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   پيشگفتار

ـ تاريخ گسست ھا   تاريخ انديشه و پيکار سياسی در ايران معاصر ـ ھر آن گونه که بوده و ھست
  . ياسیپيکار س ھای گوناگون انديشگی و تقدير مشترک نحله: ھا ھم ھست نافرجامی و

ی جمھوريخواھی و جمھوری در تاريخ معاصر ايران، به کوتاھی در اين نوشتار  آنچه از پيشينه
سياسی عمومی ايرانيان را در   ی در انديشه و تجربه  ھای ھمين گسست گزارش ميشود، نشانه

  .خود دارد

واقتباس  در سير آشنائی ايرانيان با انديشه ھای سياسی جديد مغرب زمين، آنچه آموخته شد
شد ـ مشروطگی، ليبرال دموکراسی، سوسيال دموکراسی، مارکسيسم در ھيئت استالينيسم 

نيز گونه ھای حکمرانی، در اساس برداشت ھای سياسی بود و به جوھر فلسفی و بنيادھای  ـ و 
  . معرفت شناسی انديشه ھای نوين کمتر راه برد

و دگرگون شده به انديشه وسياست و نھادھای ھا که از منشور مفاھيم تقليل يافته  اين انديشه
مواجھه و آميختگی با مفاھيم سنتی فرھنگ و سياست و حکمرانی،  قدرت ما راه يافت در

  .ای از کھنه و نو پديد آورد آميزه

ھا مواجه  در چنين متنی آزمونھای سياسی جديد پس از مشروطه نيز با گسست ھا و نافرجامی
ری ـ بی ثباتی سياسی ادواری ، مجال تجربه سياسی آرام و پايدار را ی ديکتاتو زيرا چرخه. شدند

تجربه مشروطيت ناکام ماند با نارسائيھای درونی، با . از چندين نسل ما دريغ داشته است
کودتای محمد عليشاه، ضعف و بی کفايتی دولت ھای مرکزی، جنگ جھانی اول و ورود قوای 

  .و سپس با دوران ديکتاتوری بيست ساله ١٢٩٩دتای بيگانه به ايران، شورش ھای محلی، کو

با اينھمه با انقالب مشروطيت و تجربه سياسی دوران مشروطيت است که مفاھيم سياسی 
نوين پراھميتی چون حاکميت ملی، دموکراسی پارلمانی، کنستيتوسيون و مشروطيت در 

يم، مفھوم جمھوری نيز در کنار و در سايه اين مفاھ. سياست و آئين حکمرانی وارد ميشوند
از نظام سياسی مبتنی بر قانون اساسی و حقوق  ای جمھوريخواھی ايرانيان، گونه. مطرح ميشود

آگاھی ايرانيان درباره مفاھيم . ھای سياسی جديد مغرب زمين است اساسی برگرفته از انديشه
باقی ماند و جمھوری و جمھوريخواھی عمدتا در حد مباحثات سياسی و ناظر بر قدرت سياسی 

با اينھمه مجموعه مفاھيم در . به مبانی فلسفی و بنيادھای انديشه سياسی نوين راه نبرد
  .چارچوب مفاھيم حقوق اساسی مدرن درک و فھم ميشد

جنگ جھانی دوم، ورود قوای متفقين به ايران و سقوط رضا شاه دوره جديدی را در فضای 
دی مطبوعات، فعاليت احزاب و تشکل ھا، آزاديھای سياسی، آزا. سياسی ايران رقم زد

انديشه سياسی اما در اين دوره، زير تاثير جنگ . جديدی برای تجربه سياسی فراھم آورد فرصت
  .سرد و فضای دو قطبی جھانی، گرفتار يکسونگری و جزميت ايدئولوژيھای مطلق گرا شد



ورت مانعی برای طرح مارکسيسم روسی در قالب استالينيسم از طريق تبليغات حزب توده بص
دوره آزاديھای سياسی و امکان . کرد ی سياسی مدرن عمل مفاھيم و بنيادھای فلسفی انديشه

شرکت در مبارزات پارلمانی نيز کوتاه بود و بار ديگر فرصت تجربه دموکراسی پايدار از ايرانيان 
  . سلب شد

يين نظری و فکری صورت درآنچه به انديشه جمھوريخواھی و جمھوری برميگردد، توضيح و تب
شمسی در کردستان ايران تاسيس شد در  ١٣٢۴جمھوری مھاباد که در دوم بھمن . نگرفت

تجربه جمھوری مھاباد کوتاه . منطقه صورت پذيرفت شرايط جنگ سرد و حضور نيروھای شوروی در
توضيح و تبيين سياسی جمھوری در چارچوب قانون اساسی مشروطه، دشوار و متناقض . بود
سرنوشت جمھوری . در تبيين بنيادھای نظری جمھوريت نيز کوششی تئوريک صورت نپذيرفت. بود

خواستھای مردم کردستان در . مھاباد، با پايان حکومت فرقه دموکرات در آذربايجان رقم خورد
رھبران جنبش کردستان . ی سياسی قدرت شوروی و دولت مرکزی، وجه المصالحه شد مواضعه

با . آزمون نخست مبارزه ميان شکاف قدرتھا، آزمون تلخی شد. ه دارکشيده شدندناجوانمردانه ب
  . اينھمه جمھوری مھاباد در خاطره جمعی مردم کردستان نقش بست و ماندگار شد

مرداد و تشديد ديکتاتوری فردی شاه،  ٢٨در اين دوره پس از جنگ و در فضای جنگ سرد، کودتای 
ھای چھل و پنجاه،  در دھه. ت فکری و سياسی بوجود آوردچرخش سياسی مھمی در روند تحوال

انديشه و عمل سياسی ھرچه بيشتر ايدئولوژی زده و راديکاليزه شد و در بستر سترونی 
ای ملی  انديشه. فرھنگی رژيم و تشديد ديکتاتوری فردی، فضای فکری و سياسی غبار آلود شد

ی شورائی و جمھوری دموکراتيک خلق، بی آنچه در دسترس بود، جمھور. و دموکراتيک پا نگرفت
  . تأمل توسط نسل جوان پذيرفته شد

پيروزی انقالب ارتجاعی اسالمی، ھمزمان و در خود بمعنای شکست طرحھا و ايدئولوژيھای 
  . جزمی و مطلق گرا بود

سقوط سلطنت محصول بحران مشروعيت قدرت آن نظام و تداوم بحران جمھوری اسالمی ھم 
  . توضيح حقانيت و مشروعيت پايه ھای قدرت سياسی اين رژيم است ی اين رژيم درمحصول ناتوان

گفت که اينک نسل جديد ايرانيان از پس انقالب و با تجربه انقالب به  توان با شادمانی ديد و می
ی نسل اول روشنفکران  اين نسل مفاھيم و ارزش ھای مدرن را نه بگونه. خود و به جھان مينگرد

ھای چھل و  ه به نوعی مدرنيته ابزاری تقليل ميدھد و نه چون روشنفکران دھهمشروطه خوا
ئولوژيھا و دستگاھھای  رد ايد  می توان گفت  .پنجاه از منظر جزميات ايدئولوژيک به جھان مينگرد

فکری سياسی و مذھبی و استبدادی، رد سنت سلطنت، واليت فقيه و ديکتاتوری مسلکی، و 
احترام به فرد و آزاديھای فردی، دموکراسی و جمھوريخواھی حاصل نگاه  بجای اينھمه پذيرش و

  . جديد به مفاھيم بنيادی جھان مدرن است



متن  ی جمھوريخواھی و جمھوری در است به سير انديشه نوشتاری که ارائه ميشود نگاھی
  .عمومی تحوالت فکری و سياسی ايرانيان از مشروطه بدينسو به کوتاھی و فشردگی

ای صد ، صدو  ظه مقدماتی اين نوشتار آنست که جمھوريخواھی وجمھوری در ايران پيشينهمالح
ايده جمھوريخواھی و نھاد جمھوری با انقالب بھمن و استقرار حاکميت . بيست ساله دارد 
ی ناسازگاری بنيادی با دموکراسی و با نظام  حاکميت اسالمی خود ثمره. اسالمی زاده نشد

  . است جمھوری

ھا و شعارھای احزاب چپ و  جمھوريخواھی ھمچنين و در اساس از راه برنامه ی  شهاندي
  . کمونيست ھم نبود که به ايران راه يافت

بيش و پيش از اينھمه، اين مشروطه طلبان، تجدد خواھان و ھواخواھان انديشه ھای ليبرال 
ين کار زار تبليغاتی و دموکراسی غرب بودند که انديشه جمھوری راپيش راندند و بعدھا بزرگتر

  . سياسی را برای انقراض قاجاريه و تاسيس جمھوری در ايران به راه انداختند

آنست که رويدادھای سياسی ، تغيير و تحوالت قدرت سياسی در  اما  مالحظه اصلی اين نوشتار 
معاصر اين يکصد پنجاه ساله را تماماً از منشور بحران مشروعيت قدرت سياسی در تاريخ ايران 

  .نگاه کند

انقالب مشروطيت، جدال آزاديخواھان با دربار محمد عليشاه ، جنبش جمھوريخواھی، بر افتادن 
قاجار ، بر آمدن رضا خان ، انقالب بھمن ، برچيده شدن سلطنت ، استقرار حاکميت اسالمی و 

  . کردنيز وضع زمانه را می توان در متن عمومی بحران مشروعيت قدرت سياسی ارزيابی 

   



   .مذھب جمھوری، جمھوريخواه، جمھوری: نخستين زمزمه ھا

جنبش مشروطه خواھی، تکاپوی فکری ـ سياسی ايرانيان بود در برابر چيرگی دستگاه خودکامه، 
  . در راه شناسائی اراده ملت بعنوان منشاء قدرت و برای مشروطيت حاکميت ملی

در سير آشنائی ايرانيان با انديشه ھا و نھادھای سياسی جديد مغرب زمين، با گسترش جنبش 
ھای جمھوری و جمھوريخواھی نيز آرام آرام در ذھن  مشروطه خواھی و در سايه اين جنبش، واژه

ھای جمھوريخواھی در عصر  در باغ بيداری ايرانيان، نخسيتن جوانه. و زبان ايرانيان راه می يافت
  .اصری، بردميدن

ميرزا ملکم خان با تأسيس فراموشخانه در مظان تبليغ افکار جمھوريخواھی و آزادی طلبی قرار 
او که در ابتدای تأسيس فراموشخانه اجازه ناصرالدينشاه را ). ١(گرفت و مطرود و تبعيد شد

بيشتر از ) ٢(بدست آورده بود مدتی بعد مورد بدگمانی قرار گرفت زيرا که در نظر او برياسای
اروپا آئين جمھوريت بايست نھاد و آحاد حشم را بر تفاصيل مراتب و تفاوت مناصب در   ممالک

به گفته آدميت اين فکر گناھی ) ٣...(حقوق مملکت و حدود سلطنت مشارکت بايست بود
در روزنامه دولتی اعالم . بساط فراموشخانه برچيده شد. ملکم مغضوب شد. نابخشودنی بود

ھرگاه بعد از اين اجامر و اوباش شھر لفظ فراموشخانه را جاری کنند و پيرامون اين مزخرفات گرديد 
  ). ۴...(بروند مورد خشم و غضب دولت قرار خواھند گرفت 

و ميدانيم اجامر و اوباش شھر گروھی از جوانان تحصيلکرده، نخبگان و نزديکان دستگاه دربار و 
و باشگاه ـ پيش درآمد تشکيل انجمن و حزب سياسی ـ نيز  ی برپائی کلوب انديشه. دولت بودند

ای به رئيس پليس  زمانی، گروھی از ھمين جوانان تحصيلکرده در نامه. به ھمين دوران برميگردد
تھران و کامران ميرزا نايب السلطنه، تقاضا کردند ناصرالدينشاه اجازه دھد کلوب يا باشگاھی 

  : ر پاسخ به اين تقاضا چنين بوددستور ناصرالدينشاه د. تأسيس کنند

اگر . اند که ايجاد کٌلب می خواھند بکنند نايب السلطنه، جوانان معقول بسيار بسيار غلط کرده
حتا نويسنده اين کاغذ به پليس بايد مشخص . ھمچو کاری بکنند پدرشان را آتش خواھم زد

  ) .۵(شده، تنبيه سخت بشود که من بعد از اين فضولی ھا نکند

ھمان عھد ناصری، وقتی گروھی از زندانيان تبعيدی را روانه محبس قزوين کردند در شھر آوازه در 
در  )٧(و در آن زمانھا ھواخواھان جمھوری . اند و ضد سلطنت )۶(افتاد که زندانيان جمھوری مذھب 

  .نوشتند گفتند و می گوشه و کنار ايران می

  رو به ناصرالدينشاه آتش داد و بنياد مشروعيت اش را تا روزی که ميرزا رضای کرمانی، طپانچه
ھمينکه خبر آن حادثه منتشر گشت کسانی برخاستند  و). ٨(دولت قاجار و اساس سلطنت لرزيد

و مظفرالدينشاه می انگاشت که اگر آن کسان را آزاد ) ٩(و مردم را دعوت کردند به جمھوريت 
  .)١٠(بگذارند تخم قاجاريه از روی زمين بر ميدارند



کرمانی و يا به دليل پخش  رضا پس از آن حادثه، کسانی بدليل ھمدردی و ھمفکری با ميرزا
ی اصلی فکر آنان جز اين نبود که کشورھای بسياری پادشاه  ھسته. شبنامه دستگير شده بودند

) . ١١(بنابراين در ايران بايد انقالب شود. کنند ندارند و اين کشورھا در تمکن و رفاه زندگی می
 (***)  

ی صدر  ی اوجگيری جنبش مشروطه خواھی، عين الدوله در سلطنت مظفرالدينشاه و در زمانه
اعظم، بدگمان شده بود و دريافته بود که مشروطه خواھان جمھوريت را لباس مشروطيت می 

  . پوشانند

دا کرده عين الدوله چون شنيد آقای طباطبائی در باالی منبر مقصود خود را به لفظ مشروطيت ا... 
جمھوريت را لباس مشروطيت و مشروعيت پوشانيد و اگر تسامح کند آقايان مسند را از وجودش 

  ).١٢..(نمايند خالی می

بی گمان، عين الدوله و درباريان با اغراق درباره نيات و عقايد جمھوريخواھانه مشروطه طلبان 
ن شاه و واداشتن او به مقابله از يک سو ترساند. اند ای را دنبال ميکرده ھدف سياسی دو سويه

ی سختگيرانه تر نسبت به خواستھای مشروطه خواھان و از سوی ديگر به عقب راندن مشروطه 
ی صدر مشروطه  از اينرو سيد محمد طباطبائی روحانی برجسته. خواھان و در تگنا قرار دادن آنان

فراز منبر سياسی مسجد  در پاسخ عين الدوله الزم دانسته بود از سر مصلحت سياسی و ھم از
گويند  حاال بعضی می. ايم از دولت تاکنون چيزی جز عدل نخواسته... :شاه تھران شکوه کند و بگويد

ما بجز ... بندند اين حرفھا را مردم به ما می... باشيم ما مشروطه طلب يا جمھوری طلب می
و عرضی ديگر نداريم  مجلسی که جمعی در آن باشند که بدرد مردم و رعيت برسند کاری ديگر

زمانی که سکوت . خواھند گويند مشروطه و جمھوری را می قدری که سخت ميگيريم می
  ). ١٣... (اند که ديگر صدايشان بريده است کنيم می گويند آقايان زير زانويی گرفته می

، طباطبايی در ھمان موعظه و برای رد اتھام جمھوريخواھی به اصطالح به نعل و به ميخ ميزند
خواھيم که در  ما مجلسی می. خواھيم ما اجرای قانون اسالم را می. گويد تناقض آميز سخن می

گوئيم مشروطه و جمھوری ما  ما نمی. آن مجلس شاه و گدا در حدود قانونی مساوی باشند
  ).١۴...(گوئيم مجلس مشروعه عدالتخانه می

ی ايرانيان اشارات مکرری ديده ی جمھوريخواھی سيد محمد طباطبائی در تاريخ بيدار درباره
اند به اين که جمھوريت را طالبند و قانونيت مملکت را مايل، به اين  جنابش را متھم نموده: ميشود

اگر چه خيال آقای : االسالم گفت و ھمچنين مجد) ١۵...(جھت پادشاه را به ايشان رغبتی نيست
اتی ندارد چه ما اجرای قانون اسالم و جمھوريت دولت ايران است لکن با مقصود ما مناف طباطبايی

تنظيم ادارات دولت را خواھانيم و اين در ضمن جمھوريت و مشروطيت ھر دو حاصل 
مقصود ما رفع ظلم و استبداد است خواه بعنوان . جمھوريت از افراد مشروطيت است .است

  ). ١۶...(جمھوريت باشد خواه بعنوان مشروطيت 



ان انديشمند مشروطه که بعدھا به رياست مجلس شورای ملی احتشام السلطنه از آزاديخواھ
احتشام السلطنه در انجمن معارف فعال . ھم رسيد، از جانب درباريان متھم به جمھوريخواھی بود

ی سياسی  کنند که اين انجمن فرھنگی جنبه درباريان ذھن شاه را متوجه اين نکته می. است
) مطلقيت سلطنت(مراھانش برضد استقالل سلطنت دارد، که احتشام السلطنه و چند تن از ھ

اند و بيش از  احتشام السلطنه تھمتی را که مخالفين به او و ھمراھانش زده .نمايند اقدامات می
ھمه در قلب شاه اثر نموده يعنی جمھوری طلبی ما و ضديت با استقالل سلطنت مکرر بزبان 

  ).١٧...(ی کندآورده و از اين اتھام آنچه می تواند رفع اتھام م

با توجه به چنين نمونه ھای تاريخی است که برخی از پژوھشگران تاريخ معاصر ايران به چنين 
ھای مشروطه و مشروطه خواھی، ظاھرا و در اوايل مترادف  برداشتی دست يافته اند که واژه
ھای  واژه اين نتيجه گيری حامد الگار در مترادف دانستن). ١٨(بوده اند با مفھوم جمھوريخواھی

احتياطی و شتابزدگی در  آميخته باشد با اندکی بی مشروطه خواھی و جمھوريخواھی شايد 
گرايش طباطبايی و ديگران  .مشروطه خواھان در پی جمھوريت نبودند. قرائت تاريخ ايران معاصر

ای  رابطه  ايرانيان ميان مشروطه خواھی و جمھوريخواھی  با اينھمه نزد. فردی و پوشيده بود
  . ھست

   



  معنای مشروطه نزد ايرانيان

صرفنظر از استنتاج الگار، واقعيت تاريخی اما آنست که مفھوم مشروطه برای ايرانيان برابر بوده 
است با کنسطيطوسيون يا قانون اساسی، اعم از اينکه اين کنسطيطوسيون، قانون اساسی 

يج در ميان برخی سياسی به اين ترتيب برخالف تصور ھنوز را. مشروطه باشد يا جمھوری
ی مشروطه، از مشتقات مصدر شرط عربی و به معنای مشروط به شرايطی نيست  نويسان، واژه

  .بلکه اساسًا واژه ای است برابر مفھوم حقوقی مدرن کنسطيطوسيون

کلمه مشروطيت از لغت شارت فرنگی بمعنی فرمان و قرار داد اخذ شده و در : گويد تقی زاده می
ھم لفظ مشروطيت و ھم اصطالح قانون اساسی و ھم خود شکل حکومت معروف  مشرق زمين،

  ).١٩(به اين اسم، به ايران از مملکت عثمانی آمده و از آنجا اقتباس شده 

تقی زاده در جای ديگر و در رابطه با مفاھيم وطن و ملت نيز نوشته بود که مفھوم سياسی جديد 
  ).٢٠(ت وطن و ملت از عثمانی به ايران راه ياف

: نويسد ی مفھوم جديد وطن و ملت می فريدون آدميت در رد اين اظھار نظر تقی زاده درباره ريشه
فکر ناسيوناليسم غربی پيشتر و مستقيماً از فرانسه به ايران . اين عقيده خطای محض است

مق ی عثمانيان جوان از جمله ابراھيم شناسی و نا پيش از آنکه نويسندگان فرقه. رسيده بود
کمال، سخنی از وطن و ملت به معنای جديد آنھا بميان آوردند شاگردان ايرانی در پاريس با 

  ).٢١(مفھوم ناسيوناليسم اروپائی دقيقاً آشنايی يافته بودند

فريدون آدميت در توضيح مفھوم مشروطه در نوشته ھای عبدالرحيم طالبوف تبريزی، استنتاجاتی 
آدميت درباره . اند مشروطه خواھی و جمھوريخواھی حائز اھميت دارد که برای درک رابطه مفاھيم
نويسد اصول حکومت ملی، محور بحث طالبوف در فلسفه  انديشه ھای طالبوف تبريزی می

) کنستيتوسيون(او مشروطه را ھمه جا به معنای قانون اساسی . سياسی جديد است
ھمه . يا دولت جمھوری انتخابی کند، اعم از اينکه سلطنت مشروطه موروثی باشد استعمال می

نويسد جمھوريت سويس با قانون  قانون اساسی يا سلطنت مشروطه و نيز می: گويد جا می
تصريح دارد که مقصودش از لغت مشروطه ھمان . اساسی يعنی حکومت مشروطه است
به عبارت ديگر کلمات مشروطه و مشروطی بودن و . مشروطی بودن قدرت حکومت است

  ).٢٢(برد  ن و کندسيونل را به يک معنی و در واقع مترادف يکديگر بکار میکنستيتوسيو

بر پايه چنين درک و دريافتی از مفھوم مشروطه و کنسطيطوسيون، مشروطه خواھان ايرانی 
ناديده  خواستند و دربار استبدادی در پی دولت مشروطه و قانون اساسی و کنستيتوسيون می

مشروطه خواھان، کنستيتوسيون و دولت مشروطه را بدست سرانجام . گرفتن اين خواستھا
آوردند و در جريان تھيه دستخط فرمان مشروطيت بر حسب علم و اطالعی که پسرھای مشير 

را در فرمان دستخط مظفرالدينشاه  Constitutionداشتند لفظ کنستی توسيون ) ٢٣(الدوله 
  ).٢۴(خارج شد درباريھا مندرج ساختند و پس از رسميت و اطالع به سفرا از دست



کلمه کنستی توسيون در مکمل فرمان مشروطه قيد شده : دھد که باستانی پاريزی توضيح می
که  افزايد نخستين کسی او ھمچنين به نقل از کتاب انقالب ايران ادوارد براون می). ٢۵(است
  ).٢۶(دوله بودکنستی توسيون را بر زبان آورد مرحوم ميرزا حسن خان پيرنيا مشير ال ی واژه

ی ديرتری را برای آشنائی ايرانيان با مفھوم کنستی  نشانه ھای تاريخی ديگری اما پيشينه
فريدون آدميت با ياد آوری عبارت کوتاه اميرکبير که گفته بود خيال . زند توسيون رقم می

تاريخی کنسطيطوسيون داشتم مفھوم کنسطيطوسيون مورد نظر اميرکبير را با توجه به وضع 
مفھوم کنسطيطوسيون ناگزير داللت پيدا ميکرد به نوعی از   نويسد کند و می زمان تفسير می

اش مضبوط، حقوق مثبت افراد از دستبرد مصون، قانون  دولت منتظم يعنی دولتی که قواعد اداره
  ). ٢٧(ی مطلق فردی حاکم و به ھر حال اختيار فردی محدود باشد  مشورت جمعی بر اراده

ا در وضع تاريخی زمان صدور فرمان مشروطيت، مفھوم کنستيتوسيون برای آزاديخواھان ايران، ام
در گفتگوی نمايندگان مشروطه . ھمان مفھوم حقوقی جديد رايج در انديشه نوين سياسی بود

شما با . وزير داشته باشد(!) دولت می خواھد ھزار: خواھان با صدر اعظم، مشيرالدوله گفت
شما چکار داريد دولت فالن قدر وزير دارد . کند طرف ھستيد ولت به شما معرفی میوزرايی که د

مگر ما دولت مشروطه نيستيم؟ ... در دولت مشروطه وزراء بايد مسئول باشند: سعدالدوله گفت
خير ما دولت مشروطه نيستيم و دولت به : ما مشروطه نداده؟ مشيرالدوله گفت مگر دولت به

حاج امين الضرب بپاخاست و  (!)مجلسی که داريد برای وضع قوانين است شما مشروطه نداده، 
اگر ما مشروطه نيستيم چرا از واليات  . ام تواند بگويد من به شما مشروطه نداده دولت نمی: گفت

مبعوث ميفرستند؟ ما خودمان را رسماً مشروطه ميدانيم و حقوقی که داريم ھيچکس نمی تواند 
  ).٢٨(از ما پس بگيرد

بدنبال پايداری نمايندگان و جنبش شورانگيز تھران و تبريز محمد عليشاه سرانجام می پذيرد که 
 ١٣٢۴دولت ايران در عداد دول مشروطه صاحب کنستيتوسيون است و در بيست و ھفتم ذيحجه 

از ھمان ... جناب اشرف صدر اعظم. کند ھجری قمری دستخطی خطاب به مشيرالدوله صادر می
شرف صدور يافت، امر به تأسيس ) مظفرالدينشاه(هللا برھانه  ان شاھنشاه مبرور انارروزی که فرم

مجلس شورای ملی شد، دولت ايران در عداد دول مشروطه صاحب کنستيتوسيون بشمار 
  ).٢٩(آيد می

   



  قوای مملکت ناشی از ملت استھمه 

  قانون اساسی و حاکميت ملی

ھای محافل  ريخواھی در گفتگوھا وکنکاشمعنا و پيوستگی مفاھيم مشروطه خواھی و جمھو
ھای مخفی دوران مشروطه متوجه دستيابی به حاکميت عمومی و حاکميت  شبانه و انجمن

نويسد مشروطه يا جمھوری  می  ناظم االسالم کرمانی با اشاره به پيوستگی آن مفاھيم. ملی بود
از مشروطه، سلطنت  مقصود از ھر دو يکی است چه جمھوری از افراد مشروطه است و مراد

برای  خواست مشروطه خواھان ايران ). ٣٠(ملی است ) حاکميت(عمومی و سلطنت ) حاکميت(
کنستيتوسيون و حاکميت عمومی و حاکميت ملی سرانجام در اصل بيست و ششم متمم قانون 

  . اساسی، صورت حقوقی پذيرفت

جيع بند درخشان قوانين اساسی اين اصل و زير عنوان حقوق ملت ايران و قوای مملکت آن تر در
  . است) ٣١(ھمه قوای مملکت ناشی از ملت: دموکراتيک تکرار شده است

تدوين و تصويب اين اصل به مفھوم نفی مطلقيت و شناسايی اراده مردم به عنوان منشاء قدرت 
درباره حقوق سلطنت ايران در اصل سی وپنجم  سپس  ھمين اصل  با در نظر داشتن. دولتی بود

ای است که ازطرف ملت به شخص شاه، مفوض  انون اساسی گفته شده بود سلطنت وديعهق
  .شده است

تنظيم کنندگان متمم قانون اساسی، ھمه دانش حقوقی و نازک انديشی سياسی را در کار 
سلطنت را نفی کنند و   و خصلت موروثی ی منشاء الھی پيوسته ی بھم  کرده بودند تا ھر دو جنبه

  . ای از طرف ملت و امانت داده شده به شخص پادشاه معرفی کنند وديعه سلطنت را 

محمد عليشاه ھنگام مطالعه و بررسی متن متمم قانون اساسی به خط خود عبارت به موھبت 
را به آن اصل اضافه کرد و اصل سی و پنجم متمم قانون اساسی نھايتاً به صورت زير ) ٣٣(الھی

ت که بموھبت الھی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض ای اس سلطنت و ديعه: تصويب شد
سنتی و جديد  افکار و نيروھای  ھای  ھا و در ھم آميختگی بدين ترتيب تضادھا و تناقض) ٣۴(شده 

وديعه ی ملت با مفھوم  تضاد مفھوم حقوقی جديد: در اين اصل قانون اساسی بازتاب يافت
ت سلطنت و نيز تضاد مفھوم حقوقی شرعی و سنتی موھبت الھی بعنوان منشاء مشروعي

تداوم سلطنت در اعقاب پادشاه  تفويض سلطنت به شخص شاه باخصلت سنتی و استبدادی 
  ).٣۵(نسالً بعد نسل 

اين در ھم آميختگی و ناسازگاری مفاھيم سنتی و مدرن حاکميت در رويدادھای سياسی مھم 
نقراض قاجاريه و به سلطنت بعدی ھمچون خلع محمد عليشاه، انتخاب احمد شاه و سپس ا

  .بروز کرد  رسيدن رضاشاه،



برلفظ : نويسد فريدون آدميت اما در ارزيابی خود از اصل سی و پنجم متمم قانون اساسی می
موھبت الھی که بعداً افزوده شده اثر حقوقی و سياسی مترتب نيست، چنانکه در قضيه خلع 

از نظر منطق دستوری از آنجا که حاکميت را اساساً . محمد عليشاه صحبتی از آن بميان نيامد
منظورآدميت از بخشش ھمان موھبت ). ٣۶(تفويض داشته ذاتاً، بخششی در کار نيست ملت 

  . الھی است

نويسد خلع محمد عليشاه از سلطنت به استناد ھمين ماده و به ماخذ اينکه سلطنت  آدميت می
ه اعالم کرد به مناسبت اينکه سلطنت مجلس در اين بار. فقط خصلت وديعت دارد، انجام شد

). ٣٧(تواند پس بگيرد ھمانطور می يک شخص ميشود  تفويض به  ای است که از جانب ملت  وديعه 
محمد عليشاه خود را تحت حمايت روس و انگليس قرار داد مجلس عالی، او را از  آنجا که  از

قدرت پايبند نظريه سياسی محمد عليشاه اما درباره منشاء و مشروعيت . سلطنت خلع کرد
اند و قصد او اين است که  قاجاريه ايران را به قدرت شمشير بدست آورده: گفت او می. سنتی بود
ملک شمشير، ملک پاينده  او ھمچنان براين باور بود که ). ٣٨(ی شمشير حفظ نمايد آن را به قوه

  . زمانه اما دگرگون شده بود. است

اريه، استناد به اصل سی وپنجم و تفويض ملت يا موھبت الھی به قاج بار ديگر در ھنگام خلع 
ی ايرانی به ھمين  پاريس در گفتگويی با يک فرستاده احمد شاه در روزھای پريشانی . ميان آمد

اصل سی و پنجم اشاره می کند، تناقض موھبت الھی و تفويض و موضوع خلع قاجاريه را 
قاجار موھبت  قانون اساسی سلطنت را در خانواده : يداحمد شاه می گو. مأيوسانه بيان می کند

الھی دانسته است که نسالً بعد نسل به آنھا تعلق خواھد داشت منتھا ملت ايران را با آنھا ھم 
رضايت او از  آيا ممکن است شريکی، شريک ديگر را بدون . داند شريک در حکومت و اداره امور می

احمد شاه بار ديگر و در ھمان ايام ). ٣٩(د محروم کند؟شراکت خلع نمايد و از حقوقی که دار
اما با تاکيد بيشتر بر  پاريس باز به اصل سی و پنجم قانون اساسی اشاره می کند ، اين بار 

طبق نظريه رئيس جامعه حقوق انسانی و قضات عالی : گويد  می. موھبت الھی و حق موروثی
ام سلطنت ايران در قانون اساسی چنين معرفی  مقام ديگر که من شخصاً با آنھا مشورت کرده

جالب اينکه ). ۴٠(باشد می  گرديده که موھبتی است الھی يعنی حق طبيعی و موروثی ما 
مجلس به ھمين اصل  ياسائی نماينده مجلس ھم در ھنگام مباحثات مربوط به خلع قاجاريه در

زيرا ...  :گفت ياسائی. موھبت الھی کند اما با تاکيد بر وديعه ملت و نه بر سی و پنجم اشاره می
ای است که بموھبت الھی از طرف  گويد سلطنت وديعه ماده سی و پنجم قانون اساسی می

ملت، . گيرد رساند که ملت ميدھد و ملت می ملت به شخص پادشاه مفوض شده اين ماده می
رد که آن شخص به عنوان وديعه اعطا می کند و اگر سوءظن پيدا ک  سلطنت را به شخص سلطان

که اين وديعه به او سپرده شده است، نمی تواند از عھده حفظ آن وديعه برآيد، آن وديعه را 
  ). ۴١(استرداد می کند



احمد شاه که بر موھبت الھی اصل سی وپنجم متمم قانون اساسی تأکيد ميکرد، اصول ديگر 
ز ياد برده بود يا به سخن نظريه ی سنتی قدرت و حاکميت در ايران يعنی قبيله و شمشير را ا

  .تر ديگر آنھا را در اختيار نداشت درست

ای معترضانه به اين  ملک الشعراء بھار ازمخالفين خلع قاجار و پادشاھی رضا شاه، در اشاره
ی سياسی سنتی و  رويداد، عبارتی دارد که به گمان من جوھر تحول زمانه، گذر از انديشه

به سوی انديشه ھا و نھادھای جديد، در چشم انداز گسترده حاکميت مبتنی بر نھادھای سنتی 
بناست پادشاھی : نويسد  می. تحول اجتماعی، سياسی ايران معاصر را در خود خالصه می کند

را که دويست سال است پدرانش مملکت را با شمشير از چنگ ايالت گرفته و با تدبير نگاھداشته 
ناصرالدينشاه را بر سر مردی بگذارند که مردم ايران جز  اند، خلع کنند و تاج نادر و کريم خان و

  ).۴٢(اند ستم و ظلم از اتباع او تاکنون چيزی نديده

خلع قاجاريه ھر چه بود و ھرگونه که بود، اساساً نه در منطق و فضای سنتی تاريخ و نه به ضرب 
ران جديد صورت ای ديگر بلکه در زمانه ای متحول و توسط نھادی متعلق به دو شمشير قبيله

  .گرفت

ای در  فعاليت سياسی گسترده در واقع چند سالی پيش از الغاء سلطنت قاجاريه، تالش فکری و
  . و ضرورت تأسيس و استقرار جمھوری ايران صورت پذيرفته بود) ۴٣(نقد و رد مؤسسه سلطنت 

   



  ی سياسی ی روحانی از قوه انفکاک قوه

کراتيک قوای مملکت ناشی از ملت است را در متمم پيشينيان ما در طلوع مشروعيت، اصل دمو
آنان اما موفق نشدند رکن ديگر نظم دموکراتيک يعنی اصل انفکاک . قانون اساسی وارد کردند

و نه فقط اين که بسياری از اصول قانون . ی سياسی را به تصويب برسانند ی روحانی از قوه قوه
  .يم و قواعد شرعی و فقھی تصويب شداساسی و متمم قانون اساسی، با بکارگيری مفاھ

مذھب رسمی ايران اسالم و طريقه حقه جعفريه اثنی عشريه در اصل اول متمم قانون اساسی 
   است و بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذھب باشد

هللا نوری بود و جوھر مشروطه  اصل دوم متمم قانون اساسی ھمان است که خواست شيخ فضل
تأئيد حضرت امام  و مجلس مقدس شورای ملی، که بتوجه: ن و اينان ھم ھستی ايشا مشروعه

مراقبت  و اله سلطانه بذل مرحمت اعليحضرت شاھنشاه اسالم خلد وعصر عجل هللا تعالی فرجه 
عامه ملت ايران تأسيس شده است، بايد در ھيچ عصری از اعصار  واله امثالھم  حجج اسالم کثر

ی حضرت خيراالنام صلی هللا  ی اسالم و قوانين موضوعه با قواعد مقدسه مواد قانونيه آن مخالفتی
عليه و آله و سلم نداشته باشد و معين است که تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد 

  ...ھم بوده و ھست اسالميه بر عھده علمای اعالم ادام هللا برکات وجود

مل، داستانی طوالنی است در تاريخ ع چگونگی تدوين و تصويب اين اصل و سرنوشت آن در
به اصول و مواد ديگری از متمم قانون اساسی که حاصل جدال شرع و عرف و . مشروطيت ايران

  .تاثير فرساينده شرع و فقه بر قوانين موضوعه است، باز ميگرديم

  اما اين نفوذ شرع و اقتدار روحانيت شيعه در تاريخ معاصر ايران از کجاست و چراست؟ 

ی قاجاريه، تيز ھوشی آقا محمد خان و برائی شمشير او پاسخگوی مساله  أسيس سلسلهدر ت
  .ی جديد بود حقانيت و مشروعيت سلطنت سلسله

پيشتيبانی علما و در عھد فتحعليشاه اما و بويژه ، با جنگھای ايران و روس دربار قاجار نيازمند 
: در اين دوره رساله ھای جھاديه نوشته شده و فتحعليشاه خود گفته بود . فتوای جھاد آنان شد

ما پيوسته به انديشه جھاد شاد بوده ايم و خويشتن را از بھر ترويج دين و رونق شريعت 
  ).۴۴(ايم نھاده

صاً با حضور در ميدانھای جنگ و و آقا سيد محمد معروف به مجاھد را از عتبات دعوت کردند تا شخ
يعنی . شرکت در تصميمات فرماندھی و صدور فتوای جھاد، مردم را تشويق به جنگ با کفار کند

از ... در حقيت امر اين دربار بود که به جھاد متوسل شد وگرنه مسايل جھاديه سالھا متروک بود
  ).۴۵...(آن روی که سالطين سابق را محتاج اليه نبود



اه حتا پيش از جنگھای ايران و روس نيز نيازمند ايجاد رابطه نزديک با علما بود تا حقانيت فتحعليش
نويسد  الگار در تحليل کلی روابط فتحعليشاه با علما می. و مشروعيت سلطنت او را تائيد کنند

اما به رغم اين خود کامه ای بود با ... فتحعليشاه به شرکت علما در امور حکومتی راضی است
  ).۴۶(قتداراتی واقعاً بی لگام ا

ميدانيم که در ھمين دوره از طرف علما با اصالحاتی که عباس ميرزا در نظام و سپاھيگری بوجود 
ای اشاره می کند که برای درک  الگار در اين مورد به انگيزه. می آورد به مخالفت برخاستند

ا اقدامات عباس ميرزا مخالفت ب :نويسد  می. کشمکشھايی در تاريخ معاصر ايران سودمند است
اين مخالفت ھا ناشی از خصومتی بود که برادران عباس ميرزا با وی داشتند و برای . شد می

اھميت توجه به اين نکته در آنست ). ۴٧(جستند  حمله به او از دستاويزھای مذھبی سود می
قاجار مکرر اتفاق می  ای ھستيم که در سراسر دوران که در اينجا برای نخستين بار شاھد پديده

افتد و آن استفاده از مخالفت روحانيون يا تھديد به استفاده از موقعيت و مخالفت روحانيون در راه 
سازماندھی نوين ( عباس ميرزا نيز متقابالً نظام جديد. اجرای مقاصد سياسی و شخصی است

ا باز نخستين نمونه پديده در اينج. را بازگشت به اسالم و سنت فراموش شده پيغمبر ناميد) سپاه
بدين ترتيب که با صميميت و دقت متفاوت در راه . ای که بارھا در دوران قاجار تکرار شد، وجود دارد

اين ھدف می کوشيدند که صادرات آشکارا اروپائی را بعنوان محصوالت انديشه و تمدن فراموش 
  ).۴٨(د شده اسالمی عرضه کنند و بدينسان جاده اصالح را ھمواره سازن

در عھد محمد شاه او به ھمراھی وزير صوفی مسلک اش حاج ميرزا آغاسی در برابر مداخالت 
ميدانيم که برای برچيدن بساط حاکميت شرعی مالمحمد باقر . روحانيون در امور حکومتی ايستاد
و . اقتدار مالی شفتی را در ھم شکست. شھر را محاصره کرد. شفتی به اصفھان لشکر کشيد

  . نيز اولين بار بود که شاھی به ضد ماليی لشکر کشيداين 

در سلطنت ناصرالدينشاه با صدور فتوای واقعی يا جعلی بنام ميرزا حسن شيرازی به ضد امتياز 
نامه انحصار تنباکو، عقب نشينی ناصرالدينشاه و لغو اين امتياز، علما و روحانيون شيعه موقعيت 

داخله جويی روحانيون در امور حکومتی تا بدان پايه رسيد قدرت و م. خود را استحکام بخشيدند
که مال علی کنی و سيد صالح عرب دو تن از مجتھدين تھران در بازگشت ناصرالدينشاه از اروپا او 

از نظر . کردند) مشير الدوله(را ناگزير از برکناری صدر اعظم ترقيخواه، ميرزا حسينخان سپھساالر 
ھمين کلمه قبيحه  دين و المذھب بود و از بزرگترين گناھان او رواج مال علی کنی، سپھساالر بي

  .آزادی 

در عھد مظفرالدينشاه، امين الدوله صدر اعظم مخالف جدی مداخله روحانيون در امور حکومتی 
اگر وضع اداری اصالح شود علما ديگر در امور سياسی  او که وزيری اصالح طلب بود معتقد بود. بود

خواھند داشت او يکی از نتايج تشکيل حکومت مشروطه را امحاء نفوذ روحانيون قانوناً حقی ن
  ). ۴٩(گرفت که روحانيون بزرگترين مانع اصالحات اند ميدانست و نتيجه می

  . سياست امين الدوله را می توان در جدايی سياست از مذھب خالصه کرد



  ی سياسی از روحانی تفکيک قوه: مشروطيت و روحانيون 

جگيری جنبش مشروطه خواھی، ترکيبی از سه نيروی اجتماعی يعنی بازرگانان و تجار بازار، با او
گر در برابر استبداد سلطنتی، به ھمکاری  علما و روحانيون شيعه و روشنفکران آزاديخواه و اصالح

منبع . گرفت روح اعتراض به گفته آدميت از دومنبع نيروی انگيزش می. و ھمسوئی گرائيدند
  ).۵٠(کری و ترقيخواھی و منبع روحانی روشنف

با پيروزی انقالب مشروطيت و ھنگام تدوين و تصويب قانون اساسی و بويژه متمم قانون 
ی سياسی جديد، ھم از جانب  ھای چند سويه از مفاھيم انديشه اساسی، ھمه بدفھمی

سنتی سلطنت  ی  شهروشنفکران و ھم از جانب روحانيون، و نيز ھمه تناقضات و تضادھا ميان اندي
ھای ليبرال دموکراسی  مطلقه، نظريه شيعی حکومت مبتنی برامامت و واليت، و انديشه

  . آزاديخواھان، بروز و نمود يافت

قانون اساسی و متمم آن، برآيند و جلوه گاه تناسب قوای نيروھا، کشمکشھای فکری و 
  .ن موجه از سوی ديگر استسياسی حاد از يکسو و نيز سازش ھا و مصلحت جوئيھای نه چندا

ی سياسی از  در اين وضعيت نه تنھا اصل جدايی دين از دولت يا به اصطالح آن زمان انفکاک قوه
ی روحانی در قانون اساسی و متمم آن وارد نشد بلکه بسياری از اصول ديگر نيز با بکارگيری  قوه

  (* * * )و فقھی تدوين و تصويب شد  مفاھيم و قواعد شرعی 

  ردھائی که علما در قانون ميکردنددستب

برخی از اين اصول اساسی را بر  کسروی، زير عنوان دستبردھايی که علما در قانون ميکردند 
مھمتر از ھمه اصل ھشتم متمم قانون اساسی است که می گويد اھالی مملکت . شمرد می

  .ايران در مقابل قانون دولتی متساوی خواھند بود

بايست برابری ھمه افراد ملت ايران را صرفنظر از  صل اساسی است که میاين صورت ايرانی آن ا
امری که برای روحانيت شيعه . مذھب ، جنسيت، قوميت و زبان در برابر قانون اعالم ميداشت

  ).يا ھست؟. (و ھنوز ھم نيست. قابل تصور ھم نبود

ت شديد جمعی از علما از زحمات بزرگ و کشمکشھا يکی مقاوم: گويد در اين مورد تقی زاده می
بر ضد بعضی از اصول متمم قانون اساسی بود مخصوصاً اصل مربوط به مساوات ھمه ايرانيان در 

  ).۵١(شد مقابل قانون که البته شامل مسلم و غير مسلم ھم می

در کميسيون ھا و نشست ھای نمايندگان مجلس برای تدوين و تصويب چنين اصولی، بيش از 
ای بود که  حساسيت مباحثات و تصميم گيريھا بگونه. ادله صورت گرفتھفت ماه گفتگو و مج

. ی مخبرالسلطنه رختخواب ھا در صحن مجلس پھن شد نمايندگان در مجلس ماندند و به گفته
برای کاستن از حساسيت ھا و تصويب اين اصل ، اصطالح اھالی مملکت ايران آورده شد و 



معنی که اھالی مملکت در مقابل قانون دولتی متساوی  اين پسوند دولتی به قانون اضافه شد به
  . خواھند و نه در مقابل حکم شرع

اصل پنجاه و ھشتم متمم قانون اساسی زير عنوان درباره وزراء تصريح دارد که ھيچکس نمی 
  و ايرانی االصل و تبعه ايران باشد آنکه مسلمانتواند بمقام وزارت برسد مگر 

گويد تحصيل و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است  ساسی میاصل ھيجدھم متمم قانون ا
کتب عامه مطبوعات غير از : و اصل بيستم متمم قانون اساسی. ممنوع باشد مگر آنچه شرعاً

  .و مواد مضره بدين مبين، آزاد و مميزی در آنھا ممنوع است)۵٢(ضالل

ه و حکميه عبارتست از تميز در اصل بيست و ھفتم متمم قانون اساسی گفته ميشودقوه قضائي
) ۵٣( بمحاکم شرعيه در شرعيات و به محاکم عدليه در عرفياتحقوق و اين قوه مخصوص است 

( ***)  

و ديوان عدالت عظمی و محاکم عدليه مرجع رسمی تظلمات عمومی ھستند : اصل ھفتادويکم 
  . قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتھدين جامع الشرايط است

در عھده  با تصويب حاکم شرع)دادستان کل( تعيين شخص مدعی عموم: د وسومو اصل ھشتا
جوئيھای  آوری چنين دستبردھائی در قانون وسازش ھا و مصالحه کسروی با ياد. پادشاه است

آن مجلسی که برابر ايستد، سينه سپر گرداند : نويسد نمايندگان مجلس است که معترضانه می
بگويد اگر شريعت کار زندگی را راه انداختی به مشروطه چه نياز  و به شريعت خواھان پاسخ داده

  ).۵۴(بود افتادی نمی

بدين روال ، روحانيت شيعه نفوذ و تسلط ديرينه در دو امر عمومی آموزش و قضاوت را در متن 
  . ی گذشته ــ حفظ کرد نظم و نھادھای اداری جديد دوران مشروطه ــ البته نه به پايه

   



   مجلسيان جمھوريخواه. مد عليشاه با مجلس جدال دربار مح

کشمکش دربار استبدادی محمد عليشاه با دولت مشروطه و مجلس بر سر حدود اختيارات دربار، 
محمد . فراز و نشيبی است دولت و مجلس، و نھايتاً بر سر اصول متمم قانون اساسی، داستان پر

ود و مجلس در مقام دفاع از اصول عليشاه در صدد محدود کردن و از ميان برداشتن مجلس ب
ای از جدال محمد  در مرحله. مشروطيت و جلوگيری از تعرض محمد عليشاه به قانون اساسی

عليشاه و مجلس که صحبت آشتی و سوگند و تعھد متقابل در ميان بود محمد عليشاه در 
به اين کالم  برای رفع سوءظن و اطمينان خاطر عموم: ... سوگندنامه خود به مجلسيان نوشت 

کنيم که اساس مشروطيت و قوانين اساسی راکليتاً در کمال مواظبت،  هللا مجيد قسم ياد می
و ھرگاه نقض عھد و مخالفت از ما ... حمايت و رعايت کرده و اجرای آنرا بھيچ وجه غفلت نکنيم 

فته ايم، بروز کند، در نزد صاحب قرآن مجيد مطابق عھد و شروط و قسمی که از وکالی ملت گر
  ).  ۵۴( ١٣٢۵ذيقعده  ١٧ليله . مسئول خواھيم بود

در برابر سوگند نامه محمد عليشاه قسم نامه وکالی ملت باظرافت و به تلويح پذيرش اساس 
در اين موقع که اعليحضرت : سلطنت محمد عليشاه را مشروط به گردن نھادن او به قوانين کرد

که حافظ قوانين اساسی مشروطيت باشند، ما برای رفع سوءظن ملت سوگند ياد فرمودند 
مادامی که قوانين کنيم  وکالی ملت امضاء کنندگان ذيل نيز به اين کالم هللا مجيد قسم ياد می

اساسی و حدود مشروطيت را اعليحضرت ، حامی و مجری و نگھبان باشند، بھيچ وجه من 
دشاه مبتوع عادل خودمان را الوجوه خيانت به اساس سلطنت ايشان نکنيم و حدود و حقوق پا

  ). ۵۵( موافق قانون اساسی محفوظ و محترم بداريم

انجمن رشت خواھان . مقدمات کودتا را فراھم می آورد. محمد عليشاه به تعھدات خود پايبند نبود
برخی از نمايندگان مجلس فراتر رفته از خلع محمد عليشاه و برقراری . خلع او از سلطنت بود
  .تندجمھوری سخن گف

به سن  ١٩٠٧در گزارش دھم ژانويه ) از کارگزاران حکومت روسيه در ايران(آستروکراوسکی 
پترزبورگ نوشت که وکالی مجلس در اختالف با محمد عليشاه می گفتند که اگر شاه به بی 

  ). ۵۶(اعتنايی به مجلس خاتمه ندھد، می توان نظام جمھوری برقرار ساخت

تن از نمايندگان مجلس، گزارشات وزير مختار روس،  درباره گرايش انقالبی و جمھوريخواھانه چند
ھای دربار، مجلس و دولت ، وزير مختار روس  در جريان کمشکش. اند ھارتويگ، حائز اھميت

ھايی از گفت و شنودھای خود با برخی شخصيت ھای معتبر از جمله مجتھد بھبھانی،  گزارش
تھيه و ... نه رئيس الوزراء، مشيرالدوله وزير امور خارجه و شخص محمد عليشاه نظام السلط

بخشی از گفتگوی او با نظام السلطنه رئيس الوزراء درباره گرايش چندتن از . ارسال کرده بود
ھارتويک به نظام السلطنه می گويد به خاطر اجتناب از . نمايندگان به برقراری جمھوری است

و خطرناک تر، بايستی ھرچه زودتر زمينه آشتی پادشاه با نمايندگان مردم را  حوادث پيچيده تر
زنند که مجلس  افزايد درباريان آذربايجانی شاه اين شايعه را دامن می فراھم نمود و می



خواھد برای ھميشه حکومت سلطنتی را در مملکت از ميان بردارد و مانند فرانسه رژيم  می
آيا واقعاً در مجلس کسانی که طرفدار تأسيس جمھوری ايران ... حکومت جمھوری برقرار سازد

نظام السلطنه بدون ترديد و درنگ گفت چنين افرادی واقعاً وجود دارند اما . باشند وجود ندارند؟
تعدادشان بيش از پنج تا شش نفر نيست و درست از ھمان اختالفی که متأسفانه بين پادشاه و 

چنانچه شاه و وزيران و پارلمان با يکديگر متحد شوند و . می گيرند مجلس وجود دارد مايه و نيرو
مفيدی به خير ملت که ھمه بار سنگينی بی نظمی و بی سروسامانی  به فعاليت دوستانه و

کنونی را بردوش دارد بپردازند ، غلبه بر نفوذ مخرب گروه مزبور، و دفع فعاليت ھرج و مرج طلبانه 
  ).۵٧(ھد بودانجمن ھا کار دشواری نخوا

رئيس الوزراء نگفت که آن پنج ... آدميت در بررسی گفتگوی نظام السلطنه و ھارتويگ می نويسد
در اصطالح سياسی زمانه مفھوم . شش نماينده جمھوريخواه در عقايد سياسی شان آزاد بودند

سلطنه اما نظام ال. جمھوريخواه مالزمت انقالبی داشت و ھارتويگ ھمين معنا را در نظر داشت
متذکر گرديد که آن اقليت معدود از اختالف ميان مجلس و شاه مايه و نيرو می گرفت، يعنی بدون 

  ).۵٨(اينکه در مجلس از چندان اعتبار سياسی بر خوردار باشد از آن تعارض بھره برداری ميکرد

  .سرانجام تعارض شاه و مجلس، کودتای محمد عليشاه وبه توپ بستن مجلس را ميدانيم

   



  جمھوريخواھی دھخدا. دتای محمد عليشاه کو

محمد عليشاه، بدست لياخوف فرمانده روسی قوای قزاق، مجلس شورای ملی ايران را به توپ 
  .بست

در باغشاه، . ی استبداد صغير را آغاز کرد استبداد سلطنتی بياری شعبه استبداد دينی دوره
ان و روزنامه نگاران زندانی شدند يا فراری نمايندگان مجلس، آزاديخواھ. آزاديخواھان را خفه کردند

سلطنت با دست بردن به قوه قھريه و کودتا ناسازگاری طبيعت خود را با دموکراسی و . و تبعيدی
  . مشروطه آشکار کرد

علی اکبر دھخدا روزنامه نگار روشنفکر مشروطه خواه از تبعيدگاه خويش در ايوردن سويس مقاله 
ی بھم پيوسته منشاء  لطنت چيست؟ و در آن مقاله ھر دو جنبهای نوشت با عنوان طبيعت س

  .الھی و خصلت موروثی سلطنت را از بنياد نقد و رد کرد

در ممالکی که جھل جای علم، زور جای حق و : دھخدا درباره منشاء الھی سلطنت نوشت 
قوق، اوھام جای حقايق را گرفته است ، سلطنت موھبتی است الھی يعنی خداوند متعال ، ح

حدود و اختيارات ھر قطعه از زمين را بدست يک نفر از اھالی ھمان قطعه گذاشته و وجوب 
  .اطاعت ديگران نيز به او در علم ازلی خدا گذشته است

اگر سلطنت موھبت الھی و : گويد  ی پرشور و مستدل و جدلی خود می دھخدا در فرازی از مقاله
اشد اعالم آن به بندگان يا بايد بواسطه فرمانی اطاعت ما از سلطان بر حسب امر آسمانی ب

سماوی باشد که قبل از جلوس ھر سلطان از آسمان نازل شود تا بندگان بر طبق آن تکليف خود 
بايست ھمان تسلط سلطان را حاکی از اراده خدائی شمرده راه انقياد  را بجا آوردند و يا می

  .بپيمايند 

ر نظريه سنتی قدرت و سلطنت، در مقام پاسخ می دھخدا پس از طرح اين مقدمات آشنا د
نويسد وجود فرمانی مٌنزل را ھنوز تا امروز نه ھيچ سلطانی ادعا کرده و نه خيال ھيچ شاعر 

و محدّث جعّالی پيرامون آن گشته است و در صورت دوم که تسلط پادشاه را حاکی از   متملق 
را دارای ھمان علم و ھمان احاطه بلکه با کمی  اراده و رضای خدائی بدانيم بالفاصله بايد پادشاه

  ... .غورصاحب کليه ھمان صفات ثبوتيه و سلبيه خدا تصور کنيم 

در اين ميان ھم سلطنت قاجار بر افتاد و . گذرد  نود و پنج سال از تاريخ نگارش مقاله دھخدا می
  . ددر مقابل قدرت سلطنت ، قدرت واليت بر ايران چيره ش. ھم سلطنت پھلوی 

حاکميت ، نگاه   اما ھمسانی شگفت نظريه سنتی سلطنت و واليت درباره منشاء و طبيعت
ی سياسی سنتی در تاريخ  ی انديشه کشاند به ريشه ھای بھم پيوسته خواننده مقاله را می

  .ی ايران متجدد گذشته ايران و تاريخ سنت زده



ھی قدرت ، ھيچ شاعر متملق و ھيچ آنچه را که درباره چگونگی نزول فرمان سماوی و منشاء ال
محدّث جعّال پيرامون آن نگشته بود، امروزه در تفاسير شورای نگھبان و مجلس خبرگان درباره 

  .مقام ولی فقيه و منشاء واليت مطلقه فقيه مشاھده می کنيم

ی پراھميت تر مقاله دھخدا اما در نقد و رد خصلت موروثی سلطنت و حاکميت و طرح نه  جنبه
  .ان پوشيده انتخابی بودن و جمھوريت حاکميت سياسی استچند

او پس از توضيح اين رابطه و . دھخدا، حاکميت و سلطنت را نوعی قرار داد بين انسانھا ميداند
قرارداد با مراجعه به تاريخ ايران، خلع شاه طھماسب صفوی و بيعت با نادر افشار را شاھد مثال 

اجماع مردم در خلع سلطنت طھماسب و بيعت با نادرشاه و ھمين : .. می آورد و می نويسد 
گذشته از ھزاران امثله ی تاريخی ديگر، نزديکترين مثالی است برای تجسيم سلطنت بواسطه 

  . قرارداد

عبارت پايانی مقاله دھخدا نتيجه گيری روشن اوست در نقد و رد حاکميت فردی و ضرورت انتخاب 
سلطنت جز اجماع : دھخدا می نويسد. بجای شاه موروثی  ادواری رئيس جمھور يا ھئيت مديره

اختياری مردم بر اطاعت يک تن چيزی ديگر نيست و ھر وقت باز بخواھند ھمان اراده آنھا برای 
بجای ) که ھميشه برق حقيقت از تصادم افکارشان برميخيزد( خلع او و نشاندن شخص يا ھيئتی 

  ).۵٩(او کافيست 

دھخدا خلع محمد عليشاه، برچيدن سلطنت و حاکميت موروثی و جوھر انديشه و پيشنھاد 
. انتخاب شخص يا ھيئتی بود که انتخاب و برکناری او بازبسته اجماع اختياری و اراده مردم باشد

آنچه که حتا در ميان نزديکان و ھمفکران دھخدا، حساسيت برانگيز، زودرس و خالف مصلحت روز 
ری و جمھوريخواھی مقاله ی سنجيده ، نقادانه و تشخيص داده شد، ھمين مضمون جمھو

پيش از دھخدا در نقد و رد منشاء الھی سلطنت بسيار گفته و . بيباکانه علی اکبر دھخدا بود
متمم قانون اساسی قوای مملکت را ناشی از ملت دانسته بود و سلطنت را وديعه . نوشته بودند

  .ملت به شخص شاه 

عالی با استناد به ھمين اصل قانون اساسی محمد عليشاه را  در فردای فتح تھران نيز مجلس
پس آنچه در مقاله طبيعت سلطنت چيست؟ نو و . خلع و احمد شاه را به جانشينی برگزيد

بيباکانه می نمود نه رد منشاء الھی سلطنت و آوردن منشاء قدرت از آسمان به زمين بلکه 
و رد موروثيت سلطنت و حاکميت و برنشاندن اساساً زير وزبر کردن ھمين رابطه قدرت زمينی 
  .جمھوريت بر تارک انديشه و عمل سياسی بود

   



  پروگرم جمھوری ممالک متحده ايران

ايران در سير گرايشات جمھوريخواھانه ايرانيان پس از مشروطيت پروگرم جمھوری ممالک متحده 
ھجری  ١٣٢٧ای جمھوريخواھانه است که در تاريخ دھم محرم  منظم ترين و مھمترين سند برنامه

اين برنامه با عنوان نظم و ترقی ، خالصه پروگرم . منتشر شده است) ميالدی  ١٩٠٩ژانويه (قمری
قريب چھارماه پيش از فتح تھران و  ١٣٢٧جمھوری ممالک متحده ايران به تاريخ عاشورای 

) ميالدی ١٩٠٩ماه مه  ١۵ھجری قمری برابر  ١٣٢٧جمادی الثانی ١۴(کست محمد عليشاه ش
  . منتشر شده است

خسرو شاکری بر اين نظر است که اين سند به احتمال قوی به ھمت حاج ميرزا يحيی دولت 
  . آبادی و ميرزا علی اکبر خان دھخدا، ھر دو از رھبران روشن انديش مشروطيت، تنظيم شده بود

دھخدا از تبعيدگاه خود در ايوردٌن سويس با انتشار صور اسرافيل به مبارزه با استبداد و ارتجاع 
مقاله طبيعت سلطنت . محمد عليشاھی و دفاع از آزاديخواھی و جمھوريخواھی ادامه داد

به جمع . او سپس به استانبول رفت. چيست؟ از جلوه ھای روشن جمھوريخواھی دھخدا بود 
به . ايرانی پيوست و به ياری يحيی دولت آبادی دست اندرکار انتشار سروش شد  آزاديخواھان

اين ترتيب پروگرم جمھوری ممالک متحده ايران حاصل ھمفکری و ھمکاری دھخدا و دولت آبادی 
است در شرايط سياسی رو به تحول ايران و در چشم انداز شکست محمد عليشاه و پيروزی 

اقع طرح برنامه ای است با ھدف تاثيرگذاری بر اوضاع سياسی پس از پروگرم در و. آزاديخواھان 
  .استبداد

ھای فرنگستان  شود که در بعضی از روزنامه پروگرم با اين عبارت تبليغی پيشگويانه شروع می
  .می نويسند که عنقريب در ايران جمھوری اعالن خواھد شد

جمھوری فدراليستی را برای ايران مناسب آيد تنظيم کنندگان،  می ھمانگونه که از عنوان سند بر
نويسند  می دانند ھم از اين رو در ھمان بند اول پروگرم به نقش انجمن ھای ايالتی پرداخته و می

در ايران انجمن ھای ايالتی با کمال خوبی می توانند کارھای خود را اداره کرده و غالباً اقتدارات : 
ھرج و مرج شده و به تجربه ديده شده است  شخصيه است که اسباب ھر گونه اجحافات و

  . واليتی که حاکم نداشته است امن تر بوده چه رسد به آنکه انجمن ايالتی داشته باشد

مثًال وقتی که : ی اياالت و حدود اختيارات انجمن ھای ايالتی می نويسند  در توضيح چگونگی اداره
مان با خود آن مملکت يعنی از جانب اھالی، تمام کارھای ايالت يا مملکت فارس يا طبرستان يا کر

وکالتاً با انجمن ايالتی يا مملکتی آن ناحيه باشد آن انجمن برای اجرای امور، رئيس قوه مجريه 
تعيين نموده اين رياست به کسی خواھد رسيد که احقيت و اولويت داشته باشد و باری در ھر 

ود اھالی رسيدگی نموده و از اين حيث ايالت يا مملکت بايد تمام کارھای آن مملکت را خ
  .آذربايجان مثال ھيچ ربطی به فارس نداشته بايد عربستان بکلی از خراسان جدا کار کند



کارھای فقط اين ممالک متحده در : مجلس عمومی و قانونگزاری عمومی می نويسند  درباره 
خارجه و بين الملل و قانونگزاری عمومی و محاکمات عامه و افتتاح طرق ثروتيه، مابه االشتراک 

داشته يعنی در طھران يا در نقطه ديگر، مجلس اشتراکی عمومی بر پا شده از ھر مملکتی وکال 
در به آنجا رفته اين مجلس اشتراکی عمومی که اسم آن پارلمنت ممالک متحده ايران است ، 

کارھای انجمن مملکتی يا ايالتی طھران و اصفھان و غيره ھيچ مداخله نکرده فقط برای کارھای 
  .عامه و مشترکه بين الممالک و امور خارجه و ماليه اشتراکيه و غيرھا است

دانند و  پروگرم در چند بند به نقد و رد نظراتی می پردازد که جمھوری را برای ايران مناسب نمی
: گويد پروگرم می. کند  لت برای اين کار پخته نشده و موقع و مزاج مملکت افتضاء نمیگويند م می

دھند ـ نه  مردم ايران يعنی آن بيست کرور نفری که کار کرده و بيست سی کرور تومان ماليات می
  . آن چند نفری که کارھای بد نموده و اين وجه عايدشان ميشود ـ بد و شرور و نامطيع نيستند

م ھمچنين پيشرفت اقتصادی ايران را در گرو تأمين امنيت و عدالت ميداند ھروقت در مملکت پروگر
تواند پول قرض  امنيت و عدالت برقرار شد آنوقت برای امور ثروتيه ھرکمپانی يا فردی از افراد می

ض تأمين امنيت و عدالت ھم در گرو آنست که از انقرا. نموده به مصرف ثروتی زده ، فايده ببرد
  .سلطنت شخصيه اطمينان کامل بدست آيد

برای حصول نظم و امنيت در ايران، دفع ھمان : بند پايانی پروگرم دو عبارت روشن و قاطع است 
چيزی که مخل نظم و امينت است کافی است و پس با انقراض کامل و عود ناپذير سلطنت 

  ).۶٠(تبريک می گوئيم شخصيه ، سلطنت حقه ملّيه يعنی جمھوری ممالک متحده ايران را 

ھمراه با ) ١٩٠٩(ای از پروگرم جمھوری ممالک متحده ايران در ھمان سال انتشار  خالصه ترجمه
به  ١٩٠٩ژوئن  Musulman Revue du monde خبر انتشار روزنامه سروش ، در مجله فرانسوی

  .چاپ رسيد

تابستان  ۴شماره   م مسايل انقالب و سوسياليس متن کامل فارسی اين سند نخستين بار در 
جنبش کارگری، سوسيال دموکراسی، و کمونيستی ايران جلد : و سپس در اسناد تاريخی ١٣۵۴
برای تحليل اين برنامه نگاه . ھر دو به ھمت خسرو شاکری . منتشر شده است ١٣۶٢در  ١٣

سلطنت ھای جمھوريخواھی و رويکرد انتقامجويانه  شود به مقاله خسرو شاکری با عنوان پيشينه
  .١٣۶۴، بھار ١٣۶٣زمستان  ٣و  ٢طلبان در کتاب جمعه ھا شماره 

  پروگرم  محمد حسين خسرو پناه نيز در مقاله سير تجدد طلبی در ايران عصر قاجاريه به ارزيابی 

پرداخته نوشته است برخی مشروطه خواھان تحت تائير محيط مھاجرت خواستار الغای سلطنت 
شماره  ١۵نگاه شود به مجله چيستا سال . مالک متحده ايران شدنددر ايران و اعالم جمھوری م

  .١٣٧۶دی وبھمن  ۴



   



  جنبش جنگل و جمھوری گيالن

جنبش جنگل برھبری ميرزا کوچک خان، جنبشی بود ترقيخواھانه، دموکراتيک و استقالل طلبانه 
  . در متن و امتداد جنبش عمومی مشروطه خواھی ايران

  :يم خوان در مرامنامه جنگل می

  .ـ حکومت عامه و قواء عاليه در دست نمايندگان ملت جمع خواھد شد ١

ـ قوه مجريه درمقابل منتخبين مسئول بوده و تعيين آنھا از مختصات نمايندگان متناوب  ٢
  .باشد ملت می

  .ـ کليه افراد بدون فرق نژاد، مذھب از حقوق مدنيه بطور تساوی بھره مند خواھند بود ٣

  . ه افراد انسان در استفاده کامل از قواء طبيعی خودـ آزادی تام ۴

  :در مرامنامه زير عنوان درحقوق مدنيه آمده بود 

  .ـ آزادی فکر، عقيده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کالم 

  . ـ تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی

مستقيم  درباره انتخابات گفته شده بود انتخابات بايد عمومی و متناسب و مساوی و
  باشد

  :در مرامنامه زير عنوان معارف ، روحانيت، اوقاف آمده بود

  . ـ تعليمات ابتدايی برای کليه اطفال مجانی و اجباری است

  ـ انفکاک روحانيت از امور سياسی و معاشی 

  .ـ ديانت چون از عواطف قلبيه است بايد مصون از تعرض باشد

خصيص عوايد آنھا بمصارف عمومی و امور خيريه ـ ضبط و اداره کل اوقاف در دست عامه و ت
  ).۶١(و صحيه و تاسيس کتابخانه عمومی 

با انقالب اکتبر، جنگ داخلی روسيه و تعقيب نيروھای سفيد، کشتی ھای ارتش سرخ در انزلی 
در تحوالت سياسی بعدی، جنبش جنگل برھبری . پھلو گرفتند سربازان سرخ وارد گيالن شدند

ا قوای سرخ شوروی پيمان دوستی بست و در اتحاد و ھمکاری با حزب ميرزا کوچک خان ب



ھا به رشت در  پس از ورود جنگلی. نھايتاً جمھوری سرخ گيالن اعالم شد) عدالت( کمونيست 
ی  قوه: ... ميان اجتماع انبوه مردم اعالميه تشکيل جمھوری قرائت شد در اعالميه گفته شده بود 

ساعدت عموم نوع پروران دنيا و استعانت از اصول حقه ملی جنگل باستظھار کمک و م
سوسياليزم ، داخل در مرحله انقالب سرخ شد و خود را بنام جمعيت انقالب سرخ ايران معرفی 
می نمايد و آماده است که در سايه فداکاری و از خود گذشتگی ھمه قوائی را که در ايران برای 

اند در ھم بشکند و اصول عدالت و برادری را نه تنھا  دهاسارت اين قوم و جامعه انسانی بکار افتا
مطابق اين بيانيه عموم رنجبران و . در ايران بلکه در جامعه اسالمی توسعه و تحکيم بخشد

سازد که جمعيت انقالب سرخ ايران نظرياتش را تحت مواد زير که  زحمتکشان ايرانی را متوجه می
  : ھد بود به اطالع عموم ميرسانددر تبعيت از آن بوجه ملزمی وفادار خوا

ـ جمعيت انقالب سرخ ايران اصول سلطنت را ملغی کرده جمھوری را رسماً اعالن می ١
  .نمايد

  .ـ حکومت موقت جمھوری حفاظت جان و مال اھالی را به عھده می گيرد٢

و باطل ـ ھر نوع معاھده و قرار دادی که بضرر ايران قديماً و جديداً باھر دولتی شده لغو ٣
  شناسد  می

ـ حکومت موقت جمھوری ھمه اقوام بشر را يکی دانسته تساوی حقوق درباره آنان  ۴
  ) ۶٢. (ھجری قمری ١٣٣٨رمضان  ١٨. قائل و حفظ شعائر اسالمی را از فرائض ميداند

در گزارش ھای کارگزاران خارجی از جمله در گزارش سفارت انگليس درباره جنبش جنگل و ميرزا 
ن چنين گفته شده بود اين گروه، خود را به اسم جمعيت انقالب سرخ ايران موسوم کوچک خا

کردند و ھدف آنان اين بود که اصول سلطنت را ملغی کرده، جمھوری شوروی را رسماً اعالم 
و حفظ شعائر ... حکومت جمھوری ھمه اقوام را بالتفاوت با اين آمال شريک دانسته ... کند

. ١٩٢٠ژوئن  ٨ھجری برابر  ١٣٣٨رمضان  ١٨رشت به تاريخ ( ئض ميداند اسالمی را نيز از فرا
  ). به نقل از جنبش ميرزا کوچک خان ترجمه غالمحسين ميرزا صالح ٣٢٠تالش آزادی ص 

جنبش جنگل در اساس جنبشی دموکراتيک و مطابق روح قانون اساسی و برای ايجاد حکومتی 
ول قانون اساسی را به اجرا بگذارد و ھم با مداخله و نفوذ با ثبات و قانونگرا در مرکز بود که ھم اص

  .قدرتھای خارجی در امور داخلی و سياسی ايران مقابله کند

اما در نھايت قربانی بی کفايتی دولت . جنبش جنگل آماده مذاکره و مصالحه با دولت مرکزی بود 
واھی و ندانم کاری خود مرکزی برای سامان دادن به اوضاع آشفته ايران از يک سو ، آرمانخ

بی کفايتی دولت . جنبش و مداخله سياست و نيروھای طرفدار شوروی از سوی ديگر شد 
مرکزی از اين جھت که بجای در پيش گرفتن سياستی اصولی و کارآ برای اصالح امور و در پيش 



گرفتن سياست روشن توافق و تفاھم با کليه ی نيروھای معترض، سياست دفع الوقت و 
  . ارگيری ھمزمان زور و تزوير را در پيش گرفتبک

ھا بدين معنی که در شرايط فقدان دولت مرکزی صالح و کارآ ، در پيش گرفتن  ندانم کاری جنگلی
سری عليرغم نيات دموکراتيک، ميھن پرستانه و انسانی رھبری جنگل،  شورشگری محلی و جدا

  .ش دولت مقتدر می انجاميددر نھايت به پراکندگی، سرکوب نيروھا و تقويت گراي

ی جمھوريخواھی، جنبش جنگل با اعالم الغاء سلطنت و تأسيس  از منظر طرح و رواج ايده
: نويسد سيروس غنی می. ای کردن ايده جمھوری نقش برجسته ای ايفاء کرد جمھوری، در توده

. قبال کردند وقتی جمھوری گيالن تشکيل شد، حتا دھقانان و کارگران آن ايالت از جمھوری است
توده مردم گيالن، در حقيقت در ايجاد جمھوری نقش بزرگتری داشتند تا در مبارزه مشروطيت،  

سربازان . گيالنی مدتی پيش از پايان جنگ جھانی اول نطقھايی درباره الغاء سلطنت شنيده بود
  ).۶٣(بلشويک ھم در ستايش جمھوری نغمه سر داده بودند

   و سرنوشتسرشت : جنبش جمھوريخواھی 

 ١٣٠٢ای گسترده در سال  انديشه جمھوريخواھی وگرايش به تأسيس جمھوری ايران بگونه
ھشتاد سال پيش از اين روزنامه نگاران، نويسندگان، روشنفکران، . ھجری شمسی نمود يافت

نخبگان سياسی و چند حزب و انجمن در تھران و شھرستانھا، جنبش فکری و فعاليت سياسی 
  .ای برانداختن قاجار و تاسيس جمھوری ايران برپا کردندای بر گسترده

، نماينده وقت مجلس شورای ملی و )يا اديب سياستمدار؟(ملک الشعراء بھار، سياستمدار اديب 
ی جمھوريخواھی،  ی انديشه ی سرچشمه از مخالفين سرسخت تأسيس جمھوری درباره

مجلس چھارم و (فترت بين دو مجلس اين تاريخ يعنی ايام  ھرچه بود در: نويسد منصفانه می
، فکر جمھوری از طرف روشنفکران و نويسندگان جوان بروز کرد و در جرايد انتشار )مجلس پنجم 

  ). ۶۴( يافت 

در تھران و ) ۶۵(، ستاره ايران، تجدد، ميھن ، ناھيد، وطن، کوشش و گلشن  روزنامه ھای ايران
ای در رد سلطنت و ضرورت تأسيس  گستردهدر شيراز، مقاالت تبليغی ) ۶۶(خورشيد ايران

  .جمھوری منتشر کردند

ی جمھوری  در خارج از ايران مجله ايرانشھر به مديريت کاظم زاده ايرانشھر مدافع و مبلغ انديشه
ايرانشھر به سود جنبش جمھوريخواھی و بنيانگذاری چنان رژيمی در ايران مقاله ھای . بود

ای بنام جمھوريت و انقالب  کاظم زاده ايرانشھر مقاله... کردگوناگون و شعرھايی حماسی چاپ مي
اجتماعی و ميرزا حسين خان دانش اصفھانی، مقاله ای تحت عنوان در تبريک جمھوريت و بھار در 

  ).۶٧( منتشر کردند ١٩٢۴مجله ايرانشھر سال 



ای بلند باال به خامه  مقاله. ی وزينی در دفاع از جمھوری در روزنامه حبل المتين انتشار يافت مقاله
محمد از مارسی در روزنامه حبل المتين چاپ و پراکنده شد که دارای تفسيری . فردی بنام م

اين مقاله از جمله درباره نياز . نسبتاً آگاھانه و مطالبی ژرف و پرمعنی پيرامون رژيم جمھوری بود
ايران بنيان نھاد، سخن گفته جامعه ايران بدان رژيم و اينکه چگونه می توان چنان رژيمی را در 

  ).۶٩(اين اولين بار نبود که روزنامه حبل المتين از جمھوری و جمھوريت می نوشت ) . ۶٨(است 

: ی جمھوريخواھی و جمھوری، چند حزب و جمعيت سياسی در کار بودند  در تبليغ و پيشبرد ايده
سيد محمد تدين، حزب  ھبری حزب سوسياليست برھبری سليمان ميرزا اسکندری، حزب تجدد بر

  ....و جمعيت ايران جوان و ) پايه گذار علی اکبر داور( راديکال 

و با ترکيبی از رھبران دو  ١٣٠٠ـــ١٣٠١حزب سوسياليست، ھمزمان با مجلس چھارم در سال 
احزاب فعال در مجلس دوم پس از فتح تھران و خلع محمد ( حزب سابق دموکرات و اعتدال 

حزب سوسياليست . و گروھی از جوانان متجدد نيز به اين حزب پيوستند بوجود آمد) عليشاه
اعتقاد به لغو مالکيت خصوصی و انعکاس . کارزاری تبليغاتی عليه اشرافيت و ارتجاع براه انداخت

  ).٧١(آن در برنامه حزب سوسياليست، مناسبات حزب با روحانيون و بازار را آشفته کرد

ی مساوات طلب از طريق ملی کردن تمام وسايل توليد حتا در ا سوسياليستھا خواستار جامعه
حزب سوسيالست  .آمد بودند کشاورزی، اقتصاد برنامه ريزی شده، ماليات برارث و برثروث و بر در

عالوه بر دنبال کردن سياست مساوات طلبی و تبليغ ملی شدن وسايل توليد، حامی دولت 
نان و متحد ساختن مردم بصورت جمعيتی آگاه از مقتدر مرکزی، تحصيالت غيرمذھبی، آزادی ز

  ).٧٢(مليت خود بود

خان سردار سپه ھم با پذيرش پست ھای وزارت شرکت  ی رضا حزب سوسياليست در کابينه
  .داشت

اين حزب که ابتدا دموکرات مستقل نام . حزب تجدد ھمزمان با انتخابات مجلس پنجم شکل گرفت
ان وزير جنگ و دخالت مستقيم اميرلشکر ھا در اياالت، در داشت بدليل ھمراھی و حمايت رضا خ

حزب تجدد برھبری سيد محمد تديّن اصلی . انتخابات مجلس پنجم اکثريت پارلمانی را بدست آورد
حزب تجدد بعدھا در سلطنت رضا . ترين و بزرگترين حزب طرفدار رضا خان و تأسيس جمھوری بود

ھا  فعاليت اين حزب با ھمه خدمتگزاری. قی تبديل شدشاه به حزب ايران نو و سپس به حزب تر
 ١٣١١خطرناکی را ميپروراند در سال   به دليل سوءظن رضا شاه که احساسات جمھوريخواھی

  ).٧٣(شمسی غير قانونی اعالم شد

او مرامنامه . شمسی توسط علی اکبر داور پايه گذاری شد ١٣٠٢حزب راديکال در ارديبھشت ماه 
شر کرد و شمار اعضای حزب در تھران به سيصد عضو از ميان نخبگان سياسی حزبی خود را منت

ای حزب راديکال عبارت بودند از  ماده ٣٣برخی از مھمترين اصول مرامنامه . و روشنفکران رسيد
تحکيم حکومت مشروطه، انتخابات با رأی مخفی، جدايی دين و سياست، الغای کاپيتوالسيون، 



آنان طبق قانون، احيای اقتصادی ايران از راه انقالب صنعتی و  برابری شھروندان و ايمنی
کشاورزی، تأسيس بانکھای صنعتی، بازرگانی، کشاورزی، جلب سرمايه ھای خارجی و داخلی، 

  ).٧۴... (فروش زمينھای دولتی به دھقانان، احداث راه آھن، وضع قوانين کار و

انجمن را جوانان اروپا . منتشر کرده بود ١٣٠٠ جمعيت ايران جوان مرامنامه خود را در فروردينماه
ديده تشکيل داده بودند که بعدھا ھمگی از کارگزاران بلند پايه دوران بيست ساله شدند و 

الغاء کاپيتوالسيون، احداث راه : مرامنامه آنھا عمالً بصورت برنامه دولتھای آن عصر در آمد مانند 
شجويان دختر و پسر به اروپا، آزادی زنان، وضع قانون آھن، استقالل گمرگی ايران، فرستادن دان

  ).٧۵(جزا، محروم کردن بيسوادان از حق رأی، اخذ و اقتباس قسمت خوب تمدن اروپا

در مجلس شورای ملی اکثريت نمايندگان به طرفداری از تأسيس جمھوری و اقليت در مخالفت با 
  . کردند جمھوری فعاليت می

آزاديخواه، مليون و تکامل فراکسيونھای درون اکثريت مجلس محسوب فراکسيونھای تجدد، قيام، 
اند و بيشتر  آيد که اين فراکسيونھا، موضع و موقعيت ثابتی نداشته می چنين بر. ميشدند

  . اند فراکسيونھايی سيال بوده

برابر فراکسيونھای اکثريت مجلس ، فراکسيون اقليت برھبری سياسی و عملی مدرس  در
  . سخنور مبرز قرار داشت سياستمدار و

قانون، سياست، : روزنامه ھا و نشريات طرفدار اقليت مجلس ھم چندان کم شمار نبودند 
و سپس روزنامه ) به مديريت ملک الشعراء بھار(نسيم صبا، نوبھار  سياست اسالمی، شھاب، 

  . قرن بيستم به مديريت شاعر جوان آزاديخواه، ميرزاده عشقی

 ١٣٠٢اسفند  ٢٧ای تحت عنوان نھضت عمومی در تاريخ  تبليغ جمھوريت مقالهروزنامه ايران در 
جمھوريت تدريجاً عامه ملت ايران را در ھمه اياالت : شمسی منتشر کرد که در آن گفته شده بود 

و واليات به ھيجان آورده روح جديدی از نشاط در جسد افسرده اھالی دميده، از قسمتی از 
در تھران نيز جمع کثيری ھمآواز شده و نمايندگان ... حضوری گرديده شھرھا تقاضای مخابرات 

خود را به مجلس شورای ملی فرستادند و تقاضا کردند تا قبل از عيد پارلمان تصميم قطعی خود 
  ).٧۶...(را اتخاذ کند

در مجلس و بصورت سريع و ضريتی الغاء  خواست اکثريت مجلس آن بود که با طرح اليحه ای
 ١٣٠٣ای که نوروز تاسيس جمھوری را تا پيش از پايان سال تصويب کنند بگونهسلطنت و 

  .شمسی عيد جمھوری باشد و بمناسبت آغاز سال نو اين بار توپ جمھوری غرش کند

ھا در نکوھش سلطنت قاجار و در پشتيبانی از  ھا وسخنرانی در تھران و شھرستانھا، گردھمايی
  . تأسيس جمھوری انجام گرفت



صورت گرفت، جشن بزرگی بود که در ) مجلس( منجمله از کارھائی که در بيرون : نويسد  بھار می
روزی . از طرف ادارات برای در خواست و استدعای جمھوری بوجود آمد ١٣٠٢روزھای آخر اسفند 

صر دواير تعطيل شد و کارداران ادارات با مدير کلھا و روسای خود با علم ھا و اجتماعات بزرگ به ق
جمعيت خيابانھا را پر کرده مانند سيل در قصر سردار ... روز عجيبی بود. رئيس دولت روی آوردند

خواندند و از او  ھای مھيج می مردم پيرامون رئيس دولت گرد آمده، قصايد و خطابه. ريخت سپه می
  ...تظاھرات جمھوری طلبی قوت گرفت ١٣٠٢در اسفند ... می خواستند مملکت را جمھوری کند

ميتينگ ھا، اجتماعات و تحصن ھا برگزار شد که بويژه در اياالت، فرماندھان نظامی و رؤسای 
  .ادارات طرفدار رضا خان از گردانندگان اصلی آن اجتماعات بودند

ايرانيان مقيم برلين يک گردھمايی تشکيل ) ١٣۴٢شعبان (  ١٩٢۴مارس ٣١در خارج از ايران در 
خود را از سلسلة قاجار ابراز داشته از پارلمان و دولت ايران خواستار داده مراتب تنفر و انزجار 

  ).٧٧(بنيانگزاری رژيم جمھوری در ايران شدند 

در مجلس شورای ملی مذاکرات، گفتگوھا و سخنرانيھای مھمی در موافقت و مخالفت با انقراض 
گيرھای  از جبھهای بود  بيشتر آن سخنرانی ھا آميزه. قاجار و تأسيس جمھوری صورت گرفت

  . حسابگرانه، سياست بافيھای تُنک مايه و مصلحت جويانه

در آن ميان علی اکبر داور سخنانی گفت که نه فقط در فھم اوضاع سياسی آن روز بلکه مھمتر از 
ھايی دقيق مفھوم و  او با واژه. اند  فھم بحران مشروعيت سلطنت در ايران دارای اھميت آن در

اين مملکت شروع  تقريباً در بحرانی از دو سال قبل: داور گفت. را بيان کردمضمون تحول زمانه 
وقتی يک کشمکشھائی به اين عظمت راجع به يک مؤسساتی مثل مؤسسه ... شده است

سلطنت واقع ميشود و دو سال ھم دوام می کند و ھر روز يک صدای تازه بلند ميشود، اين 
بجايی برسد که مملکت را دچار صدمات بزرگی صداھا و اين کشمکش ھا ممکن است يک روز 

  ).٧٨(بکند 

ای به مجلس  ی مذاکرات مجلس از طرف جمعی از نمايندگان اکثريت، طرحی دو ماده دنباله در
  : ارائه شد

ـ ملت ايران تبديل رژيم مشروطيت را به جمھوری به وسيله مجلس شورای ملی اعالم  ١
  .ميدارد

ختيار می دھد که در مواد قانون اساسی موافق مصالح ـ ملت به وکالی دوره پنجم ا ٢
  .مملکت و رژيم جديد تجديد نظر نمايد

  .سرنوشت قدرت اما به تعادل قوای نيروھای درگير و نحوه عمل آنان گره خورده بود



ی مقابل جمھوريخواھی، دربار قاجار، اقليت نمايندگان مجلس بر ھبری مدرس، عناصری  در جبھه
ھای متفاوت ـ مخالف انقراض قاجاريه و تأسيس  ھی از روحانيون ـ به داليل و انگيزهاز بازار ، گرو

طرف ديگر اين جنگ بزرگ را که در : ... بھار در توضيح جبھه مخالف می نويسد. جمھوری بودند
واقع برای مملکت مساله بغرنج عجيبی شده بود، معين کنم و افراد فراکسيون اقليت را که مانند 

ياسی بزرگ چه در مجلس و چه در خارج مجلس با قوه و قدرت مھيب سردار سپه و يک حزب س
الدوله، مشير اعظم پسر اتابک، حاج  مدرس، قوام :اعوان و انصارش مبارزه کردند معرفی کنم 

افرادی که . اسماعيل عراقی، شريعمتدار دامغانی، سيد محی الدين شيرازی، ملک الشعراء بھار
اقليت عضو نبودند ولی در خارج بطريق مستقل با اقليت ھم فکری و ھمکاری رسماً در فراکسيون 

بعضی آقايان ھم با کمال احتياط . مستوفی الممالک، مشير الدوله، مصدق السلطنه: ميکردند
  ... .رفتار می کردند مثل آقای عالء وآقای تقی زاده 

اند ولی از  نوز حرکتی نکردهحوزه قم، علما، اصالح طلبان، طبقات اصناف ھ  بھار می افزايد
  .جمھوری نگرانند

ما تابع  : تبليغات مخالفين سنت گرا اساساً بر پايه مغايرت جمھوری با دين و مذھب می چرخيد
  ).٧٩(خواھيم قرآنيم، جمھوری نمی خواھيم، ما دين نبی خواھيم، جمھوری نمی

ان و محوطه مجلس شورای تظاھرات و ضد تظاھرات موافقين و مخالفين به درگيری در بھارست
دسته بزرگی از چاله ميدان که يکی از محالت ) فروردين(نويسد دوم حمل  بھار می. ملی کشيد

پر جمعيت تھران است به زعامت مرحوم حاج شيخ عبدالحسين خرازی با بيرقھای سفيدی که 
معی از روی آن نوشته بود اراده، اراده ملت است ، ما جمھوری نمی خواھيم، حرکت کرده ج
جمعيتی ... روحانيون را با خود برداشته، از خيابان اسماعيل بزاز و بازار داخل مسجد شاه شدند

به طرف ... شد دم به دم برانبوه غوغا افزوده می.. رسيد، عظيم که به چندين ھزار نفر می
مخالفين جمھوری به زعامت حاجی آقا جمال .... بھارستان اين جمعيت عظيم در حرکت آمد

  . صفھانی و آقای خالصی زاده در بازار صف نماز راست کردند و نماز خواندندا

جنبش جمھوريخواھی ايران با : ای روحانيون، حائری می نويسد  درباره مخالفت مدرس و پاره
... مخالفت و مبارزه سخت مردم بازار تھران، رھبران مذھبی و سيد حسن مدرس روبرو گرديد

اش  خورشيدی مردم تھران را که به ديدن او به خانه ١٣٠٣روز مدرس در خالل تعطيالت نو
البته احمد شاه و . سپه و نقشه جمھوريخواھی او سخت تحريک کرد بر ضد سردار رفتند می

ھواداران او در جريان اين پيکارھا بيکار ننشستند و کوشش کردند رھبران مذھبی را بر ضد سردار 
  ).٨٠(سپه بشورانند 

نويسد  ه ھدايت درکتاب خاطرات و خطرات درباره مخالفت مدرس با جمھوری میحاج مخبرالسلطن
مرامی که مورد توجه دسته ای در مرکز و واليات است جمھوری است که می بايد بحث آن ... 

باالخره به مجلس بيايد ولی سعی مدرس اين است که اکثريت با مخالفين جمھوری باشد و لذا 
  .موافقين جمھوری جلوگيری می کندنامه ھای  از گذشتن اعتبار



حسن حالج مدير روزنامه حالج نيز درباره مخالفت مدرس با جمھوريت می نويسد نگارنده در 
من : آن مرحوم گفتند. ھمان روزھا با مرحوم مدرس مالقات و درباره جمھوريت از او پرسش کردم

مملکت موافقت می کنم زيرا  با جمھوريت در ايران مخالفم ولی با سلطنت ھر آدم اليقی در اين
عالوه بر آنکه اصوالً جمھوريت با طريقه جعفری مناسب نيست، ملت نيز ھر روز گرفتار دسته 

  ). ٢٠٠توضيح المسايل ص . نقل از شفا. ( شود بندی برای انتخاب رئيس جمھور نمی

رماندھی باری در چنين شرايطی تنش ميان سردار سپه که مقام نخست وزيری و وزارت جنگ و ف
کل قوا را ھمزمان بر عھده داشت، با مؤتمن الملک رئيس خوشنام و پراعتبار مجلس شورای 

  . ملی نيز بدليل اقدامات خشن و غيرقانونی رضا خان، باال گرفته بود

موضوع استيضاح و برکناری رضا خان در نتيجه مصلحت جوئی تنی چند از معمرين و صاحب 
بی گمان سايه قدرت امير لشکرھای قدرتمند و . نان، منتفی شدنفوذان مجلس و پا در ميانی آ

  . ھا مؤثر بود وفادار رضا خان در اين مصلحت جوئی

پيشنھاد نمايندگان اکثريت مجلس برای تغيير رژيم در غوغای درگيريھا، و در کميسيون دوازده نفره 
  ).٨١(مجلس سرنوشت ديگری پيدا کرد 

سی، با توجه به مخالفت ھا و تعادل قوای موجود، رضا خان که ی سيا در فعل و انفعاالت پيچيده
دولت و فرماندھان لشکرھا را در اختيار داشت فکر جمھوری و تأسيس جمھوری را وانھاد و در 

مصالحه و مواضعه سياسی در ازای انصراف از تاسيس جمھوری، حمايت روحانيون شيعه را برای 
رضاخان سردار سپه نخست وزير برای مالقات آقايان  ١٣٠٣در فروردين . اھداف خود بدست آورد

پس از اين مالقات و گفتگوھا، تلگرافی به امضای آقايان، آقاسيد ابوالحسن . به قم رفت علما
خطاب به علما ١٣٠٣فروردين  ١٢اصفھانی، حاج ميرزا حسين نائينی و شيخ عبدالکريم حائری در

صادر شد که در آن خبر منصرف شدن سردار سپه را از  و اعيان و تجار و اصناف و قاطبه ملت ايران
  : جمھوری، نويد داده بودند

بسم هللا الرحمان الرحيم، جنابان مستطابان حجج اسالم و طبقات اعيان و تجار و اصناف و قاطبه 
) مورد رضايت(اتھم چون در تشکيل جمھوريت اظھاراتی شده بود که مرضی  ملت ايران دامت تائيد

و با مقتضيات اين مملکت مناسبت نداشت لھذا در موقع تشرف حضرت اشرف، حضرت  عموم نبود
به دارااليمان قم نقض اين ) وداع، خداحافظی(آقای رئيس الوزراء دامت شوکته برای موادعه 

و اعالن آنرا به تمام ) اظھارات در تاييد جمھوری (و الغاء اظھارات مذکوره ) عنوان جمھوريت(عنوان 
انشاءهللا تعالی عموم قدر اين نعمت را بدانند و از اين . تار شديم و اجابت فرمودندبالد خواس

االحقر ابوالحسن الموسوی االصفھانی، االحقر محمد حسين غروی . عنايت کامالً تشکر نمايند
  ).٨٢(نائينی، االحقر عبدالکريم حائری 

کرد که عنوان  و در آن توصيه رضا خان سردار سپه نيز در ھمان موقع اعالميه مفصلی صادر کرد
  :جمھوری موقوف شود 



اگرچه بتجربه معلوم شده که اولياء دولت ھيچوقت نبايد با افکار عامه ضديت و ! ھموطنان 
مخالفت نمايند و نظر بھمين اصل است که دولت حاضره تاکنون از جلوگيری احساسات مردم که 

ده است ليکن از طرف ديگر چون يگانه مرام و از ھر جانب ايران ابراز می گرديده خود داری نمو
مسلک شخصی من از اولين روز، حفظ و حراست عظمت اسالم و استقالل ايران و رعايت کامل 
مصالح مملکت و ملت بوده و ھست و ھرکس که با اين رويه مخالفت نموده او را دشمن مملکت 

رم ھمين رويه را ادامه دھم و نظر به فرض و قوياً در رفع او کوشيده و از اين به بعد نيز عزم دا
اينکه در اين موقع افکار عامه متشتت و اذھان مشوب گرديده و اين اضطراب افکار ممکن است 

نتايجی مخالف آنچه مکنون خاطر من در حفظ نظم و امنيت و استحکام اساس دولت است 
صيانت ابھت اسالم را بيخشد و چون من و کليه آحاد و افراد قشون از روز نخستين محافظت و 

ايم که اسالم روزبروز  يکی از بزرگترين وظايف و نصب العين خود قرار داده ھمواره در صدد آن بوده
رو به ترقی و تعالی گذاشته و احترام مقام روحانيت کامالً رعايت و محفوظ گردد لھذا در موقعی 

مشرف شده بوديم با ) ع(ه که برای توديع آقايان حجج اسالم و علما اعالم به حضرت معصوم
معظم لھم در باب پيشامد کنونی تبادل افکار نموده و باالخره چنين مقتضی دانستيم که به عموم 

ناس توصيه نمايم که عنوان جمھوری را موقوف و در عوض تمام ھم خود را مصروف سازند که 
م اساس ديانت و موانع اصالحات و ترقيات مملکت را از پيش برداشته در منظور مقدس تحکي

  .استقالل مملکت و حکومت ملی با من معاضدت و مساعدت نمايند

اين است که به تمام وطنخواھان و عاشقان اين منظور مقدس نصيحت می کنم که از تقاضای 
جمھوريت صرفنظر کرده و برای نيل به مقصد عالی که در آن متفق ھستيم با من توحيد مساعی 

  ). (** )٨٣( رمانده کل قواـ رضارئيس الوزراء و ف. نمايند

شاه منتشر شده درباره رابطه با علما و  در يادداشتھای سفرنامه خوزستان نيز که بنام رضا
تلگرافی از علما رسيد که با ) در بوشھر(خالل اين احوال به من  در: نويسد  مساله جمھوری، می

جمھوری را مخالف مصالح  عقيده من در مورد تأسيس حکومت جمھوری مخالفت کرده بودند و
خوشحال شدم که علما اعالم به مصالح مملکت کامالً وارد و آشنا . مملکت تشخيص داده بودند

ھستند و با چشم و دل بيدار مقتضيات زمان و مکان و محيط را خوب تشخيص می دھند 
  ).٢٠٠توضيح المسايل ص . يادداشت ھای سفرنامه خوزستان رضا شاه به نقل از شفا(

ترين و پرکشمکش ترين دوره تبليغ و فعاليت سياسی جمھوريخواھانه که رضا  ين ترتيب طوالنیبد
رضا خان به سلطنت . خان خود از کارگردانان اصلی آن بود، با صدور اين اعالميه، خاموشی گرفت

در بافت ايران نو  بحران مؤسسه سلطنت و بحران ديرين مشروعيت قدرت سياسیرسيد اما 
  .و تدام يافتتنيده شده 

   



  چرا رضا خان به جنبش جمھوريخواھی روی آورد؟

شماری از منتقدان و مخالفان جمھوری از جمله عبدهللا مستوفی و يحيی دولت آبادی، در ھمان 
از  زمان، ھمراھی رضاخان با جنبش جمھوريخواھی و پشتيبانی او از اين جنبش را جزئی از نقشه

دست يافتن به تاج و تخت و تثبيت اقتدار و ديکتاتوری او ی براندازی قاجار،  قبل تدارک شده
  .دانسته اند

تر به ھياھوی  خشمگينانه بھار و بيش از او ميرزاده عشقی شاعر آزاديخواه پرشور ملک الشعراء
دست پنھان جمھوری، جمھوری نابالغ و جمھوری قالبی تاختند و عشقی در پس جمھوری قالبی 

  .ديد و توطئه خارجی می) ٨۴(ارباب 

بل وسيله بود . از معاصرين ما، باستانی پاريزی نيز می نويسد اعالم جمھوری ھدف و غرض نبود
او خوشبينی شاعر ديگر آن دوران، عارف قزوينی و ). ٨۵(برای سست کردن بنيان دربار قاجار 

  .ھواخواھی او از جمھوری را بی مورد ميداند

مان روش ھای ضد قانونی ، خشونت آميز و قلدر منشانه رضا خان و امير لشکرھای او و بی گ
مداخالت آنان در انتخابات اياالت و نيز برپائی اجتماعات رسمی و اداری در طرفداری از جمھوری 

 ١٢٩٩در برانگيختن کودتای سوم اسفند ) ٨۶(ی نقش و دخالت انگليس  ھمراه با پيشينيه
. آورد ادی نسبت به انگيزه ھا و اھداف حمايت رضا خان از جمھوری را پديد میشمسی، بی اعتم

ملک . منتقدان، تشديد ديکتاتوری سالھای سلطنت رضا شاه را تأئيد کننده ديدگاه خود می دانند
موافقت جدی سردار سپه با جمھوری اسباب ترديد و بيم و احتياط مردم : نويسد  می الشعراء بھار

  . که نتيجه اين جمھوری منجر به ديکتاتوری ايشان خواھد شد) درست ھم بود(ند شده تصور کرد

بحران مؤسسه سلطنت و گرايش جمھوريخواھی را ميتوان در تحوالت سياسی ـ    اما ريشه ھای
گام نھادن اقشار جديد اجتماعی در ميدان سياست و اجتماع ، : اجتماعی معاصر جستجو کرد 

ه سياسی سنتی، آشنايی با ايده ھای جديد حکمرانی و حضور صورت تحول در بنيادھای انديش
بنديھای سياسی، نقش مجلس شورای ملی در تصيمم گيريھای سياسی، روند رو به گسترش 

  . نھادھای جديد اداری و نظامی

تزلزلی که نتيجه انقالب . بيفرائيم تزلزل در بنيادھای انديشه سنتی حکمرانی و ناکارآئی قاجار
انقالبی که اصول سنتی حکمرانی را رد کرد، ملت ايران را برای نخستين بار در . بود مشروطه

تحولی : طول تاريخ دارای حق حاکميت ملی معرفی کرد و قوای مملکت را ناشی از ملت دانست
  . قدرت بزرگ در مفھوم منشاء

   منشاء قدرت: سلسله قاجار



ھای  سنت قدرت يابی و تأسيس سلسلهای بود که در امتداد  سلسله قاجار، آخرين سلسله
  .پادشاھی در ايران، يعنی بر پايه تأمين سرکردگی قبيله و قدرت شمشير، تشکيل شد

در واقع از پس سقوط صفويه و در غوغای رقابت سرداران وسران قبيله ھا ، تنھا دو سردار نظامی 
قبيله وشمشير، سلطنت را افشار و آقا محمد خان قاجار توانستند به اتکاء  جنگنده يعنی نادر
  . ی برائی شمشير آنان بود حقانيت و مشروعيت قدرت آنان ھم وابسته بدست آورند و

خان، فتحعليشاه برای تامين و تضمين مشروعيت سلطنت خود نيازمند پشتيبانی  آقا محمد پس از
ه ، حقانيت و و نوبت به ناصرالدين شاه که رسيد قدرت سلطنت مطلق. و تأييد روحانيون شيعه بود

  .مشروعيت آن مورد سئوال و تعرض قرار گرفت

در عھد مظفرالدينشاه، انقالب مشروطيت ايران با تأسيس نھاد مدرن مجلس شورای ملی، قدرت 
و در تحوالت بعدی تناسب قوای سياسی اين . سياسی را از انحصار سلسله قاجاريه بدر آورد

پادشاه مستبدی که بدرستی . خلع کرد  مجلس عالی بود که محمد عليشاه را از سلطنت
شد که  اند و به نادرست مدعی می قاجاريه ايران را به قدرت شمشير بدست آورده: گفت می

  ).٨٧(ی شمشير حفظ نمايد قصد او نيز آن است که آن را به قوه

دولت قاجاريه اگر در عصر آقا محمدخان و اوايل  . ی قبيله و شمشير، دگرگون شده بود زمانه
زيرا که آن تز و ... فتحعليشاھی، قدرت جوانی داشت در اين روزگار به پيری و ضعف گرائيده بود

کردند  ايدئولوژی که آقا محمدخان قاجار در ماوراء ارس و نادر در حوالی دھلی و خوارزم مطرح می
که وحدت سرزمين ھای پارس بود وسلسله زنديه و قاجاريه را مستحق سلطنت و تأسيس 

نه  ساخت در پايان عمر مظفر الدينشاه تبديل شده بود به دکترين و تفکری که ديگر میسلسله 
  ).٨٨(تنھا کار برد نداشت بلکه فکر مشروطه آنرا درست در جھت مخالف توجيه ميکرد

بر اين روال ، گرچه در فتح تھران سواران و تفنگچيان قبيله و ايل ديگری نقش داشتند و گرچه پس 
ياری ھر جا که اعزام شدند به گفته ی باستانی پاريزی سلطنت عشايری براه از آن حکام بخت

ای و تأسيس  انداختند اما شرايط اجتماعی، سياسی ايران ديگر برای برانداختن سلطنت قبيله
از آن پس ھم تحرک . منشاء قدرت ديگر در ايالت نبود. سلطنت قبيله يا ايل ديگری فراھم نبود

  .و در ھمان حد ھم باقی ماند. ود ياغيگری بود و شورش بودايالت و قبايل ھرچه ب

  انکار از دو سو: مشروعيت قدرت

در جنبش اعتراضی عصر ناصرالدينشاه، سلطنت مطلقه از سوی دو جريان متمايز و مخالف مورد 
از يکسو ھمفکران ميرزا ملکم خان که شريک عقايد ليبرال و اصالح . انکار و اعتراض قرار گرفت

کوشند چشم و گوش مردم را نسبت به نوع حکومت جابر و فاسد بازکنند و  او ھستند، می گرانه
فکر قدرت دموکراتی را در ذھن مردم تلقين نمايند و از سوی ديگر ماليان متعصب ھمه جا عليه 



تجارت، معدن ، بانک ، جاده ، و دخانيات را .. می گويند... کنند تسليم مسلمانان به کفار وعظ می
  ).٨٩...(چه ديدی که کشتزار ھای غله و زنان مسلمانان را ھم ببرند. اروپائيان فروخته اندبه 

حوزه تحرک فکری و فعاليت سياسی اين دوره  : آدميت پس از نقل اين اظھار نظر، خود می افزايد 
  . خيلی وسيعتر و عميقتر از آنست که بنظر آن بيننده انگليسی رسيده است

سياسی اصالح گران، مطلقيت سلطنت و مشروعيت آن را از منظر ليبرال  تحرک فکری و فعاليت
ی خود مشروعيت سلطنت را برپايه  دموکراسی غرب زير سئوال ميبرد و روحانيون شيعه بنوبه

  .اعتقاد به امامت و واليت نفی ميکردند

مجلس علما و مراجع تقليد شيعه، ھم مبتکرين مشروطه مشروعه و ھم پشتيبانان مشروطيت و 
شورای ملی، اساساً برپايه ی نظريه شيعی امامت و واليت ، مباحث و نظرات خود را اعالم 

  . ميداشتند

اين مالحظات، مشروعيت سلطنت ـ حداقل در سطح نظريه ـ ھم نزد تجدد خواھان و ھم نزد  با 
  .معتقدين به امامت و واليت مورد انکار بود

ذشته و روند تحوالت تاريخی ايران معاصر، چنين برداشت توان از منظر نگاھی گسترده تر به گ می
کرد که حتا پيش از انقالب مشروطيت، و با ترور ناصرالدينشاه بدست ميرزا رضای کرمانی، اقتدار 

  .سلطنت قاجار و اساساً بنياد موسسه سلطنت در ايران متزلزل شده بود

نھاد سنتی وارد ميدان سياست و انقالب مشروطيت نظم و نھادھای جديدی را در برابر نظم و 
ی مشروطه خواھی، آخوند زاده، ميرزا ملکم خان، مستشار الدوله،  پيشگامان انديشه. قدرت کرد

طالبوف تبريزی، ميرزا آقاخان کرمانی و ھمفکران و ھمگامان آنان انديشه و آرزوی حاکميت ملی، 
  .ای خود پرورانده بودندقانون، مجلس قانونگزاری و تفکيک قوا را در آثار و نوشته ھ

آنان برغم ھمه کاستی ھای درک و دريافتشان از بنياد ھای فلسفی انديشه سياسی نوين و 
ای از مفاھيم سياسی جديد  برغم فراز و نشيب ھای زندگی سياسی و اجتماعيشان، گنجينه

ايران  ھای جديد قدرت سياسی، برای جنبش مشروطه خواھی و برای مردم درباره نھادھا و شيوه
  .به ارمغان آوردند

   پارلمان، کابينه، پارتی

  .ھای پارلمنت، کابينه، پارتی، ارزش ھا و نھادھای جديد ايران مشروطه واژه

از مشروطه بدينسو، درکنار مؤسسه سلطنت، پارلمان منتخب ملت به مرکز تصميم گيری 
، اما پارلمان در گرچه بر سر در عمارت بھارستان، عدل مظفر نقش بست. سياسی تبديل شد

  .محدود کردن قدرت شاه و دربار ترديد نکرد



سير تحول پارلمان در ايران ھمراه با دستگاھھای جديد و رو به گسترش اداری، نظامی و قضائی، 
در متن چنين تحوالتی، ايران، . ساختار سياسی حاکميت را در زمان مورد بحث ما متحول کرده بود

دولت . ر نابسامانيھای بزرگ اقتصادی، سياسی و اجتماعی بوداز پس جنگ جھانی اول، گرفتا
  .و دربار قاجار پوسيده و مھمل . مرکزی ضعيف بود

   جمھوری ايران. دولت مقتدر

و در شرايط ضعف قدرت مرکزی، رضا خان سردار سپه در کار سازماندھی نيروی نظامی کارآ 
نيروئی که در وضعيت ناکارآمدی دولت، گذشته از برعھده گرفتن و ظايف نيروی . جديدی بود

  . نظامی، ھمچون ابزار سياسی موثری، در دست سازنده آن قرار گرفت

عالوه بر اين، چند نيروی سياسی فعال، با رضاخان ھمراه شدند با اين انگيزه و ھدف که او را با 
حزب سوسياليست بر : ھای خود برای سازندگی ايران، ھمراه کنند مرامنامه ھای حزبی و طرح

ھبری سليمان ميرزا اسکندری، حزب تجدد برھبری سيد محمد تدين، و نخبگان پرتحرکی چون 
  . علی اکبر داور، نصرت الدوله فيروز و تيمورتاش

باره چگونگی رضاخان ھم از نزديک با اينان مراوده و ھمکاری سياسی داشت و ھم از مباحثات در
مباحثات نويسندگان درباره دولت غير مذھبی و . خط مشی ھای اقتصادی، سياسی با خبر بود

آغازی تازه و نيز تأئيد اين نکته که رضا خان يگانه نامزد منطقی رھبری کشور است قطعاً به دلش 
عی نه برای تجديد بنای کشور طرح جام. می نشست با اينھمه رضا خان متفکر سياسی نبود

  ).٩٠(داشت و نه برای مشکالت حکومت دنيوی ـ دينی 

ھمين واقعيت که رضا خان متفکر سياسی نبود و در عين حال ھم نخست وزير و ھم فرمانده کل 
شد تا مجموع نيروھای سياسی فعال، خواھان ھمراھی و ھمکاری او و جلب  قوا بود، سبب می

اينان نيروھايی بودند . خود باشندنظر مساعد او نسبت به طرحھای سياسی و اقتصادی 
در آن روزھا . اين دولت مقتدر در شکل جمھوری طرح و تبليغ ميشد. خواستار دولتی مقتدر
توانستند  رجال سياسی نمی. مردم از وضع قديم خسته شده بودند. جمھوری گل کرده بود

خواھی سياسيون اختالف و خود . شفای عاجلی برای التيام دردھای سی ساله مردم پيدا کنند
و احزاب ھم مانع بود که يک دولت از ھمان دولت ھا دوام کند و اصالحاتی را که شروع شده بود 

کمال مطلوب ھمه پيداشدن دولت فعال و با دوامی بود که با صالحيت و پاکدامنی و . به پايان برد
ده سال بود در  اين فکر. جرئت بيايد و شروع به اصالحات کند و نظم و نسقی به کارھا بدھد

مغزھا جاری بود وآمدن يک نفر مرد فعال و گرفتن اختيارات در دست و کارکردن ورد زبانھا و 
به قول مردی . اينک آن آروزھا در لفافه جمھوری خواھی يک مرتبه بروز کرد. سرمقال جرايد بود

که رئيس در قصر سردار سپه . حقيقت ھم اين بود. خواست تبريزی دولت از ملت جمھوری می
الوزراء شده بود جمعی از نويسندگان و سياسيون که عده آنھا چندان ھم زياد نبود با ھم رفت و 

  ).٩١... (کشيدند آمد داشتند و نقشه جمھوری را می



  . گرايش رضا خان بدان بدون سبب نبود طرح و تبليغ جمھوری، بدون مقدمه و بدين قرار

با طرح ... چون حبل المتين، صور اسرافيل، ستاره سرخ در سالھای پيش از آن نيز روزنامه ھايی
انتقادات صريح، طنزھا، کاريکارتورھا و مقاالت انتقادی شديد درباره سلطنت و شيوه ھای 

حکمرانی سنتی از يکسو و گريزھای غير مستقيم و مستقيم به نظام جمھوری از سوی ديگر، 
  .ايده جمھوری را به ميان آورده بودند

نی است که حتا پيش از کودتای سوم اسفند، انديشه ی نوعی حکومت جمھوری در اين ھم گفت
قاجار کاری از پيش نبرده بود و اعتقاد بر اين بود که . ميان جمع کوچکی از روشنفکران مطرح بود

جمھوری ھمه جا شکل آينده . حکومت پادشاھی سد راه اصالحات سياسی و اجتماعی است
اء که نخست وزير شد ھمه انتظارداشتند وقتی موقعيت محکم سيد ضي. حکومت بنظرمی آمد

  ). ٩٢(شود شر قاجار را بکند و اعالم جمھوری کند

با چنين مقدماتی، جنبش جمھوريخواھی که آغاز شد، رضا خان نيز بطور مؤثری از آن پشتيبانی 
  . کرد

بارزه ای نه چندان رضا خان که در درون دستگاه نظامی و اداری جديد صعود کرده بود، درگير م
  . پنھان، بر سر قدرت با دربار قاجار بود

پشتيبانی رضا خان از جنبش جمھوريخواھی و اقدامات امير لشکرھای او در به راه انداختن آمرانه 
ی  اجتماعات در دفاع از جمھوری، در عين حال توأم بود با برخورد محتاطانه شخص او و محاسبه

بی کلی می توان چنين گفت که ھمه مقدمات پيشرفت رضا خان تا در ارزيا. تعادل قوای سياسی
ی  مقام نخست وزيری و فرماندھی کل قوا، و ھمه شرايط سياسی ايران، يعنی زوال سلسله
قاجاريه و بحران مؤسسه سلطنت، حضور نھادھای جديد حکمرانی سياسی يعنی مجلس 

، تماماً )کرده و آن را رشد داده بود که رضا خان خود در آن رشد(منتخب و دولت مسئول و ارتش 
در مورد . ی سنتی سلطنت موروثی و اقدام برای تأسيس جمھوری مساعد بود برای رد انديشه

موقعيت فردی و خاندانی رضا خان نيز سخن آنکه او نه به قدرت قبيله و ايل خود متکی بود و نه 
  . مشروعيتی مذھبی می توانست برای قدرت خود کسب کند

در درجه نخست، رئيس جمھوری و احراز  : نويسد س غنی درباره موقعيت رضا خان میسيرو
برترين مقام کشور کامالً با روند صعود سياسی او می خواند، چه بسا آن ھنگام تصور می کرد، 

  ).٩٣(که با اصل و نسب حقيرش نمی تواند شاه بشود 

مسکوب در . خان، رضا شاه شد جمھوری که موقوف شد، رضا. راه صعود رضاخان جمھوری بود
رضاخان قدرت خود را نه مانند قاجاريه از قدرت ايلی  : نويسد  باره منشاء قدرت رضا شاه می

  ). ٩۴(بدست آورد و نه مانند صفويه از دودمانی مقدس



. قدرت در نظام جديد مشروطه، يعنی با ملت ايران نيز پيوند نزد او اما قدرت خود را با منشاء 
او بتدريج و با استفاده از . ياسی را يکی پس از ديگری ممنوع و غيرقانونی اعالم کرداحزاب س

راه ديکتاتوری و  . پليس سياسی و ارتش مجلس و کابينه را مبدل به دستگاھھای مھر زنی کرد 
جانشين او نيز راه . خود کامگی را تا پايان يعنی تا سقوط و برکناری از سلطنت بيوقفه پيمود 

وری و وابستگی سياسی و روانی به قدرت ھای خارجی را تا پايان پيمود يعنی تا سقوط ديکتات
  . اساس سلطنت در ايران

ی  ، حداقل دو پيامد منفی در سير تحول انديشه نافرجام ماندن آن کوشش جمھوريخواھانه
  .سياسی و تحوالت اجتماعی سياسی ايران معاصر بجای نھاد

ن و گفتگوی روزنامه نگاران، نويسندگان و نخبگان سياسی نخست اينکه انديشيدن و نوشت
ی سياسی آشکار  مباحثه. ھا و اجتماعات خاموشی گرفت عرصه باز و آزاد مطبوعات و جمعيت در

می توان تصور کرد که با تأسيس جمھوری دور . موافقين و مخالفين، به محافل کوچک رانده شد
ای از  شد و نسل تازه ی سياسی جديد آغاز می شهای از انديشيدن درباره مفاھيم اندي تازه

اما با موقوف شدن جمھوری، مساله . انديشه گران و اصالح گران ايرانی قد علم ميکرد
از ميدان سياست عمومی و توده گير به محافل کوچک تجدد خواه و راديکال منتقل   جمھوريخواھی

ای از مشارکت سياسی و آشنائی با  هتصور کرد که با تأسيس جمھوری تجربه تاز  توان می. شد
محتمل بود که در . شد نظم و نھادھای جديد، در زندگی اجتماعی و سياسی ايرانيان آغاز می

اما . وضعيت سياسی ايران، رضا خان سردارسپه به مقام رياست جمھوری مادام العمر دست يابد
جديدی بروی توده ھای ملت مفھوم انتخابات ادواری و نھاد جديد رياست جمھوری، افق سياسی 

  .گشود ايران می

دو ديگر اينکه در صورت تأسيس جمھوری، روحانيت شيعه بطور جدی با مساله مشروعيت يا عدم 
مشروعيت مذھبی نظام جمھوری و از اينجا با سئوال باز انديشی در نظريه شيعی امامت و 

از درگير شدن در جدال فکری  با موقوف شدن جمھوری، روحانيت شيعه نيز. شد واليت روبرو می
سرنوشت ساز در رابطه با نظام جمھوری عرفی و الجرم از بحث تنش زا درباب نظريه شيعی 

  . امامت و واليت، مصون ماند

   



   جمھوری.کودتا. جنبش ملی مصدقی

در تاريخ تحوالت سياسی ايران معاصر، بار ديگر موضوع الغاء سلطنت و شعار جمھوری در فاصله 
  . به ميان آمد ١٣٣٢مرداد  ٢٨تا  ٢۵زھای بحرانی کوتاه رو

مرداد شعار جمھوری دموکراتيک ملی از طرف حزب توده به ميان کشيده  ٢۵پس از فرار شاه در 
برھبری خليل ) نيروی سوم(احزاب و نيروھای جبھه ملی ايران، حزب زحمتکشان ملت ايران . شد

در تظاھرات ضد دربار و شاه و در پائين کشيدن ) برھبری داريوش فروھر(ملکی ، و پان ايرانيست 
نيروی سوم از . مجسمه ھای رضا شاه و محمد رضا شاه توسط مردم، شرکت فعال داشتند

ضرورت الغاء سلطنت و تأسيس جمھوری دفاع کرد اما شعار تأسيس جمھوری در مجموع از 
ج دکتر حسين سخنرانی مھي. جانب نيروھا و احزاب ملی به روشنی و صراحت مطرح نشد

فاطمی در ميتينگ بزرگ ميدان بھارستان و سرمقاله ھای او در باختر امروز البته از رنگ ديگری 
در ميتينگ بزرگ ميدان بھارستان پس از سخنرانی مھيج وکوبنده دکتر فاطمی به ضد شاه و . بود

. تشکيل دھدخواسته شد شورای سلطنتی را   ای خوانده شد که در آن از دولت دربار، قطعنامه
  . خواست تشکيل شورای نيابت سلطنت به مفھوم روزھای پايانی سلطنت پھلوی بود

مردم تھران از دولت مصدق خواستند که بفوريت عاملين کودتای خائنانه دربار : باختر امروز نوشت 
ھمچنين از دولت خواستار شدند که شورای موقت . و شاه فراری را تحت تعقيب قرار دھد

  . شکيل شود، تا تکليف آينده مملکت روشن شودسلطنتی ت

جبر تاريخ موقعيت : مرداد نوشت ٢۶باختر امروز به مسئوليت و سردبيری دکتر فاطمی در
دربار پھلوی و . ھا را بطور کلی در اين قرون و در اين شرايط بين المللی نفی کرده است سلطنت

بيرون باشد، در جريان نھضت ضد تواند از چار چوب مقتضيات جھانی  شخص شاه ھم که نمی
ای که نيمه شب  استعماری ملت ايران، علل وجودی خود را از دست داد و با يورش سبعانه

  . مرداد به نھضت ملی ايران کرد، مکان تاريخی خود را از دست داد ٢۵يکشنبه 

بار و قبال در دکتر فاطمی بدنبال اين اظھار نظر، با ظرافت خاص، روش سياسی دکتر مصدق در
عظمت تفکر سياسی دکتر مصدق از اين جھت است که با : سلطنت را چنين توضيح می دھد

جھان بينی و حسن رھبری بی نظير خود شعارھای انقالبی خود را آن طور با اوضاع و احوال روز 
تطبيق می دھد و در بطن نھضت ملی تعبير می کند که بزرگترين دگرگونيھا را در پديده ھای 

برچيدن بساط تھوع آور و ننگين دربار پھلوی . آورد بدون ھيچ تصادم خونينی بوجود میاجتماعی 
ھای اجتماعی و تاريخی داشت و بصورت يک سنن ملی کاذبانه شکل  که مثل سرطان ريشه

  ).٩۵(گرفته بود بدون ترديد از بزرگترين خدمات تاريخی دکتر مصدق به ملت ايران است

ه روش دکتر مصدق که در برابر قانون شکنی ھای شاه، گام به گام او اين گفته دکتر فاطمی دربار
راند درست است اما بر کل جنبش ملی و بر رھبری جبھه ملی نوعی محافظه  را به عقب می

  . کاری و حتا واھمه در برخورد بنيادی با سلطنت و گذر به جمھوری حاکم بود



خانواده پھلوی برچيده شد و نيز با طرح باختر امروز با طرح صريح اين موضوع که سلطنت از 
ضرورت تشکيل شورای نيابت سلطنت، مساله جمھوری و جمھوريت را تلويحاً و بدينگونه بميان 

وقتی ماھيت يک حکومت دموکراتيک باشد و مردم بر جريان امور کشور خود تسلط : ... آورد 
ت حقوق ايشان را مورد تجاوز داشتته باشند ھيچ مقامی از شاه يا رئيس جمھور نخواھد توانس

  ).٩۶(قرار دھد

بنظر محافل : چنين نوشت  ١٣٣٢مرداد  ٢۶باختر امروز زير عنوان گزارش جريانات سياسی روز در 
سياسی آنچه اھميت دارد، ماھيت حکومت و ميزان دخالت مردم در امور حکومتی است که در 

ين با زمامداری دکتر مصدق اساساً دولت مصدق به آخرين درجه ممکن تامين شده است بنابر ا
نگرانی درباره ساير تشکيالت کشور و خصوصاً تشکيالتی که قانوناً جنبه صوری و تشريفاتی دارد، 

  ...بمورد نيست

دکتر مصدق : باختر امروز درباره روش دکتر مصدق برای تعيين تکليف آينده مملکت نوشت 
لت بموقع اجرا خواھد گذاشت در محافل سياسی تصميمات خود را منحصراً با صوابديد و تجويز م

با توجه به قطعنامه ميتينگ عظيم ديروز که مورد تأييد و تصويب مردم قرار گرفت اظھار ميشود که 
دکتر مصدق بزودی نظر مردم را نسبت به جريانات اخير بنوعی استعالم خواھد نمود و تصميمات 

  ).٩٧(تنباط افکار عمومی اتخاذ خواھد کردخود را ھمانطور که رويه ھميشگی او است با اس

مرداد به تأکيد نوشت که آنچه که در حال  ٢٧باختر امروز در ھمين مورد و مجداً روز سه شنبه 
حاضر بطور قاطع می توان اظھار داشت اين است که با کشف توطئه خائنانه اخير و فرار محرک 

لبته برای تعيين رژيم آينده مملکت ا... اصلی توطئه، سلطنت از خاندان پھلوی برچيده شد
ھمانطور که ديروز ھم متذکر شديم دکتر مصدق منحصراً نيات مردم را اجرا خواھد کرد و ھيچگونه 

دولت مصدق نه تنھا درباره امور ماھوی ... تصميمی بدون استنباط افکار عمومی اتخاذ نخواھد کرد
ز اجرا کننده بدون قيد و شرط نظريه ملت بلکه درباره تشريفات صوری سازمانھای مختلف کشور ني

  ) ٩٨(خواھد بود و ھر رژيمی که مورد تمايل مردم باشد برايشان حکومت خواھد کرد

مرداد که تماماً به قلم دکتر  ٢٨تا  ٢۵ھای باختر امروز در فاصله  از گزارشات و بويژه سرمقاله
اند دو نکته اساسی  ه شدهحسين فاطمی معاون سياسی و وزير امور خارجه دکتر مصدق نوشت

يعنی ضرورت برچيدن بساط سلطنت پھلوی و مراجعه به افکار عمومی يا رفراندوم برای تعيين 
  . تکليف آينده مملکت بروشنی نمودار ميشود

شخصی امروز تنھا بيان کننده نقطه نظرات  مواضع باختر مساله مھمترآنست که سرمقاله ھا و
  . بلکه سرمقاله ھا با اطالع و تائيد دکتر مصدق منتشر شده اند. اند دکتر فاطمی نبوده

داشت نوشته است، مکتوب  ھای دکتر فاطمی خطاب به آقای زنجانی که در دوران باز درميان نامه
فاطمی خطاب به آيت هللا زنجانی، روحانی روشن . از اين نظر، بسيار روشنگر است ۴شماره 
می توانم اکنون که بازپرسی من تمام شده است : مدافع جنبش ملی مصدقی می نويسد ضمير



حتا مقاالت روزنامه را که تا . کامالً مطلع بود) دکتر(به حضرتعالی عرض کنم که از جريان ميتينگ 
آنوقت ھرگز من به دکتر نشان نميدادم در آن سه روز خودم جمله به جمله مقاالت را برای او 

در حضور خودشان اصالح کردم و برای چاپ . در چند مورد ھم نظر اصالحی داشت .خواندم
ولی بطوريکه ميدانيد يک کلمه در اين باب به احدی نگفته ام و نخواھم گفت و . فرستادم

  ).٩٩(ای صحت اين عرايض را از او جويا شويد جنابعالی می توانيد به وسيله

رفراندوم  آوردن مقدمات مراجعه به افکار عمومی ووزارت کشور دولت دکتر مصدق برای فراھم 
مرداد، و در جريان  ٢٨پس از کودتای . برای تعيين تکليف آينده مملکت دستور العملی صادر کرد

محاکمه دکتر مصدق و با اشاره به ھمين موارد در کيفر خواست دادستان ارتش عليه مصدق 
وزارت کشور حکومت قلدری مصدقی که  ٣٢ـ ۵ـ ٢٨ـ ١٢۵٣٣دستور رمز شماره ـ : چنين آمده بود

بطور رمز به وسيله بي سيم ارتش مخابره شده بدين مفاد که ھمه استانداريھا، فرمانداريھا، 
ھای کشور منتظر و مترصد مراجعه به آرای عمومی باشند که بزودی دستور آن اجرا  بخشداری

صادره از اداره اطالعات  ٢٨/۵/١٣٣٢تاريخ  ٣٢۴۵۴/٨٣٩۴/ ۵با توجه به دستور شماره . شود می
شھربانی کل کشور که به ھمه شھربانيھای کشور به طور رمز مخابره شده است، به خالصه 

فراھم  ١٣٣٢مردادماه  ٣٠اينکه جمعيت ھای چپ مقدمات استقرار جمھوريت را در روزجمعه 
ی ميرساند که دکتر نموده و قصد تظاھراتی دارند و ساير اوضاع و احوال قضيه و حوادث روز بخوب

محمد مصدق چه نيات شومی داشته و چه تالشی برای بر ھم زدن اساس حکومت می نموده 
است، با اين توجه که ممکن نيست مقامات رسمی کشور بدون دستور دکتر مصدق اقدام به 

  ).١٠٠(چنين علمی نموده باشند

يکی از تعبيرات اين بوده است ...  ھای باختر امروز آمده بود در کيفر خواست با اشاره به سرمقاله
  .که آقای دکترمصدق مثالً رئيس جمھور بشود و آقای دکتر حسين فاطمی معاون عظيم الشأن او 

نام علی اکبر دھخدا روشنفکر طلوع مشروطيت، بعنوان . ميدانيم مصدق در پی جاه ومقام نبود
  . کانديدای رياست جمھوری بميان آمده بود

قی وزيرکشور دکتر مصدق بعدھا و در خاطرات خود چگونگی دستور العمل دکتر غالمحسين صدي
) مرداد ٢٨صبح ( ٨مقارن ساعت : ... کند  می برای مقدمات مراجعه به آراء عمومی را چنين بازگو

به وزارت کشور وارد شدم و آقای خواجه نصيری رئيس اداره کارگزينی و آقای داناپور رئيس اداره 
م و دستور تھيه تلگراف را چنانکه با آقای نخست وزير مذاکره شده بود به انتخابات را خواست

ايشان دادم و گفتم دستور اجرای رفراندوم در صورت تصويب ھئيت وزيران به وسيله تلگراف بعد 
ضمناّ به تيمسار رياحی رئيس ستاد تلفن کردم . ھا ابالغ خواھد شد ھا و فرمانداری به استانداری

م ارتش تلگراف مربوط به حضور فرمانداران و بخشداران را در محل خدمت مخابره که اداره بی سي
ايشان گفتند فوراً دستور خواھم داد، سپس به آقای شايان فرماندار تھران و معاون . کنند

ايشان حاضر شدند، گفتم چون در نظر است . استانداری تلفن کردم که بوزارت کشور بيايند
يرد، شما فھرست اسامی اشخاصی که بايد برای تشکليل حوزه و بزودی رفراندومی صورت گ



المقدور صالح ترين اشخاص ثبت  نظارت و اجرا دعوت شوند، تھيه بفرمائيد و سعی کنيد حتی
  ).١٠١... (شود

مرداد کودتای آمريکايی، انگليسی به ضد حکومت ملی مصدق  ٢٨اما در ھمان ساعات اوليه روز 
  .ابان از پنجره وزارت کشور به گوش دکتر صديقی می رسيدشروع شده بود و غوغای خي

ی دکتر مصدق، ناظر نگران و نامصمم سير رويدادھا  احزاب و شخصيتھای جبھه ملی و کابينه
شتاب رويدادھا، فرصتی باقی نگذاشت تا ديدگاھھا و سياست دکتر مصدق و فاطمی . بودند

صحنه  ١٣٣٢مرداد  ٢٨دتای آمريکايی ـ انگليسی کو .درباره آينده مملکت به رفراندوم گذاشته شود
جانھای بسياری به انتقام طرح شعار جمھوری، بدست کودتاچيان . سياسی ايران را دگرگون کرد

  .جنبش ملی ايران شکست خورد. تباه شد

کاخساز در بررسی عوامل ناکامی جنبش ملی، به تابوھای جنبش ملی اشاره می کند و  ناصر
ملی در ايران در مبارزه عليه سنت ھای دست و پا گير چندان فعال نبود، در جنبش : می نويسد 

او در برشماری تابوھای جنبش ملی بعنوان ... نتيجه با نوانديشی و فرھيختگی فاصله گرفت
: نويسد  نمودھای مھم سنت گرايی جنبش ملی از جمله به تابوی سلطنت اشاره می کند و می

حيات  ه و تاريخ بيداری ايرانيان ابعاد گسترده اين تابو را درمطالعه و بررسی تاريخ مشروط
او در ارزيابی تاثير باز دارنده اين تابو در جنبش ملی . اجتماعی و فرھنگی ايران نشان می دھد 

با شناخت نقش سنت گرايانه جنبش ملی در رابطه با سلطنت است : دوران مصدق می گويد 
لت ملی دکتر مصدق را می توان شناخت و اجتناب ناپذير بودن که امتياز بزرگ دربار در دوره دو

شکست مصدق را درک کرد چرا که جنبش ملی در درون خود به سنتی معتقد بود که نافی او 
  ). ١٠٢(بود 

مرداد و در دو دھه چھل و پنجاه نيز اصلی ترين شعارھای رسمی رھبری  ٢٨از پس کودتای 
ايد سلطنت کند و نه حکومت ، ھدف جبھه ملی ايران شاه ب: جبھه ملی ايران چنين بودند

استقرار دولت قانون است يا ھدف جبھه ملی ايران استقرار دولت ملی است و نيز شعار 
بود زنده ياد تختی در  در تظاھرات بزرگ ياد!. تاکتيکی مبھم و بی اثر اصالحات آری، ديکتاتوری نه

  . لت و دولت قانون شکن بودنيز شعارھا به ضد قانون شکنی دو ١٣۴۶زمستان 

ی  آستانه ی چھل وپنجاه و تا ، تشديد ديکتاتوری دھه١٣٣٩ــ۴٢پس از دوره کوتاه تنفس سالھای 
سنجابی  دکتر. ی ملی ايران ھمچنان به سياست ھا و شعارھای قبلی اکتفاء کرد انقالب، جبھه

هللا خمينی  ه شعارھای آيتھنگامی در ديدار با خمينی ضرورت گذر از رژيم سلطنتی را پذيرفت ک
ھای ناراضی را بدنبال او کشانده بود و از جانب جبھه ملی و نيروھای  درباره حکومت آتی، توده

ملی نيز ھيچگونه تالش نظری و سياسی در راه توضيح و تبيين پايه ھای دموکراتيک نظام 
  . جمھوری پارلمانی و سکوالر صورت نگرفته بود



تا  ٢۵ر نظر داشت که دکتر مصدق با سياست ھا و تصميمات خود در فاصله آورد و د می توان بياد 
مرداد و نيز با بيانات و مدافعات خود در محکمه نظامی پس از کودتا ، اساس مشروعيت  ٢٨

سلطنت را زير سئوال برد و افق ھای جديدی را پيش روی جوانان و گروندگان به جنبش ملی 
جبھه ملی ـ جبھه ملی دوم و سوم ـ اما پاسخگوی محافظه کاری سياسی رھبری . گشود

ھای چھل و پنجاه به جنبش ملی و چپ  راديکاليزم رشد يابنده در ميان نسلھای جوان که در دھه
  .روی آوردند، نبود

   



   دھه چھل و پنجاه. جوانان و جمھوريخواھی

رداشتن منفذھای ، پيگرد جبھه ملی ايران و از ميان ب١٣٣٩ـ۴٢پايان دوره کوتاه تنفس سالھای 
مبارزه علنی و قانونی، دستگيری و محاکمه و زندانی کردن رھبران نھضت آزادی ايران، نسل 

دور جديد مبارزات صنفی ـ سياسی . جديدی از جوانان آرمانخواه را به ميدان مبارزه کشاند
، در دانشگاه تھران و سپس گسترش مبارزه جوئی از نيمه دوم دھه چھل در دانشگاھھای ايران

ميالدی در مقياس جھانی، ھمراه بود با نفی و رد رژيم ديکتاتوری  ۶٠متن شورشگری دھه 
  . سلطنتی و گرايش به جمھوريخواھی 

ما آخرين سنگر : مھندس مھدی بازرگان در مدافعات خود در دادگاه نظامی خطاب به رژيم گفت
دادگاھی تشکيل شود با بعد از اين اگر . دفاع از سلطنت مشروطه و قانون اساسی ھستيم

ھشدار بازرگان، نشانه . جمعيتی سرو کار خواھد داشت که واقعاّ مخالف اين رژيم است
  .ھشياری تاريخی بود

  .جرقه زديم انتظار، ما از کوبش چکش ديکتاتوری مخبط برسندان سياست صبر و

کری و سياسی با در فقدان شرايط مبارزه سياسی و قانونی و مھمتر از آن در غياب کانون ھای ف
جمھوری : جاذبه اخالقی و معنوی، نسل جوان آنچه را که در دسترس بود مشتاقانه پذيرفت

. از منظر جمھوريخواھی، آن مفاھيم معيوب بود. دموکراتيک ملیُ، جمھوری دموکراتيک خلق
با دانش و تجربه محدود ھمان نسل، زيرا که جبھه ی ملی ايران، نيروی . معيوب ھم فھم شد

حزب توده از سوی ديگر، فاقد اعتبار  وم، جامعه سوسيالسيت ھای نھضت ملی، از يکسو وس
درگسست انديشه و تجربه، . معنوی و شور اخالقی برای جذب و آموزش نسل ھای جوان بودند

بيشتر و بسيارتر . و تنھاجان نبود که باخت. ی مبارزه و جانبازی آن نسل بود اخالقی، انگيزه شور
  . باخت

نسل اما در برابر کھنگی سنت سلطنت و ديکتاتوری فردی، و بجای تمکين وتسليم، نو  آن
  .خواھی و جمھوريخواھی به کف آورد

   



   الئيستيه. دموکراسی. جمھوری: سخن پايانی 

جمھوريخواھی و ايده . بيست ساله دارد و ای صد، صد جمھوری و جمھوريخواھی در ايران پيشينه
  . نھاد جمھوری با انقالب بھمن و استقرار حکومت اسالمی زاده نشد

جمھوری اسالمی . حاکميت اسالمی با دموکراسی و با نظام جمھوری ناسازگاری بنيادی دارد
ی  ھمان مشروطه مشروعه شيخ فضل اله نوری است در فصلی ديگر از طغيان بحران ديرينه

ران معاصر که به سقوط رژيم سلطنت و تأسيس جمھوری مشروعيت قدرت سياسی در اي
جمھوری اسالمی ھم جلوه ای از آن بحران مشروعيت قدرت سياسی است و . اسالمی انجاميد

بحرانی که از مشروطه بدين . ھم تداوم دھنده و تشديد کننده بحران مشروعيت قدرت سياسی
  . سو حل ناشده باقی مانده است

الھی و خصلت موروثی قدرت سلطنت پيش از  ی سنتی، يعنی منشاءی سياس بنيادھای انديشه
در مقابل اما . ذھن و روان ايرانيان، شکسته شد جنبش مشروطه و در سير اين جنبش بزرگ، در

ی سياسی نوين غرب از منشور مفاھيم دگرگون شده و تقليل يافته به انديشه  بنيادھای انديشه
  . تو سياست و نھادھای قدرت ما راه ياف

ی شيعی امامت و واليت در باب قدرت حاکميت، در صحنه تحوالت سياسی ــ  روحانيون با نظريه
در نظر روحانيت شيعه . اجتماعی پس از جنبش مشروطه، نقش روز افزونی بر عھده گرفتند

امامت و واليت امر مسلمين مخصوص امام منصوص است و حکومت غير امام معصوم، حکومتی 
حقانيت و مشروعيت ھرگونه حکومت در ايام غيبت امام، عنصر ثابت دستگاه عدم . است غصبی

از اينجاست جدايی اٌمت ملت و دولت در اين . نظری روحانيت شيعه در باب امامت و واليت است
  .نگاه

جدال سه جريان نظريه سنتی سلطنت استبدادی، نظريه شيعی امامت و  ھم آميختگی و در
در اين صد، صد و پنجاه ) ايم آنگونه که ما ايرانيان فھم کرده (وين ی سياسی ن واليت و انديشه

ساله اخير، صحنه انديشه و پيکار سياسی ـفرھنگی ايران را آشفته و قدرت سياسی را بحران 
  .زده کرده است

سير تحوالت سياسی ايران، شاھد در ھم آميختگی، ھمزيستی ھای با سوءظن، رقابت ھای 
زگاريھا و ھمسانيھای شگفت نيروھای ناھمسان، مصلحت طلبی ھا و خصمانه و خونين، ناسا

حاصل کارگرفتاری انديشه سياسی ايرانيان در . ھای نيروھا و انديشه ھا بوده است جوئی مصالحه
  . ی ناسازگاری فرساينده ميان خرد و ايمان، آزادی و استبداد و سنت و مدرنيته است چنبره

نه بر بنيادھای  ايم و سياسی سنتی بطور جدی گسستهی  نه از سترونی و تصلب انديشه
نه انديشه ی سياسی سنتی و نظام . ی نوين چيره گشته ايم فلسفی و فکری انديشه



سلطنتی در برابر انديشه ھای نوين مشروطه خواھی تاب آورد و نه فلسفه سياسی نوين بنياد 
  . نظری حاکميت سياسی شد

بدينسان از مشروطه بدين سو با . نظريه شيعی امامت و واليت نيز ھمچنان در کار بود و ھست
قدرت سياسی، تاکنون نتوانسته است بنياد . بحران مشروعيت قدرت سياسی روبرو ھستيم

ی  بحران مشروعيت قدرت سياسی جلوه. نظری مشروعيت و حقانيت خود را تبيين و توجيه کند
. اند فقيھان بوده ی حاکميت سالطين و اسی و مذھبی است که پشتوانهدستگاھھای نظری سي

ھر آن دستگاه فکری ـ سياسی که از شناسائی اراده ملت بعنوان منشاء قدرت سرباز زند ذاتاً 
  . بحرانی و بحران زا و قدرت سياسی و حاکميت منتجة آن فاقد حقانيت و مشروعيت است

نفی اراده و آراء مردم وبعنوان نھاد و  ر واليت فقيه، بانظام و نھاد حکومت اسالمی، مبتنی ب
مقامی غير منتخب، برتر از اراده و آراء مردم و برفراز قانون، در تقابل و تضاد با اراده و آراء عمومی 

آيت هللا خمينی، در کتاب حکومت اسالمی و زير عنوان طرز حکومت اسالمی . ملت ايران قرار داد
حکومت : حکومت اسالمی را بدون ابھام و به روشنی توضيح داده استمعنای قانونگزاری و 

البته نه مشروطه به معنی . اسالمی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است
متعارف فعلی آن که تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اکثريت باشد، مشروطه از اين جھت که 

کريم و سنت   قرآن ه يک مجموعه شرط ھستند که درحکومت کنندگان در اجراء و اداره مقيد ب
ھيچکس حق قانونگزاری ندارد و ھيچ قانونی جز حکم شارع را ... رسول اکرم معين گشته است

نمی توان بمورد اجرا گذاشت بھمين سبب در حکومت اسالمی بجای مجلس قانونگزاری که يکی 
امه ريزی وجود دارد که برای از سه دسته حکومت کنندگان را تشکيل می دھد، مجلس برن

   .وزارتخانه ھای مختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتيب می دھد

اساس قانون اساسی حکومت اسالمی، دستگاه واليت فقيه، با نفی آشکار  اين اساس و بر بر
  .اراده و آراء عمومی مردم، فاقد ھرگونه حقانيت و مشروعيت است

اند و در مغايرت   اد و مقامی غيرمنتخب و موروثی متعلق به سنتنظام و نھاد سلطنت، بعنوان نھ
در مغايرت با اصل انتخابی بودن، مسئول بودن و موقتی بودن ھمه نھادھا و مقام ھای . با مدرنيته

گوھر واساس  آشکار با ھرگونه نھاد يا مقام غير منتخب و غيرمسئول در تضاد . حاکميت سياسی
يک مقام موروثی را در ساختار دموکراتيک توضيح داد و موجه جلوه دموکراسی است و نمی توان 

مقام . دموکراسی با اختيار و انتخاب معنا می يابد. گنجد در مفھوم دموکراسی، سلطنت نمی. داد
موروثی و غيرمنتخب و غير مسئول و مادام العمر بنياداً با اصل اساسی انتخابی بودن و موقتی 

دموکراسی، جمھوری و جمھوری، . ا و مقامات، ناسازگار استبودن و مسئول بودن نھادھ
ھا که جمھوری را مناسبترين شکل  ای فرمولبندی بر اين اساس حتی پاره. دموکراسی است

مجامله فرصت طلبانه که صورت اخير  يا بی  کنند يا سھل انگارانه اند  تحقق دموکراسی معرفی می
ناسبترين شکل دموکراسی است آن اشکال ديگر اگر جمھوری م. روی به دو جھت می چرخاند

  دموکراسی که البد و المحاله مناسب يا مناسبتر اند کدامھا ھستند؟



نظامھای ايدئولوژيک و مسلکی، ھمچون جمھوری دموکراتيک اسالمی يا جمھوری دموکراتيک 
يسم بر خلق با تقدم ايدئولوژی و مسلک بر اراده و آراء آزاد مردم، با تقدم منافع سوسيال

و تابع کردن دموکراسی به پيشرفت سوسياليسم به نفی اراده عمومی و به نفی  دموکراسی 
  ).١٠٣(دموکراسی انجاميدند

عمومی، يک نفر يک رای را نمی پذيرند و  ھايی که اصل انتخابات آزاد  مسلک ھا و ايدئولوژی
يشمارند، با مفھوم بخشھا و اقشاری از مردم را از حق رأی و حق مشارکت سياسی محروم م

  .دموکراسی، ناسازگاراند

برای پايان دادن به بحران مشروعيت قدرت سياسی در ايران ، تأمين ثبات و تعادل در جامعه، 
زمين و  تامين آزاديھای سياسی و پيشرفت ايران و از آن مقدمتر تضمين تداوم ھستی ايران

مدرن مبتنی برآراء آحاد ايرانيان،  دستيبابی به وحدت ملی، اکنون کوشش در راه تأسيس دولت
زيرا تنھا نظامی . جمھوری، پاسخ به اين نياز ملی است. تبديل به بزرگترين نياز ملی شده است

است که ورای ھمه عقايد و مسلک ھا و صورت بنديھای سياسی، حاکميت ملی ايران را متحقق 
ی است برای گسترش جنبش ملی فرا خوان به گرد آمدن زير پرچم جمھوری ايران، دعوت. ميسازد

تنھا دموکراسی کامل و بيحصر و استثناء می تواند مشروعيت قدرت . در راه تحقق حاکميت ملی
گرايش طرفداران . سياسی، حاکميت ملی و تعادل و پيشرفت جامعه ايران را به ارمغان آورد

مسلک ھا و خواھان سنتی سلطنت موروثی، طرفداران  حاکميت انحصاری واليت فقيه، ھوا
ايدئولوژيھای تماميت خواه که امتياز ويژه و انحصاری در جامعه و در قدرت سياسی برای خود قائل 
ھستند تماماّ با اصل اساسی دموکراسی يعنی يک نفر يک رأی و انتخابات آزاد و ادواری و تناوب 

تضمين حاکميت  و گردش قدرت سياسی براساس آراء آزاد عمومی ناسازگاراند و قادر به تآمين و
  . ملی، دموکراسی، تعادل و آرامش اجتماعی و پيشرفت ايران نيستند

خدمت به گسترش جنبش ملی و دستيابی به دولت مدرن و تآمين حاکميت ملی ايران، در گرو 
ھای ايدئولوژيک، مذھبی، و سنتی و نھادھای سنتی حکمرانی و پذيرش کامل  گذر از انديشه

رسد از پس نزديک به دو سده تالش آزادی و در متن تحوالت بزرگ  یو بنظر م. دموکراسی است
اجتماعی، سياسی و فرھنگی، با سه تجربه بزرگ انقالب مشروطه، جنبش ملی مصدقی و به 

ميراث بزرگ اخالقی و معنوی مصدق و تجربه جانکاه  گويم جنبش ملی مصدقی به اعتبار تأکيد می
ايران در کار پرداختن جنبش ملی، مبارزه برای تأسيس  انقالب ارتجاعی اسالمی، اکنون جامعه

  .دولت مدرن و دستيبابی به دموکراسی است

گويد ھمه قوای مملکت ناشی از ملت است و تأسيس  برای حاکميت آن اصل اساسی که می
بر انتخابات پارلمانی، تفکيک قوا و جدايی دين و  دولت مدرن در ايران، جمھوری الئيک مبتنی

نظامی است که با تأمين برابری ھمه شھروندان ايرانی، فاصله و شکاف تاريخی ميان  دولت، آن
دولت و ملت در انديشه سنتی ايران را از ميان برميدارد، ھويت ملی و حاکميت ملی را   مفاھيم

  .پاس ميدارد



ھمه قوای مملکت ناشی از ملت است، ھمه قوای مملکت، ھمه  گويد آن اصل اساسی که می
  . و مقامات را منتخب ملت، مسئول در مقابل ملت و قابل عزل توسط ملت ميداند نھادھا

مجلس قانونگزاری منتخب ملت و دولت مسئول در برابر مجلس، و رئيس جمھور ھمگی منتخب 
جمھوری پارلمانی، ظرف ملی حضور و حق مشارکت . اند  آراء عمومی ھمه شھروندان ايران
جمھوری، نه . روھھا، اقشار و طبقات اجتماعی ايران استسياسی ھمه ايرانيان، عقايد، گ

جمھوری، جمھوری ھمه ايرانيان و تناوب . حاکميت انحصاری چپ است نه ابزار بھره جوئی راست
جمھوری ايران، ظرف دموکراتيکی است که . پايه آراء ھمه ايرانيان و گردش قدرت دولتی است بر

ھمه مسايل و خواستھای فرھنگی و     ی و متمدنانه گنجايش طرح، بررسی و راھجوئی دموکراتيک
بجای تحقير و سرکوب خواستھای اقوام ايران يا ناديده انگاشتن و . سياسی اقوام ايران را دارد

سرپوش گذاشتن براين خواستھا، به پشتوانه ظرفيت دموکراتيک و گنجايش حضور ملی ھمه 
ون واھمه از دشواری حل مشکالت و تناقضات، ھا و خواستھا در جمھوری ايران، ميتوان بد گرايش

  . به طرح، بررسی و پاسخگوئی دموکراتيک و متمدنانه مسايل انديشيد

جمھوری پارلمانی مبتنی بر آراء عمومی ھمه شھروندان ايران، با جدائی دين و دولت و جدايی 
مذھب، مسلک و  ھرگونه مسلک و ايدئولوژی از دولت، برابری ھمه شھروندان را صرفنظر از دين،

  .کند جنسيت و قوميت و زبان در برابر قانون تامين می

جدايی دين و دولت بدين معنی است که قانون اساسی و قوانين موضوعه مملکتی براساس 
تدوين و تصويب ... تشخيص و رأی انسان و در پاسخ به نيازھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و

مبنای فلسفی اين امر . فقھی غير قابل تغيير ات مذھبی وشوند و نه بر پايه احکام و دستور می
شناسائی قدرت عقل و تشخيص آدمی است و شناسائی صالحيت و اختيار او برای قانونگزاری 

  .در پاسخ به نيازھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی زمان

اسی جمھوری، دين جدايی دين و دولت بدين معنی است و بر اين معنا صراحت دارد که قانون اس
و مذھب رسمی ندارد و در اين معنا پيروان ھيچ دين و مذھب به اعتبار دين و مذھب خود از امتياز 

ويژه و انحصاری در حوزه اجتماع و سياست و حاکمت سياسی برخوردار نيستند و در عين حال 
د و از حقوق يکسان پيروان ھمه اديان و مذاھب، به صفت شھروند ايرانی در برابر قانون مساوی ان

  .و برابر برای رسيدن به ھمه مقامات و مسئوليت ھای دولتی برخور دارند

جدائی دين و دولت ھمچنين بدين معنی است که دين و مذھب امر خصوصی و وجدانی افراد 
ھشتاد سال پيش کاظم زاده ايرانشھر نوشت دين محصول ايمان است و ايمان يک امر . است

قلبی است که ميان فرد بشر و آفريدگار او حاصل ميشود و ھيچ فرد ديگر  وجدانی و يک رابطه
  ).١٠۴(حق مداخله بدان امر را ندارد و ھيچ قوه قاھر قادر به قطع کردن آن رابطه نيست 

آنھم به اين دليل ساده که الئيسيته خود . از اين منظر الئيسيته نه ضد دين است و نه ضد مذھب
  .مسلک تازه نه مذھب جديد است و نه 



ايران، واکنشی در برابر جمھوری اسالمی و آنسوی چھره ی جمھوری ) الئيک(جمھوری عرفی 
منطق واکنشی کينه جويانه و کين . ی ضد دينی و ضد مذھبی آن نيست اسالمی در گونه

خواھانه، تبليغ نفرت نسبت به اسالم و تشيع و نسبت به پيروان مذاھب، ھمان منطق 
  .ظامھای فکری سياسی تماميت خواه و اقتدارگر استايدئولوژيھا و ن

تجربه شوروی و دولت ھای اروپای شرقی در اعمال روش ھای قاھرانه نسبت به پيروان مذاھب 
ديکتاتوری عرفی، از منظر دموکراسی و حقوق بشر، يکسره باطل  ای دولت ھای  يا تجربه پاره

اسالمی در تحميل اعتقادات و روش ھای ی جمھوری  بھمانگونه که از جھتی ديگر تجربه. است
  . مذھبی خود به مردم ايران و سرکوب پيروان ساير مذاھب و دگرانديشان

  . جمھوری عرفی ايران، دموکراسی وجدايی دين و دولت است

پيشينيان ما اصل اساسی دموکراسی يعنی ھمه قوای مملکت ناشی از ملت است را در متمم 
ان اما در شرايط سياسی و تعادل قوای آن زمان موفق نشدند اصل آن. قانون اساسی وارد کردند

وپنج سال پيش نويسندگان مرامنامه حزب دموکرات  نود. جدايی دين و دولت را به تصويب برسانند
به ميان آوردن اصل جدايی دين و . ی روحانی جدا باشد ی سياسی بايد از قوه ايران نوشتند قوه

از برگ ھای کارنامه نيروھای ترقيخواه، سوسيال دموکرات و  دولت در جنبش مشروطه خواھی،
  . چپ ايران است

  . ی سياسی از قوه روحانی جدا خواھد بود در قانون اساسی جمھوری ايران، قوه

                                                                     

                

  

  ری ايران متبرک باد نام جمھو                

   رحيم خانی نــاصر                                                                                                       

    ٢٠٠٣ژوئــــن  ١٣٨٢تيرماه                              

   



  پانويس ھا و توضيحات 

  ـ ٧ص . فکر آزادی و مقدمه نھضت مشروطيت . فريدون. ـ آدميت ) ١(

ياسا يا ياساخ در اصل يعنی . خان مجوعه فرامين و قوانين چنگيز. ی مغولی واژه. ـ ياسا) ٢( ۵۶
مناسبت نيست زيرا که  اطالق اين واژه برمجموعه فرامين چنگيزخان چندان بی. ممنوع و قدغن

  .نوعيت ھا و قدغن کردن ھا است تا برحق و حقوقفرامين بيشتر مشتمل بر مم

  ٩۵فکر آزادی و مقدمه نھضت مشروطيت ص . فريدون. ـ آدميت ) ٣(

  ٩۶فکر آزادی ومقدمه نھضت مشروطيت ص . فريدون. ـ آدميت) ۴(

  ٢٧ص . ايدئولوژی نھضت مشروطيت ايران. فريدون. ـ آدميت ) ۵(

ــ اصطالح جمھوری مذھب به نقل از ٩٢ص . کرمانی کارنامه وزمانه ميرزا رضا. ھما. ـ ناطق) ۶(
بدين ترتيب از زمان دستگيری ميرزا رضا و حاج سياح در . خاطرات حاج سياح آورده شده است

سال است که جمھوريخواھان ايران تاوان جمھوريخواھی پس می  ١٢٠تاکنون قريب  ١٨٩١سال 
  .دھند

  .١۴٨مانی ص کارنامه و زمانه ميرزا رضا کر. ھما. ـناطق) ٧(

) ١٣١٣ذيقعده  ١٧( ـ فريدون آدميت درباره ترور ناصر الدينشاه می نويسد ترور آن شھريار) ٨(
پيش از آن برخی . ماھيتی دارد بکلی متمايز از داستان ھای پادشاه کشی در تاريخ گذشته

د، و به تاجداران و اميران در نبرد قدرت طلبی خانوادگی کشته شدند، به دست سرکشان برافتادن
در اين حادثه ھا منطق اجتماعی سھمی . تيغ سرداران و گماشتگان خويش جان سپردند

کشنده آن . اما حاال تأثير تاريخ متحول را در قضيه قتل ناصرالدينشاه درک می کنيم. نداشت
او در محاکمه خود بنياد ستمگری را محکوم کرد و . شھريار با ھدف مشخصی بدان کار دست برد

  .۴٩ص . متکی به ارادة عام شناخت ايدئولوژی نھضت مشروطيت ايرانخود را 

گويد در مورد بازتاب اقدام  ھای سياسی و تاريخی سخن می ابراھيم گلستان که کمتر در زمينه
ميان فرودستان و گسترش حضورآنان در ميدان تحوالت اجتماعی و سياسی  ميرزا رضاکرمانی در
  . و تامل برانگيز  ر ھوشمندانهھائی دارد بسيا ايران نکته سنجی

ای که گفتگوی گلستان را چاپ کرده،  متاسفانه در حال حاضر به اسم و شماره و تاريخ مجله
  .دسترسی ندارم

به نقل از تاريخ بيداری  ۵٠ايدئولوژی نھضت مشروطيت ايران ص . فريدون. ـ آدميت )١٠(و) ٩(
  .ايرانيان



خاطرات کاساکوفسکی  ، به نقل از١۴۴رضا کرمانی ص رزاکارنامه و زمانه مي. ھما. ناطق ـ) ١١(
  . رئيس قزاق ھای ايران

ھای جمھوريخواھی و آشنائی ايرانيان با جمھوری و جمھوريخواھی، رساله  ـ در برابر زمزمه*** 
از جمله در رساله خطی سيد . ھائی در تأئيد اصول حاکميت مطلقه و رد جمھوری نوشته شد

نوشته شده از جمله چنين  ١٣١۵تشکيالت ملت متمدن که در سال حسين موسوی با عنوان 
لفظ . ملت را سلطنت مقتدری الزم است که ھمچون شبان از رمه نگھداری کند... خوانيم  می

وگرنه در ايران . اند تا برای خود شريک و ھمراه پيدا کنند جمھوريت را در ايران فرانسويان باب کرده
در رد جمھوريت می نويسد . ری کدام است و اصول آن چيستکسی نميدانست که دولت جمھو

:  

. خانه و مملکت مادام العمراست ـ حکومت سلطان مقتدر صاحب شريعت و ملک و١
امارياست جمھوری موقتی است و به دلسوزی او برای کشورش ھم نبايد اطمينان 

  .زيرا نه بحال خود نه بحال اوالدش ثمری نخواھيد بخشيد. داشت

در . ن مقتدر می تواند وزيران را مورد مواخذه و سرزنش قرار دھد و سياست کندـ سلطا٢
  . حاليکه رئيس جمھور را چنين اقتداری نيست

ـ سلطان مقتدر را رعيت و زير دست به منزله خداوند ميدانند در حاليکه رعيت از رئيس ٣
  .زد قادر استترسد سلطان روس اگر بخواھد ھمه سپاه خود را به دريا بري جمھور نمی

ـ سرباز آنگاه در رزمگاه مقاومت کند که رئيس خود را بمنزله خدا بداند و از رفتن به جھنم ۴
  ...آيا چنين خوف و وحشتی از رياست جمھوريت ھست؟ . بيم داشته باشد

سوزد  ـ اين قضيه امر يقينی است که اشخاص جمھوری طلب را دل برای ملت نمی۶
... اند مرج ھرج و ند به سلطنت برسند، برخی طالب دنيای پربعضی از اين فرقه می خواھ

افکار اجتماعی و سياسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده . فريدون آدميت. ھما ناطق(
ديگری از ھمين مجموعه بنام سياست مٌدن که در سال   در رساله). ٧٠ــ٧٢دوران قاجار ص

نشاه شده درباره شکل ھای توسط خان خانان نوشته شده و تقديم مظفرالدي ١٣١۴
در اين رساله که بر خالف رساله موسوی، از پرمايه . مختلف حاکميت بحث شده است

حکومت يا به شکل : ترين و منظم ترين رساله ھای آن دوره است، از جمله آمده است
سلطنت جبری است که خاندانی برديگران غالب آيد و رياست را قبصه کند نمونه اين 

به مفھوم ( ديگر سلطنت معتدله . باشد در بعضی اکناف عالم برقرار میسلطنت ھنوز 
مشروطگی که در مغرب زمين استحکام پذيرفته و ھدفش اصالح امور جمھور است و 

نوع سوم سلطنت تفويض است که آنرا جمھوری . حکومت پاسدار جان و مال مردم
. ناطق. (جری نيات ملت استآيد، اما م اند که گر چه بنيانش متزلزل به نظر می ناميده
  ).٢۵١ص . آثار منتشر نشده. آدميت



برای آگاھی بيشتر از چگونگی و ميزان آشنائی ايرانيان با نظامھای سياسی مغرب زمين ازجمله 
آثار منتشر  در. جمھوری و توصيف جمھوری نگاه شود به افکار اجتماعی و سياسی و اقتصادی

رساله از دوران مشروطيت بويژه ١٨ل مشروطيت شامل نشده دوران قاجار و ھمچنين به رسائ
اين رساله ھا به کوشش دکتر غالمحسين زرگر نژاد . جدال مشروطه خواھان و مشروعه طلبان در

ھمچنين نگاه شود به نخستين رويارويی ھای انديشه گران ايرانی . اند جمع آوری و منتشر شده
  .با دو روية تمدن غرب اثر عبدالھادی حائری 

   ۴۵۴جلد اول ص. تاريخ بيداری ايرانيان. ناظم االسالم. ـ کرمانی) ١٢(

  ۴۴۴ــ۵جلد اول ص . تاريخ بيداری ايرانيان. ناظم االسالم. ـ کرمانی) ١٣(

 ١۴از موعظه طباطبائی  ۴۵٣تاريخ بيداری ايرانيان جلد اول ص . ناظم االسالم. ـ کرمانی) ١۴(
  .ھجری قمری ١٣٢۴جمادی االول 

   ۶٢ــ ٣جلد اول ص . تاريخ بيداری ايرانيان. ناظم االسالم. رمانیکـ ) ١۵(

   ٢٧٣جلد اول ص . تاريخ بيداری ايرانيان. ـ کرمانی، ناظم االسالم) ١۶(

  ٢٣۵و۶و ص  ٢٣٠ج اول ص . حيات يحيی. ـ دولت آبادی ميرزا يحيی) ١٧(

  ٣۵١ص . نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت. ـ الگارـ حامد) ١٨(

تقی زاده اين . ١٨ص . سه خطابه، زمينه انقالب مشروطيت ايران. سيد حسن. ـ تقی زاده) ١٩(
شمسی بدعوت محمد درخشش و در محل باشگاه مھرگان  ١٣٣٩سه خطابه را در تابستان 

  . تھران ايراد کرد

   ٣ص. خطابه در اخذ تمدن خارجی. حسن. ـ تقی زاده) ٢٠(

   ٨٩ــ ٩٠ص . ی طالبوف تبريزیانديشه ھا. فريدون. ـ آدميت) ٢١(

  ۴١ــ۴٢انديشه ھای طالبوف تبريزی، ص . فريدون. ـ آدميت) ٢٢(

پسران . ـ منظور از مشيرالدوله ، ميرزا نصراله مشيرالدوله صدر اعظم مظفرالدينشاه است) ٢٣(
چند بار نخست وزير . مشير الدوله يکی ميرزا حسن که بعدھا خود لقب مشيرالدوله گرفت

بعدھا با ترک لقب مشيرالدوله و بنام حسن پيرنيا آثار تحقيقی خود در تاريخ ايران . شدمشروطه 
برادر او موتمن الملک نيز از مشروطه خواھان بود و بعدھا به رياست مجلس . را منتشر کرد

  .شورای ملی رسيد



  ۴۶۶ص . تاريخ بيداری ايرانيان. ناظم االسالم. ـ کرمانی) ٢۴(

  ١٠٠تالش آزادی ص . زیـ باستانی پاري) ٢۵(

  ١٠٠تالش آزادی ص . ـ باستانی پاريزی) ٢۶(

   ٢٢۴ــ٢٢۶امير کبير و ايران ص . ـ آدميت فريدون) ٢٧(

   ٢١٧تاريخ مشروطه ايران ص . احمد. ـ کسروی) ٢٨(

  ٢٢٣ــ۴تاريخ مشروطه ايران ص . ـ کسروی احمد) ٢٩(

  ٣٢٣و ص  ١ج تاريخ بيداری ايرانيان . ناظم االسالم. ـ کرمانی) ٣٠(

انديشه سنتی و رابطه  برای آشنائی با مفھوم سلطنت، حقوق سلطنت و حقوق رياست در
کتاب  حقوق سلطنت و حقوق حاکميت نگاه شود به اصول حکومت، رابطه صدارت با سلطنت در

ناظم االسالم کرمانی در اينجا با توجه به مفاھيم . ٢٠٣ــ۴ص . اميرکبير و ايران: فريدون آدميت
نای عصر واژه ھای سلطنت عمومی و سلطنت ملی را بجای حاکميت عمومی و حاکميت آش
  .بکار برده است  ملی

او ھمچنين با توجه به مفاھيم ذات و مفرد کنستيتوسيون را ذات و جمھوری را از مفردات ذات 
  . کنستيتوسيون می داند

  اصل بيست و ششم. ـ متمم قانون اساس )٣١(

تنظيم  ٨۴در کتاب پيدايش و تحول احزاب سياسی مشروطيت ص. رهمنصو. ـ اتحاديه) ٣٢(
تقی زاده، سيد نصرهللا اخوی، سعدالدوله : کند کنندگان متمم قانون اساسی را چنين معرفی می

احمد کسروی در تاريخ مشروطه . ، محقق الدوله، صديق حضرت، امين الضرب و مستشار الدوله
قانون اساسی از مجلس سعدالدوله، تقی ) متمم(ه نويسد برای نوشتن دنبال می ٢٢۴صفحه 

  . زاده و مشارالملک و حاج سيد نصراله و مستشار الدوله را برگزيدند

اسامی کميسيون ھفت  ۴٠٨فريدون آدميت درکتاب ايدئولوژی نھضت مشروطيت ايران صفحه 
شاور الملک، سعدالدوله، مخبرالملک، م: نفره نوشتن متمم قانون اساسی را اينگونه برميشمرد

  . زاده و مستشارالدوله امين الضرب، سيدنصراله تقوی، تقی

   ٨٣قانون اساسی ايران و اصول دموکراسی ص. مصطفی. ـ رحيمی) ٣٣(

  اصل سی و پنجم . ـ متمم قانون اساسی ايران) ٣۴(



سلطنت مشروطه ايران در  : گويد اصل سی و ششم می. ـ متمم قانون اساسی ايران) ٣۵(
حضرت شاھنشاھی السلطان محمد عليشاه قاجار ادام اله سلطنته و اعقاب ايشان شخص اعلي

نسالً بعد نسل برقرار خواھد بود با انقراض قاجاريه اصل سی و ششم بموجب واحده مصوبه 
سلطنت مشروطه : شمسی به صورت زير تغيير کرد ١٣٠۴آذرماه  ٢١مجلس موسسان در تاريخ 

موسسان به شخص اعليحضرت شاھنشاه رضا شاه پھلوی ايران از طرف ملت بوسيله مجلس 
  . تقويض شده و در اعقاب ذکور ايشان نسالً بعد نسل برقرار خواھد بود

ای است که به موھبت الھی از طرف  سلطنت وديعه: اصل سی و پنجم ھمان اصل اوليه است
  ملت به شخص پادشاه مفوض شده 

   ۴١٠ــ۴١١ضت مشروطيت ايران صايدئولوژی نھ. فريدون. ـ آدميت) ٣٧(و ) ٣۶(

   ١۴٣تالش آزادی ص . ـ باستانی پاريزی) ٣٨(

   ٢٠٠ص  ٢ج . تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران. ـ بھار ملک الشعراء) ٣٩(

به نقل از کتاب اسرار سقوط احمد شاه چاپ  ۴٣٧ص . تالش آثاری. ـ باستانی پاريزی) ۴٠(
  دھگان 

   ٢٨٧ص ٢ج . ــ بھار ملک الشعراء، تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران) ۴١(

   ٣٠٠ص ٢ج . ـ بھار ملک الشعراء تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ) ۴٢(

بحران  ـ موسسه سلطنت اصطالح علی اکبر داور است که طی نطقی در مجلس به ) ۴٣(
امروزه نھاد . آورده استinstitutionداور اصطالح موسسه را در برابر . موسسه سلطنت پرداخت

  ! شود گفته می

  ٣۴ــ ٣۵ص . ايران در راھيابی فرھنگی. ھما. ـ ناطق) ۴۴(

  ايران در راھيابی فرھنگی به نقل از مآثرالسلطانيه. ھما. ـ ناطق) ۴۵(

   ١٠١نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت ص . حامد. ـ الگار) ۴۶(

  ١٠٨ــ٩نيت پيشرو در جنبش مشروطيت ص نقش روحا ٠حامد. ـ الگار) ۴٧(

   ١١٠نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت ص . حامد. ـ الگار) ۴٨(

   ٣١٠جنبش مشروطيت ص  نقش روحانيت پيشرو در. حامد. ـ الگار) ۴٩(



   ٣۴ايدئولوژی نھضت مشروطيت ص . فريدون. ـ آدميت) ۵٠(

يروھای سياسی در صحنه پيکار مشروطه و ـ نفوذ شرع و اقتدار روحانيت و تعادل قوای ن(***) 
ای بود که اصل جدايی دين و دولت به سد مقاومت روحانيون، محافظه کاران،  پس از آن بگونه

ی  سنت ھای ريشه دار و امتداد يافته در زمان و زمانه. ھای جامعه برخورد سنت گرايان و سنت
  .جديد

شرع درھمه حوزه ھای  و دولت، دخالت بيست و پنج سال پس از حاکميت اسالمی، ادغام دين 
عمومی و خصوصی زندگی اجتماعی و مصائبی که از اين رھگذر بر ايران و ايرانيان می رود، ھنوز 

ھای حساسی چون حقوق خانواده، حقوق زن، مالکيت،  ھم شرع، سنت و سنت گرايی در حوزه
برد عين برابری است زيرا  مرد ارث میزن نصف   اينکه : کند می  حضور و نفوذ خود را توجيه... ارث و 

نصف نبود، آن وقت در ) ارث( را بپردازد که اگر ... مرد بايد نفقه، مھريه، اجرت المثل، حق شير و 
ای  حقوق بشر با اقتضائات فرھنگ، ملت و مکتب و ھر جامعه... شد حق مردم احجاف می

). سايت خبری گويا. ١٣٨١ماه  دی. يسنااعظم طالقانی، در گفتگو با خبرنگار ا... (کند مطابقت می
. اعظم طالقانی در دھه پنجاه چندين سال زندانی سياسی رژيم شاه در زندانھای اوين و قصر بود

: سال پيش، شخصيتی ديگر، در مقامی ديگر، اما در ھمين امر حق ارث چنين گفته بود و سی 
نمايد، واالحضرت  ن را افتتاح میخاطر نشان کردم که وقتی شاه ، ماه آينده کنفرانس حقوق ز

ممکن است . اشرف قصد دارند فرصت را مغتنم شمرده و خواھان حقوق مساوی در ارث شود
. ھدف مطلوبی باشد ليکن در ايران بھيجوجه عملی نيست چون بکلی خالف شرع اسالم است

ھر کس را که به او بگوئيد که من : بعد گفت. ای تعمق کرد شاه پيش از آنکه پاسخی دھد لحظه
حتا اگر معنايش تحت تعقيب قرار دادن . خواھان چنين تغييری در قانون شود مجازات خواھم کرد

گفتگو ھای من با شاه . اسدهللا. علم... ( خواھر خودم باشد من نفسی به راحتی کشيدم 
  ).۶۴٧ص  ٢ج . خاطرات محرمانه علم

مسان شخصيتھای ناھمسان، تشبيه و در اينجا نيز قصد اين نوشته از بازگوئی گفته ھای ھ
بلکه نگاھی است به . تشابه فکری ــ سياسی و تعريض به اين يا آن فرد و گرايش نيست

. به سنت جاری در حال و طرح سئوالی از حال برای آينده. ی در امتداد حال گذشته
دام تجربه ھا، ھا و با تکيه بر ک ھا، با چه شيوه جمھوريخواھان با کدام مبانی و در کدام حوزه

ھای خود برای زمينی کردن اصل جدايی دين و دولت را به مردم ايران معرفی و عرضه  پروژه
  خواھند کرد؟

  سه خطابه، زمينه انقالب مشروطيت ص . سيدحسن. ـ تقی زاده) ۵١(

ـ برای آگاھی از معنای کتب ضاله، دايره تعريف و احکام روحانيون رجوع شود به بحث ) ۵٢( ۵۴
در آينه پژوھش . گذر زمان  جالب محمد علی سلطانی در مقاله حکم فقھی کتب ضاله در بسيار

  .١٣٧۴بھمن و اسفند 



عرف در ايران، حوزه قضاوت محکمه ھای  ھای آميختگی دين ، دولت و شرع و  ـ يکی از حوزه) ۵٣(
قوانين و  پس از مشروطيت بتدريج اقداماتی در جھت تدوين مجموعه. شرع و ديوانخانه عرف بود

علی اکبر داور وزير دادگستری رضا شاه بدنبال . نيز اصالح سيستم دادگستری صورت گرفت
اصالحات علی اکبر داور در  .اقدامات پيشينيان اصالحاتی در سيستم دادگستری بوجود آورد

ای بود از اصالحات در ساختار اداری، تنظيم آئين  ی بھم پيوسته دستگاه دادگستری، مجموعه
رسی برپايه اصول جديد عرفی، تفکيک و تدقيق حوزه محاکم شرعی از محاکم عمومی داد

داور، برای . دادگستری و سرانجام تدوين مجموعه قوانين در حوزه حقوق مدنی و حقوق جزائی
تدوين قوانين مدنی جديد، چندين کميسيون تشکيل داد که شماری از باسوادترين و محترم ترين 

  .کميسيونھا شرکت داشتند فقھای اسالمی ھم در

ماده برای تصويب تقديم  ٩۵۵نخستين بخش قانون مدنی، مشتمل بر  ١٣٠٧ارديبھشت ماه  در
اين مواد، قوانين مربوط به اموال منقول و غيرمنقول، قرار داد، معامالت و تعھدات، . مجلس شد

فقه اسالم، قانون  گرفت و ضمن توجه به اصول وکالت، ما ترک متوفی، وصيت و ارث را در برمی
ای از اصول قوانين  قانون مدنی ايران شاھکار طراحی و آميزه. ناپلئون را مورد الگو قرار داده بود

عموميت آن چنان بود . ويژگی مھم آن وضوح وکليت آنست. غربی و موازين فقه اسالمی است
ييراتی جزئی در آن داد که حکومت پس از انقالب نيز برخالف نيت اوليه خود آنرا پذيرفت و فقط تغ

  ) ۴١۶ص . برافتادن قاجار و نقش انگليسی ھا. بر آمدن رضا خان. غنی سيروس(

ی دکترای حقوق در سويس، با الگو قرار  حاصل اصالحات داور، روشنفکر الئيک تحصيلکرده دوره
غير  يتی شود که نيم قرن در حاکم ای می دادن کٌد ناپلئونی و توجه به اصول فقه اسالمی ، آميزه

دينی اجرا و تجربه ميشود و سپس در حاکميتی دينی ھم در تماميت خود مورد پذيرش قرار می 
  . گيرد

بی گمان اصالحات داور در کل سيستم دادگستری و ابتکار او در تشکيل کميسيونھا و تدوين و 
سوی تصويب مجموعه قوانين مدنی و جزائی فصل جديدی است در سير تحول دادگستری ايران ب

منظور آنست . منظور نه انتقاد به داور است و نه آن دستگاه يا اين دستگاه در اينجا. عرفی شدن
ی تاريخ تحوالت فکری، اجتماعی و سياسی ايران معاصر، و اگر با اندکی  که اگر از منظر گسترده

ه آن دوره نسبت به مذھب و شرع ، به موضوع بنگريم، آنگا فاصله از سياست آن دوره و اين 
ھای  ھا و در ھم آميختگی ای ميشود بازتاب دھنده تناقضات، پيچيدگی ی اصالحات داور، آئينه آميزه

ای بنام ايران، بازتاب دھنده مشکالت و مسايل امروزه ما و  روند جدال سنت و تجدد در جامعه
رت داور، فراموش نکنيم که پيش از سلطنت رضا شاه و وزا. پيش روی ما در گذار از شرع به عرف

کوششھای چندی از جانب نخبگان سياسی و روشنفکران در جھت عرفی کردن حوزه ی 
در مرامنامه و برنامه ھمه احزاب، انجمن ھا و نھادھای . سياست و قانونگزاری صورت گرفته بود

ی  ترقيخواه و تجدد طلب، جدايی دين و دولت يا آنگونه که آن ھنگام گفته ميشد اصل انفکاک قوه
تقی زاده در کاوه نوشته بود ايران برای بيرون آمدن از . ی روحانی بيان شده بود ی از قوهسياس



قرون وسطی راھی ندارد جز اينکه تجربه مغرب زمين را پی گيرد، دين را از سياست جدا سازد و 
  .دانش علمی عقالنی را وارد تعليم و تربيت عمومی کند

ی  انفکاک قوه  حزب تجدد، انجمن ايران جوان بر در برنامه حزب دموکرات، حزب سوسياليست،
در برنامه و مرامنامه جنبش جنگل، برھبری ميرزا . ی روحانی تاکيد شده بود سياسی از قوه

. انفکاک روحانيت از امور سياسی و معاشی: کوچک خان مبارز مسلمان معتقد نيز آمده بود
  .خوردجدايی دين و دولت اما به سد مقاوم سنت در ايران بر 

   ٢٣۶مجلس اول و بحران آزادی، ص . فريدون. ـ آدميت) ۵۵و ۵۴(

کتاب . ھای جمھوريخواھی و رويکرد انتقامجويانه سلطنت طلبان پيشينه. خسرو. ـ شاکری) ۵۶(
  .انقالب مشروطيت: به نقل از ايوانف. ١٣۶۴بھار  ١٣۶٣، زمستان ٣،٢جمعه ھا 

  .٢۶٣و٢۶۴ص . ان آزادیمجلس اول و بحر. فريدون. ـ آدميت) ۵٧و ۵٨(

قمری  ١٣٢٧محرم  ١طبيعت سلطنت چيست؟ صوراسرافيل شمار . علی اکبر. ـ دھخدا) ۵٩(
  . ميالدی ١٩٠٩ژانويه  ٢٣مطابق 

قمری  ١٣٢٧محرم  ١شماره . طبيعت سلطنت چيست؟ صور اسرافيل. ـ دھخدا علی اکبر) ۵٩(
  . ميالدی ١٩٠٩ژانويه  ٢٣مطابق 

تابستان  ۴شماره . مسايل انقالب و سوسياليسم الک متحده ايران، درـ پروگرم جمھوری مم) ۶٠(
.. منظور از عربستان که در پروگرم آمده بخشی از غرب خوزستان شامل ھويزه ، محمره و . ١٣۵۶

  .شمسی عربستان ناميده ميشد ١٣٠٣ــ۴است که تا سالھای 

   ۵۶ــ  ۵٩مرامنامه جنگل ص . سردار جنگل. ابراھيم. ـ فخرائی) ۶١(

   ٢۴۶ــ  ۵ص . سردار جنگل. ابراھيم. ـ فخرائی) ۶٢(

   ٣٢٨ھا ص  بر افتادن قاجار و نقش انگليسی. بر آمدن رضا خان. سيروس. ـ غنی) ۶٣(

و ۴٠ص  ٢تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ج )  ملک الشعراء (محمد تقی . ـ بھار) ۶۴و ۶۵(
   ۵٩ص

روزنامه خورشيد ايران پس از . چالش جمھوری و سلطنت در ايران. داريوش. ـ رحمانيان) ۶۶(
مصالحه رضا خان با علمای شيعه و موقوف کردن جمھوری، به سختی از اين تصميم انتقاد کرد و 

  . تا مدتھا به نشر مقاالت در دفاع از جمھوری ادامه داد



ــ ٧ص . شروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراقتشيع و م. عبدالھادی. ـ حائری) ۶٧و ۶٨(
از فعاليت جمھوريخواھانه در ميان ايرانيان خارج از کشور در سالھای قبل تر نيز اطالعات . ١٨۶

، يعنی درست ١٩١٩يک منبع بسيار مطمئن فرانسوی در تابستان سال  :مختصری در دست است
، گزارش داد که در شھر برن انجمن انقالبيون تشکيل کرزن ـ وثوق در زمان عقد قرار داد اسارت بار

اين انجمن در ميان ايرانيان شھر لوزان و ژنو نيز . شده بود و ھدف آن ايجاد جمھوری در ايران بود
موافق ھمين گزارش سری اين انجمن با افرادی از حزب دموکرات عصر . دارای شعباتی بود

و نيز با رسول زاده، سوسيال دموکرات قديمی ) نسفير ايران در برل( مشروطيت، حسين نواب، 
، سيد حسن تقی زاده، سليمان ميرزا، عمو اغلی تاری ورديف در ترکيه در تماس )مدير ايران نو (

  ). ٧٧ھای جمھوريخواھی ص  پيشينه. خسرو شاکری. ( بودند

نسور با استفاده از گريز از سا  ـ حبل المتين حدوداً پانزده سال پيش از اين نيز در يک شگرد) ۶٩(
حبل المتين سخنان يکی . ترجمه مقاالت خارجی درباره جمھوری وجمھوريت مقاله چاپ کرده بود

جمھوری که سرمشق و اساس سياسيش : از روسای آزادی طلبان پرتغال را ترجمه و چاپ کرد
فقط ... به مراتب از سلطنت کامل تر است امروز برای مملکت پرتغال يک احتياج شديدی است و 

مسلم . اش گردد جمھوری می تواند ملت را نجات داده و سبب خوشبختی(يک حکومت ملی 
سلطنت مطلقه ... است که ملت با کمال اشتياق و بی صبری، طالب و خواستار جمھوری است 

که از مدت چندين قرن با خياالت ملت پرتغال ھمراھی و موافقت نداشت االن به ادله و براھين 
خالصه ھيچ امر واقعه که بتواند ... عدم موافقت محقق گشته و به ثبوت پيوسته است واضحه، آن

کشتی آزادی را از وسط توفان شديد نجات بدھد نيست مگر جمھوری و حکومت ملی که مسلماً 
قمری  ١٣٢۶ربيع االول  ٢٠، ۴شماره . تھران. حبل المتين... ناجی و فاتح و مظفر اوست و بس 

نوشته  ١١٨تا  ١١۵ص  ١نقل از تاريخ سانسور در مطبوعات ايران ج . ميالدی ١٩٠٨آوريل  ٢٢برابر 
  .گوئل کھن 

  .ببعد ۴٠ص  ٢تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ج ) ملک الشعراء( محمد تقی . ـ بھار) ٧٠و٧١(

کند و  بھار درباره لغو مالکيت در مرامنامه حزب سوسياليست خاطره تعجب آوری را نقل می
سد من خود از يکی از زعمای محترم آن حزب که نويسنده مرامنامه بود شنيدم و جمعی نوي می

من بودند که گفت در آن مرامنامه ماده ای در مالکيت و ساير مواد شبيه بدان نبود ولی آقای  ھم با
يگانی در وقت طبع مرامنامه اين مواد را بدون اطالع من و سليمان ميرزا در آن گنجانيد و منتشر 

روابط علمای روحانی و طبقه بازاری با حزب سوسياليست به ھم خورد و دو دستگی ... ساخت 
  .٢۶ص  ٢ج . بزرگی در شھر بوجود آمد بھار

   ٣١۶ص ... ھا  برآمدن رضا خان برافتادن قاجار و نقش انگليسی. سيروس. ـ غنی) ٧٢(

ھاميان حزب تجدد را حزبی براساس آبرا. ١٧٣ص . ايران بين دو انقالب. يرواند. ـ آبراھاميان) ٧٣(
  .الگوی فاشيستی موسولينی و حزب جمھوريخواه مصطفی کمال معرفی می کند



  ٣١۵برافتادن قاجار و نقش انگيسی ھا ص . بر آمدن رضا خان. سيروس.  ـ غنی) ٧۴(

   ٣٠ص . داستان ادبيات و سرگذشت اجتماع . شاھرخ . ـ مسکوب )٧۵(

   ۵۴ص  ٢تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ج ) الشعراء ملک( محمدتقی . ـ بھار) ٧۶(

  )١٩٢۴( ٢:٧به نقل از ايرانشھر . ١٨٧تشيع و مشروطيت در ايران ص . ـ حائری عبدالھادی) ٧٧(

متن کامل سخنرانی . ٢٩٠ص  ٢تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ج . محمد تقی. ـ بھار) ٧٨(
  . ده استھمين کتاب درج ش ٢٩٣تا  ٢٨٨داور در صفحات 

   ۵١ص  ۴ج . حيات يحيی. ميرزا يحيی. دولت آبادی ـ ) ٧٩(

   ١٨٧ص . عبدالھادی تشيع و مشروطيت در ايران. ـ حائری )٨٠(

ـ کميسيون دوازده نفره مجلس آن دو ماده را کافی و مطابق مصلحت ندانست و ماده ) ٨١(
ماده سوم بدين قرار . راندوم بودسومی بدانھا افزود که مربوط به مراجعه به افکار عمومی يعنی رف

پس از معلوم شدن نتيجه آراء عمومی تغيير رژيم بوسيله مجلس شورای ملی اعالم  : بود که
شود جالب اينکه می بينيم موضوع رفراندوم برای اولين بار در تاريخ تحوالت سياسی معاصر  می

  . شد ايران در ھمين جنبش جمھوريخواھی و از طرف مجلس شورای ملی مطرح

  . ١٨٩تشيع و مشروطيت در ايران ص . ـ حائری عبدالھادی) ٨٢(

  . ١٨٩تشيع و مشروطيت در ايران ص . ـ حائری عبدالھادی) ٨٣(

رضا . ـ سياست رضا شاه در برابر روحانيون، اساساً سياستی محتاطانه و حساب شده بود(**) 
روش آتاتورک، ترجيح ميداد آنان را  با روحانيون يا ضديت با اسالم به شاه بجای روياروئی آشکار

رضا شاه اما ابتداً و در يک قضيه کليدی، يعنی . ناديده بگيرد و حوزه ھای نفوذ آنان را محدود کند
پذيرش يا عدم پذيرش نظام جمھوری در ايران جديد، بسرعت تسليم فشار علما شد اما او با 

سلسله پھلوی و . حامد . الگار (خدمت کرد اش نيز  انجام اين کار به منافع مادی خود و خانواده
، ميدانيم رضا خان نخست وزير، در مذاکره و )٣٨ـ ٩ص . نيروھای مذھبی به روايت تاريخ کمبريج

مصالحه با روحانيون در قم که منجر به موقوف کردن جمھوری شد، در ازای کسب حمايت 
يعنی نظارت علمای پنجگانه بر روحانيون، متقابالً وعده اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی 

دامنه حقوق و اختيارات . اصلی که در تاريخ ايران پيگيری و اجرا نشد. قوانين مجلس را داده بود
ی تناسب قوا، چگونگی رابطه ی  روحانيون و اجراء يا عدم اجرای آن در عمل، اساساً وابسته

وا جوئی حوزه ھا و مراجع بزرگ گری سياسی يا انز دولت مرکزی و علما و نيز سطح و حد مداخله
از اين منظر . تقليد، در مراحل مختلف تاريح تحوالت سياسی ـ اجتماعی ايران معاصر بوده است



می توان سياست رضا شاه نسبت به روحانيون و رابطه او و دستگاه روحانيت را به دو دوره 
  :عمومی تقسيم کرد

در اين دوره . شمسی ١٣١٠ت او تا سال از نخست وزيری رضا خان و سپس سلطن: ی اول دوره
در جريان جنبش . سياست رضا خان و رضا شاه بعدی، سياستی محتاطانه و حساب شده است

جمھوريخواھی، روحانيون طراز اول، ضمن مخالفت با جمھوری، در کشمکش ھای علنی و پر سر 
رام و تفاھم متقابل مالقات رضا خان در قم با علمای سه گانه، با احت. و صدا شرکت نداشتند

رضا خان در ازای موقوف کردن جمھوری، به حمايت علما احتياج داشت و آنان نيز . صورت گرفت
رابطه دوستانه و حمايتی عالمه نائينی نسبت به رضا . متقابالً اين حمايت را از او دريغ نکردند

  . شاه تا پايان زندگی نائينی، ادامه داشت

تحکيم قدرت و ديکتاتوری رضا شاه ھمراه است با ناديده گرفتن :  شمسی ببعد ١٣١٠دوره دوم از
. و محدود کردن دامنه نفوذ و اختيارات روحانيون در امور قضائی و دادگستری، ثبت اسناد و اوقاف
در اين دوره نفوذ روحانيون در آموزش، قضاوت و دادگستری، ثبت اسناد و اوقاف بشدت کاھش 

ی دوم رخ  مشھد و داستان کشف حجاب اجباری در ھمين دوره حادثه مسجد گوھر شاد. يافت
گری يا انزواجوئی روحانيون در امور سياسی و دولتی اين نکته را بايد در  درباره ی مداخله. دادند

نظر داشت که سه مرجع بزرگ، آخوند محمد کاظم خراسانی، آخوند عبدهللا مازندرانی و آخوند 
بھبھانی . شروطه ايفاء کردند، در اين زمان در گذشته بودندتھرانی که نقش مھمی در جريان م

از . سالھا پيش در آن سياھکاری تروريستی کشته شده بود و طباطبائی نيز در گذشته بود
سويی حوزه ھا از مراجع بزرگ تقليد خالی بود و از سوی ديگر در صحنه سياسی روحانيونی به 

مدرس، روحانی سياستمدار و . حضور نداشتند )طباطبائی و بھبھانی(قدرت و نفوذ سيدين 
بعالوه با گذشت . ھای ميانی بود سخنران مبرز مجلس، به لحاظ سلسله مراتب مذھبی، در رده

زمان و فروکش شور وشر دوره مشروطه از يکسو و روی کار آمدن قدرتی متمرکز از سوی ديگر، 
. سکوت تائيد آميز را می گذراندند حوزه ھا و روحانيون در رياست آقای عبدالکريم حائری دوره
  .رابطه رضا شاه با حائری و نائينی تا پايان رابطه ای آرام بود

ـ عشقی از روشنفکران و تجدد خواھان جوان ايران، در جريان جنبش جمھوريخواھی، ) ٨۴(
يکسره به صف مخالفان پيوست و در منظومه انتقادی شديدی رضا خان را دزد و عامل بيگانه 

اند که منظومه در اساس ساخته  برخی بر اين گمان. عشقی جان بر سر اين کار نھاد. ی کردمعرف
ملک الشعراء بھار بوده و چون بدون نام در روزنامه قرن بيستم عشقی چاپ شد بنام او تمام 

برای تفصيل ماجرای کشته شدن رقت انگيز عشقی، و نکبت و پريشان حالی سالھای . شد
  .ی محمد علی سپانلو مراجعه کرد می توان از جمله به چھار شاعر آزادی نوشتهپايانی قاتلين او 

  : عارف سروده بود. ۴٠١ص . تالش آزادی. ـ باستانی پاريزی) ٨۵(

  به مردم اين ھمه بيداد شد ز مرکز داد 



  زديم تيشه بر اين ريشه ھرچه باداباد

  خوشم که دست طبيعت گذاشت در دربار 

  يچه ی بادچراغ سلطنت شاه بر در

  تو نيز فاتحه سلطنت بخوان عارف 

  !.خداش با ھمه بدفطرتی بيامرزاد

ـ تمايل سردار سپه به يک رژيم جمھوری در ايران وزير مختار انگليس را در تھران به حيرت وا ) ٨۶(
زير نفوذ روسھا قرار گرفته و وی را متقاعد ساخته بود که سردار سپه در اين گام خود  داشته بود

نويسد اين خنده آور است که تصور کنيم ايران برای يک رژيم جمھوری از نظر اخالقی  او می. است
يا روانی يا مادی آماده است لورن، وزير مختار در تلگرافی به وزير خارجه انگليس نوشت من قصد 

ديدن ) رضا خان سردار سپه  (وزراء قمری از رئيس ال ١٣٢۴رمضان  ١٩٢۴دارم در بامداد يکم مارس 
و از او پيرامون برنامه کارش پرس و جو کنم، خيلی اھميت دارد که من نظر شما را پيش از اين 

باور من آنست که با انديشه ی جمھوريخواھی مخالفت و نگھداری رژيم مشروطه . مالقات بدانم
رژيم نو که کشور آماده پذيرفتن آن  تغيير رژيم فعلی و برگزيدن يک. سلطنتی فعلی را توصيه کنم

نيست با خطرات ناشمردنی داخلی و خارجی ھمراه خواھد بود در پاسخ در خواست لورن ، 
اگر ايرانيھا می خواھند يک رژيم : تلگراف زير از سوی وزارت خارجه انگليس به تھران فرستاده شد

ودشان است و شما نبايد در اين جمھوری در کشور خود بنيان گذارند اينکار کامالً مربوط به خ
. حائری ( مساله دخالت يا رئيس الوزراء ايران را به سود يا زيان جمھوريگری تشويق کنيد

  ). ١٨۵تشيع و مشروطيت ص . عبدالھادی

   ١۴٣ص . تالش آزادی. ـ باستانی پاريزی) ٨٧(

   ۶٠۴ص . تالش آزادی. ـ باستانی پاريزی) ٨٨(

   ٢٧ــ ٨ولوژی نھضت مشروطيت صايدئ. فريدون. ـ آدميت) ٨٩(

   ٣١٨ص .... برآمدن رضاخان. سيروس. ـ غنی) ٩٠(

   ٣٠ص  ٢تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ج . محمدتقی. ـ بھار) ٩١(

   ٣١٩ص .... بر آمدن رضاخان. سيروس. ـ غنی) ٩٢(

   ٣٢٨بر آمدن رضاخان ص . ـ غنی سيروس) ٩٣(



   ١١ص . سرگذشت اجتماعداستان ادبيات و . شاھرخ. ـ مسکوب) ٩۴(

   ١٣٣٢مرداد  ٢۶. ـ باختر امروز) ٩۵(

   ١٣٣٢مرداد  ٢٧. ـ باختر امروز) ٩۶(

   ١٣٣٢مرداد  ٢۶ـ باختر امروز ) ٩٧(

  ١٣٣٢مرداد  ٢٧باختر امروز  ـ ) ٩٨(

   ٣٣۶ص . به کوشش بھرام افراسيابی. ـ خاطرات و مبارزات دکتر فاطمی) ٩٩(

  ۵۶و ۵٧ص  ١ج . به کوشش جليل بزرگمھر .ـ مصدق در محکمه نظامی ) ١٠٠(

   ١٣٧٢مردادماه  ٢١، ۴۶٨شماره . نقل از کيھان لندن. ـ خاطرات دکتر غالمحسين صديقی) ١٠١(

   ٧ص. ردپای جنبش ملی. ناصر. ـ کاخساز) ١٠٢(

ـ در بيانيه فرقه کمونيست ايران شعار جمھوری ملی يا جمھوری ملی رنجبران مطرح شده ) ١٠٣(
ه تمام زحمتکشان و رنجبران ايران را دعوت به اتحاد و تشکيل حکومت جمھوری ملی بياني. بود

می نمايد چرا که بدون اتحاد و تشکيل جمھوری ملی رنجبران توده زحمتکش نخواھد توانست 
منافع خود را بطور موفقانه در برابر حکومت مالکين و انگليسی ھا دفاع نمايد بيانيه در توضيح 

فرقه کمونيست ايران مخالف با جمھوری پارلمانی است زيرا : ملی می نويسدمختصات جمھوری 
که اصول پارلمانی وسيله فريب توده زحمتکش از طرف طبقات حاکمه می باشد به اين سبب در 
جمھوری آزاد ايران ھمه قوای مقننه و مجريه در مرکز و محل در دست مجامع ملی افتاده و رول 

بيانيه فرقه کمونيست ايران (نمايندگان توده انقالبی بازی خواھند کرد  قطعی را ھم در اين مجامع
بدين ترتيب ايده مخالفت با جمھوری پارلمانی و حق رای ھمگانی ). ٩۶و ص  ٧٩ص ١٩٢٧مصوب 

و تبليغ جمھوری شورائی به پيروی از الگوی بلشويکی حاکميت، وارد برنامه و سياست چپ ايران 
  . شد

استنساخ و تکثير به . ١٩٢۴دين و مليت مجله ايرانشھر برلين اکتبر . ايرانشھرـ کاظم زاده ) ١٠۴(
 .  ١٣۶٩. ھمت امير ھوشنگ کشاورز
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