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  )ره(اخالق كارگزاران در انديشه حضرت امام خميني
  

  1محسن موحدي
  

  چكيده
هـاي مكتـب اخالقـي آن     با هدف بررسـي اجمـالي ويژگـي   ) ره(اين مقاله با عنوان اخالق كارگزاران در انديشه حضرت امام خميني

 .تـدوين شـده اسـت   هاي ياد شـده   يژگيحضرت و سپس مرور ديدگاههاي ايشان درباره اخالق كارگزاران نظام اسالمي بر اساس و
و معيارهايي ها  بايد ابتدا از مقياس ، در زمينه اخالق كارگزاران نظام اسالمي) ره(امام خميني هاي نظري حضرت ديدگاهبراي شناخت 

بـراي خـدا    عالقگي به دنيا، عبادت، سرشك شوق تقوي، اخالص، زهد، بيي مانند معيارهاي .اخالقي هستند ها نيز سخن گفت كه آن
  ....و  نيمه شب تار از ديدگان فرو ريختن، در جستجوي گمنامي بودن در

ويـژه در دهـه بعـد از پيـروزي انقـالب      ه مكتوبات ايشان ب سخنان و تمامياي  روش مطالعه در اين تحقيق از طريق بررسي كتابخانه
  :اند هاي زير قابل اشاره اسالمي بوده است و يافته

اقامـه   اشـاعه معنويـت و  ،  استقامت، تعهد به موازين اسـالمي  ، صبر و ، ساده زيستي، اعتماد به نفس رضاي خدا، جلب  تزكيه و تقوي
برخورد خوب با مـردم، خضـوع در    ، تواضع در مقابل مردم ، خدمتگزاري،  داري مردم ، ، انجام تكليف ، رعايت عدالت و امانت عدالت

،  عمـل  ، اهميـت بـه محتـوي و    كـارى  پرهيز از كم المال و يت به بيتاهم، كارهاى ديگر در دخالت انجام وظيفه و عدممقابل قانون، 
پرهيـز از  كارهـا بـه مـردم،    ارائـه  ، و افراد تحـت امـر   دقت عمل در رفتار خود،  ، اعتراف به اشتباه انتقادپذيري ، انتقاد و پذيري عبرت
  .جمهوري اسالمي ، حفظ آبروي نظام و طلبى و حب مال قدرت

دمات سياسـى را در  هـاى اجتمـاعى و خـ    كه رمـز موفقيـت   شود جا معلوم مي آن) ره(خمينياز ديدگاه امام كارگزاران اخالق  يتاهم
كند كه ايجاد محيطى سالم و  مى اندركاران مديريت جامعه توصيه ازاين رو به دولتمردان و دست. دندان مى ل اخالقىيآراستگى به فضا
  .گردند دمن د تا در پرتو بركاتش خود بهرهسرلوحه كار خويش سازنهاى تربيتى را  معطر به ارزش

  )ره(اخالق، كارگزاران، امام خميني: واژگان كليدي 

                                                            
  اصفهان استان معلم تربيت مراكز مدرس ؛ بهشتي شهيد دانشگاه تربيتي علوم ارشد كارشناسي -  1
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  مقدمه

يابيم كه ضمن دارا بودن افكار بلند  مى هاى تربيتى كمتر كسى را له عالمان اخالق و صاحبان انديشهدر سلس
امام اما حضرت . نيز بوده باشد... اى ابعاد سياسى واجتماعى وكى دارمعنوى و كردار ناب و شايسته سير و سلو

اسـالم نـاب محمـدى از عرفـان      خورشيد فقاهت و سياست و طريقت در پرتـو ترين  آن پرفروغ،  )ره(خمينى 
امـا همـواره حماسـه     ، زيسـت  مى كه در حلقه خاكيان اين با. شيوه و طريقت را برگزيدندترين  واخالق نيز ناب

  .  گذارد مى سرود و پا بر فرق عالم فانى مى ىعروج ملكوت
بعـادش  ا اخالق پى ريخت و روشى را در تهذيب پيش گرفت كه مانند ديگـر  مكتبى را در) ره(خمينيامام 

مبـانى   درگـردد و   هـاى آن دقـت   شايسته است كه بـه درسـتى در ويژگـي   . تبراى هميشه تاريخ سرمشق گش
هـاى ارزشـمند ديگـر     ضمن دارا بـودن ويژگـي   )ره(خمينيقى امام انديشه و روش اخال. تعاليمش درنگ شود

در  )ره(خمينـي زيرا عنصر اخالق در تعاليم امام  ؛است ها خود نيز داراى نكات برجسته و منحصر به فرد شيوه
مفاهيم قرآنى است و همه  تأثيرپيام خود را از كالم مقدس الهى گرفته و به شدت تحت  ةماي نخستين گام جان

آبشـارى  تـرين   عظـيم  )ع(و كالم ملكوتى معصـومين  نفس روحانىپس از قرآن . زند مى داگرد قرآن دورجا گر
  .شكوفا گشته است افزايش روحاست كه امام از آن سيراب شده و در فضاى 

رياضـت   ، هاى سير و سلوكى بر تجربه مجاهده و توصيهها  ورى از دستورالعمل ضمن بهره )ره(خمينيامام 
هاى كوتـاه و بليـغ انباشـته     آميز گرفته تا جمله هاى محبت اين تعاليم از موعظه و زمزمه .كند مى تكيهو تعبد نيز 

در مجموع رنگ عرفـانى و سـير و    ، است) ره(خمينينام اخالق عرفانى زيبنده شيوه مكتب اخالقى امام . است
 مـوزد و در سـخن و نوشـته بـدان    آ مـى  )ره(خمينـي اخالقى كه امام . اين تعاليم جلوه بيشترى دارد سلوكى در

سـپارد   مى زيرا هنگامى كه انسان به آهنگ كالمش دل ، خود مقدمه رسيدن به عرفان ناب است هپردازد خودب مى
 او بـه وجـود   كند به طور طبيعـى احسـاس تحـول روحـى در     مى اندرزهاى تربيتى او عمل وها  و به راهنمايي

اى است كـه روح   پرداخت به مطالب اخالقى به گونه وع استدالل ون) ره(خمينيدر مكتب اخالقى امام . آيد مى
 در. آورد مـى  كشاند و به سوى ملكوت به پرواز در مى كند و آن را به معراج قرب مى را از شور و هيجان لبريز

بلكـه   ؛ها مزين شـود  سخن از يك سلسله فضايل اخالقى مصطلح نيست كه روح بايد به آن ◌ً اين تعاليم صرفا
در مكتـب  . دراين مسـلك عـالم همـه محضـر خداسـت     . كند مى از پويايى و حركتى است كه انسان طىكالم 

الهى گشتن  دن وگستره انسان شبلكه مفاهيم به  ؛شود تنها به مفاهيمى چند بسنده نمى )ره(خمينياخالقى امام 
فروزان فرا راه جوينـدگان  تواند چراغى  مى درخشد مى امتيازهايى كه در مكتب اخالقى امام. آدمى وسعت دارد

   .نهند مى اين وادى گام حقيقت بگذارد و سرمشقى شود براى آنانى كه در
  

 پيـام  و كـالم  در كـارگزاران  اخالق(: اند از  عبارت) ره(هاي نظام اخالقي حضرت امام خميني برخي از ويژگي
  )52-67، صص 1372خمينى،  امام

  

  جامعيت و همه سونگرى -
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اخالقـى   مسائلدر طرح و ارائه : ن است كه اي )ره(امام خمينيانديشه و روش اخالقى هاى  يكى از ويژگي
انسـان را موجـودى    و نددانسـت  مى كه اسالم را دين جامع يشانا .فكرى همه سونگر و فراگير داشت ،تىو تربي
نى كـه بـا   از كسـا  و ندبه همه ابعاد وجودى انسان توجـه داشـت   خود در روش اخالقي ندشناخت مى عدىچند ب

بـا   ، سـازند  مى انسانى او را موجودى ناهماهنگ و ناهنجار هاى ديگر جنبه عد و ناديده گرفتنپرداختن به يك ب
  .ندكرد مى سف شديد گلهأت

  

  تكلفى گويى و بى ساده -
. تكلفى در بيان تعاليم اخالقـى اسـت   گويى و بى ساده ، )ره(امام خميني هاى ديگر مكتب اخالقى  از ويژگي

ز موقعيـت علمـى   اصطالحات گنگ و پيچيده نشـانى ا  پندارند كه به كار بردن الفاظ گران و دشوار و مى خىبر
 بـا ) ره(خمينـي امـا امـام    .مايگى و ناچيزى اسـت  دى از شيوه روان و ساده عالمت كممن است و به عكس بهره

اعتنا بـه ايـن    گرفته بود بى دست االطالق را به عهده داشت و زعامت انقالب را به يكه مرجعيت عامه و عل اين
الهى نيز بر آن رفتند و زبان مردم را ء روشى كه انبيا؛  زيدندسى به قرآن مجيد و شيوه بالغ مبين را برگأت ،اوهام

  .مالك گرفتند
  

  بخشىزدايى واميد ياس -
درخشـد و   مـى  است كـه در فهـم ديانـت و معنويـت     هايى كرده طى رهاز تواناترين ) ره(خمينيشك امام  بى

ايجـاد   هرگـز گرفتـار   ايشانتعاليم اخالقى . كند مى از صواب را به درستى تدبير تهذيب نفس و تشخيص خطا
 بلكـه در پـى سـاختن انسـانى اميـدوار و كوشـا       ، گردد و ناتوانى نمى فيبا منفى ، آفرينى ياس ، نشاطى روحيه بى

 مسـائل گونه كه بر  همان. جان مخاطب بيافريند ثيرى شايسته درأتحولى مثبت و ت رود و در پى آن است كه مى
بر تعـاليم وادار كننـده    ، دنكن مى تكيه... مجاهده با هواهاى نفسانى و ، زيستى ساده ، زهد: بازدارنده اخالقى مانند

 مندى از مباحـات شـرعى و بـرآورده كـردن نيازهـاى واقعـى نيـز        بهره ، رعايت اعتدال ، مراعات با نفس: مانند
وجـود عوامـل فـراوان    اعتبارى دنيـا و   بى ، گونه كه بر ناسپاسى نفس آدمى در باورهاى اخالقى همان. دپرداز مى

امكان كاميابى شايسته از زنـدگى و توانـايى    ، پذيرى نفس بر تربيت ، كند مى راه خودسازى اشاره انحرافى بر سر
انسـان را بالـذات شـرير و     كه از آنان نبود )ره(خمينيامام  .اراده انسان در بر طرف كردن موانع نيز توجه دارد

 البته راه آدم شدن را بسـيار دشـوار و پـر سـنگالخ     .ناپذير بداند و گليم نفس او را قابل شست و شو نداند حق
  .خواند يرا هم نم "نشستن و دست روى دست نهادن"س أاما آيه ي ديد مى

  

  گريزى بينى واغراق واقع -
. آميزاسـت  راقگرايى و دورى جستن از مطالب اغـ  واقع) ره(خمينيقى امام هاى مكتب اخال از ديگر ويژگي

 رفيـت دريـافتى او را در نظـر   ظاى كه قرار داشت توان فكرى و  در برابر هر شنونده يا خواننده )ره(خمينيامام 
خـور   كرد و مباحـث را سـنجيده و در   مى بينانه و دقيق عمل هاى اخالقى و تربيتى واقع گرفت و در آموزش مى

 داد مـى  انـدرز  ساخت و بـراى هـر گـروه و مخـاطبى كـه پنـد و       مى گنجايش روحى و فكرى مخاطب مطرح
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اى تحميـل   انديشـه  افكار بلنـد معنـوى را بـر هـر     ها بيگانه و يا برتر نباشد و كوشيد كه از توان و كشش آن مى
  . كرد نمى

  
  توجه به اصول اخالقى نه فروع -

جويد و كانون هـر يـك را    مى هاى نفسى را انحراف ريشه مفاسد و ، هوشمندمانند معلمى ) ره(خمينيامام 
يابى بـه ريشـه   در صدد رهبلكه  ؛نيستها  در پى درمان ظاهرى دردها و زدايش انحراف. يابد مى در جان آدمى

هـا   آمد مكرمت و به اخالص كه سردهد  هشدار مي ، الرذائل است پيوسته به خودخواهى كه ام. هاست ناهنجاري
خواند است، فرا مي الفضائل وام.  
  )ره(خميني انديشه امام محوريت اخالق در -

ها بوده و تهـذيب نفـس اسـاس همـه      آمد ديگر شايستگىرصالحيت اخالقى س) ره(خمينيدر ديدگاه امام 
حتـى   اى و منطقه ،اجتماعى، از زندگى فردى گرفته تا روابط خانوادگى .است...عاد سياسى اجتماعى فردى و اب

جاى كالمـش بـا    در جاى) ره(خمينيحضرت امام  .معادالت بين المللى بايد بر ميزان اصول اخالقى شكل يابد
هـاى مناسـب محوريـت     شد و در مناسبت مى اشاره به زواياى مختلف اين مهم را يادآور تعبيرهاى گوناگون و

  .نمود مى اخالق را گوشزد
گردد كـه نظـام اخالقـي     روشن مي) ره(قي حضرت امام خمينيهاي نظام اخال با توجه به تعريف و ويژگي

هـاي مـردم و    كارگزاران از نظر ايشان چه جايگاه مهمي دارد و اين موضوع چون در رابطه مستقيم بـا خواسـته  
  .قرار گرفتتأكيد باشد، از سوي ايشان بارها مورد  انسجام نظام اسالمي مي

  
  روش مطالعه

 تمـامي پردازد، تا حـد امكـان    مي) ره(الق كارگزاران در انديشه امام خمينيدر اين نوشتار كه به بررسي اخ
اي مورد بررسـي قـرار    حضرت در دهه بعد از پيروزي انقالب اسالمي به روش كتابخانهسخنان و مكتوبات آن 
  .گردد ين موارد انتخاب شده ارائه ميتر مهم،  صفحه مطلب 300آوري بيش از  گرفته و پس از جمع

  
  ها يافته

از مطالـب مربـوط بـه اخـالق      همچنينگفته شد و ) ره(از آنچه در مورد نظام اخالقي حضرت امام خميني
  :يابيم كه موارد زير در اين موضوع اهميت زيادي دارند درمي ، هاي ايشان كارگزاران در انديشه

  
  تزكيه و تقوي -1

. تزكيه است ، دانند مي تر مهم تر و ن الزمبراي كارگزارا) ره(حضرت امامين صفات اخالقي كه تر مهميكي از 
  :ايشان معتقدند وجود يا عدم وجود تزكيه نفس در اشخاص عادي جامعه و كارگزاران تفاوت بسياري دارد

اگر افراد عـادى تزكيـه   . عادى الزم است تا براى مردم سردمداران بيشتر براي و ...مردان تزكيه براى دولت«
هـا را   شد كه مردم آن سايىؤدر ر ...لكن اگر طغيان ...يك طغيان بسيار محدود استنشوند و طغيان پيدا كنند، 
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كـه  هـا   ايـن طغيـان  . كشد مى كشورها را به فساد و گاهى. كشد مى اند، اين گاهى يك كشور را به فساد پذيرفته
» .سـت تزكيـه نشـده ا  ] زمامـدار [بشود بـراى ايـن اسـت كـه      ى به تباهى كشيدهيكه كشورها استموجب اين 

  )392-391ص ، 14ج، صحيفه امام(
كـارگزاران را   و مسئولينهاي باالتر جامعه حاصل شود و همه  معتقدند تزكيه بايد در رده) ره(حضرت امام

  :نور قرآن ميسر شود دانند تا استفاده از نور الهي و موظف به تزكيه نفس مي
. ..مالكى كـه هسـتند، اصـالح نخواهنـد شـد     اين مملكت و همه م ...هاى باال حاصل نشود تا تزكيه در رده«

ها  ها به جاى تصفيه خودخواهى ها باشند و ها به جاى اين تزكيه و خودبينى ...نباشد مادامى كه تزكيه در رده باال
هـر   ...اگر تزكيه نباشد. ..كه تزكيه بشويم همه ما مكلفيم به اين... ر رده باال آرامش حاصل نخواهد شدباشند، د

قـرآن   همه مكلفيم كه تزكيه بشويم تا بتوانيم از نور الهـى و نـور  . بيايد حجاب انسان است نفس چيزى كه در
  )393ص ، همان(» .استتر  الزم هاي باال، و رده لكن اين تزكيه براى دولتمردان .استفاده كنيم

. قرار گرفته است) ره(يامام خمينتأكيد هاي اخالقي كارگزاران است كه مورد  تقوا نيز در راستاي تزكيه از الزمه
  :تر است از نظر ايشان تقوا براي كارگزاران الزم

. اسـت  تـر   كشور هسـتند، الزم  تقوا داشته باشيد تقوا براى همه الزم است و براى كسانى كه متصدى امور«
اى  هم براى يك عـده  شخص خودشان و احياناً هايى كه متصدى امور نيستند، تقوا يك امرى است كه براى آن

اما متصديان امور به حسب تصـدى كـه دارنـد، اگـر خـداى نخواسـته تقـوا         ...استكه با او تماس دارند مؤثر 
دهد و لهذا  مى كند، همه كشور را يك وقت خداى نخواسته به باد مى همه كشور سرايت اين به ...باشند نداشته
  )123-122ص ، 17ج، همان( ».ها اهميت تقوا بسيار بيشتر است تا براى اشخاص آن براى

  
  جلب رضاي خدا -2

داننـد و   ا و توجـه بـه خـدا مـي    هـ )منيت(وديرا در گرو كنار گذاشتن خ مسائلحل تمام ) ره(امام خميني
  :خوانند كارگزاران را به كنترل هواهاي نفساني فرا مي
ه امـور  در همه امور، در تمشيت همـ  ديگر حل شود تا مسائلكنيد  خودى را كنار بگذاريد و خدا را توجه

 و، كسانى كه متصدى امور هستند آن چيزهايى كه مصلحت اسـالم   كه مصلحت اسالم است بايد انسان آنچه را
 .، جلـو بگيرنـد   همه فسادها هست از هواهاى نفسانى كه سرچشمه. ، در نظر بگيرند مصلحت ملت اسالم است

  )377-376ص ، 19ج، همان(
از  اسـالم خدا و براي خـدمت بـه بنـدگان خـدا و خـدمت بـه       انجام كار براي ) ره(از ديدگاه حضرت امام

  :ستا عباداتبزرگترين 
ى كه شما دوسـتان هسـتيد و در   ي، هر جا كنم كه تمام كشور ايران مسئلت مي تعالىمن از خداى تبارك و «

دگان بنـ  عزيزان ما اشتغال دارند، محلشان مهبط الهى باشد يعنى كارها براى خدا، براى خدمت به كه هر شغلى
 ».خدا و خدمت به اسالم ، خدمت به خلق ترين عبادات است خدا، براى خدمت به اسالم باشد كه اين از بزرگ

  )332ص ، 16ج، همان(
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 التقـاطي مبنـي بـر كمونيسـت و     مسئولين خدمتگزارنسبت به اتهامات دشمنان انقالب به ) ره(حضرت امام
  :فرمايند عدم ترس از اين اتهامات مي، توصيه به در نظر داشتن خدا و  بودن هشدار داده

كـه   ، هر كس را خبر براى از بين بردن انقالب اى از خدا بى ايد بدانند كه عدهانقالبى ب ظام ايرانمسئولين ن«
 را كمونيسـت و التقـاطى   او بخواهد براى فقرا و مستمندان كـار كنـد و راه اسـالم و انقـالب را بپيمايـد فـوراً      

و تـالش خـود را در جهـت     داشـت و تمـام هـم    امات نبايد ترسيد، بايد خدا را در نظـر از اين اته. خوانند مى
  )87ص ، 21ج، همان( ».تهمتى نترسيد رضايت خدا و كمك به فقرا به كار گرفت و از هيچ

بـه مسـتمندان و فقـرا نيـز از ديـدگاه       سوي مسئوالن مبني بـر خـدمت  مدنظر داشتن دستورات خداوند از 
  :شود ا محسوب مينصرت خد) ره(امام

براى خدا كار بكنيم و براى خدا كار  ، دولتى باشيم كه متصدى امر دولتيم چه چناندنبال اين باشيم كه اگر «
فرموده است كه به مسـتمندان  . ما بايد بكنيم ، چى گفته است ، ، اين است كه ببينيم خدا چى فرموده است كردن

اين  وقتى كه بنا شد ما براى. فقير بايد برسيد براى همه بايد تهيه كنيدبرسيد، به مردم  بايد برسيد، به ضعفا بايد
 ».نصـرت ديـن خداسـت   سـت  نصرت خدا، نصرت بنـدگان خدا . ، اين نصرت خداست  جهت خدمت كرديم

  )203ص ، 19ج، همان(
  :م خدمت براي خداعالي

  :ند ازا عبارتها  ين آنتر مهممي دارد كه خدمت براي خدا عالي) ره(امام خميني ديدگاهاز 
  :مطرح نكردن خود -الف

اى كـه از طـرف خـدا     كنند توجه كنند كه خداى تبارك و تعالى و مالئكه مى هايى كه در هر جا خدمت آن«
هـا   شود، همين مى عمل شما منعكس هايى كه در دنيا از حرف شما، از همين موج. وكل هستند مواظب هستندم

و  همه با هـم بـراى خـدا   . ..است كه مسئوليت بزرگ اين جه بكنيد بهبايد تو. دهند مى فردا پيش شما شهادت
انبيـا  . ..طايفـه باشـد   فرق نكند كه اين طايفه باشد يـا آن  .بروند براى نجات ملت و براى نجات كشور به پيش

 ، به دسـت  براى خداست به دست شما انجام بگيرد، گرفته است كار. طور بودند اولياى خدا اين. طور بودند اين
  )310-309ص ، 18ج، همان( ».، گرفته است در دست ديگرى ، من انجام بگيرد، گرفته است

  :عدم توقع از ديگران -ب
دارد نبايد توقع داشته باشد كه مـورد پـذيرش همـه قـرار گيـرد، ايـن        مىبر ...انسان كه يك قدم اصالحى«

خـدمت كنـد    اگر انسان بخواهد براى اسالم. اى قبول نداشتند يرالمومنين را هم تا آخر عمر عدهام. نخواهد شد
،  خـدا كـار كنـد بايـد پيـه حـبس       خواهد براى كسى كه مي. همه او را بپذيرندكه داشته باشد  اين را نبايد توقع

  )275ص ، همان(» .به خود بمالد ...بدنامى ،تبعيد
  :عدم انتظار اجر دنيوي -ج

كه در دنياست اجر اين نيست كه شما جانتان را فـدا  ى يچيزها اين. بخواهيد از خدا بخواهيد، از خدا اجر«
 دكـان  خواهيـد، يـك   مى را فدا كرديد يك خانهعوض اين كه جانتان گذاشتيد حاال  صطبق اخال كرديد و در

توانـد   اين فداكارى جز خدا كسى نمى... ! شد؟شود اين عوض او با مى خواهيد، اصالً مى خواهيد، يك پست مى
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،  برگرديد بـه آن حـال   آن حال را حفظ كنيد،. يا را به شما بدهند، عوض او نيستن دنبدهد، اگر همه اي عوض
حال اگر حفظ بشود، االن هم شما، همان  آن. دوباره شما تحت رهبرى شيطان نباشيد، ولى شما طاغوت نباشد

  )357ص ، 12ج، همان( ».شود عوض اين نمى كند و هيچ چيز هم مى واليت خدا در شما حكومت
  :دلسردي دم باخت وع -د

كننـد باخـت    مى كه براى دنيا كار ىيها آن .كنند هيچ وقت باخت در آن نيست مى كسانى كه براى خدا كار«
كه  هايى آن لكن ؛هم هدر دادند، اگر برسند هم باخت دارندرا ، باختند و عمرشان  نرسيدند خوب دارند كه اگر
پـس  نتوانسـتيم   در ظاهر هم اگر خيال بشـود كـه مـا   . ندارداين هيچ وقت شكست ... كنند،  مى براى خدا قيام

ما براى خدا كـار كـرديم و كسـى كـه      كه ، براى اين به حسب واقعش شكستى نخورديمنه ،  ايم شكست خورده
  )442ص ، 10ج، همان(» .جاست ، برد آن ديگر ما داريم ، جاهاى براى خدا كار بكند همين دنيا نيست قضيه

  :عدم ياس و شكست -ه
يلـى هـم   كه كشور خودتان را خودتان اداره بكنيد خ براى اين خودتان بايد حاال از اول بسازيد خودتان را«

كننـد، شـما   بهمه ادارات هم با شما همراهى  كنيد خير بايد حتماً مى كه داريد كار ىيحاالدنبال اين نباشيد كه 
خوف به  هيچ ابداً ن اگر يك وقتى يك لنگى پيدا شدها بايد اين كار را بكنند لك كنيد البته آن ميخدا كار  براى

 ، همـان (» .توانيد عمـل بكنيـد   مى خودتان خودتان قدرتمنديد،. س به خودتان راه ندهيدخودتان راه ندهيد و يا
  )444ص

  
  زيستي ساده -3

،  عمـل  و هـم در  ايشـان كد و هم از ديدگاه نظري ؤزيستي كارگزاران بسيار م بر ساده) ره(امام خمينيتأكيد 
هـاي   بر اين موضوع اصرار داشته و نمونه) ص(ايشان با بيان زندگي حضرت محمد. بررسي است وتأمل قابل 

  :اند ، مكرر بيان داشته زيستي صدر اسالم را در بيان اهميت سادهتاريخي 
 وقت آن رسد و بوى اسالم را مى اين نهضت به آخر قدرت شما و ايمان شما، با قدرت اسالم اهللا باشاء ان«
س واقع شده اسـت مثـل خـود    أاين اسالم كه آن كه در ر نظامى است چه. ست اسالمكه چه معطر ا شنويد مى

اهللا  هپيغمبـر كـه خليفـ   . كننـد  مى نشينند و صحبت مى شوند و مى جا با هم مجتمع دريكها  ، اين مردمو پيغمبر 
آمـد،   مـى  ، كسـى كـه از خـارج    شـناختندش  نشست نمـى  مى همه او را قبول داشتند، وقتى كه توى مسجد بود،
نبوده است كه بيندازد  وقت حتى يك همچو چيزى هم ، آن ينى در كار نبودهيكه باال و پا شناخت براى اين نمى

خواهـد يـك    مـى  مـا دلمـان  . اسالم اين است ، نشست مى ا روى زمينالّ ، آن روى يك حصير اگر بود و زيرش
خير نزديك بشود، بايـد   أم بخواهد به مبدهست عرضه كنيم اما هر چه آد كههمچو، البته قدرت ما نداريم اين 

  )190-189ص ،9ج، همان(» .نزديك كند خودش را
 بـه خطـاب  ) ع(زيستي حضرت علـي  ا بيان زندگي سراسر اخالص و سادهبارها ب) ره(حضرت امام خميني
  :عوت نمودندها را به نزديك شدن به سيره آن حضرت د ، آن كارگزاران نظام اسالمي

خوابيدنـد   مى ها روى آن دوتايى زن و شوهر جا شب ، آن ش يك پوست داشتا حاكم كه زندگي آن هم آن
،  اين بارگاه. كه علف بخورد آن  ريختند مى حضرت امير باشد و فاطمه زهرا و روزها علف شتر را روى آن كه
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كرد كه جمـع   مى كه كار و دستگاه نداشت نه اينكرد، آدم  مى ها كار ساير عمله مثل. تخت و بارگاه سلطان بود
 يـك همچنـين  ، مـا   آن هم زندگى و خـوراكش كـه از نـان و جـو نگذشـت     . كرد مى كرد و وقف مى بكند، كار
قـدر، لكـن تقـوا     فرموده شما طاقت نداريد اين ، خود ايشان هم كنيم البته گرديم پيدا نمى مى ، دنبال اين حاكمى

  )397-396ص ، 4ج، همان( .داشته باشيد
  

  زيستي عواقب خروج كارگزاران از ساده
اقشـار   مانندزيستي خارج شوند و نتوانند  ي كارگزاران نظام اسالمي از سادهوقت) ره(اماماز ديدگاه حضرت 

هـا   نظام اسـالمي خواهـد داشـت كـه برخـي از آن      ها و ، عواقب نامطلوبي براي آن ضعيف جامعه زندگي كنند
  :ند از ا عبارت
  :شكست اسالم -الف

خوف  ...اند عليهم داشته اهللا مه هدى سالمئو ااند  آن زى كه مشايخ ما در طول تاريخ داشته اگر روحانيون از«
اگر مـا از زى  . ...شكست به اسالم است اين است كه يك شكستى به روحانيت بخورد و شكست به روحانيت

، در صورتى كه خودمـان را بـا اسـم     اديات بكنيمم متعارف روحانيت خارج بشويم و خداى نخواسته توجه به
 ، 18ج، همـان ( ».كـه روحانيـت شكسـت بخـورد     ممكن است بشود به اين ، اين منتهى كنيم مى روحانى معرفى

  )13-12ص
  :مطرود شدن از طرف مردم -ب

تر عـادى بـاال   تان از زى آخوندى تغيير نكند اگر روزى از نظـر زنـدگى از مـردم    امروز سعى كنيد زندگى«
وقت نداشتند كـه مثـل مـردم     ببينيد آن گويند مى كه مردم براى اين. شويد مى رفتيد بدانيد كه دير يا زود مطرود

بايد وضع مثـل سـابق باشـد بايـد     . از مردم فاصله گرفتند رسد مى شاندستكردند، امروز كه دارند و  مى زندگى
  )453-452ص ، 17ج، همان( ».طاغوتى هستيم طورى زندگى كنيم كه نگويند

  :هاي معنوي شزدور شدن از ار -ج
تان به همين مقـدار،   معنويت تان بهتر باشد، از يك قدم برداريد براى اين كه خانههرچه برويد سراغ اين كه 

اگـر ارزش انسـان بـه    . اتومبيل نيست وباغ  وخانه  ارزش انسان به. شود مى تان به همين مقدار كاسته از ارزش
كـه   نيسـت  ارزش انسان به ايـن . شان را ديديد چه جور بوده انبيا سيره. د همين كار را بكنندباي بود، انبياها  اين

ارزش روحانيت به اين نيست كه يـك  . داشته باشد يك رفت و آمد زياد ويك اتومبيل كذا  وانسان يك هياهو 
دسـت بياوريـد، ارزش   فكـر كنيـد ارزش انسـان را بـه     . دستكى داشته باشـد ر و بساطى داشته باشد و يك دفت

  )252ص ، 19ج ،همان( .ندهيد روحانيت را از دست
  :آخرت آفت دنيا و -د

ـ    خواهم كه در زمانى كه خداوند بـر  مى روحانى خودو عزيزان از همه فرزندان « ت علمـا و روحـانيون منّ
روحانى خود خارج ، از زى  محول فرموده است را به آنان ه كشور بزرگ و تبليغ رسالت انبيانهاده است و ادار

ن روحانيت و اعتبار نظام جمهورى اسالمى ايران أدنيا كه دون ش نشوند و از گرايش به تجمالت و زرق و برق
حذر باشند كه هيچ آفت و خطرى براى روحانيت و براى دنيا و آخرت آنـان بـاالتر از    ، پرهيز كنند و بر است
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خـود را داده   هللا روحانيت متعهد اسالم امتحان زهدگرايىبه رفاه و حركت در مسير دنيا نيست كه بحمدا توجه
  )343-342ص ، 20ج، همان(» .است

  :سقوط حيثيتي در جامعه -ه
آيد، خيابان را خلوت كنند و هياهو به راه بيندازند، اين  مى وقتى در خيابان اى طور نباشد كه امام جمعه اين«

شما به آخرت است  ، بزرگى گى شما آقايان به دنيا نيستبزر. كند مى شان را در جامعه ساقط طورچيزها حيثيت
دخالت در حفظ جمهورى اسـالمى دارد و   است كه يك مسئله مهمىخدا آبرومند باشيد و اين  و اين كه پيش

اندركاران بيشتر بايد مواظب باشند، چرا كه همه دنبـال   دست ما بايد خيلى مواظب باشيم و اهل علم و دولت و
  )318ص ، 19ج، همان(» .از اهل علم پيدا كنند و در همه جا مطرح سازند خصوصاً ، قطه ضعفىاين هستند كه ن

  :تن به ذلت دادن -و
عالقـه بـه زخـارف     زيست و بى اكثر سادهاند  خود كرده هاى هاى بزرگ براى ملت مردان بزرگ كه خدمت«

ستند براى حفظ يا رسيدن به آن تن به هر هواهاى پست نفسانى و حيوانى بوده و ه ها كه اسير آن. اند دنيا بوده
سـتمكار و   هاى ضـعيف  يطانى خاضع و نسبت به تودههاى ش دهند و در مقابل زور و قدرت مى خوارى ذلت و

هـاى   تـوان ارزش  مصـرفى نمـى   چرا كه با زنـدگانى اشـرافى و   ؛زورگو هستند، ولى وارستگان به خالف آنانند
  )471ص، 18ج ، همان(» .اسالمى را حفظ كردـ انسانى 

  :محتوا شدن كارها بي -ز
شود بنيه فقهـى   مى د، موجبوها زياد ش دستگاه دم و ...وقتى. رود مى وقتى تشريفات زياد شد، محتوا كنار«

اين موجب . شود شيخ مرتضى و صاحب جواهر تحويل جامعه داد نمىها  يعنى با اين بساط ؛اسالم صدمه ببيند
  )42ص، 19ج،  همان(» .نگرانى است

  
  اعتماد به نفس -4

، راه سعادت و قطـع شـدن    دو خصيصه بارز اتكا به خداوند و اطمينان به نفس را) ره(حضرت امام خميني
  :دانند هاي بزرگ مي طمع قدرت

به پيش برويد و بعـد   ...اطمينان به نفس ،، اتكال به خداى تبارك و تعالى الزم است كه با اين دو خصيصه«
شـان قطـع    هـاى بـزرگ طمـع    شـود و قـدرت   هاى سعادت بر شما باز مـى  راه يد ديد كهاز مدت كوتاهى خواه

  )190ص ، 18ج ،همان( ».شود مى
اميدوار تصميم خود را  ، جازم و گيري بايد بعد از تصميم) ره(مام خمينينظام اسالمي از ديدگاه ا كارگزاران
  :عملي سازند

تواند ايـن كـار را تـا     آيا مى كه زل باشد در اينبه يك امرى گرفت ولى متزل يچه انسان تصميم چنان«
. تواند كار را درست انجام بدهـد  گيرى با اين تزلزل نمي خواهد و آرزو دارد عمل كند، تصميم جا كه مى آن

توانيـد انجـام بدهيـد     گرفتيد جازم باشيد، اميدوار باشيد كه اين عمل را مى طور كه شما تصميم بايد همان
  )60ص ، 14ج ،همان( ».انيد انجام بدهيدتو بخواهيد، مى اگر
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  صبر و استقامت -5
 مردم در سايه صبر و خطاب به كارگزاران نظام اسالمي استفاده از موقعيت دوستي دولت و) ره(امام خميني

  :فرمايند استقامت براي حل مشكالت را توصيه مي
 شما كه براى رضاى خدا خدمت. ددهن مى كند و بعد انجام مى همت مردان مصمم هر كار مشكلى را آسان«
امروز هم كه در جمهورى اسالمى همه بـا  . تمامى مشكالت بايستيد و مبارزه كنيد كنيد سعى كنيد در مقابل مى

 بـا گرمـى بـا مشـكالت مواجـه     . تر است و دولت و مردم با هم دوست هستند، حل مشكالت آسان هم هستند
  )49-48ص ، 18ج ،همان( ».شويد و مبارزه كنيد تا حل شود

مشكالت دارد كه با روحيه قوي و ايمـان راسـخ كـارگزاران     پيمودن راه حق گرفتاري و) ره(از ديدگاه امام
  :قابل حل شدن است

كه با آن روحيه قوى و آن ايمان راسخ و آن توجه به خداى تبـارك و تعـالى شـما را     ىي اين روحيه قوى«
 ...تنـدى دارد  حاال گاهى كندى دارد، گاهى. رويد مى ما پيشبرد، مادامى كه اين روحيه محفوظ باشد، ش پيش

 ».اند سر راه حق كه مردم را منحـرف كننـد   نشسته راه حق گرفتارى دارد، هر راه حقى مشكالت دارد، شياطين
  )30ص ،9ج ،همان(

انند د هاي انساني و سرافرازي در دنيا را نيازمند تحمل زحمات و مشكالت مي حفظ ارزش) ره(خمينيامام 
  :فرمايند و مي
دارد، بخواهيـد آدم باشـيد بايـد     ها زحمـت  ها كمبود دارد، انقالب دانيد كه انقالب مى وقتى شما هستيد و«

اش  خانـه  تـو شـود كـه انسـان     نمى. زحمت دارد زحمت بكشيد، بخواهيد ارزش انسانى خودتان را حفظ كنيد
خورد  مى كند توسرى هم مى نشيند و اعتزال مى انهخ كسي تو هر ؛اش محفوظ باشد هاى انسانى بنشيند و ارزش

خواهيد سرفراز  مى .هيد آدم بشويد زحمت دارد آدم شدنخوا مى ى كهيشما. نيست فهمد كه ديگر آدم لكن نمى
  )314-313ص ، 18ج ،همان(» .شود خود نمى دنيا باشيد اين زحمت دارد، بي در

از قـرآن كـريم و سـيره    يك امر الهي است كه به تبعيـت  استقامت در ادامه نهضت اسالمي ) ره(اماماز نظر 
  :است نگهداريقابل ) ص(پيامبر اعظم

شـود، بدانيـد    مـى  دلسردى براى ايـن نهضـت پيـدا    ، ، در بين اشخاص هاى مردم اگر ببينيد كه در بين توده«
امت داشته باشند در هاى مردم استق كارى بكنيد كه اين توده. دست  رود از مى استقامت توى كار نيست يا دارد

و مـن تـاب    فاسـتقم كمـا امـرت   " فرموده اسـت اين نهضت يك امر الهى است و خدا  .اند اين نهضتى كه كرده
از هـيچ   ...، شـما ملـت هـم    را گرفت طورى كه پيغمبر اكرم از هيچ آمد و فتح كرد و نورش همه جا همان "معك

جـا ديگـر بـرويم سـراغ      ايم حاال از اين جا رفته اشد كه ما تا ايننب طور اما رفيق نيمه راه نباشيد، اين ...شروع كرديد
  )508ص ، 16ج ،همان(» .اين امر الهى را ما اجرا كنيم  ...س امور اين است كه ماأر در. كارهاى ديگرمان

  
  الميتعهد به موازين و معيارهاي اس -6

را از  محتـوا اجرا شـود و درسـت شـدن     اًو نه فقط لفظ ، اسالم بايد عمالً معتقدند در نظام اسالمي) ره(امام
  :كنند كارگزاران نظام اسالمي طلب مي
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اگـر بنـا شـد جمهـورى     . اسالمى باشـيم   ى كه جمهورى اسالمى شد ما هميمان مكلفيم حاال االن ما همه«
مـا  . ..شـود  جمهـورى اسـالمى نمـى    كه اين ، اسالم نيست ، حكومت اسالمى باشد اما ماها ديگر اسالمى نباشيم

 ...اگر. ..شودببايد كوشش كنيد محتوا درست . خواهيم محتوا درست بشود مىما  خواهيم اسم عوض بشود نمى
  )417ص ، 8ج همان،(» .ا الفاظ است و معنا ندارداسالمى هستيم و الّ روى دستور اسالم عمل كرديم يك ملت

غير اين صورت با ايجاد تفرقـه و   در؛  حفظ نظام اسالمي در گرو اسالمي بودن آن است) ره(اماماز ديدگاه 
  :بيند نظام اسالمي آسيب مي ،هاي مختلف پيمودن راه

ا حفظ اسـالميت  است اين است كه م متوجه باشيد كه امروز آن چيزى كه اهميتش بيشتر از چيزهاى ديگر
ـ   جا هم اسالمى هست و ان تا اين اين نهضت از اولش اسالمى بود و. اين نهضت را بكنيم ا آخـر هـم   شـاءاهللا ت

شان اين باشد كه نهضـت را اسـالمى پـيش     اسالمى باشد و همه ما و همه شما وهمه ملت و دولت بايد همت
نهضت از اسـالميتش بيـرون    چه چناناگر . بينيد نهضت محفوظ باشد، ديگر آسيب نمى اگر اسالمى بودن. ببرند
  )454ص ، 12ج ،همان( .بيند مى ها مختلف شد، آسيب كس يك راهى دارد، وقتى راه ، هر رفت

  
  اشاعه معنويت و اقامه عدالت -7

،  ين ابعاد اخالقي دولت اسالمي و كارگزاران نظام اسالميتر مهميكي از ) ره(حضرت امام خميني ديدگاهاز 
  :اقامه عدل و در نظر گرفتن جهات معنوي است

و مـا  . كنـد  مى كند و ترويج ىم اقامه عدل بكند در عين حالى كه معنويات را تصحيح حكومت اسالم بايد«
كنيد انبيا بيايند  هم فرض هستيم اين سيره مستمره انبيا بوده است و اگر تا ابد تابع اسالم هستيم و تابع انبيا اگر

ادامه اقامه عدل در بين بشر و كوتاه  و بشر اليق است اى كه باز جهات معنوى بشر تا آن اندازه،  باز همين است
هـا   ، همه انسان دولت اسالمى را، همه مردم ما بايد. اين دو امر را تقويت كنيم و ما بايد. ارانكردن دست ستمك

اقامه عدل بكند و دولت بايد جهات معنوى را هم در نظر بگيرد، يعنـى   دولت اسالمى را تقويت كنند تا بتواند
 معنا، به همـان دو راهـى كـه   روى رويه اسالم به همان دو . است بايد روى رويه اسالم باشد چون تابع اسالم

مظلومـان از دسـت    شـان و نجـات دادن   يت معنويات مردم و اقامه عدل بـين اسالم دارد، حفظ معنويات و تقو
  )528ص ، 17جلد ،همان(» .ظالمان

  
  رعايت عدالت و امانت -8

د و شـمارن  هاي بارز نهضت اسـالمي ايـران بـر مـي     حكومت عدل اسالمي را يكي از جنبه) ره(امام خميني
كارگزاران بايد موصوف به عدالت باشند و پاسدار عدالت و پاسـدار   عد مهم نهضتمعتقدند براي تحقق اين ب ،
  :حكومت عادالنه باشند

نخواسته پاسـداريمان از   خداىما ،  در اين مرحله كه مرحله سازندگى يك حكومت عدل اسالمى است اما«
، در ايـن   اين مرحله انقالبى نباشـيم  ، يعنى خودمان دريك همچو حكومت عدل اسالمى به طور صحيح نباشد
حكومـت   يـك  ، پاسدار پاسدار عدالت باشيم تا،  باشيم مرحله خودمان را نساخته باشيم كه موصوف به عدالت

يم كه اين جهت انقالب ما تحقـق  يتوانيم بگو حكومت عدل نبود نمى اگر حكومت ما هم يك چه چنانعادالنه 
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اسالمى كه بايـد   عدل ...ام در ادارات ما، در بازار ...اگر يا جهت حكومت عدل اسالمى بود ، كه پيدا كرده است
  )318ص ، 8ج ،همان( ».اسالمى نيستندـ باشد مراعات نكنند، باز افراد انقالبى 

 جلـوگيري ، بـراي   امين بودن در انجام خدمت داري وبر امانت) ره(حضرت امام خمينيتأكيد از سوي ديگر 
  :باشد از بدنام شدن يا فاسد نمودن بقيه افراد مي

يكى از امورى كـه بسـيار بـراى او الزم اسـت امانـت       كند، مى هر كس در هر جا هست و هر جا خدمت«
بشود، يك  نخواسته در يك گروهى اشخاص غير امين و اشخاص خائن پيدا اگر خداى. ، امين بايد باشد؛است
 ».امـور  ، امانـت اسـت در   از امـور الزم . به بدنامى كشيدند يا به فسادها  تمام آن گروه را اين فهميم كه مى وقت

  )238ص ، 17ج ،همان(
  

  انجام تكليف -9
معتقدند كارگزاران نظام اسالمي با اقتدا به انبيا و معصومين نبايد فقط در پي كسـب نتيجـه   ) ره(امام خميني

  :از آن اداي تكليف است تر مهمه باشند بلك
 -عليهم السـالم   – اگر همه انبيا و معصومين. به نتيجه  مأمورايم نه  مأمور به اداى تكليف و وظيفه همه ما«

بيشـتر از توانـايى عمـل خـود فراتـر       بايست از فضاى گز نمىرمكان خود مكلف به نتيجه بودند، هدر زمان و 
هايى كه شعار  ست در اكثر زمينه، ملت ما توانسته ا لطف خداوند بزرگ كه بهدر حالى . ..بروند و سخن بگويند

  )285-284ص ، 21ج ،همان( ».موفقيت نايل شود داده است به
، هـيچ   كارگزاران نظام در دوران اسـتقرار جمهـوري اسـالمي در ايـران    ) ره(از ديدگاه حضرت امام خميني

  :تكليف ندارند ادايمسئوليت و اي براي خارج شدن از انجام  بهانه
يـك  خـارج بشـويد،    بار مسـئوليت توانيد از زير  ست فقط، امروز هيچ يك از شما نمىامروز روز خدمت ا

 بردند و شما را استثمار مى بين ى كه منافع شما را ازيها آن. ، الهى و ملى است  است و دينى مسئوليت وجدانى
 همـه را مـا عائلـه    .ثمار كند، االن مملكت مال خود شماسـت تواند است االن كسى شما را نمى .كردند نيستند مى

-437ص ،7ج ،همان( .دانيم و مملكت مال همه ماست و اين آشفتگى بايد به دست ماها درست بشود مى خود
438(  

معتقدند كـارگزاران نظـام اسـالمي فقـط در صـورت اداي تكليـف الهـي شكسـت         ) ره(حضرت امام خميني
  :اند رت نه تنها از دشمنان بلكه از خود نيز شكست خورده، در غير اين صو خورند نمي

بـين خودمـان و    ، چه كارهاى شخصى و در دهيم مى كارهايى كه انجام ما نبايد نگران اين باشيم كه آيا در«
شـيم كـه مبـادا بـه تكليـف عمـل       بايد نگران با ، شكست بخوريم ...كارهاى اجتماعى خداى خودمان و چه در

تكاليفى كه خداى تبارك و تعالى براى ما تعيـين فرمـوده اسـت عمـل      اگر ما به. خود ماست نگرانى از. نكنيم
خـارج و اگـر    از چه داخل از ، چه از شرق و چه از غرب و چه نداريم كه شكست بخوريم ، باكى از اين بكنيم

 ، 15ج ،همـان (» .، خودمان را شكسـت داديـم   خودمان. شكست خورده هستيم ، تكاليف خودمان عمل نكنيم به
  )70ص
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  داري ردمم -10

هاي پيش از خود در ارتباط نزديك با مردم و تفاهم  تفاوت مهم دولت اسالمي را با دولت) ره(امامحضرت 
  :دانند ملت مي بين دولت و

االسف در  باشد و مع باشد بايد بين دستگاه حاكمه با ملت تفاهم يسالم يك كشور اگر يك كشور بخواهد«
 ....در يـك قطـب   ...دستگاه حاكمه يعنى ؛معنا عكس بود آنخصوص در رژيم اخير ه نشاهى و بهاى شاه رژيم

برنامه همـين تفـاهم مـابين دولـت و      سأدر رژيم اسالمى شايد در ر. ..يك قطب واقع شده بود و ملت هم در
د، ارعاب بكنـد،  بخواهد تحميل بكند و مردم را تهديد بكن داند و مى يعنى نه دولت خودش را جدا ؛ملت باشد

 ،همـان (» .اين بودند كه دولت را تضعيف بكنند يا فرار بكنند از مقـررات دولتـى   اذيت بكند و نه مردم درصدد
  )231-230ص ، 8ج

هاست و همـين امـر    تر از حكومت بر بدن ، حكومت بر قلوب بسيار شيرين )ره(از ديدگاه حضرت امام خميني 
  :، دولت اسالمي را ياري كند ها سختيتمام  موجب شده است كه ملت ايران در

شـما   شما كوشش كنيد كه حكومت بر قلوب كشورهاى خودتان بكنيد، نه حكومت بر ابـدان و قلـوب از  «
هـا   آن ، يك حكومت شيرين است به خالف حكومت بر ابدان كه قلـوب بـا   حكومت بر قلوب. ..كناره بگيرند

قلوب ملت با حكومـت   كه كم جمعيتى است لكن براى اين كه يك مملكت شما ديديد كه ايران با اين. نباشد
 هـا ملـت كوشـش    دارد، در همـه گرفتـارى   هايى كه حكومت االن در همه گرفتارى ، موافق بود و موافق هست

  )179ص ، 14ج ،همان( ».پيش ببرد ها و مقاصد دولت را به قدم باشد با آن كند كه هم مى
  

  جلب رضايت مردمهاي  راه
راهكارهاي عملي مهمي را براي جلب رضايت مردم فراروي كارگزاران نظام اسالمي قـرار  ) ره(امام خميني

  :ند ازا ها عبارت ين آنتر مهمدهند كه  مي
  نارضايتى جلوگيرى از ايجاد -الف

اين مردمند كه اين جمهورى را . خواهد مى ، جمهورى اسالمى تا آخر مردم را يعنى ؛ما مردم را الزم داريم«
آقايان هستيد كـه مـردم    جا رساندند و اين مردمند كه بايد اين جمهورى را راه ببرند تا آخر، و اين شما اين به
 -خـداي نخواسـته    – توانـد  مـى  راضى نگه دارد و تواند مى تان تواند، ادارات مى هايتان وزارتخانه ،توانيد مى را

  )36ص ، 19ج ،همان( ».كنيد اين را با قاطعيت عمل و اشخاصى در آن باشند كه ناراضى باشند
  :موازين اسالمى عمل به -ب

بـه  . خداسـت   القلوب مقلب ، تمام قلوب دست خداست ...قلوب مسلمين را بايد توسط اسالم جلب كرد«
ها بايد مـردم را   يم دولتيگو مي ما. ..هاى مردم به تو متوجه شود، اهل علم اين كاره است خدا متوجه شو تا دل

گويند كى باشـد   مى طور نيست خيرخواه ملت است ولى اگر ديدند اين كه مردم بفهمند دولتخوب اداره كنند 
  )121ص، 1ج ،همان( ».از بين برود

  :اخالق و رفتار خوب -ج
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خواهيد با اخالق خوب و كردار خوب بـا مـردم رفتـار     مى شما خواهيد با زور موفقيت پيدا كنيد شما نمى«
باشيد و مردم را از خودتـان بدانيـد و اگـر تفنـگ و اسـلحه هـم در دسـت        آبرومند  كنيد تا پيش خدا و خلق

خـود   اخالق مردم را خاضع كنيد و خضوع قلبى ميزان است و اگر بتوانيـد قلـب مـردم را همـراه     ، با شماست
  )15ص ، 17ج همان،( ».داردو ثبات كنيد، اين چيزى است كه پيش خداوند دوام 

  :نكردن با مردم گيرى سخت -د
مـا اسـالم را پيـاده     اند، مردم عادى غير از طبقه مرفـه هسـتند، مـردم عـادى     م ما خيلى زحمت كشيدهمرد«
به فكر مردم باشيم و بـر آنـان سـخت     پس ما بايد بسيار. شوند مى اند و تمام زحمات حكومت را متحمل كرده

  ) 44ص ، 19ج همان،( ».نگيريم كه از صحنه خارج شوند
  :نظام سابقهاى رفتار  جبران تلخي -ه

قه شـيرينى مبـدل   يبه ذااند  مردم در گذشته از ديگران داشته قه تلخى كهيم بايد كارى بكنيد كه آن ذاشما ه
كننـد،   مشكلى برايتان پيدا شد، همين مردم كوچه و بازار بيايند و مشكل شـما را رفـع  چه  چنانسازيد، كه اگر 

داننـد و شـما را    سـت و هـيچ چيـز را غريبـه نمـى     چيز از خودشان ا شان اين است كه همهچون مردم احساس
 .كننـد  ها هم بـه وظيفـه پـدرى عمـل     پس شما بايد به وظيفه فرزندى خود و آن. شناسند مى فرزندان خودشان

  ) 265ص ، 17ج همان،(
  :مردم در كارها شركت دادن -و

كشورى را كـه بخواهيـد    ، شما هم خودتان گفتيد كه يك گفتم شركت دادن مردم را در امور، اين را كراراً«
مردم شركت كردنـد  بنا شد كه وقتى . بشود شود اداره صحيح يك دولت تا شركت مردم نباشد نمى اداره بكنيد،

كنند و سابق هم خدمت كردند به شما، به مـا،   مى االن خدمت هايى كه در كارها، شما شركت داديد مردم را، آن
. هـا را وارد كنيـد در كـار    ها را كنـار نگذاريـد، رد نكنيـد، آن    جا، آن نرساندند به اي ، به اسالم و شما را به همه
 همـان، (» .كننـد بـا شـما     مـى  هم همكارى ها ها، آن خواهيد همكارى كنيد با آن مى ها ديدند كه شما آن ...وقتى

  )409ص ، 19ج
  

  گزارى و مردمى بودنخدمت -11
هـا   گزار بـودن آن بـه خـدمت   م اسـالمي را منـوط  پشتيباني مردم از كارگزاران نظـا ) ره(حضرت امام خميني

  :فرمايند و مي دانند مي
،  ها در خدمت مردم باشند و به مردم حالى كننـد كـه مـا خـدمتگزاريم     اين توجه به اين معنا باشد كه بايد«

در  طور باشد كه مردم ببينند كه اين اسـتاندارى كـه آمـده اسـت     در عمل اين. حالى كنند عمالً ،حالى كنند لفظاً
كه كسى مشغول به خدمت اسـت ديگـر دعـوا     وقتى مردم ببينند ، خوبمشغول خدمت به مردم است ...جا اين

خـودش را تثبيـت    قدرت ...اى اخاذى كند آمده كه با هر وسيله ...شود كه ببينند مى جا پيدا ندارند با او، دعوا آن
  )383-382ص ، 13ج همان،( ».كند
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خود را مهـم   برايل هستند كه حتي لفظ رهبري يخدمت به مردم اهميت قاجا براي  تا آن) ره(امامحضرت 
  :فرمايند ندانسته و در برابر آن خدمتگزاري را مطرح مي

 ، خدمتگزارى مطـرح  رهبرى مطرح نيست. اگر به من بگويند خدمتگزار، بهتر از اين است كه بگويند رهبر«
اين مملكـت  كه همه موظفيم  كه... زارى مطرح استكنيم، خدمتگباسالم ما را موظف كرده كه خدمت . است 

  )463ص ، 10ج همان،( ».را خودمان اداره بكنيم
خدمتگزار بودن براي مردم در مقابل بزرگي فروختن به آنهاست و آخرت از آن كسـاني  ) ره(امام ديدگاهاز 

  :است كه مستكبر نباشند
 ايـن . مـردم  ايـن  به نفروشيد بزرگى. خدا بندگان به يدبدان خدمتگزار را خودتان. ...كنيد حفظ را خدا به توجه« 
 قرار كسانى براى را آخرت دار خداوند. نكنيد اينها بر  علو نفروشيد؛ بزرگى اينها به هستند، خدا بنده اند، بزرگ مردم
 بزرگـى  يـك  كه كنند مى دهارا نه... كنند نمى علو اراده اصلًا نه كنند، مى فساد نه كنند؛ مى علو نه مردم به كه است داده
 ، 10جهمان، (».بكشند فساد به را كشورى يك و باشند مفْسده نه و باشند؛ مستكبر و بفروشند بزرگى و مردم به كنند
  )155ص

  
  تواضع در مقابل مردم -12

گزاران نظام اسالمي را به تواضع در برابر قشر محروم جامعه دعـوت نمودنـد، چـرا كـه     بارها كار) ره(امام
  : فرمودند گذار مسئوالن قلمداد منتها را آقا و  نآ

گـردن شـما    است كه شما را از آن قيد و بندها آزاد كرد و امروز هيچ قيد و بندى از هيچ كشورى در اين ملت«
آن كه اين . ، اين قشر محروم توده بوده است  نشينان بركت اين زاغه و اين به ...، هيچ تعهدى نداريد به ديگران نيست

بـراي حفـظ    ش وكشد براى حفظ كشور آنى كه آن قدر زحمت دارد مى. ..اين قشر محروم است مه جوان را داده
همان، (» .با كمال تواضع رفتار كنيدها  به ما منت دارند، با اينها  آقاى ما هستند، اينها  اين. ، همين قشر هستند اسالم

  )255- 254ص ، 19ج
  :فرمايند تر چنين توصيف مي با بيان واضح همين مفهوم را) ره(حضرت امام خميني

نه رژيـم  اگر نبود اين،  ها، يان و همت اين جنوب شهرىيگر نبود همت اين محرومان و همت اين روستاا«
از بركـات  هـا   همـه ايـن  . توانستيم مقاومـت كنـيم    مى سابق ظلمش از بين رفته بود و نه ما در مقابل مشكالت

ها اليق اين هستند كه ما با تواضع به خدمت آنها برويم و نايد و آ برخاسته اد آنهاى هستند كه شما به امديها اين
ايـن قيـدى كـه     آنها به ما منـت دارنـد كـه مـا را از    . بايد باشيمهمه ما خدمتگزار آنها . خدمت كنيم  براى آنها
مـا و شـما   . حاكم كردنـد اسالم عزيز را در اين كشور  ...ها به دست و پاى ما بسته بودند نجات دادند ابرقدرت
  )426-425ص ، 17ج همان،( ».كنيم ها كارى نمى براى آن

  
  برخورد خوب با مردم -13

بـه حسـن    راداننـد و كـارگزاران نظـام اسـالمي      درشتي با مردم را نابود كننده خدمت مـي ) ره(امام خميني
  :كنند معاشرت و رفتار و آداب اسالمي با مردم دعوت مي
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بعض افراد، يك برخوردى است  ابرخورد ب ، لكن گاهى هاى ارزنده است ها، خدمت متكه خد باشد چه بسا«
اى باشد كه  كنيد، يكى درشتى كه شما خدمت را مى مبادا يك وقتى در ضمن اين. ..كند كه خدمت را هم پايمال مى

طـورى كـه    اناسالمى درست مراعات بشـود، همـ   ، آداب بايد اخالق اسالمى .خدمت شما را در خودش محو كند
، با رفتـار   با رفتار انسانى و با حسن معاشرت و ديدند را خدمتگزار مردم مى بوده است كه خودشان ...شيوه ائمه ما

  ) 79ص ، همان(» .دهند ى را كه بايد انجام بدهند، با همين حسن رفتار انجام مىيكردند و كارها الهى رفتار مى
  

  قانون خضوع در مقابل -14
 و خلفاي ايشان تابع قانون اسالم هستند كه فرمان الهـي اسـت و  ) ص(حتي پيامبر اعظم) ره(اماماز ديدگاه 

   :قانون مسئول هستنددر نظام اسالمي نيز همه اشخاص در برابر 
ولو خليفه رسـول خـدا    آن شخص ولو رسول خدا باشد،. كند، شخص هيچ حكومتى ندارد قانون حكومت مى«

قـانونى   ؛ند و قانون هم قانون خداستا قانون ، همه تابع در اسالم قانون است. مباشد، شخص مطرح نيست در اسال
همه تـابع او  . سنت رسول اكرم است و  ...است قانونى است كه قرآن ؛است كه از روى عدالت الهى پيدا شده است

هـا   مـابين گـروه  فـرق   .فرقى مابين اشخاص نيست در قـانون اسـالم  . همه بايد روى آن ميزان عمل بكنيم هستيم و
  )425ص ، 9جهمان، ( ».نيست

ـ       در فراز مهمي از بيانات خود) ره(امام خميني ويـژه  ه ، نحوه خضـوع در مقابـل قـانون از سـوي همـه و ب
  :فرمايند كارگزاران نظام اسالمي را بيان مي

قـانون را  اگر به قانون خاضع بشـويم و اگـر    ، هستند ى كه در كشورينهادها وها  گروه واگر همه اشخاصى 
اگر قانون حكومت . آيد مى ها پيش شكنى از راه قانوناختالفات . آمد محترم بشمريم هيچ اختالفى پيش نخواهد

اند و پيغمبر و ائمه و  براى برقرارى قانون آمده از صدر عالم تاكنون انبيا و اسالم چه چنان ، كند در يك كشورى
، براى  جامعه است و اند، قانون براى نفع ملت تسليم قانون بوده واند  قانون خاضع بوده خلفاى اسالم تمام براى

نبايـد  . براى تهذيب تمام جامعه اسـت  وقانون توجه به تمام جامعه كرده . نيستها  نفع بعضى اشخاص وگروه
د ، شما بايد خودتان را تطبيق بدهيـ  بود هياهو كنم كه من اين قانون را قبول ندارم اگر قانونى برخالف نظر من

  )415-414ص ، 14ج همان،( .شما اب را قانون خودش ، نه با قانون
  

  در كارهاى ديگر دخالت انجام وظيفه و عدم -15
عدم دخالت در وظايف ديگران و انجام هر چه بهتر امور مربوط به خود يكـي  ) ره(امام حضرتاز ديدگاه 

  :ين اخالق كارگزاران نظام اسالمي استتر مهماز 
 چيزى كـه بـه خـودش محـول شـده      ايناست كه به  اين مأموربايد قوى باشيم و بهترين  امور ما در همه«

بكنيد، بايد  خواهيد عمل مى اى هستيد چه فرض كنيد در يك سفارتخانه چنانشما اگر . است خوب عمل بكند
هـا   آن ، اگـر كـه   بلـه . باشـيد  خودتان آن كارى كه به شما محول شده خوب عمل كنيد، به ديگران كار نداشـته 

كند، شـما   مى نظرتان اين باشد كه او چه جور دارد عمل طور نباشد كه شان كنيد، اما اين خالف كردند شما نهى
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آن كسـى اسـت كـه     ...خـوب  مـأمور . ..باشد يدهيد، مطابق با موازين و قوانين مى بايد عملى كه خودتان انجام
  )328ص ، 19ج همان،( ».هده برآيديت خودش را خوب عمل بكند وتكاليف خودش را خوب از عمأمور

 بـه ، منـوط   آبرومندي كارگزاران نظام اسالمي در پيشگاه خداوند متعـال ) ره(از ديدگاه حضرت امام خميني
  :انجام خوب كارها و وظايف محول شده است

كه به عهده ماست به طـورى انجـام بـدهيم كـه فـردا پـيش        اين مسئوليتىكار بكنيم كه  ببينيم كه بايد چه«
كس در هـر   هر آن اين است كه .آبرومند باشيمخجلت زده نباشيم و  تبارك و تعالى و پيش انبياى خدا خداى

كنند، شـما   مى افراد كشور خالف كنيد خداى نخواسته همه فرض. كارى مشغول است او را خوب انجام بدهد
  ) 309ص ، 18ج همان،(» .هر كسى فكر خودش باشد. يك نفر كار خوب بكن

  
  ارىك پرهيز از كم المال و هميت به بيتا -16

هـا بايـد   آن) ره(شود كه از نظـر امـام خمينـي    المال مسلمين باعث مي اق كارگزاران نظام اسالمي از بيتارتز
  :ل شوند و آن را كوچك نشمارنداهميت قائ

ل و جـال  المـال مسـلمين را بـراى    هاى اسالمى بايـد بيـت   حكومت. ل مسلمين را بزرگ بشماريدالما بيت«
هـا   وزارتخانه. است المال مسلمين صرف آن چيزى بشود كه براى مسلمين بيتجبروت خودشان صرف نكنند، 

كننـد و   مـى  گيرنـد و ارتـزاق   مى جا حقوق و از آن ...المال مسلمين هستند بينند كه كارمند بيت مى بايد وقتى كه
 ، 19ج همان،(» .المال مسلمين است بيت لهئمس را، لهئمسكوچك نشمرند  ...مسلمين است المال ، اداره بيت اداره
  )375-374ص

اسـت كـه    مشـروع ال فقـط در صـورتي   الم اجرت و مزد كارگزاران نظام از بيتمعتقدند ) ره(امامحضرت 
  :ها دو برابر كار كنند كاري نكنند و حتي براي جبران گذشته كم

، جـايز نيسـت    كنند حرام اسـت ايـن اجـرت   ، اگر عمل كم ب؛مقابل عمل است گيرند در ها مى اجرتى كه اين«
نهضت دارند،  ايناعتقاد به  ومملكت خودشان اعتقاد به  وكه اعتقاد به اسالم  ىيبنابراين آنها. اين استفاده بكنند از

هـايى   نقيصـه  آنچيزهايى كه در سابق بـود و   اين. آنها بايد عمل بكنند، بلكه زياد كنند عملشان را كه جبران بكند
االن  كـه ... بينيـد  شـما مـى   ...معنا ندارد، حاال بايـد پركـارتر بشـوند    كارى اصلش كم. ابق بود جبران بشودكه در س

ادارات  خـوب، كننـد،   روند در مدارس خدمت مى كنند، مى ها خدمت مى روند حتى در بيابان قشرهاى مختلفى مى
  )201ص ، 10ج همان،( ».گيرند اجرت مشروع باشد هم بايد خدمت بكنند تا اجرتى كه مى

  
  عمل اهميت به محتوى و -17

  :معتقدند براي شكر نعمت انقالب اسالمي عمل كردن به جاي صحبت است) ره(حضرت امام خميني
، نـه تجـاوز كنـيم و نـه      صحبت عمل كنيم آن هم طبق ضوابط اسـالم  شكر نعمت اين است كه ما به جاى

  )160ص ، 17ج همان،. (تقصير
دوري از كاغذبازي و انجام ضربتي كارها از اخـالق مهـم كـارگزاران در نظـام     ) ره(اماماز ديدگاه حضرت 
  :شود اسالمي محسوب مي
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خودتان را، به فكر اين باشيد كـه بـراى ايـن     شما كه االن جوان هستيد، به فكر اين باشيد كه اصالح كنيد«
و يـك  هـا   اشد و همان كاغذبازىهاى سابق ب همان حرفهي  ها و وزارتخانه مملكت كار بكنيد، ننشينيد باز تو

طـور   را بهها  اين. ى بشودسنْقدر، اين طرف و آن طرف برود كه م خواهند، اين مى ىيبراى يك جا اى كه بودجه
  )205ص ، 13ج همان،( ».ضربتى كار بكنيد

  
  پذيرى عبرت -18

 بارهـا اي است كه  هاي غرب و شرق از او نكته ها و پشتيباني رغم همه حمايت عبرت از سرنوشت شاه علي
  :كنند ها توصيه مي به كارگزاران نظام اسالمي و حتي همه دولت) ره(حضرت امام خميني

هـا هـم    قدرت بزرگى كـه همـه قـدرت    همچوچه شد كه يك  كه ببينند كه هستند هايى كه در عالم دولت«
را  هم كـه ايـن   ده بودند باهاى شيطانى جمع ش همه قدرت ...كردند  همه هم از او پشتيبانى مي دنبالش بودند،

چـه  . خودشـان را بداننـد   هـا كـه وظيفـه    براى دولت از اين بايد يك سرمشقى باشد. حفظش كنند و نتوانستند
هـايى   و چه دولـت باشد انسانى  ـاسالمى   شود و اميد است كه دولت مى هايى كه بعدها در ايران تشكيل دولت

ها باشد كه با ملت چه بكنند، چه جور رفتـار   براى آن مشقىكه در خارج اين مملكت هستند، اين بايد يك سر
  )349ص ، 8ج همان،(» .بكنند

از مواردي  شدند، ناتوان  تنبه و عبرت از سرنوشت كساني كه با داشتن قدرت فراوان و انجام كارهاي فساد
  :بارها توصيه فرمودند) ره(اماماست كه 

خـواهيم انجـام    مـى  خـدا  كه ما بـراى  اقع نشود براى اينمن اميدوارم كه ديگر آسيبى براى اين مملكت و«
شما تنبه پيـدا   و بيند مى ، اعمالتان را ناظر است ، حاضر است او. وظيفه كنيم و خدا را همه در نظر داشته باشيد

» .نددر بستر بيمارى افتاد اآلنها را به خرج دادند و آن فسادها را،  قدرت ى كه در اين مملكت آنيها نآكنيد از 
  )63ص ، 13ج همان،(

  
  انتقاد و انتقادپذيرى -19

ره(امـام ها از سوي كارگزاران نظام خطري اسـت كـه بارهـا حضـرت      سنناديده گرفتن عيوب و ديدن ح (
  :نسبت به آن هشدار دادند

ببينـد چـه    بخواهد براى خدا كار بكند و به مقام انسانيت برسد، بايد هميشه دنبال اين باشد كـه  انسان كه«
شود كه انسان  مى كه چه عيبى دارد، اين كه دنبال براى اين ؛يبى دارد، دنبال اين نباشد كه ببيند چه حسنى داردع

تواند عيوب خـودش   شود در چشم انسان و نمى مى دارد، پرده كه چه حسنى برآيد و دنبال اين اودرصدد رفع 
  ) 246ص ، 17ج همان،(» .را ببيند

توانـد هميشـه    مطرح شده است كـه مـي  ) ره(امامي از سوي پاسخ به انتقاد به زيبايانتقاد و راهكارهاي اسالمي 
  :اسالمي واقع شودمورد استفاده كارگزاران نظام 

اى  رد، انتقادات آزاد است بـه انـدازه  دا گويد، انتقاد هم مى را مسائل خودشو  رود فرض كنيد يك نفر مى«
،  را خفيف كنند و از صحنه خارج كنند انتقاد براى ساختن كه نخواهند يك كسى را خفيف كنند يا يك گروهى
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كـه   ايـن كند با آرامش خاطر و با نظر صحيح انتقاد بكند،  مى انتقاد آن كه ...اگر. ..است براى اصالح امور، الزم
وقت منطق  كه غضب در آن راه داشته باشد جواب بدهد، آن اگر با نظر صحيح و بدون اين دهد هم مى جواب

بكنيد و هر كسى در نظر  حل له رائمسبل منطق است و اگر با هياهو و جار و جنجال بخواهيد شما يك مقا در
رود و قـوه غضـبيه كـه بـدترين      مـى  ها كنار باشد كه طرف مقابل خودش را مثل يك دشمن بكوبد، عقل داشته
 همـان، (» .كنند مى تر نند مشكلك كه حل نمى بر اين مسائل را عالوه افتد و مى هاست اگر مهار نشود، در كار قوه
  )366-365ص ، 14ج

  
  اعتراف به اشتباه -20

ين مشخصـات اشـخاص   تـر  مهـم يكي از ) ره(عدم اعتراف به خطا و اشتباه از ديدگاه حضرت امام خميني
  :گرددو خطاي خود بر تواند از اشتباه ، انسان كامل مي است و در مقابل ديكتاتور

، اشـتباه   يد من خطا كردميبگو كه خطايش را فهميديد حاضريد به اينچه  نانچيد يگو مى يك مطلبى را كه«
از مفاسدى كه ديكتاتورى دارد و ديكتاتور مبتال بـه آن   .خواهيد تا آخر به پيش ببريد مى كردم يا همان خطا را

طلبـى كـه   رد بر خودش كه ايـن م تواند، قدرت ندا كند بعدش نمى مى القا هست اين است كه يك مطلبى را كه
توانـد كـه از    نمـى  ... كشور خودش هم هست... ، اگر خالف مصالح  اگر خالف مصلحت است كرده است القا

هاست كه انسان به آن مبتال هست كه چيزى كه گفتم بايد بشود ولو  ديكتاتورى اين بزرگترين ،...قولش برگردد
يـد  يگو مـى  هـر چـه   قدر خودتان را ببينيد كـه  طور نباشد كه آن اين ....كشور به تباهى كشيده بشود كه يك اين

انسان كامل . حاضر به تسليم نباشيد قدر خودبين باشيد كه اگر نادرستى را فهميديد هم همان درست است و آن
-92ص ، همان( ».اظهار كند و مطالبش را برهانى بفهماند آن است كه اگر فهميد كه حرفش حق است با برهان

93(  
  :در زمينه اعتراف به خطا و اشتباه قابل توجه است) ره(خميني هاي حضرت امام توصيه
خطا از آن برگرديد  به مجرد احراز اشتباه و. نيست مونأكه انسان از اشتباه و خطا مدانيد  مى بدانيد و بايد«

در . در امر خطا، نقـص و از شـيطان اسـت    كه آن كمال انسانى است و توجيه و پافشارى. و اقرار به خطا كنيد
  )7ص ، 18ج همان،(» .احتياط را مراعات نماييد امور مهمه با كارشناسان مشورت كنيد و جانب

  
  و افراد تحت امر دقت عمل در رفتار خود -21

نفـس امـاره همـواره از سـوي      داخل وخارج و هاي كارگزاران وهمچنين شيطاندشمنان براي اغفال  تالش
  :قرار گرفته استتأكيد مورد ) ره(امام

بـه قـدم كـار     ثر، به تدريج قـدم ؤهاى دولتى و مقامات م فوذ عمال سرسپرده داخلى در ارگانا، با نبس چه«
،  انگيـز اسـت و همـه مقامـات     غفلت از اين امر، فاجعـه . ..رف كنندخود را انجام دهند و انسان مستقيم را منح

، زيـرا انحـراف آنـان خـداى     ، بيشتر مورد نظر و هدف هستند گانه ساى قواى سهؤر مقامات باال چون خصوصاً
و داخل و  همه ما و شما بايد بدانيم كه شيطان خارج. ممكن است انحراف رژيم را در پى داشته باشد نخواسته
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-370ص ، 19ج همـان، ( ».كشـاند  مـى  هاى كوچك به بزرگ و بزرگتـر  اماره به تدريج انسان را از خالفنفس 
371(  

  
  مردم كارها بهارائه  -22

بـر آن  ) ره(نجام شده از سوي كارگزاران به مردم نكته مهمي است كه حضرت امـام خمينـي  ه خدمات اارائ
  :ورزند ميتأكيد 
محرومينـى كـه    ها، خصوصاً مستضعف آنى كه براى شما مهم است خدمت كردن به همه طبقات خصوصاً«

 بـه آنهـا و وقتـى گفتـه    يـد  يتان را بگوو خـدمت  بايد خدمت كنيـد . ها اين بيچارهاند  در طول تاريخ محروم بوده
  )80ص ، 18ج، 1368، خميني( ».شود، عمل دنبالش باشد مى

انگيز و دهند كه عدم انجام آن را فساد رساني از خدمات انجام شده اهميت مي جا به اطالع تا آن) ره(امام خميني
  :فرمايند موجب تضعيف نظام اسالمي قلمداد مي

، آن عبادات شخصى آدم است  ، آن چيزى كه نبايد گفت مردم د بهييكه كارهايتان را بگو مقيد باشيد به اين«
 يعنـى موجـب تضـعيف    ؛يـد فسـاد دارد  يى را كه شما كرديـد، اگـر نگو  يها خدمت كه نبايد بگويد اما كارها و

 ، در را كـه مـا ايـن كارهـا را كـرديم      بگويد مسـائل خـودش  يد، بيايد هر كسى يبه ملت بگو لكن اگر؛ شود مى
ى هـاي ما كار يعني ،است كارهايي ر راديو اعالم كند و بعد هم اعالم كند كه هر كس مخالف با اين، د تلويزيون

گـوييم   مىاين كار را كرديم اگر  برايش هر دهى كه ما. ، بيايد بگويد يميگو گويد ما صحيح نمى مى ، كرديم كه را
هـاى   سـال و ايـن سـال   هم بـين ايـن دو   اى  سهبگويند و مقاي ، بيايند دارند كه نكرديم عتقاداها  ، اگر اين كرديم

  )494ص ، 13ج همان،(» .مقايسه را بكنيد، بروز بدهيد طوالنى كه طاغوت بوده است اين
  
  

  مال طلبى و حب پرهيز از قدرت -23
يكي از موارد اخالقي در كارگزاران نظام اسـالمي اسـت   ) ره(مال از ديدگاه امام خميني طلبي و حب  قدرت
  :باشند  اعتناء ايد نسبت به آن بيكه مردم نب

شود، هر چه قدرت اضافه بشود حرص انسان به قدرت اضافه  هر چه مال اضافه بشود حرص انسان اضافه مى«
 ...گيرد، وقتى براى خودش بـه كـار گرفـت    ، آن قدرت را براى خودش به كار مى انسان شود و اگر مهذب نباشد مى

دهنـد و ايـن را بـه مقـام      به او بال و پر مـى  ...كنند و م قدرتمندى را پيدا مىى كه هستند يك همچو آديها ابرقدرت
 آن روزى كه هر يك از شماها را ملت ديد كـه  ...استضعاف كند و ذخاير ملت را بچاپد كه ملت را رسانند تا اين مى

مـردم   يا تمكن پيدا كنيـد،  غلطيد به طرف مرفه و دنبال اين هستيد كه يا قدرت پيدا بكنيد از مرتبه متوسط مى داريد
تا آخر  خواهد كه اين پيروزى اگر ملت مى. را سر جاى خودشان بنشاند ...يطور افراد بايد توجه داشته باشند و اين

مجلسـى   آن كه مجلس هسـت،  ، جمهور است دهند، آنكه رئيس را تشكيل مى ى كه دولتيبايد مواظب آنها ... برسد
مرفه بـه آن   د كه مبادا يك وقتى از طبقه متوسط به طبقه باال و به اصطالح خودشانرا توجه بكننها  ، همه اين هست

  )21- 20،ص 16جهمان، ( ».طبقه برسد
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معتقدند مردم بايد براي حفظ اسالم و جمهوري اسالمي در مقابل انحرافات كارگزاران نظـام  ) ره(امامحضرت 
  :اسالمي بايستند

 ، در طلبى طلبى و از حيث مال در مجلس پيدا شد، انحراف از حيث قدرتكه انحراف  آن روزى كه ديديد و ديدند«
، خودنمـايى   بخـوريم  كه شكسـت  رئيس جمهور پيدا شد، آن روز بدانند كه عالمت اين پيدا شد، دروزيرها  كشور در
بايـد   ، خـود مـردم   سلطنت كند به ايـن مملكـت   رئيس جمهورى كه بخواهد. وقت بايد جلويش را بگيرند كرده از آن

نشان بدهد و آن مسائلى كه سابق و آن افرادى كه سابق در مجلـس   مجلسى كه بخواهد قدرتمندى. جلويش را بگيرند
جمهورى اسالمى  اگر مردم بخواهند كه اسالم را حفظ كنند. بكند، خود مردم بايد جلويش را بگيرند بودند آن كارها را

 خـداي نخواسـته   كه حفظ كنند، از اين را حفظشان كنند يعنىها  را حفظ كنند، دولت و مجلس و رئيس جمهور و اين
در انسان هست و ممكن است كه هـركس را منحـرف كنـد و     يك وقت قدمى از آن ور برندارند اين شيطانى است كه

  )23ص ، همان( ».كند الزم است كه انسان خودش را مهذب
  
  

  جمهورى اسالمى حفظ آبروى نظام و -24
 و اسالممنجر به متهم شدن مكتب ) ره(گزاران نظام اسالمي از نظر حضرت امام خمينياعمال نامطلوب كار

  :شود نه اشخاص كل نظام جمهوري اسالمي مي
ما اعمالمان را مطابق بـا   اگر ... اسالمى اقتضا دارد منطبق نكنيم اگر ما اعمالمان را موافق با آنكه جمهورى«

كـه ايـن هـم همـان      كنند به اين مى مكتب ما را متهم ... كه كنند به اين مى ، ما را متهم آن وظيفه پاسدارى نكنيم
 گفتنـد رژيـم شاهنشـاهى حـاال     مـى  وقـت  ، آن اند، اسمش فـرق كـرده   افراد فرق كرده ، رژيم شاهنشاهى است

،  گويند يكى ديگـر، امـا معنـا همـان معناسـت      مى شاهنشاه حاال گفتند مى وقت ، آن گويند جمهورى اسالمى مى
  )511ص ، 8ج همان،( ».اشكاالت همان اشكاالت است و تعديات همان تعديات است ، وا همان محتواستمحت

اشـتباهات كـارگزاران نظـام اسـالمي      با هوشياري تمام نسبت به عواقب خطاها و) ره(حضرت امام خميني
  :دهند جمهوري اسالمي هشدار مي براي اسالم و

ى يچه يـك خطـا   چنان، اگر  سالم هر كس مشغول كارى هستبه اسم ا امروز كه جمهورى اسالمى است و
شود،  مى واقع بشود يا خداى نخواسته يك عمدى پيدا بشود، امروز پاى اسالم حساب واقع بشود، يك اشتباهى

 هسـتند و  هاى مسمومى كه در داخـل و خـارج االن مشـغول توطئـه     هم كه بخواهند فضولى كنند و قلم ها آن
هـا   كه اوضاع را منقلب كننـد، آن  دشان و اربابانشان از دست رفته و بايد يك فكرى بكنندبينند كه منابع خو مى

بزنند به آن تا اين نهضت را  توانند باد مى كه قدر آن و مشغول اين هستند كه يك چيزى ببينند آن را اضافه كنند
  )66ص ، 11ج همان،( .دار كنند لكه
  

  گيري نتيجهبحث و 
هـاى اجتمـاعى و    كـه رمـز موفقيـت    شـود  جا معلوم مي آن) ره(خمينيدگاه امام نقش محورى اخالق از دي

مـديريت   انـدركاران  دستازاين رو به دولتمردان و . دندان مى ل اخالقىيدمات سياسى را در آراستگى به فضاخ
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در  د تـا هاى تربيتى را سرلوحه كار خويش سـازن  كند كه ايجاد محيطى سالم و معطر به ارزش مى جامعه توصيه
  : گردند دمن پرتو بركاتش خود بهره

 محـيط محـيط اخالقـى درسـت كننـد      هاى دولتى اين معناست كه هاى حكومتى در برنامه عمده در برنامه«
اين برنامه درست شد اگر دولت بخواهد كارى بكنـد   اگر .هاست س همه برنامهأاين در ر .برادرى درست كنند

  )87، ص8ج ،همان(» .ندنك مى او همراهى ملت با همه
از  هاى اقتصـادى جـدا سـاخت و    هاى اجتماعى و نابساماني از دشواري را شود مسائل اخالقى نمىشك  بى

هاى شايسته و راهگشا نقش اساسـى را   ريزي عدم برنامه. ين آفات انتظار صالح و كمال داشتمحيط آلوده به ا
هـا را   گيـرد و آن  مى از مردم ود پرداختن رافرصت به خ ، مشكالت روزمره. اخالقى دارد سازى مفاسد در زمينه

 درمـؤثر  يكـى از عوامـل    ،)ره(خمينـي   امامحضرت  به اعتقاد .سازد مى گمرسردها  هاى دشواري در پيچ و خم
از  .ور و كـارگزاران حكومـت اسـالمى اسـت    ساختن محيط سالم صالحيت تقوايى و خوشـنامى مـديران كشـ   

هاى با فضيلتى باشند كـه همـواره الگـو و مقتـداى مـردم       اسوه نگذاران بايدريزان و قانو مجريان گرفته تا برنامه
  : گردند و عطر معرفت را با حضور خود بگسترانند

بـر   عـالوه رويـد   مى ها بايد در مجلس كه شما... جا معلم اخالق باشيد از براى همه كشور شما بايد در آن«
 شـويد و بـا آن  ببا سـالح اخـالق اسـالمى وارد     ...استشود كه مورد احتياج ملت  كه مطرح مى يمسائلكه  اين

  )345، ص12ج همان،(» .سالح مردم را تربيت كنيد
ـ ) ره(امامبه هر حال در بررسي اخالق كارگزاران از ديدگاه حضرت  د بـه مبـاني اخـالق و    بيش از همه باي

  .طلبد شناختي ايشان توجه نمود كه اين مقوله جايگاهي ديگر مي ديدگاه انسان
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  منابع و مĤخذ
  
، موسسـه تنظـيم و نشـر     ، تهران چاپ دوم) 1373(، )هاي امام خميني گزيده انديشه(آيين انقالب اسالمى -1

    .آثار امام خمينى
  .مركز مدارك فرهنگى انقالب اسالمى،  تهران،  چاپ اول ، )1385(، امامصحيفه  -2
، انتشـارات بنيـاد مستضـعفان و     ، قـم  ، چـاپ اول )1372(، اخالق كارگزاران در كالم و پيام امام خمينى  -3

  .جانبازان انقالب اسالمى
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