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مجلس امید و انتظار
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ویژه نامه

ویژه بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس یازدهم

رهبر انقالب با تاکید بر این که همه مشکالت موجود قابل حل است،نقش مجلس در حل مشکالت را تشریح کردند

فرا خبر

اولویت بندی ،کارمخلصانه و پرهیزازحاشیه سازی

 3توصیه مکرر رهبر انقالب
به  4مجلس اخیر

مجلس یازدهم از قوی ترین و انقالبی ترین مجالس و مظهر امید و انتظار مردم است

توهین و دشنام و
ِ
نسبت بدون علم به
دولتمردانبههیچوجه
جایز نیست و برخی
از این نسبتها حرام
شرعی است

وقتی برخی ماسک نمی
زنند من از آن پرستار
فداکار خجالت می کشم

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز (یک شنبه)
در ارتباط تصویری با نمایندگان ملت در مجلس
شورای اسالمی ،مجلس یازدهم را «مظهر امید و
انتظار مردم» خواندند و با استناد به «بنیه قوی و
ظرفیت های مادی کشور» و «تواناییهایی معنوی
و ایمانی ملت» تأکید کردند :اطمینان داریم همه
مشکالت موجود قابل حل است و مجلس باید با
اولویتبندی مسائل ،پرهیز از حاشیهسازی و نیز
کار مخلصانه برای مــردم ،در روند حل مشکالت
تأثیر محسوس بگذارد .ایشان همچنین با ابراز
تأسف عمیق از اوجگــیــری مجدد کــرونــا ،همه را
بــه رعــایــت کــامــل دســتــورالــعــمـلهــای بهداشتی
فراخواندند و افزودند :مــردم با گسترش نهضت
تعاون به نیازمندان ،بار دیگر کشور را از طراوت
کمک به قشرهای ضعیف و خانوادههای نیازمند
ســرشــار کنند.به گ ــزارش پایگاه اطــاع رسانی
دفتر حفظ و نشر آثــار حضرت آیــتا ...خامنهای
( ،)Khamenei.irرهبر معظم انقالب اسالمی
حضور درصــد قابل قبولی از مــردم در انتخابات
مجلس را بــا وجـــود شــرایــط سخت اقــتــصــادی و
تبلیغات مأیوسکننده دشمنان ،نشاندهنده
ام ــی ــدواری و انــتــظــار ملت بـــرای حــل مشکالت
خواندند و به نمایندگان مجلس توصیه کردند :قدر
این موقعیت مهم را بدانید.

● ●م ــج ــل ــس ی ـ ــازده ـ ــم از قـ ــویتـ ــریـ ــن و
انقالبیترین مجالس پس از انقالب است
ایشان مجلس یازدهم را از قویترین و انقالبیترین
مجالس پس از انقالب خواندند و افزودند :حضور
«جوانان ُپرانگیزهُ ،پرایمانُ ،پرتوان ،تحصیلکرده و
کارآمد» در کنار شماری از مدیران انقالبی و دارای
سوابق اجرایی و نیز شماری از پیش کسوتان دارای
سوابق نمایندگی ،مجلس یازدهم را به مجلسی
بسیار خوب و امیدبخش تبدیل کرده است .حضرت
آی ـتا ...خامنهای با ابــراز خرسندی از حساسیت
نشان دادن مجلس یــازدهــم به مسائل انقالب و
سرعت عمل نمایندگان در تشکیل هیئت رئیسه و
کمیسیونها ،افزودند :مهلت چهارساله نمایندگی،
فرصت خوبی بــرای ری ـلگــذاری حرکت عمومی
کشور و تأثیرگذاری فــراوان در روند حل مسائل و
پیشرفت و آینده ایران است.

● ●کــشــور بــــدون ت ــردی ــد تــــوان غــلــبــه بر
مشکالت فراوان اقتصادی را دارد
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان
مشکالت فــراوان اقتصادی کشور را به «بیماری»
تشبیه و درعینحال تأکید کردند :به علت بنیه
قوی و قدرت دفاعی ،کشور بدون تردید توان غلبه
بر این بیماری را دارد ،همانگونه که دشمنان نیز
امروز اذعان می کنند که با وجود سختترین تحریم
ها و فشارهای همهجانبه نتوانستهاند به اهداف
ضد ایرانی خود دست یابند .ایشان «تورم ،کاهش
ارزش پول ملی ،گرانیهای بیمنطق ،مشکالت
بنگاههای تولیدی و مشکالت ناشی از تحریم ها»
را از جمله مسائلی خواندند که سختی معیشت
را به ویژه برای طبقات پایین و متوسط به همراه
آورده است .حضرت آی ـتا ...خامنهای در تشریح
برخی ظرفیت های کشور افزودند :ایجاد هزاران
شرکت دانشبنیان ،اجرای صدها طرح زیربنایی،

بهرهبرداری مستمر از طرح های جدید ،پیشرفت
های حیرتانگیز در صنایع نظامی و موفقیت های
تحسینبرانگیز در مسائل فضایی ،نتایج استفاده
از بخشی از ظرفیت های بسیار قوی و گسترده در
کشور است .رهبر انقالب ظرفیت های معنوی ملت
را که در ایمان مذهبی و انقالبی مردم ریشه دارد،
مکمل ظرفیت های فــراوان طبیعی ،جغرافیایی و
تاریخی برشمردند و افزودند :باید ظرفیت های
معنوی را به عنوان عاملی بسیار مهم ،مورد توجه و
استفاده قرار داد.

● ●نمونه های عینی از ظرفیت معنوی عمیق
ملت ایران
ایشان «حضور بههنگام و فداکارانه مردم در مقابله
با موج اول کرونا»« ،خدمات بسیار بــاارزش ملت
در نهضت کمک مؤمنانه به خانوادههای ضعیف» و
«حضور باشکوه و خیرهکننده مردم در بدرقه سردار
سلیمانی» را نمونههایی از ظرفیت معنوی عمیق
ملت ایران دانستند و افزودند :مردم در تجلیل از
«مظهر اقتدار ملی و جهادی» ایرانیان یعنی شهید
سلیمانی نشان دادنــد که به مبارزه و مقاومت در
مقابل استکبار ایمان دارند و برای قهرمان ملی خود
باالترین ارزش ها را قائل هستند .حضرت آیتا...
خامنهای با یــادآوری حضور تعیینکننده مردم در
مقابله با غائلههایی نظیر حوادث سال های  ۷۸و
 ۸۸افزودند :ملت در مقابله با هر حرکت ضد نظام،
دشمن را مأیوس می کند و آیا توانایی و ظرفیتی
باالتر از این برای یک کشور قابل تصور است؟

● ●بــخــشــی از مــشــکــات مــوجــود نــاشــی از
بیتوجهی و کمتوجهی مسئوالن در طول
سال های مختلف است
رهبر انقالب در نوعی جمعبندی از ایــن بخش
از سخنانشان ،بخشی از مشکالت موجود را نیز
ناشی از بیتوجهی و کمتوجهی مسئوالن در طول
سال های مختلف خواندند و افــزودنــد :اگر تفکر
خوداتکایی و اعتماد به نفس ملی به ویژه در جوانان
همچنان رو به گسترش باشد و از بنیه قوی کشور
استفاده شــود و امیدهای واهــی به بیرون مرزها
و شرطی کــردن اقتصاد کشور تضعیف شــود ،من
اطمینان کامل دارم که مشکالت اقتصادی قابل
حل است.

● ●توصیه های رهبر انقالب به نمایندگان
مجلس یازدهم
رهبر انقالب اسالمی سپس توصیههایی را خطاب
به نمایندگان مجلس یازدهم بیان کردند« .نیت
الهی و خــالــص»« ،کــار بــرای م ــردم» و «پرهیز از
جوزدگی» اولین توصیه حضرت آیتا ...خامنهای
به نمایندگان مجلس بود .توصیه دیگر رهبر انقالب
مربوط به «سوگند نمایندگان» بــود که گفتند:
سوگندی که نمایندگان در آغاز به کار مجلس ادا
می کنند ،یک سوگند شرعی است و بر اساس آن
باید به صورت جدی پاسدار حریم اسالم و نگهبان
دســتــاوردهــای انــقــاب اســامــی باشند .حضرت
آیـــتا ...خامنهای در سومین توصیه« ،توجه به
مسائل کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار شدن
به حاشیهها و اولویت دادن به مسائل فرعی» را
مورد تأکید قرار دادند و افزودند :در شرایط کنونی،

در موضوع اقتصاد ،مسائل اصلی کشور عبارتند از
«تولید ،اشتغال ،مهار تورم ،مدیریت نظام پولی و
مالی و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت» .ایشان
در زمینه مسائل اجتماعی هم تأکید کردند :موضوع
«مسکن» به عنوان یک مسئله بسیار مهم و کلیدی،
مسئله «ازدواج جوانان و راههای تسهیل آن» ،مسئله
«فرزندآوری و جلوگیری از حرکت کشور به سمت
پیری جمعیت» و مسئله «مدیریت فضای مجازی
در کوتاهمدت و میانمدت» از دیگر مسائل اصلی
کشور هستند .رهبر انقالب اسالمی توصیه چهارم
خود به نمایندگان مجلس یازدهم را به «تعامل و
همافزایی قوا» اختصاص دادند و گفتند :نقشه کلی
تعامل قوا ،از جانب دستگاه اجرایی و قوه قضاییه به
اینگونه است که آن ها باید مصوبات مجلس را به
صورت دقیق و کامل اجرا کنند و هیچگونه تعللی
در این زمینه جایز نیست .حضرت آیتا ...خامنهای
افــزودنــد :ایــن تعامل از جانب مجلس نیز باید به
اینگونه باشد که در مصوبات ،ظرفیت ها و واقعیت
های کشور در نظر گرفته شود.

نسبت بدون علم به
● ●توهین و دشنام و
ِ
دولتمردان بههیچوجه جایز نیست و برخی
از این نسبتها حرام شرعی است

ایشان در موضوع تعامل قوا خطاب به نمایندگان
مجلس تأکید کردند :روابط مجلس با دولتمردان
باید مطابق قانون و شرع باشد ،یعنی سؤال و تفحص
به عنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهین و
ِ
نسبت بدون علم به دولتمردان بههیچوجه
دشنام و
جایز نیست و برخی از این نسبتها حرام شرعی
اســت .رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند:
حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه
گزارش از شرایط کشور ،کار بسیار خوبی بود اما
نباید به وزرا توهین یا تهمتی زده شود.

● ●از بــرخــوردهــای احساسی و غیرمنطقی
پرهیز شود
حضرت آیتا ...خامنهای افزودند :از برخوردهای
احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و
نظر مخالف ،متین ،خردمندانه ،قوی و قابل توجیه
باشد .ایشان درباره همکاری مجلس با قوای دیگر
گفتند :مردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان
حق و پیگیری آن را دارنــد و به شدت با مجادله و
گریبانگیری و تشنج میان قوا مخالف هستند و
همه بدانند فضای منازعه در رئوس دستگاهها برای
افکار عمومی زیانبخش و ناراحتکننده است.

● ●اتحاد و انسجام داخلی و یکصدایی در
بــرابــر جبهه گسترده دشــمــن ،تکلیف همه
مسئوالن و قواست

رهبر انقالب اســامــی ،اتحاد و انسجام داخلی
و یکصدایی در برابر جبهه گسترده دشمن را
تکلیف همه مسئوالن و قوا برشمردند و افزودند:
امروز جبهه دشمن که خبیثترین و قبیحترین آن
آمریکاست ،تمام توان سیاسی ،اقتصادی و تبلیغاتی
خود را بــرای به زانــو درآوردن ملت قوی ایــران به
کار گرفته است و در چنین شرایطی حتی با وجود
اختالف سلیقه و نظر در داخل ،در مقابل دشمن
یاوهگو باید دست به دست هم بدهیم و یک سخن
گفته شود .حضرت آیتا ...خامنهای نقش نظارتی

مجلس را بسیار مهم و حیاتی دانستند و خاطرنشان
کردند :این نقش باید با متانت ،خردمندانه و بدون
حاشیه ایفا شود.

● ●وقتی برخی ماسک نمی زنند من از آن
پرستار فداکار خجالت می کشم
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان،
گسترش مــجــدد بــیــمــاری کــرونــا و جــان باختن
روزانه تعداد زیادی از مبتالیان را حقیقت ًا غمانگیز
خواندند و با تجلیل چندینباره از خدمات درخشان
و فداکاریهای کادرهای درمانی که بعضی از آن ها
نیز در راه خدمت به مردم به بیماری مبتال شدند یا
جان باختند ،گفتند :با وجود این خدمات ،بعضی
افراد حتی کار سادهای مثل ماسک زدن را انجام
نمی دهند که من واقع ًا از آن پرستاری که فداکارانه
در حــال ارائــه خدمت اســت ،خجالت می کشم.
حضرت آی ـتا ...خامنهای با اشاره به واقعیت تلخ
دور شدن کشور از موفقیت اولیه در مقابله با کرونا،
خطاب به همه دستگاهها ،گروههای خدمترسان
و آحــاد مــردم تأکید کردند :همه نقش خود را به
بهترین وجــه ایفا کنند تا در کوتاهمدت زنجیره
سرایت را قطع کنیم و کشور را به ساحل نجات
برسانیم.

● ●نهضت تــعــاون و احــســان بــایــد رش ــد و
توسعه پیدا کند
ایشان مشارکت گسترده مردم در نهضت خدمت
مؤمنانه در آستانه مــاه رمضان را بسیار بــاارزش
و گرهگشا از زندگی قشرهای ضعیف دانستند و
افزودند :این نهضت تعاون و احسان باید رشد و
توسعه پیدا کند و هر کس به هر شکل که می تواند
کمک و مراقبت کند که کسی از نیازمندان از قلم
نیفتد .رهبر انقالب اسالمی در پایان همگان به
ویــژه جوانان را به دعــا و توسل عمومی به درگــاه
خداوند متعال بــرای دفــع بال فراخواندند .پیش
از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آقــای قالیباف
رئیس مجلس در گزارشی از رویکردها ،اقدامات و
برنامههای مجلس ،هدف اصلی نمایندگان را حل
مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد چابک و
انقالبی بیان کرد که در همین ویژه نامه مشروح این
برنامه آمده است.

قانون خوب
● ●
ِ
در زمینه شیوه صحیح قانون گذاری و این که قانون
خوب چه ویژه گی هایی دارد حضرت آیت ا ...خامنه
ای مولفه های فراوانی را ذکر کرده اند از جمله این
که :قانونی که می خواهد به تصویب مجلس برسد
نباید تکراری باشد ،قانون معارضی در مقابل آن وجود
نداشته باشد ،صریح و شفاف باشد و در عین حال
قابلیت تطبیق باشرایط را داشته باشد .ایشان در این
دیــدار ها با تاکید بر این که نباید منافع نماینده در
تصویب قانون لحاظ شود ،کارشناسی شدن قانون
و مشورت با متخصصین هر امر را از دیگر الزمه های
یک قانون گــذاری مطلوب عنوان کــرده انــد .در این
راستا رهبرفرزانه انقالب در شــروع مجلس دهم به
نمایندگان توصیه کردند «:قانون باید با کیفیت ،متقن،
همهجانبهنگر ،واضح ،بدون تعارض با قوانین دیگر،
ضد فساد ،منطبق با سیاستهای باالدستی ،برگرفته
از دیدگاههای کارشناسی بدن ه دولت و خارج از دولت
و دربــردارنــد ه مصالح ملی به جــای مصالح محلی
بــاشــد( )95.03.16ایشان همچنین یکی از ویژگی
های قانون خوب را قانون «ناظر به مشکالت زندگی
مردم »توصیف کرده اند« :قانون باید جامع باشد ،باید
کامل باشد ،باید ماندگار باشد ،باید کارشناسی شده
باشد ،باید گره گشا باشد ،باید ناظر به مشکالت زندگی
مردم باشد )87.03.21( ».دیروز هم ایشان تاکید
کردند که «در مصوبات ،ظرفیت ها و واقعیت های
کشور در نظر گرفته شود)99.04.22( ».

نظارت درست
● ●
ِ

● ●دولت ها باید تا روز آخر وظایف خود را
انجام دهند
ایشان همچنین با اشاره به سال آخر دولت گفتند:
سال آخر دولت ها معمو ًال سال حساسی است و باید
مراقبت شود که پیگیری امــور بههیچوجه سست
نشود و بر همین اساس اعتقاد راسخ دارم که دولت
ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند و بعد
از پایان دوره قانونی خود ،امانت را با ارائه صورت
وضعیت ،به دولت بعدی تحویل دهند .رهبر انقالب
اسالمی تأکید کردند :در شرایط حساس سال آخر
دولت و همچنین سال اول مجلس ،باید دو قوه فضا
را به گونهای مدیریت کنند که به کار مهم کشور
لطمه نخورد .حضرت آیـتا ...خامنهای همچنین
مرکز پژوهش های مجلس و مرکز نظارت بر رفتار
نمایندگان را دو مرکز بسیار مهم برشمردند و بر
لزوم استفاده مطلوب از دیدگاههای کارشناسی
مرکز پژوهش ها تأکید کردند.

«نــحــوه صحیح قــانــون گـــذاری»« ،کیفیت نظارت
مجلس» و «پرهیز از اختالف با دولــت» سه عنصر
مهمی است که رهبر انقالب در آغــاز به کار چهار
مجلس اخیر به آن پرداخته و درباره آن توصیه هایی
به نمایندگان مجالس هشتم ،نهم ،دهم و یازدهم
مطرح کرده اند .عناصر مهمی که به نظر آن طور که
باید و شاید به آن توجه نشده و تاکنون مورد غفلت
قرار گرفته است.

اطمینان داریم همه
مشکالت موجود قابل
حل است و مجلس باید
با اولویتبندی مسائل،
پرهیز از حاشیهسازی
و نیز کار مخلصانه
برای مردم ،در روند
حل مشکالت تأثیر
محسوسبگذارد

یکی دیگر از ارکــان مهمی که رهبر معظم انقالب
اسالمی در چند دوره اخیر بارها به آن اشاره کرده اند
بعد نظارت مجلس است که اتفاقا یکی از مهم ترین
وظایف نمایندگان مجلس هم به شمار می آید .در نگاه
رهبر انقالب با اشاره به این که استفاده از ابزار نظارت
نباید موجب اختالف میان قوا و رخنه در بافت یکپارچه
مجموع ه قوای سهگانه شود ،یکی از نظارت های مهم
نمایندگان ملت را نظارت مجلس برخود بر شمرده
اند .ایشان در بخشی از بیانات خود در شروع به کار
مجلس نهم نظارتهای ناشی از نیتهای نادرست،
جانبدارانه و ضد جانبدارانه و نیز نظارتهایی را که
عمقیابی نمیکند از مولفه های «نظارت نادرست»
بر شمردند و تصریح کردند« :اینگونه کارها (نظارت
نادرست) نشان خواهد داد مجلس به معنای حقیقی
کلمه زنده نیست)91.03.24( ».

● ●همکاری مجلس با دولت
یکی دیگر از مباحث مهمی که رهبر انقالب بارها
به آن توجه داده اند این است که نمایندگان مردم
باید از ابزار نظارتی و تقنینی که در دست دارند به
درستی استفاده کنند و موجب اختالف بین دولت
و مجلس نشوند .رهبر انقالب بارها مجلس را به
همکاری با دولت فراخوانده و تصریح می کنند که
مجلس «نباید به اسم استقالل ،درباره هر مسئلهای
به دولت معترض شود» ( )91.03.24و مجلس اگر
نظر مخالفی دارد می تواند بدون جنجال و هیاهو و
برخورد های غیر مفید در آن زمینه قانون بگذارد.
این مسئله همکاری با دولت و پرهیز از کشمکش
با دولت آن قدر از اهمیت باالیی برخوردار است
که باعث شد رهبر انقالب در دیــدار روز گذشته
نمایندگان مجلس یازدهم نیز به ســراغ آن بروند
و «تعامل در چارچوب شــرع و قانون »« ،پرهیز از
تهمت زدن» و «پرهیز از برخورد های احساسی و غیر
منطقی» را از مهم ترین شاخص های تعامل با دولت
عنوان کنند .ایشان در موضوع تعامل قوا خطاب به
نمایندگان مجلس تأکید کردند«:مردم از مجلس و
دو قو ه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن را دارند
و به شدت با مجادله و گریبانگیری و تشنج میان
قوا مخالف هستند و همه بدانند فضای منازعه در
رئوس دستگاهها برای افکار عمومی زیانبخش و
ناراحتکننده است)99.04.22( ».

