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  پيمان محمودي
مقاومت به معناي ايستادن در برابر يك چيزي معنا مي دهد 
و الزمه آن اين است كه به ميزاني كه از سوي آن قدرت نيرو 
وارد مي شود در برابر، به همان ميزان نيرو وارد شود در غير 
اين صورت مقاومت از هم پاشيد شده و مي شكند. به نوعي 
مي توان مقاومت را به مثابه ق��درت در نظر گرفت. درواقع 
مي توان گفت مقاومت در قالب يك تفكر و انديش��ه است 
كه هيچگاه از بين نخواهد نرفت و گام به گام با زمان پيش 
خواهد رفت و توسط عادت واره هاي ذهني مردم يك اجتماع 
يا جامعه بازتوليد خواهد شد؛ حتي اگر نمودهاي بيروني آن 
با شكست ظاهري مواجه شوند. در اسالم، مقاومت تفكري 
بود كه با ظهور پيامبر در مكه زاييده مي شود؛ چراكه ايشان 
با دس��تان خالي به مبارزه با خراف��ات و جهالت هاي زمان 
مي رود. پس از ايشان نيز اين مقاومت توسط ائمه)ع( تداوم 
يافته و به صورت انديشه محوري انسان 250 ساله در طول 

زندگي تمام ائمه استمرار يافت. 
  سير مقاومت در تاريخ معاصر

در تاريخ معاصر ايران اين مقاومت را مي توان از زمان قاجار 
به اين سو پيگيري كرد. در دوره ناصرالدين شاه قاجار قيام 
تنباكو به وقوع پيوس��ت. قيام تنباكو انگيزه هاي متفاوتي 
داشت ولي در نوع خود نخستين حركت سياسي در تاريخ 
كش��ور بود زيرا طي آن: الف( جامعه بر س��ر يك موضوع 
مشخص به معارضه با دولت برخاس��ت؛ ب( مردم نه تنها 
بر يك فرمانرواي خودكامه بلكه بر خود حكومت خودكامه 
شوريدند؛ و پ( توانستند بدون نابودي كامل خود رژيم يكي 
از تصميمات خودسرانه آن را برهم بزنند )همايون كاتوزيان: 
1384؛150(. اعتراض به امتياز تنباكو نخستين جنبش 
موفقيت آميز مردم در تاريخ جديد ايران بود كه به شكست 
دولت و پيروزي اعتراض كنندگان درمورد تقاضايشان براي 
الغاي همه جانبه امتياز منجر ش��د. اين موفقيت بي ترديد 
به مخالفان هوش��يار دولت و تجاوزات خارجي جس��ارت 
بخشيد تا آن جا كه براي نخستين بار دريافتند كه مي توان 
در برابر دولت نيز ايستاد، حتي در موضوعي كه پاي منافع 
قدرت هاي اروپايي در ميان باش��د )كدي:1356؛ 1(. اين 
موضوع يقيناً در روابط و مناسبات خارجي دولت نيز تأثير 
بسيار داشت چراكه در آن زمان اقدامات دولت به گونه اي 
بود كه سمت تكيه بر دولت بريتانيا را داشت و اين اقدام بر 
روابط دولت تأثير گذاشت. پس از آن در مشروطه نيز وجود 
منابع عظيم معدني و قرار گرفتن كشور در مسير راه اتصال 
غرب به شرق سبب توجه و حضور بيگانگان بر كشور ايران 
بود. در زمان ناصرالدين ش��اه، واگذاري امتيازات عمده به 
بيگانگان اولين ش��كاف هاي ميان دولت و مل��ت را ايجاد 
كرد. از اين رو روابط ميان دول��ت )درباريان( و روحانيون 
رو به سردي گراييد و بي شك گسترش روابط با غرب يكي 
از داليل آن ب��ود. در اواخر عصر قاج��ار در واكنش به نفوذ 
رو به گسترش تمدن مس��يحي غرب و گرايش قاجاريه به 
نوسازي، نوعي واكنش ش��يعي- ايراني براي پاسداري از 
س��نت ها و فرهنگ و اقتصاد ملي در بين روحانيون شكل 
گرفت كه بعدها به يكي از گرايش هاي اصلي ايدئولوژيك 
در كشور تبديل ش��د )محمودي، 1397(. »روحانيون در 
چند مورد در مقابل حكومت قدرت نمايي كردند و توانايي 
خود در بسيج مردم را به پادشاهان نشان دادند. انگيزه هاي 
مشابهي موجب مداخله و ش��ركت علما و فقها در نهضت 
انقالب مشروطه شد« )بشيريه:1387:18(. يكي از آنها اين 
بود كه روحانيان براي حمايت از انقالب به ويژه در مراحل 
اوليه آن، داليل ايدئولوژيك داشتند )فوران، 1392: 277(. 
همچنين علما در دوره مشروطه از تنزل اعتبار اجتماعي 
خود ناراضي بودند. تسريع روند عرفي كردن دولت آنان را 
نگران مي كرد و نفوذ فزاينده فرنگ مايه بيم آنها بود )فاضلي 
و همكاران:1393(. يكي ديگر از اين انگيزه ها دادن امتيازات 
اقتصادي به بيگانگان بود؛ چراكه از يك سو بازار داخلي را 
كه پش��تيبان روحانيون بودند تضعيف مي كرد و از سوي 
ديگر سبب نفوذ بيگانگان در كشور و فعاليت هاي فرهنگي 
و تبليغي آنان و به خطر افتادن اس��الم مي ش��د. به اعتقاد 

تقي زاده ميدان دادن به تزايد روزافزون و تسلط خارجي ها 
در ايران و امتيازاتي كه از عهد ميرزاحسين خان مشيرالدوله 
و سپهساالر و قرارداد با رويتر به اين سو داده شد زمينه را 
براي مشروطه مهيا كرد )تقي زاده، 1379: 305- 304(. در 
اين دوران نيز البته مي توان به چند مقاومت اشاره داشت. 
اما مهم ترين و باارزش ترين مقاومت كه حاصل فهم عميق 
از مباني مشروطه بود توسط ش��يخ فضل اهلل نوري اعمال 
شد. شيخ كه اصل مشروطه را به خوبي دريافته بود با بيان 
مشروطه مشروعه در برابر سكوالريسم نهفته در مشروطيت 
ايستادگي مي كند و در اين راه با تمام وجود ايستادگي كرد و 

جان خود را در اين راه فدا مي كند. 
در دولت اقتدارگرا بوروكراتيك رضاش��اهي كه با پشتوانه 
نيروي نظامي و ديكتاتوري فضاي اختناق را در كشور ايجاد 
كرده بود، اج��ازه فعاليت چنداني ب��ه نيروهاي اجتماعي 
داده نمي ش��د وليكن اين گروه ها و تفكر انقالبي مقاومت 
همچنان به گونه آتش زير خاكس��تر به حيات خود ادامه 
مي داد. پ��س از ش��هريور 20 و رفتن رضاش��اه فضاي باز 
سياسي سبب فعاليت هاي اكثر گروه هاي اجتماعي شد. در 
اين بين اسالم سياسي با گروه فدائيان اسالم و رهبري نواب 
صفوي و آيت اهلل كاشاني اس��تمرار يافت. اين بار مقاومت 
انقالبي فدائيان اس��الم وارد فاز ترورهاي فيزيكي و حذف 
شخصيت هاي تراز رژيم پهلوي گرديد. پس از اعدام شهيد 
نواب و برخي از يارانشان برخي از فعاليت هاي همسو كه از 
قبل توس��ط امام خميني)ره( دنبال مي شد در سال 42 با 
سخنراني امام رس��ماً مبارزه و مقاومت را وارد فاز جديدي 
نمود. نكته بسيار حائز اهميت اين اس��ت كه نوعي پيوند 
ميان مقاومت و مبارزه و فرهنگ انتظار وجود دارد. برخي 
از تحليلگران ممكن است تحليل خنثي از اين مفاهيم ارائه 
دهند، وليكن تفسيري كه حضرت امام)ره( از اين مفاهيم 
ارائه داد داراي يك پراكسيس و كردار سياسي بود كه نهايتاً 
منجر به بروز و ظهور انقالب اسالمي ايران شد. درواقع امام 
نشان داد كه انتظار و مقاومت تنها در مبارزه معنا دارد و در 
برابر سكوت و خمودي كه برخي مانند انجمن حجتيه اي ها 

بيان داشتند ايستادگي نمودند. 
  جلوه هاي مقاومت پس از انقالب

پس از پي��روزي انقالب اس��المي ني��ز اي��ن مقاومت به 
صورت هاي مختلف خود را نشان داده است. يكي از اولين 
اقدامات انقالبي ملت ايران و به ويژه دانشجويان پيرو خط 
امام)ره( تسخير النه جاسوسي امريكا بوده است. اين اقدام 
كه مورد تأييد امام)ره( قرار گرفت تا جايي كه از آن به عنوان 
انقالب دوم ايران نام بردند نشان داده كه مقاومت كه منجر 
به ظهور انقالب اسالمي شده اس��ت همچنان ادامه دارد و 
اين مقاومت در پي ايستادگي در برابر استكبار و نظام هاي 
سلطه گري همچون امريكا است. اين اقدام سبب شده تا از 
همان ابتدا امريكا ملت ايران را مورد تحريم هاي خود قرار 
دهد و روزبه روز نيز آن را تش��ديد نماي��د وليكن مقاومت 
ملت ايران نيز همسو با آن بيشتر ش��د. در همان ابتدا نيز 
گروه هايي نظير مجاهدين خلق به سركردگي افرادي چون 
مسعود رجوي و موسي خياباني درحالي كه ايدئولوژي خود 
را منبعث از اس��الم مي دانس��تند اما به مخالفت با انقالب 
پرداختند. »به نظ��ر رجوي امام خمين��ي)ره( رويكردي 
سنتي و خرده بورژوا و راستگرايانه به اسالم داشت« )هيرو، 
1386: 213(. اين نوع تفسير رجوي از انقالب آنها را وارد 
فاز ترورهاي مسلحانه در اوان انقالب نمود. بني صدر نيز كه 
به عنوان اولين رئيس جمه��ور منتخب مردم بود همچون 
بازرگان مخالفت خود با دانش��جويان پيرو خط امام را در 
تسخير سفارت امريكا نشان داد. از سوي ديگر در بسياري از 
موارد مانند استقالل بخشي به كردها بود كه مورد مخالفت 
حضرت امام خميني)ره( قرار گرفت. درواقع مي توان گفت 
اقدامات بني صدر نوعي بازي در زمين دشمن بود و بعدها نيز 
ارتباط او با مجاهدين خلق و همچنين با »رمزگشايي اسناد 
سفارت امريكا و بازجويي از اعضاي سفارت ويليام  اي فوستر 
از ارتباط سازمان س��يا با بني صدر پرده برداشت.« )هيرو، 
1386: 258- 257( و جاسوس��ي او آشكار شد و منجر به 

عزل او از رياست جمهوري گرديد. 
 با وقوع جنگ تحميلي عليه كشور، ملت انقالبي ايران عماًل 

وارد جنگ نابرابر و تحميلي اي ش��دند كه با مقاومت هاي 
مردم و نيروهاي نظامي پيروزي از آن كش��ور و ملت ايران 
گرديد. پ��س از پايان جن��گ تحميلي و رحل��ت ملكوتي 
حضرت امام خمين��ي)ره( مجلس خب��رگان در كمترين 
زمان ممكن با انتخاب حضرت آيت اهلل خامنه اي)مدظله( 
مسئوليت رهبري و حفظ انقالب اسالمي را بر عهده ايشان 
نهادند. در دوران زعامت مقام معظم رهبري نيز مقابله هاي 
بسياري از درون و بيرون كشور عليه نظام صورت پذيرفت. 
برخي از اين مقابله ها كه عمدتاً در برابر مفهوم واليت فقيه 
صورت پذيرفته در دولت هايي نظير دولت خاتمي در بحث 
رفراندوم و لوايح دوقلو مطرح شد پس از آن ماجراي فتنه در 
سال88 توسط ميرحسين موسوي و كروبي صورت گرفت 

و همچنين برخي از زاويه گيري ها ني��ز در دولت محمود 
احمدي نژاد در برابر نظام صورت پذيرفت و البته امروز نيز 
اين كج فهمي با عنوان عدالت خواهي از س��وي طرفداران 
احمدي نژاد ادامه دارد. در دولت روحاني نيز موضوع برجام و 
بدعهدي امريكا كه بارها توسط مقام معظم رهبري)مدظله( 
به مس��ئوالن و تيم مذاكره كننده گوشزد ش��ده بود براي 
همگان آشكار شد. اكنون با وجود گذش��ت از 40 سال از 
ظهور جمهوري اسالمي فشارهاي بيروني و سوء مديريت 
برخي مسئوالن فشارهاي زيادي را بر جامعه وارد كرده است 

وليكن جامعه همچنان به مقاومت خود ادامه مي دهد. 
  مقاومت، رمز حفظ هويت انقالبي

با همه اين تفاسير مي توان گفت اين مقاومت براي حفظ 
هويتي است كه با ساختارهاي اجتماعي ملت ايران پيوند 
عميق دارد. از نظر كالوس هنريچ مقاومت مي تواند تحت 
تأثير مسئله هويت و تهديد از دس��ت دادن آن ايجاد شود 
)Brumlik,2017:19(. بر اين اساس يكي از ريشه هاي 
مقاومت در فرهنگ تش��يع و در ايران اسالمي براي حفظ 
آن چيزي است كه از آن با عنوان بيضه اسالم نام برده اند. 
البته از اين موضوع تفاسير متفاوتي ارائه شده است وليكن 
در تبارشناس��ي آن مي توان دريافت كه برخي از تفاس��ير 
مانند تفس��يري كه حجتيه اي ها و برخي از فرقه ها مانند 
بهائيت و وهابيت از اس��الم داش��ته و دارند چيزي غير از 
اسالم س��ازش پذير و اسالم خمودي نيس��ت. تنها تفسير 
معتبر و حقيقي را انقالب اس��المي از اسالم ارائه داد و اين 
موضوع در كارنامه 40 ساله نظام سياسي جمهوري اسالمي 
كاماًل مشهود است. به بيان ديگر استكبارستيزي و مبارزه 
با ظلم به عنوان پايه هاي اساسي فرهنگ انتظار و مقاومت 
در جمهوري اسالمي كاماًل هويدا است و اين نشان دهنده 
تجلي اس��الم ناب در روح انقالب اسالمي است، اما مفهوم 
ديگري كه در رابطه با مقاومت مي توان اظهار داشت ظلم و 
مظلوميت است. اين مفهوم يكي از مفاهيم مهم و اساسي 
است كه در علوم انساني توجهي بدان نشده است. درحقيقت 
در فرهنگ ايراني اسالمي هركجا كه ظلمي صورت گرفته، 
مقاومت در براب��ر آن نيز قد علم كرده اس��ت. اين موضوع 
ريشه بسيار عميقي در فرهنگ تشيع داشته و دارد و نوعاً از 
آنجايي كه تشيع در طول زمان همواره مظلوم بوده بنابراين 
با مقاومت توانسته در برابر ظلم ايستادگي كرده و تا زمان 

حاضر استمرار يابد. 
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 تفسيري كه حضرت امام)ره( از اسالم ارائه 
داد داراي يك پراكسيس و كردار سياسي 
بود كه نهايتاً منجر به بروز و ظهور انقالب 
اس�المي ايران ش�د. درواقع امام نشان 
داد كه انتظار و مقاومت تنه�ا در مبارزه 
معن�ا دارد و در برابر س�كوت و خمودي 
كه برخ�ي مانن�د انجم�ن حجتيه اي ها 
بي�ان داش�تند ايس�تادگي نمودن�د

»مقاومت« رمز هويت ملت ايران
تبارشناسي مفهوم مقاومت در تاريخ معاصر ايران

از مهم تري�ن موضوع�ات و در عي�ن حال 
پيچيده ترين مس�ائل در سرنوش�ت ملل 
و به خص�وص كش�ورهاي غ�رب آس�يا، 
ش�ناخت اس�تعمار خارجي اس�ت چراكه 
اي�ن عام�ل در تمام�ي ش�ئون زندگ�ي 
مردم دخال�ت و تأثير داش�ته و دارد. متن 
زي�ر يادداش�تي از موس�ي نجفي اس�تاد 
پژوهش�گاه عل�وم انس�اني و مطالع�ات 
فرهنگي اس�ت ك�ه در ادام�ه مي خوانيد؛
از مهم تري��ن موضوع��ات و در عي��ن حال 
پيچيده ترين مس��ائل در سرنوش��ت ملل و 
به خصوص كشورهاي غرب آسيا، شناخت 
اس��تعمار خارجي اس��ت؛ چ��را مهم ترين 

است؟
چون تقريباً اين عامل )استعمار( در تمامي 
ش��ئون زندگي مردم دخالت و تأثير داشته 
و دارد. چرا پيچيده اس��ت؟ چون استعمار 
ماهيت پليد و مخربش را پنهان كرده و سعي 
مي كند خودش را با قلم و تبليغ و علم و هنر 
و سياس��ت و اقتصاد و فرهنگ، »وارونه« و 
مطابق منافعش معرفي نمايد. استعمار هم 
مثل مقوله »قدرت« به دو بخش سخت افزار 
و نرم افزار قابل تفكيك اس��ت. ب��ا توجه به 
لباس مي��ش درآمدن گرگي مث��ل ترامپ 
)البته با عرض معذرت از گرگ هاي جنگل( 
براي ش��ناخت يكي از شگردهاي بخشي از 

استعمار نرم، سري به تاريخ مي زنيم. 
يكي از مهم ترين نقاط عطف تاريخ ايران عليه 
قدرت و نفوذ اس��تعمار غربي، قيام تحريم 
تنباكو اس��ت كه در اثر آن هيمنه بريتانيا با 
حكم آيت اهلل ميرزا حسن شيرازي شكست 
و تحقيري سخت را به انگليس تحميل كرد، 
اما اين راهبرد تاريخي بيداري اس��المي در 
مقابله با غرب 15 س��ال بعد در مشروطه با 
ترور شخصيت ها و خط فكري به جا مانده از 
قيام تنباكو مورد انتقام واقع گشت و سفارت 
انگليس مزورانه محل تظلم خواهي از نهضت 
مردم ش��د و عجبا كه هم در آن زمان و هم 
در ازمنه بعدي مورخين خاص ابتدا »قبح« 
اين كار را ريختند و س��پس، استعمارگران 
به عنوان يكي از راه هاي نفوذ از آن استفاده 
نمودند. زش��ت نش��مردن بست نشيني در 
سفارت خارجي نه آغاز دعوا و نه پايان ماجرا 
بود، بلكه حلق��ه اي از عادات و فرهنگ هاي 
نامطل��وب و اس��تحاله كننده هويت ملي را 
به همراه خود آورد. در اي��ن مورد مي توان 
مثال هاي زي��ادي را برش��مرد؛ مثل رجال 
وابس��ته به خارج، روحيات و سبك زندگي 

وابس��ته، شهرنش��يني خاص و طرز لباس 
پوشيدن و ظاهر شبيه خارج، استفاده كردن 
و امتياز دادن ب��ه كاالهاي خارج و بي مقدار 
ش��مردن توليدات داخل و ده ه��ا نكته ريز 
و درش��ت؛ اگر بخواهيم معدل اين نكات را 
خالصه كنيم بايد بگوييم اين كوره راه ها يا 
حتي راه ها كم كم به شاهراه نفوذ و وابستگي 
مبدل گشت و ملت زماني چشم باز كردند 

كه ديدند همه چيزشان را باخته اند. 
شايد براي همين هم باشد كه علماي بزرگ 
و رجال اصي��ل و با بصيرت م��ا وقتي بحث 
پناه بردن و بست نشستن در مراكز سياسي 
اجنبي مي شد اينگونه عصباني گشته و مثل 
شهيد آيت اهلل حاجي ش��يخ فضل اهلل نوري 
موقع پيشنهاد براي رفتن به سفارت اجنبي 
براي در امان ماندن از شر افراطيون مشروطه 
مي گويد: من هرگز زير بيرق كفر نمي روم. 

از طرف سفارت دولت عثماني پيغام آوردند 
كه ما پرچم آن دول��ت را بياوريم و در باالي 
بام منزل شما نصب كنيم كه در اين صورت 
با حمايت آن دولت، از خطر مصون خواهيد 
ماند. ش��يخ در جواب فرمود: من زير پرچم 
واليت امير مؤمنان)ع( زندگي كرده ام و هرگز 

زير پرچم غير امير المؤمنين نمي روم. 
پيشنهاد پرچم دولت روس يا هلند شد كه بر 
فراز بام خانه شيخ نصب شود. شيخ فضل اهللهّ 
در جواب فرمود كه من محاسنم را در اسالم 
سفيد كرده ام و هرگز زير پرچم كفر نمي روم؛ 
ُ لِلْكِفِريَن َعلَ��ي الُْمْؤِمِنيَن  »َولَن يْجَع��َل اهللهَّ
َس��ِبياًل«؛ »خداوند هرگز راهي براي تسلهّط 

ار بر مسلمانان قرار نداده است.« كفهّ
من راضي هستم كه صد مرتبه كشته شوم 
و زنده گردم و مسلمانان و ايرانيان مرا ُمثله 
ار پناهنده  )قطعه قطعه( كنند، ولي ب��ه كفهّ

نمي شوم. 
در جاي ديگري در تاريخ مي خوانيم وقتي 
گروهي براي تظلم خواهي به كنس��ولگري 
روس در اصفهان پناهنده ش��دند، مرحوم 
آيت اهلل ح��اج آقا ن��وراهلل اصفهان��ي رهبر 
مش��روطه خواهان اصفهان در انجمن ملي 
اصفهان طي س��خناني مي گويد: رفتن اين 
چند نف��ر بي ش��رف و بي غيرت ب��ه حمام 
مسلمين اشكال دارد. كاش مردم و مديران 
كش��ور ما و به خص��وص جوانان ب��ا عبرت 
گرفت��ن از تاريخ، عمق اين س��خن رهبري 
را درك نماين��د كه: جنتلمن هاي پش��ت 
ميز مذاكره، همان تروريست هاي فرودگاه 

بغداد هستند.

موسي نجفي:

 شناخت استعمار 
يكي از نيازهاي انسان ساكن غرب آسياست

درنگ

يك خصوصيت از خصوصيات ب��ارز امام »مقاومت« 
است؛ مقاومت، ايس��تادگي. آن چيزي كه امام را در 
هيئت يك مكتب، يك انديش��ه، يك تفكر، يك راه، 
مطرح كرد براي زم��ان خود و در تاريخ، بيش��تر اين 
خصوصيت بود؛ خصوصيت ايستادگي، مقاومت، عدم 
تسليم در مقابل مشكالت و موانع. در برابر طاغوت ها 
امام مقاوم��ت خودش را به رخ همه  دنيا كش��يد؛ چه 
طاغوت داخل در دوران مبارزات كه خيلي ها خسته  
ا امام  ش��دند، خيلي ها مش��رف به نااميدي ش��دند امهّ
ه اي عقب نشيني در راه  محكم ايس��تاد، امام بدون ذرهّ
مبارزه ايس��تاد؛ كه اين مال دوران قب��ل از پيروزي 

انقالب بود. و بعد از پيروزي انقالب هم فش��ارها از نوع ديگر و به صورت همه جانبه تر 
ا امام باز هم اصل مقاومت را، ايستادگي را از دست ننهاد،  در مقابل امام ظاهر ش��د، امهّ
مقاومت كرد. بنده وقتي به اين خصوصيت امام ن��گاه مي كنم و به آيات قرآن مراجعه 
مي كنم، مي بينم امام حقيقتاً بسياري از آيات قرآن را با همين ايستادگي خود و مقاومت 
خود معنا كرد. فرض بفرماييد اينكه قرآن مي فرمايد: »َفلِذالِك َفادُع َواسَتِقم كما اُِمرَت 
َو ال تَتهَِّبع اَهواَءُهم«، تهديد و تطميع و فريب در امام اثر نگذاشت؛ نه اينكه تهديد نكردند 
ا[ در امام مطلقاً اثر نمي گذاشت،  يا تطميع نكردند يا به فريب متهّصل نش��دند؛ چرا، ]امهّ
ايس��تادگي او را مخدوش نمي كرد. مهم اين است كه تالش دش��من و تهديد دشمن 
نمي توانست دستگاه محاسباتي امام را به هم بريزد؛ چون يكي از كارهاي مهمهّ دشمنان 
همين است: با شما كه مواجه مي ش��ود، نيت ش��ما را كه مي داند، تصميم شما را كه 
مي داند، در صدد برمي آيد كاري كند تا محاسبات شما عوض بشود، دستگاه محاسباتي 
ش��ما را دچار اختالل كند؛ يكي از كارهاي مهمهّ دش��مني در عرصه هاي گوناگون اين 
است. دشمن نمي توانست دستگاه محاس��باتي امام بزرگوار را كه به بينات دين مبين 

اسالم متهّكي بود، دچار اختالل بكند. 
بيانات در مراسم سي امين سالگرد رحلت امام خميني)ره( 98/3/14

مقاومت يكي از خصوصيات بارز امام است
صراط


