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شباھت ھای امام خمینی به امیرالمومنین علیه السالم
١- در امام دو خصوصیت متضاد جمع شده بود: یکی صالبت و ایستادگی و شّدت، و یکی لطافت و صفا و رقّت

صالبت و ایستادگی

 
 درمقابل ستمگران و بدیھا

 
 در مقابل رژیم منحط و طاغوتی پھلوی

 
 در مقابل امریکا

 
 در برابر تھدیدھا

 
 در برابر صدام متجاوز در جنگ ھشت ساله

 
 در برابر فتنه ھای داخلی

 در برابر شاگرد و صحابی قدیمی خود بخاطر رفتار برخالف حق او

 لطافت و ِرقّت
 تأثر و چشمان پر اشک در مقابل پیغام ارادت، فداکاری و گذشت یک مادر شھید

 فراوان بودن دفاع از مستضفان و پا برھنگان

٢- سه خصوصیت به ظاھر ناسازگار در امام؛ ھم قدرتمند، ھم مظلوم و ھم در حوادث گوناگون پیروز نھائی است

اقتدار
 
 به زیر کشیدن حکومت طاغوتِی دیکتاتورِی وراثتی بعد از دوھزار سال

 
 وادار کردن آمریکا به عقب نشینی و شکست او

 
 خنثی کردن توطئه ھا

 ناکام گذاشتن طراحان جنگ تحمیلی

 مظلومیت
 تبلیغات اھانت بار گسترده دشمنان درباره او در زمان حیات و بعد از رحلت

 
 وقوع رفتارھای نامناسب نسبت به امام از کسانی که توقع نمی رفت

 مشاھده دلتنگی ھای امام در میان سخنان مستحکم او

پیروزی نھایی

 
 استحکام و بقای نظام اسالمی

 
 رشد و پیشرفت نظام اسالمی

 
 تحقق آرزوھای امام:

خودباوری، خودکفایی، پیشرفت علمی و فناوری و پیشرفت سیاسی کشور
توسعه ی نفوذ جمھوری اسالمی در منطقه ی غرب آسیا و شمال آفریقا

٣- در مقابل امام سه جبھه ی قاسطین، ناکثین و مارقین وجود داشتند

قاسطین
«دشمنان بنیانی حکومت» که با اصل حکومت نظام اسالمی و حاکمیت انسانی مثل امام مخالف

بودند: آمریکا، رژیم صھیونیستی و وابستگان آنھا در داخل.

ناکثین
«ھمراھان سست نھاد و سست بنیادی» که به خاطر زخارف، ھوسھا و آلودگی ھای دنیایی بیعت
را زیرپا گذاشتند و میدان مسابقه برای خیرات را تبدیل کردند به میدان جنگ برای قدرت و دستیابی

به مال اندک دنیوی.

مارقین

«کج فھم ھا و نادانھا و جاھلھایی» که به خیال اسالم در مقابل امام ایستادند و موقعیت کشور،
انقالب و ملت ایران را نفھمیدند، جبھه بندی دشمنان و شیوه ھای دشمنی ایشان را درک نکردند و

 
به چیزھای کوچک سرگرم شدند.

امثال گروه ھای داعش و منافقین و اشباه آنھا که رؤسایشان خائن و طبقات پایین شان جاھل و
فریب خورده بودند؛ از این دسته اند.
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