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4
محمدیناباسالماثبات

آمریکاییاسالمنفیو

 با ،روشن فکر با که است سنت و کتاب به متکی اسالم آن ،بزرگوار امام نظر از ناب اسالم
 علمیه های حوزه در شده تکمیل و جاافتاده علمی متد و شیوه با ،مکان و زمان با آشنایی
 .آید می دست به و شود می استنباط

 .متحجر اسالم دیگری و سکوالر اسالم یکی :ندارد بیشتر دوشاخه آمریکایی اسالم

2
ویالهیوعدهبهاعتماد

ومستکبرقدرتهایبهاعتمادیبی

جهانیزورگوی

 صریح خود انقالبی مواضع در بزرگوار امام که شد می موجب پروردگار قدرت به اعتماد
 عصبانیو  آید می بدشان ها قدرت دانست نمی اینکه نه .داشت خدا به اتکاء چون ،باشد
 .داشت باور الهی نصرت و الهی قدرت به اما ؛دانست می ،شوند می

0
مردمنیرویوارادهبهاعتقاد

دولتیتمرکزهایبامخالفتو

 کشور اقتصادی کارهای ی همه ،نادرست برداشت یک خاطر به شد می سعی ،روزها آن در
 ،نظامی ،اقتصادی مسائل در، داد می هشدار بارها و بارها امام ،شود موکول دولت به

 به مردم اعتماد داشت. کشور انتخابات و باالتر از همه تبلیغات ،کشور سازندگی

1
مستضعفانومحرومانازحمایت

نشینیومخالفتباخویکاخ

 توان در که جایی آن تا ،بیاورند بیرون محرومیت از را محرومان که کنند تالش باید همه
 و فقرا و  نشینان کوخ این گفت می مکرر امام، کنند کمک محرومان به است کشور

 در ،کنند نمی هم اعتراض ها محرومیت وجود با ،کردند پر را ها صحنه این که اند محرومان
 .شوند می حاضر هم خطر میدانهای

5
قلدرانیجبههباصریحمخالفت

مستکبرانوالمللیبین

 عجیبی ابداع یک ،آمریکا برای «بزرگ شیطان» واژه ،نداشت آشتی سر مستکبرین باامام 
و  رفتار باید که است معلوم ،دانستید شیطان ،را دستگاهی یک شما وقتی ،بود امام سوی از

 را احساس همین ،آمریکا به نسبت آخر روز تا امام ،باشد چگونه او مقابل در ،شما احساسات
 .برد می کار به هم را «بزرگ شیطان» عنوان ،داشت

6
ملیاستقاللبهاعتقاد

پذیریسلطهردو

 دنبال ،شعار در یا زبان در بعضی که اینی .ملت یک مقیاس در آزادی یعنی استقالل
 .است تناقض یک این ،بزنند حرف کشور استقالل علیه اما ،باشند فردی های آزادی

ملیوحدتبرتکیه7
 بر تفرقه چه ،سنی و شیعه مذهب اساس بر تفرقه چه ،افکن تفرقه های توطئه به توجه

 دشمن قطعی های سیاست از یکی افکنی تفرقه ]از خطوط اصلی امام بود[، ها قومیت اساس
 .داشت نظیر کم تکیه یک ملت آحاد اتحاد و ملی وحدت روی بر ما بزرگوار امام و بود
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