
  حاشیه های حضور رهبر انقالب در شهرستان اسفراین

به رنگ پرچم
پیرمرد نشسته روی پله های وسط میدان. هفتاد سال را رد كرده است. می گوید از روستاهای اطراف با پای پیاده آمده. 2 ساعت 
توی راه بوده. تا ورزشگاه چیزی نمانده، ولی او اینجا نشسته تا خستگی در كند. توی این سرمای صبحگاهی عرق كرده. می گویم: 
»پدرجان! می نشس��تید توی خانه و از تلویزیون برنامه رو نگاه می كردین. چرا این همه سختی به خودتون دادین؟« نگاهی 

می كند و می گوید: »وظیفه مانه.« می گویم چطور می خواهی برگردی؟ جواب می دهد: »همون طور كه اومدیم« متن کامل در

فرازهایی از بیانات رهبرانقالب  در دیدار نخبگان و  مسئوالن  خراسان شمالی

غرب کوچک تر از آن است که ملت  را به زانو درآورد
یكی از حرفهای رائج غربی ها این است كه ما بر ایران فشار وارد می آوریم تا ایران 
به پای میز مذاكره برگردد. كدام میز مذاكره؟ ِكی ایران مذاكرات در مورد مسائل 
گوناگون از جمله مسئله ی هسته ای را ترك كرده كه حاال برگردد؟! این یك تقلب 
و خدعه ی تبلیغاتی است.آنها از ایران نمیخواهد كه به میز مذاكره برگردد؛ او میخواهد ایران 
هنگام مذاكره، در مقابل زورگوئی های غربی تسلیم شود. جواب ملت ایران این است كه شماها 

كوچكتر از آن هستید كه بتوانید ملت ما را به زانو دربیاورید. | متن کامل در

گفتاری از حجت االسالم سید کاظم طباطبائی

سیره علمی امام جواد)ع(، الگویی برای آزاداندیشی
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ب�����ه اس��������ت����ان 
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 بـرای خدمتگزاری، منت بر سـر کسـی 
نگذاریم. خدای متعال به ما توفیق داده؛ این 

توفیق، لطف الهی است؛ شكر الزم دارد.
  هر سخنی که نشان دهنده ی یأس، خستگی ، افسردگی، 
ماللت و اختالف باشد، بالشك به ضرر مصالح، پیشرفت و 

عزت ملی کشور است.
امروز مسئولین کشور ما در پشت میز مذاکرات گوناگون، 
در تریبونهای گوناگون، وقتی حرف میزنند، حرفهای پخته، 

جامع، جالب و درست زده میشود.

ناظر بر بیانـات رهبر ی در دیدار مسـئوالن و 
نخبگان خراسان شمالی:

سخن نو جمهوری اسالمی: از نظر رهبر انقالب 
»مردمساالری دینی« »ابتنای تمدن بر معنویت« »مقابله با زور 
گویان بین المللی« و ... مهمترین پیامهای جمهوری اس��المی 
برای جهان بشریت بوده است كه پس از سه دهه از عمر انقالب 
اكنون می توان پژواك آن را از سراسر جهان شنید. مطالعه بیشتر 

در همین مدخل در بخش جستار

برگزیده
جمالت

مفاهیمی که امروز در بیانات رهبر انقالب مطرح شده اند:

|خدمتگزاری به مردم |  همـت مضاعف و کار 
مضاعف | اولویت بندی فعالیت ها |   احیای کشاورزی استان 

|  روحیه کار و تالش|  سخن نو جمهوری اسالمی

رابطه
دراین

مطالعه
پیشنهاد

واژه ها
کلید
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 از دوره ی ام��ام باقر علیه الس��الم یك رویكرد 
جدیدی را در ناحیه ی امامت می بینیم. به این 
صورت كه امام باقر علیه السالم فقط به عنوان 
م  فردی از خانواده ی پیامبر اكرم صلّی اهلل علیه وآله وس��لّ
مد نظر نبود، بلكه به عنوان یك عالم دینی بزرگ نیز مد 
نظر بود كه قدرت پاسخگویی به سؤاالت و شبهات متعدد 
و گوناگ��ون در حوزه ه��ای متف��اوت را دارد. امام صادق 
علیه الس��الم نیز مخصوصاً با توجه به فرصتی كه هنگام 
زوال بنی امیه و قدرت گرفتن بنی عب��اس پدید آمد، این 
فضا را نهادینه كردند. خود امام صادق علیه السالم گاهی 
اصحاب را به بحث وامی داش��تند یا این ك��ه مناظرات و 

احتجاجات اصحاب را نقد می كردند. 
در دوره ی امام صادق علیه الس��الم علما بحث و احتجاج 
می كردند. حتی غیر مس��لمانانی مثل اب��ن أبی العوجاء 

كه ملحد بود، با امام صادق علیه الس��الم بحث و مناظره 
می كرد./ امام جواد علیه الس��الم از منظری یك وضعیت 
ویژه نیز داشتند كه ایش��ان را از دیگر ائمه علیهم السالم 

متمایز می كند.
 این كه مباحثات بین مذهبی مطرح در دوره ی امام رضا 
علیه السالم یك دفعه به ایش��ان منتقل شد. در حالی كه 
مثاًل در دوره ی امام باقر علیه السالم مناظرات بین  مذهبی 
چندان پررنگ نبود./ بُرد رسانه ای مناظره ها و جواب های 
آن حضرت نیز بیش��تر بود. به خاط��ر این كه یك طرف 
مناظره یك كودك هشت تا ده ساله بود. یعنی مردم این 
مناظره را گزارش می كردند. حتی نقل است كه یحیی بن 
اكثم )یك پیرمرد شصت ، هفتاد ساله( خدمت امام جواد 
علیه السالم آمد و نشست و مبهوت شد و رفت. | متن کامل 

در

   روحیه كار و تالش: مفهوم "كار" در اندیشه رهبر انقالب از جایگاه 
بسیار مهمی برخوردار است تا جایی كه ایشان ریشه هر نوع پیشرفت 
مادی را در پیشرفت روحیه كار می دانند. تبیین  ایشان از »فرهنگ 
كار« در اسالم و تفاوت آن با فرهنگ كار در اندیشه ماركسیستی و 
سرمایه داری بسیار خواندنی است. مطالعه بیشتر در مداخل »فرهنگ 

كار« و »همت مضاعف و كار مضاعف« بخش جستار

محورهای اصلی بیانات رهبر انقالب در دیدار امروز به شرح زیر است:
    خدمتگزاری به مردم: خدمتگزاری برای آحاد مردم، یك نعمت الهی است؛ یك موهبت است.   اولویت های 
خدمت در خراسان شمالی:برای اقتصاد خراسان شمالی، سه محور اصلی وجود دارد: صنعتی کردن کشاورزی، 
نیاز کشور به روحیه کار، تالش و برنامه ریزی: روحیه ی کار، تالش  صنایع تبدیلی و ساختارسازی برای توزیع.  

و امید را در همه ی کسانی که از ما میشنوند، در حوزه ی کار ما هستند، تقویت کنیم
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