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جدول | الگوی رفتاری امام خمینی در برابر دشمن

حضرت آیت هللا خامنه ای در مراسم بیست و نھمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (رحمه هللا) با اشاره با انواع دشمنانی که در برابر
امام وجود داشت، برخی خصوصیات الگوی رفتاری امام خمینی در مواجھه ی با این دشمنیھا را بیان کردند. پایگاه اطالع رسانی

 
KHAMENEI.IR این موارد را در جدول زیر مرور میکند.

 
 

بیاناتعنوان

برخورد شجاعانه و فعال با دشمن١

امام در مواجھه ی با دشمنی ھا و دشمنان برخورد شجاعانه و فعال
داشت، برخورد از روی ضعف و انفعال نداشت؛ امام ھرگز منفعل
نشد. نه احساس ضعف کرد و نه از خود ضعف نشان داد، قدرتمندانه

در مقابل دشمنان و به صورت فعال ایستاد.

٢
پرھیز از ھیجان زدگی و تکیه بر محاسبات

عقالنی

از ھیجان زدگی امام پرھیز میکرد، امام در مقابل حوادث ھیجان زده
نمیشد، تکیه به احساسات خالی از عقالنیت نمیکرد، تصمیمھای
امام تصمیمھای شجاعانه و ھمراه با احساسات محکم بود اما

مبتنی بر محاسبات عقالنی.

رعایت اولویتھا و تمرکز بر آنھا٣

امام اولویتھا را رعایت میکرد، تمرکز بر اولویتھا میکرد. فرض بفرمایید
در دوران مبارزات اولویت امام مقابله ی با رژیم سلطنت بود، مسائل
حاشیه ای را وارد میدان کار خود نمیکرد؛ متمرکز بر یک مسئله ی

دارای اولویت میشد، حواشی را وارد میدان اھتمام خود نمیکرد.

اعتماد به تواناییھای مردم مخصوصاً جوانان۴

امام ملت ایران را ملت بزرگ و آگاه و توانایی میدانست، به آنھا
اعتماد میکرد، به آنھا خوشبین بود، مخصوصاً به جوانان. مشاھده
کنید در فرمایشات امام چقدر نسبت به ملت خوشبین است، نسبت

به جوانان خوشبین است.

بی اعتمادی به دشمن۵

یک لحظه امام در طول ده سال حضور بابرکت خود در رأس نظام
اسالمی به دشمن اعتماد نکرد، به پیشنھادھای دشمن بدبین بود،
به تظاھرات آنھا بی اعتنا بود، دشمن را به معنای واقعی کلمه

دشمن میدانست و به او اعتماد نمیکرد.

اھتمام به ھمبستگی و اتحاد ملت۶
این ھم یکی از خصوصیات الگوی رفتاری امام در مقابل این
دشمنی ھا بود. ھر چیزی که ملت را به دو دسته تقسیم کند، به دو

قطب تقسیم کند، از نظر امام مردود بود.

ایمان راسخ به نصرت الھی و وعده الھی٧
اتکاء امام به نصرت الھی بود. ھمه ی تالش خود را میکرد، با ھمه ی
وجود در میدان بود اما امید او بسته ی به نصرت الھی و به قدرت

الھی و تکیه ی او به قدرت الھی بود.
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