
اول. جنگ احزاب، از عجیب ترین 
حادثه های تاریخ اسالم است. تمامی 
کفر در برابر تمامی اسالم قرار گرفته بود. وقتی 
مسلمانان در مقابل این حادثه قرار گرفتند، دو 
دسته شدند: »یک دسته آنهایی هستند که در 
همین سوره ی احزاب... از قول آنها نقل شده: َو 
اِذ یَقوُل الُمنافِقوَن َو الَّذیَن فی ُقلوبِِهم َمَرض، 
کسانی که دل هایشان مریض بود، اینها گفتند 
که پیغمبر به ما راست نگفت، گفت شما پیروز 
می شوید؛ بفرما! لشکر دشــمن آمده و دارد 
می آید، پدر ما را در می آورنــد. یعنی یأس و 
ناامیدی و خودکم بینِی در مقابل دشمن و یک 
گرایش قلبی پنهان به دشــمن در آنها وجود 
داشت؛ اّما عّده ی دیگر که اکثریّت بودند گفتند 
نه، قضّیه این جوری نیست، هذا ما َوَعَدنَا اهللُ َو 
َرسولُه؛ این دشمنی را قبالً خدا و پیغمبر به ما 
گفته بودند؛ گفته بودند که شما وقتی وارد این 
میدان شدید، همه ی عوامل کفر و استکبار با 
شما دشمنی می کنند... یعنی آمدن دشمن و 
حمله ی دشمن، به جای اینکه روحّیه ی اینها را 
تضعیف کنــد... ایمانشــان را تقویت کرد؛ 
تسلیمشان در مقابل خدا را تقویت کرد؛ عزم و 
جزم آنها را نسبت به مواجهه و مقابله تقویت 
کرد؛ این به خاطــر ایمان اســت؛ ایمان این 

است.« 95/4/12

دوم. بیشترین داستانی که در آیات و سوره های 
مختلف قرآن، درباره ی آن نقل شده، داستان 
حضرت موســی)ع( است. داســتان حضرت 

موســی)ع( از جنبه های مختلف قابل بررسی 
است. یکی از آنها، بی صبری بنی اسرائیل در برابر 
تحقق وعده ی الهی است. ماجرا از این قرار بود 
»وقتی که حضرت موسی بعد از پیغمبری آمدند 
به مصر و آن معجزه را نشان دادند و دعوت و این 
حرف ها -خب، بنی اسرائیل منتظر بودند دیگر؛ 
از گذشته خبر داده شده بود که یک منجی ای 
خواهد آمد و آن منجی هم موسی است؛ حاال 
موسی آمده، منتظر بودند به مجّردی که موسی 
آمد، دســتگاه فرعون کن فیکون بشود؛ نشده 
بود- قــرآن می گوید آمدنــد پیش حضرت 
موسی و گفتند که »اوذینا ِمن َقبِل اَن تَأتَِینا َو 
ِمن بَعِد ما ِجئَتنا«؛ تو که آمدی چه فرقی کرد؟ 
چه تفاوتی کرد؟ قبل از اینکه بیایی هم ما را آزار 
می کردند، زیر فشار بودیم، حاال هم که آمدی 
باز زیر فشاریم. ببینید! این آن حالت بی صبرِی 
بنی اسرائیلی است؛ بی صبری. حضرت موسی 
گفت خب صبــر کنیــد: اِنَّ االَرَض هلل یورِثُها 
َمن یَشاُء ِمن ِعباِده َو العاقَِبُة لِلُمتَّقین؛ تقوا اگر 
 داشته باشید، عاقبت مال شما است؛ صبر الزم

 است.« 97/3/7

سوم. روزهای آخر تابستان سال 53، یعنی 44 
سال پیش، که مصادف شــده بود با ماه مبارک 
رمضان، آیت اهلل خامنه ای که آن روزها جوانی 
35 ساله بود، بعد از نماز ظهر و عصر، در مسجد 
امام حسن مجتبای مشهد، قرآن به دست پشت 
تریبون قرار می گرفت و حدود یک ســاعت هر 
روز با موضوع »طرح کلی اندیشه ی اسالمی در 

قرآن« سخنرانی می کرد. در جلسه بیستم این 
سخنرانی، ذیل بحث »فرجام نبوت«، آیت اهلل 
خامنه ای این پرسش را مطرح می کنند: »وقتی 
پیغمبری در جهان، نهضتی به وجود می آورد، 
انقالبی و رستاخیزی برپا می کند، آیا می توان 
گفت که این انقالب عاقبت خوبــی دارد یا نه؟ 
می توان امیدوار بود به اینکه پایان این کار نیکی  
است؟ یا نمی شــود امیدوار بود؟ قاعده ی کلی 
چیست؟« ســپس آیت اهلل خامنه ای با طرح 
این مقدمه که اساسا جریان کلی حق، در حال 
پیشرفت در جهان اســت، پیروزی یا شکست 
هرکدام از پیامبــران را منوط به »دو شــرط 

اساسی« کرده و می گویند:   
»همه ی نهضت هایی که براساس دین، براساس 
فکر قرآنی و اسالمی، در طول تاریخ انجام گرفته 
و انجام خواهد گرفت، تا ابد موفق خواهند شد و 
پیروز خواهند شد؛ احتیاج به معجزه هم نیست. 
الزم نیســت تا معجزه ای حتما انجام بگیرد تا 
طرفداران دین موفق و پیروز بشــوند، نه؛ بدون 
اینکه دستی هم از غیب بیاید، اگر این دو شرط 
وجود داشته باشد، اسالم و قرآن و دین و افکار 
قرآنی، امکان اصلی موفقیت را خواهند داشت؛ 
آن دو شرط چه هســتند؟ یکی از آن دو شرط 
ایمان است، اعتقادی از روی آگاهی است، باوری 
است همراه با تعهدپذیری، قبولی همراه با تالش 
و حرکت؛ این شرط اول. شرط دوم صبر، صبر 
یعنی چه؟ یعنی مقاومت، از میدان در نرفتن، کار 
را در لحظه ی حساس و خطرناک رها نکردن. 
هرجا شــما در طول تاریخ نبوت ها می بینید 

یک پیغمبری شکست خورده از طاغوت زمان، 
برای خاطر این بوده که پیروانش، اطرافیانش، 
ایمان کافی یا صبر کافی نداشتند. هر مرتبه که 
می بینید به حق پیش برده است، برای خاطر این 
است که ایمان سرشار و صبر الزم را دارا بودند.« 

چهارم. امام خمینی)ره( هم مظهر تام و تمام 
این دو شــرط، یعنی ایمان و صبر بود. او به راه 
نهضت اسالمی، باور کامل داشت و برای همین 
می گفت حتی اگر در این مسیر، تنها هم بمانم، 
باز هم این راه را ادامه خواهم داد. اما برای تحقق 
و پیروزی آن عجلــه نکرد، جرقــه ی اولیه ی 
انقالب، در سال 42 زده شــد، اما تا رسیدن به 
پیروزی، 15 سال طول کشید. امام اما صبور بود 

و مرحله به مرحله، آن را به پیش برد.
امروز هم که این انقالب، به دســت نسل سوم 
و چهارم رسیده اســت، باز هم شرط رسیدن 
به آرمان ها، همان ایمان و صبر اســت، درست 
نقطه ی مقابل ناامیدی و مأیوس شدن و انفعال. 
انقالب در مسیر تکاملی خود در حال پیش رفتن 
است، سرعت این پیشرفت اما بستگی به اقدام 
جناح مؤمن و انقالبی دارد. اگر نیروهای مؤمن 
و انقالبی، به راهی که آغاز شده است ایمان کامل 
داشته باشند و ناامید نشوند و وعده ی الهی مبنی 
بر پیروزی جبهه  ی حق را فراموش نکنند، و اگر 
برای دستیابی به آرمان ها و ارزش ها، صبر پیشه 
کنند و خشت خشت خانه را یکی یکی روی هم 
بگذارند، بی تردید به مقصد مورد نظر خواهیم 

رسید چنانچه امام خمینی رسید، و االّ فال. 

سال سوم ،  شماره  135|  هفتــه دوم خرداد 97هفته نامه خبـری-تبیینی  

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:   10001028 
   دورنگار: 021-66977328

Gap.im/KhatteHezbollah              :گپ    
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

روزبـه روز بایـد یـاد شـهدا و تکـرار نـام شـهدا و نکته یابـی و نکته سـنجی زندگـی شـهدا 
در جامعـه ی مـا رواج پیـدا کنـد و اگـر این شـد، آنوقـت مسـئله ی شـهادت که بـه معنای 
مجاهـدت تمام عیـار در راه خدا اسـت، در جامعه مانـدگار خواهد شـد. و اگر این شـد، برای 
این جامعـه دیگر شکسـت وجـود نخواهـد داشـت و شکسـت معنـا نخواهد داشـت؛ پیش 

خواهـد رفـت. 93/11/27 

اگر یاد شهدا در جامعه ای ماندگار شد
 دیگر شکست وجود نخواهد داشت

این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح 

شهدای 15 خرداد 42

هفته اخبار

      از بوستان یاس و حقوق های نجومی تا دستوری برای احقاق حق مردم
در پی جنایت اندوهبار در یکی از مدارس غرب تهران، رهبر انقالب در نامه ای خطاب 
به ریاست قوه قضاییه دستور دادند پس از محاکمه، در اسرع وقت حدود الهی در رابطه 
با متهمان اجرا شود. این دستور، بار دیگر نشان دهنده ی حساسیت رهبر انقالب برای 
احقاق حقوق مردم و در کنار آنان بودن اســت. موضوعی که پیش از این نیز ســابقه 
داشــته اســت. مثال در ماجرای دعوای ارتش و وزارت اطالعات و وزارت دفاع بر سر 
زمین هایی در شرق تهران، رهبر انقالب مستقیما ورود کرده و دستور می دهند تا آن 
زمین تبدیل به فضای سبزی )که بعدها بوستان یاس نام گرفت( به نفع مردم شود. در 
ماجرای حقوق های نجومی نیز  همین موضوع مجددا تکرار شد و رهبر انقالب به قوه 
قضاییه دستور دادند تا برای دفاع از حقوق عامه و آزادی های مردم پرچمدار این جریان 

باشند.|          |

     شکست سیاست های آمریکا در انتخابات عراق
اندیشکده ی آمریکایی "کاتو" در تحلیلی پیرامون نتایج انتخابات عراق نوشت: نتایج 
انتخابات مجلس عراق تأکید بر این نکته است که سران آمریکا و رسانه های این کشور 
هنوز یک راهبرد درباره ی وضعیت سیاسی پیچیده ی عراق ندارند.  اندیشکده ی کاتو 
در بخش دیگر به نتایج ضعیف کسب شده از سوی احزاب کردستان عراق اشاره کرد و 
نوشت: نه تنها نتایج انتخابات عراق یک شکست بزرگ برای سیاست های آمریکا بود،  
بلکه نتایج احزاب کردســتان عراق حاضر در انتخابات مجلس نیز نگران کننده بود.    |

      فارس    |

     اعتراف رسانه صهیونیستی به قدرت حزب اهلل لبنان
روزنامه صهیونیســتی یدیعوت آحرونوت اعتراف کرد "حزب اهلل لبنان" به یک ارتش 
واقعی تبدیل شــده، زیرا تجربه های متنوعی در پنج سال گذشــته در جنگ سوریه، 
اندوخته اســت. این روزنامه ی صهیونیســتی با اشــاره به توان حــزب اهلل لبنان در 
جمع آوری اطالعات، در اختیار داشتن ابزار پیشــرفته ارتباطی، نظارت الکترونیکی و 
همچنین نیروهای پیاده نظامی که در 5 سال جنگ در سوریه، تجربه ی عملی کسب 

کرده اند، از ویژگی این نیروها دانست.     |   جمهوری اسالمی|
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خوانی باز

شهادت: به دست رژیم پهلوی

مزار: جای جای ایران اسالمی

44 سال پیش در ماه رمضان، رهبر انقالب 
دو شرط اصلی دستیابی به آرمان ها را مطرح کردند

قاعده پیروزی
جمهوری اسالمی وعده  کوچک الهی است 1

َو اَوَحینـآ اِلـی  اُمِ  موسـی  اَن اَرِضعیِه َفـاِذا ِخفِت َعلَیـِه َفاَلقیـِه فِی الَیـمِّ ... اِنّـا رآّدوُه ۶
اِلَیـِک َو جاِعلوُه ِمـَن الُمرَسـلین؛ ]اینجا[ دو وعده اسـت: یـک وعده وعـده ی برگرداندن 
موسـی به مادرش اسـت؛ یک وعده وعـده ی »جاِعلـوُه ِمَن الُمرَسـلین« اسـت؛ یعنی آن 
وعده ی عمومـی ای که به بنی اسـرائیل داده شـده بود که بنی اسـرائیل منتظـر بودند که 
منجی بیایـد... یعنی یک وعده ی کوچک از سـوی پـروردگار تحّقق می یابـد، برای اینکه 
هر انسـان اهل تدبّری از تحّقق ایـن وعده ی کوچک، اطمینـان پیدا کند کـه آن وعده ی 
بزرگ تحّقـق پیـدا خواهـد کـرد. آنچـه از موّفقّیت هـا در طـول تاریخ بـرای بشـریّت از 
طریق دین حاصل شـده، همـان وعده هـای کوچک اسـت؛ از جمله جمهوری اسـالمی. 
جمهوری اسـالمی هم یکی از همیـن وعده ها اسـت؛ خـدای متعـال وعـده داده بود که 
اگر مبارزه کنیـد، اگر صبر کنیـد، اگر به خـدای متعال تـوّکل کنید، در جایـی که گمان 
آن را نمی بریـد و امیـد آن را نداریـد، به شـما قـدرت خواهیـم داد؛ همیـن اتّفاق افتـاد... 

بدانیم آن وعده ی اصلـی، آن کار بـزرگ هم اتّفـاق خواهد افتـاد. 93/3/21

اگر من و شما تقوا داشته باشیم خدا  2
با ما است۶

ــور  ــارون را مأم ــال موســی و ه خــدای متع
ــون، خــب  ــه ســراغ فرع ــد ب ــه برون ــرد ک ک
ــر آدم  ــه دو نف ــود ک ــی ب ــی کار عظیم خیل
تنهــا، برونــد بــه مقابلــه و معارضــه ی 
بــا یــک قــدرت عظیــم آن روز؛ قــدرت 
فرعونــی یــک قــدرت بســیار عظیمــی 
بــود... اگــر مــن و شــما تقــوا داشــته باشــیم 
ــا  ــن معیــت الهــی و ب ــا اســت ای ــا م خــدا ب
ــن اســت کــه  ــودن خــدا، معنایــش ای ــا ب م
ــوان دو نفــر آدم تنهــای دســت خالــی  می ت
را فرســتاد به جنــگ یــک فرعــون. 95/9/3

خدا با من است 3
ا تََراَءی الَْجْمَعاِن«، وقتی که ۶ در قرآن -سوره ی شعرا- می فرماید که »َفلََمّ

دو گروه یعنی گروه حضرت موسی که جلو می رفتند و گروه فرعون که پشت سر 
می آمدند، همدیگر را از دور دیدند و این قدر به هم نزدیک شدند که می توانستند 
یکدیگر را ببینند، قال اصحـاب موسی انا لمدرکون؛ بنی اسرائیل که با موسی بودند، 
خوفشان برداشت، گفتند که یا موسی! االن به ما می رسند؛ »مدرکون« یعنی االن 
آنها می رسند، ما را می گیرند و قتل عام می کنند. موسی چه جواب داد؟ حضرت 
موسی در جواب گفت: قال کالّ، هرگز چنین چیزی پیش نخواهد آمد؛ چرا؟ ان 
معی ربی؛ معیت این است. ]گفت[ خدا با من است، پروردگار من با من است؛ »کال 

ان معی ربی سیهدین«. ببینید! معیت الهی این قدر اهمیت دارد.95/9/3

واقعیت هــای درخشــان در ســایه اعتماد به  4
وعده   های الهی است۶

واقعیت های درخشان در جمهوری اسالمی که دشمنان ما بدان اعتراف 
می کنند، همه در ســایه  ی اعتماد به وعده  ی الهی و صبــر و مقاومت و 
استمداد از خداوند به دست آمده است. مردم ما همواره در برابر وسوسه  ی 
ضعفائی که در مقاطع اضطراب  انگیز، ندای: »انّا لمدرکون« سر می دادند، 
نهیب زده  اند که: »کاّل اّن معی ربّی ســیهدین«... ایستادگی و صبر و بصر 
و اعتماد به وعده  ی: »و لینصرّن اهلل من ینصره اّن اهلل لقوّی عزیز« خواهد 
توانست این مسیر افتخار را تا رسیدن به قله  ی تمدن اسالمی، در برابر امت 

اسالمی هموار کند.92/2/9

برای رسیدن به آرمان ها، صبر الزم است 5
ــد، ۶ ــی آم ــه موس ــد به مجّردی ک ــر بودن ــرائیل... منتظ بنی اس

ــود، قــرآن می گویــد  دســتگاه فرعــون کن فیکــون بشــود؛ نشــده ب
آمدنــد پیــش حضــرت موســی و گفتنــد کــه »اوذینــا ِمــن َقبــِل اَن 
ــِد مــا ِجئَتنــا«؛ تــو کــه آمــدی چــه فرقــی کــرد؟  تَأتَِینــا َو ِمــن بَع
چــه تفاوتــی کــرد؟ قبــل از اینکــه بیایــی هــم مــا را آزار می کردنــد، 
زیــر فشــار بودیــم، حــاال هــم کــه آمــدی بــاز زیــر فشــاریم. ببینید! 
ایــن آن حالــت بی صبــرِی بنی اســرائیلی اســت؛ بی صبــری. 
ــا  ــد: اِنَّ االَرَض هلل یورِثُه ــر کنی ــب صب ــت خ ــی گف ــرت موس حض
ــته  ــر داش ــوا اگ ــن؛ تق ــُة لِلُمتَّقی ــاِده َو العاقَِب ــن ِعب ــاُء ِم ــن یَش َم
ــت  ــن حال ــر الزم اســت. ای ــال شــما اســت؛ صب باشــید، عاقبــت م
را نبایــد داشــته باشــید؛ اینکــه مــا بگوییــم چــرا نشــد، چه جــوری 

ــه زمیــن بزنیــم، درســت نیســت.97/3/7 ــا ب شــد، پ

اگر اســتقامت را فرامــوش نکنیم، قطعًا  ۶
پیروزی نصیب خواهد شد۶

فرعــون در مقابــل حضــرت موســی یــک قــدرت 
فائقــه ای بــود؛ زینــت، امــوال، اســتعداد، ســالح، پول، 
ــت تنها  ــی دس ــود؛ موس ــار او ب ــز در اختی ــه چی هم
ــتغاثه  ــرد، اس ــت ک ــال درخواس ــدای متع ــود؛ از خ ب
ــد  ــاَل َق ــود: ق ــواب فرم ــال در ج ــد متع ــرد؛ خداون ک
اُجیَبــت َدعَوتُُکمــا؛ دعــای شــما دو نفــر را -موســی و 
هــارون را- مــا قبــول کردیــم، مســتجاب کردیــم، اّمــا 
ــَن ال  ــبیَل الَّذی ــآنِّ َس شــرط دارد: َفاســَتقیما َو ال تَتَِّبع
ــد... اگــر ملّت هــا  ــون؛ بِایســتید، اســتقامت کنی یَعلَم
ــد،  ــوش نکنن ــتقامت را فرام ــگان اس ــدگان و نخب و زب

ــد. 9۶/9/15 ــد ش ــب خواه ــروزی نصی ــاً پی قطع

داستان حضرت موسی)( و ماجرای امروز ما
از جملــه داســتان های عبرت آمــوز قرآنــی، کــه بارهــا و بارهــا در آیــات مختلــف قــرآن ذکــر شــده اســت، داســتان حضــرت موســی)ع( 
و قــوم بنی اســرائیل اســت. رهبــر انقــالب نیــز طــی پنــج ســال اخیــر )از ســال 92 تــا امــروز( حداقــل شــش بــار بــه داســتان حضــرت 
ــرت  ــتان حض ــنیدن داس ــدن و ش ــد. خوان ــتناد کرده ان ــه آن اس ــان، ب ــور و جه ــات روز کش ــل موضوع ــرای تحلی ــرده و ب ــاره ک ــی)ع( اش موس

موسی)ع(، به روایت رهبر انقالب خالی از لطف نیست. مخصوصا آنکه با چاشنی تطبیق با مسائل روز کشور همراه است.

1. بی اعتماد به قدرت های مستکبر
یکی از اصول امام اتّکال به کمک الهی، اعتماد به صدق وعده ی 
الهی، و نقطه ی مقابل، بی اعتمادی به قدرت های مســتکبر و 
زورگوی جهانی است؛ این یکی از اجزاء مکتب امام است. اتّکال 
به قدرت الهی؛ خدای متعال وعده داده است به مؤمنین؛ و کسانی 
که این وعده را باور ندارند در کالم خوِد خداوند لعن شــده اند... 
نقطه ی مقابل، به دل خوش ُکَنک های دشــمنان، مستکبران، 
قدرت های جهانی، مطلقاً نباید اعتماد کرد؛ این هم در عمل امام، 

در رفتار امام، در بیانات امام به طور کامل مشهود است. 94/3/14

2. امام در مواضع انقالبی خود صریح بود
اتّکال به قدرت پروردگار و اعتمــاد به او، موجب 
می شــد که امام بزرگوار در مواضع انقالبی خود 
صریح باشد. امام با صراحت صحبت می کرد؛ آنچه 
را مورد اعتقاد او بود صریح بیــان می کرد، چون 
اتّکاء به خدا داشت، نه اینکه نمی دانست قدرت ها 
بدشان می آید، نه اینکه نمی دانست آنها عصبانی 
می شوند، می دانست اّما به قدرت الهی، به کمک 

الهی، به نصرت الهی باور داشت. 94/3/14

3. اگر به نام عدالت خواهی اخالق را زیر پا بگذاریم، از خط 
امام منحرف شده ایم

اگر به نــام عدالت خواهی و به نــام انقالبیگری، اخالق را زیــر پا بگذاریم، 
ضرر کرده ایم؛ از خط امام منحرف شــده ایم. اگر به نــام انقالبیگری، به نام 
عدالت خواهی، به برادران خودمان، به مردم مؤمن، به کســانی که از لحاظ 
فکری با ما مخالفند، اما می دانیم که به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسالم اعتقاد 
دارند، اهانت کردیم، آنها را مورد ایذاء و آزار قرار دادیم، از خط امام منحرف 
شده ایم. اگر بخواهیم به نام انقالبیگری و رفتار انقالبی، امنیت را از بخشی از 

مردم جامعه و کشورمان سلب کنیم، از خط امام منحرف شده ایم. 90/3/14

4. بزرگ ترین درسی که امام به ما داد
بزرگ ترین درســی که امام بزرگوار به ما داد، درس روحّیه و 
ذهن و عمل انقالبی است؛ این را باید فراموش نکنیم... همه 
بدانید که ما امروز به روحّیه ی انقالبی، به ممشــای انقالبی، 
به شــعار انقالبی، به اصول و مبانی انقالب امــام بزرگوارمان 
نیازمندیم؛ کشور احتیاج به این دارد. انقالبیگری را با عنوان 
افراطی گری و مانند این حرف ها، نفی نکنید؛ انقالبیگری، نیاز 
امروز کشور است. این همان درسی است که امام بزرگوار به ما 

داد و از این درس باید استفاده کنیم. 9۶/3/14

5. اسالم ناب برای جوان مسلمان جذاب بود
ازجمله ی چیزهایی که امام به مردم ارائه می کرد اسالم 
بود؛ اسالم ناب محمدی. اسالم ناب یعنی اسالمی که 
نه اسیر و پابند تحجر است، نه اسیر و پابند التقاط؛ این 
برای جوان مسلمان جذاب بود. ازجمله ی مبانی امام، 
»استقالل«، »آزادی«، »عدالت اجتماعی«، »عدالت 
اقتصــادی« و »بیــرون آمدن از چنبره ی ســلطه ی 

آمریکا« بود. این ها مبانی امام بود. 9۶/3/14

۶. سه باوری که به امام شجاعت می داد
سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت، که همین ســه باور به او قاطعیت می داد، 
شجاعت می داد و استقامت می داد: باور به خدا، باور به مردم، و باور به خود. این سه 
باور، در وجود امام، در تصمیم امام، در همــه ی حرکت های امام، خود را به معنای 
واقعی کلمه نشان داد. امام با دل خود با مردم حرف زد، مردم هم با جان خود به او 
لبیک گفتند، به وسط میدان آمدند و مردانه ایستادند و حرکتی که از هیچ نقطه ای از 
دنیا نسبت به آن، نگاه محبت آمیزی وجود نداشت و دست کمکی دراز نشد، بتدریج 

به سمت پیروزی حرکت کرد و در نهایت به پیروزی رسید. 92/3/14

7. امام در جبهه ی مظلومان بود
امــام صریحاً در جبهــه ی مخالف قلــدران بین المللی و مســتکبران 
قــرار داشــت، هیچ مالحظــه ای نمی کــرد. این اســت که امــام در 
مقابلــه ی میــان قلــدران و مســتکبران و قدرت هــای زورگــوی 
عالم بــا مظلومــان، در جبهــه ی مظلومــان بــود؛ صریــح و بدون 
مالحظه و بی تقّیه ایــن را بیان می کــرد. طرف دار جــّدی مظلومان 
 جهان بــود. امــام بــا مســتکبرین ســِر آشــتی نداشــت. واژه ی 
»شیطان بزرگ« برای آمریکا، یک ابداع عجیبی از سوی امام بود.94/3/14

8. امام پیروزِی بعد از رفتن خودش را هم تضمین کرد
امام بزرگوار ما در این خصوصیت]استقامت[، به طور کامل دنباله 
رو امام حسین علیه الّسالم شد. لذا، این خصوصیت امام، انقالب را 
به پیروزی رساند. ثانیاً، پیروزِی بعد از رفتن خودش را هم تضمین 
کرد؛ هم پیروزی فکرش و هم پیروزی راهش را که مظهر آن، همین 
اجتماع عظیم شما مردم و مظهر وسیعترش در سطح عالم، گرایش 
ملت ها به اسالم و به راه امام است. کسب این پیروزی ها، به خاطر 

استقامت او بود. 75/3/14

ویژگی های امام خمینی به روایت رهبر انقالب

اگر به نام عدالت خواهی اخالق را زیر پا بگذاریم، از خط امام منحرف شده ایم
از جمله برنامه های ثابت رهبر انقالب در طول این سال ها، شــرکت در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی)ره( و سخنرانی در جمع زائرین آن 
بوده است. بیاناتی که همیشه حاوی جدیدترین تحلیل ها از اوضاع داخلی و بین المللی، مبتنی بر سیره و منطق رفتاری و گفتاری امام خمینی 
است. در زیر، به هشت ویژگی امام خمینی به روایت رهبر انقالب، که در طول سال های اخیر در روز 14 خرداد و در حرم مطهر امام بیان شده 

است، پرداخته می شود.
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