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 چکیده

ای اللیه خامنیهخمینی  و یتیتهای دولت شفاف را از منظر امامپژوهش حاضر تلاش دارد تا مولفه     

تیدوتن شید . ابی ار  ایبه روش کیفی  و بیا روتدیرد تللیلی  مقات یه اتن مقاله استخراج و ارائه کند.

هیا و مقالیات تخییی  بیود  ها، سیاتتای و اسنادی شامل کتابگردیوری اطلاعات، مطالعه کتابخانه

رغم اتنده دولت شفاف مفهیوم  نوپدتید اسیت امیا در ادبییات های اتن مقاله نشان داد بهتافتهاست. 

تاکید بود  است. ضرورت یزادی اطلاعات، های اتن دولت مورد نظری و مش  امام و رهبری همه مولفه

هیای گراتی  و مشیارکت مقولیهگوت ، نظارت، امربه معروف و نه  از مندر، قانونشفافیت مال ، پاسخ

مطالعه تللیلی  با های امام و رهبری بر ین تاکید شد  است. مقوم دولت شفاف ه تند که در اندتشه

گانه دولت شفاف در اندتشیه اتین دو متفدیر 8های نظر در مولفهاشتراک مشخص شد که ایو مقات ه

هر و مخاطب قرار دادن دولت شفاف در راهدار ارائه  در اشتراک نظری ،لاو  بر اتنع ؛استهوتدا کاملا 

کاملیا تاب  به تک مدل حدمرانی  خیوب در همهیوری اسیلام  اتیران مولفه برای دست 8 تک از اتن

   شد  است. مشهود 

 : واژگان کلیدی

 نظارتگوت ، ، شفافیت مال ، پاسخیزادی اطلاعاتای، ا... خامنهخمین ، یتتدولت شفاف، امام
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 مقدمه

یتید؛ تعنی  اتیاق  سخن بیه مییان می ملل کار سیاستمداران ای بودن از ضرورت شیشهامروز  

-های حاکمان در معرض دتد و قضیاوت شیهروندان قیرار همه رفتارها و روتهدر ین که  ایشیشه

 توان از دولت شفاف سخن به میان یورد کهپس زمان  م  پنهان نماند. ینانگیرد تا چی ی از نگا  

   ل دموکراس  پذترفته و نهادتنه شد  باشد.واص پیش از ین

شیفافیت بیدتن معناسیت کیه دارد. تلیازم م یتقیم شفافیت و دولت شفاف بیا حدمرانی  خیوب 

-از ینچه حدومت انجام می  تابندم ، امدان دارنداختیار در حدومت از اطلاعات  که  شهروندان با

 )مییدری و خیرخواهیان،تللییل، نقید و قییاس کننید میردان را عملدرد دولتدهد، یگا  شوند و 

بدتن ترتیب شفافیت بر موهودتت سازوکارهات  برای تضمین دسترس  عامه مردم  .(625: 1383

   .(163 :1389)پورع ت و همداران، گیری مبتن  است به فراگرد تیمیم

واقعیت  ،هر چند مفهوم دولت شفاف از مفاهیم برساخته در ادبیات سیاس  و اقتیادی غرب است

 و اتیران در ادبییات اسیلام ،مقوله دولت شفاف استین است که واژگان متناظر که به نوع  مقوم 

در امیر شیفاف با توهه به اصل نظارت همگان ، روتدردی امام عل  )ع(  برای مثال؛ نی  وهود دارد

اسیرار در حوز  شفافیت تنها تک استثنا قائل بود و ین هم از  کرد؛ تا هات  کهحدمران  اتخاذ م 

 :داشتاتن ملاحظه را مدنظر  که به خاطر عدم دسترس  دشمنان به اطلاعات بودهنگ  و امنیت  

-)نهی « حرب  أن لاأحتج  دوندم سراً إلا ف»دارم  را پنهان نم  به ه  اسرار نظام  یچ چیمن ه

   .(65البلاغه، نامه

 بدلیل توهه ناکاف  به مقوله شفافیت و کارب ت ال امات ین در برخی  شییو  هیای حدمرانی  در 

اف اتش ف اد و سوء استفاد  از قدرت در سالیان  ؛ناحیه دولتها اتران بخیوص از همهوری اسلام 

له ضیرورت بیاز تیدوتن  ئسیب زد  است اتین م ییسرماته اهتماع  نظام و مقبولیت ین اخیر به 

نظیارت  بییش از پییش  هیایشییو سازوکار های ارتقای سلامت دستگا  های اهرات  را با تقوتت 

سیاز وکیار  ه تند؛ نهادها نظارت  هم خود نیازمند بازرس  و مراقبتکرد  است از ینجا که رح مط

ز کاسیتن ا ونیر  بالیای ف یاد را  بیرون رفیت از  ؛فیت به من له روش  برای نظارت همگیان اشف

 های دولت شفاف را در شناخت مبان  و مولفه لهاتن م ئ .تدیسوءاستفاد  از قدرت به ح اب م 

اصل  اتدئولوژی و تدوتن سیاستهای کلان نظام اسیت  که مبنای اسلام  رهبران همهوریاندتشه 

ای نیی  ا... خامنیهخمینی  و یتیتهیای امیامدر اندتشیهلذا  ؛از گذشته ضروری ساخته است بیش

 مقومات دولت شفاف بره ته است و در روتدردها و مواضع ینها بارها مورد تاکید بود  است. 

در هیای دولیت شیفاف مولفیه کیهاسیت سؤال ین پاسخ دهد اتن است به  درصدد اتن مقالهینچه 

 چی ت؟  ایا... خامنهیتتو خمین  اماماندتشه 

 پیشینه پژوهش

پیژوهش م یتقل  انجیام  تاکنون شفاف دولت ن بت به ایا... خامنهیتتهای امام و اندتشه بار در

مفاهیم یزادی، عدالت، اخلاق، حدمرانی   همچونابعاد نظری رهبران انقلاب دتگر  اما  ؛است نشد 
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همچنین موضوعات  کیه میرتبب بیا مقولیه  و کنداش قرار گرفته است. واکاویقانونگرات  مورد  و

دولیت  موضیوعمشخییا هات  مورد توهه قرار گرفته اسیت؛ امیا اتندیه شفافیت است در پژوهش

مج ا و م تقل  باشد تاکنون پژوهش  مورد بلثاز دتدگا  متفدران اتران  های ین و مولفه شفاف

ها که به دتگر ابعاد نظری رهبران انقلاب پرداخته شد  . در ادامه برخ  از پژوهشارائه نشد  است

 شود.   مرور م  ،هات  که مرتبب با مقوله شفافیت استو همچنین پژوهش

  نییامیام خم  اسییس شیهتدر اند یمفهیوم یزاد »ابوالفضل شدوری نی  در تلقیق  با عنیوان  -

دانند که نه اعطائى هر فردى مى هییزادى را از حقوق اساسى و اوّل نىیامام خممعتقد است: « )ر (

است و نه قابل سلب. منتهى برداشت ین ب رگوار از مفهوم یزادى, مفهوم مثبت ین است که طبق 

 گیرانتحقوق م یلمه دین هر ان انى تا ینجا که از یزادى در نفى کرامت ان انى خود و تعرض به 

 کنید.اساسیى اسیلام معلیوم میى نیقوان شانتدر نظر ا  ییزاد است و حدود ین را ن ،ندنداستفاد  

 (1338)شدوری، 

عیدالت در  گیا تها  ن یبت سینج»ای بیا عنیوان مرتضوی امام  زوار  و صادق  نی  در مقالیه -

رهبران انقلاب ضمن بره ته کردن اشتراکات « یالله خامنه ا تتو ی  نیامام خم  اسیس شهتاند

ینیان   و میذهب یمشیترک اعتقیاد  گوناگون از مفهوم عدالت با توهیه بیه مشی یهادر برداشت

  اسیدر وههه عدالت س هیفق تتولا هتو نظر  توهه به هنبه عرفان نیدر ع  نیامام خم معتقدند:

  اسییس یهیا  و در حیوز  هم از بعد عمل و یهم به للاظ نظر  ین اییتت ا... خامنهو   اهتماع

 (1399)مرتضوی امام  زوار  و صادق ،  داشته اند. یا ژ تتوهه و  به عدالت اهتماع  اهتماع

مت  های حدیواصول، مبان  و سیاست داد »ملمدح ن خان  نی  در پاتان نامه خود با عنوان  - 

هیای بیاز، معتقید یثیار مفیید داد ضمن بره ته کردن اهمیت و « باز در همهوری اسلام  اتران

 های متعددی را به سیمت اتخیاذ سیاسیتاست: فواتد داد  حدومت  باز ینقدر زتاد است که دولت

هیای حدیومت  های متمرک  و استاندارد به منظیور انتشیار داد رسم  ن بت به ین و اتجاد پرتال

هیای بیاز ای مثبت انتشیار داد سوق داد  است. از نظرگا  وی حدمران  خوب تنها تد  از پیامده

 ( 1398خان ، همه دنیا در حال حرکت به اتن سمت ه تند. )اکنون است که 

های شفافیت در حدومت اسلام  )با تاکید شاخصای با عنوان حبیب نژاد و عامری نی  در مقاله -

اسیت، ولی  هرچند مفهوم حقوق  شفافیت، امروز  مفهوم  تاز  وارد معتقدند  بر حدومت علوی(

هیای علیوی بیه خییوص در دوران کوتیا  حدیوت توان در یموز های مفهوم شفافیت را م رتشه

کرد و بیه صیداقت و عل  شفافیت در حدومت را امری ضروری تلق  م چرا که امام اتشان تافت. 

-صراحت تمام، دتدگا  حدومت  و شیو  عمل  خوتش را با مردم و همه مخاطبیان در مییان می 

ها و معیارهات  ی اعم از ساختاری و رفتیاری در اندتشه علوی، شاخصبه باور نوت ندگان  گذاشت.

اند تا با فراهم سازی مقدمات تلقق پذتری شیفافیت، خییر عمیوم  و منیافع همگیان  را ی دخیل

تامین کنند. اعلام صرتح مواضع حدومت، هشدار و یگاه  بخش  به کارگ اران، تبییین تدیالیو و 

کیارگیری سیطح بالیات  از بل کارگ اران و مردم، ل وم دسترس  یسان به کارگ اران، بهحقوق متقا

استانداردهای درستداری و اخلاق برای کارکنان، گ ارش ده  بیه میردم و تبییین دلیائل  تنبییه 

 (1396)حبیب نژاد و عامری،  کارگ اران، شاخص های رفتاری تک حدومت شفاف است.
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، یرینییی و ریضیمای است که عنوان مقاله« در تلقق ین تیفافمطلوب و نقش ش  حدمران» -

شود اند که شفافیت در عرصه سیاست عمل  به حدمران  مطلوب منجر م و استدلال کرد  نوشته

و حاکمان با روتدردی شفاف و ارائه گ ارش اقدامات خود بیه میردم بیه مقولیه حدمرانی  خیوب 

 (1389، ری)ضمیری و نییشوند. ن دتک م 

«  رسیم یدر نهادهیا ت و پاسیخگو یسیاز شیفاف»ای با عنوان و پدرام نی  مقالهزاد   رحمان -

هیای اصیل  دموکراسی  و همهورتیت و ملیازم بیا حیق و معتقدند که شفافیت تد  از پاته نوشته

سیازی مشیارکت  و سیازی اطلاعیات، شیفافسازی را به سه بخش شفافدان تن است. ینها شفاف

سیازی ارتقیای کیفییت تییمیمات، اند و از نتات  مهم شفافسخگوت  تق یم کرد سازی پاشفاف

استفاد  از موقعیت به منظور ک ب منیافع گیری، کاهش ف اد و سوءاف اتش اعضای حلقه تیمیم

زاد  و )رحمیان داننید. گییری می فردی تا هناح  و اطلاع قانونمند مردم از فراتنیدهای تییمیم

 (1381پدرام، 

و نظیام   المللینیمطلیوب در اسیناد ب  حدمرانی یهااز مولفه  دتبه عنوان  تیشفاف  بررس» -

در مقطع کارشناس  ارشید نوشیته « پورفاطمه خرقه»ای است که نامهعنوان پاتان« رانتا  حقوق

دولیت »و « مبیارز  بیا ف یاد»، «به اطلاعات  حق دسترس» به انگذارتوهه قانونبه نظر او است. 

 عتمطلیوب را ت یر  اسیتقرار اهیداف حدمرانی تتیو در نها تیتواند تلقق شفاف م «کیالدترون

 (1391پور،)خرقهبخشد. 

اتن پژوهش از اتن نظر بدتع است که مفهوم هدتد دولت شفاف را که در اتران کمتر مورد توهیه 

اتن اصطلاح را از منظر رهبیران  کوشید  استقرار گرفته است در مرک  توهه دارد و مهمتر از ین 

 .انقلاب به بلث گذارد

و  ا  رهبران انقلیابهمانگونه که اشار  شد تاکنون پژوهش م تقل  در خیوص دولت شفاف از نگ

های پژوهش در باب شفافیت از تک سو و یرا و اندتشه . البتهانجام نشد  است حت  دتگر متفدران

ندتیه بیدتع  امیا .صیورت گرفتیه اسیتاز سوی دتگیر رهبران انقلاب در خیوص دتگر موضوعات 

ها و یرای رهبیران اندتشهمولفه ها و اه ا مفهوم  دولت شفاف را در  پژوهش حاضر اتن است که 

 22. برای اتن منظور یثار امام خمین  از هملیه کرد  است  استخراج، دسته بندی و ارائه ؛انقلاب 

و در مرتبب بود های رهبر انقلاب که به حوز  شفافیت هلد صلیفه امام و همچنین همه سخنران 

مطالعه، بررس  و تللیل شد. بر ای منتشر شد  است، پاتگا  دفتر حفظ و نشر یثار یتت الله خامنه

-هات  همچون، یزادی اطلاعات، شفافیت مال ، پاسخگوت  و نظیارت کیه وتژگی اتن اساس مولفه

های متخییان شفافیت همچون بوتج  مورد ندتشههای اختیاص  دولت شفاف است و در یرای ا

هیای . اتین مولفیهاز منظومه فدری رهبران انقلاب استلییال و ارائیه شید تاکید واقع شد  است؛

تاکنون در هیچ پژوهش  مورد توهیه قیرار و ربب وثیق ین با دولت شفاف اختیاص  دولت شفاف 

    .کندهای پیشین متمات  م نگرفته بود و همین ندته اتن پژوهش را از پژوهش

 روش پژوهش

. ابی ار اسیت ای تدوتن شید روتدرد تللیل  مقات ه واسنادی روش به روش کیف  و با  مقالهاتن 

در "اسیت.  هیا و مقالیات تخییی ها، ساتتای و شامل کتابگردیوری اطلاعات، مطالعه کتابخانه
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داد   مینظم از کند با استفاد  نظام منید وروش اسنادی که روش  کیف  است پژوهشگر تلاش م 

های اسنادی به کشو، استخراج طبقه بندی و ارزتاب  مطالب مرتبب بیا موضیوع پیژوهش اقیدام 

، کاملا تقلیل گراتانه است زتر اولا ای به های روش اسنادیند. استفاد  از اصطلاح روش کتابخانهک

های متعیددی در روش توان از اسناد غیر کتابخانه ای بهر  برد و ثانیا تدنیکدر روش اسنادی م 

از خوانیدن چنید میتن قابیل دسیترس در  ترشوند کیه ب ییار روشیمنداسنادی به کار گرفته م 

روش اسنادی روش مشترک پیاراداتم هیای  .(1393کتابخانه است )صادق  ف ات  و عرفان منش 

 مفاهیم نظرتات دربیار  پدتید  مختلو روش  است هرچند رتشه در سنت پاراداتم تف یری دارد.

 تابید. روش اسینادی در نقید مداتیب و نظرتیه هیا وهای اهتماع  در اسناد و متون بازتیاب می 

روش اسنادی پژوهشیگر را  شود.اهیم و گ ار  های اساس  نظرتات استفاد  م همچنین، ب ب مف

تعییین اهیداف و  .انتخیاب موضیوع،1مراحل پژوهش اسینادی عبارتنید از  کند.درگیر میدان نم 

وری منیابع، ی.گیرد3.انتخیاب روتدیرد نظیری 3ژوهش های اکتشاف  و پیشینه پبررس  2سوالات،

.پردازش 6مند؛ طبقه بندی و هداول مفهوم    منابع؛ مرور نظامهای بررسنمونه گیری و تدنیک

گ ارش )همع بندی و ارائه نقطه نظر (. )صادق  ف یات  و عرفیان مینش  ارزتاب  مجدد، نگارش و

که مربوط به نظرتات دولت شیفاف بیود  ابتدا منابع  در ههت کارب ت روش اسنادی در (.1393

شیش چهیر  »با عنیوان متفدر هلندی  «ینوسدا بوتج »بررس  و مطالعه شد و از میان ینها مقاله 

های شفافیت دولت مل وب اتن مقاله به نوع  مولفهبرای چارچوب نظری انتخاب شد. « شفافیت

ا... و همچنین کیل بیانیات یتیت هلد صلیفه امام 22خمین  شامل یثار امام شود براتن اساسم 

ای در خیوص شفافیت از پاتگا  اتنترنت  دفتر حفظ و نشر یثار اتشیان، بررسی  و مطالعیه خامنه

کلیه استنادات اتن مقاله به بیانات رهبیر انقلیاب از همیین پاتگیا  برگرفتیه شود تادیوری م  شد.

 رهبیران انقلیابتوان گفت برای گرداوری اطلاعات به نوع  کلیات متیون بنابراتن م  1شد  است.

رهبیران همهیوری  یهیا از یراهر تیک از مولفیه در ادامه با استخراج .و مطالعه شد  است بررس 

استخراج و در پاتان در هدول مقات ه ای اتین  ،ینانگا  ددت اسلام  مدل مفهوم  دولت شفاف از

 تبیین شد  است.ها مولفه

   دولت شفاف مولفه های :نظری مبانی مفهومی والف( 

و  شیهیمیانع نشیود، ماننید ش نفوذ شیعاعینچه از  یمقابل واژ  کدر است و به معنا «شفاف»واژ  

نامیه )لغیتاسیت   و شفاف  و درخشان  شفاف بودن، تابان یبه معنا  ین تی. شفافاستامثال ین 

دولیت  .بنابراتن واژ  شفافیت با نازک ، درخشندگ  و تابنیاک  ملیازم اسیت .(22: 1333، دهخدا

( اسیت و از عنییر شیفافیت و Transparent governmentشفاف نی  که معیادل انگلی ی  )

پردازان غربی  بیا احییای که نظرته ها برگرفته شد ، اصطلاح  غرب  استها و سیاستزلال  روته

تیوان اند. دولت شفاف را م بر روی سیاستگذاران و حاکمان گشود انداز ین را چشم ،مبان  نظری

 دتگیر مؤلفیهدولیت اخییر، چنید  هایمؤلفههای مدرن دان ت که علاو  بر ن ل هدتدی از دولت

هدتید دولیت شیفاف بیه دلییل مفهوم . ستگوت  دارایزادی اطلاعات، شفافیت مال  و پاسخ مانند

در اتن مقاله منظور از دولت؛ همه عناصر قدرت در تک نظام  با تفاسیر متفاوت  مواهه است. بودن
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ای است که مورد شفافیت در ههان مدرن مقولهاست و تنها ملدود به قو  مجرته نی ت.  سیاس 

قانون تجارت و دارات  اروپا و همچنیین  16توهه سیاستگذاران عموم  قرار گرفته است. در ماد  

بیه منظیور تلقیق  اهمییت شیفافیتادی اتلادته اروپا بیه منشور حقوق بنی 32و  31در بندهای 

 .(Buijze, 2013) اشار  شد  استدسترس  یزاد به اطلاعات و حدمران  خوب 

شد   ذکردر نمودار شمار  تک که  گیردرا در نظر م  چهر  5ینوسدا بوتج  نی  برای دولت شفاف 

 است.

 

 

 آنوسکا بویجز( مدل مفهومی دولت شفاف از نگاه 1نمودار شماره )

 
در خیوص شفافیت به موضیوع دولیت  مدل مفهوم  فوقگیری از کند با بهر اتن مقاله تلاش م 

هیای اتین دو متفدیر بپردازد. هر چند در اندتشه ایا... خامنهیتتو  خمین )ر ( شفاف از نگا  امام

هیات  کیه در لفیهؤموضوع دولت شفاف به صورت میداق  و عین  بره ته نی یت امیا م مشخیاً

گیری دولت شفاف شدل ضرورت به که دهدیرای ینها استخراج و مورد مداقه قرار گرفت نشان م 

کارکردهیای  موتید مولفیه هیا وکه ه است بره تفرازهات  های ینها دتدگا  درچرا که  ؛باور دارند

  دارد. بوتج  نی  سنخیت هایدولت شفاف است و تا حدود زتادی با وهو  شفافیت در دتدگا 

 

 ایا... خامنهخمینی و آیتدولت شفاف در اندیشه سیاسی امام هایلفهؤمب( 

 احیااتشان دولت شفاف از نگا  امام و رهبر انقلاب از منظومه فدری و نظری  هایلفهؤمترتن مهم

در مجموعیه نهادهیای اداری  اهرات به عنوان نقشه را  تواند م  ،های نظریشد  و علاو  بر هنبه

  ورد توهه قرار گیرد. سیاس  م

   اطلاعاتآزادی  -1

ظهیور تواند بیه ترتن موضوع  است که م سالار اولین و کلیدیهای مردمیزادی اطلاعات در نظام

اتن مفهیوم از دتیدگا   ؛ای داردیزادی هاتگا  وتژ خمین  های امامدر اندتشهشفافیت منجر شود. 



     253     یا... خامنها تتو ی  نیخم دولت شفاف از منظر امام یهامؤلفه

هیای طولیان  ملیت اتیران بیه ینهیا ای اله  است و اتن نعمت را خداوند به پاس مبارز هدتهامام 

های انقلاب و نهضت اسلام  است و هییچ ترتن یرمانیزادی از ب رگ، به اعتقاد امامبخشید  است. 

یزادی توهیه  ندارد. اتشان به تمیام ابعیادرا ها از یزادی خدادادی مقام  حق ملروم کردن ان ان

د نیدانهیا را وظیفیه نظیام اسیلام  می و رسانه های عقید ، بیان، اهتماعاتداشته و تامین یزادی

هیا در تعلییم و تربییت و هیداتت هامعیه انهبرای رسیهمچنین امام خمین   .(1388)همشیدی، 

 مبیان  اسیلام و موهیبنبیودن بیا به شرط مخل و از یزادی مطبوعات  قائل ه تندنقش  مهم  

ها در ههت رشد و صلاح به نقش رسانه همچنین اتشان .کنندهانبداری م شاتعه و تهمت نباشد 

تلوت تون و رادتوی ین کشور باتد در  ،به طور کل  در هر کشوری مطبوعات»: اندکرد کشور اشار  

خواهید، روشینگری و میردم را باتد ببیند که ملت چیه می ملت باشد. مطبوعات به م یر خدمت 

بیدون یزادی در از سوی دتگر با توهه به اتنده  .(636 : 3هلد  ،1339،امام صلیفه) «هداتت کند

بیه  همگانبا دعوت  بلده ،پذترندامام نه تنها انتقاد را م  ،هامعه، یزادی بیان تلقق نخواهد تافت

حق اشیدال  کنیم ک   رام نباتد گمان کنیم که هر چه »: دندانای اله  م ین را هدته اتن امر،

-362، 25هلید  ،1339 ،امیام )صلیفه« هاتک هدته اله  است برای رشد ان ان ،نی ت، اشدال

361). 

ها و داند و انتشار داد شفافیت را اصل  مهم برای هلوگیری از ف اد اقتیادی م  ایا... خامنهیتت

هیای طلبی فرصیتهیا و های اقتیادی شفاف را از عوامل م دود کیردن را  سوءاسیتفاد فعالیت

سازى شفاف دتبالذا » :است  ىیسازى، شرط اصلى ف ادستشفافاز نگا  اتشان  .داندم اقتیادی 

 از افیراد  ملدود بودن اطلاعیات بیه بعضی وملیور ای هلوگیری کرد. عد  یخوارژ تو و از بشود

که  یافراد یرا برا شبهکت یبادیورد  یهاثروت  که گاه شود م  بیعج یهایخوارژ تموهب و

 دییاطلاع دارنید کیه بناسیت فلیان کالیا تول ندهتخاطر ابه کند؛ ه تند، فراهم م  چسوءاستفاد 

که  ت هانتبشود. ا بتفلان قانون تیو ات د،تایب نتیپا اتبالا و  گرفته بشود شتبشود، فلان کالا هلو

 (1395رهبر انقلاب؛ ) .«ارائه شودشفاف و   عموم دت. اطلاعات باکنند مطلعند، سوءاستفاد  م

انلییار  و داننیدرا ضیروری می و اصلاح امیور سازی ها در ههت شفافهر دو متفدر یزادی رسانه

 .دانندم عادلانه را اطلاعات عموم  و شفاف انتشار مذموم و  رااطلاعات 

 شفافیت مالی  -2

شیفافیت در حیوز  میال  وهیود تد  از موضوعات ملوری در دولت شفاف حوز  مال  است. اگیر 

-شفافیت مال  را نه تنها برای نظیام امامیثار ف اد نی  به مراتب کاهش خواهد تافت.  ،داشته باشد

بلده اتن اصل را در حیوز  شخیی  نیی   د،دانسیاس  و به خیوص انقلاب اسلام  واهب م  های

ای بود کیه حتی  مخالفیان به گونهپاکدست  و زندگ  سالم امام . دادندمورد تاکید و مراقبت قرار 

بیرای شیفاف  اتشانکردند. م  تاتیدزت ت  و سلامت نفس اتشان را نی  از ین مطلع بودند و ساد 

المال است و ورثه د همه اتن وهو  متعلق به بیتنوصیت کرد ،مال  وهوهات شرع  بودن گردش

. تدی  از اسینادی کیه اتین نیددارن در ین رااتشان و ورثه نماتندگان اتشان حق دخیل و تییرف 

ای است که نماتندگان امام به رئیس بانیک صیادرات نامه ،کندموضوع را به صورت شفاف بیان م 

ات  که دتناری از وهوه» :در اتن نامه اعلام شد  .نوشتند و امام نی  ین را تاتید کردشعبه هماران 
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 «رسیدارث نمی  به اتشان نی نی ت و به ورثۀ  ماممربوط به شخص ا شودبه اتن ح اب وارت  م 

 .(255: 13هلد ، 1339 ،امام)صلیفه 

؛ موضیوع کشییدن ح اس بود نداشتالمال بیت برایحت  در امور ه ت  که ه تنه چندان   امام

بیه دلییل هم ر امام در نجیو وقت  شاهدی بر اتن مدعاست. خب تلفن برای من ل امام در نجو 

 ادارۀ صیو در درهیه 38 گرمای در هاساعت فرزندانشان،برای مدالمه با  مجبور بودنداشتن تلفن 

 چیی ی تلفین بیه راهیع ...»سیداحمد نوشیت: فرزندش ای به امام در نامه اما، شوند معطل تلفن

 «نماتیید احتیراز را رویزتیاد  و تمیرتن را شیرعیه وهیو  ملاحظیۀ حالیا از است خوب؛ ننوت ید

 .  (216 :2 هلد ،1339،امام صلیفه)

؛ طبیق کیردشفاف اعلیام های خود را صورت دارات ای به دتوان عال  کشور در نامهامام همچنین 

های امام ملدود به تک باب من ل در قم، تک قطعه زمین مشاع ارث پدری، وهه اتن سند دارات 

 نوشتدارات  امام در اتن صورت. بودمختیری که نذورات و هداتای شخی  بود  و دو قطعه قال  

ها تا در من ل تا ن د اشخاص است که یقای پ ندتد  مطلع ه تند، به کلیه وهوه  که در بانک»

باشید و ملیک اتنجانیب نی یت و ورثیه استثنای وهه مختیری که اشار  شد، وهو  شیرعیه می 

اتندیه  قبیل ازاتن امیام بنیابر. (623: 13هلد ، 1339،امام صلیفه) «اتنجانب در ینها حق  ندارند

 ند.، خود به اتن اصل ملت م بودباشندخواستار شفافیت مال  زمامداران 

و  ندای داشیتامام در خیوص صیانت از وهوهات شرع  و استفاد  درست از ین نیی  توهیه وتیژ 

مبنی  همع  از میومنین اتشان در پاسخ به پرسش . نددان تمیرف ین را در امور غیر، هات  نم 

اتید از سیهم مبیارک امیام )ع( در را  کنند که حضرتعال  اهیاز  فرمیود بعض  نقل م ›تنده بر ا

: اتن موضیوع بیه هییچ وهیه اظهار داشتند‹ تبلیغات انتخابات  صرف نماتند، یتا اتن واقعیت دارد؟

گونه امیور خیرج صلت ندارد. در صورت  که ک   خدای ناکرد  از سهمیه و وهو  شرعیه در اتن

 (383 :18هلد ، 1339،امام صلیفهباتد برگرداند. ) ،استکرد  

شیفافیت  بیه . اتشیانای کانون  اسیتشفافیت مال  مولفهنی  ای ا... خامنهدر منظومه فدری یتت

. در حیوز  شخیی  و ح یاس ه یتندت شخی  و خانوادگ  و همچنین کلیان حمال  در دو سا

پیذترش ز  فعالییت اقتییادی و حتی  اهیا یخانوادگ  هییچ تیک از فرزنیدان و ن دتدیان رهبیر

اند. زندگ  شخی  رهبر انقلاب نیی  داشتهنرا های اهرات  به خیوص در امور اقتیادی م ئولیت

تر از حد متوسب هامعه است. در سیاحت دوم کیه بیه حیوز  اندتشیه همچون امام، عادی و پاتین

داری حدومیتهای مختلیو حوز  درهای رهبر انقلاب ابلاغیه توان بهم  بب است،ترهبر انقلاب مر

 ،که لازمه اهرای ین، تهیه سازوکار مشخص و شیفاف اسیت 33های کل  اصل سیاستاشار  کرد. 

-های کل  امنیت اقتییادی و سیاسیتشفافیت اقتیاد کشور در سیاستضرورت . اندهمله اتن از

رهبیر . عینی  داردنمیود   ییبرنامه ششم توسیعه ن  کل یهااستیو س  اقتیاد مقاومت های کل 

مشیدلات هیای حیلرا هم که به عنوان تدی  از  گذارهتو سرما دیاز تول تتحماانقلاب در موضوع 

و مقیررات  هااسیتیو ان یجام س تیثبیات و شیفاف»اند، بر رعاتیت ین نام برد کشور از  یاقتیاد

سوءاسیتفاد  از ظیواهر هاى تقلب ب ته بشود، هلوى ک انى که اهیل را ». دارندتاکید  «یاقتیاد

 (ب1393رهبر انقلاب، ) «ه تند، گرفته شود نیقوان
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و د ندانرانت اقتیادی و اطلاعات  از معضلات  است که رهبر انقلاب ین را عامل ف اد در هامعه م 

 دتیواقعاً با ف اد مبارز  بشود... ما با»کنند: ذکر م برخورد با مف دان مرحله مهم ف ادستی ی را 

بعید  م،یبدنی بخشتترضیا یقیو  برخیورد قیانون ، متیبعد برخورد را به مردم بگو ،میبرخورد کن

 .(ب1393انقلاب،)رهبر . کار اتفاق افتاد نتا متیبگو م،یسانرا به اطلاع مردم بر نیهم

را رابطه م یتقیم میردم و  مشارکت مردم در امور اقتیادی و سیاس ای پیش فرض ا.. خامنهیتت

کننید باتید م یئولان اطلاعیات لیازم را در رسان  شفاف اعلام و تاکید م م ئولان از طرتق اطلاع

 ب(.1395ها نقش مهم  دارند )رهبر انقلاب،اختیار مردم بگذارند که در اتن خیوص رسانه

در لتی م ه یتند. هیر دو ای از دو ساحت فردی و عموم  به شفافیت میال  ما... خامنهامام و یتت

شیفاف شیدن  ای در حد مردم عادی دارند و در حوز  عموم  نی  بیهحوز  خیوص  زندگ  ساد 

 شود تاکید دارند.روته اقتیادی و مال  که باعث هلوگیری از رانت و ف اد منجر م 

 پاسخگویی  -3

ا... امام خمین  و یتتدر منظومه فدری  که های مقوم شفافیت استتد  از مقولهگوت  اصل پاسخ

خود به م ئولان  یهاامام هموار  اتن اصل را در سخنران ای به صورت وتژ  بره ته است. خامنه

بلده ولاتت و حدومت را بیه عنیوان ، نه به عنوان حق مطلقرا  یزمامداراتشان . ندکردگوش د م 

حدومت کردن و زمامداری در اندتشه اسلام  بار  فل فه که درچنان. ندکردامانت اله  معرف  م 

اساسا حدومت کردن و زمامداری در اسلام تک تدلیو اله  است که فرد در مقام : »اندداشته بیان

حدومت و زمامداری، گذشته از وظاتف  که بر همه م لمین واهیب اسیت، تیک سل یله تدیالیو 

سنگین دتگری نی  بر عهد  اوست که باتد انجیام دهید. هیر فیردی از افیراد ملیت حیق دارد کیه 

دار م لمین را استیضاح کند و به او انتقیاد کنید و او باتید هیواب م تقیما در برابر ساترتن، زمام

 صیلیفه)خود به خیود از مقیام زمامیداری معی ول اسیت  قانع کنند  بدهد و در غیر اتن صورت،

 .(359 :6هلد ، 1339،امام

کند که در ین نه استبداد حاکم است و نه حدومت  دتدگا  امام اسلام حدومت  را معرف  م  ربناب

حدومیت اسیلام ، هییچ تیک از در تک گرو  خاص برای تمام افراد هامعه قوانین وضع کنید.  که

. باتوهه به اتنده (83 -85 :8هلد ، 1339،امام صلیفه) .ت  ندارندأزمامداران حق استبداد و خودر

طبیعتیا  ،دانیدای برای مردم قائل اسیت و میردم را صیاحب اصیل  حدومیت می هاتگا  وتژ  امام

 پاسخگوت  م ئولان به ینها نی  در درهه اهمیت بالات  قرار دارد. 

-عنیر پاسیخشود. اساس  در مبان  اسلام  مل وب م   اصلگوت  پاسخنی   انقلاب از نظر رهبر

گیذاری گیوت  نیامرا با عنوان سیال پاسیخ 1383گوت  ینچنان اهمیت دارد که رهبر انقلاب سال 

اتن پاسخگوت  به خدا : » گوتندم گوت  و علت اتن نامگذاری ضرورت پاسخکردند و در خیوص 

خوان  است؛ مثیل کارنامه  هم ه ت؛ همچنان که پاسخگوت  به خود هم ه ت. پاسخگوت ، نوع

خواننید ی ، هم اولییاء او می هم خود او –خواند یموزی که در پاتان سال کارنامه خود را م دانش

 (. الو1383 ،رهبر انقلاب) «شناسدشناسد، نقاط ضعو خود را هم م نقاط قوت خود را م 

 اتشیانگوت  تک مفهوم غرب  نی یت؛ تیک مفهیوم اسیلام  اسیت. پاسخ: »رهبر انقلاب به اعتقاد

هیر ان یان  در » دارند:بیان م م ئولیت،  داند و در تعرتوم م ئولیت  را مترادف باگوت  پاسخ
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ال کند و به ندای انیدرون خیود پاسیخ گوتید. ؤدر درهه اول از خود س ،قرار داردای که هر مرتبه

گانه، از خود رهبیری تیا یحیاد میاموران و میدتران، همیه باتید م ئولان بلندپاته کشور، قوای سه

)رهبیر  «؛ اتین معنیای پاسیخگوت  اسیتباشید کیار خیودتییمیم و پاسخگو باشند؛ پاسیخگوی 

شان اقدام به موقع حق مردم است که از م ئولان»انقلاب  بر اساس دتدگا  رهبر .(ب1383انقلاب،

گو باشند و ینچه را که وظیفه ینهاست و رفتار م ئولانه بخواهند؛ و وظیفه م ئولان است که پاسخ

قیو  دولیت، مجلیس، »به اعتقاد رهبر انقلیاب بدتن ترتیب  .(ج1383 ،رهبر انقلاب). «انجام دهند

 تعنی  اتن قاعد  کل  ه تند؛ تابع، دارندهای مهم  م ئولیتکه ها کشور دستگا  همهقضائیه و 

 (.الو1383،رهبر انقلاب) «نقد، اصلاح و پاسخگوت 

تک غیرض عمید  از طیرح اتین : »داندم گری رهبر انقلاب روی دتگر سده پاسخگوت  را پرسش

ذهن ملت اتران زند  شود و م ئولان اح یاس  درگری اتن بود که روح پرسش 83شعار در سال 

گیری و اح یاس کنند که در مقابل میردم باتید پاسیخگو باشیند. پاسیخگوت  و روحییه پرسیش

هیا بیه همیین ی سالنی ت؛ همه 83م ئولیت م ئولان در مقابل مطالبات ملت، مخیوص سال 

نید نک  م یتثن  نمی حت  خود را از اتین قاعیداتشان . (الو1383رهبر انقلاب، ) «کیفیت است

گیوت  م یئولان بیه میردم در دو بعید زمیان  حیین پاسیخ تاکید دارنید (الو1382رهبر انقلاب،)

پاسیخگوت  را م ئولیت و پاتان م ئولیت قابلیت اهرات  دارد و مدتران باتد در اتن دو بعد زمان  

به میردم پیشام ئولیت و پ ام ئولیت  هایدر دور  م ئولانبدتن ترتیب . ملاک عمل قرار دهند

 وچیه خیدمت  گ ارش بدهند که در دوران م ئولیت  که در حال پاتان تافتن است تا پاتان تافته،

 .(د1383رهبر انقلاب،)اند ای انجام داد کار شات ته

بنیابراتن  ؛ه یتند یناله  اسیت و میردم نیی  پشیتوانه اصیل    امانت حدومتدر نگا  دو متفدر 

 گوت  م ئولان دو روی سده حدمران  اسلام  است.گری مردم و پاسخپرسش

 امر به معروف و نهی از منکر -4

از : از دو منظیر اهمییت داردمندیر  از مفهوم امر به معروف و نهی امام خمین   منظومه فدریدر 

دالت و ع انتظامکاهش ف اد، اتن ههت که از فروع دتن است و دتگر اتنده رعاتت اتن اصل باعث 

ادبیات امام در مواههه با مخالفان نی  مبتن  بر مش  اصلاح از طرتیق شود. در شیو  حدمران  م 

و خیرخیواه  پهلوی ابتدا از در نییلت  دور در به طوری که  است؛امر به معروف و نه  از مندر 

هیای تییوتب لاتلیه انجمین پیس از ردند. به عنوان مثالکو اشدالات رژتم را گوش د  دندشوارد 

و بیا زبیان نیرم وار با نگاه  خیرخوانانه و نیلیتای به ملمدرضا پهلوی در نامه ،اتالت  و ولاتت 

زبیان بعید از اتندیه  .(89 -88 :هلید اول، 1339،امیام صیلیفه) ندشیداتن مییوبه خواستار لغو 

در اعتیراض بیه عملدیرد شیا  و هیئیت امام  ،ددرخیرخواه  و نییلت در ملمدرضا پهلوی اثر ن

در ادبیات نظری . بنابراتن ندرا به باد انتقاد گرفت حدومت ،های غیراصول  و غلبسیاستو حاکمه 

 ای دارد.هاتگا  وتژ حدومت  برای اصلاح امور اصل امر به معروف و نه  از مندر و عمل  امام، 

و ین را در سیطح کلیان  نیدندردملیدود امام امر به معروف و نه  از مندر را تنها به امور فیردی 

-خواری تنها به م ائل ه ت  همچون کیمحرام تشاناز نگا  ابرای مثال  .دانندهم مهم م هامعه 

-تییبدر اختلیاس  در هامعه، یبلده تمام مفاسد اقتیاد ،شودفروش  بقال سرکوچه ملدود نم 
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ظالمانیه و  یبه ثمن بخس، ب یتن قراردادهیا گانگانیبه ب نیم لم  مل یهاهتعرضه سرما المال،

هیا و منیابع از هنگل یبردارچون: استخراج معادن، بهر هم  در امور کلان گانگانیبه ب ازیدادن امت

از  یافدر عید  ر تاز ینجا که دا .شود شامل م  یرا ن للهاس دتخر ات یشهرساز ،یسازرا  ، عیطب

، «اکل سیلت» شود گفته م  و هولان و گ ترش ندارد، وقت کند م جد تجاوز نم نیهم ر تدا

 ر تیین دا گیرت! دکند م  فروشکه، کم دتی فقب بقال سر کوچه به نظرشان م یخوارحرام  عنت

را  المیالتیب بلعنید؛ بی رگ را می هترماسی کتکه  دتی به نظر نم یغارتگر و یخوارب رگ حرام

  لمللانیب اسیو در مق عیوس اسیدر مق یخوارو حرام« اکل سلت» کت نت... اکنند؛ اختلاس م

 (112 :1392 ، ولاتت فقیه؛امام)است. 

هیای تیرتن شییو مناسیباصل امربه معروف و نهی  از مندیر اهرای نی   ایا... خامنهدر نگا  یتت

معروف و نه  از مندیر و حیدود ین بیرای میردم روشین اگر معنای امر به »نظارت همگان  است. 

هیای تعامیل اهتمیاع  کاریمیدترتن شییو  و ترتنشود، معلوم خواهد شد تد  از نوترتن، شیرتن

 بلده تک مدانی م مناسب برای نظارت عمیوم  اسیت و بیه ،. اتن اصل نه تنها فضول  نی تاست

امر  از نگا  رهبری .(الو1339ر انقلاب،)رهب« کندکمک م ملدود کردن بدی و شر  وشیوع خیر 

تیا خییر و نیدی  در نییاز دارد همداری عموم   وحضور  عنوان تک اهرم نظارت  بهبه به معروف 

 هامعیه اسیتمعرفت بالا  اتن درهه بالات  از هامعه گ ترش تافته و زشت  و پلشت  ملدود شود.

 (. 1331 ،رهبر انقلاب)

نه  از مندر را بهترتن مدیانی م اصیلاح امیور و کاریمیدترتن شییو  امربه معروف و رهبران انقلاب 

  شود.ختم م حدمران  شفافیت امور دانند که به تعامل میان حاکمان و مردم م 

 نظارت  -5

هانبیه و مبارز  با ف اد است. در صورت  که اتن اهرم همه برایهای کاربردی تد  از اهرمنظارت، 

، کمرنگ شود لفهؤمهر می ان اتن  است ونظام سیاس  از سلامت بیشتری برخوردار  ،کاریمد باشد

های مختلو شخیی  به همان می ان نی  ف اد اف اتش خواهد تافت. نظارت در نگا  امام به ساحت

د نیدانم ملدود به نهادهای نظارت  و نه  ،امری همگان نظارت را اتشان و عموم  معطوف است. 

همه ملت موظفند بر امور حدمران  نظارت  ندضرورت نظارت بر امر حدومت معتقددر خیوص و 

حت  اگر من تک پاتم را کی  گذاشیتم، »: گوتندم و  رد دن  م تثن  یخود را ن  حتکنند. امام 

در ملت موظو است که بگوتند پاتت را ک  گذاشت ، خودت را حفیظ کین. همیه ملیت موظفنید 

و اعتراض را از حقوق   ندرد. امام حت  به نظارت هم ب ند  « کنندنظارت همه کارهای حدومت 

باتد اعتراض کنید  همهکند، اگر متولیان حدومت برخلاف مقررات اسلام عمل م » :دانندم مردم 

 .(5 :هلد هشتم ،1339،امام صلیفهتا اتن ک  را راست کنند )

تذکر  ندشدو اگر هات  متوهه انلراف در م یر درست م  ندخود بر برخ  امور نظارت داشت امام

هوت  در تشرتفات اداری از موضوعات  اسیت کیه امیام بیه ین اهتمیام . برای مثال صرفهنددادم 

حت  اتن امر را برای نهادی مثل مجلس خبرگان که اهلاس ین سال  تک تا دوبار اتشان . ندداشت

اتن بود که برگ اری مراسم با تشرتفات خاص علاو  بیر مضیر . استدلال امام نددان تبود، هات  نم 

ای قیرار اسیت بودهیه ندوقت  متوهه شد ی ت.هات  ن ،شودم به دلیل اتنده روته  ،بودن ین  ین
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ای به هاشیم صیباغیان وزتیر در نامه ،سنگین برای برگ اری هل ه مجلس خبرگان اختیاص تابد

ودهه د  میلیون تومان  و هتل مجلل اشراف  لیازم مجلس خبرگان ب» :ندکشور دولت موقت نوشت

ندارد. یقاتان وکلای ملترم، که عمد  ینان از علمای اعلام ه یتند، از اتین نلیو تشیرتفات نگیران 

اند. بودهه مذکور را تعدتل ه تند. ینان بلمدالله با زندگ  ن دتد  به طبقات ملروم عادت نمود 

زترا اعتبار مذکور ممدن اسیت سینت  بشیود در یتییه  نماتید و عذر برگشت مازاد صلیح نی ت؛

 .(323 :هلد نهم، 1339،امام صلیفه)

است؛ بدتن معنی   های یناز ساحتخودنظارت  ند که ندامهم م   اصلرهبر انقلاب نی  نظارت را 

نظیارت  خیود را  هیایدستگا ؛ کرد که مدتران ارشد باتد بر مجموعه مدترتت  خود نظارت کامل 

نظارت مجلس  (.الو1383رهبر انقلاب،) دننظارت  را بدار بینداز بعد سازوکارهای و کنندملاسبه 

نماتنیدگان در قالیب  نظارت م یتقیمنظارت  همچون دتوان ملاسبات و  نهادهایگیری از با بهر 

 بهو بر ضرورت توهه قلمداد رهبر انقلاب ین را مهم    است کهنظارت سؤال و تذکر نی  از اب ارهای

 (ب1383رهبر انقلاب،) .دنین تاکید دار

ینچه در نگا  رهبر انقلاب در مقوله نظارت مجلس اهمیت دارد نظارت بر رفتار نماتندگان مجلیس 

دولت و چگونگ  اهرای  هایبه عنوان دستگا  نظارت  بر رفتار و روته کهمجلس  ؛ تعن هم ه ت

 شتنتنظارت بر خوار گیرد؛ اتن به معنای خود نی  باتد در معرض نظارت قر ،کندقانون نظارت م 

نظارت را ملدود به مجلیس اتشان البته  (.ج1393)رهبر انقلاب، نظارت بر سلامت مجلس است و

منید در نظام داشیتن برنامیه کننید.نی  مهم عنوان م را  هیبر کارکرد قو  قضائنظارت  ند وندانم 

است که رهبر انقلیاب ین را بیرای سیلامت هامعیه و  موضوعات از همله  برای نظارت، هیقو  قضائ

 (.1385)رهبر انقلاب، ندنداضروری م  هلوگیری از ف اد

مین نظیارت را »: انیدتاکید کرد    تتو بدون رودربا ینظارت هدّبا اشار  به اهمیت رهبر انقلاب 

نظیارت کننید،  شتریبر خود من هم هرچه ب مندم.شدّت گلهاز نظارت به  تو از گر دارم دوست م

)رهبیر «  داشته باشد یا نیمن سنگ یکه نظارت، برا کنم اح اس نم چیه  عنت ترم؛لالخوش

کیه   نظیارت بیر ک یان»نظیارت شیوند.  دتیهمه با از نگا  رهبر انقلاب نتبنابرا (.ب1339انقلاب،

  عنیتتجمّیع قیدرت و ثیروت اسیت؛  یبه معنا  عیطور طبچون حدومت به - کنند حدومت م

کیه  نتا یبرا -از حدّام است   در دست بخش  اسیو اقتدار س  اعو اقتدار اهتم المالتیاموال ب

اتشیان  «واهیب اسیت. یندنید، کیار انیخرج دهند و سوء استفاد  ندنند و نف شان طغامانت به

  یت؛ین طرفانیه بی ،یدر مواردو و کاریمد   علم ، ما هنوز تخیّی شورها در کنظارت» معتقدند

)رهبیر « از نظیارت معیاف باشیند یمربیوط بیه رهبیر یهیاکیه دسیتگا   یتین نیچنی نتبنابرا

 (.ب1339انقلاب،

همگیان   ینی یت و امیرنهادهای نظارت  ملدود به ای نظارت ا... خامنهو یتت خمین از نگا  امام

را  . اتین دو متفدیر اتین حیقمردم اسیت همه انتقاد و نظارت حق ،معن  که اعتراضاست؛ بدتن

      دانند.دهند که نظارت بر رفتار خود را نی  تک امر مطلوب و پ ندتد  م تابدان ها امتداد م 

   گراییقانون -6

هوامیع امیروزی دارد. اتین اصیل در نقش مهمی  و شفافیت نظم  ،عدالت اتجاد قانون درعمل به 
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هیم مورد احترام اسیت. در حدومیت اسیلام   ،های سیاس  متفاوتامروز  در همه هوامع با نظام

خود را تیابع  به طوری که حاکم اسلام  نی  .استاهمیت پررعاتت اتن اصل برای مردم و حاکمان 

قدر اهمیت دارد که مردم عادی و حاکمیان بیه تیک داند. در احدام اسلام  اتن اصل ینقانون م 

تفیاوت  بیا سیاتر  ،مه اسیلام اسیته در ذ. حت  تک تهودی کانداز  در برابر قانون م اوی ه تند

   .شهروندان ندارد

نیه تنهیا برای عمل بیه احدیام اسیلام  ،امام خمین  با استناد به مش  پیامبر )ص( و امام عل  )ع(

گیا  قیوانین هییچ نی  پیشقدم بودنید وخود  ند،کردمردم و م ئولان را به رعاتت قانون توصیه م 

انید و همه تابع قیانون» :اندمتذکر شد در خیوص اهمیت قانون  اتشان ند.کشور را زتر پا نگذاشت

ه یتیم و  ینهمه تیابع  وضع شد ؛قانون هم قانون خداست. قانون  است که از روی عدالت اله  

 صلیفه) ها تفاوت  وهود نداردها و گرو در موضوع رعاتت قانون میان ان ان عمل کنیم.بدان باتد 

 .  (325 :هلد نهم، 1339،امام

-بار  م گرت ی حرام و خلاف شرع بود. دختر اتشان خانم زهرا میطفوی در اتناز نظر امام قانون

دان یتند؛ امام خیل  مقید به قانون بودند. اتشان رعاتت قانون را تک تدلییو شیرع  می »گوتد: 

عبیور ماشیین از ورود ممنیوع و تیا  ماننیدتعن  حت  رعاتت ندردن قوانین راهنمات  و راننیدگ  

(. 295: 3)سییر  امیام خمینی ، ج« سرعت بیش از حد در رانندگ ، کاری حرام و خلاف شرع بود

 شیتند.به رعاتت قانون از سوی همه ارکان نظام سیاس  و میردم بیه تیک میی ان تاکیید دااتشان 

. اتین به رعاتیت قیانون اسیت گر نگا  وتژ  امامناکه نماتاست تد  از متون  ای ماد هشت فرمان 

میر قیانون تاکیید دارد. در  ازمنتشر شد به صراحت به تمدیین  1351یذر  23که در تارتخ  فرمان

کس حق ندارد ک   را بدون حدم قاض  که از روی موازتن هیچ: یمد  است ،بند چهار اتن فرمان

باشد. توقیو تا احضیار بیه هر چند مدت توقیو کم  ،توقیو کند تا احضار نماتد ،شرعیه باتد باشد

کیس حیق هییچماد  پن  اتن فرمان همچنین طبق . عنو هرم است و موهب تع تر شرع  است

ندارد در مالِ ک   چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حیق ک ی  دخیل و تییرف کنید تیا 

ر ین هم پس از بررس  دقیق ثبوت حدیم از نظی ،مگر به حدم حاکم شرع ،توقیو و میادر  نماتد

 (139 -135: 13هلد ، 1339،امام صلیفه). شرع 

قیانون و التی ام بیه  ،معیار و متر مناسب بیرای رفتیار شیهروندان و حاکمیاناز نظر امام، بنابراتن 

هیای اقتیادی و اهتماع  بیر اسیاس شیاخص ،ها و رفتارهای سیاس وقت  روتهقانونگرات  است. 

 به همیین دلییل اسیت کیه ؛همه امور به صورت شفاف قابل رصد و قضاوت است ،قانون اتخاذ شد

 .داشتنداست تاکید  (ع)بر رعاتت قانون که برگرفته از سنت اله  و سیر  پیامبر و ائمه اطهار  امام

بیه شیفاف  گراتی و قیانون گیری استقانون به عنوان معیار برای همه قابل روتت، مطالعه و انداز 

 .اکمان کمک خواهد کردشدن رفتار ح

شیود. هامعه مل وب می  هایبرای سنجش رفتارها و روته یقانون تراز ،ایا... خامنهیتتدر یراء 

قانون تک رتیل اسیت؛ از اتین »: گوتندم د و نبراز قانون به عنوان شاخص نام م  اًمشخی اتشان

معییوب اسیت؛ امیا همیان  وگاه  قانون نیاقص یسیب است.  رتل اگر چنانچه خارج شدتم، حتماً

ضرر ین عمل  ی که منته  به بلبشو و هر که هر که خواهد شد -قانون معیوب هم اگر عمل نشود 
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ها نهادتنه بشود و اتن را باتد در مجموعه دستگا نشدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون است. 

را   ایا... خامنیهیتیت. ب(1392)رهبیر انقلیاب، «ه و رعاتت قانون، رعاتت اسناد بالادست  اسیت

هیا از بیین اگر ها افتاد، م لما خیل  از یسیبکه ند نداها را عمل به قانون م هلوگیری از یسیب

   خواهد رفت.

شود کیه رعاتیت ین بیر میردم و م یئولان قانونگرات  از نگا  رهبران انقلاب تک شاخص تلق  م 

نظم و انضباط سیاسی  اهتمیاع  خواهید ها، اتجاد قانون موهب هلوگیری از یسیب واهب است.

 شد.

 مشارکت مردم  -7

هیرکس بیا یتید و های اصل  نظام اسلام  به شمار م مطابق دتدگا  امام، مشارکت عموم  از پاته

، 1339،امیام صلیفه) بودخواهد مردم  تیمورد قبول و ملبوب ،با مردم حرکت کند  اسلام اریمع

 یارهیایباتوهیه بیه مع نیقیوان نتو تدو میتنظاساس کار همهوری اسلام  علاو  هب (.255: 2هلد

که  ههت اتجاد اصلاحات است ، و فرهنگ  اهتماع ، اسیس ،یاقتیاد یهانهیدر همه زم  اسلام

   .(5: 3هلد، 1339،امام صلیفه)رسد به منیه ظهور م مشارکت کامل مردم  ااصلاحات ب نتا

بیه   مدتبیریورود افیراد غ تیا میانع کنید دادن یگا  م یرأ ریخط فهیوظ ازرا  مردمخمین  امام 

و   نیتیفرنقیش گیا  کیه مظیاهر و تجلی گانیهقوای سیهدر مورد  تشانا. شوند  حدومت ینهادها

  بررسیشیتند. سرنوشت خود تاکیید داتعیین حضور حداکثری در  ر ضرورتب، ستمشارکت ینها

که  دهد نشان م ینها در تعیین امورمردم و مشارکت  گا تدربارۀ نقش و هاامام  یهاشهتیراء و اند

 وتیتعر  بودن نظام حدومت  اسلام و اسلام تیم تقل حاکم ریمتغ لتذهموار    مشارکت مردم

 .(135: 25هلد  ،1339،امام صلیفه) شود م

است. اتشان با انتقاد از برخی   ایا... خامنهیتتمشارکت مردم  از کلیدواژگان پرب امد در بیانات 

بنیای همهیوری  گوتنید:دی به مشارکت مردم ندارند، م یورند؛ اما اعتقاکه فقب اسم مردم را م 

مشیارکت از  (.1389اسلام  بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشارکت عموم  اسیت )رهبیر انقلیاب،

ال همب یتگ  ملی  و مشیارکت را به عنوان سی 1383نگا  رهبر انقلاب ینقدر مهم است که سال 

گذاری کردند. به اعتقاد رهبر انقلاب، فل فه نامگذاری اتن سال نه فقب برای اتنده تک عموم  نام

-بلده برای اتن بود که مشارکت عموم  تلقق پیدا کند و ملت بتواند گیامگذاری انجام بگیرد، نام

)رهبیر  هیا ن دتیک کنیدبه ین هیدف های بلندی را به سوی اهداف متعال  نظام بردارد و خود را

 (.ب1383انقلاب،

مفهوم مشارکت در نگا  رهبر انقلاب ناظر بر دو کارکرد است. کارکرد اول که از میدر لازم گرفتیه 

به اتن معناست کیه میردم در همیه امیور مربیوط بیه  ،شد  و به معنای شرتک شدن ترهمه شد 

دخالیت کیردن  ،مردم الاری است هایز مولفهتوانند مشارکت کنند. کارکرد دوم که اسیاست م 

  کیه نتیجیه ین در هاتشود؛ تعن  سیاسیتدر اموری است که م تقیما به خود مردم مربوط م 

میردم بات یت  در م یائل »: نیداتشیان معتقد ،ا تاثیر م تقیم  دارد. بنیابراتنزندگ  روزمر  ینه

رهبیر ) «شرکت و دخالت داشیته باشیندها گوناگون کشور، چه م ائل اقتیادی و چه ساتر زمینه

هاتگا  مردم در حدومت اسیلام  در دو ملیور حیق و تدلییو از نگا  رهبر انقلاب . (1336انقلاب،
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ها عبارت است از: انتخاب نظام حدومت اسلام ، ترتن ینطور خلاصه، مهمکه به قابل ارزتاب  است

نظیارت میردم بیر زمامیداران،  ،دمانتخاب م ئولان نظام اسلام ، مشیورت حیاکم اسیلام  بیا میر

حق یزادی برای مردم در و گذاری، نقش مردم در پشتیبان  و همراه  با دولت مشارکت در قانون

   .قانون اسلام چارچوب 

در خییوص بیه چهیار شیاخص اصیل   ،نقش مردم در نظام سیاسی  با اعتقاد به ایا... خامنهیتت

اتین چهیار شیاخص هیم  «.مشیارکت و همگیام  یگیاه ، نظیارت،» :دنکنم  مردم اشار حقوق 

بیه تواننید های اساس  است و هم همه مردم بدون در نظر گرفتن گونیاگون  و قومییت م وتژگ 

به اعتقیاد . . در حقیقت مردم با تنوع قوم  و نژادی واهد اتن چهار شاخص ه تندکنند ینها عمل

، اگیر م یئولان بخواهنید کارهیا و بر اتن اساس اتشان صاحب و مالک اصل  کشور، مردم ه تند.

ای، بیا شیان در هیر برهیهرت ی، باتید در تیدبیر و برنامهپیدا کنیدسامان  سیاس بالاتر از ین نظام 

تقینا مشارکت »ب ترهای مشارکت مردم را فراهم کنند. رت ی دقیق و ملاحظه همه هوانب برنامه

اتندیه  بیرایها کمک کند. پیشرفت برنامهعموم  مردم و همب تگ  مل  ینان خواهد توان ت به 

ها به دست بیاورد، احتیاج دارد بیه تقوتیت مشیارکت رشد و پیشرفت لازم را در همه صلنهملت 

علاو  بر اتنده در تعیین مدترتت کشور نقش دارد، در خنثی   نتیجه ین. هاعموم  در همه میدان

 (.الو1383 )رهبرانقلاب،« مهم استکردن دشمن  دشمنان هم 

ینچه برای بنای زندگ  و سازندگ  یتند  میورد انتظیار اسیت، بیدون از نگا  رهبر انقلاب بنابراتن 

هیای برای مشارکت مردم در عرصه اتشان. (ج1392)رهبر انقلاب، شود.ملقق نم مشارکت مردم 

 نیدمعتقدد و نخوانفرا م اعتمادبخش  وقابل فهم  ،های عمل فرمولم ئولان را به اتجاد  ،مختلو

-می  شیفاف قو  مقننه با سازوکاری و قو  مجرته، قو  قضائیه یهابخش همهدر  مشارکت مردم»

برای مشیارکت عمیوم  باتید نشاط هوان  هوانان  ، انگی   مردم وفدرعمل  شود؛ از ابتدار، د توان

 .(الو1395)رهبرانقلاب،« شوداستفاد  

به  های رهبران انقلاب بره ته است.مقوم دولت شفاف است که در اندتشه هایمؤلفهمشارکت از 

اعتقاد اتن دو متفدر برای تقوتیت مشیارکت میردم در امیور سیاسی  و اهتمیاع  کیه منجیر بیه 

 شود باتد برنامه رت ی کرد.اصلاحات در امور م 

 کارآمدی  -8

« تقرب به هیدف»و  « اثربخش»مانند   با واژگان و رودم کار هب ت معمولاً همرا  با کاری یکاریمد

بیه  یکاریمید ت،ترتمید علماست. در  «شد نییبه اهداف تع لین  انیم» یکاریمد .مترادف است

 دنیدهند  درهه رسیاست که نشان «تتانجام مأمور اتها در تلقق هدف تیموفق  انیم»مفهوم 

های های دولتتوان از وتژگ کاریمدی را م  .(111 :1395،همدارانو  ی)زاهد باشد به اهداف م

بیه هیای خیود دولت برای رسیدن به اهداف و موفقیت در مامورتت. به اتن معنا که شفاف دان ت

 خواهد کرد و در اتین صیورتموفق عمل  ،داشته باشدتعامل رابطه عمیق و  مردمهر می ان که با 

امام خمین  و رهبر انقلاب نی  از همین زاوته بیه ته اهتماع  نی  ارتقا خواهد تافت. اعتماد و سرما

هیای هیا و روتیههیا در اهیداف، مامورتیتمیداری دولیتتوهه دارند؛ تعن  مردم یموضوع کاریمد

 مدترتت .
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 ،امیام شیهتانددر  موضوع کاریمدی نظام است. ،خمین  در حوز  حدمران امام هایتد  از دغدغه

 نتید شیان،تاسلام از نگیا  ا نتدطوری که دارند؛ به  اسینظام س یکاریمددر  ت نقش ب  امردم 

خیدمتگ ار  د،تاد یکه الآن به حدومت رس ىتکه شما دیملتفت باش»به مردم است:  یگ ارخدمت

معنا ندارد. اسیلام خیدمتگ ار دارد... شیما خودتیان را حیاکم میردم  ن. اسلام حدومت به یدیه ت

عمیل  و عرصه نظر دردولت  ،امام دگا تدر د .(252-253: 13لده ،1339،امام صلیفه) «...دیندان

در حیوز  عمیل  شیتریرا ب یو ناکاریمد یخود را نشان دهد. مردم ملاک کاریمد یخدمتگ ار دتبا

 صیلیفه) «در خیدمت میردم باشیند دتیمعنا داشته باشد که حدومیت با نتتوهه به ا»: نندیب م

  .(382 :13لده ،1339،امام

ند سالاری را در چشات ته تشاناست. اامام های کاریمدی از منظر دتگر شاخیهسالاری از شات ته

تعهید و تخییص  ،زت ت ، قاطعیت در عمیل، انتقادپذتری، ساد عامل دوری مدتران از چاپلوسان

مجموعه میدتران باتید شیراتب فیوق را  ،برای کاریمدی تک سازمان تشاند. از منظر اکردنخلاصه 

هاى مختلفه موفق نخواهید اشخاص متعهد و متخیص در رشته نشتبدون گ دولت »دارا باشند. 

کردن ینها به کشور و همداران، به کاردانى و تعهد ینان و بهتر خدمت نشتشد و دولتمردان در گ 

تفدر و تأمیل کیه شنوىِ بىو حرف ىتکنند ... نه بر دوستى و یشنا هیینان تد ندر منافع ملت بود

: تاکیید کردنیدخطیاب بیه میدتران اتشیان  .«امى در خدمت به کشیور اسیتموهب ناک هتّرو نتا

 «دسیت یورنیدرا به تییدولتمردان از دانشمندان و متخییان متعهد استمداد کنند تا راز موفق»

 .(163-168: 19 لده ،1339،امام صلیفه)

و  میم امله بدناگر ما »: اندهم متذکر شد در برخورد با مشدلات  تیل وم قاطع خیوصدر  امام

تنها نیه تشیانا .(381 :3هلد  ،1339،امام صلیفه) ماندمى نیکارها زم م،یبه کاغذ بازى عمل بدن

و روابیب  استیس یکاریمد یدر راستا ،دانندم  یرا ضرور تیقاطع  در برخورد با مشدلات داخل

 :12 لیده ،1339،امام صلیفه) ندشمر م امله را لازم معدم  یها نو برخورد با ابرقدرت  خاره

356). 

 ینهیا تییبیا میردم و اراد  و فعال تعن است.  «ادیمردم بن یکاریمد»مدنظر رهبر انقلاب  یکاریمد

عبیور از  یرهبر انقلاب بیرا یدارد که استراتژ نتامر نشان از ا نت. ارود م شیبه پتمشیت کشور 

حت  کاریمدی را با مشروعیت گر  اتشان  است. «ادیمردم نهاد و مردم بن یکاریمد» خاص بتشرا

بیه . اسیتب ته به انجام کیاریت  در انجیام وظیفیه  م ئولانمشروعیت  کنندم تاکید د و نزنم 

همچنیین  ناتشیاخواهد رفت.  نیاز ب تینباشد، مشروع یهرها کاریمدعبارت دتگر از نگا  اتشان 

. (و1383)رهبیر انقلیاب، انجام دهند به قدر معقول ،دارندینچه برعهد  : اندبه مدتران توصیه کرد 

و کاریمدی م ئولان طبق ضوابب قوانین متخذ از شرع و قیانون  اصرار و تدیه بر کاریت در نتیجه 

 .ای دارددر اندتشه رهبر انقلاب اهمیت وتژ اساس ، 

کارهیا، فقیب  دنیسپردن کار به دست میردم و بیه سیرانجام رسی و یمعتقدند ش ایا... خامنهیتت

دار در هیدف تییو ن ی ترصلنه عمل با برنامه  وقت ،یبلده در هر کشور  ت؛ین رانتمخیوص ا

کارهیا را  ، متنوع و متدثر مردم یروهاین  یو ن  مردم یها  یانگ شود، مردم قرار داد  م اریاخت

در   اسیلام یهمهیور یکاریمد شانتاست که از منظر ا نتا دتموگفتار  نت. اخواهند برد شیپبه 
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هنیگ روانی  و تبلیغیات با توهه به اتندیه رهبر انقلاب همچنین . استبه مردم  امورسپردن گرو 

دشمنان ملت اتران و نظام »اند: کاریمدی نظام را هدف قرار داد   است، بیان داشته ،دشمنانسوء 

ده ناکاریمدی نظام را به توانند امید داشته باشند. تد  اتنضوع م وهمهوری اسلام  فقب به دو م

مردم را بریورد  کند و با القای ین  هایتواند خواستهم کنند؛ تعن  بگوتند اتن نظام ن یمردم القا

بنیدی و اختلیاف اتجیاد به مردم، ارتباط م تلدم مردم با نظام اسلام  را از بین ببرند. دوم دسته

 .  (ب1382)رهبر انقلاب،« کنند

ضرورت هوشیاری م ئولان در اتین زمینیه و نشیان دادن کاریمیدی نظیام بر اتن اساس اتشان بر 

م ئولان باتد مردم را در قبیال تیک گی ارش درسیت و برای ارتقای کاریمدی نظام » :تاکید دارند

متقن، مختار به قضاوت کنند تا مردم بتوانند کاریمدی نظام را به چشیم ببیننید و ن یبت بیه ین 

دهی  بیه میردم در خییوص از منظر رهبر انقلاب گ ارش (.ج1382)رهبر انقلاب،« قضاوت نماتند

های مدتران و اتجاد فضات  واقع  برای نظارت مردم بر شییو  حدمرانی  خیود از ها و روتهفعالیت

 شود.هات  است که به کاریمدی نظام منجر م را همله 

انقلیاب بیر ین تاکیید بنیان از واژگان کلیدی اسیت کیه رهبیران سالاری و کاریمدی مردمشات ته

نیی  برای رسییدن بیه اتین نظیام  ؛اتن مفاهیم میداق عین  تک نظام سیاس  شفاف است ؛دندار

علیاو  بیر اتجیاد شیفافیت، دهنید و اتین موضیوع  کاربه مردم گ ارش مرتب بات ت م م ئولان 

     دهد.م مشروعیت نظام را ارتقا 

ا... خمینی  و یتیتمدل مفهوم  دولت شفاف از نگا  امام مقالههای اتن اساس تافتهبر ترتیب بدتن

 شود.ارائه م  2ای به شرح نمودار شمار  خامنه

 ایا... خامنهآیتخمینی و اماماز نگاه  دولت شفافمدل مفهومی ( 2نمودار شماره )
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  در ارکان دولت شفافیتج( 

مشیروعیت  و  تا کیاریبیین  رابطیه م یتقیم ،در دنیای مدرن تجربه شید در باب شفافیت ینچه 

به هیر میی ان شیفافیت در امیور اقتییادی و سیاسی   سیاس  است. بدتن معنا که قدرت ساخت

شیهروندان منظیر در نظام سیاسی   ملبوبیتبه همان انداز  مقبولیت و  ،باشدتر هدیتر و عمیق

طبیق تیک اصیل  ؟ک ان  ه یتندیت چه مخاطب شفافو  ت عوامل اهرااما  نی  بالاتر خواهد بود.

اما تک استثنا در اتین خییوص ف اد نی  وهود خواهد داشت.  ،قدتم  هرها قدرت و ثروت باشد

ناپذتر بودن اسرار نظام  و امنیتی  و ین شفاف مورد توهه استوهود دارد که در همه کشورهای 

صورت شیفاف در معیرض بات ت به م دموکراتیک است. هر ینچه غیر از اتن باشد در دولت های 

سیاس ، اقتیادی و فرهنگ   ،های اداریدتد و قضاوت مردم قرار گیرد. بر اتن اساس همه دستگا 

گیرند تا با اتن روته دولت به مفهوم حقیوق  و سیاسی  ین شیفاف مشمول اصل شفافیت قرار م 

ه هی  نیروهیای های زترمجموعه رهبیری بیگانه کشور و دستگا تلق  شود. در اتن میان قوای سه

خمینی  و اتن اصل در اندتشه امام شوند.های امنیت  مشمول اتن اصل مترق  م م لح و دستگا 

گانه دولت شیفاف ارائیه  8های شد  که تفییل ین در مولفهصورت شفاف بیان رهبر انقلاب نی  به

 ،و رهبیریهیای کیانون  دولیت شیفاف از نگیا  امیام ضمن ارائه مولفه ،شمار  تکدر هدول  شد.

 های متول  شفافیت نی  ارائه شد  است.دستگا مخاطب و 
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 مخاطب ایالله خامنهآیت خمینیامام مولفه ردیف

 آزادی اطلاعات 1

و های انقلاب ترین آرمانبزرگ

نهضت اسلامی است و هیچ شخص 

-و مقامی حق محروم کردن انسان

 ها از آزادی خدادادی را ندارد.

 و شفاف باشد یعموم دیاطلاعات با
 هارسانه

 قوای سه گانه

 شفافیت مالی 2
المال و وجوهات صیانت از بیت

 های شخصیاعلام دارایی شرعی،

رسانی شفاف در امور اقتصادی و طلاعا

 هامردم با کمک رسانهسیاسی به 

 های گروهیرسانه

های اجرایی دستگاه

 تقنینی و قضایی

 پاسخگویی 3

در حکومت اسلامی، هیچ یک از 

زمامداران حق استبداد و خودرأیی 

 ندارند.

گری و احساس پاسخگویی و روحیه پرسش

مسئولیت مسئولان در مقابل مطالبات ملت 

 پراهمیت است.

 همه مسئولان

4 
معروف و امربه 

 نهی از منکر

 و در نیست محدود فردی امور به تنها

 است. مهم هم جامعه کلان سطح

های کارآمدترین شیوه ترین واز نوترین، شیرین

تعامل اجتماعی است. این اصل مکانیزمی مناسب 

برای نظارت عمومی است و به شیوع خیر و 

 کندمحدود کردن بدی کمک می

 آحاد مردم

 نظارت 5

نظارت امری همگانی است ومحدود 

به نهادهای نظارتی نیست. همه ملت 

موظفند بر امور حکمرانی نظارت 

 یمستثن زیخود را ن یحتکنند. امام 

 کند.نمی

خودنظارتی؛ بدین معنی که مدیران ارشد باید 

 بر مجموعه مدیریتی خود نظارت کامل کنند.

 کنند.نظارتی خود را محاسبه  هایدستگاه

 بری هم از نظارت مستثنی نیستخود ره

مردم، مجلس شورای 

های اسلامی، دستگاه

 نظارتی

 قانونگرایی 6
قدمی مردم و مسئولان و لزوم پیش

 حتی خود امام در رعایت قانونی

های قانون ترازی برای سنجش رفتارها و رویه

شود. قانون شاخص است جامعه محسوب می

 استقانونی گاهی قانون ناقص بهتر از بی

 آحاد مردم

های همه دستگاه

تقنینی و  ،اجرایی

 قضایی

 مشارکت مردم 7
های اصلی مشارکت عمومی از پایه

 نظام اسلامی
 عموم مردم مشارکت مردمی

 کارآمدی 8

 سالاریشایسته

ها در اهداف، مداری دولتمردم

 های مدیریتیها و رویهماموریت

 

با مردم و اراده و  یعنی ؛ادیمردم بن یکارآمد

 .رودیم شیبه پتمشیت کشور  آنها تیفعال

ها و ها در اهداف، ماموریتمداری دولتمردم

 های مدیریتیرویه

 مردم

 مدیران کشوری
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 های کانونی دولت شفاف از نگاه امام و رهبری و مخاطبان آن( مولفه1جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه

را با شیو  اسنادی ای ا... خامنهخمین  و یتتولت شفاف از منظر امامهای دکوشید مولفهمقاله حاضر 

هیای اتین گیری از نظرات اتن دو متفدر استخراج و ارائه کند. طبق تافتهروتدردی تطبیق  و با بهر و 

گوت ، نظیارت، امیر بیه معیروف و نهی  از مندیر، مولفه یزادی اطلاعات، شفافیت مال ، پاسخ 8 ،مقاله

در یرای اتین دو گرات  به عنوان عناصر دولت شفاف بیه صیورت مشیترک مشارکت، کاریمدی و قانون

به عنوان چارچوب نظری مقالیه کیه شیش  «بوتج ینوسدا »ها با نظرته بره ته بود. اتن مولفهمتفدر 

برای   دموکراس تتتقو و ت پاسخگو ،مشارکت، ت قانونگرا، کاریمد یرگیمیتیم، اطلاعات ییزادوهه 

  .داشت یزتاد تطابقکند دولت شفاف ترسیم م 

در  ایا... خامنیهیتیتهای کیانون  و اهیداف امیام و نشان داد که مهمترتن مولفههای اتن مقاله تافته

المیال، شییوع خییر و خیوص اتجاد دولت شفاف به قرار زتر است: مبارز  با ف یاد و صییانت از بییت

سالاری، حدمران  اسیلام ، نظیارت ملدود شدن شر، هلوگیری از استبداد و خودرات ، تلقق شات ته

 .دنظارت همگان  و خو

سازی وهود دارد. تدی  موضیوع اسیرار نظیام  و در دتدگا  امام و رهبری تنها دو استثنا برای شفاف

بردار نی ت و دتگری حوز  خیوص  مردم که اسرار شخی  ینهاسیت و بیه یتامنیت  است که شفاف

  هیچ کس اهاز  تعرض و تعدی به ین را ندارد. ،ه  در موارد خاص ین هم با رعاتت قانون

بر اساس نظرات امام و رهبری برای تلقق دولت شفاف در همهوری اسلام  راهدارهای زتر پیشینهاد 

 شود.م 
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برای انتشار یزاد اطلاعات های اهتماع  و شبدههای مجازی ها به خیوص رسانهگیری از رسانهبهر  -

 .مختلوهای و اتجاد شفافیت در حوز 

 کنند.زنان  که مفاسد اقتیادی و سیاس  را افشا م حماتت حقوق  و مال  از سوت -

هات  که به عنوان حماتت حقوق  از رسانه برای در مجلس شورای اسلام  وضع قوانین بین و روشن -

 کنند.تخلفات اقتیادی مبادرت م زن به کشو سوت

گیوت  خیواه  میردم و پاسیخگری و مطالبهروته پرسشتقوتت فرهنگ عموم  برای اهمیت اتجاد  -

 م ئولان 

 ها به عنوان ناظرانها به مردم و رسانهسازی نهادهای نظارت  و ملول کردن بخش  از نظارتچابک -

 عموم 

در  هیاتیکنیاز خدمات ف یریگو بهر  کیتجارت الدترون ک،یتلقق دولت الدترون یبرا ی تربرنامه -

 شود. و یسان شهروندان م شتریب یرتپذو نظارت تیکه باعث شفاف یو اقتیاد  حوز  مال
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