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 چكيده
كارآمدي يكي از مفاهيم بنيادي در انديشه سياسي است كه امـروزه در

مي نظام نوشتار حاضر تالشي است. شود هاي سياسي، بسيار بر آن تأكيد
از در راستاي تبيين مسـئله كارآمـدي نظـام جمهـوري  اسـالمي ايـران

ها به مفهوم كارآمدي، شاخصه از اين رو با اشاره.+خميني ديدگاه امام
و انديشـه آن، ديدگاه هايو مكانيسم هـاي ايشـان را در ايـن زمينـه هـا
شكلبه. كنيم بررسي مي و گمان نگارنده از آنجاكه گيري انقالب اسالمي

ي اسـت، كارآمـدي، برمبناي اعتقادات دينـ+خميني هاي امام انديشه
و مكانيسم شاخصه هاي آن نيز در اين راستا برمبناي الگـوي اسـالمي ها

از استوار است؛ شاخصه و راهكارهايي گرايـي، گرايي، مـردم قبيل قانون ها
و وحدت كه در مقاله بدان شايسته . ها اشاره شده است ساالري، مصلحت
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 مقدمه
و بنيادين در علوم سياسي است كه توفيق در آن موجـب رشـد كارآمدي يكي از مفاهيم مهم

به. نظام اجتماعي است كردن كارآمدي خويش اسـت، دنبال بيشينه از آنجاكه هر نظام سياسي
به اين هدف اساسي است دنبال دستيابي بديهي است كه نظام جمهوري اسالمي ايران نيز به

تر شهروندان در عرصه عمل، بيش از پيش تضمين تا دوام خويش را با تحصيل رضايت افزون
پژوهش حاضر در راستاي اين مسئله، كارآمدي نظام جمهوري اسالمي ايران را از منظر. كند
مي بر+خميني امام شـكلي مـدون بـه بحـث كارآمـدي به+خميني هرچند امام. كند رسي

بهن مي گونه پرداخته است، ولي سخنان ايشان آ اي است كه نهـا بـه اسـتخراج تـوان براسـاس
و بديهي است كه ذكر اين مصاديق فقط مبتني بر كالم، انديشه. يافت ديدگاه ايشان دست هـا

و منظور از اين مسئله، منحصـر نوشته در) از منظـر امـام(كـردن كارآمـدي هاي ايشان است
تـرين از اين رو، هدف ما بررسي ديـدگاه امـام دربـاره مهـم. شود، نيست مواردي كه ذكر مي

. مصاديق كارآمدي نظام جمهوري اسالمي ايران است
به پيش مقالهدر اين راستا، دنبال پاسخ به اين سؤال است كه مفهوم كارآمدي چيست؟ رو

و شاخصه كارآمدي داراي چه مكانيسم و حضـرت امـام ها ينـه چـه در ايـن زم+هايي است
و مؤلفه : هايي دارد؟ پيش از ورود به بحث يادآوري چند نكته ضروري است راهكارها

جم.1 و كـارگزاران موجـود در ايـن حكومـتهساختار نظام سياسي وري اسالمي ايـران
و  و رسيدن به اهداف منظـور، سـاختار تعاملي پويا دارند؛ بدين معنا كه در كارآمدي اين نظام

همكارگزار چنان مست با. هستند كه تصور يكي بدون ديگري ممكن نيست لزم در واقع هر دو
يابند؛ يعني ساختار اجتمـاعي يـا سياسـي توانند به كارآمدي دست حركتي تعاملي است كه مي

ا بهجمهوري ميو وسيله قيد سالمي آن زند، يا فرصت بندهايي كه بر كارگزاري هايي كه بـراي
مي تدارك مي از. بـديا بيند، تداوم از ايـن رو، تصـور سـاختار، بـدون حـداقل تصـور اجمـالي

بنـابراين.، معنا ندارد)محدود شود يا توانا گردد(تأثير آن باشد كارگزاري كه ممكن است تحت
و كارگزار هر دو نقش دارند . در تحليل مسايل، ساختار
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حكومـت مـا كـه از آنجـا. اجتماعي با ديگري متفاوت اسـتـ هر نظام سياسي اهداف.2
و بر مباني اسـالمي شـكل) اصل اول قانون اساسي(جمهوري اسالمي گرفتـه، بـرخالف است

خاستگاه. تواند در نيل به اهداف خود از هر ابزاري استفاده كند هاي سياسي نمي برخي از نظام
و احكام اسالمي است، از ايـن رو نـاگزير اسـت كـه در  اين نظام حركت در چهارچوب اسالم

شـك ايـن فلسـفه وجـودي، بـي. هاي مشـروع اسـتفاده كنـد به اهداف خود از شيوهرسيدن 
ــي محــدوديت ــراهم م ــارگزاران آن ف و ك ــت ــراي حكوم ــايي را ب ــد ه ــوي. كن حكومــت عل
عنوان كارآمدترين حكومت ديني، گذار از مسير معصيت را شرط پيـروزي به×اميرالمومنين

و هر كه را كه در اين مسير غلبه ياب نمي مي،دداند : شمرد مغلوب

و الغالب بالشر المغلوب )327حكمت: البالغه نهج(1.ما ظفر من ظفر االثم به

اما اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه چون نظـام سياسـي جمهـوري اسـالمي ايـران
ــاهي،  ــا ناآگ و ي ــاهي ــاني اســالمي اســت، ممكــن اســت برخــي از روي آگ ــه از مب برگرفت

اي كـه اسالمي ايران را به دين اسالم منتسب كنـد؛ همـان مسـئله هاي جمهوري ناكارآمدي
در اما در واقع ارزيابي درمورد ناكارآمدي، نارسايي. نيز بود+دغدغه امام و مشكالت كـه ها

هايي از قبيل كارگزاران، ساختار نظام سياسي، موانـع هر نظام سياسي نيز وجود دارد، به مؤلفه
و امكانات مو و خارجي . گردد، نه به دين مقدس اسالم جود بازميداخلي

مالك داوري مردم در كارآمدي يا ناكارآمدي نظام، عملكرد آن نظام اسـت، ترين مهم.3
و مذهبي باشـد  آن. هر چند آن حكومت برخاسته از مباني ديني كـه قضـاوت مـردم بـيش از

و هر نظامي عملكرد  تري داشـته درستبراساس مباني نظري باشد، براساس عملكرد آنهاست
مي باشد، كارآمدتر به و. رسد نظر از اين رو با وجود ارتباط مستقيم بين ساختار نظـام سياسـي

و از سويي با توجه به آن ه كارگزاران آن ساختار بـودن يـا ناكارآمـدي نظـام ردو در كارآمدكه
ـ كه مبتني بر يك انديشه نظ  ـ سياسي نقش اساسي دارند، دفاع از ساختار سياسي ري اسـت

آنآن.1 و .كس كه با بدي پيروز شد، شكست خورده است كس كه گناه بر او چيرگي يافت، پيروز نشد
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و كار زماني امكان و اثربخشـيآپذير است كه آن نظام در مقام عمل، درستي و كارآمـدي يي
. اثبات رسانيده باشد خود را به
ا سيابيكه در ارزناگفته نماند نيزنجايدر ايـيتـوان براسـاس كارآمـدينمـي اسـينظام
ويناكارآمد جزيبخش سييا ـ آن نظام را كارآمدي،اسياز نظام همـان؛ا ناكارآمـد دانسـت ي
ميكه برخياشتباه و از ناكارآمديمرتكب ئي از نظام سياسي جمهوري اسـالمي،جزيشوند

ايناكارآمد مين نظاميكل . گيرند را نتيجه

يكارآمد شناسي مفهوم
عن پذير قضاوتبه با توجه آنرسيدن، ادعاي وان كارآمديبودن ،به يك تعريف همگاني براي
هـاي تعريـف پديـده كلـي طوربه. نظر وجود دارد در آن اختالف، بلكهرسدميننظربه منطقي

و نمياجتماعي  آنتوان دشوار است معمـوالً همـراه بـا1كارآمدي. به توافق رسيدهادر تعريف
مي به2ييآكار » تقـرب بـه هـدف«و» اثربخشـي« كارآمدي با واژگاني ماننـد. شود كار برده

(مترادف است را) 111:و الواني، فرهنگ جامع مديريتزاهدي. كارآمد آن اسـت كـه كارهـا
به كارآمدي، درخور. يكويي انجام دهدن به و كار آمدن، مورد استعمال بودن، يافتن، مفيـد بـودن

(كردن است خدمت به) واژه كارآمد: دهخدا، لغت نامه دهخدا. معناي كاردان، كارآزموده كارآمد
ك.و شايسته است بهكارآمد و يـا چيـزي اسـت كـه سي است كه كارها را خوبي انجـام دهـد

و سودمند به (باشد كارآيد ج. ميزان نيل به اهـداف«كارآمدي) 2:1602عميد، فرهنگ عميد،
(است» شده تعيين و الواني، همان. كلي اثربخشي ميزاني است كـه يـك طوربه) 111: زاهدي

ن اقدام يا فعاليت، به هدف پيش ميبيني شده (شود ايل و اصـطالحات معيني، فرهنگ واژه. ها
و سازمان ميـزان«در فرهنـگ اصـطالحات مـديريت، كارآمـدي بـه مفهـوم) 211: مديريت

و يا انجام مأموريت موفقيت در تحقق هدف دهنده درجه رسيدن به اهداف است كه نشان» ها
(باشد مي و كار) 155: همان. و گفتـه يي تفاآدر علم مديريت بين كارآمدي : انـد وت قائل شده

1. .
2. .
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و« و كـارآيي، شايسـتگي در مصـرف منـابع و كارداني در تأمين اهـداف كارآمدي شايستگي
(»برداري بهينه از آن است بهره اما در تعريفـي ديگـر،)19: رضاييان، مباني سازمان مديريت.

و گفته و توانايي رسيدن«: اند كارآمدي مترادف با كارآيي دانسته شده هـاي بـه هـدف قابليت
و مشخص تعيين سنجش مقدار كارآيي، از طريق مقايسه مقدار استاندارد بـا هـدف يـا.»شده

مي مقدار كيفيتي كه عمالً به و. گيرد دست آمده، صورت مثالً توليد واقعي با توليد مورد هـدف
مي بيني شده با زمان پيش يا زمان مصرف (شود شده مقايسه :يآقابخشي، فرهنگ علوم سياسـ.

مي، كارآمدي را اين»ليپست«) 446 : كند گونه تعريف
تحقــق عينــي يــا تــوان نظــام در تحقــق كاركردهــاي اساســي يــك حكومــت،

و گروهاي گونه به آن كه بيشتر مردم . را مشـاهده كننـد هاي قدرتمند درون نظـام
و كارآمدي( )11: ليپست، مشروعيت

و مشـروعيت ارتبـاط نزديكـي يي،آبنابراين كارآمدي با مفاهيمي همچون كار پاسخگويي
مي. دارد به در حقيقت كارآمدي را و توانايي يك نظام اجتماعي در رسيدن توان بيانگر قابليت

هر اهداف تعيين و موانعي كه در و حل مشكالت جامعه دانست؛ آن هم با وجود امكانات شده
ي بر پايـه مقـوالتي از قبيـل بر اين اساس كارآمد. جامعه با توجه به اهداف آن متفاوت است

و جوامع مختلف تبيين مي در پاسخ به اين سؤال كه آيـا. شود توانايي، اهداف، امكانات، موانع
و  و اداره امـور سياسـي، اقتصـادي رژيم سياسي توانايي تحقق اهداف حكومت، اداره جامعـه

و فرهنگي مردم را داراست يا خير، بايد گفت هر اندازه كه نظام سياسي با توجـه بـه توانـايي
و موانع پيش روي خود به اهداف خود نايل آيد، آن نظـام سياسـي كارآمـدتر اسـت  . امكانات

. متفاوت با نظام ليبرالي است؛ چراكه در اهداف متفاوتند،بنابراين كارآمدي نظام سوسياليستي

و نظريه رويكرد  هاي كارآمدي ها
و اجتماعي، معيارهاي متفـاوتي بيـان شـدهاي عنوان پديده در باب تبيين كارآمدي به سياسي

و سياسـي مـي در يك ديدگاه، در تبيين پديده. است را هاي اجتمـاعي تـوان دو گونـه تبيـين
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مي تبيين: آساني شناسايي كرد به و تبيين هايي كه به عوامل ساختاري تمسك كه جويند هايي
و تبيـين يـه آن دسـته از نظر. بر پايه عوامل متعلق به كارگزاري است هـايي كـه عوامـل هـا

آن ناميـده مـي1داننـد، سـاختارگرا ساختاري يا عوامل متعلق به بستر را در اوليت مي و شـوند
و نظريه دسته از تبيين به ها نـام2دهنـد، اراده گـرا عوامـل كارگزارانـه مـي هايي كه اولويت را

(اند گرفته انكالين. و كارگزارو 214ـ 171: تقادي بر تحليل سياسي، در آمدي ـ 303: ساختار
اما نوع سوم كه در اين مقالـه نيـز از آن اسـتفاده شـده، آنهـايي اسـت كـه در تبيـين) 327
و به هـر دو متمسـك پديده و كارگزار را مستلزم هم دانسته ـ اجتماعي، ساختار هاي سياسي
ـ كارگزار مي . گويند3شود كه بدان ساختار

كه بـه آنهـا مطرح شده نيز هاي متعددي نظريه،حكومت مديدر باب كارآ از سويي ديگر
: پردازيم مي

اساس براساس اين نظريه، هر سازماني براي بررسي كارآمدي خود بايد4:نظريه توفيق.1
.ها در كارآمدي تأثيري ندارد از اين رو بر اين پايه، روش. بداند» توفيقات نهايي«محاسبه را 

هنگامي كارآمد است كه ارتباط خروجي،نظام يا سازماناساس بر اين:نظريه سيستم.2
و تبيين باشدو قابلآشكارو ورودي آن كامالً  و تحول بايد چنان روشن ؛ يعني عمليات تغيير

. مقيد باشند كه در هر شرايط محيطي وقتي ورودي تحقق يافت، خروجي كامالً معين باشد
تـوان كارآمـد يك حكومت را در صـورتي مـي اين نظريه، طبق:نظريه رضايت مردم.3

.راضي كندرا دانست كه عناصر مؤثر در بقاي خود
و ميـزان براين بنياد،:نظريه نسبيت در كارآمدي.4 و اصيلي بـراي مفهـوم مبناي واحد

.وجود ندارد، از اين رو ارزيابي در اين بحث نسبي است كارآمدي

1. .
2. .
3. .
4. .
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اَعمـال ارادي اسـت كـه ريشـه اين نظريه مبتني : نظريه ذاتي عملي.5 بر نظريـه ذاتـي
مي كارآمدي را در ماهيت عامل نظريه مزبور براي هر عمل سه ركن قائل.داند بودن حكومت

و نيـز برنامـه عملـي بـراي: است فهم عامل از وضعيت حقيقي، فهم عامل از وضعيت مـراد
از او صـادر شـود،) تـر معقـول( تـر در واقع هر عاملي كه افعال درسـت. رسيدن به وضع مراد

(كارآمدتر است و كارآمـدي الريجاني،. و مبـانيو93ـ77: مباحثي در مشروعيت حكومـت
)42ـ32: كارآمدي

و تعيين شاخص: نظريه انجام تكليف.6 و محورهـايي كـه بر پايه اين نظريه با تبيين هـا
و تكاليف نظام سياسي را مشخص مي و تحقق وظايف اين تكاليف، مـالك كند، ميزان التزام

. شود كارآمدي دانسته مي
و:نظريه ميزان اثرگذاري در روند امور.7 اين نظريه، كارآمدي را ناظر به تـأثير عينـي

و براي نفس واقعي در روند امور جامعه مي (اهميت قائل اسـت» تأثير«داند ذوعلـم، تجربـه.
)121و 120: كارآمدي حكومت واليي
و نظريه در اينكه اين رويكرد مي ها توانند بيـانگر كارآمـدي نظـام سياسـي ها تا چه اندازه

باشند، بايد گفت هر كدام بر جنبه خاصي از كارآمدي تأكيـد) ويژه نظام جمهوري اسالميبه(
و در اين پژوهش مبناي تحليل ماست، فراتر از اين گونـه مواضـع دارند، ولي آنچه مهم است

و در واقع از موضعي ميانه مي است گفته هاي پيش يك از نظريه گويد؛ موضعي كه هيچ سخن
را تنهايي روش ارزيابي حكومت نمي را به اين نوع تبيين،. نظر دارد مدداند، بلكه تعامل عوامل

و كارگزار را منطقاً مستلزم يكديگر مي و كارگزاري ساختار و به تلفيق عوامل ساختاري شمارد
و نظريه در تحليل پديده طوربه.رددر چارچوب تبييني واحد نظر دا هـاي كلي تعيين يك عامل

مي اجتماعي بسيار دشوار به . رسد نظر

و مكانيسم شاخصه  هاي كارآمدي ها
م هاي كارآمدي در چارچوب نظريه مالك بههاي و متناسب با آن، هـاي شكل ختلف كارآمدي
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و تبيين مي به گوناگون تعريف و ع همين رو نمي شود . لم سياست به اجماع دست يافتتوان در
و كارآمديالريجاني،( گونـه كـه گفتـه شـد، از آنجاكـه اما همان)97: مباحثي در مشروعيت

و انديشه امام و+خميني خاستگاه نظام جمهوري اسالمي ايران حركت در چهارچوب اسالم
اسالمي اسـتفاده هاي بايد در نيل به كارآمدي نيز از مكانيسم احكام اسالمي است، ناگزير مي

(كرد و مكانيسـم طور كلي شاخصهبه) 105ـ 101: فتحعلي، كارآمدي نظام اسالمي. هـاي ها
. آيد كارآمدي به قراري است كه در پي مي

 محوري قانون.1

ديكي از و قـانون، محوريت بودهنيز كه مورد توجه اسالم هاي سياسير نظاماهداف اساسي
و توجه به آن از سوي كارگزاران، رعايت آن است؛ امري كه جاي گرفتن آن در ساختار سياسي

و مقررات مناسب بـراي نظـام. ترديد كارآمدي نظام سياسي را در پي خواهد داشت بي قوانين
و مكـان، سياسي با عنايت به انعطاف و قابليت تطابق آن با شرايط زمان پذيري احكام اسالم

ا و شريعت الهي و سنت و اساسي كه با عمـل بـه آن، ست؛ شاخصهبرگرفته از قرآن اي كلي
و موانع پيش بياني شاخصِبه. روي آن نيز از ميان خواهد رفت نظام سياسي كارآمد خواهد شد

و ارزشي اسالم است .مؤثر در كارآمدي نظام سياسي، قوانين اعتقادي

و مشاركت.2  جويي شورا

شو همياري در زمينه مشاركتامروزه و مكانيسم اخصههاي مختلف از از ها و هاي كارآمـدي
مي اهداف نظام سياسي به بي. رود شمار گمان در راستاي جلوگيري از استبداد اين حق عمومي

و به و خبرگـان. هاي مردمي است آوردن آزادي دست حكومتي لزوم مشـورت بـا متخصصـان
و تصلب رد تأكيـد قـرآن نداشتن بر نظر شخصي از سوي مسئوالن جامعه، از امـور مـو جامعه

لـذا. شود در اداره امور عامه مسلمين مأمور به مشاوره با مردم مي|است؛ تا آنجاكه پيامبر
به داد در امور عمومى مسلمانان جلسه مشاوره تشكيل مى|پيامبر  بـراى رأى افـراد ويژهو
بو صاحب م.دنظر ارزش خاصى قائل ا سئوالنياصوالً نجام كه كارهاى مهم خود را با مشورت
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و مي به صاحببا دهند مى نظران مىدچار نشينند، كمتر مشورت از ايـن سـو نيـز. شوند لغزش
ر بىدارىأافرادى كه استبداد و خود را از افكار ديگران مى ند ادانند نياز غلب گرفتار اشتباهات،

مي شوندمى ناپذيري جبران و جامعه ازهچراكه آدمي شود؛ كه آثار سوء آن دامنگير خود ر قدر
ب نمي،فكرى نيرومند باشد لحاظ رونگردتواند به تمامي ابعاد مسايل مسئله ابعاد ديگر، از اين

و عقـلال در شـوريامـا هنگـامى كـه مسـا.ماندمى ناشناختهاوايبر و طـرح و تجـارب هـا
م ديدگاه و از سـويي مـي دورتـرو انحـراف از لغزش، افراددشوا هم جمعب تفاوتهاى شـوند

و بصيرت آنان بيشتر مي و نيز آگاهي و عطوفت در ميان مردم در. شود مسالمت قـرآن كـريم
(اين زمينه آياتي نيز دارد )233:؛ بقره38:؛ شوري159: عمرانآل.

تبر روايات نيزدر از. شده استىبسياركيدأمشاوره ×عليامام براي مثال در سخني
: آمده است

و من )161حكمت: البالغه نهج(1شاور الرجال شاركها فى عقولهممن استبد برأيه هلك

در ايناز و هاي سياسي، نظامرو، سزاوار است كه مسئوالن امر با مراجعه به كارشناسـان
و اقتصادي، در راسـتاي متخصصان متعهد در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي

و  . حل مشكالت نظام گام بردارندكارآمدي

و نظارت همگاني پذيري وليتمسئ.3

و مردم اهميت بسياري دارد؛ آن و سياسي مسئوالن كه نظارت همگاني بر امور اجتماعي گونه
و بـه با اجراي صحيح آن مي و مشكالت درون حكومـت را حـل كـرد توان برخي از مسايل

و نهي امربه. كارآمدي رسيد و نظـااز معروف رت منكر بيانگر همـين شـاخص مهـم مسـئوليت
و مسئوليت همگاني است، از اين رو عدم پذيري از جانب مردم موجب ناكارآمدي نظـام نظارت

از) 110و 104:عمـرانآل( آياتي از قرآن نيز بر اين امـر داللـت دارد. خواهد شد در حـديثي

مي كسي كه استبداد رأي داشته.1 و كسي كه با افراد بزرگ مشورت كند، در عقل آنها شـريك باشد، هالك شود
.شده است
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: آمده است|اكرم پيامبر

كُلُّكُمهتيعر جديلمي، ارشادا(1راعٍ وكُلُّكُم مسؤولٌ عن )1:184لقلوب الي الصواب،

ها برتري انسانو عدم برابري.4

نظام سياسي در صورتي به كارآمدي خواهد رسيد كه هرگونه تبعيضِ مبتني بـر قـوم، گـروه،
و مشـكالت گونـاگون ناشـي از ايـن امـور را  و نسب را از بين ببرد رنگ، نژاد، قدرت، ثروت

ا به بياني يكي از مؤلفه. مرتفع سازد هـا ساسـي كارآمـدي هـر حكـومتي برتـري انسـان هاي
(آنهاست براساس شايستگي )13: حجرات.

 جويي عدالت.5

پايه كـه قـوام حقيقـت اي دارد؛ تا بدان جايگاه ويژه كارآمدي مهم در مباحث شاخصهاين
و االرض«: حيات آدمي بر آن مبتني است ، ابي جمهور احسائيابن(2».بالعدل قامت السماوات

جاللئاليعوالي . اين مفهوم در قرآن استمنزلت بيانگر نيز كثرت آيات درباره عدل)4:103،
عدالت از مفاهيمي است كه مـورد توجـه)90:و نحل 135:نساء؛8:مائده؛10ـ7:الرحمن(

و مصلحان اجتماعي است فلسفه بعثت انبيا، ارسال رسل، كريم گواهي قرآنبه. رهبران فكري
و  ايجاد به سخني ديگر،.ستدر اين راستا،تشريع قوانين مختلف از سوي پروردگارانزال كتب

)25:حديد(. قرار داشته است پيامبران جامعه عادالنه در سرلوحه اهداف واالي

 گرايي عقل.6

به ها را به عقل انسان كريم قرآن و (منزلت آن اشاراتي داشـته اسـت گرايي دعوت كرده : بقـره.
و)14:؛ طور22:؛ انفال103و58:؛ مائده171و 170، 164 توجـه اسـالم بـه ايـن شـاخص
مي كارگيري آن در عرصه اجتماع از مؤلفه به و توانـد بـا انعطـاف هاي مهمي است كه پـذيري

و مسئول هستيد.1 و مردم شريك و همه شما در سرنوشت جامعه .همه شما سرپرست هستيد
مي واسطه عدل، آسمانبه.2 و زمين استوار .مانند ها
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و مكان، مشكالت موجود نظام سياسي را از ميـان بـردارد تـا آن نظـام، رعايت شرايط زمان
ما. كارآمد شود » گرايـي واقع«مؤلفه ديگري در همين باب به نامبهرا عمل به اين شاخصه،

گرايي، ارائه تصويري درست از وضعيت موجود در راسـتاي رسـيدن بـه وضـع واقع. رساند مي
. مطلوب است

 محوري مصلحت.7

هـاي كارآمـدي نظـام سياسـي كـه در مواجهـه بـا مسـايل نوظهـور تـوان ازجمله شاخصـه
دا انعطاف و حل مشكالت را در رد، مصلحت است كه در نظام سياسي اسـالم بـه پذيري ويـژه

و اهل و عرصه جديدي را در كارآمدي حكومت فقه شيعه سنت از جايگاه مهمي برخوردار بوده
مي. گشوده است . كند اين عنصر در راستاي پيشبرد اهداف نظام سياسي نقش محوري ايفا

 گرايي وحدت.8

از بي و ترديد وحدت در تمامي ابعاد اعم و مسـئوالن وحدت بين مـردم، وحـدت بـين مـردم
و از شاخصه آن وحدت بين مسئوالن با يكديگر، شرط الزم گونـه هاي اساسي كارآمدي است؛

. سمت ناكارآمدي سوق خواهد داد كه عدم رعايت آن، نظام سياسي را به

از منظر امام + خميني كارآمدي نظام جمهوري اسالمي

و شاخصهمفهوم كارآم بررسيپس از و مكانيسم دي و هاي كلي كارآمدي، به شاخصـه ها هـا
. پردازيم مي+خميني هاي كارآمدي از منظر امام مكانيسم

و آن اينكـه ماهيـت خمينى امامدر انديشه سياسى و شاخصه كلي وجـود دارد ، يك اصل
و حكومت، رو. است» اسالمي«دولت ك از اين و احكام اسـالمي عمـل نـيم، اگر ما به اسالم

: گمان نظامي كارآمد خواهيم داشت بي
را.اسالم هم دنيا دارد، هم آخرت دارد.اسالم همه چيز دارد دها عـب اسالم همـه

هاى ديگر نيست كه فقط به يـك حكومت اسالمى مثل حكومت. نظر به آن دارد
اگـر]آن[حكومـت اسـالمى حكـومتى اسـت كـه همـه.بعد نظر داشته باشـند 
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آن ...پياده بشود، شاءاللَّه ان  ...، طورى كه بر پيغمبـر اكـرم نـازل شـده اسـت به
و آخرت ملت و مـى سعادت دنيا (كنـد ها را ضمانت كـرده اسـت ، خمينـى امـام.

ج صحيفه )13:366امام،

و واقع ايناما ذكر گرايانـه بـه مسـئله كارآمـدي نظـام مؤلفه كلي بدون نگاهي كاربردي
ما جمهوري اسالمي نمي از اين رو، پس از ذكر مسئله بنيادي عمـل. را به هدف برساند تواند

بر ترين مؤلفه به اسالم، مهم مي هاي كارآمدي را از منظر ايشان .كنيم رسي

 گرايي قانون.1

و اجتماعي در نظامازيكي ترديد بي هاي سياسي كه از ديرباز تاكنون مورد توجه مباني رفتاري
و اديان الهي  از، محـوري قانون. استبوده، قانونـ اسالم ازجملهـ جوامع توجـه بـه قـانون

و كارگزاران شدموجب جانب نظام سياسي از. كارآمدي نظام سياسي خواهد مواردي كه يكي
اهميت،بر آن تأكيد داشت، در راستاي كارآمدي نظام جمهوري اسالمي ايران+خميني امام

بي. به قانون است اف ايشان ميهيچ تبعيضي تمام و مسئوالن حكومتي را تابع قانون دانست راد
مي طورو به : شمرد كلي حكومت اسالمي را حكومت قانون

و قانون هم قانون خداست.در اسالم قانون است قانونى اسـت؛همه تابع قانونند
كـريم قانونى است كه قرآن است؛ قـرآن؛كه از روى عدالت الهى پيدا شده است

و سنت رسول و همـه بايـد روى آن ميـزان. استاكرم است همه تابع او هستيم
هـا فرقـى مـابين گـروه؛فرقى مابين اشخاص نيست در قانون اسالم. عمل بكنيم

(نيست )9:425ج: همان.

آن حكومت اسالمي را حكومت قانون مي+امام و بر اين بنياد، عمل بـه را موجـب داند
ابه. شمرد رفع اختالف مي . شـكني اسـت يشـان منشـأ اختالفـات، قـانون بياني ديگر از منظر

ج( مي) 14:414همان، : فرمايند ايشان
را اگر مى نگوييد هى قـانون. خواهيد كه از صحنه بيرونتان نكنند، بپذيريد قانون

را!و خودتان خالف قانون بكنيد تان روى مـرز قـانون عمـل همه. بپذيريد قانون
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. آيـد، اخـتالف ديگـر پـيش نمـى اگر همه روى مرز قـانون عمـل بكننـد. بكنيد
)378:همان(

 گرايي مردم.2

كـه+خمينـي هاي كارآمـدي نظـام جمهـوري اسـالمي از منظـر امـام يكي ديگر از مؤلفه
مي نظام گرايـي در انديشـه مـردم. كنند، توجه به مردم است هاي دموكراتيك نيز بر آن تأكيد

ـ اجتماعي امام :بديا ازچند طريق نمود مي+خميني سياسي

 گزاري خدمت) الف
به ماهيت انديشه امام اي است كه در كارآمدي نظام سياسي، مردم نقش بسـزايي گونه خميني

: گزاري به مردم است اي كه دين اسالم از نگاه ايشان، دين خدمت گونه دارند؛ به
؛حكومـت نيسـت] اين[ايد، ملتفت باشيد كه شمايى كه اآلن به حكومت رسيده

شما ... اسالم خدمتگزار دارد. اسالم حكومت به آن معنا ندارد. تيدخدمتگزار هس
(شما خودتان را خدمتگزار مردم بدانيـد؛خودتان را حاكم مردم ندانيد همـان، ...

)203و13:202ج

و ايشان در خدمت گزاري به مردم تفاوتي بين مسئوالن قائل نيست؛ تـا بـدانجا كـه انبيـا
مياولياي الهي را خدمتگزار مرد ج(كندم معرفي )15:358همان،

تنها در عرصه نظر، بلكه در عرصه عمل بايد خدمتگزاري خود دولت نه+امام ديدگاهدر
و ناكارآمدي را بيشتر در حوزه عمل كه گفته شد، مردم مالك كارآمد چنان. را نشان دهد بودن

: بينند مي
و به مردم توجه به اين معنا داشته باشد كه حكومت بايد در خدمت مردم باشند

(حالى كنند كه ما خدمتگزاريم؛ حالى كننـد لفظـاً؛ حـالى كننـد عمـالً  همـان،.
) 13:382ج

به امراين آن گونه بايد : را در زندگي خويش احساس كنند اي باشد كه مردم نيز
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و همه كسانى كه دست و همه شما از دولـتـ اندركار امور مردم هستند همه ما
 ...اين وضع را پيدا بكننـد كـه خودشـان را خـدمتگزار بداننـد] بايد[ـو از همه
احساس كنند كـه اينهـا بـه] بايد[مردم. ها بايد خدمتگزار مردم باشند حكومت

(كنند نفع آنها عمل مى )370: همان.

 مشاركت مردم در دولت)ب
و مـردم هاي نظام ويژگيازيكي و سـاالر، اتكـا بـه آرا هاي سياسي دموكراتيـك ي عمـومي

اين حق عمـومي در راسـتاي جلـوگيري از اسـتبداد. مشاركت مردم در اداره امور كشور است
و به ترين موضوعات در انديشه يكي از اساسي. هاي مردمي است دست آوردن آزادي حكومتي

ـ اجتماعي امام  لـزوم كه در كارآمدي حكومت اسالمي نقش اساسي دارد،+خميني سياسي
و تعيين سرنوشت  پشـتيباني مـردم در مردم از طريق مشاركت سياسـى فعـال در همـه امـور

و ديگر حكومت است كه بي ترديد بدون آن، حكومت از انجام وظايف خود ناتوان خواهد ماند
مـردم در اداره حكومـت هاي سياسي دموكراتيك نيز نقش امروزه در نظام. پايدار نخواهد بود

. ناپذير است اساسي انكار
ا مي در اين+مامحضرت : گويد باره

در اعالميـه ... يعنى هر ملتى حق دارد سرنوشت خود را تعيـين كنـد, اين ملت
. حقوق بشر هر كسى، هر ملتى خودش بايد سرنوشـت خـودش را تعيـين كنـد 

خواهنـد سرنوشـت خودشـان را تعيـين مـى]و[اند ملت ما هم اآلن هم ايستاده
(كنند ج. )3:503همان،

و فقط اين نباشـد كـه منتظـر ... خواستارم كه به دولت كمك كنيد من از شما
توانـد همـه كارهـا را انجـام بدهـد؛ دولت نمـى. باشيد دولت همه كارها را بكند

(شماها بايد پشتيبانى كنيد ج. )6:529همان،
اگر يك ملت. اگر مردم پشتيبان يك حكومتى باشند، اين حكومت سقوط ندارد

(باشند، آن رژيم از بين نخواهد رفت پشتيبان يك رژيمى ج. ) 8:372همان،

و حمايـت مردمـي حكومتمشورت و نمايندگان مردم، از موارد ديگـر مشـاركت با مردم
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(هايي آن حكومت كارآمد خواهد بود است كه با وجود چنين مشاوره ج. )5:436همان،
از طريـق تشـكيل حاكميـت مـردم+يكي از موارد تجلي نقش مردم در انديشـه امـام

بر ايشان تشكيل اين نهاد را از ضرورت. شوراهاست برمي هاى نظام جمهورى اسالمى و شمرد
و تنظيم آن در قانون اسالمى تأكيد مي : ورزيد تدوين

و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش در جهت استقرار حكومت مردمى در ايران
الـ كه از ضرورت ـ ميهاى نظام جمهورى اسالمى است درنـگ بـه دانـم بـى زم

و روستا در سراسر ايران تهيه آيين نامه اجرايى شوراها براى اداره امور محل شهر
و پس از تصويب به دولت ابالغ نماييد تا دولت بالفاصـله بـه مرحلـه اجـرا  اقدام

(درآورد ج. )7:167همان،

 از طبقات پايين جامعه حمايت)ج
درآمد توجه به طبقات كم+خمينيي در انديشه امامگراي هاي ديگر مردم يكي از شاخصه

به گونه كه ايشان است؛ آن . كـرد يـاد مـي» اوليـاي نعـم همـه«و» نور چشمان مـا«از آنان
:گويد در اين زمينه مي+امام) 21:412ج همان،(

ـ طبقه ... و كارمند كه ضعيف هستند را براى اين طبقه كارگر اى كه شما اينهـا
دردا پايين مى و بلند حالى نيد، ـ بايـد مقام كه اينها از همه شما باالتر تـر هسـتند

(ها براى اينها كار بكنند دولت ج. ) 7:335همان،
بــراى محــرومين دل×طــورى كــه علــىآن،دولـت واقعــاً بايــد بــا تمــام قـدرت

هـايش اگـر مثل يك پدرى كـه بچـه؛دل بسوزاند براى محرومين... سوزاند، مى
مىگرسنه بما يـك.رود كه آنها را سير بكند نند، چطور با دل افسرده دنبال اين

(طور باشد دولت تابع اميرالمؤمنين بايد اين ج. )18:159همان،

در اجتماع در نظر امام، تا بدان پايينجايگاه طبقات پايه واالست كه به مسئوالن مملكتى
و در دوره مى اين عصر ر هاى آينده توصيه و كند كه خود ا وقـف اسـالم، جمهـورى اسـالمى
: طبقات پايين كنند
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و در عصرهاى ديگر آن اسـت كـه وصيت اين جانب به وزراى مسئول در عصر حاضر
و كارمندان وزارتخانه مى ها بودجه عالوه بر آنكه شماها كنيد، مـال اى كه از آن ارتزاق

و خصوصـاً مستضـ] بنابراين[و] است[ملت  . عفان باشـيد بايد همه خـدمتگزار ملـت
ج( ) 21:427همان،

و شوراى رهبرى در ايـن عصـر وصيت اين و در عصـرهاى آينـده آن ... جانب به رهبر
و و محرومـان و جمهـورى اسـالمى است كـه خـود را وقـف در خـدمت بـه اسـالم

(مستضعفان بنمايند )423: همان.

و رضايت مردم)د  جلب محبت
آقا كـارى«: والن همواره براين امر مهم تأكيد داشتدر ديدارهاي مختلف با مسئ+حضرت امام

ج(».اين هم رضاى خـدا در آن هسـت. بايد بكنيد كه محبت مردم را جلب كنيد )8:126همـان،
دنبـال]و[كـرد پيغمبراكرم جلب نظر مردم را مـى. جلب نظر مردم از امورى است كه الزم است«

ج(».اين بود كه مردم را جلب كند و شما آقايان همه«) 17:251همان، در،مان و آنهايى كه همه
ج(».اختيار شما هستند، همه بايد كوشش بكنيد كه رضايت مردم را جلب بكنيد )18:378همان،

بر اين نكته نيز اصرار داشت كه نبايـد بـر مـردم سـخت+در كنار جلب رضايت مردم، امام
و بر آنها فشار : هاي اقتصادي وارد كرد گرفت
صـورتى باشـد كـه مـردم بايد حركت مـا بـه. رفتار نهادها با مردم است،له ديگرمسئ

و آخـرت آمـده اسـت تـا ملـت  بفهمند كه اسالم براى درست كردن زنـدگانى دنيـا
يجب ماقَبلَه«اينكه آمده است. احساس آرامش كند الماين يك امـر سياسـى،»االس

انـد سـختگيرىى كه تازه مسـلمان شـده اسالم ديده است اگر بخواهد با كسان. است
رو[. آورد كند، هيچ كس به اسالم رونمى و از آنچـه»جب ماقَبل«] از اين كرده اسـت

و به فكر مردم باشـيمما ...گذشته است،اند در قبل كرده . بايد اين قدر سخت نگيريم
عـادى مردم. مردم عادى غير از طبقه مرفه هستند. اند مردم ما خيلى زحمت كشيده

و ما اسالم را پياده كرده پـس بايـد. شـوند تمام زحمات حكومـت را متحمـل مـي اند
و بر آنا ».از صحنه خارج شـوند] مبادا[ن سخت نگيريم كه بسيار به فكر مردم باشيم

ج( )19:44همان،
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 ساالري شايسته.3

هـا كـه بـدان هـايي اسـت خميني داراي شاخصه در راستاي كارآمدي از منظر امام مؤلفهاين
. پردازيم مي

و متملقان) الف  دوري چاپلوسان
و يكي از ويژگي و مسئول شايسته در جمهوري اسالمي اين است كه از چاپلوسان هاي حاكم

و ثنا دغل به بازان و حاكمان هيچ. دور باشد گويان و گاه نبايـ در واقع مسئوالن و ثنـا د از مـدح
و حتي نبا تمجيد افراد به بهوجد آيند و مسئول انتخاب كننـد يد چنين افرادي را . عنوان مشاور

: فرمايد در اين زمينه مي+خميني امام

ـ بـه همه دسـت و ويـژه رئـيس انـدركاران ـ بايـد از چاپلوسـان دغلبـاز جمهـور
بر بازان حيله زبان و مشـاوران خـود را از اشـخاص سـابقه گر دار كـه حذر باشـند

و. بوده است، انتخاب كننـد تعهدشان قبل از انقالب مشهود بسـا كـه منحرفـان
و  و بـا دسـت مـا بـه اسـالم منافقان، خود را با ظاهرى آراسته به تقوا جا بزننـد

(كشور اسالمى صدمه زنند . ج... )19:370همان،

انتقادپذيري ضرورت)ب
و روحيه انتقادپذيها ويژگيجمله از و مسئول شايسته، داشتن سعه صدر : ري استو ابزار حاكم
و دررالكلمتميمي آمدي،(1»آلة الرياسة سعة الصدر« يكي از+ خميني امام)342: غررالحكم

(دانـد هاي الزم براي اداره حكومت را همين نكته مـي شاخصه ج. در)21:20همـان، ايشـان
: فرمايد جايي ديگر درخصوص انتقاد آزادانه مي

مى كوچك و بدون وجو ترين فرد د كمترين خطر بـه بـاالترين مقـام تواند آزادانه
و از او در مورد اعمالش توضيح بخواهد (حكومتى انتقاد كند ج. )5:449همان،

.سعة صدر ابزار رياست است.1
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زيستي ساده)ج
ــه ــودن دور ب ــوارد ديگــر كارآمــدي حكومــت اســالمي در انديشــه سياســي ب از تجمــل از م
خط. اي كه خود ايشان نيز سخت بدان پايبند بود است؛ نكته+خميني امام اب به روحانيون او
مي به : فرمايد عنوان مسئوالن جامعه

و بر آن تأكيـد نمـايم، ... اى كه در اينجا آخرين نكته بايد از باب تذكر عرض كنم
و روحانيت متعهـد اسـالم اسـت كـه مـن مسئله ساده و زهدگرايى علما زيستى

و به و عزيـزان روحـانى خـود متواضعانه  عنوان يـك پـدر پيـر از همـه فرزنـدان
و مى و روحانيون منت نهـاده اسـت اداره خواهم كه در زمانى كه خداوند بر علما

و تبليغ رسالت انبيا را به آنان محول فرموده اسـت، از زى روحـانى  كشور بزرگ
و بـرق دنيـا  و زرق و از گرايش به تجمـالت كـه دون شـأنـ خود خارج نشوند

و اعتبار نظام جمهورى اسالمى ايـران اسـت  و برحـذرـ روحانيت پرهيـز كننـد
ج(».باشند )20:342همان،

مي درباره تنافي فرهنگ كاخ+امامحضرت :گويد نشيني با فرهنگ اسالم
آن روزى كه دولت ما توجه به كاخ پيدا كرد، آن روز است كه بايد مـا فاتحـه ...

و ملت را بخوانيم ما آن روزى كه رئيس. دولت آنـ خداى نخواسـتهـ جمهور از
و به كاخ نشـينى توجـه بكنـد، آن روز اسـت كـه وى كوخخ نشينى بيرون برود

و براى كسانى كه با او تماس دارند  آن روزى. شـود پيدا مـى،انحطاط براى خود
و از ايـن خـوىـ خـداى نخواسـتهـ كه مجلسيان خوى كاخ نشينى پيدا كنند

كشور بايـد فاتحـه ارزنده كوخ نشينى بيرون بروند، آن روز است كه ما براى اين
(بخوانيم ج. )17:376همان،

قاطعيت در عمل)د
و مفسدان از ديگر وظايف مسئوالن اسـت كـه بـي قاطعبرخورد و خائنان ترديـد با متخلفان

و ناكارآمـدي حكومـت خواهـد شـد   اولسـعدي در بـاب. سستي در آن موجب بدبيني مردم
ظا بوستان به قاطعيت در برخورد بـا مـردم و و بـه لمـان اشـاره مـي آزاران رو صـبر هـيچ كنـد
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: داند كردن بر كارگزار ستمگر را روا نمي پيشه
ــن ــالش مك ــه م ــوذي ب ــات م كـــه بـــيخش بـــرآورد بايـــد زبـــنمكاف

ــم ــر عامــل ظل چــه از فربهــي بايــدش پوســت كنــددوســت مكــن صــبر ب
)218: سعدي، كليات سعدي(

و خائنان بـه×قاطعيت حضرت امير و حكومـت، الگـوي بيـت در مقابل مفسدان المـال
و ديگر صفت حاكم از منظر البته دراين. مناسبي براي زمامداران است باره بايد دقت بسيار كرد

را را از نظر دور نداشت؛ يعني پرهيز از ريختن خون ناحق كه بـي×امام ترديـد خشـم خـدا
: پي خواهد داشت در

و سفكها بغير حلها فانه ليس شيء و الدماء و الاحري بزوال اياك ال اعظم لتبعه و ادعي لنقمه
و انقط )53نامه: البالغه نهج(1.اع مده من سفك الدماء بغير حقهانعمه

مي خطاب به مسئوالن استان+ خميني امام با،شما آقايان كه در محل هستيد«: گويد ها
و مردم را وادار قاطعيت بايد خمينـي، امـام(».كه به قاطعيـت عمـل بكننـد كنيد عمل بكنيد

ج  )7:375همان،
: فرمايد ايشان در مورد لزوم قاطعيت در برخورد با مشكالت مي

و ـ و بخواهيم كه با ترتيب و جو مثالًاگر ما مسامحه بكنيم ـ ادارى فرض كنيد
مى پرونده و به كاغذ بازى عمل بكنيم، كارها زمين ]و[ ارتـش ... بايد. ماند سازى

ق ژاندارمرى به (اطع عمل بكنندطور ج. )7:381همان،

در تنها در برخورد با مشكالت داخلي قاطعيت را ضـروري مـي نه+امام انگاشـت، بلكـه
و برخورد با ابرقدرت و روابط خارجي مسـامحه را الزم ها نيـز عـدم راستاي كارآمدي سياست

(شمرد مي ج. )12:305همان،

راو از خون ناحق پروا كن، كه هيچاز خونريزي بپرهيز،.1 چيز همانند خون ناحق كيفر الهي را نزديـك، مجـازات
و نابودي نعمت ها را سرعت نمي بزرگ نمي و زوال حكومت را نزديك نمي كند .گرداند بخشد
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و تدين تعهد)ه
كه يكي از شاخصه و كارآمد شدن حكومـت تـأثير هاي ديگري در اصالح جامعه، تدين مردم

و دين الناس علي ديـن«: كه در روايتي آمده است باوري است؛ چنان بسزايي دارد، داشتن تعهد
ج(1.»ملوكهم مي)2:219اربلي، كشف الغمه، : فرمايد امام در اين خصوص

و قابل ع ما احتياج به رجالى متدين ـ پـس از اعتماد داريم كه در ضويت شورايى
و داراى شرايطى باشند  ـ شركت كنند و عالقـه بـه،سقوط رژيم عالوه بر تـدين

(»... اسالم ج امام. ) 5:151خميني، همان،

نبودن به آن از سوي مسئوالن، كشور را به تباهي اهميت اين موضوع تا بدانجاست كه پايبند
و ناكارآمد (كشاندمييو فساد ج. )392و 14:391همان،

 تخصص)و
+كـه امـام هاي كارآمدي در كنار تعهد مسئوالن، تخصص آنهاست؛ چنـان شاخصه ديگراز

: گويد مي
و متخصص در رشـته هـاى مختلفـه موفـق دولت بدون گزينش اشخاص متعهد

و دولتمردان در گزينش همكاران و بهتـر،نخواهد شد و تعهـد آنـان به كاردانى
نـه بـر ...و در منافع ملـت بـودن آنـان تكيـه كننـد كردن آنها به كشور خدمت

و حرف و آشنايى دربى شنوىِ دوستى و تأمل كه اين رويه موجـب ناكـامى تفكر
است كـه] كسي[آن،اندركاران دوست خوب براى دست. خدمت به كشور است

و در خدمت ملت باشد، نه در خدمت  در پيشرفت امور محوله به آنان مؤثر باشد
... آنان و متخصصـان متعهـد اسـتمداد كننـد تـا راز. دولتمردان از دانشمندان

و فكر واحد براى رسيدن بـه آنچـه. دست آورند موفقيت را به دولتمردان با رويه
و كشور است و اين سياست صـحيح اسـالمى اسـت، صالح اسالم . به پيش روند

ج( )158و 19:157همان،

.روي دين پادشاهان خود هستند مردم دنباله.1
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 مصلحت.4

ام اينطرح و نظـام سياسـي+امموضوع از سوي عرصه جديدي را در كارآمـدي حكومـت
به. گشود و حتي از منابع اجتهاد ويژه فقه اهل عنصر مصلحت در فقه سنت جايگاه بارزي دارد
مي آنان به و مفاسد است. آيد شمار . در فقه شيعه نيز احكام حكومتي دائر مدار مصالح
و مقـدم+خميني امام در مـي مصلحت نظام را از امـور مهـم و از همـين روي دانسـت

ايشان براي كارآمدي نظام جمهوري. كرد راستاي پيشبرد اهداف نظام از اين طريق عمل مي
(اسالمي در اقدامي دستور تشكيل مجمع تشـخيص مصـلحت نظـام را صـادر كـرد  همـان،.

مي). 20:465ج : گويد وي در اهميت عنصر مصلحت خطاب به مسئوالن
كه بايد براي مردم اين در اسالم مصلحت نظام از مسائلى است قضيه ساده را روشن كنند

و همه بايد تابع آن باشيم ج(. كه مقدم بر هر چيز است )21:336همان،
و مكان در اجتهاد را مطرح كرد نقشدر همين راستا+امام : زمان

دهم كه خودشان قبـل از ايـن تذكرى پدرانه به اعضاى عزيز شوراى نگهبان مى
در؛يرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرندگ چراكـه يكـى از مسـائل بسـيار مهـم

و نوع تصميم و مكان در اجتهاد ».هاست گيري دنياى پرآشوب كنونى نقش زمان
)217: همان(

 وحدت.5

و همگرايـي در راسـتاي با وجود طبيعي بودن اختالفات در جوامع بشـري، تأكيـد بـر وحـدت
ا به. ناپذير است جتنابكارآمدي حكومت، ضرورتي كه تاريخ، همواره مردان بزرگي را خود ديده

از جمله كساني است كه در تـاريخ معاصـر بـر ايـن+حضرت امام. اند پرچمدار وحدت بوده
و عنصر اساسي تأكيد بسيار داشت؛ اصـلي بنيـادين كـه رعايـت آن بـي  ترديـد موجـب دوام

. خور بررسي است در+ه در انديشه اماممقوله وحدت از چند جنب. شود كارآمدي نظام مي

 بين ملت وحدت) الف
امـام. وحدت در راستاي كارآمدي حكومت، وحدت بين مردم در جامعـه اسـت مظاهريكي از
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: فرمايد درباره تأثير اين عنصر اساسي در پيروزي مردم مي
و بـا مشـت محكـم؛ملت ما بايد بيدار بشود ملتى كـه توانسـت بـا توانـايى خـودش

لكـن بايـد،قدرتمنـد اسـت،ايـن ملـت.ودش، توى دهن تمـام قدرتمنـدها بزنـدخ
اگر وحدتش را حفـظ كنـد، قدرتمنـد اسـت؛ يعنـى خـدا. وحدتش را حفظش بكند

مع الْجماعةِ، اگر شما وحدتتان را حفظ كنيد. همراه است اللَّهدبا جماعـت شـما خـدا؛ي
و شما همه را از بين خواهيد برد (هست جهم. ) 297و 10:296ان،

مي همچنين در جايي ديگر در همين : فرمايد باره
اش از اغــراض جزئيــه كــه همــه]و[ كوشــش كنيــد كــه وحــدتتان را حفــظ كنيــد

در.]بپرهيزيد[كارهاى شيطانى ...و گردد به اغراض دنيويه برمى و قـرآن امروز اسالم
و شما مى و قرآن را ترو دست شماست و در همـه قشـرهاى توانيد اسالم را يج كنيـد

و ايـن قـدرت پا كنيد، اگر وحدت اسـالمي دنيا بيرق اسالم را به تـان را حفـظ كنيـد
مى[،نگهدارى كنيدـ كه با قدرت ايمان پيش برديدـ ايمان را همـان،(]. رويـد پيش

)11:353ج

ه رفع مشكالت، گرفتاري+امام و آزادي كشـور را در گـرو و رسيدن بـه اسـتقالل مـين ها
(دانست وحدت آحاد ملت مي ج. )12:10همان،

و حكومت)ب  وحدت بين ملت
و سالمت كشور را به و مسئوالن حكومت موجبات دوام و همدلي بين ملت و وجود مـي تفاهم آورد

مي بي ـ اجتماعي. رسد گمان، با وجود چنين وحدتي است كه كشور به كارآمدي در انديشه سياسي
و اين موضوع آن+امام چنان اهميت دارد كه سالمت كشور در پرتو وجود اين نوع وحدت اسـت

و تباهي كشور نيز در نبود آن، شكل مي (گيرد فساد ج. ايشـان منشـأ همـه)231و 8:230همان،
و مي هـا منشـأ همـه ها از ملـت جدايى دولت«: فرمايد مشكالت را در جدايي دولت از ملت دانسته

در گرفتارى مىهايى است كه (»كند يك كشورى تحقق پيدا ج. )9:118همان،
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: داند وي رفع مشكالت دولت را نيز در گرو وجود وحدت بين آنها مي
و پيشامد و مردم بايستى يكي باشند تا از گرفتاري و دولت هايي كه براي دولـت

و مردم نبايستي از ... آيد، مردم از دولت پشتيباني نمايند مملكت پيش مي دولت
مى]و[گر جدا باشند يكدي و اگر جدا شدند، ملت از گرفتارى دولت خشنود شود

و كار مى دزدند، ولى هرگاه يكى باشند، مردم گليم زير پاى خود مردم از ماليات
مى را در مواقع لزوم مى و به دولت . دهند تـا رفـع نيـاز دولـت بشـود فروشند ...

ج( )123و 1:122همان،

 وحدت بين مسئولين)ج
و ديدگاهيب ها در بين مسئوالن امـري طبيعـي اسـت، امـا وجـود ايـن ترديد اختالف ساليق

و مملكـت را بـه ورطـه اي باشد كه دوستي گونه اختالفات نبايد به ها به دشمني كشيده شـود
مي اين در+امام. سقوط بكشاند :فرمايد باره

كه اين نمى هاى مختلف اسباب هاى مختلف بايد باشد، لكن سليقه سليقه... شود
اگر در يك ملتى اختالف سـليقه نباشـد، ايـن نـاقص ...هم خوب نباشد انسان با

اختالف بايـد. ناقصى است اگر در يك مجلسى اختالف نباشد، اين مجلسِ. است
و جنجال.باشد لكن،اختالف سليقه، اختالف رأى، مباحثه، جار اينها بايد باشد،

همنتيجه اين نباشد كه ما دو دسته ]و[بايـد دو دسـته باشـيم.، بشويم دشمن
( حالى كه اختالف داريم، دوست هم باشيم عين در . ج ... )21:47همان،

 نتيجه
و مكانيسم تالش شد تا مفهوم كارآمدي، شاخصه نوشتاردر اين و مسئله كارآمدي ها هاي آن

و انديشه در حكومت جمهوري اسالمي ايران با تمركز بر ديدگاه تبيين+خميني اي امامه ها
هاي امام قرار دارد، چگونگي داشتن ترين موضوعي كه در اين زمينه در برابر انديشه مهم. شود

ها با توجه به ضرورت رسيدن به سياست. يك حكومت كارآمد با توجه به مباني اسالمي است
و پويايي نظام اسالمي ايـران، مبـو شاخصه احثي ازقبيـل هايي ارزشمند در راستاي كارآمدي
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و وحـدت، براسـاس الگـوي اسـالمي گرايي، شايسـته گرايي، مردم قانون سـاالري، مصـلحت
آن عرضه شد؛ مباحثي كه بي+خميني امام ترديد نظام جمهـوري اسـالمي ايـران براسـاس

و توسعه كارآمدي. سان كارآمد شده استو بدين گرفته شكل بنابراين نظام سياسي براي رشد
و مكانيسم آن است كه شاخصهخود نيازمند  دقـت را بـه+هاي كارآمـدي از منظـر امـام ها

و در جهت حل معضالت كشور در همه دوران هـا، بـدان اهتمـام جـدي مطمح نظر قرار دهد
. داشته باشد
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