ّ
اص�ل ان�یشه ام�م خمینی 1در بی�ن مق�م معظم رهب�ی
اش�ره
ارتحــ�ل ملکــ�تی بنیــ�نگــ�ار جمهــ�ری اســ�می ایــ�ان در چهــ�رده خـــ�داد ۱۳۶۸ش از
ح�ادث مهم ت�ریخ مع�ص� ای�ان اسـت .در هـ� سـ�ل بـ�ین من�سـبت بـ� ب�گـ�اری م�اسـمی در
م�قــ� امــ�م خمینــی 1بــ� آرمــ�نهــ�ی بنیــ�نگــ�ار جمهــ�ی اســ�می ایــ�ان تج�یــ� پیمــ�ن
میش�د.
ّ
مقـ�م معظــم رهبــ�ی در ســ�لگ�د ایـن روز ســخن�ن مهمــی ایــ�اد مـیکننــ� .چهــ�ر م�ضــ�ع
»مکتـــب امـــ�م خمینـــی«» ،شخصـــیت امـــ�م«» ،وصـــیت امـــ�م« و »جهـــ�ن اســـ�م« ،محـــ�ر
رهنم�دهــ�ی رهبــ� معظــم انقــ�ب آیــتا� خ�منــهای م�ظلــه از ســ�ل  ۱۳۶۸تــ� کن�ن بــ�ده
اســت .در ســـخن�انی ســـ�ل جــ�ری بـــ� ت�جـــه بــه ب�خـــی ب�داشـــتهــ�ی نـــ�قص از مبـــ�نی و
دیــ�گ�ههـــ�ی امـــ�م خمینـــی ،1بحـــث اصـــ�ل ان�یشــه امـــ�م و لـــ�وم نگـــ�ه منظ�مـــهای بـــه
ّ
شخصــیت ایشــ�ن از ســ�ی معظــم لــه مطــ�ح شــ� .ایشــ�ن طــی بی�نــ�ت مبســ�طی بــه تبیــین
هفت اصل از مهمت�ین اص�ل ان�یشه ام�م پ�داختن� که گ�ی�ه آن نقل میش�د.
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هفت اصل از مهمت�ین اص�ل ان�یشه ام�م خمینی

;١

مسـئل� تح�یـف شخصـیت امـ�م خطـ� ب�رگـی محسـ�ب میشـ�د ،آن راهـی کـه میت�انــ�
ً
مـ�نع از ایـن تح�یــف شـ�د ،بــ�زخ�انی اصـ�ل امــ�م اسـت .امـ�م را نب�یــ� بـه عنــ�ان صـ�ف� یــک
شخصـــیت محتـــ�م تـــ�ریخی ،مـــ�رد ت�جـــه قـــ�ار داد ،بعضـــی اینجـــ�ر میخ�اهنـــ� امـــ�م را
بشن�سن� و بشن�س�نن� و این غلط است(٩۴/٣/١۴) .
 _١اثبـ�ت اســ�م نـ�ب محمــ�ی و نفـی اســ�م آم�یکـ�یی :اســ�م نـ�ب از نظــ� امـ�م ب�رگــ�ار ،آن
اس�م متکی به کت�ب و سنت است کـه بـ� فکـ� روشـن ،بـ� آشـن�یی بـ� زمـ�ن و مکـ�ن ،بـ�
شـی�ه و متــ� علمـی ج�افتــ�ده و تکمیــل شـ�ه در ح�زههــ�ی علمیـه اســتنب�ط میشــ�د و
بهدست میآی�.

ّ
متحج�.
اس�م آم�یک�یی دوش�خه بیشت� ن�ارد :یکی اس�م سک��ر و دیگ�ی اس�م
 _۲اعتم�د به وع�هی الهی و بیاعتم�دی به قـ�رته�ی مسـتکب� و زورگـ�ی جهـ�نی :اعتمـ�د بـه
ق�رت پ�وردگـ�ر م�جـب میشـ� کـه امـ�م ب�رگـ�ار در م�اضـع انق�بـی خـ�د صـ�یح ب�شـ�،
چ�ن اتک�ء به خـ�ا داشـت .نـه اینکـه نمیدانسـت قـ�رته� ب�شـ�ن میآیـ� و عصـب�نی
میش�ن� ،میدانست؛ ام� به ق�رت الهی و نص�ت الهی ب�ور داشت.
 _۳اعتقـ�د بــه اراده مـ�دم و نی ـ�وی مـ�دم و مخ�لفــت بـ� تم�ک�هــ�ی دولتـی :در آن روزهــ� ،ســعی
میشـ� بـه خـ�ط� یــک ب�داشـت ن�درسـت ،همـهی ک�رهــ�ی اقتصـ�دی کشـ�ر بـه دولــت
م�ک�ل ش�د ،ام�م ب�ره� و ب�رهـ� هشـ�ار مـیداد ،در مسـ�ئل اقتصـ�دی ،نظـ�می ،سـ�زن�گی
کش�ر ،تبلیغ�ت و ب��ت� از همه انتخ�ب�ت کش�ر به م�دم اعتم�د داشت.
 _۴حم�یت از مح�وم�ن و مستضعف�ن و مخ�لفت ب� خ�ی ک�خنشینی  :همه ب�ی� تـ�ش کننـ�
کــه مح�ومــ�ن را از مح�ومیــت بیــ�ون بی�ورنــ� ،تــ� آن جــ�یی کــه در تــ�ان کشــ�ر اســت بــه
مح�ومـ�ن کمـک کننـ� ،امـ�م مکـ�ر می گفـت ایـن ک�خنشـین�ن و فقـ�ا و مح�وم�نانـ� کـه
_____________________
 .١ب� گ�فته از پ�یگ�ه Farsi.khamenei.ir
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این صحنهه� را پ� ک�دن� ،ب� وجـ�د مح�ومیتهـ� اعتـ�اض هـم نمی کننـ� ،در میـ�انه�ی
خط� هم ح�ض� میش�ن�.
 _۵مخ�لفت ص�یح ب� جبههی قل�ران بین المللی و مستکب�ان :ام�م ب� مسـتکب�ین سـ� آشـتی
ن�اشت ،واژه »شیط�ن ب�رگ« بـ�ای آم�یکـ� ،یـک ابـ�اع عجیبـی از سـ�ی امـ�م بـ�د ،وقتـی
شـم� یــک دســتگ�هی را ،شــیط�ن دانســتی� ،معلـ�م اســت کــه ب�یــ� رفتــ�ر و احس�ســ�ت
شـم� ،در مق�بـل او چگ�نـه ب�شـ� ،امـ�م تــ� روز آخـ� نسـبت بـه آم�یکـ� ،همـین احســ�س را
داشت ،عن�ان »شیط�ن ب�رگ« را هم به ک�ر میب�د.
ّ
 _۶اعتق�د به استق�ل ملی و َرد سلطه پـ�ی�ی :اسـتق�ل یعنـی آزادی در مقیـ�س یـک ملـت.
اینی که بعضی در زب�ن ی� در شع�ر ،دنب�ل آزادیهـ�ی فـ�دی ب�شـن� ،امـ� علیـه اسـتق�ل
کش�ر ح�ف ب�نن� ،این یک تن�قض است.
 _۷تکیه ب� وح�ت ملی :ت�جه به ت�طئهه�ی تف�قهافکن ،چه تف�قه ب� اس�س م�هب شـیعه و
سـنی ،چـه تف�قـه بـ� اسـ�س ق�میتهـ� ]از خطـ�ط اصـلی امـ�م بـ�د[ ،تف�قـهافکنی یکـی از
سی�سـته�ی قطعـی دشــمن بـ�د و امــ�م ب�رگـ�ار مـ� بــ� روی وحـ�ت ملــی و اتحـ�د آحــ�د
ملت یک تکیه کمنظی� داشت.
ً
اگ� راه ام�م را گم کنیم ی� ف�ام�ش کنـیم یـ� خـ�ای نکـ�ده عمـ�ا بـه کنـ�ر بگـ�اریم ،ملـت
ای�ان سیلی خ�اه� خ�رد.
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