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درس ها

های بومی مردم تربیز و آذربایجان شناخت خصوصیات و خصلت

های گوناگون کشور با یکدیگرمنایش برکت ارتباط و اتصال بخش

منایش معجزه اراده ملت 

شناخت خود به وسیله شناخت خصوصیات اخالقی خود  

رضورت

های همراه با تحریف شناخت به وسیله  نوشتهشناسیآسیب  بهمن  ۲۹ی ی حوادثی چون حادثهشناخت صحیح خود در آیینه
ها و کوته بینی دیگران از اخالقیات ایرانی

ایامن عمیق دینی 

غیرت دینی 

شجاعت 

اهل اقدام 

شکن صف

انجام کارهای برجسته و نوآوری در راه اهداف واال 

مصادیق

شناسی و درک درست حوادث موقع

انجام کار متناسب با موقعیت 

اقدام دیرتر یا زودتر از زمان مناسب  اثر بودنبی اهمیت 

مصداق  بهمن  ۲۹شناسی در پدیده آوردن حادثه موقع

ها از گذشته تا امروز در مردم تربیز و آذربایجان موجود بودن خصلت پیشینه

شاهد  بهمن  ۲۹حوادث بعد از 

ها حفظ خصلت الزمه

ی نوزدهم دی مردم قم در تربیز برگزاری چهلم حادثه مصداق

تالش دشمن بر قرار دادن اقوام ایرانی در مقابل یکدیگر چالش

های شهیدان انقالب به راه افتادن اقامه اربعیننتیجه
در یزد، شیراز، بوشهر و بقیه نقاط کشور 

ی قم برخالف خواسنتداشنت حادثهزنده نگهمثره
به وجود آورندگان آن مبنی بر فراموش شدن این حادثه   

العمل ناشیانه در برابر مردم عکس متوحش شدن دستگاه جبار و طاغوت وپیامد

های ایجاد تفرقه هوشیاری در برابر طراحی
مقابلهراه

بهمن  29از یاد نربدن پیام همدلی، همدردی و همگامی 

ترک، عرب، فارس، لر، بلوچ، ترکمن مصداق 
اقوام ایرانی 

همه اقوام ایرانی  جمع شدن
زیر پرچم اسالم، مفاخر اسالمی و نام زیبای ایران  مقابل نقطه

مؤید  بهمن  ۲۹  دی و مردم تربیز در  ۱۹غیرقابل باور بودن پیروزی برای مردم قم در 

همت کردن 

پا در صحنه گذاشنت  رشط وقوع
معجزه

نشینی نکردن عقب

پیروزی انقالب  مصداق
مطالعه جوانان بر روری حادثه پدید آمدن انقالب  وظیفه جوانان

ترین حادثه به معجزات انبیاءشبیه ویژگی

وجود نداشنت هیچ حادثه، مانع و قدرت بزرگ مقاومی در برابر اراده یک ملت  معنا
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  بهمن هر سال ، نسبت به سال قبل  ۲۲شورانگیز بودن ویژگی

های گوناگون انجام شده در خأل بر خالف منت واقعیت مردم تحلیل مقابل نقطه

های متعدد آماردهندگان جمعیتگزارش
های مخصوص ها و دوربینبه وسیله مالحظه سطح خیابان  شاهد

ها لقلقه لسان فرض کردن به دلیل تکرار بر زبان شناسیآسیب

نظیر بودن جشن سالگرد انقالب بی گیرینتیجه

  نسبت به سال قبل  ۹۱افزایش قابل توجه جمعیت در سال 
محتوا

مرتاکم بودن جمعیت امسال نسبت به سال گذشته 

جشن گرفنت ملت برای انقالب در تهران، 
  سال  ۳۵ها بعد از گذشت ها و شهرستانمراکز استان

دلیل
تکرار همه ساله سالگرد انقالب با انگیزه، 

های انقالب، قدرت و شوکتوفاداری به آرمان

ها از جهات مختلف نظیر بودن خود انقالب در طول تاریخ انقالببی مصداق مشابه 

برگزاری یک مراسم خشک رسمی بعد از گذشت سه چهار سال 
های کشورهای گوناگون به عنوان سالگرد انقالب شاهد 

ها پیام

وحدت و استقامت و ایستادگی ملت ایران 
های ایجابی و سلبی انقالب بر روی آرمان 

ها تو دهنی مردم به آمریکایی

عمل خدای متعال به وعده خود مبنی بر شاهد  بهمن  ۲۲شعارهای مردم در راهپیامیی 
کنندگانش ثبات قدم و پیش بردن یاری

گیرینتیجه
  سالگی انقالب  ۳۵پیام ثبات قدم در جشن 

شعارهای ایستادگی در خط مستقیم انقالب در رسارس کشور  مصداق

عدالت اجتامعی 

حضور مردمی در حوادث گوناگون کشور 

تحقق اسالم 

عمل به تعالیم اسالمی راه سعادت کشور 

اقتصاد مستقل 

تحقق فرهنگ غیروابسته به بیگانه و فرهنگ اصیل اسالمی و ایرانی 

پناه دادن به مظلومان و مقابله با ظامل 

پیرشفت کشور 

مصداق ایجابی

برجستگی علمی کشور 

قدمی کشور در علم، اقتصاد، فرهنگ، امور اجتامعی، اخالق و معنویت پیش

نظام سلطه  خواهی وتسلیم نشدن در برابر زورگویی، باج مصداق سلبی

ها تالش برخی برای بزک کردن و زدودن زشتی
آفرینی از چهره آمریکا در برابر ملت ایران و وحشت

شناسیآسیب
تالش برخی برای معرفی آمریکا به عنوان یک دولت عالقمند انسان دوست 

یافتهتالش چند قدرت دست
به توانایی مادی، سالح و پول در جهت حکومت بر دنیا   معنا نظام سلطه 

احساس ضعف نکردن مسئولین
در مواجهه با دشمن به دلیل ایستادگی ملت ایران 

اظهارات سخیف و توهین به ملت ایران توسط مسئولین آمریکا  علت
ها ی آمریکاییداشته شدههای شوم مکتوم نگهآشکار شدن نیت

گیرینتیجه
  ۹۲بینی رهربی در ابتدای سال تحقق پیش
ها اعتامدی نسبت به آمریکاییمبنی بر بی

آبروی آمریکایی دشنام رصیح سناتور بی
به ملت ایران در ازای دریافت پول از صهیونیستها   مصداق

  بهمن  ۲۲اجتامع گرمرت مردم در راهپیامیی 
به واسطه برانگیخته شدن غیرت دینی آنان  نتیجه

کش گوناگون داخلی و خارجی رهربی و مسئولین زحمت مخاطب 

ای برای دشمنیبهانه قرار دادن مسئله هسته مصداق دشمنی 

تکیه به اقتدار ملّی و توان داخلی ملی
عالج

ای مسئله هسته 
مستحکم منودن هر چه بیشرت ساخت درونی کشور

عنوان کردن بحث حقوق برش، بحث موشکی 
ها توسط سخنگوی دولت آمریکا و بحث سالح و مانند این شاهد

ادامه پیدا کردن کار و وزارت خارجه 
و مسئولین دولتی و پایبندی به قرار گذاشته شده  راهربدها
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های اقتصاد مقاومتیابالغ سیاستمناسبزمینه

پیمودن راه اقتصاد مقاومتی، عالج مشکالت کشور اهمیت

ظرفیت

توانایی کشور

ثرومتند بودن کشور 
نظیر در دنیا داشنت نیروی انسانی کم

مصداق
اول بودن ایران در دنیا با توجه به ذخایر نفت و گاز العاده کشور های زیرزمینی فوقثروت

منونه
اول بودن ایران از لحاظ منابع گازی

نیاز دنیا به ایران بیش از احتیاج ما به دنیا  نتیجه

ها شدن تحریم انتظار کشیدن برای کمنقطه مقابل 
ناکامیو چشم داشنت به اظهارنظر مسئوالن آمریکایی پیامد

اعتامد به مردم و نیروی داخلی و تالش برایالزمه
جوشان کردن این رسچشمه فیاض کشور  

مسئولین کشور  مخاطب

عظمت و قوی بودن ملت ایران

با فرهنگ و با استعداد بودن ملت ایران 

های خدادای بی شامر داشنت ثروت

داشنت مسئولین دلسوز و مشتاق به کار 

مناسبزمینه

حل همه مشکالت کشور مثره

نیت خدایی ما و قرارگرفنت رضایت او به عنوان هدف ما  عامل تقویت
پیرشفت ایران و رسبلندی ملت ایران  مصداق 

رضایت خدا

امداد الهی  نتیجه
ها در مقابل چشمجشن گرفنت پیروزی در همه عرصه

بدخواهان و حسودان به خواست الهی توسط ملت ایران   ۲از  ۲بینی پیش


