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 العالي(ای )مدظلهامام خامنه
طور جدی با آن تروریسم یک بیماری واگیردار و بسیار خطرناک است که اگر همه به

واسطه به اما متأسفانه برخی با واسطه یا بی ؛مقابله کنند قابل کنترل است
 (99/99/92د. )کننیستی کمک میهای ترورجریان

 *** فجر پيروزی مبارک ***

 
 

 لبخند دشمن!  روز حرف ▼

 و فرماندده کدل قدوا روذ گهشدته در     انقالب معظم رهبر

 و هددوایی نیددروی کارکنددان اذ جمعددی و فرماندددهان دیدددار

اسالمی بیانات مهمی را ایراد  جمهوری ارتش هوایی پدافند

فرمودند. ایشان در بخشی اذ سدخنان خدود تأکیدد کردندد      

ردم سددتایش ای را مددهددیا انسددانی راچ هددیا مجمو دده  »

کده اذ وجدود دشدمن تفلدت کندد؛ تعرید        کنند وقتینمی

ب بلدهچ او  کنند که دل اینها با همده خدوا اسدت. خ د    نمی

ا مواظب باا کده  ما چذنیذندچ شما هم لبخند میلبخند می

ها را نباید فراموا کدردچ  پشت این لبخند چیست! دشمنی

 .« ها را نبایستی اذ یاد برددشمن

وهفتمدین سدالروذ پیدروذی    دف با سیاین روذها که مصا

و کوتاه شددن دسدت بینانندان اذ کشدور و      اسالمی انقالب

نشدیب   و های پر فراذبه سال ملت مسلمان ایران استچ اگر

اذ پیروذی انقالب اسالمی باذنناهی بیفکنیمچ به وضوح  پس

 یروذ چخواهیم دید که در طول قریب به چهار دهه گهشته

هدای  های خصمانه و دشدمنی شاهد سیاستنبوده است که 

درپی بدخواهان انقالب اسالمیچ به ویژه دولت استکباری پی

آمریکا نبوده باشیم؛ اذ ایجاد ناامنی و حمایت اذ متجاوذ تدا  

حمله مستقیم به هواپیمای مسافربری کشورمان. بماند کده  

ای و برجددام هددمچ  هنددوذ و حتددی پددس اذ توافدد  هسددته  

آمریکا و ترب رفد  نشدده و بدا وجدود      های ظالمانهتحریم

ایستادگی و مقاومت جانانه مدردمچ آادار ذیانبدار آن اذ بدین     

 همه این تجربیات تلد  را بایدد در کندار رفتدار     نرفته است.

هدا قدرار داد؛ چراکده نحدوه برخدورد دولتمدردان       آمریکایی

هدا در نقدام مختلد     مستکبر این کشور با کشورها و ملت

اندچ  مل گاه به آنچه گفتهدهد که آنها هیاجهان نشان می

ها همواره دست چدنی خدود را در ذیدر   اند. آمریکایینکرده

د؛ چراکددده در کننددددسدددتکش مخملدددی پنهدددان مدددی  

شعار دفاع اذ حقوق بشدرچ آذادی و   های رسمیگیریموض 

آن را نقض در صحنه  مل  خود دهند؛ ولیصلح و... سر می

ای در شود که  دهتر میاین واقعیت تل  آنجا تل  کنند.می

انناری یا با اتراض سیاسی مدام در حال داخل اذ روی ساده

بزک کردن چهره این دشمن پلید هستند. اینها اگر  امدل  

اند دشمن نباشندچ در حقیقت فریب لبخندهای او را خورده

ی داننددد در پددس ایددن چهددره خندددان چدده ا دهددا و نمددی

 خشمنینی به انتظار نشسته است.

 
 

 مدیون شهدا     روز گزارش▼ 

دا ش در مرذهای شرقی و تربی؛ خبری  یتروریستگروه  ضو  92شناسایی و دستنیری 

فرمانده نیروی انتظامیچ روذ گهشته در جم  خبرنناران و درسدت   چسردار اشتریآن را که 

ر قاجاریان و چند تن دینر اذ شدهدای  یک روذ پس اذ تشیی  باشکوه پیکر پاک شهید سردا

گاه در آا الم کرد. دو موضو ی که ناخود مداف  حرم بر روی دستان مردم قدرشناس تهران

را بده یادمدان   نشینند و این سخن فرمانده معظدم کدل قدوا    ذهن آدمی در کنار یکدینر می

تدا  هدم شدهدای    حقیق»که در دیدار خانواده یکی اذ شهدای مداف  حرم فرمودندد   آورد می

پدرانچ مادران و فرذندان آنانچ ح  بزرگی بر گدردن همده ملدت ایدران     هاچ شماچ هم خانواده

آمد داخل کشدور... اگدر جلدویش گرفتده     کردندچ این دشمن میدارند... اگر اینها مبارذه نمی

جلدوی   جننیددیم و ها با اینها میشدچ ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و بقیه استاننمی

هدای سدرباذان آخدر    هدا و دووری چ رشدادت رهبر معظم انقالبسخنان  .«گرفتیماینها را می

هدا کیلدومتر دورتدر اذ مرذهدای جیرافیدایی جمهدوری        لی)ع( صدبنذمانی حضرت حسین

های اطال اتی و میدانی مرذبانان تیور این آب و خاکچ همه و همده  اسالمی ایران و فعالیت

بده نمدایش   را هدای جمهدوری اسدالمی ایدران در منطقده      بردی سیاستبار دینر  م  راه

گهارد. جمهوری اسالمی ایران اذ چندین سال پیش با درایت و هوشمندی رهبر معظدم  می

خاکریزهای دفاع اذ مرذهدای جمهدوری اسدالمی     ایاهلل خامنهانقالب اسالمیچ حضرت آیت

برد. اذ حضور در بی  گوا ر یم تاصب ایران را به نزدیکی مرذهای دشمنان انقالب اسالمی 

امروذ کشدور   ؛ اذ این روست کهصهیونیستی تا حضور فعاونه در حیام خلوت ایاوت متحده

و برای آن  ناصر سیاسدی پراد داچ    ادهترین کشور منطقه را به خود اختصاص دما لقب امن

ی پوپولیسدتی  آنهدایی کده بدا شدعارها     نهاشته است؛اما نوپا و خام جز سرشکستنی باقی ن

در آن سوی مرذهدا را بدا ریخدتن سدرمایه ملدی در       یانقالب اسالم راهبردیگهاری سرمایه

 کردند.جیب بیناننان وص  می
 
 

 ها از ایرانینتیجه نظرسنجی آمریکای   ویژه اخبار ▼

 دربداره  نهدا آ نندرا  ذمینده  در ایدران  مردم اذ در یک نظرسنجی مریکاآ مریلند دانشناه

 دربداره  ایراندی  پاسدخنویان  اذ درصد 19 اذ بیش روسیه نوشته است  و مریکاآ هایسیاست

 چمعتقدندد ( درصدد  99) پاسخنویان اذ نیمی اذ شبی و دارند منفی نظر مریکاآ هایسیاست

 19 همچندین  .کرد نخواهد  مل ایران با ایهسته انر ی معاهده در خود تعهدات به مریکاآ

 در ایدن  چدانندمی درست و صادقانه سوریه در را روسیه نظامی  ملیات ایران مردم اذ درصد

 .کنندمی حمایت تروریستی و تکفیری هایگروه اذ متحدان  ربی و مریکاآ که است حالی

 ضدانقالب!صندوق آزاد 
تهیده   «دموکراتیدک  و آذاد انتخابدات  صدندوق » ندام  صندوقی به چانقالبیهای ضدتشکل

 اهللحشدمت . بکشند چالش به را ایران در انتخابات بودن دموکراتیک خود ذ م به تا اندکرده

 را برنامده  ایدن  هددف  گدروهچ  ایدن  افراد اذ یکی و ایران دموکراتیک جبهه کلبیرد چطبرذدی

ای دارد و نده  دهندهیاین صندوق آمریکایی نه رأت. ا تراض  لیه انتخابات ایران دانسته اس

انقالب هستند که همراه با مجلس آن همان مخالفان ضدآن ا ضای ای و تنها شوندهبانتخا

 گیرند.شوند و  کس میهای منهتن جم  میشان در خیابانهایها و گربهسگ



 اخبار ▼

 عراق در داعش نهایی بردن بین از برای آمریکا شروط
 تروریسدتی  گدروه  نهدایی  نبدرد  بین اذ برای آمریکا شروم به گزارشی در «اوخبار» روذنامه

 هددف  بدا  بیدداد  بده  آمریکدا  فشارهای افزایش اذ ها راق پرداخت و نوشت  نشانه در دا ش

 «الشدعبی  الحشدد » مردمدی  داوطلب نیروهای تضعی  و «ملی گارد» تشکیل قانون تصویب

 شدرم  پدن   حددود  اذ  راق پارلمان در قانون دولت ائتالف نمایندگان اذ یکی. دارد حکایت

گارد »نویس قانون تشکیل که تصویب پیش داده است خبر دا ش گروه نابودی برای کاآمری

هدا و  هزار نفرچ موافقت با تشکیل اقلدیم  02کاهش تعداد نیروهای الحشد الشعبی به  چ«ملی

اذ جمله ایدن   چهای( فدرالیچ استقرار مجدد نیروهای آمریکایی در برخی مناط   راق)ایالت

خواند و منظدورا  می «نظامیشبه»ینرد کسانی که آمریکا آنها را پ چشروم است. همچنین

د. بده نظدر   آید مدی  شدمار به  دینر آمریکا استچ اذ شروم «های مقاومت  راقیگروه»همان 

 دربداره  خدود  مقاصدد  اجدرای  بدرای  ابزاری منزله به دا ش پرونده اذ آمریکا رسدچ دولتمی

 کند.می منطقه استفاده امنیتی خود در پرونده مدیریت و سیاسی وضعیت

 جهان گردشگری سیاه فهرست در ترکیه
 پشت امسال فرستادندچمی ترکیه کشور به را توریست حجم بیشترین که هاآلمان و هاروس

 را تلخدی  روذهدای  نداامنچ  کشدور  این توریسم به وابسته اقتصاد تا کردند خالی را کشور این

 آذرماه دادچمی تشکیل را ترکیه هایتوریست حجم درصد 92 حداقل که کند. روسیه تجربه

 تورهدای  و چدارتر  پرواذهدای  انجام روسیهچ وذیرنخست اول معاون شوالوفچ ا الم با امسالچ

 اذ مهمدی  بخدش  کده  هدم  کارمحافظه هایآلمانی و کرد ممنوع را ترکیه مقصد به مسافرتی

 امنیتدیچ  و سیاسدی  صخدا  شدرای   دلیل به دادندچمی تشکیل را ترکیه کشور هایتوریست

کردند؛ اما با نزدیک شددن بده ایدام  یدد ندوروذچ       خارج شانهایاولویت اذ را ترکیه به سفر

 فرصدت  ایدن  اذ هدم  هدا ترک و هستند ترکیه به سفر قرص پا و پر مسافر همچنان هاایرانی

 برند.می را استفاده نهایت شانتوریسم صنعت ماندن پا سر برای
 

 انتخابات تا ▼

 فهرسدت  تددوین  اذ رهروان فراکسیون رئیسنایب اسدآباد و مردم نماینده نعمتیچ بهروذ◄

 رهدروان  انتخابداتی  فهرسدت  ا ضای  داد و گفت خبر هفته پایان تا وویت رهروان انتخاباتی

 انتخداب  سیاسدی  هدای تنددرو  بدا  مخدال   و معتدل نیروهای بین اذ مشترک وویت به طور

 رهروان سرلیست جاللی کاظم آیا اینکه برمبنی پرسشی به پاس  در ادامه در وی .شوندمی

 .شودمی مشخص هفته آخر تا موضوع این  گفت بودچ خواهد وویت

 تنظدیم  بدرای  اتخاذشدده  تصمیم اذ موظفیم ما اینکه بر تأکید با باباییحمیدرضا حاجی ◄

 دوره دهمدین  انتخابدات  برای اییجد فهرست یکتا جبهه  یادآور شد کنیمچ حمایت فهرست

 در سالمت و گریانقالبی کارآمدیچ مانند کند. معیارهاییچنمی ارائه اسالمی شورای مجلس

 است. شده گرفته نظر در اصولنرایان ائتالف مرکزی شورای فهرست تهیه

رئیس ائتالف موسوم به جریان سوم اظهار داشت  بر اسداس مصدوبه    چفومنیمحمد ذارع◄

و با موافقت  لی مطهریچ وی سرلیسدت کاندیدداهای    پارلمان مشورتی ائتالف جریان سوم

 .تهران شد  دهمین دوره مجلس شورای اسالمی جریان سوم در

تالمعلی حداد ادلچ سخننوی شورای ائدتالف اصدولنرایانچ دربداره انتخداب سرلیسدت       ◄

باره ن برای انتخابات مجلس دهمچ گفت  تاکنون در جلسات شورای مرکزی در ایناصولنرایا

 بحثی به میان نیامده و سرلیستی انتخاب نشده است.

 اصدولنرایان شدعار   ائدتالف  شدورای  تهدرانچ  انتخابداتی  نفدره  32 فهرسدت  پس اذ ا الم ◄

 .کرد ا الم «پیشرفت امنیت و معیشتچ» را خود انتخاباتی

 اهکوت اخبار ▼

اذ ا دالم   )ص(اونبیدا  فرمانده قرارگاه سداذندگی خداتم   ◄

رسانی و گاذرسانی گسترده به آمادگی این قرارگاه برای آب

سدردار  بداداهلل  بدداللهی در     د.روستاهای کشدور خبدر دا  

رسددانی شددهری و هددای ویدژه آب مراسدم رونمددایی اذ طدرح  

بدده جددز  چروسدتایی کشددور اظهدار داشددت  در حددال حاضدر   

 رسانی در سراسر کشورطرح بزرگ آب 99 چهای مرذیطرح

 بدرای  را خود آمادگی ا الم وی افزود  .در دست اجرا داریم

 ا دالم  دولدت  به کشور روستاهای به رسانیآب و گاذرسانی

 آمداده  سداذندگی  قرارگاه کنممی ا الم جاهمین و ایمکرده

 نجدات  را روسدتاها  چگاذرسانی و رسانیآب بحث در تا است

 .دهیم

 و برجددام اجددرای بددا کددردچ اد ددا «جمهوریددت» نشددریه ◄

 922 بدر  بدال   رقمدی  ایدران   لیده  هاتحریم شدن برداشته

 مبلد   ایدن  اذ که شده است آذاد کشور این ارذ دور میلیارد

 گددهاریسددرمایه ایترکیدده هددایبانددک در دور میلیددارد 43

 راه تدرین راحدت  را هدای ترکیده  باندک  نشدریه  این .شودمی

 افزوده و دانسته ایران برای المللیبین تجارت و پول لانتقا

 اذ بخشدی  ایران هاچتحریم رف  با و اخیر روذهای طی  است

 خدارج  چین و مالزی اماراتچ کشورهای اذ را خود هایپول

  .تاس کرده منتقل ترکیه در واسطه بانک پن  به و کرده

مونچ دبیدر کدل   ولت روسیه نسبت به اظهارات بان کید◄

ساذمان ملل متحد درباره مدهکرات سدوریه واکدنش نشدان     

ای رسددمی کدده روذ داد. وذارت خارجدده روسددیه در بیانیدده 

های دبیرکدل دربداره نقدش    دوشنبه منتشر شدچ اذ صحبت

هدای بدان   روسیه در مهاکرات صلح سوریه انتقاد و صدحبت 

مون در سخنانی روسدیه را  بان کی نش کرد.مون را سرذکی

به مختل کردن روند مهاکرات صلح سدوریه مدتهم کدرده و    

 آید.گفته بود  روسیه مان  اصلی مهاکرات صلح به شمار می

وپنجمددین جلسدده پارلمددان لبنددان بددرای انتخدداب سددی ◄

جمهورچ باذ هم به دلیل به حد نصاب نرسیدن شدمار  رئیس

جمهدور لبندان بده    نتخداب رئدیس  ا نمایندگان تشکیل نشد.

نمایندده اذ   ۶0حضور دو سدوم اذ ا ضدای پارلمدانچ یعندی     

نماینده نیاذمند داردچ این در حالی اسدت کده    94۶مجموع 

نماینده در پارلمان حضور داشدتند و   9۶در جلسه دوشنبه 

جلسه به دلیدل بده حدنصداب نرسدیدن شدمار نماینددگان       

 .تشکیل نشد

 حکدم  کده  کسدانی  بده  امدکچ پی طری  اذ سعودی  یمر ◄

 !کندد مدی  یدادآوری  را ذمانش و دهدمی نوبت دارندچ شالق

 در .اسدت  کدرده  منتشدر  پیامک این اذ تصویری «پارسینه»

 شدالق  حکم اجرای ذمان» است  شده یادآوری پیامکچ این

 .«هاستذندان اداره در صبح 32 ۶ سا ت فردا شما


