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سلخنان مهم رهبلر انقلاب در  سخن
هفتـه

ارتبلاط تصویلری بلا مسلئوالن 
هفتلم  در  کشلور  قضائلی 
تیرملاه امسلال، بلا بازتاب های 
بخلش  جملله،  از  بلود.  هملراه  زیلادی 
تقبیلح  در  ایشلان  مطاللب  از  کوتاهلی 
»بلزرگان  بله  »ظللم«  و  »اهانلت« 
پاکدسلت« قلوه ی قضائیله. البتله خطاب 
رهبلر انقلاب در مرتبله ی اول بله مؤمنان 
بلود نله معانلدان، املا بله نظلر می رسلد 
گویلا برخلی بله درسلتی منطلق موضلع 
ایشلان را درنیافتنلد و احسلاس کردنلد 
حلد  فسلاد،  بلا  مبلارزه  بلرای  ایشلان 

مصلحتی تعیین کرده اند. 
»حق طلبلی« ویژگلی مؤملن اسلت و بله 
همیلن دلیلل مؤمنلان بنلا بله تعریلف و 
نمی تواننلد  ایمانشلان،  تصدیلق  بلرای 
حقلوق  ملورد  در  »تعلدی«  و  »جفلا« 
دیگلران را مجلاز بداننلد یلا بله آن داملن 
بزننلد. ارزش ایلن املر تلا حلدی اسلت کله 
بایلد در ملورد آن جانلب احتیلاط را نگله 
داشلت. از این رو، »برقلراری تلوازن« میان 
»تعلدی  و  گنلاه«  از  نکلردن  »اغملاض 
موضلوع  خلود  بی گنلاه«،  بله  نکلردن 
مهملی اسلت. یعنلی اگر شلک و شلبهه ای 
در میلان باشلد یلا ادلله و اسلناد کافلی 
فراهلم نباشلد، نمی تلوان بلر اسلاس ظن 
مفسلد  و  مجلرم  را  متهملی  احتملال  و 
دانسلت. چلون اگرچله »وجلود فسلاد و 
مفسلد، خیلی خطرنلاک اسلت اّملا تعّدی 

بله بی گناه بله معنلای واقعی کلمله از این 
خطرناک تلر اسلت«. 99/44/7 قلرآن کریلم 
ِذیلَن 

َّ
ال َهلا 

ّ
ُی

َ
أ این بلاره می فرمایلد: »َیلا  در 

ِقْسلِط 
ْ
ِ ُشلَهَداَء ِبال

اِمیَن ِلَّ َوّ
َ

آَمُنوا ُکوُنوا ق
وا 

ُ
 َتْعِدل

َّ
ال

َ
لی أ

َ
لْوٍم َعل

َ
ُکلْم َشلَنآُن ق  َیْجِرَمَنّ

َ
َو ال

ْقلَوى؛ ای کسلانی که  لَرُب ِللَتّ
ْ

ق
َ
لوا ُهلَو أ

ُ
اْعِدل

ایملان آورده ایلد! هملواره بلرای خلدا قیام 
کنیلد، و از روی عداللت، گواهلی دهیلد! 
دشلمنی ها، شلما را به گناه و تلرک عدالت 
نکشلاند! عداللت کنیلد، که بله پرهیلزگاری 
آملوزه ی  ایلن   )8 )مائـده،  اسلت!«  نزدیکتلر 
قرآنلی را می تلوان محکلی بلرای سلنجش 
دینلداری واقعی و عمیق مؤمنلان در نظر 

گرفلت. 
نکتله ی  دیگر آن اسلت که نباید در بررسلی 
قلوه  در  فسلاد  موضلوع  همه جانبله ی 
گرفتله  نادیلده  واقعیلت  ایلن  قضائیله، 
شلود که حرکلت ارزشلمند امروزی، ریشله 
در اقداملات ریاسلت قبللی ایلن قلوه دارد 
و بلا وجلود برخلی کاسلتی ها، بلا جدیلت 
آغاز شلده و ادامله یافته تا به نشلانه های 
امیدوارکننده تلر در دوران کنونی رسلیده 
اسلت: »همیلن حرکلت مبلارزه ی با فسلاد 
در  خوبلی  ایلن  بله  بحملدال  االن  کله 
را دارد نشلان  قلّوه ی قضائّیله خلودش 
می دهلد خلب در زملان جنلاب آقلای آملی 
شروع شلد؛ یعنی ایشلان شلروع کنندهِ ی 
ایلن حرکلت بودنلد؛ هلم در داخلل قلّوه ی 
قضائّیله و هلم در بیلرون قلّوه ی قضائّیله؛ 
این ها نبایستی از نظر دور باشلد.« 99/4/7

از سلوی دیگر، یلک ویژگی بایسلته ی رهبر 
برخلی  برخلاف  کله  اسلت  ایلن  انقلاب 
جّودهلی  بلا  سیاسلیون،  حتلی  و  افلراد 
افلکار و احساسلات عموملی، از قاعده ی 
عقلل و اخلاق و انصلاف خلارج نشلده و 
رسلانه ای  »فضاسلازی های  تأثیلر  تحلت 
و هیجانلی« تصمیلم نگرفتله و اقداملی 

. نمی کننلد
رهبلر  سلخنرانی  همیلن  در  همچنیلن 
اغملاض«  »علدم  روی  بارهلا  انقلاب، 
به عنلوان  فسلاد  و  جلرم  هرگونله  از 
ایلن »علدم  »قاعلده« تأکیلد شلده املا 
نیلز روی دیگلر همیلن سلکه و  تعلدی« 
مکملل هملان قاعلده اسلت. بلرای رهبلر 
از  ناشلی  اشلراف  بواسلطه ی  انقلاب 
اطاعات و گزارش های دقیق،پاکدسلتی 
رئیلس قبللی قلوه ی قضائیله ثابلت بلوده 
ورود  بنابرایلن  اسلت.  شلده  احلراز  و 
ایشلان بله موضلوع و شلهادت بلر ایلن 
املر و دعلوت دیگلران بلرای توجله بله آن، 
بلر پایله ی مطلوبیلت حقوقلی و اخاقلِی 
»رفلع تعلدی« اسلت. ایلن املر نله فقلط 
نشلانه ی پایبنلدی ایشلان بله معلارف و 
اساسلا  بلکله  اسلت  دینلی  آموزه هلای 
بلا توجله بله اینکله مسلئله بلرای ایشلان 
واضلح اسلت، »تکلیلف شلرعی و رسلالت 
انجلام  بله  کله  بلوده  ایشلان  اخاقلی« 

اسلت. رسلیده 
البتله بدیهلی اسلت کله اوًال ایلن موضوع، 
ماداملی اسلت کله املاره و بّینه ی شلرعی 

اسلت،  روشلن  تاکنلون  آنچله  خلاف 
اقامله نشلده باشلد. ثانیلا رفلع شلبهه ی 
برجسلته ی  کارگلزار  یلک  از  پاکدسلتی 
نظلام، نافلی ایلن مطالبله نیسلت کله فرد 
مسلئول خلود نیلز »شفاف سلازی« کنلد 
یلا سلهم احتماللی خلود در »اشلتباه ها و 
ایلن  بپذیلرد.  را  کاسلتی های مدیریتلی« 
سلیره ی رهبلران انقاب بلر مبنلای ادله ی 
شلرعی بوده و در همه ی دوره ها نسلبت 
بله مسلئوالن عاللی کشلور انجلام شلده 
اسلت؛ ضملن آنکله متناسلب بلا ملورد، از 
»نقلد و تذکلر خصوصلی یلا علنلی« نیلز 

نکرده انلد.  دریلغ 
رهبلر  اخیلر  موضلع  می رسلد  نظلر  بله 
»حریلم  از  پاسلداری  گویلای  انقلاب، 
جریلان  هسلت.  نیلز  قضلاء«  حرفله ای 
مؤمن انقابی که بر پایله ی مبانی دینی-
بله عملکلرد مسلئوالن  انقابلی نسلبت 
حساسلیت  اسلامی  جمهلوری  عاللی 
جریلان  یاری کننلده ی  و  دارد  مضاعفلی 
فسلاد«  هفت سلر  »اژدهلای  بلا  مبلارزه 
به شلمار ملی رود، نبایلد ایلن نکتله را از یلاد 
ببرد کله قضلاوت، کاری تخصصلی و دقیق 
برچسلب زدن  یلا  نابجلا  هیاهلوی  اسلت. 
»گمان هلای  اسلاس  بلر  آن  و  ایلن  بله 
انباشلته«، نله فقلط جلای ایلن املر خطیلر 
را نمی گیلرد بلکله ممکلن اسلت برخلاف 
هلدف و نیلت کنش گلران، خلود موجلب 
خلدای  و  شلده  تقلوا  جلاده ی  از  تعلدی 

بگلذارد. برجلای  عکلس  اثلر  نکلرده 

ایلن را بدانید کله هرکلدام از جوان های شلما در هر جلای سلوریه و در هر جلای عراق کله به شلهادت رسلیدند، در مقام دفلاع از حلرم اهل بیت 
بله شلهادت رسلیدند؛ فلرق نمی کنلد کجلای علراق و کجلای سلوریه باشلد، چلون جوان هلای شلما در مقابلل کسلانی ایسلتادند کله اگلر آنهلا 

ط می شلدند می خواسلتند اثلری از آثلار اهل بیلت را باقلی نگذارنلد.      971/12/22
ّ
مسلل

* پیکر مطهر این دو شهید عالی مقام پس از چهار سال در جریان تفحص شهدای خان طومان پیدا شد و   به کشورمان بازگشت.

مزار: گلزار شهدای ساری و نورتاریخ شهادت: 95/2/17 روز عید مبعث

این جوان ها هر کجا که شهید شوند مدافع حرمند          |         این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهیدان سعید کمالی و علی جمشیدی 

شهید هفته  

کالم امام  

حزب اهلل این است  

درس اخالق  

           
بازاری ها مالحظه طبقات ضعیف را بکنند     

از قراری که مکرر به مللن گفته  اند، اآلن 
یک دسته ای سودجو در بازار هستند 
که اینها قیمت های بسللیار گللران روی 
اجناس گذاشللته اند. ایللن یک مطلب 
غیرانسانی است؛ یک مطلبی است که 
باید فکر کنند اینهایللی که می خواهند 
حاال سود ببرند، باید توجه داشته باشند که این ملت، که اکثرشان عبارت از این طبقه ی 
پایینی است که نمی توانند خودشللان را اداره کنند، اینها بودند که ما را رساندند به این 
پیروزی. حاال نباید آن تاجر معتبری که دخالت در این امور نداشته است برای اینها ایجاد 

زحمت بکند... باید با انصاف رفتار کرد، باید با اینها با برادری رفتار کرد.  57/12/29

در جامعه اسالمی همه باید با هم برابر باشند
این حکم قاطع اسامی ا سللت در زمینه ی نفی طبقات اجتماعی؛ گرامی ترین شما 
نزد خدا، بللا تقواترین اسللت. یعنی از یللک طبقه ای بودن، وابسللته بلله خانواده ای 
بودن، وابسته به یک سلسله و تیره ای بودن، موجب گرامی تر بودن نیست. نکته ی 
جالب تر و باریک تر اینجاسللت؛ آنهایی که با تقوا هسللتند، که باالتللر از دیگرانند، باز از 
امتیللازات حقوقی بیشللتری برخوردار نیسللتند. اینجور نیسللت که آدم هللای با تقوا 
یک پول بیشللتری بگیرند، یک حقوق بیشللتری داشته باشللند یا از حقوق اجتماعی 

53/7/8 بیشتری و بهتری برخوردار باشند، نه، نه خیر؛ اینجور نیست.  

روحیه تافته جدابافته بودن را

 از خودتان دور کنید                
روحّیه ی جهادی را بر روحّیه ی تافته ی جدابافته بودن ترجیح بدهید. 
یکی از خطراتی که گریبان کسانی را که یک امتیازی دارند می گیرد، این 
است که احساس کنند تافته ی جدابافته اند، احساس کنند یک سر و 
گردن از همه باالترند؛ این خطر بزرگی اسللت، این یک خطر شخصّیتی 
است، یک بیمارِی شخصّیتی اسللت؛ نگذارید این بیماری در شما رشد 
بکند و راهش هم این اسللت کلله کار جهللادی و روحّیه ی جهللادی را در 
خودتللان تقویت کنید. روحّیلله ی جهادی یعنللی کار را برای خللدا انجام 
دادن، کار را وظیفه ی خود دانستن، همه ی نیروها را در راِه کاِر درست 

به میدان آوردن؛ این روحّیه ی جهادی است.  94/7/22

در مواجهه با حوادث ناامید نشوید
در آن دوگانه ی امیدواری و نومیدی ]از دوگانه های مواجهه با حوادث[، دچار نومیدی 
 الَقوُم الکاِفرون 

َّ
ه ال َیایَئُس ِمن َروِح اِل ِاال

َ
هم نباید بشویم: ال َتایَئسللوا ِمن َروِح اِل ِاّن

-که در سوره ی یوسف اسللت- این مربوط به مسللائل دنیایی اسللت... البّته در امور 
اخروی هم همین جور اسللت اّما آیه در مورد امور دنیایی است. ال َتایَئسوا! چرا انسان 
مأیوس باشد؟ نخیر، ما امیدواریم که بتوانیم بینی این قدرت های مستکبر را به خاک 
نفشان کنیم؛ می توانیم این کار را ]بکنیم[، امیدواریم؛ ]اگر[ تاش کنیم، 

َ
بمالیم و رغم ا

97/12/23 هّمت کنیم، بخواهیم، به خدا توّکل کنیم، از خدا بخواهیم، می شود.  

برنده ترین سالح دشمن را از بین ببرید
عزیزان من! شللما بدانید که دشمن شما، دشللمن این انقاب، دشمن این نظام، 
ُبرنده ترین حربه ای که در اختیار خواهد داشت، فقر و گرفتاری اقتصادی مردم است. 
روی این مسأله باید فکر کرد. گرفتاری های اقتصادی مردم، همین بیکاری ای است 
که در کلمات شللما تکرار می شللود و درست هم هسللت؛ همین کمبودها و همین 
مشکات فراوان است. البته فسللادهای گوناگون، سوءاسللتفاده های گوناگون، 
تبعیضهای گوناگون، مشللکات اداری و مشللکات قضایی هم در کنارش هسللت. 

79/3/29 اولوّیت اّول برای شما این است که امید مردم را حفظ کنید. 

من حتما ماسک می زنم               
اگـر دو سـه نفـر دور مـن باشـند، بنـده هـم حتمـا ماسـک می زنـم، کمـا اینکـه 

آدم می بینـد ایـن ماسـک زده نمی شـود؛ خـب وقتـی کـه شـما کـه مسـئول 

دولتی هسـتید، در یـک اجتمـاع مردمی ماسـک نمی زنیـد، این جوانـی هم که 

در خیابـان دارد راه مـی رود و حوصلـه ی ماسـک نـدارد، تشـویق می شـود کـه 

99/4/10 نزنـد.     

اهتمام رهبر انقالب به رعایت مالحظات بهداشتی در جلسات کاری

عکس نوشت  

کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد اگر... 
گفته می شود که مشکات اقتصادی ]ایجاد می شود[؛ بله، همین  جور 
است؛ بایستی وضعی را پیش بینی کرد که مشکات اقتصادی از ناحیه ی 
کرونا، یا پیش نیاید، یا کمتر بشود و سبک بشود، لکن این را هم باید توّجه 
داشللت که اگر خدای نکرده مللا بی توّجهی کردیللم و مجّددًا کرونا شللیوع 
فراوانی پیدا کرد، ُخب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، 
مشکات بیشتر خواهد شد؛ و ما امروز احتیاج داریم به مراقبت از همه ی 

جهات.      99/4/7       

برای پدر و مادرتان دعا و طلب مغفرت کنید               
بعضی از بّچه ها هسللتند که پدرها و مادرها، جانشان را، هستی شان 
را، آبرویشللان را، مالشللان را َصرف این بّچه ها می کنند ]اّما[ بعد از اینکه 
پدر از دنیا رفت، یک فاتحه هم براى پللدر نمی خوانند، یک طلب مغفرت 
هم براى پدر نمی کنند، اصًال یادشللان نمی آید؛ ]اگر[ یادشللان هم بیاید 
قضایا نقل می کنند، نه اینکه از خداى متعال براى او طلب مغفرت کنند. 
آن چیزى کلله آن بیچاره احتیاج دارد، این اسللت که شللما از خللدا براى او 
طلب مغفرت کنید، طلب رحمت بکنید؛ به این احتیاج دارد... مهم ترین 
چیزى هم که ممکن است از فرزند، به درد پدر بخورد، این است که براى 
او طلب مغفللرت کنللد... یکللی از چیزهایی که حضللرت در دعاى شللریف 
صحیفه ى سّجادّیه درباره ى والدین از خداى متعال طلب میکنند، این 
اسللت که توفیق بده من بعد از هر نمازى آنها را دعا کنم، یعنی این یکی 

از توفیقات الهی است.      5/3/1393

خاطرات رهبری  

مطالبه رهبری  

روایت پیشرفت  

مسئله روز  

دیپلمات های خود ما گفتند که 
مجموعه کاملی از آن چیزی که انسان آرزو داردآمریکا برجام را نقض کرد

مجموعه ی برخوردهایی که از اّول با برجام کردند، به تعبیر حضرات دیپلمات های 
ما، نقض روح و جسللم برجللام بود؛ ایللن را دیپلمات هللای محترم ما که خودشللان 
این زحمت را کشیده بودند و واقعا تاش شللبانه روزی کرده بودند برای مسئله ی 
برجام، بارها و مکّرر در زمللاِن این دولت و در زمان دولت قبِل آمریکا گفتند که برجام 
نقض شده؛ گاهی روح برجام و گاهی جسم برجام را نقض کردند. خب، دولتی با این 
خصوصّیات که به این راحتی معاهده ی بین المللی را نقض می کند، بعد هم مثل 
آب خوردن زیر امضایش می زند و می گوید من از معاهده خارج شدم... خب پیدا 

است که با این دولت الاقل جمهوری اسامی نمی تواند تعامل کند.  97/3/2 

 ]مرحوم سللعید کاظمللی[ حرکللت او، نحللوه ی کار او، مدیریللت او، پیگیللری او، یک 
مجموعه ی کاملی بود از آن چیزی که آدم دوست می دارد و آرزو دارد، ]پژوهشگاه[ 
رویان هم بللا کمک او و بقیلله ی همکارانی کلله در رویللان از اول مشللغول بوده اند، 
اینجللوری بارآمللد؛ اینجوری رشللد کللرد؛ اینجللوری روئیللد. و مللن ایللن را از اوائل کار 
احساس کردم. آن دوست مشللترک من و مرحوم کاظمی که شللرح قضایای کاری 
ایشللان را در آغللاز کار - پانزده شللانزده سللال قبللل - و در خواسللت های او را با من 
مطرح کرد، من نشانه های یک حرکت درست را در این کار احساس کردم؛ لذا گفتم 
من در حد مقدوِر خودم در خدمت این کار و پشتیبانی این کار قرار می گیرم. هرچه 

زمان گذشت، آن ظن اّولی تقویت شد؛ تکذیب نشد.    86/4/25

شهادت: خان طومان سوریه به دست تروریست های تکفیری

تفسیر قرآن  

قاعده انصاف

خط حزب اهلل دالیل حمایت رهبر انقالب از

 رئیس سابق قوه قضائیه را بررسی می کند

به مناسبت سالگرد بازدید رهبر انقالب از پژوهشگاه رویان در 25 تیر 86

خانواده ایرانی  

1.  هم بادولت همکاری کنید و هم به وظایف نظارتی تان عمل کنید
اعتقاد بنده این اسللت و همیشلله عقیده ام در همه ی دولت هللا این بوده 
که مجلس باید بللا دولت همکاری کند؛ اّما این همکاری به معنای گذشللت 
از حقوق مجلس نیست؛ بایسللتی حّق تان را اسللتیفاء کنید؛ تحقیق کنید، 
تفّحللص کنیللد، مؤاخللذه کنید کلله چرا نشللد، چرا کللم شللد، چرا جللور دیگر 

شد.95/3/16

2. دولت خود را به قانون مصوب مجلس ملتزم بداند
قانلون - وقتلی کله بلا سلاز و کار قانلون اساسلی پیلش رفلت - حتمیلت و 
جزمیلت پیلدا می کنلد... اگلر قانلون نقلص دارد، ضعلف دارد و غللط اسلت، 
عوض بشلود؛ اما تلا مادامی کله قانلون، قانون اسلت، حتما بایسلتی بله آن 

عملل بشلود و بله آن اهمیلت داده بشلود. 87/6/2

3. با مجلس ساکت و گوش  به  فرمان مخالفم
بنلده طرفلدار مجللِس سلاکت و سلر بله زیلر و سلربجنباِن در مقابلل هلر حلرف 
نیستم. معتقدم مجلس نبایستی رکود و سلکون داشته باشلد و باید متحّرک 
و فعلال و ُپرنشلاط باشلد. خلود ملن هلم اّول انقلاب و در دوره ی اّول مجللس 
نماینده ی مجلس بلودم. مجلس به نماینلده ی فّعال کله کار کند، فکلر و بحث 
و اسلتدالل کنلد و به طلور منطقلی اثبلات و رد کنلد، احتیلاج دارد. املام بارهلا بله 
ما می گفتنلد کله مباحثه هلای طلبگی بایلد سرمشلق شلما در مجلس شلورای 

اسلامی باشلد. 82/9/26

4. فریاد و هیاهوی میان صحبت دیگران را کنار بگذارید
مجللس جلای گفتگلوی حکیمانله و خردمندانله اسلت... اگلر چنانچله 
وقتلی شلما داریلد حلرف می زنیلد، دیگلری مثلًال شلروع کند بله دسلت زدن 
یلا هیاهلو کلردن، بلرای اینکله صلدای شلما بله گلوش آن مسلتمع نرسلد، 
ایلن کار، کار حکیمانله اسلت؟ کار خردمندانله اسلت؟ ایلن علادت بایلد 
در مجللس ریشله کن شلود کله وقتلی یلک نماینلده ای یلا یلک وزیلری، 
مجللس  گوشله ی  یلک  از  می زنلد،  حلرف  دارد  دولتلی ای  مسلئول  یلک 
بلدی چیلز  خیللی  ایلن  آوردن!  در  صدائلی  یلک  کننلد  شلروع  نفلر   چهلار 

 است. 91/3/24

5. با نشان دادن اختالف بین مجلس و دولت، مردم را ناامید نکنید
مطللب دیگلر هلم همیلن توصیله ای اسلت کله ملن همیشله دارم و آن، 
هم افزائلی بلا قلوه ی مجریله اسلت - قلوه ی مجریله و قلوه ی قضائیله، 
لیکلن عمدتلا قلوه ی مجریله؛ چلون سلر و کار مجللس بلا قلوه ی مجریله 
اسلت - بایلد هم افزائلی کلرد. نبایسلتی کار را جلوری تنظیلم کلرد، جلوری 
پیش بلرد که معنایلش دعلوا و اختلاف باشلد؛ ایلن در بیلرون، روی ملردم، 
خیللی تأثیراتلش بد اسلت. گاهلی دیلده می شلود کله مثلًال در مجللس، در 
یلک نطقلی، در یلک اظهارنظلری، یلک حرفلی زده می شلود. خلب، حلرف کله 
زده شلد، پرتلاب شلد دیگلر. اگلر خلدای نکلرده حرفلی باشلد کله کسلی را یلا 
جمعلی را متهلم کنلد، جبرانلش به آسلانی ممکلن نیسلت؛ ملردم را ناامیلد 

90/3/8 می کنلد. 

6. نمایندگان از بدنه کارشناسی دولت استفاده کنند
از کارشناسللی ها اسللتفاده کنیللد. یکللی از بخش هللای مهّمللی کلله از کارشناسللی آن می توانیللد اسللتفاده کنیللد، بدنلله ی دولللت اسللت. دولللت در بخش هللای مختلللف 
کارشللناس های خوبللی دارد. از بدنلله ی کارشناسللی دولللت -حللاال چلله سللازمان برناملله، چلله جاهللای دیگللر- در بخش هللای مختلللف حتمللا اسللتفاده بشللود. 95/3/16

7. مجلس باید از دولت پاسخ بخواهد
شلما [نماینلدگان مجللس] هلم بایلد پاسلخ بدهیلد، هلم بایلد پاسلخ بخواهیلد... سلازوکار قانونلی، 
پاسلخگویی دسلتگاه های اجرایی به مجلس اسلت. شلما بایلد پاسلخ بخواهیلد و در زمینله ی کار خودتان 
هم باید پاسلخ بدهیلد. اولویت هایتلان را مشلخص کنیلد... ایلن اولویت هلا را آن جایی کله با پاسلخگویی و 
توضیلح خواسلتن از دسلتگاه های دولتلی باید حاصلل شلود، مشلخص، اولویت بنلدی و حّتلی زمان بندی 
کنید؛ بعد هم به ملردم گلزارش بدهید و بگویید ما می خواسلتیم این قانلون را وضع کنیم، می خواسلتیم 

بلا این مشلکل مقابلله کنیلم؛ زملان آن شلش ماه بلود، سلر شلش ملاه بله این جلا رسلیدیم. 83/3/27

یکی از مهم ترین ارکان نظام اسالمی، که ریل   گذاری مسیر حرکت کشور را بر عهده دارد، مجلس شورای اسالمی است. درباره ی »در رأس امور بودن مجلس« و جوانب مترتب بر این گزاره ی بنیادی پی ریزی 

شده توسط بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی، مطالب متعددی قابل طرح است. نشریه خط حزب اهلل به مناســبت در روزهای نخستین شــروع به کار مجلس یازدهم، برخی از مطالبات رهبر انقالب درباره ی 

همکاری و هماهنگی بین مجلس و دولت را بازخوانی کرده است.

با نشان دادن اختالف،  مردم را ناامید نکنید
توصیه های رهبر انقالب درباره  رابطه بین دولت و مجلس

8. تسهیل گری مجلس، هیچ منافاتی با استقالل مجلس ندارد
هیچ اشلکالی نلدارد کله یک مجلسلی قانلون صحیح و درسلت 
و قلوی و منطقلی را جلوری تنظیلم کنلد کله بلرای دوللت، رفتلار 
طبلق آن قانلون، عملی باشلد، ممکن باشلد، آسلان باشلد. اگر 
این شلد، معنایلش این نیسلت که مجللس اسلتقال نلدارد... 
ایلن هیلچ منافاتلی بلا اسلتقال مجللس نلدارد... یعنلی هلر دو 

می تواننلد بله هلم کملک کننلد، هم افزائلی کننلد.  90/3/8

اطالع نگاشت  


