
 1 

 

  

  

  معیشِت مردم:رنجورِي و  اياهللا خامنهآیت

  اي دربارة تداومِ دولتِ روحانیاهللا خامنهتحلیلِ ذهنّیتِ آیت

 مهدي جمشیدي

میاِن  ۀمسألدورة نهضتِ اسالمی، دربارة  کند که دریزدي نقل میاهللا مصباح]. آیت1[

گیريِ امام خمینی که برخی، مخالفِ موضعطورينیروهاي انقالبی اختالف درگرفت، به

رو، تصمیم گرفته شد که شخصی به نمایندگی از این جمع، نزدِ امام خمینی بودند. ازاین

صورِت شفاف، با ایشان در میان بگذارد. در این جلسه، امام خمینی رفته و مسأله را به

بدهید، ولی  »مشورت«کنید و  »نقد«ه استدالل کرد که شما، حّق دارید که مرا گوناین

 »تکلیفِ«و  »حجّت«بر اساسِ  باید، بلکه من ه باشیدداشت »پذیرش« انتظارِ  ،نباید از من

دربارة عملکرِد  »مباحثه«دهد که هر چند، خویش عمل کنم. این خاطره نشان می

نظراِت ما باشد، ناصواب و  »تابعِ «که او امّا توقِع این فقیه، ناروا و نامشروع نیست،ولیّ

  ناموّجه است. 

شود که نشانده می »فقیهوالیتِ «جهت در جایگاه و منزلِت یک شخص، بدان]. 2[

را دارد و  »قدرتِ تشخیِص مصالح و مفاسدِ جامعۀ اسالمی«بسیار بیشتر از دیگران، 

و  »تبعیّت«حال، روشن است که وظیفۀ ما، نرا بگیرد. درای »بهترین تصمیم«تواند می

  .»تحمیل«و  »تحّکم«است، نه  »عتاطا«

مسائلِ روزمّرة «و » اجرائّیات«فقیه، دخالت در ]. برخالفِ تصوّرِ بسیاري، وظیفۀ ولی3ّ[

فقیه، تعیین اي براي ولیّنیز چنین وظیفه» قانوِن اساسی«نیست. حّتی در » زندگِی مردم

  نشده است.

و  »عملِی محضبی«اي این نیست که دولِت روحانی، دچاِر اهللا خامنهتصوِّر آیت ].4[

هاي دولت، فعّالّیت دارند او معقتد است که برخی از بخشهست، بلکه  »فلِج مطلق«

دیگر، گویا مشکِل عمده، شخِص بیاندهند. بهو کارهاي درخوري انجام می

و » مذاکره«نیست و چشم به » یرپیگ«و » جدّي«جمهور هست که هم خودش رئیس

  نیستند.» پُرتوان«و » کارآمد«کند، دارد، و هم بعضی از مدیرانی که تعیین می» خارج«
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شخِص «فقیه، خودش را در برابِر ]. قاعدة کّلی این هست که صالح نیست ولی5ّ[

رانۀ ساالوجهۀ مردم«حال، کند؛ چون دراین» برکنار«قرار بدهد و او را » منتخِب مردم

که شکل خواهد گرفت، مگر این» فقیهولیّ«و » مردم«بیند و دوگانۀ ، آسیب می»نظام

دیگر، اصل این است که دولِت عبارتپیش بیاد. به» بسیار استثنائی و خاص«شرایطی 

» آخرین«و » بدترین«جمهور، منتخبِ مردم، برقرار و پایدار باقی بماند، و برکناريِ رئیس

  دارد.» مقّدماِت فراوان«به راه هست و نیاز 

اي گونهرا در نظر بگیرد و به »بینش و درِك سیاسِی مردم«فقیه باید همواره، ولیّ]. 6[

گیرِي موضععمل و «وجود بیاید. پس به» اشکال«و  »شبهه«عمل نکند که در ذهنِ آنها، 

 »معرفتِ سیاسیِ مردممیانگین و متوسطِ تحلیل و «ناخواه، تا حّدي تابعِ ، خواه»فقیهولیّ

فقیه بخواهد تنها، خودش میانِ این دو، فاصله و زوایه پدید نیاید. چنانچه ولیّ هست تا

تر و هایی که از او عقبرا مبنا قرار بدهد و بر اساِس فهِم خودش عمل کند، فهم

توان قضاوت کرد که امروز تر هستند، با او همراهی نخواهند کرد. حال آیا میپایین

» مدیرّیت«جمهور، قادر به اند که رئیسرسیده» نتیجۀ قطعی و نهایی«ومِ مردم، به این عم

نیست و شاید از آغاز، صالحیّتِ قرارگرفتن در این جایگاه را نداشته است؟! آیا مردم، 

گشایِی اقتصادي از طریِق مذاکره با گره«جمهور در زمینۀ معتقدند که نسخۀ رئیس

همچنان در انتظاِر نتیجۀ انتخاباِت آمریکا هستند؟! آیا مردم از  غلط بوده، یا» آمریکا

آیا اگر در انتخاباِت اند؟! ، خارج شده»شدگِی اقتصاِد داخلی به مذاکرهشرطی«وضِع 

تواند از طریِق بازسازيِ روندِ مذاکره و برجام، بعدي، کسی دوباره مدّعی شود که می

کدام از او را انتخاب نخواهند کرد؟! به هیچمعیشت و اقتصاد را بهبود ببخشد، مردم 

مانده، اگر در زماِن باقی توان پاسخِ قطعی داد.کم اکنون نمیها، دستاین پرسش

در ذهِن عموِم مردم، حل و هضم » بودِن خطّ رابطه با آمریکاغلط«وفقط، مسألۀ فقط

ارزد که حضوِر گردد، می، از اندیشۀ مردم زدوده »پُرهزینه«و » دیرینه«بشود و این مسألۀ 

بار براي همیشه، این دولت ادامه یابد. این وسوسۀ شیطانی، باید در عمل و یک

  اش پدید نیاید.شود تا بیش از این، مناقشه و تضاد درباره» کنریشه«

جمهور در این مرحله از دولتش که همچنان زمان دارد، از قطار چنانچه رئیس]. 7[

شد که از تماِم زماِن ا خواهد کرد که اگر مجال داده میبسا ادّعپیاده شود، چه

گشت و اّتفاقاتِ مهمی هاي پایانی، ورق برمیاش استفاده کند، در همین ماهسالههشت
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اي اش استفاده کند تا هیچ ابهام و بهانه»تمامِ فرصِت قانونی«داد. پس او باید از رخ می

  ، هزینه داد.باقی نماند. گاهی باید براي زدودنِ بهانه

به پایاِن این دولت باقی مانده، و این مدّت هم زیاد » کمتر از یک سال«ازآنجاکه ]. 8[

؟! باید به این »تغییر«بیشتر است یا » تداوم«کند که هزینۀ نیست، عقلِ سیاسی حکم می

ها و معادله، شرایطِ کرونایی در فصِل سرد و هزینۀ انتخاباِت زودهنگام و جابجایی

  هاي گستردة دولتی را نیز اضافه کرد.زینیجایگ

ها، زندگی را بر مردم ها و تالطماکنون که وضعِ اقتصادي، نابسمان است و نوسان]. 9[

بسیار  ثباتیِ ، بی»تنش و تکانۀ شدید«عنواِن یک تلخ کرده است، برکنارِي دولت به

اي به »اقتصادِي تازهومرِج اغتشاش و هرج«بیشتري در اقتصاد ایجاد خواهد گرفت و 

جمهور، برکنار شده است، فرداي روزي که اعالم شود که رئیسراه خواهد انداخت. 

، با معیشِت مردم »جهِش مهارناپذیر«ها خواهد آورد و این این خبر چه بر سِر قیمت

  چه خواهد کرد؟!

چیز را مهاست و نباید ه »جایگاِه قُدسی و معنوي«، یک »والیِت فقیه«]. ازآنجاکه 10[

خطاي سیاسیِ بزرِگ «فروکاهید، نباید از او توقعِ داشت که هزینۀ  »فقیهشخصِ ولیّ«به 

 »تقابلِ «عنواِن بسا این اقدام، بهرا بپردازد و در این معرکه، وارد شود. البتّه چه »مردم

 وي براي مردم و در جهتِ  »فداکاريِ«فقیه با مردم، بازنمایی و وانمود نشود، نه ولیّ

اگر آن بخش از مردم که روحانی را  صالِح آنها، و این یعنِی خسراِن دوچندان.

بپردازند و مشاهده کنند که » طوِر کاملبه«برگزیدند، هزینۀ انتخاِب اشتباِه خویش را 

راه افتاد، باید تا ایستگاِه پایانی، گیرد و قطاري که بهقانون، استثنائی را در نظر نمی

خواهند داشت و » حّساسیّت«و » دقّت«هاي بعدِي خویش، خابحرکت کند، در انت

رشِد «، َتکرار نخواهند کرد. این خود، موجِب »وارطوطی«و » لجوجانه«و » مقلّدانه«

  مردم خواهد شد.» سیاسیِ

دیدِن شدن و آسیبجمهور، موجِب مخدوشدیگر، برکناريِ رئیس]. ازطرف11[

در فضاي جهانی خواهد شد و آشکارا، داللِت بر در منطقه و » حیثیِّت سیاسِی نظام«

استحکامِ آن دارد. قوّت و اقتداِر ساختاريِ نظاِم ثباتی و عدمضعفِ درونِی نظام و بی

ها و تضادها را در دروِن زدگیکند که این قبیل بیرونجمهورِي اسالمی اقتضاء می
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ي نخستیِن گامِ دوِّم هاکه به لرزه درآید و در سالهاضمۀ خویش، حل کند، نه این

  هاي آغازیِن انقالب شود.هاي سیاسِی سالانقالب، دچاِر تالطم

هاي احتمالی و ها و محاسبهاي در چارچوِب این مالحظهاهللا خامنه]. شاید آیت12[

ي آن ترجیح داده است؛ »زاعزِل تنش«این دولت را بر  »فروِد آرامِ «سو، حدسی، ازیک

تذکّرهاي مکرّر و بسیار جدّي نسبت به «کند تا از طریقِ دیگر، تالش میو ازسوي

کارگرفتِن به«، و همچنین »واداشتِن مدیراِن آن به تحرّك و اقدام و عمل«و  »دولت

، امداد ۀتیکم، مستضعفان ادِیبن، از قبیِل نیروهاي مسلح - »نهادهاي زیِر نظارِت خویش

در راستاي کمک و مساعدتِ اقتصادي به مردم، از رنِج  - و ... امام فرمانِ  ییِ اجرا ادِ ست

گشایی کند. البتّه روشن است که معیشتیِ آنها بکاهد و هرچه که ممکن است، گره

شوند و بیش از نمی» دولِت قوي و فعّال«یک از اینها، جایگزیِن یک هیچ

دولت باشد، » تحرّكِ«هرحال، مطالبۀ ما نیز باید به نیستند.» هاي موقتیدهندهتسکین«

  آن.» تغییرِ «نه 
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