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رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس مطرح کردند

پیشرفت با مقاومت به دست میآید

هنگامی میتوانید از نتیجه کار خود در روایتگری دفاع مقدس احساس رضایت کنید که نوجوان دبیرستانی
و جوان دانشگاهی با همان چشمی که شما به دفاع مقدس نگاه میکنید ،به مسائل آن بنگرد
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رئیس جمهور روز چهارشنبه در هفتاد و هفتمین اجالس سالیانه
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،مواضع جمهوری اسالمی
درباره موضوعات مختلف را تشریح کرد

صدای رسای
مردم ایران

قهرمان جنگ علیه
تروریسم و نابودکننده
داعش کسی نبود جز
سردار سپهبد حاج قاسم
سلیمانی؛کسی که در راه
آزادی ملتهای منطقه
به شهادت رسید

رئیس جمهور سابق امریکا
سند جنایت ترور سردار
سلیمانی  را به اسم خود
زد ،رسیدگی عادالنه
قضایی به جنایتی که  
خود به آن اعتراف کرده
خدمت به انسانیت است

ما در مذاکرات جدی
که داشتهایم ،نشان
دادهایم   اگر منافع ملت
ایران تضمین شود،
ارادهای قوی برای حل
عادالنه این موضوع
داریم

رژیم صهیونیستی
که بیش از 70سال آپارتاید،
تجاوزگری و کشتار زنان و
کودکان منطقه را در کارنامه
سیاه خود دارد ،بزرگترین
زندان روی زمین را در غزه

است
برپا کرده

تحریم ،مجازات
عدالتخواهی و استقالل
ملت ایران است .تحریم،
سالح کشتار جمعی است
و همراهی یا سکوت در
مقابل آن نیز کمک و
رضایت دادن به ظلم است

منطق مذاکراتی ایران بر مبنای تحلیل عادالنه از تحوالت فقط یک جمله است« :پایبندی به تعهدات»
به اذعان رسمی دولت امریکا ،سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست مفتضحانه خورده است

دوران سختی همسایگان ،اثبات کردهایم که یار همسایگان خود هستیم
سیاست همسایگی ،سیاستی امنیتساز و ثبات آفرین است .ما در
ِ

درحالی که برنامه صلحآمیز هستهای ایران تنها  2درصد برنامههای هستهای جهان را شامل میشود ۳۵ ،درصد بازرسیها از تأسیسات ماست
نقش بینظیر ایران در نابودی داعش ،که فقط یک مورد از جنایاتش این بود که زنان ُکرد و ایزدی و مسیحی را به بردگی میگرفت ،کفایت
میکند که نشان دهد ما در جایگاه مدعی هستیم
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