
 حاد مبارزان با محوریت دموکراس مفهوم دموکراس و اتّ  

  

والر دموکراس"مدلول  ،مردم ایران برای رهایی از استبداد دین ۀسالچهل  تالش ۀرسد که در نتیجبه نظر م     "س

  . ی روشن شده استنظام آینده تا حدّ م و کیفِ در میان مبارزان و مردم ایران کم و بیش جا افتاده و ک 

اره و همو ،و نیست هیابی نبودآسان های جهان خواستِصول به دموکراس واقع برای تمام ملتو که آنجایی از ماا   

ن برای نجات از استبداد دین و استقرار دموکراس حال که مردم ایرا ،گذرگاه دموکراس پرسنگالخ بوده و هست

رمز "تحت پوشش  ،شان مانع نوظهوریبر سر راه ،باشند و اتحاد مماگفکری و همواقع در کشور نیازمند هم

راس است که من شپیدا شده که به زعم مدافعان "حاداتّ  :پیروزی تواند نظام سلطنت خاندان پهلوی را وع از دم

حال برای  .ژاپن و غیره برپا است ،سوئد ،هلند ،کشورهای انگلستاندر که همچنان ،درون خود جای دهد هم در

  اعلم!ه ال  ،ستهدار چه نیاز و لزوم ش ۀروزین الفارق و اواقع به این قیاس مع رسیدن به آزادی و دموکراس 

ا توجیه ر "سلطنت دموکراتی مذکور"که گویا  ذیل راجع به دو مطلب ،اینک پیش از اعالم نظر در باب دموکراس   

   :پردازیمم کند م

  )زاده و همفکرانشآقای رضا تق." (ت ماستهوی  پادشاه جزوِ" .١

پرست را دوست و شاهاما شاه ؛سنت و آداب ،دین و مذهب ،نظیر زباناست عناصری  ۀهویت دربرگیرند

  .اساس و نادرست است پایه وبی ه،لذا این گفت .جایی نیست در آن

  )همفکرانش و زادهتق رضا آقای( ."ماست مل وحدت مظهر پادشاه و طنت"سل .٢

 وحدت مل .داردن ‐ مسئولیتبی و نمادین پادشاه بویژه ‐ پادشاه و سلطنت به ربط هیچ "مل وحدت"

شهروندان  ؛محسوب شوند "شهروندان ایران"مرزهای ایران  درونِ انِ نکسا ۀشود که همزمان حاصل م

و حقوق برابر برای مشارکت در امور دولت و نهادهای وابسته به آن و نیز از  ،حقوق دموکراتی ۀکه از کلی

اجرای اصول  ۀ ثمراز اینرو وحدت ملّ .امتیازات اقتصادی برابر و عادالنه در جامعه برخوردار باشند

نه حاصل حضور و وجود  ،است ن،و مذهب و زبان و سن از هر قوم و دین ،دموکراس در حق ساکنان کشور

  .سلطنت و پادشاه

ل  ۀلأترین مسمحوری"گفتیم که     سیاس امروزین مردم ایران دموکراس است و سلطنت از جمیع جهات و به هر ش

   ؟چرا ."است با دموکراس در تضاد ،و شمایل که آراسته شده باشد

راس دارای اصول است از جمله ،زیرا    برای  ،افراد مردم ۀآزاد و دموکراتی کلیآراء زمامداران باید با  ‐١ :دم

باید قوای دولت را بین سه  ،زمامداران برای جلوگیری از تمرکز قوای سیاس ‐٢ .مدت محدودی انتخاب شوند

گان نه با مجلس مرکب از نماینده مقنّقو  :نکنندترین دخالت تقسیم کنند و در کار آنها کوچ ذیل سازمان مستقل 

یعن مردم حق  .قدرت زمامداران همیشه باید توسط مردم محدود شود ‐٣. هه مجرییه و قو ئه قضاقو  ،واقع مردم

   .کنندزول داشته باشند زمامداران خالف کار را در هر مرتبه و مقام مع

یا به  ،اندپادشاهان یا به زور شمشیر به قدرت رسیده ۀاریخ کشور ما همشاه یا سلطان انتخابی نیست و در ت ،اام    

. ودشم تحمیل مردم به و است موروث سلطنت ‐ ادواری نه است العمرمادام ،پادشاه یا طنتسل ‐. نحو موروث

ی از آن فرد ،پادشاه فوت صورت در ‐. ندارند را او عزل حق مردم شود خالف و رمج مرتکب پادشاه چنانچه ‐



ا                                                                                    ٢ و ور یوم د بارزان با  حاد  ّ ا   و ا و   ید

 ضکه تبعی ،شوددار ممزما ،دخالت مردم و بدون اجازه ،خاندان فقط به این علت که به خاندان سلطنت تعلق دارد

ار و خالف اصول دموکرا  ناشدر تمام دوران سلطنت ،دو پادشاه خاندان پهلوی ،اینها ۀگذشته از هم .است یتآش

 د قدرت را منحصراً در دستناند تا بتوانداشتهروح آنها را نگهرا از محتوا ته کرده قالب بی هیئنه و قضاقوای مقنّ

   .دارندخود نگه

ل از غاف .شودپذیرش یا عدم پذیرش نظام سلطنت خاندان پهلوی مشخص م ،شود در رفراندوم آیندهگفته م   

 در رفراندوم ‐ ستا هاکه سلطنت ی از آن ‐ضد دموکراس  ۀزینگهیچ  ،که برای استقرار نظام دموکراساین

   .شودمطرح نم

نه اینکه دام  ،باید آنها را از این دام نجات داد ،اندافتاده اگر مبارزان راه آزادی و دموکراس در مسیر خود به دام   

 یع؛ طباند را هنوز فراموش نکردهخمین ۀ"وحدت کلم"و  "همه با هم"تلخ  ۀملت ما تجرب .نو بر سر راهشان گسترد

   .پهلوی هستند نتواند عهد اتحاد ببندد نظام سلطنت خاندان بازگرداندن دنبال به که کسان با ملت است

  که عنقا را بلند است آشیانه     برو این دام بر مرغ دگر نه 

   :نیمکپذیریم و تکرار ممتین و درست جناب آقای دکتر منصور فرهنگ را م ۀما گفت ،در مورد آقای رضا پهلوی   

کند و در مبارزه برای آزادی و دموکراس یار و یاور آنها  خدمت ایران مردم به خواهدم واقعاً  اگر پهلوی ارض"   

 تم وبه نام ی ایران برای ملّ  ،ای اعالم نماید که من خواهان هیچ مقام در ایران آینده نیستمط اطالعیه ،باشد

ها شاهزاده خطاب نکنند و این حرفنه نه شاه و  ،حضرتیخواهم که مرا نه اعلم مکنم و از هوادارانوطنم خدمت م

از ته دل برای نجات ایران و ایران و  و خود به عنوان ی ایران با آنهایی که واقعاً ؛دنتکرار نکنو  هرا جمع نمود

اری کند ،کوشندم    .بدون هیچ ادعایی هم

سلطنت آنها کسب شده به میدان و و با ارزش و اعتباری که از وجود  ،پدربزرگ و پدرش "رانت"موقع که با اما    

ویدها و غارتگریخیانت ،باید منتظر باشد جنایات ،آیدم    .های آنها را بشنود و صادقانه پاسخ ب

راهش  ،هدف خدمت دارد و اگر رضا پهلوی واقعاً ،اعتماد اکثریت ملت نیازمندندمردم ایران به مرکزیت قابل    

   ."ستا کنفارود نفاقراه که هم اکنون او م ‐ایجاد نفاق نیست 
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