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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﮫی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دوراﻧﺴﺎزی ﻗﺮاردارد .در ھﯿﭻ زﻣﯿﻨﮫ ای درﻋﺮﺻﮫی
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﯾﮏ وﻓﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ .ﻧﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎوردارﻧﺪ .ھﻤﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺎزه و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈﺎم
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺮان را ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺴﯿﺮی ﺗﺎزه ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺿﺮورت ﻧﻈﻤﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫی ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﮫ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﺮﭘﺎﮐﺮد؟ اﻣﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﮭﻤﺘﺮ از اﯾﻦ وﺟﮫ ﯾﺎدﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﭼﮫ راه وﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ
ﭼﮫ ﺷﯿﻮه ای ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ طﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؟
ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ ﺑﺮھﮫ از زﻣﺎن آﺷﻔﺘﮫ ﺗﺮ از ھﺮدوره ای دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ .اﯾﻦ ﮐﯿﮭﺎن آﺷﻔﺘﮫی ﻓﮑﺮی را آﺳﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺸﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
آن را ﺑﺎزﻧﻤﻮد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی آن را درﺳﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ درک ﺟﻠﻮهی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮔﺴﺴﺘﮕﯿﮭﺎی اﻧﺪﯾﺸﮫ در اﯾﺮان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .آﻧﭽﮫ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﻓﮭﻤﯽ زودﮔﺬر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ از زﻣﺎن اﻧﻘﺮاض ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ و ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ
رﺿﺎﺷﺎه ﻧﻮع ﺗﺎزه ای از ﺑﺬر ﻧﻔﺎق در اﯾﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﯽ
ﻧﻤﻮد .ﮔﺬار ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫی ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻠﻤﻮس آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﻔﺎﻗﮭﺎ و ﮔﺴﻠﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﺎﻓﮭﺎ ،ﮔﺴﺴﺘﮕﯿﮭﺎﯾﯽ از ﮔﻮﻧﮫای دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﯽ
ﭘﺮوا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ھﻨﻮز ﻧﯿﺰ اداﻣﮫ دارد.
اﮐﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﮫ ھﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻧﻮﻋﯽ ازﮔﺴﺴﺖ درﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ،اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
راﻧﯿﺰﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺳﻨﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﻣﻄﻠﻘﮫ را ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ را درھﻢ ﺑﺮﯾﺰد ﺑﺮﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﺮان را وارد ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﻧﻮﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﮔﺬار اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺮھﻤﮫی ﺷﮑﺎﻓﮭﺎی ﺑﺮآﻣﺪه ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﺪ .ﻧﻈﺎم ﻣﻄﻠﻘﮫی ﻗﺎﺟﺎری ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺪﻧﮫی ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﻄﻠﻘﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ روآورد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﻧﮭﺎد،واﭘﺲ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ ﻗﺒﻮل ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻦ داد .در اﯾﻦ دوره
اﺷﺮاف ﻗﺎﺟﺎری وﺑﺪﻧﮫی دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ھﻤﭽﻨﺎن در اﻧﺪﯾﺸﮫی ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎزات از
دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﻣﺮدم از اﻣﯿﺘﺎزات ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهی ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺟﺎری ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﮫ ای ﺑﮫ اﯾﺮان ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺳﻮی
ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ داد در ﺧﺎرج از اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ و رھﺒﺮی
۵

ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺴﭙﺎرد .ﺟﺎﻣﻌﮫ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ھﻤﭽﻨﺎن از درون ﻣﯽ ﺟﻮﺷﯿﺪ
و ﻣﻮﺟﮭﺎی ﺗﺎزهی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺮﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از اﯾﺮان ﭘﺎی ﻣﯽ ﻓﺸﺮدﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ
از ﺣﻀﻮرﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻟﺴﻮز و دﻟﻨﮕﺮان ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ دوران درھﻤﺎن ﺣﺎل ھﻤﭽﻨﺎن دوران ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺗﺠﺪد از
درون ﺑﺪﻧﮫی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺮدم ﺗﺠﺪدﺧﻮاه را درﺷﻌﺮ
و ﻧﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺗﻨﮫی ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﻨﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﮔﻮﻧﮫ ای از
ﺳﻨﺘﮕﺮاﯾﯽ واﭘﺴﮕﺮا ﻣﯽ ﺑﻮد در دو ردهی واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺖ ﻣﺪار
ﻓﺨﺮ ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ .ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ ﺻﻮرت و ﺗﺠﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ازواﭘﺲ اﻧﺪﯾﺸﯽ
ﺧﺎﺗﻤﮫ داد و ﻣﻘﺎم و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻮق داد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﻧﺘﻮان ﺑﮫ ﻣﺪد ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﺎھﻢ رﺳﯿﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﻧﯿﺮوﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻖ
ﻧﻮ ﯾﺎراﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ واﭘﺲ اﻧﺪﯾﺸﯽ را اﻋﻄﺎء ﮐﻨﺪ.
اﺷﺮاﻓﯽ ﻣﻄﻠﻘﮫ اﻧﺪﯾﺶ و روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺑﺪﻧﮫی واﭘﺴﻤﺎﻧﺪهی ﺟﺎﻣﻌﮫ دردو ﺑﺨﺶ ﺣﮑﻮﻣﺘﻤﺪاران
ِ
درﺟﺎزده ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ وﺑﺪﻧﮫی ﺗﺠﺪد ﺧﻮاه ﺟﺎﻣﻌﮫ دردوﺑﺨﺶ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻮﺧﻮاه
ﻧﻈﺎﻣﯽ -ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وروﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﻧﺪﯾﺶ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ
ﭘﺮاﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺷﮑﺎف ﺗﺠﺪد  -ﺳﻨﺖ درﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﺎف درﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺪدﺧﻮاه ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﺟﮭﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ از واﭘﺴﮕﺮاﯾﯽ .ﻣﻨﻄﻖ
ﺗﺎزهی ﺗﺠﺪدﺧﻮاھﯽ اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺗﺠﺪدطﻠﺐ اﯾﺮان را ﺑﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﺧﻮد ﺳﻮق داد وﭘﯿﮑﺮهی واﭘﺴﮕﺮاﯾﯽ را ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ژرف روﺑﮫ رو ﮐﺮد.
ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺻﺒﻐﮫ ای ﻣﻠﻤﻮس ﭘﯿﺪاﮐﺮد
و ﺑﺎز ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎرﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺗﺠﺪدﺧﻮاه را ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎ
اﯾﻨﺤﺎل ﺷﮑﺎف ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ رﺿﺎﺷﺎه وارد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﺪاﯾﻦ ﺷﮑﺎف اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﻤﻮدھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﮭﻨﮫی ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻋﻀﻮ ﺛﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ھﻤﭽﻨﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از آن از ﺗﻤﺎس و
دﻟﺒﺮی از ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ھﺮاﺳﯿﺪ و ﺑﮫ آن دﻟﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮش
ھﻤﺎن اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﻗﺎﺟﺎری ﺑﻮد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺮھﮫ ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻈﺎھﺮ وارد ﻧﺒﺮد ﺗﺎزه ﮔﺸﺖ.
ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫی رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ راه
ﺑﺮآن اﺛﺮﺑﮕﺬارد و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ آن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮﻧﯿﺰ در ﮐﺴﻮت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﭘﺎ ﺑﮫ ﮔﻮد ﻣﺒﺎرزه ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دوم ﻧﺨﺴﺖ در ھﯿﺄت ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﻮروی
ﺳﺮﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ .و ﺳﭙﺲ در ھﯿﺄﺗﯽ دﯾﮕﺮ)اﻧﻮاع ﻣﻠﯿﻮن( ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ در اﺳﺎس ﺣﻤﺎﯾﺖ
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از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎر را ﺗﻌﮭﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد،ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮔﺮوﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﮫ ای ﺑﻐﺮﻧﺞ
ﺗﺮ از ﺻﺤﻨﮫی ﮔﺴﺴﺘﮭﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ.
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در اﺳﺎس در ھﻤﺎن ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﺎ ﮔﺴﺴﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ھﻢ ﺑﺎ ﺗﺪاوم .ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺧﺎص ﺑﺎ دو ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺪاوم و اﻧﻘﻄﺎع دﺳﺖ ﺑﮫ
ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ .ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺑﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺴﺴﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺖ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .از ﻧﻈﺮ
ﻓﻠﺴﻔﮫی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎه اﻧﺪاﺧﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ دوران ﺗﺠﺪد
ﯾﻌﻨﯽ دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اداﻣﮫ دارد،ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽ
ﭘﺮدازﯾﻢ .آﻧﭽﮫ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﻨﺖ ﮔﺮاھﯿﭽﮕﺎه دراﯾﻦ دوران ﺣﺎﺿﺮﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش
ﺗﺤﻮﻟﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮان ﻧﺒﻮده اﻧﺪ وﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻦ ﻧﺪاده اﻧﺪ و ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﭘﺮﭼﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﺧﺎﺻﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ درازﻣﺪت ﻗﺎﺟﺎر ھﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ دو ﭘﺪﯾﺪهی
ﻋﻤﺪهی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان را ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﺑﮫ
ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺳﻠﺴﮫی ﭘﮭﻠﻮی.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮭﻠﻮی در آﻏﺎز ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﺎن و ﻗﺎﺟﺎرﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮد ﺑﮫ ﮔﺴﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻦ دھﺪ و ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻦ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪادﻧﺪ و از ﺗﺪاوم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮭﻠﻮی را ﺑﮫ
ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ واداﺷﺘﻨﺪ و از ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ او ﺳﺮﺑﺎززدﻧﺪ .اﻣﺎ ھﻤﯿﻨﺎن ﺟﻠﻮهی
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را در ھﯿﺄت رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ اﮐﺮاه ﭘﺬﯾﺮا ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺴﺴﺖ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و اﻧﻮاع ﺣﯿﻞ را ﭘﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮭﻠﻮی ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺪاوم ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را در ﮐﺴﻮت ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای ﯾﮑﮫ و ﻣﻤﺘﺎز ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷﺎه دﯾﮕﺮ در و ﺟﻮد ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﮫ در
اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﺎن ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﺳﺖ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮان
از اﯾﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و از اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺠﺪدﺧﻮاھﺎﻧﮫی رﺿﺎﺷﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد .ﻧﻮﺧﻮاھﯿﮭﺎی رﺿﺎﺷﺎه ھﻤﭽﻨﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب آرﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
ﺑﮫ اﺟﺮادرﻣﯽ آﻣﺪ .ﺑﻨﯿﺎدھﺎی اﯾﻦ ﻧﻮﺧﻮاھﯽ در اﺳﺎس در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﭘﯽ رﯾﺰی ﺷﺪه
ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮرو ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﺎ رﺿﺎﺷﺎه
و ﭘﺲ از او ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪش ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه رﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ ﻗﺎﺟﺎری داﺷﺖ.
رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪش ﭼﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﺪ ﺣﻀﻮر اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﻗﺎﺟﺎری را در
ﺳﺎﺧﺘﺎرﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ھﻤﺎن دوﻟﺖ در اﺻﻄﻼح ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﯿﺪ
ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﺟﺎرﯾﺎن در ﺑﺪﻧﮫی ﻧﻈﺎم دﯾﻮان ﺳﺎﻻری اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻨﻌﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﮐﮫ ھﯿﭻ  ،ﺑﻞ ﺑﺎ ﮔﺸﺎده روﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﺟﺮادرﻣﯽ آﻣﺪ .ﻧﮭﺎدھﺎی
٧

ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﻨﺪ دادﮔﺴﺘﺮی و ارﺗﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت ﺗﺠﺪدطﻠﺒﺎن ﺑﺮﭘﺎﮔﺸﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮﺳﺮراه
اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﺟﺎرﯾﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ روی اﯾﻦ ﺳﮑﮫ ﺑﻮد .روی دﯾﮕﺮآن در
ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﺷﺎﻋﮫی ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻋﻠﯿﮫ رﺿﺎﺷﺎه و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﮭﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ او
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﮫ اﻣﺮوزه آن را »دوﻟﺖ در
ﺧﻔﺎ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﮫ اﺟﺮا درﻣﯽ آﻣﺪ .ﭘﺪﯾﺪه »دوﻟﺖ در ﺧﻔﺎ« در
دﻣﮑﺮاﺳﯿﮭﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﮐﺴﻮت ﭘﺪﯾﺪهی »دوﻟﺖ ﺳﺎﯾﮫ« ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ اﻓﺮازد ﮐﮫ ﺟﻠﻮه ای از
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎﯾﺶ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﺷﻔﺎف ودر ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﺷﻤﺎری از ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ و ﻧﺎآﺷﮑﺎر ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺪﻧﮫی ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﯾﻮان ﺳﺎﻻری را در درون ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺧﻮد ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ »دوﻟﺖ در
ﺧﻔﺎ« ﻣﺎﻧﻊ و رادﻋﯽ ﺑﺘﺮاﺷﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آﺳﯿﺐ وارد ﺳﺎﺧﺖ.
ﺗﺠﺪد رﺿﺎﺷﺎھﯽ ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ،ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺟﺒﺎری ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﯿﺮوی
ﺗﺎزه ای در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺠﺪد ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را آﺳﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮان در ﭘﮭﻨﮫی ادﺑﯿﺎت،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ وﺣﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﺮ
اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺟﺰآن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .ﺗﺠﺪد رﺿﺎﺷﺎھﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺷﺘﺎﺑﺎن داﺷﺖ
و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﻠﻆ ھﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ را ﻧﮕﺮان ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯿﮑﺮهی ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﻓﺎﺳﺪ
ﻗﺎﺟﺎری و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ وﻣﺘﺤﺠﺮ را ﺑﮫ ﻟﺮزه درآورد .اﯾﻦ ﺗﺠﺪد ﺷﺘﺎﺑﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ
از ﮔﺮوه ھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮫ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺮاﺛﺮ ھﻤﯿﻦ دﺳﺖ ازاﻗﺪاﻣﺎت ﺑﮭﺮه ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و از
راه ﺳﻔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﻀﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎزه ﭘﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ
ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدﯾﮭﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ازﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﺠﺪد اﺳﺖ ﮐﮫ در درون ﺧﻮد ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺧﻮدﭘﺮورده اش را ھﻢ آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در
آﻏﺎز روی ﮐﺎر آﻣﺪن رﺿﺎﺷﺎه در ﻣﺪﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﮫ دﻓﺎع ازرﺿﺎﺷﺎه و اﻗﺪاﻣﺎت
او ﻣﯽ ﭘﺮدازد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯿﮭﺎی رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯿﮭﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﭼﯿﺮه
ﻣﯽﺷﻮد وﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﺎ رﺿﺎﺷﺎه ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯿﮭﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﺪت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﻓﺮاﮔﺮد اﺳﺘﻘﺮار دادﮔﺴﺘﺮی ودﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﮫ ﺧﻄﺮاﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺼﻠﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﯾﺎ اﺟﺒﺎری ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
آن را درﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻧﻈﺎم رﻓﺘﺎری ﺳﻨﺘﯽ
را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎزﺑﮫ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ واﮐﻨﺶ و ﺷﮑﺎف ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آوردﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺳﺎده ﻧﮕﺮی و ھﺮزه اﻧﺪﯾﺸﯽ دارای
ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ﯾﺎ اﺟﺒﺎری ﯾﺎ آﻣﺮاﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﮕﺎر ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻣﺪﺧﻞ
اﺻﻼح در داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺪد در اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ
آراﻣﺘﺮ و ﻧﺮﻣﺘﺮاز آن ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺗﺮﮐﯿﮫی آﺗﺎﺗﺮﮐﯽ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ .در ﺗﺮﮐﯿﮫ
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اﻣﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺮﮐﯽ ،ﭘﺨﺘﮫ و وﻓﺎدار ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺑﺮاﺛﺮ اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ آﻣﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﯿﺰ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻗﺎﺟﺎری داﺷﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ
ﺧﻼف ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان ھﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﮐﺸﻮر را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺟﺎرﻣﺤﻮران ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ روآوردﻧﺪ و ﻋﻠﯿﮫ رﺿﺎﺷﺎه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ
ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺑﮫ ﺳﻮد ﻋﺰل او از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ دوره ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﻠﯿﻮن و ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﺎن ﻗﺎﺟﺎری ھﻤﺂوا ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﺨﻦ
ﭘﺮاﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﻋﻠﯿﮫ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و درﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫ زﯾﺎن
ﻣﺼﻠﺤﺖ اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روش را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻘﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .درﺳﺖ
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮔﺴﺴﺖ ﮔﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑﺮﻣﯽ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ
ﺗﺎ اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑﺮﺧﯿﺰد،ھﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺪام رﺿﺎﺷﺎه را دﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻧﺪهی اﻧﮕﻠﯿﺲ واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ھﻤﺼﺪا ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن از ﻋﺰل او ازﺳﻠﻄﻨﺖ دﻓﺎع
ﮐﺮدﻧﺪ و دردﺳﺮھﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﮫ ﺑﺎر آوردﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ازھﻤﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ
ﻗﺎﺟﺎری ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺠﺰﯾﮫی اﯾﺮان را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﺟﺎرﻣﻨﺸﺎن دﻧﺒﺎل
ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪن ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﭽﺎره ﭼﻮن ﻓﺎرﺳﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽ
داﻧﺴﺖ و ﻋﻀﻮ ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد،ﺑﺨﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮔﺴﺴﺖ طﻠﺐ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را ﻓﺪای
ﻧﻔﻊ ﺑﯿﮕﺎﻧﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ واﺑﺴﺘﮫ و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورﻧﺪ.
ﻣﻘﻄﻊ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ را ﮐﺴﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻈﺮﯾﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ و از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در دوران ﭘﺲ از ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب  ۵٧ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺟﮫ از ﻗﻀﯿﮫ
اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﮔﮭﮕﺎه اﺷﺎره ﺑﻮده اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻼم ﺑﯽ طﺮﻓﯽ اﯾﺮان و
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن از ﺳﻮی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ اﻣﺎ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ آﻧﭽﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﺎن و
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺟﺰ »اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺷﺎھﯽ« .ﻋﻠﯽ دﺷﺘﯽ ﮐﮫ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دوره ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺼﺒﯽ داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﺳﻨﺎﺗﻮری ھﻤﯿﻦ رژﯾﻢ ﭘﮭﻠﻮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ وﻗﺎﺣﺖ وﺑﯽ ﺷﺮﻣﯽ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج رﺿﺎﺷﺎه از اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺑﻮده
ﮐﮫ ﺟﯿﺒﮭﺎی او را ھﻢ ﺑﮕﺮدﻧﺪ!!
اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻣﺮدﻣﺎن در اﯾﺮان ﮐﻢ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﮭﺮﯾﻮر
ﺑﯿﺴﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را درﺳﺖ طﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﮫ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﺟﺎراﻧﺪﯾﺸﯽ
و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺎﺟﺎری ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﺟﺰ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر ﺷﻮراھﺎ .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﺮان را ﺗﺠﺰﯾﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺳﮭﻢ ﺷﻮروی
در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻘﺎ و اﺳﺘﻤﺮار اﯾﺮان ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ
ھﻤﺎن رژﯾﻢ ﭘﮭﻠﻮی ﺑﻮد و ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﺮوﻏﯽ .اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ ذھﻨﯽ را در ﻣﻘﻄﻊ
ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد؟ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ۵٧وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺰاران
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ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﯽ ﺧﺮدﯾﮭﺎﯾﺸﺎن در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ادﻋﺎھﺎی ﻋﺮاق و اﻋﺮاب ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﻄﺮاﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ رو آوردﻧﺪ و ﻋﻤﻞ اﺷﻐﺎل اﯾﺮان را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ
ﻧﮑﻮھﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮﯾﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ژرﻓﺘﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮭﺎ ﺑﻮد و ھﺴﺖ .آﯾﺎ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﮐﺸﻮر اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و اوﻟﻮﯾﺖ را
ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص داد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮأی ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺷﺪ و ﺗﻦ ﺑﮫ اﺷﻐﺎل داد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﮔﺸﺘﻦ ﺟﯿﺒﮭﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان او را ﻣﺰاﺣﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺰل او را
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﺟﺒﮭﮫ ای ﺗﺎزه ﻋﻠﯿﮫ آﻟﻤﺎن؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢ
ارزش داﻧﺴﺖ .از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻠﯿﻮن ﺑﻌﺪی ھﻤﺎن راھﯽ را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﭙﯿﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد
زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﺪﯾﺸﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺧﺎﺻﮫ در دوران ﺗﺠﺪد ھﻤﺎره ﺳﺮﺳﺮی
زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب ﺳﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻣﺤﺪودهی اﺳﺘﺒﺪاد و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
روزﮔﺎری ﭘﺮﯾﺸﺎن را ﺳﭙﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی در اﻧﺪﯾﺸﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
دوران در اﯾﺮان ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺒﺎﻟﺪ و راھﯽ ﺑﻨﯿﺎدی را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ
رﺟﺤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
و ﺧﻄﺮ روزاﻓﺰون در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻘﺎی ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد
و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ؟ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎراﺳﺖ .آﯾﺎ ﻗﺎﺟﺎرﻣﻨﺸﺎن ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ از آن ھﻤﭽﻮن اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺑﺰاری ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی وﺗﻌﮭﺪ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺧﺎﺻﮫ در ﺑﺤﺮان ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻗﺎﺟﺎر ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎطﻌﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤﻢ آن از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﮫ
دو ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر)ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه( ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺣﻤﺪﺷﺎه از آن
ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﮫ رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮭﻠﻮی واﮔﺬار ﮐﺮد و اﻧﺘﻘﺎل داد .ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﺎن ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﻗﺮارداﺷﺘﮫ اﯾﻢ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﻣﺮی ﯾﮑﮫ،
ﻣﻤﺘﺎز و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﮫ ﻣﺪد زور و
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﻼح ﺑﮫ دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد
و ﺑﺮ اﺳﺎس وﻓﺎق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ از رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ
ارﺷﺪش ﻣﻄﺎﺑﻖ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
دوران و ﺧﺎﺻﮫ ﭼﮭﺎرﺑﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ :از ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ،از ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﮫ اﺣﻤﺪﺷﺎه و از اﺣﻤﺪﺷﺎه
ﺑﮫ رﺿﺎﺷﺎه و در ﻧﮭﺎﯾﺖ از رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه .ﺑﮫ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﻨﺞ
ﭘﺎدﺷﺎه )از ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﮫ ﺑﻌﺪ( ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ
رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ از
ﺳﻠﺴﻠﮫ ای ﺑﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ای دﯾﮕﺮ را ھﻢ دارﯾﻢ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ
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ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ:از ﻗﺎﺟﺎر ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮی .ﺑﮫ ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺪﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ
ﺗﻨﮭﺎ ﺳﻨﺪ اﺳﺘﻤﺮار دھﻨﺪهی ﺳﺎﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﻤﺮار را
ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻢ ارزش داﻧﺴﺖ.
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻓﺮاوان ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و ﻣﻌﻀﻞ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﮫ ﺑﺮﮐﺖ
ﺑﻘﺎی ھﻤﯿﻦ رژﯾﻢ ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﺎور ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺪار
ﻣﺎﻧﺪ ،آﺷﻮﺑﯽ ﺗﺼﻮرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ در ذھﻦ و در اﻧﺪﯾﺸﮫی ﻣﺘﻌﺎرف
ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﯿﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﻗﺎﺟﺎری درﭘﻮﺷﺶ ﭼﭗ و ﻣﻠﯽ ﭼﺘﺮی ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﮫ
ﺑﺮﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﺴﺴﺖ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان در ﭘﺮﺗﻮ
ﻣﺤﻮرھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻐﺮﻧﺠﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد.
درﻓﺎﺻﻠﮫی ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ وھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﮐﮫ ﮔﺴﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺻﺤﻨﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻌﺮض آﺷﻔﺘﮕﯽ و ھﺮج و ﻣﺮج ﻗﺮارﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮان آن را دارد ﮐﮫ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﮫ
ﺻﻔﻮف ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﯿﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺟﻮان ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺑﻮد ھﻤﮫ ﮔﻮﻧﮫ راه را ﺑﺮ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،ﻗﺪم ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫی آﺷﻮب ﮔﺬاﺷﺖ و راه را ﺑﺮھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﻨﻄﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﺮد .اﯾﻦ دورهی آﺷﻮب زده ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ وﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد
و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎن روان ھﻤﭽﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد .اﯾﻨﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن و ﭘﺎدﺷﺎه را ارج
ﻧﻤﯽ ﻧﮭﺎدﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ،آﺷﮑﺎرا ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺷﺎه ﺟﻮان را ھﻢ ﻣﯽ طﻠﺒﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﻮاه اﯾﻦ ادﻋﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .او ھﻢ در دوران
ﭘﺪرش ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ ﺑﻮد و ھﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺼﺪق در ﭘﺮﺗﻮ
ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﻮد از او ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
ﮔﺴﺴﺖ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ دراﯾﻦ دوره ژرف ﻣﯽ ﺷﻮد و ارزﺷﮭﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﺎﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎورﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻣﺮﺣﻮم
ﻣﺼﺪق ﮐﮫ ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﯽ را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮان ﺑﺤﺮان
زده و ﻋﺎﺟﺰ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد.ﻣﺼﺪق ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ،ﻧﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ .او ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮر
ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،اﯾﺮان ﺑﺎ دﺷﻮاری دﯾﮕﺮی روﺑﮫ رو ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ دﻗﯿﻖ ﻧﺒﻮد .آﻧﭽﮫ اﯾﺮان و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آن را ﺑﮫ ﺧﻄﺮاﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﯽ ﺑﺎوری ﺑﻮد ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﻣﻨﺸﮭﺎی اﻓﺮاطﯽ درھﺮﺳﻮ .ﺑﮫ واﻗﻊ اﻓﺮاطﯿﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺼﻠﺖ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دوره ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫی وﻗﺖ ﮐﺎﺧﮭﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﻗﻔﻞ و ﺑﺴﺖ
ﻣﯽ زد .ﺷﺎه را وادار ﺑﮫ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﮐﺮد؛ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻋﻼم ﺻﻮری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد
در ﺟﮭﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﮫ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﻮی ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽ داد و ﺣﺮﮐﺖ ﭼﭗ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﺷﻮروی ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺪارک ﮐﻮدﺗﺎی
ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .دراﺳﺎس در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ دو ﮐﻮدﺗﺎ وﯾﮏ ﺿﺪﮐﻮدﺗﺎ درﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ
ﮐﻮدﺗﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ،دﯾﮕﺮی ﮐﻮدﺗﺎی ﭼﭗ ﻣﯽ ﺑﻮد ﻋﻠﯿﮫ
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ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ وﻗﺖ و ﺳﻮم ﺿﺪﮐﻮﺗﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ دو ﮐﻮدﺗﺎی ﯾﺎدﺷﺪه .ﺑﺨﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ
زﻣﺎﻧﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻮد اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ .ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮدن روﯾﺪاد ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد
ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﮫ روﯾﮑﺮد،ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺎت آن ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺖ .ﮔﺴﺴﺖ ﺑﺰرگ در
اﯾﻦ دوره ﺑﮫ ﺳﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺘﻤﺮار واﭘﺲ ﻧﺸﺴﺖ و ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺘﻤﺮار
ﺑﺮﻋﻨﺼﺮ ﮔﺴﺴﺖ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ.
روﯾﺪاد ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد زﺧﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮان و اﻧﺪﯾﺸﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ زﺧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺼﻠﺘﯽ رواﻧﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ واﻗﻌﯽ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﯾﺪه دوردارﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮﮐﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺿﺪ ﮐﻨﺸﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .ﻣﺮدان ﻋﻤﻞ از اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﺎﯾﯽ درس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺨﺘﻞ ﻧﮕﺮدد وھﻤﭽﻨﯿﻦ راھﯽ در ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﺴﺘﮫ
ﻧﺸﻮد .در اﯾﺮان اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ .ﻧﻮﻋﯽ طﻠﺒﮑﺎری و آزردﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ و روان ﭘﺮﯾﺸﯽ رواج
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای درﻣﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از
ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ذھﻨﯽ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ ھﻮاﺧﻮاھﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻋﻤﻞ از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ آن
ﺳﺮﺑﺎززدﻧﺪ و ھﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻗﻨﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻮﺟﮫ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ
اﺳﺘﻨﺎد و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی ﻋﻤﻞ ﺧﻼف ﻧﮭﺎدی دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻼف ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ھﻤﮫی اﯾﻦ اﺣﻮال ﻣﻠﯿﻮن ﺑﮫ ظﺎھﺮ طﺮﻓﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺮآﻣﺪه از
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﭘﺲ از روﯾﺪاد ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب  ۵٧ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ را ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ طﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﻓﺘﺎری دوﮔﺎﻧﮫ ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ ذھﻨﯽ در ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ ﺳﻨﺪی اﺑﺰاری ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ
ﺑﮫ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﯽ داد ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ
از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﭙﺮدازد و ﻧﻔﻊ آﻧﯽ را ﺑﺮﺗﺮ از اﺻﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺪاﻧﺪ .دو ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﺪه
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﺒﮭﮫی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان .اﯾﻦ ھﺮدو
ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻮی ﻣﻠﯿﻮن ﺑﮫ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﮫ دﯾﺪﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ روﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و از ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن
را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ
طﻠﺒﯽ زھﺮآﻟﻮدی را در ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮان داﻣﻦ زد و ﮔﺴﺴﺖ را ﺑﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﭼﯿﺮه ﮔﺮداﻧﺪ
و ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺘﻤﺮار را ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻧﮫ ﻓﻘﻂ
وﻓﺎق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ آﺳﯿﺐ دﯾﺪ ،ﺑﻞ وراﺗﺮ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺮوان ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺴﺴﺖ را ھﻢ از
ﺻﺤﻨﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺬف ﮐﺮد .ﻗﺪرت ﺑﺮاﺛﺮ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺴﺴﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎد
ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻣﻌﯿﺎری ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﻨﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﮑﺘﮫی ﻣﺮگ آور ﺳﯿﺎﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑﺎ
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۵٧ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب
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 ۵٧در درون ﺧﻮد ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﭘﺮوراﻧﺪه و درﻋﻤﻞ از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی آن
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب  ١٣۵٧ﭼﮭﺮه ی اﯾﺮان را از ھﺮ ﻧﻈﺮ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻧﮫ آﻧﺎن ﮐﮫ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ۵٧را اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و ﻧﮫ آﻧﺎن ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ
را اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺟﮭﺎن و در ﻋﺮﺻﮫ ی اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺷﮏ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺳﺘﯿﺰﻧﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻮع دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ و ﻣﺤﺘﻮای آﻧﮭﺎ ﻓﺮاوان ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ
اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﻧﻔﺲ وﻗﻮع دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﺮﺻﮫ و ﺷﻤﺎر
دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺖ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی ﻣﻮردی و ﺟﺎﻣﻊ
واﮔﺬار ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻠﯽ و ﮔﺬرا ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و
ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻔﮭﻤﯿﻢ و راھﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ ﯾﺎ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ راھﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ و در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ آرزو
ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ آﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ زدن ﺑﮫ ﻓﮭﻢ ﮔﺬﺷﺘﮫ و درک ﭼﺎرﭼﻮب
ﮐﻨﻮﻧﯽ زﯾﺴﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ درﺳﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﻣﺎ را از ﺧﯿﺎﻟﭙﺮوری و آرزو ﻣﺤﻮری ﻣﺼﻮن ﻣﯽ دارد و ﺳﯿﻤﺎی
ﻣﻄﻠﻮب آﯾﻨﺪه را ﺑﺮاﺳﺎس واﻗﻌﯿﺎت واﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ .در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی
زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﺳﻨﺠﺸﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﻧﻘﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ دھﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ازدﯾﺪه دور داﺷﺖ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮه ای ﻣﺤﺪود دارد و ﺑﮫ ھﻤﮫی
ﮔﺬﺷﺘﮫی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و آﻧﭽﻨﺎن وﺳﻌﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ
ﺑﭙﺮوراﻧﺪ .ﻗﺼﺪﻣﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﮫ روﯾﺪادھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ی ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ اﺣﻮاﻻت ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ای وﺳﯿﻊ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ روﯾﮑﺮد
دﯾﮕﺮی را ﻣﯽ طﻠﺒﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﮫ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎ را در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮارداده اﻧﺪ
وﭼﮕﻮﻧﮫ ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ از ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎی ﻓﻌﻠﯽ رھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و ﭼﮭﺮه ای اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه را
رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻣﺒﻨﺎی ﻧﮕﺮش اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎی آن را
ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽ آورﯾﻢ.
ﻣﺤﻮر ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ .ﭼﺮاﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان درﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ و
دﺳﺘﺨﻮش ﮐﺮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ را از آﻏﺎز ازﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ
درھﺮﺟﺎﻣﻌﮫ ای درﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رخ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﯾﮑﺴﺮه ﻓﺮوﻧﻤﯽ رﯾﺰﻧﺪ.
ﻣﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن در دو ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺪاوم و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻗﺮاردارﯾﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﺪاوم از ﻣﯿﺎن رود ﺑﮫ
ﺳﻮی دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه روان ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺎدرﺑﺎﺷﯿﻢ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﻨﺘﯽ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪاﻧﯿﻢ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﻠﻮه ھﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ آﻧﮭﺎرا ﻣﮭﺎر ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻞ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ راه ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﮏ و ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯿﺶ روﯾﻤﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ .در ھﻤﯿﻨﺠﺎ در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ
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در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﯾﯽ ھﻢ دارﯾﻢ ﮐﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻏﺘﺸﺎش
داﻣﻨﮫ دار اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﺗﺎزه ﭘﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی
ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﻨﺖ دوﻟﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﺑﺲ ظﺮﯾﻔﻨﺪ و در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺧﻮام داﺷﺖ.
در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻮر ﯾﺎدﺷﺪه ﻓﺮض دﯾﮕﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺮﺧﺘﮕﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان در
اﺳﺎس در دو ﺳﻮ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﯾﮑﯽ درﻋﺮﺻﮫ ی ﻓﮑﺮی اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی درﻋﺮﺻﮫ ی
اﺧﻼﻗﯽ .آن اوﻟﯽ ﺑﮫ ﻓﻘﺪان ﻓﮑﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و رﯾﺸﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﮫ دارد وآن دوﻣﯽ ﺑﮫ
ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ رﻓﺘﺎری و ﻓﻘﺪان ارزﺷﮭﺎی ﭘﺎﯾﺪار در زﻣﯿﻨﮫ ی رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ.
ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ رخ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎی ﻓﮑﺮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺷﺎره داﺷﺘﮫ ام ؛ در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﺑﺎزﻣﯽ
ﺳﺎزم و زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﻮدن ﮐﺮﺧﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ آن را ﺑﺎ و اﺛﺮ ﮔﺬاری آن را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر
اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻢ .ﻗﺼﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ ﮔﺰﯾﻨﮫ ای ﺗﻮﺟﮫ دھﻢ ﮐﮫ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﮑﺎن ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺳﺎزی و ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﮭﺎی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق و
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﻣﯽ داﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع از اﻧﺪﯾﺸﮫ را ﻣﺤﺘﺎج ﺷﮭﺎﻣﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﮑﺮی ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد.
ھﻤﮫی اﯾﻨﮭﺎ اﻣﺎ در ﮔﺮو ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﮭﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﭘﺮﺳﺸﮭﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﮫ  :اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ؟؛ ﮐﺠﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و ﺑﮫ
ﭼﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎﺻﮫ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ؟؛ وﭼﮕﻮﻧﮫ آﯾﻨﺪه ای ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ؟ اﯾﻨﮭﺎ و ﭘﺮﺳﺸﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را واﻣﯽ دارﻧﺪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺳﻄﺤﯽ و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﮕﺬرﯾﻢ و راه دﺷﻮار ﻧﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎدی را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﻢ و
ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی ﺣﺰﺑﯽ و ﮔﺮوھﯽ را ﻓﺮوﺑﺮﯾﺰﯾﻢ وﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮﺑﮕﺬارﯾﻢ  .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﻧﮕﺮﺷﮭﺎ و اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت راﯾﺞ و ﺣﺘﯽ
ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺳﺪی اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺳﺮراه ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﺮﭘﺎﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﻮان
اﯾﻦ ﺳﺪ را درھﻢ ﻓﺮورﯾﺨﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫی
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ آورد و ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﺳﺒﺰ ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺨﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ،ﭼﮫ رﺳﺪ
ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ از ﺷﮑﻮﻓﮫ ھﺎی اﻣﯿﺪ.
ﮐﻢ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۵٧را ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﮕﺮﺷﮭﺎ و ﺗﺠﺰﯾﮫ و
ﺗﺤﻠﯿﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ طﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ و ﮔﺎه ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﮭﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﮔﺎه ﺑﺎ آوﯾﺨﺘﻦ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﮕﺮﺷﮭﺎﯾﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﻋﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﻨﺸﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
 ٧۵ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻨﺠﺮه ی اﺳﺘﺒﺪاد را ﻓﺮوﺑﺒﻨﺪد ،ﺑﻞ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺒﺪاد را ﺑﮫ
ﺟﺎن آﻣﻮﺧﺖ؛ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ از ﺷﯿﻮه ھﺎ و اﻟﮕﻮھﺎی ﭘﺎﯾﺪار درﻋﺮﺻﮫی
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ھﻤﻮاره ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدﯾﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی
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ﻣﺘﻌﺎرف رﻓﺘﺎر و ﺗﺼﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﯽ ﺑﺎوری ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را
رواج داد.
ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ھﻤﮫی ﻋﻠﺘﮭﺎی روﯾﺪاد اﻧﻘﻼﺑﯽ  ۵٧ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮاﺳﺘﺒﺪاد ﺛﻤﺮ ی ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ ﮔﻤﺮاھﯽ
ﻓﮑﺮی و ﺗﻘﻠﯿﻞ ھﻤﮫی اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﮫ رژﯾﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮواﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺎﯾﺪه ای ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﯿﺎورد
ﺟﺰﭘﺮﯾﺸﺎن اﻧﺪﯾﺸﯽ در زﻣﯿﻨﮫی ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ .ﮐﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ
ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻓﮑﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ھﺎ و
اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮭﻠﻮی
اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻗﺼﺪدارم زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف اﻧﺪﯾﺸﮫ را ﮐﻨﺎر ﺑﻨﮭﻢ و از روآوردن ﺑﮫ
ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﻧﻮ ﻧﮭﺮاﺳﻢ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﮭﺎﯾﯽ در ﮐﺎرم ﺑﮫ ﺑﺎرآورم اﻣﺎ ﺗﺼﻮرم ﺑﺮآن اﺳﺖ
ﮐﮫ روﺷﯽ ﻧﻮ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻢ و ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮدار
ﺷﺪن ازﻋﯿﺒﺠﻮﯾﯿﮭﺎی دﻟﺴﻮزان اﺳﺒﺎب ﮔﺬار ازﺳﻨﺖ ﺣﺎﮐﻢ در ﺣﻮزه ی ﻓﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف
در اﯾﺮان را ﺑﺎرور ﮔﺮداﻧﻢ.
ﺑﮫ آﻧﭽﮫ آﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺎری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان و
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ دھﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا و ﺳﻄﺤﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان واﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ ﺗﺼﻮر ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎم اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﮫ ﺟﻠﻮه ای آرام و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪارا
را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ھﯿﭻ ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺪارد .ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ و ﻧﮫ ﺳﺎل ﺳﺮﮐﻮب
و ﻓﺴﺎد ﺑﺮ ھﻤﮫ ی روﺣﯿﺎت و رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺮدم ﺳﺨﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﺟﻮ
ﺣﺎﮐﻢ در ﻋﺮﺻﮫ ی اﺧﻼق و ارزﺷﮭﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺲ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﮫ
ﺑﺎر آورده اﺳﺖ .ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺮﯾﺎن و ﭘﻨﮭﺎن در ﻻﯾﮫ
ھﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫی دور و ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ و در درون اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﮫ ﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ
ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ھﻤﮫ ﺟﺎ رﺳﻮخ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮه ھﺎی اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻨﮭﺎ درﭘﺮﺗﻮ
ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ  -روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺮوز در ﺣﺪی ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ رﻓﺘﺎر
ﺣﺎﮐﻤﺎن و اﻓﺮاد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺷﺪه اﺳﺖ .ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻗﻮل و ﮔﻔﺘﺎر
و ﺗﻌﮭﺪی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ و زﯾﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﻋﺎم ﺑﺮﭘﺎﺳﺎزد .ﺑﮫ
ﮔﻔﺘﺎری ﭘﺎﯾﺪاری در اﯾﺮا ن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد.
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی رﻓﺘﺎری و
ِ
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺮدم و ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﮫ ﺳﻮی اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺷﺘﺎﺑﺰده و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺳﻮد آﻧﯽ و
ﻓﻮری ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ.
ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﻘﺪان ﺛﺒﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺑﻞ در رﻓﺘﺎرھﺎی
روزاﻧﮫ و ﺟﺎری ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .زدو ﺧﻮردھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در اﯾﺮان
اﻣﺮوز در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎورﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺷﺎﻋﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺑﯽ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﺑﻮدن ﺻﺤﻨﮫ ی
ﻋﺎم زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ را روﺷﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﮭﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﻣﯿﺎل ﺧﻮد
١۵

ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮل ﺷﻮد ،درﻋﺮﺻﮫ ی ﺧﯿﺎﺑﺎن و درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﻦ ﻗﺪرت ﯾﺪی و ﺑﮫ ﻣﺪد
ﺗﮭﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
روﺷﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و داورﯾﮭﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ و ﻓﺎﺳﺪ ﻗﺎﺿﯿﺎن ھﺮ اﻣﯿﺪی را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﺄس ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﺷﺎره ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ.
ﻣﻨﺎزﻋﺎت و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اداری .ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺮﯾﺾ و
طﻮﯾﻞ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از روﯾﺎروﯾﯿﮭﺎ و اﮐﻨﺶ ﮐﻨﺪ و ﺣﻖ را ﺑﮫ ﺣﻖ دار
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ دﯾﻮان اﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺪی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ رأی ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﮫ
روش ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه ،ﻣﻌﻀﻞ ﺧﻮد را ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ دﯾﻮان ﮐﺎﻓﮑﺎﯾﯽ اداری رﺟﻮع
ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﮫ اﻣﺮوز ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺷﮑﺎﯾﺎت در اﯾﻦ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاﺛﺮ
ﺧﻮدﺳﺮﯾﮭﺎی ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ طﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ دﯾﻮان ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ وﺣﺪت روﯾﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﮫ اﺻﻼح روﯾﮫی اداری در ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدﮐﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ
اداری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﮋوھﺸﮭﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از ﺗﻀﺎدھﺎ در اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺗﺼﺎدم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد .ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ آن ﻗﺪر دﻟﺨﻮاه و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮرد و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﻓﺮاد و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع ﺗﺼﺎدم
و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن وﻗﻮع ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ازﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺳﺎﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﺷﺪه ای ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ روﺷﻦ ﻧﺪارد و آﻧﭽﮫ
ﮐﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ اھﺎﻧﺖ ﺑﮫ رھﺒﺮی اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺎرﭼﻮب
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ای ﻧﺪارد .دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی و ﺟﺮم
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ھﯿﭻ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻧﮫ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ
ﺣﻮزه در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﺮزﺑﺎن راﻧﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮدن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ راه اﻧﺪازد .ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻮرای
ﻧﮕﮭﺒﺎن از اﻋﺘﺒﺎری ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و روﯾﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﮕﺸﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺣﻘﻮق
ﺷﮭﺮوﻧﺪی و ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ آن ﻗﺪر در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی داورﯾﮭﺎ را ﺑﮫ
داورﯾﮭﺎی ﮔﺬرا و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﺎھﻤﺰﻣﺎن .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت
در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻓﻦ آوری ﺧﺎﺻﮫ ﻓﻦ آوری ارﺗﺒﺎطﺎت روﺷﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد و ﺳﺎﻣﺎن
رﻓﺘﺎری و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﻓﻘﮫ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان درھﻤﮫی اﯾﻦ
ﺣﻮزه ھﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺷﮕﻔﺖ زدﮔﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ رﻓﺘﺎری آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ
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اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻓﻘﺪان ﻣﻔﺎھﯿﻢ درﻋﺮﺻﮫی زﯾﺴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوران ﺗﺠﺪد در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﯽ در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﻧﺎﮔﻮار
ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﮭﯽ و ﺷﺮﻋﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ از آﻏﺎز رھﺒﺮان روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
دو ﺣﻮزه ی ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را از ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﻤﺼﮫ ای ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻧﻤﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ھﺮ ﺑﺎر ﻧﺎﭼﺎ ر ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻓﺘﻮاھﺎﯾﯽ ﻧﺎﺟﻮر و دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﺮﺻﮫیارﺗﺒﺎطﺎت،ھﻢﻣﺴﺎﺋﻞوﻣﻌﻀﻼت ﻓﻨﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖوھﻢدرﻣﻌﺮض روﯾﮑﺮدھﺎﯾﯽ
واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه و در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻧﻈﺎرت ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻗﺘﮫ
اﺳﺖ .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﻋﺎﺟﺰ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﺒﮑﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﮭﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ
ﺗﺎرﻧﻤﺎھﺎی ﺷﺒﮑﮫی ﺟﮭﺎﻧﯽ)اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ(.
ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻧﺴﻮردرﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم
ارﺗﺒﺎطﺎت راﯾﺎﻧﮫ ای .ھﻨﻮز ﮐﮫ ھﻨﻮز اﺳﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺬف ﯾﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﭼﮫ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺑﮫ اﺟﺮادرﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻧﺸﺮﯾﺎت راھﻢ
درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻧﺴﻮر اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن وﺳﺎﻧﺴﻮرﺑﺨﺸﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘﺮاﮐﻨﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد روﺷﻨﻔﮑﺮی را ﻧﯿﺰ اﻓﺰود .ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدم.
اﯾﻦ ﺑﻠﺒﺸﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺎس از ﻏﻠﺒﮫی ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺴﺴﺖ در اﯾﺮان
ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻓﺎﻗﺪ وﻓﺎق ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮوھﯽ از زﻣﺎﻣﺪاران دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﮫی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ از ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ .از ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﺪ
در ﻓﺮﻣﺎن آﯾﺖ ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﻋﻤﺪهی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﮕﺸﺖ و ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن داد ،ﺑﻞ اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﯽ ﺳﺎﻣﺎن داده ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ از ھﻤﺎن
آﻏﺎز ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﺷﺪ و از اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻋﻤﺪهی ﻣﺮدم اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺣﺬف ﮔﺸﺘﻨﺪ و زﯾﺮﭼﺘﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻮض ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﮫ ﮐﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺘﯽ
ھﻢ از آن ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮداری و روﻧﻮﯾﺴﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت و
واژﮔﺎن و ﻣﻔﺎھﯿﻢ دﯾﮕﺮان ﺗﺎ از راه داﻣﻦ زدن ﺑﮫ اﻏﺘﺸﺎش ذھﻨﯽ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را
ﻣﻮﺟﮫ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻋﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار؛ ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ ﮐﮫ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺎﻧﮭﺎی زﯾﺴﺖ ﺟﻤﻌﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی ﻣﯽ زﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﯾﮏ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﭘﺎﯾﺪار اﺻﻼح ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ
ﺑﮫ اﺻﻞ طﺒﯿﻌﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﻮردی ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﺑﺨﻮد درﭼﺎرﭼﻮب ھﻤﯿﻦ
ﻧﮕﺮش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ھﻤﺎﻧﺴﺎن ﮐﮫ از ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ دارای ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و
درﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻗﺮاردارد و »ﻣﺆ ِﺳﺲ« اﺳﺖ .ﻧﻌﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ اﺳﺖ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺴﯽ
ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﭼﯿﺰی را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)دھﺨﺪا(؛ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار؛ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و
ﺳﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎده ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﮐﺮده ﺷﺪه
ﭘﯽ اﻓﮑﻨﻨﺪه .در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺆ َ
)ﻧﺎظﻢ اﻻطﺒﺎء( .ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺟﻤﻊ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺆﺳﺲ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻨﺎﻧﮕﺬاران .در دھﺨﺪا ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﮭﻢ ﻣﻤﻠﮑﺖ از ﻗﺒﯿﻞ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮارد آن .ﺟﻤﻊ ﻋﺮﺑﯽ آن در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮی و ﻧﺼﺒﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد »ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ« ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻣﺪ.
درزﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را»ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﺳﯿﺴﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﮫ درﺿﻤﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ).(konstutierende Vrsammlung
واژهی  Konstitutionدر زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ دو ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ودﯾﮕﺮی ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ در ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ واژهی
»ﻣﺰاﺟﯽ« ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻮرد دوم ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد واژهی »دُﺳﺘﻮر«
را ﮐﮫ از ﻓﺎرﺳﯽ وام ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻊ ﺑﮫ ﺷﯿﻮهی ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﺑﯽ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺟﻤﻊ آن را »دﺳﺎﺗﯿﺮ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .وﺳﻌﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واژهی دﺳﺘﻮر در زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ  ،اﻟﺒﺘﮫ ،ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ  .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻨﺎھﺎی اﯾﻦ واژه در
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﮫ در ﻓﺮھﻨﮕﻨﺎﻣﮫ ھﺎ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﻋﺪه ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ
ﺷﻮد.درﻣﻌﺠﻢ ﻋﺮﺑﯽ ﻻروس در ﺑﺮاﺑﺮ »دُﺳﺘﻮر« دو ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ ﮐﮫ ھﺮدو از ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﻧﺎم ﺳﭙﺎھﯿﺎن و ارزاق آﻧﮭﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد)در اﻗﺮب
اﻟﻤﻮارد آﻣﺪه :دﻓﺘﺮی ﮐﮫ ﻧﺎم ﺳﭙﺎھﯿﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮی آﻧﺎن در آن ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﻮد/ﯾﺎ دﻓﺘﺮی ﮐﮫ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻤﻠﮑﺖ در آن ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﻮد( و دﯾﮕﺮی ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺷﮑﻞ دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮآن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺪود ﻋﻼﻗﺎت ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ وﻣﯿﺎن
اﻓﺮاد را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی دوم در ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوز ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻠﻤﻮس ﯾﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ﻧﺪارد.
در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮزهی ﺣﻘﻮق اﺻﻄﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺖ .اﻣﺮوز در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺻﻄﻼح
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 Grundgesetzرا ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ/ﯾﺎ /ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
در ﺳﻨﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻟﻤﺎن ﭘﯿﺸﺘﺮو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﺻﻄﻼح  Verfassungرا ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑﺮده اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
در زﺑﺎﻧﮭﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دو واژهی  constitutionو constitution
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ دراﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢconstituent assembly :
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﮐﮫ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد  . assemblée constituanteھﺮدو ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﮕﺎرش ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﺻﻼح ﯾﮏ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﮭﯿﮫ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﺘﻨﯽ ﭘﺎﯾﮫ و ﺑﻨﯿﺎدی در ﺑﺎرهی ﺳﺎزﻣﺎن
و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت دوﻟﺖ و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم وارﺗﺒﺎط ھﻤﮫی اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر.
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪه .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺳﻨﺪی
را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ در ﻋﺮف ﺣﻘﻮﻗﯽ آن را ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ ﻧﺎم ﻣﯽ ﻧﮭﻨﺪ .از
اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﻓﺮاز ھﻤﮫی ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮاردارد و ھﯿﭻ ﻧﺸﺴﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮارﮔﯿﺮد» .اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ژوزف ﺳﯿﺲ« ﮐﮫ
ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم »طﺒﻘﮫی ﺳﻮم« ﻣﻄﺮح ﮐﺮده
اﺳﺖ و ھﻨﻮز ﻧﯿﺰاﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ ﻓﮑﺮی ﻣﮭﻤﯽ در اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را »ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪه« و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت ﯾﮕﺮ
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ وﺑﺮ ﺧﺼﻠﺖ »ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ« و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارد .او اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ
را دارای ﻗﺪرت ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ و ﺑﮫ طﻮر ﺧﻼﺻﮫ آن را »ﻗﻮهی ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ« ﻧﺎم ﻣﯽ
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ﻧﮭﺪ. Pouvoir Constituant :
ھﯿﭻ ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﻠﺖ ﮐﮫ دارای
ارادهی ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻗﻮهی ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ .ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل
آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ او »ﻗﻮهی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ  pouvir constituéﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ
از »ﻗﻮهی ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ« ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻓﺮآورده ھﺎی آن دﺳﺖ ﺑﺒﺮد» .ﻗﻮهی
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه« را ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  konstituierte Gewaltﯾﺎ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری دﯾﮕﺮ آن
را  verfasste Gewaltھﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮه ای ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮهی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺷﺪه اﺳﺖ ؛ ﯾﻌﻨﯽ »ﻗﻮهی ﻣﺪون« .ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده در ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮای ﺳﮫ
ﮔﺎﻧﮫ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﮔﺮﭼﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ھﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫی ھﻤﯿﻦ دو اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﮫ »ﺳﯿﺲ« ﮐﻮﺗﺎه
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و ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ﻣﺘﻨﮭﺎ و رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ رﺳﺎﻟﮫی
او در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ ﺳﺮوری »طﺒﻘﮫی ﺳﻮم«ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر ھﻤﺎن ﻣﻠﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺟﻠس ﺗﺄﺳﯾﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﻣﺟﻣﻌﯽ اﺳت ﻣﺗﻧﺧب از ﻣردم ﯾﮏ ﮐﺷور ﯾﺎ ﻣﻠت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﺣوی ﻣﻘﺗﺿﯽ ﺑرﮔزﯾده ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﻗﺻد ﺷﮑل ﺑﺧﺷﯾدن و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ اﻓزودن ﻣﺗﻣم ﺑﮫ آن .از اﯾﻦ رو ھﺮﮔﺎه دﺳﺘﺂورد ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﺻﻼح داﺷﺘﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﺻﻼﺣﺎت و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯿﮭﺎ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ دراﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
را ﭼﮫ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ و ﺑﮫ آن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ؟ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ.
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
اﺻﻄﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﺮف زﺑﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی اﺻﻄﻼح ﺟﺎﻣﻌﺘﺮی اﺳﺖ
ﮐﮫ آن را ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺳﺎده
را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد را روﺷﻦ ﺳﺎزﯾﻢ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻌﺎرف .ﻓﺮض اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎزده ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﮫ ھﺮ رو
ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎی رﺷﺘﮫی
ﺣﻘﻮق ﺳﺮوﮐﻠﮫ ﺑﺰﻧﯿﻢ ھﯿﭻ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزده ﻣﻠﻤﻮس را ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﯾﮏ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ را ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻨﺪی ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﻮﻗﺪان دﯾﮕﺮی آن را ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ اﻗﺘﺪار )  ( autoritéﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺎم ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ
ﺷﺎﺧﮫ ای اﺳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ دوﻟﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ
و ﻗﺪرت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮهی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ
ﻗﺪرﺗﮭﺎ را در ﮐﻨﺎرھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ دو اﺻﻄﻼح ﺑﮫ ھﯿﺞ وﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻌﺎی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮدن ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو اﺻﻄﻼح
ﺑﺎ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ.در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﺗﺮی را ھﻢ در ﺑﺮﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻣﺎ دراﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﮫ دو ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره داﺷﺘﮫ اﯾﻢ .ﯾﮑﯽ ﻗﻮهی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪه
ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺎه آن را ﻗﻮهی ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻨﺎ ی ﻗﻮهی ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎﻻ در ﺟﺎﯾﯽ ازﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺻﻠﯽ )ﻗﻮهی ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ اﺻﻠﯽ( ﻧﺎم
ﺑﺮدﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از دو ﻗﻮهی ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ
ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻏﺎزﯾﻦ و دﯾﮕﺮی ﻗﻮهی ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه)=ﻗﻮهی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه(
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اﺳﺖ .ﻗﻮهی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺑﻨﺎﮐﻨﻨﺪهی اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ) ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری( ﻣﻄﻠﻖ ،ﻗﻮه ﯾﺎ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری
ارﮔﺎن ﯾﺎ اﺟﻼﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﮭﯿﮫی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪی
را داراﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﯾﺎ ﺿﺮورت ﺗﮭﯿﮫی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﻓﻀﺎی ﺧﻼء
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺎزه ای را ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدهی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻓﺪرال.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﺑﺮاﺛﺮ اﻧﻘﻼب ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﮐﻮدﺗﺎ،ﺟﻨﮓ  ،زدودن اﺷﻐﺎل و
ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ درﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﭘﯿﻤﺎن ﯾﺎ ﻗﺮارداد دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ از اﺳﺎس ﺑﺮﭘﺎﯾﮫی رأی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮل آن ،دﺳﺘﺂورد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮫ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ و رﻓﺮاﻧﺪم ﻧﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
اﯾﻦ اﺧﺬ رأی در اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﻣﺘﻦ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﺒﺖ
و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮫ ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ رأی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی ﺑﺎزده ﻣﺼﻮب در ﻣﺠﻠﺲ را در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده
اﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ ﺑﺮﭘﺎﺷﻮد.
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺤﻮهی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ آن
در ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را در
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﺑﻨﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺸﺘﻖ از ﻗﻮهی
ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ طﺮﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﯾﮏ ﻣﻮرد در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﮫ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ از ﻧﻮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻗﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮدر روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﺧﺪاده
ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز دو ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ.ﯾﮑﯽ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﺬﯾﺮ روﺑﮫ رو ھﺴﺘﯿﻢ و دﯾﮕﺮی ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ
ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .در ﻣﻮارد اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻮل ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی
ﻋﺎدی ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﻣﻮارد اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ در
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ در دوﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺣﺘﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺖ
ﺖ ﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎزه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ روآورد ﺗﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﯾﺎ دﺳ ِ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﻘﺪورﺷﻮد.
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***
ﺑﻧﺎ ﺑرآﻧﭼﮫ آوردﯾم ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت اﮐﻧون ﮐﮫ اﯾران در ﻣرﺣﻠﮫی
ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزی ﻗراردارد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد از ﻋﮭدهی ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب در ﺟﮭت
ﻏﻠﺑﮫ ﺑراﯾن ﺑﺣران ﺑرآﻣده ازاﯾن ﻣﻘطﻊ ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﺑرآﯾد .ﺗﻧﮭﺎ ﭼﺎره اﯾن اﺳت ﮐﮫ از
روﯾﮑردی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﮭراﺳﯾم و از دﺷوارﯾﮭﺎی ﮔوﻧﮫ ﮔون ﻧﭘرھﯾزﯾم .ﺑﮫ ﺳﺎده اﻧدﯾﺷﯽ
و آﺳﺎن ﺳﺎزی ﺗن ﻧدھﯾم و دﺷواری را از طرﯾﻖ دﺷوار ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ از ﻣﯾﺎن ﺑردارﯾم و اﻓﻘﯽ
روﺷن و ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﯾم.
ﻧﮕﺎھﯽ ﮔذارا ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫی ﻋﺻر ﺗﺟدد در اﯾران و ﺗﺟرﺑﮫی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر
در اﯾن ﻣﻘطﻊ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮐﺷورﻣﺎن ﻣﺎ را وا ﻣﯽ دارد ﺑﮫ ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم
و در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻔﮑری ﺷﻔﺎف و دور از اﺑﮭﺎم ﺑﯾﺎراﯾﯾم .ﺳﺧن ﮔﻔﺗن از ﺑرﭘﺎﯾﯽ رﻓراﻧدم
)ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ( ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺞ ﭘﺎﯾدار ﻣردم را ﻣﻣﮑن ﺳﺎزد .اﻧدﯾﺷﮫ ای ﻓراﮔﯾر
ﮐﮫ رﻓراﻧدم ﻧﯾز ﺑﺧﺷﯽ از آن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ﺿرورت دارد ﺗﺎ ﺻﻔوف ﺗﺟددطﻠﺑﺎن و
ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﻧواﻧدﯾش را از ﺻﻔوف دﯾﮕری ﮐﮫ اﻏﺗﺷﺎش ﻓﮑری رواج ﻣﯽ دھﻧد و
ﺗﺣت ﻟوای دﯾن ﯾﺎ ﺟﻣﮭوری ﺧواھﯽ ﮐﺎذب ﺗﻧﮭﺎ درﺻدد ﮐﺳب وﺟﺎھﺗﯽ زودﮔذرﻧد ﻣﺗﻣﺎﯾز
ﮔرداﻧد و در ھﻣﺎﻧﺣﺎل ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺧﺻم اﯾن ﻣﻘطﻊ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز ﭘرﯾش اﻧدﯾﺷﯽ و
واھﻣﮫ از ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧدﮔﺎر.
اﮐﻧون ﺑﮫ واﻗﻊ دو ﻧوع اﻧدﯾﺷﮫ در ﺑراﺑرھم ﻗراردارﻧد:اﻧدﯾﺷﮫی اﺳﺗﻣرار و اﻧدﯾﺷﮫی
ﮔﺳﺳت .ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫی اﯾران راه ﺣل ﻣﯽ ﺟوﯾد و دﯾﮕری ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ
ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯾﮭﺎ و ﮔﺳﺳﺗﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﻓﮑر ﻧﻔﺎق و ﺟدل ﺑﯽ ﺣﺎﺻل و ﻧزاﻋﮭﺎی ﻋﻘﯾم
ﻓﮑری را داﻣن ﻣﯽ زﻧد .اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺎﯾد ﺑرای روﺷن اﻧدﯾﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧت و ﺑر ھﻣﯾن
ﭘﺎﯾﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﻓﻖ آﯾﻧدهی اﯾران را ھﻣوارﮐرد.

٢٣

٢۴

ﭘﯿﺸﯿﻨﮫی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن در اﯾﺮان
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫی ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺎز ﺑﮫ ھﻣﺎن روش ﯾﺎدﺷده در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ
طرح اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﭘردازﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﺑر اﺳﺎس دو ﻣﺣور اﺳﺗﻣرار و ﮔﺳﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع
ﻧﮕﺎه ﺑﯾﻧدازﯾم.
درآﺳﺘﺎﻧﮫیاﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻣﺮدم درﺷﻮرﺷﮭﺎ وﺗﺠﻤﻌﺎت ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﮫ
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ داراﻟﺸﻮرا ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﻮام ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ در دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم
ﻗﺮارداده ﺷﻮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺻﺎدرﮐﺮد ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﮫ ﺑﻮد .در واﻗﻊ
ھﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻋﺪاﺑﺘﺨﺎﻧﮫ آﻏﺎز ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ درﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
»-١ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﮫی دوﻟﺘﯽ «
»-٢ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪﻟﺖ اﺳﻼﻣﯿﮫ« ﮐﮫ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻄﮭﺮه
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺤﺮوﺳﮫ اﯾﺮان ﻋﺎﺟﻼً داﯾﺮﺷﻮد،ﺑﺮوﺟﮭﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ھﯿﭻ ﯾﮏ از
طﺒﻘﺎت رﻋﯿﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻧﺸﻮد.
اﯾﻦ دﺳﺘﺨﻂ در ذﯾﻘﻌﺪه  ١٣٢٣ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﺪراﻋﻈﻢ وﻗﺖ ﻋﯿﻦ اﻟﺪوﻟﮫ ﺻﺎدرﺷﺪ .ﻧﮑﺎت
ﻋﻤﺪهی آن را ﻣﯽ آورﯾﻢ:
اﻟﻒ -ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﮫی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮع.
ب -ﺟﮭﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ،ﺷﺎه ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪﻟﺖ اﺳﻼﻣﯿﮫ ﺑﮫ اﺟﺮا درآﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻄﮭﺮه
ﺑﺮای ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ »ﻣﯿﺎن ھﯿﭻ ﯾﮏ از طﺒﻘﺎت رﻋﯿﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻧﺸﻮد«.
پ -ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﮫی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﮫی آن ﺑﻌﺪا ً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮع ﺗﮭﯿﮫ ﺷﻮد» ﺗﺎ در
ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺎت داﯾﺮ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ آن ھﻢ ﺑﺮ وﺟﮫ ﺻﺤﯿﺢ داده ﺷﻮد«.
ت -ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل »اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺴﺘﺪﻋﯿﺎت ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم« »ھﻤﮫ وﻗﺖ ﻣﻘﺒﻮل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«.
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﮫ ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ درﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ
ﮔﺮﻓﺖ و در اﺳﺎس ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻠﺖ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﺨﻂ ﺷﺎه ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﺗﮑﺮار
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاران ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﺗﺎزه ﻣﻌﻠﻮ م ﻧﺒﻮد ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﺮاﺳﺮی در راه اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺼﻮدی ﺑﺮﭘﺎﺳﺎﺧﺖ .ھﻤﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﮫ ﺑﺎرﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﮐﮫ درﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮭﯽ
ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و داﻣﻨﮫی اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻘﮭﯽ را ژرﻓﺘﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﮫ درﮔﯿﺮﯾﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮدادﮔﺎه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ دادﮔﺎه ھﺎﯾﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ،ﻧﮫ ﻋﺮﻓﯽ زﯾﺮا
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺮﻓﯽ ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ دادﮔﺎھﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ .ﻣﮭﺎﺟﺮت و ﺑﺴﺖ ﻧﺸﯿﻨﯽ
در ﻗﻢ ﺳﺮﺑﺮآورد .ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻋﯿﻦ اﻟﺪوﻟﮫ ﺻﺪراﻋﻈﻢ .
٢۵

درﺑﺎرﯾﺎن و ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺮدم رﺿﺎدادﻧﺪ .ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺎه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ.او
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را در  ١۴ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ  ١٣٢۴ﺻﺎدرﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺨﻦ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ رود .ﺳﮫ ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻢ در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ:
-١در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮع اﻣﺮ ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯿﺲ »ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ« ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ »ﺷﺎھﺰادﮔﺎن و ﻋﻠﻤﺎ و ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ و اﻋﯿﺎن و اﺷﺮاف و
ﻣﻼﮐﯿﻦ و ﺗﺠﺎر و اﺻﻨﺎف،ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب طﺒﻘﺎت ﻣﺮﻗﻮﻣﮫ در داراﻟﺨﻼﻓﮫی ﺗﮭﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ«
ﺷﻮد.
 -٢اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ »در ﻣﮭﺎم اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪاﻗﮫ ﻻزﻣﮫ
را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد و ﺑﮫ ھﯿﺄت وزرای دوﻟﺘﺨﻮاه ﻣﺎ ...اﻋﺎﻧﺖ و ﮐﻤﮏ ﻻزم را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ«.
-٣اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ »ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﺧﯿﺮ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﮫ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻗﺎطﺒﮫی
اھﺎﻟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ اول دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻋﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺤﮫی ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ
ﻣﻮﺷﺢ و ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد«.
-۴ﻣﻈﻔﺮاﻟﯿﻦ ﺷﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ »ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﮫ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ و اﺳﺒﺎب و ﻟﻮازم
ﺗﺸﮑﯿﻼت آن« »ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ واﻣﻀﺎی ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ« ﻣﮭﯿﺎﺷﻮد و اﻟﺒﺘﮫ »ﺑﮫ ﺻﺤﮫی
ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﮫ«ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ دارد .ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﮫ »ﺟﻨﺎب
اﺷﺮف ﺻﺪر اﻋﻈﻢ« ﺻﺎدرﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﮐﮫ ﻣﻮاردی از آن در
ﺑﺎﻻ آﻣﺪﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
اﻟﻒ» -از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﻟﯽ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﮫ ﺳﺮرﺷﺘﮫی ﺗﺮﻗﯽ و ﺳﻌﺎدت ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﻣﺤﺮوﺳﮫی اﯾﺮان را ﺑﮫ ﮐﻒ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده و ﺷﺨﺺ ھﻤﺎﯾﻮن ﻣﺎ را ﺣﺎﻓﻆ ﺣﻘﻮق
ﻗﺎطﺒﮫی اھﺎﻟﯽ اﯾﺮان و رﻋﺎﯾﺎی ﺻﺪﯾﻖ ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﺮارداده«»ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ از ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺷﺎھﺰاﮔﺎن و ﻋﻠﻤﺎ و ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ و اﻋﯿﺎن و اﺷﺮاف و ﻣﻼﮐﯿﻦ و ﺗﺠﺎر
و اﺻﻨﺎف ،ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب طﺒﻘﺎت ﻣﺮﻗﻮﻣﮫ ،در داراﻟﺨﻼﻓﮫی ﺗﮭﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﮫ
در ﻣﮭﺎم اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪاﻗﮫ ﻻزﻣﮫ را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد«.
ب -اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ»در ﮐﻤﺎل اﻣﻨﯿﺖ و اطﻤﯿﻨﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﺧﯿﺮ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻋﺎﻣﮫ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻗﺎطﺒﮫی اھﺎﻟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ اول دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻋﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺤﮫی ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﻣﻮﺷﺢ و ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﺷﻮد«.
پ»-ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﮫ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ و اﺳﺒﺎب و ﻟﻮازم ﺗﺸﮑﯿﻞ آن را ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و
اﻣﻀﺎی ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﮭﯿﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد«.
ت» -ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﺮﻗﻮم ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺒﺎن ﻋﺪل ﻣﺎﺳﺖ اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﻻزﻣﮫ اﻣﻮر
ﻣﻤﻠﮑﺖ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آﻣﺪ در  ١۴ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯿﮫ  ١٣٢۴ﺻﺎدرﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮدم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮ
ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺣﻖ رأی ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎھﺰادﮔﺎن و ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ؛ ﯾﺎ طﺒﻘﮫی اﺷﺮاف
در ﺳﮫ ﮔﺮوه اﺷﺮاف،ﻣﻼﮐﯿﻦ و اﻋﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و
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ﮐﺸﺎورزان در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ذﮐﺮﻧﺸﺪه اﻧﺪ .اﮔﺮ از اﺻﻨﺎف ﺑﮕﺬرﯾﻢ طﺒﻘﺎت و ﻣﺮدم ﻋﺎدی
اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ زﯾﺮا در ﯾﮏ ﮐﻼم ھﻨﻮز درﺑﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد
ﺣﻖ ﺷﮭﺮوﻧﺪی را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ھﺮ اﯾﺮاﻧﯽ دارای ﺣﻖ ﯾﮏ رأی ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ درآن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﻣﻔﮭﻮم ھﺮﻓﺮد ﯾﮏ رأی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ھﻤﮫی اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان را ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ رأی ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ .در واﻗﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺮدم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻦ دردھﺪ .آورده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدمﻧﺴﺨﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن
را از در و دﯾﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻧﺪ و ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدم ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﻧﺸﺎن دھﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﯾﺮان ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﺮآن آﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺮدم ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد
از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﮭﻮر ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﮔﻨﮓ ﺑﻮدن ﺷﻮرﺷﯽ دﯾﮕﺮ را در
وﺳﻌﺘﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺪارک ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ .آورده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﮫ روز ﺑﻌﺪ ﺷﺎه ﺳﺮﻓﺮودآورد ودر ﻣﺘﻨﯽ
ﮐﮫ آن را ﻓﺮﻣﺎن ﻣﮑﻤﻞ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﺎز ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺟﻨﺎب اﺷﺮف ﺻﺪر اﻋﻈﻢ دﺳﺘﻮر زﯾﺮ
را ﺻﺎدرﮐﺮد»:در ﺗﮑﻤﯿﻞ دﺳﺘﺨﻂ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻮرﺧﮫی ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯿﮫ ١٣٢۴
اﻣﺮوﻓﺮﻣﺎن ﺻﺮﯾﺤﺎ ً در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﯾﻢ،ﻣﺠﺪدا ً ﺑﺮای آﻧﮑﮫ
ﻋﻤﻮم اھﺎﻟﯽ و اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ از ﺗﻮﺟﮭﺎت ﮐﺎﻣﻠﮫی ھﻤﺎﯾﻮن ﻣﺎ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺮ و ﻣﻘﺮر ﻣﯽ
دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺰﺑﻮررا ﺑﮫ ﺷﺮح دﺳﺘﺨﻂ ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺮﯾﺤﺎ ً داﯾﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب اﺟﺰاء
ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺼﻮل و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﻣﻀﺎی
ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ،ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫی ﻣﻠﺖ و ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺮف ﻋﺮض و اﻣﻀﺎی ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﻮﺷﺢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﮫی ﻣﺰﺑﻮر اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد
ﻣﻘﺪس ﺻﻮرت و اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد«.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ در ﭘﯽ ﺳﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﮫ،
دﯾﮕﺮی ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﮭﻮر ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﺳﻮﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﮑﻤﻞ ﺑﮫ ﻗﺼﺪاﺑﮭﺎم زداﯾﯽ.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﮑﻤﻞ ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺑﮭﺎم .اﯾﻦ اﺑﮭﺎم در دو زﻣﯿﻨﮫ ﺟﻠﻮه ای ﻣﻠﻤﻮس داﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﺮدم ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ اﺻﻄﻼح»ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﻠﺖ « را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ
ھﻤﮫ ی اﯾﻦ اﺣﻮال اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺮﭘﺎﻣﯽ ﮔﺸﺖ .ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ رأی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن
آﻣﺪه اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎن ھﻤﭽﻨﺎن رده ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺳﮭﻤﯿﮫ
ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮫی دﯾﮕﺮ آﻧﮑﮫ در ﻓﺮﻣﺎن از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ رود .در
اﯾﻨﺠﺎ اﻣﺎ »ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ«آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎزی ﻣﺒﮭﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ھﻤﺎن زﻣﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ
ﻧﮕﺎرش و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﮫ و اﺻﻠﯽ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻏﺎزﯾﻦ و
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﮫ ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﺖ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رﻓﺖ و
ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻂ و ﺣﺎﮐﻢ ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺪرت درﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎری واﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻓﺮاﻧﺴﮫ
ھﻢ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺮدھﺎﯾﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اھﻤﯿﺖ رﺳﺎﻟﮫی »ﺳﯿﺲ« در واﻗﻊ در اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ اوﺑﺎﺿﺮب ﮐﺮدن اﺻﻄﻼح »طﺒﻘﮫی ﺳﻮم« در واﻗﻊ ﻣﻠﺖ را ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ) ﯾﺎ اﺷﺮاف( و روﺣﺎﻧﯿﺖ .از ﻧﻈﺮ »ﺳﯿﺲ« ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ
ﺑﮫ ﻣﻠﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎن طﺒﻘﮫی ﺳﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
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درﺗﻮﺷﯿﺢ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ اﺻﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ »اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﻨﺎ «ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺻﺤﮫی ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ،اﻣﻀﺎی وﻟﯿﻌﮭﺪ و اﻣﻀﺎی
ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﮫ .در ﺗﺎرﯾﺦ  ١۴ذﯾﻘﻌﺪه١٣٢۴ﻣﻈﻔﺮﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد.
وﻟﯿﻌﮭﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﻣﻀﺎﺷﺪ .در ﻓﺎﺻﻠﮫ ای اﻧﺪک ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه
درﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻣﻮاﺟﮫ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﮐﮫ ﻣﯽ
دﯾﺪﻧﺪ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎز دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض زدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ
ﻧﺒﺮدھﺎ ﺧﺎﺻﮫ از ﺗﺒﺮﯾﺰ آﻏﺎزﮔﺸﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از  ٢٨ذﯾﺤﺠﮫ ١٣٢۴آﻏﺎزﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ٢٩
ﺷﻌﺒﺎن  ١٣٢۵ﺑﮫ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﺷﺎه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺘﻤﻢ در اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ وﺷﺸﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻗﻮای ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻠﺖ اﺳﺖ.
دراﯾﻨﺠﺎ در ﺿﻤﻦ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ ﺧﺎص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺷﺘﮫی
ﺣﺎﺿﺮدارد اﺻﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻮرخ ١٨
اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه  ١٣٢٨ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﮫ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻟﺤﺎق ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ وﺟﮫ اﺳﺘﻤﺮار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری در اﯾﺮان
ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﮫ وﺿﻮح روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در اﺳﺎس ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺒﺪان ﻗﺎﺟﺎری و دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮھﺎ و اﻟﺒﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان وﻗﺖ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺷﺪ  .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﮫ »ﻋﺪل ﻣﻈﻔﺮ« ﺗﻦ داد .ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻣﻮاﺟﮫ ﮔﺸﺖ .اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﺑﺎزده
اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی »ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺑﻮد ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود .در آﻏﺎز ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﺗﮭﯿﮫی اﯾﻦ ﻣﺘﻤﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ و
اﺻﻼح ﺷﺪه را ﺧﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاھﻢ آورد .ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﮫ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬارده ﺑﻮد.
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎھﯽ ﻓﺮدی و ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی
ھﻤﮫی ﺷﮭﺮوﻧﺪان وﺟﻮدداﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎھﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺠﺪد ﯾﮏ
ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻋﺼﺮﺗﺠﺪد درﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻮآورﯾﮭﺎی
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﯿﻦ ﻧﻮع از آﮔﺎھﯿﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﺑﺎردرﺷﻮرﺷﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺟﺪی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ادﻋﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺗﺠﺪد را از ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯾﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺠﺪد و ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻧﮕﯽ آن »ﻋﺼﺮﻣﺪرن« ﺣﺘﯽ در اروﭘﺎ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻐﺮب ﻧﯿﺰ از
دوران ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﺜﻼً ﺣﺘﯽ »ﻣﮕﻨﺎ ﭼﺎرﺗﺎ« را در ﺑﺪﻧﮫی
ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ راھﯽ درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ و
٢٨

ﺑﻨﺎﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﯿﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﮔﺮﻧﮫ ھﺮ ﻧﻮع ﮔﺴﺴﺖ و ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﺪرن« و »ﺟﺪﯾﺪ« ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﮫ اﻏﺘﺸﺎش ﻣﻌﻨﺎھﺎ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ
داﻣﻦ زده اﯾﻢ.
»ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ« ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»در ﻋﮭﺪ ﺻﻔﻮﯾﮫ و اﻓﺸﺎرﯾﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﻟﻮازم و
وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی ،اﺳﻠﺤﮫی ﮔﺮم و ﻧﻈﺎم اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان راه ﯾﺎﻓﺖ
وﻟﯽ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﻮن ﺳﯿﺮ ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﭘﯿﺪاﻧﮑﺮد و ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط اﯾﺮان ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ
ﮐﮫ در آن زﻣﺎن اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﻤﻼً ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ و
زودﮔﺬر ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﯿﭻ اﺛﺮی در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺟﺎی
ﻧﮕﺬاﺷﺖ«)ﻧﮏ.ﻓﮑﺮ آزادی وﻣﻘﺪﻣﮫ ﻧﮭﻀﺖ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ.اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺨﻦ  ١٣۴٠ﺗﮭﺮان(
ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺠﺪد ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎص دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ
ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﯽ رود.اﻣﺎ درھﻤﺎﻧﺤﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ھﺮﻋﺼﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺼﺮ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻋﺼﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ دو را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎھﻢ ﻣﺨﻠﻮط
ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ دو ﻋﻨﺼﺮآﮔﺎھﯽ و دﺳﺘﺂوردھﺎی ﻣﺎدی
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﻋﺼﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ را در ﮐﻨﺎر ھﻢ
ﻗﺮار دھﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺠﺪد در دوران ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »ﻣﺪرن« ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
ﯾﺎ دوران ﭘﮭﻠﻮی را ھﻤﺴﻨﺦ داﻧﺴﺖ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺻﻔﻮﯾﮫ .ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺠﺪد ﯾﺎ ﻣﺪرن ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از دوران ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺗﺎزه در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺮ ﻣﻠﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺎص ھﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽ رود .در ﮐﺘﺎب »ﺗﺠﺪد و روﺷﻨﻔﮑﺮی« ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را طﺮح ﮐﺮده ام.
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدم ﺑﮫ آﻏﺎز .ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ و
دوﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﯿﺠﺪھﻢ ﺷﻌﺒﺎن  ١٣٢۴ﻗﻤﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﯾﺮان راه اﻓﺘﺎد و اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺣﺎﺿﺮﺷﺪ
و در ﺧﻄﺎﺑﮫ اش ﻣﺠﻠﺲ راﻣﻈﮭﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺎ ھﻤﮫی ﻣﺠﺎھﺪﺗﮭﺎی ﻣﺮدم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻮد و ﺷﺶ ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ اﺻﻨﺎف )ﺳﯽ و دوﻧﻔﺮ( .ﭼﮭﺎر ﮔﺮوه ﺑﻘﯿﮫ،
ﺷﺎھﺰادﮔﺎن و ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ،ﻋﻠﻤﺎ و طﻼب ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ،ﺗﺠﺎر ده ﻧﻔﺮ،ﻣﻼﮐﯿﻦ و ﻓﻼﺣﯿﻦ
ده ﻧﻔﺮ .اﯾﻦ ﻋﺪه ﻣﺠﻤﻮع وﮐﻼی ﺗﮭﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻻﯾﺎت
ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ۵١ﻣﺎده ای ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﮫ و ﻣﺆﺗﻤﻦ اﻟﻤﻠﮏ
و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ طﺮﺣﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮد آن را ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
در ھﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎز ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻠﺲ و درﺑﺎر اﺧﺘﻼف درﮔﺮﻓﺖ .درﺑﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻤﺎل
ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ھﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ  ١۴ذﻗﻌﺪه  ١٣٢۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﻣﻀﺎی ﭘﺎدﺷﺎه و
وﻟﯿﻌﮭﺪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎی ﻓﺮاوان داﺷﺖ .اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ،ﻣﻈﻔﺮاﻟﯿﻦ ﺷﺎه درﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن درﺑﺎر و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .درﺑﺎر ﻧﻤﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﮫ اﯾﺮان ﻣﺸﺮوطﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ۵١ﻣﺎده
ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ را روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﮐﻨﺪ .ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺿﺮورت
ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻤﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ھﯿﺄﺗﯽ را ﺗﮭﯿﮫی ﻣﺘﻤﻢ
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ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺪﺗﯽ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺮدم ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی
ﺗﺎزه ﻣﯽ رﻓﺖ.ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ،ﻗﻀﺎوت و آزادﯾﮭﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ،و ﻣﮭﻤﺘﺮ از ھﻤﮫ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺮدم
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از دﯾﻦ و طﺒﻘﮫ دراﯾﻦ ﻣﺘﻤﻢ آﻣﺪ .اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا در ﻣﺘﻤﻢ ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﻮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻠﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم
ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﻮد ﺧﺎﺻﮫ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ .ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﯿﻮﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺣﻖ ﻣﯽ داد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ را
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در  ٢٩ﺷﻌﺒﺎن  ١٣٢۵ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ و
اﻣﻀﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه رﺳﯿﺪ.
از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دارﯾﻢ و ﯾﮏ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ھﺮ دوﺑﺎ
اﻧﺪﮐﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ و ھﺮﯾﮏ ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﺒﺮدھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪه
اﻧﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺻﻠﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤﻢ آن را ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ را در دوﻣﺮﺣﻠﮫ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ
آورد .ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻈﺮی ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﻧﻘﺶ ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺘﻦ
اﺻﻠﯽ  ۵١ﻣﺎده ای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺻﻠﯽ ﻗﺮارداﺷﺘﮫ
اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺑﮫ دوﺳﺒﺐ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ،و دودﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ
روﯾﺪادھﺎ و ﻣﮭﻤﺘﺮ ازآن آﮔﺎھﯿﮭﺎی ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﻠﺲ در آﻏﺎز ﻓﺮق ﮐﺮده ﺑﻮده
اﺳﺖ؟
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻗﺪم ﺑﮫ ﻗﺪم ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮده اﻧﺪ.
از ھﻤﯿﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮﺑﺮﭘﺎﯾﯽ »ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﮫ« .ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﺟﻮری دﯾﮕﺮ طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺮدم در آﻏﺎز
ﻓﻘﻂ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ .ﺳﻨﮓ اﻧﺪازﯾﮭﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﺑﺎر ﻣﺮدم را ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ
ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽ راﻧﺪ و ﺑﺮﺗﻘﺎﺿﺎھﺎﯾﺸﺎن ھﻢ از ﺑﺎﺑﺖ ﺷﮑﻠﯽ و ھﻢ از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻧﮫ ﻓﻘﻂ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﮫ وراﺗﺮ ﻣﯽ رود و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻧﺎظﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﮫی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻮل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ از ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ آن
ﻣﯽ رود ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی ھﻤﮕﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺣﻠﮫی ﻧﺨﺴﺖ و ﻣﺮﺣﻠﮫی آﺧﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﯽ در دو
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﯽ داﺷﺘﮫ اﯾﻢ .و اﻗﻌﯿﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان وﻗﺖ و ﺷﻤﺎری از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن
دراﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ.
از ﺑﺎﺑﺖ ﺷﮑﻠﯽ اﻣﺎ ﻣﺠﻠﺴﯽ دارﯾﻢ ﮐﮫ آﮔﺎھﯿﮭﺎ وﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﮫی
درﺑﺎر ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﯿﺎت درﺑﺎرﯾﺎن ﺧﺎﺻﮫ دو ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﺮ رو آﻧﭽﮫ در ﻣﺘﻦ  ۵١ﻣﺎده ای آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﮫ
ای دارد و ﻣﺘﻦ دوم ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
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ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .از ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ
دو ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ در ﻣﻘﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻗﻮهی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه .در اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
واﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻘﺶ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪهی ﺧﻮد ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﺤﺮان روﺑﮫ
روﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ ھﺮ دو
ﻧﻘﺶ را در ھﯿﺄت ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺧﻮد در ﯾﮏ دوره ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ
دور داﺷﺖ ﮐﮫ از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺣﻠﮫی دوم ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎرش و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪهی درﺑﺎر و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و ﺧﯿﺰش ﺷﮭﺮھﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ۵١ﻣﺎده
ای و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺟﻮدآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ھﻢ »ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﻣﺘﻤﻢ آن را دراﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪه ای
ﺧﺎص ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ.
درﮔﯿﺮﯾﮭﺎ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﺎه از ﻗﻮای روس ﻣﺪد
ﺧﻮاﺳﺖ و در دوم ﺗﯿﺮﻣﺎه  ١٢٨۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢٣ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ  ١٣٢۶ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﮫ
ﺷﺪ .ﺑﺮاﺛﺮ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻓﺘﺮت ﺑﮫ ﺑﺎرآﻣﺪ ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل و ﭼﮭﺎر ﻣﺎه وﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ روز.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺘﺮت ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﺠﻠﺲ اول ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤﻢ آن دردو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﺮ دو را ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ .او اﻧﻮاع ﺷﮕﺮدھﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
را از ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازد و ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزد .در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ روس را ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﺷﺎه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺎﺗﺤﮫی ﺳﻠﺴﻠﮫی ﻗﺎﺟﺎر را ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﮫ ﺗﻮپ ﺑﺴﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎزه
ای ﺑﮫ راه اﻧﺪازد .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﮐﺒﺮای ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ﻧﺎم ﻧﮭﺎد .اﯾﻦ
دوره را دورهی »اﺳﺘﺒﺪادﺻﻐﯿﺮ« ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﺗﮭﺮان ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﺸﺮوطﮫ
ﺧﻮاھﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺤﻠﮫ و وزرا و طﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻠﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﺶ را ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و
ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎھﺰادﮔﺎن و اﻋﯿﺎن وﺗﺠﺎر و ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﺮﯾﮏ
ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در ﺿﻤﻦ ھﯿﺄﺗﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ دوم را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺛﺮ اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم روﺳﯿﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ
ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﻌﺮض
ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﺘﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻨﮭﺎ اﻣﺎ ھﻤﮫ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺼﻮب ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺴﯽ در اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
٣١

ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮم ﭘﺲ از ﺳﮫ ﺳﺎل ﻓﺘﺮت اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺣﻤﺪﺷﺎه اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ را در  ١۴آذر
 ١٢٩٣ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ دوام ﻧﯿﺎورد .ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اول وﺿﻌﯽ ﭘﺪﯾﺪآورد ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﮐﺎرش اداﻣﮫ دھﺪ.
دورهی ﭼﮭﺎرم ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ھﻔﺖ ﻣﺎه و ھﺸﺖ روز ﻓﺘﺮت در اول ﺗﯿﺮ
١٣٠٠ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪﺷﺎه اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ و در ٣٠ﺧﺮداد  ١٣٠٢ﺷﻤﺴﯽ ﺧﺎﺗﻤﮫ
ﯾﺎﻓﺖ .دورهی ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در  ٢٢ﺑﮭﻤﻦ  ١٣٠٢اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .در ھﻤﯿﻦ دوره در ٩
آﺑﺎن ١٣٠۴ﻣﺠﻠﺲ طﯽ ﻣﺎدهی واﺣﺪه ای اﺣﻤﺪ ﺷﺎه را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻠﻊ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ  .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن در  ٢١آذرھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﮫ رﺿﺎﺧﺎن
ﭘﮭﻠﻮی اﻧﺘﻘﺎل داد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدی ﺟﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻢ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺑﺲ
ﻣﮭﻢ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .ﺑﮫ ﺗﻮپ
ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺠﻠﺲ،اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم روﺳﯿﮫ ،ﻓﺘﺮﺗﮭﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ،
ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮﯾﮭﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎ ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺧﻠﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ،ﺑﮫ
ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪن اﺣﻤﺪﺷﺎه ،اﻣﺘﻨﺎع اﺣﻤﺪ ﺷﺎه از ﻗﺒﻮل وظﺎﯾﻒ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺬرا و ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ و ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪن رﺿﺎﺷﺎه ھﻤﮫ و ھﻤﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ھﻤﺎن
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤﻢ آن ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﮫ از ﺟﻨﺒﺶ و
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺿﺎﺷﺎه در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن دوم
)ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اول را ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﯿﻢ(اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺷﺪ ﺑﺮﺗﺼﻤﯿﻢ ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺴﺎن.
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻗﺪرﺗﺶ را ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ .ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ
ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ آوردﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﺨﺴﺖ
ﯾﺎ اﺻﻠﯽ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ رو اﮔﺮ ﺑﮫ اﺳﺘﺪﻻل »ﺳﯿﺲ« ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را ﻣﺠﻠﺴﯽ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.
در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺎره ای ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﺎﻧﻢ »ﻟﻤﺘﻮن« ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﯾﺖ را ﺟﻨﺒﺸﯽ
اﺻﻼﺣﯽ ﯾﺎ اﺻﻼح طﻠﺒﺎﻧﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ)ﻧﮏ .ﻧﻈﺮﯾﮫی دوﻟﺖ دراﯾﺮان .ﺗﺮﺟﻤﮫی
ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﮭﻠﻮان( .ﺑﮫ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﻗﻠﻢ دو ﻣﻘﻮﻟﮫی اﻧﻘﻼب و اﺻﻼح ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﮫ .اﻟﺒﺘﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﯾﺎ اﺻﻼح ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻤﯽ دھﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺮش اﯾﻦ ﻗﻠﻢ آﻧﭽﮫ در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ رخ
داد ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﻧﮫ اﺻﻼح زﯾﺮا ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺳﻨﺘﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد
ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﺑﮫ ﻣﺪد ارزﺷﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﺑﮫ ﺣﯿﺎت
ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ .ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ اﻣﺎ از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺳﻨﺘﯽ
ﻗﺎﺟﺎری از ﭘﺬﯾﺮش ارزﺷﮭﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺮاﺛﺮ
اﺟﺒﺎر و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﮫ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺗﻦ داد و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﻣﺤﻠﺲ را ﺑﮫ ﺗﻮپ
ﺑﺴﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﮫی ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻗﻮای روﺳﯿﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن وارد ﻣﯿﺪان
ﺷﺪ و ﺳﺮآﺧﺮ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ درﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﻠﺒﮫی ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺷﺎه وﻗﺖ ﺳﻠﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﺮد،ﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﻮای روﺳﯿﮫ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ در
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ﺣﺪی ﮐﮫ ﻟﯿﺎﺧﻮف ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن واﮔﺬاﺷﺖ .درواﻗﻊ
از آﻏﺎز ،ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺧﺼﻠﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ ﻋﺰل
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺮدﻣﯽ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﺨﯿﺘﺎرﯾﮭﺎ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه
ھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ھﻤﮫ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺪ .ﺧﺮد اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن ﻣﺸﺮوطﮫ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ را ﺑﮭﻢ ﻧﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻄﻠﻘﮫ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﻘﺎی ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ
ﭘﺎس ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﮐﮫ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و
اﮔﺮ دوام آورد ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر روﺳﯿﮫ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ روﯾﺪادھﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ.
دراﯾﻦ دوره ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮان ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﮐﺸﻮرﺑﻮدﻧﺪ و اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻣﯽ دادﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎز ﻧﺸﺎﻧﮫی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺪاری وﭘﺎﺳﺪاری ازﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺪم
ﺑﻮده اﺳﺖ وھﺴﺖ ﺑﺮھﺮاﻣﺮدﯾﮕﺮی .اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺻﻮری ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﮫ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻞ درﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ،از اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺸﻮرش ﻧﯿﺰ
ﺧﻮدداری و ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞ درﻏﺮب را ﺑﺮﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮ
اﯾﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ داد .او ﺧﻮد از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﻋﺰل ﺷﺪ و ﺳﻠﺴﮫ ای
ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای رﺳﻤﯽ ﺑﮫ ﺳﻘﻮط ﺳﻮق داد.
ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻠﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه از ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪن اﺣﻤﺪ
ﺷﺎه و ﺧﻠﻊ او از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﮫ ﻣﺪد ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﮭﻤﺘﺮ
از اﯾﻨﮭﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﻠﻊ ﺳﻠﺴﮫی ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﮫ ﮐﻤﺎل ﻣﯽ رﺳﺪ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﻧﻮﺧﻮاه ﮐﮫ روﻧﺪ ﻧﺎﺗﻤﺎم
ﻣﻠﺖ ﺳﺎزی را ﺑﮫ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻈﮭﺮﻋﻤﻠﯽ ﺗﺠﺪد طﻠﺒﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن اﺳﺖ  .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺪوام
اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺳﺮو ﮐﺎردارﯾﻢ .از ﺳﻮﯾﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻠﻤﻮس آرﻣﺎن ﺗﺠﺪد طﻠﺒﯽ
اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﺳﻠﺴﻠﮫ ای ﺑﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ای دﯾﮕﺮ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺎ در
ﻣﯿﺎﻧﮫی اﺻﻼح -اﻧﻘﻼب -اﺻﻼح ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﺮان ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ در دوران
اﻧﺤﻄﺎط ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ ﺑﺮآﻣﺪن ﺳﻠﺴﻠﮫ ای دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻓﺸﺎر آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺗﺠﺪدطﻠﺒﺎﻧﮫی
ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪه از دورهی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﯿﺪن ﺷﺎه ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﮫ ﺣﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭽﮑﺲ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ آﻧﮭﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﻮپ و ﺗﺎﻧﮏ روﺳﯽ و اﻋﺪام ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن
در ﺑﺎﻏﺸﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻮان ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ از ﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﺗﺠﺪد طﻠﺒﯽ ﺑﮑﺎھﺪ.
ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﮫ ادﺑﯿﺎت و ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪن رﺿﺎﺷﺎه
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی و روﺷﻨﻔﮑﺮان و دﯾﻮان ﺳﺎﻻران ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان از اﯾﻦ روﯾﺪاد
ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺿﺎﺷﺎه ﮐﮫ ﺳﺨﺖ اﻧﺪک
ﺑﻮده اﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻧﮫ ﺑﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﺷﮭﺎﻣﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و
ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ او .ﺗﻮدهی ﻣﺮدم ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد اﮐﻨﻮن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ ﺑﮫ ﺛﻤﺮ
ﻧﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ وﺗﺠﺪد ﺧﻮاھﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورده اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺷﻮق و ذوق را ﻧﺎﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻣﻘﻄﻊ ،ھﻤﮫی
ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﺗﺠﺪدطﻠﺒﺎﻧﮫی ﻋﺼﺮ ﭘﮭﻠﻮی اول را »ﺗﺠﺪدآﻣﺮاﻧﮫ« ﮐﮫ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﻣﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮان و آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾﺶ را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎرد .ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮری را ﺳﺮاغ
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دارم ﮐﮫ ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﺗﺠﺪد در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﮫ اﻧﺪازهی ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮان ﻗﻮت و ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽ
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﮔﺬرم و ﺑﮫ وﺟﮫ اﺳﺘﻤﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدم.
رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن دوم ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪ .در ﻣﻘﻄﻊ ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﺮان ﮐﮫ اﻋﻼم ﺑﯽ طﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد،
رﺿﺎﺷﺎه ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﻘﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻌﻔﺎ داد وﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻄﺎﺑﻖ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﻮی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﻣﺪام ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت
ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ﻣﻌﺮوض ﻣﯽ دارد ،در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن »اﻧﺪﯾﺸﮫ« از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ»اﮔﺮ رﺿﺎﺷﺎه
دوﺳﺎل زودﺗﺮ ﻓﺮوﻏﯽ را ﺑﮫ ﺻﺪرات ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد،اﮔﺮ ﻣﺼﺪق را از ﺣﺼﺮ رھﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد
و اﮔﺮ ﺗﻘﯽ زاده را ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ آورد ،او را وا ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﯽ
طﺮﻓﯽ اﯾﺮان را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ« .اﯾﻦ ھﻢ از آن دﺳﺘﮫ از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﻨﺪه اش ﻧﻔﺴﺶ
از ﺟﺎی ﮔﺮم ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ اش را ﺗﻔﮑﺮروﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داده ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ از ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﮔﻮﯾﻨﺪه از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ
اﻧﮕﻠﺴﯿﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﺗﮭﻤﺖ ﭘﺮاﮐﻨﯿﮭﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رﺿﺎﺷﺎه از آﻏﺎز ﺑﺎ ﭘﺎﺷﺎھﯽ او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﮫ ﺷﺨﺺ او ﮐﯿﻨﮫ و ﻋﺪاوت ﻣﯽ ورزﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺎﺟﺮای ﺷﯿﺦ ﺧﺰﻋﻞ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ
ھﻤﮫ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺠﺰﯾﮫی اﯾﺮان ﺑﻮد
و روﺳﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ را در ﺳﺮﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داد اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﮫ از طﺮﺣﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺷﺨﺺ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻘﺘﺪر درزﻣﺎن
او .ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دوﺳﺎل زودﺗﺮ ﻧﻘﺸﮫی ﺑﺰگ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ را زﯾﺮ
و روﮐﺮد .اﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از راه اﯾﺮان ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮐﺸﻮر را ﯾﮑﺴﺮه ﺑﮫ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﭙﺮد؟ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ دﯾﺪﯾﻢ روﺳﯿﮫی
ﺷﻮروی ھﻢ طﺮح ﺗﺠﺰﯾﮫی اﯾﺮان را داﺷﺖ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﺸﮫ ھﺎ را ﺑﺮای ﺟﻨﻮب
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ راھﺒﺮدھﺎی
ﺑﺰرگ را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺎس زودﺗﺮ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮورت ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﺗﻦ داد و اﻟﺒﺘﮫ ﺧﺮد و ھﻮﺷﻤﻨﺪی
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﭼﻮن ﻓﺮوﻏﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻔﺎﮐﺮد .درﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ
ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎری ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺗﻮﻓﺎﻧﮭﺎی ﺑﻼ ﺟﺎن ﺑﮫ درﺑﺮده ﺑﻮد .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ و ﻣﺘﻤﻢ
آن ازدرون ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪه و در ﭘﺮﺗﻮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﮫ از دوران ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﮫ ﺑﻌﺪ
و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺗﺠﺪد طﻠﺐ اﯾﺮان درآﺳﺘﺎﻧﮫی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان دوران
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎی ﻓﮑﺮی و رﻓﺘﺎری ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ
روﯾﺪادھﺎی آن دوره را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮآﻣﺪه از آن ﺑﺎزده ھﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﺸﻮر را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﮫ ﻣﺪد اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی
اﻣﺮوزﯾﻦ رواج ﻣﯽ دھﻨﺪ وﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،روش درﺳﺘﯽ را از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﺶ روﯾﺪادھﺎ
دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
٣۴

ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در دو دورهی ﺑﺤﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﮫ ﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ .ﯾﮑﯽ در
دورهی ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢ﺑﮭﻤﻦ  ١٣٠٢اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ
را ﻣﻨﺤﻞ داﻧﺴﺖ اﻟﺒﺘﮫ ،ﺑﮫ اﺻﺮارﺿﺎﺷﺎه ﭘﮭﻠﻮی ،ﻣﻮﮐﻮل ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن .اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ درﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ١۵آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٠۴ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ٩اﺑﺎن
١٣٠۴اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ را اﻋﻼم ﮐﺮد و »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ را درﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫی ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﮫ ﺷﺨﺺ« ﺳﺮدار ﺳﭙﮫ ﺳﭙﺮد .ﭘﺲ از آن در ١۵
آذر  ١٣٠۴ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در  ٢١آذرﻣﺎه ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﺸﺮوطﮫ را ﺑﮫ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﮭﻠﻮی واﮔﺬار ﮐﺮد .ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺤﻠﯿﻒ روز  ٢۴آذر در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ و روز ﺑﻌﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .ﺗﺎﺟﮕﺬاری در۴
اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ١٣٠۵ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ رﺿﺎﺷﺎه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺮوطﮫ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﺒﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ازﺳﻠﺴﻠﮫ ای ﺑﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫی دﯾﮕﺮاز طﺮﯾﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد ﭼﻮن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اداﻣﮫی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪش ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﮫی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺑﺮﺧﯽ
ﯾﺎﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮی را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
اول« ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آورده ام ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اول ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ
اول ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل
ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن دوم ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
در دوران ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎز ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﮫ
وﺿﻮح ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺠﻠﺴﮭﺎی
ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎھﯽ ﺑﮫ اﺻﻼح و ﺷﺮح ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ وﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ روﻧﺪ .درﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوران
ﯾﻌﻨﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤﻢ
آن ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﮐﮫ از ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﻈﺮﯾﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ اھﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص دارد .ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﯿﻦ
ﻣﺘﻦ ﻗﺎدر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﺴﺴﺘﮭﺎ و ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬارد .از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی ﺑﺪﻧﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮان
ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ،ﺧﻮاه ﺻﻮری ﺧﻮاه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﺘﻦ و ﻣﺘﻤﻢ آن ﻣﯽ
داﻧﺪ ﯾﺎ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﮫ ﺷﻌﺎر ﻋﻠﻨﯽ و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی آﺷﮑﺎر ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺻﺤﻨﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﺪه ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﭘﺲ از
ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .دوران ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد را ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﭙﺮد ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﮭﺎی دوﮔﺎﻧﮫی ﻣﻠﯿﻮن و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط
را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﭙﺮد .ﺑﺎ ھﻤﮫی اﯾﻦ اﺣﻮال ھﻨﻮز ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻤﺪهی
ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻧﯿﺰﻣﺘﻦ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ و ﻣﺘﻤﻢ آن ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺟﻊ
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ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺪاری از ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .آﺷﻮﺑﮭﺎ و ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوره زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن دﯾﮕﺮی را اﻟﺰام آور ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺣﻣد
ﻣﺻدق در ھﻣﯾن دوران ﺗﻣﺎﯾل داﺷت ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺑرﭘﺎﺳﺎزد اﻣﺎ ﻣﺣﻣد رﺿﺎﺷﺎه
ﺗواﻧﺳت اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺛﻣر ﺑرﺳﺎﻧد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ھدف و ﻣﻘﺻود ﻣﺻدق ﺑﺎ ﻧﮕرش
ﻣﺣﻣد رﺿﺎﺷﺎه ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﺻدق ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺷﺎه را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﻣﺎدی
اﺑزاری ﺑﺳﺎزد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ درﺻورت اﻣﮑﺎن ﺧﻠﻊ ﮐﻧد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻣد رﺿﺎﺷﺎه ﻣﯽ
ﺧواﺳت ﺷﻔﺎﻓﯾﺗﮭﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وارد ﮐﻧد و از آن در ﺑﺣران ،اﺑﮭﺎم زداﯾﯽ ﮐﻧد .اﯾن
دو ﻧﯾت در اﺳﺎس ﺑﺎھم ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ ﺟدی دارﻧد.
ﺷﺎه در  ٩اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٢٧ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮد .ھﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﻋﻼم ﺷﺪ.
 .1ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺻﻞ  ۴٨ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
 .2ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ طﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی در اﺻﻞ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤﻢ آن
 .3ﺑﺎزﻧﮕﺮی در اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﮫی ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری درﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﺎه در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز
اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه  ١٣٢٨ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﻨﯽ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﮑﯿﻤﯽ در  ١اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﮫی ھﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫی
آن ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  ٢٠۴رای از ﻣﺠﻤﻮع  ٢٣٢رأی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در
ﺟﻠﺴﮫ ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن دوم)ﺳﻮم( ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
در ﺟﻠﺴﮫی ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﮏ اﺻﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ  ٢٣٠رای ﻣﻮاﻓﻖ و  ١رای ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺘﻦ اﺻﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
»در ھﺮ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ھﺮ ﯾﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺧﻮاه ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺧﻮاه
ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد دوﻟﺖ ،ﻟﺰوم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ
ﻣﺘﻤﻢ آن را ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺛﻠﺚ ﮐﻠﯿﮫ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ھﻤﺎﯾﻮن
ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
و اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی آن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد از ﻋﺪه ای ﮐﮫ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﺪود
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﮫ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ھﻤﺎن اﺻﻞ ﯾﺎ اﺻﻮل ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد رأی ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ
و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ھﻤﺎﯾﻮن ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺛﻠﺚ آرای ﮐﻠﯿﮫ اﻋﻀﺎ اﺗﺨﺎذ و ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﺷﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺻﻞ ﺷﺎﻣﻞ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤﻢ آن ﮐﮫ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ طﺮﯾﻘﮫی ﺣﻘﮫ ﺟﻌﻔﺮﯾﮫ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮﯾﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و اﺣﮑﺎم آن ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوطﮫ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﮔﺮدد و اﺻﻮل ﻣﺰﺑﻮر اﻟﯽاﻻﺑﺪ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد اﺻﻮل ﭼﮭﺎرو ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ و ھﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺻﻞ ھﻔﺘﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺻﻞ ھﺸﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻞ ﭼﮭﻞ و ﻧﮫ ﻣﺘﻤﻢ آن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﺻﻮل وﺿﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ،در اﺻﻮل ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد و
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺠﻠﺲ واﺣﺪی ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و اﺻﻼﺣﺎت
ﻻزم را ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺛﻠﺚ آرای ﮐﻠﯿﮫ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ آورد ﺗﺎ ﭘﺲ از
آﻧﮑﮫ از طﺮف اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ھﻤﺎﯾﻮن ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﮫ ﺻﺤﮫی ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﮫ ﻣﻮﺷﺢ
ﺷﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺠﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺤﻮهی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت
اﺻﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪ و از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺘﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺷﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮردی ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿﻮح
ِ
ﺳﺨﻦ از ﻣﺠﻠﺴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن رﻓﺘﮫ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﻗﺎﺟﺎر ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮی
اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻋﺰل اﺣﻤﺪﺷﺎه وﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در ﻋﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
ﺳﻮم ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﮫ واﻗﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﭼﮭﺎرم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن در اﺳﺎس ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در اﯾﺮان ﺗﻮﺟﮫ دارد .از اﯾﻦ
رو ﻧﺤﻮهی ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﺻﻮل
ﭘﺎﯾﮫ ای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﻣﺘﻤﻢ آن در ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن دورهی
ﭘﮭﻠﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺧﺎﺻﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ در وﺟﻮد ﻣﻠﺖ ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺳﻮم )ﭼﮭﺎرم( اﯾﺮان ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در  ١٣ﻣﺮداد  ١٣۴۶ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺳﻮم در روز
ﺷﻨﺒﮫ  ٢٨ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣۴۶ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
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از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮو طﮫ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎزﻧﮕﺮی دﯾﮕﺮی ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺖ وﭘﺲ از
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺳﺎل  ١٣۴۶در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺳﻮم ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣۵٨ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺳﻮم ﯾﮑﺒﺎردﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه در اﺳﺎس ﻧﮕﺮان ﺗﺪاوم ﻧﻈﺎم
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﮫ اﺻﻞ ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ
ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از اﺻﻮل ﺳﯽ وھﺸﺘﻢ،ﭼﮭﻞ وﯾﮑﻢ و ﭼﮭﻞ و دوم .در اﺳﺎس ﻻﯾﺤﮫی
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی دوﻟﺖ ھﻮﯾﺪا ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﮫ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ھﻤﯿﻦ ﺳﮫ اﺻﻞ اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﭘﯿﻮﺳﺘﮭﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
اﻟﻒ -ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎ و ﻣﻼﺣﻈﺎت
درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﮔﻔﺘﺎرھﺎ وروﯾﺪادھﺎﯾﯽ درﺗﺎرﯾﺦ دوران ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
ﺳﺮﺑﺮآوردهاﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺮﻧﮕﺮش ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺛﺮﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ازﻧﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺑﮫ ﺗﺼﻮراﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﺴﺘﮫی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﻘﯿﻤﯽ را درﺟﺎﻣﻌﮫی
اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﺮده و رواج دادهاﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎراﯾﻦ ﺑﺴﺘﮫیاﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ
ﺑﻦ ﺑﺴﺘﯽ ذھﻨﯽ ﮐﮫ ﮔﻮﻧﮫای ازﺗﺼﻮرﮐﺎذب ﺗﺎرﯾﺨﯽ را رواج ﻣﯽ دادوھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽدھﺪ .آﻧﭽﮫ
ﮐﮫ ﺗﺼﻮرﻣﯽ ﺷﺪ اﺑﺰار ﻓﮭﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ،ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻮد درآﻣﺪ وھﺮﮔﻮﻧﮫ اﻗﺪام ﺧﻼق
ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻓﺮھﻨﮕﯽ راﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﮫ اﺑﺰاری ﻧﺎزا وﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و درھﻤﺎﻧﺤﺎل ﺳﺮﮔﺮم و
ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن داد.
آﻧﭽﮫ درزﯾﺮﻣﯽآﯾﺪﺑﺨﺸﯽ ازروﯾﺪادھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺎھﻤﮕﻮﻧﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ذھﻦ واﺳﺘﺪﻻل
آﺷﻔﺘﮫی ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن دراﯾﻦ دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺧﺎﺻﮫ ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﺎن و
ﺧﻮشﻧﺸﯿﻨﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ وآﺳﺎنطﻠﺒﺎن ﻓﮑﺮی.ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻓﮭﻢ ﮔﺬﺷﺘﮫ راواﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ذھﻦ
وﻓﮑﺮاﻣﺮوزﯾﮭﺎی راﺣﺖ اﻧﺪﯾﺶ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﻢ ،ﻧﺎﭼﺎر ازﻓﮭﻢ درﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺰﺑﺎزﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ.
ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﺮاﺳﺎسﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻏﺎﻟﺐ وراﯾﺞ درﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﻧﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫی
اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت اﻣﺮوزﯾﻦ ازآن دوره .ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻨﺎ
ﻓﮑﺮی ﺗﻮده ﭘﺴﻨﺪ
واﻣﮑﺎﻧﺎت ھﻤﺎن ﻋﺼﺮدرک ﮐﻨﺪ ﻧﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫی اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت ﮔﺴﯿﺨﺘﮫی
ِ
اﻣﺮوزﯾﻦ.
ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ
ﻧﮑﺘﮫای دﯾﮕﺮ ﺑﺮآن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﺳﻨﺎد ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .درک ﮔﺬﺷﺘﮫ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮی ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان اﯾﻦ درک را درﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﭙﺮد .ﺗﻨﮭﺎ درﭘﺮﺗﻮ ﻓﮭﻢ ﻧﻈﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان روﯾﮑﺮدی
را ﺳﻨﺠﯿﺪ و اﻋﺘﺒﺎر آن را ﻓﮭﻤﯿﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﮐﻠﯽ و ﻣﺒﮭﻢ روﯾﺪادھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﮫ
داوری ﻣﯽﺳﭙﺮﻧﺪ دراﺳﺎس ،ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻐﺸﻮش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ وﻧﮫ ﻣﻔﮭﻮم.
اﯾﻨﺎن ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ را از درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی،ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﺪه ﻏﺮﺑﯽ،
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ودر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .اﯾﻦ روش ،ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و درک
روﯾﺪادھﺎ را از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را درﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮان ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺎﺑﺨﺮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ھﺮ دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان درﺳﺖ درک ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ
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ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و اوﻟﻮﯾﺘﮭﺎی آن دوره و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ھﻤﺎن دوره ﺑﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻈﺮی .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺮ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺘﮭﺎﯾﺶ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﻋﻤﻠﯽ را اﺳﺘﺒﺪادی وﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ راﻏﯿﺮ
اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﯽ داﻧﺪ .ھﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری »ﻋﻘﻞ ﮐﻞ« ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﺿﻌﻔﮭﺎ و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰآﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ وﻣﮭﻤﺘﺮ ازھﻤﮫ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد را روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف
ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .اﮔﺮﺷﻤﺎ ﭼﺎرﭼﻮب دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫھﺎی
اﯾﻠﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی اﻧﺘﻘﺎل دھﯿﺪ ،و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و دﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺰﻧﯿﺪ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ روﺑﮫروﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺸﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ روﺧﺮدﻣﻨﺪ
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ.ﻧﮕﺎه ﺑﮫ دورهھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫﺧﺼﻮص درﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺠﻤﻮﻋﮫھﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎدارد وﻧﮕﺎه ﺑﮫھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫھﺎ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ و در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺟﮭﺎن ھﻤﺎن روزﮔﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎﻻﺧﺮه
درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮل وﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺮه دﯾﮕﺮﮔﻮن ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﯾﻨﮭﺎ
را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪروش و ﺷﯿﻮهی درﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرراھﻢ دراﺧﺘﯿﺎرداﺷﺖ.
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد در اﯾﺮان آﻣﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﻨﻦ و اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﮐﮫ ﺑﺎزدھﯽ ﺟﺰ ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .از اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت دراﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ.
ﻣﻨﻈﻮرم روﻧﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ درﻣﺠﻤﻮع ﺧﺼﻠﺘﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﯿﺪاﮐﺮده
وﻓﻀﺎھﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﺎذﺑﯽ را ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪه وﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.درھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط دووظﯿﻔﮫ
درﺑﺮاﺑﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮاردارد ﮐﮫ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪازاﯾﻦ ﺑﻦﺑﺴﺖرھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎراﯾﻦ ﺑﻦﺑﺴﺖ
ﻧﺸﻮﻧﺪ.ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻣﺮﮐﺰھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ازاﻧﺪﯾﺸﮫ درﻋﺮﺻﮫیﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و
دودﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﻧﮫھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺑﻦﺑﺴﺘﮭﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ.
از اﯾﻦ دو ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ھﺮ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﮐﮫ ﺷﻤﺎری از اﺳﻨﺎد را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ در ھﻤﺎﻧﺤﺎل
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﮫ ﻧﻈﺮھﺎ ﯾﺎ اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ درھﻤﺎن ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ روﺷﻦ
دارد ﮐﮫ داورﯾﮭﺎﯾﺶ را ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﺎن اﺳﻨﺎدی ﮐﮫ ﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎن داده اﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻓﮑﺮی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﮫ از ﭘﯿﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ وﮔﺰﯾﻨﺶ اﺳﻨﺎد راﺗﻨﮭﺎ درﺟﮭﺖ ﺗﻮﺟﯿﮫ
ﻓﮑﺮﭘﯿﺸﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮده اﺳﺖ .ﻋﺼﺮﺗﺠﺪد اﯾﺮان ﺧﺎﺻﮫ روﯾﺪادھﺎی دھﮫی
ﺑﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ وھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد دﺳﺘﺨﻮش ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯿﮭﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﯽﺣﺪ
وﺣﺼﺮی ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﮭﻨﮫای زﯾﺎﻧﺒﺎردرﺑﺴﺘﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺑﺎرآورده اﺳﺖ.
ﮐﻮﺷﺸﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﺑﺎر در ﺣﺪ ﺑﻀﺎﻋﺘﻢ ﮔﻮﺷﮫ ای از اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻢ ﯾﺎ
ﺖﮐﻢ ﯾﺎدآورﺷﻮم.
دﺳ ِ
.١در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﯾﺎ روﯾﺪادھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺗﻮﺟﮫ دوﺧﺘﮫام.ﺑﻨﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر
ﻣﺘﻮﺟﮫ دوام و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ و ﻣﺘﻤﻢ آن در طﻮل ﯾﮏ دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ اﻣﺮوز روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در دھﮫی ﺑﯿﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .در
ﺿﻤﻦ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ در اﯾﻦ دھﮫ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ھﻤﯿﻦ
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ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻧﺪ.ﻗﺼﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ وﻧﺸﺎن دھﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﻔﻆ وﺣﺮاﺳﺖ ازﯾﮏ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ راﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎﺑﺎزﯾﮭﺎی دوﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.ازاﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻨﮭﺎ درﺑﺤﺮان
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ راازﻧﺎﺑﺎوران ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻧﺸﺎن دادهام و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎن
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﻠﻊ اﺣﻤﺪﺷﺎه از ﺳﻠﻄﻨﺖ رأی داد اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﺎﻻ
اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ دﻗﯿﻘﯽ
ﺑﺮزﺑﺎن ﻧﻤﯽراﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ درآن ھﻨﮕﺎم ھﯿﭽﮑﺲ در اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ازﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ
ﻧﺒﻮد.دوم اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ھﻢ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮدارﺳﭙﮫ
در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ھﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﻠﻊ اﺣﻤﺪﺷﺎه و ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺳﻠﺴﮫی
ﻗﺎﺟﺎررأی داد وھﻢ آﻧﮑﮫ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﮫ رﺿﺎﺧﺎن ﺳﺮدار ﺳﭙﮫ را ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ
اﺻﻼح ﮐﺮد .اﯾﻦ روﯾﺪاد درﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮآﻣﺪه از ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﺮوطﮫ و ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﻠﻊ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻊ ﯾﮏ
ﺳﻠﺴﻠﮫ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺳﻠﺴﻠﮫ ای دﯾﮕﺮرأی ﻣﯽ دھﺪ و ﮔﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﯽھﻤﺘﺎ ﺑﺮﻣﯽ دارد.
 .٢ﭘﯿﺶ ازﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﺳﺮدار ﺳﭙﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ اﯾﺮان را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺟﻤﮭﻮری
ﺳﻮق دھﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪرس وﻣﺼﺪق ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺛﻤﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .اﯾﻨﺎن
و ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی ازﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﻤﮭﻮری درواﻗﻊ ﻣﺮدم راﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﺪاوم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ راﻧﺪﻧﺪ
وازاﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮﺳﺮدارﺳﭙﮫ ﭘﯿﺮوز ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ،ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮ
ﺳﺮدارﺳﭙﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺗﻨﮭﺎ وﺟﮫ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﺮدار
ﺳﭙﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ و ھﻤﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻮد .اﻣﺮوز ﺗﺼﻮرم ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ
ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ اﯾﺮان ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ .دراﺳﺎس اﯾﺮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را از ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .آﻧﭽﮫ اﯾﺮان را ازﺗﺠﺰﯾﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﻧﺠﺎت داد ﺣﻀﻮرو وﺟﻮد وﻟﯿﻌﮭﺪی ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﺎ دراﯾﺖ ﻓﺮوﻏﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪر ﮔﺸﺖ وﮐﻠﯿﺖ ﮐﺸﻮرراﺑﺮﭘﺎﻧﮕﺎه داﺷﺖ.ازاﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﮫ روح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را اﺣﯿﺎء ﮐﺮد واﯾﺮان راھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺳﻮی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارازﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ)= ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ( راﻧﺪ.
 .٣ﻓﺮزﻧﺪ رﺿﺎﺷﺎه وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺟﻮان ﺑﻮد .ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و ﺧﻮش ﻗﻠﺐ.
درزﻣﺎن ﭘﺪرﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺑﮫ ﻣﺼﺪق ﺳﺨﺖ ﺑﮕﺬردھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻐﻀﻮب ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﺎ وﺳﺎطﺖ او ﻣﺼﺪق ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ اش ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﮐﮫ در ﻋﺮف رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎطﺮه ای ﺧﻮش در ذھﻦ ﻣﺼﺪق ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ .ﺣﻮادث ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺎن
دادﮐﮫ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ھﻤﻮاره درﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﮐﻮﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ
در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻠﻊ او از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .درزﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق
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ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎﺧﮭﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ھﻤﮑﺎراو،ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎطﻤﯽ،ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫای
آﺷﮑﺎرﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽرﻓﺖ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺣﺬف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ روﺷﯽ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﻞ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ،ﺣﺮﮐﺘﯽ
راﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ .ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ وﺿﻌﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
ﮐﺸﻮر راﺗﺮک ﮔﻔﺖ و ﺑﮫ ﺧﺎرج از اﯾﺮان رﻓﺖ .در ھﻤﯿﻦ دوران ﺷﻤﺎری از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪان او ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﻮرد دﺳﺖ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﻘﺎم
اول ﻗﻮهی ﻣﺠﺮﯾﮫ را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻣﻮﺟﮫ داﻧﺴﺖ؟
 .۴اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ھﻔﺪھﻢ ﺑﮫ ﻣﺪد ﯾﮏ ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ )رﻓﺮاﻧﺪم( ﮐﮫ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ
دﺳﺖ آﻣﻮز وﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد واﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﺶ را ﺧﻮد ﻣﺼﺪق ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﺑﻮد درﻋﻤﻞ
ﻣﺤﻮر روﯾﺎروﯾﯽ دو ﮔﺮاﯾﺶ و دو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد:ﯾﮑﯽ ھﺪﻓﺶ ﺣﺬف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ
ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻔﻆ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮﺗﺪاوم ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء
ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  .ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﭼﭗ ﺗﻮده ای و ﻣﺼﺪﻗﯽ ھﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ،ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﻣﺼﺪق در ﺟﮭﺖ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ داﺷﺖ»:ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﻤﻮدن راه ﺟﻤﮭﻮریﺧﻮاھﯽ...راآﻏﺎزﮐﺮده اﺳﺖ«
)ﻧﮏ .آﺑﺮاھﺎﻣﯿﺎن .اﯾﺮان ﺑﯿﻦ دو اﻧﻘﻼب .ص .(٣٣٨
ﺣﺎل ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ و آراء در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ اﻧﺤﻼل ﺑﮫ ﻣﺪد رﻓﺮاﻧﺪم.
ب-اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ
ھﻔﺪھﻤﯿﻦ دوره ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٧اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه  ١٣٣١ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ٢
ﺷﻌﺒﺎن  ١٣٧١ﻗﻤﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ  .از  ١٣۶ﮐﺮﺳﯽ ﻓﻘﻂ  ٧٩ﮐﺮﺳﯽ دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺼﺪق ﺑﯿﻢ داﺷﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ را در ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران اﯾﻦ دوره ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺼﺪق و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن ﺷﺎه و اﻓﺮاد ﺑﯽ طﺮف ھﺮ ﯾﮏ ﺷﻤﺎر
در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﻣﺼﺪق ﺑﮭﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .در
ﺗﮭﺮان ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﻣﺼﺪق اﮐﺜﺮﯾﺖ را داراﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﮫ در ھﻤﮫ ﺟﺎ.
ﻣﺼﺪق دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﺎره ای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﮫ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﮑﺮ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ را در ﺳﺮﭘﺮوراﻧﺪ .او ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ را
ﻧﺪاﺷﺖ  .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راه ﺑﺮﮔﺰاری»رﻓﺮاﻧﺪم« و ﺑﮫ ﻣﺪد روﺷﯽ
ﺗﻮده ﭘﺴﻨﺪ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﮫ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد .ھﻤﯿﻦ »رﻓﺮاﻧﺪم« ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد.
از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﻧﺤﻮهی اﺟﺮای »رﻓﺮاﻧﺪم« )=ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ« ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ دﻣﺮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد .ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎی رأی ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺸﺘﻨﺪ و روﺷﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد
ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻋﻠﯿﮫ رﻓﺮاﻧﺪم اﺳﺖ و ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﻮاﻓﻖ آن .در واﻗﻊ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺼﺪق در ﺑﺮاﺑﺮ
۴٢

ﻣﺠﻠﺲ روی ﺳﮑﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻرﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺗﺤﮫی
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن را ﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی آن ھﻢ از ﺳﻮی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﮐﮫ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﻧﺎﻣﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﺑﻮی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﮔﺮﯾﺰ از ﻓﮑﺮ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﺻﻮل ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﻣﯽ داد.
رﻓﺮاﻧﺪم ﺧﺎﺻﮫ از اﯾﻦ رو ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺼﺪق ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎز ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر راﯾﺞ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رﻓﺮاﻧﺪم دوروﺑﺮ درﺑﺎر
ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﺎران ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺼﺪق ﻧﯿﺰ او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ او
ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر زﯾﺎﻧﺒﺎر و ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﺪقدر دوازده
ﻣرداد  ١٣٢٢ﺧورﺷﯾدی طﯽ رﻓراﻧدﻣﯽ دوره ھﻔدھم ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ را ﻣﻧﺣل و
ﺷروع اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دوره ھﺟدھم را ﻣوﮐول ﺑﮫ اﺻﻼح ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐرد.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ،ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ ﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻣﺼﺪق ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻏﯿﺮ از آﯾﺖﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺎﺋﺮیزاده
و ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺷﺪت اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻮاداران ﻣﺼﺪق ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ ،ﺻﺪﯾﻘﯽ؛ اﯾﻨﮭﺎ اﻟﺒﺘﮫ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را اﻓﺸﺎ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ھﻤﮫ درﺧﺎطﺮاﺗﺸﺎن ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﯾﻢ) .ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎرﻧﻤﺎ :ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ١۵ﻓﺮوردﯾﻦ  /١٣٩٧ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎردر ﺗﺎرﻧﻤﺎ:
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ٢۵اردﯾﺒﮭﺸﺖ .(١٣٩٢
درھﻣﯾن ﮔﻔتوﮔو ﻣﺣﻣود ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد :درواﻗﻊ ﻣﺟﻠس ﻣوﺳﺳﺎن ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ درﺳﺎل
١٣٢٨ﺑﮫ ﺷﺎه اﯾن اﺧﺗﯾﺎررا داد ﮐﮫ ﻣﺟﻠس را ﻣﻧﺣل ﮐﻧد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ درﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺷروطﯾت ،ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﺧﺗﯾﺎرﺑﮫ ﺷﺎه ﺑرای اﻧﺣﻼل ﻣﺟﻠس داده ﻧﺷده ﺑود.
درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ» ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑودن« ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺳﺧن اﯾﺷﺎن دﻗﯾﻖ ﻧﯾﺳت .ﻣﺟﻠس ﺧﺑرﮔﺎن
اﯾن دوره ﻣطﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﻣواﻓﻘت ﻣﺟﻠس ﺗﺷﮑﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود .ﺗﺎزه ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺧود
دﮐﺗرﻣﺻدق ﻧﯾزﻣﯽﺧواﺳت ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن را ﺑرﮔزار ﮐﻧد و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﯾﻠش آن را
ﺳروﺳﺎﻣﺎن دھد .اﯾن درﺳت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھرﭼﮫ را ﮐﮫ ﺷﺎه ﮐرده ﺑود »ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ« ﺑﻧﺎﻣﯾم و
ھرﭼﮫ را ﮐﮫ دﯾﮕران ﺣﺗﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد و ﺑﮫ اﺟرا ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و»ﻏﯾرﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ« ﻧﺎم ﺑﻧﮭﯾم .ازاﯾن ھم ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﺷﺎه ﺣﺎﺿر
ﻧﺷد ﻣﺟﻠس را ﻣﻧﺣل اﻋﻼم ﮐﻧد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﻠس را ﺑﮫ اﻧﺣﻼل ﮐﺷﺎﻧد ﺷﺧص دﮐﺗر ﻣﺻدق
ﺑود ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗش را ھم ﺧودش ﺑرﮔزار ﮐرده ﺑود.
ﻣﺣﻣود ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺳﭘس ﻣﯽ اﻓزاﯾد:درھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ھﻔدھم ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد،
ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻗویﺗرﯾن ﻣﺟﻠس دوران ﻣﺷروطﯾت ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در  ٢٩اردﯾﺑﮭﺷت
ﺳﺎل  ٣١دوﻟت ﻣﺻدق ﺗﺻوﯾبﻧﺎﻣﮫای اﻣﺿﺎ ﮐرد ﮐﮫ در آن ﺑﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫای ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ
ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺑود :ﭼون دﻋوای دوﻟت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻋﻠﯾﮫ اﯾران در دﯾوان ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ دادﮔﺳﺗری
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ﻣطرح اﺳت و ﻣﻣﮑن اﺳت در ﭘﺎرهای از ﺣوزهھﺎ آﺷوب ﺑﮫ وﺟود آﯾد و ﺑﺎﻋث ﺷود ﮐﮫ
دﯾوان دادﮔﺳﺗری ﻋﻠﯾﮫ اﯾران رای ﺑدھد ،ﻣﺎ ﺟﻠوی اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﻣﯽﮔﯾرﯾم.
در ادﻣﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم :ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮔﻔت :اﯾن ﺗﺻوﯾبﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﮭرھﺎی
ﻣﮭم ﮐﺷور ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺷﮭد ،ﺷﯾراز ،ﺳﺑزوار ،رﺷت و اﺻﻔﮭﺎن از داﺷﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺣروم
ﺷوﻧد و  ۵۶ﻧﻣﺎﯾﻧده از ورود ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﺑﺎز ﺑﻣﺎﻧﻧد .اﯾن اوﻟﯾن ﺿرﺑﮫای ﺑود ﮐﮫ در دوران
ﻧﮭﺿت ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﻠس وارد ﺷد .در ھﻣﯾن ﻣورد ،ﻣرﺣوم اﺑواﻟﺣﺳن اﻣﯾﻧﯽ ﻧوری ﺑﮫ
دادﮔﺳﺗری اﻋﻼم ﺟرم ﮐرد وﮔﻔت اﯾن اﻗدام در واﻗﻊ ﺿرﺑﮫای ﻣﮭﻠﮏ ﺑﮫ ﻣﺷروطﮫ ﺑود.
اﻟﺑﺗﮫ دادﮔﺳﺗری ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت واﺑﺳﺗﮫ ﺑود ،اﻗدام ﭼﻧداﻧﯽ در اﯾن راﺑطﮫ
اﻧﺟﺎم ﻧداد.
اﯾن ﺳﺧن دﮐﺗر ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ درﺳت اﺳت .ﺑﺎ ﺑرﮔزاری رﻓراﻧدم واﻧﺣﻼل ﻣﺟﻠس ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺑﺎر»ﺿرﺑﮫ ای ﻣﮭﻠﮏ« ﺑﮫ ﻣﺷروطﯾت و ﻧﻣﺎد آن ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷد،زده ﺷد .از ﻧظر
ﺗﺣﻠﯾل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﻣﯾن اﻣر ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ھواﺧواھﺎن دﮐﺗر ﻣﺻدق و ﺣزب
ت ﮐم ﺑﮕﯾرﻧد .ﺷﺧص
ﺗوده ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻧﯾروھﺎی ھواﺧواه ﻣﺷروطﯾت و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را دﺳ ِ
دﮐﺗر ﻣﺻدق ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻓﺿﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﻓﺿﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺗﮭران ﻗرارداﺷت.
ﺗﺎرﯾﺧﻧﮕﺎران ﭼپ و ﻣﻠﯽ ﻣدام ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﻧظﺎم ارزﺷﯽ ﭼپ و ﺿد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
و ﺿد ﺳﻠطﻧت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ھواﺧواھﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻧدارﻧد و از اﺻل ﺣﻖ
رأی ﯾﮑﺳﺎن ﭼﺷم ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد .اﮔرﺑرﮔزاری درﺳت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را اﺻل ﺑﮕﯾرﯾم ،در اﯾن
ﺻورت ﻧﺑﺎﯾد ﺗرﮐﯾب ﻣﺟﻠس را ﺧواه ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ اﺷراف،روﺳﺗﺎﯾﯾﺎن ﺑﯽﺳوادﺑﺎﺷﻧد
ﯾﺎ طﺑﻘﮫی ﻣﺗوﺳط ﺷﮭری،ﮐﺎرﮔران ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ،ﻣﻌﯾﺎری ﺑداﻧﯾم ﺟﮭت
ارزﺷداوری .ﻣﺷﮑل ﺗﺎرﯾﺧﻧوﯾﺳﺎن ﭼپ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن دو اﻣر را ﺑﺎھم ﻣﺧﻠوط ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .اﮔر طﺑﻘﺎت ﻣرﻓﮫ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻧد ﺗودهی ﻣﺣروم را در ﺟﮭت ﻣﻘﺎﺻد ﺧود ﺑﺳﯾﺞ ﮐﻧﻧد،
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن اﻣر از ﺑﺎﺑت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧﺣوهی ﻏﻠﺑﮫ ﺑراﯾن ﻣﻌﺿل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻧﮕرﯾﺳت ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺟﮭت ﭘذﯾرش ﯾﺎ رد ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ .دﻣوﮐراﺳﯽ
در اﺳﺎس ﻧﺑردﻣﯾﺎن ﻧﯾروھﺎﺳت ﺑر اﺳﺎس ﻣوازﯾن از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ،ﻧﮫ ﺳﻧﺟش دﻟﺧواه
وﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﮫی ﺑﺎزﯾﮕران ﺻﺣﻧﮫ یﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻌﯾﻧﯽ .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣوازﯾن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده و
ﺗواﻓﻖ ﺷده را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﯾم ،در اﯾن ﺻورت ﺳﺧن ﮔﻔﺗن از دﻣﮑراﺳﯽ و رﻋﺎﯾت ﻗﺎﻧون
ﺑﯽﻣﻌﻧﯽ ﻣﯽﺷود .آﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾد از اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﮐودﺗﺎ ﯾﺎ ﺑراﻧداﺧﺗن ﺳﺧن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آورد .ﻣﺿﺣﮏ
اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺧﻧوﯾﺳﺎن ﭼپ و ﺣﺗﯽ ﻣﻠﯽ دوﮔﺎﻧﮫ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
از ﺳوﯾﯽ ھرﭼﮫ در ﺟﮭت ﻣﺷروطﯾت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔرﻓت و ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠوی
ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾد،ﻣﯽ ﻧﮑوھﻧد و از ﺳوی دﯾﮕرﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻌﯾﺎری ﺑرای ﻗﺿﺎوت ﺟﻠوهﮔر
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .اﯾن ﺗﻧﺎﻗض در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﻧﺟﺎﻣﯾد ﮐﮫ اﻧﺣﻼل ﻣﺟﻠس را ﺑﮫ ﺑﺎر
ﻧﺷﺎﻧد و ﻣﺷروطﯾت را آﺳﯾبﭘذﯾرﺳﺎﺧت.
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ﻧﮑﺗﮫی در ﺧور ﺗوﺟﮫ دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﺑﯾش ﺗرﮐﯾب طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺣزاب و ﻧﯾروھﺎی
ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎھم ﻧدارﻧد ﺑدان ﺳﺑب ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای و ﮐﻣﺎﺑﯾش
ﺑﺎزﺗﺎب ﺗرﮐﯾب طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫی وﻗت ﺑوده اﻧد .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﺣزب ﺗوده در اﺳﺎس
ﯾﮏ ﺣزب ﻗﺎﺟﺎری ﺑوده اﺳت .ﺗرﮐﯾب ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﻣرﮐزی و ﻣؤﺛر اﯾن ﺣزب ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﻧﯾروی ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﻧدهی ﺣزب ﻣﻧﺷﺎء ﻗﺎﺟﺎری داﺷﺗﮫ اﺳت ﻣﺎﻧﻧد اﺳﮑﻧدری ،ﻣرﯾم
ﻓﯾروز،ﮐﺎﻣﺑﺧش و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر .اﯾن ﭘدﯾدهی ﭘﯾﺟﯾده را ﻧﺑﺎﯾد ﺳﺎده ﺳﺎزی ﮐرد .ﺣزب
ﺗوده ﺣﺗﯽ از ﻧظر ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﮕرﺷﮭﺎﯾش در ھﻣﯾن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻌﮭدات ﻗﺎﺟﺎر
ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ﺑود.در اﯾن ﺑﺎره ﭘﯾﺷﺗر ھﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ام اﻣﺎ ﺷﮑﺎﻓﺗن آن اﮐﻧون ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻓرﺻﺗﯽ
دﯾﮕر اﺳت .ﺧﻼﺻﮫ ﮐردن ﭼﻧﯾن ﭘدﯾدهی ﺑﻐرﻧﺟﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ آﺑراھﺎﻣﯾﺎن ﺳﻌﯽ دارد
ﻋرﺿﮫ ﮐﻧد ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت و ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻧظرﯾﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﺳﺟم و درھم ﺗﻧﯾده
ای ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽ رود ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﻋده ای ﺑﺧواھﻧد اﺳﺗﻧﺑﺎطﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼپ ﮔرای
او را ﺑﮫ ﺻورت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧورد ﺧواﻧﻧده ﺑدھﻧد .ﻧﺣوهی ﺑررﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
آﺑراھﺎﻣﯾﺎن ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﯾﮏ ﻣﺣور ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﯾﺳت .درﯾﺎﻓﺗﮭﺎی اﻣروزﯾﻧش را ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ
ﺗﻌﻣﯾم ﻣﯽ دھد و ﻧوﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺧﻧوﯾﺳﯽ ﭼپ ﻧﻣﺎی اﺳﺗﻧﺑﺎطﯽ را ﺗرﺳﯾم ﻣﯽﮐﻧد.
از اﯾن ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم ﻣﺣﻣود ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑراﺳﺎس آﻧﭼﮫ ﭘﯾﺷﺗر ﮔﻔت ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد :اﻗدام
ﺑﻌدی اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﻘدﻣﺎت ﺗﺿﻌﯾف ﻣﺟﻠس ھﻔدھم ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .ﺳﯾﺎﺳت ﻗطﻌﯽ اﻧﮕﻠﯾس،
اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﻣﺟﻠس را از ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺣذف ﮐﻧد ﭼرا ﮐﮫ دراﯾن ﻣﺟﻠس،
اﻗﻠﯾﺗﯽ ﺣﺿور داﺷت ﮐﮫ ﻧﻔت را ﻣﻠﯽ ﮐرده ﺑودو دو ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﮭم داﺷت؛ ﯾﮑﯽ اﺟرای
ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ ﮐردن ﻧﻔت و دﯾﮕری اﺻﻼح ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت.
اﯾﺷﺎن اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺻراﺣت ﺑﮕوﯾد ﭼرا ھﻣﯾن اﻗﻠﯾت و رھﺑرﺷﺎن ﻓﺿﺎی اﻧﺣﻼل ﻣﺟﻠس را
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐردﻧد؛ ﭼرا ﻣرﺣوم ﻣﺻدق ﺑﮫ ﺧود ﺣﻖ داد از ﺑﯾم آﻧﮑﮫ ﻧﺗواﻧد اﮐﺛرﯾت ﺑﮫ
دﺳت آورداﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره رھﺎ ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ اﻧﺣﻼل ﻣﺟﻠس را ﺗدارک ﺑﺑﯾﻧد؟
ﺳﯾد ﻣﺣﻣود ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ،ﻓرزﻧد آﯾتﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ،در ھﻣﯾن ﮔﻔﺗﮕو اظﮭﺎر داﺷت :ﭼرا ﻣﺻدق
ﺑﺎﯾد ﻣﺟﻠس ھﻔدھم ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آن را ﺧودش اﻧﺟﺎم داده ﺑود و ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ٨٠
درﺻد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﯾن ﻣﺟﻠس ،ﻣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻧﺣل ﻣﯽﮐرد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺳوال ،ﯾﮑﯽ از
رازھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﯾران ﺑود ،اﻣﺎ اﻣروز دﯾﮕر ﯾﮏ راز ﻧﯾﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ اﺳﻧﺎدی در
اﯾن زﻣﯾﻧﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در اﺧﺗﯾﺎر ﭘژوھﺷﮕران ﻗرار ﺑﮕﯾرد و اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از
آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧم.
ﺳﯾد ﻣﺣﻣود ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اداﻣﮫ داد :وﻟﯽ ﻣﺟﻠس ﻣﻧﺣل ﺷد .ﭼرا؟ راز اﯾن را ﺑﺎﯾد در اﺳﻧﺎد
وزارت ﺧﺎرﺟﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھﻧدرﺳون ﺳﻔﯾر آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد
و ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧد ﻧظر ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﺷﺎه در ﻣورد زاھدی ﭼﯾﺳت؟ ﺷﺎه در اول ﺑﺎ
ﻧﺧﺳتوزﯾری زاھدی ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد ،ﭼرا ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواﺳت ﯾﮏ ﻓرد ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﺧﺳتوزﯾر
ﺷود .ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐﮫ ﺧﺎطرات رزمآرا را ھم در ذھن داﺷت.
۴۵

وی اﻓزود :اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺷﺎه ﺑﺎ اﺻرار آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ﻣواﺟﮫ ﺷد ،ﻧﺧﺳتوزﯾری زاھدی
را ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾن ﮐرد ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻧﮫ ﺑﺎ ﮐودﺗﺎ ،اﻧﺟﺎم ﺷود .در اﯾﻧﺟﺎ ﻓﮑر
ﻣﻧﺣل ﮐردن ﻣﺟﻠس ﻣطرح ﻣﯽﺷود و در واﻗﻊ در ﺷﺷم ﺗﯾرﻣﺎه ٣٢ﻣﻧﺣل ﮐردن ﻣﺟﻠس
ﮐﻠﯾد ﻣﯽﺧورد .درﺑﺎرهی ﺗﯾر و ﻣرداد  ٣٢ﻣﺎ اﻧﺑوھﯽ از اﺳﻧﺎد وﻣدارک دارﯾم ﮐﮫ
ﻧﺷﺎندھﻧدهی اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﻣﻠت اﯾران ورھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻣذھﺑﯽ درﺑراﺑر اﻧدﯾﺷﮫی ﻣﻧﺣل
ﮐردن ﻣﺟﻠس اﺳت.
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اظﮭﺎر داﺷت :در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣن ﻧﺎﭼﺎر ھﺳﺗم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن اﺳﻧﺎد را ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﺑﺎزﮔو ﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﺷﺎن از ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺳﯾد اﺑواﻟﺣﺳن ﺣﺎﺋریزاده ﺑﺎ ﺻدور ﻓرﻣﺎن اﻧﺣﻼل ﻣﺟﻠس
ﺗوﺳط ﺷﺎه دارد .وی اداﻣﮫ داد :ﻣﺻدق ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﺎ ﯾﮏ رﻓراﻧدوم ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺟﻠس
را ﻣﻧﺣل ﮐﻧد ،ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑودن اﯾن رﻓراﻧدوم را ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﮔواھﯽ ﮐرده اﺳت
و ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ دو ﺗن از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷﺑﮭﺎی ﺳﻧﮕﺑﺎران ﺧﺎﻧﮫی آﯾتﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ھﻣراه
اﯾﺷﺎن ﺑودﻧد ،اﻣروز در اﯾن ﻣﺣل ﺣﺿور دارﻧد .ﯾﮑﯽ دﮐﺗر اﺣﻣد ﺧﻠﯾﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از
ﺳﺧﻧراﻧﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﺎت در ﺧﺎﻧﮫی آﯾتﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑودﻧد و ﯾﮑﯽ آﻗﺎی ﺣﺳﯾن ﺑﻧﮑدار ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﺷﺎھد زﻧدهی اﯾن ﻣﺎﺟرا ھﺳﺗﻧد .وی اﻓزود :وﻗﺗﯽ آﯾتﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﻧزل
ﺧود ﺳﺧﻧراﻧﯾﮭﺎﯾﯽرا ﺑرای ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ رﻓراﻧدوم ﺗرﺗﯾب داد ،ﺧﺎﻧﮫ اﯾﺷﺎن را ﺳﻧﮕﺑﺎران
ﮐردﻧد و ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﺷرﯾف و ﻣﺗدﯾن را ﺑﺎ ﺷﺎﻧزده ﺿرﺑﮫی ﭼﺎﻗو ﮐﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن
ﺟﻠﺳﺎت ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷود.
آﻧﭼﮫ اﯾﺷﺎن ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺣﮑﺎﯾت از اﯾن دارد ﮐﮫ ﺷﺎه ﺑﺎ اﻧﺣﻼل ﻣﺟﻠس ﻣواﻓﻘت ﻧداﺷﺗﮫ
اﺳت ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺑﺎ ﻣﺷورت اﻧﮕﻠﯾس ﺑوده
اﺳت اول ﺑﺎ ﻧﺧﺳت وزﯾری زاھدی ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳراﻧﺟﺎم آن را ﻣوﮐول ﺑﮫ ﻣواﻓﻘت
ﻣﺟﻠس ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﻣﺻدق ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻓرﻣﺎن اﻧﺣﻼل ﻣﺟﻠس ﺑﮫ ﺷﺎه ﻣﺗوﺳل
ﻣﯽ ﺷود ،ﺷﺎه ﺑﮫ اﯾن ﻋﻣل ﺗن ﻧﻣﯽ دھد .ﺧود ﻣﺣﻣود ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اﯾن ﺑﺎره ﻣﯽﮔوﯾد» :اﻣﺎ
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ در روز ﺑﯾﺳت و دو ﻣرداد ﻣﺻدق ﺑﮫ ﺷﺎه ﻣﺗوﺳل ﺷد ،ﺗﺎ ﺷﺎه ﻓرﻣﺎن اﻧﺣﻼل
ﻣﺟﻠس را ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﻣﺻوﺑﮫی ﻣﺟﻠس ﻣوﺳﺳﺎن ﺳﺎل  ١٣٢٨ﺻﺎدر ﮐﻧد ،ﺳﯾداﺑواﻟﺣﺳن
ﺣﺎﺋریزاده ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫای ﮐرده و ﻣﯽﮔوﯾد ﻣﺎ اﺻوﻻ ﺑﺎ رﻓراﻧدوم ﻣﺧﺎﻟﻔﯾم و آن را
ﮐﺎری ﻟﻐو ﻣﯽداﻧﯾم ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺑﺎﯾد درﺑﺎرهی ﻧظر ﻣﺎ درﺑﺎرهی اﻧﺣﻼل ﻣﺟﻠس ﺳوال ﺷود.
وﻟﯽ اﮔر ﺷﺎه ﺑﺧواھد ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد رﻓراﻧدوم دﮐﺗر ﻣﺻدق ﻓرﻣﺎن اﻧﺣﻼل ﻣﺟﻠس را ﺻﺎدر
ﮐﻧد ﻣﺎ رﺳﻣﺎ اﯾﺷﺎن را ﺷرﯾﮏ ﺟرم دﮐﺗر ﻣﺻدق ﺧواھﯾم داﻧﺳت .اﯾن ﺗﮭدﯾد ﺳﯾد اﺑواﻟﺣﺳن
ﺣﺎﺋریزاده ﻣوﺛر واﻗﻊ ﺷد و ﺷﺎه ﻓرﻣﺎن اﻧﺣﻼل ﻣﺟﻠس را ﺻﺎدر ﻧﮑرد .از اﯾن ﺟﮭت
ﺗﻼش اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻧﺣل ﮐردن ﻣﺟﻠس ﺑودﻧد ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧد«.ﺣﺎﻻ ﮐﺎری
ﺑﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﮭدﯾد اﯾن و آن ﻧدارﯾم ﮐﮫ اﻣری اﺳﺗﻧﺑﺎطﯽ اﺳت .ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎه ﻧﮫ ﺑﮫ
ﺗﮭدﯾد آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ﺗﺳﻠﯾم ﺷد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧواﺳت ﻣﺻدق ﮔردن ﻧﮭﺎد .ﭼرا ﺣرف ﯾﮏ
ﻧﻔر ﺳﻧد اﺳت اﻣﺎ ﺷﺎه ﮐﮫ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم دادن ھﻣﺎن ﮐﺎر ﻧﺷده اﺳت ارزﺷﯽ ﻧدارد؟ اﯾن
ﻧوع از ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯽ ﺗردﯾدﻣوﺟﮫ و ارزﺷﻣﻧد ﻧﯾﺳت.
۴۶

ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اداﻣﮫ داد:در اﯾن ﺑﺎره،اﺳﻧﺎد وزارت ﺧﺎرﺟﮫی آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﺷده و ﻧﺷﺎن دھﻧدهی
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻟوﺋﯽ ھﻧدرﺳون ﺳﻔﯾر آﻣرﯾﮑﺎ در اﯾران ،در روز  ١٧ﻣﮭر  ١٣٣٢ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ
ﺑﺎ ﻓﺿلﷲ زاھدی ﻧﺧﺳتوزﯾر ﻣﯽﮐﻧد .ھﻧدرﺳون ﮔزارش ﺧود را ﺑﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫی
آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽﻓرﺳﺗد ﮐﮫ اﮐﻧون در ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺳﻧﺎد وزارت ﺧﺎرﺟﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾده و
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ھم ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده و ﻣن ﯾﮏ ﭘﺎراﮔراف ﮐوﭼﮑش را ﻣﯽﺧواﻧم ،اﮔر
ﭼﮫ ھﻣﮫی اﯾن ﺳﻧد ارزﺷﻣﻧد اﺳت .ﻣﯽﮔوﯾد» :در ھﻣﺎن ﺻﺑﺢ روزھﻔت اﮐﺗﺑر ،ﯾﻌﻧﯽ
ھﻔده ﻣﮭر ،اطﻼع ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﻗرار اﺳت زاھدی ھﻣﺎن روز ﺑﺎ ﺷﺎه ﻧﮭﺎر ﺻرف ﮐﻧد؛ ﻟذا
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐردم زاھدی را ﻗﺑل از ﻧﮭﺎر ﺑﺑﯾﻧم .ﺿﻣن ﻣذاﮐره ﺑﺎ زاھدی ﻧظر رﺳﻣﯽ دوﻟت
اﻧﮕﻠﯾس را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺟﻠس ﺑﮫ اطﻼﻋش رﺳﺎﻧدم .ھﻣﭼﻧﯾن اظﮭﺎر داﺷﺗم ﮐﮫ اﺣﺳﺎس
ﻣﯽﮐﻧم ھر دو دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ از ﻧظر ﺗﻧظﯾم ﻗرارداد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗرارداد
ﮐﻧﺳرﺳﯾوم ﻧﻔت ،ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﻧﻔت ﻣﻠﯽ ﺷدهی اﯾران ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾس و آﻣرﯾﮑﺎ داده ﺑﺷود،
ﺑﮭﺗر اﺳت ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﮐﺎﻣل وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﻧﯾمﺑﻧد .ﭼون ﻣﺟﻠس ھﻔدھم
ﻧﯾمﺑﻧد ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﭘﻧﺟﺎه و ﺷش ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧداﺷت؛ وﺳر اﻧﺟﺎم ھﻧدرﺳون اﺻرار ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
ﻧظرآﻣرﯾﮑﺎواﻧﮕﻠﯾس اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎه ﻓرﻣﺎن اﻧﺣﻼل ﻣﺟﻠس راﺻﺎدرﮐﻧد) «.ﻧﮏ .ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾراﻧﯽ.ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ٢۵اردﯾﺑﮭﺷت .( ١٣٩٢
آﻧﭼﮫ از اﯾن ﮔﻔﺗﮫھﺎ ﺑرﻣﯽ آﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻدق،آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ﻣواﻓﻖ اﻧﺣﻼل ﻣﺟﻠس
ﺑوده اﻧد ھرﯾﮏ ﺑﮫ ﻋﻠﺗﯽ ﺧﺎص .ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻧﺣﻼل را ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ اﺳﺗﮫ اﺳت،ﺷﺎه
ﺑوده اﺳت .در واﻗﻊ ﺷﺎه ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﯾن ﻣﺟﻠس ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد وﻟﯽ ﻣرﺣوم
ﻣﺻدق از اﯾن ﮐﺎر اﻣﺗﻧﺎع ﻣﯽ ﮐرده اﺳت و ﻓﺿﺎﯾﯽ را داﻣن ﻣﯽ زده اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎرﺟﯾﺎن
را ﺑﮫ دﺧﺎﻟت در اﻣور اﯾران ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽ ﮐرده اﺳت .اﻧداﺧﺗن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﻣﮫی اﯾن
روﯾدادھﺎ ﺑﮫ ﮔردن ﻣﺣﻣد رﺿﺎﺷﺎه ﺑﯽ اﻧﺻﺎﻓﯽ و ﺑﯽ دﻗﺗﯽ و از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾﺳﯽ ﺑﯽ
اﻋﺗﺑﺎر اﺳت.

۴٧

۴٨

ﺑرﺧﯽ روﯾدادھﺎ در ﻋﺻر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت ھﻣﭼون ﻣﺣورﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺣﻘوﻗﯽ
اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﮭﻣﺗرﯾن روﯾدادھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﯾز ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و در
ﺣد اﻣﮑﺎن طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﮐﻧﯾم.
.١درآﻏﺎزﺧوب اﺳت ﺑداﻧﯾم ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺟﻠسﻋﺻرﻣﺷروطﯾت درﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ
وﯾژهدارد .ﺑرﭘﺎﯾﯽاﯾن ﻣﺟﻠس ﺑﮫ ﻣدد ﺟﻧﺑﺷﯽﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ودرھﻣﺎﻧﺣﺎل ﺑرﺧوردار از
ب ﺳﺎﺧﺗﺎرﻗدرت،اﺻﻧﺎف،دﺳﺗﺟﺎتﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻧدﯾﺷﮕران
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽﺑرﺧﯽ ازردهھﺎی ﺗﺟددطﻠ ِ
وﻗت ﻣﻣﮑن ﺷد .اﯾن ﻣﺟﻠس در اﺳﺎس ھﻣﭼون ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﻋﻣل ﮐرده اﺳت .ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﮭﯾﮫ ﮐرد و ﺑﮫ اﺟراﮔذاﺷت.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺗن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺗﺑداد درﺑﺎری و واﺑﺳﺗﮕﺎن آن
ﺷود،ﻣردم دﺳت ازاﻋﺗراض ﻧﮑﺷﯾدﻧد ﺗﺎ ﺳراﻧﺟﺎم ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﺗﻧﯽ را ﻓراھم آورﻧد ﮐﮫ»ﻣﺗﻣم
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ«ﻧﺎم ﮔرﻓت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺟﻠس اول ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺗﺄﺳﯾﺳﯽ)ﯾﺎ:
ﺗﺄﺳﯾس ﮐﻧده و ﺑﮫ واﻗﻊ ﻣؤﺳس( ﺑوده اﺳت ،ﺑل در ﻣرﺣﻠﮫ ای دﯾﮕر از زﯾﺳت ﺧود ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﻣﮑﻣل ﺑﮫ وﺟودآورد ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾران ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .دراﯾن ﻣﺗﻣم
ﺣﻘوق ﻣﻠت و ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻗوا ﺑﮫ وﺿوح ذﮐر و ﺣﻘوق ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯾز در ﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ازاﯾن ﺑﺎﺑت ﻣﯽﺗوان ھﻣﯾن ﻣﺟﻠس را ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﻣﺷﺗﻖ ﺷده ﻧﯾز داﻧﺳت .اﯾن اﻟﺑﺗﮫ
روﯾدادی ﮐم ﻧظﯾر اﺳت .ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﭼون ﮐﺎر ﻣﺟﻠس ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﯾده ﺑود،دﺧﺎﻟﺗﮭﺎی
درﺑﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣردم را ﺑﮫ ﻓﮑر اﻧداﺧت ﭼﺎره ای ﺑﯾﻧدﯾﺷﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ در اداﻣﮫی ﮐﺎر
ﺧود ﻣﺗن ﻣﺗﻣم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﯾز ﺗﮭﯾﮫ ﮐردﻧد.ﻣﺟﻣوع دوﻣﺗن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﻣﺗﻣم آن
را درادﺑﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺣﻘوﻗﯽ اﯾران»ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت« ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﻧد.
.٢اﯾنﻣﺟﻠسازھﻣﺎنآﻏﺎزﺑﺎ وﻟﯾﻌﮭدﮐﮫ ﭘﺳﺎﻧﺗرﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯾزﺷداﺧﺗﻼف ودرﮔﯾریداﺷت.وﻟﯾﻌﮭد
زﯾرﺑﺎرﻧظﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ وﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﻣﯽرﻓت وﻣدام ﺧواﺳﺗﺎردﮔرﮔون ﺳﺎﺧﺗن دﺳﺗﺂوردھﺎی
ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﺑود .ھﻣﯾن ﮔراﯾش و اﻟﺑﺗﮫ ﮔراﯾﺷﮭﺎی اﺳﺗﺑدادی ﺳودﺟوﯾﺎﻧﮫ در
ﭘﯾراﻣون درﺑﺎردر ﺟﺳت و ﺟوی راھﮭﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﯾت را ﻋﻘﯾم
ﺳﺎزﻧد و از دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ ﺧﺻﻠﺗﯽ ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺑﺎزدارﻧد.
ﺳراﻧﺟﺎم اﯾن روﯾﺎروﯾﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺎدﺛﮫای ﻣﻧﺟرﺷد ﮐﮫ درﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد اﯾران ﻧﻣﺎد اﺳﺗﺑداد
ﺧواھﯽ و درھﻣﺎﻧﺣﺎل ﻓروﭘﺎﺷﯽ و ﻓرورﯾزی ﺳﻠﺳﻠﮫی ﻗﺎﺟﺎر ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود:ﺑﮫ ﺗوپ
ﺑﺳﺗن ﻣﺟﻠس.ﻗﺗل و اﻋدام رھﺑران ﻣﺷروطﮫ ،ھﻣﮫ را ﺑراﻧﮕﯾﺧت ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ھراس ﺑﮫ
ﺑﺎرﺑﻧﺷﺎﻧد .از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
۴٩

ﻓروﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻘوط ﺳﻠﺳﻠﮫ ﯾﺎ ﻓرﻣﺎﻧروای ﻣﻌﯾﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ،در ﻋﻣل ﺑﺎ روﻧدی روﺑﮫ
رو ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ دﺷوار ﺑﺗوان آن را از دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ ﮐﻣﺎل و ﺗﺣﻘﻖ اﻧﺣطﺎط ﺑﺎزداﺷت.اﯾن
ﻓراﮔرد ﺳراﻧﺟﺎم ﺧﻠﻊ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر را ﺑﮫ ھﻣراه آورد و ﻗدرت وﻗت روﺳﯾﮫی
ﺗزاری ﻧﯾز ﻧﺗواﻧﺳت او را ﯾﺎری دھد ﺗﺎج و ﺗﺧت را ﺑﺎزﭘس ﺑﮕﯾرد .ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت
روﺳﯾﮫ ﻧﯾز ﺛﻣری ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻧﺷﺎﻧد.ﺳراﻧﺟﺎم دوره ای ﮐﮫ »اﺳﺗﺑداد ﺻﻐﯾر« ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت
ﺑﺎ ﻗﺗل وﮐﺷﺗﺎر آزادﯾﺧواھﺎن و ﻣﺷروطﮫ طﻠﺑﺎن و ﻟﺷﮕرﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد.
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﯾورش ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻗﺻدداﺷت ﺗﺄﺳﯾس ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﭘﺎ ﺳﺎزد ﺑﮫ ﻧﺎم
»ﻣﺟﻠس ﺷورای ﮐﺑرای ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ« ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ﺑﺟﺎی »ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ«» ،دوﻟﺗﯽ«
آﻣده اﺳت .ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐرد ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺗﺄﺳﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﮑل ﺗﺎزه ای را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣﺟﻠس
ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺑﺳﺎزد .آﻧﭼﮫ او ﻧﻣﯽ داﻧﺳت و ﺑﺳﯾﺎری ﻧﯾز ﭘس از او ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و ھﻧوز
ھم ﻧﻣﯽ داﻧﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھر ﻧﮭﺎدی ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﺷروﻋﯾت اﺳت .اﯾن ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ﺗﺄﺳﯾس ﻧﮭﺎد ﺟدﯾد از روح زﻣﺎﻧﮫ ﻣدد ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﭘس از آن ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﭘذﯾرش و اﻗﺑﺎل ﻋﺎﻣﮫ
ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ روح زﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑرﺧوردار از ﻣﺷروﻋﯾ ِ
ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد.
روﯾدادھﺎی اﯾن دوره را ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﻣﮭم اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫی اﯾن
درﮔﯾرﯾﮭﺎ و زورآزﻣﺂﯾﯾﮭﺎ درﺳﺎﺧﺗﺎر واﻧﺳﺟﺎم ﻣﺗن دوﺑﺧﺷﯽ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﻣﺗﻣم آن ﺧﻠﻠﯽ
واردﻧﺳﺎﺧت .ھﻣﮫ ﺧود راﻣﻘﯾد ﺑﮫ آن ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﺟزﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺷﺎه و ﺷﻣﺎری از درﺑﺎرﯾﺎن.
ﺣﺗﯽ ﺑزرﮔﺎن اﯾل ﻗﺎﺟﺎر واﻧﻣود ﻣﯽﮐردﻧد از اﻋﻼم ﺗﻌﮭد ﺑﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ دوﺑﺧﺷﯽ
ﺳرﺑﺎزﻧﻣﯽزﻧﻧد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺷﯾوه و ﻧﺣوهی ﻋزل ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﭘدﯾده ای ﯾﮑﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﺧﺎﺻﮫ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺻر ﻣﺷروطﯾت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود .ھﻣﮫی ﺗﺎرﯾﺧﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﺑﮫ
اﯾن ﭘدﯾده ﺗﻧﮭﺎ از ﺑﺎﺑت وﺟﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوﺟﮫ ﮐرده اﻧد ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑراﺳﺎس
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﺗﮭران را ﻓﺗﺢ ﮐردﻧد،ﻣﺟﻠﺳﯽ ﺑرﭘﺎ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺟﻠس
ﻓوق اﻟﻌﺎدهی ﻋﺎﻟﯽ .ﻧﺎظﻢ اﻻﺳﻼ م ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ آن را»ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ« آوره اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ
دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ اﯾﻦ روﯾﺪاد را ذﮐﺮﮐﺮده اﻧﺪ واژهی»ﻓﻮق اﻟﻌﺎده« را ﺑﮫ آن اﻓﺰوده اﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵ﺗﯿﺮ  ١٢٨٨ﺳﺎﻋﺖ ﭼﮭﺎر ﺑﻌﺪازظﮭﺮ در ﺑﮭﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزی ﺑﮫﻧﺎم »ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ« ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رؤﺳﺎی دورهی اول ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺳﺮداران ﻗﺸﻮن ﻣﻠﯽ و ﻋﺪهای از ﺗﺠﺎر ،وزراء و ﺷﺎھﺰادﮔﺎن ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در اﺳﺎس ﺧﻮد را ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه را ﺧﻠﻊ ﮐﺮد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪش را ﮐﮫ وﻟﯿﻌﮭﺪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ وﺟﻮد ﺧﻮد را
در ﺣﻀﻮر رؤﺳﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ
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را ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺸﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن
ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺴﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﻤﺮار روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﮔﺴﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻠﻊ ﺷﺎه در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻣﺪد »ﻗﺸﻮن ﻣﻠﯽ« و »ﻓﺘﺢ ﺗﮭﺮان« اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﺳﺘﻤﺮاردر ﺟﺎﯾﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ھﻤﮕﺎن ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤﻢ آن را ﯾﮑﺴﺮه ﭘﺬﯾﺮا
ھﺴﺘﻨﺪ و از ھﻤﯿﻦ رو ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع را ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﮫ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ھﻤﭽﻮن ﺷﺎه رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ وﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ای ﺑﺮای او ﺑﺮﻣﯽ ﮔﻤﺎرﻧﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮﻧﺎم وﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ .اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﮫی اﺣﻤﺪﺷﺎه،ﺑﺰرگ اﯾﻞ ﻗﺎﺟﺎرﻋﻀﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻮد.دوﻣﯿﻦ
ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ﻧﺎﺻﺮاﻟﻤﻠﮏ ﻗﺮه ﮔﻮزﻟﻮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ او داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮭﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ دارد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان ھﯿﭻ
ﻋﻼﻗﮫ ای ﺑﮫ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ و ھﻤﻮاره آرزوﻣﯽ داﺷﺖ درﻏﺮب زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ھﺮﺷﻐﻠﯽ
را درﻏﺮب ﺑﺮﺗﺮازﺳﻤﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در اﺳﺎس
ﺳﻠﺴﻠﮫی ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض
اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار داده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮫ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎورداﺷﺖ و ﻧﮫ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺑﻼ ﻓﺼﻠﺶ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﮐﮫ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد را درﻣﻘﺎم ﺗﻮﭘﭽﯽ ﻗﺮارداد و
ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﮫ ﺗﻮپ ﺑﺴﺖ.آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻋﺪل ﻣﻈﻔﺮ« ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ،ﺣﻔﻆ آﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺘﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮب وﺑﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺰرﮔﺎن
اﯾﻞ ﻗﺎﺟﺎرﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را درﺳﻠﺴﮫی ﻗﺎﺟﺎر اﺳﺘﻤﺮاردھﻨﺪ .از اﯾﻦ
رو ﭼﺎره ای ﻧﻤﯽداﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺟﺰآﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﻤﺎر را ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ را
ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺰک وھﻤﭽﻮن ﮐﺎﻻﯾﯽ »دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
او اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﺼﻮرآﻧﮑﮫ ﺳﺮﻓﺮﺻﺖ روﻧﺪ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺪی ﻋﺒﺚ .آﻧﭽﮫ اﯾﻨﺎن درﺳﺖ درک ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮدﮐﮫ روح ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ،روح زﻣﺎﻧﮫ ﺑﻮده وﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻠﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه را ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آراء ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻞ وزﯾﺮ
داﺧﻠﮫ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آراء ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ .اﯾﻦ وزﯾﺮ داﺧﻠﮫ ﺳﺮدار اﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻮد .در
واﻗﻊ ﺳﺮدار اﺳﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﺮان ﺑﻤﺎﻧﺪ .دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮاوان داﺷﺖ ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺖ در
٢
ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﮫ ﺷﮭﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺎﺟﺎرﺳﺖ از ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﮫ ﺑﻌﺪ.
»ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻋﺎﻟﯽ« اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﯽرود .ﻓﻘﻂ
اﮔﺮاﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ،اﺟﻼس ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﮫ ﺷﻤﺎرآورﯾﻢ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫی ﺳﺮان
. ٢در اﯾﻦ دوران اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﮫ ﺣﺪی ﻣﮭﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺳﺮان ﮐﺸﻮر ﺟﺎ و ﻣﻘﺎم ﺧﻮدرا ﺑﮫ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﮔﺬار ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ ﺳﺮدار اﺳﻌﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﺳﺎل در اروﭘﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻨﺪﺑﺎر او را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ اﯾﺮان دﻋﻮت
ﮐﺮد ،وﻟﯽ او ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ١٢٩١در اروﭘﺎ ﻣﺎﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮاﻟﻤﻠﮏ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺖ ﺧﻮدش ﺑﮫ اروﭘﺎ ﺑﺮود.از اﯾﻦ رو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﺧﻮد را ﺑﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ اطﻼع ﺳﺮدار اﺳﻌﺪ رﺳﺎﻧﺪو او را ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت در اﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﮫ ﺗﮭﺮان دﻋﻮت ﮐﺮد .ﺳﺮار اﺳﻌﺪ
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻧﺎﺻﺮاﻟﻤﻠﮏ راھﯽ اروﭘﺎ ﺷﺪ.
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ﻗﺸﻮن و ﺗﻌﺎدی دﯾﮕﺮ از ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻓﺘﺢ ﺗﮭﺮان ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﻀﻮرﺷﺎن
ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻞ ﻗﺎﺟﺎر ودرﺑﺎرآن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﻧﻮ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﯾﻨﺪ
در ﺟﮭﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻠﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻔﮭﻮم
»ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« ھﻨﻮز ﺑﺮﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن روﺷﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ از اﯾﻦ روﺑﺎﯾﺪ »ﻣﺠﻠﺲ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهی« ﻣﻠﯽ را ﻧﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﺟﻠﻮه ای از »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﺎ آن ﻣﻘﻄﻊ از
آن ذﮐﺮی در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .اﺻﻄﻼح ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
دﯾﺪه ام ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻔﻮض ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﮫ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﮭﻠﻮی در ﻣﺎدهی ﺳﯽ و
ﺷﺸﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ آن ھﻢ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن در ﻣﺘﻦ
اﺻﻼح ﺷﺪهی ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ.
وﺟﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ »ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت
ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺗﮭﺮان ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ وﻓﺎداری اﯾﻨﺎن ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﮐﮫ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ دو ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اول ﺗﺄﯾﯿﺪ وﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدم وھﻤﯿﻦ درﺑﺎرو طﺒﻘﺎت درھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .از اﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﺰ اطﺮاﻓﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ھﯿﭻ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ای ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده درﺿﻤﻦ ھﯿﭻ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺧﺎﺻﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﯾﺎ اﺻﻮﻻً ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯿﺎن،
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻔﺎرت روس ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮد از اﯾﻦ رو ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد و
ﻓﺮزﻧﺪ او ھﺮﭼﻨﺪ ﺧﺮدﺳﺎل ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻣﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺨﻠﻮع ﺑﮫ
وارث او ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه در اﺳﺎس ﺑﮫ ﺳﻮﮔﻨﺪی ﮐﮫ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺧﻮرده ﺑﻮد ﭘﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻗﻮای ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺑﺮاﻧﺪازد و
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﯾﺎری ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ دوم ﮐﮫ ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻠﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه
ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﮫ داد ﮐﮫ در ﺗﻮﺟﯿﮫ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻮد.ﻣﺘﻦ آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ» :ﻣﻌﻠﻮم آﻗﺎﯾﺎن
ھﺴﺖ؛ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﮫ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت روس ،در زرﮔﻨﺪه ،درﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺘﯿﻦ
روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،رﻓﺖ؛ ﺑﮫ ﻣﻼﺣﻈﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ ودﯾﻌﮫاﯾﺴﺖ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﺖ ،ﺗﻔﻮﯾﺾ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ،ھﻤﺎن طﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد و درآن ﻣﻮﻗﻊ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﻠﺲ
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﻤﺎم طﺒﻘﺎت ،ﻋﻠﻤﺎء ،اﻋﯿﺎن ،ﺷﺎھﺰادﮔﺎن و ﻏﯿﺮه و در آن
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻠﻊ ﺷﺪه ،ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﮫ وﻻﯾﺖﻋﮭﺪ }ی{
ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﻣﯿﺮزا ،ﻣﺴﻠّﻢ ﺑﻮد؛ اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﺮان از
طﺮف آن ھﯿﺌﺖ ،ﮐﮫ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎده  ٣۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ھﻤﯿﻦ
ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﮫ ﺣﺪ رﺷﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،زﻣﺎم اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫ ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﮫ،
ﮐﮫ از طﺮف ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ آن در ،ﺗﺤﺖ رأی ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ ،ﻧﯿﺎﺑﺖ
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ﻣﻔﻮض ﺷﺪ و ﻗﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺑﮫ آﻗﺎی ﻋﻀﺪاﻟﻤﻠﮏ ّ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد و ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن روز
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ در ﮐﺎر داد و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺻﻞ  ۴٨از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،در ﻏﯿﺎب
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ،رأی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﻣﻌﺘﻨﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ)«.ﻧﮏ .ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮاﻧﯽ.ﻣﺠﻠﺲ دوم.ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ٢٠ﻓﺮوردﯾﻦ .١٣٩٠ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ،ﻣﻮزه و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ(.
اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﮫ اھﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص دارد .اوﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ودﯾﻌﮫ اﯾﺴﺖ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻠﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﭼﮫ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻔﺎﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ آن ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ
دارای دو ﻧﻘﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ .وﻟﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻓﺘﺢ ﺗﮭﺮان و ﺧﻠﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه
ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ وﻓﺎق ﻣﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺒﺎرﺗﺼﻤﯿﻢ آن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭘﺴﯿﻨﯽ از ﺳﻮی
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻓﺎﺋﻘﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻠﺖ ﺑﮫ ﺣﺮاﺳﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻠﯽ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﭘﺎﺳﺪاری از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﻏﯿﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ »رأی ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﻣﻌﺘﻨﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ «.از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ھﯿﭻ ﻣﺮﺟﻊ و ﻧﮭﺎدی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ
و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ آن را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ روﯾﺪاد ﺧﻠﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻧﮑﺘﮫ ای دﯾﮕﺮﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ آن
را ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻢ .در آن ھﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻠﯽ در وﺟﻮد دو ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺒﻠﻮر وﯾﮋه ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﺑﻮد :ﯾﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺮدو ﭘﺸﺖ
ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ وارد ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم
و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻠﯽ اﻟﺰام آور ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﮫ آن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻋﻄﺎء
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﮐﮫ ﻣﺠﻤﻌﯽ ﭘﺎدﺷﺎه را
ﺧﻠﻊ ودرﻣﺠﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﻔﺴﯿﺮوﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﯾﺮان وارد ﻋﺼﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻠﺖ .اﮔﺮ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺠﺪد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻠﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻧﺎظﻢ اﻻﺳﻼم ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﺎره از »ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ« ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد وﺑﺮﺧﻼف ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از
روی دﺳﺖ او ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﻧﺪ و »ﻓﻮق اﻟﻌﺎده« را ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ اﻓﺰوده اﻧﺪ ﯾﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ را »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺎﻟﯽ« ﯾﺎ»ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی ﻋﺎﻟﯽ« ﻧﺎم ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﻋﻨﻮان
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،درﺟﻠﺪ دوم »ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ
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ﮔﻮﯾﺪ»:ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻠﺲ رؤﺳﺎ ﻣﻠﺖ و اﻋﯿﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ و از ھﺮ طﺒﻘﮫ
در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ آراء آﻧﮭﺎ ﮐﺎﺷﻒ از رﺿﺎی ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺪس
ھﻢ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻮد از ﻋﻤﻮم ﻋﻠﻤﺎء و وﺟﻮه وﮐﻼی ﺳﺎﺑﻖ و وزراء و ﺷﺎھﺰادﮔﺎن و اﻋﯿﺎن و
اﺷﺮاف و ﺗﺠﺎر و رؤﺳﺎی اﺻﻨﺎف ﮐﮫ ﻋﺪهی ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺘﺠﺎوز از ﺳﯿﺼﺪ
ﻧﻔﺮﺑﻮد .ﻣﺘﺠﺎوز از ﺳﮫ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻋﻤﻮم طﺒﻘﺎت در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﺎرت ﺑﮭﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای
اﺳﺘﻤﺎع ﮐﻠﻤﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﮫ واﺳﻄﮫی ﮐﺜﺮت
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ رأی در ﺧﺼﻮص ﻋﺰل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه و ﻧﺼﺐ وﻟﯿﻌﮭﺪ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ و اﻧﺘﺨﺎب وزراء و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر اﺷﮑﺎل داﺷﺖ»،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده«
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻋﻼن و اﺣﮑﺎم ﻻزﻣﮫ را ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ آوردﻧﺪ ﮐﮫ
ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آراء ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و ھﻤﮫ ﻓﺮﯾﺎدﺑﺮآوردﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﺎد اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﺮوطﮫ،ﭘﺎﯾﻨﺪه
ﺑﺎد اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان،زﻧﺪه ﺑﺎد ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ وﺳﺮداران ﻣﻠﯽ،ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎد ﺳﭙﮭﺪار اﻋﻈﻢ و ﺳﺮدار
اﺳﻌﺪ«).ﻧﺎظﻢ اﻻﺳﻼم.ج  ٢ص .(۴٩۴
 .٣ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ از ﺑﺤﺮان ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ در ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻧﯿﺰ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻓﺮزﻧﺪ او ھﻤﭽﻮن ﺷﺎه اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از ﯾﮏ ﮔﺴﺴﺖ ﺧﻮﻧﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺜﺎق
وﺣﺪت دھﻨﺪه و ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺘﺮت روﺑﮫ
رو ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺘﺮت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﭘﺲ از ﺑﮫ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺪﯾﺪارﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻓﺘﺮت ﺗﺎ ذﯾﻘﻌﺪهی ١٣٢٧ﻗﻤﺮی اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن دورهای اﺳﺖ ﮐﮫ »اﺳﺘﺒﺪاد ﺻﻐﯿﺮ«
ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
دورهی دوم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺮاوان ﺑﻮد .ﻣﺪاﺧﻼت روس و
اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﺠﺪد ﻗﺪرت،اﺻﺮار دودوﻟﺖ روس
و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮارداد  ١٩٠٧و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم روﺳﯿﮫ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ .روﺳﯿﮫ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﺻﺮارداﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮرﮔﺎن ﺷﻮﺳﺘﺮ از اﯾﺮان
اﺧﺮاج ﺷﻮد .اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ را دوﻟﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﺤﺮم  ١٣٣٠ﺑﺮاﺑﺮ
دﺳﺎﻣﺒﺮ ١٩١١ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮهی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ دﺳﺘﻮرﻧﺎﺻﺮاﻟﻤﻠﮏ
ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ و ﺗﮭﺪﯾﺪ روﺳﯿﮫ ﺑﮫ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ رأی ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و
اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻗﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آورده اﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﺤﻼل در ﺳﻮم ﻣﺤﺮم ١٣٣٠
ﻗﻤﺮی ﺑﺮاﺑﺮ  ٣دﯾﻤﺎه /١٢٩٠دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩١١ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺘﺮت دوم را
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮرﺧﺎن آﻏﺎز دورهی ﺗﺎزه ای از ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﻣﺪت ﺳﮫ ﺳﺎل ﺗﺎ ھﻔﺪھﻢ ﻣﺤﺮم ١٣٣٣ﻗﻤﺮی ﺑﺮاﺑﺮ  ۶دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩١۴ﻣﯿﻼدی
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .درھﺮدودوره ﻧﮕﮭﺪاری ازﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲﺑﮫ ﻋﮭﺪهی ارﺑﺎب ﮐﯿﺨﺴﺮو زرﺗﺸﺘﯽ
۵۴

ﺑﻮد .آﻧﭽﮫ از اﺳﻨﺎد و ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ دارﯾﻢ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری ﺑﮫ ھﻤﺖ ارﺑﺎب
ﮐﯿﺨﺴﺮو ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﯽ زرﺗﺸﺖ از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ دورهی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﺠﻠﺲ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎزﮔﺸﺖ ﮐﮫ ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻞ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺑﮫ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﯽ طﺮﻓﯽ اﯾﺮان ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪ .روﺳﯿﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم
 ١٩١١/١٣٢٩ﺑﮫ ﯾﺎری ﻧﯿﺮوھﺎی ﻗﺰاق درﺑﺨﺸﮭﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﮭﺮان
اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب
اﯾﺮان را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ﻗﺮارداد  ١٩٠٧ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮم در
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺴﺎل )ﯾﺎزده ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ(در  ٢٩ذی اﻟﺤﺠﮫ  ٣٣ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ
دوره ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ .درآذرﺑﺎﯾﺠﺎن ھﻢ ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺷﻌﺎع اﻟﺪوﻟﮫ
ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ھﻤﮫی دﺷﻮارﯾﮭﺎ اداﻣﮫ داﺷﺖ .ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﮫ دﻓﺎع
ﻣﻠﯽ ﺑﺎ وﺳﺎطﺖ وزﯾﺮﻣﺨﺘﺎر آﻟﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب اﻋﺘﺪاﻟﯽ،ھﯿﺄت ﻋﻠﻤﯿﮫ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﮭﺎ و ﺑﯽ طﺮﻓﮭﺎ.اﯾﻨﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ روزھﻢ ﮐﮫ ﺷﺪه ﻓﺘﺮت را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ وﺑﺎ
ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﮭﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺪھﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﮭﻢ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺣﺘﯽ درھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﻧﻈﺮی ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ رﺿﺎﺷﺎه داﻧﺴﺖ در آﺳﺘﺎﻧﮫی ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫی ﻣﺠﻠﺲ
ھﯿﺄﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ارﺑﺎب ﮐﯿﺨﺴﺮو ﺷﺎھﺮخ ﻣﺄﻣﻮرﮐﺮد ﺑﮫ ﻗﻢ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮭﺎرا ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﮭﺎﺟﻤﺎن روس ﺑﮫ ﻗﻢ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺑﮫ ﮐﺎﺷﺎن و اﺻﻔﮭﺎن وﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮوﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ روزﻧﮫ ای ﺑﺮای
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ از دﺳﺖ رﻓﺖ .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ در دورهی ﮐﻮﺗﺎه زﯾﺴﺖ ﺧﻮد
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﮫی اﯾﻦ دﺷﻮارﯾﮭﺎ
ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﺜﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﮐﺴﯽ وﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﺑﺮاز ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﻌﻨﯽ دورهی ﻓﺘﺮت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺘﺮت در دورهی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب آورد .اﯾﻦ ﻓﺘﺮت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ھﻔﺖ ﻣﺎه و ھﺸﺖ روز ﺑﮫ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻠﺲ
ﭼﮭﺎرم .ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول در اﯾﺮان آﺛﺎر ﺷﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﭘﺎی
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮد ،ﻣﺪاﺧﻼت
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﻧﺎاﻣﻨﯽ داﺧﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﺟﺪاﯾﯽ طﻠﺒﺎﻧﮫ
و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ ﺣﺘﯽ درﺧﺮاﺳﺎن،ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن وﺧﻮزﺳﺘﺎن.
ﮔﯿﻼن ھﻢ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ رده ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ دراﺳﺎس ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ
ﻣﺮدم از آن اﻧﺘﻈﺎری داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .درھﻤﯿﻦ دوران ﺑﻮد ﮐﮫ در روﺳﯿﮫ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در
 ١٩١٧ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺰاری ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ رواج اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ روآورد .اﯾﻦ
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روﯾﺪاد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ دراﯾﺮان ﻧﯿﺰﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارﺷﺪ .ﻗﺮارداد  ١٩١٩در ھﻤﯿﻦ
دوره ﮐﮫ وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﻮد ﺑﮫ اﯾﺮان ،اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﮫ ،ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮔﺴﺘﺮدهی ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﮫ ﺳﻘﻮط
ﮐﻨﺪ.اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٢٩٩روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ١٢٩٩رادارﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ
ﻣﺘﻌﺎرف در اﯾﺮان آن را ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻮدﺗﺎی  ١٢٩٩ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ واﻗﻊ اﯾﻦ اوﺿﺎع
و اﺣﻮال ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﻓﻮل ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ داﺷﺖ و ﻣﺮدم ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﺘﺮت ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ھﻔﺖ ﻣﺎه و ھﺸﺖ روزﺑﻮد
) ١٣٣٩ -١٣٣۴ق /ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ١٣٠٠-١٢٩۴ش( .روﺳﯿﮫ درﮔﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد و اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﮐﮫ ﻣﯿﺪان را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ دﯾﺪ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﻗﺮاردای ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻮر
اﯾﺮان را از راه ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادی ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد .اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد از ﺳﻮی وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﮫ
ﻣﻮﺟﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﮫ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺮارداد را ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﭼﮭﺎرم را آﻏﺎزﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ھﺮج و ﻣﺮج و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﮫ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺷﺪ .وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﮫ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد وﮐﻼﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ راه ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺮارداد
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺖ ﺑﺎ او ﻧﺒﻮد.
درﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ  ١٢٩٩ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ طﺒﺎ طﺒﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﯿﺮوھﺎی رﺿﺎﺧﺎن ﻣﯿﺮ ﭘﻨﺞ وارد
ﺗﮭﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﮭﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮرو ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن
ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ درﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﻣﺘﻌﺎرف دراﯾﺮان»ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ در ﭘﯽ ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺮﺑﺮآورد
ﻣﻄﺎق ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﻧﮫ ﺑﺎﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺪرت روﺑﮫ رو ھﺴﺘﯿﻢ و ﻧﮫ ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﯾﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ از ﺳﻮی ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﺪراﻋﻈﻢ
رﯾﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و وزرای ھﯿﺂت دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺼﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ ﻣﺪد ھﻤﯿﻦ روﯾﺪاد ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺸﺎﺑﮫ اﯾﻦ
روﯾﺪاد را ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ »ﻓﺘﺢ ﺗﮭﺮان« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ در روﯾﺪاد »ﻓﺘﺢ ﺗﮭﺮان« ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ ﺧﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮزﻧﺪش ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
او ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺪ »ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ« ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد  ١٩١٩را ھﺪف ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎر ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ
و»ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ھﺎ« در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔﻤﺎرده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮭﺎرم ،درﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﮐﺸﻤﮑﺸﮭﺎ وﺟﺪﻟﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﭘﺎﺷﺪ .ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮﻧﮭﺎی
ﻣﺘﻌﺪد وﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن درﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﮐﮫ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ »ﺗﺠﺪد«» ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« و
»اﺻﻼحطﻠﺐ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻣﺤﺼﻮل ھﻤﯿﻦ ﮐﺸﻤﮏﺷﮭﺎ ﺑﻮد .ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺗﺠﺪد ﮐﮫ
ھﻮاﺧﻮاه ﺳﺮدارﺳﭙﮫ ﺑﻮد ﺷﻤﺎرزﯾﺎدی ازﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن)ﮔﻮﯾﺎ ﭼﮭﻞ ﻧﻔﺮ( را دراﺧﺘﯿﺎرداﺷﺖ ﺑﺎ
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ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﭼﮭﺎرده ﻧﻔﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن راداﺷﺖ در اﺋﺘﻼف ﺑﻮدﻧﺪ.ﮔﺮوه
دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﻣﺸﮭﻮرﺑﮫ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮد ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﻣﺪرس ﻗﺮارداﺷﺖ ﺑﺎ ھﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه .اﯾﻦ دوره
در ﻣﺪت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )دوﺳﺎﻟﮫ( و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ  ٢٩۴ﺟﻠﺴﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮاﺛﺮ روﯾﺪاد ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد در آن اوﺿﺎی آﺷﻔﺘﮫ ﻧﺸﺴﺘﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﺪ وﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد
اداﻣﮫ دھﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺲ ازھﺸﺖ)ھﻔﺖ؟( ﻣﺎه ﻓﺘﺮت ﺑﺮﭘﺎﮔﺸﺖ.اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻧﻄﻖ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ
ﻣﯿﺮزا ،وﻟﯿﻌﮭﺪ و ﺑﺮادر اﺣﻤﺪﺷﺎه ،اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﻢ ﺟﺪﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ »اﻧﺪﯾﺸﮫی ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد« .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺪرس ﺑﺎ
»ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﯽ« ﺑﺴﺘﺮاﺻﻠﯽ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﯿﺎن ھﻮاﺧﻮاھﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫی ﺟﻤﮭﻮری
ﺑﻮد .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﻤﮭﻮری ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ را ﮐﮫ ﺑﺮﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺒﻮد،ازﺻﺤﻨﮫی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺎرﺑﺮاﻧﻨﺪ و ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫی ھﺮدورهی ﻓﺘﺮت اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻوﭘﺎﯾﯿﻦ دارد .ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ
ﭼﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼًﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎ اﺗﻤﺎم آن ﯾﺎ آﻏﺎز ﻣﺠﻠﺲ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻮدﺟﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ طﻮر ﺑﺪﯾﮭﯽ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ در اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ و ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﮔﻔﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﻤﯽ دھﺪ وﺑﺮآن اﺛﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎﺗﻤﺎم ﻓﺘﺮﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺪﯾﺪارﺷﺪ ﻣﻨﺒﻊ
و ﻣﺮﺟﻊ ھﻤﮫی روﯾﺪادھﺎ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﻣﺘﻤﻢ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .درھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺎﻧﮫی اﻣﯿﺪ
ﻣﻠﺖ در اﺳﺎس ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﮫ اﻟﺰا ًﻣﺎ درﺑﺎر ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫی ﻣﺬھﺒﯽ .اﯾﻦ ھﺮدوﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻋﺮﻓﯽ)ﺳﮑﻮﻻر( دارﻧﺪ و در
درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺟﺎﺳﺎزی ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ در)  ٢٢ﺑﮭﻤﻦ(  ١٣٠۴ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺖ .رﺿﺎﺷﺎه در  ١۴اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٠۵رﺳﻤﺎ ً
ﺗﺎجﮔﺬاری ﮐﺮد .دراﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎرو
ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﮫ ﻓﻘﻂ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﯿﺰ
درﺑﺴﺘﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎز ﻓﺘﺮت دارﯾﻢ ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﺑﮫ طﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻓﺘﺮت ﭘﻨﺞ ﻣﺎھﮫ در ﻧﻮزدھﻢ ﺗﯿﺮ  ١٣٠۵اﻓﺘﺘﺎح
ﺷﺪ .در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ از ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ از دﺧﺎﻟﺖ
ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺎﺳﺎل  ١٣٣٢طﺒﻖ آﻣﺎر
ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی آﺷﮑﺎر ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﻌﺎل در ھﺮ
ﺣﻮزه ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻠﯿﻮن ﯾﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﻔﻮذداﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ و ھﺮﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﺸﺎن ﺑﺲ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻔﻮق
ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮذﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺣﺘﯽ
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اﻣﺮوز ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ ﮐﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺷﺎھﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮭﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﯾﮏ
ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺲ ﭼﭗ ﺑﮫ ﻣﺪد »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ!« و ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮫی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺨﻮاھﺪ
ﻧﺘﯿﺠﮫی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺷﺎھﺪ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺮای آﻧﮑﮫ از اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در اﯾﺮان ﺑﮑﺎھﺪ ،ﺑﯽ
ﺗﺮدﯾﺪ راھﯽ ﺧﻄﺎ ﻣﯽ رود .اﯾﻦ درﺳﺖ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاھﺎﻣﯿﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺎذب ﺟﻌﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را
از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺳﺖ ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ و ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ ھﻮاﺧﻮاھﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را در ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ ﺑﮫ اﺻﻞ ھﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﯾﮏ رأی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻤﮫی ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺎھﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .اﺷﮑﺎل آﺑﺮاھﺎﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺎر ﺣﺰب
ﺗﻮده را ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﮫ ﺻﺮف آﻧﮑﮫ ﻣﺘﺄﺛﺮ از
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد .درﻧﻈﺮاﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از آﻏﺎز ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش را ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺴﺖ و ﻧﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮫی ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫی ﭼﭗ .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ ﺗﻮده ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﺪ »آﺑﺮوﻣﻨﺪ« ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﻮﻋﯽ »ﻋﯿﻨﯽ ﺳﺎزی« ،ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ دوره را
ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﻨﺪ.آﺑﺮاھﺎﻣﯿﺎن ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻋﻠﺘﯽ و ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای طﺮح ﮐﻨﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﻧﻈﺎم ﭘﮭﻠﻮی اول و ﻧﻈﺎم ﭘﮭﻠﻮی دوم ھﺮدو»ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ« ﺑﻮده اﻧﺪ.اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ و ﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن اداری ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن دوران را درﻧﻈﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﻨﮭﺎ دوره ای ﮐﮫ دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﮔﺴﺘﺮده در
اﯾﺮان ﭘﺎﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ھﻤﯿﻦ
دوره اﺳﺖ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺧﻮد و درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد در اﯾﺮان.
آﺑﺮاھﺎﻣﯿﺎن از ﻓﺮط درﺧﺖ،ﺟﻨﮕﻞ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ ﺗﻮده ای ﻧﺎزﻟﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮرد
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﺷﻔﺘﮫ اﻧﺪﯾﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ ﻋﯿﻦ ھﻤﺎن ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺣﺰب ﺗﻮده و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ دردوره ای در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﻓﮑﺮی ﻋﻘﺐ
اﻓﺘﺎده ای را در ﮐﺸﻮرھﺎی واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﺨﯿﺮﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎده ﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ و آﺳﺎن
ﺳﺎزی اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻗﺎﻟﺒﮭﺎی از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﮫ.
دوره ھﺎی ھﻔﺘﻢ ﺗﺎﭼﮭﺎردھﻢ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ داﺷﺖ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﯽ آﻧﮑﮫ
در ﻣﻌﺮض ﻓﺘﺮت ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮭﺎی ﺗﺠﺪد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻓﺎﺻﻠﮫی ﻣﯿﺎن دورهھﺎی ﭼﮭﺎردھﻢ و ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﻣﺪت  ١۶ﻣﺎه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد .در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﮔﺮوهﺑﻨﺪﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﺎھﺪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ھﺴﺘﯿﻢ ) ٢٣ﺗﯿﺮ ١٣٢۵ش( .ﯾﮑﯽ ازاﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان »ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات اﯾﺮان«،داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ رھﺒﺮی اﺣﻤﺪ ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﮫ
ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫی وﺟﻮدﮔﺬاﺷﺖ .ﻗﻮام در ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی دﺑﯿﺮ ﮐﻞ آن ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ھﺸﺘﺎد ﮐﺮﺳﯽ را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ای ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
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ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﮐﮫ در  ٢۵ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،١٣٢۶اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺮارداد
ﻧﻔﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﺑﺮﺳﺪ در ۶ﻣﺮداد  ١٣٢٨ﺧﺎﺗﻤﮫ
ﯾﺎﻓﺖ .ھﻤﮫی اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر راه را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻓﺮاھﻢ آورده ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﺧﺼﻢ ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻦ ﻓﻀﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﯾﺎده ﺧﻮاھﯿﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد.
اداﻣﮫی اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات وﻣﺒﺎﺣﺚ داغ ﺳﯿﺎﺳﯽ واﮔﺬارﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﺎﻧﺰدھﻢ .
ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻓﺘﺮت ﻣﺠﻠﺲ دورهی ﺷﺎﻧﺰدھﻢ در  ٢٠ﺑﮭﻤﻦ  ١٣٢٨اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻧﺤﻮهی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در  ٢٢ﻣﮭﺮ ﻣﺎه  ١٣٢٨در
درﺑﺎر ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ رواﯾﺘﯽ ھﺴﺘﮫی اﺻﻠﯽ »ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان« ﺑﮫ رھﺒﺮی دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق در ھﻤﯿﻦ ﺗﺤﺼﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺤﺼﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﮭﺮان ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی
ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ،ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ھﺮﭼﻨﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ از آن ﺳﺨﻦ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و اﺟﺮای آن ﺗﺎاﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﮐﮫ وﺟﮭﮫ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در  ٢٩ﺑﮭﻤﻦ  ١٣٣٠ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از
آن ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺘﺮت  ۶٧روزه ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ در  ٢٩ﺑﮭﻤﻦ ١٣٣٠
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ داﺳﺘﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای دارد .در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺑﺎﻻﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آورده ام .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺣﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪهی آن ﺑﻮد از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎﻣﻞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد آن را ﺑﮫ ﺳﻮی اﻧﺤﻼل ﺳﻮق داد .ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﻓﺮاﻧﺪم
ﺑﺮﮔﺰارﮐﺮد وﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف آرای رﻓﺮاﻧﺪم را ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دو ﺻﻨﺪوق »آری« و
»ﻧﮫ« ﺑﮫ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺎن داد .ھﻢ رﻓﺮاﻧﺪم ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد و ھﻢ ﻧﺤﻮهی ﺑﺮﮔﺰاری آن.
ﻣﺼﺪق در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺨﺖ ﺷﯿﻔﺘﮫی ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد وﻣﺴﺖ از ﺷﮭﺮت ،ﺷﺎﺧﮫ ای
را ﮐﮫ روی آن ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد از ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪ .ﺑﮫ ﻣﺪد ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ در دوره ی ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮی رﺳﯿﺪ و ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻮر ﻗﺪرت راﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد
ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .ھﻤﮫی اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ او ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ
اﺑﺰار ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻣﺤﺾ و اﻟﻐﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ وﺣﺬف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﮫ ﺑﺎر
ﻧﺸﺎﻧﺪ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در دﺳﺘﺎن ﻣﺼﺪق ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ را در اﯾﺮان
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺎزد و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوطﮫ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ای
درﺟﮭﺖ ﺗﺤﻤﻞ و ﺣﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده و اﺑﺰار ﻧﻘﺸﮫ ای درﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاﻧﺪازی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای ﺷﺘﺎﺑﺰده .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﮫی ﺷﻮم ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد او ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
را ﺑﮫ ﮔﺮدن ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ ﺑﯿﻨﺪازد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎذب ﺑﻮد ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه در ﻣﻮارد
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ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ او ﮐﻨﺎر آﻣﺪ و ﺣﺘﯽ وزارت ﺟﻨﮓ را ﺑﮫ او ﺳﭙﺮد .ﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺳﺎزی
ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﮫ آن ھﻤﭽﻤﻮن ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻧﻤﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﯾﮏ
ﻧﮭﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت در وﺟﻮد ﺧﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻗﺪرت
ﺑﺎزھﻢ در وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ اﻣﺤﺎی اﯾﺮان ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را درھﺎﺿﻤﮫی روﺳﯿﮫ و اﻧﮕﻠﯿﺲ از
ﺻﺤﻨﮫی ﮔﯿﺘﯽ ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻼل ﻣﺘﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق« ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ
ﺷﻮاھﺪ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ روﺷﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎھﺎی ﻣﺼﺪق و
ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﺳﺎن ھﻮاﺧﻮاه او »ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﮫ ﺑﮫ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی
ﺷﺪه ﺑﻮد:
اﻟﻒ-از ﺳﻮی رﺿﺎﺷﺎه،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دورهی ﺷﺸﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﺑﮫ رواﯾﺖ دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق؛
ب-از ﺳﻮی ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه،ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دورهی ﭼﮭﺎردھﻢ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﮫ رواﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﺎﺷﺎه و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺼﺪق،
ج-رأی اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮭﺎردھﻢ ﺑﮫ ﻣﺼﺪق ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی،ﮐﮫ ﭼﻮن ﻣﺼﺪق آن را
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮔﺮدﯾﺪ؛
د-در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﯾﮏ رأی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ او داده ﺷﺪه ﺑﻮد،ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ،ﻓﺮﻣﺎن
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﮫ ﻧﺎﻣﺶ ﺻﺎدرﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد؛
ه-ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﮫ وی ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﺎل اﻣﺎﻣﯽ در روزھﺎی آﺧﺮ زﻣﺎﻣﺪاری رزم
آرا ،ﺑﮫ رواﯾﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق«)ﻧﮏ .ﻣﺘﯿﻨﯽ  .ھﻤﺎﺟﺎ .ص .(٢٣٧
ﻣﺘﯿﻨﯽ در ﺿﻤﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»:ﺟﻤﺎل اﻣﺎﻣﯽ ﭘﯿﺶ از ﻗﺘﻞ رزم آرا ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺷﺎه ﺑﮫ ﻣﺼﺪق
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﮐﺮده و ﻣﺼﺪق ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ«)ﻧﮏ .ﻣﺘﯿﻨﯽ ھﻤﺎﻧﺠﺎ( .ﺑﺎردوم ﮐﮫ
ﺟﻤﺎل اﻣﺎﻣﯽ در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد»ﭼﺮا ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﻤﯽ آﯾﯿﺪ دوﻟﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
دھﯿﺪ« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺮﺷﺎه را ﺑﮫ ﻣﺼﺪق اطﻼع ﻣﯽ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺑﺎرﻣﺼﺪق ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﻣﺘﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ »ﻧﻘﺶ ﺟﻤﺎل اﻣﺎﻣﯽ در اﯾﻦ دوره ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ
اﺳﺖ،زﯾﺮا وی ﻧﮫ ﻓﻘﻂ از ﺳﻮی ﺷﺎه ﺑﮫ ﻣﺼﺪق ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد،ﺑﻠﮑﮫ
ھﻔﺖ ﻣﺎده از طﺮح ﻧُﮫ ﻣﺎده ای»اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ« را ﻧﯿﺰ وی ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد و
ﻣﺼﺪق ﺗﻨﮭﺎ دوﻣﺎده ﺑﺮآن اﻓﺰوده اﺳﺖ«)ﻧﮏ .ﻣﺘﯿﻨﯽ ھﻤﺎﻧﺠﺎ .ص  .(٢٣٨ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی
ﻣﺼﺪق در اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ١٣٣٠ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آوردﯾﻢ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺟﻤﺎل اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ رﯾﺰه ﮐﺎرﯾﮭﺎی اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﺘﺎب ﻣﺘﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﮫ ﺷﺎه ھﯿﭻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﺼﺪق ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﻣﻮج ﺳﻮاری ﻋﻠﯿﮫ
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ﺷﺎه ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه و در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﺑﻄﺎل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺪرت .ﺗﺮدﯾﺪ دارم ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﺟﺎﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﯾﺮان دﺳﺘﺨﻮش ﺷﻮرش ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﻔﻮذ ﺣﺰب ﺗﻮده در ارﺗﺶ ﺑﮫ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮی ﻣﺼﺪق و اﻋﻤﺎل او ﺧﺎﺻﮫ ﻣﮭﺮو ﻣﻮم ﮐﺮدن ﮐﺎﺧﮭﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ دﮐﺘﺮ
ﻓﺎطﻤﯽ ھﻤﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ او ﺑﺎ ﻣﻮج ﺳﻮاری و ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر
در ﭘﯽ ﻟﻐﻮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دراﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺎز ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ دورهی ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻻزم را
ﻓﺮاھﻢ آورد ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ.
دوره ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ دورهی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﺎن درﻋﺼﺮﭘﺲ ازﺟﻨﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﯾﮑﯽ ازدورهھﺎی ﻣﮭﻢ وﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزدرﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده
اﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ دوره در زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺳﺎﻋﺪ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ
ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﻗﺮارداد ﮔﺲ-ﮔﻠﺸﺎﺋﯿﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ راه ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﯽ دردﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﮫ ھﺮﻋﻠﺖ ﻋﺪه ای ﺑﮫ رھﺒﺮی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در
درﺑﺎر ﺗﺤﺼﻦ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺗﮭﺮان اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺷﺎه اﺳﺘﻤﺪاد
طﻠﺒﯿﺪﻧﺪ .ﺷﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﮭﺮان ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
آﯾﺖ ﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم از او
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ ھﻨﻮزدر ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ از ﻣﺮدم
ازﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻠﯿﻮن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن طﺮح ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در
واﻗﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ طﺮح ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻠﯽ
ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻔﺖ ﺑﮫ اﻣﻀﺎی ھﻤﮫی اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪ .ھﻤﮫ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮو ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد در  ١٧اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٢٩ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ داده ﺷﺪ و در  ٢۴اﺳﻔﻨﺪ
ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺤﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در واﻗﻊ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﻀﺎی ھﻤﮫ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻔﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در  ١٧اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٢٩ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﮫ ﺷﺪ و
در  ٢۴اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٢٩در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه:

ﺑﮫﻧﺎم ﺳﻌﺎدت ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺑﮫﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ذﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎف ،اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﮭﺮهﺑﺮداری در دﺳﺖ
دوﻟﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮد.
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اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را در اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٢٩ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ
اراﺋﮫ دادﻧﺪ و ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از.
 .1دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
 .2دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻮی
 .3ﻧﺎﺻﺮ ذواﻟﻔﻘﺎری
 .4ﺟﻮاد ﮔﻨﺠﮫای
 .5ﻓﻘﯿﮫزاده
 .6اﻟﻠﮭﯿﺎر ﺻﺎﻟﺢ
 .7ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮑﯽ
 .8ﺧﺴﺮو ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ
 .9ﺳﺮﺗﯿﭗزاده
.10ﺟﻤﺎل اﻣﺎﻣﯽ
 .11ﺟﻮاد ﻋﺎﻣﺮی
.12دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮتﷲ ﮐﺎﺳﻤﯽ
.13اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺣﺎﺋﺮیزاده
 .14ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺮزی
.15دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ھﺪاﯾﺘﯽ
.16دﮐﺘﺮ ﺷﺎﯾﮕﺎن
.17ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺑﮭﺒﮭﺎﻧﯽ
 .18ﭘﺎﻟﯿﺰی
اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را ﻣﯽ ﺗﻮان در ھﻤﮫی ﺗﺎرﻧﻤﺎھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ دوره ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺧﻮب اﺳﺖ دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﻧﮕﺎھﯽ ھﻢ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب »ﺟﻼل ﻣﺘﯿﻨﯽ« .از ﻧﻈﺮ
»دﮐﺘﺮ ﺟﻼل ﻣﺘﯿﻨﯽ« ﻧﯿﺰ دورهی ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ دارد در ﺗﺎرﯾﺦ دورهی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ در ﺧﻮر
ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد را در  ٢٩اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٢٩ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و در
ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪ .ﺣﻖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮭﻢ ﻣﻠﯽ را در ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﮫ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺧﺎص ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
ﺟﻤﺎل اﻣﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی رﺳﯿﺪ آن ھﻢ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭽﻮﺟﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭘﯿﺸﺰﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد
آﻧﭽﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ روﯾﺪادی ﻣﮭﻢ را در ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد  ١٣٣٢رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ
ﻣﺤﺼﻮل رﻓﺘﺎر ﺷﺘﺎﺑﺰده و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺳﺒﺒﯽ
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ﺑﺎ ﺷﺎه ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯽ ورزﯾﺪ،ﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از ﺗﻮان و ﻣﯿﺰان ھﻮاﺧﻮاھﯽ از
ﺧﻮدداﺷﺖ و ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ را در ﺑﺎﻻ از زﺑﺎن
ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ ﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ آورده ام.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ را ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﺑﻮد .او و ﺷﻤﺎری از
ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ دارای ﮐﺜﺮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.ﻣﺼﺪق ﺣﻀﻮر
دردادﮔﺎه ﻻھﮫ )ھﻔﺘﻢ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺗﺎ دوم ﺗﯿﺮﻣﺎه  (١٣٣١را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺴﯽ
ﮐﮫ ﺷﻤﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﻢ داﺷﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺑﮫ دﺳﺖ
آورد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ آراﯾﯿﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ  .اﺳﺘﻌﻔﺎی دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی اﺣﻤﺪ ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ،ﻗﯿﺎم ﺳﯽ ﺗﯿﺮ  ١٣٣١را ﺑﮫ ﺑﺎرآورد .ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﮫ روزهی ﻗﻮام و زﻣﺎﻣﺪاری دوﺑﺎرهی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،دﺳﺖ آورد اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﺳﯽ ﺗﯿﺮ ﺑﻮد.
اوﺿﺎع ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﻨﺸﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺮان را ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﺠﺎدﻟﮫھﺎی رھﺒﺮان ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻠﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزار آﺷﻔﺘﮫ ای ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﮫ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ای ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آﺷﻮﺑﺰده ﻣﯽ ﺑﻮد.او ﻧﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ارﺗﺶ را داﺷﺖ ،ﻧﮫ
ﺷﺎھﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از او ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻧﮫ دوﺳﺘﺎن و ھﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ را ﻧﮕﺎھﺪاﺷﺘﮫ
ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺑﺤﺮان ﺑﮫ ﮐﻤﮑﺶ ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه ای ﺣﺴﺎب ﻧﺎﺷﺪه
ﺳﻮق ﻣﯽ داد.
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ آﯾﺖﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ،ﺷﻤﺲ ﻗﻨﺎتآﺑﺎدی و ﺣﺴﯿﻦ
ﻣﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻻﯾﺤﮫی اﺧﺘﯿﺎرات و ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق ،ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ھﻤﯿﻨﮭﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ و روﯾﺪاد  ٢٨ﻣﺮدادﻣﺎه
 ١٣٣٢و ﻓﺘﺮﺗﯽ ھﻔﺖﻣﺎھﮫ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در ﻓﺎﺻﻠﮫی  ١٣٣٩ﺗﺎ  ١٣۴٢ﻧﯿﺰ ﻓﺘﺮت دارﯾﻢ ﮐﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺑﺎ ﻓﺘﺮﺗﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل در دوره ھﺎی ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ
و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد  ١٣٣٢ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺘﺮت را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺮرﺳﯿﺪ و ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزی ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺳﺨﻦ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ از زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ﺗﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دورهی ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮭﺎرم در ﺑﮭﻤﻦ  ،١٣۵٧از ﻣﺪت  ٧٢ﺳﺎل
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ١٨۶ ،ﻣﺎه )ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل وﻧﯿﻢ( را درﻓﺘﺮت وﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﭙﺮیﮐﺮد).ﻧﮏ .ﺗﺎرﻧﻤﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ .ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ٢۵اردﯾﺒﮭﺸﺖ .( ١٣٩٠
آﻧﭽﮫ اﯾﺮان را از ﻣﺨﻤﺼﮫی ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ھﻔﺪھﻢ ﺑﯿﺮون آورد
ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺑﻮد .دو ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﯿﭻ
ﻋﻼﻗﮫ ای ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی ﻧﺪاﺷﺘﮫاﻧﺪ .اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﺼﻮﻣﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻋﻠﯿﮫ
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ﭘﮭﻠﻮی ھﺎ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺑﺮﻗﺪرﺗﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﺷﯽ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺟﻮان و دﻟﺒﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرش ارج
ﻣﯽ ﻧﮭﺎد .دراﺳﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎ را دو ﻋﺎﻣﻞ وادار ﺑﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ ﺳﮭﻢ ﺧﻮاھﯽ
درﺣﻮزهی ﻧﻔﺖ وﻣﮭﻤﺘﺮ ازآن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روﺳﯽ .ﻣﺼﺪق اﮔﺮ در اﯾﻦ
دوزﻣﯿﻨﮫ دﺳﺘﺨﻮش اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻤﺎﺑﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺘﺮت ﺑﺮآﻣﺪه ازاﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﺎه ﺣﻖ ﻣﯽ داد ﻓﺮﻣﺎن
ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .در  ٢٨آذر ﺷﺎه از
اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﺎن اﻧﺤﻼل ھﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ را ﺻﺎدر ﮐﺮد.

۶۴

ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل ١٣۵٧ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ اﻣﮑﺎن ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮاﻣﻮاج ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دﺷﻮارﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﻮرﺷﮭﺎی ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اطﺮاﻓﯿﺎن
ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﺮان را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ادارهی ﻣﻮﻗﺖ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ
ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺴﭙﺎرد .او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺠﻮﯾﺪ و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ
را رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدم ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ او را ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻤﮭﺎی دوران ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر آورد .ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯿﺎﻧﺶ او را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎه را ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺪک
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﭼﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪ راه ﺣﻞ وﺟﻮد ﻣﯽ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺗﻮﻓﺎن ﺑﯽ ﺧﺮدی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺑﻮد درﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت آﺛﺎری ﺑﮫ
ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ،اﻣﺎ در درازﻣﺪت ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﺧﺎﺻﮫ آﻧﮑﮫ ﭼﮭﺮه ای زﺷﺖ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ از
ﺷﺎه ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ارﺗﺶ اﯾﺮان ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﺣﺘﯽ ﺑﯽ اطﻼع ﺷﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اش را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﮫ اﯾﺮان ﮐﮫ ﻣﮭﺎر ارﺗﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
آن را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﮫ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ
وﯾﮋهی ﺷﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮدوﺳﺖ ﺑﮫ او وﻓﺎدار ﻧﺒﻮد و در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن .اﮔﺮ ﻏﺮب
در ﻧﻘﺸﮫی ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮور ﺷﺎه ﻣﯽ رﻓﺖ .ھﻤﮫی اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ﺷﺎه ﺣﺘﯽ
در ﺑﺤﺮان ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ھﻢ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ روش ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺠﻮﯾﺪ .ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﺎﺷﺎه ھﻤﻮاره ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﻮرﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ ﯾﺎری راه ھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﻣﺮدادﻣﺎه  ١٣٣٢ھﻤﮫی راه ھﺎ را ﺑﺴﺖ و
اﻓﺮاط ﭘﯿﺸﮫ ﮐﺮد .ﮐﺴﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺼﺪق ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺷﺎه را از ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻋﺰل ﻣﯽ ﮐﺮد .ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﺎﺟﺎران را ﻧﺪﯾﺪه ام ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻠﺴﮫی ﭘﮭﻠﻮی وﻓﺎدار ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ از ﺳﺮﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻦ
دادﻧﺪ و آﻧﺎن ﮐﮫ از ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﮔﺬارﮐﺮدﻧﺪ وﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ازروی ﻧﺎﭼﺎری و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ ،و ﻧﺒﻮد ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻗﺎﺟﺎری ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻓﺮزﻧﺪ او،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ،را ﭘﺬﯾﺮا
ﮔﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ ﻧﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮد ﺑﺮوﻓﺎداری ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﮫ ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ از ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ
اﺻﻮﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮارزﺷﮭﺎ و ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﮫ ﻣﻠﮭﻢ از ﻧﻮﻋﯽ اﺻﻮل ﺟﻮاﻧﻤﺮدی.
ھﺮ وﻗﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ھﺮﮔﺎه ﺑﮫ ﺳﻮدﺷﺎن ﺑﻮد ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪﻧﺪ.
روش دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﺑﺴﭙﺎرد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺲ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯾﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ ﺑﺎر
ﻣﯽ آورد .ﯾﮏ روش دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﺎره ای ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ
ﺷﻮد و راه ﺣﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎن داده ﺷﻮد .ﺗﺄﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ و راﯾﺰﻧﯿﮭﺎی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ
۶۵

اﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻨﯽ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ روش آﺧﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﺷﺎه ﺳﺎزﮔﺎرﺑﻮد و اﻓﻘﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .آﻧﭽﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ روش اھﻤﯿﺖ دارد،ﺷﯿﻮه
و طﺮﯾﻖ اﺟﺮای آن اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﻋﺎدی و راﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺪه ای از »رﺟﺎل« در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮراﯾﯽ ﻗﺮارداده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آراﻣﺶ را ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ و »روﺣﺎﻧﯿﺖ«
را از »ﻣﺸﺎرﮐﺖ« در اﻣﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزﻧﺪ.آﻧﭽﮫ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺷﺎه  ،وﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ در اﯾﺮان آن روز ﭼﻨﯿﻦ »رﺟﺎﻟﯽ« ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و دو
دﯾﮕﺮآﻧﮑﮫ »روﺣﺎﻧﯿﺖ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﮐﻠﻤﮫ  ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ
ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﻧﺒﻮد و ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از ﻏﺼﺐ ﻗﺪرت را طﻠﺐ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد» .روﺣﺎﻧﯿﺖ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
اﻋﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺪﻧﮫ ای ﭘﻮﯾﺎ و ﺟﺴﻮر ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺟﺰ آﯾﺖ ﷲ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،آن ھﻢ در ﻣﺮﺣﻠﮫی
ﻣﻌﯿﻨﯽ .اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮراﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرت
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ وﺟﺴﺎرت رھﺒﺮی ﻣﯽداﺷﺖ .ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻼﺣﻀﺎﺗﯽ
ﻗﺎدر ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﻧﻘﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮭﻠﻮی در
اﯾﺮان ،در روز  ٢٣دی  ١٣۵٧ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آورده اﻧﺪ ﮐﮫ از دورهی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺷﺎه اﯾﻦ راه ﺣﻞ را ﻧﻤﯽ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎه ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ،ﺑﮫ اﻣﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﮔﻮاه اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺻﻼﺣﯿﮫی »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺳﻮم« را
دارﯾﻢ .وظﯿﻔﮫی اﺻﻠﯽ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺳﻮم« اﺻﻼح ﺳﮫ اﺻﻞ  ٣٨و  ۴١و  ۴٢ﻣﺘﻤﻢ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن در ﻧﻄﻖ ﺧﻮد در ﻧﺸﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد » ﺑﺮای آن ﮐﮫ
ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺑﻼ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﺗﺄﺧﯿﺮ در ادارهی اﻣﻮر ،ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﮕﺮدد و اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﻧﯿﺎﺑﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﻓﺮوض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﭼﺎر ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﺸﻮد،اﯾﻨﮏ دوﻟﺖ اﻓﺘﺨﺎر دارد ﻻﯾﺤﮫ ای را ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ ھﺪف ﻣﻠﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻘﺮرات آن از ھﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯿﮫی
ﮐﺸﻮررا ﺑﮫ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
)ﻧﮏ.ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ زﻧﺪی .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺳﻮم.ﺳﺎل  ١٣۴۶ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ(.
ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﺗﻤﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »:ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و طﺒﻖ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در اﺻﻮل ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫی
ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻟﺤﺎظ رﻓﻊ ﻧﻘﺎﯾﺺ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ دوام و ﻗﻮام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﮐﮭﻦ ﺳﺎل ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ وﻣﺎ راﺑﮫ آﯾﻨﺪهی اطﻤﯿﻨﺎن
ﺑﺨﺶ ﺗﺮی اﻣﯿﺪوار ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ)«.ھﻤﺎﻧﺠﺎ(.
اﺻﻞ ﺳﯽ وھﺸﺘﻢ ﻣﻨﺴﻮﺧﮫی ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »:در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ،
وﻟﯿﻌﮭﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼﺎ ً اﻣﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻣﺘﺼﺪی ﺷﻮد ﮐﮫ دارای ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم
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ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ای از ﻏﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ از
طﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
اﺻﻞ ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »:در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻟﯿﻌﮭﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﺨﺼﺎ ً اﻣﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻣﺘﺼﺪی ﺷﻮد ﮐﮫ دارای ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺳﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮭﺒﺎﻧﻮ ﻣﺎدر وﻟﯿﻌﮭﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﻣﻮر ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺧﻮاھﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ از طﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ﺷﻮراﯾﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و رؤﺳﺎی ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ و رﺋﯿﺲ دﯾﻮان
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ از اﺷﺨﺎص ﺧﺒﯿﺮ و ﺑﺼﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ و
وظﺎﯾﻒ ﺳﻠﻄﻨﺖ را طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورهی آن ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد ﺗﺎ وﻟﯿﻌﮭﺪ
ﺑﮫ ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ .در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ﺷﻮرای
ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮﻗﺘﺎ ً وظﺎﯾﻒ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ از طﺮف ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ از ﻏﯿﺮ
ﺧﺎﻧﻮادهی ﻗﺎﺟﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد .ازدواج ﺷﮭﺒﺎﻧﻮ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ در ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی
اﺳﺖ«.
در واﻗﻊ ﺟﻮھﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ  .دو اﺻﻞ دﯾﮕﺮ اﺻﻼﺣﯽ
ﻣﮑﻤﻞ ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ اﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺪوام ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ
را ﺑﮫ ﻣﺪد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﺷﮭﺒﺎﻧﻮ ﻓﺮح از ﺗﺪاوم ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
ﺣﺎدﺛﮫ ای او را از ﺻﺤﻨﮫی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دور ﺳﺎزد ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎ و ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﺳﺒﻖ در ﻣﺎهھﺎی آﺑﺎن
و آذر  ١٣۵٧از ﺷﺎه ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﯾﺖ دھﺪ .او ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
ﮐﮫ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد  ۴٢ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ واﺑﺴﺘﮕﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﮫ ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﻓﺮض ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺑﻮد .ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ را ﭘﺎس ﺑﺪارد و آراﻣﺶ را ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﻧﻈﺎﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺤﺮان
ﻣﺪام اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻨﯿﺎدی ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ واﭘﺲ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﻧﻮو ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺮﺿﮫ
ﮐﻨﻨﺪ.در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻧﯿﺮوﯾﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮراﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﺎه در اﯾﻦ دوران ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ
درﺳﺖ ﺳﺨﺖ دﺷﻮار ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺷﺎه واﻧﻤﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .او
را اﻣﯿﺪوار ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﮭﺮه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺎﺧﺼﯽ را ﺑﮕﻤﺎرد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﺒﻮر از دﺷﻮارﯾﮭﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد .ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ھﻤﮫی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎدﻗﯿﻖ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد.
ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎه روﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ
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در اﯾﻦ ﺷﻮرا را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﯽ اﺳﺘﻮار و وﻓﺎدار داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
در ﻋﺮﺻﮫی ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﮫ در  ٢٣دیﻣﺎه  ١٣۵٧ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ،
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺠﺎدی رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ،ﺟﻮاد
ﺳﻌﯿﺪ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ اردﻻن وزﯾﺮ درﺑﺎر ،ﻋﺒﺪﷲ اﻧﺘﻈﺎم ،ارﺗﺸﺒﺪ
ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی دادﺳﺘﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ وارﺳﺘﮫ و ﺳﯿﺪﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ
ﺗﮭﺮاﻧﯽ .آورده اﻧﺪ ﮐﮫ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را
ﻧﻮﺷﺘﮫ ،ﻧﺰد آﯾﺖﷲ ﻣﻄﮭﺮی و ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮراﯾﯽ دل ﺑﺴﺖ و اﻣﯿﺪداﺷﺖ؟
در ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرا ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺳﻮاﺑﻖ او ﺑﻮد و ارﺗﺒﺎطﺎت
ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ .آﻧﭽﮫ
اﻣﺮوز روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه در آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎ ﻣﺸﺎوران ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و
در ﺧﻮر اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎری او ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه
اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﻮد؟ :
»ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﺷﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯽ
واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده و ھﻢ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد درﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎه اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را ﺑﮫ ﺳﯿﺪﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﺳﭙﺮد .ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ راﺑﻄﮫ ﺧﻮﺑﯽ
داﺷﺖ ،در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﻋﻨﻮان وزارت و ﺳﻨﺎﺗﻮری داﺷﺖ .او در ﺳﺎل  ١٣٠٧در
ﺟﺮﯾﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻣﺪرس ھﻤﺮاه او ﺑﻮد و در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد.
در  ١٣٢۶در ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ اﺣﻤﺪ ﻗﻮام وزﯾﺮ ﻣﺸﺎور ﺷﺪ و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎم را در ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﺑﺮﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ .او ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﺑﮫ وزارت ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف
و ﺗﻠﻔﻦ رﻓﺖ و ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣٢٩در ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف
و ﺗﻠﻔﻦ اﺑﻘﺎ ﺷﺪ .ﺗﮭﺮاﻧﯽ در ﺑﮭﻤﻦ  ١٣٣٢ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮﻣﺨﺘﺎر اﯾﺮان ﺑﮫ ﺑﻠﮋﯾﮏ رﻓﺖ و
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺎر دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫاش اﻓﺰود .وی در ﻣﮭﺮ  ١٣٣٧ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺳﻨﺎﺗﻮر اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ راه ﯾﺎﻓﺖ و طﯽ ﺳﮫ دوره ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ،
ھﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﮫ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﭘﺮداﺧﺖ .وی در دوران ﺳﻨﺎﺗﻮری ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮان
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر و اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺑﮫ
ﻟﻮاﯾﺢ دوﻟﺖ رأی ﮐﺒﻮد ﻣﯽداد .ﺳﯿﺪﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﮭﺮاﻧﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﻨﺎﺗﻮری ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻻﯾﺤﮫ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻣﺴﺘﺸﺎران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ )ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن( ﮐﮫ ﺑﻌﺪآ ً ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ
رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ داد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﮐﮫ آن زﻣﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن و ھﻢزﻣﺎن ﻧﺎﯾﺐاﻟﺘﻮﻟﯿﮫ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﻮد ،در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و از ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﺶ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد «.اﮔﺮ ﻓﺮض
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ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫی اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ در »ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ« درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﻋﻠﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ او ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ.
روز  ٢۶دی  ١٣۵٧در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﮫ در ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺳﯿﺪﺟﻼل
اﻟﺪﯾﻦ ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻮرا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺗﺮدﯾﺪدارم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﮐﮫ ﻓﺮدی ﺑﺎھﻮش
ﺑﻮد ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮراﯾﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اواﯾﻦ ﺷﻮرا را ﺷﺎﯾﺪ
وﺳﯿﻠﮫای ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ش ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آورده اﺳﺖ» .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮔﺮوه
زﯾﺎدی از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ،اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻧﮭﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖ در
اﯾﺮان را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اوﺿﺎع را
آرام ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺎه ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ)«.ﻧﮏ.ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ(
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺣﻘﯿﺮاﻧﮫ از ﺷﺎه ﮐﻨﺎره ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻧﮭﻀﺖ آزادﯾﮭﺎ ﯾﮑﺴﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺴﻨﺪاﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻔﯿﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺪام
ﺷﺎه را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ و او را ﺑﮫ ﺳﻮی اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﻮد ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﻮق
ﻣﯽ دادﻧﺪ .ھﻤﮫی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ روزﮔﺎری ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﺎه را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪﻧﺪ و ﻧﺎدرﺳﺖ آﻧﮭﺎ را ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ،ﻧﺎﮔﮭﺎن
دم ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺨﻨﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﯾﺎ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .ھﻤﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ .در ﭼﻨﯿﻦ اﺣﻮاﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺳﺨﻦ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آورد؟ ﺗﻮده اﯾﮭﺎ و اﻧﻮاع ﭼﭙﯿﮭﺎ و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﮫ
ﺗﮑﻠﯿﻔﺸﺎن روﺷﻦ ﺑﻮد:اﻧﻘﻼب .روﺷﻨﻔﮑﺮی وﻟﮕﺮد و ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺶ دﻧﺒﺎل ﺗﻮده ھﺎ دﺳﺖ
ﺗﮑﺪی دراز ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻗﺮدﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اطﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ دو
روز ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﺷﺎه از ﮐﺸﻮر طﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ودر
ﻣﻮرد اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا »دﺧﺎﻟﺖ آﻧﺎن در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را ﺟﺮم داﻧﺴﺖ و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ از اﯾﻦ ﺷﻮرا ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ«!
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد در ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﯽ
دﯾﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﯾﺪن او ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﺸﺎوران ﻧﺰدﯾﮏ او ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮭﺮان
ﮐﮫ ﺷﻤﺎری ازﻧﮭﻀﺖ آزادﯾﮭﺎ ﺧﺎﺻﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﺑﻮد ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط او را ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﻧﯿﺰ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ھﻨﻮزھﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﺸﺪه ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺗﮭﺮاﻧﯽ ھﺮزه ﻣﺴﻠﮏ ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﯾﺪار
ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ روﺷﻦ اﺳﺖ او ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﭼﻨﯿﻦ راھﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮه ﺑﺎﻏﯽ را دورزده و او را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
و ﺷﻮرا را:ارﺗﺶ .از اﯾﻦ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﮫ را دور ﺑﺰﻧﺪ وﺗﻘﺮب ﺑﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ را
ﺑﺠﻮﯾﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎر ھﻢ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ،ﮐﻨﺎر
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ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﮫ طﺮﯾﻖ اوﻟﯽ از اﺷﺨﺎص ﻣﯽﮔﺬرد و ﺗﻨﮭﺎ
ﺳﻮد ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در روز  ٢٨دی ﺳﯿﺪﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺑﮫ
ﻗﻀﺪ زﯾﺮ ﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ« وارد
ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺪ .ھﻤﯿﻦ آدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺑﮫ وزارت و ﻧﯿﺎﺑﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺖ و ﺳﻨﺎﺗﻮری رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻧﻮاع اطﻮارھﺎ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ھﻤﮫ ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ،
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘﺎﮔﺬاﺷﺖ ﺣﺘﯽ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن ﺑﮫ اﻣﺎﻧﺖ
را ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع آدﻣﮭﺎ را در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﮐﻢ ﻧﺪارﯾﻢ.ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻨﺎن
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻘﯽ زاده ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺎ ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﮫ رواﺑﻂ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ دﻟﺒﺴﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎزﯾﮕﺮی
ﺳﯿﺪﺟﻼل را از دﯾﺪه دور ﻣﯽ داﺷﺖ .ﺟﻮاب ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺑﮭﺎم ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن
ﺧﻮد در ﻧﮭﻀﺖ آزادی و ﺑﮫ طﻮر ﺑﺪﯾﮭﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎطﺮش ﺟﻤﻊ ﺑﻮد :ﺑﺎ ھﯿﭻﯾﮏ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهھﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد .او ﭘﯿﺶ از دﯾﺪار ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﺧﻮاﺳﺘﺎراﺳﺘﻌﻔﺎی
وی از ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺪ» .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،او ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎﻧﺎﻣﮫ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ
ﺷﻮرا ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ «.ﺗﮭﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺧﻔﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اﺳﺘﻌﻔﺎﻧﺎﻣﮫ ی ﺧﻮد را اﻣﻀﺎ
ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ داد.
ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎﻧﺎﻣﮫی ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ١ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه  ١٣۵٧ﺷﻤﺴﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ٢٢ﺷﮭﺮ ﺻﻔﺮاﻟﻤﻈﻔﺮ  ١٣٩٩ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
»ﻗﺒﻮل رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ از طﺮف اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻤﻠﮑﺖ و
اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ آراﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺑﻮد وﻟﯽ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮت اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﮫ
ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﮫ ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ
اﯾﺮان ﺳﺮﯾﻌﺎ ً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﺑﮫ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺘﻮای
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ داﻣﺖﺑﺮﮐﺎﺗﮫ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن آن ﺷﻮرا ،آن را
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺘﮫ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮدم .از ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺟﺪاد طﺎھﺮﯾﻦ و ارواح ﻣﻘﺪﺳﮫ اوﻟﯿﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺄﻟﺖ دارم ﮐﮫ ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان را در ظﻞ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﻋﺼﺮ ﻋﺠﻞﷲ ﻓﺮﺟﮫ از ھﺮﮔﺰﻧﺪی ﻣﺼﻮن داﺷﺘﮫ و اﺳﺘﻘﻼل وطﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ راﻣﺤﻔﻮظ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪاﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺗﮭﺮاﻧﯽ«
ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎی ذﻟﺖ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ درﺳﻮم ﺑﮭﻤﻦﻣﺎه اﻓﺘﺨﺎر ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ! وی در اﯾﻦ
دﯾﺪار ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ» .در اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت ١٠
دﻗﯿﻘﮫ ﺑﮫ طﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و اﻣﺎم ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﮐﺮدﯾﺪ)«.ﻧﮏ .ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ(
در ﭘﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎی »رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ« و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﻮرا،
ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻗﺪاﻣﯽ درﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
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داده ﺑﺎﺷﺪ» ،ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫای ،ﻋﻤﻼً ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﺷﺎه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ)«.ھﻤﺎﻧﺠﺎ(
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ را ﯾﺎﻓﺘﮫ ام ﮐﮫ در زﯾﺮ دوﺳﮫ ﺗﺎ را ﻣﯽ
آورم .اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ در ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٠١ﺑﮭﻤﻦ  ١٣٩۶آﻣﺪه اﻧﺪ:
ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻮد ﮐﮫ روز  ٢۶دی  ١٣۵٧در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﮫ در
ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺳﯿﺪﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻮرا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه
ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی ﺑﻮد اﻣﺎ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﺳﯿﻠﮫای ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎه ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﮔﺮوه زﯾﺎدی از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ،اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻧﮭﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖ
در اﯾﺮان را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اوﺿﺎع
را آرام ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺎه ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ).ﻧﮏ.ﺗﺎر ﻧﻤﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ ٢٣.دی (١٣۵٧
اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ اﯾﻦ ﺷﻮرا روز  ٢۴دی در ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺷﺎه در اﺑﺘﺪای
ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﮫﻋﻨﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻈﺎم در ﻏﯿﺎب ﺧﻮدش داﻧﺴﺖ و از رؤﺳﺎی
ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺷﻮرا و ﺳﻨﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎر رأی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﮫﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از آن ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای
اﻧﻘﻼب را داد .درﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺖ"درﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻠﺖ ،ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﮫﻧﺎم »ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﺮﮐﺐ از اﻓﺮاد ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎن و
ﻣﺘﻌﮭﺪ و ﻣﻮرد وﺛﻮق ﻣﻮﻗﺘﺎ ً ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا
در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ".از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ راﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺳﺎزد .در ﺿﻤﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺎﺻﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﺗﮭﺮاﻧﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ آﮔﺎه ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺟﻼل ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺷﻮرا را وﺟﮭﮫ ای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺗﺎ »وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮫ«
ھﻢ ﺑﺸﻮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن اوج ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ.از اﯾﻦ آدﻣﮭﺎ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﯾﺮان ﮐﻢ ﻧﺪارﯾﻢ .از ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺖ از
»رﺟﺎل«ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ رﺟﺎل را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮاﻟﺖ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﯿﻔﻮن را ﮐﺸﯿﺪ.
از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﮫ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ را »ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ«
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .او اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﻧﮫ در ﺟﻠﺴﮫی ﺷﻮرا ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺑﮫ اطﻼع
ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ ﮐﮫ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ،رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه
ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﻮده ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ و در ﻏﯿﺎب او رﻓﺘﺎر زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻗﯿﻘﯽ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .در ھﻤﯿﻦ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ»ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب در ﭘﯽ اﺳﺗﻌﻔﺎی رﯾﯾس ﺷورای ﺳﻠطﻧت و
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ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻋﻼم ﮐردن آن ،اﯾن ﺷورا ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﻗدﻣﯽ ﺑرای ﺣﻔظ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﭘﮭﻠوی ﺑردارد
ﻋﻣﻼً ﺗﻌطﯾل ﺷد و ﺑﻌد از اﺳﺗﻌﻔﺎی رﺋﯾس آن ،ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ آن ﺑﮫاﺻرار ارﺗﺷﺑد ﻗرهﺑﺎﻏﯽ
ﺗﺷﮑﯾل ﺷد .ھدف اﺻﻠﯽ از ﺗﺷﮑﯾل آن ،اﻧﺗﺧﺎب رﯾﺎﺳت ﺟدﯾد ﺷورا ﺑرای اﻣﺿﺎی ﻓراﻣﯾن
ارﺗش ﺑود ﭼون ﺷﺎه اﺧﺗﯾﺎرات ﻻزم را ﺑﮫ ﻗرهﺑﺎﻏﯽ ﻧداده ﺑود«.
رﺋﯾس ﻣﺳﺗﻌﻔﯽ ﺷورای ﺳﻠطﻧت ﻧﯾز در ﺳﺎل  ۶۶در ﻣﻧزل ﻣﺳﮑوﻧﯽاش در ﻓراﻧﺳﮫ ﻓوت
ﮐرد .ﻧﻌش ﺳﯾد ﺟﻼلاﻟدﯾن ﺗﮭراﻧﯽ در ﺳﺎل  ٧٠ﺑﮫ اﯾران ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و در اﯾران ﺑﮫ ﺧﺎک
ﺳﭘرده ﺷد.
درﻣﻧﺑﻊ دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺧﺑر آﻧﻼﯾن« ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ١١ﺑﮭﻣن  ١٣٩٠آﻣده اﺳت:
در ﻓﺎﺻﻠﮫی ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ورود ﺷﺎه ﺑﮫ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﻌﻀﯽ
از ﺣﻀﺎر ﺧﺎطﺮات ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺧﻄﺎھﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ اراده ﻣﺮدم و از
ﺟﻤﻠﮫ واﮐﻨﺶ وی در ﺣﻮادث  ١۵ﺧﺮداد  ١٣۴٢در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳﺘﻤﺪاد
درﺑﺎر از ﺳﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻼش در ﺟﮭﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﮫ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ وارﺳﺘﮫ ﺧﺎطﺮهای را ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﯿﺎن آن ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ»:ﺑﻌﺪازظﮭﺮ
روز  ١۶ﺧﺮدادﻣﺎه  ١٣۴٢ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺪهای از رﺟﺎل ﺑﮫ دﻋﻮت ﺗﻠﻔﻨﯽ آﻗﺎی ﻋﻼء ،وزﯾﺮ
درﺑﺎر وﻗﺖ در وزارت درﺑﺎر ﮔﺮد آﻣﺪﯾﻢ .ﺑﺪوا ً ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼء اظﮭﺎر ﻧﻤﻮد ،دو روز اﺳﺖ
ﻣﻤﻠﮑﺖ دﭼﺎر ھﺮج و ﻣﺮج ﺷﺪه و در ﺷﮭﺮھﺎ ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﻋﻠﯿﮫ
دوﻟﺖ و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زد و ﺧﻮردھﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
رخ داده ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻋﺪهای ﮐﺸﺘﮫ و ﺗﻌﺪادی ھﻢ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺮوز از آﻗﺎﯾﺎن دﻋﻮت ﮐﺮدهام ﮐﮫ ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ رﺟﺎل ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﮫ
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺳﻮاﺑﻖ طﻮﻻﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر دارﯾﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده
و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای آراﻣﺶ ﻣﺮدم ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﻣﻦ اظﮭﺎر ﮐﺮدم در ﻗﺪﯾﻢ ھﺮ ﻣﻮﻗﻊ
ﮐﮫ ﻣﺮدم از روﺷﮭﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت زﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و رﺟﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺆﺗﻤﻦاﻟﻤﻠﮏ و
ﻣﺴﺘﻮﻓﯽاﻟﻤﻤﺎﻟﮏ ﻣﺼﺪر ﮐﺎر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺑﮫ آنھﺎ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ آرام ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺴﺎس ھﻢ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮔﺸﺘﮫ ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ھﻢ از روﺣﺎﻧﯿﺖ دﻟﺠﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ
اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﺑﮫ ﻗﻢ رﻓﺘﮫ ،در ﻣﯿﺪان آن ﺷﮭﺮ اظﮭﺎراﺗﯽ ﻋﻠﯿﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺪورت روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ داده ﺷﻮد ﮐﮫ از
روﺣﺎﻧﯿﺖ رﻓﻊ ﮐﺪورت ﺷﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺟﻠﺴﮫ ،ﺳﭙﮭﺒﺪ ﯾﺰدانﭘﻨﺎه ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪه و اظﮭﺎر ﻧﻤﻮده ﮐﮫ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮﺗﺎ ﭼﮫ ﻧﺸﺴﺘﮫاﯾﺪ ﮐﮫ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮدﺗﺎن
ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ اطﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت
ﭘﺲ از اطﻼع از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اظﮭﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ رﺟﺎل را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮاﻟﺖ اﻧﺪاﺧﺘﮫ
و ﺳﯿﻔﻮن را ﮐﺸﯿﺪ ...ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼء از وزارت درﺑﺎر ﻣﻌﺰول ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎم
از ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ و ﻣﻦ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ھﻢ ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل«...
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ﺑﺨﺘﯿﺎر آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ وارد ﺟﻠﺴﮫ ﺷﺪ و ﭘﺲ از او ﺷﺎه ﺑﮫ ﺟﻤﻊ آﻧﺎن
ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺷﺎه در اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻈﺎم در
ﻏﯿﺎب ﺧﻮدش اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ از رؤﺳﺎی ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺷﻮرا و ﺳﻨﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎر رأی
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺳﺠﺎدی ،رﺋﯿﺲ ﺳﻨﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد ﮐﮫ ﻓﺮدا  ٢۵دی رأی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺟﻮاد ﺳﻌﯿﺪ ،رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرا ﻧﯿﺰ ﭘﺲ ﻓﺮدا  ٢۶دی را ﺑﺮای رأی اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺷﺎه ﮔﻔﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ
ﺧﺒﺮ رأی اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺑﮫ دوﻟﺖ ،ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫ اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮد ،ارﺗﺸﺒﺪ ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد
ارﺗﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد در ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺮار ﻧﺸﺪ ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺗﮭﺮاﻧﯽ از طﺮف ﺷﻮرا ﺟﮭﺖ
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮود .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻌﺪا ً ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﮔﻔﺖ »آﻗﺎی ﺳﯿﺪﺟﻼل
ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺑﻘﮫ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮای
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد«.
در روز ) ٢٨دی( ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺗﮭﺮاﻧﯽ طﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
»رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ« رھﺴﭙﺎر ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﯾﺮان و
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی آﺗﯽ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﺎرﺗﺮ،
رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ از ﺑﺨﺘﯿﺎر ،از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دھﺪ .ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ
ﻣﻦ ،ارﺗﺶ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺒﺎس ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺒﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺟﻼل ﺗﮭﺮاﻧﯽ را ﻣﻦ از
ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪم ...او ھﻢ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﻮد ...اﺧﺘﻼف ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎر از ھﻤﺎن ﺟﺎ ﺷﺮوع
ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ وﺿﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﻮدش را ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎء
ﻣﯽداﻧﺴﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻮرا وﺟﻮد داﺷﺖ و اﯾﺸﺎن آﻧﺠﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد«...
داﺳﺘﺎن ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ .داﺳﺘﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ
ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ .داﺳﺘﺎن »رﺟﺎﻟﯽ« اﺳﺖ ﺑﯽ اﻋﺘﻘﺎد و ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺐ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ
ﺳﻮد ﺧﻮد را درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ .داﺳﺘﺎن ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ رﺟﺎﻟﮫ ﮐﮫ در ﮐﺴﻮت رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .داﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺪوھﻨﺎک از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن ﭘﻠﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﮑﮫ ای
ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺮ ازﭘﺎﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﭽﻮن طﻌﻤﮫ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ.
در واﮐﻨﺶ ﺑﮫ اظﮭﺎرات ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ،ﺳﯿﺪﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را
»ﺟﺎھﻞ« ﺧﻮاﻧﺪ .وی اﯾﻦ اظﮭﺎرات را در ﭘﺎﯾﺎن دوﻣﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮫ
روز ﭼﮭﺎرم ﺑﮭﻤﻦ  ١٣۵٧ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﭘﺲ از دو ﺑﺎر ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ و ﺑﮫ ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﮫ رﻓﺖ .او در  ١٣۶۶در ٩١
ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ درﮔﺬﺷﺖ .اﯾﻨﺎن ھﻤﮫ ﻣﻘﻠﺪان اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﻐﻠﮭﺎ را ﺑﺮ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ داد .اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﮭﺮه ای ﭘﻨﮭﺎن ﮐﮫ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻓﺮﻧﮓ را ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ
ژرﻓﺎی وﺟﻮدﺷﺎن را دوراﻧﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .اﯾﻦ رﺟﺎل رﺟﺎﻟﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺒﮭﺎ را ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﺳﻠﺴﻠﮫی ﭘﮭﻠﻮی وارد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺗﮭﺮاﻧﯽ ،ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ از آن در
ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد در ھﺎﻟﮫ ای از اﺑﮭﺎم ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارﺷﮭﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه
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ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان  ١٢ -ﺑﮭﻤﻦ  - ۵٧ﯾﮑﯽ دو ﺟﻠﺴﮫی ﺑﻌﺪی ﺷﻮرا ﺑﺪون ﺳﯿﺪﺟﻼل
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ وﻟﯽ راه ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮد.
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ﻣﺮگ اﻧﺪﯾﺸﮫی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﮫ اﺻﻄﻼح ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ روح ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ
طﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن را ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﺮﻣﯽ ﮔﻤﺎرد .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  ۶رﺑﯿﻊ اﻻول ١٣٩٩ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن
ﺴﺐ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﯽ و ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آرای اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ،ﺑﺮ َﺣ َ
ﻗﺎطﻊ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮐﮫ طﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻈﯿﻢ و ﺗﻈﺎھﺮات وﺳﯿﻊ و ﻣﺘﻌﺪد در
ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻤﺎن
راﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم و اطﻼﻋﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮاﺑﻘﺘﺎن در ﻣﺒﺎرزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻠﯽ
دارم ،ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رواﺑﻂ ﺣﺰﺑﯽ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﮔﺮوھﯽ ﺧﺎص ،ﻣﺎﻣﻮر
ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اداره اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ً اﻧﺠﺎم رﻓﺮاﻧﺪم و
رﺟﻮع ﺑﮫ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺖ درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن از ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﺮدم ﺟﮭﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ
واﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﺮ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺪھﯿﺪ.ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ را ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدهام ﺗﻌﯿﯿﻦ و
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و ارﺗﺶ و اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﻤﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﻮده و رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط را ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﮫ اھﺪاف ﻣﻘﺪس اﻧﻘﻼب و ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻣﻮر
ﮐﺸﻮرﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد.ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ودوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ را دراﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺣﺴﺎس ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺎﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .روح ﷲ اﻟﻤﻮﺳﻮی اﻟﺨﻤﯿﻨﯽ١۵ﺑﮭﻣن ١٣۵٧
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب در ﺣﻀﻮر
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﻄﮭﺮی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن را ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺑﮫ
اﺗﻔﺎق آراء ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﮐﺐ از اﻋﻀﺎی ﻧﮭﻀﺖ آزادی و ﺟﺒﮭﮫی ﻣﻠﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل در آن ھﻨﮕﺎم ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮد ﻣﻌﻤﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮرﻧﻤﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ
ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری آﺷﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﻣﮭﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺗﺎزه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻟﺤﻈﮫ ای ﮐﮫ ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﺐ
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ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﻠﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ھﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ.
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ھﻤﮫی ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﮑﻢ ﻣﮭﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن را ﺑﺸﮑﺎﻓﯿﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ
ﺑﮫ ﻧﺤﻮهی ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺎطﺮات ﺧﻮد او و ﺧﺎطﺮات
ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ .ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ٩اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٩۶ﺑﺎ ﮔﺰﯾﺪه ای
از ﺧﺎطﺮات ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن و ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﮑﻢ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﺎزرﮔﺎن و آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﺑﻘﺎ آورده اﺳﺖ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮫ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﯽ رﺳﺪ ﺿﻤﻦ اﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﻌﮭﺪ
ﺣﺰﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﺨﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﭼﻮن ھﻨﻮز
اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﻤﯽﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﺪ راه را ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
از ﻧﮭﻀﺖ آزادﯾﮭﺎ و ﺟﺒﮭﮫی ﻣﻠﯽ ھﺎ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﯾﺎ ھﯿﺄت دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ .رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ راه را ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺎزﻧﮕﮭﺪاﺷﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺣﻀﺮات درﺧﻔﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺪارک ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎر و ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﺮدم و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ را اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻔﺎف ﺑﺮرﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮﻧﻮﺷﺘﮫی
ﺧﻮدش اظﮭﺎر ﻣﯽ دارد »:ﺻﺒﺢ ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫ  ١۵ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه  ١٣۵٧ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺟﻠﺴﮫ
ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻘﺪﻣﺘﺎ ً از ﺣﺴﻦ ظﻦ آﻗﺎﯾﺎن و ﺷﺨﺺ اﻣﺎم ﺗﺸﮑﺮﮐﺮدم.ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺘﻦ
ﺣﺎﺿﺮﺷﺪه اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب،ﻣﺘﺬﮐﺮﺷﺪم ﮐﮫ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻣﻘﺎم ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻠﯽ را داﺷﺘﮫ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دوﻟﺖ ﺳﺆال و اﺳﺘﯿﻀﺎح ﮐﻨﺪ و ھﺮ وﻗﺖ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪارد ﻋﺰل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «..ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎھﯽ و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن ﯾﮑﺴﺮه ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎھﺎﯾﺶ ﺑﮫ روش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫای ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽ
ﺟﻮﯾﺪ .ﻧﻤﯽ داﻧﻢ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان »رﺟﺎل اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ﺑﺮﺷﻤﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﺎن ھﻢ
در ﺣﺪ ھﻤﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻮرشﮐﻮر دﻟﺒﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﮫ واﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺳﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻮد .ازﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮﻗﺎدرﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎﯾﯽ واﻻ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺸﺎندھﺪ.ﻧﮫ»رﺟﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ«ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ وﻧﮫ»رﺟﺎل اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« آدم
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای داﺷﺘﻨﺪ .ھﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻓﮑﺮی واﻻ طﺮح ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺸﺘﯽ
ﺐ ﺣﻘﯿﺮ از ھﺮ ﺳﻮ.
ﻓﺮﺻﺖ طﻠ ِ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺧﺎطﺮاﺗﺶ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١۶ﺑﮭﻤﻦ ١٣۵٧ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»در ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا و آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺻﺤﺒﺘﮭﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ؛از ﺟﻤﻠﮫ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن از روﺣﯿﮫ
و ﻣﻨﺶ وﺷﯿﻮهی ﮐﺎری ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﺎدﻧﺪارم ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﺷﺮوطﯽ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی آﻗﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎن را ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻠﯿﺎت آن ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ﺑﺎﻣﺸﻮرت آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﻄﮭﺮی،
ﻣﻦ،ﻣﮭﺪوی ﮐﻨﯽ،دﮐﺘﺮ ﯾﺪﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ،دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
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ﺑﻮد،ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر اﻣﺎم،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻦ  ،در ﺟﻤﻊ اﻧﺒﻮه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎی داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﻠﻮی در ﻋﺼﺮ دوﺷﻨﺒﮫ  ١۶ﺑﮭﻤﻦ ...١٣۵٧ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ«
در ﺧﺎطﺮات رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠ﺑﮭﻤﻦ  ١٣۵٧آﻣﺪه اﺳﺖ » ...ﺣﺘﯽ ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی ﺷﺪه ھﻮاداران او )= ﺑﺨﺘﯿﺎر ( در ﺗﺎرﯾﺦ ٢٠ﺑﮭﻤﻦ  ١٣۵٧ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﺑﺨﺘﯿﺎر،
ﺑﺨﺘﯿﺎر ،ﺳﻨﮕﺮﺗﻮ ﻧﮕﮭﺪار« ،ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ اش در
ﺗﺎرﯾﺦ  ٢١ﺑﮭﻤﻦ  ١٣۵٧ﮐﮫ در آن ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺟﺎزه ھﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮی را داده
اﺳﺖ ،ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ اﻋﻼم ﺟﻤﮭﻮری« ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ او ﺑﮑﻨﺪ و راه ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
ﺣﮑﻢ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺳﮫ ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻢ در ﺑﺮدارد:ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪم ﺟﮭﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،دوم ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن از ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺟﮭﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻮم
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﺮ طﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﻮد ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ رﻓﺮاﻧﺪم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد .آﻧﺠﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ روزﻧﮫ ای ﺑﺎز ﺑﮕﺬارد ھﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺳﺖ از ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﺮدم.
رﻓﺮاﻧﺪم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدم اطﻼع ﻣﯽ دھﺪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ »ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﭼﮫ ﻧﻮﻋﯽ از ﺟﻤﮭﻮری را ھﺪف ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
از اﯾﻦ رو اﯾﻦ رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ رﻓﺮاﻧﺪم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺖ در اﺳﺎس ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺑﺎر رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺆﺳﺴﺎﻧﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرش از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ و ﺣﻖ دارد ھﺮ ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻓﺮاﻧﺪﻣﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮارداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ھﻤﮫی اﯾﻦ اﺣﻮال ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﻠﻖ دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻮﻣﯽ در ﺑﺮﺑﮕﯿﺮد و ﺑﮫ ﺑﺤﺚ و ﺑﮫ رأی ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد
ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﻌﯿﻦ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﻤﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ را
ﻣﺤﺪود ﮐﺮد ﺑﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ داﻧﺶ ﻓﻘﮭﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮﯾﻌﺖ دﺳﺖ ﺑﮫ
ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی ﺑﺰﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ھﺮدو ﻣﺮﺣﻠﮫی رﻓﺮاﻧﺪم و اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻏﯿﺮ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪ و از ھﻤﺎن آﻏﺎز زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﻧﻈﺮﯾﮫ ای ﮔﺸﺖ ﮐﮫ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
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»وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ« ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ درک ﮐﺮدﻧﺪ ھﯿﭻ
ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﮑﻼی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮔﺮداﻧﻨﺪهی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎن ھﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻔﺎﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﭘﯿﺸﺎﻣﺪھﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل ھﻤﻮطﻨﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﮫ
دﯾﮕﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ ھﻢ ﮐﮫ از ﮐﺮدﺳﺘﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ﻧﺎﭼﺎر از ﺑﯿﻢ ﺟﺎن ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﭼﻨﺎن ﻓﻀﺎی ﺧﻔﮫ و اﺳﺘﺒﺪادزده ای ﺑﺮﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺮأت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را
ﺳﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﺎر
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﺳﺘﭙﺨﺖ ﺧﻮد ﺷﺪ
و ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺑﺮﮔﺸﺖ ،اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎﯾﯽ ﺳﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
در ھﻤﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺷﻤﺎری از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﮫ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺰت ﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﮏ ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎﮐﺎر ﺗﮭﯿﮫی ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و ﺑﮫ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ .آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دادﻧﺪ
ﺑﺤﺜﯽ ھﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ھﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺗﻨﮓ اﺳﺘﺒﺪادی را راه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و وﺟﮭﮫ ای ﺑﺮای
ﺟﻤﮭﻮری ﻧﻮﭘﺎی ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﮐﺎری ﺑﻮد ﻋﺒﺚ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ از ﺑﯿﻢ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ھﻤﮫی ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ روال ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪد ﮐﺎر ﻣﮭﻤﯽ
در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ دھﺪ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﺪ .او ﺗﻨﮭﺎ
وﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺷﺪ ﮐﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻂ اﻣﺎم ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻋﻀﺎﯾﺶ را ﺑﮫ
ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ طﯽ ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎی او را ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ:
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﭼﻮن ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺬور ﺑﻮدن از اداﻣﮫ
ﺧﺪﻣﺖ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵٨ /٨ /١۴از ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از
زﺣﻤﺎت و ﺧﺪﻣﺎت طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی اﯾﺸﺎن در دوره اﻧﺘﻘﺎل ،و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ دﯾﺎﻧﺖ و اﻣﺎﻧﺖ و
ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﻣﺸﺎ ٌر اﻟﯿﮫ ،اﺳﺘﻌﻔﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدم .ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب را ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻤﻮدم ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ واداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮردرﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل .وﻧﯿﺰﺷﻮرا دراﺟﺮای اﻣﻮر زﯾﺮﺑﺪون ﻣﺠﺎل،
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دارد.١:ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻘﺪﻣﺎت ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ.٢،ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺗﮑﺎل ﺑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﻠﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن،
ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﮫ را ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ً آﻧﭽﮫ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺴﺎزی دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی اداری و رﻓﺎه
ﺣﺎل طﺒﻘﺎت ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن،ﺑﮫ طﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻗﺎطﻊ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
روح ﷲ اﻟﻤﻮﺳﻮی اﻟﺨﻤﯿﻨﯽ ١٣۵٨/٨/١۵
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن را ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ
در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ را ھﻤﭽﻮن اﺑﺰار ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ ،در ﺿﻤﻦ روﺷﻦ ﻣﯽ
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داردﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ ﺑﮕﺬارد .او ﻗﺪرت را وا ﻣﯽ ﺳﭙﺮد
ﺑﮫ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎم اداری
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از وﻋﺪه ھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮد .ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎم و
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮد او و ﭼﻨﺪﻧﻔﺮی از ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯿﺎﻧﺶ ﺗﺼﻮری ﮐﻠﯽ از
ﻧﻈﺎم ﻣﻄﻠﻮﺑﺸﺎن ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎزه ھﻤﯿﻦ را ھﻢ ﺑﮫ دﻗﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺬف ھﻤﮫی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺣﺘﯽ ھﻤﮫی دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺣﺘﯽ در ﺻﻔﻮف ﺧﻮد ﻣﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ.
***
اﮔﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ای ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮﯾﮏ وﻓﺎق ﮔﺴﺘﺮده و
ﻋﺎم ﮐﮫ از آﻏﺎز ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم
ﻣﻄﻠﻘﮫ از آن روی ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم و ﺑﺎﺷﻮرﺷﯽ ﺳﺮاﺳﺮی و ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ از اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق
ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ وﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ آن را ﭘﺎس ﻣﯽدارﻧﺪ،ﺑﻞ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﺎھﺪاری آن را ﻣﯽ طﻠﺒﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از آﻏﺎز ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮔﺮوهھﺎ و ﺟﻨﺎﺣﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ
آن را ﺟﺎر ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و از آن رو ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮭﺎ از
ﺷﯿﻌﯽ ﭘﯿﺮو وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎری از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺒﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﺎح ﻣﺬھﺒﯽ
ِ
ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪی را از آن ﺧﻮد ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ھﻤﭽﻮن
ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻞ اﻧﺸﻘﺎق و ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ در ﻣﻠﺖ و درﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺑﺎر
ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺳﻨﺪﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ از دوﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ وﻓﺎق ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ :ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ و دﯾﮕﺮی از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺤﻮهی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪی  .اﯾﻦ ھﺮ دو وﺟﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻨﮭﺎ ﺳﻨﺪی ﮐﮫ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
اﯾﺮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﮫ آن ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﻣﺘﻤﻢ آن اﺳﺖ .ھﯿﭻ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ دﯾﮕﺮی ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻨﺪ ﺑﺮآﻣﺪه
از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﺮده و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﺎن در ﭼﻧد ﮐﺷور
در آﻏﺎز ﺧوب اﺳت ﺑﻧوﯾﺳم ﺑﮫ ﻧظر اﯾن ﻗﻠم ﻧﺣوهی ﺑرﭘﺎﯾﯽ و ﺷﮑﻠﮕﯾری ھر ﻣﺟﻠس
ﻣؤﺳﺳﺎﻧﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط و ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ و ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھر ﮐﺷور -ﻣﻠت اﺳت .از
اﯾن رو ﺳﺧن از ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﯾدادھﺎ وﺑرﮔرﻓﺗﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
و ﻧﮕﺎه ﻓرھﻧﮕﯽ ھر ﮐﺷوری ﺑﺎﺷد و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧظری اﯾن روﯾﮑرد ﺑﮭره ﻣﻧد ﮔردد از
ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫھﺎی دﯾﮕرھﻣﯾن ﭘدﯾده درﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﺻرف ﯾﺎ ﻧﺳﺧﮫ
ﺑرداری ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷود.
ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ھﻣﯾن ﻧﮕﺎه اﺳت ﮐﮫ در زﯾر ﻣﯽ ﮐوﺷم ﯾﮑﯽ دو ﺗﺟرﺑﮫ را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧم.
ﮔﺎھﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ در ﮐﺷوری ﻧﺧﺳت ﺷﮑل ﺣﮑوﻣت را ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔذارﻧد و
ﺳﭘس ﻧﮕﺎرش ﻣﺗن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﯽ ﭘروراﻧﻧد .اﯾن ﺷﯾوه ﯾﮏ اﯾراد ﺑﻧﯾﺎدی دارد زﯾرا
ﻋﻠﯽاﻻﺻول ﺗﻧﮭﺎ دو ﻧوع ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑل طرح ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮑﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳت و دﯾﮕری
ﺟﻣﮭوری .ﺗﺎزه اﯾن دو ﻧوع ﻧظﺎم ﻓﻘط در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﻣطرح ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺣداﻗل ﺗﺟرﺑﮫی
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ وﺟودﻣﯽداﺷﺗﮫ اﺳت .از اﯾن ھم ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم اﻧواع ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺟﻣﮭوری
درﭼﻧﯾن ھﻣﮫ ﭘرﺳﯾﮭﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽﯾﺎﺑﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧواع ﺷﮑﻠﮭﺎی ﺑﯾﻧﺎﺑﯾﻧﯽ
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ اﻻﺻول ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮭﺗر از آن دو ﺻورت ﻣطﻠﻖ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎﺷﻧد ،ﻓرﺻت ﻋرض
اﻧدام ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑدﺗرﯾن ﺧﺻم ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺧﺎﺻﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺑﺎر درﮐﺷوری ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود،ھﻣﺎﻧﺎ ﺷﺗﺎب درﻓراھم آوردن ﯾﮏ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﺗوﻟﯾد ﻣﺗﻧﯽ
اﺳت ﺳرھم ﺑﻧدی ﺷده ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﮐﺷور ﻣﺗﮑﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس آﯾﻧده ای
ﺑﮭرهﻣﻧد ازھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ وﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﮔوﺷﮫی ﭼﺷﻣﯽ ﺑﮫ ﻓرآﮔردھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن،ﺗدوﯾن ﮔردد.
ﺗﺟرﺑﮫی ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن درﮐﺷورھﺎی اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ،ﯾوﻧﺎن و ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ھد ﮐﮫ
ھر ﮐﺷورﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺧود را در ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧﺎص ﺑرﭘﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ﮐوﺷﯾدهاﻧد
ﺑﺎ ﺗﺄﻣل و ﺷورو ﺑﺣث ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ای ﺳر وﺳﺎﻣﺎن ﺑدھﻧدو ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب
ھم ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﻣﺣﺻول اﯾن ﻣﺟﺎﻟس ﺷﮑل و ﺷﻣﺎﯾل ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻠﯽ را ﮐﺳب ﮐرده اﻧد.
اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ را ﺑﮕﯾرﯾم .اﯾن ﮐﺷور ﭘس از ﺳﻘوط ﻓﺎﺷﯾﺳم ﺗواﻧﺳت ﺗﻣﺎم اﺣزاب ﺿد ﻓﺎﺷﯾﺳم را
ﮔردھم آورد .از راﺳت ﺗﺎﭼپ.از دﻣوﮐرات ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ .اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﺗواﻧﺳت ﯾﮏ دوﻟت اﺋﺗﻼﻓﯽ ﻣوﻗت ﺗﺷﮑﯾل دھد .اﯾن دوﻟت ﻣوﻗت دو وظﯾﻔﮫ داﺷت  :ھم
ﻗﺎﻧوﻧﮕذار ﺑود وھم ﻧﻘش اﺟراﯾﯽ ﺑﮫ دﺳت داﺷت .اﯾن ﺗرﮐﯾب در ﻣﻘطﻊ ﮔذار از رژﯾم
ﭘﯾﺷﯾن ﺑﮫ ﻧظﺎم ﺟدﯾد دﺷوارﯾﮭﺎی زﯾﺎد ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺷﺎﻧده اﺳت .در ھﻣﯾن اﯾران ﻧﯾروھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺷورای اﻧﻘﻼب درﺳت ﮐردﻧد ﮐﮫ در ﻋﻣل ﻧﻘش ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ را ھم
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐرد ودر ﺿﻣن ﻗﺎدر ﺑود ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟراﯾﯽ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﺎ ﻧﺻب ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﮫی
اﯾﻧﮭﺎ درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رھﺑر اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  .۵٧اﮔر ﮐﺷوری ﺑﺗواﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﯾﺄت دوﻟت
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ﻣوﻗت را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ دﺳﺗﺂوردھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ و دﯾواﻧﯽ ﻧظﺎم ﭘﯾﺷﯾن ﭘﯽ ﺑﮕﯾرد ،ﺷﺎﯾد ﻗﺎدر
ﺑﺎﺷد ﺧﺳراﻧﮭﺎی ﮐﻣﺗری ﺑﮫ ﮐﺷور وارد ﮐﻧد .ﺑﮫ ھرﺣﺎل روﻧد ﮔذار ﺑﺳﺎن ﯾﮏ ﻋﻣل
ﺟراﺣﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﺑﯽ درد و ﺑﯽ آﺳﯾب ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ ھر روی اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﮔﺎم ﺑدارد ﺑﮫ ﯾﮏ ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ
ﺗن داد .ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﯾن ﮐﺷور در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣوﺳوﻟﯾﻧﯽ ﻣﻘدار زﯾﺎدی از ﺣﯾﺛﯾت ﺧود
را ازدﺳت داده ﺑود ھرﭼﻧد ﮐﮫ در ﺑﻌﺿﯽ ﺟﺎھﺎ ھﻧوز از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺧوردار ﺑود.
اﯾن ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕر ھﻣﮫ ﭘرﺳﯾﮭﺎﯾﯽ از اﯾن دﺳت ﭼﯾزی ﻧﺑود ﺟز ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ
ﭘرﺳﺷﯽ ﺳﺎده :ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﺎ ﺟﻣﮭوری .اﯾن ﭘرﺳش ھﻣواره ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺟﺎری و
روﺣﯾﮫی ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد .در دوم ژوﺋن  ١٩۴۶رﻓراﻧدم اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﮫ ﺳود
ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری ﺧﺎﺗﻣﮫ ﯾﺎﻓت .در اﯾن رأی ﮔﯾری ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺎ اﺧﺗﻼف اﻧدک ﺑﮫ
ﺳود ﺟﻣﮭوری ﮐﻧﺎر ﻧﺷﺳت .داﺳﺗﺎن اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﮕر وﺿﻌﯾت ﭘرﯾﺷﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﯾن
ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑود .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ اﯾن داﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﭘردازﯾم .از اﯾن ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ای
ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎﻧﮫ ﻧﯾز داﺷﺗﮫ اﺳت .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری روم ﻧﮕﺎه ﺑﯾﻧدازﯾم .ھﻣزﻣﺎن
ﺑﺎ اﯾن رﻓراﻧدم ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﻧﯾز ﺑرﭘﺎﺷد.ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ در اول ژاﻧوﯾﮫ
 ١٩۴٨ﺷﮑل ﮔرﻓت .ﮔروهھﺎی ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدهی ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از
ﮔراﯾﺷﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ را درﺑرﻣﯽﮔرﻓت ﮐﮫ ﺳﮫ ﺗﺎی آﻧﮭﺎ ﮔروه ھﺎی ﻋﻣده ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓﺗﻧد:
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن دﻣوﮐرات،ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎ ،ﭼﭘﯾﮭﺎ .اﯾن ھر ﺳﮫ ﮔروه ﮔراﯾﺷﮭﺎی ﺿدﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﻋﻣﯾﻖ
داﺷﺗﻧد و ھر ﺳﮫ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﺳﺗﺑداد اﺷﺗراﮐﺎت ﻓراوان ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد .اﯾن
ﮔروه ھﺎﺑر ﺗﻘدم ﻗدرت ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری ﺗﺄﮐﯾد داﺷﺗﻧد و ﻗوهی ﻣﺟرﯾﮫ را واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻗوهی
ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل در اﻣوری ﻣﺎﻧﻧد ازدواج ﮔراﯾﺷﮭﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾروﻣﻧد
ﺑود و درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﮐﺎرﮔری دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﭼپ ﻏﻠﺑﮫ داﺷت .اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻧوﻋﯽ
ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑود ﻣﯾﺎن ﮔروه ھﺎی ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدهی ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن.
آورده اﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن  ۵۵۶ﻋﺿو داﺷت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯾﺳت و ﯾﮏ ﻧﻔرﺷﺎن زن ﺑودﻧد.
ازاﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﮫ زن واﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﮫ دﻣوﮐراﺗﮭﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﻧﮫ ﻧﻔر ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و دو ﻧﻔر
ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ .ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑرآﻣده از اﯾن ﻣؤﺳﺳﺎن دارای ١٣٩ﻣﺎده ﺑودﮐﮫ در ﺳﮫ
ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت .ﺑﺧش اول ﺷﺎﻣل  ١٢ﻣﺎده اﺳت ﮐﮫ در ﺑرﮔﯾرﻧدهی اﺻول ﺑﻧﯾﺎدی
اﺳت .ﺑﺧش دوم از ﻣﺎدهی  ١ﺗﺎ ۵۴اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺣﻘوق و وظﺎﯾف ﺷﮭروﻧدان ﻣﯽ
ﺷود.ﻣواد  ۵۵ﺗﺎ ١٣٩ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻣﮭوری ﻣﯽ ﭘردازد .اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﺻوﻟﯽ ﮐﻠﯽ
را در ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻧﻣﯽ ﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺳت ﺑﮫ ﺟز ﭼﻧد ﻣورد.
ﺗدوﯾن اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮑﺳﺎل و ﻧﯾم وﻗت ﮔرﻓت ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺑر  .١٩۴٧ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت ﺑﯾش از
دوﺳوم ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد.ﭘس از آن ﺑﮫ اﺟرادرآﻣد ﯾﻌﻧﯽ از ھﻣﺎن اول ژاﻧوﯾﮫ .١٩۴٨
ھﻣﯾن ﯾﮏ ﻣورد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﭼﮫ ﻣﯾزان ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﯾﻔﯽ و ﮐﻣﯽ دارد .ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت
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ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑرروﺷﮭﺎی ﺧودﮐﺎﻣﮫ وﮐﻧﺎرﮔذاﺷﺗن اﮐﺛرﯾت ﺟﻣﻌﯾت اﯾران .ﺳﺎﻟﮭﺎی آﻏﺎزﯾن
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﺧوﻧﯾن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد در اﺳﺎس ﻧﺎﺷﯽ از روﺷﮭﺎﯾﯽ
اﺳت ﮐﮫ از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔروه ﺳﯾﺎﺳﯽ دﯾﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑﻧدی ﺷود .اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫی ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ دراﯾران ھﻣﺧواﻧﯽ ﻧداﺷت،ﺑل طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾران
را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت و ﺑﺳﺗر ﺳﺎز اﺧﺗﻼﻓﺎت ﮔﺳﺗرده در ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾران ﺷد ﮐﮫ ھﻧوز ﻧﯾز اداﻣﮫ
دارد وﻓﻘط ﺑﮫ ﻣدد ﺳرﮐوب ﺑﯽ اﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد .ﺣﺗﯽ ﺣﮑوﻣﺗﮕران
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھم ﺑﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺧود ﭘﺎﯾﺑﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد و از آن ﺑﮫ ﺻورت اﺑزاری
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐﻠﯾد ﺣل ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت و ﻣﻌﺿﻼت دردﺳت ﻣﻘﺎم رھﺑری ﻗراردارد و اوﺳت
ﮐﮫ دﻟﺧواه ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ روﺷﮭﺎی ﺣﻘوﻗﯽ و رﻋﺎﯾت ارزﺷﮭﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻧﺗﯾﺟﮫ آﻧﮑﮫ ﻗوه ھﺎی ﻣﻘﻧﻧﮫ و ﻣﺟرﯾﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ اﻻﺻول ﺑﺎﯾد ﻗﺎﻧون ﺑﻧﯾﺎدی ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﻧد و
ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭروﻧدان ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺗﻧد.
ﺣﺎل ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽاﻧدازﯾم ﺑﮫ ﯾوﻧﺎن .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﺟﻣﮭوری ﯾوﻧﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﮭوری ﮐﻧوﻧﯽ
ﯾﺎ ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎری ﺟﻣﮭوری ﺳوم ﭘس از ﮐﻧﺎرﮔذاﺷﺗن ﻧظﺎم ﺳرھﻧﮕﺎن ) ﺧوﻧﺗﺎ( ﺷﮑل ﮔرﻓت.
ﮐﺎراﻣﺎﻧﻠﯾس ﮐﮫ از ﺟﻧﺎح ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ﯾوﻧﺎن ﺑود در ژوﺋﯾﮫی  ١٩٧۴از ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﮫ آﺗن
آﻣد .ورود او ھﻣزﻣﺎن ﺑود ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺣﮑوﻣت ﺳرھﻧﮕﺎن ﮐﮫ در اﺳﺎس ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت  .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﮐﺎراﻣﺎﻧﻠﯾس از آﻏﺎز ﺑﺎ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﻣﯽ ورزﯾد ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑرای آﻧﮑﮫ ﮐﺷور ﺑﮫ ھم ﻧرﯾزددر ﺑراﺑر رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری وﻗت ﮐﮫ
ﯾﮏ ژﻧرال ﺑود ،ﺳوﮔﻧد ﺧورد و ﻗرارﺷد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ  ١٩۵٢را ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣواد
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت ﮐﮫ ﮐﺎن ﻟم ﯾﮑن ﻓرض ﺷده ﺑود ،ﺗﺎ ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد ﺑﮫ
ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .ﭘس از اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﺎرﻣﺎﻧﻠﯾس ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن دﺳت
ﺑﮫ ﮐﺎرﺷد و اﻗدام ﺑﮫ ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐرد .دراﯾن ﻣﻘطﻊ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ٣٠٠
ﻧﻣﺎﯾﻧده از ﻣﯾﺎن ﻧﺎﻣزدھﺎی اﺣزاب ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﺷرﮐت در ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن در ﺟرﯾﺎن
ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺑﺎت آزاد ﺑرﮔزﯾده واﻧﺗﺧﺎب ﺷوﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻋﺿﺎی اﯾن ﻣﺟﻠس اﻧﺗﺧﺎب ﺷدﻧد،
ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﮔردھم ﺑﯾﺎﯾﻧد وﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻧد،دوﻟت از ﻣردم دﻋوت
ﮐرد ﺑﺎ ﺷرﮐت در ﯾﮏ ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﻧوع رژﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾوﻧﺎن را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد.
ﭘس از آﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ،رژﯾم ﺟﻣﮭوری را ﺑرﮔزﯾدﻧد،دوﻟت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻗﺑﻼً اﻧﺗﺧﺎب
ﺷده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﻓراﺧواﻧد ﺗﺎ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﻧوع رژﯾم ﻣورد ﻧظر ﻣردم ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧد.
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد آورﺷوم ﮐﮫ اوﻻً ﯾوﻧﺎن ﭘﯾش از اﯾن ﻣﻘطﻊ دو ﺑﺎر ﺗﺟرﺑﮫی ﺟﻣﮭوری داﺷت.
دو دﯾﮕر آﻧﮑﮫ ﺧﺎﻧدان ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾوﻧﺎن ﺳﻧﺗﯽ دروﻧﯽ ﻧداﺷﺗﻧد و ﺑرآﻣده از ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر
ﺑودﻧد .ﻣﻌﺿل ﺳوم اﯾن اﻣر ﺑود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻧوع رژﯾم را از طرﯾﻖ ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،اﻧﺗﺧﺎب ﭘﯾﺷﯾﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘرﺳش ﺑراﻧﮕﯾز ﺷود .ﺑرای
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ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧده ای ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧواه اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑراﺛر ﻧﺗﯾﺟﮫی ھﻣﮫ
ﭘرﺳﯽ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺧﮕوی اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧود ﺑﺎﺷد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾوﻧﺎن
ﻣﺗﮑﯽ ﺑرﺑﺳﺗر ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﮔﺳﺗرده در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻧﺑود ،ﻣﻌﺿﻼت ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﯾﺎﻣد.
ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﯾوﻧﺎن ﺗﺎ ﺗﺻوﯾب ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘش ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن را ﺑﮫ ﻋﮭده
داﺷت و ﭘس از آن ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری ﭘرداﺧت.اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﯾن ﻣﺟﻠس در ﻧواﻣﺑر  ١٩٧۴ﺻورت ﮔرﻓت و ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣدت ھﻔت
ﻣﺎه ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد .اﯾن ﺟرﯾﺎن و اﯾن روش دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺗن ﯾﮏ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﯽ
ﺗوان ﺗﺟرﺑﮫ ای ﯾوﻧﺎﻧﯽ داﻧﺳت .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺑﺎ ﺗﺄﻣل و ﺑراﺛر ﺑﺣﺛﮭﺎ
و ﺟدﻟﮭﺎی ﻓراوان ھﻣﭼون ﯾﮏ ﺳﻧد ﻣﻠﯽ ﻓراھم آﻣد.
ﻧﻣوﻧﮫی ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻧوع دﯾﮕری از ﺗﺟرﺑﮫ اﺳت .اﯾن ﮐﺷور در اﺳﺎس ﻣﺳﺗﻌﻣرهی اﻧﮕﻠﯾس
ﺑود .ﺑﮫ ﺳﺎل ١٩٢٢ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﻣﮭﺎﺗﻣﺎ ﮔﺎﻧدی ﻓﮑر ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن را
ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣردم اﻧﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد ﻋﻧوان ﮐرد .او ﮔﻔت ﭼﻧﯾن ﻣﺟﻠﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﻧﮕر ﮐﺎﻣل
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣردم ھﻧد ﺑﺎﺷد .در ﺳﺎل  ١٩٣۵ھﻣن ﻓﮑر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺟدی از طرﯾﻖ
ﮐﻧﮕرهی ﻣﻠﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣطرح ﮔردﯾد .ﺟواھر ﻟﻌل ﻧﮭرو در ژاﻧوﯾﮫی  ١٩٣٨ﻧوﺷت
ﮐﻧﮕرهی ﻣﻠﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳود اﺳﺗﻘﻼل و اﯾﺟﺎددوﻟﺗﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺗﺧﺎذ ﻣوﺿﻊ ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﻧظر ﮐﻧﮕرهی ﻣﻠﯽ در ﻣﺟﻣوع اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ھﻧد آزاد ﺑﺎﯾد ﺑدون دﺧﺎﻟت
ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺑراﺳﺎس اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻧظﯾم ﮔردد .اﯾن را روﺷﯽ
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد در اﻧﻘﻼب راھﯽ ﮐوﺗﺎھﺗر از اﯾن ﺑرای ﮐﺳب ﭼﻧﯾن
ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ وﺟود ﻧدارد .ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
ھﻣﮫی ﻣردم را دارد وﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوده ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺷﺎن ﺧواھد
داد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺣﻠﯽ ﮐوﭼﮏ ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﻋﻼﯾﻖ ﮔروهھﺎی ﮐوﭼﮏ اﺳت .ﺗﺎ ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دوم دوﻟت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر ﺧواﺳت ھﻧد ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﻣﻘﺎوﻣت
ﻣﯽورزﯾد .ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن را در ﺑراﺑر وﺿﻊ دﺷواری ﻗرار داده ﺑود.
ﭼرﭼﯾل ﺑﺎ ھﻣﮫی اﯾن اﺣوال دﺳت ﺑﮫ ﻋﻣل ﻧﻣﯽ زد .در  ١۵ﻣﺎرس  ١٩۴۶اﺗﻠﯽ ﻧﺧﺳت
وزﯾر وﻗت ﺣزب ﮐﺎرﮔر اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﯾن ﮐﺷور ﮔﻔت ﻋﺟﯾب ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ اﻣروز ھﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻠﺗﯽ ﭼﮭﺎرﺻد ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﮐﮫ دوﺑﺎر ﻓرزﻧداﻧش را ﺑﮫ ﺧﺎطر آزادی
ﺑﮫ ﺳوی ﻣرگ ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت ﺧواﺳﺗﺎر آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧود آزاداﻧﮫ ﺑﺗواﻧد در ﺑﺎرهی
ﺳرﻧوﺷﺗش ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد .اﯾن ﺣﻖ ھﻧدوﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎرهی ﻧوع ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواھد ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺣﮑوﻣت ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد.
درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ھﻧدوﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ١٩۴۶ﺗﺷﮑل ﺷد.اﯾن ﻣﺟﻠس از اﺳﺗﻘﻼل
ﮐﺎﻣل ﺑرﺧوردار ﻧﺑود و درﭼﺎرﭼوب ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ھم ازﻧظر روش و ھم از ﻧظر اﺻول،
ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷت و ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺟﻠس ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻗرار داﺷت .ﮐﻧﮕرهی ﻣﻠﯽ
ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﭘﯾوﺳت ﻟﯾﮑن اﺗﺣﺎدﯾﮫی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از اﯾن ﮐﺎر اﻣﺗﻧﺎع ﮐرد
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و ﺧواﺳﺗﺎر اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﻠت ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷد.اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑراﯾن ﺑﺎور ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دو ﻣﺟﻠس
ﻣؤﺳﺳﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻧدوﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎدﮔردد .اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺗﺎ ﺳوم ژوﺋن ١٩۴٧
ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد .ﻗﺎﻧون اﺳﺗﻘﻼل ھﻧد درﺳﺎل  ١٩۴٧ﮐﮫ دو ﮐﺷورھﻧدوﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
را ﺑﮫ وﺟودآورد ﺧﺻﻠت ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن را ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﻗرارداد .در  ١۴اوت
ﻣﺟﻠس ﻣﺳﺗﻘل ﻣؤﺳﺳﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻗدرت را دردﺳت ﺑﮕﯾرد.در ٢۶
ﻧواﻣﺑر  ١٩۴٩ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﯾﺎدﺷده ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﺗﺻوﯾب ﮐرد و در
 ٢۶ژاﻧوﯾﮫ  ١٩۵٠اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫی اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد.اﻟﺑﺗﮫ در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ
ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺗﺟزﯾﮫ ﺷد و ﺗﺑدﯾل ﮔﺷت ﺑﮫ دوﮐﺷور.
***
در ﻣﻘﺎﻟﮫی ﻣورخ  ٢۶ﺧرداد ١٣۵٨در روزﻧﺎﻣﮫی »آﯾﻧدﮔﺎن« ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودم ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی
ﻓوق ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ درھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن ﮐﺷورھﺎ اﻣر ﺗﻐﯾﯾر رژﯾم ﺑدون ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠﺳﯽ
ﻣرﮐب از ھﻣﮫی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣردم ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .درﺳت اﺳت ﮐﮫ در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺗﺎ
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن،دوﻟت در ﻣرﺣﻠﮫ ای وظﯾﻔﮫی ﻗوهی ﻣﻘﻧﻧﮫ و ﻣﺟرﯾﮫ را ﺑﺎھم ﺑﮫ
ﻋﮭده داﺷﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ اوﻻً ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣﺟﻠﺳﯽ ﻣﺷورﺗﯽ ﻣرﮐب از  ٢٢٢ﻧﻔر ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد
ﮐﮫ در اﻣر ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری ﺑﺎ دوﻟت ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐرد و ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ھم دوﻟت و ھم ﻣﺟﻠس ﻣﺷورﺗﯽ
ﮐﮫ در ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺧﺻﻠت اﺋﺗﻼﻓﯽ داﺷﺗﻧد و ﻣرﮐب از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑودﻧد و از ھﻣﮫی اﯾﻧﮭﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ﺻورت و ﺷﮑل آﯾﻧدهی ﻣﻣﻠﮑت و
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ آن را ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎﻧﯽ ﺳﭘردﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺗﺧب ﻣردم ﺑود و ﺑﺎدﻗت ﺗﻣﺎم ﺑﮫ
ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل وﻧﯾم ﮐﺎرﮐرد.
در ﯾوﻧﺎن ﮐﺎر ﺗﮭﯾﮫی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﮫ ﻋﮭدهی ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺑود ﮐﮫ ﭘس
از ﮔذﺷت ھﻔت ﻣﺎه اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﮭﯾﮫ ﮐرد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺟﻠس ﻋﺎدی
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن درآﻣد .در ھﻧدوﺳﺗﺎن ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ آوردم ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺑﺎرزهی ﻣردم در طول
ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز ﻣﺗوﺟﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧﺻﻠت ﻣؤﺳﺳﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑدﯾن ﺳﺎن
اﺳﺗﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻣﯾت ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﺗﺻرﯾﺢ ﮐﻧد.
ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮫ ﻧﻣوﻧﮫی اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺑﭘردازم ﮐﮫ ﻓراﻧﮑو در دوران ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﮑوﻣت و ﻋﻣر ﺧود
ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ داد ﺗﺎ ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﺳﻧﺗﯽ دﯾرﯾﻧﮫ داﺷت ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﺎزﮔرداﻧدﺗﺎ از اﯾن طرﯾﻖ
اﯾن ﮐﺷور در ﻣﻌرض ﺗﺟزﯾﮫ ﻗرار ﻧﮕﯾرد.
ﺗﺟرﺑﮫی ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﮭﯾﮫی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾران ﺗوﺳط ﻣﺟﻠس اول ﮐﮫ ﻣﻧﺗﺧب
ﻣردم ﺑود وﺑﮫ ﺻورت ﻣؤﺳﺳﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد،ﺗﺟرﺑﮫ ای اﺳت ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرد .در آن ﻣوﻗﻊ ھﻣﮫی ﻧﯾروھﺎ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺷور دﺳت
اﻧدرﮐﺎر ﺑودﻧد و ﺟﻧﺑﺷﯽ وﺳﯾﻊ ﺑﮫ وﺟودآوردﻧد .آﯾﺎ اﮐﻧون ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی دوﻣﯾن ﻗﺎﻧون
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اﺳﺎﺳﯽ اﯾران ﻣﯽ روﯾم ﻧﺑﺎﯾد از ﺗﺟرﺑﮫی ﮔذﺷﺗﮫی ﺧود ﺳود ﺑﺟوﯾﯾم و ﻧﮕذارﯾم روﺷﮭﺎﯾﻣﺎن
اﮔر از روﺷﮭﺎی آن ھﻧﮕﺎم ﻣﺗرﻗﯽ ﺗر ﻧﺑﺎﺷد،ﮐﻣﺗر از آﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﺷد؟
اﯾن ھﺷدار و اﯾن ﻧﺻﯾﺣت ﺑﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدﮔﺎن ﭘﯾراﻣون ﺧﻣﯾﻧﯽ در اﻧدﯾﺷﮫی
ﺑرﭘﺎﯾﯽ »ﻣﺟﻠس ﺧﺑرﮔﺎن« ﺑودﻧد ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻧﮕرﻓت.
در ھﻣﯾن ﻧوﺷﺗﮫ در ﭘﺎﯾﺎن آورده ﺑودم »:ﺑﺎ وﺟود ھﻣﮫی اﯾن ﺷواھد ﭼرا رھﺑری اﻧﻘﻼب
اﺻرار دارد ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد اﯾران ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﻣﺟﻠس ﻣﺷورﺗﯽ ﺑﮫ رأی ﻋﻣوم
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود؟ ﺗﻧﮭﺎ دﻟﯾل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن روش را ﻣﯽ ﭘﺳﻧدﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھرﭼﮫ زودﺗر
ﻣﻣﻠﮑت را از ﺻورت ﮐﻧوﻧﯽ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧت و آن را ازوﺿﻌﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرﺧوردار ﮐرد.
اﯾﻧﺎن اﻣﺎ ازﯾﺎد ﻣﯽ ﺑرﻧد ﮐﮫ روش و ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﻗﺎﻧون ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺧود ﻗﺎﻧون ﺟداﺑﺎﺷد.
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوه ای دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗوﻟﯾد ﻧﺷده ﺑﺎﺷد اﻋﺗﺑﺎرﯾﮏ ﻗﺎﻧون دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را
ﻧﺧواھدداﺷت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ از اﺣﺗرام ﻣردم ﺑرﺧوردارﻧﺧواھدﺑود«.
ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردم ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫی ﭼﺎپ ﺷده در »آﯾﻧدﮔﺎن« )اﻟﺑﺗﮫ ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن
ﺳس« آن
روزﻧﺎﻣﮫ در آن ﺣﺎل و ھوای اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧدﮐﯽ در ﻧوﺷﺗﮫ دﺳت ﺑرده ﺑودﻧد و » ُ
را ﺗﻧد ﮐرده ﺑودﻧد( .در آﻧﺟﺎ از ﺿرورت ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم .در
آن ھﻧﮕﺎم ﺗﺻورم اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﯾران ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﺷروﻋﯾﺗﯽ ﺗﺎزه اﺳت ﺑراﺳﺎس وﻓﺎق ﻋﻣوﻣﯽ
ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ آن را »ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻠﯽ« ﻧﺎم ﻧﮭﺎدم .در واﻗﻊ ﮐﺳب »وﻓﺎق ﻣﻠﯽ«
در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮕﯾری »ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻠﯽ« ﻣدد ﺑرﺳﺎﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ھم ﻣﺧﺎﻟف
ﺗﺷﮑﯾل »ﻣﺟﻠس ﺧﺑرﮔﺎن« ﺑودم .در ﮐﻧﺎر اﯾن ﻣورد درﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑرﮔزاری رﻓراﻧدم
ﺑرﺳرﺗﻌﯾﯾن ﺷﮑل ﻧظﺎم ﻧﯾزﻣواﻓﻖ ﻧﺑودم و اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺻﻼح ﮐﺷور ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم .ﺧﺎﺻﮫ
ﮐﮫ روﺷن ﺑود اﯾن رﻓراﻧدم ﺑﮫ اﻧﺷﻘﺎق ﻣﻠﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﺗﺟرﺑﮫ ای
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری داﺷت و ﻧﮫ ﻣردم ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﻧوع ﺧﺎﺻﯽ ازاﯾن ﺟﻣﮭوری
ﮐﮫ»ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ«ﻧﺎﻣﮕذاری ﺷده ﺑود،ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺳت .ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣردم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری
ازداﻧشآﻣوﺧﺗﮕﺎن و ﺟﻣﺎﻋﺗﮭﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ روﺷﻧﻔﮑران ﻧﯾز از اﯾن ﺑﺎﺑت اطﻼﻋﯽ در
اﺧﺗﯾﺎر ﻧداﺷﺗﻧد .ﺑرﭘﺎﯾﯽ »رﻓراﻧدﻣﯽ ُﮔﻧﮓ« از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﺳﯾر دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ وﻓﺎق ﻣﻠﯽ
را ﻧﺎھﻣوارﻣﯽ ﺳﺎﺧت .ﻣرﺣﻠﮫی ﻧﺧﺳت از ﺳﮫ وظﯾﻔﮫی ﻋﻣده ای ﮐﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﮭدی
ﺑﺎزرﮔﺎن واﺳﭘرده ﺑود ھﻣﯾن رﻓراﻧدم ﻣﯽ ﺑود .اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ »ﺑﺎ وﺟود ھﻣﮫی ﻧظرھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﮔروھﯽ از ﻣراﺟﻊ ﺗﻘﻠﯾد و ﺟﺎﻣﻌﮫی روﺷﻧﻔﮑری و ﭘﯾﺷرو اﯾران داﺷت ،ﺑﮫ ﺷﯾوه ای
ﮐﮫ ﺧﺎﻟﯽ از اﯾراد ﻧﺑوداﻧﺟﺎم ﮔرﻓت وازطرﯾﻖ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ آرای ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻠت ،ﺷﮑل ﻧظﺎم
ﺟدﯾد ﺗﻌﯾﯾن ﮔﺷت« .در ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ »ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﺎن ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن
ﺷﮑل ﻧظﺎم ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑر ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﻧوﯾن ودﻣوﮐراﺗﯾﮏ « وﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻣردم ﻧﺑﺎﺷد،
دﮔرﮔوﻧﯽ ﻣﺎھوی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺧواھد آورد .ﺑﺎ ھﻣﮫی اﯾن اﺣوال ﻣﮭدی ﺑﺎزرﮔﺎن رﻓراﻧدﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺧﻼف ﻋرف ﺑود و ﻓﺎﻗد ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣﺣﺗواﯾﯽ .ﻣﮭدی ﺑﺎزرﮔﺎن و ھم
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ﭘﯾﻣﺎﻧﺎﻧش ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺧﻼف ﺳﻧت ﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﯾران ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ داﻣﯽ ﮐﮫ در ﮔﺳﺗردن آن ﺳﮭم داﺷﺗﻧد ،ﮔرﻓﺗﺎرآﻣدﻧد.
دﺳﺗور ﮐﺎر دوﻟت ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﻓرﻣﺎن ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑود دو ﻣرﺣﻠﮫی دﯾﮕر
ﻧﯾز داﺷت ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾﻧش ھﻣﺎن ﻣرﺣﻠﮫی دوم ﻣﯽ ﺑود ﯾﻌﻧﯽ »ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن«.
اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻋﻧوان »ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی دوﻟت ﺗﺻرﯾﺢ ﺷد و ﺳﺧﻧﮕوی دوﻟت و
وزﯾر ﻣﺷﺎور در اﻣور »طرﺣﮭﺎی اﻧﻘﻼب « ﺑر اﯾن اﻣرﺗﺄﮐﯾد ﮐردﻧد.ﻣطﺎﺑﻖ ﮔﻔﺗﮫی
ﺳﺧﻧﮕوی دوﻟت ﭘﯾش ﻧوﯾس ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾد از ﺳوی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣردم در ﻣﺟﻠس
ﻣؤﺳﺳﺎن ﺑررﺳﯽ وﺗﮑﻣﯾل و ﺗﺻوﯾب ﺷود«.
ھﻣﯾن ﺳﺧﻧﮕو ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ »ﻣردم ﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺟﻠس
ﺑﻔرﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن در اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣورد ﻧظر ﻗرارﮔﯾرد «.وزﯾر ﻣﺷﺎور
دراﻣور طرﺣﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﻧﯾز در ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫی ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ و رادﯾو -ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺗﺄﮐﯾد
ﮐرد ﮐﮫ دوﻟت ﭘﯾش ﻧوﯾس ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﺑرای اظﮭﺎر ﻧظر ﻣردم و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣﻧﺗﺷر
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘس از ﺳود ﺟﺳﺗن از اﯾن ﻧظرھﺎ،طرح ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ راﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن
ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣردم ﺑﺎﺷد،ﻋرﺿﮫ ﺧواھدﮐرد ﺗﺎ ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣردم،
ﻣورد ﺗﺻوﯾب ﻗرارﮔﯾرد .درﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن،وزﯾر ﻣﺷﺎور
درطرﺣﮭﺎی اﻧﻘﻼب اظﮭﺎرداﺷت ﮐﮫ دوﻟت ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن را در ﺷﺻت ﻣﺎده
ﺗﻧظﯾم ﮐرده و ﺑﮫ ﺷورای اﻧﻘﻼب داده اﺳت ﺗﺎ ﭘس از ﺗﺻوﯾب اﯾن ﺷورااﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس
ﻣؤﺳﺳﺎن ﺑر اﺳﺎس آن ﺻورت ﭘذﯾرد.
در ھﻣﯾن اوﺿﺎع و اﺣوال ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣدام از ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد،آﯾت
ﷲ طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﮐردﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣردم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﮔﻔت ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری
را ﺣل ﺧواھدﮐرد و ﺑﮫ ھﻣﮫی ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﻠﻘﮭﺎی اﯾران رﺳﯾدﮔﯽ
ﺧواھد ﮐرد .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ وزﯾر ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻣﮫی ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت
و ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﮐﺎرﮔران را ﻣوﮐول ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﮐرد.
ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫی ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن و ﺿرورت ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد اﯾران ازطرﯾﻖ اﯾن ﻣﺟﻠس اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺟﻠﺳﯽ ﮐﮫ در ﺗﺻور ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﻣرﮐب
از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻧﺗﺧب ﻣردم ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣردم را در ﭼﺎرﭼوب ﯾﮏ ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺧﺷد.
اﻣﺎ ھﻣﮫی اﯾن ﺣوزهھﺎﻧﺎﮔﮭﺎن از ﺳوی ﺣوزهی ﻗدرت و ﻧزدﯾﮑﺎن آن ﻣورد ﭘرﺳش ﻗرار
ﻣﯽ ﮔﯾرد و دوﻟت و واﺑﺳﺗﮕﺎن آن ﻧﯾز ﺳﮑوت اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺄﻣورﯾت و ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی
ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﭘﺎرﻧد .ﺑﮫ ﺟﺎی ھﻣﮫی وﻋدهھﺎ در ﺟﮭت ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﻗدرﺗﻣداران ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺷورای اﻧﻘﻼب را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ
واﻧﻣود ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔرﻧد از ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﯾﺎ ﻣﺟﻣﻊ ﻣﺷورﺗﯽ ﮐوﭼﮑﯽ
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ﺳﺧن ﺑﮕوﯾﻧد و ﺳﭘس از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ آرای ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ رﻓراﻧدم ﺻﺣﺑت ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آورﻧد.
اﯾﻧﺎن در ﻣﯾﺎن ﮔﻔﺗﮫھﺎﯾﺷﺎن اظﮭﺎرﻣﯽدارﻧد ﮐﮫ در اوﺿﺎع آﺷﻔﺗﮫی ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﻣﻠﮑت در
اﺳرع وﻗت دارای ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺷود ﺗﺎ ﻧظﺎم ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺗﻘرار ﺑﯾﺎﺑد و ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی دﺷﻣﻧﺎن
اﯾران ﺧﻧﺛﯽ ﮔردد! ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن اﯾن اﺳﺗدﻻل را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ
ﻓرﺻت ﯾﮑﮫ و ﺑﯽ ھﻣﺗﺎی ﻣردم اﯾران را ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت در ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﺗوای ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﺟدﯾد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﻧد و ﺗﺣول دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾران
را ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺳﺎزﻧد .ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﻧﺗﯽ وﯾﮏ ﺗﻣرﯾن ﺣﻘوﻗﯽ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽ رود ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻣده ﺗرﯾن وﺳﯾﻠﮫی ﮔذار ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظﺎم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣردﻣﯽ
اﺳت؛ و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾن ﮔذار ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑرای ھﻣﮫی ﻣﯾﮭن
ﭘرﺳﺗﺎن و ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدان ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻧظﺎﻣﯽ ﻧوﯾن در اﯾران ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎﺷد .اﯾن ﭼﻧﯾن
ﺧواﺳﺗﮫ ای ﻧﮫ ﺑﺎ ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻣﺟﻠس ﻣﺷورﺗﯽ و ﻧﮫ از طرﯾﻖ رﻓراﻧدم ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗﺣﻘﻖ
ﺑﯾﺎﺑد .ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ ھﻣﯾن اواﺧر)ﻣظورم ھﻣﺎن زﻣﺎن اﺳت( اﺻوﻻً از ﻣﺟﻠس
ﻣﺷورﺗﯽ و رﻓراﻧدم ﺻﺣﺑﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫی ﺷواھد ﺣﮑﺎﯾت از آن داﺷﺗﻧد ﮐﮫ
ھم روح ﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ و ھم دوﻟت ﻣوﻗت ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن اﺷﺎره داﺷﺗﮫ اﻧد و ﺑﮫ
ﻣردم ﻧوﯾد ﻣﯽ داده اﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد از ﺳوی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن آﻧﺎن ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم
ﺧواھد ﺷد.
در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧﮕﺎرش اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﺎدآورﺷدم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﮭﯾﮫی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﺟدﯾد ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫی ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ از آن ﮔذﺷت
و ﺗﺳﻠﯾم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺗﺻورﻣﯽ ﮐﻧﻧد راه ﺣﻠﯽ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺟﻠس ﻣﺷورﺗﯽ و رﻓراﻧدم ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﻧد و طرح ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد ازﻣﺳﯾر ﻣﺟﻠس ﻣﺷورﺗﯽ و رﻓراﻧدم
ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن دﺳﺗﺂوردھﺎی ﻗﯾﺎﻣﮭﺎی ﻣﻠﯽ اﯾراﻧﯾﺎن از ﻣﺷروطﯾت ﺑﮫ اﯾن ﺳوﺳت و از ﻣﯾﺎن
ﺑردن ﻧﮭﺎﻟﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫی ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﮐﮫ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻗرارداﺷﺗﮫ اﻧد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ دﯾﮕران ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﺣول ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل وﯾژه ای ﺑرآﻣده از وﺿﻌﯾت و ﻣوﻗﻌﯾت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود دﺳت ﺑﮫ ﮔرﯾﺑﺎن ﺑوده اﻧد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺳﻌﯽ ﺑراﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺿﻼت
ﮐﺷور را از طرﯾﻖ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن و ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت ﻣردم ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑﻧﯾﺎدی ﺣل ﮐﻧﻧد و
زﻣﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓراھم آورﻧد .اﯾن روش ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻣﺟﻠس
ﻣؤﺳﺳﺎن ﻣﻧﺗﺧب ﻣردم اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﻣردم ﻧﮫ ﻓﻘط از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﻓراد و ﮔروه ھﺎی ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده آﮔﺎھﯽ ﮐﺳب ﮐﻧﻧد ،ﺑل ﺑﮫ ﻣردم اﻣﮑﺎن
ﻣﯽ داد در ﺷﮑل ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﺳﮭم ﺑﮕرﻧد،ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ھﻣواره در
ﺑراﺑر ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ و رﻓﺗﺎرھﺎﯾﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺷوﻧد .ﺗﺻورم ﺣﺗﯽ اﮐﻧون اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷد،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑرﭘﺎ ﻧﻣﯽ ﺷد.
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وﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﺎن ﻣﯽآﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷﯾوهی ﺗوﻟﯾد ﻗﺎﻧون ﺧﺎﺻﮫ
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﺳت .در ھﻣﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭل ﺳﺎل ﭘﯾش ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودم :ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ﻗﺎﻧن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ای دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗوﻟﯾد ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﺟرا اﻋﺗﺑﺎر ﯾﮏ ﻗﺎﻧون
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﻧﺧواھد داﺷت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ از اﺣﺗرام ﻣردم ﺑرﺧوردار ﻧﺧواھد ﺑود .آﻧﺎن
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺑﺎﺣث ﺣﻘوﻗﯽ اﻧدﮐﯽ آﺷﻧﺎﯾﯽ دارﻧد ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﯾوهی ﺗوﻟﯾد ﻗﺎﻧون ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه
دارای اھﻣﯾت اﺳت و ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد در ﺳرﻧوﺷت اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﺟرا ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﻧﮭد.
از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺷور ﻣﺎ در ﻣرﺣﻠﮫای ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده از ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﻗراردارد .ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺑرﺳر اﯾن اﺳت ﮐﮫ در آﯾﻧده ﮐﺷوری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﻣوازﯾن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﯾﺎ
ﮐﺷوری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﻣﺗﺄﺛر از ﮔراﯾﺷﮭﺎی ﺧودﮐﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ آن از ھﻣﺎن آﻏﺎز
ﻣورد ﺗردﯾد اﺳت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﻣﺳﺋﻠﮫی اﺳﺎﺳﯽ ﺑر ﺳرﺗﺣول دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت ھﻣﺎن
واژه ای ﮐﮫ اﻣروز ﺑﯽ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ازﻋﻧﺎﯾت و ﺗوﺟﮫ آﯾتﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑرﺧوردارﻧﯾﺳت.
زدودن اﺛرھﺎی ﻏرﺑﮕراﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾران ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎروح دﻣوﮐراﺳﯽ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ورزﯾم وزﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑوﻣت ﻣردﻣﯽ را ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﻣﮭﯾﺎ ﻧﺳﺎزﯾم .اﯾن
واژهی دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋده ای ﺑﮫ آن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﻧد .اﯾن روح دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﭘس ازﻗﯾﺎم ﻣردم اﯾران ﺗﺎ اﯾن ﺣد از ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ رھﺑران رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد«.
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣطﻠب ﻓوق ﺳﭘس ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودم  :ﻣوﺿوع ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﭼﮫ ﺑﺧواھﯾم و ﭼﮫ
ﻧﺧواھﯾم و ﭼﮫ ﻋده ای ﺑﮫ آن ﻧﺎم »ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﺑورژواﯾﯽ« ﺑدھﻧد و آن را ﺑﮫ ﺟد ﻧﮕﯾرﻧد،
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾران اﻣروز اﺳت .ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺷﮑﻠﮕﯾری آﯾﻧدهی
اﯾن ﻣﻣﻠﮑت درﮔرو ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠﺳﯽ اﺳت ﻣﻧﺗﺧب از ﻣردم ﮐﮫ ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧدهی ﺧواﺳﺗﮫھﺎی
آﻧﺎن ﺑﺎﺷد و در ﻋﯾن ﺣﺎل درﺟرﯾﺎن ﺑﺣﺛﮭﺎﯾش آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣردم را اﻓزاﯾش دھد و آﻧﺎن
را ﺑﮫ ﺷرﮐت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻣﻠﮑت ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد و ﺗﺣول دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت را ﻣﻣﮑن
ﺳﺎزد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﭼﻧﯾن ﻣﺟﻠﺳﯽ ﭼﻧدﻣﺎھﯽ ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣد ﺑﮭﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﺳرھم ﺑﻧدی ﺷده ﺗﺣوﯾل ﺟﺎﻣﻌﮫ داده ﺷود .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر ﮔﻔﺗﯾم اﮔر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ
ﺻورﺗﯽ ﺟدی و ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت و آﮔﺎھﯽ ھﻣﮕﺎن ﺗوﻟﯾد ﮔردد در ﻧﮭﺎﯾت از اﻋﺗﺑﺎر ﺟدﯾﺗری
ﺑرﺧوردار ﻣﯽﺷودﮐﮫ ھرﮐس را ﺟرأت و ﯾﺎرای دﺳت اﻧداﺧﺗن ﺑﮫ آن ﻧﺧواھدﺑود .ﻣﺳﺋﻠﮫی
دورهی ﮔذار ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻗﺎﺑل ﺣل اﺳت.ﻣﮕر ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ھم اﮐﻧون ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم
ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری ﻣﻧﺣﺻر ﺷده اﺳت ﺑﮫ دوﻟت وﺷورای اﻧﻘﻼب؟ ﺷورای اﻧﻘﻼب ،ﺷوراﯾﯽ
اﺳت ﻣﺧﻔﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ از وﺟود اﻋﺿﺎی آن اطﻼع ﻧدارد .ﺷﯾوه ای ﮐﮫ از آﻏﺎز اﻧﻘﻼب
در ﻣورد ﻣﮭﻣﺗرﯾن ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ اﺗﺧﺎذ ﺷده اﺳت ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗردﯾد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺎﮔواری ﺑﮫ
ﺑﺎر ﺧواھد آورد ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﺎن رﺷد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﯾران ﺧواھد ﺑود.ھﻣﯾن ﺷورای اﻧﻘﻼب
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود اﻧدﯾﺷﮫی ﻣﺟﻣﻊ ﻣﺷورﺗﯽ)=ﻣﺟﻠس ﺧﺑرﮔﺎن( و رﻓراﻧدم را ﺑﮫ ﺑﺎرآورده
اﺳت .ﻧﺑﺎﯾد ﮔذاﺷت اﯾن ﺷورا از ﺧود اﺳﺗﺑداد دﯾﮕری ﺑزاﯾد و ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻧظﺎﻣﮭﺎی
ﺗﺻﻣﯾﻣﮕﯾری ﻣﺧﻔﯽ ﺑﯾﻧﺟﺎﻣد .اﮔر ﺗﺻﻣﯾﻣﮕﯾرﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻠﻧﯽ ﺷﮑل ﺑﮕﯾرد و ھﻣﮫی
ﻣردم ﺗﺻﻣﯾﻣﮕﯾران را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و اﯾﻧﺎن در ﺑراﺑر ﻣردم ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﺎرھﺎ و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﺷﺎن
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را ﺑﭘذﯾرﻧد،اﻣﮑﺎن ﮔﺳﺗرش ﺧطﺎ و اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎی ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ھر اﻗداﻣﯽ
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗوﺟﯾﮫ و اﺳﺗدﻻل ﺧواھد ﺑود.
آﻧﭼﮫ ھﻣﯾن ﺑﺎﻻ آﻣد ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻧﮕراﻧﯽ اﯾن ﻗﻠم ﺑود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻧظﺎم ﺧودﮐﺎﻣﮫی ﺗوده
ﻣﺣوری ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺳﻠطﻧت و ھراس از ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ .ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن اﯾن ﺳﯾﺎﺳت اﺣزاب
و ﮔروه ھﺎی ﭼپ ﺑودﻧد و ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠﻖ و ھﻣراھﺎن و ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧدﮔﺎن آﺷﮑﺎر و ﻣﺧﻔﯽ
ﭼﻧﯾن روﺷﮭﺎﯾﯽ طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻣﻠﯾون ﺑوﻧد ﺑﮫ رھﺑری ﺟﺑﮭﮫی ﻣﻠﯽ و ﻧﮭﺿت آزادی.
ﮐم ﻧﺑودﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ ﺳﮑوت ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑﺎ طﻣﺄﻧﯾﻧﮫ اﯾن روﺷﮭﺎی ﺑﻧﯾﺎدﺑراﻧداز
را »ﺑردﺑﺎراﻧﮫ« ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻧﮕﺎرش ﭼﻧﯾن ﻧﮑﺗﮫ ھﺎﯾﯽ در آن ﻣﻘطﻊ ﺟﺳﺎرت ﻣﯽ
ﺧواﺳت و ﺷﺟﺎﻋت .ﺑﮫ ﺟز ﭼﻧد ﻧﻔری ،ﺟﻣﺎﻋت روﺷﻧﻔﮑری ﻧﺎزل ﭼﺷم ﺑﺳﺗﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ راه ﻣﯽ اﻓﺗﺎد و دﻟﺷﺎن ﺧوش ﺑود ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺳﻠطﻧت ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را
ﺧﺻم اﺻﻠﯽ واﻧﻣود ﻣﯽ ﮐردﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫای رو ﺑﮫ اﺑﺗذال ﻣﯽ ﮔذارد ھﯾﭻ ﭼﯾز
ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺑﺎزش دارد ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ اﯾن اﺑﺗذال ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﭼون ﺣﺿرات ازدﺷوارﯾﮭﺎی دورهی ﮔذار ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد و ھﻣﮫ را ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﮑوت واﻣﯽ داﺷﺗﻧد ،ﻧوﺷﺗم :ﺑرای دورهی ﮔذار ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن
ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن،ﺷورای ﮐﻧوﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﻧﺣل ﺷود و دوﻟت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺗﺟرﺑﮫی اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﻋﻘد ﻗرارداد ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻧظﯾم ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﻓﻘط ﭘس
از ﮐﺳب اﺟﺎزه ازﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺑﮫ اﺟرا درآورد و در ﻣواردی ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری
ﺑﺎﺷد ،ﻣﺟﻠﺳﯽ ﻣﺷورﺗﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ھﻣﮫی ﮔروهھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرﭘﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ
دارای رأی ﻣﺷورﺗﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﺎ ﺗﺻوﯾب ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ دھد .اﯾن
روش ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﺑﮭﺗر ازوﺿﻊ ﮐﻧوﻧﯽ ﺧواھد ﺑود و ﺑﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﺑﺎزی ﮐﮫ ھروز ﺻورت
ﮔﺳﺗرده ﺗری ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣردم را از ﺷرﮐت در اﻣور دور ﻣﯽﺳﺎزد ،ﭘﺎﯾﺎن ﺧواھدداد«.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣواﻻت آن روزﮔﺎراﻧدﯾﺷﮫ ﺳﺗﯾز آﺷﻧﺎﯾﯽ دارﻧد،ﻣﯽ داﻧﻧد طرح ﭼﻧﯾن
ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻧﺣﻼل ﺷورای اﻧﻘﻼب آﺳﺎن ﻧﺑوده اﺳت .ﻣﻠﯾون ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺧود را
ﻣداﻓﻊ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت ﺟﻠوهﮔر ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد ﺟزدﻧﺑﺎﻟﮫ روی.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ھم ﻧوﺷﺗم  :دوﻟت آﻗﺎی ﻣﮭﻧدس ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻟﺣظﮫی ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزی
ازﺣﯾﺎت ﺧود ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ او را در ﻣﻌرض ﻗﺿﺎوت ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﺳﻠﮭﺎی آﯾﻧدهی
اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﻗرار ﻣﯽ دھد .اﮔر دوﻟت ﮐﮫ ﺧود از ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ
ﮐرده اﺳت از ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ آن طﻔره رود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺣﻘﻖ آن را ﻏﯾر ﻣﻣﮑن
ﺳﺎزدﺑدون ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺷﮑﯽ در دام ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎﯾﯽ ﺧواھد اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺑﺎطﻧﯽ اش در
ﺗﻌﺎرض اﻧد .دوﻟت ﻣﮭﻧدس ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻣورد ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﻗوﻟﮭﺎﯾﯽ داده ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﭘﯾﻣﺎن دوﻟت وی ﺑﺎ ﻣردم اﺳت و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﻋﻣل اﯾن ﭘﯾﻣﺎن را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرد
در آن ﺻورت ﺑﮫ آرﻣﺎن ﻣردم اﯾران و ﭘﯾﻣﺎن ﺧود ﺑﺎ ﻣﻠت ﭘﺷت ﮐرده و ﺣﯾﺛﯾت دوﻟت
را ھﻣراه ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺣول دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺎﺑودﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
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ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣطﻠب ﺑﺎﻻ اﻓزودم :ﮔروھﯽ از ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد ھرﭼﮫ زودﺗر ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺑرﺳد،ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣدد آن ﺑر ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯾﮭﺎی ﮐﻧوﻧﯽ
ﻏﻠﺑﮫ ﮐرد و ﺑر ﻗدرت ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی اﻓزود .اﯾﻧﺎن ﺗﺟرﺑﮫی ﺗﮭﯾﮫی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾران
را در زﻣﺎن ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﯾت ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑرﻧد ﮐﮫ اﮔر اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ
ﺧواﺳﺗﮭﺎی واﻗﻌﯽ ﻣردم اﯾران ﭘﺎﺳﺦ ﻧدھد ﻣوﺟب ﺑروز ﺗﺷﻧﺟﮭﺎﯾﯽ ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧدهی واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾران ﺑﺎﺷد ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺷﻌﺎر ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن اﯾن زﻣﺎن ﺧواﺳت ھﻣﮫی ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و ﭘﯾﺷرو
ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾران اﺳت ،ﺧواﺳت ھﻣﮫی ﻧﯾروھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﻣﯽ ﮐوﺷﻧد
ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾران از آﯾﻧدهای آزاد و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮭرهﻣﻧد ﮔردد،آﯾﻧدهای ﮐﮫ در آن ﻓردﮔراﯾﯽ
و ﺧودﮐﺎﻣﮕﯽ،اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ و دﻧﯾوی ﺟﺎﯾﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓرﺻت
ﻋرض اﻧدام ﭘﯾداﻧﮑﻧﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑرﮐت ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﻣﻧﺗﺧب ﻣردم اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان
ﺑر ﻋواﻣل ﺗﺟزﯾﮫ و اﻓﺗراق ﮐﮫ اﻣروزه ﺗﺷدﯾد و ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﺷود،ﻏﻠﺑﮫ ﮐرد و ﻣﻠت اﯾران
را ﺑﮫ ﺳوی ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺗﺎزهای ﺳوق داد .اﻣﺎ اﯾن ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺗﺎزه ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﯾﺛﺎق ﺟدﯾدی
دارد،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺗﻔﺎھم دارد ﺗﺎاﺳﺎس زﻧدﮔﯽ آﯾﻧدهی اﯾراﻧﯾﺎن ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻣﯾﺛﺎق و
ﺗﻔﺎھم ﺑﻧﺎﮔردد .اﯾن زﻣﺎن ھﻣﮫی ﻣﺳﺎﺋل ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران را ﺑﺎﯾد
دوﺑﺎره اﻧدﯾﺷﯾد و از طرﯾﻖ اﯾن ﻣﯾﺛﺎق ﺟدﯾد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧت .ﭼﻧﯾن ﮐﺎری
ﺑدون ﮔﻔﺗﮕو و ﺑﺣث،ﺑدون ﺻﺣﺑت و ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﺑﺎدﯾﮕران ﻣﻣﮑن ﻧﺧواھدﺷد و ﺑدون ﯾﮏ
ﻣﯾﺛﺎق ﺟدﯾد،اﺳﺎس زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک آﯾﻧدهی ﻣﺎ دﭼﺎر ﻣﺧﺎطره ﺧواھد ﺷد .ﻓرآﯾﻧد دﻣوﮐراﺳﯽ
ﮔرﭼﮫ طوﻻﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﺧﯾراﺳت«.
اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻧﮑﺗﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﻟﮫی ﯾﺎدﺷده در ﺧرداد  ١٣۵٨ﻧوﺷﺗﮫ ﺑوده ام .اﮐﻧون
ﻧﯾز ﺑراﯾن ﺑﺎورم ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن دارﯾم ﮐﮫ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﻧت
ﻣﺷروطﯾت ﺑﺎﺷد .ھﻣﮫی روﺷﮭﺎ و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺟﺎم
دادهاﻧد از ﺗﺷﮑﯾل ﺷورای اﻧﻘﻼب ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺗﻌﯾﯾن دوﻟت ﻣوﻗت و ﺳﭘس ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻣﺟﻠس
ﺧﺑرﮔﺎن و اﺳﺗﻘرار وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻓﺎﻗد ﻣﺷروﻋﯾت ﺑوده اﻧد و از راه ﻓرﯾب ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑوده
اﻧد و ﺑﺎزدھﯽ ﺧوﻧﺑﺎر داﺷﺗﮫ اﻧد .اﯾران ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺷﻔﺎف و روﺷﻧﯽ
دارد ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺷﮑﺳﺗﮫی ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻠﯽ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻧد.

ﮐﻼم آﺧﺮ
اﻣﺮوزه در اﯾﺮان رﺳﻢ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺧﺎﺻﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮاﯾﺮان ﺑﮫ
ﻣﺪد اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎﺗﯽ ﻣﺘﻌﺎرف و آﺳﺎن ﻧﻮﯾﺲ و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﮫ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﺿﺮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﭘﺎﯾﮫ و ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی درﺳﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﮫ
ﻋﻤﻖ و ژرﻓﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .روﯾﺪاد ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﺎی ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ھﺮﺟﺎھﻢ ﮐﮫ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ درﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﭼﭗ ﯾﺎ ﮔﻮﻧﮫ ای از ﻣﺼﺪق ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽ آوﯾﺰﻧﺪ و از
اﯾﻦ راه در ﮐﺴﺐ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
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اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﮕﺎه ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺎﻗﺪ ارزﺷﻨﺪ و راه ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ .در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﯿﺰی
ﻋﺮﺿﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺰ ﻓﺮآورده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﺻﯿﺘﺸﺎن روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن اﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﯽ.
از ھﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺮوه ھﺎ وﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و اﻓﺮاد»ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺘﯿﺰ« ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﮫ ھﻢ و ﻏﻢ ﺧﻮدرا
ﻣﺼﺮوف ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﮭﻠﻮی ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻗﺎدرﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﮫای ﺟﺎﻣﻊ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﮭﻠﻮی ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺘﮭﺎﯾﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ روﯾﮑﺮد ﺑﮫ ﯾﮏ دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ،ﻣﺪام از ﭼﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﭼﺎه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
و ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ روﯾﺪاد دوراﻧﺴﺎزی ﭼﻮن
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ را درﯾﮏ دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﻨﺪ و رﺷﺘﮫای ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﮫ ھﻢ ﺑﺒﺎﻓﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺖ از ﮐﺎﺳﺘﮭﺎ را ﺣﺘﯽ در آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫای ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﮫ آﺛﺎر او را ﺑﮫ
زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮭﻮم اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و
دﺳﺘﺎوردھﺎی ﭘﺴﺎﻧﯽ را درﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﯿﺰش ﻣﺮدم اﯾﺮان را در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﻮر ﺷﻌﻒ ﻓﺮاوان ﺷﺮح ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ دورهی رﺿﺎﺷﺎھﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﺣﺘﯽ دوﺳﺘﺪاران اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ دوم ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ
ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﺒﺎدا ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺷﺮﺣﯽ ﻣﺜﺒﺖ از دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﮭﻠﻮی رﺿﺎﺷﺎھﯽ
ﺑﺸﻮﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﻋﺪه ای راه اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ .از اﯾﻦ ﺳﻮ وآن ﺳﻮ
ﻣﺴﻮده ھﺎﯾﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺼﻮرﺷﺎن ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ
ﻧﻮﯾﺴﮭﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ھﻤﭽﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎراﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﮐﺎذب ﻣﺘﻨﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر ﮐﮫ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ! اﯾﻦ روﺷﮭﺎی روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﮫ و ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﮫ
ھﯿﭻ رو ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن
زﻧﺪه اﺳﺖ و از درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ و ﺑﺮون ﻣﯽ ﺗﺮاود ﻧﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯿﮭﺎی
ﻓﺮدی.
ﯾﮏ ﺑﯿﭽﺎره ای ﮐﮫ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق »رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر « ھﻢ ﺷﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ دارد
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ و ھﻤﯿﻦ ﯾﮑﯽ دوﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ! ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺮوش و ﺟﻮﺷﺶ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ زﻧﺪه و ﺟﺎﻧﺪار را در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﻓﮭﻤﺪ و درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺿﻤﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﻦ زﻧﺪه وﺑﺮآﻣﺪه
از درون ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻼق و ﺟﺪﻟﮭﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ
ﻧﻮﯾﺲ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ از ﻧﻈﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ھﻢ ﺳﻮد ﺑﺠﻮﯾﺪ.
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اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ زﻧﺪه ﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﮭﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﮫ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ و ﻣﺒﺎﺣﺜﺶ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻧﺸﺴﺘﮭﺎی
ﻣﺠﻠﺲ ﮐﮫ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و در ﻣﺠﺎﻟﺲ دھﺎن ﺑﮫ دھﺎن ﻣﯽ ﮔﺸﺖ و ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮد .آدﻣﮭﺎی ﻣﯿﺎﻧﻤﺎﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ ﮐﺮﺳﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،ھﯿﭻ
ﺑﻮﯾﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ .اﮔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﯽ را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﻨﺪ
ﺑﺪان ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط دارد و روح زﻣﺎﻧﮫ را درک ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴﯽ را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﻨﺪ.
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم ﻣﺪﺗﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽ
دﯾﺪم ﻋﺪه ای ﻣﺸﻐﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﺣﺎﻻ
ﮐﮫ اﻓﺮادی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دھﮫ اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎرج راه اﻓﺘﺎده و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﮫ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﻀﺤﮏ و ﭼﻨﺪش آور روﺑﮫ رو ھﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻨﺎن ﻧﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای دارﻧﺪ و
ﻧﮫ اﻟﻔﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻐﺮﻧﺞ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻨﺎن را
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﻮﺻﻠﮫ ﺳﺮﻧﺮود!
چ.پ.
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻦ در آﻏﺎز ﺧﺮداد ١٣٩٧
اﻧﺪﯾﺸﮫ/اﯾﺮان

٩٣

٩۴

ﻓﮭرﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾن ﮔﻔﺗﺎر .ﺑرﺧﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﯾز در ﻣﯾﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ آﻣده اﻧد
---------------------------.١آدﻣﯾت،ﻓرﯾدون.ﻓﮑر آزادی و ﻣﻘدﻣﮫ ﻧﮭﺿت ﻣﺷروطﯾت .اﻧﺗﺷﺎرات ﺳﺧن .ﺗﮭران.
ﻣﮭرﻣﺎه .١٣۴٠
.٢ﻣﺗﯾﻧﯽ.ﺟﻼل .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ دﮐﺗر ﻣﺣﻣد ﻣﺻدق.ﺷرﮐت ﮐﺗﺎب.ﭼﺎپ اول
ﭘﺎﯾﯾز .١٣٨۴ﻟس آﻧﺟﻠس.
.٣آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺟﺎﻟس ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری اﯾران .اوﻟﯾن ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن) ١۵آذر -١٣٠۴
٢٢آذر .(١٣٢۴اﻧﺗﺷﺎر آذر .٣٨۵ﺗﮭﯾﮫ و ﺗدوﯾن ﻓﺎطﻣﮫ ﻣﺳﻌودی.ﻧﺎﺷر:ﻣﺟﻠس)؟(.
 .۴زﻧﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ.ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ،رﺿﺎﺧﺎن ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ دوره ی ﭘﻨﺠﻢ ،اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﺴﻠﮫی ﻗﺎﺟﺎر ،ﻣﻮاد  ٣۶و  ٣٧و  ٣٨ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ.ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﭘﮋوھﺸﮑﺪهی ﺑﺎﻗﺮ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٧ﻓﺮوردﯾﻦ .١٣٩٧
.۵رﺣﯿﻤﯽ،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ.اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ.ﺗﮭﺮان
.١٣۵٧
.۶آﺑﺮاھﺎﻣﯿﺎن،ﯾﺮواﻧﺪ .اﯾﺮان ﺑﯿﻦ دو اﻧﻘﻼب.ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.ﺗﮭﺮان .١٣٩۶ﭼﺎپ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ.
.٧ﺻﻔﺎر،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ)ﺑﻌﺪ از اﺻﻼﺣﺎت(.
ﻣﺮﮐﺰآﻣﻮزش دوﻟﺘﯽ .ﺗﮭﺮان .١٣٩۶
.٨راوﻧﺪی،ﻣﺮﺗﻀﯽ.ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان.اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺒﺸﺮی ﺗﮭﺮان)١٣۵٧ .ﺗﺎرﯾﺦ
ﺛﺒﺖ(.
.٩ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ،ﻋﻄﺎﷲ ﻓﺮھﻨﮓ.ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ،اﺻﻼﺣﺎت و ﺳﯿﺮﺗﮑﺎﻣﻞ آن.ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ .ﻣﮭﺮﻣﺎه  ٢۵٣۶ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ.

٩۵

.١٠آﺟﺪاﻧﯽ،ﻟﻄﻒ ﷲ.ﻋﻠﻤﺎ و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﯾﺮان.ﻧﺎﺷﺮ:ﮐﺘﺎب آﻣﮫ .ﭼﺎپ ﺳﻮم .١٣٩٠
.١١ﻣﺘﯿﻨﯽ،ﺟﻼل.ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق.ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺘﺎب.ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ.
 ١٣٨۴-٢٠٠۵ﻣﯿﻼدی.
.١٢اﻟﮭﯽ،ﺻدراﻟدﯾن .ﺳﯾد ﺿﯾﺎء،ﻋﺎﻣل ﮐودﺗﺎ.ﻧﺷر ﺛﺎﻟث.ﭼﺎپ ﺳوم .١٣٩۵

٩۶

Constitutional Assembly in Iran
An Essay on
Constitution as National Consensus
By
Dr.Changiz Pahlavan
Iran/Andisheh
Spring 1397/2018

٩٧

