
  روایت تصویری از دیدار رهبر انقالب با خانواده شهدا و ایثارگران

چند قاب چند کلمه
 اول جلسه خانم صدیقه بهاری متنی خواند و در آن اشاره كرد به حرف شهید باكری كه بازماندگان جنگ سه دسته می شوند؛ 
اول پشیمانها، دوم بی تفاوتها و ســوم كســانی كه پایبند آرمانها می مانند و مجبورند از غصه دق كنند. رهبر انقالب در 
صحبتهایشان به این حرف دختر شهید بهاری اشاره كردند و گفتند: من جمله آخر آن حرف )حرف شهید باكری( را قبول 

ندارم، آنهایی كه پایبند آرمانها و ارزشها می مانند شاهد به ثمر نشستن و تناور شدن این نهال خواهند بود .  متن کامل در

فرازهایی از بیانات رهبرانقالب  در دیدار جوانان خراسان شمالی

هدف ملت ایران ایجاد تمدن نوین اسالمی است
»تمدن نوین اسالمی« دو بخش دارد: یك بخش، بخش ابزاری است؛ یك بخش دیگر، 
بخش اصلی و اساسی است. آن بخش ابزاری عبارت است از همین ارزشهائی كه ما 
امروز به عنوان پیشــرفت كشــور مطرح میكنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاســت، 
اقتصادو... در بخش ابزاری، علی رغم فشارها و تهدیدها و تحریمها و این چیزها، پیشرفت كشور 
خوب بوده است.  اما بخش حقیقی، آن چیزهائی است كه متن زندگی ما را تشكیل میدهد؛ كه 

همان »سبك زندگی« است. این، بخش حقیقی و اصلی تمدن است | متن کامل در

یادداشتی از دکتر عادل پیغامی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السالم

مفهوم شناسی پیشرفت گلخانه ای
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مــــرور روزانه ســفر 
رهبر انقـالب اسالمی

بـــــه اســــــتــــــان 
ـالـی خــراسـانشـمـ

   هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی، 
ایجاد یك تمدن نوین اسالمی است.

   اگر در محیط اجتماعی ما گفتمانی به وجود بیاید که 
ناظر به رفع آسیبها در زمینه سبك زندگی باشد ما در این 

بخش پیشرفتهای خوبی خواهیم کرد.

 فرهنگ غرب، یك فرهنگ مهاجم است. فرهنگ غرب، 
فرهنگ نابودکننده ی فرهنگهاست. هرجا غربی ها وارد 

شدند، فرهنگهای بومی را نابود کردند.

ناظر بر بیانات رهبر ی در دیدار جوانان خراسان شمالی:
تمدن سازی نوین اسالمی: تشکیل تمدن بزرگ 
اسالمی بعنوان هدف نهایی انقالب اسالمی و حلقه 
پنجم از زنجیره پنجگانه مراحل انقالب اسالمی پس از پیروزی 
انقالب، نظام اسالمی، دولت اسالمی و جامعه اسالمی در اندیشه  
رهبر معظم مطرح است. برای آگاهی بیشتر از این مفهوم به 

کلیدواژه »تمدن اسالمی« بخش جستار مراجعه نمایید.

برگزیده
جمالت

مفاهیمی که امروز در بیانات رهبر انقالب مطرح شده اند:

 | تمــدن ســازی نویــن اســالمی | 
  سبك زندگی | پیشرفت |   بخش نرم افزاری تمدن | 

فرهنگ زندگی| پرهیز از تقلید |   

رابطه
دراین

مطالعه
پیشنهاد

واژه ها
کلید
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 رهبر معظم انقالب در سفر اخیرشان به خراسان 
شمالی و در دیدار با فعاالن عرصه ی فكر و علم 
-اســتادان و معلمان- در باب پیشــرفت های 
علمی كشــور به نكاتی پرداختند كه گویــای زوایایی از 
مدیریت علمی و نوآوری كشــور بود. ایشــان نســبت به 
پیشــرفت های علمی و نظامی ما گفتند: »آنچه كه اتفاق 
افتاده است، به خاطر وجود استعداد، به خاطر وجود شوق 
از ســوی گروههای گوناگون بوده اســت؛ خیلی هایش به 
شكل گلخانه ای به وجود آمده، نه اینكه حاال همه ی كشور 
متمركز شوند تا ما مثاًل فرض كنید ســلولهای بنیادی را 
به دســت بیاوریم؛ نه، چند نفر جوان بااستعداِد عالقه مند 
قضیه ی سلولهای بنیادی را دنبال كردند، از یك گوشه ای 
هم یك مختصــر حمایتی از اینها شــد؛ ناگهان مالحظه 

كردید كه در دنیا جزو برجســته ها شــدند.«این بیانات 
متضمن مدلی از پیشرفت علمی است كه به بیان رهبری در 
الگوی گلخانه ای شكل گرفته است. »پیشرفت گلخانه ای« 
استعاره ای است كه قباًل نیز در فرمایش ها و در منظومه ی 
فكری ایشان وجود داشــته است. جمهوری اسالمی ایران 
به ویژه رهبران این نظام در چهار دهه ی پیشین شبكه ای 
غنی از واژگان و اصطالحات دینی، علمی و انقالبی را به كار 
گرفته یا خلق كرده اند. به كمك همین شــبكه ی واژگانی 
بوده كه گفتمان انقالب و منویــات رهبرانش در عرصه ی 
عمومی و سیاست گذاری َســَریان پیدا كرده است. واژه ی 
»گلخانه« نیز یكی از هزاران اصطالح رایج امروزین انقالب 
اسالمی در فضای عمومی و به ویژه نسل جوان آن است | متن 

کامل در

  سبك زندگی:این واژه تاکنون به این جدیت و تفصیل 
در بیانات رهبر انقالب  مطرح نشده بود، اما همین محتوا 
ذیل عناویــن دیگری همچون »آراســتگی به فضائل 
اخالقی« و »دشمن درونی، دشمن بیرونی«  نیز مطرح 
شده است. در »سند چشم انداز1404 « نیز تا حد زیادی 
به این مفاهیم پرداخته شده است. برای مطالعه بیشتر 

به همین کلیدواژه ها در بخش جستار مراجعه نمایید.

محورهای اصلی بیانات رهبر انقالب در دیدار امروز به شرح زیر است:
    تمدن سازی نوین اسالمی: پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسالمی بگیریم . باالخره یك 
مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسالمی وجود دارد   آسیب شناسی سبك زندگی در محیط 
اجتماعی ایران:باید آسیب شناسی کنیم؛ چرا ما در این بخش اصلی تمدن پیشرفت نکردیم؟      تحقق فرهنگ 
زندگی اسالمی: باید به دنبال این باشیم که فرهنگ زندگی را تبیین و تدوین کنیم و به شکل مطلوب اسالم تحقق ببخشیم

 


