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چکیده
حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به مناسببت آاباس سبا 13۹۴
هجری شمسی ،با تبریک سا نو و نوروس به ملت ایران و همه ملتهایی که نبوروس را ررامبی میدارنب،،
سا ج،ی ،را سا «دولت و ملت ،هم،لی و همسبانی» نامرذاری کردن.،
ایشان در نگاه اجمالی به مسائل سا  ،13۹۴همکاریهای رسترده دولبت و ملبت را وبروری
برشمردن ،و تأکی ،کردن :،برای تحقق شعار سا  ۹۴یعنی «دولت و ملت ،هم،لی و همزبانی» ،بای ،هبر
دو نکته این شعار یعنی ملت عزیبز ،ببزر  ،شبجاب ،ب،بیر ،دانبا و ببا همبت ایبران و هم نبین دولبت
خ،متگزار ،به یک،یگر اعتماد ،و صمیمانه با هم همکاری کنن.،
حضببرت آیببت اهلل خامنببهای فرمودنبب« :،پیشببرفت اقت،ببادی»« ،اقتبب،ار و عببزت من قببهای و
بینالمللی»« ،جهشهای علمی بهمعنای واقعی»« ،ع،الت قضایی و اقت،ادی» و اس همه مهمتر« ،ایمبان
و معنویت» آرسوهای بزرری هستن ،که در این سا برای ملت ایران داریم و البته همهی این خواستهها
و آرسوها نیز دست یافتنی است و خارج اس ظرفیبت عظبیم ملبت ایبران و سیاسبتهبای نظبام نیسبت.
رهبر انقالب  ،تحقق این آرسوهای بزر

را مشروط به همکاری ،هم،لی و صبمیمیت دو سبویه دولبت و

ملت خوان،ن ،و افزودن :،دولت ،کاررزار ملت ،و ملت کارفرمای دولت است ،و هر چه همکباری دولبت و
ملت بیشتر باش ،،کارها بهتر پیش خواه ،رفت ،بنابراین هم دولت بای ،واقعاً ملت را قبو داشته باش ،و

 - 1کارشناس ارش ،فقه و مبانی حقوق اسالمی م،رس دانشگاه
 - 2کارشناس ارش ،م،یریت
 - 3کارشناس ارش ،م،یریت
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ارسش ،اهمیت و تواناییهای مردم را به درستی بپذیرد ،و هم ملت بای ،به معنای واقعی کلمه ببه دولبت
اعتماد کن .،در این مقاله به چرایی نامرذاری سا  13۹۴به نام سا دولت و ملت ،هم،لی و همسببانی
میپرداسیم.
واژگان کليدی :دولت ،ملت ،هم،لی ،همزبانی
مقدمه:
یکی اس معضالت تاریخی جامعه ی ایرانی که ریشه در نظام سیاسبی پادشباهی و نسببت آن ببا
مردم داشت ،این بود که عموما رفته می شود بین دولت و مردم در طو تاریخ نظامی سبل انی شبکا
وجود داشت .یعنی اس یکسو دولت برای همراهبی کبردن مبردم ببا خبود احسباس نیباس نمیکبرد .سیبرا
مشروعیت و توان مالی خود را اس منابعی ایر اس ایشان تح،یل مینمود .و اس سوی دیگر مردم هم دلیلی
برای همراهی با دولت نمیدی،ن .،سیرا ت،ور میکردن ،که می توانن ،نیاسهای اولیه و کما خود را بب،ون
حضور دولت تامین کنن .،چه اینکه در پباره ای اس مبوارد ،دولبت را مبانص اصبلی ایبن رفبص حبوائ نیبز
میدانستن.،
انقالب اسالمی با آرمانها و شعارهای خود ،یکی اس نقاطی را که ه ،رذاری کرد همین نق به
بود .تأکی ،بر ت،ویب تک تک بن،های قانون اساسی و تعیین کاررزاران نظام با رای و نظر مردم ،مشخص
کردن کیفیت کاررزارن نظام با مشخ،ههایی چون سادهسیستی و مردمررایی و ...لزوم پاسخرویی دولت
و سایر ارکان نظام به مردم اس تالشهایی بود که با عنایت به آرمانهای انقبالب اسبالمی ،در جمهبوری
اسالمی م،نظر قرار ررفت تا این شکا تاریخی به ح،اقل خود برس.،
اما این همررای ی بین دولت و ملت به چه معناست و با ک،ام معیارها ارسیابی میشود؟ ببه نظبر
می رس ،ما سمانی دولت را در مسیر همررایی با مردم میبینیم که در شکل اولی ،دولت خود را برآم،ه اس
مردم دانسته و همه ی مردم را مبنای مشروعیت و مقبولیت خود ب،ان ،و تنهبا ببه ب،نبهی رایدهنب،هی
خود اکتفا نکن .،در نتیجه بای ،طیفهای مختلف دا،اه من،ی مردم را لحاظ کن ،و تنها به نیاسهای یک
قشر بسن،ه نکنن.،
هم نین اس سوی دیگر ،مردم را وقتی میتوان در مسیر همدلی و همسبانی ببا دولبت دیب ،کبه
نق هی اشتراک بین هم،یگر را در ارسشها و آرمانهای مشترک خود تعیین کنن ،و کارآم،ی دولبت را
در رام بع،ی قرار دهن .،چرا که ممکن است کارآم،ی دولت تحت تاثیر دخالتهبای خبارجی و برخبی
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کارشکنیهای داخلی قرار ررفته و به همین دلیل نمیتوان ،به اصلیترین عامل اشبتراک دولبت و ملبت
تلقی شود .البته اس سوی دیگر ،دولت هم نبای ،بگذارد این تلقی در جامعه ایجاد شود دولت ببه بهانبهی
حفظ ارسشها ،در کارآم،ی خود کمکاری میکن .،در هر صورت ،این مسئله ،مسئلهای سهل و ممتنبص
است که عملی کردن آن ،به ت،بیر و ظرافت فراوانی نیاس دارد.
اما بای ،توجه داشت در تاریخ نزدیک به  ۴دههی جمهوری اسالمی ،همهی دولتها نتوانستهان،
با یک کیفیت این آرمان را عملی کنن .،بعضی دولتها مثل دولت شهی ،بزرروار شهی ،رجایی ،نماد این
همررایی و همدلی و هم سبانی بین دولت و ملت هستن .،تا جایی که آنهایی که تجربهی دولبت شبهی،
رجایی را دارن ،،هنوس هم در اس آن دولت به همین عنوان یاد میکنن .،اما دولتهای دیگری هبم بودنب،
که بسیار اس این فضا دور بوده و بارها مورد تذکر خ،وصی و عمومی رهبر انقالب قرار ررفتهان.،
علی ایحا به نظر می رس ،اینکه در شرایط امروس کشور ،و با توجه به مشکالت و درریریهبا و
مسائل کشور ،رهبر معظم انقالب چنین ه ،رذاری انجام می ده ،،نشان اس آن دارد که اوال دولت بایب،
به آحاد جامعه و دا،اههای متنوب آنها نگاه ویژهای داشته باش ،و طیفهای رونارون این نیاس را مب،نظر
قرار ده .،ثانیا مردم هم بای ،حمایت قاطعی اس دولت داشته باشن ،و همهی اقشار جامعه این حمایت را
نشان دهن.،
شرط تحقق شعار «دولت و ملت ،همدلي و همزباني»
رمز موفقيت دولت
در متون علوم سیاسی براساس مبانی ،نگرشها و تجربیات تاریخی تقسیمبن،یهای رونبارونی
اس انواب حکومتها وجود دارد که طبق آن حکومتهای مختلف بشری اس حیث مُ ،و نحوهی حکومبت
کردن به انواب مختلفی تقسیم میشون .،اما رهبر معظم انقبالب اسبالمی تقسبیمبن،یای کلبی اس انبواب
حکومتها براساس نحوهی ادارهی آنها دارن )1(،و حکومتها را به سه دستهی اصلی تقسیم میکنن:،
دستهی او نظامهای پلیسی مانن ،سیستمهای استب،ادی کمونیستی ،سل نتی و شبهسل نتی
با ویژریهای خاص خود هستن ،و دستهی دوم دمکراسیهای اربی هستن ،که با تزویر و تبلیغات اداره
می شون .،اما سومین مُ ، ،نظامی است که با محببت و ع وفبت مبردم اداره میشبود .اس نگباه آیبتاهلل
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خامنهای نظام اسالمی نمیخواه ،و نمیتوان ،با دو شبیوهی او اداره شبود و ببراین اسباس «اعتمباد و
محبت مردم به نظام» اس جایگاهی بنیادین در جمهوری اسالمی برخوردار است:
«یک نوب نظام هم نظامی است که با محبت و ع وفت مردم اداره میشود .بای ،مبردم را مبورد
محبت و احترام قرار داد و به آنها اعتنا کرد ،تا به دستگاه حاکمبه وصبل باشبن ،و پشبت سبرش قبرار
ریرن .،نظام ما تا حاال اینرونه بوده است؛ بع ،اس این هم بای ،اینطور باش)2(».،
اس همین جا میتوان علت تأکی ،رهبر معظم انقالب بر مقولهی «اعتماد متقابل مبردم و نظبام»
در پیام نوروسی سا  ۹۴را دریافت .مقام معظم رهبری در این پیام با اشاره به ظرفیتهبای سیباد ملبت
ایران و سیاستهای نظام برای تحقق آرسوهای بزر

ملی ،همکاریهای صمیمانه و هم،لی بیشتر میان

ملت و دولت را شرط عملیاتی ش،ن ظرفیتهبا و تحقبق آرسوهبا دانسبته و السمبهی شبکلریری ایبن
همکاری و هم،لی را «اعتماد متقابل» معرفی کردن:،
« ارر این همکاری صمیمانه [میان ملت و دولت] اس دو سو شکل بگیرد ،یقیناً همهی آن ه را که
جزو آرسوهای ما است دست یافتنی است و آثار آن را مردم عزیزمان به چشم خواهن ،دی ...،هرچبه ببین
ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همکاری بیشتر و هم،لی بیشتری باش ،،کارها بهتر پیش خواه ،رفبت.
بای ،به یک،یگر اعتماد کنن،؛ هم دولت ،ملت را به معنبای واقعبی کلمبه قببو داشبته باشب ،و ارسش و
اهمیت و تواناییهای ملت را به درستی بپذیرد ،هم ملت به دولت که کاررزار کارهای او است به معنای
حقیقی کلمه اعتماد کن)3(.،
اس منظر آیتاهلل خامنهای اعتماد مردم به نظام سمینهساسِ پشتیبانی آنهبا اس حکومبت را فبراهم
آورده و دستیابی به اه،ا اسالمی را تضمین میکن:،
« در حقیقت اعتماد مردم است که پشتیبانی آنها را به وجود مبیآورد؛ و پشبتیبانی و ات،با
مردم به دستان،رکاران نظام است که توفیق این حرکت اسالمی را با اه،ا اسالمی تضبمین میکنب.،
مردم هستن ،که پشتیبان واقعی نظامن ،؛ این پشتیبانی ،متوقف به اعتماد است و این اعتمباد هبم بایب،
باقی بمان)۴(».،
در این نگاه «رمز موفقیت حاکمیت و قوای سهرانهی کشور» در همین پشتیبانی ملت اس آنها
نهفته است و هیچ عاملی نبای ،به اعتماد به عنوان سمینهساسِ این پشتیبانی وربه بزن:،
«رمز موفقیت دولت و قوهی قضاییه و مقننبه ،در پشبتیبانی قاطببهی ملبت اس آنهاسبت .هبر
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حرکت و رفتاری که روح اعتماد مردم به این قوا و کاررزاران آن را متزلز و در این پشبتیبانی ،انب،ک
خللی وارد ساسد ،حرام شرعی و خیانت ملی است)5(».
شرط تحقق شعار سال 94
اس سوی دیگر تأکی ،رهبر معظم انقالب بر عن،ر «هم،لی» که در شعار سبا  ۹۴تبلبور یافتبه
امری بیسابقه نیست و ایشان در رذشته نیز اس این موووب به عنوان «نعمبت ببزر

خب،ا» یباد کبرده

بودن:،
« همه آحاد ملت و بخ،وص مسؤولین کشور بای ،نعمت وح،ت و اتفاق و هم،لی را  -که خ،ای
متعا آن را به ما ارسانی داشت  -برای خود حفظ کنن ،و آن را به خ ر نین،اسنب « :،واذکبروا نعمب اهلل
علیکم اذ کنتم اع،اء فالف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا» .برادری ،احسباس همگبامی و همب،لی،
نعمت بزر

خ،است)۶(».

اما شکل ریری و تقویت اعتماد متقابل بین ملت و دولت ببه عنبوان شبرط تحقبق همکباری و
هم ،لی بین ملت و دولت چگونه ممکن خواه ،ش،؟ رهبر انقالب در پیام نبوروسی خبود ببه ایبن سبوا
پاسخی شفا دادهان:،
« هم دولت ،ملت را به معنای واقعی کلمه قبو داشته باشب ،و ارسش و اهمیبت و تواناییهبای
ملت را به درستی بپذیرد ،هم ملت به دولت که کاررزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمبه اعتمباد
کن)۷(».،
نتيجه همدلي و همزباني
پذیرش جایگاه واالی ملت و تواناییهای عظیم آن اس سوی دولت و استفاده اس این نیروی عظیم
در مسیر پیشرفت کشور و حل مشکالت اس جمله مسائل مهم در این سمینه است که بهخ،وص در سا
«اقت،اد و فرهنگ با عزم ملی و م،یریت جهادی» مورد تأکی ،دائمی رهبری بوده تا جایی که پیشبرفت
کارها را در صورت سپرده ش،ن آن به مردم میسر دانستن:،
«ت،بیر مسئوالن در هر برهه ای اس سمان در دوران جمهوری اسالمی ،بای ،ایبن باشب،؛ کارهبا ببا
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ت،بیر ،با برنامهریزی ،با مالحظهی همهی ظرایف و دقایق در اختیار مردم رذاشته بشود؛ آنوقبت کارهبا
پیش خواه ،رفت)8(».
این توجه به تواناییهای ملت صرفا به عنوان مسئلهای تبلیغاتی م رح نمیشود بلکبه براسباس
برآوردی دقیق و محاسبه ش،ه اس توانمن،یهای ملت مورد تأکی ،قرار میریرد:
«بارها این را رفتیم  -اوائل اس روی ح،س و رمان میرفتیم ،بع ،آمارهای بینالمللی همین را
تأیی ،کرد – که ما اس لحاظ رتبهی استع،اد انسانی ،در رتبههای باال هسبتیم؛ یعنبی اس متوسبط جوامبص
بشری موجود دنیا خیلی باالتریم؛ متوسط ما اس متوسط دنیا باالتر است .استع،ادهای ما ،جوانهبای مبا
فوقالعادهان)۹(».،
و براساس این برآورد اس واقعیتهای کشور است که مسئلهی اتکاء به ق،رت درونبی ببه عنبوان
«کلی ،حل مشکالت کشور» به یکی اس مهم ترین م البات رهبر معظم انقالب اسبالمی اس دولبت تبب،یل
میشود:
« در داخل کشور خیلی امکانبات وجبود دارد کبه اربر چنان به نگباه مبا  -چبه در سمینبههای
اقت،ادی ،چه در سمینههای فرهنگی ،چه در سمینههای رونارون دیگر  [ -به آنها باش ،و] ارر بتوانیم اس
این نیروهای داخلی استفاده کنیم ،کلی ،حل مشکالت اینجبا اسبت؛ یعنبی در درون کشبور و امکانبات
داخلی کشور است که اس اینها میشود خردمن،انه بهرهبرداری کرد .اینها بای ،شناسایی بشبون .،و ایبن
است که رتبهی ما را در دنیا باال میبرد .در مناسبات بین المللی سهم هر کشوری به ق،ر ق،رت درونی او
است؛ هر مق،اری که واقعاً در درون اقت،ار داشته باش ،،سهمش اس مجموعهی مناسببات بینالمللبی ببه
همان نسبت باالتر است)10(».
اس سوی دیگر مردم ،جریانهای سیاسی و شخ،یتهای متنفذ نیز وظیفهی کمک به دولبت را
بر عه،ه دارن:،
«من اس همهی جریانهای رونارون سیاسی درخواسبت مبیکبنم و اصبرار دارم ،و هم نبین اس
همهی شخ،یت های متنفذی که دارای نفوذ کلمه هستن ،،دارای حوسهی تأثیرربذاری در میبان ملبت
هستن ،،درخواست میکنم به مسئولین ،به دولت ،به رئیس جمهبور کمبک کننب ،تبا انشباءاهلل بتواننب،
وظایف سنگینی را که برعه،ه دارن ،،بخوبی انجام دهن)11(».،
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فرصت سال 94
به نظر میرس ،نامرذاری سا  ۹۴با شعارِ «دولت و ملت ،هم،لی و همسبانی» فرصتی رران بها
برای مجموعهی قوای کشور و به خ،وص دولت به عنوان سکان،ار اجرایی کشور اس سویی و ملبت ایبران
به عنوان «صاحبان کشور»( )12اس سوی دیگر است تبا ببا تقویبت عن،بر اعتمباد متقاببل ببین خبود و
شکلدهی هرچه بهتر و کاملتر فضای همکاری و هم،لی رامهبای مهبم و بزرربی در مسبیر پیشبرفت
بردارن ،که در این صورت کشور در مقابل توطئههای دشمن م،ون خواه ،ش:،
« م،ونیت کشور ،وابستهی به حضور مردم است؛ کم ش،ن ف شبارهای دشبمنان ،وابسبتهی ببه
حضور مردم است ،وابستهی به اتحاد و انسجام مردم با نظبام و ببا دسبتگاه جمهبوری اسبالمی و حبس
اعتماد متقابل بین مردم و مسئولین است .این حس بای ،روسبهروس تقویت بشود)13(».
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وظايف سياستمداران در سال همدلي و همزباني دولت و ملت
شعار هم،لی و همزبانی ملت و دولت ،آرسوی خوب و قابل دسترسی اسبت کبه ملبت و دولبت
توأمان می توانن ،به دنبا محقق کردن آن باشن ،،سیرا در سا ج،ی ،حوادث و اتفاقباتی کبه سرنوشبت
دولت و ملت ایران را تحت تأثیر خود قرار خواه ،داد ،خیلی سود آااس خواه ،ش.،
در نخستین روسهای بهار ،تا ح ،سیادی تکلیف پرون،ه هستهای کشورمان مشخص خواه ،شب،؛
دیپلمات های کشورمان اس چن ،روس رذشته در حا مذاکرات سخت و فشرده با همتایان خود اس آمریکا و
سایر کشورهای دخیل در مذاکرات هستن ،و احتماال در روسهبای او نبوروس نیبز ایبن مبذاکرات ادامبه
خواه ،یافت.
نتیجه این مذاکرات هر چه باش ،،رفتار با آن ،اجماعی ملی میطلب ،که جز در سایه همب،لی و
همزبانی دولت و مردم ببه دسبت نخواهب ،آمب .،اربر توافبق هسبتهای حاصبل شبود و ملبت ایبران ببه
پایمردیهای سحمتکشان صنعت هستهای و دیپلماتهای انقالبی خود ،به آن ه م لوب دولبت و ملبت
است دست یابن ،،لزوما بای ،به هم،لی و همزبانی بیشتر ملت و دولت منجر و اس آن بهبرهای ملبی و نبه
جناحی و سیاسی برداشت شود؛ که در این سا ها همه ملت و حاکمیت ایر مستقیم و مستقیم ،ذهنی
و عینی ،خود را درریر تحوالت این پرون،ه مهم در عرصه سیاست خارجی کشور دانستهان .،ارر رسبی،ن
به توافق م لوب هسته ای حاصل شود ،بای ،مبنایی برای هم،لی و همزبانی ملت و دولت جهت پیشرفت
و رذر اس مراحل کنونی به مراحلی باالتر و عزتمن،انه برای این مردم و این خاک شود.
ارر هم توافق م لوب هسته ای برای ایران به دست نیام ،،باس این ملت و دولت هستن ،که بایب،
هم ،و همزبان در کنار هم ایستاده و هم ون رذشته سنگ بنای پیشرفت کشور را در عین تخاصم و
ع،اوت مخالفان این ملک و دین ،بر سمین نهن .،همان رونه کبه در صبورت توافبق اسبتفاده سیاسبی و
جناحی ،سمینه هم،لی و همزبانی ملی را اس بین میبرد ،در صورت ع،م توافق هستهای نیز ،تخریب و نق
سدن های سیاسی و جناحی ،خال هم،لی و همزبانی است .همه بای ،ب،انیم که چه با توافق هسبتهای و
چه ب،ون توافق هسته ای ،این کشور و ملت بزر

هم نان خواهن ،بود و ق ار پیشرفت ایبن کشبور در

حا حرکت خواه ،بود تا پیچهای تاریخی و تاریخ ساس را پشت سر بگذارد.
در میانه های سالی که پیش روست ،عمر دولت دکتر حسن روحانی ،اس میانه هم عببور خواهب،
کرد و به ت،ری السم است دولت پیش اس دیگران ،به خود ارسیابی مشغو شود .پس اس رذشت دو سا اس
دولت ،دولتیان دیگر بای ،انتقادها اس دولت سابق را در برنامههای خود کبم رنبگتر اس رذشبته نماینب ،و
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بگوین ،خود برای این مردم چه کرده ان .،به ت،ری بای ،ثمره سحمات دولتیان ،نه در آمار و اطالعات کبه
در سن،ری عملی مردم هم خود را نشان ده.،
نکته این است که ارر خود ارسیابی های دولتیان من،فانه و جوانمردانبه باشب ،،مبردم همب ،و
همزبان در کنار دولت خواهن ،ایستاد؛ حتی ارر دولتیان در خود ارسیابی شان کمتر اس آن ه خواستهان ،و
یا توانسته ان ،در سن،ری مردم تحو ایجاد کرده باشن،؛ اعترا به کم کاریها و موانص احتمالی در کنبار
تالش ب رای جبران ،مردم را هم ،و همزبان در کنار آنان نگاه خواه ،داشت.
در اواخر سالی هم که در پیش روست ،انتخابات مجلس شبورای اسبالمی برربزار خواهب ،شب،؛
انتخاباتی که هرچن ،برای باسیگران سیاسی اهمیت فراوانی اس منظر پیروسی و شکست دارد ،برای مبردم
اهمیت آن در تشکیل مجلسی است که در فرآین ،انتخابات آن ،اس آااس تا پایان و تشکیل مجلس ،اخالق
م،ارانه و من،فانه طی شود و در نهایت مجلسی تشکیل شود که فبار اس الببه هبر یبک اس جناحهبای
سیاسی در آن ،مجلسی کارآم ،و مقت،ر باش ،و بتوان ،دو وظیفه اصلی خود یعنی قانونرذاری و نظارت
را به بهتری ن وجهی انجام ده .،کسانی که اس همین ابت،ای سا خود را مهیای شرکت در چنین رخب،اد
سیاسی بزرری در کشور میکنن ،،ب،انن ،که بیاخالقیهای مرسوم در ادوار مختلبف ،فضبای تخریبب و
تهمت سدن ،بی توجهی به منافص ملی و مردم ،تالش برای حذ رقیب به هر قیمت و ...فضای همب،لی و
همزبانی را اس بین میبرد.
در سالی که پیش روست چه در اوایل آن ب که مسأله هستهای م رح است ب و چبه در اواسبط
آن ب که مسأله بررسی و ارسیابی دولت در میان است و چبه در اواخبر آن کبه انتخاببات مجلبس انجبام
خواه ،پذیرفت همه فعاالن سیاسی متوجه این نکته باشن ،که هم،لی و همزبانی مردم را دچار خ،شبه
نکنن .،در شرایط امروس بین المللی و من قه ای ،تقویت اجماب ملی در داخل برای تح،یل منافص مبردم،
بیش اس هر موفقیت سیاسی و جناحی اهمیت دارد.
فعاالن سیاسی در سالی که پیش روی داریم ،می توانن ،مشق اس خبود رذشبتگی و ایثبار ببرای
رسی،ن به خیر جمعی داشته باشن ،،می توانن ،تمرین اخالق م،اری برای بهبود و سیبباتر شب،ن حبا و
هوای سیاست داشته باشن .،سا  13۹۴سبا مهمبی ببرای کشبور و هم نبین سبا مهمتبری ببرای
سیاستم،اران و فعاالن سیاسی است که ثابت کنن ،می توانن ،برای تقویت هم،لی و همزبانی ملی ،راهی
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اس منافعشان بگذرن .،نشان دهن ،راهی میتوانن ،اس واکنشهای آنی حذر کنن ،،به خاطر منافص مبردم و
کشور .میتوانن ،اس موفقیت های رقیبی که در مجلس است یا در دولت ،خوشحا شون ،و به آن افتخبار
کنن .،آنان هستن ،که بای ،ثابت کنن ،،میخواهن ،در این کشور هم،لی و همزبانی تقویبت شبود یبا نبه
موفقیت سیاسی و جناحی خود را مثل ادوار سابق بر منافص ملت ترجیح میدهن.،
سا  ،13۹۴می توان ،سا خوبی برای ملت ایران باش ،،ارر سیاستم،اران متوجه مسئولیتهای
خود باشن.،
برای تحقق شعار «دولت و ملت ،همدلي و همزباني» چه بايد کرد؟
هم،لی و هم سبانی میان کاررزار و کارفرما .معنایی ب،یص و مهم در فرهنگ سیاسبی اسبت کبه
رهبر فرسانهی انقالب سا  13۹۴شمسی را با ع ف توجه به آن ،سبا

و

ِ «هم،لی و همسبانی دولت

ملت» نامی،ن .،و این نامرذاری می رود تا ت،ورها اس ارتباط عموماً حقوقی و خشک کارفرما و کاررزار

را به فضای آکن،ه اس دیگرخواهیِ «هم،لی و

همسبانی» ببرد و برری دیگر ببر دفتبر مضبامین بلنب،

برخاسته اس فرهنگ انقالب اسالمی بیفزای.،
هم،لی را «توانِ خود را جای دیگران رذاشتن» دانسبته ان .،امبا سبخن ببه ارتبباط کارفرمبا و
کاررزار که میرس ،ق،ه ووص جالبی به خود میریرد .کارفرمایی که قرار اسبت تبالش کنب« ،خبود را
جای کاررزار بگذارد» چه ووعی خواه ،داشت؟ یا کاررزاری کبه میخواهب ،لحظبهای «جبای کارفرمبا
بنشین ،و دنیا را اس چشم او نگاه کن »،چه منظرهای خواه ،دی،؟
رهبر معظم انقالب در پیام نوروسیشان( )1۴ومن معرفی «ملت» بهعنوان «کارفرمای دولبت»
بر خ،وصیت مهمی اس این کارفرما انگشت رذاشتن« :،عزم» .ایشان تأکی ،کردن ،کبه اس دوتباییِ «عبزم
ملی و م،یریت جهادی» ،اولی که به ملت مربوط بود مخ،وصاً در راهپیماییهای عظبیم و متع،دشبان
بهطور کامل محقق ش ،و معلوم رشت که «اس طر ملت عزم السم وجود دارد ».اما اس نظر ایشان تحقبق
م،یریت جهادی به کاملیِ عزم ملی نبود و صرفاً «هر جا م،یریت جهادی بروس داشت» پیشرفتهبا نیبز
آشکار بود.
ب،ین ترتیب صورت مسئلهی ما ق،ری تکمیلتر میشود :اس یکسو کارفرمایی داریم کبه عبزم
راسخی به نمایش رذاشته ،اس سوی دیگر نیز کاررزاری داریم که  -نه بهانب،اسهی کارفرمبا امبا او هبم -
نشان داده است که هر جا اراده کن ،میتوان .،حاال قرار است این دو رروه بیشاسپیش با یک،یگر هم،لی
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کنن .،یعنی توانِ «خود را جای دیگری رذاشتن» را بیشاسپیش در خود تقویت کنن.،
ملتي که با دولت همدل است :ملت قرار است ررفتاریهای دولت را ررفتاریهای خبودش
ب،ان .،او بسان کارفرمایی است که مشغلههای کاررزار را جزئی اس دا،اههای خود میبین ،و «توقعبات»
خود را بیشاسپیش م،یریت میکن.،
بهعنوان یک نمونه ،نادره شاملو مشاور توسعه بینالملل و مشاور ارش ،پیشین بانک جهبانی 18
آذر  ۹3در رفتگو با ص،ای آمریکا به یکی اس آخرین سفرهایش به ایران اشاره میکن ،و میرویب...« ،تبا
یک ح،ی به نظر من میرسی ،که مردم ایران فکر میکنن ،که ارر امروس نخریم فبردا ررانتبر میشبود
درواقص ( )15سیاد است و س ح توقعات واقعاً باال رفته .خالصه اینکه هرچن ،سختی هبم میکشبن ،امبا
اوواب آنق،رها خراب نیست»...
این «ارر امروس نخریم فردا ررانتر خواه ،ش »،یکی اس تلقیهای کامالً منافی با هم،لی ملت و
دولت است .ملتی که میخواه ،با دولتِ منتخب خود هم ،باش ،میبایست عام،انه به اینجور «ارر»ها
که صرفاً به توقعات بیپایان دامن میسنن ،بیاعتنایی کن .،این دست اررهبا ملبت را اس دولبتِ کباررزار
خود دور میکنن ،،بمان ،که ما ترجیح میدهیم اوصا رسانههای بیگانه در موردمان مثل االبب مبوارد
درو باش ،و اصالً سیبن،ه نیست که رفتاری داشته باشیم که دشمنان را در اشکا ریری بر ما مُحِق کن.،
ارر مردم «خود را جای دولت بگذارن »،و به معنای حقیقی کلمه با دولت هم،لی کنن ،،این دست اررها
می،انی برای خودنمایی پی،ا نخواهن ،کرد.
مردم بای ،دولت را و کشور را اس خود ب،انن ،و ارر در هر سمینهای نیاسی جمعی وجبود دارد آن
نیاس را مانن ،نیاسهای شخ،ی خود ج،ی تلقی کنن ،و برای رفص آن همت و نظم نشان دهن .،با توجه به
تأکی،ات اخیر بر مسائل اقت،ادی کشور ،منح،ر کردن ح،اکثری خری،ها به کاالهبای داخلبی ،اهتمبام
هم،النه و ج،ی به پرداخت دیون ملی ،و سوریری فوری برای کاهش میزان م،ر و دامن سدن بر جو
«انضباطِ کسب و م،ر » شای ،ح،اقل کارهایی باشن ،که مردم میتوانن ،برای تحقق شعار سا  ۹۴در
دستور کار خود قرار دهن.،
دولتي که با ملت همدل است :دولت قرار است مسائل مردم را بهواقص مسائل خبود ب،انب.،
قرار است تا آنجا که میتوان ،تمرین کن ،که دنیا را اس پنجرهی مردم ببین .،دیگر قرار نیست به توصیه و
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خود نگاه کنن .،و روشن است که اس اینجا تا «خود انتقادی» راهی نیست
خود انتقادی بای ،به طورج،ی وارد رفتمان دولت آقای روحانی شود تبا اس ایبن طریبق ،دولبت
بتوان ،بیشتر خود را جای مردم بگذارد .دولتمردِ «خود منتق »،و اهل هم،لی با مردم دولتمبردی اسبت
که بیش و پیش اس مردم  -و یا شرایط  -به «خبود» مشبکوک اسبت .دولتمبردی کبه ببا مبردم همب،
میشود و خود را چون یکی اس آنان فرض میکن ،ان،کان،ک اس «نگاه باال به پبایین» منزجبر میشبود و
ترجیح میده ،نقادی را اس خود شروب کن.،
کابینهای که هم ،با ملت است با «مجلبسِ برخاسبته اس ملبت» نیبز احسباس خبودی ببودن
بیشتری خواه ،داشت .مجلس تبلور اراده ی ملت است .دولتی که ت،میم ببه همب،لی ببا مبردم ررفتبه
کشمکشهای طبیعیاش با مجلس را «با رذشتِ بیشتر اس سوی خود» فی،له میده ،چون ق ،،ج،ی
دارد که خود را جای مردم و نماین،ران مردم بگذارد.
دولتی که با مردم هم ،و هم سبان است بر دشمنانِ مردم سختگیرتر اس پیش خواه ،بود .او ببا
نشستن جای مردم« ،بغض و کینهی انقالبی» را که در قلب تودهها جریانی پرخبروش دارد بیشاسپبیش
حس میکن ،و به همین سبب در کلیشههای «یا دیپلمات یا انقالبی» نمیمان ،و خود را پبای میزهبای
مذاکره «انقالبیتر» نشان می ده .،اهالی مبذاکره در چنبین دولتبی ببه مبردم سبرسمین خبود شببیهتر
میشون .،دیپلماتهایی که با مردم هم ،تر ش،هان ،قادرن ،در جایجای مذاکرات ت،ور کنن ،که مبردم
ناظر و شاه ،رفتههای آنها و بلکه جای آنها هستن ،این ورسهی فکری ،نماینب،ران صبادق ایبران در
مذاکرات هستهای با دولتهای ظالم را تقویبت میکنب ،تبا ببیش اس رذشبته «ب بههای ایبن مبردم» و
«ب ههای این انقالب» به نظر برسن.،
خشونتهای زباني ،دشمنانِ همدلي
بای ،به یاد داشته باشیم که خشونتورسیهای سبانی و رسانهای کاهن،هی ق عی هم،لی هستن،
و این اثر کاهن،ری بر هر دو سوی ماجرا است .مردم و جریانبات مردمبی اربر تنب،سبانی پیشبه کننب ،و
مکتوبات و ملفوظات خبود را ببه خشبونت سببانی بیاالینب ،توانبایی «دیب،ن دنیبا اس نگباه دولتیهبا» را
ان،کان،ک اس دست میدهن ،و هم،لی کبردن برایشبان ایبرممکن میشبود .دولتمبردان نیبز چنان به
تریبون ها را به آوردراه ال،اق انواب برچسب بر سر و روی منتق،ین و مخالفان خود تب،یل کنن ،،قب،رتِ
«خود را جای مردم رذاشتن» کمکم در آنها سوا میاب ،و هم،لی برایشان دستنیافتنی میشود.
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جامعهی مدني ،رابط و حامل همدلي
جامعهی م،نی را حوسه ای اس ارتباطات اجتماعی دانستهان ،کبه بب،ون هبیچ م،اخلبهی دولتبی
همواره نقش واس ه میان دولت و ملت ایفا کرده .مهمترین عناصر این حوسه در دو من قه ریشه دارنب:،
 . 1مراکز آموسشی اس حوسه و دانشگاه و م،رسه  .2انواب و اقسام رسانهها اس م بوعات ررفتبه تبا رادیبو و
تلویزیون.
ب،ین ترتیب به نظر می رس ،دستیابی به هر س حی اس هم،لی و همسبانی میبان ملبت و دولبت
نی اسمن ،آرایش کانا ارتباطی آن دو یعنی جامعبهی مب،نی ببه لبواسم همب،لی و همسببانی اسبت .بایب،
بیشاسپیش به فضای جامعهی م،نی هم،لی و همسب انی تزریق شود تا اس این طریق ،ارتباطبات دولبت و
ملت نیز شکلی نو و هم،النهتر پی،ا کن.،
همدلي بهمثابه راهبرد
یادمان باش ،که هم،لی راهی راهبرد است رباهی روش .یکوقبت صبرفاً میخبواهیم ببا رواج
هم،لی «مناسعات موجود» را فی،له دهیم ،یکوقت هم البته ق،،مان فراتر اس این است و میخواهیم به
«ریشهی درررفتنِ مناسعات» نگاه طبیبانه بین،اسیم .حاال کبه رهببر فرسانبهی انقبالب سبالی را ببه نبام
هم،لی مزین کردهان ،شای ،حیف باش ،که آن را صرفاً یک «روش» در نظر بگیریم.
به نظر میرس ،فرصتی مغتنم پیشآم،ه تا «هم،لی» را به چشم «راهبردی ملی» نگاه کنبیم و
بجای توقعمان اس یک،یگر ،توقعمان اس «هم،لی» را باال ببریم و بگذاریم این نوش،ارو ،حاال کبه میتوانب،،
نقشی بیش اس «ممانعت اس مر

سهراب» داشته باش ،و اساساً «بساطِ سهراب کُشان» را جمص کن،

نگاه راهبردی به هم،لی میتوان« ،شکا های متراکمی» را که اثری جز تعمیق درهمریختگبی
و افزودن بر س ح تنشها ن،ارن ،را به «شکا های متقاطعی» تب،یل کن ،که اجاسهی دوق بی شب،ن را
به جامعه نمیدهن ،و اس س ح و عمق کشمکشهای انرژی بر بهطور محسوسی میکاهن.،
همدلي و موجسواریهای سياسي
اس همین ساعات او طرح این شعار برای سا  ۹۴بای ،مراقب سوءاسبتفادههای بیشاسپبیش اس
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مفهوم «هم،لی» نیز بود .نهم دیماه  ۹3رئیسجمهور محترم راهپیمایی تاریخی یوماهلل نهبم دی سبا
 1388را به معنای بیعت مج،د با جمهوری اسالمی ایران ،اصل والیت فقیه و خان،ان امامت دانسبتن ،و
روس  ۹دی را «روس هم،لی» نام نهادن . )1۶(،این بیان آقای روحانی را بگذاری ،کنار اتفاقی کبه دو مباه و
نیم پیش اس آن افتاد .شورای هماهنگی اصالح طلبان استان سنجان به مناسبت سفر استانی رئیسجمهور
و اعضای کابینه به سنجان ،در  28مهر  ۹3رسماً بیانیهای منتشر کرد و در آن «تالش و اق،ام برای رفبص
ح،ر اس سران فتنه» را موجب «افزایش هم،لی» و اقت،ار داخلی دانست [ ]۴بهراسبتی چ بور ممکبن
است حامیان و عالقهمن،ان رئیسجمهوری که  ۹دی را روس هم،لی میدان ،معتق ،باشن ،که رفص ح،ر
سران فتنه – که نهم دی اعتراوی میلیونی به رفتار آنها بود – نیز عامل هم،لی خواه ،بود؟ آیبا جبز
این است که لفظ «همب،لی» م،تهاسبت اسبتع،اد خبود را ببرای تب،یلشب،ن ببه «اببزار موجسبواریِ
موجسوارانِ سیاسی» اثبات کرده؟
آيا همدلي «کفايت» ميکند؟
چن ،ماه پیش مقام معظم رهبری در اجابت درخواست معاون او رئیسجمهور مبنی بر ص،ور
پیامی خ اب به همایش ملی ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فسباد ،متنبی مرقبوم داشبتن ،کبه
فراسی اس آن میروی « ،نفس اهتمام آقایان به امر مبارسه با فساد را تحسین میکنم ،لکن این سبمینار و
امثا آن بناست چه معجزهای بکن،؟ مگر ووعیت برای شما مسئوالن سه قوه روشن نیست؟ با توجه به
شرایط مناسب و امی،بخشی که اسلحاظ هم،لی و هماهنگی و همفکری بین مسئوالن امبر وجبود دارد،
چرا اق،ام قاطص و اساسی انجام نمیریرد که نتیجه را همه بهطور ملموس مشاه،ه کنن،؟»()1۷
پرسشی که رهبر انقالب م رح میکنن ،پرسش بسیار مهمی است .خ،وصاً کبه هبیچ اثبری اس
استفهام انکاری در بیان ایشان نیسبت و روشبن اسبت کبه عمیقباً ببه وجبود «همب،لی و همباهنگی و
همفکری» میان مسئولین باور دارن .،اما بهراستی چرا اس خاک «هم،لی» لزوماً «اق،ام قاطص» نمیروی،؟

به نظر میرس« ،هم،لی و

همسببانی» و حتبی «همفکبری و همباهنگی» همگبی شبروط

«السم» برای برانگیخته ش،ن ارادهها هستن .،اینکه آدمی اس حوسهی باورها و احساسات خود عبور کن ،و
وارد حوسه ی اراده و عمل شود ظاهراً محتاج لواسمی بیش اس «باورمن،ی» و «احساسِ مسباع »،و حتبی
«تمایل» است.
ارر قرار است در سا  ۹۴بر همب،لی و هم سببانی میبان مبردم و دولبت دامبن سده شبود بایب،
پیشاپیش ب،انیم که این هم،لی و هم سبانی هنوس فقط شرط السم ببرای رخب،اد اتفاقهبای خبوب مبورد
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همسبانی» ببر سباحت

«اراده و رفتار» نیز م،اقه و تأمل کنن .،ما نیاس به جه،ی نظبری روی «موانبص تب،یلشب،ن ان،یشبه ببه
رفتار» هستیم و ارر به این موانص توجه نکنیم چهبسا به هم،لی و همسبانی که هر دو مرتبط ببا حبوسهی
باور هستن ،هم برسیم اما باس به تغییرات موردنظرمان در حوسه ی اراده و رفتار دسبت پیب،ا نکنبیم و ببه
تعبیر رهبر انقالب «نتیجهای ملموس» مشاه،ه نکنیم.
نتیجهگیری
پر واوح است که این نام را نیز میتوان در چهار چوب مرحله دولت ساسی اسالمی که سبومین
مرحله اس فرآین ،تم،ن ساسی اسالمی است ،تحلیل نمود .برطر نمودن شکا دولت ملت کبه میتبوان
آن را اس جمله شکا های فعا در جامعه دانست که در شرایط حاور با طرح فسادهای اخیر در فضبای
عمومی نیز تش،ی ،ش،ه است ،می توان ،موجب پیشبرد اه،ا انقالب اسالمی ربردد .ببرای رسبی،ن ببه
اه،ا انقالب اسالمی ،هم،لی و همزبانی دولت و ملت و برطر نمودن شبکا ببین ایبن دو اس جملبه
وروریات است .دولت اسالمی دولتی است اس د ملت و برآم،ه اس آن که خواسبت اسبالم و مسبلمین را
پی می ریرد به همین جهت تحقق هم،لی و همزبانی دولت و ملبت ببرای رسبی،ن ببه دولبت اسبالمی
وروری است .در این جهت نه دولت بای ،ملت را نامحرم و ایر خبودی ب،انب ،و او را در رونب ،مب،یریت
کشور و ت،میمات شرکت ن،ه ،و نه ملت ،دولت را به حا خود رها کن ،و خبود را در قببا اتفاقبات و
حوادث مسئو ن،ان .،البته بای ،دقت داشت که همزبانی و هم،لی این دو رکن جمهوری اسالمی یعنبی
دولت و ملت ،طرفینی است؛ ب،ان معنا که نبای ،این نامگذاری به همب،لی و همزببانی ملبت نسببت ببه
دولت و بلعکس دولت نسبت به ملت تفسیر شود.دولت اسالمی دولتبی اسبت کبه اس یبک سبو فرهنبگ
سیاسی مردم در آن مشارکتی است و سوی دیگبر دولبت صبرفاً ببه دنببا تحقبق خواسبت نخبگبان و
رروه های ق،رت و ثروت نیست بلکه خواست آحاد مردم مسلمان را پی میریرد .البته ما در ایبن مقالبه
منکر این امر نیستیم که مخاطب نام سا عموم مردم هستن ،و اصالً ،بخشی اس اهب،ا مرحلبه جامعبه
اسالمی همزمان با نیل به مرحله دولت اسالمی در حا تحقبق اسبت؛ سیبرا در ایبن سمینبه هبم مبردم
مسئولیت دارن ،و هم مسئوالن .اما آن ه مورد م،عاست این است که مخاطب اصلی این نامها و شبعارها
مسئوالن به عنوان کاررزاران تحقق دولت اسالمی است تا با همجهت کردن نیروهای اجتماعی ،سمینه را
برای پشت سر رذاشتن این مرحله فراهم کنن.،
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البته این بیانیه در رسانه های داخلی باستباب ن،اشبت و صبرفاً تارنماهبای حبامی فتنبه آن را
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