
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "ها ؛  الگوی رفتاری و جاذبهامام و راه امام "
 (1398تا  1395از رهبر انقالب براساس بیانات  )

 به مناسبت چهاردهم خرداد سالروز رحلت امام )ره(

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استپژوهش های خبری و تولیداتفرآورده

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

 اميد جلوداريانپژوهشگر:  

 

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش
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 تعاليبسمه

  مقدمه 

بیانات رهبر به بررسی (، چهاردهم خرداد) )ره( رحلت حضرت امام خمینیروز سالمناسبت هب ،این پژوهش

 .پردازدمیی امام )ره( هاالگوی رفتاری و جاذبه درباره 1398تا  1395از معظم انقالب 

 احساسات با همراه شجاعانه هایگیریتصمیم ،دشمنان و هادشمنی با مواجهه فعّال در و شجاعانه برخورد

 ،دشمن به اعتمادیبی  ،مردم هایتوانایی اعتماد به ،هاتمرکز بر اولویت ،عقالنی محاسبات بر مبتنیو  محکم

های رفتاری امام در کالم از ویژگی الهی نصرت به راسخ اعتقاد و ایمان  و ملّت اتّحاد و همبستگی به اهتمام

  رهبر انقالب است.

 حرکت ،مقاومتو راه گذاری فکر پایهو  کننداشاره می مقاومتِ امامیستادگی و ابه همچنین  رهبر انقالب

 دانند.می امامدکترین مقاومت را  گم نکردن هدفو   مقتدرانه و هوشمندانه در این راه

ه نکت مستضعفان و ضعفا و محرومان و مظلومان با برخورد و الهی ذکر با مواجهه درامام لطافت و رقت عمل 

 کنند.دیگری است که رهبر انقالب به آن اشاره می

 یِ دیکتاتور طاغوتیِ سرنگونی حکومت در قوّت امام و اقتدارهای امام از منظر رهبر انقالب، از دیگر ویژگی

 .بود تحمیلی جنگ کردن طرّاحانناکام و هاکردن توطئهخنثی ،شکست آمریکا ،سال هزار دو از بعد وراثتی

از دیگر نکاتی است که در بیانات رهبر انقالب درباره راه امام  "نشانه شناسی دشمنان"و  "مظلومیت امام"

 نها اشاره شده است.آبه 

-زشار و مبانی بهامام  پایبندیایشان است؛  گریانقالبیهای امام از نظر رهبر انقالب، ترین ویژگیاز مهم

 استقالل به ایبندیپ ،آنها به رسیدن برای بلند همّت و انقالب هایآرمان گیریهدف، انقالب اساسی های

از مواردی است که رهبر انقالب  سیاسی و دینی تقوای داشتنو  دشمن برابر در حسّاسیّت ،کشور جانبههمه

 اند.در این باره به آنها اشاره کرده

 یبـه خـدا گیدلبسـت ،یارگـزیو پره ییپارسـا ،ریتـدب حکمـت و ،تشـجاع نظیـر "جاذبه های امام"

 نـاب اسـالم کـردن مطـر  ،بیـان در صـراحت ،راه خـدادر  تمجاهـد ،صـداقت ی،زیسـتظلم ،بزرگ

 شـعار کـردن طـر م ،اقتصـادی عـدالتو  اجتمـاعی عـدالت ،آزادی ،اسـتقالل کردن مطر  ،محمّدی

دیگـری شـاخ   ملّـت خودبـاوری شـعار کـردن مطـر  و  آمریکـا چنبـره و سـلطه از آمدن بیرون

 است.است که از بیانات رهبر انقالب درباره امام )ره( استخراج شده

 

 های خبریديريت پژوهشم                                                                                                                       

13/03/1399 
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های الگوی رفتاری و جاذبه

 امام )ره(

 الگوی رفتاری و راه و روش امام: الف(

 و هادشـمنی بـا مواجهـه فعّـال در و شجاعانه رخوردب -1

 دشمنان

 احساســات بـا همــراه شـجاعانه هــایگیـریتصـمیم -2

 عقالنی محاسبات بر و مبتنی محکم

 هاتمرکز بر اولویت -3

 مردم هایتوانایی اعتماد به -4

 دشمن به اعتمادیبی -5

 ملّت اتّحاد و همبستگی به اهتمام -6

 الهی نصرت به راسخ اعتقاد و ایمان -7

 حق:نابه حرکت هر برابر در شدّت و صالبت -8

 ظلم و ظالم -8-1

 خدا راه از انحراف -8-2

 گریطغيان -8-3

 اغواگری -8-4

 ایستادگی و مقاومتِ امام: -9

 امام:دکترين مقاومت  -9-1
 مقاومتو راه گذاری فکر پايه -9-1-1

 راهحرکت مقتدرانه و هوشمندانه در اين  -9-1-2

 گم نکردن هدف -9-1-3

 :مقاومت و ايستادگی امامخصوصيت  -9-2

در هيئببت يببت مکتببمش انديهببهش راه و سبب م محببرن شببدن امببام  -9-2-1

 تفکر

 امام در دوران طاغوت  ناپذير و اميدوارانهخستگی م ارزه -9-2-2

ها تببداوم م ببارزه و ايسببتادگی در مقا ببا همببه موانبب  و دشببمنی -9-2-3

 ی انقالباز پيروز پس

 امام  سياری از آيات قرآن  ا ايستادگی و مقاومت معنا شدن -9-2-4

 ببی ا ببر شببدن تببال  دشببمنان  ببرای منصببرف کببردن امببام از راه  -9-2-5

 مقاومت

 در راه مقاومت  ر  يّنات دين م ين اسالم ی اماماتکا -9-2-6

انتخاب دينی اقدام امام در  علمی و شقوی منحقیش عقالنی پهتوانه -9-2-7

 مقاومت مسير و انديهه
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های الگوی رفتاری و جاذبه

 امام )ره(

 و الهــی ذکــر بــا مواجهــه لطافــت و رقــت عمــل در -10

 مستضعفان: و ضعفا و محرومان و مظلومان با برخورد

  پا رهنگان مستضعفان و از دفاع -10-1

 : قوّت امام و اقتدار -11

  عببد ورا تببی ديکتبباتوریِ طبباغوتیِ سببرنگونی حکومببت -11-1

 سال هزار دو از

 اينجبا در خبود  برای حيباتی شکست آمريکا کبه منباف  -11-2

  ود کرده تعريف

  هاخنثی کردن توطئه -11-3

و کسببانی کببه  تحميلببی جنبب  ناکببام کببردن طرّاحببان -11-4

  ود انقالب نا ودکردن غرضهان

 مظلومیت امام: -12

پبس  هبامبدّت تبا و حيبات  زمبان در  باراهانت ت ليغات -12-1

  رحلت  از

 سببخنان الیال ببه هبباي  درتنگیمهبباهده شببدن دل -12-2

 پُرصال ت   و مستحکم

 پیروز نهایی بودن امام: -13

  اسالمی نظام  قای اسالمی و نظام استحکام -13-1

 اسالمی: پيهرفت نظام و رشد -13-2

 خود اوری -13-2-1

 خودکفائی -13-2-2

 فنّاوری و علمی پيهرفت -13-2-3

 وسببي  منحقببه در کهببور نفببو  سياسببی و توسببعه پيهببرفت -13-2-4

 آفريقا  شمال و آسيا غرب

 شناسی دشمناننشانه -14

 آنهببا وا سببتگان و صهيونيسببتی رژيببم قاسببحين: آمريکبباش -14-1

  ودند مخالف اسالمی نظام اصا  ا که داخا در

 در که کمر ندسست همرهان شکنان و يعت ناکثين: -14-2
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های رفتاری و جاذبهالگوی 

 امام )ره(

 

 کنند مقاومت نتوانستند دنيايی هایخواسته مقا ا

و  کهببور موقعيّببت کببه کسببانی هببان وناآگا مببارقين: -14-3

 نفهميدند مانند منافقين را انقالب

 گری امام:انقالبی -15

 انقالب: اساسی هایارز  و م انی  ه پاي ندی -15-1
 اسببالم) آمريکببايی اسببالم مقا ببا در نبباب اسببالم  ببه پاي نببدی -15-1-1

 (سکوالر اسالم و متحجر

 مردم  ودن محور -15-1-2

 کنبار در محبي   با تعامبا و تکامبا تحبوّلش پيهبرفتش  به اعتقاد -15-1-3

  هاانحراف از پرهيز

 محرومان از حمايت -15-1-4

  ببرای  لنببد همّببت و انقببالب هببایآرمببان گيریهببدف -15-2

 آنها:  ه رسيدن

 نااميدی و کاریمحافظه و تن لی از پرهيز -15-2-1

 فهارها  را ر در نهدن تسليم -15-2-2

 موجود وض   ه ندادن رضايت و پيهرفت سمت  ه حرکت -15-2-3

 کهور: جان ههمه استقالل  ه پاي ندی -15-3
  سياسی استقالل -15-3-1

 فرهنگی: استقالل -15-3-2

 اسالمی – ايرانی زندگی س ت انتخاب -15-3-2-1

 ت ليغی و اطالعاتی ا زارهای از دشمن سلحه سلم -15-3-2-2

 اقتصادی: استقالل -15-3-3

 جهانی اقتصاد هاضمه در نهدن هضم -15-3-3-1

 مقاومتی اقتصاد اجرای -15-3-3-2

 امنيّتی استقالل -15-3-4

 دشمن:  را ر در حسّاسيّت -15-4
 دشمن شناخت -15-4-1

 دشمن حرکات يا یعلت -15-4-2

 دشمن  ا مقا له  رای  ودن آماده -15-4-3

 "گفتن دشمن" ن ودن توطئه توهم  ر تاکيد -15-4-4

 دشمن  ه نکردن اعتماد -15-4-5

 ( ک ير جهاد)  دشمن از نکردن ت عيت -15-4-6

 سياسی و دينی تقوای داشتن -15-5
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های الگوی رفتاری و جاذبه

 امام )ره(

  های امام:جاذبه ب(

 اسرار جاذبه امام: -1

 تشجاع -1-1

 ريتد  حکمت و -1-2

 یارگزيو پره يیپارسا -1-3

 ی ه  کر اله گیدل اختو   زرگ ی ه خدا گیدل ست -1-4

 مظلوم یحامو  زيستظلم -1-5

 خواهعدالتو  زياستک ارست -1-6

 اها صداقت -1-7

 راه خدامجاهد در  -1-8

 :امام شخصی هایجذابیت -2

 قوی  سيار شخصيّت -2-1

  يان در صراحت -2-2

  صداقت -2-3

 مساوی طور  ه گفتار و رفتار در خدا  ه ايمان  ودن نمايان -2-4

 :امام اصول جذابیت -3

 :محمّدی ناب اسالم کردن محرن -3-1
  التقاط اسير نه و است تحجّر پا ند نه که اسالمی -3-1-1

  آزادی و استقالل کردن محرن -3-2

  اجتماعی عدالت کردن محرن -3-3

  اقتصادی عدالت کردن محرن -3-4

  آمريکا چن ره و سلحه از آمدن  يرون شعار کردن محرن -3-5

  ساالریمردم کردن محرن -3-6

  ملّت خود اوری شعار کردن محرن -3-7

 :هاملتجاذبه ذاتی راه مقاومت امام برای  -4

 ها:تحميا نکردن روند ايستادگی  ه ملت -4-1

 ها پسند خود ملتراه مقاومتش انتخاب  -4-1-1

صدو -4-2 هه و راه  رت لور  انقالب در پذير  خود  ه خودی اندي

 انقالب

ها در غرب ملت مهترک و مورد ق ول همه کلمه شمقاومت -4-3

 آسيا
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 الگوی رفتاری و راه و روش امام: الف(

-

 

 

برخورد شجاعانه و فعّال در مواجهه  با دشمنی ها و دشمنان-1

های شجاعانه همراه با احساسات محکم و مبتنی بر محاسبات عقالنیگیریتصمیم -2

تمرکز بر اولویت ها-3

اعتماد به توانایی های مردم-4

بی اعتمادی به دشمن-5

اهتمام به همبستگی و اتّحاد ملّت-6

ایمان و اعتقاد راسخ به نصرت الهی-7

ظلم و ظالم-8-1

انحراف از راه -8-2
خدا

گریطغیان-8-3

اغواگری-8-4

صالبت و -8
شدّت در برابر هر

:حرکت نابه حق
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:ایستادگی و مقاومتِ امام-9 :دکترین مقاومت امام-9-1

پایه گذاری فکر و راه -9-1-1
مقاومت

حرکت مقتدرانه و -9-1-2
هوشمندانه در این راه

گم نکردن هدف-9-1-3
خصوصیت مقاومت و -9-2

:ایستادگی امام

سبب مطرح شدن امام در -9-2-1
هیئت یک مکتب، اندیشه، راه و 

تفکر

مبارزه  خستگی ناپذیر و-9-2-2
امیدوارانه  امام در دوران طاغوت 

تداوم مبارزه و ایستادگی-9-2-3
در مقابل همه موانع و دشمنی ها پس

از پیروزی انقالب

معنا شدن بسیاری از آیات-9-2-4
قرآن با ایستادگی و مقاومت امام

ان بی اثر شدن تالش دشمن-9-2-5
برای منصرف کردن امام از راه 

مقاومت

ن اتکای امام بر بیّنات دی-9-2-6
مبین اسالم در راه مقاومت

پشتوانه  قوی منطقی، عقالنی، علمی و-9-2-7
متدینی اقدام امام در انتخاب مسیر و اندیشه  مقاو

لطافت و رقت عمل در مواجهه  -10
با ذکر الهی و برخورد با مظلومان و

:محرومان و ضعفا و مستضعفان

دفاع از مستضعفان و -10-1
پابرهنگان 
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:اقتدار و قوّت امام -11

سرنگونی حکومت طاغوتیِ دیکتاتوریِ وراثتی بعد از دو هزار سال-11-1

شکست آمریکا که منافع حیاتی برای خود در اینجا تعریف کرده بود-11-2

خنثی کردن توطئه ها -11-3

دناکام کردن طرّاحان جنگ تحمیلی و کسانی که غرضشان نابودکردن انقالب بو-11-4

:مظلومیت امام-12

ان تبلیغات اهانت بار در زم-12-1
حیاتش و تا مدّت ها پس از 

رحلتش 

مشاهده شدن -12-2
دل تنگی هایش در 

البه الی سخنان 
تش مستحکم و پُرصالب
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:پیروز نهایی بودن امام-13

استحکام نظام اسالمی و بقای نظام اسالمی -13-1

:رشد و پیشرفت نظام اسالمی-13-2

خودباوری-13-2-1

خودکفائی-13-2-2

پیشرفت علمی و فنّاوری-13-2-3

فریقا پیشرفت سیاسی و توسعه  نفوذ کشور در منطقه وسیع غرب آسیا و شمال آ-13-2-4

نشانه شناسی دشمنان-14

آمریکا، رژیم: قاسطین-14-1
آنها در صهیونیستی و وابستگان

داخل که با اصل نظام اسالمی 
مخالف بودند

ان و بیعت شکن: ناکثین-14-2
همرهان سست کمربند که در 

مقابل خواسته های دنیایی 
نتوانستند مقاومت کنند

ناآگا هان و  : مارقین-14-3
کسانی که موقعیّت کشور و

افقینانقالب را نفهمیدند مانند من
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:امگری امانقالبی-15

پایبندی به-15-1
های مبانی و ارزش

:اساسی انقالب

ه پایبندی ب-15-1-1
اسالم ناب در مقابل 

م اسال) اسالم آمریکایی
(رمتحجر و اسالم سکوال

محور بودن -15-1-2
مردم

اعتقاد به -15-1-3

امل پیشرفت، تحوّل، تک
و تعامل با محیط در 

کنار پرهیز از انحراف 
ها 

حمایت از -15-1-4
محرومان

حرکت -15-2-3
ت و به سمت پیشرف

رضایت ندادن به 
وضع موجود

تسلیم -15-2-2
نشدن در برابر 

فشارها

پرهیز -15-2-1
از تنبلی و 

محافظه کاری و 
ناامیدی

15-2-
هدف گیری آرمان 

های انقالب و 
همّت بلند برای 

:رسیدن به آنها

:پایبندی به استقالل همه جانبه  کشور-15-3

استقالل سیاسی -15-3-1

:استقالل فرهنگی-15-3-2

اسالمی–انتخاب سبک زندگی ایرانی -15-3-2-1

سلب سلطه دشمن از ابزارهای اطالعاتی و تبلیغی-15-3-2-2

:استقالل اقتصادی-15-3-3

هضم نشدن در هاضمه اقتصاد جهانی-15-3-3-1

اجرای اقتصاد مقاومتی-15-3-3-2

استقالل امنیّتی-15-3-4
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 : دشمن برابر در حسّاسیّت -15-4

 دشمن شناخت -15-4-1

 دشمن حرکات یابی علت -15-4-2

 دشمن با مقابله برای بودن آماده -15-4-3

 "گفتن دشمن" نبودن توطئه توهم بر تاکید -15-4-4

 دشمن به نکردن اعتماد -15-4-5

 ( کبیر جهاد)  دشمن از نکردن تبعیت -15-4-6

 سیاسی و دینی تقوای داشتن -15-5
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 اسرار جاذبه امام: -1

 

 تشجاع -1-1

 

 ریتدب حکمت و -1-2

 

 یارگزیو پره ییپارسا -1-3

 

 یبه ذکر اله گیدلباختو  بزرگ یبه خدا گیدلبست -1-4

 

 مظلوم یحامو  زیستظلم -1-5

 

 عدالتخواهو  زیاستکبارست -1-6

 

 اهل صداقت -1-7

 

 راه خدامجاهد در  -1-8
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های شخصی جذابیت-2
:امام

یشخصیّت بسیار قو-2-1

صداقت -3-2صراحت در بیان-2-2

ه نمایان بودن ایمان ب-2-4
طور خدا در رفتار و گفتار به  

مساوی

 اصول امام: تیجذاب -3

 :یمطرح کردن اسالم ناب محمّد -3-1

 

 التقاط ریکه نه پابند تحجّر است و نه اس یاسالم -3-1-1

 یمطرح کردن استقالل و آزاد -3-2

 یمطرح کردن عدالت اجتماع -3-3

 یمطرح کردن عدالت اقتصاد -3-4
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:هاجاذبه ذاتی راه مقاومت امام برای ملت-4

:هاتحمیل نکردن روند ایستادگی به ملت-4-1

انتخاب راه مقاومت، پسند خود ملت ها -4-1-1

بانقالب در پذیرش خود به خودی اندیشه و راه انقالرتبلور صدو-4-2

ها در غرب آسیامقاومت، کلمه  مشترک و مورد قبول همه  ملت-4-3

 مّلت یشعار خودباور مطرح کردن -3-7

 کایآمر آمدن از سلطه و چنبره رونیمطرح کردن شعار ب -3-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یساالرمطرح کردن مردم -3-6
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  محورهای بیاناتها و ـ شاخص

 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

1 

به الگوی ها و جاذ

 رفتاری امام:

 

 

الگــوی رفتــاری و  الــف(

 راه و روش امام:

 و شــجاعانه رخــوردب -1

ــال در ــه فعّ ــا مواجه  ب

 دشمنان و هادشمنی

 هــایگیــریتصــمیم -2

 بــا همــراه شــجاعانه

و  محکـــم احساســـات

ــی ــر مبتن ــبات ب  محاس

 عقالنی

ــت  -3 ــر اولوی ــز ب تمرک

 ها

ـــــه -4 ـــــاد ب  اعتم

 مردم هایتوانایی

ـــادیبی -5 ـــه اعتم  ب

 دشمن

ـــــام -6 ـــــه اهتم  ب

ـــتگی ـــاد و همبس  اتّح

 ملّت

ـــان -7 ـــاد و ایم  اعتق

 الهی نصرت به راسخ

 در شــدّت و صــالبت -8

ـــر ـــر براب ـــت ه  حرک

 حق:نابه

 ظلم و ظالم -8-1

 خدا راه از انحراف -8-2

 گریطغيان -8-3

 حکومت توانست که انسانی بود؛ مقتدر و قوی انسان یک بزرگوار ماما» -

 زرگب و وسیع کشور این در سال، هزار دو از بعد را وراثتی دیکتاتوریِ طاغوتیِ

 قوّت ینشانه میطلبد؛ قدرت خیلی این بکشد؛ زیر به قدرت یاریکه از

 ودخ برای حیاتی منافع که را آمریکا توانست. است بزرگوار امام یالعادهفوق

 هائهتوط کند؛ وادار نشینیعقب به و بدهد شکست بود، کرده تعریف اینجا در

 جنگ که کسانی آن. بگذارد ناکام را تحمیلی جنگ طرّاحان و کند؛ خنثی را

 ردنک کنریشه و انقالب کردن نابود غرضشان بودند، کرده طرّاحی را تحمیلی

 اینها آورد؛ وجود به فرصت یک تهدید، این از بزرگوار امام بود؛ اسالمی نظام

 .است بزرگوار امام اقتدار و قدرت و قوّت ینشانه

 دشمنان یگسترده تبلیغات خاطربه بود، مظلوم ما بزرگوار امام حالدرعین 

 از بعد مدّتها تا و حیاتش زمان در مداوم طوربه باراهانت تبلیغات او؛ علیه

 ت،نمیرف توقّع آنها از رفتارها آن که کسانی از رفتارهایی داشت؛ ادامه رحلتش

 بود بزرگوار امام مظلومیّت ینشانه این که گرفت انجام بزرگوار امام به نسبت

 تپُرصالب و مستحکم سخنان الیالبه از میتواند انسان را امام هایتنگیدل و

 بزرگ، مرد این میدهد نشان که کند پیدا بیاناتش یمجموعه در او

 .است او مظلومیّت هم این است؛ داشته هم بسیاری هایتنگیدل

 آن اقتدار، آن است؛ بعدی ینقطه آن هم بزرگوار امام نهاییِ پیروزی و 

 زیِ پیرو. شد پیروز هم بزرگوار امام امیرالمؤمنین، مثل. پیروزی آن مظلومیّت،

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

 بعد امام، آرزوهای از بسیاری میدهد؛ نشان را خودش اسالمی نظام پیشرفت

 پیشرفت کشور، خودکفائی کشور، خودباوری کرد؛ پیدا تحقّق امام رحلت از

 شورک نفوذ یصفحه یتوسعه کشور، سیاسی پیشرفت کشور، فنّاوری و علمی

 اینها آفریقا؛ شمال و آسیا غرب وسیع یمنطقه در اسالمی جمهوری و

 ماما روش و امام راه و امام گفتمان پیروزیِ این و افتاد اتّفاق که بود چیزهایی

 آرزوهای از دیگر بسیاری و است کرده پیدا تحقّق آرزوها این از بسیاری. بود

 ما بزرگوار امام اسالمیِ جمهوری و کرد خواهد پیدا تحقّق اهللباذن امام

 را دشمنان که است همین و یافت خواهد بیشتری عظمت و اعتالء روزبهروز

! ایران بزرگ ملّت عزیز، جوانان من، عزیزان. است کرده عصبی و دستپاچه

 یآشفتگ و دستپاچگی ینشانه میکنید، مشاهده دشمن از شما که حرکاتی

 نچهآ. نیست او اقتدار ینشانه است، دشمن شدن عصبی ینشانه است، دشمن

 خاطربه نیست؛ اقتدار سرِ  از میزند، سر اسالمی جمهوری علیه امروز دشمن از

 از اسالمی، جمهوری عظمت از اسالمی، جمهوری پیشرفت از که است این

 ات،حرک این است؛ دستپاچه است، عصبی است، آشفته ایران ملّت ایستادگی

 .است آن از ناشی

 .است آموزدرس هم این امیرالمؤمنین، دشمنان شناسینشانه. سوّم سرفصل

 هشد مشخّ  تاریخ در که کنید مالحظه شما را امیرالمؤمنین مقابلِ یجبهه

 حکومتِ  بنیانی دشمنان یعنی قاسطین. مارقین ناکثین، قاسطین،: است
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 اغواگری -8-4

ایســـــــتادگی و  -9

 مقاومتِ امام:

دکتبببرين مقاومبببت  -9-1

 امام:
و راه گببذاری فکبببر پايه -9-1-1

 مقاومت

حرکبببت مقتدرانبببه و  -9-1-2

 راههوشمندانه در اين 

 گم نکردن هدف -9-1-3

خصوصبببببببببببيت  -9-2

 :مقاومت و ايستادگی امام
سبب م محببرن شببدن  -9-2-1

در هيئببت يببت مکتببمش امببام 

 انديههش راه و تفکر

 م بببببببببببببببببارزه -9-2-2

 ناپذير و اميدوارانببببهخسببببتگی

 امام در دوران طاغوت 

تبببببداوم م بببببارزه و  -9-2-3

ايسبببتادگی در مقا بببا همبببه 

از  پبببسها موانببب  و دشبببمنی

 پيروزی انقالب

 سببياری  معنببا شببدن -9-2-4

از آيببات قببرآن  ببا ايسببتادگی و 

 امام مقاومت

 ببی ا ببر شببدن تببال   -9-2-5

دشببمنان  ببرای منصببرف کببردن 

 امام از راه مقاومت

 ببر  يّنببات  ی امبباماتکببا -9-2-6

در راه  ديببببن م ببببين اسببببالم

 مقاومت

قببببببوی  پهببببببتوانه -9-2-7

علمبببی و  شمنحقبببیش عقالنبببی

 را تبیع که بنیادیسست و نهادسست همراهان یعنی ناکثین امیرالمؤمنین؛

 دنیایی؛ هایآلودگی و هوسها خاطربه دنیوی، زخارف خاطربه گذاشتند پا زیر

 خیال به اسالم، خیال به که جاهلهایی و نادانها و هافهمکج[ یعنی] مارقین و

 ینا ایستادند؛ است امیرالمؤمنین که مجسّم قرآن مقابل در قرآن، از تبعیّت

 اصل اب بودند، بنیانی دشمنان که قاسطین. است امیرالمؤمنین مقابلِ  یجبهه

 اینها هک بدیلی که داد نشان تاریخ بعدها و بودند مخالف امیرالمؤمنین حکومت

 هافیوسبنحجّاج: بود چه کنند ارائه میتوانستند امیرالمؤمنین حکومت برای

 طین،قاس آن طرف از که بودند کسانی هاثقفی عمربنیوسف و زیادهاعبیداهلل و

. شدند علوی عدل حکومت جایگزین بنیادین، دشمنان آن طرف از

 تّهالب. دیگری نحوبه هم هافهمکج و دیگری نحوبه هم دنیاطلبان و خواهانسهم

 دشمنان با احتماالً آنها رؤسای و بود مارقین هایتوده به مربوط فهمیکج

 ندمیگوی خوارج مورد در را چیزی چنین تاریخ در کمااینکه نبودند زدوبندبی

 یعنی داشتند، وجود جبهه سه همین هم بزرگوار امام مورد در  .میشود ادّعا و

 آمریکا،. است شده ترکیب بخش سه این از هم راحل امام مخالفین یجبهه

 واربزرگ امام مقابلِ در قاسطینِ داخل، در آنها وابستگان و صهیونیستی رژیم

 نظام و اسالمی جمهوری حکومت اصل با که بودند کسانی اینها. بودند ما

 دنبال هم آنها بودند؛ مخالف بزرگوار امام مثل انسانی حاکمیّتِ و اسالمی

 هم آنها جایگزینهای هستند؛ و بودند حکومت این برای جایگزین

 در[. هستند] کسانی چه که است معلوم هم آنها امروزند؛ هاییوسفبنحجّاج

 همرهان همان شکنان،بیعت یعنی ناکثین امام، مخالفین یجبهه

 هایخواسته مقابل در که کمربندسست همرهان آن از وای. کمربندندسست

 به ردندک تبدیل را الخیراتالیتسابُق میدان! کنند مقاومت نتوانستند دنیایی

 بین در! دنیوی( 6)حطام به دستیابی برای جنگ و قدرت برای جنگ میدان

 بودند، زبیر و طلحه امثال هم امیرالمؤمنین، زمان در ؛[بودند] جورهمه هم آنها

 قضیّه هم امام زمان در. داشتند وجود ناکثین جمع این در کوچکی افراد هم

. تادایس متنوّع وسیعِ یگسترده یجبهه این مقابل در بزرگوار امام و بود همین

 شورک موقعیّت ما، بزرگوار امام مقابل در که بودند کسانی آن -هاناآگاه- مارقین

 را دشمنان بندیجبهه نفهمیدند، را ایران ملّت موقعیّت را، انقالب موقعیّت را،

 کوچک چیزهای به نکردند، درک را دشمنان دشمنیِ هایشیوه نشناختند،

 اگر. بدهند تشخی  نتوانستند را امام حرکت عظمت شدند، سرگرم

 داعش هایگروه امثال ما دورانِ این در کنیم، مشاهده بخواهیم را هایینمونه

 که[ بودند] آنها اشباه و منافقین هایگروه انقالب، اوّل در و اینها، مانند و

 هخوردفریب و جاهل -پایینشان طبقات- هایشانزیردست و خائن رؤسایشان

 .بودند

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

 اسالمی نظام مقابل در گروه سه همین هم امروز. است کرده پیدا استمرار هم

 و مبارزه و اندکرده آراییصف است، اسالمی جمهوری که امام بزرگ میراث و

. است کرده جلوگیری آنها تعرّض از اسالمی جمهوری ایستادگی و مقاومت

 ریجمهو مقابل در میکنند سعی توانشان یهمه با مختلط، یجبهه این البتّه
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مببام در انتخبباب دينببی اقببدام ا

 مقاومت مسير و انديهه

ـــت  -10 ـــت و رق لطاف

 ذکـر بـا مواجهه عمل در

 بـــا برخـــورد و الهـــی

 و محرومــان و مظلومــان

 مستضعفان: و ضعفا

 از دفببببببببببببباع -10-1

  پا رهنگان مستضعفان و

 قـوّت امـام و اقتدار -11

: 

سبببببببببببرنگونی  -11-1

 طبببببباغوتیِ حکومببببببت

 از  عببد ورا تببی ديکتبباتوریِ

 سال هزار دو

شکسبببت آمريکبببا  -11-2

  ببرای حيبباتی کببه منبباف 

 تعريبببف اينجبببا در خبببود

  ود کرده

خنثببببی کببببردن  -11-3

  هاتوطئه

ناکبببببام کبببببردن  -11-4

و  تحميلببی جنبب  طرّاحببان

 کسبببانی کبببه غرضهبببان

  ود انقالب نا ودکردن

 مظلومیت امام: -12

  بباراهانت ت ليغببات -12-1

 تبببا و حيبببات  زمبببان در

  رحلت  پس از مدّت ها

 شوارد را ایران ملّت حرکت میکنند، درست مشکالتی کنند؛ لگریاخال اسالمی

 .رندبگی را ایران ملّت پیشرفت جلوی نمیتوانند امّا میکنند، کُند میکنند،

 ار بزرگی انسان یک که میکنیم زندگی دورانی در که سپاسگزاریم را خدا 

 هتهاشبا این امیرالمؤمنین، تاریخ، آزادگان رهبر و متّقیان موالی با که دیدیم

 .بگذارد باقی ایران ملّت برای را خود عظمتِ این محصولِ توانست و داشت را

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

 و کوتاه خیلی من را این است؟ چگونه امام الگوی میشد؟ مواجه وضعیّت این

 الگوی در را خصوصیّت چند من. است درس ما برای اینها کنم؛ عرض مختصر

 .میکنم ذکر وضعیّت این با بزرگوار، امام رفتاری

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

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

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

 .ایستاد فعّال صورتبه و

 زدههیجان حوادث، مقابل در امام میکرد؛ پرهیز زدگیهیجان از امام: دوّم

 امام، هایتصمیم نمیکرد؛ عقالنیّت از خالی احساسات به تکیه و نمیشد

 محاسبات بر مبتنی امّا بود محکم احساسات با همراه و شجاعانه هایتصمیم

 .عقالنی

 اییدبفرم فرض. میکرد اولویّتها بر تمرکز میکرد؛ رعایت را اولویّتها امام: سوّم

 ایهحاشی مسائل و بود سلطنت رژیم با یمقابله امام اولویّت مبارزات، دوران در

 یمسئله امام اولویّت تحمیلی، جنگ دوران در نمیکرد؛ خود کار میدانِ وارد را

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

 دارای یمسئله یک بر متمرکز. بود همین هم واقع است،و امور رأس در مقدّس

 در- انقالب اوّل در. نمیکرد خود اهتمامِ میدانِ واردِ را حواشی و میشد اولویّت

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

 این بر و قانونی ترتیبات بر نظام، ایجاد بر اساسی، قانون بر امام یتکیه میکند

 .میشد متمرکز اصلی ینقطه آن روی بر یعنی بود؛ چیزها

 و آگاه و بزرگ ملّتِ را ایران ملّت امام، مردم؛ هایتوانایی به اعتماد: چهارم

 هب مخصوصاً بود؛ بینخوش آنها به میکرد، اعتماد آنها به میدانست، توانایی

 بینخوش ملّت به نسبت چقدر که امام فرمایشات در کنید مشاهده. جوانان

 .است بینخوش جوانان به نسبت است،

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

 بینبد دشمن پیشنهادهای به نکرد؛ اعتماد دشمن به لحظه یک اسالمی، نظام

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

 .نمیکرد اعتماد او به و میدانست

 الگوی خصوصیّات از یکی هم این ملّت؛ اتّحاد و همبستگی به اهتمام: ششم

 دسته دو به را ملّت که چیزی هر. بود هادشمنی این مقابل در امام رفتاریِ

 .بود مردود امام نظر از کند، تقسیم قطب دو به کند، تقسیم

 ینقطه آن هم این الهی؛ یوعده به و الهی نصرت به راسخ اعتقاد و ایمان: هفتم

 دوجو یهمه با میکرد، را خود تالش یهمه بود؛ الهی نصرت به امام اتّکاء. اصلی
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هببباهده شببببدن م -12-2

 هببببببببببباي  درتنگیدل

 سبببببببخنان الیال بببببببه

 پُرصال ت   و مستحکم

پیروز نهـایی بـودن  -13

 امام:

 نظبببام اسبببتحکام -13-1

 نظبببام  قبببای اسبببالمی و

  اسالمی

پيهبببرفت  و رشبببد -13-2

 اسالمی: نظام

 خود اوری -13-2-1

 خودکفائی -13-2-2

 و علمبببی پيهبببرفت -13-2-3

 فنّاوری

سياسببی و  پيهببرفت -13-2-4

 منحقببه در کهببور نفببو  توسببعه

 شبببمال و آسببيا غببرب وسببي 

 آفريقا 

ـــی  -14 ـــانه شناس نش

 دشمنان

 قاسببحين: آمريکبباش -14-1

 و صهيونيسبببببتی رژيبببببم

 داخببا در آنهببا وا سببتگان

 اسبالمی نظبام اصبا  با که

  ودند مخالف

 نببببببببببببباکثين: -14-2

 همرهبببان شبببکنان و يعت

 در کببببه کمر ندسسببببت

 به وا یتکیه و الهی قدرت به و الهی نصرت به یبسته او امید امّا بود، میدان در

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

 اگر ست؛ا بسته ضرر درِ بکنیم، خدا برای را کار اگر که بود معتقد و-الحُسنَیین

 یا شد؛ نخواهد عاید و متوجّه ضرری گونههیچ بگیرد، انجام خدا برای کار

 ودهب ما یوظیفه که را کاری نکردیم، هم پیشرفت اگر یا میکنیم، پیشرفت

 .«1سرافرازیم پروردگار مقابل در و ایمداده انجام است

 ست؟یاز چ یامام بزرگوار ناش رِینظیب یجاذبه نیا ست؟یجاذبه چ نیسرّ ا» -

زم ال یترعیبحثِ وس نیا کنم؛یمطلب را من عرض م نیاز ا یاگوشه کی]تنها[ 

را دارا بود و خدا به او داده بود  ییو موهبتها یایتیّدارد. امام مختصّات شخص

ام . امشودیحد جمع م نیا رد یدر کمتر کس اتیّخصوص نیمختصّات، ا نیکه ا

 ر،یبود باحکمت و باتدب یبود شجاع، انسان یرا داشت: انسان اتیّ خصوص نیا

به ذکر  یبزرگ، دلباخته یبه خدا یو دلبسته زکاریبود پارسا و پره یانسان

 کرد،یبا ظلم مبارزه م آمد،یبا ظلم کنار نم ز؛یستبود ظلم یامام مرد ؛یاله

مظلومان، دار بود عدالتخواه، طرف یامام مرد ز؛یمظلوم، استکبارست یحام

سخن  یمظلومان؛ اهل صداقت، با مردم صادق بود، با مردم همان جور یحام

در  د؛کریاو بود؛ با مردم صادقانه رفتار م یکه دل او بود و احساس قلب گفتیم

دائم در حال مجاهدت بود؛  نشست،یراه خدا اهل مجاهدت بود، آرام نم

 کیرَبَِّک فَارغَب؛از  ٰ  ی* وَ اِل : فَاِذا فَرَغتَ فَانصَبفهیشر یهین آی]مصداق[ ا

 و دوختیم یگریکار بزرگ د کیچشم به  کرد،یم دایکار بزرگ که فراغت پ

امام  یعوامل جاذبه نهایبود؛ ا اهلللیسبیاهل مجاهدت ف کرد؛یآن را دنبال م

 اتیّخصوص نیبا ا یکسدر امام مجتمع شده بود؛ هر  اتیّخصوص نیاست. ا

 یاست که خدا یهمان عمل صالح نهایا شود؛یجذب م باشد، دلها به سَمت او

 لَهُمُ الرَّحمانُ وُدًّا؛ جعَلُ یَءامَنوا َو عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَ  نَی: اِنَّ الَّذدیفرمایمتعال م

 یغیتبل یاست، محبّتها یاله یمحبّتها هم محبّتها نیاست؛ ا یاله یوعده نیا

  .کار خدا است، دست خدا است ست؛ین ینیو تلق یلیو تحم

آن  یامام هست که بنده امروز درباره اتیّاز خصوص تیّ خصوص کیخب،  

است؛ مقاومت، « مقاومت» تیّصحبت کنم و آن، خصوص خواهمیم شتریب

ر، تفکّ کی شه،یاند کیمکتب،  کی ئتیکه امام را در ه یزی. آن چیستادگیا

بود؛  تیّ خصوص نیا شتریب خ،یزمان خود و در تار یراه، مطر  کرد برا کی

در مقابل مشکالت و موانع. در  میمقاومت، عدم تسل ،یستادگیا تیّ صوصخ

چه طاغوت  د؛یکش ایدن یبرابر طاغوتها امام مقاومت خودش را به رخ همه

 یدیمشرف به ناام هایلیشدند، خ خسته هایلیداخل در دوران مبارزات که خ

در راه مبارزه  ینینشعقب یاام بدون ذرّهام ستاد،یشدند امّا امام محکم ا

الب انق یروزیانقالب بود. و بعد از پ یروزیمال دوران قبل از پ نیکه ا ستاد؛یا

تر در مقابل امام ظاهر شد، ]امّا[ جانبهو به صورت همه گریهم فشارها از نوع د

را از دست ننهاد، مقاومت کرد. بنده  یستادگیامام باز هم اصل مقاومت را، ا

 نمیبیم کنم،یقرآن مراجعه م اتیو به آ کنمیم نگاهامام  تیّخصوص نیبه ا یوقت

                                                           
 14/03/1397، )ره( خمینی امام رحلت سالگرد نهمین و بیست مراسم در انقالب رهبر بیانات . 1
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 هایخواسبببببته مقا بببببا

 مقاومبت نتوانسبتند دنيايی

 کنند

هببان ناآگا مببارقين:  -14-3

 موقعيّبببت کبببه کسبببانی و

 را و انقببببببالب کهببببببور

 نفهميدند مانند منافقين

 گری امام:انقالبی -15

 م بانی  به پاي ندی -15-1

 اساسبببببی هبببببایارز  و

 انقالب:

 اسببالم  ببه پاي نببدی -15-1-1

 آمريکببايی اسبالم مقا ببا در نباب

 اسببببالم و متحجببببر اسببببالم) 

 (سکوالر

 مردم  ودن محور -15-1-2

 پيهببرفتش  ببه اعتقبباد -15-1-3

  بببا تعامبببا و تکامبببا تحبببوّلش

 از پرهيببببز کنببببار در محببببي 

  ها انحراف

 از حمايبببببببببببببت -15-1-4

 محرومان

 گيریهبببببببببدف -15-2

 و انقبببالب هبببای آرمبببان

 رسببيدن  ببرای  لنببد همّببت

 آنها:  ه
 و تن لبببی از پرهيبببز -15-2-1

 نااميدی و کاریمحافظه

 در نهبببدن تسبببليم -15-2-2

 فهارها  را ر

 سببمت  ببه حرکببت -15-2-3

  ببه نببدادن رضببايت و پيهببرفت

 موجود وض 

خود و مقاومت خود  یستادگیا نیقرآن را با هم اتیاز آ یاریبس قتاًیامام حق

فَلِذالِکَ فَادعُ وَاستَقِم کَما » دیفرمایقرآن م نکهیا دییمعنا کرد. فرض بفرما

در امام اثر نگذاشت؛ نه  بیو فر عیو تطم دیتهد ،«مِرتَ وَ ال تَتَّبِع اَهواءَهُماُ

در  متّصل نشدند؛ چرا، ]امّا[ بیبه فر اینکردند  عیتطم اینکردند  دیتهد نکهیا

ه است ک نی. مهم اکردیاو را مخدوش نم یستادگیا گذاشت،یامام مطلقاً اثر نم

امام را به هم  یدستگاه محاسبات توانستیدشمن نم دیتالش دشمن و تهد

 شود،یاست: با شما که مواجه م نیدشمنان هم مهمّ یاز کارها یکیچون  زد؛یبر

کند  یکار دیآیدر صدد برم داند،یشما را که م میتصم داند،یشما را که م تیّن

شما را دچار اختالل کند؛  یتا محاسبات شما عوض بشود، دستگاه محاسبات

است. دشمن  نیگوناگون ا یهادر عرصه یمهّم دشمن یاز کارها یکی

اسالم  نیمب نید ناتیّامام بزرگوار را که به ب یحاسباتدستگاه م توانستینم

 .بود، دچار اختالل بکند یمتّک

را  یراه کیاست که انسان  نیمقاومت ا یمعنا ست؟یمقاومت چ یمعنا 

راه شروع به  نیو در ا داند،یراه درست م داند،یانتخاب کند که آن را راه حق م

راه منصرف کند و او را متوقّف  نیحرکت کند و موانع نتواند او را از حرکت در ا

کرده  ابرا انتخ یبود؛ راه یجور نیو امام ا... مقاومت است.  یمعنا نیکند؛ ا

راه چه بود؟ حرف امام چه بود که بر آن  نیا کرد؛یراه حرکت م نیبود و در ا

 نید تیّ خدا بود؛ حاکم نید تیّحرف امام حاکم کرد؟یم یفشارو پا یستادگیا

حرف امام  نیعموم مردم؛ ا یو بر زندگ نیمسلم یبر جامعه یخدا و مکتب اله

ام کند و نظ دایکرد که بر موانع غلبه پ دایرا پ نیا قیبود. بعد از آنکه توف

باز  رینه ز م،یکنیبدهد، اعالم کرد که ما نه ظلم م لیرا تشک یاسالم یجمهور

و  مییآیبا ظالم کنار نم م؛یرویبار ظلم هم نم ریامّا ز میکنیظلم نم م؛یرویظلم م

گرفته  نیحرف از متن د نیخب ا  .حرف امام بود نیا م؛یکنیم تیاز مظلوم حما

 عقل کند،یم حیرا تصر نیقرآن ا نکهیبر ا یشده است، متن قرآن است. عالوه

با ظلم مقابله کردن، از مظلوم دفاع کردن، با  .کندیم دییرا تأ نیسالم هم هم

خردمندان عالم  یاست که همه یزیچ امدن،ینکردن و کنار ن یظالم همکار

اوّل انقالب، در  یاز روز اوّل شروع شد؛ در دهه هایدشمن ... پسندندیآن را م

دو سه  نیجور، بعد از رحلت امام هم، در ا کی زرگوارمبارک امام ب اتیزمان ح

تهاجم ناجوانمردانه و  نی. امام در مقابل اگریجور د کی ر،یاخ یدهه

را، فکر گم نکردن راه و  یستادگیآلود، از اوّل، فکر مقاومت را، فکر اخباثت

ماها،  یراه، برا کیدرس، به عنوان  کیکرد و به عنوان  یگذارهیهدف را پا

و  دار کردراه را نشان نیمسئوالن کشور، ا یمبارزان، برا یبرا ران،یملّت ا یبرا

 .میراه حرکت کن نیگذاشت تا از ا

ما  نکهیفراتر رفت. نه ا یاسالم یجمهور یاز مرزها جیمقاومت بتدر نیا 

از - هایکه بعض میفکر مقاومت را صادر کن ایعنوان مقاومت را  نیا میبخواه

 دیخواهیکه چرا م دکننیدر گوشه و کنار اعتراض م -گرانیاز د ون،یّ اسیس

 شهیفکر است، اند ،انقالب م؛یکنی. ما انقالب را صادر نمدیانقالب را صادر کن

 خود یِبه خود رد،یقرار بگ یملّت کیاست، راه است؛ اگر مورد پسند و قبول 

خود مقاومت مورد قبول ملّتها قرار گرفت. امروز در  ...ردیپذیآن ملّت آن را م
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  بببببه پاي نبببببدی -15-3

 جان بببببههمه اسبببببتقالل

 کهور:
  سياسی استقالل -15-3-1

 فرهنگی: استقالل -15-3-2

 سببببب ت انتخببببباب -15-3-2-1

 اسالمی – ايرانی زندگی

 سببببببلحه سببببببلم -15-3-2-2

 و اطالعببباتی ا زارهبببای از دشبببمن

 ت ليغی

 اقتصادی: استقالل -15-3-3

 در نهببببدن هضببببم -15-3-3-1

 جهانی اقتصاد هاضمه

 اقتصببببباد اجبببببرای -15-3-3-2

 مقاومتی

 امنيّتی استقالل -15-3-4

 در حسّاسبببببببيّت -15-4

 : دشمن  را ر

 دشمن شناخت -15-4-1

 حرکببات يببا ی علببت -15-4-2

 دشمن

  بببرای  بببودن آمببباده -15-4-3

 دشمن  ا مقا له

 تبببوهم  بببر تاکيبببد -15-4-4

 "گفتن دشمن" ن ودن توطئه

  ببه نکببردن اعتمبباد -15-4-5

 دشمن

 از نکببببردن ت عيببببت -15-4-6

 ( ک ير جهاد)  دشمن

 تقببببوای داشببببتن -15-5

 سياسی و دينی

 

مشترکِ ملّتها مقاومت است؛ مقاومت  یکلمه ا،یغربِ آس یما، منطقه یمنطقه

 نیمقاومت را انتخاب کرده است. مطلب مهم ا ریامام مس... را همه قبول دارند.

احساسات  یانتخاب نکرد، از رو یزدگجانیه یاست که امام، مقاومت را از رو

 کیر ما امام بزرگوا یانتخاِب مقاومت از سو یزودگذر انتخاب نکرد؛ پشتوانه

است و البّته  یعلم یاست، پشتوانه یعقالن یاست، پشتوانه یمنطق یپشتوانه

امام و مقاومتِ امام وجود دارد؛  یستادگیمنطق، پشت سرِ ا ؛ینید یپشتوانه

منطق  نیجزء ا کی  .کنمیمنطق را عرض م نیا یحاال من چند جزء از اجزا

 لیهر ملّت آزاده و باشرف در مقابل تحم یِعیاست که مقاومت، واکنش طب نیا

ن دشم ینینشمقاومت موجب عقب ..الزم ندارد. یگرید لیاست؛ دل ییو زورگو

 است که من یزیبخش سوّم از منطق مقاومت، آن چ ...میبر خالف تسل شود،یم

است که مقاومت البّته  نیگفتم و آن ا -دو سال گذشته یکی-جلسه  نیدر هم

 شتریدر مقابل دشمن ب میتسل ینهیامّا هز ست،ین نهیدارد، بدون هز نهیهز

 ...مقاومت ینهیاست از هز

د کر یگذارهیکه امام بزرگوار پا یبخش چهارم و عنصر چهارم از منطق مقاومت 

است. خداوند متعال  یاله یوعده یِبخشِ قرآن نیا ،یاسالم یدر نظام جمهور

 روزیداران حق، پرا داده است که اهل حق، طرفوعده  نیمکرّر قرآن ا اتیدر آ

 ی. ممکن است قربانکندیمعنا داللت م نیفراوان قرآن بر ا اتیآ اند؛یینها

صحنه؛  نیهستند در ا روزیآنها پ خورند؛یشکست نم تیبدهند امّا در نها

در  دیمنطق مقاومت با یکه برا-پنجم  ینکته ...ندارند. یدارند امّا ناکام یقربان

و محاسبه  میفهمیو م میدانیرا م نینظر داشت و امام در نظر داشتند، و ما هم ا

مقابلِ فکر  یامر ممکن است؛ درست نقطه کیاست که مقاومت  نیا -میکنیم

-یم ندارد؛ چطور یادهیآقا! فا»که  کنندیم غیو تبل ندیگویکه م یغلطِ کسان

 یخطا« است. یکلفت است، طرف قوطرف، گردن د؟یمقاومت کن دیخواه

تصوّر کند که در مقابل  یاست که کس نیبزرگ، ا یاست؛ خطا نجایبزرگ، ا

در  د؛ینیبب ... .ستادیا شودیمقاومت کرد، نم شودیعالَم نم یهاکلفتگردن

 کی «ینیامام خم یوهیمقاومت به ش»عنوان  ،یالمللنیب یِاسیس اتیّادب

 یهیّوجود داشت و بعد از قض هایفرنگ راتیدر تعبعنوان است. آنچه 

مقاومت امام  نیدکتر»شد،  عیاصطال  شا نیا یلیخرّمشهر خ یآزادساز

 . «1ها نوشتندرا مطر  کردند و مقاله نیاست؛ ا «ینیخم

برخی از این جذّابیّتها، جذّابیّتهای مربوط به شخ  امام بود. امام دارای یک  »-

بسیار مستحکم، دارای قدرت ایستادگیِ در مقابل شخصیّت بسیار قوی، 

ها بود. امام دارای صراحت بود، صراحت در بیان. امام دارای صداقت بود، سختی

ی او احساس ی مخاطبان امام، صداقت را در گفتهبا صداقت حرف میزد؛ همه

، لمیکردند؛ اینها جذّابیّتهای شخصی امام بود. ایمان و توکّل امام به خدای متعا

نمایان بود؛ هم رفتار او و هم گفتار  -طور مساویبه-در رفتار او و در گفتار او 

 .ی ایمان او و توکّل او به خدای بزرگ بود؛ اینها جذّابیّتهای امام بوداو نشانه
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

  های امام:جاذبه ب(

 اسرار جاذبه امام: -1

 تشجاع -1-1

 ريتد  حکمت و -1-2

 یارگزيو پره يیپارسا -1-3

 ی ه خدا گیدل سبببت -1-4

 ه  کر  گیدل اختو   زرگ

 یاله

 یحامو  زيسبببتظلم -1-5

 مظلوم

و  زياسبببتک ببارسبببت -1-6

 خواهعدالت

 اها صداقت -1-7

 راه خدامجاهد در  -1-8

 شخصی هایجذابیت -2

 :امام

 قوی  سيار شخصيّت -2-1

  يان در صراحت -2-2

  صداقت -2-3

  ه ايمان  ودن نمايان -2-4

 طور  ه گفتار و رفتار در خدا

 مساوی

 :امام اصول جذابیت -3

 اسبببالم کردن محرن -3-1

 :محمّدی ناب

ند نه که اسبببالمی -3-1-1  پا 

  التقاط اسير نه و است تحجّر

در کنار این جذّابیّتها، بخشی از جذّابیّتها مربوط به اصولی بود که امام ارائه  

چیزهایی که امام به مردم ارائه میکرد، اسالم بود؛ اسالم ی میکرد. مثالً ازجمله

ناب، اسالم ناب محمّدی. اسالم ناب یعنی اسالمی که نه اسیر و پابند تحّجر 

است. در دورانی که هم تحجّر وجود داشت، ( 2است، نه اسیر و پابند التقاط)

مسلمان،  هم التقاط وجود داشت، امام، اسالم ناب را مطر  کرد؛ این برای جوان

ی مبانی اعالمی امام و شعارهای امام، استقالل بود؛ جذّاب بود. ازجمله

ی آنها عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی ی آنها آزادی بود؛ ازجملهازجمله

 .«1بود؛ اینها مبانی امام بود که مطر  میکرد؛ اینها همه جذّاب است

ــیِ مــا کشــور را از منجالبهــا بیــرون » - ی وســیلهکشــید؛ به امــامِ انقالب

انقالب، کشور را از منجالبهـای متعـدّدی خـارج کـرد. جوانهـای عزیـز مـا 

انـد، بایـد درسـت انـد، لمـس نکردهکه دوران قبل از انقالب را درک نکرده

ی اساسـی ایـن دقّت کنند و توجّه کنند کـه مسـئله ایـن اسـت، مسـئله

ه میشـود. ی اساسـی خـود را ندانـد، گمـرااست. اگر یـک ملّتـی مسـئله

مسئله ایـن اسـت کـه انقـالب اسـالمی آمـد ایـن کشـور را از منجالبهـا 

مانــدگی، از مــنجالب نجــات داد؛ از مــنجالب وابســتگی، از مــنجالب عقب

ــارت  ــنجالب حق ــی، از م ــاد اخالق ــنجالب فس ــی، از م ــاد سیاس فس

چیزهـا بـودیم؛ مـا، هـم وابسـته بـودیم، هـم المللی. مـا گرفتـار اینبین

افتـاده و عقـب نگـه داشـته شـده بـودیم؛ در م، هم عقبتحقیرشده بودی

ــاوری، در حضــور بین چیز مــا را المللــی، در همــهعلــم، در اقتصــاد، در فنّ

ی اینهـا، مـا آقاباالسـرِ آمریکـایی و عقب نگه داشته بودنـد. عـوضِ همـه

انگلیسی داشتیم. آن روزها ما چهـار برابـر امـروز نفـت صـادر میکـردیم؛ 

حـال اکثـر نقـاط ایـن نصف امروز کمتـر بـود، درعین جمعیّت کشور هم از

ی دولتهـا اسـت محـروم کشور از خـدمات عمـومی دولتـی کـه برعهـده

وپا میـزد؛ در فسـاد اخالقـی افتـادگی دسـتبودند؛ کشور در فقـر و عقب

راه، آب، بــرق، گــاز، -های کشــور ی زیرســاختوپا میــزد. در همــهدســت

ــود، دچــار کشــور د -مدرســه، دانشــگاه، خــدمات شــهری چــار آفــت ب

ــادگی و عقبعقب ــای افت ــود؛ ثروته ــتی ب ــار تهیدس ــود، دچ ــدگی ب مان

ــه  ــار بیگانگــان میگذاشــتند و دســتگاه حاکم طبیعــی کشــور را در اختی

مند میشدند و مردم را یا با فریـب، یـا بـا زور و ارعـاب، سـاکت نگـه بهره

و نتیجـه،  میداشتند؛ امّا خب دلهای مـردم پُـر بـود، واقعیّـات را میدیدنـد؛

روی از آن فریاد ربّانی و الهـیِ امـام بزرگـوار شـد کـه انقـالب را بـه دنباله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداخت  .راه ان

امام بزرگوار ما مسیر را عـوض کـرد و یـک تغییـر بـزرگ انجـام گرفـت؛  

سـمت [ مسیر ملّت ایران را تغییـر داد، ریـل را عـوض کـرد؛ مـا را به]امام

نقـالب و امـام انقـالب، مـا را هدفهای بزرگ حرکت داد. ایـن هـدفها کـه ا

ی ایرانـی را بـه ایـن سـمت سمت این هـدفها حرکـت دادنـد و جامعـهبه

العــاده حــائز اهمّیّــت اســت. ایــن هــدفها خالصــه رهنمــون شــدند، فوق
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 استقالل کردن محرن -3-2

  آزادی و

لت کردن محرن -3-3  عدا

  اجتماعی

لت کردن محرن -3-4  عدا

  اقتصادی

عار کردن محرن -3-5  شببب

مدن  يرون حه از آ  و سبببل

  آمريکا چن ره

 کبببردن مبببحبببرن -3-6

  ساالریمردم

عار کردن محرن -3-7  شببب

  ملّت خود اوری

جــاذبــه ذاتــی راه  -4

 :هاملتمقاومت امام برای 

ند  -4-1 يا نکردن رو تحم

 ها:ايستادگی  ه ملت
راه مقباومببتش انتخباب  -4-1-1

 ها  پسند خود ملت

انقالب در  رت لور صدو -4-2

خودی  خود  ببه  ير   پببذ

 انديهه و راه انقالب

 کبلبمببه شمبقبباومببت -4-3

 مهببترک و مورد ق ول همه

 ها در غرب آسياملت

 

 

معنی عــدالت میشــود در حاکمیّــت دیــن خــدا. حاکمیّــت دیــن خــدا بــه

معنای بـهکنی فقـر اسـت، معنای ریشـهمعنای واقعی است، بـهاجتماعیِ به

کنی استضـعاف اسـت؛ حاکمیّـت کنی جهل است، بـه معنـای ریشـهریشه

ــه ــدا ب ــن خ ــهدی ــراری منظوم ــت، معنای برق ــالمی اس ــهای اس ی ارزش

ــه ــهکنی آســیب[ ریشــهمعنای]ب ــأمین معنایهای اجتمــاعی اســت، ]ب [ ت

سالمت جسـمی و سـالمت اخالقـی و معنـوی و پیشـرفت علمـی کشـور 

عزّت ملّـی و هویّـت ملّـی ایرانـی و تـأمین اقتـدار  [ تأمینمعنایاست، ]به

[ فعّـال کـردن ظرفیّتهـایی اسـت کـه خداونـد معنایالمللی است، ]بهبین

در ایــن ســرزمین قــرار داده اســت؛ اینهــا همــه در حاکمیّــت دیــن خــدا 

ی مندرج اسـت و امـام مـا را بـه ایـن سـمت حرکـت داد؛ درسـت نقطـه

ا را بـه آن سـمت میکشـاندند و مقابل آن راهی کـه در رژیـم طـاغوت مـ

ــد ــنج ...  .میبردن ــن پ ــود دارد. م ــهایی وج ــودن شاخص ــی ب ــرای انقالب ب

شاخ  را در اینجا ذکر میکنم. البتّـه بـیش از اینهـا میشـود خصوصـیّاتی 

را گفت لکن من فعالً پنج شـاخ  بـرای انقالبیگـری ذکـر میکـنم کـه مـا 

کنـیم و حفـ  باید سعی کنـیم در خودمـان ایـن پـنج شـاخ  را ایجـاد 

کنیم، هرجا هستیم؛ یکی در کار هنر اسـت، یکـی در کـار صـنعت اسـت، 

یکی در کار فعّالیّت سیاسـی اسـت، یکـی در کـار فعّالیّـت علمـی اسـت، 

یکی در کـار فعّالیّـت اقتصـادی و بازرگـانی اسـت؛ فرقـی نمیکنـد؛ ایـن 

 ی افراد ما ملّت ایران میتوانـد وجـود داشـته باشـد. پـنجشاخصها در همه

ــاخ  اوّل،  ــد از[: ش ــواهم داد ]عبارتن ــر  خ ــا را ش ــه اینه ــاخ  ک ش

گیری پایبندی به مبانی و ارزشـهای اساسـی انقـالب؛ شـاخ  دوّم، هـدف

آرمانهای انقالب و همّت بلند برای رسیدن بـه آنهـا کـه آرمانهـای انقـالب 

و اهداف بلند انقـالب را در نظـر بگیـریم و همّـت بـرای رسـیدن بـه آنهـا 

ی کشـور، جانبـهیم؛ شاخ  سـوّم، پایبنـدی بـه اسـتقالل همهداشته باش

تـر از کـه مهم-استقالل سیاسی، استقالل اقتصـادی، اسـتقالل فرهنگـی 

و اســتقالل امنیّتــی؛ شــاخ  چهــارم، حسّاســیّت در برابــر  -همــه اســت

ی دشمن و عـدم تبعیّـت از او، کـه البتّـه بایـد دشمن و کار دشمن و نقشه

-ی او را فهمیـد و از تبعیّـت دشـمن سـر بـاز زد دشمن را شناخت، نقشه

ــه ــردیم ک ــرض ک نرر ّ نهرر ی  « جهرر ی یر ررن»قررن ا ن ررا ترریّ  را  رر  نن  ع

شـاخ   .بـاره صـحبت کـردمدو سـه بـار دراین من این چند وقـت نس ؛

دینـی و سیاسـی کـه ایـن بسـیار مهـم اسـت. ایـن پـنج پنجم، تقـوای 

 «.1شاخ  اگر در کسی وجود داشته باشد، قطعاً انقالبی است
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