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چکيده
نظام جمهوری اسالمی ایران از بدو تأسیس تاكنون یكی از نظامهای حكومتی دنیا میباشد كه بیشترین
انتخابات را تجربه و برگزار نموده است .جمهوری بودن ساختار نظام و انتخابی بودن مناصب و مقامات
تقنینی و اجرایی از جمله شاخصهای مردمساالری نظام جمهوری اسالمی ایران است كه بستر مناسبی را
برای حضور گسترده شهروندان ،گروهها و احزاب در جهت تعیین سرنوشت سیاسی از طریق انتخابات فراهم
نموده است .قانون جمهوری اسالمی ایران نیز برگرفته از احكام اسالم است كه بر مسأله «مشاركت مردم»
و سهیم كردن آنان در اداره جامعه و صاحب حق بودن مردم ،تأكید نموده و اصل ششم قانون اساسی نظام
سیاسی جمهوری اسالمی را متكی بر رأی مردم میداند .همچنین حضرت امام(ره) ،براساس نظریه سیاسی
انقالبی ،مردمی و كارآمد خود ،با طرح اصل ضرورت تعیین سرنوشت هر ملت به دست خویش تصریح
مینمایند كه« :هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معین كند» .بهطور خالصه در این نوشتار با
استفاده از روش اسنادی به بررسی منابع و مبانی نظری و عملی اندیشهی سیاسی امام(ره) در خصوص لزوم
مشاركت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و ساماندهی و اداره جامعه اسالمی با موضوعیت انتخابات
(ترجیحات رأیدهی) پرداخته و پاسخگویی به این سؤال اصلی است كه «مشاركت سیاسی مردم حق
آنهااست یا تكلیف؟».
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مقدمه
امام خمینی(ره) در باورها و رفتارهای خود به مردم اطمینان و اعتقاد واقعی داشتند .در مبارزه علیه رژیم
شاهنشاهی ،به مردم و ایمان آنان تكیه نمودند و بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،درست زمانی كه لیبرالها
و روشنفكران ،میخواستند مردم را كنار بگذارند و میوهچینی كنند ،امام خمینی(ره) مشاركت مردم را
بهعنوان اصلی بنیادین مطرح فرمودند و با وجود اینكه مردم عمالً و بارها رفراندومگونه رأی خود را به
جمهوری اسالمی و رهبری و زعامت امام اعالم كرده بودند ،امام از آنان خواست تا با شركت در
همهپرسی و دادن رأی خود ،نسبت به نوع نظام جایگزین شاهنشاهی اظهارنظر كنند.
پس از آن نیز در انتخاب خبرگان رهبری ،تصویب قانون اساسی ،انتخابات ریاست جمهوری و
نمایندگان مجلس و هرجا كه بایستی مردم اعالم عقیده كنند ،امام صحنه را برای حضور و مشاركت مردم
باز كرد و به رأی آنان اعتماد نمودند (شاخصهای مكتب حضرت امام خمینی(ره) -مؤسسه فرهنگی
هنری والیت -ج.)16 : 2
بر این اساس حضرت امام همواره پس از استقرار نظام جمهوری ،حاكمیت مردم بر سرنوشت خویش را
مورد تأكید قرار داده و معتقد بودند ....« :حاكمیت مردم بر سرنوشت خویش از ضرورتهای جمهوری
اسالمی ایران است» (صحیفه امام ،ج.)503 :3

بنابراین یكی از گستردهترین مبانی و اصول سیاسی حضرت امام(ره) مشاركت مردمی است .حضرت
امام ،پایهریزی نظام جمهوری اسالمی را به دست توانای ملت متعهد دانستهاند كه این نشاندهندهی نقش
و اهمیت مشاركت مردمی در تأسیس حكومت و سیاست مطلوب است .از نظر ایشان ،مشروعیت احكام
الهی و حقوق مردم ،منافی یكدیگر نیستند و باهم قابل جمعاند .برخالف سایر دیدگاههای رایج در الگوی
دنیاگرا كه مشاركت مردم را حق آنان دانسته ،كه در استیفا یا عدم استیفای این حق آزادند ،در نظر امام،
مردم عالوه بر دارا بودن حق مشاركت ،طبق مبانی دینی ،تكلیفی را نیز در این زمینه به گردن دارند كه
حتی در عداد دیگر تكالیف شرعی و واجبات است .حضرت امام در تشریح این موضوع ،عباراتی چون
«وظیفه شرعی«« ،مكلف» ،الزم است و «باید»بكار برده اند .و با تأكید بر رابطه تنگاتنگ دین و سیاست
و لزوم تأثیر مسلمانان در عرصهی سیاست و مشاركت آنان در عرصههای تأثیرگذار ،حضور آنان را مهم
میداند و مكرراً دورشدن مردم از صحنه سیاسی را برای كشور فاجعه بار و حفظ اسالم و مملكت توحیدی
را یک تكلیف شرعی می دانند.
براساس همین اصل عقلی و شرعی ،امام مردم را نیز به كسب این حق فطری خود فراخوانده
میگویند« :الزم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آینده حكمت خویش را بهدست گیرد و
ثمره انقالب عظیم اسالمی خود را در دهه روابط و نظامات اجتماعی بهدست آورد و حقوق از دست رفته
خود را باز یابد» (صحیفه امام ،ج.)482 :7

همچنین در قانون جمهوری اسالمی ایران كه برگرفته از احكام اسالم است بر مسأله «مشاركت
مردم» و سهیم كردن آنان در اداره جامعه و صاحب حق بودن مردم ،تأكید نمودهاند .اصل ششم قانون
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اساسی ،نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران را متكی به رأی مردم دانسته و نوع حكومت ،قانون اساسی،
خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و در بعضی موارد ،همه پرسی از
طریق مراجعه به آرای عمومی صورت میگیرد.
آنچه از ابتدا روشن است اینكه از دیدگاه امام خمینی(ره) مردم و حكومت اسالمی جدای از یكدیگر
نیستند .امام(ره) از اراده و حضور مردم به عنوان عامل اساسی در مشروعیت مردمی حكومت یاد و بر این
اساس هرگونه دیكتاتوری را برخالف اسالم تلقی و رد میكنند .بدین جهت است كه ایشان ،در پاسخ ،به
دلیل مخالفت خود با سلطنت مشروطه و شاه ،چنین بیان میدارند« :رأی ملت نقشی در روی كار آمدن
شاه نداشته ،بنابراین سلطنت وی از اساس غیرقانونی و از مشروعیت برخوردار نیست» (صحیفه امام ،ج:3
.)42
بهطور خالصه هدف این نوشتار بررسی منابع و مبانی نظری و عملی اندیشهی سیاسی امام(ره) در
خصوص لزوم مشاركت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و ساماندهی و اداره جامعه اسالمی با
موضوعیت انتخابات (ترجیحات رأی دهی) و پاسخگویی به این سؤال اصلی است كه « مشاركت سیاسی
مردم حق آنهااست یا تكلیف؟» و در نهایت به این نتیجه میرسیم كه ایشان بهعنوان فیلسوفی عارف و
اسالمشناس و مرجع بزرگ دینی با تكیه بر اندیشه سیاسی شیعه و مبانی فقهی و كالمی به اثبات لزوم
تشكیل حكومت اسالمی پرداخته و در حكومت مورد نظر نقش عمدهایی برای مردم و آزادی مشاركت
آنان در اداره امور كشور در نظر گرفتهاند و آنچه كه امروز در نظامهای سیاسی دنیا تحت عنوان
دموكراسی ،آزادی و مشاركت مطرح میشوند در اندیشهی سیاسی ایشان مورد توجه قرار گرفته و معتقدند
همهی اینها در حكومت اسالمی به صورت كامل وجود دارند.
ضرورت مشاركت مردم در مسائل سياسي از ديدگاه اسالم
مفهوم مشاركت سياسي

نویسندگان جامعهشناسی ،مشاركت سیاسی را شركت در گروههای سیاسی كه به گزینش رهبران سیاسی
میانجامد و سیاست عمومی را تعیین میكند یا بر آن اثر میگذارد ،تعریف كردهاند (پویان.)1376 ،
دایرهالمعارف علوم اجتماعی مشاركت سیاسی را عبارت از فعالیتهای داوطلبانهای دانسته كه اعضای
یک جامعهای برای انتخاب حكام بهگونهای مستقیم و یا غیرمستقیم انجام داده و در شكلگیری
سیاستهای عمومی مؤثر است (شهبازی.)132 :1380 ،
مشاركت سیاسی را میتوان افزایش تقاضا برای سهیمشدن در قدرت و تصمیمگیری سیاسی از سوی
مردم تعریف كرد كه این امر به نهادهای كاركردی فرآیند سیاستگذاری بستگی دارد .هدف از مشاركت،
فعال كردن گروهها و افرادی است كه سابقاً نسبت به مسائل خود بیاعتنا بوده و حالت انفعالی داشتهاند
(قوام.)132 :1376 ،
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به طور كلی مشاركت سیاسی عبارتست از دخالت و همكاری مردم و نهادهای مردمی در پیدایش و
ایجاد مراكز قدرت ،چگونگی اعمال قدرت ،گزینش افرادی كه اعمالكننده حاكمیت و قدرتاند ،تعیین
ضوابطی كه قدرت در چارچوب آنها باید اعمال شود -یعنی حاكم بر اعمال قدرتاند -همراهی و فعال
بودن مردم در نظارت بر حسن انجام این امور در تمام مراحل آن و همه شئون دیگر مربوط به قدرت.
از اینروست كه در تعریف فرهنگ سیاسی و مشاركت گفته شده است« :در صورتیكه در جامعهای
فرهنگ سیاسی مشاركتی وجود داشته باشد و افراد [آن جامعه] شناسایی متقابلی نسبت به نظام سیاسی و
عضویت خود در آن داشته ،گرایش فعال نسبت به ساختهای سیاسی اداری و روندهای تصمیمگیری و
اجرایی دارا باشند ،اعم از این كه با نظام سازگار شوند یا آن را رد كنند ،از نفوذ آن در زندگی خود آگاهند و
سعی در نفوذ در خطمشیها و تصمیمات دارند» (پالمر.)101 :
در نهایت عدهای نیز مشاركت سیاسی را نمایانگر وظیفهشناسی و وفاداری افراد به نظام سیاسی
میدانند كه مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی را افزایش میدهد (اطاعت.)47 :1376 ،
اهميت مشاركت سياسي

مشاركت سیاسی را میتوان بهعنوان یک رفتار و هنجار اختیاری انسانی ،همانند هر عمل اختیاری دیگر،
معلول باورها و اندیشههای افراد جامعه دانست .به عبارت دیگر مشاركت سیاسی ،ریشه در فرهنگ سیاسی
مشاركتی جامعه دارد .میزان مشاركت و شدت و ضعف مردم در مشاركت سیاسی وابسته به میزان مقبولیت
نظامهای سیاسی است ،هرچه مشاركت سیاسی مردم در یک نظام سیاسی بیشتر باشد ،مقبولیت نظام
بیشتر است .طبیعی است كه مشاركت سیاسی مردم ،مولود به رسمیت شناخته شدن چنین حقی برای آنان
است و این امر در مطالعات مربوط به حقوق اساسی انسان و ملتها بررسی میشود .قوانین اساسی،
جلوه گاه حقوق اساسی یک ملت و از جمله حق او جهت مشاركت در زندگی سیاسی خویش است .بنابراین
حقوق و قانون اساسی از یک سو همچون ابزاری در خدمت علوم سیاسی به هدف نهادینه كردن مشاركت
سیاسی مردم عمل میكند و از سوی دیگر به منزله ساختاری است كه رفتار سیاسی مردم و دولت را
سامان داده ،تحدید و تعریف مینماید و بر حسن اجرای آن نظارت میكند.
لذا كشورهای توسعهیافته و كشورهای توسعهنیافته از نظر شاخصهای توسعه و مشاركت با هم
تفاوتهای اساسی دارند ،در كشورهای توسعهیافته میزان مشاركت سیاسی مردم بسیار پایین است .در
حالیكه در نظامهای دموكراتیک و مدل حكومتهای مردمساالرانه ،بهویژه حكومت مردمساالری دینی،
اساس و بنیان شكلگیری حكومت براساس رأی و نظر مردم است .لذا مقوله مشاركت میتواند به حذف
فاصله و شكاف میام حاكمیت و مردم بینجامد ،چرا كه مردم وقتی احساس كنند كه بین آنان و حاكمیت
فاصله ای نیست و حاكمیت را از آن خود تلقی كنند ،آگاهانه و آزادانه و از روی اختیار و یا میل و اشتیاق،
در توسعهی ملی ،مشاركت همگانی و فعال خواهند داشت .روشن است فعالیتهایی كه از روی جبر ،اجبار
و اكراه صورت گیرند ،هرگز در بلندمدت دوام نخواهند آورد (شاخصهای مكتب حضرت امام خمینی(ره)،
ج .)152 :2
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عوامل مؤثر بر مشاركت سياسي
دانشمندان علوم اجتماعی همواره كوشیدهاند تئوریهای كلی و جامعی را در مورد پدیدههای اجتماعی ارائه
دهند كه بیشترین عوامل مرتبط با موضوع را تبیین نموده ،تا از این رهگذر راه را برای پیشگیری پدیدهها
و رویدادهای اجتماعی بگشایند .اما در بسیاری از موارد در حصول آن با دشواریهایی مواجه بودند كه
عمدتاً مدخلیت عواملی بیشمار در وقوع یک پدیده اجتماعی و منحصربه فرد بودن ،عامل بسیاری از آنها
است .مشاركت سیاسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و دالیل فراوانی وجود دارد كه هیچ تئوری كلی
كه همه متغیرهای مربوط به مشاركت را در بر داشته باشد مطرح نشده است .بهنظر میرسد مشاركت
پدیده پیچیدهایی است كه به تعداد بسیار زیادی متغیر وابسته میباشد و دست كم میتوان گروهی از
متغیرهای مستقل را كه اصالتاً درونی هستند (روانشناختی و شناختی) و آنهایی كه از محیط بیرونی
اجتماعی و سیاسی فرد ناشی میشوند را در نظر گرفت .این سه دسته از متغیرها به شدت مرتبط و به
همآمیخته هستند .بهگونه ای كه هر تغییری در هر كدام از آنها مشاركت را افزایش یا كاهش میدهد و هر
تحلیل و تبیینی كه فقط مبتنی بر یكی از این متغیرها باشد گمراهكننده و ناقص است .بنابراین درجه
موفقیت مشاركت بستگی به عوامل مختلفی دارد كه باید فراهم باشند .برای شناخت امكان مشاركت فعال
توجه و شناخت این عوامل ضروری به نظر میرسند (راش.)123-124 :1377 ،
مؤلفههاي مشاركت سياسي
در فرآیند مشاركت باید به چند نكته توجه داشت .اوالً تناسب بین اجزای نظام ،یعنی بین قوای سهگانه و
زیرمجموعههای نظام وجود داشته باشد ،یعنی از لحاظ اهداف ،رسالت ،آرمان و نیز خطمشی فكری،
جهانبینی و ایدئولوژی همسان و همگون باشند .اگر مجموعه عناصر و اجزای نظام از نظر اهداف و
رسالتها و خدمت به مردم ناهمگون باشند ،عدهای به قصد خدمت به خلق خدا ،گروهی با هدف چپاول و
كسب سود و درآمد بیشتر و عدهای نیز با هدف نفوذ در بدنه نظام برای تضعیف آن بهكار مشغول شوند،
چنین نظامی به زودی از درون فرو خواهد ریخت و امكان توسعه و آبادانی كشور ،دست كم در كوتاه مدت
امكانپذیر نخواهد بود .نظام سیاسیای مقتدر ،كارآمد و باثبات است كه عناصر درون نظام و اجزاء و بدنهی
قدرت از نوك هرم تا قاعده آن ،همه و همه در خدمت نظام باشند .ثانیاً ،هماهنگی میان اجزاء موجود
باشد ؛ چرا كه اگر اجزا و قوا و نهادهای زیرمجموعه یک نظام ناهمسو ،ناهماهنگ ،ناكارآمد و بیربط
باشند ،قطعاً نظام سیاسی را دچار بحران و اختالل شدید و ناكارآمد خواهد كرد .نظامی كه مردم از
حاكمیت فاصله دارند و آن را قبول ندارند ،قوهی مجریه دائم با قوهی مقننه در نزاع سیاسی است و قوهی
مقننه با قوهی قضائیه اختالف شدید سلیقه دارد ،الیههای زیرین نظام نیز از ناهماهنگی و ناهمسویی رنج
میبرند ،چنین نظامی ناكارآمد است .اما در نظامی كه مردم حاكمان را از خود میدانند ،روابط صمیمانه با
آنان دارند ،اجزای نظام ،قوای سهگانه و الیههای زیرین با همدلی ،همسویی و هماهنگی به مردم خدمت
میكنند ،مردم نیز در فراخوانهای عمومی همچون انتخابات ،بازسازی شهرها و  ...شركت فعال داشته و با
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بسیج عمومی به كمک حاكمیت و دولت خواهند شتافت و با همبستگی ملی و مشاركت عمومی به رفع
معضالت و مشكالت جامعه خواهند پرداخت .چنین نظامی البته كارآمد و باثبات است.
ثالثاً دارای مدیریت كارآمد باشد؛ چرا كه این امر میتواند عالوه بر هماهنگی و تناسب میان اجزای آن،
از مدیریت كارآمد برخوردار باشد .وجود مدیران الیق ،كارآمد و متعهد ،پرتالش و خدمتگزار موجب
همسویی ،هماهنگی و تناسب بیشتر بین اجزای نظام میشود .از جمله مهمترین پیامدهای مشاركت
سیاسی مردم ،میتوان به كارآمدی نظام و تثبیت نظام سیاسی اشاره كرد.
در فرهنگ اسالمی مفهوم مشاركت مردم ،همزاد حقوق و تكالیف آنان و در ارتباط مستحكمی با
آزادی های آنان است .مراد از آزادی اراده در مفهوم حقوقی آن ،این است كه افراد نسبت به انجام یا ترك
یک عمل ملزم نباشند و ضمانت اجرای دنیوی برای انجام یک فعل یا ترك آن پیشبینی نشده و وجود
نداشته و در نظر گرفته نشده باشد (شاخصهای مكتب امام خمینی (ره) ،ج .)154 :2
لذا مردمساالری در نظام اسالمی ،سخن در میزان دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش و مقدار
تأثیری است كه تصمیمات مردم در ابعاد مختلف نظام سیاسی دارد .به عبارت دیگر ،كالم در قلمرو آزادی
اراده مردم مسلمان در تدبیر شؤون سیاسی زندگی ایشان است.
مشاركت سياسي به مثابه حق يا تکليف؟

در ادبیات حقوقی ،حق و تكلیف دركنار هم بهكار میرود .تكلیف چهره دیگر حق است و نه چیزی جدای
از آن در حكومت دینی نه تنها مشاركت سیاسی یک تكلیف شرعی است بلكه تمام مسلمانان موظف به
نظارت مستمر هستند و مسئله «النصیحه الئمه المسلمین» یكی از وظایف مسلمانان شمرده شده است
(كلینی .)258 :1361 ،همانگونه كه حاكم اسالمی با نصب از جانب خدا مشروعیت الهی و مكتبی پیدا
میكند چون میخواهد بر مردم حكومت نماید ،در این میان به مقبولیت مردمی نیز نیاز دارد .زیرا این
مقبولیت مردمی بهوسیله مشاركت مردم در جهت قبول رهبری حاكم اسالمی باعث تحقق عینی حكومت
خواهد شد .خواه این مشاركت از طریق بیعت باشد یا هر طریق دیگری كه حضور مردم را دربر داشته باشد
(كواكبیان .)70 :1370 ،در واقع مشاركت سیاسی از یک جهت حقی است كه به شهروندان داده شده تا به
موجب آن اداره و نیروی خود را جهت مشاركت در حاكمیت بهكارگیرند و از طرف دیگر ،شهروندان
مسلمان مكلف به برپایی حكومت دینی و نظارت مستمر بر اعمال حاكمان هستند .به عبارت دیگر از یک
طرف اگر حق هر مسلمانی است كه در تعیین سرنوشت خود دخالت داشته باشند ،از طرف دیگر برای او
تكلیفآور است از حكومت دینی و برقراری قسط و عدل دفاع نماید .امام خمینی(ره) در برخی از موارد به
توأمان بودن حق و تكلیف مردم تصریح كرده اند ،از جمله درباره «تعیین سرنوشت» برای مردم چنین
فرمودهاند« :این ملت -هرملتی-حق دارد خودش تعیین كند سرنوشت خودش را .این از حقوق بشر است
كه در اعالمیه حقوق بشر هم هست «ممكن است در این گفتار از كلمهی «باید» تكلیف به دست نیاید.
اما در جمله دیگر ایشان این مطلب به صراحت آمده است« :باید همه شما ،همه ما زن و مرد ،همانطور
كه باید نماز بخواند ،همانطور باید سرنوشت خودش را تعیین كند» (صحیفه امام ،ج  .)28 :15در فرازی
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دیگر درباره دخالت در سیاست فرمودهاند« :حرف ما اینست كه نه روحانی تنها ،همه قشرها باید در
سیاست دخالت بكنند .سیاست یک ارثی نیست كه مال دولت باشد یا مال مجلس باشد یا مال افراد
خاصی باشد ،سیاست معنایش همین وضع آن چیزهایی (است) كه در یک كشوری میگذرد از حیث اداره
آن كشور ،همه اهالی این كشور در این معنا حق دارند .خانمها حق دارند در سیاست دخالت بكنند
تكلیفشان است ،روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بكنند ،تكلیف آنهااست» (صحیفه امام ،ج:10
 .)15در این سخن دخالت در سیاست حق و تكلیف توأمان دانسته شده است .نتیجه آنچه گذشت ،این
است كه از دیدگاه حضرت امام(ره) مشاركت در عرصه انتخابات و رأیدهی فراتر از یک حق حقوقی و
قانونی محض كه در دموكراسیهای غربی به آن تكیه میشود تلقی میگردد .در نگاه دینی ،این كنش
سیاسی و اجتماعی عالوه برآنكه حق قانونی افراد است ،بهعنوان یک عمل عبادی و فریضهای الهی
بهشمار میرود كه در نتیجه نیاز به قصدقربت دارد .به عبارت دیگر شركت و حضور در انتخابات برای
مردم ،هم یک فریضه سیاسی است و هم یک فریضه دینی .و این مهمترین مسأله در باب انتخابات است،
یعنی حضور مردم.
مردمساالري در انديشهي سياسي امام خميني(ره) و حقوق مردم
مردمساالری در اندیشهی سیاسی امام خمینی(ره) جایگاه ویژهای دارد و اصوالً مردمساالری از دیدگاه
ایشان گاهی با عنوان دموكراسی هم آمده است .نكتهای كه در این جا الزم است به آن پرداخته شود،
فرق بین مردمساالری دینی با مردمساالری مادی (دموكراسی) است.
ایشان به پیروی از منابع اسالمی توجه میدهند كه دو محور اصلی در اسالم مردمساالری را از
مردمساالری برخاسته از اندیشههای متفكران غربی جدا میكند :اول ،شرایط كسی كه برای ریاست
حكومت برگزیده میشود و دوم ،قوانینی كه در جامعه جاری است .كه حضرت امام (ره) مخصوصاً بر
محور دوم تأكید فراوان میكنند .وقتی از ایشان پرسیده میشود« :حضرتعالی میفرمایید كه بایستی در
ایران جمهوری اسالمی استقرار پیدا كند و این برای ما فرانسویها چندان مفهوم نیست  ..........آیا
جمهوری شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموكراتیک است؟
چگونه است؟» در پاسخ میفرمایند« :اما جمهوری به همان معنایی است همه جا جمهوری است لكن این
جمهوری بر یک قانون اساسیای متكی است كه قانون اسالم است .اینكه ما جمهوری اسالمی میگوییم
برای این است كه هم شرایط منتخب و هم احكامی كه در ایران جاری میشود اینها بر اسالم متكی است
لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است كه همه جا هست» (صحیفه امام ،ج
.)479 :4
شرایط منتخب هم همان شرایط كسی است كه برای ریاست جمهوری حكومت توسط مردم انتخاب
میشود .البته این سخن میتواند شامل شرایط كسانی هم كه در نظام اسالمی به نحوی انتخاب میشوند
 -مانند نمایندگان مجلس شورای اسالمی -بشود .همچنین در مناسبتی دیگر خطاب به اعضای شورای
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نگهبان چنین فرمودهاند« :شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید و باید بدانید كه به هیچ وجه مالحظه
نكنید .باید قوانین را بررسی نمایید كه صددرصد اسالمی باشد .بههیچ وجه گوش بهحرف عدهای كه
میخواهند یک دسته كوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطالح مترقی هستند[ ،ندهید] .قاطعانه با
این گونه افكار مبارزه كنید .خدا را در نظر بگیرید .اصوالً آنچه كه باید در نظر گرفته شود خداست ،نه
مردم ،اگر صد میلیون آدم ،اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید كه همه آنان حرفی میزنند
كه بر خالف حكم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید ولو اینكه تمام بر شما بشورند ( »....صحیفه
امام ،ج )53 :13و بر همین اساس است كه فرمودهاند ...« :اساساً رفراندوم یا تصویب ملی در قبال اسالم
ارزشی ندارد ( »...صحیفه امام ،ج  )135 :1عبارت «در قبال اسالم باتوجه به همین نكته است .اسالم
عبارتست از مجموعهای از معارف و قوانین كه در اینجا البته قوانین آن مدنظر است .اما با رعایت دو امتیاز
فوق میتوان همه اصول یاد شده بهعنوان پایههای مردمساالری را از سخنان ایشان به دست آورد
(صرامی.)121 :1385 ،
 -1تأكید بر شمول اسالم نسبت به دموكراسی و كاملتر بودن دموكراسی اسالم از دموكراسیهای
غربی« :حكومت اسالمی یعنی یک حكومت مبتنی بر عدل و دموكراسی و متكی بر قواعد و قوانین
اسالم» (صحیفه امام ،ج .)135 :1
 -2تأكید بر مراجعه به آرای عمومی كه میتواند دو اصل مشاركت عمومی و حكومت اكثریت را نشان
دهد .البته این دو اصل یاد شده ،با پذیرش والیت فقیه بر مبنای نصب كه مبنای مسلم امام (ره) است
معنای خاص خود را دارد (صحفیه امام ،ج .)463 :6
در اینباره سخنان فراوانی از ایشان نقل شده است كه نمونههای از آن درپی میآید« :ما یک
جمهوری اسالمی تشكیل میدهیم كه خود حكومت و تعیین حكومت به آرای ملت متكی است» (همان،
ج  346 :5و ج )248 : 4و یا« :با طرحی كه تدارك دیدهایم تالش میكنیم كه عموم ملت از همه طبقات
آگاهانه و آزادانه نمایندگان خود را انتخاب كنند و سپس نمایندگان دولت را و مسئولین هر مقامی را
انتخاب میكنند» (همان ،ج.)362 :4
و با تأكید بیشتر ،تداوم حكومت را هم مانند تأسیس آن متكی به آرای عمومی میدانند« :حكومت
اسالمی  ...حكومت ملی است ،حكومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت هست این طور نیست كه با
قلدری آمده باشد كه بخواهد حفظ كند خودش را ،با آرای ملت میآید و ملت او را حفظ میكنند و هر
روزی هم كه بر خالف آرای ملت عمل بكند یا برخالف قانون  -قانونی كه مدّون است  -عمل بكند قهراً
ساقط است و  ...ملت ایران هم او را كنارش میگذارند» (همان ،ج )213،214 : 5و باز :یک ملتی اگر یک
چیزی را خواست نمیشود تحمیلش كرد .میشود تحمیل به گروهی ،یک جزئی ،نمیدانم یک چیزهایی
كرد ،اما به یک ملت نمیشود یک چیزی تحمیل كرد» (همان ،ج .)141 :18
و در سخنی دیگر بهطور خاص رأی «اكثریت مردم» را تضمینكننده جمهوریت جمهوری اسالمی
دانسته اند .در پاسخ به اینكه چه نوع حكومتی را جانشین رژیم شاه خواهید كرد؟ فرمودند« :یک حكومت
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جمهوری اسالمی .اما جمهوری است برای اینكه به آرای اكثریت مردم متكی است و اما اسالمی برای
اینكه قانون اساسیاش عبارت است از قانون اسالم» (همان جلد .)170 : 5
 -3مشاركت مردمی را فقط در اصل تشكیل و تعیین حكومت و حاكم منحصر نمیدانند ،بلكه در روند
تصمیمگیریهای حكومتی نیز بر نقش مردم این چنین تأكید میكنند .در مقام بیان ضوابط حكومت
اسالمی میفرمایند« :اوالً متكی به آرای ملت باشد بهگونهای كه تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد یا
افر ادی كه باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند شركت داشته باشند  ...در این حكومت بهطور
قطع باید زمانداران امور دائماً با نمایندگان ملت در تصمیمگیریها مشورت كنند و اگر نمایندگان موافقت
نكنند نمیتوانند به تنهایی تصمیمگیرنده باشند» (همان جلد .)436 :5
لذا ،نكتهای كه در نهایت الزم است به آن پرداخته شود این است كه در مردمساالری دینی اگر چه
مانند مردمساالری مادی مردم رأی میدهند و در انتخابات شركت میكنند ولی آن روحی كه مبانی را
ایجاد میكند ،سبب میشود كه مردمساالری دینی معنایی كامالً متفاوت با مدلهای دیگر مردمساالری
داشته باشیم .مبانی مردمساالری دینی عبارتست از خدامحوری ،توسعه هستی از عالم ماده یه عالم
ملكوت و پیوند دین با نیازهای اجتماعی و بهعبارت دیگر ،اگر مدل مردمساالری مادی بیانگر یک
رابطهی عرضی بین انسانهاست ،یعنی شركت در انتخابات در واقع یک حق است و میشود كه كسی
این حق را ادا كند و ادا نكند .ولی در مردمساالری دینی هم این رابطهی عرضی بین انسانها وجود دارد
و هم رابطه طولی ،رابطهی عرضی یعنی مردم حق دارند كه حاكم خود را انتخاب كنند .رابطهی طولی نیز
رابطهی با خداست .مردم مكلّف هستند كه مشاركت سیاسی داشته باشند و در تعیین و تحقق احكام و
اهداف اسالمی نقش ایفا كنند ،چون شرعاً مكلّفاند و این تكلیف است كه رابطهی بین انسانها را تعیین
میكند .پس برخالف مردمساالری مادی دیگر اینجا مردم نمیتوانند نسبت به انتخابات بیتفاوت باشند
چرا كه در این زمینه میبایست به خدا پاسخگو باشند (شاخصهای مكتب حضرت امام(ره) ،مؤسسه
فرهنگی ،هنری قدر والیت ،ج .)155 :2
انتخابات مظهر مشاركت سياسي
بارزترین مشاركتها در نظام اسالمی ،انتخابات است .مطابق اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی
«در جمهوری اسالمی ایران امور كشور باید به اتكا آرای عمومی اداره شوند ،از راه انتخابات ،انتخابات
رییس جمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اعضای شوراها و نظایر اینها ،یا از راه همهپرسی در
مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین میگردد»
از این رو انتخابات ،چگونگی و فرآیند برگزاری و نتایج آن بهعنوان راهكار تحقق و شاخص «اداره امور
كشور با اتكای به آرای عمومی» و اقتضائات آن در راستای تحكیم مبانی و ساختار مردمساالری دینی
اهمیت ویژهای دارد .در نظام جمهوری اسالمی با پیروزی انقالب اسالمی و سقوط نظام استبدادی ،زمینه
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مساعدی برای آزادی عمومی و مشاركت سیاسی بسیار گسترده شهروندان ،احزاب و گروهها در جهت
تعیین سرنوشت سیاسی ازطریق انتخابات پدید آمد» (دارابی.)170 :1388 ،
لذا الزم است افراد فعاالنه در انتخابات شركت نموده و با دقت ،وسواس و با مشاركت فعال و فراگیر با
انتخابات مدیران كارآمد ،در كارآمدی و تثبیت بیشتر نظام سیاسی خویش نقشآفرینی نمایند .از این رو
است كه مسئوالن وظیفه دارند تا با استفاده از حضور گسترده ملت در این آزمون ملی ،تالش مضاعف
برای افزایش كارآمدی نظام در سطح بینالمللی و داخلی ،القای روحیهی تعاون و همكاری و اعتالی نظام
و حداكثر بهرهوری از نهادها ،سازمانها و زیرمجموعههای خویش ،هماهنگسازی اجزای نظام،
آسیبشناسی مستمر و رفع كاستیها و مشكالت موجود و بكارگیری نیروهای متعهد و متخصص بهعمل
آید ،تا زمینهساز كارآیی ،كارآمدی ،تثبیت ،اعتبار و اقتدار نظام سیاسی در عرصههای بینالمللی باشند.
تعريف انتخابات
انتخابات مجموعه عملیاتی است در راستای گزینش فرمانروایان و نیز ابزاری است كه به كمک آن ارادهی
شهروندان در شكلگیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان عامل اقتدار سیاسی اتخاذ خواهد شد
(ابوالحمد ،1368 ،ج اول .)344 :
عدهای آن را عالوه بر مورد فوق عملیاتی برای مهار قدرت میدانند (ایوبی .)5 :1379 ،پوال نزاس
میخواهد مشاركت فعال و مستقیم مردم در تصمیمات سیاسی را جانشین نقش دولت كند؛ اما به علت
عملی نبودن این امر ،براین باور است كه دولت باید از راه انتخابات عمومی و آزادی نامحدود مطبوعات و
افكار كنترل شود (هرسیچ.)48 :1380 ،
برخی از حقوقدانان اساسی انتخابات را مجموعه عملیاتی كه در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین
ناظرانی برای مهار كردن قدرت تدبیر شده و به مثابه «فنون گزینش نمایندگان بهعنوان ابزاری برای
اعمال اراده شهروندان در اداره كشور» تعریف كرده اند (قاضی.)577 :1383 ،
جايگاه انتخابات در آموزههاي ديني
اندیشمندان دینی آموزههای چندی را مبنای فقهی انتخابات دانستهاند.
 .1شورا :ماهیت حكومت اسالمی بر پایه مشاركت مردم و مشورت با آنان است .در آموزههای دینی
تأكید فراوانی بر مشورت فرمانروایان با مردم و پرهیز از دیكتاتوری و استبداد شده است .قرآن كریم
میفرماید« :و امرهم شوری بینهم» (شوری.)38 :
آیتاهلل معرفت در تفسیر آیه مینویسد« :مقصود از» امر «شئون سیاسی و اداری كشور و امت است؛
زیرا در امور شخصی ،مشاورت با عامه مردم مفهومی ندارد و در امر نبوت نیز پیامبر تنها با وحی در ارتباط
است و جایی برای مشورت در امور مربوط به پیامبری نیست .در نتیجه ،تمامی مسئوالن امر و
دستاندركاران سیاسی و اداری در نظام اسالمی شرعاً موظفند تا در تمامی شئون سیاسی -اداری ،در كنار
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مردم باشند و آنان را كامالً در جریان بگذارند و همواره رأی اعتماد مردم را پشتوانه اقدامات خود قرار
دهند» (محمدهادی معرفت ،والیت فقیه.)95 :
شیوه مشورت با مردم در امور سیاسی و اجتماعی میتواند متناسب با شرایط فرهنگی ،اقتصادی و
سیاسی كشور متفاوت باشد .انتخابات یكی از شیوههای مرسوم در دنیای كنونی برای انتخاب و گزینش
فرمانروایان است .بنابراین ،انتخابات را میتوان گونهای از مشورت با مردم و كسب نظر از آنان بهشمار
آورد و شورا را یكی از مبانی فقهی آن دانست.
 .2بيعت :اندیشمندان مسلمان درباره ماهیت حقوقی بیعت ،آراء و دیدگاههای گوناگون ابراز كردهاند.
این امر بیشتر ناشی از دیدگاه های كلی آنان در مورد اهمیت مشاركت مردم در نظام سیاسی است .گروهی
كه مشروعیت حكومت اسالمی را در دوران غیبت ناشی از اراده مردم در چارچوب شرعی میدانند،
معتقدند كه بیعت ،نقش مشروعیتدهی دارد و انتخابات ،نوعی بیعت است كه با گذشت زمان پیچیده شده
است ،ولی در اساس و ماهیت ،تفاوت بنیادی با آن ندارد .برخی كه نقش مردم را تنها در كارآمدی نظام
میدانند ،در مورد حقیقت بیعت نیز قائل به اعالن اطاعت و رضایتاند و انتخابات را پدیدهای متفاوت با
آن میدانند .گ روه دیگر كه به نقش اثباتی و فضیلت بخشیدن نقش مردم باور دارند نیز تفاوت جدّی میان
آنان نمی بینند .بنابراین ،متفكران دینی هر چند كه همانند ماهیت انتخابات ،در مورد ماهیت بیعت نیز دچار
تفاوت آراء هستند ،همگی بر نقش مشاركت مردم در نظام اسالمی تأكید دارند .انتخابات نیز جدا از ماهیت
حقوقی آن ،ابزار مشاركت قانونی است .بنابراین ،دامنه مفهوم بیعت شامل آن نیز میشود و براساس این
اصل ،مورد تأیید آموزههای دینی است.
 .3آزادي سياسي :مفهوم آزادی در آموزههای دینی ،جایگاه ویژه و ممتازی دارد .ماهیت اصلی پیام و
رسالت ادیان الهی ،مبارزه با طاغوت و آزادی انسان از زنجیرهای درونی و بیرونی است.
به عقیده آیت اهلل مصباح« :از دیدگاه اسالمی ،اصل بر این است كه آدمیان در زندگی خود آزاد باشند و
هرچه میكنند بر پایه گزینشهای آزادانه خودشان باشد  ...استكمال انسانی هم جز با افعال اختیاری و
خود خواسته صورت پذیرد...
اگر تصمیمات قانونی چنان باشد كه عمالً جز یک راه در پیش پای انسان نماند و شخص جز گام زدن
در مسیر واحد ولو مسیر كامالً صحیح چارهای نداشته باشد ،حركت تحمیلی و جبری و بنابراین ،غیر
استكمالی خواهد بود» (مصباح ،حقوق و سیاست در قرآن).
مشاركت آزادانه مردم در انتخابشدن و انتخاب كردن ،از نمودهای برجسته آزادی مردم در سیاست و
حكومت است و گروه وسیعی از آزادیها را دربر میگیرد ،انتخابات ،یكی از ابزارها و وسایل مشاركت
قانونی مردم و تأثیر عملی در سیاست و حكومت است .بنابراین ،آزادی سیاسی از مفاهیم دینی دیگری
است كه میتواند مبنای فقهی انتخابات باشد.
 .4برابري :ماهیت اساسی آموزههای دینی ،گسترش عدالت و برابری و مبارزه با اشكال گوناگون
تبعیض است .اهمیت این اصل ،به اندازهای است كه خداوند ،رسالت اصلی پیامبر صلی اهلل علیه و آله را
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ْ

ُ
ّ
ط؛ تا مردم به انصاف برخیزند» (حدید:
گسترش عدل و قسط میداند و میفرماید« :لیَقوم َالناس َِبال ِق ْس ِ َ
.)25
و در آیه دیگر ،با صراحت تمام ،برابری افراد بشر را از هر قوم و نژاد و جنس ...اعالم میفرماید:
ُ
ُْ
ّ
ُ َّ ْ ُ ْ ْ ّ
ْ ُ ْ ْ
ْ ُ ْ ُ ُ ً
َاّلل َأ ْتقاک َْم( .حجرات)13 :
واَإن َأکرمکم َِعند ِ
ِإناَخلقناکم َِمن َذک ٍرَوَأنثیَوَجعلناکم َشعوباَوَقبا ِئل َِلتعارف ِ
من (خداوند) شما را مرد و زن خلق كردم و شعبه و قبیله را وسیله آشنایی شما قرار دادم و گرامیترین
شما نزد خداوند متقین شما هستند.
علی علیهالسالم میفرماید:
ْ ْ
ّ ُ ّ ُ
ُ
خ َلک َف ّ
ْ
یَالد ِین َاوَش ِبیه َلک َِفیَالخل ِ َق؛ مردم یا برادر دینی شما هستند و یا مثل شما انسان
«الن
اس َإماَا َ ِ ِ
هستند».
انتخابات ،تجلی عینی اراده و مشاركت مردم و برابری حقوقی اعضای یک جامعه است .در انتخابات ،با
حاكمیت اصل «هر فرد ،یک رأی» بدون هیچگونه تبعیض ،مردم از هر قوم و نژاد و مذهب و با هر مقدار
پول ،ثروت و  ...در پای صندوقهای رأی حاضر میشوند و اراده خود را اظهار میكنند .بنابراین ،انتخابات
تا حدود زیادی بازتاب برابری حقوقی مردم و مورد تأیید ،آموزههای دینی است.
 .5سيره عقال :انتخابات شیوه عقالنی مشاركت مردم در سرنوشت سیاسی است و عمق و دامنه
مردم ساالری در یک كشور پیوندی عمیق با كمیت و كیفیت برگزاری انتخابات دارد .انتخابات آزاد و
رقابتی ،گویای آن است كه جامعه پیام مردمساالری را درك كرده و به اصول آن پایبند است ،ولی
برگزاری نمایشی آن نشانه نشناختن آن و پایبند نبودن به آن است .همین ویژگی باعث شده است كه
انتخابات در جوامع مختلف با فرهنگهای متفاوت مقبولیت عمومی بیابد و آن را اصلی عقالنی بدانند و از
آن استفاده كنند.
در آموزههای دینی نیز شارع مقدس رویههای عقالنی را تأیید كرده است .دستورها و اوامر شرع نیز
براساس مصالح و مفاسد است و بنابراین ،اموری كه سیره عقالنی مصالحشان را تأیید كند ،بعید است كه
با مخالفت شارع مقدس روبهرو شوند.
به عقیده یكی از اندیشمندان مسلمان« :اگر عقال براساس مصالح حكم به حسن یک امر نمایند ،عدم
نهی و زجر شارع را كشف میكنیم ،چندان مخالفی وجود ندارد» (سجادی.)183 :1382 ،
بنابراین ،انتخابات پدیده عقالنی است كه آموزههای دینی آن را تأیید میكنند و یا دستكم تباینی با
آن ندارند.
 .6شايستهساالري :حاكمیت افراد شایسته و كارآمد ،از نمادهای برجسته سالمت و پاكی نظام
سیاسی است؛ زیرا بیانگر این است كه از نفوذ افراد فرصبطلب و سودجو جلوگیری شده است و نظام
براساس قانون و ضوابطی كه حاكمیت تعیین كرده است ،وظایف خود را انجام میدهد .تأمین سالمت و
پاكی جامعه اس المی و مبارزه با فساد ،در اشكال مختلف آن ،از اهداف بنیادی آموزههای دینی است و در
متون دینی تأكید زیادی بر حاكمیت شایستگان بر نظام اسالمی شده است.
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قرآن كریم میفرماید:

ُ َّ
ُ ُْ
َالتیَجعل ّ ُ
َاّللَل ُک ْمَق ً
ُّ
یاما (نساء.)5 :
واَالسفهاءَأ ْموالک ُم َ
وءت
وَالَت
ِ

اموالتان را كه خداوند مایه قوامتان قرار داده است ،به دست سفیهان ندهید.
پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله میفرماید:
ُْ

ُْ

َّ
ْ َّ
ریَأن َفیهمَم ْن َُهوَافض ُل َم ْنهَ،فق ْد َخان َّ َ ُ
سلمینَ (امینی،
سلمین َو َُهوَی
َاّلل َوَروولهَوَاْل ِ
من َتقدم َعلیَاْل ِ
ِ
ِ ِ
الغدیر 1416 ،ه .ق ،ج .)291 :8
كسی كه -در هر كاری  -خود را بر دیگران مقدم دارد؛ در حالیكه میداند شایستهتر از او در میان
آنان است .هر آینه به خداوند و پیامبر و مسلمانان خیانت كرده است.
انتخابات ،یكی از شیوههای تحقق شایستهساالری است؛ زیرا افراد با شركت در یک رقابت آزاد،
تواناییهای خود را به نمایش میگذارند و مردم با شناخت نسبی از توانمندیهای افراد ،كارآمدترین آنان را
بر میگزینند .تبلیغات انتخاباتی ممكن است با بزرگنمایی و یا كوچکنمایی مانع از شناخت واقعی مردم
شود ،ولی این امر ،مطلق نیست و مدیران كارآمد نیز بدون پشتوانه تبلیغاتی نیستند .بنابراین ،انتخابات
روزنهای است به سوی شایستهساالری و ارزشهای دینی آن را تأیید و بر آن تأكید میكنند.
رقابتهای انتخاباتی در حكومت اسالمی در چارچوبی ضابطهمند اجرا میشود و رقابتكنندگان موظفند
معیارها و موازینی را رعایت كنند كه تضمینكننده ارزشهای دینی ،حقوق مردم ،رقابتكنندگان و
مصلحت جامعه است .به نظر میرسد كه رعایت اصول زیر ،برای تحقق این اهداف ضروری است:
 .1قانونمداري :در فرهنگ دینی ،رعایت حقوق افراد و گروهها و ارزشهای دینی اهمیت ویژهای
دارد و از تجاوز به آن به شدت نهی شده است .تأمین این مهم ،در رقابتهای انتخاباتی ،نیازمند اصول و
معیارهای روشن رقابت و اهتمام نامزدهای انتخاباتی به آن است و سزاوار نیست كه داوطلبان حكومت
اسالمی با قانونشكنی به حكومت دست یابند .بنابراین ،رعایت قانون و قانونمداری از موازین بنیادی
انتخابات در حكومت اسالمی است.
علی علیه السالم میفرماید:
ْ
ْ
ّ ُ ّ
لَمنَا ْم ِرَرِّبه (نهجالبالغه ،خطبه .)104
مامَإالَماَح ِم ِ
ِانهَلیسَعلیَاْل ِ
بر امام چیزی جز پیروی از دستور پروردگار نیست.
و در جای دیگر میفرماید:
ُ ّ ّ ُ َّ َّ ّ
ّ
ُ
أمرَاّللَفیه (نهجالبالغه ،خطبه .)172
أیهاَالناسَإنَأحقَالن ِ
اسَبهذاَاألمرَأقواهمَعلیهَوَأعلم ِ
همَب ِ
ای مردم سزاوارترین مردم به امر حكومت ،داناترین شما به دستورهای خداوند است.
 .2رعايت مصالح نظام :رقابت انتخاباتی ،وسیله مشاركت مردم ،شایستهساالری و گسترش ظرفیت
نظام است .رقابتكنندگان با قبول مشروعیت حكومت ،برای دستیابی به قدرت تالش میكنند .بنابراین،
فعالیت آنان نباید مغایر با مصالح عمومی جامعه باشد ،بلكه وظیفه دارند كه با رعایت مصلحت مردم و
نظام اسالمی با هم رقابت كنند و از تضعیف نظام و جامعه اسالمی بپرهیزند؛ زیرا اهمیت مصلحت
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حكومت اسالمی ،فراتر از هر امر دیگری است و به اعتقاد عدهای ،یكی از منابع اجتهاد است .یكی از
اندیشمندان مسلمان در این زمینه مینویسد« :تمامی طرق اجتهاد ،در مواقعی كه مسئلهای پیش آید ،ولی
نص صریحی وجود نداشته باشد ،مصلحت فقهی میشود  ...این طرق مختلف تماماً به نظریه مصلحت
برمی گردند و مبتنی بر همان بنیانی هستند كه مصلحت بر پایه آن گذارده شده است» (هشام احمد عوض
جعفر ،ش .)96 :9
 .3رعايت حقوق ديگران :روابط اجتماعی در اسالم ،بر مبنای نزاكت ،اخالق و احترام به حقوق
دیگران است .ایمان دینی ایجاب میكند كه افراد و گروهها مناسبات خود را در چارچوب حقوق متقابل
تنظیم كنند و به حقوق دیگران تجاوز نكنند .رقابت در انتخابات كه برای كسب جایگاه زمامداری در
جامعه اسالمی است ،مهمترین عرصه تبلور اخالق و نزاكت دینی است و شایسته نخواهد بود كه مدعیان
حكومت اسالمی با تجاوز به حقوق دیگران بر اریكه قدرت تكیه زنند.
علی علیه السالم میفرماید:
ّ
ٌ
َإماَن ً
فانهمَصنفانَاماَأخَلکَفیَالدینَو ّ
ظیرَلکَفیَالخلق (نهجالبالغه ،نامه .)53
ِ
مردم یا برادران دین تواند و یا همتای انسانی .در هر صورت ،باید حقوق آنان رعایت شود.
به عقیده عالمه جعفری« :با مطالعات همهجانبه در وضع مغزی و روانی انسانها به این نتیجه
میرسیم كه اگر كسی پی به اهمیت كرامت و شرف انسانی ببرد و خود از این سرمایه با عظمت انسانی
برخوردار باشد ،محال است كه كس دیگر اهانت و كرامت و شرف او را جریحهدار كند .بنابراین ،اگر
اشخاصی در هر خانواده و هر جامعه و گروهی پیدا شوند كه حق (یا به اصطالح صحیحتر حكم) كرامت
انسانی را مراعات نكنند ،یقین است كه خود آن اشخاص از كرامت و شرف بیبهره هستند» (حكمت
اصول سیاسی اسالم ،ص .)361
 .4وفاق ملي :رقابت در عرصههای مختلف جامعه موجب تحرك ،بالندگی و پویایی است .در عرصه
سیاست نیز این امر ،از انحصار و تکگرایی جلوگیری میكند و باعث بهبود سیاستها میشود ،ولی در
صورتی كه رقابت ،وسیلهای برای كشمكشهای داخلی نشود .در آموزههای دینی به شدت ،از تفرقه و
نفاق در پیكره جامعه اسالمی نهی شده و بر اتحاد و یگانگی توصیه فراوان شده است.
قرآن كریم میفرماید:
َّ ُ
ْ ّ
ً
ْ ُ
ّللَجمیعاَوَالَتفرقوا (آل عمران.)3 :
واَبحب ِلَا ِ
وَاعت ِصم ِ
به ریسمان خداوند چنگ زنید و از تفرقه پرهیز كنید.
بنابراین ،رعایت وحدت ملی و برادری اسالمی از وظایف رقابتكنندگان است و دامن زدن به
درگیریهای داخلی ،جواز شرعی ندارد.
 .5اسراف نکردن :در دنیای سرمایهداری رقابتهای انتخاباتی همراه با هزینههای كالن مالی است
كه سرمایهداران برای تأثیرگذاری بر افكار عمومی تأمین میكنند ،ولی در حكومت اسالمی تبلیغات
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انتخاباتی تا زمانی مشروعیت دارد كه به اسراف نینجامد .رسیدن به اسراف و مصرف بیرویه تبلیغاتی،
مغایر با ارزشهای دینی است و متون دینی آن را نهی كردهاند.
قرآن كریم میفرماید:
ْ
َّ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ ُ ْ ُْ ْ
ْ
ضَوَالَیص ِلحونَ (شعراء 151 :ـ .)152
وَالَتطیعواَأمرَاْلس ِرفینَالذینَیف ِسدون َِفیَاألر ِ
اطاعت از امر اسرافكنندگان كه فاسدند نكنید .آنان اصالح نمیشوند.
و در سوره اعراف میفرماید:
ُُ
ُ ْ ُ َّ ُ ُ ُّ ْ ُ
ْ ُ
ْ
واَإنهَالَی ِحبَاْلس ِرفینَ (اعراف.)31 :
وَکلواَوَاشربواَوَالَتس ِرف ِ
بخورید و بیاشامید (اما) اسراف نكنید (زیرا) خداوند اسرافكاران را دوست ندارد.
مقبولیت انتخابات در نظام سیاسی ،گویای روابط دوجانبه و حقوق متقابل مردم و حكومت است .در
نظامهای مردمساالر ،مردم با حضور در پای صندوقهای رأی ،اراده خود را اظهار میكنند و حكومت
دلخواه خود را تشكیل میدهند.
حاكمان كه موجودیت حكومتشان ،مدیون آرای مردم است ،برای تداوم آن نیز ناگزیر از جلب افكار
عمومی و رضایت حكومت شوندگاناند .بدین ترتیب ،روابط دوجانبه میان مردم و حكومت بهوجود میآید
كه مانع دیكتاتوری میشود و نقش تعیینكننده در ثبات و پویایی نظام سیاسی خواهد داشت.
در آموزههای دینی ،تأكید ویژهای بر مشاركت مردم و اهتمام به آرای عمومی شده و حكومت اسالمی
برپایه قانون و مشورت با مردم است .انتخابات ،شیوه و ابزار مشاركت قانونی است و میتواند نقش
ارزندهای در تحقق آرمانهای اسالمی داشته باشد و اقتدار و پویایی حكومت اسالمی را گسترش دهد.
بنابراین ،انتخابات جایگاه ویژهای در حكومت اسالمی دارد و ابزار مناسبی برای پویایی و بالندگی آن است.
برگزاری آن در جوامع دینی ،متناسب با اهداف اساسی آن ،شرایط و ویژگیهایی دارد كه انتخابات در نظام
ارزشی را از حكومتهای لیبرال ـ دموكراسی متمایز میكند.
نظامهاي انتخاباتي
امروز بخش عمدهای از مردم جهان در كشورهای مختلف در انتخابات رقابتی شركت میكنند و رأی
میدهند .اگر چه همه انتخاباتهایی كه برگزار میشوند آزاد و عادالنه نیستند و صرف برگزاری انتخابات
به خودی خود به معنای مردمساالر بودن نظام سیاسی یک كشور نیست ،اما امروزه غیردموكراتیکترین
حكومتها نیز دریافتهاند كه برای كسب مشروعیت سیاسی به برگزاری انتخابات هر چند ظاهری
نیازمندند .برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه ،ركن اولیه مردمساالری است و هیچ حكومتی بدون برگزاری
انتخابات آزاد نمیتواند ادعای مردمساالر بودن داشته باشد .در این میان ،طراحی یک نظام انتخاباتی به
دلیل تأثیر آن در آرایش نیروهای سیاسی در هر كشور ،یكی از مهمترین تصمیمات نهادین برای یک
نظام مردمساالر تلقی میشود .طراحی یک نظام انتخاباتی خاص ،دارای تأثیر عمیق و گستردهای بر روی
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حیات سیاسی یک كشور خواهد بود و زمانی كه این كار انجام پذیرد این نظامها معموالً به شكل دائمی در
میآیند و تغییر دادن آنها بسیار مشكل است.
با گسترش نظریه حاكمیت ملی و دموكراسی غیرمستقیم ،حركت جهانی به سوی ایجاد حكومتهای
مردمساالر در دهههای  1980و  1990میالدی منجر به تمایل فزایندهای برای طراحی نظامهای
انتخاباتی مناسب گردید و در این حالت ،چنین اندیشیده میشد كه یک نظام انتخاباتی میتواند مزایای
فراوانی از جمله گسترش احزاب و گروههای ملی قدرتمند و قابل اعتماد داشته باشد و خصوصاً به
مهندسی جوامعی كه دارای خطوط گسلی اقلیتی یا قومی هستند كمک كند .لذا امروزه چگونگی نظام
انتخاباتی بهعنوان یكی از مهمترین و مؤثرترین مسائل پیش روی یک نظام سیاسی تلقی میگردد كه در
ابعادی وسیعتر ،شیوههای حكمرانی را تحت تأثیر خود قرار میدهد .بالطبع هر كشوری به فراخور
خواسته ها و نیازهایی كه دارد و متناسب با فرهنگ و مدل اقتصادی كه از آن بهره میجوید ،نظام
انتخاباتی خویش را طراحی كرده و به اجرا در میآورد .در اغلب موارد ،طراحان قوانین اساسی و انتخاباتی،
طرحی را انتخاب میكنند كه آن را بهتر میشناسند و با آن مأنوستر هستند .بهعنوان مثال چنانچه پیشتر
كشوری ،تحت استیالی یک قدرت استعماری قرار داشته ،پس از دستیابی به استقالل ،اغلب به همان
نظام موجود در كشور استعمارگر روی میآورد و از آن نسخهبرداری میكند.
پس از پیروزی انقالب اسالمی و براساس سابقه و سنتهای اجتماعی جامعه ایران نیز یكی از
اصلیترین سازوكارهای شركت مردم در سرنوشت خویش ،برگزاری انتخابات در نظر گرفته شد؛
بهطوریكه در طی سه دهه نظام جمهوری اسالمی ایران بهطور میانگین هر سال یک انتخابات در كشور
برگزار شده است .تا سال  1377رئیسجمهوری ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و نمایندگان مجلس
خبرگان رهبری از طریق آرای عمومی انتخاب میشدند و از آن سال به بعد انتخابات شوراهای اسالمی
شهر و روستا نیز به جمع انواع انتخابات كشورمان افزوده شد .ضمن آنكه به موارد مراجعه به آرای عمومی
در طی این سه دهه ،رفراندوم انتخابات نظام سیاسی در فروردین  ،1358انتخابات اعضای مجلس خبرگان
قانون اساسی و رفراندوم بازنگری قانون اساسی در سال  1368را نیز باید اضافه كرد .بدین ترتیب میتوان
گفت كه جمهوری اسالمی ایران در زمینه تعدد مراجعه به آرای عمومی در باالترین سطوح كشورهای
جهان قرار میگیرد .با این حال ،در زمینه بررسی نقاط ضعف و قوت و شناخت انتخابات در ایران تاكنون
چندان بررسی و مطالعه دقیق و مقایسهای (نسبت به سایر نظامهای انتخاباتی) انجام نگرفته است.
خصوصاً اینكه امروزه با پیچیدگی جوامع معاصر ،برگزاری انتخابات نیز روز بهروز پیچیدهتر میشود و لذا
برگزاری انتخابات با روشهای كارآمد ،كم هزینه و درست كه نتیجه آن برآیند گرایش افكار عمومی و
اكثریت جامعه باشد؛ نیازمند شناخت دقیق و علمی از سازوكارهای انتخابات و مسائل مرتبط با آن در عصر
كنونی است.
نظام انتخاباتی ،نظامی است كه آراء را به مناصب و پستهای سیاسی تبدیل میكند .مهمترین ابعاد
مبحث نظامهای انتخاباتی عبارتند از فرمول انتخابی (نظام اكثریت ساده ،اكثریت مطلق ،نمایندگی
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تناسبی) ،وزن عددی حوزههای انتخاباتی (شمار نمایندگان هر حوزه) ،حد نصاب انتخاباتی (حداقل حمایتی
كه هر حزب یا كاندیدا باید برای كسب كرسی بهدست آورد) و ساختار رای (مانند امكان رأی دادن به
بیش از یک حزب در انتخابات).
چنانكه گفته شد ،نظام انتخاباتی با شیوههای تبدیل آراء به كرسیها سروكار دارد .نظامهای انتخاباتی
از اهمیت بسیاری در دموكراسیها برخوردارند ،زیرا در تعیین نتایج انتخابات ،ماهیت نظام حزبی یا
غیرحزبی ،شمار احزاب عمده ،تکحزبی یا ائتالفی شدن كابینهها بسیار مؤثرند ،بهنحویكه با تغییر نظام
انتخاباتی میتوان تغییری ماهوی در دموكراسیها ایجاد كرد.
تالش براي مشاركت گستردهتر مردم در مسائل سياسي از ديدگاه امام خميني(ره)
 .1لزوم مشاركت همگاني در مسائل سياسي

از آنجا كه نظام متعلق به ملت است و خود ملت هم از آن حمایت میكند ،از اینرواست كه همگان باید
در امر سیاست دخالت داشته باشند:
«حرف ما این است كه نه روحانی تنها ،همه قشرها باید در سیاست دخالت بكنند .سیاست یک ارثی
نیست كه مال دولت باشد ،یا مال مجلس باشد ،یا مال افراد خاصی باشد .سیاست معنایش همین وضع آن
چیزهایی [است] كه در یک كشوری میگذرد از حیث اداره آن كشور .همه اهالی این كشور در این معنا
حق دارند .خانم ها حق دارند در سیاست دخالت بكنند؛ تكلیفشان است .روحانیون هم حق دارند در سیاست
دخالت بكنند ،تكلیف آنهاست .دین اسالم یک دین سیاسی است .یک دینی است كه همه چیزش سیاست
است ،حتی عبادتش» (صحیفه امام خمینی ،جلد .)15 :10
امام خمینی(ره) معتقد است كه این حضوری كه امروزه وجود دارد ،در طول تاریخ بینظیر است؛
بهنحویكه همه افراد ملت امروزه خود را موظف به دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی میبینند:
«یک همچو واقعهای كه در ایران واقع شد این عمقش را باید این اشخاص كه نظر دارند بفهمند قضیه
چیست؟ در چه موقع بود در طول این پنجاه سالی كه خوب ،بسیاری یادشان هست یا ده ،بیست سالی
كه همهتان یا اكثرتان یادتان هست چه وقت بود كه همانطوریكه مردها وارد در میدان نبرد بودند،
زنها هم وارد بودند ،زنها هم جلو میافتادند ،زن هم بچههای كوچكشان را به آغوش میكشیدند و
اگر دو تا بود یكیاش هم دستش را میگرفتند و وارد میشدند در تظاهرات و در مقابل این توپ و
تانک و امثال اینها .چه وقت در ایران شماها و ما یادمان هست كه اینطور انسجام باشد بین گروههای
مختلف ملت و این طور در امور كشوری و سیاسی همه حضور داشته باشند .اگر یک وقتی یک قصهای
هم در كشور واقع می شد حتی مردها هم ،یک محله تهران اصالً مطلع از این چیزها نمیشدند خانمها
هم بیتفاوت بودند ،مردم هم بیتفاوت بودند ،آنها هم كه مطلع میشدند بیتفاوت بودند .این حضوری
كه االن تمام قشرهای ملت دارند این حضور هیچوقت نبوده است .همه افراد ملت االن در مسائل
سیاسی و مسائل اجتماعی حاضرند و خودشان را موظف میدانند ،اگر یک مطلبی واقع بشود كه
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برخالف موازین باشد اینطور نیست كه بیتفاوت باشند ،مردم كار نداشته باشند ،خانمها هم مشغول كار
دیگری باشند» (صحیفه امام خمینی ،جلد .)26-25 :13
 .2انتخابات ،مصداق بارز حضور مردم در عرصه سياسي كشور

از منظر امامخمینی(ره) مهمترین حضور سیاسی ملت در مسأله انتخابات است و آن را برای ملت
سرنوشتساز میدانند:
« از اموری كه الزم است امروز تذكر بدهم شاید بعد دیر بشود ،قضیه انتخابات است .همانطوریكه
مكرر من عرض كردهام و سایرین هم گفتهاند ،انتخابات در انحصار هیچكس نیست ،نه در انحصار
روحانیین است ،نه در انحصار احزاب است ،نه در انحصار گروههاست .انتخابات مال همه مردم است.
مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است .انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است .از قراری
كه من شنیدهام در دانشگاه بعض از اشخاص رفتهاند گفتهاند كه دخالت در انتخابات ،دخالت در سیاست
است و این حق مجتهدین است .تا حاال میگفتند كه مجتهدین در سیاست نباید دخالت بكنند ،این
منافی با حق مجتهدین است ،آنجا شكست خوردهاند حاال عكسش را دارند میگویند .این هم روی
همین زمینه است ،اینكه می گویند انتخابات از امور سیاسی است و امور سیاسی هم حق مجتهدین است
هر دویش غلط است .انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعیین میكند» (صحیفه امام خمینی ،ج :18
.)367

از این رو وظیفه تمامی آحاد ملت میدانند كه بهصورت گسترده در آن شركت كنند« :باید دانشگاهیها
متوجه باشند كه اگر چنانچه افرادی در دانشگاه هستند كه شیطنت دارند میكنند ،اینها را باید توجه كنند
كه گول اینها را نخورند .خودشان دخالت در امور انتخابات بكنند .انتخابات سرنوشت حتی شمایی كه در
آنجا هستید را تعیین می كند .یک امری كه سرنوشت آحاد ملت در دست اوست ،وظیفه آحاد ملت است كه
در آن دخالت كند ،مربوط به یک قشرى ،دون قشرى نیست ،همه باید در این دخالت بكنند .و این
شیطنتهایى كه االن دارند مىكنند ،بهطورىكه به من گفتهاند براى مأیوس كردن بعضى از جوانهاى
ماست .این شیطنت را خنثى كنید و فعال وارد بشوید در انتخابات ،مىخواهید خودتان كسانى را تعیین
كنید و انتخاب بكنید ،مىخواهید ببینید هر قشرى كه مىپسندید حرفهاى آنها را و كاندیداى آنها را .شما
هم با آنها باشید .در هر صورت ما باید از كید این خائنین هیچ وقت غافل نشویم» (صحیفه امام خمینی،
ج )369-368: 18
بايستههاي انتخابات از ديدگاه امام خميني(ره)
 .1حضور حداكثري در انتخابات

از منظر امام خمینی(ره) حضور كوبنده و دشمنشكن مردم در انتخابات یک تكلیف شرعی است:
« مردم در انتخابات موظفند ،موظف شرعى هستند كه اختالفات كوبنده را از آن دست بردارند و این یک
امرى است كه بین همه هست ،یعنى یک تكلیفى متوجه به همه هست ،به من طلبه كه اینجا نشستهام
و به شما علما و همه علماى بالد و همه قشرهاى ملت ،همه روشنفكران ،همه نویسندگان ،گویندگان،
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به همه تكلیف شرعى است كه نگذارید مسأله مثل مسأله مشروطیت بشود .عبرت بگیرید از آنجا ،اگر
مثل او بشود ،آنهایى كه مخالف با اسالم و جمهورى اسالمى هستند و بازیگر هستند ،آنها مىآیند قبضه
مىكنند .یكى از امورى كه خیلى الزم است ،همین مسأله است كه باید تذكر بدهند آقایان ،تنبه بدهند
آقایان» (صحیفه امام خمینی ،ج .)173 :18

چرا كه اگر مردم حضور گسترده و مؤثر نداشته باشند ،این امر سبب شكست نظام و انقالب است:
« دوره اول مجلس در مشروطه بد نبود و شاید هم خوب بود ،ولى بعدها كمكم رسید به جایى كه
خودشان افرادى را انتخاب مى كردند .پس ما باید سعى كنیم مرتبه دوم بهتر از اول باشد ،مردم بهتر
شركت كنند ،مردم در صحنه حاضر باشند و تحت تأثیر كسى واقع نشوند .مردم با علما و اشخاص مورد
اعتمادشان مشورت كنند ،بعد به هر كس كه خواستند رأى دهند .مردم نباید كنار بروند اگر مردم كنار
بروند همه شكست مىخوریم» (صحیفه امام خمینی ،ج .)243 :18

از این رو است كه خواستار مشاركت گسترده همه هستند:
«عزیزان من كه امید نهضت اسالمى به شماست ،در روز تعیین سرنوشت كشور بپاخیزید و به
صندوق ها هجوم آورید و آراء خود را در آنها بریزید و با كمال آرامش و مراعات كامل اخالق انسانى
اسالمى  ،این امر مشروع را انجام دهید .من نیز با حال نقاهت ،خود را براى شركت مهیا مىنمایم»
(صحیفه امامخمینی ،ج .)178-177 :12

و حضور حداكثری در هر انتخاباتی را در هر دورهای از انقالب بهعنوان وصیت و درخواست خود از
ملت ،مطرح میكردند:
«وصیت من به ملت شریف آن است كه در تمام انتخابات رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شوراى
اسالمى و چه انتخاب خبرگان براى تعیین شوراى رهبرى یا رهبر ،در صحنه باشند و اشخاصى كه
انتخاب مىكنند روى ضوابطى باشد كه اعتبار مىشود ،مثالً در انتخاب خبرگان براى تعیین شوراى
رهبرى یا رهبر توجه كنند كه اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روى موازین شرعیه و قانون انتخاب
نكنند چه بسا كه خساراتى به اسالم و كشور وارد شود كه جبران پذیر نباشد و در این صورت همه در
پیشگاه خداوند متعال مسئول مىباشند» (صحیفه امام خمینی ،ج .)422-421 :21
 .2تالش همگاني براي تحقق انتخاب اصلح

در منظر امام خمینی(ره) انتخابات پیش از آنكه محلی برای انتخاب دیگری باشد ،آزمونی برای شناخت
انسان از نفسانیات خود است:
«اما مسأله انتخابات آینده از اهم امورى است كه مسؤولیت آن با همه ماست و توجه دارید كه دشمنان
اسالم در نظر دارند كارى بكنند كه انتخابات درست صورت نگیرد و از دست مسلمانها و متعهدین خارج
شود ،ولى شما باید تمام قدرتتان را صرف كنید كه به خوبى انجام شود .انتخابات یک محكى هم براى
خودتان است كه ببینید آیا مىخواهید انتخاب اصلح بكنید براى خودتان یا براى اسالم؟ اگر براى خودتان
باشد شیطانى است و اما اگر انتخاب اصلح براى مسلمانهاست ،كى و از كجاست ،مطرح نیست ،از هر
گروهى باشد ،حزب باشد یا غیرحزب ،نه حزب اسباب این مىشود كه غیر آن فاسد و نه صددرصد حزبى
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بودن باعث صالح آنهاست و انتخاب اصلح براى مسلمین یعنى انتخاب فردى كه تعهد به اسالم و حیثیت
آن داشته باشد؛ و همه چیز را بفهمد» (صحیفه امام خمینی ،ج .)197-196 :18
از منظر امام خمینی(ره) ملت ایران به آن اندازه از بلوغ رسیدهاند كه خود میتوانند اصلح را تشخیص
دهند:
«باید یک دولت مستقرى با همت شماها ،با همت ملت ،یک انتخابات صحیحى بشود با همت ملت،
ملت مىشناسند افراد صالح را ،الزم نیست كه حاال یک چند سال هم ما درسشان بدهیم ،نخیر خودشان
مىفهمند ،این ملت چیز مىفهمد ،مىفهمد كى آدم صالح است كى آدم ناصالح ،البته گاهى هم یک
كسى خودش را جا مىزند اما این گاهى است .هر كسى در هر شهرى كه هست طول این بیست ،سى
سالى كه همراه با این مردم بوده مىداند كه اینها كدام یكىشان از ریشههاى آنهاست كدام یكىشان
نیستند ،مى فهمند كى بوده است كه در آنجا خوش رقصى كرده و كى بوده است كه نه ،آنطور نبوده
مخالف بوده و نتوانسته صحبت كند ،مىشناسند .مردم آنى را باید انتخاب بكنند كه مىشناسند كه به
این ملت خدمتگزار است و دلش براى این طبقه ضعیف مىسوزد» (صحیفه امام خمینی ،ج .)524 :10
 -3ميزان در انتخابات ،رأي مردم

امام خمینی(ره) میزان و مالك را در انتخابات رأی مردم میدانند:
«میزان ،رأى ملت است .ملت یک وقت خودش رأى مىدهد ،این اساس یک وقت یک عدهاى را تعیین
مىكند كه آنها رأى بدهند ،آن در مرتبه دوم صحیح است واال مرتبه اول ،حق مال خود ملت است .شما
خون دادید ،حقوقدانان براى شما تكلیف معین كنند؟ خودتان باید تكلیف معین كنید .شمائید ،همین
ملت ،همین مردم محروم دانشگاه ،جوانهاى محروم دانشگاه ،همین جوانهاى محروم مدرسه فیضیه،
همین جوانهاى محروم در ارتش ،همین جوانهاى محروم در بازار ،همین جوانهاى محروم در
كارخانهها و در كشاورزى ،اینها باید رأى بدهند .بهانهها را كنار بگذارید ،از خدا بترسید ،با ملت شوخى
نكنید ،رأى مردم را هیچ حساب نكنید ،مردم را به حساب بیاورید» (صحیفه امام خمینی ،ج .)173 : 8

از این رو معتقدند كه انتخابات نیاز به قیم ندارد تا مردم را به سمت فرد خاصی هدایت كنند:
«همانطور كه بارها گفتهام مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد و یا گروه و
دستهاى حق تحمیل فرد و یا افرادى را به مردم ندارند .جامعه اسالمى ایران كه با درایت و رشد سیاسى
خود جمهورى اسالمى و ارزشهاى واالى آن و حاكمیت قوانین خدا را پذیرفتهاند و به این بیعت و این
پیمان بزرگ وفادار ماندهاند ،مسلم قدرت تشخیص و انتخاب كاندیداى اصلح را دارند .البته مشورت در
كارها از دستورات اسالمى است ومردم با متعهدین و معتمدین خویش مشورت نمایند و افراد و گروهها و
روحانیون در حد تذكرات قبلى در حوزه خود مىتوانند كاندیدا معرفى نمایند ،ولى هیچ كس نباید توقع
داشته باشد كه دیگران اظهارنظر و اظهار وجود نكنند» (صحیفه امام خمینی ،ج .)12 :21

در منظر حضرت امام(ره) تمام افراد جامعه فارغ از پست و مقامشان در امر انتخابات ،فقط یک رأی
دارند و هیچكس نمیتواند به مقتضای موقعیت ویژه خود این امر را نقض كند:
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«امروز كه كشور دست خود شما افتاده است و دیگر یک آقا باال سر ندارید كه بیاید بگوید این كار را
بكن ،آن كار را بكن .از خارج ما هیچ كس را الحمدهلل نداریم دیگر .هیچ قدرتى االن در ایران نمىتواند
یک كارى را تحمیل كند به ما .امروز باید خود شما بنشینید كارتان را انجام بدهید .انتخابات مثل سابق
نباشد كه از مركز دستور داده مىشد كه این باید وكیل بشود دیگر كسى هم حق ندارد حرفى بزند.
انتخابات دست مردم است ،رئیس جمهور و نخست وزیر با آن رعیتى كه در كشاورزى كار مىكند و آن
بازارىاى كه در بازار كار مىكند ،راجع به انتخابات یک جور هستند ،علىالسواء هستند .یعنى رئیس
جمهور یک رأى دارد ،نخست وزیر هم یک رأى دارد و آن كشاورزى كه در دوردست افتادهترین این
كشور است آن هم یک رأى دارد .رأیشان فرقى با هم ندارد و همه هم مسئول هستند .در تشخیص
خوب و بد اتكال به قول غیر نكنید مگر اشخاص باشند كه مورد اعتماد خودتان باشد صددرصد .این را
به مردم دارم مىگویم» (صحیفه امامخمینی ،ج .)283 :18
 -4لزوم توجه متصديان امر انتخابات به وظايف خطير خود

از دیدگاه امام خمینی(ره) مهمترین بُعد انتخابات ،سالمت آن است:
«لكن من از همه قشرها ،از همه ملت مىخواهم كه آداب اسالمى خودشان را نسبت به همه امور،
خصوصاً در انتخابات حفظ كنند و مبادا خیال كنند كه مبارزات انتخاباتى عبارت از این است كه به دیگران
بد بگویند و كارشكنى بكنند .البته دعوت به انتخاب اشخاص مانع ندارد لكن توجه داشته باشند كه
همانطور كه انتخاب رئیس جمهور ،به آن سالمت و به آن آرامش و به آن خوبى گذشت كه نمونه بود در
ایران من امید آن دارم كه این انتخابات هم به همانطور بگذرد و همه با هم برادروار در یک مقصد باشیم
در یک مقصد باشید و خداوند را شاهد بدانید و ناظر بدانید و نهضت را لكهدار نكنید .دشمنها در صددند
كه خردهگیرى كنند و من امیدوارم كه خداوند همه شما را تأیید كند و همه با سالمت این انتخابات را هم
بگذرانید و بعد را هم همین طور» (صحیفه امام خمینی ،ج .)152-151 :12
از این رو از ناظران انتخابات میخواهد كه مراقب رفتار و گفتار خود باشند:
«حاال شما خواهید كه در این انتخابات البته نظارت كنید ،شما باید توجه كنید كه این رژیم ،رژیم
انسانی -اسالمى است ،رژیم طاغوتى نیست ،یک كلمه نباید شماها مطلبى بگوئید كه تحمیل اسمش
باشد مطلبى كه عمل بكنید .همانطورى كه مردم در رفراندم بود آزاد بودند .مردم را باید آزاد بگذارید .بله،
وسائلش را شماها فراهم مىكنید ،نظارت بر اینها كه مبادا یک وقت خیانت بشود در اینطور چیزها .مثل
سابق نباشد كه بردند و هر چه كه مىخواستند مىریختند تویش و مىآوردند و عرضه مىداشتند .نظارت
باشد بر صندوقها بهطورىكه هیچكس نتواند خیانت كند .صندوقها دست امینها باشند ،امین از ملت
باشد كه بعد صحبت نشود .براى شما كه فالن فرماندار مثالً دخالت كرد در این امر» (صحیفه امام
خمینی ،ج .)121 :9
 -5لزوم شناخت تحركات دشمن در امر انتخابات

امام خمینی(ره) حربه دشمن را در امر انتخابات ،خدشه وارد كردن به آن میدانند:
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«توجه به اینكه انتخابات جورى باشد كه مردمپسند باشد ،نه جورى باشد كه فرض كن خانپسند باشد،
ما او را نمىخواهیم .مردمپسند باشد ،یعنى مردم احساس بكنند به اینكه مسأله انتخابات به آن طورىكه
قانون انتخابات گفته است ،به آن طورىكه اسالم مىخواهد دارد عمل مىشود .عمل مال شماست ،قانون
یک ثبتى است كه مىشود ،یک وظیفهاى تعیین مىكند ،لكن آنى كه مهم است در مقام عمل است ،مقام
عمل جورى باشدكه تطبیق بكند با قانون و مردم راضى باشند در عمل و توجه به این معنا هم از الزمات
است كه توجه بكنید كه اخاللگرها نیایند خرابكارى بكنند .بالاشكال در زمان انتخابات یک دسته اخاللگر
هم پیدا مىشوند كه مىخواهند خدشهدار بكنند و مىخواهند هیاهو بكنند ،این كارها را بكنند ،این را با
شدت جلویش را بگیرند كه اخالل نكنند» (صحیفه امام خمینی ،ج .)380 :18
از اینرو همگان را به هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان فرا میخوانند:
«خوف آن دارم كه در اثر تبلیغات دامنهدار دشمنان نهضت اسالمى و مخالفان جمهورى اسالمى كه در
ظرف این یکسال با هر وسیله ممكن به تضعیف آن كوشا بودهاند و اخیراً كه قدم آخر پیروزى را ملت
عزیز هوشیار برمىدارد ،تبلیغات و شایعهسازىها به اوج خود رسیده و چون خود و الهامدهندگان خود را در
آستانه شكست نهایى یافتند از هیچ مستمسكی دستبردار نیستند كه جوانان عزیز ما راكه به همت واالى
خود نهضت اسالمى را پیش بردهاند ،در این مرحله نهایى مجبور سازند تاسردى و سستى از خود نشان
دهند و تحت تأثیر این شایعهها واقع شوند و از شركت در این امر حیاتى اسالمى خوددارى كنند .اینجانب
كه عمر ناالیق خود را براى خدمت به اسالم و ملت شریف در طبق اخالص تقدیم مىكنم ،امید است
تقاضاى متواضعانه و استدعاى خیرخواهانهام را بپذیرید و با شركت عمومى خود در انتخابات ،قطع امید
دشمنان جمهورى اسالمى و وابستگان به رژیم منحط سابق و هواخواهان آن خصوصاً دولت آمریكاى
ستمكار را بنمایید» (صحیفه امام خمینی ،ج .)177 :12
نتيجهگيري
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی(ره) همواره در پیامها و سخنرانیها در برابر نظام
سلطنتی بر حكومتی تأكید داشت كه بر احكام اسالم و رأی مردم بنیانگذارده شده باشد و مردم را
صاحبان اصلی نظام دانسته و مشاركت آنان را ضامن تداوم انقالب بیان داشتهاند .امام(ره) بر حضور
حداكثری مردم در انتخابات تأكید می كنند و با توجه به اهمیت و نقش حضور مردم در صحنه انتخابات
است كه باید همت و تالش تمامی مسئوالن و دستاندركاران كاندیداها و رسانهها به این امر معطوف
شود كه با اقدامات سنجیده و تدابیر الزم و فضاسازی مناسب زمینههای حضور حداكثری مردم در
انتخابات را فراهم سازد چراكه تبلیغات دشمنانی در خارج كشور و شكستخوردگان سیاسی در داخل ،آن را
بهانهای برای ناكارآمدی و مأیوس شدن مردم از انقالب و نظام دانسته و از آن بهرهبرداریهای
مغرضانهی سیاسی میكنند.
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