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

جمالت طالیی

موضوعات اصلی


شناسنامه آذربایجان

پیشنهاد برای
مطالعه بیشتر

مردم آذربایجان و مردم تبریز نهفقط در قضیّهی انقالب و بی ستونهم بهمن بلکه از حدود  ۱۲۰سال ۱۳۰ ،سال قبل در همهی ق ضایای مهمّ تحوّل اجتماعی در
کشور و مسائل مهمّ سیاسی ،یکی از اصلیترین محورهای مبارزه بودهاند؛ شناسنامهی آذربایجان این است.

بیانات در دیدار



بیستونهم بهمن موتوری شد برای پیروزی انقالب در بیستودوّم بهمن سال بعد؛ موتور بود برای اینکه بتواند این کار انجام بگیرد؛ پیشبَرنده بود.

مردم آذربایجان



آذربایجان همواره یکتنه ایستاده است در مقابل طمع کسانی که چشم دوختهاند به ایجاد شکاف قومیّتی در کشور.



دشمن چشم دوخته است و از هر گسلی که خیال میکند میتواند یک زلزلهای ایجاد بکند ،میخواهد استفاده کند برای منهدم کردن اساس استقالل این کشور و
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اساس انقالب؛ از همهی امکانات میخواهد استفاده کند ،میگردد به خیال خودش گسلها را پیدا میکند.


در خوزستان جوانهای عرب در مقابل تهاجم رژیم صدّام ایستادند .آنها هم عرب بودند ،اینها هم عرب بودند امّا این عرب ایستاد.



ملّت متّحد است ،ملّت مجتمع است ...حاال یک عدّهای یاد گرفتهاند تعبیرات «آشتی ملّی ،آشتی ملّی» [را گفتن]؛ این حرفها به نظر من معنی ندارد؛ مردم
مجتمعند ،با هم متّحدند؛ آنجایی که پای اسالم ،پای ایران ،پای استقالل ،پای ایستادگی در مقابل دشمن در میان است ،مردم با همهی وجودشان ایستادهاند.

اتّحاد ملّت



مردم ما با آن کسانی که به روز عاشورا اهانت کردند قهرند .ملّت با آنهایی که روز عاشورا ،با قساوت ،با لودگی ،با بیحیایی آمدند جوان بسیجی را در خیابان
لخت کردند و کتک زدند ،قهر است .با اینها آشتی هم نمیکنیم.



آن کسانی که با اصل انقالب بدند ،میگویند اصل نظام هدف ما است ،میگویند انتخابات بهانهی ما است؛ که البتّه آنها عدّهی معدودیاند ،عدّهی کمیاند؛ در مقابل

بیانات در حرم
مطهر رضوی
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اقیانوس عظیم ملّت ایران آنها یک قطرهاند؛ چیزی نیستند.


قضاوت مسئوالن داخلی و افرادی که معموالً جمعیّتها را در خیابان تخمین میزنند که چقدر بودند ،این بود که در شهرهای بزرگ کشور و در هفتاد درصد
شهرهای کشور ،جمعیّت نسبت به سالهای گذشته بعضی بیشتر بود ،بعضی بسیار بیشتر بود ،بعضی دو برابر بود.

حضور گسترده مردم
در راهپیمایی




بیستودوّم بهمن

بنده زبانم قاصر است ،کسی هم نیستم که بخواهم تشکّر کنم؛ [انقالب] مال خود مردم است .خدا را باید شکر کرد ،خدا را باید سپاس گفت که دلهای مردم را

بیانات در دیدار

به این جهت متوجّه کرد.

مردم آذربایجان

در طول سال با پول سازمان سیا و سازمان موساد و دستگاه اطّالعاتی و جاسوسی انگلیس و دالرهای نفتی قارونها صدها رسانه علیه انقالب حرف میزنند ...روز
بیستودوّم بهمن ،این باران رحمت الهی ،این حضور عظیم مردمی مثل باران میبارد و این فضای آلوده و غبارآلود را تمیز میکند.



این جمعیّت عظیمی را که دارند حرکت میکنند یک نگاهی بکنید؛ اکثر اینها  ۳۷سال عمرشان نیست ...امّا میآیند ...معنایش چیست؟ معنایش این است که
انقالب زنده است؛ معنایش این است که انقالب روینده است ،بالنده است ،اینها رویشهای جدید انقالبند.
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ما نابسامانی داریم ...از آنها صرفنظر هم نمیکنیم؛ نابسامانی بالشک هست امّا دشمن سعی میکند در قبال این نابسامانیها پیشرفتهای انقالب را ندیده بگیرد.



حکومت طاغوت یک حکومت توسریخور بود؛ توسریخور آمریکا ،توسریخور انگلیس ،توسریخور دولتهای بزرگ؛ ملّت را ذلیل کرده بودند ،خوار کرده بودند،
ظرفیّتهای کشور را بکلّی تعطیل کرده بودند ،بعضی را هم به دشمن سپرده بودند؛ انقالب آمد بسیاری از این ظرفیّتها را فعّال کرد؛ امروز کشور عزیز است.



بیستودوّم بهمن یک نعمت الهی است ،یک فرصت الهی است برای اینکه ملّت خودش را نشان بدهد ،ارادهی خودش را با صدای بلند فریاد بزند.



ما دنبال پیشرفتیم ،دنبال اسالمیم ،دنبال نظام اسالمی برخاستهی از مردمیم که میتواند مشکالت مردم را حل کند؛ این شعار بیستودوّم بهمن هر سال است.



به مسئولین عرض میکنم که این حضور مردمی در بیستودوّم بهمن را به حساب گالیه نداشتن آنها از فعّالیّتهای ما مسئولین به حساب نیاورید .مردم گلهمندند؛
از بسیاری از چیزهایی که در کشور میگذرد ،مردم گلهمندند.



ما [امسال را] عرض کردیم سال «اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل» ...من اوّل سال هم گفتم که مسئولین کشور آخر سال باید نشان بدهند که در این سال برای
اقدام و عمل چه کردند؛ نگویند باید چنین بشود ،باید بگویند چنین شد.



نمیشود مشکالت مردم و گالیههای مردم را نادیده گرفت؛ مسئولین باید جدّی بگیرند .مسئلهی بیکاری ،مسئلهی رکود ،مسئلهی گرانی مهم است.



دشمن میخواهد مردم از انقالبشان ،از نظامشان ،از دولتشان ،از کشورشان دلسرد بشوند ،دلزده بشوند؛ لذا روی مسئلهی اقتصاد فشار میآورد.



بنده روی مسئلهی فرهنگ خیلی حسّاسیّت دارم ،روی مسئلهی علم خیلی حسّاسیّت دارم لکن وقتیکه در زمانهای محدود اولویّتها را نگاه میکنیم ،مسئلهی

بیانات در اجتماع

اقتصاد کشور در اولویّت اوّل قرار میگیرد.

زائران و مجاوران

ضرورت رسیدگی
مسئولین به
مشکالتِ مردم




یکی از ترفندهای دشمن این بوده است که مرتّب تهدید کنند به جنگ؛ و [اینکه] گزینهی نظامی روی میز است و مانند اینها .آن مسئول اروپایی هم ،به مسئولین

حرم رضوی

ما میگوید که جنگ در ایران حتمی بود؛ اگر برجام نبود ،حتماً جنگ بود؛ دروغ محض! چرا میگویند جنگ؟ برای اینکه ذهن ما برود به جنگ.

1395/01/01

جنگ واقعی جنگ اقتصادی است ،جنگ واقعی تحریم است ،جنگ واقعی گرفتن عرصههای کار و فعّالیّت و فنّاوری در داخل کشور است؛ این جنگ واقعی است.
ما را به جنگ نظامی متوجّه میکنند تا از این جنگ غفلت کنیم؛ جنگ واقعی جنگ فرهنگی است.



به رئیسجمهور محترم گفتم به مدیرانتان تذکّر بدهید تا مدیریّت همراه با شفّافیّت ،همراه با نظارت انجام بدهند .مدیر باید نظارت کند ،باید کار را دنبال بکند.



یک عدّهای میآیند روی کمبودها انگشت میگذارند ،مبالغه میکنند ،اغراق میکنند ،پیشرفتها را نمیگویند ،راهحلها را هم نمیگویند! اتّفاقاً اینها همان کسانی
هستند که خودشان به دشمن گِرا دادند که ایران را تحریم کنند.



قطعاً پیروزی متعلّق به ملّت ایران است .همه فکر کنند ،همه تالش کنند ،همه همّت بگمارند ،همه آینده را در نظر بگیرند ،همه آرمانها را جلوی چشمشان نگه
دارند و به سمت آن آرمانها حرکت بکنند ،همه این امید مقدّس را در دلهایشان گرم نگه دارند.
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جزئیات تکمیلی

مقاطع مهم نقشآفرینی مردم آذربایجان در تاریخِ معاصر ایران
 -1قضیّهی تنباکو
 -2قضیّهی مشروطیّت
 -3قضیّهی نهضت ملّی
 -4قضیّهی بیستونهم بهمن و انقالب اسالمی
 -5حوادث قبل از جنگ در تبریز
 -6جنگ تحمیلی

عرصههای «جنگِ واقعی» دشمن علیه ایران اسالمی
 -1جنگ اقتصادی
 -2تحریم
 -3گرفتن عرصههای کار و فعّالیّت و فنّاوری در داخل کشور
 -4جنگ فرهنگی
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