
  
  
  
 

  
 بررسي آزادي در انديشه سياسي مقام معظم رهبري

  *پور گرجي محمود علي

  چكيده 

 يشناسـ  ي، هستيدگاه مقام معظم رهبري درباره آزاديمت دينقطه عز
چـه   يشـود كـه منشـأ و خاسـتگاه آزاد     يپرسش آغاز من ياست و با ا

و در شـمار حقـوق    يك امـر ضـرور  يرا  يمعظم له، آزاد است؟ يكس
ها به شـهروندان اعطـا    دولت يدانند كه ازسو يم يه بشريو اول يعيطب

 يل آزاديـ شان با تحلياز طرف خداوند است. ا ينشده است؛ بلكه نعمت
 ياز آزاد يفـ يرحلـه، تعر سـه م  يدر اسالم، شرق و غـرب، پـس از طـ   

 يد دارند كه جامعـه اسـالم  يدهند. در مرحله اول تأك يارائه م ياسيس
ك فكـر  يـ شـد و  يندي، مستقل از غـرب و شـرق ب  يد در مفهوم آزاديبا

در مكتـب اسـالم را بـه     ينداشته باشـد. در مرحلـه دوم آزاد   يديتقل
ـ ا ت ايشان با توجه بـه يكنند. درنها يف مير خدا تعرياز غ يآزاد ن دو ي

 ياسـ ينقش و مشـاركت مـردم در نظـام س    را به ياسيس يمرحله، آزاد
    كنند. يف ميتعر
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  مقدمه

. نكنـيم  فكـر  تبعي و تقليدي. كنيم فكر مستقل ... بايد ما ،آزادي مفهوم باب در
 شـد  بنـا  ماسـت،  هـاي  پيشـرفت  و ليمسا از بسياري پايه كهمسئله  اين در اگر

بـود.   خواهـد  اختيار در تلخي ةنتيج شديم؛ مرتكب بزرگي خطاي ...بكنيم تقليد
  )۱۲/۶/۱۳۷۷(بيانات، 

و  ۱۸/۱۱/۱۳۶۵(بيانـات،   »يـك امـر ضـروري اسـت     ،آزادي سياسي در جامعه اسالمي«
شـهروندان   ةعهـده دولـت و همـ    به ،هماين امر مهاي  فراهم آوردن زمينه«) و ۱۱/۱۰/۱۳۷۰
با تأكيد بر آزادي  اي اهللا خامنه ) آيت۱۲/۹/۱۳۷۹. (بيانات، »باشد مي عنوان يك فرد مسلمان به

 در اسالم هـر فـردي داراي حـق آزادي اسـت و    « :كنند مي همه مردم بيان سياسي، خطاب به
  . »دليل داشتن فكر سياسي مؤاخذه كرد توان شخصي را به نمي

هــاي سياســي در جامعــة اســالمي آزاد اســت.  سياســي و انديشــه هــاي گــرايش
تـوان مـورد    جرم داشتن يك فكر سياسي يا يك فكر علمـي نمـي   كس را به هيچ

   )۱۷/۱۱/۱۳۶۵(بيانات، .دهد تعقيب قرار داد و اسالم اجازة اين كار را نمي

اينكه مقـام معظـم رهبـري،     بهند. با توجه ا تشريح و تبيين آزادي، همت گماشته ايشان بارها به
اسـاس، روشـن شـدن     كند، براين مي گيري نظام را مشخص حاكم بر جهتهاي  مشي اصول و خط

گشا باشـد و چنانچـه    بسيار راه ها تواند براي جامعه و گروه مي له در مقوله آزادي، معظم هاي ديدگاه
ر نوسان شود، انديشـة سياسـي   دچا ها روند آزادي سياسي در جمهوري اسالمي ايران با تغيير دولت

تواند شاخص مناسبي بـراي يـافتن مسـير باشـد. وضـعيت مطلـوب آزادي        مي مقام معظم رهبري
انـداز)   سياسي جمهوري اسالمي ايران برگرفته از اسناد باالدستي (شامل قانون اساسي و سند چشم

م رهبري) اسـت. ايـن   و انديشه سياسي رهبران عالي نظام (شامل انديشه سياسي امام و مقام معظ
  پژوهش ديگري نياز دارد. اختصاص دارد و بقيه، به اي اهللا خامنه انديشه سياسي آيت نوشتار به

صورت نمايه از سوي مؤسسات و نهادها مطرح  له بيشتر به معظم هاي آزادي سياسي در انديشه
 )۱۳۸۷(محمـدي،  » آزادي در نگاه رهبر معظم انقالب اسالمي«شده است. برخي از تأليفات مانند 

له در زمينه آزادي سياسي  بررسي انديشه سياسي معظم معدودي است كه به هاي ازجمله كتاب
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تـالش   له بررسي آزادي سياسي در انديشه سياسي معظمبراي  ،پرداخته است. پژوهش حاضر
صـورت   كرده است. اين پژوهش، نتيجة بررسي انديشه سياسي رهبر فرزانه انقالب است كه بـه 

باشـد.   مـي  انـد،  مطـرح فرمـوده   ۹۰نماز جمعه و بيانات ايشان كه تا سـال   هاي نراني، خطبهسخ
ايـن پرسـش    دنبال پاسخ بـه  بررسي آزادي سياسي در اين پژوهش، تحقيقي هنجاري است و به

انديشه سياسي مقام معظم رهبري، آزادي سياسي در ج.ا.ا. بايد چگونه باشد؟  است كه با توجه به
به پرسش اصلي، الزم است درك درستي از خاستگاه و منشأ آزادي، مفهوم آزادي و براي پاسخ 

   له داشته باشيم. آزادي سياسي، آزادي بيان، مطبوعات، احزاب و انتخابات از منظر معظم

  شناسي آزادي   خاستگاه و منشأ آزادي؛ هستي
 با اين پرسش آغاز ت وشناسي اس درباره آزادي، هستي اي اهللا خامنه ديدگاه آيتنقطه عزيمت 

شهروندان  كننده آزادي به اعطا ها آيا دولت شود كه منشأ و خاستگاه آزادي چه كسي است؟ مي
رائه شـده اسـت   ا هستند يا خير؟ در تاريخ انديشه سياسي دربارة منشأ و منبع آزادي دوديدگاه

نظـر مقـام معظـم    و سـپس   ها له است. ابتدا ديدگاه كه فقط يكي از آنها مطابق ديدگاه معظم
  كنيم:  مي رهبري را در اين زمينه بررسي

  نظريه حقوق موضوعه .۱

شود. مقصود از حقوق موضوعه،  مي حقوق موضوعه محسوب واز اين منظر، آزادي سياسي جز
كند و اجراي آن از طرف دولت  مجموع قواعدي است كه در زمان معين بر ملتي حكومت مي

أ آزادي سياسي، دولت، فرهنگ، سـنت و يـا تـاريخ اسـت.     منش ،اساس شود. براين تضمين مي
در آلمان ديدگاه فرهنگي دارند و تأكيد دارند كه فرهنگ  »ساويني«افرادي چون  ،مثال براي

كند و معتقدنـد آزادي سياسـي و    مي خاص هر جامعه، آزادي سياسي و حقوق انسان را تعيين
 گـران حقـوقي،   نـام اثبـات   يگر بـه هر جامعه است. گروهي دهاي  حقوق انسان محصول سنت

گـرا يـا    گـرا، سـنت   دولـت هـاي   انـد. ديـدگاه   دولت را منبع آزادي سياسي و حقوق تلقي كرده
ـ اساسـي بـراي آزادي و حقـوق بشـر قا    هـاي   گرا محدوديت گرا و جامعه گرا، تاريخ فرهنگ ل ئ

  )۶ :۱۳۶۴اند. (كاتوزيان،  شده
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  نظريه سياسي ـ فلسفي حقوق طبيعي (فطري) .۲

شـود. اصـطالح    حقوق طبيعـي (فطـري) محسـوب مـي     وبنابر اين ديدگاه، آزادي سياسي جز
حقـوق  «يـا  » حقـوق فطـري  «برنـد.   كـار مـي   هرا در برابر حقوق موضوعه ب» حقوق فطري«

مجموع اصول و قوانيني است كه فطرت، آنها را در عقـل انسـان قـرار داده اسـت؛      ،»طبيعي
است كه انسان صرف نظر از جنس، نژاد، زبـان و... تنهـا    حقوق طبيعي، حقوقي ،تعبير ديگر به
طبيعـي ماننـد حـق حيـات، حـق      حقوق  ،درحقيقت .بودن، از آن برخوردار است دليل انسان به

اين حقوق، برتر از ارادة حكومـت و غايـت    .ترين حق انسان است آزادي و حق انتخاب بديهي
را بيابد و ادارة اجتمـاع و قـوانين بشـري     تا آنها دكوشبگذار بايد  مطلوب انسان است و قانون

اينكه منشـأ خـود حقـوق فطـري     دربارة آن قرار دهد. (همان) اما  ة(حقوق موضوعه) را بر پاي
  دو ديدگاه مطرح شده است:  ،چيست

حقوق فطري بر پايه مذهب و اخالق: منبع حقوق فطري، ارادة خداوند است و هدف  يك.
  عدل و مهرباني است.  اجراي ارادة او، يعني اقامة ،آن

تـدريج ريشـة    بـه  مـيالدي ۱۸و  ۱۷حقوق فطري بر پايه عقل: حقوق فطري در قرن  دو.
انسان اسـت نـه    ،مذهبي و الهي خود را در اروپا از دست داد. منشأ حقوق فطري در اين دوره

 كند، بلكه ايـن حقـوق   قواعد و حقوق فطري حكم مي حال به تنها عقل بشر در همه خداوند. نه
چنان با سرنوشت آدمي آميخته است  ،الزمة شخصيت انسان و هميشه با اوست. حقوق فطري

دنيا  بشر آزاد به« :گفتة روسو د. بهكنديگري منتقل  را از او جدا يا به تواند آن كه هيچ عاملي نمي
  ) ۹و  ۸ :. (همان»آمده است و بايد آزاد زيست كند

ر مفـاهيم مبتنـي بـر    ديگـ هماننـد   ،ربـاره آزادي د اي اهللا خامنه ديدگاه آيتنقطه عزيمت 
 ،ازجملـه آزادي  هـا  ريشة همة آموزه ،بيني توحيدي است. از نظر ايشان شناسي و جهان هستي

دانـد و قـدرتي    مـي  خـدا  ةاصل توحيد و يگانگي خداست. اين اصل، هستي و جهان را آفريـد 
ديگـر بـا توجـه     هـاي  و آموزه رو، مفاهيم شناسد. ازاين نمي رسميت مافوق قدرت خداوند را به

اين اصل بايد مفهوم واقعي خود را پيدا كند. آزادي نيز از اين اصل استثنا نبـوده و در پرتـو    به
اساس، انسان بايد تنهـا در برابـر خداونـد     كند. براين مي اصل توحيد، مفهوم واقعي خود را پيدا

  فرمايد: مي باره له در اين عظمد. مشوتسليم باشد تا از آزادي در برابر ديگران برخوردار 
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داند. بله، يك حق است، اما حقـي برتـر از    آزادي را امر فطري انسان مي ..اسالم.
ساير حقوق؛ مثل حق حيات، حق زنـدگي كـردن. همچنـاني كـه حـق زنـدگي       

گذاشت. برتر از  ديف حق مسكن و حق انتخاب و حق چهشود در ر كردن را نمي
جـور اسـت. ايـن نظـر      اينهاست. آزادي هم همـين هاست، زمينة همة  اين حرف

تـوان سـلب    اسالم است. البته استثناهايي وجود دارد. اين حق را در مواردي مي
كنند. يـك نفـري    كشد، قصاصش مي كرد، مثل حق حيات. يك نفر كسي را مي

جـوري اسـت.    كنند. در مقولـه حـق آزادي هـم ايـن     كند، قصاصش مي فساد مي
  )۶/۱۲/۱۳۷۷بيانات، ( .ت. اين ديدگاه اسالم استمنتها اينها استثناس

، آزادي ازجمله حقوق طبيعي انسان و حقـوق  مقام معظم رهبري تأكيد دارند اوالً ،بنابراين
 ،شـهروندان اعطـا كننـد. آزادي    بخواهند به ها نه حقوق موضوعه كه دولت ،بشري است ةاولي

زادي خداوند است نه عقل بشري. آزادي ، منشأ آفطرت مردم است؛ ثانياً ومردم و جز متعلق به
فطري  ي) ايشان تأكيد دارند كه در اسالم نيز آزادي امر۱/۱/۱۳۷۸بيانات، هديه الهي است. (

   .ر حقوق دانسته شده استديگرديف حق حيات و برتر از  و هم
هاست و اعطاي آن از سوي دولـت   اگر آزادي در شمار حقوق فطري و حق طبيعي انسان

رسـميت بشناسـد؟    را بـه  چه ضرورتي دارد كه دولت و قوانين اساسـي آن  ،د، بنابراينمعنا ندار
  دهد:  فرانتس نويمان چنين پاسخ مي

انحصـار آن   صورت نهادي به از زماني كه دولت پايدار شده و وسايل الزام و اجبار به
اين شرط ممكن اسـت   ناپذير طبيعي تنها به درآمده، قانون طبيعي و حقوق انفكاك

هاي دولتي پذيرفته شده باشند؛  در سياست معنايي داشته باشند كه از طرف ارگان
  ) Rivero, 1977:1؛ ۷۲: ۱۳۷۳ويمان، شكل قانون موضوعه باشند. (ن يعني به

قواعد حقوق فطري و از آن جملـه   .داشتن ضمانت اجراست ،قواعد حقوقيهاي  از ويژگي
آنها اعتبار نبخشيده و آنها را تضمين نكرده اسـت، از   مادام كه حقوق موضوعه به ،حق آزادي

مقـام معظـم    ،اسـاس  نند. برايندارزيرا ضمانت اجرا  ؛نظرگاه تكنيك سياسي و حقوقي ناقصند
كنـد آزادي عـالوه بـر اينكـه خاسـتگاه فطـري و طبيعـي دارد، دادنـي و          مي رهبري تصريح

شـهروندان   از باب وظيفه و تكليـف بايـد بـه   ها  اين معنا كه حكومت هست؛ بهنيز اعطاكردني 
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 ؛گرفتني است يحق ،آزادي ،له ) همچنين از ديدگاه معظم۰۹/۱۲/۱۳۷۹ ،بيانات( آزادي بدهند.
، يعني هر انسـان آگـاه و باشـعوري در    »آزادي گرفتني است« حقوق را بايد مطالبه كرد.زيرا 

   (همان) را مطالبه كند و بخواهد. جامعه بايد با حقِ آزادي و حدود خودش آشنا باشد و آن

  آزادي سياسي
 مقام معظم رهبري پس از طي سه مرحله، تعريف شده است. درهاي  آزادي سياسي در انديشه

مفهوم آزادي، بايد مستقل فكر كرد و نبايـد   دستيابي بهكيد دارند براي أله ت معظم ،مرحلة اول
) اگـر در مفهـوم آزادي،   ۱۲/۶/۱۳۷۷شده از غرب و شرق باشيم. (بيانات،  رو مفاهيم اقتباسپي

يم، نتيجة تلخـي در جامعـة اسـالمي خواهـد داشـت.      كنتقليد و همان مفاهيم غرب را تكرار 
آيـا آزادي داراي  «در جستجوي مفهوم آزادي، با طرح اين پرسـش كـه    له معظم ،اساس براين

   :ندفرماي مي »يك مفهوم است يا مفاهيم مختلفي دارد؟

از آزادي  اي هر يك از مكاتب اسـالمي، غربـي و شـرقي داراي مفهـوم جداگانـه     
 هستند. هم غرب و هم شرق ادعا دارند كـه داراي آزادي هسـتند. غـرب، آزادي   
فردي و شرق، آزادي جامعه (محـو شـدن فـرد در جامعـه) را ادعـا دارد. امـا در       

 )۱۴/۹/۱۳۶۵آزادي دارد. (بيانات، دربارة  اي مقابل، اسالم نيز ديدگاه ويژه

كننـد   مـي  تصـور  اي عـده  ،طرح آزادي در انقالب فرانسـه  كنند با توجه به مي ايشان تأكيد
فكر اشتباهي است كـه آزادي را از غـرب    ،و اين مفهوم آزادي از غرب وارد اسالم شده است

) با همين تصور غلط كه آزادي از غرب وارد شده است، ۱۴/۹/۱۳۶۵(بيانات،  .ايم هديه گرفته
ـ   ند و هميشه در مفـاهيم آزادي، بـه  ا در پژوهش دچار اشتباه ديگري شده اي عده  يمنـابع غرب

ايـن اشـتباه بزرگـي اسـت.      و هندد و ديگران ارجاع مي »جان استوارت ميل«، »كانت«چون 
غرب مراجعه  آزادي داراي ريشه اسالمي است و هيچ لزومي ندارد براي تبيين مفهوم آزادي به

  )۱۲/۶/۱۳۷۷بيانات، ( .شود
در مرحلة اول تأكيـد دارنـد كـه     ،له براي جستجوي مفهوم آزادي سياسي معظم ،بنابراين

ند و خود مفهوم آزادي نيـز در اسـالم از   ا همكتب اسالم، غرب و شرق داراي مفهوم جداگان در
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غرب و شرق اقتباس نشده است و بايد مسـتقل فكـر كـرد. ايشـان در مرحلـة دوم براسـاس       
خداست و مالـك و قـادر اوسـت، تعريـف     ها  همة انسان ةتوحيدي كه خالق و آفرينند ديدگاه

معنـاي آزادي از   كنند كه آزادي اسالمي به مي دهند و بيان مي از آزادي اسالمي ارائه اي ويژه
سرور و موالي همه فقط خداي متعـال اسـت و نبايـد كسـي اسـير و بـردة       زيرا غيرخداست؛ 
واهنـد  خ د. دعوت همة انبيا اطاعت از خدا و اجتناب از كساني است كه ميوش يشخص ديگر

   ند.كنانسان را اسير و برده 

تمـام پيغمبـران    .ني توحيـدي اسـت..  بي جهان ،ريشة آزادي در فرهنگ اسالمي
از كسـاني   ،اولين حرفشان عبارت بوده از اينكه از خدا اطاعت كنيد و از طاغوت

. اجتناب كنيد ،خواهند انسان را اسير كنند و برده كنند كه غيرخدا هستند و مي
  ) ۱۹/۱۰/۱۳۶۵(بيانات، 

معنـاي   يقـي و كامـل را بـه   انسان دارند، آزادي حق به له معظمنگاه توحيدي كه  با توجه به
ها و امكان حركت و  يعني رهاشدن از قيد و بند طاغوت ،آزاديند. ا دانسته آزادي انسان از غير

) ايشـان  ۱۲/۹/۱۳۶۱بيانـات،  (سوي سرمنزل انسانيت كه تعالي معنوي و الهي است.  پرواز به
و هـوس و تـرس از   اسـير هـوا   هـا   اند؛ اينكـه ملـت   دانستهها  مفهوم آزادي را دواي درد ملت

 السـواء  علـي  هـاي  ملت تمام براي كه است اي نسخه اين د ونظالم و ستمگر نباشهاي  قدرت
 از آزادي معنـوي،  آزادي درونـي،  آزادي يعنـي . هاسـت  ملـت  همة درد دواي و اجراست قابل

  )۵/۱۰/۱۳۶۵(بيانات،  .هستند حركت از انسان بازدارندة كه زنجيرهايي
 گونه كه مفهوم آزادي اسالمي را از آزادي غـرب و شـرق جـدا    همان ،مقام معظم رهبري

) ۱۹/۱۰/۱۳۶۵دانند. (بيانات،  مي آزادي در اسالم را نيز از غرب و شرق جدا ةسازند، فلسف مي
منطقي باشـد   ،چه اين تمايالت ،از منظر ايشان، فلسفة آزادي در غرب، تمايالت انساني است

هرچه را خواست بايد بتواند انجام دهد. هرچنـد كـه در   و چه غيرمنطقي؛ بدين معنا كه انسان 
 نتيجـة ولـي ايـن قـانون هـم      ،ودشـ  غرب، اعتقاد بر آن است كه آزادي با قانون محدود مـي 

  ) ۱۹/۱۰/۱۳۶۵ (بيانات، .تمايالت انسان است
، فلسفه آزادي اسالمي را بارة انسانشناسي در ديدگاه توحيدي و معرفت با توجه به له معظم
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  :داند مي براي كمال و عبوديت اي حق حيات، مقدمه همانند

خاطر پيمودن راه كمال. همين آزادي با اين ارزش براي  او داده شده به آزادي به
  (همان)  اينكه خود حيات انسان براي تكامل است.  كما ؛تكامل است

در  توانـد  بيني اسالمي، موجودي است كه استعدادهاي فراواني دارد و مـي  انسان در جهان
نهايت پيش رود و اين در صورتي است كه انسان خدا را عبادت و  مراتب علم و معنويت تا بي

مفهوم آزادي (آزادي از  بر او بسته است. با توجه بهها  اين صورت، همة راه در غير ؛اطاعت كند
نهايت پـيش   تواند تا بي مي غير، آزادي از اسارت طاغوت) و استعدادهاي فراوان انسان، انسان

  رود و از فرشتگان هم برتر شود. (همان) 
كه گاه خلط اين ابعاد با معنـاي سياسـي   شود  مياز جهات و ابعاد مختلفي بررسي  ،آزادي

پـس از   اي اهللا خامنـه  آيت ،اساس وجود آورده است. براين بهآزادي، اشتباهاتي در انديشمندان 
دنبال تعريف آزادي سياسـي اسـت؛    انواع آزادي، به نگاهي به، در مرحلة سوم با اين دو مرحله

آن است كه مبادا آزادي سياسي را بـا انـواع ديگـر     ،له در مرحله سوم تأكيد دارند آنچه معظم
واقـف  نكـاتي   تواند ما را بـه  مي انواع آزادي در تاريخ انديشه، آزادي، يكسان بدانيم. نگاهي به

تـوان انـواع    مي بندي در يك تقسيم .زادي سياسي اشاره دارنددرباره تفاوت آ له معظمكه سازد 
  د: كررا براي آزادي مطرح  اي چهارگانه

تعبيـر   بـه  ؟اينكه آيا انسان موجودي است مختار يـا مجبـور   ،آزادي اراده . آزادي فلسفي:۱
ز صدر هاي فراواني ا باشد يا خدا، بحث اعمال انسان خود او مي ةوجودآورند آيا فاعل و به ،ديگر

جبر و تفـويض مطـرح شـده     ةعنوان مسئلبااسالم تاكنون شده كه در فلسفه و كالم اسالمي 
  )۱۱۰: ۱۳۶۲است. (شهرستاني، 

معنـي   غرايز و شهوات يا به ةمعناي رهايي عقل از سلط آزادي اخالقي به . آزادي اخالقي:۲
در مكاتـب اخالقـي بررسـي     ،آزادمنشي و داشتن اخالق آزادمـردان اسـت. ايـن شـق آزادي    

  است. هشد
معناي وارستگي از هر چيزي جز خداي متعال اسـت. ايـن    اين آزادي به . آزادي عرفاني:۳

فـردي   ةزيرا كامالً جنب ؛سياسي است ةخارج از محدود ،قسم از آزادي نيز مانند دو قسم ديگر
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متفـاوت اسـت.    ،روابـط اجتمـاعي اسـت    و شخصي دارد و با آزادي سياسـي كـه مربـوط بـه    
  )۱۱: ۱۳۷۰(طباطبايي مؤتمني، 

آزادي سياسـي درون آزادي   ،بنـدي  در ايـن تقسـيم   . آزادي حقوقي (قانوني) يا تجـويزي: ۴
  (همان)  گيرد. در مقابل آزادي فلسفي قرار ميو حقوق مدني 

  ند: گوي مي اي اهللا خامنه ابعاد مختلف آزادي، آيت با توجه به

 اسـت،  اسـارت  از آزادي شـامل  هم ؛شود مي شامل را وسيعي معناي يك آزادي
(و)  اسـت...  بنـدي  و قيـد  يـك  هم اخالق چون. است اخالق از آزادي شامل هم

  ) ۳۰/۷/۱۳۷۶آزادي سياسي. (بيانات، 

 .استنظام سياسي در  و مشاركت مردمنقش  معناي  در ميان اين معاني، آزادي سياسي به
) نقش افراد، هم در تشكيل حكومت و هـم در اسـتمرار حكومـت قابـل     ۲۲/۳/۱۳۶۶(بيانات، 

 شـود و نـه اسـتمرار    مي در اسالم بدون خواست مردم، نه حكومتي تشكيل؛ زيرا بررسي است
  )۱۵/۱۱/۱۳۷۶يابد. (بيانات،  مي

اخالقي  و ويايشان تأكيد دارند كه منظور از آزادي اسالمي (آزادي از غيرخدا)، آزادي معن
همـين معنـاي سياسـي (آزادي عقيـده،     بر بلكه مراد آزادي سياسي است و در روايات  ،نيست

  آزادي بيان، حق انتخاب و...) تأكيد شده است:

 طـور  بـه  ^ائمـه  كلمـات  در كـريم،  قرآن در كه است مقوالتي از يكي آزادي مسئلة
 كنـيم،  مـي  اينجـا  كـه  اي آزادي بحـث  البته. است شده تأكيد آن روي مكرر و مؤكد
 طرفـداري  هـيچ  كـه  ــ  نيست مطلق آزادي مرادمان كنيم، مي اينجا كه آزادي تعبير

 ــ  بكنـد  دعـوت  مطلـق  آزادي بـه  كه باشد دنيا در كسي كنم نمي فكر ندارد؛ دنيا  در
 اسـالمي  معـارف  راقي سطح در خصوص به و اسالم در كه هم معنوي آزادي مرادمان
 كسـاني  كـه  اسـت  چيزي معنوي آزادي. نيست بحث محل او. نيست هم آن هست،

 از منظـور . نيسـت  قبـول  و رد محـل . دارنـد  قبـول را  آن همه معنوياتند، به معتقد كه
 انسـاني  حق مثابة يك به آزادي. است اجتماعي آزادي كنيم، مي بحث اينجا كه آزادي
 مقولـه  همين. است اين منظور قبيل؛ اين از و كردن، انتخاب گفتن، انديشيدن، براي

 )  ۱۲/۶/۱۳۷۷(بيانات،  است. قرار گرفته تجليل مورد سنت و كتاب در



۲۰۸        ۲۷ش  ،۹۰، زمستان   ۸س  ،فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقالب اسالمي 

دهند. ايشان پـس از   مي در سه مرحله، تعريفي از آزادي سياسي ارائه اي اهللا خامنه بنابراين، آيت
آزادي سياسـي يعنـي آزادي    هـاي  متعدد، شاخص هاي تعريف آزادي سياسي، در بيانات و سخنراني

  پردازيم: مي كنند كه در ادامه به آن مي ات، احزاب و انتخابات را بررسيبيان، مطبوع

  آزادي بيانيك. 

ريشه در  ،شناختي خويش، معتقد است آزادي بيان مباني معرفت مقام معظم رهبري با توجه به
آزادي بيـان وجـود داشـته اسـت.     نيـز  ) و در صدر اسالم ۱۹/۱۰/۱۳۶۵(بيانات،  اسالم داشته

مسلمانان دستور داده شده كه حتي با كساني كه از لحاظ عقيده برخالف شـما   به ،اساس براين
   خوبي رفتار كنيد. هستند، به

 ديـن  لحاظ از كه كساني حتي كه است شده داده دستور ها مسلمان به اسالم در
 اسـالم  منطـق  اين ... كنيد خوبي شما هم آنها با هستند، شما خالف بر عقيده و

  ) ۱۸/۷/۱۳۷۵(بيانات،  .است

له، در حكومت واليي، آزادي بيان تا آنجا مطرح است كه يك فـرد عـادي،    از منظر معظم
گونه است.  يعني رهبري را دارد. آزادي در حكومت واليي اين ،قدرت مطالبه از باالترين مقام

اگر اين نوع آزادي وجود داشته باشد، عدالت برقرار شده است. ممكن اسـت ايـن نـوع آزادي    
  اساس تأكيد دارند: بعيد باشد، ولي اين شدني است. براين اي عده براي

هاي بروز عدالت در يك جامعـه، آنجـايي اسـت كـه يـك فـرد از طبقـات         نشانه
هرچند پايين اجتماع، در صورتي كه بر او ظلمي روا شود يا حقـي ضـايع شـود،    

احقـاق حـق   ترين فرد مملكـت بايسـتد و    امر مسلمين و عالي بتواند جلوي ولي
مـا احساسـمان    .داننـد  ي اين را عملي نميا بدون اينكه صدايش بلرزد. عده ،كند

وگرنـه   ؛واليت و فضاي واليـي ندارنـد   اين است كه اينها احتماالً اعتماد كافي به
ي بحـث  ا در فضاي واليي و تحت زعامت واليت فقيـه، ايـن عملـي اسـت. عـده     

خــواهي هــم در  امــا آزادي ؛نــددان خــواهي مــي خــواهي را مقابــل آزادي عــدالت
ها  ي نهادينه شود، حقوق افراد و آزاديا اگر عدالت در جامعه .خواهي است عدالت
  ) ۷/۹/۱۳۸۱(بيانات،  شد.داشته خواهد پاس 
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با بهانة  اي كه در جامعه حاكم بود و اينكه عده اي شرايط ويژه رهبر فرزانه انقالب، با توجه به
 كردن آن، بيـان  حمله كردند، نگراني خويش را اظهار كرده و با محكومها  دانشگاه دفاع از دين به

البته اگر آزادي بيان  )۲۱/۴/۷۸شود. (بيانات،  گونه رفتار، باعث خوشحالي دشمن مي كنند اين مي
بـه امـور دينـي     اي گونـه  براي انتقال افكار غلط باشـد و يـا محـيط بـه     اي ها، وسيله در دانشگاه

  )۱۹/۹/۱۳۷۹و  ۱/۱۰/۱۳۷۲شود. (بيانات،  مي تني نيست و با آن برخوردتفاوت شود، پذيرف بي

  آزادي مطبوعاتدو. 

داننـد (بيانـات،    مـي  م مـردم و مطبوعـات  آزادي مطبوعـات را حـق مسـلّ    ،اي اهللا خامنـه  آيت
رشد ملت اسـت و رشـد،   هاي  ) و معتقدند مطبوعات آزاد در جامعه، يكي از نشانه۲۸/۲/۱۳۷۸

   آورد. مي ارمغان را به بالندگي و آزادگي

ي مطبوعــات آزاد را، مطبوعــات داراي رشــد را، ا معتقــدم اگــر در جامعــه، جامعــه
هاي آزاد و فهميده را از دست بدهد، يكجا خيلي چيزهاي ديگر را هم از دست  قلم

هاي رشد يك ملت و حقيقتاً خودش  خواهد داد. وجود مطبوعات آزاد يكي از نشانه
آورد، او هـم   وجـود مـي   هرا ب عني رشد و آزادگي يك ملت، آنهم ماية رشد است؛ ي

  )۱۲/۹/۷۹. (بيانات، تواند رشد يك ملت را افزايش بدهد نوبة خود مي به

ايشان با تأكيد بر اينكه مطبوعات براي نظام جمهوري اسالمي، شكل تجملي و تشريفاتي 
   كنند: مي ندارد، بيان

ي اسـالمي، كجـاي كارنـد؟ كـي     مطبوعات در كشـور ايـران، در نظـام جمهـور    
ما معتقديم كه مطبوعات براي نظام جمهوري اسـالمي   ... هستند؟ چي هستند؟

  ) ۱۳/۲/۱۳۷۵. (بيانات، يك چيز تجمالتي و تشريفاتي نيست

اهميـت آزادي مطبوعـات، چهـار وظيفـة مهـم را بـراي        با توجه بـه  له  معظم ،اساس براين
  كند:  مي مطبوعات آزاد بيان

  و نظارت  نقد الف)
كس حتي رهبـري فـوق نظـارت نيسـت، نظـارت بـر        با تأكيد بر اينكه هيچ اي اهللا خامنه آيت
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بايد خـود را در معـرض نقـد    ها  كنند همة دستگاه حاكمان را امري ضروري دانسته و بيان مي
  گويي هستند. قرار دهند. همه مشمول اين قاعده كلي نقد، اصالح و پاسخ

فوق نظارت نيست. خود رهبري هـم فـوق نظـارت    كس  كنم، هيچ من عرض مي
همـه بايـد نظـارت     ،هاي مرتبط با رهبـري. بنـابراين   دستگاه نيست؛ چه برسد به

طـور طبيعـي    كنند ـ چون حكومـت بـه    شوند. نظارت بر كساني كه حكومت مي
المال و اقتـدار اجتمـاعي و    معناي تجمع قدرت و ثروت است؛ يعني اموال بيت به

خرج دهند و  در دست بخشي از حكام است ـ براي اينكه امانت به اقتدار سياسي 
استفاده نكنند و نفسشان طغيان نكند، يك كار الزم و واجـب اسـت و بايـد     سوء

  )۹/۱۲/۱۳۷۹(بيانات،  هم باشد.

مطبوعات بايـد   ،از منظر ايشان .مطبوعات استله  نظارتي ازنظر معظم يها يكي از بخش
(همـان) البتـه    .ن حكومت آزاد باشنددولتي و انتقاد از مسئوالهاي  در نظارت بر عملكرد نهاد

باشد كه كارهاي دولـت را مختـل نكننـد و يـا مـانع       اي گونه بايد دقت داشت كه انتقادات به
  كنند:  مي ايشان تأكيد ،رو اين شوند. ازناقدامات دولت در زمينه اقتصادي 

 ايـن  ما.  ... ندارد اشكالي هيچ باشد دولت به منتقد اينكه معناي به دولت مخالف
 نباشـند  دولت كارهاي كنندة مختل و مزاحم اينكه بر مشروط ؛دانيم نمي مضر را

 در دارد كـه  كـاري  دولـت  كـه  نگذارنـد  و كننـد  درسـت  بـرايش  مسئله هي كه
 نتوانـد  كشـور  گوناگون ليمسا در اقتصادي، ليمسا در كند، مي جامعه سازندگي

 و منتقـد  عنـوان  بـه  امـا  ؛نكنند ايجاد راهش در مانعي و بدهد انجام را كارش آن
  (همان) .ندارد اشكال منتقد معناي به

  رساني صادقانه و شفاف؛ هدايت جامعه اطالع )ب
 زيرا ؛داند مي رساني صادقانه و شفاف مطبوعات آزاد را اطالع ةمقام معظم رهبري دومين وظيف

رساني بايد صادقانه  . منتها اين اطالعشود ميه تنها از طريق ارائه شناخت ،بينش و تفكر صحيح
  )(همان .و شفاف باشد

  ها و آرمانها  هدايت جامعه: دفاع از ارزش) ج
ــر  ــماز منظ ــه معظ ــالعل ــه  ، اط ــفاف ب ــادقانه و ش ــاني ص ــر   رس ــه منج ــار جامع ــدايت افك ه
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   ست.ها ترين وظيفة مطبوعات، همين دفاع از ارزش ) و مهم۲۳/۴/۱۳۶۸ (بيانات،  دشو مي

وظيفة مطبوعات در نظام اسالمي، نقـش فرهنگـي آنـان در معرفـي و      ترين ممه
هاي مورد قبول ايـن امـت انقالبـي و بـاال بـردن سـطح        ها و آرمان دفاع از ارزش

  )۱۳/۲/۱۳۷۵(بيانات،  آگاهي و معرفت آنان است.

  تبادل آرا و افكار گوناگون  )د
ـ  ،اي اهللا خامنه از منظر آيت مختلـف در   يآزاد، طـرح افكـار و آرا   مطبوعـات  ةچهارمين وظيف

بلندگوي  ازجمله اينكه نبايد به ،مختلف بايد همراه شرايطي باشد يجامعه است. البته طرح آرا
 )۱۰/۱۳۷۸(بيانـات،   .باشدهمراه نق و يا كذب و دروغ يدشمن مبدل شود و نيز با تحريف حقا

اما هنر بـزرگ  ، سخت استها  ويژگياين مختلف، همراه  يهرچند طرح افكار گوناگون و آرا
   ديگر را حفظ كنند.هاي  هم آزاد باشند و هم ارزش ،اين است كه مطبوعات

هنر بزرگ اين است كه كسي بتواند هـم آزادي را حفـظ كنـد، هـم حقيقـت را      
هـا دامـنش را نگيـرد.     درك كند، هم مطبوعات آزاد داشته باشد، هم آن آسـيب 

  )۹/۱۲/۱۳۷۹(بيانات،  گونه مشي كرد. بايد اين

  آزادي احزاب  سه.

هايي كه مخالف وجـود حـزب هسـتند،     در بينش سياسي مقام معظم رهبري، برخالف انديشه
صـدايي پرهيـز شـده اسـت.      اصل تحزب مورد پذيرش قـرار گرفتـه اسـت و از جامعـة تـك     

ندارد، بلكـه  تنها اشكالي  اجتماعي مختلف در جامعه، نه هاي وجود احزاب و گروه ،اساس براين
  الزم و ضروري است. 

گيري منظم و  الزم است و جهت اي حزب يعني همين انسجام، كه در هر جامعه
اسـالم   ،حزب است كه ضامن تداوم يك حركت اجتماعي اسـت؛ بنـابراين   بخو

  )  ۱۱۱: ۱۳۸۸كاظمي، اخوان كند. ( مي پسندد و قبول مي اين را

  ه:كنند ك مي ايشان در مورد اصل تحزب تأكيد

در همـة  » فانعحزب مستضـ «نام  اين را بايد تذكر بدهيم كه ما گفتيم حزبي به
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صـحيحي كـه در ايـران اسـت، نباشـد.       هـاي  دنيا، معنايش اين نبود كـه حـزب  
حده است و حزب تمام مناطق و تمام جاها، يك حـزب   علي اي منطقه هاي حزب

حزبـي كـه   شـاءاهللا مسـلمين موفـق بشـوند و يـك همچـون        ديگر است. اگر ان
بسـيار   ،مستضعفين است، براي همة جاها يك همچون حزبي را تأسـيس كننـد  

حزب نباشـد.   ها معناي اين نيست كه در محل و در منطقه موقع است. لكن به به
  )۲۲/۱۰/۱۳۶۷(بيانات، 

هاي  ، احزاب و گروهدليلهمين  است؛ بهپذيرفتني اصل تحزب  له معظمدر منظر  ،بنابراين
  ي اسالمي ايران آزاد هستند و در چارچوب قانون اجازة فعاليت دارند.سياسي در جمهور

 قـانون  بـه  كردن عمل ،هدف .است اساسي قانون مضمون ،سياسي احزاب آزادي
 و هـا  گـروه  و هـا  جمعيت كه ملت فرادا به داده اجازه اساسي قانون .است اساسي
 بايد ما كه نيست شكي و بياورند وجود هب البته قانوني هاي چارچوب در را احزابي

 كـه  فكـر  اين توي افتاده كشور وزارت خوشبختانه كه حاال .بدهيم را امكان اين
  گرفت. (همان)   مي انجام كار اين بايد اينها از قبل خيلي .بدهد انجام را كار اين

 تشـكيل حـزب و   ةيابد كـه شـهروندان اجـاز    مي زماني تحقق ،آزادي سياسي طوركلي، به
   .را داشته باشندسياسي  اجتماعات

 ايـن  ،دارنـد  سياسي هاي آزادي مردم ،اسالمي ةجامع در كه شود مي گفته وقتي
 هـم  و هسـتند  دارا شد اشاره كه اموري در را انتخاب حق هم كه معناست بدين
 و ها سازمان ها و تشكل ايجاد ها، روزنامه و مطبوعات انتشار سياسي، فعاليت حق

 انتخـاب  ،خالصه و سياسي نظرات و افكار بيان سياسي، اجتماعات ايجاد احزاب،
  )۱۲/۴/۱۳۶۶هستند. (بيانات،  دارا را جامعه در خود سياسي راه خود، راه

فعاليـت دارنـد.    ةهمه احزاب سياسي در چارچوب قـانون اجـاز   ،اي اهللا خامنه در منظر آيت
دانسـته و اجـازة    خـود  منحصر بهرا سياسي هاي  سياسي كه فعاليتهاي  ايشان گروه ،رو اين از

  كنند:  مي دهند سرزنش و بيان نميرا  سياسي ديگرهاي  احزاب و گروه فعاليت به

هـا و   چهـره  ةجـات، همـة افـراد، همـ     هـا، همـة احـزاب، همـة دسـته      همة گروه
ها بايد بدانند كه فقط خود آنها نيستند كه حق حيات و حق گفـتن و   شخصيت
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عمـوم   متعلـق بـه   ؛همـه اسـت   متعلق بهحق اظهار عقيده كردن دارند، اين حق 
  )۱۷/۱۱/۱۳۵۸. (بيانات، توانند از آن استفاده كنند ملت است و همه مي

لـه را بـه دو دوره    برخي نويسندگان، مالك سنجش خوبي و بـدي حـزب از ديـدگاه معظـم    
است كه مقـام معظـم رهبـري     ۱۳۵۸اند: دورة اول، مربوط به اوايل انقالب و سال  تقسيم كرده

هايي مانند شهيد بهشتي و هاشمي رفسنجاني، حـزب جمهـوري اسـالمي را     مراه شخصيته به
تشـكيل حـزب، مثبـت بـوده و موافـق       بـه  اي اهللا خامنه تشكيل دادند. در اين دوره، رويكرد آيت

ويـژه در   اند. دورة دوم، مربوط به بعد از انحالل حزب جمهوري اسالمي بـه  گونه احزاب بوده اين
آميز بـوده و داراي   شدت انتقاد ايشان در برابر تحزب به هاي است كه ديدگاه ۱۳۷۰ ـ ۱۳۸۰دهة 

 نظر نويسندة ) اما به۱۰۹ـ  ۱۱۴: ۱۳۸۸باشد. (اخوان كاظمي،  مي رويكرد موافقت مشروط با تحزب
دليـل اهـداف حـزب بـوده      نبوده، بلكه بـه  ها دليل تغيير سال ديدگاه مقام معظم رهبري به مقاله،

داننـد و   له مالك سنجش خوبي و بدي حـزب را هـدف حـزب مـي     رت ديگر، معظمعبا است؛ به
احزابـي   دسته اول مربوط به )۴/۱۲/۱۳۷۷كنند؛ (بيانات،  مي احزاب سياسي را به دو دسته تقسيم

است. اگرچه كسب قدرت براي احزاب، امري قهري است، يعني  است كه هدفشان كسب قدرت
تفاوت باشند و پـس از پيـروزي فـرد     ت رياست جمهوري و ... بيانتخابا توانند به نمي افراد حزب

شوند. اما نبايد هدف حزب، كسب قدرت باشد. از معايب اين  مي منتخب، احزاب حامي، قدرتمند
دنبال قدرت، آن است كه داراي اعضاي مصلحتي است نه اعضاي فكري؛ بدين  دسته احزاب به

عنوان مثال فالن روحاني براي حزب  متياز بگيرد. بهكند تا يك ا مي معنا كه فرد از حزب حمايت
كند تا به مسجد او امتياز دهند. طرفداران اين احزاب، نه تفكر حاكم بر اين احزاب  مي رأي جمع

ناسند و نه مؤسسان احزاب را. همچنين طرفداران، نه بـا كانديـدادهاي احـزاب آشـنايي     ش را مي
ند. اين دسته احزاب، هرچند در جمهـوري اسـالمي ايـران    دارند و نه اطالعي از اقدامات آنها دار

كننـد كـه از    له احزابـي را سـرزنش مـي    همين دليل، معظم له نيستند؛ به آزادند، مورد تأييد معظم
   فرمايند: ميطريق انتساب به ايشان درصدد كسب قدرت در جامعه هستند. ايشان 

 رهبـري و كننـد كـه    كننـد هـيچ، سـعي مـي     بعضي خودشان كه كشمكش مـي 
خطـي اينهـا    هاي نظام را هم وانمود كننـد كـه در دعواهـاي جنـاحي و     دستگاه
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شناسم؛ بنـده ايـن    شخصيت نمي واردند؛ اين مطلب درست نيست. بنده حزب و
مجلـس، بايـد بـاتقوا باشـد؛ اولـين شـرط        آيـد بـه   شناسم كه كسي كه مي را مي

 .ايد طرفدار محـرومين باشـد  . ديگر اينكه، ب»انّ اكرمكم عنداللّه اتقاكم«تقواست؛ 
  ) ۱۸/۱۰/۱۳۸۲(بيانات، 

عنوان  ند، احزابي است كه بهكن ميو تأييد  مطرح اي اهللا خامنه دسته دوم از احزابي كه آيت
دنبال هدايت افكار جامعه باشند و درصدد آن هسـتند كـه تفكـر مـورد      يك انديشه و فكر، به

اسـاس تشـكيل    بـراين » جمهوري اسـالمي حزب «مردم برسانند؛ چنانچه  قبول خودشان را به
  )۴/۱۲/۱۳۷۷شده بود. (بيانات، 

  . آزادي انتخابات چهار

) ايـن  ۱۹/۱/۱۳۸۲ترين مصداق آزادي، آزادي انتخابات است. (بيانـات،   مهم له، معظماز منظر 
  يي باشد:ها يابد كه انتخابات همراه ويژگي مي زماني تحقق ،آزادي

  حضور همگاني مردم )الف
است و نظام بـدون حمايـت و   متكي از آنجا كه نظام جمهوري اسالمي ايران بر آراي مردمي 

، نفس حضور مردم در انتخابات اهميت دارد له معظماز منظر  ،رأي مردم، در حقيقت هيچ است
. اسـت  و اين حضور همگاني در انتخابات، هـم حـق مـردم و هـم تكليفـي بـر دوش مـردم       

  كنند: مي ايشان تأكيد ،اساس براين

در قـانون  يعنـي   ؛آنها بايد در اينجا خـود را نشـان دهـد    حضور مردم و اعتقاد به
هاي امام، هميشه بـر ايـن نكتـه تأكيـد شـده       اساسي ما و در تعاليم و راهنمايي

است كه نظام بدون حمايت و رأي و خواست مردم، در حقيقت هيچ است. بايـد  
ارادة مردم، نظام حركـت   يد. بايد با اتكا بهرأي مردم، كسي بر سر كار بيا با اتكا به

كند. انتخابات رياست جمهوري، انتخابات خبرگـان، انتخابـات مجلـس شـوراي     
اسالمي و انتخابات ديگر، مظاهر حضور رأي و اراده و خواست مردم اسـت. ايـن   

ايـن   شـدت بـه   هاست. لذا امام بزرگوار، هم در دوران حيات خود به يكي از عرصه
را مـنعكس و   نامة خـود آن  ين عرصه پايبند باقي ماند و هم در وصيتعنصر در ا

انتخابات و حضـور مـردم در صـحنة     ،مردم و مسئوالن توصيه كرد. درحقيقت به
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كنند، هم  هايي كه مي جمهور، نمايندگان مجلس و يا ساير انتخاب انتخاب رئيس
م حــق مــردم اســت، هــم تكليفــي بــر دوش آنهاســت. در نظــام اســالمي، مــرد 

  ) ۱۳/۲/۱۳۷۶. (بيانات، اند كننده تعيين

  آزادي در امر انتخاب؛ انتخاب آگاهانه )ب
حضور مردم و كانديداها در انتخابات بايـد آزادانـه و    ن ويژگي انتخابات آزاد آن است كهدومي

  آگاهانه باشد. 

 را خــودش آزادانــه بتوانــد هركســي كــه ســتا ايــن معنــايش انتخابــات آزادي
 ،بكننـد  انتخـاب  را او خواهنـد  مـي  كـه  مردمـي  اطالع عرضم در و كند مطرح
 آزادانـه  پسـندند،  مـي  فهمنـد،  مـي  خودشـان  كه را هركسي هم مردم و بگذارد
باشـد.   نداشـته  آنهـا  بـه  نسـبت  اجبـاري  زوري، كسـي  و كننـد  انتخاب بتوانند

  ) ۷/۱/۱۳۶۳(بيانات، 

 خود يها هدف و آرزوها جهت در كه باشد مطمئن تواند مي اسالمي نظام ،تحقق اين هدفبا 
مردم و احزاب نيز بايد در انتخابـات احسـاس آزادي انتخـاب     ،از سوي ديگر. است حركت در

  )۱۵/۱/۱۳۷۱داشته باشند. (بيانات، 

  فضاي انتخابات سالم باشد )ج
زمـاني   ،اسـاس  معنـاي آزادگـي و رشـد ملـت اسـت. بـراين       انتخابات آزاد به له معظمدر نگاه 
ايشـان   ،رو رأي واقعي مردم حكايت دارد كه فضاي انتخابات سـالم باشـد. ازايـن   از  انتخابات

  كنند:  مي تأكيد

آنچه در انتخابات، از نظر شما برادران عزيز و زحمتكش مهـم اسـت، در درجـة    
معناي واقعي كلمـه، نمايشـگر رأي    اول، سالمت انتخابات است. انتخابات بايد به

ت كه ما فقط از تقلب كردن كساني كه ممكـن  معناي آن نيس مردم باشد. اين به
جاي خود محفـوظ   است بخواهند چنين كاري بكنند، جلوگيري بكنيم ـ آنكه به 

هاست ـ بلكـه    و معلوم است و شأن مأموران جمهوري اسالمي، اجل از اين حرف
باالتر از اين، فضاي انتخابات، بايد فضاي سالمي باشد؛ فضاي تبليغـات، بايـد بـا    

  )۲۷/۹/۱۳۷۰(بيانات،  پاگاندهاي معمول دنيا تفاوت داشته باشد.فضاي پرو
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  انتخابات در انحصار حزب و گروه خاصي نباشد )د
خميني تأكيد دارند كه انتخابات نبايد در انحصـار   عنوان سيرة حضرت امام به اي اهللا خامنه آيت

حـزب و جنـاحي   انـدركاران انتخابـات نبايـد از     ن و دستحزب و گروه خاصي باشد و مسئوال
  (همان) شود. مي طرفداري كنند. اگر چنين انتخابات آزادي داشته باشيم، باعث دلگرمي مردم

  برابري حق رأي  ) ه
معنا كه همـه داراي   بدين؛ ، برابري حق رأي استله معظم نظرانتخابات آزاد در هاي  از ويژگي

  لف تفاوتي نباشد.مختهاي  رأي يكسان باشند و بين زن و مرد، جوان و پير و مذهب

 آزادي يعنـي  كـردن  انتخـاب  حق دادن، يأر حق يعني ،حق اين در اينكه مهم
 هـم هـا   زن. نيسـت  محـدوديتي  هيچ شكلش ثرترينؤم و ترين بزرگ در سياسي
 عمومي آزادي اين در سهمي صاحب و دهند مي يأر و دادند مي يأر جور همين

 رسـيدند  بلـوغ  حـد  بـه  اگـر  هـم  نوجوانـان  حتي ،طور همين هم جوانان. هستند
 .ندارنـد  تفـاوتي  مختلـف  هاي مذهب. ندارند تفاوتي مختلف نژادهاي. طور همين

  )۲۲/۳/۱۳۶۶(بيانات، 

  آزادي سياسي  هاي محدوده
شـود   حقوق و حدود مالزم يكديگرند؛ هرجا حقي هست، حدي هست و هرجا حقـي داده مـي  

جانبه مطرح گـردد،   سويه و يك نشود و يكگونه لحاظ  شود. اگر حقوق اين تكليفي هم بار مي
ناپذير خواهد بود. هنگامي كه  امري اجتناب ،هاي رفتاري هاي اخالقي و ناهنجاري بروز تباهي

را  آن ةكننـد  قيـدهاي اخالقـي توجيـه    ،مند شـوند و در عـين حـال    افرادي از آزادي خود بهره
ـ  كند. بـه  ند، تضاد ميان آزادي و نظم ظهور ميكنفراموش   ،در ايـن وضـعيت   ،»بـوردو « ةگفت

بـر   ،خودمختـاري فـردي   ،از ايـن پـس   .شـود  خودفرماني اقويا تبديل مـي  خودمختاري فرد به
گونـه بـا رهـايي     امكانات موجود فرد براي تحميل اراده خـويش سـنجيده شـده و بـدين     ةپاي

خـدمت توجيـه خودپرسـتي زورمنـدان و تشـويق و رذالـت تردسـتان         هاي اخالقي به ضابطه
 ،هاسـت، در عمـل   همه انسان آزادي كه متعلق به ،اين ترتيب ) به۵۰: ۱۳۷۸يد. (بوردو، آ درمي

را بر ناتوان و توانگر را بر تهيدسـت  شود. آزادي، زورمند  يممحسوب خاصي امتياز  ةبراي عد
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كنـد.   د و قانون نيز موانع كار را برطرف مـي وش ميابزار سركوب تبديل  مسلط كرده و خود به
بودن آزادي و تأكيـد بـر آزادي    مقام معظم رهبري در كنار طرح فطري و طبيعي ،اساس براين

 ها عرصه ةهم ،كنند كه گسترة آزادي تا كجاست؟ آيا آزادي مي سياسي، اين پرسش را مطرح
كننـد   مي در پاسخ تصريح له معظم) ۵/۱۰/۱۳۶۵(بيانات،  ؟گيرد يا داراي حدي است ميدربر را

آزادي  ،رو ) ازاين۱۲/۶/۱۳۷۷(بيانات،  ،كمال است براي رسيدن به اي مقدمه ،از آنجا كه آزادي
و تكليف دو روي يك سكه هستند و آزادي در اسالم همواره با تكليـف همـراه اسـت. آزادي    

 ،جوامع غربي است كه هر نوع ايدئولوژي كه در آن بايد و نبايدي باشد بدون تكليف مربوط به
  كنند. مي نفي

يي پيش رفتند، در نفي تكليف كه حتي نه تفكـر دينـي را، حتـي    در غرب تا جا
ها را كـه در آنهـا تكليـف هسـت؛ واجـب و       تفكرات غيرديني را ـ كل ايدئولوژي 

كنند. االن تو آثار اخير همـين   حرام هست؛ بايد و نبايد هست ـ اينها را نفي مي 
ني كــه مريكــايي و كســاآمريكــايي و شــبه آهــاي  هــا؛ ليبراليســم نــويس ليبــرال

جملـه متأسـفانه   هاي آنهـا در كشـورهاي ديگـر از    امت پيغمبرشان آنها هستند.
ها در كشور خود ما دنبال همين هستند كه آقا تفكر آزاد غربـي بـا اصـل     بعضي

كلي نقطة مقابل ايـن   بايد و نبايد، با اصل ايدئولوژي مخالف است. خب، اسالم به
انسان دانسته كه انسان بتواند با ايـن  است. اسالم آزادي را همراه با تكليف براي 

هـاي   تكاليف را صحيح انجام بدهد، كارهاي بزرگ را انجام بدهد، انتخاب ،آزادي
    (همان) .تكامل برسد. اينهاست بزرگ را بكند و بتواند به

بايـد   هـا  تأكيد دارند آزادي در اسالم بايد داراي محـدوده باشـد و ايـن محـدوده     له معظم
يعني آزادي آداب  ؛آزادي آموختني است« صورت فرهنگ و آداب درآيد. تا بهآموزش داده شود 

بـدون فرهنـگ و ادب آزادي،   زيرا ) ۹/۱۲/۷۹(بيانات،  ؛»را آموخت و فرهنگي دارد كه بايد آن
كنـد؛ در ايـن    مـي  استبداد و ديكتاتوري و يا هرج و مرج گـرايش پيـدا   نعمت بزرگ آزادي به

  شوند. مي ديكتاتور يصورت است كه همه تشنة فرد

اين براي يك جامعه فاجعه است. آزادي كه از دست برود، فاجعـه   ،از نظر اسالم
هر نوع استبداد و ديكتاتوري ـ چه ديكتـاتوري فـردي، چـه      ،است. از نظر اسالم



۲۱۸        ۲۷ش  ،۹۰، زمستان   ۸س  ،فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقالب اسالمي 

جمعي هـم مثـل ديكتـاتوري فـردي      هجمعي؛ ديكتاتوري دست هديكتاتوري دست
هم مثل ديكتاتوري فردي اسـت؛ گـاهي    كند؛ ديكتاتوري حزبي است، فرقي نمي

بدتر هم هست ـ و اينكه يك نفر بخواهد با رأي برخاسته از نفسـانيات خـودش    
  (همان) دست بگيرد، مردود است. سرنوشت مردم را به

ــت ــه آي ــمنان آزادي  اي، اهللا خامن ــدوده را دش ــدون مح ــداران آزادي ب ــي طرف ــد و  م دانن
  كنند:  مي تصريح

كسـاني كـه نـام آزادي را     . ... اند. آزادي را نبايد بدنام كـرد  دشمنان آزادي هاينا
آزادي ضـربه   فرهنگ آزادي مطلقاً پايبند و متعهد نيسـتند، بـه   آورند، ولي به مي
  (همان)   كنند. آزادي خيانت مي اينها به ؛زنند. اينها طرفدار آزادي نيستند مي

 عظم رهبري مرزهاي آزادي را بيانهايي باشد، مقام م اكنون كه آزادي بايد داراي محدوده
  كنند كه عبارتند از: مي

  آزادي در چارچوب قوانين اسالمي  .۱
عنـوان دال   به »اسالميت و جمهوريت«اي، تركيب دوارزش بنيادين  اهللا خامنه در انديشه آيت

انديشه و تصـورات  «مركزي، مبناي فكري آزادي سياسي است؛ هرچند ارزش عبارت است از 
منظور  )William, 1996: 61(. »عنوان خوب يا بد، توجه دارد يك فرهنگ خاص بهاز آنچه 

اساسـي، خطـوط قرمـز    هـاي   است؛ ارزش ۱اساسيهاي  در آزادي سياسي، ارزش »ارزش«از 
گر نظام سياسي هستند و  ها، اصول و باورهاي هدايت دهند. اين ارزش زندگي ما را تشكيل مي

باشند و مستقل از زمان و مكانند. يعنـي بـا ماهيـت و     گير ميعام و فرا ،عنوان خطوط قرمز به
تـوان   آنها را نمـي  ترين تعرض به كه كوچك اي گونه نظام سياسي حاكم در ارتباطند؛ به ةجوهر

د و توقع آن اسـت كـه همگـان از آنهـا تمكـين و تبعيـت نماينـد.        كرناديده گرفت و تحمل 
جمهوريت و اسالم  ةمختلف، دو مؤلف هاي ارزشاز ميان  ،اساس ) براين۱۲۰: ۱۳۸۰(افتخاري، 

، ۱۴۴ / ۵؛ ۴۴۴و  ۲۴۰ / ۴ :۱۳۸۵، خمينـي  امام(اساسي قابل طرح است. هاي  عنوان ارزش به
بايـد توجـه داشـت كـه     ولـي  ) ۱۲/۴/۱۳۷۷، ۱۵/۱/۱۳۷۶ ،۱۹/۱/۱۳۸۲بيانـات،  ؛ ۲۰۴و  ۱۷۰

                                                                        

1. Core Values. 
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 ،بيانـات ( اسـت؛ هويـت   تركيب جمهوريت و اسالميت، تركيب انضـمامي نيسـت؛ بلكـه يـك    
سـاالري   مردم جمهوريت همانند كشورهاي غربي باإلصاله اعتبار ندارد ويعني ) ۲۳/۱۲/۱۳۸۰

) ۱۳/۱۰/۱۳۷۹ ،بياناتاهميت داشته باشد. (مردم  يفقط آراكه  ربي نيستغدمكراسي ، ديني
 آراي مردم در نظـام اسـالمي،   جمهوريت و اتكا به له، معظمسياسي  ةديگر سخن، در انديش به

دليل فلسفة ليبراليسم است كـه جمهوريـت باإلصـاله داراي     امر مقدسي است. علت آن نه به
 ،وندشـ  مركب انضـمامي مـي   در اين صورت جمهوريت و اسالميت يك و اعتبار و ارزش است

يعني خداوند مردم را آزاد آفريده  ؛اين دليل كه جمهوريت و اسالميت، يك هويت است بلكه به
  )۱۹/۱/۱۳۸۲، بياناتاست. (

مردم، چنان داراي اهميـت اسـت    يآرا ، اوالً، جمهوريت و اتكا بهله معظمبنابراين از منظر 
) حتـي  ۱۴/۳/۱۳۷۸ ،بيانـات (. دانـد  مي ارزش كه طرح آزادي بدون رأي و خواست مردم را بي

 حكومـت زور  زيـرا تواند ديني باشـد؛   نمي حكومت اسالمي در نزد ايشان بدون خواست مردم،
عنـوان يكـي از    ) ثانيـاً، جمهوريـت بـه   ۳۳و  ۳۲/ ۱: ۱۳۷۶، اي خامنـه ند ديني باشـد. ( توا نمي

مبناي فكري براي آزادي، تا جايي اعتبار دارد كـه مطـابق شـرع مقـدس باشـد. آزادي در       دو
آفرينش مردم بيني توحيدي دارد. علت اعتبار جمهوريت، ريشه توحيدي و  جهان ةاسالم، ريش

آزادي هاي  يكي از محدوده اي اهللا خامنه آيت ،اساس . براينخداوند استبه صورت آزاد توسط 
 فتنيآزادي در چارچوب قوانين الهي پـذير كه كنند  مي دانند و تصريح مي سياسي را اسالميت

واهنـد.  خ مردم در جمهوري اسالمي ايران، آزادي منهـاي اسـالم را نمـي    طور كلي، بهاست و 
يي كـه شـعار انقـالب اسـالمي ايـران بـوده اسـت، در        ها واژه آزادي، عدالت و همة ،بنابراين

 چارچوب قوانين اسالمي قابل تحقق است.

 ضـوابط  و مقـررات  چـارچوب  در بايـد  مـردم  يهـا  آزادي كه است معتقد اسالم
 عمـومي  عفـت  و اخالق به كه چنان آن جامعه در نيستيد آزاد شما. باشد اسالمي

 را ايـن  اسـالم . باشـيد  داشته جنسي گي يله و رهايي و فساد كند، مي وارد لطمه
 معتقـد  كـه  كساني اسالمي جامعة در كه دهد نمي اجازه اسالم ...دهد نمي اجازه

 با ما بله،. كنند منحرف را ساده افكار و را افكار بنشينند نيستند، اسالمي نظام به
 )۱/۶/۱۳۶۱ ،بياناتمخالفيم. ( آزادي اين
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  . آزادي در چارچوب قانون۲

بـراي جامعـه    اي آثـار منفـي   ،درنتيجه و دهكرآزادي سياسي را دچار تشتت  ،گرايي قانوننبود 
آن بـراي   ود كه التزام بهش خط قرمز معرفي مي عنوان يك حاكميت قانون به ،اساس دارد. براين

آزادي سياسـي نبايـد    .ودش ها و تشكالت سياسي ضروري شناخته مي افراد، احزاب، گروه همة
متوجه تضـعيف   اي د. چنانچه در آزادي، سياست و يا برنامهشوقوانين منجر  كشيدن چالش به

مثابه عملي بر ضد منافع ملي جلـوي آن   جايگاه اين ميثاق و يا رد آن باشد، محكوم بوده و به
برخوردهـا، اخـتالف    قـانوني بيشـتر بـه   غير هاي ها، احزاب و... در رقابت ود. رسانهش گرفته مي

دهنـد.   مـي  ثبات، تداوم سازگاري اخالقي و وفاق ملي عالقه نشان تر بهنظرها و رسوايي و كم
حـاكم بـر مطبوعـات پـس از پيـروزي انقـالب        اي در اخالق رسانه ،نمود عيني اين وضعيت

تأكيد دارند  اي اهللا خامنه آيت ،رو ) ازاين۳۲: ۱۳۸۲اسالمي قابل مشاهده است؛ (خواجه سروي، 
  ) ۸/۳/۱۳۶۰(بيانات،  ».قانون است ه باشند، عمل بهحق آزادي داشت ،راه اينكه همه«

هـا و   براي عالج بيماريگرايد.  مي هرج و مرجبه آزادي خارج از چارچوب قانوني 
ها و مهار هرج و مرج فرهنگي نيز بهترين راه، همين است كه آزادي بيان  هتاكي

 .شـود رچوب اسالم، حمايـت و نهادينـه   در چارچوب قانون و توليد نظريه در چا
   )۱۳۸۱/ ۱۶/۱۱ بيانات(

فرهنگي با سانسور اشتباه شود. ايـن حـدود    هاي هرگز نبايد حدود قانوني و ورع
 در حـدود  كشورها الزامي است تا هرج و مـرج ايجـاد نشـود. آن    ةقانوني در هم

 نيسـت،  سانسـور  معنـاي  بـه  نيست، بد وجودش منطقي هيچ با و دنيا جاي هيچ
. اسـت  مـرج  و هـرج  و بلبشو معناي به نبودنش بلكه. نيست آزادي عدم معناي به

 و حـدود  طبـق  بـر  بايست. هست جامعه در كش خط هست، قاعده هست، قانون
  )۲۴/۲/۱۳۷۳ ،بيانات( .بشود عمل اجتماعي صحيح انضباط و مقررات

دهند، مبادا كسي اقدامات  مي له دربارة طرفداري از كانديداهاي انتخابات همواره هشدار معظم
  . الخطاب است قانون، فصلبايد از طريق قانون حل شود؛  ها غيرقانوني انجام دهد؛ اعتراض

هاي دشمن اين است كه با تحريـك   شما عرض كنم كه يكي از هدف البته من به
خـاطر   كـنم كـه بـه    توصـيه مـي   احساسات، در كشور ايجاد ناامني كند. من قوياً
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بادا بر خالف قانون اقـدامي شـود.   خاطر طرفداري از فالن كس، م احساسات و به
  )۱/۲/۱۳۷۹ ،بيانات( دهم. هيچ وجه اجازه نمي من به

بـراي   الخطـاب بدانيـد. انتخابـات اصـالً     الخطاب است؛ قانون را فصل قانون، فصل
هـا سـر صـندوق رأي حـل و      چيست؟ انتخابات براي اين است كه همة اختالف

خواهند، چي  كه مردم چي ميهاي رأي معلوم بشود  فصل بشود. بايد در صندوق
زورآزمـائي خيابـاني بعـد از     . ... پس چرا انتخابات انجام گرفـت؟  ... خواهند؛ نمي

چـالش كشـيدن اصـل انتخابـات و اصـل       انتخابات كار درستي نيست، بلكـه بـه  
   )۲۹/۳/۱۳۸۸ ،بيانات(. ساالري است مردم

  ممنوعيت آزادي توطئه و براندازي نظام  .۳

كنند كـه   ميتصريح  اي اهللا خامنه آزادي سياسي، ممنوعيت توطئه است. آيتسومين محدودة 
العمل نشان داد. ولـي ايـن    تفاوت باشد و بايد عكس ن نظام بيامخالف برابرتواند در  نمي كسي

العمل در مقابل مخالف نظام مراحلـي   معناي بازداشت نيست. عكس جا به همه العمل در عكس
 نفوذ دشمنان نظام ) اما هرگاه آزادي به۵/۹/۱۳۷۹ ،بياناتان دادن. (در چهره نش و دارد: زباني

) و يا كساني بخواهنـد از آزادي بـراي مخالفـت بـا انقـالب      ۱۴/۷/۱۳۷۹ ،بياناتمنجر شود (
  .شود مي آنان برخورد استفاده كنند، باءسو

 دسـتگاه  تـوي  ،بشـوند  سرشـاخ  انقالب با بخواهند كه كساني آن رودربايستي بي
 يـك  اش برنامـه  الي البـه  بخواهد كهآن. نيستند تحمل قابل اينها تلويزيون، راديو
 چيـز  آن دارد جـايي  يـك  از يكي انتقادي يك وقت يك حاال بزند انقالب به نيشي
 انقـالب  بـه  اما ؛ندارد اشكالي معقول حد يك در ،ندارد هم اشكالي ،نيست مهمي
 مـا  نظـر  از مردود تفكر يك بزند، نيش بخواهد اسالم به بزند، نيش بخواهد كسي

 نبايـد  .كنيم نمي هم تحمل كنيم، نمي قبول ما را اين نه، ،بكند ترويج بخواهد را
  بشود. (همان)   تحمل هم

  نتيجه
ـ   وماهيت و جنس آزادي جز اي، اهللا خامنه از ديدگاه آيت  ةحقوق طبيعي، فطري و حقـوق اولي

   اساس: ست. براينبشر اعطا شده ا كه از سوي خداوند بهاست بشر 
اجازه ندارند آزادي را از جانب خود بدانند و شـهروندان   ها يك از دولت اوالً، در اين نگرش، هيچ
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اعطاي آن از سوي حاكمان و فرمانروايـان   مندي از آزادي خدادادي خود، به براي برخورداري و بهره
لـه، تنهـا    تعبيـر معظـم   شود، بـه  مي بيان ها و يا كسب اجازه از آنان نيازي ندارند. اگر هم در عبارت

بايـد آزادي را اعطـا كننـد. بنـابراين ماهيـت       ها دليل است كه از باب وظيفه و تكليف دولت  اين به
مردم آزادي بدهيـد،   حاكمان بگويد به شناسي و توحيدي دارد و پيش از اينكه به آزادي، ريشة هستي

  شما آزادي داده است. آزاد آفريد و بهگويد آزاد هستيد؛ زيرا خداوند شما را  مي مردم به
ثانياً، از آنجا كه هرچيزي كه متعلق جعل الهي قرار بگيرد، اصيل است، نه اعتباري، آزادي 
انسان نيز از آنجا كه ازجمله حقوق ذاتي و فطري انسان است كه متعلق جعل الهي واقع شده، 

انسان از او قابل رفع و نفي نيست  آزادي ،اساس امري اصيل و حقيقي بوده، نه اعتباري؛ براين
نام حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور، آزادي مشروع را هرچنـد   و هيچ مقامي حق ندارد به

  با وضع قوانين و مقررات سلب كند.
گونه  او اعطا شده است، هيچ ثالثاً، از آنجا كه آزادي انسان از سوي خداوند هنگام خلقت به

عي ندارد.هيچ اقتدار اجتما يني بهد  
دين اسالم اسـت   ةشود، تنها در ساي مي رابعاً، از آنجا كه آزادي يك نعمت الهي محسوب

  تواند تأمين و حفظ شود. مي كه آزادي انسان
معناي مشاركت شهروندان در نظام  اي، آزادي سياسي به اهللا خامنه همچنين از ديدگاه آيت

  اساس: سياسي است. براين
همگان حتي مخالفان بايد وجود داشته باشد؛ در حكومـت واليـي آزادي    اوالً، آزادي بيان براي

  بيان تا آنجا مطرح است، كه يك فرد عادي، قدرت مطالبه از باالترين مقام، يعني رهبري را دارد.
اساس آزادي سياسي و تكليـف دو روي يـك    وق و حدود مالزم يكديگرند. براينثانياً، حق

تعبير مقام معظـم رهبـري    د. بهوشتواند بدون تكليف مطرح  نمي سكه هستند و آزادي سياسي
بدون ادب آزادي، اين نعمت بـزرگ   .آزادي داراي آداب و فرهنگي است كه بايد رعايت شود

  د. شو مي ومرج منجر استبداد و يا هرج الهي، به
اساســي جمهوريــت و اســالميت، آزادي سياســي هــاي  بنــابراين در مســير تحقــق ارزش

  برخوردار است: ها ويژگياين مقام معظم رهبري از هاي  در انديشه ي ايرانمهوري اسالمج
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هـاي   شود كه متكي بـر ارزش  مي انسان محسوب ةآزادي سياسي، فطري و از حقوق اولي
  اساسي است. 

آزاد، مستقل هاي  سياسي فعال، همراه با رسانههاي  بيان، احزاب و گروه از آزادي عقيده و
  . برخوردار است حكومتيو ناظر بر نهادهاي 

  منابع و مآخذ

انتشارات ، تهران، علل ناکارآمدي احزاب سياسي در ايران، ١٣٨٨اخوان کاظمي، بهرام،  .١
 مرکز اسناد انقالب اسالمي.

انتشارات  ،هران، تسياسي هاي درآمدي بر خطوط قرمز در رقابت، ١٣٨٠افتخاري، اصغر،  .٢
 .فرهنگ گفتمان

هران، مؤسسـه  ، تخميني ، مجموعه آثار امامصحيفه امام، ١٣٨٥امام خميني، سيدروح اهللا،  .٣
 خميني. تنظيم و نشر آثار امام

 نشر ني. ،، ترجمه عبدالوهاب احمدي، تهرانليبراليسم، ١٣٧٨بوردو، ژرژ،  .٤

 ،عالي شهيد بهشتي بيانات در جلسه پرسش و پاسخ در جمع دانشجويان مجتمع آموزش .٥
٢٢/١٠/١٣٦٧. 

 .١٢/٩/١٣٦١، نماز جمعه هبيانات در خطب .٦

 .١٢/٤/١٣٦٦ ،نماز جمعه تهران هاي بيانات در خطبه .٧

 .١٤/٩/١٣٦٥ ،نماز جمعه تهران هاي بيانات در خطبه .٨

 .١٩/١٠/١٣٦٥ ،نماز جمعه تهران هاي بيانات در خطبه .٩

 .٢٢/٣/١٣٦٦ ،نماز جمعه تهران هاي بيانات در خطبه .١٠

 .٥/١٠/١٣٦٥ ،نماز جمعه تهران هاي بيانات در خطبه .١١

  .٨/٣/١٣٦٠ ،نماز جمعه تهران هاي بيانات در خطبه .١٢
 .١٣٥٨ /١٧/١١تهران،  هاي نماز جمعه بيانات در خطبه .١٣

بيانات رهبر معظم انقالب اسـالمي در  و  ١/١٠/١٣٧٢ ،ها بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه .١٤
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 .١٩/٩/١٣٧٩ ،ديدار اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي

 .١٣٧٣/ ٢٤/٢ ،اي جامعه مطبوعاتي کشوربيانات در ديدار اعض .١٥

 .٥/٩/١٣٧٩ ،فراکسيون دوم خرداد يبيانات در ديدار اعضا .١٦

 .١/٢/١٣٧٩ ،بيانات در ديدار با جوانان در مصالي بزرگ تهران .١٧

 .١/٦/١٣٦١ ،با مدرسان معارف اسالمي آموزش و پرورش بيانات در ديدار .١٨

  ٢٧/٩/١٣٧٠ ،استاندارانو مسئوالن وزارت كشور و  بيانات در ديدار با وزير .١٩

  .١٣/٢/١٣٧٥ ،بيانات در ديدار مديران و مسئوالن مطبوعات كشور .٢٠
 .١٢/٩/١٣٧٩ ،بيانات در ديدار مسئوالن و کارگزاران نظام .٢١

سخنراني در اجتمـاع بـزرگ مـردم    و  ١٨/١١/١٣٦٥ ،بيانات در مصاحبه با کيهان هوايي .٢٢
 .١١/١٠/١٣٧٠ ،بوشهر

 .٣٠/٧/١٣٧٦ ،ر جشن ميالد کوثربيانات در همايش عظيم بانوان د .٢٣

 .١/١/١٣٧٨ ،مردم مشهد بيانات رهبر معظم انقالب اسالم در ديدار .٢٤

 هبازديــد از نمايشــگاه كتــاب در حســيني بيانــات رهبــر معظــم انقــالب اســالمي پــس از  .٢٥
 .٢٨/٢/١٣٧٨، خميني امام

  .١٤/٧/١٣٧٩ ،بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در اجتماع بزرگ مردم قم .٢٦
رهبر معظم انقالب اسالمي در اجتمـاع مـردم مشـهد مقـدس و زائـران حضـرت       بيانات  .٢٧

 .١٥/١/١٣٧١ ،×الرضا موسي بن الحجج علي ثامن

 .١٤/٣/١٣٧٨ ،هاي نماز جمعه بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در خطبه .٢٨

 .١٨/١٠/١٣٨٢ ،بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اقشار مختلف مردم قم .٢٩

ــر  .٣٠ ــات رهب ــدت   بيان ــر تحكــيم وح ــا اعضــاي دفت ــدار ب  ،معظــم انقــالب اســالمي در دي
١٣/١٠/١٣٧٩. 

ان دانشگاه تربيت مـدرس،  آموختگ در ديدار با دانشرهبر معظم انقالب اسالمي بيانات  .٣١
١٢/٦/١٣٧٧. 
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، بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديـدار بـا مـديران و مسـئوالن مطبوعـات كشـور       .٣٢
١٣/٢/١٣٧٥. 

همراه اقشار مختلف  انقالب اسالمي در ديدار جمعي از دانشجويان بهبيانات رهبر معظم  .٣٣
 .٢١/٤/١٣٧٨ ،مردم

 ،بيانات رهبر معظم انقالب اسـالمي در ديـدار دانشـجويان و اسـاتيد دانشـگاه اميركبيـر       .٣٤
١٢/٩/١٣٧٩. 

 .٧/٩/١٣٨١، نبيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار دانشجويا .٣٥

 .١٨/٧/١٣٧٥ ،مي در ديدار عموميبيانات رهبر معظم انقالب اسال .٣٦

 .١٩/١/١٣٨٢ ،بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار فرماندهان سپاه .٣٧

 .١٩/١/١٣٨٢، ١٢/٤/١٣٧٧، ١٣٧٦/ ١٥/١١ ،بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي .٣٨

 .٤/١٢/١٣٧٧ ،بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي .٣٩

 .٤/١٢/١٣٧٧ ،بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي .٤٠

ــات .٤١ ــا  بيان ــدار ب ــر معظــم انقــالب در دي ــنج نصــر در   رهب بســيجيان و ســپاهيان لشــكر پ
 .١٠/١٣٧٨،مشهد

 .١٥/١١/١٣٧٦ ،بيانات مقام معظم رهبري با اعضاي مجلس خبرگان .٤٢

بيانــات مقــام معظــم رهبــري در ديــدار بــا روحانيــان و مبلغــان اعزامــي در آســتانه مــاه    .٤٣
 .١٣/٢/١٣٧٦ ،الحرام محرم

 .١٦/١١/١٣٨١ ،هآموختگان و پژوهشگران حوزه علمي دانشنامه جمعي از  پاسخ به .٤٤

 ،+خمينـي  چهلمـين روز ارتحـال حضـرت امـام     ناملـت شـريف ايـران، در پايـ     پيام به .٤٥
٢٣/٤/١٣٦٨. 

 ،حکومــت در اســالم، »بررســي ابعــاد حکومــت اســالمي«، ١٣٧٦، اي، ســيدعلي خامنــه .٤٦
 ، اميرکبير.، تهرانمجموعه مقاالت سومين و چهارمين کنفرانس انديشه اسالمي

 .٢٩/٣/١٣٨٨، امامت رهبر معظم انقالب اسالمي تهران به ههاي نماز جمع خطبه .٤٧
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 .١٧/١١/١٣٦٥ ،هاي نماز جمعه خطبه .٤٨

رقابت سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسـالمي  ، ١٣٨٢خواجه سروي، غالمرضـا،   .٤٩
 مرکز اسناد انقالب اسالمي.انتشارات ، تهران، ايران

 .٢٣/١٢/١٣٨٠ ،ان رهبريديدار با اعضاي مجلس خبرگ .٥٠

 .اقبال ، نشر، ترجمه سيدرضا نائيني، تهرانملل و نحل، ١٣٦٢شهرستاني، عبدالكريم،  .٥١

انتشـارات  ، تهـران،  هاي عمومي و حقوق بشر آزادي، ١٣٧٠طباطبايي مؤتمني، منـوچهر،   .٥٢
 .دانشگاه تهران

 اقبال.نشر  ،، تهرانمقدمه علم حقوق، ١٣٦٤كاتوزيان، ناصر،  .٥٣

اهللا  آزادي در نگاه رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيـت ، ١٣٨٧منوچهر، محمدي،  .٥٤
 مؤسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي. و دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،، تهراناي خامنه

 .٧/١/١٣٦٣ ،مصاحبه با روزنامه جمهوري اسالمي پيرامون انتخابات .٥٥

تهـران،  اهللا فوالدونـد،   عـزت  مـه ، ترجآزادي و قدرت و قـانون ، ١٣٧٣، ، فرانتسنويمان .٥٦
 .چ اول، خوارزمي
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