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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه  

 . هاي دنیا، سالگردهایی داشتند و دارند انقالب  همه. فرد است منحصربه  فجر؛ یک پدیده  دهه

 همان عامل و عنصري تجلیل بشود که اصل آن   اینی که این سالگردها به وسیله
 )29/10/1388.(حادثه را به وجود آورد، در تاریخ نظیر ندارد

 * گرامی باد و آغاز دهه مبارك فجر  )ره(فرارسیدن سالروز بازگشت امام خمینی* 

 *»گري، پیوند ناگسستنی امت و امام مداري، انقالبی والیت«روز  ،بهمن 12*

 
 انقالب زنده و اثرگذار        روز    حرف ▼

ویکمین سال پیروزي  چهلدهه فجر بهمن ماه و آغاز  12امروز 

انقالب اسالمی است؛ در حالی که این پدیده مهم و تأثیرگذار 

این . المللی قرار دارد همچنان مورد توجه محافل سیاسی بین

ذار در کننده و تأثیرگ تعیین ،رخداد و ماهیت موجود در آن

اي  داخلی، منطقه سیاسی محیط در که است تحوالتی از بسیاري

صرف نظر از هرگونه قضاوت و . دهد المللی رخ می و بین

ارزشیابی در حوزه کارکردي، باید این واقعیت را بیان کرد که 

به اذعان کارشناسان مسائل سیاسی ایرانی و غیر ایرانی که 

اند، از نگاه آنها انقالب  دادهانقالب اسالمی را مورد تحقیق قرار 

نظیر، مهم  یکی از رخدادهاي کم 1357اسالمی ایران در سال 

حال این . شود و اثرگذار جهانی در دوره معاصر محسوب می

ویکم خود  واقعه مهم قرن، در حالی قدم در سال چهل

ها قبل آرزو  گذارد که برخی سیاستمداران آمریکایی مدت می

نقالب اسالمی، سال براندازي و تغییر کردند سال چهلم ا می

 .رژیم در ایران باشد

یک دلیل مهم تقابل با انقالب اسالمی آن است که این 

رخداد پس از گذشت چهار دهه در عمل ثابت کرده است که 

هایش را تحقق ببخشد و نیز در مسیري  توانسته برخی آرمان

نان سر اش را همچ هاي اولیه اعالم شده قرار گرفته که آرمان

. وجو و تالش براي تحقق آنهاست دست نگه داشته و در جست

هسته مرکزي آرمان انقالب اسالمی پیشرفت مادي و معنوي 

ملت ایران بر اساس الگوهاي ملی و رویکردهاي بومی و نفی 

  .استکبار است

ویکم انقالب با شرایطی تقارن پیدا کرده  شروع سال چهل

پشت سر گذاشته و که بر اساس آن تحوالت مهمی را 

انقالب . مان قرار دارد روي رخدادهاي مهم دیگري نیز در پیش

اسالمی با نشاط بیشتر از پیش در حال گسترش تفکرات 

ایران . خواهانه و ضد استکباري خود است بخش، آزادي الهام

القراي جهان اسالم با غلبه موازنه به نفع  اسالمی به منزله ام

درست چند روز پیش بود . شود هر میخود همچنان با اقتدار ظا

قاسم سلیمانی پایگاه  که جمهوري اسالمی در پاسخ به ترور حاج

هاي  هاي آمریکایی را در هم کوبید تا به دنیا و قدرت تروریست

هاي ظالمانه  زورگو نشان دهد، گذشت زمان و اعمال تحریم

رخداد مهم . اي کم نکرده است قدرت اعمال اراده ایران را ذره

است که با حضور حداکثري و » انتخابات مجلس«رو  پیش

گیري مجلس تراز انقالب اسالمی و متمرکز شدن بر روي  شکل

دهنده حرکت  تواند شتاب ها و مسائل اصلی کشور می اولویت

  .کننده معضالت اقتصادي مردم باشد انقالب و برطرف

 

 

 

 

 
 

 !خورده بازي شکست                    روز گزارش ▼

به یاري خداوند نیروهاي مسلح ما «: سخنگوي نیروهاي مسلح یمن اعالم کرد» یحیی سریع«

نیروهاي ما در پاتکی، موفق به آزادسازي . موفق به دفع حمله بزرگ به صنعا، پایتخت یمن شد

یگان موشکی و پهپادي عملیات . همه مناطق نهم و وارد کردن خسارات سنگین به دشمن شدند

هاي ابها، جیزان و پایگاه خمیس مشیط  دادند و شرکت آرامکو در جیزان و فرودگاه اي انجام ویژه

نیروهاي ما به دنبال . و اهداف حساس در عمق عربستان با موشک و پهپاد هدف قرار گرفتند

فروپاشی نیروهاي دشمن به پیشروي ادامه دادند و به غرب شهر مارب رسیدند و مناطقی از 

 2500در جریان عملیات بنیان مرصوص مساحتی بالغ بر . زاد کردندمارب و الجوف را هم آ

در جریان این عملیات هزاران نفر «: سخنگوي نیروهاي مسلح یمن تأکید کرد» .کیلومتر آزاد شد

نیروهاي دشمن در منطقه نهم در استان صنعا . از نیروهاي دشمن کشته، زخمی و اسیر شدند

نظامی منهدم و تجهیزات آنها به طور کامل به غنیمت  گردان 20تیپ نظامی و  17مرکب از 

در صرواح در مارب دو تیپ دشمن و در منطقه ششم در الجوف هم سه تیپ دشمن . گرفته شد

نیروهاي ما به صدها نفر از نیروهاي دشمن در راستاي دستورات فرماندهی و به . منهدم شد

حاال تأمل کنید » .، اجازه فرار دادندگیرند منظور حفظ جان کسانی که تصمیم به ترك جنگ می

هاي جهان  و ببینید این حجم از خسارت و شکست رژیم سلطنتی عربستان در کدام یک از رسانه

هاي خبري پر تعداد وابسته به دربار سعودي که  ها و پایگاه بازتاب داشته است؟ کدام یک از شبکه

ایم،  ند که گویا در آستانه فاجعه قرار گرفتهکن ترین اتفاقات در ایران را چنان بازنمایی می کوچک

هاي دفاعی آمریکایی که شاهزادگان سعودي میلیاردها  از ذلت مزدوران سعودي یا ضعف سامانه

باران  آورند؟ درست مانند آنچه در موشک اند، حرفی به میان می دالر براي آن خرج کرده

اي که البته  ها پنهان بماند؛ بازي و آسیب ها االسد رخ داد و با بازي رسانه تالش شد ویرانی عین

  ! هاي شکست آن در حال آشکار شدن است نشانه

  !هتکذیب شد القاتم تأیید                        تا انتخابات ▼

 خاتمی، با روحانی گذشته هفته مالقات :گفت طلبان اصالح گذاري سیاست شوراي عضو

 در حالی که برخی. است بوده مجلس نتخاباتا براي دیداري خمینی، سیدحسن و نوري ناطق

 بودند، کرده تکذیب را آن انتخاباتی محتواي دیگر برخی و مالقات اصل جمهور، رئیس اطرافیان

 1400 سال جمهوري ریاست انتخابات بر را تأثیرش قطعاً نشست این: داشت اظهار صوفی علی

 گرم براي پادرمیانی و تالش با تا دبو مجلس انتخابات حتماً اش اصلی محور گذاشت؛ اما خواهد

 درباره وي. گیرد صورت تجدیدنظر ها صالحیت رد موضوع در مقداري انتخابات، تنور کردن

: گفت نوري ناطق و خاتمی روحانی، دیدار از بعد رو میانه اصولگرایان و اصالحات اعتدال، ائتالف

 انتخابات براي را طلبانه صالحا کامالً راهبردي اصالحات جریان گذاري سیاست عالی شوراي

  .بود نشده دیده راهبرد این در ائتالف براي امکانی و مجال هیچ و کرد تصویب مجلس

  انقالب نیروهاي گروهی جبهه درون انتخابات اولیه نتایج

 از پس تهران انتخابیه حوزه براي انقالب نیروهاي مردمی جبهه ائتالف نفره 90 اولیه لیست

 8000 حدود بین انتخابات این. شد مشخص ائتالف این عمومی مجمع عضايا اولیه انتخابات

 موضوع این براي که اي سامانه با الکترونیکی به صورت و ائتالف این مردمی اعضاي از نفر

 شماره و ملی کد ازاي به عمومی، مجمع عضو فرد هر سامانه این در. شد انجام ،بود شده طراحی

 روزهاي در نفر 90 این میان از است قرار. کند انتخاب را ینهگز 30 توانست می خود موبایل

 مصاحبه و نظرسنجی نظیر سازوکارهایی، با تهران در نهایی لیست عنوان به نفر 30 آینده،

 .  شوند انتخاب

 



  
  

  اخبار ▼

 ارتش سوریه در آستانه آزادسازي یک شهر استراتژیک در ادلب

ارتش سوریه در آستانه به دست گرفتن کنترل شهر به گزارش خبرگزاري فرانسه، نیروهاي 

در شمال غربی این کشور هستند که از حدود یک هفته پیش » سراقب«استراتژیک 

. ن منطقه در جریان استهاي تروریستی در ای هایی میان این نیروها و گروهک درگیري

بهه النصره و از ماه دسامبر گذشته و با آغاز عملیات نظامی ارتش سوریه، ج گفتنی است،

پیمان با آن نفوذ خود را در استان ادلب و اطراف آن به صورت  هاي تروریستی هم گروهک

وابسته به  »بان حقوق بشر سوریه مرکز دیده«گروه موسوم به . اند چشمگیري از دست داده

هاي تروریستی، به ویژه  هاي شدید با گروه گوید نیروهاي ارتش وارد درگیري می  معارضان

در حومه غربی حلب » الراشدین«ه النصره در محورهاي سراقب در حومه جنوبی ادلب و جبه

درصد از مناطق استان ادلب را که از آن به عنوان  40اکنون بیش از  ارتش سوریه. اند شده

و در صورت تصرف   شود، به تصرف خود درآورده آخرین پایگاه شورشیان سوري یاد می

  .سراقب، به پیروزي بزرگ دیگري در این منطقه دست پیدا خواهد کرد

  هاي داخلی ترامپ اي براي تالفی شکست معامله قرن نقشه

که از غزه ) حماس(عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین » الزهارمحمود «

پیمایی گسترده محکومیت معامله قرن در صنعا سخنرانی  کنندگان در راه براي شرکت

عرصه یمن امروز گواه این است که شما از صهیونیسم عربی «: تلویزیونی ایراد کرد، گفت

دهیم که  ید و ما به پروردگار و ملت یمن وعده میا وابسته به صهیونیسم یهودي برائت جسته

گذاریم تا وقتی که در مسجداالقصی نماز گزاریم و پرچم اسالمی را در  مان را کنار نمی تفنگ

همه فلسطین به اهتزاز درآوریم و وقتی زمان پیروزي و آزادي فرارسید از یمن خوشبخت و 

ماس ارائه طرح معامله قرن را نقشه عضو دفتر سیاسی ح» .بزرگ هم قدردانی خواهیم کرد

جمهور آمریکا  رئیس«: هاي داخلی خود در آمریکا دانست و گفت ترامپ براي تالفی شکست

الزهار » .جمهوري خود را تمدید کند خواهد به قیمت سرزمین و مقدسات ما دوره ریاست می

هد ماست و ما کنار این قول و ع«: ناپذیر خواند و گفت نبرد پیش روي وعده آخرت را اجتناب

  ».نخواهیم رفت و به اذن پروردگار دیدار ما در مسجداالقصی است

  نفر افزایش یافت 64تعداد تلفات انتقام موشکی ایران به 

، مسئوالن آمریکایی که با اعالم تدریجی افزایش تلفات انتقام موشکی »ان ان سی«به گزارش 

االسد را دارند، بار دیگر آمار  ه پایگاه عینایران سعی در تقلیل اهمیت حمله موشکی ایران ب

در همین . دیده خود در حمله سپاه اعالم کردند اي مربوط به تلفات نظامیان آسیب تازه

ان ضمن اعالم  ان وگو با شبکه خبري سی ارتباط، دو مقام آمریکایی بامداد جمعه در گفت

سد، خبر دادند تعداد نیروهاي اال افزایش مجدد تعداد تلفات نظامیان آمریکایی پایگاه عین

االسد دچار ضربه  ها به پایگاه هوایی عین آمریکایی که در انتقام موشکی ایران و حمله ایرانی

شده   این در حالی است که در آخرین آمار اعالم. نفر رسیده است 64اند، به  مغزي شده

   .نفر اعالم شده بود 11نفر و پیشتر از آن  50پنتاگون، این تعداد 

  شود اتفاق جدیدي که سبب جلوگیري از پولشویی می

ها مبنی بر اخذ اسناد مثبته براي  با اشاره به بخشنامه بانک مرکزي به بانک» مجید شاکري«

این اتفاق : هاي بیش از یک میلیارد تومان در درون شبکه بانکی، اظهار داشت نقل و انتقال

این . ز و هم در حوزه مالیاتی خواهد داشتبسیار مهمی است که اثرات مهمی هم در حوزه ار

شود،  کارشناس اقتصادي با بیان اینکه این چارچوب جدید سبب جلوگیري از پولشویی می

ما وارد دوره جدیدي از مبادالت پولی و دوره ثبات در بازار ارز خواهیم شد و : تصریح کرد

قل از اتفاقاتی است که این موضوع مست. هاي ارزي برطرف خواهد شد بخش مهمی از نگرانی

  .افتد؛ چون این اقدام ناظر بر بخش ریالی مبادالت مالی است در حوزه عرضه ارز اتفاق می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 زمانی طلبان اصالح محور :گفت »فیاض ابراهیم« ◄

 کارگزاران یعنی اند؛ بوده کرباسچی مثل هایی تکنوکرات

 و کرباسچی به خاطر آورد رأي اگر خاتمی حتی. سازندگی

 طلبان اصالح از هم کارگزاران اآلن بود، همشهریش روزنامه

این  .است رسیده بست بن به کار دیگر یعنی اند؛ کرده دوري

 تأثیر و دوره این در طلبان اصالح هاي شعار درباره شناس جامعه

 طلبان اصالح: گفت خاکستري آراي روي ها شعار و ها وعده این

 ول را طلبان اصالح ها جوان و ندندار جوان و اند شده پیر

 ندارند و را جوانی مرجعیت طلبان اصالح یعنی اند، کرده

  .اند بریده طلبان اصالح از ها جوان

 شرکت CNG طرح مدیریت سرپرست »پور قلی حسن«◄ 

 6500 تخصیص طرح به اشاره با نفتی هاي فرآورده پخش ملی

: گفت ودروهارایگان خ کردن سوز دوگانه براي تومان میلیارد

 با خودرو هزار 464 و میلیون یک است قرار مصوبه این طبق

 به خودروها کردن سوز دوگانه جویی صرفه محل از که اي بودجه

 شان بنزین سهمیه شدن نصف محل از یعنی آید، می دست

 قیمت بین فعالً :وي همچنین تأکید کرد .شود سوز دوگانه

 اختالف این امیدواریم و است اختالف برابر پنج گاز و بنزین

  .کند کمک CNG صنعت توسعه به تا بماند باقی قیمت

 نماینده »کرافت کلی« به گزارش خبرگزاري رویترز،◄ 

 طرح از کردن شکایت است گفته ملل سازمان در آمریکا

 هاي سال ناموفق مسیر تکرار فقط ملل سازمان به قرن معامله

 آمریکایی هم هاي تدیپلما از نقل به رویترز !بود خواهد پیش

 با امنیت شوراي در قرن معامله ضد اي قطعنامه نوشت، هر

 فلسطین ترتیب شد؛ به این خواهد مواجه متحده ایاالت وتوي

 رأي به ملل سازمان عمومی مجمع در را طرح این تواند می

 معامله حامی یا مخالف کشورهاي تعداد که آنجاست و بگذارد

  .شد خواهد مشخص قرن

 درباره سازي خصوصی سازمان رئیس »صالح ضاعلیر«◄ 

 سهام واقعی ارزش: گفت عدالت سهام ورق هر اسمی ارزش

 49: در ادامه افزود صالح .است شده برابر پنج تقریباً عدالت

. هستند عدالت سهام مشمول نفر هزار 150 و میلیون

 عنوان به غیربورسی شرکت 14 و بورسی شرکت 35 همچنین

  .هستند عدالت امسه پذیران سرمایه

 چین آمریکا، هاي تحریم وجود دهد، با برآوردها نشان می◄ 

 ایران از نفت تن میلیون 77/14میالدي  گذشته سال در

 با تجاري جنگ علت به که است در حالی این خریده است؛

 دسامبر ماه در و شده نصف کشور این از نفت خرید آمریکا،

  .نخریده است واشنگتن از نفتی هیچ چین

  

 

  .دنبال کنند و ایتا سروش هاي رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 

 اطالعیه

  شود هشتمین کنگره شعر پاسدار برگزار می

  صبح  8، ساعت  بهمن 13شنبه  یک: نزما

  ، دانشگاه افسري و تربیت پاسداري  تهران: مکان

 )ع(امام حسین

  


