
روسیه آماده اجرای آتش بس در سوریه
یک منبع رسمی غربی تاکید کرد که مسکو پیشنهادی را در مورد آتش بس در سوریه از یکم مارس ارائه داده 
است. به گزارش روزنامه مستقل رای الیوم، روسیه جزئیات پیشنهادهایی را که امروز )پنجشنبه( درصدد 
ارائه آن در مونیخ آلمان در کنفرانس 17 کشور عضو گروه بین المللی حمایت سوریه است، ارائه نداده اما یک 
منبع رسمی غربی تاکید کرد که مسکو پیشنهادهایی را مبنی بر آتش بس در سوریه داده است اما توافقی در 
خصوص این پیشنهاد روسیه حاصل نشده است. یکی از مقامات غربی گفت: مسکو پیشنهاد آتش بسی را  ...

رییس جمهور در مراسم سالگرد پیروزی انقالب :

در انقالب مااخالق برسیاست مقدم بوده است

رسانه های سعودی تاکید کردند 
رای فدراسیون فوتبال ایران برای 

انتخابات ریاست فیفا  ...

ســازهای نوازنــدگان ارکســتر 
ســمفونیک تهران برای اجرای 

قطعه »نی نوا« اثر ماندگار  ...

معاون بازرســی دفتر مقام معظم 
رهبری گفت: امــام خمینی )ره( 

مانند حضرت موسی ...

سعودی ها به دنبال 
 دشمن کردن 
AFC با ایران

 جشنواره 
موسیقی فجر با 

»نی نوا« آغاز شد

ناطق نوری:
امام خمینی را 
خدا نگه داشت

عید انقالب پیش از عید انتخاب
راهپیمایی گسترده مردم ایران در سی وهشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران
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حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در سخنرانی مراسم سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با تبریک سالگرد پیروزی انقالب به 
مردم و تمام آزادی خواهان جهان و گرامیداشت یاد امام خمینی)ره( و شهدای انقالب اسالمی گفت: 37 سال پیش در چنین ایامی قیام مردم ایران 

برای به دست گرفتن سرنوشت کشور به نتیجه رسید . مردم ما صدها سال بود که تحت نظام سلطه زندگی می کردند و فردی مستبد بر سرنوشت کشور 
حاکم بود، با نهضت ها و قیام های متعدد از جمله قیام بزرگ مشروطه علیرغم موفقیت ها و پیروزی های فراوان نتوانستند استبداد را از سر خود 

بردارند. وی افزود: هم چنین ده ها سال بود که قدرت های خارجی به ویژه آمریکا بر سرنوشت مردم مسلط بودند و مردم دیگر تحمل 
استبداد و استعمار و سلطه خارجی برایشان وجود نداشت و به دنبال آرمان استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی بودند ...


