
سند افتخار

ــده  ــا در خدمــات ارزن ــت، فرصــت مناســبی اســت ت ــه دول هفت
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــردان نظ ــت م ــه دول ــی وقف ــاش ب و ت
ــا  ــان ه ــه زم ــان در هم ــی آن ــتیبان و حام ــم و پش ــل کنی تأم
باشــیم. ایــن هفتــه کــه ســند افتخــار دولــت مــردان خدمتگــزار 
ــرای  ــت ب ــن فرص ــت، بهتری ــوز اس ــان دلس ــب منصب و صاح
بازگویــی خدمــات نادیدنــی آنــان بــه شــمار مــی آیــد تــا بدیــن 
ــی  ــه قدردان ــن مجموع ــاش و کوشــش ای ــی از ت وســیله، اندک
شــود. چــه نیکوســت کــه ایــن هفتــه و هــر هفتــه، بــه ســخت 
ــر عرصــه مدیریــت »خســته نباشــید«  کوشــان خســتگی ناپذی

ــم. بگویی
لزوم تشکیل حکومت

بــه ســبب نیازهــای گوناگــون بشــر، همــکاری بیــن افــراد یــک 
ــت.  ــر الزم اس ــای یکدیگ ــردن نیازه ــرف ک ــرای برط ــه ب جامع
زمانــی کــه عــده ای بــا هــم زندگــی مــی کننــد، بــر ســر منفعــت 
هــای شــخصی، اختــاف هایــی بیــن آنــان بــه وجــود مــی آیــد 
ــر  ــه حــق یکدیگ ــون، ب ــای گوناگ ــل ه ــه دلی ــن اســت ب و ممک
ــخص و  ــون مش ــر قان ــرایطی، اگ ــن ش ــد. در چنی ــاوز کنن تج
صحیحــی حاکــم باشــد، هــر کــس بــه حــق خــود مــی رســد و 
بــه کســی ســتم نمــی شــود از ســویی، ایــن برنامــه و قانــون نیــز 
مجــری مــی خواهــد. پیــاده کــردن قانــون، رســیدگی بــه وضــع 
عمومــی مــردم و برقــراری امنیــت، در دســتگاه اجرایــی مناســب 
صــورت مــی پذیــرد. بنابرایــن، جامعــه بشــری از حکومــت بــی 
نیــاز نبــوده و بایــد دارای برنامــه صحیــح و قانــون درســت اداره 

جامعــه باشــد.
تشکیل حکومت اسالمی

ــه  ــده ک ــزی ش ــه ری ــه ای برنام ــه گون ــام ب ــای اس ــون ه قان
بــدون »ســازماندهی و تشــکیات حکومتــی« اجــرای همــه آن 
هــا ناممکــن اســت. اســام دســتورهایی در زمینــه امــور مالــی و 
اقتصــادی ماننــد زکات، مالیــات و... دارد کــه بــا جمــع آوری آن 
هــا، بودجــه کانــی در دســت حاکــم اســامی قــرار مــی گیــرد. 
ــادی  ــه زندگــی ع ــه را ب ــدان جامع ــا قســمتی از آن، نیازمن او ب
ــور  ــام ام ــز، در راه انج ــده نی ــی مان ــش باق ــاند و بخ ــی رس م
مالــی حکومــت، از قبیــل تهیــه ســاح و تجهیــزات تدارکاتــی، 
تبلیغاتــی و... هزینــه مــی گــردد. از ســوی دیگــر، قســمت قابــل 
ماحظــه ای از فقــه اســامی، بــه امــور حقوقــی و قضایــی، رابطه 
بــا کفــار و بیگانــگان، تنظیــم سیاســت هــای داخلــی و امنیتــی 
ــت  ــک حکوم ــط ی ــد توس ــا بای ــه حتم ــت ک ــه اس و.... پرداخت

مقتــدر اســامی بــه ســر و ســامان برســد.
اهداف حکومت اسامی

در حکومــت هــای عالــی االهــی، هــدف حکومــت، ســازمان های 
ــم  ــه عال ــت ک ــی آن اس ــررات اجتماع ــا و مق ــام ه ــی، نظ دولت
ــت،  ــن حکوم ــد. در ای ــه طــرف کمــال ســوق ده انســانیت را ب
ــی  ــه اصالت ــچ گون ــان، هی ــخصِی حکمران ــع ش ــراض و مناف اغ
ــات  ــت و مقام ــس حکوم ــی رئی ــریفات زندگ ــی تش ــدارد. حت ن
ــد و  ــی اقتضــا کن ــح عموم ــه مصال ــی در حــدودی اســت ک عال
ــان مناصــب  ــن صاحب ــی تری چــه بســا کــه بســاط زندگــی عال
حکومتــی، بــا یــک فــرد عــادی تفــاوت چندانــی نــدارد. در ایــن 
نظــام، خواســته هــای مــردم نیــز در حــد نیــاز و اعتــدال اســت. 
از تبعیــض هــا، افــراط هــا و تفریــط هــا، هــر چنــد مــورد پســند 
عمــوم باشــد، جلوگیــری مــی شــود. در حکومــت عالــی االهــی، 
ــردم در حــدودی  ــادی م ــای م ــن خواســته ه ــه تأمی ــت ب عنای
اســت کــه فــرد و جامعــه، نــه در فشــار محرومیــت هــای مــادی 
ُخــرد و منحــرف شــود، و نــه همــه نیروهــا در راه هــوا و هــوس 
و شــهرت متمرکــز گــردد و از کمــاالت عالــی معنــوی محــروم 

ویژه نامه هفته دولت

هفته سپاس
هفتــه دولــت، هفتــه ســپاس و قدردانــی از دولــت مردانــی اســت کــه در راه خدمــت بــه مــردم گام برمــی دارنــد. ایــن 
ــان  ــع، دو انس ــزاری و تواض ــوه خدمتگ ــت، دو اس ــن ملّ ــار دیری ــام دو ی ــاد و ن ــت ی ــی داش ــاس گرام ــه پ ــه ب ــه ک هفت
مخلــص، شــهیدان رجایــی و باهنــر »هفتــه دولــت« نــام نهــاده شــده، در بزرگداشــت مقــام واالی انســان هایــی اســت 
کــه تمــام همتشــان رفــع مشــکات ملــت، پیشــرفت کشــور، بهــره گیــری از نیروهــای جــوان، رســیدگی بــه مســتمندان 

و محرومــان و هــزاران کار ناگفتــه اســت.
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بمانــد.
خدمت به محرومان

ــن  ــر تعیی ــت ب ــه اراده مل ــامی ک ــوری اس ــکیل جمه ــا تش ب
دل  در  امیــد  نــور  گردیــد،  مشــخص  خویــش  سرنوشــت 
مســتضعفان و قشــر محــروم جامعــه برافروختــه تــر شــد. آنــان 
ــرود و  ــاه، مط ــتم ش ــم و س ــه ظل ــر چکم ــا در زی ــال ه ــه س ک
ــامی،  ــت اس ــکیل دول ــا تش ــون ب ــد، اکن ــده بودن ــاه ش ــی پن ب
تمــام امیدشــان بــه ایــن نظــام و کشــور اســامی اســت. از ایــن 
ــه ای  ــه وظیف ــان جامع ــر محروم ــت در براب ــؤوالن دول رو، مس
ســنگین و بــس دشــوار دارنــد و بایــد در تمــام مــدت فعالیــت 
ــان  ــا ج ــد و ب ــاد نبرن ــر را از ی ــن قش ــه ای ــت ب ــش، خدم خوی
ــد.  ــش کنن ــان کوش ــای آن ــته ه ــرآوردن خواس و دل، در راه ب
حضــرت امــام رحمــه اهلل نیــز همیشــه در ســفارش هــای خــود 
ــد و  ــی کردن ــادآوری م ــان را ی ــه محروم ــت ب ــت، خدم ــه دول ب
ــد  ــن اســت؛ بای ــت محرومی ــما، دول ــت ش ــد: »دول ــی فرمودن م

ــد«. ــن کار کنی ــرای محرومی ب
ایران سرافراز

ــکوفای  ــال ش ــداری از نه ــت، پاس ــر دول ــف خطی ــی از وظای یک
انقــاب اســامی اســت کــه بــا خــون هــزاران اللــه پرپرشــده بــه 
بــار نشســته اســت. از ایــن رو، شایســته اســت مســؤوالن دولــت 
در راه رشــد و پیشــرفت همــه جانبــه کشــور، از هیــچ کوششــی 
دریــغ ننماینــد. ایــراِن پیشــرفته، توســعه یافتــه و دارای صنعــت 
و فّنــاوری، آرزوی همــه خدمتگــزاران دلســوز و مخلــص دولــت 
ــادر  ــود ق ــران خ ــه ای ــی ک ــا زمان ــت. ت ــامی اس ــوری اس جمه
بــه صــدور علــم نباشــد، همــه دولــت مــردان دســت در دســت 
هــم، بــرای رشــد و ترقــی همــه جانبــه کشــور مــی کوشــند تــا 

ایرانــی اســامی و ســربلند در جهــان امــروز داشــته باشــیم.
استفاده از بیت المال

دولــت مــرد بــزرگ جهــان اســام، حضــرت امیرمؤمنــان علــی 
علیــه الســام هیــچ وقــت از بیــت المــال اســتفاده شــخصی نمی 

کــرد و بــا اعمــال خویــش، کارگــزاران حکومتــی را هــم بــه ایــن 
کار تشــویق مــی نمــود. در یکــی از شــب هــای آغازیــن خافــت، 
امــام علــی علیــه الســام چراغــی را در اتــاق بیــت المــال روشــن 
ــر  ــر ب ــود کــه طلحــه و زبی ــود و مشــغول محاســبات ب کــرده ب
ــام  ــم. ام ــا شــما کاری داری ــد: ب ــد و گفتن حضــرت ســام کردن
ــت،  ــلمانان اس ــور مس ــت و ام ــه حکوم ــوط ب ــا مرب ــود: آی فرم
ــر  ــد: ام ــاط دارد؟ پاســخ دادن ــور شــخصی شــما ارتب ــه ام ــا ب ی
شــخصی اســت. امــام علــی علیــه الســام بــی درنــگ چراغــی 
را کــه از بیــت المــال روشــن بــود خامــوش، و چــراغ دیگــری را 
روشــن کــرد... نیــز زمانــی دیگــر، هنگامــی کــه عمــرو عــاص، 
ــرت  ــود از حض ــی خ ــرای کار خصوص ــروف ب ــاز مع ــت ب سیاس
ــا  ــه ب ــی را ک ــان چراغ ــت، ایش ــت گرف ــام وق ــه الس ــی علی عل
روغــن بیــت المــال مــی ســوخت خامــوش، و در نــور مهتــاب بــا 

وی صحبــت کــرد.
رهآورد سوء مدیریت

ــد راه و روش  ــوی، بای کارگــزاران نظــام اســامی و حکومــت عل
صحیــح مدیریــت را بــه کار گیرنــد و هماننــد حکومتهــای 
ــری  ــد. نابراب ــردم ســتم روا ندارن ــر م ــی، ب استبدادپیشــه طاغوت
ــت و  ــد داش ــراه خواه ــه هم ــردم را ب ــی م ــض، نارضایت و تبعی
پیامدهــای ناگــواری بــرای حکومــت بــه ارمغــان مــی آورد. امیــر 
مؤمنــان علــی علیــه الســام در دســتورالعملی طوالنــی بــه یکــی 
از فرماندارانــش در فــارس، رهــآورد ســوء مدیریــت کارگــزاران را 
یــادآور شــده و فرمــود: »عدالــت را بگســتران و از ســتمکاری و 
ســخت گیــری بــی جــا بپرهیــز؛ کــه ســتم، موجــب فــرار مــردم 
از منطقــه مــی شــود و بیدادگــری، بــه مبــارزه و خــون ریــزی 

مــی انجامــد«.
منشور دولت مردان

امیــر مؤمنــان علیــه الســام در دوران کوتــاه مــدت پنــج ســاله 
حکومتــش بــر جامعــه اســامی، همــواره مراقــب اعمــال و رفتــار 
فرمانــداران و کارگــزاران خــود در نقــاط مختلــف کشــور پهنــاور 
اســامی، از خراســان تــا مصــر بــود و بــا مدیریتــی قــوی آنــان 

را اداره مــی کــرد. آن حضــرت نامــه هــای بســیاری مــی نوشــت 
و در آن هــا، اصــول کشــورداری را بــه آنــان یــاد مــی داد.

یکــی از کامــل تریــن نامــه هــای آن حضــرت، کــه در بردارنــده 
مباحــث اخاقــی، اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و نظامــی 
اســت، نامــه 53 نهــج الباغــه بــه مالــک اشــتر، هنــگام انتخــاب 
ــزاران  ــت کارگ ــیار نیکوس ــت. بس ــر اس ــداری مص ــه زمام وی ب
ــن  ــرار دادن ای ــق ق ــا سرمش ــز ب ــامی نی ــوری اس ــت جمه دول
ــت مــرد جهــان،  ــن دول ــر رهنمودهــای برتری منشــور جامــع، ب

ــه عمــل بپوشــانند. جام
امتیاز ندادن به خویشاوندان

ــرای  ــام، ب ــؤوالن نظ ــه مس ــت ک ــامی، روانیس ــت اس در دول
ــان را  ــوند و آن ــل ش ــژه ای قائ ــاز وی ــود امتی ــاوندان خ خویش
ــه  ــی علی ــام عل ــرادرزداه ام ــد. روزی ب ــری دهن ــر دیگــران برت ب
الســام عبــداهلل بــن جعفــر خدمــت حضــرت امیــر علیــه الســام 
ــو  ــه داد: عم ــت و ادام ــود گف ــادی خ ــاع اقتص ــید و از اوض رس
جــان! شایســته اســت کــه امــر فرمایــی مقــداری از بیــت المــال 
ــرای  ــدا ب ــه خ ــوگند ب ــود. س ــن داده ش ــی م ــرای اداره زندگ ب
اداره زندگــی چیــزی در منــزل نــدارم. امــام پاســخ داد: »چیــزی 
بــرای تــو در نــزد مــن وجــود نــدارد و بیــت المــال مســلمانان را 
هــم نمــی توانــم بــه تــو بدهــم، مگــر آن کــه بــه عمــوی خــود 

ــد. ــت المــال دزدی کن ــا از بی دســتور دهــی ت
مراقبت از بیت المال

یکــی از دختــران امــام علــی علیــه الســام از ابــو رافــع، خزانــه 
دار بیــت المــال اجــازه گرفــت کــه گــردن بنــدی قیمتــی را از 
بیــت المــال ســه روْز بــه امانــت بگیــرد و ســپس تحویــل دهــد. 
وقتــی امیــر مؤمنــان متوجــه شــد، ابــو رافــع را نکوهــش کــرده 
و فرمــود: آیــا بــه بیــت المــال مســلمانان خیانــت روا مــی داری؟ 
ــو رافــع گفــت: مــن از مــال خــود ضمانــت کــرده ام. ایشــان  اب
فرمــود: همیــن امــروز آن را بــه بیــت المــال بازگــردان و مواظــب 
ــه  ــرت ب ــپس آن حض ــود. س ــرار نش ــن کار تک ــر ای ــاش دیگ ب
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دختــرش فرمــود: آیــا همــه زنــان انصــار و مهاجــر مــی تواننــد از 
وســایل زینتــی بیــت المــال اســتفاده کننــد.

دیدار با مردم

ارتبــاط نزدیــک بــا مــردم و پرهیــز از هــر گونــه دوری و فاصلــه 
گرفتــن از آنــان، از وظایــف اصلــی زمامــداران و کارگــزاران نظــام 
ــه آن  ــی ب ــد فراوان ــی، تأکی ــع دین ــه در مناب ــت ک ــامی اس اس
شــده اســت. پیغمبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه و امیــر مؤمنان 
ــا  ــه مســتقیم ب ــات و رابط ــرای ماق ــاعتی را ب ــه الســام س علی
مــردم قــرار مــی دادنــد و در روایــات بســیار، حکمرانانــی را کــه 
خــود را از مــردم دور نگــه مــی دارنــد، نکوهــش شــده انــد. امــام 
علــی علیــه الســام در ایــن بــاره فرمــوده انــد: »هــر زمامــداری 
ــد در روز  ــه دارد، خداون ــردم دور نگ ــای م ــود را از نیازه ــه خ ک
قیامــت نیازهــای وی را برطــرف نمــی کنــد«. نیــز آن حضــرت 
در فرمــان خــود بــه مالــک اشــتر مــی فرمایــد: »دوری و پنهــان 
بودنــت از مــردم طوالنــی نشــود؛ زیــرا دوری زمامــداران از مــردِم 
ــور  ــی در ام ــم اطاع ــی و ک ــی تنــگ خوی ــه، موجــب نوع جامع
جامعــه اســت. نهــان شــدن از مــردم، زمامــداران را از دانســتن 
آن چــه بــر آنــان پوشــیده اســت، بازمــی دارد. پــس کار بــزرگ، 

انــدک و کار انــدک، بــزرگ جلــوه مــی کنــد«.
وفای به عهد

ــی  ــت هــای اخاق ــن فضیل ــی تری ــه عهــد، یکــی از عال ــای ب وف
انســان بــه شــمار مــی آیــد و از ارزش هایــی اســت کــه در میــان 
ــه  ــلکی ک ــده و مس ــر عقی ــا ه ــون ب ــای گوناگ ــت ه ــوام و مل اق
باشــند، از احتــرام و اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. یکــی از 
عوامــل موفقیــت کارگــزاران و مســؤوالن، داشــتن پایــگاه مردمــی 
و اعتمــاد عمومــی اســت. عمــل کــردن مســؤول بــه گفتــه خــود 

ــب  ــل جل ــن عام ــی تری ــای وی، اصل ــده ه ــودن وع ــت ب و راس
ــن  ــر ای ــد. ب ــی آی ــمار م ــه ش ــه ب ــی در جامع ــاد عموم اعتم
اســاس، حضــرت علــی علیــه الســام در فرمــان خــود بــه مالــک 
ــد و  ــی کن ــع م ــده من ــه وع ــف ب ــه تخل ــر گون ــتر، او را از ه اش
مــی فرمایــد: »مبــادا بــه مــردم وعــده ای بدهــی و ســپس ُخلــف 
وعــده نمایــی. عمــل نکــردن بــه وعــده هــا، خشــم خــدا و مــردم 
را برمــی انگیزانــد کــه خــدای تعالــی فرمــود: گنــاه و دشــمنی 
بزرگــی اســت نــزد خــدا، ایــن کــه چیــزی را بگوییــد و بــه آن 

عمــل نکنیــد«.
ثبات دولت

ــی  ــای اخاق ــی ه ــن ویژگ ــی تری ــری، از اساس ــدل و دادگ ع
ــد  ــی، تأکی ــون دین ــت و در مت ــامی اس ــام اس ــزاران نظ کارگ
ــت.  ــده اس ــی ش ــؤوالن حکومت ــی مس ــن ویژگ ــر ای ــی ب فراوان
ــدگان  ــان و نماین ــته والی ــام پیوس ــه الس ــان علی ــر مؤمن امی
خــود را در شــهرها، بــه رعایــت عدالــت بــا مــردم ســفارش مــی 
ــی خــود ایشــان در تقســیم بیــت  نمــود و رفتــار و ســیره نوران
المــال و امــور حکومتــی دیگــر، بهتریــن الگــو و اســوه بــرای همه 
زمامــداران حکومــت هــا، بــه ویــژه مســؤوالن حکومــت اســامی 
ــه وی  ــک اشــتر، خطــاب ب اســت. آن حضــرت در عهدنامــه مال
ــا باالتریــن روشــنی چشــم زمامــداران، برپایــی  نوشــتند: »همان
عدالــت در جامعــه و آشــکار شــدن محبــت مردم اســت«. ایشــان 
هــم چنیــن در بیانــی گهربــار مــی فرمایــد: »ثبــات و پــا برجــا 
ــور  ــت مح ــن عدال ــدل و قوانی ــبب ع ــه س ــا، ب ــت ه ــودن دول ب

ــد«. ــی کن ــدان م ــرکات را دو چن ــت، ب اســت«. و »عدال
دولت اسامی در اندیشه امام خمینی رحمه اهلل

نقش مردم در تقویت نظام

پشــتوانه اصلــی برنامــه هــای دولــت، حضــور مــردم و حمایــت 
ــام  ــت مــردان اســت. حضــرت ام ــان از دول ــغ آن ــی دری هــای ب
خمینــی رحمــه اهلل همــواره در ســخنان خــود، بــه حضــور ّجدی 
ملــت تأکیــد داشــتند و صاحبــان اصلــی ایــن کشــور و انقــاب 
ــای  ــخنرانی ه ــی از س ــان در یک ــتند. ایش ــی دانس ــردم م را، م

»ایــن ملــت اســت کــه آمــد و شــما را از ایــن همــه گرفتاری 
ــن  ــم، از ای ــا داری ــه م ــی ک ــه چیزهای ــرون آورد هم ــا بی ه
ــه  ــن ک ــوف ای ــد، خ ــردم را داری ــن م ــا ای ــت... ت ــردم اس م
بتواننــد بــه شــما آســیب برســانند، هیــچ نداشــته باشــید«

خویــش فرمودنــد: »ایــن ملــت اســت کــه آمــد و شــما را از ایــن 
ــس  ــودش، مجل ــا رأی خ ــرون آورد و ب ــا بی ــاری ه ــه گرفت هم
ــس  ــرد و رئی ــذ ک ــامی را تنفی ــوری اس ــرد و جمه ــت ک درس
جمهــور درســت کــرد و آن هــا هــم دولــت درســت کردنــد. همــه 
چیزهایــی کــه مــا داریــم، از ایــن مــردم اســت... تــا ایــن مــردم را 
داریــد، خــوف ایــن کــه بتواننــد بــه شــما آســیب برســانند، هیــچ 

نداشــته باشــید«.
هماهنگی دولت و مردم

ــروزی  ــوری در پی ــی و مح ــش اصل ــردم نق ــه م ــی ک از آن جای
انقــاب و برپایــی حکومــت اســامی داشــتند، برنامــه هــای دولت 
ــد و  ــگ باش ــان هماهن ــی آن ــای اساس ــت ه ــا خواس ــد ب ــز بای نی
ــا نیازهــای  دولــت مــردان، برنامــه ریــزی کشــوری را هــم ســو ب
ــوری  ــذار جمه ــان گ ــد. بنی ــم کنن ــی و تنظی ــامان ده ــت س مل
ــر ایــن  ــا تأکیــد ب اســامی، حضــرت امــام خمینــی رحمــه اهلل ب
مســأله فرمودنــد: »در رأس برنامــه هــای دولــت، بایــد ایــن مطلب 
باشــد کــه ایــن هماهنگــی را حفــظ بکننــد و خیــال نکننــد کــه 
مــا دولــت هســتیم و بایــد مســأله ای را کــه مطــرح مــی کنیــم، 
ــرد؛ چــه روی مصالحــش باشــد، چــه نباشــد... شــما  ــت بپذی مل
نمــی توانیــد کارهایــی را کــه اآلن در ایــران هســت انجــام دهیــد، 
ااّل بــا هماهنگــی بــا ملــت. هماهنگــی بــا ملــت هــم ایــن اســت 

کــه شــما توجــه کنیــد بــه خواســت هــای ایــن هــا«.
دولت و جلب رضایت مردم

اقتــدار هــر کشــوری، بــه حمایــت آحــاد ملــت آن کشــور وابســته 
ــت خــود راضــی  ــات دول ــردم از خدم ــه م ــی ک ــا زمان اســت و ت
ــود را  ــت خ ــوده و دول ــه ب ــواره در صحن ــند، هم ــنود باش و خش
ــف  ــا موظ ــت ه ــه حکوم ــه هم ــرد و البت ــد ک ــتیبانی خواهن پش
بــه جلــب رضایــت مــردم هســتند. رهبــر کبیــر انقــاب اســامی 
حضــرت امــام رحمــه اهلل در ایــن زمینــه فرمودنــد: »تــا ملــت در 
ــد؛  ــی آی ــتانداران کاری نم ــه از اس ــت و ن ــه از دول ــد، ن کار نباش
ــت، کاری  ــتثنای مل ــه اس ــی ب ــای دولت ــتگاه ه ــه دس ــی هم یعن
ازشــان نمــی آیــد. از ایــن جهــت، همــه مــا و شــما آقایــان و آن 
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هایــی کــه در اختیــار شــما هســتند، همــه بایــد کوشــش کنیــد 
کــه رضایــت مــردم را جلــب بکنیــد در همــه امــور«.

مثل علی علیه السالم باشید!

ــای  ــبت ه ــه مناس ــا ب ــه اهلل باره ــی رحم ــام خمین ــرت ام حض
مختلــف، خدمــت صادقانــه و خالصانــه بــه محرومــان، و دلســوزی 
ــی  ــدند و م ــی ش ــادآور م ــؤوالن ی ــه مس ــان را ب ــت از آن و حمای
ــا تمــام قــدرت، آن طــوری کــه  ــد: »دولــت واقعــا بایــد ب فرمودن
علــی علیــه الســام بــرای محرومیــن دل مــی ســوزاند، ایــن هــم 
بــا تمــام قــدرت دل بســوزاند بــرای محرومیــن؛ مثــل یــک پــدری 
ــا دل افســرده  ــد، چطــور ب ــر گرســنه بمانن ــش اگ ــه بچــه های ک
ــت  ــک دول ــد. ی ــیر بکن ــا را س ــه آن ه ــی رود ک ــن م ــال ای دنب
امیــر المؤمنیــن بایــد ایــن طــور باشــد«. ایشــان در جــای دیگــر، 
ــر صــورت،  ــد: »در ه ــت فرمودن ــأت دول ــه اعضــای هی خطــاب ب
ــه  ــه هم ــردن ب ــت ک ــت، خدم ــم اس ــما مه ــرای ش ــه ب ــی ک آن
طبقــات، خصوصــا مســتضعف هــا، خصوصــا محرومینــی کــه در 

ــد، ]باشــد[«. ــوده ان ــخ محــروم ب طــول تاری
حقوق مردم بر دولت

ــود در  ــف خ ــه وظای ــه ب ــران، همیش ــجاع ای ــریف و ش ــردم ش م
قبــال انقــاب و کشــور عمــل کــرده انــد؛ ازایــن رو، حــق بزرگــی 
بــر گــردن مســؤوالن نظــام دارنــد. رهبــر روشــن ضمیــر انقــاب، 
ــن  ــردم، ِدی ــد: »م ــوده ان ــی رحمــه اهلل فرم ــام خمین حضــرت ام
ــه  ــد و ب ــون ادا کردن ــامی تاکن ــوری اس ــه جمه ــان را ب خودش
تکلیــف خودشــان عمــل کردنــد. مــردم بــه آقــای رئیــس جمهــور 
بــه آن شــورا رأی دادنــد، حــاال نوبــت آقایــان اســت کــه در مقابــل 
ایــن همــه زحمتــی کــه آن هــا کشــیدند و محبتــی کــه آن هــا 
کردنــد و فــداکاری هــا کــه آن هــا کردنــد، حــاال نوبــت آقایــان 
اســت... نوبــت شماســت کــه بایــد ایــن ِدیــن را بــه ایــن مردمــی 
ــان را عمــل  ــن خودت ــن مســند، ِدی ــه ای کــه شــما را نشــاندند ب
بکنیــد، ادا کنیــد بــه مــردم« و در جایــی دیگــر فرمودنــد: »ایــن 
هــا )مــردم( حــق دارنــد بــه مــا و بــه شــما، خیلــی حــق دارنــد. 
وقتــی دولتــی پیــش مــی آیــد، آن هــم دولتــی اســت کــه مــردم 

بــه آن حــق دارنــد، شــما بایــد خدمــت کنیــد بــه مــردم. همــه 
ــن  ــه ای ــا ب ــا باشــیم و شــرافت همــه م ــن ه ــزار ای ــد خدمتگ بای

اســت کــه خدمــت بــه خلــق خــدا کنیــم«.
پاسخگویی

ــود در  ــرد خ ــاره عملک ــته درب ــؤوالن، پیوس ــت مس ــته اس شایس
ــای  ــت ه دوره مدیریتشــان پاســخگو باشــند و گزارشــی از فعالی
خــود را بــه مــردم ارائــه دهنــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه امســال از 
ســوی رهبــر معظــم انقــاب، ســال پاســخگویی مســؤوالن نامیــده 
شــده اســت، بســیار نیکوســت کــه ایــن گــزارش هــا دقیــق تــر از 
همیشــه باشــد. حضــرت امــام رحمــه اهلل نیــز همــواره بــر بازگــو 
کــردن خدمــات ارزنــده قــّوه هــای ســه گانــه بــه مــردم تأکیــد 
ــد عــرض کنــم کــه  ــد: »مــن بای ــراوان داشــتند و مــی فرمودن ف
دولــت مــا، دولتــی اســت کــه از بــس حســن نیــت دارد، مســائل 
ــه  ــن را گفت ــرر ای ــن مّک ــد و از اول م ــی کن ــر نم خــودش را ذک
ام کــه شــما کارهایــی کــه مــی کنیــد بــه مــردم بگوییــد... شــما 
ــم  ــی دان ــن م ــد و م ــه کردی ــی را ک ــت های ــا، خدم ــد دائم بای
خدمــت هــای بســیار زیــاد و ارزنــده ای بــوده اســت، ایــن هــا را 

ذکــر کنیــد بــرای مــردم«.
ضرورت انتخاب صالح

در جمهــوری اســامی ایــران، هــم چــون بســیاری از کشــورهای 
جهــان، رئیــس جمهــور بــه عنــوان رئیــس دولــت و قــوه اجرایــی 
ــگام،  ــن هن ــی شــود. و در ای ــردم انتخــاب م ــا رأی مســتقیم م ب
ــاب  ــن انتخ ــر در ای ــش ت ــی بی ــی و آگاه ــا تیزبین ــد ب ــردم بای م
ــن  ــود را تعیی ــور خ ــاله کش ــت چهارس ــوند و سرنوش ــر ش حاض
ــه انتخــاب  ــام رحمــه اهلل همیشــه مــردم را ب ــد. حضــرت ام کنن
اشــخاصی کــه از درون تــوده مــردم بــوده و درد جامعه را چشــیده 
ــته  ــه داش ــد: »توج ــی فرمودن ــد و م ــی کردن ــه م ــند، توصی باش
ــند  ــه ای باش ــس، از طبق ــور و وکای مجل ــس جمه ــند رئی باش
کــه محرومیــت و مظلومّیــت مســتضعفان و محرومــان جامعــه را 
لمــس نمــوده و در فکــر رفــاه آنــان باشــند؛ نــه از ســرمایه داران و 
زمیــن خــواران و صدرنشــیناِن مّرفــه و غــرق در لــذات و شــهوات، 

کــه تلخــی محرومیــت و رنــج گرســنگان و پــا برهنــگان را نمــی 
تواننــد بفهمنــد«.

وظایف مردم

مــردم در کنــار خواســته هــای مشــروع خــود از دولــت، وظایفــی 
ــر کارهــای  ــر عهــده مــی گیــرد. نظــارت ب را نیــز در قبــال آن ب
دولــت و حمایــت از برنامــه هــای اصاحــی و ســازنده مســؤوالن، 
از شــمار کارهایــی اســت کــه ملــت مــی توانــد بــرای شــکوفایی 
و ســرافرازی کشــور خــود انجــام دهــد. معمــار انقــاب اســامی، 
ــه مــردم ســفارش  حضــرت امــام خمینــی رحمــه اهلل پیوســته ب
ــت و  ــای دول ــر کاره ــند و ب ــه باش ــه در صحن ــد ک ــی نمودن م
مجلــس نظــارت کننــد و حامــی آنــان باشــند. بخشــی از ســخنان 
ــت  ــت: »مل ــرح اس ــن ش ــه ای ــرده ب ــفر ک ــز س ــح آن عزی و نصای
ــذرد« و در  ــی گ ــت م ــه در دول ــوری ک ــه ام ــد ناظــر باشــد ب بای
جایــی دیگــر فرمودنــد: »یــک کشــور، وقتــی آســیب مــی بینــد 
کــه ملتــش بــی تفــاوت باشــند. ملــت همــه بایــد حاضــر باشــند 
در مســائل سیاســی. مــردم نبایــد کنــار برونــد. اگــر مــردم کنــار 
برونــد، همــه شکســت مــی خوریــم. حضــور شــما مــردم عزیــز و 
مســلمان در صحنــه اســت کــه توطئــه هــای ســتمگران و حیلــه 

گــران تاریــخ را خنثــی مــی کنــد«
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ــدار  ــزز و بخش ــه مع ــام جمع ــا ام ــی ب ــم اندیش ــه ه جلس
ــه هــای  ــه در خصــوص برنام ــام جمع ــر ام ــرم در دفت محت

ــه دولت  هفت


