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فرازهایی از بیانات رهبرانقالب در دیدار با مردم اسفراین

پيشرفت هم راه است هم هدف!

پيشرفت ،هم راه و مسير است ،هم هدف است .ما ميگوئيم هدف ،پيشرفت است؛ در حالى
كه پيشرفت يعنى حركت به جلو .چطور حركت به جلو ميتواند هدف قرار بگيرد؟ توضيحش
اين است كه پيشرفت انسان هرگز متوقف نميشــود .يعنى خداى متعال انسان را آنچنان
آفريده است كه حركت او به جلو در ميدان هاى مختلف ،هيچ وقت به حد يقف نميرسد .به هر مرحلهاى
كه شما برسيد  -چه در مراحل مادى و چه معنوى  -مطمئناً توقف در آن مرحله ،براى انسان عالقهمند به
پيشرفت ،معنا ندارد .بنابراين پيشرفت ،هم راه است ،هم هدف است | .متن کامل در

شور و نشاط و سرزندگى در يك ملت ،زمينهى
جمالت
برگزیده
اصلى براى پيشرفت آنها در همهى زمينههاست.
بايد همت جوانهاى دانشجو و نخبه اين باشد
كه در دنيا به وضعى برسيم كه اگر كسى بخواهد به تازههاى
علمى دست پيدا كند ،مجبور باشد زبان فارسى ياد بگيرد.
اگر خودمان را بــا وضع قبل از انقالب و با بســيارى از
كشورهاى ديگر مقايسه كنيم ،در عدالت پيشرفت كردهايم؛
اما اگر خودمان را با آنچه كه اسالم به ما گفته است مقايسه
كنيم هنوز خيلى فاصله داريم.

محورهای اصلی بیانات رهبر انقالب در دیدار به شرح زیر است:

افتخارات اسفراین :بركت جلسات قرآن در اين شهر ،موجب شده كه اينجا را «دارالقرآن» بنامند.
نشاط عمومی جوانان :نشاط و سرزندگى در يك ملت ،زمينهى اصلى براى پيشرفت آنها در همهى زمينههاست.
پیشرفت در منطق اسالم :پیشرفت ،هم راه و مسير است ،هم هدف است.
وظیفه مردم و مسئولین در جنگ اراده ها :وحدت ملت ايران ،اتحاد كلمهى مسئوالن  ،همكارى دستگاهها و
مسئوليتشناسى آحاد مردم ميتواند ما را به پيشرفتهاى بيشترى برساند.

گزارشبازدیدرهبرمعظمانقالبازخانهشهیدانزیبایی

خاطرههایتان را نقل كنید

رهبر انقالب از داماد خانواده میپرسند كه آیا خاطراتش را جایی نقل كرده؟ و وقتی جواب منفی میشنوند ،ادامه میدهند« :خوبه
اینها رو بگید .مثل كتاب «پایی كه جا ماند» كه اون جوون یاسوجی نوشته ».داماد میگوید« :آقا اینها رو نوشتیم .اما بازگو نمیكنیم».
ی كند .رهبر انقالب رو به مسوولین ادامه
آقا میگویند« :نه! بازگو كنید .ریا نمیشود ».بقیه میگویند یادآوری خاطرات اذیتش م 
میدهند« :راه این است كه از حوزه هنری بیایند و با ایشان صحبت كنند .بعد جمع و جور كنند برای انتشار | ».متن کامل در
دراین
رابطه

ضرورت تفکیک بیانات رهبر انقالب در طول سفر به «اصلی» و «فرعی»

موضوع اصلی سفر رهبر انقالب

ســفرهای اســتانی رهبر انقالب یك رخداد
رسانهای است كه بدون بازتاب صحیح ،كاركرد
سیاسی-اجتماعی خود را تا حدی از دست خواهد داد .بنا
بر فرض مذكــور ،رعایت برخی اصول و قواعــد در بازتاب
رسانهای سفر و جریانسازیهای رسانهای حول آن بسیار
مهم مینماید .اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر میشود
كه توجه داشته باشیم استراتژی تبلیغاتی دشمنان انقالب
در قبال اكثر اخبار مربوط به رهبر انقالب ،بر مدار دو محور
اصلی «بایكوت» و «انحراف اذهان» است.
همچنیــن زمانــی كه ایــن دو خط اساســی بــه دلیل
امكانناپذیری نادیدهگرفتن بیانــات رهبر انقالب قابلیت
خود را از دســت دهند ،خط تبلیغاتی دشمنان به سمت
استراتژی سوم ،یعنی «جابهجایی اصلی و فرعی» بیانات

ایشــان گرایش پیدا خواهــد كرد .یكــی از تاكتیكهای
رسانهای دشمن و جناحهای مغرض و نیز نقاط ضعف برخی
عالقهمندان ،اهمیت دادن بیش از حد به موضوعات فرعی
بیانات ایشان از یك طرف و بایكوت و كماهمیت جلوهدادن
موضوعات اصلی بیانات ایشــان از طرف دیگر اســت /.در
اینگونه موارد -یعنی جابهجایی اصلــی و فرعی بیانات-
بیدقتی شخصیتها و رســانههای خودی و حتی مواضع
برخی جریانات مغرض داخلــی نیز گاهی زمینههای الزم
را برای دشمنان نظام مهیا میسازد /.در سفرهای استانی
رهبر انقالب كه فرصتهــای تبلیغی و گفتمانی بیبدیلی
را در اختیار انقالب اســامی قرار میدهد ،مراقبت از عدم
انحراف فضای تبلیغی و گفتمانی جامعه اهمیتی دوچندان
مییابد | .متن کامل در

پیشنهاد ناظر بر بیانات رهبر ی در دیدار مردم اسفراین:
مطالعه
مرجعیت زبان فارسی :در کنار این کلیدواژه
مفاهیمی چون کسب رتبه اول منطقه در افق
 ،1404پلمپ چ اههای نفت و جایگزینی آن با تولید ثروت از راه
دانش و مثبت شدن تراز علمی ما در مبادالت علمی با جهان
بشری ،درباره ی چشم انداز حرکت علمی ایران در بیانات
رهبر انقالب مطرح شده است .پیش از این در بیانات87/2/17
و 86/6/12به موضوع مرجعیت زبان فارسی اشاره شده بود.

روحیه مصرف کاالی داخلی:از نظر رهبر انقالب ،این موضوع
یکی از ارکان مهم تقویت تولید داخلی محســوب میشود.
برای آگاهی بیشتر از اندیشه ایشان در این زمینه میتوانید
بهکلیدواژههای «تفاخر به مارک خارجی»« ،اصالح الگوی
مصرف» و «کاالی داخلی» در بخش جستار مراجعه کنید.
کلید

مفاهیمیکه امروز در بیانات رهبر انقالب مطرح شده اند:

واژه ها | توزیع منابع عمومی کشور | اعتماد به
نفس ملی |جنگ اراده ها| احســاس مسئولیت |
روحیهمصرفداخلی|مرجعیتزبانفارسی|

