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یادداشت سرمقاله

هفتهنامهصبحصادق آمادگی دارد آگهی ها و رپرتاژهای بخش های مختلف سپاه و بسیج و سازمان ها 
و مؤسسات تابعه آن ها را در قالب صفحات و ضمائم نشریه منتشر كند.

جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره 33222195 تماس حاصل نمایید. 
امورآگهیهایصبحصادق

اطالعیه

ادامه در صفحه۳

محمدرضا مرادی

 عملیات فلوجه؛ از پایان داعش تا نگاه آمریکا

دکتر حمیدرضا آصفی در گفت وگوی اختصاصی با صبح صادق

انقالبی گری پشتوانه محکم دیپلماسی است
انقالبی بودن در دیپلماســی از آنجایی معنا می دهد و بااهمیت می شود كه 
در روابــط بین الملل نمی توان با تعــارف برای خود نقش برگزید؛ یعنی اینکه به 
كشــورها تعارف نمی كنند كه شــما در عراق یا خلیج فارس فعال باشید و نقش 
داشــته باشید یا در مسئله مهمی، مانند سوریه دخالت كنید یا در فالن بحران 
نقشی را بگیرید! مگر اینکه شما نقش خودتان را اعمال كرده باشید. امروز آمریکا 
به جمهوری اســالمی ایران التماس می كند كه در ســوریه نقش ایفا كند یا در 
یمن با یک چارچوبی وارد شود.                                                صفحه۸

سردار مرتضی صفاری در گفت وگو با صبح صادق تبیین کرد

جهاد کبیر  یعنی حفظ روحیه استکبارستیزی
همزمان با سوم خرداد، سالروز عملیات افتخارآفرین الی بیت المقدس و فتح 
خرمشهر، مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام 
حسین)ع( با حضور فرمانده معظم كل قوا برگزار شد. رهبر معظم انقالب اسالمی 
در این مراســم در سخنان مهمی به تبیین منطق قرآنی و اسالمی »جهاد كبیر« 
به معنای »ایســتادگی و تبعیت نکردن از جبهه استکبار« و ابعاد و الزامات آن در 
نظام جمهوری اسالمی پرداختند و نسبت به تالش ها و برنامه ریزی های گسترده 
جبهه استکبار برای نفوذ و تغییر هویت نظام اسالمی هشدار دادند.       صفحه۲
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حفظ اقتدار نظام اسالمی
دکرت یدالله جوانی

سؤالتریبونپنجم
برای پیروزی در جهاد کبیر 

چه باید کرد؟
همراهبا۳جایزهویژهتریبون

آخرینفرصت

پاسخ

بهتریبونپنجم

۲۰خرداد۹۵
صفحه1۲ پیامک۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

ارتش عراق به همراه نیروهای مردمی عملیات بزرگ آزادسازی شهر فلوجه 
در استان االنبار را آغاز كرده اند. این عملیات بسیار مهم و حساس است؛ چرا كه 
می تواند مقدمه ای برای آزادسازی موصل، پایگاه اصلی تروریست های داعش در 
عراق باشد. ارتش، سازمان مبارزه با تروریسم، پلیس، نیروهای داوطلب مردمی، 
نیروی هوایی و نیروهای مســلح عشایر االنبار واحدهای شركت كننده در این 
عملیات هستند. عملیات آزادسازی فلوجه تاكنون اهداف از پیش تعیین شده 
خود را محقق كرده است و الکرمه در نزدیکی فلوجه آزاد شده و پل راهبردی 
»السجر« نیز به تسلط نیروهای عراقی درآمده است. به گفته تحلیلگران نظامی، 
الکرمه یکی از پایگاه های اصلی داعش به شمار می رفت و آزادی آن به معنای 
آزادی فلوجه خواهد بود. فرماندهان میدانی عراق هم تأكید كرده اند كه عملیات 
فلوجه نتایج مثبتی فراتر از پیش بینی ها در برخواهد داشت. نکته مهم در این 
باره اینکه؛ عشایر فلوجه در بیشتر مناطق الحشد الشعبی را یاری می كنند. در 
حال حاضر 20 هزار نفر از عشایر اهل سنت عراق عضو الحشد الشعبی هستند. 
»جعفر الحسینی«، ســخنگوی نظامی گردان های حزب اهلل یکی از گروه های 
بســیج مردمی در پی آزادی منطقه »الکرمه« و منطقه »الســجر« اعالم كرد، 
همه خطوط كمک رســانی به تروریست ها در فلوجه قطع شده و نفس داعش 

به شماره افتاده است. 
اما درباره عملیات آزادسازی فلوجه موضع آمریکا بسیار مهم است. طبق 
ادعای مقامات آمریکا، در حالی كه این كشور در نبرد جدی با داعش در عراق 
است، اما در آغاز عملیات آزادسازی داعش این كشور ظاهراً از توافقی كه با دولت 
عراق در این زمینه داشــته، شانه خالی كرده است. همزمان با تشدید عملیات 
نیروهای عراقی علیه تروریست ها در فلوجه مقامات آمریکایی اعالم كردند از این 
عملیات حمایت نخواهند كرد. استیو وارن، سخنگوی ائتالف آمریکایی مبارزه 
با داعش به فاكس نیوز گفت: »ما قصد نداریم بمبی در حمایت از شبه نظامیان 
شیعه)الحشد الشــعبی( در فلوجه منفجر كنیم.« مقامات آمریکایی در حالی 
می گویند از نیروهای الحشد الشعبی حمایت نخواهند كرد كه این نیروها نقش 
اصلی را در عملیات آزاد ســازی به عهــده دارند. مواضع آمریکا درباره عملیات 
فلوجه با انتقاد مقامات عراقی مواجه شــده است. حاكم الزاملی، رئیس كمیته 
امنیت و دفاع پارلمان به شــبکه تلویزیونی المیادین گفت: »ائتالف بین المللی 
به وعده خود برای هدف گرفتن مواضع داعش در فلوجه عمل نکرده اســت.« 
این مقام عراقی خاطرنشان كرد: »موضع ائتالف بین المللی نشان می دهد اراده 

بین المللی بر آزاد شدن فلوجه است.«
آمریکایی ها هر بار به بهانه اینکه فلوجه در اولویت نیست، بلکه اولویت با 
موصل است، مانع از عملیات برای آزاد سازی فلوجه شدند. اما به تازگی فشارها 
برای در اولویت قرار گرفتن فلوجه از ســوی مردم زیاد شد. ضمن اینکه اساساً 
داعش به دلیل آنکه در اوایل شــکل گیری به نوعی دســت پرورده آمریکا بود، 
بنابرایــن نمی توان به صورت كامــل روی كمک آمریکا برای نابودی این گروه 

تروریستی حساب كرد.
عملیات آزادسازی فلوجه با مشکالت و موانعی نیز مواجه است. بر اساس 
سندی كه در شبکه های اجتماعی منتشر شده، داعش پیش از آغاز نبرد فلوجه 
به افراد خود دستور داده است كه با بمب گذاری و منفجر كردن خانه ها، اداره ها 
و مســاجد، این گونه وانمود كنند كه این انفجارها اقداماتی انتقام جویانه علیه 

اهل سنت است.

اکنون نظام جمهوری اســالمی ایران، نظامی مقتدر، تأثیرگذار و 
تعیین کننده در منطقه و جهان اســت. این موقعیت برای ملت ایران، 
موقعیت عزت، افتخار و سربلندی از یک سو و موقعیتی غیرقابل قبول 
برای دشمنان این ملت از سوی دیگر است. این اقتدار، حاصل نزدیک 
به چهار دهه ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه و استکبار جهانی 
به سرکردگی آمریکاست. ملت ایران در پرتو انقالبی گری، روحیه انقالبی 
و روحیه جهادی با تقدیم ده ها هزار شــهید و ایثار و فداکاری به این 

موقعیت ارزشمند و راهبردی دست یافته است.
سیاست راهبردی دشــمنان انقالب اسالمی و ملت عظیم الشأن 
ایران، مقابله همه جانبه با اقتدار نظام اسالمی در منطقه و جهان از یک 
سو و تضعیف تولیدکنندگان این اقتدار در داخل کشور از سوی دیگر 
است. طی سال های اخیر، دشمنان با تمام توان خود وارد صحنه شده اند 
تا اقتدار نظام اســالمی را به ضعف بکشانند و از این رهگذر، مجدداً 
ســلطه خود را بر ملت ایران احیا کنند. آمریکایی ها، صهیونیست ها 
و همچنین دولت های مرتجع، فاســد و وابسته در منطقه، متوجه این 
مطلب شده اند که با حفظ و اســتمرار اقتدار نظام جمهوری اسالمی 
ایران و تداوم الهام بخشــی این نظام در منطقه و جهان، روزبه روز بر 
استحکام جبهه مقاومت در منطقه افزوده خواهد شد و روند بیداری 
اسالمی را سرعت خواهد بخشید و این روندها، معنایی جز پایان دوران 
آنها نخواهد داشت. بنابراین اکنون دشمن، اقتدار نظام اسالمی را نشانه 
رفته است. در برابر این سیاست دشمنان، حفظ اقتدار نظام اسالمی، 
یک اولویت و یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. برای حفظ این اقتدار، 
داشتن تفکر انقالبی، داشتن روحیه انقالبی و جهادی، شرط الزم برای 
همه دست اندرکاران نظام اسالمی است. اگر در قوای سه گانه، نهادها، 
سازمان ها و مجموعه های تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور، افراد مؤمن و 
انقالبی مسئولیت ها را برعهده بگیرند، روزبه روز بر اقتدار ملت ایران و 
اقتدار جمهوری اسالمی ایران افزوده خواهد شد. افراد مؤمن و انقالبی، 
کسانی هستند که در پرتو روحیه جهادی و انقالبی، در برابر دشمنان 
ایستادگی کرده، به جز پیشبرد ایران و عزت بخشی به ملت از طریق 
استحکام ســاخت درونی قدرت و اتکال به حضرت حق، به موضوع 
دیگری نمی اندیشند. افراد انقالبی، افرادی هستند که هرگز مرعوب 
دشمنان نمی شوند و با تکیه بر قدرت ایمان، صبر و مقاومت، کار و تالش، 
از تمامی موانعی که دشمنان بر سر راه ملت می گذارند، عبور کرده و 
جز قرار گرفتن بر قله های عزت و افتخار و رســیدن به حیات طیبه، 
به امر دیگری رضایت نمی دهند. بر همین اســاس است که دشمنان، 
تالش می کنند تا نیروهای انقالبی را در کشور منزوی کرده، نیروهای 
غیرانقالبی را تقویت کنند. دشمنان در تالشند تا به طرق مختلف، تعداد 
نیروهای غیرانقالبی، مرعوب، غربگرا، ضعیف النفس و ضعیف االیمان را 
در کشور باال برده و آنان را در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و... صاحب موقعیت کنند. در چنین شــرایطی، برای خنثی 
کردن این نقشــه پیچیده دشمنان هوشــیاری باالیی الزم است. در 
ماه های اخیر، رهبر فرزانه انقالب اسالمی، همواره بر ضرورت انقالبی 
اندیشیدن، داشتن روحیه انقالبی و انقالبی عمل کردن تأکید کرده اند.

 انقالبی گری و افراطی گری

رویش ها تضمین کننده
 بقای انقالب اسالمی هستند

بازنگاهی به اهداف عالیه امام خمینی)ره( در رهبری انقالب اسالمی

آرمان های 
امام انقالبی

ویژهبیستوهفتمینسالروز
رحلتجانسوزحضرتامامخمینی)ره(
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احمدامامی
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و...

   آرمان های انقالب اسالمی، همان آرمان های حضرت امام خمینی)ره( است. به طور كلی، انقالب 
اسالمی بدون در نظر گرفتن رهبری دینی و انقالبی آن و آرمان هایش، قابل تبیین و تشریح نیست.

   در وضعیت كنونی، كســانی حق دارند و مجاز می باشــند كه از امام بگویند و خود را پیرو ایشان 
معرفی كنند كه در عمل انقالبی باشند و با تمام توان برای تحقق آرمان های انقالب اسالمی كه همان 
آرمان های امام خمینی)ره( است، كوشش كنند. امام)ره( یک انقالبی بود و در پرتو باورهای انقالبی، 

روحیه انقالبی و عمل انقالبی، برای تحقق آرمان های انقالب تالش می كرد.

دولت انقالبی در گفتمان امام )ره(

ســپاه  هفته نامــه  »هشــدار 
پاســداران« عنوان پیام حیرت آوری 
اســت كه از اواســط اردیبهشت ماه 
ســال جاری در شبکه های اجتماعی 
دســت به دست می شــود. این پیام 
بدون آنکه تصویر یا نشانی از مطلب 
مورد ادعــای خود ارائه دهد به دروغ 
از انتشــار مطلبــی توهین آمیــز به 
ســاحت مقدس امــام زمان)عج( در 
آخرین سرمقاله هفته نامه صادق خبر 
می دهد و مدعی می شــود نویسنده 
این سرمقاله كه نامی از آن نیز نبرده 
اســت مطالب بسیار ســخیفی را به 
حضرت بقیه اهلل االعظم)عج( نســبت 
داده اســت كه از تکرار و انتشــار آن 
معذور هستیم. نوشتاری كه اگرچه این 
بار به طور گسترده در فضای مجازی 
به آن دامن زده شــد؛ اما بسیاری از 
مخاطبان هفته نامــه صبح صادق در 
جریان تکراری بودن این خبرســازی 

علیه هفته نامه بودند.
حدود دو سال پیش بود كه برای 
اولین بار چنین ادعایی علیه هفته نامه 
صبح صادق منتشر شــد، ولی در آن 
زمان به دلیل آنکه گستردگی اینترنت، 
شبکه های پیام رسان و... با امروز قابل 
مقایســه نبود و انتشار شــایعات به 
سهولت امروز نبود، این دروغ در گستره 
زمانی محدود و میان جمعیتی محدود 
مطرح شــد و به آن پاســخ داده شد. 
ولی این بار با توجه به تحول شــگرف 

در فضای مجازی و مجاری نشر اخبار 
این شایعه بازتاب گسترده تری یافت و 
موجبــات نگرانی مخاطبان هفته نامه 
صبح صادق را فراهم آورد، به شــکلی 
كه درباره این موضوع از سراسر كشور 
تماس های فراوانی با هفته نامه گرفته 
شد و مردم خواستار رسیدگی جدی 

بــه این موضوع شــدند. از همین رو 
دست اندركاران نشریه تالش كردند تا 
در این باره توضیحات الزم را ارائه دهند 

و شبهات پیش آمده را رفع كنند.
محترم  ســردبیر  قاسمی،  علی 
مصاحبه ای  در  صبح صادق  هفته نامه 
با خبرگزاری میزان با تأكید بر اینکه 
انتســاب چنین مطالبی به هفته نامه 
صبح صــادق با توجه بــه ماهیت این 
نشریه ناشــیانه و دور از ذهن است، 
اظهار داشــت: مطلب منتشــر شده 

بــا مضمون »عریضه نویســی در چاه 
جمکران« كه در آن عباراتی سخیف 
نسبت به ساحت مقدس امام زمان)عج( 
به كار برده شــده اســت، پیشتر نیز 
به منظور خدشــه دار كــردن چهره 
نشــریات وابسته به ســپاه پاسداران 
مطرح شده بود و اتفاق تازه ای نیست. 

وی همچنین در این باره خاطرنشان 
كرد: در مدت 16 ســالی كه از انتشار 
نشریه صبح صادق می گذرد، این نشریه 
همواره به دلیل رویکرد انقالبی اش، در 
معرض چنین اتهاماتی قرار داشته و در 

آینده هم احتمال آن وجود دارد.
اما مقابله با شــایعه پراكنی علیه 
هفته نامه صبح صــادق به همین جا 
ختم نشد و ســازمان اطالعاتی سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی با توجه به 
اهمیت موضوع تــالش خود را برای 

یافتن عامل اصلی انتشــار این نسبت 
دروغ آغــاز كرد و در فاصله بســیار 
كوتاهی توانست فرد خاطی با نام »ر 
ـ الف« را در كوهبنان استان كرمان كه 
فعال سیاسی یک جریان خاص است، 
شناســایی و با پیگیری های نیروهای 
امنیتی و اطالعاتی سپاه ثاراهلل استان 
كرمــان و تالش های حجت االســالم 
والمسلمین حسنی، نماینده ولی فقیه 
در ســپاه ثاراهلل كرمان دستگیر كند 
و تحویــل مراجع قضایی دهد. فرزان 
حمزه ای، كارشــناس حقوقی ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی در استان 
كرمان نیز كــه پیگیر محاكمه متهم 
این پرونده اســت با بیان اینکه متهم 
به جرم خــود اقرار كرده و از آن ابراز 
پشیمانی نموده از آغاز مراحل محاكمه 
وی خبر داده و اعالم كرده است، حکم 
»رـ  الف« به زودی نهایی خواهد شد؛ 
موضوعــی كه اگرچه با روشــنگری 
دست اندركاران هفته نامه و اقدام بموقع 
نیروهای اطالعاتی سپاه به پایان رسید، 
امــا بار دیگر این زنگ خطر را به صدا 
درآورد كه افزایش شبکه های اجتماعی 
و دسترسی آسان به آنها زمینه انتشار 
اخبار دروغ را فراهم كرده اســت. اگر 
برای مدیریت آن چاره ای اندیشــیده 
نشــود می تواند تهدیدی برای فضای 
اطالع رسانی و امنیت كشور به شمار 
 آمده و آسیب هایی جدی را به همراه 

داشته باشد.

پس از انتشار اخبار کذب علیه هفته نامه صبح صادق

خبرساز موهن دستگیر شد


