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ﭼﺮا ﺟﻤ'ﻮری؟
اﺟﺎزه ﺑدھﯾد ﺑﯾن ﻣﺎھﯾت ﯾﺎ ﻣﺣﺗوی ﺣﮑوﻣت و ﺷﮑل آن ﺗﻣﯾز ﻗﺎﺋل ﺷوﯾم .ﻣﺎھﯾت ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ اﯾن ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ﺗﺎﺑﻊ
ﻗﺎﻧون و اراده و رای ﻣردم ھﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ .وﻗﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اراده و رای ﻣردم و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧون ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﮕوﺋﯾم ﺣﮑوﻣت ﺑر
ﭘﺎﯾﮫ ﺟﻣﮭورﯾت ﻣردم اﺳﺗوار اﺳت و اﺳﺗﺑدادی و ﺧودﮐﺎﻣﮫ ﻧﯾﺳت .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺷﮑل ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾزم و ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی
ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯾﺷود ،ﺑﮫ وﯾژه اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﺣﮑﻣران ،ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر و ﻣوروﺛﯽ اﺳت ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻏﯾر ﻣوروﺛﯽ و ﺑرای
ﯾﮏ دوره ﻣﻌﯾن اﺳت .طرﻓداران ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ اﺻل ﺟﻣﮭورﯾت را ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد اﻣﺎ در ﻣورد ﺷﮑل ﺣﮑوﻣت ﺧواھﺎن ﻧظﺎم
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ اﻧد.
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣﺣﺗوا و ﺷﮑل ﯾﮏ راﺑطﮫ ارﮔﺎﻧﯾﮏ و ﻣﺗﻘﺎﺑل وﺟود دارد .ھر ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﺷﮑل و
ظرف ﺧﺎص و ﻣطﻠوب ﺧود اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎھﯾت و وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای آن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻧﺎھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن
ﺷﮑل و ﻣﺣﺗوا ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﯾﺳﺗم را دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻼت ﺳﺎﺧﺗﺎری و ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی ﮐﻧد .ﺷﮑل ﻣطﻠوب ﻣﺣﺗوی ﺟﻣﮭورﯾت ھﻣﺎن ﻧظﺎم
ﺟﻣﮭوری اﺳت ﮐﮫ در آن ﻣﻘﺎم ﺣﮑﻣران ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر و ﻣوروﺛﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺷﮑل اﺟﺎزه ﻣﯾدھد ﺗﺎ اﺻل ﭘﺎﯾﮫ ای ﺟﻣﮭورﯾت
ﻣردم ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺣﺗوای ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺷﮑل ﺣﮑوﻣت ﻧﯾز ﺟﺎری ﮔردد و ﺗداوم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﮑل
ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﺎھﯾت ﯾﺎ ﻣﺣﺗوای ﺣﮑوﻣت ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺟﻣﮭورﯾت ﻣردم اﺳﺗوار ﻧﯾﺳت .در ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ
ﻋﮑس اﯾن وﺿﻌﯾت ﺻدق ﻣﯾﮑﻧد .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ در ﯾﮏ ﺟﻣﮭوری ﺳﮑوﻻر دﻣوﮐرات ھم ﻣﺣﺗوا و ھم ﺷﮑل ﺣﮑوﻣت ،ھر دو ﺑر ﭘﺎﯾﮫ
اﺻل ﺟﻣﮭورﯾت ﻣردم اﺳﺗوار اﻧد.
آﻧﭼﮫ در ﭘﺎره ای از ﮐﺷورھﺎ ﮐﮫ دارای ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد رخ داده اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻧﺑرد ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐراﺳﯽ
ﺧواه و ﻧظﺎم ﺳﻠطﻧت ﻣطﻠﻘﮫ ﺣﺎﮐم ،ﺗوازن ﻗوا ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑوده ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣردﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری ﮐﺎﻣل را
ﺑر ﭘﺎ ﮐﻧﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر ﻧﯾروی ﺣﺎﮐم از اﯾن دراﯾت ﺑرﺧوردار ﺑوده ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ اداﻣﮫ وﺿﻊ ﻣوﺟود ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت و ﺑﮭﺗر اﺳت
درﺟﮫ ای از إﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺗﺎری را ﺑﭘذﯾرد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﺧﺷﯽ از اﻣﺗﯾﺎزھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اش را ﺣﻔظ ﮐﻧد .ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ﺷﮑل ﮔﯾری ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﯾن ﺳﻠطﻧت طﻠﺑﺎن و دﻣوﮐراﺳﯽ ﺧواھﺎن در
ﯾﮏ ﺷراﯾط ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻌﯾن ﺑوده اﺳت ،ﻧﮫ ﮔزﯾﻧﮫ ای ﺑر أﺳﺎس ﺑرﺗری ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ ﺑر ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری.
ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ در زﻣﺎن زﻧده ﯾﺎد ﺷﺎﭘور ﺑﺧﺗﯾﺎر ،دﺳﺗﮑم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن ،وﺟود داﺷت .اﻣﺎ در اﯾران ﮐﻧوﻧﯽ دﯾﮕر اﯾن
ﺷراﯾط دﯾﮕر وﺟود ﻧدارد .ﺑﮫ ﻋﻣر ﺳﻠطﻧت در ﺳﺎل  ۵٧ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷد .دﯾﮕر ﺳﻠطﻧﺗﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﺎ آن ﺑﺗواﻧد در
دﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار ﮔﯾرد .اﮐﻧون ﻣردم اﯾران ﺑرای اﺳﺗﻘرار دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﺎ ﺳد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ و ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن ﻣواﺟﮫ اﻧد و
ﺑرای اﺳﺗﻘرار دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﻋﻣر اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎ ﭘﺎﯾﺎن دھﻧد .در اﯾن ﺷراﯾط ﺿرورﺗﯽ ﻧدارد ﻣردم ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﺑﭘردازﻧد
ﮐﮫ دﯾﮕر وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارد .ﭼﮫ ﺿرورﺗﯽ دارد ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺷﮑل و ﺧطری را ﮐﮫ ﻣرﺗﻔﻊ ﺷده اﺳت دوﺑﺎره زﻧده و ﻓﻌﺎل ﮐﻧﻧد؟
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ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﺿرورت ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ و اﺣﯾﺎی ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﺑﺎ دو ﮔزﯾﻧﮫ روﺑرو ھﺳﺗﻧد .ﮔزﯾﻧﮫ ﻧﺧﺳت
آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ اﯾران أﺳﺎﺳﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﻣﮭورﯾت را از طرﯾﻘﯽ ﺟز ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ ﺑوﺟود ﺑﯾﺎورد؛ ﮐﮫ در
ﺑﯾرون ﻧظم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﺷور ﮔرﻓﺗﺎر آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﺧواھد ﺷد و از ھم ﻓرو ﺧواھد ﭘﺎﺷﯾد .اﯾن ادﻋﺎی ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺛﺑﺎت آن ﺑﺳﯾﺎر
دﺷوار ﺧواھد ﺑود .رﺷد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ طﯽ ﭼﮭﺎر دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺳﺗﻣر آن در ﺑراﺑر اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ ،ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﺗﻌددی ﮐﮫ طﯽ دھﮫ ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﺎھد آن ﺑوده اﯾم ،ﭘوﯾﺎﯾﯽ و ﺟوﺷش ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ،ﻣﺧﺗﺻﺎت ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﮐﺷور ... ،ھﻣﮫ
ﺧﻼف اﯾن را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد .ﺑﻌﻼوه ،ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﻣوﺿﻌﮕﯾری ﺑرای ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﻣﺷﮑل آﻓرﯾن ﺧواھد ﺑود .در ھر
ﺻورت ،اﮔر دﻟﯾل ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﺑرای اﺣﯾﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ ﭼﻧﯾن ﻣدﻋﺎﯾﯽ اﺳت ،ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت آﻧرا ﺑﮫ ﺻراﺣت اﻋﻼم ﮐﻧﻧد
ﺗﺎ ﺑﺗوان ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺻل ﺗری داد .راه دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﺿرورت اﺣﯾﺎی ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﺑراﺑر ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن
ﻗرار دارد آن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ أﺳﺎﺳﺎ ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺑﮭﺗری اﺳت.
در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ ﺧواھﺎن و ﺳﻠطﻧت طﻠﺑﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺷده اﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ھم ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﮐﻧﻧد و ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ راه ﺣل ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﭘذﯾرﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗدﻻل ھﺎﯾﯽ اﺣﺗﯾﺎج داﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺧود را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﻧد و رﺿﺎﯾت طرﻓداران ﺧود ،ﺑﮫ
وﯾژه طرﻓداران ﺗﻧدرو را ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﺑﮫ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺳﺎزی ﭘرداﺧﺗﻧد .اﯾن ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺳﺎزی ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺟﺎ اﻧداﺧﺗن ﻧظﺎم
ﺟدﯾد ﺿروری ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﭘﺎﯾداری و ﺑﻘﺎی آن ھم ﻻزم ﺑود ،ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷود ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺗوازن ﻗوا ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت
زﻣﺎن رخ ﻣﯾدھد ،ﻣوﺟب ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﮔردد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﯾن ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺳﺎزی ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺗﮑﻣﯾل و ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظری
ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد.
ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن اﯾراﻧﯽ ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﺿرورت اﺣﯾﺎی ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از اﯾن ﻧظرﯾﮫ و اﺳﺗدﻻل ھﺎ ﺑﮭره ﻣﯾﮕﯾرﻧد .ﮔوھر اﺻﻠﯽ
اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﭼﻧﯾن اﺳت :رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺣزﺑﯽ ﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﮔﺎه ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺑﮫ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣزﺑﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود
ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﺷور را دﭼﺎر ﻣﺷﮑل و ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ
دوره ای و ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﻣﯾﺗواﻧد ﭘﯾﮕﯾری و ﺗداوم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻠﻧد ﻣدت را دﺷوار ﺳﺎزد .ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﺑرآﻧﻧد ﮐﮫ
در ﻧظﺎم ﻣﺷروطﮫ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﻓرا ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت و درﮔﯾر رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺣزﺑﯽ و ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﻧﯾﺳت ،ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ﺣل اﯾن
ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟب ﺛﺑﺎت و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﮔردد.
در اﯾن اﺳﺗدﻻل ﻧﮑﺗﮫ درﺳﺗﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .وﺟود ﯾﮏ ﻓرد ﻓرا ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﮔﯾر رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺣزﺑﯽ و ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﻧﺑﺎﺷد ﻣﯾﺗواﻧد
ﺑﮫ ﺛﺑﺎت و ﭘﺎﯾداری و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﮐﺷور ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﯾن ھدف ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن وظﯾﻔﮫ را ﺑﮫ
ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر و ﻣوروﺛﯽ اﺳت ﺑﺳﭘﺎرﯾم .اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر در ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری ﻧﯾز ﻣﯾﺳر اﺳت .در
واﻗﻊ ھم اﮐﻧون در ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﻣﮭوری ھﺎ ﻣردم دو ﭘﺳت را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧﻧد :ﯾﮑﯽ ٍرﺋﯾس دوﻟت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟراﯾﯽ
اﺳت و دﯾﮕری رﺋﯾس ﺣﮑوﻣت ) (Head of Stateﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻓرا ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻏﯾر ﺟﻧﺎﺣﯽ اﺳت و دوره ﮐﺎر آن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺳﯾﺎر
طوﻻﻧﯽ ﺗر از دوره ﮐﺎر رﺋﯾس دوﻟت اﺳت .ﺟﻣﮭوری ھﺎی اﯾرﻟﻧد ،آﻟﻣﺎن ،اﺳراﺋﯾل و اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ از اﯾن ﺟﻣﮭوری ھﺎ
ھﺳﺗﻧد .در اﯾران ھم ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم اﯾن ﻣﺷﮑل را ﺑﮫ ھﻣﯾن روش ﺣل ﮐﻧﯾم ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ رﯾﺳﮏ ﺧطر اﺳﺗﺑداد ﺳﻠطﻧﺗﯽ را ﮐﮫ اﮐﻧون
ﻣﻧﺗﻔﯽ ﺷده اﺳت دوﺑﺎره زﻧده و ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾم.
ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻧظری ﻣﺗﻌدد دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣواﺟﮫ اﺳت .ﯾﮏ ﻣورد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﺻل وراﺛت و
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺳﺎﻻری اﺳت .ﻓردی ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﮫ ارث ﻣﯾﺑرد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﻣورد ﻧظر ﻓردی ﮐﺎرآﻣد و
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷد .ﻣﺎ در اﯾران ﭘﺎدﺷﺎھﺎن زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑوده و ﺑﮫ ﮐﺷور ﺻدﻣﺎت ھﻧﮕﻔﺗﯽ زدهاﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن،
2

ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺗواﻧد ﻓرا ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرا ﺟﻧﺎﺟﯽ ﻋﻣل ﮐﻧد و از دﺧﺎﻟت در ﺳﯾﺎﺳت ﺧودداری ﮐﻧد .ﺑدون ﺷﮏ
اﯾن رﯾﺳﮏ در ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری ﻧﯾز وﺟود دارد .اﻣﺎ در ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ در آن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر و ﻣوروﺛﯽ اﺳت ،اﯾن
رﯾﺳﮏ ﺻد ﭼﻧدان ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .ﺑﮫ وﯾژه ،در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ ﺳﻠطﻧت ﺧود ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز ھﺳت ،اﻣﮑﺎن ﻓراﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻋﻣل ﮐردن ﺑﺳﯾﺎر دﺷوارﺗر و از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﺳوال ﺑراﻧﮕﯾز اﺳت .در اﯾران ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﭘس از ﭼﻧد ﺳﺎل
در ﻣﺳﻧد ﻗدرت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﺗﺑد و ﺧودﮐﺎﻣﮫ ﺷده اﻧد .رﺿﺎ ﺷﺎه و ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺷﺎه دو ﻧﻣوﻧﮫ اﺧﯾر اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ اﻧد .در ﺟﻧﺑش
ﻣﺷروطﯾت ﻣﺎ ﮐوﺷﯾدﯾم ﺗﺎ دﻣوﮐراﺳﯽ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ھﻣﺳﺎز ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﻧﺑود .ﻣورد دﯾﮕری ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ داﺷت ھزﯾﻧﮫ ﺳﻧﮕﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﮔﺳﺗرده ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑر دوش ﻣردم ﺧواھد ﺑود.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺿرورت اﺣﯾﺎی ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در اﯾران ﻓﺎﻗد ﯾﮏ ﺗوﺟﯾﮫ ﻧظری ﻣﺣﮑم اﺳت .اﻓزون ﺑر اﯾن ،اﺣﯾﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در
اﯾران ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺗﻌددی ﻧﯾز روﯾرو ﺧواھد ﺑود .ﻋده ای از ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ﺑرآﻧﻧد ﮐﮫ اﺣﯾﺎ و ﺑﺎزﮔﺷت ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ھﻧﮕﺎﻣﯽ از ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺷﺎﻧس ﺑرﺧوردار ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﮔذار از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ وارد ﻣﺳﯾرھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﭘر ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﻗدام
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ای ،ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﯾران ،ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ای ،ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﮐل ﻧظﺎم ﺣﮑﻣراﻧﯽ،
ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﻧﺎرﯾوھﺎﯾﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل ﮔردد .ﻣﯾﺗوان ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﺳﻧﺎرﯾوھﺎ ﺗﺻوﯾری ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﻔﯽ و ﭘرھزﯾﻧﮫ
از اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎزﮔﺷت ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯾدھﻧد .ﺑدون ﺷﮏ ﺳﻧﺎرﯾوھﺎی ﺧوﺷﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺗری ﻧﯾز ﻣﯾﺗوان ﻣﺗﺻور ﺷد .اﻣﺎ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ
و ﮔزاﻓﮫ ﻧﺧواھد ﺑود اﮔر ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺳﻧﺎرﯾوھﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ ﻣواﻧﻊ و ﭼﺎﻟش ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ روﺑرو ﺧواھﻧد ﺑود.
ﻋﻠﯾرﻏم ھﻣﮫ اﯾن ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ ،در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر طرﻓداران ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ ﻣوﻓق ﺷده اﻧد ﺗﺎ ﻧﯾروی ﺧود را
ﺗﺎ ﺣدی ﺑﺎز ﺳﺎزی ﮐرده و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﺑﺎزﮔردﻧد .ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﻣوﻓﻘﯾت ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ دﻧﺑﺎل ﮐرده اﻧد .اﻣﺎ ﺑﺧش ﺑزرگ آن ﻧﺎﺷﯽ از ﭘراﮐﻧدﮔﯽ،
ﺗﺷﺗت ﻓﮑری و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻧﺎدرﺳت ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را از درون ﺿﻌﯾف و ﻧﺎﺗوان ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ
اﯾن ﺿﻌف ھﺎ ﻧﯾز ﺑرﺧود ﮐﻧﯾم .اﮔر اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﺑرطرف ﻧﺷوﻧد ،ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن ﻧﺧواھﻧد ﺗواﻧﺳت ﮔذار ﺳﺎﻣﺎﻧﻣﻧد و ﺧﺷوﻧت
ﭘرھﯾز از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﻧد .در اﯾن ﺻورت ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر را ﻧﻣﯾﺗوان ﻣﻧﺗﻔﯽ داﻧﺳت .ﮔزﯾﻧﮫ
ای ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ را از اﯾن وﺿﻌﯾت اﺳﻔﺑﺎر رھﺎ ﺳﺎزد ،ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣطﻠوب ﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﮔزﯾﻧﮫ اﺻﻠﯽ ﺗﺑدﯾل
ﺷود .ﺳﯾر ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻧﺗظر ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد.

ﭼرا اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد ﻣﺟﻠس ﻣوﺳﺳﺎن؟
ﭘس از ﻧﮭﺿت ﻣﺷروطﮫ ھر ﺑﺎر ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﮫ آزادی دﺳت ﯾﺎﺑﻧد دو ﻧﯾروی ﺳﻧﺗﯽ ﻣذھب و ﺳﻠطﻧت ،ﮔﺎه ﺑﺎ ھم ،ﮔﺎه ﺟدا
از ھم ،ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﺗﻼش ﺷده اﻧد .ﺗﺎﺳﯾس ﺳﻠطﻧت ﭘﮭﻠوی ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ آن اﺳت .در اﺑﺗدا رﺿﺎ ﺷﺎه آھﻧﮓ ﺗﺎﺳﯾس ﯾﮏ ﻧظﺎم
ﺟﻣﮭوری را داﺷت .اﯾن روﺣﺎﻧﯾون ﺑودﻧد ﮐﮫ وی را ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﯾﮏ ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺟدﯾد وا داﺷﺗﻧد .ﮐودﺗﺎی  ٢٨ﻣرداد و اﻧﻘﻼب
 ١٣۵٧دو ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕر اﯾن ﺗراژدی اﺳت ﮐﮫ ﮐﺷور را ﺑﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت اﺳﻔﺑﺎر اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .اﮐﻧون اﯾن ﺳوال ﻣطرح ﻣﯾﺷود ﮐﮫ
اﯾن ﺑﺎر ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دوﺑﺎره ﮔرﻓﺗﺎر ﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺟدﯾد ﻧﺷوﯾم؟
ﻋﻠﯾرﻏم ھﻣﮫ ﻣﺷﮑﻼت و ﻣواﻧﻊ ،اﮐﻧون ﻣﺎ ﺑﯾش از ھر زﻣﺎن دﯾﮕری ﺷﺎﻧس آن را دارﯾم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﯾﮏ ﺟﻣﮭوری ﺳﮑوﻻر و
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را در اﯾران ﺑﻧﺎ ﮐﻧﯾم .ﭼﮭل ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن را ورزﯾده ﮐرده و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و
ﻣواﺿﻊ آﻧﮭﺎ را ﺑر ﻣدارھﺎی درﺳت ﻗرار داده اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از آﻓت ھﺎی ﻧظری ﮐﮫ طﯽ ﭼﻧد دھﮫ ﭘﯾش اردوﮔﺎه
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ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن را دﭼﺎر ﺿﻌف و ﺗﺷﺗت ﻓﮑری ﮐرده ﺑود ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑرطرف ﺷده اﻧد .اﮐﻧون ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﺟﻣﮭورﯾﺧواه اﭘوزﯾﺳﯾون ﺑﮫ ﺟداﯾﯽ دﯾن و دوﻟت و ارزش ھﺎی ﻣﻧدرج در ﻣﻧﺷور ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺗﻌﮭداﻧد .ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻏرب
ﺳﺗﯾزی ،آﻣرﯾﮑﺎ ﺳﺗﯾزی و اﺳراﺋﯾل ﺳﺗﯾزی و ﻣداﺧﻼت ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺧﺎﻟف اﻧد و ﺧواھﺎن آﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺷور ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﺗﻧظﯾم ﺷود و اﯾران ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑرﻗرار
ﮐﻧد .در زﻣﯾﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﻧﯾز ھﻣﮕراﯾﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت .اﮐﻧون ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﻧﯾروھﺎی
ﺟﻣﮭورﯾﺧواه را ﻣﯾﺗوان ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﯾﺎ ﻟﯾﺑرال دﻣوﮐرات داﻧﺳت .ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﺣول ﺷده اﺳت و دﯾﮕر
ھﯾﭼﮑوﻧﮫ اﺳﺗﺑداد و ﺧودﮐﺎﻣﮕﯽ را ﺑر ﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑد.
اﻣﺎ ﭘراﮐﻧده ﮔﯽ و ﭼﻧد دﺳﺗﮫ ﮔﯽ ھﻧوز ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن ﺑﺗواﻧﻧد ﺑر اﯾن ﺿﻌف ﻏﻠﺑﮫ
ﮐﻧﻧد ،ﺑﺧت آﻧرا دارﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺗواﻧﻧد ﯾﮏ ﺟﻣﮭوری ﺳﮑوﻻر و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﺟداﯾﯽ ﻧﮭﺎد
دﯾن از دوﻟت و ارزش ھﺎی ﻣﻧدرج در ﻣﻧﺷور ﺣﻘوق ﺑﺷر را در اﯾران ﺑر ﭘﺎ ﮐﻧﻧد.
ﺑرای ﺗﺣﻘق اﯾن ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و راه ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﮔذار ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻧد و ﺧﺷوﻧت ﭘرھﯾز از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺎز
دارﯾم ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺞ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧﯾرو ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ ،ﮔذار از ج.ا .را در ﮐوﺗﺎه ﺗرﯾن ﻣدت ،ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﮐﻣﺗرﯾن ھزﯾﻧﮫ
ﻣﯾﺳر ﺳﺎزد .ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن اﻣر ھﯾﭻ ﺿرورﺗﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺎ رﯾﺳﮏ ھﺎ و ﻣﺧﺎطراﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑرطرف ﺷده اﻧد ،دوﺑﺎره زﻧده و
ﻓﻌﺎل ﺳﺎزﯾم .ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺎ ھﺷدار ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت از ﭼﻧﯾن ﺳﻧﺎرﯾوﯾﯽ دوری ﮐﻧﯾم .آﻧﭼﮫ ﻧﯾﺎز اﺳت راه ﮐﺎری ﻋﻣﻠﯽ و
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐراﺳﯽ ﺧواه ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ھﻣﮫ اﺟﺎزه دھد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در
ﺳﺎﺧﺗن اﯾران ﻓردا ﻣﺷﺎرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﻧﯾروﻣﻧد ﺗرﯾن ﻋﺎﻣل ﻣﺗﺣد ﮐﻧﻧده ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺗﻣرﮐز
ﺳﺎﺧﺗن ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳوی ﻣﺷﺧص ﻋﻣﻼ ﺑﮫ ﯾﮏ أراده و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺗرک ﺑرای ﮔذر از ج.ا .ﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد.
طرح ﺳﮫ ﻣﺎده ای ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ١ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﭼﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗوان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﮐﺷور ﺧواھﺎن ﺑرﮔذاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
آزاد ﻣﺟﻠس ﻣوﺳﺳﺎن ﺑرای ﺗدوﯾن و ﺗﺻوﯾب ﯾﮏ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت ،ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻋرﺿﯽ اﯾران و ﮐﻠﯾﮫ
آزادی ھﺎی ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده در ﻣﻧﺷور ﺣﻘوق ﺑﺷر اﺳت ،ﻧﻣوﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای اﺳت.

 .١طرح ﺳﮫ ﻣﺎده ای ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران:
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