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مجازی می توان دو نوع برخورد داشت؛ یک برخورد همراه با
تدبیر و دقت و برخورد دیگر همراه با سهل اندیشی و ندیدن
پیچیدگیهایموضوعوسهلانگاریوبیتفاوتیبهآن.
▪«نگاه جامع به تهدیدها و فرصت ها» به جای «نگاه یک
جانبهصرف»

ایشان «نگاه جامع به تهدیدها و فرصت ها» و «نگاه یک جانبه
صرف به تهدیدها یا فرصت ها» را ،دوگانه دیگری دانستند و
خاطرنشان کردند :یک نمونه برای این دوگانه ،موضوع نحوه
مقابلهبادشمنیآمریکاستکهمیتوانتهدیدهاوفرصتهارابا
همدیدیااینکهفقطتهدیدهایافقطفرصتهارادیدکههریک
ازایندونوعبرخورد،قطع ًاپیامدهاوآثاریدارد.
▪لزوم «شناخت واقعیت میدان»

رهبر انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان ضمن اشاره به  11دوگانه در مواجهه با مشکالت
و دشمن ،تبیین کردند

منشورمواجههباچالشها

نباید به خاطر تعصب به جا علیه دشمن ،مخالفان نظر خود را به همراهی با
دشمنان منتسب کرد
حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح
پنجشنبهدردیدارنمایندگانمنتخبملتدرمجلسخبرگان
رهبری ،با تأکید بر ضرورت ایجاد یک گفتمان و فهم عمیق
عمومی درباره «نوع و چگونگی مواجهه کشور و افراد مؤثر با
چالش ها و حوادث» به تبیین یازده دوگانه مطرح در این زمینه
پرداختند و خاطرنشان کردند :در مقابل تهاجم حداکثری
دشمنانبایدبهبسیجحداکثریامکاناتوتواناییهاونیروهای
خود اقدام کنیم تا در پرتو باور عمیق مردم و مسئوالن به ذکر
الهی و توکل به خدا ،پروردگار وعده های صادق خود را درباره
ملت بزرگ ایران محقق سازد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا ...خامنه ای (Khamenei.
،)irرهبرانقالباسالمیدرابتدایسخنانخودباابرازتأسف
از فقدان دو عا ِلم فقیه ،حضرات آیات هاشمی شاهرودی و
مؤمن،آنانرااستوانههایواقعیبرایکشوروحوزههایعلمیه
خواندند و تأکید کردند :هر دوی این بزرگواران همواره بدون
هیچچشمداشتیدرخدمتاهدافانقالببودند.
▪برخورد فعال و چاره جویانه با رویدادها به جای برخورد
انفعالی

رهبر انقالب اسالمی محور اصلی سخنان خود یعنی نحوه
مواجهه با چالش ها و حوادث و همچنین اتفاقات مثبت را در
قالب 11دوگانه بیان کردند و گفتند :گاهی اوقات برخورد ما
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در مواجهه با حوادث و رویدادها «فعال» و چاره جویانه است و
برخی مواقع نیز برخورد ما «انفعالی» و مبتنی بر گالیه صرف و
بیتحرکیاست.
▪«مواجههابتکاری»بادشمنبهجای«مواجههعکسالعملی»

حضرتآیتا...خامنهای«مواجههابتکاری»و«مواجههعکس
العملی» را یکی دیگر از دوگانهها برشمردند و افزودند :در
مواجههعکسالعملی،حرکتماتابعیازحرکتدشمناست
اما در مواجهه ابتکاری ،ابتکار عمل را بهدست می گیریم و از
ناحیهایکهدشمنتصورنمیکند،بهاوضربهمیزنیم.
▪مواجهه «امیدوارانه» به جای «مأیوسانه» و «مواجهه با
دلیری و شجاعت» به جای «مواجهه از روی ترس»

ایشان با اشاره به «مواجهه مأیوسانه» و «مواجهه امیدوارانه» به
عنوانیکیدیگرازدوگانههایمطرحدرمقابلحوادثوچالش
هاگفتند:یکدوگانهدیگر«مواجههازرویترس»و«مواجههبا
دلیریوشجاعت»است.
▪مواجهه«باتدبیر»بهجایمواجهه«ازرویسهلاندیشی»

حضرتآیتا...خامنهایباتأکیدبراینکهیکیدیگرازدوگانه
ها ،مواجهه با «حزم و تدبیر» و «مواجهه از روی سهل اندیشی و
سهل انگاری» است ،گفتند :به عنوان مثال در موضوع فضای
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رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که «شناخت واقعیت
میدان» یا «نشناختن واقعیات» یکی از دوگانههای اساسی
در مواجهه با چالش ها و حوادث است ،افزودند :در مسائل
داخلی ،دشمن و دنباله های او تالش زیــادی می کنند تا
جایگاه خودی را ضعیف و جایگاه دشمن را قوی نشان دهند
و در نهایت این گونه القا کنند که کشور با مشکالت الینحل
فراوانی مواجه شده و امکان هیچ اقدامی نیز وجود ندارد.
حضرت آیـتا ...خامنهای گفتند :یک نمونه دیگر ،مسائل
منطقه است؛ اگر ما از موقعیت و جایگاه خود در منطقه و از
این واقعیت که دشمن در منطقه از ما حساب می برد ،مطلع
نباشیم ،یکجور عمل خواهیم کرد اما اگر از این واقعیات
آگاهی داشته باشیم ،جور دیگری عمل خواهد شد .ایشان
در همین خصوص تأکید کردند :کسانی که درباره حضور
جمهوری اسالمی ایران در منطقه مطالب و سخنان نادرست
و نابه جایی را مطرح می کنند ،در واقع در حال کمک به نقشه
دشمن هستند.
▪«مواجهه مبتنی بر مدیریت و کنترل احساسات» به جای
«مواجههبارهاشدگیاحساسات»

رهبرانقالباسالمیدربیانیکیدیگرازدوگانههابه«مواجهه
مبتنیبرمدیریتوکنترلاحساسات»و«مواجههبارهاشدگی
احساسات» اشاره و خاطرنشان کردند :یکی از مــواردی که
ممکن است کشور دچــار آسیب شــود ،موضوع عدم کنترل
احساساتعمومیاست.منبارهاتأکیدکردهامکهبهجوانان
اعتقادواعتماددارمامااینبهمعنایکنترلنشدناحساسات
جواناندرجامعه،نیست.
▪این که تاکید بر جوان گرایی به معنای «پیرزدایی» است
برداشتغلطیاست

ایشانهمچنیندرتذکریدربارهمعنایحقیقیجوانگرایی
افزودند :برخی گفته اند تأکید این جانب بر «جوان گرایی» به
معنای«پیرزدایی»استامااینبرداشتغلطاستوبایددرباره
معنایجوانگراییفکروتعمقکرد.

▪«رعایتضوابطوحدودشرعی»و«بهرهگیریازتجربهها»
درمواجههباحوادثوچالشها

حضرت آیـتا ...خامنهای« ،رعایت ضوابط و حدود شرعی و
رعایت نکردن این موارد» در مواجهه با حوادث و چالش ها را
از دیگر دوگانه ها برشمردند و گفتند :یک نوع دیگر مواجهه،
دوگانه «بهره گیری از تجربه ها» در مقابل «دوبار از یک سوراخ
گزیده شدن» است .ایشان در همین زمینه به موضوع نحوه
مواجهه با آمریکا و اروپا اشاره کردند و افزودند :تجربیات ما از
نحوهعملکردآمریکاییهاواروپاییهابسیارزیاداستاماتجربه
اخیر مربوط به برجام و تعهداتی که آمریکاییها باید انجام می
دادند اما زیر آن زدند ،در برابر دیدگان ما است و باید در برخورد
باآمریکاوجبههمقابل،ازاینتجربیاتاستفادهشود.
▪نبایددرمواجههباحوادث،بهیکدیگرحملهکنیموهرکس
دیگریرامقصرجلوهدهد

حضرت آیتا ...خامنهای در بیان آخرین دوگانه گفتند :یک
دوگانهایناستکهدرمواجههباحوادث،بهیکدیگرحملهکنیم
وهرکسدیگریرامقصرجلوهدهدیااینکهازدرگیریداخلی
پرهیز کنیم و به تعبیر امام(ره) هرچه فریاد داریم بر سر آمریکا
بکشیم.ایشانخاطرنشانکردند:دشمنواقعیماآمریکاست
ومادرشناختدشمنخوددچارخطانخواهیمشد.
رهبر انقالب اسالمی سپس با استناد به آیات قرآنی ،نکات
مهمی را دربــاره مواجهه صحیح با چالش ها بیان کردند.
حضرت آیتا ...خامنهای با تأکید بر این که در منابع دینی ما
نحوهمواجههباپیروزیهاورویدادهایمثبتبیانشدهاست،
افزودند:قرآنمیگویددرمواجههباپیروزیهادچارغرورنشوید
و با تسبیح و استغفار ،آن پیروزی را مربوط به خدا بدانید و نه
مربوطبهخودتان .ایشانبااشارهبهبیاناتامام(ره)کههمواره
دستقدرتالهیرادراینانقالبوحوادثمربوطبهآنمتذکر
می شدند ،گفتند :امام بزرگوار در مواجهه با پیروزیها ،آن را
نتیجه لطف و عنایت خداوند متعال می دانستند همان گونه
کهگفتند«خرمشهرراخداآزادکرد ».رهبرانقالباسالمیبه
حضوراعجابانگیزوگستردهترمردمدرراهپیمایی ۲۲بهمن
امسالنیزاشارهوخاطرنشانکردند:آیاهیچعاملانسانیمی
تواند ادعا کند که این حضور متراکم و قوی کار او بوده است؟
قطع ًاعاملراهپیمایی ۲۲بهمنامسالجزدستقدرتالهی
نبود .رهبر انقالب با استناد به آیات قرآن کریم افزودند :در
مواجهه با حوادث تلخ نظیر تحریم یا احتمال حرکت نظامی
دشمن باید متوجه بود که این حوادث در واقع تحقق سخن
پروردگار مبنی بر مقابله دشمنان خدا با مؤمنان و حرکتهای
ایمانی است که درک همین نکته بر ایمان مؤمنان می افزاید
همچنان که صف آرایی مستکبران در مقابل انقالب اسالمی،
بر ایمان ملت ایران افزود .ایشان افزودند :نظام اسالمی توقع
نداشت که سلطه گران جهانی در مقابل حرکت ملت ایران
ساکتبمانندالبتهمابایدکاریکنیمکهدشمنانحتیبهفکر
تحریمواقدامنظامیودیگراقداماتنیفتندامااگرهمافتادند
باید کاری کنیم که سرکوب و دچار شکست شوند.حضرت

آیتا...خامنهایبااشارهبهاینکهنبایددرمقابلحوادثدچار
ترسودلهرهشد،افزودند:امامخمینیمظهراینتوصیهالهی
بود و هیچ گاه از هیچ حادثه ای دچار ترس نمی شد« .پرهیز از
نومیدی» نکته دیگری بود که رهبر انقالب در تبیین «مواجهه
صحیح کشور و افراد مؤثر کشور با چالش ها و حوادث» مورد
تأکید قرار دادند و گفتند :به فرموده پروردگار باید همیشه
امیدوار باشیم که در سایه ایمان ،توکل ،عزم ،تصمیم و اقدام،
اهدافخودرامحققکنیموبینیقدرتهایبزرگرابهخاک
بمالیم« .پرهیز همه افراد از شتابزدگی و بی صبری و بهانه
گیری» ،نکته دیگری بود که حضرت آیتا ...خامنهای آن را در
مواجهه با چالش ها ضروری برشمردند .ایشان خاطرنشان
کردند :باید کمر همت بست و اقدامات الزم را در زمینه های
گوناگونحتم ًاانجامدادامابدانیمکهتارسیدنبهمقصودصبر
الزماست،چراکههمهکارهاامکانانجامسریعراندارند.رهبر
انقالباسالمی،همچنین«مرزبندیپررنگبادشمنرابرای
مصونیتدرمقابلتهاجمنرم»،بسیارالزمخواندندوخاطرنشان
کردند:مرزهایفرهنگینیزهمچونمرزهایجغرافیایینیاز
به برجسته سازی و مراقبت دارند تا دشمن با فریب و خدعه و
نفوذازاینمرزهاعبورنکندوبرفضایمجازیوفرهنگکشور
مسلطنشود.
▪نبایدبهخاطرتعصببهجاعلیهدشمن،مخالفاننظرخود
رابههمراهیبادشمنانمنتسبکرد

حضرت آیتا ...خامنهای با وجود تأکید فراوان بر مرزبندی با
دشمن ،یک نکته حاشیه ای اما ظریف را هم توصیه کردند و آن
این که «نباید به خاطر تعصب به جا علیه دشمن ،مخالفان نظر
خود را به همراهی با دشمنان منتسب کرد ».ایشان در همین
زمینه افزودند :وقتی فالن کنوانسیون یا معاهده در کشور مورد
بحث است و موافقان و مخالفان استدالل ها و دیدگاه های
خود را مطرح می کنند دو طرف نباید یکدیگر را به همراهی با
دشمن متهم کنند و به جان هم بیفتند .رهبر انقالب در پایان دو
نکته مهم را مورد تأکید قرار دادند« :ضرورت بسیج حداکثری
نیروها در مقابل تهاجم حداکثری دشمن» و «پرهیز از غفلت از
ذکر و یاد پروردگار ».ایشان خاطرنشان کردند :دشمن یعنی
آمریکا و صهیونیست ها امروز همه امکانات و تواناییهای خود
را بر ضد ملت ایران بسیج کرده اند و غربیها و اروپاییها نیز به
نوعیدرحاشیهآنهاباایراندشمنیمیکنند.حضرتآیتا...
خامنهایبااشارهبهسخنانآمریکاییهادربارهاعمالشدیدترین
تحریمهاعلیهملتایرانافزودند:آنهادرمقابلایراندستبه
تهاجمحداکثریزدهاندامااگرمابهبسیجحداکثریامکاناتو
تواناییهایخوداقدامکنیم،بهفضلالهیسنگینترینشکست
تاریخ آمریکا را نصیب این کشور خواهیم کرد .رهبر انقالب در
نکتهپایانی،بایادآوریسخنپروردگاربهحضرتموسیمبنیبر
کوتاهینکردندرذکرویادخداافزودند:ذکرالهیوسیلهومایه
همهتواناییهاییاستکهبایدبرایتحققاهدافانقالببهکار
گیریم که اگر این گونه شود خدا با ماست و وعده های شیرین و
صادقاودرحقملتایرانمحققخواهدشد.

