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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
 »پادشاھی ھیچ کاره« تا »سلطنت ھمھ کاره«از 

من ھمیشه گفته ام که يک جمھوری خواھم، اما برای من خواستاری جمھوريت حکومت ملی در ايران، نسبت به وجود يا عدم 
نیز معتقدم که حتی . لويت داردمسدود شده باشد، او»هسلطنتی ھمه کار«ای که راه بازگشت اش به » پادشاھی ھیچ کاره«

ًکه، مثال، نظارت مجتھدان (پادشاھی خواھان جوان امروز ايران نیز ھیچ تمايلی به بازگشت به قانون اساسی گذشته و متمم ھايش 
  . ندارند) بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را نیز بصورتی قانونی در می آورد

com.esmail@nooriala 

  پیشگفتار
 گوھر حکومت« و اينکه نوشته بودم ،»جمھوريت يا جمھوری؟«با عنوان  مطلب ھفتهء گذشتهء من،

اين . ، برخی واکنش ھا را از جانب خوانندگانم بر انگیخت» آن است و نه در اسم آن"جمھوريت"مدرن دز 
  :واکنش ھا را می توان به دو دسته تقسیم کرد

نحالل حکومت اسالمی می پس از ا« برای توجیه اين نکته که ء منمقالهبرخی اعتقاد داشتند که  -
   و نگاھی مثبت به برقراری پادشاھی در ايران دارد، نوشته شده»گشتتوان به پادشاھی باز

به زبان ( برای انکار حقانیت  را، زمینه»جمھوريت«مقاله، با طرح مسئلهء برخی نیز معتقد بودند که  -
بخصوص که نويسنده خود، در صدر . ی ضد پادشاھی داردنگاھرژيم قبلی فراھم کرده و ) ِمشروعیت: آخوندی

  .است» جمھوريت خواه«و ھم » جمھوری خواه«ھم که  است عالم داشتها مقاله اش،
 کمی بیشتر در مورد  نیز اين ھفتهتا مرا بر آن داشته است ،اين دو گونه نگاه متضاد به يک مقاله

اين توضیح را در عنوان مقاله   پیشاپیشمنالبته .  توضیح دھمشده بودانديشه ای که در مقالهء قبلی عرضه 
، جمع بندی کرده ام و »از سلطنت ھمه کاره تا پادشاھی ھیچ کاره«در عبارت نی ای که می خوانید، يع

بخرج دادند تا » انقالب مشروطه«کوششی است که مادران و پدران ما در  آن و گوھر ھدفھدفم توضیح 
حکومت جديدی را که » جمھوريت«استقرار ساخته و تبديل » پادشاھی ھیچ کاره«را به » سلطنت ھمه کاره«

  .نظر داشتند میسر سازنددر 
رار ً کال قید پادشاھی را زد و به استق،»فرآيند تبديل «آنالبته می شد در  نیستم که  ھممنکر آن

؛ ھمچنانکه پیروان کمال آتاتورک در ترکیه کردند؛ و ھمچنانکه رضا خان پھلوی قصد داشت رأی داد» جمھوری«
خ به اينکه چرا چنین نشد مستلزم ورود به بحثی اما پاس. تا نخستین رئیس جمھور ايران بشود و نشد

  .تفصیلی است که ربطی به موضوع مقالهء کنونی ندارد
 اگر ساختار حکومت مدرن بر : بگويم کهه است تالش من آن بود ھااين زمینهھمهء در ، در واقع

يا  رئیس جمھور، موسوم به(ادارهء کشور  پاسخگويانهء منتخبین  و، مسئولیت اجرائی»جمھور مردم«حاکمیت 
جمھور  « در مقابل مجلس منتخب مردم استوار باشد، اينکه ھمان)صدراعظم و يا نخست وزير و ھیئت وزرا

از  برکنارو ِمقام تشريفاتی غیر مسئول يک تصمیم بگیرند که )  ـ اجتماعی که باشدبه ھر دلیل تاريخی(» مردم
ھر دو اما ھنشاه و شاه باشد و چه رئیس جمھور، چه نام اش شا( داشته باشند  نیزدخالت در امور کشور

  .ايجاد کند مشکلی اساسی برای کشور ً»منطقا«اين امر نمی تواند ) تشريفاتی
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شاه « چرا که تاريخ کشور خودمان نشان داده است که يک ؛تأکید می کنم» ًمنطقا«بر اين واژهء 
» جمھوريت« و حتی آشکارا فراقانونی، ، قانونیً، اگر فرصتی بیابد، می تواند با عملیاتی ظاھرا ھم»تشريفاتی

توجه کنید که در اينجا ھم . حکومت را تعطیل کرده و پادشاھی ھیچ کاره را به سلطنت ھمه کاره مبدل سازد
نیز نیست بلکه می خواھم به امکان پديد آمدن » تبديل«قصدم از طرح اين موضوع قضاوت دربارهء نتايج روند 

م؛ بدين معنی که می دانم و می دانید که رضاشاه پھلوی با تعطیل مشروطیت و تبديل  اشاره کنی روندچنان
 به آباد سازی ايران پرداخت و دمحمرضا شاه پھلوی نیز با افزودن متممی بر  بود کهشدن به سلطان قدر قدرت

شورا را مجلس » ًقانونا«را به شاھی تبديل می کرد که می تواند » شاه تشريفاتی«قانون اساسی، که 
 نمايندگان مجلس سنا را تعیین نمايد و يا حتی نخست وزير تعیین کند، و سپس با اعالم یمی ازتعطیل کند و ن

 میل مبد که شاه غیر مسئول مشروطه را به شاھنشاه ھمه کاره و مطلق العنان ،»مأموريت برای وطنم«
ا از مدار عقب ماندگی مزمن خود خارج باقی نگذاشت اما توانست ايران ر» جمھوريت نظام«از ساخت، چیزی 

اما، بدون قضاوت کردن اگر به دوران . سازد و برای آن در صحنهء بین المللی اعتباری بی ترديد فراھم آورد
ای جز تصديق اين واقعیت نداريم که ھر دو پادشاه پھلوی در مسیر تبديل پادشاه  چارهپھلوی ھا نگاه کنیم 

  . گام برداشتندهان ھمه کاربه سلط) تشريفاتی(ھیچ کاره 
ھای جھان سومی نیز درست به ھمین راه نرفته و، با تعطیل »رئیس جمھور« مگر ، براستی،اما

ً، تبديل به ديکتاتورھای قدر قدرت نشده اند؟ آيا صدام حسین واقعا رئیس جمھور بود؟ يا »جمھوريت نظام«

  و از ھمه مضحک تر وضعیت کشور خودمانقذافی؟ يا حتی انور سادات و مبارک و ھمین السیسی فعلی؟
 را به ولی فقیه و نام نخست وزير را به پادشاه قدرتمند فقط نام  در آن، اسالمیست ھای انقالبی کهاست

خبری از شده اند؟ در کدام اين نمونه ھا » جمھوری اسالمی ايران«رئیس جمھور تبديل کرده و مدعی وجود 
  را جدی بگیريم؟پادشاھی قدر قدرت به جمھوری  تبديل ھست که بخواھیم» جمھوريت«

باشد و البته » جمھوريت«واقعی کسی است که به دنبال تثبیت » جمھوری خواه«از نظر من، باری، 
در يک نظام توأمان ظھور کنند و ساختار قدرت » جمھوری«و » جمھوريت«که، باز از نظر من، بھتر آن است که 
ھم، در ) تشريفاتی (ه ھیچ کارِاما، پادشاھی. جمھوريت نظام را نعطیل کندچنان باشد که رئیس جمھور نتواند 

ًمنطقا و عطف به شرايط مادی و معنوی مردمان يک صورتی که قادر نباشد جمھوريت نظام را تعطیل کند، 

  . باشدقابل اعتناء می تواند گزينه ای کشور،
  

  در واقعیت عملی
سنگر می » شکل جمھوری نظام«در پشت » نظامجمھوريت «کسانی که قبل از تصديق اھمیت   

  :گیرند برای مواضع خود چند دلیل دارند
، راه را بر  و نبودن حتی پادشاھی تشريفاتی در يک کشور،الغای پادشاھیه می شود که گفت. 1  
می نیز ت سلطنت ھمه کاره و شروع روند تبديلی که شاه ھیچ کاره را سلطان ھمه کاره می کند بازگش
  .بندد
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 پادشاھی ھای مصر و عراق و سوريه : شده استاثباتاين نظر در ساحت عمل بطالن ، به اعتقاد من  
و عراق و سوريه خود ھمان قدرت يا قدرت و حتی ايران به جمھوری تبديل شده اند اما رئیس جمھورھای مصر 

ه، بقول سید دمحم خاتمی،  و در مورد ايران ھم می دانیم ک، را داشته اند که سلطان ھمه کاره داشتهبیشتری
  . است»  بیت رھبریتدارکچی«رئیس جمھور در واقع 

» جمھوريت« طلوع خورشید  در شرايطی جست که به رادر اين مورد اگر مشکلی ھست بايد آنپس،   
 راه قانون اساسی معوج زآن ھم احکومت کشور، با تغییر نام تنھا  و اين وضعیت را ؛ نمی دھد راهماندر کشور

و » قدرت قانونی«حل مسئلهء توازی يعنی، .  و  انتخابات استصوابی انجام دادن نمی توان تغییر دادننوشت
  .نام يک رژيم ممکن شودتغییر چیزی نیست که با دلخوش کردن به » قدرت واقعی«

 به الغای رژيم سلطنتی و برقراری 1357گفته می شود که چون مردم ايران در انقالب سال نیز . 2  
» جمھوريت نظام«ی رأی داده اند، سخن گفتن از اينکه پادشاھی ھیچ کاره ھم می تواند بموازات جمھور

 برگرداند و ولیعھد آخرين شاه ھمه 1357متحقق شود نظريه ای است که می خواھد ما را به پیش از انقالب 
  .کاره را بجای پدر بنشاند

  :ی اين سخنم چند دلیل دارمبرا. ن فکر می کنم که اين نظر نیز در عمل باطل استم  
 پیدر  ، در مرحلهء اول مستلزم توافق بر سر آن است که، اگر ممکن باشد،چنان بازگشتی: الف  

 و بهد دست به نوشتن يک قانون اساسی جديد نزنملت ايران  ،انحالل حکومت اسالمی مسلط بر کشورمان
پادشاھی «چرا که ھم .  و متمم ھای آن باز گرديم سابق اجرائی کردن قانون اساسی مشروطهفعال و

د و ھم بوجود آيد فرق دار» جمھويت نظام «کتار ای که می تواند در »پادشاھی ھیچ کاره« با »مشروطه
  .ن قانون اساسی و متمم ھايش تضمین می کنندپادشاھی خاندان پھلوی را ھما

 و نوشته شدن يک قانون اساسی ، مسلط بر ايران انحالل حکومت اسالمیدر پی ،اگرحال : ب  
رأی ) تشريفاتی( در يک ھمه پرسی آزاد به استقرار پادشاھی ھیچ کاره ان کشورسکوالر دموکرات، مردم

 نسبت به ی خاصاست و نه ولیعھد سابق حق» پادشاھی مشروطه«دادند آنگاه آنچه که بوجود می آيد نه 
   . برای شاه شدن داردديگران

 جديد سکوالر  يک قانون اساسی و تصويب عمومیًعنی مطلوبا نوشته شدن يدر صورت اخیر،: پ  
 نشده و اين پرداخته نوع پادشاھی تشريفاتی و حتی رياست جمھوری تشريفاتی  به تعیین که در آندموکرات
 راه ھای باز تولید پادشاھی »پیشاپیش« یقانونچنان  ،موکول می شود يک ھمه پرسی خاص  انجامامر به

. دمرتفع می ساز نظام جديد درسابق را ھم می بندد و در واقع امکان بازتولید استبداد سلطنتی را مشروطهء 
در اين صورت مجلس مؤسسان می تواند دو آئین نامه برای آيندهء دو نوع حکومت پادشاھی يا جمھوری تھیه 

  .کرده و به تصويب برساند
 به پادشاھی ھیچمردم  ،اساسی سکوالر دموکرات تصويب قانون ِپی آمد ِ اگر در ھمه پرسی آنگاه،:ت  

 قانون اساسی است که تعیین رأی دادند، ھمان آئین نامه ھای مصوب مجلس مؤسسان) تشريفاتی(کاره 
 العمر خواھد بود  مادام اشدم برگزيده می شود و آيا پادشاھینند که پادشاه بعدی چگونه از جانب مرمی ک

 مردم شخصی يک پادشاه، در پايان عمر ،ندان اش مستمر خواھد بود يا ھر باريا پادشاھی در خايا مدت دار، و 
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ولیعھد سابق پادشاھی پھلوی بديھی است که  ، صورتآندر . را برای اين سمت تشريفاتی انتخاب می کنند
 می تواند، مثل ھر شھروند عادی کشور، خود را برای ھر سمتی، از جمله ،، اگر عمرش به آن روز بکشدھم
  . يا حتی نمايندگی در مجلس شورای ملی کانديد کند، يا رياست جمھور ھیچ کاره تشريفاتیدشاھیپا

 امکان  وجود شواھد باال به من اين امکان را می دھند که بصراحت بگويم که بدون،در مجموع: ث  
ت  و امتناع از نوشتن قانون اساسی جديد، بازگش،بازگشت به قانون اساسی مشروطه و متمم ھايش

   .ًپھلوی به ايران تقريبا ناممکن است) يا پادشاھی(سلطنت 
  

  دلیل عدم چشم پوشی از اين مبحث
، ھمچنان می توان »جمھوريت نظام آينده«اما براستی چرا من ھمچنان معتقدم که، در پی تضمین   

شاره به را ھم ممکن دانست؟ پاسخ من به اين پرسش مستلزم ا) تشريفاتی(استقرار پادشاھی ھیچ کاره 
  :چنین فرمولبندی می شوداين ايراد  .اين امکان ديده ام که من علیه مطرح کردن  استیقوی ترين ايراد

از آنجا که پادشاھی مقامی است که يک فرد و يک خاندان را، بصورت مادام العمر، صاحب منزلتی «  
 ،المیهء جھانگستر حقوق بشر بر اساس مفاد اع،يگانه می کند، می توان آن را نوعی تبعیض تلقی کرده و

  .» غیرقانونی تلقی کرد، بعنوان يک گزينه برای ھمه پرسی، دانست و حتی مطرح کردن آن را اشمردود
نمی توان موضوعی را که با مفاد اعالمیهء «من خود ھمواره بر صحت اين فرمول تأکید داشته ام که   

بر اساس . »واگذار کرد) ه پرسی و چه در انتخاباتچه در ھم(جھانگستر حقوق بشر تخالف دارد به رأی مردم 
آيا حجاب زنان اجباری بشود يا «ًھمین اصل ھم ھست که فکر می کنم، مثال، نمی توان از مردم پرسید که 

امری » جمھوری اسالمی« را برای گزينش 1358 فروردين 12 ِحتی، از اين باالتر، من ھمه پرسی» نشود؟
  المللی، امری غیرقانونیبینديدگاه ھای مورد پذيرش و در نتیجه، از لحاظ شر خالف مفاد اعالمیهء حقوق ب

 .د اعالمیهء حقوق بشر در تضاد استبا مفا) چه سنی و چه شیعه(چرا که مفاد شريعت اسالمی ؛ می دانم
  : را که در باال ذکر کردم منطقی نمی يابمییل زير ايراد من، به دلاما

، و حتی "نماد تشريفاتی يک کشور و يک ملت"اب يک شخص بعنوان انجام ھمه پرسی برای انتخ«  
در حکومتی که جمھوريت آن   را،مادام العمر دانستن اين موقعیت، و نیز استمرار اين منصب در خاندان او

، با مفاد اعالمیهء جھانگستر حقوق بشر در تضاد نیست، و تفاوتی که بین او و شھروندان عادی تضمین شده
 "انتخاب"امر چرا که . مورد نظر آن اعالمیه تلقی کرد» ِتبعیض« خواھد داشت را نمی توان نوعی از کشور وجود

که ترجیح دادن بعضی بر بعضی ديگر  ( را تبعیض نوعی ازھمیشه بین انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
  .» آفرين است رضايت، به علت نفس انتخاب آزادانهء مردمان،ايجاد می کند اما اين تبعیض) است

، قانون اساسی »جلوگیری از بازتولید استبداد«در عین حال، اعتقاد دارم که، بر مبنای فلسفهء   
عدول مردم از اينگونه گزينش ھای تشريفاتی را نیز تجديد نظر و سکوالر دموکرات آينده بايد نحوه و شرايط 

  . و يا خاندان مورد انتخاب خود را برکنار کنندفردتعیین کند، بطوری که مردم بتوانند، طی روندھائی قانونی، 
که ما حق داشته آن اين .  را خالف مفاد اعالمیهء حقوق بشر می دانم  ديگری نکتهيکاما، من   

نسل  ،»جمھوری اسالمی ايران« مردم به حکومت موسوم به ِچھار دھه پیش باشیم، با استناد به رأی مثبت
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حالل حکومت اسالمی از انتخاب مجدد بین پادشاھی و جمھوری محروم  انپیدر ھای بعد از آن انقالب را 
  . سازيم

می دھند، اگر از توان » جمھوريت خواھی«از نظر من، آن دسته از جمھوريخواھانی که اولويت را به   
اطمینان داشته باشند بايد از اينکه انتخاب » شکل جمھوری« به  نسبتخود برای جلب نظر مردم ايران

استقبال کنند و از آن طريق برای دست آورد خود، که جمھوری يا جمھوری به رأی مردم واگذار شود پادشاھی 
  .ُباشد، مھر اثباتی معتبری فراھم آورند

 باشد و »ھمه پرسی برای گزينش جمھوری يا پادشاھی از جانب مردم«اما اگر مخالفت شان با   
ا، از  به شکلی آشکارخودبخود و ،بسته شده بدانند 1358 فروردين 12 ِپروندهء پادشاھی را در ھمه پرسی

ھانگستر مربوط به مردم اعطا می کند عدول کرده و با اعمال نظر زورگويانه از حقوق بشری که اعالمیهء ج
انجام يک ھمه پرسی قانونی جلوگیری کرده اند؛ البته اگر در فردای انحالل حکومت اسالمی قدرت کافی برای 

  .باشنداين کار را داشته 
خواستاری جمھوريت حکومت ملی در برای من من ھمیشه گفته ام که يک جمھوری خواھم، اما   

 »هسلطنتی ھمه کار« ای که راه بازگشت اش به »پادشاھی ھیچ کاره«ايران، نسبت به وجود يا عدم 
  .مسدود شده باشد، اولويت دارد

 نیز ھیچ تمايلی به بازگشت به قانون »ايران پادشاھی خواھان جوان امروز«حتی که معتقدم ًکامال نیز   
  نیزًکه، مثال، نظارت مجتھدان بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را(اساسی گذشته و متمم ھايش 

ندارند و، در نتیجه، نمی توان بازگشت پادشاھی قبلی را بصورت پادشاه شدن ) بصورتی قانونی در می آورد
 قبلی امری خودبخودی ءنه بازگشت پادشاھی ھمه کاره.  تلقی نمود"اتوماتیک"ولیعھد سابق ايران، امری 

  ). تشريفاتی(است و نه پادشاھی ولیعھد سابق در صورت رأی مردم به برقراری پادشاھی ھیچ کاره 
) ع ھیچ کاره اشتوحتی از (در مجموع، من در افق تاريخ آيندهء کشورمان استقرار يک رژيم پادشاھی   

  آزاد احترام قایلم،ًاما از آنجا که برای دموکراسی و حق انتخاب مردم در یک شرایط کامال، را عملی نمی يابم
اصرار ) ھر دو ھیچ کارهًاحتماال (بر ضرورت انجام ھمه پرسی برای انتخاب بین پادشاھی يا رياست جمھوری 

   .می ورزم
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