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شناخته شدن به نجابت و رشادت

سیاسی در طول تاریخ ،فرهنگی ،خاستگاه بزرگان علمی

نقاط قوت

گسرتش اندیشه قرآنی در جلسات قرآن

تکرار نام اسفراینی در میان بزرگان تاریخ ایرانشاهد

گیرینتیجه
امکان تبدیل شدن اسفراین امروز

به خاستگاه بزرگان و اندیشمندان افتخار انگیز کشور 

شاهد
 ،« دارالقرآن» افتخار انتخاب نام 

توسط مردم شهر برای خودشان

دلیل 

نگاه و امید ورزیدن جوانان پرس و دخرت
شاغل و محصل شهر به این آینده 

وجود استعدادهای طبیعی و انسانی

مطالبه رهربی

های بعد از انقالب و های خوب در سالپیرشفت
های بیشرتهای این منطقه برای پیرشفت  شایستگی وضعیت فعلی

اسفبار مردم در روستاها و شهر قبل از انقالبوضعیت نقطه مقابل

شاهد
به  رهربی  در سفر  ١٣٤٧مشاهده وضعیت اسفبار مردم در سال 

زدگان منطقه دهنه اوجاق برای کمک به زلزله

وجود استعدادهای طبیعی در این منطقه هامنند امروزاهمیت

علت
انحصار استعدادهای طبیعی و 

های منطقه در خاندان سلطنتثروت

خیزدشت حاصلمصداق

دامداری گسرتده

آب فراوان

سبزوار  شهرت روغن کوه شاه جهان در منطقه بجنورد تاشاهد

منونه

این منطقه درمراکز دانشگاهی  تأسیس

ورود صنعت عالوه بر امکانات 
کشاورزی و دامداری به این منطقه

کشور  از کارخانجات مهم وجود دو کارخانهشاهد

وجود مشکالت در منطقهآسیب
کشاورزی

زمینه 

صنعت

حل این مشکالت با توجه به این سفر و با همت مسئوالنمطالبه رهربی

علت اهمیت
غیرقابل تصور بودن ورود مراکز دانشگاهی 
به این منطقه و بسیاری از مناطق کشور
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نشان دادن فردای کشور

گیری مردم و مسئوالنن جهتشدمشخص 

مثره

تعیین الزامات رسیدن به فردای بهرت

ناپذیر ملت ایرانپیرشفت توقف

شور و نشاط عمومی

مصداق

مردم منطقه خراسان شاملیمصداق بارز

خمودی ملتمقابلنقطه

هازمینه اصلی پیرشفت در همه زمینهاهمیت

وظیفه
استفاده از این روحیه برای مبارزه با خطر بزرگ مواد مخدر

حفظ این شور و نشاط   

افتادگی یک ملتبزرگرتین عامل عقبنتیجه

تالش دشمن برای خاموش کردن شعله شور و نشاطرضورت

تالش باندهای مرموز برای توسعه مواد مخدر

مصادیق

ای دشمن برای القای یأستبلیغات رسانه
از بین رفنت نشاط و تحرکنتیجه 

کار راه
داشنت نام رسداران و شهیدانزنده نگهمقابله

کار راه
شور و نشاط بامبارزه جوانان با مواد مخدر مقابله

مسئول
جوانان و خود مردم در درجه اول

هاربط و دستگاهمسئولین ذی تحرک دامئی به جلومعنا

مسیر بودن پیرشفت در عین هدف بودن آن گسرته

استعداد الگو شدن ملت ایران در جهات گوناگون در دنیافرصت

هاشاخص

رسیدن به عدالت

عزت و اعتامد به نفس ملی

های مادی و معنویناپذیری پیرشفت انسان در حرکتتوقفعلت

مانع
نظر تحقیر به خود و آینده ملت

های دشمن در الگو و پیرشو بودن عنارص غربیقبول تلقین
یادگیری دیگران از ما در زمان پیرشو بودن ایران

واقعیت

مصادیقپیرشو بودن ما در گذشته
علم و صنعت

سازی و فرهنگمتدن

وظیفه
ای که ما الگوی دنیا باشیمتوجه به آینده

های علومتالش برای مرجعیت بخشیدن زبان فارسی در تازه

جوانانمسئول

نخبگان سیاسی، علمی و فرهنگیمسئول

رشط
قانع نشدن به هیچ حدی در پیرشفت

ریزی برای پیرشفتبرنامه

در عزت و اعتامد به نفس ملی ایرانپیرشفت زیاد ملت ارزیابی

املللیاعتامد به نفس ملی در عرصه سیاست بینمصداق

شاهد
های قابل عرضه ملت ایران در حرف

های جهانیمسابقات علمی و سیاست

های جهانی بردن حرف مسئولین کشور در عرصهایستادگی و پیش

اعتامد به نفس مسئوالن کشور در قضایای جهانی

تعالیم اسالممنشاء

اعتامد و پشت گرمی به ایستادگی مردمعلت

شاخص
مندی از اعتامد به نفس ملی بهره

به میزان آشنایی با معارف اسالم

عدم قبول پیرشفت بدون عدالت اجتامعی در منطق اسالماهمیت

ارزیابی

پیرشفت ایران در عدالت نسبت به دوران قبل از انقالب

پیرشفت ایران در عدالت به نسبت کشورهای دیگر

فاصله زیاد با عدالت مطلوب در دستورات اسالم

پیرشفت در توزیع منابع عمومی در همه کشور

مصداق
های گوناگون پیرشفت سطحی و بادکنکی در علم و صنعت و شیوه

ها در حال رشد استزندگی در کشورهایی که شکاف طبقاتی در آن

نامفهوم و غیر عملی بودن عدالت
در آمریکا و کشورهای به ظاهر پیرشفته  منونه

های غربیمنایش عدالت در فیلمادعا

واقعیت
ناعدالتی، بدبختی واقعی کشورهای 

داریمند از اقتصاد رسمایهلیربال و بهره

مردم و مسئولینمسئول

تعلق اکرث منابع کشور به مناطقی متعلقوضعیت قبل
به قدرمتندان و دربار و محرومیت باقی مناطق 

نقاط دور دست درامکان بروز استعدادها حتی 

سازی و امکانات تحصیلبرخورداری متام کشور از خدمات جادهنتیجه

شاهد
های کشور فرودگاه اختصاصی در یکی از استان ۵جمع شدن 

برای وابستگان دربار، در کنار نبود یک فرودگاه عمومی
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مثره

شاهد
بخاطر   مرگ فقرای کشورهای ثرومتند غربی در تابستان و زمستان

ای آمریکاهای افسانهنداشنت رسپناه با وجود ثروت

نبود امکان بروز و ظهور برای نخبگان 
شهرهای دوردست در گذشته

نقطه مقابل

در مضیقه بودن مناطق متعدد حتی شهرها 
مصداقاز لحاظ دبیرستان قبل از انقالب

وضعیت بد مراکز آموزشی 
در سیستان بلوچستان در زمان تبعید رهربی به آنجا

وضعیت 
امروز

های گوناگون کشوراستقبال دستگاه
از نخبگان اسفراین و شهرهای دوردست 
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آگاهی از امکان رفع موانع با تالش

احساس قدرت و عدم احساس ضعف و ناتوانی ملت
ویژگی

مقابله ملت با موانع تحمیلی و سیاسی

مقابله با موانع طبیعی

مصداق

برخورد و زور آزماییراه مقابله 

تفاوت شیوه برخورد با موانع سیاسی و موانع طبیعینکته مهم

های رویارویی و رزم انسانی و جنگ ارادهعرصهویژگی

ریزی دشمنان برای مقابله با پیرشفت ملت ایرانبرنامهمنشأموانع

هااتحاد کلمه مسئوالن و همکاری دستگاهراه مقابله

تصمیم، اراده و بصیرت مردم

وحدت ملت

شناسی آحاد مردمشناسی و مسئولیتوظیفه

شاهدی قبلیها و مکرهاشکست دشمن در همه توطئهسابقهقطعی بودن شکست دشمنبینیپیش
عوض شدن مکرر مسئولین سابق همه کشورهای معاند با 

ایران و رسفرازی و رسبلندی ملت و نظام اسالمی

مردم هوشیاری و مشارکت ،بصیرت

پرهیز از غرور در ادامه این مبارزه

پرهیز از غفلت نسبت به مکر دشمنالزامات
های روشن  هشیاری و بیداری برای رسیدن به افق

الزمه

دلیلضعیف نشمردن دشمن 
های مختلف دشمن، از قبیل تحریمحیله
... و تغرض نظامی و جنگ نرم و  

از طرف مردم مرصف کاالی داخلی

مصداق بارز

خراسان شاملی مشارکت باالی مردم 
اهمیتها بخصوص شهرستان اسفرایندر انتخابات

حضور در انتخابات مصداق عمل صالح، آگاهی و بصیرت

خواهد تحمیل کندنقطه مقابل غفلتی که دشمن می

مصداق روحیه همکاری و تعاون

رضورت 

آفت

فایده

توجه به توفیقات الهی در کنار موانع توصیه
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رونق تولید داخلیکم شدن بیکاری با 

کم شدن تورم با رونق تولید داخلی

مرصف داخلی برای رونق تولید داخلی

خرید برندهای خارجی به پیروی از هوس شخصی 
و در نتیجه رضبه زدن به یک کار عمومی و اصلی


