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تبیین ارزش مضاعف شهادت روحانیت
»خود شهادت، ارزش است؛ توأم شدنش با روحانیت و حضور علمی و دینی 
و مانند اینها، یک ارزش مضاعف است.  « رهبر معظم انقالب اسالمی این 
تعبیر مهم درباره عظمت ش��هادت روحانیت معزز را در کنگره شهدای 
روحانی قم که در سال 96 برگزار شده بود، بیان فرمودند. در تبیین »ارزش 
مضاعف شهادت روحانیت « ادله بسیاری قابل اقامه است که از جمله آنها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
ا- شهادت روحانیت نشانه حضور در میدان جهاد و مبارزه است .هنگامی 
توفیق شهادت نصیب فردی می شود که در میدان مبارزه و جهاد حضور 
داش��ته باش��د، چون ش��هادت به تعبیر مقام معظم رهبری جزو لوازم 
مجاهدت است؛ کس��ی که مجاهدت می کند و در راه مجاهدت به قتل 
می رسد، ش��هید است! لذا وقتی یک روحانی ش��هید می شود معنایش 
این اس��ت که روحانّیت در عرصه  مبارزه و میدان مبارزه حضور جّدی و 

گسترده داشته و دارد. 
اهمیت حضور روحانیت در میدان مبارزه و مجاهدت به این خاطر است که 
در دوره هایی از تاریخ شاهد حضور کمرنگ روحانیت در این عرصه بوده ایم 
و این مشکل عالوه بر زیان و ضرری که برای اسالم و مسلمانان داشته و 
سبب سیطره دشمنان دین و دشمنان اس��تقالل و دشمنان خارجی و 
مستبّدین و مستعمرین گردیده، به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی به 

خود روحانیت ضربه زده است. 
2- هرگاه روحانیت مبارزه کرده سربلند ش��ده است. به فرمایش رهبر 
معظم انقالب اس��المی هرگاه روحانّیت در میدان مبارزه وارد شده و در 
مقابل دشمنی دشمنان دین و دشمنان اس��الم سینه سپر کرده است، 

سربلند و سرافراز بوده ولو اینکه به قتل رسیده باشد. 
در این خصوص می توان به ماجرای تحریم تنباکو توسط مرحوم میرزای 
بزرگ، قیام شیخ حبوبی در مقابله با انگلیسی ها در عراق، مجاهدت موالنا 
محمدعلی در هند، ایس��تادگی مالعلی کنی در مقابل وادادگی شاهان 
قاجار، مقاومت موسوی الری در جنوب ایران، نهضت مشروطه خواهی 
 شهید ش��یخ فضل اهلل نوری، ایستادگی سید حس��ن مدرس در مقابل 
رضاخان، مجاهدت آیت اهلل کاشانی در برابر انگلیس، قیام حضرت امام)ره( 
علیه ش��رق و غرب و دهها عالم دینی که در کنار این بزرگوار علیه رژیم 

طاغوت جانفشانی کردند، اشاره کرد. 
3- به برکت انقالب اس��المی حضور روحانیت افزایش یافته است. قیام 
حضرت امام)ره( علیه استکبار و استبداد به ویژه پیروزی انقالب اسالمی 
سبب وسیع تر شدن دایره حضور روحانیت در میدان جهاد و مبارزه علیه 
غرب و شرق شده که از موجبات اصلی آن بطالن نظریه جعلی جدایی 
دین از سیاست است. نگاهی به آمار شهدای روحانی در تاریخ معاصر ایران 

بیانگر این واقعیت است. 
در حالی که تعداد کل شهدای روحانیت از عصر مشروطه )۱2۷۵( تا وقوع 
انقالب اسالمی )۱3۵۷( ۵۷ نفر و از پانزده خرداد ۴2 به۴۰ نفر می رسد، 
تعداد شهدایی که روحانیت معظم در دوران دفاع مقدس تقدیم اسالم 
کرده، به بیش از 36۰۰ نفر می رسد. این رقم به نسبت سایر اقشار جامعه 

بیش از شش برابر است. 
 3- پیروزی انقالب اسالمی مدیون خون شهدای روحانیت است. بدون 
تردید اگر روحانیت وارد صحنه مبارزه با رژیم پهلوی نمی شد و پیشگام 
انقالبیون نمی شد، سایر اقشار مردم وارد میدان مبارزه با پهلوی نمی شدند، 
چراکه هم به درستی راه آنها یقین داشته و هم به ثبات و ادامه مبارزه یقین 
پیدا می کردند. بنابراین، حضور روحانیت سبب همراهی ملت شد و انقالب 
اسالمی را به پیروزی رس��اند. مقام معظم رهبری این واقعیت را چنین 
تبیین می فرمایند: »این را هم مسلّم باید بدانیم که اگر در مبارزات اخیر 
یعنی مبارزاتی که منتهی شد به تشکیل نظام جمهوری اسالمی و انقالب، 

روحانّیت وارد نمی شد، این اتّفاق هرگز نمی افتاد. « 
۴- حضور روحانیت در عرصه مبارزه ضامن بقای انقالب اسالمی است. 
بر اساس قاعده »علت موجده هر چیز علت مبقیه آن نیز است«، حضور 
روحانیت در عرصه جهاد و مبارزه اس��تمرار انقالب اسالمی را تضمین 
می کند. حضوری که خون 38 شهید روحانی مدافع حرم و ۱۱۱ شهیدی 
که با گلوله های خباثت  آمیز عوامل ضد انقالب و گروهک تروریستی به 
شهادت رسیده اند، آن را امضا کرده و در واقع بقا و دوام نهضت امام)ره( 

را گواهی کرده اند. 

خرمشهرهای پیش رو و الزامات آن
همه ملت های ریش��ه دار جهان، روزهای تاریخی بزرگی دارند که به نماد 
بزرگی و غرورآفرینی برای آنها تبدیل شده است. ملت ایران نیز به جهت سابقه 
تاریخی طوالنی تر، روز های پرشکوه بیشتر و گاهی غم انگیزتر نیز دارد که به 
مرور تبدیل به یک روز بزرگ ملی شده  و در تقویم ملی ثبت و ضبط شده اند. 
یکی از روزهای غرورآفرین در تقویم ایران اسالمی، سالروز آزادی خرمشهر با 
جمله معروف حضرت امام )ره( – خرمشهر را خدا آزاد کرد- است که در خاطر 
ایرانیان حس خوب پیروزی را تداعی می کند و یادآور می شود که رهبری 
مقتدر، اراده ملی، همکاری صمیمانه می تواند ناممکن ها را ممکن کند و این 

همان دست خداوند است که همراه جمعیت است. 
نگاهی به شرایط ایران اسالمی و دشمن بعثی در روزهای آزادسازی خرمشهر 
نشان می دهد که هیچ کارشناس نظامی امکان چنین عملیات بزرگی را در 
ذهن خود هم تصور نمی کرد، چرا که در یک سوی جبهه دشمنی با سال ها 
و ماه ها برنامه ری��زی و آمادگی برای یک تهاجم همه جانبه با پش��تیبانی 
قدرت های بزرگ قرار دارد و در سوی دیگر این جبهه، ملتی تازه انقالب کرده 
که در آن سازمان نیروهای مسلح هنوز خود را با شرایط حاکمیتی جدید وفق 
نداده بود و در داخل نیز اداره کشور به ثبات نرسیده بود، لذا دو نیروی نا متقارن 

و غیر هم وزن در برابر هم قرار گرفته اند. 
اما آنچه اکثر کارشناسان به آن توجه نکرده بودند، جایگاه رهبری والیی، انگیزه 
فوق العاده جوانان ایران اسالمی و اعتقاد به رهبری خود و ایمان به وجوب دفاع 
از اسالم و ایران، همبستگی و عزم ملی برای دفاع در برابر متجاوز بود. باید گفت 
که رمز پیروزی در عملیات آزادسازی خرمشهر عزیز، اعتماد و اعتقاد قلبی به 
رهبری حضرت امام )ره(، اتحاد و یکپارچگی و همسیر شدن نیروهای فعال و 
حاضر در صحنه دفاع و اراده و حمایت قاطبه مردم از رزمندگان حماسه ساز 
بود. این عوامل باعث شد تا دفتر پر حماسه تقویم ملت ایران به یکی دیگر از 
روزهای بزرگ و غرورآفرین مزین گردد . و هرسال یاد و خاطره این روز بزرگ 

به یک جشن ملی برای مردم ایران تبدیل شود. 
عالوه بر نمادین بودن س��الروز آزادی خرمش��هر پر غرور و پیروزی ملت 
بزرگ ایران، اهمیت دیگر سوم خرداد سال 6۱ برای امروز ما، درس هایی 
اس��ت که از آن باید آموخت. به عبارت دیگر ما خرمشهر های بزرگ تری 
برای آزادی داریم، همان که رهب��ر معظم انقالب در بیانات خود فرمودند 
که ما خرمشهر هایی در راه داریم. این خرمشهر ها می تواند در حوزه های 
اجتماعی، اقتصادی ، سیاس��ی و هر آنچه که نیاز ملت ما برای سعادت و 
خوشبختی باشد، تعریف شوند. لذا از این بیان مقام معظم رهبری بهره برده 
و درس هایی را از پیروزی رزمندگان اسالم در عملیات بیت المقدس برای 

امروز خود فرا می گیریم. 
اولین درس توجه به اتحاد و یکپارچگی ملی برای تحقق اهداف بزرگ است. 
این مهم در حوزه های مختلف از طریق همدلی گروه ها و دسته های سیاسی 
در کنار رقابت سالم امکان تحقق دارد. آنچه مهم است ما باید برای پیروزی در 
اهداف ملی از همدیگر سبقت بگیریم و اگر این اتفاق به دست رقیب ما زودتر 
محقق می شود از آن حمایت کنیم و نگران آن نباشیم که پیروزی به نام چه 
کسی نوشته می شود، بلکه هدف رسیدن به اهداف عالی و فتح مشکالت 
است. این وضعیت در رقابت های سیاسی نشاط و تحرک را نیز به جامعه باز 
خواهد گرداند و نتیجه آن حمایت ملی از طرح های مختلف احزاب، دولت ها 
و جناح ها فارغ از گرایش های سیاسی آنها خواهد بود. تردید نداریم در چنین 
شرایطی به عنوان مثال ارزش و جایگاه دولت  ها به سبب کارآمدی آنها در 
بین مردم تعریف خواهد شد، همان طور که امروز در ایران اسالمی در روز 
بزرگداشت آزادی خرمشهر هیچ کس به ذهن خود خطور نمی دهد که کدام 
سازمان نظامی در این پیروزی چه نقشی داشته است، بلکه یک افتخار ملی 
است که به دست فرزندان غیور و حماسه ساز ملت ایران رقم خورده است و 

مهم آزادی خونین شهر از زیر چکمه های سربازان دشمن بود. 
دومین درس بزرگ آزادسازی خرمش��هر، باز گویی نیاز امروز ما برای فائق 
آمدن به مشکالت ریز و درست در سطح کشور در سایه اتحاد ملی و داشتن 
روحیه برای پیروزی است. افکار عمومی ما باید به آینده روشن نظام باور داشته 
باشند و تقویت این باور منجر به حمایت ملی و نشاط اجتماعی برای تقویت 
کارگزاران نظام خواهد شد. امروز کشور ما همانند روزهای پیروزی رزمندگان 
دفاع مقدس در سوم خرداد، نیازمند عزم ملی برای مقاومت در برابر مشکالت 

و مطالبه یک پیروزی بزرگ همانند حماسه آزادسازی خرمشهر هستند. 
باید به خاطر داشته باشیم که تا زمانی که اراده ملی برای تحقق درست یک 
تصمیم و سیاست گذاری شکل نگیرد، شاهد پرواز پرنده موفقیت نخواهیم بود، 
از این رو به نظر می رسد که یکی از حلقه های مفقوده امروز کشور در تصمیمات 

بزرگ، ناکارآمدی در همراه سازی عزم ملی است. 
بنابراین س��ومین درس بزرگ توجه به الزامات و پی��ش زمینه های الزم و 
آماده س��ازی آنها برای اقدامات بزرگ اس��ت. همانطور ک��ه در ابتدای این 
یادداشت اش��اره ش��د پیروزی بزرگ عملیات بیت المقدس حاصل پیش 
زمینه ها و اقدامات مهمی بود که آنها را به طور خالصه در اتحاد و یکپارچگی 
ملی، همکاری و هماهنگی نیروهای حاضر در میدان نبرد و همدلی برای یک 
هدف بزرگ می توان برشمرد.  لذا برای فتح خرمشهر های دیگر الزم است از 
تجربه پیروزی بزرگ خرمشهر با توکل به خداوند، ابتدا الزامات و مقدمات را به 
درستی فراهم کنیم. خوشبختانه به لطف خداوند منابع الزم همانند وسعت 
و تنوع جمعیتی، مواهب طبیعی، اراده ملی و دان��ش به روز برای موفقیت 
طرح های بزرگ ملی در کشور وجود دارد که نیازمند ایجاد اعتماد ملی، برنامه 
ریزی دقیق، عملیاتی و مشارکت دادن سازماندهی شدن همه مردم برای 

تحقق نتایج بزرگ است. 

شهادت 2 خلبان ارتش در سقوط هواپیما 
  صب�ح دی�روز ی�ک فرون�د هواپیم�ای اف ۷ در منطق�ه عموم�ی 
نایی�ن اصفه�ان و در حی�ن تمرین�ات تیران�دازی آموزش�ی 
هوای�ی، ب�ه عل�ت نق�ص فن�ی دچ�ار س�انحه ش�د و س�قوط کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ارتش به نقل از روابط عمومی پایگاه هوایی شهید 
بابایی اصفهان، در این سانحه سرگرد خلبان قاسم زمانی و دانشجوی خلبانی 
محمد جواد بای به شهادت رسیدند. علت سانحه توسط گروه تخصصی هوایی 

در دست بررسی است. 
محمدرضا جان نثاری معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تانداری 
اصفهان هم در گفت وگو با فارس با تأیید خبر سقوط یک فروند جنگنده در 
اطراف انارک از توابع شهرستان نایین اظهار کرد: مأموریت این جنگنده، 
تیراندازی تمرینی بود که در س��اعت 8 و 3۰ دقیقه دچار س��انحه ش��د.  
مسئول روابط عمومی ارش��د نظامی آجا در اس��تان های اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیاری به خبرگزاری برنا گفت: علت اولیه سقوط جنگنده 
اف ۷ در اصفهان نقص فنی بوده است و تیم تشخیص دهنده این حادثه به 
زودی از تهران برای بررسی اعزام خواهند شد. سرهنگ رسول معتمدی 
بیان داشت: علت حادثه سقوط هواپیمای جنگنده هنوز مشخص نیست 
و فعاًل می توان گفت دچار نقص فنی و سانحه شده است اما جزئیات دقیق 
آن را نمی دانیم. بنابراین منتظر هستیم تا تیم تشخیص و بررسی از تهران 

به اصفهان اعزام شوند. 

داودعامریحسینعبداللهیفر

 فرمانده کل سپاه: 
امروز برای شکست نخوردن باید سازندگی کنیم

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید بر 
پیشروی در میدان بدون اعتنا به هیاهوی دشمن، 
گفت: بسیج برخاس�ته از درون این مردم منبع 
اصلی پایان ناپذیر قدرت ما است. با وجود بسیج، 
دشمن راه غلبه ندارد و خود فرمول غلبه است. 
سردار حسین سالمی، فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در سومین اجالسیه مجمع جهادگران کشور 
که در خرمشهر برگزار شد، ایران را کشور شهادت، 
اقتدار و جهاد نامید و با اشاره به فرماندهان شهیدی 
همچون شهید احمد کاظمی، شهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی، شهید حسین خرازی، شهید ابراهیم 
همت، شهید علی صیاد ش��یرازی و هزاران شهید 
عالی مقام بسیج مستضعفین از آنها به عنوان بزرگانی 
که به این دیار قدم گذاشته اند یاد کرد و افزود: امروز 
بعد از ۴۰ سال افتخار می کنیم که ادامه  دهندگان آن 

راه نورانی هستیم. 
سالمی جهادگران کشور را افرادی خواند که دریایی 
خروشان از انس��ان های مش��تاق جهاد، پیشرفت 
و اعتال بخش��یدن به اسالم و مش��تاق به اهتزاز در 

آوردن بیرق ها هس��تند و ادامه داد: درود بر شرف 
شما و درود خداوند بر عزم شما آن زمان که هجرت 
کردید. هجرت مقدمه جهاد اس��ت؛ درود بر ش��ما 
آنگاه که با خان��واده وداع می کنید و در میدان های 
سخت پا می گذارید مشعل امید را در قلب های مردم 

می افروزید. 
فرمانده سپاه پاس��داران انقالب اسالمی بیان کرد: 
عزت و کرامت و استقالل و آزادی و حفظ ارزش های 
مقدس و اعتالی ما و درخش��ش جوانان در میدان 
جهاد ممکن است. تجربه داریم که تمام فرصت های 
بی نظیر ما از درون مخاطرات حاصل شده است. اگر 
فتح خرمشهر و بس��تان و آن ایستادگی مردم نبود 

این همه قدرت بسط یافته روی زمین نداشتیم. 
   بسیج فرمول غلبه بر دشمن است

وی بس��یج را محصول جهاد فی س��بیل اهلل خواند 
و گفت: جهاد بابی از ابواب جنت اس��ت که به روی 
بندگان خاص خدا باز می شود. جنگ یک مخاطره 
و تهدید جدی برای اس��تقالل ما بود اما ملت ایران 
به برکت اطاعت از ولی فقیه وقتی جنگ را به میدان 

جهاد تبدیل ک��رد و همه در مقابل دش��منان خدا 
آمدند و همانند سیالب، بنیان تهاجم دشمن را در 

هم فرو ریختند. 
فرمانده سپاه پاس��داران انقالب اسالمی بیان کرد: 
این هنر نایب امام زمان اس��ت که میدان تهدیدات 
را به فرصت های بزرگ تبدیل کرده است. هنر ولی 
خدا همین است، دشمن را متوقف می کند. او را در 
سیاست هایش قفل می کند و در یافتن منطق غلبه 
س��رگردان می گذارد. هنر نفوذ در مقابل دشمن و 
جلوگیری از نفوذ دشمن را خوب می داند. هر کجا به 
مسلمانان تهاجم می شود شرایط به سرعت معکوس 

و دشمن ناکام می شود. 
وی تصریح کرد: ما از دل این خطر جهانی به عنوان 
یک قدرت جهانی متولد شدیم. سوم خرداد، روز تولد 
ملت ایران به عنوان یک قدرت بصیر با بیرق اسالم 
بود. این یک تجربه بزرگ بود. بعد از آن ما فرمول غلبه 
بر قدرت  ها را یافتیم، ابزار ها را ساختیم. قاعده های 
غلبه بر دشمن را دانس��تیم و فهمیدیم هر وقت در 

میدان هستیم، نصرت خدا جاری می شود. 

   ولی فقیه سیاس�ت های دش�من را ناکام 
کرده است

س��المی با اش��اره به نمونه  هایی از خلق فرصت در 
دل  تهدید ها گفت: دشمن در سال ۱982 به لبنان 
تهاجم کرد. از دل این تهاجم حزب اهلل جوان رویید، 
حزب اللهی که امروز یک قدرت اثرگذار در معادالت 
منطقه ای اس��ت و شمشیر بلند اس��الم در مقابل 
صهیونیس��م اس��ت. حزب اهلل محصول یک خطر 
بزرگ است، اما خود عامل آرامش مسلمانان است. 
استکبار وقتی به عراق آمد، فرصتی برای نفوذ انقالب 
اس��المی فراهم ش��د. این قدرت  ها همه محصول 
تهدید ها هستند. این هنر مقام معظم رهبری است 
که این دهه های پرشکوه را به میدانی برای تبدیل 
تهدید ها به فرصت های بزرگ تبدیل کرده اس��ت. 
هنر ولی فقیه همین است که سیاست های دشمن 

را ناتمام بگذارد. 
فرمانده کل سپاه با اشاره به تهاجم اقتصادی دشمن 
گفت: در این میدان نیز حداکثر فش��ار ممکن را به 
ملت ایران وارد می کنند، اما رهبر انقالب، در حالی 
که گزینه های نظامی دش��من را باطل می پندارد، 
از سوی دیگر کشور را می سازد، جنبش تولید علم 
راه می ان��دازد، تولی��د را به چرخش در م��ی آورد و 
جوانان را به میدان جهاد علمی می فرستد و کشور 
را از مخاطرات تهاجم اقتص��ادی دور نگه می دارد و 
تحریم را به فرصتی برای خود اتکایی و اس��تقالل 

تبدیل می کند. 
سالمی بیان کرد: این مسیر جهاد ما است. تحریم 
اقتصادی با وجود شما جهادگران مانند دیگر تهدید ها 
در حال تبدیل شدن به فرصت است. امروز این عرصه، 
میدان جهاد ما است. جنگ چهره خود را عوض کرده 
است و امروز برای شکست نخوردن باید بسازیم،  باید 

روی زمین منتشر شویم و دست مردم را بگیریم. 
 فرمانده سپاه پاس��داران انقالب اسالمی ادامه داد: 
باید در وسط میدان بی اعتنا به هیاهوی دشمن به 
پیش برویم. بس��یج از درون این مردم منبع اصلی 
پایان ناپذیر قدرت ما است. با وجود بسیج، دشمن 
راه غلبه ندارد و خود فرمول غلبه است. جوانان را به 
میدان بیاورید. مشکالت را جارو کنید. باید ایران را 
بسازیم. سازندگی عرصه اصلی جهاد ما است. وی 
خاطرنش��ان کرد: ۴2 هزار گروه جهادی داریم که 
مشکالت را چون رود خروشان از بین می برند. ناامید 
نشوید، متوقف نشوید. بسیج خط شکن و آزاده است. 
ما خادم شما هستیم و قدر شما را می دانیم و هر گام 

شما تیری به قلب آرزوهای دشمن است. 
ژه
برخالف حامیان سایر رؤسای جمهور ایران، فعاالن سیاسی وی

طرفدار محمد خاتمی همواره سالگرد دوم خرداد )روز انتخاب 
او به ریاس��ت جمهوری( را هرچند به یادداش��تی یا توئیتی 
گرامی و زنده نگه می دارند. یکی از این یادداشت  ها را که دیروز 
در روزنامه اعتماد منتشر شد، احمد زیدآبادی، فعال سیاسی 
و روزنامه نگار اصالح طلب نوشته بود. محتوای گرامیداشت او، 
اما کمی متفاوت از مدح و تحسین صرف سایر اصالح طلبان 
بود. او گرچه همچون سایر اهالی این جریان، یادداشتش را با 
عبارتی غلوآلود درباره دوم خرداد ۷6 آغاز کرده بود که »دوم 
خرداد سال ۷6 یکی از شورانگیز ترین روزهای تاریخ معاصر 
بود که ایرانی��ان تجربه کردند. اقیانوس مواجی از احس��اس 
زندگی، احس��اس قدرت، احس��اس تأثیرگذاری، احساس 
شکوه، احساس ذوق، احساس لذت و احساس امیِد مردمی 
که به سمت صندوق  ها هجوم آورده بودند تا نام سید محمد 
خاتمی را روی برگه های رأی بنویس��ند، هر ناظِر حماسی را 
چنان متالطم می کرد که اشک ش��وق در حلقه چشمانش 
می نشست.  « اما در ادامه، از بر باد رفتن این شور و شوق گفت 
و آن را ناشی از »اندیشیده ناشده « بودن این رویداد دانست و 
از »بی برنامگی و نااندیشیدگی« دست اندرکاران دوم خرداد 

و »عمل بدون اندیشه « آنان گفت. 
زیدآبادی معتقد است: »همان روز نیز  می شد پیش بینی کرد 
که آن همه احساسات نیکو و ارزشمند، در برخورد با صخره های 
سخت منازعات بی رحمانه سیاس��ی و کشاکش منفعت های 
ناس��ازگار و متضاد گروه های ذی نفوذ، به تدریج می ساید و به 

شکست ختم می شود. چرا چنین ش��د؟ به نظرم به این دلیل 
که دوم خرداد رویدادی تماماً »اندیش��یده ناشده « بود.  از قضا 
دوم خرداد از شانس و بخت هم بی بهره نماند، اما بی برنامگی و 
نااندیشیدگی دست اندرکاران آن به قدری عمیق بود که شانس  ها 

را نیز درنیافت و آنها را حمل بر تهدید علیه خود کرد!«
زیدآبادی ای��ن بی اندیش��گی را اینگونه توصی��ف می کند: 
»دس��ت اندرکاران دوم خرداد از اندیش��ه تئوریک، بی بهره 
نبودند. شاید در حوزه تاکتیک نیز خرده مهارتی داشتند؛ اما 
فقدان اندیشه اس��تراتژیک که الجرم باید در یک استراتژی 
روشن و مدون و منس��جم تبلور می یافت، در بین آنان کاماًل 
عیان و آش��کار بود. در اس��تراتژی قاعدتاً باید میزان توان و 
قدرت اثرگذاری هر یک از بازیگران عمده سیاسی و تعارض 
منافع و جهت گیری  ها و دامنه و جنس کنشگری و روحیه و 
خصائل آنها تدوین و پیش بینی شود. نقاط سازش و مصالحه 
و کناره گیری و عقب نشینی و ایستادگی و هزینه های مترتب 
بر هر یک، تعیین و مشخص ش��ود. مختصات زمین بازی در 
سه عرصه داخلی و منطقه ای و بین المللی فهمیده و ارزیابی 
شود. اهداف روشن در قالب نقش��ه راه برای دستیابی به آنها 
طراحی شود. تقس��یم کار بهینه ای بین نیروهای دخیل در 
اقدام سیاسی تدوین و اعالم ش��ود. نهاد و سازمان هدایت و 
توجیه کنشگران و نیروهای حامی و پشتیبان تعریف و معرفی 
شود. نیروهای دخیل در رخداد دوم خرداد درباره هیچ کدام 
از این موضوعات پیشاپیش به درس��تی و دقت نیندیشیده 
بودند و بعد از اس��تقرار در نهادهای اجرایی و سپس شهری 

و تقنینی کشور نیز چنان درگیر مشکالت روزمره و عملیات 
ایذایی بی امان رقیب سیاسی خود شدند که امکان تفکر جدی 

از آنها سلب شد. «
او همه این دالیل را بانی آن می داند که »جنبش��ی آرام « را 
تبدیل به »هرج و مرج « کردند. زیدآبادی خاتمی را هم مقصر 
این هرج و مرج دانسته و نوشته: »سید محمد خاتمی که به 
عنوان رهبر جریان دوم خرداد شناخته  می شد، هیچ تعریف 
و تصور روشنی از جایگاه خود به دست نمی داد. او گاه با داعیه 
رهبری جنبش اصالحات ظهور می ک��رد و گاه نقش خود را 
در حد رئیس قوه اجرایی کشور در متعارف  ترین صورت آن 
فرو می کاست...  او جز رهنمودهای کلی، نقشی برای توجیه 
و رهبری و هدایت کنش��گران اصالح جوی خ��ارج از حوزه 
قدرت رسمی به عهده نگرفت و حتی از رو در رو شدن با آنها 
پرهیز داشت. نهایتاً هر یک از نیروهای دخیل در ماجرا خود 
را صاحب اصلی آن معرفی کردند و در عین حال هیچ کدام نیز 
مسئولیت بلبشو و بی نظمی حاکم بر آن را به عهده نگرفتند. در 
آن آشفته بازار هر که هر چه دم دستش رسید به سمت دیگری 
پرتاب کرد و خاتمی نیز از اصابت آنها در امان نماند. خالصه 

کار از هر جهت زار شد. «
او در نهایت متصدیان دوم خرداد را متهم می کند که در پایان 
کار، عالقه ای به آسیب شناسی از خود نشان ندادند و »عمده 
ناکامی  ها به پای کارش��کنی رقیب نوشته شد چنانکه گویی 
قرار رقیب بر آن بود که پیش پای شان فرش قرمز پهن کند و 

قدرتش را دو دستی تقدیم آنها کند! «

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا عنوان کرد
اتحاد و همبستگی

 شرط عبور از شرایط سخت فعلی
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در همایش »فتح عظیم« با اشاره به عوامل 
موفقیت در دفاع مقدس و آزادسازی خرمشهر گفت: انسجام و وحدت و 
اطاعت از امر رهبر معظم انقالب، شرط عبور از شرایط سخت فعلی است. 
به گزارش جوان، سرلش��کر رحیم صفوی در همایش »فتح عظیم« که به 
مناسبت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر در کمیته امداد برگزار شد، 
با اش��اره به عوامل و مؤلفه های آزادسازی خرمشهر گفت: تشخیص درست 
راهبرد دشمن چه در زمینه سیاسی، چه اقتصادی و چه نظامی، مهم  ترین 
عامل در پیروزی نبرد خرمشهر بود. وی با بیان اینکه راهبرد دشمن ابتدا تصرف 
خرمشهر و آبادان و تصرف دو س��وی اروند بود، افزود: دشمن آرزوی تصرف 
خوزستان و اشغال شش روزه تهران را در سر داشت و به همین ترتیب برنامه 
ما نیز در بعد نظامی در درجه اول دفاع از آبادان و خرمشهر، سپس خوزستان و 

بعد اخراج دشمنان از خاک کشورمان بود. 
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا وجود رهبری قدرتمند امام راحل )ره( را 
عاملی مهم در موفقیت برنامه های نظامی و سیاس��ی کشور در طول هشت 
سال جنگ تحمیلی دانس��ت و اظهار کرد: در شروع جنگ، ظرفیت نظامی 
دشمن باالتر از توان سپاه و ارتش ما بود، به طوری که 6۵ میلیارد دالر برای 
این منظور در نظر گرفته بودند. همچنین ۵۷ درصد درآمد ناخالص خود را 
صرف امور جنگ می کردند و 2 میلیون نفر نیروی داوطلب را به اجبار به جنگ 
آوردند. صفوی اطاعت از اوامر امام )ره( و انسجام سپاه، ارتش و دیگر نیرو ها 
را رمز پیروزی دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: ما در نبرد ها اشراف اطالعاتی 
خوبی از دشمن داشتیم و به همین دلیل بیشترین پیروزی را با کم ترین شهید 
و مجروح کسب کردیم. وی اضافه کرد: قدرت برنامه ریزی ما بر عراق برتری 
داش��ت و جنگ انقالبی و جهادی را در مقابل جنگ منظم عراق طرح ریزی 
و اجرا کردیم. مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا به حمایت اقشار و اصناف 
مختلف از پشت جبهه اشاره کرد و ادامه داد: نیروهای ارتش و سپاه به غیر از 

انسجام، از یک ایمان معنوی هم برخوردار بودند. 
سرلشکر صفوی همبستگی را شرط عبور کشور از شرایط فعلی دانست و تأکید 
کرد: همه باید در این شرایط به کمک مردم بشتابیم و با استراتژی ای که ما 

داریم، می توانیم بر تحریم هم غلبه کنیم و کشور را بسازیم. 
س��یدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد هم در  این مراس��م گفت: این 
پیروزی بزرگ با رهبری معمار کبیر انقالب که خط مقاومت را با الگوگیری از 
کربال ترسیم کردند حاصل شد. وی با اشاره به دالوری های شهدا، فرماندهان 
و سربازان هشت سال جنگ تحمیلی افزود: حضور شهدای زنده تفضل الهی 
است که به عنوان یک الگو برای ما مانده اند تا از این گردنه های خطرناک به 
سالمت عبور کنیم. رئیس کمیته امداد با تأکید بر اینکه به وعده های الهی برای 
نصرت و پیروزی باور داریم، افزود: تا وقتی که ما صبر و مقاومت را در دستور کار 
قرار دهیم و سربازی فرمانده معظم کل قوا را افتخار خود می دانیم، راه موفقیت 
سخت نیست. بختیاری خاطرنشان کرد: در این مسیر الگوی ما سردار دل ها، 
حاج قاسم سلیمانی و سردارانی هستند که کشور را از کوران های سخت دفاع 
مقدس عبور دادند و وامدار خون شهدایی هستیم که جان عزیز خود را در راه 

اسالم و ایران گذاشتند. 
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 دوم خرداد  نه اندیشه داشت نه استراتژی 

      خبر

ترور هایی که علیه دانشمندان و س�رداران ما در دستگاه های 
نظامی انجام می شود، ناش�ی از این است که پروژه های امریکا، 
غرب و صهیونیسم علیه جمهوری اس�المی ناکام مانده است. 
محمدجواد الریجانی، قائم مقام اسبق وزارت خارجه در گفت وگو با 
ایرنا با اشاره به ترور و شهادت شهید صیادخدایی اظهار داشت: بحث 
استفاده از اهرم تروریسم علیه انقالب از روز تولد جمهوری اسالمی 
شروع شده و استفاده از آن علیه جمهوری اسالمی به این دلیل است 
که اهرم های دیگر مؤثر نیس��ت، چراکه اگر بتوانند کودتا کرده یا 
مشکالت دیگری مانند حمله نظامی مستقیم انجام دهند، حتماً این 
کار را می کنند، اما وقتی این کار ها با محاسباتی که دارند محکوم به 
شکست می شود، دست به ترور می زنند. دبیر سابق ستاد حقوق بشر 
قوه قضائیه افزود: ما باید داس��تان را درست بخوانیم، ترور هایی که 
علیه دانشمندان و سرداران ما در دستگاه های نظامی انجام می شود 
ناش��ی از این اس��ت که پروژه های امریکا، غرب و صهیونیسم علیه 

جمهوری اسالمی ناکام مانده است. 
وی با بیان اینکه این ترور ها گرچه در جایی به انسان  ها زخم می زند 
اما هدف اصلی آنها از بین بردن کامل نظام جمهوری اسالمی بوده 

است، گفت: چیزی که غرب به دنبال آن است، نظامی است که سه 
ویژگی دیکتاتوری، سکوالر بودن و وابستگی را داشته باشد. 

الریجانی با تأکید بر اینکه باید هزینه اینگونه اقدامات را بسیار باال 
ببریم، تصریح کرد: بدون شک رژیم صهیونیستی و نوکران منافقین 
در این قضیه دخیل هس��تند، البته رژیم صهیونیستی قطعاً هزینه 
س��نگینی می پردازد، همان طور که کل هستی آنها در حال تزلزل 

است. 

این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: نقش جمهوری اسالمی در 
مقاومت نقش کاماًل آشکاری اس��ت و موضوعی که سبب شده آنها 
شب  ها خواب نداشته باشند، به دلیل قدرت مقاومت است و نقش 
ایران هم در مقاومت پنهان نیست اما در عین حال این شیطنت  ها 
پاسخ دارد زیرا به جز گذشتن از خط قرمز، این اتفاق تجاوز بزرگ به 
حقوق ملت ما محسوب می شود. من تردید ندارم که این ترور پاسخ 
خواهد گرفت، ضمن اینکه پاس��خ های ما بچگانه نیست و دشمن 
این را می داند که ما به اندازه، ق��وی و بجا این کار را انجام می دهیم. 
الریجانی افزود: ما باید مانند دهه های گذشته که ریشه تروریسم را 
در کشور به نحو عظیمی خشکاندیم و هزینه آن را باال بردیم اکنون 
هم همین کار را انجام دهیم و یادمان باشد چیزی که غرب و رژیم 
صهیونیستی از آن در هراس هس��تند ماندن در جای خود و بر سر 

مبنا ایستادن است. 
دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: شما امروز می بینید 
وقتی سید حسن نصراهلل صحبت می کند، رژیم صهیونیستی شب 
خواب ندارد چراکه حرف او قول سدید است و سخن دروغ بر زبان 

نمی آورد و هر حرفش مبنا دارد. 

جواد الریجانی:

ترور نشانه شکست پروژه های دشمن است


