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چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک سیاسی امام خمینی )ره( و آیت اهلل خامنه ای در 
خصوص سه مؤلفه از »حقوق سیاسی شهروندی« شامل »آزادی بیان و عقیده، مشارکت در 
تعیین سرنوشت و تحّزب و تشّکل« به روش »هرمنوتیک متن محور« مورد ارزیابی قرار 
گرفت. نتایج بررسی نشان داد، نگاه و عمل امام خمینی )ره( به آزادی، نگاه و رویکردی 
ارزشی است و ایشان آزادی فکر و اندیشه را مهم ترین آزادی دانسته اند. آیت اهلل خامنه ای نیز 
تمدن سازی بدون آزادی فکر و آزادی بیان را امری غیرممکن تلقی کرده است. امام و آیت اهلل 
خامنه ای در خصوص حق مشارکت مردم نیز همواره بر مشارکت حداکثری تأکید کرده اند. 
دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد تحزب و نیز مبنا قرار دادن عملکرد و اهداف احزاب در 
تأیید و رد آنان، دقیقاً منطبق بر اندیشه و سبک سیاسی حضرت امام )ره( در مورد تحزب 
در جامعه است. از منظر بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران اصل تحزب یک امر پذیرفته شده 
است؛ اما مسئلۀ مهم در سبک سیاسی حضرت امام )ره(، ایدئولوژی، ویژگی ها و عملکرد 

احزاب است.

واژه های کليدی: حقوق شهروندی، امام خمینی )ره(، آیت اهلل خامنه ای، آزادی عقیده و 
بیان، مشارکت و تعیین سرنوشت، تّحزب و تشّکل.
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مقدمه و بیان مسئله

آن  مبنای تشــــکیل  بی تردید حقوق شهروندی بخش جدایی ناپذیر جامعه مدنی و 
به شمارمی رود که مشارکت داوطلبانۀ آحاد جامعه را در تمام عرصه های اجتماعی فراهم 
می سازد. اهمیت حقوق شهروندی تا حدی است که دستیابی به یک حکومت مردم ساالر، 
مستلزم وجود جامعه ای است که مردم آن عالوه بر بلوغ مردم ساالری به حقوق و تکالیف 
شهروندی خود واقف باشند. بر این اساس »حقوق شهروندی« را می توان مجموعه قواعدی 
تعریف نمود که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می کند. با این اوصاف این 
مفهوم به عنوان یکی از پارادایم های مطالعاتی باوجود رویکردهای متفاوت از سوی جامعه 
شناسان، محور مشترک در همۀ تعاریف، بر حقوق و وظایف شهروندی، مشارکت، برابری 
شهروندان، هویت شهروندی، نقش و پایگاه شهروندان فارغ از تعلقات اجتماعی، طبقاتی، 
قومی، نژادی و مذهبی جامعه تأکید شده است؛ بنابراین می توان گفت که حقوق شهروندی 
به عنوان یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن و فراگیر، مجموعه ای به هم پیوسته از حقوق و 
وظایف برابر همگانی، ناظر بر احساس تعلق اجتماعی به جامعه و مؤثر در مشارکت همگانی، 
به همراه برخورداری عادالنه و منصفانه تمام اعضای جامعه از مزایا، منابع و امتیازهای فارغ از 
تعلقات نژادی، قومی، طبقاتی، فرهنگی و مذهبی است. از همین رو دوام مشروعیت و قدرت 

حکومت  ها در بقای رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست می آید.

امام خمینی )ره( که به عنوان بنیان گذار و رهبر سیاسی مذهبی، زعامت کشور اسالمی 
ایران را به عهده داشتند، نظرات جامعی پیرامون حقوق مشتق از وضعیت شهروندی داشته اند. 
ایشان حاکم اسالمی را خادم ملت و وی را مکلف به برپایی عدالت در جامعه می دانستند. 
بیانات ایشان در رابطه با حقوق امت هم راستا با مسائل مطرح در حوزۀ حقوق شهروندی 
بوده است. با توجه به تجربه حکومت داری ایشان به قطع می توان گفت بهترین مصداق در 
مورد حقوق شهروندی در اسالم سبک و سیاقی است که ایشان در اندیشه و رفتار خود نشان 
داده اند. این مهم در بیانات رهبر معظم انقالب نیز در زمینه های حدومرز آزادی بیان و عقیده، 
حق رأی و مشارکت در تعیین سرنوشت، حق تحزب و تشکل و... بر ضرورت و لزوم محترم 
شمردن شئون مختلف حقوق شهروندی و حفظ و رعایت آن به ویژه در حق انتخاب مردم در 

انتخابات و در حوزۀ اجتماعی موردتوجه و تأکید معظم له قرار گرفته است.
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مالحظۀ اساسی در این زمینه اینکه، انقالب اسالمی نیز اساساً بر مبنای احقاق حقوق مردم 
و تکریم انسان و احیای ارزش های انسانی و اسالمی و نیز قانون گرایی، بن مایه حرکت مردم 
در انقالب اسالمی بوده است؛ بنابراین مهم ترین پیش نیاز ارتقای رعایت حقوق شهروندی، 
گسترش سرمایۀ اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی است؛ البته تالش های 
ارزنده ای نیز از سوی نظام جمهوری اسالمی در حوزۀ حقوق شهروندی متناسب با گفتمان 
جهانی و نزدیک تر شدن به آن مفهوم در بُعد نظری و عملی برداشته شده است، گام هایی که 
می تواند ما را به گفتمان جمهوری اسالمی در حوزۀ حقوق شهروندی برساند. با این اوصاف 
مقالۀ حاضر می کوشد به این سؤال اساسی پاسخ دهد که حقوق شهروندی در تفکر و سبک 
سیاسی امام خمینی )ره( و آیت اهلل خامنه ای )رهبران نظام جمهوری اسالمی( چه جایگاهی 

دارد؟

روش پژوهش

به طور سنتی هرمنوتیک را نظریه یا علم تفسیر و تأویل متن دانسته اند. از هرمنوتیک 
شالیرماخر تا هابرماس سیری از دانش هرمنوتیک می توان ترسیم کرد که در آن چهارعنصر 
اساسی »متن«، »خواننده«  )مفسر(، »مؤلف«  و »محیط و زمینه و شرایط و تاریخ شکل گیری 
متن و اثر«، موردمطالعه،  فهم و دقت قرار می گیرند. در این میان »پل ریکور« را می توان »متن 
محورترین« متفکر هرمنوتیک نامید که درزمینۀ ماهیت زبان و معنا، کنش عنصر ذهنی، متن، 
گزارش، تأثیر حضور دیگر مسائل مرکزی در مباحث فلسفی زبان شناسی، نظریۀ ادبی و مسائل 
مهم علوم انسانی دهه های اخیر بوده اند که در پی جستجوی راه هایی بود که از دلبخواهی و 
نسبی شدن تفسیر جلوگیری کند. ریکور تأویل را کششی در گسترۀ منطق مطالعه می شناسد: 
مکالمۀ مخاطب با متن، مکالمۀ مخاطب ها با یکدیگر، مکالمۀ افق های گوناگون داللت ها. 
)احمدی، 1377: 35-34( ریکور در مقالۀ »درباره تأویل« با پذیرش این که هرمنوتیک به عنوان 
یک علم مطرح است، آن را این گونه تعریف می کند: »مراد ما از علم هرمنوتیک نظریۀ قواعد 
حاکم بر تفسیر یا به عبارت دیگر، تأویل متنی خاص یا مجموعه ای از نشانه هاست که به منزله 
متن مالحظه شوند.« )پالمر،1377: 52( بر اساس برهان ریکور، زبان چه در شکل کالم چه در 
صورت نوشته، خود گویای معنای خویش است؛ بنابراین او نیازی ندارد که مؤلف را در این 
امر دخیل سازد. می توان با متن به تنهایی گفتگو کرد، بی آن که به وجود شخص یا مؤلفی در 
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پس آن قائل شد؛ ریکور عقیده دارد که مؤلف مرده است. )ریکور،1378: 24( ریکور به جز 
استقالل متن، مشخصۀ دوم هرمنوتیک خود را تمایز میان تأویل و توصیف می داند. تأویل، 
گونه ای درگیری خواننده در آفرینش معناست و از همین رو، هرگونه تأویل »تأویل شخصی« 
است.  به گمان ریکور، شناخت متن راهگشای شناخت استعاره است و جهان متن مجموعه ای 
از داللت های متن است. )احمدی،1380: 623-622( در مقالۀ حاضر که به بررسی اندیشه ها 
و سبک سیاسی امام خمینی )ره( و آیت اهلل خامنه ای دربارۀ حقوق شهروندی می پردازد از 

رویکرد هرمنوتیک متن محور استفاده شده است.

مفهوم حقوق شهروندی و پیشینه حقوق شهروندی در اسالم

قبل از پرداختن به مفهوم »حقوق شهروندی« نخست به مفهوم »شهروندی« و در ادامه به 
مفهوم »حقوق شهروندی« و پیشینۀ آن در اسالم نگاهی اجمالی می اندازیم. شهروندی رابطۀ 
بین فرد و جامعه را در قالب حقوق و مسئولیت بازنـــــمایی می کند. اصوالً تعریفی که از 
شهروندی ارائه می شود ازیک طرف با اعطای حقوق، فضای الزم را به فرد می دهد که فارغ از 
هرگونه رقابت، منافع خود را دنبال نماید و همچنین فرد را قادر می سازد تا به مثابۀ شهروند 
در شکل دادن نهادهای حکومتی عمومی داشته باشد. )فالکس،1381: 15( توماس هامپری 
مارشال در مقاله و کتاب تأثیرگذارش »شهروندی و طبقۀ اجتماعی« را دربردارندۀ سه نوع 
حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی می داند. حقوق مدنی که عبارت اند از: حفظ آزادی های 
سیاسی فردی، شامل آزادی های سیاسی و شخصی، آزادی بیان، آزادی اندیشه و عقیده، حق 
مالکیت شخصی، حق انعقاد قرارداد معتبر و حق برخورداری از عدالت اندیشه و عقیده، حق 
مالکیت شخصی، حق انعقاد قرارداد معتبر و حق برخورداری از عدالت. )نش،1390:193( 
حقوق سیاسی که دربردارندۀ حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی به عنوان یکی از نهادهای 
برخوردار از اقتدار سیاسی است ازجمله، حق شرکت در انتخابات به عنوان انتخاب کننده و 
انتخاب شونده و حقوق اجتماعی که دربرگیرندۀ رفاه اقتصادی و امنیت تا حق برخورداری 
کامل از میراث اجتمـــاعی و حق زندگی به عنوان یک مــوجود متمـــدن طبق معیــارهای 
حــاکم بر یک جـــامعه را دربر می گیرد. )نش، 1390: 192( با توجه به تعاریفی که اشاره 
شد حقوق شهروندی ترکیبی از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال همدیگر، شهر و 
دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفۀ تأمین آن حقوق بر 
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عهدۀ دولت یا به طورکلی قوای حاکم باشد. بر این اساس می  توان گفت این مهم به مثابۀ مظهر 
نمادین هویت جمعی قلمداد می شود.

حقوق شهروندی مجموعۀ مقررات و قوانین در کنار عرف و اصول کلی بین المللی است 
که در ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی جهت اتباع یک کشور به طور 
یکسان در نظر گرفته شده و این افراد در مقابل، مکلف به مساعدت مسئوالنه در برابر جامعۀ 
سیاسی خود )دولت( هستند؛ اما این مهم به لحاظ پیشینۀ حقوق شهروندی در اسالم به 
زمان هجرت پیامبر اکرم )ص( به یثرب )مدینه النبی( بازمی گردد و اولین بارقه های تشکیل 
موضوعیت  زمانی  پدیدار گشت. چراکه حقوق شهروندی  زمان  آن  از  اسالمی  حکومت 
دارد که هر دو رکن آن، یعنی حکومت و مردم، شکل گرفته باشد. )احمدزاده 1384: 104( 
آموزه های قرآنی به عنوان مهم ترین خاستگاه حقوق شهروندی نیز با تأکید بر برابری و برادری 
همۀ افراد از هر نژاد و رنگ، هرگونه امتیازبندی و تفاوت گذاری بر اساس ویژگی های مادی 
و ظاهری را مردود اعالم نموده )نساء: 1( و تنها معیار برتری افراد بر یکدیگر را تقوای الهی 

معرفی می کند. )حجرات: 13(

حقوق اقلیت ها همواره مورداحترام و توجه اسالم بوده و آنان نیز همچون مسلمانان عضو 
جامعه اسالمی محسوب می شدند. کشیشان، پیرمردان، فقرا و جوانان نابالغ از پرداخت جزیه 
معاف بودند، احترام به حقوق اهل کتاب و اقلیت های دینی از چنان جایگاه محکمی برخوردار 
بود که حتی سه دهه پس از رحلت رسول خدا، خوارج نهروان که خوک متعلق به یک یهودی 

را کشته بودند، غرامت آن را پرداختند. )ایمانی سطوت، 1385: 204(

در نظام حقوقی اسالم )حقوق الهی( خداوند منشأ حقوق دانسته می شود. مطابق این 
اعتقاد، خداوند متعال، هستی بخش تمام پدیده های عالم است. حقیقت ثابت، ذات مقدس 
اوست همه چیز از او واقعیت می گیرد و قائم به اوست و هرگونه که مشیت و ارادۀ او اقتضا 

کند می تواند در پدیده ها تصرف کند.

در این دیدگاه انسان، مکلف است که فقط از دستورات و قوانین او که خدشه ناپذیر نیست 
اطاعت کند؛ بنابراین قواعد حقوقی اسالم همه به جعل و اعتبار الهی، دارای اساسی ترین مفهوم 
در جهان بینی اسالمی که حجیت و مشروعیت هستند. )احمدزاده، 1384: 106( زیربنای تمام 
اصول و فروع آن، خدامحوری و توحید است. بر اساس این اصل کلی، نظام هستی منشعب 
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از وجود هستی محض و یکتای الهی است که ضرورت وجود او از ناحیه خودش است. 
)حقیقت و میرموسوی، 1381: 146(

 بنابراین همۀ حقوق اعم از حقوق طبیعی، فطری، قراردادی، اخالقی و ... تابع حق خدای 
متعال است و در سایۀ حق خداوند معنا می یابد و در نظام حقوقی اسالم زمانی قاعدۀ حقوقی 
مشروع و معتبر خواهد بود که منطبق با ارادۀ الهی باشد و امورات دیگر از قبیل عقل، وجدان، 
فطرت و مصلحت و ... فقط به عنوان کاشف و دلیلی که می تواند ما را به مبنای حقیقی حقوق 
اسالمی برساند معتبر است )منصوری،1380: 92(. بر این اساس می توان گفت منشأ جعل و 
حقوق متقابل حاکم و مردم که از آن به حقوق شهروندی یاد می شود از سوی خداوند است.

از طرفی مبنای حقوق شهروندی از دیدگاه اسالم از دو زاویه شهروندان جامعه و دولتمردان 
قابل بررسی است. از زاویه شهروندان )بُعد فردی( یکی، بحث کرامت ذاتی انسان مطرح است 
به عنوان  انسان  آیه 70(  ...« )اسرا،  آَدَم و  بَنِی  ْمنَا  َکرَّ »َولََقْد  که خداوند در قرآن می فرماید: 
شاهکار خلقت در دیدگاه اسالمی و قرآنی موجودی است که خداوند به او کرامت بخشیده 
است؛ لذا از دیدگاه اسالمی این کرامت ذاتی و خدادادی انسان اقتضا دارد قواعدی برای حفظ 
آن در زندگی اجتماعی و در روابط حاکمان در نظر گرفته شود. دوم؛ فطرت خداجوی انسان 
است که خدای متعال می فرماید: »َوَما َخَلْقُت الِْجنَّ َواْلِنَْس إاِلَّ لِیَْعبُُدوِن« )الذاریات، آیه 56( 
انسان موجودی است خداجوی و وابسته به خداوند متعال است؛ بنابراین از دیدگاه اسالم 
مقررات حقوقی حداقل نباید مانعی در راه خدا طلبی و عبودیت شهروندان ایجاد نماید؛ اما 
از زاویۀ دولتمردان سه اصل مطرح است: یکی؛ اصل خدمتگزاری حکومت اسالمی است. 
به مردم و حاکمان خدمتگزاران  ماهیت خدمت رسانی  ماهیت حکومت اسالمی،  اصل و 
شهروندان محسوب می شوند. این اصل که باید بر اساس انصاف و عدل و مدارا شکل گیرد، 
اقتضا می کند برای شهروندان حقوقی به عنوان معیارهای مورداستفاده در تصمیم گیری ها و 
تعامل دولتمردان با مردم مدنظر قرار گیرد. دوم؛ اصل عدالت است. خداوند می فرماید: »...
ِ ُشَهَداَء بِالْقِْسِط ...اْعِدلُوا ُهَو أَقَْرُب لِلتَّْقَوی ...« )مائده، آیه 8( یکی از موارد  امِیَن هلِلَّ ُکونُوا َقوَّ
مهم وظیفه دولت، اقامۀ عدل در جامعه، وضع قواعد حقوقی مناسب برای تأمین حقوق 
شهروندان صرف نظر از اختالف های نژادی، قومی، جنسی، و غیره است. سوم؛ اصل رضایت 
و خشنودی عموم مردم است. یکی از معیارهای قطعی تشخیص اینکه حاکمان بر اساس 
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مبانی اسالمی حکومت می کنند رضایت عموم شهروندان است. بر اساس مبانی اسالم معیار 
حاکمان در هرگونه تصمیم گیری و رفتار باید برقراری حق، رفاه و رضایت عامۀ مردم باشد.

چارچوب نظری

در اسالم انسان به عنوان یک کارگزار اجتماعی دارای آزادی معقولی است، به عبارتی 
انسانی  با فطرت  بنیادی اسالم است که مطابق  آزادی و برابری انسان از اصول اساس و 
است. اسالم انسان را مهم ترین محصول آفرینش می داند و برای او استعداد و توانایی هایی 
قائل است؛ ازاین رو، به تمامی حقوقی که ناشی از جنبۀ انسانیت انسان است، یکسان می نگرد 
ارائه  انسانی  تحلیل  اراده، عدالت و غیره  اختیار،  آزادی،  انسانی همانند  مفاهیمی  برای  و 
می دهد. )نظری،1394: 8( بررسی حقوق سیاسی شهروندی در اندیشه و سبک سیاسی امام 
خمینی و رهبر معظم انقالب در چارچوب اندیشۀ حق و تکلیف قابل بررسی است، در این 
نظریه فرد به عنوان عامل یا کارگزار در ساختاری تحت عنوان نظام والیی قرار می گیرد که از 
ســویی دارای وظایف و از ســویی دارای تکالیفی است. در رابطه با شکل گیری نظریات 
مربوط به حق و تکلیف می توان از رابطۀ عامل کارگزار با ساختار بهره گرفت، بدین معنا که 
شهروند به عنوان یک کارگزار دارای یک ســری حقوق و تکالیف اســت و از سوی دیگر، 
محیط پیرامون شامل قوانین، حقوق دیگران، مســئولیت های اجتماعی و... به مثابۀ ساختار در 
شکل گیری رابطۀ حق و تکلیف به عنوان پایه اصلی حقوق شهروند در اجتماع مطرح می شود، 
برای روشن تر شدن این موضوع به بررسی مفهوم ساختار، کارگزار و رابطه آن دو با یکدیگر 

می  پردازیم.

ســاخت اجتماعی همواره یکی از مهم ترین مفاهیم در نظریۀ و تحلیل جامعه شناختی بوده 
اســت که حول دوگانگی بین ساخت و کنش دور می زند. در این زمینه کارگزاران درزمینۀ 
اجتماعی ساختاری شده عمل می کنند، با توجه به دیدگاه جســوپ1 و با افزایش آگاهی آن ها، 
یادگیری راهبردی آن ها شکل می گیرد و این فرآیند، زمینه ساز راهبرد و اقدامات بعدی آنان 
می شــود. بر این اساس، نه تنها کارگزاری افراد، احزاب و ملت ها در روابط بین الملل افزایش 
می یابد، بلکه نقش و اهمیت کارگزاران از جایگاه خاصی برخوردار می شــود. آنتونی گیدنز2 
در نظریه ساخت یابی خود با توجه به ناکارآمدی های روش شناسی فردگرایی یا ساختارگرایی 
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از  ارائه کند.  صرف درصدد است، بر دوگانه  اِنگاری ساختار/ کارگزار فائق آید و نظریه 
ابزار و  انسان هستند و درعین حال،  اجتماعی ساختۀ کارگزاری  دیدگاه وی، ساختارهای 
وسیله این ساخت نیز هستند. به نظر می رســد اصل این مســئله که باید تعادلی بین نظریه 
ســاختارگرایی و اراده گرایی های بینابینی نباید به کلی گویی ایجاد شــود، امری معقول به 
نظر می رسد. به طور مثال، »ســاخت« از دیدگاه گیدنز تعریفی جدید پیدا می کند، به گونه ای 
اختیار گرایی جمع شود. نظریه  اراده گرایی و  با  به راحتی  نیز می تواند  که »روی بسکار«3 
واقع گرایی انتقادی مانند گیدنز به گونه ای به آشــتی دادن نقش کارگزار و ساختار نظر دارد. 
بر اساس این نظریه ساخت مند شده هر کارگزار انســانی تنها در رابطه با محیط های از پیش 
شکل گرفته و عمیقاً معنا می یابد؛ ولی از طرف دیگر، ساختارها نتایج را به طور مستقیم تعیین 
نمی کنند؛ بلکه تنها دامنۀ بالقوه انتخاب ها و راهبردها را مشخص می سازند. محدودیت های 
فیزیکی و اجتماعی، از یک طرف تهدیدکننده )و تحدیده کننده( اختیار انسان هستند؛ و از 
طرف دیگر، مستلزم فرصت برای او نیز می باشند. پس کنشگران می توانند دست کم به طور 

جزئی ساختارها را تغییر دهند. )حقیقت، 1388: 450(

ساختار و کارگزار منطقاً مستلزم یکدیگرند، یعنی یک ساختار اجتماعی یا سیاسی تنها 
به واسطه قیدوبندهایی که بر کارگزاری می زنند یا فرصت هایی که برای آن تدارک می بیند، 
تداوم می یابد؛ بنابراین تصور ساختار بدون حداقل تصوری اجمالی از کارگزاری که ممکن 
است تحت تأثیر آن باشــد غیرممکن اســت. به طورکلی، در هر ساختاری ما شاهد تنوع 

کارگزاران مختلفی هستیم. )مارش، 1388: 305(

اگر نظریاتی که اشاره شد را با دیدگاه اسالمی مقایسه کنیم، درمی یابیم که نظریه گیدنز 
به مراتب بیش از دیدگاه اراده گرایی و ساختارگرایی با تعالیم دینی ما سازگاری دارد. دیدگاه 
کالم شیعی حالتی بینابینی نسبت به جبر و اختیار دارد و معتقد است؛ ازاین جهت، بین دو 
دیدگاه افراطی و تفریطی اشاعره و معتزله قرار می گیرد. شاید در مسائل اجتماعی نیز بتوان 
چنین دیدگاه بینابینی را به متون مقدس اسالمی نسبت داد. فرد در جامعه اسالمی نه چنان 
مقهور جبر است که تسلیم شرایط موجود شود و به نوعی جبرگرایی تن دهد و نه چنان است 
که بتواند هر آنچه اراده می کند، انجام دهد. به طور مثال، اگر مسئلۀ حقوق شهروندی را بین 
دو دیدگاه ساختارگرا و اراده گرا فرض کنیم، می توان به عنوان راهکار مفیدی از آن بهره 
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برد. بر اساس این الگو، ساختارها مجموعه ای از تجربیات گذشته در حوزه اجتماع، دین و 
سیاست هستند که کارگزار با توجه به نیازهای دوران خود اقدام به بازتولید مؤلفه های جدید 
می کند. بر این اساس می توان به عنوان پیش فرض اذعان داشت که در دیدگاه های امام خمینی 
و در راستای آن دیدگاه های مقام معظم رهبری، مردم بنا بر موقعیت، عملکرد و تکالیف که 
در سطح جامعه دارند از یک سری حقوق بهره مند شده و مکلف به اجرای برخی تکالیف 
شده اند. این نوع رابطۀ حق و تکلیف، رابطه ای تعامل گویانه دارد که کارگزاران با توجه به 
مبانی، انگیزه ها و اهدافی که در پی آن هستند نسبت به آن اقدام می کنند. این تحقیق بر اساس 
امام خمینی و مقام معظم رهبری  اندیشه و سبک  بررسی مصادیق حقوق شهروندی در 

تدوین شده است.

حقوق شهروندی در اندیشه، سیره و سبک سیاسی امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری

پرداختن به اندیشه و سبک سیاسی فقها، حاکمان اسالمی، فیلسوفان اسالمی، مستلزم 
شناخت و آگاهی از این مقوله مهم است که اسالم یک دین سیاسی و اجتماعی است. دین 
مبین اسالم که از ابتدای بعثت و ادوار پس ازآن بر پایۀ بنیادهای سیاسی و اجتماعی نهادینه شده 
است، به انسان به منزلۀ کنشگر می نگرد و از این میان، تعامالتی برای انسان بر پایۀ اصول دینی 
در نظر می گیرد، انسان به عنوان یک کنشگر با توجه به ساختارها و حوزۀ معرفتی زمان خود 

به بازنمایی رفتار و عملکرد در سطح اجتماع می پردازد.

با توجه به اینکه انقالب اسالمی ایران که بنا بر به اعتراف اندیشمندان اسالمی و غیر 
اسالمی، مبانی معرفتی- اجتهادی امام خمینی مدرن ترین تجربۀ حکومت دینی در تاریخ 
معاصراست که به تفکیک ساختاری و عملکردی نقش کارگزاران در حوزهۀ سیاست و 
اجتماع در چارچوب اندیشۀ مترقی والیت فقیه می پردازد. ازآنجایی که رابطۀ حق و تکلیف در 
حوزۀ عمل و اجتماع در اندیشۀ امام خمینی برگرفته از مبانی دینی و تجربی سیرۀ نبوی رسول 
اکرم )ص(، حضرت علی )ع( و امامان معصوم )ع( صدر اسالم بوده است، امام خمینی به 

نهادینه سازی روابط مابین حکومت کننده و حکومت شونده، پرداخته است.

بر این اساس سیره نظری و عملی امام خمینی )ره( چه در دوران مبارزات و چه پس از 
استقرار نظام جمهوری اسالمی بر محور حفظ فضیلت، عزت و کرامت انسانی و عدم تجاوز 
حکومت و عوامل آن بر حریم خصوصی آحاد مردم متکی بود و در طول حیات خویش بارها 
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در سخنرانی ها و پیام ها و فرامین مختلف بر آن تأکید نموده اند. شاید بتوان اذعان داشت که 
کامل ترین و جامع ترین اندیشه های امام را درباره حقوق شهروندی را می توان در پیام 8 ماده ای 
)1361(، دستورات و تأکیداتی که امام خمینی )ره( در اوایل انقالب به مسئوالن و متصدیان 
امر در خصوص رعایت حقوق شهروندی افراد کردند، پیام 14 ماده )1357( پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، بیانات مهر 1358 در جمع نیروهای کمیته انقالب اسالمی جستجو کرد. 
همسو با اندیشه های امام، حقوق شهروندی موضوعی است که در بیانات آیت اهلل خامنه ای 
به کرات به آن پرداخته شده است و ایشان حقوق شهروندی را دستاورد انقالب معرفی می کنند: 
»انقالب اسالمی مقوله شهروندی را در ایران احیا کرد. ماقبل از انقالب اسالمی چیزی به نام 
حقوق شهروندی نداشتیم. آن چیزی که در ایران مطرح بود بحث ارباب، رعیت، عبد و موال 

)www.porseman.com :1393،بود نه بحث شهروندی.« )پرسمان دانشگاهیان

با توجه به اینکه پرداختن به دیدگاه و سبک سیاسی امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری 
دربارۀ همۀ حقوق سیاسی شهروندی فراتر از یک یا چند مقاله است و از طرفی سه حق 
آزادی بیان و عقیده، مشارکت در تعیین سرنوشت و تّحزب و تشّکل در چارچوب حقوق 
سیاسی شهروندی از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ لذا در این مقاله این سه مؤلفۀ یادشده در 
دیدگاه رهبران نظام جمهوری اسالمی مدنظر قرارگرفته است که به اختصار به آن می پردازیم.

1. حق آزادی بیان و عقیده

آزادی اندیشه و بیان و عقیده طبیعی ترین و اصلی ترین حق هر فردی از افراد بشر به 
شمار می رود و تحت هیچ عنوانی قابل نقض نیست. با مراجعه به منابع اسالمی اعم از قرآن 
و روایات می توان دریافت که این حق از ویژگی های خاص دین اسالم است و در زمرۀ 

بزرگ ترین و مهم ترین حقوق انسان شمرده شده است.

در خصوص مفهوم و تعریف آزادی بیان تعاریف مختلفی ارائه شده که در اینجا به دو 
مورد بسنده می شود؛ آیت اهلل جواد آملی در تعریف آزادی بیان معتقدند: »آزادی بیان حق 
طبیعی است که همه افراد آدمی به مقتضای انسان بودن خود، به طور یکسانی از آن برخوردار 
و به موجب آن در بیان اندیشه و فکر خود تا جایی که موجب نقض حقوق دیگران و اصول 

ارزشی مورداحترام جامعه نشود، مجازند.« )جوادی آملی، 1384: 6(
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دربارۀ مبانی نظری و حقوقی حق آزادی بیان و عقیده می توان گفت که از مبانی عامی که 
برای همۀ انواع آزادی ها بیان شده بحث اختیار تکوینی انسان هست که در خصوص آزادی 
بیان و عقیده نیز می شود بکار برد؛ اما مبانی ویژه ای که از دیدگاه اسالم برای آزادی بیان 
ابرازشده است که نه تنها این حق جایز شمرده شده بلکه در برخی موارد همچون امربه معروف 

و نهی از منکر و برائت از مشرکین واجب نیز است.

در اینجا برای جلوگیری از اطاله کالم، تنها برخی از مهم ترین مبانی آزادی بیان ذکر 
می شود:

تحقق رسالت و اهداف انبیا: آزادی بیان شرط الزم برای تحقق رسالت و اهداف انبیا بوده 
ِّْغ  ُسوُل بَل است. آیات متفاوتی از قرآن با عناوین گوناگون، بیانگر این واقعیت است. »یا أَیَُّها الَرّ
ما أُنِْزَل إِلَیَْک مِْن َربَِّک َو إِْن لَْم تَْفَعْل َفما بََلّْغَت رِسالَتَُه« )مائده: 67(: ای پیامبر، آنچه از طرف 
پروردگارت بر تو نازل شده است، کاماًل )به مردم( برسان! و اگر نکنی رسالت او را انجام 

نداده ای! بی شک ابالغ والیت و امامت مستلزم آزادی بیان است.

امربه معروف و نهی از منکر: از واجبات دین اسالم فریضه امربه معروف و نهی از منکر 
است. مهم ترین مرحله تحقق و عملی شدن این فریضه الهی مرحله گفتار و بیان است؛ 

بنابراین، یکی از مبانی دینی آزادی بیان، امربه معروف و نهی از منکر است.

برائت از مشرکان: اعالم برائت از مشرکان نیز یکی از واجبات شرعی که مستلزم بیان 
است. خداوند درآیات متعددی به لزوم این فریضه اشاره نموده است.

مبحث دیگری که دربارۀ حق آزادی بیان و عقیده مطرح می شود گستره و حدود این حق 
است. آزادی بیان و عقیده در اسالم نیز مانند بسیاری از ادیان و همچنین بر مبنای عقل یله 
و رها نیست و بر اساس مبانی آن حدودی متناسب با آن در نظر گرفته شده است؛ البته این 
محدودیت ها به دالیلی همچون اهانت نکردن به عقاید و مقدسات، جلوگیری از افکار و 
عقاید ناصواب و مضر، ایجاد نظم و امنیت و حفظ حکومت و نظام سیاسی در جامعه و مانند 

آن ایجادشده است. )مرتضایی و حسینی،1392: 61(

در اینجا برای پرهیز از طوالنی شدن بحث تنها به برخی از مهم ترین موارد ممنوعیت و 
حدود در نظر گرفته شده برای آزادی بیان اشاره می شود: ارتداد، کفر و انکار ضروری دین، 
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افترا به خداوند، استهزا و تمسخر، دشمنی و مخالفت با خدا و رسول، تهمت به پیامبر )ص(، 
سب و شتم و نصب، مقابله با دین اسالم یا ایجاد اختالل در آن، گفتار گمراه کننده و فریبنده، 

گفتار و جدال بیهوده و باطل، اهانت به مقّدسات دیگران.

آزادی بیان و عقیده ازنظر حقوِق داخلی کشور نیز دارای مبانی و حدودی است که در 
اینجا به کلیات آن اشاره می  شود: )مرتضایی و حسینی، 1392: 67-68(

مبانی و حدود آزادی بیان در قوانین داخلی بیشتر در »قانون اساسی« و »قانون مطبوعات« 
بیان شده است. در این قوانین، بر موازین و احکام اسالمی و منافع و مصالح عمومی، به عنوان 

»مبانی آزادی بیان« تأکید شده و اهانت به مقّدسات ممنوع گردیده است.

»موازین اسالمی« و »مصالح کشور« دو مبنای مهم آزادی بیان هستند که در قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران ذکرشده اند. بر اساس اصل یک صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، 
»در صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسالمی 
و مصالح کشور باید تأمین گردد«. پس موازین اسالمی و مصالح کشور دو مبنا و حدود آزادی 

بیان محسوب می  شوند.

بنا بر قانون اساسی، حدود آزادی بیان »اخالل به مبانی اسالم و حقوق عمومی« است و 
نشریات و مطبوعات که از مهم ترین ابزارهای آزادی بیان هستند، ملزم به رعایت این حدود 
هستند. بر اساس اصل بیست و چهارم قانون اساسی »نشریات و مطبوعات در بیان مطالب 
آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند«.

حال با توجه به مباحث مطرح شده در باب حق آزادی بیان و عقیده در ذیل به این موضوع 
در سبک سیاسی امام خمینی )ره( و آیت اهلل خامنه ای می پردازیم.

الف: امام خمینی )ره(

الزامشان  است. کسی  آزاد  عقیده شان  مردم   ...« می فرماید:  اندیشه  آزادی  باب  در  امام 
نمی کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید.« )امام خمینی، 1389، ج 10:94( نگاه امام 
خمینی )ره( به آزادی، نگاه ارزشی است: »یکی از بنیادهای اسالم، آزادی است. انسان واقعی 
ملت مسلمان، فطرتاً یک انسان آزادشده است.« )همان،1389، ج 4: 242( ایشان آزادی فکر 



ی
نه ا

خام
هلل 

ت ا
 آي

( و
ره

ی )
مین

 خ
ام

 ام
ی

اس
سی

ک 
سب

در 
ی 

ند
رو

شه
ق 

قو
 ح

اه
يگ

جا

13

و اندیشه را مهم ترین آزادی می دانستند و معتقد بودند: »اسالم دین مستند به برهان و متکی 
به منطق است؛ و از آزادی بیان و قلم نمی هراسد و از طرح مکتب های دیگر که انحراف آن ها 
در محیط خود آن مکتب ها ثابت و در پیش دانشمندان خودشان شکست خورده هستند، باکی 

ندارد.« )همان، 1389، ج 10: 81(

از دیدگاه بنیان گذار انقالب اسالمی، آزادی عقیده و بیان حتی برای گروه ها و افراد مخالف 
حکومت اسالمی نیز باید تأمین شود مگر آن که قصد توطئه و خرابکاری از سوی آن ها در کار 
باشد: »در حکومت اسالمی همه افراد دارای آزادی در هرگونه عقیده ای هستند و لکن آزادی 

خرابکاری را ندارند.« )همان، 1389، ج 4: 435(

امام خمینی معتقد بودند که تمام اقلیت ها با شرایطی از آزادی کامل برخوردارند: »تمام 
آزادند و حکومت  اجتماعی خود  آداب دینی و  برای اجرای  ایران  اقلیت های مذهبی در 
اسالمی، خود را موظف می داند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کنند و آنان هم مثل سایر مردم 

مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند.« )همان، 1389، ج 4: 441(

نقش مطبوعات نیز از نگاه امام عالوه بر اطالع رسانی، نقش تربیتی است: »نقش مطبوعات 
باشند که  باید مثل معلمینی  در کشورها منعکس کردن آرمان های ملت است، مطبوعات 
مملکت را و جوانان را تربیت می کنند و آرمان ملت را منعکس می کنند.« )همان، 1389، ج 7: 
323( ازنظر امام مطبوعات »در نشر همۀ حقایق و واقعیات آزادند.« )همان، 1389، ج 4: 266(

ب( مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری معتقدند یکی از مهم ترین وجوه حقوق شهروندی حق آزادی بیان 
است که ایشان ضمن تأکید بر مَسلم بودن این حق )آیت اهلل خامنه ای، 1379/12/22( به طور 
مفصل ابعاد و حدودوثغور آن را در بیانات 30 سال اخیر خود مشخص کرده اند. آیت اهلل 
خامنه ای در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه در 24 شهریور 1377 دراین باره می فرماید: »ما به 
آزادی بیان و آزادی فعالیت های اجتماعی معتقدیم. اصاًل این مفاهیم و این حقایق را انقالب 
و پیشروان انقالب به این کشور آوردند. قباًل این چیزها در این کشور نبود. از آزادی بیان 
و آزادی فعالیت های اجتماعی، نه خبری بود و نه حتی اسمی بود. این ها را انقالب برای 
این کشور آورد. امام این ها را به این کشور هدیه کرد و خون شهدا این ارزش ها را به این 



ی 12(، زمستان 1399
ل سوم، شماره چهارم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

14

کشور بخشید. کسانی که پاسدارِ خون شهدا هستند و کسانی که پیرو امام اند، عَلمداران این 
مفاهیم اند.« )آیت اهلل خامنه ای، 1377/06/24(

آیت اهلل خامنه ای تمدن سازی بدون آزادی فکر و آزادی بیان را امری غیرممکن تلقی 
می کند و دراین باره می فرماید: »برای بیدار کردن عقل جمعی، چاره ای جز مشاوره و مناظره 
نیست و بدون فضای انتقادی سالم و بدون آزادی بیان و گفت وگوی آزاد با »حمایت حکومت 
اسالمی« و »هدایت علماء و صاحب نظران«، تولید علم و اندیشه دینی و درنتیجه، تمدن سازی 
و جامعه پردازی، ناممکن یا بسیار مشکل خواهد بود. برای عالج بیماری ها و هتاکی ها و مهار 
هرج ومرج فرهنگی نیز بهترین راه، همین است که آزادی بیان در چارچوب قانون و تولید 

نظریه در چارچوب اسالم، حمایت و نهادینه شود.« )آیت اهلل خامنه ای، 1381/11/16(

ایشان آزادی فکر را مقدمۀ آزادی بیان معرفی می کند و می فرماید:  »وظیفۀ حتمی دیگر 
دولت اسالمی، گسترش علم و دانایی است، چون دولت اسالمی بدون گسترش علم و 
...آزادی بیان تابعی از آزادی فکر است. وقتی آزادی فکر  دانایی به جایی نخواهد رسید. 
بود، به طور طبیعی آزادی بیان هم هست. عمده، آزادی فکر است که انسان ها بتوانند آزاد 
بیندیشند. در غیر فضای آزادفکری، امکان رشد وجود ندارد. برای فکر، برای علم، برای 
)آیت اهلل خامنه ای،  داشت.«  نخواهد  اصاًل جایی وجود  بشری  پیشرفت  میدان های عظیم 

)1384/06/08

می داند  اسالمی  قواعد  به  محدود  را  آن  و  نمی داند  مطلق  را  آزادی  خامنه ای  آیت اهلل 
و می فرماید: »اما این آزادی، محدود است و آزادی مطلق نیست. حّدش کجاست؟ حّدش 
بنا شود که کسانی مردم را به  عبارت است از حدودی که اسالم تعیین کرده است. اگر 
بی ایمانی و به شهوات سوق دهند، در این کار، آزاد نیستند. این آزادی، آزادِی خیانت است. 
اگر قرار شد کسانی بنشینند و توطئه کنند و این توطئه را به شکلی در نوشته ای منعکس کنند، 

این آزادی توطئه است و مردود است.« )آیت اهلل خامنه ای، 1377/06/24(

2. حق مشارکت در تعیین سرنوشت

مشارکت از حیث مفهومی به معنای شراکت و همکاری در کاری، امری یا فعالیتی و 
حضوری در جمعی، گروهی و سازمانی جهت بحث و تصمیم گیری چه به صورت فعال و 
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چه به صورت غیرفعال است. درمجموع، جوهرۀ اصلی مشارکت را باید در فرآیند درگیری، 
فعالیت و تأثیرپذیری دانست. )علوی تبار،1379: 15(

حق تعیین سرنوشت، یعنی حق مردم برای انتخاب و تعیین شکل سازمان سیاسی که مردم 
می خواهند در چارچوب آن زندگی کنند و از طریق آن با دیگر مردمان ارتباط برقرار سازند. 
)اخوان خرازیان، 1386: 127، 128( بر اساس این حق، مردم می توانند با انتخاب خود نحوۀ 

ادارۀ سیاسی و توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه شان را تعیین کنند.

در خصوص مبانی نظری و حقوقی حق مشارکت در تعیین سرنوشت هم درآیات و 
روایات تأکید شده و هم در قوانین و اسناد حقوقی داخلی به آن اشاره دارد.

 یکی از آیات مهم قرآنی در این زمینه آیه 11 سورۀ رعد است: »إَِنّ اهلَلَّ ال یَغیُر ما بَِقومٍ 
َحتّی یَغیروا ما بَِأنُفِسهِم.« خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن 
قوم حالشان را تغییر دهند. بر اساس این اصل قرآنی که یکی از برنامه های اجتماعی مهم 
اسالم را بیان می کند، هرگونه تغییرات برونی متکی به تغییرات درونی ملت ها و اقوام است و 
هرگونه پیروزی و شکستی که به قومی برسد، از همین جا سرچشمه می گیرد. )مکارم شیرازی، 

)174 ،173 :1386

از مبانی نظری حق تعیین سرنوشت، انتخاب گری انسان است. برخی از آیات به صراحت 
ِّکْم َفَمْن شاَء َفْلیْؤمِْن َو َمْن شاَء  بر انتخاب گر بودن انسان تأکیددارند، مانند: »َو ُقِل الَْحقُّ مِْن َرب
َفْلیکُفر« بگو حق از سوی خداوندگار تو است، پس هر کس می خواهد ایمان آورد و هر کس 
می خواهد کافر شود« )کهف: 29(. این آیۀ شریفه بر نبود اجبار در انتخاب تصریح می کند و 

کفر و ایمان را به انتخاب گره می زند.

کرامت ذاتی انسان از دیگر مبانی نظری حق تعیین سرنوشت است. بر پایۀ کرامت ذاتی، 
اوالً هیچ انسانی بر انسان دیگر والیت و حکومت ندارد؛ بنابراین انسان به صورت آزادانه بر 
سرنوشت خویش حاکمیت دارد و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند بر او و سرنوشت او حاکم 
شود. ثانیاً انسان بر اموال خود تسلط دارد: »الناُس ُمَسلَّطوَن علَی أموالِهِم« )مجلسی، 1403: 
2/ 272(؛ بنابراین اگر تسلط انسان بر اموال خود و توانایی تصرف )در چارچوب شرع یا 
قانون( حق انسان باشد و دیگران بدون اذن، حق تصرف در اموال او را نداشته باشند، پس حِق 
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نداشتن تسلط بر مقدرات سیاسی و اجتماعی او، بدون رضایتش، اولی است و مسّلم است 
که خود فرد در تعیین سرنوشتش بر دیگران اولویت دارد؛ البته »حق حاکمیت بر سرنوشت 
انسان، اصالتاً از آن خدا است، ولی انسان در طول اراده الهی و با اذن او، بر سرنوشت خود 

حاکمیت دارد که امروزه از آن به مردم ساالری دینی یاد می شود.« )رحیمی، 1386: 2(

در منابع حقوقی نیز به حق مشارکت در تعیین سرنوشت اشاره شده است. در منابع حقوقی 
داخلی در مهم ترین سند رسمی کشور یعنی قانون اساسی به صراحت به حق تعیین سرنوشت 
اشاره شده است. در اصل 56 قانون اساسی آمده: حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خدا 
است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند 
این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و 
ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. )جهانگیر، 1385: 

اصل 56(

اصول سوم، ششم و پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند 3 
اصل چهل و سوم قانون اساسی که به صورت تجمیع در مادۀ 15 منشور حقوق شهروندی 
آمده است، شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می توانند این حق را از طریق همه پرسی یا انتخابات 

آزاد و منصفانه اعمال کنند.

اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری – مصوب 
انتخابات مجلس شورای اسالمی– مصوب 1378 و  1379 و اصالحات بعدی آن، قانون 
اصالحات بعدی آن  که در ماده 16 منشور حقوق شهروندی به صورت تجمیع اشاره دارد، 
شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات 
دولتی )ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این ها(، بهره مندی از کمک های 
مردمی و سایر روش های تأمین هزینه های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی 

نزد مقامات صالحیت دار، از حقوق برابر برخوردارند.

با توجه به مباحث ذکرشده در خصوص حق مشارکت در تعیین سرنوشت در ادامه به 
سبک سیاسی امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری دراین باره می پردازیم.
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الف: امام خمینی )ره(

هرچند امام تعریف مشخصی از مشارکت سیاسی ارائه نداده اند؛ اما با مراجعه به سخنان 
ایشان، روشن می گردد که تعریف حضور فعال مردم درصحنه سیاست می تواند برآمده از 
آرای ایشان باشد، امام خمینی بر نقش و حضور حداکثری مردم تأکید داشت و خواستار 
حضور آنان در عرصۀ سیاست در جامعه بود، ایشان سیاست را اظهارنظر سیاسی، نظارت و 

مشارکت مردم در جامعه می دانست. )منتظرقائم،1381:152(

ایشان می فرمایند: »دمکراسی این است که آراء اکثریت... معتبر است ...اکثریت هرچه 
گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خالف ...« )امام خمینی، 1389، ج 9: 304(

با این اوصاف امام خمینی )ره( تأکید زیادی بر مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت 
توسط مردم نموده و ایشان دربارۀ اهمیت دخالت مردم در سرنوشت خود می فرمایند: »همۀ 
شما، همۀ ما، زن و مرد، هر مکلف همان طور که باید نماز بخواند همان طور باید سرنوشت 

خودش را تعیین کند.«

امام دخالت در سیاست را هم حق و هم تکلیف مردم می داند و می فرماید: »حرف ما 
این است که نه روحانی تنها، همه قشرها باید در سیاست دخالت بکنند، سیاست یک ارثی 
نیست که مال دولت باشد، یا مال مجلس باشد، یا مال افراد خاصی باشد، سیاست معنایش 
همین وضع آن چیزهایی است که در یک کشور می گذرد از حیث ادارۀ آن کشور، همۀ 
اهالی این کشور در این معنا حق دارند، خانم ها حق دارند در سیاست دخالت بکنند تکلیفشان 
است، روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیف آن هاست.« )همان، 1389، 
ج 20: 193(؛ بنابراین ماهیت نقش مردم در نظام فکری امام وابستگی شدید به این دغدغۀ 
اصلی ایشان دارد و در مقاطع مختلف بنا به ظرفیت و توانایی مردم در برآوردن این خواست، 
نقششان نیز دچار قبض و بسط می شود. بر مبنای همین خواست و دغدغۀ فکری است که 
امام در یکی از آخرین پیام های انتخاباتی خود به مردم و نامزدهای مجلس شورای اسالمی این 
نکته را یادآور می شود که هدف نهایی از انتخابات، رأی گیری و شرکت مردم در صحنه های 

سیاسیـ  اجتماعی، حفظ اسالم است نه چیز دیگر.

مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانی رأی دهند که متعهد به اسالم و وفادار به 
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مردم باشند و باید توجه داشت که هدف انتخابات درنهایت حفظ اسالم است. )همان، 1389، 
ج 20: 194(

درمجموع آراء و اندیشه های امام و سبک سیاسی ایشان در زمینه های عملی و نظری و 
دربارۀ نقش و جایگاه مردم و مشارکت مردم نشان می دهد که همواره مشارکت مردمی ذیل 

یک متغیر مستقل به نام حاکمیت اسالم و اسالمی بودن نظام حکومتی تعریف می شود.

ب: مقام معظم رهبری

آیت اهلل خامنه ای بارها دربارۀ حق رأی و مشارکت در انتخابات به بیان دیدگاه هایشان در 
جمع مردم و مسئوالن در ادوار مختلف پرداختند. نظر به گسترده بودن این دیدگاه ها، در اینجا 

به برخی از مواضع متأخر ایشان می پردازیم.

آیت اهلل خامنه ای در مواضع مختلفی به اهمیت نقش مردم و حضور مردم در نظام اسالمی 
پرداخته اند و یکی از مظاهر عمدۀ آن را انتخابات دانسته اند، به طوری که دراین باره می فرمایند: 
»در نظام جمهوری اسالمی، انتخابات یک امر واقعی است، یک چیز شکلی و صوری نیست. 
این جور نیست که بخواهیم از دیگران تقلید کنیم که چون دیگران به نام دموکراسی انتخابات 
دارند، ما هم انتخابات داشته باشیم، نه انتخابات یک امر واقعی است برای دخالت دادن نظر 

مردم و رضای عامه؛ و...« )آیت ا... خامنه ای، 1388/12/06(

ایشان در جای دیگری انتخابات را »پایه نظام« تلقی می کنند و می فرمایند: »پایه نظام ما 
همین انتخابات است. یکی از پایه ها، انتخابات است. مردم ساالری دینی با حرف نمی شود، 
مردم ساالری دینی با شرکت مردم، حضور مردم، اراده مردم، ارتباط فکری و عقالنی و عاطفی 
مردم با تحوالت کشور صورت می گیرد، این هم جز با یک انتخابات صحیح و همگانی و 

مشارکت وسیع مردم ممکن نیست.« )آیت اهلل خامنه ای، 1388/01/01(

این است که  انتخابات وجود دارد  تعبیر دیگری که در کالم آیت اهلل خامنه ای دربارۀ 
انتخابات مهم ترین شاخۀ آزادی است. ایشان دراین باره می فرمایند: »آزادی یعنی ملت ما در 
چارچوب قانوِن خود- و نه قانون تحمیلی دیگران- مسئوالن کشور را انتخاب می کند. اگر از 
عملکرد آن ها راضی بود، این انتخاب را ادامه می دهد، اگر راضی نبود، آن ها را کنار می گذارد 
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و دیگران را انتخاب می کند. این مهم ترین شاخۀ آزادی در کشور ماست.« )آیت اهلل خامنه ای، 
)1382/11/24

بااین حال، از نگاه آیت اهلل خامنه ای حضور مردم در انتخابات عالوه بر برخورداری از یک 
»حق« جنبه »تکلیفی« نیز دارد. به طوری که ایشان در دیدار دست اندرکاران برگزاری انتخابات 
در تاریخ 1392/2/16می فرماید: »انتخابات، هم حق مردم است، هم وظیفۀ مردم است؛ هم باید 
حق را استنقاذ کنیم، هم باید وظیفه را به خوبی انجام دهیم.« )آیت اهلل خامنه ای، 1392/02/16(

یکی از نکات مورد تأکید آیت اهلل خامنه ای در موضوع انتخابات، اصل حضور در انتخابات 
و اولویت داشتن آن بر هر مسئلۀ دیگری است: »من بارها گفته ام که اصل حضور مردم در 
انتخابات، حتی از انتخاب اصلح هم مهم تر است؛ اگرچه انتخاب اصلح هم بسیار اهمیت 

دارد.« )آیت اهلل خامنه ای، 1384/02/17(

جدیدترین تعبیری که آیت اهلل خامنه ای از انتخابات ارائه کرده اند تعبیر »حق الناس« است 
انتخابات است و هم متوجه رأی دهندگان.« )آیت اهلل  که هم متوجه نهادهای برگزارکننده 

خامنه ای، 1394/10/14(

ایشان نهاد برآمده از رأی مردم را »مشروع« می داند و برخالف برخی که بین مقبولیت و 
مشروعیت تفکیک قائل می شوند و رأی مردم را به مقبولیت محدود می کنند، آیت اهلل خامنه ای 
بر مشروعیت بخشی رأی مردم تأکید می کند و می فرمایند: »هرکسی با هر تعداد رأیی که از 
طرف اکثریت مردم بر طبق چهارچوب قانون اساسی انتخاب شد، این مشروع است، دولت 
قانونی است و باید مردم او را قانونی بدانند و تا آنجایی که می توانند به او کمک کنند.« 

)آیت اهلل خامنه ای، 1394/01/01(

در نگاه مقام معظم رهبری از کارکردهای انتخابات ازنظر ایشان، تحقق مردم ساالری دینی 
است: »انتخابات برای ما یک پرچم افتخار است، نشانۀ مردم ساالری دینی است.« )آیت اهلل 

خامنه ای، 1390/03/08(

3. حق تحزب و تشّکل

به اعتقاد برخی از اندیشمندان حوزۀ مطالعات احزاب و سازمان های سیاسی و اجتماعی 
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گرفته  نظر  در  مدنی  به مثابۀ سازمان های سیاسِی جامعۀ  احزاب سیاسی  در عصر حاضر، 
می شوند که به دنبال تجمیع منافع یک یا چند گروه بوده و به بیان دیدگاه ها و نمایندگی 
آن مبادرت می ورزند. این کنش از طریق مشارکت در انتخابات دموکراتیک صورت گرفته 
و با در نظر گرفتن نگرانی نهادهای جامعۀ مدنی درصدد ارائۀ دیدگاه ها، منافع و برنامه های 
آن ها به نهادهای نمایندگی و رسمی سیاست هستند.  (Hofmeister and Grabow, 2011( »پیتر 
برنل« از دیگر جامعه شناسان نیز بر این باورست که احزاب سیاسی حلقۀ ارتباطی جامعه و 
دولت بوده و نشان دهنده انبوه منافع مردم اند. وی معتقد است احزاب سیاسی مرکزیت اصل 
دموکراسی نمایندگی و روند دموکراتیک شدن کشورها محسوب می شوند که با چشم پوشی 
از نقش محوری احزاب نمی توان امیدی به موفقیت راهبردهای الزم برای ایجاد و تحکیم 
دموکراسی داشت. بدون توجه به احزاب امکان ندارد که بتوان به موضوعات مهم جوامع مانند 
ساخت جامعۀ مدنی و نهادهایی مبتنی بر حکمرانی خوب پرداخت. )Burnell, 2004( با توجه 
به اهمیت و نقش احزاب و تشکل ها در تحقق جامعۀ مدنی و زندگی اجتماعی، این موضوع 

امروزه جزء حقوق سیاسی شهروندان برشمرده شده است.

موریس دوورژه در تعریف حزب می گوید: »یک حزب مجموعه ای از گروه های پراکنده 
در اطراف کشور است که به وسیلۀ سازمان های هماهنگ کننده به هم پیوسته اند و مهم ترین 
وظیفۀ سازمان حزبی تالش برای کسب قدرت است.« )دوورژه، 1357: 18( در قانون نحوۀ 
فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب سال 1395 مجلس شورای اسالمی در تعریف 
از حزب اشاره دارد به اینکه: »حزب تشکیالتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه 
مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصالح آن، در چهارچوب 
قوانین و مقررات نظام جمهوری اسالمی ایران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود 
در سطح ملی یا استانی فعالیت می کند.« )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1395(

از منظر مبانی حقوقی تحزب، در قانون اساسی جمهوری اسالمی به صراحت به این 
موضوع اشاره شده است. در اصل 26 این قانون آمده است: احزاب، جمعیت ها، انجمن های 
سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه 
اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض 
نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور 
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ساخت. این اصل، آزادی تشکل را به نحو گسترده ای پذیرفته، درعین حال که محدودیت های 
فعالیتی و نیز آزادی عضویت در احزاب را به شکل مثبت )عدم اجبار بر عضویت( و منفی 
)عدم منع در عضویت( موردتوجه قرار داده است. در اصل 27 قانون اساسی نیز آمده است: 
تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سالح به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد 

آزاد است. این اصل نحوه عملکرد و فعالیت احزاب را بیان می  کند.

عالوه بر این دو مورد؛ قانون »فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و 
انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده« در سال 1360 در مجلس شورای اسالمی 
تصویب شد که البته این قانون در سال 1395 با ارائۀ الیحۀ جدید قانون »نحوۀ فعالیت احزاب 

و گروه های سیاسی« و تصویب آن، منسوخ شد.

درهرحال حق تحزب و تشکل موضوعی است که رهبران جمهوری اسالمی نیز در 
اندیشه ها و سبک سیاسی شان بر آن تأکید ورزیده  اند.

الف: امام خمینی )ره(

دیدگاه امام )ره( در خصوص حزب بر دو مؤلفه تأکید دارد، نخست اینکه حزب باید 
دارای ایده اسالمی باشد. دوم در عرصۀ فعالیت سیاسی و رقابت، حتماً چهارچوب شرعی 

را مدنظر قرار دهد.

امام بین حزب دولتی و دولت حزبی تمایز قائل است و دولت حزبی را شکل پذیرفته 
و حزب دولتی را شکل مردود نظام حزبی می دانند: »قبل از این که دولت شما پیش بیاید، 
یک  حزبی درست کنید و بعد هم حزب در مجلس به طوری که باید بشود، به طوری که قوانین 
اساسی و قانون اساسی و سایر قوانین اقتضا می کند، نماینده درست کنند و بعد هم آقای وزیر، 
نخست وزیر متکی به نمایندگانی که از حزب پیدا شد و از جمعیت و از خواستۀ مردم و این ها 

پیدا شد، بعد می شود یک دولت متکی به حزب.« )امام خمینی، 1389، ج 1: 389-388(

از دیدگاه امام احزاب باید در خدمت توده های محروم و منافع و مصالح جامعه باشند 
ازاین رو احزاب دولتی نمی توانند این آرزو را برآورده سازند. احزاب سیاسِی زمان پهلوی 

عمدتاً چنین حزب هایی بوده اند.



ی 12(، زمستان 1399
ل سوم، شماره چهارم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

22

با این اوصاف می توان اذعان داشت که حضرت امام خمینی نیز فعالیت احزاب متعدد، 
با فرض »تفاهم بر اصول« و »وحدت مقصد« را مجاز می دانستند. درعین حال، مردم را به 
فعالیت سیاسی در قالب حزب تشویق نمی کردند، بلکه به لحاظ عملکرد احزاب در جوامع 
اسالمی و کشور ایران پس از مشروطه و نیز پس از پیروزی انقالب اسالمی، به فعالیت حزبی 
خوش بین نبودند به طوری که هنگام نصب یکی از اعضای نهضت آزادی به نخست وزیری 
دولت موقت، آن را مشروط به فراغت از فعالیت حزبی کردند و در حکم نخست وزیری 
وی مرقوم فرمودند: »... جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی 

خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم...« )همان، 1389، ج 6: 55-54(

دربارۀ حق تحزب و تشکل، امام خمینی )ره( تأکیدشان بر این بود که تمامی احزاب 
می توانند در چارچوب نظام جمهوری اسالمی ایران آزادانه اظهارنظر کنند: »احزاب آزادند که 
مخالفت با ما یا با هر چیزی بکنند، مادامی که اقداماتشان مضر به کشور نباشد.« )همان،1389، 

ج 5: 482(

از مواضع عملی امام خمینی )ره( دربارۀ تحزب و تشکل به نمونه ای از آن اشاره می شود، 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در خاطرات خویش از دوران مبارزه و اوایل پیروزی انقالب دربارۀ 
تأسیس حزب جمهوری اسالمی، مطلب را این گونه نقل و موضع امام و نوع عکس العمل 
ایشان را بیان می کنند: »اولین چیزی که در آن شرایط )پس از پیروزی انقالب( به ذهن ما 
رسید، خأل تشکیالت بود، همۀ دوستان احساس کرده بودند که اگر ما تشکیالت درستی 
داشته باشیم، دچار این آشفتگی نمی شدیم... من رفتم خدمت امام و مطرح کردم که به این 
نتیجه رسیده ایم که نقص اساسی ما نداشتن حزب است. امام گفتند: »بروید تشکیل بدهید.« 
)هاشمی رفسنجانی،1377: 337( البته امام خمینی )ره( با ورود روحانیت به دستجات حزبی 
و تشکیل حزب از سوی روحانیت مخالف بودند؛ چراکه به جایگاهی فراتر از حزب برای 

روحانیت قائل بودند.

امام با اشاره به آزادی فعالیت احزاب و گروه ها، بین آزادی بیان و توطئه تمایز قائل 
اّولی را طبیعی و مجاز می شمارد و دومی را مردود. از مجموع سخنان ایشان  می شود و 
)همان، 1389، ج 15:  سالم  اعضای  و  ایدۀ صحیح  با  سالم  احزاب  باوجود  که  برمی آید 
68( به شرط وحدت مقصد و تفاهم با یکدیگر در جهت منافع و مصالح مّلی و جمهوری 
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اسالمی مخالفتی نداشتند، اما نسبت به بروز اختالف و دشمنی نگران بوده و بیش از همه 
بر این نکته سفارش می فرمودند. حتی حزب معتبری چون حزب جمهوری اسالمی با آن 
شخصیت های برجسته از بیم بروز و گسترش اختالف و تفرقه میان نیروهای انقالب تعطیل 
و فعالیت هایش متوقف شد. )همان، 1389، ج 20: 257(  از همین نقاط عمق بینش حضرت 
امام )ره(، علی رغم سفارش عالقه مندان و معتمدان ایشان، در مخالفت با تأسیس حزب از 

سوی روحانیت آشکار می  شود.

ب: مقام معظم رهبری

آیت اهلل خامنه ای ازجمله رهبران جمهوری اسالمی است که سابقۀ فعالیت حزبی دارد و 
خود را نه تنها مخالف تحزب نمی داند، بلکه معتقد است تحزب و وحدت را می توان توأمان 
داشت: »به طور اجمال بگویم ما با تحزب مطلقاً مخالف نیستیم. این که خیال کنند ما با حزب 
و تحزب مخالفیم، نه این طور نیست. قبل از پیروزی انقالب، پایه های یک حزب بزرگ و 
فعال را خود ما ریختیم، اول انقالب هم این حزب را تشکیل دادیم، امام هم تأیید کردند 
و... منتها آن حزبی که موردنظر ماست، عبارت است از یک تشکیالتی که نقش راهنمایی و 
هدایت آحاد مردم را به سمت یک آرمان هایی ایفاء می کند.« )آیت اهلل خامنه ای، 1390/07/24(

رهبر معظم انقالب فعالیت صحیح حزبی را از روش های غلط سیاسی که تحت عنوان 
تحزب رایج است تفکیک می کند و می فرماید: »بعضی کسان می گویند فالنی با حزب و 
تحزب مخالف است، درصورتی که پس از پیروزی انقالب اسالمی، اولین حزب را ما درست 
کردیم. اگر تحزب به معنای واقعی کلمه وجود داشته باشد، من طرفدار آن هستم. منتها من 
تحزب را این نمی دانم که عّده ای از داعیه داران سیاسی، به دنبال کسب قدرت، دورهم جمع 
شوند - ده نفر، پانزده نفر، بیست نفر- و با شعار و ایجاد هیجان و جذابیت های دروغین، مردم 
یا گروه هایی از مردم را به این طرف و آن طرف بکشانند و مرتّب دعوا و اختالف راه بیندازند 
و برای این که بیکار نمانند، یک مسئلۀ کوچک را بزرگ کنند، یک چیز کم اهمیت را پُراهمیت 
جلوه دهند و روزها و هفته ها درباره اش بحث و تحلیل کنند، بر اساس آن، دوست و دشمن 
معیّن کنند. فالن کس، فالن طرفی است، پس دشمن است؛ فالن کس، فالن طرفی است، 
پس دوست است. بنده این ها را تحزب نمی دانم. این ها روش های غلط سیاسی است که در 
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دنیا هم رایج است. دل ما خوش بوده است که در ایران این چیزها رایج نباشد؛ اما متأسفانه 
بعضی کسان به این چیزها دلبستگی دارند. بسیار خوب، اما اگر کسی مسئولیتی را قبول کرد، 
چنانچه بنا شد چنین دلبستگی ای پیدا کند، به آن مدیریت ضربه خواهد زد. من یک وقت به 
بعضی از مسئوالن دولتی پیغام دادم و گفتم ساعاتی را که شما در جلسه حزبِی خود صرف 
می کنید - البته نمی گویم پول و امکانات می گیرید - متعّلق به دولت و مردم است. شما حق 
ندارید آن را صرف مسائل حزبی و جناحی و گروهی و امثال این ها بکنید.« )آیت اهلل خامنه ای، 

)1380/08/12

آیت اهلل خامنه ای همچنین در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سردبیران نشریات 
دانشجویی در پاسخ به پرسشی درباره حزب و تحزب می فرمایند: »اگرچه کسب قدرت برای 
یک حزِب موفّق یک امر قهری است - یعنی وقتی که پای انتخابات به میان آمد، شما که حزبی 
دارید و طرفداران زیادی دارد و مردم با شما همفکرند، به طور طبیعی نمی توانید بی تفاوت 
باشید که مثاًل این فرد رئیس جمهور شود یا آن شخص دیگر؛ البد به یکی عقیده دارید. به طور 
طبیعی این عقیدۀ شما اثر می گذارد و رأی دهندگان به او زیاد خواهند شد - اما هدف حزب 
نباید به دست آوردن قدرت باشد. هدف بایستی هدایت فکری مردم به سمت آن فکر درستی 
باشد که خود شما به آن اعتقاددارید. این عقیدۀ من دربارۀ تحزب است. )آیت اهلل خامنه ای، 

)1377/12/04

دیدگاه و سبک و سیاق مقام معظم رهبری در مورد مخالفت نداشتن با تحزب و نیز مبنا 
قرار دادن عملکرد و اهداف احزاب در تأیید و رد آنان، دقیقاً منطبق بر اندیشه ها و سبک 
سیاسی حضرت امام )ره( در مورد تحزب در جامعه است. از منظر بنیان گذار جمهوری 
اندیشۀ سیاسی  اما مسئلۀ مهم در  پذیرفته شده است؛  امر  ایران اصل تحزب یک  اسالمی 
حضرت امام )ره(، ایدئولوژی ویژگی ها و عملکرد احزاب است. آنچه در اندیشۀ سیاسی 
امام خمینی )ره( قابل ردیابی است این مسئله است که ایشان نوعی رویکرد مثبت همراه با 
اهتمام و مشروط به شروط خاصی را ارائه می دهد. سنجش اصلی بنیان گذار انقالب اسالمی 
در مورد مطلوبیت و عدم مطلوبیت ناشی از ایده و کار ویژه های حزب است؛ امام )ره( در 
این باره می فرمودند: »این طور نیست که حزب بد باشد یا هر حزبی خوب باشد، میزان ایده 
حزب است و اگر ایده چیز دیگری باشد این حزب شیطان است، هر اسمی هم داشته باشد؛ 
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بنابراین باید بکوشیم حزبمان را حزب اهلل کنیم«. تأکید حضرت امام )ره( بر این نکته که از اول 
عالم تا حال دو حزب بوده است، یکی حزب الهی و یکی حزب شیطانی بر این داللت دارد 
که ایشان هدف و ایدۀ شکل گیری و فعالیت احزاب را معیار مطلوبیت و عدم مطلوبیت آن ها 
می دانسته است. ایشان همچنین معتقد بودند که »هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم، 
درصورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند.«؛ بنابراین طبق دیدگاه امام )ره( و مقام 
معظم رهبری، انقالب اسالمی با حزب و تحزب در جامعه مطلقاً مخالفتی ندارد و صرفاً آنچه 
یک حزب را بر دیگری ارجحیت می دهد ایده و هدف احزاب است؛ احزابی که در پی کسب 
قدرت و منفعت شخصی باشند مردود و احزابی که هدفشان خدمت و هدایت فکری جامعه 

است مطلوب و مورد تأیید خواهد بود.

نتیجه گیری

حقوق شهروندی که به عنوان یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن و فراگیر، مجموعه ای 
به هم پیوسته از حقوق و وظایف برابر همگانی، ناظر بر احساس تعلق اجتماعی به جامعه و 
مؤثر در مشارکت همگانی، به همراه برخورداری عادالنه و منصفانۀ تمام اعضای جامعه از 
مزایا، منابع و امتیازهای فارغ از تعلقات نژادی، قومی، طبقاتی، فرهنگی و مذهبی است. از 
منظر امام خمینی شرط تشکیل اجتماع مترقی و متمدن، رعایت و اجرای حقوق شهروندی 
افراد است. نگاه امام خمینی )ره( به آزادی به عنوان بخشی از آزادی بیان و اندیشه و عقیده، 
نگاه ارزشی است و ایشان آزادی فکر و اندیشه را مهم ترین آزادی می دانستند. از دیدگاه امام، 
آزادی عقیده و بیان حتی برای گروه ها و افراد مخالف حکومت اسالمی نیز باید تأمین شود، 
مگر آن که قصد توطئه و خرابکاری از سوی آن ها در کار باشد. نقش مطبوعات نیز از نگاه 
امام عالوه بر اطالع رسانی، نقش تربیتی است. در کنار این رهیافت آیت اهلل خامنه ای نیز تمدن 
سازی بدون آزادی فکر و آزادی بیان را امری غیرممکن تلقی می کند و ایشان آزادی فکر را 
مقدمۀ آزادی بیان معرفی می کند و آزادی را مطلق نمی داند و آن را محدود به قواعد اسالمی 

می داند.

درزمینۀ حق رأی و مشارکت و انتخاب نیز امام خمینی بر نقش و حضور حداکثری مردم 
تأکید داشت و خواستار حضور آنان در عرصۀ سیاست در جامعه بود، ایشان سیاست را 
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اظهارنظر سیاسی، نظارت و مشارکت مردم در جامعه می دانست. درمجموع آراء و اندیشه ها 
و سبک سیاسی امام در زمینه های عملی و نظری و دربارۀ نقش و جایگاه مردم و مشارکت 
مردم نشان می دهد که همواره مشارکت مردمی ذیل یک متغیر مستقل به نام حاکمیت اسالم 
و اسالمی بودن نظام حکومتی تعریف می شود. مقام معظم رهبری نیز بارها دربارۀ حق رأی 
و مشارکت در انتخابات در مواضع مختلفی به اهمیت نقش مردم و حضور مردم در نظام 
اسالمی پرداخته اند و یکی از مظاهر عمده آن را انتخابات دانسته اند. ایشان انتخابات را »پایه 
نظام« تلقی می کنند و می فرمایند: »پایه نظام ما همین انتخابات است؛ و در تعبیر دیگری که 
انتخابات مهم ترین شاخۀ آزادی است بااین حال، از نگاه آیت اهلل خامنه ای حضور مردم در 
انتخابات عالوه بر برخورداری از یک »حق« جنبۀ »تکلیفی« نیز دارد. جدیدترین تعبیری که 
آیت اهلل خامنه ای از انتخابات ارائه کرده اند تعبیر »حق الناس« است که هم متوجۀ نهادهای 
تعبیر آیت اهلل  این اوصاف در  با  انتخابات است و هم متوجۀ رأی دهندگان.«  برگزارکنندۀ 
خامنه ای شرکت در انتخابات به منزلۀ تأیید نظام جمهوری اسالمی است. درمجموع در نگاه 
انتخابات ازنظر ایشان، تحقق مردم ساالری دینی است:  مقام معظم رهبری از کارکردهای 

»انتخابات برای ما یک پرچم افتخار است، نشانۀ مردم ساالری دینی است.«

درزمینۀ تحزب و تشکل های سیاسی دیدگاه امام )ره( در خصوص حزب بر دو مؤلفه 
تأکید دارد: نخست اینکه حزب باید دارای ایدۀ اسالمی باشد. دوم در عرصۀ فعالیت سیاسی 
و رقابت، حتماً چهارچوب شرعی را مدنظر قرار دهد. امام بین حزب دولتی و دولت حزبی 
تمایز قائل است و دولت حزبی را شکل پذیرفته و حزب دولتی را شکل مردود نظام حزبی 
می دانند. از دیدگاه امام احزاب باید در خدمت توده های محروم و منافع و مصالح جامعه باشند 

و تمامی احزاب می توانند در چارچوب نظام جمهوری اسالمی ایران آزادانه اظهارنظر کنند.

دیدگاه و سبک سیاسی مقام معظم رهبری در مورد مخالفت نداشتن با تحزب و نیز مبنا 
قرار دادن عملکرد و اهداف احزاب در تأیید و رد آنان، دقیقاً منطبق بر اندیشه های سیاسی 
حضرت امام )ره( در مورد تحزب در جامعه است. از منظر بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران 
اصل تحزب یک امر پذیرفته شده است؛ اما مسئله مهم در اندیشۀ سیاسی حضرت امام )ره(، 
ایدئولوژی ویژگی ها و عملکرد احزاب است. آنچه در اندیشه و سبک سیاسی امام خمینی 
با اهتمام و  )ره( قابل ردیابی است این مسئله است که ایشان نوعی رویکرد مثبت همراه 
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مشروط به شروط خاصی را ارائه می دهد. سنجش اصلی بنیان گذار انقالب اسالمی در مورد 
مطلوبیت و عدم مطلوبیت ناشی از ایده و کارویژه های حزب است؛ بنابراین حقوق شهروندی 
ذکرشده در اندیشه و سبک سیاسی امام و رهبری مبتنی بر اندیشه حق و تکلیف در اسالم و 
بر پایه ای اصولی و تعاملی بنیاد نهاده شده است. اینکه کارگزاری مردم با ساختی بودن نظام 
رابطه ایی تعامل گویانه دارد، به صورتی هر یک از این دو بدون دیگری بی معنا خواهد بود. 
در بحث تعیین سرنوشت و آزادی انتخاب و رأی که مهم ترین بحث آزادی سیاسی است امام 
و رهبری اشتراک تام و تمامی دارند؛ چراکه هر دو به نقش مردم در حاکمیت اشاره می کنند 
و برای مردم نقش اساسی و غیرقابل انکاری قائل اند. هر دو ضمن تأکید برای آرای مردم در 
حکومت، از نقش آرای عمومی به عنوان پشتوانۀ قدرت، قانون و نفوذ و تأثیرگذاری و کارایی 
حکومت یاد می کنند. در باب موضوع احزاب و گروه های سیاسی نیز دارای اشتراکات زیادی 
هستند هرچند هر دو بر آزادی گروه ها و احزاب سیاسی تأکید می کنند و برآنند که این آزادی 

باید در راستای قانون باشد.

پی نوشت 

1. Jsep

2. Anthony Gidden

3 . Roy Bhoskar
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