بهــــــــــــارانه

امروز در هیچ فسادی در
جامعه ما ،نامی از امیران
و بزرگان ارتش وجود ندارد
و این به معنای دستپاکی
و اخالص ارتش جمهوری
اسالمی ایران است.

ما نه تسلیم غربیم و نه
تسلیم شرق ولی در عین
حال با هیچکس جنگ و
دعوا نداریم؛ توان دفاعی
کشور،توانبازدارندگیست
اما دشمنان باید خوب
بفهمند که جنگ با ایران،
مادرجنگهاست.

کتابچه بهار
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رؤسای قوا به اتفاق،
لوایحچهارگانهپولشویی
و تروریسم مالی را تأیید
کرد هاند FATF .اگر هم
دارایمعایبیباشد
درهرصورت الزمه ارتباط
مالیبابانکهایجهانی
است .دهها بانک دنیا -از
جملهکشورهایدوستکه
با آنها تعامل داریم -به ما
اعالم کردهاند که اگر عضو
FATFنباشیم،نمیتوانند
با ایران همکاری و ارتباط
مالیداشتهباشند.

نقدینگیدرجامعه
راکسانیساختندکه
مؤسسات غیر مجاز را
آفریدند؛ سر مردم را کاله
گذاشتند و خودشان آنها را
بهخیابانهاکشاندند!

تحریم و تکفیر دو روی
یک سکه است؛ در تکفیر،
اندیشهانسانهاانکار
میشود و در تحریم ،زندگی
و رفاه مردم نفی میگردد.
از تحریم دست بردارید
و به تکفیر پایان دهید.
جهان ،دوستی بهتر از ایران
نخواهد داشت ،اگر صلح،
آرمانشماست.

برخیازاینترنتپرسرعت
خیلیخوششاننمیآید
ومیگوینداینترنتباید
خیلی کند باشد؛ به نحوی
که اگر مردم خواستند
بهیکسایتیدسترسی
پیداکنند،بامعطلیزیاد
پشیمانشوند!

رفع انحصار و کمک به
تقویتپیا مرسانهای
داخلیبهمعنای
محدودسازیسایر
شبکههایاجتماعی
نیست.مردمحقانتخاب
دارند و میتوانند توأمان
درشبکههایمختلف
اجتماعیفعالیتداشته
باشند.

از استاندار و رؤسای
دانشگاههایاستان
[آذربایجانغربی]
میخواهم تا مرکز ادب و
زبان ترکی را که در دولت
یازدهم آغاز به کار کرد ارتقا
دهند و کتابهای الزم را به
چاپبرسانند.زبانترکی
جزو افتخارات ایران عزیز
ماست.

سخن ما روشن است:
تعهد در برابر تعهد ،نقض
در برابر نقض ،تهدید در
برابر تهدید و گام در برابر
گام ،به جای حرف در برابر
حرف.

چهاشکالیداردتلویزیون،
مسابقات زنان و دختران
ما را که با پوشش کامل
در میادین ورزشی حضور
مییابندهمپخش
کند؟ بویژه زمانی که در
برابرتیمهاینامداردنیا
شجاعانهمسابقهمیدهند
و با کسب پیروزیهای
بزرگ موجب شادی همه
ملتایرانمیشوند.

همه انسانها از یک
ریشه هستند و هیچ کس
نمیتواندبگویدکهبهسبب
دین و مذهبش ،بر دیگری
برتری دارد و این سخنی
است که قرآن آن را مطرح
کرده است که نه تنها شیعه
یاسنی،بلکهحتینسبت
به غیرمسلمان هم از لحاظ
خلقتیکسانهستیم.

در برابر زیادهخواهیها ،دو
راه مقاومت یا تسلیم وجود
دارد؛ و امروز مذاکره با این
امریکامعناییجزتسلیم
ندارد.

