
یکی از ارکان اقتدار کشــــور، اقتدار اقتصادی اســــت و در اقتدار 
اقتصادی، یکی از عناصر تشکیل دهنده ی عمده عبارت است از 
ی بایستی قدرت خرید داشته باشد 

ّ
ی؛ یعنی پول مل

ّ
قدرت پول مل

و برای شــــهروندان، برای دارندگان آن پول، ثروت ایجاد بکند. اگر 
چنانچه ما بر اساس سیاستهای اجرائی غلط، تصمیم گیری های 

نادرست، بی مباالتی های گوناگون، به وضعی رسیدیم که پول 
ی همین طور روزبه روز تنّزل کرد و پاییــــن رفت، این عقب رفت 

ّ
مل

است، این پس رفت است. باید این را مشّخص کنیم و بر اساس 
این، مطالبه تنظیم کنیــــم، مطالبه تعریف کنیــــم. این مطالبه 

میتواند مثًال از دولت باشد، میتواند از مجلس باشد.       30/6/1396

جمهوری اســالمی آن وقتی واقعًا جمهوری اسالمی است 
که با مبانی مســتحکم امام، همان چیزهائی کــه در دوران 
حیات مبارک امام مطرح بود، شعار بود، بجد دنبال میشد 
پیش برود. هر جا ما با آن شعارها پیش رفتیم پیشرفت با ما 
بوده اســت، پیروزی با ما بوده اســت، عزت با ما بوده است، 
منفعت دنیائی هم بــا ما بوده اســت؛ هر جا از آن شــعارها 
عقب     نشــینی کردیــم و کوتــاه آمدیــم، بــه دشــمن میدان 

دادیــم، ضعف پیــدا کردیــم، عقبگرد پیــدا کردیــم، عزت به 
دست نیامده است، دشمن جریتر شده است، پیشتر آمده 
اســت؛ از لحاظ مادی هم ضــرر کردیم... نظام اســالمی باید 
به معنای واقعی کلمه، اسالمی باشــد و روزبه     روز به مبانی 
اسالم نزدیکتر شود؛ این اســت که گره     های فروبســته را باز 
میکند... مشــکالت را حل میکند، این اســت کــه به جامعه 

عزت و اقتدار میدهد.        13۸۸/06/۲0

امروز بیشترین تحّرک دشمنان ما علیه ما بیش از 
تحّرکات امنّیتی و اقتصـــادی، تحّرکات تبلیغاتی و 
جنگ نرم و تبلیغات رســـانه ای است؛ برای اینکه بر 
ط بشوند مبالغ هنگفت 

ّ
افکار عمومی مردم مسل

هزینه میکننـــد، کارهای بســـیار انجـــام میدهند؛ 
فکرهای بســـیاری  را در مجموعه های فکری برای 
این کار استخدام میکنند تا بتوانند با جنگ روانی، 
با تبلیغات گوناگون، افکار عمومی کشورها را -از 
جمله بیشـــتر از همه امروز کشـــور مـــا را که هدف 
سوء نّیت قدرتهای بزرگ اســـت- قبضه کنند و در 
اختیار بگیرنـــد. در زمینـــه ی کار تبلیغاتی و حرکت 
تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه ای باید قوی تر 

و هوشمندانه تر عمل بکنیم.       1۲/5/1400

عنصر مهم اقتدار اقتصادی قدرت پول ملی است

مودت میان زن و شوهر مشکالت زن در عرصه اجتماع را کاهش می دهد

عمل به مبانی امام خمینی مایه عزت و اقتدار نظام اسالمی است

 در حرکت رسانه ای و تبلیغاتی
 قوی و هوشمندانه تر عمل کنیم

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

خطبه های انقالب  

محـــرم را زنـــده نگه داریـــد. مـــا هـــر چـــه 
ایـــن  از  و  اســـت  محـــرم  ایـــن  از  داریـــم 
ایـــن  عمـــق  بـــه  بایـــد  مـــا  مجالـــس. 
شـــهادت و تأثیـــر ایـــن شـــهادت در عالـــم 
ـــن  ـــر ای ـــت. اگ ـــم هس ـــروز ه ـــر او ام ـــه تأثی ـــم ک ـــه کنی ـــیم و توج برس
مجالـــس وعـــظ و خطابـــه و عـــزاداری و اجتماعـــات ســـوگواری 
نبـــود، کشـــور مـــا پیـــروز نمی شـــد. همـــه در تحـــت بیـــرق امـــام 

حســـین�قیام کردنـــد. لکـــن در ایـــن اجتماعاتـــی کـــه در 
ــائل روز را،  ــز بایـــد مسـ ــر می شـــود، مبلغیـــن عزیـ ــرم و صفـ محـ
ـــد؛  ـــن کنن ـــردم را معّی ـــف م ـــی و تکلی ـــی و اجتماع ـــائل سیاس مس
بـــه مـــردم و بـــه کشـــور بفهماننـــد کـــه مـــا در بیـــن راه هســـتیم 
و بایـــد تـــا آخـــر راه ان  شـــاءاهّلل ، برویـــم. مـــا بـــا ایـــن ترتیبـــی کـــه 
تاکنـــون بـــوده اســـت اگـــر پیـــش برویـــم، آخـــر کارمـــان بـــه پیـــروزی 
ــویم.      1361/0۷/۲5 ــت بشـ ــد سسـ ــن نبایـ ــد. لکـ ــق می رسـ مطلـ

ــانند؛ لـــذا در قـــرآن، یـــک هـــدف  انبیـــاء نجات دهنـــدگان انسـ
بـــزرگ نبوتهـــا و رســـالتها، اقامـــه ی عـــدل معرفـــی شـــده اســـت: 
»لقـــد ارســـلنا رســـلنا بالبّینـــات و أنزلنا معهـــم الکتـــاب و المیـــزان 
لیقـــوم الّنـــاس بالقســـط«)1(... حرکـــت امـــام حســـین�، 
چنیـــن حرکتـــی بـــود. فرمـــود: اگـــر کســـی کانـــون فســـاد و ظلـــم 
ــا او  ــال بـ ــدای متعـ ــزد خـ ــیند، در نـ ــاوت بنشـ ــد و بی تفـ را ببینـ
هم سرنوشـــت اســـت.)۲( فرمـــود: مـــن بـــرای گردنکشـــی و 

ـــین  ـــام حس ـــراق از ام ـــردم ع ـــوت م ـــردم. دع ـــت نک ـــن حرک تفرع
� بـــرای ایـــن بـــود کـــه بـــرود و حکومـــت کنـــد؛ امـــام هـــم بـــه 
همیـــن دعـــوت پاســـخ دادنـــد. یعنـــی چنیـــن نیســـت کـــه امـــام 
ـــه  ـــین � ب ـــام حس ـــود، ام ـــت نب ـــر حکوم ـــه فک ـــین � ب حس
ـــا گرفتـــن  فکـــر ســـرکوب کـــردن قدرتهـــای طاغوتـــی بـــود؛ چـــه ب

حکومـــت و چـــه بـــا شـــهادت و دادن خـــون.        ۲۷/1۲/۸0
، ج ۴۴، ص ۳۸۱. ۱( ســـوره حدید، آیه 25       -      2( بحاراألنوار

مهمترین وظیفه ی مسؤوالن کشور این اســــت که در جامعه عدالت را معنا 
ببخشند تا مردم عدالت را احســــاس کنند؛ عدالت در قانون، عدالت در قضا، 
عدالت در تقسیم منابع حیاتی کشور، عدالت در برخورداریها و دسترسیهای 
همه ی افراد به امکانات کشور. کشــــور ما امکانات زیادی دارد؛ این امکانات 
میتواند یک جامعه ی مرفه و پیشــــرفته و توســــعه یافته را بــــرای ملت ایران 
ایجاد کند؛ منتها شرط اصلی این است که در استفاده ی از این منابع، عدالت 
رعایت شود. نظام جمهوری اســــالمی پرچم عدالت را بلند کرده است؛ مردم 
هم مجذوب همین شعاِر بســــیار مهم و اساسی هســــتند. نظام جمهوری 
اســــالمی موظف اســــت در همه ی مراحل عدالت را تأمین کند و مردم نقاط 
مختلف کشور و قشرهای گوناگون جامعه را از منابع حیاتی کشور برخوردار 

سازد. این، وظیفه ی اساسی است.       13۸4/0۲/1۸

در مســائل معنــوی، اگــر انســان عبــادات 
زیادی انجام دهد اما مرتبًا میکروب گناه را 
در کالبــد روح خود وارد کند، اثــر عباداتش 
خنثــی می شــود. ولی اگــر آئینه قلــب خود 
را بــا گنــاه تیــره نکنــد فطــرت الهیــش او را 
به رشــد و کمــال هدایــت می نمایــد. پس 
تــرک گناه اهــم از فعــل عبادت اســت و لذا 
شیطان بیشــتر انســان را به گناه وسوسه 
می کند تا تــرک عبادت، چون وقتــی گناه بر 
آدمی ســیطره پیدا کرد عبــادات او موجب 

تقّرب وی نخواهد شد.        13۷۸/10/۲۷

کالم امام   

به رسم آیه ها  

درس اخالق  دولت جوان حزب اللهی  

ترس از حادثه عاشورا و شهدای آن، از زمان خلفای بنی امّیه شروع شده 
و تا زمان ما ادامه یافته است و شــــما یک نمونه اش را در دوران انقالب 
خودمان دیدید. وقتی که محّرم از راه میرسید، نظاِم مرتجِع کافِر فاسِق 
فاســــِد پهلوی، میدید دیگر دستش بسته اســــت و نمیتواند علیه مردِم 
مبارِز عاشــــورایی، کاری انجام دهد. در واقع مسؤولین آن نظام، ناتوانی 
خود را ناشی از فرا رسیدن محّرم میدانســــتند. در گزارشهای برجا مانده 
از آن رژیم منحوس، اشــــارتها، بلکــــه صراحتهایی وجود دارد که نشــــان 
میدهد آنها با فرارسیدن محّرم، دست و پایشان را حسابی گم میکردند. 
امام بزرگــــوار ما �، آن مرد حکیِم تیزبیِن دین شــــناِس دنیاشــــناِس 
انســــان شــــناس، خوب فهمید که از این حادثه برای پیشبرد هدف امام 

حسین�چگونه باید استفاده کند و کرد.      1۷/3/13۷3

نظام پهلوی از فرا رسیدن محرم وحشت داشت

روایت تاریخی  

تحت بیرق امام حسین�تا آخر راه به پیش برویم

هدف امام حسین� مبارزه با قدرت های طاغوتی بود

ترک گناه مهم تر از عبادت استوظیفه اساسی مسئوالن تامین عدالت در جامعه است

خاصیـــت طبیعـــی شـــهادت، ایجـــاد برکـــت و تـــداوم و گشـــایش در حرکـــت بـــه ســـمت تعالـــی و کمـــال اســـت. اینکـــه خداونـــد متعـــال در قـــرآن شـــهید را زنـــده 
ـــان  ـــور هم ـــه تبل ـــهید ک ـــخصیت ش ـــد؛ ش ـــد ش ـــع نخواه ـــهید ضای ـــون ش ـــه خ ـــت ک ـــن معناس ـــه ای ـــن ب ـــر - ای ـــر و حاض ـــاهد، ناظ ـــی ش ـــهید یعن ـــد - ش ـــی میکن معرف

آرمانهـــای او و آرزوهـــای اوســـت، از میـــان مـــردم رخـــت بـــر نخواهـــد بســـت.      13۸9/04/0۷ 

مزار: گلزار شهدای نجف آباد

شهادت تداوم حرکت به سمت تعالی و کمال است 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم محسن حججی

شهید هفته  

محل شهادت: التنف )منطقه مرزی بین سوریه و عراق( تاریخ شهادت: 96/5/۱۸

عکس نوشت  

تصویری از آیت اهلل خامنه ای در جمع خبرنگاران، 
انتشار بمناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار

نگاهی به توصیه کلیدی رهبر انقالب به رئیس جمهور محترمنگاهی به توصیه کلیدی رهبر انقالب به رئیس جمهور محترم

سؤال: کســـی که به عنوان کارمند یا کارگر در یک اداره یا موسسه ای اعم از نظامی و غیر نظامی اســـتخدام شده است آیا این فرد 
می تواند در ساعات کار آن اداره و موسسه در یک موسســـه دیگری کاری را انجام دهد و اجرت دریافت نماید، در صورت عدم جواز 
آیا با اجازه ی مسئول مربوطه جایز است و آیا مســـئولین چنین اجازه ای را می توانند به کارکنان خود بدهند، اگر می توانند در چه 

شرائطی است عنایت فرموده نظر مبارک خود را اعالم که مورد نیاز است.
جواب:  اگر بعنوان مامور به خدمت در موسســـه دیگری مشـــغول به کار شـــود و فقـــط از یکجا حقوق بگیرد اشـــکال ندارد ولی 
استفاده از دو حقوق و مزایا از دو جا در برابر انجام خدمت در یکجا جایز نیست بلکه موجب ضمان است. و مافوق فقط می تواند در 

حّد مقررات اجازه بدهد نه بیشتر.

دریافت حقوق همزمان از ٢محل کار

احکام  

سخن    به سوی دولت مردمی
هفتـه

»یک توصیه بـــه رئیس جمهور 
در  کـــه  اســـت  ایـــن  محتـــرم 
شعارهای ایشان مسئله ی مردمی بودن 
و از مـــردم شـــنیدن و در میان مردم بودن 
تکرار شـــده؛ این را از دست ندهند؛ این چیز 
بسیار مهّمی است. »دولت مردمی« را که 
شعار ایشان بود، در واقعّیت محّقق کنند 
و بـــه معنای واقعی کلمه بـــا مردم، در کنار 
مردم، در میان مردم باشند.«      1400/05/1۲

این بخشی از سخنان رهبر انقالب اسالمی 
خطـــاب بـــه ســـیزدهمین رئیـــس جمهور 
محتـــرم نظام اســـالمی اســـت کـــه حاوی 
توصیه ی مهم »مردمی بـــودن« و تحقِق 
»دولت مردمی« است. توصیه ای که ذیل 
آن موارد مهمی چون: »مظهر وفاق بودن 
و تضعیف تغایرهای موهوم«، »گفتگوی 
صادقانـــه با مردم«، »شـــناخِت ظرفّیتها و 
اســـتفاده از آنها برای غلبه بر مشـــکالت« 
و »مبارزه با فســـاد« از ســـوی ایشان مورد 

توجه و تأکید قرار گرفت.
اما اهمیت و شاخص های اساسی مردمی 
بودن دولتمردان در نظام اســـالمی کدام 
اســـت؟ چـــه شـــخصیت های به عنـــوان 
الگوهـــای مردمی بـــودن می تواند مورد 
توجه و تأســـی قرار بگیرند؟ اثرات مردمی 

بودن چیست؟

    با مردم، مثِل مردم
در نگاه اســـالمی »مردمی بودن، ارزشـــی 
باالتـــر از انتخاب شـــدن به وســـیله مردم 
اســـت. بعضی افراد ممکن اســـت در یک 
نظـــام دمکراتیک، بـــه شـــکل دمکراتیک 
هم انتخاب شـــوند، اما با مـــردم رابطه ای 
نداشته باشند. اینها مردمی نیستند.«      
 13۷9/0۲/01 »مثل مـــردم زندگی کردن« در 
اینجـــا موضوعیـــت دارد: »مردمی بودن 
به اّدعاکردن نیســـت. با مردم، بـــا زندگِی 
مردم کنار بیاییم، مثل مردم زندگی کنیم، 

با طبقات مختلف مردم انس بگیریم. این، 
معنای مردمی بودن است.«     139۸/10/03  
و براساس تعالیم اسالم »ما ]مسئوالن[ 
نوکر و خدمتگزار مردم هســـتیم. اعتبار و 
آبروی ما به این است. اسالم این را برای ما 
معّین کرده است. ما حّقی به گردن مردم 
نداریم؛ مردم بـــه گردن ما حـــق دارند.«      
 11/15 /13۸۲لـــذا امتیاز دولت هـــا به مردمی 

بـــودن آنهاســـت. وقتـــی از دولـــت جوان 
حزب اللهی ســـخن گفته می شـــود، اولین 
و مهمتریـــن ویژگی ایـــن دولـــت انقالبی 
»پایبندی به ارزشـــهای مبنائی و اساســـی 
اســـالم اســـت.«       1395/03/14و مؤلفه ی 
مهم دیگر، اعتقاد بـــه »محور بودن مردم 

است.«      1395/03/14
از ســـوی دیگـــر بـــرای ســـنجِش مردمی 
بودن، شـــاخص هایی وجود دارد. اولین 
شـــاخص این اســـت که مســـئول کشور، 
روحیـــه ی  و  شـــأن  دارای  را  »خـــودش 
خدمتگزاری به مـــردم بداند؛ نـــگاه، از باال 
نباشد... خیلی از این مردم از ما باالتر هم 

هستند.«      1399/04/0۷
دومین شاخص »اعتقاد به اراده ی مردم 
و نیروی مـــردم، و مخالفت بـــا تمرکزهای 
دولتی... در مسائل اقتصادی، تکیه ی به 
مردم؛ در مسائل نظامی، تکیه ی به مردم؛ 
در مسائل ســـازندگِی کشـــور، تکیه ی به 
مردم«      1394/03/14اســـت. مسئله ای که 
به نوبه ی خود راه غلبه بر مشـــکالت هم 
هســـت: »بدون تردید ظرفّیتهـــا میتواند 
بر مشـــکالت غلبه کند، به شرط اینکه این 
ظرفّیتها درســـت شـــناخته بشـــود، به کار 

گرفته بشود.«      1400/05/1۲
ســـومین شـــاخص، »روحّیـــه ی مردمی 
بـــودن و انس با مـــردم، تماس بـــا مردم، 
از نزدیـــک پای صحبـــت مردم نشســـتن؛ 
راه هایی بـــاز کردن... برای تمـــاس با متن 
زندگی مـــردم... رفتـــن به خانـــه ی مردم، 
رفتن منزل شـــهدا«       1394/06/04اســـت. 

با این نـــگاه، مردمـــی بودن »بـــه معنای 
حضور در بین مردم اســـت.«    1399/04/0۷ 
بر این اســـاس »گفتگـــوی صادقانه ی با 
مردم هـــم یکـــی از کارهایی اســـت که به 
مردمی بودن کمک میکند.«    1400/05/1۲ 
این جهت گیری در عرصه هـــای مختلف از 
جمله »مدیریـــت اقتصادی کشـــور« هم 
معنای خاص خود را پیـــدا می کند: »مثًال 
فرض کنید شـــما میروید فالن کارخانه را 
افتتاح میکنید، این کافی نیست. اینی که 
شـــما بروید فرض کنید حاال فالن کارخانه 
را در فالن نقطه ی کشور، یک نواری را مثًال 
قیچی کنید ایـــن کافی نیســـت... بروید با 
کارگر تماس بگیرید، بروید پای کوره، بروید 
نمیدانـــم محصول را تماشـــا کنید، بروید 
جاهای، انبارها را ببینید، بروید با کارگرها، 
مجمـــوع کارگرهـــا حـــرف بزنیـــد، وارد کار 

بشوید.«      139۷/04/۲4
چهارمین شاخص، عمل کردن به سیره ی 
پیامبـــر )ص( و ائمه )ع( اســـت در زمینه ی 
توجه به محرومین و مستضعفین جامعه 
است: »سیره ی پیغمبر این است که با فقرا 
و بـــا ضعفا و ماننـــد اینها کنـــار می آمد. به 
شئون ظاهری و آن چیزهایی که به حسب 
ظاهر موجب جالل و شـــوکت و این چیزها 

است، اهّمّیتی نمیداد.«      139۸/10/03

    مثل رجائی و باهنر 
یـــک نمونـــه ی آرمانـــی از مردمـــی بودن، 
شـــخصیت حضرت امـــام� در جایگاه 
رهبـــری انقـــالب اســـت. یکـــی از اصـــول 
امام خمینـــی� »مردمی بـــودن و غیر 
اشـــرافی بودن حکمرانان و زمامداران«     
139۲/03/14 است. در رفتار و سلوک سیاسی 

هم »امام به مردم اعتماد داشت، مردم به 
امام اعتماد داشتند؛ امام مردم را دوست 
داشـــت، مردم امام را دوســـت داشتند.«   
   1394/03/14 همچنین شـــهیدان رجائی و 
باهنر که »حقًا نمـــاد دولتمردان متعهد و 

پایبند و مردان جمهوری اسالمی بودند.«   
   13۸4/06/0۸ اینچنین بودند. ویژگی اصلی 
آنها این بود که »دلسوز و مردمی بودند.«   
    1369/06/01و بـــه عامـــه ی مـــردم توجـــه 
داشـــتند: »همان چیزی کـــه در آن فرمان 
معروف امیرالمؤمنین� به مالک اشـــتر 
بود که بـــه عاّمه ی مـــردم و بـــه توده های 
مـــردم رو بیـــاور و آنهـــا را بطلـــب... دنبال 
خواّص مـــردم و گروه ها و قشـــرهای ویژه 

نرو.«      136۲/06/0۸ 
در چنیـــن چارچوبـــی، اولین اثـــر مردمی 
روز  و  حـــال  از  نشـــدن  »غافـــل  بـــودن 
جامعه« اســـت. این حالـــت »]روحّیه ی[ 
شـــناخت مردم را در انســـان حفظ میکند 
و نگه میدارد. وقتی این نباشـــد، انســـان 
از حال جامعه غافل میشـــود و همیشـــه 
ّیات اســـت .«       1394/06/04 

ّ
نگاهش بـــه کل

از ســـوی دیگر »هر کس بیشـــتر به مردم 
نزدیک باشد، بیشتر احساســـات مردم را 
درک کند و بیشـــتر با مردم احساس و ابراز 
همدردی کند، مردم به او عالقه بیشتری 
نشـــان میدهند.«        13۷9/0۲/01لذا وقتی 
رئیس جمهور، مردمی بود، مردم نیز به او 

اعتماد و عالقه خواهند داشت.

    »اشرافیگری« ضد مردمی بودن است
مردمی بودن یعنی »خوی اشـــرافیگری، 
خوی جدائی از مـــردم، خوی بی اعتنائی و 
تحقیر مردم در آنها نباشد.«    13۸۸/0۷/15 
در مقابل ویژگـــی مثبِت مردمـــی بودن، 
ویژگی منفی خودبرتربینی، اشرافی گری و 
دوری از مردم است. به همین دلیل »آفت 
مسئولیت در یک نظامی که متکی به آراء 
مردم و متکی به ایمان مردم اســـت، این 
اســـت که مســـئولین... در هوس زندگی 
اشـــرافیگری، به ایـــن در و آن در بزنند.«      
 1390/03/14»اشـــرافیگرى براى یك کشـــور 

آفت است؛ اشـــرافی گرِى مسئوالن، آفت 
مضاعف است.«      13۷۸/09/01

با مردم و دربا مردم و درمیان مردممیان مردم باشید باشید
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مروری بر مهم ترین توصیه های رهبرانقالب به مداحان؛

ــان در  ــد. ایشـ ــردم میداننـ ــان مـ ــاال در میـ ــی بـ ــوذ اجتماعـ ــرد و دارای نفـ ــه فـ ــر بـ ــده ای منحصـ ــی« را پدیـ ــه ای »مداحـ ــت اهلل خامنـ ــرت آیـ حضـ
ـــزاداری  ـــام ع ـــتانه ی ای ـــزب اهلل در آس ـــط ح ـــه خ ـــد ک ـــرح کرده ان ـــت داری مط ـــی و آداب هیئ ـــرفت مداح ـــرای پیش ـــی را ب ـــف توصیه های ـــات مختل بیان

ــد. ــرور می کنـ ــت مـ ــن اطالع نگاشـ ــا را در ایـ ــده ای از آنهـ ــهیدان گزیـ ــاالر شـ سـ

ی با شور و شعور حسینی میان دار

اطالع نگاشت

ارتباط هیئت و مردم را 
نگه دارید

92/8/20    

هیئتها نباید 
سکوالر باشند

92/8/20    

در مراسم مذهبی و 
ع را  مداحی حدود شر

رعایت کنید    93/1/31

 فکر انقالب و امام 
خمینی� در هیئت ها حضور 

داشته باشد    92/8/20

گفتمان های مورد نیاز هر 
زمان را در جامعه به وجود 

بیاورید    95/12/29

مردم را با وظایف 
دینی شان آشنا کنید

  95/12/29    

افکار و جهت گیریهای ائمه را 
 در جامعه گسترش بدهید

95/12/29   

در نوحه ها از مضامین
 اسالمی و انقالبی استفاده 

کنید     9۲/۸/۲0

 در هیئتها به قرآن
 توجه کنید

9۲/۸/۲0     

بصیرت بخشی کنید اما 
 تعرض و بدگوئی نکنید

90/3/3     

فضاى امید و خوشبینی 
را در مخاطب به وجود 

آورید     92/2/11

مباحث کاربردی زندگی 
 ائمه� را بیان کنید

 95/1/11   

قالب مداحی و هیئت
را حفظ کنید
99/11/15   

ادب اسالمی را در 
جامعه گسترش دهید 

99/11/15   

سبک زندگی اسالمی در 
مداحی ها و شعرها گفته 

شود   98/11/26

محبت و معرفت خود به 
 اهل بیت� را زیاد کنید

 69/10/17  

شعر و محتوای مداحی 
متقن باشد
99/11/15   

از زبان حال های مناسب برای 
بیان عظمتهای روحی اهل بیت 

استفاده کنید   90/3/25

از خرافه گرایی و مشکل
 تراشی در عقاید جوانها 

اجتناب کنید  94/1/20 

اختالفات مذهبی و 
طایفه اى را کمرنگ کنید 

92/2/11  

جوانها را به انسانهای 
کارآمد و با عزم تبدیل 

کنید   95/1/11

از آهنگ سنگین و متین 
استفاده کنید
89/3/13   

مراقب اخالق، پاکی زبان و 
 پاکی دامان خود باشید

92/2/11   

شیوه نامه های بهداشتی 
 رادر هیئت ها مراعات

 کنید    1400/5/1

اگـــر زن در خانـــواده امنیـــت روانـــی و اخالقـــی داشـــته باشـــد، 
ــرای او  ــوهر بـ ــًا شـ ــد، حقیقتـ ــته باشـ ــَکن داشـ ــایش و َسـ آسـ
ــوهر  ــاس شـ ــه او لبـ ــان کـ ــود - همچنـ ــوب شـ ــاس محسـ لبـ
اســـت - و همچنـــان کـــه قـــرآن خواســـته، مـــوّدت و رحمـــت 
ـــذی علیهـــن« در 

ّ
بیـــن اینهـــا باشـــد، و اگـــر »و لهـــّن مثـــل ال

ــواده  ــرون خانـ ــکالت بیـ ــگاه مشـ ــود، آنـ ــت شـ ــواده رعایـ خانـ
ـــد.  ـــق می آی ـــا فائ ـــر آنه ـــد و ب ـــد ش ـــل خواه ـــل تحم ـــرای زن قاب ب
اگـــر زن در آسایشـــگاه خـــود، در ســـنگر اصلـــی خـــود، بتوانـــد 
مشـــکالت خـــودش را کاهـــش بدهـــد، بالشـــک در عرصـــه ی 

ــت.    90/10/14 ــد توانسـ ــم خواهـ ــاع هـ اجتمـ


