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مقام معظم رهبری:
آن چیزی که امام را بر هدایت 
و  ایران  ملت  رهبری  و  اداره  و 
می کرد،  قادر  عظیمش  انقالب 
و  با خدا  ارتباط  از:  بود  عبارت 
او.  به  توکل  و  توجه  و  اتصال 
بود.  »عبد صالح خدا«  واقعاً  او 
او الگوی کامل یک مسلمان و 
نمونه بارز یک رهبر اسالمی بود.
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