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 ....؟! سواد چهارده قرن قبلی و بیوَد انتخابات و جامعه َبد؛ياز عنوان فوق ممکن است تعجب کرده باش
 

 است، وگرنه دي جدیاي و دنتهي محصول مدرن،ی دموکراسیعني انتخابات و مراجعه به آراء مردم، د،ي تعجب کندي دارحق
 بر تي وحاکماستي در سیکردند و مردم نقش ی حکومت منيمواره و همه جا شاهان و سالطاروپا، ه  دریقبل ازانقالبات اجتماع

 بر مردم ی و ادعاها، مستبدانني و انواع عناویستوکراسي و آری تئوکراسالب در قشهيهم.  نداشتندشي خویسرنوشت اجتماع
 . کردندیحکومت م
 
 شهر آتن فقط چهل نفر از اشراف و تي هزار جمع۴٠٠ز  شده، ادهي نامی، که مهد دموکراسزي باستان نوناني در یحت

 تابع همان ی طبقات متوسط همگهيکارگران، دهقانان، زنان و بق!! کنفري از هر ده هزار نفرفقط یعني داشتند، أی حق رلسوفانيف
 . ممتاز بودندتياقل

 
 ی مردم براتيه به آراء اکثرو مراجع" یمردم ساالر" بوده است و موني مبارک و می تحول در جوامع بشرني ااگر

 و عدالت، ی است، جا دارد به بهانه شب شهادت آن آموزگاِر آزادتي بشردي جدی دستاوردهاني سرنوشت جامعه از مهمترنييتع
 و به ميندازيب" یاسي نظام ستي مشروعیمبنا"  درموردشاني ادگاهيد  وم آن امادني منظر به نحوه به قدرت رسني از اینگاه

 اني میا سهي آمد، مقادي پدرانيدر ااخير  ی جمهوراستي رموني که متعاقب انتخابات نامیا  گستردهیضالت اجتماعتناسب مع
 .ميادعاها و عملکردها بنمائ

 
 کارت الکترال و اي أی عربستان صندوق و برگه رسواد ی مردم باني چهارده قرن قبل و در میا لهي در نظامات قبمسلمًا

مهم . کند ی خاص خود را طلب موهي شی در هر زمان و مکانی به مردم ساالردنياشته است، اما تحقق بخشابزار مشابه وجود ند
 ی مردم ساالرم،ي همانطور که به کرات تجربه کرده ا،أی شود وگرنه وجود صندوق و برگه رتي رعادي رفتاراست که بانيروح ا
 .کند ی نمنيرا تضم

 
 قي مجلس از طرندگاني نماايشود؛ نخست رهبر ی در دو مرحله انجام م عمومًا امروز انتخاباتکي نظامات دموکراتدر

 یها شوند، در مرحله بعد توده ی می و به مردم معرفدهيروند، برگز ی به شمار مشمنداني مداران و انداستي، که کانون س"احزاب"
 .دهند ی مأی رقبولشان مورد یداهاي به کاندليمردم در صورت تما

 
 ی بازگردد، در مورد خلفای فردیکتاتوري به ده،ي امیبا تسلط بنسرنوشت مردم   که مجددًاني قبل از اوه،ي شني همقًايدق

 بودن انتخابات را مسلمانان صدر یا دو مرحله.  آنی در شکل اجرائیهائ  اتفاق افتاد، البته با تفاوت ۖۖ اسالمامبريچهارگانه بعد از پ
 و نيمهاجر" کرد، ازی مفاي احزاب را ای مسلمانان که نقش امروزیشورا. دادند ی ممجاان" عتيشورا و ب"اسالم در قالب 

 فرد ، خودی"شورا" گروه با نيا. شد ی مليشدند، تشک ی و جانبازان آن محسوب میگذاران جامعه اسالم هي، که از پا"انصار
 .کنند" تعيب"کردند تا در صورت توافق با او  ی می و به مردم معرفدهي را برگزیمناسب

 
 که همه یري جامع و فراگیسفانه شوراأکردند، اما مت" انتخاب"آزادانه خود " عتيب" نخست را هرچند مردم با فهي خلسه

 ی شوراهيشب( ی محدوداري درحلقه بسنشي گزني نشد و اليدر آن حضور داشته باشند تشک) صاحب نظران(اهل حل و عقد 
 . بند صورت گرفتميزده ون شتاب) شورا (یم ساالرانجام شد و مرحله نخست مرد) نگهبان ما

 
 آمدند )ع(ی مردم سراغ علیها  بر مصادر امور، تودهقشي ناالشاونداني گماشتن خولي سوم، به دلفهي خلهي مردم علامي قبا

" عتيب"  صاحب نظران،ی"شورا "ی است کوتاه به نحوه برگذاریا بحث حاضر اشاره.  کردندتي از او درخواست والصرًاو ُم
 ". نظام تي مشروعیمبان" امام نسبت به دگاهي و باالخره دیاسيها و مواضع س  عرضه برنامهشان،يمردم با ا

 
، که نخبگان )به خصوص اصحاب بدر" ( و انصارنيمهاجر "دي بود که ابتدا باني امام بر اصيتشخ" شورا" مرحله در

 انقالب کرده مردم که یها  با تودهعتيلذا از ب. ندينما" مشورت) "سه روز (ی کافیجامعه آن روزگار بودند، درمهلت و فرصت
 شده حذر کرده کي و سوارشدن بر موج احساسات تحریستي پوپولیها وهي او آمده بودند امتناع کرد تا هم از شیوار به سو ليس

 . ممکن مدد رسانده باشدیها  درراه حلشهي و اندیزنيباشد و هم مردم را به را
 

 عتي بی مردم را برایها بر خالفت او تعلق گرفت، آنگاه توده) ريب طلحه و ُزشي رقبایحت( همگان یأکه ر از آن پس
 است از حضورباشکوه یشيدر نهج البالغه گزارش شده است، نما) ی عمومعتيب( که از روزانتخابات یهائ صحنه. رفتيپذ

 سال ٢۵پس از  ،ی ملیدر جشن. ماراني کودکان و نوجوانان نابالغ و معلوالن و بی، حت و جوانري ملت؛ از زن و مرد و پیتمام
  . ملتتي و محرومیبرکنار

 



نهج البالغه و ... و ٢٢٩، ١٩۶، ١٩۵، ١٧١، ١٣٧، ١٣۶، ٩١، ۵٣، ٣: که در خطب(ها را   صحنهني اگزارش
 یوفائ ی بلکه در دوران ب،ی و خودستائغي تبلیامام نه برا) آمده است... وی طبرخي بحاراالنوار، تارد،يالحد ی شرح ابن ابیها کتاب

 ! کردندلي کند او بدنبال قدرت نبوده و آنها حکومت را بر او تحمیادآوري مردم بازگو کرده است تا ی و فراموشکاراراني
 :مي کنی گزارشات اکتفا مني از ایکي به ترجمه تنها

 
سان که اشتران تشنه به  آن.  من نگه داشتمد،يديکش.  آن را پس زدمد،يگشود) عتي بیبرا(دستم را "
 ردا از دوش افتاد، ناتوان د،ي چندان که بند کفش برد،يآورند، بر من هجوم آورد ی هجوم مرهايآبگ
 ران،ي که کودکان، شادمانه و پدي رسی با من به حدعتي مردم در بیخوشحال.  دست و پا ماندريز

 ". من شتافتندی نقاب به سوی بزگان،يو رنج فراوان و دوش با درد ماران،يلنگان و لرزان، و ب
 )٢٢٩ نسخ ی و در بعض٢٢١خطبه(

 
 کامل و اري با اخت،ی آزادتيدر نها)  نهج البالغه آمده است۵ که درنامه اول فصل یريبه تعب(ار شد ز که برگیانتخابات

نامه ( یگري دريو به تعب ).نيري مخني بل طائعنيمجبر و ال ني مستکرهري الناس غیعنيبا( بوده است ی اکراه و اجبارچيبدون ه
 یلي تحمی جمهوراستيقابل توجه ر( عرضه شده بود ی کردند و نه کاالئعتي بیومتمردم نه به خاطر ترس از سلطه حک) ۵۴

   !).ی اسالمیجمهور
 
بوده است که ) یو رهبر ملت انيم (یا  به حقوق دوطرفهحي و تصریاسي برنامه ساني باي" اعالم مواضع"تر  جالباما

 :گردد ی از آنها اشاره میا  به شمهًاليذ. داشتند ی ازمردم اظهارمعتي هنگام اخذ ب،گري دی در شهرهاندگانشاني نمااي ،شانيشخص ا
 

  : مواضع خود فرموداني با حضرت حاضر شده بودند در بعتي بی که مردم برایا  روز جمعهصبح
 
 دي کنري ندارد مگر آن کس را که شما خودتان امی حکومت بر شما حق اختصاص کس درچي انبوه مردم هوشمند، هیا
  ).زي چاپ تبر٣۶٧،ص٨بحاراالنوار، ج(
 
 از آن خرج ی بدون اجازه و نظر شما درهمستي نزي که بر من جاديبا من است اما بدان)  المالتيب( اموال شما یدهايکل
  !"د؟ي هستی راضتيفي کني به اايآ. کنم

 
 مملکت و درآمد سرشار نفت هي سرمااردهايلي حکومت ما که مانيبودن متول" !! ديمبسوط ال" با دي کنسهيرا مقا فوق تعهد
دهند و بخش اعظم  ی دلخواهشان می درمجلس، به کشورهاندگانشاني اطالع نمای خود و بدون اطالع مردم ، حتصيرا به تشخ

  !! کنندی خرج می دولتیبودجه مملکت را خارج از حسابرس
 

  :گرفت ی معتي از مردم بی حضرت علی برای عبارتني چناسرباي عمار
 

اگر برآن وفا . ميکن ی معتيبا شما ب)  آن روزگاریني جامعه دیقانون اساس( ما براساس کتاب خدا و سنت رسول"
 ).٨اراالنوار ج بح( " فقط قرآن امام ما و امام شماست. ستي برگردن شما نیعتي و بمي بر شما نداری حق اطاعتم،ينکرد

 
 : گرفتی معتي از مردم بی حضرت علی براني چنني بن عباده اسيق" مصر "در

 

 م،ي شما به کتاب خدا و سنت رسول عمل نکرداني پس اگر ما در مد،ي کنعتي بامبرشي و برکتاب خدا و سنت پديزيبرخ"
 ).۵۵١، ص٣،جی طبرخيتار(" مي برگردن شما نداریعتيب

 
 یدر صورت":  کردندی از او سئوال مفي کسب تکلی که مردم با اندوه فراوان برایدن، هنگام پس از ضربت خوریحت

 : فرمود"م؟ي نمائعتيب) ع( با حسناي آم،يکه شما را از دست بده
 

 ).مروج الذهب( !دي دانی کنم، خودتان بهتر می می کار را نه بشما امر و نه نهنيا"
 

 : آمد و گفتروني از شهادت امام، عبداهللا بن عباس بپس
 

زمامدار (دياي بروني شما بی براديخواه ی مانده، اگر میاز او باق) یمجتب امام (ی و فرزندافتي وفات نيمنمؤراليام"
 . نداردی کس بر گردن شما حقچي هدي خواهیو اگر نم) شود

 
 ی باقی ازعدالت و آزادگیو الگوئ را در اسالم بنا کرد ی مردم ساالرادي خدا و فرشتگان و بندگانش بر او باد که بنسالم

  .گذاشت
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