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گفتمان حاكم بر هر دولتي مي تواند تا اندازه  فراواني نسبت آن دولت با مسائل 
گوناگون و س��احات اجتماع را تبيين كند و به آن دولت راهكار بدهد، براي 
نمونه اگر بخواهيم نمون��ه  غيروطني اين موضوع را مث��ال بزنيم، مي توان از 
دولت هاي مس��تقر در اروپاي غربي و اياالت متحده نام برد كه در مقطع پس 
از جنگ جهاني دوم، ديدگاه اقتصادي كينزي و نئوكينزي را س��رلوحه  كار 
خود قرار دادند و براي برون رفت از مش��كالت اقتصادي متعدد خود، به بازار 
آزاد پناه بردند، اما پس از مدتي ديدگاه تش��كيل دولت رفاه )با تكيه بر آراي 
فريدمن( به الگوي غالب در كش��ورهاي اروپاي غربي و اياالت متحده تبديل 
شد و سياست هاي اقتصادي دولت ها نيز براساس همين ديدگاه شكل گرفت 

كه البته نتوانست به اهداف خود برسد. 
در ايران پس از انقالب اسالمي نيز )به استثناي سال هاي جنگ تحميلي كه 
مسئله  اصلي كشور مقابله با دشمن خارجي بود( هركدام از دولت ها با شعارها 
و گفتمان هاي خاص خود روي كار آمدند و سعي داشتند تا همه  برنامه هاي 
خود را در آن راستا شكل دهند، براي مثال دولت اصالحات، توسعه  سياسي 
و فرهنگي را در اولويت كار خود ق��رار داد و به همين ترتيب بود كه نهادهاي 
مدني تقويت شدند و سعي شد تا آزادي بيان به امري متداول در فضاي سياسي 
كشور تبديل شود. دولت پس از اصالحات نيز شعار عدالت را به عنوان گفتمان 
اصلي خود برگزيد و سعي داشت كه با بازتوزيع منابع اين امر را محقق سازد، 
حال اينكه هركدام از اين دولت ها در تحقق شعارهاي خود تا چه ميزان موفق 
بودند و چه سود و ضرري را متوجه كش��ور و نظام سياسي ساختند، موضوع 

ديگري است كه در اين مجال نمي گنجد. 
گفتمان دولت توسعه گرا )با تأكيد بر توسعه  اقتصادي( نيز از ديگر گفتمان هايي 
بود كه در مقطع حس��اس پس از جنگ تحميلي بر دولت مستقر حاكم شد 
و دولت فعلي نيز نس��خه  اصالح ش��ده  همان ديدگاه است كه س��عي دارد با 
اصالحاتي همان رويه را پيش گيرد. حال سؤال مهم و اساسي اينجاست كه 
پيشينه  نظري و سابقه  عملي دولت هاي توس��عه گرا در ايران پس از انقالب 
اس��المي چه حكايت و روايتي از جايگاه محرومان و مستضعفان )و به تعبير 
خودشان، »اقش��ار آس��يب پذير«( دارد و ش��اخص هاي اقتصادي اين قشر 
دچار چه تحوالتي از پس چنين ديدگاه و گفتماني مي ش��ود. دولت هاشمي 
رفسنجاني در شرايطي روي كار آمد كه كشور از ويراني هاي جنگ تحميلي 
متحمل خسارات بسياري شده بود و طبيعتاً بايد در مسير بازسازي قرار گيرد. 
امام خميني )ره( نيز با دركي همه جانبه از وضعيت كش��ور، با صدور پيامي 
9 ماده اي، الزامات بازسازي كش��ور را تبيين و در يكي از بندها تأكيد كردند: 
»اكثريت اين قشر ]خانواده  شهدا[ و رزمندگان عزيز اسالم از طبقات محروم و 
كم درآمد بودند و مرفهين كمتر دل براي انقالب سوختند، ولي وظيفه  ماست 
كه در حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشيم و من ميل ندارم كه 
اين قدرشناسي فقط در حد تعريف و تمجيد ظاهري خالصه شود، بلكه بايد 
در همه نوع امتيازات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي به آنان بها داده شود. . . « 
درحالي كه در اين پيام و بسياري ديگر از پيام هاي امام خميني و رهنمودهاي 

مقام معظم رهبري )به خصوص در س��ال هاي نخستين رهبري و همزمان با 
دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني( تأكيد فراواني بر رسيدگي به مستضعفين 
و جلوگيري از افزايش فشارها بر آنان ش��ده بود، اما دولت سازندگي در گام 
نخست نام مس��تضعفين را به اقشار آس��يب پذير تغيير داد و در گام بعد نيز 
صريحاً به از بين رفتن اين طبقه در مسير توسعه  اقتصادي اشاره كرد. مرحوم 
هاشمي رفسنجاني در خطبه  معروف به »مانور تجمل«، بدون در نظر گرفتن 
همه  تأكيدات امام خميني و مقام معظم رهبري، از الزامات توسعه  اقتصادي 
سخن گفت و بيان داشت كه »حتي اگر در فرايند تعديل، 15 درصد جمعيت 
كشور كه عموماً دهك هاي محروم جامعه بودند، در زير چرخ هاي توسعه له 

شوند، اشكال ندارد.«
دولت هاشمي رفسنجاني بي محابا و بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعي و 
اقتصادي سياست هاي تعديل اقتصادي دست به اجراي سريع آن زد و حاصل 
اين سياست ها نيز چيزي جز فشار بر طبقات فرودست جامعه نبود. فشارهاي 
اقتصادي كار را به جايي رساند كه در هشتم مرداد سال 70 يادگار امام خميني 
از فشار ش��كننده  اقتصادي به مردم گفت و بيان داشت كه »اقتصاد بيمار ما 
بيشتر از هر زماني به راه اندازي چرخ هاي توليد نياز دارد. اگر كساني فكر كنند 
كه در تبيين مسائل اقتصادي و فرهنگي جامعه بايد همه تعريف كنند، خود 
را گول مي زنند و از واقعيت هاي جاري جامعه فاصله گرفته اند. امروز گراني و 
كمبود و فشار اقتصادي بر دوش خيل محرومان جامعه به صورت شكننده اي 

درآمده است و بايد عاجاًل چاره اي براي آن انديشيد.«
اگرچه دولت يازدهم به نسبت ساير دولت هاي پيشين ش��ديداً از ناحيه  دارا 
بودن هويتي مش��خص و پايگاه اجتماعي معلوم رنج مي ب��رد، اما همان طور 
كه در مقدمه  بحث گذش��ت، اين دولت نيز ذيل يك دولت توسعه گرا تعريف 
مي شود كه هم در مسير رسيدن به توسعه، توجه چنداني به عواقب آن ندارد 
و هم براي رسيدن به اين مهم، ارتباط با بيرون را كليد حل مسئله مي داند. در 
راستاي همين گفتمان اس��ت كه مي توان گزاره هاي متعددي را در كنار هم 
قرار داد تا به راحتي به اين نتيجه رسيد كه سياست هاي حمايتي از محرومان 
در اين دولت حالتي كاماًل تبعي داشته و هيچ اصالتي نمي توان براي آن قائل 
شد. دولت يازدهم پس از استقرار خود، بالفاصله مهم ترين طرح هاي حمايتي 
پيشين )كه ممكن است به نحوه  اجراي آن نيز انتقادات مهمي وارد باشد( را در 
حالت تعليق قرار داد و با مزخرف خواندن طرح مسكن مهر، مسكن اجتماعي 

را جايگزين آن كرد كه هيچ گاه نيز عملي نشد. 
در نگاه اين دولت نيز خدمت به مردم )و به خص��وص طبقات پايين( نه يك 
وظيفه  ذاتي بلكه وظيفه اي تبعي اس��ت و اينجاست كه دريافت حقوق هاي 
نجومي آنچنان قبحي در ميان مردان دولت ندارد. ش��ايد مهم ترين دليل بر 
بي اهميت بودن طبقات پايين دست جامعه در دولت فعلي نيز همان آمارهاي 
ضريب جيني باشد كه نش��ان مي دهد با آغاز فعاليت دولت روحاني در سال 
1392 و با توجه به اينكه ضريب جيني در اين سال نيز 0/37 بوده است، شكاف 
طبقاتي رو به افزايش گذاشته و فاصله  طبقاتي در كل كشور بيشتر شده است، 
چنان كه در س��ال دوم كاري دولت مي بينيم كه ضريب جيني به 0/38 و در 
سال سوم كاري اين دولت نيز طبق آخرين آمار منتشرشده توسط مركز آمار 

به 0/39 افزايش پيدا كرده است. 
 شاخص دومي كه در زمينه  نشان دادن فاصله  طبقاتي به كار مي رود، نسبت 
ثروتمندترين به فقيرترين افراد جامعه است كه هرچقدر اين نسبت كاهش 
پيدا كند، نشان دهنده  كاهش فاصله ميان ثروتمندان و فقراست.  توجه به آمار 
رسمي مركز آمار در اين خصوص نشان مي دهد سهم 10 درصد ثروتمندترين 
به فقيرترين جمعيت در سال 1389 معادل 14/71 بوده است كه در دو سال 
پاياني دولت قبل به ارقام فوق الع��اده   10 و 10/68 كاهش پيدا مي كند، ولي 
هرچند اين شاخص هم با روند نزولي و قابل دفاع خود به دولت يازدهم رسيد، 
اما در اين دولت از 10/68 در س��ال 1392، به 12/33 و 12/65 در سال هاي 

93 و 94 افزايش پيدا كرد. 
با نگاهي به آماري كه توسط خوِد دولت يازدهم منتشر شده است، مي توان به 
اين نتيجه رسيد كه حسن روحاني و دولتش نه تنها در رسيدگي به محرومان 
و مستضعفين تعلل و سستي كرده بلكه با سياست هاي اعالمي و اعمالي خود 
مسبب افزايش فشارهاي اقتصادي به اين قشر بوده اند و خود عاملي بوده اند در 

بازتوليد نابرابري هاي اقتصادي.

مرتضی  خاکزاد

س�خنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات 
رياست جمهوري اعالم كرد: ما اين اطمينان را 
به مردم مى دهيم كه با توجه به حضور ناظران 
شوراى نگهبان سر صندوق ها و تدابير انديشيده 
 شده بتوانيم به خوبى پاسدار رأى مردم باشيم. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، عباس��على كدخداي��ى 
س��خنگوي هيئت مركزي نظارت ب��ر انتخابات 

رياست جمهوري با حضور در ستاد مركزي نظارت بر دوازدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري در جمع خبرنگاران با اشاره به 
آخرين وضعيت نظارت س��تاد مركزى ناظر بر انتخابات، اظهار 
داشت: ما در ستاد مركزى نظارت بر انتخابات با استان ها ارتباط 

مستقيم داريم، گزارش ها از استان هاى مختلف 
ارس��ال و قاعدتاً اين گزارش ها پيگيرى مى شود، 
با دوس��تان در وزارت كش��ور ارتباط داريم و اگر 
مشكلى وجود داشته باش��د با هماهنگى وزارت 

كشور مرتفع مى شود. 
وى افزود: گزارش��ات موارد جزئى داشته ايم ولى 
مسئله مهمى نبوده كه خللى در روند اخذ رأى به 
وجود بياورد، همه چيز در سراسر كشور به خوبى پيش مى رود، 
ما اين اطمينان را به مردم مى دهيم ب��ا توجه به حضور ناظران 
ش��وراى نگهبان س��ر صندوق ها و تدابيرى كه انديشيده شده 

بتوانيم به خوبى پاسدار رأى مردم باشيم.

س�خنگوي س�پاه اق�دام مش�كوك كان�ال 
تلگرام�ي يك�ي از روزنامه ه�ا )اي�ران( در 
انتش�ار ي�ك پي�ام انتخابات�ي جعلي ب�ه نام 
فرمانده نيروي ق�دس س�پاه را تكذيب كرد. 
به گزارش سپاه نيوز، در پي اقدام مشكوك كانال 
تلگرامي يكي از روزنامه ها )ايران( در انتش��ار يك 
پيام انتخاباتي جعلي به نام سردار سرلشكر پاسدار 

حاج قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه، سردار سرتيپ دوم 
پاسدار رمضان شريف در گفت وگويي اظهار داشت: سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي پيش از اين مواضع خود در قبال انتخابات و به ويژه 
استفاده از نام فرماندهان، به خصوص س��ردار سليماني را اعالم 

كرده و اكنون نيز همان موضع برقرار اس��ت. وي 
با محفوظ دانس��تن حق پيگرد موضوع از مراجع 
قانوني براي سپاه تصريح كرد: بنا بر روش هميشگي 
سپاه پاسداران، هرگونه موضع گيري هايي از اين 
دست توسط فرماندهان در موارد مختلف، از طريق 
روابط عمومي يا سخنگوي سپاه اعالم شده و غير از 
آن هر مطلبي فاقد ارزش است و به شدت تكذيب 
مي شود. بنا به اين گزارش، در اين پيام جعلي كه در آخرين ساعات 
منتهي به رأي گيري انتخابات در كانال تلگرامي »روزنامه ايران« 
منتشر شده است، با شيطنت شعار انتخاباتي يكي از كانديداهاي 

رياست جمهوري گنجانده شده بود.

اقدامروزنامهدولتيدرجعلپيامبهنامسردارسليماني!كدخدايي:ازرأيملتپاسداريميكنيم
چهرهها

امام جمع�ه موقت  نمازجمعه
تهران با بيان اينكه 
ديگر زمان مناظره و رقابت تمام شده و زمان 
رفاقت فرا رسيده است، گفت: از امروز رقابت 

بايد به رفاقت تبديل شود. 
آيت اهلل موحدي كرماني، خطي��ب نماز جمعه اين 
هفته تهران اظه��ار كرد: آنچ��ه در مناظرات گفته 
ش��د بر اس��اس نيت دروني منتخبان بود و اينك 
وظيفه ش��ان اخوت، ب��رادري، صميمي��ت، صفا و 
همكاري است، پس اگر جمله اي گفتند كه در شأن 
انقالب و مردم نبوده دقت كنند و اگر جدي گفته اند 
به خاط��ر آن ب��ه درگاه الهي توبه ك��رده و از مردم 

عذرخواهي كنند. 
   منتخب مردم بايد صالح و به فكر 

ضعفا باشد
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اينكه فردي كه 
انتخاب مي شود مديريت اجرايي چهار ساله كشور 
را به دس��ت مي گيرد، خاطرنش��ان كرد: فردي كه 
انتخاب مي ش��ود بايد صالح، پاك و فعال باشد و به 
فكر ضعفا، اسالم و پياده كردن قوانين از جمله قانون 
اساسي باش��د و مردم در زمينه انتخاب خود حتماً 
تصميم ش��ان را گرفته اند، چراكه عده اي عظيم در 

انتخابات شركت كردند. 
موحدي كرماني با اش��اره به اينكه ش��اهد حضور 
چشمگير مردم در فضايي  آزاد و با امنيتي كامل در 
پاي صندوق هاي رأي بوديم، تصريح كرد: اين آزادي 
و امنيت چشم دنيا را خيره كرده و به امنيت ايران 
غبطه مي خورند كه اين امنيت و آزادي در س��ايه 
وحدت، ايمان، روحيه انقالبي و تبعيت از واليت به 

دست آمده است. 
خطيب نم��از جمعه اين هفته تهران خاطرنش��ان 
كرد: پيام حضور گس��ترده مردم در انتخابات اين 
است كه مردم به نظام اسالمي خود پايبند هستند 
و با مس��ئوالن پيوند و به آنها اعتماد دارند و اينكه 
مردم در مديريت كشور سهم اساسي داشته و بلكه 
تمام مديريت را آنها به عهده دارند. موحدي كرماني 
در ادامه اظهار كرد: اين امني��ت، عزت و پايبندي 
به قان��ون در تم��ام انتخابات هاي گذش��ته وجود 
داش��ته و اگر احياناً در موردي تخلفي اتفاق افتاده 
و قانون شكني شده اس��ت و افرادي تشنج آفريني 
كرده اند س��يلي محكمي به دس��ت م��ردم صالح 

خورده اند و روسياه شده اند. 
   رئيس جمهور منتخب باي�د در عمل تابع 

واليت باشد
امام جمع��ه موق��ت ته��ران در ادامه خط��اب به 
رئيس جمهور آينده گف��ت: از آنجا ك��ه ايران هر 

مرحله از اقتدار را با تبعي��ت از رهبري و واليت به 
دس��ت آورده، رئيس جمهور آينده بايد بكوشد تا 
با عزمي راس��خ نه تنها در ش��عار بلكه در عمل نيز 
تابع رهبري و واليت فقيه باشد و مبادا به گونه اي 
عمل كن��د كه دش��من، دومديريتي را در كش��ور 

احساس كند. 
وي در ادامه توصيه هاي خود به رئيس جمهور آينده 
گفت: رئيس جمهور بايد به ارزش هاي انقالب احترام 
بگذارد چون اين ارزش ها آس��ان به دست نيامده و 
محصول خون دهها هزار شهيد است و در اين رابطه 
بايد امر به معروف و نهي از منكر را مورد توجه ويژه 
قرار دهد كه در بند هش��تم قانون اساسي نيز آمده 
است، اما متأسفانه به رغم مصوبه مجلس تا به حال 
براي آن دستور اجرا داده نش��ده است و واقعاً جاي 
تأسف دارد كه دستور اجراي سند 2030 را داده اند، 
اما دستور اجراي مصوبه امر به معروف و نهي از منكر 

هنوز داده نشده است. 
موحدي كرماني با اش��اره به اينكه نيروهاي مسلح 
پايه هاي استحكام نظام هستند و بايد مورد احترام 
رئيس جمهور آينده باشند، ادامه داد: رئيس جمهور 
آينده بايد قدردان حركت ه��اي انقالبي نيروهاي 
مسلح باشد كه به قدرت دفاعي كشور مي افزايند، 
چراكه استكبار جهاني به ضعفا رحم نمي كند و با 

مذاكره خطر حمله دشمن دفع نمي شود. 
  رئيس جمه�ور منتخب بايد ساده زيس�ت 

باشد
امام جمعه موقت تهران تأكيد كرد: رئيس جمهور 
آينده ب��راي انتخ��اب معاونان و مش��اوران خود از 
افرادي استفاده كند كه مسئوليت را امانتي الهي و 

خدمت به نظام و مردم را عبادت مي دانند. 
موحدي كرمان��ي با تأكيد بر اينك��ه رئيس جمهور 
آينده بايد توانايي كار كردن داشته باشد و برخوردار 

از نقاط ق��وت منهاي نق��اط ضعف باش��د، افزود: 
رئيس جمهور آين��ده بايد تواناي��ي مديريت عالي 
اجرايي را داش��ته باش��د و صاحب هندسه صحيح 
مديريتي باش��د، معتقد و پايبند به قانون اساسي 
باشد، در مقابل دشمن مقاوم باشد، سياست اقتصاد 
مقاومتي داشته و كشور را در جهت اهداف انقالب 
مديريت كند، اي��ران را در عرصه م��ادي و معنوي 
پيش برد، توان حل مشكالت كشور را داشته باشد 
و به دنبال اش��رافي گري نبوده بلكه ساده زيس��ت 
باشد، اسير فرهنگ غرب نبوده و دشمن از آمدنش 

خوشحال نشود. 
خطي��ب نماز جمع��ه اين هفت��ه ته��ران در ادامه 
توصيه هاي خود ب��ه رئيس جمهور آين��ده افزود: 
رئيس جمهور نباي��د ميان روس��تاهاي دورافتاده 
و تهران فرق بگ��ذارد و بايد با فقر و فس��اد مبارزه 
كرده و صددرصد تابع واليت فقيه در عمل باش��د. 

امام جمعه موقت تهران در ادامه به بيان انتقاداتي 
در زمينه پذي��رش س��ند 2030 پرداخت و گفت: 
خوشبختانه رهبر آگاه و بيدار و مدافع از حريم دين 
و قرآن و انقالب هشدارهاي الزم را در اين زمينه به 

دولت دادند. 
   مسئوالن درباره حج با مردم شفاف باشند

موحدي كرمان��ي ضمن تش��كر از س��ازمان حج و 
زيارت ب��راي تالش هاي خود جهت انجام مراس��م 
حج خاطرنش��ان ك��رد: فضاي مجازي پر ش��ده از 
صحبت هايي مبني بر اينكه امام جمعه مكه خاك بر 
سر ملحد، جان و ناموس ايرانيان و شيعيان را تهديد 
كرده و اين فاجعه اس��ت كه كسي در پست امامت 

جمعه مكه چنين غلطي را بكند. 
وي تأكيد كرد: اگر مسئوالن حج مذاكراتي كرده اند 
و با دولت عربس��تان قراردادي بسته اند كه امنيت 
مردم ايران در مراسم حج تأمين مي شود بايد براي 
مردم شفاف سازي كنند و البته بدانند كه در چنين 
مراس��مي تنها نمي توانند به دولت عربستان كه به 
وعده هايشان اعتباري نيست، اعتماد كنند، چون 
امام جمعه مكه در بين مردم تأثير بس��ياري دارد و 
اگر چنين صحبت هايي دارد مي تواند براي حجاج 

ما خطراتي داشته باشد.
 خطيب نم��از جمعه تهران در ادامه به مس��ئوالن 
س��ازمان حج توصيه كرد كه امنيت مراس��م حج 
را ب��راي مردم به صورت ش��فاف توضي��ح دهند و 
گفت: توصيه مي كن��م براي پيش��گيري از تكرار 
فاجعه منا رمي جمرات بعدازظهر انجام ش��ود كه 

خلوت تر است. 
وي با اشاره به اينكه ارتش و نيروهاي عراق و سوريه 
با پشتيباني مردم به پيش��رفت هاي قابل توجهي 
دس��ت يافته اند، گفت: داعش عقب رانده ش��ده و 
موصل به زودي به تصرف دولت عراق در مي آيد و 

اين جاي تبريك و تقدير دارد. 
موح��دي كرمان��ي در ادام��ه خطبه ه��اي نماز 
جمعه تهران گفت: اين روزه��ا امريكا نيز گرفتار 
رئيس جمهوري شده است كه عقالي اين كشور 
اندك اندك در عقل او ش��ك مي كنند و در فكر 
عزل او هستند، پس خدا كند كسي مديريت اين 
كشور را بر عهده بگيرد كه بفهمد اين همه خباثت 
و حمايت از جانيان از جمله اسرائيل و آل سعود 
آدمكش نتيجه اي جز ذلت و خواري و همچنين 
نزديكي به سقوط براي دولت امريكا ندارد. خطيب 
نماز جمعه اي��ن هفته تهران با اش��اره به نزديك 
بودن ماه رمضان گفت: انتظار دارم نمازهاي ماه 
مبارك رمض��ان در مصلي برگزار ش��ود تا مردم 

روزه دار زير آفتاب نمانند.

امام جمعه موقت تهران:

رقابت ها از امروز بايد به رفاقت تبديل شود

هر حكومت و دولت قدرتمن��دي در دوران حكمراني خود با تهديدها و مش��كالت 
بي شماري روبه رو بوده است كه مقابله مؤثر با آنها شرط اصلي براي ادامه آن حكومت 

محسوب مي شود. 
هيچ دولت يا ساختار سياس��ي مقتدري را نمي توان يافت كه بدون مقابله مؤثر با اين 
تهديدات بتواند مسير خودرا  براي دستيابي به يك اقتدار همه جانبه و مسلم هموار 
كند. شرط اصلي مقابله با اين تهديدات نيز وجود اراده خيزش در ميان حكمرانان آن 
حكومت است. بارها و بارها در طول تاريخ و در نقاط مختلف دنيا برخي حكمرانان به 

دليل ترس در مقابل دشمن خارجي عماًل نظام حكومتي خود را به باد فنا داده اند. 
در طول تاريخ ايران نيز چنين مواردي كم نبوده كه حكمرانان برخي از سلسله هاي 
پادشاهي به دليل ترس يا زبوني در مقابل قدرت خارجي ضربات سنگيني را به كشور 
وارد كرده اند و حتي موجب چند پاره شدن ايران و از دست رفتن منافع حياتي گشته اند 
كه ش��ايد بارز ترين نمونه آن را بتوان در اواخر دوره صفويه و همچنين دوره قاجاريه 
مالحظه كرد. يكى از انديشمندان رومي در همين باره مي نويسد: »آن كس كه اندوه 
يا خشم يا ترس بر او غلبه يافته؛ ]اندوه[ به خاطر چيزي كه رخ داده، ]خشم به خاطر[ 
چيزي كه در حال رخ دادن اس��ت يا ]ترس به خاطر[ چيزي كه در آينده رخ خواهد 
داد... مانند كسي است كه از اندوه يا خشم يا ترس مي گريزد. زماني كه عاملي خارجي 
بر تو غلبه يافت آن عامل بر تو غلبه نيافته بلكه تلقي تو است كه بر تو غلبه يافته و تو 

مي تواني در يك لحظه اين نگاه را تغيير دهي.«
   شاه سلطان حسين و از دست دادن منافع مردم 

همين مسئله سبب شده اس��ت تا رهبر معظم انقالب اسالمي بنا بر شرايط موجود و 
همچنين تهديدات فراوان عليه نظام جمهوري اسالمي و جلوگيري از رسوخ چنين 
روحيه اي به برخي از كارگزاران نظام جمهوري اسالمي ايران بر ضرورت شجاعت و عدم 

هراس در مقابل دشمنان و همچنين حسن ظن به وعده الهي تأكيد كنند. 
همچنين ايش��ان چند س��ال پيش با مطرح كردن يك نمونه تاريخي واژه اي را وارد 
نظام سياسي كش��ور كردند كه هم اكنون همگان به عنوان لقب سياستمداران ترسو 
مي شناسند. »شاه سلطان حس��ين« واژه اي بود كه رهبر معظم انقالب اسالمي براي 
تبيين اين موضوع در بين افكار عمومي مطرح كردند و در حقيقت اشاره اي به سرنوشت 
ايران در زمان زمامداري آخرين شاه صفوي بود. ايشان در سال 87 و در جمع دانشجويان 
دانشگاه علم و صنعت فرمودند: آن روزي كه شهر اصفهان در دوره  شاه سلطان حسين 
مورد غارت قرار گرفت و مردم قتل عام شدند و حكومت باعظمت صفوي نابود شد، خيلي 
از افراد غيور بودند كه حاضر بودند مبارزه و مقاومت كنند، اما شاه سلطان حسين ضعيف 
بود. اگر جمهوري اسالمي دچار شاه سلطان حسين ها بشود، دچار مديران و مسئوالني 
بشود كه جرئت و جسارت ندارند، در خود احساس قدرت نمي كنند، در مردم خودشان 

احساس توانايي و قدرت نمي كنند، كار جمهوري اسالمي تمام خواهد بود.
شايد در نگاه اول اين سخنان رهبري كمي دور از ذهن باشد، اما واقعيت آن است كه 

در هر كجا كه ايران به دست كارگزاران ترسو افتاد، عماًل كل كشور دچار ضرر و زيان 
فوق العاده اي شد. نزديك ترين مثالي كه در اين باره مي توان عالوه بر سقوط حكومت 
صفوي سراغ آن رفت، بحث جدا شدن حكومت هرات از ايران و انعقاد قرارداد ننگين 
پاريس بود كه در نهايت به جدا شدن نزديك به 500 هزار كيلومتر مربع از خاك عزيز 

كشورمان در مقابل استعمارگران وقت انگليسي انجاميد. 
عبداهلل شهبازي مورخ كشورمان در اين خصوص مي نويسد كه ايران با توجه به نفوذ 
گسترده نظامي خود در منطقه هرات مي توانس��ت عماًل اين منطقه در دستان خود 
حفظ كند، اما در مقابل برخي از سياس��تمداران ايراني چنين عقيده اي نداش��تند. 
پس از فتح هرات و حمله انگلستان به سواحل جنوبي ايران بسياري از ايرانيان آماده 
مقابله با نيروهاي مهاجم بودند اما در مقابل كارگزاران دولت قاجار به دنبال مصالحه 

با انگليسي هاي بودند. 
احمد خانملك ساساني مي نويس��د: »ميرزا آقاخان خود را دستپاچه ]و[ وحشت زده 
نشان داد، از بي حساب بودن قواي انگليس و اشغال سرتاسر خاك ايران به عرض شاه 
رسانيد، لذا بدون درنگ مصمم شدند فرخ خان كاشي را كه صندوقدار شاه بود براي 
عقد صلح با انگليسي ها به پاريس بفرستند.« اعتمادالسلطنه مي نويسد:»او ]فرخ خان 
كاشي[ خود پولي از انگليس  ها گرفت ]و[ با اتباعش اين كار ]را[ كردند و عاجالً كار صلح 
را پرداختند و مصالحه را منعقد نمودند. اگر شتاب نكرده بودند... انگليس  ها مضطرب و 
مستأصل مي شدند و كار به دلخواه مي گذشت: هرات را مسترد نمي كرديم و بنادر خود 
را مسترد مي نموديم بلكه به قسمت عمده اي از افغانستان دست مي انداختيم و خسارت 
جنگي قابلي از دولت انگليس مي گرفتيم. افسوس كه عجله فرخ خان نگذاشت... هرات 
از دست رفت بلكه حق ثابت ما در افغانستان باطل شد. ايران به جاي آنكه خيلي منتفع 

شود مبلغ هاي گزاف متضرر شد.«

حال سؤال اينجاست كه در صورت ايستادگي آن زمان ايرانيان آيا منطقه يا حتي كل 
جهان سرنوشت ديگري نداشت. نكته جالب اينجاست كه چنين مواردي را مي توان 

فراوان در تاريخ ايران سراغ گرفت. 
   شكرگزاري رأي مردم با شجاعت در مقابل دشمنان

واقعيت اينجاست كه نگاهي كوتاه به مؤلفه هاي قدرت نظام جمهوري اسالمي به خوبي 
نش��ان مي دهد در صورت شجاعت كارگزاران نظام جمهوري اس��المي هيچ گاه دشمن 
نتوانسته است اراده خود را بر اين نظام و مردم آن تحميل كند، البته اين به شرطي است كه 
مؤلفه هاي قدرت در كشورمان به خوبي شناخته شود. واقعيت اينجاست كه آنچه جمهوري 
اسالمي ايران را به عنوان يك قدرت منحصر به فرد در دنيا معرفي مي كند، چيزي به جز 
اتكاي مردم و حمايت گسترده آنان از اين نظام و انقالب نبوده است. در مقاطعي از تاريخ 
جمهوري اسالمي، به دليل وقوع انقالب، ارتش توانمند و منسجم، منابع مالي الزم، اقتصاد 
پويا، سازمان سياسي منسجم و يكپارچه و حمايت بين المللي وجود نداشت، اما جمهوري 
اسالمي همواره قدرتمند ظاهر ش��ده، پيروزي را از آن خود كرده و امنيت پايدار را براي 
پيشرفت ايران به ارمغان آورده است. آنچه جمهوري اسالمي را در اين مقاطع به موفقيت 
رسانده، قدرت نرم و بسيج كنندگي انقالب اسالمي و حضور مردم در صحنه است. حضور 
مردم در مقاطع حس��اس، مهم ترين عنصر قدرت جمهوري اسالمي است. قيام مسلحانه  
نيروهاي ضدانقالب در تهران، آمل، كردستان و تركمن  صحرا و همچنين جنگ تحميلي 
هشت ساله  رژيم بعث صدام، فتنه سال 88 و تحريم هاي همه جانبه عليه كشورمان در جريان 
پرونده هسته اي همه و همه از مواردي بوده است كه همين حضور گسترده مردم توانسته 
عماًل آن را با سد محكم روبه رو كند. از همين رو است كه رهبر معظم انقالب نيز در سخنان 

مختلف حضور مردم را زمينه  ساز امنيت نظام جمهوري اسالمي ايران معرفي مي كنند. 
در چنين شرايطي دولتمردان شجاع هستند كه مي توانند با بهره گيري از اين قدرت 
همه جانبه و الهي در مقابل تهديدات ايس��تادگي كنند. طبيعي اس��ت كه با چنين 
حضوري يك سياس��تمدار ش��جاع مي تواند از تمامي ظرفيت ها در مقابل دشمنان 
استفاده كند. در حقيقت شجاعت كارگزاران در مقابل دشمنان مهم ترين شكرگزاري 
دولتمردان در مقابل رأي مردم است. در شرايط فعلي منطقه كه دشمنان نظام انقالب 
اسالمي درصدد هستند با تش��كيل اتحاديه هاي جعلي در مقابل ملت هاي اسالمي 
بايستند، چنين ش��جاعتي بيش از تمام مواقع به چش��م مي آيد. از همين روست كه 
مقام معظم رهبري نيز با اشاره به اين مس��ئله در آخرين سخنراني خود مي فرمايند: 
نگاه كنيد به كشورهاي منطقه، كجاست كه ناامني نباشد؟ در بين اين مجموعه  ناامن، 
جمهوري اسالمي با امنيت و آرامش مشغول تدارك انتخابات است. بحمداهلل محيط 
كشور، محيط آرام، همراه با آرامش و سكينه است، اين خيلي ارزش دارد. انتخاباتي 
در يك كشور 80ميليوني به راه مي افتد، مردم با ش��ور و شوق خود را آماده مي كنند 
اما آرامش همه جا برقرار است. اين را بايد قدر دانست. به طور حتم اين قدرشناسي با 

شجاعت مديران و مسئوالن در برابر دشمن معني پيدا مي كند.

تحلیل  |  مهدی پورصفا

چرا شاه سلطان حسين ها دشمن مردم ساالري ديني هستند

قدرشناسيرأيمردمباشجاعتكارگزاراندرمقابلدشمن
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