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ملت ایران حسرت پیروزی را در دل جبهه استکبار خواهد گذاشت
محورهای اصلی بیانات رهبر انقالب به شرح زیر است: 

   برجستگی های استان خراسان شمالی      پیشرفت با تعریف اسالمی 
   سیر صعودی  پیشرفت های کشور       مشکالت پیش  روی کشور 

روایتی از آماده شدن مردم برای استقبال از رهبرشان

بجنورد یك روز قبل از سفر رهبر انقالب
 هر چند رهبر انقالب در سفر کرمانشاه تبلیغات انبوه گله کرده بودند ولی باید به یاد داشت این کار دو وجه دارد؛ 
یك وجهش رهبری است و یك وجهش خود مردم. گریزی نیست از اینکه مردم از آمدن رهبرشان سر ذوق می آیند  
و  برای مهمانشان تدارك می بیند ولو اینکه مهمان به زحمت میزبان راضی نباشد. در این میان حد وسطی البته 

هست و آن اینکه سازمان ها و نهادها  حرف شخص اول مملکت را دستوری الزم االجرا تلقی کنند  | متن کامل در

فرازهایی از بیانات رهبرانقالب  در اولین روز دیدار با مردم خراسان شمالی

ملت ایران از همه مشکالت عبور خواهد كرد
دشمنان مشکالتی به وجود می آورند، بعضی از بی تدبیری ها هم این مشکالت 
را افزای��ش میدهد - اینها هس��ت - ولی اینها چیزی نیس��ت که جمهوری 
اس��المی نتواند اینها را حل کند. به توفیق الهی، ملت ای��ران از همه ی این 
مشکالت عبور خواهد کرد. ملت ایران و مسئولین کشور از این بزرگترها و دشوارترهایش 
را حل کرده اند؛ اینها که چیزی نیس��ت. اندك مش��کلی پیش می آید، ابراز خوشحالی 

میکنند.. | متن کامل در

اعتماد، قدرت نرم و انباشت سرمایه اجتماعی
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م����رور روزانه س��فر 
رهبر انق�الب اسالمی

ب�����ه اس��������ت����ان 
خ��راس�انش�م��ال�ی

   مردم خراسـان شـمالی، غیـور؛ دیندار؛ 
مرزبان؛ سرزنده و بانشاط و شجاعند.

   منازعـات و درگیری های خطی و جناحی و سیاسـی 
نتوانسته اسـت ثبات سیاسی کشـور را از بین ببرد؛ این 

مهمترین زیربناست

 مسیری که ما حرکت میكنیم  مسیری است که میتواند 
تاریخ جهان را متحول کند؛ کمااینكه دارد تاریخ منطقه را 

متحول میكند.

ناظر بر بیانات رهبر ی در ورزشگاه تختی بجنورد:
   جنبـش 99 درصـدی:  یـا همـان جنبش 
تسخیر وال استریت برای اولین بار در بیانات 
رهبر معظم انقالب اسالمی در جمع مردم کرمانشاه در تاریخ 
1390/7/20 مورد اشـاره قرار گرفت. ایشان در این بیانات 
فرمودند: » باالخره این حرکت آنچنان خواهد بالید که نظام 

سرمایه داری آمریكا و غرب را بكلی به زمین خواهد زد.«

برگزیده
جمالت

مفاهیمی که امروز در بیانات رهبر انقالب مطرح شده اند:

"| الگـوی پیشـرفت ایرانـی اسـالمی | 
  واقـع بینـی | ثبـات سیاسـی |   تحدیـد نسـل | 

تحریم اقتصادی| جنبش 99 درصدی

رابطه
دراین

مطالعه
پیشنهاد

واژه ها
کلید
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س��رمایه ی اجتماعی اگر در عالَم »سیاس��ت« 
وجود داشته باش��د، اعتماد سیاسی، مشارکت 
مدنی و کاهش ش��کاف بین حکومت و مردم را 
پدید می آورد. این سرمایه ی اجتماعی، عالوه بر این که برای 
بقای تمدن ما ضروری اس��ت، به کاهش شدید هزینه ها در 
اجرای سیاس��ت های کالن کش��ور می انجامد./ سرمایه ی 
اجتماعی را به بیانی کوتاه و ساده می توان چنین تعریف کرد: 
»وجود روابط عمیق و گس��ترده  میان افراد جامعه«. روابط 
عمیق، به معنی وجود اعتماد اس��ت و گستردگی روابط در 
جامعه نش��انه ی وجود ش��بکه ی اجتماعی و روابط متقابل 
میان افراد آن است./ ارتباط انسانی مردم با حکومت می تواند 
باعث همدلی مردم و مسئولین شود. در نتیجه مشکالت به 
ش��کل بهتری کش��ف گردد و با همکاری بهتری حل شود. 
رابطه ی ماشینی میان مردم و حکومت، مردم را مشتریانی 
در نظر می گیرد ک��ه از خدمات دولت بهره مند می ش��وند. 

»کالوس اوفه« ای��ن رویکرد نهادگرانه را »عمیقاً اش��تباه، 
ساده انگارانه و شیئ پرستانه« توصیف می کند. او تأکید دارد 
که اصوالً اعتم��اد، ب��ه نهادها تعل��ق نمی گی��رد، بلکه به 
انس��ان هایی تعلق می گیرد که در رأس آن نهاد هس��تند: 
»مادام��ی که خلبان هواپیم��ا را ببینیم ک��ه در جای خود 
مس��تقر اس��ت و به توانایی های او اعتماد داش��ته باشیم، 
اس��تفاده از خلب��ان خ��ودکار در هن��گام پ��رواز هواپیما 
نگران کننده نیس��ت. در نتیج��ه نهادها دقیقاً ب��ه اندازه ی 
افرادی که در دفاع، تفسیر، ابتکار و حمایت وفادارانه از آنها 
شرکت دارند، سزوار اعتمادند.« پس پیچیده کردن و تقویت 
نهادها نمی تواند به افزایش سرمایه ی اجتماعی بینجامد. به 
جای این باید سیاست انس��ان گرایی را در پیش گرفت و به 
جای واس��طه قرار دادن نهادها در رابطه ی میان حکومت و 
مردم، خود مسئولین و حاکمان به صورت مستقیم با مردم 

در تماس باشند. | متن کامل در

  الگوی پیشـرفت اسـالمی ایرانی: یكی از جدی ترین 
مطالبـات رهبر انقـالب اسـالمی در سـالهای اخیر و از 
دغدغه های جدی ایشان بوده است، تا حدی که موضوع 
اولین نشست اندیشه های راهبردی در تاریخ 89/9/10 

به این مسئله اختصاص پیدا کرد. 
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