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حمید ابهجی

2

چکیده

جمهوری اســامی ایران بر مبنای آموزههای سیاســی و شــیعی نظریۀ والیت (والیت فقیه) و با التزام به
شــاخصهایی نظیر مشــارکت سیاســی ،انتخابات ،گردش نخبگان و جدایی قوا ،الگوی خاص خود را در
توسعۀ سیاسی با ویژگیهایی نظیر مردمساالری اسالمی ،توجه به فرهنگ اسالمی و سیاسی ،توزیع قدرت
هدایتشــده و رابطۀ نوین مردم و حکومت ارائه نموده اســت .در این نوشتار مبانی نظری توسعۀ سیاسی
در جمهوری اســامی با تأکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری مورد واکاوی قرار گرفته و تالش شــده
به این پرســش پاسخ داده شود که مبانی نظری توسعۀ سیاسی در جمهوری اسالمی ایران چیست؟ و در
مقابل نفی توسعۀ سرمایهداری و سوسیالیستی ،چه الگویی را ارائه داده که بعد از سه دهه همچنان ثبات
سیاسی را به همراه داشته است.
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مقدمه

مفهوم توسعۀ سیاسی در عرصۀ سیاست جایگاه مهمی دارد .با این حال ،هنوز ابهام و نبود صراحت
زیادی در مورد این دانشواژه وجود دارد .نظریات توسعۀ سیاسی را میتوان به سه قسمت تقسیم
کرد:
1.1آن دســته که توسعۀ سیاسی را با هممعنی مردمساالری میدانند .این دسته از نظریات عوامل و
شاخصهایی مانند انتخابات ،تکثرگرایی ،تحزب ،آزادی و ...را در توسعۀ سیاسی مدنظر قرار میدهند.
2.2آن دسته که بر تغییر و توسعۀ سیاسی تمرکز تحقیقاتی دارند.
3.3آن دســته که به تجزیه و تحلیل بحرانها و مراحل پیوســتۀ توسعۀ سیاسی پرداختهاند (قوام،
.)19-20 :1371

در این مقاله به عنوان پویش علمی تالش میشــود ،ضمن بررســی مبانی نظری توسعۀ سیاسی
کــه هممعنی با نظریۀ اول قابل تحلیل اســت آراء و نظریات بنیانگذاران جمهوری اســامی در
شکلگیری این نوع توسعه -که نیمه بومی است -مورد بحث قرارگیرد.
بیان مسئله

مقولۀ توســعۀ سیاســی از اواخر دهۀ پنجاه و اوایل دهۀ شــصت میــادی در چارچوب مطالعۀ
سیاســتهای مقایسهای مورد توجه اندیشمندان علوم سیاســی قرار گرفت .البته پیش از دوران
جنگ جهانی دوم ،بهویژه در دهههای بیستم و سیام ،پژهشگران و فالسفۀ سیاسی تالش نمودند
تا این مقوله را براســاس دگرگونیها و تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .دیدگاه
دانشــمندان در دهههای مذکور بســیار بدبینانــه بود و بر این اعتقاد بودنــد که تحوالت بهوقوع
پیوسته در روند نوسازی باعث بروز یک سلسله بحرانها از جمله از خودبیگانگی و ازهمگسیختگی
اجتماعی گردیده است.
انقالب اسالمی ایران که در  22بهمنماه سال  1357به وقوع پیوست ،از ویژگیهایی مانند مشارکت
همه جانبۀ مردمی ،مبارزات طوالنی در طول تاریخ ،بهرهگیری از شعارهای دینی و رهبری مرجعیت
واالی علمی ،سیاسی ،مذهبی و معنوی آیت اهلل امام خمینی (ره) و همراهی روشنفکران به پیروزی
رســید .وقوع انقالب در دورۀ حاکمیت گفتمان سوسیالیسم (بلوک شرق) و حاکمیت گفتمان نظام
غربی مبتنی بر سکوالریسم (بلوک غرب) جهتگیری جدیدی در جهان بهوجود آورد.
انقالب اســامی ایران در ابتدای تأسیس ،موجودیت خود را در نفی و برکناری رژیمی تعریف کرد
که براســاس الگوهای نظری وارداتی ،بهویژه الگوهای توسعۀ مدرنیستی ،به سبک و سیاق غرب،
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راهبرد بلندمدت خود را تنظیم نموده و بدون درنظر گرفتن اقتضائات بومی و شــرایط اجتماعی و
فرهنگی کشور بوده اســت .وقوع انقالب اسالمی نشان داد که جامعۀ ایران تداوم چنین فرایندی
را برنمیتابد .جمهوری اســامی ایران افزون بر رد الگوی خطی توسعه ،با الگوی نئومدرنیستی و
چهرۀ شاخص آن «هانتینگتون» نیز چندان میانهای ندارد.
اینک ســؤال اساسی این است که بعد از گذشت ســه دهه ،این انقالب در مقابل نفی نظریههای
نوسازی غربی و رد نظریۀ توسعۀ مدرنیستی به سبک غرب چه الگویی از توسعه را طراحی نموده
است؟ چارچوب نظری توسعۀ سیاسی در جمهوری اسالمی کدام است؟
پیشینۀ تحقیق

دربارۀ موضوع توسعۀ سیاسی ،منابع انگلیسی ،فارسی و عربی در قالب کتاب ،مقاله ،پایاننامه و...
در دو نحلۀ فکری در قالب سکوالریسم (الگوی غربی) و سوسیالیسم (جامعهشناسی مارکسیستی)
قابل مشــاهده است .در جستوجوی اینترنتی دربارۀ موضوع توسعۀ سیاسی در جمهوری اسالمی
ایران 1700 ،عنوان کتاب دراینباره یافت شد.
مروری بر منابع و مآخذ موجود نشــان میدهد که تاکنون سه جریان در مطالعات توسعۀ سیاسی
شکل گرفته است و رد پای این سه جریان در توسعۀ سیاسی جمهوری اسالمی ایران هم وجود دارد.
نخستین جریان ،نظریههای ســنتی توسعهگرایی است .این جریان درصدد تنظیم و صورتبندی
نظریههای توضیحی عام و جهانشمول است و از ایدهها و اندیشههای جامعهشناسی قرن نوزدهم
الهــام میگیرد .باید گفت که رهنمون القایی علم اقتصاد در تکوین دیدگاه توســعهگرایی در علم
سیاســت ،نقش قاطع داشته است و از چهرههای شاخص این جریان میتوان لیپست ،دال ،دویچ،
لرنر ،شــیلز ،آلموند ،کلمن ،بای ،ورباوارگانسکی را ذکر کرد( .کدیور )28 – 1386:72 ،از نویسندگان
داخلی که از این رهیافت جهت نقد توســعۀ سیاســی در جمهوری اســامی اســتفاده کرده اند
میتوان ،سید حسین سیف زاده ،حسین بشیریه و ...را نام برد.
دومین جریان در مطالعات توســعۀ سیاسی در پی بازسازی جامعه شناسی از طریق کنار گذاشتن
نظریههای کالن و روی آوردن به نمونههای صوری اســت که بــه گونهای انتزاعی فقط به دنبال
یافتن وجوه مشترک تمامی روندهای نوسازی سیاسی است( .بدیع )23 :1379 ،از چهرههای شاخص
این جریان ،افرادی چون هانتینگتون ، ،بندمکسین قابل ذکرند.
سرانجام ســومین جریان درپی آن است تا با رجوع به تاریخ به توضیحی جامع و منحصربهفرد از
توســعۀ سیاسی هر جامعه دســت پیدا کند (همان .)24 :از جمله متفکران منسوب به این جریان
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فکری ،کسانی چون والرشتاین ،آندرسون ،مور ،اسکاچیول را میتوان نام برد.
مروری بر ادبیات توسعۀ سیاسی در جمهوری اسالمی ایران ،نشاندهندۀ این است که بخش اعظم
مطالعات تجربی صورت گرفته توسط پژوهندگان ایرانی و غیر ایرانی ،عموماً پیرامون مقولۀ توسعه
و توســعهنیافتگی ایران است و فقط بخش معدودی دربارۀ توسعۀ سیاسی بحث کردهاند .از جمله
کسانی که دربارۀ توسعه و توسعۀ سیاسی ایران کوشیده و تحقیقاتی به ثمر رساندهاند ،میتوان به
نامهایی چون برزین ( ،)1377مظفر ( ،)1378خرمشاد ( ،)1382سوداگر( ،)1357اشرف (1359
و  ،)1970آبراهامیان ( ،)1379خواجهســروی ( ،)1382کــدی ( ،)1369امیراحمدی (،)1381
میالنــی ( ،)1381بشــیریه ( ،)1380کاتوزیان ( ،)1372اســکاچیول ( ،)1994کمالی (،)1381
ازغندی ( ،)1376ســریعالقلم ( ،)1371حاجییوســفی ( )1378و دیگران اشاره کرد .بیشتر این
آثار به ترکیب و آرایش نیروهــای اجتماعی و تمرکز و انحصار دولت بر منابع (دولت تحصیلدار)
پرداختهاند.
برخی از این افراد ،تحلیلهای خاصی دربارۀ مســئلۀ توســعه و توسعۀ سیاسی ایران ارائه دادهاند
که به درســتی میتوان آنها را نمونۀ بارز تحلیلهایی دانســت که در پی کشف و توصیف هرگونه
تفــاوت میان جوامع اســت و کمتر به تحلیل پیامدهای عوامل مختلــف در قالب یک نظریۀ عام
میپردازد .کسانی که در این دسته قرار میگیرند عموماً در تحلیل خود ،عوامل را بدون اینکه در
یک چارچوب نظری قرار دهند ،طرح میکنند و حتی به تعارضات میان آنها توجه ندارند.
با نگاهی گذرا به آراء و اندیشــههای صاحبنظران حوزۀ توسعۀ سیاسی ،میتوان نظریات آنان را در
چند مقولۀ مهم ادغام و طبقهبندی کرد که اساسیترین آنها عبارتند از -1 :ترکیب و آرایش نیروهای
اجتماعی(جامعۀ مدنی) و  -2تمرکز و اتکای انحصاری دولت بر منبع نفت (دولت تحصیلدار).
تحقیق حاضر از این نظر متفاوت و دارای ویژگی ذیل است:
بعد از گذشت سه دهه از عمر جمهوری اسالمی ایران ،الگوی نظری دربارۀ اینکه توسعۀ سیاسیدر ایران چه بوده و نظر بنیانگذاران آن چه بوده است؟ صورت نگرفته است.
توسعۀ سیاسی در این پژوهش

تعریف و هدف ما از توسعۀ سیاسی در این پژوهش ،افزون بر در نظر داشتن رویکرد فعلی در مورد
توسعه در سطح جهانی ،بر اساس نگاه ایرانی -اسالمی و با درنظرگرفتن شرایط و ویژگیهای بومی
خواهد بود .بدیهی است توسعۀ سیاسی امری چند وجهی است و از کشوری به کشور دیگر متفاوت
اســت .ایران کشوری است که مذهب در آن ریشــهای عمیق دارد؛ ازاینرو توسعۀ سیاسی در آن
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نمیتواند سکوالر باشد .توسعۀ سیاسی در این پژوهش مبتنی بر شرایط کشور و نیمه بومی است.
سؤال اصلی

الگوی توسعۀ سیاسی در جمهوری اسالمی ایران چیست؟
فرضیه اصلی

جمهوری اســامی ایران با بهرهگیری از الگوهای رایج توسعۀ سیاسی در بخش جمهوریت و الهام
گرفتن از احکام تشیع و بهویژه نقش اجتهاد و عقل در توسعۀ سیاسی ،توانسته است الگوی نوینی
از رابطۀ مردم و حکومت تعریف نماید.
روش و منابع تحقیق

نوشــتار حاضر از نوع تحقیقات پسرویدادی است که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی انجام
میشود .با استفاده از تکنیک اسنادی و گردآوری اطالعات به آزمون فرضیه پرداخته میشود و از
منابع ،کتابها ،مقالهها و متون سخنرانی به عنوان منابع بهره میگیرد.
تعریف مفاهیم و ابعاد موضوع

 - 1توسعۀ سیاسی

1

مفهوم توسعۀ سیاسی در عرصۀ سیاست جایگاه مهمی دارد .با این حال « ،هنوز ابهام و نبود صراحت
زیادی در مورد این دانشواژه وجود دارد»( .عالم )122 :1382 ،پیدایش شــمار زیاد دولتهای ملی
پس از دورۀ استعمار در آسیا ،آفریقا و آمریکای التین ،با روندی بسیار سریع ،دگرگونی وضعیتها
را نشان داد و از این راه ،نسل جدید دانشمندان سیاست را برانگیخت تا ابزارهای بررسی اجتماعی
سیاسی را بازبینی کنند .نسل جدید سیاستشناسان تشخیص دادند که با وجود زمینۀ اجتماعی
– اقتصادی و فرهنگی بازمانده از ســدههای پیشین و مؤثر بر نحوه کار ایشان ،میتوانند روندهای
سیاســی غیر غربی را حتی با وجود تفاوت با روندهای سیاسی غربی ،به طور موفقیتآمیز مطالعه
کنند( .پای )1385:99 ،باید اذعان کرد که دانشواژۀ توســعۀ سیاسی به دلیل مطالعات فراوانی که
از دیدگاه مطالعات میانرشــتهای دربارۀ رشــد ،نوسازی و توسعه دولتهای جدید در جهان سوم
صورت گرفته ،تعریف دقیق و مشخصی ندارد.
در نیمۀ قرن حاضر هیچ مسئلهای به اندازۀ توسعه ،ذهن سیاستگذاران و اندیشمندان جهان سوم
را به خود مشــغول نکرده است .توسعه از یک ســو بیانگر آرزوها و رؤیاهای جوامع واپس مانده و
فقیر اســت که میخواهند طلسم عقبماندگی را بشکنند و از دور باطل و فقر و جهل خود را رها
1- Political development
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ســازند و از سوی دیگر ،منشأ بسیاری از ناکامیها ،سرخوردگیها ،از خود بیگانگیها ،بیثباتیها،
وابستگیها ،تضادها و دوگانگیهای اجتماعی و فرهنگی در این کشورها بوده است.
توســعۀ سیاسی به مفهوم نهادینهشدن سیاست اســت .این توسعه زمانی حاصل میآید که برای
تنوعات و پیچیدگیهای جدیدی که در نتیجۀ توســعه و نوســازی به وجــود آمدهاند ،نهادهایی
ساخته میشوند که موجب انسجام و همبستگی در درون جامعۀ سیاسی شوند.
هانتینگتون مفهوم توسعۀ سیاسی را بر اساس میزان صنعتیشدن ،تحریک و تجهیز اجتماعی ،رشد
اقتصادی و مشــارکت سیاســی مورد ارزیابی قرار داده و بر این اعتقاد است که از آنجا که در فرایند
توسعۀ سیاســی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقشهای جدیدتر ظهور میکنند،
بنابراین ،نظام سیاسی باید از ظرفیت و تواناییهای الزم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد .درغیراین
صورت ،نظام با بیثباتی ،هرج و مرج ،اقتدارگرایی و زوال سیاســی روبهرو خواهد شــد و امکان دارد
پاســخ جامعه به این نابسامانیها به شکل انقالب تجلی کند .توســعۀ سیاسی را میتوان مفهومی
اساسی دانست که به تدریج ،در همۀ جوامع گسترش مییابد و میتوان از آن با عنوان فرهنگ جهانی
یاد کرد(Lucian w,pye, 1963:19) .
 .2توسعۀ سیاسی در اسالم

محمد جواد الریجانی با بررسی مفاهیم و الگوهایهای مختلف مردمساالری ،الگوی مردمساالری
نمایندگی را با عقالنیت اســامی سازگار دانسته و اصول و ویژگیهای شایان توجهی برای الگوی
مردمساالری نمایندهای در عقالنیت اسالمی برشمرده است که عبارتند از:
1.1اصل قانونگرایی ،حاکمان و مردم هر دو بر اساس قانون عمل نمایند.
2.2اصل مشــروعیت قوانین؛ منبع اساســی قانون عقالنیت پایه؛ یعنی اســام است .هیچ قانونی
نمیتواند با این عقالنیت در تضاد باشد.
3.3اصل مســاوات؛ مسئولیت افراد (حاکمان و شــهروندان هر دو مسئول بوده و بایستی پاسخگو
باشند).
4.4اصل انتخاب حکمرانان؛ حکمرانان دو دسته هستند ،قانونگذاران و مجریان .این دو دسته باید
جدا از هم و مستقل؛ ولی هماهنگ باهم کار کنند.
5.5اصل رأیگیری؛ به منظور بهکار گماردن صالحترین افراد برای دو مسئولیت مهم قانونگذاری و اجرا.
6.6اصــل هدایت؛ هدایت فرایند انتخابات برای بهقدرت رســیدن صالح ترینها در جامعۀ مدنی و
اعمال نظارت بر آنها.
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7.7اصل تضمین آزادیهای اساســی؛ غرض از عضویت در جامعۀ مدنی دستیابی به کمال حقیقی
اســت و در اســام این حاصل نمیشــود؛ مگر به علم و عمل صالح .برای تحقق هر دو عنصر
یادشده ،آزادی الزم است.
8.8اصل امنیت فردی؛ در جامعۀ مدنی اســامی فرد همواره اصل است و حکومت حق ندارد هیچ
عضوی از جامعه را به اسم مصالح جمعی نادیده بگیرد.
9.9اصل محاسبهپذیری؛ حاکمان در مقام اجرا و قانونگذاری باید همواره در مقابل مسئولیتهای
خود حساب پس دهند و پاسخگو باشند.
1010وجود استقالل سه قوه؛ حاکمان در دو دسته مجریان و قانونگذاران عم ً
ال دو قوۀ سیاسی در
جامعۀ مدنی را شکل میدهند .برای محاسبهپذیری حاکمان و اعمال زور در برخورد با تخلفات
قانونی ،قوه دیگری نیازمند است که قوۀ قضائیه نامیده میشود.
علیاکبر رشــاد با تأکید بر نوعی خاص از دمکراســی به نام مردمســاالری قدســی -که بر محور
آموزههای دینی و معنوی و حقوق الهی اســتوار است ،اســام را دینی خردگرا و جامعهگرا تلقی
نموده و معتقد اســت بر اســاس چارچوب گزارهها و آموزههای اســامی ،میتوان نوعی نظامات
اجتماعی مردمســاالرانه طراحی و ارائه کرد .وی معتقد اســت که اسالم میتواند محرک توسعه
و بانی تمدنســازی باشــد و از این لحاظ میتوان به زدودن چالشهای پیرامون دین و توسعۀ با
بهرهگیری از گزارهها و آموزههای دینی در راســتای پردازش و ارایۀ الگوی توسعۀ متوازن با دین
اسالم پرداخت( .ترابی)69 :1391 ،
 .3توسعۀ سیاسی در جمهوری اسالمی ایران

با بررسی فرایند تصویب قانون اساسی در خبرگان و شاخصهای توسعۀ سیاسی در این قانون ،از بعد
نظری به آنچه مطلوب معماران و قانونگذاران بوده است ،پیمیبریم .نظر به اینکه پیام حضرت امام
(ره)  -که به مناسبت تشکیل خبرگان قانون اساسی صادر شده است  -در توسعۀ سیاسی جمهوری
اسالمی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بخشی از آن را در این مقاله ،ذکر میکنیم.
اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأیید حضرت ولی اهلل اعظم (عجل اهلل فرجه) ،با خیر و برکت،
مجلس رســیدگی پیشنویس قانون اساســی کار خود را شروع میکند .بجاست تذکراتی به ملت
شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکالی محترم بدهم:
1 -1بر هیچ یک از آنان که از انقالب اســامی ایران اطالع دارند ،پوشــیده نیست که انگیزۀ این
انقالب و رمز پیروزی آن اسالم بوده است.
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2 -2با توجه به مراتب یادشــده ،قانون اساسی و ســایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر
اســاس اسالم باشد و اگر یک ماده هم بر خالف احکام اسالم باشد ،تخلف از جمهوری و آراء
اکثریت قریببهاتفاق ملت است.
3 -3تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسالم منحصرا ً در صالحیت فقهای عظام است.
4 -4مــن با کمال تأکید توصیه میکنم که اگر بعضی از وکالی مجلس به مکاتب غرب یا شــرق
تمایل داشــته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشــند ،تمایل خود را در قانون اساسی جمهوری
اسالمی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند( ،محمودی.)68:1389 ،
امام خمینی در گورســتان بقیع قم در  19اســفند  1357میفرمایند« :جمهوری اســامی؛ من
رأی خــود را به جمهوری اســامی میدهم و از ملــت تقاضا دارم ،نگذارند خون جوانانشــان به
هدر بــرود؛ نگذارند اجانب رخنــه پیدا کنند .نگذارند اســتقاللی که به دســت آوردهاند ،ازبین
بــرود؛ نگذارنــد آزادیای که به دســت آوردهاند ،از بین بــرود؛ نگذارند آزادیای که به دســت
آوردهاند ،به اختناق مبدل شــود .حکومت اســامی نه یک حرف کم نه یک حرف زیاد .کســانی
هــم کــه میخواهند به راههای دیگــر بروند ،آزادنــد؛ لیکن توطئه قدغن ،خیانــت قدغن ،رأی
آزاد ،هرچــه میخواهنــد بدهند .ما خیرخواه ملت هســتیم .ما خیرخواه همه جناحها هســتیم؛
مــا خیرخواه همۀ بانوان محترم هســتیم .ما نمیخواهیم که آنها به فســاد کشــیده شــوند .ما
نمیخواهیم که ملعبۀ دست جوانهای اراذل باشند؛ ما به آنها توصیه میکنیم که از راههای سابق
برگردند؛ از راههایی که منحرفین برای شما پیشنهاد کردهاند و بسیاری از جوانان ما و بسیاری از
عزیزان ما را به انحراف کشــیدهاند .دست بردارید .ما خیر شما را میخواهیم .ما انحرافها را باید
با توصیه یا التماس از میان برداریم .این فسادهایی که در جامعه ،در این پنجاه و چند سال ریشه
کرده است ،باید ریشههای آن از بیخ درآید .من خدمتگزار ملت ایران هستم؛ من خدمتگزار جوانان
ایران هستم؛ من خدمتگزار بانوان ایران هستم؛ من خدمتگزار اهالی محترم قم هستم .من از حاال
تا این چندروزی که عمر دارم ،در خدمت شــما هســتم و از خدای تبارک و تعالی عظمت اسالم،
عظمت ملت اســام ،استقالل مملکت اسالم ،عظمت ممالک اسالمی ،عظمت ملتهای اسالم ،در
هرجا که هســتند از خدای تبارک و تعالی مســئلت میکنم .من توصیه میکنم به همۀ ملتها
که به رمز پیروزی انقالب ایران که با آن رمز برابر قدرتها ،غلبه پیدا شــد ،توجه کنند و آنرا به
کار ببرنــد .رمز انقالب ما وحدت ،اتکا به خدا ،تقویت ایمان ،اتکا به قرآن کریم ،اتکا به اســام و
وحدت کلمه است .رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکا به خداوند تبارک و تعالی بود .ما همه باهم
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هر کســی که از اسالم تبعیت دارد ،بایدجمهوری اســامی را بخواهد .لکن تمام مردم آزادند که
آرای خود را بنویسند و بگویند که ما رژیم سلطنتی میخواهیم؛ بگویند که ما برگشت محمدرضا
پهلوی را میخواهیم؛ همۀ مردم آزادند بگویندکه ما رژیم غربی میخواهیم .جمهوری باشــد؛ لکن
اســام نباشد .از این آدمی که میگوید جمهوری باشد ،اسالم نباشد ،باید پرسید که از اسالم چه
میدانی و چه دیدهای؟ چه بدی از اسالم دیدهای؟ باید به او گفت که این اسالم است که طاغوت
را نابود کرد ،نه مردم با ایمان ریشۀ طاغوت را قطع کردند و نه من .تو از اسالم چه بدی دیدهای؟
آن کســی که میگوید ما جمهوری دموکراتیک میخواهیم ،جمهوری به فرم غرب ،از اسالم چه
بدی دیده است؟ چه میدانید از اسالم ،اسالم تأمین آزادی و استقالل و عدل است.
در اسالم ،شخص اول مملکت با یکی از رعایا فرقی ندارد؛ بلکه در استفاده از مادیات ،پایینتر از او
هم بود .آزادی آرا در اســام از اول بوده است .در زمان ائمۀ ما ،علیهم السالم .حتی در زمان خود
پیغمبر نیز مردم آزاد بودند؛ حرفشان را میزدند .ما حجت داریم؛ کسی که حجت دارد ،از آزادی
بیان نمیترسد .لکن توطئه را اجازه نمیدهیم .اینها حرفی برای گفتن ندارند؛ به این دلیل توطئه
میکنند و ما کسانی را وادار کردیم که از آنها دعوت کنند تا اگر حرفی دارند بیایند در تلویزیون
بگویند ،باهم ،مباحثه میکنیم .ولی تا حاال حاضر نشدهاند( .اطالعات12 ،اسفند )1357
شــهید بهشتی یکی از معماران توسعۀ سیاســی ،زیربنای فکری قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران را در سخنرانی تابستان سال  1358چنین بیان میکند:
نظام جدید اجتماعی ایران نظامی اســت اســامی؛ ولی نظامی است که مردم با انتخاب و اختیار و
گزینــش خود آن را انتخاب کردهاند .نظامی اســت در راه خدمت به مردم یا به تعبیر دیگر ،نظامی
است مردمی بر پایۀ اسالم .بنابراین نظام اجتماعی آیندۀ ما نظامی است ایدئولوژیک؛ نه نظامی فاقد
ایدئولوژی متعهد در برابر اسالم و نظامی است اومانیستی؛ نه ملی و ناسیونالیست .آن هم اومانیسم
اســامی که انساندوست اســت؛ نه انسانپرســت .و همۀ این مفاهیم در نامی که برای این نظام
انتخابشده نهفته است؛ جمهوری اسالمی.
مردم انقالبی! در راهپیماییهایتان فریاد برآوردید که اســتقالل ،آزادی ،جمهوری اســامی .این
فریاد شــما ملت بود و این نظام پاسخ به این فریاد است .در نام جمهوری اسالمی ،همۀ مفاهیمی
که عرض شــد ،نهفته است .جمهوری است؛ یعنی خلقی اســت؛ یعنی تودهای است؛ یعنی نامی
مردمی و اســامی اســت .به عبارت دیگر دارای ایدئولوژی است و در برابر یک ایدئولوژی انتخاب
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شده و بر مردم تحمیل نشده .این ایدئولوژی ،متعهد است و مردم دوست است و از مردم و نیروی
آنها مایه و قدرت میگیرد .این قدرت در جهت خدمت به مردم؛ به همه مردم؛ نه به یک فرد و نه
به یک گروه و نه به یک قشر و نه به یک طبقه ،استفاده میشود.
نظام جدید سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی ،باید نظامی باشــد که محیط اجتماعی آینده را برای
تکامل انسان و رشد انسانی او و حرکتش را به سوی خداوند آماده سازد .از ویژگیهای این محیط:
 -1توجه خاص نظام حاکم بر این محیط اســت؛ به کرامت انســان و روح الهی او و جلوگیری از
سقوط انسان درنهلیسم و پوچانگاری.
 -2اهتمام این نظام به استقالل و آزادیهای فردی و اجتماعی انسان تا آخرین سر حد ممکن.
-3اهتمام این نظام به آزادی و اســتقالل انســان و جلوگیری از اســتثمار انسان و اعتراف به این
مطلب است که شرط عملی بهوجودآمدن چنین محیط اجتماعی این است:
الف) دخالت مردم در تعیین سرنوشــت و ادارۀ امورشان ،تا آخرین حد ممکن باید گسترش پیدا
کند؛ یعنی نظام باید تا آنجا که میشود به دست خود مردم اداره شود.
ب) در جامعه باید مدیریتی به وجود بیاید که در عین نظام داشــتن ،همبستگی و سلسله مراتب
داشتن ،در آن مرکزیت به حداقل برسد( .مبانی نظری قانون اساسی ،شهید بهشتی)
امام خمینی به عنوان فقیهی مبارز و رهبر انقالب اسالمی در طول نهضب انقالبی تأکید ویژهای بر
تحرکات مردمی داشــت و اصوال انقالب اسالمی ایران بر خالف بسیاری از حرکات انقالبی معاصر،
هیچ اتکایی بر کنشهای مســلحانه گروهی نداشــت .امام به مشی مبارزه مسلحانه و قهرآمیز که
در ســالهای پــس از جنگ جهانی دوم بــه وجهۀ غالب جنبشهای رهایی بخش تبدیل شــده
بود ،پشــت کرد و در موارد متعددی ،مخالفت با رژیم پهلــوی را از رهگذر و عنصر ارادۀ مردمی،
تبیین کرد .به عنوان مثال ،امام در رد ســلطنت مطلقه میفرمایند« :من مخالف اصل ســلطنت
و رژیم شاهنشــاهی ایران هســتم؛ به دلیل اینکه اساساً ســلطنت ،نوع حکومتی است که متکی
به آرای ملت نیســت؛ بلکه شــخصی به زور سرنیزه بهســر کار میآید و سپس با همین سر نیزه،
مقــام زمامــداری را در خاندان خود به صورت یک حق قانونی بر مبنــای توارث بر مردم تحمیل
میکند( » .امام خمینی)24 :1378 ،
توسعۀ سیاسی در جمهوری اسالمی ایران بر مفهوم مردمساالری اسالمی بنا شده است ،همانگونه
که امام خمینی (ره) میفرمایند« :حکومت جمهوری اســامی مــورد نظر ما از رویۀ پیامبر اکرم
(ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملّت است و نیز مشکل حکومت
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با مراجعه به آراي ملّت تعیین خواهد شد .بهپا داشتن حکومت جمهوری اسالمی مبتنی بر ضوابط
اسالم و متکی به آرای ملت » (همان ،جلد )2:216
در روند تصویب قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران ،نمایندگان جریان اسالم سیاسی فقاهتی
که اکثریت کرسیهای مجلس را در اختیار داشتند ،بر اسالمی بودن قوانین و حاکمیت اسالم در
همۀ ابعاد نظام اســامی ،به ویژه به مســئله والیت فقیه تأکید داشتند و جمهوریت را با محتوای
اسالمیت معنا میکردند؛ اما نمایندگان اسالم سیاسی لیبرال در مجلس ،به دنبال قرائتی از اسالم
بودند که با ارزشهای مدرنیستی مخالفتی نداشته باشد.
از  72عضــو خبرگان تدوین قانون اساســی 41 ،نفر مجتهــد و  17نفر درس خارج خوانده بودند
و جمع  58نفر تحصیالت حوزوی داشــتند و  14نفر دارای تحصیــات غیرحوزوی بودند (نقدی
عشرتآبادی)5 :1389 ،

تشکیل حکومت اسالمی با قوانین اســامی یکی از شعارهای انقالب بود و در هنگام نوشتهشدن
قانون اساســی در مجلس خبرگان قانون اساسی ،این شعار باید نوشته میشد .طاهری خرم آبادی
در جلســۀ مباحث کلیات پیشنویس قانون اساسی ،به ضرورت اسالمی بودن اصول قوانین اشاره
میکند« :همان طور که امام گفته نمایندگی همه ما به مســائلی محدود میشود که در چارچوب
اسالم است» (فوزی.)301 :1384 ،
در جلســه چهارم خبرگان قانون اساسی ،موســوی جزایری دربارۀ عنوان جمهوری اسالمی بیان
داشــت « :نظام ما جمهوری اسالمی اســت؛ یعنی مرکب از دو کلمه  -1جمهوری و  -2اسالمی
اســت .اســامی یعنی کلیۀ قوانین و مقررات آن نظام باید اسالمی و مأخود از اسالم باشد؛ اعم از
این که در زمینۀ اجتماعی باشــد یا سیاســی یا اقتصادی یا غیرآن » وی جوامع غربی و شرقی را
نفی کرد و هدف را رسیدن به جامعۀ خدایی و اسالم دانست و گفت« :اهداف و آرمانها و ایدۀ آنها،
همه باید از اسالم باشد؛ نه از جوامع غربی و یا شرقی .زیرا هر مکتبی ،ایدهآلی دارد که سعی میکند
جامعۀ خود را به سوی آن سوق دهد؛ مث ً
ال کمونیسم میخواهد به سوی جامعۀ بیطبقه برود؛ ولو با
سلب آزادی؛ اسالم ایدهاش بهوجود آوردن جامعۀ خدایی است».
ایشــان در ادامه ،در توضیــح جمهوریت نظام افزود« :جمهوری؛ یعنــی متعلق به تودۀ مردم اگر
همهاش پیش ســاخته و معین اســت ،پس چگونه مردمی اســت؟ مردم در این نظام چه نقشی
میتوانند داشته باشند؟ حاصل جمع دو کلمه چیست؟ بله این نظام در عین این که خدایی است
و پیشساختۀ اوست مردمی هم هست».
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آیت اهلل بهشتی در دفاع از اجتهاد پویا و انقالبی در مجلس خبرگان میگوید« :معتقدیم اسالم از
روز اول یک انقالب بود؛ باید همچنان به عنوان یک آیین انقالبی باقی بماند ...برای درک این آیین
انقالبی ،روحیۀ انقالبی الزم اســت ...و روی این نکته تأکیــد داریم و میگوییم؛ فردی که روحیۀ
انقالبی ندارد ...و محافظهکار بار آمده است ،اگر تمام ویژگیهای دیگری را هم ...دارا باشد ،در فهم
بعد انقالبی اسالم ،توانایی کافی نخواهد داشت (صورت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان.)21:
آیت در نقد اثر ناسیونالیستی خود نسبت به رئیسجمهور آینده  -که در پیشنویس آمده بود  -اظهار
داشت« :رئیسجمهور مسلماناالصل باشد؛ ایرانیاالصل بودن در درجۀ دوم است» (همان)69-70 :
ســید ابوالفضل موســوی تبریزی ،یکی از روحانیون مبارز ،در تصویب اصل  85پیشنویس قانون
اساســی گفت« :در اصل پنجم ،پذیرش مردم اثباتاً را پشــتوانۀ والیت فقیه قرار دادیم؛ بلکه خدا
قرارداد؛ لهذا حاکمیت ملت عین والیت فقیه است ...خبرگانی بیایند و یک نفر را که اوصاف ویژه
و خاصــی دارد ،از بین مراجــع انتخاب کنند .این کار کجایش با حاکمیت مردم مخالف اســت؟
بنابراین نه این اصل با حاکمیت ملت مخالفت دارد؛ نه خالف شــرع است و نه مخالف حقوق حقه
مردم(».همان)11-12:
ناصر مکارم شیرازی از روحانیون مجلس خبرگان وقت ،در تصویب اصل  87پیشنویس قانون اساسی
در مورد وظایف و اختیارات رهبری افزود« :تنظیمکنندگان این اصل در چهاردیواری جو کنونی قرار
گرفتهاند و خیال میکنند ،همیشــه مرد بزرگی مانند آیتاهلل العظمی خمینی بر ســر کار است .او
در تاریخ اســتثناء است .یک فرد یا چند نفر از فقها کاندیدای ریاستجمهوری شوند .وقتی مردم به
آنها رأی دادند ،تمام وظایف ریاستجمهوری را به عهده بگیرد .این درست نیست که فقها بخواهند
دیگری را هم به ریاســتجمهوری برگزینند و هم خود تمام اختیارات را داشته باشند .والیت فقیه
میگوید ،یکی از آن دو را باید اختیار کرد .یا علی باید خودش به مصر برود و حکومت کند یا مالک
اشتر را بفرستد ».و برای توضیح بیشتر نظرش گفت« :آیا شما میگویید ،رئیسجمهور کسی باشد
و فرماندهی کل قوا دیگری؟ این درست به آن میماند که علی(ع) مالک اشتر را والی و حاکم مصر
کند اما به او بگوید فرمانده کل قوای مصر ،تو نیستی( ».همان )1115-1116
یکی از اساسیترین مبانی اسالمی که پس از پیروزی انقالب اسالمی بر ساختار سیاسی و اجتماعی
حکومت بهشدت سایه انداخته است ،والیت فقیه است که در بازنگری قانون اساسی به اصل والیت
مطلقۀ فقیه تغییر یافت که بدون تحقق آن توســعۀ سیاسی جمهوری اسالمی بیمعنا خواهد بود
و به نوعی توســعۀ سیاسی را حالل کرده است .امام خمینی (ره)در اینباره میفرمایند« :آنها باید
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بفهمند که ملت ما بیدار شده است ،والیت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری .شما از والیت
فقیه نترسید .فقیه نمیخواهد به مردم زور بگوید؛ اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند ،این فقیه
دیگر والیت ندارد .اگر پیغمبر یک شــخص دیکتاتور بود و شــخصی بود که از او میترسیدند ،که
مبادا این همه قدرت او را به دیکتاتور تبدیل بکند؛ اگر شــخص دیکتاوری بود آن وقت فقیه هم
میتواند باشد( » .امام خمینی ،صحیفۀ نور ،ج)26-32 :10
و در جــای دیگر به مســئله تطابق جمهوریت؛ والیــت میگوید« :والیت فقیــه مجری قانون و
مخالف دیکتاتوری اســت .در هر صورت ما باید خودمان ،شــما ،همۀ ملتمان دستبهدســت هم
بدهیــم و همانــی که از اول فریاد میکردیم که اســتقالل ،آزادی ،جمهوری اســامی؛ همین را
تعقیــب کنیم .ایــن حرفهایی که میزنند که خیر .اگر والیت فقیه درســت شــود ،دیکتاتوری
میشود» (همان.)53 :
همچنین در مســائل بسیار مهم اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوۀ
مقننه از راه همهپرسی و مراجعۀ مستقیم به آرای مردم صورت گیرد .درخواست مراجعه به آرای
عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد( .اصل پنجاه و نهم قانون اساسی)
همچنین قانون اساســی نگرش جامع به حقوق بشــر ،از قبیل آزادی بیان ،قلم ،اندیشــه ،عقاید،
کرامت انســانی ،تساوی و برابری ،ممنوعیت شکنجه ،ممنوعیت تفتیش عقاید و احترام به حقوق
اقلیتها را مورد توجه قرار داده است .همچنین تحزب در قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته
است که شــاخص توزیع قدرت سیاسی است .همچنین قانون اساســی ایران ،تشکیل اجتماعات
و راهپیماییها را بدون حمل ســاح ،به شــرط آنکه مخل مبانی اسالم نباشد ،آزاد شمرده است
(مستفاد اصل بیست و هفتم قانون اساسی).
 .4دیدگاههای مقام معظم رهبری دربارۀ توسعۀ سیاسی جمهوری اسالمی ایران

آیت اهلل خامنهای از اصطالح پیشرفت به جای توسعه استفاده میکند و دربارۀ دوران اوایل انقالب
میگوید« :بســیاری از انقالبیون در الگوی چپ دهۀ شــصت ،پیشرفت را در الگوی گرایشمند به
سوسیالیســم میدیدند .هرکس هم مخالفت میکرد ،تهمتی ،لکهای ،چیزی متوجهاش میکردند.
یک عدهای از مسئولین ،دســتاندرکاران ،فعالین عرصۀ کار در جمهوری اسالمی ،نگاهشان نگاه
حاکمیت دولت و مالکیت دولت بود؛ خوب ،این نگاه ،نگاه غلطی بود .نگاه به پیشــرفت کشــور از
سوسیالیستی چپ محسوب میشد؛ این غلط بود .البته غلطبودن این خیلی
شرقی
زاویۀ دید تفکر
ِ
ِ
زود فهمیده شــد؛ ح ّتی کسانی که آن روز مروج همین دیدگاه بودند ،ناگهان صد و هشتاد درجه
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برگشتند! آن افراط به یک تفریط تبدیل شد .یک برههای از زمان ،نگاه به پیشرفت ،نگاهی غربی
حد
بود؛ یعنی همان راهی که آنها رفتند ،اینها هم باید بروند؛ تصورشــان این بود .خودشان را در ّ
انگلیس و فرانســه و آلمان هم نمیدیدند؛ در حد همین کشــورهایی مثل کرۀ جنوبی میدیدند.
این هم رد شــد .امروز در ذهن و فکر مسئوالن و به صورت یک گفتمان عمومی در ذهن نخبگان
و فرزانگان ،نقشــۀ پیشرفت غربی کشور رد شده اســت؛ غلط از آب درآمده است .علتش هم این
است که انتقاد از نقشۀ پیشرفت به شیوۀ غربی ،امروز مخصوص ملتهای شرق نیست؛ مخصوص
ما نیست؛ خو ِد اندیشمندان غربی ،خو ِد فرزانگان غربی ،زبان به انتقاد گشودهاند؛ هم در زمینههای
اقتصادی ،هم در زمینههای اخالقی و هم در زمینههای سیاسی .همان چیزی که به عنوان لیبرال
دموکراســی ،به آن افتخار میکردند ،امروز مورد انتقاد است؛ پس این هم نقشۀ پیشرفت نیست.
امروز ما اینها را میدانیم .البته نقشۀ پیشرفت اسالمی -ایرانی چیست؟ این باید تدوین شود ،باید
روشــن شود ،باید ابعاد و زوایایش مشخص شــود؛ این کار به طور کامل انجام نگرفته است و باید
انجام بشــود؛ اما همینی که ما فهمیدهایم که باید به نقشۀ اسالمی -ایرانی برگردیم  ،این خودش
موفقیت بزرگی است .این موفقیت را امروز داریم .خوب ،این مسیر پیشرفت است .مسی ِر پیشرفت،
شرق قدیم هم نیست .بحرانهایی که در غرب
مسیر غربی نیست؛ مسیر منسوخ و برافتاده اردوگاه
ِ
اتفاق افتاده است ،همه پیش روی ماست .میدانیم که این بحرانها گریبانگیر هر کشوری خواهد
مشخص ایرانی -اسالمی خودمان را در
شــد که در آن مسیر حرکت کند .پس ما بایستی مســی ِر
ِ
پیش بگیریم و این را با سرعت حرکت کنیم؛ با سرعت مناسب(۱۳۸۷/۰۲/۱۴) .
«مردمی بودن در نظام جمهوری اســامی ،یک شاخۀ اصلی است؛ یعنی رأی مردم ،هویت مردم،
کرامت مردم ،خواست مردم ،از جمله عناصر اصلی در نظام جمهوری اسالمی و این بنای مستحکم
اساســی دولتمردان و نظام جمهوری
اســت .رأی مردم تعیینکننده است .نیازهای مردم ،هدف
ِ
اســامی است .این نیازها ،هم نیازهای مادی است و هم نیازهای معنوی و اخالقی و روحی .نظام
جمهوری اســامی ،آن دموکراســی مبتنی بر مبانی غلط غربی را رد میکند .مردمســاالری دینی
به معنای کرامت حقیقی انســان و حرکت عموم مــردم در چهارچوب دین خدا و نه در چهارچوب
سنتهای جاهلی و خواستههای کمپانیهای اقتصادی و اصول خودساخته نظامیان و جنگساالران
است .در نظام جمهوری اسالمی ،حرکت برخالف آنهاست؛ حرکت در چهارچوب دین خداست و ارادۀ
مردم ،تعیینکنندۀ مطلق است.
امروز نظامهای غربی و در رأس آنها امریکا ،همین دموکراســی بدتجربهشده و بدامتحانپسداده
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را میخواهند بهزور به بعضی کشورها تحمیل کنند .دولت فلسطین را که از آرای مردم برخاسته،
قبول نمیکنند؛ برای دولت عراق که از آرای مردم به معنای حقیقی کلمه ،جوشیده و بر سر کار
آمده ،انواع مشکالت را درست میکنند؛ از کودتاهای نظامی و کودتاگران نظامی به شرطی که زیر
فرمان آنها باشند ،کمال حمایت را میکنند ،باز دم از مردمساالری میزنند! » (.) ۱۳۸۶/۰۳/۱۴
«یک روز تفکرات چپ حاکم بود؛ مارکسیســم و سوســیالیزم در دنیا برای جوانها جاذبه داشت؛ اما
یبُرد؛ اما
امروز نیست .یک روز تفکرات ناسیونالیستی و ملتگراییهای افراطی در دنیا دل بعضی را م 
لیبرالیسم غربی و منطق دولتهای سرمایهداری دم از گسترش
امروز اینها کهنه شده است .یک روز
ِ
جهانی میزد و میگفت :همۀ دنیا باید ما را بپذیرند؛ اما امروز لیبرال دموکراســی غرب خودش را با
کارهای امریکا مفتضح کرده اســت؛ اروپا هم همینطور است و آنها هم شنیدن حرفی را که برخالف
منافع ملیشان باشــد ،تحمل نمیکنند؛ روسری دختران مسلمان را نمیتوانند تحمل کنند؛ امنیت
شهروندانشان را به ُجرم مسلمان بودن ،به ُجرم رنگینپوست بودن ،نمیتوانند تأمین کنند؛ این لیبرال
دموکراسی غرب است .همینهایی که ادعا میکردند همۀ دنیا مال ماست؛ ماییم که باید فکر اساسی
و ایدئولوژی جهانی را به مردم دنیا بدهیم (!) این رفتار خودشــان اســت در اروپا و امریکا؛ اینها دیگر
حرفی برای گفتن ندارند .شــعار عدالتطلبی همچنان زنده است؛ شعار کرامت انسانی همچنان زنده
است؛ اینها متعلق به اسالم است؛ اینها متعلق به جمهوری اسالمی استِّ .
خط روشن حرکت ملت که
برخاســته از ایمان و رأی مردم اســت و مظهر آن «مردمساالرى دينى» است ،همچنان جذاب است.
امروز ملتها و روشنفكران مسلمان اين حرفها و اين حوادث را مىبينند و آنها را مطالعه مىكنند و
نگاهشان به ايران است؛ نگاهشان به حركت شماست .دشمن شما هم كه استكبار جهانى است و مظهر
ن را خودشان
آن هم امريكاست ،امروز پادرگل مانده است؛ در عراق از لحاظ سياسى شكست خوردند؛ اي 
هم اعتراف مىكنند .آن چيزى كه آنها مىخواســتند در عراق اتفاق بيفتد ،عكس آن اتفاق افتاد .در
فلسطين شكست خوردند .جالد و قصاب فلسطينىها كه آمده بود سهماهه انتفاضه را نابود كند ،خود او
بهوسيل ۀ حركت انتفاضه نابود شد؛ طرح نقش ۀ راه و خاورميان ۀ بزرگ و اين حرفهاى خياالتى امريكا هم
شكست خورد .حاال امروز به پروپاى سوريه و لبنان پيچيدهاند و مىخواهند با نفوذ در مجموع ۀ همساي ۀ
صهيونيســتها ،راهى به كشورهاى ديگ ِر عربى و اسالمى پيدا كنند .آنها از اين طرف مأيوس شدهاند؛
اما آنجا هم نمىتوانند كارى بكنند؛ در آنجا هم ،اگر هشيارى ملتها و رهبران باشد ،باز امريكا و هم ۀ
متحدان غربىاش پادرگل خواهند ماند»)۱۳۸۴/۱۰/۱۹( .
«ليبرال دموكراســي درســت عكس تبليغات اســتكبارىِ دنياى ليبرال دموكراســى است .آنها
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مىخواهند بگويند مردمســاالرى منحصر در ماســت .نمىتوانند اين را تحمل كنند كه يك نظام
ايمانى خود بتواند مردمســاالرى را اينطور نهادينه كند .در
اســامى و دينى ،با ارزشهاى واالى
ِ
طول بيســت و پنج سال ،حداقل بيســت و پنج انتخابات در اين كشور برگزار شده است و مردم
پاى صندوقها رفتهاند و گزينهها و خواست خودشان را تحقق بخشيدهاند و مسئوالن را خودشان
انتخاب كردهاند» (.) ۱۳۸۴/۰۲/۱۱
اصل مســئلۀ انتخابات و ربط آن با مردمساالرى از نظر اســام است .دموكراسى
«يك مســئلهِ ،
غربى -يعنى دموكراسى م ّتكى بر ليبراليسم -منطقى براى خودش دارد .آن منطق پاي ه مشروعيت
حكومتها و نظامها را عبارت از رأى اكثريت مىداند .مبناى اين فكر هم همان انديشــه ليبرالى
حدومرز ضرر رساندن به آزادى
اســت؛ انديشــ ۀ آزادىِ فردى كه هيچ قيدوبند اخالقى ندارد ،مگر ّ
ليبراليســم غربى اين است :آزادىِ شــخصى و فردىِ مطلق انسان در همۀ زمينهها
ديگران .تف ّكر
ِ
و در همۀ عرصهها كه تجلّيگاه آن در تشــكيل نظام سياســى كشــور هم خواهد شــد .چون در
اقليت و اكثريّتى هســتند .چارهاى نيست جز اينكه اقليت از اكثريت پيروى كند .اين پايۀ
جامعهّ ،
دموكراسى غربى است .اگر نظامى اين را داشت ،اين نظام از نظر دموكراسى ليبرالى مشروع است؛
اگر نظامى اين را نداشــت ،نامشروع اســت .اين تئورىِ دموكراسى ليبراليسمى است .در حالى كه
بهكلّى عمل دموكراســىهاى غربى با اين تئورى متفاوت اســت و آنچه امروز در عرصۀ عمل در
دموكراسىهاى غربى مشاهده مىشود ،اين نيست» (.) ۱۳۸۲/۰۹/۲۶
ایشــان دربارۀ الگوی پیشرفت ایرانی اســامی نقش نخبگان را مهم میداند« :الزم ۀ تحقق الگوی
اسالمی ـ ایرانی ،پیشرفت و رسوخ آن در میان نخبگان و گفتمانسازی آن در جامعه است» .
ایشــان با اشــاره به تحت تأثیر بودن دنیای امروز از الگوی تمدن و پیشرفت غرب ،و تسلط تمدن
غربی بر همۀ عرصههای زندگی ،خاطرنشان کردند« :در چنین شرایطی ،طراحی الگوی اسالمی–
ایرانی پیشرفت نیازمند جرأت ،شجاعت و انگیزهای بسیار قوی است».
رهبر انقالب اســامی فکر و اندیشه را روح اصلی این حرکت دانســتند و با اشاره به قابل اصالح
بودن هرگونه نقص یا اشکال احتمالی در این فرآین ِد بلندمدت افزودند«:در این حركت باید ضمن
پرهیز از هرگونه شــتابزدگی ،از تجربههای جدید و استعدادهای جوان نیز استفاده شود تا موتور
حركت ،هیچگاه خاموش نشود».
 .4-1توسعه و پیشرفت از دیدگاه رهبر معظم انقالب:

«چگونگی ایجاد توســعه و پیشرفت همواره یکی از سؤالهای اساسی و مهم در ایجاد دگرگونی و
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تحول تکاملی جوامع بوده است .معموالً وقتی سخن از توسعه و پیشرفت میشود ،نوعی پیشرفت و
توسعۀ همهجانبه به ذهن متبادر میشود .اگر بخواهیم از توسعه و پیشرفت تعریفی داشته باشیم،
میتوان گفت توســعه و پیشرفت ،همان افزایش ســطح بهرهمندی و رفاه ،ارتقای امنیت ،آزادی،
گسترش ارتباطات اجتماعی و امکان تحرک اجتماعی عمودی و افقی معطوف به ارزشهای جامعه
اســت که در سایۀ پیشرفت علمی و فناورانه ،دگرگونی تکاملی در نظام بهداشت و درمان ،آموزش
و ســاماندهی و مهندسی اقتصادی صنعتی و سیاســی و فرهنگی بهوجود میآید .بنابراین ،برای
رسیدن به افقهای مطلوب زندگی که همان زندگی توسعهیافته و همراه با پیشرفت است ،به نحو
شایستهای به مهندسی و مدیریت آن نیازمندیم و باید الگویی متناسب با ارزشهای دینی و ملی
طراحی و تدوین گردد».
حضرت آیتاهلل خامنهای ،ابعاد تحول و پیشرفت یا سیاستهای آن را به شرح ذیل بیان میدارند:
« ابعاد تحول و پیشرفت در نگاه ویژۀ نظام اسالمی عبارتند از 1 :ـ افزایش ثروت ملی  2ـ عدالتطلبی
 3ـ اقتدار علمی  4ـ رشد اخالق و معنویت و عواطف انسانی  5ـ عزت ملی  6ـ مبارزه با فقر و فساد
و بیکاری و تبعیض  7ـ مقابله به جهل و بیقانونی  8ـ ارتقای علمی مدیریتها  9ـ انضباط اجتماعی
 10ـ افزایش احساس مسئولیت اجتماعی  11ـ استقالل فرهنگی» .
اجرای هر الگوی توســعه باید مبتنی بر سیاســتهای خاصی باشد؛ یعنی اجرای الگوی توسعه در
چارچوب ارزشهای تعیینشــده و با کمک آنها به مرحله اجرا درآید .برای مثال ،توسعهای را دنبال
میکنیم که مبتنی بر عدالت باشد؛ یعنی توسعه بهگونهای طراحی شود که نتیجۀ قهری اجراییشدن
آن تحقق عدالت باشد.
مقام معظم رهبری یازده سیاست و چارچوب را برای توسعه قائلند که به شرح آنها میپردازیم:
1.1افزایش ثروت ملی :الگوی توسعۀ موردنظر باید به افزایش ثروت ملی بینجامد؛ یعنی در صورت
اجرای آن الگو برایند ثروت عمومی کشــور و ثروت آحاد مردم افزایش یابد .به عبارتی ،توســعه
باید بهگونهای طراحی شود که مردم در سایۀ اجرای آن از وضعیت پاییندستی ثروت به وضعیت
باالدســتی ثروت منتقل شــوند؛ بهگونهای که عالوه بر تأمین نیازهای مصرفی به ذخیرهسازی
ثروت نیز بینجامد .بدیهی است که افزایش ثروت ملی در سایۀ افزایش تولید ملی صورت خواهد
گرفت؛ بنابراین ،توســعه باید تولیدمحور باشــد تا بتوان به ثروت ملــی افزود .تولید بهرهمندی
اقتصادی افراد را بیشــتر میکند .توســعه اگر به ثروتاندوزی بخش خاصی از جامعه بینجامد،
توسعه ،متوازن و عادالنه نیست؛ توسعه باید بر ثروت آحاد مردم بیفزاید.
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 2.2عدالتطلبی :عدالت مایۀ قوام و پایداری جامعه و از عوامل مهم رشــد و توســعه است .توسعۀ
مطلوب توســعهای اســت که منجر به پایداری جامعه میانجامد .اگر توســعه به شکاف عمیق
اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بینجامد ،این توسعه برای جامعه خطرساز است و پایداری جامعه
را متزلزل میکند؛ ازاینرو رهبری معظم انقالب الگوی توســعهای را طلب میکند که مبتنی بر
عدالت بوده و نتیجۀ آن اجرای عدالت و در نتیجه پایداری و قوام جامعه باشد.
 3.3اقتدار ملی :توسعه بدون علم تحقق نمییابد .اگر توسعه را ساماندهی تعالیبخش و دستیابی به
پیشرفت در حوزههای مختلف اقتصادی ،صنعتی ،فناوری ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی بدانیم،
این امر بدون داشــتن ســطح علمی مورد نیاز و دانش مربوطه میسر نیست .گرچه برای توسعه
محتاج علم و دانشــیم؛ اما توســعهای باید طراحی شود که نتیجۀ پیادهشدن آن رسیدن به مرز
اقتدار علمی است .اقتدار علمی؛ یعنی به دست آوردن قلههای علم و دانش و سطحی از قدرت،
علمی است که به وســیلۀ آن بتوانیم مسیرهای بعدی توسعه را بهراحتی طی نماییم .بنابراین،
توســعه باید به نوعی منجر به اقتدار علمی بینجامد و اقتدار علمی بر ابعاد توسعه بیفزاید و این
تأثیر و تأثر متقابل در روندی تکاملی ادامه داشته باشد.
4.4رشــد اخالق و معنویت و عواطف انســانی :در الگوی حکومت اســامی ،تزکیه و رشد اخالقی و
معنوی افراد جزو اهداف باالدستی حکومت قرار دارد؛ یعنی همه فعالیتها در نهایت برای رسیدن
به جامعهای اســت که افراد آن از نوعی تهذیب نفس و معنویت برخوردار باشند .هرگونه طراحی
الگوی توسعه بدون توجه به این سیاست ،در نظام جمهوری اسالمی جایگاهی ندارد و اگر آبادانی
همهجانبۀ کشور به رشد معنویت و اخالق نینجامد ،ارزشمند نخواهد بود؛ بنابراین ،در نگاه حضرت
آیت اهلل خامنهای الگوی توسعهای مطلوب است که به رشد اخالقی و معنوی افراد جامعه بینجامد.
5.5عزت ملی :عزت ملی نوعی احســاس غرور همگانی ملتی اســت که بواسطۀ داشتن فضیلتها
احساس برتری نموده و احساس میکند در مقابل بیگانگان حرفی برای گفتن داشته و احساس
ذلت و خواری نمینماید .رهبر معظم انقالب اسالمی ،توسعهای را مطلوب میدانند که به چنین
احساســی بینجامد .نباید برای بهدستآوردن توســعۀ اقتصادی هر شرایطی را بپذیریم و عزت
ملی را زیرپا گذاریم.
6.6مبارزه با فقر ،فساد ،بیکاری و تبعیض :بیکاری به فقر و فقر عموماً به فساد میانجامد .البته تنها
عامل فساد فقر نیست ،بلکه یکی از عوامل آن است .بیکاری محصول توسعهنیافتگی و یا توسعۀ
نامتوازن است .رهبر معظم انقالب اسالمی معتقدند که باید توسعهای طراحی شود که نتیجۀ آن
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گســترش اشتغال بدون تبعیض باشد .اگر اشتغال در سایۀ توسعۀ بدون تبعیض گسترش یافت،
فقر از جامعه ریشــهکن و بخش زیادی از فساد نیز مهار میشــود؛ بنابراین ،توسعهای مطلوب
رهبری نظام است که بتواند با رفع بیکاری ،با فقر و فساد و تبعیض مقابله کند.
7.7مقابله با جهل و بیقانونی :جهل و بیقانونی ،جامعه را از مســیر درست باز میدارد .هزینهها را
افزایش داده ،انرژیها را معطل میکند .حق و حقوق را ضایع و بیعدالتی و تبعیض را به ارمغان
میآورد .در الگوی توسعۀ کشور باید طراحی به گونهای باشد که حاصل اجرای آن رفع جهل و
جلوگیری از بیقانونی و حاکمیت قانون در کشور شود.
8.8ارتقــای علمی مدیریت ها :مدیران مهرههای اصلــی ادارۀ جامعه و مجریان قانون ،عوامل مهم
توســعه و پیشــرفتند .هم مدیران باید در خدمت توسعه باشند و هم توسعه باید به ارتقا علمی
مدیریتها بینجامد .به نظر رهبری انقالب ،توســعهای مطلوب اســت که در آن راههای ارتقای
علمی مدیران پیشبینی شده و با اجرای آن مدیران به این قابلیت دست یابند.
9.9انضباط اجتماعی :انضباط اجتماعی؛ یعنی همۀ آحاد نهادها و ســازمانها و تشکیالت حکومتی
به ایفای درســت نقشهای خویش بپردازند .انضباط اجتماعی حاصل عملکرد درست نقشهای
تعریفشــده برای اجزای جامعه است .توســعهای مطلوب است که به تحقق همهجانبۀ انضباط
اجتماعی کمک کند و جامعهای به وجود آورد که نقشها بهدرستی در آن ایفا شوند.
1010افزایش احساس مسئولیت اجتماعی :احساس مسئولیت اجتماعی نوعی تعهد آحاد مردم با هر
نقش و کارویژۀ شخصی و اجتماعی است که آنان را وادار میکند به مسئولیتهای خود عمل کنند.
تحقق چنین امری در ســایۀ کار فرهنگی حاصل میآید و از مقولۀ فرهنگ عمومی است .رهبری
نظام اسالمی ،توسعهای را مطلوب میدانند که به افزایش احساس مسئولیت اجتماعی بینجامد.
 1111استقالل فرهنگی :فرهنگ هر جامعه زیربنا و هدایتکنندۀ مسیر زندگی افراد است .فرهنگ
نقشــی اساســی و مؤثر در حوزههای مختلف اقتصاد و سیاست دارد و ازاینرو ،حفظ فرهنگ از
هرگونه انحراف در پیشرفت هر جامعهای دارای اهمیت حیاتی است .طراحی الگوی توسعه باید
مبتنی بر آموزههای فرهنگی باشــد و توسعه باید به اســتقالل فرهنگی بینجامد .توسعهای که
استقالل فرهنگ کشور را در معرض خطر قرار دهد ،توسعهای مطلوب نخواهد بود.
تاهلل خامنهای دربارۀ آزادی میفرمایند:
 .4-2آی 
«آزادی را از دیدگاه یک تکلیف باید نگاه کنیم .اینجور نیست که بگوییم خیلی خوب ،آزادی چیز
خوبی است؛ اما من این چیز خوب را نمیخواهم .نخیر ،نمیشود ،باید انسان به دنبال آزادی باشد؛
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هم آزادی خود و هم آزادی دیگران؛ نباید اجازه بدهد که کسی در استضعاف و ذلت و محکومیت
السالم) فرمود« :ال تكن عبد غيرك و قد جعلك ّ
حرا» .قرآن هم
باقی بماند .امیرالمؤمنین (علیه ّ
الل ّ
فرموده است« :ما لكم ال تقاتلون فى سبيل ّ
الل و المستضعفين»؛ يعنى شما موظفيد آزادى ديگران
را هم تأمين كنيد؛ ولو با قتال؛ كه حاال اينها ديگر بحثهاى گوناگون است »(۱۳۹۱/۰۸/۲۳) .
«انســان نمیتوانــد به بهانۀ آزادی منافع خــود را به خطر بیندازد .تفاوت ســوم [بین آزادی در
فرهنگ اسالمی و آزادی در فرهنگهای بشری] این است که در اسالم قانون  -که محدودکنندۀ
آزادی انســان است ،فقط در زمینۀ مســائل اجتماعی نیست؛ بلکه شامل مسائل فردی و شخصی
و خصوصی انســان هم میشود .توضیح این مطلب را در چند جمله کوتاه عرض کنم .در فرهنگ
غربی که مرز آزادی را قانون معین میکند ،این قانون ناظر به مسائل اجتماعی است .بدین معنی
که قانون میگوید آزادیِ هیچ انســانی نباید آزادی دیگران را تهدید کند و منافع آنها را به خطر
بیندازد .در اســام مرز فقط این نیست؛ یعنی قانونی که آزادی انسان را محدود میکند ،به انسان
میگوید که استفاده از آزادی ،عالوهبر اینکه نباید آزادی دیگران را به خطر بیندازد و منافع جامعه
و دیگران را تهدید نکند ،باید منافع خود او را هم ،خود انســان و خود آن شــخص را هم به خطر
نیندازد .قوانین بشــری برای انسان تا آنجایی که هیچگونه کار او با جامعه رابطهای نداشته باشد،
تکلیفی معین نمیکند؛ توصیه چرا؛ اما تکلیف و الزام نه .اسالم و ادیان الهی عالوه بر اینکه به فکر
حفظ حقوق و آزادیهای دیگران هســتند و میگویند یک انسان نباید به بهانۀ آزادبودن ،حقوق
دیگــران را تهدید کند و به خطر بیندازد ،همچنین میگویند که یک انســان به بهانۀ آزادبودن و
اختیارداشتن ،حق ندارد و نمیتواند منافع شخص خود را هم به خطر بیندازد .خود او هم نباید از
قِبل آزادی او ضرر ببیند .لذا ضرر زدن به خود در اســام ممنوع است؛ خودکشی ممنوع است .بر
اساس فکر اسالمی هیچ کس نمیتواند بگوید که من آزادم؛ پس اموال خودم را از بین میبرم ،جان
خودم را نابود میکنم یا به سالمتی خودم ضرر میزنم .او همانطور که موظف است با حرکات و
اعمال و رفتار و گفتار خود ،حقوق دیگران و آزادی آنها را محدود نکند و به خطر نیندازد ،موظف
است آزادی و حدود و حقوق خود را هم به خطر نیندازد .این یک مرز اساسی و اصلی بین آزادی
از دیدگاه اسالم و آزادی از دیدگاههای دیگر و در فرهنگهای بشری است .لذا در اسالم انظالم هم
جایز نیست؛ یعنی زیر بار زور رفتن هم ،ولو به خود یک شخص مربوط بشود ،حرام است .در اسالم
عملنکردن به واجبات و نپیمودن راه تکامل هم حرام است .در اسالم راکد گذاشتن استعدادهای
خود حتی در آنجایی که فقط به شــخص خود او مربوط میشود و به اجتماع ربط پیدا نمیکند،
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ممنوع و حرام اســت .خودکشی ،خودزنی و خودآزاررسانی هم ممنوع و حرام است .بنابراین ،یک
انسان نمیتواند بگوید من اختیار خودم را دارم و به اختیار خودم میخواهم آزادی خودم را سلب
کنــم یا خودم را در اختیار دیگران قرار بدهم یا فالن تحمیل و زور را تحمل کنم یا روح خودم و
دل خودم را تربیت و تکامل نبخشم.
البته نکتۀ بسیارمهم و قابل توجه این است که این ممنوعیت آزادی او در رابطه با حقوق خود او و
ضرر واردکردن به خود او ،خود این حفظِ آزادی ،باز یک تکلیف شخصی است؛ یعنی هیچ دولتی و
حکومتی و قانونی حق ندارد کسی را به سبب اینکه او حقوق خودش را حفظ بکند؛ اگر به جامعه
مربوط نیســت ،مجبور کنــد یا او را تعقیب کند و یا محاکمه کند .لذا اســام در آن مواردی که
آسیبرســانی کسی فقط به خود اوست ،تجسس ،تفحص ،پیگیری و افشاگری را ممنوع میکند.
بعضی از کارهای خالف و حرام در شرع مقدس اسالم وجود دارد که ضرر آنها به اجتماع ،فقط در
صورتی اســت که این کار در جامعه افشا بشود؛ اگر افشا نشود ،کار مضری است؛ اما فقط به خود
آن گناهکننده و مرتکب این عمل ضرر خواهد رساند؛ نه به دیگران .در چنین مواردی اسالم دستور
نمیدهد که تفحص کنید؛ تجســس کنید؛ ببینید آیا ایــن آدم در خانۀ خود ،در خلوت خود کار
حرامی ،خالفی انجام میدهد یا نه؟ مردم وظیفه ندارند که کار خالف دیگران را تحقیق و تفحص
کننــد؛ مادامی که آن کار خالف به خود آن شــخص بر میگردد؛ امــا این تکلیف الهی بر خود او
هست؛ یعنی خدا او را مجازات خواهد کرد .حفظ خود و حفظ حقوق خود یک واجب است .قرآن
به انســانها میفرماید؛ یا به مؤمنین« :قوا انفسكم و اهليكم نارا»؛ جان خودتان ،وجود خودتان و
همین طور اهل خود را؛ یعنی آن کسانی که تحت تأثیر شما هستند ،حفظ کنید؛ نگذارید در آتش
غضب الهی بســوزند؛ نگذارید به مجازات الهی مبتال بشوند« .يا ايّها الّذين امنوا عليكم انفسكم»؛
حفظ نفوس بر عهدۀ خود شماســت .آنجا که به جامعه ارتباط پیدا میکند؛ قانون ،دولت ،دستگاه
اجرایی ،دســتگاه قضائی ،باید مواظب باشــد و مرتکب را طبق قانون ممنوع کند یا مجازات کند.
اما آنجایی که اســتفاده از امکانات فقط به ضرر خود انسان تمام میشود ،قانون تکلیفی ندارد؛ اما
انســان مسلمان از نظر اســام آزادیِ واردآوردن این ضربه بر خود را هم ندارد؛ نابودکردن حقوق
خود را هم مجاز نیست که انجام بدهد .این یک فرق اساسی است بین آزادی از نظر اسالم و آزادی
در مفهوم و فرهنگ غربی.
 .4-3آیت اهلل خامنهای پیشرفت را همراه عدالت میداند:

«وقتــی ادبیات انقالبی امام را مالحظه میکنید ،میبینید تکیۀ اصلی بر روی ســاخت درونی ملت
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اســت؛ احیای روح عزت ،نه با تفاخر ،نه با غرور ،نه با بهخودبستن؛ بلکه با استحکام ساخت درونی.
آنچه که ما باید به آن توجه کنیم ،این اســت که این ،یک کا ِر مقطعی نیست؛ این ،یک کا ِر مستمر
و ادامهدار اســت .ملت باید با عوامل رکود و ایســتایی مقابله کند .عواملی وجود دارد که یک انسان
پیشــرو را ،یک ملت پیشرو را متوقف میکند .بعضی از این عوامل در درون خود ماست و بعضی از
این عوامل ،تمهیدات دشــمن اســت .اگر بخواهیم دچار رکود نشویم؛ دچار ذلت و عقبگرد نشویم؛
دوزخی قبل از انقالب نشویم ،باید حرکتمان متوقف نشود .اینجاست که با یک
دچار همان وضعیت
ِ
مفهومی به نام «پيشــرفت» روبهرو میشویم .باید دائم پیشرفت کنیم .این عزت ملی ،این استحکام
درونی ،این ساخت مستحکم ،بایستی دائم در حال جلورفتن باشد و ما را به پیشرفت برساند .این دهه
به «ده ۀ پيشرفت و عدالت» نامگذاری شده است .عدالت هم در دل پیشرفت است .پیشرفت ،فقط
پیشرفت در مظاهر مادی نیســت؛ در همۀ ابعاد وجودی انسان است؛ که درونش آزادی هم هست،
عدالت هم هست؛ اعتالی اخالقی و معنوی هم هست؛ اینها همه در مفهوم پیشرفت است .البته در
آن ،پیشرفت مادی ،پیشرفت مظاهر زندگی ،پیشرفت علمی هم وجود دارد .امام با آن حرکت خود،
ما را در جادهای قرار داد که باید در این جاده پیش برویم .هرگونه توقف در این جاده ،ما را به عقب
برمیگرداند .ملتی که از حقیقت عزت برخوردار شده و در جادۀ پیشرفت قرار گرفته است ،اگر این
بدلوا نعمت ّ
الل
نعمت را کفران کند ،آن وقت مصداق این آیۀ شریفه میشود که« :ألم تر الى الّذين ّ
كفــرا و احلّوا قومهم دار البوار .جه ّنم يصلونها و بئس القرار»؛ دنيا دوباره دوزخ خواهد شــد ،زندگى
سياهى
دوباره تلخ خواهد شــد؛ ملتها اگر ايســتادگى نكنند و پيش نروند ،دوباره همان سختى و
ِ
دوران ذلت بر سر آنها سايهافكن خواهد شد»(۱۳۹۱/۰۳/۱۴) .
«موضوعی که من میخواهم عرض بکنم ،موضوعی اســت که با طبیعت جوان و طبیعت دانشجو
صددرصد موافق اســت و نگاه به آینده دارد .چون آینده متعلق به شماست .ما امروز هرچه راجع
به آینده بگوییم ،در حقیقت نگاهکردن و گفتن و اشارهکردن به برههای از زمان است که آن برهه
متعلق به شماست؛ وجود واقعی شما در آن برهه تعیینکننده و کارگشاست .این موضوعی که به
آینده نگاه دارد ،مســئلۀ شعار دهۀ چهارم است  -که شروع شده  -یعنی پیشرفت و عدالت .اعالم
کردهایم که این دهه ،دهۀ پیشــرفت و عدالت باشــد .البته با گفتن و با اعالم کردن ،نه پیشرفت
حاصل میشــود و نه عدالت؛ اما با تبیینکردن ،تکرارکردن و همتها و عزمها را راسخکردن ،هم
پیشــرفت حاصل میشود و هم عدالت .ما میخواهیم مســئله پیشرفت و عدالت ،در دهۀ چهارم
بــه یک گفتمان ملی تبدیل بشــود .همه باید آن را بخواهیم؛ تــا نخواهیم ،طراحی و برنامهریزی
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و عملیات تحقق پیدا نخواهد کرد و به هدف هم نخواهیم رســید؛ اهداف باید تبیین شــود .من
میخواهم قدری راجع به مســئلۀ پیشرفت صحبت کنم .مســئلۀ عدالت هم باز یک باب واسع و
طوالنی دیگری است.
ابتدا شــکل کلی بحث را میگویم و سعی میکنم که انشــاءاهلل هرچه بتوانم ،موجزتر و کوتاهتر
بگویم .شــکل کلی بحث امروز این است :برخی از مختصات پیشرفت را عرض میکنیم تا قوارهی
کلی و نمای کلیای که ما برای پیشــرفت در ذهن داریم ،روشــن شــود  -عمدۀ بحث هم همین
اســت  -بعد برخی از پیشنیازهای یا نیازهای پیشرفت را میشماریم و سپس ،اگر مجالی بود ،به
برخی از موانعی که در این راه وجود دارد و آســیبهایی که ممکن اســت گریبان ما را در این راه
بگیرد ،اشاره میکنیم.
در مسئلۀ اول؛ یعنی تبیین نمای کلی پیشرفت ،من چند نکته را میگویم که مجموع این نکات،
نمایی کلی را به ما نشان خواهد داد.
نکتۀ اول این اســت که ما وقتی میگوییم پیشــرفت ،نباید توســعه به مفهوم رایج غربی تداعی
بشود .امروز توسعه ،در اصطالحات سیاسی و جهانی و بینالمللی حرف رایجی است .ممکن است
پیشــرفتی که ما میگوییم ،با آن چه که امروز از مفهوم توســعه در دنیا فهمیده میشــود ،وجوه
مشــترکی داشــته باشــد  -که حتما دارد  -اما در نظام واژگانی ما ،کلمۀ پیشرفت معنای خاص
خودش را داشته باشد که با توسعه در نظام واژگانی امروز غرب ،نبایستی اشتباه بشود .آن چه ما
دنبالش هستیم ،لزوماً توسعۀ غربی  -با همان مختصات و با همان شاخصها  -نیست .غربیها یک
تاکتیک زیرکانۀ تبلیغاتی را در طول ســالهای متمادی اجرا کردند و آن این است که کشورهای
جهان را به توســعهیافته ،در حال توســعه و توسعهنیافته تقسیم کردند .در وهلۀ اول انسان خیال
میکند توسعهیافته؛ یعنی کشوری که از فناوری و دانش پیشرفتهای برخوردار است .توسعهنیافته
و در حال توسعه هم به همین نسبت؛ در حالی که قضیه این نیست .عنوان توسعهیافته  -و آن دو
عنوان دیگری که پشت سرش میآید؛ یعنی در حال توسعه و توسعهنیافته  -همراه خودش یک بار
ارزشی و یک جنبۀ ارزشگذاری دارد .در حقیقت وقتی میگویند کشور توسعهیافته؛ یعنی کشور
غربی! با همۀ خصوصیاتش :فرهنگش ،آدابش ،رفتارش و جهتگیری سیاسیاش؛ این توسعهیافته
است .در حال توسعه؛ یعنی کشوری که در حال غربیشدن است؛ توسعهنیافته؛ یعنی کشوری که
غربی نشــده و در حال غربیشدن هم نیست .اینگونه میخواهند معنا کنند .در واقع در فرهنگ
امروز غربی ،تشویق کشورها به توسعه ،تشویق کشورها به غربی شدن است! باید به این نکته توجه
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داشــته باشــید .بله ،در مجموعۀ رفتار و کارها و شکل و قوارۀ کشورهای توسعهیافتۀ غربی ،نکات
مثبتی وجود دارد  -که من ممکن اســت بعضی از آنها را هم اشــاره کنم  -که اگر بناست ما اینها
را یاد هم بگیریم ،یاد میگیریم؛ اگر بناســت شاگردی هم کنیم ،شاگردی میکنیم؛ اما از نظر ما،
مجموعهای از چیزهای ضد ارزش هم در آن وجود دارد .لذا ما مجموعۀ غربیشدن ،یا توسعهیافته
به اصطالح غربی را مطلقاً قبول نمیکنیم .پیشرفتی که ما میخواهیم چیز دیگری است.
مطلب دوم این اســت که پیشرفت برای همۀ کشورها و همۀ جوامع عالم ،یک الگوی واحد ندارد.
پیشرفت یک معنای مطلق ندارد؛ شــرایط گوناگون  -شرائط تاریخی ،شرایط جغرافیائی ،شرایط
جغرافیای سیاســی ،شرایط طبیعی ،شرایط انســانی و شرایط زمانی و مکانی  -در ایجاد الگوهای
پیشــرفت ،اثر میگذارد .ممکن است یک الگوی پیشــرفت برای فالن کشور یک الگوی مطلوب
باشــد؛ عیناً همان الگو برای یک کشــور دیگر نامطلوب باشــد .بنابراین ،یــک الگوی واحد برای
پیشــرفت وجود ندارد که ما آن را پیدا کنیم؛ ســراغ آن برویم و همۀ اجزاء آن الگو را در خودمان
ایجاد کنیم و در کش��ورمان پیاده کنیم؛ چنین چیزی نیس��ت .پیشرفت در کشور ما  -با شرایط
تاریخی ما ،با شــرایط جغرافیایی ما ،با اوضاع ســرزمینی ما ،با وضع ملت ما ،با آداب ،فرهنگ و
میراث ما  -الگوی ویژۀ خود را دارد؛ باید آن را جستوجو کنیم و آن الگو را پیدا کنیم .آن الگو ما
را به پیشــرفت خواهد رساند؛ نسخههای دیگر به درد ما نمیخورد؛ چه نسخۀ پیشرفت آمریکایی،
چه نسخۀ پیشرفت اروپایی از نوع اروپای غربی ،چه نسخۀ پیشرفت اروپایی از نوع اروپای شمالی
 کش��ورهای اسکاندیناوی ،که آنها یک نوع دیگری هس��تند  -هیچ کدام از اینها ،برای پیشرفتکشــور ما نمیتواند الگوی مطلوب باشــد .ما باید دنبال الگوی بومی خودمان بگردیم .هنر ما این
خواهد بود که بتوانیم الگوی بومی پیشــرفت را متناســب با شرایط خود پیدا کنیم .من این بحث
را در محیط دانشــگاه دارم بیان میکنم؛ معنایش این اســت که این تحقیق و این پیگیری و این
تفحص را شما دانشجو ،شما استاد و شما عنصر دانشگاهی ،با جدیت باید انجام دهید؛ و انشاءاهلل
خواهید توانست»)۱۳۸۸/۰۲/۲۷(.
 .5الگوی نظری توسعۀ سیاسی در جمهوری اسالمی ایران

در این پژوهش با بررسی سخنان بنیانگذاران جمهوری اسالمی و بررسی دیدگاههای مقام معظم رهبری
به نوع خاص توسعۀ سیاسی میرسیم که نیمهبومی است؛ بدین معنا که ضمن داشتن شاخصهای توسعۀ
سیاسی رایج در جهان بر عنصر اسالمی تأکید خاص دارد؛ یعنی توسعۀ سیاسی مطلوب است که بر قوانین

اسالمی تطبیق داشته باشــد .درحقیقت نوعی دموکراسی هدایتشده است .نهادهای دموکراسی از قبیل
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تفکیــک قوا ،انتخابات و ...وجود دارد ،دین و نهاد دین (والیت فقیه) باعث کارآمدی و ثبات سیاســی در
جمهوری اسالمی شده است.

توســعۀ سیاسی مترادف با مردمساالری به شکل خاص در نظر گرفته میشود؛ بدین صورت که جمهوری

اســامی دارای شــاخصهایی مانند انتخابات ،تحزب ،آزادی ،اجماع و گردش نخبگان و ...اســت؛ ولی با

مردمســاالری غربی  -که پدیدهای جدید اســت و در سرزمین غرب تولد یافته و مبتنی بر انسان گرایی و
لیبرالیسم است  -تفاوت دارد.

ازاینرو در این نوشتار ،توسعۀ سیاسی از مفروضات جهانشناختی و لیبرالیستی آن جدا میشود و توسعۀ

سیاسی به عنوان یک روش و نه محتوا ،درنظر گرفته میشود و دارای مشخصههای زیر است:

الف) جدایی قوا ،توزیع قدرت سیاسی

ب) جابهجایی مسالمتآمیز قدرت از راه انتخابات

پ) منشأ مردمی دولت و جنبۀ انسانی و بشری آن و کوشش در جهت جلب رضایت مردم

ت) پاسخگو کردن قدرت سیاسی و نقدپذیری مسئوالن
ج) محدودشدن دورۀ زمامداران
چ) حکومت قانون
ح) فردیت و آزادی افراد و تکریم حریم فرد
خ) وجود ســازوکارهای احــزاب ،آزادی مطبوعات ،انتخابات ،احترام بــه اکثریت و نظام وکالت و
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نمایندگی و پاسخگوکردن احزاب و تشکلها
د) قاعدۀ حکومت نظر اکثریت
نتیجه گیری

توسعۀ سیاسی در جمهوری اسالمی ایران عمدتاً مأخوذ از قرآن و سنت بوده و در همۀ ابعاد فردی
و اجتماعی ،داخلی و خارجی در قانون اساسی به صورت رسمی و قانونی بیان شده است .در قانون
اساســی ،توزیع قدرت سیاسی ،انتخابات ،مشارکت مردم ،گردش خواص ،شریعت ،کرامت انسان و
تحزب به عنوان مهمترین نمودهای توسعۀ سیاسی کارسازی شده است.
  -شــهید بهشتی یکی از معماران توسعۀ سیاسی ،زیربنای فکری قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران را در تابســتان ســال  1358چنین بیان میکند« :نظام جدید اجتماعی ایران نظامی است
اســامی ،ولی نظامی اســت که مردم با انتخــاب و اختیار و گزینش خــود آن را انتخاب کردهاند.
نظامی اســت در راه خدمت به مردم یا به تعبیر دیگر ،نظامی اســت مردمی بر پایۀ اسالم .بنابراین
نظام اجتماعی آیندۀ ما نظامی اســت ایدئولوژیک؛ نه نظامی فاقد ایدئولوژی متعهد در برابر اســام
و نظامی اســت ،اومانیستی نه ملی و ناسیونالیست .آن هم اومانیسم اسالمی که انساندوست است؛
نه انسانپرســت .و همۀ این مفاهیم در نامی که برای این نظام انتخاب شــد نهفته است ،جمهوری
اسالمی.
 -توسعۀ سیاسی در جمهوری اسالمی ایران بر مفهوم مردمساالری اسالمی بنا شده است؛ همانطور
که امام خمینی (ره) میفرمایند« :حکومت جمهوری اســامی مــورد نظر ما از رویۀ پیامبر اکرم
(ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت و به آرای عمومی ملت متکی است و نیز مشکل حکومت
با مراجعه به آراي ملت تعیین خواهد شد .بهپاداشتن حکومت جمهوری اسالمی مبتنی بر ضوابط
اسالم ،متکی به آراء ملت( ».همان جلد )2:216
 توســعۀ سیاسی در جمهوری اسالمی ایران عمدتاً مأخوذ از سنت و مدرنیسم بوده و در همۀابعاد فردی و اجتماعی ،داخلی و خارجی ،در قانون اساســی به صورت رسمی و قانونی بیان شده
است که عبارتند از:
1.1بیان حقوق و تکالیف متقابل مردم و متصدیان امور عمومی (هیئت حاکمه و دولت).
2.2نوع حکومتی که میتواند در تأمین این حقوق و نظارت بر اجرای تکالیف نقش مؤثر داشــته و
مسئولیتهای الزم را بپذیرد.
 -توســعۀ سیاسی مترادف با مردمساالری به شکل خاص در نظر گرفته میشود؛ بدین صورت که

 مبانی نظری توسعۀ سیاسی در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر دیدگاههای مقام معظم رهبری



33

جمهوری اسالمی دارای شاخصهایی مانند انتخابات ،تحزب ،آزادی ،اجماع و گردش نخبگان و...
اســت؛ ولی با مردمساالری غربی که پدیدهای جدید است و در سرزمین غرب تولد یافته و مبتنی
بر انسانگرایی و لیبرالیسم است ،تفاوت دارد.
  -مقام معظم رهبری از لفظ پیشرفت به جای توسعه استفاده میکنند و توسعۀ سیاسی مطلوب
ایشان همراه بودن آن با عدالت است.
آیت اهلل خامنهای نقش مردم در توسعۀ سیاسی را بسیار مهم میدانند و می فرمایند« :مردمیبودن
در نظام جمهوری اســامی ،یک شــاخۀ اصلی است؛ یعنی رأی مردم ،هویت مردم ،کرامت مردم،
خواســت مردم ،از جمله عناصر اصلی در نظام جمهوری اسالمی و این بنای مستحکم است .رأی
اساسی دولتمردان و نظام جمهوری اسالمی است.
مردم تعیینکننده اســت .نیازهای مردم ،هدف
ِ
این نیازها ،هم نیازهای مادی است و هم نیازهای معنوی و اخالقی و روحی».
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