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 مرور سریع 
 26/08/1395 اصفهان مردم دیدار در رهبر انقالب بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

اصفهان، شهر دین و 

 شهادت

 صفهانی روز یک در ۶١ سال آبان وپنجمبیست در شییع را شهید ۳۶۰ حدود هاا  خیلی میخواهد، طاقت خیلینیست...  کوچکی چیز این کردند؛ ت

 .اجتماعی ظرفیّت و جسمی ظرفیّت از است باالتر روحی ظرفیّت. میخواهد ظرفیّت

 مانع مادرها و پدر نه …رفتند و جبهه به رفتن برای کشهیدند صه  جوانها شهدند، تشهییع شههید ۳۶۰ حدود که روزی آن فردای و روز همان در 

 .کردند تردید جوانها نه شدند،

  شد الزم که وقتیآن[ راهپیمایی اربعین]حرکت این شود همراه خطر با با  وجود ما جوانهای در ما، مردم در ما، ملّت در شوق و شور این هم باز ،ب

 .است کشور این بقای ضامن که است چیزی آن این داشت، نگه باید را این دارد؛

 [.است] شهادت استان است؛ شهادت شهر و فرهنگ و هنر شهر ابتکار، و کار شهر والیت، شهر دین، شهر علم، شهر اصفهان 

 میکنند جوییصرفه معمولی زندگی در امّا افتندمی جلو دیگران از که میکنند دستیگشاده آنچنان -خدا راه در مال انفاق- انفاق در اصفهان مردم 

 .است خوب هردویش افتند؛می جلو دیگران از هم قسمت این در باز که

بیانات در دیدار 

اصفهان مردم

08/08/1380 

ایستادگی بر اصول 

انقالب، راه حل 

 مشکالت کشور

 کردن خنثی برای او، با یمقابلهمواجهه و  برای و بشناسیم است، دشمن یحمله آماج که را اینقطه را، دشمن یتوطئهو  ینقشه که است این هنر 

 .باشیم داشته فکر باشیم، داشته انگیزه باشیم، داشته طرح دشمن، کار

 ِمیشود وارد کشوری یک بر که است هاییآسیب یهمه یدروازه دشمن، مقابل در وادادگی. 

 در و امام ینامهوصیّت در که است چیزهایی همان هم انقالب اصول. است اوّل یدرجه در انقالب اصول بر ایستادگی میدانم، امروز نیازِ آنچه من 

 دارد. وجود امام بیانات

 است. نامهوصیّت همین در مجسّم امام اّما ایدندیده را امام شما بخوانید؛ را امام ینامهوصیّت میکنم توصیه جوانها به 

 بود خواهد و هست و بود کشور این منحصر عالج راه انقالب، بدهیم؛ ادامه را انقالب راه بایدبشود...  حل کشور این مشکالت میخواهیم اگر. 

 ضع ، ینقطه آن بر یتکیه با میتواند[ او] که است ضعفی ینقطه یک کشور اقتصاد دشمن، نظر از. شده متمرکز ما کشور اقتصاد روی دشمن 

 [.کرد کار] اقتصاد روی باید بکند؛ اِعمال اسالمی جمهوری مورد در و ما عزیز کشور مورد در را خودش سوء مقاصد

 «است. مسئولین از ما یخواسته و توقّع این بگیرد؛ قرار مردم چشم جلوی در باید عمل و اقدام این ،«عمل و اقدام مقاومتی، اقتصاد 

 مراسم در بیانات

 هفتمین و بیست

 رحلت سالگرد

 خمینی امام

 (اهللرحمه)

14/03/1395 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3091
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3091
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3091
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259


 
 

2 
 

  نزدیک و دور هایطمحی و خود پیرامون محیط میتواند انسان باشد، بصیرت وقتی ...است سیاسی بصیرت است، الزم امروز که چیزهایی یجمله از 

 .بشناسد را

 مجذوبیّت مجذوبیّت، این امّا هستند، آمریکا مجذوب ایعّده یک ندارد؛ ایجاذبه واقعا   که میشود چیزی یک مجذوب انسان نباشد، بصیرت وقتی 

 است. دروغین

 بصیرت این مردم هایتوده و معمولی مردم! است تعجّب ...باشند داشته را بصیرت این که است این کشور غیرسیاسی و سیاسی نخبگان از ما توقّع 

 .ندارند را بصیرت این دارند، که توهّماتی بر تکیه با ما نخبگان از بعضی[ اّما] دارند را سیاسی

 کار سرِ کدامشان هر حزب، آن یا حزب این است؛ آمریکا آمریکا،. ندارم است گرفته انجام آمریکا در که انتخاباتی این مورد در قضاوتی هیچ بنده 

 رساندند. شر نرساندند، ما به خیری آمدند،

 و روحی استحکام همه از باالتر هم و فرهنگی، استحکام هم اقتصادی، استحکام هم سیاسی، استحکام هم است؛ کار اساس نظام، داخلیِ استحکام 

 .کشور ارشد مسئوالن بخصوص و نخبگان بخصوص افراد، روانی

 انقالبی یروحیّه کشور، یمسئله نیست؛ کشور یمسئله اینها مانند و جزئی و کوچک چیزهای به پرداختن و هاسازیحاشیه و جنجالها و بحثها 

 است. انقالبی گیریجهت کشور، یمسئله است؛
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واژگان کلیدی

بیانات رهبر انقالب در
دیدار مردم اصفهان

1395/8/26

مردم 
اصفهان

ننقشه دشم

ر ایستادگی ب
اصول 
انقالب

وصیت نامه 
امام 

(ره)خمینی

اقتصاد 
مقاومتی

بصیرت

انتخابات 
آمریکا

روحیه 
انقالبی

استحکام 
ساخت درون

پیاده روی 
اربعین
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 جزئیات تکمیلی

 جوانانهای رهبری به توصیه

 باشید. داشته فکر انگیزه و ،طرح دشمن، کار کردن خنثی و برای را بشناسید دشمن یتوطئه و نقشه -1

 بخوانید. را امام ینامهوصیّت -2

برای استحکامِ داخلی کشور در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و استحکام روحی و  -3

 افراد فکر کنید. روانیِ

 بدهید. ادامه را انقالبی یروحیّه مبارکِ  رویِشِ -4


