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   العالی)اي (مدظلهامام خامنه

ذکر  نهی. بنده اصرار دارم که در زمدیثابت قدم باش د،یباش حیصر د،یباش يقو مانیدر راه ا

باشند. صراحت الزم  حیکشور صر نیو مسئول رانیآحاد ملت ا ،یاسالم یمبان

 )6/3/96(است.

 

  دیپلماتیک صراحت       روز حرف ▼ 

هاي دیپلماسی انقالبی صراحت در بیان یکی از ویژگی

معظم  هبرر همین راستا،ر د .مبانی و اصول خود است

وضع مبر این  (در دیدار با قاریان قرآن)روز گذشته  نقالبا

 این دغدغه و هستند این فکر در هابعضی« :کید فرمودندأت

 ارتباطات دبای دولت یک و حکومت یک خب که دارند را

 کنممی تأیید و معتقدم کامالً هم بنده باشد؛ داشته جهانی

 بانیم صراحت، با توانمی ندارد؛ منافاتی اام را؛ گرایش این

 پیدا هم توفیق رفت، هم پیش و گفت را خود اصول و خود

 ارتباطات جمله از زندگی، گوناگون مسائل همه در کرد

 در قدم بشوند، وارد. کرد را کارها این شودمی المللی؛بین

 که دید خواهند کنند، لتوک خدا به بگذارند، میدان

ت خارجی در دیپلماسی و ارتباطا که مسلم است ».شودمی

هر کشوري به دنبال اهداف و منافع ملی خود است و 

هاي و البی تحت تسلط و سیطره کشورهاجامعه جهانی که 

ات در ارتباطکرده است  همواره سعی رار دارد،قمستکبر 

که  ندکاي رفتار خود با جمهوري اسالمی به گونه

ها و سخنگویان کشورمان در خارج از کشور دیپلمات

را به آنها  و پاسخ در شأن کنند حقارت و احساس ضعف

اعتقاد  لیلددیپلماسی ما به  ،هاي اخیرندهند. در سال

ا و برخی از انفعاالت ب به قدرت انقالب اسالمی نداشتن

ها اشاره به برخی از آن دامهادر که بوده  روهروبهایی لغزش

در حمایت از نیروهاي  نداشتن راحتص ـ1 کنیم:می

وریه و سمردم بحرین، ، اهللااراهللا لبنان، انصحزب ؛مقاومت

می ز اصول انقالب اسالا نکردن حمایت ـ2 یعیان نیجریه؛ش

اعتبار کاهش  ببسهمین موضوع  که پذیريو عدم سلطه

 عدم تبیین دقیق شعارهاي ـ3 ؛ایرانی شده است ذرنامهگ

ق آزادي بیان و حقو انقالب اسالمی در زمینه حقوق بشر،

شود که دولت به  الزم است گفته؛ در این زمینه زن

 سؤالزیر  ببسآمده است که رهایی دعضویت کنوانسیون

مانند  ؛شودمان میرفتن مبانی اسالمی در کشور اسالمی

هاي نامهتفاهم يو همچنین امضا 2030پذیرش سند 

 مینمربوط به زنان با کشورهایی که بیشترین فساد را در ز

رو وبهرجنسیتی دارند و با بحران فروپاشی خانواده 

هاي دولت مند؛هاي قدرتـ رودربایستی با کشور4.هستند

مانند همین ؛ برندیمبه یغما  ارق ملت ایران حقوقدرتمند 

دولت  ماا ؛شوندوز بیشتر میرهایی که روز به تحریم

 همچنان سکوت کرده است.

       

  براي هزارمین بار                              روز  گزارش▼ 

ار چهه ک ا علیه جمهوري اسالمی نگذشته استهاي تازه آمریکتحریم زا هنوز چند روز

 میستار تحرخوا نآ رد واند کرده ارائه را یطرح کایآمر ندگانیقانونگذار مجلس نما

ها ن آنوابستگا و نیفلسط یبه حماس، جهاد اسالم جمهوري اسالمی ایران به بهانه کمک

 هگابو يکه رو ياهیانیشده در ب ادیطرح  کنندگانهیاز ته یکی »ماست انیبرا« .اندشده

 غلّبمحماس «گفته است:  ،قرار گرفته کایآمر ندگانیمجلس نما یروابط خارج تهیکم

 دهزوفا يو »م.یداریم یآنها را گرام کایاست که ما در آمر ییهاو ارزش لیاسرائ ينابود

 از تیو حما یپراکناست که مقابله با نفرت نیبر ا یاثبات یح فراحزبطر نیا«است: 

ع حق موضو شهیراست و چپ است و هم يهاشیفراتر از گرا یموضوع لیمتحدمان اسرائ

 نذارهاين و اشاهد اثبات سخنا است که براي هزارمین بار این ».در برابر باطل خواهد بود

د ده بودنید کرکأبر این امر تکه  هستیمدشمنان ملت ایران  رفتار رهبر معظم انقالب درباره

 .اندرفتهگنشانه  را اصل نظام اسالمی آنها اي بهانه است ودر زمینه هسته هاکه تحریم

 یگر حتّاست که ا نیا امدهیبنده عق«در این باره فرمودند:  ايدر اوج مذاکرات هستهایشان 

 میو قبول کن میبرو شیما پ کنندیم کتهیجور که آنها دهم همان ياهسته در مسئله

نواع و اشد؛  آنها برداشته نخواهد يهامیآنها را، باز هم حرکت مخرّب آنها و تحر کتهید

 ياهسته سئلهم ...چون با اصل انقالب مخالفند کنند؛یاقسام مشکالت را باز هم درست م

حقوق زنان هست،  حقوق بشر هست، مسئله : مسئلهآورندیم يگرید بهانه کیهم نباشد، 

 خواهد،ینم ياهیما یلیکه خ يریگجعل کردن و بهانه سازند؛یائل گوناگون فراوان را ممس

را نجاست چای الؤساما  ».آنها است اریهم که در اخت یغاتیتبل يو امپراتور یغاتیدستگاه تبل

 توانیمکه  اصرار دارندهاي سیاسی جریان برخیمسئوالن و عیات هنوز با توجه به این واق

خی شود که برچطور می !برداشت؟ها را تحریم ،اکره و کوتاه آمدن در مقابل دشمنبا مذ

ستی به دو تسدوعده برداشته شدن تحریم و دراز کردن  از بینند و باز هماین مسائل را می

 !؟آورندسوي دشمن سخن به میان می

 

  انقالب ضد مجازي گروه انهدام                 ویژه    اخبار▼ 

 ضد و یدین ضد محتواي انتشار و تولید راستاي در که مجازي فضاي در فعال گروه کی

 که گروه ینا: گفت ارهب این در آگاه منبع یک .شد متالشی و شناسایی داشت، فعالیت نظام

ا تالش ب، بود فعالیت حال در مجازي هايپروفایل از نفر هزار ود از بیش سازيشبکه با

 و اییشناس کرمانشاه استان در غرب گیالن شهرستان سپاه اطالعات سایبري کارشناسان

 به و اشتبازد گروه این هايسرشبکه از نفرمینه هفت ز این در: افزود وي .شد فعال غیر

  .دارد امهاد گروه این احتمالی عقبه شناسایی براي هابررسی و شدند معرفی قضایی مراجع

  پژاك با درگیري در مرزبان دو شهادت

 اعضاي اب مرزبانی هنگ نیروهاي درگیري رمضان مبارك ماه از روز نخستین با همزمان

 مرزي نگروها اکیپ عوامل .شد منجر ایرانی مرزبان ود شهادت به پژاك تروریستی گروه

 با مسیر در که ودندب نیروها جایینظور جابهم به ارومیه مرزي نوار در تردد حال در ضیایی،

 ،ضیایی مرزي گروهان فرمانده درگیري این در ؛دنشویم درگیر پژاك تروریستی گروهک

 وند رسید شهادت رفیع درجه به فرحی محمدرضا دوم استوار و فیروزي محمدرضا سرگرد

 .شدند زخمی نفر هفت تعداد

  



  

   اخبار ▼

  احساس شرم از شنیدن صداي خود!

 امسال رمضان ماه در شجریان محمدرضا »يربنا« صدد است پس از هشت سالدولت در

 و هاپایگاه در گذشته روزهاي در که است خبري این. شود پخش تلویزیون از

 در شنبهپنج روز آگاه منبع یک: نوشت »ایران« شد. روزنامه منتشر مختلف هايخبرگزاري

 سیدرضا« سوي از اينامه که داد خبر »روحانی حسن« کابینه عضايا نشست حاشیه

 آن در و نوشته سیماوصدا سازمان رئیس براي اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر »امیريصالحی

ي پخش ربنا. است شده رمضان مبارك ماه ایام در شجریان »ربناي« پخش خواستار

از  88خارج از کشور در سال  انقالب گران و ضدشجریان پس از حمایت وي از فتنه

گران و تشاشات خیابانی در حمایت از فتنهوسیما متوقف شد. نامبرده در اوج اغصدا

کرد. می متهم و... سرکوب ،به خونریزيگران سرودي را خواند که نظام اسالمی را آشوب

قت هر و ،کرد اي به صداوسیما اعالمناگفته نماند همان سال محمدرضا شجریان در نامه

 کند!احساس شرم می ،شنودهاي صداوسیما میصداي خود را از شبکه

جمهوري!ریاست ایگاهپبر دیدار با مراجع در سانسور خ  

 شیرازي، دفتر این مرجع تقلیداهللا مکارمجمهور با آیتدر پی اعالم خبر دیدار رئیس

رم عصر جمهور محتجناب رئیس«این اطالعیه آمده است: اي صادر کرد. در اطالعیه

شیرازي  با ایشان در فضایی صمیمانه و جدي اهللا مکارمر حضرت آیتشنبه در دفتپنج

له ور درباره مسائل مختلف کشور معظمجمهپس از توضیحات رئیس مالقات داشتند.

تذکراتی درباره مشکالت کشور داده و رهنمودهایی ارائه کرد که امیدواریم انجام گردد و 

 ایگاهپشایان ذکر است در متن  »ته نصیب همه شهروندان گردد.اي بهتر از گذشآینده

لت جمهوري، جز در موارد قطع یارانه ثروتمندان و افزودن یارانه فقرا (که به نفع دوریاست

ه باین مرجع تقلید  گفتنی است شیرازي نیست.اهللا مکارماست) خبري از دیگر تذکرات آیت

جمهور مخالفان این سند را ئیسر، اما است گرفته 2030علیه سند  جدي موضعی گیتاز

  ند.اطالب ساده بلندگو به دست خوانده

 »فریدون« و »روحانی« تحصیلی هايپرونده بررسی وضعیت آخرین

 به اشاره با اسالمی شوراي مجلس قاتتحقی و آموزش کمیسیون عضو قمی، محمد

: گفت کمیسیون، این در روحانی حسن االسالمحجت دکتراي رساله بررسی کمیته تشکیل

 اگر: افزود ادامه همچنین در وي .ندارد را موضوع این به رسیدگی صالحیت کمیسیون این

 این به باید قضائیه قوه باشد، داده رخ جمهوررئیس دکتراي رساله تألیف روند در تخلفی

 موضوع به رسیدگی حق تحقیقات و آموزش کمیسیون چرا که ؛کند رسیدگی موضوع

 درباره مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون عضو ندارد. را جمهوررئیس دکتراي رساله

 در: داشت اظهار نیز جمهوررئیس برادر ،فریدون حسین تحصیلی پرونده بررسی روند

 و آماده گزارش این خرداد 18 تا و است نیاز بیشتر هايبررسی به ندهپرو این از هاییبخش

 شود.می ارائه کمیسیون به

  95 ماهه 9 در ایران به قاچاق کاالي دالر میلیارد 21ورود 

 قاچاق کاالي دالر میلیون 847 و میلیارد 21 ،1395 سال آذر به منتهی ماهه 9 در تنها

 هايهفته در یازدهم دولت ئیسر و اول معاون که است حالی در ینا .است شده ایران وارد

 ساله هارچ دوره یک در قاچاق حجم کاهش از بارها انتخاباتی هايرقابت جریان در و اخیر

 براي راسر جهانس در ،استفتنی گ .گفتند سخن دالر میلیون 12 به دالر میلیارد 25 از

 ورودي میزان با آن مقایسه و أمبد گمرك هايخروجی رصد روش از قاچاق محاسبه

 شش ،95 سال آذر به منتهی ماه 9 در گزارش این بر بنا .برندمی هرهب مقصد گمرك

 بالروس، ترکیه، چین، ، عبارتند ازاندداشته ایران در را قاچاق کاالي بیشترین که کشوري

  .آلمان و جنوبی کره ،برزیل

  

  کوتاه اخبار ▼

 و غسل بدون را الدراز محله شهداي خلیفهآل رژیم 

 در این .کرد دفن هاآن هايخانواده حضور بدون نیز و کفن

 درخواست با نیز این از پیش رژیم این که است حالی

 هر خانواده از نفر دو حضور بر مبنی شهدا هايخانواده

 کرده مخالفت تشییع مراسم بدون هاآن دفن براي شهید

 الساري، محمد خلیفهآل رژیم گزارش، این اساس بر .بود

 و المحرق قبرستان در را العکري محمد و الدینزین محمد

 را حمدان محمد و العصفور حمدا هاينام به دیگر شهید دو

  .کرد دفن الماحوز قبرستان در

 در: گفت امید فراکسیون سخنگوي ،پارسایی بهرام 

 از بیش حضور با که امید فراکسیون عمومی مجمع جلسه

 صورتی در شد مصوب آرا اتفاق به ،شد تشکیل نماینده 90

 هیئت موجود وضع حفظ که فراکسیون مطالبات کف که

 کاندیداي رايب پزشکیان مسعود نشود، محقق ،است رئیسه

 از سپ تصمیم این: افزود وي. شود انتخاب مجلس ریاست

 تقسیم براي والیی و مستقلین فراکسیون دو تفاهم

 شده اتخاذ شش به شش نسبت به رئیسههیئت هايکرسی

  است.

ئیس شوراي شهر تهران در پاسخ به ر ،مهدي چمران 

البدل شوراي علیاز عضویت  ستعفاي وياشایعاتی مبنی بر 

گفت: اخبار متناقضی به نقل از من در فضاهاي  شهر پنجم

شوراي شهر  بنده در البدلعضویت علی ربارهدمجازي 

چرا  ؛شود؛ اما تمامی این اخبار کذب استپنجم منتشر می

گفتنی است  .اماخذ نکرده ارهبکه هنوز تصمیمی در این 

منتخبین قرار گرفته  22در جایگاه  اخیروي در انتخابات 

  است.

 بیشتر: نوشت انگلیس چاپ ایندیپندنت روزنامه 

 پوستسفید موافقند، ترامپ عملکرد با که دهندگانیيأر

 »موافق کامالً« افراد درصد 28 طفق افراد، این از. هستند

 درصد 45 از رقم این. هستند سفید کاخ در ترامپ عملکرد

 بودند کرده اعالم نظرسنجی همین در آوریل ماه که افرادي

  . است کمتر هستند، موافق ترامپ عملکرد با اًقوی

 یک حتی تاکنون ایران اینکه بیان با عراق خارجه وزیر 

 بغداد: گفت است، نکرده اشغال را عراق خاك از وجب

جعفري  پیوست. ابراهیم نخواهد ایران علیه ائتالف به هرگز

 پیش در ایران علیه آمریکا که سیاستی از کشورش :گفت

  .کرد نخواهد تبعیت ،گرفته

 در ایران خارجه امور وزارت سخنگوي ،قاسمی بهرام 

 به شده مطرح ادعاي ربارهد خبرنگاران پرسش به پاسخ

 آمریکا پیام انتقال بر مبنی »کویت يأالر« روزنامه از نقل

 تکذیب شدت به و رد را ادعا این روسیه، طریق از ایران به

 کرد.

 


