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 خدمت صادقانهبا سپاسگزاری از مردم   روز حرف ▼

در پیامی با سپاس از ملت آگاه و مصممم   ایامام خامنه

که با لبیک به فراخوان نظام اسالمی و با عزم راسخ و  ،ایران

ساالری دینی را در چهمره  مردم ،ماندنییادشور و نشاطی به

ن درخشان خود به جهانیان نشان دادند، خطاب به مسمووال 

کشور، سپاسگزاری شایسمته از ممردم را در انجمام خمدمت     

زا جانبه و درونصادقانه خواندند و با تأکید بر پیشرفت همه

به نمایندگان منتخب توصیه کردند:  ،هدف اساسی منزلهبه 

زیسممتی، پاکدسممتی،  پممور پیوسممته در جایگمماه   سمماده»

همای شخصمی و   مسوولیت، ترجیح منافع ملی بمر خواسمته  

ایسمتادگی شمجاعانه در برابمر ممداخالگ بیگانمه،       جنا ی،

همای بمدخواهان و خاانمان، ممنش     واکنش انقالبی به نقشه

جهادی در اندیشه و عمل و در یک جمله کار برای خمدا و  

در راه خدمت به خلم  خمدا را، برناممه دااممی خمویش در      

دوران این مسوولیت بدانند و به هیچ قیممت از آن تخطمی   

بایمد  ترین برنامه مجلس دهمم  اصلی وصیفبا این ت« نکنند.

 تمرکز پیدا کند؛ به عبارتیرسیدگی به معیشت مردم  روی

های مردم مجلس دهم باید روی مساال اساسی و نیازمندی

گمااری جمدی داشمته باشمد کمه اولمین آن بحم         سرمایه

معیشت است؛ اگر موضوع اقتصماد و معیشمت ممردم  مل     

هما  ریمزی ر در برناممه همای بیشمت  شود، میدان برای فعالیت

این کار باید با عزگ ملمت ایمران هممراه     کهشود فراهم می

 ممل آن اجممرای اقتصمماد مقمماومتی اسممت.     راه وباشممد 

های اجرایی و دولمت بایمد کممر هممت ببندنمد تما       دستگاه

اقتصاد مقاومتی تحق  پیدا کند، نگاه مما نبایمد بمه بیمرون     

قدرتمنمد  چنمان  های داخل کشمور آن ظرفیت ؛ چراکهباشد

های داخمل کشمور را پاسمخ    زمندیهستند که مجموعه نیا

 پور چشممگیر ملمت ایمران در    در ضمن باید گفت،  .دهد

عرصه انتخاباگ صفحه جدیدی بمرای کشمور گشمود کمه از     

کننده این  پور پرشور تعییندارد. جهاگ مختلف اهمیت 

بما توجمه بمه    تردیمد،  بمی  ت.الملل با ایران اسم معادالگ بین

همای  های امنیتمی فراگیمر در منطقمه و مماجراجویی    بحران

دهنده آفرینی ملت ایران در انتخاباگ نشاننقش ،تروریستی

بماال رفمتن    اسمت و سمبب  ثباگ و استقرار امنیت در ایمران  

ضریب امنیتی ایران شده و از طرفی پشتوانه قوی مردممی  

ساز ایران اسالمی در منطقه بخش و امنیتنقش ثباگ ،نظام

  .زایش داده استرا اف
 

 

 

 خدشه بر وحدت!     روز گزارش ▼
، فارغ از هر نتیجه 0330درصد مردم ایران در انتخاباگ هفتم اسفند  04 پور بیش از 

و به دور از آنکه چه کسانی راهی مجلس دهم خواهند شد، یک جشمن بمزرب بمرای ملمت     

ای محکم تواند پشتوانهنمادی از و دگ ملی است که این و دگ و انسجام ملی می و ایران

ای و و استوار برای پیشرفت ایران و دست باالی جمهوری اسالمی ایران در معادالگ منطقه

جهانی باشد؛ اما صد افسوس و  یرگ که در جشنی چنین بزرب برخی از اشخاص، منفعت 

گیرند و همچنان بر مشی غلط خود، رأی مردم را و مصلحت خود را در جای دیگری پی می

 کنند. رأی خوب و رأی بد تقسیم می به

 هاییشده از صندوقها، برآوردهای اعالمشده در بیشتر شهرستاندر الی که نتایج اعالم

بمه   های مختلفاستان در که انتخاباتی و نامزدهای اعالم نشده است آن که هنوز نتیجه قطعی

همای مجلمس خبمر    یدور دوم راه یافتند، از پیشتازی اصمولگرایان در کسمب بیشمتر کرسم    

اکثریمت آرا را کسمب    طلبان توانستهدهد، در تهران شاهد آن هستیم که فهرست اصالحمی

در خرداد سال آینده بر کرسی مجلس تکیه بزند. همین تفاوگ در تهمران بما بیشمتر    و  کند

شهرهایی مانند اصفهان و مشهد، موجمب شمده برخمی    های انتخابی دیگر،  تی کالن وزه

 مردم در سراسر کشور چنگ بیندازند؛ برای نمونه  سمین  هایبر چهره انتخابافراد خاص 

کارگزاران سازندگی، مردم نقاط دیگر کشور به جز تهمران را    زب ارشد اعپای از مرعشی،

 در ایمران  سیاسمی  توسمعه  شماخ   تموان می اکنون»گوید: مانده سیاسی دانسته و میعقب

سمخنان   «.گرفمت  نظمر  در 34 هما شهرسمتان  در و 04 هما اسمتان  مراکمز  در ،044 را تهران

آورد کمه گروهمی تنهما زممانی بمه      را به یاد ممی  88ای که بار دیگر  وادث تلخ سال گزنده

گاارند که نام خودشان از صمندوق  ساالری دینی، صندوق رأی و نظر مردم ا ترام میمردم

 آرا بیرون بیاید.
 

 دیم، اما...اهلل بوبه دنبال تضعیف حزب    ویژه خبر ▼
های رژیمم صهیونیسمتی بمرای تپمعیف     با اشاره به تالش «آ ارونوگ یدیعوگ» روزنامه

 اختیمار  در راکمت  هزار 044 لبنان سوم جنگ در اهلل زب آنکه به توجه با: اهلل نوشت زب

 خود آویوتل بود، خواهند مرزی شهرهای تسخیر دنبال به آن ویژه نیروهای و داشت خواهد

 خود اینترنتی پایگاه در صهیونیستی روزنامه این .کندمی آماده چالش این با ابلهمق برای را

 اهلل زب که است آن از  اکی اولیه برآوردهای: افزود «یهوشوا یوسی» قلم به گزارشی در و

 تما  گرفتمه  یممن  از گروه این نیروهای. بیندازد راه به را لبنان سوم جنگ ندارد قصد اکنون

 دارد. شماید  سموریه  در نیمرو  همزار  اهلل هفمت  مزب  هستند و اکنمون  یاگعمل درگیر سوریه

 هنوز اما آورد؛ دست به ارزشمندی عملیاتی تجارب هازمینه همه در باشد توانسته اهلل زب

 نکمرده  ایجماد  تغییری اسراایل ارتش با جنگ برای آمادگی منظور به نیروهایش استقرار در

در . است اسراایل سمت به راکت هزار 044 پرتاب ناییتوا شامل اهلل، زب تهدیدهای .است

 مختلف مناط  در که هاییسامانه از راکت 144 و هزار روزی تواندمی اهلل زب  اضر،  ال

 کمه  بعمدی  گام. کند پرتاب اند،شده مخفی لبنان جنوب در روستا هاده در دقت با و مستقر

 داشته آشنایی جبهه این با که فردی هر .دبو الجلیل فتح آورد، میان به سخن آن از نصراهلل

 از پمیش  تا و ندارد تونل به نیازی اسراایل شهرهای به نفوذ برای اهلل زب که داندمی باشد،

 .بود خواهد سهل بسیار برایش کار این شمالی، فرماندهی جدید استقرارهای



 اخبار ▼

 اروپا بازار به ایران گاز اصلی ورود گزینه 0011

 ایران ورود گزینه ترینآسان و ترینسریع است، معتقد فیچ گروه «ریسرچ آیامبی» تحلیلگر

 و کم بسیار تولید هایهزینه که است( جیانال) مایع طبیعی گاز صادراگ اروپا گاز بازار به

 در گماز  و نفت ارشد تحلیلگر هینس، کریستوفر.داشت خواهد را اروپا بازار در رقابت توانایی

 لولمه  خمط  توسمعه  طریم   از بایمد  ا تماالً لوله خط طری  از صادراگ: گفت ترند به بارهاین

 ایمن  در و رسمد نممی  برداریبهره به 1411-1413 هایسال از زودتر که گیرد صورگ تاناپ

 00 اروپما  اتحادیمه  1400 سمال  در .داشمت  خواهمد  وجود آن برای زیادی هایرقابت زمینه

 کرده وارد بود، اتحادیه این وارداتی گاز مجموع درصد 0/03 که جیانال مترمکعب میلیارد

 شمرکت  .هستند اروپا برای جیانال وارداگ اصلی منابع آنگوال قطر و  اضر،  ال در. است

 33 بما  برابمر  1400 سمال  اوایمل  در ایران شدهاثباگ ذخایر کرد، اعالم« پترولیوم بریتیش»

 .است درصد 07 جهان گاز بازار از کشور این سهم. است بوده مترمکعب تریلیون
 

 صهیونیستی در انتفاضه سوم ضد عملیات 

 و اولهمای  انتفاضه طی گفت: «الیوم اسراایل» زبانعبری روزنامه نویسنده «شرگای نداف»

 جریمان  در: کمرد  تصمریح  اند. ویشده کشته صهیونیست 130هزار و  کنونی انتفاضه و دوم

 ،دوم انتفاضمه  جریمان  در و صهیونیسمت  073 ،نگسم  انتفاضمه  بمه  معروف نخست، انتفاضه

 نیمز کمه   کنمونی  انتفاضمه  آغماز  شدند و از کشته نفر 80هزار و   االقصی، انتفاضه به معروف

 ایمن . اندشده کشته فلسطینی مبارزان دست به اسراایلی 33 ،گرفته است نام قدس انتفاضه

 عملیماگ  میمزان  دهمد، ممی  نشمان  رسمیده  اخبار: شد یادآوردر ادامه صهیونیستی  تحلیلگر

 گااشمته  افمزایش  بمه  رو اسمراایلی  مجرو ان تعداد همچنین و سالح از استفاده تیراندازی،

 بمه  هااز سوی فلسطینی ضدصهیونیستی عملیاگ 0044 تاکنون قدس انتفاضه آغاز از است.

 دیگر تن 304 به نزدیک و شده کشته اسراایلی 33 هاعملیاگ این طی و است درآمده اجرا

 .اندشده زخمی هم
 

 لیبی «مصراته» در انگلیسی نظامیان مخفیانه فعالیت

 ویژه نیروهای از گروهی کردند، اعالم غربی ایرسانه منابع ،«الیوم روسیا» شبکه گزارش به

 عملیماگ  لیبمی  مصمراته  در مخفیانه صورگ به خود آمریکایی متحدان همکاری با انگلیسی

 صمورگ  بمه  را خود نظامی مستشاران از گروهی لندن ارش،گز این اساس بر .دهندمی انجام

 مبارزه به قول خودش برای  را لیبی نظامیهای گردان تا کرده است اعزام لیبی به مخفیانه

 لیبمی  سماب   دیکتماتور  قماافی،  سمرنگونی  از پس است، ذکر شایان .دهند آموزش داعش با

 این در ومرجهرج بروز موجب 1400 سال از کشور این در غربی کشورهای و ناتو مداخالگ

 یافتمه  گسترش بسیار کشور این در داعش تروریستی گروه که ایگونه به است؛ شده کشور

 .است
 

 است مقاومت حامی حماس، از درخواستی هیچ بدون ایران

 روابمط  تالشمند  در که کسانی به هشدار با  ماس جنبش ارشد رهبران از «الزهار محمود»

 جنمبش  بما  تعامل از خواست اسالمی و عربی کشورهای از کنند، ریبتخ را  ماس و تهران

 از اینکمه  بمدون  داشمت، ایمران   اظهمار  وی. کننمد  پرهیز سیاسیهای بازی قالب در  ماس

 آشمتی  دربماره  الزهمار  .کنمد ممی   مایت مقاومت از کند، ورود ایعرصه در بخواهد  ماس

 آشتی خواستار که است کسی عموض عباس، محمود موضع من نظر به: گفت نیز فلسطینی

کنمد و    مماس  متوجمه  را آشتی شکست مسوولیت خواهدمی دلیل همین به و نیست ملی

 که اوست خود این  قیقت در اما نیست؛ ملی آشتی خواهان که بگوید خود زبان به  ماس

 .خواهدنمی را ملی آشتی

 کوتاه اخبار ▼

 بما  یکشماورز  جهاد وزیر مقامقاام مهرفرد، اکبرعلی ◄

 گنمدم  قیممت  روی بمر  بایمد   مایت سازمان اینکه بیان

 بمر  وارداتمی  گنمدم  قیممت : گفمت  کند، نظارگ وارداتی

 گندم قیمت متوسط اما است؛ متفاوگ گندم نوع  سب

وی  .اسمت  توممان  804 تا 844  دود وارداتی خوراکی

 مشممول  و اسمت  اول اولویت کاالهای جزء گندم: افزود

 قیممت  تعیمین  بایمد  بنابراین د،گیرمی قرار بازار تنظیم

 در سود آن کنندهوارد برای هم درصد 00  دود و شود

 .شودمی گرفته نظر

 جمهوریخواهمان  نمایندگی نامزدهای از یکی روبیو،◄ 

  ،در آمریکما  1400 سال جمهوری ریاست انتخاباگ برای

 توصمیف  چمی سوءاسمتفاده  یمک  را خود رقیب «ترامپ»

 مسممتغالگ بخممش دارانسممرمایه از کممه ترامممپ .کممرد

 اشخصوصی هواپیمای برابر در  الی که در ،آمریکاست

 سناتور است بارنخستین که روبیو تحقیر با بود، ایستاده

 .است رسیده راه از تازه که کرد متهم را وی شده،

 جمهموری  کشتیرانی مدیرعامل و مدیرههیوت رایس◄

 ناوگمان  کشمتی  اولمین  پهلموگیری  خبر اعالم با اسالمی

 در اروپما  بنمادر  در ایمران  اسمالمی  جمهموری  کشتیرانی

همای  کشمور  هما تحمریم  زممان  در: گفمت  آینمده  روزهای

 بمه  ایرانمی همای  کشمتی  ورودهای راه اتفاق، به اروپایی

 متأسممفانه و کردنممد مسممدود را شممانکشممورهای بنممادر

 را اروپمایی  بنمادر  در پهلموگیری  اجمازه  مما همای  کشتی

 نداشتند.

  مال  در کمرد،  اعمالم  ترکیمه  وزیرستنخ اوغلو، داود◄

 اسمد  بشمار  مخالف نیروهای کنترل در  لب شهر  اضر

 ادامه اسد بشار از  مایت به روسیه که زمانی تا و است

 همای گمروه  از خمود   مایمت  بمه  نیز کشور این دهد،می

 را اسممد بشممار مخالفممان وی .داد خواهممد ادامممه مخمالف 

 معرفی کرد. ترکیه برادران و خواهران

 مزدوران از نفر 37 عملیاتی در یمن امنیتی نیروهای◄

 گمزارش  بمه  .کردنمد  دستگیر یمن ربام در را عربستان

 و امنیتممی نیروهممای یمممن، المسممیره خبممری پایگمماه

 به داشتند قصد که را افراد این یمن مردمیهای کمیته

 مسمیر  در شموند،  ملحم   تکفیری -تروریستیهای گروه

 .کردند بازداشت مارب

زمینه قاچماق   در نفر 07 دستگیری از آگاه نبعم یک◄

 و شمبانه  افمراد  برخمی  تمازگی بمه : گفت و داد خبر میوه

 تهران مرکزی بارتره میدان در قاچاق هایمیوه مخفیانه

 از قاچماقی  و غیرضروریهای میوه این .کردندمی توزیع

 شد.می کشور وارد رسمی مرزهای از خارج


