
بیانات رهرب انقالب اسالمی در دیدار اعضاى مجلس خربگان رهربى

  تهران


94 / 12 /20

نسخه تلفن همراه

1

نسخه تلفن همراه

   بسم اهلل الّرحمن الّرحيم  )1(
و الحمد هلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سّيدنا محّمد و آله الّطاهرین

 و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعين.

خيلی خوش آمدید آقایان محترم، برادران عزیز! اّوالً ایّام شهادت حضرت صّدیقه ی طاهره 
)سالم اهلل عليها( را به همه ی شما برادران عزیز که شاگردان آن مکتب هستيد تسليت 

عرض ميکنم. 

 مسائل اختالف افکن بین شیعه و سنی در ایام فاطمیه مطرح نشود
یک نکته را در همين زمينه عرض بکنم: توّجه بشود در ایّام فاطمّيه، به مناسبت ذکر مناقب 
آن بزرگوار، ذکر شهادت آن بزرگوار، مسائل اختالف افکن مطرح نشود. امروز سياستهای 
ُمدهش)۲( و اهریمنی بين المللی جّداً درصدد این است که بين شيعه و سّنی اختالف 
بيندازد. امروز جنگهایی در منطقه هست؛ من به شما عرض ميکنم که هيچ کدام از این 
جنگها جنگ اعتقادی نيست؛ جنگهای سياسی و با انگيزه های گوناگون سياسی و قومی 
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و مانند اینها است و ربطی به مذهب ندارد، لکن دشمن یعنی آمریکا، یعنی صهيونيست، 
یعنی انگليس سعی ميکنند این دعواها را، این اختالفها را تبدیل کنند به اختالف مذهبی؛ 
چون ميدانيد که اختالف مذهبی به این آسانی ها تمام شدنی نيست. ما نباید به این هدف 
کمک کنيم. ما امروز در کنار خود، از برادران اهل سّنت کسانی را داریم که با ما و همراه ما 
دارند در دفاع از حرم اهل بيت ميجنگند و کشته ميدهند، شهيد ميدهند. خانواده هایی از 
شهدای مدافع حرم پيش من آمدند که در بينشان چند خانواده ی سّنی بودند. خب، این 
برادر اهل سّنت که برای دفاع از حرم حضرت زینب یا حرم اميرالمؤمنين یا حرم سّيدالّشهدا 
جوان خودش را گسيل ميکند به جبهه، بعد هم که پيش ما می آید، به جای اظهار تأّسف، 
به جای اظهار غم و اندوه یا ِگله و شکایت، ابراز افتخار ميکند که پسر من در این راه شهيد 
شده، این را ما باید برنجانيم؟ این را ما باید کاری کنيم که از ما دور بشود؟ اینها نکات مهّمی 
است، اینها نکات اساسی ای است. امروز جزو اولویّتهای اصلی جامعه ی روحانّيت این است 
که نگذارند کاری را که آمریکا دارد با زحمت انجام ميدهد، صهيونيست ها دارند با زحمت 
انجام ميدهند، ما به سهولت این کار را برای آنها انجام بدهيم؛ این را توّجه داشته باشيد. در 
سيستان وبلوچستان علمای اهل سّنت مردم را تشویق کردند به انتخابات؛ این گروه های 
تکفيری آنها را االن دارند تهدید ميکنند که شما چرا کمک کردید به انتخابات؛ چون آنها 
تشویق کردند. گروه های تکفيری فقط دشمن شيعه نيستند، دشمن نظام اسالمی اند، 
دشمن هرکسی هستند که به نظام اسالمی کمک کند؛ به اینها باید توّجه داشت. البّته ما 
بارها این را عرض کردیم که گفتن تاریخ، با رعایت موازین، با رعایت ادب، با رعایت جهات 
مهّم مصلحتی اشکالی ندارد، لکن ]جلوگيری از[ ایجاد اختالف، ایجاد بغض، ازجمله ی 

چيزهایی است که امروز خيلی باید مورد توّجه قرار بگيرد.
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 طلب مغفرت برای درگذشتگان خبرگان
 این جلسه ی امروز شما، آخرین اجالس از طوالنی ترین دوره ی مجلس خبرگان است؛ 
در این سالها - حدود نُه سال که جناب آقای یزدی فرمودند - این مجلس اجالسّيه هایی 
را برگزار کرد، کارهایی انجام دادند، مطالب مهّمی گفتند و منشأ آثاری هم شدند. 
درگذشتگانی بودند؛ به نظرم - آن طور که به من گزارش دادند - حدود هفده نفر از اعضای 
این مجلس در طول این سالها از دنيا رفته اند. البّته این دوره ی جدید هم که آغاز خواهد 
شد، همين جور است؛ دنيا همين است؛ بعضی ها در آخر خط قرار دارند و حرکت به سمت 
عالَم بقا یک حرکت دائمی است از سوی آحاد بشر؛ و این قدرت الهی است و تقدیر الهی 
است. بایستی مراقب باشيم، و برای آن درگذشتگان عزیزی که در این دوره بودند و زحمت 

کشيدند و حضور پيدا کردند، طلب مغفرت کنيم.

 ذکر یادِ مرحوم آیت ا... طبسی و مرحوم آیت ا... خزعلی
من بخصوص یاد ميکنم از مرحوم آقای طبسی )رضوان اهلل تعالی عليه( و مرحوم آقای 
خزعلی )رضوان اهلل تعالی عليه(؛ که این دو برادرِ خوب، جزو کسانی بودند که به معنای 
واقعی کلمه در مجلس خبرگان جایگاه خبرگی را حفظ کردند و حقيقتاً امتحان خوبی 
دادند. مرحوم آقای طبسی )رحمة اهلل عليه( که سوابق مبارزاتی ایشان در دوران اختناق، 
بعد ]هم[ خدمات ایشان در آستان قدس و در مجموعه ی مسائل انقالب، برای اغلب افراد 
شما روشن است؛ منتها یک برجستگی هایی هست که این برجستگی ها را نميشود انسان 
ندیده بگيرد؛ رحمت خدا بر این مرد بزرگ و برادر عزیز ما. ایشان در حّساس ترین مواقع، 
جایگاه انقالبی خودش را به طور واضحی ظاهر کرد و حفظ کرد و بر آن اصرار ورزید و 
تصریح کرد. مرحوم آقای طبسی در فتنه ی ]سال[ ۸۸ همه ی مالحظات را کنار گذاشت 
و آمد وسط ميدان؛ رفاقتها و رودربایستی ها و مانند اینها را کنار گذاشت؛ مواقع زیادی ما از 



4

20/ 12 / 94متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى

ایشان این حالت را دیدیم؛ انسان صریح، مؤمن، قاطع. اینها آن چيزهایی است که در حفظ 
شخصّيت افراد و در تاریخ زندگی افراد ميماند؛ در حساب الهی هم اینها باقی است. زندگی 
این مرد مؤمن و بزرگوار در طول این دوران مسئولّيت، تغيير پيدا نکرد؛ ایشان در همان 
خانه ای از دنيا رفت که ما قبل از انقالب بارهاوبارها به آن خانه رفته بودیم؛ در همان خانه و 
با همان اثاث زندگی. آن روزی که ماها نشستن روی مبل را بلد نبودیم، ایشان در خانه اش 
مبل داشت؛ همان مبل ۴۰ سال، ۴۵ سال قبل، امروز هم در خانه ی ایشان است و از همانها 
استفاده ميکردند. زندگی خودش را توسعه نداد، وضع اشرافی به خود نگرفت. خب اینها در 
مردم اثر ميگذارد؛ بااینکه عليه ایشان تبليغات هم زیاد ميکردند، لکن دیدید مردم مشهد 
چه بدرقه ای کردند از این انسان. تشييع جنازه ی مرحوم آقای طبسی و نماز ]بر[ ایشان، 
مثل بزرگ ترین راه پيمایی هایی بود که در مشهد انجام گرفته بود که ما دیدیم؛ آن صحن 
باعظمت، مملّو از جمعّيت ]بود[ و همه هم مردم مشهد - اوقات زّواری ]هم[ نبود که بگویيم 
زّوار آمده بودند؛ نه، مردم مشهد بودند - آمدند قدردانی کردند؛ قدرشناسی کردند. رحمت 

خدا بر این فقيِد عزیز ما . 
مرحوم آقای خزعلی )رضوان اهلل تعالی عليه( امتحانی از نوع دیگر و بسيار دشوار را دادند؛ 
پای حرفهای خودشان ایستادند، پای انقالب ایستادند. آنجایی که بحث نزدیکان و منتسبان 
بود، با کمال صراحت، با کمال شجاعت ]ایستادند[. حاال به بنده که مکّرردرمکّرر مطالبی 
گفتند که در سينه ی من و در نوشته جات من ثبت است، اّما در علن هم مطالبی زیادی 
گفتند، که اینها را دیگران شنيده اند. ]این[ مرد پای انقالب ایستاد. اینها است که ارزش 
ميدهد به انسانها، معنا ميدهد به حرکت انقالبی انسانها. رحمت خدا بر اینها. اميدواریم که 
خدای متعال با رضوان خود، با رحمت خود، از اینها استقبال کند؛ َکاَنّی بَِنفسی واقَِفٌة بَيَن 
دتَنی بَِعفِوک.)۳( اميدواریم  یَدیک َفَقد اََظلَّها ُحسُن تََوکُّلی َعلَيَک َفُقلَت ما اَنَت اَهُله ُ َو تََغمَّ

ان شاءاهلل خدای متعال، اینها را مشمول این فِقره ی مناجات شعبانّيه قرار بدهد.)۴(
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 مردم در انتخابات اعتمادشان به نظام اسالمی را نشان داند
انتخاباِت امسال، انتخابات بسيار پُرمعنا و مهّمی بود. بااینکه این همه عليه این انتخابات 
تالش شده بود، فّعالّيت شده بود، برای اینکه انتخابات را زیر سؤال ببرند، از ارزش انتخابات 
بکاهند، یک جمعّيت ۳۴ ميليونی در این دو انتخابات شرکت کردند؛ یعنی در واقع، قریب 
هفتاد ميليون برگه ی رأی از سوی مردم ایران، داخل صندوقها انداخته شد. این خيلی 
باارزش است، این خيلی بااهّمّيت است؛ مردم حقيقتاً خوش درخشيدند. ۶۲ درصد، در 
نسبت جمعّيتی که ميتوانند رأی بدهند، درصد باالیی است ]اگر[ مقایسه بشود با بيشتر 
کشورها؛ نه با بعضی از کشورها ]بلکه[ با بيشتر کشورها. آن طور که به من گزارش داده اند، 
در آمریکا در این ده سال اخير هيچ وقت آمار شرکت مردم در انتخاباتهای گوناگون، چه 
انتخابات کنگره و چه انتخابات ریاست جمهوری، به چهل درصد نرسيد. این حضور مردمی، 
خيلی معنادار است؛ مردم به معنای واقعی کلمه اعتماد خودشان را به نظام اسالمی نشان 

دادند و عماًل ثابت کردند. این یکی از نقاط مهم بود.

  نبود آقایان یزدی و مصباح برای مجلس خبرگان خسارت است
خب، البّته در همه ی انتخاباتها بعضی رأی می آورند، بعضی رأی نمی آورند؛ علل گوناگونی 
هم دارد. بنده الزم ميدانم از آن کسانی که در این دوره ی نُه ساله، حضور داشتند و زحمت 
کشيدند و در دوره ی بعد نيستند همين جا تشّکر کنم. البّته بعضی از بزرگان ما هستند 
که اینها رأی آوردن و نياوردنشان، هيچ ِمساسی)۵( به شخصّيت اینها پيدا نميکند. بعضی 
هستند که مجلس خبرگان از حضور آنها بهره مند ميشود، نه آنها از حضور در مجلس 
خبرگان. امثال جناب آقای یزدی یا جناب آقای مصباح، کسانی هستند که وقتی در 
مجلس خبرگان حضور داشته باشند، مجلس وزانت بيشتری پيدا ميکند. نبودن اینها در 
مجلس خبرگان، به اینها هيچ گونه ضرری نميزند. بله، برای مجلس خبرگان نبودن اینها 
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خسارت است. شخصّيت برجسته ی اشخاص به معنویّات آنها، به داشته های معنوی آنها، 
به سرمایه های معنوی آنها است. اميدواریم که خدای متعال آن کسانی را که در این دوره ی 

جدید هستند و قبالً نبوده اند، و کّل مجلس خبرگان را ان شاءاهلل موّفق بدارد.

  ویژگی های انتخابات و از جمله انتخابات اخیر در کشور ما: 

1.  آزادی عمل مردم برای شرکت کردن یا نکردن
انتخابات در کشور ما - ازجمله این انتخابات - خصوصّياتی دارد که من چند خصوصّيت را 
که به نظرم مهم می آید، عرض ميکنم. یکی این است که مردم برای شرکت در این انتخابات 
و در ]دیگر[ انتخاباتهای کشور ما آزادی عمل دارند. در بعضی از کشورها اجباری است؛ 
حّتی در کشورهای غربی - اروپایی و غير اروپایی - اجبار هست؛ یعنی شرکت نکردن در 
انتخابات برای آنها هزینه دارد؛ در کشور ما شرکت نکردن در انتخابات هيچ هزینه ای ندارد؛ 
مردم آزادانه شرکت ميکنند، با انگيزه شرکت ميکنند، با رغبت شرکت ميکنند؛ فکری 

دارند، دنبال فکر حرکت ميکنند. این بسيار با ارزش است.

2.  رقابتی بودن انتخابات
نکته ی دّوم که در اغلب انتخاباتهای ما بوده است و در این انتخابات هم به طور واضحی وجود 
داشت، رقابتی بودن انتخابات بود. سعی شد که گفته شود انتخابات رقابتی نيست لکن 
خالف واقع بود و انتخابات رقابتی بود؛ با َعلَمهای گوناگون، با نامهای گوناگون، با شعارهای 
گوناگون، جناحهای مختلف، افراد مختلف شرکت کردند و حرف خودشان را زدند؛ 
صداوسيما در اختيار نامزدهای خبرگان قرار گرفت؛ نامزدهای مجلس شورای اسالمی 
در شهرها تبليغات کردند و آنچه توانستند کار کردند. بنابراین انتخابات کامالً رقابتی بود و 

آنچه به دست آمده است محصول یک رقابت کامل است.
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3.  امنیت و آرامش فضای انتخابات
یک خصوصّيت دیگری که مهم و قابل توّجه است و باید واقعاً خدا را شکر کنيم، امنّيت 
و آرامش فضای انتخابات بود؛ حّتی در آنجاهایی که انگيزه های اختالف وجود دارد؛ مثل 
مواردی که قومّيتهایی هست، بين دو شهر اختالف هست، بين دو شهر رقابت هست؛ از این 
قبيل در سراسر کشور داریم؛ هيچ جا حادثه ی تلخی اتّفاق نيفتاد. حاال در شهرهای بزرگ 
و امثال اینها که واضح است، در گوشه وکنار کشور هم همين جور بود؛ حادثه ای که فضای 
انتخابات را تلخ کند و خدای نکرده به جان افراد صدمه ای وارد بشود، اتّفاق نيفتاد. امروز 
محيط اطراف ما را مشاهده کنيد؛ در شرق ما، در غرب ما، در شمال ما، در جنوب ما کشورها 
دچار ناامنی اند. نه اینکه ]فقط[ انتخابات آرام و سالم نميتوانند برگزار کنند؛ زندگی سالم 
و آرام هم ندارند؛ ]فرد[ از خانه که خارج ميشود، نميداند که به خانه برميگردد یا نه. وضع 
ناامنی در کشورهای اطراف ما تقریباً این جوری است. در کشور ما بحمداهلل انتخاباتی با این 
عظمت، با این شرکت وسيع اتّفاق می افتد؛ در تهران مردم از ساعت هشت صبح تا دوی 
بعد از نيمه شب ]رأی ميدادند[؛ به من گزارش دادند در بعضی از حوزه های انتخاباتی در 
تهران، نه تا دوازده ]بلکه[ تا دوی بعد از نصف شب مردم می آمدند، رأی ميدادند و ميرفتند؛ 
با کمال آرامش، با کمال امنّيت. این خيلی چيز مهّمی است؛ این برای کشور یک موجودی 
است، یک نعمت بزرگ الهی است برای یک کشور؛ این را باید قدر بدانيم. ما از کسانی که این 
امنّيت را توانستند تأمين کنند برای ما - از وزارت کشور تا نيروی انتظامی تا سپاه تا بسيج 

و دیگرانی که تأثير در این معنا داشتند - حقيقتاً بایستی تشّکر کنيم.

4.  سالمت  و امانتداری
یک خصوصّيت دیگر این انتخابات، مثل بقّيه ی انتخاباتهای ما، سالمت و امانت داری بود؛ 
یعنی انتخابات سالم برگزار شد؛ درست نقطه ی مقابل آن چيزی که دشمنان ما دائماً در 
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طول این سالها، همواره تبليغ کردند؛ و این تبليغ در اوقات انتخابات غالباً شدید شده که 
»آقا، خيانت ميکنند؛ اسم فالنی را می آورند، رأی فالنی را به جایش در می آورند«؛ از این 
حرفها شنيده اید؛ مرتّباً یک عّده ای بيرون گفته اند و یک عّده ای هم در داخل آنها را بازگو 
کرده اند و همان حرفها را در داخل کشور تکرار کرده اند. با وجود این، بحمداهلل انتخابات، 
سالم بود و هميشه سالم بوده انتخابات. این نشان داد بی اعتباری حرف کسانی را و اقدام 
کسانی را که یک وقتی یک انتخاباتی مثل سال ۸۸ را نامعتبر دانستند و آن فتنه ی مضر و 
ُمهيب را برای کشور به وجود آوردند؛ به خاطر اینکه مّتهم کردند کشور را به اینکه انتخابات 
انتخابات ناسالمی است؛ نه، انتخابات سالم بود؛ هم امروز سالم بود، هم دوره های قبل 
سالم بود، هم سال ۸۸ سالم بود، هم سال ۸۴ سالم بود؛ انتخابات سالمت داشت. هيچ وقت 
این جور کاری ]نشده است[. بله، ممکن است در یک گوشه ای، در یک صندوقی ده تا، بيست 
تا، صد تا رأی این َور و آن َور بشود؛ یا از روی غفلت، یا از روی غرض، ]اّما[ هيچ گونه حرکت 
سازمان دهی شده ای که وجود داشته باشد که نتيجه ی انتخابات را تغيير بدهد، در کشور ما 

وجود نداشته و وجود ندارد و بعد از این هم اميدواریم ان شاءاهلل هرگز وجود نداشته باشد.

5.  رفتار نجیبانه ی افرادی که رأی نیاوردند
یک نکته ی دیگری که باز در این انتخابات واضح شد و بسيار خودش را نشان داد، رفتار 
کامالً نجيبانه ی کسانی بود که رأی نياوردند. اگر آن کسانی که رأی نياورده اند، بنا ميکردند 
اعتراض کردن و دعوا کردن و ِشکوه و گالیه کردن و در بلندگوها حرف زدن، وضع آرام 
نميماند و طبعاً ناآرامی به وجود می آمد. خود جناب آقای یزدی )ادام اهلل بقائه( هم در اّوِل 
این اجالس کنونی تان اظهار کردند، هم قباًل گفته بودند و ابراز خوشحالی کردند، اظهار 
رضایت کردند، به کسانی که رأی آوردند تبریک گفتند؛ اینها خيلی بااهّمّيت است؛ اینها 
خيلی باعظمت است؛ اینها ارزش است، این ارزشها را بایستی قدر دانست؛ برخالف رفتار 
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نانجيبانه ی کسانی که در سال ۸۸ عمل کردند که چون رأی نياوردند، دعوا راه انداختند، 
مردم را به خيابانها کشاندند، کار را به زدوخورد کشاندند، برای کشور هزینه درست کردند، 
دشمن را جری کردند، طمع دشمن را برانگيختند؛ این کارها شد. خدای متعال آن فتنه 
را خاموش کرد َوااّل آن فتنه، فتنه ی کوچکی نبود که اینها راه انداختند. خب، این هم یک 

خصوصّيت دیگر.
از کسانی که در امنّيت انتخابات شرکت فّعال داشتند، بنده نام وزارت اّطالعات را نبردم که 
عذرخواهی ميکنيم از آنها؛ یعنی حضور آنها شدیداً، جّداً حضور مؤثّری بود در ایجاد امنّيت 

و جلوگيری از برخی حوادثی که ممکن بود پيش بياید.

 من تعّجب میکنم از بعضی که صحبت از احراز و عدم احراز میکنند
یک نکته در اینجا وجود دارد و آن این است که بعضی - باید گفت به تبعّيت ناخواسته و 
نادانسته از دشمن - برخی از اشکاالت را متوّجه ميکنند به شورای نگهبان؛ بنده حقيقتاً 
گله دارم از این گونه افراد. شورای نگهبان کار خودش را با جّدیّت، با زحمت فراوان، با تالش 
انجام داد. شما هم جای شورای نگهبان باشيد، غير از این عمل نخواهيد کرد. شورای نگهبان 
درظرف بيست روز - همچنان که جناب آقای شاهرودی االن اشاره کردند - باید دوازده هزار 
پرونده را ميدید. خب، این اشکال از قانون است؛ اگر این اشکال قانونی برطرف بشود، آن 
مشکلی که مترتّب بر این هست برطرف خواهد شد. ما چرا باید آن اشکال قانونی را به پای 
شورای نگهبان بنویسيم؟ آقایان صحبت از احراز و عدم احراز ميکنند؛ من تعّجب ميکنم 
از بعضی که این حرف را ميزنند. خب، شما همه اهل فضليد، اهل علميد؛ آیا بدون احراز 
شرایط برای یک مسئولّيت، ميشود آن شخص را تأیيد کرد؟ بدون اینکه شما احراز کنيد 
شرایط قانونِی این کار را دارد، ميتوانيد آن را تأیيد کنيد؟ پيش خدای متعال جواب دارید؟ 
نميتوانيد. شما هم به جای شورای نگهبان باشيد نميتوانيد. شورای نگهبان اگر احراز نکرد، 
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ناگزیر است از اینکه بگوید من احراز نکردم. وقتی احراز نکرد، طبعاً طرف رد ميشود؛ خب، 
این ایرادی نيست که به شورای نگهبان وارد بشود. اگر ميخواهيد شورای نگهبان فرصت 
احراز داشته باشد، باید قانون را اصالح کنيد؛ قانون باید اصالح بشود -  قباًل هم این را ما 
مکّرر گفته ایم؛ حاال افراد در فکر هستند، شاید ان شاءاهلل بتوانند؛ البّته ما سياستهای کلّی 
انتخابات را مطرح کردیم و فرستادیم برای مجمع تشخيص؛ آنجا هم بررسی کردند؛ ]اگر[ 
حاال براساس آنها یک کار درستی انجام بگيرد بحثی نيست - اّما با این قانونی که فعالً وجود 
دارد، وضع همين است؛ شورای نگهبان چاره ای ندارد؛ نميتواند کسی را که شرایط او را احراز 

نکرده تأیيد بکند؛ باید احراز بکند.

 چرا به شورای نگهبان این قدر حمله میشود!
شما ميگویيد که قانون این چهار منبع را گفته؛)۶( خيلی خب -  البّته همين هم محّل بحث 
است - فرض کنيم که این منابع را برای ]کسب[ اّطالعات ذکر کرده باشد. اگر جنابعالی 
که مسئول هستيد، از یک طریقی علم پيدا کردید و فهميدید که این شخص صالح نيست، 
ميتوانيد تأیيد کنيد؟ نميتوانيد تأیيد کنيد؛ پيش خدای متعال جواب ندارید. چرا به شورای 

نگهبان این قدر حمله ميشود!

  نمیشود شورای نگهبان را تخریب کرد
البّته بعضی وقتی در شورای نگهبان رد شدند ناراحت ميشوند؛ این ناراحتی قابل فهم 
است، قبول است. بنده هم ممکن است اگرچنانچه در یک موردی بگویند »شما صالحّيت 
نداری« ناراحت بشوم اّما آیا وقتی ناراحت شدیم بایستی جنجال بکنيم؟ انسان اگر ناراحت 
شد، اگر راه قانونی ای وجود دارد، باید به آن راه قانونی متوّسل بشود. من تعّجب ميکنم که 
بعضی بنا ميکنند نوشتن در روزنامه و این طرف و آن طرف و از این قبيل کارها عليه شورای 
نگهبان که چرا ما را رد کردید؛ ما صالح بودیم. خيلی خب، شما صالح؛ اگرچنانچه شورای 
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نگهبان اشتباه کرده باشد، شما بایستی به آنها مراجعه کنيد و آنها هم طبق قانون، همان 
وظيفه ای که دارند باید انجام بدهند؛ اگر نشد، نميشود شورای نگهبان را تخریب کرد. 
همه توّجه بکنند! شورای نگهبان جزو آن مراکز اصلی ای است که از اّول انقالب، استکبار 
خواسته آن را تخریب بکند. یکی از چند مرکز مهّمی که از اوّل انقالب سعی دستگاه تبليغات 
اهریمنِی صهيونيست ها و آمریکایی ها و استکبار بر این بوده است که آن را تخریب بکنند، 
شورای نگهبان است. ما نباید کمک کنيم و شورای نگهبان را تخریب کنيم به خاطر این 
]رّد صالحّيت[. بله، ممکن است ِگله داشته باشيم یا یک مشکلی وجود داشته باشد؛ خب، 
مشکل را باید بگویيم؛ نباید تخریب بکنيم شورای نگهبان را؛ این مرکز اساسی قانونی را 
نبایستی تخریب بکنيم. لجن پراکنی کردن عليه شورای نگهبان حقيقتاً یک کار غير 

اسالمی، غير شرعی، غير قانونی و غير انقالبی است.

خبرگان،  نوبت  حاال  درخشیدند،  خوش  انتخابات  در  مردم   
مجلس شورای اسالمی  و دولت است

خب، مردم خوش درخشيدند؛ کاری که از مردم توّقع بود انجام بدهند انجام دادند. حاال 
نوبت ما است؛ هم نوبت مجلس خبرگان است که به وظایف خود عمل کند، هم نوبت 
مجلس شورای اسالمی است که به وظایف خود عمل کند؛ هم نوبت دولت محترم است که 
به وظایف خود عمل کند؛ ما وظایفی داریم. مردم آمدند در ميدان و نمایندگان خودشان 
را معّين کردند. به نظر من مجلس خبرگان مهم ترین جایی است که بایستی متوّجه به 
وظایف خودش باشد. من اگر بخواهم در یک کلمه عرض بکنم، آن یک کلمه این خواهد 
بود که مجلس خبرگان باید انقالبی بماند؛ باید انقالبی فکر کند و انقالبی عمل بکند؛ این 
خالصه ی مطلب. در تفسير این مطلب، خيلی حرف ميشود زد؛ یکی این است که در انتخاب 
رهبر آینده، مالحظه ی خدا را بکنيد. احتمال اینکه این دوره ای که تازه شروع خواهد شد، 
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مبتال بشود به این آزمایش، احتمال کمی نيست؛ آن وقتی که بنا است رهبر انتخاب بشود، 
مالحظات و رودربایستی ها را کنار بگذارند؛ خدا را در نظر بگيرند، وظایف را در نظر بگيرند، 
نياز کشور را در نظر بگيرند؛ بر این اساس رهبر انتخاب بشود؛ مهم ترین وظيفه به نظر ما 
این است؛ مراقبت کنند. اگرچنانچه در این مرحله و در این وظيفه ی بزرگ کوتاهی انجام 
بگيرد، در اساس کار مشکل به وجود خواهد آمد؛ این مهم ترین مسئله است که بایستی 

مورد توّجه قرار بگيرد.

  وظائف مجلس خبرگان رهبری
 البّته غير از این وظيفه، وظایف دیگری هم مجلس خبرگان دارد؛ همين طور که آقایان 
اشاره کردند مجلس خبرگان متشّکل از بزرگان و علما و شخصّيت های موّجه در استانها 
هستند؛ ميتوانند تأثير بگذارند، ميتوانند حرف مردم را بشنوند و آن را در اینجا مطرح 
کنند؛ مجلس خبرگان یک واسطه ای بشود بين خواسته های مردم و بين مسئولين محترم 
دولتی یا قضائی؛ این یکی از کارها است. یا اینکه حقایق را، مطالب مهم را، با توّجه به جایگاه 
خبرگانی خودشان و شخصّيت حقيقی خودشان برای مردم تبيين کنند؛ چه در نمازهای 
جمعه، چه در ]جاهای دیگر[. این نکته ای که جناب آقای یزدی در آخر بياناتشان بيان 
کردند، روشن است؛ وظيفه ی اصلی ما عبارت است از تبيين؛ باید تبيين کنيم. این تبيين 
به شکلهای مختلفی ممکن است انجام بگيرد؛ آن شکلی که در آن فتنه به وجود بياید، دعوا 
به وجود بياید، آن شکل مطلوب نيست. آن شکلی که برای مردم آگاهی به وجود بياید، برای 
مسئولين تنّبه به راه حل ها به وجود بياید، آن شکل بسيار مطلوب است؛ این اشکالی هم 
ندارد. جایگاه قانونی خودشان را حفظ کنند. بيان موضع گيری خوب است، البّته عرض 
کردیم بيان موضع گيری دو جور ممکن است؛ آن جوری باشد که موجب فساد و موجد 
فساد باشد، نباید باشد اّما بيان حقایق جوری که مردم را آگاه کند، مسئولين را آگاه کند، 
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مسئولين را متشّکر کند ]مطلوب است[. گاهی انسان یک حرفی را ميزند اگرچه انتقادآميز 
است، مسئولين می آیند تشّکر ميکنند؛ برای خود ما مکّرر پيش آمده که مسئولين ميگویند 
آقا این نکته ای که شما گفتيد، کار ما را آسان کرد و ما ميتوانيم کارمان را انجام بدهيم؛ 
ممکن است تشّکر بکنند از شما. این هم این مطلب. پس بنابراین در مورد مجلس خبرگان، 
عرض ما این است که مصلحت اندیشی های شخصی رعایت نشود؛ رودربایستی ها رعایت 
نشود؛ مّر حقيقت و آنچه وظيفه ی انسان است که باید در مقابل خدای متعال انسان جواب 

بدهد، آن را در نظر بگيریم؛ متوّجه سؤال پروردگار باشيم.

 مجلس بایستی به دولت کمک کند
اّما در مورد مجلس شورای اسالمی هم این را عرض کرده ایم؛ من هميشه در طول سالهای 
متمادی در مجالس مختلف و دولتهای مختلف، هميشه مجلس را به همراهی با دولت و 
کمک به دولت تشویق کرده ام؛ االن هم عقيده ام این است که مجلس بایستی به دولت 
کمک کند و راه را هموار کند برای اجرا؛ چون اجرا کار آسانی نيست، اجرا کار سختی است. 
البّته قانون گذاری کار مهّمی است لکن اجرا یعنی رفتن در سنگالخها و بریدن موانع و 
عبور از موانع؛ کار آسانی نيست، باید همه بهشان کمک کنند. منتها معنای این، آن نيست 
که مجلس از وظایف قانونی خودش اغماض کند؛ نه، وظایف قانونی مجلس بایستی کاماًل 
رعایت بشود. آن چيزهایی که در قانون واضح است، آن چيزهایی که در قانون وظيفه ی 
مجلس است -در قانون اساسی عمدتاً و در قانون عادی- مشّخص است که چه چيزهایی 
است؛ اینها را باید کامالً رعایت کنند و اغماض از آنها نکنند منتها بنایشان بر کمک به دولت 

و همراهی و همکاری با دولت باشد؛ اینها با هم منافاتی ندارند.
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 یک تذّکر به دولتی ها
یک تذّکر هم به دولتی ها است. خوشبختانه رئيس جمهور محترممان اینجا حضور دارند؛ 
البّته ما به ایشان در جلسات خصوصی، در جلسات دولتی تذّکرات الزم را که به نظرمان 
ميرسد، ميگویيم، اینجا هم فرصت خوبی است. دولت اولویّتهای کشور را در نظر بگيرد؛ ما 
اولویّتهایی داریم. البّته نياز خيلی است؛ ميدان نيازهای کشور ميدان وسيعی است؛ یعنی 
شاید اصالً قابل شمارش نباشد لکن طبق قاعده ی عقالیی بایستی اولویّتها را، فوریّتها را، یا 
مسائل ریشه ای تر را در نظر گرفت. من به نظرم سه مسئله از لحاظ اولویّت، از لحاظ ریشه ای 
بودن و حّل مشکالت دیگر از همه مهم تر است؛ یکی عبارت است از مسئله ی اقتصاد 
مقاومتی. کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد نخواهد کرد، مشکالت اقتصادی اش برطرف 
نخواهد شد، بلکه گرفتاری هایش روزبه روز بيشتر خواهد شد، اگر ما اقتصاد مقاومتی را عمل 
نکنيم. بنده از برادران عزیزمان در دولت درخواست کردم که یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی 
تشکيل بدهند؛ فرماندهی برایش بگذارند. جنگ است دیگر؛ جنگ اقتصادی جنگ است؛ 
حاال در آن توپ و تير و تفنگ نيست اّما ابزارهای خطرناک تر از توپ و تفنگ وجود دارد. یک 
جنگ است، قرارگاه الزم دارد، قرارگاه هم فرمانده الزم دارد. ما پيشنهاد هم کردیم، قبول 
هم کردند، کارهایی هم دارد انجام ميگيرد؛ منتها باید این کارها محسوس بشود، باید اینها 
دیده بشود. فّعالّيتهای دولتی -فرض کنيد فالن معامله ای که در فالن جا انجام ميگيرد- باید 
مشّخص بشود که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار ميگيرد؛ این را ما به مسئولين عزیزمان 
تذّکر دادیم که فالن جا شما دارید فالن چيز را ميخرید یا فالن چيز را معامله ميکنيد، خيلی 
خب، در صحنه ی عرصه ی اقتصاد مقاومتی، این معامله در کجای این جدول عظيم قرار 
ميگيرد؛ باید مشّخص بشود. یعنی معيار همه ی کارهای اقتصادی، فّعالّيتهای اقتصادی ما 
بایستی برنامه ی عظيم و همه جانبه ی اقتصاد مقاومتی باشد. اقتصاد مقاومتی را هم فقط 
بنده نگفته ام؛ با فکر جمعی و عقل جمعی این برنامه تنظيم شده؛ بعد هم همه بدون استثنا 
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-از موافق و مخالف- این برنامه را تأیيد کرده اند و گفته اند تنها راه نجات کشور اقتصاد 
مقاومتی است. پس این شد یکی از سه اولویّت اّول.

 بایستی پیشرفت علمی با جّدیّت تمام دنبال بشود
اولویّت دّوم جهش علمی است. ما جهش علمی را نباید بگذاریم متوّقف بشود. کشور اگر به 
علم بپردازد و علم را پيش ببرد، آقا خواهد شد؛ به معنای واقعی کلمه: اَلِعلُم ُسلطان)۷(. اگر 
قدرت ميخواهيم، اگر عّزت ميخواهيم، اگر این را ميخواهيم که ما مرجع مراجعات کشورها 
و دولتها باشيم، نه اینکه آنها مرجع مراجعات ما باشند، باید علم را تقویت کنيم؛ و این ممکن 
است و این عملی است. بنده حدود چهارده پانزده سال قبل از این، مسئله ی علم را و عبور از 
مرزهای موجود علم را و ابتکار علمی را مطرح کردم؛ یک عّده ای گفتند نميشود؛ بعضی ها 
آمدند در تلویزیون گفتند نميشود. امروز مالحظه ميکنيد که شده؛ همه اعتراف ميکنند 
که شده. سرعت پيشرفت کشور از متوّسط سرعت پيشرفت علمی دنيا چندین برابر بيشتر 
بود؛ البّته ما چون خيلی عقبيم، این سرعت پيشرفت باید سالها ادامه پيدا کند تا برسيم به 
آن خّط مقّدم. لکن ]این سرعت[ بيشتر بود و االن کم شده؛ این کم شدن را هم من هشدار 
دادم ]اّما[ یک عّده ای اعتراض کردند. امروز یا دیروز در خبرها خواندم که وزیر علوم گفته که 
سرعت پيشرفت علمی کم شده؛ ببينيد! این را ما شاید حدود شش هفت ماه قبل از این در 
صحبتمان گفتيم، بعضی ها هم خوششان نيامد و اعتراض کردند لکن االن وزیر علوم دارد 
ميگوید که سرعت پيشرفت ]علم[ کم شده. نباید بگذاریم کم بشود؛ بایستی پيشرفت علمی 
با جّدیّت تمام دنبال بشود. اگر پيشرفت علمی را ما دنبال کردیم، آن وقت اقتصاد دانش پایه 
-که سرمایه گذاری اش اندک است ]اّما[ فرآورده و محصولش بسيار زیاد است- در اختيار 

ما قرار خواهد گرفت.
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 مصون سازی فرهنگی
]اولویّت[ سّوم مصون سازی فرهنگی است. من حاال در مورد مصون سازی فرهنگی 
یک توضيحی عرض ميکنم، بعد بيشتر توضيح خواهم داد؛ صحبت ما یک قدری هم 
طوالنی ميشود لکن تحّمل بفرمایيد. ما از لحاظ فرهنگی باید کشور را، ملّت را و جوانان را 
مصون سازی کنيم؛ این برنامه ریزی ميخواهد. این هدف را اّول باید قبول کنيم و به آن اعتقاد 
پيدا کنيم، بعد که اعتقاد پيدا کردیم برویم برنامه ریزی کنيم برای این کار. این کاری نيست 
که همين جوری به ما دست بدهد؛ با چند سخنرانی و نوشتن کتاب هم حاصل نميشود؛ 

این مصون سازی فرهنگی کار الزم دارد، برنامه الزم دارد.

  پیشرفت حقیقی
محصول این کارهایی که عرض کردیم، ]اگر[ انجام دادیم، پيشرفت کشور خواهد بود. در 
درجه ی اّول اگرچنانچه کشور این سه اولویّت را -کارهای بعدی هم هست که باید انجام 
بگيرد ]اّما[ در درجه ی اّول این سه اولویّت را- مورد مالحظه قرار داد، پيشرفت خواهد کرد. 
مراد ما از پيشرفت، پيشرفت صوری نيست، پيشرفت حقيقی است. پيشرفت صوری این 
است که یک رونق ظاهری به اقتصاد بدهيم، یک مقداری جنس وارد کنيم و زرق وبرقی 
بدهيم؛ این ميشود پيشرفت صوری، این فایده ای ندارد، این ممکن است علی العجاله مردم را 
یک مقداری خشنود کند اّما در نهایت به ضرر کشور تمام خواهد شد. پيشرفت باید حقيقی 
باشد، عميق باشد و مّتکی به پایه ها و استوانه های محکم داخلی باشد؛ این ميشود پيشرفت؛ 
پيشرفت واقعی این است. دیروز شنيدم که این فرمانده محترم سپاه)۸( که در تلویزیون 
راجع به این موشکها و مانند اینها صحبت ميکرده، گفته است که اگر تمام اطراف کشور 
ما را هم حصار بکشند که هيچ چيزی وارد نشود و هيچ چيزی خارج نشود، ما در ساخت 
این موشکها دچار مشکل نميشویم؛ این یعنی پيشرفت. جوری بایستی حرکت بکنيد که 
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اگرچنانچه تحریم هم بکنند و فشار هم وارد بياورند، پيشرفت شما متوّقف نشود ]بلکه[ آن 
دشمن احساس کند که نياز دارد بياید جلو. اگر بخواهيم این پيشرفت حقيقی انجام بگيرد، 
باید خصوصّيات انقالبی مان را حفظ کنيم، حرکت جهادی مان را حفظ کنيم، عّزت و هویّت 
ملّی مان را حفظ کنيم، هضم نشویم، و در هاضمه ی خطرناک فرهنگی و اقتصادی جهانی 

هضم نشویم؛ اگر اینها را رعایت بکنيم، این درست خواهد شد.

   مسئله ی نفوذ
بنده در قبل از انتخابات مسئله ی نفوذ را مطرح کردم؛ آقایان! این نفوذ مسئله ی مهّمی است. 
نفوذ مسئله ی مهّمی است بنده هم که این را عرض ميکنم نه به خاطر این است که حاال 
یک احتمالی به ذهنم می آید که ممکن است نفوذ کنند؛ نه، ما از خيلی چيزها مّطلعيم؛ 
از خيلی حوادثی که دارد در کشور رخ ميدهد که غالباً عموم مردم یا حّتی خيلی از خواص 
مّطلع نميشوند ما مّطلع ميشویم. من از روی اّطالع دارم عرض ميکنم که برنامه ی نفوذ 
در کشور یک برنامه ی جّدی استکبار است، برنامه ی جّدی آمریکایی ها است؛ دارند دنبال 
ميکنند که نفوذ کنند. اشتباه نشود! این نفوذ برای این نيست که از یک جایی کودتا بشود؛ 
نه، ميدانند که در ایران، در جمهوری اسالمی، با ساختی که جمهوری اسالمی دارد کودتا 
معنی ندارد. یک جاهایی یک وقت داخل فالن نيروی مسلّح نفوذ ميکنند برای اینکه بيایند 
کودتا کنند، یکی را ببرند، یکی را بياورند؛ نه، این نفوذ برای کودتا نيست، این نفوذ برای 
دو منظور دیگر است. یکی از آماجهای این نفوذ مسئوالنند؛ آماج دّوم مردمند. مسئوالن 
آماج این نفوذند؛ برای چه؟ هدف چيست؟ هدف این است که محاسبات مسئوالن را عوض 
کنند و تغيير بدهند؛ یعنی مسئول جمهوری اسالمی به این نتيجه برسد که با مالحظه ی 
هزینه و فایده احساس کند که باید این اقدام را بکند، این اقدام را نکند؛ نفوذ برای این است 
به این نتيجه برسد که فالن رابطه را قطع کند، فالن رابطه را ایجاد کند؛ نفوذ برای این است 
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که این محاسبات در ذهن مسئولين عوض بشود. آن وقت، وقتی نتيجه این بشود که فکر 
مسئولين و اراده ی مسئولين در مشت دشمن قرار بگيرد، دیگر الزم نيست دشمن بياید 
دخالت مستقيم بکند؛ نه، مسئول کشور همان تصميمی را ميگيرد که او ميخواهد. وقتی 
محاسبه ی این حقير عوض شد، تصميمی را ميگيرم که او ميخواهد؛ من همان کاری را که 
او ميخواهد مفت و مّجانی انجام ميدهم؛ گاهی بدون اینکه خودم بدانم -یعنی اغلب بدون 
اینکه خودم بدانم- این کار انجام ميدهم. ]بنابراین[ سعی ميکنند محاسبات مسئولين را 

عوض کنند. پس آماج اّول مسئولينند.

   آقایان! ما از غرب صدمه دیده ایم
آماج دّوم مردمند. باورهای مردم باید عوض بشود؛ باور به اسالم، باور به انقالب، باور به اسالم 
سياسی، باور به اینکه اسالم غير از کارهای شخصی وظایف عمومی هم دارد، حکومت هم 
دارد، جامعه سازی هم دارد، تمّدن سازی هم دارد؛ باور به نفی اینها ]جایگزین شود[. اینها 

باید از ذهن مردم زدوده بشود، عکسش در ذهن مردم جا بگيرد.
 ]ميخواهند[ باور به استقالل را عوض کنند. بعضی ها البّته ناشيگری ميکنند؛ می بينيم 
گاهی اوقات در بعضی از مطبوعات، صریحاً استقالل کشور را یک امر قدیمی و کهنه شده 
ميدانند و ميگویند امروز دیگر استقالل کشورها مطرح نيست. یعنی چه؟ یعنی در نقشه ی 
جغرافيای جهانی یک قدرتی وجود دارد، آن قدرت تصميم ميگيرد و همه عمل ميکنند 
-مثل حرارت مرکزی- یک جایی یک چيزی توليد ميکند، بقّيه مصرف ميکنند. این را دارند 

ترویج ميکنند؛ نفوذ یعنی این. البّته این کاری است که دارد انجام ميگيرد.
یکی از چيزهایی که نفوذ در باورهای مردم هدف قرار ميگيرد این است که خيانتهای غرب 
را فراموش کنند. آقایان! ما از غرب صدمه دیده ایم. در تبليغات جهانی تکيه ميکنند روی 
اینکه چرا در جمهوری اسالمی، بعضی ها -گاهی هم اسم بنده را بالخصوص می آورند- با 
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غرب مخالفند، چرا با آمریکا مخالفند. باید فراموش نکنيم که غرب با ما چه کرده. من 
طرف دار قطع رابطه ی با غرب نيستم -حاال این را هم عرض خواهم کرد- این را همه 
ميدانند. من هشت سال رئيس جمهور بودم، با همين کشورها و با همين رؤسای جمهور 
نشسته ام، برخاسته ام و صحبت کرده ام. االن هم همين جور است؛ االن هم ازجمله ی 
برنامه های ميهمانهای آقای رئيس جمهور مالقات با بنده است. در حرفها هم که با همدیگر 
فحش و فحش کاری نميکنيم؛ حرف ميزنيم و تفاهم ميکنيم. ما مخالف ارتباط با غرب 
نيستيم ]اّما[ مسئله این است که بدانيم با چه کسی داریم تعامل ميکنيم و بدانيم طرف ما 

چه کسی است.

    این کارهایی است که غرب در کشور ما کرده...
غرب، کشورهای غربی، از اواسط دوران قاجار، عليه کشور ما فّعالّيتهایشان را شروع کردند؛ 
ضعف سالطين قاجار موجب شد اینها دائماً همين طور امتياز بگيرند، مدام فشار بياورند، 
مدام دایره ی زندگی ما را تنگ کنند و پيشرفتهای ما را متوّقف کنند. بعد به این نتيجه 
رسيدند که باید یک نفر از خودشان را بياورند، که آوردند؛ رضاخان از خودشان بود. حاال 
بعضی ها همين را هم دارند خدشه ميکنند و ]ميگویند[ رضاخان را انگليس ها نياوردند؛ 
یک امر به این وضوح را که خودهایشان اقرار کردند، تکرار کردند، خود انگليس ها گفتند، 
خود مسئوالن حکومت طاغوت این را مکّرر گفتند، اّما اینها دارند انکار ميکنند. واقع قضّيه 
این است که رضاخان را آوردند، بعد که احساس کردند ممکن است آن چنان که مایلند در 
مشتشان نچرخد، او را برداشتند و پسرش را گذاشتند. بعد که باز از درون کشور یک حرکتی 
به عنوان نهضت ملّی شروع شد، سرکوب کردند و بيست وهشتم مرداد را به وجود آوردند. بعد 
از بيست وهشتم مرداد، دستگاه جهّنمی ساواک را به وجود آوردند. اینها را غربی ها کردند، 
اینها را همين انگليس ها کردند؛ بعد از انگليس ها نوبت آمریکایی ها بود. کشاورزی کشور 
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را نابود کردند، پيشرفت علمی کشور را متوّقف کردند، مغزهای فّعال را دزدیدند و بردند یا 
متوّقف کردند، طبقه ی جوان را به فساد و الابالی گری و اعتياد و مشروب خواری و مانند اینها 
کشاندند؛ این کارهایی است که غرب در کشور ما کرده. نميگویم ماها بی تقصير بودیم، اّما 
اداره ی کار و تدبير کار دست آنها بوده است و آنها کرده اند. تقصير ما این است که ما در صدد 
عالج برنيامدیم، در صدد مقاومت برنيامدیم. امروز هم اگر مقاومت نکنيم، همان آش است 

و همان کاسه؛ بازهم همين خواهد شد.
بعد، انقالب اسالمی رخ داد؛ از روز اّولی که انقالب رخ داد غرب شروع کرد با ما مخالفت 
کردن. نه فقط مخالفت ]بلکه[ بنا کرد معارضه کردن. به صّدام اینها کمک کردند، به 
ضّدانقالب ها در بخشهای مرزی کشور اینها کمک کردند؛ هم پول دادند، هم سالح دادند، 
هم کمک سياسی و فکری کردند. عليه انقالب و دستگاه انقالب و شخص امام راحل )رضوان 
اهلل تعالی عليه( و مسئولين انقالبی اینها بودند که شایعه پراکنی کردند، لجن پراکنی کردند 
و دشمنی کردند. در جنگ هرچه توانستند به صّدام کمک کردند؛ بمباران شهرهای ما 
به وسيله ی صّدام انجام گرفت اّما با پشتيبانی آنها؛ اگر آنها نبودند صّدام نميتوانست این 
کار را انجام بدهد. ]سالح[ شيميایی را آنها به صّدام دادند، موشک را آنها دادند، ميراژ را 
آنها دادند، برنامه های جنگی را آنها برایش تنظيم کردند، این صحنه های جنگ به وسيله ی 
آنها طّراحی شد، عکسهای هوایی از رفت وآمدهای سربازهای ما را آمریکایی ها به عراق و به 
صّدام دادند؛ با ما این جوری رفتار کردند. بعد ]هم[ که جنگ تمام شد، تحریمها را آنها بر ما 
تحميل کردند. ما با اینها مخالفتی ]و دشمنی ای[ نکردیم؛ خود ما یک بنائی را گذاشتيم و 
گفتيم ما به این بنا وفاداریم؛ اینها برای اینکه ما این بنا را گذاشتيم و مستقل از آنها است و 

تابع آنها نيست شروع کردند با ما دشمنی کردن. چه کار کنيم ما؟
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    همه ی دنیا فقط اروپا و فقط غرب نیست
من ميبينم بعضی از برادران ما گاهی اوقات ميگویند که ما باید با همه ی دنيا رابطه داشته 
باشيم؛ خب بله، با همه ی دنيا -البّته منهای آمریکا و رژیم صهيونيستی- باید رابطه داشته 
باشيم؛ ما مشکلی نداریم. اّوالً همه ی دنيا فقط اروپا و فقط غرب نيست؛ در همين حدود 
چهار سال قبل از این و در همين شهر تهران، مگر اجالسی تشکيل نشد که بيش از 1۳۰ یا 
1۴۰ کشور در آن شرکت کردند؟ حدود چهل یا بيشتر رئيس دولت و رئيس کشور شرکت 
کردند؛ از همه جا آمدند اینجا و در اجالس غير متعّهدها شرکت کردند. )۹( ما مشکلی 
نداریم با اینها؛ دنيا که فقط اروپا نيست؛ دنيا جای وسيعی است. قدرتها هم امروز در دنيا 
پخش شده و تقسيم شده؛ شرق دنيا -یعنی منطقه ی آسيا- امروز مرکز یک قدرت عظيمی 
است. ما با اینها ارتباط داریم؛ ما حرفی نداریم. با اروپا هم ما مشکلی نداریم، اروپایی ها با 
ما مشکل ایجاد کرده اند. بنده به یکی از این رؤسای اروپایی که اخيراً اینجا آمده بود گفتم 
که اروپا باید خودش را از تبعّيت آمریکا در سياستهایش نجات بدهد. اروپایی ها تبعّيت 
از سياست آمریکا کردند؛ او ما را تحریم کرد، اینها هم تبعّيت کردند؛ او عليه ما تبليغات 
کرد، اینها هم تبعّيت کردند. خب، ما چه کار کنيم؟ در قضایای مختلف، اروپایی ها بودند 
که ابتدای به دشمنی کردند. سر قضّيه ی آن قهوه خانه ی ميکونوس، رئيس جمهور وقت ما 
را مّتهم کردند و به دادگاه ميخواستند بکشانند؛ اسمش را به عنوان مّتهم در دادگاه مطرح 
کردند! خب چه کار کنيم ما با اینها؟ برویم التماس کنيم؟ برویم بگویيم آقا با ما بهتر از این 
باشيد؟ ما کاری نکردیم با اینها؛ اینها هستند که دشمنی ميکنند. اگر ما در مقابل دشمنی 
دشمنانمان با شجاعت و با اقتدار نایستيم، ما را خواهند خورد، خواهند بلعيد. »ما« که 
ميگویم، یعنی کشور را، یعنی ملّت را؛ َوااّل شخص بنده و امثال بنده که اهّمّيتی نداریم؛ 
کشور را ]خواهند بلعيد[. ما مسئول کشوریم، مسئول ملّتيم، مسئول تاریخيم؛ نباید اجازه 

بدهيم. خب، بنابراین اینها رفتارشان با ما این جوری بوده.
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    نمونه هایی از نفوذ
االن هم شروع کرده اند و برنامه ریزی کرده اند برای نفوذ؛ انواع و اقسام ُطرق را -من محاسبه 
ميکردم با خودم، دیدم شاید حدود ده راه مهم را- برای نفوذ در کشور پيدا کرده اند و دارند 
عمل ميکنند؛ همين حاال دارند عمل ميکنند. یکی اش راه علمی است؛ از طریق ارتباط با 
دانشگاه ها، ارتباط با دانشمندان، ارتباط با استاد، ارتباط با دانشجو -کنفرانس های به ظاهر 
علمی ]ولی[ در باطن برای نفوذ- افراد امنّيتی را اینجا ميفرستند؛ این یکی از راه ها ]است[. 
یکی از راه ها، راه های فرهنگی و هنری است. مأمور مستقيم دستگاه های امنّيتی را به عنوان 
یک فرد صاحب هنر برای، فرض کنيد، جشنواره ی موسيقی معّين ميکنند که بفرستند؛ 
که البّته خوشبختانه وزارت اّطالعات فهميد، زودتر جلویش را گرفت. یعنی به عنوان حضور 
در یک جشنواره ی هنری -مثاًل جشنواره ی موسيقی- کسی را انتخاب ميکنند که این 
آدم، صددرصد سياسی و امنّيتی است؛ به عنوان ]فرد[ هنری اینجا ميفرستند. خب، برای 
چه ميفرستند؟ نفوذ اقتصادی یکی ]از راه های[ دیگر است. انواع و اقسام گوناگون، راه های 

نفوذ دارند؛ ما بایستی مراقب باشيم، باید مواظب باشيم.

    این رفت وآمدهایی که االن هست، هیچ معنای مثبتی تاکنون برای ما 
نداشته

خب، راه درست این است که ما خودمان را در درون تقویت کنيم و استغنا پيدا کنيم. دنيا به 
کشوری که غنی باشد و قوی باشد احترام ميگذارد؛ مجبور است احترام بگذارد. اگر کشور 
ایران اسالمی قوی باشد و غنی باشد، همان کسانی که امروز دارند شاخ وشانه ميکشند، 
همينها می آیند پشت دروازه ی ما می ایستند و مّنت کشی ميکنند. البّته تا االن اتّفاق 
نيفتاده؛ این رفت وآمدهایی که االن هست، هيچ معنای مثبتی تاکنون برای ما نداشته؛ 
حاال در آینده ممکن است داشته باشد -نميدانم- اّما تا االن این رفت وآمدهایی که وجود 
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داشته، هيچ اثری ]نداشته[. این را هم من باز به یکی دیگر از این آقایان رؤسایی که همين 
چندی پيش اینجا آمده بودند -آقای دکتر روحانی هم حضور داشتند- گفتم که باید روی 
زمين معلوم باشد؛ روی کاغذ فایده ای ندارد که بنشينيد مذاکره کنيد، تفاهم کنيد سر 
یک چيزهایی که بعد هم تحّقق پيدا نکند و مشروطش کنيد به موافقت فالن جا، باید روی 
زمين معلوم باشد که چه اتّفاقی دارد می افتد؛ چه کاری دارد انجام ميگيرد؛ این تا حاال 
نشده. البّته اميدواریم ان شاءاهلل با دنبال گيری ای که آقایان دارند ميکنند، این کار تحّقق 
پيدا کند. تجربه ی ۳۷ساله ی جمهوری اسالمی نشان ميدهد که ما باید خودمان را تقویت 
کنيم، قوی کنيم؛ از لحاظ فکری قوی کنيم، از لحاظ سياسی قوی کنيم، از لحاظ اقتصادی 
قوی کنيم، از لحاظ فرهنگی قوی کنيم، از لحاظ علمی قوی کنيم. وقتی قوی شدیم، طبعاً 

عّزت پيدا خواهيم کرد؛ امروز عّزت یک ملّت در دنيا به اینها است.
اميدواریم ان شاءاهلل خدای متعال به همه توفيق بدهد. من البّته تشّکر ميکنم از مسئولين 
کشور، دارند زحمت ميکشند؛ بنده ميبينم که دستگاه های مختلف زحمت دارند ميکشند 
و تالش ميکنند. ان شاءاهلل راه درست، صراط مستقيم، کار صحيح را با جّدیّت دنبال بکنند 

و خدای متعال هم ان شاءاهلل کمک خواهد کرد.
 والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته 

1(این دیدار در پایان نوزدهمين اجالسّيه ی دوره ی چهارم مجلس خبرگان رهبری تشکيل شد. در 
ابتدای این دیدار آیت اهلل محّمد یزدی )رئيس مجلس خبرگان( و آیت اهلل سّيدمحمود هاشمی شاهرودی 

)نایب رئيس مجلس خبرگان( گزارشی ارائه کردند.
۲(هراس انگيز

۳(مفاتيح الجنان، مناجات شعبانّيه؛ »معبودا! آن سان به رحمت تو اميدوارم که گویی در پيشگاهت 
ایستاده ام و توّکل بسزایم به تو، بر سرم سایه گسترده است؛ پس تو فرمانی را که سزاوار آنی رانده ای و مرا 

در عفو و گذشتت پوشانده ای«
۴(معّظم له این فقرات را با گریه بيان کردند.
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۵(  لطمه زدن، اخالل پيدا شدن
۶( نهادهای چهارگانه برای استعالم صالحّيت کاندیداهای مجلس شورای اسالمی عبارتند از: وزارت 

اّطالعات، قّوه ی قضائّيه، تشخيص هویّت نيروی انتظامی، سازمان ثبت احوال 
۷(شرح نهج البالغه ی ابن ابی الحدید، ج ۲۰، ص ۳1۹

۸(سردار اميرعلی حاجی زاده )فرمانده ی نيروی هوا فضای سپاه(
۹(شانزدهمين دوره ی نشست جنبش غير متعّهدها که از ۵ تا 1۰ شهریور سال 1۳۹1 در تهران برگزار 

شد.
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