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 دولت فاعل تگریشاهد در نقش هداانگاره دولت 

 ستمیبر عملکرد س دیحکمرانان دولت فاعل که بدون ترد بیدر ترک ییو مراتب تخصص گرا تیفیصرف نظر از ک

در قالب  ،یمردم تیو هدا تیاز حما یدارد، برخوردار ینگه م زهیدولت را پاک کیخواهد داشت، آنچه  ریتأث یحکمران

)امر به معروف(  یکین یمستمر به سو تیو هدا قیتشو واز منکر(  ی)نه یدادن از بد زیچون نقد مستمر و پره ییها سنت

 است.

بر  یعامه مردم و نخبگان اجتماع ریگیاست، ناظر بر ضرورت نظارت مستمر و پ یدولت شاهد، دال بر  مفهوم مهم 

 .ندینما یریآن جلوگ یبتوانند از فساد و تباه یمقتض طیکه در هر شرا یا عملکرد دولت فاعل مستقر؛ به گونه

 نیانتخاب گردد، ا یدولت یصدارت امور دولت و وزارتخانه ها یبرا یچه کس نکهیمنطق، صرف نظر از ا نیدر ا 

شود. آشکار است که  یم یریجلوگ شیگردد و چگونه از خطاها یم تیکند و چگونه هدا یمهم است که او چگونه کار م

 یها تیشوند و از ظرف تر قیآن دق یکنترل یها ستمیس دیمهمتر باشد، با یاجتماع ستمیس کیهر چه سطح عمل و اقدام 

 آن استفاده گردد. تیهدا یبرا یبرتر و باالتر یعلم

متداول به دخالت حکومت در  یو منکرافزا یابتذال کردیاز منکر را از رو یشاهد، اصول امر به معروف و نه دولت

مستمر مردم بر رفتار  یتیریو مد ینظارت حقوق یو معروف گرا یمردم  فرا برده، بر ساحت متعال یو خصوص یامور فرد

 .نشاند یحکمرانان م

 یاسیس یگر جلوه ای یبه منافع شخص لین یرا برا یکه هرگز منافع مل یدولت شاهد دولت شرافتمندان است؛ دولت 

 حق مدار است.  یسازد؛ دولت شاهد دولت الزام آور رفتار قانون یتباه نم ،یالملل نیب یدر عرصه ها شتنیاز خو یبرندساز ای

ما دارد؛ آنجا  که در دوران حکمرانان دادگستر، بر مشارکت و نظارت  خیدر تار ادیبن کین ییدولت، کهن الگوها نیا 

عدالت  نیتضم یاستفاده از دانش و نظارت مردم برا تیشد و ظرف یم دیمستمر مردم بر عملکرد حکومت و دولت تاک

. در دیگرد یم ختهیانگ یضعف عملکرد، برم ای یتیمسئول یب ای یلتعدا یدادن آنان از ب زیحکمرانان و پره تیو هدا یمدار

بر عملکرد پادشاهان ناظر  دمانیسف شیر اکانیما دارد، آنجا که ن یاسیدر فرهنگ س قیعم یا شهیواقع دولت شاهد ر

شاهد، الزمه  تچرا که دول خواند؛ یفرام شیسالم، مردم را به نظارت بر عملکرد خولا هیبودند و آنجا که امام معصوم عل

 دولت فاعل است. یزگیحفظ پاک
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کنند و حکمرانان از مردم درخواست  جادیشاهد را ا یها شدند تا دولت یم ختهیحق مدار، مردم برانگ یها حکومت در

 میکه خطا نکن میدان یما خود را برتر از آن نم رایز م؛یعدل عمل کن نیتا بر اساس مواز دیکردند که ما را مشورت ده یم

 (.۷۰۲نهج البالغه، خطبه )

ن نظارتگرا تیکه دولت مستقر وعده دهد و خالف آن کند؛ دولت شاهد عرصه فعال ردیپذ یشاهد نم دولت

برآمده از دولت  یها و قضاوت ها دگاهیتوان گفت که آرا و د یم یعامه مردم است؛ حت انیو مخلص، از م ریپذ تیمسئول

 یچون منافع مل یمهم یها بر شاخص یمبتن ییعامه مردم است؛ قضاوت ها یها ها و قضاوت دگاهیشاهد، حاصل جمع د

 .یاسیدولتمردان س یبه منافع حزب شیهرگونه گرا یدر ورا ،یو مصالح اجتماع

عملکرد دولت فاعل است.  در دولت  تیریو مد یابیارز یو شاخص پرداز، برا ریپذ سهیمقا یدولت شاهد، انگاره ا 

را به گردن  ریاقتصاد کشور را قفل کرد و تقص اتیح ریمس یبه دست، در برابر مردم حاضر شد، ول دیتوان کل یشاهد نم

عامه مردم و صدور آن را اعالم  یسالمت نیواکسن و تضم دیتولوعده  توان یعوامل گوناگون انداخت. در دولت شاهد نم

به مشکالت  یبخش تیدر اولو یتفاوت یطفره رفت.  دولت شاهد، ب تیمسئول رشیاز پذ لیالح فیکرد و سپس، به لطا

 ،یخط مش یدر طراح یدقت یب ،یدر دستور گذار یانحراف از منافع مل ،یمسائل عموم فیدر تعر یسهل انگار ،یعموم

 یسهل انگار ،یخط مش یو ضعف در اجرا یریناپذ تیمسئول ،یخط مش بیدر هنگامه تصو یبه منافع عموم یتوجه یب

 . تابد یرا برنم یعموم یها یخط مش یو مستند ساز یو  مسامحه در خاتمه بخش یاز خط مش یآموز و درس یابیدر ارزش

گذاران و کارگزاران  یمش هر سخن و گفتار و هر عمل و کردار خط ه،یدولت شاهد، هر پندار و نظر شگاهیدر پ 

تا از  شود یشود و در هنگام ضرورت به آنان در دولت فاعل هشدار داده م یم یسنج امدیو پ یحکومت، به دقت بررس

 ،یاست که بدون استفاده از منافع حکمران یکسان یارگز صه خدمت. دولت شاهد، عرندینما زیپره شیتکرار اشتباهات خو

 خواهند؛ دولت شاهد، دولت مردم است. یکشند و جز از حضرت حق پاداش نم یآن را بر دوش م فیوظا
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