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        »»»»الرحیمالرحیمالرحیمالرحیم    الرحمنالرحمنالرحمنالرحمن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم««««

  .نيازمند مجلسي با تراز انقالب اسالمي ايران هستيمما 

 ي هندسه در اسالمي شوراي مجلس .است اسالمي شوراي مجلس ،ايران اسالمي جمهوري نظام مهم اركان از يكي

 .است نظارت و گذاري قانون ،توسعه و پيشرفت اداره كشور، مهم سه گانه اضالع از يكي ايران اسالمي جمهوري نظام

حاكميتي  نگاه هم و نظري مي كند معماري را ها زيرساخت هم .و همواره هم تأثير مبدأيي و هم نگاه مقصدي دارد

  .است كشور در گذاري قانون دستگاه ها دارد و مركز اصلي بر بسياري از

ات كشور داشته و مظهر حضور و خواست انعكاس نظرات و اراده ملت در قوانين و مقرر جايگاهي عالي براي مجلس

مجلس . باشد يد و نظارت بر امور اجرايي نظام ميامر حكومتي كه تصويب قوانين و تأين يمردم در سرنوشت سازتر

تواند حافظ منافع عمومي و امنيت ملي و سدي مستحكم در برابر تعرّض دشمنان و طمع ورزي بيگانگان بوده و  مي

  .انقالب اسالمي در ساختار نظام باشد هاي در عرصه آرمان دي از انحرافات گوناگونتواند مانع ج همچنين مي

مي تواند نقش مؤثري در پيشرفت همه جانبه ايران در فضاي ملي و  وراي اسالمي در شرايط كنوني جهانشمجلس 

ش بنيان و برخاسته از هستيم كه افق هاي جديد رشد و پيشرفت واليي و دان يو ما نيازمند مجلس فراملي ايفا نمايد

مجلس بايد جايگاه سرنوشت ساز . كارشناسي، تصويب و نظارت نمايد ،ز را در آستانه تحول عظيم جهاناسالم عزي

و وظيفه حياتي خود را با مجاهدت تمام با هدايت خويش را در تاريخ ايران و اسالم و جهان به خوبي درك كند 

  .به انجام رساند) دامت بركاته العاليه(اي هاي مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه 

ر تحوالت سياسي مجلس دوره نهم، نقش سرنوشت سازي د .با تراز انقالب اسالمي ايران هستيم يما نيازمند مجلس

مجلس دوره نهم بايد نماد ايمان، تقوا و اخالق اسالمي، واليتمداري و دانش  .رايط كنوني داردايران و جهان در ش

مجلس دوره نهم بايد واليتمدار، مردمي، استكبار ستيز و توانمند در  .صه قانون گذاري و نظارت باشدبنياني در عر

مجلس شوراي اسالمي بايد  ،باشد 1404اجرايي كردن سند چشم انداز ابالغي از جانب مقام معظم رهبري در افق 

دور از وابستگي به كانون هاي ثروت و مد، داراي تقوا، زهد و اخالق و بيداري وجدان نمايندگي و به مجلس كارآ

   .مجلس دوره نهم بايد داراي تحول آفريني با نگاه مقام معظم رهبري در عرصه هاي مختلف باشد .قدرت باشد

نظام و واليت از شاخصه هاي مجلس تراز انقالب اسالمي اسالم، هزينه كردن خود براي كارآمدي و 

  .  است

 عنوان به مداري واليت ،اسالميت تدين،: عبارتند از كه است هاي هشاخص داراي نايرا اسالمي انقالب تراز مجلسِ

 و مقدس نظام براي خود كردنِ هزينه دلسوزي و ،نظارت و گذاري قانون عرصه در كارآمدي ،انقالب اساسي ي جوهره



2  

 

 داري مردم ،آخر در و اسالم خواهي، تقوا محوري و اخالق مداري نمايندگي ،ستيزي و دشمن شناسي دشمن ،واليت

رهبري  معظم مقام هم و )عليه تعالي اهللا رضوان( راحل امام حضرت هم همواره كه است خاطر بدين .است ديني

 ايران اسالمي جمهوري نظام ساختار در مجلس مهم نقش و اهميت رد )دامت بركاته العاليه( اي خامنه امام حضرت

فضاي آگاهانه  يك در انتخابات اگر لذا .است انتخاباتمحصول  ،اسالمي شوراي مجلس ،ندا هداشت بسيار تأكيد

ن و اخالقي، قانون مدار به دور از تشنج و درگيري و بدون فعال، با بصيرت و واليتمدار، متي حداكثري، پرنشاط و

 اسالمي بانقال ما نيز تراز مجلسِ قطعاً باشد كاذب كانون هاي قدرت و ثروتها و تبليغات  پذيري از جوسازي تأثير

  .است انتخابات مولود مجلس .بود خواهد

نماينده بايد مجلس را . هزينه خود نمايداسالمي كند نه نظام و مجلس را نماينده بايد خود را هزينه مجلس تراز 

تاريخ انتخابات در انقالب اسالمي گواه سالمت كلي و . فرصتي براي خود بداند نه محلي براي كسب قدرت و ثروت

   . اسي و غرور ملي و اسالمي بوده استحضور حم

  .مردم در ساختار سازي نظام است جدي حضور حداكثري، مشاركت

  :داراي دو بعد و اثر مهم است مردم يحداكثر و پرشور حضور

مشاركت رسمي مردم در ساختار سياسي نظام، گسترش فرهنگ مردم ساالري ديني، و بالندگي و : ايجابي .1

  .بصيرت سياسي

دشمنان از تعرّض و تجاوز سخت و بهم ريختگي طرح هاي تهاجم نرم فرهنگي و سياسي زدارندگي با: سلبي .2

 .بيگانگان

 نيز عصاره اين كه شود مي موجب مردم يحداكثر حضور لذا ،است مردم لفضائ ي عصاره اسالمي شوراي مجلس

شد، و تحريم كنندگان انتخابات يا بنابراين اولين مسئله در انتخابات، حضور حداكثري مردم مي با باشد يحداكثر

انقالب  ساكتين در اين عرصه بدانند كه بار ديگر مرتكب اشتباه بزرگ تاريخي مي شوند زيرا همنوايي با دشمنان

به اين انقالب دارد بي ترديد  همواره نان است و خداوند با عناياتي كهاسالم آمريكايي آ سفاهت سياسي و كاشف از

  .ه مردم عزيز در عرصه انتخابات خواهيم ديدحضوري حماسي از ناحي

  .فضاي انتخاباتي بايد با تقوا، اخالق و قانون مداري همراه باشد

 ستادهاي و كانديداها ،است اضالعي داراي انتخابات اين است كه است مهم بسيار انتخابات در كه ديگري نكته

به  را خود امتحان ،انقالب تاريخِ طول تمامي در خاباتانت در همواره مردم .عزيز مردم و نظاّر مجريان و ،تبليغاتي

 موفقيت ،نظام سازي ساختار در مشاركت ي عرصه جدي در نگاه با و زمان هر در حداكثري حضور با ،اند دادهخوبي 
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 ايستاده و كانديداها بوده اند، چنيناين  و نّظار ما نيز مجريان اند و داشته ايران سياسي تاريخ در ييباال بسيار

 تقوايِ از نشان كه كنند آماده را فضايي ،محترم كانديداهاي مديريت باكه  است نياز دوره هر نيز در نانآ تبليغاتيِ

 تبليغات ستاد و اين اهاكانديد اين كه دهد مي نشان اين و باشد انتخاباتي مداري قانون انتخاباتي و اخالق ،انتخاباتي

  .است انتخابات عرصه در ياسيس ديني و باالي شخصيت داراي ،كانديدا

د را عرضه كند نه فوق توان خود و تخريب خو واقعي تقواي انتخاباتي يعني كانديدا توانمندي

  .ديگران

 رهبري معظم مقام كهي طور همان ،انتخابات عرصه در شرعي موازين تمام كردن انتخاباتي يعني مراعات ياتقو

 ،گذاري قانون دررا  خود بايد قدرت را، خود توان فوق كند نه عرضه را شخود توانمندي اكانديد يك بايد ،فرمودند

 .نيست  او اختيارات حوزه در اصالً كه دهد هايي كند نه فراقانون وعده بيان واليت و انقالب ،مردم از حمايت ،نظارت

  .انتخابات عرصه دررفتار و سخن  دينيِ مراعات يعني انتخاباتي تقواي

  .است نشان از شخصيت باالي يك كانديدا باتياخالق انتخا مراعات

 و تجليل تكريم،. انتخاباتي اخالقي لاز رذائ دوري و انتخاباتي اخالقي لفضائ يعني مراعات انتخاباتي اخالق

 از نشان ،رقيب طعنه و تخريب هاي احياناً مقابل در يا دفاع مؤدبانه و منطقي سكوتو  ،هاديگر كانديدا گراميداشت

 يك يانتخابات باالي شخصيت و بصيرت از نشان ،انتخاباتي امنيت و آرامش حفظ و همچنين است اباتيانتخ اخالق

 شخص يك سياسي اخالقيِ وتقوايي  ، شخصيتانتخابات رد 1»الرجال جواهر يعرَف األحوال تقُلّب في«، است شخص

 كارآمدي از نشان انتخاباتي اخالق و واتق مراعات ،تبليغي ،رفتاري عملكرد نوع است كه خاطر بدين .شود مي مشخص

  .دارد كانديدا يك

  .تقوا و اخالق، شكست است مراعات بدون در انتخابات موفقيت

 انتخاباتي اخالق و تقوا مراعات همگان كه دارم ر تقاضانّظا و عزيزان، از كانديدها و حاميان آنان، مجريان همه از بنده

 اين شود نيز موفق و دهد انجام اخالق و تقوا خالف ترين كوچك ها عرصه اين در انسان اگر كه چرا كنند مراعات را

 الزَّاد َخيرَ َفإِنَّ َتزَوّدوا و« 2»أَْتقاكُم اللَّه عنْد أَْكرَمكُم إِنَّ«و اخالق است  تقوا مراعات موفقيت، در. است موفقيت عدم

  3»التَّقْوى

  

                                                            

  .388 ص ،4 ج ،الفقيه  يحضره ال من.  1
 .13، آيه )49( سوره حجرات.  2

  .197، آيه )2( سوره بقره.  3
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  .تيك ضرورت اسالمي و سياسي اس يحضور حداكثرزمينه سازي براي دعوت و 

روحانيت و نخبگان  ويژه به هستند مؤثر در حضور حماسي مردم كه كساني ي همه از من اين است كه ديگر نكته

 حضور به را مردم كه دارم تقاضا رسانه ها به ويژه رسانه ملي صدا و سيما و جمعهمحترم  ائمه گرانقدر و واليتمدار،

حضور با بصيرت در عرصه انتخابات يك ضرورت فقه حكومتي و يك  .كنند هدايت نده اصلحو انتخاب نماي حداكثري

  . جهاد سياسي است

  .بايد همه چيز در سايه قانون و قانون مداري باشددر انتخابات 

 حين ،انتخابات از پيش مرحله :است مرحله سه داراي انتخابات ،است توجه قابلرابطه  اين در كه مطلبي ديگري

وابط و قوانين انتخاباتي را بايد قانون مدار باشند و مراعات ضدر هر سه مرحله همگان  .انتخابات از بعد و اباتانتخ

بنمايند، در مورد اعتراضات بايد از مجاري قانوني خود وارد شوند و تمامي جوانب و حريم عظمت انتخابات را پاس 

  .موضوعه مسأله خود را پيگيري نمايند افراد معترض طبق قوانين ،بدارند و با آرامش و متانت

در  كه را حداكثري حضور حالوت آن ناكرده خداي ،دشمن ، نكندبود براي ما اي هزينه گران و عبرت تجربه 88 فتنه

 .دارد برنامه انتخابات اين براي حتماً دشمن ، بايد بدانيمدنك تلخ دنبخواه هم اينجا در كرد تلخ دهانمان به 88فتنه 

  .باشد مداري قانون و قانون سايه در چيز همه كه الزم است

  .مداري است و قانون نگهبان محترم شورايهمگان بدانند كه فصل الخطاب، 

 اين تمام شد، قبل دوره در اسالمي شوراي مجلس سال چهار ،شود مي تمام انتخاباتي امور اين يتمام ،عزيزان 

 يك ،است چنين اين هم كه دنيا دهد مي نشان هااين .شود مي تمام ديگر سال چهار و شود مي شروع هم انتخابات

 آن ،كند عرضه خدا به كه ماند مي انسان براي چيزي چه ،بعد از آن كه است اين مهم دارد، پاياني يك وشروع 

 وأَنْ« است باقي انسان گردن به و شود مي است وبال خدايي غير كه چيزي آن و ماند مي است خدايي كه چيزي

سانِ َليْلإِنْسا إِلَّا لى مع1»س  

مجلس آينده بايد مجلسي به رنگ خدا، واليتمدار، دانش بنيان، پر تالش و بسيجي و استكبار ستيز، تقوا و 

  .مدار باشد اخالق

  

  

                                                            

  .39، آيه )53( سوره النجم.  1
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  .هستيم اسالم، انقالب و واليت همه ما بدهكار

 و ، واليتانقالب ،بدهيم انقالببيايم آبرو براي  هم ما ،دهد مي انقالب براي را جانش شهيد ،اند درس داده ما به شهدا

 طلبكار انقالب از چيزي ما ،هستيم و واليت اسالم بدهكار ،هستيم انقالب اين بدهكار ما ،استطلبكارِ ما  ،اسالم

خدمت  در وجود تمام با بايد خاطراين  به و است و اسالم ، واليتانقالب اين مديون وجودمان تمام ما ،نيستيم

منويات ذخيره و هديه الهي خداوند به جامعه اسالم و ايران يعني مقام معظم رهبري حضرت امام  ي نمودناجراي

  .باشيم) مد ظله العالي(اي  خامنه

  .يت، انقالب و اسالم نه موقعيتي براي كسب قدرت و ثروتبراي خدمت به وال است نمايندگي مجلس فرصتي

 و اسالم به ،واليت خدمت به جهت ها آن براي فرصت يك خداوند انند كهبد بايد محترم كانديداهاي و عزيزان همه

 كسي آن هچ دنبدان و دنباش موفق همگان عرصه اين در يماميدوار كه سنگين بس مسئوليتي ،هداد قرار انقالب به

مراعات  ومأجور مي باشند، چون با حضور در عرصه انتخابات  همه آورند نمي رأي كه يآنان چه و آورد مي رأي كه

 اين ميان از ماا استي باعث بالندگي و بصيرت و رشد سياسي جامعه شده و اين يك موفقيت انتخابات تقوا و اخالق

 مسئوليتي با الحمداهللا ،ديگر فضايي در ديگران ،يابند به مجلس راه مي سال چهار براي خدمت جهت برخي جمع

 .است خدمت اين از بخشي يك هم مجلس ،هست جا ب همهانقال به خدمت براي فضا .هستند نظام خدمت در ديگر

  .گويند مي تبريك منتخب مردم فرد كه به باشند كساني اولينرقبا در يك فضاي صميمي  شاءاهللا ان

  .مجلس تراز انقالب اسالمي يعني مجلس واليي

ترين امور در عرصه و قانون مداري و مراعات تقوا و اخالق انتخاباتي از مهم ،اصلح انتخاب حداكثري و حضور

  .داريم واليي مجلسي يعني اسالميانقالب  تراز مجلس به نياز ما .انتخابات است

 .موفق و مؤيد باشيد


