
  حاشیه استقبال از رهبر معظم انقالب در بجنورد
یك ماجرای تكراری

از  مادرانی كه نوزاد در بغل هم حاضر نیس��تند از بین جمعیت خارج ش��وند، تا پیرمردی كه عكس رنگ و رورفته پسر 
شهیدش را توی پالستیكی كه ظاهرا سایر یادگاری  های فرزندش می  باشد آورده تا به رهبر انقالب نشان  دهد؛ از نیروهای 
انتظامی كه  هاج و واج مردم را نگاه می كنند، تا مردمی كه توقف خودروی آقا نگرانش��ان كرده و زنجیر انسانی درست 
می كنند ؛ از پسرهایی با موهای سیخ س��یخ كه دنبال ماش��ین رهبر انقالب می دوند، تا دخترهایی كه تا ماش��ین آقا را می بینند، 

روسری شان را درست می كنند و لبخند روی لب هایشان می نشیند؛ همه آمده اند | متن کامل در

یادداشت دکتر دهقانی فیروزآبادی، استادتمام روابط بین الملل

چهار سطح تغییر در منطقه
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ناظر بر بیانات رهبر ی در دیدار روحانیون خراسان شمالی :
  نسبت حوزه و نظام اسالمی:  در سفر استانی 
رهبر معظم انقالب اسالمی به قم در سال 1389 
این موضوع به طور تفصیلی در دیدار با طالب و فضال از سوی 
معظم له تبیین شد. ایشان طرح دو مفهوم غلط »حکومت 
آخوندی« و »آخوند حکومتی« از سوی دشمن را در جهت 

تضعیف پیوند حوزه و نظام اسالمی دانستند.

مفاهیمی که امروز در بیانات رهبر انقالب مطرح شده اند:

| نسبت حوزه و نظام اسالمی |   کتابخوانی 
در جوانی | پرورش امید در جوانان |   روحیه غرب باوری 
|  اعتماد به نفس| پیشرفت علمی ملت ایران |   تعابیر 

مبالغه آمیز|

رابطه
دراین

مطالعه
پیشنهاد

واژه ها
کلید
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اگرچ��ه بی��داری اس��المی در درون مرزه��ای 
كشورهای مشخصی در منطقه ی خاورمیانه به 
وقوع پیوسته یا در حال وقوع است، اما باتوجه به 
وابستگی متقابلی كه بین كشورها وجود دارد، این تحوالت 
فراتر از س��طح ملی را تح��ت تأثی��ر ق��رار داده و تأثیرات 
منطقه ای و بین المللی از خود بر جای می گذارد. / تحوالت 
به وقوع پیوس��ته در جهان عرب »بیداری اسالمی« است. 
اگرچه تلقی های دیگری هم از این تح��والت وجود دارد و 
خود نامگذاری های متفاوت، حاكی از برداشت های متفاوت 

نسبت به این تحوالت است. 
یعنی كسانی كه عبارت بهار عربی را به كار می برند و كسانی 
كه عبارت بیداری اس��المی را ب��ه كار می برن��د، دو تلقی 
متفاوت از یك حادثه ی واحد دارن��د./ عامل و غایت اصلی 
تحوالت جاری خاورمیانه و ش��مال آفریقا اس��الم خواهی 

است. و اس��الم، عامل تعیین كننده ی این تحوالت است./ 
مطلوب و خواس��ته ی نهایی مردمی كه س��ازنده ی اصلی 
این تحوالت در جهان عرب هستند، مردم ساالری اسالمی 
است. البته مردم ساالری اس��المی هم می تواند تعاریف و 
تفاسیر متفاوتی داشته باشد./ الگوی مردم ساالری دینی از 
كارآمدی الزم برای جایگزینی با نظام های سیاسی منطقه 
برخوردار اس��ت./یكی از مناقشات مطرح درباره ی ساختار 
نظام بین الملل این است كه عده ای قائل به وجود ساختار 
واحد در نظام بین الملل هس��تند كه آن س��اختار، همان 

ساختار مادی است.
 ام��ا در كن��ار ای��ن نظری��ه، نظری��ه ی دیگ��ری ق��رار 
دارد ك��ه قائ��ل ب��ه وج��ود ی��ك س��اختار غیرم��ادی 
 ی��ا هنج��اری ه��م در كن��ار س��اختار م��ادی هس��تند.

 | متن کامل در

  روحیه غرب باوری: برای آگاهی بیشـتر از اندیشـه 
انتقادی رهبر انقالب نسـبت بـه »خودباختگی در برابر 
فرهنگ غرب« میتوانید به کلیدواژه های »روشنفکری«، 
»تفاخر به کاالی خارجی« و »استقالل علمی« در بخش 

جستار سایت Khamenei.ir مراجعه فرمائید.

فرازهایی از بیانات رهبرانقالب در دیدار معلمان و اساتید خراسان شمالی

کودکان را به خردورزی و خودباوری عادت دهید
خیلیها در جامعه ی ما اصالً تصور نمیكنند كه برای كودك هم فلسفه الزم است. برخی تصور میكنند فلسفه به معنای یك چیِز 
قلمبه سلمبه ای است كه یك عدهای در سنین باال به آن توجه میكنند؛ این نیست. فلسفه شكل دادن فكر است، یاد دادِن فهم 
كردن است… یعنی كودك از اول كودكی عادت كند به فكر كردن، عادت كند به خردورزی؛ این خیلی مهم است… نكته ی 

بعد، خودباوری است. ما باید كودك را از آغاز دارای اعتمادبه نفس و باور به هویت خود بار بیاوریم | متن کامل در

فرازهایی از بیانات رهبرانقالب  در دیدار روحانیون خراسان شمالی

حوزه های علمیه نمیتوانند سكوالر باشند!
 این كه یك آقائی در یك گوش��ه ای عبایش را بكشد به كول خودش، 
بگوید من به كارهای كش��ور كار ندارم، من به نظ��ام كار ندارم، افتخار 
نیس��ت؛ این ننگ اس��ت. روحانی باید از وجود یك چنین نظامی كه 
پرچمش اسالم است، قانونش فقه اس��المی است، با همه ی وجود استقبال كند... 
حاال یك معممی یك گوش��ه ای بیاید خودش را از نظام كنار بگیرد؛ بهانه هم این 
اس��ت كه ما فالن انتقاد را داریم. خیلی خوب، صد تا انتقاد داشته باش؛ دویست 
تایش به خود ما عمامه ای ها وارد است. مگر به ما انتقاد وارد نیست؟ صد تا اشكال 
در ما هست؛ اما این صد تا اشكال موجب میشود ما از روحانیت اعراض كنیم؟ ابداً. 
در مقابل این صد تا اشكال، هزار تا ُحس��ن وجود دارد. در كسر و انكسار مصالح و 

مقاصد است كه انسان میتواند خط مستقیم را پیدا كند.  | متن کامل در

   حوزه های علمیه نمیتوانند سکوالر باشند. اینکه ما به مسائل نظام کار 
نداریم، به مسائل حکومت کار نداریم، این سکوالریسم است.

   حوزه های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند و این درست عکس آن 
چیزی است که سیاست سرویسهای امنیتی انگلیس و آمریکا و اسرائیل و دیگران دنبال 

میکنند.
 اینکه ما افرادی از قبیل این حقیر را با تعبیراتی ازشان اسم بیاوریم که مربوط به انبیاء 

و اولیاء است، خوب نیست. این فرهنگ را نباید در جامعه گسترش دهیم .
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