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ــرایط  ــردم در ش ــون م ــرا؟ چ ــت؛ چ ــردم اس ــار م ــد و انتظ ــس امی ــم مجل ــس یازده مجل
ــد؛  ــرم رأی دادن ــدگان محت ــما نماین ــه ش ــد و ب ــا آمدن ــای صندوقه ــادی پ ــخت اقتص س
ــر ایــن، امــواج تبلیغــات گوناگــون از اطــراف  در شــرایط ســخت اقتصــادی. عــاوه ی ب
ــی  ــود[، حرفهایی ــل ]ب ــی در داخ ــّده ی قلیل ــم ع  ه

ً
ــا ــی، بعض ــمنان خارج ــوی دش از س

ــور  ــه ط ــود و ب ــده ب ــود، ناامیدکنن ــده ب ــه مأیوس کنن ــد ک ــی میش ــد، تبلیغات زده میش
ــون  ــرا؟ چ ــد. چ ــع میش ــات مان ــه ی انتخاب ــه عرص ــدن ب ــردم را از آم ــتی م ــی بایس طبیع

ــد. ــدوار بودن امی

رهبر انقالب خواستار این شدند که 
نمایندگان مجلس مسائل را با اولویت بندی 

دنبال کنند:

رهبر انقالب با اشاره به سال آخر فعالیت 
دولت دوازدهم:

ه ها و مقصدها�یی 
ّ

از نگاه رهبر انقاب اسامی: »اگر قانون را راه و مسیر کشور به سمت قل
بدانیم که در قانون اساسی معّین شده است، مجلس، متعّهد ا�ن ر�ل گذاری و رهگشاییِی 
حیاتی است.« ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ البته چگونگِی فعالیت نما�ندگان مجلس برای نقش آفر�نِی 
کارآمد آن اهمیتی حیاتی دارد. در ا�ن �ادداشــت، برخی از مهم تر�ن نکات در ا�ن زمینه را 

به صورت کوتاه مرور می کنیم:

    ارتباط با مردم به خصوص محرومین
برقراری ارتباطی قوی و مســتمر با مردم از جمله الزامات نما�ندگی اســت: »توصیه ی 
ا�نجانب به نما�ندگان محترم آن است که رابطه ی خود را با توده های مردم بخصوص 
قشرهای محروم برقرار و مستحکم سازند. ا�ن کار، هم نیازهای حقیقی مردم را به آنان 
نشان خواهد داد، هم اولو�تها را مشــخص خواهد کرد و هم اهمیت رعا�ت بیت المال 
و حذف هز�نه هــای غیر الزم را آشــکار خواهد نمــود.« ۱۳۷۵/۰۳/۱۱ »نما�نده �یی  از همت  
و نظر بلند برخوردار اســت  که  از صف  صدرنشــینان  و برخورداران  عبور کــرده  خود را به  

دورافتادگان  و کوته  دستان  برساند و با آنان  و برای  آنان  باشد.« ۱۳۷۹/۰۳/۰۶

   توجه به نیازهای حقیقی مردم
�کی از آفات پیش روی نما�ندگان توجه به مســائل حاشــیه ای و بحث های بی فا�ده 
به جای اهتمام به حل مســائل و مشــکات اصلی کشــور و مردم اســت: »نما�ندگان 
محترم باید نیازهای راستین و خواسته های بحق توده های مردم را به درستی و از نزدیک 

بشناسند و آن را در مصوبات مجلس رعایت کنند.« ۱۳۷۱/۰۳/۰۷

   شناخت اولویت ها و تمرکز بر آنها
در هر مقطعی برخی موضوعات دارای اولو�ت هســتند که با�د بر آنهــا تمرکز کرد: »در 
میان  گرفتار�ها و مشــکات  عمومی ، شــناخت  فور�تها و اولو�تهــا، هنر بزرگ  مجلس  
شورای  اسامی  است . مشــکات  عمومی تر، محسوس تر، مرارتبارتر را با�د جست  و به  
رفع  آنها همت  گماشــت.« ۱۳۷۹/۰۳/۰۶ و البته در شــرا�ط »جنگ اقتصــادی« مهم تر�ن 
 کلیدی است... 

ً
اولویت هاِی اقتصاد مشخص است: »مسئله ی تولید یک مسئله ی جّدا

مســئله ی اشــتغال... مســئله ی مهار... مد�رّ�ت نظام پولی و مالی... عدم وابستگی 
اقتصاد کشور به نفت.« ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

   تعامل با قوا و پرهیز از تشنج آفرینی
�کی از وظا�ف مهم مجلس بحث »نظارت« است اما شیوه ی اجرای ا�ن وظیفه نبا�د 
در تعامل قوا با �کد�گر اختال ا�جاد کند: »مسئولیت نظارتی مجلس هرگز نبا�د به 
دست اهمال سپرده شود،  اما هرگز هم نباید نظارت مجلس به معنای رقابت با دولت و 
نشنیدن نیازها و ضرورتها و تنگناهای آن شمرده شود.« ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ و با�د با جدیِت تمام 
از تشّنج و کشاندن اختافات در میان مردم پرهیز کرد: »درگیری ها و منازعات و مجادالت 

در صدر، برای افکار عمومی مردم ز�ان بخش است.« ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

   ایستادگی در مقابل دشمن
مستکبر�ن فراتر از جر�انات گوناگون با کلیت نظام اسامی دشمنی می کنند لذا متقابا 
هم با�د در برابر آنها فراتر از اختاف نظرها �ک صدا بود: »موضعگیری  بهنگام  و صر�ح  

مجلس  شورای  اسامی ، باید دشمنان  را مأیوس  سازد.« ۱۳۷۹/۰۳/۰۶

کلیـــدی  مســـائل  بـــه  را  اولوّیـــت 
و  فرعـــی  مســـائل  بـــه  بدهیـــد. 
ـــت  ـــان الزم اس ـــی انس ـــه ی دو گاه درج
برســـد، لکـــن جـــوری برخـــورد نشـــود 
ــا مســـائل درجـــه ی دو کـــه مانـــع از  بـ
حرکـــت جـــّدی و متمرکـــز بـــه ســـمت 
 حـــاال 

ً
مســـائل کلیـــدی بشـــود. مثـــا

در مقولـــه ی اقتصـــاد اگـــر بخواهیـــم 
مســـائل کلیـــدی را مطـــرح کنیـــم، 
 
ً
مســـئله ی تولیـــد یـــک مســـئله ی جـــّدا
ـــتغال  ـــئله ی اش ـــت... مس ـــدی اس کلی
اســـت.  کلیـــدی  مســـائل  جـــزو 
 
ً
ـــّدا ـــئله ی ج ـــوّرم مس ـــار ت ـــئله ی مه مس
ــره ی  ــل زنجیـ ــه علـ ــت کـ ــدی اسـ کلیـ
ــد و  ــاییی کنیـ ــی را شناسـ ــوّرم و گرانـ تـ
ــن علـــل. مدیرّ�ـــت  ــراغ ایـ ــد سـ برویـ
ــائل  ــزو مسـ ــی جـ ــی و مالـ ــام پولـ نظـ
کلیـــدی اســـت؛ عـــدم وابســـتگی 
جـــزو  نفـــت  بـــه  کشـــور  اقتصـــاد 

مســـائل کلیـــدی اســـت.

ســـال چهـــارم دولتهـــا، بخصـــوص 
اگـــر ]ســـاِل[ چهـــارِم دّوم باشـــد، ســـال 
 
ً
بســـیار حّساســـی اســـت و معمـــوال
در ایـــن ســـال اگـــر چنانچـــه مراقبـــت 
نشـــود، کارهـــا سســـت خواهـــد شـــد. 
 همـــه ی دولتهـــا موّظفنـــد تـــا 

ً
اّوال

ــا  ــد؛ تـ ــد و کار کننـ ــاش کننـ ــر تـ روز آخـ
ــخ  ــاد راسـ ــده اعتقـ ــر. بنـ ــه ی آخـ لحظـ
دارم کـــه دولتهـــا بایســـتی تـــا آخر�ـــن 
تـــاش کننـــد...  روز مسئولّیتشـــان 
بایســـت تـــا روز آخـــر مشـــغول کار 
باشـــند. در ایـــن شـــرایِط حّســـاِس 
ســـاِل آخـــرِی دولـــت کـــه ســـال اّول 
شـــروع کار شـــما و فعالّیـــت شـــما 
ـــت،  ـــم دول ـــر دو -ه ـــتی ه ـــت، بایس اس
ــا را  ــد فضـ ــعی کننـ ــس- سـ ــم مجلـ هـ
ــه  ــه بـ ــد کـ ــت کننـ ــوی مدیرّ�ـ ــه نحـ بـ
ــود؛  ــت بشـ ــورد. مراقبـ ــه نخـ کار لطمـ
ـــه  ـــه ب ـــا را ک ـــد فض ـــت کنی ـــوری مدیرّ� ج
ـــه ای  ـــه لطم ـــچ  گون ـــور هی ـــّم کش کار مه

نشـــود. وارد 

مجلس یازدهم؛ مجلس 
امید و انتظار مردم

چگونه مجلسی، حقیقتا انقالبی است؟رهبر انقالب در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس:

ظرفّیتهای کشور  مشکالت اقتصادی

لس  گا�ن م�ج ن
ا�ی ی �ج �ن اط �تصو�ی �ج

در ار�ت

مسئله کروناتعامل قوا ایران قوی  مجلس انقالبی

د�ی دوره �ج



ز�ان بخش بودن مجادله و تشّنج و 
گر�بان یکدیگر را گرفتن

اّتحاد و انسجام در مقابل 
دشمن علی رغم اختاف نظرها

تذکراتی در زمینه روابط مجلس با قوا و دولتمردانتذکراتی در زمینه روابط مجلس با قوا و دولتمردان

 ضربـه خورد 
ً
در ایـن قضایای کرونـا خب به طبقـات ضعیف، بلکـه طبقات متوّسـط واقعا

از لحاظ زندگی و معیشـت و ماننـد اینها. آن کاری که در آسـتانه ی ماه رمضان شـروع شـد، 
آن خدمـت مؤمنانـه ای که همـه در آن شـرکت کردنـد، خیلـی کار باارزشـی بود، توانسـت 
غمهای خانواده هاییـی را کم کند. من امـروز هم معتقدم کـه این نهضت تعاون و احسـان 
 مـردم عز�ـز مـا شـروع کننـد. البّتـه قطـع نشـده، لکـن الزم اسـت یـک مقـداری 

ً
را مجـّددا

رشـد پیدا کند، یک مقـداری توسـعه پیـدا کند و بـار دیگر فضـای کشـور را طـراوت بدهید، 
کودکانـی را شـاد کنیـد، خانواده هاییـی را برخـوردار کنیـد، پدرمادرهاییـی را از دغدغـه ی 

معـاش فرزندانشـان نجـات بدهیـد؛ این کاری اسـت کـه مـردم میتواننـد بکنند.

اختافـات مضـر اسـت. هـم اختافـات بیـن مسـئولین مضـر اسـت؛ هـم بدتـر از آن، 
کشـاندن اختـاف میـان مـردم مضـر اسـت... اختافـات را بـه میـان مـردم نکشـانند، 
چیزهـای جزئـی را مایـه ی جنجـال و هیاهـو و اسـتفاده ی تبلیغاتـی دشـمن و خـوراک 
تبلیغاتـی رادیوهـای بیگانـه و تلویز�ونهـای بیگانـه نکننـد... ]دشـمنان[ دنبـال ایننـد 
کـه یـک کاری پیـدا کننـد. یکـی از کارهـای مهـم آنها ایـن اسـت کـه بـا روشـهای موذیانه 
و مور�انـه وار، بیـن ما اختـاف بیندازنـد؛ این جـزو کارهـای رائـج اینهاسـت، ایـن کار را از 
قدیم انجام میدادنـد.... البته اختاف نظر، فراوان اسـت؛ هیچ اشـکالی هم نـدارد - دو 
نفـر مسـئولند، رفیقند، اختـاف نظر هـم دارند؛ همیشـه هـم بوده اسـت - امـا اختاف 
نظر نبایـد به اختـاف در عمل و اختـاف در برخوردهـای گوناگون، به اختـاف علنی، به 
گر�بانگیـری، بـه مچگیـری در مقابل چشـم مـردم منتهـی شـود... اختافـات را نباید به 
مردم کشـاند؛ احساسـات مردم را نباید در جهـت ایجاد اختـاف تحر�ک کـرد.۱۳۹۱/۰۸/۱۰ 

این حرکـت ]خیره کننده ی مردم در بدرقه ی شـهید سـلیمانی[ خیلـی فراتر از یک 
حرکـت عاطفی محـض بـود؛ ایـن، ایمـان بـه جهـاد مـردم را نشـان میـداد. مردم 
نشـان دادند که به جهـاد در میـدان مقاومت معتقدنـد، به مبـارزه معتقدند، به 
مقاومت در مقابل اسـتکبار معتقدنـد. مردم نشـان دادند که به کسـی که مظهر 
ـی و اقتـدار جهـادی ایـران اسـت احتـرام میگذارنـد. شـهید سـلیمانی 

ّ
اقتـدار مل

ی ایـران را به رخ دشـمنان کشـور 
ّ

مظهر ایـن اقتـدار بـود، در کّل منطقه اقتـدار مل
ـی بـود، مـردم بـه 

ّ
و دشـمنان انقـاب میکشـید، مظهـر ایـن روحیـه ی اقتـدار مل

ـی خودشـان چـه 
ّ

ایـن احتـرام گذاشـتند... نشـان داد کـه مـردم بـرای قهرمـان مل
قائلند. اهّمّیتـی 

   مشـکات اقتصـادی عمده تر�نـش تـوّرم، کاهـش ارزش 
بنگاه هـای  مشـکات  بی منطـق،  گرانی هـای  ـی، 

ّ
مل پـول 

تولیـدی و تحر�مهـای خارجـی اسـت.
   اگـر ایـن اعتمـاد بـه نیـروی داخلـی در اقتصـاد پیـش بـرود 
و امیدهـای واهـی بـه بیـرون از مرزهـا وجـود نداشـته باشـد، 

همـه ی مشـکات امـروز اقتصـاد قابـل رفـع اسـت.
   مسـئله ی ازدواج جوانـان خیلـی مهـم اسـت؛ راه هاییـی برای 

تسـهیل ازدواج و امـکان ازدواج بـرای جوانهـا، بایـد پیش بینـی 
بشود. مسـئله ی فرزندآوری و مسئله ی نسل بسـیار مهم است.

   جبهـه ی دشـمن همـه ِی نیرویـش را متمرکـز کـرده بـرای 
اینکـه جمهـوری اسـامی را بلکـه بـه عقب نشـینی وادار کنـد.

   تکلیـف مـا اّتحاد داخلـی و انسـجام داخلی اسـت. اختاف 
سـلیقه دار�م، اّمـا در مقابل دشـمن، همـه یک حـرف میزنیم 

و یـک اقـدام میکنیم.

   مجلس یازدهم، مجلِس امید و انتظار

   قدرِت کشور برای غلبه بر مشکات 
اقتصادی

   توصیه هاییی به نمایندگان مجلس

   مسئله کرونا

خــوب بــودن یــک مســئله اســت، خــوب مانــدن یــک مســئله ی دیگــر اســت؛ بایــد ســعی کنیــم خوب 
بمانیــم. همــه ی مــا در معــرض اشــکال هســتیم، ممکــن اســت خــدای  نکــرده لغزشــی برایمــان پیش 
بیایــد. همــه ی مــا در معرضیــم، بایســتی مراقبــت کنیــم؛ هــم خودمــان از خودمــان مراقبــت کنیــم، 
بــر«. ایــن مرکــز نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان همــان »َتواَصــوا  هــم »َو َتواَصــوا ِبالَحــقِّ  َو َتواَصــوا ِبالصَّ
ــت و  ــان مراقب ــت، هم ــر اس ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــان ام ــت، هم ــر« اس ب ــقِّ  َوَتواَصواِبالصَّ ِبالَح

تکافــل اجتماعــی اســت کــه در اســام وجــود دارد.

امیدوار�م خداوند همه ی شما را 
ق بدارد و خداوند روح مطّهر 

ّ
موف

امام و ارواح طّیبه ی شهدا را از ما 
راضی کند.

باید مراقب باشیم خوب بمانیم

نهضِت تعاون و احسان را شروع کنیدنهضِت تعاون و احسان را شروع کنید

اختالفات را به گریبانگیری و مچگیری تبدیل نکنیداختالفات را به گریبانگیری و مچگیری تبدیل نکنید
ی و مظهر اقتدار جهادی

ّ
ی و مظهر اقتدار جهادیحاج قاسم، قهرمان مل
ّ

حاج قاسم، قهرمان مل

رهبر انقالب بار دیگر بر کمک به افراد آسیب دیده در قضیه کرونا تأکید کردند:

حضرت آیت هللا خامنه ای همواره نسبت به کشیده شدن 
اختالفات مسئولین به افکار عمومی تذکر داده اند:

رهبر انقالب در بخشی از بیانات خود درباره  سردار سلیمانی 
و تجلیل مردم از او سخن گفتند:

روابط منطقی، منطبق با قانون و شرع و بدون توهین و 
تهمت و نسبِت بدون علم


