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  خواهي ايران  گوناگون از مفهوم جمهوريت در تاريخ جمهورييها برداشت

  
  

  1چي محسن مديرشانه
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهددانشكده حقوق و علوم سياسي گروه علوم سياسي دانشيار 

  حسين شريعتي
  علوم و تحقيقات تهرانگروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دانشجوي دكتري 

  )12/2/95 :  تاريخ تصويب– 10/9/94 :تاريخ دريافت( 
  
  
  

  دهيچك
قاجار تا زمان وقوع در انقالب اسالمي و پس از  ة خواهي در ايران از زمان طرح در دور جمهوري

طوالني  ة ثر سابقايرانيان كه بر ا. ها و تفاسير گوناگون ارائه و پيگيري شده است آن با برداشت
هاي ناشي  دموكراسي بودند، بر اثر كسب آگاهي ة وراثتي، فاقد تجرب ة هاي پادشاهي مطلق حكومت

سلطنت، نماد استبداد . از ورود مفاهيم سياسي جديد، به اعتراض عليه حكومت استبدادي پرداختند
رغم آميختگي سلطنت با  ه بهدر نتيج. شد  سياسي ايرانيان دانسته مي ةترين مانع تحقق اراد و اصلي

بديهي است كه .  ايران خواستار محو سلطنت شد ةسنت و كسب مشروعيت از جانب مذهب، جامع
خواهي ايراني بيش از آنكه مفهومي ايجابي و  در نتيجه جمهوري. جايگزين سلطنت، جمهوري است

ر پي محو نظام سلطنتي در راستاي ايجاد يك نظام دموكراتيك باشد، مفهومي سلبي بود كه صرفاً د
ب  .ه عنوان نماد استبداد مطلقه بوده است

                                                          

  
  

  واژگان كليدي
   سلطنت، مشروطيت،خواهي، دموكراسي جمهوري استبداد،
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      مقدمه
شمول  هاي جهان عنوان نوعي نظام سياسي كه براساس ارزش خواهي به گيري جمهوري اوج

ه در آن ليبراليسم و بورژوازي با اين مفهوم كه شود گرفت   از قرن نوزدهم پيبايدشود  اعمال مي
درآميختند و برخالف نوع كالسيك جمهوري كه فضيلت عمومي و سلحشوري را مبناي خود 

. )113: 1380بشيريه، ( خصوصي و فردگرايي نهاده شد ةكرد، مالك آن بر آزادي در حوز معرفي مي
كند  حقوق شهروندي ترغيب ميگيري ياين جمهوري با دموكراسي عجين است و افراد را به پ

  .)531: 1382ليپست، (سازد   صرف خارج ميةو از مفهوم تبع
 اصالحگري نخستين تجلي آشنايي ايرانيان با غرب و بروز خودآگاهي با تكوين انديشه

 را در ايران فراهم آورد كه اوج آن در يها بستر تحـول اصالحات و روشنگري. شكل گرفت
 و در مفاهيم جديد مانند آزادي، جمهوري، مشروطيت و قانون فتياانقالب مشروطه بروز 

 در زبان كه در ذهنيت و تاريخ ايرانيان فاقد تصويري روشن بود فقط  فقدان پيشينه نه ةواسط به
ي يا سلبصورت  بههاي مختلف  گروهبنابراين، مواضع گوناگوني از جانب . )253: 1378كديور، (

 كرد ايراني را با تزلزل مواجه ةمفاهيم جديد، سنت چندهزار سال.  آن اتخاذ شددربارة يايجاب
 -  سنتي تحوالت در طول بيش از يك سده تحت تأثير همين فضاي نيمه. )86: 1359آپتون، (

 آرماني كه ؛عنوان مفهومي جديد در ادوار مختلف طرح شد مدرن واقع و جمهوريت به نيمه
 زمينة ة بر پاي،بندي آن بود ري مقدم بر صورت جمهوةبرخالف آنچه در غرب رخ داد و انديش

همين . )3: ب1383 نژاد، يمصل( تحقق بود برايذهني و تئوريك بنا نشد و عمالً فاقد مقدمات الزم 
هاي مختلف تاريخ معاصر ايران انجاميد تا   دوره ةطلبان هاي جمهوري امر به شكست جنبش

قالب اسالمي، جمهوري اسالمي شكل اينكه با آميختگي مفاهيم جمهوريت و مذهب در ان
 شاهد - در ادوار سلطنت مطلقه و مشروطه -حال پيش از ايجاد جمهوري  با اين. گرفت

خواهي وجه غالب  نحوي كه به تعبيري جمهوري  به،ايم خواهانه بوده تحوالت جمهوري
درآمد،   پيشبا اين. )257: الف1383نژاد،  مصلي(هاي سياسي تاريخ معاصر ايران بوده است  كنش

 در ييها پرسش اصلي پژوهش حاضر از اين قرار است كه مفهوم جمهوريت با چه برداشت
 خواهي ايران مطرح شده است؟ تاريخ جمهوري

خواهي و مراد از آن در تاريخ معاصر ايران  بر اين اساس، به سير تحول جمهوري
  .پردازيم مي

  
  انقالب مشروطه و تحوالت مرتبط با آن .1

اين امر محصول بازگشت . عصر قاجار مفاهيم جديد وارد ادبيات سياسي ايران شد ة از ميان
بر آشنايي با مفاهيم به انتقال آنها از طريق ترجمه و  دانشجويان اعزامي به فرنگ بود كه عالوه
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دين و  بازگشت اين دانشجويان با اتهام بي. )11: 1369مدني، (نگارش سفرنامه و غيره پرداختند 
نخستين اشاره به جمهوريت در . )64: 1385آدميت، (طلب شدن آنان صورت پذيرفت  تجمهوري
او دولت برخاسته از انقالب فرانسه را دولت بدون . صالح شيرازي آمده است   ميرزاةسفرنام

  . )69: 1385اتابكي، (كند  پادشاه معرفي مي
ع باور د كه هر نوش هاي سنتي نسبت به نهاد سلطنت موجب مي وجود انگاره

 ،ني گرفته بودي مخالفت با سلطنتي كه مشروعيت خود را از علماي د ةواسط خواهانه به جمهوري
 يخواه  و جمهورييدين گري تلقي شود و دگرانديشان نيز با اتهاماتي چون بي ديني و اباحي بي

با مرگ  كه يا گونه  به،نمود ناپذير مي  توقف،حال روند تحوالت با اين. محكوم و مهدور شوند
امورات «محمدشاه برخي از رجال در پي تبديل حكومت به جمهوري بودند تا از رهگذر آن 

  . )317: 1327جهانگيرميرزا، (نمايند » دولتي را منوط به مصلحت ديد جمعي
ميرزا ملكم خان ة خواهي عصر ناصري را در تأسيس فراموشخان هاي جمهوري اولين نشانه

سازي براي رياست  خواهي تبليغ شده و زمينه در آن جمهورياند كه  الدوله دانسته ناظم
برخي مانند . )9 -10 :1379رحمانيان، (الدين ميرزا نيز صورت پذيرفته است  جمهوري شاهزاده جالل

 شخص ملكم را نيز ،فراماسونري است ة اعتمادالسلطنه با اشاره به اينكه جمهوريت الزم
الدين اسدآبادي را نيز برخي طرفدار  سيد جمال. )32: 1370سفري، (خواه عنوان كردند  جمهوري

   .)252: 1329ملكزاده، ( اند هجمهوريت دانست
 كه به سرعت گرفتخواهانه در همدان شكل  شاه جنبشي جمهوري با مرگ ناصرالدين

اي با  شاه هر حركت اصالحگرانه در دوران سلطنت مظفرالدين. )14: 1379رحمانيان، (شد  سركوب 
: 1341فرمانفرمائيان، ( از جمله اقدام عليه نوز بلژيكي ؛شد يخواهي به حاشيه رانده م مهورياتهام ج

118( .  
طلبان عصر قاجار به تكوين انقالب مشروطه  ها و مبارزات آزاديخواهان و قانونروشنگري

پس از تصويب قانون . خواهان بود تدوين قانون اساسي نخستين دستاورد مشروطه. انجاميد
فرانسه نارضايتي خود را از اين قانون » تان «ةي يكي از نمايندگان در مصاحبه با روزناماساس

اين ظن . )405: 1379كاتوزيان طهراني، ( مطلوب معرفي كرد ةابراز و قانون اساسي فرانسه را نمون
زاده باشد؛ چرا كه بر قصد او در ايجاد جمهوري در ايران  حسن تقي رود كه فرد مذكور سيد مي

  .    )163: 1376نجفي، (هايي وجود دارد  و رياست جمهوري خويش گمان
گيري عليه شخص شاه در مجلس و حتي سخن از  همزمان با فعاليت مجلس اول، موضع

شد و نشريات نيز گاه در  عزل وي و ايجاد حكومت جمهوري در بيرون از مجلس شنيده مي
و سردار  السلطان هوري به كساني چون ظلسوداي برقراري جم. نگاشتند  مطالبي ميزمينهاين 

در اين دوران به مجرد وقوع . )281: 1344؛ صفايي، 93: 1383افشاري، (اسعد نسبت داده شده است 
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 -شاهدشاه و چه در زمان احم  چه در زمان محمدعلي-ها نابساماني و اوج گيري مخالفت
  .)546 :1، ج 1380مكي، ( شد يجمهوري شدن نظام سياسي ايران مطرح م

 ايرانياني كه به قفقاز مهاجرت كرده ويژه به آن بر ايران و ريبا وقوع انقالب روسيه و تأث
خواهي در حركت بودند   در مسير جمهوريي تشكيل شد كه آشكارا يا پنهانيبودند، احزاب

  .)182-  183: 1385 مطالعات، ةمؤسس(
  

  جنبش جنگل .2
توانست انگلستان را از ايران ها مي در نگاه روسپرستانه،   نهضتي ميهنةمثاب جنبش جنگل به

هايي كوچك در اطراف مرزهاي شوروي   ايران به جمهوريمسئله،خارج كند و از رهگذر اين 
 1299ها در ارديبهشت  جنگلي. )92: ب1383نژاد،  ؛ مصلي7: 1357رائين، (سوسياليستي تقسيم شود 

يك رژيم جمهوري انقالبي موقت برقرار ها منعقد كردند كه براساس آن  قراردادي با روس
  .)244: 1351فخرايي، ( شد يم

جمهوري گيالن . بدين سان رسماً اولين حكومت جمهوري در بخشي از ايران اعالم شد
هاي دول خارجي ارسال و انحالل سلطنت و اعالم  هايي به سفارتخانه نام ملت ايران تلگراف به

جمهوري مورد نظر ميرزا يك . )167 - 168: 1363اساني، رو(جمهوري شورايي را به اطالع رساند 
جمهوري ملي اما جناح كمونيستي متأثر از حزب كمونيست شوروي در پي نوعي جمهوري 

  . )38: 1380كريمي، (سوسياليستي انترناسيوناليستي بود 
 

  قيام خياباني .3
خياباني هدف . اني شد موجب آغاز قيام تبريز به رهبري شيخ محمد خياب1919انعقاد قرارداد 

خواه بودن خود و  قيام خود را دموكراسي و آزادي و احياي مشروطه عنوان كرد و جمهوري
؛ 385: 1329آذري،  ( اما اعالم جمهوري و عزل شاه را بسته به نظر ملت دانست،قيامش را رد نمود

م جمهوري شد در يك گردهمايي در تبريز، عكس احمدشاه برداشته و اعال. )72: 1385اتابكي، 
. )154: 1378كسروي، (باد جمهوريت سردادند  هواداران خياباني نيز شعار زنده. )125: 1369ميرزاصالح، (

هدايت، ( داند ي قفقاز م ةخواهان هاي جمهوري مخبرالسلطنه هدايت اين حركت را متأثر از قيام
اند كه در آن  ان خواندهخواهي در اير  خياباني را موج اول جمهوريةبرخي انديش. )339: 1385

  .  )83: ب1383 نژاد، مصلي(تفكر جداسازي قدرت از ساختارهاي كهن شكل گرفت 
  

  قيام پسيان. 4
 به رياست ژاندارمري خراسان منصوب شد و در 1299خان پسيان در شهريور  كلنل محمدتقي

 كنسول انگليس .)190-  191: 1377كرونين، (ملي خراسان را تأسيس كرد  ة  كميت1300ارديبهشت 
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در . )72: 1379رحمانيان، (حزب مليون در مشهد را خواهان ايجاد جمهوري بلشويكي خواند 
وب به پسيان خطاب به محمودخان نوذري، آرزوي وي جمهوري شدن خراسان ستلگرافي من
موجب آن حركت كلنل را  اين تلگراف تنها سندي است كه به. )151 - 158: 1372بهار، (عنوان شد 

خواهي را اتهامي عليه پسيان و تلگراف منسوب  اي جمهوري عده. اند خواهانه نام نهاده هوريجم
 كساني چون ةدر مقابل به نوشت. )91: 1385حقيقي،  ؛ متولي321: تا آذري، بي(خوانند  به او را جعلي مي

: 1372بهار، (محمدتقي بهار و عبداهللا مستوفي وي در صدد برقراري جمهوري در خراسان بود 
  .)351- 353: 1343؛ مستوفي، 185-151

  
  قيام الهوتي .5

 خان  گروهي از افسران ژاندارمري مستقر در شرفخانه به رهبري ابوالقاسم1300در بهمن 
جاويد، (هاي تبريز و حاميان خياباني نيز به آن پيوستند   كه كمونيستدالهوتي قيامي را آغاز كردن

اي با پايين كشيدن عكس احمدشاه اعالم جمهوري   اين ميان عدهدر. )264: 1363؛ هدايت، 65: 1359
داد  الهوتي به مخبرالسلطنه والي تبريز پيشنهاد رياست جمهوري ايران را . )64: 1376بيات، (كردند 

اي به تعيين  هاي خود اشاره هرچند الهوتي در بيانيه. )333: 1385هدايت، (كه وي آن را نپذيرفت 
 و خواهان جمهوري )333: 1381تواني،  ماليي(خواه   برخي وي را جمهوري،ردنوع رژيم حكومتي نك

  . )96 - 97: 1379رحمانيان، (اند  ملي سوسياليستي خوانده
  

  سپه خواهي سردار جمهوري .6
وزيري   نخستة، عدم وجاهت قاجاريه در ميان مردم و بياني1299وقوع كودتاي سوم اسفند 

اي به شاه نشده بود، انقراض قاجاريه را امري محتوم و  آن اشارهسيدضياءالدين طباطبايي كه در 
مردم با توجه به تحوالت روسيه . )327: 1377غني، (داد  رياست جمهوري وي را محتمل نشان مي

ميرزاصالح، (باور داشتند كه حكومت آينده يك جمهوري سوسياليستي مشابه شوروي خواهد بود 
رصدد ايجاد خصومت ميان احمدشاه و وليعهد بود تا از اين برخي گفتند سيدضيا د. )15: 1369

علت ناكامي در ترغيب وليعهد به اين  وي به. )269: 1، ج 1380مكي، (راه خود را رئيس جمهور كند 
 داشناك بود تا از طريق آنان به كودتاي دوم و استقرار جمهوري ة تسليح ارامندر پيله، ئمس

انقراض خالفت عثماني و استقرار جمهوري در . )61-62: 1379ن، رحمانيا(دست زند كه ناكام ماند 
  .    افزايش تمايل به حكومت جمهوري در ايران بوديها نهيتركيه از ديگر زم

.  نفي سلطنت موروثي و ضرورت استقرار جمهوري بود،صحبت اصلي بسياري از نشريات
پاولويچ و (مار اين جرايد بودند رانشهر در شي ا ة ايران و نشرية شفق سرخ و ستاريها روزنامه
  . )162-163: 1303زاده ايرانشهر،  ؛ كاظم73-82: 1358؛ مليكف، 167: 1357ديگران، 
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 سياسي از جمله علي دشتي و بعضي روحانيون همچون نائيني خواهان يها برخي چهره
در . )191 :1381؛ حائري، 128: 1354دشتي،  (برقراري جمهوري و رياست جمهوري سردار سپه بودند
آبادي،  خان هدايت، يحيي دولت قلي مقابل نمايندگان و رجالي چون مدرس، بهار، مهدي

  . )35: 2، ج 1372بهار، (زاده نيز هر يك به دليلي از مخالفان جمهوري بود  زاده و حائري خالصي
احزاب كمونيست، تجدد . كردندها و احزاب گوناگون نيز در اين زمينه اعالم موضع  گروه

نژاد،  ؛ مصلي146: 1382، يا مرادي مراغه(دليلي از موافقان جمهوري بودند   سوسياليست هر يك بهو
 حزب جمهوري ايران تأسيس 1302همچنين در زمستان . )190- 191: 1379؛ رحمانيان، 31: الف1383
  . )77- 78: 1358مليكف، (شد 

.  فعاليت كردندييا عليه جمهور منتقد در ميان مردم و نخبگان، له هاي به اين ترتيب جريان
 اما ،طلب جهت بسامان كردن امور امري مطلوب بود سو وجود شخصيتي مقتدر و اصالح از يك
 روشنفكري ايران از فضاي نظامي و احتماالً تمايل به استبداد سردار سپه نگران بود  ةجامع

 بلكه ، نبوداي ريشهاي  لهئ مساغلب ،و موافقت با جمهوري  رو مخالفت اين از. )111: 1382كرونين، (
ترديد رياست جمهوري ايران  عنوان حامي اصلي و نامزد بي در نگراني از نقش سردار سپه به

. )150 -151: 1385اتابكي، (له ارتش بود ئترين جريان حامي رضاخان در اين مس اصلي. ريشه داشت
ر مراسم تحليف، نمايندگان در مجلس نيز كه با اكثريت هوادار سردار سپه تشكيل شده بود، د

 1302در اواخر اسفند . )641: تا شميم، بي(حامي جمهوري سوگند وفاداري به شاه نخوردند 
: 1381نيا،  مهدي(رضاخان براي نخستين بار از تمايل براي رياست جمهوري بر ايران سخن گفت 

481( .  
 و نقره با عنوان  طالةحتي مقاديري سك. رفت سمت تغيير نظام پيش مي فضا كامالً به

، 1380مكي، (جمهوري ضرب شده بود تا در نوروز از سوي رئيس جمهور به مقامات اهدا شود 
 درون يها يري اما اختالفات و درگ،رفت ش مييخواهان پ همه چيز مطلوب جمهوري. )452 :2ج

و بيرون مجلس سرانجام به توافقي منجر شد كه طي آن رضاخان از جمهوريت دست كشيد و 
.  زمينه براي انتقال سلطنت فراهم شدسرانجاممجلس نيز به حمايت از احمدشاه پايان داد و 

خواه هرچند از هدف ايجابي خود بازماند، هدف سلبي خود را كه  بدين سان جريان جمهوري
ديد، در پي   ايراني كه تمايل به تغيير را در خود مي ةثمر رسانيد و جامع  محو قاجاريه بود، به

  . )77- 78 و 295- 300: الف1383نژاد،  مصلي( مدرن رفت  سمت سلطنت مطلقه مي جمهوري، بهناكا
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  خواهي در دوران پهلوي جمهوري
   سلطنت رضاشاه ةخواهي در دور جمهوري .1

ان اعزامي ي سلطنت رضاشاه پهلوي از سوي دانشجو ةخواهانه در دور ن حركت جمهوريينخست
 در برلين و با ايجاد 1304ني، مرتضي علوي و احمد اسدي در پاييز به اروپا به رهبري تقي ارا

  . )446-448 و 31- 34: 1382؛ بروجردي، 11: 1379احمدي، (جمهوري انقالبي ايران بنا نهادند  ة فرق
 سلطنت رضاشاه مشي ةجمله احزاب سياسي بود كه در دور حزب كمونيست ايران نيز از

 آبراهاميان، هدف نهايي حزب ةبه نوشت. ان اعالم كردخود را ايجاد نظام جمهوري در اير
 برخي از 1304در دي . )127: 1392آبراهاميان، (كمونيست ايران برقراري يك جمهوري فدرال بود 

 1305در آبان . ايرانيان مقيم قفقاز خواستار لغو سلطنت و ايجاد حكومت كمونيستي شدند
 در آلمان چاپ شده بود، در تبريز و گيالن  جمهوري انقالبي ايران كهة بيان حق فرقةجزو

همچنين سيدابوالقاسم موسوي از افراد . و ملت را به انقالب و جمهوري دعوت كرد  توزيع شد
  . )29-  34:  الف1370بيات، (خواهي متهم شد  ها به تالش عليه دولت و جمهوري نزديك به كمونيست

 يها صحرا و بختياري در سال تركمنخواهانه در   از برخي اقدامات جمهوريييها گزارش
در زمان رضاشاه همچنين حزب . )383: 1385؛ هدايت، 247: 1367الموتي، ( منتشر شد 1307 و 1305

 نيز 1309در سال . دارد، تعطيل شد» خواهانه نيات خطرناك جمهوري«ترقي با اين گمان كه 
اي تشكيل دادند و خواستار  گروهي از دانشجويان مخالف در اروپا در شهر كلن آلمان كنگره

  .تشكيل حكومت جمهوري در ايران شدند
ها به رجالي چون فروغي،   و روسها يسيبا ورود متفقين به ايران و بركناري رضاشاه، انگل

  .ساعد و سهيلي پيشنهاد رياست جمهوري دادند كه نپذيرفتند
  

  شاها سلطنت محمدرضةخواهي در دور جمهوري .2
   محلييها ش و جنبها اميق .1. 2

 كه به اعزام قواي دولتي و تسليم وي انجاميد، از 1320السلطنه هزاره در زمستان  قيام صولت
 1321همچنين در سال . )88: ب1370بيات، (خواهانه تعبير شد  جانب مركزنشينان اقدامي جمهوري

طلق مطابق تبليغ مرام دموكراسي و آزادي م« آن بر  ةحزب آزادي كردستان تأسيس و در مرامنام
 به در نهايتاين تشكيالت . )29: 1376طيراني، (شد  تأكيد » اصول جمهوريت به مردم كردستان

محمد   با شكست فرقه و اعدام قاضيكه انجاميد 1324 دموكرات كردستان در سال ةايجاد فرق
ردي در مو. از حكومت فرقه گاه با عنوان جمهوري مهاباد ياد شده است. رهبر فرقه پايان رسيد

 جمهوري طبرستان را در شمال ايران 1327ديگر بنا به روايتي شوروي قصد داشت در سال 
  . )485: 1381 مطالعات،  ةسسؤ؛ م42: 1369ميرزاصالح، (بنيان گذارد 
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  خواهي  جمهوري نخست وزيران و مسئله .2. 2
ميان آمده است،   جمهوريت گاه نام آنان نيز به ةاز ميان نخست وزيران اين دوران كه در مسئل

  . اشاره كردتوان يآرا، محمد مصدق و علي اميني م به احمد قوام، حاجعلي رزم
سازي احمد قوام براي رياست جمهوري و نيز پيشنهاد كودتا از  در برخي منابع از زمينه
آرا سخن گفته شده  وزيري رزم آرا، رياست جمهوري قوام و نخست سوي مظفر فيروز به رزم

 1326حال، قوام در ديدار با اشرف در آذر  با اين. )115 - 116: 1357؛ كشاورز، 250: 1380، دهباشي(است 
هاي او، خـود را وفادار به سلطنـت عنـوان كرد  طلـبي هاي دربار از جاه پس از شنـيدن نگراني

  .)709: 1386فرزاد، (
 اقدام او در تغيير به، احتماالت فراواني 1329وزيري در تير  آرا به نخست با انتخاب رزم

برخي نشريات داخلي و خارجي او را با . شد نظام سياسي ايران و ايجاد جمهوري داده مي
بعضي . خواندند مي كودتا و حذف شاه ةوزيري او را مقدم  و نخستكردند يرضاخان مقايسه م

 :1372عظيمي، (نيز وي را در پي ايجاد يك حكومت جمهوري چپ با حمايت شوروي دانستند 
آرا نسبت دادند؛ چرا كه مرگ شاه با توجه   را نيز برخي به رزم1327ترور شاه در بهمن . )332

 برايها، شرايط را  آرا در مجلس و نقش او در ارتش و ارتباط وي با سفارتخانه به نفوذ رزم
هايي با عكس  آرا اسكناس اشاره شده است كه رزم. )380: 1372طلوعي، (كرد  مقاصد وي مهيا مي

  .)272: 1363نيا،  مهدي(خود و لباس نظامي چاپ كرده بود 
ظهور دولت مصدق اين گمانه را تقويت كرد كه ايران نيز همانند بسياري ديگر از 

 نظام جمهوري در حركت است؛ ي متوسط و نوع ةسمت راديكاليسم طبق كشورهاي آسيايي به
وزير مقتدر نشده بود  ف و نخستسو هرگز شاه به اين ميزان ضعي  به اين1304چراكه از سال 

مصدق با اطالع از نگراني شاه اعالم داشت كه هرگز حاضر نخواهد شد . )93: 1371 پهلوي،  لةسلس(
در همين ايام قصد حسين مكي براي . )178: 1368بيل و لوئيس، (سمت جمهوري برود  كه مملكت به

 مرداد ميتينگي در 25در . )113 :1380بهرامي، (رياست جمهوري نيز مطرح بوده است به رسيدن 
مرده «هاي تندي عليه شاه ايراد شد و مردم شعارهاي  ميدان بهارستان برگزار شد كه در آن نطق

دكتر فاطمي با اشاره به همدستي . )42: 1378بزرگمهر، (دادند  سر » خواهيم جمهوري مي«و » باد شاه
وزير با  وي به دستور نخست. )72: 1368نجفي، (دربار و استعمار محو سلطنت را خواستار شد 

پيشتر . )284: 1377زعيم، (وموم كرد  ها را مهر ها و ساختمان اي سرباز به كاخ شاه رفت و اتاق عده
: 1384رهنما، (معرفي كرده بود » خواه يقيناً جمهوري« وي را ،سفير فرانسه پس از ديدار با فاطمي

عنوان كسي كه خواهان ايجاد   هم از فاطمي بهاياالت متحده ة در اسناد وزارت خارج. )948
. )681: 1372طلوعي،  ( نام برده شده استاست "ها اي يك جمهوري دموكراتيك با حمايت توده"

 برايپرسي   مقدمات برگزاري همهكردنغالمحسين صديقي وزير كشور نيز دستور فراهم 
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شكل واضحي شرايط  امات بهاين اقد. )293: 1377زعيم، (تعيين سرنوشت كشور را صادر كرد 
  . دهد  تغيير نظام سياسي مهيا نشان ميبرايكشور را 

هاي رضاشاه را شكستند و تصاوير شاه از ادارات پايين   مرداد مردم مجسمه27 و 26در 
همچنين سرود شاهنشاهي از راديو پخش نشد و نام شاه از سالم . )272: 1377نجفي، (آمد 

عنوان رئيس جمهور احتمالي  نام دهخدا نيز به. )286: 1377 زعيم،(صبحگاهي ارتش حذف شد 
 تغيير نظام  ةهاي غربي، ايران را در آستان يخبرگزار. )155: 1377يعقوبي، (ايران مطرح شده بود 

يونايتدپرس از تهران گزارش داد كه هرچند شخص مصدق موافق جمهوري . ديدند سياسي مي
آسوشيتدپرس نيز فرار شاه و ثريا از كشور را . د مردم خواهان الغاي سلطنت هستن،نيست

مريكا اقدام آهندرسون سفير . )331-  334: 1364شيفته، (مترادف با ختم سلطنت در ايران شمرد 
  . )600: 1375 ،اميرخسروي(اعالم جمـهوري ذكر كرد  ة مصدق در تشـكيل شوراي سلطنت را مقدم

اي خطاب به ملت رسماً  رداد در بيانيه م25از سوي ديگر حزب توده نيز پس از كودتاي 
: 1375؛ اميرخسروي، 75: 1376نجاتي، (شد  خواستار انحالل سلطنت و ايجاد جمهوري دموكراتيك 

هاي شاه را برداشتند و عكس رادمنش دبير كل حزب توده را جايگزين  ها عكس اي توده. )585
. )284: 1377؛ زعيم، 16: تا ضياء ظريفي، بي(د آن كردند و نيز خيابان شاه را به جمهوري تغيير نام دادن

 حزب را صادر يها هيآوري اعالم حزب توده دستور جمعة مصدق با نگراني از اقدامات تندروان
: 1372كاتوزيان،  ("بقبوالنيم" اما حزب توده تأكيد داشت كه بايستي جمهوريت را به مصدق ،كرد
نظرهايي به چشم  مي دكتر مصدق نيز اختالفدر درون طيف حا. )578: 1375؛ اميرخسروي، 233
 25 اما اين جبهه طي ست،دان  ملي را موافق جمهوري نمي ةدكتر صديقي موضع جبه. خورد مي
دانست و خواهان تحديد حزب توده و ممانعت از  شده مي  مرداد خطر شاه را تمام27تا 

حزب . )293: 1392آبراهاميان، : 1379خليل ملكي به روايت اسناد ساواك، (ها بود  گسترش نفوذ كمونيست
ايران، جمعيت آزادي مردم ايران و نيروي سوم از جمله احزابي بودند كه خواستار لغو سلطنت 

؛ خليل ملكي به روايت اسناد ساواك، 217: 1377؛ نكوروح، 307: 1378بزرگمهر، ( جمهوري شدند يو برقرار
1379 :151(. 

 در ايجاد جمهوري و اقدام عليه سلطنت محاكمه دادگاه نظامي به جرم تالش مصدق در
 بلكه با هر رقم ،فقط با جمهوري دموكراتيك من نه«: وي در دفاعيات خود اظهار داشت. شد 

شود و تا ملتي دانا و  چون كه تغيير رژيم موجب ترقي مملكت نمي. ديگر آن هم موافق نبودم
: 1369؛ مصدق، 195: 1378بزرگمهر، (» گذشترجالي توانا نباشد كار مملكت به همين منوال خواهد 

  .خواهي دوران مصدق نيز فرجامي نيافت  به اين ترتيب جمهوري؛)272 - 273
 كه كردمريكا ضمن حمايت از وي به شاه گوشزد آدر پي پيشنهاد نخست وزيري اميني، 

د خواه در صورت عدم پذيرش اين پيشنهاد سلطنت را ساقط و اميني را به رياست جمهوري
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شاه نسبت به اميني چندان خوشبين نبود و . )27-  29: 1379دكتر علي اميني به روايت اسناد ساواك، (رسانيد 
حال  در عين. )430: 1372طلوعي، ( پنداشت ياحتمال تدارك يك كودتا از جانب وي را محتمل م

مور  اما از وي خواست تا در ا،اميني پس از دريافت حكم، خود را در خدمت شاه دانست
  . )173: 1371نجاتي، ( نكندحكومتي مداخله 

  
  خواه  شاخص جمهورييها چهره. 3. 2
خواهي در اين دوران از آنان نيز  هاي سياسي كه در موضوع جمهوري ميان ديگر شخصيت از

 نام توان يمياد شده است، از جمله از سيد ضياءالدين طباطبايي، احمد آرامش و تيمور بختيار 
  .برد

هاي سياسي   به كشور و آغاز مجدد فعاليت1320يد ضياءالدين طباطبايي در سال با ورود س
جمهوري از سوي سردار سپه، خواستار تغيير  ة لئ يزدي از مخالفان طرح مس زاده وي، خالصي

اين امر هرگز به . )19: 1359نجمي، (حكومت ايران به جمهوري و رياست جمهوري سيدضيا شد 
  .جنبشي فراگير تبديل نشد

احمد آرامش كه مدتي رياست سازمان برنامه و بودجه را به عهده داشت و زماني گروه 
. خواهان را اعالم كرد  جمهوري ة موجوديت كميت1340خواهان را تشكيل داد، در سال  ترقي

 در پارك فرح 1352 به ده سال زندان محكوم شد و پس از آزادي در مهر 1344  وي در دي
  . ي به ضرب گلوله به قتل رسيدتوسط مأموران انتظام

 قصد داشت تا با كسب حمايت 1339نقل شده است كه تيمور بختيار نيز در سال 
 ةوي در طول ده. )277: 1380عاقلي، (ها طي كودتايي به رياست جمهوري ايران برسد  امريكايي

 1349ر سال  اما د،اي براي ايجاد جمهوري در ايران انجام داد  در عراق اقدامات گسترده1340
  . ترور شد

  
  خواه  سياسي جمهورييها حزاب و گروه ا.4. 2

وزيري مصدق اشاره   نخستة حزب توده در دورةخواهان به برخي مواضع و اقدامات جمهوري
در اعترافات افسران سازمان نظامي حزب نيز به قصد اين سازمان در تغيير رژيم و استقرار . شد

طور رسمي حزب  حال به با اين. )290: 1334بختيار، (ده بود حكومت جمهوري در ايران اذعان ش
 خود، براندازي سلطنت و استقرار جمهوري ملي دموكراتيك 1354 و 1339هاي  توده در پلنوم

خود در  ة حزب در اعالمي. )661: 1360ها،  اسناد و ديدگاه(را با جهت سوسياليستي تصويب كرد 
پلنوم شانزدهم حزب  در.  خود را جمهوري خواند نيز شكل حكومت مورد نظر1357شهريور 

  .)970 و 21: 1359ها،  اسناد و اعالميه(شد  توده اعالم جمهوري اسالمي تأييد 
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.  به آن اشاره كرد، جمعيت نهضت آزادي استتوان ياز ديگر احزابي كه در اين موضوع م
د خواستار سرنگوني  خردا15  ة در اعتراض به واقع1342 خرداد 16اي در  نهضت در بيانيه

در دوران . )109 و 56، 38: 1362،  يادنامه(اين اقدام به بازداشت اعضاي نهضت انجاميد . شد رژيم شاه 
 جمهوري سيانقالب و اندكي پس از آن مهندس بازرگان رهبر اين نهضت خواهان تأس

  .)72 - 73: تا ؛ بازرگان، بي51 :1360؛  شوراي انقالب و دولت موقت، 255: 1377نجاتي، (ك اسالمي شد يدموكرات
گرفتند،   عليه شاه موضع ميآشكاراها در داخل  در شرايطي كه بسياري از احزاب و گروه

رغم  اعضاي كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني به در خارج از كشور نيز
 اتفاق نظر ، در مخالفت با نظام سلطنتي و درخواست ايجاد جمهوريها دگاهيها در د تفاوت
  . )16: 1378شوكت، (داشتند 

در پي سرنگوني رژيم سلطنتي و   هاي مسلحانه  چهل و پنجاه غالب سازمانيها در دهه
 معتقد به يها در ميان سازمان. مسلحانه بودند ة تغيير شكل حكومت به جمهوري از طريق مبارز

رح كرد، سازمان  نخستين سازماني كه تغيير سلطنت به جمهوري را مط،مشي مسلحانه
  . )241: 1378زيباكالم، (هاي فدايي خلق ايران بود  چريك

 ،گيري انقالب، مجاهدين با اوج. سازمان مجاهدين خلق ايران نيز همين مشي را دنبال كرد
سازمان پس از انقالب . )34: 1358خاكسار و رستگار، (سلطنت را مخالف صريح اسالم اعالم كردند 

مجاهدين در انتخابات . ام از سلطنت به جمهوري اسالمي حمايت كردپرسي تغيير نظ از همه
اهللا طالقاني و پس از درگذشت وي، امام خميني را   رياست جمهوري ابتدا آيت ةاولين دور

سرانجام مسـعود رجـوي . )172: تا ها، بي گيري ها و موضع  اعالميهةمجموع(كانديداي خود اعالم كردند 
 نيتر مهم(به عنـوان كـانديداي رياست جمهوري مـعرفي شد رهـبر سازمان مجاهدين 

با حذف رجوي از كانديداتوري، سلسله تحوالت بعدي و . )107: تا هاي سياسي، بي گيري موضع
 تحوالت سياسي كشور خارج  ة، سازمان مجاهدين خلق ايران از صحن1360هاي سال  درگيري

  .شد
  

 نتيجه 

ايرانيان . كم جاي خود را در ذهن ايرانيان باز كرد ر كممفهوم جمهوريت از اواسط عصر قاجا
. سمت جايگزيني جمهوري رفتند با استبداد كه آن را در نهاد سلطنت يافتند به  در پي مبارزه

 در واقع بيشتر مفهومي سلبي بوده ،خواهي هرچند درصدد ايجاد نظامي جديد بود جمهوري
 اما  ،خواهند يتبداد را كه در سلطنت نمود يافته بود نم كه اسدانستند يايرانيان م. است تا ايجابي

 كه جمهوري را كه ذات آن دموكراسي و فرهنگ دموكراتيك برخاسته از نياز به دانستند ينم
خواهي ايراني برخاسته از  جمهوري. داشتن حق حاكميت ملت است، چگونه بايد پيگيري كنند
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رو جمهوريت  ازاين. است -استبداد  -ستن  بلكه ناشي از نخوا، نيست- دموكراسي- خواستن 
  . شود يبا حذف سلطنت معنا م

يابيم كه انتقادات وارد از سوي  خواهي در ايران درمي با نگاهي به تاريخ جمهوري
 يها خواهان نه بر استبداد و فرهنگ استبدادپذير ايراني كه بر شخص شاهان و خاندان جمهوري

تحوالت . اً تمايل به تغيير وضع موجود بودخواهي عمدت جمهوري. آنان بوده است
خان تا سردار  ؛ از كوچكگرفت ي با محوريت يك فرد صورت ماغلبخواهانه نيز  جمهوري

  . محمد تا محمد مصدق سپه و از قاضي
 سـياسي يها  مـدني فعـال در ايران مـانع تحـقق حاكميت ملت شد و نظام ةفقــدان جامع

 اين مهم است كه ةدهند وليسم سوق يافتند و همين امر نشانسمـت اقتدارگرايي يا پوپ به
عنوان يك مفهوم وارد ادبيات سياسي ايران شده و نتوانسته است به بخشي  جمهوريت صرفاً به

  .از فرهنگ سياسي ايرانيان تبديل شود
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