
 دولت اسالمی  مرحلۀ 

 

 مفهوم دولت اسالمی

جا به رسد. دولت در اینی نظام اسالمى نوبت به تشكيل دولت اسالمى به معناى حقيقى مىبعد از مرحله

گانه و مسئوالن كشور است. اسالمی شدن دولت ى كارگزاران حكومت از قواى سهمعناى عام آن یعنی مجموعه

 ییعنی تطبيق مسئوالن و دولتمردان با ضوابط و شرایطى كه متعلق به یك مسئول دولت اسالمى است؛ یعنی همه

 شان با مردم وو فردىِ خود و رابطهها و رفتار اجتماعى گيرىگران و خدمتگزاران عمومى باید جهتحكومت

ى جهانى امروز را با معيارهاى اسالمى تطبيق دهند تا بتوانند به اهداف انقالب المللى و نظام سلطهنظامهاى بين

 iى اسالمى شود.تر، منش و روش ایشان به گونهاسالمی برسند و به تعبير روشن

در زمان انسان كامل تشكيل خواهد شد؛ ما به قدر توان و البته دولت اسالمىِ كامل به معناى واقعى كلمه، 

یى برسانيم كه با نصاب جمهورى اسالمى تطبيق ى كارگزاران حكومت را به نقطهخواهيم مجموعهتالشِ خود مى

 iiتر و دشوارتر از مراحل قبلى است.ایم و این مشكلكند؛ امروز در این مرحله قرار گرفته

 ضرورت دولت اسالمی

ى مردم، به اصالح زبدگان و نای روایت نبوی: ال تصلح عوام هذه األمّة الّا بخواصّها؛ اصالح تودهبر مب

نخبگان هر كشور و جامعه بستگى دارد. اگر دستگاه مدیریت جامعه، صالح و سالم باشد، خطاهاى متن جامعه، 

دیریت و رأس جامعه، از صالح و قابل اغماض است و در مسير جامعه، مشكلى به وجود نخواهد آورد. اما اگر م

سالمت و عدل و تقوا و ورع و استقامت دور باشد، و لو در ميان مردم صالح هم وجود داشته باشد، آن صالح 

ى تواند این جامعه را به سرمنزل مطلوب هدایت كند. یعنى تأثير رأس قله و هرم و مجموعهى مردم، نمىبدنه

 العاده است.قدر فوقك جامعه، اینكننده در یمدیریت و دستگاه اداره

 جایگاه مرحله دولت اسالمی با مرحله کشور و تمدن اسالمی

گاه كشور به معناى واقعى كلمه اسالمى و الگو خواهد اگر دولت به معناى واقعى كلمه اسالمى شد، آن

كن شده ج ریشه؛ فقر بتدری، عدالت مستقر شده و تبعيض از بين خواهد رفت«كونوا دعاة النّاس بغير السنتكم»شد؛ 

شور كند. از كالملل ارتقاء پيدا مىآید و جایگاه این جامعه در روابط بينو عزّت حقيقى براى مردم به وجود مى

 iiiآید.شود دنياى اسالمى درست كرد؛ الگو كه درست شد، نظایرش در دنيا به وجود مىاسالمى مى



 ارزشهاى اصلى دولت اسالمی

بایست تمام تالشمان بر این ش را كه جزو ارزشهاى اصلى دولت اسالمی هستند و میدر اینجا چند ارز

 كنيم. اساس باشد را مطرح مى

 . عدالت اجتماعی1

ى ما اسالمى نخواهد بود. اگر كسى تصور كند كه ممكن است بدون تأمين عدالت اجتماعى، جامعه

ولى در آن عدل اجتماعى به معناى صحيح و وسيع تحقق پيدا كند،  -نه فقط دین اسالم -دین الهى و واقعى

عصر عجّل كند. هدف بزرگ پيامبران و هدف قيام ولىّآن تحقق پيدا نكرده باشد، باید بداند كه اشتباه مى

 ivاهلل تعالى فرجه الشّریف تأمين عدالت اجتماعى است.

 سوادى . مقابله با فقر و ناامنى و بى2

ك ى اسالم است و یسوادى و فقر در یك كشور برخالف توصيهبى -ناامنى قضائی و شغلى و مدنى

كن یشهسوادى را رتوانيم امنيت را ایجاد كرده و بىفقط از راه تعاليم اسالم است كه مىباشد؛ ضد ارزش مى

 vنمایيم.

 . استقالل همه جانبه2

جانبه مهكنيم و استقالل هتوانيم در راه استقالل حركت ما باید به ملتها نشان بدهيم و بگویيم كه مى

 viداشته باشيم. این، یكى از كارهاى واجب و الزم است.

 . اقامه حکومت صالحان4

توانيم صالح را در همه جاى دنيا و پيش از همه در كشور اگر حكومت و كارگزارانش صالح باشند مى

اهد تعلق به ما خوخودمان گسترش بدهيم؛ آن وقت سرنوشتى كه خدا براى صالحان معين كرده است، م

 vii بود.

 اصول دولت اسالمی

 كنيم:ها پایبند است، ارائه میترین اصول را كه دولت اسالمی به آندر ادامه بعضی از شاخص



 ايمان و هويت اسالمى و انقالبى و پايبندى به آن-1

كه  ى مهم دولت اسالمی این استشود گفت دولت اسالمی به ایمان مردم كارى ندارد. وظيفهنمى

انِ به دین، بينانه، ایماندیشى، ایمانِ روشنگرى و سستبينانه و استوار دور از خرافههاى یك ایمان روشنپایه

ایمانِ به نظام، ایمانِ به مردم، ایمانِ به آینده، ایمانِ به خود، ایمانِ به استقالل كشور و ایمانِ به وحدت ملى 

اى نباشد را در ذهن نسلهاى جوان و رو به هاى تعصب فرقهشى آتو ایمانى كه در هيچ بخشى برافروزنده

رشد تقویت كرده و هویت اسالمى را در دنياى اسالم برجسته و شفاف نماید تا این یك معيارى باشد در 

 viiiجلوى چشم ملتهاى مسلمان.

 عدالت-2

ار و مهار تكها، دادن فرصتهاى برابر، تشویق درسى وجودى ما، عدالت است. كم كردن فاصلهفلسفه

 -عزل و نصبها، قضاوتها، اظهار نظرها -ى حاكميتى رایج كردنمتجاوزان به ثروت ملى، عدالت را در بدنه

مناطق دوردست كشور و مناطق فقير را مثل مركز كشور زیر نظر آوردن، منابع مالى كشور را به همه 

هاى عدالت است كه باید و مورد اتفاق رساندن، همه را صاحب و مالك این منابع دانستن، از قدرِ مسلّمها

 ixانجام بگيرد. بنابراین، عدالت یك اصل است و نيازمند قاطعيت.

 حفظ استقالل -3

این اصل جزوِ مبانى اصولى نظام است. این استقالل، استقالل سياسى، اقتصادى و فرهنگى است. ما باید 

 xرا از دست و پاى خودمان باز كنيم. ى غربى به وسيلهشدهاین بندهاى اختاپوس فرهنگىِ تحميل

 تقويت خودباوری و اعتماد به نفس ملی-4

وری آاصل چهارم، تقویت خودباورى و اعتماد به نفس ملى است. البته ابن امر در پيشرفتهای علمی و فن

خالصه نشده بلكه باید در سياست، فلسفه، ابتكارهاى مردمى و ارزشهاى اخالقى هم خودباورى داشته 

 xiباشيم.

 جهاد علمی-5

كوشی، دوری از غفلت؛ خست گرایى است. از لوازم تحقق این امر سختاین اصل جزوِ مبانى اصول

 xiiنورزیدن؛ عدم وحشت از ورود در این راه و ميدان دادن و پرورش نخبگان علمى است.



 تثبيت و تأمين آزادى و آزادانديشى-6

ه یكى از شعبش آزاداندیشى است. بدون آزاداندیشى، آزادى یكى از بزرگترین نعمتهاى الهى است ك

 xiiiاین رشد اجتماعى، علمى، فكرى و فلسفى امكان ندارد.

 اصالح و تصحيح روشها-7

د و مبتنى منگرایىِ مصلحانه در هم تنيده هستند. اصالحات باید ضابطهگرایانه و اصولاصالحاتِ اصول

 xiv انى باشد و معيار آن، قانون اساسى است.هاى اسالمى و ایربر ارزشها و معيارها و خطكش

 شکوفايی اقتصادی-8

 گذارى؛ كارآفرینى؛ ترویج توليد داخلى؛ مبارزه مجدّانهتحقق شكوفایى اقتصادى با حمایت از سرمایه

با قاچاق و فساد؛ ایجاد اشتغال به عنوان یك مبنا و هدف اصلى؛ ثبات و شفافيت و انسجام سياستها و مقررات 

هاى راهبردى ها، ممكن است. البته برنامهرسانى كامل از فعاليتها و برنامهاقتصادى؛ بازاریابى جهانى؛ اطالع

ى ذخایر ارزى مطمئن كه كشور بتواند با شوكهاى اقتصادى و اساسى كشور نباید از نظر دور بماند؛ مسئله

هاى راهبردى توليد و انتقال آب و انرژى در گذارى؛ برنامهارزى مقابله كند؛ تأمين منابع توليد و سرمایه

ى بهينه از منبع نفت، جزوِ مسایلى است كه ما در چند اى و استفادههاى منطقهكشور؛ پرداختن به همكارى

 ها محسوس خواهد شد.شدت نيازمان به آنسال آینده به

 های دولت اسالمیشاخص

 . شاخص اعتقادی و اخالقی1

 اصول ،اسالمى مبتنی بر منابع – باال هاىرده مسئوالن در بخصوص - خالقىا و سالمت اعتقادى شاخص

امام ره و اعتماد به وعده صریح  رهنمودهاى  ، هاگيرىموضع ، بيانات ىاز مجموعه انقالب ارزشى مبانى و

 حمایت او یند از شما اگر )(،« یَنصُرُه مَن اهللُ لَيَنصُرَنَّ وَ یَنصُركُم، اهللَ تَنصُرُوا اِن» كه می فرماید: متعال خداى

 xvداد. خواهد نصرت را شما خدا كردید پيروى خدا راه از كردید،

 . خدمت به خلق2

 ار كوچك موانع كردن، عبور جهادى به خلق به معناى از موانع خدمت اسالمى دولت اصلى گفتمان

 ىسفهفل است كه خلق كار به به شوق نكردن، فراموش را جهت نكردن، فراموش را آرمانها ندیدن، بزرگ

  xvi.نيست این جز ما وجود



 . عدالت3

 قسط با جامعه كه است این براى است؛ بالقِسط النّاسُ لِيَقُومَ اینها مانند و كتب انزال و رُسُل ارسالِ  ىهمه

  xviiبكند یعنی پيشرفت با عدالت نه پيشرفت بمعنای توسعه در غرب. زندگى

 فساد با ىمبارزه و اقتصادى . سالمت4

 و رافاس و بازىپارتى و ها و جلوگيری از رشوهجویىبا صرفه فساد با ىمبارزه و اقتصادى سالمت

طه مسئول مربو مدیریّت تحت و اشراف زیر كه دائم دستگاهى نگاه زیاد،با مراقبت و خرجهاى و تجمّل

 xviiiاست.

 گرايى. قانون5

 سند ى،كلّ سياستهاى مثل دارد؛ وجود كشور در خوشبختانه امروز كه باالدستى اسناد گرایىقانون

 از خيلى مسلّماً افتاد، جا چنانچه اگر مدارىقانون و گرایىقانون عالى. این شوراهاى مصوّبات انداز،چشم

  xix.رفت خواهد بين از آسيبها

 . حکمت و خردگرايی6

 و جوانب ىمالحظه درست، ىمطالعه كارشناسى، كار است؛ كارها در خردگرایى و حكمت ىمسئله

 از استفاده حكمت، همين شقوق ىجمله از ان و تبعات ىمالحظه گاهى حتّى و اقدام، یك تبعات و آثار

 xx.است كارشناسى باالى ظرفيّت

 زای کشور. تکيه بر ظرفيت درون7

 اقتصادى، هاىزمينه در چه نيروهاى، خردمندانه از بردارىكشور و بهره زاىدرون ظرفيّت به تكيه

 باتاست. در مناس اینجا مشكالت حلّ كليد فرهنگى و ... بجای چشم دوختن به ظرفيت بيرون كشور،

  xxi.است او درونى قدرت قدر به كشورى هر سهم المللىبين

 خصوصیات کارگزاران دولت اسالمی

دهد؛ تشخص واقعى و شرف واقعى در معانى نامها و عنوانها و جایگاهها و كرسيها به انسان تشخص نمى

دیگرى است. اشرافيت در نظامهاى مادى معنایى دارد، ولى در نظام اسالمى اشرافيت معناى دیگرى دارد. آن 

م در یا كار دشوار را براى مرد -كنندكسانى هستند كه براى خدا در شب قيام مى -اندكسانى كه اصحاب الليل



دهند، یا آن كسانى كه حملة القرآن هستند و با قرآن انس دارند و با نور قرآن و هدایت قرآن شب انجام مى

 xxii ها هستند. امتيازات دولتمردان هم از همين قبيل است.كنند، اشراف اینحركت مى

 خصوصیات فردی کارگزاران دولت اسالمی

ى دقيق و صحيح و حسابرسىِ هركدامِ ما از عایت تقوا و طهارت و پاكى و محاسبهاین نظام، جز با ر

وقتى شروع به اصالح خود كردیم، آن وقت اصالح جامعه هم براى پيش نخواهد رفت. « حاسبوا انفسكم»خودش 

بخشى از اقتدار ملى در اختيار ماست. اگر  .تر از اصالح نفس استآسان -اصالح جامعه -ما آسان خواهد شد. و 

ت، جمع حاضر اساى از آن در اختيار هریك از افراد تقوا نباشد، این اقتدارى كه متعلّق به ملت است و گوشه

ا را هاى تقواگر درون خودمان را مستحكم نكنيم، اگر پایه ممكن است در راه و جاى درست خود مصرف نشود.

تى یى كه داشته باشيم، هر سياسو به تبع آنها در اعمال خودمان مستحكم نكنيم، هر عقيدهدر دل و در جان خودمان 

را كه قبول داشته باشيم، نخواهيم توانست آن را بدرستى محقق كنيم. گاهى همين انحراف درونى، دید ما را نسبت 

رهيز در عمل، به اعتقاد سرایت هرحال، عدم پبه .دهدى ما را تغيير مىكند؛ ایمان و عقيدهبه مسائل عوض مى

كند، كه این مضمونِ آیات متعددى از قرآن كریم است. در قرآن به كسانى كه اهل دنياطلبى و اهل مى

هستند، هشدار داده شده كه مراقب باشيد؛  -از هر نوع  -محورى و اهل تن دادن به شهوات و هواهاى نفسانى لذت

ایمان شما رخنه ایجاد خواهد كرد، كه باید به خدا پناه برد و از او كمك زیرا این حالت در دل، فكر، ذهن و در 

 xxiii .خواست

 xxivرا بسازید تا بتوانيد قيام كنيد.  باید خودتانقيام هلل؛ 

ما  .دارد احتياج متعال خداى با رابطه تقویت به خود، بار سنگينى تناسب به هركس ارتباط و اتصال با حق تعالى؛

بيشتر  الحساب غفلت داریم و هرچه مسئوليتمانكه مسئول هستيم، از حساب و سختى حساب الهى، از فزعِ یوم

 xxvتر است.باشد، این خطر سنگين

ى مسئوليتهاى اجتماعى و هدفهاى انقالب را عرصهمردان اسالمی های بروز تقوا برای دولتتقوا؛ مهمترین عرصه

 xxviجد دنبال كردن است. به

 xxviiمحكوم كردن خود، كار آسانى نيست؛ اما این كارِ سخت را باید بكنيم.شتباهات خود را دیدن؛ ا

 xxviiiجویى بر مردم نباشيم.جویى و برترىدنبال استعالء و سلطهجویى؛ دوری از استعالء و سلطه

 xxixمسئوالن كشور باید به معناى واقعى كلمه، از لحاظ زهد سرمشق دیگران باشند.زهد؛ 

 xxx.طلبى، از شعارهاى رایج است؛ این، بركت انقالب است، شعار عدالتزیستىشعار سادهزیستى؛ ساده



ها و كمبودهاى ظاهرى و جسمانى و محيطى و ى كاستىواقعاً اگر ساخت درونى ما محكم باشد، بر همهتوكل؛ 

  xxxiد.مشكل بيرونی فائق خواهيم شد. و این با توكل به خداى متعال حاصل خواهد ش

هر كدامِ ما با مردم و نظام، و خدا یك طور عهد و ميثاق داریم. به یاد این عهد و ميثاقمان باشيم و مواظب ذكر؛ 

 xxxiiشكنى نكنيم و عهد خود را زیر پا نگذاریم.باشيم پيمان

 خصوصیات مدیریتی کارگزاران 

ر جمهورى اسالمى به ملت ایران و عناصمسئوالن بخشهاى مختلف، باید روح اعتماد به نفس را در اعتماد به نفس؛ 

 xxxiiiخودىِ كشور، تقویت كنند.

 xxxivاستعداد در داخل كشور ما برجسته و بيش از حدّ معمول و متوسّط است.تكيه به نيروهای داخلی؛ 

ى عمل صالح، رضاى الهى باشد ذخيره دولت را، دولت كار و تالش قرار دهيد، هدف اصلىكار و مجاهدت؛ 

 xxxvها قرار گيرد.ذخيره ترینباید محبوب

باید به وجدان كار، یعنی وظيفه و مسئوليتى كه بر دوش هریك از افراد شماست، خيلى اهميت كارى؛  وجدان

 xxxviبدهيد و آن را احيا كنيد.

 xxxviiصرف وقت برای مراقبت و نظارت یعنى حضور دائم، ضامن سهولت و سرعت به هدفها رسيدن است.نظارت؛ 

دا یى حق و نكته یابی در گزارش پيبه گزارشها حساس شده ترتيب اثر دهيد و شامه ها؛دقت و توجه به گزارش

 xxxviiiكنيد.

ى در سطوح باالى مدیریّت و نيز كارشناسيهایى كه خطدهنده هستند، باید افرادى با روحيهدقت در گزینش؛ 

 xxxixانقالبى و اسالمى عميق و حزب الهی باشند.

ى خدمتند؛ دولت باید كارآمدى خودش را نشان دهد. گزارش باید مردم تشنه ها به مردم؛ی گزارش فعاليّتارائه 

 xlواقعاً هنرمندانه باشد.

هایى كه ى زمينههاى اقتصادى، فرهنگى و چه در بقيههاى كارى به بخشها را در زمينهاولویتها؛ توجه به اولویت

 xliموجود است،مشخص كنيد.

صراط »ز اهداف و ارزشهای عالی نظام اسالمی چون ممكن است از لحظه ای غفلت نكردن ا تعقيب مدام اهداف؛

 xlii، به سمت چپ و راست منحرف شویم.«مستقيم



مردم متدیّن ما با ایمان مذهبى، و حركت انقالبى و با اهميت دادن به بستگى به تحليلها و نظرهاى بيگانه؛ عدم دل

 یستى انجام گيرد انجام دهيد.و به گفته دیگران ،كنند،پس آنچه مورد نياز است و باارزشهاى معنوى زندگى مى

 xliiiاعتناى نكنيد.

مردم بایستى در كارهاى دولت، سهيم، شریك، همكار و مباشر كار باشند؛ ليكن با رعایت مشاركت دادن مردم؛ 

 xlivعدالت اجتماعى تمتّع قشرهاى مختلف مردم از امكانات كشور، باید متعادل باشد.

ى هميشگى، اعتناى به ایثارگران در كارها و بخشهاى مختلف توصيهی دولت؛ ر بدنه توجه به حضور ایثارگران د

 xlvهاست.و سپردن مسئوليتهاى گوناگون كشور به آن

تها مسئوالن باالى كشور بخصوص، در فعّالي وآقایانِ وزرا های اقتصادی شخصی و گروهی؛ عدم شركت در فعاليّت

قاً وارد نشوند.این توصيه برای مسئوالن باالى كشور در سطوح و تالشهاى اقتصادى شخصى و گروهى، مطل

 xlviمختلف، حجيّت دارد و باید رعایت كنند.

گرایى كار سختى است؛ اما با وجود سختيهایش، در كوتاه مدّت و بلند مدّت، فوایدش از قانونگرایی؛ قانون

 xlviiقانونى بهتر است.بى

وناگون در اختيارتان است، اگر بخواهيد از احتمال خطاى خودتان شما مسئوالن دولت كه بخشهاى گانتقاد پذیری؛ 

كم كنيد، باید از سخن درشت خيرخواهان نرنجيد؛و به سخن نرم و دلنشين چاپلوسان هم دل نسپرید. و از انتقاد 

 xlviiiنه بترسيد، نه خشمگين و نااميد شوید.

رای مقابل مجلس و قانون استدالل قانع كننده بپاسخگو بودن، یعنى در پيشگاه خداى متعال ،در پاسخگو بودن؛ 

 xlixخود داشتن.

اى خوب پروایى باشد. هر كار سياسىدارانه و پرهيزگارانه و به دور از بىكار سياسى باید دینسياست دیندارانه؛ 

 lنيست.

صرف  یگرىوزراء همّت و نشاط حرف زدن و فكر كردنتان را جاى د شمااگر پرهيز از فعل حرام و تشنّج سياسى؛ 

كردید، در حقيقت وقت وزارتخانه را غصب كرده، فضاى سياسى كشور را زهرآگين، مردم را از لحاظ روحى 

 liسازد. این فعلِ حرام است.افسرده و بيمار مى

؛ خلف وعده «و الخلف یوجب المقت عند اهلل و النّاس» اى كه به مردم دادید، عمل كنيدبه وعدهها؛ عمل به وعده

 lii شود انسان، هم از چشم مردم بيفتد و هم از نظر خداى متعال.موجب مى



ى شوراها و نویسى، یا مسألهریزى و بودجهى برنامهكارهاى ماندگار مبنایى و بنيانى، مثل مسألهكارِ كارشناسى؛ 

  liiiها؛ بدون كارشناسى، ابتر و عقيم و خنثى خواهد بود.امثال این

اراى نظر صائب، ى فكرى و دنباید از ظرفيت مدیریتى كشور از تعامل با نخبهاخالص؛ تعامل با نخبگان همفكر و با 

 livآماده و مشتاق غافل و محروم ماند.

ى مالى ى انسانى زیاد بيجا، هزینهكارهاى موازى كاری در دولت باعث،انجام هزینه دوری از كارهاى موازى؛

 lvئوليت لوث ميشود.ها، از همه باالتر، مسگيرىزیاد، تناقض در تصميم

تى تداوم ى كشور تصویر شده، بایسى نظام كه براى آیندهسياستهاى فعال مجموعههای كلی نظام؛ استمرار سياست

 lviگونه تغييرى جز تقویت پيدا كند.با آمد و رفتِ ماها نباید دچار التهاب و اغتشاش و هيچ و استمرار یافته،

 ارتباط مسئوالن با مردم

 هاست.دارد، ایمان و اتّحاد آنعاملى كه عنصر قدرت ما، یعنی مردم را در صحنه،و فعّال نگه مىبزرگترین 

جدا -1محروم، ى،براى انسانهاى مشتاق ووظيفه مسئوالن برای تحقق بخشيدن، والیت الهى و اسالمى را در جامعه

معيارهاى مادّى جوامع، چيزى به همين مردم، پابرهنگان، طبقات ضعيف، این كسانى كه در  -2نشدن از مردم 

 lviiآیند، صاحبان اصلى كشورند.حساب نمى

اى باید بگردد، لشكریان بااخالص و با صدق مردم را اساس قرار دادن؛ هر انسان عاقلى و هر مجموعه

هاى فكرى و ذهنى مردم را براى پيشرفت كشور به كار هاى مالى و سرمایهخودش را جستجو كند. ما سرمایه

 كل نابود خواهد شد و بر باد خواهدوقت مردم خشمگين بودند، خشنودى گروههاى خواص بهاگر یك يریم.گمى

رفت.اما اگر گروههاى خاصّ سياسى، اقتصادى، فرهنگى و غيره، سرِ سياست و عملى از ما خشمگين و ناراضى 

 lviiiى مردم خشنود و راضى باشند، خشم آن گروهها قابل بخشایش است.شدند،و توده

امروز بهترین چيزى كه ممكن است ما بتوانيم براى تصحيح اخالق و رفتار و منش خودمان یعنى مسئوالن 

ساالرى، سرِ دیگر، ساالرى هم دو سر دارد؛ یك سرِ مردمساالرى دینى است. مردمكشور مالك قرار دهيم، مردم

 lixوظایف جدّى و حقيقى ماست.



ى كارها مالك و مردم را در همه معناى واقعى كلمه، خدمتگزار، ى با مردم؛ خودمان را بهى رابطهنحوه

 lxو صاحب امر دانستن.

 منطق خدمت رسانی

تر ى سطوح؛ وزیر و استاندار و باالتر و پایينرسانى این است كه والى و حاكم اسالمى در همهمنطقى خدمت

 lxi و همه، با مردم باید مثل پدر مهربان نسبت به فرزندان باشد.

ى محروم باید مورد توجه خاص براى خدمت مين مورد توجه خاص در خدمت گزاری؛ عمدتاً طبقهمحرو

 lxiiها از نظام.قرار بگيرند؛ به دليل، احتياج آنان و اقتضای عدل، و پشتيبانى آن

ى مردم است، جهت كلى سياستهاى ما در اى كه بركات و نعمات متعلق به همهدر نظامى اسالمى و در جامعه

ى مراكز، بایستى تأمين و حفظ منافع طبقات محروم و مستضعفى باشد. این قدمى است كه خداى متعال از آن همه

 lxiiiراضى است.

ها را جلب كنيم،براى این كار ها خدمت برسانيم؛ محبت و اعتماد آنی اصلی در قبال مردم؛ به آندو وظيفه

 lxivباید وقت بگذارید.

 رفتار مسئوالن با یکدیگر

اوّلين اثر اتّحاد،احساس قدرت، و اثر تفرّق، تهی شدن باطن انسان،طراوت و نشاط یك انسان و یك وحدت؛ 

ها گرفتن است. برادرى، احساس همگامى و همدلى، نعمت بزرگ خداست. والیت در بين مؤمنين، ملت را از آن

مت ر بغضاء بود، دیگر این حكوى حكومت الهى و تسلّط الهى است. اگر دلها جدا بود، اگر دشمنى بود، اگالزمه

الهى نيست؛ این حكومت طاغوت است،اعتصام به حبل اللّه، باید با اجتماع باشد. مخاطب این كار، نخبگان و 

 lxvسياسيّون از جناحهاى مختلف هستند.

عزت، حيات، بقا و آرزوهاى بزرگ مقدس ما، در گرو وحدت . ى امور استوحدت كلمه، ضامن همه

 lxviاست.

؛ كمك به كارگزاران كشور و بخصوص به دولت ، كه بيشترین بار اجرائيات كشور بر قوه مجریه حمایت از

 lxviiاین، یك وظيفه است.  خواهد باشد.دوش اوست كمك به كشور است؛ از هر جناحى مى



ى ما قانون اساسى است،روح تعامل، روح توافق و سازگارى باید بر هر سه دستگاه تعامل با قوا؛ ميثاق همه

 lxviiiاكم باشد.ح

رده، ها كمك كافزائى دستگاهها؛ هيئت وزیران بایستى به همافزائى دستگاهكمك هيئت وزیران به هم

 lxixاصطكاكها را به حداقل برساند و اگر بتواند، برطرف كنند.

گيرى ميشود، آقایان و خانمهائى كه در آنجا حضور وقتى كه در این مجموعه تصميمتوجه به نقش وزرا؛ 

 lxxشان مسئولند.روى مسئله فكر كنيد، مطالعه كنيد آنهائى كه صاحب رأى هستند، همه دارند،

 های بین المللیرفتار مسئوالن با نظام

 اصول سیاست خارجی 

 دفاع از اسالم -الف

اسالمى است متكى به معنویت، عقالنيت و عدالت؛ این سه شاخص عمده در آن هست.  دفاع ما از

است. ى به مكنندهى عمق استراتژیك ما و كمكنشاندهنده ،نفس اعالمِ مواضع اسالمى در دنياى اسالم

 lxxi.از این مبانى هيچ وقت كوتاه نيایيد؛ در اظهارات هم هيچ وقت كوتاه نيایيد

 لطهمقابله با نظام س -ب

رعيتى در سطح جهان مخالفيم؛ ما با نظام سلطه مخالفيم. اساس سياست خارجى ما  -ما با نظام ارباب 

ضاى عنوان یك ستون مستحكم، در فپذیرى را، بهگرى و سلطهى مخالفت با سلطهاین است كه ما این ایده

 lxxii.المللى در سطح دولتها و ملتها استقرار دهيمسياست بين

 مسلمانان و محروماندفاع از  -ج

دفاع از ملت مظلوم فلسطين یا دفاع از هر ملت مظلوم دیگر یا مخالفت با اشغالگرى و تسلط نظامى، 

 lxxiii.ى عملى ما عمق دارددر سياست و در برنامه

 ی دیپلماسی جمهوری اسالمیپایه 

رد؛ شده، چشم پوشى نخواهيم كترسيم ( علیتعالىاللَّه)رضوان ى اماماز هيچيك از آرمانهایى كه به وسيله

ى ترجيح پابرهنگان در نظام اسالمى ى عدالت اجتماعى، چه در زمينهى مسایل داخلى، چه در زمينهچه در زمينه

ى حمایت چه در زمينه  ،دردها و احساسات آنها بر مرفهان بىو در كشور ما و نيز ترجيح منافع و خواستها و انگيزه



ى مردم بر نيروهاى خودشان و حركت به سمت ى تكيهرا فریضه دانستن، چه در زمينهمردم از مسؤوالن و آن 

ى مسایل خارجى، یعنى مقابله با هاى استعداد در درون كشور و خودكفایى، چه در زمينهجوشاندن سرچشمه

 lxxivتكليف شرعى ما این است. كننده؛استكبار، خط جدایى از ابرقدرتها و قدرتهاى دخالت

 ظایف دولت اسالمیاهداف و و

 خسته و افسرده نشدن در راه خدا  -الف

كه انسان مؤمن، در راه خدا حركت، و در راه خدا خستگى و افسرده شدن، واقعاً هيچ معنا ندارد. وقتى

ا تر است؛ زمانى كه خطر رفهمد كه وظيفه فورىكند، هنگامى كه سختيها را مشاهده كرد، مىبراى او كار مى

 lxxv شود.تر مىمندتر و پُرانگيزهتر و عالقهتر است؛ پس شادابكه دفاع واجب فهمددید، مى

 ها و اصولحرکت و آرمان -ب

كسانى كه قدمهاى اول را در این حركت برداشتند، به قصد احياى اسالم و دفاع از مسلمين و احياى 

ى خاطر حكومتهاى جائر، سایه ارزشهاى اسالمى و رفع ظلم و استقرار عدل در جامعه و كمك به مردمى كه به

عدل را بر سرشان ندیده بودند، شروع به این كار كردند. باید جهت حركت را دقيقاً به سمت همين هدفهایى كه 

ها بود، تعيين و تنظيم كنيم و حركت را ادامه بدهيم. دولت به معناى عام؛ یعنى از اول، اصل حركت براى آن

هاى اسالمى، همواره گيرى به سمت آرمانن احساسِ وجدانىِ درونىِ جهتى دستگاه حكومت، باید ایمجموعه

 lxxviزنده باشد.

 اهداف دولت اسالمی

 ی اهللاعالی کلمه -الف

ى عظيم مردمى را در بستر احكام و ارزشهاى وقتى ما توانستيم یك كشور و یك نظام و یك مجموعه

فكرى، روحى و اخالقى و چه از لحاظ مادّى و معيشتى، ها را چه از لحاظ معنوى، الهى به سعادت برسانيم و آن

به وضع مطلوب خودشان نزدیك كنيم و به نهایت برسانيم، این حركتى است در راه اعالى كلمة اللّه. غرض و 

این  اساس كار دولت، باید بر مقصود از بعثت انبيا و این مبارزات عظيم انبيا در تاریخ اعالى كلمة اللّه بود.

 lxxviiباشد.



  خدمت -ب

است. این مردم،  مردم به خدمت متضمّن خودش راه، این كه كنيم، خدا حركت راه در یعنى خدمت،

 lxxviiiى خدمتند. ماها اگر ثابت كنيم واقعاخدمتگزار این مردميم، بزرگترین افتخار است.حقيقتاً شایسته

 lxxixبلندمدت غفلت كنيم.خواهند؛ اما این موجب نشود كه ما از كارهاى مهم و زیربنایى و ها را مىآن
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 xiii(21 /97 /1731 بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى )اسالمى 

 xiv(21 /97 /1731بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ) 

 xv3/3/1712-دولت هيأت اعضای و جمهوررئيس دیدار 

 xvi3/3/1712-دولت هيأت اعضای و جمهوررئيس دیدار 

 xvii3/3/1712-دولت هيأت اعضای و جمهوررئيس دیدار 

 xviii3/3/1712-دولت هيأت اعضای و جمهوررئيس دیدار 

 xix3/3/1712-دولت هيأت اعضای و جمهوررئيس دیدار 

 xx3/3/1712-دولت هيأت اعضای و جمهوررئيس دیدار 

 xxi3/3/1712-دولت هيأت اعضای و جمهوررئيس دیدار 

 xxii1733-دولت هيئت اعضاى و جمهورىرئيس دیدار 

 xxiii و مسئوالن دیدار( بيانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ 1731/ 93/ 21)؛1739-جمهورى اسالمی ایراندیداربامسئوالن وكارگزاران نظام 

 1737/91/21 -خارجه امور وزارت مسئوالن از جمعی دیدار در ؛ بيانات1732-مبعث سعيد عيد سالروز در نظام كارگزاران

 xxiv131:  ص ،1امام، ج صحيفه 

 xxvنظام كارگزاران و مسئوالن ؛ دیدار1733-ایران اسالمى جمهورى نظام كارگزاران ؛ دیدار1731-ایران اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن دیدار 

 1732-مبعث سعيد عيد سالروز در

 xxvi1732-مبعث سعيد عيد سالروز در نظام كارگزاران و مسئوالن دیدار 

 xxvii1731-اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن دیدار 

 xxxxxx1732-ایران اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن دیدار 

 xxix1731-یخمين سيداحمد حاج والمسلمين حجةاالسالم همراه به ایران، اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن با دیدار 

 xxx1731-دولت هيئت اعضاى دیدار 

 xxxi1733-دولت هيئت اعضاى دیدار 

 xxxii 1739-كارگزاران نظام جمهورى اسالمىبيانات در جمع 

 xxxiii1731-دولت ىهفته مناسبت به وزیران، هيئت و جمهوررئيس دیدار 

 xxxiv1731-دولت ىهفته بزرگداشت مناسبت به وزیران هيئت و جمهوررئيس با دیدار 

                                                           



                                                                                                                                                                                     
 xxxv1739-دولت هيئت اعضاى و جمهوررئيس دیدار 

 xxxvi1731 -دولت ىهفته ىآستانه در وزیران، هيئت اعضاى و جمهوررئيس با دیدار 

 xxxvii1739 -دولت ىهفته گراميداشت مناسبت به وزیران، هيئت اعضاى و جمهوررئيس با دیدار 

 xxxxxxx1731-دولت هيئت اعضاى دیدار 

 xxxixآقاى جمهورى ریاست دوم ىدوره كار آغاز در «دولت هيئت»؛ دیدار1731 -دولت ىهفته ىآستانه در وزیران، هيئت اعضاى و جمهوررئيس با دیدار 

 1732 -رفسنجانى هاشمى

 xl1733-دولت هيئت اعضاى و جمهورىرئيس دیدار 

 xli1731-دولت هيئت اعضاى و جمهوررئيس با دیدار در؛ 1731 -دولت ىهفته ىآستانه در وزیران، هيئت اعضاى و جمهوررئيس با دیدار 

 xlii1731-دولت ىهفته مناسبت به وزیران، هيئت و جمهوررئيس دیدار 

 xliii1731-دولت ىهفته مناسبت به وزیران، هيئت و جمهوررئيس دیدار 

 xliv1731-دولت ىهفته مناسبت به وزیران، هيئت و جمهوررئيس دیدار 

 xlv1731-دولت ىهفته مناسبت به وزیران، هيئت و جمهوررئيس دیدار 

 xxxx1731-دولت ىهفته مناسبت به وزیران، هيئت و جمهوررئيس دیدار 

 xlvii1733-دولت هيئت اعضاى و جمهورىرئيس دیدار 

 xlviii1731-دولت هيئت اعضاى دیدار؛ 1731-دولت ىهفته مناسبت به، دولت هيئت اعضاى دیدار 

 xlix1739-دولت هيئت اعضاى و جمهوررئيس دیدار 

 l1739-دولت هيئت اعضاى و جمهوررئيس دیدار 

 li1739-دولت هيئت اعضاى و جمهوررئيس ؛ دیدار1732-دولت هيئت اعضاى دیدار 

 lii1731-دولت هيئت اعضاى دیدار 

 liii1731-دولت هيئت اعضاى و جمهوررئيس با دیدار در؛ 3317-شعبان ىنيمه ىآستانه در و دولت هفته مناسبت به دولت هيئت اعضاى و جمهوررئيس دیدار 

 liv1733-دولت هيئت اعضاى و جمهورىرئيس دیدار؛ 1733-شعبان ىنيمه ىآستانه در و دولت هفته مناسبت به دولت هيئت اعضاى و جمهوررئيس دیدار 

 lv1731-دیدار رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت 

 lvi1737-دولت هيئت اعضاى و جمهوررئيس با دیدار؛ 1732-دولت هيئت اعضاى دیدار 

 lviiسعيد عيد مناسبت به ایران، اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن با دیدار؛ 1739-اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن دیدار در بيانات 

 1731-غدیر

 lviiiهيئت و جمهوررئيس ؛ دیدار1737-دولت هيئت اعضاى و جمهوررئيس با دیدار؛ 1733-دولت ىهفته آغاز مناسبت به وزیران هيئت و جمهوررئيس دیدار 

 1733-دولت ىهفته آغاز مناسبت به وزیران

 lix1731-ایران اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن دیدار 

 lx1731-یخمين احمد سيد حاج االسالم حجة همراه به ایران، اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن با دیدار 

 lxi1732-ایران اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن دیدار 

 lxii1739-ایران اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن با دیدار 

 lxiii1731-یخمين احمد سيد حاج المسلمين و االسالم حجة همراه به ایران، اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن با دیدار 

 lxiv1739-ایران اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن با دیدار 

 lxvسعيد عيد مناسبت به ایران اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن دیدار؛ 1739-فطر سعيد عيد مناسبت به اسالمى جمهورى نظام كارگزاران با دیدار 

 1732-ایران اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن ؛ دیدار1733-غدیر

 lxvi1731-یخمين احمد سيد حاج المسلمين و االسالم حجة همراه به ایران، اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن با دیدار 

 lxviiسيد حاج االسالم حجة همراه به ایران، اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن با دیدار؛ 1731-اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن دیدار 

 1731-یخمين احمد

 lxviii1733-شعبان ىنيمه ىآستانه در و دولت هفته مناسبت به دولت هيئت اعضاى و جمهوررئيس دیدار 

 lxix 1731-جمهور و اعضاى هيئت دولتدیدار رئيس 

 lxx1731-دیدار رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت 



                                                                                                                                                                                     
 lxxi1737/91/21 -خارجه امور وزارت مسئوالن از جمعی دیدار در بيانات 

 lxxii1737/91/21 -خارجه امور وزارت مسئوالن از جمعی دیدار در بيانات 

 lxxiii1737/91/21 -خارجه امور وزارت مسئوالن از جمعی دیدار در بيانات 

 lxxiv1731/91/91 -ایراناسالمىجمهورى كارداران و سفرا و خارجه امور وزارت مسؤوالن با دیدار در بيانات 

 lxxvوزیران هیئت اعضای و جمهور ریس دیدار در بیانات 
 lxxvi1731 -دولت ىهفته ىآستانه در وزیران، هيئت اعضاى و جمهوررئيس با دیدار 

 lxxviiسيد المسلمين و االسالم حجت جمهورى ریاست حكم تنفيذ ؛ مراسم1733-دولت ىهفته آغاز مناسبت به دولت هيئت اعضاى و جمهوررئيس دیدار 

 1733 خاتمى؛ محمد

 lxxviiiىآستانه در وزیران، هيئت اعضاى و جمهوررئيس با دیدار؛ 1732-رفسنجانى هاشمى آقاى جمهورى ریاست دوم ىدوره كار آغاز در دولت هيئت دیدار 

 1731 -دولت ىهفته

 lxxix1731-دولت هيئت اعضاى و جمهوررئيس با دیدار در 


