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  ٨٣آرش    
 قصد تسلط بر منابع و نفت و گاز منطقه

 باقر مؤمني
  

 
، در  هاي گسترده هاي تبليغاتي و سياسي و لشگر آشي پيش از هر چيز بايد توجه داشته باشيم آه هدف امپرياليسم آمريكا از جنجال – ١

، در اساس براي ايجاد امنيت به قصد تسلط بر منابع و نفت و گاز منطقه  يج فارسي خل ، و به خصوص در منطقه واقع آنترل قدرت در خاورميانه
هاي فعلي بتواند به اين هدف برسد نيازي به درگيري نظامي و جنگ  ؛ و در شرايط آنوني اگر امريكا با همين تاآتيك و غارت اين محصول است

 . به معني واقعي نخواهد داشت
ي آنوني چندان آسان نيست با اين همه تصور من   وقوع يا عدم وقوع جنگ و تهاجم نظامي به عراق در لحظهي اظهار نظر قطعي در باره – ٢

هاي نظامي و فشارهاي  آوشد تا با قدرت نمايي ، اآنون ديگر مي ، برخالف روزهاي اول تدارك براي حمله به عراق اين است آه امريكا
، آه در عراق و منطقه منافع زيادي دارند و اساسًا  بينيم آشورهاي نيرومند اروپايي  آه ميسياسي به هدف خود برسد زيرا اوًال همان طور

؛ ثانيًا  ، به شدت مخالفند ي آمريكا بر منطقه خواهد شد ، آه منجر به تسلط يك جانبه ، با اين جنگ توانند يكه تازي آمريكا را تحمل آنند نمي
هاي عربي را ناگزير به مخالفت با آمريكا تحريك خواهد آرد و مخصوصًا  ين اشغال دولتي ا ، و به خصوص ادامه جنگ و اشغال عراق

ها خالي از بعضي خطرات  انگيزد آه اين وضع در دراز مدت براي آمريكايي هاي جدي مردم منطقه را هم به شدت عليه آمريكا بر مي مخالفت
 . نخواهد بود
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گ نظامي متحمل تلفات سنگين بشود زياد است و همين مسئله خود جنبش ضد جنگ را در اين بدتر از همه احتمال اين آه آمريكا در يك جن
 . ، بيشتر تقويت خواهد آرد و دولت بوش را به طور جدي دچار دردسر خواهد آرد ، آه هم االن هم قوي است آشور

آوبيدند و نيروهاي نظامي خودشان را با  جنگ ميبسينيم رهبران آمريكا نسبت به وقتي آه به شدت بر طبل  به هر حال همان طور آه مي
آنند و آامًال برخالف گذشته خودشان را نسبت به مذاآرات و  تر عمل مي تر و محتاطانه آردند آرام گستردگي زياد در منطقه پياده مي

، و اساسًا  دهند عهد نشان مي، مت ، آه در اساس با حل مسئله از طريق جنگ مخالف است هاي شوراي امنيت گيري نهادها و تصميم پيش
هاي شل آن سفت آن امروزي پيش برود احتمال زياد دارد آه براي موفقيت نسبي در  همان طور آه گفتم اگر دولت بوش با همين تاآتيك

است جهاني و اش دادن تلفات سنگين احتمالي و ايزوله شدن از سي ، آه نتيجه ، به راه حلي غير از جنگ هايش در منطقه دستيابي به هدف
 . رضايت بدهد.  هم چنين مواجه شدن با يك جنبش نيرومند صلح خواهي در داخل خواهد بود

، هم از جهت  هايي مانند عراق و ايران باشد طبعًا ، عليه ملت ، به خصوص اگر از جانب يك امپرياليسم نيرومند يكه تاز مثل آمريكا جنگ – ٣
، به خصوص آه يكه  سلط و دست اندازي اين امپرياليسم بر منابع اين آشورها صد در صد منفي استتلفات انساني و هم از لحاظ تحكيم و ت

ها سقوط جانوراني مثل صدام حسين يا آخوندهاي ايراني را  البته ممكن است بعضي.  آند تازي آن را بر سراسر جهان هم تقويت و تأمين مي
ها را خواهد گرفت آه تسلط امپرياليسم را   در چنين شرايطي يك دولت دست نشانده جاي آن، مثبت ارزيابي آنند اما بايد دانست آه از قدرت

 . ي مثبتي داشته باشد تواند جنبه ، و طبعًا اين امر به هيچ وجه نمي آند ها دائمي و موجه مي بر اين آشورها و مردم آن
، با هر نوع تجاوز  اي آه باشد ، به هر عنوان و بهانه خواه و صلح طلب من به عنوان يك انسان ايراني دموآرات و ضد امپرياليست و ترقي – ۴

گونه تجاوزها فقط تلفات نيروهاي  ، به شدت مخالفم براي اين آه نتيجه اين ، و طبعًا به وطن و مردم وطن خودم امپرياليستي به هر آشوري
ي مطلق سياسي از طريق ايجاد يك حكومت دست نشانده  الخره سلطه، تسلط امپرياليسم بر منافع اقتصادي و چپاول اين منابع و با انساني

تواند منافع آشور و ملت را در نظر داشته باشد بلكه بر عكس رشد اقتصادي و سياسي و فرهنگي جامعه را  خواهد شد آه به هيچ وجه نمي
 . هاي انحرافي و زيان بخش خواهد آشاند به راه

، با استفاده از تضادهاي ميان اتحاد اروپا و آمريكا  ، و به خصوص عراق و ايران  آورده تا مردم خاورميانهبه نظر من وضع آنوني فرصتي به وجود
براي ايجاد يك .  ها براي گسترش تسلط خودشان بر جهان و با جلب حمايت نيروهاي دموآراتيك و صلح طلب اين آشورها و ياري خواستن از آن

خواه راديكال در هر آشور تالش آنند و همين طور با جلب نظر و حمايت نيروهاي طرفدار  طلب و ترقيي وسيع دموآراتيك و استقالل  جبهه
ي قطعي را براي سرنگوني صدام در عراق و حكومت اسالمي در ايران  هاي دموآراتيك جهاني ضربه حقوق بشر در سازمان ملل و سازمان

   وارد آورند
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   مشروطه ايران يقانون اساس
  روند تدوين و تحول 

  يباقر مومن

 

  ايران ي تاريخ- ي اجتماعيويژگيها

 ما يک ي اروپايي فئودالي آن نظام شسته رفتهي کرده نداشته، مثال بجاي را که در اروپا طي در ايران سير کالسيکي اجتماع–ي طبقاتتحول
 داشتهايم و اين اجزاء ميان خودشان با ي بازار–ي صنفي ارباب رعّيتي، و شهر-ي ، روستايي خانخان– ي عشيرها–ينظام مرکب دامدار

 .  حاکميت داشته باشدي واحدي انسجام نداشتهاند که يک سنيور در رأس مجموعهي اروپايياليتهها بودهاند و مثل فئودر درگييتعارضهاي

http://www.saamaan-no.org/
http://www.saamaan-no.org/shomareh01.htm
http://www.saamaan-no.org/articles/54_75.pdf
http://www.saamaan-no.org/articles/54_75.pdf
http://www.roshangari.net/
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 دارد که جمعيت هر يک بطورعمده از اصناف پيشهور و کاسبکار تشکيل ميشد، و در ي طوالني تاريخي ايران شهر بزرگ مستقل سابقهدر

 که با هم تقريبا ي عشايري وجود داشته، و يک جامعهي يا شهريح بورژواي متوسط و پايين و به اصطالي با طبقهيواقع يک جامعه شهر
 از ي اينها تقريبا بطور نسبي اين دو جامعه قرار داشته و همهي در ميانهي که به نحوي روستايي و يک جامعهد، نداشتهانيرابطه چندان

 ي روستايي خاص خودش را داشته، جامعهيمان ادار سازي عشيرهاي هم جامعهياز لحاظ ساختمان ادار. همديگر استقالل داشتهاند
 ي اينها هميشه يک حکومت سلطنتي خاص خودش را، و در رأس همهي اداران هم سازمي شهري خاص خودش و جامعهيسازمان ادار

 . هها فرق داشته است يا فئودالها و فئوداليتي پادشاهان مستّبد اروپايي با رابطهي وجود داشته که رابطهاش با اين جوامع بکلياستبداد

 ايران، بخصوص پس از اسالم، بر ي سلطنتي است که خانوادههاي در ايران با اروپا از لحاظ تاريخي استبدادي تفاوت ديگر نظام سلطنتيک
ون  چي که بر ايران حاکم ميشدند اغلب از قبايل بودند ولي سلطنتيعلتش هم اينست که خانوادهها.  نداشتنديخالف اروپا عمر دراز
 زورمند ديگر غلبه ميکرد و ي يک قبيلهي ميشدند و بعد از مدتي زود شهري داشتند اينها خيلي منسجمي تاريخيبقهشهرها در ايران سا

 نتوانستند ي واقعيدر مجموع هم هيچکدام از اين سلسلهها به معن.  تازه ميدادي يک قبيلهي خودش را به سلطنت بعدي جايسلطنت قبل
 .  بطور کامل حاکم بشوندبر سراسر ايران و

 را ي بود که دربار سلطنتي ملوک الطوايفي تا پيش از مشروطيت يک نظام اشرافيسياس–ي ايران از نظر اجتماعي اين ترتيب نظام حکومتبه
 ي اشرافيخانواده بر خالف اروپا در ايران يک يدر رأس خود داشت که حاکميت مناطق و واليات را به صورت تيول به اشراف واگذار ميکرد؛ ول

 در دوران اخير و در ي کل جامعه داشته باشد و در تغيير سلطنت دچار تزلزل نشود هرگز نتوانست پا بگيرد، وحتي پايه در روابط مادهمستقر، ک
وحيه و نظام به صورت نيم بند شکل گرفت، ر" ممالک"و " ملک"و " دوله"و " سلطنه" از اشراف، با القاب يزمان سلطنت قاجاريه هم که قشر

 .  راهمچنان حفظ کرده بودي حکومتي و تيولداريتماع اج– يقبيلها

 اين دو محدود ي جامعه و دستگاه قدرت و رابطهي ديگر تاريخ ايران، بويژه در دو قرن اخير، با اروپا در اين بود که فقط به ترکيب طبقاتتفاوت
 و تأثيرات متقابل آنها بر يکديگر جريان يافت، در ي داخلي اجتماعي پديدههايپايهنميشد بلکه بر خالف اروپا که سير تحول آن بطور عمده بر 

 غرب و گسترش آن به صورت استعمار بود که نقش خود را بر ي پيشرفتهي کرد و آن نفوذ سرمايهداري هم نقش عمده بازيايران عامل خارج
 .  گذاشتي آن باقي ايران و همچنين نهضت ضد استبداديتحول جامعه

 به ي، بخصوص از طرف روسيه و انگليس، صورت جد١٩ اول قرن ي آغاز ميشود و در سالها١٨ آخر قرن ي استعماري، که در سالهاتهاجم
، به ١٨٢٨، به قرارداد گلستان و پانزده سال پس از آن، در ١٨١٣ آغاز ميشود که ده سال بعد، در ١٨٠٣تهاجم روسيه از سال . خودش ميگيرد

 از متعلقات ايران، از قبيل بادکوبه و ي نسبتَا وسيعي به تسلط روسيه بر منطقهي منجر ميشود که از نظر جغرافيايياقرارداد ترکمن چ
اين شکستها در .  خزر به روسيه ميانجامدي درياي دشت مغان و بندر لنکران و امتياز کشتيرانيداغستان و گرجستان، و بعد هم به واگذار

 .  دولت روسيه را نيز همراه داردي و يا حق کنسولن کاپيتوالسيويعين حال مسئله

 به عنوان بيرون راندن ايرانيان از هرات، استقالل افغانستان را اعالم ميکنند و همزمان خارک و محمره يا ١٨٥٧ هم چند سال بعد در انگليسها
 .  کاملة الوالد منجر ميشوديطور اصل دولتهاخرمشهر بعدي، را نيز اشغال ميکنند که اين حرکات هم به تحميل کاپيتوالسيون و همين 

 به دنبال دارد که عمدهترين ياجتماع-ي اين حوادث تنها به همين قبيل فعل و انفعالها محدود نميشود بلکه عواقب و تاثيرات عظيم تاريخاما
مثال . ک کشور نيمه مستعمره در ميآورد ايران هم هست که در واقع آن را به صورت يي اقتصاديآن تسلط اين دو دولت مستعمره بر زمينهها

 حمل و نقل، ساختن يک رشته راهها در شمال ي امتيارات خطوط تلگرفي، امتياز شيالت، بانک استقراضي، بيمهي با روسيه واگذارباطدر ارت
 اين دولت بر ايران ياستعمار-يد از تسلط اقتصاي خزر نمونههايي ميان ايران و روسيه از راه درياي و خط کشتيرانيايران، ايجاد بندر انزل

 انگليس مربوط ميشود انحصار خطوط تلگراف در غرب و جنوب ايران در ارتباط تهران با خارج، امتياز رويتر، که تسلط انگليس بر بهو آنچه . است
 اين دولت را بر ايران تأمين يسم و غيره، و در واقع استعمار ري و انحصار کشيدن راهآهن و تراموايتمام معادن و جنگلها و تاسيسات آبيار

 ي از معادن ايران باقي نشر اسکناس و بهره برداري و صنايع و معادن ايران با حق ويژهي درعمل در حد تأسيس بانک شاهبتهميکرد که ال
يران، و امتياز نفت ويليام  نقاط اي در همهي در کارون و تمام خليج فارس و راهسازي بازرگاني انحصار حق کشتيراني بعدياز قراردادها. ماند
 بازپرداخت ي در اثر جنبش مردم لغو شد درآمد گمرکات جنوب به عنوان وثيقهي بود؛ عالوه بر اينها چون قرارداد انحصار تنباکو به نام رژيدارس

ملة الوالد مخصوص اين دو دولت  کاي و قرارداد دولتهايالبته اين امتيازات و حق کنسول.  از لغو قرارداد به اين دولت واگذارشديخسارت ناش
 .  از منابع درآمد ايران دريافت داشتندي کوچکي بلژيک ،هلند، سوئد ، يونان وبيشتر از اينها فرانسه، هم سهمهاي نبود بلکه دولتهاياستعمار

 استفاده از هرج و مرج استبداد  تحکيم و دوام اسارت ايران، بايآنها برا.  تنها به اين زمينهها محدود نميشدي تسلط دو دولت استعماراما
 دراز مدت با بهره، در برابر وثيقه گرفتن منابع درآمد کشور، را هم به دربار ميپرداختند که ي دولت ايران، وامهاي مالي و ورشکستگيسلطنت

راف حيف و ميل ميشد که از  شاه و درباريان و اشي کشور، بوسيلهي آباداني براي اقتصادي طرحهاي مصرف در راه اجراي آن پولها بجامامت
 ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه اشاره کرد و يا از مصرف حدود يک ميليون ي نتيجهي مکرر و سنگين و بيآن جمله ميتوان به خرج سفرها

 .  دختران و پسران و همسران شاه سخن به ميان آوردي دربار و حقوقهاي ساليانهي هزينهأمين تيتومان برا

 جامعه تا ي و ذهني ايران هم شد و تغييرات و تحوالت عيني در درون جامعه ي ويرانگر آن، موجب تکانهايي بجز جنبهيط استعمار اين ارتبااما
 ي مختلف و تحميل آنها به دربار انداخت، که اغلب بي از طبقات باال را هم به فکر تحول از باال در زمينههايآنجا پيش رفت که افراد و گروههاي

 .  ماندي ابتر باقيبه صورتنتيجه يا 

 و طبقات مختلف جامعه و مناسبات آنان به وجود آمد و از آن جمله سبب ي بود که در وضع اقتصادي ديگر از نتايج رابطه با خارج تحوالتي يکاما
 يکه بيشتر از طريق کارها ياين سرمايهدار.  جديد شد که پس از مدتي، ديگر نميشد حضور آنها را ناديده گرفتي از سرمايهداريايجاد قشر

 صنعتي، مثل بافندگي، بلورسازي، ابريشمبافي، ي توليدي شکل گرفته و نيرومند شده بود بسرعت به سمت ايجاد کارخانههايزرگانبا
. دور پيش رفت توليد مواد قابل صي از آنها براي و خريد امالک و بهره برداريآجرپزي، استخراج معدن، راهسازي، راه آهن، و سرانجام بانکدار

 کالن ميگرفتند، و اتفاق افتاد که ي خود از آنان وامهاي مخارج ضروري ثروتمند بودند که گاه دربارو دولت براي به اندازهاهداران از سرماييبعض
. لت را رفع کنند ميکردند که احتياجات دوي از آنها اظهار آمادگي دولت ميخواست از خارج وام بگيرد بعضي انقالب مشروطيت وقتيدر آستانه
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 در جهت ي و بازرگاني گوناگون توليدي در زمينههاي اقتصادي برنامههاي اجراي عمومي، براي حال به تأسيس کمپانيها يا شرکتهايناينها در ع

" هانشرکت اسالميه اصف" بنام ي نمونه ميتوان از شرکتيبرا.  مهاجم خارجي، دست زدندي در برابر سرمايهداري مليتقويت سرمايهدار
 نياز ياين شرکت به قصد ب. نام برد که بجز اصفهان و تهران در شانزده شهر ديگر ايران نيز نماينده داشت. ) ق. ه١٣١٦تأسيس در سال (

 از داد و ستد ياين شرکت بکل" آن آمده بود که يبه وجود آمد و در اصل بيست و يکم کتابچه و نظامنامه"  خارجه يامتعه"کردن مردم از 
 را صرف ترقٍي متاع داخله و آوردن چرخ اسباب و کارخانجات مفيده خواهد نمود و حمل متاع داخله را ودفقط هّم خ. خارجه ممنوع استمتاع 

تمام "؛ و در اصل بيست و چهارم هم اضافه شده بود که "به خارجه بر حسب اقتضاء بموقع خود در کشيدن راه شوسه وآهن اقدام خواهد کرد
 "  شرکت حسب الشرط مجبورند لباس خود را از منسوجات و امتاع داخله مصرف رساننديو مرئوس و امنااجزاء از رئيس 

 ي ترکيب طبقاتي و رويکرد به ترويج صنعت نميتواند در جابجائي است که قشر سرمايهدار در جريان تقويت خود و گسترش بازرگانمعلوم
 توليد مواد قابل صدور و ي جديد نام برد که از يک طرف سرمايهداران را براي به شيوهير نمونه ميتوان از ملکدايبرا.  تأثير باشديجامعه ب

 را به سمت ي ديگر اشراف ملکدار قديمي ميکشاند و از سوي خريد امالک زراعتي به سوي استفاده از قدرت زميندارياهمچنين بر
 . ت جنبش مشروطيت ميتوان ديد حرکات و جرياناي جلب ميکرد که پيوند اين دو را در بعضيسرمايهدار

 

  ي و عملي فکري تحول و تکانهاضرورت

 

 را هم به طور ي اجتماع–ي نظامات فکري پيشرفته ضرورت تغيير در زمينهي طبقاتي، ارتباط با جهان سرمايهدار–ي عالوه بر تحول اقتصاداما
 اول قرن ي پائين و در ميان مردم احساس ميشود و در اواخر نيمه مطرح ميکند و اين ضرورت تغيير، هم در باال و در درون قدرت و هم دريجد

 خان اميرکبير و از طرف ديگر به جنبش ي نمونه ميتوان از يک طرف به حرکت اصالحات ميرزاتقيبرا.  جلوه ميکندي به صورت بارزمنوزده
 و قتل باب در ي ميالد١٨٥١. /ق. ه١٢٦٨اميرکبير در  خان يقتل ميرزا تق( باب در يک زمان و در اواسط اين قرن ياد کرد ي اجتماع–يمذهب
 با شرايط ي ادار– ي را با انجام يک سلسله اصالحات اجتماعي سلطنتي ميخواهد حاکميت استبدادي؛ اول)ي ميالد١٨٥٠. / ق.  ه١٢٦٦

بله با قدرت حاکم بکشاند که به طور  حاکم و پاسداران آن، تودهها را عمًال به مقاي مذهبي در مبارزه با انديشهيزمان همساز کند و دوم
 .  تازه و نيرومندتر سربلند کنندي به صورتي در مقابل هم قرار ميگيرند و در جدال با يکديگر، هر دو شکست ميخورند تا باز پس از چنديطبيع

 متناوب ي به صورت حاکميتي قرون وسطائي درون قدرت است، اين حرکت به علت ماهيت استبدادي آنچه مربوط به حرکت اصالحدر
 با جريان مشروطه پيوند ميخورد و آنچه ي اشراف– ليبرال ي ميکند تا باالخره تکامل يافتهترين وجه آن به صورت گرايشهايپيشرفت و عقبنشين

 .  مستحيل ميشودي مشروطهخواهي سياس-ي ضد قدرت است در جنبش فکري اجتماع– يمربوط به جنبش مذهب

 دوم قرن نوزدهم جان ميگيرد و در جريان پيشرفت خود بويژه به صورت تأليف انتشار ي درست از آغاز نيمهيه مشروطهخواي جنبش فکراما
 روزنامهها مانند اختر در خارج از کشور رونق ي چون آخوندزاده و طالبوف و ملکم و يوسف مستشار و برخي نويسندگان ترقيخواهيکتابها

 .  ميان انديشمندان ترقيخواه پيوند پيدا ميکند درداخل کشور و دري فکردميگيرد که با رش

 ي سياس-ي اجتماعي نميماند و طبيعتٌا همزمان و هماهنگ با تحوالت طبقاتي، در جنبشهاي فکر باقي در مرحلهي جنبش ترقيخواهالبته
  .ي اجتماع– ي جلوه ميکنند و هم در حرکات سياسياين حرکات و جنبشها هم در اشکال سازمان. ظاهر ميشود

 ياد کرد که در عين داشتن ي سيد جمال الدين افغانيبه رهبر" اتحاد اسالم" ميتوان از ي و اجتماعي تحول نظام دولتي براي اشکال سازماناز
 ي ايجاد تحول رو به تودهها دارد، و همچنين از سازمان فراموشخانهي آميخته است و براي اسالمي هنوز به رنگ مذهبيمضمون سياس

 ي مردم و قدرت، از طريق پيوند نيروهاي سياس–ي و روابط اجتماعي را در نظام دولتي برد که بيشتر قصد دارد نظم قانوننامن  ميتوايملکم
 .  اين جريان به شکست منجر ميشوديترقيخواه قدرت و مردم آزاديخواه، تحقق بخشد که هردو

 ضد قدرت نيز آغاز ي نوين حرکات و جنبشهاي ارتباط با قدرت گرفتن بورژواز و گسترش آن ميان تودهها و دري در تکامل و رشد افکار اجتماعاما
 ي قمر١٣٠٨ آنها جنبش عليه انحصار تنباکو در ي برجستهي در تاريخ ضبط شدهاند و نمونهي از آنها به شکل برجستهايميشود که بعض

 صورت ي ناصرالدين شاهيرين وجه عليه نظام استبداد با شديدتي است که به عنوان مخالفت با گسترش نفوذ استعمار خارج١٨٩١ /١٢٧٠
 و ي عملي اين گونه جنبشهاست که به شکليميگيرد؛ و همچنين ترور ناصرالدين شاه چهارسال پس از اين حادثه است که در واقع دنباله

 .  صورت ميگيردي فرديحرکت

 ي به صورتي گوناگون عليه نظام استبدادي مردم در شکلهايه پنهان و آشکار کم و بيش سازمانيافتي اين زمان ديگر نفرت و مبارزهدر
، "با مضامين سخت دلخراش "يخبر ميرسد که نامههائ. ق.  ه١٣٠٨ مثال در سال يبرا. پيوسته و بازگشت ناپذير و روزافزون گسترش مييابد

تو را پارچه پارچه ميکنيم، سهل .  آن دفعات نيستاين دفعه از.ما به جان آمدهايم"يافت شده که در آن نوشتهاند  " يايوندر خوابگاه هم" 
خود "  خاطرات يروزنامه "ي از يادداشتهاي، و اعتمادالسلطنه دبير حضور ناصرالدين شاه، در يک" است نسل قاجاريه را از ميان بر مياندازيم

به "  مملکت، خصوصٌا شهر تهرانيداخل " از وضعيتصوير جالب"  آنارشيست در تمام اروپايطبقه"و قدرت "  مغشوشگفرن"ضمن اشاره به 
 ي بابيها ، زياده از پنجاه هزار نفرند؛ مالها با دولت بد، بابيها دشمن قديم، ظلم و تعدي ايراني، يعنيآنارشيستها"دست ميدهد که در آن 

ا به حال گفته ميشد افسانه آنچه ت: "و بعد پس از نقل خبر کشف چند صندوق نارنجک مينويسد. است" هحکومت طهران اسباب رنجش عاّم
و چنان که معلوم است ." خداوند انشاءاهللا خودش وجود مبارک شاه را حفظ کند...  بردار نيستيتصور ميکرديم، اما اين که حاال ميبينيم شوخ

 ترقيخواه، که در  آزاديطلب وي نيروهاي شاه بشود، و پس از مرگ او هم سازماندهاصرالدين دبير حضور هم نميتواند مانع کشتن نيدعا
 روزافزون گسترش و تقويت مييابد تا آن که قريب ده سال بعد به شکل ي پراکنده کم و بيش تأثير ميگذارند، به نحوي حرکات و جنبشهايرهبر
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درت  خونين و تحصنها در سراسر کشور و بويژه در تهران تظاهر ميکند و به تسليم قي در درگيريهاي مشروطهخواهي و همگانيجنبش علن
 .  منجر ميشود١٢٨٥ مرداد ١٣٢٤/١٣ رجب ١٤ در برابر جنبش مردم و صدور فرمان مشروطيت در ياستبداد

  

  ي اساسي  مشروطيت و نظامنامهفرمان

 

 از منتخبين ي مليمجلس شورا" بر تشکيل يک ي اين روز مظفرالدين شاه فرمان مشروطيت را امضا ميکند که در آن تصميم خود را مبندر
به موجب همين فرمان، اين مجلس، که بايد در . اعالم ميدارد" گان و علما ء و قاجاريه و اعيان و اشراف و مالکين و تجار و اصنافشاهزاد

 الزمه را به عمل ي و مصالح عامه مشاوره و مداّقهي و مملکتيدر تمام امور دولت" ، موظف است" طهران تشکيل و تنظيم شوديدارالخالفه"
 مملکت به توسط شخص اول دولت ي اهاليکمال امنيت و اطمينان عقايد خود را به خير دولت و مصالح عامه و احتياجات قاطبهو در ... آورده

البته در اين فرمان، از جانب مظفرالدين شاه تأييد و تأکيد شده ."  موشح و به موقع اجرا گذارده شودي همايونيّحهبه عرض برساند که به ص
 ايران خواهد شد اعانت و ي سعادت و خوشبختي که براي دولتخواه ما در اصالحاتيبه هيئت وزرا: " موظف استيل ميبود که مجلس شورا
 ".  و اجراء قوانين شرع مقدس شروع نمايدبه اصالحات الزمه در مملکت"و پس از افتتاح " کمک الزم را بنمايد

وارها بر ميدارند و پاره ميکنند، و مظفرالدين شاه ناگزير سه روز بعد در يک فرمان  آن را از ديي چون اين فرمان مردم را قانع نميکند نسخههااما
مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق سريعا دائر نموده، بعد از انتخاب اجزاء مجلس فصول و شرايط " از صدر اعظم ميخواهد که يتکميل
 ملت و مملکت و قوانين شرع مقدس باشد، ي که شايستهيطور منتخبين ، به ي را موافق تصويب و امضاي اسالمي مجلس شوراامنظ

 ". مرتب نمائيد

 يبرا" آقايان علما، ووزراء و امناء و اعيان و تجار و اصناف"، "حدود دوهزار نفر" از ي مرداد، جلسها٢٦ اآلخر، ي جماد٢٧ اين فرمان روز بدنبال
 قاجار از جانب مظفرالدين شاه و در حضور مشيرالدوله، صدراعظم، يده عضدالملک رئيس خانواي، به ميزبان"ي مليانعقاد مجلس شورا"

پس از . "را نويد ميدهد" ي مليمجلس شورا "ي قواعد انتخابات و نظامنامهياليحه"  تدوين هر چه سريعتري خطابهاي ميشود که طلتشکي
 ١٩را تدوين و تصويب ميکنند که در "  انتخاباتينامههانظامنامه و آئين" جلسات فشرده يط" اين جلسه، امناء ملت و محترمين شهر و علماء

 .  شاه ميرسد تا بر اساس آن انتخابات صورت گيردي شهريور، به صحه١٧رجب ، 

را توضيح ميداد و به موجب آن انتخابات " ترتيب انتخاب و کشيدن قرعه و شرايط آن"و " قواعد انتخابات" نظامنامه شامل دو فصل بود که اين
عبارت " طبقات "مختلف انتخاب ميشدند، و اين " يطبقه" مجلس به تناسب از جانب پنج يداشت، به اين معنا که وکال" يبقاتط "يجنبه

 نفر، ٤اول هر کدام حق انتخاب " يطبقه"، که دو "اصناف" و " مالکين و فالحين"، "تّجار"، " علما و طالب"، " و قاجاريهاهزادگانش"بودند از 
 نماينده داشتند که تعدادشان در ٢٢هر کدام ده نفر و اصناف، به نسبت هر صنف يک نفر، " مالکين و فالحين" "يطبقه"تجار و  " يطبقه"

از " تمام ممالک ايران"در شهرها هم هر طبقه حق انتخاب يک نفر را داشت؛ و مقرر شده بود که تعداد نمايندگان .  نفر ميرسيد٦٠مجموع به 
تمام ممالک "به دو سال محدود، و در پايان اين مدت انتخابات در " مدت مأموريت نمايندگان ملت"در ضمن . شنددويست نفر نبايد بيشتر با

 . تجديد ميشد" ايران 
 ملت يآنان اشاره شده بود به اين ترتيب که وکال" مصونيت"  گفتار و ي مورد حقوق و اختيارات نمايندگان مجلس، در نظامنامه تنها به آزاددر

 مجلس در مصالح دولت و ملت ي تحرير و تقرير اعضايکليه" در مورد جنحه يا جنايت علني، به هيچ عنوان نميشد بازداشت کرد؛ بعالوه را، جز
 بر خالف مصالح عامه، و موافق يتحريرات و تقريرات عضو" که يرا نداشت مگر در صورت" هيچ کس حق مزاحمت آنها"اعالم شده و " زادآ

 يبه اجازه" شده باشند تنها ي که بر اين اساس مرتکب خالفيکه در اين صورت هم وکالئ" ستوجب مجازات باشدقوانين شرع انور م
 ".  عدليه جلب خواهند شديبه محکمه... مجلس

 يه يکک" شاهزادگان" برخورد ميکند که آن هم به دست مظفرالدين شاه حل ميشود به اين ترتيب که ي انجام انتخابات بالفاصله به مشکلاما
 در ي مهر، در جلسها٥ شعبان، ٨ کردند اما مظفرالدين شاه در تاريخ ي شرکت در انتخابات، خودداريبودند، از گرفتن تعرفه، برا" طبقات"از 

و روز  که تا دميکندجمع شاهزادگان آنها را تهديد ميکند و از آنان ميخواهد که در انتخابات شرکت کنند و مشيرالدوله صدراعظم را هم مأمور 
.  مجلس شورا را افتتاح کندي شعبان، که تولد امام زمان است، جلسه١٥ دهم شعبان، کار انتخابات را به پايان برساند و در روز يبعد، يعن

علما و شاهزادگان و امراء و رجال و " از ي، با شرکت مدعوين١٢٨٥ مهر١٥، ١٣٢٤ شعبان ١٨ مجلس در يکشنبه يسرانجام نخستين جلسه
  . تشکيل شد" خارجه و نمايندگان انتخاب شدهسفيران 

 را به هم مربوط و متصل ميدارد و عاليق ي و مملکتي امور دولتيرشتهها" خواند که ي خود آن را مجلسي شاه در نطق افتتاحيهمظفرالدين
 که نگهبان عدل و داد ي مملکت است، مجلسي که مظهر افکار عامه و احتياجات اهاليمابين دولت و ملت را مستحکم ميسازد، مجلس

يقين داريم "؛ و پس از اينها ابراز اطمينان کرد که " که ذات واجب الوجود به کف با کفايت ما سپردهي ودايعفظشخص همايون ماست در ح
رتيب و تنظيم  قوانين شرع انور و تي صديق مملکت در اجراي دولتخواه دولت و امنا و اعيان و تجار و عموم رعاياي محترم ملت و وزرايروسا

 نداشته باشند ي وطن ما بکوشند، و هيچ منظوري اهالي و تهيه اسباب و لوازم امنيت و رفاهيت قاطبهالزمه اصالحات ي و اجرايدوائر دولت
 ".  مملکتيجز مصالح دولت و منافع اهال

 تکاليف ينظامنامه" مهر ٢٦ شعبان برابر با ٢٩ در ي مجلس، که در واقع عمال نقش مجلس مؤسسان را بر عهده داشت يازده روز بعد، يعناين
اين نظامنامه : تصويب کرد" با کثريت آراء.... بطور مفصل تنظيم شده بود" هيئت منتخب همين مجلس يرا که بوسيله"  وکال و مبعوثانيداخل
 اداره و نظم جلسات مجلس، حدود يحوه و نيبود که مقررات داخل" خاتمه" شامل پانزده فصل و هشتاد و نه ماده و يک ي داخلينامهيا آئين

 رأيگيري، استيضاح ي به لوايح و طرحها و شکايات، نحوهي تحقيق، ترتيب مذاکرات، رسيدگيو حقوق و وظايف نمايندگان، تشکيل کميسيونها
 ي دو روز ديگر قانون اساسدر همين جلسه هم بود که صدراعظم قول داد که تا.  به تفصيل و با دقت در آن آمده بودره،وزيران و غيره و غي

 ياما وقت. تقديم او شود"  شاه ي صحهيبرا"پس از آن که مجلس آن را تصويب کرد مجددا "تنظيم شده از جانب دولت را به مجلس بياورد تا 
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بول واقع نشده و چون مواد آن مستّبدانه بود مورد ق...  به مجلس ارسال شدي قانون اساسيکتابچه" مهر،٢٨ ادر اول ماه رمضان، برابر ب
  "  پرداختنديعودت داده شد و وکال خود به تدوين قانون اساس

 

، به "ي اساسينظامنامه" قانون، يا به اصطالح آن زمان ي ، که سرانجام متن نهائي د١٣ ذيقعده برابر با ١٧ تا – اول ماه رمضان – اين روز از
يرالدوله صدراعظم آن را در اختيار مجلس ميگذارد، بيش از دو ماه ونيم  ميرزا وليعهد ميرسد و مشي مظفرالدين شاه و محمدعليصحه

 .  ديگر همراه استي شديد ميان مجلس از يکسو و دربار و دولتش از سوي و کشمکشهاي با درگيرهميگذرد ک

 

ارشناسان وابسته به مجلس  از کيکميسيون) ١٢٨٥ آبان ٢ – مهر ٢٨ (١٣٢٤ اول تا ديروقت پنجم رمضان ي روزهاي آن که در فاصلهتوضيح
 صدراعظم ي شاه براي صنيع الدوله، رئيس مجلس، به منظور صحهيميشوند که بوسيله" ي اساسينظامنامه"موفق به تنظيم يک قانون يا 

 . فرستاده ميشود

بته برخالف انتظار و توقع  نيست زيرا دولت و درباريان، الي و بازگشت آن به مجلس خبري ازيک ماه انتظار هنوز از توشيح قانون اساسپس
 سخت و تهديد ي آذر، بنا به تصميم مجلس نامه٤ شوال، ٨در .  از اصول و مواد و تغيير آنها هستندي در بعضيمجلس، مشغول دستکار

انب مجلس  از جي ديگريآذر، نامه١٠ شوال، ١٤ نظامنامه به شاه نوشته ميشود و چند روز بعد، در ي مطالبهي علما، براي ، با امضايآميز
 .  شاه فرستاده ميشود که در آن او را به احتمال اخالل در کار مجلس و تعطيل آن تهديد ميکننديبرا

 ي و تند بعضي عصبي شاه، همچنان عقب ميافتد و اين امر موجب عکسالعملهاي بيماري توشيح و بازگرداندن قانون اساسي، به بهانهاما
ميخواند و هشدار " خائن"ميرسد دولتيان را " ي همايونياحکام و قوانين به صحه"ين نکته که هر روز  از آنها ضمن تذکر ايوکال ميشود که يک

او در عين حال اعالم ميکند که ". امر را منقلب نمايند" اين است که پس از ورود وليعهد به تهران به کمک او، ي آنها براسامحميدهد که ت
 . اصناف تهديد به بستن دکانها کرده اند

 صدراعظم ي شش نفر از وکال برايتنظيم ميکند و آن را بوسيله" نظامنامه "ي بر مطالبهي مبني دنبال اين اعتراضات مجلس نامهاهب
اين هيئت با دست .  مسامحه کرد به خود شاه مراجعه کننديميفرستد و به آنها مأموريت ميدهد که اگر صدراعظم در استرداد قانون اساس

 که در بهارستان حضور يافته و در يو بازگشت آن به مجلس برميگردند اما مردم عاد" نظامنامه "يتسريع در صحه ي با وعدهيخالي، ول
 ميرزا وليعهد ي آذر، محمدعل٣٠ ذيقعده، ٤بيست روز بعد در .  هستند مانع تعطيل مجلس و خروج وکال ميشونديانتظار دريافت قانون اساس

 تغييرات، آن را در چند روز آينده به يو بعض" نظامنامه" وکال وعده ميدهد که پس از پايان قرائت بينخبه مجلس ميآيد و در مالقات با منت
 اعتراض يطباطبائ" سيد محمد مجتهد"بگو مگو و اعتراضات، گاه بسيار شديد، در مجلس همچنان ادامه مييابد، از آن جمله . مجلس بفرستد

  .  و تغيير و تبديل آن را نداردي حق دستکارلتوميکند که نظامنامه متعلق به مجلس است و د
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 در مجلس حضور مييابند و مجلس پس از هفت ي مرکب از سه نفر از دولتيان با قانون اساسي ذيقعده هيئت١١ در روز پنجشنبه باالخره
 ٥١را در " ي اساسيظامنامهن "يشده" تصفيه و تسويه "ي ايراد از جانب کميسيون درباري، متن نهائ١٠ يساعت بحث و گفتگو در باره

 شاه ي، پس از امضا١٢٨٥ ي د١٠ برابر با ١٣٢٤ ذيقعده ١٤اين متن سه روز بعد در .  شاه ميفرستدي صحهي براواصل به تصويب ميرساند 
 . به مجلس باز گردانده ميشود

  

 مردم و اشرافيت : ي اساسي  بر سر نظامنامهکشمکش

 

 بلژيک و در عين حال متأثر از قوانين ي است بطور عمده از قانون اساسينان که گفته شده، اقتباس اين قانون، چي منبع و محتواي بارهدر
 ي از تعادل نيروهاي و منتّجهاي تاريخ–ي است متناسب با شرايط اجتماعيفرانسه و بلغارستان؛ اما همان طور که ديده ميشود در واقع طرح

و اگر برگرديم به .  نشاندن اين خواستهاي به کرسي آنان برايز تاريخ ايران و کشمکشها آنان دراين لحظه اي و خواستهايجتماع ا–يسياس
 ميان دربار و مجلس در مورد اصول اساسي، ميبينيم که دعوا، در اين مرحله ، بطور عمده بر سر چهار موضوع دور ميزد که يکشمکشها
 به شاه، انحالل يا ترخيص مجلس شورا، ييندگان ملت در وفادار مجلس، سوگندخوردن نماي امنيت داخلفظمسئوليت ح: عبارت بود از
 . ي ملي و در ارتباط با مجلس شورايو نقش آن در قانونگذار)  روسيهياقتباس از قانون اساس(مجلس سنا 

ن ترتيب که حفظ  توافق ميشود، به ايي به آساني اول ميتوان گفت که ميان دولت و مجلس تا حدودي مورد مشکالت و اختالفات سهگانهدر
 ي به شاه، کميسيون دولتيدر مورد سوگند وفادار.  مأموران دولتي، به خود مجلس واگذار ميشودي مجلس، بجايامنيت و نظام داخل

نسبت به "باشند و "  راستگو و صادقينسبت به اعليحضرت شاهنشاه" که " قسم بخورند" به قرآن کريم مايندگانپيشنهاد کرده بود که ن
نيستند و " نوکر و اجزاء مخصوص" " ملتيوکال" از وکالگفت که ي زودگذر ايجاد کرد و يکياين اصل البته تنش. نکنند" طنت خيانتاساس سل

 اما سرانجام نمايندگان پذيرفتند که باين ترتيب سوگند ياد کنند که ما ".  ملت قسم بدهنديدر هيچ جا معمول نيست که به وکال"

 را که به ما رجوع شده ي است تکاليفيم مادام که حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجربه قرآن قسم ياد ميکني" 
 و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت به اعليحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و ي و درستياست مهما امکن با کمال راست

 ".  نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايرانيت ننمائيم و هيچ منظور سلطنت و حقوق ملت خيانسراستگو باشيم و به اسا

 ميان دومجلس شورا و سنا ي در صورت ايجاد اختالف حل ناشدني مورد انحالل مجلس نيز نمايندگان ملت پذيرفتند که تنها در يک مورد، يعندر
 سنا و تصويب هيئت دولت فرمان ي موافق دوثلث اعضاياحلي، با رأ مري قانوني، شاه حق داشته باشد، پس از طيدر تصويب يک اليحه

 . البته مجلس اول از اين حکم مستثنا بود. انحالل مجلس را صادر، و در همان فرمان هم حکم به تجديد انتخابات بکند

س سنا و نقش آن در امر  مجلي ماند مسئلهي مورد اختالف ميان دولت و نمايندگان ملت باقي آنچه به عنوان يک مشکل اساساما
 واگذار کنند و به همين يرا به نمايندگان مردم به تنهائ"  قوانينيانشا"دربار و دولت به هيچ وجه حاضر نبودند اختيار مطلق .  بوديقانونگذار
ه پيشنهاد کميسيون اين مجلس، بنا ب.  مجلس افزودندي پيشنهادي از اين امر اصل تشکيل مجلس سنا را به نظامنامهيوگير جليدليل برا

 .  ميگرفت که مورد تأييد اين مجلس باشدي قانوني جنبهيدولتي، از شصت نفر از درباريان تشکيل ميشد و تصميمات مجلس شورا وقت
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ر به ه.  در گرفت تا آنجا که يک بار بر اثر تشنج شديد، رئيس مجلس از مقام خود استعفا و مجلس را ترک کردي عظيمي سر اين اصل غوغابر
ابتدا سخن بر سر اصل وجود سنا بود که اگر ناظر بر مجلس .  را به خود اختصاص دادي سنا زمان دراز و جلسات متعدديحال بحث در باره

 ندارد و اگر غرض از مجلس شورا فقط اظهار لوايح خيرخواهانه است که روزنامهنويسان ي ضرورتي ديگر وجود چنين مجلساشد بي مليشورا
 از وکال يسرانجام يک.  نکرده استي از آن ميتوانند بنويسند، و به هر حال اگر کارها بايد به تصويب سنا باشد که اوضاع فرقبهتر و مفيدتر

 ي ميان آنهاست نيازي به اختالف نظر ميان مجلس و دولت و ميانجيگري رسيدگي براي از اين مجلس ايجاد مرجعمنظورپيشنهاد کرد که اگر 
تا درآن "  مرکب از اين مجلس و هيئت اعيان و اشراف و وزراء سابق تعيين نماييميکميسيون" اين منظور ين برابه سنا نيست و ميتوا

بعد از رفع اختالف "و "  به موقع اجرا گذارده شودي همايوني از آن مجلس بيرون آمد بعد از صحهيرأ مورد اختالف بحث نمايد و هر يمسئله
 دولت و ي مجلس قرار گرفت و قرار شد به دولت ابالغ شود؛ اما در اثر مخالفت جديد تأييد اکثريت اعضااين پيشنهاد مور. گردد" نيز منحل

 تن دادند منتها با اين شرط که دو ثلث يدربار با اين طرح و اصرار در استقرار مجلس سنا سرانجام نمايندگان ملت به وجود چنين مجلس
 و پنج نفر از جانب ملت و بيست و ي چون دولت به اين پيشنهاد رضايت نميداد انتخاب سيند ول آنرا ملت و يک ثلث را دولت انتخاب کياعضا

 .  دولت را مطرح کردند و باالخره دو طرف به انتخاب پنجاه پنجاه با يکديگر توافق کردنديپنج نفر بواسطه

 داشته باشد و يبار اين بود که مجلس سنا حق قانونگزارپيشنهاد دولت و در.  حدود اختيارات و حقوق مجلس سنا بودي از اين، مسئلهمهمتر
 .  شاه برسديدر عين حال تمام قوانين که از تصويب مجلس ميگذرد بايد بعد از موافقت آن به صحه

 کرد، به  موافقتي فراوان به مصالحه انجاميد و مجلس شورا با پيشنهاد دولت، جز در امور مالي مطلب نيز بعد از بگو مگوها و کشمکشهااين
 عام بر امور اقتصادي، مختار مطلق باشد منتها ي در تصميم گيريها و مصوبات خود در امور مالي، به معناي ملياين ترتيب که مجلس شورا

ه اما ب.  به مجلس سنا بفرستد با اين شرط که در رّد يا پذيرفتن نظريات سنا آزاد و مختار باشدي اظهار نظر مشورتي خود را برايمصوبهها
 که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصويب مجلس يمادام" گنجانده شد که يدنبال اين توافق، اين اصل نيز در قانون اساس

و چنان که ميدانيم مجلس سنا تا چهل و سه سال ) ٤٧اصل " ( موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شديايون همي به صّحهي مليشورا
 .  ماندي باقي در عمل به عنوان تنها مرجع قانونگزاري ملي مدت مجلس شورابعد تشکيل نشد و در اين

 اولين بار در تاريخ امکان مييابد که با مهار استبداد دربار ي براي و تدوين قانون اساسي ملي مجلس شوراي اين ترتيب ملت ايران با برپائبه
 .  کندي تصميمگير خودي پيشبرد زندگي سرنوشت خويش را به دست گيرد و برايسلطنت

 

  نظامنامه يمضمون اساس" حاکميت قانون"

 

و حکومت مردم بر مردم در برابر " حاکميت قانون"بر کشور حاکم شد " ينظامنامه اساس" اين قانون يا ي که بوسيلهي و مهمترين اصلاولين
 از نمايندگان ملت بود که يسازمان ميداد مجلس که اين حاکميت را ي بود و مقامي و محلي و قدرتمندان حکومتيحاکميت دلبخواه سلطنت

 ي هم هيچ مقامي، بدون اجازهي در صورت جنحه و جنايت علني از مصونيت برخوردار بودند و حتي قهريهاي در برابر هر قوهنا آن قانوياعضا
ناميده ميشود " ي مليشورامجلس " اين مجلس، که يبه موجب اصل دوم قانون اساس.  ملي، حق تعرض به آنها را نداشتيمجلس شورا

 " .  وطن خود مشارکت دارندي و سياسي است که در امور معاشان مملکت ايري اهالي قاطبهينماينده"

در عموم مسائل، آنچه را صالح " حق دارد" است، اين مجلس ي ملي حقوق و اختيارات مجلس شوراي حسب اصول ديگر، که بيانکنندهبر
 موشح و به ي همانونيبه صحه... عنوان کرده با رعايت اکثريت آراء ، در کمال امنيت و اطمينان... ه و مداّقهملک و ملت ميداند پس از مذاکر

 و اساس وزارتخانهها الزم است بايد به ي دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتي تشييد مباني که براي قوانينيکليه"و ". اردموقع اجرا گذ
 کشور، اعم از عايدات و مخارج ي امور اقتصادي در تنظيم کليهياين مجلس عالوه بر وضع مقررات مالياتاز جمله آن که . آن برسد" تصويب
 و ي امتيازات تجارتي و بستن عهدنامهها و مقاولهنامهها و اعطاي دولتي، امتياز هر نوع شرکت عموميهها دستگاي و بودجهيکشور
 ي يا خارجي داخلي شرکتهايراض از خارج، ساختن راهآهن يا شوسه بوسيله و خارجي، استقي و غيره اعم از داخلي و فالحتيصنعت
 .  حق مطلق و اختيار منحصر به فرد است و تعيين حدود و ثغور کشور نيز جزء قلمرو اختيارات خاص اوستيدارا
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 را که دولتها يست و تمام قوانين کشور با اين مجلس، دولت در برابر مجلس نمايندگان مسئول و پاسخگوي اجرائي دولت و قوهي رابطهدر
 دولت در هر لحظه از جانب ي انتظام کار خود و مملکت الزم ميدانند بايد به تصويب مجلس برسانند، بعالوه اين امکان وجود دارد که اعضايبرا

 . بخواهد" يه همايوننقض قانون و تخلف از حدود مقرره، مجلس عزل او را از پيشگا" استيضاح قرار بگيرند و در صورت وردمجلس م

سالطين اعقاب و " را پذيرفته و آن را امضا کرده بودند، از جانب خود و از جانب ي پادشاه زمان و وليعهدش، که مفاد اين قانون اساسسرانجام
 يلطنت و نگهبان دولت و تأکيد اساس سي تشييد مبانياين حدود و اصول را که برا" خود دانسته و تعهد ميسپردند که يخود وظيفه" اخالف
 پادشاه قائل شد اين بود که هر وقت مجلس ي که اين قانون برايو تنها حق. فرمودهاند، حفظ کنند" ي معدلت و آسايش برقرار و مجرهدستگا

 ميان دو مجلس پيش آمد، پس از يک سلسله تشريفات، مجلس شورا را منحل ميکند با اين يسنا تشکيل شد و اختالف نظر غير قابل حل
 متنازع يماده" جديد حق خواهد داشت نظر خود را در مورد ي حکم به تجديد انتخابات ميدهد و مجلس شوراانحاللرط که در همان فرمان ش
 ".  را تصويب فرموده امر به اجراء ميفرمايندي ملي مجلس شوراي آن رأيذات مبارک همايون"تأکيد کند و در اين صورت " فيه

 فراوان داشت زيرا ي مشروطه کمبودهايهنوز در مقايسه با يک قانون اساس" ي اساسينظامنامه"نون يا  که معلوم است اين قاچنان
 مجلس، حدود قدرت و اختيارات آن در تنظيم ي انتخاب نمايندگان مردم و نظامات و مقررات داخلي- آن بطور عمده به نحوهيوسعت دامنه

 از جانب مجلس نمايندگان ي حق قانونگزاري ميپرداخت و جز مسئله– آن هم به اشاره–ت  و وزيران و مقام سلطنولتقوانين و رابطهاش با د
 و ي و اجتماعي و عدالت و برابري، نظام سياسي مشروطيت و حقوق ملت مانند آزادي از اصول محتوائيو محدوديت قدرت سلطنت سخن

 ي بعد بود که نقائص اين نظامنامه بوسيلهيتنها مدت. يامده بود قبيل، در آن به ميان نين از اي سهگانه و مسائلي و تفکيک قوايحکومت
 . بر طرف شد" يمتمم قانون اساس"

 

  ي بر سر متّمم قانون اساسکشمکش

 

توجه کرده است، همين قدر معلوم است که " ي اساسينظامنامه "ي دقيقا چه وقت به کمبودهاي ملي معلوم نيست که مجلس شوراالبته
 بحث در يبه هنگام ادامه) ١٩٠٧ ي فوريه١٢ – ١٢٨٥ بهمن ٢٣ ( ١٣٢٤ ذيحجه ٢٨ مورخ يس از توشيح آن، در جلسهقريب يکماه و نيم پ

 ي بيشتر است يا اصالح نظامنامهي مملکتياهميت تکميل قانون اساس: " از وکال به اعتراض ميگويدي يکنا مجلس سي"نظامنامه "يباره
همان " ديگر ميگويند که از ي سخن به ميان آمده و بعضي آذربايجان از نقص قانون اساسيوکال ميگويند پس از آمدن يدر اينجا بعض" سنا؟

 " .  تمام نيستيروز اول ميدانسته است که اين قانون اساس

اد  به پيشنهي پر تنش و طوالنيبه هر حال در همين جلسه، که پس از ورود نمايندگان آذربايجان به تهران تشکيل ميشود، پس از گفتگوئ
 وکال يالبته از جانب بعض. بپردازند" يمتمم قانون اساس" مرکب از هفت نفر از نمايندگان برگزيده ميشوند که به نوشتن يهمان وکيل، هيئت

 ياطالع از قوانين دول مشروطه داشته باشند؛ اگر زبان خارجه هم نميدانند در امورات داخل" که تنظيمکنندگان اين قانون بايد يشود مييادآور
 ؛ "مملکت تتبع داشته و بصير باشند

 را به ياين متمم قانون اساس" تأکيد ميکنند که ي، و سرانجام بعض" مملکت است بايد مالحظه شودي چيزها هم که مقتضيبعض "بعالوه
 ".  بايد بنويسيم که مطابق باشد با قوانين سلطنت مشروطه و موافق با قانون شرع هم باشديطور

متمم قانون " از نمايندگان در مورد تاريخ اتمام ي اين هيئت در پاسخ به پرسش يکي از اعضايماه و نيم بيشتر نميگذرد که يک اين تاريخ يک از
 ارائه به مجلس در ي آن، برايتوضيح ميدهد که قانون تا سه چهار روز ديگر تمام ميشود و پس از قرائت و تجديد نظر دوباره" ياساس
 .  يا هر روز که مجلس صالح بداند آماده ميشود١٢٨٦ فروردين ١١ يا ١٠ برابر با ١٣٢٥ صفر ١٦ يا ١٥ يجلسه

 يبه علت کشمکش و درگير" ي اساسينظامنامه"اگر تصويب و توشيح قانون يا .  حقيقت اين است که جريان کار چندان ساده نيستاما
ر بر سر تحميل مجلس اعيان سنا قريب دو ماه ونيم به طول  ديگيميان دولتيان و دربار از يک سو و ملت و مجلس نمايندگان آن از سو

 ضد مشروطه ي شيعه بر تصميمات مجلس نه تنها از جانب علماي علماي رأي شرع بر قانون و سلطهيانجاميد، در اينجا مشکل تقدم و برتر
 انداخت و همين امر سبب شد که تدوين خواهان و مجلسيان نيز اختالف-و درباريان استبدادطلب مسئلهساز شد بلکه ميان صفوف مشروطه

 .  به تأخير بيافتد- شعبان سال بعد ٢٩ تا ١٣٢٤ ي ذيحجه ٢٨ از - ي ماه قمرهشتدرست " يمتمم قانون اساس"و تصويب و توشيح 

 آوريل ٢٧ و ١٢٨٦ فروردين ١٧ برابر با ١٣٢٥ صفر ٢٣ ي روز پس از گفتگو و وعده و وعيد ياد شده، رئيس مجلس در جلسه١٢ آن که توضيح
 که دارد در انجمن عليحده يک مرتبه خوانده شود که ي اهميتي بايد بواسطهي تمام شده وليمتمم قانون اساس" اطالع ميدهد که ١٩٠٧

 .  طرح آن در مجلس وعده نميدهدي را هم براي، و هيچ زمان" حضور داشته باشندهمآقايان حجج اسالم 

به کار کميسيون وارد " آقايان حجج اسالم" است که ي آن به مجلس اشکاليأخير در اتمام قانون و ارائه اين ترتيب معلوم ميشود که علت تبه
 از مجلسيان صدا به اعتراض بلند يبسيار.  کندي تشکيل شود و آن را با حضور ايشان بررسيآوردهاند و خواستهاند که هيئت جداگانها

 ". ملت بيچاره اين همه زحمت کشيدند و نتيجه فقط همان گرفتن لفظ مشروطه بود؟اين : " از آنان ميگويدي مثال يکياميکنند و بر

 اين کارتشکيل شود و ديگري، که خود عضو کميسيون تدوين قانون است، خواهش ي براي پيشنهاد ميکند که مجلس فوق العادهايديگر
 . ميکند که همت کنند و دو سه روزه آن را تمام کنند
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 از ييک)  صفر٢٥( دوروز بعد مجلس ي نمونه در جلسهيبرا.  مردم بسيار شديدتر استيز مجلس و در ميان توده اعتراض در خارج ااما

:  را ميان وکال بر ميانگيزدي که مشاجرات تندي بسيار تند دارد به نحويرا قرائت ميکند که لحن" انجمن طالب "ي اعتراضينمايندگان نامه
 از نمايندگان آذربايجان، که از ي مثال يکيبرا.  ديگر از خواست طالب بشدت دفاع ميکننديد و بسيار بشدت اعتراض ميکننمه به متن نايبعض

االن چهار : " ميدهد و ميگويدي و شورشيهم هست، حق را بجانب مردم عاص" يمتمم قانون اساس"قرار معلوم خود دست اندر کار تدوين 
 ". آنها درست، و به اکثريت آراء قرار شد در يک هفته اصالح شودمسّودات . ماه است که در اين مطالب مذاکره ميشود

اول . را خواستار شدهاند" يمتّمم قانون اساس" آذربايجان و تهران يقريب هفتاد روز است که اهال: " خود نوشته بودي طالب در نامهانجمن
اگر "انجمن سپس با تعرض ادامه ميدهد که ". دتان وفا نکردهايد خويماه صفر را وعده داديد و اينک ماه صفر هم به آخر رسيد و ابدَا به وعده

 تا حال نوشته نشده چرا اقدام نکردهايد؟ اگر نوشته شده چرا در مجلس قرائت و تصويب نشده؟ اگر قرائت وتصويب ي قانون اساسمممت
ه نرسيده چرا به ملت اطالع ندادهاند که  فرستاده شده و به صّحي همايوني فرستاده نشده؟ اگر به صّحهي همايونيشده چرا به صّحه

 تمام ي صفر متّمم قانون اساس٢٧اگر تا روز پنجشنبه "؛ و در آخر هم با تعيين يک ضرب االجل تهديد ميکند که "ملت تکليف خود را بداند
 اعتراف ميکند که کار متّمم اما رئيس مجلس طفره ميرود و در عين حال که.... "  نرسد موجب زحمت خواهد شدي همايونينشده و به صّحه

توصيه "  الزم امور استي بلدي و نظامنامهي ايالتي انجمنهاينظامنامه"  اين که يبه بهانه" سه چهار روز است تمام شده "يقانون اساس
س ميگذرد و سرانجام  داخل و خارج مجليبيست روز ديگر هم از اين بگو مگوها و اعتراضها. ميکند که نبايد در خواندن آن در مجلس عجله کرد

 مجلس، نهان از مردم، طرح قانون را در ميان خود به بحث ي محرمانهي ماه بعد در جلسههاردهممسئوالن تنها به اين تن ميدهند که در روز چ
 :  يابد و باال ميگيردياما موج اعتراضات شديد گسترش م. بگذارند

در تلگرافخانه اجتماع ميکنند و " اصناف و کسبه"و " اعيان وتجار"و " واعظين"و " نذاکري"و " علما" متشکل از اکثريت ي رشت جماعت عظيمدر
چهار روز تمام مردم از کارها تعطيل و از اطراف به شهر ريخته، " خبر ميدهند که – ربيع االول مجلس ٢٠ ي همزمان با جلسه–در تلگراف خود 

 ي ايالتي و قوانين بالتکليف امتيازنامه تشکيل بانک و انجمنهايشيح قانون اساستلگرافکنندگان ضمن خواست تو".  تأمل و صبر ندارنددَااب
 دهات و تمام ادارات ي نيز تلگراف شده که چهار روز است عموم ملت، حتياز انزل." تا حال صبر کردهايم ديگر صبر نخواهيم کرد: " ميگويند
استدعا هر چه . م، و هر دقيقه هيجان مردم بيشتر و هيچ دخل به سابق ندارد کار دست کشيده، با اهل و عيال در تلگرافخانه حاضريزگمرک ا

در همين جلسه گفته شد از شيراز هم تلگراف ."  نخواسته دست از سر بلند خواهد شدي قوانين را بگيريد که خدايزودتر تلگراف صّحه
 ". کردهاند؛ و در آمل شورش کردهاند

 کامَال نوشته شده و يک دفعه هم قرائت شده؛ بايد ي اساسينظامنامه" پاسخ داده ميشود که ي از طرف مجلس به شهرستانها تلگرافاما
 ". اکثر مواد آن با حضور حجج اسالم تنقيح و تصحيح شود

 در آشکار ميشود که کشمکش پنهان ميان شرع و قانون)  ماه مه٧ ارديبهشت برابر با ١٧( ربيع االول ٢٣ ي اين همه سه روز بعد در جلسهبا
 يبدهد زيرا وقت" يمتّمم قانون اساس" ظهور و اظهار حيات به يدرون مجلس همچنان ادامه دارد و غليظتر از آن است که به اين زوديها اجازه

 يقانون ما قانون مقدس شرع محمد: " ميگويدي سوم به اتمام ميرسد ديگري نمايندگان وعده ميدهد که اين قانون پس از قرائت دفعهز اييک
 است که بايد رعايت ي دقت و مواظبت تامي تعويق افتاده به مالحظهياگر قدر...  تخلف شوديت، بايد نهايت دقت شود که مبادا سر موئاس
 ". شود

  تسکيني اظهار ترس ميکند و براي از وکال از خطرات غير قابل پيشبيني مگو همچنان ادامه مييابد و يک هفته بعد، در اول ربيع الثاني، يکبگو
در مجلس " از لحاظ حجج اسالميه گذشته] که [ ي اساسيهمان مقدار از نظامنامه" واليات پيشنهاد ميکند که اجازه دهند که يشورشها
اگر ده هزار نفر هم ... ما مسلمانيم و قانون ما قانون مقدس اسالم است" ديگر دربرابر اين تهديدها و خطرات ميگويد ي اما يکود؛خوانده ش
 ديگر از وکال در يجالب اينجاست که يک".  شودي مجري شد که بدون تطبيق و تحقيق، قانوني و خونها هم ريخته شود نبايد راضاجماع کنند

 با يبود، هيچ ماده از مواد آن مناف] شده[ که در مجلس نوشته ياصل قانون اساس" هر گونه شک و ترديد تأکيد ميکند که يهمقابله با اشاع
اعالم و به اين ترتيب " شبهات مغرضين" از ي بلند شده در مورد تعارض شرع و قانون را ناشيبوده و سر و صداهاقانون مقدس اسالم ن

  .  را رد ميکند ي و تصحيح متمم قانون اساسحضرورت هر گونه گفتگو و تنقي

سيد  "ي، يعن" نقاهت آقايان" سؤال ميشود ي اساسي بعد هم دو سه بار و در جلسات مختلف مجلس که از سرنوشت نظامنامهيروزها
 ميشود همان وکيل که ياشارههائ" آقايان "ياما چون از قرار معلوم در خارج از مجلس به کارشکنيها. ، را بهانه ميآورند"يعبداهللا بهبهان

ميشود و وضع عدل رفع ظلم " ديگر تکرار ميکند که اگر چه ي از قانون شرع تخلف شود، حرف پيشين خود را به نحويئميگفت نبايد سر مو
 دست دهد هيچ ي خلل مذهبيمطلوب است لکن اهم از او حفظ استقالل و مقام شريعت است؛ چنانچه در اين تغيير وضع به قدر شعرها

 يو سپس از اين هم فراتر ميرود و با ترجيح دادن رواج و تسلط ظلم بر نقض احکام شرع ميافزايد اگر چيز"  پذيرفتن حاضر نيستيکس برا
"  هزار نفر کشته شوديروز"اما اگر در اثر ظلم " ب نقض احکام و وضع قوانين مخالف اسالم باشد کفر صريح است و قابل تحمل نيستموج"

  . قابل تحمل است" کفر صريح"در برابر " فسق"است و معلوم است که " فسق"نهايت آن 

 

رون و بيرون مجلس ادامه مييابد اما با اين همه کار متمم قانون  در دي حضرات، شورش و ناآرامي کارشکنيها و تهديد و تکفيرهاعليرغم
 : همچنان متوقف است" نقاهت آقايان"و يا " تنقيح و تصحيح حجج اسالم" به عنوان ياساس

 طهران اطالع يرا در تلگرافخانه رفته به مجلس شوي انجمن ايالتيوکال. مردم تبريز بازار و دکاکين را بستند" ارديبهشت، ٢٣ ربيع االول، ٢٩ در
 آنان چارخود انتشار نيابد ناياگر تا ده روز ديگر قانون اساس] و...[ طبع و توزيع نشود دکاکين را باز نخواهند نموديتا قانون اساس....دادند که 

اده فرياد ميکنند که عازم احرار اسلحه برداشتند و در کوچهها نمايش د...روز ديگر"و ".  مملکت آذربايجان وضع خواهند کرديقانون مخصوص برا
 شاه ي به امضايبه مردم توصيه نمود که تا مواد متّمم قانون اساس "يدر اصفهان به دنبال استمداد تبريزيان، آقا نجف". تهران خواهند شد

 شش روز پس از اين حادثه اما. ميکنند" مردم تهران تعطيل کرده در عمارت بهارستان اجتماع" ربيع االخر ١٣و در " برسد ماليات را ادا نکنند
 شرف نجف ايبه علما, يقانون اساس, از مطالب يشايد نياز باشد پارها" خبر ميدهد و آن اين است که يرئيس مجلس از دست انداز تازها
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از نظر  ي است که مواد آن بايستي امتناع دارد و مدعي متمم قانون اساسياز امضا" شاه ياز قرار معلوم محمد عل". اطالع داده شود
   بر چيدن مجلس شوديبه اميد اين که وسيله"، "مجتهدين کربال بگذرد

 ." 

 ٢٩ در تاريخ ي متمم قانون اساسي داخل مجلس، بحث در بارهي اين همه دو هفته بعد، در زير فشار هيجان و شورش خارج و اعتراضهابا
 ي مجلس آغاز ميشود اما گفتگو در اين باره از يکسو با حالتيعلن ي در جلسه١٩٠٧ ژوئن ١١ و ١٢٨٦ خرداد ٢١ برابر با ١٣٢٥ربيع اآلخر 

 ديگر به صورت ي نظارت علما بر قانونگذاري، و از سوي تحميل شرع بر قانون و سلطهي از جانب متعصبان مذهبي، براي و تهاجميتعرض
به نمايندگان اخطار " آقا سيد عبداهللا"و . ه پيدا ميکنددفاع و استدالل محجوبانه از مشروطيت و دموکراسي، از جانب نمايندگان ترقيخواه ادام

 ".  را دوبار سه بار به تکرار ّمداقه و مباحثه کنيد و خوانده شود که باعث اطمينان ملت باشدي و دقت هر فصلتمامدر نهايت اه"ميکند که 

 به توجه و تأييد حضرت امام عصرعج اهللا  ملي، کهيمجلس مقدس شورا" بطور عمده بر سر اصل دوم قانون است که به موجب آن بحث
 ملت ايران تأسيس شده يفرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسالم خلداهللا سلطانه و مراقبت حجج اسالميه کثراهللا امثالهم و عامه

 اهللا عليه يت خيراالنام صل حضري اسالم و قوانين موضوعهي با قواعد مقدسهي آن مخالفتي اعصار مواد قانونيهاز ياست، بايد در هيچ عصر
 که کمتر ي از اعصار هيئتيدر هر عصر" از انحراف از اين امر ، در همين اصل مقرر شده بود که ي جلوگيري؛ و برا"و آله و سلم نداشته باشد

جج اسالم مرجع تقليد  اعالم و حيعلما"، از طرف " متدينين، که مطلع از مقتضيات زمان هم باشندياز پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقها
 که در مجلسين عنوان ميشود به دقت مذاکره و يمواد" شرکت و ي مليدر مجلس شورا" رسميت عضويت"تعيين شوند تا با " شيعه
و "  اسالم داشته باشد طرح و رد نمايند که عنوان قانونيت پيدا نکندي مقدسهعد نموده هر يک از مواد معنونه که مخالفت با قوايغوررس
اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل اهللا "و گذشته از آن "  اين هيئت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بوديرأ"ن است که روش

 ". فرجه تغيير پذيرنخواهد بود

ر آن گفته شده  اين اصل و اصل اول آن است که دي تأخير در طرح و تصويب متمم قانون اساسي جريان مذاکرات معلوم شد که علت عمدهدر
اين اصل در اثر ". بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد] و[ جعفريه اثناعشريه است ي حقه ي ايران اسالم و طريقهيمذهب رسم"

 يقوق به مجلس ارائه داده و خواستار مساوات حي مفصل و پياپي چهارنامهي ديني، بويژه زردشتيان که نظرات خود را طييتهااعتراضات اقل
آنها در آخرين نامهشان نوشته بودند که .  تعديل شديآمد، تا حدود" حقوق ملت" مواد ديگر اين قانون، که در فصل ي بعضيشدند، بوسيله

 و يحفظ حقوق مملکت" و" بر سر مساوات در حقوق انسانيت"نيست بلکه سخنشان "  ديگراني مذهبوانينق"منظورشان سهيم شدن در 
و پس از خواندن اين " .  ما نيستيمساوات شرط نشده باشد ديگر اميد زيست برا" اصل ياست و اگر در قانون اساس" ا رعاييمجازات عامه

 ايران در اصل هشتم قانون ي تمام اهاليبرا" يمساوات حقوق" ساخت که قبَال اصل طمئن از نمايندگان آنها را مينامه در مجلس بود که يک
 . تضمين شده است

 بود، که گذشته از آن که در ي اسالم بر امر قانونگذاري مطابقت قوانين با شرع اسالم و نظارت علماي بر سر مسئلهي ناشدن حلي دعوااما
 و ترقيخواه مقابله و کشمکش شده بود، پس از طرح آن در مجلس نيز تنش يجلسات گذشته بارها بر سر آن ميان نمايندگان متعصب مذهب

 حاکم موجود ناگزير دست ي به علت فضاير جريان اين درگيريها نمايندگان ترقيخواه در برابر تهاجم متعصبان مذهبالبته د. افتهمچنان ادامه ي
 مثال يبرا.  شرع و قانون به بحث ميگذاشتندي فراوان در مورد جدائي و با حاشيه رفتنهايبه عصا راه ميرفتند و نظرات خود را به صورت علم

 از نمايندگان تبريز نظارت علما بر قانون را به ي خرداد، چنين آمده که يک٢٣ االول ، يوز پنجشنبه اول جماد مجلس در راتدر گزارش مذاکر
در تطابق احکام جزئيه با "دليل ميآورد که نظارت علما " پنج نفر از علما "ي غير مستقيم رد ميکند ودر مورد محدود کردن اين امر بوسيلهينحو

 يک هيئت از علما، ي، يعن"  را سلب و منحصر به افراد مخصوصيميشود اين حق عموم" علماست و ي همهي عمومقح" قواعد کليه
 ي و صحاف و کتابفروشي صنف کاغذفروشيميپردازد که موجبات اعتراض نماينده" يمباحثات و مناقشات علم" ديگر به يو يا يک. بکنيم

به "اگر قرار باشد جلسات مجلس :  دو روز بعد مجلس معترضانه ميگويدي و در جلسهدهميشود که از اين گونه گفتگوها حوصلهاش سر آم
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 مشاجرهها و کشمکشها اصل نظارت علما بر تدوين قوانين و تطبيق يبه هر حال پس از همه. کار تمام نخواهد شد"  بگذرديمباحثات علم

 . ح و به اکثريت آراء تصويب ميشود طر١٢٨٦ خرداد ٢٥، ١٣٢٥ االول ي سوم جمادي اسالم در جلسهي-آن با قواعد مقدسه

 ي به کنديدر مجلس همچنان ادامه دارد و گفتگو و تصميمگير" يمتمم قانون اساس" پس از گذار از اين مرحله نيز کشمکش بر سر اتمام اما
 تعيين و ياعظم، در واقع برا شهريور، اتابک صدر١٨ ماه رجب، ٢١ در ي روز پس از آن تاريخ ، يعن١٨بسيار پيش ميرود تا آنجا که دو ماه و 

 گرفته، به مجلس ي بر تأکيد در تسريع در اتمام قانون اساسي را که از محمدعليشاه مبني مملکت، دستخطي خود در ادارهدولتتکليف 
فت کار قانون با اين همه از آنجا که اتابک در همين روز هنگام خروج از مجلس ترور ميشود اين تذکر و دستخط نيز در پيشر. ارائه ميدهد

 نمونه يبرا.  ميگذرانندي فرعي امور ديگر و قوانين و نظامنامههاي و مجلسيان وقت خود را بيشتر به بحث در بارهد نميگذاري تأثيرياساس
 بحث  را بهي دو روز بعد قانون اساسي از وکال ميپذيرد که در جلسهي يکي شعبان، رئيس مجلس بنا به تقاضا٣ دوهفته پس از آن، در يوقت

و سرانجام پس از ".  ديگر هستيامروز ترتيبش موجود نشده، کارها: " عليرغم تذکر همان نماينده، ميگويدوبگذارد باز هم در روز موعود، 
 ياما همچنان که در مذاکرات بعد".  خوانده شودي اساسياول نظامنامه" شعبان رضايت ميدهد که ٨ روز يامروز و فردا کردنها در جلسه

اما باالخره نمايندگان مجلس، با يک . باز هم به عقب ميافتد"  مهميکارها "ي به بهانهياس قانون اسيده ميشود مذاکره در بارهمجلس دي
را به پايان ميبرند و پنج روز " يقانون اساس" شعبان، به قول رئيس مجلس، شب و روزمينشينند و کار ٢٤ تا ١٧ ميان ي در روزهاي جديپيگير

 .  محمدعليشاه ميرساننديبه امضا"  تهرانيدر قصر سلطنت) ١٩٠٧ اکتبر ٨ و ١٢٨٦ هر م١٥برابر با  (١٣٢٥ ئيل يشعبان قو ٢٩"بعد هم در 

در آن " ياهميت تکميل قانون اساس"، که از ١٢٨٥ بهمن ٢٣، ١٣٢٤ ي ذيحجه٢٨ اين ترتيب هشت ماه پس از اولين جلسه مجلس در به
 ي شرع بر تصويب قوانين، کارتصويب و توشيح قانون اساسياصل تقدم شرع بر قانون و نظارت علماسخن ميرود، و چهارماه پس از تصويب 
 :  ايران مخابره ميکندي تلگرافي، به شرح زير به شهرهاي اين خبر را طي مليپايان ميپذيرد و در همين روز مجلس شورا

 اسالم، و استحکام و استقالل دولت و ي پايه و مايه و حافظ بيضه که سعادت و سالمت ايران راي قانون اساسيبحمداهللا والمّنه ضميمه"
 روز اول سال دوم افتتاح مجلس ي اين اساس مقدس استوار خواهد شد، امروز که به حساب شمسياستقرار حقوق ملت منحصرًا در رو

 ي مبارکهيمقدس است، به صّحه اين اساس ي است که توجه اعالي که از جمله عالئم غيبي حسن تصادفه ايران است بي مليشورا
 يجا دارد عموم ملت از صميم قلب به شکرانه.  خلداهللا ملکه و سلطانه توشيح گرديدي شوکت اقدس همايون شاهنشاهياعليحضرت قو

شايسته و  قرار داده خود را ي و متابعت تاّمه به قوانين مملکتي اغراض شخصع را در رفي و حسن استقبال اين مراتب آزادياين موهبت عظم
 ".  کنندي مقدسه معرفيسزاوار چنين عطّيه

 شتابزده و ناقص يکه قبَال به صورت" ي اساسينظامنامه" بود بر ي، چنان که از نام آن برميآيد، تکملها"يمتمم قانون اساس" اين ترتيب به
 ي نيروها اجازه ميداد، و حتي و موازنهيتماع و اجيتدوين و تصويب شده بود، و ملت از طريق اين قانون توانست تا آنجا که شرايط تاريخ

 خودسرانه و مستبدانه بر ملت و ي سلطنت و روحانيت را، که به شکلي اصلي دو نيروي انقالبي بيشتر از آن، به صورتيميتوان گفت خيل
 . حاکم شود ايران حاکم بودند عمَال از قدرت برکنار سازد و خود بر سرنوشت خويش ي و معنوي ماديمملکت و بر زندگ

  

  ي متمم قانون اساسيمحتوا

 

 سه گانه قانونگزاري، ي جز قدرتهايچيز"  مملکتيقوا"و ) ٢٦اصل " ( از ملت استي مملکت ناشيقوا: " اين قانون صريحَا گفته ميشوددر
 هيئت وزيران و مأموران ين اجرائيه يعي، قوه" مقننه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانينيقوه" نيست که بنا بر تعريف ي و قضاتياجرائ

 يقوه"و  ) ٢٧اصل (، اجرا ميکنند " که قانون معين ميکنديبه ترتيب "ي، ول"ي اعليحضرت همايونيبه نام نام"دولت که احکام و قوانين را 
در ). ٢٧اصل " (مخصوص است به محاکم شرعيه در شرعيات وبه محاکم عدليه درعرفيات"که " قضائيه و حکّميه عبارت است از تميز حقوق

 ) ٧٤اصل (منعقد ميشوند " به حکم قانون"که "  هستندي تظلمات عمومي و محاکم عدليه مرجع رسمي عظمالتديوان عد"ارتباط با عرفيات 
 ). ٧١اصل (خواهد بود " قضاوت در امور شرعّيه با ُعدول مجتهدين جامع الشرايط"و 

 و مجلس ياعليحضرت شاهنشاه" ازي آن را رسمَا ناشيداد که متمم قانون اساس مّقننه مربوط ميشود بايد توضيح ي که به قوهدرآنچه
 خود توشيح يآن را به صّحه" يو اعليحضرت همايون"قانون را تصويب " مجلسين"دانسته است به اين ترتيب که "  و مجلس سناي مليشورا

شرح و تفسير قوانين "و " ي مليج مملکت از مختصات مجلس شوراوضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خر" نکته که ينميکنند با تأکيد بر ا
 ) . ٤٩اصل " ( آن قوانين را تعويق يا توقيف نمايديهرگز اجرا"و پادشاه، هم نميتواند  ) ٢٧اصل (اين مجلس است " ياز وظائف مختّصه] هم[

کامال " ياعليحضرت همايون"ون شناخته نقش  اساسي، بطور رسمي، منشأ قاني که متمم قانوني که ديده ميشود از سه نيروئچنان
 يا همراه ي ملي، به تنهائي است که در مجلس شوراي قيد و شرط قوانيني و بي بدون معطلي داشته و تنها کار او امضاي تشريفاتيجنبه

 . با مجلس سنا، به تصويب رسيده است

 آن در نظر گرفته يپيشين برا" ي اساسينظامنامه" که دريديتهائ حقوق و اختيارات آن نيز، عالوه بر محدوي مورد مجلس سنا و دامنهدر
و  ) ٣٤اصل " ( نتيجه استي بي مليمذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورا"شده بود، در اين قانون نيز اين قيد افزوده شد که 

 و ي و دولتيس شورا در تمام امور مملکتآمده، تصميمات و مصّوبات مجل" ي اساسينظامنامه "٤٧حال آن که، همان طور که در اصل 
 .  داردي خود صورت قانوني در غياب مجلس سنا به خودياجتماع

سلطنت "به صراحت اعالم ميکند که " متّمم قانون" پيشين کامَال ساکت بود، ي حقوق سلطنت و موقعيت پادشاه نيز، که قانون اساسدر
را بر اين اصل " يبه موهبت اله"اما محمد عليشاه عبارت ) ٣٥اصل " (فّوض شدهکه از طرف ملت به شخص پادشاه م....  ست يوديعها
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در . به شاه واگذار ميکند" يبه موهبت اله" و به اختيار خود، بلکه ي القاء شود که ملت اين مقام را، نه به تنهائعلومتحميل کرد که از قرار م
 بر تخت سلطنت يهيچ پادشاه"اين اصل را نيز به تصويب ميرساند که ) ٣٦اصل " (مشروطه بودن سلطنت"عوض مجلس عالوه بر تأکيد بر 
به کالم اهللا مجيد و به آنچه "  حاضر شود و در حضور نمايندگان ملتي ملي در مجلس شوراي از تاجگذارقبلنميتواند جلوس کند مگر اين که 

قانون "نگهبان " حدود مملکت و حقوق ملت"و " قالل ايرانحفظ است"نزد خدا محترم است سوگند ياد کند که عالوه بر صرف همت خود در 
 جز سعادت و عظمت يمنظور.... تمام اعمال و افعال"ودر " نمايد "  مقرره سلطنتقوانينبر طبق آن و "باشد و "  مشروطيت ايرانياساس

 ) . ٣٩اصل (باشد " دولت و ملت ايران نداشته

 

 اول مجلس شورا ي که در يک سال اول دورهي ديگري و متّمم آن، و همچنين با تصميمات قانوني اين ترتيب با توجه به مواد قانون اساسبه
به " موافقت قانون"و " مراعات" بدل شد که تنها ميتواند با ي حقوق سلطنت گرفته شد، در واقع پادشاه به يک عنصر صرفَا تشريفاتيدر باره
به اشخاص اعطا کند " با مراعات قانون" را ي و نشان و امتيازات افتخاريدرجات نظام"ند مثَال ميتوا:  اقدام کندي امور تشريفاتيعضانجام ب

"  قوانيني اجرايصدور فرامين و احکام برا"همچنين به موجب قانون . صورت ميگيرد" به نام پادشاه"؛ يا ضرب سکه با موافقت قانون )٤٧اصل (
عزل و "گفته شد او به هيچ وجه حق ندارد صدور اين فرامين را به عقب بيندازد؛ و يا از حقوق پادشاه شناخته شده اما همان طور که قبَال 

 اما هر گاه اکثريت  ) ٤٦اصل ( بود " نصب وزراء به موجب فرمان همايون پادشاه

عالوه ) . ٦٧اصل " (شدمنعزل مي...هيئت يا آن وزير"آن "  ميکردينارضايت" اظهار ياز هيئت وزراء يا وزير"  يا مجلس سناي مليمجلس شورا"
اما حقيقت اينست که .  اوستيرسمَا بر عهده" اعالن جنگ و عقد صلح"و "  با شخص پادشاهي و بحري کل قشون بريفرمانفرمائ"بر اينها 

ول متمم قانون زيرا به موجب اص.  داردي تشريفاتي که به موجب قانون به پادشاه داده شده، کامال جنبهي و هر نوع اختيار ديگرات،اين اختيار
 وزير مسئول رسيده باشد، و مسئول ي اجراء ميشود که به امضاي وقتي پادشاه در امور مملکتي فرامين و دستخطهايکليه "ياساس

در هر گونه "هستند که "  و وزراء دولتيشخص پادشاه از مسئوليت مبّر"است و " همان وزير" پادشاه يهاصحت مدلول فرامين و دستخط
 ). ٤٤اصل (شناخته شدهاند " جلسينامور مسئول م

 جا ميخورد و به يبودن پادشاه به سخت"غير مسئول" در مورد ي شاه پس از خواندن مواد متمم قانون اساسي نيست که محمد علبيهوده
 هدايت و  گوسفندان راي که گلهي خود را مثل شباني ندارم؟ من بايد رعايايچطور من مسئوليت: "رئيس مجلس وقت معترضانه ميگويد

 آن اصول به ظاهر ي لحن بسيار محترمانهياما رئيس مجلس با توسل به اصول ديگر قانون و بويژه يادآور". نم کي ميکند سرپرستينگهدار
 مصون ي اينست که شاه از پرس و جو و جوابگوئي شاه توضيح ميدهد که اين اصل براي محمد علياو برا. شاه را آرام و خوشحال ميکند

 يتمام اقتدار و اختيار"بعالوه بر سر او مّنت ميگذارد که .  خالف خود را به گردن شاه نيندازنديزيران، مثل گذشته، مسئوليت کارهاباشد و و
 . است"  شدهي پادشاه پيشبينيبرا... که سالطين گذشته داشتهاند در قانون اساسي، و مخصوصَا در قانون متّمم،

مخارج و مصارف " نداشت و ي دربار هم اختياري در تعيين بودجهي شاه حتيبر اساس متّمم قانون اساس اين سخنان تعارفآميز که بگذريم از
 شود که مجلس اول پس از تصويب اين قانون نه تنها يدر اين ارتباط بد نيست يادآور). ٥٦اصل(ميشد "  بايد قانونَا معينيدستگاه سلطنت

 شاه را محدود کرد به ي مقرري کاهش داد بلکه حتيطع کرد و يا به شکل قابل مالحظها و شاهزاده را قي هزار تن دربارچند يمستمريها
 يهمه...  مستخدمين درباريهمه"؛ و به همين مناسبت شاه ناگزير "هشتصد هزار تومان نقد، پنج هزار خروار غله و ده هزار خروار کاه"

ه، پيشخدمتها، غالمان، سرايداران و ناظر آشپزخانه و شاطرها و غالم  کالسکهخانه، اصطبل، صندوقخانطنتي، بيوتات سلي دستگاههاياجزا
 . را جواب گفت"  فراشخانه و باغبانها و غيره و غيرهيو پيشخدمتها

 . کرد" عمَال شاه را تقريبَا فاقد قوه و اقتدار "ي اين ترتيب در يک جمله، متّمم قانون اساسبه
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 حقوق و اختيارات آن بر اصول ي در بارهينشاء قانون شناخته شد، در متّمم قانون توضيحات در مورد مجلس سنا، که رسمَا رکن سوم ااما

نه "دارد و " از طرف تمام ملت وکالت "ي ملي افزوده شد و آن اين بود که مجلس سنا نيز، مانند مجلس شورايقبل" ي اساسينظامنامه"
حق تحقيق و تفحص در هر "؛ و باز مانند مجلس شورا  )٣٠اصل " (تخاب نمودهاند که آنها را اني مردم يا اياالت و بلوکاتتفقط از طرف طبقا

که هر دو " شرح و تفسير قوانين"، و همچنين "وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملکت "يرا دارد، باستثنا" ي از امور مملکتيامر
ا در غياب مجلس شورا و بدون تأئيد آن به صورت قانون در نخواهد عالوه بر آن مصوبات سن".  استي ملي شورالس مجيوظايف مختّصه"از 
 . آمد

 و ي شرع، بود که در برابر جنبش مشروطهخواهي آنها، با تکيه بر نيرويو قدرت طلب"  اسالميعلما" بزرگتر و پر دردرسرتر مسئله ي گرفتاراما
 ي اعتقادينت بطور عمده در صدد برآمدند که با استفاده از فضابا توجه به تضعيف قدرت سلط"  اسالميعلما. " قد برافراشتي طلبيترق
 ي گسترش دهند و بر ميزان و دامنهي و حاکميت عرفي سياسي قدرت خود را به عرصههاي استناد به متون و سّنت دامنها و بيدين

نخستين " ي اساسينظامنامه" جدال بر سر  که گفتگو ويشايد توضيح اين نکته الزم باشد که در تمام مدت.  خود بر جامعه بيفزاينديسلطه
 به ميان نيامد؛ ي سخني ديني نمونه از شرع و دين و فقها و علماي يک بار هم براي ملت و دربار بود حتوو نزاع ميان مشروطه و استبداد 

بايد به اين دو سوگند ياد ميکردند که به کار رفته بود که نمايندگان مجلس " قرآن"و " خداوند"وکال کلمات " يصورت قسمنامه"تنها يک بار در 
نکنند و " به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت"انجام دهند و "  و جّد و جهدي و درستيبا کمال راست" را که به آنان رجوع شده يتکاليف

و پيش از " نظامنامه"در پايان " يهواهللا تعال" ديگر نيز عبارت ينداشته باشند؛ و بار" جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران ... يهيچ منظور"
 .  شاه و وليعهد و صدر اعظم ثبت شده بوديامضا

 و امنيت و تفکيک قوا و يو حقوق ملت ايران و اصول مشروطيت مانند آزادي، برابر" يمتّمم قانون اساس "ي از همان لحظه که مسئلهاما
رون مجلس آغاز شد، و همان طور که قبَال توضيح داده شد پس از هشت  شرع و عرف در درون و بيي از اين قبيل به ميان آمد دعوايمسائل

 ايران شناحته شد و ثانيَا قرار شد که يک هيئت يبه عنوان مذهب رسم" ي اثنا عشريجعفرّيه" اوَال اسالم و مذهب کش،ماه جدال و کشم
 ۀقواعد مقدس" که مخالف ي از تصويب هر نوع قانونبه عنوان عضو مجلس شورا با نظارت خود"  متدينينيمجتهدين و فقها" از يپنج نفر
 .  کننديباشد جلوگير" اسالم

 معروف نبود و تنها تفاوت آن با ي شيخ فضل اهللا نوري ضد مشروطه به رهبري جز پيشنهاد گروه فقهاي آنست که اين اصل دوم چيزحقيقت
 ناظر بر قانون در خارج از مجلس و مستقل از يخواسته بودند فقهااين بود که آنها " مشروعه" مرتجع طرفدار حکومت ي علماياصل پيشنهاد

 اعالم و حجج يعلما" خود توانستند آن را به اين صورت درآودند که ي نمايندگان ترقيخواه مجلس با مقاومت سرسختانهيآن تعيين شوند ول
 کنند و نمايندگان ي، به مجلس شورا معرف"ت زمان باشندمطلع از مقتضيا"را، با اين شرط که " اسالم مرجع تقليد شيعه بيست نفر از علما

 . به عضويت مجلس بپذيرند" به حکم قرعه"باالتفاق ....  عصريمجلس به انتخاب خود پنج نفر از آنها را، يا بيشتر به مقتضا

 آن از ي از اعضايبا انتخاب نيم توانستند اصل تأسيس مجلس سنا و دخالت آن را، ي اين ترتيب همان طور که طرفداران سلطنت استبدادبه
 شاه و ي که به وجود آوردند و با حمايت محمدعلي شيعه نيز، با استفاده از فضائي ايران تحميل کنند علمايجانب شاه، به نظام مشروطه

 . رسمَا جا بيندازند" يسمتّمم قانون اسا" در ي را بر امر قانونگذاري مذهبي شرع و علماي سلطهي تري به نحو بسيار جدانستنددرباريان، تو

توضيح آن که در اصل .  از تسلط خود را همچنان حفظ کنندي نيز توانستند قسمتي شيعه در قلمرو امر قضا و دادگستري بر اين علماعالوه
ته که  نيز سخن رفي و شرعي عرفي تقسيم شدهاند، از دو نوع محکمهي و شرعيبيست و هفتم اين قانون، در عين حال که امور به عرف

بعالوه در يک اصل ديگر، که ممکن است .  به شرعيات شناخته شده استي رسيدگي دومي به عرفيات و وظيفهي رسيدگيکار اول
 هستند وقضاوت در ي تظلمات عمومي و محاکم عدليه مرجع رسميديوان عدالت عظم" شود، آمده است که ي اين اصل تلقيتکميلکننده

 شاه ي عموم نيز، که در عهدهيو سرانحام تصويب حاکم شرع در تعيين مدع) ٧١اصل " (مع الشرايط استامور شرعيه با عدول مجتهدين جا
  ). ٨٣اصل (  شناخته شده است يقرار دارد، ضرور

 مثال اصل يبرا.  سپرده شدي به دست فراموشي بسيار محدود به اجراء در آمد و يا بطور کلي اين همه اين اصول در عمل يا به صورتبا
 و ي رغبتي نشد، زيرا نه تنها بي بسيار کوتاه عملي زماني ناقص و در محدودهي که در قانون آمده بود، جز به صورتيظارت فقها، به ترتيبن

"  اعالم و حجج اسالم مرجع شيعهيعلما" کرد بلکه هم ي زمان در تعطيل آن نقش بازي و مشروطهخواهان و همچنين ضرورتهاممقاومت مرد
 يبه توافق برسند و هم بيشتر علما"  متدينين که مطلع از مقتضات زمان هم باشنديمجتهدين و فقها" سر انتخاب بيست نفر از نتوانستند بر

 .  بپرهيزند و به منبر و مسجد بسنده کنندي ديدند که از شرکت در امور پر مسئوليت و پر دردسر سياسنمنتخب صالح خود را در آ

 خاص در ي و محدود به زمينهاي استثنائي نيز که به صورتيدر امر قضا و دادگستر" جتهدين جامع الشرايطعدول م" اصل دخالت شرع و اما
 تعريف و ي و مبهم انشاء شده بود عمَال معلق ماند زيرا اوَال در قانون مطلقا جرائم شرعي کليقانون آمده بود، عالوه بر آن که به صورت

خود، در " يشرع "ي به دست داده نشده که مردم بتوانند در دعواهايه يا محاکم شرع تعريف و ثانيَا هيچ جا از محکماندمشخص نشده
 قانون به تأکيد گفته ميشود که ٧٤گذشته از اينها در اصل .  دارد، به آن رجوع کنندي هم که مشخص و مسّلم باشد دعوا جنبه شرعيصورت

با اين . نيز تعميم داد" محاکم شرع" ميتوان اين حکم را بريه در واقع به راحتک"  گردد مگر به حکم قانونقد ممکن نيست منعيهيچ محکمها"
 از کنايه و ي که خالي تشکيل محاکم عدليه ، با يک بيانيهنگام بحث در باره" ي طباطبائيسيد محمد مجتهد"تفاصيل بيهوده نبود که 

 ".  خواهد ماند؟ي روحانيون باقي ديگر هم برايآيا وظيفها پس از تشکيل اين دادگاهها ه هم نبوده اظهار ترديد نمود کي تلخيشوخ

 بر جا مانده اما اين قانون در عمل، همانطور که يبه نحو برجستها" يمتمم قانون اساس" شرع در وجوه گوناگون ي هرحال، اگر چه ّرد پابه
 مهلک وارد آورد، زيرا عالوه بر ياسالم نيز ضربها ي علماي نظام مشروطه را برقرار ساخت، بر اختيارات قضائي اساس سلطنت استبداديبجا

مقرر ميدارد که تشکيل ديوانخانه و محاکم عدليه، تعريف تقصيرات و " اقتدارات محاکمات" فصل ي شده در باال اصول نوزدهگانهرنکات ذک
 بايد به حکم قانون و براساس يي، همگ به جرائم و صدور احکام، تعيين ميزان مجازات مجرمان و ساير مقررات قضائي رسيدگيجرائم، نحوه

 .  رسيده باشدي ملي به تصويب مجلس شوراه تحقق يابد کيقوانين
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 مجلس نمايندگان ي ديگر متمايز و نسبت به آنها مستقل است، عمال تابع قوانين مصوبهي قضائيه، که رسما از دو قوهي اين ترتيب قوهبه
 يتعيين شخص مدع "ي قانونيميشود؛ تنها استثنا" به موجب قانون معين"هم " ليه محاکم عدي اعضايمقرر "يمنتخب ملت است و حت

در عين حال، برخالف وزيران و هيئت .  پادشاه گذاشته شده استيدر عهده" با تصويب حاکم شرع" شد گفتهاست که چنان که " عموم
 عدليه را نميتوان از شغل يهيچ حاکم محکمه"اد هستند ودولت، که با نظر مجلس شورا عزل و نصب ميشوند، قضات در کار خود مستقل و آز

 ديگر منتقل کرد ي به نقطهي او را، بدون رضايت خودش، از نقطهايو حت ) ٨١اصل " ( تغيير دادقصيرخود موقتَا يا دائمَا، بدون محاکمه و ثبوت ت
 ). ٨٢اصل (

 شد، وزيران و ماموران دولت، که در گذشته ي سه گانه يادآوريريف قوا اجرائيه وحدود اختيارات آن نيز، همان طور که در تعي توصيف قوهدر
 امور کشور نيز طبق ي هستند که به تصويب مجلس ميرسد و در ادارهي فرامينينوکران شاه محسوب ميشدند، اينک در واقع تابع و جوابگو

 ي و اعمال وزيران نميتواند هيچ قدرتيت بود، در کار اجرائ که مجلس تصويب ميکند رفتار ميکنند؛ و اعليحضرت، که قبال در رأس قدريقوانين
 . اعمال کند

 پادشاه را ي يا کتبينميتوانند احکام شفاه" اصول متمم قانون اساسي، وزيران در کار ومقام خويش، بر خالف گذشته، ي نتيجه بر مبنادر
 از يئول مجلسين هستند و در هر مورد که از طرف يکمس"آنها ). ٦٤اصل " (مستمسک قرار داده سلب مسئوليت از خودشان بنمايند

مجلس ). "٦٠اصل " ( که محول به آنهاست حدود مسئوليت خود را منظور دارندي حاضر گردند و نسبت به اموريدمجلسين احضار شوند با
 و ٦٥اصول (ن بازخواست و محاکمه کنند و آنها را طبق قانو ) ٦٥اصل " ( يا سنا ميتوانند وزراء را تحت مؤاخذه و محاکمه درآورندي مليشورا
و سرانجام مجلسين در صورت عدم رضايت از ). ٦٩اصل ( خواهد بود "  تميزيديوانخانه" هم اختصاصا ها به تقصيرات آنيومرجع رسيدگ ) ٦٦

 . را از مقامش معزول کنند" آن هيئت يا آن وزير"کار يک وزير يا هيئت وزيران ميتوانند 

 و ي مردم استبداد سلطنتي تودههاي سرسختانهي و مبارزهي پيشتاز و روشنفکري نيروهاي کشاکش ساليان جدال فکر هر حال اگر دربه
به شمار ميرفتند و "  پادشاهيرعايا"در عوض مردم عادي، که از اين پيش " از قدرت خود رااز دست دادند ي قسمت عمدهايارتجاع دين

 خود را باز يافتند و با يميشدند، هويت انسان"  و هدايتيسرپرست"او " نوکران" او و يلهبودند که بوسي" ي گوسفنديگلهها "يبمنزله
 و حقوق ي آزاد شدند و به حاکميت سياسي و رعيتي آن از قيد تکاليف نظام استبدادياستقرار نظام مشروطه و در پناه قانون اساس

دست يافتند و حاکميت قانون، که در واقع همان حاکميت مردم است، در  آن حاکم بود، بر ، که در جهان پيشرفته شناخته شده و ياجتماع
 ايران باين ترتيب برقرار ي قانون اساسيپيش از هر چيز بايد دانست که حاکميت مردم و قانون بوسيله. جامعه و سراسر کشور برقرار شد

 ي ميکنند و همان طور که قبال توضيح داده شد مجلس شورا انتخابيانونگذار مجالس قي نمايندگان خود را برايشده که مردم در کمال آزاد
 ي مملکت و نحوهيانتخاب ميشوند نظام سياس" ي اهاليقاطبه"از جانب " ي اساسينظامنامه" آن براساس اصل دوم ي که اعضايمل

 .  که به صالح ملک و ملت ميداند تعيين ميکنديحکومت را بر اساس قوانين

 که مجلس منتخب مشغول کار است به انحاء گوناگون برآن نظارت کنند به اين ترتيب که بجز در موارد ي تمام مدت افراد مردم حق دارند دراما
 محدود محرمانه خواهد ماند، در جلسات ي مدتي تشکيل خواهد شد و مذاکرات آن براي مجلس به صورت غيرعلنياستثنائي، که جلسه

 يتا عامه... تمام مذاکرات را روزنامجات ميتوانند به طبع برسانند"و " ق حضور و استماع دارندح" و روزنامه نگار ي آن به عنوان تماشاچيعلن
 ١٣اصل " ( برنگاردي عمومي در نظر داشته باشد در روزنامهيهرکس صالح انديش. ناس از مباحث مذاکره و تفصيل گزارشات مطلع شوند

هر کس از افراد ناس ميتواند عرض حال يا ايرادات و شکايات خود را کتبا به "ردم  اينها در ارتباط مجلس و مرعالوه ب). ي اساسينظامنامه
 ".  عرايض مجلس عرضه بدارديدفترخانه

 امور کشور، از طريق مجالس انتخابي، از اين هم دقيقتر و وسيعتر ميکند، به اين ترتيب يدخالت مردم را در اداره" يمتمم قانون اساس "اما
 آنها نيز ي شده که اعضاي ايران پيش بيني" در تمام ممالک محروسهي و واليتي ايالتيانجمنها" به نام يد سازمانهائکه در اين قانون وجو

را " يتاّمه در اصالحات راجعه به منافع عموم"، اختيارنظارت "با رعايت حدود قوانين مقرره"و "  انتخاب ميشوندي از طرف اهالواسطهبال"
   ). ٩٢-٩٠اصول (  خواهند داشت 
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 پس ازسرو سامان گرفتن يمطلقَا مسکوت مانده بود و مدت کوتاه" ي اساسينظامنامه" اينها مهمتر حقوق و اختيارات ملت است که در از
اين فصل ، که بالفاصله پس از اعالم . به تصويب اين مجلس رسيد" حقوق ملت ايران"در فصل " يمتمم قانون اساس"مجلس اول در 

 تعيين يبر تدوين قوانين، و همچنين اشاره به نحوه"  اين طريقهي کشور و نظارت علمايمذهب رسم"به عنوان " ريه حّقه جعفيطريقه"
 يدر فهرست اصول متمم قانون اساس) ٧-١اصول ( پرچم ايران و تعطيلبردار نبودن اساس مشروطيت يحدود کشور و پايتخت آن و رنگها
 . وم مردم ايران تأمين و تضمين کرده است عمي را برايآمده،، يک سلسله حقوق انسان

 مملکت ياهال" ايرانيان در برابر قانون است به اين ترتيب که يهمه" مساوات" اصل حقوق ملت، همان طور که در اين قانون آمده، نخستين
 که تا اين زمان يت و سنتهائ آن اينست که تمام نظامايمعنا). اصل هشتم " ( الحقوق خواهند بودي متساويايران در مقابل قانون دولت
 ديگر به رسميت ي بعضي براي فراهم ميآورد، و يا امتيازات خاصي اجتماعي گروههاي افراد مردم و بعضي برايمحدوديتها يا محروميتهائ



 
   )۴(   "باقر مومنی "ويژه نامهء              

 

 
نا به ميل اشاره شده، که ب" يمرسوم و انعام" قانون جزيک مورد که به لغو يالبته در مجموعه.  ميشوديميشناخت، طبق اين اصل ملغ

 مورد نظر پرداخت ميشده، از امتيازات خاص طبقات و گروهها و افراد ممتاز و امتيازات آنها، و لغو اين رادبه اف"  دولتيخزينه"پادشاه از 
 ييازهيچ تفاوت و امت" اشاره شده که به موجب آن ي به ميان نيامده است اما بر عکس در اصل نودوهفتم به مساوات مالياتيامتيازها حرف

و يا ) اصل نهم" (افراد مردم" که ذکر مراعات وحفظ حقوق تمام يعالوه بر اينها در واقع در تمام موارد". فيمابين افراد ملت گذارده نخواهد شد
ه و  خود تثبيت شدي به خوديبه ميان ميآيد اصل مساوات تمام شهروندان ايران) اصل چهاردهم " (هيچيک از ايرانيان"عدم تجاوز به حقوق 

با اين همه اصل مساوات .  منسوخ ميشودي و گروهي و اشرافي بعدي، هر نوع امتياز طبقاتيحاتآنچه مسلم است با اين توضيحات، و توض
 عشريه را ي مثال اصل اول آن که طريقه اثنيبرا. خدشه بر ميدارد" يمتمم قانون اساس" از ي اصولي موارد بوسيلهي افراد در بعضيحقوق

البته مجلس اول .  شيعيان و پيروان ساير اديان و مذاهب را رسميت ميبخشدنيران ميشناسد در واقع تفاوت و اختالف ميا ايمذهب رسم
.  جبران کندياين نقيصه را به نحو) يارمن (ي و مسيحي و يهودي زردشتي از اديان سه گانهي سه نفر به نمايندگيکوشيد تا با شناسائ

 مختلف را تثبيت ي، همچنان اين تبعيض ميان پيروان دينها) هشتمواصل پنجاه ( ران بايد حتما مسلمان باشند  مواردي، مانند اين که وزييول
 ي پسرو برادر و عموي اولي، يعنيشاهزادگان طبقه" ميان افراد ميتوان از اصل پنجاه و نهم نيز ياد کرد که ياز ديگر موارد تبعيض قانون. ميکرد

 . ز حق اشتغال در مقام وزارت محروم ساخته استرا به صراحت ا" پادشاه عصر

 هم از ي اجتماعي از اليههاي موارد سبب شد که بعدها عالوه بر تمايز ديني، بعضي از اينها سکوت يا عدم صراحت قانون در برخگذشته
ب رسيد زنان نه تنها از حق  دوم مجلس به تصويي مثال به موجب قانون انتخابات، که در دورهيبرا.  محروم شوندي حقوق اجتماعيبعض

البته در مورد محروميت زنان .  مجلس هم محروم شناخته شدندي از حق انتخاب کردن نمايندهي مجلس، بلکه حتيندگانتخاب شدن به نماي
را دراين زمان در  آن زمان شايد بيش از اين هم نميشد انتظار داشت زيياز حق رأي، اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که در شرايط تاريخ

 در ي ملي دّوم مجلس شورايبا اين همه بعدها دردوره.  نيز زنان از اين گونه حقوق محروم بودندي جهانيمهامترقيترين و دموکراتترين نظا
محروم "به و " جرأت کرد"به قول خودش " حاج وکيل الرعايا" از نمايندگان مجلس به نام ي انتخابات يکي"نظامنامه " يهنگام بحث در باره

 از ياّما بالفاصله ذکاءالملک، يک". اين مخلوق خدا تا چه وقت محروم باشند: " کرد و گفتضاز حق انتخاب شدن اعترا" کردن نسوان
روشنفکران سرشناس آن عصر که مخبر کميسيون انتخابات هم بود، درعين حال که خود را هواخواه حقوق زنان خواند و از محرومّيت آنان 

 طرح مسئله مناسب نديد؛ اما از آن بدتر سيد محسن مدرس، که به قول خودش از حرف آن نماينده بدنش به يسف کرد، زمان را برااظهار تأ
در تحت قيمومت رجال ....نسوان در مذهب اسالم ما: "خواند و پرخاشجويانه گفت" ديوانهها و سفها"لرزه درآمده بود نسوان را مرادف با 

 ". بليت در اينها قرار نداده است که لياقت حق انتخاب داشته باشندخداوند قا"و " هستند

افراد مردم را بر " امنيت جان و مال و مسکن و شرف" است، اصل نهم قانون، حمايت و دفاع از ي در آنچه که مربوط به ساير حقوق شهرونداما
براين . جدا ممنوع ميکند"  که قوانين مملکت معين مينمايدييبحکم و ترت"عهده ميگيرد و هر نوع تعرض به افراد مردم را، بدون توجه به 

از "  عدلّيه بر طبق قانوني رئيس محکمهيبه حکم کتب"هم جز " ارتکاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمده" درصورت ي حتافراداساس، 
 بيست و چهارساعت به او اعالم و  در ظرفيبايد گناه مقصر فورا يا منته" نيز يمصون هستند، و پس از دستگير" يفور "يدستگير

 ي متهم صادر و نه ميتوان مجازاتي در بارهي نيز مقرر ميدارد که بدون استناد به قانون نه ميتوان حکمماصل دوازده). اصل دهم " (اشعارشود
 .  او اجرا کرديرا در باره

 داخل شد ونه ميتوان ين حکم قانون به محل سکونت کس مصونيت و امنيت مسکن، به موجب دو اصل بعدي، نه ميتوان قهرا و بدوي بارهدر
 ). ١٤-١٣اصول ( مجبور کرد ي ممنوع، و يا بر عکس به اقامت در محليو از اقامت در محل"  بلدينف" را يکس

ات و سياست ضبط امالک و اموال مردم به عنوان مجاز" درعين حال حق مالکيت افراد را تضمين ميکند به اين ترتيب که ي قانون اساسمتمم
 ملک نميتوان ي" قيمت عادلهيتعيين و تأديه"و بدون " يمجوز شرع" بدون ياز هيچ مالک). اصل شانزدهم " (ممنوع است مگر به حکم قانون

 نميتوان از آنان سلب نمود" حکم قانون"امالک و اموال را نيز، بدون " متصرفين"و " مالکين"و حق تسلط ) اصل پانزدهم(سلب مالکيت کرد 
 ). اصل هفدهم(

 و ي و ايالتي مطالبه نميشود مگر به اسم ماليات مملکتيچيز] مملکت [يبه هيچ عنوان از اهال" نيز مقرر است که ي امنيت مالي مسئلهدر
اصل (رقرار ميشود ب" به حکم قانون" نيز تنها و تنها يو هر نوع ماليات) اصل نود و نه(و آن را نيز قانون به صراحت تعيين ميکند " ي و بلديواليت
٩٤ .( 

 که هيچ کس نميتواند ي نيز امنيت و مصونيت دارند به اين معني و تلگرافي از امنيت جان و مال و مسکن، افراد مردم در روابط پستگذشته
 ). ٢٣ و ٢٢اصول (کند " افشاء و توقيف"و يا " ضبط و کشف" را، بدون حکم قانون، ي و مخابرات تلگرافيمراسالت پست

تحصيل و  "ي افراد مردم تضمين کرده است، و اين آزاديها عبارتند از آزاد ي براي است که متمم قانون اساسي آزاديهائيز امنيت فرد اپس
 ". انجمنها و اجتماعات "ي مطبوعات، آزادي، آزاد"تعليم علوم و معارف و صنايع

 جالب اينجاست که در اصل ي؛ ول" مگرآنچه شرعا ممنوع استتحصيل و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است" موجب اصل هيجدهم به
" ي و مليمخارج دولت"البته مدارس ميتوانند با . شود" ياجبار"بايد " مطابق قانون وزارت علوم و معارف" تأکيد ميشود که تحصيل يبعد

و جالبتر اين که ) اصل نوزدهم " (معارف باشد مدارس و مکاتب بايد در تحت رياست عاليه و مراقبت وزارت علوم و امتم"تأسيس شوند اما 
 .  که درعين حال خارج از نظارت وزارت علوم و معارف باشد در ميان نيستي از مدارس دينيهيچ جا سخن

 مطبوعات غيراز کتب ضالل و يعامه"زيرا اصل بيستم مقرر ميدارد که .  نشر روزنامه و کتاب بدون هيچگونه سانسوراستي ديگر آزاديآزاد
 يهرگاه چيز"و .  نويسنده و ناشر مزاحمت ايجاد کندي نميتواند برايو هيچ مقام"  در آنها ممنوع استيمواد مضره بدين مبين آزاد و مميز

 با ي ديده شود، همان طور که پيش تر اشاره شد بر حسب اصل هفتاد و نهم، مقصر در محکمهايدر کتاب يا نشريها"  مطبوعاتونمخالف قان
 ". بر طبق قانون مطبوعات مجازات ميشود"محاکمه و " منصفينهيأت "حضور
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 ي و دنيوي دينيمولّد فتنه"اعالم شده است به شرط آن که " در تمام مملکت آزاد" انجمنها يا احزاب و اجتماعات نيز به موجب قانون تشکيل

؛ " را که قانون در اين خصوص مقرر ميکند متابعت نماينديترتيبات"؛ اجتماع کنندگان با خود اسلحه نداشته باشند و "و مخّل به نظم نباشند
 ). اصل بيست و يکم" ( هم بايد تابع قوانين نظميه باشندي عمومياجتماعات در شوارع و ميدانها "وهبعال

يارات  و به دنبال استقرار حکومت مشروطه بر اساس اختي که مالحظه ميشود صد سال پيش از اين، با تصويب متمم قانون اساسچنان
 ي لغو و تمام مردم ايران از هر قشر و طبقهي و گروهي طبقاتي، اجتماعيمجلس منتخب مردم و حاکميت مطلق قانون تمام امتيازها

 از تجاوزات ي امکان يافتند که بدون هيچ بيمي شناخته شدند؛ مردم عادي حقوق مساوي به موجب قانون و در برابر قانون داراياجتماع
 ي مخصوص نظام مشروطه مانند آزادي کنند و با استفاده از آزاديهايان و مال و مسکن و شرف خود در امنيت کامل زندگعوامل قدرت به ج

 گوناگون ي قانون، به فعاليتهاي اجتماعات به دلخواه خويش، و البته در محدودهکيلمطبوعات و قلم و بيان وتأسيس سازمانها و تش
 ي که در عين داشتن قدرت انحصاري اقدام کنند و از همه مهمتر با انتخاب مستقيم مجلس شورائي و فرهنگي و اقتصادياجتماعي، سياس

 .  را نيز در زير نظارت خود دارد، در حاکميت شرکت ورزندي قدرت اجرائيقانونگزار

 خويش بارها ازجانب يساله مشروطيت ايران در عمل به اجرا گذاشته نشد و در عمر نزديک به صدي چنانکه معلوم است قانون اساسالبته
 حضور فعال پيدا کردهاند، توانستهاند ي سياسياما با اينهمه هر گاه تودهها در صحنه.  مورد تجاوز قرار گرفتي و ارتجاعي استبدادينيروها

وزه نيز اصول حاکميت امر.  آن حيات تازه بخشندي دموکراتيک انقالب مشروطه و قانون اساسي واپسگرا به آرمانهاي اين نيروهانبا پس راند
 سرکوب ميشود باز هم پس از ي و تودهاي نيز که جنبش مردمي مواقعيمردم ايران چنان در اعماق ذهن جامعه رسوخ يافته و پاگرفته که حت

ته که  نيز شرايط تا آنجا پيش رفي سياسي مبارزهي در غيبت مردم در صحنهي به فرمان تاريخ سربلند ميکند، و مهمتر از اين، حتيچند
 .  ورزنديمرتجعترين و مستبدترين ديکتاتوريها هم نميتوانند از تظاهر به مراعات اصول مشروطيت خوددار

٤/٣/١٣٨٥  

 راني در اي دارهي احمد اشرف ، موانع رشد سرما١٠١ ص -١

  ١٣٠٨ شعبان ٨ اسناد ملکم ،  مجموعه ی  ، نقل ازراني اتي نهضت مشروطيدئولوژي ، اتي آدمدوني فر٢٣ ص -٢

  ، همانجاتي آدم-٣

 داشته متي هزار تومان ق که  باشنديصاحب ملک "  که هستند يکسان   " ني و فالحني مالک " نوشته شده منظور ازي  ها نظامنامه  در-٤
   " .باشد

 


