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پذیرش مقاله89/20/20 :

چكیده
از دیدگاه والیتفقیه ،کمکرسانی و امدادرسانی و نجات مصدومان بالیا ،وظیفه همه آحاد جامعه و بهعنووان امتحوان
باهود

الهی بوده و بر تسریع امدادرسانی تأکید شوده اسوت ایون پوووه

تبیوین گفتموان والیوتفقیوه در اداره اموور

هاللاحمر ،با استفاده از تحلیل گفتمان الکال و دیگران به روش خبرگی انجامشده است بر اساس نتایج بوهدسوتآموده،
دال مرکزی در گفتمان حضرت امام خمینی

(رحمِ اهلل علیوه

«ارزشهای اسالمی-انسانی» است و عناصر ایون گفتموان شوامل

«وظیفه انسانی ،ارزشمندی ،ارزشمندی کمک رسوانی ،علوم و تقووا در خودمت رسوانی ،کیفیوت کوار ،ایجواد مصوونیت،
خدمترسانی سریع ،انجام کار خوب ،مکلف بودن ،تعهد ،ایمان» اسوت و لحهوههوا در ایون گفتموان «خودمترسوانی،
کمک رسانی ،مشارکت مردمی» و ضدیت آن «حقوق بشردوستانه غربی ،شعار بشردوستی ،کمک رسانی گزینشی» اسوت

دال مرکزی در گفتمان حضرت امام خامنهای(مدظلهالعوالی « ،کمکرسانی» است و عناصر این گفتمان «کموک بوه مهلوومین،

خدمت رسانی به ایثارگران ،کمک به زلزله زدگان ،سرعت عمل در انجام وظایف ،کمک مردم در خدمت رسانی» میباشود
و لحههها در این گفتمان «کمک و همکاری ،اعتماد به مردم ،رضایتمندی ،سازماندهی مناسب ،عدم توجه بوه ملیوت و
هویت سیاسی در خدمترسانی و ارائه خودمات امودادی» بووده و ضودیت شوامل «داعیوهداری حقووق بشور و اهودا
بشردوستانه توسط آمریکا و برخی دول غربی» می باشد بر اسواس نتوایج حاصول از ایون پوووه  ،پیشونهاد مویگوردد
برنامهریزی و تدابیر الزم بهمنهور استیالی کامل و پیادهسازی گفتمان والیوتفقیوه و توالش بورای معرفوی آن بوه سوایر
کشورها صورت پذیرد

واژگان کلیدی :جمعیت هاللاحمر ،گفتمان والیتفقیه ،اداره امور هاللاحمر ،ارزشهای اسالمی-انسانی،
کمکرسانی

(عجا

.1استاد فوق تخصص جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل
 2استادیار فوق تخصص روانپزشکی دانشگاه عالی دفاع ملّی

 3استادیار پزشک عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هالل ایران
 4کارشناس ارشد مدیریت دبیر کل جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران
 5دان آموخته دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

(نویسنده مسئول j.shojafard@yahoo.com
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مقدمه
در آموزههای دین مبین اسالم ،موضوع کمک به انسانها و کاستن از آالم و مشوکالت آنهوا موورد
تأکید فراوان قرارگرفته است دین اسالم ،دین انساندوستی ،آرام
تأمین سعادت ،رفاه و آرام

و صمیمیت است که هود

آن

دنیوی و اخروی همه انسانها اسوت ایون تحقیو ،،بوه دنبوال تبیوین

گفتمان والیتفقیه در اداره امور هاللاحمر است تا بتوان با بررسی بیانات والیتفقیه ،اصولیتورین
محورهای این گفتمان را استخراج نموده و در اداره اموور هواللاحمور ،بتووان از آن بهوره گرفوت
درصورتیکه عناصر این گفتمان استخراج و پیادهسازی نگردد ،بیم آن میرود کوه بوه علوت مورور
زمان و نیز تالش گفتمان غربی برای غالب شودن در نهادهوای بشردوسوتانه ،گفتموان والیوتفقیوه
تدریجاً کمرنگ شده و یا به فراموشی سپرده شود قورآن کوریم ،ارزش واالیوی بورای حفو جوان
انسانها قائل شده است و نجات جان یک انسان را معادل با نجات کل بشریت مویدانود و در آیوه
 32سوره مبارکه مائده آمده است که «وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَآ أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» هر کس یکى را احیوا
(صلیا

کند ،گویا همهی مردم را احیا کرده است پیامبر عهیمالشأن اسالم

علیه و آلوه و سولم  ،خودمت بوه

انسانها و برآوردن نیازهای آنها را برابر با عبادت در تمام عمر میدانند« :مَنْ قَضی ألخیهِ الموممنِ
حاجةً کانَ کمَن عَبَدَ اهللَ دَهرَهُ» هر کس یک نیاز برادر مممن خود را برآورد ،مانند کسوی اسوت کوه
عمر خوی

را به عبادت خدا سپری کرده باشد (حسن زاده :1300 ،حدیث  1351بر این اسواس،

میتوان انتهار داشت که گفتمان والیتفقیه که منبعث از گفتمان دیون مبوین اسوالم اسوت نیوز بوه
همینگونه ،ارزش واالیی برای کمک به انسانهوا قائول باشود در ایون تحقیو ،،بیانوات و آروار در
دسترس والیتفقیه ،از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا اسوفندماه سوال  1314موردبررسوی قورار
گرفت
(رحمتا علیه

حضرت امام خمینی

بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ،با تأسی از آموزههای دینوی اسوالم،
قرار داده بهویوه در مورد کمک بوه انسوانهوای

موضوع خدمت به انسانها را سرلوحه کار خوی

(رحمتا علیوه

نیازمند تدابیر ویوهای مانند تأسیس کمیته امداد امام
خمینی

(رحمتا علیوه

و را اندیشیدهانود حضورت اموام

کمکرسانی و امدادرسانی و نجات مصدومان بالیا را وظیفوه هموه انسوانهوا و

آحاد جامعه میدانند و در این زمینه ،همه را مکلف به کمک میدانند و مویفرماینود« :فور

کنیود

زلزله بیاید و یکجایی را خراب بکند ،شما ببینید برادرانتان زیر این خرابی ها ماندهاند و دارند جوان
مىدهند ،شما نمی توانید بگویید که این مال شیر و خورشید سرخ (هالل احمر است؛ بوه مون چوه
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ربطى دارد هر انسانى خودش را مکلف مىداند ،به هر عنوان ،هر جوری که باشد ،برود ایون هوا را
(رحمتا

نجات بدهد»(صحیفه نور ،ج 435 :7پس از امام خمینی
امام خامنهای

(مدظلهالعالی

علیه  ،مقام معهم رهبوری حضورت

نیز بحث کمک به نیازمندان و امدادرسانی را موردتوجه و تأکید قرار داده و

در موارد متعددی آن را بیان فرمودهاند ایشان امدادرسانی در بالیا را امتحان الهی نامیدهاند ،لوذا در
بازدید از مناط ،زلزله زده روستای نیارک در سال  1331می فرماینود« :هرکسوی در حادروهای زلزلوه
زحمت بکشد و تالش کند تا حادره را جبران نماید ،او از عهده ی امتحان برآمده و هرکسی کوه در
مقابل این حوادث تلخ و خسارت بار ،دست روی دست بگذارد و تالش نکند ،او در امتحان مردود
شده است» 1معهم له ضمن تأکید بر سرعت امدادرسانی دستگاههای ذیربط مانند هواللاحمور ،از
عموم مردم میخواهنود کوه در امور امدادرسوانی مسواعدت نماینود« :از هموه مسوئوالن خصوصواً
امدادگران هالل احمر و سازمان های خدماتی و امدادی و درمانی دیگر ،می خواهم که با سورعت در
کمکرسانی و نجات و درمان و اسکان مردم آسیبدیده اقدام کنند و از عمووم موردم رشوید ایوران
خواستارم که مسئوالن و ستادهای ویوه امدادرسانی را به شکل شایسته حمایوت نماینود» 2یکوی از
نهادهایی که در امدادرسانی و کمک به افراد حادرهدیده و آسیبدیوده ،نقو

مهوم و مومرری دارد،

جمعیت هاللاحمر است جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران نهادی بشردوستانه است کوه
در طول تاریخ پرافتخار خود از روز آغازین تواکنون بوا پورچم سوفید صول در شواهراه انسوانیت،
آفرین صوحنه هوایی باشوکوه از فوداکاری و ازخودگذشوتگی بووده اسوت

سرافراز و پرافتخار ،نق

(نورباال 145:1311،جمعیت هاللاحمر که سابقاً تحت عنوان جمعیوت شویر و خورشوید فعالیوت
میکرد  ،یکی از نهادهایی است که در جریان انقالب اسالمی ،تغییرات اساسی و توسعه جدی پیودا
کرد با توجه به تغییرات اساسی این جمعیت پس از انقالب اسالمی و نهرات و بیانات والیتفقیوه
در این حوزه ،مسئله اصلی این پووه  ،عدم تبیین گفتمان والیتفقیوه در اداره اموور هواللاحمور
به دنبال «تبیین گفتموان والیوتفقیوه در اداره اموور هواللاحمور جمهووری

است؛ لذا این پووه
اسالمی ایران» است

1سخنرانى مقام معهم رهبری

(مدظلهالعالی

(مدظلهالعالی در

 2پیام مقام معهم رهبری

در جمع مردم روستاى نیارک1331/4/10 :

پی وقوع زلزله در استانهای قزوین و همدان1301/4/1:
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مبانی نظری
 پیشینه شناسی

با بررسیهای بهعملآمده موضوعی در خصوص تحلیل گفتمان والیتفقیه در حووزه هوالل احمور
جمهوری اسالمی ایران یافت نشد
 مفهوم شناسی

گفتمان مجموعه عناصر ،لوازم و شرایطی است که چنانچه گرد هم جمع شوند ،موتن را بوه وجوود
میآورند؛ بنابراین ،متن حاصل و نتیجه گفتموان اسوت؛ بوه سوخن دیگور گفتموان ،فرآینود و موتن
فرآوردهی آن است؛ گفتمان پویا و متن ایستا است همچنین گفتمان ماهیت زبانی و شفاهی داشوته
و برخوووردار از ویوگووی بینووابینی و اجتموواعی اسووت و از سوووی دیگوور دارای اهوودا  ،محتواهووا و
شکلهای متفاوت و متنوع است (اخوان کاظمی4 :1311 ،
تحلیل گفتمان ،رویکردی میان رشته ای است که ریشه در زبانشناسی دارد این اصطالح برای اولوین
بار توسط «زلیک هریس »1بهکاررفته است هد

عمده تحلیول گفتموان ایون اسوت کوه تکنیوک و

روش جدیدی را در مطالعه متون ،رسانهها ،فرهنگها ،علوم ،سیاست ،اجتماع و موواردی ماننود آن
به دست آورد؛ بنابراین ،تحلیل گفتمان جزء روش های تحقی ،کیفی بوده که جهوت کشوف معنوای
به کاررفته در متن یا سخن به کار می رود و از آن در زمینه های مختلف مانند سیاست ،رسانه ها و
استفاده میشود (کالنتری 7 :1300،آنچه در تحلیل گفتمان ،مبنا قرار میگیرد این است که معوانی
و درکی که ما از جهان داریم تنها در چارچوب گفتمانهای مختلف ممکون مویشوود بوه عبوارتی
میتوان اینگونه بیان کرد که گفتمان نهام معانی هستند که باورهای ما را نسوبت بوه واقعیوتهوای
مختلف سیاسی و اجتماعی شکل میدهند (بخشایشی اردستانی33 :1300،
گفتمان والیتفقیه در اداره امور هاللاحمر :گفتمان غالب در جمهوری اسالمی ایران اسوت کوه بور پایوه
(رحموت ا علیوه

اندیشههوا ،آراء ،نهورات ،رهنمودهوا و تودابیر حضورت اموام خمینوی
(مدظلهالعالی

خامنهای
سولم

حضورت اموام

شکلگرفته است و ریشه در آموزههای دینی و اسالم ناب محمدی

(صلیا علیه و آله و

دارد و بر اساس اصل مترقی والیتفقیوه در تصومیمگیوریهوا و اداره اموور کشوور در حووزه

هاللاحمر برای مسئوالن و کارگزاران نهام هدایتگر بوده و تصمیمها و انجام فعالیتها را در همه
سطوح ،همسو ،هماهنگ وهم افزا مینماید (مقدمهای بر طرح تحقی ،نهام حکومتی الگو1313 ،

1 Zellig Harris
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران :ممسسوه ای خیریوه ،غیرانتفواعی و دارای شخصویت حقووقی
مستقل میباشد که وظایف آن عبارتاند از:
 ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوان طبیعی مثل زلزله ،سیل و غیره در داخل وخارج از کشور
 ارائه کمکهای اولیه در حوادث غیرمترقبه بهوسیلهی امدادگران برنامهریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوان و آموزش عمومی در ایون زمینوهو تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی موردنیاز
 ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم کمک به امر توان بخشی و ارائه خدمات اجتمواعی در جهوت تسوکین آالم آوارگوان ،پناهنودگانمرضی و معلولین و ایجاد حس تعاون ،تفاهم ،دوستی و نیکوکاری بین مردم
 تالش در جهت تسکین آالم بشری و کمک به امر سالمت جامعه و دفاع از ارزش های انسانی وکوش

در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صل پایدار میان ملتها

 اداره امور جوانان جمعیت و توسعه مشارکت جوانان در تصمیم گیری ها و فعالیت های مربوط بهآنها و تربیت و آموزش جوانان مذکور بهمنهور آماده سواختن آنوان در انجوام خودمات امودادی و
عامالمنفعه
 کمک به تهیه دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی موردنیاز مراکوز بهداشوتی ،درموانی و آموزشویکشور با موافقت وزارت بهداشت و با همکاری هاللاحمر و صلیب سرخ جهانی که عضو اتحادیوه
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر جهانی هستند (اساسنامه جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی
ایران5-3 :1300،
تحلیل گفتمان الکال و موفه :تحلیل گفتمان آنگونه کوه از سووی الکوال و موفوه در کتواب «هوموونی و
راهبرد سوسیالیستی »1ارائهشده ،تالشی است برای تئووریزه کوردن آمووزهای نووین در وادی علووم
سیاسی و اجتماعی در سپهر این نگرش و رویکرد ،رهیافت گفتمانی؛ ارتبواطی تنگاتنوگ بوا کون
اجتماعی ،عقاید و مشی و من های آدمی در زندگی روزمره سیاسی یافته و به کارکردی مشوابه بوا
روش فهم و اندریافت ماکس وبر 2که سعی در درک و تحلیل کن های اجتماعی از طریو ،کشوف
مقاصد عامل و کارگزار اجتماعی دارد میرسد به اعتقاد الکال ،مهومتورین نقو

و کوارکرد نهریوه

1 Hegemony and socialist strategy
2 Max Weber
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گفتمان را باید در حوزه سیاست بهویوه در مفهومپردازی قدرت دیود (اخووان کواظمی3 :1311 ،
روش تحلیل گفتمان الکال ،روشی توصیفی-تحلیلوی و انتقوادی و متعلو ،بوه حووزه دیودگاههوای
پسامدرن و پساساختارگرایانه است که با واردکردن مفاهیمی نهیر قدرت ،سیاست و ایودئولويی در
تحلیل خود میتواند ظرفیت نقد تحلیلهای خوی

را ارتقا بخشد (مقدمی10 :1313،

مؤلفههای اساسی تحلیل گفتمان الکال و موفه:
 -1مفصلبندی :1عملی که میان عناصر پراکنده در یک گفتمان ارتباط برقورار مویکنود و بوه آنهوا
هویتی جدید میدهد (حقیقت515 :1305،
 -2ضدیت 2و غیریت :3گفتموان هوا اساسواً در تفواوت و ضودیت بوا یکودیگر شوکل مویگیرنود
هویتیابی یک گفتمان ،صرفاً در تعار
تعار

با گفتمانهای دیگور امکوانپوذیر اسوت روز را تنهوا در

با شب میتوان شناخت؛ پس هویت روز وابسته به شب است و بورعکس هویوت تموامی

گفتمانها مشروط به وجود غیر است ازاینرو آنها بورای کسوب هویوت ،هموواره در برابور خوود
غیریتسازی میکنند (کسرایی233 :1313 ،
 -3استیال و هومونی :4مفهومی از گرامشی 5که وارد اندیشهی مارکسیستی شد این نوع از رفتار بور
پایهی قدرت شکل میگیرد و دالهای شناور را بر اساس جدیدی تثبیت میکند
 -4دال مرکزی :6هستهی مرکزی منهومهی گفتمانی را دال مرکزی تشکیل میدهد ،بهعبوارتدیگور
مفاهیمی که در درون یک گفتمان سازماندهی میشوند ،گرد یک دال مرکزی ایجاد میشوند
 -5عناصر :7دالها و نشانه هایی هستند که هنوز در درون یک گفتمان تثبیت نشدهاند؛ بنابراین هنور
گفتمانهای رقیب در جذب این عناصر است
 -3لحههها :8برخال

مفهوم عناصر این مفاهیم در درون یک گفتمان به هویوت و معنوایی موقوت

دستیافتهاند

1 Articulation
2 Antagonism
3 Otherness
4 Hegemony
5 Antonio Gramsci
6 Nodal point
7 Elements
8 Moments
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 -7دال شناور :1نشانههایی که گفتمانهای مختلف تالش میکنند تا به آنها معنا ببخشند و ابهام را
از میان بردارند این نشان میدهد که این مفاهیم هنوز در نهام گفتمانی تثبیت نشدهاند
 -0قابلیت دسترسی 2و اعتبار :3مفهوم قابلیت دسترسی برای بیان میزان موفقیت یک گفتمان به کار
میرود «به اعتقاد بابی سعید ،امکان پیروزی یک گفتمان به علت ویوگیهای ذاتی آن نیست ،بلکوه
صرفاً به این دلیل است که گفتمان تنها ساخت منسجم در دنیای کامالً آشوفته بوه نهور مویرسود »
منهور از اعتبار نیز تأکید بر این نکته است که اصول اساسی یک گفتمان با اصول اساسی یک گروه
اجتماعی ناسازگار نباشد (حقیقت515 :1305،
 -1زنجیرهی همعرضی 4و تفاوت :5گفتمان ها از طری ،زنجیره هم ارزی ،تفواوتهوای موجوود در
میان عناصر را از بین می برند و به نوعی وحدت و انسجام میان آن ها کمک می کننود در ایون معنوا،
عناصر خصلت های متفاوت و معناهای رقیب را از دست می دهند و در معنایی کوه گفتموان ایجواد
میکند ،منحل میشوند .منط ،هم ارزی منط ،سادهسازی فضای سیاسی است؛ اما درواقع هوی گواه
هم ارزی نمیتواند به حذ

کامل این تفاوتها بینجامد در مقابل ،منط ،تفاوت به خصولت تکثور

در جامعه اشاره دارد و می کوشد از طری ،تأکید بر تفاوت ها زنجیره هم ارزی را درهم بریزد و نوع
جدیدی از مفصلبندی ایجاد کند (مقدمی132 :1313،
 -13از جا شدگی :6از جا شدگی ،تمایل به فروپاشى نهم و به هم ریختن گفتموان موجوود دارد و
جامعه را به بحران هدایت موی کنود آن هوا در دنیواى جدیود توأریرى دوسوویه دارنود :از یوکسوو
هویت های موجود را تهدید می کنند از سوى دیگر مبنایى هستند که هویت های جدیود بور اسواس
آنها شکل میگیرند (الکال43 :1113،
 -11انسداد و توقف :7وقتیکه یک عنصر از حالت شناور خارج و به وقته یا لحهه تبدیل میشوود،
انسداد یا توقف که همان تثبیت معنای نشانهها است رخ میدهد این تثبیت تحوت اراده هومونیوک
به ربات (موقت گفتمان منجر می شوود الزموة تثبیوت ،انسوداد و توقوف ،برجسوته سوازی معنوای
موردنهر خود و طرد و به حاشیه رانی معنای رقیب است
1 Floating signifier
2 Availability
3 Credibility
4 Equivalence
5 Difference
6 Dislocation
7 Closure
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1

 -12حوزه گفتمان گونگی  :دالهایی که در بیرون از محیط گفتمانی قرار دارند و میتوانند بهعنوان
مواد خامی برای مفصلبندیهای جدید به کار روند در این حوزه قرار دارنود در میوان گفتموانهوا
نزاع دائم برای تثبیت یک معنا ،دال و نشانه و تبدیل آن از عنصر به لحهه وجود دارد الکال و موفه
معانی احتمالی نشانه ها را که از گفتمان طردشوده انود در حووزه گفتموان گوونگی قورار موی دهنود؛
بنابراین ،سرریز معانی یک دال یا نشانه به حوزه گفتمان گونگی باهد

ایجاد یکدستی معنوایی در

یک گفتمان انجام میشود (مقدمی131 :1313،
عالوه بر اینها ،هر گفتمان با چال هایی نیز روبروست که از ضودیتهوا و از جاشودگیهوای آن
نشئت میگیرند و بسط و تسلط آن گفتمان را کند میکنند
روششناسی
در این تحقی ،،برای بررسی و تحلیل و تفسیر اسناد و مدارک مربوط به آرار حضرت اموام خمینوی
(رحمتا علیه

(مدظلهالعوالی

و حضرت امام خامنهای

بودون نمونوهگیوری و بوهصوورت تموام شومار (در

دسترس انجامشده است با استفاده از نرمافزارهای صحیفه نور ،حودیث والیوت و صوهبا ،آروار و
بیانات والیتفقیه موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و از ابزار فی برداری ،برای گوردآوری دادههوا
استفاده شد و متن بیانات والیتفقیه موردبررسی قرارگرفته و سپس برای تجزیهوتحلیل دادههوا ،از
ابزار تحلیل گفتمان الکال 2و موفه 3استفاده شد و به روش خبرگی (تعداد  12نفر از خبرگان حووزه
تحقی ،،بهصورت هدفمند انتخاب شدند مورد تائید قرار گرفت
چگونگی عملیاتی کردن روش:
الف مرحله توصیف :در ابتدا متون موردنیاز خود را انتخاب میکنیم برای آغاز تحلیل ابتدا وايگان
اصلی را استخراج میکنیم منهور از وايگان اصلی آن وايگانی است که گوینده بر آنها تأکیود دارد
(این تأکید ممکن است از طری ،تکرار یا لحن مشخص شود (حاجی حسینی 13 :1313،در ایون
تحقی ،با کمک خبرگان تحقی ،،با استفاده از مأموریت ،رسالت و اهدا

و کارکردهای هاللاحمر،

ابتدا عبارات و وايگان کلیدی که باید در بیانات والیتفقیه جستجو شود ،تعیین شد سپس وايگان
تعیینشده در بیانات والیتفقیه مورد جستجو قرارگرفته و استخراج شد

1 Field of discursively
2 Ernesto Laclau
3 Chantal Mouffe
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فر

های متن اهمیت

ها افکار قالب و پی داوریها ،زیرساخت استدالل و استنتاج نویسنده یا گوینده را

شکل میدهند (حاجی حسینی 13 :1313،در این مرحله ،وايگان و عبارات کلیدی اسوتخراجشوده
از بیانات والیتفقیه ،موردبررسی تفسیری خبرگان تحقی ،قرارگرفته و روابط بین آنها و ارتباطات
کالمی بررسی شد
ج مرحله تبیین :در این مرحله رابطه گفتمان با زمینههای اجتمواعی و سواختار طبقواتی جامعوه را
موردبررسی قرار میگیرد (حاجی حسینی 14 :1313،در این مرحله ،بر اساس تفسیرهای صورت
گرفته در مرحله قبل و بررسی ارتباطات فرا کالمی و شرایط زمانی و مکانی بیانوات ،بوا اسوتفاده از
الگوی تحلیل گفتمان الکال و موفه ،عناصر گفتمان والیتفقیه در حووزه تحقیو ،،تعیوین شود و بوا
نشستهای خبرگی به تائید خبرگان تحقی ،رسید
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
بررسی آثار و نظرات و رویكردهای حضرت امام خمینی

(رحمتا ...علیه)

درباره اداره امور هاللاحمر:
(رحموتا علیوه

جستجو در نرمافزار صحیفه نور ،نشان میدهد کوه حضورت اموام خمینوی

 1مرتبوه از

عبارت هاللاحمر 4 ،مرتبه از شیر و خورشید و  4مرتبه از صلیب سرخ استفاده کرده است
متنکاوی در بیانات و آرار و مکتوبات حضرت امام خمینی

(رحمتا علیه

نشان میدهود کوه در کنوار

مفاهیم مرتبط با هاللاحمر ،صلیب سرخ و شیر و خورشید ،مکرراً به مفاهیم کمکهوای مردموی و
ضرورت همکاری آحاد مردم جامعه در امور امدادرسانی ،همراهی مردم بوا دسوتگاههوای امودادی،
وظیفه مردمی در کمک رسانی ،اصول و ارزشهای اسالمی-انسانی ،رعایت حقووق بشور اسوالمی،
علم و تقوی بهعنوان مالک عمل ،سرعت عمل در امدادرسانی و

اشارهشده است

از همراهی و مقارن بودن مفاهیم کمکهای مردمی و ضرورت همکاری آحاد مردم جامعه در امور
امدادرسانی ،همراهی مردم با دستگاههای امدادی ،وظیفه مردمی در کموکرسوانی مویتووان چنوین
(رحمتا

استنباط نمود که حضرت امام خمینی

علیوه  ،معتقد به جامعهمحوور بوودن مودیریت بحوران و

امدادرسانی متکی بر مردم میباشند و وظیفه خطیر کمک به آسیب دیودگان بالیوا و سوایر شورایط
اضطراری را بهعنوان وظیفهای انسانی ،بر عهده آحاد مردم جامعه دانسته و لذا هر فرد موظف است
که در شرایط اضطراری ،بهقدر توان و وسع خود به مدد افراد نیازمند کمک پرداخته و در ایون امور
مهم ،به دستگاهها امدادی کمک نماید توجه به این مهم باعث آرار مثبوت فراوانوی ازجملوه بهبوود
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امدادرسانی ،پیشگیری از هدر رفتن منابع ،افزای
همدردی و تعهد اجتماعی و

کیفیت و کمیت کموکرسوانی و افوزای

حوس

خواهد شد

مفاهیم دیگر که مقارن با مفاهیم هاللاحمر ،صلیب سورخ و شویر و خورشوید آمودهانود ،توجوه و
رعایت اصول اسالمی و انسانی در خدماترسانی ،رعایت حقوق بشر اسالمی و توجوه بوه علوم و
(رحموتا

تقوی بهعنوان مالک عمل است ازنهر حضرت امام خمینی

علیوه  ،ارزش انسوان در مکاتوب

اسالمی به علم ،تقوا و اخالق است و لذا در خدماترسانی بر اساس معیارهوا و اصوولی اسوالمی،
مالکهای مادی رنگباخته و همه انسانها دارای ارزش بوده و پایبندی به اصول انسانی و اسالمی،
بهصورت عملی در مکاتب الهی وجود دارد؛ در مقابل دول غربی ،پایبندی عملی به اصوول انسوانی
نداشته و بهصورت ظاهری و شعاری ،دم از حقوق بشور زده درحوالیکوه در عمول آنهوا پایبنودی
وجود ندارد؛ لذا ارزش خدمات سازمانهای بشردوستانه مانند هاللاحمر و صلیب سرخ ،با علوم و
تقوی سنجیده میشود از این مفاهیم میتوان چنین نتیجهگیری نمود که حقوق بشر غربی مفهوومی
مذموم در دیدگاه ایشان است چراکه در عمل پایبندی به آن وجود ندارد؛ اما در مقابل حقووق بشور
اسالمی ،مفهومی پسندیده و ستودنی است چراکه تعهد عملی ایجاد مینماید
(رحمتا

مفهوم مقارن دیگر ،سرعت عمل در امدادرسانی است حضرت امام خمینی

علیه  ،امدادرسانی

سریع و بدون فوت وقت را موضوعی دارای اهمیت فراوان میدانند از بیانات ایشان چنین استنباط
میشود که اصل سرعت عمل در امدادرسانی از موضوعات مهمی است کوه دسوتگاههوای امودادی
باید در امدادرسانی به نیازمندان و نجات جان افراد آسیبدیده موردتوجه ویوه قرار گیرد از طرفی
اشارات متعدد ایشان بهضرورت مشارکت مردم در امدادرسوانی نیوز مقووم ایون اصول بووده و لوذا
میتوان نتیجهگیری نمود که موردم محوور بوودن امدادرسوانی ،باعوث کواه

زموان رسویدگی بوه

مصدومان و نیازمندان کمک در شرایط اضطراری خواهد شد
بررسی آثار و نظرات و رویكردهای حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) درباره اداره امور هاللاحمر
(مدظلوهالعوالی

جستجو در نرمافزار بهسوی نور ،نشان میدهد که حضورت اموام خامنوهای

 22مرتبوه از

عبارت هاللاحمر 1،مرتبه از شیر و خورشید و  0مرتبه از صلیب سرخ استفاده کرده است
(مدظلهالعوالی

متنکاوی در بیانات و آرار و مکتوبات امام خامنهای

نشان مویدهود کوه در کنوار مفواهیم

مرتبط با هواللاحمور  ،صولیب سورخ و شویر و خورشوید ،مکورر ًا بوه مفواهیم همکواری موردم در
امدادرسانی ،موظف بودن مردم در کمک به دستگاههای امدادرسان ،همکاری مردم در کواه

آروار

راهبردهای تبیین گفتمان والیتفقیه در حوزه هاللاحمر

331

بالیا ،رعایت ارزشهای اسالمی و انسانی در کمکرسانی ،عمول بوه تکوالیف و وظوایف اسوالمی،
لزوم سرعت عمل در امدادرسانی و تأمین ملزومات و مایحتاج ضروری آسیب دیدگان و نیازمندان
اشارهشده است
معهم له نیز اعتقاد به جامعهمحور بودن مدیریت بحران و لزوم کمک ،مشوارکت و همراهوی آحواد
مردم جامعه در امور امدادرسانی دارند و مکرراً تأکید به تکلیف مردم در همکاری بوا دسوتگاههوای
امدادی مانند هاللاحمر دارند ازنهر ایشان هریک از آحاد مردم جامعه باید بوهانودازه تووان خوود،
کمک نمایند و در مراحل مختلف مدیریت بحران ،باید بر اساس نیازها و شرایط آسیب دیودگان و
نیازمندان ،در تأمین ضروریات آنها مساعدت نمایند از آرار اینگونه اقدامات ،عالوه کواه

آروار

جسمی و فیزیکی ،میتوان به تقویت حس همدردی و نوعدوستی بوا آسویب دیودگان و از طرفوی
کاه

آرار روانی منفی بالیا در آسیب دیدگان اشاره نمود

مفهوم دیگر ،لزوم پایبندی و رعایت اصول و ارزشهای اسالمی و انسوانی در امدادرسوانی اسوت
ازنهر ایشان ،باید ارائه خدمات امدادی ،بر مبنای اصول اسالمی بشردوسوتانه و بوهصوورت عملوی
رعایت گردد؛ اما در عمل ،نهادهای بینالمللی ،پایبنودی عملوی الزم را بوه اصوول انسوان دوسوتانه
ندارند و درواقع میتوان چنین استنباط نمود که حقوق بشور غربوی ،عمودتاً بوهصوورت تئووری و
شعاری بوده و در عمل هم پایبندی گزینشی به آن وجود دارد در مقابول آن حقووق بشور اسوالمی
است که همه انسانها را برابر دانسته و معیارهای مادی و ظاهری را بهعنوان مالک برتری انسانهوا
نمیداند
مفهوم دیگر ،ضرورت امدادرسانی سریع بدون فوت وقت به آسیب دیدگان و نیازمندان در شرایط
اضطراری است سرعت عمل در ارائه خدمات امدادی از مواردی از که مورد تأکید ویوه معهوم لوه
بوده و در موارد متعودد ،امدادرسوانی و رسویدگی سوریع بوه نیازمنودان و آسویب دیودگان توسوط
دستگاههای امدادی مانند هاللاحمر را متذکر میشوند نکته قابلتوجه اینکه هر چوه قودر سورعت
عمل در امدادرسانی باالتر باشد ،طبعاً باعث کنترل و مهار سریعتر بحران و ابعاد آن شوده و تلفوان
انسانی را نیز کاه

خواهد داد
(رحمووتا علیووه

در بررسووی مقایسووهای مفوواهیم مووورد تأکیوود حضوورت امووام خمینووی

و مقووام معهووم

رهبری(مدظلهالعالی  ،همسویی و قرابت رویکردی هر دو دیدگاه وجود داشته و درواقوع عناصور موورد
تأکید همسان میباشد
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برای تحلیل گفتمان در این تحقی ،از نهریه گفتمانی الکال و موفه استفادهشده است از منهر الکوال
و موفه ،هر عمل و پدیدهای برای معنادار شدن ،باید گفتمانی باشد هی چیز بوهخوودیخوود دارای
هویت نیست اعمال ،گفتار و پدیدهها زمانی معنادار و قابل فهم میشوند که در چارچوب گفتموانی
خاص قرار بگیرند (تاجیک13 :1371 ،
ازنهر این دو نهریهپرداز ،برای تحلیل گفتمان باید یک متن اصلی (جامعه تعریفشده از دادهها را
در نهر گرفت و سپس ،دال و مدلول و دیگر عناصر گفتمانی نهیر مفصولبنودی ،حووزه گفتموانی،
عناصر ،لحههها ،انسداد ،ضدیت ،استیال و زنجیر همارز را کشف کرد
گفتمان امام خمینی (رحمتاهلل علیه) در حوزه اداره امور هاللاحمر:
(رحمووتا علیوه

بوورای تحلیوول گفتمووان آرووار و بیانووات توودابیر حضوورت امووام خمین وی
(مدظلهالعالی

خامنهای

حضوورت امووام

الزم است شرایط زمانی و زمینههای سیاسی و اجتماعی بیانات و آروار ایشوان در

حوزه هاللاحمر بررسی و ارتباطات فرا کالمی در این آرار و بیانات کشف شود
بررسی شرایط زمانی ،زمینهها و ارتباطات فرا کالمی:
(رحمتا علیه

بررسی شرایط زمانی دوران رهبری حضرت امام خمینی

نشان مویدهود کوه در ابتودای

ورود ایشان به ایران ،در بیاناتی در جمع مردم قم در تاریخ  ،1357/12/13اعالم نمودند «بیرق ایران
نباید بیرق شاهنشاهی باشد ،آرم ایران نباید آرم های شاهنشاهی باشد ،باید آرم های اسالمی باشد از
همه وزارتخانه ها ،از همه ادارات باید این شیر و خورشید منحوس قطوع بشوود علوم اسوالم بایود
باشد آرار طاغوت باید برود این ها آرار طاغوت است ،این تاج آرار طاغوت است ،آرار اسالم بایود
باشد »(صحیفه نور ،جلد  ،5صفحه  120لذا به دلیل اینکه جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ،از
نماد شیر و خورشید بهعنووان عالموت خوود اسوتفاده مویکورد و ایون عالموت بوهعنووان عالموت
شاهنشاهی برداشت میشد ،در سال  1351دولت ایران با ارسال نامهای به دولت سوئیس بوهعنووان
امین و نگاهدارنده قراردادهای چهارگانه ينو ،اعالم کرد که استفاده از شیر و خورشید سورخ را بوه
حالت تعلی ،درآورده و بهجای آن از نشان هاللاحمر استفاده خواهد کرد

1

در سالهای آغازین انقالب شکوهمند اسالمی ،ناامنیها و ترورهای انجوامشوده وسوط گوروههوای
انحرافی مانند گروه فرقان ،منافقین و

باعث شهید و مجروح شدن مردم شده و سواماندهی اموور

امدادی برای کمکرسانی فوریتی و امدادرسانی به مجروحین ضروری بود شروع جنگ تحمیلی و

1وبسایت رسمی جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران1312/3/23:
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لزوم امدادرسانی در جبهههای ح ،علیه باطل نیز از مسائلی بود که جمعیت هاللاحمر با آن مواجه
بود تهاجم عراق به شهرها و کشته و زخمی شدن مردم غیرنهامی نیز در اداموه دوران هشوتسواله
دفاع مقدس نیز از مسائل مهم دیگر بود موضوع رسیدگی به وضعیت و تأمین نیازهای آوارگوان و
جنگزدگان نیز از مسائل مهم آن زمان بود ضمناً با توجه به اسیر شدن تعدادی از نهامیوان عراقوی
در دوران دفاع مقدس ،رسیدگی به وضعیت اسرا ،با توجه با پایبندی ایران بوه حقووق بشردوسوتانه
اسالمی و رعایت کرامت انسانی بر اساس توصیههای دین مبین اسالم در مورد رفتار با اسرا نیوز از
موضوعات آن مقطع زمانی بوده است
(رحمتا

حضرت امام خمینی

علیه  ،در دوران دفاع مقدس ،در بیانات مکورر موردم را بوه پایبنودی بوه

اصول اسالمی و رفتار مبتنی بر بشردوستی توصیه نمودند ایشان در مورد رفتار بوا اسورای جنگوی
می فرمایند« :این جانب درحالی که به حسب اخبار مور ،می دانم ملت و قوای مسول موا بوا آوارگوان
به طور اسالمی و انسانی رفتار میکنند ،از همه آنان میخواهم که بوا اسورا ،خصوصواً مجوروحین و
مصدومین آنان هر چه بیشتر محبت و خدمت کنند» (صحیفه نور ،جلد  ،13صفحه 112
ایشان در مورد رعایت قوانین اسالم در جنگ ،از نیروهای مسل میخواهند که فقط اهدا
دشمن را موردتهاجم قرار داده و از حمله به اهدا

نهوامی

غیرنهامی پرهیز نماینود ،لوذا مویفرماینود« :از

نیروی مسل می خواهم که چون گذشته مواضع دشمن را بمباران نمایند ،گر چه قوای دشمن حتی
بیمارستان ها را موردحمله قرار دادهاند و همین فرق بین ح ،و باطل است» (صحیفه نور ،جلود ،13
صفحه  112این در حالی است که دشمن بعثی ،هی گونه پایبندی به حقوق بشردوستانه نداشته و
عمالً بهطور مکرر ،غیرنهامیان و مردم بیگناه شهرها و حتی تأسیسات درمان و امدادی کوه قاعودتاً
بر اساس قوانین بینالمللی باید دارای مصونیت در جنوگ باشود را موردتهواجم قورار داده و حتوی
بدترین نوع رفتار غیرانسانی را با اسرای ایرانی داشته است جانوبداری سوازمانهوای بوینالمللوی
حقوق بشر از ريیم متجاوز عراق نیز از مسائل مهم آن زمان بوده است که به اعتقاد حضورت اموام
(رحمتا

خمینی

علیه  ،این سازمانها به وظایف خود بر اساس اصول انسانی عملنکرده و بجای آنکوه

از مهلوم حمایت کنند ،از ظالم و متجاوز حمایت کوردهانود؛ لوذا مویفرماینود «ایون سوازمانهوای
بهاصطالح حقوق بشر بهجای اینکه ظالمها را محکوم کنند ،مهلومها را محکوم میکننود »(صوحیفه
نور ،جلد  ،10صفحه 134
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وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله نیز از مسائل قابلتوجه بوده که از جنبه امدادرسانی بوه مصودومان
و کمکرسانی به بازماندگان نیز دارای اهمیت میباشد تحریمهوای ظالمانوه آمریکوا و کشوورهای
غربی نیز از طرفی باعث ایجاد مشکالتی در دستیابی به وسایل و تجهیزات الزم شده ،اما از طرفوی
نیز باعث رشد و شکوفایی استعدادهای بومی شد
تحلیل گفتمان حضرت امام خمینی(رحمتا ...علیه) درباره حوزه اداره امور هاللاحمر:

دال مرکزی در اندیشه امام خمینی (

رحمتا

علیوه « ،ارزشهای اسالمی -انسانی» است کوه در بیانوات

ایشان بهصورت مکرر مورد تأکید ویوه قرارگرفته است این موضوع بهمثابه اصلی خدشوهناپوذیر و
محوری ،در بیانات ایشان نمایان شده و بر سایر جنبهها احاطه دارد تأکید ایشان بر لوزوم پایبنودی
عملی به اصول اسالمی و بشردوستانه در کمکرسانی و نیز رعایت حقوق بشردوستانه نوهفقوط در
شعار ،بلکه در میدان عمل از محورهای مهم و قابلتوجه است ایشان حقوق بشردوستانه غربوی را
شعاری و گزینشی دانسته و آن را در خدمت ابرقدرتها و بر ضد ملوتهوای مهلووم مویداننود و
دستگاههای بینالمللی بشردوستانه را نیز تحت نفووذ و سولطه دول اسوتعماری تعبیور مویفرماینود
درواقع حقوق بشر غربی و شعارهای بشردوستانه تا زمانی معنی پیدا میکند که منافع ابرقدرتها و
متحدان آنها را تأمین کند و در غیر این صورت عمالً تعبیر دیگر پیدا خواهد کرد کوه شواهد بوارز
آن سکوت معنیدار نهادهای بینالمللی در مورد جنایات ريیم صهیونیستی در مقابول ملوت مهلووم
فلسطین و یا حمایت از ريیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس و

است به همین ترتیب عناصر

1

در گفتمان حضرت امام خمینی (رحمتاهلل علیه  ،عبارتاند از وظیفه انسانی ،ارزشمندی کموکرسوانی،
علم و تقوا در خدمترسانی ،کیفیت کار ،ایجاد مصونیت ،خدمترسانی سریع ،انجام کوار خووب،
مکلف بودن ،تعهد و ایمان؛ لحههها 2در این گفتمان نیز عبارتاند از :خدمترسانی ،کمکرسانی و
(رحموت ا

مشارکت مردمی گفتمان ارزش های اسالمی امام خمینوی

علیوه  ،از جاشودگی 3و ضودیت و

خصومت 4نیز برخوردار است.
(رحمت ا

ازنهر حضرت امام خمینی

علیه  ،در ريیم ستم شواهی سواب ،،عملکورد هواللاحمور (صولیب

سرخ بر اساس مبانی اخالقی و انسانی و اسالمی نبوده است بلکه صرفاً بر اساس الزامات بوده؛ اما
در سایه انقالب شکوهمند اسالمی ،این موضوع دگرگون شده و عملکرد هالل احمر باید مبتنوی بور
1 Elements
2 Moments
3 Dislocation
4 Colosure

راهبردهای تبیین گفتمان والیتفقیه در حوزه هاللاحمر
(رحمت ا علیه

اصول انسانی ،اسالمی و وجدانی باشد حضرت امام خمینی
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میفرماینود« :در حکوموت

غیر اسالمی و طاغوتی ،وجدان شما خیلی همراه نبود که اطاعت از آنها بکنیود ،اگور هوم اطاعوت
شده ،اطاعتی بوده است که اطاعت الزامی بوده لکن حاال که متبودل شوده اسوت و یوک حکوموت
اسالمی و ملی است که از خودتان است ،دیگر یکچیزی نیست که تحمیلی باشد و یک دسوتگاهی
نیست که دستگاه ظلم و جور و اینطور چیزها باشد ،بایود یوک وظیفوه اسوالمی -وجودانی را موا
احساس بکنیم که با آن وظیفة اسالمی و با آن وظیفة انسانی کارها را خوب انجام بدهیم» (صوحیفه
نور ،جلد  1صفحه  141درواقع ،موفقیت در محوریت قرار گرفتن ارزشهای اسالمی و دینوی در
نهام جمهوری اسالمی در مقابل تکیهبر تفکرات کشورهای غربی و وابسته به غرب در ایون حووزه
(رحمتا علیه

را میتوان از جاشدگی گفتمان ارزشهای اسالمی امام خمینی
(رحمتا

بااینوجود ،در گفتمان حضرت امام خمینی

دانست

علیوه  ،توجه و رعایت اصول اسوالمی و انسوانی

در خدماترسانی ،رعایت حقوق بشردوستانه اسالمی و توجه به علم و تقوی بهعنوان مالک عمول
است ازنهر حضرت امام خمینی(

رحمتا

علیوه  ،ارزش انسوان در مکاتوب اسوالمی بوه علوم ،تقووا و

اخالق است و لذا در خدماترسوانی بور اسواس معیارهوا و اصوولی اسوالمی ،موالکهوای موادی
رنگباخته و همه انسانها دارای ارزش بوده و پایبندی به اصول انسانی و اسالمی ،بهصورت عملی
در مکاتب الهی وجود دارد ازنهر ایشان ،در مکاتب غربی ،پایبندی عملی به حقوق بشردوسوتانه و
رعایت کرامت انسانی و برابری و مساوات بین انسانها در خدماترسانی و بهورهمنودی از حقووق
انسانی وجود ندارد؛ بلکه کشورهای غربی بهصورت تئوری و شعاری این مسائل را مطرح نموده و
در حقیقت ،پایبندی عملی وجود ندارد؛ چراکه ارزش انسان در مکاتب غربی ،بر مبنای مالکهوای
مادی و دنیوی است؛ لذا میفرمایند « … و اما اینکه این آقا گفتند که بهحسوب قووانین بوینالمللوی
افراد هالل احمر باید مصون باشند ،این ها درجاهایی که ارزش را ،ارزش انسانی نمی دانند ،حورف
هست ،معنای

نیست

شما متوقع نباشوید از ایون هوایی کوه ادعوای ایون مسوائل را مویکننود و

می گویند مثالً هالل احمر در هر جا یا صلیب سرخ در هر جا افرادش مصون اند ،توقع نداشته باشید
که در عمل هم همین طور باشند ،در عمل این طور نیستند ارزش ها پی

آن ها ارزش انسانی نیست

و همه مسائل همینطور است» (صحیفه نور ،جلد  17صفحه 132
از این مفاهیم میتوان چنین نتیجهگیری نمود که حقوق بشردوسوتانه غربوی ،مفهوومی موذموم در
دیدگاه ایشان است؛ چراکه در عمل پایبندی به آن وجود ندارد ،اموا در مقابول حقووق بشردوسوتانه
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اسالمی ،مفهومی پسندیده و ستودنی است چراکه تعهد عملی ایجاد مینماید و همین دیدگاه باعث
شد گفتمان ارزشهای اسالمی تا حدودی در تثبیت معانی موردنهرشان ،استیل یابد
گفتمان امام خامنهای(مدظلهالعالی) در حوزه اداره امور هاللاحمر
بررسی شرایط زمانی ،زمینهها و ارتباطات فرا کالمی:

جمهوری اسالمی ایران در سال  ،1330شاهد تحوالتی بنیادی در عرصههای مختلف بوود سواختار
(رحموتا

جدید رهبری و ردههای اجرایی کشور به دنبوال رحلوت اموام خمینوی
(مدظلهالعالی

حضرت آیتاهلل خامنهای

علیوه  ،تغییور یافوت

که تا این زمان ،مقام ریاست جمهوری را بور عهوده داشوت ،بوا

انتخاب مجلس خبرگان و تأیید ملت در  14خرداد ،رهبری جمهوری اسالمی را پذیرفت و سوپس
در تابستان همان سال ،آیتاهلل هاشمی رفسنجانی که تا این زمان ریاست مجلس شورای اسالمی را
بر عهده داشت ،با آراء ملت به ریاست جمهوری اسالمی ایران نائل گشت شرایط جدیود جهوانی،
منطقهای و داخلی خصوصاً پایان جنگ تحمیلی  0ساله و لزوم گسترش روابط سیاسوی بوا جهوان،
اقدامات و برنامههای نوینی را طلب میکرد دولت جدید ،اقدامات وسیعی را در طوی  0سوال (توا
سال  1373در ابعاد مختلف سیاست داخلی و خارجی ،اقتصادی ،نهامی و امنیتی به انجام رسوانید
که به دوران سازندگی معرو

شوده اسوت مهومتورین گورای

دولوت در ایون مقطوع ،بازسوازی

زیربناهای اقتصادی و صنعتی کشور ،تجدید یا توسعه روابط سیاسوت خوارجی و اصوالح سواختار
مدیریتی کشور بر مبنای اصول علمی و فنی بود (معار 3 :1302 ،
وقوع بحرانهای طبیعی مانند زلزلههای شدید ،از مسائل مهم این دوران است؛ که بوهعنووان نمونوه
می توان به زلزله رودبار و منجیل در سال  ،1331زلزله بیرجند در سوال  ،1373زلزلوه بوم در سوال
 ،1302زلزله زرند در سال  ،1303زلزله بروجرد در سال  05و زلزله اهر و ورزقوان در سوال 1311
اشاره نمود در این دوران پر از فراز و نشیب ،زعامت هوشمندانه و رهبری حکیمانوه مقوام معهوم
رهبری(مدظلهالعالی  ،در پناه الطا

الهی ،توانست تمامی این بحرانهوا را پشوت سور گذاشوته و ملوت

ایران در تندباد حوادث ،آبدیدهتر گردید
تحلیل گفتمان حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) درباره حوزه اداره هاللاحمر:

بررسی دقی ،بیانات و آراء و اندیشههای معهم له نشان میدهود کوه دال مرکوزی در اندیشوه مقوام
معهم رهبری(مدظله العالی « ،کمک رسانی» است که در بیانات ایشان به صورت مکرر مورد تأکیود ویووه
قرارگرفته است ایشان امدادرسانی و کمک رسانی را وظیفه آحاد مردم جامعوه دانسوته و بوه عنووان
تکلیف ،بر عهده همه مردم می دانند در دیدگاه ایشان ،کموک رسوانی ،وظیفوه ای اسوالمی -انسوانی
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است و همه افراد جامعه موظف هستند در شرایط اضطراری ،به اندازه توان و بضاعت خود ،به ایون
مهم اهتمام نمایند این مفهوم تقریباً بور هموه نهورات و بیانوات ایشوان در موضووعات مورتبط بوا
هالل احمر سایه افکنده و با تعوابیر مختلوف و متنووعع ازجملوه «خودمت رسوانی»« ،کموک کوردن»،
«سورعت عمول»« ،تسوریع کوردن»« ،مصوونیت سوازی سوازمانهوای امودادی»« ،رضوایتمنوودی از
کمک رسانی مناسب»« ،لزوم سازماندهی مناسب»« ،کموکرسوانی هواللاحمور» و «ارائوه خودمات
امدادی» مکرراً و در شرایط مختلف تکرار شده و دیگر بیانات ایشان را نیز تحوت توأریر قورار داده
است توجه مکرّر ایشان برای مشارکت و همکاری آحاد مردم در امور امدادی و مسواعدت دولوت
و هالل احمر در این امور ،مورد تأکید بوده و این کار را دارای اجری بزرگ می دانند لوذا مویتووان
چنین نتیجه گیری نمود که مشارکت و مساعدت مردم در امور امدادرسانی ،به عنوان یوک ارزش در
تفکر دینی والیتفقیه مطرح است فلذا پیگیری مکرّر و رهنمودهای ایشان را می تووان در راسوتای
همین دال مرکزی گفتمانی ارزیابی کرد
(مدظلوهالعوالی

به همین ترتیب ،عناصر در گفتمان حضرت امام خامنهای

در موضووع اداره هواللاحمور

عبارتاند از :کمک به مهلومین ،خدمترسانی به ایثارگران ،کمک به زلزلهزدگان ،سرعت عمول در
انجام وظایف ،کمک و همکاری مردم به دولت در خدمترسانی و لحهوههوا در ایون گفتموان نیوز
عبارتاند از :کمک و همکاری ،اعتماد مردم ،رضایتمندی ،سازماندهی مناسوب ،عودم توجوه بوه
ملیت و هویت سیاسی در خدمترسانی و ارائه خدمات امدادی
گفتمان «کمکرسانی» حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی  ،با چال های فراوانی روبروسوت کوه بورای
استیال و تثبیوت آن ،غلبوه بور ایون چوال هوا ضورورت دارد داعیوهداری حقووق بشور و اهودا
بشردوستانه توسط آمریکا و برخی دول غربی ،تنها شعاری است که به زبان می آورند اموا اقودامات
آن ها نشان داده که در عمل به این مسائل پایبند نیستند و درصورتی که منافع آن ها اقتضا کند ،حتوی
از حمله به مراکز و سازمان های امدادی و بشردوستانه ابایی ندارند تضواد منوافع آمریکوا و برخوی
دول غربی با گفتمان «کمکرسانی» به آحاد مردم را میتوان مهمترین چال

ایون گفتموان دانسوت

کوه وجوود و گسووترش ایون روحیووه و رویکورد فکووری مویتوانوود تسولّط گفتمووان حضورت امووام
(مدظلووهالعووالی

خامنووهای

را بووا کنوودی و تووأخیر مواجووه کنوود گفتمووان «کمووکرسووانی» حضوورت امووام

خامنهای(مدظله العالی  ،از ضدیت و خصومت و نیز از جاشدگی نسبتاً شودیدی هوم برخووردار اسوت
آمریکا و برخی دول غربی در سالهای اخیر دائماً تالش کردهاند تا کشور ایوران را نواقح حقووق
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بشر و بیتوجه به امورات مردم و آن را بیاهمیت و کهنه جلوه دهنود و دسوتاوردها و توالشهوای
نهام جمهوری اسالمی درراه کمکرسوانی بوه مهلوومین و خسوارت دیودگان در سرتاسور دنیوا را
بیفایده و بیارزش نمای

دهند محکوم کردن کشور ایران بهعنوان مهمترین ناقح حقوق بشور و

عدم توجه به مردم و نقح دموکراسی را بهصورت همهجانبه نشان از شدعت خصومت علیه گفتمان
«کمک رسانی» و همچنین نشان دهنده تأریرگذاری و انتخاب دقی ،و مورّر این گفتمان بوده است؛ اما
بااینوجود حمایت افکار عمومی داخلی از حمایتهای بشردوستانه ایران در کمک به اقشار موردم
در سرتاسر دنیا در همه حوزهها ،همچنان باال است و ملت ایران بهدرستی این راه اعتقواد پیوداکرده
(مدظلهالعالی

است که این نشاندهنده تسلّط 1نسبتاً زیاد گفتمان «کمکرسانی» امام خامنهای

است

جدول  :1خالصه تحلیل گفتمان والیتفقیه درباره اداره امور هاللاحمر
عنوان
دال مرکزی

گفتمان امام خمینی

(رحمتا ...علیه)

ارزشهای اسالمی -انسانی
وظیفه انسانی ،ارزشمندی کمک رسانی ،علم و

عناصر

تقوا در خودمت رسوانی ،کیفیوت کوار ،ایجواد
مصونیت ،خودمت رسوانی سوریع ،انجوام کوار
خوب ،مکلف بودن ،تعهد ،ایمان

لحههها

خدمترسانی ،کمکرسانی ،مشارکت مردمی

(مدظلهالعالی)

گفتمان امام خامنهای
کمکرسانی

کمک به مهلومین ،خودمت رسوانی بوه ایثوارگران ،کموک بوه
زلزله زدگان ،سرعت عمل در انجام وظوایف ،کموک موردم در
خدمترسانی
کمک و همکاری ،اعتماد به مردم ،رضایت مندی ،سازمان دهی
مناسووب ،عوودم توجووه بووه ملیووت و هویووت سیاسووی در
خدمترسانی و ارائه خدمات امدادی

ضدیت

حقوق بشردوستانه غربی ،شوعار بشردوسوتی،
کمکرسانی گزینشی
فشار تحریم هوای تجهیزاتوی ،تبلیغوات منفوی

چال

غرب علیه ایوران ،ایوران هراسوی ،اداره مراکوز
بشردوستانه بینالمللی توسط کشورهای غربی

داعیه داری حقوق بشر و اهدا

بشردوستانه توسط آمریکوا و

برخی دول غربی
تووالش دشوومن بوورای بوویارزش جلوووه دادن کمووکهووای
بشردوستانه ایوران ،سویطره اسوتعمار برنهادهوای بوین المللوی
بشردوستانه ،کمکرسانی گزینشی دول غربی
تضاد منافع دول استعماری با گفتمان کمکرسانی

تکیه بر تفکرات کشورهای غربی و وابسوته بوه

فشار دشمن برای منفی نمودن چهره ایوران در جهوان ،اتهوام

غرب

عدم رسیدگی به امور مردم و نقح حقوق بشر

گفتمان رقیب

الگوپذیری تمامعیار از حقوق بشردوستانه غربی

تبعیت از کمکرسانی به سبک غربی و استعماری

استیال

استیالی کامل

استیالی نسبتاً قوی

از جاشدگی

1 Hegemony
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نتیجهگیری و پیشنهاد
الف  -نتیجهگیری:
(رحموتا علیوه

بر اساس نتایج بهدستآمده از در این تحقیو ،،دال مرکوزی در اندیشوه اموام خمینوی
«ارزشهای اسالمی-انسانی» است؛ عناصر در گفتمان حضرت امام خمینی

(رحمتا

،

علیه  ،عبوارتانود

از وظیفه انسانی ،ارزشمندی کموکرسوانی ،علوم و تقووا در خودمترسوانی ،کیفیوت کوار ،ایجواد
مصونیت ،خدمترسانی سریع ،انجام کار خوب ،مکلف بودن ،تعهد ،ایمان؛ به هموین ترتیوب ،دال
مرکزی در اندیشه مقام معهم رهبری(مدظلهالعالی « ،کمکرسانی» است و عناصر در گفتموان حضورت
(مدظلهالعالی

امام خامنهای

در موضوع اداره هاللاحمر عبارتاند از :کمک به مهلومین ،خودمترسوانی

به ایثارگران ،کمک به زلزلهزدگان ،سرعت عمل در انجام وظایف ،کمک و همکاری مردم به دولت
در خدمترسانی گفتمان والیتفقیه دارای چال

و گفتموان رقیوب نیوز هسوت کوه در جودول 1

بهتفصیل بیانشده است
کمکرسانی» با تکیهبر این ارزشها است؛ درحالیکه بررسی گفتمان رقیب نشوان مویدهود کوه در
نگرش لیبرال ،ارزشهای اخالقی و انسانی در کالبد هستی تنیده نشده و واقعیات جهان که موضوع
مطالعه علم و فلسفه است ،کامالً تهی از بوار ارزشوی اسوت؛ بنوابراین ارزشهوای اخالقوی مووطن
دیگری دارند ،که چیزی جز دایره تصمیم ،اراده و اعتبار شخص نیست
کرامت انسان ازنهر لیبرالیسم ،تک ساحتی یا تکبعدی است؛ تکریمی کوه لیبرالیسوم از انسوان بوه
عمل میآورد حتّی در نقطه اوج خود ،تنها اشباع کننده بعد مادعی و دنیایی انسان اسوت در مقابول،
ارزش انسان در اسالم تا آنجاست که گویا حیات و مرگ یک انسان ،با حیات و مرگ همه انسانها
برابر است
1

از مهمترین درونمایهها و نتایج فردگرایی  ،خودخواهی لیبرال است دگر خوواهی ،نووعدوسوتی و
جامعهگرایی ،صرفاً در جهت کسب منافع شخصی پذیرفتنی است و در غیر این صورت ،انحرا از
هد  ،یعنی کامروایی نفس اماره به شمار مویآیود رشود خودخوواهیهوای فوردی ،موجوب زوال
وجدان جمعی و اخالق اجتماعی ،آنارشی و پشت کردن به منافع عمومی ،جامعه را ظر

نیازهوای

خود دیدن و برقراری روابط صرفاً تجاری و خودخواهانه با جامعه است

1 Egoism
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لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که ارزشهای اخالقی و انسانی مورد تأکید گفتموان والیوتفقیوه و
کمکرسانی مبتنی بر این ارزشها ،اساساً در گفتمان رقیب غربی ،فاقد معنی است و فداکاری ،ایثار
و ازخودگذشتگی نیز به دلیل فردگرایی و سودگرایی در گفتمان غربی ،خارج از دایره توجه اسوت
همانگونه که خود محققین غربی نیز به فروپاشی ارزشهوای اخالقوی در لیبرالیسوم غربوی اذعوان
دارند همانگونه که جانسون ،1در مقاله خود آورده است که :در تالشهای پیدرپی بورای اسوتفاده
از مزایای اجتماعی (اقتصادی و غیراقتصادی در جامعه معاصر غرب ،ارزش هوای اخالقوی اغلوب
بهعنوان موانعی که عمداً باید کنار گذاشته ،نادیده گرفته و یا وايگون شووند ،دیوده مویشوود ایون
درک و نگرش نسبت به ارزشهای اخالقی بهطورکلی اخالق غالوب در جامعوه غورب را تشوکیل
میدهد
درواقع انگیزه برای رفتار ،فقط کسب فرصتها است و پسازآن ،فقط موانوع قوانونی باعوث ایجواد
محدودیت در رفتار افراد میشود؛ حتی در برخی موارد ،موانع قانونی نیز نمیتوانود موانع از رفتوار
افراد شود در بهترین حالت ،محدودیت تنها محدود بوه فورد تورس از قوانون اسوت ایون اخوالق
برجسته و فرهنگ جامعه معاصر (غرب است این اخالق و فرهنگ بهعنووان یوک محصوول مایوه
تأسف ،ناشی از فردگرایی لیبرال و حقووق مبتنوی بور مفهووم زنودگی اجتمواعی آن اسوت اسواس
فردگرایی لیبرال؛ منهور آن جنبه از دکترین لیبرالیسم است که تأکید میکند فرد مجاز است به دنبال
آنچه خودش صالح میداند و موردعالقهاش است برود مگر اینکه خال

قوانون باشود لیبرالیسوم

بهعنوان یک نهریه مبتنی بر حقوق ،بار شکست در اخالق عمومی (اضمحالل ارزشهای اصلی را
بر دوش میکشد این موضوع به این رخ میدهد که دکترین حواکم بور زنودگی سیاسوی اجتمواعی
مردم در جوامع غربی ،از زمان مدرنیته سازماندهی شده است و تأکید مدرنیته بر آزادیهای فوردی
است
در مقابل گفتمان غربی ،گفتمان والیتفقیه اسوت کوه بور اسواس نتوایج ایون تحقیو ،،در گفتموان
والیتفقیه ،اهمیت ویوهای برای کمکرسانی به انسانها قائل شده و کمک به انسوانهوای نیازمنود
بهویوه در شرایط اضطراری را بهعنوان وظیفوهای همگوانی موورد تأکیود قورار داده اسوت در ایون
منهومه گفتمانی ،همه انسانها دارای ارزش برابر و همه مستح ،دریافت کمک بر اسواس نیازشوان
هستند این موضوع ،از مسائل بسیار مهم بشردوستانه و مبیعن صل دوستی و بشردوستی دیون مبوین
اسالم است
1 Johnson

راهبردهای تبیین گفتمان والیتفقیه در حوزه هاللاحمر

341

ب – پیشنهادها:

با توجعه به این مفاهیم واالی انساندوستی اسالمی ،پیشنهاد میگردد موانوع اجورا و پیوادهسوازی و
تحق ،این گفتمان به نحو مطلوب برطور

شوده و بوهعنووان یوک هود

متعوالی ،در رأس هموه

برنامهریزیها و هد گذاریهای جمعیت هاللاحمر در اداره امور قرار گیرد ضومناً بوا توجوه بوه
یافتههای تحقی ،موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
 فراهم نمودن زمینههای الزم برای صدور و معرفی گفتمان بشردوستانه انقالب اسالمی بوه سوایرکشورهای جهان
 توسعه فعالیت های بشردوستانه هاللاحمر در سایر کشورهای نیازمند کمک بوهویووه در شورایطاضطراری با تکیه و تأکید بر مفاهیم بشردوستانه گفتمان والیتفقیه
 تالش برای تأریرگذاری جمعیت هاللاحمر جمهووری اسوالمی ایوران در نهادهوای بوینالمللویصلیب سرخ و هاللاحمر (فدراسیون و کمیته تبدیلشدن به یک جمعیت سرنوشتساز در عرصه
بینالمللی
 تشکیل «کمیته حقوق بشردوستانه اسالمی» با محوریت حووزه نماینودگی ولویفقیوه و همکواریسایر بخ های مرتبط در جمعیت هاللاحمر با توجه به محوریت «ارزشهای اسالمی ،انسوانی» و
«کمکرسانی» بهمنهور ترویج حقوق بشردوستانه اسالمی
 برنامهریزی مناسب برای احصاء و استخراج و تدوین اصول حقوق بشردوستانه اسالمی و ترویجو پیادهسازی آنها در جمعیت هاللاحمر و درنهایوت معرفوی آنهوا بوه سوایر کشوورها و مجوامع
بینالمللی
 تقویووت روحیووه انقالبووی (روحیووه کووار ،تووالش ،فووداکاری ،ازخودگذشووتگی ،کوومتوووقعی،خستگیناپذیری ،کار برای خدا و
بهمنهور افزای

و فرهنگسازی در این زمینوه در چهوارچوب مأموریوتهوا،

کارآیی و ارربخشی در جمعیت هاللاحمر

 پررنگتر شدن و تقویت جایگاه حوزه نمایندگی والیتفقیه در هاللاحمر بهمنهور بهرهگیوری ازاصول متعالی حقوق بشردوستانه اسوالمی و نیوز پیوادهسوازی گفتموان والیوتفقیوه در اداره اموور
هاللاحمر و حرکت جمعیت در مسیر منویات والیتفقیه
 ایجاد سازوکارهای الزم برای بهکارگیری نیروهای انقالبوی و معتقود در حووزه خوارج از کشووربهمنهور صدور و ترویج گفتمان بشردوستانه اسالمی و نیز بسط اسالم راستین
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