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پيشنهاد بيانات
جمالت طالیی

موضوعات اصلی

مرتبط برای
مطالعه بيشتر



فرصت نمایندگی
مردم؛ امتحان الهی

تذکراتی درباره
مجلس و وظایف



موقعيتهای ظاهری ،عناوين ،رياست ،مديريت ،نمايندگی و اعتبار مردمی و اينها ميگذرد؛ آنچه كه برای ما و شما باقی ميماند ،عمل ما است.
اگر چنانچه خدای نكرده اين دوران مسئوليت برای ما دستاوردی نداشته باشد ،يا خدای نكرده بر روی ما تأثير منفی گذاشته و ما را بدهكار كرده
باشد ،اين بدترين سرنوشتی است كه ممكن است برای امثال ما و شما ،اين مسئوليتها رقم زده باشد.

بياناتدرديدار
نمايندگانمجلس



آنچه برای نمايندگان محترم ،مسئوالن دولتی ،مسئوالن قضائی ،نيروهای مسلح ،روحانيون ،آن كسانی كه مجموعهای از اينها را با هم دارند ،مهم است،
اين است كه با ديد نافذِ خودشان مواضع امتحان را بشناسند؛ بدانند كه اين نقطه ،نقطهی امتحان است.



حضور تخصصهای متنوع در مجلس ،توانسته كمك كند به پخته شدن و به ثمر رسيدن طرحهای گوناگون و لوايح تقديمی از سوی دولت.



مواضع سياسی مجلس هم در اين مدت در زمينههای مختلف ،مواضع خوبی بود؛ موضعگيریهای درست و بجائی انجام گرفت.



رفتار ،آداب ،خُلقيات ،در مجلس شورای اسالمی ،مثل بقيهی قلههائی كه در كشور وجود دارد ،بر اخالق و منش آحاد جامعه اثر ميگذارد.



بنده مكرر اين گاليه را در دورههای گذشته به نمايندگان محترم و رؤسای مجلس عرض كردم كه گاهی اوقات انسان میبيند خيلی از صندلیها خالی

بياناتدرديدار

است .گاهی هم بعضی در مجلس در رأیگيری شركت نميكنند؛عقب مجلس مینشينند ،گعده ميكنند! اين هم مصلحت نيست.

نمايندگانمجلس

اگر تقوا و امانت و اخالق و احساس مسئوليت و نشاط كار ،در مجلس ديده شود ،اين در جامعه اثر ميگذارد؛ در درجهی اول مردم را نسبت به

نهم 1031/30/42



نمایندگان

نمايندگان مجلس عالقهمند و خوشبين و متعهد ميكند ،در درجهی بعد رفتار آنها را به رفتار نمايندگان نزديك ميكند.


قوهی مجريه وسط ميدان ايستاده است و كارها به عهدهی اوست ،بارها بر دوش اوست ،مؤاخذهها از او ميشود؛ لذا بايد مالحظهی او را كرد.



مجلس قطعاً در رأس امور است اما توجه كنيد كه «مجلس در رأس امور است» معنايش اين نيست كه هر يك نمايندهای در رأس امور است.
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نهم 1031/30/42



همه بايد تالش كنند انتخابات ،پرشور و با حضور عمومی مردم انجام بگيرد .اين موجب ميشود كشور مصونيت،اقتدار و امنيت پيدا كند.



ما بايد واقعاً تشكر كنيم از همه نامزدها؛ آنهائی كه به نحوی صالحيتشان احراز نشد .اينها گفتند از نظر شورای نگهبان تمكين ميكنيم ،و به قول
خودشان عمل كردند و تمكين كردند.

انتخابات
ریاست جمهوری ۳۱



بياناتدردانشگاه

آقايانی كه در تلويزيون به عنوان نامزد ظاهر ميشوند وظائف سنگينی دارند؛ بايد مراقب باشند .حرفی كه از دهان انسان خارج ميشود ،بايد واقعی،

امامحسين

صميمی ،متكی به اطالعات درست و برآمدهی از زبان صادق و راستگو باشد.


عليهالسالم


اينجور نباشد كه برای اينكه مردم به ما متوجه شوند ،همه آنچه ماورای ما است ،تخريب كنيم؛ چه نامزدهای ديگر ،چه واقعيتهای جامعه .



 1034/30/30

اين حرفها كه رهبری ،طرفدار زيد يا عمرو است ،از آن حرفهائی است كه هميشه بوده و واقعيت ندارد .از كجا ميدانند بنده طرفدار چه كسیام؟



ممكن است نظر شما به نفری و نظر من به نفر ديگر باشد؛ چه اشكالی دارد؟ شما يكی را بپسنديد ،من كس ديگر را بپسندم؛ هيچ اشكالی ندارد.
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جزئيات تکميلی

توصيههایی به نمایندگان مجلس شورای اسالمی
 -1نگاهبهمأموريتومسئوليتخودبهعنوانامتحانومواظبتازخوددرمقطعحساسنمايندگی
 -4توجهبهرفتار،آداب،خُلقياتوچگونگیتعاملخوددرمجلسبهدليل تأثيرگذاریآنبررویرفتار،آداب،اخالقومنشآحادجامعه
ومطالعهبررویلوايحوطرحها 

 -0دقت،مراقبت،اهتمام،تحقيق
گيریها 

 -2حضورفعالجسمانیوقلبیوذهنیدرمجلسوحضورفعالدر 
رأی
 -5رعايتادبوپرهيزازاهانتو تعبيراتناپسندوسخيفدر نطقهایپيشازدستورواظهارات 
 -0رعايتانصافدربرابرهمکاران،افرادبيرونازمجلس،دولتوقوهقضائيه 
 -7تعاملباقوهمجريه 

وظایف نامزدهای ریاست جمهوری در عرصه انتخابات
 -1حرفزدنِواقعی،صميمی،متکیبهاطالعاتدرستوبرآمدهاززبانصادقوراستگو
 -4وعدهدادنبهمردمبراساستوانايیوواقعيتاوضاعوواقعيتخود
 -0پرهيزازتخريبسايرنامزدهاو واقعيتهایموجودجامعه 
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