
 بسم الله الرحمن الرحیم

 چیستی مردمی بودن

به عنوان رهبری برخاسته از متن مردم همواره به فهم و شعور بالای مردم  رضوان الله تعالی علیهروح الله  امامحضرت 

و بارها به مسئولین و کارگزاران نظام و انقلاب متذکر می شدند که: در این  اعتقادی عمیق و ریشه دار داشتند

انقلاب کسانی رستگار و سربلند خواهند ماند که با مردم باشند. امام با مردم بودن را مؤکدَا به مسئولین توصیه می 

ودند ند و عمیقا بر این باور بکردند. زیرا شرط اولیه پیروزی انقلاب و استمرار آن را در احترام به مردم می دانست

 (.08، صفحه 2که همه توانایی های نظام و انقلاب باید در خدمت مردم باشد ) مجموعه آثار یادگار امام، جلد

ست را در ادامه بررسی خواهیم کرد و ویژگی ها و این که حقیقت و ماهیت مردمی بودن براساس تعالیم اسلام چی

 بیان خواهیم نمود.  دامت برکاته رهبر معظم انقلابمردمی بودن را بر اساس سخنان خصوصیات 

 اهمیت دادن به مردم و دل سوزاندن برای آنها-1 

 در ردمداری،م کنار در. اسلامند پایبند مردم،» و در جای دیگر در تعریف و بیان چیستی مردمی بودن می فرمایند: 

 و احساسات به گذاشتن، اهمیت مردم آراء به کردن، کار مردم برای سوزاندن، دل مردم برای بودن، مردمی کنار

 . (91/6/08)  نظام مسئولان و قوه سه رؤسای دیدار. «بودن مردمی است این دادن؛ اهمیت مردم عواطف

 پیگیری مشکلات مردم-2

 واقعیم در حتی را مردم با همدردی و مردم مشکلات پیگیری کشور، سراسر جمعه ائمه دیدار در خود بیانات در و

 ودنب مردمی اساسی های ویژگی عنوان به را نباشد دست در مردم مشکلات فصل و حل برای لازم امکانات که

 مردمی م،مرد با بودن دارروا مردم، با بودن یگانه مردم، با ُانس است؛ بودن مردمی:» فرمایند می و. کنند می معرفی

 خاصّ  عبش آن از یکی بودن مردمی پس. ... کلمه واقعی معنای به[ بلکه] تصنّعی، صورت به نه است؛ این بودن

 ره مردم یعنی مردمند؛ حوائج مرجع جمعه یائمّه خب مردم؛ مشکلات پیگیری. است او عمل و جمعهامام سلوک

 معجزه مثلا   هااین اینکه خیال به جمعه، یائمّه به میکنند مراجعه -کسبی مشکلات مالی، مشکلات- دارند مشکلی

 باشید یرپیگ امّا ندارند؛ اختیار در امکاناتی ندارند، اختیار در پولی جمعه یائمّه که حالی در بکنند؛ میتوانند

 میتوانید اامّ ندارید، مردم به رسیدگی برای خاص یبودجه ندارید، پول ندارید، امکانات شما بله،. را مشکلاتشان

. کنند برطرف نندمیتوا که کسانی به کنید منتقل را آنها حوائج محترم، عنصر یک عنوانبه شخصیّت، یک عنوانبه

 درک را او ردد شما که بفهمد میکند مراجعه شما به کسی وقتی و کنید برخورد باز یچهره با شما اینکه نفْس... 

 (22/4/10)است شفا نوع یک او برای این خود میدهید، اهمّیّت او رنج به و میکنید



 اشرافی گریعدم فخر فروشی و -3

، دنیا طلبی، فخرفروشی و اشرافی گری را خلاف سپاه فرماندهان عالی مجمع دیدار خود در بیانات حضرت آقا در

 باشید، مردمی»میفرمایند:معرفی نموده و نهاد مردمی را از مصادیق و سپاه روحیه مردمی بودن دانسته اند 

- شد شکیلت سپاه که اوّلی از دیگر؛ است مردمی سپاه. باشید رفتار مردمی باشید، پذیرمردم باشید، دوستمردم

 رشد آمدند جا همه از آمدند، کارگاه از آمدند، بازار از آمدند، دانشگاه از آمدند، که هاییبچّه و جوانها این

 -بخوریم طهغب بخوریم، حسرت کنیم، نگاه باید بنده امثال که رسیدند جایی به آمدند شدند، چهره آمدند کردند،

 است، رفتار نای خلاف فخرفروشی باشید؛ داشته مردمی رفتار باشید، مردم از باشید، مردم با. شد تشکیل مردمی

 این در تّهالب. مؤکّد یتوصیه یک هم این. است رفتار این خلاف اشرافیگری است، رفتار این خلاف دنیاطلبی

 (98/8/10م،) میکن همیشه را توصیه این کشور مسئولین اجزای یهمه به هم بنده هست؛ حرف خیلی ششم یتوصیه

 بودن یک امر دلی و ایمانی مردمی  -4 

 یک یگاه از هر انسان که نیست این فقط هم بودن مردمی. بمانند مردمی کنند سعی نماینده هایخانم و آقایان» 

 نباید مردم از طعمنق کرد، ملاقات مردم با سرزد، رفت، باید است، لازم خیلی آن البته. بزند سر انتخابات محل به بار

 جدید، یبقهط یک ایجاد به کنیم کمک اسلامی جمهوری در ما نباید! نیست این فقط اما نیست؛ شکی این در شد؛

 حاصل فرمان و حکم و دستور با هم این. بگیرد انجام کار این بگذاریم نباید. جدید اشرافىِ برخوردارِ یطبقه یک

  (29/3/08.  ) هشتم مجلس نمایندگان با دیدار .«است شدنی انگیزه، با ایمان، با دل، با شود،نمی

 مردمی بودن ارزشی بالاتر از انتخاب شدن  به وسیله مردم -5

 تمملک این به اسلامی معارف و اسلام حاکمیت که است ارزشهایی از دیگر یکی هم حکومت بودن مردمی» 

 یک در تاس ممکن افراد بعضی. است مردم وسیله به شدن انتخاب از بالاتر ارزشی بودن، مردمی.است کرده هدیه

 در. نیستند یمردم اینها. باشند نداشته ایرابطه مردم با اما شوند، انتخاب هم دمکراتیک شکل به دمکراتیک، نظام

 یمردم میخواهند و مردمیند مسؤولان است؛ مردمی جمهور رئیس. است ارزش یک بودن مردمی ما، اسلامی کشور

 ابراز و احساس ممرد با بیشتر و کند درک را مردم احساسات بیشتر  باشد، نزدیک مردم به بیشتر کس هر. باشند

 بیانات «    تماس کنونی وضع بزرگ امتیازات از یکی هم این. میدهند نشان بیشتری علاقه او به مردم کند، همدردی

  (2/81/ 9 ) تهران بزرگ مصلّای در جوانان با دیدار در

 حکومتی و یسیاس مسئولیت. ندارد وجود رعیتی ارباب معنای به حکومت اسلام امام خمینی )ره( نیز معتقد بودند در

 اررفت مورد در همواره حضرت آن. باشندمی گزارخدمت واقع در  مسئولین و است گزاریخدمت اسلامی نظام در

 اسلام گرامی پیامبر عملکرد و اشتر مالک به حضرت آن توصیه و( ع)علی حضرت عملکرد و رفتار نظام، مسئولین



 لگوبرداریا به را اسلامی جمهوری نظام مسئولین و زدندمی مثال زیستیساده و بودن مردمی نمونه و الگو عنوان به را

 نهاآ بودن مردمی رعایت در و مسئولین به خود اندرزهای در خمینی امام. نمایدمی توصیه و دعوت حضرت آن از

 هایتوصیه مفاد عواق در. کنندمی توصیه نشینان کوخ سبک به زندگی به توصیه و نشینیکاخ طمع از را آنها همواره

 توده بطن رد و اسلام صدر رهبران از گرفتن سرمشق با بایستی اسلامی نظام دولتمردان که بود این از عبارت امام

 بزرگترین را تجملات و ایشان تشریفات. ندانند آنها از بالاتر و برتر را خود وجه هیچ به و زیسته آنها با همراه و عادی

 بودند آگاه و واقف واقعیت این به خوبی به و دانستمی ایران اسلامی جمهوری نظام برای داخلی آسیب و آفت

 نهایتا   و طبقاتی اختلاف باعث عادی مردم از آنان گرفتن فاصله و دنیاگرایی به حکومتگران یازی دست که

 .شوندمی خود مقبولیت و مشروعیت فقدان نهایت در و مردم نارضایتی

 :فرمایندمی مسئولین بودن مردمی به توصیه در رضوان الله تعالی علیه خمینی امام

 مقام صاحب ماش که نکنید گمان که است این به این. کنید درست خودتان برای ملی پایگاه که کنید کوشش»

.« باشد دمتگزارخ بیشتر باید باشد ارشد منصب صاحب چه هر. بیاورید فشار مردم به باید هستید منصب هستید،

 (299: ص ،8 ج امام، صحیفه)

 


