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موسسه تنظیم و نشر آثار خمینی

ســـال تاســـیس: ۱۷ شـــهریور ۱۳۶۷ )تاســـیس به دســـتور رهبر وقت ایران(

هـــدف تاســـیس: تنظیـــم و تدویـــن آثـــار آیـــت اهلل خمینی و نشـــر اندیشـــه او

رئیـــس فعلـــی: حســـن خمینـــی پســـر احمـــد خمینی

سطح فعالیت: بین المللی، ملی و محلی

کارکنان: نامعلوم تعداد 

پایــگاه خبــری جمــاران، پرتــال امــام خمینــی، پژوهشــکده امــام و  موسســات وابســته:  
انقــالب اســالمی، موسســه چــاپ و نشــر عــروج و موسســه فرهنگــی عــروج

دانشــجو: ۵۰ هــزار نفــر ۱)ســه دانشــگاه شــاهد، دانشــگاه آزاد یــادگار امــام و پژوهشــکده امــام 
خمینــی مســتقر در شــهر آفتــاب(

کلــی منتشــر  گــزارش۲ مالــی ایــن موسســه در ســال ۱۳۹۶ بــه طــور اجمالــی و  شــفافیت مالــی: 
شــده اســت.

شناسنامه

https://goo.gl/o4RLYF
https://goo.gl/o4RLYF
https://goo.gl/4VQQvv
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

موسسه تنظیم و نشر آثار خمینی

1( ردیف بودجه دولتی
موسســه حفــظ و نشــر آثــار آیــت اهلل خمینــی در قانــون بودجــه ســالیانه ردیفــی مشــخص 
کل بودجــه مصوبــه ایــن موسســه در  )ردیــف شــماره ۱۱۴۰۱۳۰( بــا ســه زیــر مجموعــه دارد. 
ســال ۱۳۹۷ معــادل ۷۱.۳۴۲.۲۰۰.۰۰۰ تومــان یعنــی چیــزی بیــش از ۷۱ میلیــارد تومــان اســت 
کــه حاصــل جمــع بودجــه ســه نهــاد وابســته بــه ایــن موسســه اســت. بودجــه هــر نهــاد وابســته 

ح اســت: بــه تفکیــک بــه ایــن شــر

۱- موسسه نشر آثار حضرت امام، بودجه مصوب  ۳۲.۳۹۸.۷۰۰.۰۰۰ تومان
۲- پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی، بودجه مصوب ۱۰.۹۴۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

۳-» آستان مقدس حضرت امام خمینی«، بودجه مصوب ۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

2( فروش آثار منتشره
گفتــه ۴ حمیــد غفــاری، مدیرعامــل مؤسســه چــاپ و نشــر عــروج، وابســته بــه موسســه  بنــا بــه 
کتاب هــا  کتــاب منتشــر و ۲۵۰ عنــوان از  نشــر آثــار، تــا بهمــن ٩٥، تعــداد ۶۵۰ تــا ۷۰۰ جلــد 
ــی روشــن نیســت ایــن موسســه چــه درآمــدی  ــان خارجــی ترجمــه شــده اســت. ول ــه ۲۳ زب ب
گــزارش ســال ۹۶ بــه ایــن  کتــب داشــته اســت. البتــه حمیــد انصــاری در  از محــل فــروش ایــن 
کتــب منتشــره، یارانــه  کــه ایــن موسســه بــرای پاییــن نگــه داشــتن قیمــت  کــرده  مســاله اشــاره 
ج می شــود. کتاب هــا در کتاب هــا بــا احتســاب یارانــه روی  پرداخــت می کنــد یعنــی قیمــت 

 منابع مالی

https://goo.gl/U74DbH
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کمک های مردمی به مرقد 3( هدایا و 

ــت اهلل  ــرم آی ــا و ح ــزاده ه ــان و امام ــرم امام ح
ــران و  ــه ای طراحــی شــده کــه زائ ــه گون خمینــی ب
ــول و طــا  ــد داخــل آن پ ــدگان می توانن بازدیدکنن
بریزنــد و معمــوال رقــم قابــل توجهــی هــم از ایــن 
طریــق حاصــل می شــود. در هیــچ گزارشــی 
متولیــان حــرم از درآمــدی کــه احیانــا مرقــد از ایــن 

محــل داشــته اشــاره نشــده اســت.

۴( فعالیت اقتصادی مرقد و شهر آفتاب
فــروش قبــر، هتــل داری، مــوزه داری، نمایشــگاه داری، فعالیت هــای آموزشــی، فعالیــت در 
کــه مقدمــات آن فراهــم شــده  ک و مســتغالت شــهر آفتــاب و … فعالیت هایــی اســت  حــوزه امــال

ولــی روشــن نیســت هیچکــدام از ایــن برنامه هــا عملیاتــی و منجــر بــه درآمــد شــده یــا خیــر؟

ح وظایفــی متفــاوت  کــدام از ســه زیــر مجموعــه موسســه بــه صــورت نهــادی مســتقل بــا شــر هــر 
عمــل می کننــد و بودجــه ای مســتقل دارنــد هرچنــد بودجــه هــر ســه نهــاد در هــم تجمیــع شــده 
کــرد  ح وظایــف هــر بخــش و نحــوه هزینــه  و طــی یــک ردیــف در الیحــه بودجــه آمــده اســت. شــر

ح اســت: بــه ایــن شــر

فعالیت و نحوه 
هزینه کرد بودجه 
تخصیصی
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ح  شــر ایــن  بــه  کــه  اســت  تومــان  میلیــون   ۳۹۸ و  میلیــارد   ۳۲ موسســه  بودجــه  کل 
هزینــه مــی شــود:

کــه مقــدار آن شــفاف نیســت صــرف پرداخــت  • هزینه هــای پرســنلی، بخشــی از بودجــه 
کارکنــان  کارکنــان ایــن مجموعــه مــی شــود. تعــداد دقیــق  حقــوق و مزایــای مدیــران و 
کــه در ســال ۱۳۹۶  گزارشــی  روشــن نیســت. حمیــد انصــاری قائــم مقــام ایــن موسســه در 
ــه عنــوان  کــه حســن خمینــی ب از فعالیــت هــا و هزینــه هــای موسســه داده مدعــی شــده 
رئیــس موسســه و دیگــر اعضــای بیــت امــام هیــچ دریافتــی ای از موسســه ندارنــد. حســن 
گویــد:۵ »الزم اســت دوســتان عزیــز بدانیــد مــن و  ایــن خصــوص مــی  نیــز در  خمینــی 
کنــون از مؤسســه و حــرم امــام حقــوق نگرفته ایــم و ریالــي از ایــن  اعضــاي بیــت امــام تا
ج نمي شــود و ذره اي از آن بــه مصــرف شــخصي  بودجــه جــز در مســیر اهــداف عمومــي خــر
بــر  بــا ســالیق متفــاوت همــواره  نظارتــي  نهادهــاي  و  و دولت هــاي مختلــف  نمي رســد 
کســي بــا اختصــاص بودجــه بــه  مصــرف ایــن بودجه هــا نظــارت داشــته اند. ممکــن اســت 
یکــي از حوزه هــاي مختلــف موافــق نباشــد، ولــي مطمئــن باشــید هزینــه شــخصي در ایــن 

میــان وجــود نــدارد.«

قــم، خمیــن،  آیــت اهلل خمینــی در جمــاران،  بیــت  نگهــداری  و  مرمــت  بازســازی،   •
اهلل  آیــت  کــه  ای  خانــه  شــش  هــر  پاریــس.  لوشــاتو  نوفــل  و  ترکیــه  بورســای  نجــف، 
توریســتی  و  بــه مرکــزی فرهنگــی  آنهــا ســکونت داشــته  خمینــی در طــول عمــرش در 
کــه  بــرای نشــر دیدگاه هــا و اندیشــه های او تبدیــل شــده اســت. ایــن شــش موسســه 
ج ایــران قــرار دارد، بخشــی از بودجــه را بــرای بازســازی و مرمــت و  در داخــل و خــار
حقــوق  پرداخــت  بــرای  را  بودجــه  از  بخشــی  و  نگهــداری  بــرای  را  بودجــه  از  بخشــی 
کنــد. بودجــه ایــن شــش خانــه یــا مرکــز فرهنگــی بــه  کارکنــان هزینــه مــی  و دســتمزد 

نیســت. روشــن  تفکیــک 

کلیــه اســناد و آثــار آیــت اهلل خمینــی و آثــار منتشــره پیرامــون شــخصیت،  • جمــع آوری 
زندگانــی، مبــارزات و اندیشــه های او. ایــن بخــش از فعالیــت موسســه، حجمــی از بودجــه 
را بــه خــود اختصــاص می دهــد. در واقــع بخشــی از بودجــه موسســه بــرای نشــر آثــار و ارائــه 

کتــب منتشــره هزینــه می شــود.  خ  ــر ــرای پاییــن نگــه داشــتن ن ــه ب یاران

موسسه حفظ و نشر آثار 
حضرت امام 1

https://goo.gl/qs8cKi
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• نگهــداری و محافظــت از اســناد آیــت اهلل خمینــی بخشــی دیگــر از فعالیــت هــای ایــن 
موسســه اســت. طبیعتــا بخشــی از بودجــه بــرای نگهــداری اســناد، آمــاده ســازی اســناد 

بــرای تحویــل بــه مــوزه آیــت اهلل خمینــی و بهــره بــرداری هزینــه می شــود.

• نگهــداری و بــه روز رســانی پرتــال آیــت اهلل خمینــی، حــاوی ترجمــه و انتشــار مجموعــه آثــار 
او بــه زبــان هــای مختلــف دنیــا جهــت معرفــی و تبلیــغ اندیشــه هــا و ســیره او

• تولیــد آثــار هنــری همچــون فیلــم هــای مســتند از جملــه مســتند »امیــد اســالم«، ســاخت 
ــزاری جشــنواره هــای  ــو قــدس ایــران«، اجــرا و انتشــار »ســمفونی روح اهلل« و برگ فیلــم »بان

ادبــی و هنــری

کشــور جهــت جلوگیــری از هرگونــه تحریــف  ج  • نظــارت مســتمر بــر انتشــارات داخــل و خــار
دیدگاههــای و اندیشــه هــای آیــت اهلل خمینــی وهمــکاری بــا نویســندگان و پژوهشــگران.

• توســعه فنــاوری هــای نویــن ارتباطــی بــرای اطــالع رســانی و انتشــار آثــار و اســناد در شــبکه 
هــای اجتماعــی و رســانه هــای وابســته از جملــه ســایت جمــاران.
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 پژوهشکده امام خمینی و 
انقاب اسامی 2

پژوهشــکده امــام خمینــی و انقــالب اســالمی در واقــع ســاختاری شــبیه یــک دانشــگاه را دارد 
کنکــور سراســری دانشــجو مــی پذیــرد. ایــن پژوهشــکده در مقطــع فــوق لیســانس  کــه از طریــق 
کــم بــر دانشــگاههای دولتــی و وزارت  و دکتــرا دانشــجو مــی پذیــرد و طبــق قوانیــن و مقــررات حا
کل بودجــه ایــن پژوهشــکده در ســال ۱۳۹۷ معــادل ده میلیــارد و  کنــد.  علــوم عمــل مــی 
کارکنــان و شــهریه دانشــجویان  کــه صــرف حقــوق اســاتید،  ۹۴۵ میلیــون تومــان بــوده اســت 
و خوابــگاه دانشــجویان و بخشــی از آن نیــز صــرف امــور پژوهشــی مــی شــود. بودجــه ایــن 
پژوهشــی  موسســه  همچــون  پژوهشــی  موسســات  دیگــر  ردیــف  هــم  تقریبــا  پژوهشــکده 

ــی اســت.  ــا موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عال حکمــت و فلســفه ی

بودجه چند موسسه پژوهشی در سال ۹۷

روشــن نیســت چــه میــزان از بودجــه ایــن پژوهشــکده به امــور پژوهشــی اختصــاص دارد ولی وب 
کرده و چند نشــریه از  کتاب منتشــر  کنون ۱۰۰ جلد  که تا ســایت این پژوهشــکده نشــان می دهد 
جملــه نشــریه متیــن، نشــریه اندیشــه سیاســی، نشــریه تاریــخ نامه و نشــریه پژوهش هــای عرفان 
کتابخانــه و برگــزاری همایش هــای ملــی و بیــن المللــی از دیگــر فعالیت هــای  را منتشــر می کنــد. 
ایــن پژوهشــکده اســت. تدویــن تاریــخ شــفاهی زندگــی آیــت اهلل خمینــی و رخدادهــای انقــالب 
اســالمی، همچنیــن آمــوزش و تدریــس مبانــی اندیشــه آیــت اهلل خمینــی در رشــته های مختلــف 

علــوم اســالمی در حــوزه و دانشــگاه از جملــه فعالیت هــای ایــن پژوهشــکده اســت.
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»آستان مقدس 
حضرت امام« ۳

ــه از  ــی ک ــت اهلل خمین ــن آی محــل دف
ــره  ــن مقب ــت تری ــوان گرانقیم آن بعن
ــاد می شــود در بهشــت زهــرا  جهــان ۶ ی
ــی شــامل ۶۰۰ هــزار متــر  تهــران و در بنای
مربــع بنــای سرپوشــیده، ســاخته 
شــده اســت. بــه نوشــته روزنامــه 
اطاعــات بنــای مرقــد مســاحت 
ــر  ــک کیلومت ــول ی ــه ط ــقفی ب مس
و عــرض بیــش از نیــم کیلومتــر 

ــک از  ــچ ی ــر آن در هی ــه نظی ــت ک اس
ــان چــه  ــی جه ــای مذهب ــر بناه دیگ
اســامی، چــه مســیحی، چــه یهــودی 
ــی  ــدی نم ــب غیرتوحی ــه مذاه و چ

ــت. ــوان یاف ت

https://goo.gl/t9pY2a
https://goo.gl/t9pY2a
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محــل دفــن آیــت اهلل خمینــی در قانــون بودجــه در زیــر مجموعــه ردیــف موسســه نشــر 
کــه» آســتان  کل بودجــه مرقــد  آثــار حضــرت امــام، بنــدی را بــه خــود اختصــاص داده اســت 
ح  ــر ــن ش ــه ای ــه ب ک ــت  ــان اس ــارد توم ــادل ۲۸ میلی ــده مع ــر ش ــام« ذک ــرت ام ــدس حض مق

هزینــه مــی شــود:

ــه حســاب بانــک ســپه بابــت بدهــی  • مبلــغ ۱۰ میلیــارد تومــان از بودجــه ســالیانه مرقــد ب
کــه بــرای ســاخت مرقــد ســالها پیــش دریافــت شــده واریــز  دولــت و جهــت تســویه وامــی 

می شــود.

• مبلغ ۱۸ میلیارد تومان نیز هزینه:
گذاری بودجــه به اعضای  برگــزاری مراســم ســاالنه بزرگداشــت درگذشــت آیــت اهلل خمینی )وا

ســتاد ارتحــال اعــم از نماینــدگان وزارتخانــه ها و ســازمانهای فعال در برگزاری مراســم(
- هزینه عمران و آبادانی مرقد و متعلقات آن

کارکنــان و پرســنل مرقــد و هزینــه انشــعابات آب،  - هزینــه امــور جــاری اعــم از حقــوق 
گاز، و … بــرق، 

- هزینه نگهداری ساختمان و تجهیزات
گذری - هزینه پذیرایی از زائران و مسافران 

کمیته امداد امام( کمک به زائران نیازمند )از طریق  - هزینه 
- هزینه برگزاری مراسم فرهنگی و مذهبی
- هزینه نیروهای حفاظتی و امنیتی مرقد 

ــتقر در  ــی مس ــت اهلل خمین ــفای آی ــز دارالش ــی در مرک ــگان درمان ــات رای ــه خدم ــه ارائ - هزین
کننــدگان ــه مراجعــه  مرقــد ب

کــه بودجــه عمرانــی همــه  ــار امــام مدعــی اســت  حمیــد انصــاری قائــم مقــام موسســه نشــر آث
کامــل پرداخــت نمــی شــود. او  دســتگاه ها از جملــه موسســه نشــر آثــار امــام معمــوال بــه طــور 

کمتــر از ۵۰ درصــد می دانــد. رقــم پرداختــی بودجــه عمرانــی را 
ــر  ــه نش ــای موسس ــه ه ــاب از برنام ــهر آفت ــاد ش ــور ایج ــه منظ ــد ب ــی مرق ــه بیرون ــعه محوط توس
کتــاب بــه مجموعــه شــهر آفتــاب از ایــن  آثــار امــام و شــهرداری تهــران اســت. انتقــال نمایشــگاه 
ــه  ــی از جمل ــی و خدمات ــات رفاه ــر امکان ــی و دیگ ــام خمین ــرودگاه ام ــاخت ف ــت. س ــه اس جمل
گفتــه حبیــب محمــد مــرادی ۷ معــاون مالــی ـ اداری  برنامــه هــای شــهر آفتــاب اســت. بــه 
موسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی ۸۵۰۰ مترمربــع زیربنــای مجموعــه هــای درمانــی و 
کــز امنیتــی و انتظامــی  و ۵۵۰۰  بیمارســتانی و ۶ هــزار متــر مربــع زیربنــای میهمــان پذیرهــا و مرا
گردشــگران مذهبــِی، ایــن  متــر مربــع هــم فضاهــای تاسیســاتی و خدمــات رســانی بــه زائریــن و 

مجموعــه اســت.
حضور مقام های خارجی در مرقد از جمله برنامه های جاری این مرکز است.

کــه در قانــون  گــر بودجــه مصــرف شــده در ســاخت مرقــد آیــت اهلل خمینــی همانــی باشــد  ا
گذشــته بالــغ بــر ۳۰۰ میلیــارد تومــان  گفــت طــی ســی ســال  بودجــه ســاالنه مــی آیــد، می تــوان 
کنــون در ایــن مجموعــه هزینــه شــده، تــا مرقــد بــه یکــی  )میانگیــن ســالی ۱۰ میلیــارد تومــان( تا

https://goo.gl/XKufkH
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کــم نظیرتریــن ســاختمان های مذهبــی ایــران بعــد از مرقــد امــام هشــتم شــیعیان تبدیــل  از 
گســترده ای نیــز متوجــه آن شــده اســت. محمــد علــی  کــه انتقادهــای  شــود. ســاختمانی 

گویــد: ۸ ــار امــام خمینــی در پاســخ بــه منتقــدان مــی  انصــاری سرپرســت موسســه نشــر آث

ــرودگاه  ــاب در نزدیکــی ف »طراحــی شــهر آفت
بیــن المللــی امــام خمینــی و در مســیر شــهر 
ــاک  ــت پ ــوار ترب ــم و در ج ــی ق ــم زیارت مه
ــا  هــزاران شــهید انقــاب و دفــاع مقــدس ب
ــب  ــوان قط ــه عن ــام ب ــرم ام ــت ح محوری
ــات  ــوزه ای و خدم ــی و م ــی و فرهنگ علم
ــن  ــزاری بزرگتری ــل برگ ــگاهی و مح نمایش
اجتمــاع ســاالنه مردمــی و میلیونــی و 
اجتماعــات مــردم تهــران خصوصــا 

ــژه  ــای وی ــبت ه ــران در مناس ــوب ته جن
مذهبــی و محــل برگــزاری رژه هــای رســمی 
ــام و  ــلح نظ ــای مس ــدار نیروه ــگر اقت نمایش
نیازهــا و اهــداف متعــدد دیگــر از ایــن قبیــل 
ــازی  ــی شهرس ــورای عال ــی و در ش ــش بین پی
ــد  ــت.« محم ــده اس ــب ش ــور تصوی کش
علــی انصــاری تاکیــد کــرده کــه »بزرگتریــن 
مــوزه تاریــخ ایــران و انقــاب اســامی و 
ــار در  ــش از یکصــد هکت ــاع مقــدس در بی دف
جنــوب ســتاد حــرم و آســتان امــام خمینــی 

ــت.« ــداث اس ــال اح در ح

https://goo.gl/RjC7dL
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درآمدزایی 
مرقد آیت اهلل 
خمینی

گزارشــی مبنــی بــر درآمدزایــی مرقــد مجلــل آیــت اهلل خمینــی منتشــر نشــده و  کنــون  تا
ک و مســتغالت مرقــد درآمــدی هــم داشــته یــا خیــر امــا از  کنــون امــال روشــن نیســت تا
بــرای درآمدزایــی وجــود دارد  برنامه هایــی  کــه  بــر می آیــد  انصــاری  علــی  گفتــه محمــد 
بــه  پاســخ  در  انصــاری  علــی  محمــد  شــود.  اســتفاده  آن  از  آینــده  در  کــه  اســت  قــرار  و 
از  زیــر زمیــن یکــی  اینکــه در  بیــان  بــا  انتقــاد مدیرمســئول روزنامــه جمهــوری اســالمی 
گفتــه:۹  صحــن هــای حــرم، قبــر بــرای فــروش پیــش بینــی شــده و آمــاده فــروش اســت 
ــتمهای  گاز و سیس ــرق،  ــر آب، ب ــاب ناپذی ــای اجتن ــتن هزینــه ه ــا داش »مجموعــه حــرم ب
بــه پرســنل متعــدد فرهنگــی، اجرایــی، خدماتــی و بکارگیــری  عظیــم تهویــه و احتیــاج 
ســرویس های  صحن هــا،  نظافــت  کفش داریهــا،  موضــوع  بــرای  مختلــف  شــرکتهای 

بــه تامیــن منابــع مالــی دارد«. نیــاز  بهداشــتی و غیــره 
ســتاد  مســتضعفان،  بنیــاد  ســپاه،  شــهید،  بنیــاد  مثــل  انقالبــی  نهادهــای  مجموعــه 
هســتند  مالــی  و  تجــاری  و  صنعتــی  شــرکت  صدهــا  صاحــب   … و  امــام  فرمــان  اجرایــی 
آیــت  آثــار  نشــر  موسســه  آیــا  نیســت  روشــن  ولــی  دارنــد  هــم  هنگفتــی  مالــی  گــردش  و 
یــا خیــر؟ تحقیقــات مــا در ایــن  اهلل خمینــی نیــز صاحــب چنیــن شــرکت هایــی هســت 

نرســید.   جایــی  بــه  خصــوص 

https://goo.gl/xQ9bYN
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جمع بندی

کــه بــه دســتور شــخص او بــه پســرش احمــد  موسســه حفــظ و نشــر آثــار آیــت اهلل خمینــی 
کــم  کــرد،  خمینــی در ســال ۶۷ پــی ریــزی و در ســال ۶۸ شــکل و فــرم قانونــی بــه خــود پیــدا 
کــم از ایــده چــاپ آثــار و توزیــع آن بــرای اثرگــذاری بــر مخاطبــان، بــه ایــده شهرســازی بــه نــام 
کنــار فــرودگاه و دانشــگاه  کــه قــرار اســت در  »آفتــاب« در جنــوب تهــران رســیده اســت شــهری 
کتابخانــه و نمایشــگاه ایــران شــود تــا در  و حــوزه علمیــه و هتــل و … صاحــب بزرگتریــن مــوزه و 
گــران قیمــت تریــن مقبــره جهــان، عظمــت بنیانگــذار انقــالب ۵۷ را بــه تصویــر بکشــند. کنــار 
گفتــه مــی شــود با بودجه  تمــام ســاخت و ســازهای میلیــاردی مرقــد و مســتغالت پیرامونــی آن 
ــا و نــذورات مردمــی ســاخته شــده اســت. آنچــه در قانــون بودجــه بــه  مصــوب دولتــی و هدای
نــام ایــن موسســه مــی آیــد عــددی اســت شــبیه دیگــر موسســات و پژوهشــکده هــا و چنــدان 
ــه  ــن هزین ــل چنی ــد، اص ــراض باش ــب و اعت ــبب تعج ــه س ــاید آنچ ــت، ش ــب نیس ــب و غری عجی

کــه ادعــای حمایــت از مســتضعفان را داشــت. کــردی بــرای ســاخت مقبــره رهبــری 
کنــار ماموریــت ســازمانی خــود، دســتی در دنیــای  بیشــتر موسســات و نهادهــای انقالبــی، در 
اقتصــادی مشــابه ای در  از فعالیــت  ولــی هیــچ اطالعاتــی  انــدوزی دارنــد  ثــروت  و  اقتصــاد 
ــا دارا  ــا ی ــت ه ــه فعالی ــوص اینگون ــات در خص ــت. تحقیق ــترس نیس ــار در دس ــر آث ــه نش موسس
کــه ایــن  بــودن ســهام شــرکتی اقتصــادی بــی نتیجــه مانــد و بــه نظــر می رســد بایــد پذیرفــت 
ک و مســتغالت محــدوده شــهر  ــه امــال کار اقتصــادی ای هــم می کنــد محــدود ب ــر  گ موسســه ا

کــه احتمــاال خریدارانــی دارد. آفتــاب و خدمــات و سرویســی اســت 
ــن  ــود ممک ــی ش ــامل م ــاب را ش کت ــوان  ــاال ۷۰۰ عن ــود ب ــی ش ــه م گفت ــه  ک ــار  ــروش آث ــاپ و ف چ
از  انــدرکاران آن معتقدنــد  ایــن موسســه داشــته باشــد ولــی دســت  بــرای  اســت درآمــدی 
کتــاب یارانــه هــم  ایــن حــوزه نیــز پولــی عایــد موسســه نمــی شــود بلکــه موسســه روی قیمــت 
کــه ظاهــرا مــی تــوان  کتــب ارزان باشــد. فعــال تنهــا جایــی  کننــد تــا قیمــت ایــن  پرداخــت مــی 
کــه مجلــل تریــن مقبــره  کــرد فــروش قبــر در ســاختمانی اســت  روی درآمدزایــی آن حســاب بــاز 

گرفتــه اســت. جهــان نــام 
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و  دانــش  نــه  اســت،  ح  مطــر تخصــص  نــه  باشــد،  موروثــی  مقــام  و  پســت  وقتــی 
بــی  می نشــیند،  شــانه ات  بــر  ســعادت  همــای  رســید  کــه  وقــت اش  تجربــه.  نــه 
کــرد. حســن خمینــی بــا چنیــن  آنکــه مهــم باشــد چنــد ســال داری و چــه خواهــی 
ــار  ــر آث ــظ و نش ــه حف ــت موسس ــزرگ و ریاس ــدر ب ــد پ ــت مرق ــی تولی کرس ــر  ــی ب منطق
را  مــرگ  پــدرش،  وقتــی  زد.  تکیــه  میلیــاردی  ای  بودجــه  بــا  خمینــی  اهلل  آیــت 
بــود  بزرگتریــن فرزنــد ذکــور خانــواده  ۲۲ ســال داشــت و  تنهــا  کشــید  آغــوش  در 
کــه  )دختــران در فرهنــگ مردســاالر جمهــوری اســالمی چنیــن شانســی ندارنــد 
ــا دیگــر خواهرانــش البتــه مقــدم بودنــد(، البتــه  گــر چنیــن بــود زهــرا مصطفــوی ی ا
کــه هــم ســن و ســال اش بیشــتر و هــم ســوادش بیشــتر و هــم  پســر عمویــی داشــت 
نــوه  بــود ولــی »حســین خمینــی« فرزنــد مصطفــی خمینــی و  تجربــه اش بیشــتر 
ارشــد آیــت اهلل خمینــی، چــون بــه مــرام خانــواده خمینــی نزدیــک نبــود، پــس او 
ــر جایــگاه  کــه مــی توانســت پســت و مقــام پــدر را بــه ارث بــرد و ب تنهــا فــردی بــود 
و  مرقــد  تولیــت  خمینــی  حســن  ســید  شــد  و  کــرد  را  کار  همیــن  و  زنــد  تکیــه  او 

رئیــس موسســه حفــظ و نشــر آثــار آیــت اهلل خمینــی.
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حسن خمینی 
کیست؟

گریــز  و  تعقیــب  میــان  در   10 خمینــی  حســن 
پــدر در مســیر نجف-قــم بــا ســازمان اطالعــات 
وقت، در ســال ۱۳۵۱ در قم متولد شــد. شــجره 
کنــی متصــل  نامــه اش را از هــر طــرف مطالعــه 
بــه علمــای بــزرگ و مشــهور وقــت اســت. چــه از 
کــه بــه خانــدان آیــت اهلل خمینــی  طــرف پــدری 
کــه بــه خانــدان علمــای  و چــه از طــرف مــادری 
ســلطانی  اهلل  آیــت  همچــون  سرشناســی 
طباطبایــی و آیــت اهلل ســید صدرالدیــن صــدر 
کــه بــه خانــدان  و چــه از طــرف خانــواده همســر 
اســت  متصــل  بجنــوردی  موســوی  اهلل  آیــت 

ــد. ــوده ان ــیع ب ــت تش ــع وق ــی از مراج جملگ
گیــری و توســعه  گیــری فعالیــت هــای سیاســی پــدر و پــدر بــزرگ و شــکل  کودکــی او بــا اوج 
کودکــی را بیــن ســال های ۵۱ تــا ۵۷ در تبعیــد  نهضــت انقــالب اســالمی همــراه بــود از همیــن رو 
کوتاهــی نیــز همــراه خانــواده عــازم نوفــل لوشــاتو در فرانســه شــد و  گذرانــد و مــدت  و در نجــف 

بــا پیــروزی انقــالب بــه ایــران بازگشــت.
کــرد و بعــد در قــم بــه مدرســه ۱۹ دی و پــاس  تحصیــالت اش را از مدرســه علــوی نجــف شــروع 
رفــت و بــا انتقــال خانــواده بــه جمــاران بــه مدرســه اختصاصــی فرزنــد مقامــات یعنــی مدرســه 

حبیــب ابــن مظاهــر جمــاران رفــت.
کــه او در پانــزده ســالگی  وب ســایت جمــاران متعلــق بــه بیــت آیــت اهلل خمینــی، مدعــی اســت 
کــرده، عــازم جبهه هــا شــده و در  کالس دوم دبیرســتان را ســپری مــی  کــه بایــد  و در حالــی 
کــرده بنابرایــن بقیــه ســال های تحصیلــی دوره متوســطه را  جنــگ ایــران و عــراق مشــارکت 
بطــور متفرقــه خوانــده و در ســال ۱۳۶۹ دیپلــم اش را در رشــته ریاضــی فیزیــک اخــذ می کنــد.

https://goo.gl/KU49vU
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تحصیات 
حوزوی

حســن خمینــی بــه توصیــه پــدر و پدربــزرگ در ســال ۱۳۶۸ عــازم قــم مــی شــود و در منــزل 
پــدر بــزرگ خــود آیــت اهلل ســلطانی طباطبایــی ســکنی می گزینــد تــا تحصیــالت حــوزوی خــود 
ــر تــن می کنــد یعنــی یــک  کنــد. ســه ســال بعــد معمــم می شــود و لبــاس روحانیــت ب را شــروع 

کنــد. ســال پیــش از اینکــه پــدر فــوت 
بــا فــوت پــدر و بنــا بــه وصیــت او۱۱ ســکاندار تولیــت مرقــد پدربــزرگ و رئیــس موسســه حفــظ 
ــه تنهــا  ۲۲ ســال ســن دارد بــدون اینکــه  ک ــی  ــار آیــت اهلل خمینــی می شــود در حال و نشــر آث
کــرده باشــد بــر ســیاق پــدر، حکــم  پیــش از ایــن هیــچ مســئولیت اداری و اجرایــی را تجربــه 
سرپرســتی محمــد علــی انصــاری و حکــم قائــم مقامــی حمیــد انصــاری را در موسســه حفــظ 
بــه  کان  کمــا او  و  اداره  را  بــرادر موسســه  ایــن دو  کان  کمــا تــا  آثــار تمدیــد می کنــد  نشــر  و 

تحصیــل خــود بپــردازد.
موســوی  اهلل  آیــت  همســرش  پــدر  جملــه  از  اطرافیــان  توصیــه  بــه  خمینــی  حســن 
موقعیتــی  بــا  و  می گــذارد  علمیــه  حــوزه  در  تحصیــل  بــر  را  خــود  تمرکــز  بجنــوردی، 
آغــاز  را  تدریــس  و  می گــذارد  ســر  پشــت  دیگــری  از  پــس  یکــی  را  حــوزه  دروس  دارد  کــه 
ــه  ک ــد  کن ــی  ــدا م ــن را پی ــت ای ــطح، فرص ــس دوره س ــال تدری ــد س ــس از چن ــد. او پ می کن
ج، صاحــب جایگاهــی ویــژه در حــوزه علمیــه قــم شــود. او  بــه عنــوان مــدرس درس خــار
کنــد و  ج اصــول را در مدرســه دارالشــفای قــم آغــاز مــی  از ســال ۱۳۸۹ تدریــس درس خــار
کرســی تدریــس اســت. بــه نظــر مــی رســد او بــا پرهیــز از  کان در ایــن مدرســه صاحــب  کمــا
کرســی مرجعیــت پدربــزرگ هــای خــود )خمینــی  ورود بــه مســئولیت های اجرایــی بــرای 

و ســلطانی( خیــز برداشــته اســت.

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c7089/
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و  خاتمــی  محمــد  بــا  فامیلــی  رابطــه 
نشــر  و  حشــر  و  بجنــوردی،   موســوی 
بــا اعضــای مجمــع روحانیــون مبــارز از 
کروبــی  و  خوئینی هــا  موســوی  جملــه 
حســن  سیاســی  خــط   … و  انصــاری  و 
جــدا  ایــران  رهبــر  خــط  از  را  خمینــی 
گرچــه  ا خمینــی  حســن  اســت.  کــرده 
کوشــد مســتقیم موضعــی نگیــرد  مــی 
کــه نشــانگر خــط سیاســی او باشــد ولــی 
ــان  ــالح طلب ــف اص ــدان او را در ص منتق
حکومــت  چــپ  طیــف  بــه  نزدیــک  و 
نزدیکــی  همیــن  می کننــد.  تعریــف 
حمایــت  مــورد  او  کــه  شــده  ســبب 

اصــالح طلبــان و مــورد انتقــاد اصولگرایــان باشــد. بــه طوریکــه در ســال ۱۳۸۹ در حضــور رهبــر 
ایــران و محمــود احمــدی نــژاد رئیــس جمهــور وقــت، در مراســم بزرگداشــت ارتحــال آیــت اهلل 
خمینــی در صحــن مرقــد، عــده ای بــا شــعار »نــواده روح اهلل، ســید حســن نصرالــه« ۱۲مانــع 
پایــان ســخنرانی نیمــه تمــام حســن  گرچــه علــی خامنــه ای در  از ســخنرانی اش شــدند. ا
کنــد ولــی ایــن حمایــت  کــرد از او حمایــت  خمینــی، او را در مقابــل حضــار بوســید و ســعی 
کوتــاه بیاینــد. ایــن اتفــاق در ســال های بعــد نیــز بــه  کــه منتقــدان و مخالفــان اش،  ســبب نشــد 
اشــکال مختلــف تکــرار شــد. ریشــه و دلیــل رویارویــی حســن خمینــی بــا اصولگرایــان و طیــف 
ــاز  تنــدروی آن یعنــی جبهــه پایــداری بــه حمایــت حســن خمینــی از میرحســین موســوی ۱۳ب

گــردد در واقــع اتفاقــات ســال ۱۳۸۸ نقطــه آغــاز ایــن رویارویــی اســت.  مــی 

http://titronline.ir/vdcbu9bfprhb0.iur.html?369
https://www.asriran.com/fa/news/73996/
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ــر مشــی خــود ادامــه داد  ــداد و ب ــا اعتراضــات تغییــر موضــع ن حســن خمینــی امــا در مواجــه ب
ــان  ــه ســطح حکومــت برســد. اوج ایــن مخالفــت در جری ــا مخالفت هــا از ســطح تجمعــات ب ت
انتخابــات مجلــس پنجــم خبــرگان خــود را نشــان داد. حســن خمینــی بــه دعــوت آیــت اهلل 
گام پیــش نهــاد و ثبــت نــام  هاشــمی رفســنجانی بــرای شــرکت در انتخابــات مجلــس خبــرگان 
کــرد. رد صالحیــت حســن خمینــی در حالــی بــه  کــرد ولــی شــورای نگهبــان، او را رد صالحیــت 
کــه جمعــی از علمــای طــراز اول حــوزه  دلیــل عــدم شــرکت در آزمــون خبــرگان بــه وقــوع پیوســت 
علمیــه از جملــه آیــت اهلل موســوی اردبیلــی، آیــت اهلل شــبیری زنجانــی،  آیــت اهلل جــوادی 
کریمــی رای بــه  آملــی، آیــت اهلل علــی محقــق دامــاد، آیــت اهلل محفوظــی و آیــت اهلل ســید جعفــر 
اجتهــاد حســن خمینــی ۱۴ داده بودنــد امــا شــورای نگهبــان اعتنایــی بــه ایــن حمایت هــا نکــرد 
کبــر هاشــمی و حســن روحانــی در سرلیســت  کنــار نــام ا و اجــازه نــداد نــام حســن خمینــی در 

اصــالح طلبــان در انتخابــات خبــرگان پنجــم بنشــیند.
کــه  کبــر هاشــمی  کبــر هاشــمی را بــه همــراه داشــت. ا رد صالحیــت حســن خمینــی خشــم ا
ــار  ــن ب ــود ای ــرده ب ک ــکوت  ــده و س ــوری رد ش ــت جمه ــرای ریاس ــت اش ب ــن صالحی ــش از ای پی
رد صالحیــت حســن خمینــی را برنتافــت و شــورای نگهبــان را مــورد حملــه قــرار داد. او در 
گفــت:۱۵ »عالمــه حجــت االســالم و  کــرد و  حمایــت از حســن خمینــی او را »عالمــه« خطــاب 
ــه خوبــی  ــاال ب ــا هــوش ب ــه ب ک ــه ای اســت  ــا خمینــی مجتهــد نمون المســلمین حــاج حســن آق
کارهــای  ج ایشــان در قــم مــورد توجــه اســت و از جملــه  مســائل را تحلیــل می کنــد و درس خــار
کــه  کــه تفــاوت بیــن آنهــا نمی بینــم، ایــن اســت  ایشــان و برادرانشــان ســید یاســر و ســید علــی 
کنش هــای تنــدی  کننــد.« ایــن ســخنان امــا وا آثــار امــام و اســناد مربــوط بــه ایشــان را حفــظ 
نیــز در پــی داشــت بــه طوریکــه صــادق الریجانــی رئیــس قــوه قضاییــه ۱۶ »عالمــه« خوانــده 
شــدن حســن خمینــی از ســوی آقــای هاشــمی رفســنجانی را » اســتهزای« حوزه هــای علمیــه 

و »خندیــدن بــه شــعور مــردم« خوانــد.

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-742725
https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-742725
https://www.afkarnews.com/fa/tiny/news-406598
https://www.radiofarda.com/a/27441301.html


۲۶

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

موسسه تنظیم و نشر آثار خمینی

حقوق بشر 
در کام و نگاه 
خمینی جوان

کــه او مســئول  کــرد چرا کارنامــه فکــری حســن خمینــی را از پــدر بــزرگ اش جــدا  ســخت اســت 
کــه افــکار آیــت اهلل خمینــی را مبنــای  حفــظ و نشــر آثــار اوســت بنابرایــن شــاید بــی راه نباشــد 
گرفتــه،  امــا خــود حســن  کــه مســئولیت نشــر آن را برعهــده  قضــاوت نــوه اش حســن قــرار داد 
کــه می توانــد مبنــای  خمینــی نیــز در ســخنرانی ها و مقــاالت اش بــه نکاتــی اشــاره می کنــد 
گیــرد از آن  داوری افــکارش مســتقل از مســئولیت اش در نشــر دیدگاه هــای پــدر بــزرگ قــرار 
کــرد او در یــک ســخنرانی در  جملــه مــی تــوان بــه دیدگاهــش در خصــوص اســرائیل اشــاره 
جمــع شــهرداران و اعضــای شــورای هــر تهــران می گویــد:۱۷ »ایــن روزهــا یــاد ایــن جملــه معــروف 
کــه دیــروز اتفــاق  گفــت؛ اســرائیل بایــد از بیــن بــرود، تداعــی مــی شــود. حرکتــی  کــه مــی  امــام 
کــه در بطــن ایــن رژیــم منحــوس وجــود دارد؟ دنیــا سال هاســت بــا  افتــاد آیــا جــز دنائتــی اســت 
ایــن غــده ســرطانی مواجــه اســت جهــان اســالم سال هاســت بــا ایــن نفریــن الهــی روبــرو اســت. 
ــه  ــه ب ک ــت  ــی اس گرگ ــا  ــل ب ــم، تعام ــن رژی ــا ای ــل ب ــه تعام ک ــتاد  ــت فرس ــام رحم ــه روح ام ــد ب بای
کنــد. رحــم بــر ایــن تیزدنــدان فاســد، ظلــم بــه هــر آزادیخواهــی اســت.  گوســفندان حملــه مــی 

کننــد.«  متاســفانه امــروزه برخــی دولتهــا از ایــن رژیــم حمایــت مــی 
گــر بخواهیــم از دیدگاههــای پدربــزرگ اش جــدا مــورد بررســی قــرار دهیــم  حســن خمینــی را ا
کوشــد حقــوق  کنیــم هرچنــد او مــی  نمــی توانیــم او را چهــره ای مخالــف حقــوق بشــر معرفــی 
کنــد. حســن خمینــی در بیســت هفت  کالم و عمــل پیامبــر اســالم جســتجو و معرفــی  بشــر را در 
کــرم«۱۸ حقــوق بشــر را  کالم رســول ا مقالــه تحــت عنــوان »آییــن مســلمانی حقــوق انســانها در 

کنــد: اینگونــه معرفــی مــی 
ک دانســتن بخشــش؛ حــق پذیــرش ســوگند؛  »حــق بهتــر شــدن؛ حــق یــاری رســانی؛ حــق پــا
گــم شــده؛ حــق  حــق برخــورداری از پاســخ نیکــو؛ حــق جــواب ســالم؛ حــق همراهــی در یافتــن 
ــرآورده ســاختن حاجــت؛ حــق  ــت آداب اجتماعــی؛ حــق برخــورداری از شــفاعت؛ حــق ب رعای
برخــورداری از عفــاف؛ حــق بهتریــن یــاری رســانی؛ حــق ســپاس؛ حــق پذیــرش هدیــه و پــاداش 
احســان؛ حــق اجابــت دعــوت؛ حــق عیــادت؛ حــق خیرخواهــی؛ حــق دفــاع از مســلمان در 

http://www.hasankhomeini.ir/index.php?persian=content&categoryID=304&nodeID=777
https://goo.gl/P2ePTn
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گذشــت«  برابــر غیبــت؛ حــق پذیــرش عــذر؛ حــق همیــاری؛ حــق ســتاریت؛ حــق رحمــت و حــق 
کتــاب اش تحــت عنــوان »انقــالب اخالقــی، راهــی بــه رهایــی« در خصــوص  او البتــه در مقدمــه 
ــر از حقــوق اســت؛ امــا رعایــت حقــوق بشــر،  حقــوق بشــر مــی نویســد:۱۹ »اخــالق بســیار فربه ت
حــق  چــون  مــواردی  حقــوق،  ایــن  راس  در  دارد.  پــاس  را  اخالقیــات  از  بخشــی   می توانــد 
ــی  ــتاریت و نف ــق س ــدارا،  ح ــل م ــت و اص ــق رحم ــه،  ح کین ــی  ــت و نف گذش ــق  ــان، ح آزادی بی
و  تعهــدات  رعایــت  عــذر،  حــق خیرخواهــی،  حــق  پذیــرش  و  عیب جویــی، حــق همیــاری 
آییــن جوانمــردی، حــق همراهــی و همدلــی، حــق تکریــم پــس از مــرگ،  حــق ســپاس، و حــق 
کــه در بیــان امامــان معصوم)علیهــم الســالم(، بــه خصــوص پیامبــر  برخــورداری قــرار دارد 

کرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه(، همــواره تکــرار  شــده اند.« ا

کــه در  گــر محــدود بــه آن چیــزی باشــد  بودجــه موسســه حفــظ و نشــر آثــار آیــت اهلل خمینــی ا
قانــون بودجــه ســاالنه مــی آیــد، پیــش از ایــن نیــز هــم حســن خمینــی و هــم بــرادران انصــاری 
گفتــه انــد. حســن خمینــی بــا وجــود قبــول  کــرد آن ســخن  در خصــوص میــزان و نحــوه هزینــه 
که از این موسســه حقوقی  کرده ۲۰  مســئولیت ریاســت این موسســه اما در مصاحبه ای اعالم 
کــه همچــون  کنــد. احتمــاال دریافــت شــهریه طلبگــی هــم در شــان او نیســت  دریافــت نمــی 
کــه  کنــد. ولــی آنچــه روشــن اســت اینکــه زندگــی او هزینــه دارد. درآمــدی  دیگــر طــالب دریافــت 
در ایــن ســال ها از آن ســخن بــه میــان نیامــده مربــوط مــی شــود بــه دریافــت وجوهــات شــرعیه 
کــرده  کــه فــوت  کــه آیــت اهلل خمینــی سالهاســت  از مقلدیــن آیــت اهلل خمینــی. درســت اســت 
ولــی بســیاری از مقلدیــن بــه تقلیــد خــود باقــی مانــده و وجوهــات شــرعی را بــه دفتــر ایشــان 
کننــد ایــن مســاله امــری طبیعــی در میــان مراجــع تشــیع ۲۱ اســت. امــا روشــن نیســت  واریــز مــی 
ــه  ــود ب ــی ش ــه م ــا هزین کج ــه و  ــد چگون ــن درآم ــد دارد و ای ــدر درآم ــل چق ــن مح ــر از ای ــه دفت ک

عبارتــی در ایــن خصــوص هنــوز شــفاف ســازی صــورت نگرفتــه اســت.

حسن خمینی 
و وجوهات 

دفتر

http://www.hasankhomeini.ir/?persian=content&categoryID=517
http://aftabnews.ir/fa/news/495284/
https://goo.gl/mQ81WL
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خانواده

پدر بزرگ:  آیت اهلل روح اهلل خمینی- آیت اهلل سلطانی طباطبایی
مادر بزرگ: خدیجه ثقفی- صدیقه صدر

پدر: احمد خمینی
مــادر: فاطمــه ســلطانی طباطبــای، دختــر آیــت اهلل ســلطانی طباطبایــی و نــوه آیــت اهلل ســید 

صدرالدیــن صــدر
همسر: فاطمه موسوی بجنوردی دختر آیت اهلل محمد موسوی بجنوردی

فرزندان: سید احمد، سیده نرگس، سیده فرشته و سید محمدهادی
برادر: علی و یاسر خمینی

ــی از رجــال  ــام خمینــی عجیــن شــده، بخــش بزرگ ــا ن ــه ب ک قــدرت در ایــران ۲۲ ۴۰ ســال اســت 
کــه بــه طــور ســببی و نســبی بــا خانــواده خمینــی  سیاســی ایــران در قــدرت حضــور دارنــد چرا
گرفتــه تــا خــرازی، بجنــوردی  نســبت فامیلــی دارنــد. از خاتمــی، محقــق دامــاد و الریجانی هــا 
کــدام بــه طریقــی بــه ایــن خانــواده وصــل انــد.  و محســن رضایــی و هاشــمی رفســنجانی هــر 

http://bit.ly/2sMnTjB
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3- https://goo.gl/QN2Hke
4- https://goo.gl/U74DbH
5- https://goo.gl/qs8cKi
6- https://goo.gl/t9pY2a
7- https://goo.gl/XKufkH
8- https://goo.gl/RjC7dL
9- https://goo.gl/xQ9bYN
10- https://goo.gl/KU49vU
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12- http://titronline.ir/vdcbu9bfprhb0.iur.html?369
13- https://www.asriran.com/fa/news/73996/
14- https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-742725
15- https://www.afkarnews.com/fa/tiny/news-406598
16- https://www.radiofarda.com/a/27441301.html
17- http://www.hasankhomeini.ir/index.php?persian=con-
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سوم عرصه  درباره 
سـازمان غیـر دولتـی و ناسـودبر »عرصـه سـوم« در سـال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان 
کنش گـران مدنـی و شـخصیت های  گروهـی از  کوشـش  نهـاده شـد و بـه ثبـت رسـید. ایـن سـازمان بـه 

گرفته اسـت: علمـی ایرانـی و غیـر ایرانـی در هلنـد بـا اهـداف زیـر شـکل 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
کنش گران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر • ظرفیت سازی سازمان ها، 

کارهای داوطلبانه گسترش اخالق مدنی و فرهنگ  • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی دسترسی، 

گروه های  کنش گران جامعه مدنی و دیگر  گفت و گو بین  • و ایجاد فضایی مناسب برای تبادل نظر، 
اجتماعی

و  سیاسـی  قـدرت  تهدیـد  مقاومـت،  کانـون  مدنـی  جامعـه  سـوم«،  »عرصـه  پایه گـذاران  دیـدگاه  از 
عرصـه قدرت یابـی شـهروندان اسـت. جامعـه مدنـی مرکـز بروز خالقیت هـا، ابتکارات تـازه اجتماعی و 
مدرسـه آمـوزش و تمریـن دموکراسـی، تسـاهل، مـدارا، شـهامت و اخالق مدنی اسـت. جامعه مدنی 

کانـون تولیـد، انباشـت سـرمایه اجتماعـی و عرصـه آزادی، رهایـی و برابـری اسـت. هم چنیـن 
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گونـی اسـت. در میـان ایـن تعاریـف، »عرصـه سـوم« تعریـف زیـر را  گونا جامعـه مدنـی دارای تعاریـف 
بـرای جامعـه مدنـی برگزیـده اسـت:

کـه  از نـگاه »عرصـه سـوم«، جامعـه مدنـی مجموعـه ای از سـازمان های رسـمی و نیمـه رسـمی اسـت 
کثرت گرایـی، صلـح و عدالـت را در سـطح  پایه هـا و رویه هایـی چـون دمکراسـی، همـکاری، حقـوق، 

داخلـی، منطقـه ای و بین المللـی پشـتیبانی و توانمنـد می کننـد.

بـر  فشـار  و  گفت و گـو  راه  از  پیگیرانـه  و  دارنـد  قـرار  دولت هـا  اراده  و  نفـوذ  از  ج  خـار سـازمان ها  ایـن 
نهادهای دولتی، مسـئولیت دولت ها را در برابر حقوق شـهروندی یادآور و خواسـته های شـهروندان 

را مطالبـه می کننـد.

بـر پایـه ایـن تعریـف، »عرصـه سـوم« ماموریـت خویـش را به عنـوان یک سـازمان جامعه مدنـی فراهم 
سـاختن ابـزار، منابـع و فرصت هـا بـرای آمـوزش و همـکاری بـا ایـن سـازمان ها بـرای توانمندسـازی و 

ج ایـران و جوامـع مرتبـط می دانـد. کثرت گرایـی در داخـل و خـار

کـه عـدم رعایت حقـوق بشـر و نبود صلح و دموکراسـی، سـه معضل  »عرصـه سـوم« بـر ایـن بـاور اسـت 
گروه هـای جامعـه  اصلـی جامعـه ایـران اسـت. از ایـن رو می کوشـد تـا ارتقـاء دهنـده ی حقـوق همـه 
گرایـش  سیاسـِی غیـر خشـونت آمیز باشـد. بـرای  و نیروهـای اجتماعـی از هـر جنـس، مذهـب، قـوم و 
اجـرای  سیاسـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  موانـع  بررسـی  دمکراتیـک،  جامعـه  یـک  سـوی  بـه  حرکـت 
تالش هـای  تحقـق  در  سـوم«  »عرصـه  دارد.  اهمیـت  جامعـه  آن  در  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعالمیـه 
گسـترش  جنبـش حقـوق مدنـی، سیاسـی در ایـران، بـرای ظرفیت سـازی، تامیـن نیازهـای آینـده و 

جامعـه مدنـی دموکراتیـک، بـا رهبـران و فعـاالن جامعـه مدنـی ایرانـی همـکاری می کنـد.

ز  ا مدنـی  معـه  جا تعریـف 
سـوم عرصـه  منظـر 
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آن  نقـش  عمومـی،  سـپهر  و  دانشـگاهی  عرصـه  بـه  مدنـی  جامعـه  بازگشـت  بـا  اخیـر  سـال  سـی  در 
از  بـه همیـن دلیـل عـده ای  گسـترش یافتـه اسـت.  بـه شـکل چشـم گیری رشـد و  کنـار  گوشـه و  در 

می نامنـد. نـو  هـزاره  پـروژه  بزرگ تریـن  را  مدنـی  جامعـه  پژوهشـگران، 

گسـترش صلـح و دموکراتیک سـازی، به دلیـل  بنابرایـن جامعـه مدنـی بـه مثابـه عرصـه سـوم در رونـد 
گسـترده تر  گروه هـای اجتماعـی، پیونـد نزدیک تـر و  از توانایی هایـی چـون: نمایندگـی  برخـورداری 
گروه هـای بـه حاشـیه  بـا جوامـع محلـی، پیگیـری خواسـته های آنـان، بازتـاب دادن صـدای مـردم و 
رانـده شـده، فراهـم سـاختن ابزار هـا و فرصت هـای الزم بـرای ارائـه و بیـان دیدگاه هـای شـهروندان، 
توانمنـد سـاختن شـهروندان بـرای پیـکار و تغییـر سیاسـت های عمومـی، سـاختن جهانـی دیگـر و از 

دیگـر بازیگـران توسـعه )دولتـی و خصوصـی( متمایـز می شـوند.

جامعــه مدنــی تــالش می کنــد در الگــوی تــازه توســعه و فراینــد دموکراتیــک ســازی، الگــوی جدیــدی 
کارآمــدی، پاســخ گویی، شــفافیت، نهادینــه ســاختن تنــوع و نظــم انجمنــی در جامعــه  کارآیــی و  از 

ارائــه دهــد.

کــردن هیجان هــای  در چنــد دهــه اخیــر، جامعــه ایرانــی نیــز بــا پایــان جنــگ ایران-عــراق، فروکــش 
گفتمــان توســعه، همــگام  انقالبــی، افــول پوپولیســم، غیرایدئولوژیــک شــدن جامعــه و مســلط شــدن 
ــی  ــی و مــوج ســوم دموکراســی، شــاهد بازگشــت امــا آرام جامعــه مدن ــا دگرگونی هــای جامعــه جهان ب

بــوده اســت.

کانون هـای مقاومت،  در ایـن سـال ها جامعـه مدنـی ایرانـی به رغـم محدودیت هـا و تنگنا هـا و وجـود 
از رشـد، تنوع و پویایی نسـبتا چشـمگیر برخوردار بوده اسـت:

و مدنـی  فعالیت هـای سیاسـی  کـه در صحنـه  گسـترده ای  تغییـرات  از  پـس  و  اخیـر  یـک دهـه  در   
گسـترش جامعـه مدنـی، قدرت یابـی شـهروندان،  خ داده بـه نظـر می رسـد تـالش بـرای  در ایـران ر
دفـاع از آزادی انجمن هـا و حقـوق شـهروندی، تـالش بـرای حفاظـت از محیط زیسـت و تواناسـازی 
کنش گـران جامعـه  محیط هـای سیاسـی و اجتماعـی، از مهم تریـن دغدغه هـا و اهـداف اسـتراتژیک 

مدنـی اسـت.

راه  در  بتواننـد  امیدوارنـد  گسـترده،  دگرگونی هـای  ایـن  بـا  همراهـی  در  سـوم«  »عرصـه  پایه گـذاران 
بـه  و  برداشـته  مثبـت  گامـی  زمانـی  مقطـع  ایـن  در  ایـران  مدنـی  جامعـه  توانمند سـازی  و  پویایـی 

کننـد. کمـک  ایـران  بهتـر جامعـه مدنـی در  شـکل گیری هـر چـه 

از ایـن رو هیـات مدیـره، مشـاوران و همـکاران »عرصـه سـوم« نیـز بـه منظـور تحقـق ایـن اهـداف از 
کارشناسـان و فعـاالن  گـوِن  گونا ترکیـب متنوعـی تشـکیل شـده اسـت. در سـازمان از تخصص هـای 
اسـتفاده شـده  ایـران داشـته اند  تجـارب متنوعـی دربـاره جامعـه  و  یـک پژوهش هـا  کـه هـر  مدنـی 
اسـت. ایـن ترکیـب ناشـی از نـگاه مسـتقل »عرصـه سـوم« نسـبت بـه مسـائل جامعـه مدنـی اسـت.
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ســازمان غیــر دولتــی و ناســودبر »عرصــه ســوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمســتردام )هلنــد( 
گروهــی از کنش گــران مدنــی و  بنیــان نهــاده شــد و بــه ثبــت رســید. ایــن ســازمان بــه کوشــش 

گرفته اســت: ــا اهــداف زیــر شــکل  شــخصیت های علمــی ایرانــی و غیــر ایرانــی در هلنــد ب
• ترویج و گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیت سازی سازمان ها، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

• ترویج و گسترش اخالق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسان سازی دسترسی، گردش و مبادله آزاد اطالعات

• و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تبــادل نظــر، گفت و گــو بیــن کنش گــران جامعــه مدنــی و دیگــر 
گروه هــای اجتماعــی

از دیــدگاه پایه گــذاران »عرصــه ســوم«، جامعــه مدنــی کانــون مقاومــت، تهدیــد قــدرت سیاســی 
و عرصــه قدرت یابــی شــهروندان اســت. جامعــه مدنــی مرکــز بــروز خالقیت هــا، ابتــکارات تــازه 
اجتماعــی و مدرســه آمــوزش و تمریــن دموکراســی، تســاهل، مــدارا، شــهامت و اخــالق مدنــی 
کانــون تولیــد، انباشــت ســرمایه اجتماعــی و عرصــه آزادی،  اســت. جامعــه مدنــی همچنیــن 

رهایــی و برابــری اســت.


