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  )ره(هاي حكومت اسالمي و مسئوالن آن در كالم امام خميني ويژگي
  )ارائه مقاله در بخش دانشجويي كنگره(

  
  1حسيني احيا غالم

 

  چكيده 
به عنوان بنيانگذار انقالب اسالمي در ايران، بدان جهت كه شخصيت اصلي و محـوري انقـالب   ) ره(بررسي نظريات امام خميني

آن است در ابتدا با  بر سعي رو در نوشتار پيش. براي محققان عرصه اجتماعي و سياسي قابل توجه بوده است ، هميشهاند بودهاسالمي 
. به صـفات كـارگزاران و مسـئوالن نظـام اسـالمي پرداختـه شـود       ) ره(امام خميني نظرگاهگذري كوتاه بر مباني حكومت اسالمي از 

ـ تزكي و تقـو  :شـامل  برشـمرد، ) ره(خمينـي  زار از ديـد امـام  توان براي يك مسـئول و كـارگ   مهمترين خصوصياتي كه مي  ،نفـس  هي
و  تياشاعه معنو ،در مشكالت يامت و بردبارقاست ،ياسالم يارهايو مع نيتعهد به مواز ،توكل به خدا و اعتماد به نفس ،يستيز ساده

ـ پره ،يخودخواه ين خوزائل كرد و يريانتقادپذ ،يياز شعارگرا زيو پره ييگرا عمل ،بودن يمردم ،اقامه عدالت  ،يطلبـ  از قـدرت  زي
  .نقش محوري را در نظام اسالمي دارا است ،برخي از اين موارد چون اقامه عدل. است هيفق تياز وال يرويپو  ييگرا قانون

  ، كارگزاران، حكومت اسالمي، مسئوالن، معنويت، عدل)ره(امام خميني: واژگان كليدي
  
  

                                                            
 العالميه المصطفي جامعهاز  اسالمي مذاهب ارشد كارشناسي -1
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  مقدمه -1

مختصري درباره حكومت ، الزم است  )ره(از منظر امام خمينيهاي كارگزاران  گيبراي تبيين صفات و ويژ
 )ره(امـام خمينـي  دليل كه اوصاف كـارگزاراني كـه   پرداختن به اين مطلب به اين  ؛ايشان پرداخته شوداز منظر 

اري بسـي . اهميتي مضاعف پيدا خواهد نمـود  ،است ايشانمطرح كرده در راستاي حكومتي است كه مورد قبول 
تواند براي تمام كساني كـه   گردد و به همين علت است كه مي ميهاي فردي انسان باز  صاف به ويژگياز آن او

  . در امور اجرائي و اداري كشورهاي خود سهيم هستند يا در آينده سهيم خواهند شد به كار گرفته شود
  

طبـق آن تشـكيل هرگونـه     ديدگاه حضرت امام نسبت به حكومت، كامالً مخالف بـا نظـري اسـت كـه بـر     
 ايتاليائي روزنامه خبرنگار با در مصاحبه خميني حضرت امام. حكومت در دوران غيبت ممنوع اعالم شده است

   :دنفرماي ميحكومت درباره  19/10/1357در مورخه  لوتاكونتينوا
قام حكومت و حكومت كردن و زمامداري در اسالم يك تكليف و وظيفه الهي است كه يك فرد در م اساساً«

يك سلسله تكاليف سنگين ديگري نيز بر عهده ، گذشته از وظايفي كه بر همه مسلمين واجب است، زمامداري
وسيله فخر و بزرگي بر ديگران نيست كه از ، حكومت و زمامداري در دست فرد يا افراد. اوست كه بايد انجام دهد

  ).409ص ،5ج امام،صحيفه (»اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتي را پايمال كند
اين نگاه به حكومت ممكن است اين شبهه را به ذهن آورد كه امكان سوءاستفاده از قـدرت ميسـر اسـت؛    

داند، نه پاسخگوي مردم؛ در نتيجه او به نام  زيرا چنين زمامداري، خود را مكلف و موظف در برابر خداوند مي
در ادامه سـخن فـوق   ) ره(اي جلوگيري از اين شبهه، امام خمينيبر. كند انجام وظيفه، به حقوق مردم تعدي مي

به عدم تنافي بين وظيفه الهي بودن حكومت و ضرورت پاسخگويي زمامـدارن در مقابـل مـردم اشـاره      صريحاً
  : گويد كند و مي مي

و به او انتقاد زمامدار مسلمين را استيضاح كند ، در برابر سايرين هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً«
خود ، صورت اگر برخالف وظايف اسالمي خود عمل كرده باشد دهد و در غير اينبكننده  كند و او بايد جواب قانع

   )همان(».به خود از مقام زمامداري معزول است
تكيـه   توانند با آنان مي .دهد اين نگاه به قدرت سياسي، به مردم شجاعت و توانايي برخورد با انحرافات مي

  :كننده از قدرت برخورد كنند حاكمان سوءاستفاده بر اصل امر به معروف و نهي از منكر با
كه مراعات  يعني نه اين، مان بايد مراعات بكنيم مسئوليم در مقابل خدا و در مقابل وجدان و همه... همه «

نامه است كه همه را وادار يك همچو بر. هر يك مراعات همه راهم شما ، من مراعات همه شما را بكنم، خودمان را
  ....كه امر به معروف كند الزم كرده به اين، به هر فردي، همه را، يميكرده كه به همه چرا بگو

هيچ ، هاي اسالمي تربيت اسالمي اين است كه در مقابل اجراي احكام خدا و در مقابل راه انداختن نهضت 
، اين رئيس است اين مرئوس است، ر است اين پسر استاين پد، اين آقاست اين غير آقا. مالحظه از كسي نكند

به طريق اسالم . له اين باشد كه اين آيا به طريق اسالم دارد عمل مي كند يا نهئمس. اين مسائل نباشد در كار ابداً
برخالف اسالم كه باشد هر . فردي باشد بايد از او قدرداني كرد و تشويق كرد و محبت به او كردر ه، كند عمل مي
وقتي ، يك سركرده باشد، س باشدرأ يك آدمي باشد كه مثالً، يك روحاني عالي مقام باشد، خواهد باشد فردي مي
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جلويش را ، هر يك از افراد موظفند كه به او بگويند كه اين خالف است، كند ديدند برخالف مسير دارد عمل مي
  )110ص ،10ج امام،صحيفه (» .يمبگير

 .حكومـت بـه خـودي خـود داراي ارزش نيسـت      ،همان مبناي ديني و اسـالمي  با) ره(در نگاه امام خميني
متعهد اسـت آثـار    ،حكمرانزمامدار و . شود كه در مسير اهداف الهي قرار گيرد زمامداري هنگامي ارزشمند مي

دين را در جامعه زنده كند و دامنه اصالح را در شهرها بگستراند، تا بندگان سـتمديده خـدا امنيـت و آسـايش     
ديني، بـر ايـن ديـدگاه    هاي  با الهام از آموزه) ره(امام خميني .يابند و احكام الهي از تعطيلي و توقف بيرون آيد

ذاته شأن و مقامي نيست، بلكه وسيله اجراي احكـام و   حد دار شدن حكومت في عهدهگذارد كه  ديني صحه مي
  .برقراري نظام عادالنه اسالم است
هاي تامين  هاي مديريتي در هر نظام سياسي، به مديريت انساني و شيوه ژوهشدر زمان ما، بخش مهمي از پ

  .رضايت كاركنان و ارباب رجوع از راه آموزش و اخالق اختصاص يافته است
با توجه به اين مهم و در نظر داشتن اين نكته كه اولين تجربه جدي حكومت دينيِ تشيع در ايران به وقوع 

به عنوان مشخصات ) ره(عي بر آن خواهد بود كه نكاتي كه امام خمينيدر سطور آتي س ،پيوسته است
  . طور خالصه فهرست شود مدنظر داشتند به  كارگزاران حكومت اسالمي

نكته قابل ذكر در مورد ويژگي انقالب اسالمي ايران اين مسئله است كه زمامداران و طراحان اصـلي آن از  
اي كـامالً   يانگذار انقالب اسالمي ايـران نيـز خـود بـه عنـوان چهـره      آيند و بن طبقه روحاني تشيع به حساب مي

در ) ره(لذا رهنمودهاي فراواني را از سوي رهبري انقالب ايران حضرت امام خميني.  شود روحاني شناخته مي
با نگـاهي كلـي بـه فضـاي     . مورد حكومت اسالمي و مسائل مربوط به آن مانند اخالق كارگزاران شاهد هستيم

هـاي نخسـت    مخصوصاً در ايام نزديك به پيروزي انقالب اسالمي و در سال) ره(هاي امام خميني و پيام بيانات
به اخالق اداري و شـيوه سـلوك كـارگزاران نظـام     ها  به ثمر نشستن انقالب، بخش عظيمي از آن بيانات و پيام

  .اسالمي با مردم اختصاص يافته است
  
  صفات مسئولين در نظام اسالمي  -2

نمايد واژه اسالمي است كه بر  آنچه قابل توجه مي ،بحث صفات و مشخصات مسئولين در نظام اسالميدر 
يعني بحث از صفات مسئوليني  است كه اخـالق و رفتـار آنهـا بـر     . كل فضاي اين چند كلمه تأثير كليدي دارد

ايمـان بـه   ، )ره(مـام خمينـي  سياسـي ا در انديشه با توجه به همين نكته است كه . شود معيار اسالم، سنجيده مي
و  هـا  دسـتورالعمل  در ايشـان رو،  هستى و باورهاى دينى در اخالق ادارى نقشـى مبنـايى دارد؛ از ايـن    حقيقت
خود به مسئولين همواره اين محور توحيدي و الهي را به ايشان يادآور شده و معيار اصلي را نشان  هاي سفارش

حضرت امـام  . فرمايد كيد مىأياد حق تكشور را به توجه به  ادارى  و بيش از همه مسئوالن نظامي و. داده است
را با و نظامي و روحانيون كارگزاران و كاركنان دستگاه ادارى  همواره  ـچنان كه در سطور آتي خواهد آمد  آن ـ

فرا  به پايبندى به اصول اخالق ادارى ،يادآورى حسابرسى دقيق الهى توجه بخشيدن به حاضر و ناظر حقيقى و
 گمان پايبند به اصول اخالق بى و بيند خداى متعال ايمان دارد و خود را در محضر او مى آنكه بهچه ؛ خواند مى
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دانـد،   رفتار خود حاكم مى و آنكه معاد را باور دارد و حساب و كتاب دقيق الهى را بر كردار و. باشد انسانى مى
  .كند مىشود، توجهى دقيق  گمان به آنچه از او صادر مى بى

ناظر بر اعمال خود ببيند و بدانـد كـه    بهترين كمال براى انسان قرب الهى است و انسان هنگامى كه خدا را
خدا را بر همه چيز نـاظر دانسـتن جـز بـا تزكيـه نفـس حاصـل         .برد خدا با اوست، ديگر دست به گناهى نمى

  :اند وان، مسئولين امر را به نكته توجه دادههاي فرا حضرت امام  نيز با توجه به همين نكته در سفارش .شود نمي
  

  ضرورت تقوي 1-2
كـه خـدا را    كارگزاران و مسئولين اگر خداترس نبوده و تقوي نداشـته باشـند، در مرحلـه اول امكـان ايـن     

ناسپاسي كرده و انديشه خيانت بـه اسـالم و مـردم را در ذهـن بپروراننـد وجـود دارد؛ امـا تقـوي عـاملي در          
  .شود نلغزيدن محسوب ميخودنگهداري و 

همه كشور را يك وقت ، اين به همه كشور سرايت مي كند، س امورند اگر تقوا نداشته باشندأي كه در رايه اين«
  )123ص ،17ج امامصحيفه (» .دهد و لهذا براي آنها اهميت تقوا بسيار بيشتر است خداي نخواسته به باد مي

  :دانند دم تقوي ميامام در جايي ديگر ريشه اختالفات را در ع
تقواي اجتماعي ، تقواي سياسي ندارند، كه تقوا ندارند براي اين، آيد هاي بزرگ پيش مي اختالفاتي كه در دولت«
خواهد  او هم مي، خواهد او را بچاپد شود كه اين مي اين اسباب اين مي. تقواي شخصي و اخالقي ندارند، ندارند

چه هر كسي روي مرز  اما اگر تقوا در كار بود و اگر چنان. ه دعوا بشودشود ك اين موجب اين مي، اين را بچاپد
 )همان(» .آمد همه جنگ و جدال پيش نمي اين، كرد خودش عمل مي

  
  ضرورت زمامداري ،تزكيه نفس 2-2

 :داند ايشان در سخناني اصالح مردم و كشور را در اصالح مسئوالن بلندپايه نظام مي
باال حاصل نشود اين مملكت و همه ممالكي كه  هاي حاصل نشود و تصفيه در رده هاي باال تا تزكيه در رده«
  )393ص ،14ج همان،(» .اصالح نخواهند شد، هستند

هـا تـأثير    هاي بزرگ يك نظام در ميـان تـوده   طور معمول رفتار و كردار مسئوالن و شخصيت جا كه به از آن
كشور را در آرامش مسئولين آن نظام دانسته و بار ديگر بـر   ايشان نيز الزمه آرامش ،مثبت يا منفي خود را دارد

  :دست اشاره دارند تأثير رفتار و كردار كساني كه در قدرت هستند بر افراد پائين
، اگر بخواهند مملكت اصالح بشود، هاي باال هاي پائين و چه مقام چه مقام، كساني كه در يك مقامي هستند«

شود حاصل  از پائين آرامش نمي. آنها بايد آرامش را از باال شروع كنند، كندبدا اگر بخواهند اين كشور آرامش پي
نها  آرامش آ .جا آرامش را شروع كنند بايد از آن، هر نحو زمامداري، بايد اشخاصي كه زمامدار امور هستند. بشود

 همان،(» .كشاند هالكت ميطغيان آنها كشور را به ، كشور را به آرامش مي كشد و اگر خداي نخواسته طغيان كنند
 )392ص

  

  خطرناك بودن مقام براي افراد تزكيه نشده  1-2-2
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شوند را از بزرگتـرين خطـرات بـراي     هاي تزكيه نشده كه وارد مراكز قدرت مي همچنين ايشان خطر انسان
  :شمارند بشريت برمي

در ، در صحنه معارف الهي، يددر صحنه توح، اگر نفوسي تزكيه نشده و تربيت نشده وارد بشوند در هر صحنه«
د اشخاصي كه تزكيه نشدند و ناي كه وارد بشو در هر صحنه، در صحنه سياست، در صحنه فقه و فقاهت، صحنه فلسفه

خواهند  ها بر بشر خطرهاي بزرگ است و بايد كساني كه مي خطر اين، تصفيه نشدند و از اين شيطان باطن رها نشدند
خواهند  تربيت شده باشند و كساني كه در بشر مي، خودشان تزكيه شده باشند قبالً، ران رادر اين عالم تربيت كنند ديگ

اگر بخواهند كه طغيان نكنند و كارهاي شيطاني نكنند بايد تزكيه كنند خودشان را و بعثت براي همين ، زمامداري كنند
ها و براي  براي دولت، ساي جمهورؤبراي ر، براي سالطين، است كه همگان را تزكيه كند و اين تزكيه براي دولتمردان

  )392- 391ص همان،(» .سردمداران بيشتر الزم است تا براي مردم عادي
 :تواند تمام كشور را به فساد بكشاند در جايي ديگر به اين نكته اشاره دارند  كه فساد مسئوالن مي

لكن ، ي را به فساد ممكن است بكشديك نفر در بازار يا يك نفر در روستا اگر طغيان بكند يك نقطه محدود«
در سلطاني شد كه ، اند در عالمي شد كه مردم آن عالم را پذيرفته، اند اگر طغيان در كسي شد كه مردم او را پذيرفته

» .كشد اين گاهي يك كشور را به فساد مي، اند سايي شد كه مردم آنها را پذيرفتهؤدر ر، اند مردم آن سلطان را پذيرفته
  )392ص همان،(
   

  خدمت برا ي خدا 3-2
يعنى كارى را فقط براى خدا خـالص سـاختن و چيـزى را    . در عمل است»  اخالص«ترين گوهرها  كمياب

هـاى   بسيارى اوقات رعايت مصالح شخصى يا جلب منافع يا جلب توجه ديگران يا انگيزه.  شريك او نساختن
 .اعمال ماست ةدهند دنيايى خط

  

  انعدم توقع از ديگر 1-3-2
اگر قدرنشناسـى و  . تشكر و قدردانى از غير خدا ندارد ، چشمداشتاگر كار براى خداست، انسان مخلص

  .كند اين نشانه آن است كه براى خدا كار مى. قدم و استوار است ناسپاسى هم ديد، باز در عمل خويش ثابت
اين  .كه مورد پذيرش همه قرار گيرددارد نبايد توقع داشته باشد  ساز برمي انسان كه يك قدم اصالحي و زندگي«

اگر انسان بخواهد براي اسالم خدمت كند نبايد . اي قبول نداشتند منين را هم تا آخر عمر عدهؤاميرالم ؛نخواهد شد
بدنامي و ، تبعيد، خواهد براي خدا كار كند بايد پيه حبس كسي كه مي. توقع اين را داشته باشد كه همه او را بپذيرند

 همان،(» .شما براي  خاطر خدا بپذيريد و ثواب كنيد، دهند اگر به شما فحشي مي. را به خود بمالد ساير چيزها
  )275ص ،18ج
  

  عدم توقع اجر دنيوي 2-3-2
ي كه در دنياست اجر اين نيست كه شما جانتان را فدا كرديد و در طبق يچيزها اين. از خدا اجر بخواهيد«

يك پست ، خواهيد مييك دكان ، خواهيد تان را فدا كرديد يك خانه ميكه جان اخالص گذاشتيد حاال عوض اين
  ).357ص ،12ج همان،(» !شود اين عوض او باشد مي اصالً، خواهيد مي
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  عدم دلسردي از شكست 4-2

دلسـردي و شكسـت ظـاهري از راه     ها است كـه شـايد   ها و پيروزي طور معمول درست پيش از كاميابي به
گـاه دينـي و الهـي     ول از شكست دلسرد شود، مخصوصاً اگر عمل همراه با يـك تكيـه  ؛ لذا نبايد يك مسئرسدب

به ايـن   1358شاه در سال  رژيم دوران سياسي زندانيان از گروهي جمع انجام گرفته باشد؛ حضرت امام نيز در
  :نكته مهم اشاره دارند

وانستيد انجام بدهيد كه به آن نتيجه ت ]اگر[ ، دهيد اسالمي براي خدا انجام مي ـشما داريد يك عمل انساني «
كساني . مطلب الهي است، كه پيش خداست براي اين، اگر نتوانستيد هم انجام بدهيد باز شما برد داريد، هم رسيديد

كنند باخت دارند كه اگر  ي كه براي دنيا كار مييآنها .وقت باخت در آن نيست كنند هيچ كه براي خدا كار مي
لكن آنهايي كه براي خدا قيام  ؛اگر برسند هم باخت دارند، هم هدر دادند را و عمرشان باختند، نرسيدند خوب

وقت  اين هيچ، عمل براي خدا، قيام براي خدا، نهضت براي خدا، خواهند بكنند اطاعت امر خدا را مي، كنند مي
 )442ص ،10ج همان،(» .شكست ندارد

  
  زيستي ساده 5-2

گرايـي   زيسـتي و دوري از تجمـل   سـاده . زيستي است نظام اسالمي ساده هاي مهم كارگزاران يكي از ويژگي
كردند و ديگـران را نيـز بـه     رو رهبران الهي ساده زندگي مي از اين. هاي پذيرفته مكتب انبيا است يكي از ارزش

  .كردند اين عنصر دعوت مي
مثل پيغمبر ، مالحظه كنيدساي اسالم را بايد ؤشما خود ر. سازي است طرز حكومت آدم، طرز حكومت اسالم«

چه  شان وضعشما خود آنها را ببينيد كه . منين كه بعد از او رئيس اسالم بودؤاميرالم، اكرم كه رئيس اسالم است
نشست معلوم نبود آقا كدام است و نوكر  پيغمبري كه با مردم ديگر وقتي مي ؟ديكتاتوري بوده است، جوري بوده
  ).396-395ص ،4ج همان،(»كدام است

هـاي   آنكه آنان پاسداران ارزش: اول: زيستي از دو جهت اهميت دارد ساده  ترديد براي كارگزاران رعايت بي
شود كـه كـارگزاران بـا فقـر و درد      زيستي آنان موجب مي ساده: دوم. رو بايد الگو باشند از اين. اسالمي هستند

. فع مشكالت آنها و فقرزدايـي اتخـاذ نماينـد   هايي را در ر محرومان و فقيران جامعه بيشتر آشنا شده و سياست
با توجه بـه همـين   . توانند درد فقيران و محرومان را درك كنند اند، نمي كارگزاراني كه طعم تلخ فقر را نچشيده

 :شمارند زيستي مسئوالن آن برمي را ساده  هاي مهم حكومت اسالمي نكته است كه حضرت امام يكي از شاخصه
اين است كه از آن رئيس جمهور كه آن باال هست به حسب اعتبار تا آن كسي كه  به كتاسالمي بودن يك ممل«

اسالم ، نه اين از او بترسد نه او توقع داشته باشد كه اين از او بترسد، ها يك جور باشند هاست اين آن پائين
، س جمهورفرض كنيد رئي، طور بشود كه وقتي رئيس يك مملكتي خواهيم اين ما مي. ..طوري است اين

زمان رژيم سابق اگر . آي آه واه بشود، آيد همچو امتيازي نباشد كه مردم كنار بروند وزيرش توي جمعيت مي نخست
سه روز ، دو روز، كه بيايد مورها قبل از اينمأ سازمان امنيت و، خواست اين شخص از يك خياباني عبور كند مي

گرفتند  كردند از مردم تحت نظر مي ها را خالي مي ها را اين خانه هخان، گرفتند جاها را همه را تحت نظر مي قبل اين



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

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

 

7  

خيانت به . ترسد كه خودش خائن بود و خائن مي براي اين ؟چرا. جا بكند خواهد يك عبوري از اين كه ايشان مي
 ؟طور بود اما مالك اشتر هم اين. ترسد بكشندش مي، ترسد از خودش مي، مملكت كرده بود و خائن خائف است

پيغمبر اكرم توي مسجد به حسب نقل توي مسجد وقتي . با مردم بود، حضرت امير تو مردم بود، توي مردم بودند
كدام يكي ، پيغمبرندآنها  ]از[شناخت كدام يكي آمد نمي يك عرب كه از خارج مي ،صحابشاننشسته بودند با ا

يك ، نشستند طور بود كه دور مي هستيد وضع اين ها پيغمبر كدام هستيد تان يكيكدام : پرسيد كه مي. ديگران هستند
اند كدام  ها كه دور هم نشسته خوب اين، آمد وقتي يك كسي مي، نشستند صدري يك ذيلي نبود دور هم مي

  ).429-428ص ،8ج همان،(»وضع حكومت اسالم اين است. هستند شان يكي
  :كند ان مياي را بين نفوذ شيطان و ظهور زرق و برق دنيايي بي ايشان رابطه

آن روز ، پيدا كند و راهنماي ما شيطان باشد هآن روزي كه زرق و برق دنيا پيدا بشود و شيطان در بين ما را«
  )377ص ،17ج همان،(» .ثير كنند و كشور ما را به تباهي بكشندأتوانند در ما ت ها مي است كه ابرقدرت

  :كارهاي بزرگ دارند زيستي و انجام اي نيز در مورد ساده در جايي ديگر اشاره
هايي كه در بين مردم موجه بودند كه  آن. در زندگي ساده زندگي كردند، آثار بزرگ بودند أآنهايي كه منش«

  ).251ص ،19ج همان،(» .ساده زندگي كردند ييها آن، شنيدند ميحرف آنها را 
  

  زيستي عواقب خروج مسئولين از ساده 1-5-2
  :كند زيستي اشاره مي بيانات خود به عواقب عدم توجه به سادهحضرت امام در فرازهايي ديگر از 

كه مردم  براي اين. شويد اگر روزي از نظر زندگي از مردم عادي باالتر رفتيد بدانيد كه دير يا زود مطرود مي«
فاصله  رسد از مردم مي دستشانامروز كه دارند و ، كردند وقت نداشتند كه مثل مردم زندگي مي گويند ببينيد آن مي

 )453ص ،17ج همان،(» .بايد طوري زندگي كنيم كه نگويند طاغوتي هستيم. بايد وضع مثل سابق باشد. گرفتند
  

  ها زيستي شرط مقابله با ابرقدرت ساده 2-5-2
هاي پيشرفته  خوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان و سالح اگر بخواهيد بي«

زيستن  هاي آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از ميدان به در نكند خود را به ساده ن و توطئهآنان و شياطي
هاي  هاي بزرگ براي ملت مردان بزرگ كه خدمت .عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد

آنها كه اسير هواهاي پست نفساني و حيواني بوده . اند عالقه به زخارف دنيا بوده زيست و بي اند اكثر ساده خود كرده
هاي شيطاني خاضع  دهند و در مقابل زور و قدرت و هستند براي حفظ يا رسيدن به آن تن به هر ذلت و خواري مي

زندگاني اشرافي و  چرا كه با ؛ولي وارستگان به خالف آنانند، ستمكار و زورگو هستند هاي ضعيف و نسبت به توده
  )471ص ،18ج همان،(» .هاي انساني اسالمي را حفظ كرد توان ارزش مصرفي نمي

  
 توكل به خدا و اعتماد به نفس 6-2

به ايـن معنـا   . بنابراين توكل علي اهللا به معناي اعتماد و تكيه كردن به خداست .توكل به معناي اعتماد است
توكـل در  . كنـد  ور خويش به وي تكيـه مـي  گاه قابل اطمينان و اعتماد پذيرفته و در ام كه خدا را به عنوان تكيه

خداوند را به عنوان كسـي كـه سررشـته همـه امـور و       اصطالح به معناي آن است كه شخص در امور خويش
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گاه خويش قرار مي دهد و به اميد حمايـت و   قدرت در دست اوست و اراده وي بر همه چيز حاكم است تكيه
  .كند كمك و ياري او اقدام مي

هـاي ذاتـي انسـان كـه      ها و توانمنـدي  يد است كه به معناي توجه به ظرفيتأيزماني مورد تاعتماد به نفس 
بايسـت بـا    هاي خدادادي خـويش مـي   خداوند در وي به وديعت نهاده، باشد چنين شخصي با پذيرش توانايي

هـا و باورهـاي    توكل و اعتماد به قدرت اليزال الهي كارهاي خويش را انجام دهد و خداوند را با تمام توانـايي 
 .خدا پرهيز كند گاه قرار دهد و در همان حال از تكيه كردن به غير خويش تكيه

يكي اعتماد به خداي تبارك و تعالي كه وقتي كه ، عرض كردم شما دو جهت را در نظر بگيريد كه من كراراً«
هاي  ر هر رشته كه هستيد راهد، كند راه را براي  شما باز مي، كند براي او بخواهيد كار بكنيد به شما كمك مي

  )189ص ،18ج همان،(» .اعتماد به خودتان، كند و يكي اتكال به نفس هدايت را به شما الهام مي
  

  بيني دوري از خودكم 1-6-2
اعتمـادي بـه خـويش     بـي  رويـي،  يكي از داليل كم. ها و استعدادها مانع اظهار ضعف است توجه به توانايي

كـه اگـر ايـن     كنند، درصورتي چه فكر مي مورد آنها ره در اين فكرند كه ديگران درهموا بين كمخودافراد . است
و شـايد در بسـياري از مـوارد در زنـدگي نسـبت بـه ديگـران         افراد بدانند در مقايسه با ديگران ضعفي ندارند

. اومـت كننـد  توانند در برابر هـر امـري مق   يابند كه مي خود چنان قدرتي مي حال در ارجحيت هم دارند، در اين
  .كند بيني بسياري از مشكالت روحي را درمان مي دوري از خودكم خودباوري و

ما كه خودمان را گم كرده بوديم بايد اين . كس كم نداريم ما بايد اين را بفهميم كه همه چيز هستيم و از هيچ«
را با تمام  "ميريم كوتاه شود مي اگر دست خارج"خود گم كرده را پيدا كنيم و اين فكر كه بر ما تحميل شده بود كه 

 )310ص ،15ج همان،(» .قدرت از بين ببريم
  

 اعتماد به نفس سد سلطه اجانب 2-6-2

شما حساب وقت است كه از  وقتي كه نفس شما قوي شد و اعتنا نكرديد اعتنا به اين زخارف نكرديد آن آن«
  )329ص ،6ج همان،(» .برند مي

  

  ها نامهتزلزل رأي، باعث شكست بر 3-6-2
هـا را   از ناكـامي  بينيد انبوهي هرجا موفقيت بزرگي ميو  ها اي از ناكامي موفقيت چيزي نيست جز مجموعه

شود انسان در همان ابتداي كـار نتيجـه    نمي) ره(و بنا به فرمايش امام خميني .در مسير آن مشاهده خواهيد كرد
 :بگيرد و در مسير انجام عمل نيز نبايد تزلزل رأي داشت

. خواهد انجام بگيرد شود كه در همان روزهاي اول هر چه را كه مي كند نمي هر كاري را كه انسان شروع مي«
اين بزرگترين كاري ، كه درصدد هستيد كه كار خوب انجام بدهيد همين، ايم يد كه كاري نكردهيگو كه شما مي اين

تصميم گرفتن ، مقصد بزرگي را شروع كند، خواهد يك مقصدي را انسان اول كه مي. است كه انجام گرفته است
 بعديك كار مهمي است شما تصميم  ...ي است كه انسان مبتال به آن استيترين كارها براي او شايد از مشكل

به يك امري  يچه انسان تصميم كه چنان براي اين .هيچ به خودتان تزلزل و سستي راه ندهيد ،بعد از تصميم ،گرفتيد
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گيري  تصميم، خواهد و آرزو دارد عمل كند جا كه مي تواند اين كار را تا آن كه آيا مي در اين گرفت ولي متزلزل باشد
اميدوار  ]و[طور كه شما تصميم گرفتيد جازم باشيد  بايد همان. تواند كار را درست انجام بدهد با اين تزلزل نمي

 )60ص ،14ج همان،(» .انجام بدهيد توانيد مي، توانيد انجام بدهيد اگر بخواهيد باشيد كه اين عمل را مي

  
  تعهد به موازين و معيارهاي اسالمي 7-2

  

  اصل اسالم 1-7-2
سابقه سوء دارند،  هاي طاغوتي كه معموالً هاي مؤثر در رژيم مهره  ها نبايد به وليتئمس در حكومت اسالمي

 ندارنـد، از نظـر مـردم نيـز اعتبـار     را  يوليتئكه آنها عالوه بر آنكه صالحيت چنين مس اين  به دليل ؛واگذار شود
  . شود مي  ندارند، و سبب وهن حكومت اسالمي

هيچ امر ديگري را غير از ، يعني ما هيچ تز ديگري ؛بر اساس اسالم است، اين انقالب و اين نهضت اساساً« 
ايد خودشان را با ب، پذيريم و اين قواي انتظامي اعم از سپاه پاسداران و ژاندارمري و ارتش و ديگران اسالم نمي

. اين اشخاص را بايد تصفيه كنند، يعني نپذيرفتند اسالم را ،افرادي كه آن ديد اسالمي را ندارند. اسالم منطبق كنند
سر خود كارهايي كه ، عمل اسالمي ندارند، لكن در عمل، اند اسالم را پذيرفته، اشخاصي كه ديد اسالمي دارند

ثير أكه هدايت ت يوس شدند سران از اينأچه م هم بايد هدايت بشوند و چنان ها اين، كنند خواهند مي خودشان مي
  )39ص ،13ج همان،(» .تصفيه بشوند، بكند

  

 محتواي اسالمي 2-7-2

متوجه باشيد كه امروز آن چيزي كه اهميتش بيشتر از چيزهاي ديگر است اين است كه ما حفظ اسالميت اين 
اهللا تا آخر هم اسالمي باشد ءشا جا هم اسالمي هست و ان المي بود و تا ايناين نهضت از اولش اس. نهضت را بكنيم

و همه ما و همه شما و همه ملت و همه كساني كه در سپاه و ارتش و در ژاندارمري و در شهرباني و ادارات هستند 
محفوظ باشداگر اسالمي بودن نهضت . شان اين باشد كه نهضت را اسالمي پيش ببرندو دولت و همه بايد هم ،

ها مختلف  راه، هر كس يك راهي دارد، ش بيرون رفتا چه نهضت از اسالميت اگر چنان. بينيد ديگر آسيب نمي
  )454ص ،12ج همان،( .بيند آسيب مي، ها مختلف شد وقتي راه. خواهد شد

، خبري نباشدجا  از آن يم مثالًيدر سپاه پاسداران بيا، يم از اسالم خبري نباشدرووقتي كه برويم در ژاندارمري ب«
اين يك لفظ غلطي است كه گذاشتند ، اين جمهوري اسالمي نيست، ادارات خبري نباشدنباشد،  ارتش برويم خبري

ما بايد اين محتواها را با جديت اصالح . شود به طور طاغوت اداره ميهمان روي جمعيتي و روي مملكتي كه دارد 
 )41ص، 13ج همان،(» .بكنيم

  
  ت و بردباري در مشكالتاستقام 8-2

هايي اسـت كـه بـا عـزم      انسان ها در راه خداوند يكي از صفات برجسته صبر و استقامت و تحمل دشواري
هايي است كه در راهي كه انتخاب كـرده   تاريخ بشريت آكنده از زندگي انسان. دارند قاطع در راه حق گام برمي
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هاي  اين خصوصيت نيز در شاخصه. اند مشكالت غالب شده بودند نهايت استواري را نشان داده و در نهايت بر
 :بايست نمودار باشد يك مسئول مي

خدا خدمت  رضايشما كه براي . دهند كند و بعد انجام مي همت مردان مصمم هر كار مشكلي را آسان مي«
اسالمي همه با هم امروز هم كه در جمهوري . كنيد سعي كنيد در مقابل تمامي مشكالت بايستيد و مبارزه كنيد مي

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

  

  اشاعه معنويت و اقامه عدالت 9-2
شـود؛ اول حفـظ و    مـي  از ديدگاه حضرت امام فلسفه دين اسالم و مقصد تمام انبيـا در دو چيـز خالصـه   

 :لذا مسئوالن يك  نظام اسالمي نيز بايد در همين راستا گام بردارند. تقويت معنويت و اقامه عدل
ها دولت اسالمي را تقويت كنند تا بتواند اقامه عدل بكند و  همه انسان، همه مردم، ما بايد دولت اسالمي را«

روي رويه . چون تابع اسالم است بايد روي رويه اسالم باشديعني  ؛دولت بايد جهات معنوي را هم در نظر بگيرد
حفظ معنويات و تقويت معنويات مردم و اقامه عدل ، به همان دو راهي كه اسالم دارد، اسالم به همان دو معنا

ها ظلم  كند چه مظلوماني باشند كه از دولت حاال اين فرق نمي. ن و نجات دادن مظلومان از دست ظالمانشابين
اسالم براي اين دو جهت آمده است و ما تابع اسالميم و . كشند ها ظلم مي شند يا مظلوماني باشند كه از اربابك مي

 ءخودش كه اگر مقررات اسالمي به حد اعال ءمقررات اسالمي را به حد اعال .بايد اين دو جهت را حفظ كنيم
مقصد روحانيت مردم و مقصد اقامه ، كند مياين دو مقصد كه مقصد همه انبيا است تحقق پيدا ، خودش حفظ بشود
دهند و  س واقع هست تا آن اشخاصي كه قواي ثالثه را تشكيل ميأو بايد از آن كسي كه در ر. عدل در بين جامعه

، بار را بردارند ها همه با هم اين بايد اين، ها هستند لكن تعهد به اسالم دارند چه آن اشخاصي كه در خارج از اين
ملت بايد در اين . مقصد واحد است و همه بايد در اين مقصد واحد شركت كنند. نبايد باشد شان بيناختالف 

، مجلس و قوه قضائيه در اين مقصد بايد همه شركت كنند، دولت بايد در اين مقصد شركت كند، مقصد شركت كند
  )529-528ص ،17ج همان،(» .بالد هر جا هستند در اين مقصد بايد شركت كنند ءعلما

  

 تربيت سالم، ضامن كشور سالم 1-9-2

با معارف الهي آشنا ، كه با خدا آشنا بشوند اگر مردم را تربيت كنيد به يك تربيتي سالم و دعوت كنيد به اين«
 همان،(» .ماند و به ساير جاها هم سرايت مي كند كشور شما سالم مي، طور شد اگر اين، با قرآن آشنا بشوند، بشوند

  )357ص ،19ج
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 عدالت با مردم 2-9-2

گيـرد لـذا زمامـداران و     جايي كه حضرت امام حكومت اسالم را در يـك سلسـله الهـي در نظـر مـي      از آن
بـه  » بايـدي «يعنـي خداونـد را در شـرطي     ،را نيز همچون سرسلسله اين حكومت  كارگزاران حكومت اسالمي

  :خواند عدالت فرا مي
اش هم  قاضي، امامش هم عادل و معصوم است، ست و معصومپيغمبرش هم عادل ا، اسالم خدايش عادل است«

زمامدار ، از ذات مقدس كبريا گرفته تا آن آخر...  ، فقيهش هم معتبر است كه عادل باشد، معتبر است كه عادل باشد
  )304ص ،3ج همان،(» .هم بايد عادل باشند شانوالت. بايد عادل باشد

رو اسـت كـه    از ايـن . اسـت بـوده  ستيزي  راري عدالت و ظلمبرقحضرت امام  يكي از اهداف و آرمان بلند
 :خويش را برقراري عدالت بيان كرده است  يكي از اهداف حكومت ايشان
در ، در رفتار عدالت داشته باشيد. خودتان هم بخواهيد، عدالت را براي ديگران نخواهيد، عدالت را اجرا كنيد«

  )378-377ص ،19ج همان،( ».دگفتار عدالت داشته باشي
  

  رعايت عدالت، مانع فساد 3-9-2
عدالت . نگري است ستيزي و مساوات نظام اسالمي، عدالت، ظلم  ها و صفات مهم كارگزاران يكي از ويژگي

اين نگاه . اي برخوردار است از اهميت ويژه انديشه سياسي حضرت اماماست كه در  هايي ستيزي از مقوله و ظلم
  :هنگ استاقرآن و منظر رهبران الهي ديگر نيز هم  امام با ديدگاه

مبادا يك وقتي . طبقه باال آن به اين طبقه ضعيف بيشتر باشد تا، عنايت شما فرماندارها يا خدمتگزاران به خلق«
او را با آنكه آن يكي بايد جلو باشد او را ، متمكن است و چيزدار است با يك نفر آدم ضعيف يك نفر آدمي كه مثالً

آن  هالبته در يك فرمانداري كه ب. گويم عدالت بايد باشد مي، گويم آن يكي را جلو بيندازيد من نمي. و بيندازيدجل
، دفعه بپذيرد لكن روي عدالت باشد كه آن آدمي كه ضعيف است هم بپذيريد تواند همه را يك نمي، احتياج دارند

  )123ص ،9ج همان،(» .ديآن يكي هم كه غيرضعيف است او را هم بپذير
  

  مردمي بودن 10-2
پايگاه مردمي بـودن خـود را از    ،اگر كارگزاري. هاي مهم كارگزاران، مردمي بودن آنان است يكي از ويژگي

آيـد كـه    در صـورتي بـه وجـود مـي     پايگـاه مردمـي  . خود موفق نيسـت   ليتئومس ءترديد در ايفا دست داد، بي
اگر كارگزاران در ميـان مـردم   . كرده و از مردم باشند و در ميان مردمتلقي ن»  تافته جدا بافته«كارگزاران خود را 

هاي معقـول و منطقـي بـراي     توانند سياست چطور مي ،نباشند و حقايق و مشكالت مردم را از زبان آنان نشوند
هـا   گاههاي خود بپردازند، و از ديد هاي در بسته به فعاليت الني كه در اتاقئورفع مشكالت آنان اتخاذ كنند؟ مس

گـاه موفـق    هـيچ  ،ها انتظار بكشند كه موفق به ديدار آنان شوند هاي مردم فاصله گرفته و مردم مدت و خواست
حقايق دچـار اشـتباه     شود كه مردم در شناخت و همين عدم ارتباط كارگزاران با مردم موجب مي. نخواهند بود

  .شوند
حضـرت امـام در    مردمي بودن و آثار مفيد آن است كه با توجه به اهميت رابطه كارگزاران با مردم و پايگاه

بياينـد دور او  ، خواهيم كه توي مسجد وقتي آمد نشست ما يك حاكمي مي« :موارد متعدد به اين مهم تأكيد داشتند
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خواهيم كه وقتي  ما يك اميري مي. شان را بگويند اشكال، اشكال دارند، با او حرف بزنند، صحبت كنند با او بنشينند
ن قاضي كه خـودش  ينشيند در مجلس قضا هم آيد مي مي، فرستد سراغ امير كه بيا قاضي مي، ودي آمده ادعا كردهيه

خـالف حضـرت اميـر سـالم اهللا عليـه       ي بـر أشـود و ر  طرح دعوا مـي ، نشيند قضاوت مي ...نصب كرده در مجلس
  )514-513ص ،5ج همان،(».خواهيم ما يك حكومت عادل مي. ...دهد مي

  

  از خود دانستن مردم 1-10-2
هاي ديگر هم كم و بيش وجود دارد ولي در انقالب اسالمي ايـران بسـيار    در انقالبخصيصه مردمي بودن 

گوني سـرن  همه شاهد بودند اكثريت قريب به اتفاق اين ملت به صـحنه آمدنـد و خواسـتار    .باشد تر مي برجسته
روحـاني، دانشـجو، معلـم،     ارگر، كارمنـد، كشـاورز،  نظامي، كـ  .نظام شاهنشاهي و برقراري نظام اسالمي شدند

ـ  .ي، همه و همه در آن سهيم بودنديشهري، روستا راهپيمـائي و تظـاهرات و اعتصـابات و در     صـورت  همردم ب
امـام  . باشد اين وجه از مردمي بودن انقالب شاخص مي .رژيم را ساقط كردند مسلحانه مردمي ينبرددر نهايت 

انـد و مـردم نبايـد     دهد كه مردم شما مسـئوالن را بـه ايـن مقـام رسـانده      مهم توجه ميمسئوالن را به اين نكته 
 :فراموش شوند

ها نبودند حاال يا در  اند و اگر اين جا رسانده كه شما را به اين ياين مردم، براي اين مردم ستمديده خدمت كنيد«
اي كه  هر كس به هر اندازه، مان خدمت بكنيم همه، نها بايد خدمت بكنيديبراي ا. ها ها بوديد يا در قبرستان حبس
 )377ص ،19ج همان،(» .تواند مي

  :داند در جاي ديگر الزمه سالم ماندن كشور را تفاهم ملت و دولت مي
 ،8ج همان،(» .اگر يك كشور بخواهد يك كشور سالمي باشد بايد بين دستگاه حاكمه با ملت تفاهم باشد«
  )230ص

  

 اس استحكام نظامپايگاه مردمي، اس 2-10-2

آن ، اگر يك ملت پشتيبان يك رژيمي باشند ؛اين حكومت سقوط ندارد، اگر مردم پشتبيان يك حكومتي باشند«
ملت ، ملت پشتيبانش نبود، نداشتكه پشتبيان  كه رژيم سابق از بين رفت براي اين اين ؛رژيم از بين نخواهد رفت

، كاش نبود اين پاسدار كاري نكنيد كه مردم بگويند كه اي ....دبلكه خود ملت او را بيرونش كر ،پشت به او كرد
 .)372ص همان،(»كاش روحانيتي در كار نبود نكنيم كه مردم بگويند اي ما كاري

  

 رضاي ملت، رضاي خدا 3-10-2

ملت كه  يرا تحصيل كرديد و هم رضا خدا يهمه خدمتگزار باشيد و در اين خدمتگزاري بدانيد كه هم رضا«
 )513ص ،7ج همان،(» .داست تحصيل كرديدخ يرضا

  

  همراه نمودن مردم 4-10-2
رو بايد نحوه رفتار و معاشـرت   از اين. آنان  كارگزاران خدمتگزاران مردم هستند، نه ارباب ،از ديدگاه اسالم

 ءيفـا دهد كـه كـارگزاراني در ا   تاريخ جوامع بشري نشان مي. اسالم باشد  آنان با مردم، بر اساس عناصر ارزشي
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در . انـد  گرفتـه   بهـره ... موفق بودند كه از عناصر مهم اخالقي همانند تواضع، مهر به مـردم و   خويش  وليتئمس
 .حوزه فرهنگ اسالم نيز به اين عناصر توجه شده است

، ملت از شما راضي است، خدا از شما راضي است، وقتي پايگاه پيدا كرديد. پايگاه پيدا كنيد در بين مردم«
 )512ص همان،(» .يندماند و مردم هم پشتيبان شما ر دست شما باقي ميقدرت د

  
  گرايي و پرهيز از شعارگرايي عمل 11-2

گرايي است كه اين امر جز بـا درايـت و مـديريت     عملاسالمي   ها و صفات كارگزاران نظام يكي از ويژگي
 :شود بيانات امام به فراواني مشاهده مياين مسئله نيز در رو است كه  از اين .كارگزار به انجام نخواهد رسيد

كه مشكالت گفته بشود و هيچ  گشت به اين هاي گذشته تمام مسائل برمي مثل سال، اگر در ايران هم مثل سابق«
طور بود االن هم زير بار همان رژيم و همان  اگر اين، بخوابند منزلشانها را ذكر بكنند و بروند  مصيبت، عمل نشود
 )40ص ،9ج همان،(» .يمها بود گرفتاري

  

  انتقادپذيري 12-2
گشـادگي   باحوصـلگي، صدر كه به معناي  سعه  .صدر است سعه ،ها و صفات مهم كارگزاران يكي از ويژگي

در فرهنگ اسـالم نيـز بـه آن توجـه شـده      . رود، از صفات ضروري كارگزاران است بلند به كار مي نظر و همت
كارگزاران نبايد در مقابل . يك كارگزار است  انتقاد مخالفان رمز موفقيتها و  صدر و توجه به ديدگاه سعه .است

صدر بـه   سركوب كنند، بلكه با سعه انتقاد مخالفان تحمل خود را از دست داده، عجوالنه قضاوت كرده، آنان را
ايـد  همچنـين ب . انتقاد آنان توجه كرده و حقايق را قبول كننـد، كـه روح انتقادپـذيري صـفتي پسـنديده اسـت      

بلنـد داشـته    هاي مشروع مردم و رسيدگي به مشكالت آنان پرحوصله بوده و همت كارگزاران در قبال خواست
 .باشند

  

 ضرورت انتقاد براي اصالح امور 1-12-2

، اگر كسي ادعا كرد اين را. تواند ادعا كند كه من نقص هيچ ندارم كس و هيچ دستگاهي و هيچ فردي نمي هيچ«
بايد هميشه ، انسان كه بخواهد براي خدا كار بكند و به مقام انسانيت برسد ...همين ادعاست اين بزرگترين نقصش

كه چه عيبي  كه دنبال اين براي اين ؛دنبال اين نباشد كه ببيند چه حسني دارد، دنبال اين باشد كه ببيند چه عيبي دارد
شود در چشم انسان و  پرده مي، ني داردكه چه حس برآيد و دنبال اين اوشود كه انسان درصدد رفع  مي، دارد
  )246ص ،17ج همان،(» .تواند عيوب خودش را ببيند نمي

رسـد اگـر تنهـا بـه همـين       به نظر مي. نگري ايشان بوده است از خصوصياتي كه حضرت امام داشتند، آينده
كـه دل تمـام    ـ گرديد، بسياري از حوادث پـس آن انتخابـات   شد، عمل مي نكاتي كه در چند سطر آتي بيان مي

  :پيوست به وقوع نمي ـدوستداران انقالب را به درد آورده است 
ها دارند  در سليقه، اختالفاتي كه در ديدها دارند، آقايان در يك محيط آرام مسائلي كه دارند با آرامش بيان كنند«
آيد باز هم با  جا مي كه در آنها را با يك آرامش خاطر بيان كنند و حل و فصل كنند و راجع به مسائل كشور هم  اين

آن روزي كه غضب توي كار آمد عقل كنار . توانند كار بكنند ها مي در محيط آرام است كه عقل، يك محيط آرام
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انتقادات  ...كند يعقلي صحبت م روي بياز ] شخص[زند  عاقله را كنار مي، قوه غضبيه هر وقت به راه افتاد. رود مي
. نخواهند يك كسي را خفيف كنند يا يك گروهي را خفيف كنند و از صحنه خارج كنند اي كه آزاد است به اندازه
بايد اين انتقادات را داشته باشد لكن اگر اين  يهر مجلس، الزم است، براي اصالح امور، انتقاد براي ساختن

دهد هم اگر با نظر صحيح  ميكه جواب  اين، كند با آرامش خاطر و با نظر صحيح انتقاد بكند آنكه انتقاد مي، انتقادات
 وقت منطق در مقابل منطق است و اگر با هياهو و جار آن، كه غضب در آن راه داشته باشد جواب بدهد و بدون اين

له را حل بكنيد و هر كسي در نظر داشته باشد كه طرف مقابل خودش را مثل يك ئجنجال بخواهيد شما يك مس و
افتد و مسائل را  در كار مي، هاست اگر مهار نشود قوه غضبيه كه بدترين قوهرود و  ها كنار مي عقل، دشمن بكوبد
  )366-365ص ،14ج همان،(» .كنند تر مي كنند مشكل كه حل نمي عالوه بر اين

  

شود كه در طول حيات ايشان  گويا حوادث مشابه بـا   گونه استنباط مي اين) ره(از برخي بيانات امام خميني
كه خطاب اين بيانات امام كامالً به اوضاع و شرايط كنوني كه نظام  داده است چه اين انتخابات سال جاري روي

  :در حال گذار از آن است، منطبق است اسالمي
اخير به اوج  هاي در ماه ...كهخواهم كه از تجربه تلخي  ن و خصوص دولتمردان ميأالش از عموم ملت عظيم«

عبرت بگيرند و بر آن باشند كه مدتي هم تجربه برادري و اتحاد ، كردخود رسيد و روزگار را بر همه تاريك و تلخ 
پيشه خود قرار دهند و به ، را به كار برند و با محبت و رحمت همكاري و همفكري را اگر چه با تكلف هم باشد
از آن اگر خداي نخواسته . كمك هم براي ساختن كشور بشتابند و نسبت به يكديگر با عفو و اغماض رفتار نمايند

ولي مطمئن باشند كه وعده خداوند متعال بر آن است كه اخوت ايماني ، فرصت فراوان است و ميدان باز، بد ديدند
ي يجو ثير موعظه حسنه در نفوس بسيار زيادتر است از عيبأت.. .نجات است و دوستي و محبت با يكديگر موجب

عصيان بياورد و به جاي اثر مثبت و نيكو  ،از نفوس جو در بعضي هاي عيب ها و زبان و ممكن است قلم ،ييو بدگو
بايد حضرات اعالم بدانند كه با وجود اشتباه و . موجب افساد شود، اثر منفي و بد به جا گذارد و به جاي اصالح

آثار نيك و مثبتي كه در كشور به دست متصديان و به كمك ملت عزيز انجام گرفته بسيار  ،خطا در متصديان امور
ها به ارشاد آنان به كار افتد و با ديده رحمت و  ها و زبان چه تمام قلم و چنان ،است از اشتباهات و خطاهابيشتر 

ها مرتفع  امور اصالح و نقيصه، ييد خداوند رحمانتأبه زودي با ، با آنان رفتار شود) عليهم صلوات اهللا(سنت انبيا 
 )217ص ،14ج همان،( ».شود مي

  

  شروط انتقاد 2-12-2
 :تواند سازنده باشد كه داراي شرايطي باشد ديد حضرت امام انتقادي مي از
جا نرسد كه قوه عقليه كنار و با قوه  انتقاد و تكذيب به آن، رد مسائل مهم اين است كه در مقام بيان مسائل و«

د شما اگر يك كسي هم فرض كنيد از زبانش يك مطلبي برخالف شما صادر ش. غضبيه انسان وارد ميدان بشود
» .شود با داد و فرياد و خداي نخواسته حرف زشت زدن كار درست نمي، برويد و مطلب را منطقي صحبت كنيد

  )368ص همان،(
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  اعتراف به اشتباه 13-2
خصوصيت اعتراف به اشتباه در زندگي شخصي و خانوادگي تـأثيرات مثبـت فراوانـي دارد و مسـلماً ايـن      

حضرت امام نيز مسئوالن نظـام  . اس حكومت يك  كشور بيشتر خواهد بوداي در مقي تأثيرات در حوزه گسترده
گونـه مـورد    ايشان خطاب به افسران ارتش ايشـان را ايـن  . خواند مي را در موارد متعدد به اعتراف به اشتباه فرا

 :دهد خطاب قرار مي
اشتباه كردم ، ن خطا كردميد ميكه بگو چه خطايش را فهميديد حاضريد به اين يد چنانيگو يك مطلبي را كه مي«

از مفاسدي كه ديكتاتوري دارد و ديكتاتور مبتال به آن هست اين ، خواهيد تا آخر به پيش ببريد يا همان خطا را مي
قدرت ندارد بر خودش كه اين مطلبي كه القا كرده است اگر ، تواند كند بعدش نمي است كه يك مطلبي را كه القا مي

خالف مصلحت ارتش هم ، كشور خودش هم هست ـفرض كنيد  ـمصالح  اگر خالف، خالف مصلحت است
هاست كه انسان به آن  اين بزرگترين ديكتاتوري "گفتم و بايد بشود" گويد مي، تواند كه از قولش برگردد هست نمي

هللا بعدها شاا ان شماها كه ....كه يك كشور به تباهي كشيده بشود ولو اين "گفتم بايد بشود"مبتال هست كه چيزي كه 
بدانيد كه اين ، شويد هاي اسالمي براي اين مملكت مي شويد و يك چهره فعالي براي اين مملكت مي هاي يك چهره

يك  يك وقت، اگر مهار نكنيد، ي كه در نفس خودتان هست اين اوصافي كه در نفس خودتان هستيچيزها
يد همان درست است و يگو را ببينيد كه هر چه مي قدر خودتان طور نباشد كه آن اين، يديآ از كار در مي ديكتاتور

انسان كامل آن است كه اگر فهميد كه . قدر خودبين باشيد كه اگر نادرستي را فهميديد هم حاضر به تسليم نباشيد آن
  )93-92ص ،14ج همان،(» .حرفش حق است با برهان اظهار كند و مطالبش را برهاني بفهماند

  :گونه نظر دارند كه ن هم ايندر مورد قضات و شوراي نگهبا
خيلي سعي ، كنند ترين مكان نظام خدمت مي دستگاه قضائي و قضات محترم توجه داشته باشند كه در حساس«

كه متوجه اشتباه شدند به هيچ وجه از برگشت از حكمشان خجالت  صورتي و در. كنند تا حتي اشتباهي انجام ندهند
سعي كنند با كمال دقت و . تر از خجالت از مردم است تعال بسيار سنگينكه خجالت در پيشگاه خداوند م، نكشند

تا مردم از آنان راضي گردند كه رضايت مردم رضايت خداوند را به ، مهرباني و قاطعيت با تمام افراد مواجه گردند
  ).340ص ،18ج همان،(»دنبال دارد

اي اشتباه كردند  لهئطور باشند كه اگر در مس فقهاي شوراي نگهبان و اعضاي شوراي عالي قضائي هم بايد اين«
  )241ص همان،(» .ما كه معصوم نيستيم، بگويند اشتباه كرديم و حرف خود را پس بگيرند صريحاً

 

  زائل كردن خوي خودخواهي 14-2
از اموري كه موجب سقوط انسان است خوي ناپسند خودخواهي اسـت كـه ايـن رذيلـه اخالقـي اگـر در       

بنا به فرمايش حضرت امام منشأ همه مفاسد تري را به دنبال دارد و  ز كند عواقب خطرناكمقياس حكومتي برو
  :است
اين خوي را كه در انسان ، اهللا رئيس و فرماندار شديدءشا چه ان شما توجه به اين معنا داشته باشيد كه چنان«

اشيد كه مبادا مبتال به اين هست اين خوي را از خودتان زائل كنيد و از االن توجه به اين معنا داشته ب
خالف  همه مفاسد است اگر يك چيزي را ديديد كه واقعاً أديكتاتوري و منش أخودخواهي عظيم باشيد كه منش
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كه اعتراف به خطا شما را كوچك  كند نه اين ها بزرگ مي اين اعتراف شما را در نظر ملت .اعتراف كنيد، كرديد
انسان يك حرفي زده است و خطا گفته است بعد كه ، كند ا خيلي منحط ميپايبند بودن به خطا انسان ر. كند مي

بنشاند اين   ياين باشد كه اين خطاي خودش را به كرس ديد خطا گفته است اگر پايبند به اين خطا باشد و دنبال
 ،14ج همان،. (لكن ديكتاتوري است، همان ديكتاتوري بسيار فاسد است ولو در صورت غير ديكتاتوري باشد

  »)93ص
  

  مشورت، چارة دور شدن از اشتباه 15-2
رو  از اين. پذيرفته شده است  گيري از تجربيات و افكار ديگران يك اصل مشورت و بهره ،در جوامع بشري

با نگاهي به تجربه تاريخ بـه   .دارندهاي مختلف  زمينه است كه رهبران و كارگزاران جوامع، مشاورين متعدد در
هـا   وليت موفق نبوده و در معرض لغزشئمس ءايفا ي دارند، درأكارگزاراني كه استبداد ركرات ثابت شده است 
نيز مشورت را راهـي بـراي دوري از خطـا و اشـتباه معرفـي      ) ره(امام خميني . گيرند مي و خطرات جدي قرار

  :كنند مي
خطا از آن برگرديد و اقرار به  به مجرد احراز اشتباه و. نيست مونأمكه انسان از اشتباه و خطا  ...بايد بدانيد«

در امور مهمه با . نقص و از شيطان است، كه آن كمال انساني است و توجيه و پافشاري در امر خطا، خطا كنيد
  )7ص ،18ج همان،(» .دكارشناسان مشورت كنيد و جانب احتياط را مراعات نمايي

 
  

  طلبي پرهيز از قدرت 16-2
روسـت كـه در    از اين. باشند از عاشقان ثروت مي شق قدرت هستند بدتردر ميان امت اسالم ، كساني كه عا
اتـري الاعـرف   : روايت اسـت كـه فرمـود   ) ع(از امام صادق . اند دانسته روايات بدترين امت را عاشقان قدرت

 آيـا  ؛ بلي واهللا و ان شراركم من احب ان يوطا عقبه انه البد من كـذاب او عـاجز الـراي    خياركم من شراركم؟

بدترين شما كسي اسـت  . شناسم شناسم؟ چرا به خدا كه آنان را مي كني من خوبان و بدان شما را نمي ن ميگما
اين شخص به ناچار بايـد دروغ  . بروند دارد تا مردمان پشت سرش راه كه رياست را دوست دارد و دوست مي

نيز بـا توجـه   ) ره(امام خميني. )407ص ، 3ج كافي، اصول( باشد ي و پاسخ به مردمانأبگويد و يا ناتوان در ر
  :خواند طلبي فرا مي آنها را به پرهيز از قدرت ،دادن اين نكته مهم به مسئوالن

همه ما از گوشمان ، تان همه، اين را همه از گوشتان بيرون كنيد. ي نيست كه براي خدا باشديدعواهاي ما دعوا«
 .... ها نيست له اين حرفئمس، كنيم خير م دعوا ميما براي مصالح اسال، بيرون كنيم كه دعواي ما براي خداست

كسي حق ، قدرت شيطاني بود، كه يك قدرتي بود مطلبي بود براي اين، رفت محمدرضا اگر دنبال اين مسائل مي
جا اين كار درست  وزير اين گويد كه برادر نخست آيد و مي اما امروز كه بقال سر محله مي، نداشت يك كلمه بگويد

، يك دسته برادرند، يك برادري است، اين ديگر قدرتي نيست، در رئيس جمهور اين كار درست نيستبرا، نيست
قدرت نيست ، زنند ها سينه مي يك دسته بيچاره هم براي اين، اند جا نشسته آورده است آن شان شانسشان  يك دسته

لبه كرده است و اين تلبيسات ابليسي را ابليس است كه بر ما غ تلبيساتها  اين. مييكه ما حاال براي يك قدرتي بيا
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 ،14ج ،امامصحيفه (» .كشد تباهي ميدر همين دنيا هم به ، فرستد شما را به جهنم مي، چه مسامحه كنيد چنان
 )379ص

  

 به خاطر كسب مقام دعوا نكنيد 1-16-2

هايي كه خون خودشان  جواناين ، ها را ببينند اين منظره، مخاصمه را ترك كنند، سا و دولتمردان بيدار بشوندرؤ«
دست از مخاصمات  ببينند و، اند هايي كه شما را به اين مقام رسانده اين جوان، ببينند، اند را در راه اسالم داده

همه ما در محضر خدا هستيم و همه ما خواهيم مرد و همه ما خواهيم ، در محضر خداست. بس كنند آتش، بردارند
فردا همه ، تان در محضر خدا هستيد همه، همه بيدار باشيد، بيدار بشويد دولت، بيدار بشويد ملت. حساب پس داد

  )459-458ص ،13ج همان،( ».و براي مقام دعوا نكنيد ...نگذريدما  ياز روي خون شهدا، بايد حساب پس بدهيد
 

  گرايي قانون 17-2
در خيلـي از  . وانين اسـت تر از آن عمل بـه قـ   ولكن مهم ؛قوانين در جوامع از ضروريات زندگي بشر است

شود؛ اما در عمل برخي از كارگزاران، صاحبان ثروت و قدرت قوانين را  ترين قوانين، تدوين مي جوامع، عادالنه
مـديران حكـومتي و كـارگزاران او بـه      است كه همه مردم، مخصوصاً گرا نقانواي قانونمند و  جامعه. شكنند مي

كارگزاران هر نظامي به نحوي مجريـان قـوانين آن   . نين را حفظ كنندقوانين احترام گذاشته و حريم مقدس قوا
  . ها باشند رو الزم است، كارگزاران او قانونمندترين انسان از اين. نظام هستند

ريشه در قرآن و سنت دارد و سيسـتم قانونگـذاري جامعـه اسـالمي، بـا سـاختار         قانون در جامعه اسالمي
رو قانونمنـدي در جامعـه اسـالمي، بـا      از اين. متفاوت است ،غيراسالمي حكومت و سيستم قانونگذاري جامعه

نيز با توجه به اين نكته مـوارد و معيارهـايي را در   ) ره(امام خميني .قانونمندي جامعه غيرديني نيز تفاوت دارد
 :اند اين خصوص تذكر داده

قانوني ، قانون هم قانون خداست ند وا همه تابع قانون، در اسالم قانون است. شخص مطرح نيست در اسالم«
قرآن كريم است و سنت رسول اكرم ، قانوني است كه قرآن است، است كه از روي عدالت الهي پيدا شده است

فرقي ، فرقي مابين اشخاص نيست در قانون اسالم. همه تابع او هستيم و همه بايد روي آن ميزان عمل بكنيم. است
هيچ : فرمايد كه فرموده است مي غمبر اكرم عرب بوده است و با عرب صحبت ميكه پي با اين. ها نيست مابين گروه

  )425ص ،9ج همان،( ».عربي بر عجم شرافت ندارد
 

  پيروي از واليت فقيه 18-2
كـه در   مسـائل مهمـي    از .برخـوردار اسـت   اي  اهميـت ويـژه   از در فرهنگ شيعه عنصر امامـت و رهبـري  

. واليت امر اسـت  از كارگزاران و طاعت مردمشيعي، مطرح شده؛ لزوم ا در جامعه اسالمي  كارگزاران خصوص
حفـظ و   رهبر، در از زيرا اطاعت مردم. منطقي و اصولي است ينگرش ،واليت امر از كارگزاران و  اطاعت مردم
علـل شكسـت و    از ترديـد يكـي   بي كارگزاران  عدم اطاعت مردم و. و كليدي دارد نقش بنيادي ،دوام حكومت

  .تواند باشد هاي  كشور مي وفقيت سياستعدم م
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اي برخـوردار   ويـژه  اهميـت   از واليت امر از كارگزاران واليت امر مهم است، ولي اطاعت از اطاعت مردم 
سـتند، كـه   هايي ه به نحوي، عناصر و مهره هر كدام  كارگزاران كه در ساختار حكومت ديني، به دليل اين. است

رو مخالفـت هـر كـدام آنـان      ايـن  از .كننـد  حكومـت دينـي كمـك مـي      ي و ادارهرهبر را در اجراي قوانين الهـ 
طرفـي كـارگزاران، در نظـام اسـالمي، اصـل مشـروعيت        از .آيد نظام به حساب مي عوامل تهديدكننده  از يكي

در ايـن خصـوص مطالـب فراوانـي ذكـر       بنيانگذار انقـالب اسـالمي   . گيرند واليت امر مي از را خويش   واليت
 :شود ها كه مربوط به موضوع مورد بحث ما نيز هست اشاره مي اند كه در ادامه به موردي از آن هنمود
 آنكه جلو. شود ديكتاتوري مي، اگر واليت فقيه نباشد. گيرد ست كه جلو ديكتاتوري را ميهواليت فقيه «
رئيس ، يس ارتش ديكتاتوري نكندكه رئ گيرد از اين آنكه جلو مي، كه رئيس جمهور ديكتاتوري نكند از اين دگير مي

 . آن فقيه است، وزير ديكتاتوري نكند نخست، رئيس شهرباني ديكتاتوري نكند، ژاندارمري ديكتاتوري نكند

خواهد اين  آن است كه مي، آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و امام امت قرار داده شده است  
حكومتش حكومت قانون ، اسالم. اسالم و حكومت قانون بياورد ها را بشكند و همه را به زير بيرق ديكتاتوري

يعني خود پيغمبر هم تابع  ؛حكومت تابع قانون است، قانون قرآن و سنت است و حكومت، يعني قانون الهي ؛است
 ،11ج همان،(» بكنند توانستند نمى و كردند نمىقانون يك قدم تخلف از ، منين هم تابع قانونؤخود اميرالم، قانون
  .)23-22ص

 

  حفظ آبروي نظام 19-2
هـا   اي است كه رهبـران آن، بنيانگـذاران آن اصـول و سـنت     شده اي وارث سنت و اصول پذيرفته هر جامعه

هـا بـوده و ريشـه در     هاي صالحه است كه رهبران ديني بنيانگـذاران آن  جامعه اسالمي نيز داراي سنت. اند بوده
هويت و استقالل جامعه اسـالمي  . هاي اسالمي ياد كرد ن به عنوان ارزشتوان از آ دارند؛ كه مي  معارف اسالمي

ها نيز بـراي حفـظ و    برخي از قيام. ها داشته و حفظ آن موجب وحدت اسالمي است بستگي به حفظ آن سنت
سـنت و   ءكه انقالب اسالمي ايـران بـراي حاكميـت ديـن خـدا و احيـا       چنان. گيرند ها شكل مي آن سنت ءاحيا

. انقالب اسالمي ايـران، يـك انقـالب ارزشـي اسـت     : توان گفت رو مي از اين. اسالمي به وجود آمدهاي  ارزش
ـ  ) ص(هاي اسالمي و سنت محمد هزاران شهيد خون دادند تا شجره طيبه ارزش  .بـار بنشـيند   هو سنت علـوي ب

سـئوالن آن نيـز بايـد    بنابر همين هزينه گرانبهايي كه صرف شده تا اين انقالب به ثمر بنشـيند، كـارگزاران و م  
نهايت دقت را داشته باشند تا آبروي نظام حفظ شده و موضوع براي مالمت نظام به دست دشمنان اسـالم داده  

 :اند مواردي را در اين باب متذكر شده ،با توجه به اين نكته مهم) ره(حضرت امام خميني. نشود
  

 انتساب به اسالم و مسئوليت بزرگ مسئوالن 1-19-2

اين ، يك مكروهي واقع بشود، يك چيزي واقع بشود، ه از سربازهاي اسالم به مردم يك تعدي بشودچ چنان«
پاي ، كردند و ديگران و قواي انتظامي مي ها در رژيم طاغوتي هر كاري كه سازماني. شود پاي اسالم حساب مي

اگر خداي . م اسالمي هستيدشما هم پاسدار رژي ،رژيم رفت و رژيم اسالمي است آنامروز . شد طاغوت حساب مي
حاال ديگر ، خوششان نيايد واقع بشود كه مردم مثالً يك چيز مكروهي، هاي شما يك تندي نخواسته از بعضي جوان

، كند گويند آن آدم اين كار را مي گويند در رژيم اسالمي هم اين مسائل هست و نمي مي، گويند رژيم طاغوتي نمي
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 ؛جوري هستند گويند پاسدارها اين مي، اگر يك پاسدار قدمش را كج بگذارد. كنند ميگويند پاسدارها اين كار را  مي
اين مسئوليت بزرگي است كه . طوري هستند ها اين گويند روحاني مي، چه يك روحاني پايش را كج بگذارد چنان

ما مثل شما پاسدار و . كنيم كه ما خودمان را منتسب به اسالم مي براي ما هست براي اين. براي ما هست و براي شما
-220ص ،9ج همان،(» .االن پاسدار اسالم هستيد هم كه شما و براي شما هست براي اين. اهللاءشا اسالم هستيم ان

221(  
  

 دوري از ضربه زدن به اسالم توسط خودمان 2-19-2

مي را ها اين است كه موازين اسال س همه خدمتأدر ر، وظيفه هر كسي كه در هر جا مشغول خدمتي است«
مثل اين است كه روحاني اسالمي ، موازين اسالم را حفظ نكند ،يپاسدار اسالم اگر بنا شد كه مثالً. حفظ بكنند

به اسالم صدمه وارد ، طوري كه اگر روحاني اسالم موازين اسالمي را حفظ نكند همان. موازين اسالم را حفظ نكند
شود كه شما هر چه ظاهرش را خيلي پر سر  پيدا مي ي نهضتپوسيدگي است كه از باطن برا يك اين.... ، مي شود

   ...رفت شويد كه از باطنش پوسيد و از بين يك وقت مطلع مي، تزيين كنيد، كنيدبو صدا درست 
ها كاري نكنند كه ما به دست خودمان  اين، ندا ن در خدمت اسالم و براي اسالم مشغولي كه همه اآليها اين

عدالت  .اسالم را در نظر خارج و داخل جوري جلوه بدهيم كه برخالف آني است كه هست .اسالم را از پا درآوريم
هر كاري دلش  ههرج و مرج و هر ك، يك برنامه اسالمي در كار نباشد .موازين در كار نباشد، تو كار نباشد
ي ينما ر هر امري قدرتتنبه بدهم اين است كه نبايد د وهمه  بهآنكه من به حسب كلي بايد بگويم . خواهد بكند مي

ن به اين گوششابايد ، گويند براي اسالم است ي كه مشغول براي خدمتند و خودشان هم مييبايد همه قشرها. بشود
 )67-66ص ،11ج همان،( ».باشيم آنگويد ما هم به تبع  مي يباشد كه اسالم چ

  

 رفتار غيرانساني خدمتگزاران و آسيب به آبروي اسالم 3-19-2

 هست، در دم كه كسى آن از مردم، به كنند خدمت خواهند مى كه هست كه دولتى ادارات اين از يك هر«
 مردم اين خدمتگزار همه كه باشند داشته توجه بايد هست، رئيس جاى -مثلًا -كه آنجايى تا هست پيشخدمت

 رفتار رفتارشان مردم با بايد و خدمت براى گيرند مى دارند اينها از اجرت هستند، مردم اين اجير همه هستند،
 برود، رئيس -كنيد فرض -اين پيش كه كرده پيدا احتياج حاال كسى يك كه نباشد طور اين باشد؛ اسالمى انسانى،

 كه باشد بنا هم حاال اگر .كرديم مى مناقشه ما همه و بود مسائل اين سابق رژيم در خوب،. ببيند ناماليم در دم از
 )412ص ،16ج همان،( ».زند مى ضرر اسالم روىآب به اين باشد، مسائلى همچو يك

  

 اسالم امانت بزرگ در دستان ما 4-19-2

 و نظامى و گرفته انتظامى و نظمى قواى و گرفته دولتها از ملت تمام. هستيم اسالم پاسدار همه امروز ما «
 مقابل در هستيم مسئول ثنااست بى ملت، تمام جات، اداره همه بازارها، همه مسلّحه، قواى همه تا و گرفته انتظامى
 خداى امانت اين به ما اگر ماست، دست و است امانت كه اسالم اين. امانت اين براى تعالى و تبارك خداى

 حتى ديگرى گناههاى با دارد فرق. بشود آمرزيده كه نيست معلوم كه است گناهى يك اين بكنيم، خيانت نخواسته
 لكن. گردد برنمى جامعه به گردد، برمى انسان خود به كه هست گناهها از ارىبسي اينكه براى. ديگر گناههاى كباير با

  .)435ص ،13ج همان،(»  است مسلم ملتهاى به خيانت و اسالم به خيانت امانت، اين به خيانت
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  گيري نتيجه -3
در خصوص چگونگي حكومت اسـالمي و مشخصـات نظـام اسـالمي بـه      ) ره(آنچه از بيانات امام خميني

كـه   عد معنوي ايندر ب استفاده شوندجهت  دودر بايست  آيد اين نكته است كه تمام امكانات نظام مي دست مي
همه جا رخ نمايد و مردمان  عمران و آبادي درعد مادي در بو  هاي ديني و دينداري در جامعه ظهور يابد نشانه

عـد معنـوي   عد مادي نيـز در خـدمت ب  ه بكه البت ؛در سايه امنيت و عدالت و رفاه به سوي عبوديت گام بردارند
امام تالش كرد با پيوند اخالق، سياست و حقوق، رفتار زمامداران را مـورد توجـه قـرار    . انقالب اسالمي است

ايشـان در عـين احتـرام بـه حقـوق و قواعـد و       . هاي كمال انسانيت راهنمـايي كنـد   دهد و آنان را به سوي قله
هـاي درد فقـدان    ر جاري كرد و چون طبيبي حاذق، تـالش نمـود تـا ريشـه    مقررات، روح معنوي در كالبد امو

طور كه اشاره شد، استفاده از بيانات و سيره رفتاري آن  همان. معنويت و اخالق را بيابد و راه درماني ارائه دهد
ها، چـه   در صورت فقدان شناخت اين پايه. هاي نظري ديدگاه ايشان دارد حضرت، نياز به شناخت مباني و پايه

تـوان بـراي يـك     مهمترين خصوصـياتي كـه مـي   . جا از سيره ايشان شود هاي بي بسا تفسيرهاي ناروا و استفاده
توكـل بـه خـدا و     ،يستيز ساده ،نفس هيتزكي و تقو :شامل ،برشمرد) ره(مسئول و كارگزار از ديد امام  خميني

و اقامـه   تياشاعه معنو ،در مشكالت يبردبار امت وقاست ،ياسالم يارهايو مع نيتعهد به مواز ،اعتماد به نفس
از  زيپره ،يخودخواه يزائل كردن خو و يريانتقادپذ ،ييگراراز شعا زيو پره ييگرا عمل ،بودن يمردم ،عدالت
برخي از اين موارد چون اقامه عدل نقش محوري را در . است هيفق تياز وال يرويپو  ييگرا قانون ،يطلب قدرت

  .تنظام اسالمي دارا اس
اغلب خصوصياتي كه در مورد مسئوالن و كارگزاران اشاره شد، به تربيت شخصي فرد بازگشت دارد و از 

. شود همين نكته اهميت تربيت اسالمي و انساني براي هر مسلمان و مخصوصاً براي مسئولين كشور هويدا مي
مسئوالن نظام اسالمي  كه خصوصياتي كه ذكر شد شرايط و خصوصيات كامل حكومت و نكته قابل ذكر اين

آنچه ذكر شد مواردي بود كه از ديد نگارنده مهم . تري دارد نيست و اين موضوع نياز به تحقيق بسيار گسترده
 .رسيد به نظر مي

رو داريم را به سالمت  اميد است با توجه بيش از پيش به رهنمودهاي امام فقيدمان راه دشواري را كه در پيش
  .عبور نماييم
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  ع و مĤخذمناب
 ها ها، احكام، اجازات شرعي و نامه ها، مصاحبه بيانات، پيام جلدي 22مجموعه (امام  صحيفه(، 

  . مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني: ، تهرانچهارمچاپ ، )1385(
  ،3ج ،كافي اصولكليني  
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