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نسخه تلفن همراه
ی بیانات رهبر انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبر

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم )۱(
والحمدهلل رّب العالمین والّصالة والّسالم علی سّیدنا ابی القاسم المصطفی محّمد و 
علی آله االطیبین االطهرین المنتجبین سّیما بقّیةاهلل فی  االرضین )ارواحنا فداه و 

عّجل اهلل فرجه و صلوات اهلل علیه(.

  خیلی خوش آمدید آقایان محترم؛ بنده تشّکر میکنم از اینکه زحمت کشیدید و 
بعد از این اجالس پُرکاری که در این دو روز داشتید، امروز را لطف کردید و اینجا 

تشریف آوردید.

   نیاز امروز ما، اقتدار ایمانی و تکیه بر حّقانّیت خود
  ایّام، ایّام مهّمی است؛ این دهه ی آخر ذی حّجه بلکه نیمه ی دّوم ذی حّجه؛ 
روزهای مهّمی از لحاظ تاریخ اسالم و حوادث تاریخی اسالم است. دیروز -روز 
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بیست وچهارم- بنا بر مشهور، روز مباهله بود و همچنین روز نزول آیه ی والیت در 
َّما َولِیُُّکُم اهلُل َو َرسولُه َو الَّذیَن ءاَمُنوا الَّذیَن  حّق امیرالمؤمنین )سالم  اهلل علیه(؛ اِن
کاَة َو ُهم راِکعون؛)۲( امروز هم روز نزول سوره ی  الَة َو یُؤتوَن الزَّ یُقیموَن الصَّ
هل اَتی)۳( است و به قولی امروز روز »مباهله« است؛ ایّام مهّمی است. خب، در 
همین نیمه ی دّوم ذی حّجه، روز غدیر را هم که داریم که عید اکبر و حادثه ی مهّم 
تاریخ اسالم است. مباهله -که یاد آن را باید گرامی داشت و بسیار مهم است- در 
واقع مظهر اطمینان و اقتدار ایمانی و تکیه ی بر حّقانّیت است و این، آن چیزی است 
که ما همیشه به آن احتیاج داریم. امروز هم ما احتیاج داریم به همین اقتدار ایمانی 
و همین تکیه ی بر حّقانّیت خودمان؛ چون در راه حق داریم حرکت میکنیم، به 
این باید در مقابل دشمنی دشمنان و دشمنی استکبار تکیه کنیم و الحمدهلل تکیه 
هم میکنیم؛ از این جهت، ملّت ایران، افکار عمومی، سرجمع گرایشهای مردمی 
کشور ما همین است که چون حقند، چون در راه درست دارند حرکت میکنند، یک 
اطمینان عمومی ای بحمداهلل وجود دارد. سوره ی هل اَتی هم مظهر برکت یک کار 
مخلصانه است؛ یک ایثار مخلصانه که خدای متعال به خاطر این ایثاری که اهل بیت 
)علیهم الّسالم( انجام دادند، یک سوره نازل کرد در حّق اینها -سوره ی هل اَتی- که 
این هم ضمن اینکه حاال یک حادثه ی تاریخی بسیار مهم و عزیز و افتخارآفرین 
است، درس است؛ ایثار در نظر پروردگار وقتی با اخالص همراه باشد پاداش دنیوی 

و اخروی دارد.

   اهّمّیت هیئتهای اندیشه ورز در مجلس خبرگان
  خب، الحمدهلل در جلسه ی اجالس این باِر شما آقایان -آن طور که حاال در گزارشات 
جناب آقای جّنتی و جناب آقای موّحدی بود و بنده هم قباًل گزارشی از اظهارات 
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آقایان در نطقهایی که میکردند داشتم- مطالب مهّمی را مطرح کردید، مطالب 
مهّمی را متعّرض)۴( شدید، دسته بندی خوبی هم که جناب آقای موّحدی کردند 
و گزارشی هم که جناب آقای جّنتی از هیئتهای اندیشه ورز کردند، این هم بسیار 
خوب است که این کار را شما شروع کردید؛ این کار هرچه پیش برود و به آن اهتمام 
بشود و برایش سرمایه گذاری فکری و انسانی بشود، برکاتش بیشتر ظاهر خواهد 
شد. این اندیشه ورزِی اهل علم و اهل فکر و ِخبرگان ملّت، بسیار مهم است، البّته با 

شرایطی که دارد و ان شاءاهلل مورد توّجه قرار میگیرد.
 بنده فراموش نکنم و یاد کنم از این دو برادر بزرگواری که از دنیا رفتند، جناب آقای 
ایمانی)۵( و جناب آقای مهمان نواز،)۶( دو امام جمعه ی موّفق و محترم؛ خداوند 
ان شاءاهلل آنها را غریق رحمت کند و خدا ان شاءاهلل برادر عزیزمان جناب آقای 

شاهرودی)۷( را شفای عاجل و کامل عنایت کند.

   موضوع بحث امروز: مسئله ی وحدت و انسجام مّلی و آرایش 
عمومی افکار مّلت در جهت آن

  آنچه من امروز میخواهم عرض بکنم یک نکته است که حاال در اطراف آن نکته، یک 
مقداری بحث داریم و صحبت داریم و عرایضی عرض خواهم کرد، و آن عبارت است 
از مسئله ی وحدت و انسجام ملّی و آرایش عمومی افکار عمومی -افکار ملّت- در 
جهت این وحدت؛ این بحِث امروز بنده است و مطالبی در ذهنم هست که عرض 

میکنم به آقایان.

  حّساسّیت دوران امروز، ناشی از  حرکت ما بر خالف جهت 
سیاسِت رایِج »سلطه گرـ  سلطه پذیر«

   ما در دوره ی حّساسی قرار داریم؛ االن -آن دوره ای که ما داریم میگذرانیم- دوره ی 
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حّساسی است؛ نه به این معنا که دشمن بیشتری داریم یا دشمن قوی تری داریم؛ 
نه، این دشمنهای امروز، همه از روز اّول انقالب بوده اند و چیزی اضافه نشده؛ 
عالوه  بر این، آن کسانی که قبل از اینها بودند، از اینها قوی تر بودند؛ در این هم 
تردیدی نداشته باشید؛ هم در رژیم صهیونیستی این جوری است، هم در رژیم 
آمریکا این جوری است، و هم بعضی از این مرتجعین منطقه؛ آن قبلی هایشان از 
امروزی هایشان قوی تر و کارکشته تر بودند؛ هیچ کاری هم نتوانستند با انقالب 
بکنند، ]درحالی که[ انقالب هم آن روز یک نهال ضعیفی بود، یک نهال تازه ای بود 
که َکندن آن از زمین خیلی تفاوت داشت با قلع این شجره ی طّیبه ای که امروز وجود 
ماء«.)۸( بنابراین »حّساس«  دارد و گسترده  ]شده[ و »اَصُلها ثابٌِت َو َفرُعها فِی السَّ
که میگوییم، از این جهت نیست. و آنها آن روز کارهای تندی هم کردند؛ هواپیمای 
مسافری ما را زدند، به طبس حمله کردند، یک جنگ هشت ساله را به وسیله ی 
یک دیوانه ی منطقه بر ما تحمیل کردند، محاصره ی اقتصادی کردند، کارهای 
زیادی کردند؛ همه ی این کارها آن وقت انجام گرفته و االن خیلی از آن کارهایی که 
آن وقت کردند قابل انجام نیست یعنی قادر نیستند آن کارها را انجام بدهند. پس، 
از این جهت نمیخواهیم بگوییم ]این[ دوران خطیرتر از آن وقت است؛ بلکه از این 
جهت که یک جامعه و یک نظام، وقتی در یک راه نویی قدم میگذارد و یک مّدعای 
غیرمتعارفی را، یک مّدعای متفاوتی را مطرح میکند، و با این مّدعای متفاوت و 
راِه نو وارد این جنگل انبوه تعارضات بین المللی میشود، با این خصوصّیات طبعاً 
در دوره های مختلف، اوضاع گوناگونی پیدا میکند که بایستی برطبق آن اوضاع، 
شرایِط خودش را تطبیق کند و برطبق آنها پیش برود. در صدر اسالم هم همین جور 
بوده است، امروز هم همین جور است؛ تعارضهای جهانی وجود دارد؛ این دنیای 
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سیاست بین المللی یک جنگل انبوهی است، ما هم برخالف جریان داریم حرکت 
میکنیم. جریان کلّی دنیا، جریان استکبار و جریان نظام سلطه است؛ یعنی یک عّده 
سلطه گرند، یک عّده هم زیر بار این سلطه میروند، سلطه پذیرند؛ ما برخالف این 
جریان داریم حرکت میکنیم؛ در این چهل سال این جوری پیش رفته ایم، این جوری 
حرکت کرده ایم. طبعاً اوضاع و احوالی برای ما پیش می آید که ناگزیر بایستی نسبت 
به این اوضاع و احوال حواسمان جمع باشد، دّقتمان زیاد باشد، جوانب گوناگون 

قضّیه را دائماً رصد کنیم و بسنجیم و ببینیم.

   عدم توّجه مردم و بخصوص نخبگان به وضعّیت و جایگاه نظام، 
عامل ضربه خوردن

  عرض کردم، در صدر اسالم هم قضّیه همین جور بوده است. در آنجا هم اقتضائات 
گوناگون و شرایط گوناگون، وظایف گوناگونی به وجود می آورده. یک روز خدای 
متعال میفرماید که »اِن یَُکن  ِمنُکم  ِعشرونَ  صابِرونَ  یَغلِبوا ِمائََتین«،)۹( یک روز 
میفرماید: َفاِن  یَُکن ِمنُکم ِمائٌَة صابَِرٌة یَغلِبوا ِمائََتین.)۱۰( یعنی یک روز باید با ده 
برابر بجنگند، یک روز با دو برابر باید بجنگند. در حکمت الهی بالشک قصوری وجود 
ندارد، خب معلوم است، این مربوط به شرایط است. در یک شرایطی وضع جوری 
است که خدای متعال میگوید بایستی یکی تان با ده نفر بجنگید، یک شرایط دیگر 
هم پیش می آید که وضع جوری است که خدای متعال میفرماید یکی تان با دو نفر 
باید بجنگید. این اختالف شرایط، اختالف احکام و اختالف تکالیف را پیش می آورد. 
یک روز، بدر است و حرکت آن چنانی یا فتح مّکه است و مانند اینها، یک روز هم »اِذ 
اَعَجَبتُکم َکثَرتُُکم« در روز ُحنین است. َو یَوَم ُحَنیٍن اِذ اَعَجَبتُکم َکثَرتُُکم َفلَم تُغِن 
َعنُکم َشیًئا؛)۱۱( این جوری است. در هرجایی یک شرایطی وجود دارد، باید برطبق 
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آن شرایط عمل کرد. خب، اگر از شرایط غفلت شد، ضرر میکنیم؛ چه مردم شرایط 
را ندانند، چه نخبگان به شرایط توّجه نداشته باشند. بخصوص اگر چنانچه نخبگان 
از اوضاع و شرایط و وضعّیت موجود و جایگاهی که نظام قرار دارد غفلت بکنند، 

ضربه خواهیم خورد.

   جنگ رسانه ای و جنگ فضاسازی عمومی و جنگ تبلیغاتی، 
زمینه ساز تأثیر جنگ اقتصادی و عامل یأس و بدبینی

  خب حاال من با این مقّدمه، این را عرض میکنم: امروز جنگ ما کجا است؟ خب 
گفته میشود جنگ اقتصادی، درست هم هست. دشمن یک جنگ اقتصادی 
همه جانبه ای را علیه ما شروع کرده. اتاق جنگ هم دارند، با دّقت هم دارند 
بررسی میکنند، مأمور دارند و دائم در حال تحّرکند؛ در این تردیدی نیست، یک 
چنین جنگی ما داریم، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از آن جنگ، خیلی 
اوقات غفلت داریم؛ اهّمّیت آن جنگ، کمتر از جنگ اقتصادی نیست، بلکه گاهی 
زمینه ساز تأثیر جنگ اقتصادی است؛ آن جنگ چیست؟ آن جنگ، جنگ رسانه ای، 
جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی است؛ خیلی مهم است. بله، از قبل هم این 
وجود داشته، علیه ما تبلیغات، همیشه زیاد بوده؛ امروز وضعّیت، شّدت بیشتری 

پیدا کرده است؛ مثل جنگ اقتصادی، قباًل تحریم بود، امروز شّدت پیدا کرده.

    هدف دشمن از جنگ تبلیغاتی: ایجاد اضطراب، یأس، بدبینی، 
احساس بُن بست، افزایش مشکالت اقتصادی

  در این جنگ دّوم، در این عرصه ِی ّدوم، شّدت فّعالّیت دشمن و تحّرک دشمن زیاد 
شده، چند برابر شده؛ ما نباید از این جنگ غفلت کنیم. خبرهای ما، اّطالعات ما 
نشان میدهد که -یعنی اینها اّطالع است، تحلیل نیست- تشکیالتی به وجود آمده 
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است به وسیله ی دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیست و دستگاه جاسوسی آمریکا، 
اینها تشکیالت درست کرده اند، از سوی قارون های منطقه هم دارند پشتیبانی مالی 
میشوند؛ در اطراف کشور، در بعضی از این کشورهای نزدیک به ما، اصاًل نشسته اند 
برنامه ریزی میکنند و به طور جّدی دارند کار میکنند. بعضی هایشان الزم است 
زبان یاد بگیرند، زبان یاد میگیرند؛ بعضی الزم است با شرایط کشور آشنا بشوند، 
پول میدهند این کار را میکنند؛ برای اینکه بتوانند فضای فکری و تبلیغاتی کشور 
را آلوده کنند. و این مسئله،  مسئله ی مهّمی است؛ بسیار مسئله ی حّساسی است؛ 
اینکه فضای تبلیغاتی کشور، فضایی باشد که مردم را، یا دچار اضطراب کند، یا دچار 
یأس و ناامیدی کند، یا دچار بدبینی کند -نسبت به یکدیگر و نسبت به دستگاه ها- 
یا احساس بُن بست به مردم بدهد، یا حّتی مشکالت مربوط به اقتصاد را افزایش 
بدهد. حاال شما اشاره کردید به مسئله ی سّکه و ارز و کاهش ارزش پول ملّی و باال 
رفتن قیمت ارزهای بیگانه؛ بله، این درست است؛ بخش مهّمی از این به وسیله ی 
همین تبلیغات دارد اتّفاق می افتد؛ یعنی همین تبلیغات است، همین رسانه هایند 
که دارند زمینه سازی میکنند، شما ناگهان می بینید که یک قیمت، دو برابر شد؛ 
]یعنی[ به فاصله ی کمی ارزش پول ملّی نصف شد، مثاًل توان و قدرت خرید پول 

ملّی در مّدت کوتاهی نصف شد؛ این رسانه ها این کار را دارند انجام میدهند.

   لزوم پرهیز از دامن زدن به جّو آلوده کردن فضای عمومی ذهن 
مردم و گسترش ویروس بدبینی

  البّته از دشمن توّقعی نیست؛ یعنی جز رذالت از دشمن توّقعی نیست؛ دشمن، 
دشمن است دیگر. آنچه مهم است این است که ما به این َجو کمک نکنیم؛ من این را 
میخواهم عرض بکنم؛ آن نقطه ی اصلی عرض من همین است. ما به این جو کمک 
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نکنیم؛ ما در آلوده کردن فضای عمومی ذهن مردم تأثیر نگذاریم؛ یعنی ما باید در 
جهت عکس عمل کنیم. گاهی اوقات توّجه نمیکنیم و این اتّفاق می افتد؛ گاهی 
اوقات در بیان برخی از مشکالت مبالغه میکنیم، گاهی اوقات در بیان آن انتقادی 
که نسبت به یک دستگاهی یا به یک شخصی داریم، مبالغه میکنیم. این مبالغه 
مضر است؛ این مبالغه در آلوده کردن و هرچه بیشتر مضطرب کردِن افکار عمومی 
به کار خواهد رفت؛ این کاری است که باید به آن توّجه کرد. و ویروس بدبینی را 
نباید گسترش داد. ببینید! بنده خودم اهل انتقادم؛ من به همه ی این دولتهایی که 
از اّوِل این مسئولّیِت این حقیر تا امروز سِر کار آمده اند، در موارد گوناگون اعتراض 
و انتقاد داشته ام و انتقادها گاهی هم انتقادهای تندی بوده، سختی بوده؛ انجام 
داده ایم انتقادها را. من خودم اهل مسامحه ی در برخورد با مشکالت دستگاه های 
مسئول نیستم، لکن نوع گفتن، نوع اقدام کردن،  نوع برخورد کردن باید جوری 
نباشد که موجب بشود که مردم اسیر و دچار بیماری بدبینی بشوند؛ این بدبینی 
را دیگر نمیشود درست کرد. جوری نباشد که مردم به وضعی دربیایند که هرچه 
تبلیغات مثبت در یک جهتی انجام بگیرد، قابل باور نباشد برای مردم، ]اّما[ یک 
کلمه ی دروغ از طرف دشمن تا گفته میشود، قابل باور باشد برای مردم؛ این چیز 
خیلی خطرناکی است؛ نباید اجازه داد که این جوری بشود؛ ما میتوانیم در این زمینه 
تأثیر بگذاریم. این ویروس بدبینی چیز بدی است؛ بدبینی به سپاه، بدبینی به دولت، 
بدبینی به مجلس، بدبینی به قّوه ی قضائّیه، بدبینی به نهادهای انقالبی و بنیادهای 

انقالبی، بدبینی به اینها.
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   انتقاد؛ یک عمل دوستانه، نه یک عمل خصمانه
  بله، انتقاد اشکالی ندارد، بلکه الزم است؛ انتقاد برای اصالح الزم است، انتقاد یک 
عمل دوستانه است، عمل خصمانه نیست؛ وقتی شما انتقاد میکنید یک عمل 
دوستانه است؛ همین»اَلُمؤِمُن ِمرآُة الُمؤِمن«،)۱۲( ]یعنی[ آنچه را در طرف مقابل 
وجود دارد که عیب در او است و مورد انتقاد شما است، شما آن را درمی آورید، به 
او میگویید، این بسیار کار خوبی است؛ انتقاد باید انجام بگیرد. گاهی اوقات انتقاد 
بایستی عمومی هم باشد؛ ما همیشه معتقد نیستیم که انتقاد بایستی دِرگوشی 
باشد؛ نه، گاهی هم باید عمومی باشد، اّما اینکه ما به نحوی انتقاد بکنیم که آن 
شنونده ی انتقاد به تعبیر رایج بنِد دلش پاره بشود و بگوید »دیگر همه چیز از 
دست رفت، پدرمان درآمد«، این جوری نباید انتقاد بکنیم؛ ما گاهی اوقات اشتباه 
میکنیم در کیفّیت انتقاد کردن و این جوری کار میکنیم. این دستگاه هایی هم که 
مورد انتقاد قرار میگیرند، خب کارهای خوب هم دارند، آن کارهای خوب را هم 
باید گفت. بنده چند روز پیش از این در یک جلسه ای که با آقایان داشتیم،)۱۳( 
به آقایان دولتی ها گفتم که کارهای مثبت را باید دید، کارهای منفی را هم باید 
دید؛ این جور نباشد که ما همه ی کارهای منفی را ببینیم. دولت، هم کارهای مثبت 
دارد، هم مشکالتی دارد؛ مجلس همین جور، قّوه ی قضائّیه همین جور، دستگاه های 
گوناگون همین جور؛ همه مان این جور هستیم که یک چیزهای مثبتی داریم؛ َخلَطوا 
َعَماًل صالًِحا َو ءاَخَر َسیِّـًئا َعَسی اهلُل اَن یَتوَب َعلَیِهم،)۱۴( این َخلط عمل صالح و 
سّیئه، یک چیزی است که در همه وجود دارد، در همه جا وجود دارد. ما اگر عمل 
سّیئه را ذکر میکنیم، عمل صالح را هم ذکر کنیم؛ این موجب میشود که مردم، هم 
متوّجه بشوند که اینجا اشکال دارد، هم این موجب نشود که بکلّی مأیوس بشوند و 
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بگویند »آقا! همه چیز از دست رفت«؛ این]طور[ نباید باشد. کارهای خوب هست، 
کارهای بد هم هست؛ همه را باید انسان ببیند و بگوید. آن آیه ی شریفه ]میگوید[: 
َُّها الَّذیَن ءاَمُنوا اِتَُّقوا اهللَ َو قولوا َقواًل َسدیًدا * یُصلِح لَُکم اَعمالَُکم َو یَغِفرلَُکم  یا اَی
ُذنوبَُکم،)۱۵( اگر چنانچه بخواهیم قول سدید داشته باشیم -قول سدید یعنی قول 
با پشتوانه- باید این جوری حرکت بکنیم، این جوری باید عمل بکنیم. لَوال یَنهاُهُم 
حت،)۱۶( این دو نکته ی مهم ]در  بانِّیوَن َو االَحباُر َعن َقولِِهُم االِثَم َو اَکلِِهُم السُّ الرَّ
این آیه[ این است که قرآن نهیب میزند که چرا احبار و رهّبانّیون، اینها را از این دو 
چیز منع نکردند ]که از[ این دو چیز یکی شان »َقولِِهُم االِثم« است، ]یعنی[ حرف 
حت« -که  دروغ، حرف غلط، حرف نسنجیده، قوِل بغیرعلم؛ یکی هم »اَکلِِهُم السُّ
همین مسائل اقتصادی است، روابط اقتصادی ناسالم، همین فسادها و مفسدین و 

امثال اینها- هر دوی اینها را بایستی بکلّی عالج کرد.

   کشور و انقالب و مبانی انقالبی؛ در حال پیشرفت 
 خب، اینکه عرض میکنم و میگویم انقالب و کشور در حال پیشرفت است؛ 
این چیزی است که بنده به عنوان رجزخوانی نمیگویم؛ من این را از روی اّطالع 
عرض میکنم که کشور در حال پیشرفت است، انقالب و مبانی انقالبی در حال 
از دهان خارج میشود، مطالبی گفته  انقالبی  بله، حرف ضّد  است.  پیشرفت 
میشود اّما آنچه در واقع قضّیه وجود دارد عبارت است از اینکه کشور دارد به 
سمت مفاهیم انقالبی و آرمانهای انقالبی و حقایق انقالبی حرکت میکند؛ حاال 
این حرکت ممکن است به آن سرعت و شتابی که مورد نیاز است نباشد، اّما 
هست، این حرکت وجود دارد. کشور در حال پیشرفت است؛ ما در زمینه های 
گوناگون پیشرفت داریم: در زمینه ی علمی پیشرفت داریم، در زمینه ی صنعتی 
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پیشرفت داریم، در زمینه ی عّزت سیاسی پیشرفت داریم، در زمینه ی رشد 
بنده حاال یک  داریم.  داریم، در زمینه های معنوی پیشرفت  فکری پیشرفت 
نمونه ای را بعداً در آخر صحبتم عرض خواهم کرد. از این نمونه ها یکی دو تا 
نیست؛ ما پیشرفت داریم. این همه جواِن خوب در کشور هست؛ شما ببینید 
این  در  الِفَتن«)۱۷(  »ُمِضاّلُت  چقدر  است!  خبر  چه  مجازی  فضای  در  االن 
فضای مجازی و در ماهواره ها و در این تشکیالت وجود دارد و جوان در معرض 
همه ی اینها است، درعین حال شما ببینید راه پیمایی اربعین چه جوری است، 
اینها  است.  چه جوری  دانشگاه ها  نمازجماعت های  است،  چه جوری  اعتکاف 
خیلی مهم است؛ چرا ما اینها را نباید ببینیم؟ اینها نشان دهنده ی این است 
که حّتی معنویّت که سخت ترین ]بخش[ است -آن بخش معنوِی فرهنگ- 
دارد پیشرفت میکند. جلسات ماه رمضان را شما مالحظه کنید؛ بنده بخصوص 
در ماه رمضان ها و همچنین محّرم و صفر از این معنا استفسار میکنم)۱۸( و از 
کسانی سؤال میکنم که بروند تحقیق کنند، کار کنند و ببینند نسبِت جلساِت 
انسان  به سال گذشته چیست؛ میروند گزارش می آورند؛  ماه رمضان  امساِل 
واقعاً حیرت میکند از این پیشرفت، از این حرکِت رو به جلو. اینها را ما چرا 
نباید مالحظه کنیم، چرا نباید ببینیم؟ اینها دیده بشود، تحلیل بشود و گفته 
بشود؛ اینهایی که بلندگوهای پُرمخاطب در اختیار دارند، اینها را بایستی بیان 

کنند و بگویند.

  اهّمّیت انسجام مردم و دستگاههای مدیریّتی کشور
  یک نکته ی مهم، انسجام مردم و دستگاه های مدیریّتی کشور است. مردم 
بایستی با دستگاه های مدیریّتی کشور -چه دستگاه قضائی، چه قّوه ی مجریّه، 
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این  از  البّته بخش مهّمی  انسجام.  ارتباط پیدا کنند؛  بقّیه ِی دستگا ه ها-  چه 
قّوه ی  به عهده ِی خود دستگاه ها است؛ یعنی خود دولت، خود  اعتمادسازی 
باشد که  بایستی رفتارشان، عملشان جوری  قضائّیه، خود دستگاه های دیگر 
جلب اعتماد بکند؛ این بخش به عهده ی آنها است، اّما بخشی هم به عهده ی 
من و شما است، بخشی هم به عهده ی کسانی است که مخاطب دارند؛ کسانی 
که بلندگو دارند که بایستی در این بلندگوهای رسمی و غیررسمی، حرفهایی 
زده بشود. هیچ دولتی هم بدون کمک و پشتیبانِی مردم قادر به کار نیست، 
نه دولِت ما و نه هیچ دولتی در دنیا. ما نباید کاری کنیم که این پشتیبانی و 
اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی و دستگاه های اجرائی کشور -چه 
در بخش قضائی، چه در بخش قّوه ی مجریّه و بقّیه ی بخشها ]مانند[ نیروهای 
مسلّح- سلب بشود. عالِج مشکالت این نیست که ما پشت دولت را خالی کنیم؛ 
عالج مشکالت این نیست که ما تبّری کنیم از آنچه دستگاه های مسئول انجام 
بزنیم، کمک  را  انتقاد کنیم، حرفمان  ما  این است که  نخیر، عالج  میدهند؛ 

کنیم، کمک فکری بکنیم و کمک عملی بکنیم؛ عالج این است.

   لزوم استفاده ی مسئوالن از نظرات مردم برای باز کردن گرِه 
فکری افکار عمومی

اینجا  هم  رؤسا  آقایان  ]از[  خوشبختانه  امروز  -که  دولتی  مسئولین  البّته   
حضور دارند- باید از نظرات مردم استفاده کنند، از نظرات خبرگان استفاده 
کنند. همین مطالبی که اینجا گفته شد، این فهرست طوالنی ای که خوانده 
ملّی  پول  ارزش  است؛ مسئله ی  بسیار مهم  فهرست  این  مواّد  از  برخی  شد، 
خیلی مهم است. واقعاً گروه هایی را بگذارند که بنشینند درست فکر کنند؛ نه 
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فقط گروه های دولتی، ]بلکه[ گروه هایی خارج از دولت؛ اقتصاددان ها هستند، 
متخّصصیِن مسائِل پولی در کشور هستند؛ اّدعا میکنند، به ما هم مینویسند، 
به ما هم میگویند، گاهی در روزنامه ها هم مینویسند و میگویند که اینها همه 
آنها  با  اینها را بخواهید،  بلدیم؛ خیلی خب،  عالج دارد، راه دارد و راهش را 
صحبت بکنید، راهش را پیدا کنید و این مشکل را برطرف ]کنید[. یا مثاًل آن 
مسئله ای که ما به آقایان دولتی ها عرض کردیم که نقدینگِی کشور را هدایت 
کنند به سمت کارهای سازندگی و به سمت تولید، این کارگروه الزم دارد و 
کسانی باید بنشینند ]فکر کنند[؛ این کار، تحّرک الزم دارد. این کارها را باید 
بکنند؛ اینها وظیفه ی دولتی ها است که باید انجام بدهند. ما بایستی دولتی ها 
را به این سمت هدایت کنیم و کمک کنیم، و کاری بکنیم که مردم به آن 
تالشی که آنها میکنند خوشبین باشند؛ ببینند بله، دارد تالش انجام میگیرد. 
این است که آن مشکِل گرِه فکری افکار عمومی را باز میکند؛ بعضی ها نگران 
مشکالتی در افکار عمومی هستند که نگرانی هم به جا است، بیجا نیست؛ آن 
و  رابطه ی صحیح  بتوانیم  ما  که  است  میکند، همین  را حل  این  که  چیزی 
سالمی بین افکار عمومی مردم و بین دستگاه های مسئول به وجود بیاوریم؛ نه 

به معنای خوش بینی مطلق.

  لزوم انجام امور به وسیله ی خود مسئولین در مجاری قانونی و به 
صورت جهادی؛ نه به صورت کارهای موازی

 حاال به بنده گاهی میگویند شما چرا به دولت تشر نمیزنید؛ مرادشان البد 
تشر در معرض عام است، َوااّل از جلسات خصوصی ما که خبر ندارند! بنده اقاّل 
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ده برابر آن مقداری که در رسانه ها بعضی جلسات ما منعکس میشود، جلسات 
دیگر داریم با مسئولین مختلف -نظامی، غیرنظامی، دولتی، قضائی و غیره- 
خب از آنها که مّطلع نیستند، دلشان میخواهد که بنده در معرض عام تشر 
بزنم. خب فایده ی این تشر چیست؟ فایده ی این تشر این است که دِل شما 
اّما ضررهای بزرگی  از این فایده ای ندارد؛  خنک میشود، همین! یعنی بیش 
باید بسنجید. دعوا کردن راه اصالح نیست، همچنان که  دارد؛ این ضررها را 
جّنتی  آقای  اینکه  نیست.  اصالح  راه  هم  دولت  با  موازی  تشکیالت  ایجاد 
فرمودند کار جهادی، کاماًل حرف درستی است؛ کار جهادی باید انجام بگیرد، 
اّما به وسیله ی چه کسی؟ به وسیله ی خود مسئولین؛ در مجاری قانونی باید این 
کار انجام بگیرد. بله، یک موردی ممکن است باشد که ]به[ مسئول دستگاه 
دولتی، قانون جواب ندهد، احتیاج باشد یک کار برخالف قانون انجام بدهد، 
احتیاج باشد از ما اجازه بگیرد که ما حتماً همراهی و کمک خواهیم کرد؛ این 
مشکلی ندارد -مثل کاری که رئیس محترم قّوه ی قضائّیه کردند-)۱۹( اّما کار 
را باید خود مسئولین مربوطه انجام بدهند. کار موازی در کنار دستگاه دولتی 
این سالها.  در طول  است  این حقیر  قطعی  تجربه ی  این  نیست؛  موّفقی  کار 
بله، بایست کار را جهادی انجام داد، منتها جهادی را چه کسی انجام بدهد؟ 

مسئولین مربوطه بایستی این را انجام بدهند؛ این هم این مطلب.

  شکست قطعی استکبار در این مرحله و در همه ی مراحل بعدی، 
به شرط مجاهدت و دفاع از اسالم

  عرض کردم که دشمن تحّرکی میکند و ما قطعاً دشمن را در این مرحله و در 
همه ی مراحل بعدی به توفیق الهی شکست میدهیم. َو لَو قاتَلَُکُم الَّذیَن َکَفروا 



97/06/15متن کامل بیانات رهبر انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری

15

َُّوا االَدباَر ثُمَّ ال یَِجدوَن َولِّیا َو ال نَصیًرا * ُسنََّة اهللِ الَّتی َقد َخلَت ِمن َقبُل َو لَن  لََول
تَِجـَد لُِسنَِّة اهللِ تَبدیاًل.)۲۰( اگر دشمِن کافر با شما مواجه بشود، حتماً مجبور 
به عقب نشینی است؛ البّته وقتی شما میجنگید، وقتی که شما مبارزه میکنید؛ 
]اگر[ بنشینید و بیکار بمانید نه؛ اّما وقتی که داریم حرکت میکنیم، داریم کار 
میکنیم، حتماً دشمن شکست میخورد. ما بحمداهلل در طول زمان هم این را 

دیده ایم. عرض کردم، حّتی در زمینه های معنوی.
 حاال من یک نمونه ای را ]بگویم[. یک کتابی)۲۱( تازه خوانده ام که خیلی 
برای من جالب بود. دختر و پسر جوان -زن و شوهر- متولّدین دهه ی ۷۰، 
انجام نگیرد، نذر میکنند  اینکه در جشن عروسی شان گناه  می نشینند برای 
سه روز روزه بگیرند! به  نظر من این را باید ثبت کرد در تاریخ که یک دختر و 
پسر جوانی برای اینکه در جشن عروسی شان ناخواسته خالف شرع و گناهی 
انجام نگیرد، به  خدای متعال متوّسل میشوند، سه روز روزه میگیرند. پسر عازم 
دفاع از حریم حضرت زینب )سالم اهلل علیها( میشود؛ گریه ی ناخواسته ی این 
دختر، دل او را میلرزاند؛ به این دختر -به خانمش- میگوید که گریه ی تو دل 
من را لرزاند، اّما ایمان من را نمیلرزانَد! و آن خانم میگوید که من مانع رفتن 
تو نمیشوم، من نمیخواهم از آن زنهایی باشم که در روز قیامت پیش فاطمه ی 
زهرا سرافکنده باشم! ببینید، اینها مال قضایای صد سال پیش و دویست سال 
پیش نیست، مال سال ۹۴ و ۹۵ و مال همین سالها است، مال همین روزهای 
در پیش ]روی[ ما است؛ امروز این است. در نسل جواِن ما یک چنین عناصری 
حضور دارند، یک چنین حقیقت های درخشانی در آنها حضور دارد و وجود 
دارد؛ اینها را باید یادداشت کرد، اینها را باید دید، اینها را باید فهمید. فقط هم 
این ]یک نمونه[ نیست که بگویید »آقا! به یک گل بهار نمیشود«؛ نه، بحث 
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یک گل نیست؛ زیاد هستند از این قبیل. این دو -زن و شوهری که عرض 
کردم- هر دو دانشجو بودند که البّته آن پسر هم بعد میرود شهید میشود؛ جزو 
شهدای گران قدر دفاع از حریم حضرت زینب )سالم اهلل علیها( است. وضعّیت 

این جوری است.
 ما داریم پیش میرویم. ما در ماّده و معنا پیش میرویم؛ ما به توفیق الهی در 
ماّده و معنا استکبار را شکست میدهیم و آنها را به زانو درمی آوریم و نشان 
میدهیم که اسالم، اگر چنانچه طرف دارانی داشته باشد که آماده باشند برای 
مجاهدت کردن و دفاع کردن، قطعاً در هر جا و ]هر[ نقطه ی دنیا پیروز خواهد 

شد و این الگو خواهد شد برای همه ی مسلمانها.
برای  شنیدیم،  آنچه  و  کردیم  آنچه  میکنیم،  آنچه  گفتیم،  آنچه  پروردگارا!   
برکت  بکنیم  میخواهیم  و  گفتیم  آنچه  به  بده؛  قرار  راه خودت  در  و  خودت 

عنایت بفرما؛ ما را در راه اسالم زنده بدار و در راه اسالم بمیران.

والّسالم علیکم و  رحمة اهلل و   برکاته
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۱( در ابتدای این دیدار -که در پایان پنجمین اجالسّیه ی پنجمین دوره ی مجلس خبرگان 
رهبری که در تاریخ سیزدهم و چهاردهم شهریور ماه سال جاری برگزار شده بود- آیت اهلل احمد 
جّنتی )رئیس مجلس خبرگان رهبری( و آیت اهلل محّمدعلی موّحدی کرمانی )نایب رئیس دّوم 

مجلس خبرگان رهبری( گزارشهایی ارائه کردند.
۲( سوره ی مائده، آیه ۵۵؛ »ولّی شما، تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده اند: 

همان کسانی که نماز بر پا میدارند و در حال رکوع زکات میدهند.«
۳( سوره ی انسان

۴( یادآور شدن،  متّذکر شدن
۵( آیت اهلل اسداهلل ایمانی )امام جمعه ی سابق شیراز و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری(

۶( آیت اهلل حبیب اهلل مهمان نواز )امام جمعه ی سابق بجنورد و عضو سابق مجلس خبرگان 
رهبری(

۷( آیت اهلل محمود هاشمی شاهرودی )نایب رئیس اّول مجلس خبرگان و عضو شورای نگهبان(
۸( سوره ی مبارکه ی ابراهیم، بخشی از آیه ۲۴؛ »… که ریشه اش استوار و شاخه اش در آسمان 

است.«
۹( سوره ی انفال، بخشی از آیه ی ۶۵؛ »... اگر از ]میان [ شما بیست تن شکیبا باشند، بر دویست 

تن چیره میشوند ...«
۱۰( سوره ی انفال، بخشی از آیه ی ۶۶؛ »... پس اگر از ]میان [ شما یکصد تن شکیبا باشند، بر 

دویست تن پیروز گردند ...«
۱۱( سوره ی توبه، بخشی آیه ی ۲۵؛ »... و ]نیز[ در روز ُحَنین؛ آن هنگام که شماِر زیادتان شما 

را به شگفت آورده بود، ولی به هیچ وجه از شما دفع ]خطر[ نکرد ...«
۱۲(  تحف العقول،ص ۱۷۳

۱۳( بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت )۷/۶/۱۳۹۷(
۱۴(سوره ی توبه، بخشی از آیه ی ۱۰۲؛ »...کار شایسته را با ]کاری [ دیگر که بد است 

درآمیخته اند؛ امید است خدا توبه ی آنان را بپذیرد ...«
۱۵( سوره ی احزاب، بخشی از آیه ی ۷۰و ۷۱؛ »ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا دارید 
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و سخنی استوار گویید تا اعمال شما را به صالح آورد و گناهانتان را بر شما ببخشاید ...«
۱۶( سوره ی مائده، بخشی از آیه ی ۶۳

۱۷( نهج البالغه، موعظه ی ۹۳؛ »... فتنه های گمراه کننده ...«
۱۸( پرسیدن، جویا شدن

۱۹( اشاره به پاسخ معّظمٌ له در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ به نامه ی رئیس قّوه ی قضائّیه
۲۰( سوره ی فتح، آیات ۲۲ و ۲۳؛ »و اگر کسانی که کافر شدند، به جنگ با شما برخیزند، قطعاً 
پشت خواهند کرد و دیگر یار و یاوری نخواهند یافت. سّنت الهی از پیش همین بوده و در سّنت 

الهی هرگز تغییری نخواهی یافت.«
۲۱( کتاب »یادت باشد«، زندگینامه ی داستانی شهید مدافع حرم حمید سیاهکالی مرادی
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