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 العالي(ای )مدظلهامام خامنه
دهنده سخن ، نشان۷۵بهمن  19قدام شجاعانه فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی در ا

های نیروی هوایی حق و پرجاذبه انقالب اسالمی است که توانسته بود حتی به اعماق دل
 (93/11/19) .ارتش پادشاهی آن زمان که نور چشمی آمریکا نیز بود، نفوذ کند

 *** فجر پيروزی مبارک ***

 
 

 انقالب را چگونه معنا کنیم؟  روز حرف ▼

جمهتتور المستتیمین روحتتانی، ر تتی  االستتالم وحجتتت

سال، در بخشتی از   کتاب جایزه کشورمان دیروز در مراسم

 اجمتا   انقتالب  از مفتاهیمی  در هنوز»سخنان خود گفت: 

 و کنتیم  معنتا  را انقتالب  ما که است نیاز هنوز. نداریم نظر

 و استت   کستی انقالبتی   چته  کنیم؛ تفسیر را بودن انقالبی

« چیستتت  انقتتالب راه تتتداوم و معناستتت چتته بتته انقتتالب

 و آمدیم هاخیابان به ما همه»جمهور در ادامه افزود: ر ی 

 نیاز هم هنوز اما اسالمی، جمهوری آزادی، استقالل، گفتیم

در ایتن زمینته    «کنیم. ... تبیین واژه سه این به راجع است

 رسد: به نظر میضروری توجه به چند نکته 

که در دهه چهارم  اوضاعیمباحث در  گونهطرح این -1

بر تثبیتت در   افزونانقالب اسالمی قرار داریم و این انقالب 

های دیگر بوده و همچنین در بخش میتداخل کشور، الهام

هندسه قدرت نظام جهتانی تیییراتتی ایجتاد کترده استت،      

بیگانگتان و   توانتد ستبب سوساستتفاده   و متی  مناسب نبوده

ختام را بته ذهتن     دشمنان انقالب شود و این تیقی و خیال

ای از نخبگتتان در درون آنهتتا متبتتادر کنتتد کتته گویتتا عتتده

حاکمیت نظام جمهوری اسالمی ایران خواهتان بتازنگری و   

 تجدیدنظر در اصول انقالب اسالمی هستند. 

بتترای درو و فهتتم معنتتای هتتر انقالبتتی بایتتد بتته    -4

های آن رجو  کرد های رهبر آن انقالب یا اید ولوگدیدگاه

و از آنجا که در فرایند تکوین و پیتروزی انقتالب استالمی،    

حضترت  تشکیل نظام جمهوری اسالمی ایران و تثبیت آن، 

بر داشتتن نقتش فرمانتده عمییتات      افزونامام خمینی)ره( 

معمار نظام اسالمی، اید ولوگ اصیی انقتالب نیتز   انقالب و 

، اند، بنابراین برای درو و فهم معنای انقالب استالمی بوده

 هتای تتداوم انقتالب استالمی و...    تعریف انقالبی بتودن، راه 

 الجرم باید امام)ره( و آثار و گفتار ایشان مرجع اصیی باشد. 

هتا  های انقالبی نیز مانند سایر نظتام نظاماز آنجا که  -3

 روروبته هتای نظتری و عمیتی متعتددی     همواره بتا چتالش  

بته  ها در درجه نخست که حل و فصل این چالش ،شوندمی

 هتای نظتری  حلارا ه راهو در سطح ایده از آنها گشایی گره

حیی برای مسا ل مذکور نبایتد  است، ارا ه هرگونه راهمنوط 

را انقتالب  با اصول اساسی انقالب میایرت داشته باشد؛ زیرا 

در گتذر  نبایتد  نتد و اصتول آن   ادانسته« دا می صیرورتی»

 یا مورد غفیت قرار گیرد.شود رنگ کمحوادث روزگار 

 
 

 های پیاپیشکست     روز گزارش▼ 

پیشروی بدون توقف، توصیف دقیقی است از آنچه این روزها در سوریه در حال رخ دادن 

فراوانتی را بته دستت    هتای  وریه طی روزهای اخیر پیتروزی س ست، ارتش و نیروهای مردما

های تروریستی از پاکسازی مناطق گسترده از شرایط میدانی نبرد با گروهاز  خبرها ند.اهآورد

گذشته های ترین اخبارهای روزبارز که یکی از دارد حکایتتروریستی های گروهلوث وجود 

. بود سوریه شمال در «سالزهرا» و «نبل»  مناطق ساله چهارباره شکسته شدن حصر در این

هتا قترار   مورد حمیه تروریست حیب شمال سوریه در هادرگیری آغازکه از همان  یشهرهای

 دررا  نشدنیفراموش مقاومتی ،مردمی هایکمیته تشکیل با شهر اهالی از ایعده اما ؛گرفت

در حتالی کته بتا یت       و دادنتد  نشان منطقه در تروریستی هایگروه گسترده حمالت برابر

 هتای گتروه  اشتیال  بته  شهرشتان  نتد داجازه ندا کردند،فاجعه انسانی دست و پنجه نرم می

و سرانجام حصتر شتهر را نیتز     آیددر منطقه کشورهای دیگر و غرب از شدهحمایت تکفیری

 کمر شکسترا  نجه آی، پیروزی که سردار سالمی نتها را عقب راندندشکستند و تروریست

حامیان و پدران معنوی و متادی تروریستت را نیتز بته شتدت       کند وتوصیف می هاتکفیری

از اعزام نیروی نظامی برای حمایت از  سعود، رسماًکه رژیم آل ایگونهنگران کرده است، به 

حمایتت ایالتت   بتا  وعی کته  سوریه سخن به میان آورده استت، موضت  ها در خاو تروریست

 و عربستتان  دفتا   وزیتر  مشتاور  عستیری،  داحم ژنرال متحده آمریکا نیز همراه شده است.

: گفتت  تیویزیتونی  ایهمصتاحب  در یمتن  بته  حمیته  در ستعودی  عربستان ا تالف سخنگوی

 تحتت ) ا تتالف  کته  استت  زمینتی  عمییتات  هرگونه در مشارکت هآماد عربستان پادشاهی»

 استتقبال از با  نیز آمریکا دفا  وزیر.« کند توافق سوریه در آن اجرای سر بر( مریکاآ هدایت

دیگتر   موضوعی که بار ؛«کنیممی استقبال خبرهایی چنین این از»: گفت ،عربستان تصمیم

 ؛استت  ستوریه در تروریستتی  هتای  سعود با گتروه بر همسو بودن اهداف آمریکا، آل یییدتأ

کننتد و در لحظته خطتر کنتار آنهتا      که خود ایجاد کرده، حمایت و هتدایت متی  ی یهاگروه

 ایستند.می
 
 

 برای سخنان انتخاباتیای ماهوارههای تور شبکه  خبر ویژه ▼

شرو  نشده  در حالی که هنوز تبیییات انتخاباتی نامزدهای مجی  شورای اسالمی رسماً

ای ضدانقالبی تور خود را برای استفاده از انتقادات این نامزدهتای  هو ماهوارهها شبکه است،

  ،خواست خود بینندگان از «ویتی گوناذ» یضدایران طیبتجزیه اند. شبکهمجی  پهن کرده

 ختود  ستکونت  محل مناطق مشکالت درباره انتخابات نامزدهای سخنان از که را وید وهایی

 گونتاذ  شتبکه  مجتری  .شتود  پختش  شتبکه  این از تا بفرستند شبکه این به کنند،می ضبط

 ایتن  امتا  نیستتیم،  مطیع آنها از نیز ما حتی که دارند وجود مشکالت از برخی :گفت ویتی

 ایتن  استت،  کرده ییدأت را آنها نیز نگهبان شورای و نظام ایران هستند درون در که نامزدها

 یکتی از  ستخنرانی  تصتاویر  همچنتین هتا  این شتبکه  .کنندمی بیان بهتر خییی را مشکالت

 استتان هتای  تمحرومیت » زمینه در را ارومیه در اسالمی شورای مجی  انتخابات نامزدهای

تصتویری   ارستال سی نیز چندی پیش درخواست بیشبکه بی .کرد پخش «غربی آذربایجان

هتای  مان داشت و به نوعی به دنبال ایجاد یت  شتبکه از جاستو    مشکالت را از هموطنان

 سفید بود که اطالعات کشور را به نامحرمان بدهد.



 اخبار ▼

 است یافته افزایش اروپا در فلسطین از حمایت

 در فیستطین  یهئمس از حامیانه هایفعالیت و تحرکات: گفت اروپا فیسطینیان جامعه ر ی 

 هتا استرا ییی  وحشتت  و تتر   تشدید موجب هافعالیت و تحرکات این و یافته افزایش اروپا

 .است شده هااروپایی اذهان از صهیونیستی رژیم ساختگی مشروعیت شدن زدوده به نسبت

 فیستطین  یهئمست  بته  نسبت اروپا عمومی افکار در عظیمی تحوالت ،یادآور شد بیروای زاهر

 و یعیمت  تحتریم  رونتد  همچنتین  .است فیسطین آرمان نفع به تحوالت این و گرفته صورت

 جامعه ر ی  .است یافته گسترش اروپایی محافل در صهیونیستی رژیم فرهنگی و اقتصادی

 جنایتات  و هااسرا ییی با فیسطینیان منازعه اهیتم هااروپایی :کرد تصریح ااروپ فیسطینیان

 المیییبین قوانین با جنایات این واند را درو کرده فیسطینیان عییه صهیونیست اشیالگران

 بهکه  خواست صهیونیستی رژیم از اروپا اتحادیه حال، همین در .دارد تضاد اروپایی تمدن و

 از عتدادی ت .بخشتد  پایتان  المقتد  بیتت  و بتاختری  کرانه در فیسطینیان هایخانه تخریب

 کرانته  در صهیونیستتی  رژیتم  ارتتش  ویرانگرانته  اقدامات ،گفتند اروپا اتحادیه هایدیپیمات

 .شودمی فیسطین کشور تشکیل مانع قد  و باختری

 نقش گشت ارشاد در جشنواره فیلم فجر

موران نیروی انتظامی در محوطه کاخ جشنواره و برج أبه دنبال استقرار و حضور پررنگ م

موران أم است.میالد موجی از احسا  آرامش و امنیت در فضای جشنواره حکمفرما شده 

م، برقراری نظبر وظایف ارشادی در محوطه کاخ جشنواره، مسئولیت  افزوننیروی انتظامی 

موران مرد و زن در هوای أری و حضور مایک نصب گیت .دآرامش و امنیت را برعهده دارن

پذیری در مقابل جان و شناسی و مسئولیتان از وظیفهآزاد و در معرض سرما و آلودگی نش

موران با افرادی که پوشش مناسبی نداشتند نیز أبرخورد این م مال و نوامی  مردم است.

دبانه بوده و موردی مبنی بر درگیری فیزیکی و لفظی دیده و گزارش ؤدر کمال احترام و م

ینما نگران حواشی حضور ی سپیش از شرو  جشنواره عده زیادی از اهال .نشده است

ای را گشت ارشاد بودند که شاید حضور آنها فضای بسته به ویژه ،موران نیروی انتظامیأم

اما این نگرانی در ی  هفته اول استقرار این نیروی خدمتگذار از میان  ؛شان ایجاد کندبرای

 ست.رفته ا
 

 انتخابات تا ▼

خراسانی، سیدمهدی میربتاقری،  احمد حسینیهایی چون آیات و حجج اسالم سیدهرهچ◄

کدام هیچشوند که دیده می انتخاباتآبادی عییرضا اعرافی، سیدمحمد سعیدی و نصراهلل شاه

اند و فقهای شورای نگهبان براستا  ستوابق و آثتار    آزمون شورای نگهبان شرکت نکرده در

ی که البته معمول و منطقتی  عیمی و نو  تدری  آنان، اجتهادشان را احراز کرده است؛ امر

های گذشته نیز برای برخی افراد است و در گذشته و روال حوزه نیز سابقه داشته و در دوره

 است.مورد عمل قرار گرفته 

بتا بیتان    طیبتان اصتالح  انتخابتاتی  گذاریسیاست عالی شورای ر ی  ،محمدرضا عارف ◄

 آرامش ،امید که طیباناصالح شعار به باید: است، گفت 94 از بهتر خییی امروز اینکه شرایط

 همتین  زود: راهوی افت  .کنتیم  حفت   را آرامتش  و امید و کرده توجه است، اقتصادی رونق و

 هایبرجام بخواهیم اگر کنیم،می تعریف نظام داخل را خودمان ما نداریم، دیگری راه است،

 .بدهیم شکل کشور در دیگر

 ا تالف شورای جیسه در نهمین: گفت اصولگرایان ا تالف سخنگوی ،حدادعادل غالمعیی ◄

 تهران اصولگرای نامزدهای تعیین کارگروه نهایی گزارش کرمانی،موحدی اهللآیت ریاست به

 اجمتا   با مختیف مالحظات گرفتن نظر در با اعضا و رسیداعضا  اطال  به دهم مجی  برای

 اصولگرایان در تهران را نهایی کردند.ا تالف  فهرست

 کوتاه اخبار ▼

 دانشتگاه  اقتصتاد  گروه عیمی تئهی عضو ،راغفر سینح◄

 ستتازیخصوصتتی قبیتتل از هتتاییسیاستتت اجتترای ،سالزهتترا

 افتزایش  در ثرؤمت  عوامتل  از را کشور در بهداشت و آموزش

 بینتیم متی  امروز ما گفت: و دانست فقر گسترش و نابرابری

 هجمته  مورد چنین کنندهمصرف حقوق از حمایت سازمان

. گیترد متی  قرار الؤس زیر آن ماهیت اسا  از و گرفته قرار

 ستاختار  بتا  کشورهایی از بسیاری در که است حالی در این

 ستوی  از چته  کنندگانمصرف ،داریسرمایه نظام اقتصادی

 هستند. حمایت تحت مدنی نهادهای سوی از چه و دولت

اهلل عراق به رژیم سعودی و حامیان آن های حزبگردان◄

هشدار دادند که اعزام نیروهای نظامی به سوریه و عراق در 

اهلل هتای حتزب  گردان کرد.ن باز خواهد جهنم را به روی آنا

عراق در بیانیه خود با بیان اینکه برختی کشتورهای عربتی    

های شتوم  پیش از این مزدوران داعش را برای اجرای نقشه

از رژیم ستعودی و   ،اندخود امتحان کرده و شکست خورده

برخی حکام حامی آن خواستند از این امر عبرت گرفتته و  

 .ننددست به ماجراجویی نز

 نتامزد  ،ترامت   دونالتد « اکستپر  ستاندی » به گتزارش ◄

 بتتا کته  آمریکتا  جمهتوری  ریاستت  انتخابتات  جمهوریختواه 

 سروصتدای  آمریکا در مهاجران و مسیمانان عییه مواضعش

 مقتدماتی  انتخابات آستانه در و حاال ،انداخت راه به زیادی

 دوست 42 از بیش :گفت نیوهمپشایر ایالت در حزبی درون

 درباره مواضعش و اظهارات که ترام . دارد نزدی  انمسیم

 میتتان در شتتکاف ایجتتاد ستتبب مستتیمانان و مهتتاجران

 ،است شده آمریکا در هااقییت حقوق درباره جمهوریخواهان

 .دارند دوست را او مسیمانان که شد مدعی

 ریاستت  مختدر  متواد  بتا  مبارزه ستاد دبیرکل مقامقا م ◄

 مختدر  متواد  تهدیتدات  بته  توجه با بیان اینکه با جمهوری

 استا   بتر افزود: ندارد،  وجود زمینه این در کافی اعتبارات

 4۷ بایتد  توستعه  ششتم  برنامته  در رهبری غیابال سیاست

 و مهتم  بستیار  مستئیه  ایتن  .کند پیدا کاهش اعتیاد درصد

 و هتا ستازمان  تمتام  و کنتیم  پیگیری باید که است اساسی

 همتت  مهتم  این تحقق برای باید ستاد عضو هایوزارتخانه

 .باشند داشته باالیی

 
 

 
)شعر  فراخوان پنجمین کنگره شعر فرهنگ یاران پاسدار

 تمدید شد. 4231اسفند  32تا  فاطمی( 

ها )همسر و فرزندان( پاسداران شاغل، بازنشسته و خانواده

توانند اشعار خود را حول محورهای و همچنین سربازان می

 برای ند.کنگره ارسال کنبه دبیرخانه گانه فراخوان هشت

 Basirat.ir و  Serajnet.ir  بیشتر بهکسب اطالعات 

 مراجعه کنید.

 


