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 ٢٠١٨ جنوری ١٨

  !ديگر چه صيغه ای است؟» جمھوری ايرانی«
 

به نظر ما ھمۀ مردمی که با اين . دندسردا» جمھوری ايرانی«در تظاھرات ھای اخير ايران برخی از مردم شعار ايجاد 

اما کسانی که اين شعار را به ميان مردم آوردند می دانستند که . شعار ھمراھی کردند به مفھوم اين شعار واقف نبودند

ما برای روشن شدن مفھوم اين شعار و اھداف سازندگانش آن را . چه می کننند و چه اھداف سياسی از آن منظور دارند

  .يمئاما برای اين کار ناگزيريم نخست اندکی دربارۀ مفھوم جمھوری سخن بگو. رسی می کنيمدر زير بر

در ميان نويسندگان سياسی کھن ايران . خواھی به لحاظ تئوريک و عملی فاقد پيشينۀ تاريخی استدر ايران سنت جمھوري

می .  خواست جمھوری حتی طرح نشدبه لحاظ عملی نيز می بينيم که در جنبش مشروطه. به اين مقوله برخوردی نشد

 خورشيدی به سرکردگی سردار سپه در برخی از جرايد متمايل به ١٣٠٢در اواخر سال » غوغای جمھوری«دانيم که 

 در ايران برای نخستين بار. رضاخان که در دورۀ پيش از سلطنتش به وجود آمد، به روشنی دروغين و قالبی بوده است

 در جنبش گيالن و آن ھم از سوی جناح چپ اين جنبش که دارای تفکر سوسياليستی خواست جمھوری به طور عملی

سنتی اما حتی با وجود ايجاد جمھوری شوروی گيالن، نه در ايران و نه در خود گيالن . بوده است به وجود آمد

لت با ھم قاطی شده روشن است به اصطالح رژيم جمھوری اسالمی، که در آن دين و دو. مداخواھانه به وجود نيجمھوري

اند و واليت فقيه يک رکن قانون اساسی آن است، ربطی به جمھور مردم يا جمھوريت ندارد و نام جمھوری در اين 

  .رژيم بی محتواست

اصطالح جمھوريت را ترکان عثمانی در اواخر قرن ھجدھم ميالدی از لغت عربی جمھور به معنی عامۀ مردم ساختند 

اين اصطالح از عثمانی در ميان اعراب، ايران و ھند رواج . ين جمھوری فرانسه به کار رفتو اولين بار برای نخست

ی از آن در قدرت سياسی يا به عبارت ديگر در ئجمھور يا جمھوريت حاکميت ارادۀ مشترک مردم يا بخش ھا. يافت

˚ اعمال کند آن جمھوری مشترک حاکميت تودۀ مردم را بر طبقات ثروتمند جامعه ۀحکومت است و اگر اين اراد

خواھانۀ پيش از مشروطه و يا در آستانۀ مشروطيت به ندرت با مفھوم ادبيات سياسی ترقيدر . دموکراسی ناميده می شود

ولی انديشه و )  در برخی نوشته ھای ميرزا آقاخان کرمانی اشاراتی در اين زمينه وجود داردًمثال(جمھوريت مواجھيم 

  .خواھی در آن زمان به سنتی تبديل نشدعمل جمھوريت و جمھوري

نخست در شکل جمھوری پارلمانی که منطبق : در تاريخ معاصر جھان جمھوری در دو شکل کلی به ظھور رسيده است

ديگری در شکل . جمھوری پارلمانی در طی تاريخ به انواع متفاوتی تقسيم شد. با سلطۀ سياسی طبقۀ بورژواست
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اولين جمھوری در سرزمين . که منطبق با سلطۀ سياسی طبقۀ کارگر است) ورویيا جمھوری ش(ی ئجمھوری شورا

  . در آذربايجان شمالی به وجود آمد١٩١٨ھای اسالمی در سال  

فاقد ھرگونه » جمھوری ايرانی«چيست و از کجا سرچشمه می گيرد؟ نخست بايد گفته شود که » جمھوری ايرانی«اما 

فاقد ھرگونه محتوای مشخص است و به ھيچ » جمھوری ايرانی«يد تأکيد کنيم که سپس با. پيشينۀ تاريخی و فکری است

روشن . ی قرار گيردئوجه نمی تواند در مقابل دو شکل اساسی جمھوری يعنی جمھوری پارلمانی و جمھوری شورا

وری جمھ«اما اگر قصد طرح شعار . ی نيستئايجاد يک جمھوری شورا» جمھوری ايرانی«است که قصد طرح شعار 

بنابراين طرح شعار . ايجاد يک جمھوری پارلمانی باشد، اين منطبق با حاکميت بورژوازی در ايران خواھد بود» ايرانی

» جمھوری ايرانی«اما اگر . يک پرده پوشی و پنھان کاری عوام فريبانه به ضد تودۀ مردم است» جمھوری ايرانی«

اينان چنين کاری . نند که محتوای حاکميت اين جمھوری چيستيک جمھوری پارلمانی نيست مدافعان آن بايد روشن ک

 و به احتمال قوی به ھر – اجتماعی آن را از روی دغلکاری يا از بی مايگی –نکرده اند، محتوای سياسی و اقتصادی 

ون ی که نخست ايجاد شود و سپس مضمون آن تعيين گردد و قان»ايرانیجمھوری «.  پوشيده نگاه داشته اند–دو علت 

ی خواھد بود که قدرت سياسی را به دست بی ترديد در جھت نيروی ضد مردمياساسی آن پس از ايجادش نوشته شود 

رلمانی ی، يک جمھوری پائی در بھترين حالت يک جمھوری بورژوائر اين شک نداريم که چنين جمھورما د. می گيرد

  .ر را بر جامعۀ ايران تحميل می کندی که سلطه و حاکميت طبقۀ سرمايه دائجمھور. ظاھری خواھد بود

شعاری است که شووينيست ھای ايرانی خود و اھداف ارتجاعی شان را در پشت آن برای » جمھوری ايرانی«شعار 

  .سوار شدن بر جنبش کنونی و خيزھای بعدی خود در آن، رندانه و عوام فريبانه پنھان کرده اند
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