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 همان عامل و عنصري تجلیل بشود که اصل آن   اینی که این سالگردها به وسیله
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 * 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

 


