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 خداحافظ جمهوری
 

 خالصه

جمهوری در ایران کار�رد حکومت م که سا� که گذشت بر این باور شدە ا 12در  ایران و جهان با مرور س�ی وقایع
، ندارد.  ، مذهیب ، ای ند. د�کتاتوری، سلطنیت هم مردود هست حکومت موروی� ران ایران برای بقا حکومیت ایراین

 جمهوری حکومت ایراین ن�ست.   .مدرن�سم سکوالر دمکرا� و  پندار و کردار  با  ،خواە، و ایراین دوست م�خواهد 
 

موجود خار�ب در بدن ا�سان وارد م�شود و به مقاصد   ) را د�دە ا�د؟م�الدی 1995 (سال Speciesآ�ا ف�لم 
سد.  ر ایران د بات کن�م آنچهاثدنبال م�کن�م آ�ا ن�ازی است از ما که مسا�ل ایران را  کساین برای    شوم خود م�ی

س جمهوری فساد در قاموس �ا لباجنا�ت و حکومت ماف�ایی جهل و جنون و   حکفرماست جمهوری ن�ست؟
 .است خود را به ما عرضه کردە

 
یت با ساختار از �عین حکوم  مردم.  برایمردم  از تع��ف حکومت جمهوری در ز�ان سادە �عین حکومت مردم 

ن به باال  :پاینی
 ، نمایندگان منتخب مردم (مقننه)مردم •
 ضای�ه) با تای�د نمایندگان مردمهیئت داوری (ق •
 و پاسخگویی به نمایندگان مردم دولت) با انتخاب مردم-مدی��ت مردم (مج��ه •

وی قانونگذاری، ن حکومیت بر وجود و استقالل سه ن�ی ا�ش قضایی ، و اجرایی برقرار م�شود.  برای پ�د بن�ان چننی
وها، به ا�سجام حداق� از مردم با باورها و انتظارات  ک این ن�ی یباشد. و اجتما� ن�از م ،س�ا�، اقتصادیمش�ت

 به اهداف ب�گانگان و مغرضان دروین �شان  این ا�سجام را حزب �ا گروە س�ا� م�شناس�م. 
گ

عدم وا�ست�
 اشد.   سالمت احزاب میب

 
نت آ�اە م�ش��م که مطابق با تع��ف، جمهوری نو� ح که در آن   کومت استبا ک� پژوهش و کنکاش در این�ت

ن حکومت �شوند، ر�است کشور با رای مستق�م �ا غ�ی مستق�م مردم برگ��دە  منصوبموروی� از راە  مسئولنی
ن و شدە و دوران تصدی او   و مسئول�ت شغلوری بر عدم وجود تأ��د اص� مفهوم جمه محدود باشد. معنی

م�الدی مطابق با  2005سال پ�ش در دسام�ب 14 ،با توجه به این معین   دائ� برای شخص اول ممل�ت است. 
 " را نوشتم. چرا جمهوریمقاله " 1384آذر 

 
ع��ف ز�ر از و با ت�عین فردی که در صحنه س�است ک� ن�ست، در آن هنگام با نام کار�ری س�ا� "ه�چکس" 

 ینوشتم: ه�چکس م
 

م و به فکر امروز و فردای زن و بچه و عاقبت وطیف  ،م�لیون ایرانیهای داخل و خارج هفتاد از  �� ،من ه�چکس هستم که هنوز به   حقوق بگ�ی
د  خود پ�ازم و عاشق ایران.  خسته شدە ام از اینهمه  نه � پ�ازم و نه ته آن.  و� ،نه روزنامه نگارم و نه استاد علوم س�ا�  . �ادش بغضم م�گ�ی

م تا بگ��م که من هم هستم.  و تا هستم ایران هست و آزاد ا�سان ایرایف   پروفسور و مدعای س�ا� ف  . که برا�م راە و چاە م�اف��نند.  برم�خ�ی

 ) بفرمای�د که تالش من نگاە غ�ی روشنفکری به مسا�ل وطن ع��زمان و ب�ان آنها به ز�ان غ�ی روشنفکری استتوجه (

 

mailto:sepahbodsorena@yahoo.com
https://twitter.com/SepahbodSorena
http://iranebozorg.org/docs/Chera_Jomhoori.pdf
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و فرایند حکومت جمهوری ام��کا را مق�م ام��کا هستم  خورش�دی) 1357( م�الدی 1978از سال آنجای�که از 
فت  مهوری" به در مقاله "چرا ج تج��ه کردە ام،را  این کشور در مدت کوتاە کم�ت از س�صد سالچشمگ�ی در پ��ش

از جمهوری ام��کا نوشتم و باور م�کردم که �ک جمهوری و جمهوری حکومت تفص�ل و در ز�ان سادە در فوا�د 
رس�دم که جمهوری در ایران اسم  "آ�ا�"به این م�الدی  2007در ، خ�� زود   شب�ه به آن در ایران امکان دارد! 

 ! ز�رساختهای جمهوری در ایران وجود نداشته و ندارندحکومت است نه رسم حکومت چون 
 

 پ�شگفتار

، �ا  ،به تکامل باور دارم.  �ک فرآیند تکامل نم ، تغی�ی ه این اصالح ژن برای بقاست.  پژوهش �شان م�دهد کتاث�ی
 �س�ا ،اصالح

گ
امون ما م�گذرد دارد. ر و وا�ست� ا� به است.  نگ فراوان و دل�لمثال  مستق�م به آنچه در پ�ی

ا �شان تکامل را آشکار م�کند.  همراە بو سازگاری آنها با مح�ط برای بقا  ،تفاوت گ�اهان، حیوانات، و ا�سانها 
د.   ذیرش حکومت پکنم که درک   میتوانم مثال تکامل ظاهری، فکر، نگاە، و باطن  ا�سان هم از مح�ط تاث�ی م�گ�ی

سال  2500ب�ش از   نهادینه شدە است.  چرا؟ ا�سان ایراین  پندار، گفتار، و کردار در (استبداد) شیخ و شاە 
از فرصت رشد فکر س�ا� و را جامعه ایران  ،دخالت شیخ در حکومتشاە و  موروی� و حکومت استبدادی 

کت در س�است کشور  م�دان�م که در گذر  ،.  با وجود ایناست کردەمحروم   و آزادمن�ش   اجتما� و اجازە �ش
ن �ا به قهقر  روز شدنبه ( باشد  خوب �ا بد  میتواند  تغی�ی این زمان باور و نگاە ا�سان تغی�ی م�کند.    . )ا رفنت

 
ومت نگاە من به حکو تج���اتم افزودە شد، بقول معروف پخته تر شدم.   ، بر آ�اهیها سال  14�س از گذشت 

 پذیرش حق�قت در صحنه س�ا� بودە است.  بواسطهمن م�گ��م این تغی�ی  روز شد! ه بجمهوری در ایران 
 

.  آمادە رس�دم که جمهوری در ایران اسم حکومت است نه رسم حکومت "باور"م�الدی به این  2008در 
گار در  .  بازی روز تحل�ل و نوشته کنم، جا�گ��ن حکومت جمهوری را تع��ف و  "خداحافظ جمهوری" م�شدم که

 �ا�پاز جمله فرض کن�م   دال�ل چند بودند.   �شسته ام کرد! باز  (�کدست صدا دارد) ام�کدسیت کار س�ا� 
هد رو� نت�جه کار نخواا ما نخواه�م هیچ شخص �ا گتاینها را ما آوردە ا�م و در�افتم بدین مضمون: " ضمین 
 � کار�د! �عین تا میتوان�د بگ���د، بن��س�د، راە چارە �شان بده�د اما همه  "! داشت

 
ن مردم نبودە و ن�ستم.  کمن اهل �    هم دل�� در انبان دال�لار گذاشنت

گ
 ب مشکالت شخ� و خانواد�

گ
 از�شست�

 شن�دنهم جامعه روز ایران  بود. 
گ

ون، آماد� فاوت را دگاە متچه برسد پذیرش حق�قت �ا د� ،چه درون و چه ب�ی
 نداشت.  

گ
ود گفتم دم و با خکر   کالە "به من چه" بر �    را گ��نه کردم.  کدسیت از تالش س�ا� ��س باز�شست�

نتایج  ،داقلحنم�کنند  مداوا ا�ر تر هستند که درد ایران را برر� کنند، چارە ب�اند�شند و تر و توانمنداز من دانا
 گذارند. م�ه �ا مقاله در اخت�ار عالقمندان تحل�ل خود را از راە رسانو  پژوهش

 
 2017 در سال.  ورود کردند جهاین س�است در ادامه بازی روزگار توپ چرخ�د و باز�گران جد�دی به بازی 

 تلنگری به حکومت ایران زد که �س لرزە هایبا داستان برجام  ،ترامپم�الدی ر��س جمهور وقت ام��کا، دانلد 
به تن   �اکالە "به من چه" از �م افتاد.  از نو لباس کار س�  ،ایران�ان را تکان داد.  در این تکانآن �س�اری از ما 

�کدست  �هو تج�  برای رضای ندای وجدانم و با باور  سپهبد سورنابا نام کار�ری  و  ت��ی�ت  کردم و با ابزار جد�د 
 وارد تالش �شت صحنه شدم.  صدا دارد 

 
�اد مانوک خدابخش�ان، تحل�لگر س�ا� سا�ن ام��کا از الس�� ایران م�گفت، اشارە به ژنرال الس�� در م�. سپهبد را برگ��دم چون زندە 

احمدی، شخص�ت س�ا� ف سا�ن ام��کا،  هوشنگ ام�ی  . در خانوادە نظا� هم بدن�ا آمدە و بزرگ شدم م�گفت.  اناز حکومت نظام�پرسش برانگ�ی
 فرماندە م�خواهد. سپهبد را برگ��دم چون نجات ایران 
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وع�ت اراج�ف خود  سا�ن ایران رژ�م مالتار�ا، سورنا را برگ��دم چون حسن عبا� تحل�گر   ت. از فرماند� سورنا در مقابله با روم م�گف برای م�ش
 سپهبد سورنا، شاە اشکایف را به تخت �شاند و خدمات �س�ار کرد. همان شاە او را کشت!! 

 �اد خود و د�گران ب�اورم که پادشا� و حکومت موروی� همراە خدمت به ایران خسارات �س�اری به ایران آوردە است. سورنا را برگ��دم تا هموارە 
 

� به رسانه های اجتما� تالش �کدسیت صدا دارد  نت و دس�ت : آنجا که امکان تالش گرو� ن�ست م�شود فردی کار کرد.  با این�ت  . تالش �کدسیت
 

 ام گرفته است! ؟ ز�را ابزا�شت صحنه چرا 
گ

 کنم!   دم و م�کر  با�د کاری ر و امکان تالش آشکار ندارم. اما ندای وجدانم سالهاست که آرامش از زند�
 

حفاظت ��ی داوطلبانه ) را د�دە ا�د؟ بروس و�ل�س در نقش مامور پل�س مرکزی ام��کا، اف یب آی، Mercury Risingف�لم (ندای وجدان: 
د.   سد چرا اینکار را م�کیف ر�آت�ست�ک را بعهدە م�گ�ی  خواهد کرد!؟ گفت ا�ر من نکنم چه ک�؟ حفاظت از جان او مسئول�ت تو ن�ست!  �سش می�پ

 
 

 گفتار

ب و مدل حکومت مناس (م�کن�م) �س�اری از ما فکر م�کرد�م، استبداد پادشا� و حکومت موروی�  در رهایی از 
ن  حیت ا�دە آل برای ایران جمهوری است، ن�ع حکومیت که مدیر کشور از ط��ق آرای مردم و به مدت معنی

انتخاب م�شود.  �س�اری از ما این باور را بدون اینکه از جمهوری شناخت ساختاری داشته باش�م پذیرفته 
ما ا  شدە ام که جمهوری در ایران کار�رد ندارد! قاطع ین باور سال اخ�ی ایران بر ا 12با مرور س�ی وقایع در   بود�م. 

 چرا؟
 

رد مثال ب��ایی جمهوری پ�شن�از دا  ! جمهوری در ایران وجود نداشته و ندارند حکومت ز�رساختهای پ�ش�ت نوشتم: 
ا این ایران باجتما� -ز�رساخت س�ا�، رسانه آزاد.  انتخابآزادی ، آزادی اند�ش�دنآزادی س�ا�،  آزادی ب�ان،

 ندارد 
گ

کومت د�کتاتوری، تک ح سال گذشته نا�ش از  3000در  ایراناجتما� -بافت س�ا�.  پ�شن�از ها هماهن�
 (بد بودە است.  نت�جه این شدە کهپیوند مذهب �عین دروغ با حکومت ، و نفرە، موروی� 

�
ون عمد) ایراین فطرتا

نگاە و این  ! مگر اینکهشدە است اقتضای طب�عتش ،رفتار این نگرش و  . منش استو د�کتاتور  ،دروغگو  ،مذهیب 
ە �ا قرنطینه کن�م!  رفتار  ن د، شا�د  . سخت است اما  ،آری  ؟م�شود آ�ا   را پا��ی با دمکرا�، �سل!  3زمان می�ب

 شا�د زودتر!  سکوالر�سم، آزادی، عدالت اجتما�،
 

 ندارد. 
گ

 چون ندارد جمهوری م�گ���م دروغ، د�کتاتور صفیت و دخالت مذهب در س�است با جمهوری هماهن�
 ! (حق�قت) د�کتاتوری عمل م�کن�م(ف��ب) 

 
س�اری از  � با پژوهش پرسشگرا، درم�اب�م که  دن�است.  در  جمهوری حکومت رایجبا ک� کنکاش، درم�اب�م که 

آ�ا م�خواه�م خودف��یب   کن�م.   اطراف ایراننگا� به کشورهای  . در کردار  نه کشورها در اسم جمهوری هستند 
 ز�را که من با دروغ و خودف��یب مخالفم.  ،م�گ��م خ�ی  کن�م و اسم جمهوری را �دک بکش�م؟ 

 
ار ما در شناخت و انتظکشورهایی هستند که حکومت جمهوری در آنها خوب عمل م�کند.    یب انصاف نباش�م. 

�ا بافت آپرسش این خواهد بود که  دو کشور ام��کا و فرا�سه الگو برای آن جمهوری هستند که ما م�خواه�م! 
 ! �ستالتبه که ن  اجتما� ایران مانند ام��کا �ا فرا�سه است؟-س�ا�

 
-جتما�ا-جامعه س�ا�فرض اینکه  اصال  حال فرض کن�م که تع��ف کتایب جمهوری در ایران م�� است. 

جمهوری فرا�سه چند صد سال طول کش�د به آنچه که هست  ایران مانند ام��کا �ا فرا�سه است! اقتصادی 
و ست ا کارخانه مذهبسال تالش و تج��ه کرد که به �ک جمهوری الئ�ک در ایراین که  200آ�ا م�شود  رس�د؟ 

 که نه! البته    برس�م؟الجرم جامعه ای متاثر از مذهب دارد 
 

ودە بایران کارخانه مذهب: با اند� پژوهش در م�اب�م که �س�اری از مذاهب مط�ح دن�ای دیروز و امروز نا�ش �ا ساخته از تمدن و فرهنگ ایران 
، مزد�، مانوی، مس�ح�ت، اسالم،می�ت  از جمله  است.  ، زر�شیت  بت تار�ــــخ است. ثهم نجات باور یهود و ایران . اسماع�ل�ه، بایب و بهایی  ش�عه، ایی
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سال به جمهوری شب�ه فرا�سه �ا ام��کا  20میتوان�م در کوتاە مدت مثال ، ا چون ه�ن نزد ایران�ان است و �سآ�

آنهم �س از انحطاط اخال�ت و فسادی که جمهوری اسال� در بافت س�ا�، اجتما�، اقتصادی، و  برس�م؟ 
  البته که نه!  آموز�ش ایران نهادینه کردە! 

 
  دال��با   که دلمان خوش باشد حکومت جمهوری دار�م!   م�گذار�م جمهورینام حکومت را  �س چه م�شود؟ 

��یب م�گ��م این خودف )،اجتما� ایران-در بافت س�ا� وریهجم ها و پ�شن�ازهایکه نوشتم (عدم ز�رساخت
 استبدادی خواهد بود! رفتار آن اما  جمهوری ثبت دن�ا م�شود ایران  ن�ع حکومت ،اسم است.  در 

 
انند میتوان�م م حاال چه ا�ار که شب�ه جمهوری ام��کا �ا فرا�سه ش��م؟ ما �ک کشور آس�ایی هست�م.  

ن  ن  . است غلبه کردەدن�ا بر اقتصادش در ن�م قرن  ! ش��م جمهوری چنی �ا د، ، انتخابات آزادمکرا� آ�ا در چنی
ن ف��ب است.  وریتد�کتا م�دان�م که جمهوری در البته که نه!  رسانه آزاد برقرار است؟   چنی

  
ن بگ��م؟  آ�ا ن�از است از مثال جمهوری روس�ه و د�کتاتوری پوتنی

 
جمهوری فدرال در هند برقرار   . ز�انزد است دن�ا  هند در  ! آوازە دمکرا�باش�م جمهوری هند میتوان�م مانند 

 و ب با تج��ه چند صدساله استعمار مستق�م ست�مه��ر �� ا�سانهایی هندیها است.  آ�ا ما مانند 
گ

آ�ا  ! انگل�س رد�
، ندار�م.  !   درک و پذیرش معین و عمل�رد فدرال�سم را دار�م؟ من م�گ��م خ�ی  ایران هست�م و ایراین

 
آ�ا   ! ، �عین کشور مدرن غریب جمهوری فنالند! هم دمکرا� دارد هم ارو�ای�ستنگا� به ارو�ا کن�م، مثال 

 �یب نکن�م. ف� خود   ؟  البته که نه!  ایران کجا و فنالند کجا. ه به فنالند داشته باش�مری شب�جمهو  م�شود 
 

آزادی و عدالت حکومت ایران، برای اثبات اینکه جمهوری جمهوری خواهان، جمهوری در ایران شدین ن�ست!  
، م�دهند به جمهوری �سوند  اجتما� خواهد بود  .  مثال اسال�، دمکرات�ک، کمون�ست کارگری، سوس�ال�سیت

ا�ر جمهوری  مگر چند مدل جمهوری دار�م؟  اینها نقض غرض و ف��ب است.  فدرال، مرد�، و امثالهم! 
 ن�ع آن ن�از است؟تع��ف است چرا به �سوند برای  حکومت مناسب

 
 نت�جه 

 به فرا�ن  فراتر از آنچه آموخته ا�م.  ایران �ک تمدن و فرهنگ است.  ن�ست.  ایران �ک محدودە جغراف�ایی  
، بدون تج��ه ر�سا�س!   پا�ه ای از تمدن جهان.  ن تول�د �ا مونتاژ مذاهب  تمدین چند قو�، چند ز�این  �زمنی

!  4مستقر در  امروز جهان.    جمهوری برای ادارە این ایران کم م�اورد! راە منافع جهاین
 

مهوری آنچه که ج  ە استبرر� عمل�رد جمهوری در ایران و کشور زندگان�م ام��کا مرا به این تکامل فکری رساند
ک پوسته جمهوری �، و� دو حزیب  حیت در ام��کا ،کشور دمکرا�در دن�ای امروز، فکر م�کردم و م�کنم ن�ست.  

� اص طوطخحکومیت است که آنرا به مردم در شما�ل �ا باور حکومت مردم بر مردم خوراندە اند در حال�که 
، �ما�ه داریحکومت را انجمن های پنهان و ع�ان کتهای چند ملییت ن م�کن ، از راە حزب حا�م ، �ش  .ندتعینی

 
 پا نوشت

ا�ط   است. مطابق  ،2022�ب دسام 16انتشار این نوشته  در ت��ی�ت به دل�ل عدم کار�ری جمهوری در ایران پرداخته بودم. با توجه به �ش
ش جو  ن وع کردە بودم، و�را�ش، تمام و منت�ش   2019) الزم د�دم مقاله که که در �اانان برای نجات از طاعون مالتار روز ایران (خ�ی �ش

 کنم. 
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