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اهمیت

تػکیل حلله دیگزی اس سنجیزه ةیگطت مجلظ
ةه عنىان مناد مزدمضاالری دینی

وظیفههمگان

ععیه الهی دانطنت تػکیل مجلظ هػتم
و پاضذاری كذرغناضانه اس آن

علت اهمیت

لگیرینجلسوشتمبارأیقاطعنلت
شک 
درانتخاباتیرقابتی

مىضع رهربی

پیزوسی ملت ةا اراده ایزان ةز تزفنذهای پیچیذه دغمنان
و ظی کزدن راه عشت و آسادگی ةا راهنامیی اضالم و كزآن

رشائغ

مجلظ مؤمن ،مطتلل ،غجاع و مذةز؛ مناد پایذاری و ثتات
الگىی مزدمضاالری انلالب

عامل ثتات

تػکز اس مزدم

دلیل

تػکز اس مطئىالن ةزگشاری انتخاةات
در وسارت کػىر و غىرای نگهتان
تػکز اس دضتگاههای کمککننذه
ةىیژه رضانه ملی و مأمىران نظم و امنیت

حمله ضلعهگزان ةه اضتلالل و هىیت ملتها و
تنگکزدن عزؾه ةز عشم ملی آنها
اتکال ةه خذاونذ
عشم راضخ مزدم

جذ و نػاط ملت در آسمىن ملی انتخاةات
منایؼ آگاهی و ةیذاری خىد ةه دغمنان

دلیل

ؾتىری و مطئىلیتغناضی در ةزگشاری انتخاةات

تػکز اس جزیانها و چهزههای دینی و ضیاضی

دلیل

کمک ةه افشایؼ غىر و غىق همگانی
ةىضیله حضىر و تالع خىد

تػکز اس همه کطانی که ةا ضخن ،رفتار و منؼ خىد ةه
ةزگشاری انتخاةات کمک کزدنذ
تػکز اس عمىم مناینذگان مجلظ هفتم ةىیژه رئیظ فزسانه،
پزتالع و ةزدةار آن و هئیت رئیطه محرتم

دلیل

تػکیل مجلظ خىب ،در ؾذر خىاضتههای ملت
و رهربان متارس دینی و ملی در یکؾذ ضال اخیز

ویژگی
مجلظ خىب

رویکزد ارسغی و غجاعانه در مطائل جهانی و ملی

اكتضای كذرغناضی و انؿاف
کارنامه تحطینةزانگیش مجلظ هفتم

دفاع اس حلىق ملت در ةزاةز ةیگانگان
مؿذاق

تالع در راه رفع مػکالت مزدم
حزمت نهادن ةه آرامؼ فضای ضیاضی

پذیذ آمذه اس مػارکت مزدم

غاهذ اهمیت

تضمینکننذه كانىمننذی مذیزیتها
تضمینکننذه نظارتپذیزی مذیزان
تضمینکننذه تحلم هذفها و
ضىاةغ اضالم در كالث كىانین غفاف و رضا
مذیىن ةىدن ةه غیخ فضلهللا ،ةهتهانی و مذرص
تا غهذای انلالب و غهذای مجلظ

دورهوشتمنجلس،فرصتیتاریخیدر
حیاتسیاسیکشور

فذاغذن جان هائی پاک ةزای تحلم مجلطی که روح مػىرت و
علل اجتامعی را در راه پیرشفت کػىر و تعالی اضالمی ةکار گیزد

نتیجه گیزی

ةه کارگیزی همه تىان و ظزفیت خىد
ةه عنىان غکز نعمت مناینذگی

چالؼ

رسگزم غذن ةه هز کار مخل وظیفه مناینذگی

السمه

حضىر کامل در همه جلطات عام و خاؽ مجلظ

علت

غام مناینذگان ملتی مؤمن ،غجاع و ةا ارادهایذ

الشامات

ةکارگیزی انذیػه و عمل در جهت حزکت غجاعانه و
مذةزانه ملت در ملاةله ةا دغمن

تىؾیه رهربی

غفلت نکزدن اس گفتامن اؾلی انلالب
در دهه چهارم یعنی پیرشفت و عذالت
پاضذاری اس منؼ »مزدمی«

رضورت
هذف
مؿذاق

پزهیش اس آغفتهضاسی و جنجالآفزینی

وجىد تکلیف حلىكی و اخالكی ضنگین ةز دوع مناینذگان

غکطت دغمن اس ملت ایزان در چنذین جتهه
افشایؼ ثتات ،اكتذار و اضتلالل ملت ایزان در ةزاةز دغمن
پیػاهنگی حزکت غجاعانه و مذةزانه ملت
در کنار دولت انلالةی و مؤمن
غنیذه غذن ضخن واحذ اس دولت و مجلظ در دنیا
تتلىر عشم ملی در حزف و عمل مطئىلین در دنیا

كانىننىیطی و كانىنگذاری هرنمنذانه
تىجه ةه دو عنرص نظارت و همکاری ؾمیامنه ةه عنىان
دو ةخؼ تفکیکناپذیز در تعامل ةا كىای دیگز
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ةه کارگیزی همه تىان و ظزفیت خىد
ةه عنىان غکز نعمت مناینذگی
ةکارگیزی انذیػه و عمل در جهت حزکت غجاعانه و
مذةزانه ملت در ملاةله ةا دغمن

غفلت نکزدن اس گفتامن اؾلی انلالب
در دهه چهارم یعنی پیرشفت و عذالت

اهمیت

همشمانی آغاس مجلظ ةا ورود در دهه چهارم انلالب

اةعاد پیرشفت

علمی ،اكتؿادی ،اخالكی و فزهنگی

اةعاد عذالت

عذالت در تىسیع فزؾتها و امکانات مادی و معنىی

مثزه پیرشفت
مثزه عذالت

مععىف ضاخنت نگاه ما ةه اضتعذادهای ةیغامر
پزاکنذه در میان ملت
ةزجطته غذن ظزفیتهای تىلیذ و خالكیت
و درخػؼ و تىاناییها در همه سمینهها
ةزخىرداری ناةزخىرداران اس فزؾتها و تىاناییهای
کػىر اس این مىاهث الهی و عمىمی

علت اهمیت

مجلظ ،پذیذآورنذه نزمافشار اؾلی حزکت کػىر

دلیل

مناینذه ملت اس جنظ ملت اضت
گطیل غذن مناینذه ةه مجلظ اس منت مزدم،
نه اس كرصهای رفیع و خانذان های ارشافی

چالؼ

خىی ارشافی ،گزایؼ ةه ارساف و ظعمه انگاغنت مطئىلیت

پاضذاری اس منؼ »مزدمی«

غاهذ اهمیت
راه ملاةله

کارآمذ

ناتىانی ةزخی مزدم ضاةلاً نجیث و پارضا نطتت
ةه دوری اس ةالی ةشرگ خىی ارشافی
مزاكتت اس خىد ةزای تتذیل دوره مطئىلیت
ةه حطنهای مانذگار و نه ضیئهای دامنگیز
کمک خىاضنت مترضعانه اس خذاونذ

روان

الشامات

غفاف
ویژگی كانىن

روسآمذ
دارای نگاه ةلنذمذت
دارای گطرته پهناور و مانذگار

كانىننىیطی و كانىنگذاری هرنمنذانه

مععىف ةه نیاسهای مزدم و منافع عمىمی

دورهوشتمنجلس،فرصتیتاریخیدر
حیاتسیاسیکشور

آضیث

نگزع جشئی ،ةخػی ،غخؿی و نگاه
لجاجتآمیش در كانىنگذاری

دلیل ةعالن

ةیضىد و سیانتار ةىدن نگزع جشئی و غخؿی

تزجیح یافنت اولىیتها
الشامات

ریػهکنی تناكض و تکزار در كىانین
ةهزهگیزی اس خزد جمعی و کارغناضی در تذوین كىانین

تللی غلغ

وظیفه مجلظ

تىجه ةه دو عنرص نظارت و همکاری ؾمیامنه ةه عنىان
دو ةخؼ تفکیکناپذیز در تعامل ةا كىای دیگز
وظیفه دولت
انتظار رهربی

تعامل ةا كىای دیگز یعنی اهامل در نظارت
نظارت یعنی ركاةت ةا دولت و نػنیذن نیاسها و رضورت های آن
کمک ةه دولت

علت

کمک مضاعف ةه دولت

علت

كىه مجزیه؛ محىر کار و عمل در کػىر
كىه مجزیه؛ مناد داخلی و خارجی جمهىری اضالمی
حضىر دولتی ةا نػاط ةیػرت ،همت ةاالتز
و ارسغگزایی كىیتز در ؾحنه

راهنامی عمل كزاردادن مجلظ كانىنگذاری
پایتنذی ةه كىانین مجلظ و عذم تخلف اس آن
تعاملی ةیؼ اس همیػه میان مجلظ و دولت
ةا رعایت حلىق كانىنی اس هز دو ظزف

سمینه مناضث

وجىد انطانهای مؤمن ،انلالةی و وفادار
ةه ارسعهای اضالمی در مجلظ و دولت

کىتاهی دوران مناینذگی
رضورت

تىؾیه رهربی

ةه یاد داغنت ضىگنذ نامه خىانذه غذه
ةا نیت و جّذ و تعتیم خىد ةا آن
نتیجه

ضنگینی مطئىلیت مناینذگی
ثتت و مانذگاری هز فعل ،تزک ،گفت
و ضکىت مناینذگان در دیىان الهی
ثتت حطنهای مانذگار ةز ؾحیفه الهی
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