
 
 

 از دیدگاه ایت اهلل خامنه ایجهت تحقق تمدن نوین اسالمی اسالمی  نقشه راه دستیابی به دولت

 دکتر عباس کشاورز شکری

 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد

 قدسی علیزاده سیالب

 دکتری مطالعات سیاسی انقالب اسالمی

 چکیده 

با تأکید بر شاخص های ساختار و کارگزار در دولت هدف مقاله حاضر بررسی نقشه راه دستیابی به دولت اسالمی 

جهت تحقق تمدن نوین اسالمی است. از آنجا که دولت اسالمی سومین گام  از اسالمی از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای 

نقشه راه دستیابی به آن در جهت جهت تحقق تمدن پنج گام مهم مسیر رسیدن به تمدن نوین اسالمی است؛ بررسی 

نقشه راه دستیابی به دولت اسالمی جهت تحقق تمدن نوین نوین اسالمی حائز اهمیت است. سؤال این است که 

؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل اسنادی که از انواع روش های از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای چیستاسالمی 

اده شده است. با این روش، اسناد و مدارک موجود شامل کتب، مقاالت و پایان نامه ها و اسناد کیفی است استف

از دیدگاه آیت اهلل  ویژگی های دولت اسالمیبررسی شده است. به همین منظور ابتدا نظریه تمدن نوین اسالمی و 

شه راه دستیابی به دولت اسالمی بر خامنه ای ارائه می گردد. سپس بر اساس بیانات ایشان عالئم و نشانه های نق

جهت دستیابی به ایشان می توان گفت؛ به طور کلی اساس بیانات آیت اهلل خامنه ای مورد بررسی قرار می گیرد. 

و شاخص های آنها ساختاری و کارگزاری دو دسته عوامل به دولت اسالمی در راستای تحقق تمدن نوین اسالمی 

اسالمی، عقالنی، کارآمدی،  با شاخص های تاری می توان به تأکید ایشان به نهادسازیساخاشاره نموده اند. در زمینه 

کارگزاران و توجه تأکید ایشان به توصیه و ، نیز می توان به نمود و در زمینه کارگزار عدالت گرایی، قانونگرایی اشاره

 نمود.  اشارهبه معنویت، عقالنیت، عدالت، سالمت اقتصادی مسئوالن دولت اسالمی 

    .، ساختار، کارگزاردولت اسالمی، تمدن نوین اسالمی آیت اهلل خامنه ای،کلید واژه ها: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 مقدمه

بر این اساس دولت و تمدن اسالمی  دوران جدیدی از تمدن اسالمی ظهور یافت. با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی )ره(

با دولت ها و تمدن های غیر اسالمی دارای تفاوت ماهوی است؛ دولت در نظام اسالمی ضمن وجود مجموعه نهادها، واجد ویژگی 

برای تحقق ، اما در ادامه این امر با انقالب اسالمی و تشکیل نظام اسالمی در ایران آغاز های خاصی از نگرش و رفتار کارگزاران است.

حکومتی روش مناسب اسالمی داشته باشند و هم ساختارهای مناسب جهت فراهم شدن  کامل دولت اسالمی باید هم کارگزاران

با طرح نظریه تمدن نوین اسالمی و مراحل آن از سوی  اسالمی و در نهایت تمدن نوین اسالمی فراهم گردد. جامعهشرایط تحقق 

در  1370ایشان در ابتدای دهه  هت تحقق تمدن نوین اسالمی به طور جدی مورد توجه قرار گرفت.آیت اهلل خامنه ای، تالش در ج

فرایند پنج مرحله ای تحقق دولت اسالمی  چیستیضمن بیان  1379در سال بیانات خود بحث تشکیل دولت اسالمی را طرح نموده و 

در بیانات متعدد حرکت به سوی تحقق تمدن نوین اسالمی را امری  90و  80همچنین در دهه  .را تبیین نمودندتمدن نوین اسالمی 

مرحله  تحقق کامل ایندولت اسالمی سومین گام از مراحل پنجگانه است؛ و از آنجا که تمدن نوین اسالمی در فرایند واجب دانستند. 

باقیمانده انقالب اسالمی یعنی تحقق  و گام های منازل رسدبه نظر می ت است.دارای اهمیخواهد شد؛ مراحل بعدی  موجب تحقق

عالئم و راهنمایی های آن بتوان این مهم   تمدن نوین اسالمی نیاز به نقشه راهی دارد که با در نهایتدولت اسالمی، جامعه اسالمی و 

با  .با بیانیه گام دوم ادامه مسیر انقالب را تبیین نمودند آیت اهلل خامنه ای، دهه پنجمبه انقالب اسالمی با ورود را تحقق بخشید. 

توجه و بررسی این بیانیه  می توان گفت در این بیانیه نیز مانند دیگر بیانات ایشان می توان برخی ویژگی ها، نشانه ها و توصیه های 

 ایشان را در راستای تحقق دولت اسالمی درک نمود.

نقشه راه دستیابی به دولت اسالمی جهت تحقق تمدن تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که  بر این اساس پژوهش حاضر بر آنست

دو شاخص های بر ایشان در بیانات خود، بر این فرض استوار است که  همچنین ؟از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای چیستنوین اسالمی 

ایشان در بیانات متعددی  تأکید دارند.تمدن نوین اسالمی  جهت تحقق دولت اسالمی و در نهایت)نهادها( و کارگزار،  نقش ساختار 

یژه در بخش ، اشاره نموده اند؛ در بیانیه گام دوم نیز مالحظات ایشان در این زمینه، به وآن اسالمی ویژگی هایدولت اسالمی و به 

با هدف بررسی  حاضر شپژوهاسالمی صورت گرفته است؛ اما  دولتهش های متعددی در زمینه بررسی پژوکارگزاری درک می شود. 

  به رشته تحریر درآمده است.  ،از دیدگاه آیت اهلل خامنه ایبا تأکید بر نقش ساختار و کارگزار نقشه راه دستیابی به دولت اسالمی 

 روش تحقیق

کیفی است استفاده شده است. با این روش، اسناد و ، از روش تحلیل اسنادی که از انواع روش های اصلی مقاله برای پاسخ به سؤال

 مدارک موجود شامل کتب، مقاالت و پایان نامه ها و اسناد بررسی شده است.

 چهارچوب مفهومی و نظری  -الف

 تمدن نوین اسالمی -1



 
 

سی و فرهنگی و اقتصادی های سیاتمدن اسالمی بیانگر همه جنبه مختلفی از تمدن اسالمی ارائه شده است؛ در تعریفی آمده تعاریف

(. تمدن اسالمی، تمدنی دینی 113: 1383دهد )مدیریت حوزه علمیه قم، جامعه است که ابعاد وجودی فرد و جامعه را پوشش می

های تمدن الهی در چهارچوب گردد... بدین ترتیب، تمدن اسالمی از همه ویژگیهای آن بر محور اسالم میاست که همه مؤلفه

های آن، دین، اخالق، علم، عدالت، قوانین، مقررات، اصول آنی و متکی بر سنت پیامبر اکرم )ص( برخوردار است و مؤلفههای قرآموزه

 (.51-52: 1388دینی و غیره است )جان احمدی، 

تمدن اسالمی دوره های مختلفی داشته است؛ اما نظریه تمدن نوین اسالمی در عصر حاضر توسط آیت اهلل خامنه ای ارائه شده است. 

ها به آن معطوف درواقع احیاء تمدن اسالمی است که با پیروزی انقالب اسالمی نگاه ایشانعبارت تمدن سازی نوین توسط طرح 

بخش تواند نویدکرامت انسان مسلمان در کنار برخورداری از دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی که می گردیده است، یعنی احیاء عزت و

عنوان ماهیت واقعی تمدن نوین اسالمی درواقع جانبه بهبر عنصر پیشرفت همهآیت اهلل خامنه ای  ایجاد تمدنی نمونه باشد و تأکید

از نظر آیت اهلل خامنه ای  های زندگی مادی و معنوی است.ها و همه جنبههبه معنای تأکید بر عنصر حرکت و تعالی در همه عرص

د که انسان در آن فضا به ندانتمدن اسالمی را فضایی می هدف جمهوری اسالمی رسیدن به تمدن اسالمی است؛ چنانکه ایشان»

ا برای آن غایات خلق کرده است. زندگی خوب تواند رشد کند و به غایات مطلوبی برسد که خدای متعال او رلحاظ معنوی و مادّی می

و عزّتمندی داشته باشد، انسان عزیز، انسان دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندگی جهان طبیعت. تمدّن اسالمی به 

 .(22/03/1383)بیانات،  «این معنی است و هدف و آرمان نظام جمهوری اسالمی این است

عنوان تمدن نوین اسالمی در نظر گرفته و هدف انقالب اسالمی و ملت ایران را ایجاد جانبه را بهپیشرفت همه»ی آیت اهلل خامنه ا 

تمدن نوین اسالمی تمدنی است که ضمن پاسخگویی به نیازهای طبیعی  (.7/1391/ 23، )بیانات «دانندیک تمدن نوین اسالمی می

های و این ساختار مطلوب که ریشه در برنامه می نماید هدایتکمال و سعادت  ویبه س بعد معنوی و روحی آنان را هاو مادی انسان

چون  بشری که به آن جهت داده وآنرا از آفاتکند بلافزاری تمدن را نفی نمیتنها بعد مادی و سختنه ؛ساز اسالمی داردانسان

 (. 6: 1394)اشکواری؛ موسوی،  خواهد دادنجات  ،گرائی، عدم احساس امنیت، نابرابری و فقدان معنی در زندگیپوچ

به طور کلی، مراد از تمدن اسالمی، همه دستاوردهای مسلمانان در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اخالقی، 

از مرزهای غربی مادی و معنوی، صنعت، اختراعات و اکتشافات است که از عصر پیامبر )ص( شروع شد و با گسترش قلمرو اسالمی 

های تمدن در دیدگاه بندی تعریف مفاهیم تمدن بیان کرد که شاخصهتوان در جمعچین تا اندلس را در برگرفت. بنابراین می

های تمدن در هر عصری بر اساس اندیشمندان اسالمی با توجه به مبانی فکری و شرایط محیط متفاوت است. یعنی تعدادی از شاخصه

 (.1394)اکبری؛ رضایی،  رپذیر و دارای شدت و ضعف استشرایط محیطی تغیی

انقالب »که  1357بهمن  22گام اول آن در  ؛برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی باید پنج گام مهم برداشتاز نظر آیت اهلل خامنه ای 

در نخستین روزهای پس از انقالب  است و« تشکیل نظام اسالمی»ایشان گام دوم از نظر  .ایران به پیروزی رسید برداشته شد« اسالمی

به معنای اسالمی شدن روش و منش دولتمردان و طراحی  «تشکیل دولت اسالمی»گام سوم  گردید.محقق  امام خمینی )ره(توسط 

گام چهارم  .تشکیل نظام اسالمی جامع عمل به خود پوشید در پیکه  ؛ساز و کارها و نهادهای نظام براساس معارف اسالمی است



 
 

های که نه تنها حیات طیبه را برای مردم ایران رقم بزند بلکه افزون بر آن الگویی برای سایر ملت« تشکیل جامعه الگو و نمونه اسالمی»

هموار سازد. لذا « تشکیل تمدن نوین اسالمی»الگوسازی خود، در نهایت راه را برای تحقق گام پنجم یعنی  مسلمان بوده و به وسیله

 اهی که برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی باید طی شود را بطور خالصه می توان به این صورت بیان داشت: ر

 

     
 مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی -1نمودار

 

 دولت اسالمی -2

اندیشه ها در مورد سرشت دولت ؛ اختالف بیش از هر چیز به گوناگونی سیاسی در مورد تعریف دولت توافق نظر ندارند پژوهشگران

که بر تعریف ها اثر می گذارد، مربوط است. در حالی که برخی متفکران سیاسی دولت را در اساس، یک ساختار طبقاتی می دانند؛ 

را  آن را نظام قدرت می دانند. برخی آناست. عده ای که دولت فراتر از طبقات و نمایانگر کل اجتماع دیگران بر این اندیشه اند 

تضمین کننده زندگی جمعی می دانند، در حالی که دیگران آن را نهادی اخالقی می دانند که از رفاه و تأمین اخالقی انسان جدایی 

ناپذیر است. برخی آن را از دیدگاه حقوقی محض به مثابه اجتماعی تلقی می کنند که طبق قانون سازمان یافته است و برخی آن را 

   (.134: 1373سان می دانند. عده ای بر جنبه ساختاری و برخی بر جنبه کارکردی آن تأکید دارند )عالم، با دولت یا جماعت یک

بر این اساس تعریف دولت در نظام سیاسی اسالم جدا از جهان بینی اسالمی معنا ندارد. جهان اسالم در گذشته مفهوم دولت را در 

دولت در جامعه اسالمی، همانند دیگر جوامع . (47: 1398ست، موسوی خو، )خداپر دو قالب خالفت و سلطنت تجربه نموده است

بشری، نه تنها بیانگر وجود مجموعه ای از نهادها است، بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های خاصی از اعمال و رفتار بوده که 

 .(1: 1388)فیرحی،  مدنیت اسالمی خوانده شده و در واقع جزئی از تمدن اسالمی محسوب می شوند

والیت فقیه شده است؛ که تشکیل حکومت در عصر غیبت ؛ در برخی نظرات سخن از در نظام سیاسی شیعه الگوی امامت مطرح است

از اموری است که همه علمای اسالم بر آن اتفاق نظر دارند. اگر چه تشکیل دولت به شکل امروزی که همه ابزارهای اداره جامعه در 

اما اعتقاد به اختیارات والیت فقیه در امور قضاوت و اجرای حدود،  بیان نشده است.در نظرات پیشینیان ه باشد؛ به صراحت اختیار فقی

حسبیه، جهاد، خمس و زکات نشاندهنده آن است که آنان نیز به امر تشکیل حکومت اسالمی اعتقاد داشته و فقط اختالفات در 

تجربه دولت سازی جمهوری اسالمی بر اساس بازسازی الگوی  (.176-177، 2: ج1386 گستره اختیارت ولی فقیه است )حجامی،

می توان گفت مهم ترین منبع نظریه  با حضور ولی فقیه در نظام اسالمی، در تاریخ تحوالت دولت اسالمی دارای اهمیت است.امامت 

ویژگی های دولت اسالمی را از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای پژوهش حاضر سعی دارد؛ بیانات آیا اهلل خامنه ای است؛ لذا  دولت اسالمی

 بیان و بررسی نماید. 

تمدنجامعه دولت نظام انقالب 



 
 

معنای شعار دولت اسالمی این است که ما »آیت اهلل خامنه ای در بیاناتی به ارائه مفهوم دولت اسالمی پرداخته و بیان می نمایند: 

با نظام های بین المللی و نظام سلطه امروز جهانی را به معیارها  می خواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان، و رفتار

دولت  از نظر آیت اهلل خامنه ایهمچنین  (.8/6/1384 ،)بیانات« و ضوابط اسالمی نزدیک تر کنیم. این شعار، بسیار با ارزش است

 ،)بیانات« ، مسئوالن کشور، رهبری و همهدولت به معنای عام، نه به معنای هیئت وزرا؛ یعنی قوای سه گانه» چنین معنا می شود:

« .. تشکیل منش و روش دولتمردان یعنی ماها به گونه اسالمی...اسالمی به معنای حقیقی.تشکیل دولت » همچنین (.1379/ 12/9

، ویژگی دولت اسالمی را چنین تمدن اسالمی آیت اهلل خامنه ای در سخنان خود، ضمن اشاره به این فرایند .(9/1379 /12)بیانات 

ما یک انقالب اسالمی داشتیم، بعد نظام اسالمی تشکیل دادیم، مرحله بعد تشکیل دولت اسالمی است، مرحله بعد »بیان می نمایند: 

ار تشکیل کشور اسالمی است، مرحله بعد تشکل تمدن بین الملل اسالمی است. ما امروز در مرحله دولت اسالمی و کشور اسالمی قر

یعنی مسئوالن قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه که مجموع اینها دولت -داریم؛ باید دولت اسالمی را ایجاد کنیم. امروز دولت ما

سهم خوبی از حقایق اسالمی و ارزش های اسالمی را دارد اما کافی نیست؛ اولش خود من. باید بیشتر به سمت اسالمی -اسالمی است

ؤمنانه و مسلمانانه زندگی کردن برویم. باید به سمت زندگی علوی برویم. رفتن به سمت زندگی علوی شدن، مسلمان شدن و م

معنایش این نیست که اگر آن روز لنگ می بستند و راه می رفتند، امروز هم لنگ ببندیم و راه برویم؛ نه امروز دنیا پیشرفته است. 

را در  -پاکدامنی، بی پروایی در راه خدا و میل و شوق به مجاهدت در راه خدا یعنی عدالت، تقوا، پارسایی،–باید روح زندگی علوی 

خودمان زنده کنیم؛ باید به سمت اینها برویم؛ این اساس کار ماست. در آن صورت کارآمدی جمهوری اسالمی هم مضاعف خواهد 

 (.6/8/1383)بیانات، « شد

رایند تحقّق ف» همیت دولت اسالمی و چگونگی تحقق آن بیان می نمایند:ایشان در سخنانی در زمینه تحقق تمدن نوین اسالمی و ا

ها، بسیار شود؛ اما تحقّق آن هدفهای اسالمی، یک فرایند طوالنی و البته دشواری است. به طور نسبی انسان به آن اهداف نزدیک می

ترین ب اسالمی است. کار آسانی نبود؛ لیکن این آسانتر و پُرسروصداتر از همه است، ایجاد انقالقدم اوّل که پُرهیجان .طوالنی است

ی است. قدم بعدی، ترتّب نظام اسالمی بر انقالب اسالمی است؛ یعنی ایجاد نظام اسالمی، که گفتیم نظام اسالمی، یعنی هندسه

است. دولت نه به معنای  ایجاد دولت اسالمی -ها دشوارتر استکه از این -عمومی جامعه، اسالمی بشود؛ که این هم شد. قدم بعدی

ی کارگزاران حکومت؛ یعنی من و شما. ما باید به معنای واقعی کلمه، در درون این نظامِ اسالمی، اسالمی هیئت وزیران؛ یعنی مجموعه

ابل قبولی خود قوای مقنّنه و قضایّیه و مجریّه و مسؤوالن گوناگون ما باید بتوانند تا حدّ ق ...تر از مراحل قبلی استشویم. این مشکل

ایم و باید ی سوم است؛ ما االن در این مرحله قرار گرفتهرا با این قالبها و معیارهای دینی و اخالقىِ اسالمی تطبیق دهند. این مرحله

اگر این  .ی ایجاد کشور اسالمیی تأللؤ و تشعشع نظام اسالمی است؛ یعنی مرحلهبعد از این مرحله، مرحله ...دائم تالش ما این باشد

اگر توانستیم این مرحله را  .«لتکونوا شهداء علی النّاس»شویم:  وقت برای مسلمانهای عالم، الگو و اسوه میمرحله به وجود آمد، آن

ی بعدی، ایجاد دنیای اسالم است. وقت مرحلهآن -که از همّت مردان و زنان مؤمن، این چیزها اصالً بعید نیست -سالمت طی کنیم به

طور قدم به قدم به نتایج نهایی خود نزدیک میشود. نمیشود توقّع داشت که من و شما خود ؛ فرآیند تحقّق نظام اسالمی، همینببینید

را اصالح نکنیم؛ اما دنیا را اصالح کرده باشیم یا کشور، اسالمی شود؛ نه. ما باید به خود بپردازیم. پس یکی از چیزهایی که ما الزم 



 
 

که به ما ایداری است. استقامت، یعنی مسیر و جهتگیری را گم نکنیم و مرتب خطاها را اصالح کنیم و از اینداریم، استقامت و پ

  (.21/9/1380)بیانات، « اید، بدمان نیایدبگویند خطا کرده

ده، ما منتظریم امروز هم که بحمداهلل نظام اسالمی به وجود آمده، تشکیل ش»دیگری نیز چنین بیان می نمایند:  سخناندر همچنین 

 ی اسالمیِ به معنای واقعی و سپس تمدّن اسالمیِ به معنای حقیقی به وجود بیایدکه دولت اسالمیِ به معنای واقعی و سپس جامعه

بر اساس این سخنان، دولت اسالمی مقدمه ای برای تحقق جامعه اسالمی و تمدن اسالمی است؛ لذا اهمیت  (.28/2/98)بیانات، ...« 

 می در فرایند تمدن سازی اسالمی بیشتر درک می شود.دولت اسال

ی بعد از نظام اسالمی، دولت مرحله»یت اهلل خامنه ای در ارتباط با ویژگی ها و شرایط تحقق دولت اسالمی چنین بیان می نمایند: آ

جمهور باایمانی، یکی پس از اسالمی است. در این راه هم حرکت کردیم. مسؤوالن مؤمنی، وزرای خوبی، نمایندگان خوبی، رؤسای 

دیگری امور کشور را بر عهده گرفتند؛ اما دولت اسالمییی که بتواند مقاصدی را که ملت ایران و انقالب عظیم آنها داشت، تأمین کند، 

میل به اعتنایی به مردم نباشد،  کاری نباشد، بیخواری نباشد، کمدولتی است که در آن رشوه نباشد، فساد اداری نباشد، ویژه

(. 30/10/1398)بیانات، « المال نباشد، و دیگر چیزهایی که در یک دولت اسالمی الزم استگری نباشد، حیف و میل بیتاشرافی

« در مرحله سوم یعنی دولت اسالمی، آنچه اهمیت دارد اسالمی شدن روش و منش دولتمردان است»بدین ترتیب از نظر ایشان 

  (.12/9/1379)بیانات، 

برای »ه یه سخنان آیت اهلل خامنه ای می توان به عناصر اساسی در فرایند تمدن اسالمی پی برد؛ چنانکه بیان می نمایند: با توج

)بیانات،  «ایجاد یک تمدن اسالمی )مانند هر تمدن دیگر(، دو عنصر اساسی الزم است: یکی تولید فکر، یکی پرورش انسان

کند. این تلقی تشکیل تمدن اسالمی نیز از همین قاعده پیروی می ه هایان یکی از حلقعنوو تشکیل دولت اسالمی به( 14/7/1379

یکی از چیزهایی که در هر حرکت عمومی و در هر »اند: مطرح نموده« سازی و نهادسازیواژه»را ایشان به بیانی دیگر، تحت عنوان 

سازی بشود، هم بایستی هضت و این جریان، هم بایستی واژهای این ننهضت الزم است، این است که براساس تفکرات و مبانی پایه

هایی که آن های مجری خود را )آن مجموعهکند، بایستی دستگاهنهادسازی بشود... وقتی یک انقالب و یک حرکت تحقق پیدا می

ا متحول کند. یکی دیگر این است های موجود جامعه رها را باید دنبال کنند( به وجود بیاورد. یکی از کارها این است که دستگاههدف

(. 22/7/1390)بیانات، « که دستگاه متناسب با خواست خود را به وجود بیاورد. هر دو سخت است. هر دو جزو کارهای دشوار است

)بیانات،  استجمهوری اسالمی و انقالب اسالمی قدرت تولید و جنبه های نهادسازی یکی از مظاهر از نظر آیت اهلل خامنه ای 

15/2/1393.) 

عنوان دولت اسالمی و حکومت اسالمی آنچه ما به»آیت اهلل خامنه ای در سخنانی معیار دولت اسالمی را چنین بیان می نمایند: 

طور دائم در نظر داشته باشیم این است که باید حکومت علوی را معیار خودمان قرار بدهیم، خودمان را با حکومت علوی بایستی به

حساب بیاوریم. اگر چنانچه کارهای خوب انجام ماندگی بهداری که بین ما و آن حکومت فاصله است، آن را عقببسنجیم؛ هر مق

حسب ارزشهای اسالمی است انجام میدهیم، مبالغه نکنیم ی افتخارِ بهمیدهیم، از لحاظ معنوی پیشرفت میکنیم یا کارهایی که مایه

ی و ببینیم چقدر فاصله است بین ما و او. شاخص عمده در حکومت علوی، یکی عدالت در اهمّیّت آن؛ مقایسه کنیم با حکومت علو



 
 

دامنی است، یکی مردمی بودن و با مردم بودن است؛ حکومت علوی اینها است دیگر؛ زندگی امیرالمؤمنین است، یکی پارسایی و پاک

ینها را معیار قرار بدهیم، واقعاً باید در این جهت مظهر عدل است، مظهر زهد است، مظهر مردمی بودن و پاک زیستن است. باید ا

 (.7/6/1397)بیانات، « حرکت کنیم

یعنی مسئولین -هم دولت اسالمی »بیان می نمایند:  لت اسالمی اشاره نموده ووآیت اهلل خامنه ای در سخنان خود به وظایف د

شان این است که تربیت ایمانی کنند این ملّت را؛ تربیت تقوائی وظیفههم علما،  -ی مقنّنهی قضائیّه، قوّهی مجریّه، قوّهدولتی، قوّه

تر از همه مهم. جوری تربیت کنیمکنند این ملّت را؛ تربیت صبر، تربیت احسان بین مردم و بین مؤمنین؛ ما باید مردم را این

 (.24/12/1396یانات، )ب« ریزی میتوانند این کار را انجام بدهندهای دولتی هستند که با برنامهدستگاه

: اول آنکه نظام اسالمی، بیّنات، واضحات نموداستنباط را می توان بیانات آیت اهلل خامنه ای در رابطه با دولت اسالمی نکاتی  با توجه به

( و سوم 11/1378 /4(. دوم آنکه حکومت اسالمی برای دنیا حرف نوئی دارد )بیانات 1378/ 10/6 ،و امر و نهی هایی دارد )بیانات

همچنین بر اساس بیانات ایشان می  (.1379/ 2/ 23 ،آنکه، نظام اسالمی برآمده از انقالب، از شرق و غرب الگو نگرفته است )بیانات

شرط  ؛وجه تمایز دولت اسالمی از دولت غیر اسالمی استعالوه بر اینکه که است یی ویژگی هادولت اسالمی دارای  توان دریافت؛

یکی از »چنانکه در سخنان چنین بیان می نمایند:   .(70: 1397)مزروعی، نادری،  هستند نیزتحقق دولت اسالمی  جهت الزم

« ...امتیازات کار برای حکومت اسالمی و دولت اسالمی همین است که اگر چنانچه کار برای خدا شد، کار تبدیل میشود به عبادت

 (.24/2/1398)بیانات، 

فقه اسالمی بر ابتنای دولت بر پایه والیت الهی، حکمرانی مبتنی می توان به موارد زیر اشاره نمود: یگر نیز داز جمله ویژگی های  

 ،(، ضمانت درونی داشتن دولتمردان )بیانات1377/ 2/2 ،(، اهتمام توأمان دولت به امر مادی و معنوی )بیانات16/9/1374 ،)بیانات

(، سوق دادن مردم در 1378/ 10/6 ،(، تکریم شأن و مقام انسان )بیانات16/1/1378 ،حقوق مردم )بیاناتصیانت از (،16/1/1378

اهداف بر دولت، مانع تحقق دولت اسالمی و به برخی ویژگیها با حاکم شدن  همچنین. (1369/ 7/5 ،مسیر رشد و تعالی )بیانات

ه مادی به مقام و منصب، مسئولیت را به مثابه غنیمت نگای گزینند. دورمسئوالن باید از این ویژگی ها  لذا ؛شدهانقالب اسالمی 

رشوه گیری، فساد اداری، ویژه خواری، کم کاری،  (،1369 / 3 /10 بیانات،(، زورگویی، قانون گریزی )17/10/1371 ،پنداشتن )بیانات

 .این ویژگی ها هستند( از جمله 1384/ 28/5 ،بی اعتنایی به مردم، میل به اشرافی گری، حیف و میل بیت المال )بیانات

اگر انقالب مبارزه الزم داشت تا به پیروزی برسد، امروز هم مبارزه »آیت اهلل خامنه ای در رابطه با تحقق دولت اسالمی بیان نموده اند: 

 .ی اسالمیالزم است تا بتوانیم این هنجارهای انقالب را تثبیت کنیم؛ باید به نتیجه برسانیم تا جامعه بشود جامعه

اش ای که ما مطرح کردیم، هنوز در دولت اسالمیی اسالمی نداریم، ما دولت اسالمی هم نداریم! از آن مراحل چندگانهجامعه ما

یعنی -ی اسالمی است؛ ما این مراحل را در پیش داریم. ما توانستیم یک انقالب اسالمی ایم؛ بعد از دولت اسالمی نوبت جامعهمانده

ود بیاوریم؛ ]بعد[ توانستیم بر اساس آن، یک نظام اسالمی به وجود بیاوریم؛ خیلی خب، تا اینجا توفیق به وج -یک حرکت انقالبی

حاصل شده که خب خیلی هم مهم است؛ لکن بعد از این، ایجاد یک دولت اسالمی است؛ یعنی ]ایجاد[ تشکیالت مدیریّتیِ اسالمی 

تا به مقصود برسیم. البتّه معنایش این نیست که کسی احساس ناامیدی کند؛ برای کشور؛ ما در این قضیّه هنوز خیلی فاصله داریم 



 
 

هایی که میشود، حرکت میکنیم و داریم پیش کجیی دهنها، با همهی کارشکنیی مخالفتها، با همهابداً؛ داریم پیش میرویم؛ با همه

؛ هنوز خیلی فاصله داریم تا اینکه بتوانیم یک دولت اسالمی میرویم بالشک. دالیل زیادی وجود دارد؛ لکن ]هنوز[ کار داریم، کار دارد

ی اسالمی است. خب، بنابراین باید مبارزه کرد وقت تازه نوبت ]ایجاد[ جامعهبعد که دولت اسالمی به وجود آمد، آن .به وجود بیاوریم

تدریجی و نسبی خواهد بود و بر اسالمی دولت اسالمی و جامعه تحقق دو مرحله می توان گفت  (.6/6/1396)بیانات، « عزیزان من

یکدیگر به پیش خواهند رفت، البته همراه با یک تقدم منطقی و همراه با ای ، این دو مرحله کامال اهلل خامنههای آیتاساس اندیشه

 آنتحقق  قق نشده واز نظر آیت اهلل خامنه ای دولت اسالمی هنوز مح همچنین(. 1391)ساالری،  اهمیت بیشتر برای دولت اسالمی

است؛ بنابراین برای دستیابی به آن دولت مطلوب اسالمی به یک نقشه راه با راهنماهای و حرکت مستمر  ، تالشنیازمند مبارزه

   مشخص بر اساس بیانات ایشان احساس نیاز می شود. 

 دولت اسالمی از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای هنقشه را-ب

می در حال دیدگاه آیت اهلل خامنه ای در حال حاضر گام سوم فرایند تمدن نوین اسالمی یعنی دولت اسالاز همانگونه که ذکر شد؛ 

تربیت و شکل گیری -2اسالمی سازی نظام ها و روش ها، -1در این مرحله تحقق دو امر ضروری می نماید؛ محقق شدن است. 

به عبارتی توجه به  .(37: 1393)جهان بین؛ معینی پور،  اسالمی انددولتمردان در تراز و تطبیق مسئولین با ضوابط و شرایط دولتمر

ویژگی های ساختارها و نهادهای دولت اسالمی و توجه به کارگزاران دولت اسالمی در دیدگاه آیت اهلل خامنه ای از اهمیت ویژه ای 

بر این اساس در ادامه با توجه به بیانات ایشان توجه به این دو نقش مهم، در دولت سازی اسالمی به عنوان نقشه و  برخوردار است.

 راهنمای دستیابی به دولت اسالمی مطلوب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 توجه به نقش کارگزار-1

منش کارگزاران دولت اسالمی متناسب با ارزش های معنوی و  در اندیشه آیت اهلل خامنه ای متناسب بودن اعتقادات، اخالق، روش و

 اسالمی دارای اهمیت است؛ در ادامه بر اساس بیانات ایشان شاخص های کارگزاران دولت اسالمی به تفکیک بررسی می شود. 

 دولتمردان اسالمی -1-1

 مهم دو رکن از ایشان این مرحله در اندیشه ؛تسازی، تشکیل دولت اسالمی اسمرحله پس از نظاماز دیدگاه آیت اهلل خامنه ای 

، چنانکه بیان می نمایند: های مسئوالن با ارزشهای اسالمیویژگی منش کارگزاران و ،اررفت ،اخالق منطبق بودن ابتدابرخوردار است. 

تر، تشکیل منش و رسد؛ یا به تعبیر روشنکه نظام اسالمی پیش آمد، نوبت به تشکیل دولت اسالمی به معنای حقیقی میاز آن بعد»

ی اول فراهم نیست؛ بتدریج و با تالش باید به وجود آید. مسؤوالن ی اسالمی؛ چون این در وهلهبه گونه -یعنی ماها  -روش دولتمردان 

اگر  -شان را با ضوابط و شرایطی که متعلق به یک مسؤول دولت اسالمی است، تطبیق کنند. یا چنان افرادی و دولتمردان باید خود

ی سوم است سر کار بیایند؛ یا اگر ناقصند، خودشان را به سمت کمال در آن جهت حرکت دهند و پیش ببرند. این مرحله -هستند 

 (. 12/9/1379انات، )بی کنیمکه از آن تعبیر به ایجاد دولت اسالمی می

ایجاد دولت اسالمی است. دولت نه به معنای هیأت  -که از اینها دشوارتر است  -قدم بعدی »در سخنان دیگری نیز تأکید می نمایند: 

ی کارگزاران حکومت؛ یعنی من و شما. ما باید به معنای واقعی کلمه، در درون این نظامِ اسالمی، اسالمی وزیران؛ یعنی مجموعه



 
 

ما مسؤوالن باید خود را بسازیم؛ مرتّب با خود کلنجار برویم؛ یکدیگر را به حق وصیت کنیم؛  .یم. این مشکلتر از مراحل قبلی استشو

ای در مقابل یکدیگر، عیوبمان را صادقانه به هم نشان دهیم؛ بنا را بر رفع عیب بگذاریم و خود را یکدیگر را ارشاد کنیم؛ مثل آینه

گیرد، با این نیّت و با این هدف مسؤولیت را قبول کند که کنیم. هر کس هم که جدیداً مسؤولیت را بر عهده میروز بهتر روزبه

در دیدگاه آیت  (.21/9/1380)بیانات،  «شود تشکیل دولت اسالمیوقت میخواهد برای خدمت به مردم، یک انسان صالح شود. آنمی

اوّلین شاخص »لت اسالمی، ویژگی اعتقادی و اخالقی است چنانکه بیان می نمایند: اهلل خامنه ای اولین شاخص کارگزاران در دو

سالمت اعتقادی، سالمت اخالقی، سالمت  -های باال بخصوص در مسئوالن رده -دولت اسالمی، شاخص اعتقادی و اخالقی است 

ایشان چنانکه مالحظه می شود؛ (. 6/6/1392)بیانات، « عملکردی که از اعتقاد درست و نگاه درست به حقایق جامعه ناشی میشود

 بر این شاخص و ویژگی تأکید می نمایند. یدر سخنان متعدد

آیت اهلل خامنه ای در سخنان دیگری در دیدار با هیئت دولت به این شاخص و معیار اسالمی در رابطه با کارگزاران دولت اسالمی 

ی مجریه؛ یعنی حکومتگران و خدمتگزاران ی کارگزاران نظام اسالمی است؛ نه فقط قوههدولت اسالمی شامل هم»تأکید می نمایند: 

شان با مردم را با معیارهای اسالمی تطبیق دهند تا بتوانند ها و رفتار اجتماعی و رفتار فردیِ خود و رابطهعمومی. اینها باید جهتگیری

ها حرکت کنند؛ مدّ نگاه خودشان قرار دهند و بسرعت به سمت آن جهتگیری ها را دربه آن اهداف برسند. بعد هم باید آن جهتگیری

 (.8/6/1384)بیانات، « شود دولت اسالمیاین می

دولت » ؛ چنانکه بیان می نمایند:خواهد شددولت اسالمی تحقق کامل ، کمال انسان موجب با توجه به این شاخص و سخنان ایشان

شاءاللَّه. خوشا به حال کسانی که آن روز را درک در زمان انسان کامل تشکیل خواهد شد؛ ان اسالمیِ کامل به معنای واقعی کلمه،

که خودمان  -ی کارگزاران حکومت را خواهیم مجموعهی ما انسانهای ناقصی هستیم. ما به قدر توان و تالشِ خود میکنند. همهمی

خواهیم خود را به حد نصاب نزدیک ری اسالمی تطبیق کند. ما مییی برسانیم که با نصاب جمهوبه نقطه -هم جزو آنها هستیم 

 (.8/6/1384)بیانات، « کنیم

معیار و شاخص رفتار اسالمی کارگزاران در دیدگاه آیت اهلل خامنه ای تا بدانجاست که ایشان، رفتار اسالمی مردم و تحقق کشور 

اگر دولت ما اسالمی شد، آن وقت کشورمان اسالمی خواهد شد. اگر من و شما در معاشرتمان، »اسالمی را منوط به این امر می دانند. 

در رفتارمان، در طلب مالمان، در مجاهدتمان، نتوانستیم خود را به حد نصاب برسانیم، از آن دانشجو، از آن جوان بازاری، از آن عنصر 

توانیم داشته باشیم که اسالمی عمل کنند؟ چرا از آن شهری چه توقعی می های پایین دولتی، از آن کارگر، از آن روستایی،در رده

)بیانات، « «لوموا انفسکم»کنیم؟ نباید مالمت کنیم. اگر کمبودی هست، خودمان را باید مالمت کنیم؛ مردم را بیخود مالمت می

8/6/1384.) 

را به معیار  اسالمی را به پیوند زدن مفهوم دولت اسالمی زد ایشان برخوردار است که مفهوم دولتشاخص از چنان اهمیتی در ناین 

خواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین معنای شعار دولت اسالمی این است که ما می» های اسالمی کارگزاران پیوند می زنند:

وابط اسالمی نزدیکتر کنیم. این شعار، بسیار ی امروز جهانی را به معیارها و ضالمللی و نظام سلطهخودمان، و رفتار با نظامهای بین

تر کنید؛ چون گامی بلند خواهد بود در تر و واقعیآسیبتر، بیشاءاللَّه به این شعار پایبند بمانید و این تالش را جدیباارزش است؛ ان



 
 

گوییم، که می« مردان»د. البته خواهطور که عرض کردم، رسیدن به آن هدفها مردان خودش را میراه رسیدن به آن هدفها؛ و همان

)بیانات، « خواهدشود؛ یعنی کسان و عناصر و کارگزارانِ خودش را میدر قانون اساسی نیست؛ شامل خانمها هم می« رجال»به معنای 

خود باید منش و اوّالً »ایشان در بیانیه گام دوم انقالب نیز به این مهم اشاره داشته و به حکومت ها توصیه می نمایند:  (.8/6/1384

باره میدان عی دراینرا برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتما رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند، و ثانیاً زمینه

 (.22/11/1397« )ی معقول بستیزنددهند و کمک برسانند؛ با کانونهای ضدّ معنویّت و اخالق، به شیوه

دولت اسالمی  موجب تمایز بر این اساس آنچهانطباق دولت با قوانین دینی الزمه تحقق دولت اسالمی است.  آیت اهلل خامنه ایاز نظر 

معنای شعار دولت اسالمی این است که ». است که دولت اسالمی دنبال می کنداز سایر دولت ها است، رفتار کارگزاران و کارکردی 

بین خودمان، و رفتار با نظام های بین المللی و نظام سلطه امروز جهانی را به معیارها ما می خواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار 

همچنین در اندیشه آیت اهلل خامنه ای دولت  (.8/6/1384 ،)بیانات« و ضوابط اسالمی نزدیک تر کنیم. این شعار، بسیار با ارزش است

ساز و کارها و نهادسازی های الزم برای ایجاد جامعه »عبارتند از: سازی اسالمی متوقف بر اسالمی شدن چهار مؤلفه کلیدی است که 

روش و منش »، «نهادها و بنیان های اداره مدیریت کشور»(، 24/7/1390)بیانات، « نظامات گوناگون اداره کننده کشور»، «اسالمی

، یعنی مجموعه دستگاه های مدیریتی دولت فقط قوه مجریه نیست»(. چنانکه بیان می نمایند: 12/9/1379)بیانات، « دولتمردان

کشور که اداره یک کشور را بر عهده دارند... دولت اسالمی، یعنی ساز و کارها و نهادسازی های الزم برای ایجاد .... جامعه اسالمی 

لبته باید متکی به اصول است... اما ساز و کارها، چینش این نهادهایی که می خواهد ما را به آن آرمان ها برساند، قابل نوشدن است... ا

... در همه نظامات جمهوری اسالمی ... این اصل شایسته ساالری باید رعایت شود...باید بر طبق معیارها و صالحیت ها باشد، نه بر 

آیت اهلل خامنه ای در دیدار با هیئت دولت به شاخص های دیگری نیز برای  (.24/7/1390)بیانات، « طبق امیال و چیزهای شخصی

  بیان می گردد.به اختصار در ادامه که ارگزاران در دولت اسالمی اشاره نموده اند ک

 عدالت -1-2

ی همه ...ام معتقد نیستم به پیشرفتِ بدون عدالتی عدالت است. بنده بارها عرض کردهمسئله»دولت اسالمی، کارگزاران شاخص سوّم 

است؛ برای این است که جامعه با قسط زندگی بکند. بنابراین، این هم « لِیَقُومَ النّاسُ بالقِسط»ارسالِ رُسُل و انزال کتب و مانند اینها 

عدالت گرایی را  . آیت اهلل خامنه ای در بیانیه گام دوم انقالب(6/6/1392) «شاخص بعدی است که این را دائماً باید در نظر داشت

ی بعثتهای الهی است و در جمهوری ی همهعدالت در صدر هدفهای اوّلیّه »بیان می نمایند:  یک امر واجب برای دلتمردان بر شمرده و

صورت کامل، جز در حکومت ها است و بهی زمانها و سرزمینای مقدّس در همهاسالمی نیز دارای همان شأن و جایگاه است؛ این، کلمه

ی همه بویژه ای بر عهدهصورت نسبی، همه جا و همه وقت ممکن و فریضهعصر )ارواحنافداه( میسّر نخواهد شد ولی بهحضرت ولیّ

 (.22/11/1397« )حاکمان و قدرتمندان است

  سالمت اقتصادی-1-3

در نظام اسالمی، چیزی که به شدّت با آن مقابله می شود، رسوخ فساد » بیان می نمایند:به صراحت در سخنانی  آیت اهلل خامنه ای

ن دولت اسالمی بر اص های کارگزارسالمت اقتصادی را از جمله شاخمبارزه با فساد و بدین ترتیب  .(1372/ 12/5 ،)بیانات« است



 
 

سالمت  .(6/6/1392) «ی با فساد استشاخص بعدی که شاخص چهارم است، سالمت اقتصادی و مبارزه»: شمرده و بیان می نمایند

تأکید دارند، فساد اژدهای هفت سری ایشان است. ویژگی دیگر دولت اسالمی از نظر آیت اهلل خامنه ای اقتصادی و مبارزه با فساد 

ن است است که سخت جان بوده و به آسانی از بین نمی رود. سختی مبارزه با فساد و ایجاد سالمت اقتصادی به حدی است که ممک

منصب حکومتی »با بیان اینکه  به همین دلیل ایشان .نماینداما در عمل اقدامی مؤثر ن ؛برخی دولت ها مدعی مبارزه با فساد باشند

مانند یک چشم بصیر و یک » نمایند:( به دولت توصیه می 1392 /6/ 6)بیانات، « جایگاه وسوسه انگیز قدرت و منابع مادی است

ایشان  . (1392 /6/ 6)بیانات، « نورافکن قوی و دائم، مراقب باشید دستگاه تحت مدیریت شما از وسوسه فساد، دور و در امان بماند

و بیان انسته ا نیز برای کارگزاران نظام بسیار ددر بیانیه گام دوم به سالمت اقتصادی کارگزاران اشاره نموده، کمترین فساد اقتصادی ر

المی است. همه باید از ی مقامات حکومت جمهوری اسهمه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه »می نمایند: 

های نظارتی و دولتی باید با باره کمک بخواهند و دستگاهی حرام بگریزند و از خداوند دراینشیطانِ حرص برحذر باشند و از لقمه

ی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسانهایی باایمان و جهادگر، و یّت، از تشکیل نطفهقاطعیّت و حسّاس

ای که نظام جمهوری اسالمی جانبهالطّبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تالش همهمنیع

  (.22/11/1397« )ار بردباید در راه استقرار عدالت به ک

 قانونگرایی -1-4

 از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم، گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است؛گرایی است. خب قانونی قانونشاخص بعدی، مسئله»

 -عمل نشود حتماً آسیب و صدمه است. گاهی قانون ناقص است، گاهی قانون معیوب است؛ امّا همان قانون معیوب هم اگر چنانچه 

. این را باید نهادینه ضرر آن عمل نشدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون است -که منتهی به بلبشو و هر که هر که خواهد شد 

ی دستگاهها این باید نهادینه بشود. و جزو رعایت قانون، رعایت اسناد باالدستی است که امروز خوشبختانه در کشور کرد؛ در مجموعه

انداز، مصوّبات شوراهای عالی از قبیل شورای عالی انقالب فرهنگی، از قبیل شورای عالی د؛ مثل سیاستهای کلّی، سند چشموجود دار

 .(6/6/1392) «مداری اگر چنانچه جا افتاد، مسلّماً خیلی از آسیبها از بین خواهد رفتگرایی و قانوناین قانون ...مجازی؛

 عقالنیت-1-5

ی حکمت و خردگرایی در کارها است؛ کار کارشناسی، مسئله» اران در دولت اسالمی باید در نظر داشته باشند؛ی که کارگزشاخص دیگر

کار کارشناسی، گاهی  ری تبعات یک اظهارنظی جوانب و آثار و تبعات یک اقدام، و حتّی گاهی مالحظهی درست، مالحظهمطالعه

ه اصطالح دارای تریبون، دارای منبر، یک تأثیرات سوئی میگذارد که این تأثیرات یک اظهارنظر از سوی یک مسئولِ دارای جایگاه و ب

بایستی . ی سنگِ توی چاه است؛ واقعاً مشکالت ایجاد میکندرا اگر انسان بخواهد برطرف کند، مبالغی بایستی کار کند؛ همان قضیّه

ای یک مطلبی به ی یک مسئلهک مسئولی هستیم، دربارهجور نباشد که ما حاال یک مدیری هستیم، یسنجیده اظهارنظر کرد؛ این

ذهنمان میرسد، کارشناسی نشده، بررسی نشده، جوانبْ دیده نشده، این را نباید پرتاب کرد در فضای افکار عمومی؛ گاهی اوقات جمع 

ایشان به دولت . بدین ترتیب (6/6/1392)«کردنش کار سخت و مشکلی است. این خردگرایی و حکمت در مدیریّتها و در کارها است

 تأکید دارندتوصیه و استفاده از ظرفیت خوب کارشناسان داخلی در همه زمینه ها و عرصه ها  جهت



 
 

 به درون  نگاه-1-6

. (6/6/1392) «زای کشور است؛ نگاهمان به بیرون نباشدتکیه به ظرفیّت درون»مهم دیگری که ایشان بر آن تأکید دارند؛ یک شاخص 

از امکانات بیرون از کشور و محصوالت خارجی  عدم استفادهمعنی  یت اهلل خامنه ای، تکیه به ظرفیّت درون زای کشور بهآبه اعتقاد 

بلکه منظور این است که مسئوالن امید صرف به ظرفیت های بیرونی نداشته باشند. ایشان، شناسایی و توجه به ظرفیت درونی  نیست؛

 .(1392/ 6/ 6 ،نه از آن ها به ویژه زمینه های اقتصادی و فرهنگی را کلید حل مشکالت کشور می دانند )بیاناتو بهره برداری خردمندا

 . ایشان بر توجه به ظرفیت های درونی تأکید و توصیه به حضور کارگزاران و دولتمردانی با توجه به این ویژگی داشته

 شایسته ساالری -1-7

اهلل خامنه ای جهت تحقق دولت اسالمی اشاره می نمایند؛ انتخاب کارگزاران بر اساس اصل شایته یکی دیگر از شاخص هایی که آیت 

ی مقننه، ی مجریه، در قوهی نظامات جمهوری اسالمی، در قوهدر همه»ساالری است. ایشان در این زمینه چنین بیان می نمایند: 

گزینی؛ گزینش باید بر شایسته .ساالری باید رعایت شوداین اصل شایسته ی قضائیه، در نیروهای مسلح، در نهادهای گوناگون،در قوه

طبق معیارها و صالحیتها باشد، نه بر طبق امیال و چیزهای شخصی. این در اسالم خودش یک اصل است. تمام این تغییرها و 

 (.24/7/1390)بیانات، « تبدیلهائی که در اسالم وجود دارد، بر اساس این است

 جهادیخدمت -1-8

اقشار آسیب به ویژه خدمت به مردم . است مردمآیت اهلل خامنه ای خدمت به  دیدگاهاز دولت اسالمی، کارگزاران در شاخص دوّم 

در موارد  آیت اهلل خامنه ای است؛پذیر و مستضعفان که زحمات بسیاری برای انقالب کشیده اند، در اصل یکی از اهداف انقالب 

خدمت به مردم را گفتمان اصلی دولت ایشان که چنانتی را نسبت به این امر توصیه های فراوان نموده اند. مسؤالن مختلف دول متعدد

)بیانات،  «هیچ مسأله ای نباید مسؤالن را از خدمت به مردم غافل کند»اسالمی و فلسفه وجودی مسؤالن دانسته و تأکید دارند که: 

نکته اول محدود بودن دوره خدمت است که باید از فرصت یادآور می شوند؛ در خدمت به مردم دو نکته را  همچنین .(1392 /6/ 2

های نامحدود آن استفاده کرد. نکته دوم جهادی کار کردن است که از نظر ایشان این امر به منظور بی قانونی نیست بلکه به معنای 

ی خدمت به خلق است؛ مسئله»چنانکه بیان می نمایند: دن آرمان ها و جهت است عبور از موانع، انجام کار با شوق و فراموش نکر

ایم خدمت ی وجود ما جز این نیست؛ ما آمدهی خدمت، که این گفتمان اصلی دولت اسالمی همین خدمت است؛ اصالً فلسفهروحیّه

قانونی دمت، کار را باید جهادی کرد؛ جهادی به معنای بیی خدر زمینه ...کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما را از این وظیفه غافل کند

میدانید  -های مختلف همکاری داشتیم با بسیاری از شما برادرها در زمینه -دوستانی که ما سالها با خیلی از شماها کار کردیم . نیست

ستم، امّا معتقدم در همان چهارچوب قانون، قانونی هقانونی نیستم؛ بشدّت ضدّ این بیی به بیی من را، من آدم دعوت کنندهروحیه

دو جور میشود کار کرد: یک کار کار مرسوم اداری، یک کار کار جهادی. کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع کوچک را بزرگ 

شاءاهلل ادی انجام داد تا انندیدن، آرمانها را فراموش نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوق به کار؛ این کار جهادی است. کار را باید جه

مدیریت »ایشان در بیانیه گام دوم انقالب نیز به این موضوع اشاره و تأکید می نمایند:  .(6/6/1392) «خدمت بخوبی انجام بگیرد

عزت و پیشرفت  های جهادی الهام گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل ما می توانیم که امام بزرگوار به همه ما آموخت، ایران را به



 
 

مسئوالن باید دوران مسئولیت را که یک لطف الهی برای خدمت »همچنین از نظر ایشان  (.22/11/1397« )در همه عرصه ها رسانید

   (. 30/5/1398)بیانات، « به مردم است، قدر بدانند و از این طریق، برای عرصه بسیار دشوار آخرت زاد و توشه فراهم کنند

نقش کارگزار در تحقق کامل دولت اسالمی  برایو سخنان آیت اهلل خامنه ای می توان گفت، ایشان اهمیت ویژه ای با بررسی بیانات 

. بر این اساس نیز شاخص ها و ویژگی هایی را به عنوان راهنمای انتخاب و عمل کارگزاران در دولت اسالمی ارائه نموده قائل هستند

 اند. 

 )نهادسازی(توجه به نقش ساختار -2

آیت اهلل خامنه ای در سخنان متعددی در زمینه ساختارهای دولت اسالمی به نهادسازی متناسب با دولت اسالمی و ویژگی های 

و متناسب  اسالمیاشاره نموده اند. این امر نشاندهنده آنست که نهادهای دولت اسالمی باید با ویژگی های  نهادهای دولت اسالمی،

  دولت اسالمی گردند. کامل تأسیس شوند تا موجب تحقق  آن نظام ارزشیبا 

تأکید های مدیران و کارگزاران نظام اسالمی ای در مورد ویژگیآیت اهلل خامنه برنامه چهارم توسعهتا پیش از  قابل توجه آنکهنکته 

 شامل شدهنیز را اما تقریبا با برنامه چهارم توسعه و پس از آن تاکیدات ایشان الگوها و روشهای اداره کشور  داشته اند.بیشتری 

با بررسی بیانات ایشان مشاهده . می یابدهای ایشان جایگاه بسیار مهمی در اندیشه "الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت"مطالبه چندانکه 

اما  بیان شده است. 90و ابتدای دهه  80دهه  دارد درکید أهای مدیران تالمی که بر ویژگیاسسخنان ایشان درباره دولت  می شود؛

کید أ، ایشان بر سازوکارها و الگوها تدر آخرین سخنانی که توسط ایشان درباره مراحل پنجگانه تشکیل تمدن یزرگ اسالمی ایراد شد

های الزم برای ایجاد آن ولت اسالمی، یعنی سازوکارها و نهادسازید»بیان می نمایند: ( و در سخنانی 1391)ساالری،  نموده اند

 (.24/7/1390)بیانات، « ی اسالمیجامعه

های کارگزاران، روشها و ساختارهای اداره کشور نیز که رکن بعدی دولت اسالمی عبارت است از اینکه عالوه بر ویژگی»بدین ترتیب 

 .رها و روشها به ارائه خدمت به مردم بپردازند نیز اسالمی شوندبنا است کارگزاران نظام در قالب این ساختا

ی تعیین نظام اسالمی به وجود آمد، یک قانون اساسی درست شد؛ منظور از دولت اسالمی این است که بر اساس آنچه که در دوره

دولت اسالمی است. در اینجا منظور از  ی نهادهای مدیریتی،ی کشور و مدیریت کشور معین شد. این مجموعهنهادها و بنیانهای اداره

ی یک کشور را برعهده دارند؛ نظامات گوناگون های مدیریتی کشور که ادارهی مجریه نیست؛ یعنی مجموع دستگاهدولت، فقط قوه

  (.24/7/1390)بیانات،  «ی کشوراداره کننده

ها در حقیقت روابطی هستند که کارگزاران درون آن این رکن از تشکیل دولت اسالمی از آن جهت مهم است که ساختارها و روش

های اسالمی بوده که در آن حالت کارگزاران دارای ویژگی متصور شودو اگر حالتی  نمایندروابط با یکدیگر در تعامل بوده و عمل می

کوالر است که خود را بر آرمانها و این اقتضائات روابط و الگوهای س در عمل ؛برآمده از الگوهای سکوالر باشند اما روشها و ساختارها

سازد. در اینصورت نهادها و کند و آنان را در چهارچوبهای تحمیلی خود محدود میمطلوبیتهای نیروهای اسالمگرا تحمیل می

سرخوردگی، ساختارهای نظام با نوعی تضاد درونی و دائمی بین نیروهای اسالمگرا و الگوهای سکوالر مواجه خواهد بود. تضادی که یا به 

استحاله و یا حذف نیروهای اسالمگرا منجر خواهد شد و یا به تغییر روابط و الگوهای نظامات و نهادهای اداره نظام توسط نیروهای 



 
 

در راستای توجه به ساختارها و نهادسازی در دولت اسالمی، می توان ویژگی های ساختارها  (.1391)ساالری،  خواهاسالمگرا و تحول

 یز از بیانات ایشان استنباط نمود؛ که برخی به اختصار بررسی می گردد.سالمی را ندر دولت ا

  و ارزشی اسالمی نهادسازی-2-1

در ابتدا یک نکته قابل ذکر است؛ در رشته های مختلف علوم انسانی نهاد دارای تعاریف متعددی است و از جمله پیچیده ترین مسائل 

در »آمده است:  در علم مدیریت . در یک تعریف از نهادمؤسسه و سایر عبارات این چنینی استتمایز بین مفاهیم نهاد، سازمان، 

سازمان داشتن هدف مشترک و تالش جمعی برای رسیدن به هدف شرط الزم است اما در نهاد نوعی تعهد اخالقی مالک تجمع و 

و جایگاه اجتماعی و برخورداری از اقتدار مشترک است. بطور  زند طبقه مشترکهمیاری است... در بنیاد آنچه افراد را به هم پیوند می

های نزدیک با آن این است که نهاد نوع رابطه با بیرون از محیط سازمانی در تبیین معانی آن نقش کلی وجه ممیزه نهاد و سایر واژه

البته از  (.26: 1377ایروانی، )« کننده استها نوع رابطه درونی که در سازمان حاکم است تعیین اساسی دارد حال آنکه در سایر واژه

ها، فرآیندها ای از ارزشمجموعه"و نیز  "ساخت یک نظام اجتماعی"یک مشترک لفظی است میان عناصر »نهاد نظر جامعه شناسان 

ساختارها و یکسری از در نظام معنایی انقالب اسالمی نهادها مترادفند با » .که در جامعه وجود دارند (27: 1377ایروانی، «)هاو روش

کند ای که از شنیدن نام این نهادها به ذهن خطور میاند. یعنی مشخصهسیس شدهأواسطه انقالب اسالمی ته های ارزشی که بدستگاه

 (.1391)ساالری،  «ها در دامان انقالب اسالمی استانقالبی بودن و تولد و رشد آن

ه از آنکه این ساختارها ب قبل . یعنیاستبا نظام فکری و ارزشی خاص انقالب اسالمی  هماهنگی آنهااین ساختارها  های ویژگیاز 

و حتی در اکثر موارد نامگذاری شوند های اساسی که بدان پایبند هستند شناخته می؛ با ارزشمورد تمایز قرار گیرند وظایفشانواسطه 

بسیج مستضعفین،  هستند؛ مانند:نهادهایی  تعریف ین نهادها با اینمهم تر بدین ترتیب. همراه استها با ارزش اساسی آن دستگاه آن

سپاه پاسداران انقالب اسالمی، جهاد سازندگی، جهاد دانشگاهی، جهاد خودکفایی، حوزه هنری انقالب اسالمی، نهضت سوادآموزی، 

ایشان با تایید  وبه دستور امام خمینی )ره(  وانقالب اسالمی  اول نهادسازی اندر دور ... کهسازمان تبلیغات اسالمی، بنیاد شهید و

، جبهه اساتید، جنبش عدالتخواه دانشجوییبنیاد ملی نخبگان، بسیج سازندگی، بسیج  مانند:نهادهایی  ان دوماند. در دورسیس شدهأت

ا الهام گرفتن از مطالبات اساسی ای و یا باهلل خامنهیید آیتأیا تدیگر نیز با دستور  گوناگونفرهنگی انقالب اسالمی و بسیاری مراکز 

در حال گذار از مراحل اولیه یک تشکیالت کوچک به یک نهاد انقالبی بزرگ و موثر ممکن است این نهادها اند ایشان تشکیل شده

بر اساس کدام ارزش  ؛دارندهایشان اعالم مینام با و مستقیم صورت به مذکور نهادهای  شود هر کدام ازکه مشاهده میچنان. باشند

 (.1391)ساالری، می شودهای نظام اسالمی مشاهده ندستگاه دیگر و این ویژگی در شدهسیس أانقالبی ت

آیت اهلل خامنه ای همچنین در جهت تحقق دولت سازی اسالمی به مسئله مهم نهادسازی در این راستا توجه نشان داده و تأکید می 

دولت سازی و رسیدن به تمدن نوین اسالمی عالوه بر متحول نمودن نهادهای موجود مطابق با  نمایند؛ یک حرکت انقالبی در جهت

برای »ارزش ها و آرمان ها، نهادهای جدیدی را نیز ایجاد نماید. با توجه به سخنان ایشان اهمیت این امر را می توان درک نمود: 

)بیانات،  «ی الزم است: یکی تولید فکر، یکی پرورش انسانایجاد یک تمدن اسالمی )مانند هر تمدن دیگر(، دو عنصر اساس

کند. این تلقی تشکیل تمدن اسالمی نیز از همین قاعده پیروی می ه هایعنوان یکی از حلقو تشکیل دولت اسالمی به( 14/7/1379



 
 

باید های انقالب اسالمی نهادسازی نایشااز دیدگاه  ؛ لذامطرح نموده« سازی و نهادسازیواژه»را ایشان به بیانی دیگر، تحت عنوان 

اقتضائات  برگرفته ازباید  آنچرا که ساختارهای انقالب اسالمی مانند افکار  .باشدسازی انقالب اسالمی مستقیم با واژه در ارتباط

کی از چیزهائی که در هر حرکت عمومی و در هر نهضت الزم است، ی»؛ لذا در سخنانی بیان می نمایند: باشند و بومی انقالب اسالمی

« نهادسازی»بشود، هم بایستی « سازیواژه»ای این نهضت و این جریان، هم بایستی این است که بر اساس تفکرات و مبانی پایه

هائی که آن هدفها را باید جموعهآن م -های مجری خود را بشود... وقتی یک انقالب و یک حرکت تحقق پیدا میکند، بایستی دستگاه

های موجود جامعه را متحول کند، یکی دیگر این است که دستگاه به وجود بیاورد. یکی از کارها این است که دستگاه - دنبال کنند

« ام دادهر دو سخت است، هر دو جزو کارهای دشوار است. انقالب اسالمی هر دو را انج .متناسب با خواست خود را به وجود بیاورد

 (.22/7/1390)بیانات، 

آنها با  هماهنگیهای جدید، تحول و اصالح ساختارهای قبلی برای از نظر ایشان اهمیت نهادسازی تا آنجا است که بدون نهادسازی

ی ی فرهنگ دیگری و نظام دیگری و کسان دیگری نظامی، ارتش که ساخته و پرداختهدر مقوله»امکانپذیر نیست؛ انقالب اسالمی 

بود، تبدیل شد به یک ارتش انقالبی، به یک ارتش متدین و مؤمن؛ ساختهایش هم تغییر پیدا کرد، روشهایش هم تغییر پیدا کرد، 

ای از خود انقالب روئید و آن، سپاه پاسداران شعارهایش هم تغییر پیدا کرد؛ در آن، تحول به وجود آمد. در کنار این، نهاد نوپا و تازه

رگوار ما مظهر اِعمال این پذیر نبود. اینها هنرهای انقالب است که امام بزبود؛ که اگر این دومی نمیشد، اوّلی هم امکانانقالب اسالمی 

آیت اهلل  (.22/7/1390)بیانات، "هنرها و فهم دقیق از نیاز جامعه و نیاز آینده بود و این را با قدرت، با قاطعیت و با پیگیری انجام داد

 (.15/2/1393)بیانات،  می دانندجمهوری اسالمی و انقالب اسالمی قدرت تولید و جنبه های یکی از مظاهر را زی نهادساخامنه ای 

های متناسب با آن نظام نقالب اسالمی توانسته است برای نهادینه سازی آن نظام ارزشی مبنا، اقدام به نهادسازیمی توان گفت ا

توانسته به واژگانی نظام ارزشی، مفهومی و های متناسب با با نهادسازی انقالب اسالمیبدین ترتیب . نمایدارزشی، مفهومی و واژگانی 

  سمت تحقق دولت مطلوب اسالمی حرکت نموده و به اهداف انقالب اسالمی در جهت رسیدن به تمدن نوین اسالمی کمک نماید.

 قانون گرایی -2-2

باید قانون گرایی را در  قانون مهم ترین نهاد هر جامعه است؛ لذا ایشان تأکید می نمایند؛ آیت اهلل خامنه ای به این نکته توجه دارند

باید قانون معیوب را تا زمان اصالح اجرا  ،جامعه نهادینه کرد. به عبارتی، قانون به منزله ریل است و در صورت فقدان قانون صواب

با تأکید بر اهمیت قانون،  آیت اهلل خامنه ای به همین دلیل. گرددتظام امور می قانون موجب ان (. از آنجا که1392 /6/  6 ،کرد )بیانات

قانون، ریل حرکت دولت است و اگر به »: معتقدنددانسته و اسالمی دولت تحقق کامل قانونگرایی را از دیگر شاخص های بسیار مهم 

 .(1392 /6/ 6)بیانات،« هر دلیلی از آن خارج شوید کشور و مردم، صدمه می بینند

 گرایی عدالت-

ت؛ بر این اساس همانطور که اس عادالنه بودن ساختارهای دولت اسالمی آیت اهلل خامنه ایدولت اسالمی از نظر  دیگر شاخص

 نظردر کارگزاران باید رفتار عادالنه داشته باشند؛ ساختارها به ویژه ساختار کلی دولت اسالمی جهت برپایی عدالت تأسیس شوند. 

و پیشرفت بدون عدالت همان نتیجه ای را خواهد داشت که تمدّن پرجلوه غرب، امروز به آن است ، اساس پیشرفت عدالت ایشان



 
 

جامعه »ویژه ای برخودار است؛ چنانکه بیان می نمایند: اهمیت  ازایشان  اندیشهعدالت در  (.1392/ 6/ 6 ،دچار شده است )بیانات

اگر عدالت نیست، آن را تأمین کند. اگر در دنیا دو نقطه وجود دارد که یکی نقطه عدل و یکی اسالمی باید دنبال عدالت هم برود و 

 10/10 ،)بیانات« نقطه ظلم است و هر دو هم غیر اسالمی هستند، اسالم به آن نقطه عدل، و لو غیر اسالمی است، توجّه موافق دارد

/1373) . 

هاى مسائل اقتصادى، عدالت جغرافیایى، عدالت طبقاتى، عدالت در زمینه»شامل ، التعد توجه به آیت اهلل خامنه ایدر حقیقت از نظر 

« هاى مسائل فرهنگى، عدالت در جایگزین شدن و جاى گرفتن در مسؤلیت ها و مناصب و عدالت در قضاوت هاعدالت در زمینه

در این مرحله از »سعه و عدالت می فرمایند: همزمان با آغاز دهه تو آیت اهلل خامنه ای محوری ترین اصل یک حرکت الهی است.

انقالب، هدف عمده عبارت است از ساختن کشوری نمونه که دارای چهار رکن اصلی است: رفاه مادی، عدالت اجتماعی، روحیه و 

 .(6/1387/ 2)بیانات، « آرمان انقالبی و ارزش های اخالقی اسالم

یک از این چهار رکن اصلی اگر ضعیف شود یا از میان برود، بقای انقالب و عبور آن از در این راستا رهبر انقالب بر این اعتقادند، هر 

مشروعیت دولت را منوط عدالت خواهی و نیز به مبارزه با فساد و تبعیض دانسته  همچنین ایشان  مراحل گوناگون ممکن نخواهد شد.

اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً  ...شود، درباره مشروعیت حرف هاى زیادى زده مى»و تأکید دارند: 

ایم جامعه ایم. ما آمدهطور. ما براى عدالت و رفع تبعیض آمدهدیگران هم همین...ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ جا نشستهمن که این

)بیانات، « ین مواهب اخالقى و معنوى برخوردار کنیمرا از مواهب الهى خودش که مهمترین مواهب الهى در عدالت وجود دارد و همچن

5 /6/1382). 

 یاقتصاد اصالح-2-3

همچنین ایشان در بیانیه گام دوم انقالب ضعف های ساختاری و مدیریتی را یک چالش درونی اقتصادی دانسته که با حل این دو 

ه به ظرفیت های درونی تأکید و توصیه داشته و راه حل چالش و با اتکا به درون مشکالت اقتصادی حل خواهد گردید. ایشان بر توج

بنیان شدن آن، زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانشدرون»هایی جهت اصالح ساختار اقتصادی دولت اسالمی بیان می نمایند: 

شاره شد، بخشهای مهمّ این گرایی با استفاده از ظرفیّتهایی که قبالً به آن امردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت، برون

های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانستهگمان یک مجموعهها است. بیحلراه

اه حل بدین ترتیب می توان با توجه به ر (.22/11/1397« )ای باشدرو باید میدان فعّالیّت چنین مجموعهمقاصد برسند. دوران پیشِ

 های ارائه شده از سوی ایشان نقشه راه دولت اسالمی در زمینه اصالح ساختار اقتصادی را دریافت نمود.   

 الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت-2-4

دولت اسالمی »: داده اندمورد تأکید قرار را دولت اسالمی  گونهوجه ساختاری و نظامبیشتر ، در تعاریف متأخر آیت اهلل خامنه ای

 از ابتدای دههبا توجه به اهمیت موضوع  (.24/7/1390)بیانات،  «های الزم برای ایجاد آن جامعه اسالمییعنی سازوکارها و نهادسازی

توان آن میبر اساس حکم ایشان ترین مطالبات ایشان بوده و ایرانی پیشرفت از محوری -الگوی اسالمی طرحچهارم انقالب اسالمی، 

رانی ای و و فرهنگی با تأکید بر الگوی اسالمی توجه به اهمیت پیشرفت علمی . لذا بادولت اسالمی دانستگوی مشخص و الراه  را نقشه



 
 

 حکم در مقابل الگوی غربی و با درک این نیاز از سوی آیت اهلل خامنه ای ایشان به منظور هماهنگی، برنامه ریزی و تدوین الگو

نکته بسیار مهم آنکه تحقق جامعه اسالمی که در  (.2/3/1390)احکام،  صادر نمودندشرفت را ایرانی پیمرکز الگوی اسالمی تشکیل

به تحقق دولت اسالمی است و جز از رهگذر تشکیل دولت اسالمی، جامعه اسالمی شکل نخواهد  وابستهمرحله بعدی رخ می دهد، 

به نظر می رسد شکل گیری دولت اسالمی و اسالمی سازی تفصیلی آن نیازمند تحقق چند بخش است. که در این میان  لذا گرفت.

  (.37: 1393اولین بخش طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به عنوان هندسه جامعه و تفصیلی است )جهان بین؛ معینی پور، 

در زمینه توجه به نقش ساختار در تحقق کامل دولت اسالمی، می توان گفت ایشان  با توجه به سخنان و اقدامات آیت اهلل خامنه ای

در تحقق کامل دولت اسالمی و شاخص های آن توجه و تأکید ساختار و نهادسازی  ضمن توجه به نقش کارگزار، به اهمیت نقش

به اقدام ختارها و نهادسازی بر اساس آنها، ارائه برخی شاخص ها برای تأسیس سا در زمینه ساختار عالوه برداشته اند. همچنین 

نکته قابل توجه در زمینه نهادسازی ایشان، می توان به  برخی نهادهای متناسب با ارزش های اسالمی و انقالبی نموده اند.تأسیس 

گوناگون و تشکلهای های تراکم منظومه» تأکید ایشان بر کارآمدسازی نهادها توجه نمود. ایشان در بیانات متعددی تأکید دارند

نهای موجود را باید کارآمد همین تشکلهای موجود، سازمان اهداف حقیقتاً کارساز نیست...ایگوناگون دولتی و اداری برای رسیدن به

(. بر این اساس در صورت عدم کارآمدی نهادهای موجود باید اقدام به تأسیس نهادهای جدید نمود؛ بدین 8/6/1388)بیانات، « کرد

ب می توان گفت ارائه شاخص ها از سوی آیت اهلل خامنه ای برای ساختارها و نهادهای دولت اسالمی به منظور کارآمدسازی آنها ترتی

بنابراین مشاهده می شود؛ نقشه راه تحقق دولت اسالمی از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای دارای دو بعد کارگزاری و  صورت می گیرد.

 ترسیم شده است. 1شماره مدل  ردارند؛ این رابطه د که با یکدیگر رابطه متقابل و تأثیر گذارساختاری است 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تمدن اسالمی جامعه اسالمی دولت اسالمی نظام اسالمی انقالب اسالمی 

 کارآمدی

هادی جخدمت   

 شایسته ساالری 

-گوی اسالمیال

 ایرانی پیشرفت 

 تحقق کامل



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامنه ای: نقشه راه تحقق دولت اسالمی از دیدگاه آیت اهلل 1مدل شماره

 

 بحث و نتیجه گیری

از دیدگاه آیت نقشه راه دستیابی به دولت اسالمی جهت تحقق تمدن نوین اسالمی »در صدد پاسخ به این سؤال است که؛ پژوهش 

پرداخته شد؛ بر این اساس مشخص بود. لذا ابتدا تمدن اسالمی و دولت اسالمی از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای « ؟اهلل خامنه ای چیست

و با وجود این دو بعد دولت اسالمی شد؛ ایشان جهت تحقق کامل دولت اسالمی به دو نقش کارگزار و ساختار توجه ویژه داشته 

به برخی از  وارهای این دو نقش مشخص نموده؛ محقق خواهد گردید. ایشان شاخص هایی برای این دو بعد به عنوان مالک ها و معی

بدین ترتیب با شناخت ابعاد مهم تحقق کامل دولت اسالمی و ین شاخص ها در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی نیز تأکید داشته اند. ا

با توجه به عالئم، شاخص ها، ویژگی ه این امر مهم ترسیم نموده اند. ویژگی ها و شاخص های آن، نقشه راهی به منظور دستیابی ب

ضمن تأکید از یک سو ن ان گفت هر دو نقش کارگزار و ساختار در اندیشه ایشان دارای اهمیت است. ایشامی توراه های این نقشه 

باید دارای ارزش های اسالمی، معنوی و انقالبی بوده و از شاخص هایی  دولتمردان اسالمیتأکید دارند؛  بر شاخص های کارگزاران 

برخوردار باشند. از سوی دیگر  خدمت جهادیشایسته ساالری و نگاه به درون، عدالت، عقالنیت، قانونگرایی، سالمت اقتصادی،  چون

 دو بعد تحقق دولت اسالمی از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای 

 ساختار
 کارگزار

 دولتمردان اسالمی 
 عدالت 

 عقالنیت

 قانونگرایی

 سالمت اقتصادی

 نگاه به درون

و  نهادسازی اسالمی

   ارزشی 

 قانون گرایی

 عدالت گرایی

 اصالح اقتصادی 

 



 
 

بر ساختار ها و نهادسازی اسالمی و ارزشی در راستای تحقق دولت اسالمی تأکید و بر قانون، عدالت، اصالح اقتصادی در ساختارها و 

  ت توصیه می نمایند.ایرانی پیشرف-نهادها تأکید داشته و در این راستا بر تدوین الگوی اسالمی

با توجه به سخنان ایشان می توان گفت هماهنگی، همراهی و تناسب دو نقش کارگزار و ساختار در تحقق کامل دولت اسالمی حائز 

و سایر  اهمیت است. چرا که این دو بعد بر یکدیگر تأثیرگذار هستند و در صورتی که یکی از دو بعد از ارزش های اسالمی و انقالبی

نخواهد شد و حتی موجب انحراف از اهداف به درستی طی  ذکر شده برخوردار نباشند؛ مسیر تحقق کامل دولت اسالمی شاخص های

انقالب نیز خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه هماهنگی و همراهی و تناسب دو بعد کارگزار و ساختار موجب کارآمدی نظام اسالمی 

بر این اساس پیشنهاد می شود کارگزاران و دولتمردان نظام اسالمی ق کامل دولت اسالمی می گردد. تحقشده و در نهایت موجب 

نقشه راه ارائه شده از سوی آیت اهلل خامنه ای را با حسن توجه، دقت نظر و دلسوزانه مورد توجه و عمل قرار داده تا سومین مرحله 

تا در نهایت مسیر رسیدن به تمدن نوین اسالمی هموار و به درستی  محقق از گام های تمدن نوین اسالمی به طور کامل و مطلوب

 پیموده شود. 
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