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 چکیده

طلوب از دیدگاه امام مهای نظام سیاسی ی حاضر، شناسایی شاخصموضوع مقاله
ی شده است. نظام تحلیلی بررس -که با روش توصیفیای است اهلل خامنهخمینی)ره( و آیت

مسئوالن و »، «حاکم و رهبر»ضلعی: سیاسی در نظر رهبران انقالب اسالمی، همانند یک سه
که اوالً  ای مطلوب استترسیم شده است. از دید آنان، نظام سیاسی« مردم»و « کارگزاران

از حیث  اکم، کارگزاران و مردماز نوع والیت فقیهی باشد؛ ثانیاً سه ضلع آن، یعنی: ح
ای متعالی و هبودن ایمان و تقوا، شاخصچون: اصلبرخورداری از معیارهای اسالمی، هم

های الزم برای حاکم و سیاسی مطلوب، شاخص نظر ایشان، در نظامای داشته باشند. بهبرجسته
می قالب اسالرهبر عبارت است از: فقاهت، تقوا، عدالت، درایت و مدیریت. رهبران ان

ی نفس، صبر و های الزم برای مسئوالن و کارگزاران را: داشتن تقوا، ایمان و تزکیهشاخص
زیستی، بودن، سادهگزار واقعی مردماستقامت، خودباوری و اعتماد به نفس، خدمت

دالت اجتماعی گو بودن، حفظ وحدت، فقرزدایی و رعایت عانتقادپذیری، مبارزه با فساد، پاسخ
چون: آگاهی و بصیرت، مشارکت و حضور هایی همانند و برای مردم دارابودن شاخصدمی

 شمرند.ها و انتخابات، نظارت و همگانی و اتحاد را برمیدر صحنه
 

  کلیدی: هایواژه
اهلل یتنظام سیاسی مطلوب، حاکم، مسئوالن و کارگزاران، مردم، امام خمینی)ره(، آ
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 مقدمه

ی مطلوب همواره مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران بوده است. با در جامعهی ایده
بر نظر گرفتن شرایط تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران و با تکیه

توان به نظام سیاسی مطلوب اسالمی های معارف و مبانی اسالم میها و شیوهاهداف، ارزش
ی عنوان دو رهبر و اندیشمند بزرگ جامعهای، بهاهلل خامنهو آیت دست یافت. امام خمینی)ره(

اند. در ی تعالی جامعه و نظام سیاسی را در طول انقالب اسالمی داشتهاسالمی همواره دغدغه
واقع، نظام سیاسی متعالی و مطلوب مورد نظر امام و رهبری، الگویی مطلوب از حکومت 

ی اسالمی مهدوی ی تشکیل جامعهی خود مقدمهبهنواسالمی در عصر غیبت است که به
 شود.محسوب می

ی حیات اندیشه و زندگی ی جامعه مطلوب در عرصهکنندهبا توجه به نقش سازنده و تعیین
ویژه متفکران مسلمان، اهمیت و بودن آن برای اندیشمندان، بهسیاسی و اجتماعی و دغدغه
جا که در نظرداشتن و تبیین شود. از آنمی روشن میهای اسالجایگاه آن در اسالم و اندیشه

دهد، یافتنی، به جامعه انگیزه و شور و تحرک و پویایی میی مطلوب و دستیک جامعه
شود. بنابراین، با توجه به این ضرروت، مقاله ضرورت پرداختن به این موضوع آشکارتر می

م سیاسی مطلوب از دیدگاه های یک نظاحاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که شاخص
ی مقاله این است که این دو بزرگوار در ای چیست؟ فرضیهاهلل خامنهامام خمینی)ره( و آیت

صورت ترکیبی از سه ضلع: حاکم و رهبر، بیانات و رهنمودهای خود، نظام سیاسی را به
مندی بهره چونهایی هممسئوالن و کارگزاران و مردم در نظر گرفته و برای هر کدام شاخص

ها ها و شاخصی این ویژگینحوی که اگر همهاند؛ بهاز درجات باالی تقوا و ایمان برشمرده
دست  در هر سه ضلعِ یک نظام سیاسی رعایت شود، به یک نظام سیاسی مطلوب و متعالی

خواهیم یافت. از این رو، با توجه به تعریف نظام سیاسی که شامل یک حاکم یا حاکمان در 
های گوناگون هرم حکومت، مسئوالن و کارگزاران در سطح بعدی و نیز مردم و گروه رأس

های ی حاضر در سه محور شاخص؛ مقاله(91: 1380)ر.ک: خدادادی، شود ی هرم میدر قاعده
 حاکم، مسئوالن و کارگزاران و مردم ارائه خواهد شد.

 های حاکم در نظام سیاسی مطلوب. شاخص1

دار در یک نظام سیاسی مطلوب باید ن انقالب اسالمی، حاکم و زماماز دیدگاه رهبرا
توان »و « عدالت و تقوا»، «فقاهت»ی اصلی را داشته باشند که عبارتند از: حداقل سه شاخصه

)داشتن بینش صحیح سیاسی و اجتماعی(. با توجه به معیار قراردادن شاخص فقاهت « مدیریتی
تواند فقیه میتوان گفت که فقط ولیمام خمینی)ره(، میی والیت فقیه او بر اساس نظریه
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 ترین مقام نظام سیاسی فقیه، عالیحاکم یک نظام سیاسی مطلوب باشد. جایگاه والیت

 شود؛ دار مسلمانان تلقی میگیرد و زماماست که در رأس حکومت و قوای کشور قرار می

 که فقیهى والیت و اسالمى حکومت»شود. های کالن کشور نیز توسط او تعیین میسیاست
 یعنى است؛ اسالمى حکومت معناى همانبه کردند، مطرح و ابتکار و آوردند امام)ره(
رهبری،  )بیانات« شود فهمیده معنا همینبه شریعت، حکومت و دین حکومت اسالم، حکومت

اسالمی ایران، ترین اصل و رکن نظام جمهوری در واقع، والیت فقیه اساسی 1.(04/11/1378
اسالمى است که به برکت آن، کشور در جهت  نظام درخشان یستون فقرات آن و نقطه

. (05/09/1376؛ 04/12/1370؛ 18/10/1368؛ 21/04/1368 )رک. همان:مادی و معنوی پیشرفت کرده است 
در ادامه، سه شاخص اصلی حاکم و رهبر، یعنی فقاهت؛ عدالت و تقوا و توان مدیریت 

 شوند.رتیب توضیح داده میتبه

 . فقاهت1-1

ی اسالمی، دانستن قانون الهی و ترین شرط و شاخص مهم حاکم جامعهاولین و اساسی
قانون  که -دار باید احکام الهیشریعت، یعنی داشتن علم فقاهت و اجتهاد است؛ چراکه زمام

حافظ این احکام  ا اجرا کند و بر اساس آن حکومت نماید و نیزر -ی اسالمی استجامعه
ی مردم عصر)عج(، در عصر غیبت به همهی مقدس حضرت ولیباشد. در پیامی از ناحیه

 گونه سفارش شده است که: این
أَحَادِیثَنَا؛ در حوادثی که پیش  وَ أَمَا الحَوادِث الوَاقِعَه فَارجِعُوا فِیهَا اِلی رُوَاةِ»

ا برای شما او راه خدا و حکم او رآید، حتماً به فقهای عادل مراجعه کنید تا می
 .(64تا، ص)قرائتی، بی« بیان کند

ی عملی فقه در تمامی زوایای زندگی در واقع، حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه
بشریت است؛ از این رو، در رأس حکومت باید شخصی قرار گیرد که بتواند در برخورد با 

ی عملی و عینی فقه بهره غیره، از جنبه معضالت و مشکالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و
حل و برنامه ارائه کند. امام خمینی)ره( گیرد و برای مشکالت با توجه به شریعت و فقه، راه

دار مطالب اگر زمام»کند: گونه تبیین میی فقاهت حاکم را با توجه به دلیل عقلی اینشاخصه
شود کند، قدرت حکومت شکسته می قانونی را نداند، الیق حکومت نیست؛ چون اگر تقلید

                                                      

 ی)مجموعه «والیت حدیث»ی رهبر معظم انقالب، از لوح فشرده . الزم به ذکر است که ارجاعات بیانات1
ی پژوهشی ، مؤسسه2ویرایش ای(،خامنه العظمی اهللآیت حضرت اسالمی، انقالب معظم رهبر رهنمودهای

 ای نقل شده است.اهلل العظمی خامنهو فرهنگی انقالب اسالمی، حفظ و نشر آثار حضرت آیت
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ای نیز در خامنه اهلل. آیت(48: 1374)« تواند حاکم و مجری قانون اسالم باشدو اگر نکند، نمی
 فرماید: باره میاین

فقیه باید به قرآن و احکام اسالمی کامالً مسلط باشد؛ یعنی فقاهت داشته ولی»
باشد و بتواند اسالم را بفهمد؛ دین را بشناسد؛ احکام الهی را کشف کند؛ با قرآن 

 .(17/11/1366)« و سنت مأنوس باشد و توانایی استنباط احکام شرعی را داشته باشد
ایط مساعد برای تعالی، سعادت و به کمال در واقع، هدف از تشکیل حکومت، ایجاد شر

ی اخالق حسنه و هاست؛ شرایطی که افراد مؤمن تربیت شوند و بستر توسعهرسیدن انسان
 :1388؛ ضمیری، 151-137: 1387)ر.ک: میرباقری، ضیق شدن اخالق سیئه در جامعه فراهم شود 

بودن حاکم است؛ چرا فقیه . یکی از شرایط اصلی تحقق این هدف،(100: 1383؛ فوزی، 125-126
تواند هم دین را در جامعه اجرا و که وی آشنا و آگاه به احکام اسالم و شریعت است و می

کند، تا شرایط تعالی افراد فراهم شود؛ و هم حافظ و نگهبان اجرای درست دین در عملیاتی 
 کشور باشد.

 . عدالت و تقوا2-1

ی عدالت، برخورداری از آن را یکی از هاسالم ضمن تأکید بر اهمیت و جایگاه ویژ
ی اسالمی قرار داده است. اگر حاکم نظام سیاسی دار جامعهشروط اساسی رهبر و زمام

ی امور جامعه و مردم، مصالح و منافع آنان برخوردار از صفت عدالت و تقوا باشد، برای اداره
. اهل بیت)ع( نیز بر را در نظر گرفته و تابع هوی و هوس و امیال شخصی نخواهد بود

 اند. پیامبر اکرم)ص( فرموده است:بودن حاکم اسالمی تأکید کردهعادل
لَعَمَلُ االمامِ العَادِلِ فِی رَعِیتِه یَوماً واحِداً أَفضَلُ مِن عِبادَةِ العَابِد فِی أَهلِه مأةَ »

 عامٍ أَو خَمسین؛ عمل یک روز رهبری که میان مردم به عدالت رفتار کند، از
عمل صد یا پنجاه سال کسی که در میان اهل و عیال خود مشغول عبادت باشد، 

 «. بهتر است
اإلِمامُ العَادِلُ لَا تُرَدُّ لَهُ دَعوَةٌ؛ هرگز دعای رهبر عادل رد »فرمایند: امام صادق)ع( می

 . (10تا: )به نقل از: قرائتی، بی« شودنمی
بودن، باید مزین به صفت عدالت نیز باشد تا هبر فقیی اسالمی عالوهرهبر و حاکم جامعه

بر مردم ستم و ظلم نکند؛ حقوق آنان را تباه و ضایع نسازد و از بروز فساد جلوگیری کند. 
امر والیت و سرپرستی امت به فقیه عادل راجع است »فرماید: باره میامام خمینی)ره( در این

نظر ایشان، برپایی و تشکیل . البته به(33 :1369)« ی رهبری مسلمانان استو اوست که شایسته
ها توانست حکومت اسالمی برای فقیهان عادل، واجب کفایی است و اگر یکی از آن

 .)ر.ک. همان(حکومت اسالمی تشکیل دهد، فقهای دیگر باید از او پیروی کنند 
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فضیلت ای بر اساس وجود آمدن جامعهروشن است که برای اجرای عدالت در کشور و به
یابی به نظام سیاسی مطلوب، ضرورت دارد که در رأس امت، فردی و اخالق و نیز دست

شایسته، باتقوا و عادل قرار گیرد که گفتار و رفتارش برای مردم الگو باشد؛ زیرا مقام و 
ها برای رسیدن ها است و بسیاری از انسانها و طمعمنصب چیزی است که در برابر هوس

دار مزین به صفت عدالت . اگر زمام(175: 1389)رجالی تهرانی، گذرند یز خود میچبه آن از همه
ها و ارزش بسا برای حفظ مقام خود، حقوق مردم را پایمال کند و حتیو تقوا نباشد، چه

ی دار جامعهمصالح اسالم و مسلمانان را نادیده انگارد. شاخص عدالت برای حاکم و زمام
که بدون وجود آن، حتی اگر مردم و جامعه، سالم و صالح باشند،  قدر مهم استاسالمی آن

باز جامعه و حکومت اسالمی رو به پیشرفت نخواهد رفت؛ اما اگر حاکم و رأس هرم نظام 
سیاسی مزین به این صفت باشد، به صالح مردم عمل خواهد کرد و حکومت مطلوب و 

ی سالم شکل خواهند شد و جامعهپیشرفته شکل خواهد گرفت و حتی خطاهای جامعه اصالح 
توان گفت که والیت فقیه، بر اساس . بنابراین، می(20/04/1369)ر.ک. بیانات رهبری، گیرد می

. در (30/2/1362)ر.ک. همان: است « شناسان عادلحکومت دین»معنای تفکر و اندیشه اسالم، به
اهت را در برابر علم امام ی والیت فقیه خویش، شاخص فقواقع، امام خمینی)ره( در نظریه

 معصوم و شاخص عدالت را در برابر عصمت امام معصوم مطرح کرده است.

 . توان مدیریت3-1

ای است که شامل موارد گوناگونی، مانند: توان مدیریتی حاکم اسالمی، مفهوم گسترده
لیاقت و شایستگی، کاردانی و کارآمدی، کفایت و صالحیت، داشتن بینش صحیح سیاسی 

شود. اجتماعی، قدرت تشخیص و تدبیر، آگاهی به زمان و مسائل و مشکالت جامعه می و
ی مدیریت و قدرت تشخیص بر فقاهت و عدالت، باید توانایی و تجربهیک رهبر عالوه

مسائل و مشکالت جامعه و بینش سیاسی را نیز داشته باشد تا بتواند مصلحت امت و ملت را 
بگیرد؛ اقدامات الزم را انجام دهد و از مشکالت  قع تصمیممودرستی تشخیص دهد؛ بهبه

. اما در صورت نبود این شاخص (30/2/1362)بیانات رهبری، گشایی کند بزرگ و کوچک گره
داری نظام سیاسی اسالمی نیست؛ چرا که دیگر ی رهبری و زمامدر وی، آن شخص شایسته

. وجود (178-177: 1361)امام خمینی، واهد بود نفع مسلمانان نخگیری درست بهوی قادر به تصمیم
مسلمانان  ماندگیقدری اهمیت دارد که برخی علت اساسی انحطاط و عقبچنین شاخصی به

که فقیه بر اینپارچگی در بین ایشان را عالوهو عدم پیشرفت آنان و نبود وحدت و یک
نا نبودن و عدم توانایی حاکم عادلی، رهبری جامعه و نظام سیاسی را بر عهده نداشته است، آش

 تا:)ر.ک. شیرازی، بیاند با اصول مدیریت و نداشتن بینش درست سیاسی و اجتماعی نیز دانسته
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ترین مصالح و مواد را در ی اسالمی مانند شخصی است که هرقدر عالی. حاکم جامعه(4-7
تواند ساختمانی نمی اشته باشد،اختیار داشته باشد، ولی از بنّایی عاجز باشد و توان این کار را ند

ی اسالمی و که حفظ وحدت کل متغیرهای تکامل جامعهبسازد. بنابراین، با توجه به این
رو، فقیه و رهبر است؛ از اینی مهم و اصلی ولیسرپرستی تکامل جامعه در سطح کالن، وظیفه

داشته باشد تا بتواند  او باید حداقل سه شاخص اصلی: یعنی فقاهت، عدالت و توان مدیریتی را
درستی سرپرستی و هدایت کند و نظام سیاسی را در مسیر تعالی قرار داده و نظام سیاسی را به
 اش برساند.به اهداف مطلوب

حال که شاخص ضلع اول و رأس یک نظام سیاسی مطلوب مشخص شد، در ادامه به 
های اخت و شاخصهای ضلع بعدی، یعنی مسئوالن و کارگزاران، خواهیم پردویژگی

 وار تبیین خواهیم کرد.ها را از نظر این دو بزرگمطلوبیت آن

 های مسئوالن و کارگزاران در نظام سیاسی مطلوب. شاخص2

امام خمینی)ره( ساختار و شکل نظام سیاسی والیت فقیهی را جمهوری در نظر گرفتند؛ 
شود. در این مجریه و قضائیه میی: مقننه، مسئوالن و کارگزاران این ساختار شامل سه قوه

ساختار با وجود وحدت کلمه و اخوت ایمانی، ایشان بر استقالل و تفکیک قوا تأکید بسیاری 
. وظایف هر یک از قوا در قانون اساسی مشخص (18؛ همان، ج264: 12، ج1361)ر.ک. امام خمینی، دارند 

 و کشور اجرایى امور یهمه یاداره و مهم هاىی مجریه، مدیریتی قوهشده است. وظیفه
 عملکرد بر نظارت و گذارىمقننه، قانون یقوه. است کشور کالن یبودجه کردن هزینه

 از متخلفان تعقیب است از نیز عبارت قضاییه قوه یوظیفه. دولتى را بر عهده دارد مسئوالن
 یترین کار و وظیفهمهم .نکند تجاوز و تعدى و ظلم کسى به کسى تا حق؛ احقاق و قانون

 گیرىجهت که چیزهایى آن یعنى کشور است؛ کالن هاىسیاست رهبری نظام نیز تعیین
باشند  جهت این در باید عملکردها و مقررات قوانین، یهمه کند ومى مشخص را کشور

 یقوه یعهده بر کشور مدیریت یی ادارهعمده . بنابراین، کار(08/08/1380)ر.ک. بیانات رهبری، 
است و دولتی مطلوب است که کریمه باشد؛ زیرا دولت کریمه برای مردم دنیا پیام  مجریه

 .(05/06/1380)ر.ک. همان: ساالری دینی است و حرف نو دارد و نماد مردم
ها، بیانات و رهنمودهای امام شده بر روی اندیشهها و مطالعات انجامبا توجه به بررسی

هایی که این دو شخصیت برای مسئوالن و توان شاخصای، میاهلل خامنهخمینی)ره( و آیت
های شخصی و اجتماعی تقسیم کرد؛ چرا اند را به دو دسته شاخصکارگزاران در نظر گرفته

که این بزرگواران برای یک نظام سیاسی مطلوب، فقط حال اجتماعی افراد نظام را در نظر 
که افراد تا خود به تعالی و پیشرفت اخالقی و فردی نرسیده  اند، بلکه بر این اعتقادندنداشته
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توانند در سطح مدیریت اجتماع و نظام، کارهایی برای پیشرفت و تعالی جامعه باشند، نمی
بودن نظام سیاسی که در گرو اتحاد و استقالل کشور است، انجام دهند. در واقع، مطلوب
شود که در سطح باالی اخالق فردی و می ای انجام و تضمینتوسط کارگزاران خودساخته

  های کارگزاران به دو بخشاجتماعی قرار گرفته باشند. بنابراین، در ادامه، شاخص

طور خالصه برشمرده های فردی و مدیریتی تقسیم شده و برای هر یک معیارهایی بهشاخص
 شود.می

 های فردی مسئوالن و کارگزاران. شاخص1-2

 ، تزکیه و جلب رضای خدا. ایمان، تقوا2.1.1

از نظر امام خمینی)ره(، مسئول و متصدی امری که ایمان نداشته باشد، محال است در 
ی مفاسد حکومت گذشته را ی همه. ایشان سرچشمه(25: 1384)ذاکری، خدمت مردم باشد 

کار  ها درداند؛ چراکه ایمان و تعهد کارگزاران باعث فداکاری آننداشتن اعتقاد و ایمان می
ها اثری ندارد؛ همین دلیل، تطمیع و تهدید در آنشود و بهشان میطلبیتوجهی به منفعتو بی

تر شان بیشکند و در نتیجه کارآمدیچنین مسئولی به کشور و نظام اسالمی خیانت نمی
یدی ی توحگیری جامعهای، شکلی چنین نظام سیاسی. نتیجه(56-55: 1372)بنیاد مستضعفان، شود می

توان شوند. بنابراین، میی افراد، مؤمن و معتقد به خدا میکه همهمعنای اینمطلوب است؛ به
 گفت قدرت الهی یک نظام سیاسی مطلوب از ایمان و تقوای افراد مسئولش سرچشمه

ی محکم و استواری برای نظام سیاسی مطلوب گیرد. از طرف دیگر، این ایمان پشتوانهمی
بین و نسبت به ی نظام بسیار خوشتوان به آیندهوجود چنین مدیرانی میخواهد بود و با 

 پیشرفت آن امیدوار شد.

دنبال باتقوا بودن مسئوالن و کارگزاران حداقل دو نتیجه را برای کشور، جامعه و مردم به
م توان به اسالم و ملت خدمت کرد و منافع و مصالح اسالخواهد داشت. اوالً، با داشتن تقوا می

ها ها و اختالفتوان از بروز چنددستگیو مسلمانان را تأمین نمود؛ ثانیاً، با داشتن تقوا می
جلوگیری کرد و از کشور در برابر توطئه، خیانت و کودتای دشمنان حفاظت نمود تا آسیبی 

یل . در واقع، به دو دل(66-63: 1372)ر.ک. بنیاد مستضعفان، به نظام و مملکت اسالمی وارد نشود 
ها تقوایی آنکه اگر متصدیان امر تقوا نداشته باشند، بیمسئوالن باید تقوا داشته باشند: اول آن

شان هاست و باعث روسیاهیکند و وزر و وبالش به گردن آنبر اسالم ضایعه وارد می
اش فقط با که ویژگی نظام اسالمی و الهی این است که حرکت و موفقیتشود؛ دوم اینمی

 . (23/05/1370)ر.ک. بیانات رهبری، پذیر است مکانتقوا ا
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ی نفس نیز برای مسئوالن مندی صحیح و کافی از ایمان و تقوا، تزکیهبر بهرهعالوه
تر از بقیه در معرض خطا و اش بیشضرورت دارد؛ زیرا سران یک حکومت و کارگزاران

ی ظلم کنند و محدودهشی میی نفس نداشته باشند، طغیان و سرکاشتباه هستند و اگر تزکیه
ها بسیار گسترده است؛ حتی ممکن است یک منطقه و جهانی را در بربگیرد. این و فساد آن

ی ها ممکن است گسترهی نفس مردم عادی و خودخواهی آندرحالی است که عدم تزکیه
های یک کشور و نظام سیاسی مهذب شده و به محدودی را به فساد بکشاند. اگر مقام

شود و این آرامش هم برای مردم دسازی پرداخته باشند، در کشور آرامش برقرار میخو
شود ی نفس باعث میکشور و هم برای کشورهای اطراف آن سودمند است؛ چراکه تزکیه

جای ها و ظلم و غیره از بین برود و بهها، دنیاطلبیطلبیها، ریاستها، خودبینیخودخواهی
: 1382؛ سعادتمند، 51-50: 1372)ر.ک. بنیاد مستضعفان، ل و رضایت او قرار گیرد ها خدای متعای اینهمه

. در واقع، نوسازی معنوی نظام اسالمی و ملت مسلمان در گرو این مجاهدت بزرگ، (107
ی نفس مسئوالن، مدیران و کارگزاران نظام و سپس مردم و جامعه است و اگر یعنی تزکیه

؛ 7/9/1376)ر.ک. بیانات رهبری، شوند، جامعه نیز اصالح خواهد شد سران کشور و مسئوالن اصالح 

. ایجاد مشکل برای مردم، ایجاد اختالف، طغیان و سرکشی، هالکت در دنیا و (21/09/1380
. (31: 1384)ذاکری، آخرت، برخی از خطرها و ضررهای عدم تهذیب نفس مسئوالن است 

صی مسئوالن و کارگزاران، داشتن تزکیه، ترین شاخص فردی و شخبنابراین، اولین و مهم
ای بر سر کار خواهند آمد که به نفع ها، افراد خودساختهی آنتقوا و ایمان است که در نتیجه

ها؛ و نیز رضای خدای متعال جلب و صالح نظام و مردم کار خواهند کرد، نه به ضرر آن
 خواهد شد.

 . خودباوری و اعتماد به نفس2.1.2

های خود و کشور باور داشته و در کارشان محکم و استوار به توانایی مسئوالن باید
ها گیریکردن خود، اوالً باعث تزلزل در تصمیمباشند. عدم اعتماد به نفس در کارها و گم

 ماندگیکند و کشور و جامعه را دچار عقبرو میشود و کارها را با شکست روبهمی
ها کنند که توان مقابله با ابرقدرتشود، زیرا فکر مییی اجانب مسازد؛ ثانیاً سبب سلطهمی

: 15؛ ج50: 14، ج1361)ر.ک. امام خمینی، توان به پیشرفتی دست یافت ها نمیرا ندارد و بدون آن

ی اصلی در نظام . در واقع، اعتماد به نفس مدیران، یک ارزش اساسی و پایه(209و  192
شود و عدم اعتماد به آبادانی و پیشرفت کشور میسیاسی مطلوب است و باعث سازندگی، 

هایی که هر کشوری برای پیشرفت الزم دارد، غافل شود که از برنامهها سبب مینفس آن
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)ر.ک. بیانات رهبری، ها منصرف شوند دلیل سستی اراده از اجرای این برنامهشوند و یا به

 .(08/06/1375؛ 11/08/1379

 . صبر و استقامت 2.1.3

توجه به روایات، صبر سه گونه است: صبر بر طاعت، صبر از معصیت، صبر در مصیبت.  با
های ها، اهداف و ارزشگونه صبر، شخصی است و مسئوالن باید در برابر حفظ آرماناین سه

تری داشته باشند و بر آن پایداری و پافشاری کنند؛ زیرا آثار و اسالمی صبر و مقاومت بیش
ی عمومی، ملی و همگانی شود و در عرصهی مردم میگیر همهئوالن دامنصبری مستبعات بی

توان بر مشکالت داخلی و دشمنان گذارد. اما با صبر و استقامت در کارها است که میاثر می
؛ 20/08/1383)ر.ک. همان: های گوناگون دست یافت خارجی پیروز شد و به پیشرفت در عرصه

19/06/1387). 
مسئوالن نظام اسالمی آثار و پیامدهای مثبتی برای نظام سیاسی و مردم صبر و استقامت 

 ی این آثار عبارت است از:دارد. از جمله
ی پیامبر اکرم)ص( و امامان . عمل به دستور خدا و قرآن کریم و نیز عمل به سیره1

 ؛(09/05/1387 همان: )ر.ک.معصوم)ع( 
 ؛(07/08/1381همان:  )ر.ک.انع ها و برطرف شدن موبر مشکالت و سختی. غلبه2
همان:  )ر.ک.. امید بخشیدن به مردم و محرومان و زیادشدن شجاعت و قدرت مردم 3

 ؛(01/12/1369
 ؛(31/06/1383همان:  )ر.ک.. عالقمندی مردم به مدیران و نظام سیاسی 4
 یافتن نظام سیاسی اسالمی و ایجاد کشور اسالمی؛. تحقق5
 ؛(21/09/1380همان:  )ر.ک. رفاه و عظمت برای مردم و کشور. ایجاد عزت، قدرت، 6
 ؛(09/05/1387)ر.ک. همان: جانبه یابی کشور به پیشرفت همه. دست7
 ؛(17/07/1381)ر.ک. همان: شدن برای مسلمانان عالم . الگو و اسوه8
: 16ج ،1361، ینیخم امام )ر.ک.شان و مأیوس شدن آنان هایتوطئه . پیروزی بر دشمنان و9

112). 
به این ترتیب، رهبران انقالب اسالمی برای مسئوالن و کارگزاران یک نظام سیاسی 
مطلوب، بر سه شاخص فردی، یعنی داشتن تزکیه، تقوا و ایمان؛ خودباوری و اعتماد به نفس؛ 

ای مسئوالن های مدیریتی و اجتماعیاند. در ادامه به شاخصو صبر و استقامت تأکید کرده
 شود.ه میپرداخت
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 های مدیریتی مسئوالن و کارگزاران . شاخص2.2

 گزار بودن. خدمت2.2.1

ی امام در بیان اهمیت این شاخص اجتماعی و مدیریتی، همین بس که در صحیفه
گزار بار و خدمت 69گزاری ی خدمتمرتبه، واژه 49گزاران ی خدمتخمینی)ره(، واژه

تا سال  گزاری خدمتدر بیانات مقام معظم رهبری، واژهچنین کار رفته است. هممورد به 395
که نشانگر  بار آمده است 126گزاران مرتبه و خدمت 93گزاری مرتبه، خدمت 331، 1395

 .سوی نور(افزار به)ر.ک. نرمواالیی و اهمیت این شاخص در دیدگاه این دو بزرگوار است 
خدمت به مردم است و پیامبر از دید امام خمینی)ره(، حکومت اسالمی، حکومت 

گزار مردم باشند گزار مردم بود و مسئوالن نظام اسالمی نیز باید خدمتاسالم)ص( خدمت
: 5)همان، ج« خدمت بندگان خدا، خدمت به خداست». در واقع، (384: 13، ج1361)ر.ک. امام خمینی، 

عدم جدایی ملت شود. شرط ها محسوب میو این خدمت از حقوق مردم و جزء عبادت (502
هاست. بنابراین، مردم باید هم گزار بودن آناز مسئوالن و کارگزاران نظام اسالمی، خدمت

؛ چرا (188: 13)ر.ک. همان، جگزارشان هستند لفظاً و هم عمالً احساس کنند که مسئوالن خدمت
د بود آورد و خداوند نیز از آنان راضی خواهکه خدمت و محبت به مردم، محبت متقابل می

عنوان یک وظیفه و بدون منت گزاری باید بهی این خدمت. نحوه(260-259و  7: 7)ر.ک. همان، ج
تری گذاشتن یا تحقیر کسی و یا بزرگ تصورکردن خود باشد و به مستضعفان توجه بیش

 تر است و عدل این را اقتضاءشان بیشاوالً احتیاج»؛ زیرا محرومان (516و  204)ر.ک. همان: شود 
 .(255: 7، ج1375)حدیث والیت، « تر استتر و همیشگیها از نظام، جدیکند؛ ثانیاً پشتیبانی آنمی

 بودنزیستی، پرهیز از تجمالت و مردمی. ساده2.2.2

زیستی و امام خمینی)ره(، نه تنها به مسئوالن و کارگزاران نظام اسالمی به ساده
: 1384)ر.ک. ذاکری، زیست بودند در زندگی سادهکردند، بلکه خود نیز بودن سفارش میمردمی

زدگی، اسراف و تبذیر است که حرام و گری، مترادف با مصرفگرایی و اشرافی. تجمل(64
بر وارد ساختن آسیب جدی به روابط مردم، شود و عالوهاز گناهان کبیره محسوب می

امعه، اقتصاد و نظام گرایی و تجمالتی در جحکومت و مسئوالن و نیز رواج فرهنگ مصرف
مندان و خواری و انباشت ثروت در دست قدرتمالی کشور اسالمی را با خطر فساد و رانت

)واحد تحقیقات کند رو میبهزا روی طبقاتی در جامعه، بیکاری، تورم و فقر بحرانایجاد فاصله

رهای بسیاری دارد. گرایی و زندگی مرفهانه مسئوالن خطرها و ضر. تجمل(188: 1382قدر والیت، 
؛ (15/09/1381؛ بیانات رهبری، 44: 18، ج1361)ر.ک. امام خمینی، . شکست اسالم و نظام اسالمی 1از جمله: 

؛ 262: 17)ر.ک. همان، ج. مطرود شدن از طرف مردم و عدم اعتماد مردم به مسئوالن کشور 2
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 ؛(152: 19)رک. همان، جنویت های معنوی و مع. دور شدن از ارزش3؛ (23/05/1370بیانات رهبری، 

. از بین رفتن آبروی مسئوالن 5؛ (120: 20ج )ر.ک. همان،خطر افتادن دنیا و آخرت مسئوالن . به4
ها . تن به ذلت دادن و تسلیم شدن در برابر دشمنان و ابرقدرت6؛ (177: 17ج )ر.ک. همان،در جامعه 

ی برادری، الفت، . عدم ایجاد روحیه8 اجتماعی؛نشدن عدالت . تأمین7؛ (17: 19ج )ر.ک. همان،
. برطرف نشدن مشکالت اقتصادی، اجتماعی و اخالقی کشور 9انس و همدلی در کشور؛ 

المال و تضییع حقوق مردم . تضییع سرمایه و اموال بیت10؛ (04/10/1378)ر.ک. بیانات رهبری، 
 ؛(29/12/1373)ر.ک. همان: و مالی  انضباطی اقتصادی. ایجاد بی11؛ (29/12/1375)ر.ک. همان: 

های خداوند و در نتیجه، به دام گناه و اسراف های الهی و نشناختن قدر نعمت. تضییع نعمت12
)ر.ک. گرایی گیری فرهنگ اسراف و تجمل. شگل13؛ (29/12/1375)ر.ک. همان: گرفتار شدن 

)ر.ک. همان: یر و غنی های طبقاتی بین فقتر شدن شکاف. عمیق14؛ (05/06/1380همان، 

15/09/1381). 
زیستی و مردمی بودن مسئوالن و کارگزاران نظام سیاسی، آثار از طرف دیگر، ساده

. آرامش قلبی و روحی و آسودگی وجدان 1مثبت و مطلوب بسیای دارد که عبارت است از: 
 ؛(166: 8، ج1361)ر.ک. امام خمینی، جانبه و پیشرفت نظام سیاسی . ایجاد تحول همه2مسئوالن؛ 

تر . انجام سریع4؛ (113: 16)ر.ک. همان، جها یابی به پیروزی در برابر دشمنان و ابرقدرت. دست3
شدن گیری انضباط اقتصادی و مالی و حل. شکل5؛ (122: 15)ر.ک. همان، جها کارها و برنامه

یابی به رضایت . دست6؛ (29/12/1373)ر.ک. بیانات رهبری، مشکالت اقتصادی مردم و کشور 
 )رک. همان،. کسب پیشتیبانی و اعتماد مردم 7؛ (200: 18، ج1361)ر.ک. امام خمینی، خدای متعال 

 .(12: 16ج

 . انتقادپذیری2.2.3 

 چیز یک»معنای عیارسنجی است؛ یعنی جویی نیست، بلکه نقد بهمعنای عیبانتقاد، به
 وقت آن شد، این اگر. است بد که ببیند را بد چیز یک است، خوب که ببیند آدم را خوب
. انتقاد، مصداق (04/12/1377)بیانات رهبری، « کندمى بندىجمع بد نقاط با دید، که را خوب نقاط

ی امر به معروف و نهی از منکر است؛ پس باید سالم، سازنده و درست و نیز از بارز فریضه
صورت نصیحت منصفانه و گویی باشد. وضعیت زبان هم باید بهروی برادری و مصلحت

شود و برای پیشرفت مشفقانه و پند و اندرز باشد تا سبب راهنمایی دولت در کارها و امور 
و سازندگی کشور نیز مؤثر و مفید باشد؛ چراکه در غیر این صورت، سبب ناامیدی مردم و 

؛ بیانات رهبری، 21: 14، ج1361ر.ک. امام خمینی، )شود تضعیف و یا حتی تخریب نظام سیاسی می

شدن عیوب و اشکاالت ها باعث روشنشدن اشکالجا و سازنده و مطرح. انتقاد به(05/04/1381
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شود و راه را برای های موجود در جامعه و تقویت نظام میو رشد جامعه و هدایت جریان
 . (78و  48: 21)ر.ک. همان، جکند سعادت جامعه باز می

 رسانی شفاف به افکار عمومیگو بودن مسئوالن و اطالع. پاسخ2.2.4

گویی مسئوالن یک حقیقت اسالمی و حق مردم است. مسئولیت مدیر و کارگزار پاسخ
ی مسئولیت خود برای مردم ی مسائل حوزهکند که وی دربارهدر کشور اسالمی ایجاب می

امی برای مردم ایجاد شد، تالش کند تا آن را ظن و یا سؤال و ابهتوضیح دهد و هرگاه سوء
: 1378)امام خمینی، های خود را برای مردم بیان کند برطرف کرده و دالیل عملکرد و برنامه

ی گزارش کارها و خوانی و ارائهگو بودن مسئوالن شبیه کارنامه. در واقع، پاسخ(248
)ر.ک. بیات رهبری، ه توسط مدیران است شدهای گرفتهشده و تصمیمهای انجامعملکردها، برنامه

شان و ی اختیاراتی حوزههمان اندازهگویی مسئوالن به. اما میزان و مقدار پاسخ(04/06/1383
دلیل گو بودن مدیران در نظام سیاسی به. اهمیت پاسخ(22/02/1382)ر.ک. همان: تعیین قانون است 

ها و احقاق حقوق شهروندان است و آنوجود احتمال خطا و اشتباه و پیشگیری از فساد 
های های مسئوالن و دستگاهها و تنبلیها، کوتاهیدلیل غفلتها بهی برخی از گرفتاریریشه

رو با رعایت . از این(11/12/1378)رک. همان: گویی به مردم است مختلف نظام در رابطه با پاسخ
ه و نقاط ضعف برطرف و اصالح این شاخص، کمبودها و نواقص کارها و امور شناخته شد

گیرد ی کارها صورت میتری برای ادامهگیری بهتر و دقیقریزی و تصمیمشوند؛ برنامهمی
شود و منافع و ها و نظام کارآمدتر خواهد شد؛ جامعه نیز بهتر اداره میو در نتیجه، دستگاه

 .(02/01/1383)ر.ک. همان: تر و بهتر تأمین خواهد شد مصالح کشور و مردم بیش

 مبازره با فساد .2.2.5

گیر یک نظام سیاسی اسالمی است، فساد اقتصادی و ترین نوع فسادی که گریبانبیش
مالی و فساد اخالقی و منکرات است که مبارزه با هر دو جریان با توجه به معیارهای اسالمی، 

جزء تعالیم اسالم و نظام سیاسی و  کارگزاران و از تکالیف و وظایف اصلی و مهم مسئوالن
که حتی مشروعیت طوریی رفتار و سیره علوی است؛ بههای برجستهنیز یکی از شاخص

؛ 6: 4ج ،1361 ،ینیخم )ر.ک. امامشان با فساد و رواج عدالت در جامعه است مدیران در گرو مبارزه

د است که مبارزه . فساد اقتصادی، مالی و اداری جزء بدترین نوع فسا(12/12/1380بیانات رهبری، 
ی اصالح نظام و پیشرفت و آبادانی کشور است و نیز سبب گشایش اقتصادی، با آن، الزمه

شود. البته مدیران و المللی میشدن امنیت کشور و عزت بینبهبود معشیت مردم، تأمین
های خود نسبت به جریان فساد اخالقی و ریزیگذاری و برنامهمسئوالن باید در سیاست

عمل آورند ی آن حساسیت داشته باشند و اقدامات الزم را بهیافتهویژه نوع سازمانات، بهمنکر
 .(20/08/1385همان:  )ر.ک.
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 . رعایت عدالت اجتماعی، فقرزدایی و کمک به محرومان و مستضعفان2.2.6

ها و تجاوز به حقوق دیگران برای تمام مسئوالن، ها، ستماسالم برای جلوگیری از تبعیض
آفرینان، شاخص عدالت و توجه به محرومان را شرط اساسی دانسته اندرکاران و نقشدست

توجهی ها را ناشی از نبود عدالت در جامعه و بیها و ستمها، خیانتها، بیدادگریاست و ظلم
توان گفت یک نظام سیاسی مطلوب . زمانی می(36: 1384)به نقل از ذاکری، داند به مستضعفان می

. (11/02/1384رهبری:  بیانات )رک.ی آن، عدالت اجتماعی برقرار باشد عالی است که در جامعهو مت
بودن معنای یکسانها نیست؛ بلکه بهی برخورداریبودن همهمعنای یکسانالبته عدالت به

مند های حرکت و پیشرفت بهرهی مردم باید بتوانند از فرصتها و حقوق است. همهفرصت
های اسالمی، شکاف نظام و کارگزاران . به هر مقدار که مسئوالن(20/08/1385همان:  )رک.باشند 

معنای حقیقی در کشور رعایت نشود، سبب طبقاتی را از بین نبرند و عدالت اجتماعی به
ماندگی خواهد شد و کشور به پیشرفت، شکوفایی و تعالی نخواهد رسید؛ بنابراین، عقب

یاسی، تالش برای برقراری عدالت نظام س و کارگزاران ترین مسئولیت مدیرانبزرگ
)رک. اجتماعی و پرکردن شکاف طبقاتی است که جزء اهداف و ارزش باالی اسالم است 

 .(22/07/1382همان: 

 حفظ وحدت و دوری از تفرقه و اختالف .2.2.7

 هااختالف رمز حفظ نظام سیاسی اسالمی و مصالح آن، در گرو وحدت ملت و دوری از
از تشنج از اوجب  یزحفظ وحدت و پره. بنابراین، (156: 16، ج1361)رک. امام خمینی، و تفرقه است 

آن  یکه برا یسمتاگر کشور بخواهد به» یرامسئوالن و کارگزاران است؛ ز یواجبات برا
سطح علم و  یا یچه از لحاظ معنو یاسی،چه از لحاظ س ی،چه از لحاظ اقتصاد -مطلوب است 

البته  .(24/08/1379 ی:رهبر یانات)ب« دارد یاجاحت تشنجیآرام و ب یطبکند، به مح یشرفتپ - سواد
توان منکر شد که اختالف سلیقه و اختالف رأی و نظر در بین مدیران و مسئوالن نظام نمی

؛ بلکه آنان (212: 20)رک. همان، جها شود وجود دارد، ولی نباید سبب دشمنی و اختالف بین آن
هم بنگرند و در برابر مشکالت دیگر با محبت رفتار کنند و با چشم برادری بهباید با یک

. با رعایت این شاخص، شامل رحمت الهی خواهند شد؛ (109: 19)رک. همان، جپشتیبان هم باشند 
زدن به وحدت، اما در صورت صدمه«. ید اهلل مع الجماعة»چراکه خداوند فرموده است: 

همدلی، همفکری و ». در واقع، (11: 17)رک. همان، ج رفتار معصیت و گناه خواهند شد گ
سیاسی، شرط  در نظام کارگزاران و که اتحاد و وحدت بین مسئوالنو خالصه این« همکاری

 بودن آن نظام خواهد بود و دشمنان را ناامید خواهد کرد.ساز مطلوبپیشرفت کار و زمینه
توان گفت اگر مسئوالن و کارگزاران خودساخته، باتقوا، ور میبندی این محدر جمع

های مدیریتی و اجتماعی را صبور و بااعتماد به نفس، خود را مکلف بدانند که این شاخص
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شوند، و هم باعث رعایت کنند؛ هم سبب آرامش قلبی و آسودگی وجدان برای خودشان می
ها. به این ترتیب هم وزی در برابر آنشدن مشکالت مردم، ناامید شدن دشمنان و پیرحل

آید و هم پشتیبانی و اعتماد مردم و دست میجانبه، عزت و تعالی نظام سیاسی بهتحول همه
های دو ضلع نظام شدن ویژگیشود. با مشخصباالتر از همه، رضایت خدای متعال کسب می

ی هرم ضلع سوم و قاعدهعنوان های مردم، بهسیاسی مطلوب، در محور بعدی مقاله به شاخص
 شود.نظام سیاسی پرداخته می

 های مردم در نظام سیاسی مطلوب. شاخص3

ترین عمود یک نظام سیاسی هستند که جایگاه واال و مهمی ترین پایه و راسخمردم، مهم
ای، مردم چهار اهلل خامنهدر نظر اندیشمندان اسالمی دارند. از دیدگاه امام خمینی)ره( و آیت

آگاهی، نظارت، مشارکت و »ص اصلی در نظام سیاسی مطلوب دارند که عبارتند از: شاخ
صورت تکلیف و گامی بهمیان، سه شاخص: نظارت، مشارکت و همکه در این« گامیهم

های دیگری مانند: ها واجب است. هرچند این بزرگواران به شاخصی شرعی بر آنوظیفه
والن و کارگزاران نظام، پشتیبانی از کشور و نظام، امید به داشتن ایمان و تقوا، اعتماد به مسئ

اند، اما چهار شاخص اصلی که بیان شد، آینده و داشتن نشاط و غیره برای مردم اشاره کرده
گیرد. در ادامه، این چهار شاخص توضیح داده ها را در بر میی اینعام و عمومی است و همه

 شوند:می

 داشتنیرت. آگاهی، هوشیاری و بص3.1

اولین شاخص مردم در یک نظام سیاسی مطلوب، آگاهی، هوشیاری و بصیرت داشتن 
 توانند اقدامات درستی انجام دهند؛آنان است. زیرا با وجود این شاخص است که مردم می

 کنند. در واقع،گامی حکومت هم و با و پیگیری کنندظارت ؛ نمشارکت سیاسی داشته باشند
 یخود با دارا بودن قوه را و کارها هاراه یبقیهشیار و بابصیرت باشند، ، هوآگاهمردم اگر 

 طی راهنرسند و بصیرت نداشته باشند،  اگر به آگاهیخواهند کرد؛ اما  عقل و اختیار طی

 هابرای آن زیرا حرکت در درون تاریکی خواهد شد.ها مشکل و یا شاید غیرممکن برای آن

 کنند بلکه باید نوری بتابد تا جلوی پای خود را ببینند و بتوانند به پیش حرکت ،مقدور نیست
اولین اثر آگاهی و بصیرت مردم این است که امنیت جامعه و نظام  .(194-193: 1378)جمشیدی، 

فرما خواهد شد؛ چرا که انسان آگاه و با بصیرت، سیاسی حفظ شده و آرامش و نظم حکم
فهمد و همواره با چشمانی باز و بیدار به دشمنان ی بصیرت میوسیلههصالح و فساد خود را ب

های دشمنان نشود و با ها و حیلهها، فریبخوش توطئهنگرد و مراقب است که دستمی
ینی، خم )رک. امامناپذیر خواهند بود دهد؛ پس آسیبها را میی فتنههوشیاری کامل، جواب همه
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نین مردم با بصیرتی همیشه پشتیبان دولت، مجلس و دیگر . چ(241: 20؛ ج259: 2، ج1361
کند؛ کلی پرهیز میها بههای نظام سیاسی است و با هوشیاری و بیداری خود از تفرقهارگان

شود تا کشورش نتواند به رشدی که داند که تفرقه سبب میچرا که با بصیرت خویش می
. با وجود چنین (26/03/1388؛ بیانات رهبری: 221: 11)رک. همان، جباید و شایسته آن است، دست یابد 

 را داد.« شناسمردم هوشمند و زمان»توان به مردم لقب شاخصی است که می

 های گوناگون کشور. مشارکت و حضور در صحنه3.2

سزایی دارد که ی نظام سیاسی تأثیر بهحضور و مشارکت مردم در سرنوشت و آینده
رکت مردم در انتخابات است. در واقع، شرکت در انتخابات های مهم آن، شیکی از عرصه

ترین نوع مشارکت سیاسی است و یکی از معیارهای مناسب هزینهترین و کمترین، آسانعام
ی کمّی آن است. مشارکت مردم گونهبرای کشف میزان مشارکت سیاسی مردم، هرچند به

انت حفظ تعالی، صیانت و امنیت کشور ترین ضمکه وظیفه است، بزرگبر ایندر نظام، عالوه
های ی زمینه، اصالحات در همهاست؛ زیرا سبب تأمین استقالل نظام سیاسی و آزادی ملت

بر طاغوت زمان و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس معیارهای اسالمی و غلبه
 .(6: 4، ج1361ینی، خم )رک. امامشود ها میابرقدرت

شان بسیار مهم و عظم رهبری، صرف حضور مردم در انتخابات و مشارکتنظر مقام مبه
تر است )هرچند انتخاب اصلح هم بسیار بااهمیت است و حتی از انتخاب فرد اصلح هم مهم

هاست و این سبب بستگی ملی آناهمیت دارد(؛ چراکه حضور و مشارکت مردم نشانگر هم
های برکت . برخی از آثار و(17/02/1384: )رک. همانشود صیانت و حفظ نظام سیاسی می

ی سیاسی و ویژه عرصههای گوناگون کشور، بهمشارکت عمومی و حضور مردم در عرصه
؛ (29/03/1388)رک. همان: بخشی به نظام سیاسی اسالمی . مشروعیت1انتخابات عبارت است از: 

. افزایش خودآگاهی و 3 ؛(01/01/1392)رک. همان: ساالری دینی و اسالمی . تحقق یافتن مردم2
. تأمین امنیت، صیانت و حفظ کشور 5. تعالی، بالندگی و نشاط کشور؛ 4بستگی ملی؛ هم

)رک. شدن عزت، اقتدار، سربلندی و آبروی نظام سیاسی . فراهم6؛ (01/01/1384)رک. بیانات رهبری: 

. امیدوار 8منان و مأیوس شدن آنان؛ های دشها و نقشهسازی توطئه. خنثی7؛ (18/09/1376همان: 
. پایداری، حفظ و استحکام اصل و ارکان نظام 9شدن مسئوالن و کارگزاران نظام سیاسی؛ 

 .(226و  130: 1، ج1375)رک. حدیث والیت، سیاسی اسالمی 

 . نظارت3.3

های صحنه بر داشتن بصیرت و آگاهی و حضور فعال درمردم و قشرهای مختلف، عالوه
گوناگون جامعه و مشارکت سیاسی در تعیین آینده و سرنوشت کشورشان، باید بر سیاسی 
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مردان و مسئوالن امر نیز نظارت داشته باشند تا بتوان به نظام سیاسی مطلوب عملکرد دولت
دست یافت. حق نظارت، خواستن و پیگیری کردن، جزو شروط الزم مردم در نظام سیاسی 

ی . از دیدگاه امام خمینی)ره(، مردم باید در همه(20/08/1385 )رک. بیانات رهبری:مطلوب است 
امور و شئونات کشور نظارت کنند و این امر، یک تکلیف شرعی الهی و تعهد ملی است و 

ی مردم واجب است و متخلف از آن، مخالف خداوند متعال و اوامر او و خائن به بر همه
. علت تأکید ایشان بر (60: 15همان، ج )رک.شود کشور و نظام سیاسی اسالمی محسوب می

نظارت عمومی مردم این است که دشمنان و شیاطین نتوانند در کشور رخنه کنند و امنیت 
اندرکاران کشور، دست کشور به خطر نیفتد؛ زیرا با نظارت مردم بر کارهای مسئوالن و

ورت، هم امنیت تر صورت خواهد گرفت. در این صها بهتر و دقیقرعایت قوانین توسط آن
معنای واقعی مترقی خواهد شود و نیز نظام سیاسی بهکشور و هم منافع عمومی ملت حفظ می

 .(264: 4)رک. همان، جشد 
تواند در قالب امر به معروف و نهی ی قابل توجه، روش نظارت مردمی است که مینکته

ست و خیر و صالح ی نظام سیاسی اسالمی ااز منکر صورت گیرد. این روش، خاص و ویژه
های چنین نظارتی عبارت . آثار و برکت(25/09/1379)رک. همان: و منافع بشری را در بردارد 

کنند و جلوی می . اگر مسئول و مدیری اشتباه کرد، مردم با نظارت خود با او مقابله1است از: 
کنند تا در آن رت میها و آراء نظا. مردم بر روند انتخابات و صندوق2گیرند؛ اشتباه او را می

. نظارت مردم سبب عدم نفوذ دشمنان 3تخلفی صورت نگیرد و انتخابات سالم برگزار شود؛ 
. نظارت عمومی مردم باعث پیشرفت و بالندگی نظام سیاسی و کشور 4شود؛ در کشور می

. با نظارت مردم، کشور اسالمی و نیز مسئوالن و 5شود؛ معنای واقعی کلمه میاسالمی به
المال و هدر نرفتن . نظارت عمومی سبب حفظ بیت6شوند مدیران و کارگزاران اصالح می

)رک. شود . نظارت مردم بر مسئوالن باعث حفظ اسالم و نظام سیاسی می7شود؛ اموال ملت می

 .(73، ص5، ج264و 121، ص 4همان، ج
که عبارت است  توان به چند بخش تقسیم کردی نظارت مردم را میبه این ترتیب، حوزه

. نظارت مردم بر 2های آن؛ بودن نظام سیاسی و زیربخش. نظارت مردم بر اسالمی1از: 
. نظارت مردم بر روند انتخابات و حضور در 3مسئوالن، مدیران و کارگزاران نظام سیاسی؛ 

 . نظارت مردم بر کار اصناف و احزاب گوناگون در جامعه؛4های رأی؛ پای صندوق

 دم بر خود.. نظارت مر5

 گامی و اتحاد. هم3.4

که دشمنان اسالم شود. علت اینگامی مردمش حفظ میاساس یک کشور با اتحاد و هم
ها با نظام سیاسی اسالمی مخالف هستند، این است که با اتحاد و همگامی و بسیاری از قدرت



 

 

99 

 سیاست متعالیه

  چهارمسال 
  سیزدهمشماره 
  95تابستان 

 های نظامشاخص
 سیاسی مطلوب

 از دیدگاه
 امام خمینی)ره( و

 ایاهلل خامنهآیت
 (102تا  83)

خورد و تحت گاه کشور شکست نمیها از نظام سیاسی، هیچمردم و اعتماد و پشتیبانی آن
گیرد، مگر زیر پرچم اسالم و نظام اسالمی. در نتیجه، امنیت آن نظام و هیچ بیرقی قرار نمی

گامی و همدلی مردم با نظام سیاسی و اتحاد . هم(118: 17)رک. همان، ججامعه تضمین خواهد شد 
د مردم چون اعتمااست، آثاری هم که نعمت بزرگ خداوند و یک فریضهبر آنها، عالوهآن

شدن کشوری های دشمنان و حاصلبه مسئوالن، برطرف شدن مشکالت، برمال شدن توطئه
)رک. همان: ی این چنین ملتی است همراه دارد که شایستهنمونه، آباد و پیشرفته را به

11/12/1373). 

 گیرینتیجه

که بر  ای، نظامی استاهلل خامنهنظام سیاسی مطلوب مورد نظر امام خمینی)ره( و آیت
اساس مبانی الهی و اسالمی تأسیس شده باشد و در آن معنویت و مادیت جامعه و افراد، 

ای مطلوب و مشروع نظر ایشان، نظام سیاسیرو، بهتوأمان با هم در نظر گرفته شود؛ از این
با معیار  ـهایی است که اسالمی و از نوع شیعی و والیت فقیهی باشد که با رعایت شاخص

فقیه(، مسئوالن توسط ارکان این نظام سیاسی، شامل رهبر و حاکم )ولی ـ مان و تقوااصلی ای
ها( و مردم به بالندگی های آنو کارگزاران )سران سه قوه و اعضاء، کارکنان و زیرمجموعه

 و رشد و تعالی خواهد رسید. 

 اساس های رهبر و حاکم در نظام سیاسی مطلوب برترین شاخصبه اعتقاد ایشان، مهم
است؛ « درایت و صفت عدالت و تقوا داشتن علم فقاهت و اجتهاد،»اسالم،  سیاسى مکتب

تواند احکام الهی را اجرا کند و آورد و بر اساس آن، حاکم میمى آگاهى زیرا علم فقاهت،
ی ادارهآورد؛ در این صورت، برای مى شجاعت حافظ این احکام باشد. صفت عدالت و تقوا،

و مردم، مصالح و منافع آنان را در نظر گرفته و تابع هوی و هوس و امیال شخصی  امور جامعه
نخواهد بود و حتی خطاهای جامعه اصالح خواهد شد و جامعه سالم شکل خواهد گرفت. 

ملت خواهد  و کشور شاخص درایت و توان مدیریتی حاکم اسالمی موجب تأمین مصالح
موقع امت و ملت را به درستی تشخیص دهد؛ به تواند مصلحتشد؛ زیرا با این ویژگی می

گشایی کند. بگیرد؛ اقدامات الزم را انجام دهد و از مشکالت بزرگ و کوچک گره تصمیم
ی اسالمی نیست. وجود این سه ی رهبری جامعهبدون این صفت، هیچ حاکمی شایسته

و اهمیت دارد که قدری مهم است ی اسالمی بهدار جامعهاصلی برای رهبر و زمام شاخص
ماندگی ملت و عقب بسیاری از اندیشمندان اسالمی، علت اساسی انحطاط، جمود، تفرقه و

 اند.کشور اسالمی را نبود فقیه عادل، مدبر و باکفایت دانسته
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شخصی )فردی( و اجتماعی )مدیریتی( برای  رهبران انقالب اسالمی، دو دسته شاخص
؛ چرا که ایشان برای پیشرفت نظام سیاسی فقط حال اندمسئوالن و کارگزاران برشمرده

اند، بلکه بر این اعتقادند که افراد تا خود به اجتماعی افراد و کارگزاران نظام را در نظر نداشته
توانند در سطح مدیریت اجتماع و نظام، تعالی و پیشرفت اخالقی و فردی نرسیده باشند، نمی

انجام دهند. به نظر ایشان، ایمان، تقوا و تزکیه، اعتماد به اقداماتی برای رشد و بالندگی جامعه 
های فردی و شخصی کارگزاران ها و ویژگیترین شاخصنفس و صبر و استقامت، جزء مهم

ها این است ها و اولویت آنو مسئوالن نظام سیاسی مطلوب است. دلیل برگزیدن این شاخص
بر خطا و اشتباه هستند و اگر ایمان، تر در براکه سران یک حکومت و کارگزارانش بیش

کنند و کار ی نفس نداشته باشند، ممکن است به مرور زمان، طغیان و سرکشی تقوا و تزکیه
ی ظلم و شوند و محدودهدهند. در این صورت، به فساد کشیده میخالف و معصیتی انجام 

را در برگیرد و نیز ها بسیار گسترده است و حتی ممکن است یک منطقه و جهانی فساد آن
های مهم مدیریتی و اجتماعی که مردم را نسبت به دین و نظام اسالمی بدبین کنند. شاخص

ای ها برای یک مسئول الزم، واجب و تکلیف و وظیفهبه نظر امام)ره( و رهبری، رعایت آن
گو ، پاسخزیستی، انتقادپذیری، مبارزه با فسادگزار واقعی مردم بودن، سادهالهی است: خدمت

ها، هم نظام بودن، حفظ وحدت، فقرزدایی و رعایت عدالت اجتماعی است. با رعایت آن
شود و هم مردم و باالتر از آن، خدای متعال از مسئوالن راضی و سیاسی حفظ و بالنده می

خرسند خواهند بود. از دیدگاه امام)ره( و رهبری، مردم ضلع سوم از مثلث نظام سیاسی هستند 
بودن آن است. این دو روعیت و مقبولیت نظام وابسته به پذیرش مردم و مردمیکه مش
را « گامیآگاهی، مشارکت، نظارت و هم»مدار فقیه، چهار شاخص اصلی و مهم: سیاست

ی نظام سیاسی مطلوب است. با وجود چنین شمرند که وجود آنها الزمهبرای مردم برمی
 شود.کشور و نظام تضمین میهایی در مردم، امنیت و پیشرفت شاخص

شده، توسط رهبر و حاکم، مسئوالن و کارگزاران و مردم رعایت های بیاناگر شاخص
ی آن است؛ و رسد که شایستهای میشود، نظام سیاسی اسالمی به پیشرفت، عزت و سربلندی

شود و و خرسندی امام زمان)عج( می -که باالترین چیز است-سبب رضایت خدای متعال 
ی شرعی خود عمل خواهند کرد. با وجود چنین رهبر، مدیران و نیز به تکلیف و وظیفه

بین و نسبت به پیشرفت و بالندگی آن ی نظام سیاسی بسیار خوشتوان به آیندهمردمی می
 امیدوار بود.
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