
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  

  

  

  
  1397 بهار ،61شماره  ،دوازدهمسال 

  88 تا 61 صفحه

  اي اهللا خامنهحضرت آیت دیدگاه در اسالمی و ارکان دولت اهیتم
   کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقالب، دانشگاه شاهد/خدیجه محمدي مزرعی

 M.Mohammadi.Kh@Chmail.Ir  

  Mahdinaderi35@Gmail.Comعلوم سیاسی، دانشگاه شاهد گروه استادیار  / نادري مهدي

   دهیچک
 اهداف کامل تحقق ايمرحله پنج فرآیند در ايمنهخا اهللاآیت دیدگاه در

 جامعه اســالمی، دولت اســالمی، نظام اســالمی، انقالب( اســالمی انقالب

 این در گام ینترمهم و سومین اسالمی دولت ،)یاسالم تمدن و یاسالم
 مقاله با این. اســت نگرفته شــکل تاکنون ایشــان نظر از که اســت فرآیند

سنادي تحلیل نوع از کیفی روش صدد برداري، فیش ابزار و ا سخ در  پا
صلی سوال این به ست ا سالمی ماهیت و ارکان دولت« که ا  دیدگاه از ا

د یتحقیق بر چند نکته تاک هايیافته .»چیســت؟ ايخامنه اهللاآیت حضــرت
ـــالم1دارد:  ـــکل از مجموعه نهادها و کارگزاران و نه  ی. دولت اس متش

ست و آنچه عمالًیصرفا قوه مجر سالم ه ا ف به ا صِّ بودن  یدولت را مت
. سازه 2باشد. یم» یاسالم يریگعملکرد و جهت«د ینمایا نبودن آن می

ــت که  ــالم اس ــریعت مقدس اس ــالمی، ش فکري در روند تحقق دولت اس
ر وظایف،  ها و اهداف حاکم بر دولت اســالمی گیري، جهتهاارزشمفســِّ

ـــول اکرم (ص) و امامی ـــد. حکمرانی موفق رس م علی (ع) در دولت باش
ظام  فت ن با ـــالمی در  لت اس مانی تحقق دو نبوي و علوي، الگوي آر

 ی. مردم، کارگزاران و نهادها از ارکان اصــل3جمهوري اســالمی اســت.
ـــالم ـــتند که بدون همراه یدولت اس امکان تحقق دولت  آنها عمالً یهس

سالم سالم یا شته ونیینقش تع یوجود ندارد. مردم در نظام ا  کننده دا
ـــ یو انتخاب آنها به مثابه امانت اله يرا ـــت و ص انت از آن، واجب یاس

و رفتار اســالمی کارگزارن و  ی، اخالقياســت. ســالمت اعتقاد یشــرع
  خواهد بود. ینهادها، سنجه و تراز دولت اسالم

 اهللاآیت ن،ا، کارگزاریدولت اســالم ،یانقالب اســالم اســالم، :دواژهیکل
  اي.خامنه

  18/02/1397 تأیید خیتار   29/01/1397 افتیدر خیتار
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  مقدمه

) ره(خمینی امام رهبري به بنیادي تحول و دگرگونی یک عنوان به ایران اسالمی انقالب

شتیبانی و شار پ ستبداد، با مبارزه هدف با 1357 سال در مردم، مختلف اق ستعمار ا  به نیل و ا

 ارائه با اســالمی انقالب. رســید پیروزي به واحده امت تشــکیل همچنین و اســتقالل آزادي،

ــکیل پی در بشــریت، به جدید نظم یک  براي بدیلی منظور به اســالمی نظام و حکومت تش

 منحصــر ایران مرزهاي در توانســتنمی انقالب پیام و زبان حال، این با. درآمد پهلوي رژیم

 سلطه، امنظ با مقابله همانا که است بوده بشریت براي مشترکی پیام حاوي انقالب، این. بماند

 چنین تحقق راستاي در است. جهانی خواهی عدالت و مستکبرین یوغ از مستضعفین رهایی

 رحلت از همواره تشکیل دولت اسالمی به عنوان یک اصل مطرح بوده است. پس اهدافی،

نیز این امر خطیر مورد  ايخامنه اهللا آیت حضرت رهبري زمان در اسالمی، انقالب بنیانگذار

سالمی به عنوان یک گام مهم تأکید جدي ای شکیل دولت ا ست تا آنجا که که ت شان بوده ا

  )24/7/1390 بیانات(بیان شده است. يات اهللا خامنهیاز سوي آ اسالمی تمدن تحقق سیر در

نه اهللا آیت ـــالمیفرآ تبیین با ايخام نه انقالب اس ـــالمی، (انقالب یند پنج گا ظام اس  ن

 پیروزي با که دارند تاکید نکته این بر اسالمی) امت می،اسال جامعه اسالمی، دولت ،اسالمی

سالمی انقالب شکیل و 1357 سال در ا سالمی جمهوري نظام ت سی قانون تثبیت و ا سا  در ا

 يهارغم تالش بهشده است اما  محقق پنجگانه هايگام دوم و اول مراحل ابتدایی، يهاسال

 دولت باید که دارند تاکید شــده ومحقق ن یقیحق يدر معنا یصــورت گرفته، دولت اســالم

 به توجه با. شود محقق زودتر هرچه اسالمی تمدن تحقق روند از سوم گام عنوان به اسالمی

مقاله  اسالمی، دولت تشکیل لزوم بر مبنی ایشان مکرر مطالبات و هادغدغه موضوع، اهمیت

هامات موجود، جهت پر کردن خأل نظري در این زمینه و برطرف کردن اب دارد سعی حاضر

 این به واکاوي ماهیت دولت اســالمی در دیدگاه مقام معظم رهبري (مدظله العالی) بپردازد.

 که اســت ســوال این به پاســخ پی در ،يل اســنادیاز نوع تحل یفیمقاله با کاربســت روش ک

  .  »چیست؟ ايخامنه اهللا آیت دیدگاه در اسالمی دولت ت و ارکانیماه«

  يچارچوب نظر

 ت، کارکرد، اهداف و اقسام دولت:الف. ماهی

  ماهیت دولت -1

ست که ملتدولت را می ساختی از قدرت دان ها به منظور برقراري نظم و قانون در توان 

شان به سرزمین شوري،آورندود میوجبین خود و دفاع از  ). هیوود، دولت را از 163:1391(آ
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ــتی، رویکرد کارکردگرایان ــم انداز و رویکرد ایدئالیس ــه چش ــازمانی مورد س ه و رویکرد س

تاثر از د ـــتی م ئالیس ید ـــی قرار داده اســــت. در رویکرد ا لت تبلور یبررس گل، دو گاه ه د

ــتگی همگانی« ــت. در رویکرد کارکردگرایانه دولت مجموعه» ازخودگذش اي از نهادها اس

اســت که کارکرد نظم و ثبات اجتماعی را برعهده دارند. و در رویکرد ســازمانی، دولت را 

ـــازمانمعرفی می» عمومی«اي از نهادهاي عهمجمو ـــئول س دهی جمعی زندگی کنند که مس

ــده اند و به هزینهاجتماعی ــیس ش هاي دولت را ین ویژگیترمهماند. هیوود عموم مردم تأس

شروعیت  حکمرانی و به کار بردن قدرت مطلق و نامحدود، عمومی بودن نهادهاي دولتی، م

ــلطه  ــتن، ابزار س ــرداش ــماردزمینی بودن برمیبودن و س نظر به  .)131-129:1392وود،ی(هش

اند، ز قائل نشدهییدولت تم یاسیو س یف حقوقین تعریها، بیرانیا یاسینکه در فرهنگ سیا

 یحقوق يمجموعه نهادها يدولت به معنا«ن اســت: یســندگان از دولت چنیف مختار نویتعر

ــائ ــتگاهیو قض ــ یو کارگزاران حکومت یاجرائ يها، دس بر مردم  یفه حکمرانیت که وظاس

  ».را بر عهده دارد ین منفعت عمومی، به منظور تامیبر قانون اساس یمبتن

  کارکرد دولت -2

ــکل می ــبرد اهداف مدنظر آن نظام ش ــی، دولت جهت پیش ــیاس گیرد، در در هر نظام س

ي هاتوان کارویژه). می27:1387(بشــیریه،کردهاي خاصــی را بر عهده داردنتیجه دولت کار

شمکش ستگی، حل ک ستیابی به عمومی دولت را به چهار بخش ایجاد همب ها و منازعات، د

  ).111-108:1387اهداف کلی حکومت و  تطبیق با شرایط جدید دانست (بشیریه،

  اهداف دولت -3

ي سیاسی متفاوتی هستند و هر نظام سیاسی، نگاه هانظامبرخاسته از  هادولتجا که از آن

 يهانظامنیز با توجه به  هادولتتوان گفت جهان و عالم هســتی دارد؛ میبه انســان،  یخاصــ

سی مختلف، تمایز می یابند و هر دولتی از هم افتراق می هادولتیابند. در نتیجه اهداف سیا

ست. در ا سته از آن به دنبال تحقق اهداف خود ا سی برخا سیا ان، ین میدر چهارچوب نظام 

مبانی خاص خود را دارد و با توجه به همین مبانی و اصول نیز نظام سیاسی اسالم، اهداف و 

  ).103:1388گیرد (عظیمی شوشتري،دولت اسالمی متناسب با آن شکل می

 ب.  دین و دولت در نظام سیاسی اسالم

  :ماهیت دین -1

ـــت نیقوان اخالق و د،یعقا از يامجموعه ن الهیید   و تیهدا يبرا خداوند که رفتاري اس

ستگار ست. کرده نییتع شرب ير صنوع ن،یدرواقع د ا ست به این معنا که  یاله مجعول و م ا

 ). 19:1389دین از طرف ذات اقدس الهی است (جوادي آملی، همه
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  : کارکرد دین -2

سبت به قلمرو دین وجود دارد.  سالم ن رویکردهاي گوناگونی در مغرب زمین و جهان ا

 صورت زیر بیان کرد: توان به دو دیدگاه کلی در این باره را می

رود. ی میحدّاقلاز دین انتظار  دگاهیداین بر اساس . قرائت حداقلی از دین اسالم: الف

شرع  ست که  سیس ،یدر امور اجتماعمنظور این ا الزم را به ما  حداقلی موارد یاخالق و یا

ست نه بآموخته  صور کردن د ،یدگاهین دی. چناز آن را شیا سعادت نیبا مح  ،یآخرت در 

  ). 134:1383است (عباسی، یاسیدر عرصۀ اجتماع و امور س نیمنکر دخالت و حضور د

ر این باور هستند که دین در اکثر متفکران اسالمی ب. قرائت حداکثري از دین اسالم: ب

ها از قبیل خداشــناســی، معاد، نبوت، اخالق و حقوق، به صــورت حداکثري عمل زمینه همه

پاســخ  یو اجتماع يفرد یهاي مربوط به حوزه رندگانم پرســشکرده اســت و اســالم به تما

ــروپناه، ــت (خس ــه ).6:1381داده اس ــالم« د: یفرمامی نین رابطه چنیدر ا يد مطهریش ...  اس

ست مکتبی سالم در گرا، واقع و جامع ا سانی، نیازهاي جوانب ي همه به ا  یا دنیایی از اعم ان

سمی آخرتی، سیا یا و فکري و عقلی روحی، یا ج سا  توجه اجتماعی یا فردي عاطفی، و ح

  .)63: 1372، يمطهر»(.است شده

  . دولت و حاکمیت دین3

شد دولت را از منظرهاي مختلفی همچون نقش، کارکرد، اهداف و  شاره  همانطور که ا

ـــیم بندي کرد. این مقاله، براي اتخاذ چارچوب نظري، مبناي غایت می توان تعریف و تقس

ــورتبندي دولت را  ــأ حاکمیتمن«ص ــا » ش ــیم بندي کلی، منش ــت. در یک تقس قرار داده اس

ست یا غیر دینی. از این صحبت رو میحاکمیت دولت یا دینی ا توان از دو نوع کلی دولت 

  به میان آورد: 

گیري و دولتی اســــت که انتخاب حاکمان، وظایف، نقش، جهتک. دولت دینی: ی

گردد و براساس آن مورد ارزیابی تعریف میاهداف دولت مستند به اراده الهی و متون دینی 

ـــوي خداوند به پیامبران وحی شــــده، «گیرد. قرار می در دولت دینی قانون جز آنچه از س

ــت ــتناد به دین و پذیرش مرجعیت 37:1385(لمبتون،» نیس ). معیار دینی بودن یک دولت اس

حداقل  دین در زندگی ســیاســی اســت و همچنین در آن ســاخت عمومی قدرت ســیاســی یا

-23:1395شــود (فیرحیشــرایط حاکمان با معیارهاي ملحوظ در نصــوص دینی تعریف می

27.( 
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ـــت که انتخاب حاکمان، وظایف، نقش، جهتدو. دولت غیر دینی:  گیري و دولتی اس

ـــري تعریف می ـــتند به اراده بش ـــاس آن مورد ارزیابی قرار اهداف دولت مس گردد و براس

ـــد، دولت غیر توان گفت هرگونه گیرد. میمی ـــریعت الهی نباش دولتی که ناظر به دین و ش

  دینی است.

  اسالم سیاسی نظام در دولت هاينظریه .4

اهل تســنن و  یافت اصــلیدگاه مســلمانان، به دو رهیدولت در د يریگشــکل يهاهینظر

  ک است:یعه قابل تفکیش

سی نظام در دولت هاينظریه ک.ی سنن:  اهل سیا سنن قائل به چهارت  اهل هینظر اهل ت

نک: (دولت هســـتند.  يریالء در رابطه با شـــکل گیعقد، اســـتخالف، شـــورا و اســـت و حل

  . ) 39:1395؛ فیرحی، 192:1386صادقی،؛ حاجی 14:1388قادري،

دولت را  يهاهیتوان نظرمی یعیدر تفکر شتشیع:  سیاسی نظام  در دولت هايدو. نظریه

  کرد: يمعصوم صورتبندبت یل دو دوره حضور معصوم(ع) و دوره غیذ

صر در دولت به مثابه نظریه» امامت«الف.  ضور ع صومین ح  از را امامت شیعیانع): ( مع

 اداره براي را) ع( معصــوم امامان خداوند که دارند عقیده و دانندمی اســالم اعتقادي ارکان

-41:1395فیرحی،( است برگزیده) ص( پیامبر از بعد اسالمی جامعه هدایت و سیاسی نظام

42 .(  

صر در دولت به مثابه نظریه» ت فقهاءیوال«ب.  صوم غیبت ع  در معتقدند شیعیان ع):( مع

 برند؛می ســـر به غیبت پرده در مصـــالحی بنابر خدا خلیفه و معصـــوم امام که  غیبت عصـــر

ـــیر و اجرا تبیین، یعنین یهاي دمأموریت ـــالمی جامعه رهبري الهی، احکام  يتفس  و اس

 امام از نیابت به را خطیر وظایف این اجراي دین، کارشناسان الجرم و دهنمان معطل قضاوت

 ، در)ع( معصـــوم امام غیبت دوران در .)198-197:1386صـــادقی،حاجی( شـــوندمی متعهد

  :است پیگیري قابل ت فقهاءیبا وال رابطه در کلی رهیافت دو شیعی تفکر

ـــ از پس عمدتا که انتخاب، نظریهانتخاب:  ک. نظریهی ـــالمی جمهوري نظام یستأس  اس

 مشروعیت مبناي. دارد قرار انتصاب نظریه مقابل در نظریه ینترمهم مطرح شده است؛ ایران

سی قانون محدوده در تنها فقیه نگاه این در. شودمی قلمداد مردمی -الهی نظریه این در سا  ا

: 1386یی،زالک( اســـت حکومت و قدرت اعمال به موظف بســـته، مردم با که قراردادي و

50-54.(  
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 که یحاکم تنها که دارد اعتقاد معصوم امامت اصل به استناد با شیعهانتصاب:  دو. نظریه

ــالمی جامعه حاکم عنوان به خداوند طرف از  اســت مشــروعیت داراي باشــد، برگزیده اس

 و دادن فعلیت و فقها والیت پذیرش حد در نظریه این در مردم ). نقش116:1381نوایی،(

بخش به حســـاب  مشـــروعیت عنصـــر مردم و هاســـتآن حکومت و والیت کردن کارآمد

  .)49-48: 1386زایی،لک( ندیآینم

   ايخامنه اهللا آیت سیاسی تفکر هايبنیان ج.

سی تفکر در شمندان سیا شه آن در بنیان وجود بنیادینی هايتفاوت اندی هاي دارد که ری

 از ايجلوه و مخلوق را عالم همه خدا، به معتقد اندیشمند که طوريفکري مختلف است. به

شمند اما داندمی او ست اندی  به دیگري نگاه ندارد معادي و مبدأ هیچ به اعتقادي که ماتریالی

 اساسی تفاوت سیاسی اندیشه و سیاست از تلقی در شودمی باعث تمایز همین. دارد هستی

اي اهللا خامنهآیت یاسیتفکر س يهاانینرو اجماال به بنیاز ا .)89:1393مهاجرنیا،(آید  وجودبه

  شود:یاشاره م

  شناسی . هستی3-1

ـــی قاعده و زیربنا باید توحیدي بینش ايخامنه اهللا آیت منظر از  ها،طرح تمام اســـاس

سالم در ساززندگی و عملی افکار و هابرنامه شد ا شان. با  نقش داراي را توحیدي نگرش ای

ــازنده ــان زندگی در س  فکر طرز نوعی . در واقع، توحید)93:1393مهاجرنیا،(د داننمی هاانس

ــالم بینیجهان جزو هم توحید« دارد: اســاســی نقش آن اداره و جامعه بناي در اســت که  اس

  ).181:1392اي،خامنه( »است اسالم ساززندگی سازنده ایدئولوژي جزو هم است،

  شناسی . معرفت3-2 

ضرت سیمعرفت بر مبتنی تفکّراتی را هاغربی ، تفکّرات ايخامنه اهللا آیت ح  ماّدي شنا

ندمی معرفی غیرالهی و ـــتگاه هر بودن غلط بر و کن یه بر که فکري و علمی دس  معرفت پا

شد، مادّي اعتقاد و مادّي شان. دارند تاکید با  به اعتقاد خدا، وجودبه اعتقاد با باید معتقدند ای

ـــور خدا، قدرت ـــتی و کرد نگاه آفرینش حقایق به الهی ربوبیّت و الهی حض  نگاه با بایس

  ).30/01/1393 بیانات( برد پی حقایق به الهی شناسیمعرفت

  شناسی انسان .3-3

سان بنیادهاي میان معناداري رابطه شه با شناختی ان سی آ اندی  وجود يات اهللا خامنهیسیا

 و است قائل سانان براي ايویژه جایگاه اسالمی هايآموزه اساس بر ايخامنه اهللا آیت دارد.
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 در محدود نیســت؛ جســم در محدود انســان«گیرد: می نظر در انســان براي ايچندگانه ابعاد

ـــت؛ دنیا چندروزه زندگی ـــت؛ فقط هم معنویات در محدود نیس  قطعه یک در محدود نیس

ست؛ هم تاریخ از شخصی سان نی شه ان سان حال همه در همی سان، وجودي ابعاد و است ان  ان

 انسانی شخصیت قوام ). ایشان در26/08/1377 بیانات( »است ناشناخته و است یالیتناه ابعاد

مل تاثیر بر عالوه ـــر و عوا ناص مات براي ظاهري و خارجی ع ند دیگري مقو کار مان  و اف

). بر 18/03/1368 بیانات( هســتند قائل فراوان اثر منشــأ او شــخصــیت تشــکیل در بینیجهان

نرو، شــناخت یباشـد و از ایک انسـان کامل میتن دگاه، اسـالم درصـدد سـاخین دیاسـاس ا

واجب  يریپذ یو تاس يریآحاد مسلمان به منظور الگوپذ يبرا یا نمونه اسالمیانسان کامل 

  )25ص 23: ج1387، ياست(مطهر

  شناسی . غایت3-4

ــالمی، بینش طبق ايخامنه اهللا آیت ــرانجام اس به طور  را عالم جریان و مثبت را تاریخ س

صالحان سمت به و حق حاکمیت سمت قطع به  بیانات(کنند می عنوان صالح و حکومت 

 در اسـاســی و اصـلی هاينقطه از یکی را مرگ از بعد حیات تداوم ). همچنین15/09/1379

سالمی بینیجهان سالم در«که  قاعده این يات اهللا خامنهیآ دیدگاه در. خوانندمی ا  زندگی ا

ـــودنمی تمام مردن با ـــالمی حکومت هايپایه تنظیم در و زندگی وابطر تنظیم در» ش  و اس

  .)104:1394مهاجرنیا،(است  موثر عالم اداره و جامعه اداره همچنین
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  اياهللا خامنه. ماهیت دولت اسالمی از دیدگاه آیت2

  معنایی و هویتی دولت اسالمی  .  شاکله2-1

  ت دولت اسالمیی. ماه2-1-1

 یحکمران يکارگزارن و نهادها مجموعه معناي به دولت رهبري معظم مقام دیدگاه در

سئوالن گانه،سه قواي یعنی وزرا؛ هیئت معناي به نه عام، معناي به دولت«: شودمی اطالق  م

 از اسالمی دولت معرّف دیدگاه این در آنچه). 12/09/1379 بیانات( »همه و رهبري کشور،

: کندمی دنبال اسـالمی دولت که اسـت رکرديکا و کارگزاران رفتار اسـت، هادولت سـایر

 رفتار مردم، با رفتار فردي، اعمال خواهیممی ما که اســت این اســالمی دولت شــعار معناي«
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 ضوابط و معیارها به را جهانی امروز سلطه نظام و المللیبیني هانظام با رفتار و خودمان، بین

سیار شعار، این. کنیم ترنزدیک اسالمی  معظم مقام). 08/06/1384 بیانات( »است با ارزش ب

سالمی دولت منظر همین از نیز دیگر جایی در رهبري شکیل«: نمایندمی تعریف را ا  دولت ت

  »اســالمی... گونه به ماها یعنی دولتمردان روش و منش تشــکیل ... حقیقی معناي به اســالمی

  ).12/09/1379 بیانات(

  اسالمی دولت . مبانی2-2-2

 است سیاسی دین یک اسالم رهبري، معظم مقام دیدگاه درسیاست:  و دین پیوند ک.ی

سبت تواندنمی دولت و سالمی، هايآموزه به ن  باید دولت واقع، در بلکه کند رفتار انفعالی ا

ــالمی هايآموزه و احکام مجري ــد اس ــالم در که عاملی آن«: باش ــامن اس  احکام اجراي ض

ـــت، ـــالمی حکومت اس ـــت قرآن احکام حاکمیت و اس ن یدر ا). 16/01/1378اناتیب( »اس

نســبت «شــود: می دیو اســالم متعارف تاک یقین اســالم حقیز بیدگاه همچون امام ره بر تمید

ــد به  يات عبادیات قرآن با آیاجتماع ــبت ص ــت. از یک هم بیآن، از نس ــتر اس ک دوره یش

از  ي.مقدارث که حدود پنجاه کتاب اســت..ســه چهار کتاب مربوط به عبادات .یکتاب حد

ات، حقوق و یات، اقتصــادیه همه مربوط به اجتماعیات اســت؛ بقیاحکام هم مربوط به اخالق

  ).11:  1387ره،  ینیامام خم»(ر جامعه استیاست و تدبیس

ــکیل رهبري معظم مقام دیدگاه دراجتماعی:  حیات دو. ضــرورت ــاخت و تش  دولت س

 ناگزیرند هاانسان و آیدمی شمار به اجتماعی ضرورت یک آن، ذات و ماهیت از نظرصرف

شبرد براي شان. دهند دولت به تن اجتماعی و فردي زندگی امورات پی ستناد با ای حدیث  به ا

سوب به امیرالمومنین (ع)  حکومت در جامعه  وجود »فاجرٍ او بّرٍ امیرٍ من للناس بد ال انه و«من

 اول به تقدند جامعه در درجهمع کنند وبیان می انســانی و اجتماعی، طبیعی ضــرورت یک را

ـــرورت کننده و اداره یک ـــان زندگی مدیر احتیاج دارد که این را ض و  کندمی ایجاب انس

  ).29/02/1360 بیانات( است بعدي مسأله وي بودن بد و خوب مسأله

سالمی:  طیبه حیات تحقق لزوم سه.  سدمی نظر بها شکیل که مبنایی سومین ر  دولت ت

ـــالمی ـــالمی  طیبه حیات تحقق لزوم کندمی توجیه رهبري معظم مقام گاهدید در را اس اس

شان این امر را از ست. ای  با فرقمان ما«فرمایند: کنند و میبیان می پهلوي رژیم تغییر اهداف ا

شورهاي در که هائیگروه بقیه ست این دهند...می تغییر را رژیمی یک آیندمی مختلف ک  ا

سالمی طیبه حیات تا آمدیم ما که شورمان براي را ا  را آن کنیم؛ بازتولید مردممان براي و ک

  ).19/06/1387 بیانات( »کنیم تأمین
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  . الگوي آرمانی دولت اسالمی2-1-3

مقام معظم رهبري، نه تنها دولت اسالمی بلکه اساس و بنیان انقالب اسالمی و جمهوري 

سالم) می ضرت علی (علیه ال سالمی را برگرفته از مکتب ح سالمی انقالب«نند: داا  و الگو ا

نه فت امیرالمومنین از را خود نمو ظام و گر ـــالمی جمهوري ن مد وجود به اس نات »آ یا  (ب

ته01/01/1380 نات از ). الب یا ناي الگوگیري که این آیدبرمی ایشــــان ب همســــانی و  به مع

ـــت؛ علوي یحکومت و حکمران با يهمتراز ـــئولین و جامعه گیريجهت بلکه نیس  نظام مس

  .)16/01/1370 بیانات(ت است  یراستا حائز اهم این در سالمیا

 اسالمی دولت هاي. ویژگی2-1-4

اســالم و به تبع آن دولت  یاســیاي در رابطه با نظام ســخامنه اهللا آیت بیانات مجموعه از

ستنباط م ینکات یاسالم ضحات بیّنات، اسالمی، نظام اول آنکه شود:یا  هایینهی و امر و وا

 بیانات(دارد  ینوئ ا حرفیدن يبرا اســالمی حکومت . دوم آنکه)10/06/1378 یاناتب( دارد

نگرفته  الگو غرب و شــرق از انقالب، از برآمده ینظام اســالم و ســوم آنکه،) 04/11/1378

ـــت  ـــلبی و ایجابی هايویژگی توانمی نکات این به توجه با .)23/02/1379 بیانات(اس  س

ص سالمیاز دولت غ یز دولت اسالمیشد که وجه تما متصور اسالمی دولت براي یخا  یر ا

   است: 

ـــرط الزمه برا ییهایژگیوایجابی:  هايویژگی ـــتند که به مثابه ش  دولت تحقق يهس

الهی، حکمرانی مبتنی فقه اســـالمی  والیت پایه بر اســـت. ابتناي دولت ياســـالمی ضـــرور

یانات( یانات( معنوي ، اهتمام توأمان دولت به امر مادي و)16/09/1374 ب ، )02/02/1377 ب

ــمانت ــتن دولتمردان ض ــیانت از ،)16/01/1378 بیانات( درونی داش  بیانات( مردم حقوق ص

سان )16/01/1378 شأن و مقام ان سیر )10/06/1378 بیانات(، تکریم  سوق دادن مردم در م  ،

 هاي ایجابی است.از جمله ویژگی )07/05/1369 بیانات(رشد و تعالی 

هایی هستند که با حاکم شدن بر دولت، مانع تحقق دولت اسالمی ویژگی سلبی: ویژگی

ها مبرا شــوند. از اینرو مســئوالن باید از این ویژگیو به تبع آن اهداف انقالب اســالمی می

ـــند. نگاه ـــئولیت مقام و منصــــب، به مادي باش ـــتن  را به مثابه مس یانات(غنیمت پنداش  ب

ـــوه)10/03/1369 پیام( گریزي، زورگویی، قانون)17/10/1371 ـــاد، رش  اداري، گیري، فس

ـــرافی به میل مردم، به اعتناییکاري، بیخواري، کمویژه مالبیت میل و گري، حیفاش  ال

  ها هستند.از جمله این ویژگی )28/05/1384 بیانات(
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