
 
 

1 
 

 مرور سریع 
 16/۰3/13۵۹ اسالمی شورای مجلس نمایندگان و رئیس دیدار در بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

ی به یهاتوصیه

نمایندگان مجلس 

برای استفاده از 

 نمایندگیفرصت 

 هست؛ سود اندازه هملن به نیست؛ خسلرت بله، خب بلشد، داشته وجود است گذشته مل عمر از که ایمجموعه این در ایملن این و صالح  عمل این اگر 

 .تاس مشکل خیلی انسلن کلر وقتآن کرد، منلقشه و کرد خدشه آن در میتوان ببیند میکند، محلسبه وقتی انسلن یل نبلشد نکرده خدای اگر[ امّل]

 کنید ینتضم میتوانید داده شمل به اسلسی قلنون که اختیلراتی بل بعد میکنید، گذاریریل اوّالً را دوحت حرکت[ نملیندگلن مجلس شورای اسالمی] شمل 

 .نیست توصیه صِرف. بگیرد انجلم حرکت این که

 وفیقت بیشتر شبهل جوراین در مؤمنین قلعدتلً که شبی نملز است، فرصت شبهل بیداری است، فرصت دعل است، فرصت روزه است؛ پیش در رمضالن مله 

 .است فرصت بخوانند، میکنند پیدا

 دیدار در بیانات

 نمایندگان

 شورای مجلس

 اسالمی

۶۰/۶۰/۶۴۰۳۱ 

جایگاه و اقتدارِ 

مجلس شورای 

 اسالمی

 [نملیندگلن مجلس شورای اسالمی شمل ]یکِ این. است مهمّی چیز این خب، کنید؛ حفظ را انقالب دستلوردهلی و را اسالم مبلنی که ایدخورده سوگند 

 .بلشد امور رأس در واقعلً مجلس که وقتیآن شد؟ خواهد ممکن

 «بشود اجرائی تصمیم آن و بگیرد تصمیم یعنی بلشد؛ امور رأس در مجلس بلید واقعلً نه نیست؛ تعلرف «امور رأس در مجلس. 

 است خویشتن بر مجلس نظلرت کند، تضمین و کند تأمین مجلس در را[ اقتدار] این میتواند کلمه واقعی معنلی به که چیزهلیی از یکی. 

 وقتآن کند، حفظ سلل چند این طول در را خودش طهلرت و پلکیزگی این توانست نملینده و گرفت را نملینده حغزش جلوی کرد، نظلرت اگر مجلس 

 .بکند رعلیت مجلس بلید را این کند؛ بیلن را آن دید هرجل در اشکلحی ینقطه اگرچنلنچه میتواند وقتآن بود؛ خواهد بلز زبلنش

 دیدار در بیانات

 نمایندگان

 مجلس

۶۰/۶۰/۴۰۳۴ 

مسئله قانون و 

 قانونگذاری

 بلشد بلکیفیّت قلنون بلید نمیزند؛ دل به چنگی خیلی قلنون بودن زیلد قلنون، افزایش بلشد؛ بلکیفیّت بلیستی قلنون. 

 داریم قلنون مختلف مسلئل در که قدراین است؛ قوانین تراکم یمسئله هستیم، دچلرش مل که چیزهلیی از یکی! 

 بلشد فسلد ضدّ میشود، گذاشته که قلنونی بلشید مراقب.. .بلشید مراقب بدقّت یعنی کنید، جلوگیری است فسلد سلززمینه که قوانینی از. 

 ایمنطقه مسلئل بر بداریم مقدّم را ملّی مصلح  که است این قلنون مورد در مسئله یک. 

 بکنید تملم دقیق و خوب و کلمل را برنلمه بلید واقعلً  یعنی نیست؛ جلیز هیچ گذاشتن، کم و اغملض و کوتلهی [ششم] برنلمه این مورد در. 

 ًبلق از هم عدّه یک بلشند، نکرده مجلس به علدت که میدان در بیلیند نَفَسیتلزه افراد اینکه است؛ فرصت یک خود هل،شدن جلجلبه و انتخلبلت اصال 

 .است تیفرص یک این است، خوبی چیز یک مجلسهل در -جدید و قدیم ترکیب این یعنی- اینهل به میکنند منتقل را هلیشلنتجربه هم اینهل که هستند

 اولین در بیانات

 با دیدار

 نمایندگان

 هشتم مجلس

۱۴/۶۰/۴۰۳۰ 
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رکود و اشتغال دو 

مسأله مهم اقتصاد 

 کشور

 ًبلشد داخلی توحید یمسئله[ روی] بلشد، رکود یمسئله روی بلید مهم یتکیه... است مل کشور در اصلی یمسئله یک اقتصلد یمسئله واقعل. 

 یک قلومتیم اقتصلد. میگیرد قرار مقلومتی اقتصلد کجلی این که بلشد روشن مل برای بلیستی میکند، اقتصلدی مسلئل یزمینه در دوحت که حرکتی هر 

 .میکند پُر را جدول این کجلی که بلشد معلوم بلید میکنیم، مل که اقدامی هر است؛ متعدّد هلیخلنه از شدهتشکیل جدول

 یمطلحعه و آملر این یمالحظه از حقیر یبنده شرمندگی... است بیشتر خلنه داخل در جوان آن خود خجلت از جوان، بیکلری از نظلم شرمندگی و خجلت 

 .نیمبک برطرف بلید را این است؛ بیشتر بلکه نیست، کمتر نیست، چیزی دستش و خلنه میرود بیکلر که جوانی آن شرمندگی از حقیقت، این

 ،کرد مبلرزه این بل بلید ...میشود وارد نظلم پشت به که است خنجری قلچلق. 

 دیدار در بیانات

 و جمهوررئیس

 هیأت اعضاى

 دولت

۶۱/۶۰/۴۰۳۱ 

ضرورت مراقبت 

 فرهنگ در مسأله

 ،است یمستمرّ یمسئله یک فرهنگ یمسئله[ اّمل] است، مل کنونی اوحویّت و فوری یمسئله اقتصلد است؛ ترمهم خیلی اقتصلد از بلندمدّت، در فرهنگ 

 است. مهم بسیلر و

 اهتملمییب و وحنگلری نوع یک -دوحتی غیر و دوحتی هلیدستگله از اعم- فرهنگی هلیدستگله در میکنم؛ وحنگلری یک احسلس بنده فرهنگ، یمسئله در 

 .میکنیم کوتلهی مضر فرهنگی کلالی توحید از جلوگیری در چه مفید، فرهنگیِ  کلالیِ توحیدِ در چه دارد؛ وجود فرهنگ امر در

 دیدار در بیانات

 اعضاى و رئیس

 خبرگان مجلس

 رهبرى

۱۶/۴۱/۴۰۳۱ 

تذکراتی پیرامون 

یریها و گجهت

 سیاستهای مجلس

 بملنید و بلشید انقالبی بلید کنید، عمل انقالبی بلید است؛ انقالب از یبرآمده و انقالبی نهلد یک اسالمی شورای مجلس. 

 دآینمی کوتله هستید، نشینیعقب اهل هستید، منفعل بکند احسلس دشمن اگر.. .میکند محلسبه هلاحعملعکس روی سیلسی یعرصه در دشمن. 

 زحزحه ه،نشد فعّلل که ملدامی تل گُسلهل این داریم جنلحی گُسلهلی ،داریم عقیدتی گُسلهلی داریم، قومی گُسلهلی داریم، گُسلهلیی یک کشور داخل در مل 

 .بلشد حواستلن است؛ گُسلهل این کردن فعلل در دشمن سعی آید؛می وجود به زحزحه وقتآن شد، فعّلل گُسلهل این چنلنچه اگر ...آیدنمی وجود به

 روانی ححلظ از وحو میکند؛ ایجلد تشنّج مردم داخل در ملّت، روی میشود سرریز تشنّج این بیلید وجود به تشنّج مجلس در اگر. 

 ملنع و ببرد پیش حسّلس یمنطقه این برای را خودش مهم و حسّلس هلینقشه که است این دشمن سعی -آسیل غرب یمنطقه این- منطقه سط  در 

 .کند خنثی -است او هلینقشه تحقّق از ملنع که اسالمی ایران از است عبلرت که- را

 کنید؛ درست لفض بگویید؛ کنید، افشل میگیرد قرار یل دارد قرار شمل اختیلر در سلطه نظلم و استکبلر مورد در که را حقلیقی کنید؛ افشل را استکبلر یچهره 

 .عمومی هلیگیریموضع در نطقهلیتلن، در

 نکند کمک آمریکل هدفهلی به شمل عمل و شمل حرف بلشید مراقب. 

 مناسبت به پیام

 کار به آغاز

 دوره دهمین

 شورای مجلس

 اسالمی

۶۳/۶۰/۴۰۳۱ 
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واژگان کلیدی

بیانات رهبر انقالب در 
دیدار رئیس و نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی 
13۵۹/۰3/16

جایگاه 
مجلس

قانون و 
قانونگذاری

مجلس 
انقالبی

خودنظارتیِ 
مجلس

مصالح ملّی

مسئله  
اشتغال

کاالی 
فرهنگی

ولنگاری در 
فرهنگ

عکس العمل  
در مقابل 

دشمن

اختالفات 
داخلی

برنامه 
دشمن
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 یجزئیات تکمیل

 الزامات قانون و قانونگذاریِ خوب

 قوانین یبقیّه با انسجام -۴

 قانون در وضوح وجود -۱

 قانون اتقانِتوجه به  -۰

 گوناگون جوانب به توجّهبی و جزئی نگاهی و پرهیز از نگرجانبههمه -۱

 جامعیتِ قانون -۱

 قوانین تعارضپرهیز از  -۰

 بودن فساد ضدّو  فساد ی برایساززمینهعدمِ  -۰

 ایمنطقه مسائل بر ملّی مصالحترجیحِ  -۳

 در دولت و خارج از آن کارشناسی یبدنه ازاستفاده  -۳

 اعالمی نظام سیاستهای و باالدستی اسناد باانطباق  -۴۶

یتِ منطقه غرب آسیاحسّاس وجوه  

 وجود اسالم و مسلمانان -۴

 صهیونیستی رژیم وجود -۱

 نفتی عظیم منابع وجود -۰

 المندبباب یتنگهو  هرمز یتنگهاز جمله  دنیا مهمّ هایآبراه وجود -۱

 سیاسی جغرافیایو  راهبردی لحاظ اهمّیّت از -۱


