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اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﺆﻣﻦ ،ﻣﺘﺪﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻘﻮا و دارای ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﻨﺪ ) (۱و )(۱۰

اوﻟﯿﻦ ﴍط cﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
آدم ﻣﺘﺪﯾﻦ اﺣﺘhل ﺧﯿﺎﻧﺘﺶ ﮐﻢ اﺳﺖ

دﻟﯿﻞ

وﺟﺪان و ﺗﻘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )(۲

اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﻋﺘhد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ

آزاد ﺣﺮف ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺰﻧﻨﺪ و راﻫﯽ را ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ )(۱

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻦ
دارای ﻓﻬﻢ و درک ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر را ﺑﻔﻬﻤﺪ )(۲

اﺑﻌﺎد
ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر

اﻓﺮادی از ﺑﻄﻦ ﺗﻮدهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ )(۱
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ و دﻟﺴﻮز ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ )(۲

ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ )(7

ﺻﺎدق و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ )(۲

ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘhﻋﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ در ﴎﺗﺎﴎ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ )(9
ﻣﻌﺘﻘﺪ ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل و آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﺷﺪ ) (۶و ) (۲و )(۵

ﻣﺼﺎدﯾﻖ

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪانﻫﺎی اﻧﻘﻼب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )(۳

اﯾﺠﺎﺑﯽ

ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﺰت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )(9
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ )(12

ﺣﺘﯽ اﳌﻘﺪور ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ )(۱۳
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻣﺎم و راه آن ﺑﺰرﮔﻮار و دﻧﺒﺎل راه اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ )(۷
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ )(۶
ﺑﺎ اﺧﻼص و اﻣﺎﻧﺖدار ﺑﺎﺷﺪ )(۳

ﺷﺠﺎﻋﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ Zﻠﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ )(۸

اﺑﻌﺎد

ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﺪ )(۵

ﺷﺠﺎﻋﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻃﻞ
ﺷﺠﺎﻋﺖ در ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺮف ﺣﻖ

اﻣﺘﺤﺎنداده ﺑﺎﺷﺪ )(۱۴

ﻣﯿﺰان

اﮔﺮ ﻧﮕﻮﺋﯿﻢ ﺷﺠﺎﻋﱰﯾﻦ ،ﻣﻮﻣﻦﺗﺮﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻاﻗﻞ در ﺳﻄﺢ
ﺗﻮده ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدم ﮐﻪ از ﺧﻮد درﺧﺸﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ )(۹
ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺗﻮاcﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ) (۶و )(۱۵

ﻋ ﻠﺖ

ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺎن ﻗﺮار دارد ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ

ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ )(۱۳

ﻋ ﻠﺖ

cﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲc ،ﺎﯾﻨﺪه ﻫﻤﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻧﻪ cﺎﯾﻨﺪه آن ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدار ،ﺧﻮﺷﻨﺎم و ﺟﻮاﻧﮕﺮا ﺑﺎﺷﺪ )(۱۴

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﻮق ﺿﻌﻔﺎ دﻓﺎع ،ﮔﺮهﻫﺎ را ﺑﺎز و ﺑﻪ درد دل ﻗﴩﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺑﺮﺳﺪ
دﻟﯿﻞ

ﻃﺮﻓﺪار ﺿﻌﻔﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ )(۱۳

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺪار را ﭘﻮﻟﺪارﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﻣﻠﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و ﻧﻄﻖﮐﺮدن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ )(۵
ﻣﺮز او ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﺮرﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ )(۹
ﺧﺪوم ﺑﺎﺷﺪ )(۱۴

اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮوتﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﺑﻪ

ﺛﺮوتﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ )(۱۱

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ و ﭘﻮﻟﺪارﻫﺎ

دﻟﯿﻞ

cﺎﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻓﻼن ﴍﮐﺖ و ﭘﻮﻟﺪار ﺗﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻌﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻀﯿﯿﻖ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮑﻨﺪ

از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ )(۱۱

وامداری ﺛﺮوZﻨﺪان ،ﻗﺪرZﻨﺪان و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ

)(۸

ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪن اﺳﻼم )(۱
ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷ tﻣﻘﺮرات اﺳﻼﻣﯽ )(۱

ﺳﻠﺒﯽ

اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ارزشﻫﺎی آن ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ دﯾﮕﺮان )(۵
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ )(۵
ﻧﺪاﺷ tﺗﻘﻮای ﻻزم و اﻫﻞ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ﻧﺒﻮدن )(۵
اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﻮدن و ﺧﻮاﺳ tﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ cﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﺎم و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ )(۱
در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدن )(۱۰
اﻫﻞ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن )(۴

 .۱ﺑﯿﺎﻧﺎت در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻻن وزارت ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎﻧﺪاران ۱۳۷۰/۰۹/۲۷
 .۲ﺑﯿﺎﻧﺎت در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎى cﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ۱۳۷۱/۰۱/۰۷
 .۳ﺑﯿﺎﻧﺎت در اﺟﺘhع ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدم ﯾﺰد ۱۳۸۶/۱۰/۱۲
 .۴ﺑﯿﺎﻧﺎت در دﯾﺪار اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراى ﻧﮕﻬﺒﺎن ۱۳۷۴/۱۱/۱۴
 .۵ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﱪ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎى cﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ۱۳۷۴/۱۲/۰۱
 .۶ﺑﯿﺎﻧﺎت در دﯾﺪار ﻣﺮدم ﻗﻢ ۱۳۸۲/۱۰/۱۸
 .۷ﺑﯿﺎﻧﺎت در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی cﺎز ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻄﺮ ۱۳۷۸/۱۰/۱۸
 .۸ﺑﯿﺎﻧﺎت در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎى cﺎز ﺟﻤﻌﻪ ۱۳۷۴/۱۱/۲۰
 .۹ﺑﯿﺎﻧﺎت در دﯾﺪار اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ۱۳۸۶/۱۲/۲۲
 .۱۰ﺑﯿﺎﻧﺎت در دﯾﺪار اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ۱۳۸۲/۰۹/۲۶
 .۱۱ﺑﯿﺎﻧﺎت در دﯾﺪار ﻣﺮدم ﻗﻢ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹
 .۱۲ﺑﯿﺎﻧﺎت در دﯾﺪار ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ۱۳۸۶/۱۱/۲۸
 .۱۳ﺑﯿﺎﻧﺎت در دﯾﺪار اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ۱۳۷۸/۱۱/۱۳
 .۱۴ﺑﯿﺎﻧﺎت در اﺟﺘhع ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدم ﻗﺰوﯾﻦ ۱۳۸۲/۰۹/۲۵
 .۱۵ﺑﯿﺎﻧﺎت در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی cﺎز ﺟﻤﻌﻪ ۱۳۸۲/۱۱/۲۴

