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  )ره(اخالق كارگزاران در انديشه حضرت امام خميني
  )ارائه مقاله در بخش دانشجويي كنگره(

  
 1فرد جواد انصاري

  
  چكيده

به عنوان امام معصوم و حاكم اسالمي به ) ع(هاي حضرت امام علي گيري از توصيهدر اين نوشتار تالش بر اين است تا با بهره
 مسئولينبه عنوان بنيانگذار و معمار انقالب اسالمي به ) ره(مي، و بيانات ماندگار امام خمينيكارگزاران خود در سراسر بالد اسال

تنظيم . 2 برنامه ريزى صحيح. 1عد، ايشان، وظايف عام حكومت اسالمي را در چهار ب» صحيفه نور«كشور، در مجموعه ارزشمند 
، مورد به امر پرورش و تهذيب اخالق و مبارزه با مفاسد اخالقىتوجه . 4 توجه كامل به امر آموزش. 3 اقتصادى مسائلعادالنه 

  . بررسي قرار گيرد
را مورد توجه قرار خواهيم داد و بيانات و سفارش) ره(اخالق كارگزاران حكومت اسالمي از منظر امام خميني در ادامه مقاله 

ويژگي حاكم اسالمي : كهنكاتي ارزشمند مانند اين. شدهاي مختلف يادآور خواهيم ولين به مناسبتئهاي گرانقدر ايشان را به مس
سطح  خود را همدگى و زن كارگزار حكومت اسالمي بايد به مردم محبت بورزد ؛شدكارگزاران براي خداوند باچيست؟ كار و خدمت 

كه دقت نيز اينمي باشند و بايد مرد حكومتكه كارگزاران يا اين ؛زندگي ساير مردم و يا به تعبيري طبقه مستضعف جامعه تنظيم كند
گيري نكاتي را مطرح  در پايان به عنوان نتيجه. در انتخاب و نظارت بر كار كاركنان خود امري بسيار حايز اهميت است ولينئمس

  .خواهيم كرد
  )ره(خميني حكومت اسالمي، اخالق كارگزاران، مردم، امام: واژگان كليدي

  

                                                            
   ansarifard@gmail.com؛   دين فلسفه دكتري يزد؛ دانشجوي نور پيام دانشگاه علمي دستيار -  1
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  مقدمه

و لذا حاكم در  گيرد ميمورد توجه قرار اي الهي  وظيفهبه عنوان ري، زمامدادر نگاه اسالم حكومت و 
 كم و زمامدار،احجايگاه در بر عهده دارد، فرد، به عنوان يك كه حكومت اسالمي عالوه بر تكاليف و وظايفي 

اي براي  وسيلهابزار و حكومت، . يك سلسله تكاليف سنگين ديگري نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهدنيز 
عالوه بر اين، حاكم . دستان و رعايابه زير خدمتگزاريبلكه راهي است براي  .نيستمردم بر آقايي و تفاخر 

پاسخگويي نيز به ) ره(امام خميني .اسالمي نه تنها در برابر خدا، بلكه در مقابل مردم نيز پاسخگو خواهد بود
در برابر  از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً هر فردي«: گويد كند و مي زمامدارن در مقابل مردم اشاره مي

با اين مقدمه ابتدا به وظايف عام حكومت در قبال مردم خواهيم . »سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند
  . دهيم را مورد توجه قرار مي ولينئمسپرداخت و سپس اخالق كارگزاران حكومت و 

  
  )ره(غه و امام خمينيالبال وظايف حكومت اسالمي از منظر نهج :الف

 فرمودهعد مهم حكومت اسالمى اشاره ، به چهار بالبالغه بخشي از خطبه چهل نهجالسالم در  عليهعلي امام 
توجه به امر . 4 توجه كامل به امر آموزش. 3 اقتصادى مسائلتنظيم عادالنه . 2 ريزى صحيح برنامه .1 :است

ام ام .)347ص، 1375، مكارم ، ترجمهالبالغه نهج( قىپرورش و تهذيب اخالق و مبارزه با مفاسد اخال
  .اند كردهتأكيد ار و معمار حكومت اسالمي در ايران بر اين چهار وظيفه مهم، نيز به عنوان بنيانگذ) ره(خميني

  

  ريزى صحيح برنامه .1
امه از برن سئلهم«: فرمايد كه مي) ره(ريزي صحيح توسط حكومت اسالمي امام برنامه ضروتدر اهميت و 

بشود، بايد  شود اداره بدون برنامه، يك كشورى بخواهد اداره بشود، نمى چه چنانو  مهمات يك كشور است
 مسائلها را بايد با كمال دقت، اشخاصى كه تخصص دارند، اشخاصى كه توجه به  ريزي برنامه. برنامه باشد
ررسى كنند و متحداً با هم مال دقت بها بايد با ك اسالمى دارند، اين مسائلاجتماعى و  مسائلسياسى و 

 صحيفه امام، ( ».كند براى پيشبرد مقاصد كشور ريزى، راهى باز مى يزى كنند و براى كشور راه برنامهر برنامه
  )121ص ،17 ج

گونه  اينرا  ريزي براي امور دفاع مقدس لزوم برنامه» اماملبيك يا «به اعضاى سمينارخود پيام در ) ره(امام 
اى الهى در جهت دفاع مقدس اللَّه با وحدت معنوى و ظاهرى خود از اين نيروهشاء ان«: شود كه يم يادآور
  .)31ص ،20 ج، همان( »...نمايند ريزى مى برنامه

ريزي آمده  اهميت برنامهدر مورد  الحرام اهللا ران بيتئبه مسلمانان ايران و جهان و زا) ره(امام پيامو نيز در 
ها و حج با توجه به مسئوليت خطيرى كه در اداره و  ران و مسئولين محترم كاروانمديروحانيون و «: است

اند و با در نظر گرفتن شرايط استثنايى كشور جمهورى اسالمى ايران بايد تمام  پذيرفته ران محترمئتوجيه زا
ر گونه توقع ه دور از هتالش خود را در برگزارى صحيح و منظم حج به كار گيرند و با سعه صدر و ب همت و

حج همراهى نمايند و متناسب با حضور  مسائله را در آموزش و تعليم مناسك و اللّ ران محترم بيتئو منتى زا
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ثير بزرگى كه أزى كنند و از نقش سازنده خود و تري سواد و باسواد براى آنان برنامه قشرهاى مختلف اعم از بي
  .)334ص ،20 ج، همان( »...شوندگذارد غافل ن حج براى هميشه در سرنوشت انسان مى

و منافع  ما بايد براى پيشبرد اهداف«: كند گونه ياد مي و در پيامي ديگر از وظايف حكومت اسالمي اين
مسلمانان  مسائلما بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگى به مشكالت و . ريزى كنيم ملت محروم ايران برنامه

  .)91ص ،21 ج، همان( »...حرومان با تمام وجود تالش نماييمو حمايت از مبارزان و گرسنگان و م
ها  هريزي در همه جنب به لزوم برنامه هاى كلى نظام در دوران بازسازى سياستدر مورد  يپيامدر ) ره(امام

ر و ئم با حفظ شعاأرفاه متناسب با وضع عامه مردم توريزى در جهت  برنامه«: فرمايد اشاره دارد و مي
ترين  و نيز مبارزه با فرهنگ مصرفى كه بزرگ ها گرايي افراطها و  نظري مل اسالمى و پرهيز از تنگهاى كا ارزش

ريزى در جهت توسعه صادرات و گسترش  تشويق به توليدات داخلى و برنامهآفت يك جامعه انقالبى است و 
كلى تجارت بر ر طو و به ت و وارداتصادرات نفت و نيز آزادى صادرا  مبادى صدور كاال و خروج از تكيه به

  .)159- 158ص ،21 ج، همان( »...اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قيمت 
مهم «: فرمايد ريزي نظام اسالمي اشاره دارد و مي به برنامه منشور برادرىديگري با عنوان  در پيام) ره(امام 

 »..ريزى كند برنامه مسلمانانبه نفع  اساس آن نظام اسالمى بتواند شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر
  .)177ص ،21 ج، همان(

  

  اقتصادى مسائلتنظيم عادالنه . 2
بايد مردم همه در رفاه فرمايد كه  دانسته و ميعادالنه اسالمي را نظام فراوان تأكيد با ) ره(حضرت امام

كند كه  نامه خود سفارش مي در وصيتو به ثروتمندان  قلوب مردم است در شدباوقتى حكومت عادالنه  .باشند
  .بپردازندهاى عادالنه خود به فعاليت سازنده  ثروتدر سايه اين حكومت اسالمي با 

وضع در توزيع ثروت و اعتقاد دارد كه با اندوزى كنند  توانند ثروت نمىحاكمان ) ره(در انديشه امام
بايد  ...اسالمى يك نظام عادالنه استحكومت «: فرمايد مي) ره(امام. شود ل ميحاص هاى مردم ما بهبود توده

اى كه هيچ ندارند، هيچ  هاى بيچاره نشين برايشان فكر كرد؛ بايد اين زاغه مردم همه در رفاه باشند؛ بايد فقرا را
براى ضعفا بايد بيشتر . حكومت مال همه است، براى همه بايد كار بكنند ...ها فكر كرد ندارند، بايد براى اين

  .)201ص ،4 ج، همان( »...كار بكنند
مقصد عالى ما، مقصد «: فرمايد داند و مي دالنه ميهدف نهايي برقراري نظام اسالمي را حكومت عا) ره(امام
كه حكومت بايد حكومت الهى  ، مقصدى بود كه خداى تبارك و تعالى آن را به ما امر كرده، و آن اينمااصلى 

وقتى حكومت حكومت عادالنه . خواهند آن حكومت را مىباشد، اسالمى باشد، حكومتى باشد كه خود مردم 
تواند  يك همچو حكومتى مى شد، حكومت در خدمت مردم شد، سايه اين حكومت بر قلوب مردم است؛ و

  .)528-527ص ،7 ج، همان( »...حكومت كند
و به «: يسدنو ه مشروع از ثروت ثروتمندان ميه كارگيري و استفادنامه خود در زمينه ب در وصيت) ره(امام

هاى عادالنه خود را به كار اندازيد و به فعاليت سازنده  كنم كه ثروت ثروتمندان و پولداران مشروع وصيت مى
  .)445ص ،21 ج، همان( »...ها برخيزيد كه اين خود عبادتى ارزشمند است در مزارع و روستاها و كارخانه
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اگر «: داند را امري خطرناك مي نظام اسالمياقتصادي مردم توسط  لمسائرسيدگي به  عدم )ره(حتي امام
مرتبه زندگى مردم است، و  اقتصادى را، كه اول مسائلخداى نخواسته جمهورى اسالمى نتواند جبران كند اين 

جا كارى  ها بتواند در اين كه اسالم هم براى آن يوس بشوند از اينايوس بشوند از جمهورى اسالمى و مأمردم م
يك انفجار حاصل بشود، ديگر نه من و نه شما و نه هيچ كس، نه روحانيت و  محيطين ا انجام بدهد، اگر در

  .)335- 334ص ،10 ج، همان( »...تواند جلويش را بگيرد نه اسالم، نمى
در جمهورى «: گويد از شيوه زندگي حاكمان نظام اسالمي ميمصاحبه با روزنامه ايتاليايى در ) ره(امام

ندگى روزانه امتيازى اندوزى كنند و يا در ز ند با سوء استفاده از مقام، ثروتتوان نمىمردم  زمامداراناسالمى، 
بايد ضوابط اسالمى را در جامعه و در همه سطوح به دقت رعايت كنند و حتى پاسدار . ل شوندئبراى خود قا

  .)266ص ،4 ج، همان( »...آن باشند
توزيع ثروت و درآمدها بر اساس «: كند گونه بيان مي ينانديشه خود را ااي با روزنامه آلمانى  مصاحبهو در 

  ).505ص ،4 همان، ج(» ...هاى مردم ما را بهبود خواهد بخشيد عدالت اسالمى، وضع توده
كه سابقه خيانت  كسانى«: فرمايد مي هاى حكومت اسالمى درباره ويژگي» ليبرال« مصاحبه با روزنامهو در 

اند، حق دخالت در  اند، تجاوز به حقوق ديگران كرده اندوزى كرده ثروتد و برخالف معيارهاى اسالمى دارن
  .)449ص ،5 ج، همان( »...اين حكومت را ندارند

  

   توجه كامل به امر آموزش. 3
كرده است، حتي تأكيد  ضرورت استقالل فرهنگى در موارد متعددي بر آموزش و تربيت و) ره(امام خميني

 كشور مسائلس أفرهنگ و آموزش و پرورش در ر اند و اعتقاد دارد كهد را تحول فرهنگ ميعمده  مسئله
هاى ما  جوان. همراه تحصيل، تربيت باشد ...فرهنگ در كنار آموزش بايد پرورش داشته باشد«: فرمايد مي .است

ه چ چناناگر . هاى انسانى است هاى اسالمى كه همان تربيت هاى انسانى؛ يك تربيت تربيت بشوند به يك تربيت
عمده اين است كه ... شوند ها ديگر خيانتكار به كشور خودشان نمى هاى ما، اين تربيت انسانى بشوند جوان

  .)75ص ،9 ج، همان( »...فرهنگ يك فرهنگ متحول بشود
 مسائلس أفرهنگ و آموزش و پرورش در ر مسئله«: فرمايد نيز مي و آموزش و پرورش فرهنگاهميت در 

كند حل شود، ديگر  رهنگى و آموزشى به صورتى كه مصالح كشور اقتضا مىاگر مشكالت ف. كشور است
  .)309ص ،15 ج، همان( »...گردد به آسانى حل مى مسائل
انگارى در تعليم و  حه و سهلمسام«: فرمايد را خيانت دانسته و ميانگاري در اين امر  كه سهلاي  گونهه ب

باشد و بايد از آن احتراز  ل فرهنگى يك ملت و كشور مىتربيت خيانت به اسالم و جمهورى اسالمى و استقال
  .)3ص ،17 ج، همان( »...كرد

از امور بسيار بااهميت و ... «: فرمايد كه گونه مي خود اين الهى ـنامه سياسى وصيت ام درو سرانج
و مراكز تعليم و  ها اگر دانشگاه...  ها است ها تا دانشگاه مراكز تعليم و تربيت از كودكستان مسئلهساز  سرنوشت

هاى اسالمى و ملى در راه منافع كشور به تعليم و تهذيب و تربيت كودكان و نوجوانان و  تربيت ديگر با برنامه
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 »...رفت مريكا و شوروى فرو نمىآ ما در حلقوم انگلستان و پس از آنجوانان جريان داشتند، هرگز ميهن 
  .)429ص ،21 ج، همان(

  

  تهذيب اخالق و مبارزه با مفاسد اخالقى توجه به امر پرورش و. 4
مهم در آموزش  مسئله«: ايدفرم كرده و ميتأكيد  مقدم بودن تزكيه بر دانشبر  مسئوالندر جمع نيز ) ره(امام

اى كه ايران از  مقدار صدمه. اى ندارد و گاهى هم مضر است و پرورش با هم است، والّا آموزشِ تنها فايده
ها آموزش  رفته خورده است، از هيچ كس نخورده است، و اين براى آن بود كه، آن متفكرين و متجددين فرنگ

  .)189ص ،19 ج، همان( »...داشتند ولى تهذيب و پرورش نداشتند
م أبايد آموزش و پرورش مردم تو« :فرمايد مي م بودن آموزش با پرورشأتو ضرورت درو در جايي ديگر 

دار  به درد انسان برسد، آموزشى كه براى انسان باشد، جهت پرورش، پرورش انسانى، پرورشى كه. باشد
  .)450ص ،13 ج، همان( »...باشد

اگر «: داند ها را عوامل نمونه بودن مي اي است كه آن گونه به) ره(در انديشه امام تهذيب تعليم واهميت 
اى كه  اندازهفرض كنيم كه يك ملتى آموزش و پرورش در آن نفوذ كرد و همه ملت آموزش يافتند به 

احتياجات ملت است، و پرورش يافتند و تهذيب نفس كردند و تربيت اخالقى شدند، ملتى كه يك همچو 
  .)495ص ،16 ج، همان( »...اى خواهد بود توفيقى را پيدا بكند يك ملت نمونه

  
  )ره(اخالق كارگزاران حكومت اسالمي از منظر امام خميني : ب
  ويژگي حاكم اسالمي. 1

شخص اول، كه خليفه است بر مسلمين و به منزله سلطان است نسبت به «): ره(از ديدگاه امام خميني
 ...درجه در زندگى هستند فقرا، هم ةبا مردم، با همين طبق تر و سه پايين ةاز افراد طبقاش  مسلمين، زندگى عادى

هايى كه  كرد و آن آمد جلوس مى حاكم اسالم حاكمى است كه در بين مردم، در همان مسجد كوچك مدينه مى
كردند؛ و طورى بود اجتماعشان كه  مقدرات مملكت دستشان بود، مثل ساير طبقات مردم در مسجد اجتماع مى

. صاحب منصب است و كى از فقراست  فهميد كه كى رئيس مملكت است و كى آمد نمى كسى كه از خارج مى
يك  چه چنانو در اجراى عدالت طورى بود كه اگر . ىهمان عشرت فقراي ،عشرتهمان لباس فقرا و  ،لباس

رفت،  افراد ملت بر شخص اول مملكت، بر سلطان، بر رعيت ادعايى داشت و پيش قاضى مىترين  نفر از پايين
كرد  حكم برخالف او مىچه  چنانشد؛ و اگر  كرد و او هم حاضر مى قاضى شخص اول مملكت را احضار مى

  .)418-417ص ،4 ج، همان( »...تسليم بود
من با مردم ايران برادر هستم و «: داند خود را خادم ملت ميمصاحبه با تلويزيون آلمان در ) ره(حضرت امام

كنيم همان  خواهيم و آن چيزى كه ما مطرح مى ها را مى دانم و چون مصالح آن خود را خادم و سرباز آنان مى
هاى  و اما احتمال اختالف گروه. كنند ح را قبول مىهاى ملت ايران است، از اين جهت از ما نصاي خواسته

 - كه اكثريت تامه قريبِ به اتفاق دارند -سياسى بعد از پيروزى غير قابل اجتناب است ولى در مقابل ملت
  .)354ص ،5 ج، همان( »...ها مورد اعتنا نيست اختالف گروه



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

6  

امروز همه در خدمت شما هستند، «: دارد يداند و اظهار م و فقرا مي در خدمت مستضعفانرا اسالم ) ره(امام
اين نعمت را قدر بدانيد، سستى و سردى به خودتان راه ندهيد؛ نگوييد كه او رفت و . در خدمت اسالم هستند

  .)272ص ،6 ج، همان( »...تمام شد
  

  كار براي خداوند باشد. 2
مختلف، تالش داشت تا خدمت  هاي داند و لذا به مناسبت كار براي خدا را يك اصل مي) ره(امام خميني

  . ، كاركنان، كارگران و ساير مردم يادآور شودولينئمسرا به  خدادر راه 
اگر شما بخواهيد به اسالم خدمت كرده باشيد، بخواهيد به قرآن مجيد خدمت كرده باشيد، بخواهيد كه در «

طور باشد  ويد روسفيد برويد، بايد اينر جا به آن در مى بخواهيد كه فردا كه از اين پيشگاه خدا روسفيد باشيد،
-123ص ،17 ج، همان( ».مرض و با تقوا و با حسن نيت باشد غرض و بى دهيد، بى كارهايى را كه انجام مىكه 

124(  
  .)2ص ،12 ج، همان( »...براى خدا هم اين كار را بكنيد، يك نحو عبادتى است براى شما«: فرمايد و يا مي
ها را آسان  ها و رنج آنچه اين زحمت«: داند ا را مايه تسالي دل و روح آدمي ميكه كار براي خد و يا اين

  .)433ص ،12 ج، همان( »...ها براى خداست دهد اين است كه اين كند و تسليت به انسان مى مى
 شما«: داردتأكيد بر آن ) ره(خدا را شاهد و ناظر بر كارها دانستن يكي ديگر از نكاتي است كه امام خميني«

آن روزى را كه .] فعاليت كنيد[كه حاضر بدانيد خدا را در كارهاى خودتان  به اسالم، با اين تعهد آقايان با
توجه بكنيد كه كارها همه اسالمى ...توجه كنيد كه خدا حاضر است...خواهيد يك كسى را كنار بگذاريد مى

  .)484-483ص ،16 ج، همان( »...باشد؛ براى خدا باشد؛ خدمت براى خدا باشد
  

  با مردم محبت. 3
البالغه به عنوان يك حاكم، مهرورزي و محبت خود را به مردم  جاي نهج السالم در جاي امام علي عليه

رفتارى كردم، و براى  من با شما خوش... «: فرمايد اظهار داشته است و از جمله در اين فراز از كالم خود مي
ن رهايتان ساختم، و طوق بندگى و خوارى را از گردنتان در از يوغ ستمكارا. تان رنج بردم حفظ و حراست

ها را به بهاى جان خريدم گذشتم،  هاى فراوانى كه به چشم ديدم و آن آرى از زشتكاري. آوردم و دور انداختم
و آنچه را نسبت به . و براى سپاسگزارى از اندك نيكى كه دريافتم، ره مهربانى و بخشودگى پيش گرفتم

  .)188، ص1376، فارسى  محسن ، ترجمهنهج البالغه( »اى گذاشتم دل داشتم، در گوشه بدسگاالن در
رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله پيوسته ...«: نيز آمده است كه) ص(در مورد مهرباني و محبت پيامبر اسالم

شدند كه  زديك مىشد، و مردم نيز به نبوت و سلطانيت او چنان ن نزديك مى و بديشانبا مردم الفت داشته 
  .)276ص، 1ج، 1381، طَبرِسى( ».گويى حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله يكى از آن مردمان است

در محيط اسالم و مملكت اسالمى رعب نيست، و در محيط طاغوتى «: نيز اعتقاد دارد كه) ره(و امام خميني
يش با مردم جورى نكردند كه از مردم كه محيط اسالمى، نه شخص اولش و نه سردارها رعب است؛ براى اين

ها خدمت به  طورى كه اين همان. او هستند، خدمتگزارش هستندبترسند؛ با مردم محبت كردند؛ مردم همه برادر 
در يك همچون محيطى كسى ترس ندارد، الزم نيست كه . كنند ها مى كنند، مردم هم خدمت به آن مردم مى
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كه با مردم بدرفتارى كردند، مال مردم را خوردند، اذيت  تى از باب اينايجاد رعب بكنند؛ اما در محيط طاغو
  .)443ص ،6 ج صحيفه امام،( »...ترسيدند كردند به مردم، از مردم مى

 اين دررا كشور هم صالح و  مسئولينالح كند كه هم ص قدر دوستي با مردم را مهم تلقي مي آن) ره(امام
كه هم صالح خود شماست و هم صالح كشور شماست و  وجه كنيد به اينت« :داند مي مراوده و دوستى با مردم

ها هستند كه  هاى آن ها دوست مردم احساس كنند كه اين ؛هم صالح ملت است كه شما با مردم دوست باشيد
  .)383ص ،13 ج، همان( ».اند آمده

گونه با مردمان رفتار كند و به دهد كه چ جا كه به وى تعليم مى عهدنامه اشترى، آن درالسالم  عليهامام على 
در دل خود نسبت به مردم احساس محبت بكن، آنان را دوست بدار و ...«: فرمايد مي چه چشم به ايشان بنگرد

  .)622ص ،6 ج، 1380حكيمي، ( »...با ايشان مهربان باش
  

   سطح مردم همدگى زن. 4
) ع(امام على. جامعه زندگي كنند سفارش دين مبين اسالم بر اين است كه حاكمان همچون مردم عادي

خداى متعال بر پيشوايان بر حق، واجب فرموده است كه خود را با مردم ناتوان برابر نهند، تا «: فرمايد كه مي
  )همان منبع( ».و تنگدستى، فقيران را به شورش واندارد فقر

متصدى يك امور كشورى، قشر وقتى بنا شد كه «: فرمايد مي مسئوليندر مورد مرفه نبودن ) ره(امام خميني
ها و كذا و كذا، يا  پارك و اتومبيل -دانم نمى -ها و صاحب اموال و اعيان، مرفه - الح خودشانطبه اص - اشراف

اين .. .هاى بزرگى است كه در يك ملت هست ها باشد، اين يكى از مصيبت ها و آن حرف آن وقت كالسكه
اسالمى را و متصديان امور اسالمى را از قشر مرفه و از  يكى از الطاف بزرگ خدا بود كه حكومت جمهورى

  .)444- 443ص ،16 ج، صحيفه امام( »...ها قرار نداد ها و اين »ملك«ها و  »سلطنه«آن اشراف و اعيان و 
  

  مردمي بودن كارگزاران. 5
با مردم ري و همراه بودن دا كارگزار مردم بودن، نعمتي است از جانب خداوند كه شكر اين نعمت، مردم

خواهند و  اند، از ما چه مى ها رسانده ما بايد ببينيم كه اين ملتى كه ماها را به اين مقام« :فرمايد مي) ره(امام. است
ها همه در راه اسالم، كه خواست ملت بود و همه  خواهند كه اين ها مى اين... ها چه بكنيم  ما بايد براى آن

طريق . ها هم در همان طريق اسالمى راه بروند ا را موفق كرد، اينه شان براى اسالم بود و اسالم آن كوشش
خميني، سيد روح اهللا، ( ».ها باشد به آن شان وجهاسالمى اين است كه مستضعفين را حمايت كنند، بيشتر ت

  )196ص ،13 ج، 1385
 ـ سيد كه اگراز اين بتر« :داند مي از مردم مسئوالندر جدايى را پذيرى نظام  آسيبو يا در جايي ديگر 

يك وقت اين قضيه پيش آمد و شما از آن مردمى بودن بيرون رفتيد و يك وضع ديگرى پيدا  ـ خداى نخواسته
كرديد و خيال كرديد حااليى كه من نخست وزيرم، حااليى كه من رئيس جمهورم، حااليى كه من وزير كذا 

  .)446ص ،16 ج، همان( »...نيدبي هستم، بايد چه و چه و چه باشم، آن وقت بدانيد كه آسيب مى
  

  و نظارت بر كار كاركنان در انتخاب ولينمسئدقت . 6
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البالغه به كارگزاران حكومتي توصيه دارد كه در انتخاب كارمندان خود نهايت  السالم در نهج امام علي عليه
كارگزاران ...«: به مردم را به هر كسي واگذار نكنند مسووليت خدمتگزاري ودقت و وسواس را به خرج دهند 

تقوى، كه در مسلمانى سابقه درخشانى دارند هاى پاكيزه و با از خاندان دولتى را از ميان مردمى باتجربه و باحيا
نگرى آنان  تر، و آيندهشان كميتر، و طمع و روز تر، و آبرويشان محفوظ انتخاب كن، زيرا اخالق آنان گرامى

  .)579، ص1379، دشتى ، ترجمهالبالغه نهج( »...بيشتر است
از امورى كه «: فرمايد كه دارد و ميتأكيد  ولينئمسنيز در موارد متعددي به اين دقت ) ره(امام خميني

و يا در جايي ديگر بر  )426ص ،21 ج، همان( »...اصالح و تصفيه و مراقبت از آن الزم است قوه اجراييه است
و از كارمندان هستند اخراج كنيد؛ و اشخاص متعهد  كنند اگر اشخاصى مسامحه مى«اين نكته سفارش دارد كه 

  .)515ص ،17 ج، همان( »...را به اين كار بگماريد
  كنند و موذى مى و در هر جا كسانى كه كارشكنى ...طورى بشود كه اشخاص صالح مشغول كار باشند«

 ،10 ج، همان( »...بروند ها كنار ها نيستند آن كنند و قابل اين حرف هستند و ناصالح هستند و توبه هم نمى
  .)50ص

و «: گويد كند مي گاهي مواقع هنگامي كه كارگزاري و يا كارمندي به وظيفه خويش عمل نمي) ره(و امام
و اين موجب تعجب من  ،شنوم كه در ادارات يك قدرى كم كارى هست، گاهى بيكارى هست گاهى من مى

  .)200ص ،10 ج، همان( »...است
ها را  نظارت بر آن مسئلهدر مورد انتخاب كاركنان خود،  پس از توصيه به كارگزاران السالم امام علي عليه

سپس رفتار كارگزاران را بررسى كن، و جاسوسانى راستگو، و وفا پيشه بر ... « :فرمايد نيز مد نظر دارد و لذا مي
و از  .بانى با رعيت خواهد بوددارى، و مهرنهانى تو از كار آنان، سبب امانتآنان بگمار، كه مراقبت و بازرسى پ

ارش جاسوسان تو هم آن همكاران نزديكت سخت مراقبت كن، و اگر يكى از آنان دست به خيانت زد، و گز
وال كه در اختيار كرده او را با تازيانه كيفر كن، و آنچه از ام قناعتييد كرد، به همين مقدار گواهى أخيانت را ت

نهج ( »...نامى به گردنش بيفكنار، و خيانتكار بشمار، و طوق بدا خوار دگير، سپس او ر پسدارد از او باز
  .)579، ص1379دشتى،  ، ترجمهالبالغه

ارت كنند و دهد كه بر كار كارمندان خود نظ نيز به كارگزاران حكومت اسالمي تذكر مي) ره(امام خميني
ها و  كنيد در همه وزارتخانه ى مىخوب، شما كه سركش«: گويد يوس كنند و لذا مينگذارند كه مردم را مأ

 .)477ص ،16 ج، صحيفه امام( »...كنند ها چه مى ادارات، توجه به اين معنا داشته باشيد كه با مردم، اين
  

  گيري نتيجه
بر زمامداران حاكمان و رفتار  اسالمي، اخالقدادن بين تالش كرد با پيوند  با رهنمودهاي خويش) ره(امام

ايشان در . استكمال انسانيت مسيري هدايت كند كه سرانجامش رار دهد و آنان را به را مورد توجه قمردم 
به نحوه مديريت مديران  تقواعد و مقررات، روح معنويرعايت و مردم و كارگزاران عين احترام به حقوق 

راه درماني  اخالق را بيابد وهاي درد فقدان معنويت و  تا ريشه كند مي، تالش شناسدردو چون طبيبي  دمد مي
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شناخت مباني و برداري كنيم، الگو) ره(م خمينيامااز بيانات و سيره رفتاري حال اگر بخواهيم . ه دهدئارا
  .ضرورت داردهاي نظري ديدگاه ايشان  پايه
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