
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماد انقالب( از دیدگاه رهبر معظم انقالبالگوی رفتاری حضرت امام ) 
 

 چهل سالگی انقالب

 سیاسیمعاونت 
 سیاسیاهي اداره ژپوهش

 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 اميد جلوداريانپژوهشگر: 
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   مقدمه مقدمه  
 

 رهبر بياناتو محوربندی شاخص يابی بررسی، به در ادامه پژوهش های مرتبط با چهل سالگی انقالب،  اين پژوهش

 اختصاص دارد. خمينی)ره( الگوی رفتاری امامدرباره  اسالمی انقالب معظم

به چند شاخص عمده نظر دارند  خصوصدر اين  ايشانبررسی بيانات رهبر معظم انقالب در اين باره نشان داد که 

لطافت  های نابحق، حرکت برابر در شدّت و صالبت شناخت حرکات و عناصر نابحق، امام، معنويتِ که عبارت اند از:

مظلوميت،  قوّت، و اقتدار مستضعفان، و ضعفا و محرومان و مظلومان با برخورد و الهی ذکر با مواجهه و رقت عمل در

تمرکز بر اولويت ها و توجه ويژه  دشمنان، و هادشمنی با مواجهه فعّال در و شجاعانه رسيدن به پيروز نهايی، برخورد

 به مردم.

حرکات مره زاز جمله مواردی است که رهبر معظم انقالب در  اغواگریو  طغيانگری ،خدا راه از انحراف ،ظلم و ظالم

ايستادگی  و عناصر نابحق بر می شمارند که حضرت امام با شناخت آنها، با صالبت و شدت در مقابلشان می ايستند.

 در متجاوز يستادگی در برابر صدّاما ،آمريکا مقابل ايستادگی در ،پهلوی فاسد و طاغوتی و منحط رژيم مقابل در

 نيز در اين حوزه جای می گيرند. داخلی هایفتنه برابر ايستادگی درو  تحميلی جنگ

 و مظلومان با برخورد و الهی ذکر با مواجهه لطافت و رقت عمل در از سوی ديگر از ويژگی های رفتاری حضرت امام،

 از بعد وراثتی ديکتاتوریِ طاغوتیِ نگونی حکومتدرخصوص سر قوّت و اقتداراست.   مستضعفان و ضعفا و محرومان

ناکام و  هاخنثی کردن توطئه ،بود کرده تعريف اينجا در خود برای حياتی شکست آمريکا که منافع ،سال هزار دو

از ديگر ويژگی های رفتاری حضرت امام  بود انقالب کردن نابود و کسانی که غرضشان تحميلی جنگ کردن طرّاحان

 برگرفته از بيانات رهبر معظم انقالب است.

شاخص ديگری است که رهبر انقالب درخصوص ويژگی های رفتاری حضرت امام به آن اشاره  تمرکز بر اولويت ها

 و اساسی قانون بر هتکي ،تحميلی جنگ دوران مسئله جنگ در ،مبارزات دوران در سلطنت رژيم با مقابلهمی کنند. 

 از موارد مربوط به اين ويژگی رفتاری امام است. انقالب اوّل قانونی در ترتيبات نظام و ايجاد

نيز از موارد  دشمن به اعتمادیبیو  ملّت اتّحاد و همبستگی به اهتمام ،مردم هایتوانايی اعتماد به ،توجه به مردم

 است. خمينی)ره( زيرمجموعه الگوی رفتاری حضرت امام

 

 

 

 

 های خبریدیریت پژوهشم
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 امام: معنویتِ -1

 ايمان( تقويت )مايه قلبی توجه به سکينه -1-1

  اسالمی به حذف سکينه از امّت مراقبت درخصوص اقدام دشمن -1-2

 الهی نصرت به راسخ اعتقاد و ايمان -1-3

 

 شناخت حرکات و عناصر نابحق: -2

 ظلم و ظالم -2-1

 خدا راه از انحراف -2-2

 طغيانگری -2-3

 اغواگری -2-4

 

 های نابحق: حرکت برابر در شدّت و صالبت -3

  پهلوی فاسد و طاغوتی و منحط رژيم مقابل ايستادگی در -3-1

  آمريکا مقابل ايستادگی در -3-2

 تحميلی جنگ در متجاوز ايستادگی در برابر صدّام --3-3

 را او رفتار که قديمی خود شاگرد برابر در حتّی داخلی هایفتنه برابر درايستادگی  -3-4

 می کرد مشاهده حق برخالف

 

 و محرومان و مظلومان با برخورد و الهی ذکر با مواجهه ت و رقت عمل درلطا -4

 مستضعفان: و ضعفا

 شهيد مادر گذشت و فداکاری و ارادت پيغام مقابل در تأثّر -4-1

  پابرهنگان مستضعفان و از دفاع -4-2

 

 قوّت: و اقتدار -5

 سال هزار دو از بعد وراثتی ديکتاتوریِ طاغوتیِ سرنگونی حکومت -5-1

 بود کرده تعريف اينجا در خود برای حياتی شکست آمريکا که منافع -5-2

  هاخنثی کردن توطئه -5-3

 بود انقالب کردن نابود و کسانی که غرضشان تحميلی جنگ ناکام کردن طرّاحان -5-4

 

 مظلومیت امام: -6

  رحلتش پس از مدّت ها تا و حياتش زمان مداوم در بارِاهانت تبليغات -6-1

 پُرصالبتش  و مستحکم سخنان الیالبه هايش درتنگیمشاهده شدن دل -6-2
 

الگوی رفتاری ـ 1

 :امام)ره(
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ـ الگوی رفتاری 1

 :امام)ره(

 

 
 نهایی بودن امام:پیروز  -7

  اسالمی نظام بقای اسالمی و نظام استحکام -7-1

 اسالمی: نظام پيشرفت و رشد -7-2

 خودباوری -7-2-1

 خودکفائی -7-2-2

 فنّاوری و علمی پيشرفت -7-2-3

 سياسی پيشرفت -7-2-4

 آفريقا  شمال و آسيا غرب وسيع منطقه در کشور نفوذ توسعه -7-2-5

 

 دشمنان: و هادشمنی با مواجهه فعّال در و شجاعانه برخورد -8

 نشدن ضعف و انفعال دچار -8-1

 عقالنی محاسبات بر و مبتنی محکم احساسات با همراه شجاعانه گيری های تصميم -8-2
 

 تمرکز بر اولویت ها: -9

 مبارزات دوران در سلطنت رژيم با مقابله -9-1

 تحميلی جنگ دوران مسئله جنگ در -9-2

 انقالب اوّل قانونی در ترتيبات نظام و ايجاد اساسی،  قانون بر تکيه -9-3

 

 توجه به مردم: -10

 مردم  هایتوانايی اعتماد به -10-1

 ملّت اتّحاد و همبستگی به اهتمام -10-2
 اعتمادیبی -10-3
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 شناخت حرکات و عناصر نابحق:

 

 

 

 

 

معنویات 
(:ره)امام

توجه به سکینه 
مایه  )قلبی 

(تقویت ایمان

ایمان و اعتقاد 
راسخ به 

نصرت الهی

مراقبت 
درخصوص اقدام 
دشمن به حذف 
سکینه از امّت 

اسالمی 

ظلم و ظالم

انحراف از راه خدا

طغیانگری

اغواگری
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لطافت و رقت عمل در 
مواجهه  با ذکر الهی و 
برخورد با مظلومان و 
محرومان و ضعفا و 

:مستضعفان

تأثّر در مقابل پیغام 
ارادت و فداکاری و 
گذشت مادر شهید

دفاع از مستضعفان و 
پابرهنگان 

اقتدار و قوّت

سرنگونی 
حکومت طاغوتیِ

دیکتاتوریِ 
و وراثتی بعد از د

هزار سال

ه شکست آمریکا ک
ی منافع حیاتی برا
خود در اینجا 

تعریف کرده بود

خنثی کردن 
توطئه ها 

ناکام کردن 
طرّاحان جنگ 
ی تحمیلی و کسان

د که غرضشان نابو
کردن انقالب بود
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مشاهده شدن 
ی دل تنگی هایش در البه ال
سخنان مستحکم و 

پُرصالبتش 

تبلیغات اهانت بارِ 
مداوم در زمان حیاتش 

و تا مدّت ها پس از 
رحلتش 

مظلومیت 
(:ره)امام

(:ره)پیروز نهایی بودن امام

استحکام نظام اسالمی و بقای نظام اسالمی 

:رشد و پیشرفت نظام اسالمی

خود باوری

خودکفائی

پیشرفت علمی و فناوری

پیشرفت سیاسی

توسعه نفوذ کشور در منطقه وسیع غرب آسیا و شمال آفریقا
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برخورد شجاعانه و فعّال در 
:مواجهه  با دشمنی ها و دشمنان

دچار انفعال و ضعف 
نشدن

تصمیم  گیری های 
شجاعانه همراه با 

احساسات محکم و 
ات مبتنی بر محاسب

عقالنی

:تمرکز بر اولویت ها

مقابله  با رژیم سلطنت در دوران مبارزات

مسئله جنگ در دوران جنگ تحمیلی

ر اوّل تکیه  بر قانون اساسی،  ایجاد نظام و ترتیبات قانونی د
انقالب

اعتماد به 
توانایی های 

مردم 

بی اعتمادی 
به دشمن

توجه به 
مردم

اهتمام به 
و همبستگی

اتّحاد ملّت
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 به استناد عین عبارات جدول شاخص ها و محورهاـ  ج

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

1 
الگوی رفتاری 

 :امام )ره(

 امام: معنویتِ -1

 )مايه قلبی توجه به سکينه -1-1

 ايمان( تقويت

مراقبت درخصوص اقدام  -1-2

 به حذف سکينه از امّت دشمن

  اسالمی

 به راسخ اعتقاد و ايمان -1-3

 الهی نصرت

 

حرکات و عناصر شناخت  -2

 نابحق:

 ظلم و ظالم -2-1

 خدا راه از انحراف -2-2

 طغيانگری -2-3

 اغواگری -2-4

 

 برابر در شدّت و صالبت -3

 های نابحق: حرکت

 رژيم مقابل ايستادگی در -3-1

  پهلوی فاسد و طاغوتی و منحط

  آمريکا مقابل ايستادگی در -3-2

 ايستادگی در برابر صدّام --3-3

 تحميلی جنگ در متجاوز

 هایفتنه برابر ايستادگی در -3-4

قديمی  شاگرد برابر در حتّی داخلی

 حق برخالف را او رفتار که خود

 می کرد مشاهده

 

 لطافت و رقت عمل در -4

 با برخورد و الهی ذکر با مواجهه

 و ضعفا و محرومان و مظلومان

 مستضعفان:

 و ارادت پيغام مقابل در تأثّر -4-1

 شهيد مادر گذشت و فداکاری

 مستضعفان و از دفاع -4-2

  پابرهنگان

 

 قوّت: و اقتدار -5

 طاغوتیِ  سرنگونی حکومت -5-1

 آرامش دلها به بزرگ، انسانهای معنویِ پروازهای و بلند هایقلّه و عظمتها ياد »-

 دلهای در را آرامش و سکينه شريفه، یآيه. ميبخشد نفساعتمادبه و اطمينان و

 یسکينه و را اطمينان و را آرامش و ميداند الهی نصرت و فتح از ناشی مسلمانان

 و را اين عکس دشمن ميکند؛ معرّفی ايمان ازدياد و ايمان تقويت یمايه را قلبی

 دنبال ما پويای و متحرّک و مؤمن یجامعه برای و اسالمی امّت برای را اين ضدّ

 .ميکند

 امام از همواره ما امّت ما، ملّت هم اين از بعد و است بلند هایقلّه از يکی امام... 

 اين و است انقالب نماد امام، زيرا است؛ همين هم شايسته و گفت خواهد سخن

 دست خود بزرگ آرزوهای به خود، هدفهای به انقالب پُرقدرت موتور بدون کشور

 .يافت نخواهد

 آوردمی ذهن به را شباهتهايی اميرالمؤمنين، شهادت ايّام با زمانیهم اين امسال

 بزرگ؛ و واال پيشوای آن و اميرالمؤمنين حقيقی پيرو اين صادق، پيرو اين ميان

 به توجّه است؛ اسالمی امّت و ايران ملّت افتخار یمايه که دارد وجود شباهتهايی

 برای همچنين و درست راه کردن پيدا برای است مفيد و مهم شباهتها اين

 آماده شباهتها اين مورد در را سرفصل سه من. بزرگوارمان امام با بيشتر آشنايی

 .کنم مطرح که امکرده

 جمع متضاد ظاهراً خصوصيّتِ دو اميرالمؤمنين در که است اين سرفصل يک

 هر اين رقّت؛ و صفا و لطافت يکی و شدّت، و ايستادگی و صالبت يکی بود؛ شده

 در شدّت و صالبت. داشت وجود -خود کمال در و اوج در- اميرالمؤمنين در دو

 خدا، راه از انحراف برابر در ظالم، برابر در ظلم، برابر در: حقنابه حرکت هر برابر

 منتهای با اميرالمؤمنين اينها مقابل در اغواگری؛ برابر در طغيانگری، برابر در

 مقام در. است نشده ديده امروز تا آن نظير که ايستادمی استحکام و صالبت

 و محرومان و مظلومين با برخورد در و سويی، از الهی ياد و الهی ذکر با یمواجهه

. ميکرد عمل رقّت و لطافت نهايت در ديگر، سوی از مستضعفان و ضعفا

 کرد؛ برخورد صالبت آن با معاويه، برابر در( الصاّلةوالساّلمعليه) اميرالمؤمنين

 شام استانداری از را معاويه و کنيد صبر مدّتی که دادند اميرالمؤمنين به مشورت

 و قديمی صحابی دو آن مقابل در المؤمنينامير صالبت. نرفت بار زير نکنيد؛ عزل

 نظر به که ميخواستند چيزهايی و داشتند توقّعاتی که آبرومند بسيار و موجّه

 و صالبت کمال با و نرفت آنها توقّعات بار زير بود؛ حقبهنا اميرالمؤمنين

 مقابل در و بودند اسالم مدّعی که خوارج برابر در. کرد مقاومت ايستادگی،

 و اينها مقابل در بودند، ايستاده بود، اسالم حقيقی ميزان که اميرالمؤمنين

 و استحکام نهايت در اميرالمؤمنين اينها، هایفهمیکج و اينها هایرویکج

 ولیّ  و واال انسان اين از انسان را صالبتی چنينيک طرف، يک از. ادايست صالبت
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 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

 هزار دو از بعد وراثتی ديکتاتوریِ

 سال

 شکست آمريکا که منافع -5-2

 تعريف اينجا در خود برای حياتی

 بود کرده

  هاخنثی کردن توطئه -5-3

 جنگ ناکام کردن طرّاحان -5-4

 و کسانی که غرضشان تحميلی

 بود انقالب کردن نابود

 

 مظلومیت امام: -6

 مداوم در بارِاهانت تبليغات -6-1

 پس از مدّت ها تا و حياتش زمان

  رحلتش

مشاهده شدن  -6-2

 سخنان الیالبه هايش درتنگیدل

 پُرصالبتش  و مستحکم

 

 پیروز نهایی بودن امام: -7

 اسالمی و نظام استحکام -7-1

  اسالمی نظام بقای

 نظام پيشرفت و رشد -7-2

 اسالمی:

 خودباوری -7-2-1

 خودکفائی -7-2-2

 فنّاوری و علمی پيشرفت -7-2-3

 سياسی پيشرفت -7-2-4

 در کشور نفوذ توسعه -7-2-5

 شمال و آسيا غرب وسيع منطقه

 آفريقا 

 

 فعّال در و شجاعانه برخورد -8

 دشمنان: و هادشمنی با مواجهه

 نشدن ضعف و انفعال دچار -8-1

 شجاعانه گيری های تصميم -8-2

 و مبتنی محکم احساسات با همراه

 عقالنی محاسبات بر
 

 تمرکز بر اولویت ها: -9

 در سلطنت رژيم با مقابله -9-1

 مبارزات دوران

 دوران مسئله جنگ در -9-2

 .ميکند مشاهده خدا بزرگ

 چنانآن رقّتی، چنانآن مستضعفان مقابل در ضعفا، مقابل در هم طرفی از امّا

. ميماند متحيّر انسان که ميشود ديده اميرالمؤمنين از صفائی چنانآن لطافتی،

 -ناشناس صورتبه- دارد يتيمانی که شهيدی همسر آن یخانه به رفتن داستان

 داستان آنها، کودکان کردن سرگرم و آنها برای پختن نان و تنور کنار رفتن و

 ماجرای در يا! لطافت همهاين از ميکند حيرت انسان ايد؛شنيده و است معروفی

 استاندار و کردند حمله شام سپاهيان اشرارِ که عراق انبار استان به یحمله

 را کودکان کردند، حمله مردم هایخانه به و رساندند قتل به را منينٶاميرالم

 ماتَ  مُسلِماً امرَأً اَنَّ َفلَو» که ميفرمايد منينٶاميرالم کردند، تهديد را زنها کشتند،

 به بيگانگان بشنود اينکه از مسلمان انسان ؛«مَلوما بِهِ کانَ ما اَسَفاً هذا بَعدِ مِن

 اند،گرفته آنها از را زنان زينتهای و زيورها و اندکرده حمله دفاعبی مردمِ یخانه

 شايسته يعنی کرد؛ نبايد سرزنش و مالمت را او بميرد، تأسّف از و غصّه از اگر

 و عجيب احساس چنينيک ضعفا حقوق از دفاع به نسبت ببينيد؛. است

 متضاد خصوصيّت دو اين! ميکند مشاهده منينٶاميرالم از انسان را آوریشگفت

 .منينواميرالم در

 صالبت، سويک از. ميشود مشاهده خصوصيّت دو همين عيناً ما، راحل امام در 

 رژيم مقابل در. هابدی مقابل در ستمگران، مقابل در محکم ايستادگیِ استحکام،

 مقابل در ايستاد؛ مستحکمی یصخره مثل پهلوی فاسد و طاغوتی و منحط

 جنگ در متجاوز صدّام برابر در تهديدها، برابر در ايستاد؛ کوه مثل آمريکا

 قديمی شاگرد برابر در حتّی داخلی، هایفتنه برابر در ساله،هشت دفاع و تحميلی

 ميکرد، مشاهده حق برخالف را او رفتار اينکه خاطربه خود قديمی صحابی و

 .امام صالبت اين ايستاد؛ ایمالحظه هيچ بدون

 مادر از پيغامی. ميکند مشاهده انسان را بزرگوار امام لطافت و رقّت ديگر، طرف از

 امام برای شهيدی مادر يک از را پيامی خودم بنده ميرسد، بزرگوار آن به شهيد

 پيغام مقابل در تأثّر! شد اشک از پُر چشمانش باصالبت، مرد آن بردم، بزرگوار

 که پابرهنگان از مستضعفان، از دفاعش و شهيد؛ مادر گذشت و فداکاری و ارادت

 امام عجيب شباهت و سرفصل يک اين. است فراوان بزرگوار امام کلمات در

 .متّقيان پيشوای به بزرگوار

 سه دارد؛ وجود آوریشگفت یپديده يک اميرالمؤمنين در. دوّم سرفصل

 هم اميرالمؤمنين،. است شده جمع اميرالمؤمنين در ناسازگار بظاهر خصوصيّتِ

 است، مظلوم حالدرعين هم است، قدرتمندی انسان است، مقتدری و قوی انسان

 در خصوصيّت سه اين است؛ نهايی پيروزِ گوناگون حوادث در حالدرعين هم و

 .است مشهود بزرگوار آن حاالت در و اميرالمؤمنين

 به کنيم نگاه بايد بفهميم، درست بخواهيم اگر را اميرالمؤمنين قوّت و اقتدار 
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 تحميلی جنگ

 ايجاد اساسی،  قانون بر تکيه -9-3

 اوّل قانونی در ترتيبات نظام و

 انقالب

 

 توجه به مردم: -10

 مردم  هایتوانايی اعتماد به -10-1

 و همبستگی به اهتمام -10-2

 ملّت اتّحاد

 دشمن به اعتمادیبی -10-3

 

 تحت که باعظمتی کشور آن اميرالمؤمنين؛ حکومت محلّ وسيع یگستره

 کنار تا کنونی افغانستان شرق منتهای از ميشد؛ اداره اميرالمؤمنين مديريّت

 اميرالمؤمنين مديريّت تحت -وسيع یمنطقه اين یهمه- مصر و مديترانه دريای

 هنر و شجاعت او، پوالدين یاراده. استحکام و قدرت کمال با ميشد؛ اداره

 هایخطبه و اميرالمؤمنين کلمات که- او جذّاب منطق و قوی زبان او، نظاميگری

 بشر آحاد دلهای برای نورانی درسهای امروز تا او حکمت از سرشار و پُرشور

 قوی، مديريّت قوی، یاراده قوی، فکر قوی، بازوی است؛ اقتدار هاینشانه -است

 .مقتدر و قوی انسان يک قوی؛ زبان

 رفتار در او مظلوميّت هاینشانه است؛ مظلوم قوی، انسان همين حال،درعين 

 به دشمنانش عواملِ که ایناجوانمردانه تهمتهای در حسودان، رفتار در دشمنان،

 که- او یسپرده دنيابهدل خواصّ در آوردند، وارد او حيات زمان در اميرالمؤمنين

 اينها. است -شدند جدا او از دنياطلبی خاطربه خواصّش و نزديکانش از بعضی

 اين بر مختلف جوانب از یواردآمده فشارِ اين. است بزرگوار آن مظلوميّت ینشانه

 شکيبا، و دريادل و صبور انسان اين گاهی که است حدّی تا بزرگ انسان

 اين ميزند؛ حرف چاه با ميکند، درددل چاه با است معروف که طوریآن

 تا هم او شهادت و او رحلت از بعد. است اميرالمؤمنين مظلوميّت یدهندهنشان

 شده مسلّط سلطنت بر حکومت، یاريکه بر که او دشمنان متمادی، سالهای

 و ميکردند اهانت او به منابر سر بر وسيع اسالمی کشور سرتاسر در بودند،

 .ميکردند بدگويی -دادگری و عدالت و تقوا یمجسّمه- اميرالمؤمنين به[ نسبت]

 مصاف اين در ميبيند ميکند، نگاه را قضايا مجموع وقتی انسان حالدرعين 

 نام کنيد مالحظه شما امروز. است اميرالمؤمنين نهايی، پيروز طوالنی،

 کجا انسان تاريخ و بشر عظيم آفاق در اميرالمؤمنين شخصيّت اميرالمؤمنين،

 انسانهای درس او یالبالغهنهج. نيست خبری او دشمنان از و است اوج در است؛

 نبیّ  از بعد انسان يک یسيره تريندرخشان و ترينبرجسته او یسيره است؛ واال

 برجسته دنيا در امروز او عظيم شخصيّت و او عبادت او، عدالت است؛ اسالم مکرّم

 .بود اميرالمؤمنين نهايی، پيروز و است شده پيروز دشمنانش راه بر او راه است؛

 امام. بود شده جمع نيز راحل امام در ما، بزرگوار امام در خصوصيّت سه همين 

 طاغوتیِ  حکومت توانست که انسانی بود؛ مقتدر و قوی انسان يک بزرگوار

 یاريکه از بزرگ و وسيع کشور اين در سال، هزار دو از بعد را وراثتی ديکتاتوریِ 

 امام یالعادهفوق قوّت ینشانه ميطلبد؛ قدرت خيلی اين بکشد؛ زير به قدرت

 کرده تعريف اينجا در خود برای حياتی منافع که را آمريکا توانست. است بزرگوار

 طرّاحان و کند؛ خنثی را هاتوطئه کند؛ وادار نشينیعقب به و بدهد شکست بود،

 کرده طرّاحی را تحميلی جنگ که کسانی آن. بگذارد ناکام را تحميلی جنگ

 امام بود؛ اسالمی نظام کردن کنريشه و انقالب کردن نابود غرضشان بودند،

 و قدرت و قوّت ینشانه اينها آورد؛ وجود به فرصت يک تهديد، اين از بزرگوار
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 .است بزرگوار امام اقتدار

 عليه دشمنان یگسترده تبليغات خاطربه بود، مظلوم ما بزرگوار امام حالدرعين 

 رحلتش از بعد مدّتها تا و حياتش زمان در مداوم طوربه باراهانت تبليغات او؛

 به نسبت نميرفت، توقّع آنها از رفتارها آن که کسانی از رفتارهايی داشت؛ ادامه

 و بود بزرگوار امام مظلوميّت ینشانه اين که گرفت انجام بزرگوار امام

 در او پُرصالبت و مستحکم سخنان الیالبه از ميتواند انسان را امام هایتنگیدل

 هایتنگیدل بزرگ، مرد اين ميدهد نشان که کند پيدا بياناتش یمجموعه

 .است او مظلوميّت هم اين است؛ داشته هم بسياری

 مظلوميّت، آن اقتدار، آن است؛ بعدی ینقطه آن هم بزرگوار امام نهايیِ پيروزی و

 در او، پيروزیِ. شد پيروز هم بزرگوار امام اميرالمؤمنين، مثل. پيروزی آن

 نظام پيشرفت و توسعه و رشد در و اسالمی نظام بقای در اسالمی، نظام استحکام

 امام رحلت از بعد امام، آرزوهای از بسياری ميدهد؛ نشان را خودش اسالمی

 فنّاوری و علمی پيشرفت کشور، خودکفائی کشور، خودباوری کرد؛ پيدا تحقّق

 اسالمی جمهوری و کشور نفوذ یصفحه یتوسعه کشور، سياسی پيشرفت کشور،

 و افتاد اتّفاق که بود چيزهايی اينها آفريقا؛ شمال و آسيا غرب وسيع یمنطقه در

 تحقّق آرزوها اين از بسياری. بود امام روش و امام راه و امام گفتمان پيروزیِ اين

 و کرد خواهد پيدا تحقّق اهللباذن امام آرزوهای از ديگر بسياری و است کرده پيدا

 يافت خواهد بيشتری عظمت و اعتالء روزبهروز ما بزرگوار امام اسالمیِ جمهوری

 جوانان من، عزيزان. است کرده عصبی و دستپاچه را دشمنان که است همين و

 ینشانه ميکنيد، مشاهده دشمن از شما که حرکاتی! ايران بزرگ ملّت عزيز،

 ینشانه است، دشمن شدن عصبی ینشانه است، دشمن آشفتگی و دستپاچگی

 سرِ  از ميزند، سر اسالمی جمهوری عليه امروز دشمن از آنچه. نيست او اقتدار

 عظمت از اسالمی، جمهوری پيشرفت از که است اين خاطربه نيست؛ اقتدار

 دستپاچه است، عصبی است، آشفته ايران ملّت ايستادگی از اسالمی، جمهوری

 .است آن از ناشی حرکات، اين است؛

. است آموزدرس هم اين اميرالمؤمنين، دشمنان شناسینشانه. سوّم سرفصل

 شده مشّخص تاريخ در که کنيد مالحظه شما را اميرالمؤمنين مقابلِ یجبهه

 حکومتِ  بنيانی دشمنان يعنی قاسطين. مارقين ناکثين، قاسطين،: است

 زير را بيعت که بنيادیسست و نهادسست همراهان يعنی ناکثين اميرالمؤمنين؛

 و دنيايی؛ هایآلودگی و هوسها خاطربه دنيوی، زخارف خاطربه گذاشتند پا

 خيال به اسالم، خيال به که جاهلهايی و نادانها و هافهمکج[ يعنی] مارقين

 اين ايستادند؛ است اميرالمؤمنين که مجسّم قرآن مقابل در قرآن، از تبعيّت

 اصل با بودند، بنيانی دشمنان که قاسطين. است اميرالمؤمنين مقابلِ یجبهه

 اينها که بديلی که داد نشان تاريخ بعدها و بودند مخالف اميرالمؤمنين حکومت

 و هايوسفبنحجّاج: بود چه کنند ارائه ميتوانستند اميرالمؤمنين حکومت برای
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 از قاسطين، آن طرف از که بودند کسانی هاثقفی عمربنيوسف و زيادهاعبيداهلل

 و خواهانسهم. شدند علوی عدل حکومت جايگزين بنيادين، دشمنان آن طرف

 مربوط فهمیکج البتّه. ديگری نحوبه هم هافهمکج و ديگری نحوبه هم دنياطلبان

 نبودند زدوبندبی دشمنان با احتماالً آنها رؤسای و بود مارقين هایتوده به

 .ميشود ادّعا و ميگويند خوارج مورد در را چيزی چنين تاريخ در کمااينکه

 مخالفين یجبهه يعنی داشتند، وجود جبهه سه همين هم بزرگوار امام مورد در 

 و صهيونيستی رژيم آمريکا،. است شده ترکيب بخش سه اين از هم راحل امام

 کسانی اينها. بودند ما بزرگوار امام مقابلِ در قاسطينِ داخل، در آنها وابستگان

 انسانی حاکميّتِ  و اسالمی نظام و اسالمی جمهوری حکومت اصل با که بودند

 و بودند حکومت اين برای جايگزين دنبال هم آنها بودند؛ مخالف بزرگوار امام مثل

 که است معلوم هم آنها امروزند؛ هایيوسفبنحجّاج هم آنها جايگزينهای هستند؛

 همان شکنان،بيعت يعنی ناکثين امام، مخالفين یجبهه در[. هستند] کسانی چه

 مقابل در که کمربندسست همرهان آن از وای. کمربندندسست همرهان

 تبديل را الخيراتالیتسابُق ميدان! کنند مقاومت نتوانستند دنيايی هایخواسته

 در! دنيوی حطام به دستيابی برای جنگ و قدرت برای جنگ ميدان به کردند

 زبير و طلحه امثال هم اميرالمؤمنين، زمان در ؛[بودند] جورهمه هم آنها بين

 هم امام زمان در. داشتند وجود ناکثين جمع اين در کوچکی افراد هم بودند،

 متنوّع وسيعِ  یگسترده یجبهه اين مقابل در بزرگوار امام و بود همين قضيّه

 موقعيّت ما، بزرگوار امام مقابل در که بودند کسانی آن -هاناآگاه- مارقين. ايستاد

 دشمنان بندیجبهه نفهميدند، را ايران ملّت موقعيّت را، انقالب موقعيّت را، کشور

 کوچک چيزهای به نکردند، درک را دشمنان دشمنیِ هایشيوه نشناختند، را

 را هايینمونه اگر. بدهند تشخيص نتوانستند را امام حرکت عظمت شدند، سرگرم

 و اينها، مانند و داعش هایگروه امثال ما دورانِ اين در کنيم، مشاهده بخواهيم

 و خائن رؤسايشان که[ بودند] آنها اشباه و منافقين هایگروه انقالب، اوّل در

 .بودند خوردهفريب و جاهل -پايينشان طبقات- هايشانزيردست

 امام از بعد نبود، هم امام زمان مخصوص گروه، سه اين دشمنی و گروه سه اين

 و اسالمی نظام مقابل در گروه سه همين هم امروز. است کرده پيدا استمرار هم

 و مبارزه و اندکرده آرايیصف است، اسالمی جمهوری که امام بزرگ ميراث

 البتّه. است کرده جلوگيری آنها تعرّض از اسالمی جمهوری ايستادگی و مقاومت

 اسالمی جمهوری مقابل در ميکنند سعی توانشان یهمه با مختلط، یجبهه اين

 ميکنند، دشوار را ايران ملّت حرکت ميکنند، درست مشکالتی کنند؛ لگریاخال

 .بگيرند را ايران ملّت پيشرفت جلوی نميتوانند امّا ميکنند، کُند

 ديديم را بزرگی انسان يک که ميکنيم زندگی دورانی در که سپاسگزاريم را خدا

 و داشت را شباهتها اين اميرالمؤمنين، تاريخ، آزادگان رهبر و متّقيان موالی با که
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 .بگذارد باقی ايران ملّت برای را خود عظمتِ اين محصولِ توانست

 اين با چگونه( عليهاهللرضوان) امام است؛ آماده ذهنها است، آماده دلها حاال خب، 

 مختصر و کوتاه خيلی من را اين است؟ چگونه امام الگوی ميشد؟ مواجه وضعيّت

 رفتاری الگوی در را خصوصيّت چند من. است درس ما برای اينها کنم؛ عرض

 .ميکنم ذکر وضعيّت اين با بزرگوار، امام

 فعّال و شجاعانه برخورد دشمنان، و هادشمنی اين با یمواجهه در امام اواّلً

 احساس نه نشد؛ منفعل هرگز امام نداشت؛ انفعال و ضعف روی از برخوردِ داشت،

 و قدرتمندانه دشمنان، مقابل در داد؛ نشان ضعف خود از نه و کرد ضعف

 .ايستاد فعّال صورتبه

 نميشد زدههيجان حوادث، مقابل در امام ميکرد؛ پرهيز زدگیهيجان از امام: دوّم

 هایتصميم امام، هایتصميم نميکرد؛ عقالنيّت از خالی احساسات به تکيه و

 .عقالنی محاسبات بر مبتنی امّا بود محکم احساسات با همراه و شجاعانه

 در بفرماييد فرض. ميکرد اولويّتها بر تمرکز ميکرد؛ رعايت را اولويّتها امام: سوّم

 را ایحاشيه مسائل و بود سلطنت رژيم با یمقابله امام اولويّت مبارزات، دوران

 یمسئله امام اولويّت تحميلی، جنگ دوران در نميکرد؛ خود کار ميدانِ وارد

 دفاع است، امور رأس در جنگ که بودند فرموده را اين بارها امام بود؛ جنگ

 دارای یمسئله يک بر متمرکز. بود همين هم واقع و است، امور رأس در مقدّس

 در- انقالب اوّل در. نميکرد خود اهتمامِ ميدانِ واردِ را حواشی و ميشد اولويّت

 مشاهده شگفتی با انسان امام، رفتار در -اوّل هایهفته و اوّل روزهای همان

 اين بر و قانونی ترتيبات بر نظام، ايجاد بر اساسی، قانون بر امام یتکيه ميکند

 .ميشد متمرکز اصلی ینقطه آن روی بر يعنی بود؛ چيزها

 توانايی و آگاه و بزرگ ملّتِ را ايران ملّت امام، مردم؛ هایتوانايی به اعتماد: چهارم

. جوانان به مخصوصاً بود؛ بينخوش آنها به ميکرد، اعتماد آنها به ميدانست،

 نسبت است، بينخوش ملّت به نسبت چقدر که امام فرمايشات در کنيد مشاهده

 .است بينخوش جوانان به

 رأس در خود بابرکت حضور سال ده طول در امام دشمن؛ به اعتمادیبی: پنجم

 بدبين دشمن پيشنهادهای به نکرد؛ اعتماد دشمن به لحظه يک اسالمی، نظام

 دشمن کلمه، واقعیِ معنای به را دشمن بود؛ اعتنابی آنها تظاهرات به بود؛

 .نميکرد اعتماد او به و ميدانست

 الگوی خصوصيّات از يکی هم اين ملّت؛ اتّحاد و همبستگی به اهتمام: ششم

 دسته دو به را ملّت که چيزی هر. بود هادشمنی اين مقابل در امام رفتاریِ

 .بود مردود امام نظر از کند، تقسيم قطب دو به کند، تقسيم
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 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

 ینقطه آن هم اين الهی؛ یوعده به و الهی نصرت به راسخ اعتقاد و ايمان: هفتم

 وجود یهمه با ميکرد، را خود تالش یهمه بود؛ الهی نصرت به امام اتّکاء. اصلی

 به او یتکيه و الهی قدرت به و الهی نصرت به یبسته او اميد امّا بود، ميدان در

 اِحدی الّا لنا ما- داشت واقعی اعتقاد الحُسنَييناِحدی به امام. بود الهی قدرت

 اگر است؛ بسته ضرر درِ بکنيم، خدا برای را کار اگر که بود معتقد و -الحُسنَيين

 يا شد؛ نخواهد عايد و متوجّه ضرری گونههيچ بگيرد، انجام خدا برای کار

 است بوده ما یوظيفه که را کاری نکرديم، هم پيشرفت اگر يا ميکنيم، پيشرفت

 .سرافرازيم پروردگار مقابل در و ايمداده انجام

 بعد ما! ايران بزرگ ملّت و عزيز خواهران عزيز، برادران ميکنم عرض شما به من

 دچار: کرد خواهيم شاءاهللان و ايمکرده دنبال موموبه را امام راه همان امام، از

 زورگويی و خواهیزياده برابر در الهی یقوّه و حول به و نميشويم ضعف و انفعال

 به نميگيريم، تصميم احساساتی و زدههيجان ايستيم؛می دشمنان و بيگانگان

 حواشی وارد و نميکنيم اعتنا ميسازند برايمان که هايیحاشيه به متن جای

 الهی هدايت به و الهی توفيق به را اولويّتهايمان نميشويم؛ سرگرم نميشويم،

 جوانان به و آنها هایتوانايی به و مردممان به خدا اميد به و ميدهيم؛ تشخيص

 مردم نميکنيم؛ اطمينان و اعتماد مطلقاً دشمن به و ميکنيم؛ اعتماد عزيزمان

 اطمينان هم الهی نصرت به و ميداريم؛ برحذر دوقطبی و دودستگی از را عزيزمان

 دارد امروز که احساسی اين با و انگيزه، اين با ايران، ملّت که نداريم شک. داريم

 یقوّه و حول به و الهی توفيق به قطعاً اميد، اين با ايمان، اين با ميکند، حرکت

  .«1شد خواهد پيروز الهی
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