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ـــس  ـــال؛ جن ـــدای متع ـــا خ ـــه ی ب ـــه ی بی دغدغ ـــه ی دوجانب ـــک معامل ـــدا، ی ـــا خ ـــه ی ب ـــی معامل ـــهادت یعن ـــت. ش ـــی اس ـــوم عجیب ـــهادت مفه ش
هـــم معلـــوم، بهـــای جنـــس هـــم معلـــوم. جنـــس عبـــارت اســـت از جـــان. جـــان یعنـــی ســـرمایه ی اصلـــی هـــر انســـانی در ایـــن دنیـــای مـــاّدی؛ ایـــن 

را شـــما تقدیـــم میکنیـــد؛ در مقابـــل، ســـعادت ابـــدی و حیـــات جـــاودان در برتریـــن نعمتهـــای الهـــی را میگیریـــد.      1396/03/28

مزار: گلزار شهدای بهشت رضوان شهریار

سعادت ابدی و حیات جاودان پاداش شهادت است 
این شماره تقدیم می شــود به روح مطهرشهید مصطفی صدرزاده

شهید هفته  

محل شهادت: حومه حلب - سوریه تاریخ شهادت: ظهر تاسوعای سال 94

»این یک امر الزمی اســـت و قرآن کریم به ما  سخن
دســـتور می دهد.«   1398/12/13 »یکی از هفتـه

نیازهای حتمی و اساســـی مردم اســـت.«    
1399/2/21 »دعـــای نیم شـــبی رفع صد بال 
بکند.«    1399/4/22 »آن کســـی که بـــه این ابزارها جان 
می دهد و روح می دهد، خدا اســـت.«    1399/8/3 »دعا 
کنیـــم، اســـتغفار کنیم و از خدای متعـــال لطفش را طلب 
کنیم.«    1400/5/20 این  عبارات توصیه های رهبر انقالب 
از ابتـــدای همه گیـــری بیمـــاری کرونا تاکنون اســـت که به 
مـــوازات مطالبـــه بـــرای رعایـــت شـــیوه نامه ها و انجام 
تالش هـــای دیگر، بارهـــا بر آن تأکید کرده اند؛ اما ســـوال 

مهم اینجاســـت کـــه چگونه دعا در رفع مشـــکالت نقش 
اساسی دارد و نسبت آن با تالش انسان چیست؟

   اکسیر دعا در سختی ها
یکـــی از مهم تریـــن فوائـــد دعا این اســـت کـــه »در دعا، 
حالتی وجود دارد که عبارت اســـت از وابســـتگِی مطلق 
 بـــه پـــروردگار و خشـــوع در مقابـــل او.«    1373/11/28 
این وابستگی به قدرت برتر الهی به انسان نیرو می دهد. 
در حقیقـــت »دعا به انســـان قـــدرت مقاومت در مقابل 
چالش های زندگی را می دهد ... دعا به انسان توانایی و 
قدرت می دهد و انســـان را در مقابل حوادث مستحکم 

می کنـــد.«    1384/7/29 لـــذا، »در روایـــت از دعـــا تعبیر 
شـــده است به ســـالح ... فإّن ِســـالَح الُمؤمِن الُدعاء«    
1384/7/29 بـــه زبان ســـاده تر »گاهی شـــما برای انجام 
کاری خسته می شوید، از خدای متعال نیرو می خواهید، 
خدا هم به شـــما نیرو می دهد و راه می افتید ... یکی هم 
هســـت که در آن شرایط از خدا نیرو نمی خواهد، نیرو هم 
گیرش نمی آید.«    1383/4/17 لذا، »اگر می خواهید در 
مقابل دشـــمن، استوار باشـــید، باید باب دعا را به روی 
خودتان باز کنید.«    1383/4/17 به همین دلیل »انبیای 
الهی در مواقع ســـختی دعا می کردند و از خدای متعال 

ه إّنی  َدعا َرّبَ
َ

کمک می خواســـتند: ف

اطالع نگاشت     |     2  

20 ویژگی مدیر شایسته بر اساس بیانات رهبر انقالب

مدیر قوی مدیر قوی انقالبیانقالبی

ادامه در صفحه 3

دولت جوان حزب اللهی      |     4 

کلیداصلی، حضور مردم در همه عرصه ها است 

حیات طیبه همراهی رفاه مادی با عدالت،معنویت و اخالق است 

به رسم آیه ها     |     3  

سالحسالحمؤمنمؤمندرسختیهادرسختیها
 نقش دعا در کنار عزم و تالش انسان چیست؟ نقش دعا در کنار عزم و تالش انسان چیست؟

رهبر انقالب: دعا یعنی از خدا بخواهیم در حرکتمان ما را یاری کندرهبر انقالب: دعا یعنی از خدا بخواهیم در حرکتمان ما را یاری کند

302302

خط حزب اهلل به مناســـبت دوم شـــهریورماه، آغاز 
هفته دولـــت، ویژگی هـــای مدیر شایســـته انقالب 
اســـالمی را در بیانات رهبـــر انقـــالب در قالب اطالع 

نگاشت مرور کرده است.

عکس آرشیوی
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20 ویژگی مدیر شایسته براساس بیانات رهبرانقالب

حضرت آیت اهلل خامنـــــه ای درباره مدیر شایســـــته انقالب 
اســـــالمی، ویژگیهایـــــی را در بیانـــــات مختلـــــف مطـــــرح 
کرده انـــــد کـــــه در ایـــــن اطالع نگاشـــــت مـــــرور میشـــــود.

اطالع نگاشت

با ایمان
متدین
  و با تقوا

 1400/1/1  
72/5/12 - 96/1/1 

معتقد به 
توانمندی های 

داخلی
1400/1/1  

معتقد به جوانان
1400/2/21  

اهل تدبیر و 
عقالنیت
97/4/24  

عدالتخواه و 
ضدفساد 

1400/1/1  

دارای 
اعتماد به 

نفس و 
خودباوری 

93/2/10  

شجاع و 
فعال 

در مقابل
دشمن

98/2/24  

اهل اشراف میدانی 
بر مشکالت

98/2/24  

دارای روحیه 
تحرک و پیشرفت 

در کارها
97/4/24  

انقالبی و جهادی
1400/1/1  

صادق و 
مسئولیت پذیر

81/6/4  

اهل اخالص
98/1/1  

خدمتگزار، 
پرتحرک و 

خستگی ناپذیر
  97/4/24 - 99/4/7  

99/7/21

به دور از 
اشرافی گری

98/2/24  

اهل رعایت 
بیت المال
98/2/24  

مردمی
1400/1/1  

امین، دلسوز و 
متعهد به مردم 

 و نظام
  72/5/12  

80/4/10

بانشاط، پرانگیزه 
 و اهل پیگیری

96/1/1  

عالم و کارآمد
98/1/1  

امیدوار و 
دارای عزم 

راسخ
  98/2/24  

97/4/24
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 ملت ایران یک راه عالج دارد و آن، ایســتادگی و تمّسک به آرمانها 
و اصوِل خود و حضــور در صحنه اســت... اراده تان را مســتحکم 
نگه دارید و حضور و وحدت خود را حفظ کنید. میبینیم و میدانیم 
که ملت ایــران تا امــروز همین طور عمل کرده اســت، بعــد از این 
هم همین گونه خواهد بود؛ ملت ما ملت ممتازی اســت. در کنار 
این، باید مســؤوالن بــا کارآمدی و هوشــیاری، تــالش عالمانه و 
دلســوزانه داشــته باشــند و مشــکالت را یکی پس از دیگری حل 
کنند و این راِه نیمه رفته را به پایان برســانند. هــم از لحاظ علمی، 
هم از لحــاظ سیاســی و هــم از لحــاظ اقتصــادی، این ملــت باید 
روزبه روز خود را قویتر کند؛ این راه عالج ملت ایران اســت. بخشی 
از این کار به دســت مردم است... بخشــی هم بر عهده مسؤوالن 
اســت که باید وظایف خود را درســت بشناســند و عمل کنند. در 

این صورت دشمنیها دیگر اثر نخواهد کرد.    1382/11/24

مردم و مسئوالن باید روز به روز به 
قوی شدن کشور کمک کنند

خطبه های انقالب  

حیات طیبه همراهی رفاه مادی با 
عدالت،معنویت و اخالق است 

به رسم آیه ها  

در روایات ما وارد اســت کــه مؤمنین بــا یکدیگــر تراحم و 
تعاطــف دارنــد؛ یعنــی به هــم رحــم میکننــد و بــا یکدیگر 
عطوفــت میورزنــد. این یــک وظیفــه اخالقی اســت و این 
امــر در پیشــرفت و بنــای اجتماعــی مــا تأثیــر دارد. به هم 
رحم کنید. مردم به هــم رحم کنند تا خدا هــم به آنها رحم 
کند. وقتــی کــه در دِل مــردم نســبت بــه یکدیگــر تّرحم و 
عطوفــت و ُحســن ظن و محّبــت هســت، فضــای جامعه، 
بــا  افــراد،  دِل  در  کــه  آن گاه  میشــود.  بهشــت  فضــای 
انگیزه های سیاســی یا شــخصی، کینه، بددلی و سوءظن 
وجود داشــته باشــد، فضای جامعه فضایــی تاریک و تلخ 
میشــود. با هم همــکاری کنیم، به هم کمک کنیم، نســبت 

به یکدیگر گذشــت داشته باشیم.    1381/01/16

به یکدیگر رحم کنید تا خدا به شما رحم کند

درس اخالق  

سخن هفتـه

نظام اســـالمی بـــه وعـــده ی قـــرآن کریم، مـــردم را به ســـمت 
حیات طیبـــه حرکت می دهـــد. آیه ی قـــرآن می فرمایـــد: »َمن 
ـــُه َحیاًة 

َ
ُنحِیَیّن

َ
ل

َ
نثـــی َو ُهَو ُمؤِمـــٌن ف

ُ
و ا

َ
 صاِلحًا ِمن َذَکـــٍر ا

َ
َعِمـــل

طّیبة«)1(. حیـــات طیبه یعنـــی زندگی گوارا. یک ملـــت آن وقتی 
زندگی گوارا دارد که احســـاس کند و ببیند که دنیـــا و آخرت او 
بر طبق مصلحـــت او به پیش مـــی رود و به ســـمت هدفهای او 
حرکت می کند؛ ایـــن زندگِی گواراســـت؛ فقط »دنیا« نیســـت، 
فقط هـــم »آخـــرت« نیســـت. آن ملتهایی کـــه به زندگـــی دنیا 
چســـبیده اند و موفق شـــده اند که زندگی دنیوی را به مراتب 
پیشـــرفته یی از کمـــال برســـانند، لزومًا زندگـــی گـــوارا ندارند. 
زندگـــِی گوارا وقتی اســـت که رفاه مـــادی با عدالـــت، معنویت 
و اخـــالق همـــراه شـــود... اســـالم نمی گوید مـــن می خواهم 
زندگی اخـــروِی بعـــد از مـــرگ مـــردم را آباد کنـــم، دنیـــای آنها 
 هرجور شـــد، شـــد؛ ایـــن منطـــق اســـالم نیســـت.    1383/1/2
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وٌم 
َ

الِء ق
ُ

ه إّنَ هـــؤ َدعـــا َرّبَ
َ

انَتِصـــر یا ف
َ

ـــوٌب ف
ُ
َمغل

ُمجِرُمـــون«    1377/10/4 عالوه بر ایـــن، »دعا، 
یعنـــی خواســـتن و خدا را خواندن. خواســـتن، 
یعنی امیدواری. تا امید نداشـــته باشید، از خدا 
 چیزی را درخواســـت نمی کنیـــد.«    1369/1/10 
در حقیقت »به برکت دعا، جامعه بانشاط و اهل 
حرکـــت می شـــود.«    1369/1/10 و همین نیرو، 
ل همه مشـــکالت 

ّ
امید و نشـــاط اســـت که حال

اســـت. بنابراین، »جامعه  اسالمی باید جامعه  
ع و انابه   الی اهلل باشد.«    1371/12/7 دعا و تضر

   مغالطه دوگانگی دعا و تالش 
نکته مهم اینکه بین دعا و تالش دوگانگی وجود 
ندارد، زیرا »دعا رقیب ابزارهای ماّدی نیســـت ... 
این طور نیست که اگر انسان بخواهد وسیله ای 
به دست آورد، یا پول خرج کند و یا اگر پول نداشت 
به دعا متوّسل شود و آن وسیله را به دست آورد! 
معنای دعا این اســـت که شما از خدا بخواهید تا 
او این وسایل را جور بیاورد. آن وقْت علل ماّدی، 
هـــر کدام در جای خودشـــان قـــرار می گیرند.«    
1373/11/28 به عبارت دیگر، »دعا، وسیله ای در 
کنار وســـایل دیگر اســـت ... همچنان که در عالم 
وجود، خدای متعال ده ها وسیله و سبب و علت 
قرار داده اســـت، دعا هم یکی از سبب هاست.«  
  1371/12/7 بنابراین، »معنای دعا این نیســـت 
که شما از خدا بخواهید و بنشینید و فکر نکنید؛ 
نه، از خـــدا بخواهید، تا وقتـــی حرکت می کنید، 
 در حرکـــت، شـــما را کمک کنـــد.«    1383/4/17
 در حقیقت »آن کسی که به این ابزارها جان و روح 
طِفَک ااَلسباب ؛ 

ُ
َبت ِبل می دهد، خداست. َو َتَسّبَ

 ســـبب ها را تو ســـبب می کنـــی.«    1399/8/3
 لذا، »الزم نیست دعا همیشه قوانین طبیعی را 
بـــه هم بزند و برخالف قوانین طبیعی عمل کند؛ 
نه، دعا در چارچوب قوانین طبیعی مســـتجاب 
می شـــود و خواسته شما برآورده می گردد. این 
قدرت خداســـت که قوانین را جور می آورد، کنار 
هم می گذارد و مقصود شما برآورده می شود.« 

1377/10/4   
از طرفی دیگر »این طور نیســـت که کســـی گمان 
کنـــد همه  مقاصد، به وســـیله  ابزارها یا وســـایل 
مادی برای انسان ها قابل دسترسی است، بلکه 
چیزهایی را انسان با دعا باید به دست آورد. البته 
نه دعای تنها و دعای بدون عمل. هیچ فایده ای 
ندارد که انســـان در عمـــل را ببندد و به دعا اکتفا 
کند.«    1371/12/7 »لذا، در میدان جنگ، پیغمبر 
مکرم اســـالم همه  کارهای الزم را انجام می داد؛ 
ســـپاه را می آراست، ســـربازان را به صف می کرد، 
امکانات الزم را بـــه آنها می داد، توصیه های الزم 
را بـــه آنها می کـــرد، اشـــراف فرماندهِی خودش 
را اعمـــال می کرد؛ اّما در همان وقت هم وســـط 
میدان زانو می زد، دســـت بـــه دعا بلند می کرد.« 
   1384/7/29 »بنابراین، یکی از وظایف ماســـت 
کـــه دعا کنیم، تا از این راه بـــه حاجات و اهداف و 

مقاصد خودمان نائل شویم.«    1371/12/7

   دعا؛ همیشه مستجاب
 نکته بســـیار مهـــم اینکه »در روایت اســـت که: 

مـــا کاَن اهلُل ِلَیفَتَح ِلَعبٍد الّدعاَء فَیغِلَق َعنُه باَب 
اإلجابـــِة َو اهلُل أکـــرُم ِمن ذِلَک؛ خـــدای متعال 
کریم تر از آن اســـت کـــه باب دعا را بـــاز کند، اّما 
بـــاب اجابـــت را ببنـــدد.«    1384/7/29؛ یعنی 
»معنـــای کـــرم الهـــی و رحمـــت الهـــی و قدرت 
محیطـــه الهـــی ایـــن اســـت کـــه اگـــر می گوید 
بخواهید، اراده فرموده اســـت که آن خواسته 
را اجابت کند.«    1377/10/4 »هر خواســـته ای 
از خدا، یک پاســـخ قطعـــی در مقابل دارد. این 
خیلی مهّم اســـت و باید بندگان مؤمن خدا آن 
را خیلـــی قدر بدانند ... ایـــن وعده قطعی الهی 
اســـت.«    1377/10/4 البته ایـــن »بدان معنا 
نیســـت که هرچه شما خواســـتید و هر طور آن 
را با خدای متعال در میان گذاشـــتید، برآورده 
خواهد شد؛ نه، شرایطی دارد.«    1371/12/7 
اّولین شـــرط این اســـت که »آدم هایی که بیکار 
باشـــند و در راه اهداف خودشان تالش نکنند، 
تضمینی نیســـت که به هدف و مقصد برسند. 
حاال شـــما دعا کـــن.«    1377/10/4 »اگر عمل 
و تـــالش در راه اهـــداف بزرگ، همـــراه این دعا 
باشـــد، اقبال اســـتجابت این دعا واقعًا بیشتر 
اینکـــه  شـــرط دوم   1377/10/4 اســـت.«    
»انســـان به خدای متعـــال توجه کند و با همه  
دل، از خـــدا بخواهد. هنگامی که قلب انســـان 
رقیـــق می گردد و توجهی پیدا می شـــود، وقت 
دعاســـت. آن وقت اگر از خـــدا بخواهید، غالب 
این اســـت کـــه مقصود برآورده می شـــود.«    
1371/12/7 شـــرط ســـوم اینکـــه »آن وقتی که 
دعا اســـتمرار پیدا کند، حتمًا اقبال اســـتجابت 
در این دعا بیشـــتر اســـت. اگر دیده شد که یک 
دعا چند بار تکرار گردید و مستجاب نشد، نباید 
مأیوس شـــد؛ به خصوص در مســـائل بزرگ ... 
چون گاهی طبیعت کارهای بزرگ چنین اســـت 
کـــه تحّققش زمان می طلبـــد.«    1377/10/4 
و در نهایـــت »یکی دیگر از شـــرایط دعا، اجتناب 
از گنـــاه و توبـــه اســـت.«    1384/7/29؛ زیرا در 
نوَب 

ُ
 اغِفـــر ِلـــَی الّذ

َ
ُهـــّم

ّ
دعـــا می خوانیـــم: »الل

َقم؛ بعضی از گناهان هســـت که   الِنّ
ُ

تـــی ُتنِزل
َّ
ال

نقمـــت الهی را بر انســـان ها، بـــر اجتماعات و بر 
افـــراد نازل می کنـــد.«    1399/8/3 همچنین 
»ممکن است انســـان مرتکب گناهی شود که 
هـــر چه دعا کند، آن دعا بی اثر و بی فایده گردد. 
بی اثرشـــدِن دعا چگونه فهمیده می شـــود؟ 
بـــه این گونـــه که حـــال دعـــا از انســـان گرفته 
می شود.«    1373/11/28 لذا، »خدای متعال 
به حضرت موســـی خطاب فرمود: یا موســـی 
اِدق؛ با دل  ســـاِن الّصَ ِ

ّ
قّی َو الل

َ
دُعنی ِبالَقلِب الّن

ُ
ا

پاک و زبان راســـتگو با خدای متعال حرف بزنید 
و دعا کنید؛ دعا قطعًا مستجاب خواهد شد.«  
  1384/7/29 و باید بدانیم »مسّبب االســـباب 
طِفَک 

ُ
َبت ِبل خداوند قادر و حکیم است، که َتَسّبَ

ااَلســـباب. بایستی از خدای متعال درخواست 
کـــرد. این مجالس عـــزاداری هم جـــای خوبی 
ع، برای  اســـت، زمینه ی خوبی اســـت برای تضّر
توّســـل، برای توّجه به پروردگار و خواســـتن از 
خدا. دعا کنیم، استغفار کنیم و از خدای متعال 
لطفش را طلب کنیم؛ ان شاءاهلل خدای متعال 

هم لطف خواهد کرد.«   1400/5/20 

ادامه از  صفحه 1
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

مســــئله ی اصلی، کلید اصلی، حضور مردم است 
در همه ی مســــائل. آن چیزی که حضــــور مردم را 
تأمین بکند، مردم را تشویق به حضور در عرصه و 
در میدان بکند مغتنم است. و حضور مردم هیچ 
جایگزین دیگری نــــدارد؛ هنر اصلــــی انقالب این 
بود که جمهور مــــردم را از یک مجموعه و توده ی 
ی و عمومی، 

ّ
منفعل و مصرفی و فاقد یک نگاه مل

تبدیل کرد به یک مجموعه ی ُپرانگیزه، عالقه مند، 
هّمت دار، هدف دار، آرمان خواه، و وارد میدان کرد؛ 
ت را 

ّ
کار بزرگ انقالب این بود. هر چیزی که بتواند مل

به یک جمعّیت مّتحد، ُپرشور، ُپرانگیزه، وارِد میدان 
تبدیل بکند و کمک به این قضّیه بکند، چیز مغتنم 
و مهّمی است. به نظر ما حرکت بر اساس ارزشهای 

انقالب این خاصّیت را دارد.    1400/05/12

امام ســــجاد به تعلیــــم و تغییر اخــــالق در جامعه 
اســــالمی کمر بســــت. چرا؟ چون طبق تحلیل آن 
امام بزرگوار، بخش مهّمی از مشــــکالت اساســــی 
دنیای اســــالم که به فاجعه کربال انجامید، ناشــــی 
از انحطاط و فســــاد اخالق مردم بــــود. اگر مردم از 
اخالق اســــالمی برخوردار بودند، یزید و ابن زیاد و 
عمر ســــعد و دیگران نمیتوانســــتند آن فاجعه را 
بیافرینند. اگر مردم آن طور پســــت نشــــده بودند، 
آن طور به خاک نچسبیده بودند، آن طور از آرمانها 
دور نشــــده بودند و رذایل بر آنها حاکــــم نمیبود، 
ممکن نبود حکومتها - ولو فاســــد باشــــند؛ ولو 

بی دین و جائر باشــــند - بتوانند مــــردم را به ایجاد 
چنان فاجعه عظیمی؛ یعنی کشــــتن پسر پیغمبر و 
پســــر فاطمه زهرا� وادار کنند. مگر این شوخی 
است!؟ یک ملت، وقتی منشأ همه مفاسد خواهد 
شــــد که اخالق او خراب شــــود. این را امام سجاد 
�، در چهره جامعه اســــالمی تفّحص کرد، و کمر 
بســــت به این که این چهره را از این زشتی پاک کند و 
اخالق را نیکو گرداند. لــــذا، دعای »مکارم االخالق« 
دعاســــت؛ اما درس اســــت. »صحیفه سجادیه« 

دعاست؛ اما درس است.      1372/04/23
به مناسبت 12 محرم، شهادت امام زین العابدین�

کلیداصلی، حضور مردم
 در همه عرصه ها است 

نقش امام سجاد� در تعلیم و تغییر اخالق در جامعه اسالمی 

دولت جوان حزب اللهی  

روایت تاریخی  

ســـؤال:  بـــرای تفریح بـــه بیـــرون شـــهر رفته 
بودیم در مسیر انگشتری را پیدا کردیم و آن را 

برداشتیم، چه وظیفه ای داریم؟

جواب: اگر قیمت انگشـــتر کمتر از ارزش مقدار 
تقریبی دو و نیم گرم نقره باشـــد، می  توانید آن 
را تملک کنید و اگر قیمـــت آن بیش از این مقدار 
باشـــد، باید یک ســـال اعالم کنید و اگـــر بعد از 
یک ســـال، صاحبش پیدا نشـــد، می توانید آن 
را تملک کنید یا صدقه دهیـــد یا نزد خود امانت 
نگه دارید و اگر از پیدا شدن صاحب آن مایوس 

باشید، اعالم الزم نیست و آن را صدقه دهید.

حکم اموال  پیدا شده 

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

ـــر حقیقتًا 
ُ
 شـــما به این لرســـتان خودتان نـــگاه کنید. این مردم شـــما واقعـــًا جواهرند. ایـــن مردم ل

جواهرند؛ با صفا، درخشان، مخلص - مثل آب زالل - و عاشـــق دین. خدمت به این مردم، خدمت به 
دین است.  1370/5/30   

 نه سیدالشـــهدا احتیاج به این گریه هـــا دارد و نه 
این گریه ها خودشـ  فی نفسهـ  کاری از آن می آید، 
لکن این مجلسها مردم را مجتمع می کنند. جنبۀ 
سیاســـی این مجالس باالتـــر از همـــۀ جنبه های 
دیگر است. بی خود بعضی از ائمۀ ما نمی فرمایند 
که برای من در منابـــر روضه بخواننـــد و اینکه هر 
کس که بگرید، بگریانـــد یا صورت گریـــه کردن به 
خودش]بگیرد[اجرش فالن فالن است. مسئله، 
مســـئلۀ گریه نیست. مســـئله، مســـئلۀ سیاسی 
اســـت که ائمۀ ما با همان دید الهی که داشـــتند، 
می خواســـتند که این ملتها را با هم بسیج کنند و 
یکپارچه کنند از راههای مختلـــف. اینها را یکپارچه 

کنند تا آسیب پذیر نباشند.   1359/08/14

ّبش 
ُ
اساس سیاســــتهای ]اقتصاد[ مقاومتی، آن ل

عبارت است از تکیه بر تولید داخلی؛ اساِس آن، این 
است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هم به معنای 
سنگرسازی دفاعی در مقابل دشمن است -یعنی 
واقعًا این سیاســــتها اگر به طور کامل و دقیق اجرا 
بشود، سنگرســــازی میکند؛ سنگرســــازی دفاعی 
است- هم توانمندسازی برای حرکت به جلو است؛ 
یعنی سیاســــتهای اقتصاد مقاومتی هم جنبه ی 
پدافندی دارد، هم جنبــــه ی آفندی دارد، محورش 
هم تولید اســــت. ... ببینیم مشکالت تولید داخلی 
کشور چه چیزهایی است، به انحاء مختلف دنبال 

 این مشکالت باشیم.    1397/06/07
ّ

راِه حل

اگر جامعه اسالمی بتواند زنان را با الگوی اسالمی 
تربیت کنــــد - یعنی الگوی زهرایــــی، الگوی زینبی، 
زنان بزرگ، زنان باعظمت، زنانی که میتوانند دنیا و 
تاریخی را تحت تأثیر خود قرار دهند - آن وقت زن به 
مقام شامِخ حقیقی خود نائل آمده است. اگر زن در 
جامعه بتواند به علم و معرفت و کماالت معنوی و 
اخالقی ای که خدای متعال و آیین الهی برای همه 
انسانها - چه مرد و چه زن - به طور یکسان در نظر 
گرفته اســــت، برســــد، تربیت فرزندان بهتر خواهد 
شد، محیط خانواده گرمتر و با صفاتر خواهد شد، 
جامعه پیشرفت بیشــــتری خواهد کرد و گره های 
زندگی آســــانتر باز خواهد شــــد؛ یعنــــی زن و مرد 
خوشبخت خواهند شد. برای این باید تالش کرد؛ 

هدف این است.    1376/07/30

مجالس روضه
 ملتها را بسیج و از 

آسیب حفظ
 می کند 

 تکیه بر تولید داخلی 
اساس اقتصاد مقاومتی است  

لرها جواهرند

تربیت اسالمی زنان شرط خوشبختی 
فردی، خانوادگی و اجتماعی است 

عکس نوشت  

سفر  رهبر انقالب به استان لرستان -1370/۵/31 

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
اینستاگرام:

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     
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