
عمل در مقابل عملعمل در مقابل عمل

عقب ماندگی در زمینه عقب ماندگی در زمینه 
»معیشت طبقات فقیر« »معیشت طبقات فقیر« 

باید جبران شودباید جبران شود

»انتخابات ُپرشور« همراه »انتخابات ُپرشور« همراه 
با »انتخاب اصلح« عالج با »انتخاب اصلح« عالج 

دردهای کشور استدردهای کشور است

در بــاب برجــام حرفها�یــی زده میشــود، وعده ها�یــی داده میشــود مــا حــرف 
ــض  ــا نق ــا و وعده ه ــل، آن حرفه ــه در عم ــنیده ا�م ک ــی ش ــوب خیل ــده ی خ و وع
شــده و ضــّدش عمــل شــده. حــرف فا�ــده نــدارد، وعــده فا�ــده نــدارد؛ ا�ــن 
دفعــه فقــط عمــل، عمــل؛ عمــل از طــرف مقابــل را ببینیــم، مــا هــم عمــل 
ــرد، آن کار را  ــم ک ــن کار را خواهی ــا ا� ــه »م ــده و ا�نک ــرف و وع ــا ح ــرد. ب ــم ک خواهی
خواهیــم کــرد« جمهــوری اســامی ا�ــن دفعــه قانــع نخواهــد بــود، مثــل گذشــته 

نخواهــد بــود.

حضرت آیت هللا خامنه ای با تأکید بر اینکه 
عقب ماندگی ها به خاطر انقالبی عمل نکردن 

ما است:

رهبر انقالب با اشاره به تالش دشمن 
برای دلسرد کردن مردم از انتخابات 

تصریح کردند:

رهبر انقـاب اسـامی در ارتبـاط تصو�ـری با مـردم آذربا�جان شـرقی �کبـار د�گـر صراحتا 
مواضع نظـام درباره ی مسـئله ی رفـع تحریم ها و برجـام را مـورد تأکید قرار دادنـد: »حرف 
فا�ـده نـدارد، وعـده فا�ـده نـدارد؛ ا�ـن دفعـه فقـط عمـل، عمـل؛ عمـل از طـرف مقابـل 
را ببینیـم، مـا هـم عمـل خواهیـم کـرد.« ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ ا�ـن سـخنان حضـرت آ�ـت هللا 
خامنـه ای در ادامـه و امتـداد مواضـع ا�شـان طـی ماه هـای اخیـر بـود. در ادامـه برخـی 
رئـوس ا�ـن موضع گیری هـا دربـاره ی »سیاسـِت قطعـی جمهـوری اسـامی« و همچنیـن 

مسـئله ي خنثی سـازی تحریـم  را مـرور می کنیـم.

    یکم: مسئله بازگشت آمریکا به برجام نیست
۱۹ دی مـاه ۹۹ رهبـر انقـاب در سخنرانی شـان تأکیـد کردنـد: »هیـچ عجلـه ای نداریـم که 
 مسـئله  ی مـا ا�ـن نیسـت کـه آمریـکا بـه برجـام برگـردد 

ً
آمریـکا بـه برجـام برگـردد؛ اصـا

�ـا برنگـردد. آنچـه مطالبـه ی منطقـی مـا و مطالبـه ی عقانـی مـا اسـت، رفـع تحریمهـا 
اسـت.« ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ و بازگشـت آمریـکا بـه برجـام بـدون رفـع تحریم ها را حتـی موجب 
ضـرر و ُخسـران بـه منافـع ملـت ا�ـران دانسـتند: »اگـر تحریمهـا برداشـته شـد، خـب آن 
برگشـت آمریـکا بـه برجـام معنا�یـی خواهـد داشـت -البّتـه مسـئله ی خسـارتها هسـت 
کـه جـزو مطالبـات مـا اسـت و در مراحـل بعـدی دنبـال خواهـد شـد- اّمـا اگـر چنانچـه 
تحریمهـا برداشـته نشـد، برگشـت آمریکا بـه برجـام ممکـن اسـت حّتی بـه ضرر مـا تمام 
بشـود.« ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ البتـه نکتـه ی کلیـدی رفـع تحریـم در »مقـام عمـل« اسـت کـه بـا 
 لغـو بکنـد؛ 

ً ّ
»راسـتی آزما�یی« صحـت آن معلـوم می شـود: »با�ـد آمریـکا تحریمهـا را کا

آن هـم نـه بـه زبـان و روی کاغذ کـه بگو�ـد لغو کرد�ـم؛ نـه، با�سـتی در عمـل تحریمهـا را 
لغـو کننـد و مـا راسـتی آزما�یی کنیـم و احسـاس کنیـم کـه درسـت تحریمهـا لغـو شـده.« 

۱۹/۱۱/۱۳۹۹

  دوم: تعّهد در مقابل تعّهد
نکته ی د�گـری که از سـوی حضـرت آ�ـت هللا خامنه ای مـورد تأکیـد واقع شـد ا�ن بـود که 
اوال »تصمیـم مجلـس و دولـت در بـاب لغـو تعّهـدات برجامـی، تصمیم درسـتی اسـت؛ 
 
ً
 تصمیـم منطقـی و ُعقا�یـی و قابـل قبولـی اسـت. وقتـی طـرِف مقابـل، تقریبـا

ً
کامـا

بـه هیـچ کـدام از تعّهـدات خـودش در برجـام عمـل نمیکنـد، معنـی نـدارد کـه جمهـوری 
 
ً
اسـامی بـه همـه ی تعّهـدات خـودش در برجـام عمـل کنـد؛ لـذا از مّدتـی پیـش تدریجـا
بعضی از تعّهـدات را لغـو کردنـد.« ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ و ثانیا »اگـر چنانچه آنها به تعّهداتشـان 
برگردنـد، مـا هـم بـه تعّهداتمـان برمیگرد�ـم... تعّهـد در مقابـل تعّهـد.« ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ 

  سوم: منتظر رفع تحریم نمانیم
نکتـه ی د�گـری کـه از سـوی رهبـر انقـاب مطـرح شـد »اولو�ـت خنثی سـازی تحریـم« بر 
رفـع آن بـود: »رفـع تحریم دسـت دشـمن اسـت، و خنثـی  کـردن تحریم دسـت ما اسـت؛ 
غیـر از ا�ن اسـت؟... پـس ا�ن مقّدم اسـت، ا�ن درسـت اسـت؛ بیشـتر دنبال ا�ن باشـیم. 

البّته نمیگو�ـم دنبال رفـع تحریـم نباشـیم.« ۲۶/۰۹/۱۳۹۹
نکتـه ی پا�انـی ا�نکـه سیاسـِت قعطـی جمهـوری اسـامی در زمینـه ی رفـع تحریم هـا و 
راسـتی آزما�یی آن در عمـل »مـورد اّتفـاق مسـئوالن کشـور هسـت و از ا�ـن سیاسـت بـر 

۱۹/۱۱/۱۳۹۹ گشـت.«  نخواهیـم 

پنهــان نمیکنیــم کــه در بخشــها�یی 
ــم؛  ــی داریـــــ عقـــب مــــانـــدگـــــــ
هیــچ  بــه  کــه  عقب ماندگی ها�یــی 
ا�ــن  وجــه قابــل قبــول نیســت... 
ــود؛  ــران بش ــد جب ــا با� عقب ماندگی ه
ــردن  ــل نک ــی عم ــر انقاب ــه خاط ــن ب ا�
ــل  ــی عم ــا انقاب ــر ج ــا ه ــت. م ــا اس م
نداشــتیم،  عقب ماندگــی  کرد�ــم، 
ــک  ــم، � ــاه آمد� ــاب کوت ــا از انق ــر ج ه
حرکــت غیــر انقابــی و حرکــت ناشــی از 
ــم،  ــام داد� ــی انج ــالت و بی توّجه کس
عقب ماندگــی بــه وجــود آمــد؛ کــه 
در درجــه ی اّول، مســئله ی معیشــت 
طبقــات فقیــر اســت، مــا در ا�ــن زمینــه 
و  اختــاف  و  داریــم  عقب ماندگــی 
ــن را  ــه ا� ــت. البّت ــی هس ــکاف طبقات ش
هــم بگو�ــم، در همیــن زمینــه ای کــه ما 
عقب ماندگــی داریــم، در مقا�ســه ی بــا 
ــتیم. ــو هس ــب جل ــاب بمرات ــل انق قب

انتخابات هر چه ُپرشـورتر، هر چـه با اقبال 
عمومی مردم بیشـتر همـراه باشـد، اثرات 
و منافعـش برای کشـور و بـرای خـود مردم 
بیشـتر خواهد بـود... البّته اگر ا�ن شـرکت 
ُپرشـور مردم همـراه بشـود با �ـک انتخاب 
 �ـک نیـروی کارآمـد و 

ً
درسـت کـه حقیقتـا

کار  بـه  عاقه منـد  و  ُپر انگیـزه  و  باا�مـان 
انتخـاب بشـود بـه وسـیله ی مـردم، خـب 
ا�ـن نوٌرعلٰی نـور اسـت و آ�نـده ی کشـور 
را تضمیـن خواهـد کـرد. حـاال مـن در بـاب 
انتخابـات، در ماه هـای آ�نـده کـه فرصـت 
زیـاد  حرفهـای  بـودم،  زنـده  اگـر  هسـت، 
د�گـری دارم کـه عـرض خواهـم کـرد؛ امروز 
همین �ک جمله را خواسـتم عـرض بکنم. 
میخواهـم بگو�ـم عـاج دردهـای مزمـن 
کشـور در ُپرشـور بـودن انتخابـات و حضور 
عمومـی مـردم و بعـد، انتخـاب اصلـح، 
انتخـاب شـخصّیت مناسـب در انتخابات 

ریاسـت جمهـوری اسـت.

حرف و وعده فایده ندارد؛
 فقط عمل

رهبر انقالب با تاکید بر سیاست قطعی جمهوری اسالمی در مورد 
برجام و تحریمها تأکید کردند:

نگاهی به مواضع اخیر رهبر انقالب در مسئله رفع 
تحریم ها و برجام؛

 عقب ماندگی ها دستاوردهای_انقالب  برجام انتخاباتمجاهدت آذربایجان نظام _ سلطه حادثه _ ۲۹ _ بهمن

�قی  ا�ن �ش �ج �ی ر�ج �ن
آ

ی �ج مر�م � اط �قصو�ی �ج �ت �ر �ر�ق ا�ن �ی �ج



�قی  ا�ن �ش �ج �ی ر�ج �ن
آ

ی �ج مر�م � اط �قصو�ی �ج �ت �ر �ر�ق ا�ن �ی �ج

وز ما از حادثه ی ۲۹ بهمن ۵۶: استقامت در مسیر  محور 3: درِس امر
حق و مجاهدت در مقابل دشمن، عامِل پیشرفت و رفع مشکالت محور 1: افتخارات آذربایجان و تبریز

 محور۲: حادثه ۲۹ بهمن ۵۶ 
نشانگِر خصوصیات مردم آذربایجان

محور ۴:  مسئله انتخابات

مــــــوارد
 ریشــــــه

 دشمنی ها علیه ما

مضمون

فرصت های انتخابات جمع بندیاهمیت انتخابات

نمونه های دیگر

افتخارات آذربایجان 
محدود به حادثه ی 
۲۹ بهمن ۵۶ نیست.

در ُبعد نظری و فکری: 
استحکام بخشی به 
شخصیت، هویت و 

قدرت درونی 

 شجاعت، 
 غیرت 
و تدّین

دستاوردهای 
عظیم، شگفت آور 

و فوق العاده ی 
انقالب اسالمی

جبراِن 
عقب ماندگی ها، 

ناکامی ها و ضعفها 
با دستاوردها

جریان سازی در 
تحوالت تاریخی و 

سیاسی کشور

مقابله با تجزیه طلبِی 
دستهای بیگانه 

در قضایای اوایل 
انقالب

مقاومت در 
مقابل حمالت 
خارجی به ایران

مقاومت در 
مقابل حمالت 
خارجی به ایران

نقش آفرینی لشگِر 
خط شکن و شجاع 

عاشورا در دفاع 
مقّدس

ایستادگی در 
مقابل فتنه ی 
خلق مسلمان

ظرفّیت بزرگ 
برای پیشرفت 

کشور

مقابله با فتنه ی 
۸۸ زودتر از 
همه ی کشور

نشان دهنده ی 
شور انقالبی 

مردم

نقش آفرینی 
چهره ها در کّل 
مسائل کشور

 نخبه پروری 
 در علم، هنر
 و سیاست

در ُبعد عملی: نترسیدن، خسته 
نشدن، ناامید نشدن، تنبلی 
نکردن، ندانسته در نقشه ی 

دشمن وارد نشدن و به او کمک 
نکردن و آماده ی فداکاری بودن 

زنده نگه داشتن 
حماسه ی ۱۹ دی قم 
و ایجاد ابتکاِر چهلم 

گرفتن در جریان تحوالت 
انقالب اسالمی

یک امکان 
ت

ّ
برای مل

فرصت بسیار 
بزرگ برای کشور

ُپرشور بودن 
انتخابات و انتخاِب 

شخصّیِت اصلح برای 
ریاست جمهوری، 
عالج دردهای کشور

الزاماتمقدمه

ویژگی های مردم آذربایجان

موید وظیفه ما

حرف و وعده 
فایده ندارد؛ این 
دفعه فقط عمل

سیاسِت جمهوری 
اسالمی درباره برجام

ی با  ور سریع بیانات در ارتباط تصویر مر
مردم آذربایجان شرقی                ۱۳۹۹/۱۱/۲۹



تی ُپرتحّرک، هدف دار و آبرومند
ّ

بی هدف به مل

 
ً
ـــت و �ـــک نهضـــت هوّ�ـــت میدهـــد و قـــدرت میدهـــد چیســـت؟ اّوال

ّ
آنچـــه بـــه �ـــک مل

دارا بـــودن �ـــک زیربنـــای فکـــری مســـتحکم اســـت... دشـــمن اصلـــی بـــرای ســـلطه گران، 
ــام  ــات امـ ــای اســـامی اســـت؛ در بیانـ ــه زیربنـ ــرِی اصلـــی اســـت کـ ــای فکـ همیـــن زیربنـ
بـــه طـــور مبســـوط ا�ـــن زیربنـــا توضیـــح داده شـــده... بیانـــات گســـترده ی امـــام راحـــل، 
ـــران 

ّ
�ـــک ذخیـــره ی غنـــی در ا�ـــن زمینـــه اســـت؛ بعـــد هـــم درســـهای ارزشـــمندی از متفک

ـــان  ـــا زم ـــران ت ـــتی و د�گ ـــهید بهش ـــری و ش ـــهید مطّه ـــت، از ش ـــا اس ـــار م ـــا در اختی ـــی م انقاب
حاضـــر کـــه ا�نهـــا از قـــرآن و متـــون اســـامی ا�ـــن زیربنـــا را گرفته انـــد و تأمیـــن میکننـــد. 
البّتـــه بنـــده اعتقـــاد راســـخ دارم کـــه نیروهـــای فکـــرِی نظـــام اســـامی با�ســـتی ا�ـــن راه را 
طـــی کننـــد و بـــاز هـــم ادامـــه بدهنـــد؛ روزبـــه روز و نوبه نـــو با�ســـتی ا�ـــن فکـــر را جلـــوه 

ببخشـــند و رونـــق بدهنـــد.

شـهید باکـری �ـک چهـره ی فراموش نشـدنی اسـت کـه هرگـز �ـاد 
او از ذهنهـا نمیـرود و آنها�یـی کـه بـا او معاشـر بودنـد، چیزها�یـی از 
نورانّیـت او، از معنوّ�ـت او، از صفـای او نقـل میکننـد کـه انسـان 
 دچـار غبطـه میکنـد ا�شـان در آن عملّیـات بسـیار مهـم و 

ً
را واقعـا

پیچیده و دشـوار کـه آن طـرف رودخانه ی دجلـه رفته بود و دوسـتان 
خـودش را در آن لحظـات قبـل از شـهادت صـدا میکـرد، میگفـت 
بیا�یـد ببینید ا�نجـا چه خبـر اسـت. مـن نمیدانم او چـه مید�ـده؛ از 
م وجـود چـه چیزها�یی 

َ
عالـم غیـب، از عالـم معنـوی، از ملکـوت عال

در مقابـل او ظاهـر شـده بـود کـه دعـوت میکـرد از شـهید کاظمـی و 
د�گـران.

دشـمنی نظـام اسـتکباری غـرب و آمریـکا بـا پد�ـده ی نوظهـوِر روبه رشـد ]انقـاب اسـامی[ �ـک امـر طبیعـی 
اسـت... با ظهـور ا�ـن قـدرت معنـوِی نوظهـوِر ُپرتـاِش ُپرانگیـزه، با ظهـور ا�ـن پد�ده ی عجیـب و معنـوی که 
دنیـا آن را نمی شـناخت، قـدرت ظاهری اسـتکبار َتـَرک خـورد؛ در ا�ن چهل سـال، ا�ـن َتـَرک دائـم دارد عمیق تر 
میشـود... در درجـه ی اّول بـرای ا�نکـه لقمه ی چـرب و نـرم ا�ـران از دستشـان رفـت... ا�ن لقمـه ی چـرب و نرم 
را از دسـت دادنـد و عصبانّیـت اّول بـه خاطـر ا�ـن بـود و البّتـه ا�ـن همچنـان ادامـه دارد. اّمـا مسـئله ی اصلی، 
مسـئله ی تقابـِل دو حرکـت اسـت؛ تقابـل حـق و باطـل اسـت... ا�نهـا اسـتکبارند، ا�نهـا اسـتعمارند و تنّفس 
تها اسـت؛ حاال �ک قدرتی پیدا شـده اسـت در دنیا کـه با ا�ن پد�ـده ی ظالمانه 

ّ
ا�نها، تغذ�ه ی ا�نها بـا خون مل

ت دشـمنی، ا�ن اسـت که جمهوری اسـامی دارد نشـان میدهـد که �ک تمّدنـی در حال 
ّ

مخالفت میکند... عل
رشـد و بالندگی اسـت که اگر به توفیق الهـی و به کمـک الهی به نتا�ج خودش برسـد، بسـاط ظلم و اسـتکبار و 

اسـتعمار دولتهای غربی برچیـده خواهـد شـد.۱۳۹۷/۱۰/۱۹ 

ـِت اجتماعـات نبا�سـتی موجـب بشـود کـه از 
ّ

تعطیلـی موق
برکات مـاه رجـب و از عبـادت و دعا و توّسـل بـه درگاه الهـی غافل 

بشـو�م.
ـت و �ـک نهضت هوّ�ـت و قـدرت میدهـد دارا 

ّ
 آنچه بـه �ک مل

بـودن �ـک زیربنای فکری مسـتحکم اسـت.
ـت ا�ران خسـته نشـدند، نمونـه اش در بیسـت ودّوم بهمن 

ّ
مل

امسـال کـه بـا شـرا�ط کرونا�یی، بـا ابتـکار جد�ـد و با شـور و شـوق 
نگذاشـتند بیسـت ودّوم بهمـن تعطیل بشـود.

 مشـکات زندگی و گرفتاری ها هم 
ً
ما

ّ
اگر استقامت کنید، مسـل

حل خواهد شـد. 
امروز مردم نسـبت بـه فسـاد و فاصلـه ی طبقاتی حّسـاس تر از 
اّول انقابنـد؛ ا�ـن نشـان دهنده ی آن اسـت که مـردم بـا آرمانهای 

انقاب آشـنا�ند و دنبـال آن آرمانها�ند.
با کمک دسـتاوردها با�سـتی ناکامی ها را جبران کنیم. دشمن 
ناکامی هـا را جلو مـی آورد، میگو�ـد نگاهتان به ناکامی ها باشـد، 

دسـتاوردها را فراموش کنید، مسـیر انقـاب را رها کنید.

وقتـی کـه در بیسـت ونهم بهمـن مـردم تبریـز قیـام کردند.]حـوادث[ نوزدهـم دی قـم را د�ـده 
بودنـد. در چنین شـرا�طی، مـردم تبریز بـا حجمی چنـد برابِر آنچـه در قـم اّتفاق افتـاده بـود وارد 
میدان شـدند و ابتـکار چهلـم گرفتـن را ا�جـاد کردنـد. ا�نکـه سلسـله ی چهلمها بعـد راه افتـاد و 
منتهی شـد به آن حرکات عظیـم مردمـی، ابتـکارش در تبریز اّتفـاق افتـاد... اگر حرکت حماسـی 
تبریزی ها در بیسـت و نهم بهمن نبـود، ممکن بـود حرکت خونین مـردم قم در نوزدهـم دی تک 
بماند و بتدریج به دسـت فراموشی سـپرده بشـود... مردم آمدند حماسـه ی بیست و نهم بهمن 

را ا�جـاد کردند و حماسـه ی قـم را زنده نگـه داشـتند و خونـی در رگهـای نهضت جـاری کردند.

روح  محّمــد،  آل  و  محّمــد  بــه  پــروردگارا! 
ــه روی  ــن راه را ب ــه ا� ــوار را ک ــام بزرگ ــر ام مطّه
مــا بــاز کــرد، بــا اولیائــت محشــور بفرمــا. 
پــروردگارا! ارواح طّیبــه ی شــهدای عزیــز را از 
مــا راضــی کــن. پــروردگارا! وجــود مقــّدس 
ولّی عصــر )ارواحنــا فــداه( را از مــا راضــی کــن 

و دعــای آن بزرگــوار را شــامل 
حــال مــا بگــردان.

روزبه روز این فکر را رونق بدهیدروزبه روز این فکر را رونق بدهید

مسئله نظام اسالمی و نظام سلطه، »تقابل حق و باطل« استمسئله نظام اسالمی و نظام سلطه، »تقابل حق و باطل« است

خونی در رگهای نهضتخونی در رگهای نهضت

حضرت آیت هللا خامنه ای در بیانات پیشین خود از علت دشمنی 
استکبار با جمهوری اسالمی سخن گفته بودند:

روایت حضرت آیت هللا خامنه ای از ابعاد تاریخ ساِز 
حادثه ۲۹ بهمن:

رهبر انقالب با اشاره به نیاِز نهضت به زیربنای فکری اسالمی از 
نیروهای فکری نظام خواستند:

رهبر انقالب با اشاره به ابعاد 
معنوی شهید باکری:

   افتخارات آذربایجان و تبریز
  حادثه ۲۹ بهمن ۵۶ نشانگِر خصوصیات 

مردم آذربایجان
  درِس امروز ما از حادثه ی ۲۹ بهمن ۵۶: 

استقامت در مسیر حق و مجاهدت در مقابل 
دشمن، عامِل پیشرفت و رفع مشکالت

  مسئله انتخابات
  سیاسِت جمهوری اسالمی درباره برجام

هرگز یاد او از ذهن ها نمی رود...هرگز یاد او از ذهن ها نمی رود...

دستاورد های انقالبدستاورد های انقالب

پیشرفت علمی کشور

خدمات سازندگی و ا�جاد زیرساخت در کشور

تبد�ل مد�ریت کشور از حکومت استبدادی به حکومت مردمی

تقو�ت نیروی دفاعی و نظامی کشور

ت ا�ران از حالت خموده و 
ّ

تغییِر مل


