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«تا بیانیه مشــترک ایــران و آژانس پاره
نشود ،هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس
را ندارد .میخواهند سر مجلس شیره بمالند.
آنها نوکرشان گروسی را به تهران فرستادند
تا با دولت قرارداد امضا کند و قانون مجلس را
نادیده بگیرد».
این اظهــارات مجتبی ذوالنــوری ،تنها
بخشــی از گرد و خاکی اســت که دیروز در
بهارستان پس از سفر رافائل گروسی به تهران
به پا شــد .مجلس دیروز به شدت عصبانی
بود تا جایی که رســیدگی به الیحه بودجه
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آژانس بینالمللی انرژی اتمــی با علی اکبر
صالحی ،رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران،
اعالم کرد کــه این گفتوگوهــا مفید بوده
و نتایج آن شــب اعالم خواهد شــد ،میشد
پیشبینی کرد که این آرامش پیش از طوفان
است...
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رهبر انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:

دولت و مجلس اختالفنظرها را با همکاری یکدیگرحلکنند

رهبر انقالب با اشــاره با اختالف برداشتی که مجلس از کار دولت
دارد ،افزودند :این اختالفنظرها قابل حل است و باید دو طرف ،قضیه
را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختالفها رها و یا تشدید شود
که نشاندهنده دوصدایی باشد.
به گزارش ایلنا ،رهبر معظم انقالب اسالمی عصر دیروز (دوشنبه)
در دیدار رییس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان ،منظومه مفاهیم
معرفتی و ارزشی اسالم را نرم افزا ِر ساختار نظام اسالمی دانستند و
با اشاره به لزوم روزآمد شدن این نرم افزار متناسب با گسترش دامنه
فعالیتهای نظام اســامی و بروز چالشهای جدید گفتند :یکی از
وظایف مهم فضال و متفکرین ،تقویت مبانی فکری نظام اســامی
بهمنظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی مورد نیاز جامعه است.
حضرت آیت اهلل خامنهای ادبیات روزهای اخیر آمریکا و سه کشور
اروپایی در مورد ایران ،ادبیاتی مستکبرانه ،طلبکارانه و غیر منصفانه
دانستند و گفتند :نتیجه این ادبیات جز منفورتر شدن آنها نزد ملت
ایران نخواهد بود .ضمن آنکه جمهوری اســامی از مواضع منطقی
خود در موضوع هســتهای کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و
نیاز کشور تا آنجا که الزم باشد ،حتی تا غنی سازی  ۶۰درصد پیش
خواهد رفت.
حضرت آیتاهلل خامنهای در ابتدای سخنانشــان ضمن تبریک
میالد حضرت جواداالئمه و حضرت امیرمؤمنان و با گرامیداشــت
چند عضو فقید مجلس خبرگان ،یکی از نیازهای مهم جوامع اسالمی
را عملیاتی کردن مفاهیم دینی برشــمردند و گفتند :در هر برههای
که این مفاهیم عملیاتی شد ،برای کشــور و ملت و آبروی جمهوری
اسالمی ،ارزشمند بود و هرجا که غفلت کردیم از برکات آن محروم
شدیم.
ایشان افزودند :امام بزرگوار با حضور در صحنه و تبیین مفاهیمی
همچون توکل ،تکلیف ،ایثار ،جهاد و شــهادت ،آنهــا را در جامعه و
زندگی مردم رایج کردند و نتیجه آن ،پیروزی ملت ایران در یک جنگ
هشت سالهی بین المللی بود.
ایجاد نهضت اســامی ،نظریهپــردازی برای ســاختار نظام و
گســترش دادن دین به عرصههای اجتماعی و اداره کشور بهوسیله
امام خمینی(ره) از دیگر نمونههایی بود که رهبر انقالب اسالمی به
آنها اشاره کردند و گفتند :نمونه جدید این موضوع ،عملیاتی شدن
مفهوم واالی مواسات بهوسیله مردم و جوانان و دستگاههای دولتی و
نهادهای انقالبی و شکل گیری نهضت بزرگ کمک مؤمنانه در شرایط
کرونایی بود که گرههای زیادی را باز کرد.
ایشــان روزآمد کردن نرم افزا ِر نظام اســامی را وظیفه فضالی

صاحب نظر دانســتند و گفتنــد :البته این بهروزرســانی به معنای
دستکاری در منظومه مفاهیم دینی نیســت بلکه به معنای کشف
حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین المللیِ نظام اسالمی است.
رهبر انقالب اســامی به چند نمونه متناسب با مسائل روز اشاره
کردند و افزودند :بهعنوان مثال هنگامی که نظام اسالمی با فشارهای
شرطی دشمن مواجه میشود و او برداشتن تحریمها را منوط به یک
یا چند شرط میکند که انجام آنها ممکن است بهشدت گمراه کننده
و هالک کننده باشد ،نظام اسالمی چه باید بکند؟
حضرت آیتاهلل خامنهای در پاسخ به این ســؤال تأکید کردند:
در چنین شــرایطی باید مفهوم دینی اســتقامت و صبر ،تبدیل به
یک حرکت جمعی در جامعه شــود ،آن هم در شرایطی که مردم با
مشــکالتی مواجه هستند
که بخشــی از آنها ناشی از
فشارهای دشمن است.
ایشان ترویج مفاهیمی
همچون تــوکل بــه خدا
و اعتماد به وعــده الهی در
مواجهــه با جبهه دشــمن
و یا تبیین ایــن موضوع را
که خداوند قطعــاً در برابر
بیعملــی و بیتوجهــی
مســئوالن واکنــش تند
خواهــد داشــت ،از دیگر
نمونههای مورد نیاز جامعه
برشمردند و افزودند :تغذیه
عقبه فکری نظام اسالمی و
بهروزرسانی نرم افزار آن را باید فضال و متفکرین صاحب صالحیتی
بهعهــده بگیرند که از جمود فکــری و تحجر ،و همچنیــن از افکار
التقاطی بهدور باشند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دوم سخنانشان به مسئله هستهای
پرداختند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به قانــون مصوب مجلس در
خصوص کاهش تعهدات برجامی ،گفتند :مجلس قانونی را تصویب
و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام
میشد ،انجام دادند و انشاء اهلل فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون
انجام خواهد شد.
ایشان با اشاره با اختالف برداشــتی که مجلس از کار دولت دارد،

افزودند :این اختالفنظرها قابل حل است و باید دو طرف ،قضیه را با
همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختالفها رها و یا تشدید شود که
نشاندهنده دوصدایی باشد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :دولت خود را موظف به عمل
به قانون میداند و باید به این قانون که قانون خوبی اســت ،به دقت
عمل شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ادبیات آمریکا و ســه کشــور اروپایی
در قبال کاهش تعهدات برجامی ایران را مســتکبرانه ،طلبکارانه و
غیرمنصفانه و ادبیاتی غلط خواندند و گفتند :جمهوری اسالمی از روز
اول و تا مدت طوالنی ،بر اســاس تعالیم اسالم به تعهدات خود عمل
کرد اما طرفی که از روز اول به تعهدات خود عمل نکرد همین چهار
کشــور بودند ،بنابراین آنها
باید مورد عتاب و خطاب و
بازخواست قرار گیرند.
ایشــان افزودند :وقتی
آمریکا از برجام خارج شــد
و دیگران هــم با او همراهی
کردند ،دســتور قرآن این
اســت که تو هم تعهد را رها
کن که با این حــال باز هم
دولت محترم ما تعهدات را
رها نکرد و به تدریج بخشی
از آنها را کاهش داد که البته
این موارد نیز در صورت عمل
کردن آنها به وظایفشــان
قابل برگشــت است .رهبر
انقالب اسالمی نتیجه ادبیات استکباری را افزایش نفرت مردم ایران
از غربیها دانستند.
ایشان گفتند :در این میان آن دلقک صهیونیست بینالمللی دائم
میگوید ما نمیگذاریم ایران به سالح هستهای دست یابد ،در حالی
که باید به او گفت اگر جمهوری اسالمی تصمیم به دستیابی به سالح
هستهای داشت ،او و بزرگتر از او هم نمیتوانستند مانع شوند.
حضرت آیــت اهلل خامنهای تأکید کردند :آنچــه مانع جمهوری
اسالمی برای ساخت سالح هستهای است ،فکر و مبانی اسالمی است
که ساخت هر سالحی اعم از هستهای یا شیمیایی را که موجب کشتار
مردم عادی میشود ،ممنوع میداند.
ایشــان با یــادآوری قتــل عــام  ۲۲۰هــزار نفــر در بمباران

اتمــی آمریــکا و همچنیــن محاصــره مــردم مظلــوم یمــن
و بمباران بــازار و بیمارســتان و مدرســه بوســیله جنگنده های
ســاخت غربیها ،گفتنــد :کشــتار غیرنظامیان و مــردم بیگناه
روش آمریکاییهــا و غربیهــا اســت و جمهوری اســامی این
روش را قبــول نــدارد و بــر همین اســاس به ســاح هســتهای
فکر هم نمیکند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اما ما برای کسب تواناییهای
هســتهای متناســب با نیازهای کشور مصمم هســتیم و به همین
علت ،حد غنیســازی ایــران  ۲۰درصــد نخواهد بــود و تا هرجا
ال برای پیشــران
که الزم و نیاز کشــور باشــد اقدام خواهد کرد مث ً
هســتهای یا کارهای دیگر ممکن است غنیســازی را به  ۶۰درصد
هم برسانیم.
حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند :البته یک قرارداد چندسالهای
گذاشته شــده که اگر آنها عمل کنند ما هم تا همان چند سال عمل
خواهیم کرد اما غربیهــا بهخوبی میدانند که ما بهدنبال ســاح
هستهای نیستیم.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند :موضوع سالح هستهای
بهانه است ،آنها حتی با دستیابی ما به سالحهای متعارف هم مخالفند
چون میخواهند مؤلفههای قدرت را از ایران بگیرند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به این واقعیت که نیروگاههای
هستهای با تأمین انرژی سالمتر ،تمیزتر و ارزانتر یکی از مهمترین
منابع انــرژی در آینــده نه چندان دور خواهند شــد ،نیاز کشــور
به غنیســازی را یک امر مســلّم خواندند و گفتند :غنیســازی را
نمیشــود آن روز شــروع کرد بلکه باید از امروز برای نیاز آن زمان
آماده شد.
ایشــان افزودند :غربیها میخواهند در روزی که ایران به انرژی
هســتهای نیاز پیدا میکند ،محتاج آنها باشــد و آنها این نیاز ما را
وسیلهای برای تحمیل ،زورگویی و باجخواهیهای خود قرار دهند.
رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :جمهوری اسالمی در قضیه
هستهای نیز همانند سایر قضایا عقبنشینی نخواهد کرد و در مسیر
آنچه که مصلحت و نیاز امروز و فردای کشــور است ،با قدرت پیش
خواهد رفت.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســامی ،آیتاهلل جنتی رئیس
مجلس خبرگان و حجتاالسالم والمســلمین رئیسی نایب رئیس
دوم این مجلس گزارشی از اجالســیه خبرگان و مسائل مورد تأکید
در آن ،و همچنین جزئیاتی از اصالحات موادی از آییننامه انتخابات
مجلس خبرگان رهبری بیان کردند.

