
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جایگاه حقیقی مجلس و نمایندگان

 رهبر معظم انقالب منظومه فکری بر اساس 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 امید جلوداریان :پژوهشگر 
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 تعاليبسمه 
 

  مقدمه 

-می انقالبمعظم منظومه فکری رهبر بیانات و جایگاه حقیقی مجلس و نمایندگان بر اساس  این پژوهش به بررسی

 . پردازد

 شجاعت ،استقالل ،احساس مسئولیتیعنی  در گرو چهار ویژگیِ کلیرا جایگاه حقیقی مجلس رهبر معظم انقالب 

 دانند. می به کار گرفتن فکر و علم و تخصص و

 ،است ی دادهکه قانون اساس یاراتیختاگذاری برای حرکت دولت و تضمین این حرکت با تحقیق و تفحص و ریل

از جمله مواردی است که  نیقوان یگردانتازه و گذاری انقالبیقانون ،با مقدم داشتن مصالح ملیو گذاریِ با کیفیت قانون

 رساند.از نظر رهبر انقالب مجلس را به جایگاه واقعی خود می

بودن و اقتدار و استحکام نظام  یمظهر عزّت ملّ ات مجلس،میتصم اجرایی شدنبا مجلس  س امور قرار گرفتنأدر ر

جایگاه شدن حقق از نکاتی است که از دیدگاه رهبر انقالب در م مجلس ینظارت شتنیخو ی وخودنظارتمجلس و 

 حقیقی مجلس موثرند.

وضع  ،دارتیموضوعات اولو دادناساس قرار، یکار برتر و عمل اساس بامجلس  یفیک یارتقااز دیدگاه رهبر انقالب، 

اش قی، مجلس را به جایگاه حقییالمللنیو معاهدات ب هاونیکنوانس بیمراقبت درباره تصوو  یو کاربرد یاتیعمل نیقوان

 کند.تر مینزدیک

 ،کارآمدی ،تدینیعنی  در گرو چهار شرط کلینیز از دیدگاه رهبر انقالب جایگاه واقعی نماینده مجلس 

 است.  شجاعتو  دلسوزی

 زیستی و ساده ،خدا خلق به خدمت راه در و خدا برای ارک ،مردم بهنمایندگان  صادقانه خدمتاز نظر رهبر انقالب، 

 برابر در شجاعانه ایستادگی ،جناحی و شخصی هایخواسته بر ملی منافع ترجیح ،پاکدستی ،یگریاز اشراف زیپره

 یاز دستاوردها ینگهبان ،راسخ عزم و هوشیاری ،عمل و اندیشه در جهادی منش و انقالبی عملکرد ،بیگانه مداخالت

 د.کننمایندگان را به جایگاه واقعی نمایندگی نزدیک می از مواردی است که یمانیا هیروحو نظام  یانقالب و مبان

 

 

 

 

 های خبریمدیریت پژوهش
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جایگاه حقیقی مجلس و 

 نماینده

 :الف( جایگاه حقیقی مجلس 

 گرو چهار ویژگیِ کلی:جایگاه حقیقی مجلس در  -1

 ـ احساس مسئولیت1-1

 ـ استقالل1-2

 ـ شجاعت1-3

 ـ به کار گرفتن فکر و علم و تخصص:1-4
 یراتایختاریل گذاری برای حرکت دولت و تضمین این حرکت با تحقیق و تفحص و  -1-4-1

 ی داده استکه قانون اساس

 گذاریِ با کیفیت قانون -1-4-2

 مقدم داشتن مصالح ملیگذاری با قانون -1-4-3

 گذاری انقالبیقانون -1-4-4

 قانون گذاری، نوعی والیت الهی -1-4-5

 :نیقوان یتازه گردان -1-4-6

 شده است شان تمام یوجود که منطق ندارند و فلسفه ینیحذف قوان -1-4-6-1

 مشکل زا نیبرطرف کردن قوان -1-4-6-2

 گرفتن: جایگاه حقیقی مجلس با در راس امور قرار -2

 تفاوت معنایی در راس امور بودن مجلس با در راس امور بودن نماینده -2-1

  میآن تصممجلس و اجرایی شدن  فتنرگ میتصم -2-2

 واجب االتباع بودن مصوبات مجلس -2-3

 نیاجرا نکردن قوان یمجازات برا نییتع -2-4

 بودن: نظام یرکن اساسجایگاه حقیقی مجلس با  -3

 و اقتدار و استحکام نظام  یملّ  مظهر عزّت -3-1

 انقالب یاسالم و دستاوردها یمبانحفظ  -3-2

 بودن ملت لیفضا عصاره در تبلور تحقق جایگاه حقیقی مجلس -4

 :برای رسیدن به جایگاه حقیقیمجلس  یفیک یارتقالزوم  -5

 یبه کار برتر و عمل اساس ازین -5-1

 یابیارز یها( برا)تعداد مصوبه ینبودن شاخص کم یکاف -5-2

 کشور شرفتیو پ ها در ادارهلزوم مشخص شدن وزن مصوّبه -5-3

 دارتیموضوعات اولو دادناساس قرارلزوم  -5-4

 یو کاربرد یاتیعمل نیوضع قوان -5-5
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جایگاه حقیقی مجلس و 

 نماینده

 :یالمللنیو معاهدات ب هاونیکنوانس یبرخ بیمراقبت درباره تصو -5-6
 معاهدات نیمجلس درباره ا یلزوم قانونگذار -5-6-1

 :نیقوان بیو تصو میدر تنظ یجنبه کارشناس تیرعاضرورت  -5-6-2

 مجلس یهامرکز پژوهش  تیاز ظرف یلزوم استفاده حداکثر -5-6-2-1

 یاز رسوم غرب یریرپذیمرتبط با خانواده با تاث نیمراقبت درباره وضع قوان -5-6-2-2

 :ندگانینظارت بر نما تیتقوتحقق جایگاه حقیقی مجلس با  -6

 مجلس ینظارتشتنیخو و یخودنظارت -6-1

 جایگاه واقعی نماینده مجلس ب(

 :کلی جایگاه واقعی نماینده مجلس در گرو چهار شرط -1

 ـ تدین1-1

 ـ کارآمدی1-2

 ـ دلسوزی1-3

 ـ شجاعت1-4

 های مهم نمایندگی مجلس:سرفصل -2

 مردم: به صادقانه خدمت -2-1
 خدا خلق به خدمت راه در و خدا برای کار-2-1-1

 یگریاز اشراف زیپره زیستی وساده -2-1-2

 پاکدستی -2-1-3

 مسئولیت جایگاه در پیوسته حضور -2-1-4

 جناحی و شخصی هایخواسته بر ملی منافع ترجیح -2-1-5

 بیگانه مداخالت برابر در شجاعانه ایستادگی -2-1-6

 خائنان و بدخواهان هاینقشه به انقالبی واکنش -2-1-7

 عمل و اندیشه در جهادی منش -2-1-8

  راسخ عزم و هوشیاری -2-1-9

و همراه با عزت و استقالل  زادرون و جانبه همه در دستور کار قراردادن پیشرفت -2-1-10

 ملی

 ندگانینما یهاتیّبر فعّال یو اله یحاکم شدن روح معنو -2-2

 :ندگانیبودن رفتار نما یانقالب -2-3
 و مجاهدانه عاقالنه و مدبّرانه رفتار -2-3-1

 نظام  یانقالب و مبان یاز دستاوردها ینگهبان -2-3-2

 یجهاد تیریمد -2-3-3

 یمانیا هیروح -2-3-4
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گذاریِ با کیفیت قانون-1-4-2

گذاری با مقدم داشتن مصالح ملیقانون-1-4-3

گذاری انقالبیقانون-1-4-4

قانون گذاری، نوعی والیت الهی-1-4-5

:تازه گردانی قوانین-1-4-6
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  ها و محورهای بیاناتـ شاخص

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

1 
جایگاه حقیقی 

 مجلس و نماینده

 :جایگاه حقیقی مجلس الف( 

جایگاه حقیقی مجلس در گرو  -1

 چهار ویژگیِ کلی:

 ـ احساس مسئولیت1-1

 ـ استقالل1-2

 ـ شجاعت1-3

به کار گرفتن فکر و علم و  ـ1-4

 تخصص:
گذاری برای حرکت دولت و ریل -1-4-1

تضمین این حرکت با تحقیق و تفحص و 

 ی داده استکه قانون اساس یاراتیختا

 گذاریِ با کیفیت قانون -1-4-2

گذاری با مقدم داشتن قانون -1-4-3

 مصالح ملی

 گذاری انقالبیقانون -1-4-4

 ی والیت الهیقانون گذاری، نوع -1-4-5

 :نیقوان یتازه گردان -1-4-6

که منطق  ینیحذف قوان -1-4-6-1

شده شان تمام یوجود ندارند و فلسفه

 است

مشکل  نیبرطرف کردن قوان -1-4-6-2

 زا

جایگاه حقیقی مجلس با در  -2

 راس امور قرار گرفتن:

تفاوت معنایی در راس امور  -2-1

بودن مجلس با در راس امور بودن 

 نماینده

مجلس و  فتنرگ میتصم -2-2

  میآن تصماجرایی شدن 

واجب االتباع بودن مصوبات  -2-3

 مجلس

کنم، اگر مجلس آن طور که بنده به عنوان یک ناظر در مسائل کشور احساس می »-

شورای اسالمی چهار خصوصیت داشته باشد، در جایگاه حقیقی خود قرار خواهد داشت. 

مجلس این خصوصیّات را دارد. لکن کنیم، بحمد اللّه امروز تا آنجا که ما مشاهده می

شود هرچه بیشتر به این خصوصیّات افزود و مراقب بود. این چهار خصوصیّت، عبارت می

است از اوّلًا، احساس مسئولیت. ثانیاً، استقالل. ثالثاً، شجاعت. رابعاً، فرزانگی و به کار 

 «. 1گرفتن فکر و علم و تخصّص

گذارى، والیت است ـ یک والیت الهى قانونـ والیتى که امروز شما دارید بنابراین »ـ

است؛ ریشه در والیت الهى دارد؛ برخاسته و پدید آمده از والیت الهى است. این 

مجلس شوراى  معنایش این است؛ یعنى نماینده گوییم،یساالرى دینى که ما ممردم

مجارى اعمال والیت الهى معین شده،  اسالمى از این طریقى که در قانون اساسى براى

یک والیتى پیدا کرده است که این شد یک تکلیف. بنابراین آنچه که در مجلس شوراى 

االتّباع است و بایستى بر طبق براى منِ شخصى و نوعى واجب شود،یاسالمى تصویب م

 .«2او عمل کنم. این مبنا، مبناى اسالمى است

طور که امام )رضوان اللّه تعالى علیه( فرمودندـ همان مجلس قطعاً در رأس امور استـ»ـ

معنایش این نیست که هر « مجلس در رأس امور است»اما این را هم توجه کنید که 

در رأس امور است؛ یک نماینده، یک « مجلس»اى در رأس امور است؛ یک نماینده

ا اى از کشور بهمحترم و عزیزى که مردمِ یک جمع و گوش نماینده است. یعنى نماینده

شوق و با شور جمع شدند و او را فرستادند مجلس، تصور نکند که او در رأس امور است؛ 

 «.  3در رأس امور است؛ برخوردش را اینجورى مقایسه کند« مجلس»نه، 

ترین شرایط نماینده عبارت است از اینکه متدیّن، کارآمد، دلسوز و به نظر من مهم» ـ

ای جمع شد، همان کاری را که شما آرزو و هار شرط در نمایندهشجاع باشد. اگر این چ

 «. 4توقع دارید، انجام خواهد داد

 مجلس و اسالمی شورای مجلس برای شوندگانانتخاب چه کشور مسئوالن به»-

 سازمان در مسئوالن دیگر چه و دیگر قوای در اجرایی مناصب دارندگان چه و خبرگان

 و مردم به صادقانه خدمت در را شایسته سپاسگزاری که شوم می یادآور نهادها، و ها

 .سازند محقق اسالمی نظام و کشور

 بر لیم منافع ترجیح مسئولیت، جایگاه در پیوسته حضور پاکدستی، زیستی،ساده

 شواکن بیگانه، مداخالت برابر در شجاعانه ایستادگی جناحی، و شخصی هایخواسته

 یک در و عمل، و اندیشه در جهادی منش خائنان، و بدخواهان هاینقشه به انقالبی

 این دوران در خویش دائمی برنامه را، خدا خلق به خدمت راه در و خدا برای کار: جمله

 .نکنند تخطی آن از قیمت هیچ به و بدانند مسئولیت

 اشم ویژه به همگان راسخ عزم و هوشیاری و حساسیت کنونی، حساس بسیار روزگار

 . طلبدمی را مسئوالن

                                                           
 11/03/1373اسالمى شوراى مجلس نمایندگان جمع در بیانات . 1
 21/03/1387اسالمى شوراى مجلس نمایندگان دیدار در بیانات . 2
 1392/ 03/ 08بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسالمى . 3
 24/11/1382های نماز جمعه تهرانخطبه . 4
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اجرا  یمجازات برا نییتع -2-4

 نینکردن قوان

ن رکجایگاه حقیقی مجلس با  -3

 بودن: نظام یاساس

و اقتدار و  یمظهر عزّت ملّ  -3-1

 استحکام نظام 

اسالم و  یمبانحفظ  -3-2

 انقالب یدستاوردها

 تحقق جایگاه حقیقی مجلس -4

 بودن ملت لیفضا عصاره در تبلور

مجلس  یفیک یارتقالزوم  -5

 :برای رسیدن به جایگاه حقیقی

به کار برتر و عمل  ازین -5-1

 یاساس

 ینبودن شاخص کم یکاف -5-2

 یابیارز یها( برا)تعداد مصوبه

لزوم مشخص شدن وزن  -5-3

 کشور شرفتیو پ ها در ادارهمصوّبه

 دادناساس قرارلزوم  -5-4

 دار تیموضوعات اولو

و  یاتیعمل نیوضع قوان -5-5

 یکاربرد

 بیمراقبت درباره تصو -5-6

و معاهدات  هاونیکنوانس یبرخ

 :یالمللنیب
مجلس درباره  یگذارلزوم قانون -5-6-1

 معاهدات نیا

 یجنبه کارشناس تیرعاضرورت  -5-6-2

 :نیقوان بیو تصو میدر تنظ

از  یلزوم استفاده حداکثر -5-6-2-1

 مجلس یمرکز پژوهش ها تیظرف

 نیمراقبت درباره وضع قوان -5-6-2-2

وم از رس یریرپذیمرتبط با خانواده با تاث

 یغرب

 ،ملی عزّت و استقالل منهای و صوری پیشرفت. است اساسی هدف کشور پیشرفت

 حفظ و. نیست جهانی استکبار هاضمه در شدن حل بمعنی پیشرفت،. نیست پذیرفته

 یندهآ مجلس. نیست یافتنیدست درونزا و جانبههمه پیشرفت با جز ملی هویت و عزّت

 که است امید و داشت خواهد برعهده سنگینی وظائف مهم، سرفصلهای این یدرباره

 .«1کنند مشاهده آن در همگان را مردم و خدا برابر در پاسخگوئی نصاب

ه ام که بکرده ادداشتیبه مسائل مجلس. من چند نکته و مطلب را  میخب، بپرداز» -

ه به را ک ییگذشته حرفها یمحترم عرض بکنم. البتّه ما در جلسات سالها ندگانینما

 یبعض است، یتکرار اشی]لذا[ بعض م،یاعرض کرده ده،یرسیم دیمف ده،یرسینظر الزم م

 .میکنیعرض م میدانیآنچه الزم م رحالهنباشد؛ به یهم ممکن است تکرار

 یعس دیمجلس با یمجلس و مسئوالن عال ندگانینما یاکه در هر دوره رسدیبه نظر م 

مجلس را  تیّفیکند، و ک دایپ یایکسب کند، برتر یشتریب ازیدوره امت نیکنند که ا

است  نیا راهش م،یکسب بکن یشتریب ازیامت میکنند باال ببرند. خب، اگر بخواه یسع

 یجورنیکار و خدمت ا دانیم م؛یانجام بده یکار بهتر م،یانجام بده یشتریکه کار ب

تالش  دیکار بکند، با دیبا ردیاگر انسان بخواهد صدر جدول قرار بگ نجایا گر؛یاست د

 .الزم است یبکند؛ کار برتر الزم است، اقدام الزم است، عمل اساس

-د را ارائه کردن یفهرست خوب -محترم استیر-اهلل( )حفظه یجانیالر یالبتّه جناب آقا

ب، خ -فرستاده بودند که من مطالعه کردم، دقّت کردم یگزارش مکتوب کیقباًل هم 

است که شاخص  نیمهم ا ینکته کیانجام گرفته است، منتها  ادیز یالحمدهلل کارها

 یستیبا ست؛ین یکاف م،یما چه تعداد مصوّبه گذراند نکهیا ست؛ین یکاف یابیارز یبرا یکمّ

 ریکشور چقدر است؛ چون شما مد یها در ادارهمصوّبه نیمشخّص بشود که وزن ا

خش ب نیا یعنی گر،ید دیحرکتِ اجرا شما هست گذارِ لیو قانونگذار کشور و ر دیکشور

چقدر در رفع  است،شده  بیکه تصو یزیچ نیشما است؛ ا اریدر اخت تیّریمهم از مد

 تیّداشته است؛ پس صرفاً کمّ ریحال عموم مردم تأث تیکشور و رعا شرفتیمشکالت و پ

د که عرض هم دار یگرید طیرا مالحظه کرد؛ البتّه شرا تیّفیک یستیبا کند،ینم تیکفا

 .معنا الزم است نیاز ا ریهم غ یگرید یزهایچ م؛یکنیم

 و مظهر اقتدار و استحکام یمظهر عزّت ملّ  دیرا من عرض بکنم: مجلس با نیا یطور کلّبه

مجلس، منتخب عموم مردم کشور  نکهیخاطر ا یاست؛ چرا؟ برا نینظام باشد؛ مجلس ا

 نیبرادر را، ا نیا-شخص را  نیاند اآمده یازهیانگ کیمختلف است که با  یدر جاها

 نیا ملّت است؛ لیفضا ی. و امام فرمودند که مجلس، عصارهدانانتخاب کرده -خواهر را

خصلتها!  یهمه ینه عصاره ل،یفضا ی: عصارهدیاست؛ توجّه کن یمهمّ ینکته، نکته

 لیملّت باشد. فضا لیفضا یعصاره یستی. مجلس باستین لیاز خصلتها جزو فضا یبعض

اشد؛ ب ینیبباشد، نماد خودکم دینماد ترد دیاست. مجلس نبا ادیز یلیملّت هم خ نیا

 دینماد عدم اعتنا و عدم مباالت به مسائل کشور باشد. نبا ای یدیو نوم أسینماد  دینبا

 نیاست؛ ا وسانهینگاه مأ ،یملّ  یهاییو توانا تهایّ مجلس نشان بدهد که نگاهش به ظرف

 یشما عصاره .. .است زهایچ نیآنها جمع بشود، ا یعصاره نجایا دیملّت که با لیفضا

ه مجلس نگاه نگاه ب نیبا ا د،ینگاه به خودتان نگاه کن نیبا ا یستیبا د؛یملّت نیا لیفضا

. دیرآورده کنشاءاهلل بد و انیبکن میتنظ یستینگاه با نیتوقّعاتتان از مجلس را با ا د،یکن

 .اوّل بود یحاال نکته هنکیخب، ا

                                                           
 09/12/1394پنجم   خبرگان و دهم مجلس انتخابات در پرشکوه حضور مناسبت پیام به . 1
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تحقق جایگاه حقیقی مجلس  -6

 :ندگانینظارت بر نما تیتقوبا 

 شتنیخو و یخودنظارت -6-1

 مجلس ینظارت

 

 جایگاه واقعی نماینده ب(

 مجلس

جایگاه واقعی نماینده مجلس  -1

 :کلی در گرو چهار شرط

 ـ تدین1-1

 ـ کارآمدی1-2

 ـ دلسوزی1-3

 ـ شجاعت1-4

های مهم نمایندگی سرفصل -2

 مجلس:

 مردم: به صادقانه خدمت-2-1
 به خدمت راه در و خدا برای کار-2-1-1

 خدا خلق

-یاز اشراف زیپره زیستی و ساده -2-1-2

 یگر

 پاکدستی -2-1-3

 جایگاه در پیوسته حضور -2-1-4

 مسئولیت

 بر ملی منافع ترجیح -2-1-5

 جناحی و شخصی هایخواسته

 برابر در شجاعانه ایستادگی -2-1-6

 بیگانه مداخالت

 هاینقشه به انقالبی واکنش -2-1-7

 خائنان و بدخواهان

 عمل و اندیشه در جهادی منش -2-1-8

  راسخ عزم و هوشیاری -2-1-9

در دستور کار قراردادن  -2-1-10

و همراه با  زادرون و جانبه همه پیشرفت

 عزت و استقالل ملی

و  یحاکم شدن روح معنو -2-2

 ندگانینما یهاتیّبر فعّال یاله

بودن رفتار  یانقالب -2-3

 :ندگانینما

-که اساس کار در مجلس است  یگذارلیر ،یاست که قانونگذار نیا یبعد ینکته 

را باال  تشیّفیروز کروزبه یستیبا -است یالبتّه نظارت هم هست، لکن عمده قانونگذار

ر بشود از بهت یقانونگذار تیّفیک یبلکه هر سال یاهر دوره دیبا یعنیروز؛ روزبه د؛یببر

 .کنمیعرض م یقانونگذار نیرا در مورد ا یقبل و از سال قبل. حاال نکات یدوره

 یتهایّاولو ن،یقوان نیاشاره کردند که در ا یجانیالر یداشتن؛ جناب آقا تیّاواّلً اولو 

 یعضدارد؛ ب تیّچه اولو دینیبب دیمهم است. نگاه کن یلیخ نیشده؛ خب ا تیکشور رعا

را هم در  یامسئله کی رد،یممکن است مطرح بشود، وقت مجلس را هم بگ نیاز قوان

کنار  دیرا با نهایهم ندارد؛ ا یتیّاولو چیه کهیدرحال کندکشور درست ب یاجتماع طیمح

وقت  کند،یخرج م غیدریب طورنیندارد و هم اجیکه انسان احت یمثل پول یعنیگذاشت؛ 

 شتریمجلس محدود است؛ شما چهار سال ب خرج کرد. وقت دینبا یجورنیمجلس را ا

صرفاً  نیاستفاده کرد. بنابرا قتو نیا یلحظهذرّه و لحظهاز ذرّه دیبا د،یکه وقت ندار

 .]مطرح شود[ دارتیّموضوعات اولو

 یعنی ت،سین یکه معلوم است عمل شودیم بیتصو یقانون کیاوقات  یبودن؛ گاه یعمل 

خواهد  یتایّکار عمل نیکرد، ا دایقانون تحقّق پ نیکه اگر ا دهدینشان نم یکار کارشناس

 .[ کنار گذاشته بشودنیشد؛ ]ا

قاعدتاً عمداً در مجلس صورت  نیاز اوقات، خالف مصالح کشور است که حاال ا یبعض ای 

. یالمللنیمعاهدات ب نیو ا هاونیمسائل کنوانس نیمن اشاره کنم به ا جانی. همردیگینم

در  ون،یانسکنو شودیگفته م یکه به آن در لغت فرنگ یالمللنیمعاهدات ب نیا د؛ینیبب

 ایکشور  100باب مثال آن مِن ه،یّکه اطراف قض شودیم وپزپخت یانقطه کیاصل در 

 ییجا کیندارند.  هیّ وپز اوّلدر آن پخت یریتأث چیه وندند،یپیکشور که بعداً به آن م 150

به قول خودشان اتاق - شانیفکر یئتهایه یهاعهباالخره چند قدرت بزرگ در مجمو

 کی، کردند فیخودشان تعر یکه برا یو مصالح یمنافع کی یبرا نندینشیم -فکرشان

 ایبا آنها هستند  یکه همسو ییدولتها یلهیوسرا به نیبعد ا کنند،یوپز مرا پخت یزیچ

 بیوکار ندارند، تص نیهم در ا یمنافع یلیرو آنها هستند و خدنباله ایمرعوب آنها هستند 

ثالً که م -یالماس یحاال مثل جمهور-بشود  دایهم پ یدولت مستقلّ  کیاگر  کنند؛یم

را قبول  یالمللنیب یمعاهده نیرا، ا ونیکنوانس نیرا قبول ندارم؛ ا نیمن ا» دیبگو

را قبول کردند؛  نیکشور ا 200کشور،  150کشور،  120آقا! »که  زندیری، سرش م«ندارم

 .]جور[ استنیغالباً ا هاونیکنوانس «د؟یکنیشما چطور قبول نم

 هاونیو کنوانس یالمللنیمعاهدات ب نیاز ا یبعض م؟یکار بکن[ حاال چهشودی]گفته م 

که  ییزهایچ نیندارد؛ بنده هم در مورد هم یخوب، اشکال یلیدارند. خ یدیموادّ مف

گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون  ر،یچند ماه اخ نیدر مجلس مطرح شد در ا راًیاخ

خب،  یلیاست؛ خ ییبا پولشو ای سمیبا ترور یارزه]موضوع[ مب میبگذراند. فرض کن

 یِ کار یهااست و پشتوانه یو عاقل و بالغ دیمجلس رش کی یاسالم یمجلس شورا

 ییبا پولشو یرزهقانون، قانون مبا نیقانون بگذرانند؛ ا کی نندیهم دارد؛ بنش یخوب یلیخ

که خود شماها  یارهم ندارد و همان ک یایادیز طیهم ندارد، شرا یمشکل چیاست، ه

ندارد که ما  یلزوم چیمهم است. ه نیقانون مندرج است؛ ا نیدر ا د،یبکن دیخواهیم

م دارد، ه یکه مشکالت میدانیم یحتّ  ای ستیتهَ آن چ میدانیرا که نم ییزهایچ میبرو

 .میمثبت، قبول بکن یهاخاطر آن جهاتِ مثبت و جنبهبه

ند؛ ک تیرعا دیرا با یداخل یتهایّحلّ مشکالت مردم باشد؛ اولو یدر پ دیخب، قانون با 

باشد. در کشور  فیو طبقات ضع فیاوّل درصدد رفع مشکل مردم ضع یدر درجه

متوجّه  دیبا ترشیحدّ توسّطند؛ قانون ب ریز ای نندیمتوسّط ای فندیهستند که ضع یطبقات

طبقاِت کشور را  یهمه رِ یهمه است و خ یبرا قانونباشد. البّته  نهایرفع مشکل ا
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و  عاقالنه و مدّبرانه رفتار -2-3-1

 مجاهدانه

انقالب  یاز دستاوردها ینگهبان -2-3-2

 نظام  یو مبان

 یجهاد تیریمد -2-3-3

 یمانیا هیروح -2-3-4

 

 ف،یطبقات ضع یاست، چون مسئله تیّدر اولو نیامّا ا -کندینم یفرق- خواهدیم

مشکالت باشد. عمده  نیاست؛ ]قانون[ درصدد برطرف کردن ا یزندگ یمشکالت فعل

ت دس آلتمهم است؛  نیآلت دست صاحبانِ زَر و زور باشد؛ ا دیاست که قانون نبا نیا

 یکس دییکه اگر فرض بفرما دیکنیشما وضع م یقانون کی وقتکیآنها نباشد. حاال 

مجازات  جورنیاست که ا نیو باال رفت، قانونش ا یکس یخانه وارینردبان گذاشت به د

باشد،  یباشد، غن ریبگذارد؛ فق یچه کس یکه نردبان را به خانه کندینم یبشود؛ فرق

. قانون رندبیقانون سود م نیهمه از ا کند،ینم یباشد، تفاوت یشهرنییباشد، پا یباالشهر

 اریاجازه داد قانون در اخت دیوجود دارد؛ نبا ییتهایّاولو کیجا  کیهمه است منتها  یبرا

 .کنندیر استفاده مکه از زَر و زو ردیقرار بگ یکسان

ختانه بشود. خوشب تیرعا دیبشدّت با یکارشناس یهاقانون، جنبه بیو تصو میدر تنظ

مرکز پژوهشها  نیکه بنده از ا ییاست؛ گزارشها یمجلس، مرکز خوب یمرکز پژوهشها

 در آنجا یخوب یامکان کارشناس کنند؛یرا از آنجا به ما منتقل م یخوب یدارم، خبرها

 کی نیکه ا- نیکرد؛ عالوه بر ا دیرا از آن با ستفادهمتراکم و متمرکز است؛ حدّاکثر ا

خبگان از ن یستیبا -استفاده کرد دیبا نیمجلس است و از ا یتوانمند کارشناس یبازو

 ،یالهمسئ کیدر  دیکنیشما مالحظه م یمجلس هم استفاده بشود. گاه طیاز مح رونیب

کرده؛ شما اگر در  فکرچند سال مثالً کار کرده،  یکس کی ،یایتخصّص یحوزه کیدر 

 کیسطر،  کیکوتاه، با  یکلمه کیبا  یگاه د،یریاز او مشورت بگ یتخصّص یحوزه نیا

اوقات کمک نخبگان  یاست؛ گاه یجورنیا یعنی دهد؛یرا انجام م یبزرگ ییگشاراه

 .دهدیرا انجام م یبزرگ ییگشاراه کیکوچکشان  شنهادیپ کیاست که  یجورنیا

 نیاز قوان یباشد؛ من مالحظه کردم بعض یحلّ مشکالت واقع یقانون در پ میگفت 

ن انسا شود،یم بیتصو ای شودیمربوط به خانواده که در مجلس مطرح است و بحث م

اب بشود. اجتن دیبا نیاست؛ از ا یاز رسوم غرب یریو اثرپذ ریکه تحت تأث کندیاحساس م

و  طینخواهند، ]بلکه[ شرا نکهیندارند؛ نه ا یهتماما گونهچینسبت به خانواده ه هایغرب

را خودشان هم  نیکلمه است؛ ا یواقع یمعنامعارض با خانواده به یغرب یسبک زندگ

 وانندتیعالج کنند و نم خواهندیو سالها است گرفتارش هستند؛ حاال م ندیگویدارند م

 ما است. حاال شدهفیتضعخانواده، نهاد خانواده در غرب بشدّت  ادیبن یعنیعالج کنند؛ 

 نهایمثالً راجع به زن و جوان و فرزند و پدر و مادر و مانند ا نهایرا که ا ییزهایچ مییایب

. ستیمطرح ن نی! نه، امیدر عرفِ خودشان دارند، در مسائل مربوط به خانواده راه بده

 یکنندهکلمه، حل یواقع یمعناکه به میوضع کنرا  یقانون یستیخانواده با یما برا

 -مشکالت باشد نیا یکنندهوجود دارد، حل ی]اگر[ مشکالت-ها باشد مشکالت خانواده

 .تأثّر از آن منطقه نباشد

طور که اشاره کردند، است. همان یحلّ معضالت اقتصاد یمهم، قانون برا ینکته کی 

از سه قوّه در آن شرکت  یقوا و عناصر یشده بحمداهلل که رؤسا لیتشک یاجلسه کی

و ببُرند  درنیبگ میورود کنند و تصم یطور جدّبه یبه مسائل اقتصاد نکهیا یدارند، برا

 . مجلسشودیم لیجلسه هم حاال تشک نیمهم است که ا یلیخ نیو راه را باز کنند؛ ا

 تیّکشور در اولو یوز معضالت اقتصادانجام بدهد. امر دیبا یجهت، حرکت جدّ نیدر هم

 نیکلمه حل کرد. دشمن هم از ا یقیحق یمعنامعضالت را به نیا یستیقرار دارد؛ با

 .را انجام بدهد یزین چیچن کیاجازه داد که  دیاستفاده کند؛ نبا خواهدیضعف منقطه

 تمام شده نیاز قوان یاست. منطق بعض نیقوان یگردانتازه یمسئله گر،ید ینکته کی 

ام. بله است که من قباًل هم مکرّر عرض کرده نیقوان حیتنق یمسئله نیاست؛ که هم

 بیتصو یاسالم یقبل از جمهور ای یاسالم یدر خود جمهور یچند سال قبل، قانون

 یعنی د؛یقانون را حذف کن نیندارد، ا یمنطق ونقان نیشده؛ قانون است لکن االن ا
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. اندتوینم یگریدستگاه د چیکار را انجام بدهد، ه نیا تواندیم یاسالم یمجلس شورا

 یرها کرد. بعض یستیشده است، باتمام اشیوجود یرا که منطق ندارد و فلسفه یقانون

هستند.  نهایا مانندهم موجب تضاد و اشکال کار و گره در انجام کارها و  نیاز قوان

 نیاز قوان ی[. بعضدیرا ]دنبال کن نیقوان حیتنق یمسئله نیکلمه ا یواقع یمعنابه

 یصحبت کیو آن روز هم در  دمی]آنها را[ برطرف کرد. من شن دیزا هستند، بامشکل

ور کار در کشورا که مانع بهبود وضع کسب یاز مقرّرات یگفتم که وزارت اقتصاد بعض

از کارها هست که خب مسئول  یاست. بعض یکار خوب اریبس نیاکند؛یاست، دارد حذف م

فقط  د،یآیاو برنم یاز کارها هست که از عهده یانجام بدهد، ]امّا[ بعض تواندیم یدولت

 .مطلب کیهم  نیا د؛یآیمجلس برم یاز عهده

 یمحترم مجلس چند سیاست. خب، رئ نیقوان یاجرا یمسئله گر،ید یمسئله کی 

 نیکه فالن دستگاه اجرا نکرده؛ سؤال بنده اگفتند که فالن قانون را دو سال است  شیپ

]اگر[ او اجرا نکرد،  د؟یکار کردچه د،یدو سال شما که مجلس هست نیاست که خب در ا

وقت و عمر و پول و  دیکنیشما خرج م همهنیا نشود؟. چرا اجرا دیدنبال بکن دیشما با

 همهنیز اقانون بعد ا نیبشود؛ حاال ا بیقانون تصو نیا نکهیا یرا برا نهایامکانات و مانند ا

. حاال دیبکن شیبرا یفکر کی دی! خب باکندیشده، آن مسئول اجرا نم بیمقدّمات، تصو

اند که اند، آنها هم گفتهارجاع داده هیّ ئقضا یعدم اجراها را به قوّه نیاز ا یگفتند بعض

مجرمانه باشد،  نیناوجزو ع دیخب، اگر چنانچه بخواه ست؛یمجرمانه ن نیجزو عناو نیا

 هیّ قضائ ی]کار[ قوّه ر،ینخ بکند. دیکار را؟ باز هم خود مجلس با نیبکند ا دیبا یکسچه

 دیبگو تواندیم یکسچه  کند؛ بیمجرمانه را تعق نیعناو یستیبا هیّقضائ یقوّه ست؛ین

ام کار را انج نیا یستی. مجلس بایاسالم یمجرمانه است؟ مجلس شورا نیجزو عناو نیا

جازات م قدرنیجرم است و ا نیشد، ا یجورنیتخلّف اگر چنانچه ا نیا دییبدهد. شما بگو

س کار، کار خود مجل نیا یعنیتا آنها بتوانند عمل بکنند؛  دیرا بفرست نیدارد، بعد ا

است  یمهمّ  اریبس یمسئله کیهم به نظر ما  نیقوان یریگدنبال یمسئله نیاست. بنابرا

 .ردیانجام بگ یستیکه با

قابل ذکر است، بحث رفتار  ندهینما زیبرادران و خواهران عز یکه برا یگرید ینکته کی 

 نهیزم نیدر ا شودیکه م یو جامع ریو فراگ یکلّ  یاست. به نظر من آن کلمه ندگانینما

اشد؛ ب یرفتار انقالب دیمجلس با ندگانیاست. رفتار نما «یگریانقالب» یگفت، کلمه

 ادیند را سوگ نیا د،یکرد ادیهم که  یباشد. شما در سوگند یقالببرخورد ان دیبرخورد با

 یماسال ینظام جمهور یهاانقالب و فراورده یهاانقالب، فراورده جیکه انقالب، نتا دیکرد

 دیاحفظ کرد. رفتار، ب شودیبودن که نم یچطور ممکن است؟ بدون انقالب د؛یرا حفظ کن

رفتار عاقالنه  یامعنبه ست،ین رمدبّرانهیرفتار غ یبه معنا یباشد؛ رفتار انقالب یقالبرفتار ان

 میکنیم هیمرتّب توص رانیما به مد نکهی. ایو مجاهدانه است؛ حرکت جهاد و مدبّرانه

است،  یاست، سخن گفتن جهاد یدر مورد مجلس، رفتار جهاد نیا ،«یجهاد تیّریمد»

 یزهیو انگ مانیا یهیاست. روح یگریاست، انقالب یاقدام کردن مجاهدانه و جهاد

از  یمحترم مجلس حاکم باشد. نگهبان یندهینما یکارها یبر همه دیبا یانقالب

جام ان نیشما است که اگر ا یندگینظام، جزو سوگند نما یانقالب و مبان یدستاوردها

شکال ا یهم از لحاظ شرع کند،یم دایاشکال پ یحاظ قانونهم از ل نده،یحضور نما رد،ینگ

نظام مورد  یانقالب مراعات نشود و دستاوردها یکند. اگر چنانچه دستاوردهایم دایپ

 .شودیهم از لحاظ شرع دچار مشکل م ،یهم از لحاظ قانون اساس ن،یا رد،یتوجّه قرار نگ

 امعرض کرده دارهایمحترم در د ندگانیرا به نما نیکه من بارها ا یگرید یمسئله کی 

و در صحن مجلس  هاونیسیموقع در کمحضور به یمسئله کنم،یو به شما هم عرض م
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-یگفته م یمورد؛ گاه نیدر ا ستیخرسندکننده ن یلیخ دیآیکه م ییاست. گزارشها

حضور  دنیخاطر به حّد نصاب نرسبه یریگیامکان رأ هاونیسیکه در کم شود

خود را موظّف بداند که در تمام ساعات و  یاندهیهر نما یستیبا ست؛ین ندگانینما

 .کند دایباشد، حضور پ ونیسیدر کم ایکه الزم است در مجلس باشد  یقیدقا

کشور است، مسئله یو مسئله ست،یشما ن یکه فقط مسئله یگریمهمّ د یمسئله کی

 کی ریبنده تصو یاست. برا یبزرگ یبال ،یگریاشراف یاست؛ بال یگریاشراف ی

 رتیساخته شده است آوردند، من ح یانقطه کیدر  المالتیرا که با پول ب یساختمان

به او اجازه داده است  یکردم واقعًا که چطور جرئت شده است، چطور دست و دل کس

 جیاگر چنانچه را یگریاشراف یبکند. مسئله یزیچ نیچنکیرا صرف  المالتیکه پول ب

 گرید د،یآیکه به وجود م ییزشهایما شد، آثار و تبعات آن و ر یشد، جزو سبک زندگ

در ست ]یرا با نیکار را مشکل خواهد کرد؛ ا یلیمشکل است، خ یلیندارد، خ یانتهائ

 .دینظر[ داشته باش

را هم هرچه ممکن  یخارج یاست. سفرها یخارج یسفرها یمسئله هم مسئله کی

 یارجخ یبکنند که واقعاً رفتن به سفرها تیرعا زیاست، دوستان و برادران و خواهران عز

 حرکت دینبا نهیزم نیدر ا یبازودلصورت دست]باشد[؛ به ازیدر حدّ ضرورت، در حدّ ن

 .کرد

ت مجلس همّ ندگانیو نما میما گفت شیرا که چند سال پ ندگانیبحث نظارت بر نما

 یعنی ؛دیکن تیتقو دیدرست شد، با ندگانینظارت بر رفتار نما یمجموعه کیند و کرد

کلمه ]نظارت شود[؛ حاال شما نظارت بر دولت و  یواقع یمعناکه به دیکن یکار دیبا

ت نظار نیتر از آن است؛ ابه نظر من مهم نیا د،یدار تانهرا که بر عهد گرانید یرفتارها

 .است، نظارت بر سالمت مجلس است شتنیبر نفْس است، نظارت بر خو

 رکن کیکه  یاسالم یاست که بحمداهلل مجلس شورا نیا کنم،یمن آنچه احساس م

 نیرفته است؛ ا شیاست، تا امروز خوب حرکت کرده و پ یاز ارکان نظام اسالم یاساس

 اردد اجی. امروز کشور احتدیکن تیتقو دیتوانیحرکتِ در سمت اهداف انقالب را هرچه م

ما چه دشمنان ش دینی. شما ببیملّت و ارکان نظام اسالم یاستحکامِ ساخت درون نیبه ا

ت در مقابل ملّ یو با چه خباثت کنندیدارند حرکت م یاهیهستند و با چه روح یکسان

ئلهمس نیاست[. امروز ا نی]ا نهایذات ا ران؛یفقط هم ]در برابر[ ملّت انه ستند؛یایم رانیا

 ست؛ین یکوچک یمسئله کی کایدر آمر شانیجدا کردن چند هزار بچّه از مادرها ی

 آوردیطاقت نم ونیزیها را انسان در تلوبچّه نیا یهیاست. گر یبزرگ یلیخ یمسئله

 نیچن کی ،یاجرائ کیخاطر به ،یاستیس کیخاطر حاضرند به نهایبشنود؛ چطور ا

را انجام بدهند که چند هزار بچّه را از مادرشان ]جدا کنند[!  یبارتیغلط و جنا یمقدّمه

 یهستند که با چند دولت بزرگ و دارا یهمان کسان نهای]جور[ هستند. انیا نهایا

بندر  کی نکهیا یبرا ستندیایم منیدر مقابل مردم  ایدر در ندیآیم شرفتهیپ حاتیتسل

دون ب کشندیخارج کنند؛ آدم م نهایاست، از دست ا منیرا که محلّ تنفّس مردم مظلوم 

 یانهاذاتاً انس نهایبد باشند؛ ا یاسالم یفقط با جمهور که ستین جورنی. ادی[ تردچی]ه

ب طلهم چون عدالت یاسالم یقدرتِ ظلمند. بله، با جمهور یهاهستند؛ دستگاه یظالم

 نیدفاع از مظلوم دارد، بشدّت مخالفند و ا یهیاسالم دارد، داع یهیاست، چون داع

فظ استحکام را ح یستیبا ستاد؛یا نهایادر مقابل  دی. بادهندیرا دارند انجام م هایکارشکن

بر  انریملّت ا ،یبه حرمت و جالل و عزّت اله ،یاله قیمطمئن بود که به توف دیکرد و با

 .خواهد شد روزیو دشمنانش پ کایآمر

 یکسان نهایکلمه ا یواقع یمعنازمانند؛ به نیا یشمرها نهایلمه اک یواقع یمعنابه 

 هانیدر ا یمانیعهد و پ چیه ؛«لَهُم مـانَیاِنَّهُم ال اَ» دیگویهستند که قرآن در حقّشان م
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 یواقع یمعنابه -چشم ما است یجلو نیا گر؛ید مینیبیم میدار- ستیمورد اعتماد ن

 یو نظام جمهور رانیاست که ملّت ا یهیطلب و زورگو هستند و بدباج نهایکلمه ا

 .«1نخواهند رفت ییطلب و زورگوباج چیبار ه ریو مسئوالن محترم نظام ز یاسالم

که  ییجا ،یاسالم یآمده؛ چهار سال در مجلس شورا رتانیگ یخوب تیّشما موقع» -

ت؛ اس ادیز یلیخ یقانونگذار نیا تیّکشور آنجا است. اهمّ  یکشور و قانونگذار یاداره

است. شما حرکت دولت را اواّلً  یگذارلیر م،یاطور که بارها عرض کردهواقعاً همان نیا

اش که ازجمله-به شما داده  یکه قانون اساس یاراتیختبعد با ا د،یکنیم یگذارلیر

 نیکه ا دینک نیتضم دیتوانیم -شده حیتصر یو تفحّص است که در قانون اساس قیتحق

 قیتحق د،یدنبال کن دیتوانیبرطبق قانون م ست؛ین هی. صِرف توصردیحرکت انجام بگ

است و  نیبنده ا اعتقادبا دولت ندارد.  یهم با همکار یمنافات چیه د؛یتفحّص کن د،یکن

کند؛ امّا  یبا دولت همکار دیبوده که مجلس با نیدولتها ا یدر همه امدهیعق شهیهم

 د؛یکن ءفایحقّتان را است یستیبا ست؛یگذشت از حقوق مجلس ن ینامعبه یهمکار نیا

شد.  رگیکه چرا نشد، چرا کم شد، چرا جور د دیمؤاخذه کن د،یتفحّص کن د،یکن قیتحق

 .دیرا قدر بدان نیاست؛ ا یمهمّ  اریک فرصت بسی نیا

 د؛یاسالم دفاع کن یانقالب و مبان یاز دستاوردها دیاشما موظّف شده یدر قانون اساس

ست؛ ا یقیسوگند، سوگند حق نیا به شما عرض کردم اممیدر سوگندتان بود. من در پ

را و  اسالم یکه مبان دیاسوگند نقض بشود، کفّاره دارد. سوگند خورده نیاگر ا یعنی

ممکن خواهد  یکِ  نیاست. ا یمهمّ  زیچ نیخب، ا د؛یکن فظانقالب را ح یدستاوردها

مجلس »کار هم دست شما است.  نیکه مجلس واقعاً در رأس امور باشد؛ ا یوقتشد؟ آن

مجلس در رأس  دینه واقعًا با م؛یتعارف بکن میکه بخواه ستیتعارف ن« در رأس امور

ما عرض را به ش نیمن ا تّهبشود. الب یاجرائ میو آن تصم ردیبگ میتصم یعنیامور باشد؛ 

 ؛یبلق یهم دولتها ،یهم دولت قبل ،یکنون دولت نیهم ا-مختلف  یبکنم که در دولتها

 کی افتادیاتّفاق م -شان از بعد از رحلت امام؛ و در زمان امام، دولت خود بندههمه

یّ ول اراتیکه از اخت کنندیم ریو االن دولتها گ میکردیم ریگ ییتنگناها کیدر  ،ییجاها

هست، امّا در همانها هم بنده مکرّراً در نظر داشتم مراقبت  نیا کنند؛یاستفاده م هیفق

 یاز دولتها یکیمجلس خدشه وارد نشود.  یکه ممکن است به مصوّبه ییبکنم تا آنجا

آن  یمقابل قانون بودجه یکه درست نقطه خواستندیم یزیچ کیگذشته آمده بودند 

بار  رِ یود. هرچه اصرار کردند، من ز[ برنامه نبود، قانون بودجه بوقت ]قانونسال بود؛ آن

 میاند تصمکه نشسته میدار یمجلس کیداشتند امّا گفتم ما  یمشکالت نکهینرفتم؛ با ا

کلمه  کیبا  ایاند، حاال شما بکرده بیزحمت تصو همهنیاند و قانون بودجه را با اگرفته

در  دی. مجلس را باشودینم نکهیطرف؛ ابه آن طرفنیقانون را برگردان از ا یحرف، همه

 .محفوظ باشد دیمجلس با بتیرأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، ه

 نیتضم کند و نیرا در مجلس تأم نیا تواندیکلمه م یواقع یکه به معنا ییزهایاز چ یکی

مجلس بر  را در مجلس هشتم گفتم. نیاست؛ من ا شتنیکند، نظارت مجلس بر خو

مان انسان؛ ما انسانها همه یاز تعداد شودیم لیالخره مجلس تشکخودش نظارت کند. با

و جوان هم  ریندارد، بزرگ و کوچک هم ندارد، پ یشوخ یعنی م؛یدر معرض خطا هست

 نیا یجلو دیبا یکس. چهمیمان در معرض خطا و در معرض لغزش هستندارد، همه

واقسام لغزشها هم متصوّر است؛ مجلس اگر نظارت خود مجلس. انواع رد؟یلغزش را بگ

 و طهارت خودش یزگیپاک نیتوانست ا ندهیرا گرفت و نما ندهیلغزش نما یکرد، جلو
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 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

 تواندیوقت موقت زبانش باز خواهد بود؛ آنچند سال حفظ کند، آن نیرا در طول ا

ند. بک تیمجلس رعا دیرا با نیند؛ اک انیآن را ب دیدر هرجا د یاشکال یاگرچنانچه نقطه

. دیریکم نگمجلس را دستِ ینظارتشتنیخو ،یخودنظارت یمسئله کنمیمن خواهش م

 .دیرا حفظ کن نیا

شما است منتها قانون را  یشأن اصل یمسئله در مورد قانون است. قانونگذار کیخب، 

د ب شودیکرد، م یخوب قانونگذار شودیگذارد و وضع کرد: خوب و بد؛ م شودیدوجور م

قانون  ایکه قانون خوب باشد  ستین نیکرد. صرفًا هم بد و خوب بودن به ا یقانونگذار

وضع، بد است؛ چرا؟  نیامّا ا دیکنیرا شما وضع م وبقانون خ کی یبد باشد؛ نه، گاه

 نیقوان یهیّدقّت نشده، انسجام با بق تیقانون رعا نیوضع ا تیّفیدر ک نکهیخاطر ا یبرا

اشد؛ ب تیّ فیباک یستینشده. اواًّل قانون با تیمراعات نشده، وجود وضوح در قانون رعا

  باشد.  تیّفیقانون باک دیبا زند؛یمبه دل ن یچنگ یلیبودن قانون خ ادیقانون، ز شیافزا

 . یابر مسائل منطقه میرا مقدّم بدار یاست که مصالح ملّ نیمسئله در مورد قانون ا کی

 د؛یعمل کن یانقالب هایریگدر موضع د،یعمل کن یانقالب یدر قانونگذارهرحال شما به

 یشما است که در نطقها یشخص یهایریگموضع یکیهم دوجور است:  هایریگموضع

 نیاست. مجلس نهم در ا یعموم یهایریگموضع یکی دهد،یشما خودش را نشان م

معارض و  یانهایبا جر یداشت. در جهت مقابله و مواجهه یخوب یجهت انصافاً کارنامه

  . «1موضع داشت دیداشت، با یریگموضع دیانقالب، با هیعل یاسیمتعرّض س
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