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 چکیده

ترین و هیجاا  انییتتارین مسااام اماروز   اا   مسئله نظام سیاسی یا حکومت در اسلام یکی از اساسی     

اسلام و حتی   ا  غیر مسلما  است. اسلام آنیاه که با سیاست و حکومت مطرح  شود و در صحنه زندگی 

انییت و حماسه آفرین و برعکس و کار و پیکار ا تماعی حضور داشته باشد، برای معتقدینش  الب و شور 

برای دشمنا  بسیار خطرناک و هراس انییات اسات. تیاکیم نظاام سیاسای مطلاوش در کیاورهای اسالامی 

باشد، لاذا هادا از تحریار ایان  نیازمند بررسی اندییه رهبرا  و اندییمندا  تاثیر گذار در این کیورها می

ای رهبر انقلاش اسلامی ایرا  اسات. در ایان مقالاه باا  همقاله بررسی نظام سیاسی مطلوش در اندییه امام خامن

ای  خامناه اماام درمنظومه فکاری مطلوش سیاسی نظامتحلیلی به تحلیم  -توصیفی پژوهش روشاستفاده از 

در تبیین و تحلیم متاو  علمای  .است اسنادی -ایکتابخانه اطلاعات به روش گردآوریخواهیم پرداخت و 

ای باا اشیاار  ها و بیانات مطرح شده در  لسات مختلف از طارا اماام خامناه نیو دانییاهی، اسناد، سخنرا

مختلف مردم ایرا  اسلامی نظام سیاسی مطلوش ارااه شده از طارا اییاا  بارای کیاورهای اسالامی دارای 

تیکیم شاده اسات کاه « مردم»و « مسئولا  و کارگتارا »، «حاکم و رهبر»ت که از سه بعد هایی اس شاخص

 کند. از این نظام به عنوا  نظام ولایی یاد می اییا 

 ای، نظام ولایی، کیورهای اسلامی الله خامنه نظام سیاسی، منظومه فکری، آیت   کلیدی: گانواژه
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 مقدمه   

 نظری الیوی یک مبنای بر یسیاس معم و اندییه هر که تسا نای تسا مطرح و م م آنچه    

 تسدر معنای توا  نمی نیود، تف یم و شناخت الیو آ  که انیزم تا و تسا یافته ازما س خاص

 می حرچیمه خاص  انبینی  یک از ای اندییه هر اصولا. دریافت را یسیاس رفتار و اندییه یک

 قیشد تعریف که زمانی. شود می هستی و انسا  به فرد یک نیاه نوع مشام  انبینی  نای و گیرد

 تواند می که گیرد می مشک خاص اندیییی نظام یک آ  برمبنای گاه شد،آ  میخص هستی از

 فردی هر برای مکام اندیییی نظام یکن داشت .دهد هاارا را خاص فکری برنامه نوع یک که

 فکری نظام یکین داشت اما. دارد اهمیت بسیار انسانی هر  انبینی  نوع .تسا اهمیت دارای

 را حکومت ب ترکسی تعبار به و کتلمم یک شخص تریق عالی برای خصوص به خاص

 .یابد می بییتری اهمیت کند، می اداره خاص انو ش یک اسسبرا

 را خود خاص،حکومت فکری ی برنامه یک اسسبرا مختنف های حکومت رهبرا  اصولا     

 نای بر .باشد داشته را خود خاص ولوژیداای و اندییه باید رهبری هر .کنند می گذاری پایه

 عظیم و مراح امام طستو توحیدی  انبینی  یک بنابر تنی ایرا  لامیسا م وری  اسسا

 بیت ماه و رآ ش و لامسا مکتب از برگرفته  انبینی  نای که شد متیکی «ره»خمینی الیأ ،امام

 .کردند بنا را لامیسا کاملا رحیط حکومت، اداره برای اییا  و تسا

 به را لامیسا شانقلا داریسکان یا خامنه امام رهبری معظم مقام نی،خمی امام تلرح از بعد     

 تأثیرگذار و م م بس اییاهی  دارای ایرا  لامیسا م وری  نظام در اییا  نقش و گرفتند ع ده

. تسا می ود و موسلم معاصر ایرا  عیاتش وا نمت در هم و یساسا انو شدر هم نقش نای. تسا

 شیوه و کردند شانتخا را خمینی امام راه شا ،ادامه حکومتی برنامه یتری پی برای رهبری مقام

 با موارد بعضی در البته تسا خمینی امام حکومتی شیوه هما  اس،سا و بنیاد در اییا  حکومتی

 خمینی امام همچو  رهبری مقام .تسا کرده تغییر مختنف های عیتشمو و شرایط ایی  ابه 

 اییا . هستند تسیاس الخصوص یلع ها حوزه تمامی در نیغو پربار بسیار هایی اندییه دارای

 اییا  های اندییه بود  غنی دهنده نیا  نهمی و باشند می متعددی های مه تر و تألیفات دارای

 تنی امروز نهمی تا و خویش رهبری دورا  ابتدای از که فیلمخت بیانات در نهمچنی اییا .تسا



 زرگر علیرضاو  جواد کیانی/  یاامام خامنه یدرمنظومه فکر یاسلام یمطلوب کشورها یاسینظام س/    171

 درک .اند کرده شارها ارزشمند بسیار مباحثی و نکات به اند، کرده ایراد فلمخت های زمینه در

 دشوار بسیار کاری ها اندییه نای همه کیید  تصویر به نهمچنی و اییا  های اندییه مکام

حوزه نظام  در اییا  یسیاس های اندییه از یبخی یسبرر دنبال به مقاله نای در نیارنده اما .تسا

وع مورد نظر سیاسی مطلوش در کیورهای اسلامی است که تلاش شده است در حد توا  به موض

پرداخته شود البته نویسنده با این علم که اندییه امام خامنه ای به حدی گسترده است که نمی توا  

آش دریا را اگر »با یک مقاله آ  را تحلیم کرد ولی تلاشی شده است در راستای ضرش المثم

 ابعاد  دارای ی،رهبر معظم مقام های اندییه رفیط از «.نتوا  کیید هم به شدر تینیی باید چیید

 تأثیرگذاری شعاع دارای ها اندییه نای تییع،  ا   در و لامسا  ا   در و باشد می تنی یلفرام

 اندییه نای شناخت اهمیت نهمچنی و اییا  های اندییه قعم دهنده نیا  خود نای و تسا

 زمانی فلمخت های برهه در را اییا  یسیاس رفتار و اندییه معنای شناخت، نای پرتو در تا تسها

 که شود می میاهده امعه در بعضا که چرا .دریابیم خوبی به فلمخت موضوعات با برخورد در و

 ینا و کنند نمی درک را رهبر خاص رفتار یک مدلی افرادی موضوعات، از بعضی با برخورد در

 شناخت کنی طور به .تسا اییا  نظری الیوهای مبانی شناخت عدم از ناشی یح،حص درک عدم

 امری حکومت آ  اتباع طستو خصوص به حکومت یک رهبر اعتقادی – فکری مبانی و اندییه

 نیود، درک تیسدر به امعه  رهبر فکری اصول که زمانی تا که چرا. تسا ضروری و م م بسیار

 ندلب در ضیهش نای و کرد درک هم را حکومت طستو شده اتخاذ خاص های تسیاس توا  نمی

 معظم رهبر که نای به نظر.آورد خواهد ود و به حکومت برای را ای عدیده میکلات مدت

 نظم ود و فرض با اند، نکرده شمکتو را خویش یسیاس های اندییه مدو  رطو به شانقلا

در خصوص  .تسا مفروض نظم نای تفسیر و نتبیی و توضیح و ف م نوشتار، نای هلمسئ فکری،

 در رهبر یک های اندییه که زمانیکه  اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع باید گفت

 از تسدر و شیقد ف م یک به اولا حکومتش تحت مردم گاه آ  شود، ف میدهش خو امعه 

 به امعه  رهبر های گیری تصمیم مبنای از ثانیا و ندسر می حکومت یلاص های برنامه و اهداا

 نبنابرای. شود می قیلت تنی حاکم میروعیت برای منبعی خود آگاهی نای و شوند می آگاه خوبی

 .باشند داشته امعه  رهبر های اندییه از تیسدر و شیقد ف م مردم که دارد اهمیت بسیار
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 ماص در که باشند می پربار و قعمی فکری نظام یک دارای ای خامنه امام رهبری معظم مقام     

 که تسیادن رهبرا  معدود ء ت اییا . گیرد می نیأت رآ شو لامسا معارا رچیمهس از

 نای به تنی موضوع انتخا تلع .کنند می اداره فکری قعمی ی سفهلف یک اسسبرا را حکومت

 بسیار شوند، می شسوحم احلام  ا   رهبر که اییا  اندیییی نظام شناخت که تسام دلیت

 در و بازگو شیقد صورت به ابتدا در اییا  های اندییه که تسا م م بسیار و نماید می ضروری

 .شود ف م تسدر عدب هلمرح

سوالی که نویسنده در این نوشتار در پی پاسخ به آ  است به این صورت می باشد که؛ نظام      

 سیاسی مطلوش در منظومه فکری امام خامنه ای کدام است و چه ابعاد و مولفه هایی دارد؟

م است که با شک لذا فرضیه ای که نویسنده برای پاسخ گویی به این سوال در نظر گرفته بدین     

سخنرانی، بیانات ارزشمند در  لسات مختلف علمی با اندییندا  و نظریه تحلیم و تبیین آثار)

پردازا ، متو  دانییاهی؛ اسناد تنظیم شده از طرا سازمان ای مرتبط با اندییه های اییا ( امام 

ارای شاخص هایی خامنه ای، نظام سیاسی مطلوش در منظومه فکری اییا ، نظام ولایی است که د

می باشد که در متن این مقاله بییتر به این « مردم» و « مسئولا  و کارگتارا » ، «حاکم و رهبر»مثم  

 موضوعات پرداخته خواهد شد.

 پیشینه

 مطلوش از سیاسی نظام هایشاخص»( در مقاله تحت عنوا  5931 اویدی و ب روزی لک)     

اند که ننایج به دست آمده به موضوع فوق پراخته« ایامنهخ اللهآیت و «ره»خمینی  امام دیدگاه

های لازم برای حاکم و رهبر عبارت است از: فقاهت، تقوا، عدالت، شاخص نیا  داده است

های لازم برای مسئولا  و کارگتارا  را: داشتن درایت و مدیریت. رهبرا  انقلاش اسلامی شاخص

گتار واشعی امت، خودباوری و اعتماد به نفس، خدمتی نفس، صبر و استقتقوا، ایما  و تتکیه

گو بود ، حفظ وحدت، فقرزدایی و زیستی، انتقادپذیری، مبارزه با فساد، پاسخبود ، سادهمردم

چو : آگاهی و بصیرت، هایی همبود  شاخص دانند و برای مردم دارارعایت عدالت ا تماعی می

 .شمرندظارت و همیانی و اتحاد را برمیها و انتخابات، نمیارکت و حضور در صحنه
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بررسی مطالعات حاکمیت اسلامی در  »( در پژوهیی با عنوا  5931فر و همکارا )حجازی     

های این پژوهش در این زمینه یافتهبه موضوع فوق پرداخته که « ایرا  با استفاده از روش فراترکیب

ر حاکمیت اسلامی اهمیت بالایی دارد در نیا  می دهد که عدالت، فقر زدایی و رفاه گرایی د

صورتی که در حاکمیت غربی پاسخیویی و دخالت)میارکت( از اهمیت بالایی برخوردار است. 

 دهد که الیوی حاکمیت اسلامی تفاوت اساسی با حاکمیت غربی دارد.همین امر نیا  می

لامی و مسئولا  آ  در کلام های حکومت اسویژگی»ای با عنوا  در مطالعه (5933احیا حسینی)     

از نظرگاه  های به دست آمده نیا  داده است؛ به موضوع فوق پرداخته که یافته« امام خمینی )ره(

توا  برای یک مسئول و کارگتار از دید امام خمینی امام خمینی )ره( م مترین خصوصیاتی که می

ه خدا و اعتماد به نفس، تع د به )ره( برشمرد، شامم: تقوی و تتکیه نفس، ساده زیستی، توکم ب

موازین و معیارهای اسلامی، استقامت و بردباری در میکلات، اشاعه معنویت و اشامه عدالت، 

گرایی و پرهیت از شعارگرایی، انتقادپذیری و زاام کرد  خوی خودخواهی، مردمی بود ، عمم

 است. پرهیت از شدرت طلبی

های حکمرانی خوش در اندییۀ شاخص »یی تحت عنوا ( در پژوه5931پور)علویا  و زارع     

های این پژوهش حکایت از یافتهاند که به موضوع فوق پرداخته« االله  وادی آملیسیاسی آیت

آ  دارد که با تو ه و مداشاۀ کامام در اندیایۀ سیاسای اندییمندا  و بترگا  اسلامی، ارااۀ یک 

تن اا امری ناممکن نیست، بلکه میسر و مطلوش  ناهشراات اسلامی از نظریه حکمرانای خاوش، 

پاردازا  ایان پارادایم بر ارااه یک الیوی بومی هم تأکید  اسات و ازآنجاکاه از ساوی نظریاه

 های بررسیشود، امری است که در خاود پاارادایم بار آ  صحه گذاشته شده است. شاخصمی

است. ترشی مف وم  ویژگای اایی چناین وا اد نیت  وادی اندییۀ در خوش حکمرانی ۀشد

هاای دیان، مف اوم آزادی باه آزادی عقلانی در همۀ میارکت به میارکت بر مبنای عقم و آماوزه

سازی برای تعالی اناسانی و نه صرفا برای انباشت سر ً ابعاد و تأکید بر کسب و کار به عنوا  زمینه

 .ن نظریه استهایی از سیر تکاملی مفاهیم در ایمایۀ نمونه

« )ره(طلوش در اندییه سیاسی امام خمینیحکمرانی م »ای تحت عنوا ( در مقاله5931)ضمیری    

 )ره(خمینی های سیاسی اماماندییه دهد؛آمده نیا  می دستهای بهبه موضوع فوق پرداخته که یافته
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های ضوابط و آموزههای حکمرانی مطلوش در عمم تو ه دارند و مطابق با به مقولات و ویژگی

د و با نیرشی ژرا، تحقق ندهاسلامی در امر حکومت الیوی حکمرانی مطلوش را ارااه می

دهند و کرامات انسانی را بر پایه تعالیم وحیانی در چارچوش اندییه خویش مورد مداشه شرار می

 و اشتصادی –های سیاسی با در نظر گرفتن یک الیوی سیاسی حکمرانی مطلوش به تعقیب برنامه

 مردم و حکومت رابطه بر( ره) امام نظریه در حکمرانی اصلی گاهتکیه. زنندمی دست ا تماعی

 .است روشن و آشکار کاملاً( ره) امام سیره در اصم این و دارد شرار

 چارچوب نظری

 اول، بخش شود؛ می تیکیم بخش دو از سیاسی نظام هر سیستمی، تحلیم روش براساس     

 سیاسی نظام ساختار دربحث .سیاسی نظام های کارویژه دوم، بخش و سیسیا نظام ساختار

 سیاسی نظام مرزهای اسلام؛ سیاسی نظام تأسیس ضرورت دلایم :شود می مطرح ذیم مباحث

 مباحث سیاسی نظام های کارویژه بحث در .شدرت ی شبکه اسلامی؛ سیاسی نظام عناصر اسلامی؛

 دولت اختیارات و شلمرو حدود اسلامی؛ سیاسی نظام در گیری تصمیم مرکت :شود می مطرح ذیم

 (13: 5933 زاای، لک) بازخورد اسلامی؛ سیاسی نظام در شدرت  ریا  اسلامی؛

 تحلیم روش سیاسی نظام های کارویژه بخش به ای امام خامنه سیاسی ی اندییه بررسی در

 :گردد می تعریف ایجاز به بخش این مفاهیم از برخی لذا است؛ شده استفاده بالتبع و تو ه سیستمی،

 یا انتخاش مقبولیت، و میروعیت بحث: اسلامی سیاسی نظام در گیری تصمیم مرکز. 1

 .شود می مطرح  ا این در اسلامی حکومت در مردم نقش و  اییاه و انتصاش

 مصلحت عمومی و خصوصی حریم بحث :اسلامی دولت اختیارات و قلمرو حدود. 2

 .شود می مطرح شسمت این در فقیه مطلقه ولایت مف وم و حکومتی احکام نظام،

 حاکما ، و مردم متقابم ی رابطه شبیم از مباحثی: اسلامی سیاسی نظام در قدرت جریان. 3

 .شود می مطرح عنوا  این ذیم در انتخابات و پارلما   اییاه ها، رسانه و مطبوعات احتاش،
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 منکر از ن ی و معروا به امر حکومت، بر مردم نظارت حق شبیم از مباحثی: بازخورد. 4

 در وانقلاش شیام و راهپیمایی انتقاد، اعتراض، حق حکومت، گوبود  پاسخ مردم، توسط حاکما 

 (.38: 5933 زاای، )لک شود می مطرح اینجا

 روش شناسی

 مطلوش سیاسی نظامتحلیلی به تحلیم  -توصیفی پژوهش روشدر این مقاله با استفاده از      

 اسنادی -ایکتابخانه اطلاعات به روش گردآوریای خواهیم پرداخت و  خامنه امام ریفک درمنظومه

 .است

 تجزیه و تحلیل ویافته ها

 اینظام ولایی از دیدگاه امام خامنه

نظام سیاسی در دستیاه فکری حضرت آیت الله خامنه ای در سطوح مختلفی طرح شده است      

ست. همانطوری که پیامبر اکرم)ص( در ما رای تاریخی یاد شده ا« ولایت»و از همه آن ا با عنوا  

غدیر، حکومت را با تعبیر ولایت بیا  کرد. در نصوص اسلامی هم بییتر از همه بر روی کلمه 

( در کالبد شکافی معنای ولایت برای آ  دو 91: 5918 ولایت تکیه شده است.)حسینی خامنه ای،

یوستیی و هم  وشیدگی، ارتباط وثیق دو چیت یا کنند یکی مف وم عام که معنای پمف وم ذکر می

دو کس است وشتی دو چیت چنا  به هم پیچیده شده باشند که نتوانیم از هم  دا اییا  بکنیم 

گوییم این دو ولایت دارند. من و شما ولایت داریم یعنی به همدییر پیوسته ایم. اما معنای می

ه با رهبر و امام خود و این پیوستیی بییتر خاص ولایت عبارت است از پیوستیی مردم یک  امع

( مف وم خاص ولایت 5913در زمینه های ا رایی است)سخنرانی آیت الله خامنه ای در عید غدیر 

در  امعه ولایی، دارای ساختار منسجم و در هم تنیده است که بر اساس مبانی اعتقاد توحیدی با 

کفر ستیتی از ویژگی های بارز آ  است.   اذبه های درونی شوام یافته است و شرک گریتی و

ولایت یعنی پیوند و ارتباط تنیاتنگ و مستحکم و غیرشابم انفصال و انفکاک  امعه اسلامی، یعنی 

همه ا تای آ  به یکدییر و به آ  محور و مرکت این  امعه یعنی ولی متصم است. لازمه همین 

یکی است و متحد و موتلف و متصم به ارتباط و اتصال است که  امعه اسلامی، در درو  خود 
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کند و ا تایی را که با آ  دشمن باشند هم است و در بیرو  نیت ا تای مساعد با خود را  ذش می

سوره فتح «.)اشداء علی الکفار رحماء بین م»به شدت دفع می کند و با آ  معارضه می نمایند یعنی 

ین مبنای توحید و اعتقاد به وحدانیت حضرت ( لازمه ولایت و توحید  امعه اسلامی است. ا22آیه 

گذارد و  امعه را به حق)  م وعلی( در تمام شئو  فردی و ا تماعی  امعه اسلامی تأثیر می

صورت یک  امعه هماهنگ و مرتبط به یکدییر و متصم و برخوردار از وحدت می سازد. حاکم 

بت آمیت دارد و مردم به او علاشمند و اسلامی با مردم ارتباط فکری، عقیدتی، عاطفی، انسانی و مح

رابطه مردم و ولی امر مسلمین همانند ریسما  محکم و به هم تابیده است که  دا کرد  آ  به 

ترین مسئله دین، ( از منظر اییا ، اساسی91: 5918خامنه ای، )حسینینیست. پذیرآسانی امکا 

( 5911سخنرانی آیت الله خامنه ای در )مسئله ولایت است چو  ولایت نیانه و سایه توحید است.

هرگاه در نظام اسلامی کسی مثم پیامبر اکرم)ص( یا امیرالمومنین)ع( در راس نظام شرار بییرد آ  

 امعه،  امعه ولایی است و نظام ولایت حاکم است و چ ار خصوصیت اساسی؛ شدرت، عدالت، 

به منصه ظ ور می رسد. اما همه حکمت و رحمت که از ویژگی های خداوند است برای والیا  

ویژگی های نظام ولایی و همین چ ار مورد منحصر نمی شود؛ بلکه در اندییه سیاسی اییا  به دو 

ها و شرایط ایجابی و سلبی ولایت بر می خوریم که به مواردی از آ  اشاره می دسته از ویژگی

آن ا هم آ  سمت و هم مردم  هایی که و ودشود: ولایت در اسلام ناشی از ارزش هاست. ارزش

را مسئولیت می بخید؛ مثلاً عدالت .... از  مله شرایط ولایت است که این شرط تعمیر شد ولایت 

( ولایت یک مف وم 115: 5931 ،وهندگا خسرو پناه و  معی از پژ)یک چیت آسیب ناپذیر است. 

هاست و انب انسا مردمی است و متو ه به   ت حقوق مردم است و رعایت آ  ها و حفظ  

بلکه مردمی ترین نوع حکومت است. حاکم در حکومت ولایی باید از متن مردم باشد، همانطور 

، سوره  معه، شرآ )من انفس م( یا) بعث من م( که در مورد خود پیامبر صلی الله و ود دارد)بعث 

ا دییرا  مساوی ( ضمانت ا رایی این حکومت درونی است. حاکم و والی از نظر شانو  ب2آیه 

هستند. ولایت یعنی حاکمیت انسان ای پارسا، انسا  های مخالف با ش وات نفس خودشا  به 

انسان ای عامم به صالحات؛ خیر انسانیت و مصلحت  امعه اسلامی در آ  است. فلسفه سیاسی 

از آ   ای، علاوه بر شرایط ایجابی ولایت، شرایط سلبی نیت دارد که بخییالله خامنهحضرت آیت

به شرح ذیم است: ولایت به هیچ و ه سلطنت نیست و والی نیت سلطا  نیست. هر حکومتی که 
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ارتباط تنیاتنگ و محبت آمیت با مردم داشته باشد ولایت نیست. رابطه حاکما  و مردم هرگت بر 

تواند زور و کودتا باشد. خاستیاه شدرت در اساس ترس و رعب و خوا نیست منیاء شدرت نمی

ام ولایی بر مبنای وراثت و  انیینی نسبی بنا نمی شود. در مف وم ولایت هیچیونه امر زشتی نظ

و ود ندارد. ولایت برای والی و تیکیلات حکومتی طعمه نیست ابتار است در عین و ود اشتدار و 

عتت و  تم و عتم و شاطعیت هیچ نیانی از استبداد و خودخواهی و خودرایی و زیاده طلبی در 

خسرو پناه و  معی از مردم و شیمومیت بر آن ا نیست. ) م ولایی نیست. معنای ولایت م جوریتنظا

 (112: 5931 ،هندگا پژو

 از دیدگاه امام خامنه ای شاخص های نظام ولایی 

 مطلوب  سیاسی نظام در حاکم الف( شاخصهای 

 حداشم باید مطلوش سیاسی نظام یک در زمامدار و حاکم اسلامی، انقلاش رهبرا  دیدگاه از     

« توا  مدیریتی» و« تقوا و عدالت» ،«فقاهت»از:  عبارتند که باشند داشته را اصلی شاخصه ی سه

 اساس بر و فقاهت شاخص شرارداد  معیار به تو ه ا تماعی(. با و سیاسی صحیح بینش داشتن)

 نظام یک تواند حاکم می ولی فقیه فقط که گفت می توا  ،«ره»خمینی امام فقیه ولایت نظریه ی

 رأس حکومت در که است سیاسی نظام مقام عالیترین ولایت فقیه،  اییاه  .باشد مطلوش سیاسی

 توسط نیت کیور کلا  سیاست ای می شود؛ تلقی مسلمانا  زمامدار و می گیرد شرار کیور شوای و

 مطرح و بتکارا و آوردند «ره»امام  که فقی ى ولایت و اسلامى حکومت»می شود.  تعیین او

 حکومت و دین حکومت اسلام، یعنى حکومت است؛ اسلامى حکومت معناى به هما  کردند،

اساسی  فقیه ولایت واشع، ( در80/55/5931)بیانات رهبری، « شود ف میده معنا به همین شریعت،

 اسلامى نظام نقطه ی درخیا  و آ  فقرات ستو  ایرا ، اسلامی  م وری نظام رکن و اصم ترین

است)بیانات رهبری،  کرده پییرفت معنوی و مادی   ت در کیور آ ، برکت به که است

 توا  و تقوا و عدالت فقاهت؛ یعنی رهبر، و حاکم اصلی شاخص سه ادامه، ( در81/81/5911

 می شوند. داده توضیح به ترتیب مدیریت
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 فقاهت 

 و ال ی شانو  ندانست اسلامی،  امعه ی حاکم م م شاخص و شرط اساسی ترین و اولین     

 شانو  که -ال ی احکام باید زمامدار چراکه است؛ ا ت اد و فقاهت علم داشتن یعنی شریعت،

 باشد. احکام این حافظ نیت و نماید حکومت آ  اساس بر و کند ا را را -است اسلامی  امعه ی

 اینیونه مردم همه ی به غیبت عصر در ،(عج)ولیعصر مقدس حضرت ناحیه ی از پیامی در

 :که است شده سفارش

 به حتماً  می آید، پیش که حوادثی در أَحَادِیثَنَا؛ رُوَاةِ اِلی فِی َا فَار ِعُوا الوَاشِعَه الحَوادِث أَمَا وَ»

 (.10 ص بیتا، شرااتی،) کند شما بیا  برای را او حکم و خدا راه او تا کنید مرا عه عادل فق ای

 بیریت زندگی زوایای تمامی در فقه عملی لسفه یف واشعی، مجت د نظر در حکومت واشع، در     

 و معضلات با برخورد در بتواند که گیرد شرار شخصی باید حکومت رأس در رو، این از است؛

 برای و گیرد ب ره فقه عینی و عملی  نبه ی از غیره، و فرهنیی سیاسی، ا تماعی، میکلات

 فقاهت شاخصه ی (ره)خمینی امام .کند اهارا برنامه و راه حم فقه، و شریعت به تو ه با میکلات

 لایق نداند، را شانونی مطالب زمامدار اگر» می کند تبیین اینیونه عقلی دلیم به تو ه با را حاکم

 نمی تواند نکند، اگر می شود و شکسته حکومت شدرت کند، تقلید اگر چو  نیست؛ حکومت

 به باید ولی فقیه» :می فرماید راین بارهد نیت خامنه ای آیت الله« باشد اسلام شانو  مجری و حاکم

 را دین بف مد؛ را اسلام بتواند و باشد داشته فقاهت یعنی باشد؛ مسلط کاملاً  اسلامی احکام و شرآ 

 شرعی احکام استنباط توانایی و باشد مأنوس سنت و شرآ  با کند؛ کیف را ال ی احکام بیناسد؛

 (.31 :5931ب روزی لک،   اویدی و«)باشد داشته را

 کمال به و سعادت تعالی، برای مساعد شرایط ایجاد حکومت، تیکیم از هدا واشع، در     

 ضیق و حسنه اخلاق توسعه ی بستر و شوند تربیت مؤمن افراد که شرایطی انسان است؛ رسید 

 (.521-521: 5933ضمیری،  ؛591-515: 5931 شود)میرباشری، فراهم  امعه در سیئه اخلاق شد 

 به آگاه و آشنا وی که چرا است؛ حاکم فقیه بود  هدا، این تحقق اصلی یطشرا از یکی
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 شرایط تا کند، عملیاتی و ا را  امعه در را دین هم می تواند و است شریعت و اسلام احکام

 .باشد درکیور دین درست ا رای نی با  و حافظ هم و شود؛ فراهم افراد تعالی

 تقوا و عدالت 

 شروط از یکی را آ  از برخورداری عدالت، ویژه ی  اییاه و تاهمی بر تأکید ضمن اسلام     

 از برخوردار سیاسی نظام حاکم اگر است. داده شرار اسلامی  امعه ی زمامدار و رهبر اساسی

 نظر در را آنا  منافع و مصالح مردم، و  امعه امور اداره ی برای باشد، تقوا و عدالت صفت

 حاکم عادل بود  بر نیت بیت)ع( اهم .بود نخواهد صیشخ امیال و هوس و هوی تابع و گرفته

 :است فرموده اکرم)ص( پیامبر .کرده اند تأکید اسلامی

 عمم خَمسین؛ أَو عامٍ  مأةَ  أَهلِه فِی العَابِد عِبادَةِ  مِن أَفضَمُ  واحِداً  یَوماً رَعِیتِه فِی العَادِلِ الامامِ  لَعَمَمُ »

 میا  در که کسی سال پنجاه یا صد عمم از کند، رفتار عدالت به مردم میا  که رهبری روز یک

 «است ب تر باشد، عبادت میغول خود عیال و اهم

 بر تا باشد نیت عدالت صفت به متین باید فقیه بود ، علاوه بر اسلامی  امعه ی حاکم و رهبر     

 امام کند  لوگیری فساد بروز از و نسازد ضایع و تباه را آنا  حقوق نکند؛ ظلم و ستم مردم

 اوست و است را ع عادل فقیه به امت سرپرستی و ولایت امر»می فرماید:  این باره در (ره)خمینی

 برای اسلامی حکومت تیکیم و برپایی اییا ، به نظر البته «.است مسلمانا  رهبری شایسته ی که

 ،دهد تیکیم اسلامی حکومت آن ا توانست از یکی اگر و است کفایی وا ب عادل، فقی ا 

 (31: 5931ب روزی لک،  کنند) اویدی و پیروی او از باید دییر فق ای

 و فضیلت اساس بر  امعه ای آمد  به و ود و کیور در عدالت ا رای برای که است روشن     

 شایسته، فردی امت، رأس در که دارد ضرورت مطلوش، سیاسی نظام به دستیابی نیت و اخلاق

 چیتی منصب و مقام زیرا باشد؛ الیو مردم برای رفتارش و گفتار که گیرد شرار عادل و باتقوا

 خود همه چیت از آ  به رسید  برای انسان ا از بسیاری و است طمع ها و هوس ا برابر در که است

 چه بسا نباشد، تقوا و عدالت صفت به متین زمامدار اگر (511: 5933 ت رانی، )ر الی می گذرند

 را مسلمانا  و اسلام مصالح و ارزش ا حتی و کند پایمال را مردم حقوق خود، مقام حفظ برای
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 بدو  که است م م آنقدر اسلامی  امعه ی زمامدار و حاکم برای عدالت شاخص .انیارد نادیده

 به رو اسلامی حکومت و  امعه باز باشند، صالح و سالم  امعه، و مردم اگر حتی آ ، و ود

 صلاح به باشد، صفت این به متین سیاسی نظام مهر رأس و حاکم اگر اما رفت؛ نخواهد پییرفت

 خطاهای حتی و گرفت خواهد شکم پییرفته و مطلوش حکومت و کرد خواهد عمم مردم

 ولایت که گفت می توا  می گیرد. بنابراین، شکم سالم  امعه ی و شد خواهند اصلاح  امعه

 رهبری، بیاناتاست)« عادل  دین شناسا حکومت»به معنای  اسلام، اندییه و اساس تفکر بر فقیه،

28/80/5912). 

 مدیریت توان 

 لیاشت :مانند گوناگونی، موارد شامم که است گسترده ای مف وم اسلامی، حاکم مدیریتی توا     

 ا تماعی، و سیاسی صحیح بینش داشتن صلاحیت، و کفایت کارآمدی، و کاردانی شایستیی، و

 علاوه بر رهبر یک. می شود  امعه میکلات و مساام و زما  به آگاهی تدبیر، و تیخیص شدرت

 و  امعه میکلات و مساام تیخیص شدرت و مدیریت تجربه ی و توانایی باید عدالت، و فقاهت

 به موشع دهد؛ تیخیص به درستی را ملت و امت مصلحت بتواند تا باشد داشته نیت را سیاسی بینش

 کند گره گیایی کوچک و بترگ اتمیکل از و دهد انجام را لازم اشدامات بییرد؛ تصمیم

 شایسته ی شخص آ  وی، در شاخص این نبود صورت در اما .(98/82/5912 رهبری، )بیانات

 درست تصمیم گیری به شادر وی دییر که چرا نیست؛ اسلامی سیاسی نظام زمامداری و رهبری

 اساسی علت خیبر که دارد اهمیت به شدری شاخصی چنین و ود .بود نخواهد مسلمانا  به نفع

 اییا  بین در یکپارچیی و وحدت نبود و آنا  پییرفت عدم و مسلمانا  عقب ماندگی و انحطاط

 و نبود  آشنا است، نداشته ع ده بر را سیاسی نظام و  امعه رهبری عادلی، فقیه اینکه علاوه بر را

دانسته  تنی ا تماعی و سیاسی درست بینش نداشتن و مدیریت اصول با حاکم توانایی عدم

 هرشدر که است شخصی مانند اسلامی  امعه ی حاکم (.31: 5931ب روزی لک،  اند) اویدی و

 را کار این توا  و باشد عا ت بنّایی از ولی باشد، دراختیار داشته را مواد و مصالح عالیترین

 غیرهایمت کم وحدت حفظ اینکه به تو ه با بنابراین،. بسازد ساختمانی نمی تواند باشد، نداشته

ولی  اصلی و م م وظیفه ی کلا ، سطح در  امعه تکامم سرپرستی و اسلامی  امعه ی تکامم
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 توا  و عدالت فقاهت، یعنی: اصلی شاخص سه حداشم باید او اینرو، از است؛ رهبر و فقیه

 سیاسی نظام و کند هدایت و سرپرستی به درستی را سیاسی نظام بتواند تا باشد داشته را مدیریتی

 .برساند مطلوش اش اهداا به و داده شرار تعالی مسیر در را

 مطلوب سیاسی نظام در کارگزاران و مسئولان ب( شاخصهای

 گرفتند؛ نظر در  م وری را فقیه ی ولایت سیاسی نظام شکم و ساختار خمینی)ره( امام     

 این در .می شود شضاایه و مجریه مقننه،شوه ی:  سه شامم ساختار این کارگتارا  و مسئولا 

 بسیاری تأکید شوا تفکیک و استقلال بر اییا  ایمانی، اخوت و کلمه وحدت و ود با ساختار

 مجریه، شوه ی وظیفه ی است. شده میخص اساسی شانو  در شوا از یک هر وظایف  دارند.

 کیور کلا  بود ه ی کرد  هتینه و کیور ا رایى امور همه ی ادارهی و م م مدیریت هاى

 دارد. وظیفه ی ع ده بر را دولتى مسئولا  عملکرد بر نظارت و شانونیذارى مقننه، شوهی .است

 و ظلم کسى به کسى تا حق؛ احقاق و شانو  از متخلفا  تعقیب از است عبارت نیت شضاییه شوه

 کیور کلا  سیاست اى تعیین نیت نظام رهبری وظیفه ی و کار م مترین نکند. تجاوز و تعدى

 و مقررات شوانین، همه ی و مى کند میخص را کیور   ت گیرى که ایىچیته آ  یعنى است؛

 ع ده ی بر کیور مدیریت اداره ی عمده ی کار بنابراین، .باشند   ت این در باید عملکردها

پیام  دنیا مردم کریمه برای دولت زیرا باشد؛ کریمه که است مطلوش دولتی و است مجریه شوه ی

 (.83/83/5938 رهبری، بیاناتاست) دینی سالاریمردم  نماد و دارد نو حرا و

 ای، خامنه امام رهنمودهای و بیانات ها، اندییه روی بر انجام شده مطالعات و ها بررسی به تو ه با   

شاخص  دسته دو به را گرفته اند نظر در کارگتارا  و مسئولا  برای  که شاخص هایی می توا 

 حال فقط مطلوش، سیاسی نظام یک برای اییا  که چرا کرد؛ تقسیم ا تماعی و شخصی های

 و تعالی به خود تا افراد که اعتقادند این بر بلکه نداشته اند، نظر در را نظام افراد ا تماعی

 کارهایی نظام، و ا تماع مدیریت سطح در نمی توانند نرسیده باشند، فردی و اخلاشی پییرفت

 و اتحاد گرو در که سیاسی نظام مطلوش بود  ع،واش در .دهند انجام  امعه تعالی و پییرفت برای

 سطح در که می شود تضمین و انجام خود ساخته ای کارگتارا  توسط است، کیور استقلال

 دو به کارگتارا  شاخص ای ادامه، در بنابراین، باشند. گرفته شرار وا تماعی فردی اخلاق بالای
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 خلاصه به طور معیارهایی یک هر برای و شده تقسیم مدیریتی و فردی شاخص ای بخش

 .می شود برشمرده

 کارگزاران و مسئولان فردی شاخصهای 

 خدا رضای جلب و تزکیه تقوا، ایمان، - 1

 به دنبال مردم و  امعه کیور، برای را نتیجه دو حداشم کارگتارا  و مسئولا  بود  باتقوا     

 و اسلام مصالح و منافع و کرد خدمت ملت و اسلام به می توا  تقوا داشتن با اولاً، .داشت خواهد

  لوگیری اختلاف ا و چنددستیی ها بروز از می توا  تقوا داشتن با ثانیاً، نمود؛ تأمین را مسلمانا 

 و نظام به آسیبی تا نمود حفاظت دشمنا  کودتای و خیانت توطئه، برابر در کیور از و کرد

 اگر آنکه اول :باشند داشته تقوا باید مسئولا  دلیم دو به واشع، در .نیود وارد اسلامی مملکت

 به وبالش و وزر و می کند وارد ضایعه اسلام بر آن ا بی تقوایی باشند، نداشته تقوا امر متصدیا 

 است این ال ی و اسلامی نظام ویژگی اینکه دوم می شود؛ روسیاهی شا  باعث و آن است گرد 

 (.29/81/5918 رهبری، بیاناتاست) امکانپذیر تقوا با فقط موفقیت اش و حرکت که

 ضرورت مسئولا  برای نیت نفس تتکیه ی تقوا، و ایما  از کافی و صحیح ب ره مندی علاوه بر     

 و هستند اشتباه و خطا معرض در بقیه از بییتر کارگتارا  اش و حکومت یک سرا  زیرا دارد؛

 بسیار آن ا فساد و ظلم محدوده ی و می کنند سرکیی و طغیا  باشند، نداشته نفس تتکیه ی اگر

 عدم که است درحالی این .بر بییرد در را   انی و منطقه یک است ممکن حتی است؛ گسترده

 فساد به را محدودی گستره ی است ممکن آن ا خودخواهی و عادی مردم نفس تتکیه ی

 در باشند، پرداخته خودسازی به و شده م ذش سیاسی نظام و کیور یک مقام های اگر .بکیاند

 اطراا کیورهای برای هم و کیور مردم برای هم آرامش این و می شود برشرار آرامش کیور

ریاست  خودبینی ها، خودخواهی ها، می شود باعث نفس تتکیه ی چراکه است؛ سودمند آ 

 او رضایت و متعال خدای این ا به  ای همه ی و برود بین از غیره و ظلم و دنیاطلبی ها طلبی ها،

 گرو در مسلما  ملت و اسلامی نظام معنوی نوسازی واشع، در .(581: 5932 سعادتمند،) گیرد شرار

 و مردم سپس و نظام کارگتارا  و مدیرا  مسئولا ، نفس تتکیه ی یعنی بترگ، مجاهدت این

 بیانات)شد خواهد اصلاح نیت  امعه شوند، اصلاح مسئولا  و کیور سرا  اگر و است  امعه
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 دنیا در هلاکت سرکیی، و طغیا  اختلاا، ایجاد مردم، برای میکم ایجاد (.1/3/5911 رهبری،

( 95: 5930 است)ذاکری، مسئولا  نفس ت ذیب عدم ضررهای و خطرها از برخی آخرت، و

 و تقوا تتکیه، داشتن کارگتارا ، و مسئولا  شخصی و فردی شاخص م مترین و اولین بنابراین،

 صلاح و نفع به که آمد خواهند کار سر بر خودساخته ای ادافر آن ا، نتیجه ی در که است ایما 

 .شد خواهد  لب متعال خدای رضای نیت و آ  ها؛ ضرر به نه کرد، خواهند کار مردم و نظام

 نفس به اعتماد و خودباوری - 2

 .باشند استوار و محکم کارشا  در و داشته باور کیور و خود توانایی های به باید مسئولا      

 و می شود تصمیم گیری ا در تتلتل باعث اولاً  خود، گم کرد  و کارها در نفس به اعتماد عدم

 ثانیاً  می سازد؛ عقب ماندگی دچار را  امعه و کیور و می کند روبه رو شکست با را کارها

 بدو  و ندارد را ابرشدرت ا با مقابله توا  که می کنند فکر زیرا می شود، ا انب سلطه ی سبب

پایه  و اساسی ارزش یک مدیرا ، نفس به اعتماد واشع، در .یافت دست پییرفتی به نمی توا  آن ا

 و می شود کیور پییرفت و آبادانی سازندگی، باعث و است مطلوش سیاسی نظام در اصلی ی

 لازم پییرفت برای کیوری هر که برنامه هایی از که می شود سبب آن ا نفس به اعتماد عدم

رهبری،  شوند)بیانات منصرا برنامه ها این ا رای از اراده سستی دلیمبه  یا و غافم شوند دارد،

 (.83/81/5911و  55/83/5913

 استقامت و صبر  - 3

 این .مصیبت در صبر معصیت، از صبر طاعت، بر صبر: است گونه سه صبر روایات، به تو ه با     

 اسلامی ارزش ای و اهداا آرما  ها، حفظ برابر در باید مسئولا  و است شخصی صبر، سه گونه

بی  تبعات و آثار زیرا کنند؛ پافیاری و پایداری آ  بر و باشند داشته بییتری مقاومت و صبر

می  اثر همیانی و ملی عمومی، عرصه ی در و می شود مردم همه ی دامن گیر مسئولا  صبری

 خار ی  دشمنا و داخلی میکلات بر می توا  که است کارها در استقامت و صبر با اما .گذارد

 نظام مسئولا  استقامت و صبر. یافت دست گوناگو  عرصه های در پییرفت به و شد پیروز

 است عبارت آثار این  مله ی از .دارد مردم و سیاسی نظام برای مثبتی پیامدهای و آثار اسلامی

 (.83/81/5911و  55/83/5913رهبری،  )بیانات :از
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 (.ع)اماما  معصوم و (ص)اکرم پیامبر سیره ی به معم نیت و کریم شرآ  و خدا دستور به عمم  

 موانع شد  برطرا و سختی ا و میکلات غلبه بر 

 مردم شدرت و شجاعت زیاد شد  و محروما  و مردم به بخیید  امید 

 سیاسی نظام و مدیرا  به مردم علاشمندی  

 اسلامی کیور ایجاد و اسلامی سیاسی نظام تحقق یافتن 

 کیور و مردم برای عظمت و رفاه شدرت، عتت، ایجاد  

 همه  انبه پییرفت به کیور دستیابی  

 عالم مسلمانا  برای اسوه شد  و الیو 

 سه بر سیاسی مطلوش، نظام یک کارگتارا  و مسئولا  امام خامنه ای برای ترتیب، این به     

 امتاستق و صبر نفس؛ و به اعتماد و خودباوری ایما ؛ و تقوا تتکیه، داشتن یعنی فردی، شاخص

 .می شود مسئولا  پرداخته ا تماعی ای و مدیریتی شاخص های به ادامه در .کرده اند تأکید

 کارگزاران و مسئولان مدیریتی شاخصهای 

 مردمی بودن و تجملات از پرهیز ساده زیستی، - 1

 از و حرام که است تبذیر و اسراا مصرا زدگی، با مترادا اشرافی گری، و تجمم گرایی     

 و حکومت مردم، روابط به  دی آسیب ساختن وارد علاوه بر و می شود محسوش کبیره گناها 

 کیور مالی نظام و اشتصاد  امعه، در تجملاتی و مصرا گرایی فرهنگ رواج نیت و مسئولا 

 فاصله ی ایجاد و شدرتمندا  دست در ثروت انباشت و رانت خواری و فساد خطر با را اسلامی

 ولایت، شدر تحقیقات واحد) می کند روبه رو بحرا  زا فقر و ورمت بیکاری،  امعه، در طبقاتی

 .دارد بسیاری ضررهای و خطرها مسئولا  مرف انه زندگی و تجمم گرایی (533: 5932

 به مردم اعتماد عدم و مردم طرا از شد  مطرود. 2 اسلامی؛ نظام و اسلام شکست.5 مله:  از    

 1  مسئولا ؛ آخرت و دنیا افتاد  به خطر .0 نویت؛مع و معنوی ارزش ای از شد  دور .9مسئولا ؛ 

 و دشمنا  برابر در شد  تسلیم و داد  ذلت به . تن1  امعه؛ در مسئولا  آبروی رفتن بین از .

 همدلی و الفت،انس برادری، روحیه ی ایجاد عدم .3 ا تماعی؛ عدالت تأمین نید  .1ابرشدرت ا؛ 

 و سرمایه تضییع .58؛ کیور اخلاشی و ا تماعی ،اشتصادی میکلات نید  برطرا .3 کیور؛ در
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نعمت  تضییع .52مالی؛  و اشتصادی بی انضباطی ایجاد. 55؛ مردم حقوق تضییع و بیت المال اموال

 .59 شد  گرفتار اسراا و گناه دام به نتیجه، در و خداوند نعمت های شدر نیناختن و ال ی های

 و فقیر بین طبقاتی شکاا های شد  عمیق تر. 50 تجمم گرایی؛ و اسراا فرهنگ شیم گیری

 (.51/83/5933 رهبری، غنی )بیانات

 و مثبت آثار سیاسی، نظام کارگتارا  و مسئولا  بود  مردمی و ساده زیستی دییر، طرا از     

 مسئولا ؛ و دا  آسودگی و روحی و شلبی آرامش . 5: از است عبارت که دارد بسیای مطلوش

 و دشمنا  برابر در پیروزی به دستیابی. 9؛ سیاسی نظام پییرفت و همه  انبه تحول ایجاد .2

حم  و مالی و اشتصادی انضباط شکم گیری . 1 ؛ برنامه ها و کارها سریعتر انجام.  0 ؛  ابرشدرت ا

 پییتیبانی کسب .1؛ متعال خدای رضایت به دستیابی.  1؛   کیور و مردم اشتصادی میکلات شد 

  (.23/52/5919رهبری،  بیانات)مردم اعتماد و

 انتقادپذیری - 2

 خوشیک چیت » یعنی است؛ عیارسنجی به معنای نقد بلکه نیست، عیب  ویی به معنای انتقاد،     

 خوش وشت نقاط آ  شد، این اگر .است بد که ببیند را بد چیت یک است، خوش که ببیند آدم را

 از ن ی و معروا به امر فریضه ی بارز مصداق انتقاد، «مى کند  معبندى بد نقاط با دید، که را

 .باشد مصلحت گویی و برادری روی از نیت و درست و سازنده سالم، باید پس است؛ منکر

 سبب تا باشد اندرز و پند و میفقانه و منصفانه نصیحت به صورت باید هم زبا  وضعیت

 باشد؛ مفید و مؤثر نیت کیور سازندگی و پییرفت برای و شود امور و کارها در دولت راهنمایی

می  سیاسی نظام تخریب حتی یا و وتضعیف مردم ناامیدی سبب صورت، این غیر در چراکه

 رشد اشکالات و و عیوش روشن شد  باعث اشکال ها مطرح شد  و سازنده و به  ا انتقاد.شود

 عه ام سعادت برای را راه و می شود نظام تقویت و  امعه در مو ود  ریان ای هدایت و  امعه

 (.81/80/5935رهبری،  می کند )بیانات باز

 فساد با مبازره - 3
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 و مالی و اشتصادی فساد است، اسلامی سیاسی نظام یک گریبا  گیر که فسادی نوع بییترین     

 تکالیف از اسلامی، معیارهای به تو ه با  ریا  دو هر با مبارزه که است منکرات و اخلاشی فساد

 از یکی نیت و اسلام تعالیم  تء و سیاسی نظام کارگتارا  و مسئولا  م م و اصلی وظایف و

 گرو در مدیرا  میروعیت حتی به طوری که است؛ علوی سیره و رفتار بر سته ی شاخص های

 بدترین  تء اداری و مالی اشتصادی، فساد.  است  امعه در عدالت رواج و فساد با مبارزه شا 

 سبب نیت و است کیور آبادانی و پییرفت و نظام اصلاح لازمه ی آ ، با مبارزه که است فساد نوع

 می شود. بین المللی عتت و کیور امنیت تأمین شد  مردم، معییت ب بود اشتصادی، گیایش

 فساد  ریا  به نسبت خود برنامه ریتی های و سیاستیذاری در باید مسئولا  و مدیرا  البته

به  را لازم اشدامات و باشند داشته حساسیت  سازما  یافته ی آ نوع به ویژه منکرات، و اخلاشی

 (.52/52/5938 رهبری، بیاناتآورند) عمم

 مستضعفان و محرومان به کمک و فقرزدایی اجتماعی، عدالت رعایت -4

 مسئولا ، تمام برای دییرا  حقوق به تجاوز و ستم ها تبعیض ها، از  لوگیری برای اسلام     

 دانسته اساسی شرط را محروما  به تو ه و عدالت شاخص نقش آفرینا ، و دست اندرکارا 

 بی تو  ی و  امعه در عدالت نبود از ناشی را ستم ها و خیانت ها بیدادگری ها، ظلم ا، و است

 متعالی و مطلوش سیاسی نظام یک گفت می توا  زمانی (91: 5930 میداند)ذاکری، مستضعفا  به

همه  یکسا  بود  به معنای عدالت باشد. البته برشرار ا تماعی عدالت آ ،  امعه ی در که است

 باید مردم همه ی. است حقوق و فرصت ا یکسا  بود  به معنای بلکه نیست؛ برخورداری ها ی

 کارگتارا  و مسئولا  که مقدار هر به باشند.  ب ره مند پییرفت و حرکت فرصت ای از بتوانند

 کیور در حقیقی به معنای ا تماعی دالتع و نبرند بین از را طبقاتی شکاا های اسلامی، نظام

 نخواهد تعالی و شکوفایی پییرفت، به کیور و شد خواهد عقب ماندگی سبب نیود، رعایت

 برشراری برای تلاش سیاسی، نظام کارگتارا  و مدیرا  مسئولیت بترگترین بنابراین، رسید؛

 است اسلام لایبا ارزش و اهداا  تء که است طبقاتی شکاا پرکرد  و ا تماعی عدالت

 (.22/81/5932و  28/83/5931و  55/82/5930رهبری،  )بیانات

 اختلاف و تفرقه از دوری و وحدت حفظ - 5
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 و اختلاف ا از دوری و ملت وحدت گرو در آ ، مصالح و اسلامی سیاسی نظام حفظ رمت     

 و مسئولا  برای او ب وا بات از تینج از پرهیت و وحدت حفظ بنابراین، است. تفرشه

 لحاظ از چه - است مطلوش آ  برای که به سمتی بخواهد کیور اگر»است؛ زیرا  کارگتارا 

 به بکند، پییرفت - و سواد علم سطح یا معنوی لحاظ از چه سیاسی، لحاظ از چه اشتصادی،

 و رأی اختلاا و سلیقه اختلاا که شد منکر نمی توا  البته دارد احتیاج بی تینج و آرام محیط

  شود آن ا بین اختلاا و دشمنی سبب نباید ولی دارد، و ود نظام مسئولا  و مدیرا  بین در نظر

 میکلات برابر در و بنیرند به هم برادری چیم با و کنند رفتار محبت با یکدییر با باید آنا  بلکه

 فرموده خداوند شد؛ چراکه خواهند ال ی رحمت شامم شاخص، این رعایت باشند با هم پیتیبا 

 خواهند گناه و معصیت گرفتار وحدت، به صدمه زد  صورت در اما. «الجماعۀ مع الله دی»است: 

 و مسئولا  بین وحدت و اتحاد اینکه خلاصه و «و همکاری همفکری همدلی، »واشع شد. در

 و بود خواهد نظام آ  مطلوش بود  زمینه ساز و کار پییرفت شرط سیاسی، نظام در کارگتارا 

 (. 20/83/5913کرد )بیانات رهبری،  واهدخ ناامید را دشمنا 

 مطلوب سیاسی نظام در مردم ج( شاخصهای

 در م می و والا  اییاه که هستند سیاسی نظام یک عمود راسخ ترین و پایه م مترین مردم،     

 نظام در اصلی چ ار شاخص مردم خامنه ای، امام دیدگاه دارند. از اسلامی اندییمندا  نظر

 این میا ، در که «هم گامی  و میارکت نظارت، آگاهی،: »از عبارتند هک دارند مطلوش سیاسی

 وا ب آن ا بر شرعی وظیفه ی و تکلیف به صورت همیامی و میارکت شاخص: نظارت، سه

 و مسئولا  به اعتماد تقوا، و ایما  داشتن :مانند دییری شاخصه ای به اییا  است. هرچند

 اشاره مردم برای غیره و نیاط داشتن و آینده به امید ظام،ن و کیور از پیتیبانی نظام، کارگتارا 

می  بر در را این ا همه ی و است عمومی و عام شد، بیا  که اصلی شاخص چ ار اما کرده اند،

 :می شوند داده توضیح شاخص چ ار این ادامه، در گیرد.

 

 بصیرت داشتن و هوشیاری آگاهی، - 1
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 آنا  داشتن بصیرت و هوشیاری آگاهی، لوش،مط سیاسی نظام یک در مردم شاخص اولین     

 میارکت دهند؛ انجام درستی اشدامات می توانند مردم که است شاخص این و ود با زیرا است.

 مردم اگر واشع، در کنند. همیامی حکومت با و کنند پیییری و نظارت باشند؛ داشته سیاسی

 اختیار و عقم شوه ی بود  دارا با خود را کارها و راه ا بقیه ی باشند، با بصیرت و هوشیار آگاه،

 یا و میکم آن ا برای راه طی باشند، نداشته بصیرت و نرسند آگاهی به اگر اما کرد؛ خواهند طی

 باید بلکه نیست، مقدور آن ا برای تاریکی درو  در حرکت زیرا شد. خواهد غیرممکن شاید

-5930: 5931کنند) مییدی،  حرکت شپی به بتوانند و ببینند را خود پای  لوی تا بتابد نوری

 و شده حفظ سیاسی نظام و  امعه امنیت که است این مردم بصیرت و آگاهی اثر اولین (.5939

به  را خود فساد و صلاح بصیرت، با و آگاه انسا  که چرا شد؛ خواهد حکم فرما نظم و آرامش

 است مراشب و می نیرد ا دشمن به بیدار و باز چیمانی با همواره و می ف مد بصیرت وسیله ی

 هم ی  واش کامم، هوشیاری با و نیود دشمنا  حیله های و فریب ها توطئه ها، دستخوش که

 دولت، پیتیبا  همییه بصیرتی با مردم بود. چنین خواهند آسیب ناپذیر پس می دهد؛ را فتنه ها

 به کلی رشه هاتف از خود بیداری و هوشیاری با و است سیاسی نظام ارگان ای دییر و مجلس

 به نتواند کیورش تا می شود سبب تفرشه که می داند خویش بصیرت با که چرا می کند؛ پرهیت

چنین  و ود ( با21/89/5933رهبر،  بیاناتیابد. ) دست است، آ  شایسته و باید که رشدی

  داد.  «زمانیناس و هوشمند مردم»مردم لقب  به می توا  که است شاخصی

 کشور گوناگون صحنه های در ضورح و مشارکت - 2

 با اهمیت و م م بسیار میارکت شا  و انتخابات در مردم حضور صرا امام خامنه ای، به نظر     

 دارد(؛ بسیاراهمیت هم اصلح انتخاش )هرچند است م متر هم اصلح فرد انتخاش از حتی و است

 نظام حفظ و انتصی سبب این و آن است ملی همبستیی نیانیر مردم میارکت و حضور چراکه

 عرصه های در مردم حضور و عمومی میارکت برکت های و آثار از . برخی می شود سیاسی

 به . میروعیت بخیی5 از: است عبارت انتخابات و سیاسی عرصه ی به ویژه کیور، گوناگو 

 و خودآگاهی افتایش .9اسلامی؛  و دینی مردمسالاری یافتن تحقق. 2 اسلامی؛ سیاسی نظام

. 1؛ کیور حفظ و صیانت امنیت، تأمین. 1 کیور؛ نیاط و بالندگی تعالی، .0 ملی؛ ییهمبست
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 نقیه های و توطئه ها خنثی سازی .1سیاسی؛   نظام آبروی و سربلندی اشتدار، عتت، فراهم شد 

ایداری، . پ3 سیاسی؛ نظام کارگتارا  و مسئولا  شد  امیدوار. 3 آنا ؛ شد  مأیوس و دشمنا 

 (.598 و 221: 5ج  ،5911 ولایت، )حدیث اسلامی سیاسی نظام ارکا  و اصم کاماستح و حفظ

 نظارت - 9

 حضور و آگاهی و بصیرت داشتن علاوه بر مختلف، شیرهای و از دیدگاه امام خامنه ای مردم     

 سرنوشت و آینده تعیین در سیاسی میارکت و  امعه گوناگو  سیاسی صحنه های در فعال

 نظام به بتوا  تا باشند داشته نظارت نیت امر مسئولا  و دولتمردا  لکردبرعم باید کیورشا ،

 در مردم لازم شروط  تو کرد ، پیییری و خواستن نظارت، حق یافت. دست مطلوش سیاسی

 امر، این و کنند نظارت کیور شئونات و امور همه ی در باید است. مردم مطلوش سیاسی نظام

 آ ، از متخلف و است وا ب مردم همه ی بر و است ملی تع د و ال ی شرعی تکلیف یک

 علت می شود. محسوش اسلامی سیاسی نظام و کیور به خاان و او اوامر و متعال خداوند مخالف

 کنند رخنه کیور در نتوانند شیاطین و دشمنا  که است این مردم عمومی نظارت بر اییا  تأکید

 کیور، دستاندرکارا  و مسئولا  کارهای بر ممرد نظارت با زیرا نیفتد؛ خطر به کیور امنیت و

 امنیت هم صورت، این در گرفت. خواهد صورت دشیق تر و ب تر آن ا توسط شوانین رعایت

 خواهد مترشی واشعی به معنای سیاسی نظام نیت و می شود حفظ ملت عمومی منافع هم و کیور

 (.28/83/5931 رهبری شد)بیانات

 از ن ی و معروا به امر شالب در می تواند که است مردمی نظارت روش تو ه، شابم نکته ی     

 منافع و صلاح و خیر و است اسلامی سیاسی نظام ویژه ی و خاص روش، این .گیرد صورت منکر

 اشتباه مدیری و مسئول اگر .5 از: است عبارت نظارتی چنین برکت ای و آثار بردارد. در را بیری

 روند بر مردم. 2 می گیرند؛ را او اشتباه  لوی و می کنند مقابله او با خود نظارت با مردم کرد،

 سالم انتخابات و نییرد صورت تخلفی آ  در تا می کنند نظارت آراء و صندوق ها و انتخابات

 عمومی نظارت .0 می شود؛ کیور در دشمنا  نفوذ عدم سبب مردم نظارت .9 شود؛ برگتار

 با .1 می شود؛ کلمه واشعی به معنای اسلامی کیور و سیاسی نظام بالندگی و پییرفت باعث مردم

 نظارت .1 می شوند اصلاح کارگتارا  و مدیرا  و مسئولا  نیت و اسلامی کیور مردم، نظارت
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 مسئولا  بر مردم نظارت. 1 می شود؛ ملت اموال نرفتن هدر و بیت المال حفظ سبب عمومی

 (.28/83/5931 رهبری می شود)بیانات سیاسی نظام و اسلام حفظ باعث

 است عبارت که کرد تقسیم بخش چند به می توا  را مردم نظارت حوزه ی ترتیب، این به      

 برمسئولا ، مردم نظارت .2 آ ؛ زیربخی ای و سیاسی نظام اسلامی بود  بر مردم نظارت .5از: 

 وش ایصند پای در حضور و انتخابات روند بر مردم نظارت .9 سیاسی؛ نظام کارگتارا  و مدیرا 

 .خود بر مردم نظارت. 1  امعه؛ در گوناگو  احتاش و اصناا کار بر مردم نظارت .0 رأی؛

 اتحاد و همگامی - 0

 و اسلام دشمنا  اینکه علت می شود. حفظ مردمش همیامی و اتحاد با کیور یک اساس     

 و امی مردمهمی و اتحاد با که است این هستند، مخالف اسلامی سیاسی نظام با شدرت ا از بسیاری

 شرار بیرشی هیچ تحت و نمی خورد شکست کیور هیچیاه سیاسی، نظام از آن ا پیتیبانی و اعتماد

 خواهد تضمین  امعه و نظام آ  امنیت نتیجه، در .اسلامی نظام و اسلام پرچم زیر میر نمی گیرد،

 و خداوند ترگب نعمت آنکه علاوه بر آن ا، اتحاد و سیاسی نظام با مردم همدلی و شد. همیامی

 شد  برملا میکلات، شد  برطرا مسئولا ، به مردم اعتماد همچو  آثاری است، فریضه یک

 شایسته ی که دارد به همراه را پییرفته و آباد نمونه، کیوری حاصم شد  و دشمنا  توطئه های

 (.28/83/5931 رهبری است)بیانات ملتی چنین این

 نتیجه گیری

 و ال ی مبانی اساس بر که است نظامی خامنه ای، ومه فکری امامدر منظ مطلوش سیاسی نظام      

 گرفته نظر در هم با توأما  افراد، و  امعه مادیت و معنویت آ  در و باشد شده تأسیس اسلامی

 مطلوش سیاسی ای نظام اییا ، به نظر شود که اییا  از آ  نظام به عنوا  نظام ولایی یاد می کند.

 با  شاخص هایی رعایت با که باشد فقیه ی ولایت و شیعی نوع از و اسلامی که است میروع و

 مسئولا  )ولی فقیه( حاکم و رهبر شامم سیاسی، نظام این ارکا  توسط  تقوا و ایما  معیاراصلی

 و بالندگی به مردم و آن ا( زیرمجموعه های و کارکنا  اعضاء، و شوه سه )سرا  کارگتارا  و

 سیاسی نظام در حاکم و رهبر شاخص های م مترین اییا ، اعتقاد هب .رسید خواهد تعالی و رشد
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 مکتب ،«درایت و تقوا و عدالت صفت ا ت اد، و فقاهت علم داشتن» است؛ اساس بر مطلوش

 را ال ی احکام می تواند حاکم آ ، اساس بر و مى آورد آگاهى فقاهت، علم زیرا اسلام سیاسى

 صورت، این در مى آورد؛ شجاعت تقوا، و عدالت صفت باشد. احکام این حافظ و کند ا را

 و هوس و هوی تابع و گرفته نظر در را آنا  منافع و مصالح مردم، و  امعه امور اداره ی برای

 خواهد شکم سالم  امعه و شد خواهد اصلاح  امعه خطاهای حتی و بود نخواهد شخصی امیال

 ملت و کیور مصالح تأمین و بم اسلامی حاکم مدیریتی توا  و درایت شاخص .گرفت

به  دهد؛ تیخیص درستی به را ملت و امت مصلحت می تواند ویژگی این با زیرا شد؛ خواهد

 گره گیایی کوچک و بترگ میکلات از و دهد انجام را لازم اشدامات بییرد؛ تصمیم موشع

 سه نای و ود نیست. اسلامی  امعه ی رهبری شایسته ی حاکمی هیچ صفت، این بدو  .کند

 که دارد اهمیت و است م م به شدری اسلامی  امعه ی زمامدار و رهبر برای اصلی شاخص

 وکیور ملت عقب ماندگی و تفرشه  مود، انحطاط، اساسی علت اسلامی، اندییمندا  از بسیاری

 شاخص دسته دو اسلامی، رهبر انقلاش .دانسته اند باکفایت و مدبر عادل، فقیه نبود را اسلامی

 اییا  که چرا برشمرده اند؛ کارگتارا  و مسئولا  برای )مدیریتی( ا تماعی و ردی(شخصی)ف

 بلکه نداشته اند، نظر در را نظام کارگتارا  و افراد ا تماعی حال فقط سیاسی نظام پییرفت برای

 در نمی توانند باشند، نرسیده فردی و اخلاشی پییرفت و تعالی به خود تا افراد که اعتقادند این بر

 اییا ، نظر به دهند. انجام  امعه بالندگی و رشد برای اشداماتی نظام، و ا تماع مدیریت سطح

 ویژگی ای و شاخص ا م مترین  تء استقامت، و صبر و نفس به اعتماد تتکیه، و تقوا ایما ،

 و شاخص ا این برگتید  دلیم است. مطلوش سیاسی نظام مسئولا  و کارگتارا  شخصی و فردی

 هستند اشتباه و خطا برابر در بییتر کارگتارانش و حکومت یک سرا  که است این آن ا اولویت

 سرکیی و طغیا  زما ، مرور به است ممکن باشند، نداشته نفس تتکیه ی و تقوا ایما ، اگر و

 محدوده ی و می شوند کییده فساد به صورت، این در دهند. انجام معصیتی و خلاا کار و کنند

 نیت و برگیرد در را   انی و منطقه یک است ممکن حتی و است گسترده بسیار  اآن فساد و ظلم

 به که ا تماعی و مدیریتی م م شاخص های .کنند بدبین اسلامی نظام و دین به نسبت را مردم

 است: ال ی وظیفه ای و تکلیف و وا ب لازم، مسئول یک برای آن ا رعایت امام خامنه ای، نظر

 حفظ بود ، پاسخیو فساد، با مبارزه انتقادپذیری، ساده زیستی، بود ، ممرد واشعی خدمتیتار
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 و حفظ نظام سیاسی هم آن ا، رعایت با است. ا تماعی عدالت رعایت و فقرزدایی وحدت،

 بود. خواهند خرسند و راضی مسئولا  از متعال خدای آ ، از بالاتر و مردم هم و می شود بالنده

 مقبولیت و میروعیت که هستند سیاسی نظام مثلث از سوم ضلع ردمم امام خامنه ای، دیدگاه از

 آگاهی،» م م: و اصلی شاخص چ ار اییا  است. آ  مردمی بود  و مردم پذیرش به وابسته نظام

 سیاسی نظام لازمه ی آن ا و ود که برمی شمرند مردم برای را« همیامی و نظارت میارکت،

می  تضمین نظام و کیور پییرفت و امنیت مردم، در شاخصه ایی چنین و ود با است. مطلوش

 شود.
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 کریمقرآن 

« )ره( ینایا  آ  در کلاام اماام خمو مسائول یحکومت اسلام یهایژگیو» ،(5933) غلام ،ینیحس ایاح

 یدانییاه ،   اد)ره(فرهنگی اجتماعی حضرت امام خمینی هایملی بررسی اندیشه شیهما

 واحد البرز.

 اماام دیادگاه از مطلاوش سیاسی ظامن شاخص ای» (، 5931) غلامرضاب روزی لک  ، و  اویدی، رشیه

-582صاص،  سیتدهم، ، شمارهچ ارم ، سالسیاست متعالیهفصلنامه  ،«ای خامنه الله آیت و «ره»خمینی

39. 

 (ره)خمینوی اموام منظور از لووبمط حکومت ویژگیهای (،5913) محمدحسین  مییدی،

 .281 – 515 صص ، 0 شماره چ ارم، سال ،اسلامی حکومت فصلنامه

بررسای » ،(5931) الاهحبیاب ،طااهرپور کلاانتری ؛میاثم ،لطیفای ؛فرج اله ،رهنورد ؛سعید ،حجازی فر

های مودیریت سوازمانفصولنامه  ،«مطالعات حاکمیت اسلامی در ایرا  با اساتفاده از روش فراترکیاب

 .19-32، شماره اول، صص1، دوره دولتی

، موسساه انجاام روح توحید و نفی عبودیوت ییور خودا ،(5918حسینی خامنه ای، سید علی )

 .کتاش

 .، حتش  م وری اسلامی3 ، گفتاردرست فهمیدن اسلام، (5918حسینی خامنه ای، سید علی )

، منظومه فکری آیت اللوه خامنوه ای(، 5931) خسرو پناه، عبدالحسین و  معی از پژوهندگا 

 .انتیارات پژوهییاه فرهنگ و اندییه  اسلامی :ت را 

. رهبری معظم مقام رهنمودهای مجموعه: ولایت حدیث ،(5911) رهباری معظم مقام دفتر

 .اسلامی انقلاش فرهنیی مدارک سازما  :ت را 

 عاروج نیار و چاا  مؤسساه: ت ارا . اسولامی نظام مسئولان اخلاق (،5930) اکبر علی ذاکری،

 «(.ره»خمینی امام آثار نیر و تنظیم مؤسسه به وابسته)

 .دوم چا  نبوغ، انتیارات: شم ،ییبت عصر در فقیه ولایت (،5933) علیرضا ت رانی، لیر ا

 0/5913/ 28 عید یدیرسخنرانی آیت الله خامنه ای در 

 2/5911/ 1 یدیر عید در ای خامنه الله آیت سخنرانی

 دیودگاه از اسولامی هوای انجمن و هاشورا مسئولین، وظایف (،5932) رساول سعادتمند،

 .تسنیم: شم، (ره)خمینی امام
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 :ت را  (،ره)خمینی امام سیاسی اندیشه در مطلوب حکمرانی (،5933) عبدالحسین ضمیری،

 .اسلامی آزاد دانییاه علم تولید گسترشدفتر 

فصولنامه ، «حکمرانی مطلاوش در اندییاه سیاسای اماام خمینای )ره(» ،(5931)عبدالحسین  ،ضمیری

 .513-283، صص 91، شماره ن م سال ،اقتصاد اسلامی

االله های حکمرانی خوش در اندییۀ سیاسی آیتشاخص» ،(5931) پور، محمدعلویا ، مرتضی؛ زارع

 .91-18، شماره یازدهم، صص، سال پنجمهای سیاست اسلامیفصلنامه پژوهش، « وادی آملی

  .حق راه در مؤسسه :شم  ،اجتماعی عدالت ،قرآن از درسهایی (،بیتا) محسن شرااتی،

 فرهنگ و علوم پژوهییاه: شم، سلطانی نظم و دینی سیاست چالش (،5933) نجف زایی، لک

 .اسلامی

 ،فقیوه ولایوت و دینی حکومت پیش فرضهای و مبانی (،5931) محمدم دی سید میرباشری،

 شیم. چا  ولایت، فجر فرهنیی مؤسسه :شم

 رهنمودهوای از ای گزیوده: نوور چشمه ،(5910) ولایت شدر فرهنیی مؤسسه تحقیقات واحد

 .ولایت شدر فرهنیی مؤسسه: ت را  ،5 ج ،ای خامنه الله آیت حضرت رهبری، معظم مقام


