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رهبرانقالبدردیداررئیسواعضایمجلسخبرگان،تکالیفرسانههادرجنگاقتصادیفعلیراتبیینکردند

گروه سیاس�ی :حضرت آیتاهلل خامن��های ،رهبر معظم انقالب نظام اس�لامی با قدم گذاش��تن در یک راه نو و طرح دیدگاهها و
اس�لامی صبح روز پنجش��نبه در دی��دار رئی��س و نمایندگان نظریات متفاوت ،در  40س��ال گذش��ته ،برخ�لاف جریان کلی
مجلس خبرگان ،مهمترین وظیفه مردم و نخبگان را در ش��رایط اس��تکبار و نظام سلطه حرکت کرده است و در چنین شرایطی،
خطی��ر کنونی ،حرکت در جهت حفظ و تعمیق انس��جام مردم در جنگل پر از تعارض سیاس��ت بینالمللی ،شرایط و اقتضائات
با دس��تگاههای دولتی و پرهیز از ایجاد فض��ای یأس و ناامیدی گوناگونی به وجود میآید که باید در هر شرایطی به تناسب آن و
و احس��اس بنبست دانس��تند و گفتند :بدخواهان ملت ایران به با دقت کامل عمل کرد .رهبر انقالب اسالمی افزودند :اگر در هر
م��وازات جنگ اقتصادی ،جنگ رس��انهای و تبلیغات��ی را نیز در اوضاع و اقتضایی ،آحاد مردم بویژه نخبگان ،نس��بت به شرایط و
دستور کار خود قرار دادهاند ،بنابراین انتقادها باید با هدف اصالح جایگاه نظام غفلت کنند ،قطعاً ضربه خواهیم خورد.
حضرت آیتاهلل خامنهای در ادامه به تبیین ش��رایط فعلی و
و خیرخواهانه باشند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،رهبر اقتضائات آن پرداختند و گفتند :امروز نظام اسالمی با یک جنگ
انقالب اس�لامی در ابتدای سخنانشان با اشاره به ایام پربرکت و همهجانبه اقتصادی مواجه اس��ت که از یک اتاق جنگ و با دقت
مهم نیمه دوم ماه ذیالحجه و مناسبتهای تاریخی روز مباهله و اهتمام کامل هدایت میشود اما در کنار این جنگ ،یک جنگ
و روز نزول س��وره دهر ،خاطرنشان کردند :مباهله در واقع مظهر مهم رس��انهای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر اوقات از
آن غفلت میشود .ایشان با تأکید بر اینکه
اقت��دار ایمانی و تکیه بر حقانیت اس��ت و
این جنگ رسانهای ،از قبل هم وجود داشته
ما همواره نیازمند اقتدار ایمانی و تکیه بر
بن�ده خ�ودم اه�ل انتق�ادم و اهل
ولی اکنون ش��دت آن بیش��تر شده است،
حقانیت نظام اس�لامی در مقابل استکبار
مس�امحه در برخورد با مش�کالت
افزودند :بر اس��اس اطالعاتی که در اختیار
هس��تیم و در ش��رایط کنونی نیز برآیند
و دس�تگاههای مس�ؤول نیستم اما
داریم ،دستگاههای جاسوسی آمریکا و رژیم
گرایشهای افکار عمومی ،اطمینان نسبت
تأکید دارم که نح�وه گفتن و نحوه
صهیونیس��تی با حمایت مالی قارونهای
به برحق بودن حرکت و مسیر نظام اسالمی
اق�دام کردن نباید بهگونهای باش�د
منطق��ه اطراف کش��ور ما ،تش��کیالتی را
است.
که مردم دچار بیماری بدبینی شوند
برای این جنگ رسانهای راهاندازی کردهاند
حضرت آی��تاهلل خامنهای س��پس با
تش��کر از گزارشهای بیانشده در جلس��ه ،به اهمیت و ضرورت و بهطور ج��دی در حال برنامهریزی و تالش ب��رای آلوده کردن
وحدت و انسجام ملی و ش��کلدهی افکار عمومی در این جهت فضای تبلیغاتی و فکری جامعه هستند .رهبر انقالب اسالمی تأکید
اش��اره کردند و افزودند :ش��رایط امروز ما ،شرایط حساسی است کردند :اهداف این جنگ رسانهای ،ایجاد اضطراب ،یأس ،ناامیدی
اما این حساسیت بهدلیل تعداد زیاد دشمنان یا قدرت باالی آنها و احساس بنبست و بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر و نسبت
نیست ،زیرا این دشمنان از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی همواره به دستگاههای مسؤول و همچنین بیشتر و بزرگتر نشان دادن
بودهاند و حتی در آن زمان ،قدرت بیش��تری نیز داش��تهاند اما با مشکالت اقتصادی در ذهن جامعه است.
حض��رت آیتاهلل خامن��های به ی��ک نمونه اش��اره کردند و
وجود همه اقدامات خصمانه از جمله حمله نظامی طبس ،تحمیل
جنگ  8ساله ،سرنگونی هواپیمای مسافری و محاصره اقتصادی ،گفتند :در همین مس��ائل مربوط به س��که و ارز و کاهش ارزش
هیچ کاری از پیش نبردهاند و اکنون نظام اسالمی همچون شجره پول ملی ،جنگ رس��انهای و فضاسازیهای تبلیغاتی بدخواهان،
طیبهای اس��ت که با پایههای مس��تحکم ،در حال گس��ترش و تأثیرگذار بوده است که البته از دشمن ،توقعی جز رذالت نیست
اما باید مراقب باشیم ما به این فضاسازیها برای آلوده کردن ذهن
ثمردهی است.
ایشان تأکید کردند :حساسیت شرایط از این جهت است که مردم کمک نکنیم .ایشان با تأکید بر اینکه گاهی اوقات در بیان

مشکالت یا انتقادها مبالغه میشود ،خاطرنشان کردند :این مبالغه
موجب تشدید اضطراب افکار عمومی و همچنین موجب گسترش
«ویروس بدبینی» در جامعه خواهد شد .رهبر انقالب اسالمی با
اشاره به اینکه همواره از ابتدای مسؤولیت رهبری ،به دولتها در
زمینههای گوناگون انتقاد یا اعتراض داشتهاند که در برخی موارد
هم تند بوده است ،گفتند :بنده خودم اهل انتقادم و اهل مسامحه
در برخورد با مشکالت و دستگاههای مسؤول نیستم اما تأکید دارم
که نحوه گفتن و نحوه اقدام کردن نباید بهگونهای باشد که مردم
دچار بیماری بدبینی شوند .حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان
کردند :نباید فضای عمومی کش��ور بهگونهای شود که اقدامات و
تبلیغات مثبت ،قابل باور نباشند اما سخن دروغ دشمن قابل باور
شود زیرا این وضعیت بسیار خطرناک است.
ایش��ان با تأکید ب��ر اینکه ویروس بدبینی نس��بت به دولت،
مجل��س ،قوه قضائیه و نهادهای انقالبی ،بد اس��ت ،در عینحال
انتقاد خیرخواهانه را برای اصالح امور الزم دانستند و گفتند :گاهی
اوقات انتقاد باید عمومی باشد و نباید همیشه د ِرگوشی باشد اما
اینکه بهگونهای صحبت کنیم که بند دل ش��نونده پاره ش��ود و
همهچیز را از دسترفته تلقی کند ،کار صحیحی نیست.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :ما برخی اوقات در نحوه انتقاد،
اشتباه میکنیم زیرا دستگاههایی که مورد انتقاد قرار میگیرند،
کارهای خوب هم دارند که باید آنها هم دیده و گفته شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید مجدد بر لزوم دیده ش��دن
ن��کات مثبت و منفی دولت و دیگر دس��تگاهها در کنار یکدیگر،
گفتند :بیان عمل سیئه در کنار عمل صالح موجب میشود مردم
بدانند کارها و اقدامات خوب هم وجود دارد و ناامید نشوند.
ایشان با تأکید بر اینکه با وجود همه فضاسازیهای تبلیغاتی
بدخواهان و همه مش��کالت ،انقالب و کش��ور در حال پیشرفت
است ،افزودند :بیان این موضوع بهعنوان رجزخوانی نیست ،بلکه با
اطالع دقیق میگوییم که کشور در حال حرکت به سمت مفاهیم
و آرمانها و حقایق انقالبی اس��ت ،اگرچه ممکن اس��ت سرعت
حرک��ت ،آنگونه که انتظار میرود نباش��د اما نظام در زمینههای
گوناگون علمی ،صنعتی ،عزت سیاس��ی ،رشد فکری و معنوی،
حرکت رو بهجلو دارد و پیشرفتهای خوبی روی داده است.
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انتقاد خیرخواهانه الزم است
در بیان مشکالت مبالغه نشود

رهبر انقالب اس�لامی گرایش روزافزون به معنویت در میان جلس��ات خصوصی بنده با مسؤوالن دولتی ،قضایی و نظامی 10
جوان��ان را با وجود مطال��ب و تبلیغات پرحجم و گمراهکننده در برابر جلس��ات عمومی و رسانهای است و در این جلسات ،مسائل
فضای مجازی ،یکی از نمونههای بارز برشمردند و گفتند :حضور مختلفی بحث میشود که عموم از آن جلسات مطلع نیستند.
رهب��ر انقالب اس�لامی تأکید کردند :دعوا ک��ردن راه اصالح
گس��ترده جوانان در راهپیمایی اربعی��ن ،اعتکاف ،نماز جماعات
دانش��گاهها و جلس��ات ماه رمضان ،نش��اندهنده پیش��رفت در نیس��ت ،همچنا ن که ایجاد تش��کیالت و کار موازی با دولت نیز
زمینههای معنوی اس��ت .چرا این نکات مثبت و پیش��رفتها را ب��ه صالح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده اس��ت که کار
نبینیم؟ این حقایق باید دیده ،تحلیل و گفته شود بویژه از جانب باید بهوسیله مسؤوالن آن ،در مجاری قانونی انجام بگیرد .ایشان
افزودند :مس��ؤوالن باید کار را جهادی انجام دهند ،البته در موارد
کسانی که مخاطبان زیادی دارند.
حضرت آیتاهلل خامنهای سپس به یک نکته مهم در شرایط خاص همچون نامه اخیر رئیس قوه قضائیه که ممکن است قانون
فعلی کشور یعنی «انسجام مردم و دستگاههای مدیریتی کشور» جوابگو نباش��د و احتیاج به اجازه رهبری باشد ،یقیناً همراهی و
پرداختند و گفتند :بخش مهمی از اعتمادس��ازی و جلب اعتماد کمک خواهیم کرد .حضرت آیتاهلل خامنهای در پایان به نمونهای
در گرو اقدامات دستگاههای مختلف است ،البته تریبونداران نیز از پیش��رفت نظام اسالمی در عرصه معنویت و شرح حال یکی از
باید به این کار کمک کنند .رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه شهیدان مدافع حرم اشاره و با استناد به آیاتی از قرآن کریم تأکید
کردند :اگر در مقابل دش��منان بایس��تیم،
هیچ دولتی بدون کمک و پشتیبانی مردم
مجبور به عقبنش��ینی خواهن��د بود و به
قادر به فعالیت نیست و نباید اعتماد مردم
دع�وا ک�ردن راه اصلاح نیس�ت،
توفیق الهی اس��تکبار را به زانو درخواهیم
از دستگاههای دولتی ،قضایی و نیروهای
ن که ایجاد تش�کیالت و کار
همچنا 
آورد و این الگو را به همه دنیا نشان خواهیم
مس��لح س��لب ش��ود ،افزودند :راه عالج
موازی با دولت نیز به صالح و موفق
داد ک��ه اگر طرفداران اس�لام آماده دفاع و
مشکالت کشور ،خالی کردن پشت دولت
نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است
مجاهدت باش��ند ،قطعاً پیروز خواهند شد.
و ابراز برائت از فعالیت دستگاههای مسؤول
که کار باید بهوس�یله مسؤوالن آن،
پی��ش از س��خنان رهبر انقالب اس�لامی،
نیس��ت ،بلکه راه عالج ،ایجاد رابطه سالم
در مجاری قانونی انجام بگیرد
آی��تاهلل جنتی ،رئیس مجلس خبرگان به
بین افکار عمومی و دستگاههای مسؤول،
س��خن گفتن و انتقاد کردن ،و درعینحال کمک فکری و عملی تشکیل هیات اندیشهورز در این مجلس اشاره کرد و گفت :عالوه
ن آییننامه اجرایی هیاتهای اندیشهورز ،کارگروههایی نیز
کردن است .ایشان مسؤوالن دولتی را به استفاده از نظرات مردم بر تدوی 
و راهحلهای متخصصان اقتصادی از جمله در مساله ارزش پول با موضوعات دین و فرهنگ ،اقتصادی ،اجتماعی-سیاسی ،علم و
ملی و هدایت نقدینگی توصیه کردند و گفتند :وظیفه دولتیها ،فناوری و حقوقی-قضایی تشکیل شده و در حال فعالیت هستند.
رئیس مجلس خبرگان مساله اصلی کشور را اقتصاد ،نابسامانیهای
استفاده از نظرات کارشناسان و تحرک برای حل مشکالت است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نگرانی بجای برخیها در قبال بازار ارز و گرانیها خواند و خاطرنشان کرد :در شرایط فعلی با توجه
گرههای فکری افکار عمومی نسبت به کارآمدی و خوشبین بودن به گرفتاریهای مردم ،نیازمند حرکت انقالبی و جهادی برای عبور
به حل مش��کالت ،افزودند :وظیفه ما ،هدایت دولتیها به سمت از مشکالت هستیم .همچنین آیتاهلل موحدیکرمانی ،نایبرئیس
اس��تفاده از دیدگاههای کارشناسان و حل مشکالت و خوشبین مجل��س خبرگان با برش��مردن محورهای س��خنان نمایندگان
کردن مردم نسبت به تالشهای آنها است که در چنین صورتی ،خبرگان در اجالس��یه اخیر ،گفت :ب ه دلیل مش��کالت اقتصادی
مردم ،موضوع اجالس اخیر مجلس خبرگان به مسائل اقتصادی
گرههای افکار عمومی باز میشود.
حضرت آیتاهلل خامنهای در پاسخ به برخی اظهارنظرها گفتند :و میزان موفقیت قوای سهگانه در حل آنها اختصاص داده شد.

