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موضوعات اصلی

جمالت طالیی


ابعاد حادثهی



بیست و نهم



بهمن تبریز



مطالعه بیشتر

در اين حادثهى بيستونهم بهمن ،مردم تبريز اين خصلتها را از خودشان نشان دادند :اوّالً ايمان عميق دينى؛ ثانياً غيرت دينى؛ ثالثاً شجاعت؛ پس از اينهاا ،مساللهى
موقعشناسى ،و درك درست حوادث.

بيانات در ديدار

يكى از بركات و آثار بيستونهم بهمن بود كه خصلتهاى برجستهى مردم تبريز و آذربايجان را در آيينهى تاريخ مجسّم كرد.

مردم آذربايجان

آن كسانى كه اين حادثه [نوزدهم دی قم] را بهوجود آوردند ،خواستند نگذارند اين حادثه زنده بماند ،بايد فراموش بشود؛ ناگهاان از يا
يعنى از تبريز ،مردم بهپا ميخيزند و آن حادثهى قم را زنده نگه ميدارند.
بدانيد هيچ حادثه ،مانع و قدرت بزرگى وجود ندارد كه بتواند در مقابل ارادهى راسخ ي

نقطاهى دوردسات از قام،

ملّت مقاومت كند.




همچنانكه انقالب ما به اعتراف حتّى دشمنان ،در طول تاريخِ انقالبها نظير نداشت از جهات مختلف ،بزرگداشت سالگرد اين انقالب هم در هيچجاى دنيا نظير ندارد.



شعارهايى كه مردم ميدهند ،چهجور شعارهايى است؟ شعارهاى ايستادگى در خطّ مستقيم انقالب در سراسر كشور ،شعارها شعارهاى ايستادگى است.
پيام را از شعارهاى مردم بايد گرفت .دو پيام در اين راهپيمايىهاى بيستودوّم بهمن وجود داشته است :يكى پيام استقامت ،يكى پيام وحدت.



ملّت ايران در انقالب گفت ،در حوادث بعدى گفت ،در جنگ تحميلى گفت ،در اين بيستودوّم بهمن گفت :ما تسليم زورگويى و باجخواهى آمريكا نخواهيم شد.



ي عدّه سعى نكنند چهرهى آمريكا را بزك كنند ،آرايش كنند ،زشتىها و وحشتآفرينىها و خشونتها را از چهرهى آمريكا بزدايند در مقابل ملّت ماا ،باهعنوان يا
دولت عالقهمند ،انسانْدوست معرّفى كنند؛ اگر سعى هم بكنند ،سعىشان بىفايده است.
اينها [آمريكايیها] از اوّل انقالب تحريم را شروع كردند .در اوايل انقالب هركس خواست عليه انقالب ي كارى بكناد ،آمريكايىهاا از او حمايات كردناد .چا باود،
راست بود ،نظامى بود ،غير نظامى بود ،برايشان فرقى نميكرد؛ هر كسى عليه نظام جمهورى اسالمى انگيزهاى داشت هرچه توانستند ،كم كردند.



ویژگی و پیام


بیستودوّم بهمن




شرقی
1821/11/82

كسانى نشستهاند دارند طرّاحى ميكنند كه اقوام ايرانى را در مقابل هم قرار بدهند؛ پيام اتّحاد ،همدلى ،همدردى ،همگامى بيستونهم بهمن از يادمان نرود.



مراسم

پیشنهاد برای

من امسال روز اوّل سال  ۲۹در مشهد در جوار مرقد ثامنالحجج اعالم كردم؛ گفتم من حرفى ندارم؛ بعضى از مسلولين و دولتمردان  -دولتمردان آن دولت ،بعاد هام
دولتمردان اين دولت  -فكر ميكنند در قضيّهى هستهاى ما با آمريكايىها مذاكره كنيم [تا] موضوع حل بشود؛ گفتيم خيلى خب ،اصرار دارياد شاما ،در ايان موضاوعِ
بالخصوص برويد مذاكره كنيد؛ ولى در همان سخنرانى اوّل امسال گفتم من خوشبين نيستم؛ مخالفتى نميكنم امّا خوشبين نيستم.
ملّت ايران در اين راهپيمايى بيستودوّم بهمن به همهى ما خواستند بگويند :ملّت ايران ايستاده است ،در مواجههى با دشمن احساس ضعف نكنيد.
مسللهى هستهاى بهانه است براى دشمنى؛ مسللهى هستهاى هم اگر ي
دنبال آن مىآيد.

روزى  -حتّى به فرض محال  -بر طبق نظر آمريكا حل بشاود ،بااز يا

مساللهى ديگارى

كارى كه وزارتخارجهى ما و مسلولين دولتى ما شروع كردند ،ادامه پيدا خواهد كرد؛ ايران آنچه را قرار گذاشته است و عهد كارده اسات نقا نخواهاد كارد .البتّاه
مسلولين تالش خودشان را بكنند ،كار خودشان را بكنند ،امّا آمريكايىها با انقالب اسالمى دشمنند ،با جمهورى اسالمى دشمنند ،با اين پرچمى كه شما ماردم بلناد
كرديد دشمنند و اين دشمنى با اين چيزها فرو نخواهد نشست.
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استحکام ساخت
درونی؛ عالج




مقابله با دشمن



عالج مقابلهى با اين دشمنى [آمريكايیها] هم فقط ي چيز است و آن ،تكيهى به اقتدار ملّى و به توان داخلى ملّى و مستحكم كردن هرچاه بيشاتر سااخت دروناىِ
كشور [است] .هرچه در اين زمينه ما كار بكنيم ،كم است.
عالج مشكالت كشور پيمودن راه اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى تكيه به درون .چشم را ندوزيم به دست ديگران.
دنيا به ما احتياج دارد؛ به قدرى كه دنيا به ما احتياج دارد ،ما به دنيا احتياج نداريم.
اگر چنانچه ما بر روى توان خودمان تكيه كنيم ،استقامت آنها [آمريكايیها] در هم خواهد شكست؛ اين را بدانند .تا وقتى كه ما چشاممان باه دسات ديگاران باشاد،
دنبال اين باشيم كه كدام مقدار از تحريمها كم شد ،كدام مقدار چنين شد ،فالن حرف را فالن مسلول آمريكايى گفت يا نگفت  -تا وقتى دنبال اين حرفها باشيم  -به
جايى نميرسيم.
مسلولين هم به نيروى داخلى تكيه كنند؛ از مسلولين هم ميخواهيم به مردم اعتماد كنند ،به نيروى داخلى اعتماد كنند ،سعى كنند ايان سرچشامهى فيّااض تماام
نشدنى را در داخل ،خروشان و فروزان و جوشان كنند.
به توفيق الهى اهداف آمريكا و استكبار جهانى نسبت به ايران و جمهورى اسالمى و ملّت ايران اهدافى است كه دير يا زود شكست خواهد خورد.
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ديدار
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1838/30/83

3

جزئیات تکمیلی

سیاههى اعمال آمریکا

خصلتها و خصوصیّات مردم آذربایجان
 -1ايمان عميق دينی

 -1به خاک و خون کشيدن انسانهاى بىگناه و غيرنظامى با
راهاندازی جنگها

 -8غيرت دينی
 -8شجاعت

 -8حمايت از ديکتاتورهايی چون محمّدرضا پهلوی در شرق و غرب
دنيا

 -0قدرت اقدام
 -1موقعشناسی
 -6پيشرو و صفشکن بودن
 -7نوآوری و انجام کارهای برجسته در راه اهداف واال

 -8حمايت از تروريسم بينالملل و تروريسم دولتى مانند:
حمايت از دولت جعلى جنايتکار صهيونيستى
 -0حمله به عراق و کشتن دهها هزار انسان
 -1حمله به افغانستان و کشتن انسانها
 -6به جان مردم انداختن شرکتهاى آدمکشى و ترور مانند:
شرکت بِلَكواتِر
 -7راهاندازی گروههاى تندروِ افراطىِ آدمکشِ تکفيرى
 -2آزار و اذيّت و بدجنسى و خباثت نسبت به ملّت ايران در طول
دوران حکومت محمّدرضا پهلوی
 -3شروع تحريم عليه ملت ايران از اوّل انقالب
 -13حمايت از دشمنان انقالب از اول انقالب تاکنون مانند:
حمايت رئيسجمهور آمريکا از فتنهگران در سال 22
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آرمانهای سلبی انقالب اسالمی


ما تسليم زورگويى و باجخواهى نميشويم.



ما تسليم نظام سلطه نميشويم.

آرمانهای ایجابی انقالب اسالمی
 -1ما دنبال عدالت اجتماعى هستيم.
 -8ما دنبال حضور مردمى در حوادث گوناگون کشور هستيم.
 -8ما دنبال اسالم هستيم.
 -0ما سعادت کشور را در عمل به تعاليم اسالمى ميدانيم.
 -1ما دنبال اقتصاد مستقل هستيم.
 -6ما دنبال فرهنگ غير وابستهى به بيگانگان و فرهنگ اصيل اسالمى و ايرانى خودمان هستيم.
 -7ما دنبال پناه دادن به مظلوم و مقابلهى با ظالم هستيم.
 -2ما دنبال پيشرفت کشور هستيم.
 -3ما دنبال برجستگى علمى کشور هستيم.
 -13ما ميخواهيم کشورمان در علم ،اقتصاد ،فرهنگ ،امور اجتماعى ،اخالق ،معنويّت ،پيشرو و پيشقدم باشد.
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