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نسخه تلفن همراه

   بسم اهلل الّرحمن الّرحيم  )1(
الحمدهلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سّيدنا محّمد و آله الّطاهرین سّيما بقّيةاهلل 

فی االرضين.

از خداوند متعال با همه ی وجود سپاسگزاریم به خاطر انتخابات خوبی که در سراسر کشور با 
استقبال وسيع مردم عزیزمان انجام گرفت)۲( و مجلس وزین و محترمی بحمداهلل تشکيل 
شد. به همه ی برادران عزیز، آقایان محترم، علما و فضالی گرامی خوشامد عرض ميکنم؛ 
بخصوص به تازه واردان و کسانی که اّولين بار وارد این مجلس محترم شده اند که در ميان 
آنها بحمداهلل تعدادی جوانان پرنشاط، مجتهدان جوان و فّعال حضور دارند. اميدواریم که 

خداوند به همه ی شما و به ما توفيق بدهد تا بتوانيم وظایفمان را انجام بدهيم.

 یاد درگذشتگان این مجلس را گرامی ميداریم؛ عزیزانی، بزرگانی سالها در این مجلس 
حضور داشتند، کارهایی کردند، خدماتی کردند، خداوند ان شاءاهلل درجات آنها را عالی کند؛ 
آخرینشان برادر عزیزمان، مرحوم آقای طبسی )رضوان اهلل تعالی عليه( بود که ان شاءاهلل 
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خداوند اجر زحمات آن مرد خدوم و زحمت کش را در این مرحله ی دشوار و پُرخطر به 
ایشان عنایت کند و مایه ی روشنی چشم ایشان بشود.

 تشکيل این جلسه، با ماه شعبان که ماه اعياد بزرگ و ماه تضّرع و خشوع و استغفار است 
همراه شد؛ این را هم به فال نيک ميگيریم. ماه مهّمی بود که خب، رو به پایان است؛ 
اميدواریم که خداوند ما را بی بهره نگذاشته باشد از برکات این ماه که »اَلَّذی کاَن َرسوُل اهللِ 

َصلَّی اهللُ َعلَيِه َو آلِِه یَدأَُب فی صياِمِه َو قياِمِه فی لَياليِه َو اَیّاِمه«.)۳(

  سه مطلب درباره ى مجلس خبرگان: 
1.  هويّت مجلس خبرگان، موهبتى از طرف پروردگار

 مطلبی که بنده آماده کرده ام که عرض بکنم، سه نکته است: یک نکته مربوط به هویّت 
این مجلس است؛ یک نکته مربوط است به مسير این مجلس و وظایفی که متوّجه آن 
است، ]یعنی [ جهت گيری و مسير این مجلس به نظر ميرسد چگونه باشد؛ یک نکته هم 
که اگر وقت شد و خيلی مزاحمْت طول نکشيد و در پایان عرض ميکنم، درباره ی وظایف 
عمومی ای که در این دوره بر عهده ی همه است، از جمله بر عهده ی ما و شما و این مجلس 

و دیگران.
 درباره ی هویّت این مجلس، بنده وقتی فکر ميکنم، ميبينم این یک موهبت الهی بود که 
خدای متعال به نظام جمهوری اسالمی عطا کرد؛ مجلس خبرگان یک موهبت است از 
طرف پروردگار، چيز عظيمی است. اگرچه این مجلس برای هدف خاّصی است که تصریح 
شده در قانون اساسی لکن با قطع نظر از آن هدف هم، این مجلس خيلی حادثه ی بزرگی 

است؛ پدیده ای است.



3

06/ 03 / 94متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدار رئیس و  اعضاى مجلس خبرگان رهبرى

 ظرفّيت عظيم اجتماع خبرگان دينى و علمى كشور
چرا؟ چون این یک مجموعه ای است از علما و صاحب نظران و خبرگان دینی و علمی از 
سراسر کشور که هر سال -حاال دو مرتبه، اگر اقتضا کند بيشتر- به مناسبت آن مسئولّيت، 
ُدور یکدیگر جمع ميشوند و ظرفّيت عظيمی را به وجود می آورند برای تبادل نظر، برای 

فکر کردن، برای هماهنگ شدن.
 ما فراموش نميکنيم اوایل نهضت -سالهای ۴1 و ۴۲- امام راحل عظيم الّشأن )رضوان اهلل 
عليه( سفارش ميکردند، پيغام ميفرستادند به علمای شهرستان ها که شما هر چند وقت یک 
بار ُدور هم بنشينيد، ولو یک چایی بخورید؛ همين قدر ُدور هم باشيد و همدیگر را ببينيد، 
ولو یک بحث جّدِی مهّمی هم در بين نباشد؛ یعنی اجتماع جمع علما و خبرگان دینی و 

علمی در کشور این قدر اهّمّيت دارد.
 امروز شما نگاه کنيد به دنيا، می بينيد به بهانه های مختلف افرادی را که دارای مشترکاتی 
هستند زیر نامهای مختلف جمع ميکنند -به نام اتّحادیه، به نام انجمن، به نام سندیکا- و این 
مجموعه ها، کارهای بزرگی را انجام ميدهند که گاهی خيلی ارتباط با حرفه ی آنها هم ندارد. 
فرض کنيد اتّحادیه ی اقتصاددانان، اتّحادیه ی حقوقدانان بين المللی، اتّحادیه ی هنرمندان 
بين المللی می بينيد درباره ی فالن مسئله ی سياسی در کشور یا در دنيا، در سطح بين المللی 
اظهار نظر ميکنند. یعنی اتّحادیه ها را به وجود می آورند برای اینکه افرادی که دارای یک 
وجه مشترکی هستند -حاال به هر صورت- ولو سالیق مختلف و آهنگهای مختلفی دارند اّما 
ُدور هم جمع بشوند؛ نْفس این اجتماع یک فرصتی به آنها ميدهد که بتوانند کارهای بزرگی 
را انجام بدهند و در مسير حرکت کشور خودشان، یا حّتی در مسير حرکتهای بين المللی، 

اثرگذاری کنند؛ این در دنيا معمول است.
 ما حاال این را داریم؛ این را خدای متعال هدیه کرده است به این کشور. جمعی از علمای دین 
و روحانّيون معتبر و محترم که مورد اعتماد ملّت قرار دارند ُدور هم جمع ميشوند و این یک 
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ظرفّيت عظيمی را به وجود می آورد؛ این کار بزرگی را ميتواند انجام بدهد. نميشود انتظار 
داشت که بنشينند منتظْر که آن مسئولّيت مصّرح در قانون اساسی پيش بياید آن را عمل 

کنند؛ نه، خيلی کارهای دیگر ميتوانند انجام بدهند.
 این اجتماعات و مجموعه ها و اتّحادیه هایی که در دنيا گفتيم به وجود می آید، هيچ پشتوانه 
و عقبه ی مردمی ندارند؛ اقتصاددان یا حقوقدان ]هستند[؛ در رشته ی خودشان کسانی به 
اینها توّجه دارند، اّما در داخل جوامع، عقبه ی مردمی ندارند؛ برخالف این مجلس. افرادی 
که در این مجلس هستند همه شان دارای عقبه ی مردمی هستند، یا کم یا زیاد؛ بعضی ها 
دایره ی عقبه ی مردمی شان خيلی هم وسيع است. برجستگان روحانی یک استان یا یک 
شهر یا حوزه ی علمّيه که ميتوانند تأثيرگذاری کنند، ُدور هم جمع ميشوند؛ ميتوانند در 
مسائل گوناگون هم اندیشی کنند؛ ميتوانند نسبت به یک نقطه از مسائل کشور متمرکز 

بشوند و آن را دنبال کنند.

 تأثير مجلس خبرگان بر افكار عمومى
 نباید گفت آقا اجرا که دست ما نيست؛ بله، اجرا دست این مجلس نيست، دست مسئولين 
است؛ لکن یک چيزی باالتر از اجرا دست  شما است و آن، افکار عمومی است. شما یا 
امام جمعه اید یا نماینده ی ولیّ فقيه اید یا مدّرس عالی رتبه ی حوزه اید یا روحانی سرشناس 
و محترميد؛ شما ميتوانيد روی افکار عمومی اثر بگذارید؛ وقتی افکار عمومی شکل گرفت، 
یک گفتمانی در جامعه نسبت به یک مسئله ای به وجود آمد، این به طور طبيعی مجریان و 
قانون گذاران و دست اندرکاران را به دنبال خود خواهد کشاند؛ این یک چيز طبيعی است. 
بنابراین به نظر من این مجلس از این جهت یک چيز فوق العاده ای است؛ یک پدیده ای است؛ 

ما باید به این اهّمّيت توّجه بکنيم.
 بنابراین نتيجه گيری ميکنيم که با توّجه به این هویّت برجسته و متعالی، این مجلس 
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ميتواند در جهت هدفهای انقالب کارهای بزرگی را انجام بدهد. بنده در چند سال قبل 
از این -شاید در یکی دو دوره ی قبل از این- در همين مجلس گفتم)۴( که شما ميتوانيد 
درباره ی مسائل گوناگون قطعنامه صادر کنيد؛ درباره ی یک مسئله ی خاص متمرکز 
بشوید، ]بگویيد[ این خواسِت مجلس خبرگان است؛ مجلس خبرگان هم منتخب مردمند، 
خودشان هم آدمهای معمولی و متعارف نيستند، با مردم مرتبطند، مردم به اینها اعتماد 
دارند، خودشان اهل خبره اند، اهل نظرند، اهل تشخيصند؛ در مسئله ای که تشخيص 
ميدهند، ميتوانند یک درخواستی داشته باشند، یک خواسته ای داشته باشند؛ یا از رهبری 
یا از دولت یا از قوه ی قضائيه یا از مجلس یا از دستگاه های مختلف. این راجع به این نکته ی 
اّول که هویّت این مجلس است و این به نظر من بسيار نکته ی مهّمی است. قدر این مجلس 
را باید همه بدانيم، هم شما باید بدانيد، هم ماها باید بدانيم، هم مسئولين باید بدانند؛ این 

مجلس ميتواند منشأ آثار بزرگی باشد.

2.  مسير و جهت گيرى مجلس خبرگان، هدفهاى انقالب
و اّما نکته ی دّوم که بحث مسير و جهت گيری این مجلس است. در یک جمله به اعتقاد 
حقير، مسير انقالب و هدفهای انقالب، مسير این مجلس است؛ یعنی این مجلس بایستی 

در مسير انقالب و هدفهای انقالب حرکت کند.
 هدفهای انقالب چيست؟ در درجه ی اّول حاکمّيت اسالم است؛ اصاًل انقالب برای این 
به وجود آمد؛ برای اینکه اسالم حکومت کند؛ حاکمّيت داشته باشد با معنای خاّص خودش. 
اهداف انقالب ]عبارتند از[: حاکمّيت دین خدا، آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، 
ریشه کنی فقر و جهل، مقاومت در برابر سيل بنيان کِن فساد اخالقی ای که از غرب به همه ی 
دنيا سرازیر شده که شما امروز دارید خصوصّياتش را می بينيد. در کشورها همجنس بازی 
را قانونی ميکنند، نه فقط قانونی ميکنند بلکه کسانی که معترض به این باشند را بشّدت ُهو 
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ميکنند؛ دیگر از این فساد باالتر! یک عّده ای خيال ميکردند -در سالهای قبل- در غرب که 
آزادی زن ومرد و ارتباط زن ومرد هست، هوسها کمتر است و انگيزه ها کمتر است؛ اینجایی 
که محدودیّت هست، االِنساُن َحریٌص َعلی ما ُمِنع! حاال معلوم شد که نخير بعکس است؛ 
آنجا که آزادی هست، آنجا که هيچ گونه حّدومرزی برای ارتباط زن ومرد وجود ندارد، 
روزبه روز شهوات جنسی در آنها قوی تر، فّعال تر، خشونت آميزتر، مهاجم تر دارد بُروز و ظهور 
پيدا ميکند. و در این حد هم متوّقف نخواهد ماند؛ در آینده ای که ما نميدانيم ِکی خواهد بود، 
بحث به ازدواج محارم خواهد رسيد! بحث به کارهای حّساس تر خواهد رسيد؛ یعنی دنيای 

فساد اخالقی به این سمت دارد ميرود؛ اینها بحث مسائل اخالقی اش بود.
 بحث مسائل اقتصادی ]هم همين طور است [. پول شویی؛ حاال اسم پول شویی را می آورند 
و این را به عنوان یک جرم تلّقی ميکنند اّما مهم ترین کمپانی ها و شرکتهای بزرگ دنيا 
کارشان عبارت است از همين بازی های پولی و مالی و انبوه کردن ثروتهایی که در اختيار 
دارند؛ و طبعاً تبعيض، طبعاً فاصله ی طبقاتِی روزافزون. این سيل بنيان کنی است، این 
به سمت همه ی کشورها و همه ی جوامع سرازیر است؛ یکی از اهداف انقالب، مقاومت در 

مقابل این سيل بنيان کن است.

 از هدفهاى انقالب: مقاومت در مقابل سلطه ى استكبار
مقاومت در مقابل سلطه ی استکبار، یکی از اهداف انقالب است. طبيعت استکبار سلطه 
است، دنبال سلطه است، دنبال فراگير کردن سلطه است؛ هر ملّتی و هر نظامی که مقاومت 
نکند اسير خواهد شد و در کمند آنها خواهد افتاد. اینها جزو اهداف انقالب است. مسير 

حرکت این مجلس، مسير اهداف انقالب است.

  حفظ انقالب و نظام و حكومت اسالمى، دشوارتر از به دست آوردن آن
و این کار دشواری است؛ این یکی از آن دشوارترین کارها است. توّجه بفرمایيد که شيئی 
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که مورد رقابت است یا مورد تخاصم است، به دست آوردنش دشوار است اّما نگه داشتنش 
دشوارتر است. فرض کنيد یک جنس قيمتی، یک گوهر گران قيمتی که طالباِن زیادی دارد، 
شما در این مسابقه وارد ميشوید و با زحمت زیاد این را به دست می آورید؛ نگه داشتنش از 
به دست آوردنش مشکل تر است. علّت هم معلوم است؛ چون شما در وقتی که وارد ميدان 
مبارزه ميشوید، مهاجميد؛ با روح تهاجم وارد ميشوید، با انگيزه وارد ميشوید، ميدانيد 
هدفتان چيست، دنبال هدف مشّخصی حرکت ميکنيد؛ اّما وقتی که آن را به دست آوردید، 
طرف مقابلی که ميخواهد آن را از شما برباید، او دارای روح تهاجم است، او مهاجم است، 
او انگيزه دارد؛ شما نميدانيد از کدام طرف حرکت خواهد کرد، از کدام طرف حمله خواهد 
کرد اّما او برنامه ریزی ميکند، نقشه کشی ميکند و به شما حمله ميکند. انقالب کار دشواری 
بود؛ پدید آوردن انقالب کار آسانی نبود؛ ابتکار عمل ميخواست، تالش ميخواست و خون 
دل ميخواست؛ خب، امام بزرگوار این ملّت را و این مجموعه های فّعاِل مبارز را با شعار خود، 
با روحّيه ی خود، با تقوای خود، با ایمان خود، با صدقی که نشان داد، حرکت داد و این کار 
دشوار انجام گرفت و این انقالب، نظام سازی کرد و موّفق شد و پيروز شد؛ اّما نگه داشتنش 
مشکل تر است؛ نگه داشتنش مشکل تر است. دشمنها، آنهایی که با آنها در واقع مبارزه ميشد 
برای ایجاد این انقالب، آنها که بيکار ننشسته اند، آنها که دست برنداشته اند؛ آنها دنبال این 
هستند که این انقالب را از دست شما بربایند؛ همچنان که دیدید در بعضی از کشورها -در 
همين چند سال اخير- مردم حرکتهای بزرگی انجام دادند، ]اّما دشمنان [ آمدند از دست 

اینها ربودند، بردند، اینها را به خاک سياه نشاندند.
 اسالم بالشک قلع وقمع کننده ی ظلم و استکبار است؛ لُِيظِهَرُه َعلَی الّدیِن ُکلِّه.)۵( یقيناً 
اسالم ميتواند کفر را، جبهه ی مقابل را شکست بدهد؛ اّما کدام اسالم قادر به این کار است؟ 
آن اسالمی ميتواند کفر را و استکبار را و ظلم را قلع وقمع کند یا او را محدود کند یا از تجاوز و 
تعّدی او جلوگيری کند که دارای نظام باشد، دارای دولت باشد، دارای نيروی نظامی باشد، 
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دارای رسانه باشد، دارای سياست باشد، دارای اقتصاد باشد، ابزارهای فراوان در اختيار او 
باشد؛ اسالمی که توانسته نظام سازی کند و حکومت سازی کند، این اسالم ميتواند مقاومت 
کند، َوااّل یک شخص ولو مسلمان برجسته ای باشد، یا جریان اسالمی مثل جریانهایی که 
در دنيا هستند، اگر به سمت هدف حکومت پيش نروند، هيچ خطری برای استکبار ندارند؛ 
چون هيچ کاری از دست آنها به این صورت برنمی آید؛ نميتوانند قلع وقمع کنند کفر و 
ظلم و استکبار را. شما این اسالمی را که قادر بر مقابله است، قادر بر مقاومت است، قادر بر 
سينه سپر کردن در مقابل جبهه ی کفر است، این اسالم را به دست آورده اید، با زحمت هم 
به دست آورده اید، اّما چه جوری ميخواهيد حفظش کنيد؟ در مقابل دشمن، این را باید 
نگه داشت، این را باید حفظ کرد؛ این چيزی نيست که ]اگر[ رهایش کنيم خودش بماند؛ 

دشمن حمله ميکند.

  روشهاى مقابله و معارضه ى دشمن با انقالب و نظام و حكومت اسالمى:  

1.  جنگ سخت
دشمن چند جور حمله ميکند: یک جور حمله های سخت است؛ جنگ سخت؛ این را 
دشمن تجربه کرد و شکست خورد؛ جنگ هشت ساله ای که عليه ما به راه افتاد، ازاین قبيل 
بود؛ جنگ بين المللی بود؛ یکی به صّدام ابزار شيميایی داد، یکی هواپيمای ميگ داد، 
یکی هواپيمای ميراژ داد، یکی امکانات ضّد هوایی داد، یکی نقشه های جنگی داد؛ حّتی 
نقشه های جنگی و ساخت سنگرها هم با کمک دیگران بود. اینها همه کمکش کردند که 

بلکه این جنگ را او ببرد؛ و نتوانست.
 حمله ی سخت یک نمونه اش جنگ هشت ساله است. یک نمونه، شورشهای قومی است 
که در کشور -در همه ی مرزهای کشور- راه انداختند که یادتان هست که همه جا جنگ 
راه انداختند و شورش راه انداختند؛ ]دشمن [ نتوانست فائق بياید؛ اینها جنگ سخت بود. 
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کارهای تروریستی را، جریانهای تروریستی را یا فّعال کردند یا به وجود آوردند؛ آمریکا به 
سّکوی نفتی حمله کرد؛ آمریکا هواپيمای مسافری را ساقط کرد؛ هرچه توانستند کردند؛ 
اینها جنگ سخت است. در همه ی اینها شکست خوردند؛ در مقابل ملّت ایران و در مقابل 
امام بزرگوار شکست خوردند و بيشتر مرعوب شدند. امام بزرگوار با آن قدرتی که خدای 
متعال به او داده بود، به خاطر توّکل و تقوایی که داشت، به خاطر بصيرتی که داشت، به خاطر 
دلدادگی به هدف که در آن بزرگوار بارز و آشکار بود، خدای متعال در او هيبت قرار داد، 
َُّهم  به طوری که دیگران ميترسيدند، دشمنان از امام به معنای واقعی کلمه مرعوب بودند؛ َکاَن
ُحُمٌر ُمسَتنِفَرٌة * َفرَّت ِمن َقسَوَرةٍ؛)۶( مثل فریاد شيری که ميترسانَد حيوانها را، فریاد امام 
و نوای امام اینها را ميترساند، مرعوب ميشدند. خب، اینها در این مرحله شکست خوردند.

2.  حمله ى نرم
مرحله ی دیگری از مقابله و معارضه ی آنها، عبارت بود از حمله ی نرم. حمله ی نرم یک 
نوعش همين چيزهایی است که مشاهده کردید: تحریم اقتصادی، تبليغات اغواگر و 
امثال اینها. اینها کارهایی است که دشمن از روز اّول شروع کرد و ادامه داد؛ به خيال 
خودشان تحریمهای فلج کننده ای را نسبت به جمهوری اسالمی اعمال کردند؛ این هم 
اثر نکرد؛ این هم نتوانست؛ آنها ميخواستند جمهوری اسالمی را با این تحریمها و با این 
محاصره ی اقتصادی فلج کنند، ]ولی [ جمهوری اسالمی فلج نشد. در همان دوران تحریم، 
کارهای بزرگی انجام گرفت؛ بنده در یک گزارشی خواندم از قول یک ژنرال وابسته به رژیم 
صهيونيستی که همان وقت در مجاّلت خارجی منتشر شده بود؛ گفته بود من با ایران 
دشمنم، ایران را دوست نميدارم اّما تحسين ميکنم؛ اینها توانستند در عين تحریم فالن 
موشک را -یک موشکی آن وقت تازه آزمایش شده بود و اینها با ماهواره و امثال آن ردگيری 
کرده بودند و فهميده بودند- به وجود بياورند؛ من تحسين ميکنم! در عين تحریم، در حال 
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تحریم، بدون کمک دیگران و با فشارهای اقتصادی ]این کارها شد[. یکی از ]موارد[ جنگ 
نرمی که انجام دادند، زدن عقبه های جمهوری اسالمی در برخی از کشورهای دیگر بود؛ که 
مجموعه هایی را که جزو عقبه های جمهوری اسالمی محسوب ميشدند و عمق راهبردی 
جمهوری اسالمی محسوب ميشدند، تارومار کردند و در خيلی از کشورها زدند؛ یا تارومار 
کردند یا باالخره به آنها ضربه زدند؛ این هم اثری نکرد و نتوانست؛ اینها هيچ کدام راه به جایی 

نبرد. پس هم جنگ سختشان شکست خورد، هم جنگ نرمشان.

3. نفوذ
آنچه در مرحله ی سّوم دارد انجام ميگيرد -که مال امروز هم نيست، چند سال است که 
شروع شده، سالها است که شروع شده منتها روزبه روز توسعه پيدا کرده- جنگ نرم از نوع 
دیگر است؛ این است که خيلی خطرناک است، این آن چيزی است که بنده مکّرر در مکّرر 
تذّکر ميدهم به مسئوالن مختلف و به جهات مختلف؛ و آن عبارت است از نفوذ در مراکز 
تصميم سازی و تصميم گيری؛ آن عبارت است از نفوذ برای تغيير باورهای مردم؛ آن عبارت 
است از نفوذ برای تغيير محاسبات. ما که مسئول هستيم و نشسته ایم اینجا، یک محاسبه ای 
داریم برای کارهای خودمان، یک محاسبه ای ميکنيم؛ این محاسبه نتيجه اش این ميشود 
که این جور موضع بگيریم؛ اگر محاسبه ی ما را توانستند تغيير بدهند، موضع گيری ما تغيير 
پيدا خواهد کرد. یکی از کارهای اساسی آنها این است: تغيير محاسبه ها در مسئولين؛ 
تغيير باورها در مردم؛ تغيير در مراکز تصميم سازی و تصميم گيری، مجموعه هایی که 
تصميم سازی ميکنند و تصميم گيری ميکنند. این آن کار خطرناکی است که تهاجم 
به مبانی انقالب در آن هست، تهاجم به بنيانهای حافظ و محافظ هست؛ به سپاه حمله 
ميکنند، حمله ی تبليغاتی؛ به شورای نگهبان حمله ميکنند؛ به نيروهای مؤمن و جوانهای 
مؤمِن حزب اللّهی حمله ميکنند؛ االن رادیوهای بيگانه و تلویزیون های بيگانه و تبليغات 
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بيگانه پُر است از این حرفها؛ من نميدانم شما آقایان محترم چقدر دسترسی دارید، چقدر 
می بينيد؛ بخصوص با این ابزارهای جدید ارتباطاتی که به وجود آمده، دائم دارند روی این 
زمينه ها کار ميکنند برای اینکه مخاطبين خودشان را به این نتيجه برسانند. به روحانّيون 
انقالبی حمله ميکنند؛ روحانی انقالبی را با عناوین گوناگون، ]مثل[ آخوند حاکمّيتی و امثال 
آن، ميکوبند. در یک کلمه: تالش در این جنگ نرم، زمينه سازی برای تهی شدن نظام از 
عناصر قدرت است؛ ميخواهند کاری کنند که نظام اسالمی از عناصری که در درون او است 
و مایه ی اقتدار او است، تهی بشود و خالی بشود. وقتی ضعيف شد، وقتی عناصر قدرت در 
او نبود، وقتی اقتدار نبود، دیگر از بين بردنش و کشاندنش به این َسمت و به آن َسمت، کار 

مشکلی برای ابرقدرت ها نخواهد بود؛ ميخواهند او را وادار کنند به تبعّيت.

  اهّمّيت، جهاد كبير و عدم تبعّيت از دشمن
اینجا جای همان جهاد کبيری است که من چند روز قبل از این مطرح کردم؛)۷( َفال تُِطِع 
الکِفریَن َو جِهدُهم بِه  ِجهاًدا َکبيًرا؛)۸( در تفاسير گفته اند مراد از این ضمير »بِه «، قرآن 
است، با اینکه حاال کلمه ی قرآن در عبارت نيامده است که ضمير به آن برگردد لکن، هم 
مرحوم طبرسی در »مجمع البيان« ]گفته است [، هم مرحوم عاّلمه ی طباطبائی؛ مرحوم 
عالّمه ی طباطبائی ميگویند سياق کالم نشان ميدهد که مراد از »بِه « یعنی »بالقرآن«؛ بنده 
هم آنجا همين را در سخنرانی گفتم؛ بعد که آمدم، به ذهنم رسيد که یک وجه اوضحی در 
اینجا وجود دارد که »َفال تُِطِع الکِفریَن َو جِهدُهم بِه «، یعنی »بعدم االطاعة«؛ عدم االطاعة 
یعنی آن مصدری که فعل از آن انشقاق پيدا ]ميکند[ و مستتر در آن فعل است؛  َفال تُِطِع 
الکِفریَن َو جِهدُهم بِه ، یعنی به این عدم االطاعة، ِجهاًدا َکبيًرا؛ پس عدم االطاعة شد جهاد 
کبير؛ این معنا اقرب به ذهن است؛ حاال من البّته فحص نکردم ببينم در بين مفّسرین 
کسانی این احتمال را داده اند یا نه، لکن به هرحال این احتمال، احتمال مهّمی است. 
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جهاد کبير یعنی این؛ جهاد برای عدم تبعّيت، برای عدم دنباله روی از دشمن. پس مسير 
و جهت گيری این مجلس این است؛ مسير انقالبی، مسير انقالبيگری، تعقيب راه انقالب، 

تحکيم اسالم، تحکيم دین خدا.
 ما اگرچنانچه دنبال اقامه ی حکم الهی و دین الهی نباشيم، چرا اینجا هستيم؟ چرا بنده 
اینجا باشم؟ خب همانهایی که بودند -یا آنها یا امثال آنها- بيایند اداره کنند حکومت را. ما 
هستيم برای اینکه ميخواهيم دین خدا را تحکيم کنيم؛ حاکمّيت دین خدا باید تحّقق پيدا 
کند؛ ما دنبال این هستيم؛ این است که اگرچنانچه کسی در راهش کشته شد، شهيد در راه 
خدا است؛ این است که مردم ما جوانهایشان را این جور سخاوتمندانه دادند و هنوز هم دارند 
ميدهند؛ َوااّل اگر این نبود، خب رونق اقتصادی را دیگران و دیگران ]انجام ميدهند[؛ چرا 
بنده ی آخوند یا روحانی بيایم مشغول این کارها بشوم؟ ميروم دنبال درس و بحث خودم؛ 
خب دیگران این کارها را ميتوانند بکنند و انجام ميدهند؛ در دنيا هم دارند انجام ميدهند. 
اگر بحث دین خدا و تحکيم دین خدا و حاکمّيت الهی نباشد، بودن من و شما در اینجا اصاًل 

ضرورتی ندارد. پس این است: تحکيم اسالم.

  از وظايف خبرگان، نوآورى در مسائل دينى و التيام بخشيدن به 
زخمهاى وارد شده از سوى دشمن

]و همچنين [ نوآوری؛ آنچه من تأکيد ميکنم، نوآوری است؛ منتها نوآوری منضبط، نوآوری 
آدمهای باسواد، نه آدمهای بی سواد یا نيمه سواد؛ نوآوری در مسائل دین. دین قابل اتّساع)۹( 
است، چون برای همه ی زمانها است، چون برای همه ی شرایط است. بنابراین دین خدا، 
به وسيله ی مجتهِد دارای خبره ی استنباط و اجتهاد، در یک مواردی ميتواند اتّساع پيدا 
کند؛ همچنان که امام بزرگوار نمونه هایش را نشان دادند و بعضی عمل شد و بعضی الاقل 

در زمان خود ایشان گفته شد.
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 ]و[ التيام بخشيدن به زخمهایی که دشمن وارد ميکند؛ یکی از کارها این است. دشمن دارد 
زخمهایی را بر پيکر این انقالب ميزند و وارد ميکند، ما باید به این زخمها التيام ببخشيم؛ 
یکی مسئله ی تفّرق مذهبی و طائفی است -شيعه و سّنی- یکی مسئله ی اختالفات 
جناحی است؛ یکی مسئله ی دوقطبی کردن های مصنوعِی جامعه است؛ اینها زخمهایی 

است که دارند وارد ميکنند؛ باید اینها را التيام بخشيد.
 به هرحال، آنچه من رویش زیاد تکيه ميکنم، ]این است که [ اصل تحّول و پيشرفت را 
هميشه باید مقابل چشم داشته باشيم. ایستایی جایز نيست؛ باید دائم پيش برویم و 
پيشرفت بکنيم، منتها در جهت اهداف انقالب و اهداف دین. این هم بخش دّوم که درباره ی 

مسير این مجلس محترم و به معنای واقعی کلمه معّظم، عرض کردیم.

  وظايف عمومى:  

1.  قوى كردن كشور
اّما وظایف عمومی ای وجود دارد که حاال من مختصراً عرض ميکنم که صحبتمان خيلی 
طوالنی نشود. در یک جمله، ما باید کشور را از اقتدار برخوردار کنيم؛ کشور باید قوی بشود. 
راه بقای انقالب، راه پيشرفت انقالب و راه تحّقق هدفهای انقالب، به معنای وسيع کلمه، 
عبارت است از اینکه ما کشور را مقتدر کنيم. اگر توانستيم این وظيفه را انجام بدهيم -یعنی 
دولت توانست، مجلس توانست، قّوه ی قضائّيه توانست، نيروهای مسلّح توانستند، نهادهای 
انقالبی توانستند، این مجلس توانست در این زمينه ها کاری بکند و کمکی بکند- آن وقت، 
ما مطمئن خواهيم شد که خواهيم توانست انقالب را به معنای واقعی کلمه، حفظ کنيم. اگر 
کشور قوی شد، از استکبار هم ميشود امتياز گرفت؛ این را من به شما عرض بکنم. اگر کشور 
ضعيف بود، استکبار که هيچ، ابرقدرت ها که هيچ، دولتهای بی ُعرضه و ضعيف و حقير هم 
از آدم طلبکاری ميکنند؛ اگر ضعيف شدیم، این جوری خواهد شد، ]اّما[ اگر قوی شدیم، نه.
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  اقتدار علمى، مقّدمه ى امتياز گرفتن از استكبار
قدرت هم یک امر نسبی است؛ در هر مرحله ای از قدرت، انسان ميتواند یک فّعالّيتی انجام 
بدهد. حاال مثاًل فرض بفرمایيد در همين قضایای مذاکرات هسته ای -که البّته من حاال 
نميخواهم وارد آن مقوله بشوم- دوستان عزیز ما گفتند ما امتياز گرفته ایم و دشمنانی که 
تا امروز قبول نميکردند که ما صنعت هسته ای داشته باشيم، حاال پای کاغذ امضا کرده اند 
که ما ميتوانيم صنعت هسته ای داشته باشيم. خب این چه جوری به دست آمد؟ این بعد از 
آن به دست آمد که ما اقتدار خودمان را نشان دادیم و ما توانستيم کاری را انجام بدهيم که 
آنها تصّور نميکردند بتوانيم انجام بدهيم؛ یعنی توليِد غنی سازِی بيست درصد. خود آنها 
هم ميدانند، اصحاب فّن این کار ]هم [ ميدانند که مشکل کار ]غنی سازی [ تا ۹۹ درصد، 
عبارت است از مسير ]غنی سازی [ تا ۲۰ درصد؛ اگر یک کشوری توانست خودش را تا 
۲۰ درصد پيش ببرد، از آنجا تا ۹۰ درصد و ۹۹ درصد کار آسانی است، راه زیادی نيست؛ 
این را اینها ميدانند. این مسير را جمهوری اسالمی پيش رفت؛ یعنی توانست غنی سازی 
۲۰ درصد را به دست بياورد، توانست نوزده هزار سانتریفيوژ نسل اّول توليد کند، توانست 
حدود ده هزار سانتریفيوژ نسل اّول را به راه بيندازد، توانست سانتریفيوژهای نسل دّوم و 
سّوم و چهارم را توليد کند؛ توانست آن دستگاهِ رآکتورِ آِب سنگيِن اراک را به وجود بياورد؛ 
توانست کارخانه ی توليِد آِب سنگين را -که امروز از ما ميخرند- به وجود بياورد. این کارها را 
توانستيم بکنيم که دشمن آن حّداقل را قبول کرد که ما صنعت هسته ای داشته باشيم؛ اگر 
این کارها را نکرده بودیم ]قبول نميکردند[. من یادم هست و دوستان همه یادشان هست 
که در آن ده دوازده سال پيش از این، که مذاکرات دوره ی قبل را داشتيم، بحث ما این بود 
که مثالً اجازه بدهند پنج سانتریفيوژ کار کند، آنها ميگفتند نميشود؛ ما اوّل ميگفتيم بيست 
سانتریفيوژ، بعد گفتند نميشود؛ کوتاه آمدیم گفتيم پنج سانتریفيوژ، گفتند نميشود؛ 
گفتيم یکی، گفتند نميشود! وقتی که نميتوانيم، وقتی نداریم، وقتی قدرت نيست، دشمن 
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این جوری وارد ميشود؛ ]اّما[ وقتی شما نوزده هزار سانتریفيوژ را علی رغم دشمن به وجود 
آوردید، به راه انداختيد، نسل دّوم و سّوم و چهارمش را توليد کردید، کارهای جنبِی فراواِن 
دیگری را انجام دادید، خب ]دشمن [ مجبور است قبول بکند؛ اقتدار این است. اگر اقتدار 
بود، انسان ميتواند حّتی از استکبار امتياز بگيرد. این امتيازی نبود که آمریکایی ها به ما 

دادند، این امتيازی بود که ما با قدرتمان گرفتيم، نه اینکه کسی به ما امتياز داد.

  اقتدار اقتصادى، مقّدمه ى بى اثر شدن تحريم
در همه ی زمينه ها همين جور است؛ در زمينه ی اقتصاد همين جور است. این اقتصاد 
مقاومتی که بنده دائماً تکرار ميکنم و تأکيد ميکنم و خب بحمداهلل دوستان، ستاد عملّيات 
و فرماندهی تشکيل داده اند و کارهایی دارد انجام ميگيرد که اميدواریم ان شاءاهلل نتایجش را 
ببينيم روی زمين، همين است. در اقتصاد، اگر ما قوی شدیم و قدرتمند شدیم، دیگر تحریم 
معنی ندارد و تحریم یک کار زائدی ميشود؛ اگر ما در داخل توانستيم اقتدار اقتصادی به 
دست بياوریم، آنها خودشان می آیند به دریوزگی، می آیند دنبال ارتباط اقتصادی؛ نه 
]فقط[ تحریم نميکنند، بلکه اگر ما تحریم کنيم، آنها می آیند ميگویند تحریم نکنيد؛ 
طبيعت کار این است. در زمينه ی سياست هم همين است، در زمينه های گوناگون هم 

همين است.

  مطالبه ى عناصر اقتدار از دولت و مجلس و ديگران، از سوى مجلس 
خبرگان

عناصر اقتدار را بایستی دولت و مجلس و دیگران دنبال باشند و این مجلس ميتواند اینها را 
مطالبه کند. شما ميتوانيد از این بنده ی حقير مطالبه کنيد، از آقای دکتر روحانی عزیزمان 
مطالبه کنيد، از آقایان مجلس ميتوانيد مطالبه کنيد، از قّوه ی قضائّيه ميتوانيد مطالبه 
کنيد؛ ميتوانيد مطالبه کنيد این عناصر را. این جمع باعظمت و این جمع استثنائی، که 
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گفتيم یک پدیده و یک موهبت الهی است، این کارها را ميتواند انجام بدهد. روی یک نقطه 
متمرکز بشوید، آن نقطه را دنبال بکنيد، افکار عمومی را همراه کنيد؛ این ميشود آن چيزی 

که حقيقتاً شایسته است.

2.  انقالبى بودن؛ با به وجود آوردن تقوا، شجاعت، بصيرت، صراحت، 
نترسيدن از مالمت مالمتگران

 حاال البّته اگرچنانچه بخواهيم جسارت کنيم و عرض بکنيم مالک انقالبی بودن در این 
مجموعه ها چيست، بنده به نظرم ميرسد مالک انقالبی بودن، تقوا است، شجاعت است، 
بصيرت است، صراحت است، نترسيدن از »لَوَمَة آلئِم«)1۰( است؛ اینها مالک انقالبی بودن 
است. اگرچنانچه ما تقوا داشته باشيم، شجاعت الزم را هم داشته باشيم، صراحت الزم را هم 
-]البّته [ در جایی که صراحت الزم است؛ آنجایی که تَکنيه)11( الزم است، نه؛ آنجا صراحت 
مضر است- داشته باشيم، اگر توانستيم اینها را انجام بدهيم ]انقالبی هستيم [. شناخت 
درست از دشمن داشته باشيم. دشمن یک جبهه است؛ دشمن یک فرد که نيست، یک 
دولت خاص که نيست، یک جبهه است؛ ما باید این جبهه را بشناسيم و ببينيم چه کسی 
وابسته ی به این جبهه است و از کجا این جبهه، جوری حرکت ميکند که ميتواند ما را نسبت 
به خودش مشتبه کند. جبهه ی دشمن را بشناسيم، شيوه های دشمنی را هم بشناسيم؛ 
بدانيم ]دشمن [ چه جوری دشمنی ميکند. گاهی هست که دشمن وارد ميشود، یک کاری 
را شروع ميکند به قصد یک هدف خباثت آميز و ما درست نميدانيم آن هدف چيست؛ ظاهر 
کار را نگاه ميکنيم می بينيم کار خوبی است و از آن استقبال ميکنيم؛ درحالی که او دارد آن 
هدف ]خودش [ را دنبال ميکند. داشته ایم؛ از این قبيل در کشور داشته ایم و داریم مواردی را 
که آنها یک کاری را شروع کردند با یک هدفی، ما هم ظواهر کار را نگاه کردیم گفتيم عجب! 
خب اینکه کار خوبی است، اینکه اشکالی ندارد؛ درحالی که اگر بصيرت داشته باشيم، اگر 
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اهداف دشمن را بشناسيم، این جوری گول نميخوریم.

3.  انقالبى بودن؛ با به وجود آوردن تقوا، شجاعت، بصيرت، صراحت، 
نترسيدن از مالمت مالمتگران

در مقابل دشمن هم نباید دچار انهزام)1۲( روحی شد؛ اصل قضّيه، یکی هم این است. 
انهزام روحی ضرر دارد؛ هر کسی که در درون خود منهزم شد، در صحنه، قطعاً منهزم خواهد 
شد. اّولين شکست هر انسانی، شکست در درون خودش است که احساس کند نميتواند، 
احساس کند فایده ای ندارد، احساس کند طرْف خيلی قوی تر از او است، احساس کند من 
که از دستم کاری برنمی آید؛ این انهزام روحی است. اگر این انهزام پيدا شد، آن وقت در 
صحنه، قطعاً شکست خواهيم خورد. این نباید به وجود بياید؛ مراقب باشيم که این به وجود 

نياید.

 رحمت خدا بر امام بزرگوارمان، بر شهيدانمان، و صلوات بر محّمد و آل محّمد.

 1(در ابتدای این دیدار -که به مناسبت آغاز به کار پنجمين دوره ی مجلس خبرگان رهبری برگزار 
شد-  آیت اهلل احمد جّنتی )رئيس مجلس خبرگان رهبری( مطالبی بيان کرد.

۲(انتخابات پنجمين دوره ی مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 1۳۹۴/1۲/۷ برگزار شد.
۳(مصباح المتهجد، ج ۲، ص ۸۲۹

۴(بيانات در دیدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان رهبری )1۳۸۳/1۲/۲۷(
۵( سوره ی توبه، بخشی از آیه ی ۳۳؛ »... تا آن را بر هرچه دین است پيروز گرداند...«

۶( سوره ی مّدثّر، آیات ۴۹ و ۵۰؛ »به خراِن رمنده ای مانند: که از پيش شيری گریزان شده اند«
۷(بيانات در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسين )عليه الّسالم( )1۳۹۵/۳/۳(

۸(سوره ی فرقان، آیه ی ۵۲؛ »پس، از کافران اطاعت مکن، و با ]الهام گرفتن از[ قرآن با آنان به جهادی 
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بزرگ بپرداز.«
۹(گسترش 

1۰(سوره ی مائده، بخشی از آیه ی ۵۴؛ »... سرزنش هيچ مالمتگری ...«
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