ﯾﺎد داﺷﺖ:
ﻗرار ﺑود روز ﺷﻧﺑﮫ  ۶اﮔوﺳت اﻓﺗﺧﺎر ﺳﺧﻧراﻧﯽ در ﺟﻣﻊ ﮔروھﯽ از ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﺎن اﯾراﻧﯽ در ﻟوس
آﻧﺟﻠس درﺑﺎرۀ ﺑزرﮔداﺷت روز ﻣﺷرو ّ
طﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .اﻧﺗﺧﺎﺑم ﺑرای ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑﺎﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﺑود ﮐﮫ
داﻧش و ﭘژوھﺷم ﺑﯾش از ﺑﻘﯾﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻓرھﯾﺧﺗﮕﺎن و ﭘژوھﺷﮕراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺗر و
ﺗواﻧﺎ ﺗر ازﻣن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘدﯾدۀ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾﮑﺻدﻣﯾن و ﺷﺎﻧزدھﻣﯾن ﺳﺎل
ﭘﯾش ﺑﭘردازﻧد.
ﺷورﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐرﻧﺎ ﻣرا از اﯾن اﻓﺗﺧﺎر ﻣﺣروم ﮐرد .ازاﯾن رو ﻣﺗن ﺳﺧﻧراﻧﯽ را در زﯾر ﺗﻘدﯾم
دوﺳﺗﺎن وﺳروران ﻣﯾﮑﻧم وﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﮐﺎﺳﺗﯾﮭﺎی و اﺷﺗﺑﺎھﺎت را ﯾﺎد اوری ﻓرﻣﺎﯾﻧد.

ﺟﻨﺒﺶ ﯾﺎاﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
ﮔرد اورﻧده :اﺳداﻟﮫ ﻧﺻر اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ
ﺑﺨﺶ  -1ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ

اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﻘﻼب ﻣردﻣﯽ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣﻠت اﯾران ﺣدود ﺻد و ﺷﺎﻧزده
ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺧود ﺧواﺳﺗﺎر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ،ﺣﮑوﻣت ﻣردﻣﯽ وﻣﺣدود ﮐردن اﺧﺗﯾﺎرات
ﺷﺎه ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ ھم ﻗﺎﻧون ﮔذار ﯾﻌﻧﯽ ﻗوۀ ﻣﻘﻧﻧﮫ و ھم ﻣﺟری ﻗﺎﻧون ﯾﻌﻧﯽ ﻗوۀ
ﻣﺟرﯾﮫ وھم ﻗوۀ ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ در وی ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯾﺷد
اﻣﺎ اﯾن ﺟﻧﺑش ﯾﮏ ﺷﺑﮫ از زﻣﯾن ﻧروﯾﯾد  .ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت آن ﺑﺎﯾد ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮫ آﻧرا ﺑداﻧﯾم.
ﺑزرﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ وﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﭘژوھﺷﮕران ﻣﺎﻧﻧد اﺣﻣد ﮐﺳروی ﮐﮫ ﺑﯾش از ھر ﺷﺧﺻﯾت
دﯾﮕری ﭘژوھش وﺟﺎﻣﻊ ﺗرﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷروطﯾت را ﺗدوﯾن ﮐرده اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺎظم اﻻﺳﻼم
ﮐرﻣﺎﻧﯽ آﻧراﺑﯾداری اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد
ﺑﯾداری اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﯾﮑﻘرن ﭘﯾش از ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﯾت ﺑرﻣﯾﮕردد وﻟﯽ ﺑﯾداری واﻗﻌﯽ و ﮐﺎر آﻣد
از زﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾل اﯾراﻧﯾﺎن در اروﭘﺎ ،از دوران ﻋﺑﺎس ﻣﯾرزا و ﻗﺎﺋمﻣﻘﺎم ﻓراھﺎﻧﯽ ،ﺷروع ﺷد.
اﯾراﻧﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اروﭘﺎ رﻓﺗﻧد ،اوﻟﯾن اﯾراﻧﯾﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر آزادیﺧواھﯽ و اﺻول ﺣﮑوﻣت
ﻣﻠﯽ آﺷﻧﺎ ﺷدﻧد .ﯾﮑﯽ از اﯾن اﻓراد ،ﻣﯾرزا ﺻﺎﻟﺢ ﺷﯾرازی ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﻧﺧﺳﺗﯾن روزﻧﺎﻣﮫ و
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭼﺎﭘﺧﺎﻧ ٴﮫ ﮐﺗﺎبھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾران اﺳت.
او در ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫاش ،ﻣﺷﺎھدات ﺧود را درﺑﺎر ٴه ﺣﮑوﻣت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ،ﻗواﻧﯾن ،ﻗﺿﺎوت ،داﻧﺷﮕﺎه،
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾر زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺻﻧﻌﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺷرح
داد .او در ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫاش ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺻﻧﻌت ﮐﺎر ﻓﻘﯾری ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣدت ﺷش

ﻣﺎه ﺗﻼش ﻣﯽﮐرد او را از ﻣﻐﺎزه ﺑﯾرون اﻧدازد ،اﻣﺎ ﻣوﻓﻖ ﻧﻣﯽﺷد ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن را »وﻻﯾت
آزادی« ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ در آن از ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﮔدا ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘﺎی ﺑﻧدﻧد و ھرﮐس از آن ﺗﺧطﯽ
ﮐﻧد ،ﻣﺟﺎزات ﻣﯽﺷود
اﮔرﭼﮫ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت ﺑرﺧﯽ ﻧﺧﺳتوزﯾران ﻗﺎﺟﺎر ،ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﻓراھﺎﻧﯽ ،اﻣﯾرﮐﺑﯾر و ﺣﺳﯾن
ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر ﺷروع ﺷد ،اﻣﺎ اﯾن اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎ ﺑرﮐﻧﺎری آﻧﮭﺎ راه ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺑرد .در ﻣرﺣﻠ ٴﮫ ﺑﻌد،
ﻣﺗﻔﮑراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾد ﺟﻣﺎلاﻟدﯾن اﺳدآﺑﺎدی و ﻣﯾرزا ﻣﻠﮑمﺧﺎن ﺑﮫ روﺷﻧﮕری ﺗود ٴه ﻣردم ﭘرداﺧﺗﻧد و
ﺑﺎﻻﺧره ﺟﻧﺑشھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧﺑش ﺗﻧﺑﺎﮐو ،ھرﭼﻧد ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮏ روﺳﯾﮥ ﺗزاری ﺷﮑل ﮔرﻓت ،ﺑﮫ ﻋﻧوان
اوﻟﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺑﯾداری اﯾراﻧﯾﺎن و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﻗﺗدارﻣطﻠﻖ ﺷﺎه ﭘدﯾدار ﺷد.
ﺑر ﻗراری زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﻓﮑری اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﺟدﯾد ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺛر از اﻧﻘﻼب ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺗﺣوﻻت ﺟﺎﻣﻌﮫی اروﭘﺎ و
ﺑﮫﺧﺻوص ﮐوﺷشھﺎی ﻓﮑری ﻋﺻر روﺷﻧﮕری و اﻧﻘﻼب ﮐﺑﯾر ﻓراﻧﺳﮫ ﺑود ،اﺑﺗدا ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫی
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﻣﺗﻔﮑران و روﺷﻧﻔﮑراﻧﯽ ﭼون ﻣﯾرزا ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ آﺧوﻧدزاده ،ﻣﯾرزا ﻣﻠﮑم ﺧﺎن ،ﺟﻼلاﻟدﯾن
ﻣﯾرزا ﻗﺎﺟﺎر ،ﻣﯾرزا ﯾوﺳف ﻣﺳﺗﺷﺎراﻟدوﻟﮫ ،ﻣﯾرزا ﺟﻌﻔر ﻗراﭼﮫ داﻏﯽ ،طﺎﻟﺑوف ﺗﺑرﯾزی ،زﯾناﻟﻌﺎﺑدﯾن
ﻣراﻏﮫای ،ﻣﯾرزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐرﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﯾرزا آﻗﺎ ﺗﺑرﯾزی و دﯾﮕران ،ﮐﮫ اﻓﮑﺎر ﺧود را در رﺳﺎﻻت و
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺗﻌدد و ﺑﮫ ﺷﮑلھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻋرﺿﮫ ﻣﯽﮐردﻧد ،ﺑﮫ وﺟود آﻣد.
اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﯾﮏ اﻧﻘﻼب و روﯾداد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﮫ اﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻧﻘﻼب ﺳﺑب ﺷد ﻧظﺎم ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ اﯾران
از ﺳﻠطﻧت ﻣطﻠﻘﮫ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻗﺎﻧونﮔذاری و ﺗدوﯾن ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾد .اﯾن روﯾداد در زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت ﻣظﻔراﻟدﯾن ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر از آذر  ۱۲۸۴ﺧورﺷﯾدی ﺷروع
ﺷد و در ﻣرداد  ۱۲۸۵ﺑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم رﺳﯾد.
ﺟﻣﻌﯾت اﯾران در ان زﻣﺎن ﭘس از وﺑﺎ و ﻗﺣطﯽ ﺑزرگ در ﺣدود  ۱۱ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺑود.
دراﯾن ﺟﻧﺑش ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮥ طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد ازﮐﺎرﮔر و ﺻﻧﻌﺗﮕر وﺑﺎزارﯾﺎن واﺻﻧﺎف
ﮔرﻗﺗﮫ ﺗﺎ روﺷﻧﻔﮑران وﻣردان وزﻧﺎن وروﺣﺎﻧﯾون اﺳﻼم وﭘﯾروان ھﻣﮥ ﻣذاھب.
وﺟود ﺣﯾدرﺧﺎن ﻋﻣو اوﻏﻠﯽ) ﺗﺎرﯾوردی( ﮐﻣوﻧﯾﺳت  ،روﺣﺎﻧﯾون ﻣﺗﻌﺻب ﺷﯾﻌﮫ وﺳﻧﯽ و»ﮔﺑر و
ﺗرﺳﺎ« ،ازﻟﯽ و ﺑﮭﺎﯾﯽ ،زﻧﺎن دﻟﯾر اﯾراﻧﯽ ،ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب  ،ﺳرداران ﻣﻠﯽ ﭼون
ﺳﺗﺎرﺧﺎن وﺑﺎﻗرﺧوان ،ﻗوﻣﯾت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺳراﺳری ،روﺷﻧﻔﮑران و ﻧﺧﺑﮕﺎن ،اﺻﻧﺎف وﺗﺟﺎر،
ﮐﺎرﮔر ﺻﻧﻌﺗﯽ ،ﺳﻘط ﻓروش وﺑﻘﺎل درﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﯾت ﻧﺷﺎﻧﮕر ھﻣﮫ ﮔﯾر ﺑودن آن وﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ
و اﺻﯾل واﻗﻌﯽ وﺑرﭘﺎﯾﮥ ﺧواﺳت ﻣردم ﻣﯾﺑﺎﺷد.

در واﻗﻊ ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ اﯾران ﺣرﮐﺗﯽ ﺷﮭری و ﻣردﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﻣد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻓﻌﺎل
ﺻﻧﻌﺗﮕران ،ﺗﺟﺎر ،ﻋﻠﻣﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و ﺑﺧش ﮐوﭼﮏ اﻣﺎ ﻣوﺛری از طﺑﻘﮫ روﺷﻧﻔﮑر ﻣﯾﺳر ﺷده
ﺑود.
دراﯾن ﺟﻧﺑش ازدو طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﺛر در اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ
ﻣﯾﺗوان ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ازاﯾن دو ﺷﺎﻣل ﺑﺎزارﯾﺎن ﺳﻧﺗﯽ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ،ﭘﯾﺷﮫوران و روﺣﺎﻧﯾون

ﻣﯽﺷدﻧد واﯾﻧﮭﺎ »طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط ﻣﺗﻣﮑن« را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدادﻧد و دﯾﮕری روﺷﻧﻔﮑران ﺟدﯾد ﯾﺎ
ﻧﺧﺑﮕﺎن اﻧروزی ﺑودﻧد .طﺑﻘﮫ اول ﺑﯾش از طﺑﻘﮫ دوم ﻗدرت و ﻧﻔوذ داﺷت.
ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت دراﯾﻧﮑﮫ ﻧﻔس ﺣرﮐت روﺷﻧﻔﮑران و طرح ﺷﻌﺎر و ﺧواﺳت ﻗﺎﻧون ،آزادی و
ﻣﺳﺎوات ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﻣﺛﺑت در اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﺑوده اﺳت ،ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗوان اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ را ھم ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری ازاﯾن روﺷﻧﻔﮑران ﺧود از ﺷﻧﺎﺧت ﻋﻣﯾﻘﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ
ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﺑرﺧوردار ﻧﺑودﻧد ﯾﺎ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ را ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺗرﺟﯾﺢ
ﻣﯽدادﻧد.
دوری از ﺗﮏ روی ھﺎ و ﺣزب ﮔراﯾﯽ ھﺎ از دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻣﮭم اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﺑود.
ﺑراﺳﺎس روش ﻣﻌﻣول ﭼپ ﮔراﯾﺎن ،ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎی اﺻوﻟﮕرایاﯾراﻧﯽ و روﺳﯽ در
ﺗﻔﺳﯾرھﺎﯾﺷﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت را اﻧﻘﻼب ﺑورژواﯾﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣودهاﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط طﺑﻘﮫ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﮐﮫ طﺑﻘﺎت زﻣﯾﻧدار و ﻗدرتھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺳد راه دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣورد ﻧظر ﺧوﯾش
ﻣﯽدﯾدﻧد رھﺑری ﺷدﻧد
ﻣﺷروطﮫ ﺗرﺟﻣ ٴﮫ واژ ٴه ﮐﻧﺳﺗﯾﺗوﺳﯾون ﻓراﻧﺳوی اﺳت .اﻣﺎ رﯾﺷ ٴﮫ آن دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت .ﻋﺑداﻟﮭﺎدی
ﺣﺎﺋری آن را ﮐﻠﻣﮫای ﻋرﺑﯽ از ﻣﺻدر ﺷرط و ﺗﻘﯽزاده و رﺿﺎزاد ٴه ﺷﻔﻖ آن را ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﮐﻠﻣ ٴﮫ
ﻓراﻧﺳوی ﻻ ﺷﺎرت )(la Charteﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ »ﻣﻧﺷور« داﻧﺳﺗﮫاﻧد .دھﺧدا ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷروطﮫ
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون اﺳت،ﮐﮫ در زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ و ﻧﮫ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺗداول ﻧﺑوده و ﺑﮫ
وﺳﯾﻠ ٴﮫ ﺗرﮐﺎن ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ وارد ﻓﺎرﺳﯽ ﺷدهاﺳت .ﺑﻌﺿﯽ از رﺟﺎل دوران ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻌداﻟدوﻟﮫ و ﺻﺎدق
آﻗﺎ ﺗﺑرﯾزی ،ﻣﺷروطﮫ را ﺗرﺟﻣﮫای ﻧﺎدرﺳت ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد و ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدادﻧد از ھﻣﺎن
ﻟﻔظ ﮐﻧﺳﺗﯾﺗوﺳﯾون اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.

ﺑﺨﺶ -2ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ

-۱ﺑﯾداری اﯾراﻧﯾﺎن
 -۲وﺟدان ﻣﻠﯽ اﺳﯾب دﯾدۀ اﯾراﻧﯾﺎن از ﻗراردادھﺎی ﮔﻠﺳﺗﺎن و ﺗرﮐﻣﺎﻧﭼﺎی ﮐﮫ ﺑﺧش ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ

از ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی آﺑﺎداﯾران ﺑﮫ روﺳﯾﮥ ﺗزاری واﮔذار ﺷد وﻣﻌﺎھدِۀ ﭘﺎرﯾس ﮐﮫ ھرات و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
اﯾران از دﺳت داد .
 -۳اﺳﺗﺑداد ﻣطﻠﻖ ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻗﺎﺟﺎر و ظﻠم و ﺳﺗم ﺑﮫ ھﻣﮥ ﮔروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺣﮑﻣراﻧﺎن ﻣﺳﺗﺑد
ﺗراز ﺷﺎھﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﻣران ﻣﯾرزا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرور ﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﺷﺎه ﺑدﺳت ﻣﯾرزا رﺿﺎی ﮐرﻣﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾد
-۴ﺑﯽ ﺗدﺑﯾری ﻋواﻣل ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻼاﻟدوﻟﮫ ﺣﺎﮐم ﺗﮭران ﮐﮫ دو ﺗﺎﺟرﻣﻌﺗﺑر را درﻣﻧظر ﻋﺎم ﺑﮫ
ﭼوب ﺑﺳت و آﻧﮭﺎ را »ﻓﻠﮏ« ﮐرد .ﺟﻧﺑش ازھﻣﯾن روز آﻏﺎز ﺷد و ﻣردم ﺑﺎ ﺗﺣﺻن و ﺑﺳت
ﻧﺷﯾﻧﯾﮭﺎی ﮔﺳﺗرده و ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺧواھﺎن » ﻋداﻟت ﺧﺎﻧﮫ« وﺳﭘس » ﻣﺟﻠس ﺷورا « ﺷدﻧد

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم -ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن در اﯾران از دﯾرﺑﺎز ﺣﻘﺎﻧﯾت ﺧود را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از ﺧداوﻧد ﯾﺎ اﯾزد ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد؛ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ
ﻣﻧﺑﻊ ﻗدرت آﻧﺎن از ﻗدرﺗﯽ ﻣﺎوراﯾﯽ ﻧﺷﺄت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ آﻧﺎن ارزاﻧﯽ ﺷده ﺑود .در اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻧﺷﺄ ،ﻓره اﯾزدی ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷد .ﺑﻌد از اﺳﻼم ﻧﯾز اﯾن ﻧوع از ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻗدرت اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت
وﻟﯽ ﻋﺑﺎرتھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد »ﺳﺎﯾ ٴﮫ ﺧدا« و »ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن« ﺟﺎی ﻓره اﯾزدی را ﮔرﻓت .اﯾن ﻧظﺎم
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣطﻠﻘﮫ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در آن ،ﺷﺎه ﺑرای ﮐﺷور ﻣﺎﻧﻧد ﺳر ﺑرای ﺑدن اﺳت و
ت ﭘﺎدﺷﺎھﻧد و وظﯾﻔﮫﺷﺎن اطﺎﻋت ﻣﺣض از او اﺳت.
ﻣردم در ﻣﻘﺎم ﻣﻣﻠوﮐﯾت )ﺑردﮔﯽ( و ﻋﺑودﯾ ِ
ﺑررﺳﯽ رﺳﺎﻟﮫھﺎی ﻋﮭد ﻧﺎﺻری و دوران ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ در ﺑﯾن
اﻧدﯾﺷﻣﻧدان آن زﻣﺎن ،دو ﻧظرﯾﮫ در ﺧﺻوص ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﻠطﻧت ﻣطﻠﻘﮫ وﺟود داﺷﺗﮫاﺳت؛
ﯾﮑﯽ ﮔذار ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت ﻣطﻠﻘ ٴﮫ ﻣﻧظم و دﯾﮕری ﮔذار ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت ﻣﺷروطﮫ .در ﺳﻠطﻧت ﻣطﻠﻘ ٴﮫ ﻣﻧظم،
ﭘﺎدﺷﺎه اﺧﺗﯾﺎر وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧﻔﮏ و ﻣﺟزا از اﺧﺗﯾﺎر اﺟرای آن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯾرد؛
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن دو آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﻣورد اﺷﺎره ﻗرار داﺷت ،ﻣﺎھﯾت »ﻗﺎﻧون« اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ آن در
ﺳﻠطﻧت ﻣطﻠﻘ ٴﮫ ﻣﻧظم ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳت و در ﺳﻠطﻧت ﻣﺷروطﮫ ،ﻣردم ھﺳﺗﻧد.
از اﯾن روﺣﮑوﻣت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن اِﻋﻣﺎل ﮔﺳﺗرد ٴه ﺣﮑوﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و
ﺧودﮐﺎﻣﮫ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻣردم ﻣﺳﺋوﻻن اﺟراﯾﯽ را ﻣﻧﺻوب و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی آﻧﺎن را
ﮐﻧﺗرل و ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﻧد و ﻗو ٴه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﻧﮭﺎدی ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ طور ﮐﻠﻰ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﯾت  ،ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﮔراﯾش ﯾﺎ ﺟرﯾﺎن ﻣﻌﺎرض و ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر
روﺑرو ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﻣﻰﺗوان ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺟرﯾﺎن » اﺳﻼم ﮔرا «ﯾﺎ ﺷرﯾﻌت ﺧواھﯽ و » ﻏرب ﮔرا
« ﯾﺎ ﻣﺷروطﮫ طﻠﺑﯽ ﯾﺎد ﮐرد.
ﺟرﯾﺎن » ﻏرب ﮔرا « ﺑﮫ رھﺑرى اﻣﺛﺎل ﺗﻘﻰزاده  ،ﺣﺳﯾن ﻗﻠﻰ ﺧﺎن ﻧواب و ﯾﭘرم و ﺣﯾدر ﻋﻣو اوﻏﻠﻰ
 ،ﺷﮑل ﻣﻰﮔﯾرد و ﺟرﯾﺎن » اﺳﻼم ﮔرا « ﻧﯾز ﺧود ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﮐﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻰﺷود:
اﻟف ( ﺑﺧﺷﻰ ﮐﮫ ﻣﺎ از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟرﯾﺎن » ﻣﺷروﻋﮫﺧواه « ﯾﺎد ﻣﻰﮐﻧﯾم.
ﺑﺎوران ﻣﺷروطﮫ ﺧواه «
ﻣﺗﺷرع « ﯾﺎ » دﯾن
ﺧواھﺎن
ب ( ﺑﺧﺷﻰ ﮐﮫ ﻣﻰﺗوان آن را » ﻣﺷروطﮫ
ّ
ِ
ِ
ﻧﺎﻣﯾد
در راس ﺟرﯾﺎن » ﻣﺷروﻋﮫ ﺧواھﻰ « در اﯾران  ،ﺣﺎج ﺷﯾﺦ ﻓﺿلﷲ ﻧورى ﻗرار دارد و اﻟﺑﺗﮫ در
ﮐﻧﺎر و در واﻗﻊ  ،در ﺟﺑﮭﮫ وى اﻓرادى ﭼون آﯾﺎت ﻋظﺎم آﺧوﻧد ﻣﻼﻗرﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ) در زﻧﺟﺎن (  ،ﺣﺎﺟﻰ
ﻣﯾرزا ﺣﺳن آﻗﺎ ﻣﺟﺗﮭد ) ﺗﺑرﯾز (  ،آﻗﺎ ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر درﭼﮫاى ) اﺻﻔﮭﺎن ( و ﺣﺎج ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﺧﻣﺎﻣﻰ
) رﺷت ( ﻗرار دارﻧد و در ﺧود ﺗﮭران  ،دھﮭﺎ روﺣﺎﻧﻰ و ﻣﺟﺗﮭد ﻧظﯾر ﺣﺎج آﺧوﻧد رﺳﺗم آﺑﺎدى  ،ﻣﻼ
ﻣﺣﻣد آﻣﻠﻰ و ﺣﺎج آﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﮐﺑر ﺑروﺟردى و ﺣﺎج ﻣﯾرزا اﺑوﺗراب ﺷﮭﯾدى ﻗزوﯾﻧﻰ و ﺣﺎج ﺷﯾﺦ روح
ﷲ داﻧﺎﯾﻰ  ،ﺑﺎ ﺷﯾﺦ ﻧورى ھﻣﺳوﯾﻰ و ھﻣﺂواﯾﻰ ﻧﺷﺎن ﻣﻰدھﻧد  .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﻧﺟف ﻧﯾز ﺷﺧﺻﯾﺗﻰ ﭼون
آﻗﺎ ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﮐﺎظم ﯾزدى » ﺻﺎﺣب ﻋروه )ﻣرﺟﻊ ﻋﺎ ّم ﺟﮭﺎن ﺗﺷﯾﻊ ( از ﻣﻧﺗﻘدان ﻣﺷروطﮫ ) ﺳﮑوﻻر
( ﻣﺣﺳوب ﻣﻰﺷود و از ﺟﻧﺎح ﻣﺷروﻋﮫ ﺧواه ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻰﮐﻧد.

در راس ﺟرﯾﺎن » ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﻣﺗﺷرع « ﻧﯾز  ،ﻣراﺟﻊ ﺛﻼﺛﮫ ﻣﺷروطﮫ ﺧواه ﻧﺟف ) آﯾﺎت ﻋظﺎم
آﺧوﻧد ﻣﻼ ﮐﺎظم ﺧراﺳﺎﻧﻰ  ،ﺣﺎﺟﻰ ﻣﯾرزا ﺣﺳﯾن ﺗﮭراﻧﻰ  ،و ﺷﯾﺦ ﻋﺑدﷲ ﻣﺎزﻧدراﻧﻰ ( ﺣﺿور دارﻧد
ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎﯾﻰ ﭼون ﻣﯾرزا ﺣﺳﯾن ﻧﺎﺋﯾﻧﻰ در ﮐﻧﺎر آﻧﮭﺎ و ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯾﺎر وﻣﺷﺎورآﻧﺎن ﻋﻣل
ﻣﻰﮐردﻧد.
اﯾن ﮔروه از ﻋﻠﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺗﺑداد ﺻﻐﯾرﯾﻌﻧﯽ دوران ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر و آﻏﺎز ﻣﺟﻠس
دوم ﺑﺎ ﻣﺷروطﮫﺧواھﺎن ھﻣراھﻰ داﺷﺗﮫ و اﺳﺎس ﺟرﯾﺎن ﻣﺷروطﮫ را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﻰﮐردﻧد و
ﻣﺧﺎﻟﻔتھﺎﯾﺷﺎن ﺑﺎروﺷﻧﻔﮑران  ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣوردى ﺑوده  ،ﻧﮫ اﺳﺎﺳﻰ و رﯾﺷﮫاى  .ﺑراى ﻧﻣوﻧﮫ ،
ﻣرﺣوم ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﻰ ﺑﺎ روﺷﻧﻔﮑران در ﻣورد ﻗﺎﻧون » ﻣﺳﺎوات « و ﺑرﺧﻰ دﯾﮕر از اﺻول ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﻰ
اﺧﺗﻼفﻧظر داﺷت  ،وﻟﻰ ﺻﻼح ﻧﻣﻰداﻧﺳت ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭼﻧد ﻣورد اﺧﺗﻼف ﻧظر  ،ﺑﮫ رو در روﯾﻰ و
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﭘردازد  .از اﯾنرو  ،ھم اﯾﺷﺎن و ھم ﻣرﺣوم طﺑﺎطﺑﺎﺋﻰ و ﻣرﺣوم آﺧوﻧد
ﻣﻼ ﮐﺎظم ﺧراﺳﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾر ﻋﺎﻟﻣﺎن ﻧﺟف ﺑﮫ رﻏم ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﻣﺑﺎرزه ھﻣﮫﺟﺎﻧﺑﮫ ﺷﯾﺦ ﻓﺿل اﻟﮫ ﻧوری و
اطراﻓﯾﺎﻧش ﺑﺎ ﻣﺟﻠس اول و اﺳﺎس ﻣﺷروطﯾت  ،ﺑﺎ ﻣﺟﻠس اول ھﻣﮑﺎرى ﻣﺳﺎﻟﻣت ﺟوﯾﺎﻧﮫاى داﺷﺗﻧد.
در ﺳﺎل  ۱۲۸۶ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﺿد ﻣﺷروطﮫ ،ﺑﮫ رھﺑری ﺷﯾﺦ ﻓﺿلﷲ ﻧوری ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را ﺷروع
ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﻣداﻓﻊ اﺳﻼم ﺑود .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺻول ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺗﻣم آن ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً
اﺻوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑراﺑری ھﻣ ٴﮫ ﮔروهھﺎی دﯾﻧﯽ و ﮔﺳﺗرش ﺻﻼﺣﯾت دادﮔﺎهھﺎی ﻏﯾرﺷرﻋﯽ اﺷﺎره داﺷت،
ﻣﻌﺗرض ﺑودﻧد و آﻧﮭﺎ را ﻣﺧﺎﻟف اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ اﻧﺟﻣﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد و ﺑﺎ ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺷﺎه
ھمﻧوا ﺷدﻧد .اﮔرﭼﮫ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ اﻧﮕﯾزهھﺎی ﻣﺎدی ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ داﺷﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ ﻧﯾز ﻣﺷروطﮫ
را ﺑدﻋﺗﯽ ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت در اﺳﻼم ﻣﯽدﯾدﻧد ﮐﮫ ﺣرام اﺳت .ﺑﻌدھﺎ ،در ﺳﺎل  ،۱۲۸۷ﻧوری ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻘﮭﯽ ﺧود را ﺑﺎﻻﺗر از ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﯽ و طﺑﺎطﺑﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺳت ،آﺷﮑﺎرا از ﺷﺎه طرﻓداری ﮐرد و
روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎران و ﻣﺟﺗﮭدان ﻣﺷروطﮫﺧواه را ﺗﮑﻔﯾر ﻧﻣود.

ﺗﺻوﯾب ﻣﺗﻣم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،اﺧﺗﻼف اﺻﻠﯽ ﺷﺎه و ﻣﺟﻠس ﺑود .ﻣﺟﻠس ﺑﺎ اﻟﮕوﺑرداری از ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠژﯾﮏ ،ﺑﻧدھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎرات ﺷﺎه را ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺣدود ﻣﯽﮐرد و
در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﮫ ﻣﺟﻠس اﺧﺗﯾﺎرات وﺳﯾﻌﯽ ﻣﯽداد؛ از ﺟﻣﻠﮫ ﻋزل ﻧﺧﺳتوزﯾر ﯾﺎ ھر ﯾﮏ از وزﯾران و
ﺗﺻوﯾب ﺳﺎﻟﯾﺎﻧ ٴﮫ ھﻣ ٴﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ .ﺷﺎه از اﻣﺿﺎی آن ﺳر ﺑﺎز زد واﺳﺗﺑداد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯾﺷﺎھﯽ ﯾﺎ
اﺳﺗﺑداد ﺻﻐﯾر آﻏﺎز ﺷد .ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻣﻘر ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺧودرا ﺑﺎﻏﺷﺎه ﻗرار داد وﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﻣﻠت
ﻣﺷروطﮫ ﺧواه آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﺟﻧﮓ داد و ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ روﺳﯾﮫ ﻣﺟﻠس را ﺑﮫ ﺗوپ ﺑﺳت ودﺳﺗور داد
ﺟﮭﺎر ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺷروطﮫ ﺧواه ﺑزرگ ﻣﯾرزا ﺟﮭﺎﻧﮕﯾرﺧﺎن ﺻور اﺳراﻓﯾل ﺑﮫ ھﻣراه ﺳﯾد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن
واﻋظ ،ﻣﻠﮏاﻟﻣﺗﮑﻠﻣﯾن و ﺳﯾد ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﻣﺳﺎوات وﻗﺎﺿﯽ ارداﻗﯽ درﺣﺿور َﺷﯾﺦ ﻓﺿل اﻟﮫ ﻧوری
ﺑراﺑر ﭼﺷﻣش زﯾر درﺧت ﻧﺳﺗرن در ﺑﺎﻋﺷﺎه ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد.
ﭘس از ﺑﮫ ﺗوپ ﺑﺳﺗن ﻣﺟﻠس آﺧوﻧد ﺧراﺳﺎﻧﯽ ﻓﺗوای ﺗﺎرﯾﺧﯽ داد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﺳﺗﺑد و ﻧﺎﻣﺷروع ﺑودن
ﺣﮑوﻣت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت ﯾﺎ ﻣﺷروﻋﯾت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯾﺷﺎه ﭘﺎﯾﺎن داد .ﺧﺑر ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﻠس و
ﮐﺷﺗن ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﻣوﺟب ﺷد ﺗﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺷﻣﺎل ﺑﮫ رھﺑری ﺳﭘﮭدار ﺗﻧﮑﺎﺑﻧﯽ و ﻧﯾروھﺎی

ﺑﺧﺗﯾﺎری ﺑﮫ رھﺑری ﺳردار اﺳﻌد ﺑﺧﺗﯾﺎری و ﺳﺗﺎر ﺧﺎن و ﺑﺎﻗر ﺧﺎن ازﺗﺑرﯾز ﺑﮫ ﺗﮭران ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده،
ﺷﮭر را ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺧود درآورﻧد .ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻧﯾروھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﻓﺗﺢ ﺗﮭران ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﮫ
ﺳﻔﺎرت روﺳﯾﮫ ﭘﻧﺎھده ﺷد .ﻓﺎﺗﺣﺎن ﺗﮭران ﻣﺟﻠﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان ﻣﺟﻠس ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد.
اﯾن ﻣﺟﻠس ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺷﺎه را از ﺳﻠطﻧت ﺧﻠﻊ و اﺣﻣد ﺷﺎه را ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑرﮔزﯾد.
در ﻏﯾﺎب ﺷﺎه ﺧﻠﻊ ﺷده و ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺗوپ ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ،ﮐﺷور را »ھﯾﺄت ﻣدﯾره اﻧﻘﻼﺑﯾون«
اداره ﻣﯽﮐرد .اﯾن »ھﯾﺎت ﻣدﯾره«  ۱۲ﻋﺿو داﺷت از اﯾن ﻗرار:
ﻣﺣﻣد وﻟﯽ ﺧﺎن ﺳﭘﮭدار اﻋظم ،ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﺳردار اﺳﻌد ،ﻣرﺗﺿﯽ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﺻﻧﯾﻊ اﻟدوﻟﮫ ،ﺳﯾد
ﺣﺳن ﺗﻘﯽ زاده ،ﻣﯾرزا ﺣﺳن ﺧﺎن وﺛوق اﻟدوﻟﮫ ،اﺑراھﯾم ﺣﮑﯾم اﻟﻣﻠﮏ ،ﺻﺎدق ﻣﺳﺗﺷﺎراﻟدوﻟﮫ،
ﻋﺑداﻟﺣﺳﯾن ﺳردار ﻣﺣﯾﯽ ،ﻣﯾرزا ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﺎن ﻣﯾﮑده  ،ﺳﯾد ﻧﺻرﷲ ﺗﻘوی  ،ﺣﺳن ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﻧواب و
ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺗرﺑﯾت.
در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﯾﺦ ﻓﺿل اﻟﮫ ﻧوری ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺷﺎه وﻣﻌﺎوﻧت در ﻗﺗل
ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﻋدام ﺷد وﺣﮑم ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟراﮔردﯾد .رﯾﺎﺳت دادﮔﺎه را ﺷﯾﺦ اﺑراھﯾم
زﻧﺟﺎﻧﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ﺑﻌﮭده داﺷت واﻋﺿﺎی دادﮔﺎه ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از:
ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد)ﻣدﯾر روﻧﺎﻣﮫ ﺣﯾﺎت( ،ﺟﻌﻔر ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺧﺗﯾﺎری )ﺳردار ﺑﮭﺎدر( ،ﺣﺎﺟﯽ ﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻣﺎم
ﺟﻣﻌﮫ )ﻣﻌروف ﺑﮫ اﻣﺎم زاده( ،ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﺧﻠﻌت ﺑری )اﻋﺗﻼء اﻟﻣﻠﮏ( ،ﺟﻌﻔر ﻗﻠﯽ ﺧﺎن )از ﺳﺎﮐﻧﺎن
اﺳﺗﺎﻧﺑول( ،ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﺷﯾﺑﺎﻧﯽ )وﺣﯾد اﻟﻣﻠﮏ( ،ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺧﺎن )ﯾﻣﯾن ﻧظﺎم(  ،ﻣﯾرزا ﻋﻠﯽ
ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻣﺟﺎھد و اﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺟﺎھد.
ﭘس از ﻓﺗﺢ ﺗﮭران و اﻋدام ﺷﯾﺦ ﻓﺿل اﻟﮫ ﻧوری ،ﯾﻌﻧﻰ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﮫ روﺷﻧﻔﮑران ﭘرده ﻧﻔﺎق را ﮐﻧﺎر زده
 ،ﺑﮫ ﺻورت ﺻرﯾﺢ و ھﻣﮫﺟﺎﻧﺑﮫ ﮐﻣر ﺑﮫ ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﻧﯾروھﺎى ﻣذھﺑﻰ ﺑﺳﺗﻧد  ،ﺟرﯾﺎنھﺎى ﻣﺷروطﮫ
ﺧواه ﺑﮫ دو ﺟرﯾﺎن » اﻋﺗداﻟﯾون « و » اﻓراطﯾون « ﯾﺎ دﻣوﮐرات ﺟﻧﺎح اﻋﺗداﻟﻰ اﮐﺛرﯾت ﻣﺟﻠس و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺷروطﮫﺧواه ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد  .ﺳرداران ﻣﻠّﻰ ھﻣﭼون ﺳﺗﺎرﺧﺎن و ﺑﺎﻗرﺧﺎن و ﺑرﺧﻰ از
ﺷﺧﺻﯾتھﺎى ﺳﯾﺎﺳﻰ دﯾﮕر از اﯾن ﮔروه ﺑودﻧد  .اﯾن دﺳﺗﮫ در ﭘﻰ اﺳﺗﻘﻼل و آﺑﺎداﻧﻰ و ّ
ﻋزت ﮐﺷور
ﺑودﻧد و رﻣز آن را ﮐوﺗﺎه ﮐردن دﺳت اﺳﺗﺑداد از اﻣور ﮐﺷور ﻣﻰدﯾدﻧد  .آنھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ دﯾن و
دﯾﻧداران ﺳرﺳﺗﯾز ﻧداﺷﺗﻧد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﮔﺎه ﺧود را ﺑﮫ رھﺑران ﻣذھﺑﻰ ﻧزدﯾﮏ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﭘﯾوﻧد ﺑرﻗرار
ﻣﯾﮑردﻧد.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم -دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﻓﻮري ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
ﭘﺎره ای ازدﺳت آوردھﺎی ﻓوری ﻣﺷروطﯾت ازاﯾﻧﻘرارﻧد:
 -۱ﺑرﮐﻧﺎری ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن و وزﯾران ﻣﺳﺗﺑد ﺗر وﻣﻘﺗدرﺗراز ﺷﺎه ﻣﺎﻧﻧد ظل اﻟﺳﻠطﺎن  ،آﺻف
اﻟدوﻟﮫ وﮐﺎﻣران ﻣﯾرزا.

اﻟف  -ﺳﻠطﺎن ﻣﺳﻌود ﻣﯾرزا ﻣﻠﻘب ﺑﮫ ظلاﻟﺳﻠطﺎن ﺷﺎھزاد ٴه ﻗﺎﺟﺎر و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘﺳر ﺑﮫ ﺳن
ﺑﻠوغ رﺳﯾد ٴه ﻧﺎﺻراﻟدﯾنﺷﺎه ﺑود .وی ﺣدود ﺳﯽ و ﭼﮭﺎرﺳﺎل ﺣﺎﮐم ﻣﻘﺗدرو ظﺎﻟم و ﻣﺳﺗﺑد
اﺻﻔﮭﺎن ﺑود .ﭼون از ھﻣﺳر ﻏﯾر ﻗﺎﺟﺎرﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﺷﺎه ﺑود ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﮫ وﻟﯾﻌﮭدی ﺑرﺳد وﻟﯽ
او ﺧود را ﻣﺎﻟﮏ ﺑرﺣﻖ ﺳﻠطﻧت ﻣﯽداﻧﺳت ودر دوران ﺣﮑوﻣﺗش ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻣل
ﻣﯾﮑرد .ﻋﻼوه ﺑر ظﻠم وﺳﺗم ﺑﮫ ﻣردم اﺻﻔﮭﺎن وﻏﺻب زﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣردم ﺑﮫ زورﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ
ﺑزرگ و ﻣﺳﺗﻘل و ﺳرﮐوب ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺷورﺷﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺧﯽ دﺳت زد و آن
ﺗﺧرﯾب ﺑﻧﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ زﻣﺎن ﺻﻔوی وﻓروش ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎﺑﮫ ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺑود.
ب -ﺷﮭﺎب اﻟﻣﻠﮏ ﯾﺎ آﺻف اﻟدوﻟﮫ از ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑدﻧﺎم و ظﺎﻟم دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺑود ،و ﻧﺎم او ﺑﺎ
ﻣﺎﺟرای ﻓروﺧﺗن دﺧﺗران ﻗوﭼﺎن ﭘﯾوﻧد ﺧورده اﺳت .اوﺑرای وﺻول ﻣﺎﻟﯾﺎت در ﻗوﭼﺎن ﺑﮫ
وﺳﯾﻠﮥ ﻋواﻣﻠش دﺧﺗران را ﻣﯾدزدﯾد وﻣﺎﻧﻧد ﺑرده آﻧﮭﺎ را ﻣﯾﻔروﺧت .وی ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ آﺻف اﻟدوﻟﮫ
ﺻدر اﻋطم ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ ﺷﺎه اﺷﺗﺑﺎه ﺷود.
پ -ﮐﺎﻣران ﻣﯾرزا ﺑرادر ﻣطﻔراﻟدﯾن ﺷﺎه وظل اﻟﺳﻠطﺎن و ﻋﻣوی ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺷﺎه و از
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺗﺑدو اﺣﺟﺎف ﮔر زﻣﺎن ﺑود و ۳روز در زﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯾﺷﺎه ﻧﺧﺳت وزﯾر
ﺷد .ﻣﯾرزا رﺿﺎ ﮐرﻣﺎﻧﯽ در اﻋﺗرافھﺎی ﺧود ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ دﻟﯾل ﻗﺗل ﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﺷﺎه ،ظﻠم و
ﺳﺗم ﻣﺄﻣوران ﮐﺎﻣران ﻣﯾرزا ﺑﮫ او ﺑودهاﺳت .وی از ﺗﻌدﯾﺎت ﺣﺎﮐم ﮐرﻣﺎن ﻣﻧﺻوب ﮐﺎﻣران
ﻣﯾرزا ،ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ ،ﺑﮫ ﺗﮭران ﻣﯾﺎﯾد و ﻟﯽ ﺑﺟﺎی رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ زﻧدان و ﺷﮑﻧﺟﮫ و
آزارﻣﺣﮑوم ﻣﯾﺷود .ﭘس اززﻧدان ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻗﺗل ﮐﺎﻣران ﻣﯾرزا ﻣﯾﮕﯾرد وﻟﯽ در اﻋﺗراﻓﺎت
ﻣﯾﮕوﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم رﯾﺷﮥ ﮐﺎررا ﮐﮫ ﺷﺎه اﺳت ازﺑﯾن ﺑﺑرم.

 -۲ﻓﺷﺎر ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ و ﻟﻐو ﻗرارداد ﺑﺎ ﺑﺎ ﻧﮏ ﺷﺎھﯽ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ روﯾﺗر و
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑرای ﻧﺷر اﺳﮕﻧﺎس
 -۳ﺗﻧطﯾم ﺑودﺟﮫ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش از آن در ﺧزاﻧﮥ ﺳﻠطﻧﺗﯽ و زﯾرﻧطر و دﻟﺧواه ﺷﺎه ﺗﻧطﯾم
ﻣﯾﺷد
 -۴اﻟزام ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ وارﯾز ﺗﻣﺎم ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﮭﺎی درﯾﺎﻓت ﺷده ﺑﮫ ﺧزاﻧﮥ دوﻟت
 -۵ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷدن ﺗﯾول و ﺗﺳﻌﯾر
ﺗﯾول واﮔذاری ﺑﺧﺷﯽ اززﻣﯾﻧﮭﺎی ﮐﺷور ) اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ( ﺑﮫ ﻓرد ﻣﻌﯾن ﺑود ﮐﮫ درﻣﻘﺎﺑل
ﻓرد در ﻣوﻗﻊ ﻟزوم ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮥ ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ و ﺗﻔﻧﮕﭼﯽ ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑﭘردازد.
ﺗﺳﻌﯾر ﻧرخ ﮔذاری روی ﮐﺎﻻ از ﺳوی ﺣﺎﮐم اﺳت و در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر اﯾن ﻧرخ ﮔذاری در
ﺑراﺑر درﯾﺎﻓت ﭘول ﯾﺎﺑﺎج ﺑﮫ اﻓراد واﮔذار ﻣﯾﺷده اﺳت.
-۶ﻣﻣﻧوﻋﯾت اﺳﺗﻘراض از ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑدون ﺗﺻوﯾب ﻣﺟﻠس

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ -دﺳﺖ آوردﻫﺎ اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾّت در ﺑرﮔﯾرﻧده اﺻوﻟﯽ طﻼ ﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧون دادن ﻣﺷروطﮫ
ﺧواھﺎن در اﯾن اﻧﻘﻼب را ﮐﺎﻣﻼً ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧد .ازﺟﻣﻠﮫ:

-۱اﺻل ﺳﯽ وﭘﻧﺟم ﻣﺗﻣم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻘرر ﻣﯾدارد » ﺳﻠطﻧت ودﯾﻌﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوھﺑت اﻟﮭﯽ
از طرف ﻣﻠت ﺑﮫ ﺷﺧص ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻔوض ﺷده « .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﺎ ﺳﻠطﻧت ﺑﺎ ﻣﻠت اﺳت و
ﭘﺎدﺷﺎه وﻗت ودﯾﻌﮫ دار ﯾﺎ اﻣﺎﻧت داراﺳت.ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن:
• ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻖ ﻟﻐو ،ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎھﯾّت ودﯾﻌﮫ و اﻣﺎﻧت و ﺑﺧﺷش و واﮔذاری آن را ﺑﮫ دﯾﮕری ﻧدارد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﻖ ﻧدارد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﺧود ﺑﮫ ھر ﻧوع ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ دﯾﮕری ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد.
ﭘﺎدﺷﺎه وﻗت ﻣﯾﺗواﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺎ ﻣﺎھﯾّت ودﯾﻌﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﺷد ﺧود را از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻌﺎف ﮐﻧد و
ودﯾﻌﮫ را ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮏ آن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻠت ﺑرﮔرداﻧد .درﺻورت اﺳﺗﻌﻔﺎ  ،ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺑرﭘﺎِﯾﮥ اﺻول دﯾﮕر ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯾدھﻧد.
• ﻣﻠت ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ودﯾﻌﮫ ،ﺣﻖ دارد ھر زﻣﺎن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺟﺎب ﮐﻧد از ﺟﻣﻠﮫ درﮔذﺷت ﭘﺎدﺷﺎه و
ﻧداﺷﺗن ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ و وﻻﯾت ﻋﮭد ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺟﺳﻣﯽ و رواﻧﯽ ﺷﺎه ﯾﺎ ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ ﮐﺷور ودﯾﻌﮫ
را ﭘس ﺑﮕﯾرد و ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت دﯾﮕری واﮐذار ﻧﻣﺎﯾد.
• ﺷﺎه ﻧﻣﯾﺗواﻧد اﺟرای اﺻول ﻣﺷروطﮫ را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺎًﺧﯾر ﺑﯾﺎﻧدازد.
 -۲ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺳﺎﺧﺗن » ﻣﻠﺖ« ﺑﮫ ﺟﺎی »رﻋﯿﺖ« .ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﻣﻠت در ادﺑﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﺎی

ﮔﺳﺗردۀ ﺧود را ﺑﺎزﮐرد ورﻋﯾت ﺑﮫ ﺷﮭروﻧد ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﺣﺗﯽ در ﺧود ﻓرﻣﺎن ﻣﺷروطﯾت از»ﻗﺎطﺑﮥ
اھﺎﻟﯽ اﯾران و رﻋﺎﯾﺎی ﺻدﯾﻖ « ﻧﺎم ﺑرده ﺷده اﺳت .در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﮫ درﻓﺻل ﺣﻘوق ﻣﻠت
اﯾران ھﯾﺟده اﺻل ﺑﮫ آزادﯾﮭﺎ وﺣﻘوق ﻣﻠت اﺧﺗﺻﺎص دارد
-۳ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑرﭘﺎﯾﮥ ﻣردم ﺳﺎﻻری اﺳﺗوارﮔردﯾد .ﺑراﺳﺎس اﺻل ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم ﻣﺗﻣم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
» ﻗوای ﻣﻣﻠﮑت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻠت اﺳت طرﯾﻘﮥ اﺳﺗﻌﻣﺎل آﻧرا ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﯾن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد« .ﺗﺎ ﭘﯾش از
اﯾن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻘﺎﻧﯾت وﻣﺷروﻋﯾت ﺧود را از ﷲ ﻣﯾﮕرﻓت و ظل ﷲ ﯾﺎ ﺳﺎِﯾﮥ ﺧدا ﺑود .وﻟﯽ ﺑﺎ
ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ راﺑطﮥ ﺷﺎه ﺑﺎﻣﻠت ﻣﻌﮑوس ﺷد و ﻣﻠت و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧش در ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ
ﺻﺎﺣب ﻣﻣﻠﮑت ﺷدﻧد .ﺣﻘوق وﻣزاﯾﺎی ﭘﺎدﺷﺎه و در ﺑﺎر راﻣﺟﻠس ﺑﺎﯾد از راه ﺗﻧظﯾم ﺑودﺟﮫ ﮐﮫ ﺗﺎزﮔﯽ
داﺷت ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد .ﺗﺎﭘﯾش ازاﯾن ﻗوای ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ درﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﻗوۀ ﻣﻘﻧﻧﮫ و ﻗوۀ ﻣﺟرﯾﮫ و ﻗوۀ ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ
ﮐﻣﺎﺑﯾش در ﺷﺧص ﺷﺎه ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯾﺷد .ﻗواﻧﯾن ازﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﮕر و ازروزی ﺑﮫ روز دﯾﮕر
در ﺗﻐﯾﯾرﺑود و »رﻋﯾت« ﺑرای ﻓردای ﺧود اﻣﻧﯾت اﻗﺗﺻﺎدی واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﻧداﺷت .ﺑﺎﺗﺻوﯾب
اﺻل ﺑﯾﺳت وھﻔﺗم وﺑﯾﺳت وھﺷﺗم ﻣﺗﻣم ،دو اﺻل طﻼﯾﯽ دﯾﮕر ،اﯾن ﻗوا ھرﯾﮏ ﻣﺳﺗﻘل و ازھم
ﺟداﺷدﻧد.
ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣردم و ﻣردم ﺳﺎﻻری ﻣﻠت ﺗواﻧﺳت دوﭘﺎدﺷﺎه را از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺑرﮐﻧﺎر وﭘﺎدﺷﺎه ﺟدﯾدی را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد.
وزرا ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺧود رادر ﺑراﺑرﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺳؤل ﺑداﻧﻧد ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻣﺟﻠس ﺷوراﯾﻣﻠﯽ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﻣﻠت ﺷدﻧد .ﻣﺟﻠس ﺑﺟﺎی ﺷﺎه ﺗواﻧﺳت ﻧﺧﺳت وزﯾر ووزرا را ازﮐﺎر ﺑرﮐﻧﺎر ﮐﻧد.

 -۴اﺻل ھﺷﺗم ﻣﺗﻣم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾد »اھﺎﻟﯽ ﻣﻣﻠﮑت اﯾران در ﻣﻘﺎﺑل ﻗﺎﻧون ﻣﺗﺳﺎوی
اﻟﺣﻘوق ﺧواھﻧد ﺑود« .اﯾن اﺻل ﭘﺎﯾﮥ اﺳﺎﺳﯽ اﺧﺗﻼف ﻣﺷروﻋﮫ ﺧواھﺎن و ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﺑود.
ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ﻧوری آزادی را ﮐﻠﻣﮫ ﺧﺑﯾﺛﮫ ﻣﯽ داﻧﺳت و ﺣﺗﯽ آﯾت اﻟﮫ ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﺎن
ﭼﻧﺑش ﻣﺷروطﮫ ﺑود  ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺳﺎوات و آزادی ﮐﮫ در اﺻول ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ذﮐر ﺷده ﺑود،
اﻋﺗراض داﺷت .ﺑﻧﺎﺑر آﻧﭼﮫ روﺣﺎﻧﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﻗواﻧﯾن ﻋرﻓﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ذﯾل ﻗواﻧﯾن ﺛﺎﺑت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧد و آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻓﻘﮭﺎ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽ ﮐردﻧد ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻻ ﯾﺗﻐﯾر اﻟﮭﯽ اﯾن ﺑود ﮐﮫ آدﻣﯾﺎن در
ﺣﻘوق ﺑﺎ ھم ﻣﺳﺎوی ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﭼﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺟﻧس ﮐﮫ زن و ﻣرد ﺑﺎ ھم ﺑراﺑری ﻧدارﻧد و ﭼﮫ از ﻟﺣﺎظ
ﮐﯾش و ﻣذھب ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻧﺎﻣﺳﻠﻣﺎن ،ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﻣﺟﻠس ﺷوراﯾﻣﻠﯽ ﺑرای ﺧروج از اﯾن ﺑن ﺑﺳت ﮐﮫ ﻣﯾرﻓت ﻣﺷروطﯾت ﭘﺎﻧﮕﯾرد و ﺑرای رﺳﯾدن ﻣﻠت
ﺑﮫ آزادی و رﻓﻊ اﺳﺗﺑداد وظﻠم دراﺻل ﻧﻧﮕﯾن دوم ﻣﺗﻣم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻧب روﺣﺎﻧﯾون را ﮔرﻓت و
ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﺷد ﮐﮫ در ھر ﻋﺻر ﭘﻧﺞ ﻧﻔر از ﻓﻘﮭﺎ ﮐﮫ آﺷﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت زﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﺑر ﻗواﻧﯾن ﻣﺟﻠس
ﻧظﺎرت ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺧﻼف اﺳﻼم ﺗﺻوﯾب ﻧﺷود.
اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن اﺻل ﻣﻌﻠوم ﻧﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی آﮔﺎه ﺑﮫ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت زﻣﺎن ﭼﯾﺳت .اﻣﺎ اﮔر در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم
ﮐﮫ ﻓﻘﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ رای ﻗﺎطﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﻣﯽ ﺗوان ﺣدس زد ﮐﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻋﺎﻟم
ﺑﮫ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت زﻣﺎن ﺑودن ﺑﺎ ﻣﺟﻠس ﺑود.
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ اﯾن اﺻل ھﯾﭻ ﮔﺎه ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺷد زﯾرا ﺗواﻓﻖ ﺑراﻧﺗﺧﺎب ﭘﻧﺞ ﻓﻘﯾﮫ ﮐﮫ ھرﯾﮏ ﺧودرا ﺑرﺗر
ازﻓﻘﮭﺎی دﯾﮕرﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺷده ﺑود.
اﺻل طﻼﯾﯽ ھﺷﺗم ﯾﺎدﺷدۀ ﺑﺎﻻ ﺑن ﻣﺎِﯾﮥ ﻗﺎﻧوﻧﯽ رﻓﻊ ﺣﺟﺎب ازﺳوی رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑزرگ و اﺑرﻣرد ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾران ودادن ﺣﻖ رأی ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﺷدن و اﻧﺗﺧﺎب ﮐردن زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯾد ﺷﺎه وﻣردم از ﺳوی
ﺷﺎھﻧﺷﺎه آرﯾﺎﻣﮭر ﺑود.

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ -ﺑﺎز آﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﻣﺸﺮوﻃﮥ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺗﺪاوم ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
) اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﯿﺶ ازاﯾﻦ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪه(

ازآﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘس از ﺷورش ﯾﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﮕوﯾم ﺑرﺧﻼف اﻋﻼﻣﯾﮥ ﺧﻔت
ﺑﺎر ﺳﮫ ﻣﺎده ای دﮐﺗر ﮐرﯾم ﺳﻧﺟﺎﺑﯽ ﮐﮫ آﻧرا ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﯾﻧﺎﻣﯾد اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﺷورش اﺳﻼﻣﯽ
ﯾﮏ ﺷورش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ آﻧﺗﯽ ﺗز ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠوی ﻣﯽداﻧد ،از اﯾن رو
ﺑﺎزاﯾﯽ ﻧظﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ آﻧﺗﯽ ﺗز ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ھژﻣوﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳﻼمﮔراﯾﯽ در اﯾران را ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺿﻌﯾف ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺑراﻧد
ﺻرﻓﻧظر از ﺗوطﺋﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗو ﻗف ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در اﯾران ،ﺷورش اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎل
 ۵۷ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑر ﺳرﮐﺎر آورد  ،اﯾن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎھﻣﮥ اﺳﺗدﻻﻟﮭﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ ای
دﺳت اﻧد ﮐﺎران ﺷورش ،از ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎطل اﺳت زﯾرا:
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ﺟون ﺑﮫ اﻋﺗراف ﺧود ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرﭘﺎِﯾﮥ ﺧدﻋﮫ و ﺗﻘﯾﮫ و ﺗزوﯾر ﺑر ﭘﺎﺷده و
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗودۀ ﻣردم اﯾران ﺣﺗﯽ ﻣﺛﻼً روﺷﻧﻔﮑران ﺑﺎﻣﺎﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮫ اﯾراﻧﯽ را ﻓرﯾب داد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺟﮭﺎﻧﯽ را آﻧﭼﻧﺎن ﻓرﯾب داد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اورا »ﻗدﯾس« و » ﮔﺎﻧدی« اﯾران
ﻧﺎﻣﯾدﻧد و وی را ﻧﺎﺟﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑوﯾژه ﺣﻘوق زﻧﺎن داﻧﺳﺗﻧد .ﻣﺟﻠﮥ ﺗﺎﯾﻣز ﺑرای اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﯽ
از ﺷﺎه ﻓﻘﯾد ﮐﮫ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺻراﺣت در اﺧﺗﯾﺎر اﻗﻠﯾت ﯾﮭودی
اﻣرﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐرده ﺑود ،ﺧﻣﯾﻧﯽ را ﻣرد ﺳﺎل ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣﺟﻠﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯾش
ھﯾﺗﻠر راھم ﻣرد ﺳﺎل ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ﺑود .ﮔﻔﺗﺎرھﺎی ﭘرﻓرﯾب ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﻣوﻧِﮥ ﮐﺎﻣل ﯾﮏ
آﺧوﻧد ﺷﯾﺎد اﺳت .وی دﺳﺗورات را در ﭘﺎرﯾس ازﺑﺎﻧودورﯾﺎن ﻣﮏ ﮔری ﺟﺎﺳوس ﺑرﺟﺳﺗﮥ
ﺳﯽ آی ا ﮐﮫ در ﮐﻧﺎرش ﻗرار داده ﺑودﻧد ﻣﯾﮕرﻓت و رﻣزی ﮐﻼرک ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﮐﺎرﺗر و ﯾزدی
ﺟﺎﺳوس دﯾﮕرآن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻗطب زاده زﯾر اﻣر وی ﮐﺎرﻣﯾﮑردﻧد .وﯾدﯾوی ﺷرم آورھﻣﺟﻧس
ﺑﺎزی ﺳﯾد ﺟﻼل ﺗﮭراﻧﯽ ﮐﮫ وی را از دﯾدﮔﺎه ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳوزاﻧد دﺳت ﭘﺧت اﯾن ﺟﺎﺳوس ﺑود
وﭼون ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ ُآی ا از آﻧﭼﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد وازﺧواﺳت ﺗودۀ ﻣردم اﯾران آﮔﺎه ﺑود
ﺑرای ﭘﯾﺎده ﮐردن طرح ﺧود و ﺳوارﺷدن ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑر ﮔردۀ ﻣردم آﻧﭼﮫ وﻋدۀ دروغ ﺑود از
دھﺎن ﺧﻣﯾﻧﯽ طوطﯽ وارﺧﺎرج ﻣﯾﮑرد .ازﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ روﺣﺎﻧﯾت ﻧﺑﺎﯾد ﺣﮑوﻣت را در دﺳت
ﮔﯾرد ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن آزادی در اﺳﻼم ﺑرای زﻧﺎن ﻣﻘرر ﮔردﯾده واﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت دل آوﯾز را ﺑﺎ ﻟﮭﺟﮥ
ﻋﻣدا ً دھﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ھﻧر ﭘﯾﺷﮫ ﺑﺧورد دﻧﯾﺎ داد
ﺑﺳﯾﺎری از دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﺷورش  ۵۷اﻋﺗراف ﮐرده و ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم آﻣﺎرھﺎی را ﮐﮫ
ﭘﺧش ﻣﯾﮑردﻧد وازاﯾن راه ﻣردم را ﺗﺣرﯾﮏ و ﺑﺳﯾﺞ ﻣﯾﻧﻣودﻧد دروﻏﮭﺎی آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑرای
رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف ﺑوده .ﺣﺗﯽ ﺑرﺧﯽ ﻣﺛل ﺳﺣﺎﺑﯽ اﻋﺗراف ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ طرﺣﮭﺎی ان زﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﮐﺷور ﺑوده و ﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺑودﯾم .ﺗوطﺋﮥ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﭼﻧﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺑود
ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت اﻧدر ﮐﺎران ﺷورش اﯾن ﭼﻧﯾن اﻟﻘﺎی ﺷﺑﮭﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎور داﺷﺗﻧد و اﻗﻌﺎ ً
اﻧﻘﻼب ﮐرده اﻧد .وﻟﯽ اﻋﺗراﻓﺎت ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﺎن در واﻗﻊ ﺳﻧدی اﺳت ﻣﺣﮑم و ﺣﻘوﻗﯽ درﺷورش
ﺑودن اﯾن روﯾداد اﯾراﻧﺳوز وﺑﺎطل ﺑودن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ.
در ھم ﭘرﺳﯽ  ۵۸ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ ﻟﻐو ﻧﺷده .اﻧﭼﮫ ﭘرﺳش ﺷده ﺑود درﯾﮏ ﺑرﮔﮫ
اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ آری ودر ﺑرﮔﮥ دﯾﮕر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﺑود .ھﯾﭻ ﭘرﺳﺷﯽ
درﺑﺎرۀ ﻟﻐو ﺳﺎﻣﺎﻧِﮥ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣطرح ﻧﺑود .ﻣﯾﮕوﯾﻧد در رای ﺑﮫ »رژﯾم ﺳﺎﺑﻖ « اﺷﺎره ﺷده.
درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﺷروطﮥ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﻧوز وﺟود داﺷت و ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺷده ﺑود .واژۀ ﻣﻠﯽ ﻣورد
ﻋﻼﻗﮥ ﺳﻧﺟﺎﺑﯽ ﭘس از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ وواژه دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣوردﻧظر ﺑﯾﺷﺗر ﺷورﺷﯾﺎن ﺑﮫ
زﺑﺎﻟﮫ دان رﯾﺧﺗﮫ ﺷد و ﺧﻣﯾﻧﯽ اوﻟﯾن ﺑﺎر ﭼﮭرۀ دﯾﮑﺗﺎﺗوری واﻗﻌﯽ ﺧود را ﻧﺷﺎن داد واﻋﻼم
داﺷت ﭼون ھدف اﺳﻼم اﺳت ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن »ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﮫ ﯾﮏ
ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ رأی ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود و از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﮐﺎر ﺟﺑﮭﮥ ﻣﻠﯽ و ﺷورﺷﯾﺎن  ۵۷ﺑﺟز
ﻋﻣﺎﻣﮫ داران ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده ﺷدﻧد.
ﺑرﺧﻼف ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﺎ ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ آزاد ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن راِی ﮐﮫ ﺷرط اﺻﻠﯽ ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
درﺳت اﺳت ﻋﻣداً زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد  .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ رﻧﮓ ﺑرﮔﮫ ھﺎی آری ﯾﺎﻧﮫ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود ﺑﻠﮑﮫ
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ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﺑﺎﺻﻧدوﻗﮭﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ »اری« ﯾﺎ »ﻧﮫ« و در زﯾر ﺳﺎﯾﮥ ﺳرﻧﯾزه و ﺗﻔﻧﮓ ﺑرﮔزار
ﺷد.
اﮔر ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻓرض ﻣﺣﺎل ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ درﺳت اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ رأی دھﻧدﮔﺎن از
ﻣﺣﺗوای ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن وﺟود ﻧداﺷت ،ﺟزﺳﺧﻧﺎن ﺧﻣﯾﻧﯽ  ،ﺑﯽ اطﻼع ﺑوده و
ﺑﮫ ﭘدﯾده ای ﻣﺟﮭول رأی داده اﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن رأی ﺑﮫ ﻣﺟﮭول از ﻧظر ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﺎطل و ﺑﻼ اﺛر
اﺳت
ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھﯾﭼﮕﺎه از ﺳﻠطﻧت اﺳﺗﻌﻔﺎ ﻧدادﻧد ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ دادن وﯾزا ﺑرا ی
ورود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑرای ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ در آﻣرﯾﮑﺎ راﻣﺷروط ﺑر اﺳﺗﻌﻔﺎی از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐرده ﺑود ﭘﺎدﺷﺎه
اﯾراﻧﭘرﺳت ﭼﻧﯾن ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ را ﻧﭘذﯾرﻓت .ﻋﻠﯾﺎ ﺣﺿرت ﺷﮭﺑﺎﻧو ﻓرح ﭘﮭﻠوی ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮥ
ﺣﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮕوﻧﮥ ﺷﻔﺎھﯽ و ﮐﺗﺑﯽ اﺷﺎره ﻓرﻣوده اﻧد
ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﭼون ﺷﺎه ﭘس ازﺧروج ازاﯾران ﺑﮫ ﻣﻘﺻد آﻣرﯾﮑﺎ وآﮐﺎھﯽ از ﺗوطﺋﮫ و ﻧﺎ
ﺟواﻧﻣردی ﮐﺎرﺗر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻧداده و ﺗﺳﻠﯾم ﺷده اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮥ اﺳﺗﻌﻔﺎﺳت اﯾن اﺳﺗدﻻل
ﺳﻔﺳطﮫ اﺳت ودر ﺣد ﺧود دارای ارزش ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا از ﯾﮑﺳو ﭘﺎدﺷﺎه درﺧﺎرج از
ﮐﺷور ﻧﯾروﯾﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه و ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺗوطﺋﮫ ﻧداﺷﺗﮫ واز ﺳوی دﯾﮕر ﭘﺎدﺷﺎه در
ھرﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد اﻧﺟﺎم داده ودر ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗوطﺋﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻧﻘش
ﮐﻧﺳرﺳﯾوم ﻧﻔت وﺑﺳﺞ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ اش اﺷﺎره ﮐرده  .اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ ﺟزو
اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻠت اﯾران از اﯾن راه ﺑﺗواﻧد ﺗﺎرﯾﺦ درﺳت را دوﺑﺎره
ﺑﻧوﯾﺳد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﭘﺎدﺷﺎه از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳﺗﻌﻔﺎ ﻣﯾداد ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻟﻐو ﯾﺎ اﺑطﺎل ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت
ﻧﺑود زﯾرا ﺑرﭘﺎﯾﮥ اﺻل ﺳﯽ وﭘﻧﺟم ﻣﺗﻣم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻘررﻣﯾدارد» ﺳﻠطﻧت ودﯾﻌﮫ اﯾﺳت
ﮐﮫ ﺑﻣوھﺑت اﻟﮭﯽ ازطرف ﻣﻠت ﺑﺷﺧص ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻔوض ﺷده« ﭘﺎدﺷﺎه ودﯾﻌﮫ دار و اﻣﺎﻧت
دار ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳت ﻧﮫ ﻣﺎﻟﮏ آن .ازاﯾﻧروﭘﺎدﺷﺎه ھرﮔﺎه اﺳﺗﻌﻔﺎﺑدھد و دﯾﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮏ آن ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﻠت و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧش ﮐﮫ ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ اﺳت ﺑرﻣﯾﮕردد وﺷﺎه ﯾﮏ ﺷﮭروﻧدﻋﺎدی ﻣﯾﺷود
ﯾدون اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﺎھﯾت اﻣﺎﻧت ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗﻐﯾﯾری ﺑوﺟود آﯾد .وﻟﯽ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت
ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯾدھد و ﻗوای ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﺷﺎﻣل ﻗوۀ ﻣﻘﻧﻧﮫ )ﻣﺟﻠﺳﯾن(  ،ﻗوۀ ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ و ﻗوۀ
ﻣﺟرﯾﮫ ) دوﻟت( وظﺎﯾف ﺧود را ﻣﺎﻧﻧد ﮔذَﺷﺗﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد وﺑراﺳﺎس اﺻول  ۳۷ﺗﺎ ۴۲
ﻣﺗﻣم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ  ،وﻻﯾت ﻋﮭد ﯾﺎ ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ ﯾﺎ ﺷورای ﺳﻠطﻧت وظﺎﯾف ،اﺧﺗﯾﺎرات
وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎی ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﯾﮕﯾرد.
ﺷﻣﺎرش آرای اﻋﻼم ﺷده ﺑﯾش از  ۹۷درﺻد رأی دھﻧدﮔﺎن در ﻣدت ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﮐﮫ آرا را
اﻋﻼم ﮐردﻧد از ﻧظر ﻓﻧﯽ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑود.

ازاﯾﻦ رو ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺪه و اﻗﺘﺪار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد.

ﻧﺗﯾﺣﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭘس از رھﺎﯾﯽ ﻣﻠت اﯾران از اﺳﺎرت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻏﺎﺻب و اﺷﻐﺎﻟﮕر وﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﺗﻧﮭﺎ ،ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﮫ ﭘس از اﯾن دورۀ ﺗﺻرف ﻋدواﻧﯽ ﯾﺎ ﭘراﻧﺗز ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻓﻌﺎل و ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﺧواھد ﺑود وﺗﺎ آن ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ د رﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن ﺗﺎزه اﺻﻼح ﻧﮕردد ﺑﻘوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد.
ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎ آوری اﺳت ﺟرم ﺗﺻرف ﻋدواﻧﯽ ،ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮥ اﻗﻠﯾﺗﯽ ﮐوﺟﮏ در ﻣﻠﮏ ﻣﺷﺎع اﯾران ﻣﺗﻌﻠﻖ
ﺑﮫ ۳۵ﻣﯾﻠﯾون ﺟﻣﻌﯾت آﻧروز ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻣﺷﻣول ﻣرور زﻣﺎن ﻧﺧواھد ﺷد وھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﻠت،
ﯾﻌﻧﯽ اﮐﺛرﯾت ﻣﺎﻟﮑﯾن ﺳرزﻣﯾن ﻣﺷﺎع اﯾران ،ﺗوان اﻧرا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﯾﺗواﻧد وﺣﻖ دارﻧد ازﻣﺗﺻرف
ﻋدواﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻠﻊ ﯾد ﮐﻧد
ﭘﺎره ای از ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭘذﯾرش دﻻﯾل ﺑﺎﻻ وﺑﺎطل ﺑودن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑراﯾن
ﺑﺎورﻧدﮐﮫ ﭼون ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ واﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﻣﻠﻣوس و ﻋﯾﻧﯽ و  ۱۳دوﻟت و ۷رﯾﯾس
ﺟﻣﮭورداﺷﺗﮫ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ﺑﺎطل ﺑودن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت
ﺑﺎز ﻣﯾﮕردﯾم وﻋﻧوان آﻧرا ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﺷروطﯾت ﻧﺎﻣﯾده اﻧد .اﯾن اﺳﺗدﻻل ﻣﻔﮭوﻣش آﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ
وﺟود ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﯾم و ﺑﮕوﻧﮫ ای ﺑﮫ اﯾن دورۀ
ﭼﮭل و ﭼﻧدﺳﺎﻟﮫ اﺷﻐﺎل اﯾران واﯾران ﻗروﺷﯽ و ﻗواﻧﯾن ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ واﯾران ﺑرﺑﺎده ازﺟﻣﻠﮫ دزدی
آﺷﮑﺎر روﺳﯾﮫ از درﯾﺎی ﻣﺎزﻧدران وﯾﺎﺗﺎراج و ﻓروش ﺧﺎک و آب ﮐﺷور و ﻣﻧﺎﺑﻊ وﻣﻌﺎدن
ﻣﺷروﻋﯾت ﯾﺎ ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻣﯾدھﯾم .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺗﺻرف ﻋدواﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺿﻣﻧﯽ ﮔردن ﻣﯾﻧﮭﯾم و
ﺣﻖ ﻣﻠت اﯾران را ﺑرای ﺑﺎز ﭘس ﮔﯾری ﺳرزﻣﯾن اﯾران از ﻣﺗﺻرف ﻋدواﻧﯽ ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﺧواﺳت آﺧرﯾن ﻧﺧﺳت وزﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ  ،دﮐﺗر ﺷﺎﭘور ﺑﺧﺗﯾﺎر ،درﺳﺎﯾﮥ ﻧﮕرش ﻣﺣﻣد
ﺻﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﯾﭼﮕﺎه درﭘﯽ ﻟﻐو ﻗﺎﻧون
ﻣﺻدق ﺗداوم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت ﺑود .اﯾﻧدو ﺷﺧ ّ
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت ﻧﺑودﻧد.
ﻣن ﺑر اﯾن ﺑﺎورﯾم ﭼون ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت ﻟﻐو ﻧﺷده و ﺗﺻرف ﻋدواﻧﯽ ازﺟﻣﻠﮫ ﺟراﯾم
ﻣﺳﺗﻣراﺳت و ﻣﺷﻣول ﻣرور زﻣﺎن ﻧﻣﯾﺷود ،ازاﯾن رو ﭘس ازﺳﺎﻗط ﺳﺎﺧﺗن ﯾﺎ ﺳﻘط ﺷدن
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ وظﯾﻔﮫ دارﯾم ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم در ﮐﺷوردر ﯾﮏ روزﭘﯾش از ﺷورش ازﺟﻣﻠﮫ
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت را اداﻣﮫ ﺧواھﯾم داد درواﻗﻊ ﺑﺟﺎی ﻋﻧوان ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ
ﻣﺷروطﯾت از ﻋﻧوان درﺳت ﺗداوم ﻣﺷروطﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم ..ﭼون از زﻣﺎن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم
ﺗﺎ اﻧﺟﺎم ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻧوع ﻧظﺎم ازﺳوی ﻣردم وﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻣﺟﻠس ﻣوﺳﺳﺎن ﺑرای ﺑﮫ
روز در آوردن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑرﭘﺎﯾﮥ ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐوﺗﺎه ﯾﺎ ﺑﻠﻧد ﺑﮫ درازاﺧواھد
ﮐﺷﯾد واﮔر ھرﮔروه و ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﺑﺧواھد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺧود را ﻣﻼک ﻋﻣل ﻗرار
دھد  ،ﯾﮏ ﻧوع ﺳردرﮔﻣﯽ و آﺷﻔﺗﮕﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺗﻔرﻗﮫ ﺑوﺟود آﯾد ،ﺧرد ﺟﻣﻌﯽ ﺣﮑم ﻣﯾﮑﻧد
ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت وﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم ﺑرﮐﺷور در ﭘﯾش از ﺷورش  ۵۷ﭘﺎﯾﮥ ﮐﺎر ﻗرار
ودر واﻗﻊ » ﻓﺻل اﻟﺧطﺎب« ﻗرار ﮔﯾرد ﯾﻌﻧﯽ ﺣرف آﺧر راﺑزﻧد.
آﺷﮑﺎر اﺳت ھر ﺟﻧﺑش و ﮔروه و ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺳرﻧﮕون ﺳﺎزد ﺣﻘﺎﻧﯾت و
ﻣﺷروﻋﯾت ﺧود را از اﯾن ﺳرﻧﮕون ﺳﺎزی ﻣﯾﮕﯾرد واﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ و ﻗواﻧﯾن ﺧودرا ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺗﯽ

از ﻗواﻧﯾن ﻣوﺟود ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑدﺗر و اﯾران ﺳوز ﺗر ﺑﺎﺷد ﭘﯾﺎده ﮐﻧد .از اﯾن رو ﻣﺎھﻣﮥ
ﺑﺎورﻣﻧدان ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ وظﯾﻔﮫ ﻣﻠﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﺑﺟﺎی ﭘراﮐﻧدﮔﯽ و ﺧﻠﻖ ﮔروھﮭﺎی ﺗﺎزه
ﺑﺻورت ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻣﺗﺣد ﻋﻣل ﮐﻧﯾم واﺑﺗدا ﻣﺷروطﯾت را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﻌﺎرﻣﺣوری و ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣﻠت
ﯾﻌﻧﯽ رﺿﺎ ﺷﺎه روﺣت ﺷﺎد ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮕر اﯾدﺋوﻟوژی ﻣدرﻧﯾﺳم  ،ﺳﮑوﻻرﯾﺳم و اﯾران ﮔراﯾﯽ وﺧواﺳت
ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﻠت اﺳت ﺗداوم ﺑﺧﺷﯾم و ﭘس از ﺑرﻗراری اﻣﻧﯾت در ﮐﺷور ودر زﻣﺎن آراﻣش ﻣﻠﯽ ﺑراﺳﺎس
ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون ،آﻧرا ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ورﻓﻊ ﻣﻌﺎﯾب ﻣوﺟود آن از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﺎک ﮐردن اﺻول اول و دوم
ﻣﺗﻣم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ واﺻول دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎ »ﺷرع« و »ﺷرﯾﻌت« ﭘﯾوﻧد دارد ،ازراه ﻣﺟﻠس ﻣوﺳﺳﺎن
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز زﻣﺎن ﺑﮫ روز در آورﯾم.

ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ -ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ
ﭘس از ﻣﺟﻠس دوم ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑزرگ ﻋﻣﻼً ﻣﺟﻠس دﺳت آورد ﭼﺷﻣﮕﯾری ﻧداﺷت در
اﯾن دورۀ  ۱۶ﺳﺎﻟﮥ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﯾن ﻧﺎﺑﻐﮫ و اﺑرﻣرد ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﺑﯾﺷﺗرﯾن ھدﻓﮭﺎی ﻣﺷروطﯾت از ﺟﻣﻠﮫ
ﺳﮑوﻻرﯾﺳم و ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺑﮫ اﺟرا در آﻣد.
ھﻣﭼﭘﻧﯾن در زﻣﺎن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت اﯾراﻧﯽ ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮭﻠوی ﺷﺎھﻧﺷﺎه آرﯾﺎﻣﮭر اﺻول
ﻓراﻣوش ﺷدۀ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت راﺟﻊ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﻣﻠت اﯾران وﻣﮭﻣﺗرﯾن اﺻل زرﯾن ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﺻل ھﺷﺗم ﻣﺗﻣم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﺑراﺑری ھﻣﮥ ﺷﮭروﻧدان اﯾراﻧﯽ  ،زن و ﻣرد ،ﺑﮫ اﺟرا
در آﻣد و ﭘﯽ آﻣد آن آزادﺳﺎزی ﻧﯾﻣﮥ دﯾﮕرﻧﯾروی ﻓﻌﺎل و ﺳﺎزﻧدۀ ﮐﺷورﯾﻌﻧﯽ زﻧﺎن و ﻣﺷﺎرﮐت
ﭼﺷﻣﮕﯾر اﻧﮭﺎ در ھﻣﮥ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﻓرھﻧﮕﯽ ﺑود و ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺑدون ﺧوﻧرﯾزی
وﺳﻔﯾد ﺷﺎه وﻣردم و ازراه ﺳﭘﺎه داﻧش و ﺑﮭداﺷت و ﺗروﯾﺞ وآﺑﺎداﻧﯽ زﻧﺎن و دﺧﺗران اﯾراﻧﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧدﻣت را ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻣﻠت اﯾران ﺗﻘدﯾم ﮐﻧﻧد.
ﺑررﺳﯽ ﮔﺳﺗردۀ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﯾﮭﻧﯽ وﺳﺗﺎﯾش اﻧﮕﯾز اﯾن دو ﺳﺗﺎرۀ ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﮫ
ﻧوﺷﺗﺎر ﻣﺳﺗﻘل دﯾﮕری ﻣوﮐول ﻣﯾﮑﻧم.

ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ -ﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد
در ﺷورش  ۵۷ﻧﺑرد دراز ﻣدت وﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣردم و ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾن ازراه ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗوطﺋﮥ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﭘﯾروزی ظﺎھری و ﻣوﻗت ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾن اﻧﺟﺎﻣﯾد .اﻣﺎاﮐﻧون اﮐﺛرﯾت ﺷورﺷﯾﺎن  ۵۷ﮐﮫ
اﺑزاردﺳت اﮔﺎھﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻧﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗوطﺋﮫ ﺑودﻧد ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺧود اﻗرار دارﻧد وﺷﻌﺎرھﺎی ﺧود ﺟوش ﻣردم
دراﯾران ﺳرﮐوب ﺷده »رﺿﺎ ﺷﺎه روﺣت ﺷﺎد « و »ﺷﺎه اﯾران ﮐﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ دادﻣﺎ ﺑﯾﺎﯾﯽ« و » ﻣﻣﻠﮑت
ِ
ﮐﮫ ﺷﺎه ﻧداره -ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب ﻧداره« ﻧﺷﺎﮔر ﺧواﺳت ﻣﻠت ﺑﮫ ﺗداوم ﻣﺷروطﯾت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳت.

ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑرگ ﺑُرﻧده و َﺑرﻧده اﯾراﻧﮕراﯾﺎن و ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﺎن ﺑرای ﭘﯾروزی ﺑررژﯾم ﺑﺎطل و
اﺷﻐﺎﻟﮕرو ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗداوم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑرﭘﺎﯾﮥ
اﺻل ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم ﻣﺗﻣم درﺑر ﮔﯾرﻧدۀ ﺟﻣﮭوری ﻣﺷروطﮫ ﻧﯾز ﺑﺎﺷد .ﻧﻣﺎد اﯾن ﻗﺎﻧون ﺷﺎھزاده رﺿﺎ
ﭘﮭﻠوی ،ﻓزون ﺑر ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺣﻘﺎﻧﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺧﺻﯾت آﮔﺎه ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل و ﺧواﺳت ﻣردم
و ﺳﭘﮭر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣردﻣﯽ وﻣﻠﯽ ﺑرﺧورداراﺳت وﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ھوﺷﻣﻧدی ودراﯾت ﮐم ﻣﺎﻧﻧد ﺧود وﺑﺎھﻣت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣردم و اﺗﺣﺎد ھﻣﮥ ﻧﯾروھﺎی
ﻣﺑﺎرز ﺑﺎرھﺑری ﺧود ﯾﺎ ﺟﻣﻌﯽ ﮐﺷﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران را از ﻏرق ﺷدن و ﻧﺎﺑودی ﻧﺟﺎت دھد.
ﺷﺎھﻧﺷﺎه دروﺻﯾت ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻧﺗﺳب ﺑﺧود ﻓرﻣوده اﻧد:
»ﻣن ﺳرﻧوﺷت ﮐﺷور را ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯾﺳﭘﺎرم .اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ودﯾﻌﮥ ﮔراﻧﺑﮭﺎﺋﯽ اﺳت
ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﺑﮫ ﻣﻠت اﯾران ارزاﻧﯽ داﺷﺗﮫ«  .وﻓرﻣوده ا ﻧد ﭘﯾﮑر ﻧﺎزﻧﯾﻧﺷﺎن دراﯾران و
در ﮐﻧﺎر اﻓﺳران ﺷﮭﯾد ﺑﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷود.
ﺷﺎھﻧﺷﺎھﺎ ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﺎن اﯾران زﻣﯾن ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ اﯾد ازﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت و ﭘرﭼم
ﺳﮫ رﻧﮓ ﺷﯾر وﺧورﺷﯾد ﻧﺷﺎن ﭘﺎﺳداری ﺧواھﻧد ﮐرد و ﺑﺎ رھﻧﻣودھﺎ وﭘﯾش ﮔﺎﻣﯽ و ﭘﯾﺷﺂھﻧﮕﯽ
وﻟﯾﻌﮭد ﺳرﻓراز و ﻓرزﻧد ﺑروﻣﻧدﺗﺎن ،اﻋﻠﯾﺣﺿرت رﺿﺎ ﺷﺎه دوم ،اﯾران راازﭼﻧﮕﺎل اﺷﻐﺎﻟﮕران ﮐﻧوﻧﯽ
آزاد ﺳﺎﺧﺗﮫ وﭘﯾﮑرﺗﺎن را درﮐﻧﺎر ﺷﯾرﻣردان ﺷﮭﯾدارﺗش ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ درﺧﺎک اﯾران زﻣﯾن ﺑﮫ ﺧﺎک
ﺧواھﻧد ﺳﭘرد ﺗﺎ ﺑﻌﻧوان ﻧﻣﺎد اﯾران دوﺳﺗﯽ و ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺎزدﯾدﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﻣﺎم ﻧﺳﻠﮭﺎی اﯾﻧده
ﮐﺷور ﺑﺎﺷد.
اﺳداﻟﮫ ﻧﺻر اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ
 ۹اﻣرداد  ۲۵۸۱ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ
ﺑراﺑر  ۳۱ﺟوﻻی  ۲۰۲۲ﺗرﺳﺎﯾﯽ
ﺳﺎن ﻣﺎﺗﺋو ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ آﻣرﯾﮑﺎ

