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جامعــه باشــد.
تشکیل حکومت اسالمی

ویژه نامه هفته دولت

قانــون هــای اســام بــه گونــه ای برنامــه ریــزی شــده کــه
بــدون «ســازماندهی و تشــکیالت 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 کالنــی در دســت حاکــم اســامی قــرار مــی گیــرد.
او بــا قســمتی از آن ،نیازمنــدان جامعــه را بــه زندگــی عــادی
مــی رســاند و بخــش باقــی مانــده نیــز ،در راه انجــام امــور
مالــی حکومــت ،از قبیــل تهیــه ســاح و تجهیــزات تدارکاتــی،
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تبلیغاتــی و ...هزینــه مــی گــردد .از ســوی دیگــر ،قســمت قابــل
مالحظــه ای از فقــه اســامی ،بــه امــور حقوقــی و قضایــی ،رابطه
هفته سپاس
بــا کفــار و بیگانــگان ،تنظیــم سیاســت هــای داخلــی و امنیتــی
هفتــه دولــت ،هفتــه ســپاس و قدردانــی از دولــت مردانــی اســت کــه در راه خدمــت بــه مــردم گام برمــی دارنــد .ایــن و ....پرداختــه اســت کــه حتمــا بایــد توســط یــک حکومــت
هفتــه کــه بــه پــاس گرامــی داشــت یــاد و نــام دو یــار دیریــن ملّــت ،دو اســوه خدمتگــزاری و تواضــع ،دو انســان مقتــدر اســامی بــه ســر و ســامان برســد.
مخلــص ،شــهیدان رجایــی و باهنــر «هفتــه دولــت» نــام نهــاده شــده ،در بزرگداشــت مقــام واالی انســان هایــی اســت اهداف حکومت اسالمی

کــه تمــام همتشــان رفــع مشــکالت ملــت ،پیشــرفت کشــور ،بهــره گیــری از نیروهــای جــوان ،رســیدگی بــه مســتمندان
و محرومــان و هــزاران کار ناگفتــه اســت.
در حکومــت هــای عالــی االهــی ،هــدف حکومــت ،ســازمان های

سند افتخار
هفتــه دولــت ،فرصــت مناســبی اســت تــا در خدمــات ارزنــده
و تــاش بــی وقفــه دولــت مــردان نظــام جمهــوری اســامی
تأمــل کنیــم و پشــتیبان و حامــی آنــان در همــه زمــان هــا
باشــیم .ایــن هفتــه کــه ســند افتخــار دولــت مــردان خدمتگــزار
و صاحــب منصبــان دلســوز اســت ،بهتریــن فرصــت بــرای
بازگویــی خدمــات نادیدنــی آنــان بــه شــمار مــی آیــد تــا بدیــن
وســیله ،اندکــی از تــاش و کوشــش ایــن مجموعــه قدردانــی
شــود .چــه نیکوســت کــه ایــن هفتــه و هــر هفتــه ،بــه ســخت
کوشــان خســتگی ناپذیــر عرصــه مدیریــت «خســته نباشــید»
بگوییــم.
لزوم تشکیل حکومت

بــه ســبب نیازهــای گوناگــون بشــر ،همــکاری بیــن افــراد یــک
جامعــه بــرای برطــرف کــردن نیازهــای یکدیگــر الزم اســت.
زمانــی کــه عــده ای بــا هــم زندگــی مــی کننــد ،بــر ســر منفعــت
هــای شــخصی ،اختــاف هایــی بیــن آنــان بــه وجــود مــی آیــد
و ممکــن اســت بــه دلیــل هــای گوناگــون ،بــه حــق یکدیگــر
تجــاوز کننــد .در چنیــن شــرایطی ،اگــر قانــون مشــخص و
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

دولتــی ،نظــام هــا و مقــررات اجتماعــی آن اســت کــه عالــم
انســانیت را بــه طــرف کمــال ســوق دهــد .در ایــن حکومــت،
شــخصی حکمرانــان ،هیــچ گونــه اصالتــی
اغــراض و منافــع
ِ
نــدارد .حتــی تشــریفات زندگــی رئیــس حکومــت و مقامــات
عالــی در حــدودی اســت کــه مصالــح عمومــی اقتضــا کنــد و
چــه بســا کــه بســاط زندگــی عالــی تریــن صاحبــان مناصــب
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،
عنایــت بــه تأمیــن خواســته هــای مــادی مــردم در حــدودی
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
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بمانــد.
خدمت به محرومان
بــا تشــکیل جمهــوری اســامی کــه اراده ملــت بــر تعییــن
سرنوشــت خویــش مشــخص گردیــد ،نــور امیــد در دل
مســتضعفان و قشــر محــروم جامعــه برافروختــه تــر شــد .آنــان
کــه ســال هــا در زیــر چکمــه ظلــم و ســتم شــاه ،مطــرود و
بــی پنــاه شــده بودنــد ،اکنــون بــا تشــکیل دولــت اســامی،
تمــام امیدشــان بــه ایــن نظــام و کشــور اســامی اســت .از ایــن
رو ،مســؤوالن دولــت در برابــر محرومــان جامعــه وظیفــه ای
ســنگین و بــس دشــوار دارنــد و بایــد در تمــام مــدت فعالیــت
خویــش ،خدمــت بــه ایــن قشــر را از یــاد نبرنــد و بــا جــان
و دل ،در راه بــرآوردن خواســته هــای آنــان کوشــش کننــد.
حضــرت امــام رحمــه اهلل نیــز همیشــه در ســفارش هــای خــود
بــه دولــت ،خدمــت بــه محرومــان را یــادآوری مــی کردنــد و
مــی فرمودنــد« :دولــت شــما ،دولــت محرومیــن اســت؛ بایــد
بــرای محرومیــن کار کنیــد».
ایران سرافراز
یکــی از وظایــف خطیــر دولــت ،پاســداری از نهــال شــکوفای
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
ـران پیشــرفته ،توســعه یافتــه و دارای صنعــت
دریــغ ننماینــد .ایـ ِ
و ف ّنــاوری ،آرزوی همــه خدمتگــزاران دلســوز و مخلــص دولــت
جمهــوری اســامی اســت .تــا زمانــی کــه ایــران خــود قــادر
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 را اداره مــی کــرد .آن حضــرت نامــه هــای بســیاری مــی نوشــت
کار تشــویق مــی نمــود .در یکــی از شــب هــای آغازیــن خالفــت ،و در آن هــا ،اصــول کشــورداری را بــه آنــان یــاد مــی داد.
امــام علــی علیــه الســام چراغــی را در اتــاق بیــت المــال روشــن
کــرده بــود و مشــغول محاســبات بــود کــه طلحــه و زبیــر بــر یکــی از کامــل تریــن نامــه هــای آن حضــرت ،کــه در بردارنــده
حضــرت ســام کردنــد و گفتنــد :بــا شــما کاری داریــم .امــام مباحــث اخالقــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و نظامــی
فرمــود :آیــا مربــوط بــه حکومــت و امــور مســلمانان اســت ،اســت ،نامــه  53نهــج البالغــه بــه مالــک اشــتر ،هنــگام انتخــاب
یــا بــه امــور شــخصی شــما ارتبــاط دارد؟ پاســخ دادنــد :امــر وی بــه زمامــداری مصــر اســت .بســیار نیکوســت کارگــزاران
شــخصی اســت .امــام علــی علیــه الســام بــی درنــگ چراغــی دولــت جمهــوری اســامی نیــز بــا سرمشــق قــرار دادن ایــن
را کــه از بیــت المــال روشــن بــود خامــوش ،و چــراغ دیگــری را منشــور جامــع ،بــر رهنمودهــای برتریــن دولــت مــرد جهــان،
روشــن کــرد ...نیــز زمانــی دیگــر ،هنگامــی کــه عمــرو عــاص ،جامــه عمــل بپوشــانند.
سیاســت بــاز معــروف بــرای کار خصوصــی خــود از حضــرت امتیاز ندادن به خویشاوندان
علــی علیــه الســام وقــت گرفــت ،ایشــان چراغــی را کــه بــا
روغــن بیــت المــال مــی ســوخت خامــوش ،و در نــور مهتــاب بــا در دولــت اســامی ،روانیســت کــه مســؤوالن نظــام ،بــرای
خویشــاوندان خــود امتیــاز ویــژه ای قائــل شــوند و آنــان را
وی صحبــت کــرد.
بــر دیگــران برتــری دهنــد .روزی بــرادرزداه امــام علــی علیــه
رهآورد سوء مدیریت
الســام عبــداهلل بــن جعفــر خدمــت حضــرت امیــر علیــه الســام
کارگــزاران نظــام اســامی و حکومــت علــوی ،بایــد راه و روش رســید و از اوضــاع اقتصــادی خــود گفــت و ادامــه داد :عمــو
صحیــح مدیریــت را بــه کار گیرنــد و هماننــد حکومتهــای جــان! شایســته اســت کــه امــر فرمایــی مقــداری از بیــت المــال
استبدادپیشــه طاغوتــی ،بــر مــردم ســتم روا ندارنــد .نابرابــری بــرای اداره زندگــی مــن داده شــود .ســوگند بــه خــدا بــرای
و تبعیــض ،نارضایتــی مــردم را بــه همــراه خواهــد داشــت و اداره زندگــی چیــزی در منــزل نــدارم .امــام پاســخ داد« :چیــزی
پیامدهــای ناگــواری بــرای حکومــت بــه ارمغــان مــی آورد .امیــر بــرای تــو در نــزد مــن وجــود نــدارد و بیــت المــال مســلمانان را
مؤمنــان علــی علیــه الســام در دســتورالعملی طوالنــی بــه یکــی هــم نمــی توانــم بــه تــو بدهــم ،مگــر آن کــه بــه عمــوی خــود
از فرماندارانــش در فــارس ،رهــآورد ســوء مدیریــت کارگــزاران را دســتور دهــی تــا از بیــت المــال دزدی کنــد.
یــادآور شــده و فرمــود« :عدالــت را بگســتران و از ســتمکاری و مراقبت از بیت المال
ســخت گیــری بــی جــا بپرهیــز؛ کــه ســتم ،موجــب فــرار مــردم
از منطقــه مــی شــود و بیدادگــری ،بــه مبــارزه و خــون ریــزی یکــی از دختــران امــام علــی علیــه الســام از ابــو رافــع ،خزانــه
دار بیــت المــال اجــازه گرفــت کــه گــردن بنــدی قیمتــی را از
مــی انجامــد».
بیــت المــال ســه رو ْز بــه امانــت بگیــرد و ســپس تحویــل دهــد.
منشور دولت مردان
وقتــی امیــر مؤمنــان متوجــه شــد ،ابــو رافــع را نکوهــش کــرده
امیــر مؤمنــان علیــه الســام در دوران کوتــاه مــدت پنــج ســاله و فرمــود :آیــا بــه بیــت المــال مســلمانان خیانــت روا مــی داری؟
حکومتــش بــر جامعــه اســامی ،همــواره مراقــب اعمــال و رفتــار ابــو رافــع گفــت :مــن از مــال خــود ضمانــت کــرده ام .ایشــان
فرمانــداران و کارگــزاران خــود در نقــاط مختلــف کشــور پهنــاور فرمــود :همیــن امــروز آن را بــه بیــت المــال بازگــردان و مواظــب
اســامی ،از خراســان تــا مصــر بــود و بــا مدیریتــی قــوی آنــان بــاش دیگــر ایــن کار تکــرار نشــود .ســپس آن حضــرت بــه
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«ایــن ملــت اســت کــه آمــد و شــما را از ایــن همــه گرفتاری
هــا بیــرون آورد 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»

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
اســامی اســت کــه در منابــع دینــی ،تأکیــد فراوانــی بــه آن
شــده اســت .پیغمبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه و امیــر مؤمنان
علیــه الســام ســاعتی را بــرای مالقــات و رابطــه مســتقیم بــا
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
کــه خــود را از نیازهــای مــردم دور نگــه دارد ،خداونــد در روز
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 مــرد ِم
جامعــه ،موجــب نوعــی تنــگ خویــی و کــم اطالعــی در امــور
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
وفــای بــه عهــد ،یکــی از عالــی تریــن فضیلــت هــای اخالقــی
انســان بــه شــمار مــی آیــد و از ارزش هایــی اســت کــه در میــان
اقــوام و ملــت هــای گوناگــون بــا هــر عقیــده و مســلکی کــه
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

خویــش فرمودنــد« :ایــن ملــت اســت کــه آمــد و شــما را از ایــن
همــه گرفتــاری هــا بیــرون آورد و بــا رأی خــودش ،مجلــس
درســت کــرد و جمهــوری اســامی را تنفیــذ کــرد و رئیــس
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

و راســت بــودن وعــده هــای وی ،اصلــی تریــن عامــل جلــب
اعتمــاد عمومــی در جامعــه بــه شــمار مــی آیــد .بــر ایــن
اســاس ،حضــرت علــی علیــه الســام در فرمــان خــود بــه مالــک
اشــتر ،او را از هــر گونــه تخلــف بــه وعــده منــع مــی کنــد و
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».
از آن جایــی کــه مــردم نقــش اصلــی و محــوری در پیــروزی
ثبات دولت
انقــاب و برپایــی حکومــت اســامی داشــتند ،برنامــه هــای دولت
عــدل و دادگــری ،از اساســی تریــن ویژگــی هــای اخالقــی نیــز بایــد بــا خواســت هــای اساســی آنــان هماهنــگ باشــد و
کارگــزاران نظــام اســامی اســت و در متــون دینــی ،تأکیــد دولــت مــردان ،برنامــه ریــزی کشــوری را هــم ســو بــا نیازهــای
فراوانــی بــر ایــن ویژگــی مســؤوالن حکومتــی شــده اســت .ملــت ســامان دهــی و تنظیــم کننــد .بنیــان گــذار جمهــوری
امیــر مؤمنــان علیــه الســام پیوســته والیــان و نماینــدگان اســامی ،حضــرت امــام خمینــی رحمــه اهلل بــا تأکیــد بــر ایــن
خــود را در شــهرها ،بــه رعایــت عدالــت بــا مــردم ســفارش مــی مســأله فرمودنــد« :در رأس برنامــه هــای دولــت ،بایــد ایــن مطلب
نمــود و رفتــار و ســیره نورانــی خــود ایشــان در تقســیم بیــت باشــد کــه ایــن هماهنگــی را حفــظ بکننــد و خیــال نکننــد کــه
المــال و امــور حکومتــی دیگــر ،بهتریــن الگــو و اســوه بــرای همه مــا دولــت هســتیم و بایــد مســأله ای را کــه مطــرح مــی کنیــم،
زمامــداران حکومــت هــا ،بــه ویــژه مســؤوالن حکومــت اســامی ملــت بپذیــرد؛ چــه روی مصالحــش باشــد ،چــه نباشــد ...شــما
اســت .آن حضــرت در عهدنامــه مالــک اشــتر ،خطــاب بــه وی نمــی توانیــد کارهایــی را کــه اآلن در ایــران هســت انجــام دهیــد،
نوشــتند« :همانــا باالتریــن روشــنی چشــم زمامــداران ،برپایــی ا ّال بــا هماهنگــی بــا ملــت .هماهنگــی بــا ملــت هــم ایــن اســت
عدالــت در جامعــه و آشــکار شــدن محبــت مردم اســت» .ایشــان کــه شــما توجــه کنیــد بــه خواســت هــای ایــن هــا».
هــم چنیــن در بیانــی گهربــار مــی فرمایــد« :ثبــات و پــا برجــا دولت و جلب رضایت مردم
بــودن دولــت هــا ،بــه ســبب عــدل و قوانیــن عدالــت محــور
اقتــدار هــر کشــوری ،بــه حمایــت آحــاد ملــت آن کشــور وابســته
اســت» .و «عدالــت ،بــرکات را دو چنــدان مــی کنــد».
اســت و تــا زمانــی کــه مــردم از خدمــات دولــت خــود راضــی
دولت اسالمی در اندیشه امام خمینی رحمه اهلل
و خشــنود باشــند ،همــواره در صحنــه بــوده و دولــت خــود را
نقش مردم در تقویت نظام
پشــتیبانی خواهنــد کــرد و البتــه همــه حکومــت هــا موظــف
پشــتوانه اصلــی برنامــه هــای دولــت ،حضــور مــردم و حمایــت بــه جلــب رضایــت مــردم هســتند .رهبــر کبیــر انقــاب اســامی
هــای بــی دریــغ آنــان از دولــت مــردان اســت .حضــرت امــام حضــرت امــام رحمــه اهلل در ایــن زمینــه فرمودنــد« :تــا ملــت در
خمینــی رحمــه اهلل همــواره در ســخنان خــود ،بــه حضــور ّجدی کار نباشــد ،نــه از دولــت و نــه از اســتانداران کاری نمــی آیــد؛
ملــت تأکیــد داشــتند و صاحبــان اصلــی ایــن کشــور و انقــاب یعنــی همــه دســتگاه هــای دولتــی بــه اســتثنای ملــت ،کاری
را ،مــردم مــی دانســتند .ایشــان در یکــی از ســخنرانی هــای 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!
حضــرت امــام خمینــی رحمــه اهلل بارهــا بــه مناســبت هــای
مختلــف ،خدمــت صادقانــه و خالصانــه بــه محرومــان ،و دلســوزی
و حمایــت از آنــان را بــه مســؤوالن یــادآور مــی شــدند و مــی
فرمودنــد« :دولــت واقعــا بایــد بــا تمــام قــدرت ،آن طــوری کــه
علــی علیــه الســام بــرای محرومیــن دل مــی ســوزاند ،ایــن هــم
بــا تمــام قــدرت دل بســوزاند بــرای محرومیــن؛ مثــل یــک پــدری
کــه بچــه هایــش اگــر گرســنه بماننــد ،چطــور بــا دل افســرده
دنبــال ایــن مــی رود کــه آن هــا را ســیر بکنــد .یــک دولــت
امیــر المؤمنیــن بایــد ایــن طــور باشــد» .ایشــان در جــای دیگــر،
خطــاب بــه اعضــای هیــأت دولــت فرمودنــد« :در هــر صــورت،
آنــی کــه بــرای شــما مهــم اســت ،خدمــت کــردن بــه همــه
طبقــات ،خصوصــا مســتضعف هــا ،خصوصــا محرومینــی کــه در
طــول تاریــخ محــروم بــوده انــد[ ،باشــد]».
حقوق مردم بر دولت
مــردم شــریف و شــجاع ایــران ،همیشــه بــه وظایــف خــود در
قبــال انقــاب و کشــور عمــل کــرده انــد؛ ازایــن رو ،حــق بزرگــی
بــر گــردن مســؤوالن نظــام دارنــد .رهبــر روشــن ضمیــر انقــاب،
حضــرت امــام خمینــی رحمــه اهلل فرمــوده انــد« :مــردم ،دِیــن
خودشــان را بــه جمهــوری اســامی تاکنــون ادا کردنــد و بــه
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 دِیــن را بــه ایــن مردمــی
کــه شــما را نشــاندند بــه ایــن مســند ،دِیــن خودتــان را عمــل
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 کــه تلخــی محرومیــت و رنــج گرســنگان و پــا برهنــگان را نمــی
بایــد خدمتگــزار ایــن هــا باشــیم و شــرافت همــه مــا بــه ایــن تواننــد بفهمنــد».
وظایف مردم
اســت کــه خدمــت بــه خلــق خــدا کنیــم».
پاسخگویی
مــردم در کنــار خواســته هــای مشــروع خــود از دولــت ،وظایفــی
شایســته اســت مســؤوالن ،پیوســته دربــاره عملکــرد خــود در را نیــز در قبــال آن بــر عهــده مــی گیــرد .نظــارت بــر کارهــای
دوره مدیریتشــان پاســخگو باشــند و گزارشــی از فعالیــت هــای دولــت و حمایــت از برنامــه هــای اصالحــی و ســازنده مســؤوالن،
خــود را بــه مــردم ارائــه دهنــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه امســال از از شــمار کارهایــی اســت کــه ملــت مــی توانــد بــرای شــکوفایی
ســوی رهبــر معظــم انقــاب ،ســال پاســخگویی مســؤوالن نامیــده و ســرافرازی کشــور خــود انجــام دهــد .معمــار انقــاب اســامی،
شــده اســت ،بســیار نیکوســت کــه ایــن گــزارش هــا دقیــق تــر از حضــرت امــام خمینــی رحمــه اهلل پیوســته بــه مــردم ســفارش
همیشــه باشــد .حضــرت امــام رحمــه اهلل نیــز همــواره بــر بازگــو مــی نمودنــد کــه در صحنــه باشــند و بــر کارهــای دولــت و
کــردن خدمــات ارزنــده ق ـ ّوه هــای ســه گانــه بــه مــردم تأکیــد مجلــس نظــارت کننــد و حامــی آنــان باشــند .بخشــی از ســخنان
فــراوان داشــتند و مــی فرمودنــد« :مــن بایــد عــرض کنــم کــه و نصایــح آن عزیــز ســفر کــرده بــه ایــن شــرح اســت« :ملــت
دولــت مــا ،دولتــی اســت کــه از بــس حســن نیــت دارد ،مســائل بایــد ناظــر باشــد بــه امــوری کــه در دولــت مــی گــذرد» و در
خــودش را ذکــر نمــی کنــد و از اول مــن م ّکــرر ایــن را گفتــه جایــی دیگــر فرمودنــد« :یــک کشــور ،وقتــی آســیب مــی بینــد
ام کــه شــما کارهایــی کــه مــی کنیــد بــه مــردم بگوییــد ...شــما کــه ملتــش بــی تفــاوت باشــند .ملــت همــه بایــد حاضــر باشــند
بایــد دائمــا ،خدمــت هایــی را کــه کردیــد و مــن مــی دانــم در مســائل سیاســی .مــردم نبایــد کنــار برونــد .اگــر مــردم کنــار
خدمــت هــای بســیار زیــاد و ارزنــده ای بــوده اســت ،ایــن هــا را برونــد ،همــه شکســت مــی خوریــم .حضــور شــما مــردم عزیــز و
مســلمان در صحنــه اســت کــه توطئــه هــای ســتمگران و حیلــه
ذکــر کنیــد بــرای مــردم».
گــران تاریــخ را خنثــی مــی کنــد»
ضرورت انتخاب صالح
در جمهــوری اســامی ایــران ،هــم چــون بســیاری از کشــورهای جلســه هــم اندیشــی بــا امــام جمعــه معــزز و بخشــدار
جهــان ،رئیــس جمهــور بــه عنــوان رئیــس دولــت و قــوه اجرایــی محتــرم در دفتــر امــام جمعــه در خصــوص برنامــه هــای
بــا رأی مســتقیم مــردم انتخــاب مــی شــود .و در ایــن هنــگام ،هفتــه دولت

مــردم بایــد بــا تیزبینــی و آگاهــی بیــش تــر در ایــن انتخــاب
حاضــر شــوند و سرنوشــت چهارســاله کشــور خــود را تعییــن
کننــد .حضــرت امــام رحمــه اهلل همیشــه مــردم را بــه انتخــاب
اشــخاصی کــه از درون تــوده مــردم بــوده و درد جامعه را چشــیده
باشــند ،توصیــه مــی کردنــد و مــی فرمودنــد« :توجــه داشــته
باشــند رئیــس جمهــور و وکالی مجلــس ،از طبقــه ای باشــند
مظلومیــت مســتضعفان و محرومــان جامعــه را
کــه محرومیــت و
ّ
لمــس نمــوده و در فکــر رفــاه آنــان باشــند؛ نــه از ســرمایه داران و
مرفــه و غــرق در لــذات و شــهوات،
زمیــن خــواران و صدرنشـ ِ
ـینان ّ

