
 
 

 مرور سریع 
 06/03/1394 اسالمی شوراي مجلس نمایندگان با دیدار در بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد براي 
 مطالعه بیشتر

استحکام ضرورت 
ا ب مسئوالن�ارتباط 

 خدا

 زا باشــد عبارت میکند متوجّه ما به که ايوظیفه اوّلین که اســت چیزهایی قضــائیه يقوّهمســلّح و  نیروهاي دولت، در مســئولیت مجلس، نمایندگی�•
�.کنیم غفلت نباید این از بهتر؛ و ترخالص بندگی ایجاد متعال، خداي با ترمحکم اتّصال و ارتباط ایجاد يوظیفه

 صاخال ما، تعبّد باشیم؛ کرده عمل خودمان الهی يوظیفه به که کنیم کار چه ما که است این بگیرد، قرار ما مدّنظر در و باشـد مهم باید ما براي آنچه�•
 .کنند توجّه آن به باید خیلی مسئولین، که است ايوظیفه آن این،. باشد شده تأمین ما صالح عمل ما، عمل ما،

 دیدار در بیانات

 نمایندگان

 شوراى مجلس

 اسالمى

04/03/1393 

ي فرصت یکساله
خدمت براي 

نمایندگان فعلی 
 مجلس

 تنبلها، براي رحمت، و غفران این لکن اســت »رَحیم غَفورٌ« هم متعال خداي باالخره حاال. کنیم تالش پاســخگویی؛ براي کنیم آماده باید را خودمان�•
�است. بعید خیلی هاالابالی براي اعتناها،بی براي

 حقّ رعایت میزان با میزانها، همین با معیارها، همین با. بکشیم زحمت کنیم، کار کنیم، تالش بشمریم، مغتنم هسـت فرصـت حاال که سـالی یک این�•
 .بکنیم حرکت میزانها این با شائق، دل حق، نظر صادق، لسان الهی،

 دیدار در بیانات

 نمایندگان

 شوراى مجلس

 اسالمى

04/03/1393 

به  یهایتوصیه
نمایندگان مجلس 

 شوراي اسالمی

 اقداماتی ينحوه بر سال، آخر انتخاباتِ عامل که باشید مراقب است؛ آخر سال این در - خانمها و آقایان - دوستان رفتار ينحوه به مربوط توصـیه یک�•
�.نگذارد اثر میکنید، سال این در که

 ینا میدهد؛ دست حوصلگیبی حالت یک کار، آخر آن� ...بگیرد  قرار توجّه مورد دقّت با ششم يبرنامه�... است  ششم يبرنامه به مربوط دوّم يتوصیه�•
�.نگیرد را ششم يبرنامه دامان آفت،

�.دولت با بخصوص قوا، دیگر با تعامل است؛ تعامل يمسئله دیگر، يتوصیه یک�•
ــت خالف کار فالن بر بنایش که کنیم متّهم اوّل از را مقابل طرف ما اینکه�• ــازش بر بنایش یا - اس ــت س ــت خیانت بر بنایش یا اس  رب بنایش یا اس

�بود. نخواهد پذیرامکان تعامل نگاه، این با نمیشود؛ این - است شخصی يسوءِاستفاده
 است همدلی در ما مشکل] امّا[ هست، زبانیهم کشور در خوشبختانه مقاومتی، اقتصاد مورد در. است مقاومتی اقتصاد مهمّ يمسئله چهارم، يتوصـیه�•

�.شود آورده باور باید مقاومتی اقتصاد يمسئله به دندان بُن از یعنی�...

 دیدار در بیانات

 نمایندگان

 شوراى مجلس

 اسالمى

04/03/1393 

 
 



 
 

�.دش خواهد آسان بیرونی مسائل حلّ کنیم، استفاده کلمه حقیقی معناي به داخلی ظرفیتهاي از کنیم، تقویت داخل در را تولید توانستیم ما اگر�•
�.باشد ايهسته يمسئله همین فقط دنیا اقتصادي هايکلفتگردن با صهیونیسم، با آمریکا، با غرب، با ما مسائل يهمه که نیست جوراین�•
 در قتوآن شد، این اگر�... است  امام بیانات و ينامهوصیت ،فرمایشات هم، معیار. باشد اصولی مواضع مرتفع بناي باید اسالمی شوراي مجلس يشاکله�•

 .شد نخواهیم دچار ما سلطه نظام در غلتیدن فرو هولناك پرتگاه

پیرامون اي نکته
 ايمسائل هسته

 به که است چیزهایی همان دقیقاً شده، گفته علناً که چیزهایی آن... کردیم  اظهار علناً ما که است چیزهایی همان مواضع، اي،هسـته مسـائل مورد در�•
�.است اینها نظام اساسی مواضع شده؛ گفته کتباً هم شده، گفته زباناً هم شده؛ گفته همانها هم مسئولین

 دايخ به توکل با و خدا امید به شاءاللَّهان بایسـتی میکنند؛ کار دارند هازمینه این در میریزند، عرق واقعاً تالشـند، مشـغول کارند، مشـغول ما برادران�•
 .کنند تأمین شاءاللَّهان است، نظام مصلحت و کشور مصلحت که چیزي آن بتوانند و کنند پافشاري مواضع همین بر متعال

 در بیانات

 امام دانشگاه

 حسین

السالم علیه

30/02/1394 
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واژگان کلیدي

بیانات در دیدار با 
نمایندگان مجلس شوراي 

اسالمی

1394/03/06
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 یجزئیات تکمیل

 توصیه به نمایندگان مجلس شوراي اسالمی پنج
 .نگذارد اثر کنیدمی سال این در که اقداماتی نحوه روي بر سال آخر انتخاباتِ عامل که باشید مراقب�-1

 .نگیرد را برنامه این دامانحوصلگی بی آفتگرفته و  قرار توجه مورد دقت با ششم برنامه�-2

 تعامل کنید. دولت و مجریه قوه با خصوص به کشور گوناگون هايدستگاه همهو  قوا همه با�-3

 .ینیدبب  کامالً  را مقاومتی اقتصاد مسئله ششم برنامه قانون درو  بگیرد انجام باید هم همدلی هست زبانیهم مقاومتی اقتصاد مهم يمسئلهدر �-4

 .یستادا بایستی مواضع این روي�بوده و امام وصیتنامه و فرمایشات معیار براساس اصولی مواضع مرتفع بناي باید اسالمی شوراي مجلس شاکله�-5

 حل مشکلِ کمبود منابعراه
 داخلی منابع توزیع و در تقسیم هاو رعایت اولویت جوییصرفه�-1

 مالی انضباط�-2

 
 


