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مهمترین موضوعی که  نهههتو ّهوو ه    
اهتماِم ن  آن دارم، انهتهبهانهات ا ه   
البت  انتبانات میتان روان  ا     افراد 
نایستی نا هم روهانه  کهههههتب روهانه  
 الم  هر کس ک  ن  این نظام معتقت   

ّهوانهت  ارد مهیهتان  پایبهت ا ه ، مهی
انتبانات شود  کسانی ک  این نظهام   
وانون ا ا ی را وبول نتارنت، آمتنشان 
ن  مجلس خطا     خهودشهان ههم 
نایستی نتانهت ک  از نظر این مل  آمتن 
آنها ن  مجلس خطا    معلوم ا ه  
کسانی ک  این وانون ا ا هی   ایهن 
مل    کارها   شعارها   راو   اهتافش 
را وبول نتارنت، نبایت ن  مجلس نیهایهههتب 
اما آن کسانی ک  نظام، ا الم، وهانهون 
ا ا ی   امام را وبول دارنت، نهایهت نه  
میتان روان  نیایهتب مهتها روان   هالهم 
  ن  روان  لجوجان    عهههادآمهیهی  ایهن 
جهاحها   خطوط   احیاب ههم از نهظهر 
نهتو اعتباری نتارنت  نعضهی خهودشهان 

کههت ههیه ،  هعهی  ک  کشمکش می
کههت ک  رهبری   د تگاههای نظام  می

را هم  انمود کههههت که  در دعهواههای 
جهاحی   خط ِی ایهها  اردنت! این مطلب 
در   نیس   نهتو حیب   شبهیهیه  

شهها هم  شها مب نهتو این را می نمی
آیت ن  مجلس، نایت نها  ک  کسی ک  می

ان  ((ّقوا ناشت  ا  لین شرط ّقهوا ه   
که   دیهگهر ایهن  ))اکرمکم عهتاللَّ  اّقاکم

نایت طرفتار محر مین ناشتب نتانت ک  در 
کشور محر میه  هسه     هعهی   
هم   ا  ناشت ک  رف  محر میه  کهههت  
نایت ضت  فساد هم نهاشهت   نها فسهاد 

جهت، از  شت ت   نه  مالی   اوتیادی ن 
دنتان   ن  ن  لفظ، مبالف ناشت، ّها  ُنن

نا فساد مبارزو کهت  البت  ّهوانهمهههت، نها 
اخالص   عالِم هم ناشت  صالحیه  نهر 
ا اس این مسائل ا ه    مسهال  ن 

چ   زارت کشور،  -های مبتلف  د تگاو
چ  شورای نگهبان   چ  د تگاههایهی 
ک  در زیرمجموع  این مهراکهی مشه هول 

نهایهت مهعهیهارشهان را  -فعالی  هستهت 
وانون ورار دهههتب زیهرا در وهانهون ایهن 

 نیهی شتو ا    مسائل پیش
۳۱۱۰۸۳۲۸۳۱ 

   نیانات در دیتار مردم وم

 1 

اولین شرط صالحیت تقوا 

 نمایندگان مجلس

ی مؤمن، شجاع، آگاه،  ی خوب، یعنی نماینده ی خوب حضور دارد. نماینده در مجلسِ خوب، نماینده

 .مند به کار بزرگی که بر دوش او نهاده شده است دانا، دارای احساس مسؤولیت، و عالقه
 بیانات در دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش ۳۱/۲۷۳۴۷۳۱

ی آنچه که در یک نماینده الزم است، اعتقاد به این نظام و اعتقاد به اسالم و انقالب و سعععی                        عمده

  های نظارت شورای نگهبان بیانات در دیدار اعضای هیأت ۳۱/۲۷۳۳۷۳۲  .برای انجام یک مسؤولیت و تعهّد است

 .ی این ملت عزیز است، باید عزّت این ملت را حفظ کند ی مجلس، چون نماینده نماینده
  بیانات در دیدار نمایندگان مجلس ۳۱/۲۷۳۱۷۳۱

شغل نمایندگی، اعزّ از مشاغل دیگر و قیمت وقتِ مجلس، حتّی از تحصیلِ علم باالتر است؛ چه رسد به 

  بیانات در دیدار نمایندگان مجلس ۳۱/۲۷۳۱۷۳۱  .تحصیل مال یا تأمین آتیه

اگر برای نماینده، هدف خدا باشد، هدف خدمت به کشور باشد، خدمت به انقالب باشد، نفس 

  بیانات در دیدار نمایندگان مجلس ۳۱/۳۷۳۱۷۴۳  .کشیدنش هم حسنه است

اگر جلب دل مردم الزم باشد؛ که البته الزم  -تواند دل مردم را به طرف ما جلب کند  چیزى که مى

 بیانات در دیدار نمایندگان مجلس ۳۱/۳۷۳۱۷۴۳  .اخالص هلل است -هم هست 

ی مسوولیتهای نمایندگی خود قرار  ی کمک به محرومان را سرلوحه نمایندگان محترم باید وظیفه

 ی مجلس شورای اسالمی پیام به مناسبت آغاز به کار چهارمین دوره/۳۱/۳۷۳۱۷۳  .دهند

 سخن مقام معظم رهبری در خصوص ویژگی های نمایندگی مجلس.   ۴۴

( کپی گرفته شده    KHAMENEI.IRتمام این متون از سایت خامنه آی آر )           

است. از خواننده گرامی درخواست می شود، پس از مطالعه به دیگران نیز توصیه   

 مطالعه داشته باشند. آدرس اینترنتی پایگاه مقاومت بسیج شهید سیاا  درگاز               

http://shahid-sayyah.blog.ir/post/62       از این آدرس می توانید فاایا

PDF .4 این نشریه را دریافت کنید 
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 .خودی انجام نگیرد قاعده و خرج های بی و کارهای بیاسراف نشود روی و  تالش کنید زیاده

 بیانات در دیدار نمایندگان مجلس /۳۱۱۱۷۳۱۷۴ 

و کشور را بر مسائل شخصی یا مصالح انقالب ی متدین،  نماینده

مصاحبه در پایان بازدید از نمایشگاه  /۳۱/۳۷۳۴۷۳.داند گروهی، مقدم می

یعی کعه        توقع مردم از نمایندگان خود در مجلس و دولت و در هر نقطه 

کار بگیرند    ی ظرفیت و تالش خود را به        همهیی دارند، این است که        نماینده

تا بتوانند آنچه را که مورد انتظارشان است و برطبق اهداف اسالمی هعم               

 .است، در اختیار مردم بگذارند و آن را انجام دهند

  بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی ۳۱۱۱۷۳۳۷۳۴ 

 .در طرحهاى مهم و لوایح را توقع دارندمشارکت و ابتكار  ،کارمردم از نماینده، 

  بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی ۳۱۱۱۷۳۳۷۳۴

 .باشدشجاع و متدین، کارآمد، دلعسوز که  به نظر من مهمترین شرایط نماینده عبارت است از این

 های نمازجمعه بیانات در خطبه ۳۱۱۴۷۳۳۷۴۲

 .هم الزم استکفایت اخالقی و اعتقادی در نظام جمهوری اسالمی غیر از دانایی و کفایت سیاسی، 

  بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین ۳۱۱۴۷۳۲۷۴۱

در ی انقالبی     روحیه و نشاط و امید و قوت و روحیه        نماینده باید انقالبی باشد؛     

رسد، بشكافد و     بست می   او وجود داشته باشد تا بتواند راههایی را که به نظر بن           

  بیانات در دیدار مردم قزوین ۳۱۱۴۷۳۲۷۴۱ .پیش برود

باشد و به جوانان اعتقعاد  دار، خوشنام و جوانگرا  کفایت، برنامهنماینده باید خدوم، امتحان داده، با      

  بیانات در دیدار مردم قزوین ۳۱۱۴۷۳۲۷۴۱ .داشته باشد

سیاسی، اقتصادی و فرهنگعی     گانه ی     ی اصلی ماست، این است که در بخشهای سه          آنچه امروز وظیفه  

  بیانات در دیدار نمایندگان مجلس /۳۱۱۳۷۳۱۷۳  .ها را مستحكم کنیم پایه

آنچه مهّم است، این است که امروز شما نمایندگان مجعلعس شعورای               

اسالمی تمّكنی دارید که دیروز که نماینده نبودید، نداشتید وآن تمكّعن            

 .قانونگذاری است
  بیانات در دیدار نمایندگان پنجمین دوره مجلس شورای اسالمی ۳۱/۱۷۳۱۷۴۲

اگر مجلس، مجلسی باشد که خود نماینده و کمیسیون فكر 

کند و تشخیص دهد و روی آن پا بفشارد و دولت را به دنبال 

خود بكشد، آن وقت این مجلس، مجلس کارآمدی خواهد 

 .تواند کشور را به بهترین وجهی اداره کند بود که می
بیانات در دیدار نمایندگان پنجمین دوره مجلس  ۳۱/۱۷۳۱۷۴۲

  شورای اسالمی

گیرى جهت کارى بزرگ، شما را در آنجعا نصعب              که شما در امرى حَكم هستید و براى تصمیم          وقتى

 .اند، باید آن کار را انجام دهید. اگر انجام هم ندهید، مواخذه خواهید شد کرده
 بیانات در دیدار نمایندگان پنجمین دوره مجلس شورای اسالمی ۳۱/۱۷۳۱۷۴۲

ی مسائل مهم و قعابعل         رعایت تقوا و اخالق و ادب اسالمی در گفتگوها و مباحثات، از جمله            

 های نمازجمعه بیانات در خطبه /۳۱/۳۷۳۳۷۳ .توجه نمایندگان و مجلس محترم است

گوییم مواظب باشید که چه کسی را به مجلس شورای اسعالمعی            که ما مرتّب می     این

 .خاطر این است که کسانی را بفرستید که فدایی اسالم باشند فرستید، به می
  بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی ۳۱/۱۷۳۳۷۳۲

سالمت نظام، به سالمت مجلس وابسته است.این مجلس سالم و قوی و کارآمد و دارای اعضای مؤمن                  

 .و منطبق با ضوابط، خواهد توانست پشتیبانی قانونی نظام را به شكل صحیحعی انعجعام دهعد                    
  بیانات در دیدار اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس۳۱/۳۷۳۴۷۳۲
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