
  )١(! !يـ مل»يـرائـواگ« و »يـرائـهمگ«
  »نظام«اندازي بر) الف

  
حزب فقط حزب اهللا، رهبر :" شعارليو تشک"! همه با من: "به" همه با هم:"وهيسف بار شأ تلي تبدادآوريعنوان فوق، 

 و ی همگرائني همه ملت در ا کرده باشمديکأ بر آن افزودم تا تزيرا ن" یمل"ِ پسوند. دي به خاطر داریاست که همگ"! فقط روح اهللا
 یتر  و مهمی هرچند نقش اساس،یا ژهي گروه واي به فرد ،ی است اگر آن را با فرافکنینگر ادهاند و س  مشارکت داشتهیواگرائ

 .ميداشته، نسبت داده و منحصر نمائ
 

 بر هر ارزشی، حتی "اولويت نظام"آنچه انگيزه اين قلم درانتخاب اين موضوع گرديد، سخنان چندی پيش رهبری در 
و تقويت آن، برهر اصل و اساسی، حتی آزادی، عدالت و امنيت  و کرامت انسان " حفظ نظام"و مقدم بودن ! جان جوانان

 .باشد می
 

اند که منظورشان ازنظام، همان  کيد کردهأهای اخيرت ات و با صدها زبان در سالهای واليت فقيه به کّر تئوريسين
شان، از نماز و روزه و حج و زکات هم برتر بوده و به خاطر آن می توان بقيه  ختاِرپنج ضلعی تصوریاست که درسا" واليتی"

شود بر  است که ادعا می" سلطنت مطلقه فقيه"همان " واليت"اند که  مردم نيز به روشنی دريافته!!  تعطيل کرداحکام را هم موقتًا
 ! شوند، تسلط دارد شمرده می) ديوانه(جان و مال و ناموس مردم، که يتيم و صغير و مهجور

 
را ايجاب کرد تا معلوم شود اين چه " نظام"با اين حال کنجکاوی نويسنده، ضرورت تحقيقی در شناخت معنای لغوی 

 ؟!برای متوليان دينی ما به بارآورده است! کلمه کارآمدی است که اين همه برکت
 

 حکايت از ترتيب و تناسبی بين اجزای يک  يک ريشه هستند و تمامًااز... نظم، نظام، تنظيم، منظم ، ناظم و : کلمات
های تسبيحی را به يکديگر  به نخ يا رشته نازکی که مرواريدهای ريز و درشت گردن بند يا دانه. کنند شیء يا يک موضوع می

ی که همچون رشته، کلمات را به ا نيز به دليل سجع و قافيه" شعر"به . گويند می" نظم"کند، در ادبيات عرب  متصل و رديف می
همچنين، درختان کاشته شده در کنار جوی يا پرندگان در  .شود گفته می" نثر"، و به سخنان غير منظم، "نظم" کند، هم رديف می

 .شمارند می" منظوم"حال پرواز، به شکلی مرتب را 
 

. اند  شدهمتعلق به مرواريدهائی است که رديفاصالت . ای بيش نيست و اصالتی ندارد ، نخ و رشته"نظام" به اين ترتيب 
اگر آن مرواريدها گسيخته . کنند ای منظم، شکل شعر گرفته و مقصودی را به مخاطبين القاء می اهميت در کلماتی است که با قافيه

   .بندی وجود دارد و نه شعری سروده شده است گشته و کلمات درست ادا نشوند، نه گردن
  

  َزهره کی دارد کی آيد در نظر  شام  و سحـرنظم و قافيه  بی تو
  بنده امِر تواند از تـرس و بيـم  نظم و تجنيس و قوافی ای عليم

 
سابق، به جاى حاکميِت " اتحاد جماهيرسوسياليستی شوروی"نظامات سياسی هم چنين هستند؛ فرضًا اگر در نظام 

هائی با  ، سيستم متمرکز حزبی حاکم شد و استالين"شورائی "وحمايت از شيوه" سوسياليسم"و هدف قرار گرفتنِ " ها جمهوری"
های خونين حزبی واستقرار سيستم سرکوب پليسی، به صورت استبدادی مطلق عمل کردند، در  قتل عام ميليونی مردم و تسويه

 .گردد ن میخالی از محتوا خواهد بود وتلقی مردم از نظام، شخص استالي" تیسوسياليسنظام "اين صورت سخن گفتن از 
 
نيز از اين قاعده مستثنی نيست؛ نظام، در معنای لغوی خودش، همان رشته و ريسمانی " نظام جمهوری اسالمی ايران"

سلطنت "را به هم متصل کرده و سيستمی را جايگزين " ايرانی"و " اسالمی"، "جمهوری: "است که قرار بوده سه رأس مثلث
های اسالمی، همچون آزادی، امنيت، استقالل،  ختيار خود و با تکيه بر اخالق و ارزشبه ا" جمهورايرانيان"کند که " موروثی

مردم عمال با نظارت استصوابی " جمهور"حال اگرحقِ  . بتوانند به رشد و شکوفائی برسند.... کرامت و حقوق اساسی انسان و
های  وريک و عملی آراء مردم پايمال گرديد، و ارزششورای نگهبان، تقلب انتخاباتی و سيستم واليت مطلقه فقيه، يعنی انکار تئ

خالف اسالميت و ملی گرائی خالف دينداری تلقی " ايرانيت"قربانی قدرت طلبی و تماميت خواهی طبقه ممتازی شد، و" اسالمی"
خواهد ) يت فقيهوال(ای  مفهوم خود را از دست داده و تبديل به شخص حاکم يا نظريه ويژه" نظام"و تبليغ گرديد، در اينصورت 

 .گرديد که درتعارض آشکار با همان سه اصلی است که مردم برای تحقق آن انقالب کردند
 



به راستی چه کسانی ضدانقالب و ! است" براندازی نظام"سؤال اساسی که  در چنين شرايطی بايد به آن پاسخ گفت؛ 
، يا کسانی که برپيوند مجدد آنند مىت را پراکنده ّدَويدهای َمکسانی که رشته و ريسمان وحدت را پاره  و مروار.... براندازاند؟

 ؟نمايند عواملی که همگرائی را ممکن ساخت پافشاری می
 

است، قرآن حاکم باشد، خداوند در اين کتاب فرمان داده " اسالم ناب محمدی"اگر قرار است در نظامی که ادعا ميشود 
 :است

برگردانيد و براساس عدالت ) شايستگانش(را به اهلش ) های جامعه مقامات و موقعيت(امانات "
 "حکومت کنيد

 
ِإنَّ الّلَه َيْأُمُرُآْم َأن ُتؤدُّوْا اَألَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل ِإنَّ الّلَه ِنِعمَّا َيِعُظُكم 

 )۵٨نساء  ( َبِصيًراِبِه ِإنَّ الّلَه َآاَن َسِميًعا
 

، همان )ع(، که برگرداندنش به شايستگان در آيه فوق فرمان داده شده، برحسب تعريف امام علی"امانت"
) به همان معنای اجتماعی آن(پس مفهوم نظام چيزی جز پايبندی به امانات . کند است که ُامت را متحد می" نظامی"

 :نيست
 )٢۵٢نهج البالغه حکمت ( واالمانه نظاما لالمه.... فرض اهللا

 
نظر ازتعارض تئوريک آن با حقوق مردم، در تجربه سه دهه پس از انقالب به وضوح  ،صرف"واليت مطلقه فقيه"نظام 

تنها راه بازگشت به الفت و . بوده است" واگرائی"ملت ومولد  "همگرائی"نشان داده است که عامل اصلی تفرقه و تشتت وتجزيه 
 . است که براساس احترام به حقوق متقابل ملت و زمامدار تنظيم شده باشد"نظامی"اتحاد ملی، 
 

 به عنوان الگوی رهبری در ميان شيعيان، چيزی جزپايبندی به رعايت حقوق )ع(در ديدگاه امام علی" نظام" مفهوم کلمه
 :دينی خواهد شد" عزت"ملی و " الفت"است که موجب " نظامی"اجتماعی مردم نبوده و فقط چنين 

 
 )٢١۶ - ٢٠٧ خطبه ( نظاما اللفتهم و عزا لدينهم) الحقوق اجتماعی( فجعلها

  
  

 ...دنباله دارد 
 

  عبدالعلى بازرگان
  ١٣٨٨ماه رـهم ٢٧


