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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮا ِن
ﺣﻮزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓوﻫﻨﺮ ،ﻓﻘﻪ و ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪروزی دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺧﻠﯿﻠﯽﭘﻮر )وﯾﺮاﺳﺘﺎر( ،ﺟﻨﺎب
آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﺮزوﯾﯽ )ﺻﻔﺤﻪآرا( و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﺎره ﺑﺎداﻓﺮاس )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه( ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺠﻨﻮردی )ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ( اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺸﻐﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر در ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺣﻞ ،از ﮔﺮدآوری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎ ﭼﺎپ اﺛﺮ ،ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﯽدرﯾﻎ و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﯾﺎﺳﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،دﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﻨﮕﺮۀ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﮐﻪ زﻣﯿﻨﮥ اراﺋﮥ ﺑﻬﺘﺮِ اﺛﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ﺳﻌﯽ
ﻫﻤﮥ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﺛﺮی ﺷﻔﺎف و ﺑﻪدور از اﻏﺮاق ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎران اراﺋﻪ ﺷﻮد و
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻫﺮ ﺣﻮزه ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﭘﻨﺠﺮهای ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺗﻮأم ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ و
ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﮕﺎه راﻫﺒﺮدی و ﻣﺮدمﻣﺤﻮر .در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای آن ﯾﺎر ﺳﻔﺮﮐﺮده از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت و آﻣﺮزش ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﯾﺎرانِ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎرِ ﮐﻨﮕﺮۀ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ آرزوی ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روزاﻓﺰون دارم.
زﯾﻦ ﺗﻐﺎﺑﻦ ﮐﻪ ﺧﺰف ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ﺑﺎزارش
ﺟﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﻮج زﻧﺪ در دل ﻟﻌﻞ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ واﻗﻒ
زﻣﺴﺘﺎن 1396

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﮏ ﺳﺎل از رﺣﻠﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬرد؛ ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻸ
وﺟﻮدی اﯾﺸﺎن را در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮانْ وزﻧﮥ
ﺗﻌﺎدل و ﻧﻤﺎد ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ داده ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺮاق ﻣﺠﺎﻫﺪی ﻧﺴﺘﻮه و
ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮی ﺧﻼق و ﻧﻮآور را از ﮐﻒ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺟﺘﻬﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ و اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺑﺎر اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﮑﺮارﻧﺸﺪﻧﯽ وی را در ﺑﺎزﺳﺎزی آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ،
ﭼﻪﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮان در ﭘﯽ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد و از ﻧﮕﺎه آﺳﺎنﮔﯿﺮ و ﻣﺸﮑﻞﮔﺸﺎی او ﻋﺒﻮر
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻧﺒﻮی ﺑﻮد .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان دم از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ادارۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ زد و
از ذﯾﻞ ﺳﺎﯾﮥ ﺑﻠﻨﺪ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻋﺘﺪاﻟﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖﻣﺤﻮر ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ؟
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﻗﺒﻞ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ »ﻫﺎﺷﻤﯽ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻧﻬﻀﺖ زﻧﺪه اﺳﺖ« و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻘﺪان ﺟﺴﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽ در

ﻣﯿﺎﻧﻤﺎن ،اﺑﻌﺎد وﺟﻮدی و اﻧﺪﯾﺸﮥ او در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﮏﺗﮏ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺤﻮر
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺎ دﺷﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﺑﻌﺎد و وﺟﻮه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺗﻔﮑﺮات آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و  82ﺳﺎل ﺣﯿﺎت ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا او ﻣﺠﺎﻫﺪی رﻧﺞﮐﺸﯿﺪه و
ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﻣﺒﺎرزه ،ﻣﺼﻠﺤﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﻣﻨﺘﻘﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻔﺴﺮی ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ و
ﻣﺘﻔﺎوت در ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻣﺠﺘﻬﺪی واﻗﻊﮔﺮا و ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﺤﻮر در ﻓﻘﻪ ،ﮐﻨﺸﮕﺮی ﻣﻌﺘﺪل و
ﻣﯿﺎﻧﻪرو در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻋﺎﻣﻞ در اﺧﻼق ،ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﻋﻤﻞﮔﺮا در اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺷﻨﻮا
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺑﺎ ﺳﻌﮥ ﺻﺪر و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﺑﻮد و اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﮔﯽ از دﻓﺘﺮ ﻗﻄﻮر زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﺮﺑﺎر
ﻫﺎﺷﻤﯽﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺸﻮرتﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ،ﻣﺤﻮر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﻋﺘﺪال ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮکِ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد و وﺟﻮه
ﺷﺨﺼﯿﺖ و رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،ﺳﻪ ﭘﻨﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت »اﻋﺘﺪال ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ«» ،اﻋﺘﺪال در ﻗﺮآن
و دﯾﻦﺑﺎوری« و »اﻋﺘﺪال در اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ« ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﺸﺎن را در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﯾﺎددﺷﺪه ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورﻧﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭘﯿﺶ رو ﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت ،ﺗﺄﻣﻼت و
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ اﺑﻌﺎد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪۀ ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی آﯾﺖﷲ
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را واﮐﺎوی ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻨﻞﻫﺎ آنﻫﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻃﺒﻌﺎً ،ادای ﺣﻖ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖِ ﻣﺤﺪود ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮥ داﺋﻤﯽ ﮐﻨﮕﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﮔﺮانﺳﻨﮓ و ﻣﯿﺮاث ﺑﺰرگ
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻫﺎﺷﻤﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

۶

در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺗﻼش ارزﻧﺪۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻘﺎﻻت ،از زﺣﻤﺎت
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ارزﺷﻤﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯿﺮزاده و
دﮐﺘﺮ ﻃﻪٰ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺠﻨﻮری و ﻫﻤﮑﺎران اﯾﺸﺎن در ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
زﻣﯿﻨﮥ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ،ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻬﻨﺪس ﯾﺎﺳﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ )ﺑﻬﺮﻣﺎﻧﯽ(
دﺑﯿﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
دیﻣﺎه 1396

۷

ﮐﻮﺗﻪﻧﻮﺷﺖﻫﺎ
ش  :ﺷﻤﺴﯽ
ص  :ﺻﻔﺤﻪ
ﺻﺺ  :ﺻﻔﺤﺎت
ق :ﻗﻤﺮی
م :ﻣﯿﻼدی
ﻧﮑـ  :ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﮑﺮیـﺳﯿﺎﺳﯽ
آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ اﺳﺪی

ﭼﮑﯿﺪه

ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺻﻔﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻓﻀﺎﯾﻞ ،و ﺑﻪواﻗﻊ ،ﺑﺎ
ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺘﻮد ،ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺒﺎرز
ﻧﺴﺘﻮه ،ﺷﺎﮔﺮد و رﻫﺮو راﺳﺘﯿﻦ اﻣﺎم ،ﺳﺮدار ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺛﺎﻧﯽ ،ﻣﺮدی ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻓﺼﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﯾﺮان ،ﻣﺮد ﺑﺤﺮانﻫﺎ ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺧﻂ اﻋﺘﺪال در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪارِ ﻋﻤﻞﮔﺮا و ﺻﻔﺎﺗﯽ
ازاﯾﻦدﺳﺖ .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻃﯽ ﯾﮏﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ
ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم اﯾﺸﺎن ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدۀ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ،دوﻟﺘﻤﺮدان و ﮐﻨﺸﮕﺮانِ ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮۀ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎر و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﯾﺸﺎن را دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ و درﻫﻤﯿﻦﺑﺎره ،ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﺸﺎن را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دوران ﺑﻠﻨﺪِ
دوﻟﺘﻤﺮدی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪح و ذّم و ﻧﻘﺪ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪهاﯾﻢ و ﺑﺎ
وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ آن آﺷﻨﺎﯾﯿﻢ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آﻧﭽﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ،
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽـﻣﺪﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ در
دورۀ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد در دورۀ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی »اﻋﺘﺪال«
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪروی و »ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽِ آن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﭘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽِ ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن در ﮐﺴﻮت دوﻟﺘﻤﺮد
ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽـﻣﺪﻧ ِﯽ
ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎﺣﺪی ،ﭼﺮاﯾﯽِ ﻏﺎﻟﺐﺑﻮدن ﻋﻨﺼﺮ »ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ و
ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ« در ﻣﻨﺶ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﺸﺎن را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﺮﺧﻮرد

 .1ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮥ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ؛ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ).(1375 - 1380
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و ﺳﯿﺎﺳﺖ و رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن ﻃﯽ ﯾﮏ دورۀ 35ﺳﺎﻟﻪ )1358-1395ش( و ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ واﮐﻨﺶ ﺟﻤﻬﻮرِ ﻣﻠﺖ
و ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﻣﺮدﻣﯽ وی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ؛ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ؛ ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ؛ ﻣﻨﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰی در ﻋﺎﻟﻢ داﺳﺘﺎﻧﯽ دارد .ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﺎﺿﺮ و ﻋﻨﻮان آن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ دﻋﻮت دوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎر ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻋﻠﯽ
ﺟﻨﺘﯽ ﺳﻠﻤﻪاﻟﻠّﻪ در ﺟﻠﺴﻪای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﯽاﻏﺮاق و ﻣﺠﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻟﻄﻒ ﺷﺨﺼﯽ
آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای دﻋﻮت از اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در آن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﻮد .ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮥ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دورۀ ﻣﺜﻼً ﺳﯽ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺘﯽاش ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ
ﺟﻠﺴﮥ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ در اواﺋﻞ دﻫﮥ ﻫﻔﺘﺎد ،ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ از ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎر دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎ آن ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺸﺮ
و ﻧﺸﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ؛ ﺳﻨّﺶ ﺑﻪ دوران ﺟﻮاﻧﯽ و ﻣﺒﺎرزۀ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪه و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮری
ﻫﻢ رﻓﯿﻖ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن ــﯾﺎ ﺣﺘﯽٰ ﻫﻢﺧﻂــ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪه؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﺎً ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ در
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪای ﺣﺮﻓﯽ درﺳﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل آن ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار
ﻃﻨّﺎز در ﻣﻨﺎﻇﺮۀ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽِ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶْ ﻧﻨﻪﺟﻮن اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ درﻣﻮرد اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ رﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮥ
ﺟﻠﺴﺎت ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮرۀ اﯾّﺎم اﺧﯿﺮ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ واﺟﺪ ﻓﻮز ﻋﻈﯿﻢ دﯾﺪن
ﻃﯿﻔﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ در زﻣﺎﻧﮥ ﻋﺴﺮت ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﻌﻤﻮل دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﻣَﺨﻠَﺺ ﮐﻼم آﻧﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن رﻓﺘﻦ و ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﮔﻮشﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﺜﻼً اﻇﻬﺎر ﻟﺤﯿﻪ
ﮐﺮدن ــﺷﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎً از اﯾﻦ ﺑﺎب ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﯾﮑﺴﺮه ﺳﺎﮐﺖﺑﻮدن زﯾﺒﻨﺪۀ ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽﺑﺸﺮ در
ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺴﺖــ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آن ﺟﻤﻊ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﯿﺰ ﻏﺎﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮِ ﺣﺎﺿﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﭼﯿﺰﮐﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﺗﻼش ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﺪّاﻧﻪای ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ در ﺟﻠﺴﮥ

۱۲

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ،
ﺟﻨﺎب ﺟﻨﺘﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﮑﺎرِ ﻣﻦ ــﮐﻪ دﺳﺖ از ﻣﻦ ﺑﺪارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮐﺎره ﻧﯿﺴﺘﻢــ
در اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻻﺟﺮم ﻃﻮق اﻃﺎﻋﺖ »ﻻﯾُﻤﮑﻦ اﻟﻔﺮار« ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ از ﻣﻮی اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪ و اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺨﺘﺼﺮ.
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از وﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اوﻟﯿﻪ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﻘﯿﺮ اﺳﺎﺳﺎً
ﮐﻨﮑﺎش در وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی »درک دﯾﻨﯽ« آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺸﯽ ﻋﻤﻠﯽ و رﻓﺘﺎر او از
ﻣﻨﻈﺮ دوﻟﺘﻤﺮدیاش ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان دادهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺤﺎق
رﻓﺖ و درﻋﻮض ﺑﺮ ﺗﻔﺤﺼﯽ در ﻋﻠﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻮار ﺷﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﺘﻦ و ﻣﺤﺘﻮا ﭼﻨﺪان ﻣﺪاﻗﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﻮاری ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ــﯾﺎ ﺣﺘﯽٰ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﮕﺬرﻧﺪــ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :اِذا ﻣَﺮّوا ﺑﺎﻟﻠﻐﻮ ﻣَﺮّوا
ﮐِﺮاﻣﺎ«.
آن ﻣﺨﺘﺼﺮ را آوردم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ورود ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻮزهای ﻏﺮﯾﺐ ــﮐﻪ اﺻﻼً ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ و ﻣﻨﺶ
و ﻣﺸﯽ ﯾﮏ ﻣﮑﻼی اﻗﺘﺼﺎدﺧﻮاﻧﺪۀ ﻏﺮبرﻓﺘﮥ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﯿﺒﺮال ﻣﺮﻋﻮب و ﻣﻠﮑﻮک و ﺑﺪﺗﺮ
از ﻫﻤﻪ ،دﯾﭙﻠﻤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻧﻤﯽﺑﺮازدــ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻢ .ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را
ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺻﻔﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻓﻀﺎﺋﻞ ،و ﺑﻪواﻗﻊ ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺒﺎرز ﻧﺴﺘﻮه ،ﺷﺎﮔﺮد و رﻫﺮو راﺳﺘﯿﻦ اﻣﺎم ،ﺳﺮدار ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺛﺎﻧﯽ،
ﻣﺮدی ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻓﺼﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ،ﻣﺮد ﺑﺤﺮانﻫﺎ ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺧﻂ اﻋﺘﺪال در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار ﻋﻤﻞﮔﺮا و ﺻﻔﺎﺗﯽ ازاﯾﻦدﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﻪﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ ــو ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺳﺘﻮدــ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای راﻗﻢ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺣﺘﯽٰ آﻣﺎﺗﻮری ﭼﻮﮔﺎن
ﺑﺰﻧﺪ .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻃﯽّ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم
ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ،دوﻟﺘﻤﺮدان ،و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﺮاوان ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
اﯾﺸﺎن در دوران ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب و رﻓﺘﺎر و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن در دورۀ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب را
دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ .و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،ﺑﺎ ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ
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ﻣﺨﺘﻠﻒ دوران ﺑﻠﻨﺪ دوﻟﺘﻤﺮدی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪح و ذّم و
ﺑﺮﺧﻮرد و ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺧﻄﯽـﺟﻨﺎﺣﯽ در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎﯾﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎر آﻧﭽﻪ ﻃ ّﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﻨﺸﮕﺮان
ﺳﯿﺎﺳﯽـﻣﺪﻧﯽ و ﺣﺘﯽٰ ﻫﺘﺎﮐﺎن ،ﺗﺨﺮﯾﺒﮕﺮان رﺳﻤﯽ و »اﻟﺪّ اﻟﺨﺼﺎم« ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ،ﺣﺎﮐﯽ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ در دورۀ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد در دوران
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻠﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم ﺑﺮآﻣﺪه از
آن ــوﻟﻮ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﺑﻠﻎــ و ﭘﯿﺮوی ﻋﻤﻠﯽ از ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ »ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ« )ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ آن(» ،اﻋﺘﺪال« )ﻣﯿﺎﻧﻪروی و دوری از اﻓﺮاط و
ﺗﻔﺮﯾﻂ( و »ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ« )واﮐﻨﺶ ﺣﺴﺎبﺷﺪه و ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ( ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد؛
اﻣﺎ اﯾﻦ وﺟﻬﻪ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﻓﺘﺎر در ﮐﺴﻮت دوﻟﺘﻤﺮد ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮِ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽـﻣﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ روﯾﮑﺮد و ﺑﺮﺧﻮرد و
ﺳﯿﺎﺳﺖ و رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن ﻃﯽّ ﯾﮏ دورۀ 38ﺳﺎﻟﻪ ) ،(1357-1395و ﮐﯿﻔﯿﺖ واﮐﻨﺶ ﺟﻤﻬﻮرِ ﻣﻠﺖ
و ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزۀ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﻣُﻌﺪّل ﻧﻤﺮه و ﻗﻀﺎوت ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭼﺮاﯾﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دوﻟﺘﻤﺮدی ﺑﺎ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻏﺎﻟﺐ »ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ،
اﻋﺘﺪال و ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﯽ« را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎوﺷﯽ ازاﯾﻦدﺳﺖ در ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻨﺶ
اﻓﺮاد و ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آنﻫﺎ اﺻﻼً آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای و
ﺗﻼش ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه درﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺷﺶ دﻫﻪ در ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر ﻓﻌّﺎل و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه در دوران رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ و
 38ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  .57ﻧﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻞ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ از زﻣﺮۀ
رﻓﻘﺎ و ﻫﻢرزﻣﺎن و ﻣﺤﺘﻤﻼً ﻫﻢﻟﺒﺎﺳﺎن آﯾﻨﺪه ــﻓﺎرغ از اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎی
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮــ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ و ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻐﻔﻮلِ زﻣﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ذیرﺑﻂ و ذیﻣﺪﺧﻞ را ﮐﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎوﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮ
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ﺑﻪﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﺣﮑﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ دزدﮐﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ،و دوﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺳﺮﯾﻊ در ﻃﻮل دورهای ﭼﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ ،و ﻻﺟﺮم ﺗﻼﺷﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻻزم از ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻋﻈﯿﻢ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﭘﺮاﮐﻨﺪه از اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم دادهﻫﺎ و
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن ﻃﺮحوارهای ﮐﻠﯽ .ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮحوارهای ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر
ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎرﺳﺎﺳﺖ و ﻣﺤﺘﺎج ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﺮدازش ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻬﺮهای درﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ذواﺑﻌﺎد در زﻣﯿﻨﻪ و زﻣﺎﻧﻪای ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ و دﺷﻮار ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﯾﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﻪ »او
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺮد ﮐﺎر و ﻋﻤﻞ ﺑﻮد« ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد او ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر آورد.

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آﻧﭽﻪ از زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ و ﺳﭙﺲ ﺟﻮاﻧﯽ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،از ﺷﺮوع دورۀ ﻃﻠﺒﮕﯽ در ﭼﻬﺎردهﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻗﻢ )از ﺳﺎل  1327ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﮥ (30
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،در ﮐﻨﺎر آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺗﻘﺮﯾﺮ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و آﻧﭽﻪ دﯾﮕﺮان در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت و ﺑﻌﺪ از
ﻣﻤﺎت او اﻇﻬﺎر ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮥ ﺟﻮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
از ﺧﺎﻧﻮادهای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺮﻓﻪ ،اﻣّﺎ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﻨﺘﯽ در اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮﯾﺮی و ﻣﺤﺮوم،
ﻫﻢ ﺳﺮی ﭘﺮﺷﻮر داﺷﺘﻪ ،ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺸﻮر ،و ﻫﻢ ذﻫﻨﯽ ﻋﻤﯿﻖ در ﻓﻬﻢ اﯾﻦزﻣﺎﻧﯽ
از دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻠﺒﺲﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﺒﺎ و
ﻋﻤﺎﻣﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس آن ﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﮥ ﮐﻮدﮐﯽ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻪ
ﺟﻬﺎت ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮی در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻓﻬﻢ و ﻧﮕﺎه او اﺷﺎره دارد .ﺧﻮد او در
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﻬﻢ اوﻟﯿﻪ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﻃﺮاف و اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ــﻣﺸﺨﺼﺎً ﭘﯿﺮاﻣﻮن دو
ﻣﻘﻮﻟﮥ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖــ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻘﺮﯾﺮات ﺧﻮد از ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ؛
ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﺪ و ﺑﺰرگﺷﺪن در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮی ،و ﭘﺪری ﺑﺎ اﻧﺪک ﺳﻮاد ﺣﻮزوی و
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻋﺮﻓﺎن ،و ﻣﺎدری دﺧﺘﺮ ﺷﻬﯿﺪ و دارای روﺣﯿﮥ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و درﺿﻤﻦ
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ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻣﺮدم .او رﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺪر
در ﮔﺮﯾﺰ از ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از دﺳﺖ ﻗﻀﯿﮥ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری دوران ﭘﻬﻠﻮی اول ذﮐﺮ
ﮐﺮده و ﻧﯿﺰ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از رﻓﺎه و ﺳﻄﺢ ﺧﺮدهﻣﺎﻟﮑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﻘﯿﮥ روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ــﺑﻌﻀﺎً ﺑﺮزﮔﺮ آن ﺧﺎﻧﻮادهــ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده
اﺳﺖ 1 .ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ او در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد از آن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ
ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﻬﺮیروﺳﺘﺎﯾﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی اول ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ» :ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﺎ
رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ«» ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻪ از ﺑﭽﮕﯽ در روﺳﺘﺎ ﺑﻮدم ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺧﺎﻧﻮادۀ
ﭘﻬﻠﻮی ﺑُﻌﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد«» ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﭽﮕﯽ ذاﺋﻘﮥ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﻬﻠﻮی ﺗﻠﺦ ﺑﻮد« ،و
»ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻮان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﻤﻪآﮔﺎه ،ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﭘﺪرم ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﺑﯿﺮون از روﺳﺘﺎ را در ﻣﻨﺰل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد2 «.
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﻮد او از ﺗﺄﺛﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ در روﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ ﺟﺎﻟﺐ و
ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ:

»ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﭼﻬﺎردهﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺬﻫﺒﯽ در روﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮدم .ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻫﻤﮥ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ را
در آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدم ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﺮدم .ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدم .از ﻫﺸﺖ ﻧُﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا و
ﺑﺎغ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو ﻣﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮد ،در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ در ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺴّﺮ ﺑﻮد و
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺤﻮۀ ﭘﺮورش و ﺑﺰرگﺷﺪن ﻣﻦ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
زﻧﺪﮔﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻨﺒﮥ ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در روﯾﺎ و
ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل ﺑﺰرگ ﺷﻮم و ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﻧﺪاﻧﻢ ﯾﺎ ﻧﻔﻬﻤﻢ .اﺻﻼ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻦ را آن دوره ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ3 .

 .1ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺪون روﺗﻮش ،ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪﺳﺎدات اﺗﻔﺎقﻓﺮ و ﺻﺎدق زﯾﺒﺎﮐﻼم ﺑﺎ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ،
اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﻪ ،1386 ،ص .22

 .2ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .26 - 27

 .3ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .99
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ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﮕﯽ »ﺑﻪدﻟﯿﻞ روﺣﯿﻪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺪر« و »ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﮥ ﺷﺨﺼﯽ«
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آﻣﻮزش دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﯽرود و ﻃﻠﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .او ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪۀ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
دﯾﻦ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻘﻮﻻت دﯾﻨﯽ را ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻼﻗﮥ ﻓﺮاوان ﭘﺪر ﺑﻪ ﻗﺮآن و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
آﯾﺎت ﻗﺮآن در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ روزﻣﺮّه ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آﯾﺎت ﺧﻮد را ﻣﺘﺠﻠﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻮد او ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه از آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ» .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻋﻈﻤﺘﯽ
ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﺸﺎن در ﻧﮕﺎه ﻣﺎ داﺷﺖ ،زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن را در ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد1 «.
اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮﺟﻪ در اوان ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ او ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻢ از ﺑُﻌﺪ ﻋﻼﻗﮥ ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎر ،ﺑﻪوﯾﮋه در دوران
ﻣﺒﺎرزه و زﻧﺪان .ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ در ﻫﻤﯿﻦ رﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ،ﻫﺮ وﻗﺖ در دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪم ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﺑﻮد .ﻣﺜﻼً در دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺎل  ،50ﺣﺪود
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺟﺰء ﻗﺮآن را در زﻧﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ اوﯾﻦ – در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی – ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم.
ﺑﯿﺴﺖ ﺟﺰء از اول و ﭘﻨﺞ ﺟﺰء از آﺧﺮ ﻗﺮآن.

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻮد او ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗِﺒَﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ »در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎزهای«  2اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در دورۀ ﺳﻪﺳﺎﻟﮥ زﻧﺪان در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎی  53ﺗﺎ  56ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑُﻌﺪ ﻣﻬﻢّ دﯾﮕﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص آن دوره ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﻠﯽﺷﺪن ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد او» ،آن ﻣﻮﻗﻊ در
ﺷﻮر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﻣﯿﺪانآﻣﺪن آﯾﺖﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻓﻀﺎ

 .1ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺒﺎس ﺑﺸﯿﺮی ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف اﻧﻘﻼب1383 ،و ص .63
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ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻢﺗﯿﭗ ﻣﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد .ﻫﺮ دو ﺑُﻌﺪ ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد1 «.در ﺷﺮح آن دوره
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:

دو ﺳﺎل اول اﯾﻦ دوره ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺧﻮان ﻣﺮﻋﺸﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و آنﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻬﺘﺮ از
ﻼ وارد ﻧﺸﺪﯾﻢ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻤﭙﺎت ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﺳﻼم ﯾﺎ
ﻣﺎ درک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻤ ً
آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ... .ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮدم .ﻣﯽﺷﻮد
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻦ ﺷﺪ .اﻣﺎ از ﺳﺎل  1340ﻣﻦ در ﻓﺎز دﯾﮕﺮی وارد ﺷﺪم2 .

ورود ﺟﺪیﺗﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻓﮑﺮی در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ در دﻫﮥ ،30
ﺑﻪوﯾﮋه از زﻣﺎن راهاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺧﺎص آن ﻣﻘﻄﻊ
در ﺣﻮزه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﭘﺮﺗﻮ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﻧﮕﺎه و ﻣﻮﺿﻊ و روﯾﮑﺮد ﺧﺎص
ﻧﺎﻫﻤﺪﻻﻧﮥ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻠﯿﺖ ﺣﻮزه از
آن ﻧﮕﺎه و روﯾﮑﺮد .ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻫﺎﺷﻤﯽ،
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی واﻗﻌﺎً ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﺣﻮزه ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را
راﯾﺞ ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﻣﺮﯾﺪ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮزه در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺒﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن در ﺣﻮزه وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن اﺟﺎزه

 .1ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺪون روﺗﻮش ،ص  .26ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از وﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی

ﮐﺎﻣﻼً آﺷﻨﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻤﯽ در دورۀ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب درﺑﺎرۀ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و آﯾﺖاﻟﻠّﻪ

ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎﺷﻤﯽ درﺑﺎرۀ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺮﻧﺨﻮرده اﺳﺖ ،ﻣﻦﺟﻤﻠﻪ درﺧﻼل

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﺻﺎدق زﯾﺒﺎﮐﻼم .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻓﺎرغ از اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ،
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﯾﺎ ﺑﺎوری ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺗﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎی زﻣﺎﻧﻪ ،ﻋﻠﯿﻪ

ﻣﺼﺪق ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻧﻤﯽدادﯾﻢ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ در دل اﻣﺎم ]آﯾﺖاﻟﻠّﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ[ ﭼﻪ ﺑﻮد .،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ1 .

ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺪن ﺧﻮد در اواﺧﺮ دﻫﮥ ﺑﯿﺴﺖ و اواﯾﻞ دﻫﮥ ﺳﯽ ،در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺻﺎدق زﯾﺒﺎﮐﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدم
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪم و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻗﻄﻌﺎً ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ2 «.او ﺳﭙﺲ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮی در اداﻣﮥ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وارد ﺷﺪﯾﻢ و از آن وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺟﺪی ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻧﻈﺮی ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺎرش را ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻃﺮح ﮐﺮدﯾﻢ  ...اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎﻻت
آن ﻣﻮﻗﻊ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﺜﻼً ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎلﻫﺎی  1336و  ،1337ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً دﻧﺒﺎل
ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎد زﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدﯾﻢ .دﻧﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد3 .

 .1ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص  .34ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت 30- 40
رﺟﻮع ﺷﻮد.

 .2ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .29

 .3ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص  .100ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ﻣﺮﺗﻀﻮی )اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه( در ﺗﻮﺿﯿﺢ واﮐﻨﺶ ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪ و ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺘﺎﻧﺖ
آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻢﻫﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ» :ﺑﻨﺪه ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ اﯾﻦ

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ

آورده ﺑﻮد ﯾﺎ از دوران ﻃﻠﺒﮕﯽ در ﻗﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش در ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎ از
ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه و زﻧﺪان؟ اﻣّﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ در ﻃﺮاز اﯾﺸﺎن ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪت و ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎ و

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋهای ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داﺷﺖ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ او ﺑﺎﯾﺪ در دﻫﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ

زﻧﺪﮔﯽ او ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﯿﻨﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ آبدﯾﺪﮔﯽ او را ﺑﺮای دﻫﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد«.

۱۹

رواﯾﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ از ﻋﻼﻗﮥ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ــﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از
ﻫﻢﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﻣﺒﺎرز آن دوره 1ــ و اداﻣﮥ آن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻤﯽ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﮑﺮی او را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ:

در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻦ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم و ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﯾﮑﯽ را اﺳﺘﺒﺪاد و دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰء اﺻﻮل ﻓﮑﺮی ﻣﻦ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺎری ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،و ﺗﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ رﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ2 .

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد او ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ در ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺮاثﺧﻮار اﺳﺘﻌﻤﺎر )اﺛﺮ
ﻣﻬﺮداد ﺑﻬﺎر( ﺗﺄﺛﯿﺮ روﺷﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻬﻢ و ﻓﮑﺮ او درﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻣﯽﮔﺬارد:

ﻣﻦ آن ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪم ،دﯾﺪم اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﯿﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ در در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﮑﺎﺗﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن آنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ
 ....دﯾﺪم اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮدﻣﺎن را ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻮده و
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﺳﺖ3 .

»ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ :ﻋﺎﻟﻤﯽ رﺑﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاری ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب ،وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ روزﻧﺎﻣﮥ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ روز رﺣﻠﺖ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ 27 ،ﺑﻬﻤﻦ .1395

 .1ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻌﯽ» ،اﻟﺒﺘّﻪ در ﺑﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ

ﻗﺮون اوﻟﯿﻪ و ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد .اﯾﻨﮑﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﯽ در آن ﺳﺎلﻫﺎ ،ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻠﯽ

و ﻏﯿﺮروﺣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻫﻢ ﺑﻮده ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار دﻫﺪ و وﺟﻪ ﺿﺪّاﺳﺘﻌﻤﺎری و ﺿﺪّاﺳﺘﺒﺪادی او

را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪﮐﻠّﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای اﺳﺖ» ،«.آﺑﺎد ﺑﺎش ای اﯾﺮان« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب ،ص .54

 .2ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺪون روﺗﻮش ،ص .101

 .3ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص  .110ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻬﺎﺟﺮی ،ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ – ﮐﻪ از اواﯾﻞ دﻫﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎ آﻗﺎی

ﻫﺎﺷﻤﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ – ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وی ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻠﯽ آن دوران ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻓﮑﺎر ﻣﺼﻠﺤﺎن ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و اﺳﻼم روی آوردﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ روش و ﻣﻨﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن داﺧﻠﯽ

۲۰

ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم در آن زﻣﯿﻨﻪ در دورۀ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺨﻔﯽ ﺑﻌﺪ از
ﻓﺮار از ﺳﺮﺑﺎزی در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  42ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .او اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ را
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد:
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﻋﻈﻤﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺑﻮد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑُﻌﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
را ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮأم ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﻮدش ﻫﻢ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺶ را ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد1 .

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه و ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺎص ﻫﺎﺷﻤﯽ در روﯾﮑﺮد ﺑﻪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ:

اﺗﻔﺎﻗﺎً ﯾﮑﯽ از ادﻟّﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎ ﮐﻪ دارﯾﻢ
ﻣﺒﺎرزۀ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ آن ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ راه و روش اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﺮﺳﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ...و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ اﻵن ﻣﺘﺠﺪدﻫﺎ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا آنﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ .او ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ .ﻫﺪﻓﻢ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب درﻣﻮرد اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻫﻢ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و راﻫﺶ را ﻗﺒﻮل دارد و ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻫﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد2 .

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻬﻞ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ» «....ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ« ،ﻫﺎﺷﻤﯽ و
اﻧﻘﻼب ،وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ.

 .1ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص  .102آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﮔﺮاﻣﯽ ،از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ دوران ﻃﻠﺒﮕﯽ در ﺣﻮزه ،از ﺳﺎل  32ﺑﻪ ﺑﻌﺪ،

درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ آورده اﺳﺖ» :از ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮﺗﺸﺎن ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺷﺪه .ﻫﺮ

دو در ﺣﻤﺎم )اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺣﻤﺎم اﺳﺖ ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ( ،آن ﻫﻢ ﯾﮏ روز .ﺣﺎﻻ ﺑﻘﯿﻪاش را دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ

ﻧﺪارﯾﻢ .ﻓﻮت اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻋﻤﺪی ﺑﻮده ،اﯾﻦ را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .ﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ«.
»ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب ،وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ.
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۲۱

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﮥ دﻗﯿﻖ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ،

در روزﮔﺎری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﯾﺮان ﻧﺒﻮده ،او ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش
ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺣﻮزۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
 ...ﻧﻔﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی
ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺧﻮد در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت او و ﺗﺄﺛﯿﺮش در ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ1 .

ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﻼن ﮐﺸﻮر در ﻧﮕﺎه و
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﯿﻨﮥ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
ﻣﺎ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ
ﺗﺤﺼﯿﻼت را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه را زﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ را ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﺮدم
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺳﻮاد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻔﮑﺮ رﺷﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ2 .

ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ آن ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ در رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ در دورۀ دوﻟﺘﻤﺮدی ،و ﻣﺸﺨﺼﺎً در دورۀ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،را
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺛﺮ دﮐﺘﺮ اﮐﺮم زﻋﯿﺘﺮ )ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ اردن ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺗﻬﺮان(
درﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ دﻫﮥ ﭼﻬﻞ ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮی از ﻋﻠﻘﻪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺎرﯾﺨﯽ او را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ؛ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی
ﮔﺴﺘﺮده و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ در ﻗﺒﺎل ﻗﻀﯿﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص .ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻘﻪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ او در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻓﻌّﺎﻻن و
ﻣﺒﺎرزان ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﻮد .ﺟﺪا از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ،آﺷﻨﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮع
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ »ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﯽ او ]= ﻫﺎﺷﻤﯽ[ ﺗﺎ اﻧﺪازهای

 .1رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن» ،ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب و ﺳﻬﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽ در آن« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب ،ص .45
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ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ ﮔﺮه ﺑﺨﻮرد« 1ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻤﻼً اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﭘﺴﯿﻨﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ و رﻓﺘﺎر
ﻫﺎﺷﻤﯽ در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ ،دوران ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن دورۀ دوﻟﺘﻤﺮدی اﺳﺖ.
راهاﻧﺪازی اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ــﺟﺪا از وﺟﻬﮥ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮیﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ و ﺷﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در دﻫﮥ  1330در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮدهــ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی از ﻓﻬﻢ و ﻧﮕﺎه ﻫﺎﺷﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ؛ وﺟﻬﮥ ﺗﻼش اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ .در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﮐﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزات در ﻗﻢ ،ﻣﻦ و ﺟﻤﻌﯽ از
دوﺳﺘﺎن ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎزﻧﺪه در آن
زﻣﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﯿﺮاژ ﺧﻮب2 «.ﺑﻪﻋﻼوه ،در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺮادراﻧﺶ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﺑﺮای
آﻣﻮزش ﻣﺎﺷﯿﻦﻧﻮﯾﺴﯽ و »ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﺎش« 3ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺎه ﻃﻠﺒﮥ
ﺟﻮان را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻏﺎﻟﺐ و ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻢﻟﺒﺎﺳﺎﻧﺶ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ در ﻧﯿﻤﮥ دوم دﻫﮥ ﭼﻬﻞ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزۀ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی در ﻗﻢ،
ﮐﺮج و ﺗﻬﺮان ،و اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻌﺪادی از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ،و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن
ﻣﻘﺼﻮد ،ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺪاوم ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ و اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد4 .
ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ،ﺷﺎﮐﻠﮥ
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ را ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در دورۀ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺘﻤﺮدی در ﻧﮕﺎه و
 .1ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .45
 .2ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .33
 .3ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .33

 .4ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص  .23 - 26ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﯿﺪﻫﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ درﺧﺼﻮص دﺷﻮاریﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻨﺘﯽ )وﺟﻮه در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻠﻤﺎ( و ﻟﺬا رویآوردن ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی در اواﺧﺮ

دﻫﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ») .ﺑﺪرود ﺳﺮدار« ،ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ روز درﮔﺬﺷﺖ
آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت 27 ،ﺑﻬﻤﻦ .1395

۲۳

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ »ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ« ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻌﺒﯿﺮ رﺳﺎی رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه و ﺑﺎور
ﺟﺎﻟﺐ و ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ:
او ﻣﺮدی اﻗﺘﺼﺎدﮔﺮا و ﻣﺮوج اﻧﺪﯾﺸﮥ زﻧﺪﮔﯽ و زﯾﺴﺘﻦ ﺑﻮد  ....ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﺎن اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻤﺎت
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .اﻣّﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،در ﻋﻤﻖ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
ﺳﺎلﻫﺎ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻤﺪن
ﻣﺎدی را در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺪن ﻣﻌﻨﻮی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ1 .

ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽاﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮥ ﻣﻌﻤﻮل اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯾﮥ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺣﻮزه ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ ،ﻧﮕﺎه
ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻓﮑﺮی در ﻧﯿﻤﮥ دوم دﻫﮥ ﺳﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوری رﺳﻤﯽ ﺣﻮزه از ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﮑﺮیـﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻔﺖ ﺷﻤﺎره از ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ و
ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺎره از ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎل  1338ﺗﺎ ﺳﺎل  1344ــﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ ﻫﻤﺖ
ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از دوﺳﺘﺎن و ﻃﻼب ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ و ﻫﻢدل
ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺖــ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻌﺎّلْ ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻘﯽﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﻼم و اﯾﺮان رو
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼً اﺑﺘﮑﺎری و ﻧﻮ ﺑﻮد و ﺑﻪﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ از
آن ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ2 .ﻧﮕﺎه ﺧﺎصّ اﺻﻼﺣﮕﺮاﻧﮥ اﯾﺸﺎن درﺑﺎرۀ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه را
» .1ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب و ﺳﻬﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در آن« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب ،ص .45

 .2ﻫﺎﺷﻤﯽ و اﻧﻘﻼب :ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان از اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ،ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻮی ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﻤﺸﻬﺮی ،1376 ،ص
 .107ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ از ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑﺎران ﻗﻠﻤﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه :ﻋﻼﻣﻪ

ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻫﻨﺮ ،اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی

ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ،اﺣﻤﺪ آرام ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻟﺤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻮﺳﻮی
زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺪی ﺣﺎﺋﺮی ،اﺣﻤﺪ آذری ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ راﺷﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد

ﻧﺠﻢآﺑﺎدی و  ....ص  .107 - 108ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ درﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻫﺎﺷﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺟﻮع
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ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﺤﻮۀ ﻋﻤﻞ و اﻗﺪام ﻓﮑﺮیﻓﺮﻫﻨﮕﯽ او ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ  15ﺧﺮداد و دﺳﺘﮕﯿﺮی و
ﺳﭙﺲ ﺗﺒﻌﯿﺪ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮد اﯾﺸﺎن درﻣﻮرد آن دوره» :ﭘﺲ از آزادی ﺑﺎز در
ﻗﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ”اﺻﻼح
ﺣﻮزه“ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ آن ﺟﻤﻊ ﻟﻮ رﻓﺖ و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی و رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﻗﺪوﺳﯽ و آذری
را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 1 «.اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺿﺪّرژﯾﻤﯽ و ﻧﺸﺮﯾﮥ
اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل در ﻧﯿﻤﮥ اول دﻫﮥ ﭼﻬﻞ ،ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻌﺪادی از دوﺳﺘﺎن و ﻣﺒﺎرزان ﻓﻌﺎّل آن دوره ،اداﻣﮥ ﻫﻤﺎن ﺧﻂّ ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﮑﺮی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻮد2 .
ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ در اواﺧﺮ دﻫﮥ ﺳﯽ از ﺣﻀﻮر در درسﻫﺎی
ﺣﻮزوی آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی آﺷﮑﺎر از اﻓﮑﺎر ،ﻣﻨﺶ ،و ﺷﯿﻮه و ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺪرﯾﺲ
اﯾﺸﺎن ــو ﺳﭙﺲ درآﻣﺪن در ﺳﻠﮏ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ اﯾﺸﺎن و دوﺳﺘﯽ و ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ از
ﻧﺰدﯾﮏ در ﺳﺎلﻫﺎی اواﺋﻞ دﻫﮥ ﭼﻬﻞ و ﺑﻌﺪ از آن ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻋﻠﻨﯽ
اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺑﺮوﺟﺮدیــ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻧﮕﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ
و ﻋﻤﻞ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه آﻣﻮزش اﺻﻮل ﻧﺰد آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،آﺷﻨﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ روﯾﮑﺮد آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ »ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درس اﺻﻮل اﺳﺖ .درس اﺻﻮل ذﻫﻦ را ﻣﻨﺴﺠﻢ و
ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درواﻗﻊ وﻗﺘﯽ اﺻﻮل ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ را
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ،ﻣﺸﺨﺼﻪای ﮐﻪ دﯾﮕﺮان درﻣﻮرد ﺳﺎﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ »ذﻫﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ« از ﻫﻤﺎن
دوران ﺑﺴﯿﺎر درﺑﺎرۀ آن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺜﺎل آوردهاﻧﺪ3 .اداﻣﮥ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ــاز ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ و ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ در آن اﯾّﺎمــ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺪرود

ﺳﺮدار« ،وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ روز درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ 27 ،ﺑﻬﻤﻦ .1395

 .1ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺪون روﺗﻮش ،ص .33

 .2دوران ﻣﺒﺎرزه ،ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺟﻠﺪ  ،1دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼم ،ﺗﻬﺮان.1376 ،

 .3ﻋﻄﺎاﻟﻠّﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ» ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ« در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻨﺪن؛ وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ روز
درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ 27 ،ﺑﻬﻤﻦ  .1395درﺑﺎرۀ ذﻫﻦ ﺳﺎﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽ
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ﻫﺎﺷﻤﯽ را در دﻫﮥ ﭼﻬﻞ ،ازﻣﻨﻈﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﺷﯿﻮۀ ﻓﻬﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺻﻮﻟﯽ و در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺬار از ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺻﻼحﮔﺮاﻧﮥ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺸﯽ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان در روﯾﮑﺮد و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رادﯾﮑﺎل ﻣﺘﺒﻠﻮر دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً
در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دﻫﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ،
و اﻟﺰاﻣﺎت و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﺎص ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آن دورۀ دهﺳﺎﻟﻪ ) (1343-1353در ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دوره ،ازﺟﻤﻠﻪ
در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮدﻧﮕﺎﺷﺘﮥ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،و ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﻧﺪﮔﯽ و زﻣﺎﻧﮥ او 1 ،ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ آﻣﺪه
اﺳﺖ ،و ﻻﺟﺮم ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن و ﺗﮑﺮار آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آن
ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻔﻠﺖ ــﻏﯿﺮﺗﻌﻤﺪیــ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻬﺎت ﻓﮑﺮیﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﯾﺸﺎن در
آن دوره ﺷﺪه اﺳﺖ 2 .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دو وﺟﻪ دﯾﮕﺮ از ﺷﺨﺼﯿﺖ
آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن در دورۀ دوﻟﺘﻤﺮدی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب،
ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﺟﻮه ﻋﻼﻗﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،در دو ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ در
ﺳﺎل  1353و  ،1354اﺳﺖ .ﺑﺨﺶِ ﻋﻤﻮﻣﺎً داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺸﻬﻮر اﯾﻦ دو ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ و
ﻟﺒﻨﺎن و ﻧﯿﺰ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻃﯿﻔﯽ از ﻣﺒﺎرزان ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ از ﻗﻮل راﺟﯿﻮ ﮔﺎﻧﺪی ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ

آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ )در دورۀ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اواﺋﻞ دﻫﮥ ﻫﻔﺘﺎد 1991 /ﻣﯿﻼدی( ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺧﯿﻠﯽ

ﺧﻮب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را در ذﻫﻦ ﺧﻮدش دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺜﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ از آن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎرج

ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺤﺚ را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد و آن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﻣﯽﮐﺮد «.ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.

 .1ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب دوران ﻣﺒﺎرزه ،ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ رﺟﻮع ﺷﻮد.

 .2اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮاﻫﺪی از ﻗﺒﯿﻞ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪۀ اﯾﺸﺎن در آن دوره ،از ﻗﺒﯿﻞ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻻت،
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ،و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،در آﺗﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﺷﻦﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﻬﺎت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

۲۶

ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در آن ﻣﻘﻄﻊ ،و ﻧﯿﺰ دﯾﺪار ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻋﺮاق ،ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮ آن،
از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻼﻗﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد او ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده
اﺳﺖ:
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎرزه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺪای ﺧﻮد و ﭘﯿﺎم ﻣﺒﺎرزه و
ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ رژﯾﻢ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .اﻟﺒﺘّﻪ ﻣﻦ اﻧﮕﯿﺰۀ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﺳﻔﺮﻫﺎ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻏﺮب.
ﺷﺮاﯾﻂ آن روزﻫﺎ ،از ﺟﻬﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ درﻣﻮرد ﻏﺮب و ﻏﺮبزدﮔﯽ ،ﺑﺎ اﻣﺮوز
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﻫﺮﮐﺲ ﻓﮑﺮی ﺑﺮای اﺻﻼح اﻣﻮر داﺷﺖ ،دﯾﺪن آﻧﺠﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط
ﻗﻮت و ﺿﻌﻔﺸﺎن را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎدی داﺷﺘﻢ1 .

ﺳﻔﺮ دوﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،آﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ،و ﺳﭙﺲ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن
در ﺳﺎل » 1353ﺟﻨﺒﮥ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ و زﻣﯿﻨﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه در
آن ،ﺳﻔﺮ دوﻣﻢ را ﺑﺎ دﺳﺘﯽ ﭘﺮﺗﺮ آﻏﺎز ﮐﻨﻢ 2 «.ﺳﻔﺮ دوم ،ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ژاﭘﻦ و »ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪن اﻣﮑﺎن دﯾﺪن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر« » 3،دﯾﺪار از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎرزه و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز« و »دﯾﺪار ﺑﺎ اﻣﺎم و اﯾﺠﺎد
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ و ﺑﺮﻃﺮفﮐﺮدن اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ« ﺑﻮد 4 .او ﺳﭙﺲ
در اداﻣﮥ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽرود و دراﻧﺘﻬﺎ ،ازﻃﺮﯾﻖ ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد
ﮐﻪ ﻇﺮف ﭼﻨﺪروز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺸﺘﺮک در اول آذر  1354و ﺣﺒﺲ
ﺳﻪﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ  1356ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.

 .1ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ :اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ،ص .45 - 46
 .2ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .46
 .3ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .46
 .4ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .46
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ﺟﺪا از ﺟﻬﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه در آن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ،1353دادهﻫﺎی ﮐﻤﯽ درﻣﻮرد
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺧﻼل ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻋﻢّ از ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد او ﯾﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮان؛ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﺎً ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻓﻬﻢ روﺷﻦﺗﺮ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی از
ﺗﺄﺛﯿﺮ آن دو ﺳﻔﺮ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﻔﺮ دوم ،داﺷﺖ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻌﺪی در رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
او در دورۀ دوﻟﺘﻤﺮدی .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﺑﻪرﻏﻢ دادهﻫﺎی ﻣﺤﺪود در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،رواﯾﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺤﻤﺪ
ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮده ،از ﺳﻔﺮ دوم ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎت ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﺆﺛﺮی اﺷﺎره دارد:
آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ
آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﺗﻌﺪاد اﯾﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ دﯾﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ دهﻫﺎ ﺳﺎل
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ آن اﯾﺎﻟﺖ ،از اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ آن
ﻣﺰرﻋﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  3ﻣﺎه ،وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻌﺪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻓﺮاوان داﺷﺖ .ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻨﯽ از ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن داﺷﺖ1 .

او در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎره ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:

اﯾﺸﺎن از وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﺖ اﺑﺮﻗﺪرﺗﯽ را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘ ٰﯽ اﺣﺰاب را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺣﺰاب را ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﺮان در
ذﻫﻦ داﺷﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .او ﻫﻤﻮاره راهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ،
رﻓﺎه ،آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و آن را ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﺮد2 .

در آﺗﯿﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎی اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ــﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮان از ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻧﻔﺮه ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ

 .1ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ» ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ« در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻨﺪن؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و روزﮔﺎر آﯾﺖاﻟﻠّﻪ
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ.
 .2ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ» ،آﻧﭽﻪ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ را ﻧﮕﺮان ﻣﯽﮐﺮد ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب،
وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ص .51
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اﻫﻞ ﻟﺒﺎس ،ﺑﯿﻦاﻻﺛﻨﯿﻨﯽــ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی از ﻓﻬﻢ اﯾﺸﺎن از دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت و اﻟﺰاﻣﺎت
ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮی در آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ دﯾﮕﺮی از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼشﻫﺎی آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ
ــﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ )ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ(ــ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺮآﻧﯽ اﯾﺸﺎن و ﺣﺎﺻﻞ آن ﺗﻼشﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد1 .ﻋﻼﻗﮥ ﺟﺪی
او ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ،ﺑﻪوﯾﮋه در اوان دورۀ ﻃﻠﺒﮕﯽ و ﺳﭙﺲ در دوران زﻧﺪان در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
زﻣﺎﻧﯽ ،و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی درﻣﻮرد ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮآﻧﯽ ،ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ در ﺧﻼل ﺳﺎلﻫﺎی  54ﺗﺎ  ،56ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺎهﻫﺎی
رﻣﻀﺎن ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ» .ﻋﻤﺪۀ وﻗﺘﻢ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯽ ﺻﺮف ﺷﺪ2 «.
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎن و ﺳﭙﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ،ﺑﻪ ﺗﻬﯿﮥ
 22دﻓﺘﺮی دوﯾﺴﺖﺑﺮﮔﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ،ﻓﯿﺶﻫﺎی
ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه در آن دورۀ ﺳﻪﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﺴﺮ اﯾﺸﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از زﻧﺪان

 .1ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ» ،در ﻃﯽ ﺣﻮادث دوران ،ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺖ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﯽ
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻮ ،از آن ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽٰ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﻮزوی ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﻪ

آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ») «.ﺑﺪرود ﺳﺮدار« ،وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در ﺧﻼل ﺻﺤﺒﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﮐﻪ از اواﺧﺮ دﻫﮥ ﺳﯽ و اواﯾﻞ دﻫﮥ ﭼﻬﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ در

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﺻﻼً ﭼﯿﺰی درﻣﻮرد

ﺗﻔﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآن ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد و از اﯾﻦ آﺛﺎر ﻓﮑﺮی آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﯾﮏﺳﺮه ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد.

 .2ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ،ص  .63ﻫﺎﺷﻤﯽ درﻣﻮرد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در اﯾﻦ دوره ﻧﻮﺷﺘﻪ

اﺳﺖ ...» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن روز و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دوران اﯾﻦ زﻧﺪان ﻃﻮﻻﻧﯽ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﮐﺎری ﮔﺴﺘﺮده در زﻣﯿﻨﮥ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ از ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ ﻋﺰم را ﺟﺰم ﮐﺮدم«.
ص  .64ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ دورۀ زﻧﺪان ﻃﺒﻖ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه اوﻟﯿﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻮد و در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ،ﺑﺎ

ﺗﻮﺻﯿﮥ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ص .66
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ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و در ﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﻧﮕﻪداری ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  1383در ﻧﻮزده ﺟﻠﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ1 .ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ:
»اﻣﺮوز ﮐﻪ آن ﻓﯿﺶﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ رﺳﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﯿﺶ از
ﻧﻮزده ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اداﻣﮥ آن ﻧﯿﺰ
در ﺣﺎل ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ ،ﻗﺪر آن روزﻫﺎ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ2 «.

ﻋﻼوهﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  33ﺟﻠﺪی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
اﯾﺸﺎن در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﯾﮑﯽ از دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺰﺑﻮر،
ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ و ﻗﺮآنﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﻫﻮن ﻧﮕﺎرش ﺗﻔﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ،ﺗﺪوﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  33ﺟﻠﺪی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآن ﮐﻠﯿﺪ راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺮآﻧﯽ

اﺳﺖ3 .

ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ وﺟﻪ از ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻬﻮر
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻢﻟﺒﺎﺳﯽﻫﺎ و ﻫﻢدورهایﻫﺎی او از اﯾﺸﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﻔﺴﺮ
ﻧﻮﭘﺮداز ﻗﺮآن«  4ﻧﺎم ﺑﺮده و او را اﺣﺘﺮام و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 5 .در دلﻧﻮﺷﺘﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »در

 .1ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .66
 .2ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .66

 .3ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻬﺪوی ،در »ﺑﺪرود ﺳﺮدار« ،ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ،وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت.
 .4ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری» ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻔﺘﻢ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ« ،ﻣﺮد ﺑﺤﺮانﻫﺎ ،ص .83

» .5ﮐﺎری ﮐﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻫﻤﮥ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ

ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،اﯾﺸﺎن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ) «.ﻋﻄﺎاﻟﻠّﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ،

»ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ« ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻨﺪن(

۳۰

رﺛﺎی ﻣﺮدی ﺑﺮای ﻓﺮداﻫﺎ« ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ روز درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ:
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ]آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ[ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻧﯿﺰ
ﺑﻮد .درک دﯾﻨﯽ او ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﯽ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺮآﻧﯽ درﮐﯽ ﻣﻤﺘﺎز و دﺳﺖ
اول ﺑﻮد .ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺠﺘﻬﺪی ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﻔﺴﺮّی ﻣُﺒﺮﱠز ﺑﻮد .ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎ
و ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآن ﮐﻪ وی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر را ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ در
ﺳﺎلﻫﺎی زﻧﺪان اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﯿﺮاث ﮔﺮانﻗﺪر اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﻮاری
ﻣﻨﺶ و ﺑﯿﻨﺶ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ از ﻋﻤﻖ ﻏﻮر او در ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ1 .

ﻣﻨﺶ و ﻋﻤﻞ ﯾﮏ دوﻟﺘﻤﺮد

ﻣﻮاﺿﻊ ،روﯾﮑﺮد ،و رﻓﺘﺎر ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﮐﺴﻮت دوﻟﺘﻤﺮد ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از
روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  57ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﺪح و ذمّ و ﻧﻘﺪ ﺧﻄﯽﺟﻨﺎﺣﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ آن روﯾﮑﺮد و ﺳﯿﺎﺳﺖ و رﻓﺘﺎر در
ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارزشداوری درﻣﻮرد آن ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ در
ﻗﺒﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽّ دورۀ ﻃﻮﻻﻧﯽ دوﻟﺘﻤﺮدی آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ــﮐﻪ در
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع و وﺿﻌﯿﺖ
 .1ﻣﺮد ﺑﺤﺮانﻫﺎ ،ص  .100ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،اﯾﻦ دلﻧﻮﺷﺘﮥ دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ در رﺛﺎی آﻗﺎی
ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ و از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و از ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ در

ﺗﻮﺻﯿﻒ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺗﻔﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺪﺑﺮ و ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ در ﻗﺮآن ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ .ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ذﻫﻨﺶ ﻣﺪام ،ذﻫﻦ زﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺷﻤﺎ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎ

ﯾﮏ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ از ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﺣَﮑَﻤﯽ و ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎزه .ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻗﺒﻞ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ،وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﻮره را در ﺗﻔﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮره در ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻧﮑﺘﮥ ﺗﺎزهای را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮑﺘﮥ ﺗﺎزهای ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ رﯾﺸﮥ آن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ آن ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ]ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﻀﺎی

زﻧﺪان[ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت.

۳۱

ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻗﻀﺎوت ﺷﻮدــ ﻧﮕﺎهﮐﺮدن از ﻣﻨﻈﺮی
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ و رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دوﻟﺘﻤﺮد ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه را ﺑﻪروﺷﻨﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ :ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ ،اﻋﺘﺪال ،و ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دروﻧﯽ و
ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﻓﺘﺎر ﻫﺎﺷﻤﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ ــﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ آنــ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻧﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮاﺿﻊ،
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺸﺨﺺ را ﻓﺮا رو ﻣﯽﻧﻬﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮥ
ﻋﻤﺪه ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﻣﺴﺘﻮره ،اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﻄﺮحﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع »ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم« از ﺳﺎل  1360ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ راهﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ »ﺿﺮورت« و »ﻣﺼﻠﺤﺖ«
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ اﻣﺎم ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ »ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ« در ﺑﻬﻤﻦ 1366؛  1ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ در ﺳﺎل  63ﮐﻪ زﻣﺎﻧﮥ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺷﻌﺎر رﺳﻤﯽ »ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ رﻓﻊ ﻓﺘﻨﻪ در ﻋﺎﻟﻢ« ﺑﻮد؛  2در ﻓﺮوردﯾﻦ  1366ارﺳﺎل
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع دﺷﻮار ﭘﯿﺶ روی ﻧﻈﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد
اﻣﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ» :اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﮔﺰارش ﻣﺬاﮐﺮات
ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻮۀ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﺳﻨﺖﻫﺎی دﺳﺖوﭘﺎﮔﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﺮﻓﯽ
ﺑﯽاﺳﺎس ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،و ﻣﺸﮑﻞ ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه و اﻓﺮاطﮐﺎریﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ و
 .1ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ورﻋﯽ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﻘﺶ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ
ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«» :اﺻﺮار آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ادارۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان

در ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺣﻠﯽ اﻣﺎم ﺷﺨﺼﺎً وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮد و از ﺗﺄﺛﯿﺮ زﻣﺎن و

ﻣﮑﺎن در اﺟﺘﻬﺎد ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و اﻓﻖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی درﺑﺎرۀ اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺸﻮده ﺷﻮد و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ... .اﯾﺸﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ را در ﺳﺎل  ،1366ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻓﻘﻪ
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻪروز ﻣﯽداﻧﺴﺖ) «.ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ .ص (.29

 .2ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻤﻊ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺷﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل » ،1363اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻤﺎم
ﺑﺸﻮد« ،ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮق از »ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه ﻫﺎﺷﻤﯽ« 30 ،دی .1395

۳۲

اﻧﻘﻼب 1 «.؛ ﺗﻼش ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎندادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
1367؛  2و اراﺋﮥ ﻣﻮاﺿﻊ روﺷﻦ درﻣﻮرد اﺟﺰا و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ،
ﺑﻪوﯾﮋه درﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻮرای رﻫﺒﺮی ،دوران ﺗﺼﺪی رﻫﺒﺮی ،ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات
رﻫﺒﺮی ،ﺣﻞّ ﻣﻌﻀﻼت ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮی ،و ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ3 .اﯾﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای در ﻣﯿﺎﻧﮥ دﻫﮥ ﻫﺸﺘﺎد و در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ او در دوران رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﮥ او در ﻗﺒﺎل ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آن ــوﻟﻮ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﺑﻠﻎــ اﺳﺖ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدر ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ
دﻟﺸﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﻮب اﻧﻘﻼب ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ .اﻣّﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺸﺎن

 .1ورﻋﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص  .38ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺣﯿﺎت اﻣﺎم )ره(

ﻧﺎﻣﻪای را ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﺗﺎﯾﭗ ﻫﻢ ﻧﮑﺮدم .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺧﻮدم ﺑﻪ اﻣﺎم دادم.
در آن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم و ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺘﺎن ،اﯾﻦﻫﺎ را

ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺳﺪّ راه آﯾﻨﺪۀ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد .ﮔﺮدﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را ﻋﺒﻮر ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮرﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ...ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ راﺑﻄﻪ

ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد «.ﻣﻬﺴﺎ ﺟﺰﯾﻨﯽ» ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮد ﻣﺼﻠﺤﺖ« ،روزﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮق 20 ،دی  :1395ﻻﯾﻨﺤﻞﻣﺎﻧﺪن
اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﺧﻮد اﻣﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ درﻣﻮرد آن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

 .2داﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪن اﻣﺎم ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﺿﺮورت ﭘﺎﯾﺎندادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻗﺒﻮل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ 598

ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﻫﻢ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﻞّ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل اﺻﺤﺎب ﺑﺤﺚ
اﺳﺖ و ﻗﻀﯿﮥ آﺷﻨﺎی »ﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﯽ ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم!«؛ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎه واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ

ﻫﺎﺷﻤﯽ» ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد«.

»ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب و ﺳﻬﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽ در آن« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب ،ص .45
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۳۳

ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﮐﺎر ﺷﺪه و از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«...
رﻓﺘﺎر ﻣﺘﯿﻦ و ﺻﺒﻮراﻧﮥ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﺳﺎﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮥ دورۀ ﻋﺴﺮت ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺲ
از آن ﺗﺎ زﻣﺎن رﻓﺘﻦ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم را ﺑﻪواﻗﻊ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اوج روﯾﮑﺮد ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ او در ﻗﺒﺎل ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ »ﻓﺮزﻧﺪ« ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
وﯾﮋﮔﯽ اﻋﺘﺪال در ﺷﺨﺼﯿﺖ و رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽِ دوﻟﺘﻤﺮد را ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ،و در ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل و ﺗﺒﺪل اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ در دورۀ ﭘﺴﺎﻋﺴﺮت ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪ،
ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه ،و ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اذﻋﺎن ،ای ﺑﺴﺎ
دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه و ﻣﻘﻮّم
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮدی او ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ »وارﺳﺘﮕﯽ دروﻧﯽ« و »ﺳﻠﻄﮥ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ
ﻗﻮا« ؛» 2روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ و آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ و ﮐﻼنﻧﮕﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ« و »رﺷﺪ ﮐﻤﺎﻻت و ﭘﺨﺘﮕﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ3 «.ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﮕﺎه اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﺧﻮد در دورۀ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

1

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﻘﻂ در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺒﻮد و ﻣﺜﻼً در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻮدم.
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽﻣﺎن و رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﻮد.
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻨﺪ و ﺣﺎد ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺐ ﻋﺪهای از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻫﻢ دﻟﺨﻮر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﻓﻠﺸﯽ ﮐﻪ

 .1ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺪون روﺗﻮش ،ص  .158ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ روﯾﮑﺮد و رﻓﺘﺎر ﻣﺘﯿﻦ و ﺻﺒﻮراﻧﮥ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ

آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ،درﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﯿﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب

ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در ﻗﺒﺎل ﺣﺎﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن /ﻣﻨﺘﻘﺪان دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﺒﺮتآﻣﻮز اﺳﺖ.

 .2ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ﻣﺮﺗﻀﻮی )اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه(» ،ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ :ﻋﺎﻟﻤﯽ رﺑﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاری ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ
اﻧﻘﻼب .او در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﺎﺷﻤﯽ آورده اﺳﺖ ...» :ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﺗﺰﮐﯿﮥ درون و ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ و
آراﺳﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﯾﻨﺖ ﺗﻘﻮا و داﻧﺶ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و اﻋﺘﺪال ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮاوان ﺷﻮد  ...و از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻌﺘﺒﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(

ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ از آن ﺑﻨﺪۀ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺟﺰ ﻧﯿﮑﯽ ﺳﺮاغ

ﻧﺪارﯾﻢ «.ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .28
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۳۴

در ﺟﻬﺖ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪ ﯾﮏ ﻋﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ  ...ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ
ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺑﺎز ﺑﻮدم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ1 .

ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی از اﻋﺘﺪال در ﻧﮕﺎه و ﻣﺸﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ روﺷﻦ و ﮔﻮﯾﺎ و ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ:

دﻏﺪﻏﮥ ﻫﺎﺷﻤﯽ اﻋﺘﺪال و ﺗﻼش ﻣﺪاوم او ﺑﺮای دور ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر از ﺗﻨﺶ ،ﺗﻨﺪروی و اﻓﺮاط ﺑﻮد 2 .ﻫﺎﺷﻤﯽ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت زﻣﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درک
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯿﺮاث اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺎﺷﻤﯽ دوراﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه
آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ داﺷﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﺸﻮر
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪای داﺷﺖ و از اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
ﺳﺮﻣﺸﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و روﯾﮑﺮد او را در آﻏﺎز ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻠﻨﺪﻧﮕﺮش در
زﻣﯿﻨﮥ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد3 .

دﯾﺪﮔﺎه اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻓﻬﻢ از دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ
دﯾﺪ ،ﮐﻪ از اوان آﻣﻮزش ﻃﻠﺒﮕﯽ در ﺣﻮزه در ﺟﺎن او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻦﺟﻤﻠﻪ در آﻣﻮزهﻫﺎی
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از درسﻫﺎی آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی .ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻮد او،
 .1ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺪون روﺗﻮش ،ص  .130در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ» :ﻣﺜﻼً از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اول
از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ زنﻫﺎ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﯾﺎ ﮐﺖ و داﻣﻦ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﭼﺎدر ﻧﮕﺬارﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺘﻢ
ﻼ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎ .ﻣﺜ ً

ﻣﻘﻨﻌﻪ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻟﺰوﻣﯽ دارد ﺑﭽﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻘﻨﻌﻪ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﮑﻠﯿﻒ

ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ رﻧﮓ ﻟﺒﺎس آزاد اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ «...ص .130

 .2در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ او ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎی زﯾﺎدی دارم از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل،
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ دو ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﻮدم و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻢ در اﯾﻦ ﮐﻪ
راه ﻣﯿﺎﻧﻪ ،درﺳﺖ و ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻤﺎﻧﺪ «.ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺪون روﺗﻮش ،ص .159

 .3ﻫﻤﺎﯾﺶ دﯾﺪﺑﺎن اﻋﺘﺪال و ﯾﺎدوارۀ ﺗﺒﯿﯿﻦ راه و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ 26 ،ﻓﺮوردﯾﻦ .1396

۳۵

ﻣﻘﻠﺪ و ﺷﺎﮔﺮد اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم .اﯾﺸﺎن در درس ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ
اﺣﺘﯿﺎطﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻼف اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ ،ﭼﻮن از ﺑﺲ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
اﻓﺮاد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﻣﺮدم
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ1 .

ﺗﺄﺛﯿﺮ روﺷﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﻬﻢ از ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﮕﺎه اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ .ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه و ﻣﻨﺶ اﻋﺘﺪاﻟﯽ را
ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪرﻏﻢ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻃﻠﺒﮕﯽ،
»ﺻﺮﻓﺎً ﺣﻮزهﻣﺤﻮر ﻧﺒﻮد« ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻨﺼﺮ »ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﺮان« و »ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان« در
دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد2 .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺑﺤﺚ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  1368از ﻧﺰدﯾﮏ دﺳﺘﯽ ﺑﺮ آﺗﺶ داﺷﺘﻪ،

دﻗﺖ در ﻧﻈﺮات آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از درک ﻋﻤﯿﻖ اﯾﺸﺎن
از ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ،و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ،ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ3 .

ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋۀ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت زﻣﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺘﻬﺎد و
»ﻧﺎﮐﺎﻓﯽداﻧﺴﺘﻦ اﺟﺘﻬﺎد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ« 4را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
 .1ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺟﻼﺋﯽﭘﻮر» ،ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ،روزﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮق 21 ،دی .1395

 .2رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن» ،ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب و ﺳﻬﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در آن« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب ،ص  .44او در

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه و ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻦ ﻧﮕﺮش در
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻢ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻋﻤﻖ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯽ

ﺑﻮد ،داﺷﺖ «.ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص  .45اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ و اﻧﻌﻄﺎف در ﻓﻬﻢ و روﯾﮑﺮد ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﺟﺪ اﯾﻦ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ص .45

 .3ورﻋﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .39

 .4ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ورﻋﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .38

۳۶

واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .در ﺗﺪاوم آن ﻓﻬﻢ و ﻧﮕﺎه و
ﻧﯿﺎز ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺿﺮورت »ﺗﺨﺼﺼﯽﺷﺪن ﻓﻘﻪ« و »ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ« رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﯾﺸﺎن در
ﮐﻨﮕﺮۀ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ )دی ،(1387
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪن دهﻫﺎ ﻓﺼﻞ و ﺑﺎب ﺟﺪﯾﺪ در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯽﻧﻈﺮ و ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .اﻵن
ﻫﻤﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﮥ اﺑﻮاب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻘﻬﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻣﺮدم ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﺪ1 .

او ﺳﭙﺲ در اداﻣﮥ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ:

در دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ دارﯾﻢ ﺑﻪﻃﺮف ﻓﻘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽروﯾﻢ  ...اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در
ﻫﻤﮥ اﻣﻮر ﻣﺮدم دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻓﻘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ در ﻫﻤﮥ اﻣﻮر
از ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ  ...اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ را
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ  ...در دورۀ ﻓﻘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ2 .

ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﺼﺼﯽﺷﺪن ﻓﻘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎ ،ﻫﻤﭽﻮن آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ،و ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻣﮥ ﺟﻌﻔﺮی و اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮی 3ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺑﻮد و در آن ﻣﻘﻄﻊ ازﻣﻨﻈﺮ ﻓﻬﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮی اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ .ﻃﺮح ﻣﺠﺪد آن از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺎﺷﻤﯽ
در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ،ﭘﺲ از ﯾﮏ دورۀ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ در رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ
داﺷﺘﻦ ﻓﻬﻢ روﺷﻦ و ﺑﯽواﺳﻄﻪ از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی واﻗﻌﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای

 .1ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﺗﻘﻮی» ،ﻓﻘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﺟﺘﻬﺎد ﺷﻮراﯾﯽ از ﻧﮕﺎه آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب،
وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ص .46
 .2ﺗﻘﻮی ،ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص  .46ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺗﻘﻮی ﻣﺮور اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﻔﯿﺪی از ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺑﺮ دارد.
 .3ﺗﻘﻮی ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.

۳۷

ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و ﺣﻞ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ1 .درﻣﻮرد ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯽ ﻓﻘﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ در دوران ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺷﯿﻌﻪ ،از اﯾﺸﺎن
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﻓﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ از ﮔﻬﻮاره ﺗﺎ ﮔﻮر را اداره ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﻪ ﻓﻌﻠﯽ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺴﻮر و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ﻗﻄﻌﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ.
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎّل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ .ﺑﺎﯾﺪ از زﻣﺎن ﺧﻮدﻣﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﻻزﻣﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺧﻮدﻣﺎن و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ2 .

»ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ« ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﮐﻨﺶ و اﻗﺪام ﺣﺴﺎﺑﮕﺮاﻧﮥ ﻋﻘﻼﯾﯽ ،ﻣﻦﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﺷﻌﻮر
ﻣﺘﻌﺎرف ،در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻓﺎرغ از ﺗﻮﻫﻢ و ﺧﯿﺎل ،دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻣﻨﺶ و ﻣﺸﯽ و
رﻓﺘﺎر ﻫﺎﺷﻤﯽ در دوران ﺗﺼﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻃﯿﻔﯽ از
ﻫﻤﺪﻻن و ﺣﺎﻣﯿﺎن او ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه و اﻟﺒﺘّﻪ از ﺳﻮی ﻧﺎﻫﻤﺪﻻن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ رذﯾﻠﺖ .اﻣّﺎ
ورای اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮥ ﺳﺘﺮون ،ﺑﺮای »ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ« او ،ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺑﻄﯽ وﺛﯿﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ
واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ و ﺿﺮورت دوری از ﺗﻮﻫﻢ و ﺧﯿﺎل و ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺷﻨﺎی ﻣﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
»اﻧﺸﺎءاﻟﻠّﻪ ﮔﺮﺑﻪ اﺳﺖ« دارد ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺮوزات ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﺗﻮان ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد .ﻓﻬﻢ ﺿﺮورت
ﺧﺎﺗﻤﮥ ﺟﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ،ﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﻓﺘﺎد ،و ورود ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻼحﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪاً ﻻزم در ﺟﻨﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ آزادی ﮔﺮوﮔﺎنﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻟﺒﻨﺎن
ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ »ﻣﺎﺟﺮای ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﯿﻦ« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ و ﮐﻞّ ﻗﻀﯿﮥ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
اﺧﺘﻼف ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ در ﭼﺮﺧﮥ ﻣﻌﯿﻮب رواﯾﺖ ﻋﻠﻨﯽ آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﯿﮏ و ﮐﻠﯿﺪ«
ﻟﻮث ﺷﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی روﺷﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ اﯾﻦ دوﻟﺘﻤﺮد رﻓﺘﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﻄﯿﺮ و
 .1در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« در دﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﻣﺠﻠﺲ

ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی )ﺷﻬﺮﯾﻮر  (1382و ﻧﯿﺰ دو ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« )ﺳﺎل  ،4ﺷﻤﺎرۀ  ،4و ﺳﺎل  ،5ﺷﻤﺎرۀ  (1رﺟﻮع ﺷﻮد.

 .2ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪﺻﺎدق ﻗﺎدری» ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﻮزوی آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب،
وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ص .80
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ﭘﺮﺧﻄﺮ دﻫﻪ ﺷﺼﺖ اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﺗﻤﮥ ﺟﻨﮓ و ﭘﺬﯾﺮش
ﻣﺠﺎزات آن ﺑﺮای دورﮐﺮدن رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب از آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺰرﮔﯽ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻫﻢ
ﻧﺸﺎن از آﻣﺎدﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی اﺳﺘﺎد و ﻣﻘﺘﺪای ﺧﻮد
داﺷﺖ و ﻫﻢ از ﺷﻢّ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ در دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎ و ﻫﻤﮕﻨﺎن
دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻮد »ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ« ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه او ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﻋﻤﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﻤﻖ ﺗﻌﻬﺪ او را ﺑﻪ واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ:
ﻣﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻧﻈﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﺮ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻃﺮح و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻓﺎرغ از ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﯾﻢ .در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،ﻫﺮ ﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻫﺮ
وﻋﺪهای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﯿﻢ ،واﻗﻌﺎً ﭼﻘﺪر اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ دارد؟ 1

در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،و در ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪِ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻈﻮرات ﻋﻤﻠﯽ در ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﻖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای در ﻣﯿﺎﻧﮥ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﭼﻮن ﻣﺎ از اول ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﻓﮑﺎری داﺷﺘﯿﻢ .در زﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺗﻔﮑﺮات روﺷﻨﯽ
داﺷﺘﯿﻢ و ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻤﺎن را ﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ آرﻣﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻓﻀﺎی اﻧﻘﻼب و ﻣﺮدم،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﻓﺎدار ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﺑﺪﻧﮥ اﺻﻠﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی و اﻣﺎم
در ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻨﺪ2 .

 .1ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺪون روﺗﻮش ،ص .132

 .2ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص  .132اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در
آذر  1358درﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﯾﯽ ،ﺧﻮد ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﮐﺎﺷﻒ ﻣﺤﻈﻮرات
ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ و در ﻫﻤﮥ اﻣﻮر

ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮی اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺷﻮرا ﺧﻮب اﺟﺮا ﺷﻮد ،درواﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮن
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در ﺻﺤﻨﮥ داﺧﻠﯽ و ﻧﯿﺰ در رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺪاوم آن ﻧﮕﺎه
ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻓﻬﻢ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺷﻤﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در
اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﻫﻤﭽﻮن دو ﻓﻘﺮۀ دﯾﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺴﺘﻮره و ﺑﯿﺎن ﺟﻮﻫﺮۀ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﮐﺘﻔﺎ
ﺷﺪ.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی

درآﻏﺎز اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠّﻪ
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ »ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ آن» ،اﻋﺘﺪال« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪروی و دوری از اﻓﺮاط
و ﺗﻔﺮﯾﻂ ،و »ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﮐﻨﺶ ﺣﺴﺎبﺷﺪه و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻪ دور از ﺗﻮﻫﻢ و ﺧﯿﺎل در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و واﻗﻌﯿﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﺳﺘﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺶ و ﮐﻨﺶ او
در ﺧﻼل دورۀ ﺳﯽوﻫﺸﺖﺳﺎﻟﮥ دوﻟﺘﻤﺮدی ،از ﺑﻬﻤﻦ  1357ﺗﺎ آذر  ،1395ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد را در ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر او ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ؛ ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﺻﺒﻐﮥ روﺷﻦ ﺿﺪّرژﯾﻤﯽ،
آﺷﻨﺎﯾﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻌﯿﺸﺖ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ دو وﺟﻬﮥ ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺑﻪ
ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه ﺑﻪرﻏﻢ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ ﻧﮕﺎه و ﻣﺸﯽ ﻧﺎﻫﻤﺪﻻﻧﮥ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،اﻧﺘﺸﺎر
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﻄﺮح در ﺣﻮزه در آن زﻣﺎن ،ﺷﺎﮔﺮدی
آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺘﻦ ﺣﻮزه ﺗﺎ آن زﻣﺎن،
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت و ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ اراﺋﮥ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی

ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن را در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖﺗﺮ ،ﭘﯿﺶ

ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﻪ اﺳﻼم و ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،اداره ﺷﻮد

ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺨﻮرد و از ﻣﺴﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد) «.ﻫﺎﺷﻤﯽ ،اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ،ص
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ورود ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه از ﺳﺎل  40ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺑﺮآﻣﺪن آﯾﺖاﻟﻠّﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و ﺷﺨﺼﯿﺖ و رﺳﺎﻟﺖ و ﻧﺤﻮۀ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ او ،و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ
ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻬﻢّ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻓﻬﻢ و رﻓﺘﺎر ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺟﻮان ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺒﺎرزی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻓﮑﺮیرﻓﺘﺎری ﻫﻤﮕﻨﺎن و اﻗﺮاﻧﺶ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﭼﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﺑﺎور داﺷﺖ و ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪّی آن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد .در ﺧﻼل
آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دو ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ؛ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ،
ﺑﻪﺧﺼﻮص اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺎدی آن ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻣﻨﺶ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،و
دوم ،ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﯾﻖ ﺟﺪی از اوان ﺟﻮاﻧﯽ و
دوران ﻃﻠﺒﮕﯽ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣُﻘﻮّم ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﮑﺮی ،ﻓﻬﻢ دﯾﻨﯽ ،و رﻓﺘﺎر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ .اﮐﻨﻮن ،از ﻣﻨﻈﺮ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دوﻟﺘﻤﺮدان در رﺛﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺷﺮاف ﺑﺮ ﻗﺮآن و ﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖ
دﯾﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﻘﻪ ،ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ﺗﻼشﻫﺎی ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﺎﻧﮥ ﻣﺘﺒﻠﻮر در ﺗﻔﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪاﯾﺖ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﮕﺎه و روﯾﮑﺮد او در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ دوران دوﻟﺘﻤﺮدی داﻧﺴﺖ،
ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻓﻘﻪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎً ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت و
اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻘﻬﯽ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ1 .
ﺑﻪ ﺑﺎور راﻗﻢ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر ،در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و
ﻣﺪاوم ﺑﺴﻂ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﻬﻢ دﯾﻨﯽ روزآﻣﺪ ازﯾﮏﺳﻮ و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻏﻨﯽ و ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭼﻨﺪﺑُﻌﺪی و
ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ،و ﻟﺤﺎظﮐﺮدن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﻮﯾﺎی آن دو ،ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ
 .1در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺸﺨﺺ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﻣﻔﺼﻞ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺳﺎل  1383ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺷﮑﺎف

اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﻗﺘﻀﺎی واﻗﻌﯿﺖ در ﺣﮑﻮﻣﺖداری اﯾﺮان اﻣﺮوز« ،ﻣﺠﻠﮥ راﻫﺒﺮد ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

اﺳﺘﺮاژﯾﮏ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،32ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1383ﺻﺺ .32-7
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ﻓﮑﺮیﻋﻤﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و رﻓﺘﺎر او را در دوران
ﺑﻠﻨﺪ دوﻟﺘﻤﺮدی ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ1 .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻤﭙﺎت و ﺣﺎﻣﯽ
ﺟﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی اواﺧﺮ دﻫﮥ ﭼﻬﻞ و اواﯾﻞ دﻫﮥ ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه و ﻫﻢ
از اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﮑﻢ و ﺧﻠﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در دوران ﻣﺒﺎرزه و ﺳﭙﺲ در دورۀ ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب و ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  2ﻧﺸﺎﻧﮥ روﺷﻨﯽ اﺳﺖ از ﮐﺴﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد او ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ و ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻋﺒﺎرﺗﯽ
دﯾﮕﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺨﺘﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدۀ
 .1ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزان اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح در
دوران ﻣﺒﺎرزه ،ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی رﻗﯿﺐ ــﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎــ و ﻫﻤﮑﺎری از

ﻧﺰدﯾﮏ ﻃﯽّ ﯾﮏ دورۀ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ )ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در درون ﺳﺎزﻣﺎن(،
ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻬﻢ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ از ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻣﯿﺰان و اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﺘﺎج ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ دﻗﯿﻖ در
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ دوﻟﺘﻤﺮد ﻧﯿﺰ از ﻣﻔﺮدات ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ در

ﺣﻮزۀ ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺬﻫﺒﯽ در دورۀ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ــﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدۀ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی

اﻧﺘﻘﺎدی ،ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻧﺪﯾﺸﻪ و آﺛﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﻮاﻧﺪﺷﺎن دﯾﻨﯽــ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

 .2رواﯾﺖ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ وﺣﯿﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد اﻣﺎم ﺑﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ــﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن اﺑﺮاز

ﺷﺪهــ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ» :در ﺑﺪو اﻧﻘﻼب ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﮥ رﻓﺎه و ﯾﺎ ﻋﻠﻮی ،ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺸﺮف
ﺷﺪﯾﻢ ،دﯾﺪم ﯾﮏ ﮐﺴﯽ در ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻫﺴﺖ ،ﻫﺮازﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ،ﻓﺮدی را ﻣﯽآورد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﯾﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،اﯾﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻼن ﺟﺎ و ﻓﻼن ﮐﺎر ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻫﻢ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد

ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .از آﻗﺎی اﺷﺮاﻗﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪم اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﮐﯿﺴﺖ

ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر در ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد .آﻗﺎی اﺷﺮاﻗﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن آﺷﯿﺦ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ  ...ﻣﻦ

در آﻧﺠﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺪارد «.ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم

ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق ﻗﺎدری» ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﻮزوی آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب ،ص .79
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ﻣﻌﻀﻼت در دورۀ ﺗﺼﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در دوران ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻢ
ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻨﺶ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﻗﻮای ﻋﺎﻗﻠﮥ ﻧﻈﺎم« ﮐﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻪ
اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪاﻧﺼﺎف ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎدﻟﯽ دﺷﻮار ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪای ﺑﻨﺪ ﯾﮑﺴﺮه
ﻟﺮزان و ﻟﻐﺰان ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻗﺪرت ﮐﺎری ﺧُﺮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎر و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻧﻮع ﻓﻬﻢ ،ﻗﻀﺎوت ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ،و
ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ را ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از دوﻟﺘﻤﺮدان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﮐﻨﺪ »ﻋﻤﻖ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ« اوﺳﺖ  1ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮان ،ﻫﻢ
از ﺑﻌﺪ ذﻫﻨﯽﻓﮑﺮی و ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯽ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و از ﻏﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
ﺗﻼش ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﺗﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﻪ ﮔﻮاه
ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد اﺷﺎره و اﺣﺼﺎﺷﺪه ،ﺷﺨﺼﯿﺖ »ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮاف«  2اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﯾﮏﺑﻌﺪی ،ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرز ﭘﺮﺷﻮر ﺳﺨﺖﮐﻮش و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻤﻢ
درسﺧﻮاﻧﺪۀ ﺣﻮزه و ﻣﺜﻼً ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و ﮐﻼم و ﺣﺘﯽٰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻼّ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺮآنﺷﻨﺎس
و ﻗﺮآنﭘﮋوه ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﺣﻮزۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ و آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻗﺪرت ،و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
دوﻟﺘﻤﺮد ﻣﻮﻓﻖ در ﻃﺮاز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ از ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ3 .در
ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺷﯿﻌﻪ از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ دو
اردوﮔﺎه /دﯾﺪﮔﺎه رﻗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ :آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﺎن ﺳﻨﺖﮔﺮا ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ را از ﻫﺮ ﺣﯿﺚ رد
و ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﺤﻮلﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎور داﺷﺘﻪاﻧﺪ و
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﯽﺷﮏ ﺑﻪ اردوﮔﺎه دوم ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ .ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ» ،ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ

 .1ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ» ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮥ اﻣﺎم ﺑﻮد« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب ،وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ روز رﺣﻠﺖ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ 27 ،ﺑﻬﻤﻦ  ،1395ص .23

 .2آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺎﻧﻌﯽ» ،آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ :ﻧﻤﺎد ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب ،ص .11

 .3ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﺟﻼﯾﯽﭘﻮر» ،آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺮﮐﺐ داﺷﺖ؛ ﻫﻢ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻫﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ،
ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮا ،ﻫﻢ ﻋﻤﻞﮔﺮا ،ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار ﺑﻮد ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ«) ،روزﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮق 21 ،دی .(1395

۴۳

در ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد«.
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺮﻫﺎی رﯾﺸﻪای و ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ واﻗﻒ ﺑﻮد و
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎهآﻣﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ و ﺧﻂ ﻓﮑﺮی ﺳﻨﺘﯽ آنﻫﺎ ﻧﺒﻮد2 .اﻣّﺎ ﻫﯿﭻ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯿﺮاث ﻓﮑﺮی  -ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﻣَﻨِﺸﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮان ،در ﺳﭙﻬﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮی در ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺣﺘﯽٰ در ﺳﭙﻬﺮ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺣﻮزه و ﺣﻮزوﯾﺎن ،ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻨﻄﻘﺎً
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر آﯾﻨﺪه ﻧﺸﺴﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻫﻢﻧﺴﻼﻧﺶ وﻓﺎ ﻧﮑﻨﺪ.

1

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

در ﻓﺮﺟﺎم اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﮑﺘﮥ ﮐﻮﺗﺎه دﯾﮕﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺣﺸﺮوﻧﺸﺮ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺶ و
رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺘﻌﺪدی اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاردهاﻧﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﺒﺮ و
ﺣﻮﺻﻠﻪ ،ﻧﻪﻓﻘﻂ در ﺟﻠﺴﺎت رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ و ﻓﺤﺺ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﮔﻮشدادن
ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻼش ﺻﺒﻮراﻧﻪ و
ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای اﺻﻼح اﻣﻮر در راﺳﺘﺎی ﻓﻬﻢ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮدش ،ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه اﻣﯿﺪواراﻧﻪ ﮐﻪ
»ﺣﺘﯽٰ ﮔﺎﻫﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد 3 «.ﺑﻪﺗﻌﺒﯿﺮ

 .1رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب ،ص  .45ﺑﻪ ﺑﺎور ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ

ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ را در دل ﻧﮕﺮش ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﻨﺪ) .ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .(45
او ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ »در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ،ﺣﺘﯽٰ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی

ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪراﺣﺘﯽ آن را ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ و وﺻﻠﻪﻫﺎی ﻧﺎﺟﻮر

ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد) «.ص (.45

 .2آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﯾﯿﻨﮥ اﻣﺎم ﺑﻮد« ،آورده اﺳﺖ» :ﯾﮏ وﻗﺖ

ﻣﺮﺣﻮم واﻟﺪ ﻣﺎ رﺿﻮان اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﻤﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺘﺎن را ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ
آﻗﺎﯾﺎن ﺣﻮزه ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺮدم ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد .اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :آﻗﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن اﺧﺘﻼﻓﺎت رﯾﺸﻪای و ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ« )ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب ،ص .(21

» .3ﭘﺎداش ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﻣﺮدم« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب ،ص .56

۴۴

ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن را درک ﮐﺮده اﺳﺖ:

درﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻢ داﺷﺖ و دارد ،اﻣّﺎ زﻣﯿﻨﺶ ﻧﺰدﻧﺪ .ﺧﻮدﺷﺎن
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻻزم را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺧﺮاب ﺑﺸﻮد.
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﻮﺻﻠﮥ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح
ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ را اﺻﻼح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻪ اﻵن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺼﻮب
ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ آن را اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺗﺪﺑﺮ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ آنﻫﺎ را ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮاز ﻣﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ1 .

ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ،از زﻣﺮۀ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻫﻤﺴﺮ اﯾﺸﺎن ــﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﻣﻮرد ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ  60ﺳﺎﻟﻪاش اﺳﺖــ »ﺻﺒﺮ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ واﻗﻌﺎً اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و
ﻫﻤﮥ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺒﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﻢ ﻣﯽآوردﻧﺪ2 «.ﮔﻔﺖوﮔﻮی دوﻧﻔﺮه ﺑﺎ
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺻﺪر اﻧﻘﻼب ﻋﻤﻖ داﺳﺘﺎن و اﺑﺘﻼی ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﺑﺎزﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺗﻬﻤﺖﻫﺎی ﺗﻠﺦ آزارت ﻧﻤﯽدﻫﺪ؟ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﺳﯿﺎب
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﭼﻘﺪر اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯽﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﺬرد.
دوﺳﺖ ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ راه آﻣﺪم ،ﻣﺸﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ
ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ در ﺳﻨﮓ زﯾﺮ و ﺑﺎﻻی آﺳﯿﺎب ﺻﺪای ﺷﮑﺴﺘﻦﻫﺎی ﺧﻮدم را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺸﻨﻮم3 ...

ﻧﮑﺘﮥ دوم ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻮﺷﺘﮥ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،اﺳﺖ:

آرزوی روزی را داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی و ﻧﺸﺎط و
آزادی از ﻣﻮاﻫﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮادث اﯾﺎم ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ

» .1آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ اﯾﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻮد« ،ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .68
» .2ﺻﺒﺮ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺖ« ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب ،ص .50

 .3ﻣﻬﺴﺎ ﺟﺰﯾﻨﯽ» ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮد ﻣﺼﻠﺤﺖ« )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﯿﻠﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺳﺎل .(1384

۴۵

ﺗﺎ ﮐﺞاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﮐﺞﻋﻤﻼن وﺿﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺳﺨﺖ آزرده
ﺑﻮد .ﺑﻪوﯾﮋه آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺞاﻧﺪﯾﺸﯽﻫﺎ و ﮐﺞﻋﻤﻠﯽﻫﺎ ﺧﻮد را در ﻟﻔﺎﻓﻪای از دﯾﻦ و
دﯾﻨﺪاری ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﺎور
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺗﺤﻤﻠﺶ دﺷﻮار ﺗﺮﺑﻮد .از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و
ﺗﻨﮓﻧﻈﺮیﻫﺎ و ﺗﻌﺼﺐﻫﺎ و ﻟﺠﺎﺟﺖﻫﺎ و ﮐﻢﻇﺮﻓﯿﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺑﺎوری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻋﻤﺮی ﺑﺮای زدودن ﭼﻬﺮهاش از اﯾﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪﻫﺎ ،رﻧﺞﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر
دﻟﺘﻨﮓ ﻣﯽﺷﺪ1 .

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﻧﻘﻞ دﻟﻨﻮﺷﺘﻪای از ﺧﻮد اوﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻧﺘﺨﺎب راه« ﮐﻪ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ آن را
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دﻟﻨﻮﺷﺘﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی
دروﻧﯽ ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺮ و دوﻟﺘﻤﺮد دلﺷﮑﺴﺘﮥ اﻫﻞ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ:
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ،ﺧﻮاﺳﺘﮥ اﻫﻞ دﯾﻦ ،ﺧﻮاﺳﺘﮥ روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﺗﺮاز زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺣﻔﻆ
ﺳﻨﺖﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻓﻘﺮ )واژهای ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺰارم( .ﻣﯽﺷﻮد ﭘﻠﯽ ﺷﺪ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ
اﯾﻦﻫﺎ .ﻣﯽﺷﻮد ﭘﻠﯽ ﺷﺪ ﻣﯿﺎن ارزشﻫﺎ و دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ .ﻣﯽﺷﻮد ﭘﻠﯽ ﺷﺪ ﻣﯿﺎن اﺻﻮل و
ﻋﻤﻞ .ﻣﯽﺷﻮد ﭘﻠﯽ ﺷﺪ ﻣﯿﺎن ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ 2

و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦﮐﻪ ،در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﮑﺮیـﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر او در
دورۀ ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ دوﻟﺘﻤﺮدی ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪارِ رﻓﺘﻪ ﺑﭙﺮدازد ،ﮐﻪ آن ﺧﻮد ﺣﻮزهای ﯾﮑﺴﺮه دﯾﮕﺮ
اﺳﺖ ،ﻫﻢ در ﮔﺮو اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ »زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی
”درﺳﺖ“ و ”ﻧﺎدرﺳﺖ“ اﺳﺖ؛ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار ،ﮔﺎه اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎه دﻗﯿﻖ و درﺳﺖ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻻزﻣﮥ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﺪ؟« 3و ﻫﻢ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺮ ،ﻣﺎدۀ ﺧﺎم ﻗﻀﺎوت ﺗﺎرﯾﺦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﺑﯽﻣﺠﺎﻣﻠﮥ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮐﻪ
» .1ﭘﺎداش ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﻣﺮدم« ،ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .56

 .2ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﻋﺒﺎدی ،ﻣﺮد ﺑﺤﺮانﻫﺎ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻮﺛﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،1396 ،ص .46
 .3ﮐﯿﻮﻣﺮث آﺷﺘﺮﯾﺎن» ،رﻧﺞ و ﮔﻨﺞ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار« ،روزﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮق 22 ،دی .1395

۴۶

ﻫﻤﮥ ﻓﺮزﻧﺪان آدم ،روزی ﺑﺎ دو زاﻧﻮی ادب در ﻣﺤﻀﺮ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ .از اﯾﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎم و
ﻓﺮﺟﺎم ،ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮد ﻣﺮگ ،ﮔﺮﯾﺰ و ﮔﺰﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺒﮑﺒﺎران ﺳﺎﺣﻞﻫﺎ.

۴۷

ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻧﻮآوری در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻪای
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ اﻣﺮاﻟﻠﻬﯽ

ﭼﮑﯿﺪه

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺟﺎیﺟﺎی اﯾﺮان اﺛﺮات ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ آن اﺳﺖ
ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻪای را ﺑﺮﺷﻤﺎرد و آنﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از .1 :راهاﻧﺪازی و
ﺑﻪﮐﺎراﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ )اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﺰارﻣﮕﺎوات ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽِ درﺣﺎلﮐﺎر دارد(؛  .2ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ  UCFو ﺑﻪﺑﺎرﻧﺸﺴﺘﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﻏﻨﯽﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺷﯿﻮۀ ﺻﻨﻌﺘﯽ؛  .3ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻪای و ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن داﺧﻞ
و ﺧﺎرج در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ؛  .4ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﯾﮋه ﭼﯿﻦ و ﺷﻮروی؛
 .5ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﺰرـﺳﻮﺧﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮﺗﻮﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺰد ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻫﺴﺘﻪای اﺻﻔﻬﺎن و ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ؛  .6ﻣﺆﺳﺲ و ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار »ﺗﻮﮐﺎﻣﮏ دﻣﺎوﻧﺪ« در اﯾﺮان.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻪای ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ؛ ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ UCF؛
ﻏﻨﯽﺳﺎزی؛ ﻟﯿﺰرـﺴﻮﺧﺖ؛ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮﺗﻮﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺰد؛ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺻﻔﻬﺎن؛ ﺗﻮﮐﺎﻣﮏ دﻣﺎوﻧﺪ.

اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ؟

ﺑﻪ روزﻫﺎی اول ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم و ﺑﺠﺎﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺤﺾ ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب و در ﯾﮏ ﺳﺎل اول ،ﻫﺮروز از ﮔﻮﺷﻪوﮐﻨﺎر ﮐﺸﻮر ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژی
اﺗﻤﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ درد ﻣﯽﺧﻮرد؛ ﻋﺪهای دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻮال آن ﺑﻮدﻧﺪ؛
ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺎزهﺗﺄﺳﯿﺲ دﻧﺒﺎلِ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﭘﺎ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮی ﺑﯿﺶ از
 .1اﺳﺘﺎد و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ؛ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﺻﻨﻌﺖِ ﮔﺪاﺧﺖ و دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﯾﺮان.

1

ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﺎدم ﻧﻤﯽرود آﺧﺮﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪدردﺑﺨﻮر ﺳﺎزﻣﺎن را ﻫﻢ ﺑﻪﻣﺤﺾ
اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ آﻧﺠﺎ ﺷﺪم از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنْ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎرج 1و ﯾﺪکﮐﺶ
داﺷﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
دﻧﺒﺎل ﺗﺎراج اﻣﻮال ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺠﺎﺳﺖ ﯾﺎد ﮐﻨﻢ از ﺑﺰرﮔﻮاری ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﺪودﺷﺪن آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯽدﻟﯿﻞ و ﺣﺘﯽٰ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه آن را ﺑﻪ
وزارت ﻧﯿﺮو وﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل دوﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪﺟﺎی اول ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﮔﺮ
ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ از ﮐﻤﮏﻫﺎی ارزﻧﺪۀ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯽﻣﺰد و ﻣﻨﺖ
در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻋﺚ روﺣﯿﻪدادن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻪای ﺷﺪﻧﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﺋﯿﺲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮیِ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر
آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻮدﻧﺪ و آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻓﻘﻂ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮐﻤﮏﻫﺎی روزﺑﻪروز و
ارزﻧﺪۀ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ازﻫﻢﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽِ ﮐﺎﻣﻞ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﻧﺠﺎت داد.
ﻗﺮاردادﻫﺎی رﯾﺰودرﺷﺖ و ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اردﯾﻒ )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﺮان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻏﻨﯽﺳﺎزی
اوراﻧﯿﻮم در ﻓﺮاﻧﺴﻪ( و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ دارﺧﻮﯾﻦ ﮐﻪ اوﻟﯽ ﺑﺎ
آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ )ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ( و دوﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﺎﺗﻮم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد.

] .1دوﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﺎرج ) (bargeﺷﻨﺎور ﻣﺴﻄﺤﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ آﺑﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﺷﯿﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ

در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﻌﻤﻮﻻً در آﺑﺮاهﻫﺎ ،درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و ﺧﻠﯿﺞﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود؛ اﻏﻠﺐ ،ﯾﮏ ﯾﺪکﮐﺶ ﺑﺎرج

را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورَد .وﯾﺮاﺳﺘﺎر[.
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اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺮارداد رﯾﺰودرﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻫﻤﮕﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی از اداﻣﮥ ﮐﺎر ﯾﺎ از اﻧﺠﺎم ﻗﺮارداد
ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻨﺪ.
ﯾﺎدم ﻧﻤﯽرود روزی را ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ درﺣﺎلﺳﺎﺧﺖ
ﮐﺎرون را ،ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﺧﻮﯾﻦ و در ﮐﻨﺎر رود ﮐﺎرون ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺟﻠﻮ در اﺗﺎق
ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪون ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﻮل ﻓﺮاواﻧﯽ را ﮐﻪ ازاﯾﻦﺑﺎﺑﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎی واﻫﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و دادﮔﺎهﻫﺎی داوری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ دراﯾﻦﺑﺎره ﮐﺎری
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ اردﯾﻒ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖﷲ
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻨﻌﺖ و در آن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ
اﻧﮑﺎرﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﺳﺎلﻫﺎی  1360و  1361در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎرﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭼﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺧﻮﺑﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺷﺎه در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دهﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل  21ﻧﯿﺮوﮔﺎه
اﺗﻤﯽ ﺑﻮد و ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖﻫﺰارﻣﮕﺎوات ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺖ.
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮق ﻧﺼﺐﺷﺪه ﻗﺒﻞ از آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺣﺪود ﻫﻔﺖﻫﺰارﻣﮕﺎوات
ﺑﻮد و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺒﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ ﭼﻄﻮر ،ﺣﺘﯽٰ اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ آﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب ﺑﯿﺴﺖﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﻧﯿﺮوی اﺗﻤﯽ را داﺷﺖ؟ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺶ از دهﻫﺰارﻣﮕﺎوات ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ را ﻧﺪارﯾﻢ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮق ﻧﺼﺐﺷﺪۀ اﻣﺮوز در ﮐﺸﻮر
ﺑﯿﺶ از 72ﻫﺰارﻣﮕﺎوات اﺳﺖ )دهﺑﺮاﺑﺮ روزﻫﺎی ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب(.
ﻫﻤﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻋﺪد ﺑﯿﺴﺖﻫﺰارﻣﮕﺎوات ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽٰ ﯾﮏﻫﺰارﻣﮕﺎواتِ آن ﻫﻢ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﯾﻢ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر
ﻫﻢ ﺷﺪ.
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ﭘﺲ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﺎﻷﺧﺮه
ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﺮان و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان آن روز ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺎﻻی ﻫﻔﺘﺎددرﺻﺪ واﺣﺪ ﯾﮑﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه را ﺗﺎ
آنروز ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ اداﻣﻪ ﻧﻤﯽداد و ﺑﯿﺶ از دوﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺮج آن ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺟﻮابﻫﺎی ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ درﺑﺎرۀ اﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻢﮐﻢ ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر اﻓﺰوده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای
آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ اداﻣﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ )ﺣﺘﯽٰ در ﺣﺪ ﻧﮕﻪداری(؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺨﺎرج دﻓﺎع ﻣﻘﺪس از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و
ﻧﯿﺮوﮔﺎه را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ زﯾﻤﻨﺲ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺖ.
دراﯾﻦﻣﯿﺎن ،ﺧﻮب اﺳﺖ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ روز ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
و ﺑﻮدن ﺷﺎه ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺘﯽٰ ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ از داﺷﺘﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻪای
ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮای اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﺮروز ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﺻﺪاﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺜﻼً :ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻧﻔﺖ دارﯾﺪ ،ﭼﺮا دﻧﺒﺎل ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﺆال را ﭼﻨﺪﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﮑﺮدﯾﺪ و اﺟﺎزه داده ﺑﻮدﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ  21ﻧﯿﺮوﮔﺎه
اﺗﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای آن ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﺣﻮاﻻت ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺪاً در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻮﺷﮥ ﮐﺎر را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و از ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای راهاﻓﺘﺎدن ﺻﻨﻌﺖ
ﻫﺴﺘﻪای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﺮد آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖﺑﺎر از ﺟﺎیﺟﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻪای ﮐﺸﻮر در ﺗﻬﺮان ،از ﻣﻌﺎدن اوراﻧﯿﻮم
ﮐﺸﻮر ،از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ،از ﻧﯿﺮوﮔﺎه دارﺧﻮﯾﻦ و از ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﻬﺮان ﺑﺎزدﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
از ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ

ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان را ،ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً
ﺧﻮب و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی را ،ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ
دﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﯾﺎ وﻗﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮای آنﻫﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺒﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و دراﯾﻦﺑﺎره ﮐﺎری ﻧﮑﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﺎدم ﻧﻤﯽرود زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺎده و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ زﯾﺮ
ﻓﺸﺎر ﺑﻤﺒﺎرانﻫﺎی روزاﻧﮥ ﺻﺪام ﺑﻮد ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ در ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ
در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻠﺲ
در اﯾﻦ دوران ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً در ﺳﺎل  1368ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ وﻗﺖ رﺳﯿﺪ.
ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎ و دﻗﺖﻧﻈﺮ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد؛ ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﺑﻌﻀﯽ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در آن روزﻫﺎ آن را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ژرفﻧﻈﺮی آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺑﺮﺳﺪ.
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﻮد اﻣﺮوز در ﺟﺎیﺟﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﻦﻫﻤﻪ  MRIﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری و
ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ،ﭼﻪ در ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭼﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ،ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن از ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮۀ ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻪای دارد:
 .1در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺸﺎن ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ زود ﻣﻦ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﮐﺸﻮری از آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ از ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﻮد در زﻣﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮرﺷﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﺴﺘﻪای ﻣﯽﺷﻮد و اﺛﺮات آن ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ؟
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ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از آن ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻢ ،در ﻧﮕﺎه اول دﯾﺪم اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺑﺎجﺧﻮاﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ و ﺟﻮاب ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد» :از ﺑﺎﺑﺖ ادﻋﺎی آنﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﻋﺎرﺿﻪای ﻫﯿﭻﺟﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« و
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﯾﺎ وام ﯾﺎ ﺑﺎﺟﯽ را ﻧﺪادﯾﻢ.
و در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻬﻢ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ازﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻢ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻞ رﻓﻊ ﺷﺪ.
 .2در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺸﺎن و ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﻧﺲ ﺑﻠﯿﮑﺲ رﺋﯿﺲ آژاﻧﺲ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﻮد ،رواﺑﻂ ﺧﻮب و ﻣﺮﺗﺒﯽ ﺑﺎ آژاﻧﺲ داﺷﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﺷﺐ ،ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺷﺐ
آﻗﺎی ﻫﺎﻧﺲ ﺑﻠﯿﮑﺲ ﺗﻠﻔﻦ زدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣﺤﻔﻈﻪ و
ﺳﻮﺧﺖ آن ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮی اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪۀ ﺑﺎﻻی 88درﺻﺪ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻓﺎﺻﻠﮥ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﺗﺎ اﯾﺮان در ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻈﮥ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﻮد و
ﺑﻪ آژاﻧﺲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد و از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان،
ﺗﻘﺎﺿﺎی »آﻣﺎده ﺑﺎش اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺴﺘﻪای« داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﻤﺎن ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ
ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ و ﺻﺒﺢ ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮔﺰارش دادم و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد
اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از دو روز ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺪ و ﯾﺎدم ﻧﻤﯽرود آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﯽﺻﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺷﺪ.
 .3ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ،در ﻫﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺎﻧﺪی ازﺟﺎﻧﺐ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺎﻧﺪی ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه را ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاراﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪای ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﻦ
ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮدم .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻔﺮ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ در ﺟﻠﺴﻪای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺎﻧﺪی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
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ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰدهﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ازﻃﺮف ﺻﺪام ﺣﻤﻠﮥ ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﺧﺴﺎرت ﮐﻤﯽ داﺷﺖ و
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﮐﺮد و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرتْ ﺷﻬﺎدت ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﺒﺮانﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﺑﺎر ﭘﺲ از ﻫﺮﺣﻤﻠﻪای آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از
ﭼﻨﺪوﭼﻮن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺎده و ﺳﺮزده از ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ و از ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐﺷﺪه ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ
و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺗﮑﻤﯿﻞ واﺣﺪ ﯾﮑﻢ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر ﻣﺬاﮐﺮه در دوران ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی و
ﺑﻬﺎﻧﻪﺗﺮاﺷﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞﻧﮑﺮدن واﺣﺪ ﯾﮑﻢ و ﺑﻪﭘﺎﯾﺎنﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﮐﺎر ،ﻗﺮار ﺷﺪ
ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﯿﻢ وﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻤﻦﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر در آن ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮِ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﮑﺮارﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪدﺳﺖِ ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺼﺖ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮی از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺠﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮه اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ
)واﺣﺪ ﯾﮑﻢ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﮐﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮه اﯾﻤﻨﯽ را ﮐﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦﮐﺎر
ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﯾﺖ ﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
اﻟﻒ( ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻠﺰی اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺮه ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ.
ب( ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺮه را ﮐﻪ ﺣﺠﻢ و وزن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﻫﻨﻮز در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻨﺒﺪی
ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ آن ﻧﺪارﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻦﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺪاوﻣﺖ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻗﺎی
ﻫﺎﺷﻤﯽ و در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
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ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ

در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت آﯾﺖﷲ درﺑﺎرۀ اﺗﻤﺎم دورۀ آﻗﺎی ﻫﺎﻧﺲ ﺑﻠﯿﮑﺲ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺪﯾﺮان آژاﻧﺲ ﺑﻮدﻧﺪ و درﺣﺎلﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻦ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻻزم
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ آژاﻧﺲ ﺷﻮم و ﺣﺘﯽٰ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮادﻋﯽ ﻧﺎﻣﺰد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﮥ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ردهﻫﺎی ﮐﺸﻮری
در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ؛ وﻟﯽ از اﺑﺘﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰدی ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ ﮐﻪ درﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽٰ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻨﺎمِ ﺟﻬﺎن را ﮐﻪ ازﻫﺮﺣﯿﺚ ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ ﻫﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ آژاﻧﺲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد و درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺒﺮادﻋﯽ را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ آژاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره
ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﭼﯿﻦ

در ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﮐﻪ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮِ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﭼﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺰودرﺷﺖ ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدْ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻮد،
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﭼﯿﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽِ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪای را ﻣﯽﺷﺪ دﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت
آنﻫﺎ ﺟﺪاً ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر ﻗﺮارداد  UCFدر ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪ و در ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺪارک ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و
رﺋﯿﺲ وﻗﺖ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﭼﯿﻦ درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺖ  UCFردوﺑﺪل و ﮐﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ دراﯾﻦﺑﺎره ﺧﻮب ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،وﻟﯽ درﻫﺮﺣﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ  UCFﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ روﺳﯿﻪ

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم اﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از
رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر و اﻣﺘﻨﺎع آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ،در
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دﯾﺪاری ﮐﻪ آﯾﺖﷲ از روﺳﯿﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ
را ﺑﺎ روسﻫﺎ ،ﮐﻪ ازاﯾﻦﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم را داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و وزﯾﺮ وﻗﺖ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ روﺳﯿﻪ و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻗﺮارداد ﺗﮑﻤﯿﻞ واﺣﺪ ﯾﮑﻢ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 780ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦْ در زﻣﺎن ﯾﻠﺴﯿﺘﻦ ﺑﻮد .ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻗﺪام ،واﺣﺪ ﯾﮑﻢ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺰارﻣﮕﺎوات ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ رﺳﯿﺪ و اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪ ) و ﻫﻨﻮر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ( ﮐﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏﻫﺰارﻣﮕﺎوات و
درﺣﺎلﮐﺎر دارد.

ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻧﻮآوری

اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻟﯿﺰر و ﻏﻨﯽﺳﺎزی و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ »ﮔﺪاﺧﺖ« ،در
ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ وﯾﮋه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .و اﺻﻮﻻً ﻧﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮآوری زﺑﺎﻧﺰد ﺧﺎص و ﻋﺎم و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﺑﻮد )و ﻫﺴﺖ( ﮐﻪ
انﺷﺎءﷲ ﺑﻌﺪﻫﺎ درﺑﺎرۀ آن ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻨﺪه دﯾﺪی ﺑﺘﺎب

ﺑﯿﺎﻣﻮز ﺧﻮیِ ﺑﻠﻨﺪ آﻓﺘﺎب

۵۷

ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻋﺘﺪال از دﯾﺪﮔﺎه آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﯾﺎزي

ﭼﮑﯿﺪه

دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال و درک واﻗﻌﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﯿﻮۀ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه
در ﺣﻮزۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﺳﺖ .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺟﺪا از ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻫﻮش ﻓﺮدی و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه و
درک درﺳﺖ واﻗﻌﯿﺎت و ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎ ،ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﻧﺲ داﺷﺖ
و از ﺳﺎلﻫﺎی دور ،ﺑﻪوﯾﮋه دوران زﻧﺪان ،دﻏﺪﻏﮥ ﻓﻬﻢ ﺟﺎﻣﻊ از ﻗﺮآن داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .وﺻﻒ اﻋﺘﺪال در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی او ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺎﺟﺎﯾﯽﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﺴﺎس ﺗﺎرﯾﺦ دوره ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان و در ﻓﺮازوﻧﺸﯿﺐ ﺣﻮادث ﺟﻨﮓ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﮐﻨﺸﮕﺮ و اﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮاﺿﻊ و
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﻮد؛ ازاﯾﻦرو ،ﻧﻤﻮد آن در ﺣﯿﺎت دﯾﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ او از ﻣﻮﺿﻊ
ﻋﺎﻟﻤﯽ دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاری ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺴﺎ ﺳﺮﻣﻨﺸﺄ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در دﯾﮕﺮان ﺷﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻋﺘﺪال ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه
در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮم و ﺳﭙﺲ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ،
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﯿﺎﻧﻪروی و ذﮐﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻣﻨﺶ و ﺷﺨﺼﯿﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ؛ اﻋﺘﺪال؛ دﯾﻦداری؛ ﻣﯿﺎﻧﻪروی؛ اﻋﺘﺪال در ﻗﺮآن.

 .1ﻗﺮآنﭘﮋوه؛ ﻣﺪرس ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،دﺳﺖﯾﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال و درک واﻗﻌﯿﺎت
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﯿﻮۀ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﻔﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﯾﮑﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻌﺎدتﺑﺨﺶ و
ﺑﻪوﺟﻮدآورﻧﺪۀ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺨﺺ در زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺗﻌﺎدل و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽآورد و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﺣﻮزۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﻼح اﻣﻮر ،ﺑﻪﺻﻮرت
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ ازآﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺼﺐ و
اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﯾﺖﷲ
ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺟﺪا از ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻫﻮش ﻓﺮدی و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻃﻮﻻﻧﯽِ ﻣﺒﺎرزه و درک درﺳﺖ واﻗﻌﯿﺎت و
ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎ ،ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﻧﺲ داﺷﺖ و از ﺳﺎلﻫﺎی دور،
ﺑﻪوﯾﮋه دوران زﻧﺪان ،دﻏﺪﻏﮥ ﻓﻬﻢ ﺟﺎﻣﻊِ ﻗﺮآن داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ
راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮآﻣﺪ و ﻓﺼﻠﯽ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎرف اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺎرف ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﻪ اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻈﺮش را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻨﺪ .وﺻﻒ اﻋﺘﺪال در
اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی او ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺎﺟﺎﯾﯽﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﺴﺎس
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان و در ﻓﺮازوﻧﺸﯿﺐ ﺣﻮادث ﺟﻨﮓ ،در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻨﺸﮕﺮ و در
اﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدیِ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .او ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮاﺿﻊ و
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﻮد؛ ازاﯾﻦرو ،ﻧﻤﻮد آن در ﺣﯿﺎت دﯾﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽِ وی از
ﻣﻮﺿﻊِ ﻋﺎﻟﻤﯽ دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاری ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺴﺎ ﺳﺮﻣﻨﺸﺄ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي
ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در دﯾﮕﺮان ﺷﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ او در ﺣﻮزۀ دﯾﻦ و
دﯾﻦداری و ﺗﺮوﯾﺞ ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎرف در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎْ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢﺗﺮی ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد .او ﺑﺎ رﯾﺎﮐﺎری ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ از زﯾﺎدهروی در ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﺷﻌﺎرﻫﺎ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺻﻠﯽ و ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،رﻧﺞ ﻣﯽﺑُﺮد و
اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزی و ﺑﺰکﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ دﯾﻦْ ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﯿﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﻣﺸﺮوع ﺟﻠﻮهدادن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ

۶۰

ﻫﯿﺠﺎنﺳﺎزیﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽداد و رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ را در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
 .1ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ اﻋﺘﺪال
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ اﯾﻦ واژه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮم ،واژۀ
اﻋﺘﺪال ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادي ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﺮفْ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﻓﻬﻤﯽﻫﺎی
ﻣﺼﺪاﻗﯽ در ﻋﻤﻞِ ﺟﻤﻌﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺑﻪروﺳﺖ .ﮔﺎه اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺳﺴﺘﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری و
ﺳﺎزشﮐﺎری اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻋﺘﺪال ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪروی آﻣﺪه اﺳﺖ و
ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و ﺣﺎﻟﺘﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ )ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا،
ذﯾﻞ واژۀ اﻋﺘﺪال( .واژۀ اﻋﺘﺪال ،ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ از ﻣﺎده »ﻋَﺪَلَ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ واژهﻫﺎی
ﻋﺪاﻟﺖ ،اﺳﺘﻮاء ،و ﻗﺼﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﯿﺎﻧﻪروي وﺳﻄﯿﺖ در راه و روش و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻨﺪروی و ﮐﻨﺪروی ﯾﺎ اﻓﺮاط و
ﺗﻔﺮﯾﻂ اﺳﺖ ،درﺳﺖ درﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ،واﻗﻌﯿﺖ اوﺿﺎع را درﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻮﺿﻊ
و اﻧﺘﺨﺎب او ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ .اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر در ﮐﺘﺎب ﻟﺴﺎناﻟﻌﺮب
دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﻲﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻋﺪل آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻔﻮس ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺻﻮرتْ
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﮕﺮدد و اﻧﺘﻈﺎم ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﺟﻮر و ﻇﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ازاﯾﻦرو ﻫﺮﯾﮏ
از ﮐﻔﻪﻫﺎي ﺗﺮازو را ﻋِﺪل دﯾﮕﺮي ﻣﻲﮔﻮﯾﻨﺪ) «.ج ،9ص85؛ ﻧﯿﺰ ﻧﮑـ  :اﻟﻘﺎﻣﻮساﻟﻤﺤﯿﻂ ،ج،4
ص ،20ذﯾﻞ »ﻋﺪل«( .ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ و اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻞ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽﮐﻪ
ﮐﻔﮥ ﺗﺮازو در وﺳﻂ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻧﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﺳﺒﮏ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ
ﻣﯿﺎﻧﻪروی ،ﻧﻪ ﺧﻤﻮدي و ﻧﻪ ﺗﻨﺪي ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻪ ﺗﻬﻮر و ﻧﻪ ﺗﺮس.
ﺟﺪا از ﺑﺤﺚ ﭼﯿﺴﺘﻲ ،ﻓﻬﻢِ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﺘﺪال و ﻣﺼﺎدﯾﻖ و اﻧﻮاع آن در ﻗﺮآنْ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﮥ ﮐﻠﻤﺎت ﺣﻮزۀ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖِ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،در
ﺣﻮزۀ ﻓﺮدی ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎدل در رﻓﺘﺎر و اﺧﻼق ،ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و در ﺣﻮزۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻤﻮد
رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺷﮑﻞ اﻧﺘﻈﺎم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ازﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاﺳﺎس
اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﯿﻨﯿﺎت واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ازﻃﺮﻓﯽدﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ .اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
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اﻋﺘﺪال آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﯾﮏﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و اﻫﺘﻤﺎمِ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
و ازﺳﻮﯾﯽدﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺤﻔﻆ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﻈﺮ ،و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم
ﻧﻘﺶ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ روﺣﯿﮥ اﺳﺘﺒﺪادی دارﻧﺪ ﯾﺎ از روﺣﯿﮥ آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺒﻠﻮر اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک اوﺿﺎع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﺘﯽٰ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺎن ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و راهﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ آن در واﻗﻌﯿﺎت اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﻌﺘﺪلاﻧﺪ و
ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺮﺿﺪ آناﻧﺪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮو اﻋﺘﺪال ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺟﺪا از ﺑﺤﺚ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮزۀ ﻣﻌﻨﺎﯾﻲ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال در ﻗﺮآن در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺷﻦ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻊ دﯾﻦ درﺑﺎرۀ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و
ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ،ﻣﺜﻼً ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ
ادﯾﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ
ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎن و اﺣﺰاب ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺮآن درﺑﺎرۀ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺟﺪا از ﺑﺤﺚ واﻗﻌﯿﺎتِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی اﻋﺘﺪال در ﻗﺮآن
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 .2ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال در ﻗﺮآن
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ،اﻋﺘﺪال از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺧﻼﻗﻲﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺻﯿﻔﻲ و
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﻲ آﻣﺪه و ﻫﻢ در ﺣﻮزۀ ﺗﺮﺑﯿﺘﻲ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ،در ﮐﺘﺐ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻬﻢ از آﻣﻮزهﻫﺎ
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺜﻼً از دو رﻓﺘﺎر اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻬﻮر و ﺗﺮﺳﻮﯾﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد و ﺑﺮ
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎری ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﺪﻻﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ــ ﻧﻪ ﺗﺮس و ﻧﻪ ﺗﻬﻮر ــ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد.
ازﻫﻤﯿﻦرو ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﻋﺘﺪال در »ﻏﻀﺐْ« »ﺷﺠﺎﻋﺖ« اﺳﺖ ،اﻋﺘﺪال در »ﺷﻬﻮتْ« »ﻋﻔﺖ« و
اﻋﺘﺪال در »ﻋﻘﻼﻧﯿﺖْ« »ﺣﮑﻤﺖ« اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﮥ دﯾﮕﺮ ،اﻋﺘﺪال ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .در ﻗﺮآن ،ﺑﻪﺟﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎل واژۀ اﻋﺘﺪال و ﺗﻌﺎدل ،واژهﻫﺎﯾﻲ ﭼﻮن وﺳﻄﯿﺖ ،ﺑﯿﻦ
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ذﻟﮏ ،ﻻاﻟﯽ ﻫﻮﻻء و ﻻاﻟﯽ ﻫﻮﻻء ،اﺳﺘﻮاء ،ﺳﻮی ،ﻣﻮزون ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎي ﺳﻠﺒﻲ
ﻣﻌﻨﺎي اﯾﺠﺎﺑﻲ آن روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻋﺘﺪال در ﺣﻮزۀ ﻣﻌﻨﺎﯾﻲِ ﮔﺴﺘﺮدهای ازﻗﺒﯿﻞ ﻋﺪل )ﻣﻔﻬﻮم اﺧﻼﻗﻲ( اﻧﺼﺎف ،اﻗﺘﺼﺎد و اﺳﺘﻮاء و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﻌﺎدل دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺪال در ﻗﺮآن ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ
و ارﺷﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺪال ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ
ﺳﺒﮏ وﯾﮋۀ زﺑﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻫﺪاﯾﺘﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه؛ ﮔﺎه ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن در ﺣﻮزۀ ﻋﻘﺎﯾﺪ و
اﺧﻼق ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎه ﻣﻌﻨﺎﯾﻲ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻲ ﯾﮏﻃﺮفْ ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ وﺳﻄﯿﺖ را
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺮآن در ﺷﯿﻮۀ ﻋﻤﻞ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی،
واژهﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮐﻠﻤﮥ وﺳﻄﯿﺖ ﮐﻪ در آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً آﻧﺠﺎﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ــ ﺟﻮاﻣﻌﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎری ــ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻧﻮﻋﯽ ارﺷﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وَﮐَﺬَﻟِﮏَ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﮐُﻢْ أُﻣﱠﺔً وَﺳَﻄًﺎ ﻟﱢﺘَﮑُﻮﻧُﻮاْ ﺷُﻬَﺪَاء ﻋَﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎسِ) «....ﺑﻘﺮه» (143 ،و
ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ را اﻣﺘﻰ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ«...
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ در اﯾﻦ آﯾﻪ در وﺻﻒ اﻣﺖ اﺳﻼم و ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﻤﺎﻧﯽ و ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده
ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻧﻪ دﻧﯿﺎداری ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻢ ﺑﻬﺎ دﻫﻨﺪ و ﻧﻪ آن را ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﺨﻦ از اﺳﺘﻮاء و
اﻋﺘﺪال در ﺷﺮﯾﻌﺖْ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و دﻋﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ،ﻫﻤﭽﻮن ﻟﺬتﺑﺮدن و ﺷﺎدیﮐﺮدن و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻮۀ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
درﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﻪ ﮔﺮوهاﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﯿﺸﯽﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺮات و
ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎﻧﮥ اﯾﻦدو» :ﺛُﻢﱠ أَوْرَﺛْﻨَﺎ اﻟْﮑِﺘَﺎبَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ اﺻْﻄَﻔَﯿْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِﻧَﺎ ﻓَﻤِﻨْﻬُﻢْ ﻇَﺎﻟِﻢٌ ﻟﱢﻨَﻔْﺴِﻪِ وَﻣِﻨْﻬُﻢ
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ﻣﱡﻘْﺘَﺼِﺪٌ وَﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺳَﺎﺑِﻖٌ ﺑِﺎﻟْﺨَﯿْﺮَاتِ ﺑِﺈِذْنِ اﻟﻠﱠﻪِ ذَﻟِﮏَ ﻫُﻮَ اﻟْﻔَﻀْﻞُ اﻟْﮑَﺒِﯿﺮُ« )ﻓﺎﻃﺮ» .(32 ،ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
را ﺑﻪ آن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ]آﻧﺎن را[ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث دادﯾﻢ ﭘﺲ ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺳﺘﻤﮑﺎرﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻰ از اﯾﺸﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪرو و ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﺎن در ﮐﺎرﻫﺎى ﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا
ﭘﯿﺸﮕﺎماﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ «.ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﻣﻌﻨﺎ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ» :وَ
ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ ﻗَﺼْﺪُ اﻟﺴﱠﺒِﯿﻞِ وَ ﻣِﻨْﻬﺎ ﺟﺎﺋِﺮٌ وَ ﻟَﻮْ ﺷﺎءَ ﻟَﻬَﺪاﮐُﻢْ أَﺟْﻤَﻌِﯿﻦَ« )ﻧﺤﻞ .(9 ،ﺗﻌﺎدل در زﻧﺪﮔﻲ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻌﻤﺎت دﻧﯿﺎﯾﯽ» :ﻗُﻞْ ﻣَﻦْ ﺣَﺮﱠمَ زﯾﻨَﺔَ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﱠﺘﻲ أَﺧْﺮَجَ ﻟِﻌِﺒﺎدِهِ وَ اﻟﻄﱠﯿﱢﺒﺎتِ ﻣِﻦَ اﻟﺮﱢزْقِ ﻗُﻞْ ﻫِﻲَ
ﻟِﻠﱠﺬﯾﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﻓِﻲ اﻟْﺤَﯿﺎةِ اﻟﺪﱡﻧْﯿﺎ ﺧﺎﻟِﺼَﺔً«) .اﻋﺮاف (32 ،ﯾﺎ در ﺷﯿﻮۀ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وَ ﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞْ
ﯾَﺪَكَ ﻣَﻐْﻠُﻮﻟَﺔً إِﻟﻰ ﻋُﻨُﻘِﮏَ وَ ﻻ ﺗَﺒْﺴُﻄْﻬﺎ ﮐُﻞﱠ اﻟْﺒَﺴْﻂِ ﻓَﺘَﻘْﻌُﺪَ ﻣَﻠُﻮﻣﺎً ﻣَﺤْﺴُﻮراً« )اﺳﺮاء .(29 ،ﯾﺎ از اﻣﻮر
ﺳﺎده و ﮐﻮﭼﮏ اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وَاﻗْﺼِﺪْ ﻓِﻲ ﻣَﺸْﯿِﮏَ وَاﻏْﻀُﺾْ ﻣِﻦ ﺻَﻮْﺗِﮏَ) «...ﻟﻘﻤﺎن،
» ،(19در راه رﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﺑﺎش و ﺻﺪاﯾﺖ را آﻫﺴﺘﻪ ﺳﺎز«.
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮآﻧﻲ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﺟﻬﺎن و ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ ﻧﻈﻢ و اﻧﺴﺠﺎم و ﻗﻮاﻋﺪي در
ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ﻫﺮﭼﯿﺰي ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎي ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪل در ﻫﺴﺘﻲ از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﮑﺎك آن اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو،
در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ آﯾﻪ اﻋﺘﺪال در ﻋﻘﯿﺪه و در رﻓﺘﺎر ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻋﺘﺪال در ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺎت ﮔﺎه
ﺟﻨﺒﮥ ﻓﺮدی دارد و ﮔﺎه ﺟﻨﺒﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﺎه وﺻﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﺎه ﺗﻌﺒﯿﺮ از ﺗﻘﻨﯿﯿﻦ و ﯾﺎ
اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﺎن.

 .3ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻋﺘﺪال در ﻗﺮآن

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﻋﺘﺪال در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﮔﺎه ﺣﺘﯽٰ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﻋﺘﺪال ﻣﻄﺮح
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮای آن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮازن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖْ ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖِ ﻣﻮﺿﻮعِ ﻣﻘﺪمﺷﺪه ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻘﺪم ،ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌﺎدلْ در ﺗﻤﺮﯾﻦ و
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
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اﻟﻒ( اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﻲ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖِ اﻋﺘﺪال در ﻗﺮآن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راه اﺳﺘﻘﺮار اﻋﺘﺪالْ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖِ واﻗﻌﯿﺎت ﻫﺴﺘﻲ و دﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و اوﺿﺎع ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و روشﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی در اﺛﺮ ﺟﻬﻞ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺖ ،روشﻫﺎي اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ وﺳﻄﯿﺖ آﺷﮑﺎر
ﻧﻤﻲﺷﻮد .در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ »وَ ﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖُ اﻟْﺠِﻦﱠ وَ اﻟْﺈِﻧْﺲَ إِﻟﱠﺎ ﻟِﯿَﻌْﺒُﺪُون« )ذارﯾﺎت ،(56 ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮر از »ﻟِﯿَﻌْﺒُﺪُون« ﻟﯿﻌﺮﻓﻮن اﺳﺖ .ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻮدش ﺑﯿﺎن ﻏﺮض ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ و ﯾﺎ ازراهِ
ﻋﺒﺎدت و ﺧﻠﻮص ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد .درﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻏﺮض ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮْ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ و ﻋﺒﺎدتْ
ﻏﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ )ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ،ج ،18ص.(580 ،
ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻢ در ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺳﻄﯿﺖ
و اﺳﺘﻮاء ﻣﻲﺷﻮد و در ﻗﺮآن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻗﺮآن ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه آﻧﺎن ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )زﻣﺮ ،(9 ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر از اﯾﻦ داﻧﺴﺘﻦ و
ﻣﻌﺮﻓﺖْ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮِ ﺑﺼﯿﺮت و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و آن ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و آن ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﺴﺎوی ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﯾﺎد
ﺷﺪه و آﻣﺪه اﺳﺖ» :آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﻨﺪ ،ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ« )اﻧﻌﺎم50 ،؛ ﻫﻮد24 ،؛
رﻋﺪ16 ،؛ ﻓﺎﻃﺮ19 ،؛ ﻏﺎﻓﺮ ،(58 ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﮑﻞ ﺳﺎده و ﺑﺴﯿﻂ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب و ﯾﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﺣﻮادث ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﺗﺠﺮﺑﻪ و
ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ داﻧﺶِ ﯾﮏ ﺗَﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎ اﻧﺪوﺧﺘﮥ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎً ﻃﺮحﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ،
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد و
ازﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ آن را ﺧﻨﺜﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ب( اﻟﺰام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﻪ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروى
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦِ اﻋﺘﺪالْ آندﺳﺘﻪ از آﯾﺎﺗﻲﺳﺖ ﮐﻪ ،ﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻄﺎبﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﯾﻨﯽ اوﺳﺖ .دراﯾﻦﺑﺎره
ﯾﮏﺑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﯾﺎدهروي در ﻣﺴﻠﻤﺎنﮐﺮدن ﻫﺸﺪار ﻣﻲدﻫﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﻮد
را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﻲاﻧﺪازي؟ ﻣﺜﻞِ »ﻓَﻠَﻌَﻠﱠﮏَ ﺑﺎﺧِﻊٌ ﻧَﻔْﺴَﮏَ ﻋَﻠﻰ آﺛﺎرِﻫِﻢْ إِنْ ﻟَﻢْ ﯾُﺆْﻣِﻨُﻮا ﺑِﻬﺬَا
اﻟْﺤَﺪﯾﺚِ أَﺳَﻔﺎً«) .ﮐﻬﻒ (6 ،ﯾﺎ ﻣﺜﻞ »ﻟَﻌَﻠﱠﮏَ ﺑﺎﺧِﻊٌ ﻧَﻔْﺴَﮏَ أَﻻﱠ ﯾَﮑُﻮﻧُﻮا ﻣُﺆْﻣِﻨﯿﻦَ) «.ﺷﻌﺮاء (3 ،و
ﯾﮏﺑﺎرِ دﯾﮕﺮ درﺑﺎرۀ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎِ دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎدل
و ﭘﺬﯾﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ و درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺣﺮص و ﺷﺪتِ اراده و ﺗﻼشْ ﺑﺎز
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ» :وَ ﻣﺎ
أَﮐْﺜَﺮُ اﻟﻨﱠﺎسِ وَ ﻟَﻮْ ﺣَﺮَﺻْﺖَ ﺑِﻤُﺆْﻣِﻨﯿﻦَ« .و اﯾﻦ ﺟﺪا از آﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ» :وَ ﻟَﻮْ ﺷﺎءَ
رَﺑﱡﮏَ ﻟَﺂﻣَﻦَ ﻣَﻦْ ﻓِﻲ اﻟْﺄَرْضِ ﮐُﻠﱡﻬُﻢْ ﺟَﻤِﯿﻌﺎً أَ ﻓَﺄَﻧْﺖَ ﺗُﮑْﺮِهُ اﻟﻨﱠﺎسَ ﺣَﺘﱠﻰ ﯾَﮑُﻮﻧُﻮا ﻣُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ« )ﯾﻮﻧﺲ.(99 ،
ﯾﺎ آﯾﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺟﺒﺎر و ﻣﺴﯿﻄﺮ ﻧﯿﺴﺘﻲ )ﻏﺎﺷﯿﻪ22 ،؛ قٰ.(42 ،
ﺑﺮﺧﻲ از آﯾﺎت ﮐﻪ ﺑﺎز ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﺗﺒﻠﯿﻎ را در ﺧﻮد دارد،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ درﺑﺎرۀ اﻧﻔﺎق اﺳﺖ ،وﻟﯽ زﺑﺎن ﺗﻤﺜﯿﻠﻲ دارد» :وَ ﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﯾَﺪَكَ ﻣَﻐْﻠُﻮﻟَﺔً إِﻟﻰ
ﻋُﻨُﻘِﮏَ وَ ﻻ ﺗَﺒْﺴُﻄْﻬﺎ ﮐُﻞﱠ اﻟْﺒَﺴْﻂِ ﻓَﺘَﻘْﻌُﺪَ ﻣَﻠُﻮﻣﺎً ﻣَﺤْﺴُﻮراً« )اﺳﺮاء .(29 ،اﻟﺒﺘﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و ﻫﺪاﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﻮد و ﺗﺄﮐﯿﺪ وی ﺑﺮاي ﻧﺸﺎندادن ﻣﺴﯿﺮِ درﺳﺖ
ﺑﻮد ،ﺗﺎﺟﺎﯾﯽﮐﻪ دﭼﺎر اﻧﺪوه ﻣﻲﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﺸﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ آﯾﺎتْ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺮآن
را در ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖِ وی ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﯿﻮۀ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﺸﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺎ ﺷﻮق اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻫﺸﺪار دﻫﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻲﺧﻮدي ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻧﯿﻨﺪازد.
از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﻋﺘﺪال در ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ را در ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺪال
از دو ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺳﻄﺢ ﮐﻤّﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ،ﺗﺎﺟﺎﯾﯽﮐﻪ از ﺣﺎﻟﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ازﻃﺮﻓﯽ ،روش ﻣﺘﻌﺎدلِ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﻧﺮم و ﺑﯿﺎن روﺷﻦ
و ﮔﻮﯾﺎ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺪون ﺗﻌﺮﯾﺾ و اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ و ﺗﺼﻔﯿﻪﺣﺴﺎب ﺑﺎ
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دﯾﮕﺮان ﺑﻪوﯾﮋه در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ دارد .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ روش اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ادْعُ إِﻟﻰ ﺳَﺒِﯿﻞِ
رَﺑﱢﮏَ ﺑِﺎﻟْﺤِﮑْﻤَﺔِ وَ اﻟْﻤَﻮْﻋِﻈَﺔِ اﻟْﺤَﺴَ َﻨﺔِ وَ ﺟﺎدِﻟْﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟﱠﺘِﻲ ﻫِﻲَ أَﺣْﺴَﻦُ إِنﱠ رَﺑﱠﮏَ ﻫُﻮَ أَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﻦْ ﺿَﻞﱠ ﻋَﻦْ
ﺳَﺒِﯿﻠِﻪِ وَ ﻫُﻮَ أَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﺎﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِﯾﻦَ )ﻧﺤﻞ» .(125 ،ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و اﻧﺪرز ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ راه ﭘﺮوردﮔﺎرت دﻋﻮت
ﮐﻦ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ]ﺷﯿﻮهاى[ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﻤﺎى .درﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﻪ ]ﺣﺎل[
ﮐﺴﻰ ﮐﻪ از راه او ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه داﻧﺎﺗﺮ ،و او ﺑﻪ ]ﺣﺎل[ راهﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ]ﻧﯿﺰ[ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ«.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ،درﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺮط ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓَﺒِﻤﺎ رَﺣْﻤَﺔٍ ﻣِﻦَ اﻟﻠﱠﻪِ
ﻟِﻨْﺖَ ﻟَﻬُﻢْ وَ ﻟَﻮْ ﮐُﻨْﺖَ ﻓَﻈﺎ ﻏَﻠِﯿﻆَ اﻟْﻘَﻠْﺐِ ﻟَﺎﻧْﻔَﻀﱡﻮا ﻣِﻦْ ﺣَﻮْﻟِﮏَ« )آلﻋﻤﺮان» .(159 ،ﭘﺲ ﺑﻪ ]ﺑﺮﮐﺖِ[
رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺮمﺧﻮ ]و ﭘُﺮﻣِﻬﺮ[ ﺷﺪى ،و اﮔﺮ ﺗﻨﺪﺧﻮ و ﺳﺨﺖدل ﺑﻮدى ﻗﻄﻌﺎً از ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺗﻮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ«.
ج( اﻋﺘﺪال در ﻋﻘﯿﺪه
در ﺣﻮزۀ ﻋﻘﯿﺪه ،ﻣﯿﺎﻧﻪرویْ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻏﻠﻮ و ﺧﺮاﻓﺎت و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻣﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻏﯿﺮﻋﻘﻠﻲ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻤﻮﻧﮥ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ در دﯾﻦْ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻣﻮري اﻧﺤﺮاﻓﻲ و ﺗﻘﻠﯿﺪي و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﭘﺪران و اﺟﺪاد ﯾﺎ اﻣﻮر ﻓﺮﻋﯽ و ﯾﺎ ﺗﻌﺼﺐ در ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ )زﺧﺮف .(24 ،درﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه
اﺳﺖ» :ﻗُﻞْ ﯾَﺎ أَﻫْﻞَ اﻟْﮑِﺘَﺎبِ ﻻَ ﺗَﻐْﻠُﻮاْ ﻓِﻲ دِﯾﻨِﮑُﻢْ ﻏَﯿْﺮَ اﻟْﺤَﻖﱢ وَﻻَ ﺗَﺘﱠﺒِﻌُﻮاْ أَﻫْﻮَاء ﻗَﻮْمٍ ﻗَﺪْ ﺿَﻠﱡﻮاْ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻞُ
وَأَﺿَﻠﱡﻮاْ ﮐَﺜِﯿﺮًا وَﺿَﻠﱡﻮاْ ﻋَﻦ ﺳَﻮَاء اﻟ ﱠﺴﺒِﯿﻞِ« )ﻣﺎﺋﺪه» ،(77 ،ﺑﮕﻮ اى اﻫﻞ ﮐﺘﺎب در دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪﻧﺎﺣﻖ
ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و از ﭘﻰ ﻫﻮسﻫﺎی ﮔﺮوﻫﻰ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻤﺮاه ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎرى ]از
ﻣﺮدم[ را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدﻧﺪ و ]ﺧﻮد[ از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺮوﯾﺪ «.درﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه
اﺳﺖ....» :وَﻣَﻦ ﯾَﺘَﺒَﺪﱠلِ اﻟْﮑُﻔْﺮَ ﺑِﺎﻹِﯾﻤَﺎنِ ﻓَﻘَﺪْ ﺿَﻞﱠ ﺳَﻮَاء اﻟﺴﱠﺒِﯿﻞِ« )ﺑﻘﺮه» ،(108 ،ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻔﺮ را ﺑﺎ
اﯾﻤﺎن ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎً از راه درﺳﺖ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ازﺳﻮﯾﯽدﯾﮕﺮ ،ﺟﻬﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻓﺮاط و ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﻋﻨﺎدورزی ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﺘﺤﺠﺮْ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽﻫﺎ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ .آﯾﮥ ﻓﻮق ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﯾَﺎ أَﻫْﻞَ اﻟْﮑِﺘَﺎبِ ﻻَ ﺗَﻐْﻠُﻮاْ ﻓِﻲ دِﯾﻨِﮑُﻢْ« .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ،ازﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،رﯾﺸﮥ اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎنِ
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ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻗﺮار دارد» :ﻣﺎ ﺗَﻔَﺮﱠﻗُﻮا إِﻻﱠ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﻣﺎ ﺟﺎءَﻫُﻢُ اﻟْﻌِﻠْﻢُ ﺑَﻐْﯿﺎً ﺑَﯿْﻨَﻬُﻢْ« ) ﺷﻮری» ،(14 ،ازروى
ﻋﺪاوت ﻓﺮﻗﻪﻓﺮﻗﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ازآنﭘﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ«.

د( اﻋﺘﺪال در ﻋﺒﺎدت
اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ ﺻﻮرتﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺑﻪﺟﺎی اﻣﻮر اﺻﻠﯽ دﯾﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﻼق و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻣﻮر ﻇﺎﻫﺮی دﯾﻦ و ﮔﺎه ﺟﺎیﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮر ﻏﯿﺮاﺻﻠﯽ
ﺑﻪﺟﺎی اﻣﻮر اﺻﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ
ﻣﯿﺎﻧﻪروی در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻲﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻋﺘﺪال در اﻣﻮر ﻋﺒﺎدي
ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﮕﺮش و ﺑﯿﻨﺶ ﻗﺮآﻧﻲ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ،آﻓﺮﯾﻨﺶ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ و
آن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮدِ اﻧﺘﺨﺎبْ ﻣﻬﻢ و ﺗﺮﺟﯿﺢِ اﺻﻞ درﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮعْ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل و
ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽِ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺮآن در ﻣﺴﺌﻠﮥ اﻋﺘﺪال در ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻠﻲ و
ﻋﺎمِ ﻗﺮآن ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﺒﺎدت ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻪﺷﺮط آﻧﮑﻪ در راﺳﺘﺎي ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ
در ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎصِ آن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎز و روزه و دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎدات اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺪال را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﻲ در ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻪﺟﺎآوردن ﻋﺒﺎدات ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ،ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ در ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﻣﺴﺘﺤﺒﻲ
و ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺷﺎره ﻣﻲﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖْ
آنﭼﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﯿﻠﻲ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن از ﺟﻬﺮ و اﺧﻔﺎت در ﻧﻤﺎز ﺑﻪﺷﮑﻠﻲ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزد و ﯾﺎ اﺻﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﮔﻮش ﮐﺴﻲ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺧﻮدداري ورزد و راه ﻣﯿﺎﻧﻪ را
ﺑﺠﻮﯾﺪ .ﻗﺮآن ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﻧﻬﻲ از ﺟﻬﺮ و اﺧﻔﺎت ﺑﻪ ﺟﺴﺘﻦ راه ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺰاره
اﺷﺎره ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺟﺴﺘﻦ راﻫﻲ ﻣﯿﺎن اﯾﻦدو اﺳﺖ» :وَ ﻻ ﺗَﺠْﻬَﺮْ ﺑِﺼَﻼﺗِﮏَ وَ ﻻ ﺗُﺨﺎﻓِﺖْ ﺑِﻬﺎ
وَ اﺑْﺘَﻎِ ﺑَﯿْﻦَ ذﻟِﮏَ ﺳَﺒِﯿﻼً«) .اﺳﺮاء» (110 ،و ﻧﻤﺎزت را ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺨﻮان و ﺑﺴﯿﺎر آﻫﺴﺘﻪاش
ﻣﮑﻦ ،و ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ]و آن[ راﻫﻰ ]ﻣﯿﺎﻧﻪ[ ﺟﻮى «.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي »ﺻﻼت« ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دﻋﺎﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد از آﯾﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ،
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در دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ،ﺷﯿﻮۀ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در آﻫﻨﮓ دﻋﺎ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد )ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ،ج 5
و ،6ص  .(689ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺴﺌﻠﮥ دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﮐﻪ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺒﺎدي اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻟﺰوم
رﻋﺎﯾﺖ اﻋﺘﺪال در آﻫﻨﮓ دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻗﺘﺼﺎد در ﻋﺒﺎدت وﺟﻮد دارد ،ﺣﺘﯽٰ در ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺪال
ﺷﺮط اﺳﺖ؛ در رواﯾﺎت آﻣﺪه ﺟﺴﻢ ﻣﺮْﮐﺐ روح اﺳﺖ ،روح ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻤﺎل و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭘﺮواز
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺴﻢ را ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت ﻓﺮﺳﻮده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺎ ﺷﻮق
ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺴﻢ ﻗﻮی ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ه( آﻣﻮزاﻧﺪن اﻋﺘﺪال در رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺘﺎب ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻋﺘﺪال را در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
درﺟﺎﯾﻲ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﻲ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻨﺎﯾﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ اﻣﻮر
ﺳﺎده و ﯾﺎ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد» :وَاﻗْﺼِﺪْ ﻓِﻲ ﻣَﺸْﯿِﮏَ وَاﻏْﻀُﺾْ ﻣِﻦ ﺻَﻮْﺗِﮏَ) «...ﻟﻘﻤﺎن.(19 ،
»در راهرﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﺑﺎش و ﺻﺪاﯾﺖ را آﻫﺴﺘﻪ ﺳﺎز «.اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ــ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ
ــ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره دارد .درﺟﺎﯾﻲدﯾﮕﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﯾﻦ اﻋﺘﺪال را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺧُﺬِ اﻟْﻌَﻔْﻮَ وَأْﻣُﺮْ ﺑِﺎﻟْﻌُﺮْفِ وَأَﻋْﺮِضْ ﻋَﻦِ
اﻟْﺠَﺎﻫِﻠِﯿﻦَ« )اﻷﻋﺮاف .(199 ،ﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻦ و ﺑﻪ ]ﮐﺎر[ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻓﺮﻣﺎن ده و از ﻧﺎداﻧﺎن رخ
ﺑﺮﺗﺎب «.ﻣﻨﻈﻮرْ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺪارا
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖﻃﻠﺒﯽ و ﮐﯿﻨﻪﮔﺸﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﻮزۀ اﺟﺘﻤﺎع و ﺣﻀﻮر
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ از اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن در
ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ» :آﻟﺔ اﻟﺮﯾﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺼﺪر» ،«.ﻻزﻣﮥ رﻫﺒﺮیِ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻌﮥ ﺻﺪر اﺳﺖ«.
ﺣﺎﮐﻢ و اﻣﯿﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ را ﻧﺪارد ،رﻫﺒﺮیِ درﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ
اﺳﺖ.
از ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮ اﻋﺘﺪال در اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪ وﺳﻂ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ،ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﻗﺮآن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎﯾﻲ در ﻗﺮآنوﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﺪال در
ﮔﻔﺘﺎر ،ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ،ﻗﻮل ﮐﺮﯾﻢ ،ﻗﻮل ﻟَﯿّﻦ ،اﻋﺘﺪال در راهرﻓﺘﻦ ،اﻋﺘﺪال در ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ و ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ،
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آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻓﺘﺎدن در دام زﯾﺎدﺧﻮاﻫﻲ و اﻓﺮاط در دوﺳﺘﻲ ،ﻣﻼکﻫﺎی دوﺳﺘﯽ
ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و( ﺗﻌﺎدل در ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر در ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺎدل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺟﺮاﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﻫﺮﻋﻤﻠﻲ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت و ﺣﻮﺻﻠﮥ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮﻋﺖ و ﯾﺎ ﮐﻨﺪیِ ﻫﺮدو ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و ازﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ
ﯾﮏﺑﺎر و دوﺑﺎر ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲﮔﺮدد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﺗﻌﺎدل در ﻧﻔﺲ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﺮار ﻋﻤﻞ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﺣﮑﺎم ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ
اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدي ﻣﺮﺗﺐ ﺗﮑﺮار ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﯽﺷﺪن و اﺟﺮاﭘﺬﯾﺮی و ﻟﺰوم اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻤﺎن
ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَﻗُﺮْآﻧﺎً ﻓَﺮَﻗْﻨَﺎهُ ﻟِﺘَﻘْﺮَأَهُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻋَﻠَﻰ
ﻣُﮑْﺚ وَﻧَﺰﱠﻟْﻨَﺎهُ ﺗَﻨﺰِﯾﻼ« )اﺳﺮاء» ،(106 ،و ﻗﺮآن را ﺑﺨﺶﺑﺨﺶ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﻪآراﻣﻰ ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻧﻰ و آن را ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ«.
ﻣﺜﺎل اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺜﺎل ﺷﺨﺼﻰ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺑﯿﻤﺎرى و درد
ﺧﻮد ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرى را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﺑﺮاى او داروﻫﺎﯾﻰ ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺎل و اوﺿﺎع او ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﻣﺮوز اﯾﻦ دارو و آن دارو را ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ
دﯾﮕﺮ روزى ﺳﻪﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻦ و دوﺑﺎره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ .در ﻧﻮﺑﺖ دوم ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﻘﺪار ﺗﺄﺛﯿﺮ دارو و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﻣﺎن او را ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دوﺑﺎره داروﯾﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اوﺿﺎﻋﺶ
ﺑﻪ وی ﻣﻰدﻫﺪ و ﮔﺎه دارو را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روش اداﻣﻪ ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﻼﻣﺘﻰ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺣﺎل ﭼﺮا ﭘﺰﺷﮏ از آﻏﺎز ﯾﮏﺑﺎره داروى ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻰدﻫﺪ؟ ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﺪ او
آﻣﺎدﮔﻰ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم داروﻫﺎ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺪکاﻧﺪک ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﻮد و در
ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد و ﺳﯿﺮوﺳﻠﻮك و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻧﻔﺲ و ﺗﻌﺎدل در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
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ز( اﻋﺘﺪال اﺧﻼﻗﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻋﺘﺪال در وﺻﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽِ آنْ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻬﺎرت و ورزﯾﺪﮔﯽﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺑﻪﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﺧﻼق ،ﺳﯿﺮوﺳﻠﻮک و ﺗﻬﺬﯾﺐ؛ اﻣﺎ روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺪال در اﻧﺰوا و در ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ وﺻﻒ در ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﯿﻨﯿﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﺧﻼق در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻧﻪ در اﻧﺰوا .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﺧﻼق
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر وﺻﻒ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻔﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ :ﻋﺪاﻟﺖْ ﭘﺮﻫﯿﺰ از
ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﺣﮑﻤﺖْ ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺪال ﻣﯿﺎن زﯾﺮﮐﯽﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﺑﻼﻫﺖﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻋﻔﺖْ
ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﺮص در ﺷﻬﻮت ازﯾﮏﻃﺮف ،و ﺧﻤﻮد و ﺳﺮدی و ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﻮت
ازﻃﺮﻓﯽدﯾﮕﺮ .ﻧﯿﺰ ﺷﺠﺎﻋﺖْ دوری از ﺟُﺒﻦ )ﺗﺮس( و ﺑﺰدﻟﯽ ازﯾﮏﺳﻮ و ﺗﻬﻮر و ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ و
ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖْ وﺻﻒ ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﻋﻠﻤﺎی اﺧﻼق ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻓﺮاط و ﺗﻨﺪروی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻬﻮر و ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ اﺳﺖ .دراﯾﻦﺑﺎره ﻗﺮآن
وﺳﻄﯿﺖ را ﺑﻪﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :وَاﻗْﺼِﺪْ ﻓِﻲ ﻣَﺸْﯿِﮏَ) «...ﻟﻘﻤﺎن .(19 ،اﯾﻦ
اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﺷﻮد» .ﮐُﻠُﻮا وَ اﺷﺮَﺑُﻮُا وَ
ﻻﺗُﺴﺮِﻓُﻮا« )اﻋﺮاف ،(31 ،رواﯾﺖ ﻣﺸﻬﻮر از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص(» :ﺧﯿﺮُاﻻﻣﻮرِ أوﺳﻄُﻬَﺎ« )ﻣﺠﻠﺴﻲ،
ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ،ج  ،21ص (211؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﺎت دﯾﮕﺮ از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل
و ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﺳﺖ» :ﺧﯿﺮُ اﻻﻣﻮر اﻟﻨﻤﻂ اﻻوﺳﻂ ،اﻟﯿﻪ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻐﺎﻟﻰ و ﺑﻪ ﯾﻠﺤﻖ اﻟﺘﺎﻟﻰ« )آﻣﺪی،
ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ ،ص » ،(404ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺪرو ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارد
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺪان رﺳﺎﻧﺪ« و ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از آن ﺣﻀﺮت» :اﻟﯿﻤﯿﻦُ و اﻟﺸﻤﺎلُ
ﻣُﻀِﻠﱠﺔٌ و اﻟﻄﺮﯾﻖُ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻫﻰ اﻟﺠﺎدة« )ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺧﻄﺒﮥ » ،(16راﺳﺖ و ﭼﭗ ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺖ و
راه ﻣﯿﺎﻧﮥ آن ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ«.
ح( ﺗﻌﺎدل در زﻫﺪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎدل دﯾﻦ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻬﻢ در ﻣﺴﺌﻠﮥ زﻫﺪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر آندﺳﺘﻪ از آﯾﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ
ازﺳﻮﯾﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل در زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ و ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی را ﻣﺬﻣﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ و
ازﺳﻮﯾﻲدﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ وﺳﻄﯿﺖ را .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﮐُﻢْ أُﻣﱠﺔً وَﺳَﻄًﺎ« و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻲﮐﻨﺪ:
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»ﻗُﻞْ ﻣَﻦْ ﺣَﺮﱠمَ زﯾﻨَﺔَ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﱠﺘﻲ أَﺧْﺮَجَ ﻟِﻌِﺒﺎدِهِ وَ اﻟﻄﱠﯿﱢﺒﺎتِ ﻣِﻦَ اﻟﺮﱢزْقِ ،«...ﺳﭙﺲ ،در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗُﻞْ إِﻧﱠﻤﺎ ﺣَﺮﱠمَ رَﺑﱢﻲَ اﻟْﻔَﻮاﺣِﺶَ ﻣﺎ ﻇَﻬَﺮَ ﻣِﻨْﻬﺎ وَ ﻣﺎ ﺑَﻄَﻦَ وَ ا ْﻟﺈِﺛْﻢَ وَ اﻟْﺒَﻐْﻲَ ﺑِﻐَﯿْﺮِ اﻟْﺤَﻖﱢ «....
)اﻋﺮاف .(33-32 ،در ﺑﺮﺧﯽ از ادﯾﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻬﻮد ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎداری و ﺛﺮوت ،و در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ
رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ در اﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﻣﺖِ وﺳﻂ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻌﻤﺎت دﻧﯿﺎ
ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .ﻟﺬت و ﺷﺎدی را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻓﺮاط در آن را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦدﺳﺘﻪ از آﯾﺎت ﺑﺪﯾﻦﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺬتﻫﺎ،
ﺷﺎدیﻫﺎ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﻣﺎدی ،ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪود اﻟﻬﯽ و ﺣﺮامﺧﻮاری را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻫﻤﻮاره ﺗﺮﺗﯿﺐدادنِ ﻋﺰاداری و ﮔﺮﯾﻪزاری ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﭘﯽ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺳﯿﺎهﭘﻮﺷﯽ
ﭘﺸﺖِ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺷﯽ و داﻣﻦزدن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدم ﺷﺎدی و ﻟﺬت ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﻓﺮاط
در ﯾﮏ ﻧﯿﺎز و ﻓﺮاﻣﻮشﮐﺮدن ﻧﯿﺎز دﯾﮕﺮِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻓﺮاط اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ در ﺑﺤﺚ آﯾﮥ ﺑﻌﺪی در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ دارد،
دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان او ﻣﺤﺪودﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﯾﺎ أَﯾﱡﻬَﺎ
اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ ﻟِﻢَ ﺗُﺤَﺮﱢمُ ﻣﺎ أَﺣَﻞﱠ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﮏَ ﺗَﺒْﺘَﻐﻲ ﻣَﺮْﺿﺎتَ أَزْواﺟِﮏَ وَ اﻟﻠﱠﻪُ ﻏَﻔُﻮرٌ رَﺣﯿﻢ) «.ﺗﺤﺮﯾﻢ (1 ،ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ،ﻣﺠﺎزﻧﺒﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﺮامﮐﺮدن اﺷﯿﺎی ﺣﻼل ﺑﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ
آﯾﺎت ﺑﺎز ﻟﺬتﻫﺎی دﻧﯿﻮی اﺳﺖ» :ﻻ ﺗَﻤُﺪﱠنﱠ ﻋَﯿْﻨَﯿْﮏَ إِﻟﻰ ﻣﺎ ﻣَﺘﱠﻌْﻨﺎ ﺑِﻪِ أَزْواﺟﺎً ﻣِﻨْﻬُﻢْ وَ ﻻ ﺗَﺤْﺰَنْ
ﻋَﻠَﯿْﻬِﻢْ وَ اﺧْﻔِﺾْ ﺟَﻨﺎﺣَﮏَ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨﯿﻦَ« )ﺣﺠﺮ .(88 ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻫﺪ در اﺳﻼم را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ و ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻦ
ﻣﯽﺷﻮد.
ط( اﻋﺘﺪال در اﻗﺘﺼﺎد
ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻋﺘﺪال ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن در ﻗﺮآن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﻪروی در
ﻣﻌﯿﺸﺖ ،و اﻗﺘﺼﺎد در زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻪﺗﻌﺒﯿﺮي اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف در ﺣﯿﺎت
ﻓﺮدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ازﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮری ﮐﻪ از
زﻫﺪ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ازدﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و رﺷﺪ ﻣﻠﯽ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ ،ﺑﺎ آن در
ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﺴﺖ .رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻗﻮاﻣﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻧﺴﺎء (5 ،و
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ﺑﻪدور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاﻃﯽ ﭼﻮن ﺗﺒﺬﯾﺮ و رﯾﺨﺖوﭘﺎش و اﺳﺮاف ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ در ﺣﻮزۀ ﻓﺮدی ﺑﻪدور
از ﺗﻘﺘﯿﺮ ،ﺑﺨﻞ ،ﺧﺴﺎﺳﺖ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و ﺑﻪزﺣﻤﺖاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺮدم و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ واژۀ اﺳﺮاف و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً 23ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ) ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ:
ﻓﺮﻗﺎن75 ،67 ،63 ،؛ ﺑﻘﺮه219 ،؛ اﺳﺮاء (29 ،ﺗﻮﻟﯿﺪِ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻲﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﺼﺮف دارد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻮزۀ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ
اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ از واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال
و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻓﺮاط ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ در ﺗﻮﻟﯿﺪْ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ازاﯾﻦرو ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم ،اﺳﺮاف را در ﻫﺮﮐﺎري ،ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و دﻻﻟﺖ آﯾﻪ
را ﺑﺮ آن ﻣﺸﺘﻤﻞ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم زﯾﺎدهروي در ﻣﺼﺮف ﻫﻢ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ روﺷﻦ آن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻋﺘﺪال در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف آن ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آدﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺿﺮر و زﯾﺎن و ﻓﺴﺎدی ﻧﺮﺳﺪ .ﭘﺲ در
ﻣﺼﺮف ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺗﺒﺎه ﻧﺸﻮد )اﺳﺮاء29 ،؛
ﻣﺎﺋﺪه (87 ،و ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ آنﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ دارد ،وﻟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻫﻞ ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻫﺮدوره و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اوﺿﺎع اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﮥ اﺧﯿﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺣﻼلﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﺣﺪ
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎدل در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ و ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻ و ﺿﺎﯾﻊﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد .در دورهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزۀ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﻗﻮام و ﻗﺼﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪروی در اﻣﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻘﻼﯾﯽ اﺳﺖ.
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ی( اﻋﺘﺪال در اﻧﻔﺎق
ازﺳﻮﯾﯽدﯾﮕﺮ ،ﭼﻮن ﺳﺨﻦ از اﻋﺘﺪال اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮑﻲ از اﻣﻮر ارزﺷﻲ و ﻣﺒﺎرك اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ درﺑﺎرۀ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه ،ﻫﺸﺪار داده ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ
داده ﺷﻮد و از ﺧﺴﺎﺳﺖ ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺴﺎﺳﺖْ ﻣﺼﺮفﻧﮑﺮدن و ﺑﺨﻞورزی در ﺣﻖ ﺧﻮد
و دﯾﮕﺮان ﺑﻪوﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮاده و اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ،در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در
اﻧﻔﺎق ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲِ
ﮔﺸﺎدهدﺳﺘﯽِ ﺧﺎرجازﺣﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ از ﺑﺨﻞ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ اﻋﺘﺪال در اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ إِذا أَﻧْﻔَﻘُﻮا ﻟَﻢْ ﯾُﺴْﺮِﻓُﻮا وَ
ﻟَﻢْ ﯾَﻘْﺘُﺮُوا وَ ﮐﺎنَ ﺑَﯿْﻦَ ذﻟِﮏَ ﻗَﻮاﻣﺎً )ﻓﺮﻗﺎن» .(67 ،ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺎدهروی
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ» :وَ ﻟَﻢْ ﯾَﻘْﺘُﺮُوا« »ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﻧﺪ «.ﯾﻌﻨﻲ از اﻧﻔﺎقﮐﺮدن
ﺧﻮدداري ﻧﻤﻲﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد آنﻗﺪر دﺳﺖ ﺳﻔﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ آب از دﺳﺖ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﭼﮑﺪ و
اﯾﻦ اﻓﺮاد آدمﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر رﯾﺨﺖوﭘﺎش دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺧﻮب
ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺪ اﻋﺘﺪال آن ﯾﻌﻨﯽ »وَ ﮐﺎنَ ﺑَﯿْﻦَ ذﻟِﮏَ ﻗَﻮاﻣﺎً« ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ آن روﺷﯽ
ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ اﻋﺘﺪال را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ در ﻣﻘﺎم ارزشﮔﺬاري ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»وَ اﻟﱠﺬﯾﻦَ إِذا أَﻧْﻔَﻘُﻮا ﻟَﻢْ ﯾُﺴْﺮِﻓُﻮا وَ ﻟَﻢْ ﯾَﻘْﺘُﺮُوا وَ ﮐﺎنَ ﺑَﯿْﻦَ ذﻟِﮏَ ﻗَﻮاﻣًﺎ« )ﻓﺮﻗﺎن .(67 ،ﺑﺪﯾﻦﺟﻬﺖ
اﻋﺘﺪال در اﻧﻔﺎقْ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺮاط و
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ واژه در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﯾﺎدهروی ﻧﻤﻮد دارد؛ ﺑﺪﯾﻦدﻟﯿﻞ  ،ﺑﺴﯿﺎری آن را ﻣﺘﺮادف اﻓﺮاط و ﻣﺘﻀﺎد
ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﺗﻘﺘﯿﺮ )ﻓﺮﻗﺎن ،(67 ،ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﻀﯿﯿﻖ و ﺑﺨﻞ ،داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ در
ﺣﻖ ذياﻟﻘﺮﺑﻲ و دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎن ﻣﻲﮐﻨﺪ» :وآتِ ذَا اﻟْﻘُﺮْﺑﻰ ﺣَﻘﱠﻪُ وَ اﻟْﻤِﺴْﮑِﯿﻦَ وَ اﺑْﻦَ اﻟﺴﱠﺒِﯿﻞِ وَ ﻻ ﺗُﺒَﺬﱢرْ
ﺗَﺒْﺬِﯾﺮاً« )اﺳﺮاء.(26 ،
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ک( اﻋﺘﺪال در ﻣﺠﺎزات و ﮐﯿﻔﺮ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دﯾﻦداری ﻣﺮدم
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺟﺮم و ﺧﻼف و اﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﯾﻦ اﯾﺪه وﻗﺘﻲ
ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازۀ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮوﯾﺞ
ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺠﺮم ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺴﺎزد و ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ را در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺮم ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و آنْ در ﺻﻮرﺗﻲﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻨﻪ و ﻟﺠﺎﺟﺖ را
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .در ﺳﻮرۀ اﻋﺮاف ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروي در ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﯾﺎ
در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻲﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻣﺒﻠﻐﺎن
دﯾﻨﻲ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻻزم ﻣﻲﺷﻤﺎرد» :ﺧُﺬِ اﻟْﻌَﻔْﻮَ وَ أْﻣُﺮْ ﺑِﺎﻟْﻌُﺮْفِ وَ أَﻋْﺮِضْ ﻋَﻦِ
اﻟْﺠﺎﻫِﻠِﯿﻦ« )اﻋﺮاف.(199 ،
ﻗﺮآن در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻋﺮف و ﻣﻌﺮوف ازﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺎره ﻣﻲﮐﻨﺪ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
ﻣﺒﻠﻐﺎن دﯾﻨﻲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در دﻋﻮت ﻣﺮدم از ﺷﯿﻮۀ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻣﺮدمﭘﺴﻨﺪ و از اﺑﺰارﻫﺎي
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪدرﺳﺘﯽ آن را
ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺮ و ﻧﮕﺎه درﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو اﺻﻞِ ﮔﺬﺷﺖ و
ﻣﻌﺮوفﺑﻮدن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮاي آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﺧﺸﻦ و ﺗﻨﺪِ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و اﻫﺎﻧﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺧﻮد ﺗﻨﺪﺧﻮ و درﺷﺖﮔﻮ ﻧﺸﻮد و رﻓﺘﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻫﻤﮥ
اﻫﺎﻧﺖﻫﺎ از ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺘﺪال و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﺮون ﻧﺒﺮد .اﯾﻦ ﺑﺪانﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺟﺎذﺑﮥ ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﯿﺶ از ﮐﻼم و ﺳﺨﻨﺎن درﺷﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎر ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺷﯿﻮۀ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺣﻮزۀ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ
از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم و ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺨﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و
رﻓﺘﺎرﻫﺎي او ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ازاﯾﻦرو ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي درﺳﺖ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و
ﮔﺬﺷﺖ و ﻋﻔﻮ و اﻏﻤﺎض از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻨﺪ دﯾﮕﺮان ،آﻧﺎن را ﺑﻪﺳﻮی دﯾﻦ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ .ازاﯾﻦرو در
آﯾﮥ  19ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲدﻫﺪ و آن را
ﺿﺮوري ﻣﻲﺷﻤﺎرد؛ زﯾﺮا اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻫﻨﺠﺎر و
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ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻲآن ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎرۀ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در دﯾﮕﺮي ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮْ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﺷﻤﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ دراﯾﻦﺑﺎره ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺷﻤﻨﯽ و اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻋﺚ دوری از ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻮد:
»وَ ﻻ ﯾَﺠْﺮِﻣَﻨﱠﮑُﻢْ ﺷَﻨﺂنُ ﻗَﻮْمٍ ﻋَﻠﻰ أَﻻﱠ ﺗَﻌْﺪِﻟُﻮا اﻋْﺪِﻟُﻮا ﻫُﻮَ أَﻗْﺮَبُ ﻟِﻠﺘﱠﻘْﻮى« )ﻣﺎﺋﺪه » .(8 ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
دﺷﻤﻨﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ از ﺟﺎدۀ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﺑﻪ
ﺗﻘﻮا ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ«.

 .4ﻗﻠﻤﺮو ﻣﯿﺎﻧﻪروی

ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻋﻨﻮانْ ﻣﺤﺪوده و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﻌﺼﺒﯽ و ﺧﺸﻦ ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﺎدل و درک واﻗﻌﯿﺎت ﺑﻪ
ﺳﺎزش و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری .وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻋﺘﺪال ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﻋﻤﻞ و
اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪورات و ﻣﻤﮑﻨﺎت و واﻗﻌﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﺪاﻟﺖ وﺿﻊ اﻟﺸﺊ ﻓﯽ
ﻣﻮﺿﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻋﺘﺪال در ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺼﺪاق ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ( اﻋﺘﺪال در اﻣﻮر ﻧﻔﺴﯽ
ﻣﻨﻈﻮر آندﺳﺘﻪ از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ و ﺳﯿﺮوﺳﻠﻮك ﻣﻲدﻫﺪ و اﻧﺴﺎن
را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﻲﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺗﺴﻮﯾﮥ روﺣﻲ و ﺗﻌﺎدل رواﻧﻲ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺨﺼﯿﺖ در
روانﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ،در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .درﺟﺎﯾﻲ ﮐﺴﺎﻧﻲ را ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت روﺣﻲ
ﻧﺪارﻧﺪ» :ﻣُﺬَﺑْﺬَﺑﯿﻦَ ﺑَﯿْﻦَ ذﻟِﮏَ ﻻ إِﻟﻰ ﻫﺆُﻻءِ وَ ﻻ إِﻟﻰ ﻫﺆُﻻ ِء وَ ﻣَﻦْ ُﯾﻀْﻠِﻞِ اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَﻠَﻦْ ﺗَﺠِﺪَ ﻟَﻪُ ﺳَﺒﯿﻼً«.
)اﻟﻨﺴﺎء .(143 ،اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل ﺣﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ،و اﻧﻮاع اﯾﻤﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺧﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻧﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺣﺴﺎﺳﻲِ ﺻﺮف اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن در
ﺣﻮزۀ دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪﺳﺎدﮔﻲ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺒﺮ ﭼﻮن ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺎدان و
ﮐﺎﻫﻨﺎن و ارﺑﺎب دﯾﻨﻲ ﺳﻮداﮔﺮان روي ﻧﯿﺎورد.
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ب( راﺑﻄﮥ اﻋﺘﺪال ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
از آﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪرویِ اﻣﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن در اﺑﻌﺎد ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد .اﻧﺴﺎن ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺷﻬﻮاﻧﻲ زﯾﺎدهروی ﮐﻨﺪ و در ﻗﺪرتﺧﻮاﻫﻲ و اﺳﺘﺒﺪاد رأي و اﺳﺘﻔﺎده از دﻧﯿﺎ
اﻓﺮاط ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﻮت وﻏﻀﺐ ﺑﺮ او ﭼﯿﺮه ﺷﻮد و ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری
ﺑﮕﺬارد ،ﯾﺎ ﺑﻪﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﮐﻨﺪ و ﺷﻬﻮت را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻘﻞ رﻓﺘﺎری
ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻫﻤﮥ ﻗﻮای اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺧﻮد اﻋﺘﺪال ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ ﺗﺎ
ﻗﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪﺳﻤﺖ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
و دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎيِ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲْ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻋﻘﻼﻧﯽِ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدد ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﺎﻟﻤﺎن و
ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاران آﻧﺎن؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﯾﮑﯽ از ﻣﻼکﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ازﻃﺮﯾﻖ وﺻﻒ ﺳﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮازن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺿﻊِ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰاع و ﮐﯿﻨﻪ و ﺟﻨﮓ و ﺻﻒﮐﺸﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد .و ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﺪ» :إِذْ ﻫَﻤﱠﺖْ ﻃﺎﺋِﻔَﺘﺎنِ ﻣِﻨْﮑُﻢْ أَنْ
ﺗَﻔْﺸَﻼ« )آلﻋﻤﺮان .(122 ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﺰاعاﻓﮑﻨﻲ و رواج ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن
ﻫﺸﺪار ﻣﻲدﻫﺪ» :وَ إِنْ ﻃﺎﺋِﻔَﺘﺎنِ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ اﻗْﺘَﺘَﻠُﻮا ﻓَﺄَﺻْﻠِﺤُﻮا ﺑَﯿْﻨَﻬُﻤﺎ ﻓَﺈِنْ ﺑَﻐَﺖْ إِﺣْﺪاﻫُﻤﺎ ﻋَﻠَﻰ
اﻟْﺄُﺧْﺮى ﻓَﻘﺎﺗِﻠُﻮا اﻟﱠﺘِﻲ ﺗَﺒْﻐِﻲ ﺣَﺘﱠﻰ ﺗَﻔِﻲءَ إِﻟﻰ أَﻣْﺮِ اﻟﻠﱠﻪِ ﻓَﺈِنْ ﻓﺎءَتْ ﻓَﺄَﺻْﻠِﺤُﻮا ﺑَﯿْﻨَﻬُﻤﺎ ﺑِﺎﻟْﻌَﺪْلِ وَ أَﻗْﺴِﻄُﻮا
إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﯾُﺤِﺐﱡ اﻟْﻤُﻘْﺴِﻄِﯿﻦَ« )ﺣﺠﺮات (9 ،ﮐﻪ ﻣﻮاﻇﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺆﻣﻨﺎن را از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،درﮔﯿﺮي و ﻧﺰاع و ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﺎزﻣﯽدارد.

 .5آﺛﺎر و ﻟﻮازم ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال

ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در زﻧﺪﮔﻲ و ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم آن ،اﺳﺮاف و زﯾﺎدهروي در ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت و
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻧﺎدرﺳﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ زﯾﺎدهروی و ﮔﺎه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ

۷۷

ﻣﻼزم ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و در ﻫﻤﮥ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﻬﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﺴﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد )ﺷﻌﺮاء(152-151 ،؛ ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﺮﻫﻢزدن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل در ﻫﺮ
اﻣﺮی ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد در آن ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮﻫﻤﯿﻦاﺳﺎس ،اﺳﺮاف را ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و داراﯾﯽﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺴﺎن را ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻓﻪ )ﮐﺮﻣﯽ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن را ﻣﯽﺧﻮرد و از درون
ﻣﯽﭘﻮﺳﺎﻧﺪ( ﻫﻢرﯾﺸﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﻓﺰونﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺮاف در ﻗﺮآن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﻦ آن و دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﮐﻠﯿﺪی ،در ﻣﺤﺪودۀ ﺿﺪارزشﻫﺎ ﭼﻮن ﮐﻔﺮ ،ﻇﻠﻢ ،ﻓﺴﻖ و ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻖ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﺗﻠﮏ ﺣﺪودﷲ« ،ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨﻲ راه اﻋﺘﺪال اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از
آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺎری ﺣﺪود و
اﻧﺪازه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ازﺟﻤﻠﻪ ﺿﻌﻒ اﯾﻤﺎن و ﺷﮑﺴﺖ در اﻣﺘﺤﺎنﻫﺎی
اﻟﻬﯽ از ﻣﺴﯿﺮ اﻋﺘﺪال ذاﺗﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻓﺮاط و
ﺗﻔﺮﯾﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎری اﻧﺪک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﻣﺪار ﻋﺪاﻟﺖ و اﻋﺘﺪال زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻟﻘﻤﺎن .(32 ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﮥ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﮥ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻋﺘﺪال در ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر و رﻓﺘﺎر اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﻫﻤﮥ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮐﻔﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻇﻠﻢ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺧﺮوج از اﻋﺘﺪال
و ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺮاف )ﻣﺎﺋﺪه12 ،؛ ﺑﻘﺮه 108 ،و آﯾﺎت دﯾﮕﺮ( و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺴﺎﺳﺖ و ﺑﺨﻞ و ﯾﺎ ﺗﺒﺬﯾﺮ
و ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .6ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي اﻋﺘﺪال

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻋﺘﺪال را در ﻫﻤﮥ اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺮون از ﺣﻮﺻﻠﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.

۷۸

اﻟﻒ( اﻋﺘﺪال در ﺣﻮزۀ ﻣﻌﺮﻓﺖ :ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮥ ارزﺷﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ او واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺣﯿﺎت دﯾﻨﻲ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ.
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺪﻟﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻲ اﺳﺖ .در ﺣﻮزۀ
ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﻏﻠﻮ ،ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﯾﮑﻲ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻋﺘﺪال ﻋﻘﯿﺪﺗﻲ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﮥ 108
ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه ،ﮐﻔﺮ را ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج از راه اﻋﺘﺪال ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﺜﻠﯿﺚِ ﺑﺮﺧﻲ از
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻣﺴﯿﺢ )ع(،
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از داﯾﺮۀ اﻋﺘﺪال ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﺎﺋﺪه 72 ،و  .(77ازﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﮐﺴﯽﮐﻪ از
داﯾﺮۀ ﺣﻖ ﺧﺎرج و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺎﻃﻞ و ﺿﻼﻟﺖ ﺷﻮد ،درﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮازن ﻓﮑﺮي و
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺎﺋﺪه.(77 ،
ب( اﻋﺘﺪال در ﺷﺨﺼﯿﺖ :ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ اﻣﻮري اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و
ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﺤﻮرْ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎر دارد؛ ﻧﻤﻮﻧﮥ روﺷﻦِ آن ازﻧﻈﺮ
ﺗﺮﺑﯿﺘﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ارزش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و
رﯾﺨﺖوﭘﺎش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺷﮑﻮه ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓِ ﻏﻠﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺮوز از آن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺳﺎﻻري
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﮔﺮدد ،ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﺗﻌﺎدل و اﻋﺘﺪال را در ﺧﻮد دارد.
اﯾﻦ روش ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﺰﻟﺰل ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻋﺪم اﻧﻀﺒﺎط رﻓﺘﺎري و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﻓﺮزﻧﺪان درﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺸﮑﻼت و ﻃﻐﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎه ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻔﺮت ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ رﻓﺘﺎری
ﭘﺪر و ﻣﺎدر را در ﮐﻨﺎر رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﻲ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻬﻲ ﮐﺮده و ﺧﺸﻮﻧﺖ را
در رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ،
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺮﻣﺖﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻬﻤﺖ و ﺑﯽﺗﻘﻮاﯾﯽ و ﮐﯿﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﻮخ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﺪل ازﻧﻈﺮﮔﻔﺘﺎري ﮐﺴﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦْ ﻧﺠﻮا و زﻣﺰﻣﮥ ﺳﻮءﻇﻦآور ﻧﮑﻨﺪ،
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺸﻨﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻲادﺑﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮآن
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آن را ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﺪاي ﺧﺮان ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮشﺧﺮاش اﺳﺖ» :وَ اﻗْﺼِﺪْ ﻓِﻲ ﻣَﺸْﯿِﮏَ وَ اﻏْﻀُﺾْ ﻣِﻦْ
ت اﻟْﺤَﻤِﯿﺮِ )ﻟﻘﻤﺎن.(19 ،
ﺻَﻮْﺗِﮏَ إِنﱠ أَﻧْﮑَﺮَ اﻟْﺄَﺻْﻮاتِ ﻟَﺼَﻮْ ُ
ازﻧﻈﺮ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ،اﻧﺴﺎن در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺴﺘﻮی و ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ و ﻗﻮای
ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺴﺎن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﺳﺖ ﮐﻪ او را در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﻄﺮیاش در اﻋﺘﺪال ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد.
دراﯾﻦﻣﯿﺎن ،ﻋﻘﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاریِ اﻋﺘﺪال دارد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ارزﻧﺪهای اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آﯾﮥ  275ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﻠﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻮن رﺑﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ازﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد و از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل و اﻋﺘﺪال ﺑﯿﺮون رود.
ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﮥ  77ﺳﻮرۀ ﻣﺎﺋﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ در اﻧﺴﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال در دﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﯾﻦﮔﺮﯾﺰی و ﺧﺮوج از ﻋﺪاﻟﺖ و اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻄﺮتْ آن را ﻣﯽﺳﺎزد.
ج( اﻋﺘﺪال در رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ در آﯾﮥ  19ﺳﻮرۀ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﺮ ﻟﺰوم
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا آﯾﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﺑﻪﻗﺼﺪ و اﻋﺘﺪال در ﻣﺸﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﺑﺸﻮد .ﺑﻪﺳﺨﻦدﯾﮕﺮ ،واژۀ
ﻣﺸﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ راهرﻓﺘﻦ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد ،ﻣﺸﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺺ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ )اﻟﻤﯿﺰان ،ذﯾﻞ آﯾﻪ( .ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﮥ  1ﺳﻮرۀ ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ درﺑﺎرۀ
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی اﻋﺘﺪال در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ راﺑﻄﮥ دوﺳﺘﺎﻧﮥ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد و ﺧﺪا ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج آﻧﺎن از راه ﻣﻌﺘﺪل ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﺧﺼﮥ اﻋﺘﺪال در ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎطﮔﯿﺮی ،ﺑﻪوﯾﮋه وﻻﯾﺖﻣﺪاراﻧﻪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ
و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ( ،ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و
ﮐﺎﻓﺮان و ﻣﺸﺮﮐﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﺳﺘﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،از داﯾﺮۀ اﻋﺘﺪال اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه
اﺳﺖ .ازﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﻣﺮاﻋﺎت ﻋﺮف ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊْ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﯾﺠﺎد اﻋﺘﺪال و
ﺑﻘﺎی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎری و ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﮔﺎه از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻋﺘﺪال ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺪف از آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ و ﯾﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﺪ.

اﻟﻒ( اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ
اﯾﻦ اﺻﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪۀ ﻧﻔﻲ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده از ﻋﻨﺎوﯾﻨﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ از ﺑﺎب» :ﯾُﻌﺮف اﻻﺷﯿﺎء ﺑﺎﺿﺪادﻫﺎ« ،اﮔﺮ ﺟﺎﯾﻲ اﺳﺮاف ،ﺗﻨﺪروي،
اذﯾﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﺮس و ﺿﺪ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﻮد ،اﻋﺘﺪال ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد و ﻧﻈﺮﯾﮥ
ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻮزونﺑﻮدن و ﻫﺮﭼﯿﺰي را در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮاردادن
و در ﺣﻮزۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻘﻮق ﻫﺮﮐﺴﻲ را اداﮐﺮدن ﺗﻌﺎدل و اﻋﺘﺪال اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن
ﻫﻤﻮاره در ﻫﺮﺣﻮزه و در ﻫﺮﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺴﺌﻠﻪای ،ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪاﻟﺖ و راهﻫﺎي ﮐﺴﺐ آن
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮑﻲ از ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎي رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺒﯿﺎ را اﯾﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﮥ ﻗﺴﻂ ﻣﯽداﻧﺪ
)ﺣﺪﯾﺪ (25 ،و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻗﺴﻂ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮ ﻋﺪل و اﺣﺴﺎن ﻫﻤﻮاره ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
از دوﺳﻮﯾﮥ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ب( ﺧﺮدورزی در ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻋﺘﺪال
ازﻧﻈﺮ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻗﺮآن ،ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻋﻘﻞ
ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻃﻨﻲ اﻧﺴﺎن و راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞِ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻋﻘﻞ ﻓﺮدی و ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺸﻮرت در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺدﻫﻨﺪۀ ﻣﻮارد ﺗﻨﺪروي و زﯾﺎدهروي اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻌﺎدل و اﻋﺘﺪال ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﻘﻞْ در ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈﺮی زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻬﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﻋﺘﺪال را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .و ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ و ﻣﺆﺛﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد و رﻓﺘﺎری را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دلزدﮔﯽ ،اﻓﺮاط و ﯾﺎ
ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،ﺑﻪ راه ﺗﻌﺎدل آن روی ﻣﯽآورد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻔﺲ و ﯾﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﻲ ﺳﭙﺮد؛ ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدرأﯾﯽ ﯾﮑﻲ از اﯾﻦ راهﻫﺎﺳﺖ؛
زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻮای ﻣﺘﻀﺎد ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
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ﺑﻪاﻋﺘﺪال و ﺗﻌﺎدل و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮزون و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ و اﯾﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮان را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﺮﭼﯿﺰی را در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺣﻖ
ﻫﺮﭼﯿﺰی را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ و درﺳﺘﯽ ادا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ واﻗﻌﯽ،
ﻧﺨﺴﺖ ،در ﻧﻈﺎم ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮدی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ازﻃﺮﯾﻖ اﻓﺮاد
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﺲ ﺷﺨﺼﯿﺖِ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻋﻘﻞ ،ﻣﯿﺎن ﻗﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻋﺘﺪال را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ )ﺷﻤﺲ-7 ،
 .(10اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی )ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺒﯽ( و اﻋﺘﻘﺎدی )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ( و
ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﺗﻌﺎدل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و از داﯾﺮۀ اﻋﺘﺪال ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ج( ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮدم
ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرْ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ آزادى ﺣﻖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و آدﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدى
ﻣﺤﻖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﻖ دارد اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ وﺿﻊ ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﻧﺴﺎن را آزاد و ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺨﺘﺎر داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ او را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﻣﺮی
ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن
اﻧﺴﺎن ﭘﺎداش و ﻋﻘﺎب ﻣﻰﺑﯿﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ آزاداﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺣﺎل ﻣﻌﯿﺎرِ
دﯾﮕﺮْ داوری دﯾﮕﺮان درﺑﺎرۀ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻧﯿﺖ ﻣﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻠﮥ
ﻧﻈﺮ آﻧﺎن درﺑﺎرۀ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ
ﻓﺮﻣﻮد» :و اﻧﻤﺎ ﯾﺴﺘﺪل ﻋﻠﯽ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺮی ﷲ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻦ ﻋﺒﺎده» ،«...واﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ«.
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ﻗﺮآن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻲ دارد .اﻓﺮاط ﺳﺒﺐ دوری از ﻋﺪاﻟﺖ
و اﻧﺼﺎف ﻣﯽﺷﻮد و ﻇﻠﻢ ،ﺳﺘﻢ و اﺟﺤﺎف ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﺳﺴﺘﯽ و ﮐﺎﺳﺘﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﺳﺒﺐ وﻗﻔﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﺮاد آن در ﺳﯿﺮ ﮐﻤﺎل
ﻣﯽﺷﻮد؛ ازاﯾﻦرو ،رﻋﺎﯾﺖ اﻋﺘﺪال و اﻧﺼﺎف ﺑﻪﺟﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻌﺎدت و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻣﻮرد در
ﻓﻠﺴﻔﮥ اﻋﺘﺪال ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ( ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻋﻤﻞ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن
ﺗﻌﺎدل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد و ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و آﻧﭽﻪ در ﺧﺎرج وﺟﻮد دارد ،ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ؛ ازاﯾﻦرو،
ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻊﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزوارهاي ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺟﺰاي واﻗﻌﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ و ﻣﻘﺼﻮد ﮐﻤﺎﻟﻲ
ﺧﻮﯾﺶ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد اﻋﺘﺪال ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻋﻤﻞ در ﺳﺎﯾﮥ
ﻣﻮازﻧﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﻨﺪروی و ﯾﺎ ﮐﻨﺪروی ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ و ﻋﻤﻞ ﻧﺪارد .ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪﻫﺮﺷﮑﻞ
از اﯾﻦ اﺻﻞ ﺗﺨﻄﻲ ﮐﺮد ،از ﮐﻤﺎل و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن دور ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد.

ب( ﺗﺪاوم ﻋﻤﻞ ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻋﻘﯿﺪه و ﻋﻤﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ .ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و درک واﻗﻌﯿﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد درﺳﺖ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻣﮑﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺪاوم ﻋﻤﻞ ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻋﻘﯿﺪۀ درﺳﺖ ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺎدل و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖْ ﺑﻪ درک واﻗﻌﯿﺎت و اوﺿﺎع ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎري از
ﺑﺨﺶﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻲﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺜﻼً ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ اﻋﺘﺪال و اﺻﻼح اﺧﻼﻗﯽ
آرامآرام ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺘﻪﺷﺪن و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺻﻼح
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب و ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﺟﻨﮓ و ﻧﺰاع و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻲآﯾﺪ .ﻫﺮﺗﺤﻮﻟﯽ در
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ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدم و ﺑﻪﺻﻮرت آرامآرام و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﯾﺪ .رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﮥ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢِ دﯾﻦ اﺳﺖ و
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ج( رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻟﻢ ،ﻻزﻣﮥ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺪاوم ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
راﻫﺒﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺘﻌﺎدل در زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ
ﻫﺮروز ﺑﻪ رﻧﮕﯽ درﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﺸﻦ و ﺑﻪﻗﻮﻟﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽاﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد .اﺻﻮﻻً ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ و دﻋﻮت اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﯿﺎم ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ و ﻧﻔﻮذ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮐﻪ ﺣﺪ وﺳﻂ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و درﺳﺖ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،ﻣﻤﮑﻦ
و ﺷﺪﻧﻲ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﻮزۀ ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،رﻫﺒﺮان دﯾﻨﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮥ اﮐﺜﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .آرﻣﺎنﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏﺷﺒﻪ ﻫﻤﮥ ﺗﺤﻮﻻت رخ
دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آرامآرام ﺑﻪ ذاﺋﻘﻪ ﻣﻄﻠﻮب آﯾﺪ و زﻣﯿﻨﮥ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ازاﯾﻦرو
درﺑﺎرۀ ﻋﻠﺖ ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮥ آن روز ،ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺧﻠﻖ ﻋﻈﯿﻢ آن ﺣﻀﺮت و
ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻬﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺣﺘﻲ دﺷﻤﻨﺎن اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻠﻖوﺧﻮی ﺑﺰرﮔﻮار
آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن را ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﺟﻮد آن ﺣﻀﺮت ﮔﺮد آورد وﮔﺮﻧﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﻲ
ﺣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ دور ﺷﻮﻧﺪ )آلﻋﻤﺮان.(159 ،
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ﻗﺮآن ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی از واژۀ ﻗﺼﺪ و اﺳﺘﻮاء ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﺣﻮزۀ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ دﺧﻞوﺧﺮج و درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺳﺖ .ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي
ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﺪال و ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺘﺼﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪروی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را در ﺑﺨﺸﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﯾﺶ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻋﺘﺪال از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺧﻼﻗﻲ و
اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺤﺮاف و ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺰاعﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ دارد ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻗﺮآن در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺻﯿﻔﻲ و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ آﻣﺪه

۸۴

و ﻫﻢ در ﺣﻮزۀ ﺗﺮﺑﯿﺘﻲ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ .اﻫﻤﯿﺖ اﻋﺘﺪال در ﺑﯿﺎن آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره
ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺪ آن در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﻠﺴﻔﮥ اﻋﺘﺪال در ﺿﺮورت ﺗﺪاومِ ﻫﺮﺣﺮﮐﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖﯾﺎﺑﻲ ﺑﻪاﻋﺘﺪال اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﺻﻔﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﯾﮑﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻌﺎدتﺑﺨﺶ و ﺑﻪوﺟﻮدآورﻧﺪۀ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﺟﺎذﺑﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

۸۵

ﻫﻨﺮ ،اﻋﺘﺪال و زﯾﺒﺎﯾﯽ
دﮐﺘﺮﺣﺴﻦ ﺑُﻠﺨﺎری ﻗِﻬﯽ

ﭼﮑﯿﺪه

1

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺄﻣﻼت ﻧﻈﺮی در ﺑﺎب ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﯾﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ در رأس آنﻫﺎ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮر ِ
ث
ﺣﮑﯿﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث ،ﮐﻪ در اﺳﻔﺎر ﻣﻼﺻﺪرای ﺷﯿﺮازی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از ﻣﺸﮑﺎت ﻧﺒﻮی ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺰد اﺧﻮاناﻟﺼﻔﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺣﻮزۀ ﺗﻤﺪن ﻣﺼﺮ،
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و اﯾﺮان ،ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎی ﻫﺴﺘﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ آن ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﺑُﻦﻣﺎﯾﻪای ﺣﮑﻤﯽ و ﺣﺘﯽٰ اﺳﺎﻃﯿﺮی داﺷﺖ در ﻗﺎﻣﻮس ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺧﺮدﮔﺮای ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪ .ﺷﺪت ﻧﻔﻮذ و ﺣﻀﻮر اﯾﻦ اﯾﺪه در ﺟﺎن ﻣﻌﻠﻢ اول ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﮐﻠﯿﺖ
ﻂ ﺟﻮﻫﺮ اﺻﻠﯽِ
دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی او ،ﻋﺪاﻟﺖ و اﻋﺘﺪال ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﯾﺎﻓﺖ .در ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﯿﺰ ﺣﺪ وﺳ ْ
رﺳﯿﺪن از ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﯾﺎن ،ﺳﻘﺮاط ،اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ ،ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ
اﺳﺎﻃﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽاﻧﺪ ،رﯾﺸﻪ در اﻋﺘﺪال دارد .ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ اﺻﻞِ اﺻﯿﻞ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺮ
ﺟﺎن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﺛﺎر و اﺷﯿﺎی ﻣﻮزون و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮازن ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺎن اﻋﺘﺪال اﺳﺖ .ازدﯾﮕﺮﺳﻮ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی آنﮔﺎه در ﺟﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ
ﺣﺲ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﺟﺎن ﻧﺎﻇﺮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎدل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ ﻓﺮم ﺗﻨﮓ ﻧﮑﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺎن در اﺛﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻓﺮم
ﺑﻪ ﻣﺤﺎق ﯾﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ رود و ازآنﺳﻮ ﻓﺮم ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺧﻮد ﺑﺪل
ﮐﻨﺪ .اﻋﺘﺪالْ ﺟﺎن و ذاتِ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ازاﯾﻦرو ،در ﻫﻤﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺑﯽواﺳﻄﻪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺠﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺟﺎوداﻧﮕﯽِ اﻋﺘﺪال دارﻧﺪ ،اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﺴﺘﺘﺮ در ﺑﻄﻦ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﻫﻤﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،ﻗﻮام و دوام ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ و ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮ
اﻋﺘﺪال اﺳﺖ .ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ
ادﻋﺎﺳﺖ.

 .1اﺳﺘﺎد و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان؛ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ؛ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻫﻨﺮ؛ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؛ اﻋﺘﺪال.

ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ دو اﺻﻄﻼح ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ ،از زﻣﺎن
ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  2500ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﺤﺜﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزۀ ﻓﮑﺮی
ﺑﺸﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ
وﯾﮋۀ ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺪان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث ﮐﻪ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد و ﺣﮑﻤﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن اﺧﻮاناﻟﺼﻔﺎ در اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ،ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ ،ﺣﮑﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﺷﯿﺮازی او را ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از
ﻣﺸﮑﺎت ﻧﺒﻮی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺄﻣﻼت در ﺑﺎب زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ را اراﺋﻪ داد .او ﻣﺪتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺪ
در ﻣﺼﺮ ،ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و اﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﺮان ،از ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻣﺼﺮی ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﻮﻣﺮی و ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻪﮐﻤﺎل ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻧﻬﻀﺘﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﻌﺒﯿﺮِ راﺳﻞ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻧُﻀﺞ
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﻓﻼﻃﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﻼﺳﻔﮥ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ،ﺑﻪﺗﻌﺒﯿﺮِ ﮐﺎﭘﻠﺴﺘﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﯾﮏ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮری اﺳﺖ .ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺖﻧﻮﯾﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ دارد .اﯾﻦْ او ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﻈﺎم رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﻮﻣﺮی و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از ﺟﻬﺎن اﺳﻄﻮرهای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﯾﻮﻧﺎن و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد ،ﻧﺖﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ او در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﻧﻮع ﻧﮕﺮهای ﮐﻪ او و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﻪ
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮه از ﯾﮏﺳﻮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﻪ اﻓﻼک ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزد )و ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﻓﻼک
در ذﻫﻦ و زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎنِ آنزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽِ ﻋﻘﻼﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ( و ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و دارای ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ را در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﮑﻤﺎی ﯾﻮﻧﺎن ،اﻓﻼکْ ﻋﻘﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻣﺠﺮدات ﮐﻪ
ﻏﯿﺮﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺟﻬﺎن ﺑﺮﯾﻦ ﺟﺎی داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﻣﻌﻘﻮﻻت در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮس،
ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺎﻟﻢ را رﻗﻢ ﻣﯽزد .اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺤﺴﻮسْ ﻣﯿﺮاث اﯾﺮاﻧﯽِ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث ﺑﻮد.
او ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮادﯾﻦ و ﻓﺮودﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ،از ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻌﻘﻮل ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و
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ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﻣُﺜُﻠﯽ اﻓﻼﻃﻮن ﮔﺮدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺷﺮح آرای
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻋﺘﺪال در ﺟﻬﺎن ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯽ او.
ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺴﻮس را ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺤﺪود ﻣﻌﻘﻮل ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ،
در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن وﺟﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎ وﺟﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﯾﮏ ﺷﯽء ﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه
آﻧﺎن ،ﻫﺴﺘﯽِ ﻣﻌﻘﻮل ﯾﮑﺴﺮه ﺗﻮازن ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث از داﻧﺶ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﻣﺼﺮﯾﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ را ﻋﯿﻦ ﻧﻈﻢ و ﻧﻈﻢ
را ﻋﯿﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻟﯿﮏ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻣﺼﺮی ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﺟﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﺮ
وﺟﻪ ﻣﻌﻘﻮل آن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ؛ وﺟﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ را ﺻﺮﻓﺎً از ﯾﮏ داﻧﺶ ﻣﺎدی ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی و ﮐﺎﻣﻼً آﯾﯿﻨﯽ ارﺗﻘﺎء ﻣﯽداد .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در رﺳﺎﺋﻞ اﺧﻮاناﻟﺼﻔﺎ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺤﺴﻮس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی اﺧﻮاناﻟﺼﻔﺎ از ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﯾﺎن و ﺗﺄﮐﯿﺪ آﻧﺎن
ﺑﺮ ﻫﺮ دو وﺟﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ دارد.
ﻧﮑﺘﮥ ﻇﺮﯾﻒ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮد ،ﻻﺟﺮم وﺟﻬﯽ
از ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻘﻮل در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺑﻮد .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،ﻫﺮ
ﺷﯽء ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺟﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﺧﻮد دارای ﺣﺪی از ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ازﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ در اﺟﺰای ﺷﯽء ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﯽء ،ﻣﻮزون و زﯾﺒﺎ ﺷﻮد
ﻟﯿﮏ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﻫﺮﭼﯿﺰی در ﻋﺎﻟَﻢ ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻘﻮل ﻣﯽﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻘﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯿﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﻠﻮﻃﯿﻦ آن را ﺑﺴﻄﯽ در ﺧﻮر و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دادﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞﺗﺄﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﻨﺪﺳﻪ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﻪ
ﻼ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﯿﻖ و ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮد در ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻋﺘﺪال ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﺗﻮازن،
ﮐﺎﻣ ً
ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻘﺎرن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ازﻫﻤﯿﻦرو ﺑﻮد ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﺴﻔﯽ
اﻓﻼﻃﻮن ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،آنﭼﻨﺎنﮐﻪ در رﺳﺎﻟﮥ ﺗﯿﻤﺎﯾﻮس اﻓﻼﻃﻮن )ﮐﻪ
رﺳﺎﻟﻪای ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ( دﻣﯿﻮرژ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺪای ﻧﺎﻇﻢ و ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪه ﻋﺎﻟَﻢ ،ﺑﺎ دو ﻣﺜﻠﺚ
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ﻫﺴﺘﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد
ﻧﻈﻤﯽ ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ و ﮐﺎﻣﻼً دﻗﯿﻖ ﻗﺮار داﺷﺖ .ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ وﺳﯿﻊ و وﺛﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﯾﺎن و
ﺑﻌﺪ از آنﻫﺎ اﻓﻼﻃﻮن ﻣﯿﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺤﺴﻮس اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻌﻘﻮل را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻈﻤﺶ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ،ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖِ ﻋﻈﯿﻢ
اﻋﺘﺪال در ﺟﻬﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ،ﻫﻨﺪﺳﻪ رﮐﻨﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﻫﻤﮥ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﻬﺎن ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎم ،اﻧﺴﺠﺎم و ﺗﻨﺎﺳﺐ را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ،ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺑﻪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﻣﻨﻈﻢ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻻﺟﺮم زﯾﺒﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و در ﺟﻬﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺑﻪ
رﻓﺘﺎر و اﻓﮑﺎر اﻧﺴﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﯽداد .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﻈﻢ روﺑﻪرو ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن
ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺪﺳﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ و در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻘﻮﻻت ،اﻋﺘﺪال را .اﯾﻨﮑﻪ اﻓﻼﻃﻮن در
رﺳﺎﻟﮥ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺎ رؤﯾﺖ ﻧﻈﻢ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﻋﺎﻟَﻢ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﻈﻢ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺑﺎرزی از ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن
ﺷﺪ.
ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ وﺳﯿﻊ اﻓﻼﻃﻮن و ﺳﭙﺲ ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ،از ﻧﮕﺮۀ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن
ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮدﻣﺪاری ﺣﮑﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده و وﺟﻪ
ﻣﺤﺴﻮس ﻫﻨﺪﺳﻪ را ﺑﻪ وﺟﻪ ﻣﻌﻘﻮل آن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ زد.
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﻮق ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻋﺮﺻﮥ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ از وﺟﻮد ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﻧﻈﻢ و اﻋﺘﺪال
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪﺻﻮرت دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺻﻄﻼح ﮐﻠﯿﺪی و ﺑﻨﯿﺎدی ﻗﺪر در ﻗﺮآن ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از اﻧﺪﯾﺸﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻧﺒﻮد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺪسْ
ﻧﺎزﻟﮥ ﺣﻖ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺑﺸﺮی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺘﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮥ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮد .ﻻزم اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از ﺑﺮوز ﻫﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای در ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﯿﺎورم.
اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( در ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻔﻀﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮی از ﻧﮕﺮۀ ﯾﻮﻧﯿﺎن در ﺑﺎب ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﻧﻈﻢ و
ﻫﺴﺘﯽ دارﻧﺪ:
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و اﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﻔﻀﻞ أن اﺳﻢ ﻫﺬااﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﻪ اﻟﺠﺎری اﻟﻤﻌﺮوف ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻗﻮﺳﻤﻮس
و ﺗﻔﺴﯿﺮه اﻟﺰﯾﻨﺔ و ﮐﺬاﻟﮏ ﺳﻤﺘﻪ اﻟﻔﻼﺳﻔﻪ و ﻣﻦ ادﻋﯽ اﻟﺤﮑﻤﺔ أﻓﮑﺎﻧﻮا ﯾﺴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻬﺬا
اﻻﺳﻢ اﻻ ﻟﻤﺎ رأوا ﻓﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ و اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻠﻢﯾﺮﺿﻮا أن ﯾﺴﻤﻮه ﺗﻘﺪﯾﺮا و ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺣﺘ ٰﯽ
ﺳﻤﻮه زﯾﻨﺔ ﻟﯿﺨﺒﺮوا أﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب و اﻻﺗﻘﺎن ﻋﻠﯽ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺤﺴﻦ و
اﻟﺒﻬﺎء؛ ﺑﺪان ای ﻣﻔﻀﻞ ،ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎری و ﻣﻌﺮوﻓﺴﺖ ﻧﺰد
اﯾﺸﺎن ﻗﻮﺳﻤﻮس اﺳﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮش در ﻟﻐﺖ اﯾﺸﺎن زﯾﻨﺖ اﺳﺖ و ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻣﺪﻋﯿﺎن
ﺣﮑﻤﺖ ،ﻋﺎﻟﻢ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای اﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺲ راﺿﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﻪ آن ،ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻧﻈﺎم ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را زﯾﻨﺖ
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻘﺎن و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارد ،در ﻏﺎﯾﺖ ﺣُﺴﻦ و ﺑﻬﺎ و زﯾﻨﺖ
اﺳﺖ1 .

اﯾﻦ ﻇﺮﯾﻔﮥ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ را آوردم ﺗﺎ از ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؛ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ در ﻟﺴﺎنﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد اﻣﺎ ،ذاتِ آنْ واﺣﺪ اﺳﺖ .ﻗﺪر در ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﺗﻨﺎﺳﺐ،
ﺗﻮازن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود .در ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهام  2.در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﻪای از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ،ﺧَﻠﻖ ﮐﻞ ﻋﺎﻟَﻢ را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﯽداﻧﺪ» :إِﻧﱠﺎ ﮐُﻞﱠ ﺷَﻲْءٍ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎهُ
ﺑِﻘَﺪَرٍ«  3.اﯾﻦ »ﻗَﺪَر« در رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺣﻀﺮت از ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽداﻧﯽ ﻗﺪر ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎاﻟﻘﺪر؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ» :ﻗﺎل ﻻ«.
4
ﺣﻀﺮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﻗﺎل ﻫﯽ اﻟﻬﻨﺪﺳﻪ«.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ آﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻫﻨﺪﺳﮥ
ﺣﻀﺮت ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ را ﺑﺎزﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ» :اﻟﱠﺬِي أَﺣْﺴَﻦَ ﮐُﻞﱠ
 .1ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻔﻀﻞ ،ص .244

 .2ﻧﮑـ  :ﻗﺪر ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،از ﻧﮕﺎرﻧﺪه  ،ﻧﺸﺮ ﺳﻮره ﻣﻬﺮ.1394 ،
 .3ﻣﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰى را ﺑﻪاﻧﺪازه آﻓﺮﯾﺪهاﯾﻢ )ﻗﻤﺮ.(49 ،

 .4ﺑﺮای ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﮑـ  :ﻗﺪر ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ 2؛ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﭼﺎپ ﺳﻮره ﻣﻬﺮ) 1394 ،ﭼﺎپ ﺳﻮم(.
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ﺷَﻲْءٍ ﺧَﻠَﻘَﻪُ وَﺑَﺪَأَ ﺧَﻠْﻖَ اﻟْﺈِﻧْﺴَﺎنِ ﻣِﻦْ ﻃِﯿﻦٍ1 «.ﺣﺎل اﮔﺮ ﻫﺮدو آﯾﻪ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
دﯾﺪ در ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻠﻖ دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ،ﻇﻬﻮری ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﻗﺪر )ﻫﻨﺪﺳﻪ( و دﯾﮕﺮی اﺣﺴﻦ
)زﯾﺒﺎﯾﯽ( .ﺑﻪ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ،ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ دو وﯾﮋﮔﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺗﻨﺎﺳﺐ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﺻﻞ ﻫﺮدو ﯾﮑﯽاﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﺲِ ﺗﻨﺎﺳﺐْ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻧﻔﺲِ زﯾﺒﺎﯾﯽْ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺪال دارد .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺳﺨﻦ از ﻗﺮآن
ﻣﯽرود ﭘﺲ در اﯾﺠﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪﺳﻪ و اﻋﺘﺪال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎد و اﺗﮑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪایﺳﺖ  .ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﺪ وﺳﻂ در
ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮﯾﯽ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ در ﻗﯿﺎس ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﺣﺪ وﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻒ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼً در
ﻗﯿﺎس اﻗﺘﺮاﻧﯽِ »ﺟﻤﺸﯿﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮد ،ﭘﺲ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﯽﻣﯿﺮد «.اﻧﺴﺎن ﺣﺪ وﺳﻂ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺪ وﺳﻂْ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻨﺘﺎج را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اوﺳﻂ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ
ﺻﻐﺮی و ﮐﺒﺮی ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﯾﮏ ﻣﺠﻬﻮل راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺬف ﺣﺪ وﺳﻂ ﺷﺎﮐﻠﮥ ﻗﯿﺎس
را ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺮوﻣﯽرﯾﺰد و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪای را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﻮﻫﺮِ ﻗﯿﺎسْ ﺣﺪ
وﺳﻂ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ذﮐﺮ آﯾﻪ ای از آن در اﯾﻦ ﺑﺎب » :وَﮐَﺬَﻟِﮏَ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﮐُﻢْ أُﻣﱠﺔً وَﺳَﻄًﺎ
ﻟِﺘَﮑُﻮﻧُﻮا ﺷُﻬَﺪَاءَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎسِ وَﯾَﮑُﻮنَ اﻟﺮﱠﺳُﻮلُ ﻋَﻠَﯿْﮑُﻢْ ﺷَﻬِﯿﺪًا وَﻣَﺎ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ اﻟْﻘِﺒْﻠَﺔَ اﻟﱠﺘِﻲ ﮐُﻨْﺖَ ﻋَﻠَﯿْﻬَﺎ إِﻟﱠﺎ
ﻟِﻨَﻌْﻠَﻢَ ﻣَﻦْ ﯾَﺘﱠﺒِﻊُ اﻟﺮﱠﺳُﻮلَ ﻣِﻤﱠﻦْ ﯾَﻨْﻘَﻠِﺐُ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻘِﺒَﯿْﻪِ وَإِنْ ﮐَﺎﻧَﺖْ ﻟَﮑَﺒِﯿﺮَةً إِﻟﱠﺎ ﻋَﻠَﻰ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻫَﺪَى اﻟﻠﱠﻪُ وَﻣَﺎ ﮐَﺎنَ
2
اﻟﻠﱠﻪُ ﻟِﯿُﻀِﯿﻊَ إِﯾﻤَﺎﻧَﮑُﻢْ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﺑِﺎﻟﻨﱠﺎسِ ﻟَﺮَءُوفٌ رَﺣِﯿﻢٌ«
 .1ﻫﻤﺎن ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰى را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﮑﻮ آﻓﺮﯾﺪه و آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن را از ﮔﻞ آﻏﺎز ﮐﺮد )ﺳﺠﺪه(7 ،

» .2و ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ را اﻣﺘﻰ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻠﻪ اى را

ﮐﻪ ]ﭼﻨﺪى[ ﺑﺮ آن ﺑﻮدى ﻣﻘﺮر ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﺟﺰ ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﮐﺴﻰ را ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﯿﺮوى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ از آن ﮐﺲ
ﮐﻪ از ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدد ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ]اﯾﻦ ﮐﺎر[ ﺟﺰ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﺪاﯾﺖ]ﺷﺎن[ ﮐﺮده

ﺳﺨﺖ ﮔﺮان ﺑﻮد و ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ را ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮداﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا ]ﻧﺴﺒﺖ[ ﺑﻪ ﻣﺮدم دﻟﺴﻮز و

ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ) «.ﺑﻘﺮه(143 ،
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ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک وﺳﻄﺎ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺎ اوﺳﻂ ﻗﯿﺎس ارﺳﻄﻮﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺿﺮورت اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را اﻣﺖ وﺳﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﮥ آن ،ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺮﺳﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻌﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ را دارد ﮐﻪ ﺣﺪ وﺳﻂ در ﻗﯿﺎس ﻣﻨﻄﻘﯽ دارد .اﮔﺮ ﺻﻐﺮی و
ﮐﺒﺮی در ﯾﮏ ﻗﯿﺎس ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﭼﺮا در ﻣﯿﺎن ادﯾﺎن و اﻣﺖﻫﺎ،
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ واﺳﻂ را در اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺴﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﮑﻨﺪ؟ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ؛ اﻣﺖ
وﺳﻂ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ دور از ﻫﻢ و ﻣﺘﻔﺎوت
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺄن ﻫﺮدو ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺠﺎد
ﻧﺴﺒﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻌﺎرض ﭼﻮن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت» :وَﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﯾَﻘُﻮلُ رَﺑﱠﻨَﺎ
آﺗِﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ ﺣَﺴَﻨَﺔً وَﻓِﻲ اﻟْﺂﺧِﺮَةِ ﺣَﺴَﻨَﺔً وَﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬَابَ اﻟﻨﱠﺎرِ 1 «.اﯾﻦ آﯾﻪ دﻋﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽآﻣﻮزاﻧﺪ در دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد آن را از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽآﻣﻮزاﻧﺪ ﻧﺠﺎت از
آﺗﺶ و رﺳﺘﮕﺎری ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ دﻧﯿﺎی ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﺎﯾﺪ وﯾﺮان ﺷﻮد ﺗﺎ آﺧﺮﺗﺶ آﺑﺎد ﮔﺮدد و ﻧﻪ آﺧﺮﺗﺶ ﺑﺎﯾﺪ وﯾﺮان ﮔﺮدد ﺗﺎ دﻧﯿﺎﯾﺶ آﺑﺎد .ﺣﺪ وﺳﻂ،
ﮐﺸﻒ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺖ وﺳﻂ.
ﺑﻪ آﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﯿﻢ :آﯾﻪای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﻧﻪﭼﻨﺪان ﮔﺸﺎدهدﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﻘﯿﺮ ﮔﺮدد و ﻧﻪﭼﻨﺎن دﺳﺖﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻮر و ﺣﺴﺮت
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زده ﺑﻤﺎﻧﺪ» :وَﻟَﺎ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﯾَﺪَكَ ﻣَﻐْﻠُﻮﻟَﺔً إِﻟَﻰ ﻋُﻨُﻘِﮏَ وَﻟَﺎ ﺗَﺒْﺴُﻄْﻬَﺎ ﮐُﻞﱠ اﻟْﺒَﺴْﻂِ ﻓَﺘَﻘْﻌُﺪَ ﻣَﻠُﻮﻣًﺎ ﻣَﺤْﺴُﻮرًا«.
ﺷﺎﻫﺪِ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﺑﺮ ﺿﺮورت اﯾﻦ ﺣﺪ وﺳﻂ ﯾﺎ ﺑﻪﺗﻌﺒﯿﺮِ
ﺻﺮﯾﺢﺗﺮْ اﻋﺘﺪال اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در ﺑﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻨﺮ ،اﻋﺘﺪال و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ
» .1و ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﺎن ﻣﻰﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﮑﻰ و در آﺧﺮت ]ﻧﯿﺰ[ ﻧﯿﮑﻰ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ و ﻣﺎ را از
ﻋﺬاب آﺗﺶ ]دور[ ﻧﮕﻪ دار) «.ﺑﻘﺮه(201 ،

 .2و دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺖ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﮑﻦ و ﺑﺴﯿﺎر ]ﻫﻢ[ ﮔﺸﺎده دﺳﺘﻰ ﻣﻨﻤﺎ ﺗﺎ ﻣﻼﻣﺖ ﺷﺪه و ﺣﺴﺮتزده ﺑﺮ ﺟﺎى
ﻣﺎﻧﻰ) .اﺳﺮی(29 ،

۹۳

ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ در آﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻗﺮآن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻮن آﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺪان اﺷﺎرت ﮐﺮدﯾﻢ» :اﻟﱠﺬِي
أَﺣْﺴَﻦَ ﮐُﻞﱠ ﺷَﻲْءٍ ﺧَﻠَﻘَﻪُ وَﺑَﺪَأَ ﺧَﻠْﻖَ اﻟْﺈِﻧْﺴَﺎنِ ﻣِﻦْ ﻃِﯿﻦٍ«؛ آﯾﻪای ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﺧﻠﻘﺘﯽ زﯾﺒﺎ دارد و اﺻﻮﻻً ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻓﻼﻃﻮن در رﺳﺎﻟﮥ
ﺗﯿﻤﺎﯾﻮس ،ﺧﺪا ﭼﻮن ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ﻋﺎﻟﻢ را ﺧﻮب و زﯾﺒﺎ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﯾﮥ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را زﯾﺒﺎ ﻣﯽداﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺎﻟﻘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اززﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ» :ﻓَﺘَﺒَﺎرَكَ
اﻟﻠﱠﻪُ أ ﺣْﺴَﻦُ اﻟْﺨَﺎﻟِﻘِﯿﻦَ« و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﯿﺖ و ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺻﻔﺖ ﺷﯽء ،در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﻣﯽﺗﻮان آﯾﮥ
ﻓﻮق را ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣُﺴﻠﻢ ﻗﺮآن در ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻋﺎﻟﻢ ،آن ﻫﻢ در ﺳﺎﺣﺖ
ﻣﺤﺴﻮس داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮآن ﺑﺮ زﯾﺒﺎ ﺧﻠﻖﮐﺮدن اﻧﺪام اﻧﺴﺎن،
ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا در آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﮥ دﯾﮕﺮی ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺻﻔﺖ اﺣﺴﻦ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻟَﻘَﺪْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻻ ﻧِﺴَﺎنَ ﻓِﯽ اﺣْﺴَﻦِ ﺗَﻘْﻮِﯾﻢٍ«  1اﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﮐﺜﺮ
ﻣﻔﺴﺮان اﻋﺘﺪال وﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮآن ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮس و
ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ» :ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن ،اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و در اوج اﻋﺘﺪال اﺳﺖ.
»ﻗَﻮام« ﺑﻪﻓﺘﺢِ ﻗﺎف ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻋﺪل« و ﺑﻪﮐﺴﺮِ ﻗﺎف ﯾﻌﻨﯽ ،ﻧﻈﺎم و رﮐﻦ و آﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﻗﯿﺎم ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ
)ﺻﺤﺎح(» .ﺗﻘﻮﯾﻢ« ﯾﺎ از اوّﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ از دوّﻣﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه و
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی »ﻗﻮامدادن« و »ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﭼﯿﺰی را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن« اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻔﺎد آﯾﻪ
اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖِ اﻧﺴﺎن ،در اوج ﺣُﺴﻦ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﺣُﺴﻦ ﻫﺮﭼﯿﺰ در ﻋﺮف
ﻣﺮدم ،ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺣﺴّﯽ آن اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آن در ﻗﺮآن ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ
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ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت درک ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از
ﺻﻮرﺗﮕﺮی زﯾﺒﺎی ﺣﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ وﺣﻀﺮت ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﮕﺎرﮔﺮی ﺟﻤﯿﻞ در
 .1ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﻧﺴﺎن را در ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ اﻋﺘﺪال آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ) .ﺗﯿﻦ(4 ،

 .2دراﯾﻦﺑﺎره ﻧﮑـ  :ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﻔﻬﻮم زﯾﺒﺎﯾﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻗﺮآن« ،از ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ -
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ دورۀ  ، 22ﺷﻤﺎرۀ  ،4زﻣﺴﺘﺎن.1396

۹۴

ﺻﻮرﺗﮕﺮی اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻮن» :ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَاﻟْﺄَرْضَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖﱢ وَﺻَﻮﱠرَﮐُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴَﻦَ
ﺻُﻮَرَﮐُﻢْ وَإِﻟَﯿْﻪِ اﻟْﻤَﺼِﯿﺮُ«  1ﻗﻄﻌﺎً ﺻﻮرﺗﮕﺮی زﯾﺒﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪام اﻧﺴﺎن را در ﮐﻤﺎل
اﻋﺘﺪال و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ
ﺳﺨﻦ در ﻋﺮﺻﮥ ﻫﻨﺮ ،اﻋﺘﺪال و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آﻣﻮزه ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ
آﻧﮑﻪ روزی ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻋﺘﺪال در ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آﯾﺎت ﻗﺮآن و اﻋﺘﺪال در زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺻﻨﺎﻋﺖ و ﻫﻨﺮ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯿﻢ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﺨﻦ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺒﺮم ﮐﻪ اﻋﺘﺪال ،روحِ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﺳﺖ .آﯾﺎت ﻗﺮآن و ﺳﯿﺮه و
ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن )ع( ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ .اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،اﯾﻤﺎن ،رﻓﺘﺎر و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ،ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ را زﯾﺒﺎ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪﺟﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز اﻋﺘﺪال در ﻣﻌﻨﺎ  ،زﯾﺴﺘﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ،ﮐﺸﻮرداری و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد.

 .1آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪﺣﻖ آﻓﺮﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺻﻮرﺗﮕﺮى ﮐﺮد و ﺻﻮرتﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻧﯿﮑﻮ آراﺳﺖ و ﻓﺮﺟﺎم
ﺑﻪﺳﻮى اوﺳﺖ) .ﺗﻐﺎﺑﻦ(3 ،

۹۵

ﻫﺎﺷﻤﯽ و وﺣﺪت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی

ﭼﮑﯿﺪه

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ازﻧﻈﺮ ﺗﻔﺮﻗﻪ ،ﺗﺸﺘﺖ ،درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ
و ﻓﺮﻗﻪای داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ،ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ،ﺑﺪون ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﯿﺮوزی و وﯾﺮاﻧﮕﺮی
اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺎدت ﻣﺄﻟﻮﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﻃﺌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و دروﻧﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺷﻮاﻫﺪی ﻧﯿﺰ آورده اﺳﺖ .اﻋﺘﻘﺎد ﻧﮕﺎرﻧﺪه
دراﯾﻦﺑﺎره آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ دﺷﻤﻨﺎن از اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻧﺎﮔﻮار ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﺑﺮای ﺗﺸﺪﯾﺪ
و ﮔﺴﺘﺮش آن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و داﻣﻦزدن ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺼﺒﺎن و
ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎن ﺑﻪ آﺗﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ ،دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﺣﺪتآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺑﺮاﻧﺪازیِ روشﻫﺎیِ ﻣﺬﻣﻮ ِم
ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ،دراﯾﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ دارد .در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏﺻﺪﺳﺎﻟﮥ اﺧﯿﺮِ دﻧﯿﺎی
اﺳﻼم ،ﻣﻌﺪود ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ از ﭘﻮﺳﺘﮥ ﺗﻨﮓﻧﻈﺮیﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم و ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ در
آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و دراﯾﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﮐﺸﻮرﻫﺎ را
ﺑﻪ وﺣﺪت ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ درﺟﻬﺖِ اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮوﮔﺬار
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ،
دراﯾﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺳﺮآﻣﺪ ﻫﻢﻋﺼﺮان ﺧﻮد ﺑﻮده ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ .روش ،ﻣﻨﺶ،
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ،اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺤﻮن از اﻋﺘﻘﺎد وﺛﯿﻖ و ﺗﻼش ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ
وی ﺑﺮای وﺣﺪت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎیﺟﺎیِ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .1داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ) (MBAاز داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮلروس ،ﺗﮕﺰاس آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان
در ورﺷﻮ ،ﮐﭙﻨﻬﺎک.
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ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ؛ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ؛ ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ؛ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ؛ ﺗﺌﻮری
ﺗﻮﻃﺌﻪ ،اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن اﺳﻼم.

ﻫﺎﺷﻤﯽ و وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در دﯾﺪار ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻓﻄﯿﺲ اﻟﻤﺮی ،رﺋﯿﺲ ﻗﻮۀ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻗﻄﺮ ،ﺑﺎ ﯾﺎدآوری
آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺗﺤﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﺎرد و
ﻫﻔﺘﺼﺪﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﺪرت اوّل ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪای و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و داﺧﻠﯽ ،ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل و ،در
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ،ﻓﺸﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺟﺴﺎرتﻫﺎ و ﻇﻠﻢﻫﺎی روزاﻓﺰون رژﯾﻢ ﻏﺎﺻﺐ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در
ﺣﻖ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ واﺣﺪ ازﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻏﺰه ﺷﺪ .او ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
اﺧﺘﻼﻓﺎت داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺻﻞ ﻗﺮآﻧﯽ وﺣﺪت را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت
1
ﻣﺬﻫﺒﯽْ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و دراﯾﺖ ،ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﺮنﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻬﻞ ،ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
ﻗﺮآن و ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( و اﺋﻤﮥ ﻫﺪی )س( ،ﺗﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪ ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻣﺘﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
در ﺳﻪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 .1ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮز.93/9/3 ،

۹۸

ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﮥ  64ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽٰ اﻫﻞ
ﮐﺘﺎب ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮوان دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ ،را دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﮕﻮ اى اﻫﻞ
ﮐﺘﺎب ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺨﻨﻰ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا را ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﻢ و
ﭼﯿﺰى را ﺷﺮﯾﮏ او ﻧﮕﺮداﻧﯿﻢ ،و ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﻰ ﻧﮕﯿﺮد.
ﭘﺲ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻋﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺷﻤﺎ1 «.ﭘﯿﺮوان
دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن را از ﻧﻈﺮ دور ﻧﻤﯽدارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺷﺎرع
ﻣﻘﺪس را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻫﻢﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮاوان ﺑﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪﺟﺎی
ﮐﺎر ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ،ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﻣﻌﺎﺿﺪت ،اﺧﺘﻼﻓﺎت را دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ
ﻗﺮار داده و ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻻﯾﺖ ،وﺻﺎﯾﺖ،
اﻣﺎﻣﺖ و ﺧﻼﻓﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ،اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم
و ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی آن اﺧﺘﻼف ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺟﻮد
دارد؛ اﻣﺎ ﻫﺮدو ﺧﺪای واﺣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ واﺣﺪ ،ﻗﺒﻠﮥ ﯾﮑﺴﺎن و در ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻤﺎل و ﻣﻨﺎﺳﮏ
ﺷﯿﻮهای ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ .ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ اﯾﺴﺘﺎدن روی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ
ﺗﺮک دﯾﻨﺸﺎن ﻣﻮﮐﻮل ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .آن دﺳﺘﻪ از ﭘﯿﺮوان دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن را ﮐﻪ ﻣﺤﺎرب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﻋﻮا ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﯿﻠﯽ اﺳﻼم ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،از
آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺑﺎورﻫﺎﯾﺸﺎن را دور ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و ﮐﺘﺎﺑﺸﺎن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آنﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺷﺮک دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ و اﯾﺠﺎد اﺧﻮت ﺑﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻢ و ﻗﺮآن و ﻗﺒﻠﮥ ﯾﮑﺴﺎن
دارﯾﻢ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻌﺎون در اﺛﻢ و ﻋﺪوان ،در ﺑﺮّ و ﺗﻘﻮی ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ب َﺗﻌَﺎﻟَﻮْاْ إِﻟَﻰ ﮐَﻠَﻤَﺔٍ ﺳَﻮَاء ﺑَ ْﯿﻨَﻨَﺎ وَ َﺑﯿْﻨَﮑُ ْﻢ أَ ﱠﻻ ﻧَ ْﻌﺒُﺪَ إِ ﱠﻻ اﻟﻠّ َﻪ وَﻻَ ُﻧﺸْﺮِكَ ﺑِ ِﻪ ﺷَﯿْﺌًﺎ وَ َﻻ ﯾَﺘﱠﺨِ َﺬ ﺑَﻌْﻀُﻨَﺎ
 .1ﻗُ ْﻞ ﯾَﺎ أَﻫْ َﻞ اﻟْﮑِﺘَﺎ ِ
ﺑَﻌْﻀﺎً أَرْﺑَﺎﺑًﺎ ﻣﱢﻦ دُونِ اﻟﻠّﻪِ ﻓَﺈِن ﺗَﻮَﻟﱠﻮْاْ ﻓَﻘُﻮﻟُﻮاْ اﺷْﻬَﺪُواْ ﺑِﺄَﻧﱠﺎ ﻣُﺴْﻠِﻤُﻮنَ.
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ﻻﯾﻨﺤﻞ و ﯾﺎ ﻓﻌﻼً و ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﻻﯾﻨﺤﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی و
ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدن روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮥ دو ﻃﺮف ،ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری ،ﮐﻠﻤﻪﺑﻪﮐﻠﻤﻪ ،اﻧﺪکاﻧﺪک و
ذرهذره ،ﺣﺘﯽٰ اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﺘﯽ
واﺣﺪ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺎ و زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪدور از
ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽﻫﺎی ﻣﺬﻣﻮم ،ﮐﺞﺳﻠﯿﻘﮕﯽﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺟﺎﻫﻼﻧﻪای ﮐﻪ در ﭘﺮﺷﻤﺎری از ﻓﺤﻮل
ﺗﺎ ﻋﻮام ﻫﺮدو ﻃﺮف وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﭘﺮﺷﻤﺎر و ﻓﺮاوان را دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ و روزﺑﻪروز ﺑﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم آن ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺻﻮص و ﺳﺪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن
ﺷﺪهاﯾﻢ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش و ﻣﺮﺿﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺖ ،اﻣﺎ وااَﺳَﻔﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻮد آن را ﮔﻔﺖ و ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﻪﻋﻤﻞدرآﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﺧﺪا ،ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ،
ﻓﺤﻮل داﻧﺶ و روﺷﻨﻔﮑﺮان دﻟﺴﻮﺧﺘﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن دراﯾﻦﺑﺎره ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎ زده ،ﻣﮑﺎﺗﯿﺐ آراﺳﺘﻪ ،رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺳﺮ در ﭼﺎهﻫﺎ ﻓﺮوﺑﺮده
و ﻧﺎﻟﻪﻫﺎ ﮐﺮده ،اﻣﺎ آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ راه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،روز و روزﮔﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﭘﺮآﺷﻮب ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﺴﺖ .ﭼﺮا؟
زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﺑﺎورِ راﺳﺘﯿﻦ و اﻋﺘﻘﺎدِ راﺳﺦِ ﺑﻪ وﺣﺪت در ﻋﻤﻖ ﺟﺎن ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﭘﺮﺷﻤﺎری از
ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ دوﻃﺮف ﺗﺎ ﻗﺎﻃﺒﮥ ﻋﻮام ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ،آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ،ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﺎزده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در  25ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ،1385زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮﻗﻪای در ﻣﻨﻄﻘﮥ
ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﺮاق ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﺎﺧﮥ اﺑﻮﻣﺼﻌﺐ اﻟﺰرﻗﺎوی ﮔﺮوه اﻟﻘﺎﻋﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﮑﺮر ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽزد ،ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﻇﺮهﮔﻮﻧﻪ و زﻧﺪه ﺑﯿﻦ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم و ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺮﺿﺎوی در ﺷﺒﮑﮥ
اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮی زﻧﺪه ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﻣﻮاﻧﻊ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ازﺳﻮی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻄﺮح و
درﺑﺎرۀ آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪ.
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﻔﮑﺮات ﺗﮑﻔﯿﺮی زرﻗﺎوی ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ،
در ﺣﺎل ﻧﻀﺞﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻗﻮیﺷﺪن ﺑﻮد ،ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎل ﺑﻌﺪ از دل آن ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮی داﻋﺶ ،زاﯾﯿﺪه ﺷﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﺳﺒﺐ ﺑﻪرﻏﻢ
ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ از آن ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،ﻫﻨﻮز ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ.
آﯾﺖﷲ در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ،ﭘﺎﺳﺪاری
از وﺣﺪت اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﻪ در آن ﺳﻬﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺻﻔﻮف و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪن
ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ راﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﻪ ﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﻋﻠّﺎﻣﻪ ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﮥ دار اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ
از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻔﺘﮥ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ،و اﯾﻦ راه را اداﻣﻪ
دادﯾﻢ ...ﻣﺎ ﻣﯿﻮۀ آن ﺗﻼش ﻫﺎ را ﭼﯿﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﺎﺳﺪاری از اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﯾﺎری دﻫﺪ .ﻃﺒﻌﺎً در
روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻣﻮاﺟﯽ از ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮی رو ﺑﻪ رو ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﭘﺎره ای از روﯾﺪاد
ﻫﺎی ﻋﺮاق ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﻟﺒﻨﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﮐﻪ اﻣﻮاﺟﯽ ﺗﺎزه از ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی را ﺑﻪ
راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﭘﺎره ای از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻬﺖ وﺣﺪت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﻧﺪ ،ﻧﺎﮐﺎم و ﺑﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﻣﻮاج ﻓﺘﻨﻪ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ .
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ و اﯾﺠﺎد ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮥ ﺑﺰرگ ﮐﻪ
در واﻗﻊ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ رو
ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،وﺟﻮدﺷﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺮاق ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ
اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺠﻢ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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آﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
آن اﻫﺪاف واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺰو ﻋﻮاﻣﻞ و
اﻣﻮری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وادار ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪّی ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ای دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،اﻣّﺎ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻼم و
ﻗﺮآن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺣﮑﻢ ﻗﺮآﻧﯽ ﺻﺮﯾﺤﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ را از درﮔﯿﺮی و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارد” :و ﻻ ﺗﻨﺎزﻋﻮا ﻓﺘﻔﺸﻠﻮا و
ﺗﺬﻫﺐ رﯾﺤﮑﻢ“ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ روﺷﻦ و ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ،از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از وﺣﺪت ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ” :اﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن
اﺧﻮهٌ“ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺘﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ و دﺷﻤﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد
ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﻮدان،
ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻔﻆ
وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ،ﺑﻪﺣﻖ ،ﺑﻪﺟﺎ و ﺑﺎ روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺧﻮد ﺑﻪ
دو ﺗﻦ از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران اﺻﻠﯽ و ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ
ﺑﺮوﺟﺮدی و ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻋﺘﻘﺎد وﺛﯿﻖ دارم ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺣﻀﺮت
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای وﺣﺪت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻋﺘﻘﺎد و اﯾﻤﺎﻧﯽ راﺳﺦ ﺑﻪ راه
آن ﺑﺰرﮔﺎن و در اداﻣﮥ ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه و ﺑﻪﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪاﻧﺪازۀ اﯾﺸﺎن وﺣﺪتآﻓﺮﯾﻦ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن وﺣﺪت

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ وﺣﺪت و ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ،ﺑﻪروﺷﻨﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن وﺣﺪت ،ﭼﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ،ﻫﻤﻪ از داﻧﺸﻤﻨﺪانِ ﻫﻤﻪﺳﻮﻧﮕﺮ ،ﺑﺰرﮔﺎنِ دﯾﻦ ،ﻓﻘﻬﺎیِ
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زﻣﺎنﺷﻨﺎس ،روﺷﻨﻔﮑﺮانِ دﯾﻨﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ و دﻟﺴﻮزان ﺑﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﺎن ﻫﻤﮕﯽ
ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺶ ،ﻣﺘﺤﺠﺮ ،ﺑﯽاﻃﻼع از رژﻓﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﺎنِ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺧﺎﺋﻨﺎنِ
ﺑﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ دراﯾﻦﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر
و ﻣﺤﺼﻮلِ ﺗﻼشِ اﺣﻤﻖ و ﺧﺎﺋﻦ ،در ﻣﻘﻮﻟﮥ اﺧﺘﻼفاﻓﮑﻨﯽ ،ﺷﻌﻠﻪورﮐﺮدن آﺗﺶ ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺎق،
ﺑﺮادرﮐﺸﯽ ،ﺑﻪﺿﻌﻒﮐﺸﺎﻧﺪن و اﺳﺘﯿﺼﺎل اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺨﺪوشﮐﺮدن ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻨﻮر اﺳﻼم و
وﺣﺸﯽ و ﺑﺮادرﮐﺶ ﻧﺸﺎندادن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ،ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،وﻇﯿﻔﮥ دوﻟﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺠﺎزات ﺧﺎﺋﻨﺎن و وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎنِ دﯾﻦ ﺳﺎﮐﺖﮐﺮدن اﺣﻤﻖﻫﺎﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﺗﺮﯾﺒﻮن و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راهِ ﮔﻨﺎهآﻟﻮد و دﯾﻦﺑﺮﺑﺎدده ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮزﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ادب اﺳﻼﻣﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ را درﻣﯽﻧﻮردﻧﺪ ،درآنﺳﻮ ،ﺷﯿﻌﻪ را ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎن و دراﯾﻦﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در راه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﺋﻨﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﻮذیِ ﻣﻘﺪسﻧﻤﺎ و
ﻣﺘﺤﺠﺮان ،ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎن آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﺎن
در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ،ﭘﺮﺷﻤﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
ﻣﺎﻫﻮارهای و ﮐﻠﯿﭗﻫﺎﯾﯽ ﺷﺮمآوری از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎنِ دﯾﻦﻧﺎﺷﻨﺎس و ﺑﺮﺧﯽ اﺋﻤﮥ ﺟﻤﻌﮥ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ و،
ﺳﻮﮐﻮاراﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،از ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﯾﺒﻮنداران و ﻣﺪاﺣﺎنِ ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﯽﺳﻮاد و ﻣﺘﻬﺘﮏ دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ
ازآنﻃﺮف ﺧﻮن ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﻣﺒﺎح ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و از ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان
ﻗﺪس ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ازاﯾﻦﻃﺮف ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎتِ ﺑﺮادرانِ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺴﺘﻤﻌﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒِ ﺑﺎ اﯾﻦ روشﻫﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ،ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و دﯾﻦﺑﺮﺑﺎدده را ﺑﺎ دﺷﻨﺎمﻫﺎی زﺷﺖ و
ﭘﻠﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﺣﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮازﻧﺪ .دو ﻃﺮف اﮔﺮ ﻣﺰدور ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،
ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼفاﻓﮑﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮادران ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ،ﺑﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ.
ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺮﯾﺒﻮنِ ﻫﺮزهدراﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺳﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ،ﺷﺮمآور و ﺗﻔﺮﻗﻪآﻓﺮﯾﻨﺶ ،ﮐﻪ
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻣﺘﻦ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺳﻮار ﺑﺮ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،در ﺷﺎﻫﺮاهﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی
ﻣﺮزﻫﺎ را درﻣﯽﻧﻮردد ،در ﺷﻤﺎرﮔﺎن ﻣﯿﻠﯿﺎردی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ از
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ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای ﻣﻌﺎﻧﺪ اﺳﻼم ﺑﺎ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ زﺑﺎنﻫﺎی راﯾﺞ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﯽرود از اذﻫﺎن زدوده ﺷﻮد ،دوﺑﺎره و ﭼﻨﺪﺑﺎره ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ آن،
ﺳﻮﻧﺎﻣﯽوار ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،در ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه:
اﻣﺎم اﮔﻪ ﻣﯽﮔﻪ وﺣﺪت ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .اوﻻً اﻣﺎم ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﻪ
ﺑﻮد .اﻣﺎم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ  ...ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬارِ وﺣﺪت ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ اﻣﺎم ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻣﺎم رو
ﻟﮑﻪدارش ﻧﮑﻨﯿﺪ ]ﮐﻪ[ ﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .اﻣﺎم ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ،رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺳﯿﻠﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا را ﻫﻢ ﺧﻮرد و رﻓﺖ ﮐﻪ رﻓﺖ ﮐﻪ
رﻓﺖ ...

ﭼﺮا ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻦِ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ،از ﻣﺰدور ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﯽﺳﻮاد و ﻧﺎآﮔﺎه ﺟﺮﺋﺖ و
ﺟﺴﺎرت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻼشﻫﺎیِ ﻋﻠﻤﺎیِ ﺑﺰرگِ ﺷﯿﻌﻪ ،از ﺳﯿﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی و
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی و  ...ﺗﺎ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﺸﺎن و ﻣﻬﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ
وﺣﺪتﻃﻠﺐﺑﻮدن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯽﭘﺮوا ،زﯾﺮ اﺑﺮِ ﺳﯿﺎهِ اﻧﮑﺎر ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎرۀ
آن ﻫﻤﻪ دﻟﺴﻮزیﻫﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﮑﺮی و ﻧﻈﺮی و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ آن ﯾﮕﺎﻧﮥ دوران،
در راه ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺣﺪت و ﺑﺮادری در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻼشﻫﺎی
وﺣﺪتآﻓﺮﯾﻦِ ﻓﺤﻮلِ ﻋﻠﻤﺎ و روﺷﻨﻔﮑﺮان و ژرفاﻧﺪﯾﺸﺎن اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺻﺪای ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﺎن ،ﺟﻨﮓاﻓﺮوزان ،ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰان ،و ﻫﯿﺰمﮐﺸﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﺑﻠﻨﺪ ،رﺳﺎ و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺻﺮﯾﺢ و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﯿﺪاری ،ﭘﺮﮐﺎری و اﺑﺮام
دﺷﻤﻨﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در راه ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﯽ و ﺧﻮابﺑﻮدن ،ﮐﻢﮐﺎری و ﺳﺴﺘﯽ ﻣﺎ ،از ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در آﺗﺶ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
درﺣﺎلﺳﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎدﯾﺎن وﺣﺪت

ﺳﯿﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺎدی اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮﮔﺎه اﻣﺘﯽ
را دﯾﺪی ﮐﻪ اﻓﺮادش ﺑﻪ وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ آن اﻣﺖ ﻣﮋده ﺑﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در

۱۰۴

ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮای آن اﻣﺖ ،آﻗﺎﯾﯽ و واﻻﯾﯽ و ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻣﻘﺪر ﮐﺮده اﺳﺖ«.
اﻋﺘﻘﺎد و ﺗﻼش او در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن را ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻣﻠﯿﺖ ،رﻧﮓ،
ﻗﻮﻣﯿﺖ ،زﺑﺎن و ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻮل ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮥ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻧﺒﻮت ،ﻣﻌﺎد و
ﮐﺘﺎب و ﻗﺒﻠﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﻫﻨﻤﻮد ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪای را ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح اﻣﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ازﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪِ ارزﺷﻤﻨﺪِ
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،دوری از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺻﯿﻞِ ﺷﺮﯾﻌﺖِ ﻧﺒﻮی ،رذاﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﻔﻮذ ﺧﺮاﻓﺎت ،ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻗﻮﻣﯽ
و ﻧﮋادی ،ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ،دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد داﺧﻠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
واﮔﺮاﯾﯽ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل از وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ،اﺗﺤﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﺣﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺎﺳﮏ و ﻋﺒﺎدات ﺧﻮد را ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ آورﻧﺪ و از ﻗﻮاﻧﯿﻦ واﺣﺪی در دﯾﺎت و اﺣﮑﺎم
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ در ﻋﻘﻮد ،اﯾﻘﺎﺋﺎت و ﻫﻤﮥ ﻓﺮوع دﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا
اﮔﺮ اﺗﺤﺎد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮِ ﻣﺤﺎل و ﻣﻤﺘﻨﻌﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﻮد ﻫﯿﭻﮔﺎه دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﯿﺪ از اﺗﺤﺎد ،اﯾﺠﺎدِ ﺟﺒﻬﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻔﯽ واﺣﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺑﻮد2 .ﺑﻪﻧﻈﺮ وی ،ارﺗﺒﺎط و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎنِ دﯾﻨﯽ و ﻣﺘﻔﮑﺮانِ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
وﺣﺪت ﺑﻮده و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮحِ اﺗﺤﺎدِ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﮔﺮو دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ و اﺣﺴﺎسِ
ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎنِ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞﺳﺎزی ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺎﻟﻤﺎنِ دﯾﻨﯽ و درﺟﺎتِ ﻋﻠﻤﯽِ آﻧﺎن را در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻔﯿﺪ و
ﻻزم ﻣﯽﺷﻤﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺤﮑﺎم و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
درﺟﺎتِ ﻋﻠﻤﯽِ ﻋﻠﻤﺎیِ اﺳﻼم و وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻣﻌﯿّﻦ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره آﻣﺎده اﻧﺠﺎم

1

 .1ﺳﯿﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ،ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪﻫﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﮐﻠﺒﮥ ﺷﺮوق،1379 ،
ص.190

 .2ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ
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وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 1 «.ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﮑﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ،
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﮥ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮﯾﺒﻮندارﻫﺎی ﺑﯽﺳﻮاد ،ﻣﻐﺮض و ﺑﻌﻀﺎً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﺎﻧﺐ،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل و ﮐﺸﯿﺪن داﻣﻨﮥ آن ﺗﺎ وﻋﺎظ و ﺣﺘﯽٰ
ﻣﺪاﺣﺎن ،ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و راﻫﺒﺮدی ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻄﻼحِ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ را ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ »داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ« در ﻗﺎﻫﺮه از ﺳﺨﻨﺎن ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺬاﻫﺐ،
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭼﻬﺎر ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻨﻔﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯽ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﺣﻨﺒﻠﯽ و دو ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﯽ اﻣﺎﻣﯽ و
زﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎرهای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﮥ آﯾﺖﷲ
ﺑﺮوﺟﺮدی )ره( ــاز ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮑﺘﺐ وﺣﺪتﮔﺮای
اﺻﻔﻬﺎن و ﻧﺠﻒ و اﺳﺘﺎدان ارزﻧﺪه و ﺑﺰرﮔﻮاری ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ درﭼﻪای و
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ دارای اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی واﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﺣﺪت در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮدــ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺧﻼﻓﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺎﯾﮥ ﺗﺠﺪﯾﺪ
اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻠﺘﻮت ،ﺷﯿﺦ ﺟﺎﻣﻊاﻻزﻫﺮ ،ﻓﺘﻮا داد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ اﻫﻞ
ﺗﺴﻨﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿﮥ اﺛﻨﯽٰﻋﺸﺮی ،ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ از
2
ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺴﺘﻤﺮ آﯾﺖﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی از داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ در ﻗﺎﻫﺮه ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ
اﻫﺘﻤﺎم اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﯽ ﺗﺎ آن زﻣﺎن
ﮐﺴﯽ را ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ در راه ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﺎﻟﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ آن ﺑﺰرﮔﻮار در زﻣﯿﻨﮥ وﺣﺪت ﺟﻬﺎن
اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﻮﻟﮥ وﺣﺪت ﻧﺎﻣﯽ از آﯾﺖﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی
 .1ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﻘﺎﻻت ﺳﯿﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻬﻀﺖ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ
اﺳﻼﻣﯽ ،1383،ص .355

 .2ﻣﺤﻤﺪ واﻋﻆزادۀ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﻋﻮد:
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ﺑﺮده ﻧﺸﻮد .ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن وﺣﺪت اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺣﺪ ﺗﻌﺎرﻓﺎت ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﮕﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و آنﻗﺪر ﺑﻪ ارزش راﻫﺒﺮدی آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺬاﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮥ ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ،ادﻟﮥ ﻫﻤﮥ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﻨﻈﻮر
ﮔﺮدد «.اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼف ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ را ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺎﺗﯽ در ﺗﺼﺤﯿﺢ آن،
ﭼﺎپ ﮐﺮد و ﮔﺎهﺑﻪﮔﺎه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻠﺴﮥ درس ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﻃﻼب ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻋﺎدت
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪانِ ﺷﯿﻌﻪ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦِ ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﻫﺐِ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ« ،زﯾﺮا در آن اﻋﺼﺎر
اﺣﮑﺎم ﻣﻮردﻋﻤﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻤﺎن ﻓﺘﻮای ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن آﻧﺎن ﺑﻮد و راوﯾﺎن اﺻﺤﺎب اﺋﻤﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ آن
ﻓﺘﺎوی ،از اﺋﻤﻪ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺋﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺘﺎوی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ1 .ای ﮐﺎش دﯾﺪ
ﺑﻠﻨﺪ و وﺳﻌﺖِ ﻧﻈﺮِ ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ،ﻧﺠﻒ و ﻗﻢ در اﻣﺮ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽِ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم راه ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و آﻣﻮزهﻫﺎی اﻧﺴﺎنﺳﺎز و رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎدان و
ﺷﺎﮔﺮدانِ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﯾﺖﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی در آن ﻣﺤﺪودهﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ،
2
ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺮوز در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم »ﻣﯽﺧﻮاری و ﻣﺴﺘﯽ ره و رﺳﻢ دﮔﺮی داﺷﺖ«.
در ﺳﺪۀ اﺧﯿﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ در راه وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪاﻧﺪازۀ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)ره( ﺗﻼش ﻧﻈﺮی و اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ،در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ،ﺣﺘﯽٰ
ﻣﻌﺎﻧﺪان از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺷﯿﻌﯽ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺑﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﺎ ﺑﺎور
ﻗﻠﺒﯽ ،ﻣﺸﯽ ،ﻣﻨﺶ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎزهای ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاد و ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ،ﻣﺎﻧﺎ و ﭘﻮﯾﺎ ﺷﺪ.
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و در اوج ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪد و
ﭘﯿﭽﯿﺪۀ آن روزﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعِ اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ:

 .1ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.

 .2ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﻗﯽ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮی داﺷﺖ  /ﻣﯽﺧﻮاری و ﻣﺴﺘﯽ ره و رﺳﻢ دﮔﺮی داﺷﺖ .ﺻﺎدق ﺳﺮﻣﺪ.
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ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،واﺣﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺮادر ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺸﻮد ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺟﺎﻫﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﻗﻀﯿﻪ
ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ اﺻﻼً در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮادرﯾﻢ1 .

اﻣﺎم )ره( ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺤﺎیِ ﺳَﻠَﻒِ ﺧﻮد ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﺮادران اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ،ﻣﺴﺎﺋﻞِ اﺧﺘﻼﻓﯽِ
ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﺣﻞ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ را ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﺻﻮل ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ وﺣﺪت ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ،
ﻧﺒﻮت ،ﻣﻌﺎد و ﮐﺘﺎب و ﻗﺒﻠﮥ واﺣﺪ ﭘﺎی ﻓﺸﺮد و ﻣﻨﺎدی ﺑﻠﻨﺪ آوازه وﺣﺪت در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺷﺪ.
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﺳﻼم ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﺮح ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮادر ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﻤﺎ
ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دادﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻋﻠﻤﺎی ﺧﻮد ﮐﺮدﯾﺪ و ﺷُﺪﯾﺪ ﺣﻨﻔﯽ،
ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻓﺘﻮای ﺷﺎﻓﻌﯽ را ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﻓﺘﻮای ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق را
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﯿﻌﻪ .اﯾﻦﻫﺎ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف و
ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻀﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮادرﯾﻢ .ﺑﺮادران ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ
اﺧﺘﻼﻓﯽ اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓِﺮَق؛ آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ آن .راه را اﯾﻦﻃﻮر ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﮥ ﻣﺎ اﻫﻞ ﻗﺮآن و اﻫﻞ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻗﺮآن و ﺗﻮﺣﯿﺪ زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ2 .

ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( درﺑﺎرۀ وﺣﺪت ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ در ﺣﺪ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و
وﻋﻆ و ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﺣﻀﺮﺗﺶ اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒﯽ ،اﯾﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و ﺑﺎور ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖِ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدات ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﻘﻠﺪ ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻘﻠﺪﯾﻨﺶ در اﻗﺘﺪا ﺑﻪ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﻧﻤﯽداد .اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻨﺎدﯾﺎن
وﺣﺪت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،از ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﭘﺎﮐﺒﺎﺧﺘﮥ وﺣﺪت ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز
 .1ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ،ﺟﻠﺪ  ،6ص.133
 .2ﺻﺤﯿﻔﮥ ﻧﻮر ،ﺟﻠﺪ  ،13ص .54
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در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﺣﺪت ،ﺑﺮادران ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
و اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ،زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ و ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن دو ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن در اﻧﺘﺨﺎب و دﻋﻮتِ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن در اﺟﺎﺑﺖِ
دﻋﻮت اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﺪف از اﺷﺎرهای ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﺎمآوران ﻣﻨﺎدﯾﺎن وﺣﺪت در ﺳﺪۀ اﺧﯿﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد،
ﭘﺲ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه در ﺳﺎﺣﺖ وﺣﺪت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ادﺑﯿﺎت وﺣﺪتآﻓﺮﯾﻦ و در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺑﺪون ﺷﮏ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،در ﻫﯿﭻزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن
ﺻﺪای وﺣﺪتآﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از دﺳﺖ ﻧﻤﯽداد .اﮔﺮ ﭼﻪ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﯾﻒ و
ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽرﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی وﺣﺪت و دﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ،
ﺑﺰرﮔﺎن ،داﻧﺸﻤﻨﺪان و روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽداد و اﮔﺮ ﻣﺠﺎل ﺳﻔﺮ و ﺷﺮﮐﺖ
در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺣﻮل ﻣﺤﻮر وﺣﺪت را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺎم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﯾﮑﯽ از دردﻣﻨﺪاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه
ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﭼﺸﻢ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻓﺮو ﺑﻨﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎم  22آذر ﻣﺎه  1395ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ وﺣﺪت در آقﻗﻼ
اﺳﺖ .ﺣﺘﯽٰ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﺣﺪت در دور اﻓﺘﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ
ازﻧﻈﺮ آن ﺑﺰرگﻣﺮد ﻋﺮﺻﮥ وﺣﺪت دور ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻟﺬت ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ را
ﺣﺘﯽٰ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﺳﺮ ﻋﺸﻖ و درد از دﺳﺖ ﻧﻤﯽداد .ﺗﻤﺎﻣﯽ درد و ﻋﺸﻖ او در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ» :در زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻨﺪروﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ ،اﻓﺴﺎر
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم وﺣﺪت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻣﯿﻼد ﺑﺎﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص(،ﭼﻮن ﮔﻨﺞ ﮔﺮانﺑﻬﺎﺳﺖ«.
در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ:
از روزی ﮐﻪ آوای دﻟﻨﺸﯿﻦ ”وَاﻋْﺘَﺼِﻤُﻮا ﺑِﺤَﺒْﻞِ اﻟﻠَّﻪِ ﺟَﻤِﯿﻌًﺎ وَﻟَﺎ ﺗَﻔَﺮَّﻗُﻮا“ ﺑﺮای ”ﻓَﺄَﻟَّﻒَ ﺑَﯿْ َﻦ
ﻗُﻠُﻮﺑِﮑُﻢْ“ در آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﮥ  103ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ آل ﻋﻤﺮان ،ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺣﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ
و زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ ﺟﺎری ﺷﺪ ﺗﺎ آرزوی دﯾﺮﯾﻨﮥ ”ﻓَﺄَﺻْ َﺒﺤْﺘُﻢْ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺘِﻪِ إِﺧْﻮَاﻧًﺎ“ ﺑﯿﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮآورده ﮔﺮدد و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮادری ﮐﻪ رﺳﻮل ﻣﮑﺮم ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺑﺴﺘﻪ

۱۰۹

ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎری ﺷﻮد ،ﻗﺮنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد و ﮐﻢﮐﻢ آن ”اﻣﻪ واﺣﺪه“ ﺗﺄﮐﯿﺪﺷﺪۀ
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﻼی ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز ﺗﻔﺮﻗﻪای دﭼﺎر
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺣﺘﯽٰ از ﺷﻨﯿﺪن اﺧﺒﺎر آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﺘﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻧﺒﻮت آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﭘﺲ از رﺳﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﻪ اوج ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﭘﻬﻨﮥ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺎن اﺳﻼم،
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﮏﻫﺎی ﯾﺎ ﺟﺎﻫﻞ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻣﯿﺎل و اﻫﺪاف ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﮑﻔﯿﺮی،
ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﺮ در ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﯾﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﮥ آﺷﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﺪروﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ،
اﻓﺴﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺪارس و
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ”ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ“ ﺟﻮﻻن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم
وﺣﺪت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﯿﻼد ﺑﺎﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت ﺧﺘﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص(
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ و ﻣﻮدّت ،ﭼﻮن ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻋﺰﯾﺰ و ﭼﻮن ﮔﻨﺞ ﮔﺮانﺑﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر در
وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی اﺧﺘﻼف ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮادران اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا ،آقﻗﻼ ،ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی
دﯾﮕﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ،ﭘﺮﻣﻌﻨﺎ و وﺣﺪتﺑﺨﺶ را ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻋﻠﻤﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻮری در دل ﺗﺎرﯾﮑﯽﻫﺎی
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺷﻌﺎع اﯾﻦ ﻧﻮر ﺳﺎلﺑﻪﺳﺎل
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﮔﺮدد و در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻫﺮﺟﺎ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﺟﺎی ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر
ﮐﯿﻨﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و اﺧﺘﻼفآور ،از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﻓﺮاوان ﺧﻮﯾﺶ در دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
دﯾﻦ رﺣﻤﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﺮدم ﺑﺎوﻓﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ،ﻋﻠﻤﺎ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان،
ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن و ﺟﻮاﻧﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﻣﯿﺪوارم ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ
ﻫﻔﺘﮥ وﺣﺪت ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﻨﻪ در اﯾﺮان ،ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
و ﻫﻤﮥ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪﺟﺎی ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪۀ ﮐﺸﺘﺎر و
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آوارﮔﯽ و اﺳﺎرت ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﺧﺒﺎر وﺣﺪتﺑﺨﺶ و ﺑﺮادری ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ
ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺴﯿﺎر درﺧﺸﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺑﺘﺪای آن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻈﯿﻢاﻟﺸﺄن و ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد1 .

ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻮن زﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ دﯾﮕﺮان و زﺑﺎﻧﯽ ﺷﻌﺎر وﺣﺪت
دﻫﺪ ،در ﺑﺮج ﻋﺎج ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ او وﺣﺪت ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺎﺷﻖْ ﮐﻔﺶ
آﻫﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ،ﻋﺼﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻣﻌﺸﻮق راه ﻣﯽﺳﭙﺮد و در اﯾﻦ
راه ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ از ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﺰاران ﺧﺎر ﻣﻐﯿﻼن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻏﻤﯽ راه ﻧﻤﯽدﻫﺪ  2.ﺻﺪاﻗﺖ ﺷﺮط
اﺳﺎﺳﯽ وﺣﺪت اﺳﺖ .دﺳﺖِ دروﻏﮕﻮ در دوﺳﺘﯽ و ﻋﺸﻖ زود ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺐ وﺣﺪت
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در راه ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺎﻟﮑﺎن ﭘﺎکﺑﺎﺧﺘﻪ و رﻫﺮوان دﯾﮕﺮی را
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎر وﺣﺪتﺧﻮاﻫﺎن و ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺗﺤﺎد اﻓﺰون ﺷﻮد و ﺑﺮﮐﺎت اﺗﻔﺎق ﻇﺎﻫﺮ و
ﻋﻄﺮ ﻫﻤﺪﻟﯽ در ﻓﻀﺎی ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮد ،ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﺎن ﮐﻢﺷﻤﺎر و اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺮاﻓﯽ و ﺷﻌﺎردادن درﺑﺎرۀ وﺣﺪت ،اﻣﺎ ﻟﻨﮓزدن در ﻋﻤﻞ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﻓﺮاد
ﻗﻠﯿﻠﯽ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ ،وﻟﯽ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در
ﺳﺎﺣﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺷﻌﺎر و ﻋﻤﻞ درﺑﺎرۀ وﺣﺪت ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم
ﺻﺪاﻗﺘﯽ ﺳﺘﻮدﻧﯽ داﺷﺖ؛ زﯾﺮا وﺣﺪت در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺮای آرامﺳﺎزی و
ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﯿﻖ ،ﺑﺎور ﺑﺎﻃﻨﯽ ،راﻫﺒﺮد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ،در اداﻣﮥ اﺳﻼف ﺻﺎﻟﺢ او ،ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪه و آﯾﺖﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺑﻮد.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در دﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از
اﺳﺘﺎنﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و
ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺣﻀﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس و ﺳﮑﻮﻧﺖ آنﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
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اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻔﯿﺮان دوﺳﺘﯽ و ﻣﻨﺎدﯾﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺑﺎ ﻓِﺮَق ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،ﺑﺎ اراﺋﮥ آﻣﺎری از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻬﺎن و
ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آﻣﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ» :وﺣﺪت،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻓﺎع در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨّﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ«.
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﺶ ﺑﺎ آﯾﺖﷲ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻋﺮاق و
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ آﯾﺖﷲاﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﺮوﺟﺮدی در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻔﺎرش ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
او ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮥ زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎ ،ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎورهای ﺑﺮای اداره ﺑﻬﺘﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﺧﻠﻔﺎ ﺑﺮای ادارۀ ﻣﺪﯾﻨﻪ در زﻣﺎن ﺳﻔﺮﻫﺎ و ﻫﻤﺮاهﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ
ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﺳﻼم را از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺮای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ» :ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺪارد«.
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ از رﺷﺪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﺗﻨﺪروی ﻣﺬﻫﺒﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﺼﺮ ،ﯾﻤﻦ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در دﯾﺪار اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»ﮔﺮوهﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ و ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻘﻠﯽ و
ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ در اﺑﻌﺎد داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،درواﻗﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﺳﻼم ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ«.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد ،وﻃﻦدوﺳﺖ و ﻣﺘﺪﯾّﻦ در
ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان را اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﮐﺮدن وﺣﺪت در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺗﻌﺪد ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺬاﻫﺐ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺮف و ﺷﻌﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ«.
او ﻧﺠﺎﺑﺖ ،ﺻﺒﺮ و روﺣﯿﮥ ﻣﻠﯽ و دﯾﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮان را ﺳﺘﻮد و اﻓﺰود:
وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ادارۀ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺼﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮی ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﻋﺎت
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اﺻﻮل ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺪﯾﺮان
ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر اﻗﻠﯿﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.

ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎﺿﺮان در ﺧﺼﻮص ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان از
اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎدآوری ﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ روﺣﯿﻪ اﻣﯿﺪواری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺷﻮد و اﺻﻮﻻً ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ دﻟﺴﻮزان ﻧﻈﺎم و دوﺳﺘﺪاران دوﻟﺖ ،ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن
1
اﻣﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

زﺧﻢ و ﻣﺮﻫﻢ

ﺟﺮﺋﺖ ﮐﻨﯿﻢ و راﺳﺖوﭘﻮﺳﺖﮐﻨﺪه ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ،ﭼﻬﺮۀ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،در ﻧﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺳﯿﻤﺎی ﺗﺎﺑﻨﺎک و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢِ روحﺑﺨﺶِ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮِ رَﺣﻤَﻪٌ ﻟِﻠﻌﺎﻟَﻤﯿﻦ و
اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪﺗﺮ
اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺎرﻧﺪه از ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﺮدم ﻋﺎدی اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﻮاص ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ و ﺑﻪ درﺟﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻮاص ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻦﺷﻨﺎس
و آﮔﺎه ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺎﺳﻮاد و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮥ دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن و اﻋﻀﺎ و
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﺗﺎقﻫﺎی ﻓﮑﺮ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎیِ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت،
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺄﻟﯿﻒ دارﻧﺪ .ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در ﻫﻤﺎن دوران ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ و ﻣﺎ ﺑﺎ
آﻧﺎن درﮔﯿﺮ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻮدﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﮥ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ
ﮐﺸﻮری اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺎﻟﯽ،
ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ«.
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران دﻧﯿﺎ اﻗﺘﻀﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ،
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼم و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
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اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎزه ،اﺧﺘﯿﺎر و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻋﺪهای ﭼﻨﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،اروﭘﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽٰ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و در ﻗﺎﻟﺐِ ﻧﺎﺟﯿﺎنِ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﺧﻮد،
آدمﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ ،ﺗﺮورﯾﺴﺖ ،ﺧﺮاﺑﮑﺎر ،اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ آدمﺑﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻼحﻫﺎ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽٰ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص اﺳﻼم ،ﻓِﺮَق و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻠﺢدوﺳﺖﺑﻮدن ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪﺟﺰ از اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮی آﮔﺎﻫﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﺸﻢ و ﮔﻮﺷﺸﺎن ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ و ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ﺑﻪﺟﺎی آنﻫﺎ! وﻗﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﻻاِﻟﻪَ اِﻻاَﻟﻠﻪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﷲ اﮐﺒﺮ و ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢﷲ
ﺑﻤﺐﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ را وﯾﺮان و ﻣﺮدم را آواره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن را زﻧﺪهزﻧﺪه در
آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ ،از ﺑﻠﻨﺪی ﭘﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎمﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﻫﻤﮥ اﯾﻦ وﺣﺸﯿﮕﺮیﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی
ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽرود ﮐﻪ آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ،راﺟﻊ ﺑﻪ
اﺳﻼم و اﺳﻼﻣﯿﺎن ،ﭼﻪ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺟﺎی آنﻫﺎ! وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﻔﯿﻦ ،زﻧﯽ
ﻣﺠﺠﺒﻪ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻫﺮش رﺿﻮان ،ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ،ﻟﺒﺎس و ﻫﯿﺒﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺻﻠﯿﺘﯽ از
ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﺳﻦ ﺑﺮﻧﺎردﯾﻨﻮ،
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دﺳﺖﮐﻢ ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻪ و ﻫﻔﺪه ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را زﺧﻤﯽ ﮐﺮده و ﻫﺮ دو
در درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﯾﻦ
ﺣﻤﻠﻪ را ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ ازاﯾﻦدﺳﺖ ،از ﺳﺎل  2012ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ 1 .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎک را ﺻﺮﯾﺤﺎً ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﺻﺪای اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ را ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺟﺎی آنﻫﺎ ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﮥ دﻧﯿﺎ ﺣﺘﯽٰ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮزی ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
ﻓﮑﺮی و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﻮﻗﺘﺎً ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﺮروز ﯾﮏ
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ﭘﯿﻤﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦﻗﺎرهای ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ در ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺰ آژﯾﺮ ﺧﻄﺮ ،ﻏﺮش ﻣﻮﺷﮏ ،ﺻﻔﯿﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ و
ﭼﻬﭽﻬﮥ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺟﺰ ﺑﻮی ﺑﺎروت و ﺧﻮن ﺑﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻧﻤﯽرﺳﺪ و
ﺟﺰ ﺳﺮﺑﺮﯾﺪن ،ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ و ﺑﻪ زﯾﺮﮐﺸﯿﺪن ﻫﻤﮥ ﺷﺮف و ﻋﺰت آدﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﯾﺪ،
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﮕﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎدی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی
ﻧﻔﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖِ ﻣﻔﺖ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ارزان از داﻋﺶ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎدی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﻔﯿﻦ و
ﻫﻤﺴﺮش رﺿﻮان ﻓﺎروق ﻫﺮدو داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮥ ﻣﺪارس ﺳﻠﻔﯽ اﻟﻬﺪی ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻣﻮﻟﺘﺎن
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪارس ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات ﺷﻌﺒﻪ دارد ،ﺗﺤﺖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
وﻫﺎﺑﯽﻫﺎی ﺳﻌﻮدی ،دوﺳﺖ و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻬﺎن
از ﺑﺎورﻫﺎی اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﺗﮑﻔﯿﺮی و آدﻣﮑﺶ ﺑﯿﺰارﻧﺪ و اﻋﻤﺎل وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و ﺳﺒﻌﺎﻧﮥ آنﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻮم
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺪار آﺑﺮوی اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻧﺎﭘﺎکدﯾﻨﺎن
ﺗﮑﻔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﭼﻬﺮهای از اﺳﻼم ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﺮای واﺧﻮردهﻫﺎ و
واﭘﺲزدهﺷﺪهﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را در آدﻣﮑﺸﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺟﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﮐﺸﯿﺪهﻫﺎی
زﯾﺎدهﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺜﺎرِ ﻻﺷﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻧﮑﺎح ﻣﯽروﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ را ﮐﻪ دﯾﻨﺶ را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺳﭙﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺟﻬﺎن
ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﭘﺎﮐﺶ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻪﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟ اﮔﺮ درد واﻗﻌﯽ را ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در درﻣﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و دردﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ »ﻋﻠﯽ ﻗﺪر ﻣﺮاﺗﺒﻬﻢ«
ﻣﺴﺌﻮلاﻧﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،از دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ،در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ،
ﮔﻞ و ﭘﯿﺎم ﺻﻠﺢﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺎم واﻗﻌﯽ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن از
درک اﯾﻦ ﻧﯿﺎز و ﺗﻼش ﺑﻪاﻧﺪازۀ ﺑﻀﺎﻋﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺪک آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻼﻣﺘﮕﺮ ﺑﻪ
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آنﻫﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ دﺷﻨﮥ داﻋﺸﯿﺎن زﺧﻤﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارد.
اﯾﻨﮑﻪ در دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد »ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺗﻤﺪنﻫﺎ« و در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
»ﺟﻬﺎن ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی« ﺑﻪ دﻧﯿﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺎﮐﯽ از درک درﺳﺖ اوﺿﺎعِ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺎز دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ راﺳﺘﯿﻦ و ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺠﺎل ﮔﻔﺘﻨﺶ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮔﻮشﻫﺎی ﺷﻨﻮای ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻧﯿﻮﺷﯿﺪن
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

آﻗﺎ ،ﺧﺎﻧﻢ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ! ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﺪ؟

ﺑﺮﻧﺎدر ﻟﻮﯾﯿﺲ از ﺳﺮﺷﻨﺎسﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺖ .ﺳﺮﺷﻨﺎس ازآنﻧﻈﺮ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،اﺗﺎقﻓﮑﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و وزارت ﺧﺎرﺟﻪﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻬﺎد و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ
و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ دارد ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ ازآنﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﺮی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ آﻏﺎز ﭘﯿﺎدهﺷﺪن ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و آرزوﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮر ﻧﺒﺮده اﺳﺖ1 .ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﮥ ﺑﺮﻧﺎرد ﻟﻮﯾﯿﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
»اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎ ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد «.اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺧﻂﮐﺶ و ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺎدم از ﺧﺎﺋﻦ و اﺣﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ازﻣﺪاﻓﺘﺎده ،ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻟﺒﺎس ،ﻣﻘﺎم ،ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ،ارادت ﺑﻪ
ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و ﯾﺎ اﻫﻞﺑﯿﺖ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ و ﺣﻔﻆ اﺻﻞ اﺳﻼم و ﻫﺮﻣﻌﯿﺎر و
ﻣﺤﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺎدم از ﺧﺎﺋﻦ و اﺣﻤﻖ ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ و ﯾﺎ
ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪازد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﺧﻂﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر ﺧﺎﺋﻦ و
اﺣﻤﻖ در ﺿﺮﺑﻪزدن ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﺎﺻﺐ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.

 .1ﺑﺮﻧﺎرد ﻟﻮﺋﯿﺲ در  31ﻣﯽ ﺳﺎل  1916م در ﻟﻨﺪن در ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﻬﻮدی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،او  5ﻣﺎه دﯾﮕﺮ
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
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ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺮب او را ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرﺧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم
درﺑﺎرۀ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻧﯿﺎی
اﺳﻼم و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮب ﺑﺮای اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .او درﺑﺎرۀ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓِﺮَق ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻬﻮد در
ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژرﻓﯽ داﺷﺘﻪ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده اﺳﺖ.
درآﻏﺎز ،ﺗﻤﺮﮐﺰ او روی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻬﻢ ﺷﺎﻣﺎت ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪن اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ را روی ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﻣﭙﺮاﺗﻮری
1
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﮐﺎوش ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ازﻫﻢﭘﺎﺷﯿﺪن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد.
ﻟﻮﯾﯿﺲ اﺻﻄﻼﺣﺎت »ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ« و »ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻤﺪنﻫﺎ« را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻤﺪنﻫﺎ را از او
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﻟﻮﯾﯿﺲ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ،در ﺳﺎل  1957م ،در ﺟﻠﺴﻪای در
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮ زﺑﺎن آورده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻤﺪنﻫﺎ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮی
ﺗﻤﺪنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1998م،
ﺳﺎل  2001م را ﺳﺎل »ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺗﻤﺪنﻫﺎ« ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ
ﻫﺠﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪه و ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ آورﻧﺪۀ اﻋﺘﺒﺎر و آﺑﺮوی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮد در داﺧﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻬﺎﻧﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺮج ﺑﻮش رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ژاﻧﻮﯾﻪ  2002م در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮥ ﺧﻮد در ﮐﻨﮕﺮۀ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ واﻫﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﺑﻪﻫﻤﺮاه دو ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻋﺮاق ﻣﺤﻮر
ﺷﺮارت 2ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﺎص آن زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن درﺑﺎرۀ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﻠﻢﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ و
 .1ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮف آﺧﺮ http://www.harfeakhar.com ،ﺑﺎ ﺗﻘﻄﯿﻊ و ﺗﻠﺨﯿﺺ.

 Axis of Evil .2اﺻﻄﻼﺣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
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درﻣﻘﺎﺑﻞِ اﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﻘﺐ ﻣﺤﻮر ﺷﺮارت ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اﺑﻮﺟﻬﻞ و
ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻧﺴﺘﺠﯿﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺳﺎﺣﺮ و ﻣﺠﻨﻮن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻼغ رﺳﺎﻟﺖ
را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .در ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان روز  30ﺷﻬﺮﯾﻮر »روز
ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺗﻤﺪنﻫﺎ« ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ دﻫﻢ در ﺳﺎل  1389ش آن را از ﺗﻘﻮﯾﻢ
ﺣﺬف ﮐﺮد.
ﻟﻄﻔﺎً اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ :ﺑﺮﻧﺎرد ﻟﻮﯾﯿﺲ ﻫﻢ »ﻣﺸﮑﻼت
داﺧﻠﯽ« و ﻫﻢ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻏﺮب« را در ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﺷﺪن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
دﺧﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﺛﺎرش ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن دروﻧﯽ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﻣﻔﺼﻞﻧﻮﯾﺴﯽِ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎیِ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻣﺠﺎلِ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ ،دﺳﺘﺎورد ﻫﺸﺖ دﻫﻪ ﺗﻼش
ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎرد ﻟﻮﯾﯿﺲ در اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻏﺮب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ازﻧﻈﺮ داﺧﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺼﻮﻣﺖﻫﺎی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ،
ﻗﻮﻣﯽ ،ﻗﺒﯿﻠﻪای ،ﻃﺎﯾﻔﻪای ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮔﺮوﻫﯽ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ازﻧﻈﺮ ﺧﺎرﺟﯽ
دﭼﺎر دﺷﻤﻨﯽ ،درﮔﯿﺮی و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ رؤﺳﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﻋﻠﻤﺎ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪانِ
ﮐﺸﻮرﻫﺎیِ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻫﺮﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ،ﺗﺤﺖ ﻫﺮﻋﻨﻮان ،ﺑﻪﻫﺮﻃﺮﯾﻖ و ﺑﺎ ﻫﺮ اﺳﻢ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ
ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﺮروز و ﻫﺮﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﻣﻘﺪس ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ،روﺣﺎﻧﯽ ،آﺳﻤﺎﻧﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و  ...ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را داﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ
ﯾﺪک ﺑﮑﺸﻨﺪ ،اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و ذﻟﯿﻼﻧﻪ در دﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎرد ﻟﻮﯾﯿﺲ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﻌﻮدی و از ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آندﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻤﺎی وﻫﺎﺑﯽ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻦِ ﺧﻮنِ اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎنِ ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺪا ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮیِ
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( و ﭘﯿﺮوان دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﮔﺮوه ﮐﻢﺷﻤﺎر ﺧﻮد را ﻣﺒﺎح
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،داﻋﺸﯿﺎن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪارﺷﺪن و ﻓﻌﺎلﺷﺪن ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻧﺎن ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺎن و
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ﺗﻮﺟﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺠﻤﻪ ،ﺗﺨﺮﯾﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻋﺎﻣﻼن اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎتﭼﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
از ﻻﺑﻪﻻی اﻟﻔﺎظ ﻋﺼﺒﯽ آنﻫﺎ ﺻﺪای دﻧﺪانﻗﺮوﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﺎن و
درﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﻤﻠﻪ و
ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﺟﻨﻮنآﺳﺎ ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻃﯿﻒ ﺟﻬﻨﻤﯽ
ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ  9ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از رﺣﻠﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  95/1/17در دﯾﺪار دﺑﯿﺮ و
ﻣﺪﯾﺮان دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮥ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،ﺗﻼش ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ درﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎی اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان را ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺴﺖ .او اﻟﻘﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ را ﺑﺮای
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺟﺪﯾﺖ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮم را ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻮن
ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ «.رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم اﯾﺮان ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺣﺪت ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﻫﻤﮥ
ﺳﻄﻮح ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد «.او ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ اوﺿﺎع ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﯾﻤﻦ ،ﻟﯿﺒﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺿﺮوری اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻘﻼی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﯾﺸﻪﮐﻨﯽ آنﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ «.ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺧﻄﺮ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ را ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ در
آﯾﻨﺪه داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ را ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
١
اﻵن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻨﺎﯾﺎت آنﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و آﺷﮑﺎرا اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و دراﯾﺖ

اﻣﺎم اول ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻃﺒﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺮدان اﺳﺖ و ﻣﺮﻫﻢ او ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دارو ﺳﻮدی ﻧﺪﻫﺪ ،داغ او
ﺳﻮزان  ...ﺑﺎ داروی ﺧﻮد دلﻫﺎﯾﯽ را ﺟﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﺣﯿﺮت  «...آن ﺣﻀﺮت
دراداﻣﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﯽﻋﻤﻼن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﭼﻮن ﮐﺎﻟﺒﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﯽﺟﺎن و
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ﺟﺎنﻫﺎی ﺑﯽﮐﺎﻟﺒﺪ .ﻋﺒﺎدتﮐﻨﺎﻧﯽ راه ﺻﻼح ﻧﺎﺳﭙﺮده ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎﻧﯽ از ﺗﺠﺎرت ﺳﻮد ﻧﺒﺮده ،ﺑﯿﺪاراﻧﯽ
1
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،ﺣﺎﺿﺮاﻧﯽ ﻧﻬﺎن از دﯾﺪه ،ﻧﮕﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﻮﯾﺎ«...
دﻋﻮت ﺑﻪ وﺣﺪت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ دﻟﯽ درﯾﺎﯾﯽ ،ﭼﺘﺮی ﺑﻪ
وﺳﻌﺖ آﺳﻤﺎن و اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺴﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻮاری ﮐﻮهﻫﺎ اﺳﺖ .ﺗﻨﮓ ﺣﻮﺻﻠﻪﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ،
ﺗﻨﮓﻧﻈﺮان ﺧﻮدﺑﯿﻦ و ﺗﺮﺳﻮﻫﺎی ﺳﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ از ﺑﯿﻢ ﺷﮑﺴﺖ در ﻫﻤﺎوردی اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ دﻟﯽ
ﻟﺮزان دارﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻏﻞ و دروغ ،ﺻﻼدﻫﻨﺪۀ وﺣﺪت و ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ اﺧﻮت ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ازاﯾﻦرو ،ﻫﺮروز ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای و ﺑﺎ ﺧَﻠﻖ و ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮان و واژهای و اﮔﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن وﺻﻠﻪ و
اﺗﻬﺎﻣﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ،ﺟﺪاﯾﯽ و ﺗﺸﺘﺖ داﻣﻦ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ و ﺻﻒآراﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إِنﱠ ﻓِﺮْﻋَﻮْنَ ﻋَﻼ ﻓِﻲ اﻟْﺄَرْضِ وَ
ﺟَﻌَﻞَ أَﻫْﻠَﻬﺎ ﺷِﯿَﻌﺎً ؛ 2ﻓﺮﻋﻮن در زﻣﯿﻦ اﺳﺘﮑﺒﺎر و ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی ﮐﺮد ،و ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و
دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد 3 «.درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻀﺮت ﺧﺘﻤﯽﻣﺮﺗﺒﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن و اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ
ﻫﺮدو ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﭘﯿﺮوی از آن ﺣﻀﺮت ﻣﺒﺎﻫﯽ و ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،دﺷﻤﻨﯽﻫﺎی
رﯾﺸﻪدار و ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻫﻞ ﯾﺜﺮب را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻋﺪاوتﻫﺎی ﭼﺮﮐﯿﻦ و ﻣﺰﻣﻦ آنﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن داد.
دراﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﮥ آن ﺣﻀﺮت آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﯾﺜﺮب ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻮف اﺻﺮار
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در »ﻗﺒﺎ« اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ  ...اوس و ﺧﺰرج ﺳﻼح ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ
 ...در ﻣﺴﯿﺮ راه رؤﺳﺎی ﻃﻮاﺋﻒ زﻣﺎم ﻧﺎﻗﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮﮐﺪام اﺻﺮار ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﮥ
آنﻫﺎ وارد ﮔﺮدد ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد :از ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﺮﮐﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﯿﺪ ،او در ﻫﺮﮐﺠﺎ زاﻧﻮ
4
ﺑﺰﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﭘﯿﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .

 .1ﺧﻄﺒﻪ  108ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ ﺷﻬﯿﺪی )ره(.
 .2ﻗﺼﺺ.4 ،

 .3ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮر ،اﺳﺘﺎد ﺧﺮﻣﺪل.

 .4ﻓﺮوغ اﺑﺪﯾﺖ ،آﯾﺖﷲ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ 28اُم ،ص  ،31ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ
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اﯾﻦ ﺧﺘﻢ ﮐﻼم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻔﺮﻗﻪ ،اﻣﺘﯿﺎزﻧﺪادن ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﯾﺠﺎد
وﺣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن زﻣﺎم ﺗﻮﻗﻒ را ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻼی ﯾﺜﺮب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻻﯾﺸﻌﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎ ﺟﻠﻮه وﺣﺪت را در ﺳﯿﻤﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﯿﭻ ﻗﺒﯿﻠﻪای
وارد ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﻪ ،ﺟﺰ ﺳﻼح ﺑﺮﮐﺸﯿﺪﮔﺎن ،ﻣﺤﺎرﺑﺎن و آدﻣﮑﺸﺎن را زﯾﺮ ﭼﺘﺮی ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽِ
آﺳﻤﺎنِ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖِ آﺳﻤﺎنِ ﺑﻠﻨﺪِ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺟﺎی داد و ﺗﺎ واﭘﺴﯿﻦ دم ﺣﯿﺎت
ﺑﺮ ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وﺣﺪت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﭘﺎی ﻧﻨﺸﺴﺖ .ﻋﻼوهﺑﺮ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰۀ ﺑﺎﻗﯿﻪ
رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺻﺪر اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺠﺰهای
ﮔﺮانﻗﺪر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد از آن ﺑﺮادری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻌﻤﺖ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﺣﺪتآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺑﺮاﻧﺪازی روشﻫﺎیِ ﻣﺬﻣﻮمِ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﮑﻨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ،
دراﯾﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ دارد .روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ ازآنﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻫﺮدو ﻃﺮف ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎس ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽِ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ در ﮔﺮو ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ دﻟﯽ درﯾﺎﯾﯽ ،ﭼﺘﺮی ﺑﻪ وﺳﻌﺖ آﺳﻤﺎن و اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺴﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻮاری ﮐﻮهﻫﺎ
اﺳﺖ .ﺗﻨﮓ ﺣﻮﺻﻠﻪﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ،ﺗﻨﮓﻧﻈﺮان ﺧﻮدﺑﯿﻦ و ﺗﺮﺳﻮﻫﺎی ﺳﺴﺖﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ از ﺑﯿﻢ
ﺷﮑﺴﺖ در ﻫﻤﺎوردی اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ دﻟﯽ ﻟﺮزان دارﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺣﺪتآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﺧﻮت
ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .دراﯾﺖ اﻣﺘﯿﺎزﻧﺪادن ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﯾﺠﺎد وﺣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﮐﻞ
ﻋﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن ،ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ در ﯾﺜﺮب ،زﻣﺎم ﺗﻮﻗﻒ را ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻼی ﯾﺜﺮب ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻻﯾﺸﻌﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺎ ﺟﻠﻮۀ وﺣﺪت را در ﺳﯿﻤﺎی اﻣﺎم
راﺣﻞ دﯾﺪهاﯾﻢ.
اﯾﺴﺘﺎدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﻫﯿﭻ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻋﻘﻼﻧﯽ و وﺣﯿﺎﻧﯽ در ﻋﻤﻖ ﺟﺎن ﻋﻮاماﻟﻨﺎس
رﯾﺸﻪ ﮐﺮده ،ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺟﺎن و آﺑﺮو اﺳﺖ .ﭘﺮ ﺷﻤﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻬﻞ ﻋﻮام
ﺷﺪه و ﺟﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت و ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﮐﺎﺳﺘﻦ از
رﯾﺸﻪﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی و ﺑﺎورﻫﺎیِ ﻧﺎراﺳﺘﯿﻦِ ﺗﻔﺮﻗﻪاﻧﺪاز و ﮐﻢﮐﺮدن از اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ
را ﺑﻌﯿﺪ و ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ را ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ دارد .ﭘﺲ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ:
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎﻣﺖ ،وﻻﯾﺖ و ﺧﻼﻓﺖ و آﻧﭽﻪ در
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ﺻﺪر اﺳﻼم ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ .دوم ،ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺬر از ﮔﺬرﮔﺎه زﻣﺎن،
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و دﺳﺘﮑﺎری و ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﭽﻪ روی داده را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﻮم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدن روی ﻣﻮارد اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻮﺟﻪﻧﮑﺮدن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ،ﺟﺰ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﻣﺖ واﺣﺪ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻬﺎرم ،ﻓﺎﺻﻠﮥ اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻗﻬﺮﻫﺎ و دوریﻫﺎ را
ﺷﯿﻄﺎنﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻦ و اﻧﺲ ﺑﺎ اوﻫﺎم ،ﭘﻨﺪارﻫﺎ ،اراﺟﯿﻒ و ﺳﻮءﻇﻦﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ
ﺟﺎن ﻋﻮاماﻟﻨﺎسِ دوﻃﺮف ،رﺳﻮب ﮐﺮده و ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻨﺠﻢ ،در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺮﺧﯽ از
داﻧﺎﯾﺎنِ دوﻃﺮف از ﺑﯿﻢ ﻟﻐﺰﯾﺪن ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ،از ﺑﺎز ﮐﺮدن و اﻓﺸﺎی ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻂ و اﻋﺘﻘﺎدات
ﻧﺎراﺳﺘﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﺮ ﺑﺎز زدهاﻧﺪ .ﺷﺸﻢ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ
و ﺳﻨﯽ آنﭼﻨﺎن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺎس اﺳﺘﻮاری دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای آﺳﻤﺎن ﺗﺎ
ﻋﺮش اﻋﻠﯽٰ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار ﮐﺮد.
ﮐﺎر ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ را ﺑﺮدارد و وﺣﺪت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﺎری ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﻃﺒﯿﺒﺎﻧﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ در ﻫﻨﮕﺎﻣﮥ ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ ﻣﺠﺮوح ﮐﺎری ﻧﺪارد ،دوﺳﺖ
و دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﺧﻢ ﻫﺮدو را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﻫﻢ اﻟﺘﯿﺎم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﻋﻠﻤﺎ،
روﺷﻨﻔﮑﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻧﺠﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ورﻃﮥ ﺑﺮادرﮐﺸﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ ،داﻣﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و دوﺳﺘﯽ و دﺷﻤﻨﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮﭼﯿﻨﻨﺪ و ﻣﺮﻫﻢ
آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ را از ﻫﯿﭻﮐﺲ درﯾﻎ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻼحﻫﺎ
ﻣﺮگﺑﺎرﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮﻫﻢﻫﺎﯾﯽ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶﺗﺮ و ﻃﺒﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺘﻨﮥ ﮐﺎرزار ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﺸﻢ و درﺷﺖﮔﻮﯾﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﺤﮑﺎم
اﺳﺘﺪﻻل و ﻗﻮت ﺑﺮﻫﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.
 108ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻋﻼﻣﻪ ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﯿﻊ و ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻢ
ﺑﺸﺮی رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﻣﺸﯿﺨﻪاﻻزﻫﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  6ﻣﺎه 112 ،ﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪآﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ آﯾﻨﻪای ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎ از ادب و
اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ،رواداری و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺘﺪﻻل و ﻗﻮت ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻢ در آﻏﺎز ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﻋﻨﻮان و ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
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 ...ﻣﻦ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ،درﺻﺪد اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اوﺿﺎع و ﺣﻘﺎﯾﻖ داﺧﻠﯽ ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه و اﺧﻼﻗﺸﺎن را ﻧﯿﺎزﻣﻮده ﺑﻮدم ،و اﯾﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ
و در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻨﻤﻮدهام ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ
داﻧﺸﻤﻨﺪان آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ  ...ﭘﺲ آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻬﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس
وﺟﻮد ﺗﻮ واﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ  ...ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻮاراﯾﯽِ داﻧﺸﺖ ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﻢ را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ و
ﻋﻄﺸﻢ ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻢ ،ﺟﺪت ﻣﺼﻄﻔﯽ )ص( و ﺑﺎب آن ﭘﺪرت
ﻣﺮﺗﻀﯽ )ع( ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﺑﺘﯽ ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﻨﺪهﺗﺮ از ﭼﺸﻤﮥ ﮔﻮارایِ ﺳﻠﺴﺒﯿﻞِ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ 1 ...

ﻋﻼﻣﻪ در ﺟﻮاب ﺷﯿﺦ ﭘﺲ از ﺳﻼم و ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

آنﭼﻨﺎن ﻣﺮا ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار دادهای ﮐﻪ زﺑﺎن از ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ...ﻣﻦ از
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ آرزوﻫﺎ ﺳﻮار ﺷﺪهام و از راهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ درب ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮ آﻣﺪهام ﺗﺎ از داﻧﺸﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮم و از ﺑﺎران ﻓﻀﻞ ﺗﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ  ...ﻓﻀﻞ و ﺑﺮﺗﺮی،
ﻗﻀﺎوت ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺳﺨﻦ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪۀ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ از آن ﺗﻮﺳﺖ 2 ...

ادب و اﺣﺘﺮام و ﻋﻔﺖ ﮐﻼم و ﻗﻠﻤﯽ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ دو ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎ
ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﻣﺠﺎدﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮو ﮐﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ روش ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه را ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان و رؤﺳﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد
و در ﻫﺮدو زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و اﮔﺮ آن دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺪامﮐﺎری ،ﺑﻼﻫﺖ و
ﺧﺸﮏﻣﻐﺰی از دﺳﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﻧﺒﻮد .دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﮥ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺳﺎﺣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﯾﺎﻧﺖ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ وﻟﯿﻌﻬﺪ
وﻗﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻌﺪی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪﷲ و در ﺳﺎﺣﺖ دﯾﺎﻧﺖ ،ﻣﻨﺎﻇﺮه ﭘﺮﺑﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﺦ
ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺮﺿﺎوی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از آن اﺷﺎره ﺷﺪ.
 .1اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ اﻣﺎﻣﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ص  .39ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻢ از ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻼﺻﻪای از آن را ﺑﺎ ﺗﻘﻄﯿﻊ ﻓﺮاوان ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم.

 .2ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص  .41ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪﻫﺎی ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻢ را ﻫﻢ ﺧﻼﺻﻪ و ﺗﻘﻄﯿﻊ ﮐﺮدهام.
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در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1390ش ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺧﻮد در دﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در
ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از اﯾﺮان و ﺧﺎرج از
اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪۀ آن ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:

ﻗﺒﻞ از آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮي ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت رﺳﻤﻲ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪﷲ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖوﮔﻮي ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻤﺮه رﻓﺘﻢ ،اﻓﺮادي ﻫﻢ از ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ
اﻣﻨﯿﺖ و ﻫﻢ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و راﺑﻄﮥ
دوﺟﺎﻧﺒﮥ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻋﻘﯿﺪﺗﻲ و ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﺎﯾﻲ دوﺟﺎﻧﺒﻪ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺣﻞ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎﯾﻞ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﺎري از اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ و ﻣﻲداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ دﻟﺸﺎن
ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮد ،وﻟﻲ آﻣﺪﻧﺪ و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺎري ﺑﮑﻨﻢ .ﻣﻦ در ﺳﻔﺮم
ﺑﻌﺪ از ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺷﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪﷲ داد ،ﺧﺎرج از ﻋﺮف ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﺸﺎن ،ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ
ﺧﯿﻠﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﺳﺎﻋﺖ ده ﺗﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﻒ ﺷﺐ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺬاﮐﺮه ﻃﻮﻻﻧﻲ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ
ﺧﻮﺑﻲ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺑﻨﺎ ﺷﺪ  ...ﺧﯿﻠﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ﺣﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟﻲ وﻗﺘﻲ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﻲﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،از
ﮐﻞ آن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .وزﯾﺮﺧﺎرﺟﮥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ،
ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺣﺘﻲٰ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ .روزي از رادﯾﻮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آﻗﺎي ﻣﺘﮑﻲ در
ﺟﺪّه در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاي اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ آﻗﺎي ريﺷﻬﺮي ،در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪاً از آﻗﺎي ريﺷﻬﺮي ﺳﺆال ﮐﺮدم ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ،اﺻﻼً ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻧﺒﻮده .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻦ .ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻫﻢ
ﮐﺮد .وﻟﻲ رادﯾﻮ ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﻣﻲﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﺸﺎن اﻋﺘﻨﺎﯾﻲ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮐﻮﭼﮑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اوﻻً ﮐﺸﻮر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪي اﺳﺖ و
اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎي ﺑﻼد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺣﺞ و زﯾﺎرت ارﺗﺒﺎط و ﺛﺎﻧﯿﺎً
ﻣﻨﺎﻓﻊ دارﻧﺪ .ﻣﺴﺎﺟﺪﺷﺎن را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻲﮐﻨﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻗﺮآن ﭼﺎپ ﻣﻲﮐﻨﺪ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدي را آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺮوﯾﺞ اﻣﻮر دﯾﻨﻲ آنﻫﺎ درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺎري را ﮐﻪ
داﻧﺸﮕﺎه اﻻزﻫﺮ در ﻣﺼﺮ ﻣﻲﮐﺮد ،اﻻن ﺣﺠﻢ زﯾﺎدي از ﮐﺎرﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﮐﺎرﻫﺎي
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آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .از ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻏﺮﺑﻲﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز دﯾﮕﺮ روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و دراﯾﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﺑﺨﺸﯽ از اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﺠﺮی
درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﯾﺒﻮنداران ﻣﺘﻬﺘﮏ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﻮام و اﻓﺮاﻃﯽﻫﺎی دوﻃﺮف اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻮد .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﻗﺮآن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺣﺒﻞ ﷲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﻣّﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ روی
وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎن اﺻﺮار ﺑﻮرزﯾﻢ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن ﺧﻄﺮات اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و
اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺑﺬر ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
اﺷﻐﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ را ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﺴﻠّﻂ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﺳﺒﺐ وﻇﯿﻔﮥ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺪود ﯾﮏوﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ دارﯾﻢ و در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از وزن
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺣﺴﺎﺳﯽ را در دﻧﯿﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ
درواﻗﻊ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
آﻧﺎن ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮآﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را در
زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺳﯿﺮۀ اﺋﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ و
ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﺳﺒﺐ اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻗﺪرت ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ و از اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﺮض ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪفﻣﺎن ﭘﺎﺳﺪاری از اﺳﻼم اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻫﺪف ﺑﻪ وﺣﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ وارد ﭘﺎرهای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺸﻮﯾﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ و آن ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺖ .ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎ
ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن” :اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ و اﻟﺼﻼه و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل ﷲ و آﻟﻪ و اﺻﺤﺎﺑﻪ“ آﻏﺎز
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﺒﺎ و ﺳﺨﻨﺮان ﻫﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ
ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺣﯿﺜﯿﺖ او ﻣﺼﻮن و
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ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮض ﺑﺸﻮد و
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺣﺮام اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪیﻫﺎ و ﻣﻼﻣﺖﻫﺎﯾﯽ از دوﻃﺮف وﺟﻮد دارد،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻼﻣﺖ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺪﻫﯿﻢ و از ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ.

اﻧﺪوهﺑﺎر و اﺳﻒﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ راهِ راﺳﺘﯿﻦِ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎیِ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﻪ
ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ،ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻢ ،ﺳﯿﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی و  ...ﺑﺎ اﺧﻼق و
ادب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺑﺮﺧﯽ از اﺋﻤﮥ ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺎت وﻫﺎﺑﯽ ،روﺣﺎﻧﯽﻧﻤﺎﻫﺎی
ﺗﮑﻔﯿﺮی ازآنﻃﺮف و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪاحﻫﺎی ادب ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺗﺮﯾﺒﻮندارﻫﺎی زﻣﺎنﻧﺎﺷﻨﺎسِ ﻧﺎداﻧﺸﻤﻨﺪ
ازاﯾﻦﻃﺮف ﺑﺎ ﺧﺲوﺧﺎﺷﺎکِ درﺷﺖﮔﻮﯾﯽﻫﺎ ،ﺑﺪدﻫﻨﯽﻫﺎ ،و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻓﺤﺎﺷﯽﻫﺎ
ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺰرگ و ﺷﺎﺧﺺ از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖﻫﺎ را  85ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﻒاﻟﻐﻄﺎء در ﺑﺮاﻧﺪازی ﯾﮑﯽ از ﻋﺎدات ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﺗﻔﺮﻗﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻧﺠﻔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او دراﯾﻦﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل از ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﻧﻪ ﮐﺴﯽ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف
ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ
ﻓﺴﺎد را ﺑﻪ ﺻﻼح آورم ،اﯾﻦ ﻋﯿﺐ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﻣﺮض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻨﺪه را
ﻋﻼج ﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﺗﻮ را در اﯾﻦ ﺑﺎب ﮔﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﻋﻮام و ﻣﺮدم
ﻋﺎدی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﻀﮥ دﯾﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻤﺎز ﻫﻢ واﺟﺐﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ  ...آن ﺣﺮفﻫﺎ
اﺛﺮی در ﻣﻦ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺰﻣﻢ را ﺟﺰمﺗﺮ و اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﺼﻤﯿﻤﻢ را ﺑﺮای اﯾﻦ اﻗﺪام
ﺟﺪیﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ  ...ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻢ و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖوﻧﯿﻢ ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ،ﭼﻨﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ
آن ﺳﺎل ﺑﺎ آراﻣﺶ و وﻗﺎر و ﺗﻌﻘﻞ ﻫﻤﮥ اﻗﺸﺎر ،ﺣﺘﯽٰ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺬﺷﺖ  ...ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ
ﮐﻪ ﻋﻮام ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ1 ...

 .1ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺻﻞ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﮑـ  :ﺑﻨﺪ ﺑﻨ ِﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
ﮐﺎﺷﻒاﻟﻐﻄﺎء ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺎزﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺲ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ص .163

۱۲۶

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮد ،ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﻒاﻟﻐﻄﺎء درﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺘﻦ درﺧﺖ وﺣﺪت ﮐﻪ اﺻﻞ آن در زﻣﯿﻦ ،و ﺑﻠﻨﺪای آن ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ،و
ﺳﺎﯾﻪﮔﺴﺘﺮیاش ﺑﻪ وﺳﻌﺖِ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اول ﺑﺮای ﮐﻨﺪن ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮزه و ﺧﺎرﻫﺎی
ﺳﺮ راه ،ﻫﻤﺘﯽ واﻻ ،ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ و ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن داﺷﺖ ،آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ دارا
ﺑﻮدﻧﺪ .آری ﺑﺮﮐﻨﺪن ﺧﺎرﻫﺎی ﺳﺘﺒﺮ و ﻓﺮﺑﻪ ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ ﺟﺎن ﻋﻮاماﻟﻨﺎس رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه و
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺎآﺷﻨﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺤﻮل و ﺑﺰرﮔﺎن ﻫﺮروز ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻠﺦﺗﺮی
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺛﻤﺮهای ﺟﺰ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺟﺪاﯾﯽ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺸﻞﺷﺪن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن
ﻧﺪارد ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ﻫﺮﮐﺴﯽ را ﯾﺎرای اﯾﺴﺘﺎدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﻋﻮام ﻧﯿﺴﺖ.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای در  14آﺑﺎن 1393ش ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﻧﺰاع در اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ” :وﻻ ﺗﻨﺎزﻋﻮا ﻓﺘﻔﺸﻠﻮا“.
اﯾﻦ ﻧﺰاعﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﻫﯽ داﻣﻦ زدﯾﻢ  ...ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ و ﻋﻤﺮﮐﺸﻮن و اونﻫﺎ
ﯾﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎدﯾﻪ و
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽدوﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﻮن .ﻫﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼفاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪاش اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪن
ﺧﯿﻠﯽﻫﺎﺷﻮن .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ اﻵن داره ﺑﻪ اﺧﺘﻼفاﻓﮑﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
اﻣﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻪ ،اﻣﺖ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﺎردوﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺼﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮﻧﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وزﻧﮥ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻪ ،ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﺮیﺧﻮر
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ رﺣﻤﺖﷲ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺒﯿﺒﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺮدان ،ﻣﺮﻫﻢ او
ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دارو ﺳﻮدی ﻧﻤﯽداد ،داغ او ﺳﻮزان  ..ﺑﺎ داروی ﺧﻮد دلﻫﺎﯾﯽ
را ﻣﯽﺟﺴﺖ ﮐﻪ در ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺣﯿﺮت  ...آن ﺑﺰرگﻣﺮد آﻏﻮﺷﯽ ﺑﺎز داﺷﺖ و ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﻪ دهﻫﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﻣﺎهﻫﺎ و روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ ،ﭘﺮﺑﺎر و درﺧﺸﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ،
وﺳﻌﺖ آﻏﻮﺷﺶ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦﭘﻨﺪاری و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺻﻼی دوﺳﺘﯽ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻮدت ،ﺑﺮادری و اﺧﻮت ،ﻫﻤﮥ ﺧﺪاﺑﺎوران و ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را
در آن آﻏﻮش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺸﻮده ﺟﺎی دﻫﺪ.

۱۲۷

دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم او را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺳﻮک ازدﺳﺖدادﻧﺶ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎور داﺷﺖ ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﻧﻘﻞ ،ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻏﻮر در درﯾﺎﯾﯽ
از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺮوان ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن و ﺑﺮادران ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ در ﻏﻢ ازدﺳﺖدادﻧﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و
ﺳﺮودﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮﺻﻠﮥ ﺗﻨﮓ ﮔﻨﺠﯿﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

۱۲۸

واﮐﺎوی اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﯾﻦ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردیِ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺗﺮکﻧﮋاد

ﭼﮑﯿﺪه

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و رﺣﻠﺖ اﻣﺎم )ره( ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻬﺎد ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺑﯽﺷﻤﺎری ﮐﻪ در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺗﻼش در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ
ﻧﻬﺎد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی راﻫﺒﺮدی آﻣﺎدهﺗﺮ ﺷﺪ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ و ﻗﻀﺎوت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﮐﺸﻮر
ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ اﯾﺸﺎن در ﻃﺮحِ ﭘﺮﺳﺶ و
اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺎرتِ راﻫﺒﺮدی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮای ﻃﺮح ﺳﺆاﻻت
ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻪ در روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﯾﻦ »ﺗﻔﮑﺮ
راﻫﺒﺮدی« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﻋﻤﺮ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
ﺺ »ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪیزﯾﺴﺘﯽِ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ« و
و درک ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺖ و واﻗﻌﯽ از اوﺿﺎع دو ﺷﺎﺧ ِ
»ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ« در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آن ﺑﺎ اوﺿﺎع
اﻣﺮوز ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﮐﺸﻮر ﭘﯽﺑﺮد و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ را درﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی؛ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ؛ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ؛ اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﯾﯽ.

ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﮐﺒﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ راﻫﺒﺮد ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻘﺮزداﯾﯽ و رﻓﻊ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در
 .1اﺳﺘﺎدﯾﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی.

1

ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺰو
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد.

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻬﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و آﻏﺎز ﺗﻮﺳﻌﮥ روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ رﻫﺒﺮ ﻓﻘﯿﺪ آن ،ﻧﻬﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽِ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
ﻫﺪﻓﯽ راﻫﺒﺮدی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدْ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪفِ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﻮد.
ﻧﻬﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽِ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎدی و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﺬب
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻼق ،ﺟﻮان ،ﺑﺎاﻧﮕﯿﺰه ،آﻣﺎدۀ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺑﺎﻧﺸﺎط و اﯾﺜﺎرﮔﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﯾﺎدﺷﺪه را
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﺪ .رﺧﺪاد ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﺿﺮورت ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻤﮥ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽرزﻣﯽ در ﺟﻨﮓ ﺷﻮد و از اﯾﻦ راه ،ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد.

وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و رﺣﻠﺖ اﻣﺎم )ره( ،اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺗﻤﺎم رﻫﺎ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻬﺎد
ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری ﮐﻪ در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺗﻼش
در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی
راﻫﺒﺮدی آﻣﺎدهﺗﺮ ﺷﺪ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ و ﻗﻀﺎوت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ژرف اﯾﻦ ﻧﻬﺎدْ از ﭼﺸﻢ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ
و ﺳﺮآﻏﺎز روﯾﮑﺮدی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺪاوم راﻫﺒﺮد
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻠﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.

۱۳۰

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت از وزارت ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد
ﺗﺼﺪیﮔﺮی ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﻟﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ
ﺷﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارْ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﯿﺎدی و ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﺑﺰیﭘﺮوری ﺑﺎ ﺗﻼش ﺟﻬﺎدﮔﺮان و ﻫﺪاﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
رﺋﯿﺲ ﻗﻮۀ ﻣﺠﺮﯾﻪ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺤﻮﻟﯽ راﻫﺒﺮدی در ﺑﺨﺶ ﺷﯿﻼت و آﺑﺰﯾﺎن ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖِ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﯿﻼت در آبﻫﺎی ﺷﻤﺎل ،ﺟﻨﻮب و آبﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزیِ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
راﻫﺒﺮدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﻣﺮوز آن اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی راﻫﺒﺮدی دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر و اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ
اﻗﺸﺎر در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺠﺎرب ﺗﻼﺷﮕﺮان در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﭘﺲ از
ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺤﻘﻖ راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﻣﺎم )ره( را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ
وﻗﺖ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻋﻤﯿﻖ و راﻫﺒﺮدی ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ در رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﺪان اﯾﻤﺎن راﺳﺦ داﺷﺖ؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ وی از ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر
ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮانِ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه »ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در
ﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل،
ﻗﻄﻌﺎت ﮔﻢﺷﺪۀ ﺟﻮرﭼﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺤﻘﻖ
ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺘﻮازن و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻫﻤﻮار
ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد در روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﮐﻪ در دوﻟﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﺎﺷﯽ از روﯾﮑﺮد ﻓﮑﺮی وی ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﺗﻮﺳﻌﮥ
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﯿﻼت و آﺑﺰﯾﺎنْ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ را در ﺳﺎﯾﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آنﻫﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﻃﺮاﺣﯽِ راﻫﺒﺮد ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد و در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،در اواﯾﻞ اﺟﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر )ﺳﺎل  ،(1369اﻓﺰونﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل وﻇﺎﯾﻒ ﺷﯿﻼت ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻔﮑﯿﮏ وﻇﺎﯾﻒ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻣﻮر دام و ﻃﯿﻮر ﻧﯿﺰ از وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻔﮏ و
ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ در راﺳﺘﺎی ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ازﺳﻮی رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ .آﺛﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻮر از
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﺗّﮑﺎ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ،آن ﻫﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﻨﺘﺞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﺪاﺷﺪن زﯾﺮﺑﺨﺶ دام و ﻃﯿﻮر از وزارت
ﮐﺸﺎورزی وﻗﺖ و اﻟﺤﺎق آن ﺑﻪ ﻧﻬﺎدی ﺟﻮان و ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮدﻫﺎی
ﻧﻮآوراﻧﻪ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻧﺪﯾﺸﮥ راﻫﺒﺮدیِ رﺋﯿﺲ ﻗﻮۀ ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﻮد.
اﻣﺮوز ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ دو
و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی واﻗﻌﯽِ ارزﺷﻤﻨﺪ را
ﻧﺒﺎﯾﺪ از روﯾﮑﺮد ﻓﮑﺮی آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺟﺪا و ﻣﺠﺰا ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد .ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
اﻣﺮوز ،ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،را ﻣﯽﺗﻮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺎورِ ﻣﺮدمﻣﺤﻮریِ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
درک ﻋﻤﯿﻖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ درﺧﺼﻮص اﺟﺮای راﻫﺒﺮد ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ،
ﻓﻘﺮزداﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼلﻣﺤﻮر در ﺣﻮزۀ ﻋﻤﺮان و
ﺗﻮﺳﻌﮥ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﺗﮑﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺮای آن در
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ﻧﻬﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ازاﯾﻦروی ،ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
رﺋﯿﺲ ﻓﻘﯿﺪ دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖِ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد.

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﺮدار ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ

در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻠﻮغ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎد ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﭘﻠﺖ ﻓﺮم« اﺟﺮای ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺪﮔﺎه رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم در ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺮودﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان )روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن( ﺑﻮد ،اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ.
درک اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد و ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﺟﺮای آن ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻬﺎرت و
ﻓﻀﯿﻠﺖ ذﻫﻨﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری اﻣﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .در ﻧﮕﺎﻫﯽ ژرف ،ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی روﯾﮑﺮد ﻓﮑﺮی وی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ذﯾﻞ ﻧﺎم ﺑﺮد:
 .1ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﺧﻼق.
 .2ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ.
 .3ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻧﮕﺮش دوراﻧﺪﯾﺸﯽ زﻣﺎن واﻗﻌﯽ )آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی و آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺸﯽ(.
 .4ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه.
 .5ﺗﻔﮑﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﺤﻘﻖ.
 .6اﻧﺪﯾﺸﮥ ﮐﻼنﻧﮕﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﻋﻤﻞ.
اﻓﺰونﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ،او در ﻃﺮحِ ﭘﺮﺳﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺎرتِ
راﻫﺒﺮدی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮای ﻃﺮح ﺳﺆاﻻت ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻪ در روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﯾﻦ »ﺗﻔﮑﺮ راﻫﺒﺮدی« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﻨﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد.
اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﮥ اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد ﻓﮑﺮی ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
 .1ﺗﻔﮑﺮ راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻫﺪفﮔﯿﺮی و ﻫﺪفﮔﺮاﯾﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ.
 .2ﺗﻔﮑﺮ راﻫﺒﺮدی ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺧﻠﻖ و ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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 .3ﺗﻔﮑﺮ راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎ ﻣﻤﺘﺎزﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .4ﺗﻔﮑﺮ راﻫﺒﺮدی در ﻫﺮ رﺧﺪاد و روﻧﺪی در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖﻫﺎی
راﻫﺒﺮدی اﺳﺖ.
 .5ﺗﻔﮑﺮ راﻫﺒﺮدی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از آﯾﻨﺪه را در ذﻫﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .6ﺗﻔﮑﺮ راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهﺷﮑﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻠﻖ ارزش واﻣﯽدارد و ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .7ﺗﻔﮑﺮراﻫﺒﺮدی داﯾﺮۀ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺳﺎزﻣﺎن را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ.
 .8ﺗﻔﮑﺮ راﻫﺒﺮدی ﺑﺎزی ﺑﺮدـ ﺑﺮدـ ﺑﺮد )ﺑﺮد ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ( ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن و ذیﻧﻔﻌﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﭼﺮخﻫﺎی زاﯾﻨﺪه و ﭘﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻫﻤﻮاره در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف واﻻی رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮد .او ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻫﺮ راﻫﺒﺮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنِ راﻫﺒﺮدﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺤﻘﻖ آن اﻫﺪاف واﻻ را در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ و ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﺑﺎور راﺳﺘﯿﻦ وی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد؛ ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎد ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻗﻄﻌﻪای از ﺟﻮرﭼﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖِ آن راﻫﺒﺮد ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻫﺪاف ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮥ
روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .درواﻗﻊ ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف را
»رﯾﺰ« ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﮐﺎرآﻣﺪ راﻫﺒﺮدِ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
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درواﻗﻊ ،ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ راﻫﺒﺮدِ اﺛﺮﺑﺨﺶْ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎد ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﯾﻨﺪﮔﺮا ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮا ،ﻣﺸﺎرﮐﺖﭘﺬﯾﺮ و ﻧﻮآور ﺑﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎ
راﻫﺒﺮدِ »رﯾﺰﮐﺮدنِ« ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﭘﯽرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ.

ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ

در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻬﺎد ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻔﻆ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺎدﮔﺮان را ﺑﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
 .1ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ،اﻓﺰونﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪای ،ﭼﺎﺑﮏ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ.
 .2ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ آرﻣﺎن و واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺗﺤﻮلْ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ و ﭼﺎﻻﮐﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
 .3ﺟﻬﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺤﺮان را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
 .4ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ در ﺟﻬﺎد ،ﺑﺨﺸﯽ از
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻬﺎدی اﺳﺖ.
 .5دلﮐﻨﺪن از ﺑﺎورﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از اﺻﻮل اوﻟﯿﮥ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ.
 .6ﺧﻮﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی راﯾﺞ ﺣﺘﯽٰ ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
 .7ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﺪی ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻧﻬﺎد ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﺮدی و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﻤﺮده ﺷﺪ.
 .8اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻋﻘﻼﻧﯽ و واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ در اﺟﺮا ازﺟﻤﻠﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻬﺎد ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
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ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﻋﻤﺮ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و درک ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺖ و واﻗﻌﯽ از اوﺿﺎع دو
ﺷﺎﺧﺺِ »ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪیزﯾﺴﺘﯽِ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ« و »ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ« در ﻗﺒﻞ و
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آن ﺑﺎ اوﺿﺎع اﻣﺮوز ،ازﻧﻈﺮِ ﮐﺎرﮐﺮدِ اﺛﺮﺑﺨﺶ
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬا ،ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ــ ﮐﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد ــ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﮥ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻘﺶ آﯾﺖ ﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﯽﺑﺪﻟﯿﻞ و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

۱۳۶

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ دﻫﺸﯿﺮي

ﭼﮑﯿﺪه

1

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﮔﻮاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ او در وﻫﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮاي
ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﻲ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،ﺑﻪﻧﺤﻮيﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان در دوران ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠﻲ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸﻲ و ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﻲ اﯾﺮان در ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻔﺎي
ﻧﻘﺶ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﯾﺮان
ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﻮﻻﮔﻮﻧﮥ ﮐﺸﻮرْ ﺑﯿﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي و ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻪوﯾﮋه در ﭘﻲ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد .اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﻨﺶزداﯾﻲ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﮐﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻬﺎدﺳﺎزي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮا را ﻣﻲﺗﻮان ﺟﺰو ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪاي آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ داﻧﺴﺖ .در وﻫﻠﮥ
دوم ،آن ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮ ﻣﯿﺎنﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ و ﮔﺸﻮدن ﮔﺴﺘﺮۀ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﻲ در اﻓﻘﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻤﺪنﻫﺎ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ .اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري اﮐﻮ در ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﺳﺎرك در
آﺳﯿﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﺗﻼش وی ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي اﻓﻘﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢﺟﻮار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﻨﺪﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﻲ ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ )ﻫﻤﮑﺎري( اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف
اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺗﻤﺪن ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﻔﺘﻲ درون اوﭘﮏ ﺑﺎ ﻫﺪف
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ از رﻫﮕﺬر ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺑﺎ رﯾﺎض ،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﯿﺎنﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﻲ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.
در وﻫﻠﮥ ﺳﻮم ،او ﺑﺮ ﻧﻮﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﻲِ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﻲ
ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﮥ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮا ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﺬار از ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﻲ ﺑﻪ ﻣﯿﺎنﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻧﻮﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﻲ را ﯾﮑﻲ از ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ در ﮐﻨﺎر

 1داﻧﺸﯿﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﻲ داﻧﺸﮑﺪۀ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ.

اﺻﻮﻟﻲ ازﻗﺒﯿﻞ ﻫﻢزﯾﺴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ،اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزي ،ﺗﻨﺶزداﯾﻲ ،ﺗﻌﺎﻣﻞﮔﺮاﯾﻲ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﻲ
داﻧﺴﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﻲ ،ﻣﯿﺎنﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﻲ ،ﻧﻮﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﻲ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮا ،آﯾﺖﷲ
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﺪۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻤﻮاره ﻓﺮاروی دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از دو ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺒﺎدرت ورزد ،ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻧﺪه
ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .درﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻃﺮفدارانِ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ
ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﯾﺮان از
ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ درﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪوﯾﮋه ﻏﺮب ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺶزداﯾﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻼت درونﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاراﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺪرّج ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم اﻣﯿﻨﺖ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻮﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪ.

۱۳۸

در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد اوﻟﻮﯾﺖ و اوﻟﯿّﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ آﯾﺖﷲ
ﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ،و ﺗﺠﻠﯿﺎت اﯾﻦ روﯾﮑﺮد و ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻄﻮرات آن در ﮔﺴﺘﺮۀ زﻣﺎن
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد.

ﻣﺒﺤﺚ ﻧﺨﺴﺖ :ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ،ﮔﺎمِ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ازﺳﻮی آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﺠﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت دوران
ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ ﺳﺮد داﻧﺴﺖ .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق و ﻟﺰوم ﺑﺎزﺳﺎزی
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی ﺟﻨﮓ ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﮥ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮا داد و در اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن را وﺟﻬﮥ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد
ﻣﻮﺟﺐ آﻏﺎز دوران ﺟﺪﯾﺪی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎز اﯾﺮان در ﻏﺮب آﺳﯿﺎ
ﺷﺪ .ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی و اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﻔﻘﺎز ﮐﻪ در ﺣﻮزۀ اﯾﺮان
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺣﻮزۀ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﻮروز ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎزار ﺑﮑﺮی را در ﻣﺠﺎورت اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورد
ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی اﯾﺮان از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﺧﻮد را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻧﻮﯾﻦ در ﻗﺒﺎل آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﻔﻘﺎز و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎی
ﺧﺰر ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﻼس ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺰر ،در ﺑﻬﻤﻦ  1370ش ،و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﮐﻤﯿﺘﮥ رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ،ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب درﯾﺎی
ﺧﺰر ،ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
درﯾﺎی ﺧﺰر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﺮان در
ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺑﻮد .ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ دوم
ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ،در ﺳﺎلﻫﺎی  1990-91م ،در ﭘﯽ ﺗﺠﺎوز ﻋﺮاق ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ و ﺣﻤﻠﮥ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق
در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻃﻮﻓﺎن ﺻﺤﺮا« ،ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ اﻋﻼم ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻧﺒﺮد
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ﻋﺮاق و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺎﺷﯽ از درک ﻋﻤﯿﻖ اﯾﺸﺎن از اوﺿﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻗﺪام
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ازﯾﮏﺳﻮ اﯾﺮان از ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ و ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ را در ﺧﺎک اﯾﺮان در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ اﯾﺮان
در ﻗﺒﺎل رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ درک ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ،زﻣﯿﻨﮥ ﮔﺴﺘﺮش
رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﺑﺎ اﺣﯿﺎی رواﺑﻂ ازﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ،ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﯾﺖ ،آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﺮان را
ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﭼﺎهﻫﺎی ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻧﻔﺖ ﮐﻮﯾﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻣﯿﺮ ﮐﻮﯾﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ.
اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﻨﺶزداﯾﯽ و ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﮑﺮدی
واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻋﺎدۀ ﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮد اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ژاﻧﺪارم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺮﻋﻮب
ﮐﻨﺪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ از روﻧﺪ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ،ﺑﺮ روﯾﮑﺮد اﻣﻨﯿﺖ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ در ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آﺑﺎداﻧﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻫﻢزﻣﺎن رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﻔﻘﺎز و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس در دوران آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮ
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﺳﺎزی
ﻣﻨﻄﻘﻪای در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮا ﻣﺒﺎدرت ورزد.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸﯽ
ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻫﻠﯿﺰ ﺷﻤﺎلـﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﻮﻻﮔﻮﻧﮥ
اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺰ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺗﺮاﺑﺮی ﯾﺎ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
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ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﺎن و ﻗﺎﺋﻞﺷﺪن ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻋﻮارض ﺑﻨﺪری ﺑﺮای
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ازﺳﻮی ﻋﻤﺎن ،ﺑﺮﻗﺮاری ﺧﻄﻮط ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،و ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﺮوازﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻗﻄﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻫﻤﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻦ
اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺸﺪﯾﺪ روﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ و
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺴﺖ.
اﻓﺰونﺑﺮاﯾﻦ ،اﻫﺘﻤﺎم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽِ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ از رﻫﮕﺬر
اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﮐﻮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ روﯾﮑﺮد ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻬﺎدﺳﺎزی و اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮد .ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن از ﻧﻘﺶ و
اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ذﻫﻨﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎز اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻫﻨﺠﺎرﺳﺎزیﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در
ﮐﻨﺎر اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ،اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ،ﺗﻨﺶزداﯾﯽ ،ﺗﻌﺎﻣﻞﮔﺮاﯾﯽ و
ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﯿﺎنﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﺒﺤﺚ دوم :ﭼﻨﺪﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﯿﺎنﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ

ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻏﺮب
آﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﺗﻼش آن ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮای ﮔﺮهزدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﺎن دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ذﻫﻨﯿﺖ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد.
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ و
ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ ﻗﺪس ﺷﺮﯾﻒ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﺮاری اﻧﺴﺠﺎم و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻧﻈﺮ و
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ﻋﻤﻞ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽِ ﻗﺎرهﻫﺎی آﺳﯿﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮد .ازاﯾﻦرو ،ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎنﻗﺎرهای
درون ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﻋﺪدی
و ﻧﯿﺰ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن ﺟﺒﻬﻪای ﺛﺎﻟﺚ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻓﺎرغ از ﺳﻠﻄﮥ
ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری و ﮔﺮهزدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ،اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﻤﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻫﺘﻤﺎم آن ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﺒﻬﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻋﺮﺻﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در
ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از رﻫﮕﺬر ﭼﻨﺪﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد .ﺗﻘﻮﯾﺖ اوﭘﮏ از رﻫﮕﺬر ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺑﺎ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺮژی ﻧﺸﺎن دﯾﮕﺮی از اﻫﺘﻤﺎم آن
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ از رﻫﮕﺬر ﺗﻘﻮﯾﺖ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﻋﻀﺎی اوﭘﮏ و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﻬﻤﯿﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﻀﺎ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اوﭘﮏ ،زﻣﯿﻨﮥ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
آﯾﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد را در ﺑﺎزارﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﻨﺼﮥ ﻇﻬﻮر
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺎنﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻋﻼوهﺑﺮ ﭼﻨﺪﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻼش اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد؛
زﯾﺮا ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اﺷﺮاف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻟﺬا آن ﻣﺮﺣﻮم ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﮐﻮ
و ﺳﺎرک )1ﻣﺠﻤﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪای( ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﺷﺪن ﮔﺴﺘﺮش
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻫﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻓﻖ ﺟﺪﯾﺪ ،از رﻫﮕﺬر ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ و ﭼﺎرﭼﻮب اﺋﺘﻼفﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽِ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد.

1.. South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).
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ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم :ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻮﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ

ﻧﻮﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎز اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢْ ﺗﺠﺎرت
ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻋﺮﺻﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﮥ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ،ﺑﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻏﯿﺮﺳﺮزﻣﯿﻨﯽﺷﺪنِ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﭼﻨﺪﺑُﻌﺪیﺷﺪنِ ﺗﻌﺎﻣﻼت و روﯾﮑﺮد ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی ﻏﯿﺮﺻﻔﺮ ،اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ درک ﻓﻀﺎی واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺟﻬﺎن ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ ﺳﺮد
و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻋﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﻮﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ را وﺟﻬﮥ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮاردارد؛ زﯾﺮا اﯾﺮان ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
داﺷﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ،ﻋﺰت ،ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﻮارﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ،اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺆﺛﺮ
و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﺟﻬﺎنِ ﺧﺎرج ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﮥ اﯾﺮان و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ورود ﺑﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻼوهﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ،
زﻣﯿﻨﮥ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻢ از رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﮥ راﻫﺒﺮد ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽِ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﭘﺎی
ﻣﯽﻓﺸﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﻋﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎریﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ،روﯾﮑﺮدی اﻧﺘﻘﺎدی در ﻗﺒﺎل ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻟﺰوم ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت
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ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮردﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻟﺬا از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪ را
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮدی از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺴﻮ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﻈﺎم
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﮥ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻮﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ را ازﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺮدم ،ﮐﺎﻻ ،ﺧﺪﻣﺎت ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﭼﻨﺪﻻﯾﻪایِ
ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ را ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ در روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﺑﻪ وﺟﻮد
آورَد و ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪایـﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ
اوﻟﻮﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﭼﻨﺪﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﯿﺎنﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻮﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ﮔﺮدد .روﯾﮑﺮد ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از اﻫﺘﻤﺎم اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل و
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﻦ آرﻣﺎنﻫﺎ و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ازﯾﮏﺳﻮ و ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ داﻧﺴﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮده و اوﻟﻮﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در ﻋﯿﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺮدورزی
اﯾﺸﺎن در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎندوﻟﺘﯽ و ﻣﯿﺎنﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻗﺒﻮل ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
ﺛﺎﻧﻮی و ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﻟﮕﻮﭘﺮدازی اﻗﺘﺼﺎدی از رﻫﮕﺬر ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﮥ درونزا
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸﯽ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن روﯾﮑﺮد ﻣﺼﻠﺤﺖﻣﺤﻮر و ﻣﻨﻔﻌﺖﻣﺤﻮر را ﺑﺎ اﯾﺪﺋﺎلﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺖ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮا را ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﯿﺎنﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ،
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ﭼﻨﺪﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ،ﻧﻮﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان از رﻫﮕﺬر ﺗﻌﺎﻣﻞﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽِ درونزا ﺑﻪ
ﻣﻨﺼﮥ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻟﺬا ﺗﺤﻮل اﺑﻌﺎد و اﻧﻮاع ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﮔﺴﺘﺮۀ زﻣﺎن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﺪرّج
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﻤﺪۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ و درﺑﺎرۀ آن ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ،اﻧﻮﺷﯿﺮوان ) .(1378ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ،دﻓﺎع ،اﻣﻨﯿﺖ،
ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺘﻘﯽ و زﻫﺮه ﭘﻮﺳﺘﯿﻦﭼﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ،اﻧﻮﺷﯿﺮوان )» .(1387ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮری در دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژی ،ﺳﺎل  ،6ﺷﻤﺎره  ،21ﺻﺺ .93-112
ازﻏﻨﺪی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ) .(1388ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻗﻮﻣﺲ.

ازﻏﻨﺪی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ )» .(1378ﺗﻨﺶزداﯾﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ :ﻣﻮرد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« ،ﻣﺠﻠﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺻﺺ .1048-1035
اﻣﯿﺮی ،ﻋﺒﺪﷲ ) .(1385ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ.
آﻗﺎﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ و ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﺒﺮی ﮔﻨﺒﺪ )» .(1387ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از
ﺳﺎل  1357ﺗﺎ  ،«1376ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﻤﺎره  ،34ﺻﺺ .156-118

ﺑﺎﻗﺮی دوﻟﺖآﺑﺎدی ،ﻋﻠﯽ و ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺳﯿﻒآﺑﺎدی ) .(1383از ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﺎ روﺣﺎﻧﯽ :ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان از ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﺎزهاﻧﮕﺎری ،ﺗﻬﺮان :ﺗﯿﺴﺎ.
ﭘﻮراﺣﻤﺪی ،ﺣﺴﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ) .(1388دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ :ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ.
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دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻃﺮزﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ) .(1379رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن در دﻫﻪ ﻣﺮدم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
ﺗﻬﺮان :ﺳﺮوش.
دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ،ﺳﯿﺪﺟﻼل ) .(1391ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم،
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.
دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ،ﺳﯿﺪﺟﻼل و ﻣﺤﻤﺪ وﺳﻔﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری )» .(1394ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﻟﮕﻮی رواﺑﻂ
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دو دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻫﺎﺷﻤﯽ« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،دورۀ  ،4ﺷﻤﺎره  ،3ﭘﺎﯾﯿﺰ،
ﺻﺺ .84-57
رﻣﻀﺎﻧﯽ ،روحﷲ ) .(1380ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻃﯿﺐ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
ﻣﻮﺳﻮیﺷﻔﺎﯾﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد )» .(1389روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان :ﺿﺮورتﻫﺎ و
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،دورۀ  ،40ﺷﻤﺎره ٍ ،2ﺻﺺ .338-319

۱۴۶

آﺛﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺎﻓﺬ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
دﮐﺘﺮ ﻧﺒﯽﷲ

رﺷﻨﻮ 1

اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮدی ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺳﺎزهای ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ
دارﻧﺪ و از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آن ﺳﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ رﻫﺒﺮان و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺶازﻫﻤﻪ درﮔﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺛﺮﮔﺬاریِ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ادارۀ اﻣﻮرِ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻣﮑﺎنﻫﺎ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ﻣﻨﻄﻘﻪای( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﮥ آن ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺘﻠﺰم دراﯾﺖ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺧﺎص رﻫﺒﺮانِ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ درکِ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در
ﺳﯿﺎﺳﺖورزی و ﺣﮑﻮﻣﺖداری داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺪون ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﻨﺶﻫﺎی دروﻧﯽ و
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ادارۀ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﮔﺮدد و ﻋﻤﻼً ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺳﻮی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ وﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدِ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ و
اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﻢاﻓﺰا ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺪاﺑﯿﺮ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺣﻮزۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه
در دﻫﮥ ﻫﻔﺘﺎد ،ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ در ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺗﻮﺳﻌﮥ رواﺑﻂ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻗﺪاﻣﺎت و رﻓﺘﺎر ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ درک و
وزن ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ وﯾﮋۀ وی ﺗﺤﻠﯿﻞﺷﺪﻧﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :وزن ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ؛ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ؛ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان؛ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ؛ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﮔﯿﺮا )ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ(.

 .1اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ راﻫﺒﺮدی؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺑﻮدﺟﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در وزارت
ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﺻﻮﻻً اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدیﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﻋﻼﺋﻖ و ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮد )اﻣﻨﯿﺖ،
ﻗﺪرت ،ﻣﻨﺰﻟﺖ( ،ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺣﻮزۀ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ روﯾﮑﺮد ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ دارد .ﯾﻌﻨﯽ ،ﻧﺨﺴﺖ ،از
ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ دﻏﺪﻏﮥ ﺣﺮﯾﻢ دارد و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻗﻠﻤﺮوﺳﺎزی و ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ و ﻗﻠﻤﺮو
ﺧﻮد در ﻓﻀﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز دﯾﮕﺮان اﺳﺖ؛ دوم ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت و
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﯿﺎت و ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﺎﯾﻪ و اﻧﺴﺎن ﭘﺎﯾﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﮑﺎن و
ﻓﻀﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دارد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﻗﺪرت اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺳﻮم ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻨﺰﻟﺖﻃﻠﺒﯽ و ﺳﯿﺎدت در ﻓﻀﺎی
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ درﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻏﺮﯾﺰی ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎزی و اولﺷﺪناﻧﺪ؛
ازاﯾﻦرو ،ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻫﻤﻮاره در ﭼﺮﺧﻪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ،و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،در ﻫﻤﮥ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﺮوی ﺑﯿﺶازﻫﻤﻪ درﮔﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ
ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽاﻧﺪ وﺑﯿﺶازﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ دارﻧﺪ.
ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذﺷﺪه از دﯾﺮﺑﺎز ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﮔﯿﺮا در ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اداری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺣﻮزۀ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ دو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺪﯾﻦﺷﺮح رﺻﺪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
 .1ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻮاﻣﻊ :اﯾﻦ روﻧﺪ ﺳﺒﺐ
ﺑﺮوز و ﮔﺴﺘﺮش آﺛﺎر ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻓﺮدی و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﺟﺎری و ﺳﺎری در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻗﺪرت اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ و ﻟﺬا در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻓﺮدی
ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن و راﻫﺒﺮدی ﻋﻤﻼً ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺎری در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ وﯾﮋﮔﯽِ ﮔﯿﺮاﯾﯽ
اﺷﺨﺎص و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻧﺎﺷﯽ از وزن ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در اﻣﻮر ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
آﻧﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞﺷﺪﻧﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

۱۴۸

 .2ﺗﺤﻮﻻت و ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده :وﯾﮋﮔﯽ دوم در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽـاﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﮥ اﻣﻮاج ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻮﻻت و ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻢ در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و
ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺗﺄﺛﯿﺮات وﯾﮋۀ اﻓﺮاد
و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و اوﺿﺎع ﺟﺎری در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎﺳﺖ ،ﻋﻤﻼً ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﭘﺪﯾﺪارﺷﺪن اﻓﻘﯽ ﻣﺒﻬﻢ در زﻣﯿﻨﮥ رﺻﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻫﻤﮥ اﺗﻔﺎﻗﺎت و
ﻧﺤﻮۀ ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪن ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﻼً ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﻓﺮاد و ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﻄﺢ و ﻣﯿﺰان اداراﮐﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎز و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ وﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ و اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﻢاﻓﺰا ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺪاﺑﯿﺮ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺣﻮزۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و
ﺑﻪوﯾﮋه در دﻫﮥ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ در ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای و
ﺗﻮﺳﻌﮥ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،اﻗﺪام و رﻓﺘﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ درک
و وزن ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ وﯾﮋۀ اﯾﺸﺎن ﺗﺒﯿﯿﻦﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﮑﺎنﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﮐﻪ داراي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﻔﻬﻮم وﯾﮋهاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت
ارزشﻫﺎي دركﺷﺪهای از ﺳﻮي ﻣﻠﺖﻫﺎ ،دوﻟﺖﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ درﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺗﺪرﯾﺠﺎً
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در آنﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ را ﺟﺴﺖوﺟﻮ ،و ﺑﺮاي
ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ .ارزشﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً در رﻓﺘﺎر
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و ﮐﺮدار اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،ﮔﺮوﻫﻲ و ﯾﺎ ﻓﺮدي اﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﮑﺎري ،ﻫﻤﮕﺮاﯾﻲ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ،رﻗﺎﺑﺖ ،ﺳﺘﯿﺰ ،ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ.
اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی راﻫﺒﺮدی در ﺟﻬﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ و ﺗﺤﻮﻻت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در واﺣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎي دور ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺪرتﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨﮥ اﺻﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ادارۀ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ،
ﺳﯿﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺷﮑﻞدادن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮐﻪ در آن ﺻﻠﺢ و ﺟﻨﮓ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﻟﻘﻮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ راﻫﺒﺮدیِ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاﻫﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﮔﯿﺮا ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪﻟﺤﺎظ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ و واﻗﻊﺷﺪن در ﮐﺎﻧﻮن
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ،ﻫﻤﻮاره در ﻣﺴﺎﺋﻞ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اوﺿﺎع وﯾﮋهای
داﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اوﺿﺎع
راﻫﺒﺮد ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ،
ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ راﺑﻄﻪای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ،ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزیﻫﺎ در ادارۀ اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ اﻋﻢ از داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و ﺑﻪوﯾﮋه ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎﯾﯽ و
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮزﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ و ﮔﺴﺘﺮدۀ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮازوﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﯿﺰ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻋﻤﻼً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ در اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﺎص اﻓﺮاد در ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان ﺑﺎ دادوﺳﺘﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ،
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻓﺮدی و ﻧﯿﺰ ﻧﺤﻮۀ ادارۀ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﺮ وزن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ،ﻫﻤﻮاره در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺷﻮد.

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻋﻬﺪهداری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﺮاوان و
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢِ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ 1 ،در دورۀ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎران اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪای ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻧﻈﺎم داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور اﻣﯿﻦ رﻫﺒﺮی ﻫﻤﻮاره در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در وﺻﻒ ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﯿﭽﮑﺲ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﮐﺸﻮر از ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و از اوﺿﺎع ﻧﻮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖداری ﺷﻨﺎﺧﺖ و درﮐﯽ ﺟﺎﻣﻊ داﺷﺘﻨﺪ؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدﻧﺪ و وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﯾﻂ )اﻋﻢ
از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ ﻣﻠﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ( در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﮥ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻋﻤﻼً زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺴﯿﺎری از
ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻌﻪای در ﻓﻀﺎی ﻣﻠﯽ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﻔﻮذ و

 .1رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ؛ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی؛ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری؛ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم؛ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻨﮓ و ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا و ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ.
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ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﺸﺎن در ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻧﻘﻼبِ ﻧﻮﭘﺎ و در ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﮥ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻘﺶ و آﺛﺎری ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر را از ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮔﯿﺮای آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ در دورۀ ﺣﯿﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺒﺮت و آﻣﻮزه ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﺧﯽ از
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دورۀ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺸﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ،ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ از آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی ﺑﺮﺧﯽ از
ﺧﻸﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ( ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﺟﻤﺎع اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖِ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﻀﺎی ذﻫﻨﯽ ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
اوﺿﺎع ﻻزم ﺑﺮای ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد .دورۀ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺸﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻟﺰوم دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺳﺎﺧﺘﺎری و
ﻓﮑﺮی در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﭘﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار
داﺷﺖ؛ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﮔﻮﯾﺎ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﯾﻂ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﻓﮑﺎر و ارادۀ ﻃﯿﻒﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮد و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ وﻗﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ اداره ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮر
داﺧﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر و در ﻓﻀﺎی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎری و ﺳﺎری ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﯾﻪ
اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﺎﻣﻊ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ
و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﮔﺸﺎﯾﺶ وﯾﮋهای در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و رواﺑﻂ
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ  1و ﺟﻠﺐﺗﻮﺟﻪ اﻓﮑﺎر
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ در ﺗﻌﺎﻣﻼت
 .1ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮه ،ژاﭘﻦ ،ﭼﯿﻦ ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ﻣﺎﻟﺰی ...
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ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ب( ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻨﮓ و آﺛﺎر آن ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪای
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﻣﺎم )ره( و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮدی اﻣﯿﻦ و ﻣﻄﻠﻊ از
ﻓﻀﺎی ﺟﺎری در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻗﺪرت و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻻزم در اﺑﻌﺎد راﻫﺒﺮدیِ
ادارۀ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ،ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﺑﻨﯽﺻﺪر ،ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﻣﺎم )ره( ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ
ﻗﻮا و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ردهﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻌﺪدِ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﮓ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ،دﻓﺎﻋﯽ و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ دﻗﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﻧﻔﺎقاﻓﮑﻨﯽﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮانِ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای در اﻣﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎ و
ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ داﻣﻦزدن ﺑﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎ و ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﻫﺸﺪار
ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ازﺳﻮی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻓﻘﺮ و ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮۀ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزۀ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
را ﻻزم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ و از ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ
ﺻﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮانِ ﺑﺮادرﮐﺸﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮۀ آن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻗﺪرتﻫﺎی ﻃﺮا ِح اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در ﻧﺤﻮۀ ادارۀ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﺎن اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﺑﻪدﺳﺖِ اﺋﺘﻼف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اول ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و در ﺳﺎل 1991م ﺑﺎ ﻫﺪف آزادﺳﺎزی ﮐﻮﯾﺖ از اﺷﻐﺎل ﺻﺪام ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ و اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻄﻘﯽ ازﺳﻮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎﻣﯽ و

۱۵۳

اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺟﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﻠﺖﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺮون رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﺪ.
ج( ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای
آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﻗﺎﻟﺐِ راﻫﺒﺮدی ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل درﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺤﺎﻓﻞ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺎور وﯾﮋهای ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻼش در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺧﯿﻞ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ
را ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﻫﺪاف و ﮔﺸﺎﯾﺶ در ﺑﻦﺑﺴﺘﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﻀﻮر و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﻧﺸﺴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل 1369ش و ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﻨﮕﺎل اﺳﺖ .ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪای آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ در اﺟﻼس داﮐﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎری از
اﻋﻀﺎ و ﺣﺎﺿﺮان در آن ﻧﺸﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ،
ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺣﻮزۀ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﺑﻪ دﯾﺪار اﯾﺸﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮاﻓﻘﺎت اوﻟﯿﻪ را ﺑﺮای
ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ.
د( ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺣﯿﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪوﯾﮋه درﺣﻮزۀ ﻫﺴﺘﻪای
ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و راﻫﺒﺮدی اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﻬﺪات
ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻃﺮفﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده و اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽـاﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﭘﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﻋﻤﻼً ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ و اﺟﺮاﻧﺸﺪﻧﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻫﺴﺘﻪای و ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای
)ﺑﻮﺷﻬﺮ( اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ آن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت و ﺗﻌﻬﺪات ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ و
آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده در ﻓﻨﺎوری و ﻟﺰوم
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﮐﺸﻮر ،آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﺎ دورﺳﻨﺠﯽِ ﺧﺎﺻﯽ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺣﯿﺎی اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ و ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داد.
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ه( ادراک ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ داﻧﺶ درک و ﻣﻬﺎرت ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﺿﺮورت ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻼﺣﻈﺎت ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﻼن از ﻟﺰوم ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ در ادارۀ اﻣﻮر
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻓﮑﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﺠﺎﻣﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺎﭘﻮی ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازﻫﺎی
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺴﺎﺋﻞ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ و رﺻﺪ ﺻﻒﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ رﻗﺒﺎ در ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎری
از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮔﺬار ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻼش ﺑﯽوﻗﻔﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺶ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ درک ﺗﺤﻮﻻت ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ در ﻓﻀﺎی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﻪﺧﺼﻮص آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﺮان ﺑﻮد.
در واﭘﺴﯿﻦ ﻣﺎهﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ )1395ش( ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﮑﺮری
در ﻣﺤﻀﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ داﻧﺶ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ را ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ اﯾﺸﺎن درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ذﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺴﺘﻪای ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم
در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ رﺳﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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 .3ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ در زﻣﯿﻨﮥ اﻣﻨﯿﺖ
ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻲﻫﺎ و واﮔﺮاﯾﻲﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻲ اﯾﺮان ،اﻋﻢ از اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﻲـاﻗﺘﺼﺎدي و دﻓﺎﻋﻲـاﻣﻨﯿﺘﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ از رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﺮان درﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺖورزاﻧﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﻀﻮر در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻟﺤﺎظ درک ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻟﺰاﻣﺎت ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ
ﮐﺮاﻧﮥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و راﻫﺒﺮدیِ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﻈﺮی و اﺟﺮاﯾﯽ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،اﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻧﻈﺮی اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﮥ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻮزۀ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻣﺤﻮر اول :راه درﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻮراي ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻼم ﺷﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد و اﮔﺮ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻫﺪف آﻧﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ،ﺿﺮوريﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎري ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﮥ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﻲ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺷﻮد.
ﻣﺤﻮر دوم :ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﮥ اﯾﺮان و ﻋﺮاق و ﯾﻤﻦ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻤﺎن اﻣﻨﯿﺖ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﻲِ
ﺗﻀﻤﯿﻦﺷﺪهای در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻲآﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻘﻮق و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و اﺣﯿﺎﻧﺎً رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻋﺎدﻻﻧﻪ و واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﻲ و درﺑﺎرۀ آن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺷﻮد.
ﻣﺤﻮر ﺳﻮم :ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد داوري ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ اﺧﺘﻼفﻫﺎ و ﺣﻞ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﯾﺎ داﺋﻤﻲ آنﻫﺎ و ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ اﺧﺘﻼفﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۵۶

ﻣﺤﻮر ﭼﻬﺎرم :ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮل وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
ازﯾﮏﻃﺮف و ازﻃﺮﻓﯽدﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﯿﺰ ﻃﻤﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺰرگ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ،درﺻﻮرﺗﻲﮐﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼفﻫﺎ ﺑﺎ
رﻓﻊﺷﺪن ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺧﻄﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
ﻣﺤﻮر ﭘﻨﺠﻢ :درﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺑﺎﻻ ،درﺧﻮاﺳﺖ و ﺣﺘﻲٰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ،آنﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺎﻧﻪاي ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮاي آنﻫﺎ آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﻖﺧﻮاﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺗﺠﺎوز و زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﻲ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ و ارزش ﻫﻤﺪﻟﻲ و
ﻫﻤﮑﺎري و ﺗﻌﺎون را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ارزشﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺖﷲ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ» :ﻇﻠﻢ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮدای اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .اﻣﯿﺪ آﯾﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮو
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻣﺮوز ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ درآﯾﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﺮان را ﺑﺮ ﺗﺎرک
آﺳﻤﺎن ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ«.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ) .(1360- 1370ﺗﻬﺮان :دﻓﺘﺮﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف اﻧﻘﻼب.

رﺷﻨﻮ ،ﻧﺒﯽﷲ ) .(1384ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺶ
ﮔﺴﺘﺮ.
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از دﯾﺪﮔﺎه آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون رﻫﻨﻤﺎی

رودﭘﺸﺘﯽ 1

ﯾﺎﺳﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ )ﺑﻬﺮﻣﺎﻧﯽ(
دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻤﯿﺪیﻓﺮ

ﭼﮑﯿﺪه

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﭼﻬﺮۀ ﺳﯿﺎﺳ ِﯽ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و اﯾﻦْ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن در دوران ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺗﻮان از وی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻧﻘﻼب ،ﺣﺘﯽٰ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺎت و
ﺧﺼﺎﯾﻞ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭼﻬﺮۀ
ارﺟﻤﻨﺪ در ﺻﺤﻨﮥ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﯽ اﯾﻦاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ،ﻣﺬاﮐﺮات ،ﺟﻠﺴﺎت رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و
ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯽوﻗﻔﮥ اﯾﺸﺎن را در ارﺗﻘﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻘﺶ
ﻣﺆﺛﺮ اﯾﺸﺎن در اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻧﻘﺶ روﺷﻨﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﺎرﯾﺦ از ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﺗﻔﮑﺮات اﯾﺸﺎن در ﺣﻮزۀ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ؛ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ؛ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ؛ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻤﯽﮐﺎرﺑﺮدی.
 .1اﺳﺘﺎد و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر )و ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ( ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن )ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن
و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن( ﺑﻮد؛ ﻟﺬا ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی از ﻋﻤﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و
ﭘﺎﯾﺎ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﮐﺸﻮر روزﺑﻪروز ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان
واﺑﺴﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪ و از رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ،ﮐﺎرآﻣﺪ و ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدﮐﻔﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ،
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای اراﺋﮥ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮﯾﺶ در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮۀ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺿﻌﻒ و ﻓﺘﻮری ﮐﻪ ﻃﯽّ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮی در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺳﺆال را درﺑﺎرۀ ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮق و ﭘﯿﺸﺮوی ﻏﺮب ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ راﻫﯽ رﻓﺘﻨﺪ.
ﻋﺪهای ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﮥ ﻏﺮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮج ﻧﻮﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻓﮑﺮی ،دﯾﻨﯽ و ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﻔﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﯿﺰی ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ؛ اﻣﺎ دراﯾﻦﻣﯿﺎن ﺷﮑﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺤﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهْ آﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ازﺳﻮﯾﯽ دل در ﮔﺮو دﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺎرف و آﻣﻮزهﻫﺎی آن را ﺣﯿﺎتﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺎدﯾﺪه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪﻧﺤﻮ ﻋﺎم ﻣﯽﺗﻮان روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺲ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی
را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮی دﯾﻨﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻼم ،از ﺧﯿﺰﻫﺎ و ﺧﯿﺰشﻫﺎ و ﺗﻮﻓﻨﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻻزﻣﮥ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی اﺳﺖ ﺑﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﺮازﻣﻨﺪ و ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺷﺮع ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺸﺘﺎزی و ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻓﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ در
روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽﮐﺎرﺑﺮدی را ،ﺑﺎ ﻫﺪف
آﻓﺖزداﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ و اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻌﻬﺪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ .درﺣﻘﯿﻘﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ارﺗﻘﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﮥ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ از ﺛﻤﺮۀ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
»آن ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻔﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎم ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی راه را ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ«.
) (1388/11/12روز  31اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺳﺎل  1361آﯾﺖﷲ اﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺧﻄﺒﮥ ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .درﺣﻘﯿﻘﺖ،
ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎنْ ﻧﺘﺎﯾﺞ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او و دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﷲ ﺟﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﻃﺮح آن را ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم رﺿﻮانﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻀﺮت اﻣﺎم درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﮐﻤﮏ
 10ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎﻟﯽ ﺧﻮد ،ﭘﺎﯾﮥ اوﻟﯿﻪ و اﺻﻠﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ ...
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﺎرش ﭼﻪ
ازﻧﻈﺮ ﻣﺎدی و ﭼﻪ ازﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک اﻣﺎم )ره( ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﺎت و آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ،ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم
ﻧﻮر و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽﮐﺎرﺑﺮدی را در ﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
• ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ آرام و آزاد ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ؛
• ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺣﻔﻆ روﺣﯿﮥ آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ؛
• ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ،ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی از اﺧﺘﺮاع و
اﺑﺘﮑﺎر؛
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• ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽـ اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ
• ﮐﺴﺐ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻬﺪ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻢ
و اﺧﻼق ،ﺧﻮدﺑﺎوری ،ﺳﻌﯽ و ﺟﺪﯾﺖ در رﺷﺪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،دﻟﺴﻮزی و
اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ،ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ،ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺻﺤﯿﺢ دﯾﻨﯽ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﻘﻼب و اﺳﻼم و داﺷﺘﻦ ﻧﺸﺎط ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻧﺸﺎط ،اﺟﺘﻬﺎد ،ﺟﺪﯾﺖ ،ﻧﻈﺎمﺳﺎزی و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﻋﻠﻤﯽ در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ،دﯾﻨﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر و آﺣﺎد آن و ﻧﻔﯽ آﻓﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ و
ﻏﺮبﻣﺤﻮراﻧﻪ و اﺳﺘﻌﻤﺎری داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺧﺎص داﺷﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﺸﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ:
در ﮐﻼسﻫﺎی درﺳﯽ و آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ اﺟﺎزۀ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ﻧﺪﻫﯿﺪ و
ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری
از ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻓﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدم و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﻗﻄﻌ ًﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺟﺎ رﺳﯿﺪه ،از ﻓﻀﺎی آزاد ﺑﻮده اﺳﺖ” .ﻓﺒﺸﺮ ﻋﺒﺎدی اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن اﻟﻘﻮل و ﯾﺘﺒﻌﻮن
اﺣﺴﻨﻪ“ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﺮد .از ”ﻻ إِﮐﺮاهَ ﻓِﯽ اﻟﺪّﯾﻦ“] .اﻟﺒﻘﺮة:
 [256آزادی ﺑﯿﺎن و رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺧﻔﻘﺎن.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﺮدا،
اﻓﻖﻫﺎی روﺷﻦ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎمْ ﻧﯿﺎز را
ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮّک در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﯿﺎز واﻗﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،
ﮔﻔﺖ» :در ﻋﺼﺮ ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﺳﻌﮥ داﻧﺶ ،ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺿﺮورﺗﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ «.در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﺳﻨﺎدی ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺶ
ﻣﺆﺛﺮ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﮥ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۶۲

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ازﻣﻨﻈﺮ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ

ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﭘﺎﯾﺪار اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهای درﺧﻮر ،ﻧﮕﺎه ﻣﻠﺖﻫﺎ و
ﺗﮑﯿﮥ دوﻟﺖﻣﺮدان ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺟﺮای
وﻇﺎﯾﻒ آﻣﻮزش ،ﭘﺮورش و ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﺮوﯾﺞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ و رﻫﺒﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮای
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،درﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ
ﻋﻠﻢ در رﻫﺒﺮی ﻣﺆﺛﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺟﻮﻫﺮۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎﯾﮥ ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت،
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ «.اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ روﻧﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ و رﻫﺒﺮی ،ﮔﻔﺖ» :وﯾﮋﮔﯽ آن ﺗﻮﺳﻌﮥ
داﻧﺶﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای داﻧﺶﻣﺤﻮری ﮐﺸﻮر ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ «.اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  20ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶﻣﺤﻮر و
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ» :داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺸﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮل از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ازﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ
و اﻃﻼﻋﺎت ،اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﻬﺎن ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻗﺘﺼﺎد و اﺟﺘﻤﺎع و اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪی ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﯿﺮۀ
داﻧﺶ ﺑﺸﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺠﺪداً اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ اوﺿﺎع ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه دارﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺆﺳﺲ و ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﺳﻼم ،اﯾﺮان و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد «.و ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ» :ﻣﺮدﻣﯽﺑﻮدن داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽْ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ

۱۶۳

ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ دﺳﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮑﺸﺪ «.اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﺟﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ» :ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان
اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ و آﮔﺎه در ﺟﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺣﻞ ﮐﺮده و ﮔﺎﻣﯽ در
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
اﻣﻮاج ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻠﺖﻫﺎ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮج اول را دورهای ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﻣﺤﺾ ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺧﺎص
اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﺻﺐ دﯾﻮاﻧﯽ و
دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ آنﻫﺎ اﻏﻠﺐ ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ
ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ:

در آن ﺳﺎلﻫﺎ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺒﻮد
و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی و اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﯿﻢ .اواﯾﻞ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺳﻄﻮح ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻔﮑﺮ درﺳﺖ ﻧﺒﻮد.

اﯾﺸﺎن در ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺮای اﻣﺮوز و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاوانﺗﺮی ﺑﺮای ﻓﺮدا و ﻓﺮداﻫﺎﺳﺖ .اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮدارد .در ﯾﮏ
ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و
ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺎدان ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺿﺮوری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺤﺮان در ﮐﺸﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻣﺮدم ﺑﺤﺮان را ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﺮد،
اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﺪردادن اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد .اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
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و ﻫﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ» :دوﻟﺖﻫﺎ ﺣﺘﯽٰ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﺮای
ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮر و اﻧﻘﻼب
آﻣﺪ«.
ﻣﻮج دوم زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮان و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺣﻀﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺎزۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دادﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﻮع
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺤﻮۀ ادارهﮐﺮدن ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﻗﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺟﻮاﻣﻊ از آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و
ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم را ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﮐﺮد .رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرگﺗﺮی از ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺷﺪۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺗﻮدهای ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ .دراﯾﻦﺑﯿﻦ ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽﮐﺎرﺑﺮدی و ﭘﯿﺎمﻧﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﺴﺘﺮدۀ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺟﺮﻗﮥ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻓﺘﺎد و اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﺎم از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن آﺳﺎن
ﮐﺮد .ﯾﮏ ﺿﺮورت اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﯿﻠﯽ
ﮐﻢ و ﻧﯿﺎز داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد .ﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در روی ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﮕﺮدد ،ﮐﺸﻮر ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد.

ﻣﻮج ﺳﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺷﺪﯾﺪاً رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺑﺰار ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﺮﺿﮥ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﻋﻮض ﮐﺮد و ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﻪ ﺑﻮﻣﯽﮐﺮدن داﻧﺶ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻏﯿﺮﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺎ اﺷﮑﺎل رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
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و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻮﻓﻖ در ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ رؤﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻬﺎن دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻮﻓﻖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،رﺋﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻢ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ«.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎز در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﮥ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ازﻣﻨﻈﺮ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ

آﻧﭽﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮل ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،روﻧﺪ روﺑﻪاﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻢﮐﻢ از ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮدی ﮐﺎﻻی
ﻟﻮﮐﺲ و ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺮﻓﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺿﺮوری ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻟﺰام ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن درﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﮥ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی اول اﻧﻘﻼب ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :اﻧﻘﻼبِ ﻧﻮﭘﺎ ،ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ دوﻟﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز آن زﻣﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺿﺮوری و ﺑﻪﺣﻖ ﺑﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ «.ﺿﺮورﺗﺎً اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺘﯽٰ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮدد ،ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ
ﺟﻬﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در راﺳﺘﺎی اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد» :ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه
آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده در دﻧﯿﺎ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ«.
در آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ داﻧﺶ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪرس و داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺳﺎﺧﺖ و
ﺗﺤﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت واﻗﻌﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در راﺳﺘﺎی ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ آرام
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ» :داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ آزاد ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ«.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،اوﺿﺎع ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﺷﺘﻐﺎل
در ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﮐﺮده ﺑﻮد؛ اﻣّﺎ اﻣﺮوزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
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زﻧﺎن در ﻣﻮجﻫﺎی ﺣﻀﻮر در ﺛﺒﺖﻧﺎمﻫﺎ ،رﻗﺎﺑﺖ در ﮐﻨﮑﻮرﻫﺎ ،ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﺣﻀﻮر در ﮐﻼسﻫﺎی
درس داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و درآﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﻀﺎی اﺷﺘﻐﺎل در
ﻋﺮﺻﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ زﻧﺎﻧﻪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ را از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،از آﻗﺎﯾﺎن ﺟﻠﻮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ «.رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺆﺳﺲ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن اﺛﺮات ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ» :اوﻻً ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮد ،در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً اﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮدهْ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

روﻧﺪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ازﻣﻨﻈﺮ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ

اﻣﺮوزه در ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﺘﯽٰ ﻣﺤﺮوم ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای
ﺗﺼﺪی ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آﻣﻮزش را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮد:
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و آﻣﻮزش را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
ﺑﭙﺮدازد.

ﺑﻮﻣﯽﺷﺪن داﻧﺶ و ﮔﺴﺘﺮش آن از ﻓﻀﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه و ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ،ﺗﻮﺳﻌﻪای و ﮐﺎرﺑﺮدی
ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم را رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ و رﻗﺎﺑﺖ را
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ داده اﺳﺖ .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ »رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮدم« را ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:

ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی دور ﮐﻪ ﻓﮑﺮ داﻧﺸﮕﺎهداﺷﺘﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ را دﯾﺪﻧﺪ،
آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭼﻮن ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮدم ﺑﺮود  ...در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد وارد ﺷﺪ ،ﯾﮏ
درﺟﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ،آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺮدم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ،ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺮدم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ،ﻣﺮدم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﻧﺠﺎم داده و آﺛﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﻢ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪﻫﺪ.

ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ازﻣﻨﻈﺮ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﮐﻨﻨﺪۀ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﻨﺎر ﺑﻮﻣﯽﺑﻮدن و ﺑﻮﻣﯽﺷﺪن ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرگﺗﺮی را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻢ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮی را درﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
اﻧﻘﻼب ،ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم را از اﻫﺪاف ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود:
ﻣﺎ از اﺑﺘﺪای ﮐﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻫﺪف ﻣﺎدی و اﻧﮕﯿﺰۀ ﺷﺨﺼﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم از ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ،رﺷﺪ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،آﺑﺎداﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ در ﺣﻞّ ﻣﺸﮑﻼت رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ داﻣﻨﮥ
وﺳﯿﻊﺗﺮی از ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻋﺮﺿﮥ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ،اﺑﻌﺎد اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻮاره
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ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ دارد و ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ و درونزاﺷﺪن رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻗﻠﻤﺪاد
ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ:
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺸﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪۀ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و اداره ﮐﺸﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه از
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺎ از آنﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺧﻮب
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

دوﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ در ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرت و اﺷﺘﻐﺎل ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﺑﻪﻫﻨﮕﺎمﺳﺎزی
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺮاد در ﻃﻮل دوران زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دورهﻫﺎی ﻣﺤﺪود و ﻣﺠﺰای زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖآوردن ﻣﺪارک ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺷﺪهاﻧﺪ .روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺿﺮوریﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﻮازی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺪاوم
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ را دﺳﺘﻮر ﻗﺮآن داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮاوان در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ:
»داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺣﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻮن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس داﻧﺸﮕﺎه آزاد در
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ «.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ:
داﻧﺸﺠﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وارﺛﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ
اﺳﻼﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارد ﺗﺤﺠّﺮ و واﭘﺲﮔﺮاﯾﯽ ﭼﻮب ﻻی ﭼﺮخ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر
ﺑﮕﺬارد و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﮔﻢاﻧﺪﯾﺸﯽﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ ،از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ در اﯾﻦ دوره
و زﻣﺎﻧﻪ ،ﻫﺮ ﺗﻮﻗﻔﯽ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻗﺎﻓﻠﮥ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،رﺷﺪ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی
درﺟﻪﺑﻨﺪی و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺮﺟﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ﺑﺎزار
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ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽٰ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻫﻤﯿﻦاﺳﺎس ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و درﺟﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
روزﺑﻪروز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺎﺑﻨﺎک ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮازﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ از ﭘﺲ اﺑﺮﻫﺎی ﺗﻨﮓﻧﻈﺮی و ﺟﻨﮓ و ﺟﺪالﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده و ﺑﺎزیﻫﺎی
ﻣﻀﺤﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺧﺸﯿﺪه و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﮥ
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰد.

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮدهای آﻣﻮزشدﯾﺪﮔﺎنْ ﻓﻀﺎی ﺗﻔﮑ ِﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ را در
ﺟﺎﻣﻌﮥ در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل و داﻧﺶﻣﺪار اﻣﺮوزی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﻫﺮﺑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ را ازﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت،
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت و ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪه در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ،ﻓﻨﺎوری
ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ و وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺰ اراﺋﮥ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ارﺗﻘﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺤﺖ
آﻣﻮزش و ﺑﻬﺮهوری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮدْ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺮﺧﻪای ﮐﻪ در آن ﻓﻨﺎوری و رﺷﺪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ
و دروﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه
و ﺣﺘﯽٰ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽْ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪِ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﺖ«.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪﻟﺤﺎظ درﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﺨﺒﮕﺎن ،در ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻫﺮﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ در
ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد رﺷﺪ ﮐﻨﺪ .ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﮥ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،در اﻓﻖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
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ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم در اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻔﺎوت
ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در اﻋﺘﻼی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ارزش ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻘﺸﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارﻧﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری داراﻟﻔﻨﻮن در ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻼش وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﻧﮥ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ  13دﻗﯿﻘﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ رﻗﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺄسﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻼش ﮐﺮد اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺧﻄﺮ دور ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎﺷﻤﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﻓﺎه و ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻣﺴﯿﺮ
اﻋﺘﺪال ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
در ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .در ﺑﻬﻤﻦ  1395رﺋﯿﺲ وﻗﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻠﺴﮥ ﻫﯿﺌﺖ
اﻣﻨﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺣﺘﯽٰ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﻪﺟﺰ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و وﺟﻮد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺪﻗﮥ ﺟﺎرﯾﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.دﮐﺘﺮ
ﻣﯿﺮزاده در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﮥ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ از وﺟﻮد داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺧﺮﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ﺟﺰو  200داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ
دﻧﯿﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ...اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ
 39واﺣﺪ ﺑﺰرگ و ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮی دورۀ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽاﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻧﺸﺎءﷲ ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ،در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﭘﺎﯾﺶ اﻣﻮر اﺳﺘﺎنﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه،
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﯾﻦ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻋﺘﺒﺎر
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ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻋﻼوهﺑﺮ ﺣﻀﻮر در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دﻓﺘﺮ و واﺣﺪ دارد «.رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺆﺳﺲ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻢﮐﺮدن ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی اداری ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ از ﺑﯿﻦ
ﻃﺒﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮات و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ،ﮐﺎدری ﻋﻠﻤﯽ و ﻗﻮی در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد «.اﯾﺸﺎن ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﮥ ﻧﻈﺎم را ﺗﺮﺳﯿﻢ آﯾﻨﺪۀ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ
ﻣﺤﻮر داﻧﺶ داﻧﺴﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن را در داﻧﺸﮕﺎه
آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و
ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺑﺮﺳﻨﺪ«.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ آب در آﯾﻨﺪۀ
ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺑﯿﺎری ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺖﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ  7500آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و  3500ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺪاﻧﯽ وارد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻮد«.
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽﮐﺎرﺑﺮدی دﺳﺘﺎوردی دﯾﮕﺮ از اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن در دﯾﺪار
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اوﺿﺎعِ زﻣﺎن
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎل  1371ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم،
دو وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻒ ﮐﻨﮑﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد «.اﯾﺸﺎن
در آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮنوﻧﯿﻢ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽﮐﺎرﺑﺮدی را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ارزﺷﻤﻨﺪ
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ «.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽای در ﺳﺎل  1393اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽﮐﺎرﺑﺮدی ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﺎ در ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد«.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در دﯾﺪار ﺑﺎ رﺋﯿﺲ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽﮐﺎرﺑﺮدی ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را در ﻃﻮل 22ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺮدم و
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ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب داﻧﺴﺖ و درﻋﯿﻦﺣﺎل
ﮔﻔﺖ» :ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽﮐﺎرﺑﺮدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ«.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه در دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،در ﺳﺎل  ،1371ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﺎ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر
و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد «.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺤﻮﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻬﺎرت در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دو ﻫﺪف ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و
ﺳﭙﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽﮐﺎرﺑﺮدی ،ﮔﻔﺖ:
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺠﺎریﺳﺎزی
اﺑﺘﮑﺎرات و اﺧﺘﺮاﻋﺎت اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ دو داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽاﻧﺪ ،ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ راه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهﻫﺎ و
ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﻤﺪ
اﺧﺒﺎری رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽﮐﺎرﺑﺮدیِ وﻗﺖ ،ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﮐﺸﻮر ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد«.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯿﺎن
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽﮐﺎرﺑﺮدی ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺋﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دو داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد«.
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رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺆﺳﺲ و ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺎزۀ اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن و
ﻣﺒﺘﮑﺮان ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ را ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺑﺘﮑﺎرات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺗﺠﺎریﺳﺎزی آنﻫﺎ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ«.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﯾﺮاﻧﯿﺎن را از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن ﺟﺬب
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر در ﮐﻼسﻫﺎی درﺳﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ«.
ﻫﺮﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری را ﺑﺎزی
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگِ ﺑﯿﮑﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼنْ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﭘﯿﺶِ روی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﮐﺎراﯾﯽ آنﻫﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﻏﺎﻟﺒﺎً اﯾﻦﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ
و ﻣﺎﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻘﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻮاره اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻠﯿﮥ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل درآورد ،ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر و دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖﻫﺎ و
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
زﯾﺎن ﺑﯿﮑﺎری ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎلﮐﺮدن ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری را ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﻋﻠﻤﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﮐﻪ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮب در ﮔﺮو ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮ
و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ«.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺆﺳﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،اﺳﺘﺎدان و ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن و ﻣﺒﺘﮑﺮان در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،ﮔﻔﺖ:
»ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﻢﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﺷﺘﻐﺎلآﻓﺮﯾﻨﯽ روﻧﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد«.

۱۷۴

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻃﺮحﻫﺎ و اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﺟﻮان داﻧﺸﺠﻮ و ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﺎدان را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﺳﺎس
داﻧﺶ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد«.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪای درﺧﺸﺎن در ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و
داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽﮐﺎرﺑﺮدی و ﭘﯿﺎمﻧﻮر ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ
ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﮥ اﯾﺮان ،وﺑﮕﺎه ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوری ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در:
http: //www.iranfannavary.com
http://rafsanjani.ir/
http://www.ana.ir/news
https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-137545
http://www.irna.ir/fa/News/82381453
https://fa.wikiquote.org/wiki
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ﻋﺪاﻟﺖِ ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ از دﯾﺪﮔﺎه آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون رﻫﻨﻤﺎی

رودﭘﺸﺘﯽ 1

ﯾﺎﺳﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ )ﺑﻬﺮﻣﺎﻧﯽ(
دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻮروزﯾﺎن

ﭼﮑﯿﺪه

زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﺑﻪﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﮑﺮات و اﻋﻤﺎل ﻣﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ او را در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽِ ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﺎدﺛﮥ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ او در ﺳِﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر و ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﺎرﯾﺦِ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
دوران اﻧﻘﻼب ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ .در ﻫﺮﯾﮏ از
دورهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽِ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی وی ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ را ﺗﻔﮑﺮات و اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ
ﻋﻼوهﺑﺮ اﻗﺪام ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺑﺮای رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶِ ﻣﺮدم روزﮔﺎر ﺧﻮد ،ﺟﻬﺪ و ﺗﻼﺷﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﭼﻢداران
ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ و زﻧﺪﮔﯽ در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ
دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺰرگﻣﺮد ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻔﮑﺮات وی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ارادﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯿﺮزاﺗﻘﯽﺧﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

 1اﺳﺘﺎد و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ.

ﺻﺪراﻋﻈﻢ اﻓﺴﺎﻧﻪای اﯾﺮانزﻣﯿﻦ داﺷﺖ ،ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻓﺮدی در ﻗﺪوﻗﺎﻣﺖ آن ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺑﻮد و در
اوﺿﺎﻋﯽ ﭘﺮﭼﻢدار ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از زﻣﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﻮد.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻋﺪاﻟﺖِ ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ؛ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ؛ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ؛ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ؛
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ؛ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﮥ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ او آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .او در روزﻫﺎی اول ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺮات اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮهای ﻣﻄﺮح در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪن آﺗﺶ ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و آﻏﺎز ﺗﺮورﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺟﺰو اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از
ﺑﻬﺒﻮدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﺧﻠﻊ ﺑﻨﯽﺻﺪر ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺎﻧﺪ .او ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﮥ ﺳﻤﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺟﺰ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را
در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﺗﺎ زﻣﺎن رﺣﻠﺘﺶ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد و در ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ
ﺑﺮای ﻣﺮدم آراﻣﺶﺑﺨﺶ و اﻣﯿﺪآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد .او ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورۀ ﻧﻬﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻣﻮرد ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ و ﺑﯽﻣﻬﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪدﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ،وارد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻣﻮﻻﯾﺶ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﻬﺮ ﺳﮑﻮت ﺑﺮ
ﻟﺐ زد و ﺗﻘﯿﻪ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻫﺮﺟﺎ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ وارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی او در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  88و ﺑﻠﻮاﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب دوﺑﺎرۀ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
از او ﭼﻬﺮهای ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ را ﺷﯿﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﮐﺮد و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪﺷﺪت ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ورود او ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورۀ ﯾﺎزدﻫﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ردﺻﻼﺣﯿﺖﺷﺪن وی
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﺒﺮ ﺳﻦ ،ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ او ﺑﻪﺷﺪت اﻓﺰود و اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ او ،ﯾﻌﻨﯽ  19دی
ﻣﺎه  ،1395ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺪت و ﺣﺪت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
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ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭼﻬﺮهای ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮد .او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺒﺎرز از
ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺎﮔﺮدی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی وی رﺳﻤﺎً وارد
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺷﺪ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد
و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و از
روزﻫﺎی زﻧﺪان ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ آﺛﺎری ﻣﮑﺘﻮب از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﺑﮕﺬارد .ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ :ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از آن
ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ .او از ﻣﻌﺪود اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات روزاﻧﮥ ﺧﻮد را از ﻫﻤﮥ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺧﺎﻃﺮات اﮐﻨﻮن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای ﻋﻈﯿﻢ از ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎلﻫﺎی
ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺗﻔﺎﺳﯿﺮی از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآورد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه او را
در ﻓﻬﻢ و درک ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت روز و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪدﺳﺖ
ﻓﺮدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﮥ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺸﻮرش در ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ .راﺑﻄﮥ او ﺑﺎ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﺿﻊ
ﻣﻌﻘﻮل او در ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ از او ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻌﺘﺪل و ﻋﻘﻞﮔﺮا و واﻗﻒ ﺑﻪ دﺷﻮاریﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ وی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی او ﺑﺎرز اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی و ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻤﮥ ﺧﻄﺮات آن ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻧﮑﺎرﻧﺎﺷﺪﻧﯽِ
ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎی دﺷﻮار از
ﺳﻌﺎدت و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و راه ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ
اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﻠﺖ درﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ در ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً
ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ازﺳﻮی ﺗﻤﺎم ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ روﺑﻪرو ﺑﻮد و ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ ﺳﻼح ،آذوﻗﻪ و
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎزان و ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﺶ در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر روﺑﻪرو ﺑﻮد ،ﺧﻮد
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ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺨﺖ را ﺗﺎب آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ »إِنﱠ ﻣَﻊَ اﻟﻌُﺴﺮِ ﯾُﺴﺮًا« ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم ﻫﻤﮥ ﻣﺒﺎرزان داﺧﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﺟﺒﻬﻪای
ﻣﺘﺤﺪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای
داﺷﺖ ﮐﻪ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ﻋﻬﺪۀ آن ﺑﺮآﻣﺪ؛ اﻣﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﺳﺎلﻫﺎی آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺸﻮری
ﺟﻨﮓزده را ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪ و ازﺳﻮی ﻣﺮدم ﻟﻘﺐ
»ﺳﺮدار ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ« ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻟﻘﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دورۀ ﺣﯿﺎت ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ او ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﯿﭻﯾﮏ
از ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ و ﻧﺎﮔﻮاریﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﺰداﯾﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻼش او
ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺑﻪ او دادﻧﺪ و ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ارزاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ
ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻮدِ ﻣﺮدم آن ﻟﻘﺐ را ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺮای آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﻣﺮدم او را در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽﺧﺎن
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺤﺒﻮب اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻼشﻫﺎی او را ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و آﯾﻨﺪهﺳﺎز ارج ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎزﺳﺎزی
ﮐﺸﻮر در ﯾﮏ دوران ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪ ،اﯾﺠﺎد ﺳﺪﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺮق ﻓﺮاوان در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺨﺎﺑﺮات ،اﯾﺠﺎد راهﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و راهاﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو ،در
ﺗﻬﺮان و ﺳﭙﺲ در ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻮﺷﮥ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت او ﺑﻪ
ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻋﺘﺪال و
ﺗﺤﻤﻞ آرای ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و ﺧﻮدْ زﻣﯿﻨﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻨﺪﺻﺪاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر
ﻗﻮام ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺣﺘﯽٰ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ رادﯾﮑﺎل ،در
دورۀ او ﻧﺸﺎن از ﻧﻮﻋﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎنﺧﺎﻃﺮ از درک و ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم درﺑﺎرۀ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺤﻮﻻت
ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .او ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻨﺪرویﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﮥ اﻧﻘﻼب و ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻋﺘﺪال و ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻨﺪ در
ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﻫﻤﮥ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود ازﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺤﻤﻞ و ﺗﺴﺎﻫﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ
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آﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﺿﻊ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﺑﻪدﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞردﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در
ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮرﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را در
زﻣﯿﻨﮥ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻋﺘﺪال اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﮑﯿﺪۀ ﻫﻤﮥ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و اﻋﻤﺎل وی را در
ﺑﺮ دارد:

ﺳﺆال :اﮔﺮﭼﻪ در ﻃﻮل  26ﺳﺎل اﻋﻮﺟﺎﺟﯽ در رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻫﺮ
ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻓﺸﺎر ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﯾﺪ .ﻋﻠﺖ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﺎﺷﻤﯽ :ﻣﻦ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ذاﺗﯽ ]دارم [.ﺗﻔﮑﺮات ،ﻋﻼﯾﻖ و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎرم
دارم و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ روی آنﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻢ و در ﭼﻬﻞﺳﺎل اﺧﯿﺮ زﯾﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮدهام.
از آن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺷﺪم ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻓﻬﻤﯿﺪهام ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهام .ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن ﻓﺮق ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﺎً رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن
ﻧﯿﺰ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدم.
در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ در دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺷﺪم ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
اوّﻟﯿﻦ ﺧﺼﯿﺼﮥ ﻣﻦ اﻋﺘﺪال ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ذات ﻣﻦ اﺳﺖ .از اﻓﮑﺎرم ﺑﻪ اﻋﺘﺪال رﺳﯿﺪم.
آﻧﭽﻪ از اﻣﺎم )ره( ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻋﺘﺪال را در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘٰﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺧﺎرﺟﯽ و رواﺑﻂ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ دارم .ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺎ
ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﺮاﻃﯽ دوآﺗﺸﻪ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻢ .ﺳﺒﮏ رﻓﺘﺎر در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﺮای
اﻋﻀﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻀﺎد
ﺑﺎ روش اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺷﺨﺺ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻃﻠﺒﻪﻫﺎی ﻗﻢ ﻧﯿﺰ آنﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدم .ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ
ﻣﻦ در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻦ در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﻋﺘﺪال ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻫﻢ
در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
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ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .ﺗﺎﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن وﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮزﯾﻦ .در
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮد .ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .روزی ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻓﮑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽﮐﺮدن آﻣﻮزش در اﻧﺰوا ﺑﻮد .ﻋﺪّهای ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺼﺎدرهﻫﺎ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ اﻓﺮاطﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﺪم ،آن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎن در اﻣﻮر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ارزی و ﻧﺮخ ﺑﺎزار داﺷﺖ .در ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﭼﭗﻫﺎ و ﮔﺎﻫﯽ راﺳﺖﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻗﻊ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ ﺑﺎ او ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدم و اﻻن ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،83/12/18) .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪس ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮥ
ﻫﻤﺸﻬﺮی(

ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ در آﯾﯿﻨﮥ ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺣﻀﻮر آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،1388ﻫﻤﻮاره
از ﻋﺪاﻟﺖ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ ﺳﺨﻦ راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﻤﺎر واژۀ »ﻋﺪاﻟﺖ« و واژهﻫﺎی ﻣﻌﺎدل
را در ﺳﺨﻨﺎن و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪدﻗﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮﭼﯿﺰی و ﻫﺮﻣﻮﺿﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای
او ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﺮﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط
ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ازﻃﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.

روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی را ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎر
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،در اﺻﻞ  44و ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ دارد و
ﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺣﺪی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ
و ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﮔﺎم ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﺳﻮادﮐﺮدن
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ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ،در اﯾﻦ ﻣﺪت  25ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮏ
رﺑﻊ ﻗﺮن ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ را اﻧﺠﺎم داده و اﻣﺮوز ﺣﺪود  1/5ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮ دارد و
ﺣﺪود  2/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ دارد و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و
اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،87/4/7) .
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(

و در ﺧﻄﺒﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :راه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ دﯾﮕﺮان از ﺣﻖ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ،86/8/11 ) «.آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(
او در ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺗﻌﺪادی از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺑﻪﻧﺤﻮی آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﻋﺪاﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﻈﺎم ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮑﻨﺪ .ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ دﻧﯿﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ آن ﺣﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و راه ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺪهای اﺳﺖ .ﻫﻢ
ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ روز ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻢ راﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ
از اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﻤﺎن را ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﭼﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺟﺎزۀ ﻧﻈﺎم در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﺖ و ﭼﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ
ﺗﺤﺖ ﺑﯿﻤﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺸﻮد وﻗﺘﯽ
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪ ،ازﻟﺤﺎظ زﻧﺪﮔﯽ در آن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﯿﺎﻟﺶ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ازﻟﺤﺎظ ﺷﻐﻞ
اﮔﺮ روزی ﺑﻪ ﺳﻨﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻐﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮥ ﺑﯿﮑﺎری او را ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ازﻟﺤﺎظ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮑﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺸﻮد .ازﻟﺤﺎظ
درﻣﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪای دارد ﻧﻈﺎم ﺑﭙﺮدازد .اﮔﺮ ﺻﻨﺪوق
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ﺑﯿﻤﮥ درﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد ﺻﻨﺪوق اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻣﯽﭘﺮدازد .اﮔﺮ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ
او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻮدﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪﻣﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ  .ﻓﻌﻼً ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮدش ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ دارد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐِ وﺿﻊ ﺧﻮدش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺣﯿﺎﺗﯽ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻮر ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎدﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ اﺳﺖ اﯾﻦﻫﺎ را دارﻧﺪ .اﮔﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﻢ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و واﻗﻌﺎً ﻫﻢ راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ازاﯾﻦﺟﻬﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺗﺴﺎوی ﻫﻤﮥ
ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﮐﺎر ﺧﻮدش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد؛ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﻓﻪﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﯾﮏ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ و
ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و اﻣﺜﺎل اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ ،اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی وﺻﻠﻪﮐﺎری و اﻣﺪادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﮑﻨﯿﻢ .اﻣﺎ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﻼم و
ﺧﻮاﺳﺖ دﻧﯿﺎی ﻋﺎﻗﻞ اﻣﺮوز اﺳﺖ و آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺼﻮب
اﻣﻀﺎءﺷﺪه و اﻋﻼمﺷﺪۀ ﻣﺎ از ﻃﺮف رﻫﺒﺮی اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ  1اﻧﺼﺎﻓﺎً ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﺑﺰرگﺗﺮ را اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ...اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺣﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی
ﮐﻪ ﻋﻤﺪهاش ﻫﻢ در دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦﻫﺎ اﻧﺼﺎﻓﺎً ﻣﺘﮑﻔﻞ درﻣﺎن و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺳﺎل  75ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن را ﻣﺠﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺧﻮد
ﻣﻦ در ﭼﻨﺪﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻨﻮز اﺟﺮا
ﻧﺸﺪه .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد .ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﯿﻤﮥ درﻣﺎﻧﯽ را اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ روی ﺗﺨﺖ
 .1در ﻣﺘﻦِ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  http://rafsanjani.irﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه »ﻧﯿﻔﺘﺪ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم
ﻣﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ و
وﺻﻠﻪﭘﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم .ﺑﯿﻤﮥ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﻞ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و اﻣﺪادی و اﻣﺜﺎل اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﺳﯿﺪ .ﭘﯿﺸﮕﯿﺮیﻫﺎ و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯿﻤﮥ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ارزانﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ راﯾﮕﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از
ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎدی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﻤﻪ از
ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻫﻢ ﺑﻪﺷﮑﻞ »ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ اﻧﺼﺎف« و ﻫﻢ
ﺑﻪﺷﮑﻞ »ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪی« ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺟﺎن راﻟﺰ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ در
ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﺑﺎب ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺶ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعِ اﺻﻮلِ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ِ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ :ﻧﺤﻮۀ آراﯾ ِ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ِﯽ اﺻﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح واﺣﺪی از ﻫﻤﮑﺎری ... ،ﮐﻪ اﺻﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮۀ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ در اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ را
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺣﯿﺎت ِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﺻﻮلِ ﻋﺪاﻟ ِ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد و اﻋﻤﺎلِ آنﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ،ﺧﻠﻂ ﮐﺮد.
)راﻟﺰ(87 :1393 ،

در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ را
از اذﻫﺎن دوﻟﺘﻤﺮان ﺑﻪ ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮش داد .ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
اوﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی )اﺑﻼغﺷﺪه ازﺳﻮی دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ در
آذرﻣﺎه  (1395در آﻏﺎز ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ،ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ« ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣﻮاد  1ﺗﺎ  6اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .در اﯾﻦ  6ﻣﺎده ،ﻋﻼوهﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﻮانﺧﻮاﻫﺎن )ﻣﻌﻠﻮﻻن( ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ و ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺧﻄﺒﮥ ﻣﻮرخ  85/4/30داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ درﺧﺼﻮص ﻋﺪاﻟﺖ
و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد:

ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺸﺖ و رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و رﺷﺪ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﺸﺎط
ﻋﻤﻮﻣﯽ .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ از اﯾﻦﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻫﻢ در اﺻﻞ ﻏﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻢ
زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی
دﯾﮕﺮی در ﺳﻄﻮح ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری دارد ﻧﻪ
روﺣﯿﻪ دارد .اﯾﻦ ﻧﺎﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮال ﻣﺮدم ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻘﺮ
ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از زﯾﺎدهﺧﻮری ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ
اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮدش را ﺧﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
دوازدﻫﻢ  :ﺗﻘﻮﯾﺖ و ارﺗﻘﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده .اﮔﺮ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ
اﺣﺴﺎس ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﮑﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﺣﻘﺶ ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
ﯾﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﻢِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﻢِ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺸﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ارﺗﻘﺎی
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ارﺗﻘﺎء
ﻧﯿﺴﺖ .زن ﺑﺎﺳﻮاد داﻧﺸﻤﻨﺪ و آﮔﺎه و درﻋﯿﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺸﺎطدادن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﺳﯿﺰدﻫﻢ  :ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه .در ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ و آوردن ﮐﺎﻻ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﺴﻞ
آﯾﻨﺪه را اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﺶ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﯿﻢ آﯾﻨﺪه ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻨﻔﺲ
ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ را ﻧﺴﺎزﯾﻢ و ﺑﺮوﯾﻢ دﻧﺒﺎل روﺑﻨﺎﻫﺎ و اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪادادی
ﮐﻪ ﻣﺎل ﻫﻤﮥ ﻧﺴﻞﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای دﯾﮕﺮان در آﯾﻨﺪه
ﻧﮕﺬارﯾﻢ و اﮔﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻼﻗﯿﺖ دارﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺨﺒﻪ و ﻣﺨﺘﺮع و ﻣﺒﺘﮑﺮ آﯾﻨﺪه را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
آﯾﻨﺪه ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ آن ﻫﺪف ﭼﺸﻢاﻧﺪاز را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ دور
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ از ﻫﺪف ﭼﺸﻢاﻧﺪاز.
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اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وﺟﻪ دﯾﮕ ِﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮﺟﻪ دارد .ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﺸﻮر در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ
ﯾﮏ وﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪن اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻪ
ﻇﺮاﯾﻔﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری
ازﻟﺤﺎظ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ازﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ ازﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻣﻨﯿﺖ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ آنﻫﺎ دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﻋﻮا ﻣﯽﺷﻮد
و ﻧﺎاﻣﻨﯽﻫﺎ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻇﻠﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺑﻮدﺷﺪن
ﺣﻘﺸﺎن را ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﻧﺎراﺿﯽاﻧﺪ و ﻧﺎراﺿﯽﺑﻮدن اﻵن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﯾﯿﺪهﺷﺪن ﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ از
ﭘﯿﮑﺮ اﻣﻨﯿﺖ .ﻣﺮدم رﻓﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن
ﻫﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ اﯾﻦ رﻓﺎه ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻇﻠﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﻧﺤﺼﺎر ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ،ﺧﺮدهﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﯾﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺻﺎﻟﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺤﺚ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﮑﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد و ﭼﺎﻟﺶ اﯾﺠﺎد ﺑﮑﻨﺪ .رﻓﺎه،
ﻋﺪاﻟﺖ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﻓﮑﺮ دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ  ...ﻫﻤﮥ
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻓﻀﺎﯾﯽ وارد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ آزادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﻓﻄﺮی اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.
) ،85/3/5آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(.

و درﺧﻄﺒﻪای دﯾﮕﺮ درﺑﺎرۀ ﻧﺤﻮۀ ﻋﻤﻞ دوﻟﺖ و اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮۀ ارزی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﮏﺑﻪﺗﮏ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻫﻤﮥ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن را ﮐﻪ در
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ﻣﺠﻠﺲ ،دوﻟﺖ و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﻧﮑﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﻃﺮاﺣﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و در
ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻮادی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
اﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ دارای اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ دو ﻫﺪف ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﭘﺲاﻧﺪاز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ،ﭼﻮن اﻣﺮوز ازﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﻼﻣﺖ و
ﭘﺎﯾﺪاری اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .راه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺻﻼح
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻞ  44ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً راه ﻫﻤﻮار اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ آن ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ دارﻧﺪ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻤﯽ
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل و ﯾﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
دﻟﯿﻞ اﻣﺮوز دوﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺛﺮوت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش دارد و اﯾﻦﻫﺎ
ﻣﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در دﺳﺖ دوﻟﺖ ،ﭼﻮن دوﻟﺖ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﻣﻮال ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﻣﻼک ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف
آنﻫﺎ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در
ﻫﻤﮥ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻫﺴﺖ .در اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺌﻮن
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در دﻧﯿﺎ و در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی آزاد در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻫﺴﺖ اﻵن در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺎﻷﺧﺮه ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺎر و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و
دوﻟﺖ ﻣﺘﺼﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و آﻣﺎده
اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﺷﺪه در آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ دادهاﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ  200ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻵن
در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ازروﻧﻖاﻓﺘﺎدن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺜﻼً ﺑﺴﯿﺎری از
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ
ﺑﻨﺎدر و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮد ﻓﺮد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮد.
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اﯾﻦﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺰرگ و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ وارد
ﺑﻮرس ﻣﯽﺷﻮد و دارای ﺳﻬﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﻬﺎم رﯾﺰی و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻵن
ﻣﺎهﻫﺎﺳﺖ روی آن ﮐﺎر ﺷﺪه و ﻣﻦ در آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺧﯿﺮاً در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻨﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ را ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻧﻈﺎﻣﻤﺎن را ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ و
ﺷﺮﯾﮏ ﺑﮑﻨﺪ در آنﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﮐﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﺮای ﭼﻬﺎرده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮاری ﮐﻪ
در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاری اﮔﺮ دهﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻬﻢ ﻗﺴﻄﯽ داده ﺷﻮد آنﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﻮل ﻧﺪارﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺸﺎر زﯾﺮﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻫﯿﭻ از آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻻی
ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮی ﻧﻘﺪی ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻗﺴﻄﯽ و ﻧﻘﺪی
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻤﮑﻦاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺪی ﺑﺨﺮﻧﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و در ذﺧﯿﺮۀ
ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺮف اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز در
اﯾﺮان ﻧﮕﺎه ﺑﮑﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮود ﺑﻮرس و دهﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺻﺎدر ﺷﻮد و در
ﻇﺮف ده ﺳﺎل از ﺳﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻬﺎم ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺳﻮد را ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻗﺴﻄﺶ و دﯾﻨﺶ
را ﻣﯽﭘﺮدازد و در اﯾﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد ارزش ﺳﻬﺎﻣﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ
ﻣﻘﺪاری را ﮐﻪ ﺣﻘﺶ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺷﻤﺎ اﮔﺮ از ده
ﻣﯿﻠﯿﻮن دو ﻣﯿﻠﯿﻮن آن را ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﺮف ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،وﻟﯽ آن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
و آن واﺣﺪ ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮهای ﮐﻪ دارد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
آنﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ
اﺳﺖ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﺎً اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﻣﺎ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺳﻮد آن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه دوﻟﺖ ﻣﺜﻼً از
ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺳﻮدی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﺮد اﮔﺮ اﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً
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دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻬﺮهوری ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد از دوﻟﺘﯽﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽﺑﻮدن
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ژاﭘﻦ و ﮐﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و آنﻫﺎ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد را روﻧﻖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻧﮑﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺖ اﯾﻦﺳﺖ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪﻣﺤﺾ ازدواج ﯾﮏ ﮐﺎدو دهﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از دوﻟﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻬﺎم
اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ اﻧﺪوﺧﺘﮥ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از
اﺑﺰار ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺎﻟﻢ ازدواج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺧﺮدهورﯾﺰ دارد ﺳﺌﻮاﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﻣﺜﻼً ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﺰرگ
و ﮐﻮﭼﮏ آﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دارد روی آن در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ًا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻣﺎن را ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻢ اﻗﺸﺎر زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﻫﻢ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دارای اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در
زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﯾﮏ آراﻣﺶ و اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻬﺮهوری را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ انﺷﺎءﷲ در ﯾﮏ ﻣﺪت ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و آن روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮای دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﯿﻢ ،84/4/10) .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺧﻄﺒﻪ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان را
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﮐﻪ در
آنﻫﺎ اﻓﺰونﺑﺮ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺋﻮس اﺻﻠﯽِ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﻈﺮات و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﮐﺸﻮر و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آرزوﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ .ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ و ﺗﻨﻮع ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻄﺮحﺷﺪه در آنﻫﺎ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻟﺬا در
اداﻣﻪ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر دﯾﮕﺮ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
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رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ در ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ

اﯾﺸﺎن در ﻫﻤﮥ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻌﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻗﺸﺎر
ﺟﻮان در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و از ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در اﮐﺜﺮ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺮﯾﺰی ﻣﯽزد و از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻣﻮﺿﻮع و دﻏﺪﻏﮥ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ او ﻋﺠﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ﻋﻤﻼً در ﻫﻤﮥ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی او ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪ .در ﯾﮏ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن درآﻣﺪﻫﺎی
ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖﻫﺎ و اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮدم و اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ،ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آنﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺜﻼً در ﻧﺮوژ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮان دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮدرآﻣﺪ اﺳﺖ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻼً درﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺴﺎب درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺖ
ﺟﺪاﺳﺖ .ﭼﻮن درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ و
دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮال ﻣﺮدم را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎد در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﺪ .زورﮔﻔﺘﻦ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و واﻗﻌﺎً ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺛﺮوت ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،88/10/14) .ﮔﻔﺖوﮔﻮی آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب(.

در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ در  83/2/7راﺑﻄﮥ ﺷﻐﻞ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ:

وﻗﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺸﻮر ﺟﺪّی اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزشﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ .در ﺳﻄﻮح ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ را
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ﺟﺪّی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽآورد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ،
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ روﻧﻖ واﻗﻌﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل و ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ روﻧﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ روﻧﻖ ﮐﺎذﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ارز،
واردات و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻗﺎﻧﻊ و اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ رﺳﯿﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ رﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏروز
ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﻻن ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.

»ﯾﮏروز ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد« .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻠﯿﺪی در ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﮥ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢاﮐﻨﻮن وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽٰ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻧﺎﯾﺎب ﺷﻮد .از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه ،ﭘﯿﺮﺷﺪن
ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اوﺿﺎﻋﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺮخﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺟﺪی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺮدم در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺘﯽٰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻋﺒﻮروﻣﺮور ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﭘﯿﺮﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺘﯽٰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آﯾﺖﷲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﮐﺘﺎب اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﻗﺴﻤﺖ
اول ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد از
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﯿﺮزاﺗﻘﯽﺧﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ:
وی ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺧﻮد ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﺮج ﺷﻮد .ﻣﻌﺎدن و
ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدد ،ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﻠﺖ،
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ آب و ﺧﺎک ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﻮد و
ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ.
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اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺧﻮد را در داﺧﻞ ﺧﺎک ﺧﻮﯾﺶ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و از ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزان و ﺧﺮﯾﺪن ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ،
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻫﺪردادن ذﺧﺎﯾﺮ و ﺛﺮوت ﮐﺸﻮر ،ﻋﺎﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ازاﯾﻦرو ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺘﯽﮐﺮدن ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﺗﻼش ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را آﻏﺎز
ﮐﺮد) .ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ(9 :1346،

اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺘﺎب اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺖﷲ ﯾﮏﺑﺎر آن
را ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮان در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﺷﮏ و ﺑﻐﺾ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن اﻣﯿﺮ ،ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،داراﻟﻔﻨﻮن را ﺑﻪﺻﻮرت آنﭼﻨﺎن ﺷﯿﺮ
ﺑﯽدم و ﺳﺮ و اﺷﮑﻤﯽ درآوردﻧﺪ ﮐﻪ درﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ اﻟﻬﯽ ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻬﺖاﻧﮕﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد .از ﻧﻘﺸﮥ داﻧﺸﮕﺎه داراﻟﻔﻨﻮن ﻓﻘﻂ اﺳﻤﯽ و از
اﻫﺪاف ﻣﻘﺪس و اﺳﺎس آن ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮری ،آن ﻫﻢ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮری ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﺎن
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺧﻮب اﺳﺖ ﻣﺎﺟﺮای اﺳﻒاﻧﮕﯿﺰ داراﻟﻔﻨﻮن را ﺑﻌﺪ از ﻋﺰل اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ از زﺑﺎن ﻫﻤﺎن
اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻠﮏزدۀ اﺗﺮﯾﺸﯽ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .دﮐﺘﺮ ﭘﻼک اﺳﺘﺎد ﻃﺐ و ﺟﺮاﺣﯽ در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻣﺎ در  24ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1851وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪﯾﻢ .ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺳﺮدی از ﻣﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺣﺪی ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪ و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ اوﺿﺎع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﭼﻨﺪ روزی ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی درﺑﺎری و ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﺗﻮﻃﺌﮥ ﻣﺎدر
ﺷﺎه ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ اﻣﯿﺮ ﺑﻮد ،ﻣﯿﺮزاﺗﻘﯽﺧﺎن ﻣﻐﻀﻮب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ وارد اﯾﺮان ﺷﺪﯾﻢ ،اﻣﯿﺮ درﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ
وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﺎت او ﻧﻪ ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺧﻮدﻣﺎن ،اﻧﺠﺎمدادن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ.
اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻋﻤﺎل آن ﭘﺲ از ﻋﺰل اﻣﯿﺮ ،در درﺟﮥ اول ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از اﻓﺘﺘﺎح داراﻟﻔﻨﻮن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و اﺳﺘﺎدان اﻃﺮﯾﺸﯽ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮐﻪ ﺗﻪ ﻗﻠﺐ ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و درﻋﯿﻦ
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اﯾﻨﮑﻪ او را ﻋﺰل ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر او ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮﺑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺼﺮاف از اﻓﺘﺘﺎح
ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﻔﻨﻮن ﻧﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﭘﻼک در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﭘﺲ از ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح داراﻟﻔﻨﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ:
ﺷﺎه ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﯿﺮزاآﻗﺎﺧﺎن ﻧﻮری و ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮد و ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﻠﻢ و ﻧﯿﮑﺨﻮاه ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد »اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ« را ﺿﺎﯾﻊ ﺑﮕﺬارد.
)ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ.(141-140 :1346 ،

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺴﺖ .او ﺧﻮد ﻓﺮدی
ﻣﺘﻤﻮل ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ازﻧﻈﺮ او ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺛﺮوت و درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ .او اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺛﺮوت
ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻣﻌﻪ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﻇﯿﻔﮥ دوﻟﺖﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﻤﮥ آﺣﺎد
ﮐﺸﻮر را در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺛﺮوت ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .آﺛﺎر ﺑﻪﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از او ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﻼشﻫﺎی
ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و ﯾﺎدﻣﺎنﻫﺎ و
ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﻤﻠﻮ از واژﮔﺎن ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ در
ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻼﺣﺎﺗﺶ روﺑﻪرو ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮد ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺗﺎب آورد و از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﺳﻮد ﺑﺒﺮد .ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در زﻣﺎن او،
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راﻫﺒﺮدی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ را ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺮﺷﻤﺮد ،وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﯾﻨﺪۀ ﮐﺸﻮر وامدار ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﺠﯿﺐ و آرام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻟﺤﻖ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﭼﻮن »ﺳﺮدار ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ« و » اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺛﺎﻧﯽ« ﺑﺮازﻧﺪۀ اوﺳﺖ.

۱۹۴

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﭘﺎﯾﮕﺎه آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮﺳﯽ ازhttp://rafsanjani.ir :

راﻟﺰ ،ﺟﺎن) .(1393ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﺑﺎب ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﻮری ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،اﮐﺒﺮ) .(1346اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﯿﺮزاﺗﻘﯽﺧﺎن ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ،ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر .ﺗﻬﺮان:
ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ.

۱۹۵

اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ :اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﺎ واﻗﻊﮔﺮا؟
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق زﯾﺒﺎﮐﻼم 1

ﭼﮑﯿﺪه

اﺳﺘﺪﻻل اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ
رادﯾﮑﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاری واﻗﻊﮔﺮا )ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺖ( ﺑﻮد .واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ درﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻔﻊ و دﺳﺘﺎورد را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻧﻘﺶ وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺑﻮد» .اﮔﺮ
ﺗﻼشﻫﺎی اﯾﺸﺎن در ﻣﺠﺎبﮐﺮدن رﻫﺒﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن ﺟﻨﮓ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و ایﺑﺴﺎ ﺑﺎ
ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ «.و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺪف
اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻋﻨﺼﺮ واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ ،اﺳﺎﺳﺎً ،ﻫﻤﻮاره و از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ورودِ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﻨﺎر اﻣﺎم در ﺳﺎل 1340ش ،ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده ،ﭼﻪ ﻗﺒﻞ
از اﻧﻘﻼب و در دوران ﻣﺒﺎرزه ،ﭼﻪ در دوران اﻧﻘﻼب و ﭼﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،و دﺳﺖﮐﻢ ﺗﺎ
اواﺧﺮ دورۀ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮریﺷﺎن در ﺳﺎل 1376ش .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ
روﺣﯿﮥ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ،ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ،ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ
رادﯾﮑﺎل و ﺗﻨﺪ آن زﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻧﺸﺎندادن رﮔﻪﻫﺎی اﻋﺘﺪال
و ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﺗﻔﺎﻗﺎً در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﻨﺪروی و اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮیِ اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .درﻣﺠﻤﻮع ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮی ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ،و ﻓﺎﺻﻠﻪداﺷﺘﻦ ﺑﺎ
ﺗﻨﺪروی و رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰم اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮده .اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺼﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث و روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﺳﺎل 1388ش ،ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ و ﭘﺎﯾﻤﺮدی
اﯾﺸﺎن درﺑﺮاﺑﺮ آن ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﻫﺠﻤﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺑﻌﻀﺎً ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ

 .1اﺳﺘﺎد و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﯿﻨﺪ و اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی را در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن
ﺣﯿﺎت وی ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺪروی و رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژه :اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ؛ واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ؛ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ؛ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰم اﻧﻘﻼﺑﯽ؛ ﺗﻨﺪروی؛ ﻣﯿﺎﻧﻪروی.

ﻫﺎﺷﻤﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب

ﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه »ﻣﯿﺎﻧﻪروی« در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ وی ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻮﻻً در ﺗﻤﺎﻣﯽ دوران ﻣﺒﺎرزات ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﭼﻬﺮه و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ رادﯾﮑﺎل و ﺗﻨﺪرو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ؛ ﭼﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮥ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻬﻀﺖ
در اواﯾﻞ دﻫﻪ  1340و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم از اﯾﺮان در ﺳﺎل  ،1343و ﭼﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ دوران ﺣﺴﺎس و ﭘﺮاﻟﺘﻬﺎب ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻧﯿﻤﮥ دوم دﻫﮥ  1340و اواﯾﻞ
دﻫﮥ  .1350ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی »روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز« ﺑﺎ
»ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ« ﻫﻤﮑﺎری و ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ» .ﺳﺎزﻣﺎن« دﺳﺖﮐﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم رﺳﻤﯽ
رﻫﺒﺮان آن ،در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ،1354ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن از اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،از
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺒﺎرزان ﻣﺴﻠﻤﺎن ازﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی »ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ« و دﯾﮕﺮان ﺷﺒﻬﺎت و اﯾﺮاداﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎزﻣﺎن
داﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهِ
اﺳﻼمﮔﺮا ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻣﺒﺎرز ﻣﺨﺎﻟﻒ
رژﯾﻢ ﺷﺎه( ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاف رﻫﺒﺮیِ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎزﻣﺎن از اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎرزان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﭼﻪ درون زﻧﺪان و ﭼﻪ ﺑﯿﺮون ،ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرﮔﯽ
روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎرزان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﻢ اﯾﺮادات و اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ آن اﻧﺘﻘﺎدات را ﻋﻠﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ازﯾﮏﺳﻮ ﺧﻮاﻫﺎن اﻋﻼم
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ﻣﻮاﺿﻊ رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺷﺪﻧﺪ و ازﺳﻮﯾﯽدﯾﮕﺮ اﺻﺮار ﺑﺮ ﻗﻄﻊ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ .درواﻗﻊ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﺪانﺟﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ آنﻫﺎ »از ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻨﺠﺮ زده ﺑﻮدﻧﺪ« ﻣﻬﻢﺗﺮ
از ﺣﺘﯽٰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آزاد ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
درﺻﺪد اداﻣﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ازﺳﻮﯾﯽدﯾﮕﺮ رﻫﺒﺮان و ﮐﺎدرﻫﺎی ردهﺑﺎﻻی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮمﮐﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن،
درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ را ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روﯾﺎروﯾﯽ و
ﺣﺘﯽٰ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط و ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از روﺣﺎﻧﯿﺎن درون زﻧﺪان ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺗﺨﺎذ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺣﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﭼﭗﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از آﻧﺎن ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﺮ ﻗﻄﻊ
ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ اﺻﺮار ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎ ْن ﻣﺒﺎرزان
ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ روﺑﻪرو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﺎ درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ درون
زﻧﺪان رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺗﻨﺪرو ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﻣﺬاﮐﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ آن ،ارﺗﺒﺎط و
زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺘﺮاﮐﯽ درون زﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻧﺸﺪۀ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد .درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺗﻌﺎرض ،ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮی و
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﻫﻢ )آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﺪروﻫﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ(
ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .آن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ وارد ﺷﻮد .درﻋﯿﻦﺣﺎل آن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺧﻠﻘﯿﺎت
ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﯿﺎﻧﻪروِ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻮد .در ﺗﻤﺎﻣﯽ دوران اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ،اﮔﺮ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ
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ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﻪرو و ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،دﺳﺖﮐﻢ و ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ،از
دادن ﺷﻌﺎرﻫﺎی رادﯾﮑﺎل و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺗﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻫﺎﺷﻤﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب )دﻫﮥ (1360

ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب .ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ دﻫﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺘﻘﺪان
اﯾﺸﺎن و اﺳﺎﺳﺎً ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻪ »وی ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﺑﻮده« ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی وی در دﻫﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﺧﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺸﺎن را
در دﻫﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ،ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺪروی و رادﯾﮑﺎلﺑﻮدن وی ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﻨﺪ و رادﯾﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﺪان وی اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺸﺎن را ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﭼﻬﺮهای اﻋﺘﺪاﻟﯽ و ﻣﯿﺎﻧﻪرو داﻧﺴﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻋﺪام ،ﻣﺼﺎدرهﻫﺎ ،ﺑﻪراهاﻓﺘﺎدن ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی
رادﯾﮑﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ،اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰی ،ﻏﺮبﺳﺘﯿﺰی ،ﺻﺪور اﻧﻘﻼب ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻟﯿﺒﺮال ،ﻣﺮگ ﺑﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺳﺎزشﮐﺎر ،اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
و ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻠﻮهﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺻﺮار ورزﯾﺪ؟ اﯾﻀﺎً و
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﺸﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ؟
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺗﻨﺪرو ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻫﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻋﻄﻒ ﺑﻪ »ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ دﻫﻪ  «1360اﺳﺖ ﮐﻪ از وی اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ »ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺒﯽ« )از
اﻫﺪاف و آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼب( ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﺪروﻫﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮداد  88ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و ﻋﻠﻨﯽ ﻫﻢ ﺷﺪ ،آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺒﮏ
و ﺳﯿﺎق و ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب اﺻﺮار ﻧﻤﯽورزﯾﺪﻧﺪ؟ ﭼﺮا دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ
دﻫﮥ 1360ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ اﻋﺘﻘﺎد و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و
ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ در دﻫﻪ  1360ﺑﺎ دو دﺳﺘﮥ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ روﺑﻪرو ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﮔﺮوه اول ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ دﻫﮥ  1360اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آن
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮان وی را ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﯿﺎﻧﻪرو داﻧﺴﺖ؟ و ﮔﺮوه دوم ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﭼﻮن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﯾﺸﺎن از ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ دﻫﻪ  1360ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وی را ﻣﻼﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼب و ﺑﻪزﻋﻢ آﻧﺎن ﺑﻪ »ﺧﻂ اﻣﺎم« ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﻣﺸﯽ رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽﺷﺎن در دﻫﮥ 1360
ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ واﯾﺸﺎن را ﺑﻪواﺳﻄﮥ آن رﻓﺘﺎرﻫﺎ واﺟﺪ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﯾﺎ آﻧﮑﻪ
ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رادﯾﮑﺎل و ﺗﻨﺪروی ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ او در آن ﺳﺎلﻫﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪاً از آن اﻫﺪاف و آرﻣﺎنﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﮐﺪام ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﺳﺖ؟ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ دﻫﮥ 1360ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪاز 88؟
درﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮدو ﮔﺮوه ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻟﯿﺒﺮال ﯾﺎ آزادیﺧﻮاه وی
و ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻨﺪرو و رادﯾﮑﺎل وی ،در ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ :ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و
اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آزادیﺧﻮاهﺗﺮ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻗﻄﻌﺎً
درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر و ﻋﻼﺋﻢ اﻋﺘﺪال ،ﻣﯿﺎﻧﻪروی و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺮ آرﻣﺎنﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻫﻤﭽﻮن آزادی ﺑﯿﺎن ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت،
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻧﺒﻮدِ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و  ...از ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ در دﻫﮥ 1360
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺳﺆال را ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و
ﯾﺎران اﯾﺸﺎن و در درﺟﮥ ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﭼﻪﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﻪﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی در
ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﭽﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن ،ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﻋﻠﻨﯽ
و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و  ...ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ دوﻣﯽِ آن ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮایﺷﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪه از ﺟﻨﺎب ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ،ﻋﺒﺪﷲ ﻧﻮری ،ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎجزاده،
ﺑﻬﺰاد ﻧﺒﻮی ،ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ،ﻋﺒﺪﷲ رﻣﻀﺎﻧﺰاده ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ،
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﻣﻮﺳﻮی ﻻری ،ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻤﺎﻟﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺻﻐﺮزاده ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی ،ﻣﺤﺴﻦ
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آرﻣﯿﻦ و  ...در دﻫﮥ  1360ﺑﺮای ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ذﯾﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﮥ
آﻧﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز دﻏﺪﻏﮥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﺒﻮد زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت،
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﯾﻦدﺳﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را دارﻧﺪ ،در دﻫﮥ  1360ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰی،
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ،ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺻﺪور اﻧﻘﻼب و اﯾﻦدﺳﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻌﺎرﺷﺎن ﻧﻪ درود ﺑﺮ
آزادی و ﺳﻼم ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻟﯿﺒﺮال ،ﻣﺮگ
ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺿﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺳﺎزشﮐﺎر و ﻣﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ و آن و ﻫﺮﮐﺲ و
ﻫﺮﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺑﻮد .درواﻗﻊ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب و در دﻫﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﭼﻪﮐﺴﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻧﺒﻮد؟
ﻣﻦ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارم ﺗﺎ ﻓﻀﺎی دﻫﻪ 1360
ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﻮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ اول ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻓﻀﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی و ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را در دﻫﻪ  1360در ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮده ﺑﻮد .ﻣﺤﺮم ﺳﺎل 1358ش ،ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
از اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت ﻓﺮارﺳﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﻪﺟﺎت و ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﺰاداری ،ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ،ﺳﯿﻨﻪ و زﻧﺠﯿﺮزﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎ و ﺗﮑﺎﯾﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ،
ﺑﺎﺷﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان در آﻣﺪه
ﺑﻮد و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﻫﺮﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ درﺟﻬﺖِ آزادی ﮔﺮوﮔﺎنﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺑﺮاز ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﯿﺎﻧﺖﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ
و ﺧﻔﺖﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺿﺪﻣﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﺪ .در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻋﺎدی ،ﻣﯿﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﺑﻌﻀﺎً ﺣﺘﯽٰ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ،اﺋﻤﮥ ﺟﻤﻌﻪ و
ﺟﻤﺎﻋﺎت ،ﭼﻬﺮهﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای
درﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺳﺒﻘﺖﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻏﺮب ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر،
اﺳﺘﮑﺒﺎر و اﯾﻦدﺳﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﻬﺮهﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ
اﻣﺮوزه آنﻫﺎ را اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﺗﺼﻮﯾﺮدوم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب و اﻋﺪامﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب .ﻫﻨﻮز
ﭼﻨﺪروز از 22ﺑﻬﻤﻦ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺪام ﺳﺮان و واﺑﺴﺘﮕﺎن رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
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اﻋﺪامﻫﺎ ﻫﻢ ،از ﻓﺮط ﻋﺠﻠﻪ و ﻧﺸﺎندادن روﺣﯿﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺑﺎﻻ
ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﺗﺐ و ﺷﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر ،در ﭘﺸﺖﺑﺎم ﻣﺪرﺳﮥ رﻓﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﭘﺎرﯾﺲ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ
ﺻﺎدق ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﻣﺎم ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع ﺷﺪﻧﺪ و اﻋﺪامﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﺟﺰ آﻗﺎی ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ
ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻢ از اﻣﺎم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع ﺣﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد .ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻌﻀﺎً ﺣﺘﯽٰ ﻇﺮف ده اﻟﯽ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺤﮑﻮم ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان
»ﻣﺤﺎرب« ﯾﺎ »ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽاﻻرض« ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻢ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻪ
ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻔﻬﯿﻢ اﺗﻬﺎﻣﯽ ،ﻧﻪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ،ﻧﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻌﯽ ،ﻧﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪای ،ﻧﻪ ﻗﺎﺿﯽ
ﺣﻘﻮقداﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮی و ﻧﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از دﯾﮕﺮ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻣﺮوزی .ﺟﺪای از
ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻀﺎت ﺷﺮع ،ﻣﺼﺎدرهﻫﺎ ﺑﻮد .ﻫﺰاران ﻣﻮرد اﻣﻮال و
داراﯾﯽﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ ﺷﺪه ،ﯾﺎ
از ﮐﺸﻮر ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺼﺎدره ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﺗﻬﺎم ﯾﺎ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰونﺑﺮ دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب و ﻗﻀﺎت ﺷﺮع ،ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻣﺼﺎدرۀ اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎی »ﺿﺪ اﻧﻘﻼب« و »ﻃﺎﻏﻮﺗﯽﻫﺎ« ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و ﺑﺮای ﺛﺒﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﯾﺎ دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮی اﻋﻢ از روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮروﺣﺎﻧﯽ ،ﭼﭗ،
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻣﻠﯽﮔﺮاﻫﺎ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ،اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻫﯿﭻﮐﺪام ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻗﺎی ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻀﺎت ﺷﺮع و دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب و اﻋﺪامﻫﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺷﻐﺎل
ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻪراهاﻓﺘﺎدن ﺟﺮﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ،ﻫﻤﮕﺎن آن اﻋﺪامﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﺮی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺮدﻣﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﺧﻠﻘﯽ و  ...ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺳﺘﻮدﻧﺪ.
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ اﻋﺪامﻫﺎ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻗﺎی ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﮐﺎری ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و
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درﺳﺖﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ »ﻗﻬﺮ ﮐﺮدﻧﺪ« .ﻓﺮداﯾﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان اﻋﻢ از اﺳﻼمﮔﺮا،
ﭼﭗ ،ﻃﺮفداران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ،ﻃﺮفداران ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ،ﻣﺼﺪﻗﯽﻫﺎ و ﻏﯿﺮه
ﺟﻠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻗﺎی »ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن« و»اﻋﺪامﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽاش« ﺗﺠﻤﻊ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻗﺎی ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع
ﺑﺎزﻧﮕﺮدﻧﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان »دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻠﻘﯽـاﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
ﻃﺎﻏﻮﺗﯽﻫﺎ ،ﻣﻔﺴﺪان و ﻫﻤﮥ آﻧﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﻨﺤﻮس ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ از »درﺧﺘﺎن
ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺣﻠﻖآوﯾﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد« .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد از آنﻫﻤﻪ ﺷﻮر و اﺣﺴﺎﺳﺎتِ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ اﺻﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻣﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ؛ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آنﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی
ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺘﻮدﻧﺪ و
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ درﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻧﮥ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻋﺰاداری ،ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ و زﻧﺠﯿﺮزﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از اﻋﺪامﻫﺎی آﻗﺎی
ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺼﺎدرهﻫﺎی اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺮدم را ،ﺑﻪﻋﻨﻮان آﻧﮑﻪ ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﺳﺘﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ از ﮐﺮۀ ﻣﺎه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ آنﻫﺎ را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪﻋﻼوه ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻋﻤﺎل
و رﻓﺘﺎرِ ﺑﻪاﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮد ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ» :ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﭘﯿﺮ ﺧﺮﻓﺖ اﯾﺮان«.
او و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ »آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﺑﻮدن« ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن را ﺑﺮ روی ﻫﻤﮥ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﻓﺮوﺑﻨﺪﯾﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب
ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮای آزادی و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽداﺷﺖ؟
درﻋﯿﻦﺣﺎل و اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﯽﺗﻮان رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺮﺟﻮش و
ﺧﺮوش دﻫﮥ  1360ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺟﺮﯾﺎن »ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﯿﻦ« )ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ( ﺗﺎﺣﺪود زﯾﺎدی
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی وی اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎر اﺻﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﯿﻦ ﺑﻮد
و اﻣﺎم ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮﻋﻬﺪهاش ﮔﺬارده ﺑﻮد ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ
اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت راﻫﺒﺮدی )ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﺿﺪ ﻫﻮاﯾﯽ ،ﺿﺪﺗﺎﻧﮏ ،ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی
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ﻧﻈﺎﻣﯽ و  (...ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﺟﺰ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد
ﺳﻼح ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ روسﻫﺎ ﺧﺮوارﺧﺮوار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی دورﺑﺮد ،ﺗﺎﻧﮏ
زرﻫﯽ و  ...ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺳﻮﭘﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی اﮔﺰوﺳﺖ
در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﮥ آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﺳﻌﻮدیﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزۀ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ ازﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوﻫﯽ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان از ﺣﺰبﷲ ﻟﺒﻨﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎری ﮔﺮوﮔﺎنﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽـﻏﺮﺑﯽ را
آزاد ﮐﻨﺪ و درﻣﻘﺎﺑﻞ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎدﯾﺮی اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﺮان ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .آن ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ اﯾﺮان
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺿﺪﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﺿﺪﺗﺎﻧﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺑﺎ اﯾﺮاناﻧﺪ و آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮده ﺑﻮد؛ اﻣﺎ درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﯿﻦ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ازﺳﻮی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ
وارد اﯾﺮان ﺷﺪ ،آن ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪای در ﻟﺒﻨﺎن ازﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﻨﺪروﻫﺎ در ﺗﻬﺮان در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺎش ﺷﺪ .آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮار ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﯾﺪار و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ وی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮا.
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻨﺪروﻫﺎ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻟﻮ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ وی داﺷﺖ ،ﺑﻪﻋﻼوه از ﻧﻔﻮذ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ آن روز از
آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ای ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﺦ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی را ﺑﺸﮑﻨﺪ وﮔﺎمﻫﺎی ﺟﺪی
ﺑﺮای ﺗﻨﺶزداﯾﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮدارد .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی را ﻓﻘﻂ ﺧﻮد اﻣﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺎدی ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻓﻮﺗﺸﺎن اﯾﻦ زﺧﻢ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻗﻄﻌﺎً اﮔﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺧﯿﺮ و ﺳﻮدی در دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺪاوم »آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی«
ﻣﯽدﯾﺪ ،اﺻﺮاری ﺑﺮ ﺟﻤﻊﮐﺮدن ﺑﺴﺎط آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ در
ﺗﻼﺷﺶ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ.
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اﮔﺮ درﺧﺼﻮص ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
درﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ﮐﺮد .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰای وی در
ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻧﺘﻘﺎدات و ﺣﻤﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﺗﻨﺪرو اﻣﺮوز ﺑﻪ او ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ  598و ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ وارد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﺪروﻫﺎ او را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم را ﺑﺎ زرﻧﮕﯽ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﻨﺪروﻫﺎ ﺑﺎ
»ﻓﺮﯾﺐ« ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺠﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﭼﺎرهای ﺑﻪﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮش  598و ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻروی ﺗﺎب و ﺗﻮان اداﻣﮥ ﺟﻨﮓ را ﻧﺪارد .دﯾﮕﺮ ﻧﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺻﺮف ﺟﻨﮓ ﺷﻮد ،ﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ داوﻃﻠﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ ﺻﺪام ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ آن ﻣﺮﺣﻮم از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ آن اﺳﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ از ﺣﺪوداً
دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ در ﺗﯿﺮ  1367او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ
دﻧﺒﺎﻟﺶ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻘﻮط ﺻﺪام و ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﺗﺼﺮف ﺑﺼﺮه ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻤﻠﮑﺖ دارد
ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ،اﻋﻢ از ﺗﻠﻔﺎت ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎلﻫﺎی
ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﺮوی
و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﺪهای ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﻢﺷﺪن ﻣﯿﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ
ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪن اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه و ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﭘﯿﺮوزی اﯾﺮان و
ﭘﺎﯾﺎنﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
در ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞِ آن ﺗﺼﻮﯾﺮِ ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﺟﻨﮓ در اﯾﺮان ،در ﻋﺮاق وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.
ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺆﺛﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺮان ،را ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت دﻓﺎع ﺿﺪﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ،ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ ﻫﺮﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻫﺪف ﻗﺮار
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ﻣﯽدادﻧﺪ .از ذوبآﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﺟﺎت و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮازﻧﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﻋﺮاق را ﺑﻪﺑﻬﺘﺮﯾﻦوﺟﻪ
در ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎی اﯾﺮان از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻮارﻫﺎی زﯾﺎد و ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ در داﺧﻞ ﻋﺮاق
ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺑﯽﺳﺮوﺻﺪا از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب
ﻋﺮاق ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎو ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ را ﻧﮕﻪ
دارﯾﻢ .درواﻗﻊ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽٰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺮاق در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﮥ
ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺟﻨﻮب ﻣﯽزد ،ای ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﻫﺪاﻓﯽ را ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺟﻨﮓ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﺠﺎبﮐﺮدن اﻣﺎم ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎر دﺷﻮاری ﺑﻮد .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪﮐﻨﺎر ،ﻣﺎ
آﺗﺶﺑﺲ را در اوﺿﺎﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﮐﻠﯽﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻠﺶ و ﺣﺘﯽٰ ﺑﺎ ﺧﺮداد ﺳﺎل
 61ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﭘﯿﺮوزی
ﻋﻤﺪهای در ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻌﺪی در داﺧﻞ ﺧﺎک ﻋﺮاق ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ و ﻧﻪ ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽٰ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ آﻏﺎزﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻣﺮدم ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ دﺳﺘﺎورد آن ﺷﺶ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ
روﺷﻦ و ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم از ﭘﺬﯾﺮش 598
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮﺷﯿﺪن »ﺟﺎم زﻫﺮ« ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪام
ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮم و آﺑﺮوﯾﯽ اﮔﺮ داﺷﺘﻢ آن را ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدم «.ﺷﺎﯾﺪ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮد
دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﺎم را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎرهای ﺑﻪﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ و ﭘﺎﯾﺎندادن ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺣﺠﺖ ﺑﺎرزی ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ﻧﺸﺎندادن ﻣﯿﺎﻧﻪروی و
واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ اﻏﺮاق ﻧﺮاﻧﺪهاﯾﻢ اﮔﺮ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺮاق را ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ وی ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮریِ آن ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪرویاش اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﻋﺰم و
ارادهای ﺟﺪی در ﺳﺎل  68وارد ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺖِ ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽِ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﯾﺮان

۲۰۷

را زﯾﺮ و رو ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﺟﺎی آن اﻗﺘﺼﺎد آزاد آدام اﺳﻤﯿﺖ را ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ درﺳﺘﯽاش را ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
درﻏﺮب ﺑﻠﮑﻪ در ﯾﮏ دوﺟﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪ ،ﺗﺎﯾﻮان ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ،
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭼﯿﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ و دهﻫﺎ ﮐﺸﻮردﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده
اﺳﺖ .او در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ و اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ از آن
دوران ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﺟﺪای از درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ،در ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ از ﻓﺴﺎد ﻧﯿﺰ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺎﺷﻤﯽ ﭘﺲ از 1388ش ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ وی از ﺳﺎل  88ﺑﻪﺑﻌﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﺪس و
ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ،و ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺴﺎﻫﻞ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی را از ﺷﺨﺼﯿﺖ وی
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﺷﺎر از ﺣﺠﺖ و ﺑﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
اﺳﺘﻮار و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ در راﺳﺘﺎی اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﯾﺴﺘﺎد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ از ﺑﺎدۀ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
و آزادیﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در دﻫﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎدی ﺗﺎ
آزادیﺧﻮاﻫﯽ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮنﺧﻮاﻫﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺑﻪﻧﺤﻮ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ آن ﺿﻌﻒ و ﮐﺎﺳﺘﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد .ﺑﻪرﻏﻢ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ
ﺑﺮ او و ﺧﺎﻧﻮادهاش رﻓﺖ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﮥ ﺗﻮﻫﯿﻦﻫﺎ ،ﺟﻔﺎﻫﺎ و ﻧﺎرﻓﯿﻘﯽﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ
ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﺪ و اﺻﻮل را ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ .ﻣﺮدم ،در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزۀ وی ،ﻫﻢ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﻤﺮدیاش ارج ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺮای ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽِ دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاه
اﺣﺘﺮام و ارزش ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ.

۲۰۸

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮاف
رﺿﺎ

ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ 1

ﭼﮑﯿﺪه

اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽِ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ از وی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮاف
و ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ
اﺳﻼﻣﯽﻗﺮآﻧﯽ ،ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﺸﺎن از دﯾﮕﺮان ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮدِ اﯾﺸﺎن و ﻃﺮفداران و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺑﺎرﻫﺎ درﺑﺎرۀ آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺘﯽٰ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از راه و اﻓﮑﺎر وی ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﮐﯿﺴﺘﯽ و
ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻮن ﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻫﻤﻮاره ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻬﻨﻪﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﺸﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽٰ وﻗﺘﯽ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺳﮑﻮﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﯿﺘﺮ اول
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ وﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪراﺳﺘﯽ اوﮐﻪ ﺑﻮد و ﭼﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ  37ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎد و
ﺣﺘﯽٰ در ﺳﻦ  82ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ از ﭘﺎی ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ،ازﯾﮏﺳﻮ ،ﺑﺮ
ﺗﻤﺎمﺷﺪن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ داد ﺳﺨﻦ ﻣﯽدادﻧﺪ و ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ،از ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی،
ﺣﺮﮐﺖ و واﮐﻨﺸﺶ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺿﻌﻒﻫﺎ و
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ و ﺑﯽﺑﻬﺎﻧﻪ ،او را دﺷﻤﻦ و ﻃﺮف دﻋﻮای ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از
اﯾﻦ راه ﺧﻮد را ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ .
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ؛ ﺷﺨﺼﯿﺖِ ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮاف؛ اﺛﺮﮔﺬاری در اﺟﺘﻤﺎع؛ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻓﺮدی.
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ﻣﻌﺎون ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻦ از ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ،
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً دﺷﻮار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪت و ﻣﺒﺎرزه در زﻧﺪانﻫﺎ
و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎهﻫﺎ ﮔﺬراﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﺤﻂ ﻣﺘﺤﺠﺮان و ﮐﻮﺗﻪاﻧﺪﯾﺸﺎن اﻓﺮاﻃﯽِ اﻧﻘﻼﺑﯽﻧﻤﺎ
وﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺟﻨﮕﯿﺪ .ﺧﻮن دلﻫﺎ ﺧﻮرد ،اﻫﺎﻧﺖﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪ ،ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪ،
وﻟﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه از اﻋﺘﻘﺎد و آرﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎ ﭘﺲ ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ،ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎریِ ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ
ﺧﻮﯾﺶ آﻧﺎن را ﺑﻪ زاﻧﻮ درآورد.
او ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻋﻤﻞﮔﺮا و ﺗﯿﺰﻫﻮش در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺟﻬﺎد ،ﺧﻄﺎﺑﻪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻨﮓ،
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر و در ﯾﮏﮐﻼم ،ﻣﺮد ﺑﺤﺮانﻫﺎ و روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ
ﺑﻮد .درﻋﯿﻦﺣﺎل ،وی را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﻔﺴﺮی ﺑﺰرگ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺐ وزﯾﻦِ ﺗﻔﺴﯿﺮ
راﻫﻨﻤﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآن ،ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ،را ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد .اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽِ
اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ از وی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮاف و ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽﻗﺮآﻧﯽ،
ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﺸﺎن از دﯾﮕﺮان ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮدِ اﯾﺸﺎن و ﻃﺮفداران و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ
ﺑﺎرﻫﺎ درﺑﺎرۀ آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺘﯽٰ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از راه و اﻓﮑﺎر وی ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﮐﯿﺴﺘﯽ و ﭼﯿﺴﺘﯽِ
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻫﻤﻮاره ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻬﻨﻪﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﺸﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ازﺳﻮی دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﺘﯽٰ وﻗﺘﯽ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺳﮑﻮﺗﺶ ﻧﯿﺰ
ﺗﯿﺘﺮ اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ وﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪراﺳﺘﯽ او ﮐﻪ ﺑﻮد و ﭼﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ 37ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎد و ﺣﺘﯽٰ در ﺳﻦ  82ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ از ﭘﺎی ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﮑﻪ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ،ازﯾﮏﺳﻮ ،ﺑﺮ ﺗﻤﺎمﺷﺪن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ داد ﺳﺨﻦ ﻣﯽدادﻧﺪ و
ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ،از ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ،ﺣﺮﮐﺖ و واﮐﻨﺸﺶ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﺬرﻧﺪ
و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ و
ﺑﯽﺑﻬﺎﻧﻪ ،او را دﺷﻤﻦ و ﻃﺮف دﻋﻮای ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ راه ﺧﻮد را ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ.
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ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒﺎرزات آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ

ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل 1337ش )ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرای ﺳﺎل 1378ق( ،ﻣﺄﻣﻮران ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ وﻗﺖِ
ﻫﻤﺪانْ ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻃﻠﺒﮥ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻬﺮﻣﺎﻧﯽ« را ،در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎی
ﻣﺪرﺳﮥ زﻧﮕﻨﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪای ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم اﮐﺒﺮ
ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﻋﺮاق ،ﺑﻪ درﺑﺎر ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮد و ،ﺑﻪﺟﺎی دﺳﺘﻮرات ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ رأی ﻣﺮدم روی آورد .آن زﻣﺎن
ﮐﻤﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاری ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ  57ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺟﻮان 24ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺒﺎرز ،ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ
ﻟﺤﻈﮥ ﻋﻤﺮ ) 82ﺳﺎﻟﮕﯽ( ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﻮر و ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺧﻂ ﺳﯿﺮِ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺎرزه ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  1342ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ اﻣﺎم )ره( در ﻣﺪرﺳﻪ
ﻓﯿﻀﯿﮥ ﻗﻢ وارد ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺳﺎل  1357ﺑﺎ ارادۀ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و در زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎزهاﻧﻘﻼﺑﯽﺷﺪهﻫﺎی
اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن »ﻃﻠﺒﮥ ﺟﻮان« ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﺳﺎل زﻧﺪان
و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎلِ 44ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻣﺎم راﺣﻞ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
روﺣﺎﻧﯽ ﺟﻮان ﻣﻮرداﻃﻤﯿﻨﺎن روحﷲ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺧﻄﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼتِ
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺮدم در ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻧﻔﺖ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺨﺖ  57و ادارۀ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﺪاراﻧﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر در
ﺑﺤﺒﻮﺣﻪی اﻧﻘﻼب در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻣﺤﺘﻮای آنْ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺑﻌﺪی اﯾﺸﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ازﻃﺮف ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،در ﺗﺎرﯾﺦ  26آﺑﺎن  ،1358ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اوﻟﯿﻦ دورۀ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻘﻦ ،اﻣﺎم در آن اﯾﺎم روﺣﺎﻧﯿﺖ را از ﭘﺬﯾﺮش
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽداد.
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وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ

از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭼﻬﺮۀ ﺟﻮاﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﺑﺮﻫﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻄﯿﺮ و ﺣﺴﺎس
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ،رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﮐﻞ ﻗﻮا در زﻣﺎن ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺖ دﯾﮕﺮ ،از آﯾﺖ ﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮاف و
ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی زﯾﺒﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺣﻖ اﯾﺸﺎن را ﺟﺰو اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖاﻣﻨﺎی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﺸﺎن در دوران ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﮥ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی
ﺟﻨﮓ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺻﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ .ﺣﺠﻢ آﺛﺎر و ﺑﺮﮐﺎت دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺿﺮﺑﻪﺧﻮرده از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز ﺑﻪﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﭘﺎﯾﺎن دورۀ ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﮥ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و
در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق آرای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻂﻣﺸﯽ اﻋﺘﺪاﻟﯽ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒْ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﺎﯾﺺ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ آن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ،اﻣﺎ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﮐﺘﺎب ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺗﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ دو ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎ در 21
ﺟﻠﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآن در  31ﺟﻠﺪ ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﺷﺮوع اﯾﻦ ﮐﺎر در زﻧﺪان ﺑﻮد و
ﺷﻬﺮﺗﺸﺎن را ﺟﺰ از ﻋﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ »اﻇﻬﺮ ﻣﻦاﻟﺸﻤﺲ« اﺳﺖ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآن
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﻬﻢْ ﻧﺸﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻊ اﯾﺸﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ دارد.
ﻗﻄﻌﺎً ،اﻓﮑﺎر اﻋﺘﺪاﻟﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪات ﻣﮑﺮر اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش اﮐﯿﺪ اﺳﻼم ﺑﺮ اﻋﺘﺪال و ﺣﺪ وﺳﻂ
در ﮐﺎرﻫﺎ و اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﮐﺸﻮرداری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﻨﺪرو و اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ اﻓﮑﺎر
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اﻋﺘﺪاﻟﯽ وی را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﯾﻔﺶ
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽٰ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﻫﻤﮥ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ وی را
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ،ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ،در ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮور ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات
ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻼش ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﮥ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮای
ﺣﺬف ﻧﺎم ،اﺛﺮ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ اﯾﺸﺎن ،ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ و ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﺟﺮای
ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﺮو در ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در
داﺧﻞ و ﺗﻮﺳﻌﮥ آن در اﺑﻌﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻤﻌﯽ ﻣﻬﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم« ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﺛﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ و ارزﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً از ﭘﯿﺮ و ﻣﺮاد
ﺧﻮﯾﺶ اﻣﺎم )ره( آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮاﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻮم زﻣﺎﻧﻪ،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوی دارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺟﺘﻬﺎد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮدی ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺎﻣﻞﺑﻮدن و ﻣﺼﺪاق اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن
ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ »ﻋﺪم ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ« داﻧﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ادارۀ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﯾﻦ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺣﮑﺎم ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺗﻔﮑﺮات ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﻢ رﯾﺸﻪ در دﯾﻦ
دارد و ﻫﻢ رﯾﺸﻪ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ،او ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖِ ﺑﺪون
دﯾﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﮑﺘﺐ ﻻﺋﯿﮏ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ و ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﺘﺤﺠﺮان ﺑﺮ دﯾﻦِ ﺑﺪون ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯽْ
اﻧﺤﺮاف از راﺳﺖ و دوﻣﯽْ اﻧﺤﺮاف از ﭼﭗ اﺳﺖ .ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺮد و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪ ،زﺧﻢزﺑﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز ﺣﯿﺎت ،ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد
اﺳﺘﻮار و ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪ .اﻋﺘﻘﺎد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺪون ﭘﯿﺮاﯾﻪ ،ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﻧﺎب ﻗﺮآن و روش
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و ﻣﻨﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪۀ آنْ در ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻠﯽ )ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :اﻟﯿﻤﯿﻦ واﻟﺸﻤﺎل ،ﻣﻀﻠﻪ واﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻮﺳﻄﯽ ﻫﯽ اﻟﺠﺎده«.
اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻋﺘﺪاﻟﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﻪﺧﺼﻮص
ﺑﻪﺷﮑﻞ وﯾﮋه از ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  92در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ در رﻓﺘﺎر ،ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﺎر اﯾﺸﺎنْ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺘﺸﺎن ﻧﻈﺮ اﻧﺪازﯾﻢ،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در وﺟﻮدِ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﻋﻤﺮ
ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را در »ﻋﺪل« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺷﯿﻌﻪ و آنﺳﻮیﺗﺮ ،در
آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد ،آنﮔﺎه ﮐﻪ »اﻣﺖ وﺳﻂ« ﺗﻌﺒﯿﺮ روﺷﻨﯽ ﺑﺮای اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺰونﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ،اﻋﺘﺪال را ﺗﺒﻠﯿﻎ و آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ آن را
ﺑﺮای ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺳﻌﯽ در روﺷﻨﮕﺮی ﺑﺮای اﺣﯿﺎی اﻫﻤﯿﺖ
اﻋﺘﺪال در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﻨﺎد ﻓﺮاوان ﮔﻔﺘﺎری ،ﻻاﻗﻞ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ »ﻋﺪل« را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ »اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﻻﻣﺮﯾﻦ« در اﻧﺘﻘﺎد از دو ﻧﮕﺎه اﺷﺎﻋﺮه و
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،ﺑﺮای ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن ،در ﮐﺎرﮔﺎه آﻓﺮﯾﻨﺶ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﻋﺪاﻟﺖ و دادﮔﺴﺘﺮی را
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای »ﻋﺪل« در ﺳﺎﯾﮥ اﯾﻦ دو ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ از اﺋﻤﻪ )ع( ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ،اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ )ع( و اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽِ واژۀ اﻋﺘﺪال در ﺳﺨﻨﺎن آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ در اذﻫﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻓﺘﺎری و ﮔﻔﺘﺎری
اﯾﺸﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ذﻫﻨﯽ آن ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺠﺘﻬﺪ
آﮔﺎه ﺑﻪ زﻣﺎن و اوﺿﺎع روز آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽٰ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﺑﺮای ﺷﯿﻮۀ
ادارۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ در دورۀ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﻮۀ ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ،واژه »ﺗﻌﺪﯾﻞ« را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ واژه و »اﻋﺘﺪال« ،اﯾﺸﺎن در ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آنْ ﺳﯿﺎﺳﺖ در
اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﺟﺘﻤﺎع و ﺣﺘﯽٰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻓﺘﺎری ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎرﻫﺎ از
ﺗﺮﮐﯿﺐ دوﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ از ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺎح آن روزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﭗ و راﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺣﺘﯽٰ
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ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ،ﻋﺰت،
ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ داﺷﺖ .ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری راﯾﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺨﺘﻠﻒْ ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدن ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ
ﭘﺮﻃﻤﻄﺮاق در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﺷﺨﺺ و ﺟﺮﯾﺎن ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از درﺳﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ )ع(
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :در دﺷﻤﻨﯽ و دوﺳﺘﯽﻫﺎ ،زﯾﺎدهروی ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ روزی ﻫﻤﺎن دوﺳﺖْ دﺷﻤﻦ و
ﻫﻤﺎن دﺷﻤﻦْ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎرزﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺷﻮد،
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﻣﺘﺤﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و
دُﮔﻢِ ﺧﻮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد،
ﻣﻠﺘﻬﺐ ﮐﺮد و ﻗﻮاﻋﺪ و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﻪﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺖ ،ﺗﺎﺟﺎﯾﯽﮐﻪ
ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ،ﻣﯿﺎﻧﻪروی و اﻋﺘﺪال ﻗﺮآﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﯽاﺧﻼﻗﯽ و
ﺗﻬﻤﺖزﻧﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﺎح ﻣﺨﺎﻟﻒ داد .در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ،اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ در ذات
ﺧﺪادادی و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ،اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﻣﺘﺤﺠﺮ را ﺳﺮﯾﻊ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎرزۀ ﮐﻼﻣﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻣﻮر
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ و ﺟﺎدۀ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﺪال ،ﻣﯿﺎﻧﻪروی و دوری از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ،
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮوفِ »دﺷﻤﻦ ﻃﺎووس آﻣﺪ ﭘﺮِ او« ،در اﯾﻦ راه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ
ﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﻬﻤﺖ ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ دﯾﺪ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ،ﺑﺮ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢِ اﻋﺘﺪال و روش
ﻗﺮآﻧﯽ ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد و دﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزه و ﺗﻼش ﺑﺮای اﺻﻼح اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮاف ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺣﺴﺪ و ﮐﯿﻨﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن را از اﻧﻘﻼﺑﯽﻧﻤﺎﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد،
اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد و ﻣﺮﯾﺪ ﻣﺨﻠﺺ ﺧﻮد ﺑﻮد
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ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮِ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺘﺸﺎن ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪﺷﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ .از
آﯾﺖﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ وﺣﯿﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
در روزﻫﺎی اول ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺑﻮد و ﻣﺒﺎرزان و ﻋﻠﻤﺎ در
ﻣﺪرﺳﮥ رﻓﺎه اﻃﺮاف اﻣﺎم را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﮔﻪﮔﺎه وارد ﻣﯽﺷﺪ و
ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ و اﻣﺎم ﻫﻢ ﻧﻈﺮات اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺟﻮان را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﺪ و از روی ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺳﺆال ﮐﺮدم اﯾﻦ
ﺟﻮان ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎاﯾﻦﺣﺪ ﻣﻮرد وﺛﻮق و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻣﺎم اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ،ﺷﯿﺦ اﮐﺒﺮ
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ.

ﺑﯽﺷﮏ ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺟﺰو ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎران و اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  1342ﺗﺎ زﻣﺎن رﺣﻠﺖ اﻣﺎم اﺳﺖ؛ ﮐﺴﯽﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻌﺪدی از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻧﻈﺎم در
ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻬﻀﺖ و اﻧﻘﻼب و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب داﺷﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﻣﺎم در ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا در دوران ﺟﻨﮓ ﺑﻮد.ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺎم ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮور ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻣﺶ ،ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد »ﻫﺎﺷﻤﯽ زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﻬﻀﺖ زﻧﺪه اﺳﺖ«
آﻣﺪه؛ او ﮐﻪ ،در ﻫﻔﺘﻪ ،ﮔﺎه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم دﯾﺪار داﺷﺖ و در ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ اﻧﻘﻼب و
ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﻣﻬﻢ دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،روزاﻧﻪ و ﺳﺎﻋﺖﺑﻪﺳﺎﻋﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم،
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ آﻗﺎ و اﻋﻀﺎی دﻓﺘﺮ اﻣﺎم ،ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺪاوم و وﺛﯿﻖ ،ﻣﻨﺰﻟﺶ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﺰل اﻣﺎم ﺑﻮد و ﺟﺪای از اﻗﺘﻀﺎی ﻣﻨﺎﺻﺐ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ ،رﻓﺖوآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم داﺷﺖ.
ﺧﺎﻃﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻢ ،از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ،ﺳﺎﺑﻘﮥ درﺧﺸﺎن ارﺗﺒﺎط اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﻣﺎم و اﺣﮑﺎم
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮانْ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺻﺪاﻗﺖ و ﺳﻨﺪﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮات آن ﻣﺮﺣﻮم
اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن از دوران ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻢ ،ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪی داﺷﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﺎ
ﺳﺎل  1373ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ــ و ازاﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ــ اﮐﻨﻮن ،اﺳﻨﺎدی ﻣﺘﻘﻦ از
ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﺎﯾﻊ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺧﻮد
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ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﺤﻮۀ ﺧﺎﻃﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب،
ﺧﻼﺻﻪای از وﻗﺎﯾﻊ ﻫﻤﺎن روز را در دﻓﺘﺮﭼﻪای ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮدم و اﮔﺮ ﺑﻪﻫﺮدﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻢ و ﺧﺎﻃﺮات را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻢ«.
ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺟﺮﺋﺖ ﺷﺒﻬﻪ
واردﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ درﻣﻮرد ﻣﺮاودات و ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ
اﻣﺎم ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ،ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺳﯿﻨﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺧﻮدش »ﺻﻨﺪوق اﺳﺮار ﻧﻈﺎم« ﺑﻮد ،اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺎﻃﺮات اﯾﺸﺎن را ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻫﺪاف و ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﻧﺤﺮاﻓﯽ و اﻓﺮاﻃﯽ ﺧﻮد از ﺧﻂ اﻣﺎم دﯾﺪﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪاﻓﮑﻨﯽ در ﺳﻨﺪﯾﺖ اﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺮای ﮐﻢرﻧﮓﮐﺮدن ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ،ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺮدﯾﺪ اﻓﮑﻨﺎن ،دﻓﺘﺮﺣﻔﻆ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ازآﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﻃﺮاتِ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم را ﯾﺎ ﺑﺎواﺳﻄﻪ
ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﻤﺎر ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب را ﯾﮑﯽدوﺑﺎر دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪۀ ﺧﺎﻃﺮه و ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻃﺮه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺧﺼﻮﺻﺎً از ﺣﯿﺚ ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ اﻣﺎم ،ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻃﺮه ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎم ،از زﺑﺎن ﻓﺮدی ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش ،در دوران ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺸﺮب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﯾﺪاری ﺑﺎ اﻣﺎم ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎواﺳﻄﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺗﻤﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ اﻣﺎم ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ ،دو دﯾﺪار ﮐﻮﺗﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺟﺰو
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎران و اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  42ﺗﺎ زﻣﺎن رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ،اﺳﺖ
ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻪﻋﻨﻮانِ ﻣﺼﺪاقْ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
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در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎم ،ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﻣﺎم دادم،
ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺴﯽ از ﻣﺤﺘﻮای آن ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در آن ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻮاردی را
ﯾﺎدآوری ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﺧﻮدﺷﺎن در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮﯾﺒﻮنداران و ﺻﺎﺣﺒﺎن رﺳﺎﻧﻪ ،وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی را از آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ و ﺑﻪدور از اﺧﻼق و ادب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﯿﻨﮥ
دﯾﺮﯾﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺣﺮفﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪای اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﺪارد؛ وﻟﯽ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ﮐﻪ» :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺻﻞ دﺳﺖﺧﻂ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﺧﺼﻮﺻﯽِ ﭼﻬﺎرﺻﻔﺤﻪای،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎرم ﻓﺮوردﯾﻦ  1366اﺳﺖ،
در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮد «.ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ از اﻣﺎم
اﺳﺖ ﺑﺮای رﻓﻊِ ﭼﻬﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ رﻓﻊ ﻧﺸﻮد ،در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد :ﻧﺨﺴﺖ ،ﻋﻮاﻣﻞ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ؛
دوم ،ﻣﺸﺨﺺﻧﺒﻮدن ﻣﺮز ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻋﺎدات ﻋﺮﻓﯽ؛ ﺳﻮم ،اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ ﭼﻬﺎرم ،ﻧﻮاﻗﺺ و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ .در اداﻣﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﭼﻬﺎرم ،اﯾﺸﺎن ده ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻨﺘﻘﺪانِ ﻣﺨﺮب و اﻓﺮاﻃﯽﻫﺎی ﭘﺮﮐﯿﻨﻪ ﺑﺎﺑﻬﺎﻧﻪ و ﺑﯽﺑﻬﺎﻧﻪ،
ﺑﻪراﺣﺘﯽ درﺑﺎرۀ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺒﺎرز ،ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ،در اوج ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﻏﻮﻏﺎﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﻫﺮﮐﺲ
در ﻫﺮﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻦوﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽداد و ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
اﻣﺎم )ره( و رﻫﺒﺮی ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﺪ و درواﻗﻊ ،اﻧﺘﻘﺎم رأی ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  92را از آﯾﺖﷲ
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد؟
درﭘﺎﯾﺎنِ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺳﺨﻨﺎن آن ﭘﯿﺮ روﺷﻦﺿﻤﯿﺮ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  8ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل
 ،1365در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮری ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻫﻤﮥ دﻧﯿﺎ ،دﺳﺖﻫﺎﺷﺎن ،ﻗﻠﻢﻫﺎﺷﺎن ﺑﺮﺿﺪ ﻣﺎﺳﺖ .ﺣﺎﻻ
ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﻫﯽ ،ﻫﺮﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ آﯾﺎ؟
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ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻫﻢ در ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ،ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای و آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ،
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ را،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺪری در اﻣﻮر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﮑﻨﻨﺪ) «.ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم ،ج
 ،20ص (130

ورود ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﻨﮓ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﻣﺎم راﺣﻞ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ در ﺳﻮاﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ دورهﻫﺎی
دروس ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد و ﺗﺠﺮﺑﻪای از ﺟﻨﮓ و ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﺟﺎﻟﺐ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎوز ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﮥ ارﺗﺶ ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ،1359ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮﺷﺪن اوﺿﺎع
ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻮﭘﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را در ﭘﯽ داﺷﺖ و ﺟﻨﮕﯽ درازﻣﺪت را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد و
ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮیﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﻣﺘﺠﺎوز ﺷﺪ .ﭘﺲ از
ﻋﺰل ﺑﻨﯽﺻﺪر از رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری و آﺷﮑﺎرﺷﺪن ﻧﯿﺎت او ،اوﺿﺎع ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺟﺪﯾﺪی
ﺷﺪ و ﻻزم ﺑﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺴﺠﺎم ،وﺣﺪت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺮوز ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن دو ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﺪۀ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ،ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﺶ و
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺆﺛﺮ ،ﻗﺎﻃﻊ و ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺠﺎوز ﻋﺮاﻗﯽ را ﻣﺸﮑﻞ
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﺮروز ،داﻣﻨﮥ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺴﺎس ،در دوم ﺧﺮداد
 ،1367اﻣﺎم )ره( ﺣﮑﻤﯽ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ »ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا« آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ »ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات« ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﻟﺸﮑﺮ اﺳﻼم ،زﻣﯿﻨﮥ وﺣﺪت ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ
و ﺳﭙﺎه را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و از اداﻣﮥ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﺸﺪﯾﺪ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺧﻮد دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽِ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮥ دروس ﺣﻮزوی ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪای درﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی
و ﺗﺠﺮﺑﮥ اﻣﻮر ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ اﻣﺎم ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اداﻣﮥ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن
ﺳﭙﺎه و ارﺗﺶ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً درﻣﻮرد ﺷﯿﻮۀ اداره ﺟﻨﮓ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ،
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﻠﺒﻪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
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اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﮑﻢ  30ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  1362اﻣﺎم راﺣﻞ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﯽ را ﺑﻪ
ﺳِﻤَﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دﻧﺒﺎﻟﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت واﻟﻔﺠﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدم« ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد:

اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﭘﺲ از اﻧﺘﺼﺎب ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺮوم ،ﺧﺪﻣﺖ
اﻣﺎم )ره( رﺳﯿﺪم و ﺿﻤﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﻫﺪف ﻣﻦ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺟﻨﮓ ،اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرگ وﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺣﺴﺎس و راﻫﺒﺮدی از ﻋﺮاق
در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪام ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﯾﺮان و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺧﺎﺗﻤﮥ ﺟﻨﮓ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺎم در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪی زدﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪادﻧﺪ«.

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دهﻫﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ،ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﺸﺎن در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺮﺑﻼی 4
و  5اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﻠﺴﻪای ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و
آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯿﻢ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺎزۀ اﻣﺎم ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
ﺧﺎک ﻋﺮاق ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺎم ﺑﻪدﻻﯾﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ
ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ وارد ﺧﺎﮐﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ را ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻣﺮزﻫﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮد را ﺗﺠﻬﯿﺰ روﺣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و دوﺑﺎره ﯾﻮرش ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻣﺎم )ره( ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ” :ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ وارد ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ “.ازﻃﺮفدﯾﮕﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺎ در آن ﺳﺎلﻫﺎ،
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را از ﻋﺮاق ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ،اداﻣﮥ ﺣﯿﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽﻫﺎ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ آن ،ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﻪﺣﻖ ﺧﻮد را از
ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻋﺮاق ﺑﺎ درﯾﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎسآن،
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺘﺢ ﻓﺎو اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻫﺪاف در آن ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ .ﭘﺲ از آن ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺘﺢ ﻣﻨﻄﻘﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﮑﻤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت واﻟﻔﺠﺮ
ﻫﺸﺖ در ﻓﺎو ،و ﻫﻢ در راﺳﺘﺎی آن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﮑﺮر ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه و ارﺗﺶ ،ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮﺑﻼی  4و  5اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺧﺎک ﻋﺮاق رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرِ اﻋﺰام ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻧﺠﺎم و
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ﺑﺮای ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه دو ﻣﺤﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و زﻣﺎن اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت اواﯾﻞ دی ﻣﺎه 1365
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻮرﻓﺘﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ،اول ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ رﻓﺘﻢ و از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫﻮاز آﻣﺪم .ﻏﺮوﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار
ﺑﻮد آن ﺷﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻮد ،از ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎدۀ آﺑﺎدان ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪﯾﻪ رﻓﺘﻢ .در ﻣﺴﯿﺮ،
آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺮدار رﺣﯿﻢ ﺻﻔﻮی و دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮاﯾﯽ اﻣﯿﺪﯾﻪ ،آﻗﺎی ﺳﻨﺠﻘﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻢ را
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻓﺮﺳﺘﺎدم و از ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮوع
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺳﺮﺷﺎر از اﺿﻄﺮاب ﺑﻮدﯾﻢ .ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی ﺳﺤﺮ ،آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ ،ﺗﻠﻔﻨﯽ
ﺧﺒﺮ از ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت داد .وﻗﺘﯽ از ﻋﻠﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ آواﮐﺲﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎلﻫﺎی ﭼﻨﺪ روز
ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻣﺎ را ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ از ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮف ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎ
ﻣﯽدادﻧﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺮاق ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮد آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﭘﺲ از آن ،در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮥ اﺿﻄﺮاری ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ،ﺣﺘﯽٰ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﮔﺮدانﻫﺎ ،ﺑﺮای اداﻣﮥ ﮐﺎر ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻗﻄﻌﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﺲ
از اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮥ دوﻧﻔﺮه و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻧﮑﺎت ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺮﺑﻼی
 5ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ را ﮐﻪ ﻣﺴﺖ از ﻏﺮور ﭘﯿﺮوزی
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﺬﻟﺘﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ و اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺛﻘﯽ
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوران روﺳﯽ در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﺑﻌﺚ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺮﺑﻼی  5آن ﻫﻢ ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮرﻓﺘﮥ ﮐﺮﺑﻼی ﭼﻬﺎر ،ﮐﻪ روﺣﯿﻪ ﻣﺮدم،
ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺎ در ﻃﻮل ﻫﺸﺖﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻮد.

ﻧﻘﺶ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺧﺎﺗﻤﮥ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﻮد از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از اﻓﺘﺨﺎرات زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
وﺣﺪت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺎﯾﺶ راه و ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
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ﮐﺎرآزﻣﻮده ،ﻗﺎﻃﻊ و ﺷﺠﺎع ﮐﻪ در ﻫﺮﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺰارش
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا ،اﻣﺎم )ره( ،در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد و اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ،ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓْ ﺧﺘﻢ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺧﻮد دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

وﻗﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﺣﻠﺒﭽﻪ ﻋﺮاق ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ددﻣﻨﺶ ﺑﻌﺜﯽ ،ﺑﻤﺒﺎران ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺷﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﻪرﻏﻢ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
دﻟﺨﺮاش و دردﻧﺎک ﺑﻮدم .ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ،اﻋﻢ از ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ،زن و ﻣﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگ
ﺧﺰان ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺎزﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .اﺛﺮات ﮔﺎزﻫﺎی
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪﺣﺪی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﺘﯽٰ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮار و ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺟﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن در آﻏﻮش ﻣﺎدران و
در ﻣﻨﺰل و ﮐﻨﺎر ﺟﻮی آب ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:

ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی دﻟﺨﺮاش ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺻﺪام ﺟﻼد و ﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻧﯿﺰ رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ در ﺳﺎﯾﮥ ﺳﮑﻮت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻤﺒﺎران را در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،دزﻓﻮل  ...و ﺣﺘﯽٰ
ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭼﻪ ﻓﺎﺟﻌﮥ ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟ از ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻟﺮزﯾﺪم و ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺟﻨﮓ را ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻢ.

ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ازروﺣﯿﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﮔﺰارش ﻣﮑﺘﻮب
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﻫﻢ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﮥ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ،
ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،اﻣﺎم )ره( اﻋﻼم ﺧﺎﺗﻤﮥ ﺟﻨﮓ و ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ  598را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻓﺮاز ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﻘﺶ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ،
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﺠﺎع و ﻣﺠﺎﻫﺪ وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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ﺑﻪ اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ”ﺟﻨﮓ ،ﺟﻨﮓ
ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی“ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ و اﻋﻼم ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓْ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﻤﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم و ﺧﺘﻢ ﺟﻨﮓ را اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪاً دﺳﺘﻮر دﻫﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﻠّﻒ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺣﺘﯽٰ اﻋﺪام
ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ از ﺧﻄﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.

ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﭘﺪراﻧﻪ و ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را رد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻼم
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺎﻣﺰدی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض رأی ﻣﺮدم ﻗﺮاردادن از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺻﺮاﺣﺖِ
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻟﻬﯽ ،از ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﻓﺮﺟﺎم ﺣﯿﺜﯿﺘﯽِ آن
ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺮدنِ ﭼﻨﺪﺑﺎرۀ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ردهﻫﺎی
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺳﻦ ،ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ،دﻧﺒﺎل ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺮدردﺳﺮ ﻧﺒﻮد؛ وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ ﮐﺸﻮر ،اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ــ ﮐﻪ در راه ﭘﯿﺮوزی ،ﺗﺜﺒﯿﺖ و اﻋﺘﻼﯾﺶ ،زﻧﺪانﻫﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎ ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮد،
ﺧﻮن دلﻫﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ و زﺧﻢزﺑﺎنﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ارزﺷﻤﻨﺪ وﺑﯽﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﺮ و
ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎی آن ﺻﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﯾﮏﮐﻼم ،ﺑﻪﺣﻖ ،ﺟﺰو اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی
ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی آن ﺑﻮد ــ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان آنﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺑﻮد ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﺑﺎ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی و ﺑﺼﯿﺮت ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد
ﻣﻌﻠﻮماﻟﺤﺎل را ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽداد و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ از
ﺣﺠﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮء و ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن داﻧﺎ و دوﺳﺘﺎن ﻧﺎداﻧﺶ ،ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮد را در ﺗﺮازوی رأی و ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽداد.
ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در  24اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ،1358ﻧﺎﻣﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دورۀ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ رﻓﺘﺎری ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎر و ﻗﻮل ﺑﻪ ﻋﻤﻠﺶ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﺎری ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در ﺗﻤﺎم ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ،ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد.
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ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻮر ﻫﻤﮥ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )ﭼﻪ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺖ( ﺑﻮد و ﻫﻤﻮاره ،ﻣﻮاﻓﻘﺎﻧﺶ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ
وی ،از ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺣﺴﺎس ﭘﯿﺮوزی و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ اﺣﺴﺎسِ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .درﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ،
ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺎﺣﺪودی ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻀﻮرش در ﺳﻪ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﻬﺎر دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی و ﺳﻪ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ .ﭼﻮن
دادهﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و در اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺟﻨﺎحﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪدﻻﯾﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه،
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻀﻮرش و ﻧﮕﺮان ﭘﯿﺮوزیاش ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را ﻧﻪ در
ﺗﺒﻠﯿﻎِ داﺷﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﮥ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ؛ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺑﻪﺗﺠﺮﺑﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ؛ زﯾﺮا او ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ داﺷﺖ؛ ﻣﻮرداﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی ﺑﻮد؛ در
ﺑﺤﺮانﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺖ ﮐﺸﻮر و در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪهای ﮐﺮده ﺑﻮد و از
اﺗﻔﺎﻗﺎت روز ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽداد؛ ﺑﺼﯿﺮت ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ و در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﺑﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،رﻗﯿﺒﺎﻧﺶ ازﻧﻈﺮِ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ
واﻗﻌﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﺷﺘﻬﺎر ﺧﻮﯾﺶ ،ﭼﺎرهای ﺟﺰ
ﻫﺎﺷﻤﯽﺳﺘﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در اﺛﺒﺎت ﺑﺼﯿﺮت و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮیِ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ او ،از
اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دورهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖِ دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ،ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮیِ ﺧﺪادادی
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد .در
اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺳﺎﻧﮥ ﻣﮑﺘﻮب و ﻏﯿﺮﻣﮑﺘﻮبِ رﯾﺰ و درﺷﺖ ﮐﻪ دﺳﺖﺑﺮﻗﻀﺎ
ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺎﺷﻤﯽﺳﺘﯿﺰی اﺷﺘﯿﺎق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﭼﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﯿﺘﺮ اول
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ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪۀ ﻫﺠﻤﻪﻫﺎ و
ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ازﺳﻮی اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺟﻨﺎحﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺧﻮد را در
ﻣﻌﺮض رأی و ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و از زﺑﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﯽ و
ﮐﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽای را ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ از ﺳﺮ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰد ﺣﻀﻮر داﺷﺖ
و ﺣﺘﯽٰ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺷﺄن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد
را ﺻﺮﻓﺎً در اﯾﻦ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺗﻔﮑﺮات
او را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او رأی ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻋﺪهای ﺑﺎز از »ﺣﺐّ ﻧﻔﺲ« ﺧﻮﯾﺶ در ﺷﻬﺮتﻃﻠﺒﯽ
ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞِ »اَﺑَﺮ ﻧﺸﺎنِ« ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻧﺸﺎنِ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖْ ﭼﭗ و راﺳﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و رادﯾﮑﺎل
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﯽٰ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﺑﯿﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽٰ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺑﺎ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﺎﻧﺪ و ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻄﮥ اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻨﺪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽِ
ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﻬﺮۀ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
زﻣﺎﻧﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺐﻫﺎ ،و ﺑﻌﺪ از آن اﺻﻮﻟﮕﺮاﻫﺎ ،در ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ،ﮔﺎﻫﯽ
ﻫﺎﺷﻤﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺪاوم ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺘﻢ ﺟﻨﮓ و
ﺑﺴﺘﻦ راه ﺷﻬﺎدت و ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  .598ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای اداﻣﮥ ﺟﻨﮓ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،اﺳﻨﺎد اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻣﺎم )ره( وﺟﻮد دارد.
ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺧﺘﻼف دو زن درﺑﺎرۀ ادﻋﺎی ﻣﺎدریِ ﯾﮏ ﮐﻮدک و ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر واﻗﻌﯽ از ﺣﻖ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدک را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارش در روﻧﺪ اﻣﻮر اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺻﻞ و ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽٰ اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺰد ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،او را در ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رﻗﯿﺐ
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اﺻﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪد رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ،و در اﻧﻈﺎر
دﺳﺖﮐﻢ ﺷﺼﺖﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﻨﻨﺪه و ﺷﻨﻮﻧﺪۀ داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺒﺶ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ وی ﺣﺘﯽٰ اﺟﺎزۀ دﻓﺎع
ﻫﻢ ﻧﺪﻫﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دﯾﮕﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻫﺎﺷﻤﯽ دﺳﺖ از ﺗﺨﺮﯾﺐ وی ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺑﺮو و ﺛﺒﺖ
ﺧﻮشاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ :ﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن او را ﻗﺒﻮل
داﺷﺘﻨﺪ و دارﻧﺪ.
ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آﻧﮑﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻣﻈﻠﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻨﺎد ﻓﺮاوان ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ،
در دوران ﻓﻘﺪان آن ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﻫﻢ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺸﻮرداری و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم آﯾﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ،اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻋﺘﺪال ،اﺟﺮای
ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ و ﻋﺪم
اﻧﺤﺮاف از اﻫﺪاف و آرﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد آﯾﺖﷲ
ﻫﺎﺷﻤﯽ آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﯿﺪاری ﻣﺮدم ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ،را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﯽﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ ﮐﺸﻮر
ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ﻫﻢ ،در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﺧﻮد ،در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ:
»ﭼﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻣﺮدم آﮔﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ و راه ﺧﻮد را ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ راﺣﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻤﯿﺮم و ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﺑﺸﺘﺎﺑﻢ«.
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اﺧﻼق اﻋﺘﺪاﻟﯽ و روﺣﯿﮥ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﮐﺘﺮ ﻓﺆاد ﺻﺎدﻗﯽ

1

ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪس

ﭼﮑﯿﺪه

ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
اﺧﻼق ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯽ و روﺣﯿﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﮔﺬرد .او در اﯾﻦ اﺛﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﺑﺰرﮔﯽ زد و ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻧﻘﺪﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﻘﺎﻻت آن ﺗﺮدﯾﺪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺑﺪاع وﺑﺮ در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺬﻫﺐ و اﻋﺘﻘﺎدات ،اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر
دﯾﻨﯽ و رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺎه دﯾﻨﯽ و ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﻓﮑﺮی آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺷﺨﺼﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮای را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،ﺑﻪ
ﮔﺰﯾﺪهای از ﻧﻈﺮات اﯾﺸﺎن در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮای دﯾﻨﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :اﺧﻼق اﻋﺘﺪاﻟﯽ؛ ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮا؛ ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ؛ اﺳﻼم؛ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »اﺧﻼق ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯽ و روﺣﯿﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« ﻣﯽﮔﺬرد .او در اﯾﻦ اﺛﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮآوری
ﺑﺰرﮔﯽ زد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان

 .1داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮥ دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان؛ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر؛ ﻣﺸﺎور ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﺳﺎﻧﻪای آﯾﺖﷲ
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ.

ﻧﻘﺪﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﮔﺰارهﻫﺎی
ﻣﻨﺪرج در ﻣﻘﺎﻻت آن ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺑﺪاع وﺑﺮ در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﺬﻫﺐ و اﻋﺘﻘﺎدات ،اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ و رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﻣﻮرد
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﺳﺖ .وﺑﺮ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮش ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪو ،اﺳﻼم و ﺑﻮدا ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﺶ ﭘﺲ از
ﻣﺮگ او در ﺳﺎل 1920م ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ وی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی او
درﻣﻮرد اﯾﻦ ادﯾﺎن ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﺮﻗﮥ ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺎدر
وﺑﺮ از ﻣﺮﯾﺪان ﺳﺮﺳﺨﺖ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻟﮕﻮی وﺑﺮ ،درﺑﺎرۀ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و
ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﺳﻼم ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪوﯾﮋه رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ وﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ از ﺣﺪّ
ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﻮﺟﺰ و ﻓﺮﺻﺘﯽ اﻧﺪک ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ و ﺟﺎ دارد ﮐﻪ در ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
دﮐﺘﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

راﺑﻄﮥ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی

وﺑﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی  1904و 1905م ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب »اﺧﻼق
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯽ و روﺣﯿﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭘﻨﺞ
ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ،وﺑﺮ ﺑﺎ اراﺋﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺼﻮل
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺲ از دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻏﺮب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻓﺮﻗﮥ ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮق ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،در ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻓﺮدی در دﻧﯿﺎ و رﺳﺘﮕﺎری در آﺧﺮت ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﯾﻨﯽ و ﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻟﺬات دﻧﯿﻮی ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

۲۲۸

ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،وﺑﺮ ﻣﯿﺎن اﺧﻼق ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﯾﺎ ﺑﻪﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﮐﺎﻟﻮﻧﯿﺴﻢ ،و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻏﺮبْ ﻗﺒﻞ از رﻧﺴﺎﻧﺲ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را
درﺑﺎرۀ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻫﻨﺪ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻨﺪو ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﯽ اﺛﺒﺎت ﯾﺎ ﻧﻘﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی وﺑﺮ درﺑﺎرۀ راﺑﻄﮥ
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻧﻮع اﻋﺘﻘﺎدات در
ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ آنﻫﺎ را ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در ﻧﮕﺮش آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﺧﻮد درﺑﺎرۀ
اﻋﺘﻘﺎدات و ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﻈﯿﺮ
ﺟﺒﺮﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﺬﻣﻮمﺑﻮدن ﺛﺮوت و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻓﻘﺮ ،ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻨﺎوری و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺸﺮ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﺘﯿﺰی را از ﻋﻠﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آﻏﺎز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮔﺰارهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺧﻼق
اﻋﺘﺪاﻟﯽ از آن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ اﺧﯿﺮ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و
رﻓﺘﺎری از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ »اﺧﻼق اﻋﺘﺪاﻟﯽ« ،ﮔﺰارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮدی و ﺗﻮﺳﻌﮥ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﻼم
اﺻﯿﻞ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ،ﻣﻨﻈﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
آن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺴﺐ رﻓﺎه ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺟﻬﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آﻧﺎن ،اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﯽٰ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻟﻬﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

۲۲۹

اﺷﺮاﻓﯽﮔﺮی ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺎض و ﻃﺮفدار ﻓﻘﺮ ﻧﺒﻮد .ﺷﺎﯾﺪ در اوﺿﺎع ﺧﺎﺻﯽ در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻵن ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮف را ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اوﻻً ﻫﻤﮥ
زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم را از ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺎﺿﯽ ﻧﺒﻮد .وﻗﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ
از آﻗﺎﯾﺎن در ﺑﯿﺮوﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ زﯾﻠﻮ و ﺣﺼﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎم ﻗﺎﻟﯽ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎم در ]ﻣﺤﻠﮥ[ ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺎﺿﯽِ ]ﻗﻢ[ ﻣﻨﺰل ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺰل را ﺑﻌﺪﻫﺎ دو
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪ آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ دادﻧﺪ و در ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﺷﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .واﻗﻌﺎً اﻣﺎم اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ داﺷﺖ و ﯾﮏ زاﻫﺪ
واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .ﻏﺬاﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮد .اﻫﻞ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ و ﻣﺮﺗﺎﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻣﻨﺰل ﭘﺪری
اﯾﺸﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .ﺧﻮدم رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻨﺰل وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ از زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد.
در ﺣﺮفﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اول اﻧﻘﻼب ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻣﻮﻗﻊ
ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻔﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎم ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی راه را ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﯾﺮش
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .آﯾﺖﷲ
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺟﻮاب دادﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺸﺎن
ﮐﻠﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ وارد ﻓﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪ.
ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮﻣﺎﻧﺪن ﻧﺒﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮاﺳﺖ.
ﺳﺮزﻧﺶ اﺷﺮاف ﻫﻢ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﺷﺮاﻓﯽﮔﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺎر
ﺗﻔﺎوت دارد .ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮی اﺷﺮاﻓﯽﮔﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮآن
اﯾﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ.
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ﺣﺎﻻﺗﯽ را ﺻﻮﻓﯿﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روح اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﮥ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﺎن زﻣﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ و ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .آن ﻣﻨﻄﻖ اﺳﻼم اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
)ع( از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻗﺮضﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( ﯾﮑﯽ از ﻣﺰارع اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮضﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﺎﻧﺼﺪﻫﺰار دﯾﻨﺎر ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دﯾﻨﺎر ﺑﻪ
اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼی اﻵن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺮض ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ ،ﻣﺰرﻋﮥ
دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دوﯾﺴﺖﻫﺰار دﯾﻨﺎر ﻓﺮوﺧﺖ .ﯾﺎ ﻣﻨﺰل اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( در ﻣﺪﯾﻨﻪ را
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ وراث اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﺳﻼم ﺑﺎ داراﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﯾﮏ زاﻫﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﺸﻘﯽ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و ﺛﺮوت ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد) .ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ آﻗﺎی ﺳﯿﺎری ،داﻧﺸﺠﻮی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺎ آﯾﺖﷲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ 12 ،ﺑﻬﻤﻦ 1 .(1388

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﻣﺸﺮوع ،ارزش اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮥ ﺣﮑﻤﺖآﻣﯿﺰ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ» .ذﻫﺎﺑﮏ و ذﻫﺒﮏ و
ﻣﺬﻫﺒﮏ« اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻪ
ﭼﯿﺰ را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﯿﺪ:
 .1ﻣﺬﻫﺐ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺳﻔﺎرش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮد.
 .2ﻣﺴﯿﺮ ،ﭼﻮن راهﻫﺎ ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﻮد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ رﻓﺖوآﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
 .3ﻃﻼ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ آن ﺧﻄﺮ داﺷﺖ.
اﻵن ﻣﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺧﻮد
ﮐﺎر و ﺛﺮوت اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﮐﻠﯽ ﺑﻨﺪی ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ارزش اﺳﺖ .اﻵن در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﺪهای اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺴﯽ ]ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت
را[ ارزش ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
1. http://rafsanjani.ir/view.php?id=13320
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رﻫﺒﺮی ﻗﯿﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارد و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﻣﺸﺮوع ارزش
اﺳﺖ «.اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺛﺮوت ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻧﺒﻮد ،ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻋﺪم اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺳﺖ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل اﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺑﻼغ ﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ارزش ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺒﺎدت ﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻨﺎی ارزش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻠﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ارزﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ آن ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮص و وﻟﻊ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .وﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ازﻧﻈﺮ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮن ﮐﺎر و اﺑﺘﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای را ﻧﻘﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯽ دارد و ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﺸﺘﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻋﻠﻤﺎ در
ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ رﻫﺒﺮی ﺟﻤﻠﻪای ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺗﻨﺪروﻫﺎ ﺧﻮش ﻣﯽآﯾﺪ،
رﻫﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل روﯾﺶ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺛﺮوت ﻣﺸﺮوع ارزش اﺳﺖ «.ﭼﻪ ﮐﺴﯽ روی اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎر و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮد؟ ﭼﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ،داﺳﺘﺎن و ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ
در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺎرﻫﺎ آﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ ،ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺿﺪّاﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در زﻣﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( و اﺋﻤﻪ )ع( اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺪﯾﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
در ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺸﺎورزی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
)ع( در ﯾﻨﺒﻮع رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺤﺮ اﺣﻤﺮ اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز آﺛﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
)ع( ﻣﺜﻞ ﺑﺌﺮ ﻋﻠﯽ ،ﺑﺌﺮ ﺣﺴﻦ و  ...ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽٰ درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ ﻫﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
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اواﺧﺮ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﮐﻤﯽ آﻧﺠﺎ را ﺗﻌﻔﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺟﺰو ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﯾﻨﺒﻮع ﻧﺰدﯾﮏ 150
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺣﻔﺮ ﻗﻨﺎت و ﭼﺸﻤﻪ
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .وﻗﺘﯽ وﻋﺎظ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،رواﯾﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺎغ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و در راه ﻣﻨﺰل ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا اﻧﻔﺎق ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )س( ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﮏ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺎ
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽآوردﯾﺪ «.ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( آن ﺑﺎغ را از ﮐﺠﺎ آورده ﺑﻮد؟ )دﯾﺪار آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از
اﻋﻀﺎی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ 10 ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1 .(1386

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ.

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻣﺤﺒﺘﯽ در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،در
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت ارزش اﺳﺖ؛ ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت
ﻣﺸﺮوع ارزش اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ارزش اﺳﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ ارزش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻮرد ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ و از او ﺗﺸﮑﺮ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﺪهای
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺜﻞ زاﻟﻮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و  ...داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ
ﺣﺮف را ﺑﺰﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺆﻇﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮ
اﯾﻦﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ درازﻣﺪت اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ روزی ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻋﻮض ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺠﻤﻊ رأی ﺑﺪﻫﺪ و رﻫﺒﺮی ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا
اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻵن درﺳﺖ ﺷﺪه ،ﻣﯿﺪان
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﮕﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮد
1. http://rafsanjani.ir/view.php?id=11400
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ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﭘﻮل آنﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد) .دﯾﺪار آﯾﺖ ﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺘﺼﺎدی25 ،ﺧﺮداد 1 .(1384

آراﺳﺘﮕﯽ ﺗﻮﺻﯿﮥ دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺄﺳﻒ از ﻇﺎﻫﺮﮔﺮاﯾﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ

ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺳﻄﺤﯽﻧﮕﺮﻫﺎ ﻓﺮق دارد .اﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻤﻪ را در ﭼﻨﺪ ﺗﺎر ﻣﻮ ﮐﻪ از زﯾﺮ
روﺳﺮیﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ از ﺧﻮد رﻫﺒﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﺑﺮاز ﺗﺄﺳﻒ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﭼﻪ ﺷﺪ!«.
اﯾﻨﮑﻪ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﻘﺪاری درد دﻟﻢ را ﺑﺎز
ﮐﺮدم .ﺑﺎﻷﺧﺮه اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﻼم ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺒﯽ ،ﻣﮑﺘﺐ اﻋﺘﺪال اﺳﺖ.
در زﻣﯿﻨﮥ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم ﮐﻔﺎف و ﻋﻔﺎف ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﺮ ،وﻟﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم
ﻓﻘﻂ ﻓﻘﺮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
رﯾﺎﺿﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻦ ﺧﺮاب و ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮب ﭼﯿﺰ ﺑﺪی اﺳﺖ .ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون زﯾﻠﻮ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﻣﺎ از اﻣﺎم ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﭼﻬﻞ ،ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،در ﺑﯿﺮون ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦﺟﻮری
ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﻣﺎم در دل زاﻫﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .زﻫﺪﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﺒﺎﺣﺜﻪای ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ و آنﻫﺎ از
ﻋﺒﺎﻫﺎی ﻧﺎزک ،ﺷﻔﺎف ،ﻧﺎزک و زﯾﺒﺎی اﻣﺎم اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( زﯾﺮ ﻋﺒﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﺸﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﯾﺮ
ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .«.ﺑﺎ رﯾﺎﮐﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺎر ﮐﺮد .ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ رﯾﺎﺿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻣﺮدم
ﻣﯽروﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﺧﺪا ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻦﺟﻮری ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ زن و ﺑﭽﮥﻣﺎن را ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺮآن را ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
1. http://rafsanjani.ir/view.php?id=11636
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ﮐﻨﯿﺪ .در دهﻫﺎ ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﺟﺎی ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ «.ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺮزﻧﺶﻫﺎ ﻣﺎل آنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﺒﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .دﯾﺪار آﯾﺖﷲ
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه 24 ،ﺧﺮداد 1 .(1384

ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺮﻓﻪ؛ ﻧﺘﯿﺠﮥ ارزشداﻧﺴﺘﻦ ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺛﺮوت ﺿﺪارزش ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت را ارزش ﻧﺪاﻧﯿﻢ ،ﻫﯿﭻوﻗﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺮﻓﻬﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺛﺮوت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻣﻮم
اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺳﺮاف ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﺣﺮام
اﺳﺖ ،زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ ،راﻧﺖﺧﻮاری ﺣﺮام اﺳﺖ .اﻣﺎ راهﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ آن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺛﺮوت ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻪ ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻓﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻧﺴﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ارزش اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻨﺪی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت از راه ﻣﺸﺮوع ارزش ﺷﻮد) .ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﮥ ﺟﺎمﺟﻢ 6 ،ﺧﺮداد 2 .(1384

ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎش دﻧﯿﺎﺳﺖ.

در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺻﻞ و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ آن اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﺮان
اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .اﻣّﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای آن اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﺮآن از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻦ را
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﻢ و اﺳﺮار ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﮐﺸﻒ و از آن رﻫﮕﺬر ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ رﻓﺎه
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ» .ﻫُﻮَ اﻟّﺬی ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﮑﻢْ اﻻَرضَ ذَﻟُﻮﻻً ﻓَﺎﻣﺸُﻮا ﻓِﯽ ﻣَﻨَﺎﮐﺒِﻬَﺎ وَ ﮐﻠُﻮا ﻣِﻦْ رِزْﻗِﻪِ و ﷲ
اﻟﻨَﺸُﻮرُ« ]ﻣﻠﮏ [15 :اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣَﻦ ﻻ ﻣَﻌﺎشَ ﻟَﻪُ ﻻ ﻣﻌﺎدَ ﻟَﻪُ« ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﻌﺎدت ﺟﻬﺎن آﺧﺮت را ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻣﻌﺎش درﺳﺖ دﻧﯿﺎ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ
1http://rafsanjani.ir/view.php?id=11631

2. http://rafsanjani.ir/view.php?id=12069
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ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إذا اﻗﺒَﻞَ اﻟﻔﻘﺮُ اﻟﯽ ﺑﻠﺪٍ ﻗﺎل ﻟَﻪُ اﻟﮑﻔﺮُ ﺧُﺬﻧﯽ ﻣَﻌَﮏ «.ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻔﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺎﺳﺖ .ﻗﺮآن
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎش ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﺤﯿﺢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎد در اﻓﮑﺎر
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻵن ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﯿﺶ
از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ) .ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ
روزﻧﺎﻣﮥ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد 8 ،دی 1 .(1383

زﻫﺪواﻗﻌﯽ ﯾﺎ زﻫﺪﻓﺮوﺷﯽ؟

ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ را در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ »ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی آن اﻋﺘﺪال ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ از اﻋﺘﺪال را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم .ﯾﮑﯽ
»ﻗﻨﺎﻋﺖ« ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ ﻋﻠﯿﻪ »اﺳﺮاف« ﺑﻮد .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد .ﺗﻔﮑﺮ
اﺻﻠﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻫﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻣّﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﻫﺪﻓﺮوﺷﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽٰ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻓﺘﺎد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﻗﺮآن ]ﺑﺎ آنﻫﺎ[ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ .آﯾﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ ﺳﺮزﻧﺶ ﺗﻔﮑّﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻟﺬات دﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ]ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ[ واﻗﻌﺂ ﻗﺮآن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ آﯾﺎت ﺷﺮوع ﮐﺮدم .اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ از ﻧﺼﺎﯾﺢ اﻣﺎم اﺳﺖ
ﮐﻪ در درﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :إن ﷲَ ﯾُﺤﺐّ أن ﯾُﺆﺧﺬ ﺑِﺮُﺧَﺼِﻪِ ﮐَﻤﺎ ﺑِﺤُﺐّ ﯾُﺆﺧﺬ ﺑِﻌَﺰاﺋِﻤِﻪِ«
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ واﺟﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﻫﺎت و رﺧﺼﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﻢ در
ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪاری از اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺗﻨﺪ را داﺷﺘﻢ .ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺎر ﮐﺮدم و دﯾﺪم واﻗﻌﺂ
ﺣﺮف ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ .از ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﻣﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب و در دوران ﺟﻨﮓ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را
1. http://rafsanjani.ir/view.php?id=12046
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ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﯿﻢ .در ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻣﺼﺮف
ﻫﻢ ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺳﺮاف و رﯾﺎﺿﺖ را ﮐﻪ در ﺗﻌﺒﯿﺮ رواﯾﺎت »ﮐﻔﺎف و ﻋﻔﺎف«
اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻓﺖ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ را در ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺮود ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی
از ﺻﺪر اﺳﻼم آوردم ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد و از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )س(،
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( و ﻗﺪری ﺟﻠﻮﺗﺮ از زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع(
ﻣﻮاردی را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﻠﺺ ﻟﺬات زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﻣﻄﺮﻓﯿﻦ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد .ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدم .در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﻄﺎﺑﻢ ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﻣﯿﺪانداری ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺤﺜﯽ
درﺑﺎره ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎریﻫﺎ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻮد اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
ﺧﻮدﺗﺎن اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد دارﯾﺪ و ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻼت درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎریﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﭙﺎه آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آنﻫﺎ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﻫﺎ از ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﻮد ﻫﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﻧﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .درﺑﺎرۀ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻟﺬات
دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ »ﻗُ ْﻞ ﻣَﻦْ ﺣَﺮَّ َم زﯾﻨَﺔَ اﻟ َّﻠﻪِ اﻟَّﺘﻲ َأﺧْﺮَجَ ﻟِﻌِﺒﺎدِهِ َو
اﻟﻄَّﯿِّﺒﺎتِ ﻣِﻦَ اﻟﺮِّ ْزقِ« ]اﻷﻋﺮاف [32 ،ﮐﻪ از زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺗﻤﯿﺰی و ﺟﻨﺲ ﺧﻮب اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻟﺒﺎس »ﺟُﻠﻨﺒﺮ« ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮥ ﻣﺎ ﻧﻮر ﺗﺠﻤّﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
در آﯾﮥ دﯾﮕﺮ دارﯾﻢ »ﯾﺎ ﺑَﻨِﯽ آدَمَ ﺧُﺬُوا زِﯾﻨَﺘَﮑُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﮐُﻞِّ ﻣَﺴْﺠِﺪٍ« ]اﻷﻋﺮاف [31 ،اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺻﻮﻓﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از زﯾﻨﺖ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻗﺮآن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻢ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ زﯾﻨﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ «.ﻣﻦ در آن
ﺧﻄﺒﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺟُﻠﻨﺒﺮ« داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ
»ﮐﺜﯿﻒ و ﮐﻬﻨﻪ« اﺳﺖ .اﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﺪاً ﻟﺒﺎسﻫﺎی
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ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺜﯿﻒ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺒﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺳﯽ
ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﯿﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﻣﺘﺪﯾّﻦ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﻠﺺ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﻧﯿﺎ
ﺑﻪﺳﻤﺖ دﻧﯿﺎدوﺳﺘﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ) .ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮥ ﮐﯿﻬﺎن 10 ،دی
1 .(1382

ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﻘﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج؛ ﻓﻘﺮ و ﺟﻬﻞ و ﻓﺴﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﺳﺘﮑﺒﺎر
ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم اﺳﺖ.

ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دارﻧﺪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ازﻟﯽ ﮐﻪ از
روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ از ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه،
ﻧﻘﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪادادی ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺮای ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﻮر »ﻓَﺎﻣﺸُﻮا ﻓِﯽ
ﻣَﻨَﺎﮐﺒِﻬَﺎ وَ ﮐﻠُﻮا ﻣِﻦْ رِزْﻗِﻪِ« ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از »ﻓَﺎﻣﺸُﻮا ﻓِﯽ ﻣَﻨَﺎﮐﺒِﻬَﺎ« آﻣﺪه و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺳﻮار ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺧﻮردن ،ﺧﻮردن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﮥ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎ
و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم و ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ آنﻫﺎ را اﻓﺮاﻃﯽﻫﺎی
ﺧﺸﮏ ﻣﻘﺪس ﮔﺬاﺷﺘﻢ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ راه را ﻣﯽروﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺸﻮر ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آدم واﻗﻌﺎً دﻟﺶ
ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﯾﻦ ﻃﺮز ﮐﺎر اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﻮد و ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺤﺘﺎج ،ﻣﺤﺘﺎج اﺳﯿﺮ ﺷﻮد و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج و
ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ آنﻃﺮف ﻣﺮز ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻫﯿﭽﮕﺎه روی ﺧﻮش ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﺮ و ﺟﻬﻞ و ﻓﺴﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺳﻮم اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ دﻧﺒﺎل
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺑُﻌﺪ ﺧﺪاﯾﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ اﯾﻦﻗﺪر در رادﯾﻮ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،
ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻨﺪ ﻻزم ﻧﺪارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﺮف
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ از ﻟﺤﺎظ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻠﺖ را ﻏﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ
و اﻓﺮادﻣﺎن را ﻗﻮی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﮐﻔﺎر و دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،در دﻓﺎع ،ارزاق و وﺳﺎﯾﻞ
1. http://rafsanjani.ir/view.php?id=13208
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زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ) .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان 1 ،ﺑﻬﻤﻦ
1 .(1378

در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻓﻘﯿﺮ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺪن ﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺤﺚ اﺧﻼق و ﺗﻘﻮا را و ﺳﻌﺎدت را و ﻓﻼح را ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را و ﻓﺮد را و ﻓﻘﺮ را و
ﺛﺮوت را ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﺮﻗﯽ و
ﺳﺎزﻧﺪه و ﺳﻌﺎدتﺑﺨﺸﯽ را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺳﺎﯾﮥ اﯾﻦ
ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥﻣﺎن و ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﻫﻢ از ﻓﻘﺮ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ و ﻫﻢ از
ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ ،و ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ واﻟّﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭼﻮن اﺳﻼم اﯾﻦﺟﻮری ﻧﺒﻮده ،ﻗﺮآن اﯾﻦﺟﻮری ﻧﺒﻮده ،ده ﺳﺎل
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻓﻠﮏزدۀ ﻓﻘﯿﺮی را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺪن
و ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻌﺎرف ﻫﻢ ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻃﺮفدار اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺴﺮف و ﻣﺘﺮف ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و
ﺟﻬﺖدار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﺿﻊ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ راه درﺳﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﻃﺮف ﺳﻌﺎدت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺟﻠﻮ ﻧﺒﺮد .ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و اﺟﺮا ﮐﺮد و آن آﺛﺎرش را ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ در
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮥ اﺣﮑﺎم و ﻣﻌﺎرف ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻣﺖ ﺑﻌﺪ از
ﺧﻮدش ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻮد و ﺗﻤﺪن ﻋﻈﯿﻤﯽ را
ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺑﺰرﮔﯽ را ﺳﺎﺧﺖ .در آن ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺟﺪی ﺑﺮ اﮐﺜﺮ ﻣﺤﺪودۀ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪﮐﻠﯽ آﺧﺮت را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و دﻧﯿﺎﯾﺸﺎن را آﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﻗﺺ و
ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻻت وﻟﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﺎ آن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی درﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ دادم از
ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی درﺳﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اول ﻣﺪﯾﻨﺔاﻟﻨﺒﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و

1. http://rafsanjani.ir/view.php?id=11471
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ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ) .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان،
 23ﻣﻬﺮ 1 .(1378

اﺳﻼم؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻌﺎدت ﻫﻢ در دﻧﯿﺎ و ﻫﻢ در آﺧﺮت

اﺳﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ و دو ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ دﯾﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﻼم ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞدرک و ﻣﻌﻤّﺎﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻠﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ و درک
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ادارۀ زﻧﺪﮔﯽ از ﺑﻦ و ﺑﻨﯿﺎد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ در دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻧﻘﺪﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﺖ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻬﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻣﮑﻠّﻒ ﺑﻪ
ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ادارۀ زﻧﺪﮔﯽ،
ﮐﺎرﮐﺮدن ﺟﺰء ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﭼﻪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ و ﭼﻪ آﺧﺮت
اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑُﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﻬﺘﺮ ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ را
آﺑﺎد و آزاد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣّﺎ در ﺑُﻌﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻔﺎف و ﻋﻔﺎف ﺑﻪاﻧﺪازۀ وﺳﺎﯾﻞ
ﻣﺘﻮﺳّﻂ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻧﻘﻄﮥ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺛﺮوت در دﺳﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎی
ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ) .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان 7 ،دی
2 .(1369

1. http://rafsanjani.ir/view.php?id=11468
2. http://rafsanjani.ir/view.php?id=7451
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اﻋﺘﺪال ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺤﺪودۀ ﻣﻌﯿﻦ؛ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ

ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻃﺮف اﻏﺮاق و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ و ﺟﻠﻮﺗﺮاﻓﺘﺎدن از ﺣﺪّی ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮو ﮐﻼه ﺑﯿﺎور ﻣﯽرود ﺳﺮ ﻣﯽآورد .اﯾﻦ
از ﻣﺜﻞﻫﺎی درﺳﺖ روزﮔﺎر اﺳﺖ و آدمﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﻮری ﮐﻢ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص(
ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،اﻣﺎ او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ و ﺣﺪ را
ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺣﺪود از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻧﺴﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﻗﺮآن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺴﯿﺎر روی ﺣﺪود ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﺪ و ﻣﺮز در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزﺷﮑﻨﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ .اﻧﺴﺎن
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .رﯾﺎﺿﺖﻃﻠﺐﻫﺎ و زﻫﺪﻧﻤﺎﻫﺎ از ﻫﻤﯿﻦ
درﯾﭽﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ...ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﺧﻮب زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺗﺤﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺮی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد رﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ از ﺑﺨﺸﯽ از ﻟﺬتﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺮام ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺮآن ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺎ اَﯾﱡﻬﺎَ اﻟﱠﺬﯾﻦَ أَﻣَﻨُﻮاْ ﻻﺗُﺤِﺮﱠﻣُﻮاْ ﻃَﯿِﺒﱠﺖِ ﻣَﺎ أَﺣَﻞﱠ اﻟﻠﱠ ُﻪ
]...اﻟﻤﺎﺋﺪه .[87 ،ﭼﺮا ﻣﯽروﯾﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﮐﺮده و ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ]ﺣﺮام ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ[ .ﭼﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی
اﻟﻬﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺮام ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻗﺮآن
روی آن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ارزش و ﻓﻀﯿﻠﺖ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ
ﻋﺮض ﮐﺮدم و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺧﻮب را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺰﻫّﺪ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ
ﺣﺎﻻ ﯾﺎ زﻫﺪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻏﻠﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﺰﻫﺪ ﯾﺎ زﻫﺪﻧﻤﺎﯾﯽ و
زﻫﺪﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی و ﭘﯿﺪاﮐﺮدن وﺟﻬﻪ و ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮی در ﻣﺮدم
ﺑﻪﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد .اﺳﻼم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻗُﻞْ ﻣَﻦْ ﺣَﺮﱠمَ زِﯾﻨَﺔَ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﱠﺘِﻲ أَ ْﺧﺮَجَ ﻟِﻌِﺒَﺎدِهِ وَ اﻟﻄﱠﯿﱢﺒَﺎتِ ﻣِﻦَ
اﻟﺮﱢزْقِ ] ...اﻷﻋﺮاف .[32 ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ دﯾﻨﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺮﻣﺖ زﯾﻨﺖ و
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ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺠﻤﻞ ﺣﺪّ ﻣﻄﻠﻮب را از ﮐﺠﺎ آوردهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و زﯾﻨﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺧﻮب اﺳﺖ... .
ﻗُﻞْ ﻫِﻲَ ِﻟﻠﱠﺬِﯾﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﻓِﻲ اﻟْﺤَﯿَﺎةِ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ ] ...اﻷﻋﺮاف[32 ،
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺆﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﻔﺎر و آدمﻫﺎی ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎر ﺷﻬﻮﺗﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ و ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ روش
و ارزش در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﮑﺘﺐ درﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻓﺮدی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮدش ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞِ ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد .اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﻮدش ﺿﺮﺑﻪ زد ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺣﻖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و زن و ﻓﺮزﻧﺪش را
ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﻞ ﯾﮏ ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد )اﮔﺮ اﺳﻼم ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﻮد( ،اﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻮد ،آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی
ﻣﯽروﻧﺪ ،ادﻋﺎﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺗﻌﺒﯿﺮات
ﺧﺎص ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺧﺎص ﺑﺮای اﺷﺨﺎص در ﻗﺮآن ﯾﺎ در ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺰرﮔﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ،
اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی
اﻟﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺮاف و ﺗﺠﻤﻞﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮی دارد ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی راﮐﺪ و ﺧﻤﻮد ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻓﻘﯿﺮ و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺮک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﮥ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ در
ﺗﺎرﯾﺦ و در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻢ و ﻓﺮق ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای از ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ) .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان 18 ،آﺑﺎن 1 .(1369

1. http://rafsanjani.ir/view.php?id=7449
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ﻃﺒﻊ اﺳﻼم آﺳﺎﯾﺶ و رﻓﺎه اﺳﺖ و ﻣﺸﻘﺖﻫﺎ ﻣﻮﻗﺖاﻧﺪ.

ﮐﻠﯿّﺖ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻀﯿﻘﻪ و ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ ﻧﻪ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﺳﺎﯾﺶ و رﻓﺎه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽٰ ﺟﻬﺎد اﺳﻼم ،روزۀ اﺳﻼم و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،اﺻﻼً ﺧﻮد ﺣﮑﻢ ،ﻣﺎﻫﯿّﺖ ﺣﮑﻢ ،ﺗﺤﻤّﻞ ﻣﺸﮑﻞ
و ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻞ در آن ﺑﺎﺷﺪ ،در ﮐﻨﺎر آن ﯾﮏ ﻧﻮع راﺣﺘﯽﻫﺎﯾﯽ و ﯾﮏ ﻧﻮع
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﺎﺻّﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آدم وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﻠّﯽ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺰده و ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ رو ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻫﻤﻮار و آﺛﺎری را ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻧﻘﺎط ﺧﺎﺻّﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن ﻧﻘﺎط ﺧﺎص
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،در ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد و
ﺑﻪﻃﺮف رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ و ﺳﻌﺎدت ﻣﯽرود .اﻟﺒﺘّﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﻧﺴﺎن و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻌﺎدت درازﻣﺪّت و اﺧﺮوی اﻧﺴﺎن ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ در
ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ،ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﺧﺎصّ ﺧﻮدش را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و درﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮی
آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ و آﯾﺎت ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻄﺮیﺑﻮدن دﯾﻦ دارﯾﻢ ،ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ،اﺣﮑﺎم ﺟﻌﻞﺷﺪه و ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺧﻼف ﻓﻄﺮت ﻧﺪارد و ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺴﯿﺮ آب ﺑﻪ ﺷﻨﺎی در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺣﺮﮐﺖ آب اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ دﯾﻦ
را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻌﺎدت ،ﺳﻌﺎدت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﻓﺮد و
اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ در ذﻫﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،اﻣّﺎ اﻓﺮاد اﯾﻨﺠﻮری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤّﻞ ﻣﺸﻘّﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اوّﻟﯽ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻢ اوّﻟﯿّﮥ اﺳﻼم اﺳﺖ ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﺮد در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،وﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و اوﺿﺎع ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻓﺪا و ﺗﺤﻤّﻞ ﻣﺸﻘّﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺪ ﻋﻤﻞﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ
ﺗﺨﻠّﻒ ﮐﺮدنﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻊ اوّﻟﯽ اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ،
آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺘﯽ و رواﻧﯽ دﺳﺘﻮرات اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺨﻠّﻔﺎت،
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ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ و راه ﺑﺎزﮐﺮدن از ﻣﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼت
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻤّﻞ ﻣﺸﻘّﺎت دارد ﮐﻪ ﺟﻬﺎد ﺧﻮدش ﯾﮑﯽ از آن اﺑﻮاب اﺳﺖ و ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ) .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان 15 ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ
1 .(1368

ﻫﺪف اﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ درﺑﺎرۀ اﺳﻼم اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻤّﺎﮔﻮﻧﻪ و ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ دور از دﺳﺘﺮس ﺗﻌﻘّﻞ اﺳﺖ .اﻓﮑﺎری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﻼم دﻧﺒﺎل
رﯾﺎﺿﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺮﻓّﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﯽ از
ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﻌﻤﺎت اﻟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑّﺮ ﻫﻢ
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روﺣﯿﮥ ﺗﺼﻮّف و زﻫﺪﮔﺮاﯾﯽ در اﺷﻌﺎر
و ادﺑﯿّﺎت ﻣﻠّﺖﻫﺎ و ﻣِﻦﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠّﺖ ﻣﺎ ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑّﺮ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
ﺧﯿﻠﯽ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه و ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ در اﻇﻬﺎراﺗﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .واﻗﻌﯿّﺖ اﺳﻼم و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ )ﻣﺎ ﻓﻌﻼً از اﺳﻼم ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ(
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾّﺖ
ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد.
)آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان 4 ،ﻓﺮوردﯾﻦ 2 .(1368

ردّ رﯾﺎﺿﺖ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ در ﻗﺮآن

اﺳﻼم اﺟﺎزۀ رﯾﺎﺿﺖﮐﺸﯽ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻗﺮآن را در رأس اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﭼﻨﺪ آﯾﮥ ﮐﻮﺗﺎه از ﻗﺮآن ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺳﺮﯾﻊ رد ﻣﯽﺷﻮم .ﯾﮑﯽ از
آﯾﺎت ﻗﺮآن اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻗُ ْﻞ ﻣَﻦْ َﺣﺮﱠمَ زِﯾﻨَﺔَ اﻟﻠّﻪِ اﻟﱠﺘِﯽ اَﺧْﺮَجَ ﻟِﻌِﺒﺎدِهِ وَ اﻟْﻄﱠﯿﱢﺒﺎتِ ﻣِﻦَ اﻟْﺮﱢ ْز ِق
ﻗُﻞْ ﻫِﯽَ ِﻟﻠﱠﺬِﯾﻦَ اﻣَﻨُﻮاْ ﻓِﯽ اﻟْﺤَﯿﻮ ِة اﻟﺪﱡﻧْﯿﺎ ﺧﺎﻟِﺼَﺔً ﯾَﻮْمَ ا ْﻟﻘِﯿﻤَﺔِ] «.اﻷﻋﺮاف .[32 ،در زﻣﺎن
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ص( ﯾﮏ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺷﯿﻮع ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪاش را اواﯾﻞ
1. http://rafsanjani.ir/view.php?id=7231
2http://rafsanjani.ir/view.php?id=7228
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ﺻﺤﺒﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ
ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﻗﺎﻃﻊ و ﺳﺮﯾﻌﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف ﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ! ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ رﯾﺎﺿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻗﻮل ﺧﺪا اﯾﻦ
زﯾﻨﺖﻫﺎ و ﻧﻌﻤﺎت ﺧﻠﻖﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺴﺎن را در دﻧﯿﺎ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮام
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣ ّﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﻣﻨﺘﻬﺎ در دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺎت ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻟﻮده ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آﺧﺮت ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﯽدردﺳﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ .آﯾﮥ دﯾﮕﺮ ،درﺳﺖ
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﺳﺮان اﺳﻼﻣﯽ زﻣﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻋﻬﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای
رﯾﺎﺿﺖ ،روزهﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪن ﺷﺐﻫﺎ و دوری از ﺗﻤﺘﻌﺎت ﺟﻨﺴﯽ .آﯾﻪ اﯾﻦﻫﺎ را
ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﺮد و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﮐﻔﺎرۀ ﻗَﺴﻤﺘﺎن را ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻧﺬرﺗﺎن را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و از ﻣﻮاﻫﺐ
دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ) .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان 30 ،ﺑﻬﻤﻦ 1 .(1360

ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.

از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﮐﺎر ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ .ﻫﻢ ﮐﺎر ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﻫﻢ ﮐﺎر ﺑﺮای
آﺧﺮت .اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﻨﺒﻠﯽ و اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻋﯿﺐ اﺳﺖ
و ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺟﺮم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺖ .اﺳﻼم ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در وﺟﻮدش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻌﻄﻞ
ﺑﮕﺬارد؛ ﺗﻼش دارد اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را در ذﻫﻦ ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر و اﺳﺘﻔﺎدهﮐﺮدن از
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داده ،ﻋﺒﺎدت و ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺪاﺳﺖ .ﮐﺎر را در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻢ :ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،و ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ.
درﻣﻮرد ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﻦ اﺳﺖ؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺸﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻋﻠﻮم ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻌﺰز و ﻣﺤﺘﺮماﻧﺪ) .روی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن زﯾﺎد ﺣﺮف زده ﺷﺪه( .درﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻢ زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮاوان دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣّﺎ درﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮرات ﻏﻠﻄﯽ راﯾﺞ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎرف ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ و ﺗﺼﻮف ﮐﻪ در اﺷﻌﺎر و
1http://rafsanjani.ir/view.php?id=179
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ادﺑﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ و اﺧﻼق ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﯿﻌﺎری را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻈﻠﻮم ﻣﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ و در روﺣﯿﮥ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ درواﻗﻊ ﺑﻪ آن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و آن ﻣﻈﺎﻟﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺻﻮﻓﯽﻣﻨﺸﯽ ﮐﺎذب ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻼق و ﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ وادی ﻋﺰﻟﺖ و ﺑﯿﮑﺎری و اﺿﻤﺤﻼل ﺑﻐﻠﺘﻨﺪ.
ت
ﺐ اﻟﺤﻼلِ ﺑﺎ َ
ت ﮐﺎﻟّﺎً ﻣِﻦ َﻃﻠَ ِ
ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻌﺮوف ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣَﻦ ﺑﺎ َ
ﻣَﻐﻔﻮراً ﻟﻪ« ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪای ﻗﺼﺎر اﺳﺖ وﻟﯽ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻨﺎ دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
روز را ﺑﻪ ﺷﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎل ﺣﻼل ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻮرد ﻏﻔﺮان
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻠﯽّﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ )ع( ﺟﻤﻠﻪای دارد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ
درد ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮرد و در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻪ دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽاش ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪّ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣَﻦ وَﺟَﺪَ ﻣﺎءً وَ ﺗُﺮاﺑﺎً ﺛُﻢَ اﻓﺘَﻘَﺮ ﻓَﺎﺑْﻌَﺪهُ اﻟﻠﱠﻪ«
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎک ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
او را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از رﺣﻤﺖ ﺧﻮدش دور ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ آب دارد ،زﻣﯿﻦ ﻫﻢ
دارد وﻟﯽ دﺳﺘﺶ دراز اﺳﺖ و از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻨﺪم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ
)ع( اﺳﺖ؛ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯽﻫﺎ ﺧﺮﻗﻪ را ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻪﺟﺎی ﻧﺸﺎط و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ در ﻣﺮدم ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم )ص( در ﻣﺴﺠﺪ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺨﻠﺺ ﺑﺎ ﭼﻬﺮۀ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد ،آﻣﺪﻧﺪ
ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن .ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎ اﯾﻦ ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ و از آن ﺑﺮادران ﺧﻮب .اﻫﻞ
ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ .ﺷﺐ و روز دارد ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺐﻫﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و روزﻫﺎ ﻫﻢ
روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد .«.ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮدِ » :ﻣﻦْ اَﯾْﻦِ ﻗُﻮﺗُﻪ« .ﯾﻌﻨﯽ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآورد ﻣﯽﺧﻮرد؟
ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﻢ .ﭼﻮن ﻣﻦ ﺣﻮﺻﻠﮥ
ﻋﺒﺎدت ﻧﺪارم .«.ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ص( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺛﻮاب ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اوﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻋﻘﻠﺶ ﭼﻪﻃﻮری اﺳﺖ؟« .ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎ ﻣﻦ از ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎ از ﻋﻘﻠﺶ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟« ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﻋﻘﻠﺶ ﺧﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﻫﻢ ﺛﻮاب ﻧﺪارد «.آدﻣﯽ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎدت ﺧﺸﮏ و ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﮑﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﯽ آنﻗﺪر ﻫﻢ ارزش ﭘﯿﺪا
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ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﺳﻼم ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﻃﻞ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد) .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان2 ،
ﺑﻬﻤﻦ 1 .(1360

ﻣﺴﺎویﺑﻮدن ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری اﺳﺖ؛ ﻓﻘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﻮدن از ﺣﺪّ ﻣﺘﻌﺎرف

اﺳﻼم ﻃﺮفدار اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻫﻤﻪ وﺿﻊ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺎﻫﯽ
اﯾﻦﺟﻮری ﺧﯿﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺛﺮوت و اﺳﺮاف و اﺗﺮاف ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻃﺮف ،وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﻦ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم دﻧﯿﺎ را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از دﻧﯿﺎ ﻫﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪﻃﺮف رﻓﺎه
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،رﻓﺎه ﻏﺎﻓﻞﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻧﭽﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ
ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺤﺮوم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺴﺮف و ﻣﺘﺮف ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﻣّﺎ اﯾﻦ وﺳﻂ ،اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ در اﺳﻼم ،ﻗﺮآن و ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ
در اﺳﻼم ،ﯾﮏ اﯾﺪهای ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم از ﻟﺤﺎظ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ،وﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎر،
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﺷﻌﺎر اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮای
ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم ﺷﻌﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐﻫﺎ ﺿﺮر دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی در دل ﻣﺮدم ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را اﻗﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روزی ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎزده ﮐﺎر ﻫﻢ آﻧﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﮑﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻨﺠﺎ را آن ﮐﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻟﻮازم اوّﻟﯿﻪ،
ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺳﯿﻠﮥ ﺣﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺒﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﮑﻦ و دارو داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺣﺪّ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻌﺎرف و ...اﻟﺒﺘّﻪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ –

1. http://rafsanjani.ir/view.php?id=172
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ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﺖ  -ﻫﻢ ﻣﺬﻣﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ در
ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪّ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻘﺮ را ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻢ .از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ،ﻓﻘﺮ ﭼﯿﺴﺖ و ﻓﻨﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣ ّﺪ
ﻣﺘﻌﺎرف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪای را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺮدم اﮔﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻪ اﺗﺎق دارﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ دارﻧﺪ و ﯾﺨﭽﺎل و ﮔﺎز و ﻓﺮش دارﻧﺪ،
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،او ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﺼﺮف زﮐﺎت و ﻣﺼﺮف
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ و ﮐﻤﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در
ﺳﺎل 2 ،ﻣﺎه ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ و ﯾﺎ در ﻫﻔﺘﻪ دو روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ دو روز را اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﯽﺗﻮان از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ او داد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ رﺳﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺳﺎل
ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل وﺟﻮد دارد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت را اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ او داد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮﺳﺪ.
)ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان 14 ،ﺧﺮداد 1 .(1360

اﺳﻼم ؛ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺪی ﺗﻨﺒﻠﯽ و رﮐﻮد

ﻧﻘﻄﮥ اﺻﻠﯽ ،ﻫﺪفﮔﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .از ﻣﺠﻤﻮع آﯾﺎت و رواﯾﺎت و ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم دﻧﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﻧﻘﺪ ﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞﻣﺼﺮف
درآﯾﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﺳﻼم ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ دارای
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﮑﻨﻨﺪ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺬﻣّﺖﻫﺎ و
ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ...درﻣﺠﻤﻮع ،اﺳﻼم ﺑﻪﺷﺪت
ﻃﺮﻓﺪار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎ ،ﺑﻪاﺿﺎﻓﮥ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺪ ﺷﻮد و ﻣﻮرد
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻘﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ـ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ـ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ و
1. http://rafsanjani.ir/view.php?id=145
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ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻐﺮض ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻫﺪﻃﻠﺒﯽ و ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی و
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﺰّه از دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﻨﺒﻠﯽ ﺑﺮوﯾﻢ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ .وﻗﺘﻤﺎن را ،ﻧﯿﺮوﯾﻤﺎن را ،اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻤﺎن
را ،ﺗﺨﺼﺼﻤﺎن را و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﻫﺪر دﻫﯿﻢ ...ﭘﺲ اﺳﻼم ،ﻃﺮﻓﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ .اﺳﻼم ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﺘﮑﺎر و ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺪﯾﺪ رﮐﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ داﯾﻤﺂ ﺑﭽﺮﺧﺪ و
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻗﻄﺒﯽﺷﺪن اﺟﺘﻤﺎع در ﻣﺼﺮف ،ﻗﻄﺐ
ﻣﺤﺮوم و ﻗﻄﺐ ﻓﻮقﻣﺮﻓّﻪ اﺳﺖ .اﺳﻼم ﻃﺮفدار ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ،وﻟﯽ
درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻓﻌﺎل و ﭘﺮﻧﺸﺎط و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺑﺪون رﮐﻮد و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺪﺋﺎل اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ و
اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺻﻮل
ﻓﮑﺮی ،ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ اﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد
از آن را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺤﺜﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﺪ اﺻﻞ اﺟﺮاﯾﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻠﺰم ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را
ﺑﻪ آن ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺪﺋﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ) .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ1 ،
ﻓﺮوردﯾﻦ 1 .(1358

1. http://rafsanjani.ir/view.php?id=13325
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آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖِ راﻫﺒﺮدی
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻣﯿﺮی

ﭼﮑﯿﺪه

راﻫﺒﺮدْ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺟﺎﻣﻊ ،ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﮕ ِﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﮐﻼن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﺸﻢاﻧﺪاز،
رﺳﺎﻟﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖِ راﻫﺒﺮدی ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻢ ﺗﺪوﯾﻦ ،اﺟﺮا و ارزﯾﺎﺑﻲ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻲﺳﺎزد .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی دارای ﺳﻪ ﺟﺰء اﺻﻠﯽ
اﺳﺖ :ﺗﺪوﯾﻦِ راﻫﺒﺮد ،اﺟﺮایِ راﻫﺒﺮد ،ارزﯾﺎﺑﯽِ راﻫﺒﺮد .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد :ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻓﻖ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ،روﺷﻦﺳﺎﺧﺘﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ )ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ( ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ )ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ( ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ راﻫﺒﺮدی و ﺗﻨﻈﯿﻢ راﻫﺒﺮدﻫﺎ .ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی راﻫﺒﺮدی را
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد :ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻗﺪاﻣﺎت ،آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺤﯿﻂِ درﺣﺎلﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺗﻌﯿﯿﻦ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﮥ اﻫﺪاف ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻮﺳﻌﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﮥ راه ،اﻧﺴﺠﺎم درﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ .ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ راﻫﺒﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭼﻪ اﻗﺪامﻫﺎﯾﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد و ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻲ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻲﺷﺪه در زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻘﺮر ﻗﻄﻌﻲ ﮔﺮدد؛ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در رﻓﺘﺎر ،آرا و ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﮐﺮدار ﺷﺨﺺ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﮕﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ )ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی
آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی( ،ﮐﻼنﻧﮕﺮ و اﻋﺘﺪاﻟﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
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ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی )اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ( ،ﻧﮕﺎهِ راﻫﺒﺮدی ،ﮐﻼنﻧﮕﺮی ،ﻧﮕﺎه اﻋﺘﺪاﻟﯽ؛ آﯾﺖﷲ
ﻫﺎﺷﻤﯽ.

ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﻀﺒﻂ ،ﮐﻞﻧﮕﺮ ،ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮ ،آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد؛ راه ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ .اﯾﻦْ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﻧﺎم دارد.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی اﺑﺰاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ.
ازاﯾﻦﻣﻨﻈﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد :ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیِ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد در درون
ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن در
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ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
راﻫﺒﺮدیﺑﻮدن ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی روﺷﻦﺑﻮدنِ اﻫﺪاف و آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦدو
ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ 2 .در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ،اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در
زﻣﯿﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ آﮔﺎﻫﺎﻧﮥ اﻫﺪاف و ﺗﻮﺳﻌﮥ رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ
آنﻫﺎﺳﺖ .ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺳﺆاﻻﺗﯽ را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ را
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺟﻤﻊآوری و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ،
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی درﺑﺎرۀ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮق ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺪام
1.http://www.allianceonline.org/FAQ/strategic_planning/what_is_strategic_planning
.faq
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ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢﺗﺮ از دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻫﻤﯿﺖ
1
دارد.
ﺑﺎ ﻣﻔﺮوض ﻗﺮاردادن اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی درﺑﺎرۀ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮ راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻻً در زﻣﺎنﻫﺎی ﺣﺴﺎس اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺛﺎﻧﯿﺎً
آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮاﻧﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻼن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه را در
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ و در اوﺿﺎع ﺳﺨﺖ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ ﮐﺸﻮر ،درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﺪ .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﺟﺴﺎرت و ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ اوﺿﺎع ﺑﻮد.
ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زﻣﺎن
ﺣﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﺑﺰار ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻋﻘﯿﺪۀ رﻫﺒﺮی ﺷﻮد .درﻧﻬﺎﯾﺖ،
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦدادن
ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ؟ 2ازاﯾﻦﻣﻨﻈﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﺤﯿﻂ دروﻧﻲ و ﺑﯿﺮوﻧﻲ ﭼﻮن ﭼﺮاﻏﻲ روﺷﻦ ﻣﺴﯿﺮ و
ﺟﻬﺖ راﻫﺒﺮدﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲآﻣﻮزد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
و ﻗﺪرت ازﯾﮏﺳﻮ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮی راﻫﺒﺮدی ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
داﺷﺖ ،در داﺧﻞ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎم ﻫﻤﻮاره اﺟﻤﺎعﺳﺎز و اﺟﻤﺎعآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ
1.http://www.allianceonline.org/FAQ/strategic_planning/what_is_strategic_planning
.faq

2.http://www.hfrp.org/publications-resources/browse-our-publications/strategicplanning-process-steps-in-developing-strategic-plans
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ﻃﺒﻞ ﺑﯽاﻧﺴﺠﺎﻣﯽ ،ﺷﮑﺎف ،اﻧﺸﻘﺎق و ﺟﺪاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﮑﻮﺑﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽـاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ داﺷﺖ و درﺑﺮاﺑﺮِ ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات و ﺣﺘﯽٰ ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎ
از ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ و اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪۀ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻧﺴﺠﺎم ،ﮐﺎرآﻣﺪي و
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﯿﺎن اﺟﺰاي ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯿﺎن آرﻣﺎنﻫﺎ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﯿﺎﺑﻲ اﻧﺴﺠﺎم
دروﻧﻲ و ﺑﯿﺮوﻧﻲ ﺗﻌﺎدل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد و آنﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ اﻧﺪام ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﺟﻬﺖ
اﻫﺪاف و آرﻣﺎنﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺳﻮق ﻣﯽداد .درﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی
اﯾﺸﺎن ﺳﻪ ﺑُﻌﺪ و زاوﯾﮥ اﺻﻠﯽ داﺷﺖ :اﻟﻒ( ﻧﮕﺎه راﻫﺒﺮدی )آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی(؛ ب( ﮐﻼنﻧﮕﺮ؛ ج(
اﻋﺘﺪاﻟﯽ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻘﺸﻪاي ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﺎ اﻟﮕﻮﯾﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ،رﺳﺎﻟﺖ ،اﻫﺪاف و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ و ﺣﺘﻲ وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻤﮥ ﻣﺪﯾﺮان ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﮥ اﺟﺰاي دﺧﯿﻞ را
در داﺧﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ،آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮐﺮد .ازاﯾﻦﻣﻨﻈﺮ ،ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ رﻓﺘﺎری آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺎدﺳﺎزی )ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزی( ﭘﺲ از
ﺟﻨﮓ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اداری ،ﻓﻘﺎﻫﺖ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺎ اﺟﺰای ﻧﻈﺎم و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان
دوﺳﺖ و ﻫﻢﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎن دور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در داﺧﻞ اﺟﻤﺎعآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﺎم را
در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾﺶ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ارﺗﻘﺎء
ﺑﺨﺸﺪ.

۲۵۴

اﺑﻌﺎد و زاوﯾﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی
اﻟﻒ( ﻧﮕﺎه راﻫﺒﺮدی )آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی(
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی درﺑﺎرۀ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮ راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻻً در زﻣﺎنﻫﺎی ﺣﺴﺎس اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺛﺎﻧﯿﺎً
آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮاﻧﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻼن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدیِ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ دو ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮاﺟﻪاﯾﻢ :ﻣﻘﻄﻊ
ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و دوران ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﺴﺎس ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﻧﻘﻼب
و ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺮورﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﻋﺰل ﺑﻨﯽﺻﺪر ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻨﮓ ،ﻣﺎﺟﺮای ﻣﮏﻓﺎرﻟﯿﻦ ،ﭘﺪﯾﺪۀ
ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻮژه ،دورۀ رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب رﻫﺒﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎم ،ﻓﻀﺎی
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻧﮕﺎه راﻫﺒﺮدی را در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ و در اوﺿﺎع ﺑﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ
ﺗﻨﺪرویﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮﻇﻬﻮر اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز دﯾﮕﺮ ﺑﺮای وی اﻓﺰود ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﺴﺎرت و ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ اوﺿﺎع ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ
دورانﻫﺎ ،ازﺟﻤﻠﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﻧﯿﻦﺗﺮﯾﻦ و ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﯽ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی و
ژرفاﻧﺪﯾﺸﯽ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻔﺮﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب
آﻣﺪ و در ﮐﻨﺎر رﻫﺒﺮی ﻣﺪﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،از آرﻣﺎنﻫﺎی اﺻﯿﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
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ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ و ﺗﻮﻗﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪۀ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،دﻓﺎع و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و
1
ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﺮد.
آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﻨﮓ ،ﻧﻘﺶ ﺑﯽﺑﺪﯾﻠﯽ را در ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻫﻨﮕﺎﻣﮥ ﺟﻨﮓ و ارﺗﺤﺎل ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ،اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﮓزدهﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ رخ داد و
ﺑﺪﺗﺮ از ﺗﺨﺮﯾﺐ راهﻫﺎ ،ﭘﻞﻫﺎ ،ﺟﺎدهﻫﺎ ،ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در دورۀ ﺟﻨﮓ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ درﮐﻨﺎر ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﻪﻋﻼوه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻈﺎم را ﺑﺎ دوراﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد .ﻣﺮدم درک روﺷﻨﯽ از
اوﺿﺎع داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﮐﻮﭘﻨﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دﯾﮕﺮ
ﭘﺪﯾﺪهای ﻗﺎﺑﻞدرک ﻧﺒﻮد و اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ آن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ دو
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻢزﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و روﻧﻖ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻮط ﺑﻮد.
دراﯾﻦﺑﺎره ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﻲ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد» :ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺗﻨﺪروي ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﻲ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮي اﺳﺖ و
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﺑﻪﺟﺎي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎﺷﺪ2. «.او در اداﻣﮥ اﻇﻬﺎراﺗﺶ درﺑﺎرۀ
ﺷﺠﺎﻋﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ اﻓﺰود» :ﺑﺎ رﺻﺪ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻣﻲﺗﻮان اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ را دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮد را ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  598ﺑﻮد ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ درﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
3
ﺗﺎ اﻣﺎم ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ«.

1. http://www.avapress.com/prtepp8zvjh8xxi.b9bj.html
2. http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/245987/
3. Ibid.
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ﺣﺮﮐﺖ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﻮد .در
اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﻓﻀﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﺸﺎن
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮاﺳﺎس آن اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم را در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داد و ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻠﻪ را ﻫﯿﭻﮔﺎه ﮔﻢ ﻧﮑﺮد.
ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ،ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ــﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎندادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺷﺪــ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻧﻔﻮذ و
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ روﯾﺪادی ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم از آن
ﺑﺎ »ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎم زﻫﺮ« ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻘﺪان آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ وی را »ﺳﺎﻗﯽ ﺟﺎم زﻫﺮ« ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ،آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی و ﻧﮕﺎه ژرف و ﺧﻮاﻧﺶ ﻋﻤﯿﻖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ
آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ،او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
1
ﭘﺬﯾﺮش آن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﮥ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و اﻧﻮاع
ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ﺑﻮد آراﻣﺶ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮد و در زﻣﺎن رﺣﻠﺖ اﻣﺎم )ره( ﻧﯿﺰ اﻧﻘﻼب را ﺣﻔﻆ
ﮐﺮد و ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ اﻧﻘﻼب ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ2 .دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﭘﺲ از
رﺣﻠﺖ اﻣﺎم )ره( و ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻫﺒﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در
ﮔﺬر از ﺑﺤﺮانِ ﺧﻸ رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( داﺷﺘﻨﺪ .دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﮔﯿﺮاﯾﯽ
و ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﻤﺘﺮ از 24ﺳﺎﻋﺖ
از رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪایِ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮرﺑﻪ رﻫﺒﺮیِ اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻪ را
3
ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﺮد .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﻨﺪ.
1. http://www.avapress.com/prtepp8zvjh8xxi.b9bj.html
2. http://www.irna.ir/fa/News/82383629

3. http://parstoday.com/dari/radio/uncategorised-i26683
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دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﻫﺪف اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮥ
ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺎدی ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺪارا از آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻗﻠﻪ اداﻣﻪ
داد و ﻫﯿﭻﮔﺎه درﺑﺎرۀ راه ﺧﻮد ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﺮد .او ﻋﻨﺼﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﺗﺤﻤﻞ و
ﺻﺒﻮری را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺮﻟﻮﺣﮥ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﻓﺸﺎرﻫﺎ
و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد راه ﻗﻠﻪ ﭘﺮﭘﯿﭻوﺧﻢ و ﭘﺮﺳﻨﮕﻼخ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪارا ﮐﺮد و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺳﻨﮓﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻗﻄﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﺮد.
در زﻣﯿﻨﮥ آﻣﻮزش ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ،1361ﯾﻌﻨﯽ اوج
ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از اﻗﺪاﻣﺎت آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮاﻧﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻋﻤﻼً
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر روﺑﻪاﻓﻮل و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺑﺪﯾﻊ اﯾﺸﺎن ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮای
ﺟﻮاﻧﺎن و وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻗﯿﺎت
ﺻﺎﻟﺤﺎت را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎدان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ:
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎدﮔﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ژرفﻧﮕﺮی و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار و رﺋﯿﺲ ﻓﻘﯿﺪ ﻫﯿﺌﺖﻣﺆﺳﺲ و ﻫﯿﺌﺖاﻣﻨﺎی
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﮥ داﻧﺶ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ1 .

در زﻣﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ ،در ﺳﺎل  1368ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ )راﻫﺒﺮدی( ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
را ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻋﻘﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎنﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و در دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راﻫﺒﺮدی
ﻫﻤﻮاره آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ در اﺑﻌﺎد ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﺪﻧﮥ

1. http://www.ana.ir/news/177565
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داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻫﻤﻮاره ﻧﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﮐﺸﻮر و
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻬﺪهدار ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻋﺘﺪالﮔﺮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر
ﺑﻮد.
ب( ﮐﻼنﻧﮕﺮی
ﮐﻼنﻧﮕﺮی در آرا ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و رﻓﺘﺎر آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻓﺮاﺟﻨﺎﺣﯽﺑﻮدن ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﻮد و دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ وارد
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮهای ﻓﺮاﺟﻨﺎﺣﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺎحﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻨﺎحﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:

اﮔﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻋﻮض
ﻧﺸﺪهام ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻮض ﺷﺪﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺮاط ﮐﺮدﻧﺪ و ﺿﺮرﻫﺎﯾﺶ را دﯾﺪﻧﺪ ،در
ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه داﺷﺖ ،اﮐﺜﺮاً
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ1 .

ﮐﻼنﻧﮕﺮی اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﺎ وﺣﺪتﮔﺮاﯾﯽ و دوری از ﺳﻠﯿﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﺎﻧﻪ .ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ اﯾﺸﺎن دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ:

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻨﺎحﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎحﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و
ﺣﺘﯽٰ رﺳﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر ورود ﺟﻨﺎﺣﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن را زﺟﺮ ﻣﯽداد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ اﺗﺤﺎد ﻣﯽﺷﻮد2 .

اﯾﺸﺎن از دﻫﮥ  60ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﻮﺗﺸﺎن ﻫﻤﻮاره ﭼﻬﺮهای ﻓﺮاﺟﻨﺎﺣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ در
درﮔﯿﺮیﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ را ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1293276/22/10/1395

 .2ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺎر اﯾﺮان،1395/10/24،ﮐﺪﺧﺒﺮ.447602
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ و رواﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻗﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه در دﻫﮥ ﺷﺼﺖ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
1
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻮازنﮐﻨﻨﺪۀ دو ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ.
درﺑﺎرۀ اﺧﻼقﮔﺮاﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽٰ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اوﺿﺎع ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻧﻤﯽزدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺣﺮﺑﻪﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺧﺎﻧﻮادۀ اﯾﺸﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﻃﻮل ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪادﻧﺪ
و ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪﺻﻮرت داﺋﻤﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﺎن او را ﺳﺮﻟﻮﺣﮥ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ در
اﯾﻦ دوران ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ درﺑﺎرۀ آﯾﻨﺪۀ ﮐﺸﻮر
ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد ــﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﮐﻼنﻧﮕﺮی و ﻋﻤﻖ ﺑﯿﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدــ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ.
ﭘﯿﺎم آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻫﻤﮥ دﻟﺴﻮزان و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺧﯿﻤﮥ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﺣﺪت ﺣﻮل ﻣﺤﻮر وﻻﯾﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان
2
در آﯾﯿﻦ ﺗﺸﯿﯿﻊ او ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ج( اﻋﺘﺪال
ﻣﯿﺎﻧﻪروی و اﻋﺘﺪال ﻣﻨﺶ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻫﻤﮥ ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ازاﯾﻦﻣﻨﻈﺮ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ را ﻣﯽﺗﻮان
»ﭘﺪر اﻋﺘﺪالﮔﺮاﯾﯽ در اﯾﺮان« ﻧﺎﻣﯿﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﺎد و ﻫﻢ ﻧﻤﻮدِ اﻋﺘﺪال در ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺷﻌﺎر اﻋﺘﺪال در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

 .1ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب /ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮز در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  15ﺗﯿﺮ .1393

2. http://www.irna.ir/fa/News/82383629
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»ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺪروﯾﯽ و اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ راه
ﺑﺮود ،از وﺳﻂ ﺟﺎده راه ﻣﯽرود .راه رﻓﺘﻦ از ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺟﺎده اﻓﺮاط اﺳﺖ و رﻓﺘﻦ از ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﺷﻮد1 «.آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در اداﻣﮥ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ اﻋﺘﺪال و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻼک اﺳﺖ و دﻋﻮا و ﻧﺰاع ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖ ﮐﺴﺎن
ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺮف ﺣﻖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﮕﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدیﻫﺎ؛ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﺟﺎی ﺧﻮد دارد )ﻫﻤﺎن(.

ازاﯾﻦﻣﻨﻈﺮ ،ﻫﺎﺷﻤﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪدﻫﻨﺪۀ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺣﻮزۀ اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺮان و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .در
دﻫﮥ ﻫﻔﺘﺎد ،ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ دوﻟﺖ او ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺪال ﺑﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در دوﻟﺖ اول ﺧﻮد ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﭗ ﺑﻮد و ﻧﻪ راﺳﺖ و رﺋﯿﺲ دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم
2
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
در ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻣﺎن ﺣﯿﺎت اﯾﺸﺎن ،دو ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭼﭗ و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ راﺳﺖ» .ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز«» ،ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﻣﺒﺎرز«» ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ«» ،ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﺎﺗﯿﺪ« و »ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪرﺳﯿﻦ« و ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺟﻨﺎحﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻠﯽ ،ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﻫﻮاداری ﯾﺎ ﻧﻘﺪِ اﯾﻦ ﯾﺎ آن
ﺟﺮﯾﺎن و ﺟﻨﺎح ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل در داﺧﻞ اﯾﺮان ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺖ و ﻧﮕﺎه ژرف و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮐﻪ
داﺷﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﺒﻬﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﺳﻮﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﻗﺪرت ،ﻧﻔﻮذ ،اﺣﺘﺮام و
3
ﺟﺎﯾﮕﺎه ارزﺷﻤﻨﺪ و وﯾﮋهاش را ﻫﻢزﻣﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻫﻮاداراﻧﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

 .2ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب /ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮز در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  15ﺗﯿﺮ .1393

1. http://yazdiyan.ir/

3. http://www.avapress.com/prtepp8zvjh8xxi.b9bj.html
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اﺳﺎﺳﺎً آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺧﻮد را ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺟﻨﺎحﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ
و ﺗﻠﻮﯾﺤﺎً ﻣﯽﮔﻔﺖ او ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ .اﯾﺸﺎن در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺮداد ﺳﺎل 94
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ داﺷﺖ ،درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺗﻄﻮرات ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖ اﻋﺘﺪاﻟﯽِ ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﮥ
ﺳﯿﺎﺳﺖ را از ﻗﺮآن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ و ﻋﻘﯿﺪه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﻣﺸﯽ اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت
را در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻓﻊ ﮐﺮد .دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺪرت ارﺗﺒﺎط اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮕﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد،
زﺑﺎﻧﺶ ﻫﻤﻪﻓﻬﻢ ﺑﻮد و ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻔﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی دوران ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐـﻪ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑـﺎ اﻣﺎم )ره( ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾﻦ
اوﺿﺎع و ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﺷﻤﻦ ،دﯾﮕـﺮ اداﻣﮥ ﺟﻨﮓ ﺑـﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ .در ﺟﻠﺴﮥ ﻣﻬﻢ اﻣﺎم
)ره( ﺑـﺎ ﺳﺮان ﻗـﻮا ،ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن »اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ
ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ« را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ،
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺟﻨﮓ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﻢ ،آن وﻗﺖ ﺷـﻤﺎ ﻣﺮا ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺣﺘـﯽٰ اﻋﺪام ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد« .ﺻﻼﺑﺖ و اﻧﻌﻄﺎف ﺑـﻪﻋﻨﻮان دو وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﻣﻘﺎم
رﻫﺒﺮی ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،زﺑﺎﻧﺰد ﺧﺎص و ﻋﺎم اﺳﺖ .اﻣـﺎم ،ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﺳﺘﺪﻻل و ﻣﻨﻄﻖ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ .ﺑـﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم اﯾـﺮان و ﺳﺮان دوﻟﺖﻫﺎ و ﺟﻬﺎن ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﻣـﺮد ﺻﻠـﺢ و اﻋﺘـﺪال و
1
ﺳـﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ادارهﮐﺮدن و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮﺑﻮدن ،ﻣﺒﻬﻢ
و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺑﻮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺰ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از اوﺿﺎع ﻣﺘﻐﯿﺮ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﻪ
ﺑﻌﺪ و زاوﯾﮥ آﺷﮑﺎر در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﺎه راﻫﺒﺮدی
1.http://www.kargozaran.net/fa/
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)آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی( ،ﮐﻼنﻧﮕﺮی و اﻋﺘﺪالﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻟﮕﻮی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدیِ وی داﻧﺴﺖ.

۲۶۳

 .1ﻓﺮاﺟﻨﺎﺣﯽﺑﻮدن.
 .2وﺣﺪتﮔﺮاﯾﯽ
 .3دوري از ﺳﻠﯿﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ
 .4ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮي
 .5اﺧﻼقﮔﺮاﯾﯽ )ﺑﺪون
ﺗﺨﺮﯾﺐ و اﻓﺸﺎﮔﺮي(
 .6ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدي
 .7ﻧﻔﯽ اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮي

ﮐﻼنﻧﮕﺮي

ﻧﮕﺎه راﻫﺒﺮدي

اﻟﮕﻮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
راﻫﺒﺮدي آﯾﺖاﷲ
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ

 .1ﺟﺴﺎرت و ﻗﺪرت
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﺮاي اﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ.
 .2ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم
)ره( و اﺳﺘﻘﺮار ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ
 .3ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ اﻣﺎم )ره(
 .4ﻧﻬﺎدﺳﺎزي
 .5آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت
ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.
 .6ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﺣﺪتﮔﺮاﯾﯽ در
داﺧﻞ و اﺟﻤﺎعﺳﺎزي ﺑﯿﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻧﻘﻼب.
 .7ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ
آﻣﻮزش در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻠﯽ:
اﻟﻒ( در زﻣﯿﻨﮥ آﻣﻮزش:
ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ.
ب( در زﻣﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ:
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ )راﻫﺒﺮدي(

اﻋﺘﺪالﮔﺮاﯾﯽ

 .1اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ؛  .2ﻣﻼك ﻗﺮاردادن اﻋﺘﺪال و ﻣﻨﻄﻖ؛
 .3ﻗﺪرت ارﺗﺒﺎط؛  .4داﺷﺘﻦ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻧﺨﺒﮕﺎن؛  .5ﺻﻼﺑﺖ و اﻧﻌﻄﺎف در
رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر؛  .6ﻣﻨﻄﻘﯽﺑﻮدن و ﻗﺪرت ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﺮدن اﻣﺎم و رﻫﺒﺮي؛  .7وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﮐﻼﻣﯽ؛  .9اداﻣﮥ
ﺗﻔﮑﺮ اﻋﺘﺪاﻟﯽ در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺛﻤﺮه.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻬﺮهوری: ﺗﻬﺮان، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی.(1379)  رﺿﺎ و اﻣﯿﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ،اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ

.1393  ﺗﯿﺮ15  ﻧﺎﻣﻪﻧﯿﻮز در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ/ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب
.447602ﮐﺪﺧﺒﺮ،1395/10/24،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺎر اﯾﺮان
http://parstoday.com/dari/radio/uncategorised-i26683
http://www.allianceonline.org/FAQ/strategic_planning/what_is_strategic_pl
anning.faq.
http://www.ana.ir/news/177565
http://www.avapress.com/prtepp8zvjh8xxi.b9bj.html
http://www.hfrp.org/publications-resources/browse-ourpublications/strategic-planning-process-steps-in-developing-strategicplans
http://www.irna.ir/fa/News/8238629
http://www.kargozaran.net/fa/
http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/245987/
http://yazdiyan.ir/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1293276/22/10/1395
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ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ دل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺄﻣﻠﯽ در ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎریِ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﻓﺮﻫﺎد ﻃﺎﻫﺮی

1

ﭼﮑﯿﺪه

اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎمﺑﺮدار ﺑﻪ »ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ« ،از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬا ِر
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و از ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران و دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺎﻫﻮش ،ﻧﺎﺑﻐﻪ و ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﺳﺖ .ﻗﻀﺎوت ﻣﺘﻘﻦ درﺑﺎرۀ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی او در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺻﺒﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷﺨﺼﯿﺖ او و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽاش اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم »ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﮥ« ﺑﯿﺸﺘ ِﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻬﻢ او در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺮاز اول اﯾﺮان در دوران
ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮان ،رؤﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر ،وزﯾﺮان و ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ( ﻫﯿﭻﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ روزاﻧﻪ ﺑﻪ
ﭘُﺮﺑﺮﮔﯽِ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﮥ آندﺳﺘﻪ از دوﻟﺘﻤﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدهاﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻗﺎﺳﻢ ﻏﻨﯽ ،اﺳﺪﷲ ﻋﻠﻢ و ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ( ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺤﺺ و ﺗﺄﻣﻞ در ﻧﻮع ﻧﮕﺮش آﯾﺖﷲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻮادث
دوران ،ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ ﻧﮕﺎرش ﭼﻨﯿﻦ روزﻧﮕﺎﺷﺖﻫﺎﯾﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﻣﻞ در ﺷﯿﻮۀ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آنﻫﺎ را
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎ ِن ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﻓﻖﻫﺎی دﯾﮕﺮی را
ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ؛ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری؛ روزﻧﮕﺎﺷﺖ؛ ﺧﺎﻃﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ.

 .1ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان؛ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻧﮕﺎر و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه؛ ﻋﻀﻮ ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎمﺑﺮدار ﺑﻪ »ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ«) ،ﻣﺘﻮﻟﺪ روﺳﺘﺎی ﻧﻮق از ﺗﻮاﺑﻊ رﻓﺴﻨﺠﺎن3 ،
ﺷﻬﺮﯾﻮر 1313ش ـ ﺗﻬﺮان  19دی 1395ش( از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارِ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و از ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران و دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺎﻫﻮش ،ﻧﺎﺑﻐﻪ و ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .در ﻃﯽ
ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺮﻓﺮاز ﺧﻮد ،ﻫﻢ ﺟﺰو ﻣﺒﺎرزان ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻢ در ﺻﻒ
ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ﭘﺮاﻗﺘﺪار و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﺎی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺤﻘﻖ آرزوﻫﺎی ﺧﻮد را دﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی و اﺳﺘﻘﺮار
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از وﻗﻮعِ آن از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﻧﭽﻪ در آرزوﯾﺶ ﺑﻮد ،ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ داﺷﺖ 1و زﻣﺎم اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﻗﺪرت را در
دوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ زﯾﺴﺖ ،درﮐﻒِ ﺑﺎاﻗﺘﺪار ﺧﻮد داﺷﺖ :ﻣﺤﺮم و ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا،
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻮد .ﻗﻀﺎوت ﻣﺘﻘﻦ درﺑﺎرۀ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی او در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺻﺒﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷﺨﺼﯿﺖ او و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽاش
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم »ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﮥ« ﺑﯿﺸﺘﺮِ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻬﻢ او در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان
اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺮاز اول اﯾﺮان در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮان ،رؤﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر ،وزﯾﺮان و
ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ( ﻫﯿﭻﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﭘُﺮﺑﺮﮔﯽِ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﮥ آندﺳﺘﻪ از دوﻟﺘﻤﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﮕﺎرش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدهاﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻗﺎﺳﻢ ﻏﻨﯽ ،اﺳﺪﷲ ﻋﻠﻢ و ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ( ﭘﺲ از
درﮔﺬﺷﺖ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت
او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺤﺺ و ﺗﺄﻣﻞ در ﻧﻮع
ﻧﮕﺮش آﯾﺖﷲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻮادث دوران ،ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ ﻧﮕﺎرش ﭼﻨﯿﻦ روزﻧﮕﺎﺷﺖﻫﺎﯾﯽ و
 .1ﺑﺮای اﻃﻼع دﻗﯿﻖ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺻﺐ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻧﮑـ  :ﺟﻌﻔﺮ

ﺷﯿﺮﻋﻠﯽﻧﯿﺎ  ،رواﯾﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و زﻣﺎﻧﮥ آﯾﺖ ﷲ اﮐﺒﺮﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ )ازوﻻدت ﺗﺎ ارﺗﺤﺎل( ،ﺗﻬﺮان
اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎﯾﺎن1395 ،ش.

۲۶۸

درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﻣﻞ در ﺷﯿﻮۀ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎ ِن ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﻓﻖﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.

روﺣﺎﻧﯽِ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮋوه

ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﻘﻞِ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻢ:

از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ داد اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ روزﮔﺎری ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﮔﻠﺸﯿﺮی ﺳﻮﮔﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺘﺮون ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و از روزی ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻓﺮﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﺎر
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﺷﺮح ﺣﺎل اوﻟﯿﺎء ﺗﺼﻮف ﺑﺎزﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﺎ دوراﻧﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ
ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ آرای ارﺳﻄﻮ ﻣﯽﻧﮕﺎﺷﺖ ،اﻧﮕﺎر ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻮر و ﻣَﻔﺼَﻞ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ وﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺢ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺐ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﺠﺪد ﺑﻮد .ﺗﺠﺪد را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪای
ازﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻣﻌﻤﺎری ،اﺧﻼﻗﯽ،
ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻتْ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢِ ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﻗﻮام ﺗﺎزهﯾﺎب ﺑﺤﺚ ﺗﺠﺪد در اﯾﺮان را ﻫﻢ در اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺒﺎدل اﻓﮑﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻫﻞ
ﺧﺒﺮت ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﻬﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﮐﺘﺎبﻧﻮﯾﺴﯽ وﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻧﮑﺘﻪﯾﺎﺑﯽ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.

1

در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪم:

آﻧﭽﻪ در ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺗﺠﺪد ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﮥ
»ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ« و »ﻧﮑﺘﻪﯾﺎﺑﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت« اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ دو ﻣﻘﻮﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﻧﻮع ادﺑﯽ
»ﺧﻮدﻧﮕﺎﺷﺖﻧﮕﺎری« و »ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ« ﻫﻢ ﻣﺠﺎل ﻇﻬﻮرﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮحﺣﺎلﻧﮕﺎری وﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﻫﻢ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد داﻧﺴﺖ وﮐﺴﯽ ﻫﻢ

 .1ﻓﺮﻫﺎد ﻃﺎﻫﺮی» ،روزﻫﺎی ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد« ،اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮاﻣﺮوز ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره  ،4آﺑﺎن و آذر  ،1395ص 109؛
ﻧﯿﺰ ﻧﮑـ  :ﻋﺒﺎس ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺗﺠﺪد و ﺗﺠﺪدﺳﺘﯿﺰی در اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ اﺧﺘﺮان  ،1383ص .21 -9

۲۶۹

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ »ﺗﺄﻣﻞ درﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ« ﺗﻮﺟﻪ وﻧﮑﺘﻪﻫﺎ و ﺟﺰﺋﯿﺎت
روزﻫﺎی رﻓﺘﻪ را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯽﺷﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺠﺪد ﻋﺼﺮﻣﺎﺳﺖ1 .

ازاﯾﻦﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎریِ
»ﺧﺎﻃﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ و روزﻧﻮﺷﺖﻫﺎﯾﯽ« ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎرﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ» ،اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺠﺪد« در
روزﮔﺎر ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ »ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﯽ« ﺷﺨﺼﯿﺖ او ازاﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ
و ﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ او در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و در
ﮐﺴﻮت روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺻﻮﻻً در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ واﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ »ﺗﺎرﯾﺦ«،
آن ﻫﻢ از ﻧﻮع ﺷﺮح ﺣﺎلﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺧﺎﻃﺮهﻧﮕﺎری ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ و اﻋﺘﻨﺎ و
ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم و آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﭼﻮن ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺻﻮل ﻓﻘﻪ
و ﮐﻼم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ »ﺗﺎرﯾﺦ« در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺣﻮزوی ﺷﺪه
ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽٰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ دوران ﻗﺎﺟﺎر ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎج
ﻣﻼﻋﻠﯽ ﮐﻨﯽ )1306 -1220ق( از اﺟﻠﮥ ﻓﻘﻬﺎی اﺻﻮﻟﯽ و رﺟﺎﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ،ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺎرﯾﺦ را
در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل در اﻗﺘﺪار ﻣﻘﺎم ﻋﻈﻤﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺳﺴﺖﺷﺪن
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎورﻫﺎی ﻃﻼب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ2 .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی »ﺧﺎﻃﺮات« در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ﺑﯽروﻧﻘﯽ »ﺧﺎﻃﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ
و ﺷﺮحﺣﺎلﻧﮕﺎری« در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﺮت ﻓﺮاﮔﻨﺮ ،اﯾﺮانﺷﻨﺎس ﻧﺎمدار
ﻣﻌﺎﺻﺮاﺗﺮﯾﺸﯽ ،ﻫﻢ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ:
در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻟﻔﺎن ﮐﺘﺐ ﺧﺎﻃﺮات و اﺗﻮﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 1906م ]1324ق/
1285ش[ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ دوﺷﺎﻫﺰاده و ﯾﮏ دوﻟﺘﻤﺮد ﻣﻌﺮوف دارﯾﻢ .از ﺑﯿﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 1318]1900ق1278 /ش[ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﻫﺸﺖ
ﻧﻔﺮﺷﺎن در دوﻟﺖ و درﺑﺎرﻋﻬﺪهدار ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد

 .1ﻓﺮﻫﺎد ﻃﺎﻫﺮی  ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ .

 .4ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ دراﯾﻦﺑﺎره ﻧﮑـ  :اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺎن ،رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺎﻟﯿﺎ» ،1390 ،آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ« ،ص .191-199

۲۷۰

را در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ آﻏﺎزﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮراز اﯾﻦ ﻋﺪه ﺳﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ دﻫﻪﻫﺎی دورۀ ﻗﺎﺟﺎر
ﻋﻤﻼً ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﮐﺴﺮوی ،آﻗﺎﻧﺠﻔﯽ ،دوﻟﺖآﺑﺎدی( .در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﮐﻪ
ﺷﺮح زﻧﺪﮔﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺒﺴﻮط ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ادﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ
ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺖ ...

1

ﻏﯿﺮ از ﮐﺴﺮوی و آﻗﺎﻧﺠﻔﯽ و دوﻟﺖآﺑﺎدی )ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﻨﺮ »ﮐﺴﺮوی و دوﻟﺖ آﺑﺎدی« را ﺑﺎ
ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن در زﻣﺮۀ روﺣﺎﻧﯿﺎن ِﺷﺮحﺣﺎلﻧﮕﺎر و ﺧﺎﻃﺮهﻧﻮﯾﺲ
ذﮐﺮﮐﺮده اﺳﺖ( دﯾﮕﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم ﺷﺮحﺣﺎلﻧﮕﺎر وﺧﺎﻃﺮهﻧﻮﯾﺲ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﮐﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪاش درﺧﻮراﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ از او ﻧﺎم ﺑﺮد ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺘﯽٰ ﺑﺎ
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺪود روﺣﺎﻧﯿﺎنِ ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﺛﺒﺖ اﺣﻮاﻻت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظﮐﺮدن اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﮥ وﻗﻮع ﺑﻌﻀﯽ
ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮآن ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﻬﺎت درﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦﭘﮋوه )و ﻧﯿﺰ از ﻣﻌﺪود ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن و دوﻟﺘﻤﺮدان( در ﺗﺎرﯾﺦ
2
ﻣﻌﺎﺻﺮاﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع »ﺧﺎﻃﺮهﻧﮕﺎری وروزﻧﻮﺷﺖ« ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪای ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺮﺑﺮﮔﯽ دارد.
ﻣﻮاﺟﻬﮥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ »آﯾﺖ ﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺳﯿﻨﻪﺑﻪﺳﯿﻨﻪ
ﺑﺎ آن ،در ﮔﺮه ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و
ﭘﺎﯾﯿﺰ 1342ش ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ »ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻘﻀﯿﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻪ
ﻧﻮﺷﺘﮥ اﮐﺮم زُﻋَﯿﺘِﺮ 3ﺟﻠﺐ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن را آﯾﺖﷲ ﺣﺎﺟﻤﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای در
اﺧﺘﯿﺎر او ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر در ﻣﺠﻠﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد ﺑﻪ
 .1ﺑﺮت گ .ﻓﺮاﮔﻨﺮ ،ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻮﯾﺴﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﻮﻧﺪ رﺿﺎﺋﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،1377 ،ص .73

 .2ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﻫﺠﺪه ﺟﻠﺪ و در ﺷﻤﺎر ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ
ﯾﺎزدهﻫﺰار ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف اﻧﻘﻼب در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .3اﮐﺮم زُﻋَﯿﺘﺮ ) ،(Akram Zuayterﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ،ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ اردن دراﯾﺮان ﺑﻮد.

۲۷۱

ﻗﻠﻢ » ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻓﻠﺴﻠﻄﯿﻦ ﯾﺎﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ
ﺳﯿﺎه اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻫﻢ از
آن ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد.

در آن وﻗﺖ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ دﮐﺘﺮﻣﺼﺪق ﮐﻪ در اﺣﻤﺪآﺑﺎد در ﺣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺑﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و او ارزش ﮐﺘﺎب را درک ﮐﺮده وﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ازدوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ و
ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺠﯿﺪ ازﮐﺘﺎب ،ﭘﻮﻟﯽ را ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺪق آن زﻣﺎن در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان داﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ
1

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﮐﺘﺎب ﺷﺪ.

دوﻣﯿﻦ اﺛﺮ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮐﺘﺎب اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﯾﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎر اﺳﺖ .اﻧﮕﯿﺰۀ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش ،ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب
ﻣﯿﺮاث ﺧﻮاراﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻬﺪی ﺑﻬﺎر در ذﻫﻦ و دل ﻣﺆﻟﻒ ،ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ

ﺑﺎﯾﺪ آن را اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ »اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد« ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد و ﮐﺘﺎب را ﻫﻢ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮔﺰارش ﻣﺒﺎرزات
ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری ﯾﮑﯽ از دوﻟﺘﻤﺮدان ﺧﻮشﻧﺎم و ﻣﺤﺒﻮب اﯾﺮان داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﭘﺲزﻣﯿﻨﮥ اﻋﺘﻘﺎدی در
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب )آن ﻫﻢ در ﺳﺎل  1346ش( ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﻫﻢ در ﺗﻘﺪﯾﻢﻧﺎﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮد
اﺳﺖ و ﻫﻢ در ﺳﻄﻮر ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر آن .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺗﻘﺪﯾﻢﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺿﻌﻒ و اﻧﺤﻄﺎط ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
آرزوی ﻋﻈﻤﺖ و ﻣﺠﺪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ وﺟﻮدﺷﺎن را ﻣﺴﺨﺮﮐﺮده و ﺑﺎ اﺧﻼص و
ﻓﺪاﮐﺎری در راه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه اﺳﻼم و ﻧﺠﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺑﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ2 .

و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ:

 .1ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ وﺧﺎﻃﺮات ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،دوران ﻣﺒﺎرزه )ﺟﻠﺪ اول( ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺗﻬﺮان دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ

ﻣﻌﺎرف اﻧﻘﻼب ،ص 177؛ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻃﻼع از اﻧﮕﯿﺰه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  ...ﻧﮑـ  :ﻫﻤﺎن ،ص .177-171

 .2ﻫﻤﺎن ،ص .357
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 ...ﻏﺮض اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﺳﺖ
واﮔﺮﻣﺒﺎﺣﺜﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آورﯾﻢ ﺗﺎآﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﺧﺮاﺑﮑﺎری اﺳﺘﻌﻤﺎردارد  .اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎرﻧﺪه
درﺻﺪدﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﺬا ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎرداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ وﺑﺮرﺳﯽ وﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ،
ﺑﺮﺳﯽ وﺿﻊ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮدرﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎرواﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان اﺳﺖ واﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ازروی ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮددﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ1 .

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاﺟﻬﮥ »ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی« ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽِ ﺗﺎرﯾﺦﭘﮋوﻫﯽ
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﯾﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر و در ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎه اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .ﻗﯿﺪ ﮐﻠﻤﮥ »اﺳﺘﻌﻤﺎر« و اﻟﻘﺎء
اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻮﻫﺶ و ﺗﻘﺒﯿ ِﺢ ﻣﺼﺪاق و ﻣﻔﻬﻮم آن در ﻋﻨﻮان ﻫﺮدو ﮐﺘﺎب ،ﮔﻮﯾﺎی ﻧﻮع دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی
ﺧﺎﻃﺮ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺦ در ذﻫﻨﯿﺖ »روﺣﺎﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦﭘﮋوه« ﺑﻪﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه رﻧﮓ ِﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﯿﻖ اﺣﺴﺎﺳﯽ وﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و
او را ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎنﮔﺰا ﺑﺎﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد:

 23...آذر  1395دﯾﺪار ﺑﺎ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺻﺪوﻫﻔﺘﺎدﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ
داراﻟﻔﻨﻮن .ﻫﺎﺷﻤﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ درﺑﺎرۀ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آورد و ﺑﺎ ﺣﺎل ﺧﺎﺻﯽ ،آرام از روی ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺰام ﺳﻔﯿﺮی ازﺳﻮی اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮای رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎورد  ...اﻣﯿﺮ در آﻣﺪن ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺗﺮﯾﺸﯽ ﺷﺘﺎب زﯾﺎدی داﺷﺖ ...ﮔﺮوه
ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺗﺮﯾﺸﯽ وﻗﺘﯽ وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﺷﺎه ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﮥ ﺧﺎم و ﺟﻮان
]ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه[ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺑﻌﺪی ،ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻼف اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ دل در ﮔﺮو ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ازﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮد .در

 .1اﮐﺒﺮﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﯾﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ 1346 ،ش.

۲۷۳

ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ در اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﺳﺮدی ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎر و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﮐﺮده دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺎﺷﻤﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را
ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﻫﯿﺌﺖ وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪ دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻐﺾ
ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﺳﺨﻨﺶ را اداﻣﻪ داد ﺗﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد :ﺑﻠﯽ اﮔﺮ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﻻن ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﯾﻦ را ﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﺗﺸﺒﯿﻪ روﺿﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم را از
روی ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﮕﺮﯾﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﭼﻨﺎن ﮔﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی
1

ﮔﺮﯾﻪاش را ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺎﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎدل ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آﺛﺎر ﺧﺎﻃﺮات و روزﻧﻮﺷﺖﻫﺎی آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮاث ﮔﺮانﻗﺪر او ﺑﺮای
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﻧﯿﺰ رواﯾﺘﮕﺮ
ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﭘُﺮﻓﺮاز و ﻓﺮود و ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﯿﺪ و ﻏﻢ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺮﻣﺸﻐﻠﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﺎﻃﺮات در
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺎﻟﯽ ِﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﺛﺎر در  18ﻣﺠﻠﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮﺑﺮگ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه و
ﻫﺮﻣﺠﻠﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮاﻧﯽ »ﺗﺄﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦِ ﺧﺎﻃﺮات و روزﻧﻮﺷﺖﻫﺎ،
ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮاﻋﺖ اﺳﺘﻬﻼﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﻣﺠﻠﺪ و ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز آﺷﻨﺎﯾﯽ
ذﻫﻨﯿﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺠﻠﺪات در ﭘﯿﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آن :دوران ﻣﺒﺎرزه،
اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ،اﻧﻘﻼب در ﺑﺤﺮان ،ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان ،ﭘﺲ ازﺑﺤﺮان ،آراﻣﺶ وﭼﺎﻟﺶ ،ﺑﻪﺳﻮی
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،اﻣﯿﺪ و دﻟﻮاﭘﺴﯽ ،اوج دﻓﺎع ،دﻓﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﺎن دﻓﺎع آﻏﺎز ﺑﺎزﺳﺎزی ،ﺑﺎزﺳﺎزی و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،اﻋﺘﺪال و ﭘﯿﺮوزی ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،روﻧﻖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺻﻼﺑﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺻﺒﺮ و
ﭘﯿﺮوزی!

 .1ﺟﻌﻔﺮ ﺷﯿﺮﻋﻠﯽﻧﯿﺎ ،رواﯾﺘﯽ اززﻧﺪﮔﯽ و زﻣﺎﻧﮥ آﯾﺖﷲ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎﯾﺎن،1395 ،
ص .946
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ﺷﯿﻮۀ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری و ﺷﺮح اﺣﻮالﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :از ﺟﻠﺪ اول
ﺗﺎ ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم )دوران ﻣﺒﺎرزه ،اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ،اﻧﻘﻼب در ﺑﺤﺮان( ﮐﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﻋﻤﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ
ﺧﺎﻃﺮات و ﻓﺮاز و ﻓﺮود آن را از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ 1359ش در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ »ﺳﺎﺧﺘﺎری رواﯾﺘﮕﺮ« از
ﭘﺲ ِ»ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ« دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﻨﺎد و ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺧﺎﻃﺮات و ﮔﺎه ﺑﺎ رﻧﮕﯽ از
»ﺗﺤﻠﯿﻞِ ﻣﺨﺘﺼﺮ« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽرﺳﺪ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ از ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ روش ﮐﻬﻦ ﺷﺮحﺣﺎلﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای »آﻣﻮزﻧﺪه و اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ« در ﺧﺎﻃﺮهﮔﻮﯾﯽ و ﺷﺮحﺣﺎلﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽداده اﺳﺖ و ﭼﻪﺑﺴﺎ ازاﯾﻦﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﺛﺮ او را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺷﺮق آﻗﺎﻧﺠﻔﯽ
ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد ،ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
»ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ،ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و اﻣﯿﺪواری« داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎن ﮐﻼم او را ﺑﺎﯾﺪ دراﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
1
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻗﺴﻢ دوم ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘُﺮﺑﺮﮔﯽ ،ﺑﺨﺶ
اﻋﻈﻢ آﺛﺎرش در ﻧﻮع ﺧﺎﻃﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻮده »روزﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی« اوﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻧﻮﺷﺖﻫﺎ از ﺷﻨﺒﻪ اول
ﻓﺮوردﯾﻦ  1360آﻏﺎز ﺷﺪه و در روز دوﺷﻨﺒﻪ  29اﺳﻔﻨﺪ  1373ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .از ﻣﺠﻠﺪ  5ﺗﺎ
 18از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ( .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﻤﺮدان و
ﺳﯿﺎﺳﺖﭘﯿﺸﮕﺎنِ ﺗﺮاز اول اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺸﺮوحﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺑﺮگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات و
روزﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آورده و ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺷﯿﻮۀ
روزﻧﮕﺎﺷﺖﻧﮕﺎری و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺗﺒﻌﯿﺖ و ﺗﻘﻠﯿﺪ از آﺛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر »اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات و
روزﻧﮕﺎﺷﺘﻪﻫﺎ« ﻧﻤﯽﺗﻮان »دﻗﯿﻘﺎً« و از روی »ﻗﻄﻌﯿﺖ« اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﮐﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اوﻟﯿﻦ
 .1ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺷﻮاﻫﺪ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺧﺎﻃﺮات ازﺟﻤﻠﻪ نﮐـ  :ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،دوران ﻣﺒﺎرزه

)ﺟﻠﺪ اول( ،ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﻬﺮان ،1395 ،ص  .188-185 ،63-62ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻃﻼع از اﯾﻦ

وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺷﺮق آﻗﺎﻧﺠﻔﯽ نﮐـ :ﺑﺮت گ .ﻓﺮاﮔﻨﺮ ،ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ  .97 -96ﺑﺮای اﻃﻼع از اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ نﮐـ  :ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﻪاﻫﺘﻤﺎم ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ

ﻣﯿﺮزاﺻﺎﻟﺢ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻮﯾﺮ ،1393 ،ﻓﺼﻞ دوم ،دورۀ ﭘﻨﺠﻢ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ.
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روز »ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات روزاﻧﻪ« )ﺷﻨﺒﻪ اول ﻓﺮوردﯾﻦ  (1360از ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ روزﻧﻮﺷﺖﻫﺎ و
ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺸﻬﻮر و زﺑﺎﻧﺰدِ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن و ارﺑﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻗﺪرت ،ﻓﻘﻂ
روزﻧﺎﻣﮥ ﺧﺎﻃﺮات اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ )ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ،ﺗﻬﺮان  (1346و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی دﮐﺘﺮ
ﻗﺎﺳﻢ ﻏﻨﯽ )ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺮوس ﻏﻨﯽ ،ﻟﻨﺪن  (1359ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﻟﺒﺘﻪ
در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ »روزﻧﻮﺷﺖﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮات« ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻘﮥ روح ﻧﻮﺟﻮﯾﯽ و
ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﭘﮋوﻫﯽ ﮐﻪ از او ﺳﺮاغ دارﯾﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﻗﺘﺪار و ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ آﯾﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً اﺳﻨﺎد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪۀ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﺴﺦ
ﺧﻄﯽ اﯾﺮان را )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ،ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،و  (...ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮعِ ﺧﺎﻃﺮات و روزﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دردﺳﺖﻧﮕﺎرشِ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪﻟﺤﺎظ »زﻣﺎن« ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ اوﻟﯿﻦ »روزﻧﮕﺎﺷﺖ« در روزﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ )ﺷﻨﺒﻪ اول ﻓﺮوردﯾﻦ  (1360ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز ﺛﺒﺖ روزﻧﮕﺎﺷﺖ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ آﺛﺎری ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن از اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )دوﺷﻨﺒﻪ  29اﺳﻔﻨﺪ  1 (1373در ﻋﺮﺻﮥ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ارﺑﺎب ﻗﺪرت و ﺳﯿﺎﺳﺖ
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ) 1360ﺗﺎ  (1373دو ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و زﺑﺎﻧﺰد
ﻫﻤﮕﺎن در ﻧﻮع »ﺧﺎﻃﺮاتﻧﻮﯾﺴﯽ روزاﻧﻪ« ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :روزﻧﺎﻣﮥ ﺧﺎﻃﺮات
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﺳﻔﺮ ﺳﻮم ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن ،و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻋﻠﻢ .ﺑﺴﯿﺎر دور از ذﻫﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐﻪ
آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻋﻠﻢ و روزﻧﺎﻣﮥ ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،در ذﻫﻨﯿﺖ آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ درﺑﺎب
»روزﻧﮕﺎری وﺛﺒﺖ ﺧﺎﻃﺮات روزاﻧﻪ« آﯾﺎ »ﺣﮏ و اﺻﻼﺣﯽ« ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﺑﻪدﺷﻮاری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ داد؛ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﺎ
 .1ﺑﺮای اﻃﻼع دﻗﯿﻖ ﻧﮏـ  :آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﻮرازﺑﺤﺮان )مﺟﻠﺪ  ،(5ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﯾﺎﺳﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺗﻬﺮان،

دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ اﻧﻘﻼب ،1393 ،ص 29؛ ﻧﯿﺰ نﮐـ  :ﻫﻤﻮ ،ﺻﺒﺮوﭘﯿﺮوزی )ﻣﺠﻠﺪ  ،(18ﺑﻪاﻫﺘﻤﺎم ﻋﻤﺎد ﻫﺎﺷﻤﯽ،

ﺗﻬﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ اﻧﻘﻼب ،1396 ،ص .797
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روزی ﮐﻪ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ و  38ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ 82ﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد را از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﺮُﻗﺪرت
و اﻗﺘﺪار در دوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ  38ﺳﺎل در »دل ﺗﺎرﯾﺦ«
دم ﻣﯽزده ،ﻫﻤﻮاره دﻏﺪﻏﮥ »ﺑﺎﺗﺎرﯾﺦﺑﻮدن« داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻫﻤﻮاره »ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ دل ﺗﺎرﯾﺦ« ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﮕﺮ

درﺑﺎب ﺗﺄﻣﻞ در ﺷﯿﻮۀ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
»اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی« او در ﻧﮕﺎرش »روﻧﮕﺎﺷﺖﻫﺎ وﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ«ﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻪروﺷﻨﯽ در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،دراوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻠﺪ روزﻧﮕﺎﺷﺖﻫﺎ ،ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ» :ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺛﺒﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎﻃﺮات و
ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را از ”اﻟﻄﺎف اﻟﻬﯽ“ ﻣﯽداﻧﻢ؛ ﮐﺎری ﺳﺎده و آﺳﺎن

ﺑﺮای اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ”ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺑﺎراﻧﻘﻼب“ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.

1

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰۀ ﺗﺪوﯾﻦ و ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ »آﺛﺎر« ادای دﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و درواﻗﻊ
ﻫﻤﺎن ﻣﻮاﺟﻬﮥ »ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ واﻋﺘﻘﺎدی« روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦﭘﮋوه ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﮥ
اﻋﺘﻘﺎدی و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه و زﻣﯿﻨﮥ »ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﻮادث و ﺛﺒﺖ آن را در دﻓﺘﺮﻫﺎی
روزاﻧﮥ« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﮑﻞ داده در ﻧﻮع »ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ روزﻧﮕﺎﺷﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ« و
ﻧﯿﺰ در »رﻋﺎﯾﺖ ﮔﻔﺘﻨﯽﻫﺎ و ﻧﮕﻔﺘﻨﯽﻫﺎ« و در ﻟﺤﺎظﮐﺮدن »ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ و  «...ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﺎدآور ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ» :از ﭼﺎپ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ اﺳﺮار ﮐﺸﻮر ﯾﺎ اﻓﺮاد را دارد ﺧﻮدداری ﺷﺪه و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن اﻫﻞ ﻧﻈﺮ و رازدار ﻣﺸﻮرت ﺷﺪه اﺳﺖ2 «.اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪﻧﻮﯾﺴﯽ »ﺧﺎﻃﺮات« و
اﻧﺘﺸﺎرات ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺎ »ﻣﻼﺣﻈﻪﮐﺎری« اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺰوم آن ﺿﺮوریﺗﺮ ﺑﻪ
 .1آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان )ﺟﻠﺪ  ،(5ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﯾﺎﺳﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺗﻬﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ اﻧﻘﻼب،
 ،1393ص.11
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ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ )ﯾﺎ در ﻧﻈﺮ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ »ﺿﺮوریﺗﺮ« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ( ﮐﻪ اﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎذ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آن ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ1 .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰﺧﻮد واﻗﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ» :ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ و
ﺣﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺸﮑﻞ و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ
ﻧﯿﺴﺖ 2. «...ﺑﺎ ﻣﺮور دﻗﯿﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺠﻠﺪات ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ،درﻋﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻬﮥ اﻋﺘﻘﺎدی و
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﺎ »ﺗﺎرﯾﺦ« و ﮐﻮﺷﺶ ﺗﺤﺴﯿﻦاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ »ﺟﺰﺋﯿﺎت وﻗﺎﯾﻊ دوران واﺣﻮاﻻت
ﺷﺨﺼﯽ« ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ »ﻧﻮﺷﺘﻦ« ﻫﺮروز را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ و وﻇﯿﻔﮥ ﺗﻌﻄﯿﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ 3 ،در ﺛﺒﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ »دﯾﺪهﻫﺎ و ﺷﻨﯿﺪﻫﺎ وﮔﻔﺘﻪﻫﺎی« ﺧﻮد اﺻﻮﻻً ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﭘﺎ از ﺣﺮﯾﻢ »ﻣﺼﻠﺤﺖ« ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮕﺬارد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ در ﻣﻘﺎم ﻧﺎﻇﺮ
وﮔﺰارﺷﮕﺮِ وﻗﺎﯾﻊ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه »ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه« ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
آورده اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ درﺻﺪد آن ﻧﯿﺴﺖ از »رازﻫﺎی ﻣﮕﻮ و اﺳﺮار« ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﻗﺼﺪ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻫﻢ
ﻧﺪارد .ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﯾﺠﺎز ،ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ از »ﺷﻨﯿﺪنﻫﺎ و دﯾﺪنﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻦﻫﺎی« ﺧﻮد
ﺑﺎزﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﯽآورد .درﻋﯿﻦﺣﺎل ،وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﭘﺎی »ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« در
ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ از ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺎﻻت روﺣﯽ و اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯽ و از اﺧﺒﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﺳﻼﯾﻖ و ﻟﺬتﻫﺎی ﻓﺮدی وﺟﻤﻌﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  ...ﺑﺎﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
 .1رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و دوﻟﺘﻤﺮدان ﺻﺎﺣﺐﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ روزﻧﮕﺎﺷﺖ و ﺧﺎﻃﺮات روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آوردهاﻧﺪ آﺛﺎرﺷﺎن ﭘﺲ از
درﮔﺪﺷﺖ آﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ

ﺧﺎن اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮوﻏﯽ ،ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﯿﺮزاﺳﺎﻟﻮر ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »ﻋﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ« ،اﺳﺪﷲ ﻋﻠﻢ ،ﻣﯿﺮزا
ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮﺧﺎن ﺣﮑﻤﺖ ،ﻗﺎﺳﻢ ﻏﻨﯽ.

 .2آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص .15

 .3آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺟﺎیﺟﺎی ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎرﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً »ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده را اﻧﺠﺎم دادم«.
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ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ 1 .او ﻓﻘﻂ درﺻﺪد »ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم« اﺳﺖ و ﻫﺪﻓﯽ ﻫﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارد .اﮔﺮ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﺮده واﯾﻦ »روزﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ« را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ در ذﻫﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ
ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎم را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ راه را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ و اﺑﻬﺎﻣﺎت درﺧﺼﻮص
ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺒﻨﺪد ،ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺤﺮافﻫﺎ ﺷﻮد و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ:
»ﺣﻀﻮرم در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎس و ﮐﻠﯿﺪی و ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ و ﻣﻼﺣﻈﮥ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎوی ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی
روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ2 «.اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ »ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﯾﯽ« ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی

»روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرۀ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ اﯾﻦ »روﺣﺎﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦﭘﮋوه« را ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره »دﻏﺪﻏﮥ ﻣﺼﻠﺤﺖِ« اﻧﻘﻼب و ﮐﺸﻮر و درک »ﺗﺎرﯾﺨﯽ« از وﻗﺎﯾﻊ
داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﺑﻪ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ ) .(1393ﺑﻪاﻫﺘﻤﺎم ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزا ﺻﺎﻟﺢ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻮﯾﺮ.
ﺷﯿﺮﻋﻠﯽﻧﯿﺎ ،ﺟﻌﻔﺮ ) .(1395رواﯾﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و زﻣﺎﻧﮥ آﯾﺖﷲ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ )از وﻻدت ﺗﺎ
ارﺗﺤﺎل( ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎﯾﺎن.
ﻃﺎﻫﺮی ،ﻓﺮﻫﺎد )» .(1395روزﻫﺎی ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد« ،اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ اﻣﺮوز ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره  ،4آﺑﺎن و آذر.
 .1ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻮع ﻏﺬا،
)ﻣﺜﻼً آﺑﮕﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻮرﻣﻪ( ،ﺑﺪﺧﻮاﺑﯽ ﯾﺎ ﺧﻮشﺧﻮاﺑﯽ در ﺳﻔﺮ ،ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﯿﻤﯽ او ﺑﺎ اﻋﻀﺎی

ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدی ،ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮان و  ...ﺣﺘﯽٰ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺷﺎﻋﺮی او و ﺷﻌﺮی

ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎد ﺷﻬﺮﯾﺎرﺳﺮوده اﺳﺖ )ﻣﺠﻠﺪ ، 8ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات ،ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ص (539-536ﺑﻪ

ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯽﺑﺮد.

 .2آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﻮرازﺑﺤﺮان )ﻣﺠﻠﺪ  (5ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﯾﺎﺳﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺗﻬﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف،
» ،1393ﭘﯿﺶ درآﻣﺪی ﺑﺮ ﭼﺎپ دورۀ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ وﺧﺎﻃﺮات«.

۲۷۹

ﻓﺮاﮔﻨﺮ ،ﺑﺮت گ .(1377) .ﺧﺎﻃﺮاتﻧﻮﯾﺴﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﻮﻧﺪ رﺿﺎﺋﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات
ﻋﻠﻤﯽ وﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺎن ،اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ ) .(1390رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات
ﺗﺎﻟﯿﺎ.
ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﻋﺒﺎس ) .(1383ﺗﺠﺪد و ﺗﺠﺪدﺳﺘﯿﺰی در اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮاﺧﺘﺮان.
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،اﮐﺒﺮ ) .(1346اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﯾﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ
ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،اﮐﺒﺮ ) .(1393-1396ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ )  18ﻣﺠﻠﺪ( .ﺗﻬﺮان:
دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ اﻧﻘﻼب.

۲۸۰

ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر

ﭼﮑﯿﺪه

1

ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ دوﻟﺖِ وﻗﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺮﻣﯿﻢ
زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺪور اﻧﻘﻼب ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺮﻟﻮﺣﮥ
اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .دورۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ از  68/5/12ﺗﺎ  76/5/14ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را دورۀ »دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ« ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران اﻇﻬﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ دوره دورهای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی آنﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از اﯾﻦ دوران ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در
ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺼﻮب  28ﺧﺮداد ﻣﺎه 1353ش ﺑﻮده ،اﻣﺎ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
آﺑﺎنﻣﺎه  ،1371ﯾﻌﻨﯽ در دورۀ دوﻟﺖ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ ارزﯾﺎﺑﯽ
اﺛﺮات اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ،در ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺗﺎرﯾﺦِ
 73/1/23ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ اﺟﺮاﯾﯽ آن در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻣﺬﮐﻮر رﺳﯿﺪ .ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس از اواﯾﻞ ﺳﺎلﻫﺎی  90ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ و اﺻﻮﻻً ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت  ،ﻣﯿﺎنﻣﺪت و ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮدﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ آرﻣﺎنﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و اوﺿﺎع ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ در
دوﻟﺖ ﭼﻬﺎرم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در

 .1اﺳﺘﺎد و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﯾﻒ؛ ﻣﺸﺎور ﭘﯿﺸﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم )در ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن(؛ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ.

دوﻟﺖ ﭘﻨﺠﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل  ،1373آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه )ﺗﺒﺼﺮه  (13ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪای دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺑﻪﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در اﯾﻦ دوران ،درﮐﻨﺎر ﺷﻌﺎر ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻠﻮﯾﺤﺎً ﺑﻪ اﺻﻞ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﭘﺎﯾﺪاری

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻫﻨﻮز ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺻﺪام ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﮥ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺎک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﺠﻮم آورد و درﺻﺪد ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮآﻣﺪ .ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ و ﻧﯿﺰ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی داﺧﻠﯽ،
ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺑﻪرﻏﻢ
اﺻﻞ  50ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد)ﻣﻨﺼﻮر ،(1386 ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ زﻣﺰﻣﮥ
ﻧﯿﺎزﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،در دﻫﮥ اول ﺳﺎلﻫﺎی  ،1360ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دراﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻗﺖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎعِ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎنﻣﺪتِ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﮥ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  1364ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دوﻟﺖِ
وﻗﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﻋﻤﻼً
ﺑﻪ اﺟﺮا درﻧﯿﺎﻣﺪ .ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ
)دوﻟﺖ ﭘﻨﺠﻢ( ﻣﺠﺪداً اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح و اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﮥ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دوﻟﺖ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،از ﻣﺮداد  ،1368ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺎﻓﯽ ،رﺋﯿﺲ وﻗﺖِ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
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ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪﺷﺪت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮد .ﻫﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﻋﻤﺮاﻧﯽ داﺷﺖ ،اﯾﺸﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد و اﮔﺮ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮد اﯾﺸﺎن ﻣﺠﻮز
آن را ﻧﻤﯽداد») «.رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر در ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﯾﺖﷲ
ﻫﺎﺷﻤﯽ« ،ﮐﺪﺧﺒﺮ (95/10/27 – 203731

اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزۀ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در دوﻟﺖ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ از ﻣﺮداد  1368ﺗﺎ ﻣﺮداد  1376ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و
اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:

اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺳﺎل  1353ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ،ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﮑﺎر اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺟﺪی ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ .ازاﯾﻦرو ،در آﺑﺎن ﺳﺎل  1371ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﻟﺖ ﻻﯾﺤﮥ اﺻﻼح اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ )ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ:(1383 ،
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎدهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻣﺼﻮب  1353/3/28و اﺻﻼﺣﯿﮥ 1371/8/24

ﻣﺎدۀ  :1ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻫﺮ
ﻧﻮعآﻟﻮدﮔﯽ و ﻫﺮ اﻗﺪام ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻫﻢﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﯽ و آﺑﺰﯾﺎن آبﻫﺎی
داﺧﻠﯽ از وﻇﺎﺋﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ.
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎدۀ  :2رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ و اﻋﻀﺎی
آن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
وزرای ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﺸﻮر ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذیﺻﻼح ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻨﺼﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎدۀ  :3ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺎر و ﺻﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺷﮑﺎرﺑﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﯿﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻮده ،دارای
وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺑﻨﺪ  ،3ﻣﺎدۀ  :3ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎی
اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮواﻧﮥ اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﭘﺎرک ﻣﻠﯽـ آﺛﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻠﯽـ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدۀ  :5رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﻤﺖ
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﻣﺎدۀ  :6ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻇﺎﺋﻒ و اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺎر و ﺻﯿﺪ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮑﺎرﺑﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﯿﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻮده دارای وﻇﺎﺋﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( اﻧﺠﺎم دادن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺒﻮد
و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ و ﺑﺮﻫﻢﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ:
 .1ﻃﺮق ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻃﺒﯿﻌﺖ )ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ(؛
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 .2ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در وﺿﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﺎک و آبوﻫﻮا اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺒﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ وﺿﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و
ﻣﺮاﺗﻊ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﮐﻮﻟﻮژی درﯾﺎﻫﺎ ،ﺑﻪﻫﻢﺧﻮردن زﻫﮑﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ آبﻫﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و
اﻧﻬﺪام ﺗﺎﻻبﻫﺎ؛
 .3اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ زﯾﺎنآور ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛
 .4ﻃﺮز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺨﺶ و اﯾﺠﺎد ﺻﺪاﻫﺎی زﯾﺎنآور ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛
 .5ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻇﻮاﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻃﺮق زﯾﺒﺎﺳﺎزی آن.
ب( ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آبوﻫﻮا ،ﺧﺎک و
ﭘﺨﺶ ﻓﻀﻮﻻت اﻋﻢ از زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ج( ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص.
د( ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻮﯾﺮ و ﻫﺪاﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در
زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ.
ﻫـ( اﯾﺠﺎد ﺑﺎغﻫﺎی وﺣﺶ و ﻣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ.
و( ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽـ ﻣﮑﺎﻧﯽـ ﻧﻮﻋﯽـ ﻃﺮﯾﻘﯽ و
ﮐﻤّﯽِ ﺷﮑﺎر و ﺻﯿﺪ و اﻋﻼم آن ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎدۀ  4ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺎر و ﺻﯿﺪ.
ز( ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
در ﺣﺪود ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ.
ﻣﺎدۀ  :9اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از آﻟﻮدهﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺨﺶ ﯾﺎ آﻣﯿﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﻪ آب ﯾﺎ ﻫﻮا ﯾﺎ ﺧﺎک ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ آن را ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ زﯾﺎنآور ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﯾﺎ
ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﯾﺎ آﺛﺎر و اﺑﻨﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
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ﻣﺎدۀ  :10ﻣﻘﺮرات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﭘﺨﺶ و اﯾﺠﺎد ﺻﺪاﻫﺎی زﯾﺎنآور ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر و
ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدۀ  9اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺪاری و
دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺎدۀ  :11ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در
ﻣﺎدۀ  10ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﮐﺘﺒﺎً ،ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﯾﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن آنﻫﺎ اﺧﻄﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻮﺟﺒﺎت
آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺒﺎدرت ﯾﺎ از ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮداری ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر
اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن از ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖآنﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﺷﺨﺎص ذیﻧﻔﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﻄﺎر ﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دادﮔﺎه ﻓﻮراً و ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﻋﺘﺮاض را وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ رأی ﺑﻪ
اﺑﻄﺎلِ اﺧﻄﺎر ﯾﺎ رﻓﻊِ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .رأی دادﮔﺎه ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه :رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮات ﻓﻮری درﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون اﺧﻄﺎر ﻗﺒﻠﯽ ،دﺳﺘﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اداﻣﮥ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺎدۀ  :12ﺻﺎﺣﺒﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدۀ  11ﻣﮑﻠﻒاﻧﺪ
ﺑﻪﻣﺤﺾ اﺑﻼغ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻤﻨﻮعﺷﺪه را ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اداﻣﮥ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ رأی دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺖدار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ،ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﺷﺼﺖوﯾﮏ روز ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﯾﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ﭘﻨﺞﻫﺰاروﯾﮏ رﯾﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎهﻫﺰار رﯾﺎل ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات
ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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ﻣﺎدۀ  :13ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ از ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺬﮐﻮر در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدۀ 10
ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﮐﻪ در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺰای
ﻧﻘﺪی از ﭘﺎﻧﺼﺪ رﯾﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎهﻫﺰار رﯾﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ اﻟﮕﻮی ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ اﻟﮕﻮی ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎرۀ  156ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
در دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد .اوﻻً ﻓﻌﺎلﺷﺪن ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎً اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻔﺎد اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻪ در  73/1/23ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ذﯾﻼً
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻟﺰوم ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ.

آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ )اﻟﮕﻮی( ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎرۀ  156ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ:

در اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮرخ  73/1/23اﻟﮕﻮی ﺗﻬﯿﮥ
ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺎدۀ  :1ﻣﺠﺮﯾﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدۀ  2ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش
اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ و ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﮥ ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎدۀ  :2ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
اﻟﻒ( ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎس؛
ب( ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه در ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎس؛
ج( ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﻣﮕﺎوات؛
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د( ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد در دو ﺑﺨﺶ زﯾﺮ:
 .1واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﻮراک ذوب ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ در
ﺳﺎل.
 .2واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻮرد و ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﯿﺶ از ﺻﺪﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل.
ﻫـ( ﺳﺪﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﺑﯽ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺮ:
 .1ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ و ﯾﺎ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺒﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ
ﻫﮑﺘﺎر و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﮑﺘﺎر.
ﺗﺒﺼﺮۀ  :1ﺳﺪﻫﺎی ﺑﺎﻃﻠﻪ )ﻧﮕﻪداﺷﺖ ﻣﻮاد آﻟﻮده( در ﻫﺮاﻧﺪازه ،ﺷﺎﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .2درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎنﺳﺎﺧﺖ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﮑﺘﺎر.
 .3اﻧﺪازۀ درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﺻﺪ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:
و( ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ در وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﻫﮑﺘﺎر.
ز( ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﺶ از دوﻫﺰار ﻣﺘﺮ.
ﻣﺎدۀ  :3ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﮥ ﻓﻮق )ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﻌﺎد آنﻫﺎ(،
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﯾﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ از ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در
ﻣﺎدۀ  2ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎدۀ  :4ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق )ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﻌﺎد آنﻫﺎ(،
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﯾﺎ درون ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋۀ زﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل
ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮۀ  :1ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋۀ زﯾﺴﺘﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی آنﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮۀ  :2ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺎدۀ  (2ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
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ﻣﺎدۀ  :5ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮔﺰارش اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏﻣﺎه ﻧﮑﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :ﮐﻠﯿﮥ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ
رﺳﯿﺪه و رﻋﺎﯾﺖ آنﻫﺎ در ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻬﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎدۀ  :6ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت
اﻋﻼمﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ،اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﻬﯿﮥ ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﮐﻪ
ﺻﻼﺣﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎدۀ  :7ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای دو وﺿﻌﯿﺖ دورۀ ﺳﺎﺧﺖ و دورۀ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ،ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻠﯽ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎدۀ  :8ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮاﺗﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰارش ،ﺗﻮﺻﯿﮥ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
اﻟﻒ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدۀ اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﺎ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛
ب( اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﺎ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
ج( ﻃﺮح ﯾﺎ ﭘﺮوژه ﺑﺪون ﺗﻤﻬﯿﺪات ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺎدۀ  :9ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻼمﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮۀ  :1ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻃﺮحﻫﺎ و
ﭘﺮوژهﻫﺎ )ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ( ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:
 رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ؛ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن؛ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ؛ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﺆﺳﺴﮥ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان؛ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ وزارت ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ارزﯾﺎﺑﯽﺷﺪه.ﺗﺒﺼﺮۀ  :2ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮاﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﺟﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮحﻫﺎ و
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آنﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد را ﺑﻪ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ در ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ،
ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎدۀ  :10اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،در ﻣﻮرد ﻫﻤﮥ ﻃﺮحﻫﺎ و
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ ،ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد:
اﻟﻒ( اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ:
 .1اﺛﺮات ﺑﺮ ﺧﺎک :ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ؛
 .2اﺛﺮات ﺑﺮ آب :ﮐﻤﯿﺖ آب و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب؛
 .3اﺛﺮات ﺑﺮ اﻗﻠﯿﻢ :ﻫﻮا و ﺻﻮت :ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮا و ﺑﺎرشﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا؛
 .4اﺛﺮات ﺛﺎﻧﻮﯾﮥ ﺑﯿﻦ ﺧﺎک ،آب و ﻫﻮا.
ب( اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
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 .1اﺛﺮات ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ؛
 .2اﺛﺮات ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری؛
 .3اﺛﺮات ﺑﺮ زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن.
ج( اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
 .1اﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮدم؛
 .2اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﻣﺴﮑﻦ ،آﻣﻮزش؛
 .3اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮ ﻫﻨﮕﯽ :اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮدم ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
د( اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
 .1اﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ؛
 .2اﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﺮح آﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ؛
 .3اﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ.
اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در ده ﻣﺎه و ﻫﺸﺖ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﮥ ﻣﻮرخ دوم دی ﻣﺎه  1376ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.

ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎرۀ  138ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ:

ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  1373/1/23ﻣﻮارد زﯾﺮ را
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد:
 .1ﻣﺠﺮﯾﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ و ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﮥ ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮوژه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
اﻟﻒ( ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ؛
ب( ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ؛
ج( ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ؛
د( ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد؛
ﻫـ( ﺳﺪﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ؛
و( ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ؛
ز( ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ.
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ﺗﺒﺼﺮۀ  :1ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻟﮕﻮی ﺗﻬﯿﮥ ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ را ،ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن
ﭘﺮوژهﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮۀ  :2ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ،ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮۀ  :3ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺒﺼﺮۀ
 1ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل
ﭘﺮوژه اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮۀ  :4در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ،ﻃﺒﻖ ﻣﺎدۀ  7ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اول ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ

اﻣﺮوزه ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﺰاﯾﻨﺪهاي ﺑﺎ دو ﻣﻮﺿﻮعِ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺑﺎ ﻫﺪفِ
ﺗﺤﻘﻖِ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ،روﺑﻪروﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﯾﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آنﻫﺎ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي اﺻﻄﻼﺣﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﻘﻮق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ« ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦِ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺨﺸﻲ از آن اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻲ )ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،ﻣﯿﺎنﻣﺪت،
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت( ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آرﻣﺎنﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲﻫﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و اوﺿﺎع ﻣﺤﯿﻄﻲ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ )ﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
ﺗﻮﺳﻌﻪاي )ﭼﻬﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺮز اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدي و
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در روﻧﺪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،در ﺑﺮرﺳﻲ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻫﻮي و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮاد ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ارﻗﺎم از ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه
)ﺗﺒﺼﺮۀ  (13در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  52ﺗﺒﺼﺮه در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻪ
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ﯾﮑﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪاي
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )دﺑﯿﺮی و ﻫﻤﮑﺎران.(1386 ،
روﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دوم ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .آﻏﺎز اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎل  ،1373در دوﻟﺖ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺳﺎل  ،1376ﯾﻌﻨﯽ در دوﻟﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ )ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،
 .(1393ذﯾﻼً ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮۀ  82ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دوم ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮۀ 82
اﻟﻒ( در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دوم ﮐﻠﯿﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﯾﺴﺘﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻟﺰاﻣﻲ
اﺳﺖ:
 .1ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا و در ﻣﺮﺣﻠﮥ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﻲ و ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﻲ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻲ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﻲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 .2اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار،
در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻲ ،ﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮۀ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﻪﻧﺤﻮيﮐﻪ ،ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪيﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﻲ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
 .4اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف و ﮐﺎﻫﺶ
در آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ب( دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ،در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دوم ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي
ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﻫﻮاز ،اراك ،ﺷﯿﺮاز و اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ اﺟﺮاﯾﻲ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
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ﺗﺒﺼﺮۀ  :83ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ،
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري و اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي
آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ

ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﺘﺮو در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺳﻮﻓﺮﺗﻮ« ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  1356آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪرﻏﻢ ورود ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺘﺮو ﮐﻪ در ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺪرس
ﺗﻬﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و
ﻃﺮح ﻓﻮق ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺘﺮو ﺑﻌﻀﺎً ﻃﺮﺣﯽ ﻟﻮﮐﺲ
و ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﺪ .در زﻣﺎن دوﻟﺖ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی،
ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﺰارش ﻣﺘﻘﻦ از دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎورت ﻓﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی )ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ،(1365 ،ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ دﺳﺘﻮر
راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت زﻣﺎنِ ﺟﻨﮓِ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،ﺗﺎ ﺷﺮوع
دوﻟﺖ ﭘﻨﺠﻢ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ .در دوﻟﺖ ﭘﻨﺠﻢ ،رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
وﻗﺖ ،ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺮدد وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﺣﯿﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم
را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد و در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ اﺟﺮای آن ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ و
در آﻏﺎز دوﻟﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،اوﻟﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺘﺮو از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﺎدﻗﯿﮥ ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮد.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ آب در ﮐﺸﻮر

آب ﻣﻤّﺪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻫﻤﻮاره ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ
اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰداری ،آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آب ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ
ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

۲۹۴

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﯾﺪ ﻃﻮﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻤﻮاره
ﻃﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﻨﺎر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب،
ﻣﺼﻮب  73/2/18در  22ﻣﺎده ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻣﺼﻮب 1373/2/18
ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﮥ ﻣﻮرخ  ،1373/2/18ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎرۀ  21-867ﻣﻮرخ
 ،1372/5/25ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎدۀ  46ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮥ آب،
ﻣﺼﻮب  ،1361/12/16آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد:

ﻣﺎدۀ  :1ﻋﺒﺎرات و اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ زﯾﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 .1ﺳﺎزﻣﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛
 .2ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ :ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛
 .3آﻟﻮدﮔﯽ آب :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻖ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺟﮥ ﺣﺮارت و دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آب در ﺣﺪی ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن
ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻣﻀﺮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪ ﺳﺎزد؛
 .4ﻣﻮاد آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪۀ آب )آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه( :ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ؛
 .5ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ آﻟﻮدﮔﯽ آب )ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه( :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻌﺪﻧﯽ،
ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ،ﺷﻬﺮی و ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
 .6ﻓﺎﺿﻼب :ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎدۀ ﻣﺎﯾﻊ زاﺋﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﺎورزی و
داﻣﺪاری ﯾﺎ ﺷﻬﺮی ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آب ﯾﺎ ﺧﺎک ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﮔﺮدد؛
 .7ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎدۀ ﺟﺎﻣﺪی ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً زاﺋﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎﻟﻪ،
ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ،ﺟﺴﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮی و ﺻﻨﻌﺘﯽ و زواﺋﺪ ﺣﺎﺻﻞ

۲۹۵

از ﺗﺼﻔﯿﻪ ،اﻋﻢ از ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻣﻮاد
زاﺋﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻏﯿﺮه؛
 .8آبﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه :ﮐﻠﯿﮥ آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻨﻮات ،ﭼﺎهﻫﺎ و
ﺳﻔﺮۀ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻫﺎ ،درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ،رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎ و
ﺗﺎﻻبﻫﺎ و آﺑﮕﯿﺮﻫﺎ و ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪﺷﺪه ﯾﺎ
در آنﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .9آبﻫﺎی اﯾﺮان :ﮐﻠﯿﮥ آبﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺳﺎﺣﻠﯽ و درﯾﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد؛
 .10رﻗﯿﻖﮐﺮدن :ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه در ﻓﺎﺿﻼب از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ آب
ﯾﺎ آب ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه؛
 .11وﺳﺎﯾﻞ و روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﯾﺎ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدۀ آن ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ،درﺟﮥ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط،
رﻓﻊ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺆﺛﺮ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد؛
 .12ﻣﯿﺰان و ﻣﻌﯿﺎر )اﺳﺘﺎﻧﺪارد( :ﺣﺪود ﻣﺠﺎز و ﻣﺸﺨﺼﺎت وﯾﮋهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد؛
 .13ﻣﺴﺌﻮل :ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اداره ﯾﺎ ﺗﺼﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد آﻟﻮدﮔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺧﻮاه ﺑﺮای ﺧﻮد ،ﺧﻮاه ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﺎً
ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ اﺳﺖ؛
 .14ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺳﻤﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎک :ﻫﺮﻧﻮع ﻣﺎدۀ زاﺋﺪ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻮاد و
ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت ﺻﺪﻣﻪ و آﺳﯿﺐ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات
زﻧﺪه ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﻤﺎس و ﺗﮑﺮار دارای ﻋﻮارض ﺳﻮء در آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﻟﻮدهﺳﺎﺧﺘﻦ آب را دارد.
ﻣﺎدۀ  :2اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
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ﻣﺎدۀ  :3ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﯿﺮو ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آبﻫﺎی اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔﯽ
اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺗﺒﺼﺮۀ  :1وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻮرد آبﻫﺎی ﻣﺸﺮوب از
ﻣﺮﺣﻠﮥ آﺑﮕﯿﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮۀ  :2در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﯽ آبﻫﺎی درﯾﺎﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮزی
ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ درﯾﺎ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎدۀ  :4ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺆﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﺪ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در
ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮۀ  :1وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﺸﺎورزی،
ﻧﯿﺮو ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات و ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ذﯾﺮﺑﻂ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺗﺒﺼﺮۀ  :2اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎدۀ  :5اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺑﺎ ذﮐﺮ روشﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر در
ﻣﺎدۀ  3اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﮥ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﺷﺒﮑﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ و ﺟﻤﻊآوری ،ﻧﮕﻪداری و ﺣﻤﻞ و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤﯽ
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎماﻻﺧﺘﯿﺎر وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﯿﺮو ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﺸﻮر ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی در وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻣﺎدۀ  :6ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ آبﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ،اﻋﻢ از ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و
آبﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺟﺬب و ﺗﺼﻔﯿﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر در
ﻣﺎدۀ  3اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎدۀ  :7ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه از ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری و ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺶ از
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدۀ  5اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺗﺐ را ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﺮﺑﻮط اﺧﻄﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ اﺧﻄﺎر آﻟﻮدﮔﯽ و
ﻣﯿﺰان آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻠﺖ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد
ﺻﺮﯾﺤﺎً ﻗﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :در ﻣﻮرد ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻓﺎﺿﻼب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮکﻫﺎ وﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿﺮﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری
ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﺴﻤﻮم ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎدۀ  :8ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﮑﻠﻒاﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر در اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ
در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ در ﻏﯿﺮاﯾﻦﺻﻮرت ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدۀ  11ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و
ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎدۀ  :9درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮلِ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ دﻻﯾﻞ و ﻣﺪارک ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن
اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر در اﺧﻄﺎرﯾﻪ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻠﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اداﻣﻪ
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮات ﺟﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
درﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدۀ  :10ﺳﺎزﻣﺎن در اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ،درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از دادﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دادﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﮑﻠﻒاﻧﺪ در اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
ﻣﺎدۀ  :11وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﮐﺸﻮر ،ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻌﺪﻧﯽ،
ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﺪاری ،ﻣﺮﻏﺪاری و ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز واﺣﺪﻫﺎ و
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻻزماﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدۀ )(5
اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﮥ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﻣﻘﺮرات ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎدۀ  :12ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ،روﻧﻮﺷﺖ ﭘﺮواﻧﮥ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺮای
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎدۀ  11را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎدۀ  :13وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ آنﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﯿﮥ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﺎدی ﺷﻬﺮﻫﺎ،
ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ،ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ در
ﺷﻬﺮﻫﺎ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدۀ  5اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع
ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺎدۀ  :14ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﭘﺨﺶ ﻓﺎﺿﻼب ﯾﺎ ﻫﺮﻧﻮع ﻣﺎدۀ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ
آبﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .اﻧﻮاع و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻣﺎدۀ  :15در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ازﺑﯿﻦﺑﺮدن
آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮﺟﻮد از ﻃﺮق دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪﺟﺰ اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺮﺣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ،ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻧﯿﺮو و ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﺎدۀ  :16ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ
و روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎدۀ  :17رﻗﯿﻖﮐﺮدن در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻄﺮات آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را درﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدۀ  :18ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﮑﻠﻒاﻧﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﮐﻪ ﺗﺼﻔﯿﮥ
ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ آبﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎدۀ  :19در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎدۀ  11ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
ﺗﺒﺼﺮه آن دﺳﺘﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﺣﻮزۀ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای ﺻﺪور دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻻزم اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎدۀ  :20ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ و روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را اﺗﺨﺎذ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﺎدۀ  :21ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اﺑﻼغ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻊ
ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدۀ  :22ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﺐ ورود ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺑﺰﯾﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻮد ،دادﮔﺎه ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت واردﺷﺪه ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب )ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎرۀ  90302ﻣﻮرخ
 (1364/9/28ﻟﻐﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ،ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در آﮔﺎهﺳﺎزی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد )ﻧﮑـ  :ﭘﻮﯾﻤﺎن1382 ،؛ داﯾﺴﻮن1371 ،؛
رﯾﻤﻮﻧﺪاف1376 ،؛ ﺳﺎﺗﻦ1392 ،؛ ﮔﯿﺮ1380 ،؛ ﻧﯿﺘﺮل.(1378 ،

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ،ﭼﺮا وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﺷﯽ از
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در روشﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻃﻮل دوﻟﺖﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ،ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد ،اﻣﺎ ﭼﻮن اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻀﺎﻧﺖ از ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن،
ﮐﺸﻮر )ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎ( ،اﻗﺘﺼﺎد و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻧﺒﻮدن ﻧﻈﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
و ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در
دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ،ﺣﺬف ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮥ آن
ﺷﺪتﯾﺎﻓﺘﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺧﺸﮏﺷﺪن ﺗﺎﻻبﻫﺎ و ﺗﺨﺮﯾﺐ روﺑﻪﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﻣﯿﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در دوﻟﺖ اﻋﺘﺪال ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر ــﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی رﺳﯿﺪه اﺳﺖــ و اﻋﻼم دوﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮاردادن ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺑﺘﻮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر ،اﻋﻢ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ،ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﺗﻨﻮع

۳۰۱

زﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و اﺣﯿﺎی ﺗﺎﻻبﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﻗﺪمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی
ﺑﺮداﺷﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﭘﻮﯾﻤﺎن ،ﻟﻮﯾﯽ پ .(1384) .اﺧﻼق زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮔﺮوه ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺗﻬﺮان،
ﺟﻠﺪ اول.

داﯾﺴﻮن ،اﻧﺪرو ) .(1371ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺒﺰﻫﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﺴﻦ ﺛﻼﺛﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ آﮔﻪ.
دﺑﯿﺮي ،ﻓﺮﻫﺎد؛ ﻋﺒﺎسﭘﻮر ،ﻣﺠﯿﺪ؛ ﻣﮑﻨﻮن ،رﺿﺎ؛ آزادﺑﺨﺖ ،ﺑﯿﺘﺎ )ﺑﻬﺎر » .(1386ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان« ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،دورۀ  ،9ش  ،1ش
ﻣﺴﻠﺴﻞ .32
رﯾﻤﻮﻧﺪاف ،ﻣﯿﮑﺴﻞ ) .(1376ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ارﺑﺎب ،ﺗﻬﺮان:
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ.
»رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر در ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ« ،ﮐﺪﺧﺒﺮ 203731
– 95/10/27
ﺳﺎﺗﻦ ،ﻓﯿﻠﯿﭗ دﺑﻠﯿﻮ .(1392) .درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﺎدق ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺗﻬﺮان:
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ )ﺳﻤﺖ(.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ )» .(1383ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان«،
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺻﺎدق و ﻫﻤﮑﺎران )زﻣﺴﺘﺎن » .(1393ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« ،ﻣﺠﻠﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،دورۀ  ،6ش .21
ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ،ﻣﺠﯿﺪ )» .(1365ﺿﺮورت اﺣﺪاث ﭘﺮوژۀ ﻣﺘﺮوی ﺗﻬﺮان« ،دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎورت ﻓﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری.

۳۰۲

ﮔﯿﺮ ،آرن ای .(1380) .ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﺑﺤﺮان زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﻓﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ.
ﻣﻨﺼﻮر ،ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ )» .(1386ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ دوران ،ﭼﺎپ ﺳﯽام.
ﻧﯿﺘﺮل ،وال اپ .(1378) .رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻣﺠﺎور ،ﺗﻬﺮان وزارت
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ.

۳۰۳

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ارزی در دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰی

ﭼﮑﯿﺪه

1

ﺗﻼﻃﻢﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮر در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﻧﻘﻼب ،ﺟﻨﮓ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﻨﺎر
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪِ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ارزی آﺛﺎر ﺟﺪی و ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از دورۀ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﮥ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎز
داﺷﺖ و اﻗﺘﻀﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮ ِی اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدیِ ﺑﺮزﻣﯿﻦﻣﺎﻧﺪۀ اﻧﻘﻼبْ اوﺿﺎع ﭘﯿﭽﯿﺪهای را ﭘﯿﺶ روی دوﻟﺖ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮارداده ﺑﻮد .ﭘﯿﮑﺮ ﻧﺤﯿﻒ اﻗﺘﺼﺎدِ ﺟﻨﮓزده و آرﻣﺎنﻫﺎ و آرزوﻫﺎی ﻃﻮل و درازِ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از
ﺣﺮﮐﺖ درﺧﺸﺎن ﻣﺮدﻣﯽ در اﻧﻘﻼب  1357ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﺑﻮد.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﻓﺰونﺑﺮ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی ﺟﻨﮓ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽـ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ادﻋﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽْ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
را ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﺸﻮر از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ،آﺛﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی وﺿﻊﺷﺪه،
دﺷﻤﻨﯽﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ.
ازﻃﺮفدﯾﮕﺮ ،ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺤﺪود ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدیِ ﺟﻮان ،ﺑﯽﻣﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮات ﺣﺮﻓﻪای و
ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،روﯾﻪﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺟﺎری در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد .ﺷﺠﺎﻋﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی در ﺑﺎﻓﺘﺎر ﻣﺬﮐﻮر و
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ازﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ادارۀ اﻣﻮر ﺟﺎری ﮔﺮﭼﻪ در
ﺳﻄﺢ ﮐﻼن از ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮد ،وﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽِ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﺮرﺳﯿﺪﻫﺎی ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ورودی و درآﻣﺪی ارزی و ﺗﺄﺧﯿﺮ در

 .1ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﺎﻧﮏداری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ؛ ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ )در زﻣﺎن
ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق(.

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻟﺖ اول آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻧﮑﻮل ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻔﺎدۀ اﯾﺮان از ﮐﻠﻮب ﭘﺎرﯾﺲ و ﮐﻠﻮب ﻟﻨﺪن ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ارزی )ﻣﻌﻮق و ﺟﺎری( ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ارزی را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار
ﺳﺎﺧﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻫﻤﮥ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ،ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر و ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ،ﻃﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺤﺮان
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ .ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ دو ِم آﯾﺖﷲ ،ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اوﺿﺎع ﻋﺎدی
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ در ﻫﻤﺎن دوﻟﺖ ﺣﻞ ﺷﺪ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﺮوژهﻫﺎی اﺟﺮاﺷﺪه در
دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮر آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ارزی و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ؛ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ارزی؛ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان؛ ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ؛
دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ؛ اﻗﺘﺼﺎد.

ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﮐﻠﯿﮥ اﺷﺨﺎص
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺣﺠﻢ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت
و اﺟﺰای ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ازﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽٰ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ
دارد .ﺑﯿﺶ از ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪﻫﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ و آﺛﺎر ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪدﺳﺖ داد .ازﻧﻈﺮ ﮐﻤّﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺳﻨﯽ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﻣﯿﺎنﻣﺪت،
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،و ارزش ﺣﺎل ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﭘﯿﺶرو را ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺳﻨﺠﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎر
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺳﻨﺎرﯾﻮﺳﺎزی ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ و ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺮوﺿﺎت واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از آﯾﻨﺪه ،ﻋﻼوهﺑﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎرات از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن
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اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﻮر و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺟﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر و اﺟﺰای آن را ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺮد .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪﻫﯽ ارزی ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮدش
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﮥ ارزی ﮐﺸﻮر در دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در
ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ادارۀ اﻣﻮر ﺟﺎری ﮐﺸﻮر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ و
ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﻬﺎل و اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد .ﺻﻨﺪوق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﯾﺪار را ﮐﻤﺘﺮ از  %150ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در ﺳﻄﺢ
 60%را اﺟﻤﺎﻻً ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﺳﻄﺤﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ،ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ
ﺻﺎدرات و ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ دوﻟﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎرِ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ،ﺣﺼّﮥ ﺑﺪﻫﯽ ﺳﺎل آﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ،ﺣﺼﮥ ﺑﺪﻫﯽ ﺟﺎری
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرات و ﺑﺪﻫﯽ ﺟﺎری دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ درآﻣﺪ ﺳﺎل ﺟﺎری دوﻟﺖ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶرس و زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان از ﭼﻨﯿﻦ روشﻫﺎ
و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﻘﺪان اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﻓﻮر ارز ،ﺷﻬﺮت
ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﺪرتﻫﺎ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐﻧﻔﻮذ ،ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ و ﺛﺮوت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﺸﻮر ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤّﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ازﻧﻈﺮﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺧﻼﺻﻪ ﻗﻀﺎوت
ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪ درﺑﺎرۀ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺪ؛ وﻟﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر،
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﭼﻨﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون آنﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
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ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﻔﺎوت ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در اوﺿﺎع و اﺣﻮال
ﺟﺎری ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﺿﺎع ارزی ﮐﺸﻮر را ﻫﻤﺮاه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ از آن ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ:
ﺧﺒﺮ :در ﺻﻔﺤﮥ  4روزﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮق ،ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  24آذر ﻣﺎه  1396آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد درﺧﺼﻮص ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ]ﻧﻔﺖ[ ﺗﺎ % 10
آن را ،ﺻﻨﺪوق ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از آن را ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮۀ ارزی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﺻﺎﻟﺢ ﮔﻔﺖ از ﺳﺎل  71ﺗﺎ  84ﺳﯽوﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮۀ ارزی وﺟﻮد
داﺷﺖ ﮐﻪ 50درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻄﺎ ﺷﺪ و 50درﺻﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺛﺒﺎتﺳﺎزی
ﺑﻮدﺟﻪ را داﺷﺖ .دراداﻣﻪ ،در ﺳﺎلﻫﺎی  1384ﺗﺎ  89ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ 120ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه وارﯾﺰ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪوﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺳﻮد آن
ﺻﺪوﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ 120ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آن ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺼﺮف ﺷﺪ12 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺮف ﻧﯿﺎز ارزی دوﻟﺖ ﺷﺪ و 13/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﺪۀ ذﺧﯿﺮه ارزی 26ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ﮐﻪ 13ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر آن ﺑﻪ ﺻﻨﺪق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را اﮔﺮ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﮐﯽ
از ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﻮر در اﺟﺮای ﺷﻌﺎرﻫﺎی دﻫﺎنﭘﺮﮐﻦ ازﻗﺒﯿﻞ ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺤﺮان ﺑﺪﻫﯽ ارزی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ

از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ،ﺑﺤﺮان ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻫﮥ 1970م ﺷﺮوع و در دﻫﮥ 1980م ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫﮥ
ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1975ﺗﺎ  1983از 75ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ
315ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن دوران اﻋﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .از اﯾﻦ اﻋﺪاد
ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﺟﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ از 12ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  1975ﺑﻪ 66ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
در ﺳﺎل  1982ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﯾﺪ .در آﮔﻮﺳﺖ  1982ﻣﮑﺰﯾﮏ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
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ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮑﻮل ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﺮزﯾﻞ و آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﻣﮑﺰﯾﮏ
ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪۀ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ
در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی وامﮔﯿﺮﻧﺪه ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺪﻫﯽ ذﮐﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺤﺮان ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی ازﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ
ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ ،ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻘﻮط دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﺧﺎﻟﺺ از ﺗﻮرم(
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺤﺮان دﻫﻪ
 1980ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ راﻫﺒﺮدِ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات را
درﺟﺴﺖوﺟﻮی ارز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ارزی و اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ارزی و
ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻪ راﻫﺒﺮدِ اﻗﺘﺼﺎدیِ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﺎدرات ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل  IMFروآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﻢ در ﻗﺮارداد آنﻫﺎ را
ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻣﻼً
ﺑﺎز دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺳﻘﻮط دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ از
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ در ﻣﻮرد
اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد.
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ﺟﺪول ذﯾﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ را در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 2014م ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
ﮐﺸﻮر

ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
)ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(

ﺑﺮزﯾﻞ

535400

ﻣﮑﺰﯾﮏ

438400

ﺷﯿﻠﯽ

140000

آرژاﻧﺘﯿﻦ

115700

ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ

84000

وﻧﺰوﺋﻼ

69660

ﺳﯿﺎﺳﺖ ارزی اﯾﺮان در ﭘﻨﺞ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮان ،ﯾﮑﯽ از رؤﺳﺎی ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻬﺮان در وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ادارۀ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﺎل 1356ش اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺘﺪاول ،راﺑﻄﮥ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ
دﻻر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ 112رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ازﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮشﮐﯿﺶ ،رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻌﺪ در اﺧﺘﯿﺎر وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزﮔﺎر
)ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ( ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺎه رﺳﯿﺪ .ﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺪا ﻇﺮف 13ﺳﺎل

ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻧﺨﻮاﺳﺖ رﯾﺎل را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻠﯽ
ﮐﻨﯿﺪ؟ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد1 .

اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻮﯾﺎی اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ارز در
اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻌﺪد ﻧﺮخ ارز دﻧﺒﺎل ﺷﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﻨﮕﯽ ،ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ راﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻼش ﺑﺮای اﺟﺮای آن ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ارزی ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ،در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از دﻫﮥ 1380ش ﻧﺮخ ارز،
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ درآﻣﺪﻫﺎی ﺳﺮﺷﺎر و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮥ ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﯿﺶ از آن ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و
ﻣﻮارﯾﺚ دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ،ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺮا ﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽﻫﺎ و اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ،
دوام ﻧﯿﺎورد و ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ
ﺑﻪﻫﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .رواﺑﻂ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮر از دﺳﺖ رﻓﺖ و
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﺮﺟﺎم ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد روان ﻣﺒﺎدﻻت ارزی ﺑﺎز
ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮرِ ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻈﺎم ﺗﮏﻧﺮﺧﯽ ارز
اﺳﺖ ،اﯾﺮان در دورۀ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﮕﻮﺑﻮدن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ،اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﮔﺮانﺑﻬﺎ را
ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ داد و ﭘﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻫﻨﻮز در ﺣﺴﺮت ﻧﻈﺎم ﺗﮏﻧﺮﺧﯽ ارز ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﺶ در ﮐﻨﺎر آرزو و اﻣﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽرود.

ﻋﻮارض ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﻨﺪﻧﺮﺧﯽ ارز

ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻓﺴﺎد و
راﻧﺖﺟﻮﯾﯽ ،رﺷﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ذیﻧﻔﻊ ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ و ﺑﯽاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ،ﻓﺮار
1. http://www.tala.ir/news/detail/28041
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺧﺸﮑﯿﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻮداﮔﺮی ،ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﺛﺎر ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪﻧﺮﺧﯽ ارز
اﺳﺖ.

ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات ارزی اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻨﺠﻪ در ﭘﻨﺠﻪ ﺑﻮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﻮری ﺟﻨﮓزده،
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ،دوﻟﺘﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﮐﻪ در ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﺟﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ  50%ﮐﺴﺮی
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ،اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ،ﮐﺮاﻣﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ
وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در دوره اﻧﻘﻼب داده ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺳﺎﯾﮥ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺤﺎق رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪﺣﻖ ﺑﺎر ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮ دوش دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دوﻟﺖ ﺑﺎ روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ و ﻋﺰم ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از دورۀ دهﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﯾﺎﺿﺘﯽ اﻗﺪام ﮐﺮد.

اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ

ﺑﺪون ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻓﺰوده ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪتﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭼﻪ آﺛﺎر و ﻋﻮارض
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎزلﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ در دو دﻫﮥ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎل 1367ش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺳﺎل  1367ﺣﺪود  %49ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽِ
ﺳﺎل  1356ﺑﻮد .ﺑﻮدﺟﮥ دوﻟﺖ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ در ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدلﺗﺮﯾﻦ اوﺿﺎع
ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎل  ،1367ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  %50ﮐﻞ
ﺑﻮدﺟﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .روﻧﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ از
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و در دوران ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺸﯽ ﺑﻬﻤﻦآﺳﺎ ﺑﯿﺶ از 458ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ و از ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ 11،000ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻮازﻧﮥ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر در اﺛﺮ ﻣﻀﺎﯾﻖ ارزی و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺤﺮان ﺣﺎﮐﻢﺑﺮ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ و ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮد.

۳۱۳

ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺎﻻ و ﭘﻮل و ارز و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻋﺪم اﺧﺘﻼلﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .ﻧﻈﺎم
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﮥ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺗﻮرم ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ روﺑﻪاﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  1367ﺑﻪ ﻣﺮز
 30%ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺳﺎل

1356

1365

1366

1367

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی )درﺻﺪ(

- 1/ 8

-15

1/ 6

- 7/ 8

ﺗﻮرم )درﺻﺪ(

26

23/7

27/7

28/9

ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی 18/4
دوﻟﺖ

45/9

40/4

50/5

ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ 33/3
داﺧﻠﯽ

15/4

13/3

13/3

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻧﻪ )ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺳـﺎل 333/6 (1361
ﻫﺰار رﯾﺎل

207/6

203/3

178/1

در ﺳﺎل  1367ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﯿﺶ از 10
ﻧﻮع ﻧﺮخ ﺑﺮای ارز وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻀﺎﯾﻖ
ﺗﺤﻤﯿﻞﺷﺪه ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوران ﺟﻨﮓ و رﯾﺎﺿﺖْ ﻓﻠﺴﻔﮥ وﺟﻮدی ﺧﻮد را از
دﺳﺖ دادﻧﺪ .اﻗﺘﻀﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و ﺟﺒﺮان ﯾﮏ دﻫﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ
ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ )ره( رﻓﻊ اﯾﻦ
ﻣﻮاﻧﻊ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد.

۳۱۴

ﺑﺎزﺳﺎزﯾﯽ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر

دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و اﺻﻼح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﻗﺘﺼﺎد را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺄﻣﯿﻦ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺠﺎرت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات و رﻫﺎﯾﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻮد.

ارز و ﻧﻈﺎم ارزی

از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی و ﻻﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﺖ ارزی ﺑﻮد .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻧﺮخ ارز از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻘﯿﮥ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را در اﻗﺘﺼﺎد ازﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز و ﻟﻐﻮ ﺑﻮدﺟﮥ ارزی ،ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ اداریِ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺴﺎد و اﺧﺘﻼل در اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  1368اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪد ﻧﺮخﻫﺎی ارز و اﺻﻼح و ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﻣﻘﺮرات ارزی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪد ﻧﺮخ ارز ،ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺮخﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ارزی ﻣﻠﻐﺎ و ﺳﻪ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻫﺮدﻻر ﺣﺪود  70رﯾﺎل ،رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﺮدﻻر
 800رﯾﺎل رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﺳﺘﻔﺎده از ارز رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺑﺮای واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ
از اﯾﻦ ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮخ ارز رﻗﺎﺑﺘﯽ از  800رﯾﺎل ﺑﻪ  600رﯾﺎل
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ اﺗﮑﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ارز ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺧﻮدﮔﺮدان و در اواﺧﺮ دورۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اول ﺧﻮدﮔﺮدان و
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎﻟﺺ ارزآور ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪدﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺣﺪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﺑﻪﻋﻼوه ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز در ﻓﺮوردﯾﻦ  ،1372در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوز ﻣﻌﻮﻗﺎت
ارزی ﻓﺸﺎری ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ ﺑﺎزار ارز ﺑﻮد.

۳۱۵

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ارزی ﺳﺎلﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ

ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل  1372ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی )ص  (30ﮐﺴﺮی ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ در
ﺳﺎلﻫﺎی  1371و  1372را ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  7/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و  1/6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ واردات در ﺳﺎل  1372در ﺳﻄﺢ  17ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ارزش ﮐﻞ
ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر  37/4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ارزی و اﻗﻼم ﻣﻌﻮﻗﻪ از ﺗﻌﻬﺪات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻃﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺗﻮانﻓﺮﺳﺎﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ آﺛﺎر ﺳﻮء ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتْ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد را
ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ آﺛﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
 1371ﺑﺎﻷﺧﺮه در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺎل  1372ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی  1373و  1374ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی ﻗﺮارداد،
اﻣﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪ و ﻣﺸﮑﻞ در ﻫﻤﺎن دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪِ ﺗﺪﺑﯿﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و اﻣﮑﺎن رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﮑﻞ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎ ﮐﻪ در ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺰارش ﺳﺎل  1373ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی )ص  (16اﯾﺠﺎد ﻣﺎزاد ارزی ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢآوردن اﻣﮑﺎن
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺪودﮐﺮدن واردات و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
را از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ از اواﺧﺮ ﺳﺎل
 1370ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮑﻮل در ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮوز ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﻟﮑﻦ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل  1373ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل 1373
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ )ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎل  ،1373ص  .(67ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ
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اﺑﻌﺎد ﻣﺸﮑﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﮥ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ:
ﺧﻼﺻﮥ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
)ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(

ﺗﺮاز

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﺗﺮاز

ﺣﺴﺎب

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

-367

975

-6،529

-3،406

-1207

6817

5659

-191

327

-9،448

-6،504

-4215

4956

3440

ﺟﺎری

ﺣﺴﺎب

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﻣﻮازﻧﮥ
ﮐﻞ

3261

295

6032

4699

5563

-347

-774

239

-300

-2907

-166

232

921

2868

ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  1370ﺑﻪﺑﻌﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺴﺮی
در ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز ﺣﺴﺎب ﺟﺎری در ﺳﻪ ﺳﺎل  1370ﺗﺎ  1372ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﻟﻎ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ورودی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺟﺒﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی وامﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ وارد ﺷﺪ ،ﮐﺸﻮر از ذﺧﺎﯾﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎر ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری آﻣﺎر ﻣﯽﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﺳﺎزﻣﺎن و روش و
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺎل  1373ﻃﺮح ﺑﺰرگ اﺻﻼح
ﻧﻈﺎم ارزی ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ و در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪیِ آنْ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﮥ ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ
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و اﯾﺠﺎد ﻣﺎزاد در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﺑﺎزﺳﺎزی اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺸﻮر
ﺑﻮد.
ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدۀ ارزی و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯽﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ در دوﻟﺖ
دوم ﺳﺮدار ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﺑﺎزار ارز ﺿﺮوری ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ،ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ )ره( ،ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در دوﻟﺖ ﺧﻮدﺷﺎن
رﻓﻊ ﺷﻮد و ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد .و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ارزی در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورۀ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺜﺒﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب درﺧﺸﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺪول ذﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
ﻣﺘﻮﺳﻂ
65-67

1368

1269

1370

1371

1372

ﻣﺘﻮﺳﻂ
68-72

ﻫﺪف
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

----

7/9

9/2

6/8

8/5

8/3

8

ﻋﻤﻠﮑﺮد

-7/3

3

12/1

10/9

5/5

5

7/3

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﻀﺎﻋﺖ
ﺧﻮد اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﺳﺎل  1370ﺑﺎ اوجﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ارز
و ﮐﺎﻫﺶ واردات ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻓﺰوده ﺷﺪ.

ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮازن ارزی

ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻠﯽ آﻣﺎرﻫﺎ و ارﻗﺎم ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﻔﺎف از دﻻﯾﻞ ﮐﻼن ﺑﺮوز
ﺑﺤﺮان ارزی ﺳﺎلﻫﺎی اول دﻫﮥ  1370را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻟﮑﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ رواﯾﺖ
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ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻋﺪم ﺗﻮازن ارزی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﮑﻮل ﺗﻌﻬﺪات ارزی در اﺑﺘﺪای دﻫﻪ  1370ﺑﻪ
ﻗﺮار ذﯾﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ:
 .۱ﻋﺪم ﺗﻮازن ارزی در آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﺗﻌﻬﺪات ارزی در ﺷﺮوع دوره  13ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﻮده اﺳﺖ(.
 .۲ﻋﺪم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ؛
 .۳ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ؛ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ارزی )ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان ارزی(؛
 .۴ﻓﺸﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ؛
 .۵ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ؛
 .۶ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ؛
 .۷ﺳﻘﻮط ارزش دﻻر؛
 .۸ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ؛
 .۹ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ازﻗﺒﯿﻞ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮی دﻻر و رﯾﺎل ،وﺟﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ارزی ،ﺗﺴﺮﯾﻊ در
ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ و اوﺿﺎع ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.
آﯾﯿﻨﮥ دﯾﮕﺮی از اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات در ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ:
ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﮥ ارزی ﺳﻨﻮاﺗﯽ )ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(

1368

1369

1370

1371

1372

ﺳﺎل

ﻗـــــــﺎﻧﻮن 15،946

31،019

25،630

20،290

17،415

ﺟﻤﻊ
110،300

ﺑﻮدﺟﻪ
ﻋﻤﻠﮑـــــﺮد 18245

26،847

21،056

ﺗﺨﺼﯿﺺ
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20،440

14،490

101،078

ﺟﺪول ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻓﺰوده ﻧﺪارد .ﻟﮑﻦ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ارﻗﺎم ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻬﺘﺮ از اوﺿﺎع ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽﻫﺎی ارزی ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎز ﻫﻢ از زاوﯾﮥ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ارزی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺖ و
درﯾﺎﻓﺘﯽﻫﺎی ارزی را ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد:
ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺘﯽﻫﺎی ارزی
)ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(

ﺳﺎل

ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻔﺖ

درآﻣﺪ

ﺟﻤﻊ

ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ

ﺗﺨﺼﯿﺺ

ﻣﺎزاد

ﺗﺮاﮐﻤﯽ

10،697 1368

1،044

11،741

18،245

)(6،504

6،504

16،700 1369

1،312

18،012

26،847

)(8،835

15،339

15،038 1370

2،469

17،687

21،056

)(3،369

18،708

14،679 1371

2،988

17،667

20،440

)(2،772

21،480

12،789 1372

3،747

16،536

14،490

2،045

19،435

11،740

81،643

101،078

)(19435

19،435

ﺟﻤﻊ

69،903

ارز

)ﮐﺴــــﺮی( ﮐﺴــــــﺮی
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ﺗﻌﻬﺪات دراﺑﺘﺪای دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  13ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ارﻗﺎم ﻓﻮق ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ رﻗﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺴﺮی ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﺣﺪود  32ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد،
رﻗﻢ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﻌﻮق در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ و
ﺗﻤﺸﯿﺖ ﺑﻨﮕﺎه ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت ) (ITروزآﻣﺪ ،ﮐﺸﻮر را ازﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﺪاﻗﻞ اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی ﻗﺮارداده ﺑﻮد .ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺴﺮی ﺣﺪود %25
درآﻣﺪﻫﺎی ارزی و  %20ﮐﻞ ارز ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ درﺻﻮرت ﺻﺮفﻧﻈﺮﮐﺮدن از ﻣﺎزاد
ﺳﺎل  1372ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﻮﻗﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ،1371ﻧﺴﺒﺖ ارﻗﺎم ﮐﺴﺮی
ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮏﺳﻮم ﻣﯽرﺳﺪ.
از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  1372ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻮﻗﺎت ارزی در ﺣﺎل
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻮد و ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺣﻤﻼت ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺑﺎ ﺷﺘﺎبزدﮔﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اوان اﺟﺮا ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺑﻪ
ﻧﻈﺎم دو ﻧﺮﺧﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  1371ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺤﺮان در
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺗﻤﻬﯿﺪات ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﺪودﮐﺮدن واردات ،ازﺟﻤﻠﻪ واردات ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز و
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای واردات ،ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺠﻢ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ درﺻﺪی از درﯾﺎﻓﺘﯽﻫﺎی ارزی ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎت
ارزی ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪتدار ازﺟﻤﻠﻪ ﯾﻮزاﻧﺲ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد.
ﺑﺮای ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﺸﻮر وﺟﻬﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف
ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻃﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ
دوﻟﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻤﻬﺎل ﻣﻌﻮﻗﻪﻫﺎی ارزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻫﺮم ﺗﺠﺎرت ﺟﺎری و آﺗﯽ و
ﻣﺸﺮوطﮐﺮدن ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب ﺑﻪ اداﻣﮥ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و
رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ،واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ در ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮازﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ،ﺳﻨﺎرﯾﻮﺳﺎزی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
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ﻓﻌﺎل ذﺧﺎﯾﺮ و ﮔﺮدش وﺟﻮه ارزی ﮐﺸﻮر و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺎری و ارزی
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ.

اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ

ﭘﺲ از اﻧﮑﺎر اوﻟﯿﮥ وﺟﻮد ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ از ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﺷﻨﺎﺧﺖ از اﺑﻌﺎد ﻣﺸﮑﻞ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﺣﻞ آن در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ اﯾﺮان از ﭘﺪﯾﺪۀ در
ﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦِ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،دراﺑﺘﺪاء ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻔﯿﻔﯽ از ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺟﺰﺋﯽ را
ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪزودی رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ارﻗﺎم و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻮارد در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺪد در ارﻗﺎم رﯾﺰ و درﺷﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ اراﺋﻪﺷﺪه در ﻣﺬاﮐﺮات و ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮑﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ،ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪﺣﺪی
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ رواﯾﺖ اﯾﺮان را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮓزده ﺑﻪ ﻃﺮفﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﺻﺮار ﺑﺮ
درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ازﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی ﻧﻘﺪی و ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﮔﺮدش ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ارزی ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ اﯾﺮان
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﻗﺴﺎط ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﻣﯿﺎنﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﭘﺮوژهﻫﺎ را ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری دروﻧﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻌﺪی اﯾﺮان و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﮐﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻤﻬﺎل ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﻤﻬﺎل ازﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺷﺪن ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و ﻓﻘﺪان ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ،رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ از اﻃﺮاف و
اﮐﻨﺎف ادﻋﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﮋواﮐﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻋﺮﺻﻪ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ
اﻧﮑﺎرﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮد؛ ازاﯾﻦرو ،ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرتﻫﺎ و ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮف ﺗﺠﺎری و ﻃﻠﺒﮑﺎر ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد ،در ﺑﻬﻤﻦ 1372
و درﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،وزارت
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ﻧﻔﺖ ،دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ وﯾﮋۀ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت و ﺟﺴﺖوﺟﻮی
راهﺣﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ اﻟﮕﻮی درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻨﻔﺲ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دورۀ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ را
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻤﻼً ﻃﻠﺒﮑﺎران آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻘﻄﮥ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد.
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪۀ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﺣﻞ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ را در
ﮐﻠﻮب ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻧﻮاب
)ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ( ،در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎران ،از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن
ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ زﻣﯿﻨﮥ اﺳﺘﻤﻬﺎل
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎنﻣﺪت را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﻠﻮب ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﻤﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﻟﮑﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪۀ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﯿﻦ
ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان درﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دراداﻣﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﻮب ﭘﺎرﯾﺲ ،درﻋﻤﻞ ،اﯾﺮان
آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش آن ﺷﺮاﯾﻂ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ،
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ورود و ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﻔﺎﻫﻢ در ﮐﻠﻮب ﭘﺎرﯾﺲ )ﮐﻠﻮب ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻃﻠﺒﮑﺎر( ﻻزم ﺑﻮد
ﮐﺸﻮر ﻗﯿﻮد ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل را ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آن
ﻧﺒﻮد.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻮد .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﻫﯽ ارزی
ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی ﻧﻘﺪ و ﻣﺪتدار و ﻧﺪرﺗﺎً ﺑﺮوات ارزی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ازﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺒﻠﻎ و
ﮐﺸﻮر و ﻃﺮفﻫﺎی ﻃﻠﺒﮑﺎر ،درﻋﻤﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻃﻠﺒﮑﺎرن و اﻋﻮان آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ازﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،آژاﻧﺲﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﺎدرات ،دﻻﻻن و واﺳﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﺮان را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪ ارز ﺑﺮای
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺮﯾﺪاران داﺧﻠﯽ و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﮥ ﮐﺎر و
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ رﯾﺎل را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ارز ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی اﻣﺮ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ادارهای در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺳﯿﺲ اداره آﻣﺎر و ﺗﻌﻬﺪات ارزی :در ﻧﯿﻤﮥ اول ﺳﺎل  ،1372ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی
ارزی ادارهای در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ادارۀ ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﯾﺮان
ﻫﯿﭻﮔﺎه دﭼﺎر ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﺗﺠﺮﺑﻪای در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ازﻃﺮفدﯾﮕﺮ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺸﺎورۀ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﯿﺰ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﻣﺪّ ﻧﻈﺮ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ادارۀ ﺗﻌﻬﺪات ارزی در اداﻣﮥ ﮐﺎر ،در ﺑﻬﻤﻦ  ،1372ﺣﺠﻢ دﯾﻮن را ﻧﺰدﯾﮏ  34ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺗﺨﻤﯿﻦ زد .اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻮد و ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﻌﻮق،
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﻬﻢ دﯾﻮن ﻣﻌﻮق در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﯿﺶ از  11ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ارﻗﺎم ﻓﻮق ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیﻧﻔﻮذی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺗﻤﺪﯾﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را داﺋﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﯿﻤﯽ از آن ارﻗﺎم را در
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ ،رﻗﻢ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود  43ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻬﺮﻣﺎه  1373دﻋﻮت ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺷﺪم ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮاﺑﻖ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
دراﺑﺘﺪاء ،در ﻣﻮرد ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ رﻗﻢ آنﻫﺎ ﻋﺪدی ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺳﯿﺎل ﺑﻮد.؛
زﯾﺮا از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات اﻧﺠﺎمﺷﺪه رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﮑﻞ
اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ رﯾﺰ و درﺷﺘﯽ ،ارﻗﺎم ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
اﻏﺮاق ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺪون ورود ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮ
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دﯾﮕﺮی ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﯿﭻﮔﺎه در آﻣﺎرﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻃﺮح اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎت ارزی ﮐﺸﻮر :از اﺑﺘﺪای ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺎل  1373اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ اﺗﮑﺎء
ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﭘﻬﻨﮥ ﮐﺎﻣﻠﯽ
از ﺑﺴﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺸﻤﻮل آن ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از دورهﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﮔﺬﺷﺖ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و اﺧﺬ ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺎﻧﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ
ﮐﻤﮏ ازﻃﺮﯾﻖ  UNCTADدرﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﻧﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪ .ﻟﮑﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮد،
 DMFASﺑﻮد ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ آﻧﮑﺘﺎد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .آﻣﻮزش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮﺗﺎل ارزی ﻣﻨﺠﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻃﻼع از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﮔﻤﺮک ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ از
ﺗﮑﺮار ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ارزی در آﯾﻨﺪه اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺳﺘﻤﻬﺎل :ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺣﺪوداً  400ﻗﺮارداد اﺳﺘﻤﻬﺎل ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه و ﻧﺸﺪۀ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،ژاﭘﻦ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،اﺗﺮﯾﺶ ،ﺳﻮﺋﺪ و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﻗﻠﻢ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻌﻮق ﺧﺎرج از ﻗﺮارداد ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از
اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﺮادادﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﺎ آﻧﮑﻪ اﻗﻼم ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞﮔﻨﺠﺎﻧﺪن
در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﻗﺎم ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻃﻠﺐ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺧﺎرج ﻗﺮارداد
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ آﺧﺮ ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور رأی
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ از اﻣﻮال ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﺎرج از ﻗﺮارداد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
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ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ارزی ،ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﺬاﮐﺮۀ اﺳﺘﻤﻬﺎﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ  28ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ارﺷﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﻫﯿﭻ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ،ازﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﺎوره
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد؛
ﮔﺮوه اول را آﻗﺎی اﻟﻠﻬﯿﺎری ،دوم را آﻗﺎی ﮐﺎﻣﯿﺎب ،ﺳﻮم را آﻗﺎی ﻓﺮاﺷﯽ ،ﭼﻬﺎرم را آﻗﺎی ﻣﺠﺪﭘﻮر
و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ را آﻗﺎی ﻧﻮﺑﻬﺎر ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ
ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺮوه را ﭼﻬﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻤﮕﯽ،
زﯾﺮﻧﻈﺮ ِﻣﻌﺎون ارزی ﺑﺎﻧﮏ ،ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﺼﺪی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺬاﮐﺮات اﺳﺘﻤﻬﺎﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮔﺮانﺳﻨﮕﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و آﻣﻮزش ارزﻧﺪهای را ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ  MEEDدرﺑﺎرۀ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺎﻷﺧﺮه اﻋﺘﺒﺎر
ﮐﺸﻮر در ﻣﺮاﺟﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ در اداﻣﮥ ﻣﺴﯿﺮ ،اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ ،دﺳﺖ واﺳﻄﻪﻫﺎی ﺳﻮدﺟﻮ از ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺎﻧﻮی
اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی ﮐﺸﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﻞ
از ﺑﺎزار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اﺣﯿﺎی ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎری رﯾﻔﺎﯾﻨﺎﻧﺲ و ﺣﺬف ﻣﻮﻗﺖ ﯾﻮزاﻧﺲ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
اﻗﺪام ﺿﺪ ﻓﺴﺎد در ﺳﮑﻮت و آراﻣﺶ ،و ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای اﺣﺪی ،اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﮥ ﻓﺴﺎد را ﻫﺪف ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﯾﺠﺎد
اﺧﺘﻼل و ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ازﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
ﮐﺎرآﻣﺪی در ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و ﺳﻨﺎرﯾﻮﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از اﻟﮕﻮی واردات و ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﻼم
ﺗﻌﺮﻓﻪای ﻋﻤﺪه و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﻓﺮاوان و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
اﻟﮕﻮی ﻗﺮاردادﻫﺎ :ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻮر دو ﺳﺎل دورۀ ﺗﻨﻔﺲ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دورۀ
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪ.
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ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﻮد ،درﻋﻤﻞ ،اﻟﮕﻮی ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن راه ﺑﺮای اداﻣﮥ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ .ﻗﺮارداد اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ
ﻫﺮﻣﺲ و ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﺎﻧﮑﯽ  AKAﺷﺎﻣﻞ  2000ﻓﻘﺮه از ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﻪﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﺶ از  4/3ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻣﺎرک ﺑﺎ دورۀ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل و دورۀ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﻪ ﻣﺎه ﺑﻮد و
درﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﻧﻬﺎﯾﯽﺷﺪن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آﻟﻤﺎن
)ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد( ﻧﺮﻣﺶ ﻻزم را ﺑﺮای ﻧﻬﺎﯾﯽﮐﺮدن ﻗﺮاردادﻫﺎ از ﺧﻮد ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﮥ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽِ ﻣﻬﻢ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮم:
• اﯾﺮان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺷﻮد و در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﺶ ﻧﮑﻮل
ﮐﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻫﯽ ارزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎدﻗﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ
ﺑﺘﻮان درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ،ﻣﺜﻼً در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﻓﻊ دﺧﻞ
ﻣﻘﺪّر ﻧﻤﻮد.
• ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ازﻧﻈﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرداری از داﻧﺶ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،اﻃﻼع و اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
از ﺿﻌﻒ ﻣﻔﺮط رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد؛ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺮان رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در
اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ازﻧﻈﺮ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﻘﺪر ﺗﺎﺣﺪ زﯾﺎدی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻋﻮارض آن را
ﺗﺨﻔﯿﻒ دﻫﺪ.

ﻣﺨﺘﺼﺮی درﻣﻮرد ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖﻫﺎ اﻋﻢ از ﺑﺪﻫﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ
دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ دارد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﯽ از آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮ
اﺳﺘﻘﺮاض ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺣﺎد ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ »ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ« ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﻣﻼن اﻗﺘﺼﺎدی )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ( و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻫﯽ ﺑﯿﺶازﺣﺪِ ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ
اﻗﺘﺼﺎد )ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و دوﻟﺖ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﺨﺶ
ﻣﺎﻟﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﯿﺶازﺣﺪ
ﻋﺎﻣﻼن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺠﺶ ﺷﮑﺎف  1،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه ازﺳﻮی
ﮐﻠﻮدﯾﻮ ﺑﻮرﯾﻮ و ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻻو 2در دو ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  ،2002را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﮐﻪ ﺑﺮ آن
اﺳﺎس ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻧﺪۀ ﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
4
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 3از ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ ﻋﺎﻣﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻼوهﺑﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺪﻫﯽِ ﻋﺎﻣﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺴﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
داراﯾﯽﻫﺎی ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد را ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺶ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ »ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎ«،
1. gap measurement approach

2. Claudio Borio & Philip Lowe
3. rough indicator

4. Claudio Borio & Philip Lowe, “Asset Prices, Financial and Monetary Stability:
& Exploring the Nexus”. BIS Working Paper No. 114, July 2002; Claudio Borio
Philip Lowe, “Assessing the Risk of Banking Crises”. BIS Quarterly Review,
December 2002.
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ازﺟﻤﻠﻪ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم و اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﻮداﮔﺮی ﮔﺴﺘﺮده
در ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎ و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺳﻮداﮔﺮی در ﻗﯿﻤﺖ
داراﯾﯽﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﮐﻪ از اﻧﻮاع ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻫﻢزﻣﺎن و ﺳﺮﯾﻊ »اﻋﺘﺒﺎرات« و رﺷﺪ »ﻗﯿﻤﺖ
داراﯾﯽﻫﺎ« ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ
اﻋﺘﺒﺎرات ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻢِ ﻋﺎﻣﻼن اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮای ﺟﺬب ﺷﻮکﻫﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﺎﻧﺪۀ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪﻫﯽ زﯾﺎدی را ﺗﻠﻨﺒﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ در ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه درﺟﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻧﺎﺗﺮازی
در ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ،ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﯾﺠﺎد ﺑﺪﻫﯽ ﺑﯿﺶازﺣﺪ در ﺳﻄﺢ ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﺎﻣﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ،و در
ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ

در اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ رﺷﺪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺪﻫﯽای را ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن اﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ را ﭘﺎﯾﺶ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺎﻟﯽ 1را
ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﮥ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دوﻟﺖ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﮑﻮل ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﻮل ﺑﺪﻫﯽ ازﺳﻮی دوﻟﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ،
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮکِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻏﻠﺐ اوراق ﺑﻬﺎدار دوﻟﺘﯽ را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺧﻮد ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﻮل ﺑﺪﻫﯽ ازﺳﻮی دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه در اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻧﻮﺳﺎن و روﻧﺪ واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ.

1. fiscal sustainability
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ﻋﻼوهﺑﺮ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ »ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﻪ »ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ« و ﻧﺴﺒﺖ »ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ« ازﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﻧﺤﺮافِ
ﻧﺴﺒﺖِ ﺑﺪﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ از روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ،ﻣﯽﺗﻮان از روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺠﺶ
ﺷﮑﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
»ﺗﺮﮐﯿﺐ« ﺑﺪﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ واﺣﺪ ارز ﺑﺪﻫﯽ و ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﺪﻫﯽ ،ﻧﯿﺎزدارد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ارز ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد در زﻣﺎن
ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﻪاﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮدی ارز ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻮل راﯾﺞ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ،ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺪﯾﺪِ ﮔﺮدان  1ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿ ِﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اوراق
ﺑﺪﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،آﺳﺎنﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ رﺷﺪ »ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« 2و ﺑﺪﻫﯽ
ﺑﺎﻟﻘﻮه )ﻣﺜﻼً اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی ﺣﻤﻞﻧﺸﺪه( دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﮥ دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ازﺳﻮی دوﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوهﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎی ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر«  3و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت  4ﺑﯿﻦ ﺑﺎزده اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ازﺳﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺎزده اوراق ﺑﻬﺎدار
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ازﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اوراق ﺑﺪﻫﯽﺷﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

1. roll over

2. contingent liabilities

3. sovereign debt ratings
4. spread
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ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ
ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺠﺎرب دﻫﮥ 1990م در آﺳﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ
ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ )ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺮﯾﺎن ورودی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد(
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ارزی و ﺑﺎﻧﮑﯽِ ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺮﯾﺎن
ورودی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ راه ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺳﻮداﮔﺮی در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺑﺎزار اﻣﻼک
و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏِ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺒﺎب در ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺘﯽِ اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺪن ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽدرﻧﮓ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ
و ﺑﺮ ﭘﻮل ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺸﺎرِ ﮐﺎﻫﺸﯽِ ﺳﻬﻤﮕﯿﻨﯽ را وارد ﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ ﻧﻈﺎمِ ﻧﺮخ ارز ﺛﺎﺑﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﯿﺮونﮐﺸﯿﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮد را
دارﻧﺪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل راﯾﺞ ﺷﻮد .ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل
داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ارزی را ﻓﻠﺞ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً
اﮔﺮ درآﻣﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .درﻫﻤﯿﻦﺣﺎل ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ
داﺧﻠﯽ از ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ و ﺧﻄﺮ ﺣﺒﺎبﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽ دﭼﺎر زﯾﺎن ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺮاﻗﺐ رﺷﺪ و ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن و در ﺳﻄﺢ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻒ ﻋﺎﻣﻼن اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ارز و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮرﺳﯿﺪ 1ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آﻣﺎر
ﻣﺨﺘﻠ ِ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺪﻫﯽِ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ »ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ،
درﺟﻪ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻮع ارزِ« ﺑﺪﻫﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ارزی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ آن ﺑﺪﻫﯽ،
»درﺟﻪ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮرﺳﯿﺪ« ﺑﺪﻫﯽ )آﯾﺎ از ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ارزی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎز ارزی« ﺑﺪﻫﯽ
)درﺟﻪای از ﺑﺪﻫﯽ ارزی ﮐﻪ از رﯾﺴﮏ ارز ﻣﺼﻮن ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ( ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
1. maturity profile
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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺠﺪد ﻗﺮارداد 1975
ازﺳﻮی ﻋﺮاق
ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

1

ﭼﮑﯿﺪه

ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ،در ﺳﺎل 1990م ،ﻗﺮارداد 1975م اﻟﺠﺰاﯾﺮ را دوﺑﺎره ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ آن را
ﺧﻔﺖﺑﺎر و ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺳﺎل 1359ش و ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻟﻐﻮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺬﯾﺮش
دوﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻗﺮارداد را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﺮای دوﻟﺖ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ داﻧﺴﺖ .دراﯾﻦﻣﯿﺎن ،ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در وادارﮐﺮدن رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق در
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ داﺷﺖ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاری اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ اوﺿﺎع وﯾﮋۀ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﻤﻠﮥ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺻﺪام ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﯾﺮان را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از دو ﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺸﯿﻦ در اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ
دارد و ازاﯾﻦرو ﯾﺎدآور ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻟﺤﺎق دوﺑﺎرۀ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎﻧﮥ دﻫﮥ  20ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﻼشﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺣﻤﺪ ﻗﻮام ﺑﻮده و
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﻮروی ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ آزاد ﺳﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را دراﯾﻦﺑﺎره واﮐﺎود.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻗﺮارداد  1957اﻟﺠﺰاﯾﺮ؛ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ؛ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق؛ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ؛ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ.

 .1داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.

 .1ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻗﺮارداد اﻟﺠﺰاﯾﺮ )(1975

اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﺮزی 1975م ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺮان و ﻋﺮاق ازﯾﮏﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪه در رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ،ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد اﯾﻦ ﻗﺮار داد ﺑﻮد .روﻧﺪ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻋﻠﻞ ﺳﻮقﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺮزی دو ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺗﻮان از زﻣﺎن
رویﮐﺎرآﻣﺪن ﺑﻌﺜﯽﻫﺎ در ﻋﺮاق ﭘﯽﮔﯿﺮی ﮐﺮد .در ﺳﺎل 1968م اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق ﺑﺎ
ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻋﺎرف ،ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺜﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ
ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽِ ﻋﺮﺑﯽ و اﯾﺪهﻫﺎی ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ازﻃﺮﻓﯽ ﺳﻮدای ﺑﻪدﺳﺖآوردن
رﻫﺒﺮی ﺟﻬﺎن ﻋﺮب را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ و ازﻃﺮفدﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه اﯾﺮان را اردوﮔﺎه
ﻏﺮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو ﮐﺸﻮر ﮐﻪ
ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮل و ﺣﻮش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮزی دور ﻣﯽزد ،ﺑﻪ وادی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه
1
ﺷﺪ
ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ،دوﻟﺖ اﯾﺮان در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺮارداد 1937م ،ﮐﻪ ﻣﺮز دو ﮐﺸﻮر در
اروﻧﺪرود را ﺳﺎﺣﻞ اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻋﻤﺎل ﺧﻂ ﺗﺎﻟﻮگ ــ ﺧﻂ ﻗﺎﺑﻞﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ
رودﺧﺎﻧﻪ ــ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺮزی دو ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .درﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﺻﻮل ﻗﺮارداد
1937م ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 1348ش ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان را
در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ وی اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺮاق ﺑﺮ
اروﻧﺪرود ﺗﺮدﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﺣﺘﺮامﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺮاق ﺑﺮ اﯾﻦ آﺑﺮاه،
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن در
ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻃﺒﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎی 1848م ارزروم ،ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮزی 1937م اﺻﻞ آزادی ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ در آﺑﺮاه را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎدۀ
ﭼﻬﺎر ﻗﺮارداد 1937م ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاﺑﺮ از اروﻧﺪرود را داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ،
ﺑﻪدﻧﺒﺎل دورهای ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت آراﻣﺶ در رواﺑﻂ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺳﺎل 1352ش ،ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺮزی
 .1ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ دورﻧﻤﺎی ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﺗﻬﺮان :دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ،
 ،1377ص  79ـ.81

۳۳۴

ﻣﯿﺎن ﺑﻐﺪاد و ﺗﻬﺮان اواﺧﺮ اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﯿﺎن
1
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ آﺗﺶ ﺑﺲ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﻼشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت دو ﮐﺸﻮر ،ﻃﯽ دﯾﺪار
ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ و ﺷﺎه اﯾﺮان در اﻟﺠﺰاﯾﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اوﭘﮏ و ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ
ﺑﺮﻣﺪﯾﻦ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎد
ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻤﯽ دو ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻔﺎد آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از .1 :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺮزﻫﺎی آﺑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺧﻂ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ؛  .2ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮزﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر؛  .3ﻫﻤﮑﺎری دو ﮐﺸﻮر در اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزی و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮدد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺧﺮاﺑﮑﺎران؛  .4ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻓﻮق و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﯽ ﮐﻠﯽ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ،وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﻪ دو ﮐﺸﻮر در زﻣﺴﺘﺎن 1352ش در
ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮزی دو ﮐﺸﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ  23ﺧﺮداد 1354ش
2
)1975م( ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  1357ﺻﺪام ﮐﻪ ﺑﻪزﻋﻢ ﺧﻮد ﻗﺮارداد ﻣﺮزی
 1975اﻟﺠﺰاﯾﺮ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،درﺻﺪد ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮآﻣﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﻄﺮحﮐﺮدن دﻻﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ...
روی آوردﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﺎن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽـﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان در
ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ آنﻫﺎ و اﺧﺬ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﺑﺎاﯾﻤﺎن
ﻫﻨﻮز ﺑﻪدرﺳﺘﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺶ ﺟﺎی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز از آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ ارﺿﯽ در ﻟﻮای ادﻋﺎﻫﺎی ﺑﻪاﺻﻄﻼح

 .1ﻫﻤﺎن.

 .2ﻫﻤﺎن ،ص .94

۳۳۵

ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ1 .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺻﺪام ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼمﮐﺮدن ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮزی
2
 1975و ﻧﻘﺾ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺣﻤﻠﮥ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک اﯾﺮان را آﻏﺎز ﮐﺮد.

 .2دﻫﮥ دوم اﻧﻘﻼب؛ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻮل در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ )واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آرﻣﺎنﺧﻮاﻫﯽ(

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻫﮥ دوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران آن داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن ﻣﯿﺎﻧﻪروی و ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ )ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ .ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ،
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻨﮓزده ﺑﻮد ،او درﺻﺪد ﺑﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ روش ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز دﻫﮥ اول اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ روﻧﺪ دﺷﻤﻦﺳﺎزی را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد3 .ﺟﻮﻫﺮۀ اﺻﻠﯽ ﺗﻔﮑﺮ
ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد؛ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﻫﺮگ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از ﻧﻮد درﺻﺪ از درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﭘﯿﺶ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ دﺳﺘﺨﻮش
ﺗﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد :ﻫﺪف اﯾﺮان دﺳﺖﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﺻﺪور اﻧﻘﻼب ﺧﻮد و ﺗﻮﺳﻌﮥ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻋﺮاق و
دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻮد .ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،اﯾﺮان رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻮﯾﺖ

 .1ﻣﺤﻤﺪ درودﯾﺎن ،ﺳﯿﺮی در ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻨﮓ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،1381،ص .13

 .2اﻧﻮﺷﯿﺮوان اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺘﻘﯽ ،و زﻫﺮۀ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦﭼﯽ،
ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،1378 ،ص .99

 .3ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺎم ﻧﻮ ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،1385 ،ص .412

۳۳۶

از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻋﺮاق
1
ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮد.

 .3ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ او در ﭘﺬﯾﺮش دوﺑﺎرۀ ﭘﯿﻤﺎن اﻟﺠﺰاﯾﺮ ازﺳﻮی ﻋﺮاق

ﺻﺪام ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﺗﻬﺎﺟﻤﺶ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ ،ﺳﻪ ﭘﯿﺎم آﺷﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ارﺳﺎل ﮐﺮد در دو ﭘﯿﺎم
ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﻫﺒﺮ اﯾﺮان آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ،درﺑﺎرۀ ﺗﻮﻃﺌﻪای ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر داﻣﻦزدن ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻠﺖ ﻫﺸﺪار داد و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻣﯿﺎن دو رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺷﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﺻﻞ ﺷﺘﺎب در ﮐﺎرِ ﻧﯿﮏ ،ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ در دوﻣﯿﻦ روز ﻋﯿﺪ ﻣﺒﺎرک ﻓﻄﺮ و
2
ﯾﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد«.
ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻋﺮاق ﻫﻨﻮز ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺎک اﯾﺮان را در اﺷﻐﺎل ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺪام
اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪۀ ﺻﻠﺢ را از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﯾﺮان اﻣﻀﺎ ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﺮ ﺣﻤﻠﮥ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ3 .ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺘﺎب
ﻧﮑﺮد و ﺑﺎﺗﺪﺑﯿﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ درﺧﻮرﺗﻮﺟﻪ داد و ﺻﺪام را ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻨﮓ داﻧﺴﺖ و در ﺳﻄﻮر ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺻﺪام ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد:
 ...ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻤﺎس رؤﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر دو ﮐﺸﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ازﺳﻮی ﻣﻦ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ازﺳﻮی ﺷﻤﺎ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ
و درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ
را ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ4 .

ﺻﺪام در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺮان ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد آن اﻋﺘﺮاض
داﺷﺖ» :ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﺪه ”ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ“ و ”ﮐﻨﺪذﻫﻨﯽ“ اﺳﺖ و ﺑﺎ
 .1ﻫﻤﺎن.

 .2ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ص .145
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ﺟﻤﻠﻪ ”واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﻬﺪی“ ﺑﻪﺟﺎی ”واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ“ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ 1 «.رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮥ دوم ﺻﺪام
ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪی وی را ﺑﯽﻣﻮرد داﻧﺴﺖ و آﻏﺎزﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری را ﺧﻮد وی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺶوﻗﻮسﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪام ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﻣﺬاﮐﺮات ارﺳﺎل ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ دو ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه 1369ش ﺑﺮای ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﮥ دوم ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﯾﮏ روز ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ارﺳﺎل ﺷﺪ .در ﻧﺎﻣﮥ
ﺻﺪام ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اروﻧﺪرود ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺪون ﻧﺎمﺑﺮدن از ﻗﺮارداد  1975ﺷﺮوط ﺟﺪﯾﺪی
ازﺳﻮی ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﮔﻔﺖ»:ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎﺷﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺸﺮوع آن اﺳﺖ2 «.اﯾﻦ ﻗﻠﺪرﻣﺂﺑﯽ ﺻﺪام ﭼﻨﺪروز ﺑﻌﺪ و ﻃﯽ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ
ﮐﻮﯾﺖ در ﻧﺎﻣﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻪ ﺳﺪ اﯾﺮان ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و ﻃﯽ آن دوﺑﺎره ﺑﻪ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎم داد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪ آﻧﭽﻪ در ﮐﻮﯾﺖ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﯾﺮان در آن ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﻠﺢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﻋﺮاق را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ .ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﺳﺦ داد .او ﺑﺎ رد ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم دﯾﺪار ﻣﯿﺎن ﺳﺮان دو ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ آﺷﮑﺎر،
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺻﺪام ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ﻋﺮﺑﯽﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮐﻮﯾﺖ را ﻣﺮدود داﻧﺴﺖ .رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان
ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﺮان درﺻﺪد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد
را ﭘﺎس ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺻﺪام ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﮐﻨﺪ و ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ را درﺑﺎرۀ اﻧﮕﯿﺰه ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﮥ اﺧﯿﺮ داﻣﻦ زﻧﺪ .او آﺷﮑﺎرا
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪۀ  1975اﻟﺠﺰاﯾﺮْ ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺎسِ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ اﺳﺖ:
در ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎ درﻣﻮرد اروﻧﺪرود ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﺰﻟﯽ از ادﻋﺎﻫﺎی
اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﻟﮑﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ازﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ
ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪۀ  1975ﺑﺮای
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ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺪون ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص آن
ﻗﺮاردادی ﮐﻪ اﻣﻀﺎی ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را دارد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ1 .

ﺑﺎﻷﺧﺮه ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻫﺸﺪارﻫﺎی زﯾﺮﮐﺎﻧﮥ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ،ﺻﺪام ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﯾﺮان ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺟﺒﻬﻪای ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻤﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﯽ ﻟﺸﮑﺮ ارﺗﺶ ﻋﺮاق از ﻣﺮزﻫﺎی
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﻮﯾﺖ ،ﭘﯿﻤﺎن اﻟﺠﺰاﯾﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ2 .ﺻﺪام ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﯾﺎدآور ﺷﺪ» :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن آن ﺑﻮدﯾﺪ و ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﻓﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ3 «.ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺻﻠﺢ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪام ﺑﺮای دﻓﻊ ﻗﻮای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺣﮑﻢ اﺧﻄﺎری ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد ،ﺑﺪان ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﺮان را ﻧﺎدﯾﺪه
اﻧﮕﺎﺷﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪ.
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ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
دﮐﺘﺮ ﮔﺎرﯾﻨﻪ ﮐﺸﯿﺸﯿﺎن ﺳﯿﺮﮐﯽ

1

ﺣﺎﻣﺪ ﺗﺠﻠﯽ

2

ﭼﮑﯿﺪه

ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ازﺟﻤﻠﻪ در ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
ﺑﻪﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ آن داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ اﯾﻦ اﺻﻞ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از
اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﻧﺰول ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﻋﺪاﻟﺖ از اﺻﻮل ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺤﻮری آن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان آرﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯿﺰان ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آن در
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎراﯾﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد،
درﺑﺎرۀ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ و آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای درﻣﻮرد
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ از وی ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه ،آﯾﺖﷲ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﺸﺎن ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺪفِ اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻋﺎدل ﺑﺴﺎزد و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻓﺮدی را
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ؛ اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮدی در ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ،ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﺸﺎن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﮑﻤﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮدی و ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮدی را ﭘﺎﯾﮥ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .روشِ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶْ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ و از ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ ﻣﺘﻦﻣﺤﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻼم.
 .1اﺳﺘﺎدﯾﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺴﺌﻮل(.
 .2داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب.

ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ازﺟﻤﻠﻪ در ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ و
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ آن داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ ،اﯾﻦ اﺻﻞ را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻫﺪف ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﻧﺰول ﺧﻮد ،در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ
و ﻋﺪاﻟﺖ از اﺻﻮل ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺤﻮری آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻧﻮﺑﻪﺧﻮد،
درﺑﺎرۀ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺒﺮﺳﯽ ) ،1349ج (103 :1آن را
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ..اﺑﻦاﺑﯽاﻟﺤﺪﯾﺪ ) ،1341ج (272 ،216 :18ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖْ ﺑﯿﻦ
اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ اﺳﺖ و ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻦ ﻣﺴﺎوات و
ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻣﻮر اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺳﻬﻤﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ آن اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
)ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،1364،ج .(252 : 2اﯾﺸﺎن ،در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا
از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﺎن ،ج(219: 6؛ اﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ را اﻋﻄﺎی ﺣﻖ ﺑﻪ ذیﺣﻖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﻄﻬﺮی .(16 :1376 ،در ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﮑﯽ از آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮔﺮﭼﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﻘﻼب
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ﻣﻬﻢﺗﺮ
از ﻫﻤﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ادراک آنﻫﺎ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻮج ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎم
ﻃﺎﻏﻮت ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻨﺎر ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،آزادیﻫﺎ ،ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ،ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ ،از آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽﺗﻮان روح ﺣﺎﮐﻢﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﻋﺪاﻟﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﻓﺰونﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻫﻤﮥ دوﻟﺖﻫﺎ ﺳﻌﯽ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آن داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﺪاﻟﺖ
و ﺿﺮورت آن در ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ  58ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ:

۳۴۲

رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖاﻟﻨﺎس و در رأس آنﻫﺎ ﻣﺮاﻋﺎتﺷﺪن ﻋﺪلوداد در ﻗﻀﺎوت ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ و وﻇﯿﻔﻪ آن اﺳﺖ؛ ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﮥ ﻓﻮق ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮی ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ و ادای اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ
اﻫﻠﺶ و ﺳﭙﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻻﯾﻖ و ﻗﻀﺎوت ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﺑﺪون
وﺟﻮد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ) .ﺗﻔﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎ ،ج:3
.(358-355

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم را ،ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و
ﻫﺪف ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،از ﺳﺎل  1360ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﻃﯽ ﭼﻨﺪﺳﺎل در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان راﻫﮑﺎرﻫﺎی آن در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ دراﯾﻦﻣﯿﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ
اﻗﺘﺼﺎدیْ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ؛
ﺗﺎﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد از ﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﺤﻘﻖﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﺿﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ
اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و اﺳﺘﻌﺪاد و ﺧﻼﻗﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻼش
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی دارد و ﻫﻢ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﭘﯿﺮو اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دو ﻫﺪف ﻣﻬﻢ اﻧﻘﻼب را ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮِ
اﯾﺸﺎن ،از ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻣﻮاﻫﺐ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺑﯽﻋﺎری از ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮان
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ )ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ.(11 :1379 ،
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﺮﯾﻀﮥ ﻣﻘﺪس ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ را ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از روی اﻧﺼﺎف ،ﻋﻠﻢ و دﻗﺖ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن در ﻓﺮازی» :ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ
ﻧﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد) «.ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺷﻔﺎف ،1389 /7/26 ،ﮐﺪ ﺧﺒﺮ:
(32425؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ازﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ
)ﻫﺰارﺟﺮﯾﺒﯽ و ﺻﻔﺮی ﺷﺎﻟﯽ.(1392 ،
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درﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ
ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ازﺳﻮﯾﯽ ،اوﺿﺎع ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب و دورۀ اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد و ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ آﺛﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ دوش
دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﻼف روﯾﮑﺮد دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ،
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ در دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺗﺎزه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ دوﻟﺖ
ﻫﺎﺷﻤﯽ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﮥ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻫﻤﮥ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ازاﯾﻦرو ،ﻫﺪف
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﺑﺎ ﺷﺮوع دوﻟﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان دال
ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪی در ﮔﻔﺘﻤﺎن دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﻓﻘﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺪود ،ﮐﺴﺮی
ﺑﻮدﺟﻪ و ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺷﺮط از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﺮط ﻓﻘﺮزداﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دوم
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﻌﺎش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ ،ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮓ زده،
ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد )ﻫﺰارﺟﺮﯾﺒﯽ و ﺻﻔﺮی ﺷﺎﻟﯽ (1392 ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺳﻮادی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ازﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻼﻗﻪﻫﺎی اﻓﺮاد ازﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﯽ آن
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
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ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن ﺑﭙﺮدازد .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار
در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ در روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎ ،زواﯾﺎی ﭘﻨﻬﺎن آن را ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن و ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن
روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ازاﯾﻦرو ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و واﮐﺎویِ
ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺷﻮد .ﻧﻮآوری اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺘﺐ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ  ،ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ،ﻓﻘﺮزداﯾﯽ و
ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن،
آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﯾﺸﺎن ،ﯾﮑﯽ از دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺗﺨﺼﯿﺺ
»ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ« ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ واﻗﻌﯽ و
رﺳﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻋﺪاﻟﺖ
ﻋﺪاﻟﺖ در ﻋﻠﻮم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد .ﺷﻬﯿﺪ اول ،ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺎمدار ﺷﯿﻌﻪ ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ)» :ﻋﺪاﻟﺖ( ﻣﻠﮑﻪای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻼزﻣﺖ ﺗﻘﻮا ﻣﯽﮔﺮدد و آن اﻗﺎﻣﻪ ﺑﻪ
واﺟﺒﺎت و ﺗﺮک ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ،اﺳﺖ) «.ﺟﺒﻞاﻟﻌﺎﻣﻠﯽ ،(116 :1410 ،آﯾﺖﷲ
ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ﻋﺪل را در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﮔﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪای در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪل داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻫﺮﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﻬﺎدن
ﯾﺎ ﻫﺮﮐﺎری را ﺑﻪ وﺟﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎمدادن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ
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ﻣﯽﺷﻮد» :وﺿﻊ ﮐﻞّ ﺷﺊ ،ﻓﯽ ﻣﻮﺿﻌﻪ «.ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻋﺪل ﻣﺮادف ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﮐﺎر
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﮐﺎر ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدد  ،...ﺣﺎﺻﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﻋﺪل ﻣﯽﺗﻮان دو
ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص و ﻋﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ :ﯾﮑﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ،و دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎمدادن
ﮐﺎر ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﻫﻢ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی،
.(192-193 :1368

ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪل و ﻋﺪاﻟﺖ در ﻋﻠﻢ اﺧﻼق و ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺧﻼق اﺳﺖ .ازاﯾﻦﻣﻨﻈﺮ ،ﺳﻪ
ﻗﻮۀ اﺻﻠﯽ آدﻣﯽ ﻗﻮای »ﻧﺎﻃﻘﻪ«» ،ﻏﻀﺐ« و »ﺷﻬﻮت« اﺳﺖ؛ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻗﻮۀ ﻧﺎﻃﻘﻪ را »ﺑَﻠَﻪ« ،اﻓﺮاط آن
را »ﺳَﻔَﻪ« و ﺗﻮﺳﻂ در آن را »ﺣﮑﻤﺖ« ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻂ در ﻏﻀﺐ را »ﺷﺠﺎﻋﺖ« و اﻓﺮاط و
ﺗﻔﺮﯾﻄﺶ را »ﺗَﻬَﻮر« و »ﺟُﺒﻦ« ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ در ﻗﻮۀ ﺷﻬﻮت را »ﻋﻔﺖ« و اﻓﺮاط و
ﺗﻔﺮﯾﻄﺶ را »ﺷﺮه« و »ﺧﻤﻮد« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه ،اﻋﺘﺪال را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد و ﺣﮑﯿﻢ و ﺷﺠﺎع و ﻋﻔﯿﻒ ﺷﻮد ،از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻋﺘﺪال ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﭼﻬﺎرﻣﯽ
ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺎﻣﻨﺪ )ﻓﺎراﺑﯽ60 :1361 ،؛ ﻣﺪرﺳﯽ .(191-192 :1371 ،اﺻﻞ
ﻋﺪاﻟﺖ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪی ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﻋﻤﺪۀ ﻓﻼﺳﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی،
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﻔﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ
اﻓﺮاد؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺤﺚ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد )ﺣﻘﯿﻘﺖ،
(368-390 :1376
ﻗﺴﻂ
ﺑﯿﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم »ﻋﺪل« و »ﻗﺴﻂ« ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ وﺟﻮد دارد .واژۀ ﻗﺴﻂ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻋﺪلوداد،
ﺑﻬﺮه و ﻧﺼﯿﺐ ،ﻣﻘﺪار ،ﺗﺮازو ،روزی و ﺑﻬﺮهای از واﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،و »اﻟﻘَﺴﻂ« ﺑﻪ
ﺟﻮر و ﺑﯿﺪادﮐﺮدن و از راه ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪن ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺧﻠﯿﻠﯽ ،ﺑﯽ ﺗﺎ (676 :ﻗﺴﻂ ،در
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮادف ﺑﺎ ﻋﺪل ،اﺧﺺ از ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪل اﺳﺖ؛ زﯾﺮا داﯾﺮۀ ﻋﺪل ﺑﻪ ﻋﺪل ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻗﺴﻂ ﻓﻘﻂ ﺻﺒﻐﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و ﺑﻪﻋﺒﺎرت ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ازﻧﻈﺮ ﻣﻮرد و
ﻣﺼﺪاق ،ﺑﯿﻦ ﻋﺪل و ﻗﺴﻂ »راﺑﻄﮥ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ« ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻋﺪ ْل ﻋﺎم و ﻗﺴﻂْ
ﺧﺎص اﺳﺖ ،درﻣﺠﻤﻮع ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻀﻤﻮن ﻗﺴﻂ را ﻣﻌﺎدل »ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﮔﺮﻓﺖ.
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ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،در اﺻﻄﻼح ،ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
از دﯾﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻣﻮزون در ﻫﻤﮥ اﺑﻌﺎد ﻣﺎدی ،رواﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی
اﺳﺖ )ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ .(192 :1370 ،ﻫﺪف از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺠﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺛﻤﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ آن
را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪۀ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ
)ﻣﻨﺪراس و ﮔﻮرﯾﭻ.(161 :1361 ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﺪاﻟﺖ در اﺳﻼم
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ،ﻫﻤﭽﻮن »انّ ﷲ ﯾﺄﻣﺮ اﻟﻌَﺪل و اﻻﺣﺴﺎن« )ﻧﺤﻞ (90 ،و »اﻋﺪﻟﻮا ﻫُﻮ
أﻗﺮبُ ﻟﻠﺘّﻘﻮﯾﻢ )ﻣﺎﺋﺪه (8 ،ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻋﺪاﻟﺖورزی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﻋﺴﻞ ،(92 :1378 ،ازآﻧﺠﺎﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ در دﯾﻦ اﺳﻼم ﻓﺮاوان ﺑﺤﺚ ﺷﺪه و اﻫﻤﯿﺖ
آن اﻣﺮی آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ؛ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﻮد .در ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ دوره ﺟﻨﺎحﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻗﺎﻣﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ و ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ .در ﻋﺮﺻﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ در
ﻗﺒﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ ،در ﺣﻮزۀ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺎزار
و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ در دوﻟﺖ
»ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ« ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺗﺎزه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﻼف روﯾﮑﺮد دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ روی ﺳﺨﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻی ﻫﺮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ در ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻮه و
ﺷﮑﻞ رﻓﺘﺎر دوﻟﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﮥ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻫﻤﮥ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ
ﻓﻘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ازاﯾﻦرو ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
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ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ »ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ« را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﮐﻤﺘﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻮزۀ داﺧﻠﯽ ﺳﺮﻟﻮﺣﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺖِ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪ )ازﻏﻨﺪی.(16-9 :1381 ،
آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺧﻮد ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد؛ ﻋﺪاﻟﺖ درواﻗﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ دارای ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺿﺮوری در ﻋﺮﺻﮥ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد )روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت 19 ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .(1374
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،در دورۀ دوﻟﺖ »ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ« ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ در اﯾﻦ دوره روی ﺳﺨﻦ ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻی ﻫﺮم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖْ از ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﻘﺮ ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪ و رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮای
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ ﻋﺪاﻟﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ .درﻫﻤﯿﻦﺑﺎره آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭘﺲ از دوره
ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﮥ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ و اﯾﻦ ﻧﻤﺮات را ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺑﺎرزی ﺑﺮای ﺑﺴﻂ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻋﺪاﻟﺖ در دوﻟﺖ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ داﻧﺴﺖ )روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت 19 ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .(1374

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻣﻮﺿﻮعِ ﭘﮋوﻫﺶ

ﺳﺎوه درودی ) ،(1392در رﺳﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ،

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮازوﻓﺮود اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺒﯽ در ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ و روﺷﯽ ﮐﻪ اﺳﮑﯿﻨﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﻔﺮی ﺷﺎﻟﯽ ) (1392رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ و روشِ »ارﻧﺴﺘﻮ ﻻﮐﻼو و ﺷﻨﺘﺎل
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ﻣﻮﻓﻪ« و »ﻧﻮرﻣﻦ ﻓﺮﮐﻼف« ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭼﻬﺎر دوﻟﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ درک ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﺑﭙﺮدازد .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻪ ﻧﺴﺨﮥ دﺳﺖﭼﭙﯽﻫﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮی در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی ﻧﺘﺎﯾﺞ( و ﻧﻪ
ﻧﺴﺨﮥ دﺳﺖراﺳﺘﯽﻫﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ( ،ﻫﯿﭻﮐﺪام ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻮروزی ) (1392در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان واﮐﺎوی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن را در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری )دوران ﻣﻮﺳﻮم
ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ( ،را ﮐﺎوﯾﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺖ
)ﻋﻤﻞﮔﺮا( ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮای واﮐﺎوی اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﺑﻪﺧﺼﻮص در دوران
ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎلﻫﺎی  1376-1368ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از اراﺋﮥ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ
ﺟﺎﻣﻊ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ را در ﻓﺼﻮﻟﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻧﮕﺎه آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺆذن ) (1391در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم در ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﯾﮏ اﺻﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮم آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .او اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را،
ازﻗﺒﯿﻞ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار داده ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ
ﺷﻤﺮده و ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺣﺬف اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آن در اراﺋﮥ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﻘﺼﺎن در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ،
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺞروی در آن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺞروی در رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺿﺎﺑﻂﭘﻮر ) (1390در رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده
و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺟﻤﺎع ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده و دراﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ :اﻟﻒ( ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻊ از ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ ازﻃﺮﻓﯽ
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ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل اﺳﻼم و ازﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺒﮕﺎن و دوﻟﺘﻤﺮدان و اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ب( ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮاوان ،ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ را از وﺳﻌﺖ اﺻﻠﯽ
ﺧﻮد دور ﮐﺮده و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ج( ﻋﺪم ﭘﯿﺮوی و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی .اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﯾﺎری (1387)،در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ« ،ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراداﯾﻢ
ﻗﺪرتﮔﺮاﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ،ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮانِ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ازآﻧﺠﺎﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎعﮔﺮاﯾﺎن ،ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻟﺴﺪﯾﺮ
ﻣﮏاﯾﻨﺘﺎﯾﺮ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ داراﺑﻮدن ارزشﻫﺎ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ و
ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﻮاره درﺣﺎلرﻗﺎﺑﺖ و ﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮارد را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ
ﺑﺮﺗﺮیﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺖ ﻓﮑﺮی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻬﻨﺪ .دراﯾﻦراﺳﺘﺎ ،ﺣﺘﯽٰ در ﺳﻨﺖ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد را از دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی
دﯾﻨﯽ درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﺳﻨﺖ ﻓﮑﺮیـﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ و اﺻﻮلﮔﺮاﯾﯽ در ادﺑﯿﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪۀ اﺟﺘﻤﺎعﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻋﺪاﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ

در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻓﻘﻬﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻘﻬﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻼزﻣﺖ ﺗﻘﻮاﺳﺖ؛ ﺗﻘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ اﻗﺎﻣﻪ
واﺟﺒﺎت و ﺗﺮک ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ )ﭼﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺻﺮار ﺷﻮد،
ﭼﻪ ﺑﺮ آن اﺻﺮار ﻧﺸﻮد( و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﯿﺮه درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺻﺮار ﺷﻮد و
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ﻧﯿﺰ ﻣﻼزﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺮوت )ﺟﻮاﻧﻤﺮدی( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﯿﺮوی و اﻧﺠﺎم ﻋﺎدات
ﻧﯿﮑﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوری و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻋﺎدات زﺷﺖ و آﻧﭽﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ
و ﺧﺴﺎﺳﺖ ﻧﻔﺲ و ﭘﺴﺘﯽ ﻫﻤﺖ را ﻣﯽآورد )اﻟﺠﺒﻞاﻟﻌﺎﻣﻠﯽ1398 ،ق.(793-792 :

درﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪلْ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﻮای ﻣﺤﺾ اﺳﺖ .درﻫﺮﺣﺎل ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻖ و
اﺟﺮای آن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺎ ﻣﻼزﻣﺖ ﺗﻘﻮای اﻟﻬﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد )درﺧﺸﻪ.(1386 ،

ﻋﺪاﻟﺖ در ﻗﺮآن

ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺎﻣﮥ ﻋﺪاﻟﺖ را وﻇﯿﻔﮥ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺎﻃﻊ
ﺑﺮ اﻗﺎﻣﮥ ﻋﺪل ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ» :ان ﷲ ﯾﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل و اﻻﺣﺴﺎن« )ﻧﺤﻞ (90 ،و ﯾﺎ در آﯾﮥ  35ﺳﻮرۀ
ﻧﺴﺎء ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﯾﺪ ﺑﺮﭘﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺴﻂ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻂ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ
ﻣﻔﺴﺮان ﻣﺘﺮادف ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ« و ﺣﺘﯽٰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻋﺪاﻟﺖ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ؛ وﻻ ﯾﺠﺰ ﻣﻨﮑﻢ ﺷﻨﺌﺎن ﻗﻮم ﻋﻠﯽ اﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮا اﻋﺪﻟﻮا ﻫﻮ اﻗﺮب
ﻟﻠﺘﻘﻮی) «.ﻣﺎﺋﺪه.(8 ،

راه ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺳﻼم در ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ دو اﺻﻞ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .1 :وﺣﺪت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
و ﻣﺘﻌﺎدل؛  .2ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ
را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﻃﺎﻗﺖ و ﻧﯿﺮوی ﺑﺸﺮی را از ﻧﻈﺮ دور ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ درﺑﺎرۀ
اﻧﺴﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﺎلدوﺳﺖ اﺳﺖ« )ﻋﺎدﯾﺎت (8 ،و درﺑﺎرۀ دوﺳﺘﯽ ﻣﺎل
ﺑﺮای ﺧﻮد و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد ،ﺑﺨﻞ ﻓﻄﺮﺗﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺨﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻔﺲﻫﺎی
ﻣﺮدم ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ) «.ﻧﺴﺎء .(28 ،ﭘﺲ ﺑﺨﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻧﻔﻮس ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و در ﻗﺮآن
اﯾﻦ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻓﻨﯽ و اﻋﺠﺎبآور ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﮏ
ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی رﺣﻤﺖ ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﻮدﯾﺪ از ﺗﺮس ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﻣﺴﺎک ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﺨﯿﻞ اﺳﺖ«
)اﺳﺮاء (100،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﻗﺮآن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺳﻌﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ رﺣﻤﺖ و آن اﻣﺴﺎک ﻣﻨﺘﻬﺎی ﺑﺨﻞ را در ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ
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ــاﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﻬﺬﯾﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪــ روﺷﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺳﻼم ﻫﻤﺎنﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ،ﺣﺪود ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ،ﺧﻄﺎﻫﺎ
و ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺣﺐ ذات ﮐﻪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻓﻄﺮی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ،
ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﺮده و آن ﺑﺨﻞ ﻓﻄﺮی رﯾﺸﻪدار را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﻧﺸﺎندادن راه
ﺻﺤﯿﺢ و وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻼج آن ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و اﯾﻦ ﺑﺨﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻗﺪر
ﻗﺪرﺗﺶ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺣﻮاﺋﺞ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺼﺎﻟﺢ آن را از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪاﺷﺘﻪ،
ﻫﺪفﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع در ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻞﻫﺎ و دورهﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﻃﻐﯿﺎن ﻃﻤﻊ و اﻣﯿﺎل ﻓﺮدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻇﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﺪل
ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ،ﻃﻐﯿﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ ﻓﻄﺮت و ﻧﯿﺮوی ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﺳﺘﻢ اﺳﺖ؛ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺳﺘﻢ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻓﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎرۀ ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ و اﺛﺮ ﺑﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد )ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻫﺪفﻫﺎی او( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ آن ﻓﺮد ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﻧﯿﺰ از
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ازﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺗﻌﺎون ،ﻫﻤﮑﺎری و
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰه و ﻋﺪاوت ،زﻧﺪﮔﯽ رﻫﺎﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
ﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﺣﺮام ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺲ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را
در آن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪارد و ﻫﺪفﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﯿﺎت را ﺗﺤﻘﻖ دﻫﺪ ،ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ دارد ،وﺳﻌﺖ ﻣﯿﺪان
ﻃﺮز ﻓﮑﺮ اﺳﻼم درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮاﺗﺮرﻓﺘﻦ آن از ارزشﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺾ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ارزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس و ﻗﻮام زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﻗﺪرت آن را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل در اﺟﺘﻤﺎع و
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻤﺎم داﯾﺮۀ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و از آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
درﺑﺎرۀ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ رﻫﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﺪاﻟﺖ درﻧﻈﺮِ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺴﺎوات در »ﻣﺰد«
اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺗﻔﺎوت اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﮕﯿﺮد ــﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎوات
ادﻋﺎﯾﯽ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪــ ﻟﯿﮑﻦ درﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺴﺎوات ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل
ﻫﻤﮥ ارزشﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی را در ﻧﻈﺮ دارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎوات ﺑﻪﻃﻮردﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اوﺿﺎع
و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺳﺎزش دارد .اﺳﻼم ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎوات ﻏﺮاﯾﺰ را آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺣﺪودی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﺪفﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮدازد و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارزشﻫﺎ درﻧﻈﺮ اﺳﻼم
زﯾﺎد و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﺠﻤﻮع آنﻫﺎ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ

۳۵۲

ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﺟﺒﺎریﮐﺮدن ﻣﺴﺎوات اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت
ﺗﺼﺎدم دارد ،ﻧﯿﺴﺖ .آن ﻣﺴﺎواﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎ و ﻏﺮاﯾﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزش ﻧﺪارد و ﻣﺎﻧﻊ
ﺗﺮﻗﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻮده ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از
ﺑﻪﮐﺎراﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎ و ﻏﺮاﯾﺰ ﺻﺎﺣﺒﺎن ذوق و ﻏﺮﯾﺰه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد و ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ،درﻧﺘﯿﺠﻪ،
اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻏﺮاﯾﺰ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻣﺴﻠﻤﺎً از ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻓﺮاد ﻣﺴﺎوی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻓﺎﯾﺪهای ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺎ در ﻏﺮاﯾﺰ ﻧﻬﺎﻧﯽ
اﻓﺮاد ﺷﺒﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ــﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺟﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﺒﻮده و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف را در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢــ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪای ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻓﻄﺮی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺻﺤﺖ و ﻗﺪرت ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ
ﺑﻪﻋﮑﺲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﺮض و ﻧﻘﺺ و ﺿﻌﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد و ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ
از آﻓﺮﯾﻨﺶ زﻧﺪﮔﺎن ،آﻧﺎن را ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و آﻻت و اﺑﺰار در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺨﺘﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ
ﺳﺎزد ،ﻣﺎ ﻫﻢ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻏﺮاﯾﺰ ﻧﺪارﯾﻢ.
اﺳﻼم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ و
ﺿﻤﻨﺎً راه را ﺑﺮای ﺗﻔﻮق ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ،
ارزشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ارزشﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ» :ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ)«.ﺣﺠﺮات(13 ،؛ »ﻣﺎل و ﭘﺴﺮان زﯾﻨﺖ زﻧﺪﮔﯽ
دﻧﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ازﻧﻈﺮ ﺛﻮاب و آرزو ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ) «.ﮐﻬﻒ .(46 ،از
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ارزشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ارزشﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺾ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ اﺳﻼم روی آنﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮده و آنﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﻮال ،ﯾﻌﻨﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺧﺪاﯾﯽ و ﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﮑﺮی ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺣﺮام اﺳﺖ ،اﺧﺘﻼف
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ از آن ارزشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺴﺎوات ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻣﺎل را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎل ﺗﺎﺑﻊ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ و ﻋﺪل ﻣﻄﻠﻖ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزیﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ و
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻬﯿﺎﮐﺮدن اوﺿﺎع و
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اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻃﺮز ﻧﺸﻮوﻧﻤﺎ و رﯾﺸﻪ و ﻧﮋاد و
دﯾﮕﺮ ﻗﯿﺪﻫﺎ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖدادن
ارزشﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺧﻮد و آزادﮐﺮدن وﺟﺪان ﺑﺸﺮی از ﻓﺸﺎر ارزشﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺤﺾ و ﻧﻬﺎدن آن ارزشﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﻌﻘﻮل ﺧﻮد ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﮑﺮدن ﻫﻤﮥ ارزشﻫﺎی
ﻣﻌﻨﻮی در ارزشﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی )ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی را درک
ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ از اﻫﻤﯿﺘﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ( ﻣﯿﺎن ارزشﻫﺎ ﺗﻌﺎدل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﻼم اﻓﺮاط در ارزشﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ را ﻃﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎل اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ را در
ارزشﻫﺎی ﻣﺎدی ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﻻزم ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ــو
اﺣﯿﺎﻧ ًﺎ زﯾﺎده ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻔﺎﯾﺖــ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﺴﺎد و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد و ﺗﻨﻌﻢ زﯾﺎده ﺑﺮ
اﻧﺪازه را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﺑﮑﺸﺪ ،ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﺪ .اﺟﺘﻤﺎع را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻓﻘﺮا در اﻣﻮال
ﻣﺮدم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺣﺎﺟﺖ آﻧﺎن را ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﺪ و ﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻪﻃﺮف
ﺳﻌﺎدت و ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ و ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻌﺎدل و ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﺮﻗﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم
ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﯿﺎت را ﻟﺤﺎظ ﮐﺮده و ﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺖ آن را ﭼﻪ ﻣﺎدی و ﭼﻪ روﺣﯽ ،ﭼﻪ دﯾﻨﯽ و دﻧﯿﻮی
از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ذوب ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ وﺣﺪت
ﺑﻪﻫﻢآﻣﯿﺨﺘﻪ درآﯾﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﻣﺎدهای از ﻣﻮاد اﻣﺘﺰاﺟﯽ و ﻗﺎﺑﻞﺗﺮﮐﯿﺐ آن را ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ
ﮔﺬارد ﺗﺎ وﺣﺪت آن ﺑﺎ وﺣﺪت ﺟﻬﺎن ﺑﺰرگ و زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ درآﻣﺪه و ﺑﺎ آن
ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدد )ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ .(46-42 :1392 ،درﻫﻤﯿﻦراﺳﺘﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪاﻟﺖِ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶاﻧﺪ:
 .1ﮐﺪام ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺛﺮوت ،ﻗﺪرت ،ﻣﻨﺰﻟﺖ ،ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟
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 .2اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺪام ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد؟ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﻣﺮده ،زﻧﺪه ،ﺑﻪدﻧﯿﺎﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﺑﺮﺧﯽ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻫﻮش ،اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻠﺖﻫﺎ و  ...ﮐﺪامﯾﮏ ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ
اﺳﺖ؟
 .3ﺗﻮزﯾﻊ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد ﯾﺎ  ...؟
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻪﮐﺴﯽ ﺣﻖ اﺟﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻄﻠﻮب و
ﻣﺸﺨﺺ را دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺮی ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﺮاﺑﺮی :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﮐﺎﻻ )ﺛﺮوت ،ﻗﺪرت ،ﻓﺮﺻﺖ و  (...ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺪام ﮔﺮوهﻫﺎ )اﻓﺮاد ،ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﻣﻠﺖﻫﺎ ،ﻧﮋادﻫﺎ ،اﻗﻮام و (...
ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎرف،
اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮی و ﻣﺴﺎوات ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺑﺮاﺑﺮی دﺳﺘﺎوردﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﮥ اﺳﺘﺤﻘﺎق و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ :ﻫﻤﮥ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه اﺳﺘﺤﻘﺎق و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد از ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﺗﻔﺎوت آنﻫﺎ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻋﺎدﻻﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﺮاﺑﺮی در
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،درﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﺎدﻻﻧﻪ در
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آن ﻋﺪاﻟﺖ
ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی و ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آن ،ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺛﺮوت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﺳﺘﻌﺪاد ،ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد؛ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ آن ،ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺎﻻﻫﺎی
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اﺳﺎﺳﯽ و اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد
ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽاش آن
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪاﻧﺪازۀ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪاﻧﺪازۀ ﻧﯿﺎزش داده ﺷﻮد؛
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺳﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ آن ،ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد.
ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻧﺼﺎف :ﺟﺎن راوﻟﺰ ،در ﮐﺘﺎب ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ،ﺣﺎﻟﺘﯽ از اﻧﺼﺎف ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﺳﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﺧﻮاﻫﯽ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮای ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﮐﺮدن رﻓﺎه ﮐﻞ ﯾﺎ رﻓﺎه ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺧﻄﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮔﺮوه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﮕﺮان واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،ﻣﺮدود ﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ .درﻣﻘﺎﺑﻞ ،راوﻟﺰ در ﻧﻈﺮﯾﮥ
اﻧﺼﺎف ﺧﻮد ،ﺑﺎ اﺑﺪاع دو ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﯾﮕﺎه اوﻟﯿﻪ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ازﺳﻮی
ﺟﺎن ﻻک ،ژان ژاک روﺳﻮ و ﻫﺎﺑﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ ﻗﺎﻋﺪۀ
ﺣﺪاﮐﺜﺮـﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪدﺳﺖآوردن ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ و ﻣﺘﺤﻤﻞﺷﺪن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺪیﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺼﺎف
اﺳﺖ .در ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻧﺼﺎف ،ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادی ،ﻓﺮﺻﺖ ،درآﻣﺪ ،ﺛﺮوت،
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردارِ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد .راوﻟﺰ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دو اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﻦﺷﺮح ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 .1اﺻﻞ ﯾﮑﻢ :ﻫﺮ ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﺮاﺑﺮی از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ
آزادیﻫﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آزادی ﻋﻘﯿﺪه ،آزادی ﺑﯿﺎن و اﺟﺘﻤﺎع ،آزادی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،آزادی از
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال و اﻣﺜﺎل آن را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
 .2اﺻﻞ دوم :ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی درﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ:
• دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ؛
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• ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ،ﻣﻨﺎﺻﺐ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
راوﻟﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دو اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﺎددﺷﺪه ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ،
ﻣﻮاﻫﺐ و ﺑﺮﺧﻮرداریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺮوت ،درآﻣﺪ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻫﺶ آزادیﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .درﻫﻤﯿﻦﺑﺎره راوﻟﺰ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی ﺗﻘﺪم را ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ )راوﻟﺰ:(1387 ،
ﻗﺎﻋﺪۀ ﺗﻘﺪم آزادی :ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،آزادی را ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آزادی و ﺗﻘﻮﯾﺖ
آن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﮐﺮد؛
ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻘﺪم ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ ﮐﺎرآﻣﺪی و رﻓﺎه :ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار از آن ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﻧﺮخ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﺑﺎﻻی ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻏﺎﯾﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺣﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ :ﻧﻮزﯾﮏ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﻈﺮﯾﮥ راوﻟﺰ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮزﯾﻊ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﯾﮏ اﻟﮕﻮی اﯾﺪﺋﺎل ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﺮدی رﺑﻂ دارد ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ازﻧﻈﺮ ﻧﻮزﯾﮏ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ دارای ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻘﻮق اﻣﻼک ،ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪﺷﺮط آﻧﮑﻪ
ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ آن را ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ:
 .1ﻗﺎﻋﺪۀ اﮐﺘﺴﺎب )ﺷﺮط ﻻک( :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ ﺗﺼﺮف و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮدش اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ دارد؛ ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ دارد ﻫﺮﭼﯿﺰی را ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﺑﻪاﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارد ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮدارد،
ﺑﻪﺑﯿﺎندﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﺗﺮﺷﺪن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی دﯾﮕﺮان در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻧﺸﻮد؛
 .2ﻗﺎﻋﺪۀ اﻧﺘﻘﺎل :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﭽﻪ را ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻋﺪۀ
اﮐﺘﺴﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،از او ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان داد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻮد او راﺿﯽ ﺑﻪ آن
ﺑﺎﺷﺪ و ازﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪﯾﻪ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ؛
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 .3ﻗﺎﻋﺪۀ اﺻﻼح :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه آﺛﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻠﻒ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دو ﻗﺎﻋﺪۀ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻌﺪﯾﻞ و اﺻﻼح ﺷﻮد ،ﻧﻮزﯾﮏ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ،ﺛﺮوت ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻓﺮﺻﺖ ،ﻗﺪرت
و اﻣﺜﺎل آن ،ﻧﺎﺷﯽ از رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ ﺑﺎﻻ ،ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﯾﺎ
ﮐﻤﺘﺮداﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ،اﻧﻄﺒﺎق و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ،اﺻﻮل
اﺧﻼﻗﯽ ،رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی و اﻧﺘﻔﺎع ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪﺑﻮدن
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد؛ وﻟﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﯽ آن ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪﺑﻮدن آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس
ﻧﻮزﯾﮏ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ از ﻫﯿﭻ اﻟﮕﻮ و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ،درآﻣﺪﻫﺎ و  ...ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﮥ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﯾﻊ دوﺑﺎرۀ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب ،ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن و
دارﻧﺪﮔﺎن آن ﮐﺎﻻﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ از ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ،ﺗﻮزﯾﻊ
دوﺑﺎرۀ ﻣﺼﺪاﻗﯽ از اﯾﻦ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ و دزدی و ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﮐﺮدن رﻓﺎه :در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﺧﻮاﻫﯽ ،اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﮐﺮدن ﮐﻞ رﻓﺎه ﯾﺎ رﻓﺎه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺪاﮐﺮدن ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻫﺮﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از رﻓﺎه دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﺧﻮاﻫﯽ ،در
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎم ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺎ ﺣﺘﯽٰ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن
ﻧﺘﯿﺠﻪﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺎ ﺣﻘﻮق،
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﻧﯿﺎز و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و درارﺗﺒﺎطﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا و داﯾﺮۀ ﺷﻤﻮل رﻓﺎه ﺑﺸﺮ ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﺣﺘﯽٰ در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺆﻟﻔﻪای از رﻓﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺳﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﻋﺒﻮر ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﺧﻠﻌﺖﺑﺮی
و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدی.(35-31 :1393 ،
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ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ اﻧﺼﺎف ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﻟﺬا در اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ را از ﺟﻨﺒﮥ ﻋﻤﻠﯽ و اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻟﮕﻮی ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت در
دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎً در روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻧﻬﺎدﮔﺮا ،ﻧﻘﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارد ،ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ اﮔﺮﭼﻪ در آزﻣﻮن ،ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ﺗﻔﺎوت ،در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺻﺮﯾﺢ و ﺳﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺒﻌﺎت و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد؛ ﺣﺘﯽٰ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎعِ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ،در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ
اﺻﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺳﻬﻢ و ﺳﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ )دﻣﺎرﺗﯿﻨﻮ.(174-172 : 1392 ،

ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﺎﯾﮥ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

در اﻧﺪﯾﺸﻪ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ،

»ﻣﻌﯿﺎر ارزشﮔﺬاری در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺰان ﺛﺮوت ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮش
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﺪر
اﺳﻼم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺋﻤﮥ اﺳﻼم و داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﯾﺎ ﺛﺮوت از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در اﯾﻦ روال زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺷﺨﺺ و ﻓﺮد ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﺖ ،ﯾﮏ راه اﺳﺖ ،ﯾﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ــﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
دﺳﺖﺧﺎﻟﯽﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را از ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺮوم ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاردــ در ﻣﮑﺘﺐ
اﺳﻼم اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و رﺷﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ وﺿﻊ
ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﺮدم ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮوز دادﻧﺪ ،آن ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺎﯾﮥ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺧﯿﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ و ﺗﻮدهﻫﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛
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ﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران دﻧﯿﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ رﯾﺸﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ دارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﯾﮏ راه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﯿﻞﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼم اﺟﺮا
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮﭼﻪ در آن ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺣﺘﯽٰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از راه اﺗﮑﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ،اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮده و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوم ،ﺷﮑﺴﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ،ﻣﺆﻇﻒ ﺑﻮدﯾﻢ روی
اﯾﻦﻫﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ،اﯾﻦ راه ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ راه اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﮐﻪ اﻣﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ،ﻻزم
اﺳﺖ دو ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﻃﯽ ﺷﻮد) «.ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ.(485 :1379 ،

ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻫﺪفﮔﯿﺮی اول اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻋﺎدل ﺑﺴﺎزد و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮدی را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ ،اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮدی در ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ،
ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽآﯾﺪ؛ اﻣﺎ اﺳﻼم در اﯾﻨﺠﺎ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﮑﻤﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮدی و ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮدی را ﭘﺎﯾﮥ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺪ:
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه آﯾﮥ  143ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَ ﮐَﺬاﻟِﮏ ﺟَﻌَﻠﻨﺎ ﮐُﻢ اُﻣﺖً وَﺳَﻄﺎً ﻟِﺘَﮑُﻮﻧُﻮ
ﺷُﻬَﺪاءَ ﻋَﻠَﯽ اﻟﻨّﺎس« و اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺪال ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ ﯾﮏ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
»ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﻫﺎ« را ﺑﺎ »ارزشﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ« ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺧﻼﻗﯿﻮن ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺟﻮر دﯾﮕﺮ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ازﻧﻈﺮ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻋﺎدل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺟﻮد او ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﺎلْ آدم را
وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و از ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺗﺨﻠﻒﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن
ﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ از دورن ﺧﻮد ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪﻃﺮف ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب ﺳﻮق
ﻣﯽدﻫﺪ ،و درﻣﻘﺎﺑﻞِ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ و ﮔﻨﺎه ،او را ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖِ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﻠﮑﮥ ﻋﺪاﻟﺖ .ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،آنﻫﺎ داﯾﺮۀ ﻋﺪاﻟﺖ را وﺳﯿﻊﺗﺮ از
اﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢﺗﺮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردهاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽٰ در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺐ
اﺧﻼﻗﯽ ﻫﺴﺖ .ازﻧﻈﺮ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻗﻮای اﻧﺴﺎﻧﯽ دارای ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ذﯾﻞ اﺳﺖ:
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• ﻗﺪرت ﻓﮑﺮی؛
• ﻧﯿﺮوی ﻏﻀﺐ و ﺗﺪاﻓﻌﯽ اﻧﺴﺎن؛
• ﻧﯿﺮوی ﺷﻬﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت اﻧﺴﺎن از آن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻋﻠﻤﺎی اﺧﻼق ﻫﻤﮥ اﺑﻮاب اﺧﻼق را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻼ اﯾﻤﺎن ،ﻋﻠﻢ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﻮاب اﺧﻼﻗﯽ
ﻓﮑﺮ ،ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻘﻞ آدم اﺳﺖ ،ﻣﺜ ً
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮۀ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮۀ ﻏﻀﺐ ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺑﻮاب ﺟﻬﺎد،
دﻓﺎع ،اﻧﺘﻘﺎم ،ﻋﻔﻮ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰﻫﺎ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮﯾﮏ از
آنﻫﺎ درﺑﺎب اﺧﻼق در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ،ﺑﺎب ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺘﯽ
از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺷﻬﻮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ،از ﭼﯿﺰی ﺗﻨﻔﺮ دارد و ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ .ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﻮا
ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺮاط دارد ،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻔﺮﯾﻂ دارد و ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺘﺪال دارد ،در ﻫﺮﮐﺪام از اﺑﻌﺎد
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ ازﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار
در ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﮐﺎر ﮐﺮدهام ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻃﻌﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ روی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻢ .اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﺧﻼﻗﯿﻮن آن را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و اﺻﻼً اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ را اﯾﻦ ﺟﻮری
ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮه ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﺪال در ﺷﻬﻮت ،اﻋﺘﺪال در ﻏﻀﺐ و
اﻋﺘﺪال در ﻓﮑﺮ ﯾﻌﻨﯽ »ﻋﻔﺖ« و »ﺷﺠﺎﻋﺖ« و »ﺣﮑﻤﺖ« اﮔﺮ در وﺟﻮد ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ،ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦﻫﺎ »ﻋﺪاﻟﺖ« ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺴﺠﺎم اﯾﻦ ﻗﻮا و ﺗﻌﺎدل اﯾﻦ
ﻗﻮا در وﺟﻮد ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼق
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ و وﺳﯿﻊﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ را
ﻣﻮﺿﻮع اﺣﮑﺎم ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺪر وﺳﯿﻊ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﯾﮏ آدم
ﻋﺎدل ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی اﺳﺖ ،آدم ﺣﮑﯿﻢ ــاﻟﺒﺘﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻫﻢ درﺟﺎﺗﯽ داردــ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ آدم ﺧﯿﺎل ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺣﮑﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻮم را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ از
ﻋﻮام ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻮرﺗﯽ ،ﺣﮑﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻔﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﮐﻪ
رﯾﺸﮥ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ،ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺎدل را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﺣﺎل
آﻧﮑﻪ ﺗﻮﻗﻊ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻫﻢ
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اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﻫﺴﺖ و اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻋﺎدل ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ اﺳﻼم ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ؛ آن اﺳﮑﻠﺖ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدﻣﺶ را اﯾﻦ ﺟﻮری ﺑﺴﺎزد ،ﻣﺮدم
ﻋﺎدل ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺪﺋﺎل اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻋﺎدل ﻫﻢ
ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻋﺎدل ﻓﻘﻬﯽ و ﻋﺎدل اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﯾﺪﺋﺎل اﺳﺖ .در
اﺳﻼم اﻣﺘﯿﺎز و اﺧﺘﻼف ﻫﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر و ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ،ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺳﻼﻣﯽ را
ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن و اﺳﺎس آن »اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
اﻓﺮاد »ﺻﺎﻟﺢ« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺷﻮد اﯾﺪﺋﺎﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را
اﺻﻼح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﺎﻧﻮندان و ﻗﺎﻧﻮنﭘﺬﯾﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
اﺟﺒﺎر ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﺻﻼح اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺒﺎرش ،ﮐﯿﻔﺮ دادﻧﺶ و
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﺶ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ،
روﯾﮥ اﺳﻼﻣﯽ ،آﮔﺎﻫﯽدادن اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪﻃﺮف ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ اﺑﺰار ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارای ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ
اﺑﺰار ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪۀ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﻘﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻨﺮی و ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ در
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ اول اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ
آﯾﻨﺪۀ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺪفﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺧﻮب
ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺻﺎﻟﺢ در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻇﻠﻢ را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻓﻘﻂ ﻧﻘﻄﮥ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼم ،راه را ﺑﻪ روی ﻣﺮدم ﻧﺒﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦﻫﺎ در ﯾﮏ ﺣﺪی از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺤﺪود ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ
و ﺗﻌﻠﻢ آن را ﭼﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮد ،ﻇﻠﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﻮری ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻋﻘﺐ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻇﻠﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ ،از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درراﺑﻄﻪﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮدی و درراﺑﻄﻪﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯿﺪانﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺮدم
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ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اِﻓﺘﺎء اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ دروازه را ﺑﻪ روی ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺒﻨﯿﺪﯾﻢ و اﻣﺘﯿﺎز اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی زﻣﺎن ﺧﻮد و ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد و اﻣﺮوز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را در
ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ آنﭼﻨﺎن ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﺷﺪ .در اﺳﻼم
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻘﻮاﺳﺖ و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺴﺐ ﺗﻘﻮا در ﺟﺎﻣﻌﻪ از وﻇﺎﯾﻒ
دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و از آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن ﺗﻘﻮا و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺑﻄﻪای ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ وﺟﻮد دارد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺗﻘﻮا
ﻣﺮادف ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ )ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ.(527-520 :1379 ،
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ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﺧﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد،
ﻣﺒﺤﺚ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽـاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده
اﺳﺖ .در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻫﺪف و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ازﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و از ﭘﯿﺸﺮوان اﻧﻘﻼب ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،را
در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده و ﻃﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺧﻄﺒﻪ در
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف را ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺮدم و ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ازاﯾﻦدﺳﺖ ﺗﺎ اﺟﺮاﯾﯽﮐﺮدن آن ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد؛
ازﺳﻮﯾﯽدﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ اﻓﺰونﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ
آن ،زواﯾﺎی ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن آن را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر در
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد ،ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﻼم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آن ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻪﻋﻤﻞآﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﺳﻼم
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اﺑﺘﺪا از آن ﺧﺪاﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ روی زﻣﯿﻦ اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﺳﻼم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﺪودﯾﺖ آن ﻧﯿﺰ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف اﻟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﺮ اﺳﺎس وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و در ﺗﺼﺮف وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻪ ﻣﺤﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در
اﺳﻼم آزادی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزد .ازاﯾﻦرو ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﺑﻌﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﯽ ،ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر در
اﺳﻼم اﺷﺎره ﮐﺮده و آن را ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺒﺎدت داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺷﺎرهﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ اﺋﻤﻪ ،آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ازﻧﻈﺮ ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼم ﮐﺎر اﻣﺮی ﻋﺒﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮای آن ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ازاﯾﻦرو ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم اﻟﻬﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
و ﮐﺎر دو ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺛﺮوت ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﻼم
ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﻤﻠﯽ دارد ،در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﻘﻮﻗﯽ واﺟﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
ﻋﻤﻠﯽ اﺳﻼم ،زﮐﺎت ،ﺧﻤﺲ ،اﻧﻔﺎل ،اﻧﻔﺎق ،اﯾﺜﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺠﻤﻊ ﺛﺮوت در دﺳﺖ اﻓﺮادی ﺧﺎص ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ از ﺛﺮوت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺛﺮوت در دﺳﺖ اﻓﺮادی ﺧﺎص ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺤﺚ ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮح ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ راه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ آرﻣﺎنﻫﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح
ﺳﺎزد و دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ اﺳﻼﻣﯽ دارد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ،
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ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮی ﻣﻤﮑﻦ و ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد ،و در ﺟﻬﺖ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ در دوﻟﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻃﺮح
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺣﯿﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮐﺘﺐ:
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
اﺑﻦاﺑﯽاﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺑﻦ ﻫﺒﻪﷲ )1385ق( .ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ج  .7 ،1ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﯿﺮوت  :دار اﺣﯿﺎء اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ  ،ﭼﺎپ دوم.
ازﻏﻨﺪی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ) .(1381ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻮﻣﺲ.

اﻟﺠﺒﻞاﻟﻌﺎﻣﻠﯽ ،زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ( )1398ق( .اﻟﺮوﺿﻪ اﻟﺒﻬﯿﻪ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻤﻌﻪ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﻪ اﻟﺠﺰء
اول .ﻗﻢ :ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻟﺪاوری و )1340ق( ﻟﻤﻌﻪ ،ﺟﺰ اول ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ.

ﺧﻠﯿﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ )ﺑﯽ ﺗﺎ( ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان:ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ
ﻋﻠﻤﯽ.
دﻣﺎرﺗﯿﻨﻮ ،ﺟﻮرج اف ) .(1392اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ؛ ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮوﯾﺰ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،آزﯾﺘﺎ ﮔﻞزاده ﻗﺸﻼﻗﭽﺎﯾﯽ ،ﻧﺎﻇﺮان ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﯽ ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﺳﯿﺪ
اﺣﺴﺎن ﺧﺎﻧﺪوزی ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.

راوﻟﺰ ،ﺟﺎن ) .(1378ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﮐﻤﺎل ﺳﺮورﯾﺎن ،ﻣﺮﺗـﻀﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان:
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
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ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ ) .(1370درآﻣﺪی ﺑﺮ داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﯿﻬﺎن.

ﺳﯿﺪﻗﻄﺐ ) .(1392ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم :ﻣﺒﺎﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد و
ﺳﯿﺎﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ و ﺳﯿﺪﻫﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ :ﻧﺸﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎن.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪﺟﻮاد ) .(1364ﺟﺪال ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ،ج  ،2ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﮕﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﻋﺴﻞ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ) .(1378ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﺳﻼم )ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،روشﻫﺎ و ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ( ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺒﺎس ﻋﺮب،
ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻪﻧﺸﺮ.
ﻓﺎراﺑﯽ ،اﺑﻮﻧﺼﺮ ) .(1361اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻓﺎﺿﻠﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺤﺸﯿﮥ ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ ﺳﺠﺎدی ،ﭼﺎپ
دوم ،ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻃﻬﻮری.
ﻣﺪرﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ) .(1371ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺧﻼق ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش.
ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ) .(1368آﻣﻮزش ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ج  ،2ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﻼﻣﯽ.
ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ) .(1379ﻋﺪل اﻟﻬﯽ .ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.
ﻣﻨﺪراس ﻫﺎﻧﺮی و ژرژ ﮔﻮرﯾﭻ ) .(1361ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ ﭘﺮﻫﺎم ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﭼﺎپ
ﺳﭙﻬﺮ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ) .(1346اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ) .(1393ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان :دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف اﻧﻘﻼب.
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ) .(1379ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻣﺎماﻟﻤﻨﺘﻈﺮ)ﻋﺞ(.
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ) .(1390ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی  .1362زﯾﺮﻧﻈﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺗﻬﺮان :دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎرف اﻧﻘﻼب.
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ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ .ﺗﻔﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎ ،ج .3

ﻣﻘﺎﻻت :

ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺳﯿﺪﺻﺎدق )» .(1376اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ،ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﺷﻤﺎرۀ  10و
 ،11ﺻﺺ .389-368
ﺧﻠﻌﺖﺑﺮی ،ﻓﯿﺮوزه و رؤﯾﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدی )» .(1390ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﻘﺎﻻت ،ﭼﺎپ اول،
ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
درﺧﺸﻪ ،ﺟﻼل )» .(1386ﻋﺪاﻟﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع(« ،دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﻤﺎره  ،5ﺑﻬﺎر و
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.
ﻫﺰارﺟﺮﯾﺒﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ و رﺿﺎ ﺻﻔﺮی ﺷﺎﻟﯽ )» .(1392ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ در ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﻤﺎره .61

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ:

ﺳﺎوه درودی ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ) .(1392ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ.
ﺻﻔﺮی ﺷﺎﻟﯽ ،رﺿﺎ ) .(1392ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوﻟﺘﻬﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﺿﺎﺑﻂﭘﻮر ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ) .(1390ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻗﺮاﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ،داﻧﺸﮑﺪۀ ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ.
ﻣﺆذن ،اﺣﺴﺎن ) .(1391ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم در ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن :داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ،داﻧﺸﮑﺪۀ اﻗﺘﺼﺎد.
ﻧﻮروزی ،ﺧﺪﯾﺠﻪ ) .(1392واﮐﺎوی اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ،داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ.

۳۶۷

ﯾﺎری ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ) .(1387روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻗﺮاﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ،داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ.

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ:

ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان.

ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ:
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ از http://hashemirafsanjani.ir/
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ازhttp://rafsanjani.ir/ :
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﻔﺎف ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ازwww.shafaf.ir :
ﺳﺎﯾﺖ روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ از http://www.ettelaat.com/new/ :

۳۶۸

آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻤﺎﻟﯽ

1

ﭼﮑﯿﺪه

در ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐِ ﺗﺎرﯾﺦِ اﯾﺮان ،ﻫﻤﻮاره ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﺳﺘﺎره درﺧﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﻫﻢ
در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد و ﻫﻢ در اﻋﺼﺎر ﺑﻌﺪی ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﻼء و رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان
ﭘﺲ از دورهای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻔﻘﺎن ،اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮیِ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎﯾﮥ اﻧﻘﻼب
ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻨﺎه و ﻣﺄﻣﻨﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،در ﮐﻮران ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ
و ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آن ،در ﻫﻤﮥ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ژرف و دﻟﺴﻮزاﻧﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎرﮔﺮی و دﻏﺪﻏﮥ رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ
ﻫﻤﻮاره از او ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت و ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺎد
ﺗﺎ ﻣﻌﻀﻼت اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ زﺣﻤﺖﮐﺶ و اﯾﺜﺎرﮔﺮ رﻓﻊ ﺷﻮد .ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺎر ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ از درﯾﺎی ﺑﯽﮐﺮان اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ درﺑﺎرۀ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻧﺎم ﻧﯿﮏ و ﮐﺮدار درﺳﺖ در ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺪﯾﻮن ﻧﮕﺎه وﺳﯿﻊ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﮥ او ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ارﮐﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎرﮔﺮی؛ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ؛ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر؛ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ؛ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
 .1دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر؛ ﺳﻪ دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ؛ دوازده ﺳﺎل وزﯾﺮﮐﺎر
و اﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ واﺻﻼﺣﺎت؛ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ؛ دوازده ﺳﺎل

ﻣﺸﺎورﻋﺎﻟﯽ رﺋﯿﺲ ﻓﻘﯿﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ ،اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺟﺪﯾﺪ و راﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎی دﯾﻨﯽ واﺧﻼﻗﯽ از آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭼﻬﺮهای ﺧﺎص و
ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺣﻀﻮر اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﮐﻨﺎر اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﺳﺖ و ﺑﺮادر و ﻫﻤﮑﺎر ،اوﺿﺎﻋﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد
ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان و ﮔﺎه ﺣﺘﯽٰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﮕﺎه آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﻨﺎ ﺷﻮم .ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ درﺑﺎرۀ
آن آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ،در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ،ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﻼش اﻗﺘﺼﺎدی در
ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﺣﻮزوی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ازاﯾﻦرو ،ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻗﻮل دوﺳﺘﺎن روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻤﻢ ،آﺧﻮﻧﺪی ﻣﺘﻔﺎوت
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺸﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ و ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮان دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽِ ﻣﻼﻗﺎتﮐﻨﻨﺪه و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﯾﺸﺎن در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﻫﻨﻤﻮد ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ .دراﯾﻦﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﻢ :در اﺟﻼس »ﮐﺎﭘﻼم« ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از وزرای ﮐﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ
از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﻼس ﻣﺬﮐﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ
ﺗﻦ از ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﮐﺎﻣﻼً دﻗﯿﻖ و ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﻋﺪاد و آﻣﺎر ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان«.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از اﯾﺸﺎن ﭼﻬﺮهای ﮐﺎﻣﻞ و
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر در ﻣﺰرﻋﮥ ﭘﺪری و ﺑﻌﺪ ،اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﻗﻢ ،ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،از اﯾﺸﺎن ﭼﻬﺮهای آﺷﻨﺎ ﺑﺎ واژۀ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ازﺳﻮی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﻣﺄﻣﻮر
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
اﺛﺮﮔﺬار ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎﻗﻂﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﭘﯽ ﺑﺒﺮد .اﯾﺸﺎن در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»آنﻫﺎ ]=ﮐﺎرﮔﺮان[ ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﻓﻬﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ «.ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺛﺮﮔﺬار آﯾﺖﷲ و اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
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وی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اداﻣﮥ اﻋﺘﺼﺎب و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ ﻣﺮدم
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ادارۀ ﮐﺸﻮر ،راهاﻧﺪازی
ﻣﺠﺪد ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎدِ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪه ﺿﺮورت ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از آن ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب اﻣﻮر را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﺸﺎن اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ،در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ واﺣﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و ﺷﺎﺧﮥ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﺟﺎت ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﮥ
ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ اﻃﻼع اﯾﺸﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنِ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ،
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ و ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺑﻮدﺟﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺘﯽٰ
ﺑﺎ آﻓﻨﺪ و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﺑﻮد .ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺰودرﺷﺖ را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ارزﯾﺎﺑﻲ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺻﻨﻒﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﮐﺸﻮر را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﭘﺪﯾﺪۀ ﺳﻮادآﻣﻮزي
ﮐﺎرﮔﺮان و دﻓﺎﺗﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آنﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ آﻣﻮزشﻫﺎي
ﻓﻨﻲوﺣﺮﻓﻪاي ﺑﻪﺣﺪي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎرات اﯾﺸﺎن ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺎﺧﮥ ﮐﺎرﮔﺮيِ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ دوﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را
آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮراي ﻣﺮﮐﺰي ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﺟﺎت واﺣﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﮑﻞ ﺗﺎزهاي از ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن
ﺑﺎ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب و ﻣﺴﺌﻮﻻن ادارۀ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﻣﺼﺎدرۀ اﻣﻮال
 52ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ،و اﻟﺒﺘﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي
ﺑﻮدﻧﺪ و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﭼﭙﺎول اﻣﻮال ﻣﻠﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮراﻫﺎي
اﺳﻼﻣﻲ ﮐﺎرﮔﺮي در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﮐﺸﺎورزي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﻲ ﺑﻮد
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ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ﮐﺎرﮔﺮان و
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﮥ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و در ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﻌﺪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻲارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻧﺒﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ
ﮐﺎر ﭘﺲ از ﻣﺠﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاوان در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﮐﺎرﮔﺮي و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺑﺎ وﺟﻮدِ اﯾﺮادﻫﺎ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪۀ ﺷﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .و اﯾﻦْ ﭘﺪﯾﺪهاي ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن ﺑﻪآﺳﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ در ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي ﭘﻲدرﭘﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ اﺻﻼح رواﺑﻂ ﮐﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزهﺗﺼﻮﯾﺐﺷﺪۀ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ .در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس و ﺑﻤﺒﺎرانِ ﻫﺮروزۀ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
و آﺷﻔﺘﮕﯽِ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽِ ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯿﻤﮥ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺎﺣﺪودی ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﺸﮑﻼت
و آﻻم ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮑﺎﻫﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ و زﯾﺎنآور و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺶازﻣﻮﻋﺪ ﻋﻼوهﺑﺮ ﻫﺪفﻗﺮاردادن ﺟﺎﻣﻌﮥ آﺳﯿﺐدﯾﺪۀ ﮐﺎرﮔﺮی
رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزارﮐﺎر واﺷﺘﻐﺎل را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﻧﮕﺎه
آﯾﺖﷲ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻘﺎی ﺗﺎﺑﻪاﻣﺮوزِ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر را
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و ژرفاﻧﺪﯾﺸﯽ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ داﻧﺴﺖ.

ﺗﻌﺪاد ورزﺷﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی رﺷﺪ 300درﺻﺪی ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ رﺷﺪ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ
داﺷﺘﻨﺪ .ﺻﺪﻫﺎ واﺣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی

۳۷۲

ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰد ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺮدِ
ﺑﺰرگِ ﺗﺎرﯾﺦِ رﺷﺪ و اﻋﺘﻼی اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽْ ﻫﻤﻮاره رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ از ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﮐﺎرﮔﺮی اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﺸﺎن در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن
اﺳﻼم ﻫﺪاﯾﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎرﮔﺮی،
در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻨﮓ و ﺟﻬﺎد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﮥ ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان در
ﺳﺎﯾﮥ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯿﺪان ﺟﻬﺎد دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،ﺑﻠﮑﻪ در
رﺳﺎﻧﺪن اﻧﻮاع اﻣﺪادﻫﺎ ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﭘﺲ
از آن ،آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﺑﻪﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯿﺰان ارادت ﻗﻠﺒﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎرﮔﺮی و آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺪرﻗﮥ ﭘﯿﮑﺮ آن ﻣﺠﺎﻫﺪ
ﻧﺴﺘﻮه و ﯾﺎر دﯾﺮﯾﻦ اﻣﺎم )ره( و اﻧﻘﻼب دﯾﺪ .ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰارﻧﻔﺮ ،از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺪرﻗﻪﮐﻨﻨﺪۀ ﭘﯿﮑﺮ
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ در اﻗﺼﯽﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺎﻟﺲ ﯾﺎدﺑﻮد اﻧﺪوه
ﺧﻮد را ﺑﺮای ازدﺳﺖدادن ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﻮرای اﺷﺘﻐﺎل را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐِ آنْ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐدﯾﺪه،
ﮐﺎرازدﺳﺖداده و ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﺑﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای وﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﯿﮑﺎر و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﺎن و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮﺧﻮرده و ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ راه ﭼﺎرهای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺷﺘﻐﺎل دورۀ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ وﻗﺖ ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری از 15/9درﺻﺪ در آﻏﺎزِ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اول
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ 8/9درﺻﺪ در ﺳﺎل آﺧﺮِ دورۀ دوم رﺳﯿﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺷﺘﻐﺎل را ﺗﺸﮑﯿﻞ
دادﻧﺪ و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮥ آن را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎدیﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آﺷﻨﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎه و
ﭘﺪﯾﺪۀ اﺷﺘﻐﺎل و ﻧﺤﻮۀ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ازﺑﯿﻦرﻓﺘﻦ آن ﺑﻮد .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪۀ ﮐﺎر
و ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،اﯾﺸﺎن درﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
و ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم واﺣﺪﻫﺎی
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ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻤﺎن واﺣﺪﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﯿﺰۀ ﮐﺎر و ﺗﻼش در
آنﻫﺎ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﺲ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪﺟﺎی دﺳﺘﻤﺰدﺑﮕﯿﺮی در آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮﯾﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺳﻬﺎمدارﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ رﻏﺒﺖ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ در آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪی واﮔﺬار ﺷﺪ .رﺿﺎﯾﺖ
آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺎرک را ﻣﯽﺗﻮان درﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺎﻣﻼً ﺣﺲ ﮐﺮد .ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ وی در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪۀ
ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد .اﺻﻮﻻً ﻣﺪﯾﺮﯾﺖِ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتِ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺧﺎص اﯾﺸﺎن
ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺸﻮر و ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮدﻫﺎی
وﺳﯿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ازﯾﮏﺳﻮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﯿﺮ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص
ﮐﺎرﮔﺮان ،ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در دورۀ ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﮥ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺟﺰ
ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم اﻋﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد ،در ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﺣﻘﯿﻘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ ﻣﺰد ﻣﺠﺎزی
ﭼﻨﺪدرﺻﺪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﺣﻘﯿﻘﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در اوﺿﺎﻋﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و ﺳﻨﺖﮔﺮا ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ اﻣﻮال ﺧﻮد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﺮده ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﭼﻮن
ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان اﺟﺎره داد و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻧﺎن از ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺟﯿﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﻧﺠﺶ
ﮔﺴﺘﺮدۀ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد .آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎرﮔﺮی
را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از زﻣﺎن اراﺋﮥ ﻻﯾﺤﮥ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ازﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ آن ،ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎل رﻓﺖوﺑﺮﮔﺸﺖ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر،
ﻣﺠﺎدﻻت ﻓﻘﻬﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ و ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪ
آذری ﻗﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و وزﯾﺮ وﻗﺖ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ اﻣﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و اﻣﺎم
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ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺠﻤﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ دو رﮐﻦ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮی ﯾﺎﻓﺖ
و ﻫﻤﮥ اﻣﻮری را ﮐﻪ ازﺳﻮی رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﺪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎﺟﺎﯾﯽﮐﻪ
درﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﻪ ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﮥ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و در ﻣﻮاد ﻣﺘﻌﺪدی،
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
اﺻﻮﻻً اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻫﻤﮥ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬاﮐﺮه ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و دراﯾﺖ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺣﻖ او را ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻨﻮان
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮدار ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .درﻫﻤﺎن دوران و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ
از ﮐﺎر ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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