از ﺳری ﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﺑرای اﯾران ) ﺷﻣﺎره (7

ای رازدان ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻻ ﺧدا را
رازی ﺷﻧﯾدی ﺳر ﺑﮫ ﻣﮭر و آﺷﮑﺎرا؟!
اﯾن اﺳت آن ﺳری ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺎم اوﻓﺗﺎده ﺳت
اﯾن اﺳت آن طﺷﺗﯽ ﮐﮫ از ﺑﺎم اوﻓﺗﺎده ﺳت
اﯾن اﺳت ﺟوﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرﺳوم طرب ﻧﯾﺳت
اﯾن اﺳت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﻗوف طﻠب ﻧﯾﺳت
از ﻣﺛﻧوی ﺑﻠﻧد ھﺟرت از ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻠم

از ﻧﺎﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ھﺎﯾم ﺑﺎ ﺧدا در ﺷﮑوه

ﺗﮑﻠﯾفﻣداری*

داوطﻠبﺷدن ﺑرای ﺣﺿور در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﯾزدھﻣﯾن دوره رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران در ﺳﺎل  1400ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ،
ھرﭼﻧد ﻣﺳﺑوق ﺑﮫ ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن در ﺑﮭرهﻣﻧدﺷدن از ﺣداﻗلھﺎی ﺣﻘوق اﻟﮭﯽای ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن و ازﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﺑﻧده ﺧدا اﻋطﺎ ﺷده اﺳت ،ﺑرﺧوردار از اﻣﮑﺎن ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮕﯽ و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی آن ﺑود ،ﺑﺎ اﻗﺗﺿﺎﺋﺎت و اﻧﮕﯾزه
*ﻣﺧﺎطب اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ " ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑرای اﯾران" و ﺑﺎ اھداﻓﯽ از زﻣره ھﻣﺎن اھداف ﻣﺳﺗﺗر در ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﻗرار دارد ،ﻣﺗﻔﺎوت از ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن  ،ﯾﺎر ھﻣﯾﺷﮕﯽ و داﻧﺎی ﻣﮭرﺑﺎن و ﺻﺑور ﻋﻠﯾم و ﺣﻠﯾم " ﺧداوﻧد" ﻗﺎدری اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ و ﻧﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ،ﺑر اﺳرار ﺑﻧدﮔﺎﻧش واﻗف و آﮔﺎه اﺳت ﺑﺎ اﯾن
وﺟود ،ﻣﺧﺎطب ﺳﺎﺧﺗن او و ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﺎ وی ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑدون اﺷﮑﺎل ﮐﮫ آراﻣش ﺑﺧش اﺳت ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐﮫ ﻣﺿﺎﻣﯾن اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را ﻣﻘدﻣﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺳﺎن دﯾﮕری ﺟز او
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺧﺎطب در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷت و زﯾﺑﻧده ھم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود
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ھﺎﯾﯽ واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ در اﯾن ﻣﮑﺗوب در ﺻدد ﺗﺑﯾﯾن ﻣﺧﺗﺻر آنھﺎ ﺑرای ﻧﺳلھﺎی ﻓﻌﻠﯽ و ﺑﻌدی زﻧﺎن و ﻣردان اﯾن ﺳرزﻣﯾن
ﭘرآوازه و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﭘرﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷم؛ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﮭم ﺧوﯾش ،در ﺧدﻣت ﺑﮫ رﺷد ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠت ﻣوﺛر و در
اداﻣﮫ ﻣﺳﯾر طوﻻﻧﯽ ﻓراھمآﻣدن زﻣﯾﻧﮫھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘرورش اﺳﺗﻌدادھﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻧﺎ ﺑﺎﺷد.

ﻣن ﻣطﺎﻟب ﻣﻧدرج در اﯾن ﻣﮑﺗوب را در ﺗﺑﯾﯾن ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻧوع اﺣﺳﺎس و ﺗﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از اﻋﻼم ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن
از اﺣراز ﺻﻼﺣﯾﺗم در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺳﺎل  1400ﺑراﯾم واﻗﻊ ﺷده اﺳت ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺗو ،ای ﺧدای ﻧﺎظر و ﺳرﯾﻊ
اﻟﺣﺳﺎب ،ﻣﯽﻧوﯾﺳم و ھرﭼﻧد ﺑﮫﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻧدﻧﻣودن اﻣور "واﻗﻊ" ﺑرای آﮔﺎه ﻧﻣودن ﺗو ﮐﮫ داﻧﺎی ﻣطﻠﻖ
ھﺳﺗﯽ و ﺑﯾش و ﭘﯾش از ھر آﻧﭼﮫ در ﺿﻣﯾر ﺑﻧدﮔﺎﻧت ﺑﮕذرد ﻣﺿﺎﻣﯾن آنھﺎ را ﻣﯽ داﻧﯽ ﻧﯾﺳت ،ﻟﯾﮑن ﻣن ﻣﺣﺗﺎج ﻟطف ﺗو و

ﻧﯾﺎزﻣﻧد آن ھﺳﺗم ﮐﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھم ﺑﺎ ﺗو ﻧﺟوا ﮐﻧم ،ﺑر ﻗﻠم ﺑﯾﺎورم؛ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺻود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﮐﺛﯾری از
ﺑﻧدﮔﺎﻧت ،در ﺧﺻوص ادﻟﮫ و ﭼراﯾﯽھﺎی اﻗداﻣﺎﺗم در ﺑﯾش از ﻧﯾم ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ در ﻋرﺻﮫھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ازﺟﻣﻠﮫ اﻋﻼم داوطﻠﺑﯽ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎﺳﺦ داده و از طرﯾﻖ اﯾن ﺗﺑﯾﯾن و ﺗوﺿﯾﺢ ،از ارزشھﺎی اﺳﻼم ﯾﻌﻧﯽ"دﯾن" ی ﮐﮫ
ھﻣواره ﺷﮑلدھﻧدة اﻧﮕﯾزهھﺎﯾم در ورود ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑوده اﺳت ،ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﺗﻣﺎم دﻓﺎع ﻧﻣوده ﺑﺎﺷم.
ای ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎن!
اﯾﻧﮏ ﻣن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺣﻘﺎرﺗم در ﺑراﺑر ﺗو ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻋظﻣﺗت اﯾﺳﺗﺎدهام ﺗﺎ ذرهﭘروری ﻣﺳﺗﻣرت را ﻓرﯾﺎد ﻧﻣﺎﯾم و از اﯾﻧﮑﮫ وﺟودم را
در زﻣرة ﻣﺧﻠوﻗﺎت ھﻣﺎره ﺗﺳﺑﯾﺢﮔوی ﺧوﯾش ﻗرار دادهای ﺳر ﺑر آﺳﺗﺎن ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽات ﺑﺳﺎﯾم و ﺑﮫ آن ﺳﺟده ﺷﺎﮐراﻧﮫ ،ﺑﺑﺎﻟم.
ﺧدای ﻋﻠﯾم ﻣن!
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﺷﮑر ﻧﻌﻣﺗﯽ را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﯾﺎورم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﮭم ﻧﺳﺑﯽ ﺗﮑﻠﯾﻔم در ﻗﺑﺎل ﺗو و در طول آن ،ﺑﮫ ﺿرورت ادای آن
ﺗﮑﺎﻟﯾف در ﻗﺑﺎل ﺑﻧدﮔﺎﻧت ﻣﻧﺟر ﺷده اﺳت؟ و ﻣن ﺗوﻓﯾﻖ داﺷﺗﮫام ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ اراده ﻓرﻣودهای در ﻣﺣدوده ﻧﮫ ﭼﻧدان ﮔﺳﺗرده
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽام ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺷﺧﯾص دادهام ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن و آراﻣش ﮐﺎﻣل ،ﻋﺎﻣل ،و در اﯾن ﻣﺳﯾر از ﮐﺳﯽ و ﭼﯾزی ﺟز
طﺎﻟﺑﺎن ﺣﻘﯾﻘت و ﻣطﻠﻖ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺗﺎﺛر ﻧﺷده ﺑﺎﺷم.
ﺧدای ﺧﺑﯾر ﻣن!
از ﺗو ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫواﺳطﮫ ﺗﻌﻠﻘم ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻓرودﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ،رﻧﺞ ﻓﻘر و ﻧداری و ﺑﯽﺳوادی واﻟدﯾن و ﻏﺻﺔ ﺑﯽﮐﺗﺎﺑﯽ
دوران ﺗﺣﺻﯾل و ﺳﺎﯾﮫ ﺷوم ﻣﺣروﻣﯾت از ﺑرﺧورداریھﺎی ﻣﻌﻧوی را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧم ﺗﺎ ﮐودﮐﯾم را ﮐودک ﮐﺎر ﺑﺎﺷم و ﻓراﻏﺗم را
در ﺧدﻣت ﺗﺎﻣﯾن ﻻاﻗل ﺑﺧﺷﯽ از ھزﯾﻧﮫھﺎی اﻧدک ﺧﺎﻧوادهام ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾﺎ و آﺑرو زﯾﺑﻧده و ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺋب ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﻣﺣروﻣﯾت
از اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧدﮔﯽ و ادراک ﻣﺣﯾطﯽ ﻣﺣﮑوم ﺑودﻧد ،ﻣﺻروف ﻧﻣﺎﯾم .ﺑﺎﺷد ﺗﺎ در ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽام ادراک ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺳﻠب
"ﺷﺧﺻﯾت"ی را ﮐﮫ ﻓﻘر از ﺻﺎﺣﺑش ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧم و ھﻣواره ﺑر ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﮫ ﻓﻘر را ﺑﮫ ﮐﻔر ﻣﯽﮐﺷﺎﻧد واﻗف و
ھوﺷﯾﺎر و ﻣﻧذر ﺑﻣﺎﻧم.
ای ﺧدای در ھم ﮐوﺑﻧدة ﺳﺗﻣﮕران!
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﺷﮑر ﻧﻌﻣت ھداﯾﺗت را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗدﺑر در اﺳﻼم ﻧﺻﯾﺑم ﮐردهای ادا ﮐﻧم؟ درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺑﮫﻟﺣﺎظ وﯾژﮔﯽ-
ھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﺎﯾد "ﻣﺳﻠﻣﺎن"ی ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫای ﺑﺎر ﻣﯽآﻣدم و ﻣراﺣل ﻣﺗﻌﺎرف ﺳﻧﯽ را در ﻗﺎﻟب ﯾﮏ ﻣﻘﻠد ﺳﻧﺗﯽ طﯽ ﻣﯽﮐردم؛
اﻣﺎ ﺗو ﻧوری ﺑر دﻟم اﻓﮑﻧدی ﮐﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ ﻋداﻟﺗﯽ را ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی ﺣوادث واﻗﻌﮫ -ﭼﮫ ﺑﮫ ﮔﺎه ﻗدرت و
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﺳط و ﻧﺎﮐث و ﻣﺎرق ،و ﭼﮫ ﺑﮫ ﮔﺎه ﻋزﻟت و اﻧزوای ظﺎھری -دﻏدﻏﮫﻣﻧد ﺗﺣﻘﻘش ﺑود ،ﺑر ﻗﻠﮫھﺎی آرزوھﺎی
دوران ﻧوﺟواﻧﯽام ﯾﺎﻓﺗم و ﻓرﯾﺎد اﺑوذر ﻣﺣﺻور در رﺑذه- ،آن ﺗﺑﻌﯾدی ﺗواﻣﺎن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ،را ﮐﮫ اﺳﺗﺧوان ﺷﺗرﺑردﺳت
ﺑر ﻣﻌﺎوﯾﮫ ،ﺑﮫﻋﻧوان ﻧﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳت ﺑدﻟﯽ ﻣﯽﺷورﯾد و ﺑﺎزﮔﺷت اﺷراﻓﯾت ﺟﺎھﻠﯽ در ﺑﺳﺗری از اﺳﻼم را ،ﯾﺎدآوری و ﺗﻘﺑﯾﺢ
ﻣﯽﻧﻣود و ﺑﮫ آن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽﮐرد -ﺳرود داﺋﻣﯽ و ﻣﻔرح دوران ﺣﯾﺎﺗم ﯾﺎﻓﺗم ،ﺗﺎ ﺑر اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﮐﺎخﻧﺷﯾﻧﯽ و ﺑﺎورھﺎی ﺗﻘﻠﯾدی و
ظﺎھرﺑﯾﻧﯽھﺎی ﺗﺧرﯾﺑﯽ و ﺗﻣﻠﻖھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﻓرﺻتطﻠﺑﯽھﺎی ﻣﮑﺎراﻧﮫ و زھدورزیھﺎی رﯾﺎﮐﺎراﻧﺔ دوران ،در ھر ھﯾﺋت و
ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺷورم و ﻧﻔرت زاﯾداﻟوﺻف ﺧود از آنھﺎ را -ﺣﺗﯽ اﮔر ﻟﺑﺎس ﻣﺻﻠﺣت و دﯾن ﺑر ﺗن ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد -اﺑراز
ﻧﻣﺎﯾم ﺗﺎ ﭘژواک ﻓرﯾﺎد اﻋﺗراﺿم را در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﮫﻧﺣوی ﺷﻔﺎف و ﺧﺳﺗﮕﯽﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺗﺑﻠور ﻧﻣﺎﯾم.
ای ﺧدای دردآﺷﻧﺎی ﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر!
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آن زﻣﺎن ﮐﮫ در ﻋﻧﻔوان ﻧوﺟواﻧﯽ ﺑﮫ ﻣن آﻣوﺧﺗﯽ ﮐﮫ اﺻوﻻ ﭘﯾﺎﻣﺑران را ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ﻣﺑﻌوث ﻓرﻣودی ﺗﺎ ﻣردم ﺑﮫواﺳطﮫ
آﻧﺎن ﺑﮫ ﻗﺳط ﻗﯾﺎم ﮐﻧﻧد ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﻧدادی؟ آن آﻣوزه ظﻠمﺳﺗﯾزی ﮐﮫ از اﯾن طرﯾﻖ آوﯾزة ﮔوش و آﻣﯾﺧﺗﺔ ﻋﻘل و زﯾﺑﻧدة
ﺗﻼﺷم ﮐردی ﺑرای ھﻣﮫ ﻋﻣر ،ادراﮐم را از آن ﺧطﺑﮫ ﻧوراﻧﯽ ﻣوﻻﯾم ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ اوج رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان ﺑر ﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر
ﻣظﻠوم ﻣﯽرود ﺳﮑوت ﻧﻣود؛ و ﻣﺳﯾرم را ﻧوراﻧﯽ ﮐرد ﺗﺎ در ﻗﺑﺎل ﻧﮫ ﻓﻘط ﻓﻘر اﻗﺗﺻﺎدی ﻣردم ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل ﻓﻘر ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﻓرھﻧﮕﯽ آﻧﺎن ھم ﺳﺎﮐت ﻧﻧﺷﯾﻧم و ﺑﺎ ھرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ از زﻧدﮔﯽام ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧم ،اﮔر ھﻣﺳو ﺑﺎ ﻣﺿﺎﻣﯾن اﯾن ﮐﻼم ﻋﻠوی ﻧﯾﺎﺑم
ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑدرود ﮔوﯾم .ﺑدرودی ﺑﮫ ﻋﻣﻖ ھﻣﮫ ﻓراﻣوﺷﯽھﺎی ﻣﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ ﺑر اﻧﺳﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت؛ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ
ﺑرای ﺟﺎیﮔزﯾن ﻧﻣودن آن ،ﺑﺎ ﻋداﻟت ﻣﺳﺗﺣﺳن و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣورد ﻗﺑول آن ﻣرد ﻻﯾﺗﻧﺎھﯽ و اﻟﮭﯽ ،ﺑﺎ ظﻠم و ﺑﯽﻋداﻟﺗﯽ و ﺟور
و ﺳﺗم ﺑﺳﺗﯾزم ﺣﺗﯽ اﮔر ﻋﻠﯾﮫ ﺧود و ﺑﺳﺗﮕﺎﻧم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓرﻣودهای "وﻟو ﻋﻠﯽ اﻧﻔﺳﮑم".
ای ﺣﮑﯾم و ای ﻣدﺑر و ای ﻗﺎدر!
ﺗو ﺑﮫ ﻣن آﻣوﺧﺗﯽ ﮐﮫ در ﻧظﺎم آﻓرﯾﻧش ﺟز ﻋﺑﺎدت ،ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ ﺑر ﻋﮭده اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت و ﻣﺗوﺟﮫام ﮐردی ﮐﮫ اﯾن ﺗﮑﻠﯾف ،ﻧﮫ ﻧﯾﺎز
ﺗو ﮐﮫ اﺑزار ﺗﮑﺎﻣل ﻣن اﺳت؛ و ﻣن ﻣﺗﺎﺛر از اﯾن آﻣوزهھﺎ ،در ﺑرداﺷﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از اﺳﻼم  ،اﻣﮑﺎن ﻓﮭم ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻋﺎﻟﯽ
دﯾﻧﯽ را در ﮐﻼم ﻧوراﻧﯽ ﮐﺗﺎﺑت و ﺑﯾﺎن ﺟﺎوﯾد رﺳوﻟت و ﻣﻧﺗﺳﺑﺎن ﻣورد ﻧظرش ﺑرای ھداﯾت ،ﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑر ﻣردم،
وﻗﺗﯽ ﻣوﺿوﻋﯾت دارد و ﺑﮫ ﺳﮭم ﺧوﯾش ﺑﻧده را ﺑﮫ ھدف ﻋﺑﺎدت ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﻋداﻟت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾﻧﺟﺎﻣد
و در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت از آب ﺑﯾﻧﯽ ﺑزﻏﺎﻟﮫای ﺑﯽارزشﺗر اﺳت؛ و ﺑرﻣﺑﻧﺎی اﯾن آﻣوﺧﺗﮕﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﭘﺎﻧزدهﺳﺎﻟﮕﯽ از ﻋﻣرم
در اﻧدﯾﺷﺔ ﺗﺷﮑﯾل "ﺣزب"ی اﺳﻼﻣﯽ ﺑودم ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺳب ﻗدرت ،از ﺷﯾﻔﺗﮕﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫواﺳطﮫ اﻧوار ﻧوراﻧﯽ آﻣوﺧﺗﮫھﺎی دﯾﻧت
ﻣﺗوﺟﮫام ﮐرده ﺑودی ﭘرده ﺑر ﮔﯾرم و ﻋداﻟت ھدف ارﺳﺎل رﺳل را ،ﺑر ﭘﮭﻧﮫ ﺧﺎک ﻓرﯾﺎد ﻧﻣﺎﯾم و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ درک
ﭼﻧدان ﺑﺎﯾﺳﺗﮫای ھم از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻧداﺷﺗم.
ای ﺧدای رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم!
ﺗو ﺑﮫ ﻣن ظراﺋف و دﻗﺎﯾﻖ دﯾﻧﯽ را ﻧﻣﺎﯾﺎﻧدی ﮐﮫ ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽام ﺷد .ﺑﺎ آن در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫھﺎی ﺣﯾﺎﺗم در ﺣد آﻧﭼﮫ از آن ﺑﮫ
دﺳت ﻣﯽآوردم و ﯾﺎ ادراک ﻣﯽﮐردم ﻧﻔس ﮐﺷﯾدم ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ظرﻓﯾﺗم ﺑﮫ زواﯾﺎی ژرف و ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻋﻣﯾﻖ و آﻣوزهھﺎی
ﻟطﯾﻔش راه ﯾﺎﺑم و ﭼﻧﺎن ﺷد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ رھﺑری اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻣوﺿوﻋﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﻋﯾﻧﯾﺗﯽ ﺗدرﯾﺟﯽ
ﻧﺷﺳت ،اﺣﺳﺎس ﮐردم ﮐﮫ ﺑﺳﺗر ﺗﺣﻘﻖ آرزوھﺎ و اﻣﯾﺎﻟم را ﺑرای ﺗﺟرﺑﮫ ظﻠمﺳﺗﯾزی اﺳﻼم ،در ھﯾﺋت ﯾﮏ ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﺑری از ﺟﮭل و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻋﻘبﻣﺎﻧدﮔﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫام .اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗطرهای ﺑﮫ اﻗﯾﺎﻧوس اﻧﺳﺎنھﺎﯾﯽ
ﭘﯾوﺳﺗم ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯾزهھﺎی اﺣﯾﺎی ارزشھﺎی دﯾﻧﯽ ،اﻧﻘﻼب ارزﺷﯽ در ﺣﺎل ﺣدوث را ،ﺑﺎ ﺻﻣﯾﻣﯾت و ﺻداﻗﺗﯽ ﺑﯽﻧظﯾر
و ﺻرﻓﺎ ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ رھﺑری ﻧﮭﺿت داﺷﺗﻧد ،ﯾﺎری ﻣﯽﮐردﻧد و در اﯾن ارﺗﺑﺎط ﺣﺗﯽ از ﺑذل ﻣﺎل و ﺟﺎن ھم درﯾﻎ ﻧﻣﯽ-
ﮐردﻧد.
از آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﺟوان ﺑﯾﺳتوﭘﻧﺞﺳﺎﻟﮫای ﺑودم ﺗﺎ ﮐﻧون ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدی رﺳﯾدهام ﻟﺣظﮫای دﻏدﻏﮫ اﺣﯾﺎی ارزشھﺎی ﻣﻧدرج
در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ آن اﻧﻘﻼب ﻓراﮔﯾر ﻣردﻣﯽ را ،ﻓراﻣوش و ﯾﺎ رھﺎ ﻧﮑردهام و ﺣﺗﯽ ﻟﺣظﮫای را از ﺗﺎﻣل و اﻗدام ﺑرای ﺗﻌﻣﯾﻖ
ﺑﺎورھﺎی ظﻠمﺳﺗﯾز و آرﻣﺎنھﺎی ﻋداﻟتﻣﺣورش ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾراﺳﺗن آن از اﻧﺣراﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻗدرتطﻠﺑﺎن و ﻓرﺻتطﻠﺑﺎن و
ﮐﺞاﻧدﯾﺷﺎن روﺳﯾﺎه ﻋﻣدﺗﺎ ﺧﯾﻣﮫزده ﺑر اﻣواج ﺑﻠﻧد ھﻣﺎن اﻗﯾﺎﻧوس اﻋﺗﻣﺎد و ﺗﻌﺎون و ﺑﺎور ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺎن و ﻣﺣروﻣﺎن،
ﻣﺗوﺟﮭش ﻧﻣودهاﻧد ،از دﺳت ﻧدادهام .ﺗو ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﺑرای ﺑودن و ﻣﺎﻧدﻧم در اﯾن ﺳﯾر ﻧﮫ ﭼﻧدان طوﻻﻧﯽ از
زﻣﺎن -ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ھمزﻣﺎن ﻓرﺻت زﻧدﮔﯽام را ﻧﯾز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧوﯾش ﻧزدﯾﮏ ﮐرده اﺳت -ﺷﺎﮐر و ﺑﮫ ﻣﺻروفﻧﻣودن ﻋﻣرم ﺑﮫ-
ﻋﻧوان ھزﯾﻧﮫ اﺷﺗﯾﺎﻗم ﺑﮫ اﺣﯾﺎی ارزشھﺎی دﯾن ﺗو  ،اﺳﻼم و ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻋداﻟت و ﻗﺳط ﻣوﻋود و ﻣﻧظور در آن راﺿﯽ و
ﺧرﺳﻧدم.
ای ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش ﮐرﯾم!
ﺗو ﺑﮫ ﻣن ﻣﻧت ﮔذاﺷﺗﯽ و ھداﯾﺗم ﮐردی ﺗﺎ ﺑﯾش از ﭼﮭل ﺳﺎل از ﮐوﺷشھﺎﯾم در ﻋﺻر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر
"ﺗﮑﻠﯾف"ﻣداری ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧم و ﺗﻼش ﺧﺳﺗﮕﯽﻧﺎﭘذﯾرم را ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ اھداﻓﯽ ﮐﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐردم ،ﻓﺎرغ از اﻧدازه اﺣﺗﻣﺎل و
اﻣﮑﺎن ﺣﺻول ھدف ،ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﻣﺎﯾم و ﭘﯾروزی را ﻧﮫ ﻟزوﻣﺎ در ﻧﯾل ﺑﮫ ھدف ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ در ﻋﻣل ﺑﮫ "ﺗﮑﻠﯾف" ﺑﺟوﯾم؛ و ﺑﮫ
اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ،راه ﻣﺻﻠﺣتﮔراﯾﯽ و ﺗوﺟﯾﮫﺗراﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷدن اﻣور و ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺎ" ﺗﮑﻠﯾف" ﮔراﯾﯽ
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را ﺑﺑﻧدم و ﺗو ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐردم و در اﯾن ﻣﺳﯾر طوﻻﻧﯽ از زﻣﺎن ،ﺑﮫ ﻋﺎﻓﯾتﺟوﯾﯽ و ﻓرﺻتطﻠﺑﯽ و ﺑدهﺑﺳﺗﺎنھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ-اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﻠﻐزﯾدم و ﺟز آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن ﻣطﺎﺑﻖ ادراﮐم ﻣﺎﻣور ﺑودهام ﻧﺟﺳﺗم.
ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎن!
ﺑﮫ اﯾن دﻻﺋل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق ﺗﻣﺎم ،ﺳرود رھﺎﯾﯽام را ﺳر ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﺗو اﯾن ﺣﻘﯾر را ﺑﮭرهﻣﻧد از ﻧﻌﻣﺎﺗﯽ داﺷﺗﮫای ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ ﺗﺻورش ھم ﺑراﯾم ﺳﺧت و ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ اﺳت .ﺗو ﺑﮫ ﻣن ﺣظ ﻓﮭم ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ دﯾن ،ﻟذت دوﺳتداﺷﺗن دﯾﮕران ،اﻓﺗﺧﺎر
واﺑﺳﺗﮫﻧﺑودن ﺑﮫ ﻏﯾرﺧودت ،ﺷﺎدی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘر و ﻓﺳﺎد ،راﺿﯽﻧﺑودن ﺑﮫ ھر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﮐراﻣت اﻧﺳﺎن را ﺧدﺷﮫدار ﮐﻧد و
ﺑﺎﻻﺧره ﻋﺿوﯾت در ﺧﻠﻘﺗﯽ را دادی ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺟزای آن ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺗو را ﻣﯽﮔوﯾﻧد و ﺑﮫ ﺳوی ﺗو ﺷﻧﺎورﻧد؛ و ﺑﺎ اﯾن دادهھﺎﯾت
آنﭼﻧﺎن ﻣﺻوﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻣن ﺑﺧﺷﯾدی ﮐﮫ در ﻣﺑﺎﯾﻌﮫ ھﯾﭻ دﺳﺗﺎوردی در ﻗﺑﺎل رﺿﺎی ﺗو ،ﺑﮫ ﺧطﺎی در ﻓﮭم و ﻟﻐزش در ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﮔرﻓﺗﺎر ﻧﺷوم.
ای ﺧدای ﺳﻧتھﺎ و ﻗﺎﻋدهھﺎ!
ﺗو واﻗﻔﯽ ﮐﮫ "ﺗﮑﻠﯾف"ﮔراﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫﮔراﯾﯽ ﻣﺷﺗﺎق و ﺑﮫ ﻣﺻﻠﺣتﺳﻧﺟﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾل اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ھر
ﺗوﺟﯾﮭﯽ  ،ﻣﻘﺎﺻد ﺧوﯾش را ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧد ﮐﺎری ﺳﺧت و روﺷﯽ ﮐمرھرو و طرﯾﻘﯽ ﺣﺗﯽ ﻧﺎﺑﺧرداﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ و ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود
ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎ ﻋﺎﻣل ﺑﮫ آن ،ﺑﮫ ﻧﺎآﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ظراﺋف ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﮭم و ﺑﮫ ﺟﺎزﻣﯾت ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎی ﺧوﯾش ﻣﺣﮑوم و ﺑﮫ ﺗﮏروی در
ﻣوﺿوع ،ﻣورد ﻣواﺧذه اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﺗﮑﻠﯾفﻣداری ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺑﺳﯾﺎری را از ﻗﺎﺻد ﺑﮫ ﺧوﯾش ﻣﯽطﻠﺑد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن وﯾژﮔﯽ ،در اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﺎ ﺗﻣﺳﮏ ﺑﮫ ﻓﻘﮫ ،ﺑﮫدﻟﯾل وﻓور اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ،ﻣﺻﻠﺣت ﺑر ﻗﺎﻋدهھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺣﺎﮐم
ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ طرﯾﻖ اوﻟﯽ ﮐﺎر را ﺑر ﻋﺎﻣل "ﺗﮑﻠﯾف ﮔرا" ﺳﺧتﺗر ﻣﯽﮔرداﻧد زﯾرا در ﭼﻧﯾن ﻣﺣﯾطﯽ ،در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد،
اﯾن اﻧﺗظﺎر ﻣوﺿوﻋﯾت و ﻓﻌﻠﯾت ﻣﯽﯾﺎﺑد ﮐﮫ ادراک ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﻗﺑﺎل ﻣﺻﻠﺣتﺳﻧﺟﯽ ﺣﺎﮐم ،ﻣﻧزوی ﻣﯽﺷود و ﺷراﯾطﯽ رﻗم
ﻣﯽﺧورد ﮐﮫ ،ﺑﻌﺿﺎ وﻓﺎداری ﺑﮫ "ﺗﮑﻠﯾفﮔراﯾﯽ" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺻﻠﺣتﻧﺎﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻣﮑﯾن ﺑﮫ ﻣﺻﻠﺣتﮔراﯾﯽ ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺗرک
"ﺗﮑﻠﯾف دﯾﻧﯽ و ﻣﻠﯽ" ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد .در ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ اﮔر ﺑﮫ ﻗﺑﺢ ﻧﮭﺎدیﺷدن اﯾن دوﻣﯽ اﻋﺗراض و ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
ﻧﻔﯽ آن اﺑراز ﺷود ،اﻧزوای ﺗدرﯾﺟﯽ ﻓرد ﺗﮑﻠﯾفﻣدار ،ﺣﺗﯽ از ﻧﺎﺣﯾﮫ دوﺳﺗﺎن درﻗدرت و ﻣدﻋﯽ ارزشھﺎ ،ﻗطﻌﯽ اﺳت و
ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎﻧم ﺗو ھﻣواره ﻧﺎظر ﺑودهای ﮐﮫ ﺑر ھﻣﯾن ﻗﺎﻋدة ﻋرﻓﯽﺷده ،اﯾن ﺑﻧدة ﺗو در وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺗﮑﻠﯾف ﺑﺎ ﭼﮫ ﻧﺎﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ-
ھﺎ ،اﺗﮭﺎﻣﺎت ،ﺗﺣﻘﯾرھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ادﺑﺎر ﺑﻌد از اﻗﺑﺎل و در اﻗﻠﯾتﻣﺎﻧدن در اﻣوری ﮐﮫ ﺳﺎریﺷدﻧش ﺑﮫ آراء اﮐﺛرﯾﺗﯽ از ﺟﻣﻊ
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑوده اﺳت ﻣواﺟﮫ ﺑودهام اﻣﺎ ھﯾﭼﮕﺎه ﻧﻣﯽﺗوان از ﯾﺎد ﺑرد ﮐﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽھﺎی ﺗو ،ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ در ﺳراب
ﺗﻣﮑﯾن ﺑﮫ ﻣﺻﻠﺣت ،ﺳر از ﻧﺎﮐﺟﺎآﺑﺎد ﺗﻣﻠﻖ و ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ و ذﺑﺢ ارزشھﺎی ﻣورد وﻓﺎق و ازﺟﻣﻠﮫ ارزشھﺎی ﻣﻧدرج در
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ درﻧﯾﺎورم ﮐﮫ ھﻣﺎنھﺎ ،ﻣﺳﺑب ﻏوطﮫوری در زﻻل ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣﻠﯽ و دﯾﻧﯽام ﺷد و ﺗﺎ ﮐﻧون ھم ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺗﯽ ﮐﺎﻣل
ﮐﮫ ﺿﻣﯾرم را اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﮐرده ،ﺑر ﭘﺎﯾم داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺧداوﻧدا!
ﺗو ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ در ﺻورت ﻣﺷﺎرﮐت در ﺷرﮐت ﺳﮭﺎﻣﯽ ﻗدرت و ﺗوزﯾﻊ آن ،ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ و وزارﺗﯽ و ردهھﺎﯾﯽ از
اﯾن ﻣﻧﺎﺻب ﺑرﺳم و ﺣﺗﯽ ﺑﻌدھﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺳﮏ و ﻧﺷﺳﺗن ﺑر ﺑﺎل ھﻣﯾن ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﺗوزﯾﻌﯽ ،ورود در ﭘﺳتھﺎی ﮐﻠﯾدیﺗری را
ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ھﻣﺳوﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺑود ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧم اﻣﺎ ﻣن ﺗرﺟﯾﺢ دادم ﻋﻣر ﮐوﺗﺎه ﻋﻘﺎب ذھﻧم را ﺑﺎ ﻋﻣر طوﻻﻧﯽ زاغ روزﮔﺎران،
ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﻧﺷﯾﻧم؛ و ﺗو واﻗﻔﯽ ﮐﮫ در اﯾن ارﺗﺑﺎط ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه از ﺑرﺧورداریام از اﻟطﺎف ﺧﻔﯾﮫ و ظﺎھرﯾﮫات ﻣﻣﻧون ھﺳﺗم
ﺑﮫﻧﺣوی ﮐﮫ ﻋﻠﯽرﻏم اﺳﺎرﺗم در وادی ﻧﻔﺳﺎﻧﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ ﮐم و ﺑﯾش در ﻣﻌرض آن ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ از ﺷﯾوه
ﺳﻠوک ﺳﯾﺎﺳﯽام ،اﺣﺳﺎس ﻏﺑن و ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧم.
ﺧدای ﻣن!
ﺗو ﺑﮫ ﻣن ﻓرﺻت دادی ﺗﺎ دوﺳوم از ﻋﻣر ﮐﻧوﻧﯽام را در ﻣﺳﯾری ﮐﮫ آن را ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽﯾﺎﻓﺗم و ﻣﯽﯾﺎﺑم ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﻓﻌﺎل
ﺑﮕذراﻧم و ﻧﯾم ﻗرن از اﯾن ﺳﺎﻟﯾﺎن طوﻻﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻣﯽ ﮔذﺷت ،در ﺧدﻣت ﺗرﺑﯾت ﻓرزﻧدان اﯾن آب و ﺧﺎک ﺑﺎﺷم.
داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھرﻗدر ﺑﮫ زﻣﺎنھﺎی اﺧﯾر ﻧزدﯾﮏﺗر ﻣﯽﺷوم آنھﺎ را ﻣﺗﻔﺎوتﺗر ،ﻧﺧﺑﮫﺗر و ﺗﺣولﺧواهﺗر ﻣﯽﯾﺎﺑم .از ﺑﺎﺑت
اﯾن ﻧﻌﻣت ،ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺳﭘﺎس ﺑر درﮔﺎھت ﻣﯽﺳﺎﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﮑر ﻣﺿﺎﻋﻔﯽ را ﺗﻘدﯾﻣت ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺷراﯾط را ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﺑراﯾم
رﻗم زدی ﮐﮫ ﺛﻠﺛﯽ از اﯾن دوران ﭘراﻓﺗﺧﺎر ﻣﻌﻠﻣﯽ از ﻣدرﺳﮫ ﺗﺎ داﻧﺷﮕﺎه را در ﭘﺳتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻋم از اﺟرا در دوﻟت و
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ﺗﻘﻧﯾن در ﻣﺟﻠس ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم و آرﻣﺎنھﺎﯾم ﺑرای ﺑﺳط ﻋداﻟت و رﯾﺷﮫﮐﻧﯽ ﻓﻘر و از طرﯾﻖ آن اﺣﯾﺎی ﺷﺧﺻﯾت اﻧﺳﺎن
را در ﮐﻧﺎر ﻣﻧوﯾﺎت ﻣﺷﻔﻘﺎﻧﮫام ﺑرای ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ از اﺳﻼم ﮐﮫ در آن ،اﻧﺳﺎن ﺻرﻓﻧظر از ﻧوع و ﭼﮕوﻧﮕﯽ
اﻧدﯾﺷﮫھﺎﯾش ﻋزﯾز ،و اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﮫ از طرﯾﻖ رﺣﻣﺎﻧﯾت ذاﺗﯽ ﺧوﯾش ﻓﺎﺗﺢ ﻗﻠوب اﻧﺳﺎنھﺎ و ﺗﺳﺧﯾرﮐﻧﻧدة ارواح ﭘﺎﮐﺷﺎن
ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﻧﺷﯾﻧم .ﺧداوﻧدا ﺗو ﺑﮫ ﻣن اﯾن اﻣﮑﺎن را دادی ﮐﮫ ﻣﺑﺎﺣث ﻋﻠﻣﯽ در ﺣﯾطﮫ ﺗﺧﺻﺻﯽام را ﻋﻣﻼ در
ﺧدﻣت رﻓﻊ ﮔرﻓﺗﺎریھﺎ و ﮐﺎھش ﻣﺻﺎﺋب و اﻓزاﯾش ﺗوﻓﯾﻘﺎت ﻧﺳلھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯾرم ﮐﮫ ﺑﮫﺗدرﯾﺞ از ﺣظ ﮐﻣﺗری از ﺗﺟرﺑﮫ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ارزشھﺎی ﺣﺎﻣل آن ﺑرﺧوردار ﮔردﯾدهاﻧد .ﺗوﻓﯾﻖ ﻓرﺻت اﯾﻔﺎی اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﭘﺎﺳداری و
اﻧﺗﻘﺎل ارزشھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و ﻻﯾﮫھﺎی ﻓﮑری ﻧﺳلھﺎی ﺑﻌدی آن اﺳت ،ﮐﺎری ﺑزرگ و رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺳﺗرگ ﺑود
ﮐﮫ ﺑر دوش اﻣﺛﺎل اﯾن ﺣﻘﯾر ﮔذاﺷﺗﯽ و ﻣن از ﺑﺎﺑت اﯾن ھﻣﮫ ﻟطف و ﺑﺧﺷﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﻔﺗﺧرم ﮐردی ،در ﻟﺣظﮫﻟﺣظﺔ
ﻋﻣرم ﻗدردان ﻋﻧﺎﯾﺗت ھﺳﺗم و ان ﺷﺎء ﷲ ﺧواھم ﻣﺎﻧد.
ای ﻗﺎدر و ای ﻗدﯾم و ای ﻣﻔﺗﺎح ﮔرهھﺎ و ای راهﮔﺷﺎی رﻣوز و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽھﺎ!
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﺷﮑرت را ﺑﮫ ﺟﺎ ﺑﯾﺎورم ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺻﻌوﺑت راه و ﻣﯾزان ﺣﺻول ھدف در ﺟﺎﻣﻌﮫای ﻋﻣدﺗﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫﮔرا را از
طرﯾﻖ" ﺗﮑﻠﯾف"ﮔراﯾﯽ -ﮐﮫ ﻣن دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐردم -ﻣﯽداﻧﺳﺗﯽ و واﻗف ﺑودی ﮐﮫ ﺧﺳﺗﮕﯽ از ﻧﺎﻣﻼﯾﻣﺎت و ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﮑﺳتھﺎی
ظﺎھری ﭘﯽدرﭘﯽ و ﮐﻣرﺷﮑن و طوﻻﻧﯽﻣدت ،در ﻋﻣدة اﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ-اﻗﺗﺻﺎدی و درک ﻧﮫﭼﻧداندرﺳت ھدفﮔراﯾﺎن از
واﻗﻌﯾتھﺎی ﭘﯾﭼﯾدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﺣﻘﯾر را ﺑﮫ ﯾﺎس و دﻟﺳردی و ﻧﺎاﻣﯾدی ﺑﮑﺷﺎﻧد ،ﺑﺎ اﯾن وﺟود اﻣورم را ﺑﮫﮔوﻧﮫ-
ای ﻣدﯾرﯾت ﮐردی ﮐﮫ ﺑﮫﺗدرﯾﺞ ﺧودم ،ﺑﮫ ﺻﻌوﺑت راه و طﺑﯾﻌﯽ ﺑودن ﻏرﺑت در اﯾن ﻣﺳﯾر واﻗف ﮔردم و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ-
واﺳطﮫ ﭘﯾﺂﻣدھﺎی "ﺗﮑﻠﯾف" ﻣداری ،ﺳر از ﯾﺎس و دﻟﺗﻧﮕﯽ و ﺗﻐﯾﯾر روش و ﻟﻐزﯾدن در ھزاران داﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﮫ
آراﺳﺗﮕﯽ ،ﺑر ﺳر راھم ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐرد درﻧﯾﺎورم و اﯾﻧﮏ ﻣن ،اﯾﺳﺗﺎده ﺑر آﺳﺗﺎﻧﺔ ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾن ﻋﻣر دﯾرﭘﺎی ،اﮔر
از آراﻣش ﻋﻣﯾﻖ و ﮔﺳﺗردهای ﺑﮫواﺳطﮫ ﺗﮑﻠﯾفﮔراﯾﯽ ﻣﺗﻧﻌم ھﺳﺗم ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ادراک و اﺣﺳﺎس ﻋﻘﻼﻧﯽ را از ﻧﺎﺣﯾﮫ
ﺣﺿرﺗت ﻣﯽﯾﺎﺑم و ﺑﮫ ﺗوﻓﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫواﺳطﮫ ﺗﮑﻠﯾفﮔراﯾﯽ ﻧﺻﯾﺑم ﮐردهای ﻣﯽﺑﺎﻟم.
ﺧدای ﺧوب ﻣن!
ﺗو ھم "ﺗﮑﻠﯾفﮔراﯾﯽ" را و ھم ﺗوان ادراک ﺣﺻول ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آن را ،آن ھم ﻧﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﮐﮫ در ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﻋﻣل ﺑﮫ
ﺗﮑﻠﯾفﮔراﯾﯽ آﻣوزﺷم دادی و ﭼﮫ ﺣظﯽ از اﯾن ﺑﺎﻻﺗر؟
ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎﻧم! ﻣن ﺑﺎ ھﻣﮫ وﺟود درک ﮐردهام ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧم از طرﯾﻖ ﺗﮑﻠﯾفﮔراﯾﯽ ھﻣواره در ﺗوﻓﯾﻘﺎت ارزاﻧﯽﺷده از ﻧﺎﺣﯾﮫ
ﺗو ﺷﻧﺎور ﺑﺎﺷم و در ﻋﯾن ﺣﺎل ھمزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﮫ زﻋم دﯾﮕران ﺗﮑﻠﯾفﻣداریام در آنھﺎ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺑوده
اﺳت ،ﺧود را ﺑر ﺑﻠﻧدای ﺳﮑوی ﭘﯾروزی ﺑﺑﯾﻧم .زﯾرا ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﺎﻣورﯾت داﺷﺗﮫام ﺑﺎﺗﻣﺎﻣﯽ ﺻداﻗت ﭘرداﺧﺗﮫام و
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ھرﭼﻧد ﻣﮭم اﻣﺎ ﺑراﯾم ﻧﻘﺷﯽ اﺻﻠﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﺧدا ﯾﺎ ﺷﮑر.
ای ﻣﻌﺑود واﻗف ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎر و ﻧﮭﺎن!
اﮐﻧون ﮐﮫ در ﺷﺻتوھﺷتﺳﺎﻟﮕﯽ ﻋﻣری ﮐﮫ ارزاﻧﯽ ﺗو ﺑﮫ اﯾن ﺑﻧدة ﻧﺎﭼﯾز اﺳت ﻣﯽﺑﺎﺷم و اﯾﺎم ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﮑرر و ﻋﺑرتآﻣوز
ظﺎھرا ﺷﮑﺳت ﭘرﺳروﺻدای اﺧﯾرم در ﮐﺳب ﻣﺟوز ﺑرای ﺻرﻓﺎ ﻋرﺿﮫﺷدن ﺑﮫ آراء ﻋﻣوﻣﯽ -ﻧﮫ ﻟزوﻣﺎ رﺋﯾسﺟﻣﮭورﺷدن-
رایدھﻧدﮔﺎن ﻣﻠﺗﯽ ﺑزرگ را در ﺳﯾزدھﻣﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ،آن ھم ﺑﻌد از ﺗﮑرار ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎﯾﯽ
ﺷورای ﻣﺣﺗرم ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺑﮫ ﺣﺿورم در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺎلھﺎی  1392و  1396ﻣﯽﮔذراﻧم ،ﺗو ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ذرهای از آﻧﭼﮫ در اﯾن
ﻣﺳﯾر ﺑر ﻣن رﻓﺗﮫ اﺳت ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗم زﯾرا ﺑﺎ ادای ﺗﮑﻠﯾﻔم در اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﮐﺎھش ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣوﻣﯽ در ﻋرﺻﮫھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون و ﺑﮫﺧﺻوص ﻏواﻣض اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده ازطرﯾﻖ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻓﻘرزای اﺗﺧﺎذﺷدة ﻣﻘﺎﻣﺎت و
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺻرار آﮔﺎھﺎﻧﮫام ﺑر ﺗﮑرار ﺛﺑتﻧﺎم ﺑرای ﻓراھمآﻣدن ﺗدرﯾﺟﯽ ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﻧﯽ
ﺑر ﭘﺎﺳﺧﮕوﺷدن ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن در اﯾن ﺧﺻوص در ﺻورت ﻋدم اﺣراز ﻣﺟدد ،اﺣﺳﺎس رﺿﺎﯾت و ﺗوﻓﯾﻖ ﮐﺎﻣل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾم و
ﺷﮑﺳت را ﺑﮫﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﮭﺎدی ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﻗﺎدر ﻧﺑوده اﺳت ظرف ﺳﮫ دوره اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و طﯽ ھﺷت
ﺳﺎل ،ﺻﻼﺣﯾت ﯾﮏ اﺳﺗﺎد ﺗﻣﺎم اﻗﺗﺻﺎد در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران و ﻣﻌﺎون وزﯾر و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﮫ دوره ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ را -ﺑﺎ
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ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫزﻋم آﮔﺎھﺎن ﺑر روﻧدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺷﮭره ﺑﮫ ﻣﻧﺣﺻرﺑودن از ﺣﯾث ﮐﺎرآﻣدی و ﻓراواﻧﯽ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﻣﻘر ﺑﮫ ﺑﯽ-
ﺻﻼﺣﯾﺗﯽ او ھم ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد -اﺣراز ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ ﺣداﻗل ﮐوﭼﮏﺗرﯾن ﭘﺎﺳﺧﯽ در ﻗﺑﺎل ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻔﺻل ﺣﻘوﻗﯽ وی ﮐﮫ ﺗﺎ  8ﺳﺎل از
ﺗﻘدﯾم ﺣداﻗل دو ﻣرﺗﺑﮫ از ﻧﺳﺦ ﻓﯾزﯾﮑﯽ آن ،ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از اﻋﺿﺎی وﻗت ﺷورای ﻣﺣﺗرم ﻧﮕﮭﺑﺎن ﻣﯽﮔذرد ،اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.

ای ﺑﮭﺗرﯾن داوران!
ھرﭼﻧد ﻧﮭﺎد ذیرﺑط اﯾن ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺧود در اﺣراز ﺻﻼﺣﯾت داوطﻠﺑﺎن را در ھﺎﻟﮫای از ﺗﻘدس و دﯾن و ﺳﮑوت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺑﯽاﺣﺗراﻣﯽ و ﺗوھﯾن در ﺣﻖ ﺧدﻣﺗﮕزاران ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﺟﺎھدتﻧﻣوده در ﻣﺳﯾر ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽﺑرد اﻣﺎ ﺑرای ﻣن ذرهای
ﺗردﯾد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫای ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑرای ﻧوع آﯾﻧده و زﻧدﮔﯽ و اﻣﯾدھﺎی ﻧﺳلھﺎﯾﯽ از
ﯾﮏ ﻣﻠت ،از طرﯾﻖ ﺻﯾﺎﻧت از ﺣﻖ ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت آﻧﺎن ﺗوﺳط ﺧودﺷﺎن ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎز ھم ﺷﮑﺳت ﺑزرﮔﯽ را
ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﺳت؛ زﯾرا اﻋﻣﺎل اﺻل ﻧظﺎرت اﺳﺗﺻواﺑﯽ را ﮐﮫ ﻣن آن را ﻧظﺎرت ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﻣﯽﻓﮭﻣﯾدم و ﻣﯽﻓﮭﻣم و در
ﺟﻠﺳﮫ دوﯾﺳتوﺷﺻتوﯾﮑم ﻣورخ  14آﺑﺎن  1381ﻣﺟﻠس ﺷﺷم ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﺑﻧﺎﺑر ھﻣﯾن ﻓﮭم ﻣﻧﺗﺳب ﺑﮫ اﻣﺎم
ﺧﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ را ھم وﻻﯾت ﻗﺎﻧون ﺧواﻧده ﺑودﻧد ،از آن دﻓﺎع ﮐرده ﺑودم و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣداﻓﻊ اﻋﻣﺎل آن ھﺳﺗم،
داﺋرﻣدار ﻓﮭﻣﯽ از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ در آن ﻓﮭم ﻣردم در طول ﺗﺑﻌﯾت از ﻓﮭم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ اﮐﺛرﯾﺗﯽ از اﻋﺿﺎی دوازده-
ﻧﻔره ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﻌد از آن ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ﺑﮫﺷدت ﺷﺑﮭﮫ رﻋﯾت و ﻓﺎﻗد رای ﺑودن ﻣردم در ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ و
اﺻل ﺗﻠﻘﯽﺷدن ﻧظر واﻟﯽ و ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽﺑودن ﻣردﻣﺳﺎﻻری و ﺣﻖاﻟﻧﺎس ﺗﻠﻘﯽﺷدن رای ﻣردم ﻣﺷروط ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب آﻧﺎن از ﺑﯾن
ﻣﻧﺗﺧﺑﺎن اﮐﺛرﯾت ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﺑﯾﻧش ﺣﻘوﻗﯽ و ﻓﻘﮭﯽ ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ دوﻣرﺣﻠﮫای ﮐرده اﺳت .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﻘدﻣﺗﺎ ،اﻋﺿﺎی ﻣﺣﺗرم ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﻧﮫ ﺑراﺳﺎس
ﺿﺎﺑطﮫھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾن اﻻذھﺎﻧﯽ و ﮐﻣﯽ ﺷده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی رای اﮐﺛرﯾﺗﯽ از ﺧوﯾش اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺳﭘس ﻣﻠت
ﺑﮫﻟﺣﺎظ ﺷرﻋﯽ ﻣﮑﻠف ﻣﯽﺷود ﮐﮫ از ﺑﯾن ﻣﻧﺗﺧﺑﺎن آﻧﺎن ،اﻧﺗﺧﺎب دﯾﮕری را اﻧﺟﺎم دھد و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﻌﺿﺎ و ﺑﮫ ﺷﯾوهھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ،ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗذﮐر ھم داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﮔر در اﻧﺗﺧﺎب از ﺑﯾن ﻣﻧﺗﺧﺑﺎن ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن -وﻟو اﻓراد اﻧﺗﺧﺎبﺷده را
ﻧﭘﺳﻧدﻧد -ﺷرﮐت ﻧﮑﻧﻧد اﺣﺗﻣﺎﻻ در ﻣﻌرض ﺑﯽدﯾﻧﯽ و اﻗدام ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻼف ﺷرع ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎﯾد ﺟواب ﺧروج از دﯾن را ھم
ﺑﮫ ﺧدا و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا ﺑدھﻧد .ﯾﻌﻧﯽ در دار دﻧﯾﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﺑﺎﯾد آﺛﺎر و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻋدم اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻓرد ﻣﻘﺑول دارای ﺷراﯾط
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧوﯾش را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑرای دار آﺧرت ھم ﺣداﻗل از ﺑﯾم ﻋذاب اﻟﮭﯽ در اﻣﺎن ﻧﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺗﺻﻠب در ﻧظر و ﻋﻣل
را ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗوان رﻋﺎﯾت ﺣﻖ اﻟﮭﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺳﻠب ﻣردم در ﺣﺎﮐﻣﯾت داﺷﺗن ﺑر ﺳرﻧوﺷت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧوﯾش و ﻣردمﺳﺎﻻری
دﯾﻧﯽ ﺧواﻧد و ﺑﮫ ﺗوﻓﯾﻖ در ﭘردازش آن اﻓﺗﺧﺎر ﻧﻣود؟!
ﻋﺎﻣلﻧﺑودن ﺷورای ﻣﺣﺗرم ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺑﮫ ﻧظﺎرت اﺳﺗﺻواﺑﯽ و ﺗﺑدﯾل ﻧظﺎرت اﺳﺗﺻواﺑﯽ ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﻣﺻوب ﻣﺟﻠس
ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب اﺳﺗﺻﻼﺣﯽ ﻣﻌطوف ﺑﮫ آرای ﻣﺧﻔﯽ اﻋﺿﺎی ﺷورا ،از آن ﺣﯾث ﺧﻼف ﻗﺎﻧون و ﻣﺎﯾﮫ ﺳراﻓﮑﻧدﮔﯽ
ﻣﻠﺗﯽ ﺑزرگ و آزاده و ﺷﮑﺳت ﻣردﻣﺳﺎﻻری دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﻼف ﺑدﯾﮭﯾﺎت ﻋﻘﻠﯽ اﺳت و آﺑروﯾﯽ ﺑرای ﻗﺎﺋﻠﯾن ﺑﮫ اﺳﻼم ،در
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺑﺎل ﻋﻠم و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ ﺧﺷﯾت اﻟﮭﯽ ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﻋﻠم و ﻓﮭم ﻋﺎﻟﻣﺎن ﭘﯾش ﻣﯽﺗﺎزد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﮔذارد .اﻗدام ﺷورای
ﻣﺣﺗرم ﻧﮕﮭﺑﺎن در ﻋدم اﺟرای ﻗﺎﻧون " ﻟزوم رﺳﯾدﮔﯽ دﻗﯾﻖ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت داوطﻠﺑﺎن ردﺻﻼﺣﯾتﺷده در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺻوب  20ﻣﮭرﻣﺎه  1378ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﮭﺎﯾﯽﺷده در ﺟﻠﺳﮫ  22آﺑﺎن ﻣﺎه  1378ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت
ﻧظﺎم " و اﻋﻼم ﻧﮑردن ادﻟﮫ ﻋدم ﺻﻼﺣﯾت داوطﻠﺑﺎن رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری از طرﯾﻖ ﺗﻣﺳﮏ ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾری از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ در
آن ﺑﺎ ﺟﺎیﮔزﯾﻧﯽ ﻋﺑﺎرت"اﺣراز ﺻﻼﺣﯾت" ﺑﮫ ﺟﺎی "رد ﺻﻼﺣﯾت" و ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﮐﺳﯽ را رد ﺻﻼﺣﯾت ﻧﮑرده اﯾم ﮐﮫ ﻗﺎﻧون
ﻓوق اﻻﺷﺎره ،ﻣﺳﺗﻧد ﻟزوم ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺷورا ﺑﺎﺷد ،ﻋﻣﻼ دورزدن اﺟرای ﻗﺎﻧون ﺗﻠﻘﯽ ﺷده و ﻣﺎﯾﮫ ﻋﺑرت روزﮔﺎران از ﻧﺣوه
ﻣواﺟﮭﮫ ﻧﮭﺎد ﺑرﺧوردار از ﺣﻖ ﻧظﺎرت ﺑر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑر ﻧﺣوه اﺟرای ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﺳت و ﺧواھد ﺑود ،ﻧﮫ
ﻣﻠﺗزم ﺑودن ﻣﺗواﺿﻌﺎﻧﮫ اﻣﺛﺎل ﺣﻘﯾر ﺑﮫ ﻗﺎﻋدهای ﮐﮫ ﺣﻖ ﺗﻔﺳﯾر اﺻول ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺷورای ﻣﺣﺗرم ﻧﮕﮭﺑﺎن ﻣﯽدھد ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻓﮭﻣﯽ از ﻣﺗن ﮐﮫ در ذھﻧﯾت واﺿﻌﺎن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ -و ﻧﮫ ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ ذھﻧﯾﺎت و اﺣﺗﻣﺎﻻ اﻣﯾﺎل و ﺧواﺳﺗﮫھﺎی اﻣروزﯾن
ﻣﻔﺳرﯾن از ﻗﺎﻧون -ﺑوده اﺳت ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷم ﮐﮫ ذرهای از ﺣﻘوق اﻟﮭﯽ ھﯾﭻ ﻓردی و ازﺟﻣﻠﮫ ﺧودم ،ﺗوﺳط ھﯾﭻ اراده و
ﻧﮭﺎدی ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺗﻌﺻب و ﺗﺣﺟر از ﯾﮏ طرف و دﺳﺗﺧوش رھﺎﯾﯽ و ﺗﺟدد از طرف دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺷود .ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻧﺗﺟﮫ
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ﺑرآﻣده از ﭘس اﯾن ﺳﺎزوﮐﺎر ،آن ﮐﮫ ﭘﯾروز اﺳت ﻓرد ﻗﺎﻧونﻣدار دارای ﺷراﯾط ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻋﺎﻣل ﺑﮫ "ﺗﮑﻠﯾف" و آن ﮐﮫ ﺷﮑﺳت-
ﺧورده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود ﻧﮭﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯾﭻ روﺷﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻋﻘول ﻣﺗوﺳط ﺣﺗﯽ طرﻓدار ﺧوﯾش ھم،
ﺑﯾن ﻣﻧﺗﺧﺑﺎن اﺣرازﺻﻼﺣﯾتﺷدهاش در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ردﮐردﮔﺎن اﺣراز ﺻﻼﺣﯾت ﻧﮑردهاش ،ﻧوﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎری وﻟو ظﺎھری
ﺑرﻗرار و از اﻗداﻣﺎت ﻧظﺎرﺗﯽ ﺧوﯾش دﻓﺎع ﻧﻣﺎﯾد.
اﻣﺎ ای ﺧدای ﺻﺑور و ﺣﮑﯾم!
ﺗو ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫرﻏم اﯾن ﭘﯾروزی ﺑدون ﺷﮏوﺷﺑﮭﮫ در ادای ﺗﮑﻠﯾف ﻣﻠﯽ و دﯾﻧﯽ ،در اﯾن اﯾﺎم ﻗﻠﺑم ﺑﮫﺷدت ﻓﺷرده و ذھﻧم
ﺑﮫﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻐﺷوش اﺳت؛ و اﯾن ﻣﮭم ﻧﮫ از آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎز ھم در دوﺋل ﺑﯾن ﺗﮑﻠﯾفﮔراﯾﯽ و ﻣﺻﻠﺣتﮔراﯾﯽ دﭼﺎر ﺷﮑﺳت
ظﺎھری و ﻣﺷﻣول ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﺷدهام ،ﺑﻠﮑﮫ از آن ﺣﯾث اﺳت ﮐﮫ ﻟﯾﺳت اﺣراز ﺻﻼﺣﯾتﺷدﮔﺎن از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮐﺛﯾری از آﺣﺎد ﻣﻠت
ﺑﺎ واﮐﻧش ﺳﻠﺑﯽ ﻣواﺟﮫ و ﺗﮭدﯾدات ﺣﯾﺛﯾﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗری را از طرﯾﻖ رﯾزش وﺳﯾﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﻧﺗظﺎر ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽای
ﻗرار داده اﺳت ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﺗﺣﻘﻖ ارزشھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و در راس آنھﺎ ﺗﮑرﯾم اﻧﺳﺎن را ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗﮫ و دارد وﻟﯽ
ﻟزوﻣﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﻧﻣﯽﮐﻧد و ﺣﺗﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯾن ﻋﯾبﺟوﯾﯽ دﯾنﺳﺗﯾزان و دلﺳوزی دﯾنﺑﺎوران در ﻧﻘﺎدی ﻧﺣوه ﭘردازش
ﺗﮑﺎﻟﯾﻔش ﻗﺎﺋل ﻧﻣﯽﺷود ،ﮐﮫ ھر ﻣﻘوﻟﮫ و ﻣطﻠﺑﯽ را ﺟز آﻧﭼﮫ ﺧود ﺑﮫﺻورت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ و ﻏﯾرﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد و ﯾﺎ ﻣﯽ-
ﮔوﯾد ،از ﻧﺎﺣﯾﮫ ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺑراز ﺷود ﺗوام ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗردﯾد و ﺳوءظن و در ﻣواردی ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ اﺳﻼم و ﻣﺳﻠﻣﯾن و از
ﻧﺎﺣﯾﮫ دﺷﻣﻧﺎن اﯾران ﻣﯽﯾﺎﺑد و در ﺧوشﺑﯾﻧﺎﻧﮫﺗرﯾن ﺷراﯾط آن را از ﻣوﺿﻊ ﻧﮕﺎه ﻓﻘﯾﮫ ﺑر ﺳﻔﯾﮫ از ﺳر ﻣﯽﮔذراﻧد .اﯾن ﺑﻧده
ﺣﻘﯾر ﺗو از آن ﺣﯾث ﺑﯾﻘرار اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﻋﻘباﻓﺗﺎدة ﻣﺳﮑوت و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ،در رﻗم زده ﺷدن ﺳرﻧوﺷت ﯾﮏ ﻣﻠت،
ﻣﺟﺎھدتھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﺑﻠوغ رﺳﯾده و ﻋﯾﺎن ﺟواﻧﺎن ﻏﯾور و ﻓرھﯾﺧﺗﮫ ﻋرﺻﮫھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾران اﺳﻼﻣﯽ
را در اﻧظﺎر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾده اﺳت.
ﺧداﯾﺎ ﺗو ﮔواھﯽ ﮐﮫ ﺑرای آﯾﻧده ﻓرزﻧدان اﯾن آب و ﺧﺎک ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺑﮫ دﯾن و ﻋداﻟت و ﺑرﺧوردار از ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﻣدﻧﯽ اﻓﺗﺧﺎرآﻓرﯾن
و ﺑﮭرهﻣﻧد از ﻣﻠﺗﯽ ﺑﺎھوش و ﻋﺎﻣل در دﻓﺎع از ارزشھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ،اﻣﺎ ﻣوﻗﺗﺎ ﻣﺑﺗﻼﺷده ﻧﺳﺑﯽ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ اﻧﻘطﺎع از ﮔذﺷﺗﮫ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود ،اﺣﺳﺎس ﺧطر ﻣﯽﮐﻧم و اﯾن اﻣری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان در ﻗﺑﺎل ﻋواﻣل ﻣوﺟﺑﮫاش ﺳﮑوت ﮐرد و ﻋﻧﺎن اﻣور را ،در
ﻓﺿﺎی ﻧﺎﺑﺧردی و ﻣﺣروم از ﺣﺿور ارزشھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻘوق اﻧﺳﺎنھﺎ رھﺎ ﻧﻣود.
*
اﮐﻧون ﮐﮫ ﭘرﻧده ذھﻧم ﺑﮫ ﻓﺿﺎی دھﮫھﺎ ﺗﻼش و ﻣﺟﺎھدت و دﻏدﻏﮫ و ﻧﮕراﻧﯽ و ﺑﯾم و اﻣﯾد در ﺧﺻوص" اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ" و
ﮐﺎرﮐردھﺎی "ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ" ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﮭﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗوﻟﯽ ﺗﺣﻘﻖ اھداف آن ﭘرواز ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﻣواردی ﮐﮫ
ﺧود را ﺑﮫ آن ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد ﭘﯾوﻧد ﻣﯽﺧورد و در ﻣﺣﯾط آنھﺎ ،اﯾن ﮐﻣﺗرﯾن ﺑﻧده ﺗو ،ﻓرﺟﺎم ﺗﮑﻠﯾفﻣداریام را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و در
ﻣﻌرض ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﻣﯽدھم واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ از اﯾن ﺳﯾر ذھﻧﯽ ﮐﺳب ﻣﯽﮐﻧم و ﺗﮑﻠﯾفﻣداری را
ﺑﮫﻣراﺗب راﺿﯽﮐﻧﻧدهﺗر از ﺷراﯾطﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑم ﮐﮫ در ﺻورت ﮐﻧﺎرﮔذاﺷﺗن آن ،ﻣﯽﺗواﻧﺳت در ﻗﺎﻟب ﻣﻧﺎﺻﺑﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺳراﻏم
آﯾد؛ ﻣﻧﺎﺻﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﮑﻠﯾفﻣداری ﺣﺎﺋز آنھﺎ ﻧﺷده و ھم اﯾﻧﮏ ھم ﻓﺎﻗد آنھﺎ ھﺳﺗم.
آری ﺳﺎلھﺎﯾﯽ را ﻣرور ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﻌد از رایﻧﯾﺎوردن در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ھﺷﺗم ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ در ﺧرداد  1387ﺑﮫ-
ﺻورت ﺗﻣﺎم وﻗت ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑرﮔﺷﺗم و در داﻧﺷﮑده اﻗﺗﺻﺎد ﺑﮫ آﻣوزش و ﭘژوھش ﭘرداﺧﺗم و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﺑﮫطور اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺳﺎﺋل ﺣﮑوﻣت و ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﻧﯽ و ﭼﮕوﻧﮕﯽھﺎی ﺣﮑﻣراﻧﯽ را ھم رﺻد ﻣﯽﮐردم.
در داﻧﺷﮑده اﻗﺗﺻﺎد ﺑﮫﺳﺧﺗﯽ و ﺑﺎ ﮐﻧدی ،ﺗﺎﺳﯾس دورهھﺎی دوﮔﺎﻧﮫ اﻗﺗﺻﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﻧﮏداری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ
ﺳﺎﻣﺎن ﺑردﯾم و ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﭘذﯾرش داﻧﺷﺟو در ﻣﻘﺎطﻊ دﮐﺗری و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد ﻧﻣودﯾم .در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی درﺳﯽ ﺗﺟدﯾدﻧظر
ﮐردﯾم و آﻣوزش اﻗﺗﺻﺎد و ﻣﺎﻟﯾﺔ اﺳﻼﻣﯽ را روﻧﻖ ﺑﺧﺷﯾدﯾم .طﯽ ﯾﮏ دھﮫ و ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﺟرﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ
طرﻓداران اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺋوﮐﻼﺳﯾﮏ ﻣﺗوﺟﮫ ﻋﻣﻖ و ژرﻓﺎی ﮐﺎر ﺷوﻧد ﺻدھﺎ داﻧﺷﺟو از اﯾن دورهھﺎ و ﻣﻘﺎطﻊ ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل
ﺷدﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ھﻣﮑﺎران و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺧﺎﻟف ﺗدرﯾس و ﭘژوھش در اﯾن ﻣﻌﺎرف ،درﺻدد ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ رﺷد اﯾن ﺣرﮐت
ﺑرآﻣدﻧد و ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺣداﻗل ﺳﮑوت ﻣﻘﺎﻣﺎت دﯾﮕر و ﺑﺎﻻﺗر ،ﻣﻘدﻣﺗﺎ آھﻧﮓ ﭘذﯾرش داﻧﺷﺟو را ﮐﻧد و ھمزﻣﺎن اﺳﺗﺧدام
ﻋﺿو ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﯽ در اﯾن رﺷﺗﮫھﺎ را ﺳد ﻧﻣودﻧد و طﯽ ﭼﻧد ﺳﺎل ﺳراﻧﺟﺎم ﻣوﻓﻖ ﺷدﻧد ﺑﺎ ﺳرﮐوب آﻣوزش در اﯾن ﻣوارد،
ﺑﮫ اﺳﺗﯾﻼی آﻣوزش اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ﻧوﻋﯽ ھژﻣون ﻓراﺗر از ھر زﻣﺎن دﯾﮕری ،ﺑﺑﺧﺷﻧد و اﺳﺎﺗﯾد و داﻧﺷﺟوﯾﺎن و
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آﻣوزهھﺎی دﯾﻧﯽ در اﻗﺗﺻﺎد و ﻣﺎﻟﯾﮫ اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣوﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﻗرار دھﻧد ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣداوم ،ﻧﮫ از ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎ و
ﺿرورتھﺎی وﺟودی ﺧوﯾش ،ﮐﮫ از ﭼراﯾﯽ ھمراﺳﺗﺎ و ھﻣﺳوﻧﺑودن ﻣﻌﺎرف ﻣوﺿوع آﻣوزش ﺧود ،ﺑﺎ ﻗﺎﻟبھﺎی ﺷﮑلﮔرﻓﺗﮫ
اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﮐﮫ در ﺑﺳﺗری از ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﺣﯾﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود دﻓﺎع و ﺳﺧن ﺑﮕوﯾﻧد .آن ھم ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺋوال-
ھﺎﯾﺷﺎن را ﻧﮫ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﮫ از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﻼش ﺗواﻣﺎن ﻋﻠم و دﯾن ،ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﻧﻔﯽ ﻣﻌﺎرف ﺟدﯾد ﻣطرح
ﻣﯽﮐردﻧد و ﻟذا ﮐﺳﯽ از آﻧﺎن ھم ﺑﻌﺿﺎ ،از ﻣﺑﺎﺣث و ﻣﻘوﻻت و اﺳﺗدﻻلھﺎ ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻟزوم آزادی اﻧدﯾﺷﯾدن در دﻧﯾﺎی ﻋﻠم و
ﻓﺿﺎی داﻧﺷﮕﺎه ،راﺿﯽ ﻧﻣﯽﺷد ﭼراﮐﮫ ھدف ،داﻧﺳﺗن ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺑود ﮐﮫ ﭘوﺷﺎﻧدن و ﮐﺗﻣﺎن ھر آن ﭼﯾزی ﺑود و اﺳت ﮐﮫ ﻣورد
ﺗﺎﯾﯾد آﻣوزهھﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺋوﮐﻼﺳﯾﮏ ﻧﯾﺳت.
ﺧدای ﻋﻠﯾم!
ﺗو ﺧوب ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را از ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ اﯾن ﻣﺑﺎﺣث ،ﻏرﺿﯽ ﺟز ﺗرﺳﯾم ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺗوﺳﻌﮫ داﻧش
اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺣﯾط آﻧﺎن ،در ﻋﯾن اﺣﺗرام و اﻟﺗزام ﺑﮫ ﺿرورت آﻣوزش ﺳﺎﯾر ﻧﺣﻠﮫھﺎی ﻓﮑری در داﻧش اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺑود و ﻧﯾﺳت
اﻣﺎ رﻧﺞ ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣوﻗﻊ رھﺎﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽﮐرد و ﻧﻣﯽﮐﻧد آن اﺳت ﮐﮫ در ﻓﺿﺎی ﺣذﻓﯽ ﺑﮫوﺟودآﻣده درﺑﺎره آﻣوزش دروس
ﻣﺗﻌدد و ﻣﺗﻧوع اﻗﺗﺻﺎد و ﻣﺎﻟﯾﮫ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺗﻣداد از ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺻرﻓﺎ ﺣﻣﺎﯾت از اﻧدﯾﺷﯾدن ﺑﮫ
اﻗﺗﺻﺎد و ﻣﺎﻟﯾﮫ اﺳﻼﻣﯽ ،آن ھم در ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ اﺳﻼم ﺑوده و ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ھﺳت ،ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ذرهای ﻣوردﻋﻧﺎﯾت
ﻣﻧطﺑﻖ ﺑر ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺟﺎری ،ﻗرار ﻧﮕرﻓت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫﻋﻧوان ﻋﺎﻣﻼن ﺑﮫ آنھﺎ ،ھرﮔز دﯾده و ﺷﻧﯾده ﻧﺷدﯾم و در ﻣﺳﯾری
ﮐﮫ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﯾم ﺑﮫﻧﺣوی اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾر ،ﺧﻔﺗﯽ ﻓرﺳﺎﯾﺷﯽ را ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﭘذﯾرا ﺷدﯾم و ﺑر ﺧود ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣودﯾم.
ﺧﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠل ﻣوﺟﺑﮫ و ﻣﺑﻘﯾﮫ آن ،ﭘﺎﺳداری ﺧودﺧواﺳﺗﮫ ،از ﻣﺑﺎﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗروﯾﺞ ادﺑﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی رژﯾم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم
ﺑود؛ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﮫ وﺟود ،ﺑﮫﻣﻧظور ﺣﻣﺎﯾت اﻧدﯾﺷﮫای از ﻣﻧوﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم ،در ﺧط ﻣﻘدم ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم اﻗﺗﺻﺎدی و "اﻗﺗﺻﺎد"ی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر "رﺑﺎ" ﻣﺟﺎھدت ﻣﯽﮐردﯾم و در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﮐﺛرت و اﻧﺑوه ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن اﯾن روﯾﮫ ،از
آﺑرو و ﺣﯾﺛﯾت ﻋﻠﻣﯽ ﺧود ﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽﮔذاﺷﺗﯾم و از ﻣﺗﮭمﺷدن ﺑﮫ ﺑﯽ و ﯾﺎ ﮐمداﻧﺷﯽ در اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺗﻌﺎرف و رﺳﻣﯽ و ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎﯾﯽ
دﺳتاﻧدرﮐﺎران اﻋم از ﻣدﯾران و داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض آﻣﺎج ﺣﻣﻼت ﻋﺎﻣﻼن و ﻣروﺟﺎن اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺋوﮐﻼﺳﯾﮏ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻻن
در ﻋرﺻﮫ اﻗﺗﺻﺎد و ﺑﺎﻧﮏداری اﺳﻼﻣﯽ ﺑودﻧد ،ﭘرھﯾزی ﻧداﺷﺗﯾم و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑرﺧﻼف ﺷﻌﺎرھﺎﯾﺷﺎن
،ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺳﺧت ،ﺑﯽاﻣﺎن و ﻧﺎﺑراﺑر ،ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﮔﺎه اﺳﺗﻣداد وﻗﻌﯽ ﻧﻣﯽﻧﮭﺎدﻧد ﮐﮫ اﺻوﻻ ﻣﺎ را در ﺧط ﻣﻘدم ﻧﻣﯽ-
دﯾدﻧد و اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐوﺷشھﺎی ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﮫای ﮐﮫ ﻣﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺑﺎدی ﺗﺋورﯾﮏ ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ در اﻗﺗﺻﺎد را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽﺑﺧﺷﯾد ﻧﻣﯽ-
ﮐردﻧد و ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺧداﯾﺎ آنھﺎ ﻋﻣﻼ ﮐﺎری ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ از ﻣﺻﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز اﯾن ﺑﯾت ﺣﺎﻓظ ﺑودﯾم ﮐﮫ:
ﺑﯽ ﻣزد ﺑود و ﻣﻧت ھر ﺧدﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﮐردم

ﯾﺎرب ﻣﺑﺎد ﮐس را ﻣﺧدوم ﺑﯽﻋﻧﺎﯾت

اﻟﺑﺗﮫ ای ﺣﮑﯾم! ﺗو ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣﻠﯽ و دﯾﻧﯽ ﺧودﻣﺎن و ﻧﮫ ھﯾﭻ ﻧﮭﺎد و ﻓرد دﯾﮕری،
اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدادﯾم و ﻣﻧﺗظر ﻋﻧﺎﯾت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑودﯾم اﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ،ﺣﮑﺎﯾت ﺗﻼشھﺎی ﻋﻠﻣﯽ در
ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رﻓﺗﺎری ،اﯾنﭼﻧﯾن ﻣﻼلآور و ﯾﮏطرﻓﮫ ﺑوده اﺳت.
ﺧدای رﺋوف ،ﻓﻘط ﺗو ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ وﻗﺗﯽ در ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣﺑﺎﺣث اﺳﻼﻣﯽ در اﻗﺗﺻﺎد ،ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑرای اﯾن ﺣﻘﯾر ﮐﮫ ﺑﮫ-
اﺻطﻼحﺳﺎل ھﺎی طوﻻﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﻌﺎل و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑودم ﺑر ﻗرار ﺑوده اﺳت ،ﺑر آن ﻋزﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﺻوﻻ اﯾن وﯾژﮔﯽ را
ھم ﻧداﺷﺗﻧد ﭼﮫھﺎ ﮐﮫ ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت!
ای ﺧدای ﺻﺑور! ﺗو ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﺳﺎلھﺎی ﺑرﮔﺷﺗن ﺑﮫ داﻧﺷﮑده ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐوﻟﮫﺑﺎری از ﺗﺟرﺑﮫ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫﺷده دوازدهﺳﺎﻟﮫ
در ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺗوام ﺑود ،درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﻗﺎﻋدﺗﺎ و ﺑراﺳﺎس روﯾﮫ ﻣﻌﻣول اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﺋوﻻن ،ﻋرف و ﻣﯾﺳور ﺑود ﺗﺎ
ﺳطوح ﮐﺎری وزارﺗﺧﺎﻧﮫای را اداره و ﻣﻧوﯾﺎت ارﺗﻘﺎ و اﻓزاﯾش ﮐﺎرآﻣدی ﺣﮑوﻣت را در ﺷراﯾطﯽ ﻣﮭﯾﺎﺗر و ﮐﺎرآﻣدﺗر ﺑﮫ
ﭘﯾش ﺑﺑرم ،درﻧﮭﺎﯾت ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎﯾﯽ و ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ ﻟزوم ﺗﺧﺻﯾص ﺑﮭﯾﻧﺔ ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﺑﮫ ﮐﺎر در ﮐﻧﺞ ﯾﮏ ﮔروه آﻣوزﺷﯽ در
داﻧﺷﮑدهای از ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه اﺷﺗﻐﺎل ﯾﺎﻓﺗم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣواﻧﻌﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن آن ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺳﯾطره ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم اﻗﺗﺻﺎدی و ﺟﻧﮕﯾدن ﺑﺎ
ھژﻣوﻧﯽ رﺑﺎ در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﭘوﻟﯽ و آﻣوزﺷﯽ ﺑود ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧم درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣﮭم ﺑﺎﯾد در ﻣﻧﺎﺷﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و
ﻣراﮐز ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺣﺿور داﺷت و اﺻﻼﺣﺎت را از ﻣﻧﺎﺷﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﺷﮑل در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺳﺎری و ﺟﺎری ﻧﻣود .اﻣﺎ
وﺿﻌﯾت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾریھﺎی ﻣدﯾران ﮐﺷور ،دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫﻣﺛﺎﺑﮫ ھﻣﺎن دﻣﯾدن در ﺷﯾﭘور از ﺟﺎی دﯾﮕرش ﺑود .و ﻣن
ای ﺧدای ﺑزرگ ،ﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺑﮑﻧم اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ﻣﺗﮭمﻧﺷدن ﺑﮫ ﻓرﺻتطﻠﺑﯽ و ﻣوﻗﻌﯾتﺧواھﯽ و ﺑرای ﺣرﻣتﮔزاری ﺑﮫ
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ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﮑوت ﻧﻣﺎﯾم و ﺑرای ﺑﻘﺎی آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓﻧﺎی آﻧﭼﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ وﺟود ،در اﻗﺗﺻﺎد و ﻣﺎﻟﯾﮫ اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﯾم –درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺧﺎر در ﭼﺷم و اﺳﺗﺧوان در ﮔﻠو داﺷﺗم -ﺑﺧﺷﯽ از ﻋﻣر اﯾن دوران را ﺻرف اﯾﺟﺎد و ﺑﺧﺷﯽ
دﯾﮕر از آن را ﻣﺻروف ﺗﻘﻼی ﺑﺎ ﭼﻧﮓ و دﻧدان ﺑرای ﺣﻔظ آنھﺎ ﻧﻣﺎﯾم؛ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﮔر ﺗﺎ ﮐﻧون ﺗﻣﺎم
دوران ﺑﮫ
آﺛﺎر آن ﺳﺎﺧﺗﮫھﺎ از ﮐف ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت ﻧﮫ ﺑﮫﺧﺎطر ﺗوﺟﮫ و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ ،ﮐﮫ ﺑﮫﺧﺎطر زﻣﺎﻧﻣﻧد ﺑودن
ِ
ﺗﺣﻠﯾل رﻓﺗن اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی آﻣوزﺷﯽ اﺳت .ﺧدای ﮐرﯾم ﻋﯾبﭘوش! ﺗو ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ھماﮐﻧون ھم ﮐﮫ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﺷرمآور
در ﺣﺎﮐﻣﯾﺗﯽ ﻣدﻋﯽ دﯾن را ﺑﮫﺧﺎطر ﻣﯽآورم ﻗﻠﺑم را ﻏﻣﯽ ﺟﺎﻧﮑﺎه ﻣﯽﻓﺷﺎرد اﻣﺎ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ اﯾن دلﺧوﺷم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ ﮐﮫ
داﺷﺗﮫام ﻋﺎﻣل ﺑودهام؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ اﺻوﻻ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ آنﻗدر در اﻧواع ﻣﺳﺎﺋل ﻓرﻋﯽ ﺧودﺳﺎﺧﺗﮫ دﯾﮕر ،ﺧود را و ﮐﺷور
را ﻣﺳﺗﻐرق ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﺑراﯾﺷﺎن ﻓرﺻت آن ﻧﯾﺳت ﺗﺎ اﺻوﻻ ﺑﺧواھﻧد ﮐﮫ ﺑداﻧﻧد ﻣﺳﺋﻠﮫھﺎی ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺎﻣت-
ﺑراﻓراﺷﺗﮫ "ﺗﺣت ﻧﺎم دﯾن" ﮐدامھﺎﺳت؟ اھﻣﯾت و ﺿرورت و ﻟزوم ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣﺑﺎﺣث ﺗﺋورﯾﮏ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اھداف و
ﮐﺎرﮐردھﺎی آن ﭼﯾﺳت؟ و در ﻻﯾﮫھﺎی زﯾرﯾﻧﯽ از اﯾن ﺳﻧﺦ ،ﭼﮫ ﻣﯽﮔذرد .ﺑﮫ ﻗول ﺳﻌدی ﻋﻠﯾﮫ اﻟرﺣﻣﮫ در ﺑﺎب اول ﺑوﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮓ دھل ﺧواﺟﮫ ﺑﯾدار ﮔﺷت

ﭼﮫ داﻧد ﺷب ﭘﺎﺳﺑﺎن ﭼون ﮔذﺷت!

ﺑﮫراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ای ﯾﺎر ھﻣﯾﺷﮕﯽ!
ﮔذر اﯾن ﺳﺎلھﺎ در داﻧﺷﮕﺎه ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺧت و ھﻣراه ﺑﺎ ﻣرارت ﺑﺳﯾﺎر ﺑود .زﯾرا اﻣﺛﺎل ﻣن ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ آرﻣﺎنھﺎی واﻻی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﯾم و ﺑﮫ"اﻣﮑﺎن" اﻗﺗﺻﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎور دارﯾم و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑرآن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺋوﮐﻼﺳﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﯾوهای
ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮑدهھﺎی اﻗﺗﺻﺎد را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط اﯾران و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد،
ﻣﯽﺑﺎﯾد ﺳﮫ اﻗدام ﺳﺧت و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻏﯾرﻣﻣﮑن را ﺑﺎ ھم اﻧﺟﺎم ﻣﯽدادﯾم .ھم ﺑﺎﯾد اﻗﺗﺻﺎد ﺟرﯾﺎن اﺻﻠﯽ را ﺑﮫﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺳﺗﯾم و
در ﺟرﯾﺎن آﺧرﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻋﻠﻣﯽاش ﻣﯽﺑودﯾم و ھم ﺑﺎﯾد اﻗﺗﺻﺎد اﺳﻼﻣﯽ را ﻣورد ﭘژوھش ﻗرار ﻣﯽدادﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ-
ﺗدرﯾﺞ ﻣﺎھﯾت و ﭼﮕوﻧﮕﯽھﺎﯾش را اﺳﺗﻧﺑﺎط و ﺳﭘس ﺗروﯾﺞ ﻧﻣﺎﯾﯾم و ھم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ از اﺳﺎﺗﯾد ﻣﺣﺗرم داﻧش اﻗﺗﺻﺎد ،ﮐﮫ
اﻗﺗﺻﺎد را ﭼﯾزی ﺟز آﻧﭼﮫ در ﻏرب راﯾﺞ اﺳت ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد و اﻗﺗﺻﺎد دﯾﻧﯽ را ﯾﺎ ﻗﺑول ﻧداﺷﺗﻧد و ﯾﺎ ﺣداﮐﺛر از ﺑﺎﯾﺳﺗﮫھﺎی
ﻣﺷﻐوﻟﯾﺎت ذھﻧﯽ طﻼب ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ در ﺣوزهھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ،ﻣواﺟﮭﮫ داده ﻣﯽﺷدﯾم و ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ و در ﺑﯾﺷﺗر ﻣواﻗﻊ و
ﻣوارد ﻣﺟﺎدﻟﮫ ﻣﯽﮐردﯾم؛ اﻣﺎ ﺧدای ﻣن! ﺗﻧﮭﺎ ﺗو آﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﮐﺎر ﺑرای اﻣﺛﺎل اﯾن ﺣﻘﯾر ،ﺻرﻓﺎ در ﻓﻌﺎلﺑودن در اﯾن
ﻣوارد ﺳﮫﮔﺎﻧﮫ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﻣن ﺑﮫواﺳطﮫ ﺣﺿورم در دوﻟت و ﻣﺟﻠس ،در ﯾﮏ ﻗرار ﻧﺎﻧوﺷﺗﮫ ،ﺑﺎﯾد ﭘﺎﺳﺦﮔوی ﻣدﯾرﯾت ﻏﻠط
اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﻧﯾز ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺷراﯾط ﺑدی را ھم ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐرد ﺑﺎﺷم .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﺟرﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻋﻣدا ﯾﺎ
ﺳﮭوا ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﮔردن اﻗﺗﺻﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽاﻧداﺧﺗﻧد .ﻣﻘوﻟﮫای ﮐﮫ ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ
واﻗﻌﯾﺎت ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺧودش در ﮔﺎمھﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﻣول ﭘژوھش ﺑرای ادراک و ﻓﮭﻣﯾدهﺷدن ﺑود و ھﻣﭼﻧﺎن ھﺳت .وﻗﺗﯽ ھم
ﮐﮫ اﯾن ﺑﯽاﻧﺻﺎﻓﯽ وﻟو ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ،در ﮐﻧﺎر ﺗﺑﯾﯾن ﺿرورت ﺑﮭﺑود در ﺗوزﯾﻊ درآﻣد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻣﺣﮫ ،ﻟزوم ﻋداﻟتورزی در
ﻧظﺎﻣﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ،ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎداﺳﻼﻣﯽداﻧﺎن ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ آن ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓت آﻧﮕﺎه اﻣﺛﺎل ﻣﺎ ،آﻣﺎج ﺗﯾرھﺎی
اﺗﮭﺎم طرﻓدار اﻗﺗﺻﺎد دوﻟﺗﯽ ﺑودن و ﺣﺗﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑودن ھم ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓﺗﯾم و ﺑﮫ طور ﻗﮭری ﺣرﮐت ﺑراﯾﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر
ﺳﺧت و در ﻣواردی ﻣﺎﯾوﺳﺎﻧﮫ ﻣﯽﺷد!
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺧداﯾﺎ! ﺗو را ﺷﺎﮐرم ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺗﮑﻠﯾفﮔراﯾﯽ ﻣﺟﮭز ﮐردی و ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﻘوطﻣﺎن ﺑﮫ داﻣن ظﺎھرﮔراﯾﯽ و
ﯾﺎ اﻓﺗﺎدن در واھﻣﮫ و ﺧوف از اﯾنھﻣﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﭼﻧدوﺟﮭﯽ ﺷدی .ﺑﮫراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﮔر ﻋﻧﺎﯾت ﺗو ﻧﺑود ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﺎ ﺑرای ﺣﻔظ
ﭘرﺳﺗﯾژ ﻋﻠﻣﯽ در ﻗﺑﺎل اﯾن اﻣواج ﺑﯽرﺣم و وﯾراﻧﮕری ﮐﮫ ،در ﺳﮑوت ﺣﻣﺎﯾت ﻧظﺎم ﻋﻠﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ھﻣﮫ ﺣﯾﺛﯾت ﺣرﻓﮫای
و ﺷﻐﻠﯽﻣﺎن را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﺧﯾﻠﯽ زودﺗر از آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آﯾد ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽﺷدﯾم و ﻋﻘبﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐردﯾم؛ اﻣﺎ اﮐﻧون
ھرﭼﻧد در ﻣﻌرض ﺑﯽﻣﮭری و در ﻏرﺑﺗﯽ ﻋﻣﯾﻖ ﻗرار دارﯾم اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻧﺎﯾﺎت ﺗو ،ﭼراغ اﯾن راه را ھﻣﭼﻧﺎن روﺷن ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ-
اﯾم و ﺑﮫ اﻣﯾد روزی ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘتﮔراﯾﯽ ﺑر ﺗﻌﺻبﮔراﯾﯽ ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧد و ﻓرزﻧدان ﻣﺎ و ﻧﺳلھﺎی ﺑﻌدی از اﺳﺎﺗﯾد اﻗﺗﺻﺎد،
اﻧوار ﻓﻌﻠﯽ ﻧﮫ ﭼﻧدان ﺑﺎ ﻓروغ اﯾن ﺷﺟره طﯾﺑﮫ را ﮐﮫ ﺑﺎ روﻏن ﺗﮑﻠﯾفﮔراﯾﯽ روﺷن ﻣﺎﻧده اﺳت ،ﺑﮫ ﺗﻼﻟو ﭘرﻓروغ ﺧورﺷﯾد
ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺗﺣول ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﺎﺷد ﺗﺎ دﯾﮕر ﺷﺎھد آن ﻧﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﺳﺗﺎد و ﯾﺎ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﺗﺎﺛر از ﺳوﮔﯾری اﺳﺎﺗﯾد ﻣﺧﺎﻟف اﻗﺗﺻﺎد و
ﺑﺎﻧﮏداری اﺳﻼﻣﯽ ،اﺣﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾر از ﺟﺳتوﺟوی داﻧﺷﯽ ﺑﺎ روﯾﮑرد ﻣﺗﻔﺎوت ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﻣﺎ در ﺗوﺳﻌﮫ
ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رﻓﺗﺎری ،از ﻟزوم ﻣﻼﺣظﮫ اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾر ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﻧﺎﺷﯽ ظﮭور آنھﺎ ،در ﻏﻔﻠت و ﺑﯽﺧﺑری
ﺑﻣﺎﻧد؛ اﻣﺎ در ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل اﺧﯾر از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوران ﺳﺧت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽام در ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ﻋﻼوه ﺑر
داﻧﺷﮕﺎه ،در ﻋرﺻﮫھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ھم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﺗﺋورﯾﮏ و ﻋﻠﻣﯽ را از ﺳر ﺗﮑﻠﯾف ﻣﺗﻌﮭد ﺷدم و ﺣﺗﯽ ﺗﻼش
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ﻧﻣودم ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺗﺻدی و ﻋﺎﻣﻠﯾت ﺑﮫ آنھﺎ را ﻓراھم آورم ﮐﮫ ﺗو ﺑر ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻧﮕﯾزهھﺎ و اﺟزا و ظراﺋف آنھﺎ آﮔﺎھﯽ و
وﻗوف داری.
ﺧداﯾﺎ! ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن اﻗداﻣﺎت ﺗﮑﻠﯾﻔﯽام ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ در دوران ﻓراﻏت از ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣردم در ﻣﺟﻠس و از ﺳر ﺷﻔﻘت
و دﻟﺳوزی ﺑﮫ اوﺿﺎع اﻗﺗﺻﺎدی ﻣردم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷد ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﮫ اﻧذاردھﻧدهام ﺑﮫ رﺋﯾس وﻗت ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ درﺧﺻوص
ﻣﺻﺎﺋب ﻣﻌطوف ﺑﮫ "ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺷدن ﻻﯾﺣﮫ ھدﻓﻣﻧدﮐردن ﯾﺎراﻧﮫھﺎ" اﺳت ﮐﮫ دوﻟت ﻧﮭم آن را ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻠس ﮐرد و در
ﻣﺟﻠس ھﺷﺗم ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺎل ﺑررﺳﯽ ﺑود .در آن ﻧﺎﻣﮫ ،آن ﻻﯾﺣﮫ را ﺟرمﺧﯾز ﺧواﻧدم و از اﯾﺷﺎن درﺧواﺳت ﮐردم
ﮐﮫ از ﻣوﺿﻊ رﯾﺎﺳت ﺑر دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘﯾﺷﮕﯾری از وﻗوع ﺟرم را ﺑر ﻋﮭده دارد از ﺗﺻوﯾب آن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد.
ﻧوﺷﺗن آن ﻧﺎﻣﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی دﯾﮕر در ھﻣﯾن ارﺗﺑﺎط را ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﻣﺳﺋوﻟﯾت رﺳﻣﯽ ﻧداﺷﺗم در ﺷراﯾطﯽ
ﻣوﺿوﻋﯾت ﺑﺧﺷﯾدم ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻣوم اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن و ﺣﺗﯽ ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽﮐﻧﻧده از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺣوزه-
ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ ،ﮐﮫ در ﻣواردی ﮐﮫ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑر آن اﺳت اﻣری ﻣﺣﻘﻖ ﺷود وارد ﻋﻣل ﻣﯽﺷوﻧد ،از اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت ﺣﺎﻣلھﺎی
اﻧرژی ،ﺗﺣت ﻧﺎم ھدﻓﻣﻧدﮐردن ﯾﺎراﻧﮫھﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐردﻧد ﻟذا ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ آن ،ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻣوﺳﺳﺎت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
ھﻣﭼون ﺻﻧدوق ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ھم ﺑود ﺑرای ﻣﺧﺎﻟﻔتﮐﻧﻧده ،ﺑﮫﺧﺻوص ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎددان ھم ﺑﺎﺷد ھزﯾﻧﮫ ﺣﯾﺛﯾﺗﯽ زﯾﺎدی داﺷت
اﻣﺎ اﯾن ﺣﻘﯾر ﺑﮫ ﻣدد درﮐﯽ ﮐﮫ ﺗو ،ای ﺧدای ﺧﺑﯾر و ﺑﺻﯾر ،ﻧﺻﯾﺑم ﮐردهای ﺑﮫﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و از ﻣوﺿﻊ ﺗﮑﻠﯾف اﯾﺳﺗﺎدم و ﺑﺎ
ھدﻓﻣﻧدی ﯾﺎراﻧﮫھﺎ ﮐﮫ ﻋﻧواﻧﯽ ﺟﻌﻠﯽ و ﭘوﺷﺷﯽ ﺑرای اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت ﺣﺎﻣلھﺎی اﻧرژی ﺑود و ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺟﺎآﺑﺎدی ﺧﺗم ﻣﯽﺷد ﮐﮫ
ﻗﯾﻣتھﺎ را اﻓزاﯾش و اﺷﺗﻐﺎل را ﮐﺎھش ﻣﯽداد؛ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری را ﻣﺣدود ،ﺗوﻟﯾد را زﻣﯾنﮔﯾر ،ﺷﮑﺎف طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﺑﯾﺷﺗر،
دوﻟت را در ﺗﺎﻣﯾن و ﭘرداﺧﺗن ھزﯾﻧﮫھﺎﯾش ﻣﺳﺗﺎﺻل و ﺑﺎﻻﺧره ﺣرﮐت ﻣورﯾﺎﻧﺔ ﻓﺳﺎد را در ارﮐﺎن زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻣﯾﻧﮫ-
ﺳﺎزی ﻣﯽﮐرد ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردم .درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﻓﻘط ﺗو ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻗﺑﯾل اﻗداﻣﺎت ﺗﮑﻠﯾفﮔراﯾﺎﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺧرب ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻧوﯾﺎت ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،و ازﺟﻣﻠﮫ اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺧودش و در ﺟرﯾﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗم ﺑﺎ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ-
ﺳﺎزی ﻧﺳﺑﯽ اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺧﺻوﺻﯽﺳﺎزی" ﻣوﺿوع ﻻﯾﺣﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی اﺻل  44ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻠﺳﮫ
 354ﻣورخ ﯾﮏﺷﻧﺑﮫ  25ﺷﮭرﯾور  1386ﻣﺟﻠس ھﻔﺗم ﺻورت دادم ،از ﯾﮏ طرف ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣﯾزان و ﺑﺎ ﭼﮫ اﺑﻌﺎدی ﺑرای ﻣن،
در دوﻟت و ﻣﺟﻠس ھزﯾﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ و در داﻧﺷﮕﺎه ھزﯾﻧﮫ ﺣﯾﺛﯾﺗﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت و از طرف دﯾﮕر آﺛﺎر ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎﯾﯽ و ﻧﺷﻧﯾدن
ھﺷدارھﺎی ﻣطروﺣﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه و ﺗﺎ ﭼﻧد ﻧﺳل ،در ﻣﻘﯾﺎس ﺟﻣﻌﯾت ﭼﻧددهﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﮐﺷور ،ﻣﻧﺷﺎء و ﻣﺳﺑب ﻓﺳﺎد و ﺗوزﯾﻊ
ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب درآﻣد و ﺳﻘوط ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾراﻧﯾﺎن ﮔردﯾده اﺳت.
ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﮐﮫ در ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ رﺋﯾس ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ در ﺧﺻوص ﺟرمﺧﯾز ﺑودن ﻻﯾﺣﮫ ھدﻓﻣﻧدی ﯾﺎراﻧﮫھﺎ ﻧوﺷﺗﮫ
ﺑودم:
“"اﯾﻧﺟﺎﻧب از ھماﻛﻧون ﺻﺣﻧﮫھﺎي ﻣﺣﺎﻛﻣﮫ اﻧﺳﺎنھﺎي ﺷرﯾف ﺑﺳﯾﺎري را ﻣﻲﺑﯾﻧم ﻛﮫ ﻣﺗﺄﺛر از اﺟراي اﯾن ﻗﺎﻧون ﮔرﻓﺗﺎر
ﭘﻲآﻣدھﺎي رﻛود ،ﺗورم ،ﺑﻲﻛﺎري ،ازھمﭘﺎﺷﯾدﮔﻲ ﺧﺎﻧوادهھﺎ ،ﻋدم اﻣﻛﺎن و ﻓرﺻت رﺳﯾدﮔﻲ ﺑﮫ ﺗرﺑﯾت ﻓرزﻧدان ،ﺳوء
رﻓﺗﺎرھﺎي ﻓردي و اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ...ﮔردﯾده و ﺑﻌﺿﺎ ً در ھﯾﺋت "ﻣﺟرﻣﺎن" ﺗن ﺑﮫ ﻗﺿﺎوتھﺎﯾﻲ دادهاﻧد ﻛﮫ ﺑر آن اﺳت آﻧﺎن را
ﺗﺄدﯾب و از وﻗوع ﺟرمھﺎي ﺑﻌدي ﭘﯾﺷﮕﯾري ﻧﻣﺎﯾد و ﻗﺿﺎت ﻣﺣﺗرﻣﻲ را ﻣﻲﺑﯾﻧﯾم ﻛﮫ ھرﭼﻧد در ﻣﺣﺿر دادﮔﺎه ،ﻣﺟرﻣﺎن ﻣﺗﺄﺛر
از آﺛﺎر ﻣﻧﺣوس ﺗورم و ﺑﻲﻛﺎري و ﻓﻘر را ﻣﺣﺎﻛﻣﮫ ﻣﻲﻧﻣﺎﯾﻧد ﻟﯾﻛن در ﺑﺎطن ،ﻗﺿﺎوت ﺧوﯾش را ﻧﺎظر ﺑر ﻣﺣﺎﻛﻣﮫ
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾرﻧدﮔﺎن اﺟراﯾﻲ و ﺗﻘﻧﯾﻧﻲ ﻗﺎﻧون "ھدﻓﻣﻧد ﻛردن ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ" ﻣﻲﯾﺎﺑﻧد ﻛﮫ اﻣروز در ﻓﺿﺎي ﯾك دﺳت دوﻟت و ﻣﺟﻠس
ﺑﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺳﻛوت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻌﻧﻲدار رﺳﺎﻧﮫ ﻣﻠﻲ ﺗوام ﺑﺎ ﺧودﺳﺎﻧﺳوري اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن در ﺑررﺳﻲ و ﻧﻘد آن ،ﺑﺎ ﺗﻠﻘﻲ "ﺟراﺣﻲ"
ﺑزرگ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﻲﺗﺎزﻧد .اﻣﺎ اﻓﺳوس ﻛﮫ ﺣﻛم دادﮔﺎه در ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺻﺎدﯾﻖ ﻣﻘﺻر ،اﻧﻌطﺎفﭘذﯾر ﻧﻣﻲﺑﺎﺷد و ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس از
ﺣﺿرتﻋﺎﻟﻲ ﺑراي ﺟﻠوﮔﯾري از وﻗوع ﭼﻧﯾن ﺧطري ﻛﮫ ﺣﺗﻲ اﺣﺗﻣﺎل ﻛم ﺗﺣﻘﻖ آن ھم ﻣﻲﺗواﻧد ﺑﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻧﻔوذ آن و
ﺑﮫﺧﺻوص ﺷراﯾط "ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" ﻛﺷور ﻛﮫ ﺷرط ﻻزم ﺗﺣﻘﻖ ظﻔرﻣﻧد ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﻲ اﺳت آﺳﯾبرﺳﺎن و ﺧطﯾر ﺑﺎﺷد
اﺳﺗﻣداد ﻣﻲطﻠﺑم و اﻣﯾدوارم ﺑﺎ ﺗﺣﻘﻖ ﭘﯾﺷﮕﯾري اﯾﻧﭼﻧﯾﻧﻲ ،دﻓﺎع ﻧظﺎمﻣﻧد ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ از ﺣﻘوق ﻓردي و اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ھر ﻧوع
ﺗﺿﻌﯾف و رﺧوت در ارﻛﺎن ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ را از ﻣوﺿوﻋﯾت ﺗﮭﻲ ﻧﻣﺎﯾد".
ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎﻧم!
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻧﺻرت و ھﻣراھﯽ ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺗو ،ادای ﺗﮑﺎﻟﯾﻔﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل را در ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﻣﺗﻧوع و در ﻓرﺻتھﺎی
ﻣﻘﺗﺿﯽ ،ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﮐردم اﻣﺎ اﯾن اﻧذارھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧرﺳﯾد و ﮔوش ﺷﻧواﯾﯽ ﺑرای ﺷﻧﯾدن ﻧﯾﺎﻓت و ﯾﺎ ﻻاﻗل اﻗدام ﺑﺎزدارﻧده
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ﻣوﺛری را ﺑرای ﺳﺎلھﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺛﺎر ﻣﺧرب ﺳﯾﺎﺳتھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣوﺿوع ﻧﻘد ،ﺑرﻣﻼ ﺷدﻧد ﺑر ﻧﯾﺎﻧﮕﯾﺧﺗﻧد و ﻟذا
ﺑر اﻗﺗﺻﺎد و ﻣردم اﯾران ﻣﺻﺎﺋﺑﯽ رﻓت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻧرود.
ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕر از اﯾن ﻣوارد ﮐﮫ اﮐﻧون آن را ﺑﮫﺧﺎطر ﻣﯽآورم و در ذھﻧم ﻣرور ﻣﯽﮐﻧم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺧﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
اﻏﺗﻧﺎم ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ ﻓراھم ﺷده ﺑود ،در ﺟﻣﻊ اﺳﺎﺗﯾد داﻧﺷﮕﺎهھﺎی ﮐﺷور و در ﺣﺿور آﯾت ﷲ ﺧﺎﻣﻧﮫای در ﺣﺳﯾﻧﯾﮫ اﻣﺎم
ﺧﻣﯾﻧﯽ ،ﻣطرح ﻧﻣودم و ﺧطﺎب ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗم:
"ﻓرﺻت را ﻣﻐﺗﻧم ﻣﻲﺷﻣرم و ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه ﺗﻌﻣﯾﻖ ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻧظﺎم وﻻﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻛﻣﯾت آن ﻣﻔﺗﺧرﯾم ﻧﻛﺗﮫاي را ﻣﻌروض ﻣﻲدارم.
ﺑررﺳﻲ روﻧد ﺗﻐﯾﯾرات ﻛﺎرﻛردھﺎي ﺳﻲﺳﺎﻟﮫ ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدي اﯾران ،ﻧﺷﺎندھﻧدة آن اﺳت ﻛﮫ ﻣﺎ از ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدي ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﻲ دور ﺷدهاﯾم و درﺣﺎﻟﻲﻛﮫ ﺣرﻛت در ﻣﺟﺎري ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدي ﺳرﻣﺎﯾﮫداري را ﺳرﻋت دادهاﯾم در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻗواﻋد و
ﺳﻧن ﺣﺎﻛم ﺑر ﻣراﺣل ﮔذار آن را ھم رﻋﺎﯾت ﻧﻛردهاﯾم ﻟذا در داﻻنھﺎي ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳب ﺷﺑﮫﻧظﺎم ﺟﺎيﮔزﯾﻧﻲ ﻛﮫ اﺑﻌﺎد ﺳﯾﺎﺳﻲ و
ﻓرھﻧﮕﻲ آن را ﺑﮫﺷدت و ﺑﮫﺣﻖ ﻣذﻣت ﻣﻲﻛﻧﯾم ،اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت و ﺗدوﯾن ﻗواﻧﯾن و اﺟراي ﺳﺎزوﻛﺎرھﺎﯾﻲ را ﺑﺎور ﻛردهاﯾم
ﻛﮫ ﻣﻧطﻘﺎ ﻧﻣﻲﺗواﻧﻧد از ﺳﺎزﮔﺎري دروﻧﻲ ﺑﮭرهﻣﻧد و ﺑﺎ ﻣﻧوﯾﺎت ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺎ ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎﺷﻧد .ﺷﺎھد اﯾن ادﻋﺎ آن اﺳت ﻛﮫ
ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫﻟﺣﺎظ ﻧظري ،ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺷﺑﺎھت در ﻧوع راھﻛﺎرھﺎ و ﺳﯾﺎﺳتھﺎ و ﺗﺟوﯾزھﺎﯾﻲ رﺳﯾدهاﯾم ﻛﮫ اﻗﺗﺻﺎدھﺎي
ﻣﺳﻠط ،ﺑرآنھﺎ ﻣﺷﻖ و ﺑﮫ دﯾﮕران ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﻲﻛﻧﻧد اﻣﺎ ﭼون اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎ ،ھم ﺑﮫ زﻋم ﺑﺳﯾﺎري از اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن و روش-
ﺷﻧﺎﺳﺎن دﭼﺎر ﻛﺎﺳﺗﻲھﺎي ﻋﻣده اﺳت و ھم ﻋﻣدﺗﺎً ،ﻗراﺑﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر و واﻗﻌﯾﺎت و ﻣﺳﺎﯾل اﻗﺗﺻﺎد اﯾران ﻧدارﻧد در ﻋﻣل ﻣﺎ
را ﺑﺎ اﻧﺑوھﻲ از اﻗداﻣﺎت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣواﺟﮫ ﻛردهاﻧد.
ﺗﺎﻣلﻛردﻧﻲ اﺳت ﻛﮫ ﻣﺎ ﻧرخ ﺗﻌرﻓﮫھﺎ را ﻛم ﻣﻲﻛﻧﯾم اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺑوه واردات ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾم و ﺗوﻟﯾد داﺧﻠﻲ را در ﻣﻌرض آﺳﯾب
ﻗرار ﻣﻲدھﯾم .ﺗﻘوﯾت ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﻲ را دﻧﺑﺎل ﻣﻲﻛﻧﯾم اﻣﺎ ﺳر از ﺣراج ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎي ﻣﻠﻲ و ظﮭور اﻧﺣﺻﺎرات ﺷﺑﮫدوﻟﺗﻲ
درﻣﻲآورﯾم .ﺑر ﻛوﭼكﺳﺎزي دوﻟت و اﻗﺗﺻﺎد او ﺗﺎﻛﯾد ﻣﻲﻛﻧﯾم اﻣﺎ ﺳر از اﻓزاﯾش ھﻣواره رو ﺑﮫ ازدﯾﺎد ھزﯾﻧﮫھﺎي دوﻟﺗﻲ
درﻣﻲآورﯾم ﻛﮫ از آﺧرﯾن آنھﺎ ،ﺗﺣﻣﯾل ﺣداﻗل  48000ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﺑر ھزﯾﻧﮫھﺎي دوﻟت ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﻲ از ﺳﯾﺎﺳت
ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻧﺎﻣﺻوﺑﯽ اﺳت .اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت ﺣﺎﻣلھﺎي اﻧرژي را ﺗﺣت ﻋﻧوان ھدﻓﻣﻧدي ﯾﺎراﻧﮫھﺎ دﻧﺑﺎل ﻣﻲﻛﻧﯾم ،اﻣﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺗوﻟﯾد
را ﺑراي ﺗوﻟﯾدﻛﻧﻧده و ھزﯾﻧﮫ زﻧدﮔﻲ را ﺑراي ﻣردم و ﻣﺧﺎرج ﺧدﻣﺎت دوﻟﺗﻲ را ﺑﮫﻧﺣو اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾري اﻓزاﯾش ﻣﻲدھﯾم .ﻣﺎ
ﻛﺎھش ﻗدرت ﺧرﯾد ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﻘوط طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط و رﻛود ﺗوﻟﯾد و ﺗوﺳﻌﮫ اﻧﺣراﻓﺎت را از ﭘﯾﺂﻣدھﺎي اﯾن اﻣر ﺧطﯾر ﻣﻲداﻧﯾم.
اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎريھﺎ ﺑﮫﺳﮭوﻟت رﻛود اﻗﺗﺻﺎدي را ﺑﺎ روﻧﻖ ﺑﺎﻧكداري و ﺷﺑﻛﮫھﺎي ﺷﺑﮫﺑﺎﻧﻛﻲ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﭘول ،در
ﺧود ﺗﻌﺑﯾﮫ ﻣﻲﻛﻧد و ﭘﺎﺑﮫﭘﺎي ﻗﺎﻧون ﺑﺎﻧكداري ﺑدون رﺑﺎ ،ﻛﮫ در آن "ﻗرض" ﭘول ﺑﺟز در ﻗرضاﻟﺣﺳﻧﮫ ﺑﻼﻣوﺿوع اﺳت
رﺳﻣﺎ از "ﺑدھﻲ" ﭼﻧد ده ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﻲ ﺑدھﻛﺎران ،رواﯾت و ﺑﮫﺟﺎي ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﻲ ﺑﮫ ﭼراﯾﻲ اﯾﺟﺎد ﺑدھﻲ ،ﻛﮫ ﻣﺎﻧﻌﮫ
اﻟﺟﻣﻊ ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎد ﺑدون رﺑﺎﺳت ﻋﻣﻼً ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﻛﺳﺎدي در اﯾﻔﺎي ﺗﻛﺎﻟﯾف ،از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﺣرﻛت در ﻣﺟﺎري ﻧظﺎمھﺎي
ﻣﺑﺗﻧﻲ ﺑر ﺑﮭره ﻛﮫ ﻣوﻟد ﺑدھﻲ ھﺳﺗﻧد دﻓﺎع ﻣﻲﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫراﺳﺗﻲ ﻧظﺎﻣﻲ ﻛﮫ ﻣﻲﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳﭘردهھﺎي ﻣردم ﺳود روزﺷﻣﺎر ﺑدھد
ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﻲ ھم ﺑﺗواﻧد ﺳﮭم ﺧود را در ﻛﺎھش ﻧرخ ﺑﻲﻛﺎري و ﻧﺷﺎط ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻛﺳبوﻛﺎر ﻛﮫ ﺷرﻛﺎي اﺻطﻼﺣﻲ او ھﺳﺗﻧد و
اﻓزاﯾش ﺗوﻟﯾد در ﻛﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺧوﯾش ﻣﻧﻌﻛس ﻧﻣﺎﯾد.
ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدي ﺳرﻣﺎﯾﮫداري ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ اھداف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻧﻛﻲ ﺑدون رﺑﺎ را در ﻗﺎﻟبھﺎي اﻧﻌطﺎفﻧﺎﭘذﯾر ﺧود اﺳﺗﺣﺎﻟﮫ ﻛرد ،ﻛﮫ
روﻧﻖ ﻛﻼسھﺎي اﻗﺗﺻﺎد اﺳﻼﻣﻲ را ھم ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﺧود ﻗرار داد .ھﻣﯾن ﻧظﺎم ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﻲ ﻧظﺎمھﺎي آﻣوزﺷﻲ و اﻧﻔﻌﺎل
ﻋﻣده ﻣدﯾران و ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾرﻧدﮔﺎن ،ﺑﮫﺗدرﯾﺞ اﻧزواي ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدي ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﻲ را ﺗﻣﮭﯾد ﺷراﯾط ﻧﻣود و از ﭘس ﺑﯾش از دو
دھﮫ ﺗﻼش ﻣﺳﺗﻣر و ھﻣﮫﺟﺎﻧﺑﮫ ،آن را ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﺎﻧد .آري ،ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﻧزوي ﺷد ﻛﮫ ﻣﺗﺿﻣن ﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾﺎزھﺎي اﺳﺎﺳﻲ ،ﺗﺎﻣﯾن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭت اﺷﺗﻐﺎل ﺑراي ﻓﺎﻗدﯾن آن ،ﻋﺎري از رﺑﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎطل و ﺣرام ،ﻧﺎﻓﻲ ﺳﻠطﮫ اﻗﺻﺎدي ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ،داراي ﺑﺧش-
ھﺎي اﻗﺗﺻﺎدي ﺑرﺧوردار از ﻗﻠﻣرو اﻧﻌطﺎفﭘذﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣراﺣل رﺷد ،درﺑردارﻧده اﻟﮕوي ﻣﺷﺧص در ﺑﻛﺎرﮔﯾري اﻧﻔﺎل و
ﻣوارد ﻣﺗﺟﺎﻧس ،ﺿد ﺗﺑﻌﯾض و داراي ﻣﻌﯾﺎر در ﻧﺣوه دﺧل و ﺗﺻرف در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻣوﻣﻲ اﺳت و ﻧظﺎﻣﻲ ﺳر ﺑرآورد ﻛﮫ ﺣﺗﻲ
اﮔر روﻧﻖ ﺑﺎﯾﺳﺗﮫاي ھم ﺑﮕﯾرد ﻧرخ رﺷد آن ،ﻗطﻌﺎ از ﻧرخ رﺷد ﺗروﯾﺞ اﺧﻼق ﻟﯾﺑراﻟﻲ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن آن ،ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺧواھد ﺑود .و
اﯾن از ﺟﻧس دﺳﺗﺎوردھﺎﯾﻲ ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﺑر اﻓﺗﺧﺎرات ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻔﺗﺧر ﻣﺎ ﺑﯾﻔزاﯾد".
ﺧدای ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر ﻣن!
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اﻟﺑﺗﮫ ﺗو ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺿرت اﯾﺷﺎن ﺑﺎ ﻣورد ﻗﺑول ﺧوﯾش ﻧداﻧﺳﺗن ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻋراﯾض ،از ﺳﯾﺎﺳتھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور
دﻓﺎع ﮐردﻧد و آنھﺎ را ﻣﺗﻘن ﺧواﻧدﻧد و ﻟذا اﯾن ﻣطﺎﻟب ھم ﻣوﻗﺗﺎ ﻣﺳﮑوت ﻣﺎﻧدﻧد و دﯾده ﻧﺷدﻧد ،زﯾرا دﯾدهﺷدن آنھﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﺗر
از ﻓﻘط ده ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯾﺎز داﺷت ﺗﺎ اﺑﻌﺎد وﯾراﻧﮕر ﺧود را در آﯾﻧﮫ اﻗﺗﺻﺎد و رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻠت اﯾران ﺗﺟﺳم ﺑﺧﺷﯾده و ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﻋﺻﯾﺎنﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺑﮕذارد.
از اﯾنھﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﮔذرﯾم ﻧوﺑت ﯾﺎدآوری دﯾرﭘﺎیﺗرﯾن اﻗدام ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ ﻣن در ﺳﺎلھﺎی ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽام در ﻣﺟﻠس ﺷورای
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺗﮑرار ﺛﺑتﻧﺎم در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﺳت و ﺑرای ﺳﮫ ﺑﺎر در ﺳﺎلھﺎی 1396 ، 1392و 1400
ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺷد و در ھر ﺳﮫ ﻧوﺑت ھم ،ﺑر ﺧﻼف اﺻل ﭘﻧﺟﺎهوﺷﺷم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣطﻠﻖ ﺑر ﺟﮭﺎن و
اﻧﺳﺎن را از آن ﺧدا ﻣﯽداﻧد و ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ھم او ،اﻧﺳﺎن را ﺑر ﺳرﻧوﺷت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧوﯾش ﺣﺎﮐم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ھﯾﭼﮑس
ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﺣﻖ اﻟﮭﯽ را از اﻧﺳﺎن ﺳﻠب ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ در ﺧدﻣت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓرد ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﺧﺎص ﻗرار دھد ،ﻧﺎﻓرﺟﺎم و ﯾﺎ ﺑدﻓرﺟﺎم
ﻣﺎﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺷورای ﻣﺣﺗرم ﻧﮕﮭﺑﺎن در ھﯾﭻﯾﮏ از اﯾن ﺳﮫ ﻧوﺑت ،ﺻﻼﺣﯾﺗم را ﺣﺗﯽ ﺑرای ﻋرﺿﮫﺷدﻧم ﺑﮫ آرای ﻋﻣوم ﻣردم،
اﺣراز ﻧﮑرد .ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ در اﯾن ارﺗﺑﺎط ﻋﻠﺗﯽ را ﺣﺗﯽ در ﺣد ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ،ﻧﮫ ﺑﮫﺻراﺣت و ﻧﮫ ﺑﮫﺗﻠوﯾﺢ  ،ﻧﮫ ﺑﺎواﺳطﮫ و ﻧﮫ
ﺑﯽواﺳطﮫ از ﻧﺎﺣﯾﮫ آن ﻧﮭﺎد ﺑﺷﻧوم و ﯾﺎ ﺑﻔﮭﻣم .ﻋدم اﺣرازی ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل "دوﻟت ﻗﺎﻧون" و "ﻗﯾﺎم ﺑﮫ ﺑرﭘﺎﯾﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﺑدون
رﺑﺎ" و اﺣﯾﺎی ﮔﻔﺗﻣﺎن " اﺟرای ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ھﻣﮫ اﺻول ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ" را ،ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺣﻘﻖ آنھﺎ ﺑودم ﺑﮫﻧﺎروا
ﺑﻼﻣوﺿوع ﻧﻣود.
ﻣﻌﺑود و ﻣﻠﺟﺂ و ﭘﻧﺎه ﻣن!
ﺗو ﻣﯽداﻧﺳﺗﯽ و ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﺗﮑﻠﯾف ﻣن ﺑرای ﺣﺿور در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑود و ﻓﻘط ﺑﺧﺷﯽ از آن ﺑﮫ رﺷﺗﮫ
ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﺗﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﮫ در اﻗﺗﺻﺎد اﺳﻼﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎد اﯾران داﺷﺗم ﺑرﻣﯽﮔردد ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣن ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎد ﻟﯾﺑراﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺎﻧﯽ
آن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﺣﺗﯽ در ﻣواردی ﺑﮫﻧﺣوی ﺑﻧﯾﺎﻧﯽ ﻣﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﻣﺑﺎﻧﯽ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
اﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺣﺟت ﻗطﻌﯽ ﺑرای ﺣﺿورم در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﻋﺎﻣﻠﯾت ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺣﻘﻖ اﻧﺣراﻓﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺑود ﮐﮫ ﺑرای
دھﮫھﺎی ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ از ﻣﺟرای اﺟرای ﮔزﯾﻧﺷﯽ ﻓﻘط اﻧدﮐﯽ از اﺻول ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﮫ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮐﺷﺎﻧدن ﺣﻘوق
ﻣﺻرح ﻣﻠت در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،در اﻗﺗﺻﺎد و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﻧﻔوذ ﻧﻣوده و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺑﺎ اﺳﺗﺣﺎﻟﮫ اﺻﺎﻟت ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ظﻠمﺳﺗﯾز،
ﻣﺣروﻣﺎن ﺣﺎﻣﯽ آن را ﺑﮫ ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐردھﺎی ﻋﻣدﺗﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔوﻧﮫ آن ﻣﺑدل ﻧﻣوده اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾنھﺎ،
ﻋﺎﻣل دﯾﮕری ﮐﮫ اﯾن ﺗﮑﻠﯾف را ﺑراﯾم ﺗﺟﺳم ﻣﯽﺑﺧﺷﯾد ،اﺷراف ﺑر ﻣﺳﺎﺋل ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺧﺻﺻم در
داﻧش "ﺗوﺳﻌﮫ" و ﺗﺻدی ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھﺷﯽ وزارت ﻓرھﻧﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺿوﯾت در ﺷورای ﻓرھﻧﮓ ﻋﻣوﻣﯽ
ﮐﺷور و ھﻣﭼﻧﯾن دﺑﯾری آن ﺷورا ﺑود ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ﺗﺟرﺑﯾﺎت و آﻣوزهھﺎی ﻣﻧﺣﺻرﺑﮫﻓرد و ﮔراﻧﺑﮭﺎی دوازده ﺳﺎل ﺗﻼش ﺑﯽ-
وﻗﻔﮫ و ﮐﺎرﮐرد ﺗﮑﻠﯾﻔﯽام در ﻣﺟﺎﻟس ﭘﻧﺟم ،ﺷﺷم و ھﻔﺗم ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ از اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت و اﺳﺗﻌداد ﺑرﺧوردار ﺑود ﮐﮫ
ﺿرورت ﺣﺿورم را در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺿﺎﻋف و اﻟزاﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﮐﺎرﮐردی ﮐﮫ ﻣن ﻣﺷروح روزﺷﻣﺎر آن را در دوازده ﺟﻠد و
ﺳﯾزده ﮐﺗﺎب و  13400ﺻﻔﺣﮫ ،ﺗﺣت ﻋﻧوان "وﮐﺎﻟت اﯾراﻧﯽ" ﻣﻧﺗﺷر ﮐردهام و طﯽ آن ﺑﮫطور ﺷﻔﺎف ﻧﺷﺎن دادهام ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ "ﺗدﺑﯾر" و ﺣﺳﺎﺳﯾت ،از ھدررﻓت زﻣﺎن و ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ از آن ﻣﻠت ﺑود و ﺑﮫ ﻣن ﺳﭘرده ﺷده ﺑود ﺑﮫ رﻏم ﺗﻣﺎﯾﻼت
و ﺗﻧﺎزﻋﺎت ﺣﺎد ﺟﻧﺎﺣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎلھﺎی  1375ﺗﺎ  ،1387ﺟﻠوﮔﯾری و ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣردم را ﺑﮫ ﻧﺣو ﺑﮭﯾﻧﮫ-
ای "ﻣدﯾرﯾت" ﻧﻣودهام.

ﺧداوﻧدا!
ﺗو واﻗﻔﯽ ﮐﮫ ھماﮐﻧون ھم ،وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد آن دوران ﻣﯽاﻓﺗم و ﺣﺗﯽ درﺑﺎره آن روزﮔﺎران از ﮐﺗﺎب"وﮐﺎﻟت اﯾراﻧﯽ" ﻣﯽﺧواﻧم از
اﯾﻧﮑﮫ ﺟز ﺗو ھﯾﭼﮑس را واﻗف ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﺑر ﻣن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ﻧﻣﯽﺑﯾﻧم ،ھرﭼﻧد ﺑﮫ اﺣﺳﺎس ،اﻣﺎ دﻟم ﺑرای ﺧودم ﻣﯽﺳوزد .ﺑﺎ
ﻟطف و ﻣدد ﺗو ،طﯽ  1248ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻠﻧﯽ در ﺳﮫ ﻣﺟﻠس  5و  6و  7ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ 306 ،ﻣورد ﺗذﮐر آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫای79 ،
ﻣورد اﺧطﺎر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ 23 ،ﻣورد ﺳﺋوال از وزﯾران 143 ،ﻣورد ﺗذﮐر ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن اﺟراﯾﯽ 67 ،ﻣورد ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ
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طرحھﺎ و ﻟواﯾﺢ ﻗﺎﻧوﻧﯽ 288 ،ﻣورد ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ طرحھﺎ و ﻟواﯾﺢ و ﺑﺎﻻﺧره  992ﻣورد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد در طرحھﺎ و ﻟواﯾﺢ و ﻓﻘط
 265دﻗﯾﻘﮫ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﺗﺎﺧﯾر در ورود ﺑﮫ ﺟﻠﺳﺎت داﺷﺗﮫام.
اﻣﺎ ای ﭘروردﮔﺎر ﻣن!
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯽ ،ﻣن ﭘذﯾرای اﯾن ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ و ﺑﯽﻣﮭری و ﺳﻠب ﺣﻖ اﻟﮭﯽام از ﻧﺎﺣﯾﮫ "ﻋدم اﺣراز" ﻣﺳﮑوت و
ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫﻣﺂب ﮐﺎرﮐرد ﺷورای ﻣﺣﺗرم ﻧﮕﮭﺑﺎن ﻧﺷدم و ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﯽ از ﺟﻧس ھﻣﺎن اﺣﺳﺎس ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ ﮐﮫ وارد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷده
ﺑودم و ﺑﺎ ﻟﺣﺎظ ظراﺋف ﮐﺎر ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ذرهای ﺗﺿﻌﯾف ﻣﺗوﺟﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺷود ﺑﻌد از ﺗﻌﯾﯾن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
ﻣﻧﺗﺧب ،در ﺗﯾرﻣﺎه  1392ﺷﻣﺳﯽ طﯽ ﻧﺎﻣﮫای اﺳﺗدﻻﻟﯽ ،ﺣﻘوﻗﯽ ،در  44ﺻﻔﺣﮫ ﮐﺎرﮐرد ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن در ﻣوﺿوع
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری اﻧﺗﺧﺎبھﺎﯾش از ﺑﯾن داوطﻠﺑﺎن و ﻓﺎﻗد روش ﺗﻌرﯾفﺷده ﺑودﻧش در ادوار ﻣﺗﻌدد را ﺑﮫ ﻧﻘد ﮐﺷﯾدم و از اﯾن طرﯾﻖ
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﮑﻠﯾفﻣداراﻧﮫ و ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑرای آﻧﭼﮫ ﺷروع ﮐرده ﺑودم ﺗدارک دﯾدم و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﮐردم.
اﻣﺎ ای ﺧﺎﻟﻖ ﺻﺎﺑر و ای آﮔﺎه ﺑر ھﻣﮫ ﭼﯾز!
ﺗو ﺷﺎھدی ﮐﮫ اﯾن ﮐﻧش ﻣدﻧﯽ ﻣﺳﺗدل ،ﮐﮫ ﻧﮕﺎرش آن ھﻔﺗﮫھﺎ از وﻗت اﯾن ﺑﻧدهات را ﻣﺻروف ﺧوﯾش ﻧﻣود و ﻣﮑﺗوبﺷدة
آن ﺑرای ﻋﻣده ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ ارﺳﺎل ﺷد ،ﮐﻣﺗرﯾن واﮐﻧﺷﯽ را درﯾﺎﻓت ﻧﮑرد .ﺣﺗﯽ ﺗﺻور اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫای در اﯾن
ﺳطﺢ از ﻣوﻗﻌﯾت و ﺑﺎ اﯾن ﻣﺣﺗوی ،ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷد ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ و از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎﻧﯾﺎن "ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺎدثﺷده" ﻧوﺷﺗﮫ و
ارﺳﺎل ﺷود و ﺣﺗﯽ ذرهای ﻋﮑساﻟﻌﻣل را ،اﻋم از اﻋﺗراﺿﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر واﻗﻊﻧﺑودن آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯾدی ﻣﻌطوف ﺑﮫ
ﺻﺣت ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،درﯾﺎﻓت ﻧﮑﻧد ،ﻋذاﺑﯽ اﻟﯾم و ﻓﺿﺎﯾﯽ ﻣﺳﻣوم ﺑرای ﻓرد "ﺗﮑﻠﯾف ﻣدار" اﺳت .ﻓﺿﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﮔر
ﺟﺳتوﺟوی اھداف ﻣﻘدسﺗری در آن ﻣطرح ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣرﺟﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺗﮑﻠﯾفﻣدار ھرﭼﮫ ﺳرﯾﻊﺗر از اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﺳﺎزوﮐﺎر
ﻣﻌطوف ﺑﮫ آن ،ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ دور ﺷود و ﺧود را آﻟوده ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺷﯾوهھﺎی ﻣﻠوث ﺑﮫ ﺑﯽﺣرﻣﺗﯽ و ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن و
ﺷﺋوﻧﺎت او ﻧﻧﻣﺎﯾد .ﺧداﯾﺎ اﮔر اﺻطﻼﺣﺎ از دﯾوار ﺧﺎﮐﯽ رﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد واﮐﻧﺷﯽ ھم در ﻗﺑﺎل اﯾن ﺗظﻠم ﻣﮑﺗوب و اﯾن ﻧﺎﻣﮫ و در
واﻗﻊ دادﻧﺎﻣﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﮐﻼن ﺧوﯾش در ﻣﻘﯾﺎس ﻣﻼﺣظﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق اﻟﮭﯽ ﭘﺎﺳﺦﮔو
ﻧﯾﺳت اﺑراز ﺷده اﺳت .ﮔوﯾﯽ ﻧﮫ ﮐﺳﯽ آن را دﯾد و ﻧﮫ ﮐﺳﯽ آن را ﺷﻧﯾد و ﻋﺟﯾب ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻧﺎﺑﮫﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر از
ﺻدور آن ﻧﺎﻣﮫ اطﻼﻋﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮐﺎﺳﺗﯽ اﺳت و اﮔر در ﻗﺑﺎل اطﻼع از آن ﺳﮑوت ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ﻧﺷﺎﻧﮫ اﻧﻔﻌﺎل
اﺳت.
ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾن ﻣﺻﺎﺋب ای ﺧدای ھﻣراه و ای رﻓﯾﻖ ھﻣﯾﺷﮕﯽ! ﺑﺎز ھم ﺗو ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﺎﻧدیام ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد از اﺳﺗﻣرار اﻋﻣﺎل
ﺗﮑﻠﯾف ﭼﯾزی را ﻓروﮔذار ﮐﻧم و در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ﺿرورت دارد ،ﺑﮫﻣﻧظور اﺗﻣﺎم ﺣﺟﺗﯽ ﮐﮫ راﻓﻊ ﮐﺎﺳﺗﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺷﻧﺎﺧت
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾرﻧدﮔﺎن از اﻣور و ﯾﺎ درﺑﺎره اﻣور ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﺑزرﮔﺎﻧﯽ از ﻗوم ﺳﯾﺎﺳت و اھﺎﻟﯽ ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن و  ...ﮔﻔتوﮔو ﮐﻧم و
اﯾن ﮔﻔتوﮔوھﺎ و ﺗﺑﯾﯾنھﺎ را در راﺳﺗﺎی ھﻣﺎن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑرای ﮐﺳب ﻣﺟوز از ﺷورای ﻣﺣﺗرم ﻧﮕﮭﺑﺎن و
ﺑﺎ ھدف ﺑﮭﺑود زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﻣردم ﻣﺣروم ﻧﮕﮫداﺷﺗﮫﺷدة اﺳﯾر ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﯽﻣﺑﻧﺎ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺣﯾﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﮐﺷور ،ﺳﺎﻣﺎندھﯽ و ﻓﻌﺎل ﮐرده ﺑودم .اﯾن ﺑود ﮐﮫ در ﮔذار زﻣﺎن ،ھم ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت اﺣدی از اھﺎﻟﯽ ﺷورا رﻓﺗم و
ھم ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫای ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻧﺎ ،ﺑﮫ ﺑزرگ دﯾﮕری از ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺗظﻠم ﮐردم؛ اﻣﺎ ﺑرﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﺣﺿرت ﻣوﻻﻧﺎ در دﻓﺗر ﺳوم
از ﻣﺛﻧوی ﻣﻌﻧوی درﺧﺻوص درﮐوﺑﯽ ،اﻣﯾد داده اﺳت ﻧﮫ ﺳری ﺑﯾرون آﻣد و ﻧﮫ ﺻداﯾﯽ ،ﮐﮫ:
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﮐﮫ ﭼون ﮐوﺑﯽ دری

ﻋﺎﻗﺑت زان در ﺑرون آﯾد ﺳری

راﺳﺗﯽ ای ﻧﮕﮭدار ﻻ ﯾﻧﻘطﻊ ﺑﻧدﮔﺎن!
اﯾﻧﮏ ﮐﮫ از ﻣوﺿﻊ ﺳﺎل  1400ﺑﮫ آن ﻋﺻر ﺑﮭﺎری ﺳﺎلھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻘﺎﻣﯽ در ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن رﻓﺗم ﺗﺎ اداﻣﮫ
ﺗﮑﻠﯾﻔم را در ﻧﯾل ﺑﮫ اھداف دﯾﻧﯽ و ﻣﻠﯽام ادا ﮐﻧم و ﻋﻠﯽرﻏم ﻋرف ﻗرار ،ﺑﺎ ﺳﮑوت ﻣطﻠﻖ ﻣﻼﻗﺎتﺷوﻧده ﺑﮫ ﮔﺎه ﮔﻔتوﮔو و
ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎﯾﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﯽاﺣﺗراﻣﯽ و ﺣﺗﯽ ﺑﯽادﺑﯽ وی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودم روﺑﮫرو ﺷدم؛ ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر اﻧﺳﺎنﺑودﻧم،
ﺣس اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺳم را ﻣﺗﺎﺛر از ﺑﮫھﯾﭻﻧﮕرﻓﺗن ﺗﻣﺎم ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﻋﻣر ﺳﯾﺎﺳﯽ و داﻧﺷﮕﺎھﯽام در طﯽ ﯾﮏ رﺑﻊ ﺳﺎﻋت ،در
ﻣﻌرض ﺧدﺷﮫ دﯾدم و ﻗرار را ﻗﺑل از آن ﮐﮫ وﻗت ﻣﻘررﺷده ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد ﺑﮫ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻓرﺟﺎم ﺗﻠﺧش ﮔره زدم ،ﻣﯽ اﻧدﯾﺷم ،ﺑﺎ
ﺧود ﻣﯽﮔوﯾم ﮐﮫ اﮔر ﻋﻧﺎﯾت و ﺷﻔﻘت و آراﻣش ارزاﻧﯽات ﺑر وﺟودم ﻧﺑود ﭼطور ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم از آن ﻣرﮐزﯾت ﺗﻘدﯾر ﺣﮑوﻣﺗﯽ
ﺑﻧدﮔﺎﻧت ﺧﺎرج ﺷوم؟! ﺧداﯾﺎ ﺷﮑر!
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اﻻھﺎ!
ﺑر آﻧﭼﮫ در ﻟﺣظﺎت ﻏرﺑت و در ھﻣﮫ آﻧﺎت زﻧدﮔﯽام ﺑﮫ ﻣن ﻋطﺎ ﮐردهای ﺳﭘﺎس .ﺳﭘﺎس از اﯾن ﺣﯾث ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در آن روز
ھم ،از رﻓﺗﻧم ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ،اﺣﺳﺎس ﺑﯾﮭودﮔﯽ ﻧﮑردم و آن رﻓﺗن را در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺑﺎﻋظﻣت و ھﻣراھﯽ ﺑﺎﺣﺳﺎبوﮐﺗﺎب ﺗو ،اﺗﻣﺎم
ﺣﺟﺗﯽ ﺑر ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺳﯾﺎﺳﯽای داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﻠﻖ ،ﺣﮑم و ﻣﺻوﺑﮫ ﮔرﻓﺗﮫاﻧد و ھﯾﻣﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫاﻧد
و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺑﻧﯽﺑﺷری ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﯽدھﻧد و ﻋﻣﻠﺷﺎن را ھم ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧدا و ﭘﯾﺎﻣﺑر و دﯾن ﻣﯽﻧوﯾﺳﻧد و
ﭘﺎک اﻋﺗﻣﺎدﮐرده ﺑﮫ آﻧﺎن ،ﻣﻧﺻب و ﮐرﺳﯽ ﮔرﻓﺗﮫاﻧد.
ﻓراﻣوش ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ،ﮐﮫ ﺑودهاﻧد و ﺑر ﺑﻧﺎی رﻓﯾﻊ ﮐداﻣﯾن ﺟﺎنھﺎی ِ
ﺧداﯾﺎ اﯾن ﭼﮫ ﻧﺳﺑت ﻧﺎرواﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽدھﻧد و اﯾن ﭼﮫ ﺻﺑر ﺟﻣﯾﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن و ھﻣواره ﺗو را ﻧﺎظر و در
ﮐﻣﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔذارد؟!
ﺗظﻠم ﺑﮫ آن ﺑزرگ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧرﺳﯾد ﮐﮫ در ﺗﺷﮑﯾﻼت و ﺳﺎزوﮐﺎر ﺟﺎری ،اﺻوﻻ ﮔوﯾﺎ ﮐﺳﯽ ،ھرﮐﮫ و در ھر ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎﺷد ﻟزوﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑداﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﮑﺗوﺑﺎﺗش ﻣﯽرﺳد و ﯾﺎ ﺧﻼﺻﮫ آن ﻣﯽرﺳد و ﯾﺎ اﺻﻼ ﻧﻣﯽرﺳد! و اﮔر ﺧﻼﺻﮫ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣل
آن رﺳﯾد ﭼﮫ ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﭘﺎﺳﺧش ﭼﮫ ﻣﯽﺷود؟ و ....
ﺧدای ﺧوﺑم!
در ﻣورد ﻣﺎ ﮐﮫ ھﻣﺎنطور ﮐﮫ واﻗﻔﯽ ﭼﻧﯾن ﺷد .ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ اداﺷده ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﮑوﺗﯽ ﻣطﻠﻖ و ﺗظﻠﻣﯽ ﮐﮫ ظﺎھرا ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻧرﺳﯾده اﺳت.
ﺳﺎلھﺎ ﮔذﺷت و ﺗو ای ﺧﺎﻟﻖ ﻣطﻠﻖ ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﯾﺎﺗم را اﺳﺗﻣرار ﺑﺧﺷﯾدی و ﺑﮫ ﮔﺎه اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻌدی و ﺑﻌدی ﺷد و اﯾن ﺣﻘﯾر
ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ﻏوﻏﺎ و ﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺿﻣﯾرم را ﺑﮫ ﺿرورت ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎن ﺧدا ﻣﯽﺧواﻧد ﺗﺎ ﻗﺿﺎوتھﺎﯾﺷﺎن در ﺧﺻوص
ﮐﺎرآﻣدی دﯾن در اداره اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﺗودهھﺎ را ،از طرﯾﻖ اﯾﺟﺎد" ﺗوﺳﻌﮫ" ای ﻣﺎﻧدﮔﺎر و ﭘﺎﯾدار ﺑرای آنھﺎ ارﺗﻘﺎ
ﺑﺧﺷد ،ﻋﻧﺎﯾت و اﻗداﻣﯽ از ﺳر اﺳﺗدﻻل و ﻋﻘل و ﻋﺷﻖ و ﺣﺗﻣﺎ ﻧﮫ از ﺳر اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﻣودم و در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺛﺑتﻧﺎم ﮐردم و
ذرهای ھم در ﭘﯾﻣودن ﺟدی و ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﻣﺳﯾرھﺎی ذیرﺑطش دﭼﺎر ﺗردﯾد ﻧﺑودم.
در اﻧدرون ﻣن ﺧﺳﺗﮫ دل ﻧداﻧم ﮐﯾﺳت

ﮐﮫ ﻣن ﺧﻣوﺷم و او در ﻓﻐﺎن و در ﻏوﻏﺎ اﺳت

ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﯾﮏ ﻋﻣر ﮐﺎر ﺑﯽوﻗﻔﮫ ﻋﻠﻣﯽ و اﺟراﯾﯽ و ﺗﻘﻧﯾﻧﯽام را ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺎھش آﻻم و ﻣﺻﺎﺋب ﻣﻠت ،ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗم و
ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آﻣدم اﻣﺎ ﺑﺎز ھم و ﺑﺎز ھم ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر از دﻓﻌﺎت ﻗﺑﻠﯽ و ﺳﮑوت ﺷورای ﻣﺣﺗرم ﻧﮕﮭﺑﺎن در ﻗﺑﺎل ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ
ﺧطﯾر و ﻣﻠﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷدم و آنھﺎ اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر رﺟﺎل ﻣﺣﺗرم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣذھﺑﯽ ﻣﺗﻌدد از ﺧدﻣﺗﮕزاران اﯾن آب و
ﺧﺎک ﺛﺑتﻧﺎم ﻧﻣوده در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺑﮫ اﺣراز ﺻﻼﺣﯾت اﻣﺛﺎل ﺣﻘﯾر ،ﻗﺎدر ﻧﺷدهاﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول دوﺳت ھﻣﺷﮭریام ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻠم در
ﻣﺛﻧوی ﺑﻠﻧد ھﺟرت:
ﯾوﺳف ﺑﮫ ﮐﻧﻌﺎن ﺑﻼ ﻣﺳﺗور ﺑوده اﺳت

ﻓﯾروزه در ﺑﺎزار ﻧﯾﺷﺎﺑور ﺑوده اﺳت

ﺟرم ﻋﻘﯾﻖ اﻧدر ﯾﻣن ﻗﯾﻣت ﻧدارد

ﯾﻌﻧﯽ اوﯾس اﻧدر ﻗرن ﻗﯾﻣت ﻧدارد

آﺷﻔﺗﮫﺑﺎزاری ﮐﮫ در وی ﮔوھری ﻧﯾﺳت

در وی ﻧﻘود ﭘرﺑﮭﺎ را ﻣﺷﺗری ﻧﯾﺳت.

ﻋدم اﺣرازی ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ﻓرﺻت آن ﻧﮫ ﻓﻘط از اﺗﻘﺎن ﺑرﺧوردار ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺷدن ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎد ذﯾرﺑط در ﻣﻧظر اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ
اﺗﻔﺎق ﺳﯾﺎﺳﯾون ،اﺳﺎﺗﯾد ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن و اﻗﺷﺎر ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻣﻠﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾر را ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻼوه ﺑر آن ،ﻣﻌﺎدل
ﻣﺟﻣوع ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت در ﺻورت اﺣراز ،از طرﯾﻖ ﺑرﭘﺎﯾﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑدون رﺑﺎ و اﻋﻣﺎل اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣﻧطﺑﻖ ﺑر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﻓرھﻧﮓ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎت و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﯾش از ھﺷﺗﺎد ﻣﯾﻠﯾون اﯾراﻧﯽ ،طﯽ ﭼﻧدﯾن ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ
آﺛﺎر اﯾن اﻗداﻣﺎت را ﺗﺟرﺑﮫ و از آن ﺑﮭره ﻣﯽﺑردﻧد ﻣﯽﺷد ،اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺻﻣﯾم ﺑﻼوﺟﮫ ﺷورا ﭼﻧﯾن ﻧﺷده اﺳت و ﭼﮫ ھزﯾﻧﮫ
ﻋظﻣﺎﯾﯽ!
ﺧداﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ اﯾن ﯾﺎدآوریھﺎ از ﻧوع ﺗﮑﻠﯾفﻣداری در دوران ﭘس از ﻣﺟﻠس در ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل اﺧﯾر را ﻣﺧﺗوﻣﮫ
ﮐﻧم و ﺳرﻧوﺷت ﻧﮫﭼﻧدان ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽﺷدن ﻓﻌﻠﯽ آنھﺎ را در اﻓﻖھﺎی آﯾﻧده ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر ﺑﻧﺷﯾﻧم ﻣوﺿوﻋﯾت
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﯾﺎدی ھم از ﻣﺑﺎﺣث ﻧﺎﻣﮫ طوﻻﻧﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ "دﻟواﭘﺳﯽھﺎی ﭼﮭلﺳﺎﻟﮫ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب" ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﮐﺎر ﺗﺣﻘﯾﻖ و
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ﻧﮕﺎرش آن ﻗرﯾب ﺑﮫ ﺷش ﻣﺎه از ﻣن وﻗت ﮔرﻓت اﻣﺎ ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﻻاﻗل در ﺷش ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺗﺷﺎر ،ﻣورد ﺗوﺟﮫ واﻗﻊ ﺷده
ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﭼﮭلﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﻧﺷﺎن داده ﺑودم ﮐﮫ ﭼﮫ ﺧﺑطھﺎی
ﺗﺋورﯾﮏ و ﻣﮭﻣﯽ را در ﭼﮭل ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻣﻧﺣﺻرﺑﮫﻓرد و اﺣﯾﺎﮐﻧﻧدة دﯾن در دوران ﻣﻌﺎﺻر و دارای ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﮫ
ﭼﺎﻟش اﺳﺎﺳﯽ ﺧواﻧدن ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ،ﻣرﺗﮑب ﺷدهاﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آنھﺎ را اﺻﻼح ﻧﻣﺎﯾﯾم و ازﺟﻣﻠﮫ  9ﻣورد از آنھﺎ را ﺗﺑﯾﯾﻧﯽ ﻋﻠّﯽ
و ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﻧﻣوده ﺑودم .ﺧداﯾﺎ ﺗو ﺷﺎھد ﺑودی ﮐﮫ اوﻟﯾن ﺑﺳﺗﺔ ﻧﮭﺎﺋﯽﺷده از اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را ﺑرای دﻓﺗر رھﺑری ﻓرﺳﺗﺎدم و ﺳﭘس
اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آن را ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﮭم و ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑﮫﺧﺻوص در ﺟرﮔﮫ روﺣﺎﻧﯾت ﮐﺷور ﻓراھم ﻧﻣودم.
ﺑرای اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺑﯾﯾﻧﯽ ﻣﻔﺻل ،ﺣﺗﯽ ﺧﻼﺻﮫای ھم ﺗدارک دﯾدم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﮭوﻟت ادراک آن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد و ﻧﻘﺻﺎن و ﮐﺎﺳﺗﯽ ﻣﺗن-
ﺧواﻧﯽ ﮐﺛﯾری از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﻻاﻗل در ﺧﺻوص ﺧودش ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾد.
ﺧداﯾﺎ ھرﭼﻧد ﺳرﻧوﺷت اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھم از ﺣﯾث ﻣوردﺑررﺳﯽﻗرارﮔرﻓﺗن ﻣوارد ﻣطروﺣﮫ در آن و ﯾﺎ اﻧﻌﮑﺎس رﺳﺎﻧﮫای،
ﻣﺗﻔﺎوت از روﯾﮑردی ﮐﮫ از ﺳر ﺗﮑﻠﯾف و ﺷﻔﻘت در ﺳﺎﯾر ﻣوارد و ﻣواﻗﻊ اﻧﺟﺎم داده ﺑودم ﻧﺑود اﻣﺎ ﺗو ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر
ﺧوﺷﺣﺎل ﺑودم و ھﺳﺗم ﮐﮫ دﯾن ﺧودم را درﺧﺻوص آﺳﯾبﺷﻧﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻣﮭوری ﻣﺗوﻟﯽ ﺗﺣﻘﻖ ارزشھﺎی آن
ادا ﮐرده و ﻧظر ﺗﺣﻘﯾﻘﯽام را راﺟﻊ ﺑﮫ ظرﻓﯾتھﺎ ،ﻣواﻧﻊ و ﻣوارد ﻣﺗﺻﻠبﺷدهای ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از آنھﺎ ھم ﻗدﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧده ﺷده-
اﻧد ،در ﻧﮭﺎﯾت ﺗواﺿﻊ و اﺣﺗرام ﺑﯾﺎن ﮐردهام .ﻣﺣورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾت و ﺻداﻗت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎ ﺻراﺣت
و ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﮫ ﺗﺣرﯾر آﻣده و ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ذﮐر ﺷد ھﻣﭼون ھﻣﮫ ﻣوارد و دﻓﻌﺎت دﯾﮕر ﻣﺷﻣول ﺳﮑوت و دﯾدهﻧﺷدن و ھﯾﭻ-
اﻧﮕﺎری ﻗرار ﮔرﻓت ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8
.9

اﺑﮭﺎﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻠﻘﯽھﺎی رھﺑران ﻣذھﺑﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯾون و ﺗودهھﺎی ﻣردم از دﯾن
ﺳﺎدهاﻧﮕﺎری ﺣﺎﮐﻣﯾت در ﺗﻠﻘﯽ از ﺑوروﮐراﺳﯽ و ﻋدم اھﺗﻣﺎم ﺑﮫ طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎر اداری ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﭼﮕوﻧﮕﯽھﺎی ﮐﺎرﮐردھﺎی ﻣﺗﻧوع ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن در ﺷﮑلﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﺋوﻧﺎت ﮐﺷور و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﭘﺎﺳﺦﮔو
ﻧﺑودن در ﻗﺑﺎل ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺧوﯾش
ﺑﮫوﺟودآوردن ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﮭم و ﻣوازی در ﺣﺎﺷﯾﮫ و ﻧﮫ در ﻣﺗن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و در ﺣﮑم ﻗﺎﻧون ﺷﻣردن ﻣﺻوﺑﺎت
آنھﺎ و درﻋﯾنﺣﺎل ﭘﺎﺳﺦﮔو ﻧﺑودن ﺗﺻﻣﯾمﺳﺎزان و ﻋﺎﻣﻼن آنھﺎ
ﺗﻠﻘﯽ اﻣﮑﺎن اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻋﺎﻣﻠﯾت ﺑﮫ اﺣﮑﺎم دﯾن از ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﻣﮕﺎن ،ﺻرﻓﻧظر از ﻣﯾزان ﻓراھمﺑودن
ﺷراﯾط و آﮔﺎھﯽ و وﻗوف آﻧﺎن ﺑر ﻣوازﯾن و ﻗواﻧﯾن و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﻠﻖاﻧﮕﺎری ﺑﯽوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻟزوم ﻧﺳﺑﯽ دﯾدن
اﻣﮑﺎن اﺟرای اﻣور ﺑﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻓراھمﺷده
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣوﺟود ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﻓﮭمﻧﮑردهای ﺑﮫ ﻧﺎم ﻏرب و ﻏرباﻧﮕﺎﺷﺗن روﯾﮫھﺎی دوﻟتھﺎی ﻣﻌﺎﻧد ﺑﮫ ﺟﺎی
ادراک ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ رﯾﺷﮫدار در ﻗرون ﻣﺗﻣﺎدی ﺗﮑوﯾن و ﺗﮑﺎﻣل آن و در ﻧﺗﯾﺟﮫ واﻧﮭﺎدن ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری
در ﺷﺋوﻧﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﺑﮫ ﻏرب
ﺳﯾﺳﺗﻣﯾﮏ دﯾدهﻧﺷدن رواﺑط ﻋﻠت و ﻣﻌﻠوﻟﯽ ﺑﯾن ﻗوای ﺳﮫﮔﺎﻧﮫ ﺣﺎﮐم ﺑر ﮐﺷور و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗوه رﺋﯾﺳﮫ ﺗﻠﻘﯽﻧﺷدن
ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ و ﺑﮫﺧﺻوص رﺋﯾس آن ﺑﮫﻋﻧوان ﻧﺎﻓذﺗرﯾن ﻣﻘﺎم ﮐﺷور ﺑﻌد از رھﺑری
ﺣﺎﮐمﻧﻣودن ﻣﺻﻠﺣتھﺎی ﻧﺎﭼﺳب و اﻧﻔرادی ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در اﻣور ﻣﮭم ﮐﺷور ﺑﺎ ﺗﻣﺳﮏ ﺑﮫ ﻓﮭم اﺟﺗﮭﺎدی و ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺳﺋولﻧﺑودن در ﻗﺑﺎل ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ،ﮐﮫ ﻣﺎﺟورﺑودن در ﻗﺑﺎل ﺣﺗﯽ ﻧﺎﺻﺣﯾﺢ آنھﺎ
ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳبﺑودن اﺧﺗﯾﺎرات در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻏﯾر آن ﺑﺎ دوره ﺗﺻدی آن ﻣﺳﺋوﻟﯾت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺣﺎﻓظ وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺷدن و ﻧﻘدﻧﺎﭘذﯾری و ﻣﺗﻣﺎﯾلﻧﺑودن ﺑﮫ اﺻﻼﺣﺎت در اﻣور ،از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ وﺿﻊ ﻣوﺟود
ﻣﺣﺻول اﻗداﻣﺎت آﻧﺎن اﺳت.

*
ﺧداﯾﺎ!
در روزﮔﺎر ﻣﺎ ،اﻧﺻﺎﻓﺎ ﻋﺎﻣﻠﯾت ﺑﮫ ﺗﮑﻠﯾفﻣداری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دھﮫھﺎی اول ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﺳﻧﮕﯾنﺗر و ﺑﺎ ﺻﻌوﺑت ﺑﯾﺷﺗر و
طﺎﻗتﻓرﺳﺎﺗر و ﺗﺣﻣل ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﻣواﺟﮫ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھراﻧدازه ﮐﮫ از طﻠوع ﺧورﺷﯾد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔذرد و
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ﻋﻣلﮔراﯾﯽ ﺑرای ﺣل و ﮐﺎھش ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣدﺗﺎ ﺧودﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷود ﺟﺎ ﺑرای دﻓﺎع از ﻋﻣل ﺑﮫ ﺗﮑﻠﯾف ﺗﻧﮓﺗر و ﺑﮭﺎﻧﮫ
ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷود و ﭼﮫ ﺳﺧت اﺳت ﮐﮫ در اﯾن زﻣﺎﻧﮫ ،ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ﺗﮑﻠﯾفﮔرا ﺑﻣﺎﻧد و ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯾفﮔراﯾﯽ
ﮐﻧد .ھم ﺑﺎﯾد ﻣﻼﺣظﺎت ﻧﺳلھﺎﯾﯽ را ﭘﺎﺳﺦﮔو ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ،ازﺟﻣﻠﮫ وﯾژﮔﯽھﺎﯾﺷﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣدهاﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮔﺎه ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻧﮫﺳﺎﻟﮫ ﺑودهاﻧد و اﯾﻧﮏ در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻗرن ﭘﺎﻧزدھم ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ ،ﺑﯾش
از  87درﺻد از ﺟﻣﻌﯾت اﯾران را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد و ھم ﺑﺎﯾد ﺑرای دﻓﺎع از ارزشھﺎی "اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ" ﮐﮫ ﻋﻣده آنھﺎ در
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﮫﺧﺻوص در ﻓﺻل ﺣﻘوق ﻣﻠت آﻣده اﺳت در ظرف "ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ" ﺑﻣﺎﻧد و از ﮐﺎرﮐردھﺎی اﮐﻧون
ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﮐﺎرآﻣد و در ﻣواردی ﻏﯾرﻣﺷروعﺷدة آن دﻓﺎع ﻧﻣﺎﯾد و ھم ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﮭم را در ﮐﻧﺎر ﭘﯾﺷرﻓتھﺎی زاﯾداﻟوﺻف ﺟﮭﺎن
ﺟﮭﺎن
ﻏﯾرﻣدﻋﯽ دﯾن در اﺑﻌﺎد و اﻧدازهھﺎی ﻣﺗﻧوع و ﮔوﻧﺎﮔوﻧش ﮐﮫ ﻣﺑﮭوتﮐﻧﻧده اذھﺎن ھﻣﮕﺎن و ﺑﮫﺧﺻوص ﻣردﻣﺎن
ِ
درﺣﺎلﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد .اﯾن اﻗﺗﺿﺎﺋﺎت ﻋﺻری ﻣوﺟب ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھرﻗدر ﺑﮫ زﻣﺎن ﺣﺎل ﻧزدﯾﮏﺗر ﻣﯽ-
ﺷوﯾم ،ﺗﮑﻠﯾفﮔراﯾﯽ از ﻣﻧظر ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﮐﮫ وﻟو ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ،ھر اﻣر ﺣﮑوﻣﺗﯽ را ﻣﻘﺑول و ﺣﺗﯽ ﻣﺳﺗﺣﺳن و ھر اﻗدام ﻣﻌﺎرض
ﺑﺎ آن را ﺧﻼف روﯾﮑردھﺎی ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽداﻧﻧد ،زاوﯾﮫﮔرﻓﺗن از ﻧظﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﺷود و ﻋﺎﻣﻠﯾن ﺧوﯾش را در ﻣﻌرض و
آﺳﺗﺎﻧﮫ رد و ھﺗﮏ و ﺣذف و  ...ﻗرار دھد و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺻوﻻ از ﺳوی آنھﺎ ،ﻓرﺿﯾﮫ اﺳﺗوارﻣﺎﻧدن "ﻣﮑﻠف"
ﺑر اﯾدهھﺎ و آرﻣﺎنھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻋدول ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ از آن آرﻣﺎنھﺎ و ارزشھﺎ ،ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﺳﻣوع ﻧﺑوده و ﺣﺗﯽ
ﻣذﻣوم و از ﺟﻧس اﻧﺣراف ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔردد.
ﺑر اﯾن ﻣﺑﻧﺎ ﻋﻣل ﺑﮫ "ﺗﮑﻠﯾف" ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﺎری اﻧﺣراﻓﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣوﺟب ﺳﻠب ﺻﻼﺣﯾتھﺎﯾﯽ از ﻓرد ﻣﮑﻠف ﺷود ﮐﮫ
روزﮔﺎری در ﻗﺎﻣوس اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از ارزشھﺎ ﻗﻠﻣداد ﻣﯽﺷدﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر و ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻓرد ﺑﺎ
رﺑﺎﺧواری و ھژﻣون اﻗﺗﺻﺎد ﻟﯾﺑراﻟﯽ و ﻓﺳﺎد ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺗورمزا و اﺧﺗﺻﺎﺻﯽﺳﺎزی اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ
ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺧﺻوﺻﯽﺳﺎزی و  ...از آن ﺣﯾث ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی رﺳﻣﯽ و ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺣﺎﮐم ،ﻧﻣﯽﺳﺎزد اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑرای
زاوﯾﮫداﺷﺗن او ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﻗﻠﻣداد ﺷده و ﻣوﺟﺑﺎت ﺑﮫ اﻧزوا راﻧدهﺷدن ﺑﯽرﺣﻣﺎﻧﮫ او را ﺗدارک ﺑﺑﯾﻧد و در
ﭘﯾﺎﻣد آن و ﺑﮫ ﮔﺎه واﻗﻌﮫ و در ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫﺷدت ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗرﻣﯾم و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺣﺗﯽ ﺑﺎزﺷﻧﺎﺳﯽ
آرﻣﺎنھﺎ و اھداف ﺧوﯾش اﺳت ،ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﺗﮑﻠﯾفﮔرای وﻓﺎدارﻣﺎﻧده ﺑر ﻣﯾراث ﺧون ﺷﮭﯾدان ﺧداﯾﯽ را ،ﺑﮫ ﻣﻌﺎﺿدت ﻧﺧواﻧد ﮐﮫ
در ﺻورت اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺧودش ﺑرای ﺗﺣﻣل و ﺣل ﻣﺻﺎﺋﺑﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺷور ﺑﮫ وﺟود آوردهاﻧد ﻧﯾز ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺻﻼﺣﯾت وی
را در ﻋﺑﺎرات ﻣﻼﯾمﺗری ھﻣﭼون "ﻋدم اﺣراز" ﺗﺟﺳم ﺑﺧﺷﯾده و ﺧدﺷﮫ در ﺻﻼﺣﯾﺗش را ﺑر ﮔوش ھزاران داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﮫ
ﺳﺎلھﺎ در ﮐﻼسھﺎﯾش ﺑﮫ آﻣوﺧﺗن ﻧﺷﺳﺗﮫاﻧد و ﺑﮫ اﺳﺗدﻻلھﺎ و ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎﯾش اﻋﺗﻣﺎد ﮐرده و ﺑﮫ ﮐﺗﺎبھﺎﯾش اﺳﺗﻧﺎد ﻧﻣودهاﻧد و
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﻠﯾونھﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺳﺎﻟﯾﺎن طوﻻﻧﯽ ،از طرﯾﻖ "رادﯾو ﻣﺟﻠس" و رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻣﮑﺗوب و ﺗﺻوﯾری ،ﺷﻧوﻧده و
ﺧواﻧﻧده و ﺑﯾﻧﻧده اﺳﺗدﻻل و آﺳﯾبﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﯽوﻗﻔﮫاش از ﻣﺳﺎﺋل ﮐﺷور و ﻣﺟﺎھدتھﺎی ﻏرﯾﺑﺎﻧﮫاش ﺑرای ﮔﺳﺗرش و ﺗﻌﻣﯾﻖ
ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی اﺳﻼم در اﯾﺟﺎد ﯾﮏ اﺟﺗﻣﺎع ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ اﻣروزی ﺑودهاﻧد ﻓرﯾﺎد ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﺑرای رﻓﻊ ﻻاﻗل ﺳوء-
ﺗﻔﺎھﻣﺎت ﺑﮫوﺟودآورده ﺑرای اﯾنھﻣﮫ اﻧﺳﺎن اﻋﺗﻣﺎدﮐرده ﺑﮫ ﺗﮑﻠﯾفﮔراﯾﯽ ،آﺑروی ﯾﮏ ﻋﻣر ﺗﺣﺻﯾل و ﺗﻌﻠﯾم و ﺧدﻣﺗﮕزاری
در ﻣﻧﺎﺻب ﺳﯾﺎﺳﯽ وی را ،ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾن و ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت از ﺗو ای ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎن ،ﺑرﯾزد و ﺑﺎ ﺗﻔرﻋن از آن ﺑﮕذرد و ﺑﮕذرد و ﺑﺎز
ھم ﺑﮕذرد.
ﺧدای ﻏﻔﺎر اﻟذﻧوب و ﺳﺗﺎر اﻟﻌﯾوب و ﻣﮭرﺑﺎن!
ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم و از ﺟﻣﻠﮫ ﺧودم ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ آﻣد در ﺧﺻوص اﯾن ﺑﻧده ﺣﻘﯾر واﻗﻊ ﺷده اﺳت و
دﻓﺎع ﺑﯽاﻣﺎن ﻣن از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﺟرای ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ھﻣﮫ اﺻول ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺎﮐﯾد ﺑﻼوﻗﻔﮫام ﺑر ﺿرورت و ﻟزوم
ﻋﺎﻣﻠﯾت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ارزشھﺎی ﺟﺎھﻠﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھرﭼﻧد اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺎ ﺑﮫﺷدت ﻓﻘﯾر و ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﺎ ﺑرﻧﺗﺎﺑد و اﺻرارم ﺑر
ﺗﺷﮑﯾل دوﻟت ﻗﺎﻧون ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،زﻣﯾﻧﮫھﺎی اﻋﺗﻘﺎدی ﻧﮭﺿت اﺳﻼﻣﯽ را ﻋﯾﻧﯾت ﺑﺧﺷﯾده و ﺷراﯾطﯽ را ﺑﮫ
وﺟود آورد ﮐﮫ در آن اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ارزشھﺎی واﻻ و ﺟﮭﺎنﺷﻣول اﺳﻼﻣﯽ ﭘرورش ﯾﺎﺑد ،ﺑﮫﻧﺣوی ﮐﮫ ﻣذﮐور اﻓﺗﺎد ،ﻣوﺟﺑﺎت آن
را ﻓراھم ﻧﻣود ﮐﮫ در ﺳﮫ ﻧوﺑت ﻣﺗواﻟﯽ ﺛﺑتﻧﺎم در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ،ﺑﮫ ﺣذف ﺣﻘﯾر و ﻧﺎدﯾدهﮔرﻓﺗن "ﺣﻖ"ی
ﺑﯾﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ اﺻل ﭘﻧﺟﺎه و ﺷﺷم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔوﯾد:
"ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣطﻠﻖ ﺑر ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن از آن ﺧداﺳت و ھم او ،اﻧﺳﺎن را ﺑر ﺳرﻧوﺷت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧوﯾش ﺣﺎﮐم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﺣﻖ اﻟﮭﯽ را از اﻧﺳﺎن ﺳﻠب ﮐﻧد ﯾﺎ در ﺧدﻣت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓرد ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﺧﺎص ﻗرار دھد."..
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ﺣذف "ﻓرد"ی ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽزد و ﺣﺗﯽ در ﻣواردی ﺑرای ﺑﺎزداﺷﺗن ﺣﺎﮐﻣﺎن از ﻣﺳﯾر ﻏﻠطﯽ ﮐﮫ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﺎ
اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻘر ﻧﻣﯽﺗوان ادﻋﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾﻧﯽ داﺷت؛ ﺑﺎ رﺑﺎﺧواری ﻧﻣﯽﺗوان ادﻋﺎی رﻓﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر از ﺛﻣره ﮐﺎر
اﻧﺳﺎنھﺎﯾﯽ را داﺷت ﮐﮫ دﺳترﻧﺟﺷﺎن در ﺣﻠﻘوم رﺑﺎﺧواران ﻣدرن رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود؛ ﺑﺎ ﻋﻘبﻣﺎﻧدﮔﯽ ﮐﺷور ﻧﻣﯽﺗوان از
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﻟﮕوی ﺟﺎذﺑﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺗﮏﺳﺎﺣﺗﯽ و ﺧﺳﺗﮫ روزﮔﺎر ﻣﺎ اراﺋﮫ ﻧﻣود ،ﺑﺎ ﺧودﮐﺎﻣﮕﯽ و ﺗزوﯾر و زور ﻧﻣﯽ-
ﺗوان ﻓﺎﺗﺢ ﻗﻠوب اﻧﺳﺎنھﺎ ﺑود ،ﺑﺎ اﺳﺗﻣرار و ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﻓﻘر اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ اﻣﮑﺎن ﺑرآﻣدن اﻧﺳﺎن
آزاده و ﺣر وﺟود ﻧدارد؛ و ﺑﺎﻻﺧره ﺗﺎﺳﯾس ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﻣدی و اﺣﯾﺎی اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ و دﯾنورزی ﺗوام ﺑﺎ ﺧﺷﯾت اﻟﮭﯽ را
ﻧﻣﯽﺗوان در ظﻠم و ﺑﯽﻋداﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻠﯾت ﻧﺷﺳت.
ای ﺧدای ﺑزرگ!
ﻣﯽﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺑﮫﮔوﻧﮫای رﻗم ﺧورده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﺗردﯾد ﻣﯽﺗوان ﻣﺣﻖ ﺑود و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ از آن
ﺣﯾث اﺣراز ﺻﻼﺣﯾت ﻧﺷدﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﮑﻠﯾفﻣداری و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐوﺗوﻟﮫﭘروری ﮐﮫ در ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
آزادهﭘرور ،اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣوﺿوﻋﯾت ﯾﺎﻓﺗن آن ﻣﺗﺻور ﻧﺑود ،اﺻوﻻ ﻣﻘرر ﺷده ﺑود ﮐﮫ دﯾده ﻧﺷوﯾم.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺗو را ﺷﺎﮐرم و ﺑر آراﻣش ارزاﻧﯽ ﺗو ﺑر اﯾن ﺑﻧده ﺷﮑرﮔزارت ﻣﺳرور و ﻣﻔﺗﺧرم ﮐﮫ در ادای ﺗﮑﻠﯾﻔم در ﻗﺑﺎل
آرﻣﺎنھﺎی دﯾﻧﯽ و ارزشھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ،اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑر ﭘﺎ ﻧﻣود و اﯾﻔﺎی ﺗﻌﮭدات ﻋﻠﻣﯽام ﺑرای ﺟﺳتوﺟوی ﺣﻘﯾﻘت و
ﻟزوم ﭘرھﯾزم از ﻓرﺻتﺳوزی و ﺟﺎهطﻠﺑﯽ و ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ و ﺗﻣﻠﻖﮔوﯾﯽ ،ﭼﯾزی ﮐم ﻧﮕذاﺷﺗم و ﺑﮫرﻏم ﺑﯽﻣﮭریھﺎ ،از زﯾر ﺑﺎر
ﭘذﯾرش ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻋﻠﯽرﻏم وﻗوف ﺑﮫ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽھﺎ و ﺗﻧﮕﻧﺎھﺎﯾش ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑردم و اﮐﻧون ﺳﺑﮏﺑﺎلﺗر از ھر
وﻗت دﯾﮕری ﺑر آﻧم ﺗﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾﻔﺎی ﺗﮑﺎﻟﯾف و ﺗﻌﮭداﺗم در ﻗﺑﺎل ﻓرزﻧدان اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﻣردﺧﯾز و ظﻠمﺳﺗﯾز را ،ﺗﺎ ھر
زﻣﺎن ﮐﮫ ﻓرﺻت ﺣﯾﺎﺗم دھﯽ ،و اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻌطوف ﺑﮫ واﻗﻌﯾﺎت ﺗﻠﺦ ﺗﺟرﺑﮫﺷده و آﻣوزهھﺎی آن ،در ﻗﺎﻟبھﺎﯾﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ
اﻗﺗﺿﺎﺋﺎت ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺳﺗﻣرار ﺑﺧﺷم.
ﺧداﯾﺎ! ﻣﻼﺣظﮫای ھم ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ دارم ﮐﮫ ﻧﻣﯽداﻧم آﯾﺎ در ﻣدارای ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻟزوم رﻋﺎﯾت ادب ﺳﯾﺎﺳﯽ
درﺧﺻوص ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی رﺳﻣﯽ ،از ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣرﺣﻠﮫای ﺣﻘﯾر ﺑوده و ﻣوﺟب ﮔردﯾده اﺳت ،ﮐﺎرﮐرد ھﻣراه ﺑﺎ ﺗوھﯾن و ﺑﯽ-
اﺣﺗراﻣﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺷﺳﺗﮫ در ﻗدرت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودم را ﺑﮫطور ﻧﺳﺑﯽ ﺗﺣﻣل ﻧﻣﺎﯾم ،از آن ﺣﯾث ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻠﺗﯽ ﺑزرگ
از ﺑﻧدﮔﺎن ﺧوب ﺗو ﺑودهام ﮐوﺗﺎھﯽ داﺷﺗﮫام و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ظرف ﻣﻘدورات آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷده ﻋﻣﻠﯽ ﮔردﯾده و ان
ﺷﺎءﷲ وظﺎﯾﻔم را در ﺣدی ﮐﮫ ﻣورد رﺿﺎی ﺗو ﺑﺎﺷد اﻧﺟﺎم دادهام؟ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ای ﻏﻔﺎر ﺑﯽﺑدﯾل! از ﺗو ﻣﯽﺧواھم ﻗﺻور و
ﺗﻘﺻﯾر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫام را ،در ﻣراﺣل ﮔوﻧﺎﮔون اﯾﻔﺎی ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣﻠﯽ و دﯾﻧﯽ ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣوﺟب ﺗﺟری دﯾﮕران و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﯽﺣرﻣﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم آﻧﺎن ،ﺑﮫ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ دوازده ﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ آﻧﺎن را در ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ
داﺷﺗﮫام ،ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﺑﺧﺷﺎﯾﯽ و ﺑﺎﺑت آن از ﻣن ﺑﮕذری ﮐﮫ ﺗو ﻏﻔﺎراﻟذﻧوب و ارﺣماﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ.
ﺣﺳن ﺳﺑﺣﺎﻧﯽ
اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران
ﺗﮭران ،ﺧرداد ﻣﺎه 1400
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