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 چکیده:

ی حضرت امام خمینی )ره( م و  )ع( امام علی دینی از منظر مدیریت حکومتمسئله مورد توجه در این تحقیق، آسیب شناسی  
باشد که در آن دو هدف، نظری یعنی شناخت حکومت و آسیب های آن و عملی به معنای تالش برای شناخت خطرات و آفت 

امام )ره( مورد توجه بوده است لذا با این  امام علی )ع( و  ها از منظرجلوگیری از این آسیبهای  حکومت اسالمی و هشدار و 
ها و -ها سر و کار دارد و آسیبامام )ره( حکومت پدیده ای است که با اختیار و اراده انسان امام علی و  فرض که در اندیشه

با بررسی صورت گرفته چنین  .از منظر ایشان پرداخته ایم.خطرات زیادی آن را تهدید می کند به بحث آسیب شناسی حکومت 
نتیجه گرفته ایم که امام )ره( ضمن ارائه نوعی از حکومت به نام جمهوری اسالمی بعنوان بهترین شکل حکومت که مبتنی بر 

دینی، فرهنگی، سیاسی، قوانین الهی، همراه با خواست، اراده و انتخاب مردم می باشد ، در تمام زمینه ها و حوزه های مختلف 
ها در این حکومت ، تذکر است و پیش بینی هایی داشته اند. آفاتی که می توانند حرکت اقتصادی و نظامی راجع به بروز آسیب

حکومت را به سمت اهداف خود گند نمایند یا آن را از مسیر منحرف نموده، به زوال برده و در نهایت به ورطه سقوط بکشانند 
ها، نوع معمایی، متزلزل کننده اعتماد عمومی و تضعیف کننده باورهای مردمی می باشند. بنابر این پایه دی آسیبدر تقسیم بن

ایمانی و مردمی نظام، به ویژه اعتماد عمومی را متزلزل می سازند و از این نظر دارای اهمیت بیشتری می باشند  های معرفتی و
 .حکومت هستند از آن جدا ساخته و باعث بی ثباتی و زوال حکومت می گردد چرا که به نوعی مردم را که پشتوانه اصلی

 
 امام علی)ع(، امام خمیتی )ره(کومت، آسیب، آسیب شناسی ، آسیب شناسی حکومت جمهوری اسالمی،ح کلمات کلیدی
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 مقدمه

ها راه موفقیت را برای جامعه هی از این آسیبها هستند. شناخت و آگاآنچه جامعه را از رشد و بالندی باز میدارد، آفات و آسیب

های رفتاری و شخصیتی مدیران های مهمی که حکومت و جامعه اسالمی با آن روبروست، آسیبکند. یکی از آسیبهموار می

باره رجامعه است. در این مقاله سعی نگارنده بر آن بوده است که ضمن بیان و بررسی اندیشه ها و دیدگاههای امام علی )ع( د

های مدیریتی ، راهکارهای مناسب ایشان جهت مقابله با آن آسیب ها را نیز ارایه نماید. سوال اصلی این پژوهش این آسیب

 است که آسیب شناسی وضعیت مدیریت امروز درنظام اداری با تاکید بر نهج البالغه و دیدگاه های امام خمینی چیست؟

بعضی از آسیب هایی که جامعه  با آن روبرو است، انتصاب مدیران و کارگزاران ناشایست،  )ع()ع( و امام خمینی از منظر امام علی

فاسد و دنیا طلب، عدم آگاهی از مبانی و ارزشهای دینی، ایجاد فاصله طبقاتی، رشد مفاسد اداری، اجتماعی و فردی است، و 

 .ها جامعه اسالمی را به انحطاط میکشاندعدم توجه به این آفات و آسیب
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 مفهوم اصطالحی حکومت

مفهوم حکومت نیز در تطور زمان و شرایط مختلف دستخوش تغییر شده و به معانی متفاوت بکار رفته است که برخی از آن در 

 ادامه می آید

تن به واداش حکومت اشاره دارد به فرایند حکم راندن یعنی اعمال نظارت بر دیگری و"حکومت به معنی فرایند حکمرانی: ( ۱

رفتار و عمل به شیوه های معین و مقتضی این فعالیت را باید در طول دوره ای از زمان در نظر گرفت به نحوی که ارتباطی 

 .[2]و  [1]پایدار میان مشارکت کنندگان در فرایند پدید آورد

فر مترادف با حق وضع قوانین، کیحکومت به معنای قدرت سیاسی: در اینجا حکومت مترادف است با قدرت سیاسی که خود ( ۲

جان الک و فدرالیست ها اصطالح "دادن به منظور انتظام و حراست اموال عمومی و اعمال زور و قدرت در راه اجرای قوانین. 

حکومت را غالبا به این مفهوم بکار برده اند و از همین روست که الک در رساله دوم خود چنین اظهار می کند: کسی که به 

نمی اندیشد که حکومت ها حاصل جبر و خشونتند الجرم باید شاهد بر آمدن حکومتی دیگر باشد که ایجاد کننده قدرت  درستی

حکومت ممکن است دال بر وضعیتی باشد به معنی حکمفرمایی نظم یافته، که این نوع کاربرد اصطالح  "سیاسی دیگری است 

فهوم قرن هجدهمی اصطالح )حکومت( معادل و هم عصر عبارت حکومت بیشتر در قرن هجدهم متداول بوده است این م

 .[2]و  [1]مدنی یا حتی قدرت قابل ترجمه استبوده که در زبان فرانسه امروز به اقتدار  " impeumeiviliالتین 

ه ( اشارconstitution( نوع رژیم سیاسی حکومت ممکن است به نظام یا نوع خاصی از حکومت مبتنی بر قانون اساسی )3

داشته باشد. از همین روست که واژه حکومت به صورت موصوف بکار می رود مثال در حکومت پارلمانی با حکومت کابینه ای 

ها که طبق آنها امر حکومت به اجراء گذاشته می شود به کار برده می شود. با حکومت ریاست جمهوری در طبقه بندب صورت

ه این معنا بکار برده اند. روسو در کتاب قرارداد اجتماعی فصلی در باب صور مونتسکیو و روسر هر دو اصطالح حکومت را ب

 .[2]و  [1]مختلف حکومت دارد

( قوه مجریه: در پاره ای موارد حکومت اشاره دارد به آنهایی که حکم می رانند بطور اخص و بر حسب معمول به شاخه اجرایی 4

ه های جداگانه حکومت در ادوار اخیر کلمه حکومت به قوه مجریه در مقابل با توجه به طرح مسئله حوز"آنان یعنی قوه مجریه 

قوه مقننه اطالق می شده است. این معنای اصطالح حکومت امروزه هم متداول است همچنین حکومت در شکل تعدیل کننده 

اشخاص بلکه مناصبی معنای دوم تنها به مناصب اجرایی اطالق شده است. در این صورت مصداق مفهوم حکومت نه چندان 

 .[2]و  [1]هستند که مسئول تأسیس و تضمین اجرای قوانین اند

( : اصطالح دیگری که با مفهوم حکومت به معنای قوه مجریه نزدیک است دستگاه Adminestration( دستگاه اداری)5

لمه حکومت عنوان دستگاه اداری اداری است. به رغم اینکه در برخی کشورها از جمله ایالت متحده آمریکا به جای کاربرد ک

جدید با قدیم بکار برده می شود... دستگاه اداری مجموعه اشخاص و سازمانهایی است که تحت هدایت حکومت به انجام 

خدمات عمومی روزمره اشتغال دارند. بنابر این لفظ دستگاه اداری به مصداق محدودتر مفهوم حکومت به معنای دستگاه مجری 

است. در عمل دستگاه اداری ممکن است نقش مهم تری در تنظیم سیاست داشته باشد ولی این کار وظیفه  سیاست نزدیکتر

 .[2]و  [1]اصلی آن نیست
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حکومت به این معنا بیانگر یکی از بخشهای چهارگانه دولت حاکمیت، حکومت، سرزمین، "( دستگاه حاکمه )قوای سه گانه(: 6

 "ستگاه و نهادهای حاکم، منجمله مناصب و نقش های مختلف است جمعیت( می باشد. مصداقی حکومت کل د

ما در اینجا حکومت را بعنوان یکی از عناصر چهارگانه دولت )سرزمین، جمعیت، حکومت، حاکمیت( و به معنای سازمانی که 

دولت عینی تر است. مجری قانون و اداره کننده جامعه می باشد در نظر داریم به همین نسبت مفهوم آن از مفهوم انتزاعی 

حکومت وضع قوانین و اجرای آنها را بر عهده دارد و کار تقسیم وظایف میان دستگاههای حکومتی به سازماندهی آن بستگی 

دارد. مجموعه اداری با بروکراسی جزئی عمده از حکومت است. نهادهای حکومتی عالوه بر کار ویژه های یاد شده به حفظ 

ت قضایی و همچنین توسعه و تأمین رفاه اجتماعی می پردازند. وضعیت خرج هزینه های عمومی، نظم و امنیت، تأمین عدال

 .[2]و  [1]بودجه نویسی، تأمین درآمدهای حکومت از منابع مختلف و انجام خدمات عام المنفعه از وظایف حکومت است

 آسیب شناسی حکومت

ررسی علل موجود و عوامل بنمای حکومت و آفت ها و آسیب آسیب شناسی حکومت نیز در این تحقیق به معنای شناخت و ب

 هایی که باعث می شود این علت ها و عوامل تضعیف شده و موجبات انحراف، ضعف و زوال یک حکومت مهیا شود.

 توسعه و پیشرفت هر جامعه ای مرهون موفقیّت های به دست آمده از ناحیه مدیریت می باشد. در فرآیند مدیریت یکی از مهم

ترین نکات در خور تأمّل انتخاب شایسته ترین افراد برای مسؤولیت های سالم در جامعه است تا از یک سو اشتباهات و انحرافات 

 .[3]احتمالی به حداقل برسد و از سوی دیگر جامعه در مسیر رشد و شکوفایی قرار گیرد

ساس افکار و ایدئولوژی مادّی و غیر مذهبی اداره می وقتی جامعه ای بر اساس آرمان های دینی شکل گرفته باشد، امّا بر ا

شود، بی تردید در بخش مدیریت آسیب های جبران ناپذیری را متحمّل خواهد شد که شناخت این آسیب ها امری ضروری 

اصطالح آسیب شناسی مدیریت، یعنی شناخت اشکاالتی که در حوزه حکومت متوجه امور اداری، سیاسی و اجتماعی شود .است

 که در این بخش ابتدا به عوامل اسیب های مدیریتی با تاکید بر گفته های امام علی)ع( میپردازیم:

 تکبّر و خودخواهی

اولین عامل آسیب زا در حوزه مدیریت و امور اجتماعی غرور و خودخواهی است که معموالً پس از رسیدن به مقام در برخی از 

غفلت از حقیقت، بشر ممکن است به محض رسیدن به ریاست دچار تکبّر و  مسؤولین و مدیران مشاهده می شود. در اثر

خودپسندی شود که این رذیله اخالقی بزرگ ترین آفت کاری اوست و می تواند تمام آثار مثبت مسؤولیت وی را از بین ببرد. 

خود بینی توصیه می کند. آن  اینجاست که حضرت علی)ع( همواره کارگزاران و مدیران نظام اسالمی را به دوری از تکبّر و

 :حضرت در عهدنامه خود به مالک اشتر چنین می فرماید

ایّاک و االعجاب بنفسک و الثّقة بما یعجیک منها و حبّ االطراء فانّ ذلک من اوثق فرص الشّیطان فی نفسه لیمحق ما یکون "

د اطمینان کنی و به پرهیز از این که دوست ( مبادا هرگز دچار خودپسندی شوی و به خوبی های خو۱من احسان المحسنین؛)

داشته باشی دیگران تو را ستایش کنند، زیرا حالت غرور و خودپسندی مناسب ترین فرصت برای شیطان است تا کردار نیک 

 "نیکوکاران را نابود کند
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و مدیران را به سوی  بر اساس اندیشه سیاسی امام علی)ع( غرور و خودخواهی بزرگ ترین آفت مدیریت است که زمامداران

خودکامگی و سرانجام ذلّت و خواری می کشاند، بنابراین مسؤولین نظام اسالمی نباید در اثر این صفت رذیله، گرفتار وسوسه 

 [3]های شیطانی شده و از راه حق خارج شوند، بلکه همیشه باید مواظب باشند تا به غرور و خود بینی دچار نگردند

 ؤولینعدم دسترسی مردم به مس

یکی دیگر از آسیب هایی که مسؤولین و مدیران را از مسیر اصلی حکومت و مدیریت منحرف می سازد، جدایی میان مسؤولین 

و مردم است. امام علی)ع( در سیره خود همواره کارگزاران و مسؤولین حکومتی را نسبت به این آسیب مهم هشدار می داد و به 

م مردم نباید هیچ گونه فاصله و مانعی قرار دهید. آن حضرت خطاب به مالک اشتر می آنان می فرمود که میان خود و عمو

 :فرماید

فال تطوّلنّ احتجابک عن رعیّتک فانّ احتجاب الوالة عن الرّعیّة شعبة من الضّیق و قلّة علمٍ باالمور و االحتجاب منهم یقطع "

( هیچ ۲)"غیر و یقبح الحسن و یحسن القبیح و یشاب الحقّ بالباطلعنهم علم ما احتجبوا دونه فیصغر عندهم الکبیر و یعظم الصّ

گاه خود را به مدّت طوالنی از مردم پنهان مکن، زیرا دور بودن زمامداران از چشم عموم مردم خود موجب نوعی محدودیّت و 

رد، از مسائل از بین می ب بی اطالعی نسبت به کارهای مملکت است. پنهان شدن زمامداران آگاهی آنان را نسبت به بسیاری

در نتیجه بزرگ نزد آنان کوچک و کوچک نزد آنان بزرگ می شود و نیز کار نیک زشت و کار زشت زیبا جلوه داده می شود و 

از این رو مدیریت پسندیده در اداره امور باید پاسخگوی نیازها و پرسش ها و جهت دهنده مسیر .حق با باطل آمیخته می گردد

 .[5]و [4]دم باشدتوده های مر

 بی توجهی نسبت به طبقه محروم

 .از دیگر آسیب های رفتاری مسؤوالن و مدیران، کم توجهی یا بی توجهی به طبقه محروم و قشر آسیب پذیر جامعه است

ان آنموالی پرهیزگاران در نهج البالغه مدیران و کارگزاران را به توجه بیش تر به قشر محروم جامعه و تأمین خواسته های 

مبادا سرمستی حکومت تو را از رسیدگی به محرومان باز دارد »توصیه نموده است. آن حضرت به مالک اشتر چنین می فرماید: 

که هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسؤولیت های کوچک تر نخواهد بود. همواره در فکر مشکالت آنان 

سانی از فقرا را رسیدگی کن که به ظاهر به چشم نمی آیند و دیگران این قشر را کوچک باش و از آنان روی بر مگردان. امور ک

 .می شمارند و کم تر به تو دسترسی دارند

ف لن تقدّس امّة الیؤخذ للضّعی»حضرت علی)ع( در ادامه به این نکته اشاره می کند که من از رسول خدا)ص( شنیدم که فرمود: 

 «.( ملّتی که حق ناتوان را از زورمندان باز نستاند، رستگار نخواهد شد4عتعٍ؛)فیها حقّه من القویّ غیر متت

پس مدیران در جامعه اسالمی عالوه بر تأمین نیازهای اولیه محرومان از بیت المال باید برای استرداد حقوق از دست رفته آنان 

سایی و ریشه کن کنند و اجازه ندهند که عدّه ای با اقدام نمایند و وظیفه دارند که علل و عوامل ثروت های بادآورده را شنا

 .[5]و [4]تجاوز به حقوق دیگران، به انباشت ثروت نامشروع بپردازند

 انحصار طلبی



 

    

6 

 

انحصارطلبی آن است که مدیر و کاگزار در حوزه قدرت و اختیارش همه چیز را به خود و خویشاوندانش اختصاص دهد، بدین 

گر امتیازات اجتماعی را به اقوام و دوستان خود اختصاص دهد و دیگران را از آن ها محروم سازد. معنا که قدرت، امکانات و دی

امیرالمؤمنین علی)ع( در اندیشه سیاسی خود فرمانروایان و کارگزاران را به شدّت از این مسئله برحذر داشته، به طوری که به 

را که همه مردم نسبت به آن یکسان هستند به خود اختصاص مده. از امتیاز خواهی بپرهیز و چیزی »مالک اشتر می فرماید: 

هر کارگزار و مسؤولی نزدیکان و خویشاوندانی دارد که توقع برتری، امتیازخواهی و دخالت در قراردادها بدون رعایت انصاف را 

..واگذار مکن و مبادا در تو طمع دارند، ولی تو چاره ای بیندیش و به هیچ یک از اطرافیان و وابستگان چیزی از مال، زمین و.

 .کنند تا قراردادی به سود آنان منعقد کنی، زیرا این کار مایه ضرر سایر مردم می گردد

 .از فرمان های امام علی)ع( به مسؤولین و مدیران نظام اسالمی چنین بر می آید که انحصارطلبی بزرگ ترین آفت دولت است

غ دارد که در اثر انحصارطلبی زمامداران و مدیران به سرعت رو به ضعف رفته و زمینه تاریخ جهان دولت های فراوانی را سرا

زوالشان فراهم گردیده و نابود شده اند .امروزه نیز زمامداران و مسؤولین بسیاری از کشورهای اسالمی و غیر اسالمی گرفتار 

عوامل موجب نابسامانی های حکومتی شده است، انحصارطلبی های گوناگون حزبی، نژادی، زبانی و مذهبی هستند که همین 

بسیاری از جنگ ها و تجاوزها در جهان معلول انحصارطلبی زمامداران است، از این رو دست اندرکاران امور حکومتی باید تالش 

 .[5]و [4]نمایند تا با تربیت درست مدیران و مسؤولین از بروز این آفت جلوگیری کنند

 یقروی کار آمدن افراد ناال

 .ورود افراد ناالیق به حوزه مدیرت یک جامعه ضربات جبران ناپذیری بر پیکره ارزش های آن جامعه می زند

فانّ المتکاره مغیبه خیرٌ من مشهده و قعوده اغنی من »حضرت علی )ع( درباره انسان های بیمار و ناکارآمد می فرماید: 

افراد  واگذاری امور به« و بی کاری آنان از اقدامشان مفیدتر است.نهوضه؛سست عنصران ناراضی نبودشان بهتر از حضورشان 

ناالیق و ناآگاه از آسیب های مدیریتی است. با توجه به گستره دامنه دار مدیریّت و مسؤولیت نباید کارها به کسانی سپرده شود 

 .که احساس وظیفه نکنند و نتوانند بار سنگین این رسالت را تا پایان بر دوش بکشند

 و اجعل لرأس»موالی پرهیزگاران)ع( در عهدنامه خود به مالک اشتر درباره انتخاب مدیران الیق این گونه توصیه می کند: 

( برای هر یک از کارها رییس و مدیری انتخاب کن، 8کلّ امرٍ من امورک رأساً منم الیقهره کبیرها و الیتشتّت علیه کثیرها؛)

عهد بنابراین شایستگی، کاردانی و ت. ب نسازد و زیادی کارها وی را پریشان و خسته نکندمسؤولی که کارهای بزرگ او را مغلو

 .و در یک کالم شایسته ساالری برخاسته از دین یکی از لوازم اساسی در مدیریت در عرصه فرهنگی، اداری و اجتماعی است

 همکاری با صاحبان قدرت و ثروت

ندان و صاحبان ثروت، از دیگر آسیب های بزرگ است که استقالل مدیریت صحیح جدا شدن از عموم مردم و همراهی با قدرتم

را تهدید می کند و روند آن را از رسیدن به اهداف آرمانی، همچون جامعه عدالت محور دور می کند و به پرتگاه ها و چالش ها 

از صاحبان زور و ثروت و مقابله با آنان جهت خواهد کشاند. در دین مبین اسالم آن چه از ابتدا مایه افتخار بوده است، دوری 

 .[5]و [4]اجرای عدالت



 

    

7 

 

فاذا قدمت علی الحیّ فانزل بمائهم من غیر ان »امام علی)ع( در خطابی به مسؤول جمع آوری زکات چنین سفارش می کند: 

ب کسی ننشین و بر لب آ ( هنگامی که بر قبیله ای وارد شدی در منازل آنان مسکن نگزین و بر سر سفره9تخالط ابیاتهم؛)

به راستی رمز پویندگی و بالندگی مدیریت سالم دوری از وابستگی به قدرت «.چشمه یا قنات آنان که عمومی است فرود آی

 .هاست و این امر مهم جز با ایجاد صفاتی همچون قناعت، شجاعت و بردباری در مجموعه سازمان ها ممکن نیست

 جزئی نگری و عدم اولویت بندی

ی دیگر از عوامل آسیب زا در موفقیّت مدیران، عدم شناخت اولویت ها و طبقه بندی کارهاست. پرداختن به کارهای روزمره یک

و اداری بدون اولویت بندی زمینه سردرگمی را فراهم می نماید. هم چنین اقدام به امور جزئی و غیر ضروری پردازش کارهای 

 .مهم را به تعویق می اندازد

به »ع( راز کامیابی در مدیریت را دوری از امور کوچک و پرداختن به امور مهم می داند و در این زمینه می فرماید: امام علی)

دنبال کارهای مهم برو و از پرداختن و دل مشغولی به کارهای غیرضروری بپرهیز، زیرا با ترک کارهای غیر مهم زمینه رسیدگی 

 [6]به امور اساسی فراهم می آید

د در مقوله پر ارزش و مهم مدیریت هرگونه سستی و جزئی نگری و نداشتن اولویت بندی، چیزی جزء انهدام و پاشیدگی بی تردی

( هر کس خود را به امور ۱۱من اشتغل بغیر المهمّ ضیّع االهمّ؛)»به دنبال نخواهد آورد. آن حضرت باز در این زمینه می فرماید: 

 ضییع مسائل مهم تر را فراهم نموده استجزیی مشغول سازد، زمینه پاشیدگی و ت

بنابراین بر مدیران و برنامه ریزان الزم است تا خود را از بند مسائل جزئی و امور غیر مفید برهانند و با اولویت شناسی زنجیره 

قّت با سرعت و د ای از زمینه های کاری سنجیده شده را به ترتیب اهمیّت فراهم آورند تا با تمرکز نیروها بر یک محور، کارها

بیش تر به پیش روند. با توجه به مطالب یاد شده پرداختن به امور اساسی و اولویت شناسی و داشتن طرح و برنامه ای کلی می 

 [6]توان مدیریت سازمان ها و ادارات را با سرعتی مطمئن به سوی اهداف تعیین شده به پیش برد

 ناهماهنگی و سهل انگاری

یت و ناهماهنگی در سازمان دهی منابع انسانی و غیر انسانی تالش ها را در درون مجموعه خنثی می سهل انگاری در مدیر

ساختن نظامی پیوسته، هماهنگ و .کند و موجب دوباره کاری، تخریب نیروها و حتّی دور شدن از اهداف اصلی خواهد شد

راهانی دلسوز می تواند به ساختاری فرهنگی، متمرکز بدون مدیران هم دل و هم سو ممکن نیست، از این رو انتخاب هم

 .اجتماعی، نظام مند و پیشروی به سوی هدف مشترک منجر شود

موالی مؤمنان در اشاره به همین مسئله در توصیه ای به مالک اشتر بر ایجاد شبکه ای از مسؤوالن همدل و فداکار تأکید می 

( فرماندهان تو باید کسانی باشند که از همه بیش تر به ۱۲ه؛)ولیکن آثر رؤوس جندک عندک من واساهم فی معونت»کند: 

بنابراین یکی از عوامل هدر رفتن و فرسایش « سربازان کمک رسانند و از امکانات مالی خود بیش تر در اختیارشان بگذارند.

 [6]نیروها در مجموعه یک سازمان، سهل انگاری و روی برتافتن از مدیریت صحیح است

 خود رأیی
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قات نشان داده است مدیرانی که در کارها و برنامه های خود با افراد نخبه و کارشناس مشورت می کنند، در امور اداری و تحقی

اجتماعی کم تر گرفتار خطا و لغزش می شوند و بیش تر امور آنان با موفقیت کامل تحقق می پذیرد. بر عکس مدیران و 

از افراد، دیگران و تبادل نظر با آنان می دانند هرچند از نظر موقعیّت و مقام جایگاه مسؤوالنی که مستبد هستند و خود را بی نیاز 

 .واالیی دارند، ولی بیش تر به خطاهای بزرگ دچار می شوند و خود را به هالکت می اندازند

( کسی که خود رأی ۱3)من استبدّ برأیه هلک و من شاور الرّجال شارکها فی عقولها؛»حضرت علی)ع( در این زمینه می فرماید: 

تالش در عرصه مشاوره «.باشد، هالک می شود و کسی که با افراد صاحب اندیشه مشورت کند، در عقل آنان شریک می شود

 [6]و نظارت بر عملکرد زیر مجموعه یکی از مؤلّفه های مهم در مدیریت صحیح و سالم است

 نبود نظارت و کنترل

یر مجموعه، اصل مدیریت و ریاست را دچار مشکل می کند. از آن جایی که دین مبین نبود کنترل و نظارت بر عملکرد یک ز

اسالم دینی کامل و جامع است، در این زمینه دستوراتی دارد و مسؤولین سازمان ها را به داشتن یک نظام دقیق و عادالنه 

وابسته به وجود نظارت و بازرسی دقیق نظارت و بررسی سفارش می کند، زیرا که سالمت و موفقیّت هر مجموعه و سازمانی 

 .در آن سازمان است

ثمّ تفقّد اعمالهم و ابعث العیون من »امام علی)ع( در عهدنامه معروف خود به مالک اشتر درباره نظارت چنین دستور می دهد: 

( با فرستادن ۱4رّفق بالرّعیة...؛)اهل الصّدق و الوفاء علیهم فانّ تعاهدک فی السّر المورهم حدوةٌ لهم علی استعمال االمانة و ال

مأموران مخفی و راستگو و با وفا کارهای کارگزاران را زیر نظر بگیر، زیرا بازرسی مداوم و پنهانی سبب می شود که آنان به 

 «.امانت داری و مدارا با زیر دستان ترغیب شوند

و مسؤولین بسیار دقیق و هوشیارانه عمل می کرد. آن حضرت در دوران حکومت خود در زمینه نظارت و مراقبت بر کارگزاران 

نامه هایی که برای کارگزاران و عمّال خود در شهر و استان های گوناگون می نوشت و در آن ها نقاط قوّت و ضعف آنان را 

تا  گماشتمتذکّر می شد گویای این مطلب است که امام همواره بازرسان و ناظران مخفی بر کارگزاران و مسؤوالن جامعه می 

 .کلیه رفتار و عملکردشان را به طور دقیق زیر نظر بگیرند و نتیجه این نظارت و بررسی را برای آن حضرت گزارش کنند

 فقدان عدالت اجتماعی

آخرین عامل آسیب زا در حوزه مدیریت و امور اجتماعی که در این نوشتار بدان اشاره می شود، فقدان عدالت اجتماعی در متن 

ت. نبود عدالت در حوزه مدیریت ضربات جبران ناپذیری بر پیکره ارزش های راستین جامعه می زند و مسؤولین و جامعه اس

 .[6]مدیران را از مسیر اصلی حکومت و مدیریت منحرف می سازد

ن روز که امام علی)ع( برای زدودن شرایط ناعادالنه زندگی و دست یابی به عدالت، آن هم با توجّه به بی عدالتی جامعه آ

 .حکومت خلیفه سوم به آن دامن زده بود، شعار عدالت اجتماعی را مطرح کرد و در راه تحققّ آن سیاست هایی را در پیش گرفت

سراسر زندگی امام نشان دهنده اعتدال و اجرای عدالت در جامعه است. ظلم ستیزی و مبارزه با ستم و بیدادگری چه در دوران 
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رترین ب»ویژگی های زندگی امام متقین است. آن حضرت به مالک اشتر در این زمینه می فرماید:  حکومت و چه پیش از آن از

 .چیزی که موجب چشم روشنی والیان می شود، برقراری عدالت در جامعه و آشکار شدن عالقه رعایا نسبت به آنان است

ردم و پرهیز از ظلم و ستم و دوری از تبعیض در بین آنان علی)ع( در این فراز از گفتار خود به مالک او را به رفتار عادالنه با م

سفارش می کند، یعنی مدیران و مسؤولین نباید خود و بستگان خویش را در مسائل شخصی و امتیازات اجتماعی بر دیگران 

بوبیّت ی محمقدّم بدارند، زیرا در صورتی که مسؤول یک سازمان عدالت را رعایت نکند، مرتکب ظلم شده است. چنین مسؤول

مردمی خود را از دست می دهد. طبیعی است که با رفتار ناعادالنه و تبعیض آمیز مسؤولین نارضایتی عمومی پدید می آید و در 

از ویژگی های مدیران و کارگزاران طبق فرمان  اثر آن پایه های قدرتشان به تدریج رو به ضعف می رود. بر این اساس یکی

های حکومتی حضرت علی بن ابی طالب)ع( عدالت خواهی است، بنابراین مسؤولین نظام اسالمی باید از چنین خصوصیّتی 

 .برخوردار باشند تا بتوانند حق و عدالت را در جامعه اجرا نمایند

 امام خمینی)ره( میپردازیم: در این بخش هم به عوامل اسیب های حکوکتی از دیدگاه

 اجرای عدالت اجتماعی :

با نگاهی به نظرات امام خمینی )ره( در قالب سخنرانی ها و مکتوبانشان در می یابیم که موضوع عدالت از دیدگاه ایشان در 

ی ند شاخص هایحوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد توجه بوده و معیارهایی برای آن مطرح نموده ا

همچون برابری همه آحاد ملت حتی حاکمان در مقابل قانون، تساوی فرصتها در حوزه های مختلف از روشنی و بداهت برخوردار 

یک همچو اسالمی که در آن عدالت باشد، اسالمی  "است. ایشان رابطه حکومت اسالمی و عدالت را چنین توصیف می کند : 

 "در مقابل قانون باشند « می که شخص اول آن با آن فرد آخر درا عل  السواءکه در آن هیچ ظلمی نباشد اسال

تساوی همه در مقابل قانون اولین و اصلی ترین جزء عدالت اجتماعی است مردم و حاکمان همه با یک چشم دیده شوند و 

شاخص عدالت در حوزه تخلف هر مقامی مستوجب عقوست باشد دیگر شاخص ها در حوزه های اقتصادی می باشد بهترین 

اقتصادی را رفع نیازهای اساسی همه اقشار جامعه و به صورت خاص طبقات محروم می توان ذکر کرد به طوری که در این 

 [6]حوزه، معموال عدالت اجتماعی با مفاهیمی همچون : محرومیت، فقر، اقشار مستضعف و ... به کار گرفته شده است. 

خدای  "لت اجتماعی به عنوان غایت و هدف ارسال رسل و پیامبران الهی چنین می فرماید : امام )ره( راجع به قسط و عدا

تبارک و تعالی می فرماید که انبیاء را فرستادیم، بینات به آنها دادیم، آیات به آنها دادیم، میزان بر ایشان دادیم و فرستادیم 

 [7]نند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشدلیقوم الناس بالقسط؛ غایت این است که مردم قیام به قسط بک

 بی نظمی در قوای مسلح 

نیروهای مسلح در جهان مطهر نظم هستند و به واسطه و داشتن قدرت نظامی و حساسیت مأموریت ها می بایست از کمترین 

به شما تذکر "دارند: بی نظمی پرهیز نمایند. حضرت امام آسیب پذیری مملکت را بر اثر بی نظمی قوای مسلح جنین بیان می 

می دهم که غم راحت کنید ، سربازها حت کند، پاسدارها حفظ کنند، پاسبان ها حفظ کنند ، اگر نظم حفظ شود ممکن است 

ظم را الزمه ابشأن تن""مملکت ما خدایی نخواسته آسیب ببیند . و من امیدوارم که دیگر آسیبی برای این مملکت واقع نشود.
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من برای بار چندم است که به این "سته و عدم رعایت آن را موجب آشفتگی و هرج و مرج می دانست: هر مجموعه نظامی دان

قوای مسلح سفارش می کنم، به اینکه نظم در هر ارگانی که ه ست باید برقرار باشد و وظیفه دارند که با نظم باشند. اگر نظام 

 [7]تواند هیچ کاری بکند با تضم تباشد. این نظام نیست، این آشفتگی است و این می 

 نافرمانی از فرماندهان:

رعایت سلسله مراتب و اطاعت از فرماندهان از دیگر شخصه های خاص نیروهای نظامی است. توانمندی یک مجموعه تضامی 

 راگر در یک کشوری نامش تحت قواعد و تحت مایلی که د"به این امر بستگی دارد. حضرت امام در این مورد می فرمایند: 

نظام مطرح است، از اینکه فرمانده وقتی فرمان داد باید اطاعت بشود ، فرمانده کل قوا وقتی امری کرد باید اطاعت بشود، 

 "فرمانده های هنگها با سایر جاها وقتی امر کرد باید اطاعت بشود. اگر این معنا نبود در نظام، این دیگر نظام تبت 

ب و ابالغ دستورات الزم راجع به اطاعت از فرماندهان به این نکته نیز توجه ویژه ایشان ضمن توصیه به رعایت سلسله مرات

داشتند که تمام سلسله مراتبی نیروهای مسلح باید مانند رژیم طاغوت خشک و بی روح باشد بلکه روابط می بایست بر اساس 

ی کردن ، قوای مسلح مجموعه ای اسالمی شد. برادری و رفاقت در عین رعایت قوانین باشد. با این شکالداره کردن و فرمانده

تمام قوایی که در تحت نظم هستند، در تحت قوای باال  ". و در سایه اطاعت و برادری ، نیروی نظامی مکتبی خواهیم داشت

ک امر تها یهستند، و درجه دارها با افسرهای باال هستند، با فرمانده هستند، اینها باید اطاعت بکنند. امروز اطاعت از باال دس

 [7] .شرعی است، یک مطلبی نیست که مثل سابق باشد که بتوانند از زیرش در بروند، هر چه بتوانند مانعی نداشته باشد

 سستی ایمان و انگیزه های معنوی 

ا دو رشروع جنگ تحمیلی در زمانی که انقالب تازه به پیروزی رسیده بود و با موانع عدیده در داخل کشور درگیر بود مشکالت 

چندان نمود حمله نظامی عراق با تمام قوا ، با حمایت و پول عربی و تسلیحات و پشتیبانی اطالعاتی و نظامی دول غربی 

خصوصا امریکا ، کار اداره جنگ را طاقت فرسا و ظاهرا غیر ممکن ساخته بود نیروهای ایرانی ، با کمترین امکانات نظامی ، 

زم ، خود را درگیر در میدان کارزاری سخت و ناعادالنه به جهت عده و عده دیدند. تنها برون آمادگی قبلی و آموزشهای ال

عاملی که موجب شد تا ما در جنگ هشت ساله به عنوان یک جنگ منحصر به فرد در دویست سال گذشته که حتی یک وجب 

 های مسلح بود . اصلی ترین عامل پیروزیاز خاکمان را از دست ندادیم ایمان رزمندگان سپاهی ، ارتشی و بسیجی و سایر نیرو

در دفاع مقدس ایمان و روحیه معنوی رزمندگان بود در طول جنگ هم هر جا شکستی حاصل می شد می بایست در تضعیف 

همین عامل بررسی و تحلیل می شد. امروز نیز که کشور در وضعیت صلح به سر می برد باید عامل ایمان و معنویت در نیروهای 

ویت شود زیرا در صورت ضعف در این زمینه مطشنا توان دفاعی ما در مقابل تسلیحات پیشرفته و انبوه دشمنان کاری مسلح تق

از پیش نخواهد برد حضرت امام در مورد ایمان به قدرت الهی در پیروزی ها چنین می فرماید : از عنایات غیبی الهی غافل 

سلح از هر ارگانی که هستند سعی کنید این عنایات الهی را برای خودتان و نباشید و تمام قوای نظامی و انتظامی و قوای م

برای ملت حفظ کنید. و راه آن اینست که به تعهد خویش عمل کرده و در پیشگاه حق تعالی برای اسالم و جمهوری اسالمی 

در  برای دفاع از اسالم و میهن خودتان تا حد توانایی فداکاری نمایید. برای رضا خداوند تعالی ، نه هواهای نفسانی و شیطانی ،

صحنه حاضر باشید و مبادا پیروزی ها شما را مغرور مند و از کمکهای غیی غافل نماید که غرور و غفلت تان را به تباهیاست و 

د جدی ما با توجه به ماهیت انقالبمان در هر زمان و هر ساعت احتمال تجاوز را مجدا از سوی ابر قدرتها و نوکرانشان بای
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نظام سیاسی ایران تحت عنوان جمهوری اسالمی به علت تضاد ایدئولوژی که با دنیای غرب دارد همیشه یکی از  ". بگیریم

اهداف آنها برای انواع تهاجمات خواهد بود و حمله نظامی نیز یکی از گزینه های محتمل آنان برای مقابله با ایران می باشد لذا 

یار مهم و حیاتی می باشد. در هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشد. مردم حفظ و تقویت بنیه دفاعی بس

ما، که در طول سالهای جنگ و مبارزه ابعاد کینه و قساوت و عداوت دشمنان خدا و خود را لمس کرده اند ، باید خطر تهاجم 

 [7] جهانخواران در شیوه ها و شکل های مختلف را جدی تر بگیرند.

 عدم همکاری میان نیروهای مسلح: 

با توجه به ساختار نیروهای مسلح در ایران که مشکل شده از ارتش سپاه نیروی انتظامی و بسیج که هر کدام دارای فرماندهی 

جداگانه و برنامه های خاص خود میباشد، الزم است هنگام انجام ماموریتهای مشترک با برنامه های آمادگی دفاعی مشترک 

د مانورها و آموزش ها با ارتباطات معمول که با هم دارند کامال هماهنگ و هم پوشاننده یکدیگر بوده و همکاری نمایند مانن

از مسائل مهمی که من اعتقاد دارم و می گویم باید حتما بشود هماهنگی است بین این قراییکه "حضرت امام )ره( می فرماید : 

هم باشند ، اگر راهش و ترتیبش که هماهنگ بشوند، باید خودشان فکر بکنند، و آقایانی قوای مسلحشد ، از هم جدا نشوند، با 

هم که از طرف من در آنجا هستند هم فکری بکند که اینها را هماهنگ بکنند . اینطور نباشد که اگر یک مسئله ای خدای 

 [10]بشودنخواسته پیش آمد، این یکی راهی برود ، آن یک راه دیگری برود که موجب شکت 

همکاری میان نیروهای مسلح می تواند توان آنها را چند برابر افزایش داده و از ظرفیتهای یکدیگر کمک بگیرند ولی عدم 

همکاری و سوء رفتار موجب از بین رفتن پتانسیل های موجود و هزینه نمودن توانمندی در مسیر اصطحکاک با هم و تسویه 

کتب را ما فراموش بکنیم هر کس بخواهد دنبال کار خودش باشد و فکر خودش باشد ، این حسابهای تفانی می شود. اگر این م

آسیب پذیر خواهد بود الهذا بر همه ی ما ، بر همه و روؤسای ارتش ، روؤسای پاسداران، روؤسای ژاندارمری، روؤسای شهربانی 

ک وجهه سوق بدهیم ، اما اگر مششتت بشود ، در و همه ی روشنفکران و همه می و نویسندگان الزم است که ما همه را به ی

هر جایی علی حده پک سازی بزنند، مثال سپاه پاسدارن خودش عل  حده هیچ کاری ندارد به ژاندارمری ، مثال ، مخالفت هم 

باید ما  ،حتی می کند ، یا با ارتش گاهی هم مثال مخالفت بکند با آن دستگاه به دستگاه دیگر یک مخالفتی و روبرو می باشد 

قوای "و در جایی دیگر و با لحنی شدید تر میفرماید :  [11]  آماده این باشیم که ولو دراز مدت در دراز مدت شکست بخوریم.

انتظامی ، وحدت کلمه پیدا کنند، هماهنگ باشند . پاسداران ما با قوای انتظامی دیگر هماهنگ باشند. اگر هماهنگ نباشید 

انت است ، امروز دسته دسته بودن خیانت است اگر شما هماهنگ باشید، کشته نمی شوید ، زود پیش خائنید امروز مخالفت خی

 "[8]می روید. 

 و بی توجهی به مردم و از دست دادن محبوبیت مردمی :

از دیگر آسیبهای جدی برای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قابل تصور است دوری و جدای از مردم است . انجام اعمالی 

ه در دل مردم ایجاد ناراحتی و کدورت از نظامیان شود تضعیف قوای مسلح و به تبع نظام جمهوری اسالمی است . ارتش، ک

سپاه، ژاندار مری و همه به حمایت مردم و بسیج مردمی توانستند در جنگ و دیگر مشکالتشان فایق آیند. حمایت مردم از آنها 

یگر از یکی د"ت امام راجع به رفتار نیروهای مسلح با مردم چنین می فرمایند: از عناصر اصلی قدرت کشور می باشد ، حضر

 آموزی که باید تمام قوای مسلح و خصوصا آنان که در شهرها سر و کارشان با مردم بیشتر است ، مثل سپاه پاسداران
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مهوری ژه مستضعفان. مردمی که از جو بسیج و کمیته ها و شهرساتی توجه کنند ، رفتار نیکو و انسانی آنان است با مردم بوی

اسالمی و رزمندگان جبهه ها با تمام توان پشتیبانی می کنند سپاه و سایرین باید قلوب آنان را جلب و رضای خداوند را بدست 

 "آورند. 

وجب دم مایشان قوای مسلح را به واسطه داشتن سالح از زورگویی به مردم پرهیز می دهند زیرا زرکوبی و احیانا سرکوب مر

سقوط نیروهای مسلح و سقوط نظام می شود. امروز دلهای ملت همه با شماست. دل ملت با قوای مسلم است شما از ملت 

هستید جدا تبید . اگر حساب خودتان را همان طوری که در سایت بود از مت جدی کنید املت به شما بشت خواهند کرد و برای 

این طورند. همه ارگانهای دولتی این محور هستند. اگر یک دولتی بک قوای مسلحه  شما دوام نخواهند بود. همه قوای مسلح

اسی ایک کارمندی بخواهد به مردم تحمیل کند، این از اسالم نیت. قوای مسلح در خدمت ملت هستند نه تحمیل به ملت ته 

 .[8]زرگویی به ملت 

ا باقی می ماند و حتی بصورت فرهنگی کالمی و ضرب المثل در می ظلم و بدرفتاری با مردم تا سالها در میان آنها و در دل آنه

آید لذا زدودن آن از قلب ملت نیز بسیار سخت و زمان بر است حضرت امام در اوایل انقالب ماموران ژاندارمری ، شهرسانی و 

 ی مزدوران شاه در اینارتش را به صبر و خوشرفتاری با مردم نشیحت نمودند تا شاید کدورت و کینه مردم به واسطه برخ

آقایان که حاال در خدمت اسالم هستند چه شما و چه قوای مسلح دیگر مثل ارتش و "نهادهای نظامی از دل آنها خارج شود. 

شهر سانی مدتها باید زحمت بکشید و خوش رفتاری بکنید و خدمت صادقانه بکنید تا اینکه از دل مردم این مطلب بیرون برود 

 [10] دانیم که شما هیچ کدام نبودید آن وقت هیچ یک از شما بودید.با اینکه ما می 

 وابستگی به بیگانگان

وابستگی به کشورهای دیگر و بیگانگان در حوزه تجهیزات و امکانات نظامی از دیگر آسیبهای مهم در این بخش است. توان 

ا در دیگر حوزه ها می باشد. حتی در روابط نظامی بعنوان یکی از اصلی ترین عناصر قدرت ملی کشور و منوم توانمندیه

دیپلماتیک میان کشورها ، خصوصا در مذاکراتی که از حاسبتهای ویژه و امنیتی برخوردار است ، همیشه نیم نگاه مذاکره 

کنندگان به توان نظامی طرف مقابل معطوف است. به همین جهت هر چه بتوانیم وابستگی نظامی خود را به دیگران کمتر 

ییم از قدرت و تحرک بیشتری در تعامالت بین المللی برخوردار خواهیم بود. حضرت امام )ره( با توجه به اهمیت همینموضوع نما

شما متوقع نباشید که همین امروز بتوانید طیاره درست کنید. میگ " :است که بر قطع وابستگی نظامی به بیگانگان تاکید دارند

اما مایوس نباشید از اینکه می توانیم درست کنیم. همین هایی که به ملت های ضعیف  درست کنید. البته اآلن نمی شود ،

تزریق کردند که ما هیچ نمیدانیم و هیچ نمی توانیم همین هایی که به ملت های ضعیف به واسطه وابستگیشان به خارج گفتند 

. کارخانه هایمان هم باید از غرب بیاید راهش که ما باید غر می باشیم. ما ارتشمان هم باید از غرب برایش یک کسی بیاید

بیندازد. ... آنهایی که در ارتش هستند، در قوای مسلح هستند، با هم هماهنگ باشند، و با هم بخواهند که ارتش شان قوی 

ایی که در هباشد، و ارتششان قوای مسلحه شان را خودشان اداره کنند و می توانند و می بینید که توانستند و می توانند و آن

کارخانه ها هستند و در کارگاهها هستند و در امور صنعتی ه ند، خودشان بگویند ما خودمان می کنیم و می توانیم. امید در 

خودتان ایجاد کنید. نویسنده های ما ، گویندگان ما همه شان دنبال این باشند که به این ملت امید بدهند... ، امید به آنها بدهند 

 [8]تا آخر وابسته به شرق و غرب تباشید که می توانید
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 تاسیس پایگاههای نظامی

حضرت امام خمینی )ره( پیش از پیروزی انقالب اسالمی مکررا در مورد نحوه روابط شاه با آمریکا هشدارهایی می دادند، مبنی 

تفت و دیگر منابع و مخازن بر اینکه امریکا با غارت دارائیهای کشور و فروختن سالحهای خود به شاه و چنگ اندازی بر 

زیرزمینی ، ایران را به پایگاه نظامی برای حفظ منافع خود در منطقه تبدیل کرده است . ایشان این آفت را چنین بیان می دارند 

رید ختصور نمی کنم وقتی گفته میشود منافع ملت ، ابهامی در آن باشد. مثال امروز هیچ ایرانی تردید ندارد در اینکه قرارداد ": 

میلیاردها دالر اسلحه و ساختن پایگاه نظامی برای آمریکا از پول نفت ایران و حضور هزاران مستشار نظامی آمریکایی در ایران 

با هزینه های سرسام آور آن ، به نفع ملت ایران نیست و این گونه قراردادها که به دست شاه با دولت های خارجی منعقد شده 

 .[8]است کم نیست

عالوه بر تاکید زبان های مادی ناشی از تبدیل کشور به پایگاه نظامیان آمریکا، با دقت وتیزبینی به دو آسیب دیگر از ایشان 

اه بیش از ش"حن و حمایت شاه نیز چنین اشاره نموده اند:  این حضور مقتدرانه مشاران نظامی، بنی کنترل ارتش و جاسوسی و

ما تحمیل کرده است ، که عالوه بر اینکه در هر سال بایست حقوق آنان ، هزینه چهل هزار م شار نظامی آمریکایی را بر 

کمرشکنی بر ما تحمبلمی شود ، اصوال همین مشاران زیر نظر سفارت آمریکا ، تمامی اوضاع کشور را برای حفظ منافع آمریکا 

رتش را علیرغم خواست آنان در جهت حفظ کنترل می کنند و قدرت هر گونه آزادی عمل را از ارتش ایران سلب کرده اند. و ا

و در  ۱"شاه بیج نموده اند. آمریکا به دست شاه ، ایران را به یک پایگاه نظامی در برابر ابر قدرتهای رقیب خود در آورده است.

فرمودند  هجای دیگر در پاسخ به خبرنگار که این گونه اعمال شاه را در جهت پیشرفت و مدرنیزه کردن کشور می دانست اینگون

تفت ، این طالی سیاه را حراج کردن و در عوض ، کشور را پر از آهن پاره نمودن ، مدرنیزه کردن است؟! به کمک چند  ": 

صد کارخانه ، صنایع مونتاز وابسته را رواج دادن ، مدرنیزه کردن است؟! دهها هزار مستشار نظامی را با هزینه های سرسام آور 

 [8]مملکت مسلط کردن ، مدرنیزه کردن است ، بر ارتش و بر مقدرات

البته این هشدارها همه مربوط به دوران رژیم پهلوی می باشد ولی به عنوان آسیبی جدی می بایست همیشه مورد توجه 

مسئوالن نظام جمهوری اسالمی بوده و در روابط خود ، خصوصا روابط نظامی با دیگر کشور ها دقت نمایند تا از این جهت 

 نخورند.اطمه 

 حضور بیگانگان در منطقه :

منطقه خاورمیانه به علت مشابع عظیم فسیلی و منافع کشورهای بزرگ در این منطقه همیشه صحنه درگیری و نزاع میان 

کشورها و قدرتها بوده است آنها برای دست اندازی نفت و گاز و... و بازار پر فروش این کشورها از هیچ حیله و جنایتی فروگذار 

 یکصدا دنبال این باشید که نگذارید ابرقدرتها در کشور شما دیگر دخالت "ستند. حضرت امام در این رابطه چنین می فرمایند: نی

کنند . آنها أالن مسابقه می کشد در اینکه دخالت کنند در کشور مسلمین در خلیج ، باید نگذاشت نترسید از این هیاهو، هیاهویی 

ایشان تجربه های فراوانی در طول عمر خود با دیدن جنگ های جهانی  "ا همان هیاهو بشرسانند .است که می کنند که ما را ب

اول و دوم بدست آوردند و بازی سیاسی قدرتهای بزرگ را در اداره جهان برای نیل به اهدافشان می شناختند به همین علت 

ن همه ابر قدرتها می دانند که اگر یک جنگ عمومی بشود، و اال "راجع به دخالت ابر قدرتها در منطقه چنین هشدار داده اند: 
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تمام بشر از بین می رود برای اینکه با این اسلحه هایی که االن هست دیگر اینطور نیست که جنگ جنگ منطقه ای باشد ، 

 [8]در یک قطری جنگ بکنند

ت. و هیچ عاقلی اقدام به همجو جنگی نخواهد در یک قطر دیگر نباشد، همه منطقه های دنیا، همه بالد دنیا از بین خواهد رف

 .کرد

حضرت امام )ره( با درک صحیحی که از خطر حضور منفعت طلبانه ابر قدرتها در منطقه داشتند ، بر این امر واقف بودند که 

رای بوده و بآنها با آنهمه ساز و برگ نظامی و هزینه های گزافی که متحمل می شوند به دنبال هژمونی همه جانبه در منطقه 

آمریکا و "رسیدن به این هدف هر اقدامی انجام خواهند داد لذا در مورد خطر سیاستهای آنها در منطقه چین هشدار دادند: 

فرانسه و انگلیسی چه منافعی در آب های خلیج فارس دارند تا پای دخالت نظامی و جنگ هم میخواهند آن را حفظ کند؟ البته 

ارس از اول تا کنون صریح و روشن بوده است. جمهوری اسالمی ایران به امنیت در خلیج فارس سیاست ما در مورد خلیج ف

اهمیت زیادی می دهد و به همین دلیل و علیرغم فراهم بودن همه نوع امکانات دریایی و هوایی و زمینی در بستن تنگه هرمز 

پاالیشگاه ها و بنادر منطقه تا به حال از سیاست صبر  و صدمه وارد کردن به کشها و نفتکش ها و منافع و مراکز صدور نفت و

و انتظار و جلوگیری از گسترش جنگ پیروی نموده است و فقط در حد نشان دادن مقدار کمی از قدرت و حضور و توانایی خود 

یران تمام ضرر ا و مقابله به مثل وارد عمل گردیده است. و دنیا به این حقیقت رسیده است که ناامنی در خلیج فارس فقط به

ی خود خبر -نمی شود، بلکه قوی ترین قدرتها و ابرقدرت ها هم اگر مثل آمریکا تمامی امکانات هوایی و دریایی و جاسوسی 

و هم پیمانان خود در منطقه را بسیج کنند، که حتی یک کشتی را بدون خطر اسکورت و حفاظت نمایند ، از این خطر و ضرر 

 .[9]مصون نخواهند ماند

ایشان می دانستند که اگر یک قدم عقب نشینی نمایند و با آمریکا و همپیمانان غربی و منطقه ای اش ذره ای در قدرت 

رویارویی ایران اسالمی سن ببینند با جسارتی صد چندان به تهدیدات و ضربه زدن خود ادامه می دهند لذا ورود آنها را به یک 

مطمن باشند که ادامه جوالن در خلیج فارس منطقه را  "ید آمیز چنین اخطار میکند : محرکه و آتش بازی ، با لحنی کامال تهد

به کانون خطر و بحران ناخواسته علیه خود آنان سوق می دهد. و دنیا اگر خودش را آماده بحران تفت و به هم خوردن همه 

را محکم بسته ایم و همه چیز برای عملیات معادالت اقتصادی و تجاری و صنعتی کرده است ، ما هم آماده ایم و کمربندها 

آماده است. و حتما آمریکا باید به این نکته برسد که دخالت نظامی در خلیج فارس صرفا یک آزمایش نیست که یک دام بزرگ 

 . [11] و[9] و یک بازی خطرناک است.
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 نتیجه گیری

 

، آفات و آسیبها هستند. شناخت و آگاهی از این آسیبها راه موفقیت را برای جامعه آنچه جامعه را از رشد و بالندی باز میدارد

هموار میکند. یکی از آسیبهای مهمی که حکومت و جامعه اسالمی با آن روبروست، آسیبهای رفتاری و شخصیتی مدیران 

ام علی )ع( دیدگاههای ام با تاکید بر با بررسی مقاالت و کتب معتبر به بررسی آسیب های مدیریتیجامعه است. در این مقاله 

از منظر امام علی )ع( بعضی از آسیبهایی که جامعه اسالمی با آن روبرو است، انتصاب مدیران و  و امام )ره( پرداخته ایم.

جتماعی اکارگزاران ناشایست، فاسد و دنیا طلب، عدم آگاهی از مبانی و ارزشهای دینی، ایجاد فاصله طبقاتی، رشد مفاسد اداری، 

امروز بیش از هر زمان دیگر به خصوص  .و فردی است، و عدم توجه به این آفات و آسیبها جامعه اسالمی را به انحطاط میکشاند



 

    

16 

 

در نظام جمهوری اسالمی ضرورت این موضوع )عدالت خواهی( احساس می شود، زیرا نظام مقدّس جمهوری اسالمی برای 

د نیازمند نیروهای متخصص و کاردان است که دارای ویژگی های تعهد و عدالت رسیدن به اهداف و آرمان های جدید خو

 خواهی باشد که اگر این خأل ایجاد شود، نظام اسالمی با چالش های اجرایی و قانونی روبرو می شود.
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ژی حکمرانی امام علی)ع( و مقایسه آن با . استرات۱391طاها عشایری، فاطمه نامیان، میالد رستمی، فاطمه عمرانی نژاد. [1]

 چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسالمی .راهبردهای مدیریتی امام خمینی)ره(

، فصلنامه پژوهشی، تهران: دانشگاه امام «انقالب اسالمی در سه جهت، شناسایی کانونهای بحران از دیدگاه امام خمینی[10]

 .۱386صادق )ع(، بیست و ششم، 
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ی، محمد حسین و اندیشه سیاسی امام خمینی )س(، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی چاپ جمشید[11] 

 .۱385اول، 

اولین .. حکمرانی خوب در سیاستگذاری شهری؛ شاخص ها و ابزارهای تحقق آن۱396وحید آرایی، ابوالفضل قاسمی. [2]

 کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

 آثار دانشوران .البالغهشناسی حکومت دینی از دیدگاه نهج. آسیب۱396پاسندی. دهزامحمدعلی تقی[3]

 .193 .14 آموزه های قرآنی .. آسیب شناسی حکومت دینی از منظر نهج البالغه۱383سیدمحمود مرویان حسینی. [4]

اولین همایش  .ر نامه مالک اشتر. آسیب شناسی مدیریت در نهج البالغه با تکیه ب۱398مسلم احمدی، زهرا سعادتی نیا. [5]

 ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی )ع(

 نگارخوش .شناسی جمهوری اسالمی از دیدگاه امام خمینی. آسیب۱391نصر. علی نیک[6]

امام خمینی . آسیب شناسی نظام اسالمی از دیدگاه ۱388مصطفی ملکوتیان، محسن خلیجی، سعید مکوندی گوداژدر. [7]

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی -دانشگاه تهران  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  .)ره(

. آسیب شناسی انقالب اسالمی ایران از دیدگاه امام خمینی)ره(با تأکید بر ۱395رحمت عباس تبارمقری، علی داریزین. [8]

 وق و مدیریتنخستین همایش ملی علوم اسالمی حق .وصیت نامه امام خمینی)ره(

 نگارخوش .شناسی جمهوری اسالمی از دیدگاه امام خمینی. آسیب۱391نصر. علی نیک[9]

 

 


