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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
 ؟جمھوریت یا جمھوری

ًخواندن يک حکومت لزوما نمی تواند » جمھوری«دانسته ام اما اعتقاد دارم که » جمھوري خواه«اگرچه من ھمواره خود را يک 
 بر نیايد ھرگز چیست و در پی استقرار آنھا» جمھوريت«آن را تضمین کند و اگر ملتی به درستی نداند که اصول » جمھوريت«

بر اين اساس در اين مقاله می کوشم تا درک ... است يا نه» جمھوری«ًنخواھد دانست که حکومت مسلط بر کشورش واقعا 
، بعنوان شکلی از حکومت، بیان داشته و »جمھوری«و رابطهء آنھا را با » جمھوريت خواھی«و » جمھوريت«خود را از مفھوم 

  .بر اين دومی را توضیح دھمدلیل سبقت و اولويت آن اولی 
  

com.esmail@nooriala  

خواندن » جمھوری« اعتقاد دارم که ، اما امدانسته» جمھوري خواه«اگرچه من ھمواره خود را يک   
که اصول آن را تضمین کند و اگر ملتی به درستی نداند » جمھوريت«ًيک حکومت لزوما نمی تواند 

 ھرگز نخواھد دانست که حکومت مسلط بر کشورش  و در پی استقرار آنھا بر نیايدچیست» جمھوريت«
  .است يا نه» جمھوری«ًواقعا 

، و خواند» جمھوری اسالمی ايران« خود را 1358در واقع، تجربهء شکلی از حکومت که در سال   
بر ملت » قانون«ال است که بر بنیاد آن  س37 و ، پرداختیین حکومتسپس به نوشتن قانون اساسی چن

با » اسالمیت«و » جمھوري«دو مفھوم ً سلط دارد بخوبی نشان داده است که اساساايران تو کشور 
 ، بصورتی بنیادين،يکديگر تنافری گوھرين دارند و ھرگز نمی توان شکلی از حکومت را يافت که در آن

  .آن را نفی نکند» جمھوريت«رژيم » اسالمیت«
جمھوريت « و »جمھوريت«خود را از مفھوم می کوشم تا درک بر اين اساس در اين مقاله   
 سبقت و اولويت آن بیان داشته و دلیل، بعنوان شکلی از حکومت، »جمھوری«و رابطهء آنھا را با » خواھی

  .توضیح دھماولی بر اين دومی را 
  

  حکومت ملت
 اھالی اين  کلريخ انتقال مالکیت جوامع روی زمین بهتاريخ معاصر جھان تا«: به اين نظر توجه کنیم  

  .»جوامع است
يک . محتوای اين سخن امری بديھی انگاشته شودشايد بخصوص در دوران ما، و ، در بادی امر  

مگر قرار است مالکان جوامع روی زمین از کرات ديگر آمده «جوان امروزی می تواند از ما بپرسد که 
   »جمع خود جمع نباشد؟يک مالک مگر می شود « يا» باشند؟

» مالک« مگر برده داری جز اين بوده که کسانی .»بله، چنین نیز می شود«ھمه می دانیم که اما   
 و ین رابطه بوده است؟ مگر مالک زمینجز نوعی از ھم» ارباب و رعیتی«کسانی ديگر بودند؟ مگر نظام 
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بخرد؟ تاريخ بشر، حتی از ديگران  بفروشد يا ه ديگران ب يکجااين ھمه را  نمی توانسته،ابزار تولید و رعیت
  . تاريخ مالکیت آدمیانی بر آدمیانی ديگر بوده است،تا اعماق زمان ھای اسطوره ای

. معنا می گرفته و تعريف می شده» تمالکی«ھم بر اساس ھمین » حکومت« می دانیم که حتی  
.  آنھا»ِمملوک« بوده اند و بقیهء مردم »مالک« گیھمبزرگ زمین دار شاه و سلطان و امپراتور و فئودال و 

 بوده اند برخی از آدمیانھم ین خدا را ، ھم»در حقیقت مالک اصلی خداست«شد حتی آنجا که گفته می 
  .  بر جان و مال و ناموس مردمان مالکیت داشتند، بعنوان نمايندهء او، وکرده بر روی زمین نمايندگی که

 فرمان می داد که کتاب اش، نساءهء سور از 59 ء آیه اش، در مؤمنان به ی مسلمانانوقتی خدا  
معلوم بود که کسی خدا را ، »از هللا و رسول و صاحبان امری که در بین شما حضور دارند اطاعت کنید«

صاحبان «ھمان  و آنچه باقی می ماند ، بزودی می میردو نمی بیند و پیامبرش ھم انسانی فانی است
  .نان مأمور گشته اندآ ازشده و مردم به اطاعت  مالک مردمان  از نظر، غايب طرف آن دو که، ازندا»امر

اھالی اين  کلتاريخ معاصر جھان تاريخ انتقال مالکیت جوامع روی زمین به  «، با اين ھمه،اما  
 و رسوالن اش را به باقی نھاد خدا را در آسمان ھا ، پیشی قرن چھار سه،انسانی که .»جوامع است

مديريت جامعه بايد بر مدار خواست اھل جامعه تنظیم «سپرد و گفت که ش  ادیواری ذھن باورمندان ارھچ
 بود که ھمطغیان ھمین و از دل . طغیان گری بود که علیه تاريخی چند ھزار ساله برخاسته بود» شود

مجموع اھل يک ، به معنی )public(» جمھور مردمان«و سپس مفھوم ) individual(» فرد«نخست مفھوم 
جامعه ل کل اھ از آن  رای گرفت و مالکیت جامعهجامعه، بر مفاھیم آسمانی و مقدس گذشتگان پیش

  .کرد
.  تغییر کند، بر حسب اين مالکیت جديد نیز،»حکومت« الزم آمد که تعريف امر ناگزير اين آنگاهو   

 و ، فائق آمد اشزنده و آشکار» مرصاحب ا«مرئی و ه انسان بر مالکیت خدا و رسول نابدينسان، ھر کجا ک
 و تعلق يافته) public(» جمھور مردم« ھمان  به ساخت، حکومت نیز از آن خودمالکیت جامعه را 

  .نام گرفت) republic(» جمھوری«
  

  اصول جمھوريت
» جمھوريت« جمھوری که در مفھوم نامنه در بايد را » جمھوری«اما مشخصات اين   

)republicanism (جمع بندی می شودبر مبنای مفروضات زير  کهمفھومی ؛ کردجو جست:  
 نه از آن خدا و رسول و حاکم فرض اصلی جمھوريت آن است که مالکیت و حکومت ھر جامعه -  

  . اھالی ھمان جامعه است کلِ از آن که،)صاحب امر(
 در سیر  شده،»جمھور مردم« به  و حکومت که منجر به انتقال مالکیتجريانی  در عین حال،-  

تغییر داده و سرزمینی را که ھر » ملت«تحولی خود، و از لحاظ سیاسی، لفظ عام جامعه را به لفظ خاص 
 ، و بوسیلهء مرزھای مفروض سیاسی از سرزمین ھای ديگر مجزا می شود،ملتی در آن ساکن است

  .خوانده است» کشور«
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الکیت و حکومت ھر ملت بر  به معنای آن است که م، در صورت معاصر خود، پس، جمھوريت-  
ین از ھم» حاکمیت ملی«يا » حاکمیت ملت«در واقع، مفھوم .  از آن خود آن ملت استش و کشورشخود

  .تعريف بر می خیزد
برای ادارهء کشور و امور روزمرهء خود، نخست  خود و سرزمین اش شده، الککه م، یملتچنین  -  

  .نام دارد» قانون اساسی« می زند که د خود مابین افرادست به ايجاد يک قرارداد اجتماعی
حکم شناسنامهء ھر ملت را داشته و تنھا در صورتی دارای ماھیت » قانون اساسی« اين -  

  .بداند» ملت«می شود که کشور و حاکمیت کشور را از آن » جمھوريت«
 ِ امامانرا از آن خدا يا رسول خدا، يا و کشور  مالکیت جامعه که اساسی یقانونيک يعنی، [  

خوانده می » جمھوری«مادر حکومتی باشد که نمی تواند ً طبعا و يا اشخاصی بداند ،جانشین رسول
چنین حکومتی، ھر چقدر ھم ظاھر خود را مدرن و امروزی کرده و در نام خود بر جمھوی بودن اش  .شود

خالی » جمھوريت«ر شده و از گوھمحسوب  دوران کھن و قرون وسطا ِ سنتی شکلی از اشکالتأکید کند،
  ].است

» جمھور مردم«ھمهء مقاماتی که دارای قدرت تصمیم گیری و دخالت در امور » جمھوريت« در -  
 و برای کار خود واجد محدويت ھای زمانی ،باشند انتخاب شده بوسیله ھمان مردم و پاسخگوی به آنھا
  .بوده و در تواتری معین جای خود را به ديگران می دھند

تصمیم بگیرند که شخصی را بعنوان نماد » جمھور مردم«گر، به دلیل شرايطی خاص، احتی  -  
 را در او يا خاندان اش مستمر » و تشريفاتیسمت نمادين«وحدت ملی شان تعیین کنند و احراز اين 

برای حفظ ، قرار گیرددر تضاد » جمھور مردم «ِ با مالکیت و حاکمیتممکن است سازند، چون اين سمت
باشد  به ھیج روی دارای قدرت تصمیم گیری و اجرائی  نبايدچنین شخص يا خاندانی» يت حکومتجمھور«

  . شود مسئول شناخته  نمادی غیرو ھمواره بايد
 سنتی علیه سلطنت» انقالب مشروطیت ايران«نمونهء جالب اين وضعیت را می توان در نتايج [  
 و حاکمیت از شاه قاجار، و برقراری مجلس سرکردگان مشروطه، که برای سلب مالکیت.  دانستکشور
 و انتخابی کردن مديران جامعه قیام کرده بودند، به لحاظ وجود شرايطی خاص و غیر عادی، چنین ،شورا

که ھنوز متممی (آنھا، در سند اول قانون اساسی مشروطه . تشخیص دادند که سمت شاه را حفظ کنند
به شاه اعطا می شود اما او ديگر مقام مسئول » نب ملتاز جا«، چنین ذکر کردند که سلطنت )نداشت

» شاه مشروطه«قرار بوده ن دارد که  نشان از آھمین تمھیدات. نیست و حق دخالت در امور کشور را ندارد
» جمھوريت« دخالتی در امر باشد و نتواند) مثل پرچم و سرود و عکس روی ديوار(دارای سمتی نمادين 

  ].داشته باشد) یت ملت بر کشوربه معنی مالکیت و حاکم(
ھرچند که ھنوز مقام .  قابل مشاھده است نیزھمین وضعیت در اکثر کشورھای پادشاھی اروپا[  

 در مجموع ھیئت حاکمهء اين غیر مسئولی به نام شاه يا ملکه، با احراز سمتی نمادين و غیر مسئول،
در اين نظام ھا رئیس .  ماھیتی برگرفته از جمھوريت استواجد آنھانظام سیاسی  ،وجود داردکشورھا 
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اين وضعیت را حتی می توان در کشوری ھمچون  .زير يا صدراعظم استکت نه پادشاه که نخست وممل
قاب رً نیست و ملکه اش ظاھرا مالک ال مدونی مشاھده کرد که اگرچه دارای قانون اساسینیزانگلستان 

 منتخب ردار است و نخست وزيرو برخ»نظم جمھوريتی«ًمال از کشور محسوب می شود اما کشور ع
  ]. کشور محسوب می شود برای ادارهء ھمزمانی دارای قدرت و مسئولیتجمھور مردم

  
  جمھوريتاصول تخطی از 

اگر بخواھیم موارد تخطی از اصول جمھوريت را بصورت آزمايشگاھی مطالعه کنیم شايد موردی   
 ، قاجاری سنت بالفاصله پس از پیروزی انقالب مشروطهء ضد سلطنت؛ چرا کهم خودمان نیابیکشوربھتر از 

دن سمت پادشاھی، با تشريفاتی کرکه »  اساسی قانون يکمشروط شدن حکومت به«و صدور سند 
از جانب » جمھوريت نظام حکومتی« اقدام علیه ، بالفاصله روند جمھوريتی می کردنظام حکومتی ايران را

  . ز شدآغا» شاه و شیخ«
   را تعطیل کرد اساسیدمحمعلیشاه قاجار مجلس شورای ملی را به توپ بست و قانون -  
 ،)که خود را روحانیت می خواندند و می خوانند(پس از شکست و فرار او، دينکاران فرقهء امامی  -  

 قائل شدند و، از سوی» مذھب رسمی« از يک سو برای کشور ،به قانون اساسی» متمم«افزودن با 
و ديگر، رسمیت يافتن مصوبات مجلس شورای ملی را به مطابقت اين مصوبات با شريعت فرقهء امامیه 

  . مشروط ساختند» !علماء«تشخیص اين مورد بوسیلهء 
دو حرکت قابل ) که قرار بود شاھی غیر مسئول باشد( سپس، با آغاز پادشاھی رضاشاه پھلوی -  

و از اين لحاظ، (ائی به خواسته ھای دينکاران امامی نکرد شاه جديد از يکسو اعتن: توجه انجام شد
و، از سوی ديگر، اگرچه )  متمم قانون اساسی را سکوالريزه کردناقص شده بدست ِخوشبختانه، حکومت

حفظ )  ظھور می يافتکه در انتخابات مجلس و تعیین نخست وزير از جانب آن(را » جمھوريت نظام«ظواھر 
را به نظام » پادشاه« قبضه کردن قدرت تصمیم گیری، مقام غیر مسئول و تشريفاتی سفانه، باکرد اما، متأ

   .مبدل ساختديکتاتوری سلطنتی 
 1327 ادامه يافت و در )با سکسکه ھائی چند( دوران فرزندش، دمحمرضاشاه پھلوی  ھمین امر در-  

چنان ) سلطان(ادشاه ، اختیارات پ مشروطهديگری به قانون اساسی» متمم «با افزوده شدنشمسی، 
در متمم جديد، شاه . در آن پیدا کرد که ديگر نمی شد جائی برای خودنمائی جمھوريت گسترش يافت

در (  و شورای ملیا تعیین کرده و حق انحالل مجلسنیمی از نمايندگان مجلس جديد التأسیس سنا ر
  .نخست وزير را بخود اختصاص دادحق عزل و نصب ) یلی مجلسغیاب و تعط

   کل سیستم به وضعیت دوران پھلوی اول برگشت32 مرداد 28 با انجام کودتای -  
مشخصات تشريفاتی پادشاه نامیده شد، » انقالب شاه و مردم«، با انجام آنچه 1341 و در سال -  

 تبديل به» مأموريت برای وطنم«الم تعطیل شد و شاه، با اعًو رسما ً مشروطه کال ِقانون اساسیدر 
  .ً ظاھرا قانونی شدیديکتاتور
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 در ابتدا انتظار آن .زدمردم ايران را کلید آغاز » 57انقالب «ھمین وضعیت بود که در واقع، پیدايش  -  
 تشريفاتی و  قدر قدرت به شاهِ تبديل سلطنت شاهو» استقالل، آزادی، قانون اساسی« شعار بود که با

  .مین شودبی مسئولیت مشروطه، امکان بازگشت به جمھوريت نظام تأ
اش نامیديم، از يکسو اعالم کردند که سلطنت و » امام« اما دينکاران امامی، برھبری آخوندی که -  

مبنا قرار دادن شده و، از سوی ديگر، با » نظام جمھوری«پادشاھی ھر دو منقرض شده اند و کشور دارای 
 جديد ستاندند و از نظام را » جمھوريت« نوشتن قانون اساسی جديد، کلیت در شريعت فرقهء امامیه

جای شاه ديکتاتور را با شدت رئیس اش (را آفريدند که نه می پريد » جمھوری اسالمی«شترمرغی به نام 
  ).جمھوريت را تعطیل می کرد(و نه بار می برد ) و عمقی بیشتر پر می کرد

انقالب » جمھوريت« برافکندن مبانی ِخ در پیبدينسان، در تمام صد سال اخیر، شاه و شی  
  . باقی نھاده اندملت دل رقراری حاکمیت و مالکیت را برمشروطه بوده و حسرت ب

  
  اولويت جمھوريت بر جمھوریسبقت و سکوالر دموکراسی و 

 اما  را جمھوری خواندی حکومتمی تواناز يکسو   که نشان می دھد کنونی ما،ء گستردهتجربهء  
و، از ) دام حسین يا جمھوری اسالمی کنونی در ايرانصمثل جمھوری عراق عھد ( دورش کرد از جمھوريت

مثل پادشاھی در (سوی ديگر، پادشاھی تشريفاتی داشت اما جمھوريت حکومت را مستحکم کرد 
  ).  يا حتی انگلستاناسکانديناویکشورھای 

 ربطی به اينکه ، معینی، در شرايطمی تواند» جمھوريت حکومت « از نظر من،،بر اين اساس  
ِ تا زمانی که حکومت اسالمی مسلط بر ايران ،بخصوص. شته باشدرا چه بخوانیم ندا» متشکل حکو«

تعیین نوع حکومت شرکت برای برقراری حاکمیت ملی و مردم در یک ھمه پرسی آزاد  و منحل نشده
ر حکومت سکوال» جمھوريت« بر  دائم ابراماصرار و  مامھمترين وظیفهء اپوزيسیون انحالل طلب،  رده اندنک

 حکومت آينده جمھوری باشد و چه پادشاھی تشريفاتی و غیر  چه شکلدموکرات آيندهء ايران است؛
  .مسئول
خواه  است که من، با وجود اينکه خود را جمھوري» جمھوريت«در واقع، بر اساس ھمین درک از   
باشم و در اگر در زمان انحالل حکومت اسالمی مسلط بر ايران زنده  ،عھد کرده ام که و ،می دانم

، در درون جنبش کنم اماتبلیغ » جمھوری ايران «برقراری برای ،کشورمان آزادی بیان وجود داشته باشد
می خوانم و » جمھوريت خواه«يک کوشندهء  که» جمھوری خواه «يکنه سکوالر دموکراسی ايران، خود را 

 و اگر با فردی می کنم تالشن در راستای آموزش و تبلیغ و تحقق اصول جمھوريت در حکومت آيندهء ايرا
  با اواعتقاد داشته باشد مشکلی در ھمکاری» جمھوريت نظام«پادشاھی خواه روبرو شوم که به ضرورت 

. ِن اساسی ضد جمھوريت آن نمی بینمبرای اقدام در راستای منحل کردن حکومت اسالمی و لغو قانو
و  را ممکن می سازد، آنکرات بودن  است که سکوالر دمو» نظامجمھوريت«اين که معتقدم  يعنی
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می  و ھمهء مديران واجد حق دخالت در امور ادارهء کشور را انتخابی ،حاکمیت را به ملت بر می گرداند
  .کندو برای خدمت شان مدت قائل شده و عزل آنھا بوسیلهء ملت را ممکن می داند، 

  
  شش پرسش تعیین کننده

» حکومت«در » مھوريتج«دارم که برای تشخیص حضور  اعتقاد  آنچه گفته آمد،س، بر اسانیز  
 زير جمع بندی  ششگانهءار ساده ای وجود دارد که می توان آنھا را بصورت پرسش ھاینشانی ھای بسی

  :کرد
   قانونی انسان مدار، سکوالر و دموکرات است؟ ما آيا قانون اساسی کشور مورد نظر- 1  
ی رسمی، و ابتنای بر شرايع و مانیفست ھای مذاھب و  از مذھب و ايدئولوژ ذکری آيا در آن- 2  

  ؟وجود نداردايدئولوژی ھا، 
 ، بی ھیچ شرطی، را و تبلیغ آزادی احزاب و مطبوعات و برقراری آزادی بیان»قانون« آيا اين - 3  

   اعالم می دارد؟ را»زندانی سیاسی«برسمیت شناخته و تعطیل مقوله ای به نام 
ودهء خود را اعالمیهء جھانگستر حقوق بشر و الحاقات آن دانسته و از اصول  آيا اين قانون شال- 4  

   تبعیت می کند؟، که نھاد بین المجالس سازمان ملل اعالم داشته،انجام انتخابات منصفانه و آزادمربوط به 
، بدون ھیچ حد و  کلیهء مديرانی که در ھر سه قوای کشور ادارهء امور را بر عھده دارند آيا- 5  
   مردم در انتخابات منصفانه و آزاد ھستند؟ء برگزيدهحصری،
  قرار دارند؟آيا قوای نظامی و انتظامی کشور زير نظر و مديريت رئیس قوهء مجريه  - 6  
 اگر حتی جواب يکی از اين پرسش ھا منفی باشد ما با حکومتی روبرو نیستیم که از ،به نظر من  

 در ھمه ،ب ھا ھمه مثبت بود ديگر فرقی نمی کند که ملت ايراناما اگر جوا. برخوردار باشد» جمھوريت«
  . برگزيند يا پادشاھی تشريفاتی را جمھوری را،پرسی مربوط به تعیین شکل حکومت

  

 :کنید دریافتً  عال را ھر ھفتھ مستقیمایمقاالت نور می توانید اي ـ میل خود بھ این آدرس ارسال با
com.NewSecularism@gmail  

  :مجموعھء آثار نوری عال را در این پیوند بیابید
htm.NoorialaWorks/com.puyeshgaraan.www://http  

 :صفحھء نوری عال در فیس بووک
5.nooriala.esmail/com.facebook.www://https  

  
 


