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وطن امروز

شماره 5 2682

رهبر انقالب در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری ضمن تأکید بر بسیج حداکثری نیروها در مقابل تهاجم حداکثری دشمن:

سنگینترین شکست تاریخآمریکا را نصیبشان میکنیم

گروه سیاس�ی :حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب
اسالمی صبح روز پنجشنبه گذشته در دیدار نمایندگان منتخب
ملت در مجلس خبرگان رهبری ،با تأکید بر ضرورت ایجاد یک
گفتمان و فهم عمیق عمومی درباره «نوع و چگونگی مواجهه
کشور و افراد مؤثر با چالشها و حوادث» به تبیین  11دوگانه
مطرح در این زمینه پرداختند و خاطرنش��ان کردند :در مقابل
تهاجم حداکثری دشمنان باید به بسیج حداکثری امکانات و
تواناییها و نیروهای خود اقدام کنیم تا در پرتو باور عمیق مردم
و مس��ؤوالن به ذکر الهی و توکل ب��ه خدا ،پروردگار وعدههای
صادق خود را درباره ملت بزرگ ایران محقق سازد.
به گزارش «وطن امروز» به نقل از پایگاه اطالعرسانی دفتر
مقام معظم رهبری ،رهبر انقالب اس�لامی در ابتدای سخنان
خ��ود با ابراز تأس��ف از فق��دان  2عالم فقیه ،حض��رات آیات
هاشمیش��اهرودی و مؤمن ،آنان را اس��توانههای واقعی برای
کشور و حوزههای علمیه خواندند و تأکید کردند :هر دوی این
بزرگواران همواره بدون هیچ چشمداش��تی در خدمت اهداف
انقالب بودند .رهبر انقالب اس�لامی محور اصلی سخنان خود
یعن��ی نحوه مواجهه با چالشها و حوادث و همچنین اتفاقات
مثبت را در قالب  11دوگانه بیان کردند و گفتند :گاهی اوقات
برخورد ما در مواجهه با حوادث و رویدادها «فعال» و چارهجویانه
است و برخی مواقع نیز برخورد ما «انفعالی» و مبتنی بر گالیه
صرف و بیتحرکی اس��ت .حضرت آیتاهلل خامنهای «مواجهه
ابت��کاری» و «مواجهه عکسالعملی» را یکی دیگر از دوگانهها
برشمردند و افزودند :در مواجهه عکسالعملی ،حرکت ما تابعی
از حرکت دشمن است اما در مواجهه ابتکاری ،ابتکار عمل را به
دست میگیریم و از ناحیهای که دشمن تصور نمیکند ،به او
ضربه میزنیم.
ایشان با اشاره به «مواجهه مأیوسانه» و «مواجهه امیدوارانه»
به عنوان یکی دیگ��ر از دوگانههای مطرح در مقابل حوادث و
چالشها گفتند :یک دوگانه دیگ��ر «مواجهه از روی ترس» و
«مواجهه با دلیری و شجاعت» است.
حض��رت آیتاهلل خامن��های با تأکید ب��ر اینکه یکی دیگر
از دوگانهه��ا ،مواجهه ب��ا «حزم و تدبی��ر» و «مواجهه از روی
سهلاندیش��ی و سهلانگاری» اس��ت ،گفتند :به عنوان مثال
در موض��وع فضای مجازی میت��وان  2نوع برخورد داش��ت؛
یک برخ��ورد همراه با تدبیر و دقت و برخ��ورد دیگر همراه با
سهلاندیش��ی و ندیدن پیچیدگیهای موضوع و سهلانگاری
و بیتفاوتی نس��بت به آن .ایش��ان «نگاه جامع به تهدیدها و
فرصتها» و «نگاه یکجانب ه صرف به تهدیدها یا فرصتها» را
دوگانه دیگری دانستند و خاطرنشان کردند :یک نمونه برای این
دوگانه ،موضوع نحوه مقابله با دشمنی آمریکا است که میتوان
تهدیدها و فرصتها را با هم دید یا اینکه فقط تهدیدها یا فقط
فرصتها را دید که هر یک از این دو نوع برخورد ،قطعاً پیامدها
و آثاری دارد .رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه «شناخت
واقعیت میدان» یا «نش��ناختن واقعیات» یکی از دوگانههای
اساس��ی در مواجه��ه با چالشها و حوادث اس��ت ،افزودند :در
مسائل داخلی ،دشمن و دنبالههای او تالش زیادی میکنند تا
جایگاه خودی را ضعیف و جایگاه دشمن را قوی نشان دهند و
در نهایت اینگونه القا کنند که کشور با مشکالت الینحل فراوانی
مواجه شده و امکان هیچ اقدامی نیز وجود ندارد.
حضرت آیتاهلل 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 میبرد ،مطلع نباشیم،
یکجور عمل خواهیم کرد اما اگر نسبت به این واقعیات آگاهی
داشته باشیم ،جور دیگری عمل خواهد شد.
ایشان در همین باره تأکید کردند :کسانی که درباره حضور
جمهوری اس�لامی ایران در منطقه مطالب و سخنان نادرست
و نابجایی را مطرح میکنند ،در واقع در حال کمک به نقش��ه
دشمن هس��تند .رهبر انقالب اس�لامی در بیان یکی دیگر از
دوگانهها به «مواجهه مبتنی بر مدیریت و کنترل احساسات»
و «مواجهه با رهاشدگی احساسات» اشاره و خاطرنشان کردند:
یکی از مواردی که ممکن است کشور دچار آسیب شود ،موضوع
عدم کنترل احساسات عمومی است .من بارها تأکید کردهام که
به جوانان اعتقاد و اعتماد دارم اما این به معنای کنترل نشدن
احساسات جوانان در جامعه نیست.
ایشان همچنین در تذکری درباره معنای حقیقی جوانگرایی
افزودند :برخی گفتهاند تأکید اینجانب بر «جوانگرایی» به معنای
«پیرزدایی» است اما این برداشت غلط است و باید درباره معنای
جوانگرایی فکر و تعمق کرد .حضرت آیتاهلل خامنهای« ،رعایت
ضوابط و حدود شرعی و رعایت نکردن این موارد» در مواجهه با
حوادث و چالشها را از دیگر دوگانهها برشمردند و گفتند :یک
نوع دیگر مواجهه ،دوگانه «بهرهگیری از تجربهها» در مقابل «دو
بار از یک سوراخ گزیده شدن» است.
ایش��ان در همین زمینه به موضوع نحوه مواجهه با آمریکا
و اروپ��ا اش��اره کردند و افزودند :تجربی��ات ما از نحوه عملکرد
آمریکاییها و اروپاییها بسیار زیاد است اما تجربه اخیر مربوط
به برجام و تعهداتی که آمریکاییها باید انجام میدادند اما زیر
آن زدند ،در برابر دیدگان ما است و باید در برخورد با آمریکا و
جبهه مقابل ،از این تجربیات استفاده شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای در بیان آخرین دوگانه گفتند :یک
دوگانه این اس��ت ک��ه در مواجهه با حوادث ،به یکدیگر حمله
کنیم و هرکس دیگری را مقصر جلوه دهد یا اینکه از درگیری

داخلی پرهیز کنیم و به تعبیر امام(ره) هر چه فریاد داریم بر سر
آمریکا بکشیم .ایشان خاطرنشان کردند :دشمن واقعی ما آمریکا
است و ما در شناخت دشمن خود دچار خطا نخواهیم شد.
رهبر انقالب اسالمی سپس با استناد به آیات قرآنی ،نکات
مهمی را درباره مواجهه صحیح با چالشها بیان کردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه در منابع دینی ما
نحوه مواجهه با پیروزیها و رویدادهای مثبت بیان شده است،
افزودند :قرآن میگوید در مواجهه با پیروزیها دچار غرور نشوید
و با تسبیح و استغفار ،آن پیروزی را مربوط به خدا بدانید و نه
مربوط به خودتان .ایشان با اشاره به بیانات امام(ره) که همواره
دس��ت قدرت اله��ی را در این انقالب و ح��وادث مربوط به آن
متذکر میشدند ،گفتند :امام بزرگوار در مواجهه با پیروزیها،
آن را نتیجه لطف و عنایت خداوند متعال میدانستند ،همانگونه
که گفتند «خرمشهر را خدا آزاد کرد».
رهبر انقالب اس�لامی به حضور اعجابانگیز و گستردهتر
مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن امس��ال نیز اشاره و خاطرنشان
کردند :آیا هیچ عامل انس��انی میتواند ادعا کند که این حضور
متراک��م و قوی کار او بوده اس��ت؟ قطعاً عامل راهپیمایی ۲۲
بهمن امسال جز دست قدرت الهی نبود.
رهبر انقالب با استناد به آیات قرآن کریم افزودند :در مواجهه
با حوادث تلخ نظیر تحریم یا احتمال حرکت نظامی دش��من
باید متوجه بود که این حوادث در واقع تحقق سخن پروردگار
مبنی بر مقابله دش��منان خدا با مؤمنان و حرکتهای ایمانی
است که درک همین نکته بر ایمان مؤمنان میافزاید ،همچنانکه
صفآرایی مستکبران در مقابل انقالب اسالمی ،بر ایمان ملت
ایران افزود .ایش��ان افزودند :نظام اس�لامی توقع نداش��ت که
سلطهگران جهانی در مقابل حرکت ملت ایران ساکت بمانند،
البته ما باید کاری کنیم که دشمنان حتی به فکر تحریم و اقدام
نظامی و دیگر اقدامات نیفتند اما اگر هم افتادند باید کاری کنیم
که سرکوب و دچار شکست شوند.

حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به اینکه نباید در مقابل
حوادث دچار ترس و دلهره شد ،افزودند :امام خمینی مظهر این
توصیه الهی بود و هیچگاه از هیچ حادثهای دچار ترس نمیشد.
«پرهیز از نومی��دی» نکته دیگری بود که رهبر انقالب در
تبیین «مواجهه صحیح کشور و افراد مؤثر کشور با چالشها و
حوادث» مورد تأکید قرار دادند و گفتند :به فرموده پروردگار باید
همیشه امیدوار باشیم که در سایه ایمان ،توکل ،عزم ،تصمیم
و اقدام ،اهداف خود را محقق کنیم و بینی قدرتهای بزرگ را
به خاک بمالیم« .پرهیز همه افراد از شتابزدگی و بیصبری و
بهانهگیری» ،نکته دیگری بود که حضرت آیتاهلل خامنهای آن
را در مواجهه با چالشها ضروری برشمردند.
ایش��ان خاطرنشان کردند :باید کمر همت بست و اقدامات
الزم را در زمینهه��ای گوناگون حتماً انجام داد اما بدانیم که تا
رس��یدن به مقصود صبر الزم است ،چرا که همه کارها امکان
انجام سریع را ندارند .رهبر انقالب اسالمی همچنین «مرزبندی
پررنگ با دشمن را برای مصونیت در مقابل تهاجم نرم» ،بسیار
الزم خواندند و خاطرنشان کردند :مرزهای فرهنگی نیز همچون
مرزهای جغرافیایی نیاز به برجستهس��ازی و مراقبت دارند تا
دش��من با فریب و خدعه و نف��وذ از این مرزها عبور نکند و بر
فضای مجازی و فرهنگ کشور مسلط نشود.
حضرت آیتاهلل خامنهای با وجود تأکید فراوان بر مرزبندی
با دشمن ،یک نکته حاشیهای اما ظریف را هم توصیه کردند و
آن اینکه «نباید بهخاطر تعصب بجا علیه دشمن ،مخالفان نظر
خود را به همراهی با دشمنان منتسب کرد».
ایش��ان در همین زمینه افزودند :وقتی فالن کنوانس��یون
ی��ا معاهده در کش��ور مورد بحث اس��ت و موافقان و مخالفان
استداللها و دیدگاههای خود را مطرح میکنند  2طرف نباید
یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم کنند و به جان هم بیفتند.
رهبر انقالب در پایان  2نکته مهم را مورد تأکید قرار دادند:
«ضرورت بسیج حداکثری نیروها در مقابل تهاجم حداکثری

دشمن» و «پرهیز از غفلت از ذکر و یاد پروردگار».
ایش��ان خاطرنش��ان کردن��د :دش��من یعن��ی آمری��کا و
صهیونیستها امروز همه امکانات و تواناییهای خود را بر ضد
ملت ایران بسیج کردهاند و غربیها و اروپاییها نیز به نوعی در
حاشیه آنها با ایران دشمنی میکنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به سخنان آمریکاییها
درباره اعمال شدیدترین تحریمها علیه ملت ایران افزودند :آنها
در مقابل ایران دس��ت به تهاجم حداکثری زدهاند اما اگر ما به
بسیج حداکثری امکانات و تواناییهای خود اقدام کنیم ،به فضل
الهی سنگینترین شکس��ت تاریخ آمریکا را نصیب این کشور
خواهیم کرد .رهبر انقالب در نکته پایانی ،با یادآوری س��خن
پروردگار به حضرت موسی مبنی بر کوتاهی نکردن در ذکر و
یاد خدا افزودند :ذکر الهی وسیله و مایه همه تواناییهایی است
که باید برای تحقق اهداف انقالب بهکار گیریم که اگر اینگونه
شود خدا با ماست و وعدههای شیرین و صادق او در حق ملت
ایران محقق خواهد شد .پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی،
آیتاهلل جنتی ،رئیس مجلس خبرگان در گزارشی با گرامیداشت
ماه رجب ،گفت :هیاتهای اندیشهورز و کارگروههای پنجگانه
آن در مجلس خبرگان با حضور کارشناس��ان و صاحبنظران
فعال شده و در حال تدوین شاخصهاست.
رئی��س مجلس خبرگان با بیان اینکه م��ردم انقالبی ایران
همواره در همه صحنهها حاضر هستند ،خاطرنشان کرد :وظیفه
مسؤوالن است که به مشکالت و مسائل مردم رسیدگی کنند.
همچنین آی��تاهلل موحدیکرمان��ی ،نایبرئیس مجلس
خبرگان با اش��اره به موضوعات مطرح ش��ده در جلسات این
مجلس ،گفت :قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی عظیم ۲۲
بهمن ،تجلیل از بیانیه گام دوم انقالب و ضرورت توجه عملی
به آن ،اهمیت مقابله دولت با گرانی و رس��یدگی به مشکالت
معیشتی مردم و کاهش ارزش پول ملی ،از مهمترین محورهای
سخنان و نطقهای اعضای مجلس خبرگان در این اجالس بود.

آیتاهلل دیرباز ،عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتوگو با «وطنامروز» تأکید کرد

لزوم توجه جدی دولت به معیشت مردم

گروه سیاس�ی :یک عضو مجلس خبرگان رهبری اعالم کرد بهرغم
حضور وزیر اقتصاد در نشست اخیر این نهاد و ارائه گزارش پیرامون
اوضاع اقتصادی ،نگرانیهای خبرگان پیرامون معیشت مردم کماکان
باقی مانده است.
به گزارش «وطنامروز» ،آیتاهلل عس��گر دیرب��از ،نماینده مردم
استان آذربایجانغربی در مجلس خبرگان رهبری در حاشیه ششمین
اجالس��یه مجلس خبرگان در گفتوگو با «وطنامروز» ،با اشاره به
گزارش وزیر اقتصاد از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به اعضای
این مجلس گفت :آقای وزیر اقتصاد گزارش��ی از اقدامات دولت برای
مقابله با گرانیها و رفع مشکالت اقتصادی مردم به اعضای خبرگان

ارائه کردند اما نگرانیها برای توجه جدی دولت به معیشت مردم برای
اعضای خبرگان همچنان باقی مانده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند یک جراحی بزرگ است،
گفت :این مس��أله که آیا میت��وان از برنامههای بهت��ری برای رفع
مشکالت اقتصادی استفاده کرد یا نه ،جای بحث دارد اما این مطالبه
جدی وجود دارد که برنامههای دولت باید در راستای هماهنگی بین
ارکان اقتصادی اعم از بیمه ،بانک و سازمانهای اقتصادی برای حل
مشکالت مردم باشد.
آیتاهلل دیرباز با بیان اینکه ضریب امنیت باال در کشور باید فرصتی
برای سرمایهگذاری در کشور باشد ،گفت :وقتی میگویم اقتصاد کشور
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نیازمند تحول بزرگ اس��ت یعنی اینکه همه ارکان اقتصادی از وزیر
گرفته تا مدیرکلهای اقتصادی باید از افراد خالق ،مبتکر ،متعهد و
متخصص در حوزه کاری خود باش��ند و بدون حضور نیروی انسانی
متعهد و متخصص ،نمیتوان انتظار هیچ تحولی را در اقتصاد داشت.
ای��ن عضو مجلس خب��رگان رهبری گفت :اگ��ر در اقتصاد یک
کش��ور گروهها و س��ازمانهای اقتصادی مطابق یک برنامه از پیش
تعیینشده عمل کنند و موجب همافزایی همدیگر شوند اقتصاد آن
کشور قدرتمند میشود اما اگر در یک ساختار اقتصادی سازمانهای
اقتصادی موجب همافزایی هم نشده و حتی همدیگر را خنثی کنند،
این مسأله نشانه خوبی برای رفع مشکالت اقتصادی نخواهد بود.

