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مسئولیت حکومت در قبال مردم



هدایت گری. ۱
رهنمودهای خالصانه، پدرانه و حکیمانه، و بدون جهت گیری 
.که در آنها همه ی اقشار و آحاد جامعه، یکسان مد نظر باشند





فقرزدای  . ۲
تأمین رفاه در زندگی همه، که با ایجاد اشتغال و رونق دادن به 
کشت و کار و صنعت و تجارت و ریشه کن کردن بی کاری میسر 

.است





جهل زدای  . ۳
تعلیم و تربیت به صورت فراگیر، و فراهم نمودن امکانات 

.پیشرفت به سوی مدارج عالیۀ دانش و پژوهش





قانون گرای  . ۴
آشنا سازی مردم با وظایف خویش، در سایۀ دانش و بینش و 

.تشویق به پیروی از مدنیت





(ع)حقوق مردم بر حکومت از دیدگاه امام عیل



آزادی فردی. ۱
آزادی در عرصه های گوناگونی همچون مالکیت، بیان، مسکن، 
شغل و امثالهم، از حقوق طبیعی مردم است و حکومت وظیفۀ 

.پاسداری از آن را دارد





آزادی مخالفان. ۲





انتخاب حکومت و حاکم. ۳
همانا حکومت متعلق به شماست و دیگران در آن حق ! ای مردم»

(ع)امام علی« .ندارند؛ مگر کسانی که شما حکومت را به آنان واگذار کنید





نظارت و انتقاد. ۴
از گفتار حق و مشورت عادالنه دریغ نکنید؛ زیرا ! ای مردم» 

(ع)امام علی«.من از خطا مصون نیستم؛ مگر خدا یاری ام کند





مساوات.۵
.برخورد یکسان و قانون مدار حکومت با آحاد شهروندان





حق و قانون گرای  . ۶
هرچند ]حق و قانون را درباره ی کسی که الزم است، اجرا کن؛» 

«.آن شخص، از نزدیکانت به شمار آید[ که
خطاب به مالک اشتر( ع)امام علی





عدالت و همایت از طبقه ی . ۷
مستضعف

ایجاد حکومت عدل و حمایت از حقوق مستضعف، از ویژگی 
.های حکومت مطلوب است



امنیت اجتمایع و قضای  . ۸
در جامعۀ مطلوب، مردم باید چنان احساس آرامش کنند که بی هیچ 

.ترس و نگرانی، خواسته های خود را با فرمانروایان در میان نهند





توسعه ی اقتصادی. ۹
« بد تر و دشوار تر از گور»و« مرگ بزرگ»، فقر را ( ع)حضرت علی

توصیف نموده و توسعه ی اقتصادی را از اهداف حکومت 
.می شمارند





۱۰ . 
 

توسعه ی فرهنگ
.آموزش و تربیت، از حقوق مردم بر حاکم است





رفتار انساِی با مردم. ۱۱
.از حقوق مسلم مردم، رفتار نیک و گشاده گویی حاکم است





:در این زمینه یم فرمایند(ص)رسول اکرم
هر کس کاری را بدون آگاهی انجام دهد، بیشتر از آنکه کاری را اصالح 

.کند، خراب و فاسد می کند



ممنون از توجه شما


