
  پادشاه انتخابی، ضرورت تاریخی
  فاضل غیبی

  
تحرک «از  »مدافعان رژیم پادشاهی«از اینکه اخیراً  )۱( »نقش مدافعان رژیم پادشاهی در آینده ایران«مریم سطوت در نوشتاری به نام 

می داند  و توضیح  »قدرت نوستالژی«آنان را بیشتر نقطۀ قوت" « البته اواست.  اند، اظهار نگرانی کردهبرخوردار شده» ایبرجسته
فراموش  »به یادآوری روزهای خوش گذشته آنان«دهد که چون رژیم اسالمی روزگار تلخی را نصیب مردم ایران کرده است، می

  » در پی داشته باشد... خواندن یک کتاب برشت می توانست سه سال زندان« دوراناند، که در آن کرده

از حمایت و امکانات مالی آمریکا و متحدانش در «گویا بدین علت نیز هست که آنان  "تحرک هواداران پادشاهی"، نوستالژی ورای  

ه ن«است که  گویا » رضا پهلوی«ضع متناقض مو  هواداران پادشاهیمشکل اساسی  خانم سطوتبه نظر اما  برخوردارند.  »منطقه

به عهده می گیرد. او در حالت اول را  »رهبری سیاسی جریان طرفدار سلطنت«کند و نه را بازی می» نقش  یک شاهزاده برای تمام ایران
کند و  عمل» رهبر یک حزب سیاسی«و در حالت دوم باید بعنوان  »هرگونه موضع سیاسی امتناع نماید« از » شاه مشروطه«باید بعنوان 

  مسئولیت رهبری نیروهای هم موضع خود را بپذیرد. 
 ا اینهمه ب !داشته باشنددهی حکومت آتی"  "نقش مهمی در شکل هواداران پادشاهیمبادا ، که باشدجای نگرانی نباید  ،با این وصف 

همۀ نیروهای  ان همزیستیشخصیت طرفدار دمکراسی و خواهاز موضع یک « »آقای رضا پهلوی« هر چنددهد که  هشدار می سطوت

    »سیاسی سخن می گوید، ولی متأسفانه بخش عمدۀ فعالین هوادار سلطنت چهره ای متضاد با این مواضع از خود نشان می دهند.
ها ان را در رسانههای هوادار نوشته ، بلکه خنان و اطالعیه های رسمید که نه سکنروشن شدن خطر موجود توصیه می برای وی

تردید جدی در رعایت « رفتارید که: چنین گیر نتیجه می وابا ندارند  » "فحش های رکیک به مخالفیناز آنان  ،بخوانیم تا متوجه شویم

تا زمانی که دو تناقض ذکر  بدین سبب "و » .آورددر فردای ایران از طرف نیروهای هوادار سلطنت را بوجود می بازی دمکراتیکقواعد یک 

  !».حل نشود، این نیرو در تحوالت آینده ایران در سمت استقرار دمکراسی نقشی نخواهد داشت ..شده، باالخص تناقض دوم 

ً باید گفت، براستی جای خوشبختی است که امروزه  واهان نه تنها خ ،از اعضای برجستۀ جنبش چریکی ،حتی مریم سطوت ظاهرا
ینگرانی خود را از نارسای خورد!)عف حکومت اسالمی به چشم نمیای از ضنشانههنوز  (کهاست که از همین امروز نظام دمکراتیک 

کته ن در این میان شاید توجه به دو د. ستقرار دمکراسی کنند، ابراز می دار متوجه ا ممکن است »"هواداران رژیم پادشاهیهایی که 
  از نگرانی ایشان بکاهد!:

د، ی بیاورد حکومت تشکیل بدهاین نیست که هر گروهی که بیشتر رأفقط  مدرن نظام عجیبی است! و  دمکراسینخست  آنکه، 
ز تحمل کنید، بلکه ا )دهندب »فحش های رکیک«(حتی اگر نه تنها مخالفان خود را  ،مجبور می کندرا که شما است، بلکه نظامی 

  دفاع کنید! بدهند، نیز  »فحش های رکیک«حق آنان برای آنکه بتوانند به شما 
کمک مالی  سیاسی از فالنی فالن گروه ،دون مدرک بنویسیدتوانید براسی نظامی است که در آن شما نمی، دمکاز سوی دیگر

چنین  ی کنید می توانند از بابتجلوگیر  انش"های رکیک"فحش توانید ازکه شما نمی جالب است  که همانهایی ! وگیردمی
قوق ، یعنی حنمایید جلوگیری» استقرار دمکراسی«رسد که بخواهید از شرکت آنان در  اتهامی شما را به دادگاه بکشانند! تا چه

  !شهروندی آنان را سلب کنید
حکومت سکوالر که تمامی نهادهای آن برای دوره معینی از طرف  من یک جمهوری خواه هستم و به یک«کنید: با افتخار اعالم میشما 

اید که راموش کردهیا فآ دانید؟ وبا و یا ونزوئال را دمکراتیک میهای کبا این وصف، آیا شما حکومت» مردم انتخاب شده .. معتقدم.
هواداران از میان این یا آن جناح قدرت را انتخابات حداکثر بورژوازی قدرت واقعی را در دست دارد و  تیک،دمکراهمۀ کشورهای  در

با استفاده از صندوق رأی به قدرت برسد راستین"  "چپکه داد د و آنان هیچگاه اجازه نخواهند کنمیدست به دست  داریسرمایه
اسی فقط اید، دمکر آیا فراموش کرده کنند. کودتای نظامی سرنگون می رسید، آنرا با یک (زمان آلنده)و اگر هم احیاناً مثل شیلی 
کنید را بازی می"بازی دمکراسی" یا ممکن است که آ  است بورژوایی؟بدعتی  کند و اصالٌ داری عمل میدر چهار چوب نظام سرمایه

ه ب ونزوئال با رأی زحمتکشان ممکن است مانند کوبا و اگر هواداران پادشاهی مشروطه مزاحمت ایجاد نکنند،  زیرا امیدوارید، که
  را تحقق بخشید؟ خود آرزوهای سوسیالیستی  قدرت برسید و 

  :است و  »تشریفاتی« روطهد که پادشاه مشکنمریم سطوت تصور میشگفتا، که گردد. نکتۀ دیگر، به مقام پادشاه برمی



کند که چه تعیین می..شود. مجلس منتخب مردم داده نمی (او)گیری هم به گذاری ندارد. حتی اجازه موضعهیچ نقشی در امور سیاست« 

  » د.بگوید و چه برو ند، به کجا ک

 !تعادی نیز محروم اس وندانشهر از حقوق بدون آنکه جرمی مرتکب شده باشد،  وی باید گفت، بیچاره شاه! زیرا اگر چنین باشد
  ؟! مخارج داشته باشداصیتی خچنین مقام بیبرای  ملت بایدچرا گفت، که  بوددرست  مشروطه در مجلس اول آن تاجرو حرف 

با وظایف و حقوق بسیار مهم و خطیری توأم است و هدف از تعیین کشورهای دمکراتیک  البته که چنین نیست و پادشاهی در 
 .ییری از بحران اجتماعی و سیاسجلوگو دیگر  استتحکیم حکومت دمکراتیک پس از دورانی متشنج   ، یکیچنین مقام واالیی

الزم است که مقام واالیی وجود داشته باشد که همۀ  یبحراناوضاع که در های سخت و تلخ دریافتند در این کشورها به تجربه
گری کند و طرفین توجه به منافع ملی میانجیاحزاب و گروه های اجتماعی به او احترام بگذارند، تا بتواند از موضعی فراحزبی و با 

 درگیریامور اجرایی و  ورای. درست به همین دلیل پادشاه در جوامع مدرن وظایف ملی توجه دهد بهبرخورد و عاملین بحران را 
نه تنها میتواند و باید در مورد همۀ مشکالت او  اماو مسئولیتی دربارۀ دستگاه دولت متوجه او نیست.  کندعمل میحزبی 

ه حفظ منافع ملی، پاسداری از هویت فرهنگی و را در را مسئولیتباالترین کند، بلکه و راهنمایی نظر سیاسی و اجتماعی اظهار 
همانا احترام به او  همۀ شهروندان برای ست به این سبب هماهنگی میان اقشار اجتماعی و گروه های سیاسی برعهده دارد و در

   است. اعتماد ملی  گرنشانو  گیفرهناحترام به هویت 
 پس از آنکه در دورانی بحرانی سلطنتها مانند آلمان، اتریش، ایتالیا، یونان.. دمکراسی بسیاری ازنظر آموزنده است که در این از 

برای ه ک گرفتوظایفی را برعهده  نظام دمکراسی پارلمانی دقیقاً همان  بر فرازجایگاهی  "رئیس جمهور"  در، موروثی از میان رفت
 ،حالیکه مثالً در روسیه و اقمارش، در بنیان یافتهای پرثباتی اسیتدبیر در همۀ این کشورها دمکر بدین شد. می شمردهپادشاه 

  امید. جمهوریت به دمکراسی نیانج
های اجتماعی خطرناکی رنجور بودند، اما از شکاف با ایران پس از حکومت اسالمی) مشابه اوضاعی(در  های یاد شدهدمکراسی

رهم نهند و ها مبر زخم(در اسپانیا پادشاه!) توانستند با استقرار دمکراسی پارلمانی و بویژه با استفاده از مقام واالی رئیس جمهور 
 سایۀ در و ببرد سود مثبت تجربۀ نای از نیز ایران ملت که کندمی حکم تاریخی مسئولیت به آشتی و اعتماد ملی برسند.  بنابراین

  .یابد دست ناپذیربازگشت دمکراسی نظام به جایگاهی چنین
نه ممکن است و برقرار بود،  ۵۷چنانکه پیش از انقالب فردی حق با شماست هر کوششی برای بازسازی حکومت  خانم سطوت!

ای از چنین خواسته یدوستسیاسی و یا شخصیت میهنجریان جدی خوشبختانه امروزه نیز هیچ . نه شایستۀ ملت بزرگ ایران
ها در نظام آیندۀ ایران بر انتخابی بودن همۀ نهاد نیز از جمله جای خوشبختی است که شاهزاده رضا پهلوی کند. پشتیبانی نمی

  کنند.  تأکید می
؟ آیا »دلشان برای دیکتاتوری تنگ شده است«، دهندمیسر  »ضاشاه روحت شاد!ر « مردمی کهکنید، از این گذشته، آیا واقعاً فکر می

بانی «رضاشاه را بعنوان در واکنش به وجود مخرّب حکومت اسالمی،  که  ی استمیهنانهمبه  این حرف توهین کنید فکر نمی

  ستایش می کنند؟   » ایران نوین
 نظام یبرقرار  است. نظام مشروطۀ پارلمانی اندوخته  یبرقرار راه تجربیات مهمی را در  از انقالب مشروطه تا بحالملت ایران 

هر کوششی در هر جهت و  تنها در ادامۀ راه رفته و به روز شدن قانون اساسی مشروطه ممکن است در ایران دمکراتیک مدرن
  بدو دلیل: دستکم ماجراجویی سیاسی نیست. جز های عمیق اجتماعی، و زخم هانابسامانیبه دیگری با توجه 

حالیکه . در نیاز دارد و تأمین اعتماد اجتماعی نخست آنکه قوام نهادهای دمکراتیک به تمرین در محیطی امن و پرثباتـ 
   .دباشو اعتماد ملی برقرار قوام یافته نهایت  بهکند که نهادهای دمکراتیک ای عمل میجمهوریت فقط در جامعه

راه استقرار  د دردانمشخص ببطور و  یروشنبه د و بدین سبب باید نظام آتی باشبا آگاهی خواهان باید اکثریت جامعه  ـ دیگر آنکه 
   . می کوشدکدام نظام حکومتی 

جمهوری خلقی؟ هستند؟ » جمهوری«خانم سطوت و همرزمانش نخست باید روشن کنند که خواستار کدام نوع از اینرو، 
 وشویم یایی نمیبنده و مفاهیم کشدار و رؤ جمهوری اسالمی؟ یا جمهوری آمریکایی؟ ... ما مردم ایران دیگر جلب شعارهای فری

به رخ بکشند، دقیقاً روشن های گذشته را پیش از آنکه بر دمکراسی پارلمانی بتازند و نارساییانتظار داریم، خواهان" از "جمهوری
مردمی و ملی  خواهند آنرا با توجه به مرحلۀ رشد جامعۀ ایران و فرهنگچه نوع حکومتی هستند و چگونه می کنند که خواستار

  حقق بخشند؟ ایرانی ت



 ر تبلیغات چپ ـ اسالمی رامان روا داشت، دیگر عیاما ایرانیان پس از گسست دهشتناک و فجیعی که انقالب اسالمی بر میهن
شویم. میهن خود را سرافرازانه دوست داریم و کوشش سازندۀ پدران و مادران خود را در ایم و فریفتۀ "نه گفتن"ها نمیشناخته

در  با حفظ هویت فرهنگی مانکه میهن . اراده داریم که راه آنان را چنان ادامه دهیم،ج می نهیمار تا به امروز های گذشته هزاره
ق آن نه تنها حقآید. این آرزو نوستالژیک نیست، بلکه ضرورت تاریخی است که برای تشورهای دمکراتیک و پیشرو دنیا در کشمار 

  کنیم. ن با هرگونه گوناگونی دراز میگذاریم که دست یاری به سوی همۀ ایرانیاکسی را  کنار نمی
تا بحال تصور بر این بود که جایگاه پادشاه چنانکه در قانون اساسی مشروطه توصیف شده، اقتباسی از قانون اساسی بلژیک 

را مشیرالدوله (پیرنیا) و پسرانش نوشتند که شناختی ژرف و گسترده از  نویس آنپیشاست. اما باید این نیز در نظر گرفت که 
تند. در آن مدون ساخشهر در ایرانبا جایگاه شاهنشاه  در هماهنگینیز شک جایگاه پادشاه را تان داشتند و بیتاریخ ایران باس

با ، بدین سبب . امپراتوری بود و تداوم ستگینماد همب و  کردایفا میرا  پ ها)(ساترانقش هماهنگی شهربانان  شاهنشاه ،دوران
شد، برای آنکه بتواند وظایف خود را برگزیده می ه از میان داوطلباناما پس از آنکجانشین خود را تعیین کند،  اجازه نداشت  کهآن

   )۲(.پنداشتند، میبودنهادینه ایرانی  هر در ورای آنچه ،ایویژه فرّه ایزدیدارای او را  در مقامی واال انجام دهد
تناقض است. زیرا او از بیکامالً درست و  ،بعنوان کاندید پادشاهی"آقای رضا پهلوی" رفتار بنابراین برخالف تصور مریم سطوت 

فرهنگ های واالی کوشد، ارزشآگاه و مسئول می شهروند نکند، اما بعنواسیاسی به نفع حزب مشخصی دوری می فعالیت
  دوستان قرار دهد. راه همۀ ایران مکراسی مدرن را فراایرانی و د

دافع بر مسند م از اینرو شاید بهتر باشد  که مریم سطوت تناقض را نزد خود جستجو کند که هنوز در عین "نوستالژی چریکی" 
می خواهد  اوبنابراین اگر دهد.  داری جواب میفقط در نظام سرمایه دمکراسی، دانددمکراسی تکیه زده است، درحالیکه می

به عقل خوانندگانش  دیگر دستکم ،توانداگر نمیها و توهمات گذشته رها کند  و بتواند خود را از خامی شد، بایددمکرات با
  :توهین نکند

شد! بله، فعالین عضو ه میخواندن آثار برشت در ایران جرم شناختادعا می کنید، است که  وان نمونه، واقعاً توهین به  عقلبعن
تاب، کهنگام دستگیری !) "معموًال" مسلح نبودنداز آنجا که ( ، بلکهخوانیکتاب رنه بخاطاما شدند، دستگیر می های چپسازمان
های برشت پرفروشکتاب ،هاسال بدهند که چگونه در آنتوضیح  خانم سطوت ،. وگرنهشدضبط می" جرم "مدرکبعنوان  هایشان

  ؟!می شدند"چپ" از کجا تغذیه فکری جریان ن رااادو و آن صدها هزار ه ها بودین کتابتر 
  
  

(1) http://mihan.net/1397/09/11/1638/     

 (2) Henning Börm, Kontinuität im Wandel,  Monarchische Herrschaft im Altertum, Berlin: Oldenbourg 2017, pp.556 

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


