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 مرور سریع 
 ۲۷/11/1395 یشرق جانیمردم آذربا داریدر درهبر انقالب  اناتیب

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 جانیآذربا شناسنامه

 در  یمهمّ تحوّل اجتماع یایضاق یسال قبل در همه ۱۳۰سال،  ۱۲۰بلکه از حدود  بهمن ونهمستیانقالب و ب یهیّفقط در قضنه زیو مردم تبر جانیمردم آذربا

 است. نیا جانیآذربا یاند؛ شناسنامهمبارزه بوده یمحورها نیتریاز اصل یکی ،یاسیکشور و مسائل مهمّ س

 دبو بَرندهشیپ رد؛یکار انجام بگ نیبتواند ا نکهیا یبهمن سال بعد؛ موتور بود برا ودوّمستیانقالب در ب یروزیپ یشد برا یبهمن موتور ونهمستیب. 

 در کشور یتیّشکاف قوم جادیاند به اکه چشم دوخته یاست در مقابل طمع کسان ستادهیا تنهکیهمواره  جانیآذربا. 

 شور و ک نیمنهدم کردن اساس استقالل ا یاستفاده کند برا خواهدیبکند، م جادیا یازلزله کی تواندیم کندیم الیکه خ یدشمن چشم دوخته است و از هر گسل

 .کندیم دایخودش گسلها را پ الیبه خ گرددیاستفاده کند، م خواهدیامکانات م یاساس انقالب؛ از همه

 داریدر د اناتیب

 جانیمردم آذربا

 یشرق

28/11/1394 

 ملّت داتّحا

 ستادیعرب ا نیهم عرب بودند امّا ا نهای. آنها هم عرب بودند، استادندیصدّام ا میعرب در مقابل تهاجم رژ یدر خوزستان جوانها. 

 ندارد؛ مردم  یحرفها به نظر من معن نی]را گفتن[؛ ا «یملّ یآشت ،یملّ یآشت» راتیاند تعبگرفته ادی یاعدّه کیحاال ... ملّت متّحد است، ملّت مجتمع است

 .نداستادهیوجودشان ا یاست، مردم با همه انیدر مقابل دشمن در م یستادگیا ی، پااستقالل ی، پارانیا ی، پااسالم یکه پا ییمجتمعند، با هم متّحدند؛ آنجا

 ابانیرا در خ یجیآمدند جوان بس ییایحیبا ب ،یکه روز عاشورا، با قساوت، با لودگ ییکه به روز عاشورا اهانت کردند قهرند. ملّت با آنها یمردم ما با آن کسان 

 .میکنیهم نم یآشت نهایلخت کردند و کتک زدند، قهر است. با ا

 در مقابل  ؛اندیکم یعدّه اند،یمعدود یما است؛ که البتّه آنها عدّه یانتخابات بهانه ندیگویاصل نظام هدف ما است، م ندیگویکه با اصل انقالب بدند، م یآن کسان

 .ستندین یزیاند؛ چقطره کیآنها  رانیملّت ا میعظ انوسیاق

 

در حرم  اناتیب

ی مطهر رضو

01/01/1394  

حضور گسترده مردم 

پیمایی در راه

 بهمن دوّموستیب

 بزرگ کشور و در هفتاد درصد  یبود که در شهرها نیکه چقدر بودند، ا زنندیم نیتخم ابانیرا در خ هاتیّکه معموالً جمع یو افراد یقضاوت مسئوالن داخل

 دو برابر بود. یبود، بعض شتریب اریبس یبود، بعض شتریب یگذشته بعض ینسبت به سالها تیّکشور، جمع یشهرها

 ردم را م یسپاس گفت که دلها دیشکر کرد، خدا را با دیکه بخواهم تشکّر کنم؛ ]انقالب[ مال خود مردم است. خدا را با ستمیهم ن یبنده زبانم قاصر است، کس

 جهت متوجّه کرد. نیبه ا

 روز . ..زنندیانقالب حرف م هیها صدها رسانه علقارون ینفت یو دالرها سیانگل یو جاسوس یو سازمان موساد و دستگاه اطّالعات ایدر طول سال با پول سازمان س

 .کندیم زیآلوده و غبارآلود را تم یفضا نیو ا باردیمثل باران م یمردم میحضور عظ نیا ،یباران رحمت اله نیبهمن، ا دوّموستیب

 است که  نیا شیمعنا ست؟یچ شیمعنا... ندیآیامّا م... ستیسال عمرشان ن ۳۷ نهایاکثر ا د؛یبکن ینگاه کی کنندیرا که دارند حرکت م یمیعظ تیّجمع نیا

 .البندانق دیجد یشهایرو نهایاست، بالنده است، ا ندهیاست که انقالب رو نیا شیانقالب زنده است؛ معنا

 داریدر د اناتیب

 جانیمردم آذربا

 یشرق

28/11/1394 
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 ردیبگ دهیانقالب را ند یشرفتهایپ هاینابسامان نیدر قبال ا کندیم یبالشک هست امّا دشمن سع ینابسامان م؛یکنینظر هم نماز آنها صرف ...میدار یما نابسامان. 

  کرده بودند، خوار کرده بودند،  لیبزرگ؛ ملّت را ذل یدولتها خوریتوسر س،یانگل خوریتوسر کا،یآمر خوریبود؛ توسر خوریحکومت توسر کیحکومت طاغوت

 است. زیرا فعّال کرد؛ امروز کشور عز تهایّظرف نیاز ا یاریبودند؛ انقالب آمد بس هرا هم به دشمن سپرد یکرده بودند، بعض لیتعط یکشور را بکلّ یتهایّظرف

 بزند ادیبلند فر یخودش را با صدا یملّت خودش را نشان بدهد، اراده نکهیا یاست برا یفرصت اله کیاست،  ینعمت اله کیبهمن  دوّموستیب. 

 است بهمن هر سال دوّموستیشعار ب نیمشکالت مردم را حل کند؛ ا تواندیکه م میاز مردم یبرخاسته یدنبال نظام اسالم م،یدنبال اسالم م،یشرفتیما دنبال پ.   

ضرورت رسیدگی 

 به نیمسئول

 مشکالتِ مردم

 مندند؛ گله . مردمدیاوریبه حساب ن نیما مسئول یتهایّنداشتن آنها از فعّال هیبهمن را به حساب گال دوّموستیدر ب یحضور مردم نیکه ا کنمیعرض م نیبه مسئول

 مندند.مردم گله گذرد،یکه در کشور م ییزهایاز چ یاریاز بس

  ]یسال برا نینشان بدهند که در ا دیآخر سال با کشور نیاوّل سال هم گفتم که مسئول... من «اقدام و عمل ،یاقتصاد مقاومت»سال  میعرض کردما ]امسال را 

 .شد نیچن ندیبگو دیبشود، با نیچن دیبا ندیاقدام و عمل چه کردند؛ نگو

 مهم است یگران ی، مسئلهرکود ی، مسئلهیکاریب ی. مسئلهرندیبگ یجدّ دیبا نیگرفت؛ مسئول دهیمردم را ناد یهاهیمشکالت مردم و گال شودینم. 

 آوردیاقتصاد فشار م یمسئله یزده بشوند؛ لذا روسرد بشوند، دلمردم از انقالبشان، از نظامشان، از دولتشان، از کشورشان دل خواهدیدشمن م. 

 یلهمسئ م،یکنیرا نگاه م تهایّمحدود اولو یدر زمانها کهیدارم لکن وقت تیّحسّاس یلیعلم خ یمسئله یدارم، رو تیّحسّاس یلیفرهنگ خ یمسئله یبنده رو 

 د.ریگیاوّل قرار م تیّاقتصاد کشور در اولو

 نیمسئول هم، به یی. آن مسئول اروپانهایاست و مانند ا زیم یرو ینظام ینهی[ گزنکهیکنند به جنگ؛ و ]ا دیبوده است که مرتّب تهد نیدشمن ا یاز ترفندها یکی 

 .برود به جنگ اذهن م نکهیا یجنگ؟ برا ندیگویبود؛ اگر برجام نبود، حتماً جنگ بود؛ دروغ محض! چرا م یحتم رانیکه جنگ در ا دیگویما م

 ت. اس یجنگ واقع نیدر داخل کشور است؛ ا یو فنّاور تیّکار و فعّال یهاگرفتن عرصه یاست، جنگ واقع میتحر یاست، جنگ واقع یجنگ اقتصاد یجنگ واقع

 است. یگجنگ فرهن یجنگ واقع م؛یجنگ غفلت کن نیتا از ا کنندیمتوجّه م یما را به جنگ نظام

 بال بکند.کار را دن دینظارت کند، با دیبا ری، همراه با نظارت انجام بدهند. مدتیّهمراه با شفّاف تیّریتا مد دیتذکّر بده رانتانیمحترم گفتم به مد جمهورسیبه رئ 

 یسانهمان ک نهای! اتّفاقاً اندیگویها را هم نمحلراه ند،یگویرا نم شرفتهایپ کنند،یاغراق م کنند،یمبالغه م گذارند،یکمبودها انگشت م یرو ندیآیم یاعدّه کی 

 .کنند میرا تحر رانیدادند که ا هستند که خودشان به دشمن گِرا

 چشمشان نگه  یهمه آرمانها را جلو رند،یرا در نظر بگ ندهیاست. همه فکر کنند، همه تالش کنند، همه همّت بگمارند، همه آ رانیمتعلّق به ملّت ا یروزیقطعاً پ

 .گرم نگه دارند شانیمقدّس را در دلها دیام نیدارند و به سمت آن آرمانها حرکت بکنند، همه ا

در اجتماع  اناتیب

زائران و مجاوران 

ی حرم رضو

01/01/1395 
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واژگان کلیدی

بیانات رهبر انقالب
در دیدار مردم 
آذربایجان شرقی
1395/11/۲۷

مردم 
آذربایجان

اتحاد ملت

توطئه 
دشمن

راه پیمایی 
بیست ودوم

بهمن

رویشهای 
انقالب

دستاوردهای

انقالب 
اسالمی

رسیدگی به
مشکالت 

مردم

جنگ واقعی

مسئله 
اقتصاد
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 جزئیات تکمیلی

در تاریخِ معاصر ایران  آفرینی مردم آذربایجاننقش مقاطع مهم  

 تنباکو یهیّقض -1

 تیّ مشروط یهیّقض -2

 ینهضت ملّ یهیّقض -3

 یانقالب اسالم و بهمن ونهمستیب یهیّقض -4

 زیتبرر حوادث قبل از جنگ د -5

  یلیجنگ تحم -6

دشمن علیه ایران اسالمی« جنگِ واقعی»های عرصه  

 یجنگ اقتصاد -1

 میتحر -2

 در داخل کشور یو فنّاور تیّکار و فعّال یهاگرفتن عرصه -3

 یجنگ فرهنگ -4


