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شــاخص های حکومــت داری امیرالمومنیــن و توصیه هــای 
ایشــان بــه کارگــزاران، خط کشــی دقیــق بــرای ارزیابــی مســئولین 
حکومــت اســامی اســت. خط کشــی کــه بــا در دســت داشــتن آن 
ــع  ــخیص داد و مان ــگاه تش ــئول را در بزن ــری مس ــوان کج فک می ت

از رســیدن آن بــه مناصــب مهــم حکومــت شــد.
البتــه بایــد حقیقــت را پذیرفــت کــه مطالعــه زندگــی 
ــت  ــده آل حکوم ــی و ای ــدار آرمان ــوان زمام ــن، به عن امیرالمومنی
اســامی، نمکــی اســت بــر زخــم مــردم. چراکــه هرچقــدر بــه ابعاد 
و ظرایــف حکومــت داری امیرالمومنیــن پــی می بریــم، ناکارآمــدی 
ــیره  ــا س ــردم ب ــب م ــزاران منتخ ــی کارگ ــتن برخ ــه داش و فاصل
ــه ناشــی  ــن حســرت، ک ــد ای ــردد. هرچن ــکارتر می گ ایشــان، آش
ــوده، خــود مســبب  از تجربه هــای شکســت خــورده یــک ملــت ب
رشــد فکــری و افزایــش آگاهــی سیاســی مــردم جامعــه اســت. امــا 
دو یــا چنــد بــار گزیــده شــدن از یــک ســوراخ هــم، خــود دلیلــی 
بــر پاییــن بــودن ســطح فکــری مــردم یــک حکومــت اســت. پــس 
ــتن و  ــب برنگش ــه عق ــرای ب ــع ب ــته، در واق ــران گذش ــرای جب ب

مقدمه سردبیر
تَکــرار نکــردن گذشــته نافرجــام خــود، الزم اســت کــه معیار هــا و محمد علی شبانی

شــاخص های مســئول کارآمــد و  کارگــزار اســامی را بــا اهتمــام و 
توجــه بیشــتر مــورد بررســی قــرار داد.

بـا نزدیـک شـدن بـه انتخابـات ۱۴۰۰ و بـاال گرفتـن گرد خاِک 
رقابـت بـر سـر تخـت یا صندلـِی قـدرت یا خدمـت، الزم اسـت که 
مـردم ایـران اسـامی بـا بصیـرت افزایـی و مطالعـه شـاخص های 
کارگـزاران اسـامی در سـیره معصومیـن، عـاوه بر تاثیـر مثبت در 

کمیـت آراء، کیفیـت آرای خـود را بـاال ببرند. 
ــردم و  ــات م ــر حی ــات، بیانگ ــت آرای انتخاب ــودن کمی ــاال ب ب
دغدغــه آنــان نســبت بــه آینــده کشــور ، و بــاال بــودن ســطح کیفی 
ــرت  ــش و بصی ــان دهنده بین ــح، نش ــزار اصل ــاب کارگ آراء و انتخ

ــردم آن کشــور اســت.  ــاالی م ب
بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری انتخابــات اساســی ترین 
مســئله کشــور اســت، حــال ایــن اساســی ترین مســئله کشــور، بــه 
ــی  ــرت افزای ــس بصی ــم می خــورد، پ ــردم آن کشــور رق دســت م
ــامی، از  ــزار اس ــای کارگ ــر مؤلفه ه ــل ب ــراف کام ــطه اش ــه واس ب

ــف سرنوشــت ســاز مــردم حکومــت اســت.  وظای
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در حکومت اسامی بهای بیشتر و فزون تر از آن  کسی است 
که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مدیران و 
کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظف اند 
که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشر و نشر و جلسه 
و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین. 
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جوان ها مقدم اند
شهید احمد کاظمی فرمانده نیروی سپاه پاسدارن جوانگرا بود و 
به نیروهای جوان اعتقاد داشت و به خاقیت و نیروی باالی جوان ها 
برای ایجاد تحول میدان می داد. تا آنجا که به شهید طهرانی مقدم 
برایت  گفته بودند، شده می روم پادگان ولیعصر را می فروشم پول 
نامتقارن  را  دشمن  با  ما  جنگ  که  برو ساحی  تو  فقط  می آورم، 
می کند بساز. نتیجه چنین تفکری می شود نیروی هوایی سپاه که 
تا صد،  از مرحله صفر  را  اولین هلی کوپتر تک سر نشین  توانست 
تا تولید را بسازد، بدون احتیاج به بیگانگان. یک مدیر  از طراحی 
انقابی این چنین بدون امید بستن و اعتماد به دشمن و با اتکا به 
ظرفیت ها و سرمایه های داخلی ونیروهای انسانی، ظرفیت های کشور 

را در جهت پیشرفت کشور بکار می بندد.

نظم بهشتی
یکی از خصلت های بارز مدیریتی شهید بهشتی وقت شناسی و 
نظم و انظباط ایشان بود. شهید بهشتی آنقدر به نظم مقید بود که 
درمورد نظم و وعدهایش با کسی رو دربایستی نداشت. به گفته ی 
خودشان »تا در کارهایمان نظم نداشته باشیم نمی توانیم کارهای 

مملکت را پیش ببریم«.
روزی در میان مباحثه با یکی از دوستانشان درب منزل به صدا 
در می آید فرزندشان در را باز می کند سپس به نزد پدر می آید 
به  بهشتی  شهید  کاردارند.  شما  با  مطهری  آقای  می گویید  و 
به  دارند  امری  اگر  بگو  مطهری  آقای  به  برو  فرمودند  ایشان 
آقای  اما  تماس خواهم گرفت.  ایشان  با  بعدا  بفرمایند من  شما 
رفتند،  بهشتی  آقای  وقتی  کاردارم.  با خودشان  گفتند  مطهری 
بود  این  مطهری  شهید  درخواست  چون  برگشتند  ناراحتی  با 
اقای  همراه خود،  بودن  داده  قول  متدین  ازپزشکان  یکی  با  که 
بهشتی  اقای  ببرند.  پزشک  آن  عقد  خطبه  مراسم  به  را  بهشتی 
معذرت خواهی می کنند و می گویند: در این ساعت برنامه ی دیگری 
اصرار  بیایم. شهید مطهری هرچقدر  نمی توانم همراه شما  و  دارم 

کردند ایشان نپذیرفتند.  
 از ثمرات این نظم، توفیق چشمگیر ایشان در عمل به و عدهایی 
بود که چه در حوزه مدیریت و چه در جامعه به عنوان یک روحانی 
صاحب نفوذ به مردم می داد، وتاش های بی وقفه برای پیگیری کارها 

تا رساندن به مرحله عمل به منظور جلوگیری از خلف وعده.

مدیریت اگر انقالبی  باشد
مشـکات   از  رفـت  بـرون  وکلیـد  عـاج  راه 

کشـور مدیریـت جهـادی و انقابی اسـت. 
و  جهـادی  مدیریـت  اگـر  بنابرایـن 
انقابـی و البتـه کارآمـد باشـد همـه 
مشـکات حل می شـود. امید اسـت 
و  اسـام  آموزه هـای  از  تأسـی  بـا 
انقـاب بتوانیـم در انتخاب مسـولین 
و مدیـران اصلح،کارامـد، بـا ایمان، پر 
انگیـزه، عاقه منـد بـه کار  بـرای اداره 
باشـیم. موفـق  اسـامی یمان  نظـام 

 

از آخر مجلس...
جلوه هایی از مدیریت انقالبی 

مدیریـت جهـادی مدیریتی اسـت که با عشـق و ایمـان به خدا، 
خسـتگی ناپذیـری، باگام هـای بلنـد و دارای شـتاب مدبرانـه کـه با 
بصیـرت و دشمن شناسـی ، خـود از موانـع پیش روی خـود می گذرد 
و بـه سـوی ایجاد تمدن اسـامی پیش مـی رود . در این نوشـتار به 

مولفه هـا و شـاخصه های مدیـران انقابـی می پردازیم.

ماشین مردم 
در احواالت حجت اهلل ما آقایی فرمانده مهندسی رزمی جنگ 
جهاد سازندگی  استان تهران، در اهتمام به بیت المال. روزی کپسول 
گاز خانه ایشان تمام می شود وپدرشان مجبور می شوند مسیر طوالنی 
از منزل تا شهرک آزادیه قرچک را  برای تعویض کپسول طی کنند. 
درهنگام بازگشت، مسیر طوالنی و وزن زیاد کپسول پدر را خسته کرده 
بود. در این حین شهید حجت اهلل سر می رسند و با بی توجهی از کنار 
پدر عبور می کنند، و بعد از لحظاتی نفس زنان برمی گردند وکپسول را 
به دوش می گیرند. پدر وقتی دلیل این کار را پرسیدند و گفتند: شما که 
به سمت منزل رفتید خب کپسول را هم می بردید.  ایشان در جواب 

می گویند: ماشین برای بیت المال است و من چنین اجازه ای نداشتم.
وای که چقدر غصه می خورند وقتی از ملکوت نظاره گر چپاول 

بیت المال مسلمین هستند. 
کجایند این مردان بی ادعا...

 اولین مصوبه رئیس جمهور
از مولفه های مدیریتی شهید رجایی می توان به سادگی محیط کار 
ایشان اشاره کرد. از اولین مصوبات دولت اقای رجایی این بود که باید وزرا 

وزراتی مستقر می شدند، وخودشان در بدترین اتاق های مجموعه 
برای کار انتخاب کردند. هم اتاق  کوچکی را 

کار  این  با  ایشان 
دچار  می خواستند 
اسیر  و  تشریفات 

پست و مقام نشوند.
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می شــود. کــودکان کاری کــه کاســه ی گدایــی بــه دســت گرفتنــد 
و مــواد مخــدر حمــل می کننــد. آیــا بــرای ایــن جامعــه، انقــاب 
ــد و در خــوش  ــام گرفتن ــه مق ــی ک ــم؟ مســئولین بیکفایت کردی
ــد؟   ــه را نمی بینن ــع جامع ــا وض ــد، آی ــر می برن ــه س ــی ب گذران
ــم شــد اســت؟  ــد گ ــاز می کن ــم را ب ــل تحری ــه قف ــدی ک آن کلی
چقــدر حضــور مســئولین، در بیــن مــردم، کمرنــگ شــده اســت. 
ــا از نزدیــک مــردم را ببیننــد، بشــنوند، درک کننــد. درد هایــی  ت
کــه بایــد دیــده و شــنیده شــوند. امــا برخــی مســئولین پنبــه ای 
ــد. بی شــک  ــه دســت گرفت ــوری ب ــد و عصــای ک ــوش زدن ــر گ ب
ــت.  ــداری اس ــد مردم ــئولین ندارن ــی مس ــه بعض ــزی ک ــا  چی تنه
ــه  ــی ک ــده اند، مردم ــته ش ــود واگذاش ــال خ ــه ح ــه ب ــی ک مردم
رنــج می برنــد. مســئولی کــه خــودروی میلیــاردی ســوار می شــود  
آیــا می توانــد درک کنــد کســی را کــه نمی توانــد پرایــدی بخــرد؟ 
آن کارگــزاری کــه لبــاس پیامبــر بــر تــن دارد، آیــا کامــی از امــام 
علــی)ع( را در نهــج الباغــه کــه فرماندهانشــان را در مردمــداری، 
ــه  ــاس انقــاب ب ــاد دارد؟ مســئوالنی کــه لب ــد مــی داد را در ی پن
ــت  ــا مل ــد. م ــت میکنن ــاب خیان ــردم و انق ــه م ــد و ب ــن دارن ت
ــون  ــم، خ ــرد، جنگیدی ــای نب ــاک. در جبهه ه ــک خ ــم، از ی ایرانی
ــه  ــغ ک ــم، و ای دری ــام کردی ــام و ام ــدای اس ــود را ف ــم. خ دادی
ــد.  ــد و خــون مــردم را مکیدن ــن انقــاب را دریدن ــی ت کرکس های
ــی  ــئولیتی برخ ــر بی مس ــه خاط ــت ب ــردم از حکوم ــی م نارضایت
مســئولین دولتــی اســت. مســئوالنی کــه درکــی از زندگــی مــردم 
ندارنــد. مــردم انتظــار دارنــد مســئولین شــخصا بــه مشــکات آنهــا 
بپردازنــد و ابــراز همــدردی کننــد تــا گرهــی از کار آنــان بازشــود. 
رهبــری دربــاره مردمــی بــودن مســولین وعــدم پنهــان کاری آنــان 
بیــان کردنــد که:»درمنطــق حکومــت، اگرکســی بخاطرمســولیتش 
دارای امتیــاز واحترامــی شــد، ایــن موضــوع نبایداخــاق ورفتــار او 

ــا مــردم تغییردهــد و او را از مــردم دورکنــد.« را ب

یک دست صدا ندارد
می تواند  آنها،  بودن  مردم  با  و  مسئولین  پر شور  حضور  بی شک   
بسیاری مشکات مردم را حل کنند. زمانی که مسئول، از مردم دور 
است، نمی تواند مردم را درک کند. موفق ترین مسئول، کسی هست که 
مردمدار باشد. مردمداری مسئول، دلگرمی مردم است، و دلگرمی مردم 
می تواند پشتیبان مسئول باشد. و حال جامعه ای خوب است که مردم 
و مسئول، دست به دست هم باشد تا جامعه ای سالم و ایده آلی را 

برای فرزندان خود رقم بزنند.

صف اولی ها
در رثای مردم داری مسئولین و مذمت دوری از مردم

بی شک مردم داری مسئله ای است که نباید به سادگی، از کنار آن 
گذر کرد. مردم داری،  یکی از بنیادی ترین مسئله مدیریت به حساب 
می آید. چنان که می توان مردم و مسئول را دو دست در نظر گرفت. 
اگر ملتی پشتیبان دولت نباشد یا دولتی، یاری رسان ملت نباشد آن 
دولت و ملت، محکوم به نابودی است. تنها جامعه ای که می تواند به 
پیشرفتهای مطلوب برسد، جامعه ای است که مردم و مسئولین متحد 
قوا«         التََفرَّ و  َجمیًعا  اهلّل  بَِحبِل  باشند.»واعَتِصموا  همدیگر  پشتیبان  و 

آل عمران آیه ۱۰3

مسئول، پدر دلسوز مردم
و  توجه  جلب  باعث  مردم  به  نسبت  مسئوالن،  عطوفت  و  مهر 
مهربانی  و  لطف  مقابل  در  مردم،  همواره  و  می شود  مردم  پشتیبانی 

مسئولین، مردم به دامان گرمشان، پناه می برند.
مسئول باید دست نوازشگر پدرانه خود را بر سر مردم داشته باشد و 
همیشه منصب خود را امانتی بداند برای خدمت به مردم، و نه بهانه ای 

برای مال اندوزی.
پیامبر اکرم)ص( میفرمایند:»امامت و رهبری شایسته نیست مگر 
برای کسانی که سه خصلت را داشته باشند. ورعی که او را از معصیت 
خدا دور نگه دارد، بردباری که غضبش را نگه دارد، و نیکو والیت کردن 

بر کسانی که تحت والیت او هستند تا برای آنان مانند پدر باشد«.

بی کفایتی برخی
ــردم  ــی م ــا زندگ ــا ب ــه بی ری ــا چ ــی م ــئولین فعل ــی مس برخ
ــن  ــردی چندی ــه ف ــا می شــنویم ک ــا و باره ــد. باره ــازی میکنن ب
میلیارداختــاس کــرد یــا فــردی حقــوق نجومــی میگیــرد. و در 
اینمیــان تنهــا مــردم هســتند کــه در فقــر بــه ســر می برنــد. چــه 
بســا مردانــی کــه در زباله دانــی هــا غــرق شــده و یــا زنانــی کــه 
ــی  ــن فروش ــه ت ــور ب ــدش، مجب ــکم فرزن ــردن ش ــیر ک ــرای س ب



حق مردم
دوراندیشی و شفافیت؛ دو رکن اساسی برنامه ریزی

قبــل از پرداختــن بــه موضــوع دوراندیشــی سیاســی و 
ــه،  ــئول جامع ــک مس ــای ی ــه برنامه ه ــازی در زمین شفافیت س
بــه تعریــف مختصــری از ایــن دو مفهــوم می پردازیــم. شــفافیت 
از دیــدگاه رهبــری یعنــی مســئول جامعــه عملکــرد خــودش را 
بــه طــور واضــح بیــان و در اختیــار مــردم قــرار بدهــد. در فــرازی 
ــده: »أاََل َو إِنَّ  ــتر آم ــک اش ــه مال ــی)ع( ب ــام عل ــای ام از نامه ه
لَُکــْم ِعْنــِدي أَْن اَل أَْحَتِجــَز ُدونَُکــْم ِســّراً إاِلَّ فِــي َحــْرٍب« بدانیــد 
ــرار  ــز اس ــما ج ــزی را از ش ــه چی ــت ک ــن اس ــر م ــما ب ــق ش ح
جنــگ پنهــان نــدارم. دوراندیشــی سیاســی یعنــی یــک مســئول 
ــه  ــز توج ــردم نی ــدت م ــع بلندم ــه مناف ــود ب ــای خ از برنامه ه
ــر  ــن اگ ــد. همچنی ــح عمــل کن ــر صحی ــا تدبی داشــته باشــد و ب
ــه اصــاح  ــی ب ــگاه نظارت ــد از جای ــردم را در خطــر دی ــع م مناف
ــت او را  ــمنان دس ــت های دش ــه سیاس ــذارد ک ــردازد و نگ آن بپ

ــدد.  از پشــت ببن

 دوراندیشی، مقدم بر برنامه صحیح
ــری  ــاس تصمیم گی َفر:»اس ــه الظَّ ــْزم، وثََمرتَ ــزِم الَح ــُل الَع اَص
دوراندیشــی اســت و میــوه آن، کامیابی«.امــام علی علیــه الســام، 
غررالحکــم ح3۰۹5. مســؤلی کــه دوراندیــش باشــد، برنامه هــای 
خــود را شــفاف و بــه دور از هرگونــه ابهــام و غــرض شــخصی بــه 
ــنیده اندکه  ــده و ش ــردم دی ــی از م ــد. خیل ــاغ می کن ــردم اب م
ــه  ــود ب ــای خ ــه برنامه ه ــی در زمین ــای انتخابات برخــی کاندیده
ــا می خواهنــد جامعــه جاهلــی  ــه ای ادعــا می کننــد کــه گوی گون

ــل  ــن تبدی ــت بری ــه بهش ــتان را ب عربس
کنــد. 

محســن  دکتــر  آقــای  از  نقــل  بــه 
مهــرآرا، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
بــه  نیــاز  تهــران »تصمیمــات ســخت 

کجــا  از  دارد«.  قــوی  سیاســتمداران 
ــرم  ــدای محت ــدام کاندی ــه ک ــم ک بفهمی
الّنــاِس  »أْحــَزُم  اســت؟  دوراندیــش 

ــْر  ــم یَُؤّخ ــَدُه ، و لَ ــَز َوْع ــن أنَْج ــا َم َرأی
لَغِدِه«غررالحکــم33۴۱.  یَوِمــِه  َعمــَل 

ــه  ــردم دراندیش ــن م دوراندیش تری
ــده  ــه وع ــه ب ــت ک ــی اس کس

کنــدوکار  عمــل  خــود 
امــروزش را بــه فــردا 

نینــدازد.

نرگس جانی
حق مردم این است دبیر سیاسی دانشکده الهیات

ــازی در  ــد، شفاف س ــاره ش ــز اش ــر نی ــه پیش ت ــور ک همان ط
ــه عنــوان یــک مســئله مهــم مطــرح اســت. مهم تریــن  سیاســت ب
ــت.  ــود اس ــای خ ــفاف برنامه ه ــان ش ــئول بی ــک مس ــرد ی رویک
همانطــور کــه امــام خمینــی رحمــت ا... در حرکــت انقابــی خــود 
در مقابــل دوســتان و دشــمنان از کســی نترســید و حرف هــا، اصــول 
انقــاب، مبانــی انقــاب و ارزش هــای آن را بــه طــور شــفاف و صریــح 
ــه خاطــر عــدم  بیــان نمــود. واژه شــفافیت کــه امــروزه خیلی هــا ب
مطالعــه منابــع اســامی بــه غربی هــا نســبت می دهنــد و می گوینــد 
غربی هــا بــه مــا یــاد دادنــد، اساســاً از ســخنان امیرالمومنیــن علیــه 
الســام اســت کــه حــق مــردم بــر خــود را در ایــن می دانســتند کــه 

جــز در مســائل جنــگ هیــچ حرفــی را از مــردم پنهــان نکننــد.
امـوری کـه بـه مـردم مربـوط می شـود باید به صـورت شـفاف از 
سـوی دولتمـردان بـه مردم ابـاغ گـردد در این صورت اعتمـاد مردم 
بـه دولـت بیشـتر و بدگمانی هـا از بیـن مـی رود. با توجه بـه منظومه 
فکـری رهبری باید هم در زمینه پیشـرفت ها و هم موانع و مشـکات 

در جامعه شفاف سـازی شـود.

شفاف سازی در اقتصاد
ــک  ــر ی ــه اینکــه در مســائل اقتصادی،کشــور درگی ــا توجــه ب ب
جنــگ اقتصــادی اســت، شــفافیت نقــش بی بدیلــی را ایفــا می کنــد. 
یکــی از مراحــل ایــن اســت کــه فضــای اقتصــاد کشــور بــرای حضور 
ــئله  ــد. مس ــت نباش ــه دول ــی ب ــاً متک ــد و صرف ــفاف باش ــردم ش م
ــادی،  ــی اقتص ــت های کل ــل ۱5 سیاس ــادی در اص ــفافیت اقتص ش
اصــل ۱6 سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی و... آمــده اســت. از 
نتایــج ایــن شــناخت می تــوان به عــدم ســوء اســتفاده افــراد از ظواهر 
قوانین، بســته شــدن راه هــای تقلــب و جلوگیری از مفاســد اقتصادی 
نــام بــرد. مرحلــه بعــدی نیــز فسادســتیزی، شــفافیت در برخــورد بــا 
مفســدان اســت کــه بــا فســاد بایــد بــه طــور جــدی مبــارزه 
ــده  ــان دهن ــده نش ــه ش ــوارد گفت ــه م ــود. هم ش
ــا  ایــن اســت کــه یــک مســئول موظــف اســت ت
برنامه هــای خــودش را در همــه ابعــاد جــز مســائل 

امنیتــی و نظامــی بیــان کنــد.

سخن آخر
ویژگی هــای  از  دوراندیشــی  و  شــفافیت 
ــه در اســام  ــک مســئول اســت ک ضــروری ی
ــفافیت  ــت. ش ــده اس ــد ش ــر آن تأکی ــز ب نی
بایــد در همــه ابعــاد بــه جــز مــوارد نظامــی 
ــر  ــرا اگ ــرد، زی ــورت گی ــی ص و امنیت
ــه  ــام گفت ــی در مألع ــائل نظام مس
ــع  ــز از آن مطل شــود، دشــمن نی
علیــه  را  آن  و  می شــود 
ــرد. ــه کار می گی ــام ب اس
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تأملی در تفاوت حاکم حکومت اسالمی و غربی

یکـی از امتیازهـای نظـام جمهـوری اسـا می ایـران در میـان 
نظام هـای موجـود، برخـورداری از ولـی فقیـه و کارگـزاران بـا خـدا 
اسـت،  کـه در عمـل آنها می توان رفتـار و گفتار مخلصانـه را دید که 
نشـان از مرام علی وار دارد. اما از آنجایی که مسـئوالن نظام اسـامی 
انسـان ممکن الخطـا هسـتند فرض این کـه هیچ مسـئولی در چنین 
نظامـی مرتکـب تخلـف و خطـا نشـود فـرض باطلی اسـت و اساسـاً 
جوامـع بشـری به گونه ای هسـتند که فرض عدم خطـا در آن، فرض 
درسـتی نیسـت؛ چراکه اجـزای این جامعه انسـان های غیـر معصوم 
هسـتند که هر لحظه ممکن اسـت دچار خطا و اشـتباه شوند و حتی 
در حکومـت پاک تریـن انسـان ها همچون حضـرت امام علـی)ع( نیز 
کارگزارانـی بودنـد که دچـار تخلف می شـدند. واکنش هـای حضرت 
نسـبت بـه برخـی از آن هـا نیـز در قالب نامـه تنـد و عتاب آمیزی که 

در نهـج الباغـه وجود دارد موجود اسـت.
جامعــه اي،  هــر  رهبــری 
و  ارزش هــا  بــا  متناســب 
آرمان هــاي آن جامعــه و اهــداف 
اساســی حکومــت در آن، تعییــن 
ــک  ــای الئی ــود. در نظام ه می ش
و ســکوالر بــرای رهبری، شــرایط 
چندانــي بیــش از توانایــی نســبی 
مدیریــت کان اجتماعــی الزم 
ــامی  ــام اس ــا در نظ ــت ام نیس
شــرایط دیگــری نیــز الزم اســت 
کــه در ادامــه بــه برخــی از آن هــا 

اشــاره می کنیــم. 

ــامی  ــئوالن اس ــای مس ــی از ویژگی ه ــی یک ــت علم صاحی
اســت کــه اصطاحــاً از آن بــه »فقاهــت« تعبیــر می شــود و 
بــه معنــای شــناخت دقیــق احــکام فقهــی و حقوقــی اســام، در 
همــه ابعــاد و مســائل فــردی و اجتماعــی اســت. فــرض بــر ایــن 
اســت کــه آنچــه در جامعــه اســامی، مــاک عمــل و قانــون قــرار 
ــری  ــن وجــود رهب ــی اســت، بنابرای ــن اله ــان قوانی ــرد هم می گی
کــه توانــا بــر اســتنباط احــکام الهــی، در مســائل کان اجتماعــی 
ــه  ــد در مســائل مختلــف حکــم دینــی را کشــف و ب ــوده و بتوان ب

ــد. ــروری می نمای ــرا درآورد، ض اج
در اســام کفایــت اخاقــی رهبــر جامعــه اســامی و اتصــاف 
ــه عدالــت، تقــوا، پاکدامنــی، امانــت داري، شــجاعت، دوری از  او ب
خودخواهــی، هواپرســتی، ریاســت طلبــی و دیگــر رذایــل اخاقــی، 

ــز  ــت حائ ــد جه ــأله از چن ــن مس ــت. ای ــده اس ــد ش ــیار تأکی بس
اهمیــت است؛ اول آن رو کــه حاکــم جامعــه اســامی، بایــد بــه 
پــا دارنــده عدالــت و مجــری احــکام الهــی باشــد خــود بایــد بــا 
ــل  ــی کام ــزام قلبــی و عمل ــوده و الت ــا ب ــع آنه تمــام وجــود تاب
ــه هنجارهــای دینــی داشــته باشــد. امــام حســین)ع(  نســبت ب
ــی  ــکام عل ــور و االح ــاری االم ــد: »مج ــاره می فرمای ــن ب در ای
ایــدی العلمــاء بــاهلل األمنــاء علــی حــال اهلل و حرامــه«. 
سررشــته امــور و قوانیــن بایــد بــه دســت عالمانــی خداشــناس 
باشــد کــه نســبت بــه حــال و حــرام خداونــد امیــن و وفادارنــد. 

ــاب۱۱. ــائل، ج۱۷ ص3۱5 ب ــدرک الوس مست

از نظــر جامعه شناســی و روانشناســی تربیتــی، زمامــداران و 
خواه ناخــواه  جامعــه،  هــر  شــاخص  و  برجســته  چهره هــای 

ــیعی از  ــر وس ــراي قش ــي ب ــش الگوی نق
جامعــه پیــدا کــرده، و منــش و ســیره و 
رفتارشــان تأثیــرات جــدی در الگوپذیری 
توده هــا و بهنجــار و یــا نابهنجــار شــدن 
رفتــار آنــان دارد. تأثیــر ایــن مطلــب تــا 
ــرم )ص(  ــر اک ــه از پیامب آنجــا اســت ک
نقــل شــده اســت: »النــاس علــی دیــن 
ــرام  ــن و م ــر دی ــان ب ــم« آدمی ملوکه
ــوار، ج ۱۰3،  ــند. بحاراالن ــداران خویش زمام

ص ۷

چنیـن کسـی اصطاحـاً »ولـی فقیـه« 
اصـل  در  رو  ایـن  از  می شـود.  نامیـده 
جمهـوری  اساسـی  قانـون  پنجـم 
اسـامی ایـران آمـده اسـت: »در زمـان 

غیبـت حضـرت ولیعصرعجـل اهلل تعالـي فرجـه در جمهـوری اسـامی 
ایـران والیـت امـر و امامـت امت بـر عهده فقیـه عادل و بـا تقوا، 
آگاه بـه زمـان، شـجاع، مدیـر و مدبـر اسـت«؛ بنابرایـن در یـک 
کام می تـوان گفـت اوالً ایـن انتظـار کـه در نظـام اسـامی و بـه 
ویـژه در دوران غیبـت امـام معصـوم هیـچ فسـاد، اشـکال، تخلف و 
امثـال این هـا وجود نداشـته باشـد به دلیـل ماهیت غیـر معصومانه 
اجـزای تشـکیل دهنده نظام اسـامی انتظاری اشـتباه اسـت. ثانیاً 
مـا معتقدیـم کـه در نظـام اسـامی بـه دلیـل اندیشـیده شـدن 
تمهیداتـی همچـون لـزوم رعایـت تعهـد در کنـار تخصـص در 
گزینـش بسـیاری از کارگـزاران و لـزوم رعایـت تقـوا و عدالـت 
بـرای رهبـر نظـام اسـامی ، نظـارت مسـتمر بـر عملکردهـا و 
برخـورد قاطعانـه بـا تخلفـات و... قطعـا اموری همچـون تخلف 
و فسـاد کمتـر از نظـام هـای سـکوالر و غربـی می باشـد و ثالثـاً 
اساسـاً راز تفـاوت میـان حکومت اسـامی با نظام های سـکوالر و 
غربـی امـوری فراتـر و ریشـه ای تر از برخی ظواهـر همچون امکان 

وجـود فسـاد و تخلـف در بخش هـای نظـام می باشـد.

حقیقت حکومت

حدیثه   سعادتی
دبیر فرهنگی  دانشکده  الهیات
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منش، سیره
و رفتار زمامداران، 
چهره های برجسته 
و شاخص جامعه
خواه ناخواه تأثیرات
جدی در الگوپذیری 
توده ها و بهنجار
و یا نابهنجار شدن
رفتار آنان دارد.

در اسالم
کفایت اخالقی

رهبر جامعه اسالمی
و اتصاف او به عدالت،

تقوا، پاکدامنی،
امانت داري، شجاعت،
دوری از خودخواهی،

هواپرستی، ریاست طلبی
و دیگر رذایل اخالقی،

بسیار تأکید شده است.



یکی از جّدی ترین مسـائل فلسـفه سیاسـی، نقش مردم 
در تعیین نـوع و هدایـت سـمت و سـوی حکومـت اسـت. 
حضور مـردم در صحنه سیاسـی، نمادهای گوناگون دارد که 
از مهمتریـن آن هـا، حضـور نقادانه و جسـت و جوگرانه مردم 

در نوع رفتار و منش مسـئوالن دولتی اسـت. بشـر ِجایزالخطاء 
اگـر به حـال خـود واگذارده شـود، آن چنـان در تهاجـم ِانواع 

ِعوامـل ِفسـاد، خودباختـه می شـود که گاهـی بی آن 
که خود بفهمـد، در کمنـد شـیطان گرفتـار 

پنـدار خـود،  در  و در عیـن حـال،  آمـده 
خویشـتن را راه یافتـه می یابـد. اگـر 

ایـن زمینـه صحبـت  بخواهیـم در 
کنیـم اول بایـد رجـوع کنیـم بـه 

سـپس  و  بیـت  اهـل  فرمایـش 
نظـر امـام خمینـی )ره( و مقام 
معظـم رهبـری در این زمینه را 

کنیم. بررسـی 
امیرالمومنیـن  از  فرمایشـی 
علـی علیـه السـام هسـت کـه مـی 
فرماینـد :»فلیسـت تصلـح الرعّیه ااّل 
بصـاح الواله«؛ صـاح و فسـاد امت، 
بـه صـاح و فسـاد حاکمـان منـوط 

اسـت«. 
امـام خمینـی )ره( :»ماها گمان 
و  می گوییـم  چـه  هـر  کـه  کنیـم 

می کنیم، کسـی را حق اشـکال نیسـت. 
هدیـه  یـک  تخطئـه،  بلکـه  اشـکال، 

انسـان ها«. »شـما  بـرای رشـد  اسـت  الهـی 
بایـد  خارجـه،  امـور  وزارت  در  دوسـتانمان  و 
تحمـل انتقـاد را، چه حـق و چه ناحق، داشـته 
باشـیم«. »اگـر انسـان خـودش را سـاخته بود، 
هیـچ بـدش نمی آمـد کـه یـک رعیتـی هـم به 
او اشـکال کنـد و از انتقـاد بـدش نمی آمـد.«
رهبـر معظـم انقـاب :»نـه فقـط از دولت 
و قـوه قضائیـه و مجلـس، بلکـه ممکن اسـت 
فـردی از شـخص حقیـر نیـز انتقـاد داشـته 
باشـد اما انتقـاد هیـچ منافاتی با ایسـتادگی 
از  برآمـده  انقابـِی  و  اسـامی  نظـام  پـای 
هـزار  صدهـا  فـداکاری  و  ملـت  پایـداری 
شـهید نـدارد، و بـه همیـن علـت، مـردم بـا 
همـه وجـود از ایـن انقاب دفـاع می کنند«. 
کـه امیـد اسـت ایـن فرمایشـات مورد 

توجـه مسـئوالن قـرار بگیرد.

سید مهدی نظیری
در ایـن چنـد سـال اخیـر بارهـا رفتـار و تصمیمـات غلـط از طرف عضو فعال دانشکده الهیات

برخـی مسـئولین دولتـی، نماینـدگان مجلـس و... صـورت گرفتـه، آیا 
مسـئولین انتقادپذیـر هسـتند و اگـر انتقادی از طرف مـردم و نخبگان 
جامعـه مـن جملـه دانشـجویان مطرح شـود درصدد اصـاح تصمیم و 
رفتـار خـود خواهنـد بـود؟ و آیـا اصا امـکان و فضـای انتقـاد بصورت 

شـفاف وجود دارد؟
ایـن امـکان در محضـر و جلسـات متعدد دانشـجویی با 
حضرت آقـا وجـود داشـته امـا در جـای دیگر ظاهـرا امکان 
نداشـته، نـه امـکان انتقـاد و نـه انتقاد پذیری از مسـئولین 
دیـده نشـده، کما اینکـه با انتقـادات نخبـگان جامعه، گاها 
نیزکشـیده  محاکمـه  بـه  کار  حتـی  و  زشـت  توهین هـای 
شـده کـه بسـی جـای تاسـف دارد کـه مسـئولین در نظـام 
جمهـوری اسـامی انتقادپذیر نباشـند و اگر انتقـادی از طرف 
مـردم و نخبـگان جامعـه شـد نسـبت بـه رفتـار و تصمیمـی، 
بجـای پذیرفتـن اشـتباه و درصدد اصـاح بر آمدن، 
انتقـاد  شـخص  یـا  کننـد  توهیـن  برگردنـد 

کننـده را محاکمـه کننـد.
در هـر سیسـتمی کـه نـگاه کنیـم و 
از هـر زاویـه ای ممکن اسـت اشـکاالتی 
وجـود داشـته باشـد و این اشـکاالت را 
فـردی کـه در درون سیسـتم اسـت متوجـه 
نباشـد، بایـد از بیـرون بـه داخـل نـگاه کرد 
رفتارشناسـی  بحـث  در  شـد.  متوجـه  تـا 
دولـت بـا مـردم و مسـئولین نیـز چنیـن 
اسـت، اگـر مسـئوالن بخصوص مسـئولین 
مسـأله  بـه  چنیـن  اجرایـی  و  دولتـی 
نـگاه کننـد و در واقـع از دیـد مـردم بـه 
و  تصمیمـات  در  کننـد،  نـگاه  مسـائل 
رفتـار خودشـان حتمـا اصاحـات دقیق 
و  می کننـد  لحـاظ  مناسـبی  و  مفیـد  و 
اگـر مـردم انتقـادی داشـتند از جـان دل 
می پذیرنـد و درصدد اصـاح رفتار و تصمیم 
بـر می آینـد، ولـی اگـر چنیـن نگاهی نباشـد 
آنهـا  انتقـاد  از  مـردم را در مقابـل خـود می بیننـد و 
می رنجنـد و تصمیـم و رفتـار درسـتی هـم درمقابلـش 

اتخـاذ نمی کننـد .
انتقـاد می شـود گفـت یـک بابـی از مطالبه گری 
حقـوق انسـانی و شـهروندی هـر فرد در ایـن مرز و 
بوم می باشـد که در این سـالها از طـرف مقام معظم 
شـده  گفتـه  بارهـا  جوانـان  بـه  خطـاب  رهبـری 
جامعـه  بـه  نسـبت  و  کننـد  مطالبه گـری  کـه 
بنظـر  نباشـند.  بی تفـاوت  پیرامـون  مسـائل  و 
ایـن  در  کـرد  ایجـاد  فراینـدی  بایـد  می رسـد 
زمینـه، شـفاف و رسـا، در فضایـی قابـل شـنیدن 
اجرایـی،  و  نظارتـی  مسـئولین  توسـط  دیـدن  و 
مـا  اینکـه  کمـا   ، خاطـی  مسـئولین  و  مسـئولین 
معتقدیـم حـرف مـردم بایـد همیشـه شـنیده شـود 
درصـدد  اسـامی  جمهـوری  نظـام  مسـئولین  و 

خدمـت بـه مـردم باشـند و نـه چیـز دیگـری.

بی انتقاد پذیری
در نقِد انتقادناپذیری برخی مسئولین
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