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 مرور سریع 
   السالمعلیه امیرالمؤمنین والدت سالروز در ایالم استان مردم دیدار در بیانات

۳۲/۲۳/۳۲۳۲ 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

های مهم سرفصل

 زندگى

 علیه) امیرالمؤمنین

 (الساّلم و الصاّلة

 او اخالص مقام خدا، به او تقرّب مقام او، عبادت مقام امیرالمؤمنین، توحیدى معرفتِ مقام - امیرالمؤمنین معنوى مقامات از است عبارت سرفصل یک 

 . است خارج ماها دسترس از واقعاً آن کُنه و آن عمق که است چیزهایى اینها که -

 بدراى فدداکارى از امیرالمؤمنین آنچه. است فداکارى ىقلّه اوج ها،فداکارى و مجاهدتها این که است امیرالمؤمنین مجاهدتهاى بخش دیگر، بخش یک 

 . است بشرى طاقت فوق جهادهاى واقعاً داد،انجام اسالمى امّت عظمت و شرف براى پیغمبر، دین حفظ پیغمبر، جان حفظ دین، اسالم،

  حکومتى و اجتماعى سلوک چه شخصى، سلوک چه است؛ حکومت دوران در امیرالمؤمنین سلوک سوّم، سرفصل. 

 بود. بینوا و مستمند انسان یک مثل اش،شخصى سلوک اش،شخصى زندگى ثروتمند، و پهناور کشور این با مقتدر، و بزرگ حاکم این 

 است اساسى و مهمّ بسیار ىنکته که است داشته حکومت دوران در مردم، به نسبت امیرالمؤمنین که است هدفى آن چهارم، سرفصل. 

 آفریندمى نقش مردم، اجتماعى حیات در[ هم] مردم، قلبى و روحى ىزمینه در[ هم] مردم، فکرى ىزمینه در هم بهشت، به انسانها رساندن. 

 کند هموار باید را هاراه[ لذا] برسند؛ عقبائى و اُخروى و حقیقى سعادت به برسند؛ بهشت به مردم که کند کارى میخواهد اسالمى حاکم. 

 دیدار در بیانات

 مختلف اقشار

 سالروز در مردم

 والدت

 (ع)امیرالمومنین

60/60/6830 

اقتصاد مقاومتی؛ 

راهِ درست بهبود 

 یشت مردمعم

 است مردم معیشت بهبود میکند، نزدیک بهشت به را مردم که چیزهایى ىجمله از. 

 ،بگیرد قرار مسئولین هاىبرنامه در جدّى طوربه باید اقتصادى فعّالیّت اقتصادى، کار. کرد کنریشه باید را فقر میکشاند؛ کفرو  فساد به را انسانها فقر. 

 دشدمنان منّت و فخر از کنیم، اعتماد و کنیم تکیه داخل، در بازوها و ذهنها فعّالیّت به جوانها، ابتکار به داخلى، نیروى به اگر ما یعنى مقاومتى قتصادا 

 .است این درست راه کرد؛ خواهیم رها را خودمان خارجى،

 و درسدت ریزىبرنامده بدا کنیم، شناسایى کنیم، جستجو هست داخل در که را پایانىبى ظرفیّتهاى کنیم، نگاه ما که است این مقاومتى اقتصاد معناى 

 .بشوند گرفته کار به استعدادها این کنیم، فعّال را ظرفیّتها این صحیح

 رفت. پیش کارمان نهادیم، ارج او به و کردیم تکیه داخلى بااخالص و مؤمن و مندعالقه و جوان نیروى این به و[ کردیم] گذارىسرمایه ما هرجایى 

 چه یعنى «بکند نمیتواند غلطى هیچ آمریکا: »فرمودند امام اینکه میفهمیم که است [پیشرفت کشور] حقایق این به نگاه با. 

 آمد درنخواهد زانوبه ایران ملّت دربیاورند؛ زانوبه را ایران ملّت خودشان خیالبه که بکنند وارد بنحوى ایران ملّت بر را فشار نمیتوانند. 

 ایدن امّدا داریدم؛ اطّدال  هدم ما هست هم ناهنجارى بله، بینند؛مى را ناهنجار معدود هاىگونه و هانمونه افتد،مى جوانها به نگاهشان وقتى اىعدّه یک 

 .است دینى هنجار ما، جوانان و ایران ملّت عمومىِ هنجارِ

 جلسه در بیانات

 تبیین

 هایسیاست

مقاومتی  اقتصاد
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واژگان کلیدی 

بیانات در  دیدار مردم 
استان ایالم در سالروز 
والدت امیرالمؤمنین 

علیه السالم

۳۲۳۲/۲۳/۳۲

فضائل 
امیرالمؤمنین 

علیه الصاّلة )
( و الساّلم

تکیه به 
ابتکار و 
استعداد 

جوانان مومن

هنجارِ عمومىِ 
ملّت ایران

نیروی داخلی

اقتصاد 
مقاومتی

فعّالیّت 
اقتصادى

بهبود 
معیشت 

مردم 

سعادت 
اُخروى

حاکم اسالمی

زندگى 
امیرالمؤمنین 

علیه الصّالة )
( و الساّلم
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 یجزئیات تکمیل

 های پیشرفتِ جامعه اسالمیزمینه

 اسالم ىِ مادّ  هاىجنبهدر صورت عمل به 

 علم لحاظ زا -6

 صنعت لحاظ از -0

 معیشت لحاظ از -8

 اجتماعى روابط لحاظ از -4

 المللىبین و ملّى و عمومى و دنیائى شرف و عزّت لحاظ از -0

های پیشرفتِ مانمونه  

های داخلی و ابتکار و استعداد جوانانمانبا تکیه بر ظرفیت  

  اىهسته مسائل -6

 دارویى مسائل -0

 گوناگون درمانهاى -8

 بنیادى سلّولهاى -4

 نانو -0

 دفاعى صنعتى   هاىبرنامه -0


