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 اهلل الرحمن الرحیمبسم 

 کرونا هیدشمن در سا یبازدارنده در مواجهه با تقال یاقدامات رسانه ا

 هیضد انقالب در حاش یاسیس یها انیدهد که جر ینشان م یرسانه ا شیو پا رصد

و عدم  یماریب نیاز ا یقبل یرا متهم به آگاه رانیا یکرونا، نظام اسالم یماریبروز ب

از  یریبهمن و جلوگ 22 ییمایاز جمله راهپ یاسیمسائل س لیانتشار خبر آن به دل

 نیهمچن یضد انقالب یها انیجر نی. ااندکاهش مشارکت مردم در انتخابات کرده 

   .مطرح کرده اند رانیخود به جامعه ا ینگاه منف یالقا یرا برا ییادعاها

 یگونه القا کند که مسائل نیکند تا ا یتقال م نیضد انقالب همچن انیجر یرسانه ا خط

 یهم که برا یو مسائل ستیمهم ن رانیا تیحاکم یمردم مهم است برا یکه برا

 !ستیمردم مهم ن یمهم است برا تیحاکم

 زانیو م انیکند تا آمار مبتال یضد انقالب تقال م انیدهد که جر یها نشان م یبررس

 .نشان دهد ادیز اریرا بس رانیکرونا در ا یماریاز ب یناش ریمرگ و م

کرونا در منطقه  روسیعامل گسترش و رانیگونه القا کنند که ا نیحال، ا نیهم در

  .است بوده

نفر  50بر مرگ  یمردم قم مبن ندهینما یفراهان یرآبادیمتاسفانه اظهارات احمد ام البته

در مورد  یاسالم یباور را که جمهور نیشهر، ا نیکرونا در ا یماریبه ب انیاز مبتال

 !کرده است تیکند، تقو یکرده و م یپنهان کار روسیو نیبه ا انیآمار مبتال
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از جنس سالمت که مثل  یااز کارشناسان معتقدند که مقوله یحال، برخ نیهم در

جزو  تیامنسالمت و  نیسپرد. بلکه تام یتوان به بخش خصوص یاست را نم تیامن

سالمت و  نیتام  یها براحکومت یعنیهاست. ها و حکومتو شئون دولت فیوظا

 .رندیگ یشکل م تیامن

 اتیاز افراد ناآگاه به عمل یبرخ ایتقالها و اقدامات دشمن  یبه نقد حرفه ا دیبا نیبنابرا

را بازتاب  یفقط نگاه و حرف و اقدامات حکومت دیدشمن پرداخته شود. بلکه با یروان

  .داد

بازتاب گسترده  یبه عنوان مسئول اصل قتیاقدامات دولت در حق دیمقوله با نیا در

 ریکمک ورود کرده اند،  ز یهم برا یشبه دولت ای یردولتیغ یاگر نهادها ی. حتابدی

 .دولت عمل کنند یفرمانده

قابل  زانیمسئله به م نی. اردیباره صورت گ نیدر ا یپراکنده کار دینبا گر،یعبارت د به

دارد القا کند کار از  سعی دشمن که –مردم  الیآرامش خ نیبه احساس تام یتوجه

  -ستیکس هم به فکر آن ها ن چیدست حکومت خارج شده و آن ها رها شده اند و ه

  .کند یکمک م

ضد انقالب  انیدر نقد رفتار و گفتار جر دیبا یانقالب یرسانه ا انیجر گر،ید یسو از

 اتیکه به عمل یگروه ایگونه القا کند که هر فرد  نیا یاز عوامل ناآگاه داخل یبرخ و
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به اندازه کرونا مخرب  یخود نقش نهایپردازند، ا یروح و روان مردم م هیعل یبیتخر

 .داده شود دانیبه آن ها م دیدارند. و اساسا نبا

با سالمت روح و روان  که -یرسانه ها با گفت وگو با افراد روانشناس اجتماع نیهمچن

 بیو مقابله با خط تخر یاز کادر پزشک تیموج حما تیبه تقو -افراد کار دارند

 .بپردازند

مسئله  کینکته که مسئله بهداشت و درمان  نیبر ا دیاز کارشناسان با تاک یگرید گروه

کاهش داد، معتقدند که  یاسیمسئله س کیسطح آن را با  دیاست و نبا ریفراگ اریبس

دارد اما تبعاتش صرفا  یتبعات کی یو اجتماع یاسیس ،یدر مسائل فرهنگ یید صداچن

در مسئله بهداشت و درمان  ییگردد اما چند صدایخاص بر م شیو گرا قهیسل کیبه 

 .کند یم دینظام را تهد یآفت است و به نوع کی

 رانیخواهد بود. اگرچه ا نینظام سنگ یبرا ندهیدر آ هیقض نیتبعات ا گر،یعبارت د به

 .خواهد بود زیآمجامعه به نظام فاجعه یاعتماد یکند اما  تبعات ب یاز کرونا عبور م

 دانیرا که در م یرچیمانند دکتر حر یحضور افراد دیکارشناسان معتقدند که با نیا

 .کرد یشده را برجسته ساز یماریب نیدچار ا یبخش یو آگاه یکمک رسان

کرونا در  روسیتلخ و یدمیاز کارشناسان در وهله اول در مواجهه با اپ گرید یگروه

کرده  دیتاک یو اعتقاد ینید یجامعه به مبان شتریب کردیجامعه،  بر ضرورت توجه و رو

 .شده اند ینید یعلما یاخالق -ینید یها هیو خواستار بازنشر توص
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حساب و  هیتسو یبرا یبزمان مناس یکنون طیمعتقدند که شرا نیکارشناسان همچن نیا

اقدامات  ژهیمسئله به دولت و به و نیدر ا دیبلکه با ستیبا دولت مستقر ن یاسیس یدعوا

 یبا دولت اعالم آمادگ شتریب یهمکار یوزارت بهداشت اعتماد کرده و رسانه ها برا

  .کنند

 افتگانیو بهبود انیاز مبتال یبا برخ یرسانه ا یو گفت وگو ییشناسا کارشناسان،

جامعه عنوان  یعموم هیروح تیعوامل حفظ و تقو نیاز مهمتر یکیکرونا را  یماریب

  .کرده اند

مطرح کرد  یجهان دهیرا به عنوان پد دهیپد نیا دیمعتقدند که با نیهمچن کارشناسان

 دهیپد نیعملکرد نظام و دولت در مواجهه با ا بیان مانور داد و مانع از تخر یو رو

  .شد

شده اند. به گفته  یرتخصصیاز انتشار اطالعات غ یریکارشناسان خواستار جلوگ نیا

دولت را در  یکپارچگیمثل وزارت بهداشت و  یمرجع تخصص تیمرجع دیآن ها با

 .کرد نییتب یافکارعموم یبرا یتخصص یرساناطالع

 زین یروح و روان افکارعموم تیامن نیموثر و اثرگذار در تام یراهکارها دیبا البته

  .شود یاتیو عمل ییشناسا

 یو روان یروح تیخواستار توجه به وضع زیاز کارشناسان ن یحال برخ نیهم در

مدت در  یحضور طوالن لیزنان و کودکان و نوجوانان به دل ژهیافراد جامعه به و
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 رییبا تغ مایسازمان صدا و س دیگروه از کارشناسان معتقدند که با نیمنازل شده اند. ا

فرح بخش و  یفضا جادیا یسمت و سو بهخود  یونیزیو تلو ییویراد یبرنامه ها

  .گروه ها قرار دهد نیا یرا فرارو یمفرح یبرنامه ها و محتوا ن،یآفر یشاد

پرکردن اوقات فراغت زنان  ینسبت به چگونگ یمتعدد روانشناس یگروه ها نیهمچن

  .قابل اجرا ارائه کنند یها دهیو کودکان و نوجوانان درمنازل طرح ها و ا
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 درآغار درس فقه یابه سخنان امام خامنه ینگاه

شان، با ابراز تشکر در آغاز درس خارج فقه یاسوم اسفندماه، امام خامنه کشنبه،یروز   

جانبه استکبار، همگان را به همه یضمن اشاره به دشمن ران،یاز ملت بزرگ ا قیعم

رهنمودها  نیا یاز فرازها یکی یمقاله به بررس نیجانبه فراخواندند. ادفاع همه

 .پردازدیم

 همه جانبه دشمنان یدشمن * 

از  یدشمن نیتر دهیچیو پ نیسابقه تر یهدف ب یانقالب رانیاست که ا نیا قتیحق

آنان واقع شده است. نمونه بارز  یو داخل یاو عوامل منطقه سمیونیو صه کایآمر یسو

است که با  ریاخ یهارنگارنگ توطئه در ماه یوهایسنار ی، اجرا هایدشمن نیا

 .و هنوز هم ادامه دارد دیانتخابات دوم اسفند ماه به اوج خود رس

انصراف  یدشمن برا یطانیش یها با اشاره به برنامه یانقالب اسالم میحک رهبر

دشمن به کجاها  دینیبب» ... اشاره کردند:  یمردم از انتخابات ، به نکته مهم یحداکثر

 یفقط مسئله ست،یفرهنگ ن یفقط مسئله ست،یاقتصاد ن یکار دارد؛ فقط مسئله

ظاهره  نیا خواهندیانتخاباتش ]کار دارد[؛ نمبه  یحتّ ست،ین ینیو د یانقالب یباورها

 تیو در خدمت انتخاب تثب یصندوق رأ یدر پا ن،یشرکت مردم به نام د یدهیو پد

 یبا انتخابات و با آزاد نیاند که دگفته شهیاند، همکرده غیرا تبل نیضدّ ا شهیبشود؛ هم

مظهر کامل  نیکه د نندیبمخالف است؛ حاال ]چطور[ ب زهایچ نیو با ا یو با دموکراس
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هم اعتراف کردند. ما در  هایاز خارج یجانبه است که بعضهمه یساالرمردم کی

 یساالرهمه به مردم نیا ایدن یکجا م؛یاانتخابات داشته 3۸ ای 37سال،  41 نیطول ا

 م،یکار دارد. دشمن را بشناس زیهم کار دارند؛ دشمن به همه چ نیبه ا ورزند؟یاهتمام م

اگر شما در سنگر، در ( 62؛ )نهج البالغه نامه «عَنه نَمیُ لَم نامَ مَن»باشد،  جمع ماناسحو

که دشمن هم خوابش برده؛ او ممکن  ستین نیا شیمقابل دشمن خوابت ببرد، معنا

 یبرا گذارندیجور هم هست. هزاران نفر را م نیهم نکهیباشد؛ کما ا داریاست ب

هم  نکه،یا یبرا مینفر آماده باش هاونیلیم یستیران؛ ما بایمسائل گوناگون ا یریگیپ

و چه  یغاتیچه تبل م؛یمتقابالً به آنها حمله کن دیما هم با م؛یهم ضربه بزن م،یدفاع کن

 «.دیآیبرم یملّت انقالب کیکه از دست  ییانواع و اقسام کارها

 دفاع همه جانبه در برابر حمله همه جانبه * 

 یاست که در سراسر رهنمودها یملت، مطلب یداریحمله دشمن و ضرورت ب موضوع

 نیدر اوائل زعامت شان به ا یا. امام خامنهخوردیبه چشم م یانقالب اسالم نیامام

 :موضوع اشاره کرده اند

که نتواند از خودش دفاع بکند،  یملت زنده است. هر ملت کی تیاز هو ییجز دفاع»

که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع  هم ی. هر ملتستیزنده ن

 «.ستیزنده ن یمعن کیدفاع را درک نکند به  تیهم که اهم ی. هر ملتستیزنده ن

(6۸/۸/2۹» 
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کسب "و  "دفاع یبرا یزیو برنامه ر دنیشیاند"،  "درک درست از دفاع"فراز باال،  در

 نیکه فاقد ا یملت قلمداد شده و مردم کی اتیح یها از نشانه "دفاع یبرا یتوانمند

 .اندشده دهینام "مرده"در آن باشند  فیضع ای ییدرک و توانا

» ... : ندیفرمایشده است م رادیا ۸6از سخنان شان که در سال  یگریدر فراز د شانیا

 یآمادگ دیبا می. اگر ندارمیداشته باش یآمادگ دیدر مقابل تهد دی. بامیستین فیما ضع

. در مقابل اعالن جنگ، اعالن میبده شیو افزا میحفظ کن میو اگر دار میکن جادیا

و در مقابل اقدام به جنگ،  میکنیم دیتاک "همه جانبه" ی. رومیدفاع همه جانبه کن

 17/4/76« [میکن یمتقابل ]م یاقدام به دفاع و ضربه

در برابر  یمل یکه بازدارندگ شودینکته مهم برداشت م نیفوق ا شاتیدقت در فرما با

 متناسب و متوازن باشد؛ دیدشمن با یدهایتهد

 جانبهاگر دشمن اعالن جنگ کند؛ اعالن دفاع همه*

 اگر اقدام به حمله کند، اقدام به دفاع و ضربه*

که استکبار  شودیمعلوم م یانقالب اسالم میتوجه به سخنان چهارم اسفند رهبر حک با

در دستور کار اوست. لکن  "اقدام به جنگ"و عبور کرده  "اعالن جنگ "از مرحله 

 نیکه در حال حاضر چن نی. کما استین یجنگ نظام یاقدام به جنگ، لزوماً به معنا

 یو روان یجنگ اقتصاد تیجانبه با محور همه یبیجنگ ترک کیرا ندارد اما  یجرات

 .است آغاز کرده است یرا مدت
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دشمن به کجاها کار دارد... دشمن  دیببن»... دارند که:  دیباره تاک نیدر ا یاخامنه امام

؛  رانیمسائل گوناگون ا یریگیپ یبرا گذارندیکار دارد.. هزاران نفر را م زیبه همه چ

؛ ما هم  می، هم ضربه بزن می، هم دفاع بکن نکهیا یبرا مینفر آماده باش ونهایلیم یستیما با

که از دست  ییو چه انواع و اقسام کارها یغاتیلچه تب م؛یبه آنها حمله کن تقابالم دیبا

 «.دیآیبر م یملت انقالب کی

 !اکنون نوبت ضربه متقابل است * 

 !دفاع است که فعاالنه باشد و نه منفعالنه یهنگام دفاع

 "دفاع و ضربه "وجود دارد که به  یاریبس اتیو روا اتیفرهنگ اسالم و قرآن آ در

 هیهمان آ هیآ نی. معروفترداندیسکه مبارزه و مقاومت در برابر دشمنان م یرا دو رو

را راهبرد  "اِرهاب دشمنان "است که  "وَ اَعِدّوا لهم ماستطعتم من قوه....  "معروف 

 .داندیمر مقاومت ممست

دفاع  رامونیسخنان رهبر انقالب پ نیینکته کوتاه، چند مطلب در تب نیا یادآوری با

 :رسدیبه نظر م رانیهمه جانبه و هوشمند ملت ا ِیونیلیم

در سال  ریمقاومت نفس گ کسالیپس از حدود  یرهبر انقالب اسالم ریسخنان اخ .1

 نیاز مهمتر یکیکه انتخابات مجلس  ب،یکردن حوادث پرفراز و نش یو بعد از ط ۹۸

 میفکر کن دیقابل توجه و دقت است. نبا اریآن تاکنون بوده است، بس نیو آنها و آخر



 

     نهم شماره    10 
 

  98اسفند ماه  سومهفته 

از حضور مردم در انتخابات است، جمله  کرکوتاه در تش یسخنران کیمطلب در  نیا

 .است یدیجمله کل کی؛ "میبه آنها حمله کن دیما هم متقابالً با": ی

از؛  یبیگفت: در راهبرد مقاومت فعال و دفاع هوشمندانه ترک دیفراز با نیا نییدر تب .2

استخدام  ،یاطالعات راهبرد ،ینقشه دار ،یشناس تیموقع ،یریگ شیپ ،ینیب شیپ

 .و تلفات کم است نهیهنگام و موثر با هزدشمن، سرعت عمل به شیابزار متناسب با آرا

 یدر مقابل دشمن دارد. دفاع تک بُعد یجبهه خود تیبه موقع یبستگ نهایا همه

و  یو دفاع، کم باشد دفاع، مقطع ییپاسخگو یزاتیو تجه یاگر توان انسان-منفعالنه 

نخواهد  رونیکم اثر و منفعالنه خواهد بود و تفکر حمله و تهاجم را از سر دشمن ب

گذشته در غرب  یها لبنان در دهه ،یبیل ه،یرکه در افغانستان، عراق، سو یزیکرد، چ

 .میدید یستیونیصه میو رژ کایآمر یاز سو ایآس

متناسب و هوشمندانه  یطراح کیاگر بر اساس  - "یقدرت بازدارندگ"فعال با  دفاع

متناسب با رفتار دشمن  اریو هوش یقو یروهایبه همراه ن ازیو وسائل مورد ن زاتیتجه

 یو آماده شود، دفاع فعال و هوشمندانه خواهد بود. و جبهه خود یاز آن طراح شیو پ

 .دیرس هدخوا "یقدرت بازدارندگ"به مرحله 

را  یو اصالت یو سراسر میدشمن فکر حمله مستق شودیموجب م یبازدارندگ قدرت

فعال را راهبرد  یگذشته، بازدارندگ یها در دهه یانقالب رانیکند. ا رونیاز ذهنش ب

مبنا  نیبر ا یو نظام یبه توان موشک رانیملت ا زیقرار داد و نقشه تجهمستمر خود 
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 ی هاییگو اوهیرغم همه  یعل ،یجهان کبارجهت است نیو اجرا شد. به هم یطراح

 .را نداشته و ندارد رانیخود جرأت حمله به ا

 است. در یضربه متقابل فراتر از بازدارندگ -"قدرت ضربه متقابل"همه جانبه با  دفاع

 نیو از محدوده سرزم میکنیخود از خود دفاع م یایما در محدوده جغراف یبازدارندگ

. اما در راهبرد ضربه متقابل ما دفاع از کشور و ملت و ضربه میروینم رونیخود ب

 .داد میمشروع، انجام خواه امکانمتقابل را در هر جا و با هر 

حالت  کیکرد و در  دیتشد نرایخود را بر ملت ا یچند ضلع یِ فشار حداکثر دشمن

 ینمود. جمله پهپاد ینظام اسالم هیمحدود برعل اتیاقدام به عمل "نه جنگ و نه صلح"

و از همه مهم تر حمله دزدانه و بزدالنه به  رانیا یها نفتکش فیتوق ،یو جاسوس

اقدامات  نیا نیاز مهمتر -یو ابومهد قاسمحاج -کاروان فرماندهان جبهه مقاومت 

ها وک و اقدام متقابل در ساقط کردن ابَر پهپاد گلوبال رانیبود. لکن ضربات متقابل ا

در حمله برق آسا  کایآمر منهیو مهمتر از همه، شکستن ه ،یغرب ی هایکشت فیدر توق

( دیگنجینم ربو غ کایاالسد )که در تصور آمر نیع یفوق راهبرد گاهیبه پا قیو دق

 "ضربه متقابل"را پشت سرگذاشته و راهبرد  یرحله قدرت بازدارندگم رانینشان داد ا

 .است دهیرا در دفاع هوشمند خود برگز

از  تیحکا یونیلیدفاع و ضربه متقابل آن هم دفاع و ضربه متقابل م ریتعب یریکارگ به

 .مان گشوده اند یفرا رو یجامعه انقالب ریدارد که امام بص دیافق جد کی
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ضربه "به  "فعال یبازدارندگ" یرا از مرحله "میتوانیما م"که اکنون که  نیآن ا و

دفاع و ضربه را  نیا میتوانیحتماً م م،یارتقاء داده ا یو نظام یدر عرصه دفاع "متقابل

 .میگسترش ده یو اجتماع یو فرهنگ یاسیو س یاقتصاد یها در همه عرصه

 ه،یفق تیوال یرهبر ،یو اسالم یانقالب یهاها و ارزشآرمان ،یناب اسالم فرهنگ

 طیگسترده شده در مح یعمق راهبرد ،یو آگاه، جوانان مومن و انقالب ریمردم بص

نو به نو و  یها بر انواع چالشها همراه با تجربه یانقالب رانیا یغلبه یکشور، و توانمند

دفاع و  کی میوانتیم دهدیها ، نشان مروزآمد در مقابله با حوادث و مواجهه با آن

 .میو اجرا کن یها ، طراحرا در همه عرصه یونیلیو م یضربه همگان

دولت جوان  دیگام دوم نو عهیدر طل یمجلس انقالب لیدوم اسفند ماه و تشک انتخابات

 .دهدیها ممقاومت فعال در همه عرصه یساز ادهیپ یرا برا یو انقالب یو حزب الله

 یهاسپاه"است،  یدر عرصه دفاع نظام یانقالب رانیسپاه بدون مرز ا "سپاه قدس" اگر

 شود.  لیتشک تواندیم زین یو اجتماع یاسیو س یو اقتصاد یفرهنگ "قدس


