
 ياسـيام سـ نظتـيروعـ مشيانـمب
  ارائه شده توسط عبدالعلی بازرگانمتن فارسی 

  )١٣٨٨مهرماه ١١  (٢٠٠٩در سوم اکتبر ) سياتل( در دانشگاه واشنگتن»راه سبز«  در سمينار
  

 . کردتي را به انسان عنای و آگاهیبه نام آنکه نعمت آزاد
 از ی امن و برخوردارطي درمحی از وطن و زندگیه رغم دور که بیشمندي با سالم به شما هموطنان آزاده و اندو

 .دي سوزانی ستم زده و سرکوب شده دل مهناني هم می تپد و برای مزماني وطن عزیراحت و رفاه، دلتان برا
 

 که با شکنجه و کشتار و یهائ ی ها وناگوارائی با وجود تلخران،ي در اري اخی جمهوراستي پس از انتخابات رحوادث
 خانواده را به همراه داشت کي احساس تعلق به تي و تقودهي دل و دوندي پ،ی ملیِ  همبستگنيري شهد شخت،ي به کام ملت رتجاوز
 .بود تر یمتي از درآمد نفت قی دستاوردنيکه چن

 هاست، وگرنه هزاران وستني مهر و محبت ها و پني کند، همی متصل مگريکدي ملت را به کي ی بنای که آجرهایمالت
 .زدير ی فرو می هم انباشته شده، با فشاریِر روآج

 
دهند، از  ی متي ملت هوکي که به یهائ"ژاندارک" شد، همچون ختهي مظلوم ریها"ندا" امثال ی که برایهائ  اشک

 .الماس ارزشمندتر بود
 

 ني در ا دادند وی و اعتبار ملتي شخصت،ي حمت،ي و آزادگان دربند، به ما هوراني شکنجه شدگان، اسدان،يشه
 .دندي ما خری برای المللني بی ملت به بار آورده اند، آبروئی براري اخیها  در سالیلي تحمقي که دولتمردان ناالیهائ یآبروئ یب

 
 آن را با صراحت و اميلقب گرفت، دو دستاورد بزرگ داشت که پ" جنبش سبز" آزمون بزرگ، که ني ما در املت

 : ابالغ کرداي کامل به دنتيشفاف
 

 ني با ایتي سنخچي ههي از نظر فرهنگ و فکر و روحراني ملت بزرگ اتياکثر: تيعد مل از ُب)الف
 . شناسدی نمتي را مطلقا به رسمی دولتنيحکومت خودکامه ندارد و چن

  
 با اصول ی انطباقچي هع،ي وتشتي اسالمی حکومت، برخالف ادعانيعملکرد ا:  از بعد مذهب)ب
 بار در ني نخستیکه برا" هي مطلقه فقتيوال" ندارد و تيق و انسان در کتاب و سنت و اخالیهيبد

 نسبت به یزي است، بدعت آشکارو شرک آمدهي ابداع گردیني خمی اسالم توسط آقاخيطول تار
 هي علمی حوزه هاني و مدرسدياعتراضات گسترده مراجع تقل. رود ی به شمار می اسالملماصول مس

  . آن زده استتيشروع بر می دولت، مهر باطلني اهيعل
 
ها و استمرار آن پس  یمائي مردم در راه پیونيلي حضور مت،ي به اثبات ندارند؛ از ُبعد ملیازي نچي دو دستاورد هنيا

 ی که برایميزرژي نیاز ُبعد مذهب.  استقتي حقني ایاي و کشتار، نشان دهنده و زبان گویريازسه ماه، به رغم سرکوب و دستگ
 خود را یأ که فقط رزدي را بری پا بگذارد و خون مظلومانري را زی و انسانی اصول اخالقنيتر هيشود، اول ی خود حاضر میبقا

 . نداردتي مشروعیاري معچيکنند، با ه یطلب م
 
 برخاسته از یها  ملت وارزشتي حکومت با پشت کردن حاکمان به اکثرنيا" تيمشروع"و " تيمقبول "بي ترتني ابه

 به گمان م،ي رژني از طرفداران ای برخی که برایاما از آنجائ.  ملت مورد انکار واقع شده استتي اکثر توسط۵٧انقالب سال 
سخن "  نظامکي تي مشروعیمبان" دارد، از بنده خواسته شده در باره وجود یکنند، هنوز ابهامات ی دفاع می حقانيآنکه ازجر

 .ميبگو
 
" تيمقبول "ی که حکومتني معناست و همیب"  نظامتيمشروع"ند،  و مذهب ندارني به دی که اعتقادی باور کسانبه

بودن نظام توسط " کيدئولوژيا "ی حال به خاطر ادعانيبا ا. کند ی متي انتخاب شده باشد، کفاکي دموکراتی اوهيداشته و به ش
 .زد دارد، خاطر نشان ساعتي در عمل با اساس شریائ ادعني را که چنی تعارضاتنديب یحاکمان، الزم م

 
 به طور خاص، اگر درست ر،ي بروزاختالف در انتخابات اخی و علت اصل،ی جامعه ما، به طور کلی امروزمشکل

 مطلقه تيوال"باورمندان به تفکر . شود ی میناش"  نظامتي مشروعیمبنا" در باره یدتي و عقینشي از تفاوت بم،ي کنیابي شهير
 ملت تيآن را وابسته به خواست و انتخاب اکثر"  ملتتيحاکم"ان به  نظام را به شخص رهبر و باورمندتيمشروع" هيفق
 حاصل نهي زمني در ای تفاهمی قلم تا از نظر فرهنگني برخواسته است وبه نظر ای تفاوت اعتقادنيهمه مشکالت از هم. دانند یم



 نهي تعارضات ادامه داشته و هزنيد، ا نگردنيي مردم به وضوح تبیها  تودهی براهي فقتي والی نظام استبدادیگ هي پاینگردد و ب
 . خواهد کردلي را به ملت تحمینيسنگ

 
 از سه یکي قيخود را از طر" تيحقان" حکومت ها م،ي جهان بکنی در کشورهایاسي تحوالت سخي به تاریاگرنگاه

 یريمثلث را با تعاب ني ا،ی و انحرافی از ُبعد منفیعتياند، که شادروان شر قدرت، ثروت و فکرت کسب کرده: س مثلث أر
 . کرده استنيي آن تبمشابه و "حي  و طال و تسبغيت" اي "رير و تزوو زر و ز":همچون

 
 است که غلبه یحق با کس( الحق ِلَمن َغَلبََ: یادعا. شده است ی شمرده متي حقانلي دلنيتر یمي و قدنيتر ساده" قدرت"

...  اسکندر والوي و آتزيچنگ! رقم زده اند" اسب سواران" را حي تاری بازمنطق زورمداران بوده است و به قولرياز د) کند یم
 !دان  بر استدالل اسب استوار بودهیهمگ

 

 آورده ديگر را پد داران و صنعتگران سلطه هي، حکومت اشراف، مالکان بزرگ و سرماتي دوم مثلثِ حقانهي پاثروت
 .است

 

قدرت فکر و .  باشدی میاسي تحوالت سخي از تاریتر شرفتهين پ دوراانگري داده است که بليتشک" فکرت" سوم را سأر
.  استدهي بخشی بشریها  به حکومتی شکل خاصیا  آورده است که در هر دورهدي را پدیهائ ها و ارزش ها، آرمان سمي اشه،ياند
 :مثل

 
 ) باستانونانيحکومت  ( شمندي و اشراف اندلسوفانيحکومت ف 
 )ني و چی شوروهيربه روستج( دهقان اي طبقه کارگرحکومت 
 )یني موسولسمي و فاشیتلري هسميتجربه ناز ( یستيونالي و ناسی نژادی هاحکومت 
 اي از نقاط دنیاري و بسی ساسانراني ا،یحي مسیدر اروپا) یتئوکراس (یني دی هاحکومت 
  اي امروز دنشرفتهي پیدر کشورها) یدموکراس(  ملت تي اکثرحکومت 

 
 است ی و دموکراسی از تئوکراسیوسأن نامبي ترکراني ای اسالمی جمهوریو قانون اساس رانيمشکل جامعه امروز ا

 اي و دنني درمناسبات دی متفاوت، موجب بروزمعضالتني دو موضوع مختلف با قواعد و قوانبي بودن ترکی منطقري غليکه به دل
 .گشته است
 

  : است کهیدي سئوال کلني پاسخ دادن به اراني امروز ای اصلمشکل
 ؟ی بشراي است ی خدائی موضوع؟یني زماي است ی آسمانیا  مسئله؟ی ُعرفاي است ی شرعی حکومت امرايآ

 ی اسالمی که در جمهوری از دولت معتقد هستند کامال روشن است، اما از آنجائني نهاد دکي که به تفکی هموطنانپاسخ
 .مي به مسئله نگاه کناني بامنطق مدعاروي معنيا همشود، الزم است ب ی مدهي سنجینياردي با معی و اجتماعیاسيامور س

 
 : شودی به سئوال فوق پرداخته مهي مختصر از سه زاوني ادر

 
 )به عنوان اساس اسالم( قرآن )لفا
 )ی عملیبه عنوان الگو(امبري سنت پ)ب
  )ی حکومتهيبه عنوان رو( امت یها  اسوهیاسي سرهي س)ج

 
  مي کنی فوق منهي هر سه زم دری به اصول کلی اجمالی اشاراتاليذ

  

  ي قرآني بررس)الف
  
 نام، در ذکر ني به همیا است که در سوره" ینظام شورائ " ی شده قرآنهي مشروع و مطلوب و توصینظام حکومت
 ). شودی اداره میامورشان به گونه شورائ( "نهمي بیوامرهم شور: " شده استحيتصر. یماني ایمشخصات جامعه نمون

 

 موظف کرده است  در امبرراي، پ) باستانونانينه دردولت شهر  (یا لهي قبی آن هم در نظامش،يه قرن پ در چهاردقرآن
 ،ی سواد و َبَدوی بیها  با همان تودهیمشورت).  االمریوشاورهم ف(با آنها مشورت کند ) یامور اجتماع(مسائل مربوط به مردم 

 . رشد دادن آنهایبرا
 



 که ی و کسانستگاني شایعنيآن، " اهل" به دي بای ملی هاهي سرماهيها، بودجه وبق ست و مقام ُپ،ی حکومتامکانات
 ني اهلها و اذاحکمتم بی ان تودوااالمانات الامرکميان اهللا (استوار باشد " عدالت" بر دي دارند برگردد و اساس حکومت باتيصالح

 )۵٨ آيه نساء() الناس ان تحکموابالعدل
 

 مثبت یبا لحن! شده ی پرست اداره مدي خورشی زن، آن هم زنکي ی که با رهبری بشریتاز حکوم" نمل" درسوره قرآن
 او را درمقابل انهي و مسالمت جوني کرده است، و عملکرد متادياو در اداره ملک، " یشورائ "وهي کننده، نسبت به شدييأوت
 خود ی بر اسلحه وجنگ آورهي و تکیان و جز گوش به فرمدنديفهم ی تحت فرمانش ، که جز زبان زورو ضربت نمیروهاين

  . قرار داده استهي و توصدييأشناختند، مورد ت ی نمیمنطق
  

   اسالمامبري سنت پي بررس)ب
  

 .ین حکومتأ ش-٢  ین نبوتأ ش-١ : داشته استفهي دو نقش و وظیرين و به تعبأ اسالم دو شامبريپ
 

 یها تيهدا. ديد ی نماتي اخالقنيي به مشورت با مردم درتعیازي نامبراني پري همچون سا،ین حکومتأ شاي در نقش امبريپ
 به عنوان رهبر ین حکومتأ شايگذاشت، اما درنقش  ی آزاد مماني کفر و اانيکرد و مردم را در انتخاب م ی را ابالغ میخدائ
 عمل تيبه نظر اکثر) هري بدر، ُاحد، خندق و غیهمچون نبردها( ی ودر مسائل عمومدکر ی می جامعه، از مردم نظرخواهیاسيس
 .کرد یم

 
 کيو در هر) یامور مردم( موضوعات -٢) ینيامور د(  احکام-١:  کرده بودمي امور مردم را به دو قلمرو تقسامبريپ

 ،ی عرفان،ی قلبیدانست که امور یم" ارتباط بنده با خالق: "نهيکرد؛ احکام را درزم ی عمل می مستقلوهياز دو موضوع به ش
شناخت،  یم" گريکديارتباط مردم با "را در " موضوعات"اما . قرار دارند" آگاهانه تي و تبعميتسل"د و در قلمرو  هستنعاشقانه
 . شوندی محسوب می وموافقتی مشورتیکه امور

 
ِ امبري پ طور خالصهبه  پروردگاررا داشت، ودر یها امي ابالغ کننده پیعني" فرستنده:"، نقش"احکام" در ابالغ

 . آراء مردمتي براساس اکثری نهائرندهي گمي کننده و تصمی نظراِت مردم، جمع بندِ"رندهيگ: "، نقش"موضوعات"
. کرد یعمل م" یدموکراس "وهيبه ش) یامورمردم( "موضوعات"و در" یتئوکراس "وهيبه ش" احکام" در امبري پ

 . با آنها شکل گرفته بودماني و عقد قرارداد و پنهيمد" مردم "ی به تقاضابود، اما حکومت او  خداهياواز ناح" نبوت"
  

   امتدگاني برگزياسي سرهي س) ج
  
 یاي غرب داشته است؛ دنیاي با دنري کامال معکوس و مغایري آن مسیخي تحول تارري امت اسالم و سیاسيسرنوشت س
 در صدر اسالم،  به هياول" یدموکراس" از یاسالم که جوامع ی است، در حالدهي رسی به دموکراسیغرب از تئوکراس

 ! انددهي رسی و سطحی صوری دموکراساي ،یريتزو ِ "یتئوکراس"
 

 :افتيط چهل سال دوام ق در صدر اسالم فیدموکراس
 

 .نهي در مدامبري سال دوران حکومت پ١٠ 
 مردم عتيب بلکه با ،یکه نه به شکل موروث) ني راشدیخلفا(امبري پناني سال حکومت جانش٢۵ 

 .انتخاب شدند
 دهي متشکل از همه صاحب نظران امت برگزیکه هم با شورا) ع(یسال حکومت حضرت عل ۵ 

  دي به خالفت رسی همه گانیعتيشد و هم با ب
 

 متمرکز ستمي عباس به همان سیو بن)  سال٨٣( "هي امیبن" امت اسالم با استقرارسلسله یاسي چهل سال، سرنوشت سنيپس از ا
 خود را دنديکوش ی فراوان میاکاري مردم برگشت، گرچند حاکمان با تظاهر به مذهب و ری طبق عادت و فرهنگ توده ها،یموروث

 . کنندیرف اسالم معني رسول اهللا و مبلغ آئفهيخل
 

. دي و تسنن گردعي دو فرقه بزرگ تششيداي آمد که موجب پدي مسلمانان پداني می دوران چهل ساله، اختالف نظرنيپس ازا
 ني رسول خدا هستند، از حکومت تمکفهي خل که آنها واقعًاني عباس را خوردند و به تصور ای و بنهي امی حاکمان بنبي مردم فرتياکثر

 المقدور ی از اطاعت حاکمان حتدند،يد ی عدالت را دررفتار آنها مامبروي پتي در عملکرد اهل برا ی که اسالم واقعیتيکردند و اقل
 . به خود گرفتعهي آوردند که بعدها نام شدي اسالم پدخي را در تاریانيسرباز زده و جر

 



گردن نهاده بودند، هرچند در آغاز    حاکماِن پس از حضرت محمدۖتيوال که بر) اهل تسنن( مت ُاتي با اکثراني جرني ااختالف
 یمبنا" نسبت به ینشي و بیکل اعتقاد شی بعدیها و عصرها  و در نسلجي بود، اما به تدرتيها و عدالت اهل ب تيبر سر اولو

 .به خود گرفت"  نظامتيمشروع
 

 خود را از دست داده تي موضوعی روزگار آنان، از نظر عملاني با پاتياهل ب " و عدالتتياولو" که مطرح کردن ی از آنجائ
 که دي عنوان گردنيح شد و چن مطرکيدئولوژي نظر ااز امبر،ي بودن حکومت آنان پس از رحلت پیو غصب"  خلفاتيمشروع"، "بود

 .شدند یم" منصوب" توسط خدا و رسول مًاي مستقدياست که با) یرفنه ع (یني دی امرامبري پنانيانتخاب جانش
 

تر  ستهي شایعني ،یمانيا" تيوال" و نيري او بر ساگري دیها لتي عدالت و فضی و برتریحضرت عل" تياولو" در هرچند
 ی امر،ی زمامداریبه معن" یاسي ستيوال"  وجود داشت، امایدي جامعه کمتر تردی بودن برایالق اخی امامت و الگویبودنش برا

 .ابدي تحقق ستيبا یم) نه انتصاب خدا و رسول( مشد که با انتخاب مرد ی می تلقی و مردمیُعرف
 
م شد که همچنان ادامه  دو شاخه بزرگ امت اسالني ااني میادي وجنگ و کشتار زی اختالف موجب بروز دشمنني اسفانهأمت

در سال " هي مطلقه فقتيوال" و متعاقب آن، اعالم راني ایپس از انقالب اسالم" هي فقتيوال" که مطرح شدن مسئله یبه طور .دارد
 نظام تي مشروعی درباره مبنادگاهي از تفاوت دو دقًايدق)  نظامتيبا حذف جمهور( ی والئتنظام حکوم "ی برپائی، و تالش برا١٣۶٧

 . شده استیاشن
 
 که نياند، اما شگفت ا  سخن گفتهامبري پیبرا "یاسيس" ني نصب جانشکي از هزار سال است که در ضرورت تئورشي بانيعيش

 ی حکومت را امری در موارد متعددحًاي دارد و صریگري، منطق د)ع(ی متن منتسب به حضرت علنينهج البالغه به عنوان معتبرتر
 .ابدي ی مردم تحقق متي و خواست اکثرتي با رضا دانسته کهی و مردمیُعرف

 
 از موارد اززبان یبه برخ المقدور ی اما حتست،ي مختصر ممکن نني سخن، در اني اثبات ای برادي همه مدارِک مفارائه
 :ميکن یاشاره م) ع(یحضرت عل

 
 ؟ )خدا يا مردم(  مشروعيت منشأ-الف
 

 یدي رهبر جدیقبل از هر اقدام...  کشته شدن رهبرايه در صورت فوت در حکم خدا و اسالم بر مسلمانان واجب است ک"
 ۵١٣).ص ١٨و٨بحاراالنوار،ج"(  به حکومت بپردازدشاني انيانتخاب کنند تا ب

 
 توافق کردند و او یپس اگر آنها برکس. است )  و انصارنيمهاجر( صاحب نظران جامعه تي در صالحی انتخاب رهبریشورا
 ۶ نامه ۵نهج البالغه فصل ) ی هللا رضهي رجل و سموه اماما کان فیفان اجتمعوا عل(....   استني خدا در همتيا رضدند،يرا امام نام
 
 : جمع شده بودندشانيبا ا) یري گیأر( عتي که در روز بی خطاب به مردمی حضرت علسخن

 
ه  مگر آن کس را کستي نژهي کس را در حکومت شما حق وچي مردم انبوه و هوشمند، هیا" 

 کامل -٣۶٧،ص٨بحاراالنوار،ج)  الحد حق االمن امرتمسيامرکم هذا ل(...  دينيخودتان برگز
  ۴۵۶،ص٣،جی طبر-١٢٧،ص ۴ر،جي ابن اثخيالتوار

 
  نحوه انتخاب-ب 
 

 ) دادندیأبه من ر( کردندعتي کامل باري با طوع و رغبت و اخت،ی اکراه و اجبارچيمردم با من بدون ه
 ه اول نام۵نهج البالغه فصل 

 

 . نکردندعتي حاضر بیا زهي و جاقي طمع به تشواي دي با من به خاطر ترس از تهدمردم
 ۵۴ نامه۵نهج البالغه فصل

 
 . کردندعتي بیکشتند، اما با من پس از مشورت و توافق جمع)  کوریدر شورش( عثمان را بدون مشورت مردم

 ١ جدي الحدیشرح ابن اب
 
 . مردم انجام نشدتينبود و جز با رضا)  محدودیحلقه ادر ( ی با من به صورت پنهانعتيب

 ١۵٣،ص۵ جی طبرخيتار



 
 که با ابوبکر ی همان کسانزي پرداختند و نگريکدي کردند بعد از آنکه سه روز به مشورت با عتي پس از قتل عثمان با من بمردم

 از مهاجر و شتازاني همان اهل بدر و پی عمومعتي بنياهل شورا در ا.  امامت آنان را بسته بودندماني کرده و پعتيو عمر و عثمان ب
 با من پس از مشورت عتي بود و بی عمومی مردم با آنان بدون شوراعتي تفاوت که بنيبا ا. جامعه بودند)  گذارهيقشر آگاه و پا(انصار
 .عام

 ۵١٢بحاراالنوار ص 
 
کرده " نصب"جامعه ) یاسي سیرهبر( تي والیارا بر) ع(ی حضرت علامبراسالمي پميگوئ ی مانيعي قرن است که ما ش١۴

 : فرمودديکأت) ع(ی که خودِ حضرت علیاست، در حال
 

 امت من سزاوار توست، پس اگر مردم تو را تي والطالب،ي پسر ابیا: به من فرمود امبرۖيپ"
 ی کن، ولامي بودند، در امر حکومتشان قی دادند و همگان بر حکومت تو راضتيبدون نزاع وال

که خداوند راه   به حال خود واگذار،التشانيدر باره تو اختالف کردند، آنها را با تمااگر 
 .دهد ی مسئله قرار مني تو از ای برایخروج

 ٣٠ صیمستدرک نهج البالغه باب الثان
 

 :د کند، فرمواميتربوده ق ستهي آن شای که برای به قدرت و حکومتیابي دستی خواستند براشاني از اانيعيگرشيبار د
 

 کنم؟ در بيرسول خدا را تکذ) امبري پهي نسبت به توصیبا نافرمان(  منديخواه ی شما مايآ"
 دي که بایموضع( اما من در کار خود. ام  کردهقي هستم که او را تصدی کسني که من اولیحال

 که مردم یانيشواياز پ(  اطاعت کردن منیطي شراني در چندمي کردم، دشهياند) اتخاذ کنم
 به گردن من یگري با دعتي بی براامبري با پثاقي گرفته و میشي من پعتي ببر) اند هديبرگز
 ".است

   ٣٧نهج البالغه خطبه 
 

 )ع( امام حسنينينحوه جانش
 

 که شما را از دست ی در صورتايآ: دندي بودند پرسشاني ایني که نگران جانشیانيعي ش،یپس از ضربه خوردن حضرت عل
 ناتريخودتان ب. کنم ی می کارامر و نه نهنينه شما را بر ا":  فرمودم؟ي کنعتيب) ع( فرزند بزرگترتان حسن بادي ، موافق هستميبده
 ."ديهست

 مروج الذهب
 

 آن ی تابانه منتظرخبرسالمتی که بی از اطاق خارج شد و خطاب به مردمشانيپس از شهادت امام، عبداهللا بن عباس عموزاده ا
 ري در غد،ي کنعتي بو تا با ادياي بروني شما بی فرزند بزرگ او برادياگر بخواه! افتيامام وفات : رد اعالم کیحضرت بودند، با تلخ

 .مي به گردن شما نداری حقچي صورت ما هنيا
 
 سپاهش تي که اکثری از آنجائه،ي نبرد با معاوني پس از چند،ی اما بزودد،ي مردم به حکومت رسعتي حسن با انتخاب و بامام

 که از جمله ،یطي صلح کرد و با شراهيبا معاو. دي سپاه گردتي درخواست اکثرميدامه جنگ نداشتند، به رغم نظر خود، تسل به اليتما
!                    واگذار کردهي مردم بود ،حکومت را به معاوتي حکومت به آراء اکثری پس ازخود و واگذارنيجانش به عدم انتخاب هيتعهد معاو
 

 به دعوت مردم) ع(نيپاسخ امام حس
 
 مسلمانان و ی حکومت به شورای در واگذارهيلف وعده معاو جز ُخیزي چد،يزي هي علاميدر ق) ع(ني امام حسی اصلزهيانگ

 .ی سلطنتی به نظام موروثی بود در اعتراض به انحراف نظام مردمیامي قینيدر واقع نهضت حس.  نبودديزي فرزند نااهلش ینيجانش
 دربرابر نظام( امور امت ی اداره و سرپرستی بود به دعوت مردم برای مثبتزپاسخي به طرف کوفه نني امام حسحرکت

 .) حاکمیاستبداد
 
 ی نکردند و ادعائامي حکومت قلي تشکی براعهي از امامان شکي چي دوران امامت، هانيتا پا) ع(ني از شهادت امام حسپس

 . ملت خواهان آن نبودند، نداشتندتي که اکثری به قدرت رساندن خود، مادامیبرا
  عبدالعلى بازرگان

  


