
   خبر یک 

دوگانههاييبرايمواجههباچالشها
رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اخير اعضاي مجلس خبرگان رهبري 
به تبيين دو رويكرد و روش ممكن در كش��ور در مواجهه با چالش هاي 
داخلي و بين المللي پرداختند و با طرح 11 مورد به عنوان »دوگانه هاي 
رويكردي« مسير درست اتخاذ تصميم و عملكرد مسئوالن و نخبگان كشور 
در برابر پيشامدهاي پيش رو را ترسيم كردند. نظر به اهميت فوق العاده 
اين دوگانه در اين يادداشت به طور اختصار به تبيين محورهاي يادشده 

خواهيم پرداخت: 
1- مواجهه فعال يا انفعالي: معظم له نخستين دوگانه رويكردي را به فعال 
يا انفعالي بودن اختصاص دادند. مواجهه انفعالي، تس��ليم اراده تحميلي 
از ش��رايط يا طرف هاي مقابل و عجز و ناتواني در برابر سختي هاست. در 
مقابل، مواجهه فعال مي كوشد تسليم شرايط تحميلي نشده و مسير را 
به سمت وسوي مطلوب كش��انده و اجازه نمي دهد سختي ها او را از پاي 

درآورد. 
2- مواجهه  ابت��كاري يا مواجهه عكس العملي: بازي ك��ردن در ميدان و 
زمين تحميلي، قدرت تحرك بازيگر را از ميان مي برد و عملكرد واكنشي 
و اصطالحاً »موج دومي« فرصت حركت ايجابي و پيشرفت گرا را از ميان 
مي برد. در مقابل، در مواجهه ابتكاري، اوالً مسير بازي توسط بازيگر خودي 
ترسيم شده و رقبا و دشمنان ناگزير به بازي در زمين دلخواه خودي، ميدان 
عمل را به س��ود تحقق اهداف خودي ش��كل مي دهند و ثانياً در صورت 
مواجهه با بازي دشمن، تالش مي كنند با تغيير زمين بازي، منازعه را به 

آوردگاهي با مطلوبيت و فرصت هاي كافي براي جبهه خودي بكشاند. 
3- اميدواري يا يأس: مواردي همچون شدت سختي ها، عدم انسجام در 
جبهه خودي، نابرابري در قدرت مادي در مقابل دشمن و ... مي تواند فعاالن 
جبهه خودي را به يأس كش��انده و نااميدي سمي مهلك تر از همه نقاط 
ضعف يادشده است. درحالي كه نگاه اميدوارانه در عين ديدن واقعيت ها، 
ظرفيت ها و فرصت ه��اي متنوعي را كه معموالً كمتر ديده مي ش��وند، 

مالحظه و بر اساس آنها چاره گري مي كند. 
4- دليري يا ترس: ترس و شجاعت صفاتي دروني است كه در خصيصه هاي 
ذاتي افراد و ملت ها است. ملت ايران با سابقه اي تمدني پرافتخار، از ترس 
و ذلت به دور است، اما گاه وجود »ترس« و »جبن« در برخي از نخبگان 
تأثيرگذار، عماًل كش��ور را ب��ه وادي ضعف در مقابل تهديدات دش��من 
مي كشاند. از سويي برخي نخبگان نيز -آگاهانه يا ناآگاهانه- با انتقال ترس 
خود به جامعه، در تكميل سناريوي رعب افكني و وحشت پراكني دشمن 

نقش آفريني مي كنند. 
5- حزم و تدبير سهل انديشي و سهل انگاري: سهل انديشي و ساده انگاري 
و حتي بي تفاوتي در براب��ر پديده های پيچيده مي تواند تبعاتي همچون 
غافل گيري يا شكست را به دنبال داشته باشد، چراكه اگر ما بخوابيم، دشمن 
ما نخواهد خوابيد و از فرصت غفلت ما براي تحميل شرايط و ضربه زدن 

سوءاستفاده خواهد كرد. 
6- نگاه توأم با تهديد و فرصت يا نگاه يك جانبه تهديدنگر يا فرصت نگر: 
ندي��دن فرصت ها به انفع��ال در مقابل تهديدات و ندي��دن تهديدات به 
غفلت و سهل انگاري خواهد انجاميد. در حالي كه نگاه توأمان به اين دو 
مفهوم راهبردي مي تواند به مواجهه اصولي و صحيح با تهديدات به كمك 

بهره گيري از فرصت ها بينجامد. 
7- ش��ناخت يا نش��ناختن واقعيت هاي ميدان: فهم دقيق واقعيت ها از 
بايسته هاي اساسي پيروزي در يك آوردگاه است. در اين ميان شناختن 
ناقص و يا واقع انگاري از پديده های كاذب مي تواند افراد را دچار اش��تباه 
محاسباتي و اتخاذ تصميمات غلط كند. يكي از برجسته ترين مصاديق اين 
ماجرا را در نبرد اختالل محاسباتي اي مي توان ديد كه در يك دهه اخير 

دشمن در مقابل نخبگان كشور ما پياده سازي كرده است. 
8- كنترل يا رها كردن احساسات: هيجانات مثبت يا منفي از رويدادهاي 
تلخ و شيرين، فرصت ديدن واقعيت ها و تصميم گيري درست را از ميان 
مي برد. به عنوان نمونه در ماجراهاي مذاكرات هسته اي منتهي به برجام، 
عده اي كوشيدند با تحريك هيجانات و احساسات عمومي و نمودسازي از 
آنها در شادي هاي خياباني، بررسي عقالني نتيجه مذاكرات را به حاشيه 

برده و فرصت تصميم گيري خردورزانه را از جامعه گرفتند. 
9- رعايت يا عدم رعايت ضوابط و حدود ش��رعي: گاه ش��نيده مي شود كه 
برخي از نخبگان، با توجيهات گوناگون، حدود و ضوابط شرعي را تخفيف و 
مرزهاي شريعت را در تصميم گيري هاي خود كمرنگ كرده و يا براي جامعه 
كم اهميت جلوه مي دهند. جدا از آنكه تأكيد بر اين ضوابط به دليل رضايت 
ذات باري تعالي ضروري است، حفظ نظام اسالمي و اركان آن مستلزم حفظ 
مرزهاي عقيدتي و شرعي نيز هست.  10- عبرت آموزي يا فراموشي تجارب: 
بارزترين مصداق اين امر را مي توان در پيش��نهاد مكرر اعتماد و مذاكره با 
مستكبران و به ويژه رژيم اياالت متحده امريكا مش��اهده كرد. درحالي كه 
در تاريخ 40 ساله انقالب اس��المي، چندين بار به پيشنهاد غرب گرايان يا 
سهل انديش��ان، ايده مذاكره و معامله با نظام سلطه مطرح شده و هر بار نيز 
منافع ملي در اين تجارب آسيب ديده است، باز مكرراً اين ايده مطرح شده 
و جالب اينجاست كه اكنون كه غرب با عهدشكني، برجام را به كاغذپاره اي 

بي ارزش تبديل كرده، باز هم چنين زمزمه هايي مطرح مي گردد. 
11- متهم و مقصر دانستن يكديگر يا توجه به دشمن واقعي: بزرگ ترين 
خطا در ميانه منازعه، غفلت از دش��من اصلي و مشغول شدن به مقصر 
تراشي و حتي دشمن اصلي دانستن پياده نظام و مزدوران دشمن است. 
آن چنان كه گفته اند، »هيچ كس مسئوليت شكست را نمي پذيرد« و جالب 
اينجاس��ت كه آنان كه پيش تر و در جريان مذاكره، صراحتاً مس��ئوليت 
مذاكرات را مي پذيرفتند، اكنون در حال فرافكني و مقصر دانستن ديگران 
هستند. اما به هرروي بازي مقصرتراشي به زيان منافع ملي است و اكنون 
بايد ضمن هوشياري در برابر دشمن اصلي يعني نظام سلطه، از اتالف وقت 
بيشتر پرهيزكرده و براي جبران فرصت هايي كه در طي چند سال گذشته 

با اميد واهي و اعتماد به دشمن ازدست رفته تالش نمود. 

محمدجواد اخوان

رهبر معظم انقالب با تأكيد بر بهره گيری از بسيج امكانات عليه تهاجم حداكثري دشمن:

امريکاسنگينترينشکستتاريخرادرتحريمايرانميخورد
حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
اسالمي صبح پنج ش�نبه در ديدار نمايندگان 
منتخب مل�ت در مجلس خب�رگان رهبري، با 
تأكيد بر ضرورت ايجاد يك گفتمان و فهم عميق 
عمومي درباره »نوع و چگونگي مواجهه كشور 
و افراد مؤثر ب�ا چالش ها و ح�وادث« به تبيين 
يازده دوگانه مطرح در اي�ن زمينه پرداختند و 
خاطرنشان كردند: در مقابل تهاجم حداكثري 
دش�منان بايد به بس�يج حداكثري امكانات و 
توانايي ه�ا و نيروهاي خ�ود اقدام كني�م تا در 
پرتو باور عميق مردم و مس�ئوالن به ذكر الهي 
و توكل ب�ه خدا، پ�روردگار وعده ه�ای صادق 
خود را درباره ملت بزرگ ايران محقق س�ازد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اس��المي در ابتداي سخنان 
خود با ابراز تأسف از فقدان دو عالِم فقيه، حضرات 
آيات هاشمي شاهرودي و مؤمن، آنان را استوانه هاي 
واقعي براي كش��ور و حوزه هاي علميه خواندند و 
تأكيد كردند: هر دو اين بزرگواران همواره بدون هيچ 

چشم داشتي در خدمت اهداف انقالب بودند. 
رهبر انقالب اس��المي محور اصلي سخنان خود، 
يعني نحوه مواجهه با چالش ها و حوادث و همچنين 
اتفاقات مثبت را در قالب يازده دوگانه بيان كردند و 
گفتند: گاهي اوقات برخورد ما در مواجهه با حوادث 
و رويدادها »فعال« و چاره جويانه اس��ت و برخي 
مواقع نيز برخورد م��ا »انفعالي« و مبتني بر گاليه 

صرف و بي تحركي است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي »مواجه��ه ابتكاري« و 
»مواجهه عكس العملي« را يكي ديگر از دوگانه ها 
برش��مردند و افزودند: در مواجهه عكس العملي، 
حركت ما تابعي از حركت دش��من اس��ت اما در 
مواجهه ابتكاري، ابتكار عمل را به دست مي گيريم 
و از ناحيه اي كه دشمن تصور نمي كند، به او ضربه 
مي زنيم. ايشان با اش��اره به »مواجهه مأيوسانه« 
و »مواجهه اميدوارانه« به عن��وان يكي ديگر از دو 
گانه هاي مطرح در مقابل حوادث و چالش ها گفتند: 
يك دوگانه ديگر »مواجهه از روي ترس« و »مواجهه 

با دليري و شجاعت« است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه يكي ديگر 
از دوگانه ها، مواجهه با »حزم و تدبير« و »مواجهه از 
روي سهل انديشي و سهل انگاری« است، گفتند: 
به عنوان مثال در موضوع فضاي مجازي مي توان 
دو نوع برخورد داشت؛ يك برخورد همراه با تدبير و 
دقت و برخورد ديگر همراه با سهل انديشي و نديدن 
پيچيدگي هاي موضوع و سهل انگاری و بی تفاوتی 
نس��بت به آن. ايش��ان »نگاه جامع به تهديدها و 
فرصت ها« و »نگاه يكجانبه  صرف به تهديدها و يا 
فرصت ها« را، دوگانه ديگري دانستند و خاطرنشان 
كردند: يك نمونه ب��راي اين دوگانه، موضوع نحوه 
مقابله با دشمني امريكا است كه مي توان تهديدها 
و فرصت ها را با هم ديد و ي��ا اينكه فقط تهديدها 
و يا فقط فرصت ها را ديد ك��ه هريك از اين دو نوع 

برخورد، قطعاً پيامدها و آثاري دارد. 
  سخنان نابجا درباره حضور منطقه اي ايران، 

كمك به نقشه دشمن است
رهبر انقالب اس��المي با تأكيد بر اينكه »شناخت 
واقعيت ميدان« و يا »نش��ناختن واقعيات« يكي 
از دوگانه هاي اساس��ي در مواجهه ب��ا چالش ها و 
حوادث است، افزودند: در مسائل داخلي، دشمن 
و دنباله هاي او تالش زي��ادي مي كنند تا جايگاه 
خودي را ضعيف و جايگاه دشمن را قوي نشان دهند 
و در نهايت اينگونه القا كنند كه كشور با مشكالت 
الينحل فراواني مواجه شده و امكان هيچ اقدامي 

نيز وجود ندارد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: يك نمونه ديگر، 
مسائل منطقه اس��ت؛ اگر ما از موقعيت و جايگاه 
خود را در منطقه و از اين واقعيت كه دش��من در 
منطقه از ما حساب مي برد، مطلع نباشيم، يك جور 
عمل خواهيم كرد اما اگر نس��بت به اين واقعيات 
آگاهي داشته باش��يم، جور ديگري عمل خواهد 
ش��د. ايش��ان در همين خصوص تأكي��د كردند: 
كساني كه درباره حضور جمهوري اسالمي ايران 
در منطقه مطالب و سخنان نادرست و نابجايي را 
مطرح مي كنند، در واقع در حال كمك به نقش��ه 

دشمن هستند. 

  به جوانان اعتماد و اعتقاد دارم اما... 
رهبر انقالب اسالمي در بيان يكي ديگر از دوگانه ها 
به »مواجهه مبتني بر مديريت و كنترل احساسات« 
و »مواجهه با رهاش��دگي احساس��ات« اش��اره و 
خاطرنش��ان كردند: يكي از م��واردي كه ممكن 
است كشور دچار آسيب شود، موضوع عدم كنترل 
احساسات عمومي اس��ت. من بارها تأكيد كرده ام 
كه به جوانان اعتقاد و اعتماد دارم اما اين به معناي 
كنترل نشدن احساسات جوانان در جامعه، نيست. 
ايشان همچنين در تذكري درباره معناي حقيقي 
جوانگرايي افزودند: برخي گفته اند تأكيد اينجانب 
بر »جوانگرايي« به معناي »پيرزدايي« است اما اين 
برداشت غلط است و بايد درباره معناي جوانگرايي 

فكر و تعمق كرد. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای، »رعايت ضوابط و حدود 
ش��رعي و رعايت نكردن اين موارد« در مواجهه با 
حوادث و چالش ها را از ديگر دوگانه ها برشمردند و 
گفتند: يك نوع ديگر مواجهه، دوگانه »بهره گيری 
از تجربه ها« در مقابل »دوبار از يك سوراخ گزيده 
شدن« است. ايش��ان در همين زمينه به موضوع 
نحوه مواجهه با امريكا و اروپا اشاره كردند و افزودند: 
تجربيات ما از نحوه عملكرد امريكايي ها و اروپايي ها 
بسيار زياد است اما تجربه اخير مربوط به برجام و 
تعهداتي كه امريكايي ها بايد انجام مي دادند اما زير 
آن زدند، در برابر ديدگان ما است و بايد در برخورد با 
امريكا و جبهه مقابل، از اين تجربيات استفاده شود. 
  در ش�ناخت دش�من خطا نكنيم، دشمن 

واقعي امريكاست
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بيان آخرين دوگانه 
گفتند: يك دوگانه اين اس��ت ك��ه در مواجهه با 
حوادث، به يكديگر حمله كنيم و هركس ديگري 
را مقصر جلوه دهد و يا اينك��ه از درگيري داخلي 
پرهيز كنيم و به تعبير امام)ره( هرچه فرياد داريم 
بر سر امريكا بكشيم. ايش��ان خاطرنشان كردند: 
دشمن واقعي ما امريكا است و ما در شناخت دشمن 
خود دچار خطا نخواهيم شد  .رهبر انقالب اسالمي 
سپس با استناد به آيات قرآني، نكات مهمي را درباره 

مواجهه صحيح با چالش ها بيان كردند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه در منابع 
ديني ما نحوه مواجهه ب��ا پيروزي ها و رويدادهاي 
مثبت بيان شده است، افزودند: قرآن مي گويد در 
مواجهه با پيروزي ها دچار غرور نشويد و با تسبيح 
و استغفار، آن پيروزي را مربوط به خدا بدانيد و نه 
مربوط به خودتان. ايشان با اشاره به بيانات امام)ره( 

كه همواره دس��ت قدرت الهي را در اين انقالب و 
حوادث مربوط به آن متذكر مي شدند، گفتند: امام 
بزرگوار در مواجهه با پيروزي ها، آن را نتيجه لطف 
و عنايت خداوند متعال مي دانستند همانگونه كه 

گفتند »خرمشهر را خدا آزاد كرد«. 
  عامل راهپيمايي 22 بهمن امسال

 دست قدرت الهي بود
رهبر انقالب اس��المي به حض��ور اعجاب انگيز و 
گس��ترده تر مردم در راهپيمايي 22 بهمن امسال 
نيز اشاره و خاطرنشان كردند: آيا هيچ عامل انساني 
مي تواند ادعا كند كه اين حضور متراكم و قوي كار او 
بوده است؟ قطعاً عامل راهپيمايي 22 بهمن امسال 

جز دست قدرت الهي نبود. 
رهبر انقالب با استناد به آيات قرآن كريم افزودند: در 
مواجهه با حوادث تلخ نظير تحريم يا احتمال حركت 
نظامي دشمن بايد متوجه بود كه اين حوادث در 
واقع تحقق سخن پروردگار مبني بر مقابله دشمنان 
خدا با مؤمنان و حركت هاي ايماني است كه درك 
همين نكته بر ايمان مؤمنان مي افزايد، همچنانكه 
صف آرايی مستكبران در مقابل انقالب اسالمي، بر 

ايمان ملت ايران افزود. 
ايش��ان افزودند: نظام اس��المي توقع نداشت كه 
س��لطه گران جهاني در مقابل حركت ملت ايران 
ساكت بمانند. البته ما بايد كاري كنيم كه دشمنان 
حتي به فكر تحريم و اقدام نظامي و ديگر اقدامات 
نيفتن��د اما اگر ه��م افتادند باي��د كاري كنيم كه 

سركوب و دچار شكست شوند. 
   امام خميني از هيچ حادثه اي نهراسيد

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اينكه نبايد در 
مقابل حوادث دچار ترس و دلهره شد، افزودند: امام 
خميني مظهر اين توصيه الهي بود و هيچ گاه از هيچ 

حادثه اي دچار ترس نمي شد. 
»پرهيز از نومي��دي« نكته ديگري ب��ود كه رهبر 
انقالب در تبيين »مواجهه صحيح كش��ور و افراد 
مؤثر كشور با چالش ها و حوادث« مورد تأكيد قرار 
دادند و گفتند: به فرموده پروردگار بايد هميش��ه 
اميدوار باش��يم كه در س��ايه ايمان، ت��وكل، عزم، 
تصميم و اقدام، اهداف خود را محقق كنيم و بيني 
قدرت های بزرگ را به خاك بماليم. »پرهيز همه 
افراد از ش��تابزدگي و بي صب��ري و بهانه گيری«، 
نكته ديگري بود كه حضرت آيت اهلل خامنه اي آن 
را در مواجهه با چالش ها ضروري برشمردند. ايشان 
خاطرنشان كردند: بايد كمر همت بست و اقدامات 
الزم را در زمينه هاي گوناگ��ون حتماً انجام داد اما 

بدانيم كه تا رسيدن به مقصود صبر الزم است، چرا 
كه همه كارها امكان انجام سريع را ندارند. 

  بايد با دشمن مرزبندي پررنگ داشت
رهبر انقالب اسالمي، همچنين »مرزبندي پررنگ 
با دشمن را براي مصونيت در مقابل تهاجم نرم«، 
بسيار الزم خواندند و خاطرنشان كردند: مرزهاي 
فرهنگي نيز همچون مرزه��اي جغرافيايي نياز به 
برجسته س��ازی و مراقبت دارند تا دشمن با فريب 
و خدعه و نفوذ از اين مرزها عبور نكند و بر فضاي 

مجازي و فرهنگ كشور مسلط نشود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با وجود تأكيد فراوان بر 
مرزبندي با دشمن، يك نكته حاشيه اي اما ظريف را 
هم توصيه كردند و آن اينكه »نبايد به خاطر تعصب 
بجا عليه دشمن، مخالفان نظر خود را به همراهي 
با دشمنان منتسب كرد«. ايشان در همين زمينه 
افزودند: وقتي فالن كنوانسيون يا معاهده در كشور 
مورد بحث است و موافقان و مخالفان استدالل ها و 
ديدگاه هاي خود را مطرح مي كنند دو طرف نبايد 
يكديگر را به همراهي با دش��من متهم كنند و به 

جان هم بيفتند. 
  ضرورت بس�يج حداكثري نيروها مقابل 

تهاجم حداكثري دشمن
رهبر انقالب در پايان دو نكته مهم را مورد تأكيد قرار 
دادند: »ضرورت بسيج حداكثري نيروها در مقابل 
تهاجم حداكثري دشمن« و »پرهيز از غفلت از ذكر 

و ياد پروردگار«. 
رهبر انقالب فرمودند:» تهاجم حداكثری دشمن، به 
بسيج حداكثری نيروها احتياج دارد. امروز تهاجم 
دشمن حداكثری اس��ت؛ يعني از همه  امكانات و 
وسايل شان دارند استفاده می كنند؛ در درجه  اول 
امريكايي ها، در حاشيه و ذيل آنها صهيونيست ها 
يعني حكومت صهيونيستي؛ و در كنار و پشت سر 
آنها هم عموماً غربي ها و همه  اروپايي ها. حاال االن 
مثاًل فرض كنيد در اروپا منع خريد نفت بعضي از 
كشورهاي اروپا هم از طرف امريكا برداشته شده اما 
از ما نفت نمی خرند؛ خب اين دشمني است ديگر؛ 
يعني اين هيچ وجه ديگري ن��دارد؛ منتها اين يك 
نوع دشمني است، يك نوع خاص دشمني است؛ 
بسيِج حداكثری كرده اند؛ بارها امريكايي ها تكرار 
كردند كه تحريمي كه ما عليه ايران وضع كرديم، 
ش��ديدترين تحريم در طول تاريخ اس��ت، راست 
هم مي گويند. بنده هم يك وق��ت در صحبت در 
جواب ش��ان گفتم كه شكس��تي هم كه امريكا در 
مقابل اين قضيه خواهد خورد، سخت ترين شكست 
در طول تاريخ اس��ت براي امريكا ان شاء اهلل؛ اگر ما 
ان شاء اهلل درست همت كنيم و درست حركت كنيم 
و پيش برويم. بنابراين بس��يِج همه  امكانات الزم 
است. در مقابل تهاجم حداكثری، بسيج حداكثری 

امكانات الزم است.«
رهبر انقالب در نكت��ه پاياني، با يادآوري س��خن 
پروردگار به حضرت موسي مبني بر كوتاهي نكردن 
در ذكر و ياد خدا افزودند: ذكر الهي وس��يله و مايه 
همه توانايي هايي است كه بايد براي تحقق اهداف 
انقالب ب��ه كار گيريم كه اگر اينگونه ش��ود خدا با 
ماست و وعده های شيرين و صادق او در حق ملت 

ايران محقق خواهد شد. 
   سخنان رئيس مجلس خبرگان

پيش از س��خنان رهبر انقالب اس��المي، آيت اهلل 
جنتي رئي��س مجلس خب��رگان در گزارش��ي با 
گراميداشت ماه رجب، گفت: هيئت هاي انديشه ورز 
و كارگروه هاي پنج گان��ه آن در مجلس خبرگان 
با حضور كارشناس��ان و صاحبنظران فعال ش��ده 
و در حال تدوين شاخص هاس��ت. رئيس مجلس 
خبرگان با بيان اينكه م��ردم انقالبي ايران همواره 
در همه صحنه ها حاضر هستند، خاطرنشان كرد: 
وظيفه مسئوالن اس��ت كه به مشكالت و مسائل 
مردم رسيدگي كنند. همچنين آيت اهلل موحدي 
كرماني نايب رئيس مجلس خبرگان با اش��اره به 
موضوعات مطرح شده در جلس��ات اين مجلس، 
گفت: قدرداني از حضور مردم در راهپيمايي عظيم 
22 بهمن، تجليل از بيانيه گام دوم انقالب و ضرورت 
توجه عملي به آن، اهميت مقابله دولت با گراني و 
رسيدگي به مشكالت معيشتي مردم و كاهش ارزش 
پول ملي، از مهم ترين محورهاي سخنان و نطق هاي 

اعضاي مجلس خبرگان در اين اجالس بود. 

ژه
وی

افزایشدوبرابريحضوردولتمردان
درصداوسيمادرسال97

روزنامه جام جم آم��اري از حضور دولتم��ردان در برنامه هاي 
تلويزيوني منتشر كرده است كه نشان مي دهد اين آمار نسبت به 
سال 96 دو برابر شده است. مطابق آنچه روزنامه جام جم نوشته، 
»از ابتداي فروردين تا پايان دي ماه 1397، شبكه هاي متعدد 
راديويي و تلويزيوني رسانه ملي از جمله شبكه هاي سراسري، 
برون مرزي و استاني حدود 11هزار ساعت برنامه  براي انعكاس 
فعاليت هاي دولت در بخش هاي مختلف روي آنتن برده اند كه 
اين ميزان بيش از دو برابر زماني است كه در كل سال 96 به اهالي 
پاستور اختصاص داده شده بود... بخش عمده اي از اين زمان در 
اختيار اعضاي هيئت دولت و نمايندگان قوه مجريه قرار گرفت 
تا ضمن حضور در برنامه هاي مختل��ف تلويزيوني و راديويي، 
گزارش عملكرد خود را به اطالع مردم برسانند. « اين در حالي 
است كه دولتمردان همواره گاليه مي كنند كه در صداوسيما 
وقت كافي به آنان براي تشريح مواضع و برنامه هايشان اختصاص 
داده نمي شود. البته در عين حال هم جناح حامي دولت روحاني 
معتقد است صداوسيما مخاطبان خود را از دست داده و كسي 

به ديدن و شنيدن برنامه هاي آن نمي پردازد و روشن نيست اگر 
مخاطب ندارد، چرا دنبال حضور در اين رسانه هستند!


 ادعاهايتابندهدرموردآشوبگلستان

هفتمومكاشفه
اظهاراتي از نورعلي تابنده، ليدر فرقه دراويش گنابادي منتشر 
شده كه نشان مي دهد او پس از آشوبي كه مريدانش برپا كردند 
و موجب شهادت حافظان امنيت كشور شدند، همچنان گويا از 
نظام طلبكار است! نورعلي تابنده در سالگرد آشوب مريدانش 
در خيابان گلستان هفتم در تهران مأموران نيروي انتظامي را 
متهم به تحريك مريدان خود مي كند و دراويش آشوب طلب 
را كس��اني توصيف كرده كه از روي خلوص نيت آمده اند: »در 
همين واقعه اول اسفند، من همان شب قبل خواستم بين اينها 
كه از روي خلوص نيت آمده بودن��د و اولياي امور تلفيق كنم، 
هرچه صحبت مي كردم، تقريباً به نتيجه اي هم رسيده بودند... 
همان هايي هم كه آمده بودند براي اصالح، بيشتر موجب تشويق 
شلوغي شدند. تحريك كردند عده اي از فقرا را و تحريك واقعي 
از جانب آنها بود. البته مأمور انتظامي موظف است وظايفي را 
انجام دهد، ولي كاري كه كردند اين بود كه وظيفه معمولي را 

برخالف اصل عدالت و مهرباني ]قرار دادند[ آن غوغايي كه شب 
شد، اصاًل به ما درويش ها ارتباطي نداشت. مسلماً يك عده اي 
كارشكني و خرابكاري كردند. چه ها كردند و چرا كردند، مسلماً 

دشمن ما بود. «
تابنده همچنين با اش��اره به خاطره اي از دوران كودكي خود، 
مدعي كشف و شهود شد: »]به س��بب بيماري العالج[ توي 
اتاق،  مرا رو به قبله خوابانده بودند. در يك عالمي بين خواب و 
بيداري، چيزهايي حس مي كردم. ديدم در پشت بام منزلمان، 
يك گنبدي اس��ت. از آن طرف، يك نفر آمد كه عكسش را در 
عكس هاي خود ديده بودم. حضرت صالح عليشاه مي فرمودند 
حضرت علي اس��ت. ديدم مثل اينكه حضرت علي )ع( آمد و 
مرا ديد كه در وضعيت ناجوري هستم. يكي از اين قهوه ريزها 
دستش بود. جلوي من رسيد، فرمود بگير اين »نبات جوش« را 
بخور. خوب مي شوي. گرفتم خوردم. ديدم راحت شدم. برگشتم 

به اين عالم، ديدم حالم خوب شده  است. «
مريدان نورعلي تابنده در شب آشوب گلستان هفتم، با خلوص 
نيت! سه نفر از نيروهاي ناجا و بسيج را به شهادت رساندند. يكي 
از مريدان او با برنامه قبلي با اتوبوس به نيروهاي ناجا زد و سه تن 

از آنها را زير گرفت و موجب شهادت آنان شد.  

اميرعبداللهيان: 
نتانياهوبرایپيروزیدرانتخابات
هرجنايتیرامرتکبمیشود

دبي�ركل دبيرخان�ه دائم�ي كنفران�س بي�ن الملل�ي حماي�ت 
از فلس�طين در مجل�س، حم�الت ك�ور و ددمنش�انه رژي�م 
صهيونيس�تي علي�ه مل�ت فلس�طين در غ�زه را محك�وم كرد و 
گفت: رفت�ار تل آوي�و عام�ل بي ثبات�ي و ن�ا امني منطقه اس�ت. 
به گزارش ايرنا، حس��ين اميرعبداللهيان، نخست وزير كودك كش رژيم 
صهيونيستي را تروريس��تي خواند كه براي پيروزي در انتخابات كنست 
از اعمال هر گونه جنايتي همانند اس��الف خود رويگردان نيست و براي 
رسيدن به اين هدف ش��وم خود، حمله به مردم بي دفاع و بي گناه غزه را 
سازماندهي كرده است. وي تل آويو را مسئول عواقب فتنه انگيزی و شعله ور 
شدن جنگ در فلسطين خواند و افزود: با توجه به قدرت مقاومت، تحمل 
عواقب اين جنايت براي رژيم صهيونيستي بسيار دشوار خواهد بود و زمان 
به نفع صهيونيست ها نيست.  دبيركل دبيرخانه دائمي كنفرانس بين المللي 
حمايت از فلسطين مجلس شوراي اسالمي با يادآوري حساسيت شرايط 
منطقه، افكار عمومي، سازمان ها، مجامع اسالمي و نهادهاي حقوق بشر 
را دعوت كرد تا قاطعانه حمالت خودسرانه و ابزاري رژيم صهيونيستي را 
محكوم و از ملت بي دفاع فلسطين حمايت كنند. اميرعبداللهيان رفتار 
تل آويو را عامل بی ثباتی و نا امني منطقه خواند و با هشدار به نتانياهوي 
تروريست و حامي داعش در سال هاي اخير بر حمايت جمهوري اسالمي 
ايران از مقاومت و ملت فلسطين براي تحقق حقوق مشروع خود و آزادي 

قدس قبله اول مسلمين تأكيد كرد. 

عضو شوراي عالي امنيت ملي: 
تحليلفلجكنندهبدترازتحريمفلجكنندهاست

ما مي خواهي�م يك حركت درس�ت انج�ام دهيم اما ي�ك تحليل 
فلج كننده بدتر از تحريم فلج كننده است و در گام دوم انقالب زماني 
مي توانيم با قدرت ادامه دهيم كه دچار تحليل س�راپا غلط نشويم. 
به گزارش تسنيم، سعيد جليلي، نماينده ولي فقيه در شوراي عالي امنيت ملي 
در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به اينكه 
رهبر انقالب در بيانيه تفصيلي گام دوم افق آينده را مشخص مي كنند، اظهار 
داشت: من و شما و هريك از آحاد ملت بايد نسبت خود را با گام دوم انقالب 
مشخص كنيم، قبل از اينكه هركدام از ما بخواهيم وظيفه اي تعريف كنيم 
بايد بپرسيم ما در اين حركت چه نقشي داريم؟ چه تأثيرگذاری را مي توانيم 
داشته باشيم و انقالب نبايد در روند خود به حداقل ها اكتفا كند. اقتضاي تفكر 
انقالبي نگاه به قله ها است و رهبر انقالب هم در بيانيه، صحبت از جهش و 

ارتقاي به جايگاه قله مي كنند. 
وي با بيان اينكه مردم و دولتمردان مشتركاً بايد اقدام كنند، گفت: اگر در 
دفاع مقدس پيروزي به دست آورديم، به خاطر اين بود كه آحاد مردم همراه 
بودند و هركس در وسعش كار جبهه اي انجام داد. امروز هركس بايد بنا به 
وسع خودش در مسير انقالب بداند چه نقشي دارد و اين فرصت براي مردم 

را بايد دولتمردان فراهم كنند. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت با بيان اينكه دستگاه قضاي ما بايد قيام به 
قسط كند و اگر بخواهد قسط فراهم شود، مردم هم بايد براي قسط قيام كنند، 
تأكيد كرد: مردم هم بايد تمام تالش خود را به كار بگيرند و دولتمردان در 
بخش تقنيني، اجرايي و قضا از حضور توده های مردم براي همكاري استفاده 
كنند و مردم را در اصالح امور مشاركت دهند و اينجاست كه استفاده از مردم 
اهميت دارد. جليلی تأكيد كرد: امروز نكته مهم در بيانيه گام دوم اين است 
كه نخستين جهاد، اميد به آينده است و تمام تالش دشمن اين است كه تمام 
موفقيت هاي انقالب را بپوش��اند. در همين پيام، رهبري بيان مي فرمايند 
براي گام دوم دچار تحليل سراپا غلط نشويم؛ آن امپراتوري رسانه اي امروز 
چه مي كند؟ تحليل سراپا غلط ارائه مي دهند و نماز جمعه بايد اين تحليل ها 
را نشان بدهد. ما مي خواهيم يك حركت درست انجام دهيم اما يك تحليل 
فلج كننده بدتر از تحريم فلج كننده است و در گام دوم انقالب زماني مي توانيم 

با قدرت ادامه دهيم كه دچار تحليل سراپا غلط نشويم. 
جليلي افزود: برخي مي گويند بهانه بيشتر نبايد به دشمن داده شود اما آيا 
با بهانه ندادن مي توان مشكالت را حل كرد؟ آژانس بين المللي 14 بار گفته 
ايران به تعهداتش عمل كرده اما ديديم كه امريكا به راحتي از برجام خارج شد 
و اروپا 10 ماه است كه حاضر نشده نه تنها اقدام عملي كند بلكه حاضر نيست 
رفتار امريكا را نقض برجام بداند و حداكث��ر كاري كه مي تواند بكند اظهار 
تأسف است. اگر به تحليل صحيح و توضيح صحيح نرسيم، دچار مشكالت 
اينطوري خواهيم شد. آنچه مي تواند حركت ما را پرشتاب كند اين است كه 

نبايد معطل رفتار چند قدرت استكباري شويم. 
جوانان، مخاطب اصلي بيانيه گام دوم

امام جمعه موقت تهران نيز با اشاره به صدور بيانيه گام دوم انقالب اسالمي از 
سوي مقام معظم رهبري گفت: خطاب اين بيانيه امت اسالم و جوانان ايراني 
است كه بايد با جهاد و كوشش بند بند اين بيانيه را براي اجرا در 40 سال 

بعدي محقق كنند. 
آيت اهلل محمد امامي كاشاني با اشاره به صدور بيانيه گام دوم انقالب اسالمي 
از سوي مقام معظم رهبري گفت: مس��ئله معنويت و اخالق در اين بيانيه 
موج مي زند. وي افزود: مخاطب اصلي اين بيانيه امت اسالم و جوانان ايراني 
هستند كه بايد با جهاد و كوشش خود در انجام بند به بند اين بيانيه در 40 
سال بعدي تالش كنند. وي اظهار داشت: بايد در پايان سال جاري تكليف 
رفتارها و اقدامات خود را بدانيم و با آنها با اندكي تأمل نگاه كنيم، بررس��ي 
كنيم مديران در سال 97 بررسي كنند چه بي عدالتي ها و فساد مالي صورت 
گرفته است و چه ماليات هاي غلطي از مردم گرفته شده است و در نهايت 
جمع بندي و براي س��ال 98 آن را اصالح كنيم. امامي كاشاني تأكيد كرد: 
مشكالت اقتصادي كشور بايد در داخل و با استفاده از ظرفيت هاي توليدي 
صورت گرفته در ايران حل شود. ضمن اينكه بايد با احتكار، دزدي، فساد 
و گرانفروشي مقابله كرد. امامي كاشاني با اظهار تأسف از اينكه در شرايط 
اقتصادي فعلي مسئوالن وظايف خود را به خوبي انجام نمي دهند، گفت: 
چرا حل گرفتاري ها و مشكالت به خوبي در كشور ديده نمي شود و بهتر است 
در پايان سال جاري و آغاز سال 98 به مديريت درست و اقدامات صحيح بوده 
و بر آن اصرار كنيم. وي اظهار داشت: از همه مديران و مسئوالن مي خواهم 
در مقابل سوءاستفاده و منفعت جويي دوستان و اعضاي خانواده خود حساس 

بوده و در برابر اقدامات آنها انتقاد و با آن مقابله كنند. 

انگليسیهاترورمیشوندمسلمانانتلف!
علی عليزاده كارشناس مسائل سياسی طی يادداشتی در كانال تلگرامی 

خود نوشت: 
  بی بی سی كه برای چاقو خوردن يك سفيدپوس��ت در لندن، قبل 
از اينكه اصاًل ماجرا روشن ش��ود از تيتر »حمله تروريستی« استفاده 
می كند خبر از »تلفات« 49 مسلمان در نيوزيلند داده است. بی بی سی 
درس��ت می گويد. سفيدپوس��تان بريتانيايی، اين »از مابهتران چشم 
آبی« مظلومانه ترور می شوند و ما خاورميانه ای ها و ما مسلمانان »تلف« 

می شويم، مثل گاو و گوسفندی كه به مسلخ برده می شوند.
   بی بی س��ی درس��ت می گويد. يك ميليون نفرمان در عراق و چند 
صدهزار نفرمان در افغانستان »تلف« شدند. با دخالت نظامی كارفرمای 
بی بی س��ی، دولت فخيم��ه بريتانيا. بی بی س��ی درس��ت می گويد. ما 
»تلف« می ش��ويم. چندده هزار نفرمان در يمن »تلف« ش��دند و هر 
روز دارند بيشتر تلف می ش��وند. با بمب هايی كه كارفرمای بی بی سی 
به سعودی فروخت و بی بی س��ی هم وظيفه  سازمانی اش را انجام داد و 
تيتر زد »جنگ نيابتی ايران در يمن«. بی بی سی درست می گويد. يك 
ملت كامل از جمع ما، يعنی ملت فلس��طين، 70 سال است به صورت 
جمعی دارد »تلف« می شود، با دخالت مستقيم سياسی دولت بريتانيا. 
200 هزار نفرمان در ليبی در قفس های خريد و فروش برده نگهداری 
می شوند و منتظرند تا »تلف« شوند، قفس هايی حاصل از دخالت نظامی 

دولت صاحب بی بی سی.
   اما بر بی بی سی حرجی نيست. وظيفه بی بی سی گيج كردن و آشفته 
كردن ذهن ما و از بين بردن شاخص های تشخيص درست و غلط و ظالم 
و مظلوم و قاتل و مقتول اس��ت. وظيفه بی بی سی است كه كاری كند 
كه ما با دولت هايی كه ما را تحريم اقتصادی و گرسنه كرده اند، بيشتر 
همدلی كنيم تا با خودمان. وظيفه بی بی سی است كه حتی بحث حمله 
نظامی و تجاوز نظامی به خاك ايران را طبيعی و قابل قبول جلوه دهد. 
اصالً دولت بريتانيا برای همين منظور سالی چندده ميليون پوند از دهن 
مردم هرروز فقيرتر شده كشورش می زند و خرج اين ماشين جنگ نرم 
می كند. )و دروغ می گويند كه بی بی سی فارسی سازمانی عمومی است. 
بی بی سی فارسی ربطی به س��ازمان كلی بی بی سی ندارد و بودجه اش 

مستقيم از وزارت خارجه می آيد(.
    بر بی بی س��ی حرجی نيس��ت. بر ما چرا، بر ما كه چ��ون بردگانی 
سربه راه شب به ش��ب منتظريم تا قصابی كه چاقو بر گلوی ما گذاشته 
و قرن ها غارتمان كرده، با صورت های اجاره ش��ده از كسانی كه زمانی 
ايرانی بوده اند، دس��ت های پرخونش را بزك و جهان را برای ما تفسير 
كند و به بگويد چگونه ببينيم و چگونه بينديشيم. بر ما كه ذهن خود را 
شب به شب برای استعمار شدن در اختيار ارباب می گذاريم. ما. ما همه 
مسلمان ها و همه خاورميانه ای ها و همه جهان سومی های تلف شدنی 
كه آبی را كه پيش از ذبح شدن جلوی مان گذاشته اند با ولع می نوشيم.
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