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مقـدمـه 

مسئولیت در نظام اسالمی و در باورهای عمیق دینی، یک تحفه نیست که بتوان از 

کنار آن به خواسته های شخصی و نفسانی پرداخت. مسئولیت در باور اسالمی یک 

امانت است که از طریق آرای مردم و تنفیذ رهبری یا انتصاب از مجاری قانونی، به 

انسان سپرده می شود و باید در قبال آن پاسخگو باشد.

در جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی مترقی اش برای مناصب مختلف، وظایف 

اساســی و کلی تعیین و تعریف شــده و در قوانین مصوب مجلس، شرح وظایف 

جزیی تر هر مسئولیت مشخص گردیده است. عمل به این وظایف، الزمة امانتداری 

صحیح از سوی مسئولین است و پاسخگویی در قبال امکانات و فرصتهایی که نظام 

در اختیار مسئولین قرار می دهد از لوازم مسئولیت شناسی است. در نظام جمهوری 

اسالمی، یکی از قوای مهم در قانون اساسی، قوة مجریّه است. قوه ای که اگر نگوئیم 

تمامی امکانات مالی و اجرایی، اغلب امکانات و فرصتهای مالی و اجرایی کشور را 

در اختیار دارد. رئیس قوه با آرای مستقیم مردم و تنفیذ رهبری، فرصت خدمتگزاری 
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و امانتداری را در باالترین سطح بعد از رهبری، پیدا می کند و سپس هیأت دولت و 

وزراء با آرای نمایندگان مجلس یا با انتخاب رئیس جمهور، مسئولیت های متنوع و 

مختلــف را به عهده می گیرند. آنان موظفند به جنس کار و خدمتگزاری و وظایف 

خود آگاه بوده و بطور کامل به آن عمل نمایند.

رهبری معظم انقالب، حسب اشراف قانونی و آگاهی های دقیق از اوضاع داخلی و 

منطقه ای و بین المللی، بر کارکرد همة مسئولین به ویژه قوة مجریّه نظارت می نماید 

و در کنار وظایف مطرح آنان در قانون و سیاست های کالن اعالن شده، عالوه بر 

توصیه ها و رهنمودهایی که برای یادآوری وظایف محوله و تصریح بر اولویت های 

کاری ارائه می نمایند، برخی اقدامات الزم در شــرایط ویژه را نیز مطرح کرده و به 

اصالح جهت گیریها یا تقّدم در برخی فعالیت ها را تصریح می نمایند.

   خطاب ها، رهنمودها و توصیه های رهبری به قوة مجریّه اعم از رئیس جمهور، 

هیأت دولت و وزراء مجموعة ارزشمندی است که توجه و عمل به آنها، مسئوالن 

را در امانتداری و خدمتگزاری درست و ماندگار، یاری می کند و مردم نیز می توانند 

بر این اســاس، مسئوالن را از لحاظ اجرای وظایف و تبعیت واقعی از سیاست ها و 

خواسته های رهبر معظم انقالب اسالمی ارزیابی و صدق گفتار آنان را در پیروی از 

منویات رهبری پایش کنند.

این مجموعه با این انگیزه تهیه شده است و ان شاء اهلل که مفید واقع شود. 

مؤسسه فرهنگی هنری قدروالیت




