
2
| وزير امور خارجه كشورمان به حادثه تروريستى نيوزيلند و اظهارات برخى مقامات آمريكايى در ارتباط اين حادثه با مسلمانان سياست

واكنش نشان داد.محمد جواد ظريف نوشت:مصونيت در دموكراسى هاى غربى براى ارتقاى تحجر باعث مى شود كه مزدوران اسرائيلى وارد 
مسجدى در فلسطين شوند تا به مسلمانان توهين كنند و تروريست هايى در نيوزيلند از قتل عام 49 مسلمان پخش زنده داشته باشند. 

۸۰ درصد مشکالت، داخلی است
| يك عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى 
گفت: امــروز اكثــر صاحب نظــران و فعاالن 
اقتصادى كشــور مى گويند 80 درصد شرايط 
اقتصادى امروز مربوط به مشكالت داخلى است.
سعيد جليلى در سخنرانى پيش از خطبه هاى 
نماز جمعه اين هفته تهران اظهــار كرد: ما از 
عزيزان دولت خواسته ايم بيان كنند مشكالت 
اقتصادى كشور چه ميزان به دســتگاه هاى اجرايى و مديريت داخلى و 
چه ميزان به تحريم ها و چه ميزان به فالن كنوانسيون ربط دارد؟ امروز 
اكثر صاحب نظران و فعاالن اقتصادى كشور مى گويند 80 درصد شرايط 
اقتصادى امروز مربوط به مشــكالت داخلى و مســئله مديريتى است. 

گمرك، بيمه و ماليات بايد حل شود.
اين عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت: در آســتانه گام دوم 
انقالب اسالمى هستيم. امروز همه دنيا اذعان دارند كه 40 سال پر افتخار 

را پشت سر گذاشته ايم.
وى ادامه داد: دشمنان هفت هزار ميليارد دالر هزينه مى كنند، اما بعد از 
آن نتيجه اين مى شد كه رئيس رژيم آمريكا براى سفر به عراق، شبانه بايد 
برود و برگردد و كسى هم از آنها استقبال نكند.جليلى گفت: امروز آنها 
مى دانند با چه اقتدارى روابط بين دو ملت ايران و عراق شكل مى گيرد. 
آنها مى بينند نتيجه اقتدا به رسول اكرم(ص) چه شده است؛ ملت ايران 
حركتى ايجاد كرده كه امروز مى خواهد در چهل ســالگى گام دومش را 
بردارد.وى افزود: عده اى مى پرسند براى آينده چه بايد كرد؟ اينكه رهبر 
معظم انقالب در يك بيانيه تفصيلى گام دوم انقالب را نشــان مى دهند 
براى اين است كه بايد من و شما نسبت خود را با اين گام مشخص كنيم. 

با پیوستن به FATF دست رانتخواران و 
مفسدان اقتصادی بسته خواهد شد

| نماينــده مردم تهــران در مجلس با 
تاكيد بر اين كه پيوستن به FATF و CFT جلوى 
ايجاد رانت و اختالس گران اقتصادى را خواهد 
گرفت گفت: مادامى كه ما بناى دور زدن قوانين 
را داشته باشــيم با پرونده هاى اقتصادى كالن 

روبه رو خواهيم بود.
عبدالرضا هاشم زايى در پاسخ به اين سوال كه 
پيوستن به FATF چقدر مى تواند جلوى اختالس را بگيرد بيان كرد: از 
زمانى كه ما از طرف سازمان ملل تحريم شديم و چندين قطعنامه به علت 
خوب عمل نكردن دولت هاى سابق عليه ما صادر شد مجبور به دور زدن 
تحريم ها شديم. در آن موقع افرادى كه امروز مفسد اقتصادى شده اند را 

براى دور زدن تحريم ها تشويق مى كرديم.
وى در ادامه اظهار كرد: مادامى كه ما مجبور به دور زدن قوانين به اين 
شكل باشيم سوء اســتفاده و اختالس نيز وجود خواهد داشت. امروز ما 
رسماً اعالم مى كنيم كه تحريم هاى يكجانبه آمريكا را دور خواهيم زد. اين 
كار نيز توسط عده اى بايد انجام شود؛ اين افراد بايد خيلى خويشتن دار 
باشند كه در برابر رانتى كه براى آنها ايجاد مى شود بايستند، اما حقيقت 
اين است كه مادامى كه رانت وجود داشته باشد و ما مجبور به دور زدن 
قوانين باشــيم پرونده هاى قضائى مرتبط با فســاد مالى و اقتصادى نيز 

وجود خواهند داشت.
نماينده مردم تهران در مجلس خاطر نشان كرد: بنده يكى از موافقان 
برجام بودم و معتقد بودم برجام بايد توسعه مى يافت و ما در مسائل خود 
را با غربى ها حل مى كرديم تا تحريم ديگر وجود نداشته باشد و نيازمند 
ايجاد رانت براى دور زدن تحريم ها نباشيم. از نظر بنده اگر ما به FATF و 
CFT نيز نپيونديم از آنجا كه تنها چند كشور در دنيا به اين كنوانسيون 
نپيوسته اند بهانه اى براى شكل گيرى اجماع بين المللى عليه ما خواهد 
شد.هاشم زايى افزود: از سوى ديگر با پشت كردن به اين كنوانسيون هاى 
بين المللى افرادى رانت خوار و ســودجو قطعاً پديدار خواهند شد و ما 
شاهد پرونده هاى كالن مفاسد اقتصادى خواهيم بود منافع ملى ايجاب 

مى كند كه ما به اين كنوانسيون ها بپيونديم.

ظریف: ریاکاری غرب در دفاع از بی اعتبار کردن مسلمانان پایان یابد

خبرنامه

 شورای حل اختالف به نقطه مطلوب
نرسیده است

| يك وكيل دادگسترى، گفت: اگر چه شوراهاى حل اختالف به نوبه خود 
توانست بخشى از مشكالت دســتگاه قضائى را برطرف كند اما هنوز جاى اصلى 
خود در كاهش پرونده ها، كوتاه شدن فرآيند رسيدگى و كم كردن وقت، هزينه و 

دادرسى را پيدا نكرده و هنوز به آن نقطه مطلوب نرسيده است.
قاسم شــعبانى در خصوص تمديد مهلت اجراى آزمايشى قانون شوراهاى حل 
اختالف با بيان اينكه قانون مربوط به شوراهاى حل اختالف در جاى خود ضرورت 
بود و بسيارى از پرونده ها به سمت شوراهاى حل اختالف كشيده شد، اظهار كرد: به 
واسطه فعاليت شوراهاى حل اختالف دستگاه قضائى تا حدودى از حجم پرونده ها 
كاهش پيدا كرد اما به عقيده من اين موضوع درمان نشــد و شوراى حل اختالف 
نتوانست مشكالت اصلى را برطرف كند و در قالب همان پروسه قضائى با يكسرى 
مشكالت ديگر ايجاد شد.اين وكيل دادگسترى، عنوان كرد: به عقيده من شوراهاى 
حل اختالف بايد هرچه سريع تر به داورى هاى اختصاصى فى مابين اصحاب دعوا 
تبديل شود و بسيارى از مسائل در شــوراهاى حل اختالف به سمت داورى هاى 
منتخب ميان طرفين دعوا سوق پيدا كند. شوراهاى حل اختالف نيازمند قاضى، 
پروســه قضائى با شكلى ديگر است. اگر چه شــوراهاى حل اختالف به نوبه خود 
توانست بخشى از مشكالت دستگاه قضائى را برطرف كند اما هنوز جاى اصلى خود 
در كاهش كثرت پرونده ها، كوتاه شدن فرآيند رسيدگى و كم كردن وقت، هزينه 
و دادرسى را پيدا نكرده و هنوز به آن نقطه مطلوب نرسيده است.وى، تصريح كرد: 
اگرچه قانون شــوراهاى حل اختالف در زمان خود قانون مناسبى بود اما در حال 

حاضر با مشكالتى مواجه است كه بايد اصالح شود. 

مجلس نباید از افراد با تجربه و کار ُکشته 
خالی شود

| نماينده مردم لردگان در مجلس گفت كه كار مجلس تصميم گيرى 
در حوزه هاى مختلف اســت بنابراين اقتضا مى كند صاحب نظران و افراد كار 

ُكشته در كنار جوانان در مجلس حضور داشته باشند.
محمد خالدى سردشــتى درباره معايب و محاسن مصوبه مجلس مبنى بر 
ممنوعيت كانديداتورى براى انتخابات مجلس پس از سه دوره متوالى با بيان 
مخالفت خود با اين مصوبه اظهار كرد: كار اصلى مجلس قانون گذارى و نظارت 
بر قوانين است و اين كار داراى حساسيت است. بنده نماينده دور اول هستم اما 
فكر مى كنم بايد در مجلس نمايندگان با سابقه حضور داشته باشند.وى ادامه 
داد: از نظر من مجلس با دولت متفاوت است و اهميت كار مجلس بيشتر از هر 
نهادى است. كار مجلس نيازمند به نخبگان و پيشكسوتان است.وى افزود: در 
ساير كشورها اين امر متفاوت است چرا كه آنها داراى دو مجلس هستند. يك 
مجلس سنا كه قانون گذارى را در سطح ملى انجام مى دهد و در آن خبرگان 
و افراد با تجربه حضور دارند و عمدتاً نمايندگان پس از چند دوره نمايندگى 
در مجلس عوام به آنجا راه مى يابند و تصميمات ملى اتخاذ مى كنند.نماينده 
مردم لردگان در مجلس در ادامــه اظهار كرد: بنده اعتقاد دارم كه مجلس ما 
نبايد از نمايندگان خبره خالى شــود. تعداد افرادى كه ســه دوره متوالى در 
مجلس نماينده بودند باال نيست. از آنجا كه در مجلس تصميمات كالن اتخاذ 
مى شود و ممكن است عوائد و يا تبعات تصميمات مجلس تا 30 يا 40 سال در 

كشور تأثيرگذار باشد، حضور افراد با تجربه و نخبه در مجلس ضرورى است.

 سرداران اقتصادی، سرداران خوبی
برای کشور نیستند

| فرمانده سابق نيروى زمينى سپاه گفت: سرداران اقتصادى ايران اسالمى 
سرداران خوبى براى اين مملكت نيستند.

محمدجعفر اسدى در يادواره 419 شــهيد شهرستان كهگيلويه افزود: حضور 
در اين مجالس همان راه شهداست و مسيرى عزت و سربلندى است كه خداوند 

به ما عطا كرده است.
فرمانده سابق نيروى زمينى ســپاه اظهار كرد: سردار سليمانى به عنوان سرباز 
واليت توانسته در كل منطقه 5 نيروى مسلح (عراق، سوريه، يمن، لبنان، فلسطين) 

را عليه استكبار جهانى مهيا كند.
وى جنگيدن در سوريه را دفاع از ايران اسالمى عنوان و تصريح كرد: اگر امروز 
فرزندان شماها در سوريه نمى جنگيدند بايد آن بمب ها در شهرهاى ايران منفجر 
مى شد.اسدى ادامه داد: يك روز خط مقدم داخل كشور بود و ما براى موجوديت 
انقالب مى جنگيديــم اما امروز آن طرف مديترانه بــراى ارتقاى نظام جمهورى 
اسالمى مى جنگيم.وى گفت: جنگ براى ما يك نعمت بود و ما دوست و دشمن 
خود را شناختيم و سر پاى خود ايستاديم.فرمانده لشكر المهدى(عج) در هشت 
سال دوران دفاع مقدس اظهار كرد: متاســفانه بى عرضگى برخى ها باعث شده 
دشمن سوار انقالب شــود، بايد انتخاب هايمان انتخاب اهل باشد و فريب دشمن 
را نخوريم.اسدى بيان كرد: ســرداران نظامى ما در شلمچه مى جنگيدند و خانه 
هايشان در جاى جاى ايران بود اما امروزه خانه و محل تحصيل فرزندان سرداران 
اقتصادى مملكت ما در انگليس و آمريكاســت، اينها نمى توانند سرداران خوبى 

براى مملكت ما باشند.

میز خبر

| سفر سه روزه رييس جمهورى اسالمى 
ايران به عراق جدا از دســتاوردهاى اقتصادى 
و سياســى، ســفرى «معنوى و روحانى» بود. 
به گزارش كائنات به نقــل از ايرنا، مردم ايران 
و عراق از لحــاظ تمدنى، فرهنگى و تاريخى دو 
ملتى هســتند كه در طول قرن ها در كنار هم 
بوده و هميشه روابط بســيار خوب و برادرانه با 
هم داشته اند. يكى از آرزوهاى هميشگى مردم 
ايران و عراق، تشــرف و زيارت بــارگاه مقدس 
امامان شيعه (ع) اســت؛ هر دو ملت با عشق به 
خاندان پيامبر اسالم (ص) و ائمه اطهار (ع) هر 
سال در ميان آرزوها - چه براى خود و چه براى 
ديگران - ، سفر به مشــهد، قم و شيراز در ايران 
و كربال، نجف، سامراء و كاظمين در عراق براى 
يكديگر طلب و آرزو مى كنند. نيت و مقاصدى 
كه منجر مى شود ســاالنه بين هفت تا هشت 
ميليون زائر و مســافر بين دو كشــور همسايه 
در قلب منطقه خليج فارس و غرب آســيا بين 
مرزهاى دو كشور تردد كنند و همچنين در اوج 
يك رويداد كم نظير در پيــاده روى اربعين هر 
سال جمعيتى بيش از 20 ميليون نفر از عاشقان 
امام سوم شيعيان در كربال راهى اين سرزمين 
كند كه سهم ايرانيان بيش از 2 ميليون زائر در 
هر سال است. اهميت عراق جدا از همسايگى و 
قرابت فرهنگى و تمدنى و جايگاه «اولين مركز 
صادراتى ايران در دنيا»، به دليل شرايط كنونى 
به عنوانى كشــورى كه از دوران بحران جنگ و 
تروريسم عبور كرده اســت و نزديكى و اخوت 
هر دو ملت در تمام دوران ســختى، منجر شد 
حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى رييس 
جمهورى دوشنبه گذشته براى نخستين بار در 
طول 6 سال رياست جمهورى خود، عازم عراق 
شود. اين سفر اگر چه بر اساس دعوت رسمى از 
سوى مقامات عاليرتبه عراق و در صدر يك هيات 

بلندپايه سياسى و اقتصادى از ايران انجام شد، 
اما تمهيدات، مقدمات و تداركات براى انجام آن 
و دستيابى به نتايج توافقات و مذاكرات و رفت و 
آمد رسمى ميان مســئوالن هر دوكشور از يك 
سال پيش آغاز شــده بود. به هر صورت تقدير 
اين شد كه سفر رييس جمهورى با ماه مبارك 
رجب مصادف شود و تشــرف وى به حرم هاى 
مقدس و زيارت مضجع شــريف امامان(ع) در 
شهرهاى كاظمين، كربال و نجف، اين سفر سه 

روزه تاريخى را معنوى و روحانى كرد. 
دكتر روحانى پيش از تــرك تهران در جمع 
خبرنگاران گفت: بســيارى از كشورهاى غربى 
روابط و عالقه معنوى ميان دو ملت ايران و عراق 
را درك نمى كنند، روابطى كه ريشــه تمدنى، 
فرهنگى و تاريخى داشته، هميشه بسيار خوب و 
برادرانه بوده و باعث شده است ايرانى ها و عراقى 
ها در طول قرن ها و حتى هزاران ســال در كنار 
هم زندگى كنند. رييس جمهورى تصريح كرد: 
يكى از آرزوهاى مردم عراق هميشه، تشرف به 
مشهد الرضا و زيارت امام هشتم(ع) است و مردم 
ايران نيز هميشه آرزوى رفتن به عتبات عاليات 
در شــهرهاى كربالى معلى، نجف و كاظمين و 
سامراست؛ بخاطر همين عشق و عالقه است كه 
دو ملت به هم نزديك  هستند و مى بينيم روابط 
دو ملت يك روابط نمونه است و مردم منطقه هم 
وفا و برادرى ايران ها را هرگز از ياد نمى برند و 

فراموش نمى كنند. 
روحانى در آغاز ســفر و پس از ورود به بغداد 
با حضور در كاظمين، به زيــارت حرم مطهر و 
نورانى حضرت امام موسى كاظم(ع) و حضرت 
امام محمدتقى(ع) مشــرف شد و پس از زيارت 
مضجع شريف باب الحوائج، موسى ابن جعفر و 
جواداالئمه (ع) و اقامه نماز در اين بارگاه نورانى 
در فضايى معنوى زيارتنامه ائمه معصومين(ع) 

و ادعيه متبركه را قرائت كرد. وقتى مرحله اول 
استقبال رسمى از رييس جمهورى اسالمى ايران 
و هيات همراه وى توســط برهــم صالح رييس 
جمهورى عراق در كاخ قصر السالم بغداد انجام 
شد، بالفاصله حضور روحانى در بغداد در صدر 
اخبار ايران و جهان قرار گرفت. عصر همان روز 
دومين مراسم استقبال رسمى در كاخ نخست 
وزيرى عراق انجام شــد و مذاكرات رســمى با 
عادل عبدالمهدى نخســت وزير اين كشــور و 
مالقات هيــات هاى عاليرتبه دو كشــور آغاز و 
در چهارچوب مذاكــرات و ديدارها و در حضور 
روحانى و عبدالمهدى، پنج سند همكارى بين 
مقامات امضا و تبادل شــد. ديدارهاى كارى و 
ســخنرانى هاى رييس جمهورى تا غروب سه 
شــنبه در بغداد به طور كلى با محوريت مسائل 
سياســى و اقتصادى و دســتاوردهاى آن نيز 
نتيجه مذاكــرات فنى و توافقاتــى بود كه طى 
چند ماهه گذشــته دولتمردان و مديران ارشد 
هر دو كشــور در رفت و آمدهاى خود بررسى و 
رايزنى مى كردند و دكتر روحانى پس از توافقات 
و صدور بيانيه در بغداد، راهــى كربالى معلى 
شد. نام كربال كه در ميان باشد، حتى اگر سفر 
سياسى و در سطح عالى هم برگزار شود، فضاى 
ســفر تغيير مى كند؛ كربال سرزمينى است كه 
ايرانيان با دل به اســتجابت مى روند و طلبيده 
مى شــوند؛ رييس جمهورى پيــش از غروب 
عصر سه شنبه به منظور زيارت عتبات مقدسه 
و حرمين شريفين امام حســين(ع) و حضرت 
عباس(ع) وارد كربالى معلى شــد. وى در بدو 
ورود به كربال به زيارت حرم هاى مطهر و نورانى 
سرور و ساالر شــهيدان اباعبداهللا الحسين(ع) 
و باب الحوائــج اباالفضل العباس(ع) مشــرف 
شــد و پس از زيــارت و اقامه نمــاز در اين دو 
بارگاه نورانى در فضايــى معنوى زيارتنامه ائمه 

 معصومين(ع) و ادعيه متبركــه را قرائت كرد. 
روحانى در كربال با نخبگان، عشــاير و رهبران 
مذهبى عراق ديدار كــرد؛ در آن ديدار فضاى 
معنوى و اخوت حاكم بود.رييس جمهورى پيوند 
دو ملت ايران و عراق را بســيار مستحكم خواند 
و تاكيد كرد: اينكه ميليــون ها ايرانى در طول 
سال به عراق و بويژه كربال و نجف سفر مى كنند 
و ميليون ها عراقى نيز براى زيارت، عازم ايران 
مى شوند، نشــان مى دهد كه دو ملت از لحاظ 
فرهنگى و اعتقادى كامال با هم متحدند و هيچ 
قدرتى نمى تواند ايــن امت واحده را از هم جدا 
كند. «زيارت مزار امام حسين (ع) و اصحابش 
بويژه ابوالفضل العباس(ع) ، به عنوان يك آرزوى 
ديرين براى همه شيعيان و بويژه ايرانيان است؛ 
براى ما صوت آزادى و استشمام بوى آزادى بيش 
از هر كجاى دنيا در سرزمين كربال است، ما اين 
سرزمين را سرزمين جهاد ، شهادت ، ايثار و وفا 

مى دانيم كه قمر بنى هاشم مظهر وفا و ايثار و 
فداكارى بود.» حســى كه رييس جمهورى در 
بيان اين جمالت داشت همان احساس هميشگى 
مردم ايران زمين در طول ســال هــا ارادت به 
خاندان امامت(ع) است؛ حســى كه اگر تجربه 
كرده باشيم مويد همين جمالت دكتر روحانى 
است «جاذبه بزرگى كه در حرم امام حسين(ع) و 
قمر بنى هاشم(ع) وجود دارد ميليون ها عاشق را 
از سراسر جهان به كربال جذب مى كند و در طول 
تاريخ كربال پرچم به اهتزاز در آمده براى آزادى 
انســان ها و مبارزه با ظلم است» احساسى كه 
تجلى آن در روزهاى منتهى به اربعين حسينى 
هر ســال، ميان درياى مردم موج مى زند باعث 
مى شود كه « مردم عراق و بويژه كربال، ميزبانى 
بســيار صميمانه اى در ايام اربعين حسينى از 
زائران دارند» و رييس جمهورى به نمايندگى از 

ملت ايران از اين ميزبانى قدردانى كرد. 

سفر روحانی

| رهبر انقالب تاكيــد كردند: برخى گفته اند 
تأكيد اينجانب بر «جوانگرايى» به معناى «پيرزدايى» 
است اما اين برداشت غلط اســت و بايد درباره معناى 

جوانگرايى فكر و تعمق كرد.
آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى صبح 
پنج شنبه در ديدار نمايندگان منتخب ملت در مجلس 
خبرگان رهبرى، با تأكيد بر ضرورت ايجاد يك گفتمان 
و فهم عميق عمومى دربــاره «نوع و چگونگى مواجهه 
كشور و افراد مؤثر با چالشها و حوادث» به تبيين يازده 
دوگانه مطرح در اين زمينه پرداختند و خاطرنشــان 
كردند: در مقابل تهاجم حداكثرى دشــمنان بايد به 
بســيج حداكثرى امكانات و توانايى ها و نيروهاى خود 
اقدام كنيم تا در پرتو باور عميق مردم و مســئوالن به 
ذكر الهى و توكل به خــدا، پروردگار وعده هاى صادق 

خود را درباره ملت بزرگ ايران محقق سازد.
رهبر انقالب اسالمى در ابتداى سخنان خود با ابراز 
تأســف از فقدان دو عالِم فقيه، حضرات آيات هاشمى 
شاهرودى و مؤمن، آنان را اســتوانه هاى واقعى براى 

كشور و حوزه هاى علميه خواندند و تأكيد كردند: هر 
دوى اين بزرگواران همواره بدون هيچ چشم داشتى در 

خدمت اهداف انقالب بودند.
رهبــر انقالب اســالمى محور اصلى ســخنان خود 
يعنى نحوه مواجهه با چالــش ها و حوادث و همچنين 
اتفاقات مثبت را در قالب يــازده دوگانه بيان كردند و 
گفتند: گاهى اوقات برخورد ما در مواجهه با حوادث و 
رويدادها «فعال» و چاره جويانه اســت و برخى مواقع 
نيز برخورد ما «انفعالى» و مبتنى بر گاليه صرف و بى 

تحركى است.
آيت اهللا خامنه اى «مواجهه ابتــكارى» و «مواجهه 
عكس العملى» را يكى ديگر از دوگانه ها برشــمردند و 
افزودند: در مواجهه عكس العملى، حركت ما تابعى از 
حركت دشمن است اما در مواجهه ابتكارى، ابتكار عمل 
را به دســت مى گيريم و از ناحيه اى كه دشمن تصور 

نمى كند، به او ضربه مى زنيم.
ايشان با اشــاره به «مواجهه مأيوسانه» و «مواجهه 
اميدوارانه» بــه عنوان يكــى ديگــر از دو گانه هاى 
مطرح در مقابل حوادث و چالشــها گفتند: يك دوگانه 

ديگر «مواجهه از روى تــرس» و «مواجهه با دليرى و 
شجاعت» است.

آيت اهللا خامنه اى بــا تأكيد بر اينكه يكــى ديگر از 
دوگانه هــا، مواجهه با «حزم و تدبيــر» و «مواجهه از 
روى سهل انديشى و ســهل انگارى» است، گفتند: به 
عنوان مثال در موضوع فضاى مجازى مى توان دو نوع 
برخورد داشــت؛ يك برخورد همراه با تدبير و دقت و 
برخورد ديگر همراه با سهل انديشى و نديدن پيچيدگى 
هاى موضوع و سهل انگارى و بى تفاوتى نسبت به آن.

ايشــان «نگاه جامع به تهديدها و فرصتها» و «نگاه 
يكجانبه ى صرف به تهديدها و يا فرصت ها» را، دوگانه 
ديگرى دانستند و خاطرنشان كردند: يك نمونه براى 
اين دوگانه، موضوع نحوه مقابله با دشمنى امريكا است 
كه مى توان تهديدها و فرصتها را با هم ديد و يا اينكه 
فقط تهديدها و يا فقط فرصتها را ديد كه هريك از اين 

دو نوع برخورد، قطعاً پيامدها و آثارى دارد.
رهبر انقالب اســالمى با تأكيد بر اينكه «شــناخت 
واقعيت ميدان» و يا «نشــناختن واقعيــات» يكى از 
دوگانه هاى اساســى در مواجهه با چالش ها و حوادث 

است، افزودند: در مسائل داخلى، دشمن و دنباله هاى 
او تالش زيادى مى كنند تا جايگاه خودى را ضعيف و 
جايگاه دشمن را قوى نشان دهند و در نهايت اينگونه 
القاء كنند كه كشور با مشكالت الينحل فراوانى مواجه 

شده و امكان هيچ اقدامى نيز وجود ندارد.
آيت اهللا خامنه اى گفتند: يك نمونه ديگر، مســائل 
منطقه اســت؛ اگر ما از موقعيت و جايــگاه خود را در 
منطقه و از ايــن واقعيت كه دشــمن در منطقه از ما 
حساب مى برد، مطلع نباشيم، يك جور عمل خواهيم 
كرد اما اگر نسبت به اين واقعيات آگاهى داشته باشيم، 

جور ديگرى عمل خواهد شد.
ايشــان در همين خصوص تأكيد كردند: كسانى كه 
درباره حضور جمهورى اسالمى ايران در منطقه مطالب 
و سخنان نادرست و نابجايى را مطرح مى كنند، در واقع 

در حال كمك به نقشه دشمن هستند.
رهبر انقالب اسالمى در بيان يكى ديگر از دوگانه ها 
به «مواجهه مبتنى بر مديريت و كنترل احساسات» و 
«مواجهه با رهاشدگى احساسات» اشاره و خاطرنشان 
كردند: يكى از مواردى كه ممكن اســت كشور دچار 
آسيب شــود، موضوع عدم كنترل احساسات عمومى 
اســت. من بارها تأكيد كرده ام كه به جوانان اعتقاد و 
اعتماد دارم اما اين به معناى كنترل نشدن احساسات 

جوانان در جامعه، نيست.
ايشــان همچنين در تذكرى درباره معناى حقيقى 
جوانگرايــى افزودند: برخى گفته انــد تأكيد اينجانب 
بر «جوانگرايى» به معناى «پيرزدايى» اســت اما اين 
برداشــت غلط اســت و بايد درباره معناى جوانگرايى 

فكر و تعمق كرد.
آيت اهللا خامنه اى، «رعايت ضوابط و حدود شــرعى 
و رعايــت نكردن اين مــوارد» در مواجهه با حوادث و 
چالشــها را از ديگر دوگانه ها برشمردند و گفتند: يك 
نوع ديگر مواجهه، دوگانه «بهــره گيرى از تجربه ها» 

در مقابل «دوبار از يك سوراخ گزيده شدن» است.
ايشــان در همين زمينه به موضوع نحــوه مواجهه 
با امريكا و اروپا اشــاره كردنــد و افزودند: تجربيات ما 
از نحــوه عملكرد امريكايى ها و اروپايى ها بســيار زياد 
اســت اما تجربه اخير مربوط به برجــام و تعهداتى كه 
امريكايى ها بايد انجام مى دادنــد اما زير آن زدند، در 
برابر ديدگان ما است و بايد در برخورد با امريكا و جبهه 

مقابل، از اين تجربيات استفاده شود.
آيت اهللا خامنه اى در بيان آخرين دوگانه گفتند: يك 
دوگانه اين اســت كه در مواجهه با حوادث، به يكديگر 
حمله كنيم و هركس ديگــرى را مقصر جلوه دهد و يا 
اينكه از درگيرى داخلى پرهيز كنيم و به تعبير امام(ره) 

هرچه فرياد داريم بر سر امريكا بكشيم.
ايشان خاطرنشان كردند: دشــمن واقعى ما امريكا 
است و ما در شناخت دشمن خود دچار خطا نخواهيم 

شد.
رهبر انقالب اسالمى سپس با استناد به آيات قرآنى، 
نكات مهمى را درباره مواجهه صحيح با چالشــها بيان 

كردند.
آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بــر اينكه در منابع دينى 
ما نحــوه مواجهه بــا پيروزى هــا و رويدادهاى مثبت 
بيان شده اســت افزودند: قرآن مى گويد در مواجهه با 
پيروزى ها دچار غرور نشويد و با تسبيح و استغفار، آن 
پيروزى را مربوط به خدا بدانيد و نه مربوط به خودتان.

ايشان با اشــاره به بيانات امام(ره) كه همواره دست 
قدرت الهى را در اين انقالب و حــوادث مربوط به آن 
متذكر مى شــدند، گفتند: امام بزرگوار در مواجهه با 
پيروزى ها، آن را نتيجه لطــف و عنايت خداوند متعال 
مى دانســتند همانگونه كه گفتند «خرمشــهر را خدا 

آزاد كرد».
رهبر انقالب اســالمى بــه حضــور اعجاب انگيز و 
گســترده تر مردم در راهپيمايى 22 بهمن امسال نيز 
اشاره و خاطرنشــان كردند: آيا هيچ عامل انسانى مى 
تواند ادعا كند كه اين حضور متراكم و قوى كار او بوده 
اســت؟ قطعاً عامل راهپيمايى 22 بهمن امســال جز 

دست قدرت الهى نبود.
رهبر انقالب با استناد به آيات قرآن كريم افزودند: در 
مواجهه با حوادث تلخ نظيــر تحريم يا احتمال حركت 
نظامى دشمن بايد متوجه بود كه اين حوادث در واقع 
تحقق ســخن پروردگار مبنى بر مقابله دشمنان خدا 
با مؤمنان و حركت هاى ايمانى اســت كه درك همين 
نكته بر ايمان مؤمنان مى افزايد همچنانكه صف آرايى 
مســتكبران در مقابل انقالب اســالمى، بر ايمان ملت 

ايران افزود.
ايشان افزودند: نظام اسالمى توقع نداشت كه سلطه 
گران جهانــى در مقابــل حركت ملت ايران ســاكت 
بمانند البته ما بايد كارى كنيم كه دشــمنان حتى به 
فكر تحريم و اقدام نظامى و ديگــر اقدامات نيفتند اما 
اگر هــم افتادند بايد كارى كنيم كه ســركوب و دچار 

شكست شوند.
آيت اهللا خامنه اى با اشــاره به اينكه نبايد در مقابل 
حوادث دچار ترس و دلهره شد، افزودند: امام خمينى 
مظهر اين توصيه الهى بود و هيچگاه از هيچ حادثه اى 

دچار ترس نمى شد.
«پرهيز از نوميدى» نكته ديگرى بود كه رهبر انقالب 
در تبيين «مواجهه صحيح كشور و افراد مؤثر كشور با 
چالش ها و حوادث» مــورد تأكيد قرار دادند و گفتند: 
به فرموده پروردگار بايد هميشه اميدوار باشيم كه در 
سايه ايمان، توكل، عزم، تصميم و اقدام، اهداف خود را 
محقق كنيم و بينى قدرتهاى بزرگ را به خاك بماليم.
«پرهيز همه افراد از شــتابزدگى و بى صبرى و بهانه 
گيرى»، نكته ديگرى بود كه حضرت آيت اهللا خامنه اى 

آن را در مواجهه با چالش ها ضرورى برشمردند.
ايشــان خاطرنشــان كردند: بايد كمر همت بست و 
اقدامات الزم را در زمينه هاى گوناگون حتماً انجام داد 
اما بدانيم كه تا رسيدن به مقصود صبر الزم است، چرا 

كه همه كارها امكان انجام سريع را ندارند.
رهبر انقالب اسالمى، همچنين «مرزبندى پررنگ با 
دشمن را براى مصونيت در مقابل تهاجم نرم»، بسيار 
الزم خواندند و خاطرنشان كردند: مرزهاى فرهنگى نيز 
همچون مرزهاى جغرافيايى نياز به برجســته سازى و 
مراقبت دارند تا دشــمن با فريب و خدعه و نفوذ از اين 
مرزها عبور نكند و بر فضاى مجازى و فرهنگ كشــور 

مسلط نشود.
آيت اهللا خامنه اى با وجود تأكيد فراوان بر مرزبندى 
با دشمن، يك نكته حاشيه اى اما ظريف را هم توصيه 
كردنــد و آن اينكه «نبايــد بخاطر تعصــب بجا عليه 
دشــمن، مخالفان نظر خود را به همراهى با دشمنان 

منتسب كرد».
ايشــان در هميــن زمينــه افزودند: وقتــى فالن 

كنوانســيون يا معاهده در كشــور مورد بحث است و 
موافقــان و مخالفان اســتداللها و ديدگاههاى خود را 
مطرح مى كنند دو طرف نبايد يكديگر را به همراهى با 

دشمن متهم كنند و به جان هم بيفتند.
رهبر انقــالب در پايان دو نكته مهــم را مورد تأكيد 
قرار دادند: «ضرورت بسيج حداكثرى نيروها در مقابل 
تهاجم حداكثرى دشمن» و «پرهيز از غفلت از ذكر و 

ياد پروردگار».
ايشان خاطرنشــان كردند: دشــمن يعنى امريكا و 
صهيونيستها امروز همه امكانات و توانايى هاى خود را 
بر ضد ملت ايران بسيج كرده اند و غربى ها و اروپايى ها 
نيز به نوعى در حاشيه آنها با ايران دشمنى مى كنند.

آيت اهللا خامنه اى با اشــاره به ســخنان امريكايى ها 
درباره اعمال شــديدترين تحريمها عليــه ملت ايران 
افزودند: آنها در مقابل ايران دست به تهاجم حداكثرى 
زده انــد اما اگــر ما به بســيج حداكثــرى امكانات و 
توانايى هــاى خود اقدام كنيم، به فضل الهى ســنگين 
ترين شكست تاريخ امريكا را نصيب اين كشور خواهيم 

كرد.
رهبر انقــالب در نكتــه پايانى، با يادآورى ســخن 
پروردگار به حضرت موســى مبنى بر كوتاهى نكردن 
در ذكر و ياد خدا افزودند: ذكر الهى وسيله و مايه همه 
توانايى هايى اســت كه بايد براى تحقق اهداف انقالب 
به كار گيريم كه اگر اينگونه شود خدا با ماست و وعده 
هاى شــيرين و صــادق او در حق ملت ايــران محقق 

خواهد شد.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمى، آيت اهللا جنتى 
رئيس مجلس خبرگان در گزارشى با گرامى داشت ماه 
رجب، گفت: هيئت هاى انديشه ورز و كارگروه هاى پنج 
گانــه آن در مجلس خبرگان با حضور كارشناســان و 
صاحبنظران فعال شده و در حال تدوين شاخص هاست.
رئيــس مجلس خبــرگان با بــا بيان اينكــه مردم 
انقالبى ايران همواره در همه صحنه ها حاضر هستند، 
خاطرنشان كرد: وظيفه مسئوالن است كه به مشكالت 

و مسائل مردم رسيدگى كنند.
همچنيــن آيت اهللا موحــدى كرمانــى نايب رئيس 
مجلس خبرگان با اشــاره به موضوعات مطرح شده در 
جلسات اين مجلس، گفت: قدردانى از حضور مردم در 
راهپيمايى عظيم 22 بهمــن، تجليل از بيانيه گام دوم 
انقالب و ضــرورت توجه عملى بــه آن، اهميت مقابله 
دولت با گرانى و رسيدگى به مشكالت معيشتى مردم و 
كاهش ارزش پول ملى، ازمهمترين محورهاى سخنان 
و نطق هاى اعضاى مجلس خبرگان در اين اجالس بود.

رهبر انقالب با استناد به 
آیات قرآن کریم افزودند: 
در مواجهه با حوادث تلخ 
نظیر تحریــم یا احتمال 
حرکت نظامی دشمن باید 
متوجه بود که این حوادث 
در واقع تحقق سخن پروردگار مبنی بر مقابله 
دشــمنان خدا با مؤمنان و حرکت های ایمانی 
است که درک همین نکته بر ایمان مؤمنان می 
افزاید همچنانکه صف آرایی مستکبران در مقابل 

انقالب اسالمی، بر ایمان ملت ایران افزود

سنگین ترین شکست تاریخ 
آمریکا را نصیب شان می کنیم
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