست هستند.  دادگاه 
متهمان بانك سرمايه به دهمين جلسه دادرسي به رياست 
قاضي مسعودي مقام رسيد. بخشي از جلسه ديروز به واكنش 
قاضي مسعودي به دفاعيات وكيل يكي از متهمان برمي گشت. 
اين وكيل ادعا داشت در جامعه سخنان يا برداشت هايي وجود 
دارد كه خبري از منع تعقيب نيست! اسداهلل مسعودي مقام در 
اين جلسه دادگاه، سخنان وكيل را قطع كرد و افزود: منظور 
شما از منع تعقيب چيست. لطفاً مفهوم حرفتان را بگوييد. يعني 
شما مي گوييد هر كسي بيايد اينجا بايد محكوم شود، در حالي 
كه اين سخن در شأن وكيل نيست. قاضي همچنين تأكيد كرد: 
عدالت در برائت و محكوميت نيست. عدالت درست رسيدگي 
كردن و دفاع مؤثر است. عدالت را در خودتان تقويت كنيد و 
وقتي آگاهي نداريد، دفاع نكنيد.  در بخش ديگري از دادگاه 
به اتهامات كارشناسان رسمي دادگستري اشاره شد. نماينده 

دادس��تان در اين باره تأكيد كرد: در پرونده صندوق ذخيره 
فرهنگيان و پرونده بانك سرمايه قريب ۳۰ كارشناس رسمي 
دادگستري يا تفهيم اتهام شدند يا در آستانه تفهيم اتهام و 
صدور كيفرخواست هس��تند. خطاب به كانون كارشناسان 
دادگستري اعالم مي كنم، ضمن اينكه قدردان زحمات شما 
هستيم، اما اينكه در يك پرونده بانك س��رمايه نزديك ۳۰ 
كارشناس گزارش خالف واقع ارائه كرده اند بايد به مردم پاسخ 
دهيد و راه هاي پيشگيري را شناسايي كنيد.  درگوشي متهم 
با نماينده دادستان و قاضي پرونده متهمان بانك سرمايه هم 
در دادگاه علني، غيرعلني نماند و فاش شد. متهم محمدعلي 
هادي در دفاعيات خود ادعا كرد، فردي كه خود را منتسب به 
ارگان خاصی مي دانسته تهديدهاي وحشتناك انجام مي داده 
تا از انتصاب »بهمن خ��ادم« )عضو هيئت مديره وقت بانك 
س��رمايه( به مديرعاملي بانك خودداري كنند و نهايتاً بانك 
مركزي خادم را تأييد نمي كند. در حالي كه متهم نام اين فرد 
را روي كاغذ نوشت، اما قاضي مسعودي مقام خطاب به حضار 

گفت: نوشته اند كه آقاي حيدري!

مص�ری از تماس ه�ای   بین الملل برخی منابع عالی رتبه 
مصر و ايران درباره تحوالت منطقه به خصوص پس از 
حادث�ه نفتکش     ه�ا در دري�ای عم�ان خب�ر دادند. 
به گزارش فارس، به نقل از وب��گاه »العربی الجديد « برخی 
منابع عالی رتبه مصری گزارش دادند كه قاهره اخيراً كانال 
ارتباطی با تهران برقرار كرده و تماس     هايی بين دو طرف به 
خصوص پس از حوادث اخير در منطقه برقرار شده است. اين 
منابع مدعی شدند كه هفته گذشته چند مسئول ايرانی به 
قاهره سفر كرده و ديدار و گفت وگو    هايی با مسئوالن برجسته 

دستگاه اطالعات عمومی مصر انجام دادند. 
طبق اين گزارش، در اين ديدار    ها اوضاع منطقه خليج  فارس 

و حمالت اخير به نفتكش     ها در دريای عمان، حمله اخير به 
نفتكش های سعودی در منطقه، اوضاع غزه، يمن و حمالت 
انصاراهلل به دو فرودگاه ابها و نجران س��عودی، بررسی شده 
اس��ت. منابع مصری همچنين گفتند كه رهبران سياسی 
قاهره دست داشتن ايران در حمله اخير به نفتكش     ها را بعيد 
می دانند اما در عين حال تهران را در قضيه حمالت موشكی 

انصاراهلل به فرودگاه های سعودی مسئول می دانند. 
به گفته اي��ن منابع، ته��ران و قاهره همچني��ن اوضاع نوار 
غزه و تش��ديد حمالت اخير را بررس��ی كردند كه با توجه 
به ميانجيگری مص��ر بي��ن گروه های فلس��طينی و رژيم 
صهيونيس��تی برای برقراری آتش بس در غزه، پرونده غزه 
بيشترين بخش تماس های دو طرف تهران و قاهره را شامل 

می شود. 
اين منابع همچنين گفتند كه تماس های مصر و ايران تنها 
در س��طح امنيتی است و هنوز در س��طح ديپلماتيك ارتقا 
نيافته است و نمی توان اين تماس     ها را به معنای ازسرگيری 
روابط سياسی بين قاهره و تهران تعبير كرد و نقاط اختالف 
و نيز نقاط توافق بين دو طرف وجود دارد كه پرونده سوريه و 
حمايت مصر از بشار اسد و ارتش آن از جمله نقاط توافق دو 
كشور است و گذشته از آن تهران قدردان موضع مخالف مصر 

برای پيوستن به »ناتوی عربی« است. 
بنابر اين گزارش، اختالف بر سر موضع گيری عليه ايران باعث 
بروز اختالف ديدگاه در داخل ائتالف مصر با كشورهای حاشيه 

خليج فارس شده است. 

ظاهراً نقض های مکرر حقوق بشری سعودی    ها به قدری 
نگران كننده ش�ده كه امريکايی ها، نگران از آبرو ريزی 
بيش�تر، برای متوقف كردن آن وارد ش�ده اند. س�ايت 
ميدل ايست آی انگليس گزارش كرد كه داماد و مشاور 
رئيس جمهور امريکا شخصاً برای ممانعت از اعدام نوجوان 
عربستانی به دس�ت مقامات آل س�عود وارد عمل شد. 
به گزارش ايس��نا، سايت ميدل ايست آی نوش��ته كه جارد 
كوشنر شخصاً برای ممانعت از اعدام مرتجی عبداهلل قريريص، 

نوجوان شيعه ای كه در سن 1۳سالگی بازداشت شده و اكنون 
1۸ سال دارد وارد عمل ش��د و با محمد بن سلمان، وليعهد 
عربستان تماس گرفت. كوشنر در اين تماس نسبت به موج 
جديد اعدام     ها در عربستان كه به وجهه رياض در كنگره لطمه 
می زند، هشدار داد. با اين حال حرفی از سرنوشت علی النمر، 
داوود المرهون و عبداهلل الزاهر مطرح نيست؛ زندانيان نوجوانی 
كه به عنوان افراد زير سن قانونی به جرايمی متهم هستند. 
همچنين حرفی از سرنوشت سلمان العوده، عواد القرنی و علی 

العمری، سه روحانی برجسته نيز در ميان نيست. بنا بر گفته 
منابع آگاه، كوشنر درباره پرونده اين افراد با محمد بن سلمان 
صحبت كرده و هشدار داده است كه بروز موج جديد اعدام     ها 
وجهه رياض را همزمان با تالش كاخ سفيد برای جلب حمايت 
به منظور اقدام عليه ايران، تخريب می كند. يكی از منابع مطلع 
گفته كه كوشنر گفته نگران است كه موج جديد اعدام     ها برای 
وجهه عربستان مخرب باشد. اين اقدام تأثير بدی بر كنگره 

خواهد داشت. 

  اجتماعی گفت تقلب، اما تخلف هم 
نبود، بلکه بازنشر اكاذيب 
به قصد تشويش اذهان عمومی بود. روز گذشته جلسه 
چهارم رسيدگی به اتهام محمدرضا خاتمی مبنی بر نشر 
اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی برگزار شد و در 
پايان جلسه، قاضی ختم رسيدگی را اعالم كرد و گفت در 
مهلت قانونی، رأی دادگاه صادر خواهد شد. بررسی دادگاه 
خاتمی نش�ان می دهد كه ادعاه�ای وی مجموعه ای از 
مطالب مغشوش، بدون سند يا متکی به اظهارات معترضان 
انتخابات بوده است كه از طريق اينترنت گردآوری شده 
اس�ت؛ به نحوی كه خاتمی نتوانسته حتی مدركی برای 
تخلف در انتخابات ارائه كند، چه رسد به تقلب 8 ميليونی!

دور تازه ادعاسازی عليه نهادهای قانونی و مشروع نظام با 
اظهارات محمدرضا خاتمی كليد خورد. وقتی كه چندی 
پيش  در گفت وگويی صراحتاً از وق��وع ۸  ميليون تقلب 
سخن گفت و ادعا كرد »در ستاد انتخاباتی وزارت كشور، 

تقلب و ۸ ميليون رأی به صندوق   ها اضافه شده است.«
ادعايی كه باعث ورود دادستانی، تحت تعقيب قرار گرفتن 
وی و در نهايت صدور كيفرخواس��ت ش��د. به دنبال آن 
دادگاه بررسی ادعای خاتمی ابتدای امسال كليد خورد و 

روز گذشته رسيدگی به اتهامات وی به اتمام رسيد. اين 
در حالی است كه طبق خروجی جلسات دادگاه، خاتمی 
در جريان دفاع از عنوان اتهام��ی در دادگاه نيز اكاذيب 

قبلی را تكرار كرد. 
طبق آن چيزی كه از اظهارات دادستان بر می آيد، خاتمی 
بايد اثبات می كرد ۸ ميليون رأی به نفع يك نامزد خاص 
جابه جا شده است يا از آرای ديگری كسر گرديده است، 
اما در طول دادگاه، نتوانسته مدارك و مستنداتی برای 
اين مدعا ارائه كند و تمام مستمسك وی ارائه آمار های 
غيرقطعی و مقطعی از س��وی برخی افراد و رسانه   ها در 

زمان انتخابات بوده است. 
به گزارش فارس و مطابق آنچه در متن اظهارات نماينده 
دادستان تهران در جلس��ه دادگاه آمده است: دفاعيات 
متهم در جلسات دادگاه، از ادعای تقلب ۸ ميليونی وی به 
كلی دور بوده و ارتباطی با ادعای وی نداشته است. وی 
با جست وجوی اينترنتی و جمع و تفريق مغشوش آمار، 
نهايتاً مدعی است سرنوشت ۸ ميليون تعرفه مبهم است 
اين در حالی است كه ايشان بايد اثبات می كرد ۸ ميليون 
رأی به نفع يك نامزد خاص جابه جا شده است يا از آرای 

ديگری كسر شده است. 

نماينده دادس��تان در اظهارات خود تأكيد داشته است: 
بين تقلب و تخلف تف��اوت ماهوی بزرگی اس��ت. تمام 
كس��انی كه در روز های ابتدايی انتخابات س��ال 1۳۸۸ 
ادعای تقلب را مطرح كردند، نتوانستند اسناد و مدارك 
كافی در جهت اثبات آن ارائه دهند و عمر اين پروس��ه 
اكنون به 1۰ سال رسيده اس��ت. در همان وقت پس از 
آن هم شورای نگهبان و ديگر تصميم گيران نيز امكانات 
كافی از جمله دسترس��ی ب��ه صندوق ه��ای رأی و آمار 
وزارت كش��ور را نيز در اختيار كانديدا ه��ای معترض و 
نمايندگان شان قرار دادند، اما آنان در اثبات جابه جايی 
)تخلف( در آرا نيز موفق نبودند، چه برسد به ۸ ميليون 

جابه جايی تعمدی و سيستماتيك آرا يعنی تقلب. 
در نهايت خاتمی در خصوص ادعای مطرح شده مبنی 
بر ريخت��ن ۸ ميليون رأی اضافی ب��ه صندوق های اخذ 
رأی هيچ دليل و مدركی در جهت استناد ادعای خود، 
به دادگاه ارائه نداده است. لذا ادعای وی مبنی بر تقلب 
۸ ميلي��ون رأی در انتخاب��ات ۸۸ حاكی از س��وءنيت 
مجرمانه و به هدف تضعيف نظام از طريق زير سؤال بردن 
 جمهوريت و خدشه وارد كردن به اعتماد عمومی مردم 

بوده است. 

مرور تاريخ اسالم، نشان 

داود عامری
  یادداشت

دي�ن  ك�ه   می ده�د 
مبين اسالم يك همزاد 
مقاوم�ت.  ن�ام  ب�ه  دارد  خ�ود  ب�ا  تاريخ�ی 
از اولين روزهای بعثت، نبی گرامی اس��الم بر اس��اس 
دس��تورات وحيان��ی مقاوم��ت و ايس��تادگی در برابر 
مشتركان را س��رلوحه رس��الت خود قرار داد و در برابر 
پيشنهاد قدرتمندان و ثروتمندان عصر خويش كه گمان 
می كردند رسول گرامی اسالم حضرت محمد)ص( برای 
دستيابی به مقام و شهرت دنيوی ادعای رسالت می كند، 
به صراحت فرمودند كه اگر خورشيد را در دست راست 
و ماه را در دس��ت چپ من قرار دهند، دست از رسالت 
و آيين خود بر نم��ی دارم و در ادامه تمامی مس��لمين 
با اقتدا ب��ه پيامبر اعظ��م )ص( خود، در س��خت   ترين 
ش��رايط و با تحمل شديد  ترين ش��كنجه  ها و در نهايت 
فش��ار اقتصادی در شعب ابی طالب دس��ت از مقاومت 
برنداشتند و سرانجام اين مقاومت، ثمره شيرين فتح و 
نصرت مسلمانان بر تمامی كفار و مشتركان بود كه تاريخ 

به روشنی گواه اين حقيقت است. 
مقاومت و ايستادگی ائمه معصومين عليه السالم در برابر 
زور و س��تم حاكمان زمان خويش در تمام طول حيات 
آن بزرگواران جريان داشته است و ما اوج ايثار و مقاومت 
را در ط��ول تاريخ بش��ری در واقعه عاش��ورا می توانيم 
به وضوح مش��اهده كنيم، كه نه تنه��ا درس آزادگی و 
مقاومت برای پيروان اهل بيت بلكه يك درس انس��انی 
برای تمامی انسان هايی است كه زندگی با ذلت سازگار 
با كرامت انسان های آزاده نيست و اين آزادگی و حريت 
است كه انسان را به درجه باالی انسانيت می رساند و در 
واقع وقتی كه رهبر معظم انقالب بيان می كند كه »مانه 

ظلم می كنيم و نه زير بار ظلم می رويم. با ظلم هم كنار 
نمی آييم و از مظلوم حمايت می كنيم«، ترجمان هيهات 

منا الذله امام حسين عليه السالم در كربال است. 
در ايران اسالمی مقاومت جزو فرهنگ و هويت تاريخی 
ملت ايران اس��ت. ايراني��ان در درازن��ای تاريخی خود 
پيوسته از هويت ملی و دينی خود دفاع كرده اند و نتيجه 
آن، حيات عزتمند يك ملت ب��زرگ در فراز و فرودهای 
تاريخ جهان بوده است به طوری كه امروز ايران اسالمی 
صاحب يكی از اصيل   ترين تمدن های جهان اس��ت كه 
از روزگاران پي��ش از تاريخ به صورت ناگسس��ته تحت 
نام اي��ران و ايرانی به حيات خ��ود ادامه داده اس��ت و 
در برهه های سرنوشت س��از، تاريخ زنجي��ره ای هويت 
فرهنگی ملی و دينی ملت ايران را به روزگار امروز متصل 

ساخته است. 
امروز نيز ملت اي��ران يكی از برهه های سرنوشت س��از 
خود را سپری می كند و همانطور كه رهبر معظم انقالب 
فرمودند كماكان و همانند تاريخ درخشان خود، مقاومت 
را با منطق قوی خود در برابر زياده خواهی دشمنان در 
پيش گرفته است. تجارب تاريخی و مرور حوادث مشابه 
نشان می دهد كه زياده خواهی دشمن استكباری حد و 
اندازه ندارد و تا زمانی كه با ايستادگی و مقاومت، ضربه 
نهايی نااميد سازی دشمن از تسليم را به او وارد نكنيم، 
دس��ت از تهديدات و زياده خواهی های خود برنخواهد 

داشت. 
»مقاومت معنايش اين اس��ت كه انس��ان يك راهی را 
انتخ��اب كند كه آن را ح��ق می داند.«  ب��ا توجه به اين 
فرموده مق��ام معظم رهب��ری، اولين منط��ق حاكم بر 
مقاومت، حق بودن مس��ير آن اس��ت. در واقع حقانيت 
ريشه و اصل خدشه ناپذير مقاومت انبيا و ائمه معصومين 

و تمامی آزادگان جهان در برابر نظام های زورگو و ستمگر 
بوده و هست. بر اين اساس است كه رهبر معظم انقالب 
در س��خنرانی خود در حرم مطهر حضرت امام خمينی 
ضمن آنكه به صراح��ت فرمودند كه »دكترين مقاومت 
خمينی با تمام توان شاهرگ های سيطره غرب و امريكا 
را هدف گرفته است«، آن را براساس يك بنيان منطقی 
عقلی و علمی توصيف كردند. »امام )ره( مسير مقاومت 
را انتخاب كرده است اما مقاومت را از روی هيجان زدگی 
انتخاب نكرد، پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام يك 
پشتوانه منطقی اس��ت و نه احساسی، پش��توانه عقلی 

علمی و دينی است.«
نگاه��ی ب��ه واقعيت ه��ای تاريخ��ی به خص��وص طی 
ساليان اخير نش��ان می دهد كه هيچ كش��ور و ملتی از 
عقب نش��ينی در برابر نظام های اس��تكباری به اهداف 
خود نرسيده است و »تنها ايستادگی و مقاومت كردن 
راه جلوگي��ری از پي��ش آم��دن او اس��ت« و »خطای 
بزرگ اينجاس��ت كه كس��ی تصور كند ك��ه در مقابل 
گردن كلفتی های استكبار نمی شود مقاومت كرد و اين 
 بزرگ ترين آفت و سس��ت كننده اراده در انتخاب مسير 

مقاومت است.«
بنابراين بايد گفت كه در ش��رايط حاض��ر منطقی   ترين 
و عقالنی   ترين راهبرد ايران اس��المی در برابر دشمنان 
زياده خواه، انتخاب مس��ير مقاومت و ايستادگی است و 
اين راهبرد يك مسير آزموده شده با نتايج موفقيت  آميز 
در تاريخ اسالم و مسير طوالنی حيات تاريخی ملت ايران 
است. بر اين اساس و با توجه به بيانات رهبر معظم انقالب 
در روز 1۴ خرداد در حرم مطهر حضرت امام )ره( بايد با 
اتقان قبلی پذيرفت كه در ايستادگی و مقاومت كردن راه 

جلوگيری از پيش آمدن دشمن است.«

اقدامات مجرمانه 30 كارشناس دادگستري در پرونده بانك سرمايه

تماس     های بین ايران و مصر درباره تحوالت منطقه 

كوشنر به سعودی: قتل خاشقجی تازه فروكش كرده، اعدام    ها را متوقف كنید

نماينده دادستان: تخلف هم ثابت نشد  چه رسد  تقلب  8 میلیونی
محمد رضا خاتمی نتوانست در دادگاه برای ادعای تقلب در انتخابات 88 مدركی ارائه كند

مقاومت؛ منطقی عقلی، علمی و تاريخی

 زاكانی در مناظره با تاج زاده با اشاره به
  اعتراف پيشين محمد خاتمی به سالم بودن انتخابات ۸۸: 

 برادران خاتمي به توافق برسند
 بعد سر مردم كاله بگذارند

 ترامپ: دریای عمان
دیگر برای امریکا  اهمیت ندارد

مسكو و پكن: امريكا ايران را تحريك به جنگ نكند
 دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريکا  ، يك بار ديگر خط تمايز خود را از تي�م همراهانش حفظ كرده و ضمن 
جزئی خواندن حادثه دريای عمان، گفته كه اهميت دريای عمان از نظر راهبردی ، نس�بت به گذشته كمتر 
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