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-چهل سال مردم چهل سال جمهوري اسالمي:

 ساالري ديني

 :های زیر قابل دسترس استی در بخشهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  
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  :نکات برجسته 

 

 

 

 مقدمه 

 جمهوري روز تقارن. گيردمي جشن را اسالمي جمهوريچهل ساله شدن  1398ردين وايران اسالمي در دوازدهم فر

که انقالب اسالمي ايام مبعث حضرت رسول اعظم صلوات اهلل عليه بسيار الهام بخش و مبارک است چرا  با اسالمي

 انقالب ثمره ترينبزرگ منزله به اسالمي جمهوري اسالم بعثتي جديد در عصر حاضر است و نيز همچون ظهور

علوي را در عصر حاضر دنبال کند و با وجود همه دشواري  نبوي و ت که سياست و حکومتاس کوشيده اسالمي

هويت ديني خود را نگه دارد. واقعيت آن است که جمهوري اسالمي حرکتي خالف جريان مسلط  ،ها و مشکالت

که متأثر از سلطه تفکر ليبرالي و مارکسيستي بود سخن نو و راهکاري  1970و حاکم در جهان دو قطبي دهه 

 آيد.هاي ديني به حساب ميبديعي در اداره کشور بر پايه آموزه

 -همانند انقالب فرانسه تنها براي کسب آزادي يا مثل انقالب اکتبر روسيه يک انقالب دهقانيانقالب اسالمي ايران، 

کارگري نبود، بلکه در انقالب اسالمي با تأکيد بر ايدئولوژي اسالمي و تعاليم مکتب تشيع، تحول اساسي در زندگي 

ها بلکه در اهداف ان نه تنها در ريشهشد. کوتاه سخن اينکه انقالب ايرمردم در راستاي اهداف انساني جستجو مي

 -خواهي هايي همچون: اسالمآيد؛ انقالبي با ويژگيها نيز انقالبي منحصر به فرد به شمار ميو پايبندي به آرمان
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روحيه ايثار و  -ارتباط بين دين و سياست  -وحدت و همبستگي تمام اقشار ملت  -نفوذ و قدرت معنوي رهبر 

 حفظ - غرب و شرق به وابستگي عدم - ناپذيري سازش - خواهي آزادي - طلبياستقالل –شهادت طلبي مردم 

 خودکفايي براي تالش - خونريزي و خسارت کمترين با پيروزي به رسيدن - دشوار شرايط در حتي انقالب اصول

 اهداف انساني و معنوي در کنار اهداف مادي و اقتصادي. -پايگاه مردمي  -صادي اقت

 از پس روز 50 تنها حاضر عصر هايانقالب ميان در که است انقالب از برخاسته نظامي تنها اسالمي جمهوري 

ساالري ده است. مردمش تکرار بارها ايران، در انتخابات پس آن از و شد تاسيس و قانوني ايران ملت رأي با پيروزي،

را ندارد که به شکل نهايي ديني که الگوي ارائه شده نظام سياسيِ برآمده از انقالب اسالمي است اگرچه داعيه آن

  دهد. خود رسيده اما در مسيري قرار دارد که اسالم چارچوب مردم ساالري مردم ايران را تشکيل مي

  .هاي مختلف سنجيده شده استري ديني بر پايه شاخصنوشتار حاضر تحقق عيني چهل سال مردمساال در

از اين رو هدف پژوهش حاضر معرفي چگونگي تحقق مردمساالري ديني در قامت جمهوري اسالمي در چهل  -

 .ديني است هاي مردم ساالريها و مولفهسال گذشته بر پايه شاخص

تعيين  انتخاب موضوع، .1اسنادي عبارتند از  مراحل پژوهش .استفاده در اين تحقيق اسنادي است روش مورد -

وري منابع، آگرد .4 ،انتخاب رويکرد نظري .3 ،هاي اکتشافي و پيشينه پژوهشبررسي .2 سواالت، اهداف و

پردازش ارزيابي  .5 ،هاي بررسي منابع؛ مرور نظام مند؛ طبقه بندي و جداول مفهوميگيري و تکنيکنمونه

 1بندي و ارائه نقطه نظر (.گزارش )جمع  مجدد، نگارش و

 ساالری دینیمدل مفهومی مردم 

نظريه مردم ساالري ديني که بر آمده از منظومه فکري رهبران جمهوري اسالمي است؛ در صدد ايجاد نسبتي 

 ايخامنه... اآيت و خميني امام يعني اسالمي جمهوري رهبران انديشه در .درخور ميان مردمساالري و دين است

 طول در مردم حاکميت که آنجا از .است دين برخاسته از مردمساالري و دارد ناگسستني پيوندي سياست و دين

 اسالم ميان پيوند اند کرده انتخاب خود دموکراسي چارچوب منزله به را دين مردم که آنجا از و خداست حاکميت

 به مردمساالري تحقق در و باوردارند انساني کرامت به اسالمي جمهوري رهبران يابد.مي عينيت دموکراسي و

 و است تکليف هم و حق هم سياسي مشارکت و انتخابات در شرکت دارند اعتقاد مرد و زن از اعم مردم مشارکت

 و انتخابي مقامات هم. کندمي پيدا مردمساالري شدن عملي در کليدي  جايگاه انتخابات گفت توانمي نظر اين از

 پذيرش قوا، تفکيک شورا و انتخابات از گذشته .دارند برعهده را کشور اداره ملت، منتخب شورايي نهادهاي هم

 انديشه در مردمساالري نظام هاي مولفه ديگر از هااقليت حقوق پذيرش و سياسي قدرت بر نظارت احزاب، نقش

                                                           
 ،راهبرد فرهنگ ،( مباني روش شناختي پژوهش اسنادي در علوم اجتماعي1394صادقي فسايي سهيال؛ عرفان منش ايمان ) - 1

 29 شماره
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 معصوم امام غيبت دوره در شيعه انديشه در که هم فقيه ولي حتي گفت توانمي. است اسالمي جمهوري رهبران

 هستند( ملت برگزيده نيز آنان )که خبرگان مجلس يعني ملت منتخب شوراي راي با دارد عهده بر را امر واليت

 اسالميت ارکان و ها مولفه و مباني اسالمي جمهوري رهبران انديشه ترتيب در بدين .کندمي پيدا حکومت امکان

 .انديافته پيوند هم با دموکراسي و

ها و حقوق رشد شاخص ،صوري و شکلي، دموکراسي در وجود نهادهايي مانند انتخابات، چرخش نخبگاندر ابعاد 

هاي مردمساالري ديني را توان شاخصميلذا  يابدتجلي ميو تعيين کنندگي قدرت سياسي از سوي مردم  يبشر

ها، برابري زاديآوجود رقابت سياسي، تامين  خصوص باز بودن عرصه مشارکت زنان؛هب و در مشارکت سياسي مردم

م وجه ديني بودن مرد .ي قدرت در نظر گرفتيش نخبگان و جابجاخچر و عدالت در ميان شهروندان، تفکيک قوا،

اسالمي بودن قوانين، التزام و تعهد در ديني بودن اهداف و ساختارها و قواعد زندگي سياسي؛  نيزرا االري ديني س

 نمود. تلقيتوان ميها و احکام و آموزه هاي اسالمي ن و توجه به ارزشنسبت به مسلمانا

 

 

 

نظاماسالميت

اسالمي بودن قوانين

واليت امر و امامت امت

اهداف و آرمانهاي 
اسالمي حکومت 

التزام نخبگان و 
کارگزاران حکومت به 

اسالم 

جمهوريت نظام

اداره کشور بر اساس 
آراي مردم  

انتخابي بودن همه 
مناصب  به طور  
م مستقيم و غير مستقي

تضمين آزادي 
فعاليت سياسي 

مشارکت و رقابت 
سياسي 
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 جمهوریت  اسالمیت و 

از نظر ماهيت  ؛هايي برخوردار استهاي سياسي جهان از ويژگينظام جمهوري اسالمي ايران در ميان نظام

نظام سياسي تنها نظامي است که صراحتاً عنوان اسالمي و حاکميت يک دين را در خود دارد و اين ويژگي اين 

-ساالري ديني است که با مردمرو اين نظام نوعي مردماز اين ؛سازدهاي جمهوري متمايز مينظام را از ديگر نظام

تي و توتاليتر متفاوت است. نوع جمهوري اسالمي سهاي ميليتارينظامهاي اقتدارگرا در ساالري سکوالر يا جمهوري

بافت دارد. در هاي فدرالي نظامي تکاز نظر ساختار نيمه رياستي نيمه پارلماني است و از نظر تمرکز برخالف نظام

هاي ه نظام( اقتدار رئيس جمهور افزايش يافت و از اين حيث ب1989) -1368آخرين اصالحيه قانون اساسي در سال

رو که پارلمان چه در رأي اعتماد به وزيران کابينه و چه حق استيضاح رياستي شباهت بيشتري پيدا کرد اما از آن

کند. هاي پارلماني شباهت پيدا ميها بر قوه مجريه حاکميت دارد به نظامو برکناري آنان و چه تصويب لوايح و طرح

شوراي نگهبان و ديگري مجمع تشخيص دو نهاد باالدستي يکي ه کپارلمان جمهوري اسالمي يک مجلسي است 

 شوراي نگهبان در نظارت و تشخيص انطباق يا عدم انطباق مصوبات مجلس )ومصلحت نظام را در کنار خود دارد. 

نظارت دارد و بر اساس قانون اساسي بدون شوراي نگهبان مجلس رسميت بر آن نه تصميمات( بر مصوبات مجلس 

ديگري مجمع تشخيص مصلحت نظام است که نهادي است که داور نهايي در صورت اختالف نظر ميان ندارد و 

بدين معنا که حتي در صورتي که شوراي نگهبان مصوبات مجلس را مطابق شرع  .مجلس و شوراي نگهبان است

ر کند آن مصوبه يا قانون اساسي ندانست اما مجلس بنا به مالحظات خاص و مصلحت عمومي بر مصوبه خود اصرا

شود. گذشته از رياست کند فرستاده ميرا رهبر انقالب تعيين ميبه مجمع تشخيص مصلحت نظام که اعضاء آن

جمهوري و پارلمان که نهادهاي انتخابي در جمهوري اسالمي هستند شخص رهبر انقالب که براساس قانون اساسي 

قانون اساسي دارد و بر قواي سه  110اي براساس اصل هواليت امر و امامت است را داراست و اختيارات گسترد

شوند. بدين ترتيب صورت غيرمستقيم از سوي مردم انتخاب ميهکند نيز ب( را اعمال مي57گانه نظارت کامل )اصل 

گزينند. لذا نمايندگان مجلس کنند و آنان رهبري را بر ميکه مردم نمايندگان مجلس خبرگان را انتخاب مي

صورت غيرمستقيم. عالوه بر اين شوراهاي شهر هصورت مستقيم برگزيده مردم هستند و رهبر انقالب بهبخبرگان 

نهادهايي که به منظور پيشبرد امور اداره شهرها و روستاها تأسيس شده و حق  ؛و روستا نيز برگزيده مردم هستند

توان گفت رأي مردم از قاعده تا رأس نظام سياسي جمهوري انتخاب شهرداران و دهياران را دارند. بدين ترتيب مي

 .اسالمي ايران تعيين کننده است

 ساالری دینی مدانتخابات دال مرکزی گفتمان مر 

آراي عمومي و از  کايهوري اسالمي ايران که بر اساس اصل ششم قانون اساسي اداره امور کشور را به اتنظام جم

طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق راي مردمي هراه انتخابات تعيين کرده است همه نهادهاي سياسي در ايران ب

 يس جمهور که بائو نيز انتخاب ر شوند از شوراهاي شهر و روستا گرفته تا مجلس شوراي اسالميتعيين مي
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نيز نمايندگان مجلس خبرگان که  يس دولت و شخص دوم کشور است وئر 1368اصالحات قانون اساسي در سال 

هاي رجوع با وجود آنکه چنين عرصه شوند.وظيفه انتخاب مقام رهبري را بر عهده دارند با راي مردم انتخاب مي

کم نظير است اما رسانه هاي خارجي وابسته به دشمنان ملت ايران آسيا  غرب منطقهبه آراي مردمي حداقل در 

د القاي اتهام دهاي حقوقي در صدادن برخي پرونده اين ويژگي جمهوري اسالمي را انکار کرده و با دستاويز قرار

 آيند.حقوق بشر به نظام بر مي ضنق

نندگي راي ملت در تعيين سرنوشت قواي اداره توان به تعيين کساله جمهوري اسالمي مي 40نگاهي به تجربه  

هايي که پيروزي ريانجکننده کشور اذعان کرد؛ قابل پيش بيني نبودن بسياري از انتخابات و راي آوري افراد يا 

انتخابات ادوار  گواه روشني بر سالمت و تعيين کنندگي راي ملت در ،نموده استانتخابات غيرمنتظره مي آنان در

 يد.آاب ميمختلف به حس

ساالري ديني در هر حال با همه مشکالتي که در سازوکار تحزب در ايران وجود دارد انتخابات مهمترين نماد مردم

ترين شرايط جنگي نيز ادامه يافته است. مقايسه نظام انتخابات و تحزب در ايران اگرچه سخت در ايران است که در

دهد اما حاوي جنبه هاي قوي از دموکراسي ديني ساله نشان ميهاي چندصد فاصله معناداري را با دموکراسي

ساالري  حاکم بر جمهوري اسالمي کنند که انتخابات و مردمگران شايد به عمد فراموش ميبسياري تحليل .است

نگاهي به تحوالت  مقايسه کنند. غرب آسياهاي مرتجع را با نظام سلطنت مطلقه پهلوي و يا حتي برخي نظام

 رساند.در ساليان اخير اين واقعيت را به ثبوت مي غرب آسيا منطقه

 احزاب ام انتخاباتی و ظن 

هاي انتخاباتي نظام انتخاباتي در ايران درباره پارلمان نظام اکثريتي است و سيستم تناسبي و توزيع کرسي

هاي انتخابيه به صورت متمرکز حوزهها براساس بندي نمايندهبراساس آراء احزاب در آن جايي ندارد البته سهميه

هاي مختلف جغرافيايي طبيعي اي متناسب با جمعيت و ويژگيها سهميهگيرد و به شهرها و نه استانصورت مي

 گيرد اما هيچ ارتباط حقوقي ميان نظام انتخاباتي و احزاب در ايران وجود ندارد.هاي پارلماني تعلق ميو ... کرسي

که البته هنوز از سوي نمانيدگان مجلس شوراي اسالمي استاني شدن انتخابات مجلس رائه طرح االبته به تازگي با 

شهرستاني کردن حوزه انتخابات مجلس و رسميت بخشيدن  -به تاييد نهايي شوراي نگهبان نرسيده ايده استاني

 اي شده است.به نقش احزاب در انتخابات وارد مرحله تازه

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در فعاليت خود آزادند مشروط به  26س اصل ها بر اسااحزاب و جمعيت 

اينکه استقالل و تماميت ارضي و امنيت را مخدوش نکنند و در اجتماعات خود سالح به دست نگيرند. با اين قيود 

اخذ پروانه فعاليت نيز فعاليت رسمي احزاب به  1360ها آزاد است. در قانون احزاب مصوب فعاليت احزاب و جمعيت

 اين قانون که نمايندگاني از سه قوه در آن عضويت دارند منوط شده است.  10از کميسيون ماده 
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هاي سياسي در صورت رعايت در صحنه عمل و کيفيت سياسي اجراي انتخابات در همه مقاطع احزاب و گروه  

هاي و تشکل اساسا فعاليت احزاب و اندودهو اصل نهم قانون اساسي مجاز به فعاليت ب 26شرايط مصرح در اصل 

. لذا اگرچه ميزان مختلف در جمهوري اسالمي بوده است تر شدن انتخابات ادوارعلل رقابتي و جدي سياسي يکي از

دخالت احزاب در انتخابات، رقابتي بودن انتخابات آزاد و منصفانه بودن آن در مقاطع مختلف نوسان داشته است 

در ايران آزاد است و در مقاطع مختلف  26فعاليت احزاب در صورت رعايت شروط مذکور در اصل  توان گفتاما مي

گرايي تر شدن فرايند انتخاب به سمت نخبهآزادي احزاب شور و نشاط انتخاباتي، افزايش مشارکت مردمي، کيفي

 استانداردهاي انتخاباتي را مدنظر داشته است.  يو ارتقا

ساالري، حلقه مفقوده و واسطه بين مردم و کارگزاران و تصميم گيران سياسي بوده احزاب سياسي مالزم با مردم  

ترين نهاد براي نهادمندي توانند وضعيت تحزب را در کشورهاي درحال توسعه ايجاد کنند. احزاب عمدهو مي

سو به تضادهاي موجود در از يک .ي هستندسياسي در جوامع بوده و با چندين کارکرد مهم در خدمت نظام سياس

کنند و از سوي ديگر از طريق کاهش ها را در مناقشه عمومي مشخص ميبخشند و جايگاه آنجامعه مشروعيت مي

پذيري، مشارکت سياسي نهادينه را در کنند و با کارويژه جامعهها به ثبات سياسي کمک ميدفع آن تضادها و

اهداف اساسي نظام جمهوري اسالمي ايران افزايش مشارکت سياسي فعال شهروندان  دهند. ازجامعه گسترش مي

 پذير است. لحاظ کمي و کيفي است که اين امر با نهادينه شدن تحزب امکان از

دهد فعاليت احزاب مروري بر انتخابات ادوار مختلف مجلس و رياست جمهوري در چهل سال گذشته نشان مي 

اي در اين چهل ساله بعد از پيروزي به گونه ؛از اين راه رقابت سياسي جدي بوده است در همه ادوار پررنگ و

شاهد اين مدعا مشخص نبودن  .انتخابات و راي مردم در امور کشور تعيين کننده و منشا اثر است انقالب اسالمي

ها نادرست از آب اري پيش بينيبار بسي نتيجه انتخابات در بسياري ادوار انتخاباتي قبل از راي گيري بوده و در هر

 در آمده است.

هاي سياسي و توان در انطباق شکافهاي سياسي و نماد ساليق مختلفند مينجا که احزاب نماينده شکافاز آ

 بندي بلوک احزاب در ايران به نتايج زير رسيد:اجتماعي و شکل

شکاف دين و  توانميگذشته  سالچهل هاي سياسي و فرهنگي حاکم بر فعاليت احزاب در مهمترين شکاف

شکاف روحاني و  طلب وکار و اصالحدولت شکاف سنت و مدرنيسم شکاف چپ و راست شکاف محافظه

ورد. چنانکه در ابتداي پيروزي انقالب قطب بندي احزاب به مذهبي و غيرمذهبي و آغيرروحاني به حساب 

هاي ها از دل ائتالفراست و سپس انشعاب مدرنها و احزاب غيرمذهبي شکاف چپ و دنبال حذف جريانهب

اند اکنون تقريبا اين دسته بندي ها مهمترين بلوک بندي احزاب را شکل دادهبرابر سنتي چپ و راست در

  .شوندپذيرفته شده است که دو جريان اصالح طلب و اصولگرا در دل خود به دو طيف سنتي و مدرن تقسيم مي
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ها را روشن فرهنگي و اقتصادي در اين جهت خطوط گسل درون اين ائتالف ،هاي سياسيگيري نوع جهت

هايي سنتي مانند جامعه روحانيت و جامعه مدرسين و حزب موتلفه گرا تشکلسازد. در درون جريان اصولمي

بادگران قرار دارند که عمدتا از دانشگاهيان آطيف نوگرا احزابي چون جامعه مهندسين يا  در .وجود دارند

هايي مانند جامعه زينب و جامعه اسالمي دانشجويان و هاي بازار و نيز تشکلجامعه انجمن .اندتشکيل شده

هاي مختلف تشکلي از تشکل 18 ايطلبان جبههدر مقابل اصالح .گرا هستندهاي اصولحزب ا... از ديگر تشکل

حزب کارگزاران  دهددر حالي که مجمع روحانيون مبارز طيف سنتي اين جريان را تشکيل مي شوندرا شامل مي

حزب اعتماد ملي با انشعاب از مجمع  .قرار دارد در طيف راست دنبال ليبرال دموکراسي استهسازندگي که ب

در اين  .يت استگيري خاصي داشته باشد در حال فعالنکه تغيير جهتآروحانيون مبارز مسير مستقلي بدون 

در هر حال  هاي اسالمي دانشجويان قرار دارد.نمها و نيز اتحاديه انجميان انجمن اسالمي مدرسين دانشگاه

هاي کارگري هاي روحاني و دانشجويي و نيز تشکلتوان گفت تنها تشکلبر اساس پايگاه اجتماعي احزاب مي

ال آنکه ديگر احزاب بدون اينکه داعيه نمايندگي مطالبات اند حو بازاري مشخصا اقشار خاصي را نمايندگي کرده

 اند. قشر يا صنف خاصي را داشته باشند بيشتر طبقات شهري را هدف قرار داده

تحزب بر اساس فهم رفتار نهاد لگوي مطلوب به چهل ساله تحزب در جمهوري اسالمي اررسد بر پايه تجبه نظر مي

اجتماعي  -هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي با توجه به شرايط و ويژگي درست از حزب و وضعيت تحزب در ايران

تعامل خردمندانه اقليت و  سياسي به کار آيد.مشارکت ي مناسب رقابت سياسي و تواند در  رسيدن به الگومي

 .هاي سياسي را تضمين کندتواند ثبات و استمرار روابط بين گروه ها و حرکتاکثريت، مي

 رقابت سياسي 

هاي مردم ساالر و  از جمله مسائل مشارکت سياسي به منزله دو مولفه مهم نظام شناخت مناسبات رقابت سياسي و

اي با کارکردهاي متفاوت تعريف کرد که با رقابت سياسي را بايد پديده سياست و حکومت در عصر مدرن است.

ي توزيع اخلي و ثبات سياسي به واسطهتواند باعث تقويت امنيت دمي «در چارچوب بودن»رعايت شرط اساسي 

قانونمند نباشد، در آن شرايط زمينه  پايه الگوها و رويه هاي ها گردد. اگر رقابت سياسي برقدرت ميان افراد و گروه

مشارکت سياسي به منزله يکي از مهمترين مولفه  گردد.خشونت سياسي فراهم ميثباتي و تنش، بيگيري شکل

هاي تواند رقابتعرصه هاي متنوع مشارکت سياسي مي هم وجود عرصه رقابت سياسي است و ساالري همهاي مردم

اي براي پذيرش راي و نظر مردم به منزله داوران ها و منازعات خشونت آميز به عرصهسياسي را به جاي درگيري

مدي سياسي آرتقاي کارنهادينه شدن اين امر به توسعه سياسي و ا آيد. اصلي در عرصه رقابت سياسي به شمار

 رساند. ياري مي نظام

هاي رقابت آميز براي دستيابي به قدرت سياسي و حفظ آن است. مهمترين تاريخ معاصر ايران مشحون از درگيري  

سند نوشته مشروطيت، قانون اساسي و متمم آن نويدبخش آغاز کوشش در راه به قاعده کردن رقابت سياسي و 
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 پيروزي انقالب اسالمي هيچ گاه رقابت سياسي وقرار دادن آن در خدمت ثبات سياسي نظام بود، اما تا پيش از 

  ثبات سياسي نقش مکمل يکديگر را بازي نکردند.

هاي مشارکت در عرصه هاي سياسي ومسئله رقابت گروهبا گيري نظام جمهوري اسالمي از همان ابتداي شکل

نظام جمهوري اسالمي،  (1368)تا سال  در دوران ده ساله ابتدايياست.  درگير بوده خصوص انتخاباتهسياسي ب

ايجاد مشارکت سياسي را به منزله راهکاري براي که بدين منظور نظام جهت بوده، هاي سخت بيشتر درگير آسيب

هاي مشارکت عرصه  60تا  57هاي استقرار نظام سياسي يعني از اين جهت اگرچه در سال .به کار برد ثبات سياسي

ها امنيت و ثبات سياسي نظام دليل منازعه آميز شدن اين رقابتها بدرجه رقابت باال همراه بود ام سياسي با

با وقوع جنگ تحميلي و لزوم ايجاد انسجام ملي و دور شدن از بحران در ساختار سياسي از  .دستخوش تهديد شد

ري گيبه تدريج شاهد شکل 1376 تا 1368از سال رگرايي در انتخابات کاسته شد. هاي سياسي و تکثدرجه رقابت

هاي سياسي و اجتماعي هستيم که شکل گيري فضاي رقابتي در انتخابات دوم خرداد به هاي تعميق شکافزمينه

اين امر انتخابات نخستين دوره  ميز منجر شد.آعين رقابت سياسي نسبتا مسالمت مشارکت سياسي گسترده در

تبديل کرد. اما در دوره دوم شوراها  کشور ترين ادوار انتخابات درشوراهاي شهر و روستا را به يکي از رقابتي

ترين سطوح برعکس، نبود رقابت جدي و برداشت راي دهندگان از عملکرد شوراها زمينه را براي يکي از پايين

انتخابات مجلس ششم نيز از درجه بااليي از رقابت سياسي برخوردار بود. در سال  مشارکت در انتخابات فراهم کرد.

مرحله دوم به  خصوص دو قطبي شدن انتخابات درهرقابتي در انتخابات رياست جمهوري و بنيز  فضاي  1384

ترين انتخابات را بايد پرچالش 1388 انتخابات سال گرا را موجب شد. امانژاد از جريان اصولقدرت رسيدن احمدي

جايي که عمال   ؛تخابات تلقي کردترين و منازعه آميز ترين دوره از انعين حال رقابتي در دوران جمهوري اسالمي و

هاي ها و عبرتثباتي کرد. درسبيرا بيشتر درگير جامعه نظام رقابت سياسي با عبور از مرزهاي قانوني و اخالقي 

هاي دوره دهم رياست جمهوري حاکم شود اين دوره از مشارکت سياسي موجب شد عمال فضاي بهتري بر رقابت

ها به تقويت رقابت واقعيت آن است که توجه به هويت ديني نه تن .ت شکل گيردو البته مجددا دو قطبيِ کم شد

و معنا  تيبه جامعه هو ينيد شيدر واقع گرا کند.انجامد که به ثبات سياسي نيز کمک ميسياسي سالم مي

 يروزيموجب پ ،يانقالب اسالم يريگشبکه در دوران شکل نيمنتج از ا يو شبکه اجتماع ينيد تي. هوديبخشيم

 و ظرفيت تداوم ثبات سياسي در عين رقابت سياسي را نيز دارد.   انقالب شد

هاي موجود در جهان، در مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي خط قرمزهايي وجود دارد که در تمام جوامع و نظام

از اين رو به نظر  شد.مرج و بحران خواهد  آشفتگي و نهايتاً منجر بـه هـرج و ،ثباتيباعث بيتوجهي به آنها بي

هاي سياسي ي طراحي شود که سرپيچي و رعايت نکردن افراد و گروهاکارهاي تضميني به گونهرسد، بايد سازومي

هاي رهبران جمهوري اسالمي درباره خطوط جه به انديشهتو .هاي سنگين همراه باشداز خطوط قرمز با هزينه

سو معتقد به اصل وحدت از يک مثال امام خميني به طور .شدتواند مبناي مناسبي باعمل رقابت سياسي مي



 

10 

 

ها و احزاب بودند و از طرف ديگر مقتضاي طبيعي سياست را مدنظر داشتند جانبه و نفي اختالف در بين گروههمه

فروع انجامد؛ در نتيجه قائل به اصل وحدت در مباني و رقابت سالم در هاي رقيب ميالقاعده به بروز ديدگاهکه علي

 .بودند

 های سیاسی آزادی 

عنوان يک دين جامع و هاسالم ب .هاستترين حقوق انساناز طبيعي آزادي يکي از ابعاد وجودي انسان و يکي

 .استرا دار از جمله آزادي ي به نيازهاي تمامي آحاد بشريتيکه ياراي پاسخگو است کامل حاوي دستوراتي

داند و به صاحبان آن مجال اظهارنظر اسالم آزادي فکر و انديشه را که توام با حسن نيت باشد محترم مي

هاي ها و اعتقادات صحيح و سقيم، بيداري عقلي و اقناع دروني الزم که پايهدهد تا از طريق برخورد انديشهمي

دي، هويت انساني قائل است و انسان را داراي اسالم براي آزا"سازند، حاصل شود. ايمان صحيح و استوار را مي

داند و همين استعدادها و تمايالت را منشا آزادي انسان استعدادهاي فراوان و تمايالت عالي انساني مي

در اين ديد يک  کند و آزاديتکامل انساني را ايجاب مي داند کهشمارد و آزادي را براساس آن چيزي ميمي

ي اين استعداد و تمايالت عالي از هر نوع مانع و مزاحم ياز استعدادهاي انساني و رهاحق انساني است و ناشي 

هاي اساسي آزادي سياسي در ارزش 1و هموار بودن راه تکامل آن مفهوم صحيح آزادي در مکتب اسالم است.

تعبير مقام معظم ج.ا.ا. به عنوان خطوط قرمز عام و فراگير، بر دو محور اسالميت و جمهوريت تکيه دارند؛ به 

رهبري، جمهوري اسالمي مرکب انضمامي نيست بلکه يک هويت است که هر دو معيار از سوي خدا فرمان 

انداز آزادي سياسي داده شده است. اما اين دو محور در پيمايش محيطي، همواره در نوسان بوده است. چشم

لي نظام است. در بخش منابع، آزادي هاي سياسي رهبران عاهاي اساسي، محصول انديشهعالوه بر ارزش

در زندگي سياسي و اجتماعي کشور خود، مشارکت سياسي داشته باشد « بتواند»سياسي به اين معنا که فرد 

از منظر  .چهل سال گذشته قابل توجه است ها درتحقق آزادي ؛در سه شاخص مطبوعات، احزاب و انتخابات

مطرح شده است. رهبران عالي نظام،  قانوند اما با شرايطي که در منابع، احزاب، مطبوعات و انتخابات آزادن

که خداوند به او عطا نموده است. تأکيد بر  کنندآزادي را از جمله حقوق طبيعي و حقوق اوليه بشر قلمداد مي

گرايي، تأکيد بر وفاق ملي، ضرورت اجماع نخبگان، الميت و جمهوريت، تأکيد بر قانوندو محور ارزشي اس

تواند در ارتقاي منزلت آزادي در جمهوري مي احزاب گسترش نقش دامات فرهنگي و اقدامات مربوط بهاق

 2.اسالمي موثر باشد

                                                           
حقوق و علوم ، دانشکده پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی ،آزادی عقیده و بیان در نظام جمهوری اسالمی ایران ،محمدصادق احمدي -1

  1374، سياسي دانشگاه تهران
دانشگاه باقرالعلوم  ،انديشه سياسي -علوم سياسي  دکتري تخصصيرساله  "انداز آزادي سياسي در جمهوري اسالمي ايران چشم"، پور گرجيمحمود علي -2

  1389دانشکده حقوق و علوم سياسيعليه السالم، 

 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b4358729412d76b50e9668b92ad1f058/search/4be8004328535545cf7ab7b55e0014c7
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زادي در طول چهل سال گذشته در ميان دوگفتمان مطرح در جمهوري اسالمي از حيث گفتماني توجه به آ

از دو گفتمان سياسي ليبرال و فقاهتي، در نهايت اين گفتمان سياسي  .متفاوتي داشته است بروز و ظهور

فقاهتي بود که توانست تفسير خود از آزادي را بر کرسي اذهان عمومي جامعه ايران بنشاند و مورد قبول توده 

 مردم واقع شود و پس از تقسيم به دو گفتمان سياسي چپ و راست، اين تفسير به گونه اي متفاوت از هم رخ

نمود تا آن حد که هر يک با ارائه تفسيري منطقي و ديني از آزادي سعي در تصرف افکار جامعه به نفع مي

يرات و تفاسير متعدد از آزادي، در منازعات گفتماني عبت .خود داشته تا بتواند رقيب را از ميدان بيرون کند

دي ارنيته و دين به نفع خود، بر قامت آزند با مصادره مدداست که هر يک در صدبه نحوي بوده پس از انقالب 

هاي مدرنيته دانست توان متاثر از انديشهلباس مشروعيت و مقبوليت بپوشانند. گفتمان سياسي ليبرال را مي

هاي ديگر جمهوري اسالمي ايران که همگي در بر خالف گفتمان .کند دين را بر آن منطبق سازدکه سعي مي

تري را براي گفتمان سياسي چپ با برداشت حداقلي از دين، محدوده وسيع ،اندصدد انطباق مدرنيته با دين 

 1.کشانداي کمتر به تصوير ميياسي راست که آزادي را در محدودهخالف گفتمان س رگيرد بآزادي در نظر مي

انتخابات  المي به جز آزادي مشارکت سياسي و سوري اهدر عرصه عمل و مصادق آزادي در دوره چهل ساله جم 

دي تعيين سرنوشت است و رقابتي بودن فضاي مشارکت سياسي نشانه وجود آزادي در که رکن اساسي آزا

هايي که هر يک سخنگو عرصه تعداد نشريات و روزنامه ر، به گواه آمار و اطالعات موجود دصحنه سياست است

ورود  .ي برداشته شده استدنهاي بلو صداي بخش خاصي از جامعه هستند در طول چهل سال گذشته گام

خصوص با توجه به ههاي بيان در فضاي کشور بهاي جديد و گسترش فضاي مجازي نيز بر دامنه آزاديرسانه

هاي زاديآميزان تحقق نشان داده است  2احمدرضا شاه علي کهجمعيت باالي جوانان افزوده است. همچنان

ه در شمار مجوزهاي صادره براي فعاليت احزاب و هايي همچون آزادي احزاب کسياسي بر اساس شاخص

  رمطبوعات و نيز نظارت نمايندگان مجلس بر نهادهاي ديگ زادي بيان وآهاي سياسي نمودار يافته و نيز گروه

د قابل توجهي شر ؛بعد از پيروزي انقالب اسالميزادي ياد کرده است آحکومتي که وي از آن به منزله شاخصه 

ها برخي دولت و هاي معناداري وجود داشتهها تفاوتزادي ميان دولتآاگرچه در ميان اهتمام به  يافته است.

هاي سياسي دياهاي آزمجموع رشد شاخص اما دربه عدالت يا امنيت و يا اسالميت توجه بيشتري داشته اند 

 است. در دوره چهل ساله  انقالب اسالمي نسبت به قبل از آن غيرقابل انکار
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 گیرینتیجه 

را بزرگترين ثمره انقالب که امام راحل آن جمهوري اسالمي است جشن چهلمين سال 1398فروردين دوازدهم 

ساالري ديني به منزله الگوي حکومتي جمهوري اسالمي در طول چهل سال گذشته با وجود مردم اسالمي ناميدند.

گرا و نيز گفتمان اسالم متحجر به با گفتمان غرب هاي مسلط جهان و در مسير متفاوتآنکه حرکتي خالف جريان

اين نوشتار در صدد بود   .در طول چهل سال گذشته در عمل نيز توفيق قابل توجهي يافته است ،پيروزي رسيد

خصوص در عرصه ههاي سياسي بخصوص انتخابات، آزاديهساالري ديني در مشارکت سياسي بهاي مردمصشاخ

، باز بودن عرصه رقابت سياسي نيز آزادي تحزب و تشکيل نهادهاي سياسي و رسانه ها ومطبوعات  آزادي بيان و

ساالري ديني است و اين هاي سياسي مختلف نشانه درصد باالي عينيت و تحقق مردمگفتمانو ظهور و نوسان 

. واقعيت آن است که بخشدتاکيد و تشخصي بيشتر مي ت مستقل اين نظاميهمه با حرکت در مسير دين  بر هو

دهه هفتاد قرن بيستم از جهاتي دوره اوج گيري دين ستيزي در جهان بود و طلوع خورشيد انقالب اسالمي 

وري بر دو اردوگاه وابسته به دو آنويد داد که دين گريزي وضعيت ياسبازگشت به دين و معنويت را در عصري 

انقالب اسالمي در جمهوري اسالمي  منبع اصلي الهام بخشقدرت غرب و شرق تحميل کرده بود. اسالم به منزله 

شدن قوانين و نهادهاي حکومتي،  نيز بروز و جريان يافت اسالمي شدن اهداف و کارکردهاي حکومت، اسالمي

چون واليت فقيه، شوراي نگهبان و  گيري نظامي با حضور روحانيت به منزله پاسداران دين که در نهادهاييشکل

مردم که خاستگاه و پايگاه اصلي هويت  تقادات دينيعين مسئوليت را ايفا کردند و بر پايه باورها و ادستگاه قضا ا

مردم ساالري ديني را به منزلتي رسانده است که در چهلمين  طول چهل سال گذشته  ديني و اسالمي نظام است در

به آگاهي و شناخت نسل جديد انقالب را  سال تولد جمهوري اسالمي بازخواني اين کارنامه از اسالميت و جمهوريت

هاست که طي ساليان اخير فشارها و دليل همين نقش و موفقيتهالبته ب .رساندبهتري از مسير پيش رو مي

ساالري تشديد شده و وضعيت سختي را صادي سياسي و تبليغاتي دشمنان انقالب و نظام مردمتهاي اقتحريم

غرب با ارتجاع عربي و  ائتالف شوم اردوگاهاکنون از فروپاشي شوروي  بعد است.فراروي ملت ايران قرار داده 

 .را آماج ضربات خود قرار داده استساالري ديني هاي رژيم صهيونيستي است که درخت چهل ساله مردمدسيسه

د از اين توانمشارکت آنان است که ميگمان نظام اسالمي همچون چهل سال گذشته با پشتوانه مردم و اما بي

ساالري ديني ابعادي هاي مردمگردنه سخت نيز عبور کند و گام دوم انقالب اسالمي با تثبيت و اعتال و تقويت بنيان

  فراگير خواهد داشت.

  

 


