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نسخه تلفن همراه

   بسم اهلل الّرحمن الّرحيم  )1(
و الحمد هللَّ رّب العالمين و الّصالة و الّسالم على سّيدنا و نبّينا ابى القاسم المصطفى محّمد و 

على آله االطيبين االطهرين المنتجبين سّيما بقّية اهللَّ فى االرضين.

خيلى خوش آمديد برادران و خواهران عزيزى كه نقش تعيين كننده اى خواهيد داشت 
ان شاءاهللَّ در پيشرفت كشور، و اجزاى تشكيل دهنده ى يكى از بزرگ ترين اركان كشور و 
انقالب هستيد. به همه ى شما تبريك عرض ميكنيم به خاطر اينكه اين موّفقّيت را كسب 
كرديد و بحمداهللَّ خداى متعال به شما اين توفيق را داد كه در اين جايگاه واال قرار بگيريد.

 لزوم توّجه به مسئولّيت الهى و انجام عمل صالح در فرصت محدود 
نمايندگى

يك جمله ابتدائاً عرض بكنيم. خب روزهاى آخر شعبان و نزديك ماه رمضان است. دلهايمان 
را توّجه بدهيم به رضاى الهى و مسئولّيت الهى. به شما عرض ميكنم: برادران و خواهران 
عزيز! قدر اين موقعّيت را بدانيد و بدانيد كه بسيار زودگذر است؛ يعنى تا چشم به هم بزنيم، 
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چهار سال گذشته. مثل عمرمان ديگر؛ عمر ما هم همين جور است؛ انسان به پشت سرش 
كه نگاه ميكند، ميبيند اين دوران مثل برق گذشت و خوشى ها، سختى ها، تلخى ها، 
شيرينى ها، لّذتها، رنجها تمام شد. اگر در اين طومار طوالنى - حاال در مورد امثال حقير 
هفتاد هشتاد ساله مثالً فرض كنيد - انسان توانسته باشد يك نقطه اى گذاشته باشد كه 
بتواند محاسبه كند آن را پيش خداى متعال و اميدى به آن داشته باشد، خب چه بهتر؛ اّما 
اگر چنانچه در اين طومار طوالنى، كارى كه بتوان از آن در مقابل خداى متعال دفاع كرد - ] 
چون [انسان را محاسبه ميكنند ديگر - نداشته باشيم، زندگى خواهد شد خسارت؛ همان 
»اِنَّ االِنساَن لَفى ُخسٍر« ااِلَّ الَّذيَن ءاَمنوا َو َعِمُلوا الّصالِحت؛)2( ايمان و عمل صالح؛ اگر اين 
عمل صالح و اين ايمان در اين مجموعه اى كه از عمر ما گذشته است وجود داشته باشد، 
خب بله، خسارت نيست؛ به همان اندازه سود هست؛ ] اّما[ اگر خداى نكرده نباشد يا انسان 
وقتى محاسبه ميكند، ببيند ميتوان در آن خدشه كرد و مناقشه كرد، آن وقت كار انسان 

خيلى مشكل است؛ خيلى.
 در دعاى شريف ابى حمزه، حضرت ] على )ع([ عرض ميكند به خداى متعال: اَللُّهمَّ ارَحمنى 
تى َو َكلَّ َعن َجوابَِك لِسانى َو طاَش ِعنَد ُسؤالَِك اِيّاَى لُّبى؛)3( آن وقتى  اَِذا انَقَطَعت ُحجَّ
كه تو از من سؤال ميكنى، من جوابى ندارم به تو بدهم - تفّحص ميكنند از اعمال انسان؛ 
انسان بايد بتواند جواب بدهد ديگر - َكلَّ َعن َجوابَِك لِسانى، زبانم بند مى آيد، نميتوانم 
تى، و استدالل من تمام ميشود - انسان يك استداللهايى پيش  جواب بدهم، وَ انَقَطَعت ُحجَّ
خودش دارد ديگر: »اين كار را براى اين كردم، براى آن كردم«؛ بعد ]وقتى [ هر يك از اينها را 
جواب ميدهند، آدم دستش خالى ميشود از استدالل - َو طاَش ِعنَد ُسؤالَِك اِيّاَى لُّبى، و مغز 
من، دل من، روح من در مقابل اين سؤالهاى پياپى كه از من خواهد شد، حيران و سرگردان 
ميمانَد؛ اين جورى ميشود. بنده اين را خودم تجربه كرده ام، اين تجربه ى بنده است، حاال 
نميخواستم ] بگويم [؛ ديگر حاال االن به ذهنم آمد، به زبانم آمد، عرض ميكنم. در سال 60 



3

16/ 03 / 94متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی

كه آن حادثه ى كذايى براى بنده اتّفاق افتاد در مسجد ابوذر، خب بيهوش شدم. بعد من را 
بلند كرده بودند و در حينى كه من را از داخل مسجد ميبردند به طرف ماشين، دو بار سه بار 
به هوش آمدم و دوباره از هوش رفتم تا بعد باالخره يكسره بيهوش شدم. در اين دو سه بارى 
كه به هوش آمدم، يك بار احساس كردم كه اين لحظه ى آخر است، يعنى كامالً احساس 
كردم كه لحظه ى مرگ است. ناگهان همه ى زندگِى گذشته در مقابل چشمم مجّسم شد. با 
خودم فكر كردم كه خب، حاال چه دارم براى عرضه كردن؟ هرچه فكر كردم، ديدم همه اش 
قابل مناقشه است. خب مبارزه كرديم، زندان رفتيم، كتك خورديم، درس داديم، زحمت 
كشيديم - اين چيزهايى است كه آدم به ذهنش مى آيد ديگر - در آن لحظه ديدم همه ى 
اينها را ميشود با من مناقشه كنند؛ ] بگويند[ در فالن قضّيه ممكن است يك نّيت غير 
الهى مخلوط اين نّيت شما شده؛ هيّچى؛ از بين رفت! ناگهان احساس كردم كه بين زمين 
و آسمان معلّقم، مثل آدمى كه اصالً به هيچ جا دستش بند نيست. گفتم پروردگارا! وضع 
من اين جورى است، ميبينى ديگر، من ظاهراً هيچ چيز ندارم؛ آن طور كه حساب ميكنم 
ميبينم هيچ چيز دستم نيست، يك جورى مگر خودت رحم كنى. اين حالت براى انسان 

پيش مى آيد. سعى كنيم از اين موقعّيتها استفاده كنيم.
 شما موقعّيت خوبى گيرتان آمده؛ چهار سال در مجلس شوراى اسالمى، جايى كه اداره ى 
كشور و قانونگذارى كشور آنجا است. اهّمّيت اين قانونگذارى خيلى زياد است؛ اين واقعاً 
همان طور كه بارها عرض كرده ايم، ريل گذارى است. شما حركت دولت را اّوالً ريل گذارى 
ميكنيد، بعد با اختياراتى كه قانون اساسى به شما داده - كه ازجمله اش تحقيق و تفّحص 
است كه در قانون اساسى تصريح شده - ميتوانيد تضمين كنيد كه اين حركت انجام بگيرد. 
ِصرف توصيه نيست؛ برطبق قانون ميتوانيد دنبال كنيد، تحقيق كنيد، تفّحص كنيد؛ هيچ 
منافاتى هم با همكارى با دولت ندارد. اعتقاد بنده اين است و هميشه عقيده ام در همه ى 
دولتها اين بوده كه مجلس بايد با دولت همكارى كند؛ اّما اين همكارى به معناى گذشت از 
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حقوق مجلس نيست؛ بايستى حّقتان را استيفاء كنيد؛ تحقيق كنيد، تفّحص كنيد، مؤاخذه 
كنيد كه چرا نشد، چرا كم شد، چرا جور ديگر شد. اين يك فرصت بسيار مهّمى است؛ اين 

را قدر بدانيد.

  مجلس شوراى اسالمى، مهم تر از دولت
اّول انقالب، آن وقتى كه صحبت انتخاب رئيس جمهور بود و مدام نامزدهاى مختلف مطرح 
ميشدند، بنده و يك نفر ديگر از دوستانمان، از تهران رفتيم قم خدمت امام - آن وقت ايشان 
قم بودند - در يك وقت تنِگ سختى هم بود، ايشان هم داخل بودند، باالخره هرجور بود 
گفتيم بايد ببينيم امام را. چون امام فرموده بودند كه معّممين مطرح نشوند، نامزد نشوند 
براى رياست جمهورى؛ ما رفته بوديم با امام بحث كنيم، محاّجه)4( كنيم كه بگوييم نه، اين 
منع را شما برداريد تا آقاى بهشتى را ما مطرح كنيم؛ به نظر ما بهتر از همه، شهيد بهشتى 
)رضوان اهللَّ تعالى عليه( بود؛ رفته بوديم با ايشان بحث كنيم سر اين قضّيه. يك قدرى گفتيم 
و شنفتيم و ايشان يك چيزهايى گفت، ما يك چيزهايى گفتيم؛ بعد ايشان به ما گفتند شما 
برويد مجلس را نگه داريد؛ برويد دنبال مجلس؛ آن وقت هنوز انتخابات مجلس ] برگزار[ 
نشده بود؛ گفتند برويد سراغ مجلس، مجلس مهم است. توصيه شان به ما - به من و آن 
دوستمان - اين ] بود[؛ يعنى روى مسئله ى دولت اصرار نكنيد؛ مجلس از نظر ايشان مهم تر 
از دولت و قّوه ى مجريّه بود. خب حاال از خدا بخواهيد؛ واقعاً كمك بخواهيد! ماه رمضان 
در پيش است؛ روزه فرصت است، دعا فرصت است، بيدارى شبها فرصت است، نماز شبى 
كه قاعدتاً مؤمنين در اين جور شبها بيشتر توفيق پيدا ميكنند بخوانند، فرصت است؛ دعا 
كنيد، تضّرع كنيد و از خدا بخواهيد كه شما را موّفق كند در اينكه اين كار بزرگ را ان شاءاهللَّ 

بتوانيد انجام بدهيد.
 خب، من چند نكته عرض ميكنم: يكى درباره ى اصل وظيفه ى مجلس است و اهّمّيت 
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مجلس؛ يكى درباره ى مسئله ى قانون است؛ يكى بخصوص در زمينه ى اقتصاد است؛ يكى 
بخصوص در زمينه ى فرهنگ است؛ يكى هم در زمينه ى سياستهاى كلّى و مسائل سياست 

خارجى و مانند اينها است؛ چند جمله ى اين جورى را ان شاءاهللَّ عرض ميكنم.

  لزوم در رأس امور قرار دادن مجلس و حفظ هيبت مجلس  
در قانون اساسى شما موّظف شده ايد از دستاوردهاى انقالب و مبانى اسالم دفاع كنيد؛ 
در سوگندتان بود. من در پيامم به شما عرض كردم)5( اين سوگند، سوگند حقيقى 
است؛ يعنى اگر اين سوگند نقض بشود، كّفاره دارد. سوگند خورده ايد كه مبانى اسالم را و 
دستاوردهاى انقالب را حفظ كنيد؛ خب، اين چيز مهّمى است. اين ِكى ممكن خواهد شد؟ 
آن وقتى كه مجلس واقعاً در رأس امور باشد؛ اين كار هم دست شما است. »مجلس در رأس 
امور« تعارف نيست كه بخواهيم تعارف بكنيم؛ نه واقعاً بايد مجلس در رأس امور باشد؛ يعنى 
تصميم بگيرد و آن تصميم اجرائى بشود. البّته من اين را به شما عرض بكنم كه در دولتهاى 
مختلف - هم اين دولت كنونى، هم دولت قبلى، هم دولتهاى قبلى؛ همه شان از بعد از رحلت 
امام؛ و در زمان امام، دولت خود بنده - اتّفاق مى افتاد يك جاهايى، در يك تنگناهايى گير 
ميكرديم و االن دولتها گير ميكنند كه از اختيارات ولىّ فقيه استفاده ميكنند؛ اين هست، اّما 
در همانها هم بنده مكّرراً در نظر داشتم مراقبت بكنم تا آنجايى كه ممكن است به مصّوبه ى 
مجلس خدشه وارد نشود. يكى از دولتهاى گذشته آمده بودند يك چيزى ميخواستند 
كه درست نقطه ى مقابل قانون بودجه ى آن سال بود؛ آن وقت ] قانون [ برنامه نبود، قانون 
بودجه بود. هرچه اصرار كردند، من زيِر بار نرفتم؛ با اينكه مشكالتى داشتند اّما گفتم ما يك 
مجلسى داريم كه نشسته اند تصميم گرفته اند و قانون بودجه را با اين همه زحمت تصويب 
كرده اند، حاال شما بيا با يك كلمه حرف، همه ى قانون را برگردان از اين طرف به آن طرف؛ 
اينكه نميشود. مجلس را بايد در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هيبت 
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مجلس بايد محفوظ باشد. 
 من يك وقت - ظاهراً يا با آقاى الريجانى يا يكى از رؤساى مجلس - گفتم كه از اّول مشروطه 
اين جورى بود تا وقتى رضاخان سِر كار آمد. رضاخان كه آمد، مجلس و قانون و قانونگذارى و 
مانند اينها همه دود شد رفت هوا؛ اّما قبل از آمدن رضاخان - كه خب مسئله ى قانونگذارى 
و مجلس و مجلس شورا است و تازه هم مشروطّيت سِركار آمده بود؛ ظاهراً در دوره ى دّوم 
يا سّوم مجلس؛ باالخره قبل از قدرت گرفتن رضاخان - رئيس مجلس مؤتمن الملك)6( 
بود كه از رجال خوشناِم زمان قاجار است، برادر مؤتمن الملك، نخست وزير بود كه 
مشيرالّدوله)7( است. او هم اتّفاقاً از رجال خوشنام است؛ يعنى اين دو برادر جزو رجال نسبتاً 
خوشنام دوره ى قاجار و اّول پهلوى هستند. پس برادر بزرگ تر كه مشيرالّدوله بود، رئيس 
دولت بود، نخست وزير بود؛ مؤتمن الملك - برادر كوچك تر - رئيس مجلس بود. رئيس 
دولت - نخست وزير - از مجلس وقت گرفت كه بيايد آنجا يك گزارشى بدهد؛ مثالً ساعت 
هشت صبح يك سخنرانى بكند. ساعت هشت صبح شد، مشيرالّدوله نرسيد؛ مؤتمن الملك 
به ساعتش نگاه كرد، ديد پنج دقيقه از هشت گذشت، گفت نخست وزير را ديگر راه ندهيد؛ 
نخست وزير را راه ندهيد؛ پنج دقيقه بعد مشيرالّدوله رسيد به مجلس، راهش ندادند! 
اين جور است. نخست وزير پنج دقيقه از وقت معّين تأخير كرده، رئيس مجلس كه برادرش 
بود - برادر كوچك ترش هم بود - راهش نداد؛ اين يعنى اقتدار مجلس، هيبت مجلس اين 

است؛ اين را بايد حفظ كنيد. اين دست خود شما است و شما ميتوانيد اين كار را بكنيد.

  نظارت مجلس بر خود، ضامن حفظ اقتدار و هيبت مجلس 
يكى از چيزهايى كه به معناى واقعى كلمه ميتواند اين را در مجلس تأمين كند و تضمين 
كند، نظارت مجلس بر خويشتن است؛ من اين را در مجلس هشتم گفتم.)8( مجلس بر 
خودش نظارت كند. باالخره مجلس تشكيل ميشود از تعدادى انسان؛ ما انسانها همه مان 
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در معرض خطا هستيم؛ يعنى شوخى ندارد، بزرگ و كوچك هم ندارد، پير و جوان هم 
ندارد، همه مان در معرض خطا و در معرض لغزش هستيم. چه كسى بايد جلوى اين لغزش 
را بگيرد؟ خود مجلس. انواع واقسام لغزشها هم متصّور است؛ مجلس اگر نظارت كرد، جلوى 
لغزش نماينده را گرفت و نماينده توانست اين پاكيزگى و طهارت خودش را در طول اين 
چند سال حفظ كند، آن وقت زبانش باز خواهد بود؛ آن وقت ميتواند اگرچنانچه نقطه ى 
اشكالى در هرجا ديد آن را بيان كند؛ اين را بايد مجلس رعايت بكند. من خواهش ميكنم 

مسئله ى خودنظارتى، خويشتن نظارتى مجلس را دستِ كم نگيريد. اين را حفظ كنيد.

  چند مسئله در مورد وضع قوانين:  

1.  وضع قوانين باكيفّيت
خب، يك مسئله در مورد قانون است. قانونگذارى شأن اصلى شما است منتها قانون را 
دوجور ميشود گذارد و وضع كرد: خوب و بد؛ ميشود خوب قانونگذارى كرد، ميشود بد 
قانونگذارى كرد. صرفاً هم بد و خوب بودن به اين نيست كه قانون خوب باشد يا قانون بد 
باشد؛ نه، گاهى يك قانون خوب را شما وضع ميكنيد اّما اين وضع، بد است؛ چرا؟ براى خاطر 
اينكه در كيفّيت وضع اين قانون رعايت دّقت نشده، انسجام با بقّيه ى قوانين مراعات نشده، 
وجود وضوح در قانون رعايت نشده. اّوالً قانون بايستى باكيفّيت باشد؛ افزايش قانون، زياد 
بودن قانون خيلى چنگى به دل نميزند؛ بايد قانون باكيفّيت باشد. حاال اينكه آقاى دكتر 
 ! الريجانى اينجا گفتند وجود تخّصصهاى مختلف، واقعاً بنده را خرسند ميكند؛ الحمدهللَّ
وجود اين متخّصصين و افراد وارد، مطلّع و خردمند در مجلس خيلى قيمت دارد براى اين 
جهت؛ دّقت كنيد كه اّواًل قانون متقن باشد، قانون اتقان داشته باشد؛ يعنى داليل وضع 
اين قانون جورى باشد كه هركس نگاه ميكند، ببيند بله، اين قانون، قانون متقنى است. 
همه جانبه نگر باشد؛ نگاه جزئى و بى توّجه به جوانب گوناگون، قانون را از حّيز)9( انتفاع 
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مى اندازد. واضح باشد؛ جورى نباشد كه پى درپى اصالحات مكّرر الزم داشته داشته باشد، 
مرتّب استفساريّه بيايد مجلس؛ وقتى قانون واضح نبود، وقتى جامع نبود، مرتّباً استفساريّه 
مى آيد كه آيا مرادتان اين بوده يا آن بوده؛ گاهى نتيجه ى استفساريّه اى كه مجلس صادر 
ميكند، نقطه ى مقابل مضمون خود قانون است؛ خب اين قانون، قانون خوبى نيست؛ يعنى 
مضمون قانون ممكن است خوب باشد اّما قانونگذارِى خوبى نيست، قانونگذارِى بدى است. 

بنابراين قانون بايد كيفّيت داشته باشد.

2.  جلوگيرى از تراكم و تعارض قوانين  
] همچنين [ تعارض قوانين؛ يكى از چيزهايى كه ما دچارش هستيم، مسئله ى تراكم قوانين 
است؛ اين قدر كه در مسائل مختلف قانون داريم! حاال آقاى دكتر الريجانى اشاره كردند به 
مسئله ى آمايش سرزمين؛ آمايش سرزمين، از زمانى كه بنده رئيس جمهور بودم، در هيئت 
دولت مطرح شد؛ زمان رياست جمهورِى خود من كه حاال سى سال، سى و چند سال از 
آن وقت گذشته، مسئله ى آمايش ] سرزمين [ در دولت مطرح شد - كه روى كلمه ى آمايش 
هم بحث كرديم كه اين كلمه فارسى است، چيست، ريشه اش چيست - و ] بنا شد[ دنبال 
كند؛ در همه ى دولتها هم دنبال شده، ] اّما[ هنوز هم ] عملى [ نشده. خب، حاال قانون هم 
گذاشته ايم، براى آمايش سرزمين قانون هم وجود دارد؛ حاال شما بيا چند قانون ديگر هم 
روى آن اضافه كن! راه هاى ميان بُر را بايد طى كرد. فرض بفرماييد حاال شما ميخواهيد به 
بركت آمايش سرزمين و آشنايى اى كه با استعدادها و ظرفّيتهاى استانها يا منطقه ها پيدا 
ميكنيد، از امكانات استانها و مناطق گوناگون كشور استفاده كنيد؛ خيلى خب، حاال ] اگر[ 
اين نشد، راه ديگرى در كنار اين وجود دارد. خب، درست است كه آمايش علمى، مثالً فرض 
كنيد در زمينه ى استان خراسان اتّفاق نيفتاده اّما استاندار آنجا و مسئولين محلِّى آنجا 
چيزى از استعدادهاى آن استان ميدانند كه كسى كه در مركز نشسته آن چيز را نميداند؛ 
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اين خودش يك فرصت است؛ از اين راه ها استفاده بشود. بنابراين ميخواهم اين را عرض 
بكنم كه تراكم قانون و افزايش كّمّيت قانون، ُحسن نيست؛ عمده اين است كه قانون كيفّيت 

داشته باشد؛ جامع باشد.

3.  جلوگيرى از تصويب قوانين فسادانگيز
از قوانينى كه زمينه ساز فساد است جلوگيرى كنيد، يعنى بدّقت مراقب باشيد. يكى از 
چيزهايى كه حاال اين مخصوص مجلس ما نيست - البّته گاهى در مجلس ما هم اتّفاق 
افتاده؛ چندبارى بنده در اين سالها يادم هست - اّما در مجالس دنيا معمول است، ] اين 
است كه [ يك قانونى را تصويب ميكنند و ده روز ديگر نسخ ميكنند؛ در اين ده روز، افرادى 
به ميلياردها ميرسند! قانون فسادانگيز. يعنى اين قانون جورى است كه فرض كنيد فروش 
يك چيزى را منع ميكنند، ورود يك چيزى را يا صدور يك چيزى را منع ميكنند، آن كسى 
كه بايد استفاده ى خودش را بكند، از اين منع استفاده ميكند، بعد ده روز ديگر آزاد ميكنند؛ 
افراد يك شبه به ميلياردها ميرسند. اين قانون فسادانگيز است. ازاين قبيل قوانين وجود 

دارد؛ مراقب باشيد قانونى كه گذاشته ميشود، ضّد فساد باشد.

4. مقّدم داشتن مصالح مّلى به مسائل منطقه اى در وضع قوانين
يك مسئله در مورد قانون اين است كه مصالح ملّى را مقّدم بداريم بر مسائل منطقه اى. البّته 
شماها كه از مناطق مختلف كشور آمده ايد، خب مردم از شما توّقعاتى دارند، انتظاراتى 
دارند؛ انتظارات به طور كامل قابل قبول نيست، تاحدودى قابل قبول است، اّما اينكه حاال 
تصّور كنند كه شما كه از آنجا آمديد، راهشان، آبشان، برقشان، بودجه ى دولتى شان، همه 
چيزشان حل خواهد شد، نه، خب اينكه امكان ندارد. شما قهراً خودتان را موّظف ميدانيد 
مقدارى به خواسته ها و توّقعات مردم منطقه توّجه كنيد. خب، تاحدودى اشكال ندارد منتها 
تا آنجايى كه معارض با مصالح ملّى نباشد؛ گاهى اوقات با مصالح ملّى ] معارض است [؛ فرض 
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كنيد در فالن استان اصرار است بر اينكه فرودگاه ايجاد بشود - خب فرودگاه از چيزهاى 
پُرخرج است؛ جزو موضوعات پُرخرج و زيربناهاى پُرخرج، يكى فرودگاه است - فرض كنيد 
فرودگاه الزم دارند. شما نگاه ميكنيد مى بينيد كه خب اين فرودگاه براى اينجا واقعاً الزم 
نيست؛ بله، يك امتيازى براى آنجا است لكن خب در همسايگى آن، در اين طرفش در آن 
طرفش فرودگاه هاى نزديك هست، من باب مثال؛ پول مملكت را، توانايى هاى مملكت را، 
فرصتهاى كشور را صرف كنيم براى يك چيزى كه اولويّت ندارد! اينجا شما اين مصلحت 
ملّى را ترجيح بدهيد بر آن مسئله و مصلحت منطقه اى و محلّى. بنابراين بنده نميگويم بكلّى 
به خواستهاى منطقه اى بى اعتنائى كنيد، كه خب چنين چيزى امكان ندارد، اّما آنجايى كه 

با مصلحت ملّى يك معارضه اى دارد، حتماً مصلحت ملّى را در قانونگذارى رعايت كنيد. 

5. استفاده از كارشناسان دولتى و غير دولتى 
يك نكته ى ديگرى كه در مورد قانون ميخواهم عرض بكنم، اين است كه از كارشناسى ها 
استفاده كنيد. يكى از بخشهاى مهّمى كه از كارشناسى آن ميتوانيد استفاده كنيد، بدنه ى 
دولت است. دولت در بخشهاى مختلف كارشناس هاى خوبى دارد. از بدنه ى كارشناسى 
دولت - حاال چه سازمان برنامه، چه جاهاى ديگر - در بخشهاى مختلف حتماً استفاده 
بشود؛ اّما مخصوص آنها هم نيست؛ در بيرون دولت هم االن شما مالحظه كنيد، در زمينه ى 
مسائل اقتصادى - كه حاال اجمالى عرض خواهم كرد - افرادى هستند كه در دولت هم 
نيستند، در دانشگاهند، تدريس ميكنند يا اقتصاددانند؛ اينها كارشناسند. از بدنه ى 

كارشناسى حتماً استفاده بشود براى تصميم گيرى ها. 

  انطباق قوانين با سياستها و اسناد باالدستى
با اسناد باالدستى و سياستهايى هم كه اعالم ميشود، سعى كنيد ] قانون [ انطباق داشته 
باشد. حاال مثاًل برنامه ى ششم در دستور كار شما است؛ خيلى هم مهم است؛ اين را من 



11

16/ 03 / 94متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی

عرض بكنم. برنامه ى ششم فوق العاده مهم است؛ در مورد اين برنامه كوتاهى و اغماض و 
كم گذاشتن، هيچ جايز نيست؛ يعنى واقعاً بايد برنامه را كامل و خوب و دقيق تمام بكنيد. 
خب اوضاع اوضاع خاّصى است؛ هم از لحاظ اقتصادى، هم از لحاظ سياسى؛ براى كشور 
االن اوضاع ويژه اى است و بايد برنامه اى كه شما براى پنج سال ميگذاريد، يك برنامه ى 
به معناى واقعى كلمه كامل باشد. خب، طبعاً وقتى اين برنامه تنظيم شد، اين شد جزو اسناد 
باالدستى؛ قانون كه ميخواهيد بگذاريد، با اين برنامه يا با برنامه هاى ] ديگر[ مثاًل فرض 

كنيد ] سياستهاى كلّى [اصل 44 و امثال اينها بايد تطبيق بكند. 

  حضور افراد تازه نََفس در كنار با تجربه ها، فرصتى براى مجلس دهم
خب حاال اين در زمينه ى قانونگذارى كه حاال شما ان شاءاهللَّ به اين نكته توّجه ميكنيد. البّته 
خب ميبينم كه بعضى از دوستان در روزنامه ها و امثال اينها مينويسند كه بله، عّده ى زيادى 
از كسانى كه وارد مجلس شده اند سابقه ندارند و مجلس را نمى شناسند؛ به نظر من، اين 
تهديد نيست، اين فرصت است؛ اصالً انتخابات و جابه جا شدن ها، خود يك فرصت است؛ 
اينكه افراد تازه نََفسى بيايند در ميدان كه عادت به مجلس نكرده باشند، يك عّده هم از 
قبل هستند كه اينها هم تجربه هايشان را منتقل ميكنند به اينها - يعنى اين تركيب قديم 
و جديد - در مجلسها يك چيز خوبى است، اين يك فرصتى است؛ از اين فرصت هرچه 
ميتوانيد استفاده كنيد؛ با نشاط و عالقه و خوب، با استفاده از تجربّياتى كه ديگران دارند. 

اين در زمينه ى مسائل مربوط به قانون كه به نظر من مهم تر از همه چيز است.

  لزوم توّجه مجلس به چند مسئله ى اقتصادى:   

1.  توّجه به ركود و توليد داخلى و اشتغال
در مسئله ى اقتصاد؛ ببينيد برادران عزيز، خواهران عزيز! واقعاً مسئله ى اقتصاد يك مسئله ى 
اصلى در كشور ما است؛ نه ] فقط[ امروز، كه خب بنده پنج شش سال است كه مرتّباً روى 
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مسئله ى اقتصاد تكيه ميكنم. من پنج شش سال 
 قبل از اين، در صحبت اّول سال - عيد - گفتم ما داريم تهديد ميشويم از دو ناحيه و يكى 
- كه شايد هم مهم تر بود - از ناحيه ى اقتصاد است.)10( واقعش هم همين است؛ آن وقت 
هنوز تحريمها نبود و اِعمال نشده بود. دشمن اقتصاد را به عنوان يك حربه اى عليه ما به كار 
گرفته، ما هم شايد يك خرده ناشيگرى كرديم و نشان داديم كه از اين حربه خيلى ميترسيم 
و ناراحتيم؛ ]لذا[ او بيشتر تشجيع شده و راه خودش را پيدا كرده. على اىّ حال، مسئله ى 
اقتصاد مسئله ى بسيار مهّمى است؛ بايد ما مسئله ى اقتصاد كشور را حل كنيم. البّته اجرا 
به عهده ى دولت است؛ دولت است كه بايد در ميدان و وسط ميدان كار كند، اّما شما در 
اين زمينه ميتوانيد خيلى كمك كنيد. تكيه ى مهم بايد روى مسئله ى ركود باشد، ]روى [

مسئله ى توليد داخلى باشد؛ توليد داخلى خيلى مهم است. من چند روز پيش بود در يك 
صحبتى گفتم)11( هر حركتى كه دولت در زمينه ى مسائل اقتصادى ميكند، بايستى براى 
ما روشن باشد كه اين كجاى اقتصاد مقاومتى قرار ميگيرد. اقتصاد مقاومتى يك جدول 
تشكيل شده از خانه هاى متعّدد است؛ هر اقدامى كه ما ميكنيم، بايد معلوم باشد كه كجاى 
اين جدول را پُر ميكند. يك معامله اى دولت ميخواست بكند، دفتر ما تماس گرفتند و از 
آن مسئول مربوط پرسيدند كه خب اين كجاى اقتصاد مقاوتى است؟ بايد تشريح كنند، 
بايد توضيح بدهند كه اين كجاى اقتصاد مقاومتى قرار ميگيرد؛ ضّد اقتصاد مقاومتى نباشد، 
خنثى هم نباشد؛ نه فقط ضّديّت. بنابراين، مسئله ى توليد داخلى خيلى مهم است؛ عالج 

ركود خيلى مهم است.
 مسئله ى اشتغال، كه وابسته ى به همين مسئله ى توليد داخلى و مانند اينها است، خيلى 
مهم است. همين طور مدام همه ى ما ميگوييم؛ دولتى ميگويد، مجلسى ميگويد، اقتصادداِن 
آزاِد روزنامه اى ميگويد، كه فالن درصد از كارخانه ها تعطيلند يا مثالًكمتر از نصف ظرفّيت 
كار ميكنند. خب باالخره چه ميشود؟ باالخره بايد اينها راه بيفتد، بايد كار بكند؛ اگر كار كرد، 
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اشتغال به وجود خواهد آمد. اين خجلت و شرمندگى نظام از بيكارى جوان، از خجلت خود 
آن جوان در داخل خانه بيشتر است؛ اين را شما بدانيد. بنده خودم وقتى كه به فكر اين جوان 
بيكار مى افتم ]شرمنده ميشوم [. در بعضى از شهرستان ها بيكارى باال است. البّته ما نرخ يا 
به اصطالح درصد بيكارى را يك مقدارى معّين ميكنيم؛ حاال دوازده درصد يا ده درصد - 
همين كه حاال گفته ميشود - لكن اين ميانگين است. وقتى انسان اين را ميبيند شرمنده 
ميشود؛ يعنى شرمندگى بنده ى حقير از مالحظه ى اين آمار و مطالعه ى اين حقيقت، از 
شرمندگى آن جوانى كه بيكار ميرود خانه و دستش چيزى نيست، كمتر نيست، بلكه 

بيشتر است؛ اين را بايد برطرف بكنيم.

2.  برنامه ريزى براى جلوگيرى از قاچاق
مسئله ى قاچاق كه اشاره كردند و بنده هم مكّرر اشاره كرده ام، خيلى جّدى است؛ يعنى 
واقعاً قاچاق، خنجرى است كه به پشت نظام وارد ميشود. يك عّده اى براى خاطر منافع 
شخصى خودشان، منافع كشور را با قاچاق لگدمال ميكنند؛ بايد با اين مبارزه كرد، بايد با 
اين مقابله كرد. البّته بديهى است كه اين مقابله آسان نيست؛ براى خاطر اينكه آن كسانى 
كه درآمدهاى ميلياردى از قاچاق دارند، به اين آسانى ها دست برنميدارند. بايد برخورد 
كرد؛ اين برخورد را البّته دولت بايد بكند، اّما پشتوانه ى اين برخورد دولتى، مجلس است؛ 
شما هستيد كه بايد بخواهيد، بايد تصميم بگيريد، بايد برنامه ريزى كنيد. اين هم درباره ى 

مسائل مربوط به اقتصاد.

  لزوم جلوگيرى از ولنگارى فرهنگى با توليد كاالى فرهنگى مفيد و 
جلوگيرى از توليد كاالى فرهنگى مضر

مسئله ى بعدى مسئله ى فرهنگ است. البّته فرهنگ، در بلندمّدت، از اقتصاد خيلى مهم تر 
است؛ اقتصاد مسئله ى فورى و اولويّت كنونى ما است، ] اّما[ مسئله ى فرهنگ يك مسئله ى 
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مستمّرى است و بسيار مهم است؛ حّتى در قضّيه ى اقتصاد هم مهم است. برادران عزيز، 
خواهران عزيز! در مسئله ى فرهنگ، بنده احساس يك ولنگارى ميكنم؛ در دستگاه هاى 
فرهنگى - اعم از دستگاه هاى دولتى و غير دولتى - يك نوع ولنگارى و بى اهتمامى در امر 
فرهنگ وجود دارد؛ چه در توليِد كاالِى فرهنگِى مفيد كه كوتاهى ميكنيم، چه در جلوگيرى 
از توليد كاالى فرهنگى مضر كه كوتاهى ميكنيم. اهّمّيت كاالى فرهنگى از كاالى مصرفى 
جسمانى كمتر نيست، بيشتر است. فرض كنيد مرتّب تكرار بكنند كه مثالً فالن جور پفك 
مضر است، نخوريد؛ حاال مگر ضررش چقدر است، چه جور ضررى است، چه ميزان ضرر 
دارد، براى چند درصد از مردم ضرر دارد؟ اين را دائماً ميگويند، اّما ضرر فالن جور فيلم يا 
فالن جور كتاب يا فالن جور بازى رايانه اى يا امثال اينها را كسى جرئت نميكند بگويد كه 
نبادا مّتهم بشوند به اينكه جلوى آزادى اّطالعات و جريان آزاد اّطالعات را گرفته اند. آنهايى 
كه اساس اين حرفها هستند، خودشان بيشتر از ما در اين مسائل سخت گيرى ميكنند؛ 
اين را باور كنيد. حاال آزادترين مناطق دنيا از لحاظ اّطالعات، مثاًل فرض كنيد دولتهاى 
غربى اند، ازجمله آمريكا؛ از خبرهاى دقيق و روشنى كه از آمريكا ميرسد در كنترل اّطالعات 
افراد و انگشت گذاشتن روى آن چيزهايى كه دستگاه روى آنها حّساس است، انسان واقعاً 
تعّجب ميكند؛ ما يك دهم آنها كنترل اّطالعاتى نداريم و نميكنيم. بمجّرد اينكه ] در اينجا[ 
يك فيلمى را ممنوع كردند يا فرض كنيد كه يك جريان رايانه اى را مثالً محدود كردند يا 
ممنوع كردند، فوراً آنها سروصدا بلند ميكنند، ما هم باورمان مى آيد؛ ما هم باور ميكنيم كه 
واقعاً كار خطايى كرده ايم. نه آقا، بايد مراقبت كرد! وظيفه ى ما توليد كاالى فرهنگى مفيد و 
جلوگيرى از كاالى فرهنگِى مضر است. بنده در اين زمينه احساس يك ولنگارى اى ميكنم؛ 

بايد اين را شماها در نظر داشته باشيد و اهّمّيت بدهيد.
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  لزوم انقالبى بودن و انقالبى ماندن نمايندگان
 در مورد سياستها. خب شما كه مجلس شوراى اسالمى هستيد، يك نهاد انقالبى هستيد؛ 
مجلس شوراى اسالمى يك نهاد انقالبى و برآمده ى از انقالب است؛ بايد انقالبى عمل 
كنيد، بايد انقالبى باشيد و بمانيد. البّته انقالبى بودن ُصَورى دارد، اَشكالى دارد؛ پريروز در 
مرقد امام، بنده يك مقدارى در اين زمينه ها صحبت كردم؛)12( اگر بوديد يا اگر گوش 
كرديد يا اگر شنيديد ] ميدانيد[. باالخره انقالب يك ضوابطى دارد، يك مبانى اى دارد. 
به هرحال شما در قانونگذارى انقالبى عمل كنيد، در موضع گيرى ها انقالبى عمل كنيد؛ 
موضع گيرى ها هم دوجور است: يكى موضوع گيرى هاى شخصى شما است كه در نطقهاى 
شما خودش را نشان ميدهد، يكى موضع گيرى هاى عمومى است. مجلس نهم در اين جهت 
انصافاً كارنامه ى خوبى داشت. در جهت مقابله و مواجهه ى با جريانهاى معارض و متعّرض 
سياسى عليه انقالب، بايد موضع گيرى داشت، بايد موضع داشت. شما ببينيد، مثالً فرض 
كنيد حاال كنگره ى آمريكا - دولت آمريكا كه قطعاً رفتارش با ما كامالً خصمانه است؛ يعنى 
اين را كه بنده عرض ميكنم، نه متعّصبانه است، نه از روى حدس و گمان است، ] بلكه [ از 
روى اطالعات روشن و دقيق عرض ميكنم؛ دولت آمريكا برخوردش با جمهورى اسالمى 
بشّدت خصمانه است - اعتراض دارد به دولت آمريكا كه شما با ايران مدارا ميكنيد؛ مرتّب 
هم قطعنامه صادر ميكنند و حرف ميزنند و چه ميكنند. خب چه كسى بايد جواب اينها را 
بدهد؟ چه كسى بايد به ميدان اينها بيايد؟ چه كسى بايد دهان اينها را ببندد؟ دشمن در 
عرصه ى سياسى روى عكس العمل ها محاسبه ميكند. اگر او يك چيزى گفت و شما ساكت 
شديد، يك جور حساب ميكند؛ اگر ساكت شديد و سرتان را هم پايين انداختيد، يك جور 
حساب ميكند؛ اگر ساكت شديد و سرتان را پايين انداختيد و نُچ نُچ هم كرديد با خودتان، 
يك جور حساب ميكند؛ ] اّما[ اگر سرت را باال گرفتى و جواب دادى، يك جور ديگر حساب 
ميكند. اگر دشمن احساس بكند كه شما منفعل هستيد، اهل عقب نشينى هستيد، كوتاه 
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نمى آيد. اصاًل در عالم سياست »كوتاه آمدن« نيست، مى آيند جلو مرتباً زياده خواهى 
ميكنند؛ در قضاياى مختلف، كه حاال همين قضّيه ى مذاكرات هسته اى آخرى اش است؛ 
مى بينيد ديگر! مرتّب دارند مطالبه ميكنند، زيادى ميخواهند، تهديد ميكنند. همان 
حرفهايى كه آن زمان راجع به حركت هسته اى و غنى سازى و بيست درصد و مانند اينها 
ميگفتند كه ] گزينه ى [ جنگ روى ميز است و از اين حرفها - كه پى درپى ميگفتند - حاال 
باز همان حرفها را دوباره دارند تكرار ميكنند؛ هم دولتى هايشان دارند تكرار ميكنند، هم 
مجلسى هايشان تكرار ميكنند، هم نامزدهاى رياست جمهورى آينده شان تكرار ميكنند؛ 
اين دو سه نامزدى كه حاال در صحنه اند و باقى مانده اند، اينها هم حّتى تكرار ميكنند كه ما 

اگر سركار بياييم، اين كار را ميكنيم، اين كار را ميكنيم!

  مراقبت از متشّنج نشدن مجلس
يك نكته اى كه ] بايد[ خيلى به آن دوستان توّجه بكنند: ببينيد ما در داخل كشور يك 
ُگسلهايى داريم، ُگسلهاى قومى داريم، ُگسلهاى عقيدتى داريم، سّنى و شيعه داريم مثاًل 
فرض بفرماييد، ُگسلهاى جناحى داريم - همين جناحهايى كه هست، كه مى بينيد - اين 
ُگسلها تا مادامى كه فّعال نشده، زلزله به وجود نمى آيد؛ اشكالى هم ندارد. بودن اختالفات 
اشكالى ندارد. اگر چنانچه اين ُگسلها فّعال شد، آن وقت زلزله به وجود مى آيد؛ سعى دشمن 
در فعال كردن اين ُگسلها است؛ حواستان باشد. مرتّباً دارند بر آتش اختالفات ميدمند براى 
اينكه آن را برافروخته تر و مشتعل تر بكنند؛ سعى كنيد اين اتّفاق نيفتد. شما عقيده ات 
را داشته باش؛ يكى جناح »الف« است، يكى جناح »ب« است، يكى جناح فالن است، 
خب باشند، اشكالى هم ندارد. اّما اگر چنانچه اين به يقه گيرى و كشمكش زبانى ] منجر 
شد[ كه كشمكش زبانى هم گاهى به كشمكش يدى منتهى ميشود - »َفإنَّ الَحرب اّوله 
اللساُن«؛)13( همه ى جنگها غالباً از زبان شروع ميشود - ] ايراد دارد[. خب، مراقب باشيد 
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دشمن اين ُگسلها را فّعال نكند. يكى از نقاط مهم اين است. هيچ اشكال ندارد كه شما در 
مجلس در فالن قضّيه ى سياسى، طبق همان نگاه و بينش سياسى خودت رأى بدهى، 
ديگرى هم طبق سياست خودش؛ اّما اين را به دعوا نكشانيد، به اختالف نكشانيد، عين 
همين قضّيه را من بين دولت و غير دولت قائلم؛ از جمله دولت و مجلس، دولت و مردم. 
ممكن است مردم سياستهاى يك دولتى را قبول نداشته باشند - يا اغلِب سياستهايش را، 
يا همه ى سياستهايش را، يا بعضى از سياستهايش را - اشكالى ندارد. كيست كه مخالف 
نداشته باشد؟ كيست كه معترض و منتقد نداشته باشد؛ همه ى ماها مخالفينى داريم، 
معترضينى داريم، منتقدينى داريم؛ ايرادى هم ندارد. ايراد آنجايى است كه اين مخالفت 
به يقه گرفتن يكديگر منتهى بشود؛ اين را مراقب باشيد كه در مجلس انجام نگيرد؛ اگر در 
مجلس تشّنج به وجود بيايد - همچنان كه در بعضى از دوره ها داشتيم كه تشّنج در مجلس 
به وجود مى آمد - اين تشّنج سرريز ميشود روى ملّت، در داخل مردم تشّنج ايجاد ميكند؛ 
ولو از لحاظ روانى. اگر در مجلس آرامش باشد، اين آرامش سرريز پيدا ميكند بر مردم و 
كيَنَة فى ُقلوِب الُمؤِمنيَن لَِيزدادوا ايمانًا  اين آرامش خيلى مهم است؛ ُهَو الَّذى اَنَزَل السَّ
َمَع ايمانِِهم.)14( خاصّيت سكينه اين است؛ سكينه يعنى همان آرامش، آرامش روحى؛ 
طوفانى نبودن. اين موجب ميشود كه »لَِيزدادوا ايماناً َمَع ايمانِِهم«، فرصت افزايش ايمان 
به انسان ميدهد؛ اين خيلى چيز مهم و با اهّمّيتى است. خب، دشمن در سطح افكار عمومى 
دنيا سعى ميكند ايران اسالمى را مّتهم كند، در سطح داخلى ما سعى ميكند ُگسلها را فّعال 
كند، در سطح منطقه - اين منطقه ى غرب آسيا - سعى دشمن اين است كه نقشه هاى 
حّساس و مهم خودش را براى اين منطقه ى حّساس پيش ببرد و مانع را - كه عبارت 
است از ايران اسالمى كه مانع از تحّقق نقشه هاى او است - خنثى كند؛ سعى دشمن اين 
است. در مورد عراق اينها نقشه دارند، در مورد سوريه نقشه دارند، در مورد فلسطين نقشه 
دارند، در مورد لبنان نقشه دارند؛ نقشه هاى مشّخص. يك روزى از دهنشان در رفت، اسم 
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خاورميانه ى جديد و خاورميانه ى بزرگ را آوردند؛ آن خانمى كه رأس سياست خارجى شان 
بود، آن سالها گفت. اشتباه كردند؛ ] اّما[ گفتند. اين به تعبير آنها »خاورميانه« - كه اين 
تعبير، تعبير غلطى است و كامالً از فكر و ايده و ذهن متكّبر غربى برميخيزد، يعنى هرچه 
به غرب نزديك است و به اروپا نزديك است، اين اسمش خاور نزديك است؛ هرچه دور 
است، خاور دور است؛ هرچه وسط است، خاور ميانه است؛ يعنى معيار اروپا است، حاال 
آسياى به اين عظمت معيار نيست - كه آنها حاال به تعبير خودشان »خاورميانه ى بزرگ« و 
»خاورميانه ى جديد« گفتند، آنها براى اين منطقه برنامه دارند؛ علّتش هم اين است كه اين 
منطقه بسيار حّساس است از لحاظ مختلف؛ از لحاظ وجود مسلمانها، وجود اسالم، از جهات 
وجود رژيم صهيونيستى، از جهت وجود منابع عظيم نفتى در اينجا، از جهت وجود آبراه هاى 
مهّم دنيا در اينجا - تنگه ى هرمز اينجا است، تنگه ى باب المندب اينجا است، چند تنگه ى 
مهم در اين منطقه است؛ اين تنگه ها خيلى مهم است در دنيا، از لحاظ جغرافياى سياسى 
بسيار مهم است، از لحاظ راهبردى خيلى مهم است - لذا روى اين منطقه حّساسند؛ 
برنامه دارند، نقشه دارند؛ نقشه هايشان را ميخواهند بى مانع و بى دردسر دنبال كنند. 
جمهورى اسالمى حاال وارد شده و جلوى نقشه هاى اينها را گرفته؛ عراق را ميخواستند 
ببلعند؛ جمهورى اسالمى نگذاشته. اينها از اين ناراحتند؛ نقشه هايشان به هم خورد؛ اينها 
ميخواستند عراق را ببلعند. عراق خيلى كشور ثروتمندى است؛ ميدانيد؟ عراق خيلى 
ثروتمند است؛ اينها ميخواستند عراق را ببلعند و با تسلّط بر عراق، ايران را دائماً تهديد كنند. 
همچنان كه از شرق، جور ديگرى ميخواستند تهديد كنند؛ هدفشان اين بود. سياستهاى 
جمهورى اسالمى مانع شده و نگذاشته. خب، اينها درصددند كه اين مانع را برطرف كنند؛ 
شبيه همين قضّيه در سوريّه است، شبيه اين قضّيه در فلسطين است؛ سياستها اينها است؛ 
مقابل اين سياستها بايستى بِايستيد. چهره ى استكبار را افشا كنيد؛ حقايقى را كه در مورد 
استكبار و نظام سلطه دراختيار شما قرار دارد يا قرار ميگيرد افشا كنيد، بگوييد؛ فضا درست 
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كنيد؛ در نطقهايتان، در موضع گيرى هاى عمومى.

  مراقبت از قرار گرفتن در خدمت هدفهاى آمريكا و رژيم صهيونيستى
و مراقب باشيد حرف شما و عمل شما به هدفهاى آمريكا كمك نكند. ما گاهى در گذشته 
مواردى را داشته ايم كه نماينده ى مجلس يك حرفى زده كه اين حرف، صددرصد در 
خدمت هدفهاى رژيم صهيونيستى بوده. يعنى صددرصد، نه نود درصد! كأنّه درست 
حرفهاى آنها را ديكته كردند به او و او اينجا منعكس كرده. داشته ايم از اين قبيل مواردى، 

البّته بندرت؛ مراقب باشيد چنين چيزهايى پيش نيايد. 
 خب، خيلى طوالنى شد؛ بنده بنا ندارم معموالً در اين جلسه زياد صحبت كنم. ان شاءاهللَّ كه 
خداوند شماها را موّفق بدارد و كمكتان كند. ما شما را دعا ميكنيم؛ همين طورى كه آقاى 
دكتر الريجانى گفتند دعا ] كنم [، واقعاً من دعا ميكنم شما حضرات را، برادران و خواهران 
را؛ شما هم ما را دعا كنيد تا ان شاءاهللَّ بتوانيم اين بارى را كه بر دوشمان است كه بار سنگينى 

است و بار آسانى نيست، برداريم. 
 پروردگارا! به حّق محّمد و آل محّمد موجبات رضايت خودت از ما را فراهم كن؛ ما را بر 
كسب رضايت خودت موّفق بفرما؛ قلب ولىّ عصر )ارواحنافداه( را از ما راضى و خشنود كن؛ 

شهداى عزيز ما را با پيغمبر محشور كن.

    والّسالم عليكم و رحمةاهلل 

 1(در ابتداى اين ديدار -كه به مناسبت آغاز به كار دهمين دوره ى مجلس شوراى اسالمى برگزار شد- 
آقاى دكتر على الريجانى )رئيس مجلس شوراى اسالمى( مطالبى بيان كرد.

2(سوره ى عصر، آيه ى 2 و بخشى از آيه ى 3؛ »كه واقعاً انسان دستخوش زيان است. مگر كسانى كه 
گرويده و كارهاى شايسته كرده اند...«

3(مصباح المتهجد، ج 2، ص 829
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4(بحث و گفتگو كردن همراه با استدالل 
5(پيام به مناسبت آغاز به كار دهمين دوره ى مجلس شوراى اسالمى )1395/3/4(

6( حسين پيرنيا
7(حسن پيرنيا

8(بيانات در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس شوراى اسالمى )1390/3/8(
9(جايگاه 

10( از جمله، بيانات به مناسبت حلول سال 1386 هجرى شمسى 
11( بيانات در مراسم بيست وهفتمين سالگرد رحلت امام خمينى )1395/3/14(
12( بيانات در مراسم بيست وهفتمين سالگرد رحلت امام خمينى )1395/3/14(

13(مصرعى از يك بيت عربى با اندكى اختالف 
14(سوره ى فتح، بخشى از آيه ى 4؛ »او است آن كس كه در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايمانى 

بر ايمان خود بيفزايند. ...«
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