
روحیه ی اقدام صحیح، عازم و جازم در جهت درست 
براساِس عقالنیت برخاسته از روحیه ی انقالبی

تعقیب کردن برنامه های مفید

ورود نما�ندگان در مسائل اجرا�یی

تأ�ید نکردن حرف مخالفین با 
رفتار و گفتار خود

بی احتیاطی کردن در استفاده از تریبون نما�ندگی

نقشه  کشیدن برای دستیابی به پست اجرا�یی
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اعتنا نکردن به ا�ن حرکات

استفاده از قدرت نما�ندگی برای منافع شخصی، حزبی و قومی خود
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تصو�ب تعداد زیادی لوا�ح و طرح های مهم

حضور در میان مردم
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کنار نیروهایجواندر حضور
نیروهایباسابقهیتقنینیواجراییی

2

1

3

دستاورد4

  مصداق

  الزامات کیفی سازی

  مراکز کارشناسی

  دلیل

  ترتیب دادن مجلس به گونه ای که عصاره ی فضائل ملت باشد

  مشخص کردن برنامه ی کار مجلس ها

  وظیفه  

  اثر  

  الزمه  

سفرهایاستانیرئیسمجلسو
رؤسایکمیسیونوبرخینمایندگان

مردمی حضور استمرار

قانون رغبتمجریانبهاستفادهیطوالنیمدتاز

ومشورتباافرادصاحبنظر مطالعه،فکر

قوتبخشیدنبهقانون

پژوهشهایمجلس مرکز

داشتنپشتوانهیکارشناسِیدولت

واقعبینانهبودنقانون

کمیسیونهایتخصصی

بهدلیلمجریبودندولت اجراشدنباموافقتبیشتر

عملیبودنقانون

صریحوبیابهامبودنقانون

بودنقانون تأویلناپذیر

مصادیِق
فضائلملت

رویکردانقالبی 5

تصویرسازیمنفیاز
مجلسیازدهم

کارشناسی کار تأکیدبر

رعایتاولویتهاومسائلاساسیکشور

عالجمشکلتراکمقوانین

رهنمودامام؟هر؟

آسیبها نگهداشتنخوداز دور

راه مقابله

وظیفه

توصیه

حقیقت

مجلس عصاره ی فضائل ملت است

مصادیق آسیب

ثمره

نبود دلسوزی و قصد اصالح و اخالص در انتقادها

باال رفتن سطح کیفی قوانین

باال بردن سطح کارشناسی 

مطرح کردن ال�حه به جای طرح؛ در موارد مهم

  توصیه  
حفظویژگیهایانقالبی، استقامتدر

بودن کار ُپرتالش،ُپرتوانوپیگیر

نشاندادنکفایتمجلسانقالبی

مراقبه ی دائمی و تقوا ورزیدن
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تزلزل در برابر وسوسه ی مال، مقام و شهرت

ریل گذاری برای اصالح امور کشور
اداره ی امور تقنینی

پرهیز از کارهای هیجانی، احساسی
و تصمیم گیری های دفعی

کارکرد خردمندانه، پخته و حساب شده

عقالنیت و طمأنینه 

رفع موانع تولید 

جلوگیری از فراِر از قانون

معنا

پشتیبانی از تولید

از بین بردن دست و پاگیر بودن قوانین 

اهمیت
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مصداق اولویت

ورت ضر

الزمه 

قوانین تکراریمصادیق تراکم قوانین

قوانین متعارض و متناقض
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قوانین تاریخ مصرف گذشته  1

تعیین مهلت و گروه مشخص برای کم کردن قوانین

نقطه مقابل

الزمه

آ�ه

الزامات

عرصه ها

معنای انقالبی گری

برای دریافت متن بیانات
اسکــنکنیــد

عزت نفس

قدرت ا�ستادگی 
در مقابل مشکالت

ا�ثار

امید

اعتماد به نفس

مجاهدت

بستر

دلیل

دلسوز مردم نبودن ترو�ج کنندگان ا�ن حرف

باقی ماندن اثر انتخابات تا چند سال

به جان هم انداختن طرفدارها با استفاده از فضای مجازی

رضا�ت الهی

شکستن خطوط قرمز نظام برای بیشتر د�ده شدن

سرمشق گرفتن مردم از اخالق نامزدها در انتخابات

وعده دادن با توجه به امکانات و واقعیات کشوروعده دادن با توجه به امکانات و واقعیات کشور

فریب مردم تلقی شدن شعار غیرواقع بینانه

انتخابات؛ میداِن مسابقه ی خدمت

ضرر کردن مردم؛ در صورِت توهین، تهمت، نفرت  پراکنی، تخریب و ترساندن مردم از رقیب انتخاباتی

دنبال کردن رضای الهی

تخریب انتخابات ما توسط دشمن

اثبات کارآمدی و صداقت نامزدها به مردم

عدم تشخیص صالحیت فرد توسط شورای نگهبان
به معنای بی صالحیتی نیست 1

2

ما�ه ی سربلندی ا�ران شدِن انتخابات با همت مردم

عناصر داخلِی ترو�ج کننده ی حرف دشمن
دشمنان خارجی   1
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انتخاباتشوراها

توصیههایییبه
عموممردم

توصیههایییبه
طرفداران

توصیههایییبه
نامزدها

مسئلهمشارکت
مردمی

افرادشایستهتشکر

تالشبرایتبدیلانتخاباتبهمایهیسرشکستگیملتچالش

مطرحنبودنناموجناحخاصبرایعموممردم

احساسمسئولیتوخدمتبهکشور نامزدها؛بخاطر

توصیه

انتخابات شرکتدر

نامزدها نیتالهیکردنبرایطرفداریاز

دادنانتخابات صحنهیجنِگقدرتقرار از پرهیز

نجیبانه رفتار صالحیتنشده؛بخاطر افراداحراز

عموممردمبهدنبالفردکارآمد،بااراده،عملگراومدیر

غیرواقعبینانهدادن شعار اجتناباز

رعایتمالحظاتاخالقی

هنجارشکنی اجتناباز

رایدادنبهنامزدشایسته

اعتنانکردنبهحرفکسانیکهترویجمیکنند:»انتخاباتفایدهایندارد«

خداوند هدایتوکمکخواستناز

انتخابرامتعلقبهخوددانستن

پذیرِشنجیبانهینتیجهیانتخابات ملتزمشدنبر

تعارضایجادنکردن

عامل

پیش بینی

معنای عدم احراز صالحیت

راه افزایش مشارکت

چالش

وظیفه ی ما

دلیل

نگاه صحیح

اهمیت

نقطه مقابل

اثر

برنامه دشمن

دلیل

دلیل

اهمیت دادن به انتخابات شوراها

دلیل

وظیفه

  هدف

  آسیب شناسی

  مصاد�ق

  مسائل اصلی مردم

  مسائل غیراصلی

کاهشمشارکتمردم

کردنحرِف تئوریزهکردنوتکرار
داخلی دشمنتوسطعناصر

تبلیِغاختیاراتنداشتنرئیسجمهور

تبلیِغمهندسیشدنانتخابات

انتخابات تبلیِغتقلبدر

تبلیِغپایینبودنمشارکت

بیکاریجوانها

معیشتطبقاتضعیف

سیاستهایغلِط
مأیوسکنندهیجوانها

تولید اختاللدر

مافیایواردات

سیاستخارجی

فضایمجازی

رسانه های غیرمجازی

رسانه های مجازی
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