
فرازهایی از بیانات رهبرانقالب در دیدار بسیجیان خراسان شمالی

بصیرت، تشخیص خط درگیری با دشمن است
بسیج، پدیده بی نظیری است كه در یك معنا، قبل از پیروزی انقالب، در حضور ایثارگرانه مردم و »حركت عظیم، 
انقالبی و بسیجی ملت« متجلی شد و نهضت اسالمی را به پیروزی رساند. /  در دو انقالب بزرگ دیگِر چند قرن اخیر، 
یعنی انقالب فرانس��ه و انقالب اكتبر ش��وروی س��ابق نیز مردم حضور انبوه داشتند اما بس��یج ملت ایران دارای 

خصوصیات منحصر بفردی بوده است.  | متن کامل در

روایت تصویری از حضور خانواده ها در مراسم اسنقبال و برنامه های دیگر

چند قاب چند کلمه
 در استقبال و شب قبل از اس��تقبال و در برنامه های مختلف دیدار و حتی شهر اسفراین یك چیزی در بین مردم 
حسابی به چشم می آمد و آن اینكه بیشتر آنها خانوادگی در برنامه ها شركت كرده بودند. یعنی آمدن رهبر انقالب 
به خراسان شمالی نقل خانواده هاست. حقیقتی غیر قابل انكار است كه نهاد خانواده در برنامه های این استان بیش 

از استانهای دیگر نمایان بود.  | متن کامل در
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م����رور روزانه س��فر 
رهبر انق�الب اسالمی

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

ناظر بر بیانات رهبر ی در دیدار با مردم شیروان:
   ثبات سیاسی: رهبر انقالب  در روز اول سفر 
و در دیدار مردم بجنورد ثبات سیاسی را مهم ترین زیربنای 
کشور برای پیشرفت قلمداد کرده  بودند. پیش از این نیز در 
دیدار مردم گرمسار در 85/8/21 و در دیدار هیئت دولت 

در تاریخ 83/6/4 به این موضوع اشاره شده بود.
   حضور در صحنه: ای�ن موضوع در ه�ر دو دیدار روز 
گذش�ته یعنی دیدار مردم ش�یروان و دیدار بسیجیان 
مورد اش�اره قرار گرفت. از نظر رهبر معظم »اگر  حضور 
مردم در صحنه نباشد، ملت ایران نخواهد توانست گامی 

به جلو بگذارد.«

فرازهایی از بیانات رهبرانقالب  در دیدار با مردم شیروان

دشمنان در مقابله اقتصادی هیچ غلطی 
نمی توانند بکنند

تالش، هوش��مندی، آگاهی و بصیرت مردم عزیز ما موجب شده است كه 
كشور ما از یك »ثبات سیاسی« مستمری برخوردار باشد؛ این نعمت بزرگی 
اس��ت. قدرتمندان زورگو و تجاوزگر، یكی از سالحهاشان این است كه در 
كش��ورها بیثباتی ایجاد كنند، كه نمونه ی آن را در منطقه ی خودمان و مناطق دیگر 
مشاهده میكنید. در یك چنین شرائطی، نظام جمهوری اسالمی به بركت ایمان شما 
مردم، به بركت بصیرتی كه به فضل الهی در ملت ما وجود دارد، توانسته است به كوری 

چشم دشمنان، یك كشور با ثبات و استقرار به وجود بیاورد. | متن کامل در

  امنی�ت و آرامش ب�رای یك کش�ور، ج�زو مهمترین خواس�ته ها و 
مفیدترین عواید یك ملت است.

    در پیشرفت اقتصادی سه عنصر نگاه علمی به مسائل، برنامه ریزی مدبرانه و ثبات 
و استمرار سیاستها الزم است.

  حضور مردم در انقالب های دیگر، عمدتا متكی بر احساسات بود و به همین علت 
در بسیار از مسائل به خطا و تقابل کشیده شد اما ایمان عمیق بسیج، باعث شد این 
»حرکِت توده اِی س�ازمان یافته« ضمن برخورداری از احساس�ات بشری، در صراط 

مستقیم حق حرکت کند.
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مفاهیمی که امروز در بیانات رهبر انقالب مطرح شده اند:

| ثبات سیاس�ی | بصیرت| سكینه الهی 
|   حضور در صحنه | نگاه علمی| برنامه ریزی مدبرانه
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هنگامی كه نظام سیاس��ی یك كشور در بازه ی 
 زمان��ی بلندمدت��ی اس��تمرار داش��ته باش��د، 
 آن را دارای »ث��ب��ات سی���اس���ی« 
)POLITICAL STABILITY( می دانند. نسبت میان »ثبات 
سیاسی« یك كشور با »زمینه س��ازی برای پیشرفت های 
همه جانبه« رابطه ای بدیهی می نمای��د، اما آن چه اهمیت 
دارد، شناخت مؤلفه های سازنده ی ثبات سیاسی به مثابه 
مهم ترین زیرساخت پیشرفت است. هرچه آگاهی نسبت به 
این عناصر بیش��تر باش��د، امكان حفظ و ارتق��ای آن نیز 
فراهم تر خواهد بود./ مردم ایران همچنین با مشاركت عملی 
در تصمیم سازی های كالن كشوری، پایداری شایسته ای در 
برابر هزینه هایی كه از بیرون بر آن ها تحمیل می شود و نیز 

كاستی ها و آسیب هایی كه از درون سربرآورده اند، از خود 
نش��ان داده اند. نمونه  ی ام��روزی و آش��كار آن نیز تحمل 
فش��ارهای همه جانبه ای اس��ت كه به بهانه ی دستیابی به 
دان��ش و فناوری هس��ته ای بر نظ��ام سیاس��ی و مردم در 
جمهوری اسالمی وارد می آورند، اما هیچ گاه نتوانسته است 
ملت ایران را از مسیر اقتدار خویش بازدارد. همچنین ضریب 
باالی م��دارا در برابر جلوه های ناپس��ند ناكارآمدی برخی 
نهادها و برنامه ها نیز نشان می دهد كه مردم ما آگاهانه یك 
راه روش��ن را برای پیش��رفت خویش برگزیده اند و ضمن 
پایداری بر اه��داف خوی��ش، هوش��مندانه در پی اصالح 
ضعف ها و جبران كاس��تی های خود هس��تند. | متن کامل در

هندسه ثبات سیاسی 
در مردم ساالری دینی
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