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 : خطا  به نمایندگان مجلس دهم هبر معظم انقب ر 
 بسازید استوار سنگری استکبار ی گستاخانه خواهی افزون در مقابل

نس میشورنیمجلسدور دهمینینفتتاحی مرنسمب پیامیدرنس میننق  معظمرهبرنیخامن نهللآی حضرت
کرد دنبالب رننس میشورنیمجلسنماین گا گذنری،قانو مجلسننتخاباتدرمردمحماسیحضورنزسپاوبا

جناحیهایزنی  ب ش  سرگرمنزپرهیزهمچنینونس می،فرهنگتعمیقوگسترشومقاومنقتصادتحققنلزنمات
ومنطقد طوفدانیشدرنی :کردند تأکی آنا ب خطا وتوصی عمومیمصالحبرشخصیهایننگیز ساختنغالبو

روروبد گذشدت نزتدریپیچید  نوضدا بدارننسد مینیرن نتباعشا ،وگرن سلط نلمللیبینهایماجرنجوییوجها 
نزعمد نبتکداردنشدتندسد درورنسد عدزموهوشمن یب شرنی ،نینبامونجه برنیکشورنقت نر.نس ساخت 
نسدتونرسنگریرنمجلسک نس آ محترمنماین گا شماقانونیوننق بییوظیف .دنردنیازمسئوال یهم سوی
.بسازی ننق بیومؤمنمردمدرخشا ِنتّکایینقط ونستکباریگستاخان خونهینفزو وفسو وترفن برنبردر

 بقا راه تنها کشور حقنقی شدن مقتدر 

ملد منتخدبنماین گا ورئیسدی نردرپنجشنب صبحنس میننق  معظمرهبرنیخامن نلعظمینهللآی حضرت
نیدن«ننق بدیمسدیروهوید »تبیینباوخونن ن عظیمونقعاًنیپ ی  رنمجلسنینخبرگا ،مجلسدور پنجمیندر

یعندی«کبیدرجهداد»و«کشورحقیقینقت نر»ننق  ،نه ن تحققونظامپیشرف وبقارن تنها:کردن تأکی مجلس،
عمد آ بد جد یطدورب بای ک دنرن وظایفیمسیرنیندرهادستگا ومسئوال هم ،نس دشمننزنکرد تبعی 
:کردند خاطرنشدا وخونن ند جها نصلیهایق رتنزحتینمتیازگیریموجبرنکشورنقت نرننق  ،رهبر.کنن 
 .شون مینیرن مل طلبکارهمحقیروضعی هایدول حتی،صورتغیرنیندر

هدایطدر وگرفتیمنمتیازنیهست مذنکرنتدرگوین میماعزیزدوستا :نفزودن نیخامن نلعظمینهللآی حضرت
حاص درص 20سازیغنییعنینیرن نقت نرش  عینینزبع نلبت مسئل نینپذیرفتن ؛رننیرن نیهست صنع مقاب 
91تولید »ننقد  ،رهبر.نس کاریمرحل دشونرتریندرص 20ب رسی  سازی،غنیدردننن میهم ک چرن،ش 
و«سدانتریفیوژچهدارموسدومدوم،هداینسد تولید »،«سدانتریفیوژهدزنر90کدارگیریب »،«نولنس سانتریفیوژهزنر
حاضدرزمدانیکد دشمن:نفزودن وخونن ن نیرن نیهست ق رتنمودهایدیگرنزرن«سنگینآ تولی یکارخان »

ش ؛پذیرشب مجبورکشور،نیهست ق رتباش  مونج نزپسبپذیرد،نیرن دررنسانتریفیوژی حتیوجودنبود
.گرفتیمخودق رتپرتودرمابلک ن ندن هاآمریکاییرننمتیازنینونقعدر
 

  انگلنس در تروریستی مظنون صدها هویتی اطبعات رفت  بن  از افشای 
رفدتنبدیننزسبب،ننگلیسپلیسنیزوجاسوسیونمنیتیهایدستگا توس گرفت صورتهاینشتبا گفتن جمع روزننگلیسیمنابع،نیرناگزنرشب 

نیدندرجمعد روزتلگدرن دیلیروزنام .نس ش  ،آوریجمعهای'نین دی'وننگش نثرنظیرتروریستیمظنو 500ب مربوطهویتینط عات
 .نس هستن ،نفرهزنر5بربالغک ننگلیسدرتروریستیمظنونا ب مربوطنط عاتنزدرص د ش  نابودمعنایب رفت بیننزنط عات:نوش مورد
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 شود می آماده آرام اقنانوس در آمریکا با مقابله برای چن   

بد روشد تبد چدین،جندوبیدریایدرنخت  موردمناطقسربرچینوآمریکارونب درتنشک حالیدرنسپوتنی ،نزنق ب تسنیمگزنرشب 
 .کن نعزنمآرنمنقیانووب زنیگش برنیرنخودنیهست هایزیردریاییتاری ،دربارنخستینبرنیتادنردنظردرپکننس ،نفزنیش

چیننمنی تامینبرنینبزنریتنهاهازنیگش نین:نفزودچیننظامیناشناومنابعنزنق ب گاردینروزنام ک ش فاشزمانیبارنخستیننخبارنین
چاپمردمروزنام نن ،نکرد نع مرننخبارنیننادرستییادرستیهنوزچینیهایمقامک حالیدربودخونه آمریکاتسلیحاتیهایسامان برنبردر
 .نس زد دنمنهازنیگمان نینب مطلبیننتشارباپکن

تقوی رنخودنیهست هایقابلی تانس الزمچینبرنیمسال نیننس ،نفزنیشب روچینوآمریکابینتنشک حالیدر:نفزودچینیروزنام نین
نزپدیشده ،مینفزنیشچین،باصلحب دستیابیبرنیرنآمریکاتمای وکردخونه کم نقیانوسی آسیامنطق درتعادلبرقرنریب مسال نین.کن 
.دندخونه ننجاممی دی2092سالدررنخودنیهست بازدنرن  زنیگش نخستیننحتماالچینک بودکرد بینیپیشآمریکادفا وزنرتنین

 آید می تهران به زودی به عراق کردستان اقلنم رینس/  عراق اربنل به اطبعات وزیر نشده اعبم پنش از سفر  

بد عدرنقکردسدتا نقلیمرییسسفردقیقتاری هنوزک کردنع منیسناخارجیسیاسیخبرنگارباوگوگف درعرنقدرنیرن سفیرفر،دنناییحسن
 .شودمیننجامزودیب سفرنیننمانس ،نش  مشخصتهرن 

تهدرن بد بدارزننیمسدعودسدفردقیدقتداری هنوزک کردنع منیسنا،خبرنگارتماودرنیزنیرن درکردستا نقلیمنماین گیدفترمسوولدباغناظم
 .نس نش  مشخص

نونخدرنیدرن نط عداتوزنرتمشداورن ودسدتیارن نزشدمارینزمتشدک همدرن هیداتباکشورنط عاتوزیرعلویمحمودسی گزنرش،برنینبنا
 .کرددی نرنربی دربارزننیمسعودباوکردسفرکردستا نقلیمب نش  نع مپیشنزسفریدرنردیبهش 

وزیدرشد ،برگدزنرنقلدیمنیدنریاسد دیون رئیس"حسین،فؤند"وکردستا نقلیمنمنی شورنیمشاور"بارزننی،مسرور"حضورباک دی نرنیندر
نط عداتوزیدرکدرد،تأکید کردسدتا نقلیمنزنیرن حمای ندنم برونرنئ منطق وعرنقسیاسینوضا خصوصدررنخودنظرکشورما نط عات
درمختصدرینشدار بدابدارزننی:نفزنید مدیبیانید نین.کن بیا منطق تحوالتخصوصدررنخودنظرنتوننتظارنتتاخونس بارزننینزکشورما 
مسدتلزمدنعدشعلید جنگکردتأکی مهما ،هیاتبرنیعرنقسیاسینوضا ودنعشتروریستیگرو علی جنگهایجبه می ننینوضا خصوص
بدرهمچنینویکرد،نظامیمقابل آ بانبای تنهانفرنطیتفکرودنعشکام برد میا نزمنظورب ک نس جهانیجامع ج یمساع توهمکاری
.کردتاکی دنعشباسیاسیونقتصادیفکری،مقابل ضرورت

 کند می کشی کودک سوریه در ایران: اردوغان گستاخانه ادعای 

خودسخنرننینزبخشیدرترکی ،جمهوررئیس"نردوغا ،طیبرجب"مباشر؛نلجزیر تلویزیونیشبک نزنق ب جون خبرنگارن باشگا گزنرشب 
لبداوکد آمریکدانیروهدایوککپنیدرن ،روسدی ،.کنید نگدا سدوری بد :ش م عیقسطنطنی فتحسالگردسومینوشص وپانص مرنسمدر

توننند نمدیسدوری کودکدا کشدتنبانماکنن ؛میمبارز دنعشباک کنن میندعاآنهاکنن ؟میچ سوری درنن کرد تنبررنککپنیروهای
 .کنن نابودرندنعش

هوید وگذنشدت نجرنب رندولتیتروریسمظالم،نس .نس "نس بشار"ریزخو نظامنزسوری مل رهاییدرس ،رن :نفزودندعایشندنم دروی
جنای ب دس دموکرنتی نتحادودنعشباهمکاریوهماهنگیباسوری نظام.نس برد بیننزوکرد دنرخ ش رنسوری تاری ومل وسوری 
مدیدفدا تروریستهانزبلک گیرن مینادی  رنموضو نینتنهان هاغربینمابمان ؛جابرپاتونن نمیتروریستهانینوجودب و سوری نظام.زن می
.نس ش  غرقخو ونش درسوری آ بوسیل ک نس تروریستیگروهیدنعش.کنن 
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 دولالت  تومالانی  ۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ باجِ 
    عربی کوچک کشور دو به روحانی

حد ودسودن ونرد کشوردونزنیرن طلبمجمو 
درچیزیتوما ب آ معادلک نس دالرمیلیو 000
کد نینجاسد جالبنما.شودمیمیلیاردهزنر3ح ود
بدرنیعزمدیتنهداند خدارجیگدذنریسرمای سازما 
محمد بلکد ند نرد،خدارجیهدایطلدبنیدنوصول
نزرنمطالبداتنیدندریافد سازما نینرئیسخزنعی
کدرد خدار خدارجیگذنریسرمای سازما نولوی 
.نس 
نزتبعید بدانرد وسدودن کشورهایک شرنیطیدر

دولد هسدتن مشدوولنیدرن ملد تدوهینب عربستا 
هدزنر3طلدبگیدریبازپسبرنینق نمیهی روحانی
.کن نمیکشورهاینننزنیرن میلیاردی

 شد سفند آراء مغلو  کواکبنان

نمایند گا آرنءنزرنی99کسبباکونکبیا مصطفی
ننتخابدداتدرمجلددسسددفی وباطلدد آرنءنزتددرپددایین
 .گرف قرنردهممجلسریاس 

شدورنیمجلدسریاسد ننتخابداتمشرق،گزنرشب 
والریجددانینردشددیرعلددیکان یدد نتوریبددانسدد می
بداالریجدانیعلدیکد شد برگدزنرکونکبیا مصطفی
 .زدتکی دهممجلسریاس صن لیبرآرنقاطعی 

نزرنمجلدسنماین گا رأی99همکونکبیا مصطفی
هدمسدفی رأی25ک نس درحالینینکردخودآ 
 .ش نن نخت صن وقب 

ننصدرن فریدادبداکونکیبا گیریرنیهنگامدرنلبت 
عندون بد کد الریجدانیعلدینمداکدردنع مرنخود
نظهداردنشد ،عهد  بد رنجلسد ندنر موقد رئیس
نزتددون نمددیگیددریرنینخددذآغددازنزپددس:دنشدد 

 .دندننصرن نع مکان ی نتوری

کد کونکبیدا مکررفریادهایب ونکنشدرالریجانی
خدوددسد وکردمیپافشاریخودننصرن نع مبر
مدابداآخرتاخونه مینیشا :گف گرف ،میباالرن
 .کن «بایبای»

 ای که گذشت در هفته از تاریخرگی ب


دورۀسدومیننفتتدا در00/03/9320درنیرن نس میننق  کبیرینیانگذنر(ر )خمینینمام
نمایند گا شداءنللّ ن :فرمودند مجلسدرمردمنماین گا ب خطا نس میشورنیمجلس
وکدرد نحسداوخطیدرنمدرنیدندررنخدودرسال ومسئولی بارسنگینیمجلس،محترم
گفد باید کد دنرند ،ننتظداریچد آندا نزمردمونظامک نن دریافت خوبیب وکنن می

ومحرومیتهدداوگرفتاریهددارفددع،مجلددسنزمددردمنسدد میننتظددارنتوهدداخونسددت مجموعدد 
جد یرنآنهابای ک نس بحقیننتظارنتنزکشور،ندنریخموپی پرنظامدردگرگونی
ب ضروریغیرموندوهاتبصر ولونیحب پردنختننزقب مجلسمحترمنماین گا و.گرف 
قدوننینطر باکمیسیونهادرعزیزنس منساوبروباشن کشورکلی یونصلیمسائ فکر
بنداییزیدرسیاسدتهایومرتفدعکشدورنساسدیمشدک تک کنن حرک سمتیب لونیحو

رفعومحرومینب کم رنستایدرسیاسیونجتماعیونقتصادیوفرهنگینموردرکشور
 .درآی نجرنموردب وم و نستضعا ،

خدادمونند یافتد رن مجلسب ک آنهاییچ نینک ،نس مهمترنینهاهم نزک چیزینماو
ونند نیافتد رن مجلدسبد ولدینند نمدود عم خودوظیف ب ک آنهاچ ونن ش  منتخب
هدممدانس زودگذرونعتبارینمورنینهم ک ب ننن بای گرو دوهرطرف نرن همچنین
وکندیمآلدود نخت فاتوک ورتهازنگارب رنخودما نس میجامع وعم خلوصنبای 

 .نمای فرنهمرنج نییوتفرق موجباتنبای هرگزهمننتخاباتیگذشت رقابتهای

ب رسی  درننتخاباتیرقابتهاینزبخونهن ناپاکیدستهایوعونم ک دهممینحتمالمنو
یاوسازن ج نیک یگرنزرندلهامعنابیوپوچمسائ طر باوکنن نستفاد خودآرزوهای

سدؤنلزیدررنمجلدسمشروعی نهایتاًوننتخاباتس م وصح ذهنیتها،نیجادوتردی با
بای کشورنن رکارن دس وروحانیو هم ونیرن مل آحادهم شرنی نیندرک برن ،
.دهن ندنم خودمق ورن ب همدس دردس وهمکناردر


 شود می آشکار حقنقت روزی/ روحانی از رضایی محس  شدید انتقاد 
نقتصدادنجداتعنون بانینستاگرنمیییاددنشتردرضاییمحسندننشجو،خبرگزنریگزنرشب 

کدرد بیرو آیاش ی ؟گذشت ننتخاباتونردوخار پاس نریلباونزچرنگوین می:نوش 
نشدوالیهدایسدرزمیننزعدرنقمتجاوزنرتشکرد بیرو نزکمترکشورنزفسادوبیکاریفقر،
نستب ندنابودینزکمترزمیننیرن جوننا برنیآبرومن نن زن گیوشو نیجادآیانس ؟نیرن 

هدایبرنامد بدرکارشناسدا ومدردمتایید وهدانگرننینینخاطرب نگرب ننی نس ؟شاهنشاهی
نیمنطقد ته ید نتکد نیزگذشت دوسالدر.ش منمیگذشت ننتخاباتونردنبودنمنقتصادی

.نمبرگشت پاس نریلباوب مردموکشورنمنی حفظبرنیش زیاد
دسد درهمش  نص هایپولهمین.نس ش  نص ننتخاباتروزتوما هزنرنرزشنمروز
ن هی ،فریبرنمردمکنممیتوصی !آرنمشگویی میرنرکودوش  قف نقتصاد.نیس مردم
.شودمیآشکارحقیق روزی

 
 


