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نسخه تلفن همراه

بسماهللالّرحمنالّرحيم)1(
والحمدهللرّبالعالمينوالّصلوةوالّسالمعلیسّيدنامحّمدوآلهالّطاهرینسّيمابقّيةاهلل

فیاالرضينولعنةاهللعلیاعدائهماجمعين.

خيلیخوشوقتمکهبحمداهللتوفيقدستدادکهیکباردیگرباجمعیازمردمعزیزو
برجستهیاصفهاندیداریدراینحسينّيهداشتهباشيم.حرفبااصفهانواصفهانیزیاد
استلکنایندیداربهمناسبتبيستوپنجمآباناست،لذامنعرایضمراازاینجاشروع
ميکنم.بيستوپنجمآبانتاآخرآبان،ازروزهاییاستکهنهفقطاصفهانبلکهکشورو
تاریخومعارفماآنرانبایدهرگزفراموشکند.دربيستوپنجمآبانسال۶1دریکروز
اصفهانیهاحدود۳۶۰شهيدراتشييعکردند؛اینچيزکوچکینيست.حدود۳۶۰شهيد
دریکروزوارداصفهانشدندورویدستمردمتشييعشدند.شماجوانهانبودید،آن
روزهاراندیدید،آنحماسهوآنشورراندیدید.چندروزبعد]هم[-اینکهعرضميکنيم
تاآخرآبان،چونشایدهنوزبهسیاُمآباننرسيدهبود-۲۵۰شهيددیگرراوارداصفهان
کردند؛بازمردمتشييعکردند،رویدستگرفتندوبااستحکام،طاقتنشاندادند؛خيلی
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طاقتميخواهد،خيلیظرفّيتميخواهد.ظرفّيتروحیباالتراستازظرفّيتجسمیو
ظرفّيتاجتماعی.اینکهمردمیکشهربّچههایخودشانرا،جوانهایخودشانرا،آنهم
بهترینجوانهارا،بررویدستشانتشييعکنندوخمبهابرونياورند،خيلیمهماست.اینها
رااگردرتاریخنوشتهبودند،درکتابهابرایماميخواندند،ماراحتباورنميکردیماّمابه
چشمخودماندیدیم.چطورطاقتآوردند؟درهمانروزوفردایآنروزیکهحدود۳۶۰
شهيدتشييعشدند،جوانهاصفکشيدندبرایرفتنبهجبههورفتند.دولشکرَقَدرکهدر
شهراصفهانوشهرهایاستاناصفهانبودند-لشکرامامحسين)عليهالّسالم(ولشکر
نجف-دوبارهپُرشدازجمعّيتجوانمؤمنوفداکار.نهپدرومادرهامانعشدند،نهجوانها
تردیدکردند.دوبارههماندولشکرخطشکنکهاینضایعهیسنگينبرآنهاواردشده
بود،پُرشد.درعملّياتمحّرمبيشترشهدااصفهانیبودند؛اصفهانایناست.نبایدبگذارید

اینفراموشبشود.

 حفظ خاطره های برجسته و شور و شوق مردم، ضامن بقای کشور
عزیزانمن!بدانيدیکیازنقاطاصلیتهاجمدشمناِناینکشورودشمناناینانقالب،
کمرنگکردنهميننقطههایبرجستهاست؛رویاینتکيهدارندکه]اینهارا[بهفراموشی
بسپارند،فراموشبشود.شماميبينيد]اگر[یکشهيددرفالنکشورغربیواروپایی-که
حاال]کارینداریم[چهجوریبودهکهبهشهادترسيده؛کشتهشدهدرراهیکانگيزهای-
وجوددارد،نميگذارنداسمشازکتابهاپاکبشود،نميگذارندازخاطرههامحوبشود؛ماچرا

بگذاریماینحرکتعظيممردماصفهانفراموشبشود؟اصفهانایناست.
خبامسال،اینروزهامصادفشدهباایّاماربعين.اینراهپيماییراميبينيد؟اینحرکت
عظيمميليونیبيننجفوکربالرا،بيننجفوامامحسينرامشاهدهميکنيد؟اینشورو
شوقراميبينيد؟اینحرکتراميبينيد؟اینحرکتآنوقتیکهالزمباشدباخطرهمراه
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بشود،بازهماینشوروشوقدرملّتما،درمردمما،درجوانهایماوجوددارد؛اینراباید
نگهداشت،اینآنچيزیاستکهضامنبقایاینکشوراست.

 اصفهان، شهر پیشگامی و پیش قدمی
خب،حاالچندجملهایهمجنابآقایطباطبائیاشارهکردندوفرمودندکهبنده
دربارهیمناقباصفهانومردماصفهانحرفهاییدارم،نظراتیدارم؛واقعشهمهمين
است.اصفهانشهرعلم،شهردین،شهروالیت،شهرکاروابتکار،شهرهنروفرهنگوشهر
شهادتاست؛استانشهادت]است[.شهرکهميگویيم،یعنیمجموعاستاناصفهان،
بامرکزیّتاینشهرکهنوقدیمیوپُرافتخار.خمينیشهراصفهانکهیکیازشهرهای
اصفهاناست،بيشازبعضیازاستانهایکشورشهيددارد.اخيراًبرایدوهزاروخردهایاز
شهدایآنهایادبودگرفتند.یکشهراصفهانازیکاستانگاهیبيشترشهيددادهاست؛
اینهامعنادارد.چراشهيدميشوند؟چراميروند؟اینچهانگيزهایاست؟اینچهروحّيهای

است؟شهرپيشگامیوپيشقدمی]است[.
اشارهکردندبهحرکاتمردماصفهاندرزمينهیاقتصادمقاومتی؛بله،بندههمهمين
عقيدهرادارم.مردماصفهاندرانفاق-انفاقمالدرراهخدا-آنچنانگشادهدستیميکنند
کهازدیگرانجلومیافتنداّمادرزندگیمعمولیصرفهجوییميکنندکهبازدراینقسمت
همازدیگرانجلومیافتند؛هردویشخوباست.]اینکه[مالراوقتیميخواهيمدر
زندگِیشخصیخرجکنيم،درزندگِیمعمولیخرجکنيم،صرفهجوییبکنيم،اینهمان
خصوصّيتاصفهانیاست؛وقتیهمميخواهيمدرراههایخداییوعمومیمصرفکنيم،
بازگشادهدستیکنيم،اینهمخصوصّيتاصفهانیاست.خّيرینبخشهایمختلفدر
اصفهان]اینطورهستند[.شهرظرافت،شهرهنر،شهرشهيدانبزرگونامآور؛شهيدی
مثلآیتهللبهشتیدریکسمت،و]درسمتدیگر[شهدائیمثلشهيدخّرازیوشهيد
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هّمتوشهيدکاظمیوشهيدرّدانیپوروبزرگانونامآورانیکههرکدامازاینهاميتوانند
مشعلیباشندوراهیکملّتراروشنکنندوبازکنند.اینهامناقباست،اینشناسنامهی
شمااست؛شناسنامهیمردماصفهانایناست.ایستادگیدرراهدرست،]یعنی[شهر
انقالب.قبلازپيروزیانقالبدردورانطاغوت،دردهپانزدهشهراعالمحکومتنظامی
شد؛دراصفهانچندماهقبلازهمهیشهرهاوپيشازهمهجااعالمحکومتنظامیشد؛
ایناصفهاناست.شناسنامهیاصفهانایناست:شهرانقالب،شهردین،شهروالیت،شهر
خدمت،شهرکار،شهرعلم،شهرتربيتنيرویانسانی.منحاالدرآناتاقبهدوستانعرض
ميکردمکهدربخشهایمختلف،حضورنيروهایانسانیتربيتشدهیاصفهانیحضور

برجستهوروشنوآشکاریاست؛اینهارابایدحفظکنيد،اینهارابایدنگهدارید.

 وادادگی در مقابل دشمن، دروازه ی همه ی آسیب های یک کشور
همهیجوانهایعزیزمابدانندکهدشمنانبيکارنمینشينند،نقشهميکشند؛هنراین
استکهنقشهیدشمنرا،توطئهیدشمنرا،نقطهایراکهآماجحملهیدشمناست،
بشناسيموبرایمواجههیبااو،برایمقابلهیبااو،برایخنثیکردنکاردشمن،طرح
داشتهباشيم،انگيزهداشتهباشيم،فکرداشتهباشيم.وادادگِیدرمقابلدشمن،دروازهی
همهیآسيبهاییاستکهبریککشوریواردميشود.ماميخواهيمکشورمانرابهبرکت
اسالمبهاوجبرسانيم؛ماميخواهيمملّتایرانرا-آنچنانکهشایستهیاینملّتاست-
بهنقطهایبرسانيمکهالگوباشد؛نهفقطبرایدنيایاسالموملّتهایمسلمان،بلکهبرای
بشریّت؛خباینکاربزرگیاست،اینراهدشواروطوالنیایاست.دشمناسالمنميخواهد
کهناماسالمیکچنينعظمتوشکوهیپيداکند؛دشمنشيعههمنميخواهد؛بنابراین
مینشينندتوطئهميکنند،مینشينندفّعالّيتميکنند،مینشينندنقشهميکشند.نبایداز

نقشهیآنهاغافلشد.
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 اّولین نیاز امروز کشور، ایستادگی بر اصول انقالب
منآنچهنيازِامروزميدانم،ایستادگیبراصولانقالبدردرجهیاّولاست.اصولانقالب
همهمانچيزهاییاستکهدروصّيتنامهیامامودربياناتاماموجوددارد؛اینهاپایههای
انقالبوستونهایانقالباست.بهجوانهاتوصيهميکنموصّيتنامهیامامرابخوانيد؛شما
امامراندیدهایداّمااماممجّسمدرهمينوصّيتنامهاست؛مجّسمدرهمينبياناتوگفتارها
است.محتوایآنامامیکهتوانستدنياراتکانبدهد،همينچيزهاییاستکهدراین
وصّيتنامهوماننداینهاهست؛نميشودامامراتأویلکرد،نميشودامامرابرخالفآنچهبود

معناکرد،حرفهایاوموجوداست.پافشاریبراصولانقالب]الزماست[.
منآنروزبهجمعیازجوانهایعلمیونخبهایکهاینجابودندگفتمکهاینازروی
لجاجتنيست،ازرویتعّصبوحمّيتجاهلّيتنيست،اینبهمعنایایناستکهاگراین
کشورميخواهدغبارعقبافتادگیقرنهاتحميلراازسرورویخودشپاککند،اینراه
رابایدبرود؛اگرميخواهيممشکالتاینکشورحلبشود،اگرميخواهيماینکشورعّزت
پيداکند،رفاهپيداکند،کشوریبشودکهازلحاظپيشرفتهایماّدیومعنویواخالقیو
فرهنگیالگوبشود،بایدراهانقالبراادامهبدهيم؛انقالب،راهعالجمنحصراینکشوربود

وهستودرآیندههمخواهدبود.

  برخی نیازهای امروز کشور: 
1.  اقدام و عمل در زمینه ی اقتصاد مقاومتی

امروزیکیازچيزهاییکهازلحاظعملیمهماست،مسئلهیاقتصاداست؛دشمنروی
اقتصادکشورمامتمرکزشده.ازنظردشمن،اقتصادکشوریکنقطهیضعفیاستکه]او[
ميتواندباتکيهیبرآننقطهیضعف،مقاصدسوءخودشرادرموردکشورعزیزماودر
موردجمهوریاسالمیاِعمالبکند؛بایدرویاقتصاد]کارکرد[.منگفتماقتصادمقاومتی،
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یعنیاقتصادیکهازدرونميجوشدواحتياجمارابهدیگرانکمميکندواستحکامکشور
رادرمقابلتکانههایخارجیافزایشميدهد؛اینمعنایاقتصادمقاومتیاست.»اقتصاد
مقاومتی،اقداموعمل«،ایناقداموعملبایددرجلویچشممردمقراربگيردومردماین
راببينند؛اینتوّقعوخواستهیماازمسئوليناستکهباآنهاهمدرميانميگذاریم؛این
مسائلرامابامسئولينمرتّباًدرميانميگذاریموبهآنهاميگویيم.شاخصههایاقدامو

عملرابایدنشانداد.

2.  حفظ بصیرت سیاسی
ازجملهیچيزهاییکهامروزالزماست،بصيرتسياسیاست؛بصيرتسياسی!ببينيد؛
وقتیبصيرتباشد،انسانميتواندمحيطپيرامونخودومحيطهایدورونزدیکرا
بشناسد؛بصيرتیعنیاین.وقتیبصيرتنباشد،انسانمجذوبیکچيزیميشودکه
واقعاًجاذبهایندارد؛یکعّدهایمجذوبآمریکاهستند،اّمااینمجذوبّيت،مجذوبّيت
دروغيناست؛هيچجاذبهایندارد.حاالاینهاراماميگفتيم؛بعددیدیدکهدراینانتخابات،
برجستهترینشخصّيتهایسياسیهمانکشورآمدندهمانچيزهاییراکهماميگفتيم،
بيشتریادوبرابرویاچندبرابرشراگفتند.اینرئيسجمهوریکهدرآمریکاانتخابشده
است،)۲(ميگویداگرآنپولیکهدراینچندسالماآمریکاییهاخرِججنگکردیم،
ميخواستيمدرداخلآمریکامصرفکنيم،دوبارميتوانستيمآمریکارابسازیمواینهمه
جاّدهیخراب،اینهمهپلخراب،اینهمهسّدخراب،اینهمهشهرِخراب،اینهمهفقيردر
آمریکانداشتيم.آنکسانیکهمجذوبآننقطهیخيالیهستند،اینهاراحاضرندبفهمند؟
اینخرابیهادرآنکشوروجودداردوپولآنکشورصرفکارهایغيرشرافتمندانه
ميشود؛]آیا[اینجنگهاییکهاوميگویدماچندتریليوندالرخرجشکردیم-ميگوید
چندهزارميليارددالرخرجکردیم-اینهاجنگهایشرافتمندانهایبوده؟جنگهمدو
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جوراست؛یکجنگ،جنگشرافتمندانهاستکهانسانبهقوانينانسانیاحترامميگذارد.
خبیکدشمنیبهانسانحملهکرده،انساندرمقابلاومجبوراستبجنگد؛اینجنگ،
شرافتمندانهاست؛اّماآنجنگیکهآمریکادراینچندسالدراینمنطقهبهراهانداخت،
جنگشرافتمندانهنبود.خانههایمردمراخرابکردند،چندیندههزارغيرنظامیرا
کشتند،زنهاراکشتند،بّچههاراکشتند،بمبریختند،مجلسعزاراومجلسعروسیرا
بمبارانکردند،زیرساختهایچندکشورراخرابکردند.شماببينيداینهابرسرليبیوبر
سرسوریهوبرسرعراقوبرسریمنوبرسرافغانستانچهآوردند!اینچندتریليون،خرج
اینچيزهاشده.اینهاحرفهاییاستکهماهميشهميگفتيم.بصيرتایناستکهشما
بدانيدباچهکسیطرفيد،بدانيدکهاودربارهیشماچهفکریدارد،بدانيدکهاگرچشم
خودتانرابستيدوفکرنکردید،ضربهخواهيدخورد؛اینبصيرتاست.توّقعماازنخبگان
سياسیوغيرسياسیکشورایناستکهاینبصيرتراداشتهباشند.مردمخوشبختانهاین
بصيرترادارند؛تعّجباست!مردممعمولیوتودههایمردماینبصيرتسياسیرادارند

]اّما[بعضیازنخبگانماباتکيهبرتوّهماتیکهدارند،اینبصيرتراندارند.

  استحکام داخلی نظام؛ راه عبور از همه ی مشکالت احتمالی کشور
البّتهحاالبندههيچقضاوتیدرمورداینانتخاباتیکهدرآمریکاانجامگرفتهاستندارم.
آمریکا،آمریکااست؛اینحزبیاآنحزب،هرکدامشانسِرکارآمدند،خيریبهما
نرساندند،شررساندند.یکیتحریمکرد،یکیهواپيمازد،یکیبهسّکوینفتیحملهکرد،
یکیبهدشمنهایماکمککرد.مانگرانیهمنداریم؛مابهتوفيقالهیبرایمواجههیبا
هرحادثهیمحتملآمادهایم.دردنياعّدهایعزاگرفتهاندکهچراانتخاباتدرآنکشور
اینجوریشد؛یکعّدهای]هم[دردنياخوشحالشدندوشادیکردند.مانه،مانهعزا
ميگيریم،نهشادیميکنيم؛برایمافرقیندارد.مافکرميکنيمکهچگونهبایدکشوررااز
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مشکالتاحتمالیعبورداد؛ملّتبایدبهاینفکرکند.راهعبورازهمهیمشکالتیکهبرای
کشورمحتملاست،چهدرایندوره،چهدردهسالدیگر،چهدرپنجاهسالدیگر،این
استکهکشورازدرونمستحکمباشد.ببينيدچهجوریاستحکامحاصلميشود.استحکام
داخلِینظام،اساسکاراست؛هماستحکامسياسی،هماستحکاماقتصادی،هماستحکام
فرهنگی،وهمباالترازهمهاستحکامروحیوروانیافراد،بخصوصنخبگانوبخصوص
مسئوالنارشدکشور.ایناستحکاماگروجودداشتهباشد،هيچخطریکشورراتهدید
نميکند.کشوردرمقابلهمهیخطرهاآمادهاست.جوانهایعزیزمابایستیاینرویِِش
مبارِکروحّيهیانقالبیراادامهبدهند.بحثهاوجنجالهاوحاشيهسازیهاوپرداختنبه
چيزهایکوچکوجزئیوماننداینهامسئلهیکشورنيست؛مسئلهیکشور،روحّيهی
انقالبیاست؛مسئلهیکشور،جهتگيریانقالبیاست؛وازلحاظعملیوبرنامهریزی،
مسئلهیکشور،اقتصاداستکهبارهاعرضکردهایم،پيشرفتعلمیاستکهبارهاعرض
کردهایمواتّحادوانسجامآحادملّتاستکهاینراهمبارهاعرضکردهایم.اینهامسائل

اصلیکشوراست.

  آینده ی کشور، بمراتب بهتر از امروز کشور
مردماصفهانبحمداهللدرگذشتهیدورونزدیک،موّفقبودندوازامتحانهاسربلندبيرون
آمدند.امتحانهایسختبرایاصفهاندرگذشتههایدورونزدیک،امتحانهایسازندهبود.
امتحانیعنیتمرین،امتحانالهییعنیتمرین،یعنیرزمایش.رزمایش،نقطهضعفهای
انسانرابهاونشانميدهدو]او[سعیميکندآننقطهضعفهارابرطرفکندوتبدیلکند
بهنقطهیقّوت؛اینچيزیاستکهبرایملّتایرانوجوددارد.اصفهانهمبحمداهللدر
اینزمينهپيشرووپيشگاماست.اميدواریمهميشههمينجورباشد.عزیزانمن!بدانيد
فردایاینکشورازامروزاینکشوربمراتببهتراستوبهفضلالهیوبهحولوقّوهیالهی،



9

26/ 08 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدارمردم اصفهان

اینکشوربهبرکتانقالب،بهبرکتآیاتالهی،بهبرکتتکيهیبرایماِنبهقرآنواسالم
وتعاليمائّمهیهدا)عليهمالّسالم(خواهدتوانستبرتماممشکالتفائقبيایدوپيش
خواهدرفتواميدواریمکهانشاءاهللهمينباشد.خيلیخوشحاليمازاینکهشمابرادران
وخواهرانعزیزرازیارتکردیم.سالمماراهمبههمهیبرادرانوخواهراناصفهانی

برسانيد.

والّسالمعليکمورحمةاهلل

1(درابتدایایندیدار-کهبهمناسبتسالگردتشييعپيکر۳۷۰شهيدعملّياتمحّرمدربيستوپنجم
آبانسال1۳۶1دراصفهانبرگزارشد-آیتاهللسّيدیوسفطباطبائی)امامجمعهونمایندهیولیّفقيه

دراستاناصفهان(مطالبیبيانکرد.
۲(دونالدترامپ
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