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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  روایت والیت جهت ویراستاري و چاپ

  مقدمه

اي بود تا جامعه اسالمی، حرکت خود به سمت کمال را آغاز ، انقالب اسالمی به پیروزي رسید. این پیروزي، مقدمه1357در سال 
سپرده  (مدظله العالی)ايدستان امام خامنهکند. این حرکت، به رهبري امام خمینی(ره) آغاز شد و در بین راه، والیت جامعه به 

  شد.

در شرایط کنونی و در ایام غیبت امام عصر(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)، والیت فقیه نقش هدایت کننده جامعه به سمت کمال 
  باشد.می را بر عهده دارد. بنابراین، اوامر و بیانات ولی فقیه، الزم االجرا بوده و راهگشاي جامعه در شرایط دشوار

، سخنانی پیرامون نظارت، پاسخگویی مسئولین، به عنوان ولی جامعه و فقیه جامع الشرایط در بیانات و اوامر مقام معظم رهبري
مبارزه با فساد، کارایی و کارآمدي نظام اسالمی، اعتماد مردم به نظام اسالمی، مشارکت مردم در نظام اسالمی و شفافیت وجود 

  ها خواهیم پرداخت.ل در این نوشته به بررسی این هفت مفهوم و جایگاه و نسبت آندارد. به همین دلی

  مشارکت مردم در نظام اسالمی

 ها اسمواقعی به مشارکت مردم. بعضی اعتماد به مردم، عقیده«فرمایند: مقام معظم رهبري در مورد مشارکت مردم می
آورند؛ اما به مردم مردم ندارند. بعضی اسم مردم را میآورند؛ اما حقیقتاً اعتقادي به مشارکت مردم را می

بر اساس این سخن،  .1»اعتماد ندارند. بناي جمهوري اسالمی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشارکت مردم است
 همه« د است:مشارکت مردم در نظام اسالمی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. اهمیت این موضوع، در بیاناتی دیگر نیز مشهو

 نوحوش خودشاتأثیري فراتر از حول نان، دانشجویان و کسانی که حوزهملت ایران، بخصوص نخبگان، جوا
ملت ایران براي « 2.»مشکالت این کشور، همبستگی و مشارکت عمومی است دارند، بدانند امروز عالج همه

به دست بیاورد، احتیاج دارد  -آن است  که شایسته ي -این که رشد و پیشرفت الزم را در همه ي صحنه ها 
  .3»تبه تقویت همبستگی ملی و مشارکت عمومی در همه ي میدانهاي طلب کننده ي حضور مل

کار «کنند: هاي کشور نیز تأکید میعالوه بر اهمیت موضوع مشارك مردم، مقام معظم رهبري بر راهگشا بودن این امر در فعالیت
بتکار عمل دست مردم؛ این هنر امام بود؛ این هنر امام بزرگوار بود؛ صحنه دست مردم، صحنه دست مردم، ا
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را داد دست صاحبان کار؛ چون کشور صاحب دارد. در دوران طاغوت میگفتند کشور صاحب دارد؛ صاحب 
که او یک انگل و سربار و زیادي در کشور بود، نه صاحب کشور؛ صاحب کشور  حالی کشور کیست؟ شاه؛ در

که  -بله، کشور صاحب دارد؛ صاحب کشور کیست؟ مردم. کار وقتی دست خود مردم سپرده شد مردمند؛ 
اي وقت کارها به سامان خواهد رسید. تدبیر مسئوالن در هر برههآن -اند صاحبان کشورند، صاحبان آینده

ي ظرایف ي همهمالحظه ریزي، بااز زمان در دوران جمهوري اسالمی، باید این باشد؛ کارها با تدبیر، با برنامه
وقت کارها پیش خواهد رفت. ما هم از اوّل انقالب تا امروز هر وقتی و دقایق در اختیار مردم گذاشته بشود؛ آن

هر کاري را محوّل به مردم کردیم، آن کار پیش رفته است؛ هر کاري را انحصاري در اختیار مسئوالن و رؤسا 
ف مانده است. نمیگوییم حاال همیشه هم متوقّف مانده امّا غالباً یا متوقّف یا و مانند اینها قرار دادیم، کار متوقّ

]؛ اگر متوقّف نمانده است، کُند پیش رفته است. امّا کار دست مردم که افتاد، مردم کار را خوب کُند [شده
. در هر ها نیستاین مخصوص ما هم نیست؛ این را هم عرض بکنم که این مخصوص ما ایرانی. پیش میبرند

هدف، آدمهاي سرگردان ] آدمهاي بی[نه -اي اگر کار دست مردم قرار گرفت و مردم داراي هدف بودند نقطه
ترین کارها، کارهاي نظامی، هرجور کاري، سخت -ي شخصی، آنها نه در امور زندگی، گرفتار امور روزمرّه

  .4»مردم قرار گرفت، پیش خواهد رفتکارهاي امنیّتی، دست مردم وقتی افتاد، صحنه وقتی در اختیار 

اي در نظام جمهوري اسالمی دارند و به همین دلیل، مشارکت مردم، اهمیت بسیار با توجه به بیانات مذکور، مردم جایگاه ویژه
با عزم  فرهنگ و اقتصاد«که  93اي(مدظله العالی)، شرط تحقق شعار سال باالیی دارد. با توجه به این اهمیت است که امام خامنه

تر از همه آنچه به نظر این حقیر مهم 93در نگاه به سال «بود، مشارکت مردم بیان کردند: » ملی و مدیریت جهادي
فرهنگ است. در هر دو عرصه و در  دیگري مسئله اقتصاد و مسئله است: یک مسئله همین مسئلهاست، دو 

مسئوالن کشور و آحاد مردم. آنچه براي بناي  هر دو زمینه توقّعی که وجود دارد، تالش مشترکی است میان
ریّتی بنابراین عالوه بر مدی. پذیر نیستزندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است، بدون مشارکت مردم تحقّق

ي اقتصاد، هم که مسئولین باید انجام بدهند، حضور مردم در هر دو عرصه الزم و ضروري است؛ هم عرصه
  .5»ت و مقصود تحقّق پیدا نخواهد کردر مردم کار پیش نخواهد رفي فرهنگ. بدون حضوعرصه

توان به رشد مشارکت مردم در نظام اسالمی کمک کرد؟ پاسخ را در بیانات شود این است که چگونه میاما سوالی که پرسیده می
که مسئولین اصلی است. اینجاست  دم چه جوري است؟ این، همان نکتهضور مرح«یابیم: مقام معظم رهبري می

ها را، مدلها را، فرمولهاي عملی و قابل فهم عموم را، فرمولهاي اعتمادبخش را براي مشارکت مردم باید زمینه
 مقننه به شیوه قضائیه، هم قوه مجریه، هم قوه رد. هم قوهفراهم کنند. در هر بخشی میشود این کارها را ک
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مردم، از نشاط جوانیِ  از فکر مردم، از نیرو و انگیزه ار مردم،خاص خود میتوانند این را تأمین کنند؛ از ابتک
میتوانند استفاده کنند؛ این جزو کارهائی است که باید  -که قشر عظیم و وسیعی هستند  - جوانان ما

اسالمی، . بنابراین راه حل افزایش مشارکت مردم در نظام 6»شفاف از سوي مسئولین انجام بگیردشاءاللَّه با سازوکار ان
  باشد.فرمولهاي اعتمادبخش و ساز و کار شفاف می

  اعتماد مردم به نظام جمهوري اسالمی

یابیم. ایشان در اي(مدظله العالی) میاین موضوع را در بیانات امام خامنهبراي فهم میزان اهمیت اعتماد مردم به نظام اسالمی، 
انند که وقتی اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعیف خواهد دشمنان ملت ایران مید«فرمایند: مورد اعتماد مردم می

شد؛ وقتی مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد، مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها این را 
وعیت را از میخواهند؛ هدف دشمن این است. میخواهند اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند، تا مشر

وجه به این سخن، اهمیت اعتماد مردم به نظام اسالمی به این دلیل است که مقدمه مشارکت . با ت7»جمهوري اسالمی بگیرند
 بخش این نظامهاي نظام جمهوري اسالمی و عامل مشروعیتباشد. مشارکت نیز یکی از مهمترین بنیانمردم در نظام اسالمی می

  باشد.می

حل دشمن براي غلبه ابل توجه است که مقام معظم رهبري، تنها راهاي قموضوع اعتماد مردم به نظام جمهوري اسالمی به اندازه
وپنج سال، دشمنان ایران براي تسلّط بر این کشور راههاي در این بیست«دانند: را جدا کردن مردم از نظام می

ام و نظ گوناگونی را پیمودند و همه ناکام. یک راه براي آنها باقی مانده است و آن، جدا کردن مردم از مسؤوالن
اي هم که میزنند، اند. همه تالشها و تبلیغاتی که میکنند و همه حرفهاي زیادياست؛ چشم به این راه دوخته

یکی از مسائلی که «فرمایند: . ایشان همچنین می8»است؛ میخواهند مردم را جدا کنند خاطر همینبه
  .9»ارایی نظام استشدّت دنبال آن هستند، سلب اعتماد مردم از ک به (دشمنان)اینها

نند: کمقام معظم رهبري به بیان ضرورت تحقق اعتماد مردم به نظام اسالمی اکتفا نکرده و راه حل محقق شدن آن را نیز ذکر می
ما اصرار داریم که آنچه انجام گرفته و اهتمامِ به کار رفته، صادقانه، درست و روشن به مردم بیان شود؛ «

هایی که مهندسان در هنگام اید و چه تحویل خواهید داد؛ مثل صورت وضعیتمشخص کنید چه تحویل گرفته
تحویل و تحول یک کار تهیه میکنند، شما هم صورت وضعیت کار خودتان را حقیقتاً مشخص و معین کنید و 

یتوانیم مسعی کنید که حداکثر دقت را هم در اتقان آن به کار ببرید. حقیقتاً وقتی ما با مردم مواجه میشویم، 
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اعتماد مردم را با صدق لهجه و بیانِ واقعیتها کامالً جلب کنیم. نباید تصور کرد که صداقت و عدم صداقت از 
. همچنین ایشان در فرمان به سران قوا درباره مبارزه با مقاصد 10»نظر مردم پوشیده خواهد ماند؛ باالخره توجه میکنند

تگاههاي دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در اعتماد عمومی به دس«فرمایند: اقتصادي می
  .11»برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند

بنابراین براي جلب اعتماد مردم، باید کارآیی و کارآمدي نظام اسالمی را افزایش داد که یکی از آثار این افزایش، مبارزه با مفسد و 
  باشد.فساد می

  کارایی و کارآمدي نظام اسالمی

ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است.  مشروعیت همه«فرمایند: اي در مورد کارآمدي میامام خامنه
بنده روي این اصرار و تکیه دارم که بر روي کارآییها و کارآمدي مسؤوالن طبق همان ضوابطی که قوانین ما 

نباشد، مشروعیت از بین خواهد اسی است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدي متخذ از شرع و قانون اس
دشمنان ملت ایران و نظام جمهوري «دانند: . همچنین ایشان کارآمد نبودن نظام اسالمی را از نقاط امید دشمن می12»رفت

د؛ مردم القاء کننکه ناکارآمدي نظام را به اسالمی فقط به دو موضوع میتوانند امید داشته باشند. یکی این
هاي مردم را برآورده کند و با القاي آن به مردم، ارتباط مستحکم یعنی بگویند این نظام نمیتواند خواسته

بندي و اختالف ایجاد کنند. این دو نقطه امید براي مردم با نظام اسالمی را از بین ببرند. دوم دسته
  .13»سالمی وجود دارد. همه متوجّه این دو نقطه باشندصهیونیستها، امریکاییها، استکبار و دشمنان نظام ا

هاي قبل، کارآمدي عامل اعتمادبخش به مردم است. بنابراین ناکارآمدي نظام اسالمی، منجر به با توجه به بیانات مذکور در بخش
، به همین دلیل شود.میکاهش اعتماد مردم و در نتیجه کاهش مشارکت مردم در نظام اسالمی و از بین رفتن مشروعیت این نظام 

دانند و  ناکارآمدي را باعث نابودي مشروعیت نظام اسالمی مقام معظم رهبري، ناکارآمدي نظام اسالمی را از نقاط امید دشمن می
  خوانند.می

معه، جاحاکم اسالمی در قبال مسائل مهمّ «فرمایند: مقام معظم رهبري درباره معناي کارآمدي نیز بیاناتی دارند. ایشان می
در مقابل فقر مردم، در مقابل تبعیض و شکافهاي اجتماعی، در مقابل اخالق و معنویت مردم، در قبال حفظ 

اینها . مسؤول است -در آن حدودي که اسالم مقرّر کرده است  -استقالل کشور و حفظ آزادي مردم 
است و مردم ما به اسالم اعتقاد مسؤولیتهاست و چون اسالم این را خواسته و این به مردم تعلیم داده شده 
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اي این است که به این مسؤولیتها عمل کنند و آنچه دارند، لذا توقّعشان از مسؤوالن امر در کشور در هر رده
اگر مردم این . ي آنهاست، انجام دهند. کارآمدي حکومت به این معناسترا که به عنوان وظیفه بر عهده

ر روز بیشتکنند، اعتقادشان به آنها و به نظام اسالمی و اسالم روزبه کارآمدي را در مسؤوالن کشور مشاهده
هاست و این کارآمدي، باعث افزایش اعتماد مردم ه معناي انجام دادن مسئولیت. با توجه به این سخن، کارآمدي ب14»خواهد شد

  شود.به نظام اسالمی می

اي ي گزینشهخابات و همهآنچه که براي مردم در این انت«نند: داایشان خواسته مردم در انتخابات را کارایی و کارآمدي می
ملی و انتخاباتها مهم است، این است که سطح کارآمدي نظام روزبه روز ارتقا پیدا کند؛ این اساس مسأله 
است. اگر مردم دنبال رئیس جمهور یا دنبال نماینده ي مجلس می گردند یا دنبال دیگر کسانی هستند که 

نها را با انتخاب تعیین کنند، در پی آن هستند که انسانهاي کارآمدي را بر اریکه ي مسؤولیت می خواهند آ
بنشانند تا آنها بتوانند سطح کارآمدي نظام را افزایش بدهند و مشکالت مادي و معنوي مردم را حل کنند؛ 

  .15»این خواست مردم است

آنچه ما مسؤوالن احتیاج داریم، این است که «کنند: أکید میاي در بیانی دیگر، بر کارآمدي و اهداف آن تامام خامنه
کارآمدي خود و نظام را افزایش دهیم. کارآمدي هم باید در جهت تحقق خواستها و اهداف اسالمی باشد؛ در 
جهت پیاده شدن و عینی شدن ارزشها در جامعه باشد. بخشهاي فرهنگی و اقتصادي و سیاسی و امنیتی ما 

سؤولند. همه باید به مسؤولیت خودشان توجه داشته باشند و خود را در مقابل این مسؤولند؛ همه م
  .16»ي ماستي همهاین وظیفه ها پاسخگو بدانند؛مسؤولیت

ف ها را از وظایر، مقام معظم رهبري بر کارآمدي در جهت اهداف اسالمی تأکید کرده و پاسخگویی در برابر مسئولیتدر سخن مذکو
  د.داننمسئولین می

گونه است که در صورت تحقق کارآمدي نظام اسالمی، اعتماد مردم افزایش پیدا کرده و در نتیجه بیانات مذکور تا به اینجا، بدین
نتیجه مشارکت مردم در حکومت اسالمی افزایش پیدا خواهد کرد و این موجب تحکیم نظام اسالمی و تثبیت مشروعیت آن 

  شود.می

  پاسخگویی مسئولین

                                                   
 بیانات در دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 13/12/1381. 14
  هاي نماز عید سعید فطر، بیانات در خطبه24/08/1383. 15
 اران نظام، بیانات در دیدار کارگز06/08/1383. 16
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؛ همه ي شما مسؤولید. البته کسی »کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعیته«فرمود: «فرمایند: ظم رهبري میمقام مع
ي وسیعی از زندگی انسانها با قلم و زبان و تصمیم او تحت تأثیر قرار می گیرد، مسؤولیتش به همان طهکه حی

گانه، از خود رهبري تا آحاد مأموران نسبت بیشتر است؛ لذا من گفتم مسؤوالن بلند پایه ي کشور، قواي سه 
و مدیران، همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوي کار خود، پاسخگوي تصمیم خود، پاسخگوي سخنی که بر 

مه ت و هزبان آورده اند و تصمیمی که گرفته اند؛ این معناي پاسخگویی است؛ این یک حقیقت اسالمی اس
  .17»باید به آن پایبند باشیم

هر انسان وقتی می خواهد حرفی بزند، اگر بداند در مقابل «کنند: واید و آثار پاسخگویی را بیان میایشان همچنین ف
این حرف باید پاسخگو باشد، یک طور حرف خواهد زد؛ اما اگر بداند مطلق العنان است و پاسخگو نیست، 

داند در مقابل اقدام خود طور دیگري حرف خواهد زد. انسان وقتی می خواهد تصمیم بگیرد و عمل کند، اگر ب
پاسخگو خواهد بود، یک طور عمل می کند؛ اما اگر احساس کند نه، مطلق العنان است و از او سؤال نمی شود 

 ف زدن و تصمیمما مسؤوالن خیلی باید مراقب حر. و او را به بازخواست نمی کشند، طور دیگري عمل می کند
  .18»گیري خود باشیم

که رهبر باید پاسخگوي مشکالت کشور باشد، البته این«فرمایند: در بیاناتی دیگر می الی)اي(مدظله العامام خامنه
طور است و شکّی در این نیست؛ قانون هم موازین پاسخگویی را مشخّص کرده است. هر کس به هر همین

  .19»اندازه که حوزه اختیارات اوست، باید پاسخگو باشد

ابر تمامی باید در بر مسئولیباشد و هرهر شخص می تکر شد، حوزه پاسخگویی به اندازه مسئولیبا توجه به دو مورد از بیاناتی که ذ
ها و حتی کارهایی ها، سخنعملکردهاي خود در حوزه مسئولیتش پاسخگو باشد. این عملکرد شامل کارهاي انجام شده، تصمیم

نظام پاسخگویی را براي «فرمایند: باشد. در همین راستا، مقام معظم رهبري میشده و انجام نشده، میکه باید انجام می
ودشان، معاونان هر کار خ ار خودش، مدیران وزارتی در حوزهک انید. واقعاً وزیر در حوزهتّم بدخودتان متح

کارِ خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در برابر خطایی که انجام میگیرد، واقعاً پاسخگو باشند؛  کدام در حوزه
جام . در خیلی از موارد خالفی انهم در برابر کار الزمی که باید انجام میگرفته و انجام نمیگیرد، پاسخگو باشند

نگرفته؛ اما خالف این بوده که کارهاي زیادي باید انجام میگرفته، ولی انجام نگرفته. کار نکردن به مقدار الزم 
  .20»هم یک نوع تخلف است

                                                   
 ، بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم26/01/1383. 17
 همان. 18
  ، بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی22/02/1382. 19
  ، بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاي هیئت دولت08/06/1384. 20
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 منچه من عرض می کنم، فقط این نیست که بخواهآ«کنند: گري از مسئولین دعوت میحتی ایشان مردم را به مطالبه
زبانی مسؤوالن را نصیحت کنم؛ به شما مردم عرض می کنم تا بدانید و بخواهید و مطالبه کنید. به مسؤوالن 
و دست اندرکاران و کارگزاران حکومتی در قواي سه گانه و به خودم این را می گویم، براي این که خودمان را 

مسئولین را حق مردم و پاسخگویی را وظیفه  . همچنین پرسشگري از21»موظف بدانیم و عمل کنیم و پاسخگو باشیم
فتار مسؤوالنه موقع و ره حق مردم است که از مسؤوالنشان کار و تالش و ابتکار و اقدام ب«دانند: مسئولین می

  .22»آنهاست، انجام دهند یفهمسؤوالن است که پاسخگو باشند و آنچه را که وظ بخواهند؛ و وظیفه

شود. به همین دلیل، مقام معظم رهبري وظیفه پاسخگویی استثناء ندارد و شامل همه میکه  شودفهمیده میاز بیانات مذکور 
از نظر من، هیچ کس مصونیت آهنین ندارد. همه در مقابل قانون و مسؤولیتهاي خودشان پاسخگو «فرمایند: می

  .23»هستند و باید جواب بدهند

این جلسه براي گزارش دادن کافی نیست؛ شما «کنند: مطرح میایشان در بیاناتی دیگر، مصادیقی از پاسخگویی را نیز 
که ما گفتیم امسال، سال پاسخگویی بخشی از وقت امسال را براي گزارش دادن به مردم صرف کنید. این

است، مظهر این پاسخگویی همین گزارشهایی است که شما به مردم خواهید داد. بسیاري از کارهایی را که 
من البته اطالع دارم، ولی در همین گزارشهاي کوتاه، آنها را ذکر نکردید. این  -ام گرفته در بخشهاي شما انج

ید و سازي کنها نمیدانند. برنامهخیلی –کارهاي خوب و مهم انجام گرفته و شما فرصت نکردید که ذکر کنید 
و ستون ام. دآنچه را که انجام گرفته، ترسیم و بیان کنید؛ من قبالً به آقاي رئیس جمهور هم این مطلب را گفته

اید در انجامش؛ اید، یا ناکام ماندهاید، کارهایی که انجام ندادهدرست کنید: کارها و خدماتی که انجام داده
ر میان بگذارید و بدانید که مردم قدر خدمت و قدر تالش را میدانند. ما باید هم کارهاي اینها را با مردم د

ي خودمان را با صداقت در میان بگذاریم. ي خودمان، یا درست نکردهي خودمان و هم کارهاي نکردهکرده
راي ما نسبت به مطمئناً آن تالش و همت و اهتمامی که انجام گرفته براي ستون مثبتها، عذر خواهد بود ب

ها از روي تعمد، ناکرده نمانده، بلکه به خاطر کمبود امکان، کمبود منابع و گاهی ها؛ چون ناکردهستون ناکرده
به خاطر دیر رسیدن فکر به ذهن انسان و مسائلی از این قبیل، ناکرده مانده است. این مسائل را براي مردم 

  .24»کنید؛ من بر این معنا اصرار دارمبیان 

                                                   
  ، بیانات در دیدار مردم استان همدان15/04/1383 .21
 همان. 22
 ، بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر22/12/3791. 23
 ، بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاي هیئت دولت04/06/1383. 24
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 هاي تحقق اینهمانگونه که از بیانات مشخص است، مقام معظم رهبري بر پاسخگویی به مردم تأکید و اصرار دارند و یکی ار راه
  دانند.پاسخگویی را گزارش دادن به مردم می

  مبارزه با فساد

آن تاکید شده است. ایشان در مورد اي(مدظله العالی) بسیار بر مبارزه با فساد، یکی از موضوعاتی است که در بیانات امام خامنه
ي ي با فساد، یک جنبهي با فساد است. مبارزهي مهمترین کارها، مبارزهاز جمله«فرمایند: مبارزه با فساد می

. در تاریخ دیگري مقام معظم رهبري در 25»ي با فساد استي کشور متوقف به مبارزهاخالقىِ محض نیست؛ اداره
رگترین مبارزه با امریکا، خدمت به این مردم است. هرکه میخواهد با بز«فرمایند: اد میمورد اهمیت مبارزه با فس

امریکا مبارزه اساسی کند، باید به این مردم خدمت کند. هر که میخواهد با دشمنان این ملت مبارزه عملىِ 
از فساد، تبعیض و  کارآمد کند، با فساد مبارزه کند. ابزارهاي دشمن در درون کشور و نظام ما عبارت است

 .فاصله طبقاتی. ما باید با اینها مبارزه کنیم. این وظیفه دولت و مجلس و قوّه قضاییّه و همه ارکان نظام است
 وجه نپذیرند وهیچبه مردم خدمت کنند، با مفسد مماشات نکنند، فساد را در بدنه دستگاههاي حکومت به

  .26»تحمّل نکنند؛ این بزرگترین خدمت است

مروز اگر شعار مبارزه با فساد مالی و ا«دانند: اي، مبارزه با فساد را یکی از ارکان اصلی حکومت اسالمی میم خامنهاما
اقتصادي داده میشود، هر کس پیرو امیرالمؤمنین است، باید از این شعار پیروي کند. هر کس به معناي واقعی 

اعم از قوّه قضایّیه  -دستگاههاي مسؤول . حرکت کند کلمه، دنبال صالح و اصالح است، باید دنبال این کار،
خود را موظّف بدانند این شعار را تحقّق بخشند و نگذارند در حدِّ یک شعار  - یا قوّه مجریّه یا قوّه مقنّنه

هاي اصلی حکومت و نظام اسالمی است. این توخالی و یک لفّاظی، باقی بماند. مبارزه با فساد، یکی از پایه
رالمؤمنین است. امیرالمؤمنین از مردم مالحظه نکرد؛ حتّی از کسانی که از او توقّع داشتند، مالحظه روش امی
  .27»زه کردجایی که دید فساد وجود دارد، با آن مبارنکرد. آن

قام معظم یانات مبا توجه به این بیانات، مبارزه با فساد اهمیت بسیار باالیی دارد. اما دلیل اهمیت این موضوع چیست؟ پاسخ را در ب
امروز یکی از مهمترین مسائل ما، مبارزه با فساد است. این را باید همه «فرمایند: یابیم. ایشان میرهبري می

که کسانی با زرنگی، با قانوندانی، با زبان چرب و نرم فساد یعنی چه؟ فساد یعنی این. مسؤوالن کشور بفهمند
دارد:  رضر هاي خود را پُر کنند. این کار چنداین ملت بیفتند و کیسه المالجانب، به جان بیتبهو با چهره حق

                                                   
  ، بیانات در دیدار نمایندگان مجلس27/03/1383. 25
 ، بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)14/03/1382. 26
 هاي نمازجمعه تهرانطبه، بیانات در خ16/09/1380. 27
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صرف ساختن پُل و راه و سد و آبرسانی و آباد کردن  -که خزانه این کشور که باید صرف مردم شود این یکی
به جیب یک نفر یا یک جمع خاص میرود. وقتی شما میبینید  -روستاها و سامان دادن به زندگی مردم شود 

المال را در صندوق دهها میلیارد تومان از پول بیت - سه، چهار سال -ک نفر آدم در طول مدت کوتاهی ی
شخصی خود قرار میدهد، معنایش چیست؟ معنایش این است، آن پولی که با آن میشد مثالً هزار روستا را 

را بچشند، یک نفر بتواند با  آباد کرد که مردم از زندگی لذّت ببرند و مزه فقر را نچشند، مزه زندگی راحت
جانب و با استفاده از کمک افراد غافل، همه این پولها را به چنگ بهي حقزرنگی، با زبان چرب و نرم، با چهره

المال خالی میشود و پول مردم به جیب یک شخصِ طمّاع و حریص آورد. بنابراین اوّلین ضرر این است که بیت
   .طلب میرودو خودخواه و زیاده

کارخانه تأسیس  -این است: کسانی که میخواهند با پول خود در کشور فعّالیت اقتصادي کنند  ضرر دوم
وقتی دیدند از راههاي نامشروع میشود این همه ثروت به دست  -کنند، مزرعه راه بیندازند و تولید کنند 

میگویند مبارزه با مفاسد اقتصادي موجب اي آورد، آنها هم تشویق میشوند که بروند کار نامشروع کنند. عدّه
گذاري نکند؛ اما من میگویم قضیه عکس است؛ اگر با فساد اقتصادي مبارزه دار، سرمایهمیشود که سرمایه
داري وسوسه و تشویق میشود که به جاي وارد شدن به کار پُردردسر تولید و مقدّمات آن نشود، هر سرمایه

غول بند و بست و کارهاي فساد انگیز شود. یک فاسد، دیگران را هم به فساد و راههاي طوالنی دیگر، برود مش
   .میکشاند و تشویق میکند. بنابراین ضرر دوم این است که کشور از فعّالیت اقتصادي باز خواهد ماند

ا رالمال مسلمانان استفاده کند، به طور مستقیم که او این است که آدم فاسد وقتی بخواهد از بیت ضرر سوم
راه نمیدهند؛ مجبور است به مدیران و مسؤوالن و هر کسی که سر راهِ او قرار دارد، رشوه بدهد. هر کسی هم 
نمیتواند در مقابل رشوه مقاومت کند. البته بعضی افراد مقاومت میکنند، بعضی هم دانسته یا ندانسته تسلیم 

؛ اي را فاسد میکنددادن و شیرینی دادن، عدّه میشوند. بنابراین آدم فاسد براي رسیدن به هدف خود، با رشوه
مدیران را فاسد میکند، مأموران را فاسد میکند، مأمور بانک را فاسد میکند، مأمور فالن وزارتخانه را فاسد 

  . میکند

این است که وقتی پول و لقمه حرام در بین مردم و نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج میشود؛  ضرر چهارم
وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدّمه ورود به میدان فساد اخالقی و فساد ». مترفیها ففسقوا فیها امرنا«

  . جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست
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که وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، به پایگاه دشمن خارجی تبدیل میشوند. دشمن خارجی این ضرر پنجم
با فساد، یک جهاد  مبارزه. ف سیاسی خود در کشور، خوب استفاده میکنداز آدمهاي فاسد، براي اهدا

  .28»جانبه استهمه

اگر مدیري خداي نخواسته فاسد «شمارند: اي ضررهاي دیگري نیز براي فساد برمیعالوه بر پنج ضرر مذکور، امام خامنه
فرمایند: یشان در بیاناتی دیگر می. همچنین ا29»شد، دیگر نمیتواند به مردم خدمت کند و براي آنها مفید باشد

هاي مالی در دستگاههاي قدرتِ وابسته به حکومت بود، که بنده تأکید میکنم باید مراقب سوءاستفادهینا«
به خاطر این است. زیان بزرگ فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتی این است که پول را در خدمت قدرت و 

آید. از قدرت و داشتن مسؤولیت و مدیریّت دور باطلی به وجود می قدرت را در خدمت پول به کار میگیرد و
آوري ثروت و پول سوءاستفاده شود؛ بعد همان پول مجدّداً در خدمتِ خریدن در بخشهاي مختلف براي جمع

 -که در خیلی جاها در دنیا معمول است پول بدهند  - دهندگان قرار گیرد؛ حاال یا خریدن آشکار آراءِ رأي
هاي گوناگون؛ یعنی با خرج کردنهاي گوناگون، جلب محبوبیّت کنند. وقتی با تبلیغات خریدن پنهان با شیوهیا 

ساالري و دخالت مردم در امور نیست؛ رأي فریبنده پُرخرج، آراءِ مردم را به سمت خود جلب کنند، این مردم
  .30»جا بازیچه شده استمردم در این

اگر چنانچه وضع «اند: به همین مقدار اکتفا نکرده و راه حل مبارزه با فساد را نیز مطرح کردهاي(مدظله العالی) امام خامنه
اي بود که هرکه خواست آمد، هرجور خواست ي بی درودروازهاجتماع، وضع اقتصادي کشور مثل یک خانه

واهد از راه ي متینی که میخعمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجیبِ شایسته
سازي بشود، سازي، شرط اصلی این فسادستیزي است؛ باید شفافآید. شفافحالل ارتزاق کند، طبعاً جلو نمی

وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادي در این شرایط خواهد آمد وجود بیاید، باید فضاي با ثبات بهباید فضاي رقابتی به
ي خود یا یی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایهو احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضا

  .31»از او حمایت میکند و تأیید میکندآورَد، نظام اسالمی دست میکارآفرینی خود ثروتی به

محصور بودن اطالعات، محدود بودن اطالعات به بعضی از «فرمایند: در ادامه بیان راهکارهاي مبارزه با فساد، ایشان می
شبه را براي  ي یکهاي عجیبی میشود؛ که گاهی ثروتهاي بادآوردهخواريموجب ویژهافراد، دون بعضی، 

چی هستند، فراهم میکند؛ به خاطر اینکه اطالع دارند که بناست فالن کاال بیاید، افرادي که سوء استفاده
                                                   

  ، بیانات در دیدار مردم قم19/10/1380. 28
 ، بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوي01/01/1382. 29
 ، بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم30/07/1381. 30
 هاي اقتصاد مقاومتی، بیانات در جلسه تبیین سیاست20/12/1392. 31
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، یا فالن قانون بیایدفالن کاال تولید بشود، فالن کاال جلویش گرفته بشود، قیمت فالن کاال باال برود یا پائین 
ازي سید شفافتصویب بشود. اینهائی که مطلعند، سوءاستفاده میکنند. اطالعات باید عمومی بشود. با

  .32»اطالعات صورت بگیرد

باید مقررات را شفاف کنند، «اند: گیري فساد هم راهکار ارائه کردههاي شکلمقام معظم رهبري، براي از بین بردن زمینه
راهها را کوتاه کنند، پیچ و خمهاي اداري را کم کنند. اینکه اختیار یک فعالیت اقتصادي ناگهان برگردد به 
یک مأموري که پشت فالن میز و در فالن اداره نشسته، که او بتواند بگوید آري یا نه، و سرنوشت یک کار را 

 باید کاري کرد. این مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. فراهم بکند، این بزرگترین ضربه است
  .33»که این، پیش نیاید

می هاي نظام اسالبا توجه به بیانات مذکور، فساد یکی از عوامل انحطاط جامعه اسالمی بوده و مبارزه با آن، یکی از مهمترین پایه
  باشد.سازي قوانین، اطالعات و عملکردها میبا فساد، شفاف دهد. همچنین یکی از بهترین راهکارهاي مبارزهرا تشکیل می

  شفافیت

 دعملکر اسالمی جمهوري در مسئول که است این معنایش شفافیت«فرمایند: اي در تعریف شفافیت میامام خامنه
که . همانگونه 34»بکنند هم باید است، شفافیت معناي این بدهد؛ قرار مردم اختیار در واضح طور به را خودش

ها و گفتارها در حیطه اختیارات آن مسئول در بخش پاسخگویی گفته شد، عملکرد یک مسئول شامل کارهاي انجام شده، تصمیم
بنابراین پاسخگویی مسئولین نیز به  باشد. با توجه به سخن مذکور، همه مسئوالن باید عملکرد خود را به مردم ارائه دهند.می

شود تا مسئولین در برابر اعمال و رفتار و ، موجب میمسئولین ارائه عملکرد ق پاسخگویی وشود. تحقوسیله شفافیت محقق می
کنند که کارها و وظایف خود را به بهترین صورت ممکن انجام دهند؛ به عبارتی گفتار خود مسئول باشند و در نتیجه سعی می

  نیز روشن خواهد شد.دیگر، با شفاف شدن عملکرد مسئولین، کارایی و کارآیی نظام اسالمی 

هاي مبارزه با فساد، شفافیت است. شفافیت موجب روشن شدن در بخش مبارزه با فساد نیز گفته شد که یکی از بهترین راه
هاي ایجاد فساد که به دلیل شفاف نبودن عملکردها و اطالعات شود تا زمینهشود و این باعث میعملکردها و انتشار اطالعات می

  یابد.اند، از بین بروند؛ در نتیجه فساد کاهش میبه وجود آمده

                                                   
 هاي اقتصادي کشور، بیانات در دیدار فعاالن بخش26/05/1390. 32
 قانون اساسی 44اندرکاران اجراي اصل ، بیانات در دیدار مسئوالن اقتصادي و دست30/11/1385. 33
 هاي نماز عید سعید فطر، بیانات در خطبه29/06/1388. 34
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در بخش اعتماد مردم به نظام اسالمی، بیانات مقام معظم رهبري پیرامون راهکارهاي افزایش اعتماد مردم مرور شد. راهکارهاي 
رسه ا محقق کردن همبارزه با فساد است. شفافیت بافزایش اعتماد مردم شامل پاسخگویی مسئولین به مردم، افزایش کارآمدي و 

  یابد.مورد، باعث افزایش اعتماد مردم به نظام اسالمی شده و در نتیجه، مشارکت مردم در نظام اسالمی نیز افزایش می

بنابراین با تحقق شفافیت، مبارزه با فساد، پاسخگویی مسئولین، افزایش کارایی و کارآمدي نظام اسالمی، افزایش اعتماد مردم به 
  در نتیجه افزایش مشارکت مردم محقق شده و مشروعیت نظام اسالمی نیز تثبیت خواهد شد. نظام اسالمی و

اي که وجود دارد، این است که شفافیت به خودي خود قادر به انجام اینچنین کارهایی نیست؛ بلکه تأثیر آن، به دلیل اما نکته
مردم بوده و این نظارت است که منجر به پیشرفت موضوعات  ایجاد نظارت است. به عبارت دیگر، شفافیت ابزاري براي تحقق نظارت

  شود.مذکور می

  نظارت

، در همین دیدار نمایندگان محترم، راجع به یکی دو سال قبل از اینمن در «فرمایند: اي در مورد نظارت میامام خامنه
و « :که اینجا تالوت کردند ايی مجلس مطالبی گفتم؛ که خب، قانونی هم تصویب شد. ببینید، همین آیهنظارتخود

خیلی مهم است. ممکن است در یک ساختمان، آن کسی که بنزین » اتّقوا فتنۀ ال تصیبنّ الّذین ظلموا منکم خاصّۀ
احتیاطی میکند و کبریت میکشد، یک نفر باشد؛ اما کسی که میسوزد، فقط آن یک نفر نیست. ممکن  میریزد و بی

ما کسی که غرق میشود، فقط آن یک نفر نیست. قرآن میگوید از یک چنین است یک نفر کشتی را سوراخ کند؛ ا
اي پرهیز کنید؛ که وقتی آمد، فقط دامن آن کسی را که موجب فتنه است، دامن آن کسی را که ظالم است، فتنه

؛ »و اتّقوا«میگیرد.  اند،ها را هم میگیرد؛ دامن کسانی را هم که در ایجاد این فتنه تأثیر نداشتهگناه نمیگیرد؛ دامن بی
گر ی است؛ یعنی بر یکدینظارتاش خودي این کار چیست؟ الزمهاي پرهیز کنید، مراقب باشید. الزمهاز یک چنین فتنه

  .35»هاي سالمت استدائم تواصی کنیم. اینها نشانه؛ »و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر«کنیم؛  نظارت

بحث کردند؛ من » نظارت«ي یکی از برادران درباره«گذارند: را بر عهده دانشجویان میایشان وظیفه ارائه راهکارهاي نظارت 
ی از جمله صدا و سیما را ذکر کردند؛ که این کامالً مورد یهابر دستگاه نظارتکامالً حرف ایشان را تصدیق میکنم. 

این مطلب مهمی است،  -است؟  بر دستگاهی مثل مجلس چگونه نظارتتأیید ما است، و الزم است؛ منتها سازوکار 
هاي دیگر چگونه خواهد بود؟ این یک ي قضائیه یا برخی دستگاهبر قوه نظارتیا سازوکار  -این چیز کوچکی نیست 

ریزي موضوع مهمی است؛ این میتواند جزو موضوعاتی باشد که فعاالن دانشجوئی در سطح فکر باال، رویش برنامه
شنهاد تهیه کنند؛ به نظرم جزو کارهاي شما است؛ این کارها را بکنید، به تشکیالت کنند، فکر کنند، کار کنند، پی

                                                   
  ، بیانات در دیدار نمایندگان مجلس نهم24/03/1391. 35
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. با توجه به این بیانات، نظارت امر الزمی است که ارائه راهکار تحقق آن بر عهده دانشجویان 36»عمومی کشور کمک کنید
  باشد.می

  بنديجمع

هاي چشمگیر حکومت اسالمی مهوري اسالمی، منجر به پیشرفتنظارت مردم، یکی از عوامل مهمی است که تحقق آن در نظام ج
پذیرد. این نظارت برکات و اثرات اي براي تحقق این نظارت است و با تحقق آن، نظارت مردم صورت میشود. شفافیت وسیلهمی

فساد در بدنه حکومت،  مانند تحقق مبارزه با فساد و کاهش آثاريمهم و عمیقی براي نظام اسالمی و پیشرفت آن دارد؛ بسیار 
ها، افزایش اعتماد مردم به نظام اسالمی و در نتیجه افزایش افزایش کارایی و کارآمدي نظام اسالمی در جهت اهداف و آرمان

ها در حکومت اسالمی. هریک از این برکات، آثار شگرفی بر پیشرفت مادي و معنوي نظام جمهوري اسالمی و تحقق مشارکت آن
  هاي آن دارد.اهداف و آرمان

 هاي رفیع تمدن نوین اسالمی را چندین برابر افزایشتوان سرعت جامعه اسالمی در راه رسیدن به قلهبنابراین با تحقق شفافیت، می
  هاي ظهور امام عصر(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) را محقق نمود انشاءاهللا.داد و زمینه

 .عصر را از ما راضی کنىّبه محمد و آل محمد، قلب مقدس ول، پروردگارا

 .ما را مشمول دعاي آن بزرگوار قرار بده ،پروردگارا

 .هدایت خودت را شامل حال ما بکن و ما را به صالح و سداد رهنمون باش، اپروردگار

 .به محمد و آل محمد، ما را به آنچه رضاي تو در آن است موفق بدار، پروردگارا
  .خودت کمک کنما را براي پیمودن راه ، پروردگارا

  والسالم علیکم و رحمۀ اهللا و برکاته

                                                   
 ، بیانات در دیدار دانشجویان06/05/1392. 36


