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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 ریبه برکت اسالم، ز رانیاثبات کنند که ملت ا کایآمر میبه سردمداران فاسد رژ دیمسئوالن با

و در  ستادیخود خواهد ا  بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه رانیملت ا. رود یبار زور نم

 .ندارد یمعن یاسالم يدر قاموس جمهور ینینش عقب ،یمسائل مهم مربوط به منافع مل

)26/6/96( 

  العمل انقالبی فرجام برجام با عکس   روز  حرف ▼

 ،اي خامنه العظمی اهللا آیت حضرت حضور با دیروز صبح

 درجه اعطاي آموختگی، دانش مراسم قوا کل معظم فرمانده

 .شد انتظامی برگزار علوم دانشگاه دانشجویان سردوشی و

العمل جمهوري  با تأکید بر عکس انقالب معظم رهبر

  قضیه در سلطه نظام غلط حرکت برابر هراسالمی ایران در 

اگر کوتاه بیاییم، دشمن جلوتر « :برجام، خاطرنشان کردند

اي از  خواهد آمد؛ برجام را ببینید؛ آمریکا هر روز یک جلوه

را که آمریکا  )ره(دهد و حرف امام شرارت خود را نشان می

  ».کند شیطان بزرگ است، اثبات می

هاي  رسانه صدر اخباردر  یکی از مسائلی که این روزها

و ، برجام داخلی و خارجی با آن مواجهیممکتوب و مجازي 

مطابق با این . است آمریکا با آنآمیز  تناقضنحوه برخورد 

اگر بخواهیم دلیل یا ، اسالمی انقالب رهبر فرزانهبیان 

الاقل باید  بیابیم،هایی  و پدیده هاعلتی براي چنین رفتار

خوي درست است که . نگاه چند وجهی داشته باشیم

به هیچ معاهده و شود خود را  سبب میاستکباري آمریکا 

اي ایران که  با مروري بر پرونده هستهنداند و پایبند قراري 

سازي جمهوري اسالمی در مجامع با درگیر 1382از سال 

روزي نبوده که شاهد یابیم که  میدرالمللی کلید خورد،  بین

ی بکر از بهانه جدید، حربه تازه، شرارت نو یا اقدام تحریک

روي دیگر قضیه نیز به داخل اما  ؛سوي آمریکا نبوده باشیم

. گردد برمی ها به این دشمنی ها هاي خودي و چگونگی نگاه

غمض اند که با  بوده هایی در داخل همواره کسانی و جریان

ها، به دنبال  تراشی ها و بهانه سازيعین از واقعیت این ابزار

هاي سردمداران  و تصمیم توجیه دفعی و مقطعی اقدامات

  .اند کاخ سیاه بوده

نتیجه و خروجی این موضوع در مقاطعی که متولی 

ها همسو  اي و دولت با این افراد و جریان پرونده هسته

نشینی  بودند، سایش و کاهش از راهبردهاي اصولی و عقب

برابر شیطان  مواضع انقالبی جمهوري اسالمی ایران در از

با صرف عمر گرانقدر  الشأن بزرگی بوده که امام راحل عظیم

به همگان ماهیت امپریالیستی و خوي استکباري آن را 

که در مقابلش هر چه کوتاه بیایید و  ندنشان داده بود

  . او جلوتر خواهد آمد ،نشینی کنید عقب

تنها عال خارج شویم و باوري و انف اما اگر از پیله خوش

را که عملکرد انقالبی  راه مجرب در برابر گستاخی دشمن

 هایش با همه خسارتدر پیش گیریم، این تجربه نیز  ،است

  .خواهد بودبراي کشور سودمند 

  موریت ویژهمأ                             روز گزارش▼ 

نیویورك از پلکان هواپیما پایین آمد،  در فرودگاه جان کندي جمهور پس از آنکه رئیس

مریکا و شرکت در نشست هدف خود از سفر به ایاالت متحده آدر برابر دوربین خبرنگاران 

رساندن صداي ملت  هدف از این سفر«: چنین بیان کرد این را  سازمان ملل متحد الیانهس

که در  رئیس دولت تدبیر و امیداز اي دقیق  جمله ؛»بزرگ ایران به گوش جهانیان است

یس دولت رئاز  ترین سؤال و مهماما اولین ؛ و خارجی نیز بازتاب یافت اخلیدهاي  رسانه

روحانی  قايآست؟ ایران حاوي چه نکات و پیامی اصداي ملت  تدبیر و امید این است که

وگوي  خود در مجمع عمومی سازمان ملل، در گفتجایگاه سخنگوي ملت ایران در نطق در 

  اشاره کند؟ به چه نکاتیباید ها و دیدار با مقامات و سران دیگر کشورها  خود با رسانه

و سفر با توجه به اقدامات خصمانه  جمهور در این ویژه رئیسموریت پر واضح است که مأ

روابط با دیگر  سترشگدر کنار تالش براي ها،  شکنانه آمریکاییدعه نقیض و ضد ورفتار 

اره معادالت منطقه ن ملت ایران، تشریح مواضع جمهوري اسالمی دربکشورها با حفظ شأ

اعالم صریح عزم  ،بر یک نکته از اهمیت فراوانی برخوردار است و آن کیدتوجه و تأ ،...و

خواهی کشورهاي غربی  هه زیادگون هر ربراي ایستادگی در براب راسخ جمهوري اسالمی ایران

ه دیپلماسی روحانی و مسئوالن دستگاآقاي  .الت متحده آمریکاستاس آنها ایو در رأ

براي  سازمان ملل متحد به بهترین شکل ممکن الیانهسنشست  کشورمان باید از فرصت

جویند که نظام سود جهان ف و افکار عمومی هاي مختل تبیین این مسئله براي دولت

. نشینی کند قبود عه حاضر نیست از منافع و حقوق خبه هیچ وج جمهوري اسالمی ایران

همه  ایرانیان در اینکه مبنی برملت ایران  فحواي صداي او و همراهانش در این سفر باید

 هرگز اي هسته برجام و توافق موضوعدر  ویژهبه  ،المللی و اقتصادي هاي سیاسی، بین زمینه

چون بازدید از مراکز  ،هایی خواهی و اجازه زیاده کنند نظر از حقوق خود صرف حاضر نیستند

 .به گوش جهانیان برسانند، را دنخواهند دانظامی را 

 اي خامنه امام رهبري بارهدر تحقیق کمیسیون نظر      اخبار ویژه   ▼ 

 عضو ،اي خامنه امام رهبري ابتداي از کهمجلس خبرگان  تحقیق کمیسیون سخنگوي

 ایم شده مطمئن پیش از بیش وکرده  بررسی بارها ما :گفت ،بوده رهبري خبرگان مجلس

 هرچه :گفت ادامه در مجتهدشبستري اهللا آیت. است محرز ایشان در رهبري شرایط که

 تدبیر و مدیریت شجاعت، علم و دانش، عدالت، در ضعفی نقطه نتوانستیم ،کردیم بررسی

وي . است شده متجلی ایشان در بیشتر رهبري قدرت روز به روز بلکه ؛کنیم پیدا ایشان

 یا خبرگان مجلس به اي خامنه اهللا آیت کنند می تصور برخی که نیست طور این :زودفا

 خود و ایم رسیده شان خدمت داشتیم الیسؤ زمان هر ما ؛نیست پاسخگو تحقیق کمیسیون

  . برسیم شان خدمت شبهه یا الؤس صورت در که اند کرده توصیه طور این نیز ایشان

  به ضد انقالب طبیعی استتذکر 

 به ما است گفته اطالعات وزیر که پرسش این به پاسخ در قضائیه قوه سخنگوي

 وجود مرتبطان با ارتباط این که فهمید توان می و ایم داده تذکر »آمدنیوز« کانال با مرتبطان

 که تلگرامی مختلف هاي شبکه درخصوص«: گفت است، نشده برخوردي اینها با چرا و دارد

 تا کنیم می تالش ،شوند می سنگینی جرایم مرتکب آن در هم انقالبی ضد هاي جریان

 چه ،هستند مرتبط انقالبد ض با که کسانی که کنم عرضهم  را نکته این ؛شود برخورد

 این به تذکرات گونه این باشند، کرده را کار این ندانسته و باشند نداشته را خبر این بسا

  ».است طبیعی افراد



   
  

  اخبار ▼

  طلبان بر نقش جهانگیري حساب ویژه اصالح

 :به ثمر نرسیدن تعهدات دولت نوشت پیامدهايبا هشدار درباره  »آفتاب یزد«روزنامه 

طلبان  وحانی بیشتر از همه به چشم اصالحهاي انتخاباتی ر وعده محقق نشدندود «

پایگاه اجتماعی مشخص و ها به دلیل آنکه  اعتدالی«: آورد نامه در ادامه میزاین رو ».رود می

این جریان  اهند داد وطلبان خو نه به مراتب کمتري نسبت به اصالحهزینی ندارند، مبره

داد و اعتماد عمومی را از چپ است که به واسطه عقبه اجتماعی خود تاوان سختی خواهد 

اق و افزایش همکاري طلب براي جلوگیري از این اتف این روزنامه اصالح» .دهد دست می

جهانگیري یک « :نویسد طلبان، با سوپاپ اطمینان نامیدن جهانگیري می دولت و اصالح

حلقه ارتباطی  میان  ،او به جز آنکه معاون اول دولت است ؛پ اطمینان دوطرفه استسوپا

  ».طلبان و حسن روحانی نیز هست اصالح

  مواظب باشید که وسیله تحقق اهداف دیگران نشوید

کسانی که  از اول اعتقادي به : والمسلمین محمدحسن رحیمیان گفت االسالم حجت

؛ بودند ایشانو پیرو  )ره(کسانی که روزگاري واقعاً با امام واند  نداشته ایشانو راه  )ره(امام

هم  متأسفانه امروز با ،اندازد زبیر میوضعیت امروزشان انسان را به یاد طلحه و ولی 

با احاطه برخی از منسوبان  )ره(شان را از خط امام کنند انحراف اند و تالش می خورده گره

 نامه با تأمل در سطور آخر وصیت )ره(یادگاران امام: کید کردأوي ت. بپوشانند )ره(امام

بازان آنان را اغفال  نماها و دغل سالوسان، اسالم« )ره(مراقب باشند به تعبیر خود امامایشان، 

 )ره(اولی منسوبان امام  طریق  به ،باور ندارند )ره(ایی که به امامهو فراموش نکنند آن »نکنند

  .شان باور نخواهند داشت را هم جز در حد استفاده ابزاري و هزینه کردن براي اهداف

  بارزانی به نظر مردم عراق احترام بگذارد

پرسی براي جدایی کردستان از عراق یا تعویق  کید بر ضرورت لغو همهأنوري المالکی با ت

وزیر سابق عراق در دیدار  نخست. پرسی غیر قانونی است همهآن اعالم کرد که برگزاري این 

به  ،فع ملت عراقپرسی به ن همهاین : گفت عراق در آمریکا سفیر »داگالس آلن سیلمان«با 

خطرناکی روي امنیت، حاکمیت و وحدت عراق بر جاي  پیامدهاي ت ومردم کُرد نیس ویژه

دادند، همه مشکالت بین  رأيآن  بر اساس قانون اساسی که همگان به باید. خواهد گذاشت

رئیس منطقه کردستان عراق  ،نوري المالکی از مسعود بارزانی. شودحل بغداد و اربیل 

  .پرسی احترام بگذارد المللی در مخالفت با همه خواست تا به نظر مردم عراق و مواضع بین

 ایران را بیشتر تحریم کنید

ها انجام  آنچه ریگان در قبال کمونیست: گفتها  مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی

کنم ما  من فکر می :مارك دوبوویتز افزود. انجام دهد داد، دونالد ترامپ باید در قبال ایران

نامه  چرا که توافق ؛فاصله بگیریم بینانه بر برنامه جامع اقدام مشترك باید از تمرکز کوته

لکه در حقیقت، آن را قدرتمندتر و ب نشده است؛رو شدن ایران منتهی  اي به میانه هسته

در همین زمینه زمان . سازي نفوذ ایران تالش کنیم ما باید براي خنثی ؛است کردهجسورتر 

حت تعقیب قرار هاي وابسته به آن را ت الت متحده، سپاه پاسداران و شرکتآن رسیده که ایا

  .اعمال کندعلیه ایران  بیشتريهاي  تحریمدهد و 

 بایستم آنها پاي باید کردم اشتباهی اگر

هاي مصوب سود  نرخنکردن  کردن یا رعایتدرباره  رئیس کل بانک مرکزي ،اهللا سیف ولی

بازرسی تا هفته گذشته، بیش از هزار شعبه بانکی از سوي بانک مرکزي : گفت در نظام بانکی

هاي سود بانکی به  دود، نرخعبه جز موارد م، دهد شبختانه عملکردها نشان میشد که خو

 گذار سپرده شما اگر که پرسش این به پاسخ در وي. شود ها رعایت می صورت دقیق در بانک

 مرکزي بانک از که جایی در رفتم نمی وقت هیچ من: گفت کردید، می چه بودید، کاسپین

  .بایستم آنها پاي باید کردم اشتباهی اگر اینکه ضمن کنم؛ گذاري سرمایه ندارد، مجوز

 

  کوتاه اخبار ▼

قضائیه درباره سخنگوي قوه  ،اي اژهاالسالم  حجت◄ 

بگیران و تبرئه آنان در دیوان  آخرین وضعیت نجومی

گذرد  ما از آنچه در دیوان محاسبات می: محاسبات گفت

 بگیر به اما از ناحیه دولت کسی به عنوان نجومی ؛خبریم بی

دستگاه قضایی کشور به : وي ادامه داد. معرفی نشد ما

واسطه اطالعات به دست آمده یک سري پرونده تشکیل 

  .رسیدگی شود در دادگاه به پرونده آنهاقرار است  کهداد 

، »شوراي ملی ایران«رضا پهلوي، رئیس گروه ضدانقالب ◄ 

 در جریان برگزاري مجمع این شورا اعالم کرد که از ریاست

شوراي ملی ایران، گفتنی است  .رود این شورا کنار می

 کشورمانکه علیه  ضد انقالب استاي ه که ائتالفی از گرو

براي ایران  را تدوین قانون اساسی جدیديد و کن فعالیت می

  !دوري اسالمی در دستور کار خود دارپس از جمه

 درباره رویکرد جریان اصالحات در محمدرضا عارف◄ 

 98مهم ما انتخابات  مسئله:  هاي آینده گفت انتخابات

بینی من این است که ما  پیش. مجلس شوراي اسالمی است

طلبانه وارد  هم با پرچم اصالح 98در انتخابات سال 

کنیم؛ به اندازه کافی هم نیرو  یعنی ائتالف نمی ،شویم می

  .کار نخواهد بود ائتالفی در 98داریم و در 

ها براي  بندي اخبار رسیده حکایت از آن دارد که جمع◄ 

ه چهار سال اردکانیان ک و انتخاب وزیر نیرو به پایان رسیده

براي این ، مقام وزیر نیرو بوده است ات قائمحدر دولت اصال

روحانی منتظر  ،ایناساس بر . است انتخاب شدهخانه وزارت

است اردکانیان از سفر آلمان بازگردد تا وي را به مجلس 

  .معرفی کند

: قدس گفت نیرويفرمانده  ،سردار قاسم سلیمانی◄ 

بلکه مدافع  ،مدافعان حرم فقط مدافعان خاك نیستند

نداده تن به بال اگر آنان . حریم حرمت انسانیت هستند

آنچنان مصیبتی  ،نکرده بودند بالبودند و جان خود را سپر 

ربال همه مصیبت ک جزگرفت که  این کره خاکی را فرا می

  .شد ه میسپرد به فراموشی  ها مصیبت

عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان  مدیر◄ 

ها اتفاق افتاده  در دشت  ها اینکه امسال عمده بارندگی

ورودي به سدهاي کشور نسبت به سال : است، گفت

  .درصد کاهش داشته است 13تا  12گذشته بین 

نتانیاهو در دیدار  :مدعی شد »تایمز اسرائیل«روزنامه ◄ 

خود با ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی  آتی

اصالح یا لغو برجام اي را براي  سازمان ملل، پیشنهاد ویژه

  .به وي ارائه خواهد کرد

 هیئتیک  دیدارجمهور سوریه در  رئیس» بشار اسد«◄ 

برخی کشورهاي غربی  :پارلمانی ایتالیایی اعالم کرد

چنان از تروریسم در سوریه به صورت مستقیم یا هم

 .کنند غیرمستقیم حمایت می


