سردار مرتضی صفاری در گفتوگو با صبحصادق تبیین کرد

دکتر حمیدرضا آصفی در گفتوگوی اختصاصی با صبح صادق

جهاد کبیر یعنی حفظ روحیه استکبارستیزی

انقالبیگری پشتوانه محکم دیپلماسی است

انقالبی بودن در دیپلماســی از آنجایی معنا میدهد و بااهمیت میشود که
در روابــط بینالملل نمیتوان با تعــارف برای خود نقش برگزید؛ یعنی اینکه به
کشــورها تعارف نمیکنند که شــما در عراق یا خلیجفارس فعال باشید و نقش
داشــته باشید یا در مسئله مهمی ،مانند سوریه دخالت کنید یا در فالن بحران
نقشی را بگیرید! مگر اینکه شما نقش خودتان را اعمال کرده باشید .امروز آمریکا
به جمهوری اســامی ایران التماس میکند که در ســوریه نقش ایفا کند یا در
صفحه۸
یمن با یک چارچوبی وارد شود.

همزمان با سوم خرداد ،سالروز عملیات افتخارآفرین الیبیتالمقدس و فتح
خرمشهر ،مراسم دانشآموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام
حسین(ع) با حضور فرمانده معظم کل قوا برگزار شد .رهبر معظم انقالب اسالمی
در این مراســم در سخنان مهمی به تبیین منطق قرآنی و اسالمی «جهاد کبیر»
به معنای «ایســتادگی و تبعیت نکردن از جبهه استکبار» و ابعاد و الزامات آن در
نظام جمهوری اسالمی پرداختند و نسبت به تالشها و برنامهریزیهای گسترده
جبهه استکبار برای نفوذ و تغییر هویت نظام اسالمی هشدار دادند .صفحه۲
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بازنگاهی به اهداف عالیه امام خمینی(ره) در رهبری انقالب اسالمی

آرمانهای
امام انقالبی

آرمانهای انقالب اسالمی ،همان آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) است .به طور کلی ،انقالب

ویژه بیست و هفتمین سالروز
رحلت جانسوز حضرت امام خمینی (ره)

اسالمی بدون در نظر گرفتن رهبری دینی و انقالبی آن و آرمانهایش ،قابل تبیین و تشریح نیست.

در وضعیت کنونی ،کســانی حق دارند و مجاز میباشــند که از امام بگویند و خود را پیرو ایشان

معرفی کنند که در عمل انقالبی باشند و با تمام توان برای تحقق آرمانهای انقالب اسالمی که همان

آرمانهای امام خمینی(ره) است ،کوشش کنند .امام(ره) یک انقالبی بود و در پرتو باورهای انقالبی،

صفحات  ۵تا۸

روحیه انقالبی و عمل انقالبی ،برای تحقق آرمانهای انقالب تالش میکرد.

رویشها تضمینکننده
بقای انقالب اسالمی هستند

با آثار و گفتاری از  :
یداهلل جوانی
رسول سنائی راد
سید مرتضی نبوی
مصطفی کواکبیان
محمد حسین رجبی دوانی
حمیدرضا آصفی
احمد امامی
حسین عبداللهیفر
و...

انقالبیگری و افراطیگری
دولت انقالبی در گفتمان امام

(ره)

پس از انتشار اخبار کذب علیه هفتهنامه صبحصادق

سرمقاله

حفظ اقتدار نظام اسالمی

دکرت یدالله جوانی

اکنون نظام جمهوری اســامی ایران ،نظامی مقتدر ،تأثیرگذار و
تعیینکننده 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 انقالبیگری ،روحیه انقالبی
و روحیه جهادی با تقدیم دهها هزار شــهید و ایثار و فداکاری به این
موقعیت ارزشمند و راهبردی دست یافته است.
سیاست راهبردی دشــمنان انقالب اسالمی و ملت عظیمالشأن
ایران ،مقابله همهجانبه با اقتدار نظام اسالمی در منطقه و جهان از یک
سو و تضعیف تولیدکنندگان این اقتدار در داخل کشور از سوی دیگر
است .طی سالهای اخیر ،دشمنان با تمام توان خود وارد صحنه شدهاند
تا اقتدار نظام اســامی را به ضعف بکشانند و از این رهگذر ،مجددا ً
ســلطه خود را بر ملت ایران احیا کنند .آمریکاییها ،صهیونیستها
و همچنین دولتهای مرتجع ،فاســد و وابسته در منطقه ،متوجه این
مطلب شدهاند که با حفظ و اســتمرار اقتدار نظام جمهوری اسالمی
ایران و تداوم الهامبخشــی این نظام در منطقه و جهان ،روزبهروز 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 اجتنابناپذیر است .برای حفظ این اقتدار،
داشتن تفکر انقالبی ،داشتن روحیه انقالبی و جهادی ،شرط الزم برای
همه دستاندرکاران نظام اسالمی است .اگر در قوای سهگانه ،نهادها،
سازمانها و مجموعههای تصمیمساز و تصمیمگیر کشور ،افراد مؤمن و
انقالبی مسئولیتها را برعهده بگیرند ،روزبهروز 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 ،بهجز پیشبرد ایران و عزتبخشی به ملت از طریق
استحکام ســاخت درونی قدرت و اتکال به حضرت حق ،به موضوع
دیگری نمیاندیشند .افراد انقالبی ،افرادی هستند که هرگز مرعوب
دشمنان نمیشوند و با تکیه بر قدرت ایمان ،صبر و مقاومت ،کار و تالش،
از تمامی موانعی که دشمنان بر سر راه ملت میگذارند ،عبور کرده و
جز قرار گرفتن بر قلههای عزت و افتخار و رســیدن به حیات طیبه،
به امر دیگری رضایت نمیدهند .بر همین اســاس است که دشمنان،
تالش میکنند 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 ،ضعیفالنفس و ضعیفاالیمان را
در کشور باال برده و آنان را در حوزههای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی،
اجتماعی و ...صاحب موقعیت کنند .در چنین شــرایطی ،برای خنثی
کردن این نقشــه پیچیده دشمنان هوشــیاری باالیی الزم است .در
ماههای اخیر ،رهبر فرزانه انقالب اسالمی ،همواره بر ضرورت انقالبی
اندیشیدن ،داشتن روحیه انقالبی و انقالبی عمل کردن تأکید کردهاند.
ادامه در صفحه۳

خبرساز موهن دستگیر شد
«هشــدار هفتهنامــه ســپاه
پاســداران» عنوان پیام حیرتآوری
اســت که از اواســط اردیبهشت ماه
ســال جاری در شبکههای اجتماعی
دســت به دست میشــود .این پیام
بدون آنکه تصویر یا نشانی از مطلب
مورد ادعــای خود ارائه دهد به دروغ
از انتشــار مطلبــی توهینآمیــز به
ســاحت مقدس امــام زمان(عج) در
آخرین سرمقاله هفتهنامه صادق خبر
میدهد و مدعی میشــود نویسنده
این سرمقاله که نامی از آن نیز نبرده
اســت مطالب بسیار ســخیفی را به
حضرت بقیهاهلل االعظم(عج) نســبت
داده اســت که از تکرار و انتشــار آن
معذور هستیم .نوشتاری که اگرچه این
بار به طور گسترده در فضای مجازی
به آن دامن زده شــد؛ اما بسیاری از
مخاطبان هفتهنامــه صبحصادق در
جریان تکراری بودن این خبرســازی
علیه هفتهنامه بودند.
حدود دو سال پیش بود که برای
اولین بار چنین ادعایی علیه هفتهنامه
صبحصادق منتشر شــد ،ولی در آن
زمان به دلیل آنکه گستردگی اینترنت،
شبکههای پیامرسان 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 گستردهتری یافت و
موجبــات نگرانی مخاطبان هفتهنامه
صبحصادق را فراهم آورد ،به شــکلی
که درباره این موضوع از سراسر کشور
تماسهای فراوانی با هفتهنامه گرفته
شد و مردم خواستار رسیدگی جدی

بــا مضمون «عریضهنویســی در چاه
جمکران» که در آن عباراتی سخیف
نسبت به ساحت مقدس امام زمان(عج)
به کار برده شــده اســت ،پیشتر نیز
به منظور خدشــهدار کــردن چهره
نشــریات وابسته به ســپاه پاسداران
مطرح شده بود و اتفاق تازهای نیست.

بــه این موضوع شــدند .از همین رو
دستاندرکاران نشریه تالش کردند تا
در این باره توضیحات الزم را ارائه دهند
و شبهات پیش آمده را رفع کنند.
علی قاسمی ،ســردبیر محترم
هفتهنامه صبحصادق در مصاحبهای
با خبرگزاری میزان با تأکید بر اینکه
انتســاب چنین مطالبی به هفتهنامه
صبحصــادق با توجه بــه ماهیت این
نشریه ناشــیانه و دور از ذهن است،
اظهار داشــت :مطلب منتشــر شده

وی همچنین در این باره خاطرنشان
کرد :در مدت  16ســالی که از انتشار
نشریه صبحصادق میگذرد ،این نشریه
همواره به دلیل رویکرد انقالبیاش ،در
معرض چنین اتهاماتی قرار داشته و در
آینده هم احتمال آن وجود دارد.
اما مقابله با شــایعهپراکنی علیه
هفتهنامه صبحصــادق به همین جا
ختم نشد و ســازمان اطالعاتی سپاه
پاســداران انقالب اسالمی با توجه به
اهمیت موضوع تــاش خود را برای

اطالعیه

یادداشت

یافتن عامل اصلی انتشــار این نسبت
دروغ آغــاز کرد و در فاصله بســیار
کوتاهی توانست فرد خاطی با نام «ر
ـ الف» را در کوهبنان استان کرمان که
فعال سیاسی یک جریان خاص است،
شناســایی و با پیگیریهای نیروهای
امنیتی و اطالعاتی سپاه ثاراهلل استان
کرمــان و تالشهای حجتاالســام
والمسلمین حسنی ،نماینده ولیفقیه
در ســپاه ثاراهلل کرمان دستگیر کند
و تحویــل مراجع قضایی دهد .فرزان
حمزهای ،کارشــناس حقوقی ســپاه
پاســداران انقالب اسالمی در استان
کرمان نیز کــه پیگیر محاکمه متهم
این پرونده اســت با بیان اینکه متهم
به جرم خــود اقرار کرده و از آن ابراز
پشیمانی نموده از آغاز مراحل محاکمه
وی خبر داده و اعالم کرده است ،حکم
«ر ـ الف» به زودی نهایی خواهد شد؛
موضوعــی که اگرچه با روشــنگری
دستاندرکاران هفتهنامه و اقدام بموقع
نیروهای اطالعاتی سپاه به پایان رسید،
امــا بار دیگر این زنگ خطر را به صدا
درآورد که افزایش شبکههای اجتماعی
و دسترسی آسان به آنها زمینه انتشار
اخبار دروغ را فراهم کرده اســت .اگر
برای مدیریت آن چارهای اندیشــیده
نشــود میتواند تهدیدی برای فضای
اطالعرسانی و امنیت کشور به شمار
آمده و آسیبهایی جدی را به همراه
داشته باشد.

هفتهنامه صبحصادق آمادگی دارد آگهیها و رپرتاژهای بخشهای مختلف سپاه و بسیج و سازمانها
و مؤسسات تابعه آنها را در قالب صفحات و ضمائم نشریه منتشر كند.

جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره

 33222195تماس حاصل نمایید.

امور آگهیهای صبحصادق

سؤال تریبون پنجم

برای پیروزی در جهاد کبیر
چه باید کرد؟

همراه با  ۳جایزه ویژه تریبون
پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
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آخرین فرصت
پاسخ
ب
ه تریبون پنجم
 ۲۰خرداد۹۵

محمدرضا مرادی

عملیات فلوجه؛ از پایان داعش تا نگاه آمریکا

ارتش عراق به همراه نیروهای مردمی عملیات بزرگ آزادسازی شهر فلوجه
در استان االنبار را آغاز کردهاند .این عملیات بسیار مهم و حساس است؛ چرا که
میتواند مقدمهای برای آزادسازی موصل ،پایگاه اصلی تروریستهای داعش در
عراق باشد .ارتش ،سازمان مبارزه با تروریسم ،پلیس ،نیروهای داوطلب مردمی،
نیروی هوایی و نیروهای مســلح عشایر االنبار واحدهای شرکتکننده در این
عملیات هستند .عملیات آزادسازی فلوجه تاکنون اهداف از پیش تعیین شده
خود را محقق کرده 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 پایگاههای اصلی داعش به شمار میرفت و آزادی آن به معنای
آزادی فلوجه خواهد بود .فرماندهان میدانی عراق هم تأکید کردهاند که عملیات
فلوجه نتایج مثبتی فراتر از پیشبینیها در برخواهد داشت .نکته مهم در این
باره اینکه؛ عشایر فلوجه در بیشتر مناطق الحشد الشعبی را یاری میکنند .در
حال حاضر  20هزار نفر از عشایر اهل سنت عراق عضو الحشد الشعبی هستند.
«جعفر الحسینی» ،ســخنگوی نظامی گردانهای حزباهلل یکی از گروههای
بســیج مردمی در پی آزادی منطقه «الکرمه» و منطقه «الســجر» اعالم کرد،
همه خطوط کمکرســانی به تروریستها 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 که این کشور در نبرد جدی با داعش در عراق
است ،اما در آغاز عملیات آزادسازی داعش این کشور ظاهرا ً از توافقی که با دولت
عراق در این زمینه داشــته ،شانه خالی کرده است .همزمان با تشدید عملیات
نیروهای عراقی علیه تروریستها در فلوجه مقامات آمریکایی اعالم کردند از این
عملیات حمایت نخواهند کرد .استیو وارن ،سخنگوی ائتالف آمریکایی مبارزه
با داعش به فاکسنیوز گفت« :ما قصد نداریم بمبی در حمایت از شبهنظامیان
شیعه(الحشد الشــعبی) در فلوجه منفجر کنیم ».مقامات آمریکایی در حالی
میگویند از نیروهای الحشدالشعبی حمایت نخواهند کرد که این نیروها نقش
اصلی را در عملیات آزادســازی به عهــده دارند .مواضع آمریکا درباره عملیات
فلوجه با انتقاد مقامات عراقی مواجه شــده است .حاکم الزاملی ،رئیس کمیته
امنیت و دفاع پارلمان به شــبکه تلویزیونی المیادین گفت« :ائتالف بینالمللی
به وعده خود برای هدف گرفتن مواضع داعش در فلوجه عمل نکرده اســت».
این مقام عراقی خاطرنشان کرد« :موضع ائتالف بینالمللی نشان میدهد اراده
بینالمللی بر آزاد شدن فلوجه است».
آمریکاییها هر بار به بهانه اینکه فلوجه در اولویت نیست ،بلکه اولویت با
موصل است ،مانع از عملیات برای آزادسازی 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 شــکلگیری به نوعی دســتپرورده آمریکا بود،
بنابرایــن نمیتوان به صورت کامــل روی کمک آمریکا برای نابودی این گروه
تروریستی حساب کرد.
عملیات آزادسازی فلوجه با مشکالت و موانعی نیز مواجه است .بر اساس
سندی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده ،داعش پیش از آغاز نبرد فلوجه
به افراد خود دستور داده است که با بمبگذاری و منفجر کردن خانهها ،ادارهها
و مســاجد ،این گونه وانمود کنند که این انفجارها اقداماتی انتقامجویانه علیه
اهل سنت است.
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