
 
 

 

  فريادهای ضد انقالب 

منتقدين انقالب و يا آنانکه از انقالب وحشت دارند
چون خواب آسوده آنها را بر هم می زند مستمرا و

در.  انقالب دم می زنند“مخرب“با حرارت از نقش 
ل اجتماع در اثر انقالبهایحالی که تحول و تکام

عميق اجتماعی و قيامهای عظيم توده های مردم
بدون شرکت عظيم توده های. صورت پذيرفته است

مردم که به سرنوشت انقالب و تغييرات بنيادی
جامعه عالقمندند هيچ تحولی نمی تواند پا بگيرد چه

  .اينکه بر سر پا بماند
انقالبات، سهسيمای جهان بدون انقالبات عظيم فران

روسيه و چين مسلما سيمای زشتی بيشعظيم اکتبر 
 آنچه که امروز بعنوان دستآوردهای بشری.نبود

باقی مانده و همه به وجود آن افتخار می کنند و از
آن به عنوان ارزشهای بشری نام می برند محصول

اين انقالبات جامعه های خفته و. اين انقالبات است
 را با تکانهای شديد از خوابسرگردان در تاريکی

.غفلت بدر آورد و به سر منزل مقصود رهنمون شد
انقالب فرانسه بر تسلط مذهب و کليسای قرون
وسطی نقطه پايانی گذارد و حقوق زمينی را بجای

انقالب کبير اکتبر نقش. تکاليف آسمانی نشاند
زحمتکشان که نيروی قطعی جوامع بودند را

زادی اکثريت بشريت را نشانبرجسته کرد و راه آ
اين انقالب دموکراسی صوری بورژوائی را به. داد

دموکراسی واقعی پرولتاريائی که منافع اکثريت

 
 
 

  !ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

اثر انتشار نيافته رفيق باقر مومنی که به مناسبت صدمين سالگرد انقالب مشروطيت ايران در
اين رفيق در ارگانگذارده شده است همراه با سپاسگزاری از ) توفان(اختيار حزب کار ايران

  . مرکزی حزب درج می گردد

  قانون اساسی مشروطيت ايران
 مظفرالدين شاه فرمان، شمسی١٢٨۵ مرداد ١٣ ، هجری قمری١٣٢۴ جمادی االخر ١۴در 

 ازمجلس شورای ملی«ه در آن تصميم خود را مبنی بر تشکيل يک ک ميکند ءمشروطيت را امضا
اعالم» يه و اعيان و اشراف و مالکين و تجار و اصنافمنتخبين شاهزادگان و علماء و قاجار

در دارالخالفه طهران تشکيل و تنظيم« که بايد در ، اين مجلس،بموجب همين فرمان. ميدارد
در تمام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه الزم را بعمل« موظف است ،»شود

يد خود را به خير دولت و ملت و مصالح عامه وو در کمال امنيت و اطمينان عقا... آورده 
احتياجات قاطبه اهالی مملکت بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحه همايونی موشح

 از جانب مظفرالدين شاه قيد و تاکيد شده بود که،البته در اين فرمان. »و بموقع اجرا گذارده شود
لتخواه ما در اصالحاتی که برای سعادت وت وزرای دوبه هيٌا«: مجلس شورای ملی موظف است

به اصالحات الزمه«و پس از افتتاح » خوشبختی ايران خواهد شد اعانت و کمک الزم را بنمايد
  . »در مملکت و اجرای قوانين شرع مقدس شروع نمايد

 واما چون اين فرمان مردم را قانع نميکند نسخه های آنرا از ديوارها بر ميدارند و پاره ميکنند
مجلس«مظفر الدين شاه ناگزير سه روز بعد در يک فرمان تکميلی از صدراعظم ميخواهد که 

 بعد از انتخاب اجزاء مجلس فصول و،داير نموده] ؟سريعا[مزبور را بشرح دستخط سابق صريحا 
 بطوريکه شايسته ملت و،شرايط نظام مجلس شورای اسالمی را موافق تصويب و امضای منتخبين

  . » مرتب نماييد، قوانين شرع مقدس باشدمملکت و
آقايان علماء و« جلسه ای از دو هزار نفر ، مرداد٢۶ ، جمادی االخر٢٧بدنبال اين فرمان در روز 

 بميزبانی،»انعقاد مجلس شورای ملی«برای » وزراء و امنا و اعيان و تجار و اصناف
در حضور مشيرالدوله صدر اعظميس خانواده قاجار از جانب مظفر الدين شاه و ئعضدالملک ر

اليحه قواعد انتخابات و نظامنامه مجلس«تشکيل ميشود که طی خطابه ای تدوين هر چه سريعتر 
طی جلسات» پس از اين جلسه امناء ملت و محترمين شهر و علماء«. را نويد ميدهد» شورای ملی

١٧ ، رجب١٩يکنند که در را تدوين و تصويب م» نظامنامه و آيين نامه های انتخابات«فشرده 
  .  به صحه شاه ميرسد که بر اساس آن انتخابات صورت گيرد،شهريور

ترتيب انتخاب و کشيدن قرعه و« و »  انتخاباتعدقوا« اين نظامنامه شامل دو فصل بود که 
 باين معنی که وکالی مجلس به تناسب،بود و بموجب آن انتخابات جنبه طبقاتی داشت» شرايط آن
»شاهزادگان و قاجاريه«ب پنج طبقه مختلف انتخاب ميشدند و اين طبقات عبارت بودند از از جان

 که دو طبقه اول هر کدام حق،» اصناف« و ١ »مالکين و فالحين «،»تجار «،»علماء و طالب«،
 به نسبت هر،هر کدام ده نفر و اصناف» مالکين و فالحين«  طبقه تجار و طبقه ،انتخاب چهار نفر

  ٢. نفر ميرسيد۶٠ نماينده داشتند که تعدادشان در مجموع به ٣٢ ،ک نفرصنف ي
 و مقرر شده بود که تعداد نمايندگان تمام،در شهر ها هم هر طبقه حق انتخاب يک نفر را داشت

به دو» مدت ماموريت نمايندگان ملت«در ضمن . ممالک ايران از دويست نفر نبايد بيشتر باشند
  .تجديد ميشد» تمام ممالک ايران« انتخابات در ،ن اين مدت و در پايا،سال محدود

»مصونيت« در نظامنامه به آزادی گفتار و  نيز،در مورد امکانات و اختيارت نمايندگان مجلس
 بهيچ عنوان، جز در مورد جنحه يا جنايت علنی،آنان اشاره شده بود باين ترتيب که وکالی ملت را

»يه تحرير و تقرير اعضای مجلس در مصالح دولت و ملت آزادکل« بعالوه ،نميشد بازداشت کرد
مگر در صورتيکه تحريرات و تقريرات«را نداشت » هيچکس حق مزاحمت آنها«اعالم شده و 

٢ادامه در صفحه ...                           و موافق قوانين،عضوی بر خالف مصالح عامه

   مل هفتـــــاــ س – م شـدوره شــــ
 ٢٠٠۶ وتا-١٣٨۵مرداد  –٧٧ مارهـش

  ويژه نامه انقالب مشروطيت ايرانويژه نامه انقالب مشروطيت ايران
 ياشاسين ايران ياشاسين آذربايجان



  - ٢ -                               صفحه                          توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                   ١٣٨۵ مرداد – ٧٧شماره 

  

امنا و اعيان و تجار و عموم رعايای صديق
مملکت در اجرای قوانين شرع انور و ترتيب و

 و اجرای اصالحات الزمه وتنظيم دواير دولتی
تهيه اسباب و لوازم امنيت و رفاهيت قاطبه اهالی
وطن ما بکوشند و هيچ منظوری نداشته باشند

  . »جز مصالح دولت و منافع اهالی و مملکت
 که در واقع نقش مجلس موسسان را،اين مجلس

 يعنی بيست، يازده روز بعد،نيز بر عهده داشت
ست و ششم مهرو نهم شعبان برابر با بي

را که» نظامنامه تکاليف داخلی وکال و مبعوثان«
بطور مفصل«ت منتخب همين مجلس بوسيله هيٌا

.تصويب کرد» با اکثريت آرا... تنظيم شده بود
در همين جلسه هم بود که صدر اعظم قول داد
که تا دو روز ديگر قانون اساسی تنظيم شده از

کهنپس از آ«جانب دولت را به مجلس بياورد تا 
» شاهها برای صحدمجلس آنرا تصويب کرد مجد

،اما وقتی در اول ماه رمضان. تقديم او شود
کتابچه قانون «،برابر با بيست و هشتم مهر
چون مواد آن... اساسی به مجلس ارسال شد

مستبدانه بود مورد قبول واقع نشده و عودت داده
شد و وکال خود به تدوين قانون اساسی

  ٣.»ندپرداخت
 سيزدهم، اول شعبان تا هفدهم ذيقعده،از اين روز

 يا باصطالح، که سر انجام متن نهايی قانون،مهر
 به صحه مظفر الدين،»نظامنامه اساسی«آنزمان 

شاه و محمد علی ميرزا ميرسد و مشير الدوله
 بيش،صدر اعظم آنرا در اختيار مجلس ميگذارد
ری واز دو ماه و نيم ميگذرد که با درگي

کشمکشهای شديد ميان مجلس از يکسو و دربار
  . و دولتش از سوی ديگر همراه است

توضيح آنکه در فاصله روزهای اول تا دير وقت
)١٢٨۵ آبان ٢ – مهر ٢٨ (١٣٢۴پنجم رمضان 

قفکميسيونی از کار شناسان وابسته به مجلس مو
ميشوند» اساسی«به تنظيم يک قانون يا نظامنامه 

 بمنظور،يس مجلسئ ر،صنيع الدولهکه بوسيله 
  .صحه شاه برای صدر اعظم ارسال ميگردد

اين نظامنامه يا آيين نامه داخلی شامل پانزده
 ماده و يک خاتمه بود که مقررات٨٩فصل و 

 حدود،داخلی و نحوه اداره و نظم جلسات مجلس
 تشکيل،و حقوق و وظايف نمايندگان

 رسيدگی، ترتيب مذاکرات،کميسيونهای تحقيق
 نحوه رای گيری،به لوايح و طرحها و شکايات

و استيضاح وزيران و غيره و غيره بتفصيل و
  . با دقت در آن آمده بود

پس از يک ماه انتظار هنوز از توشيح قانون
اساسی و بازگشت آن به مجلس خبری نيست

 البته بر خالف انتظار و،زيرا دولت و دربار
در بعضی از مشغول دستکاری ،توقع مجلس

در هشتم. ر آنها هستندياصول و مواد و تغي
 بنا به تصميم مجلس نامه، چهارم آذر،شوال

 برای، با امضای علما،سخت و تهديد آميزی
مطالبه نظامنامه به شاه نوشته ميشود و چند روز

 نامه ديگری، دهم آذر، در چهاردهم شوال،بعد
دراز جانب مجلس برای شاه فرستاده ميشود که 

آن او را به احتمال اخالل در کار مجلس و
       .تعطيل آن تهديد ميکنند
 به بهانه،قانون اساسی ندنااما توشيح و بازگرد

 همچنان عقب ميافتد و اين امر،بيماری شاه
موجب عکس العملهای عصبی و تند بعضی وکال
ميشود که يکی از آنها ضمن تذکر اين نکته که

» به صحه همايونیاحکام و قوانين«هر روز 
ميخواند و هشدار» خاين«ميرسد دولتيان را 

ميدهد که تسامح آنها برای اين است که پس از
٣ادامه در صفحه ...ورود وليعهد به تهران

سوار شود و آنرا به راهی که خويش می خواهد
آنها بويژه تا زمانيکه نيروئی ندارند از. منحرف کند

فرا رسيدن موج انقالبی وحشت دارند و ترجيح می
هر آنچه دارند در. دهند که اين حادثه به تاخير افتد

ذم انقالب در اين دوره برای ممانعت از سرگيری
  . انقالب بيان می کنند

در ايران ما همه سلطنت طلبان ضد انقالب هستند و
تا نفسشان اجازه می دهد از دشنام به انقالب
فروگذار نکرده و نامفيد بودن آن را مرتب گوشزد

ولی نظر سلطنت طلبان ناظر بر انقالب. می کنند
، ناظر بر انقالب روسيه و چين استبهمن است

 که ازوگرنه کدام سلطنت طلبی را پيدا می کنيد
انقالب کبير فرانسه بدگوئی کند و يا انقالب

 ما اکنون در دوران.مشروطه را نکوهيده بشمارد
شما. صد سالگی انقالب مشروطيت بسر می بريم

يک سلطنت طلب را پيدا نمی کنيد که در نکوهش
همين تجربه نشان. اين انقالب نشستی برگذار کند

البها مخالفمی دهد که ضد انقالب فقط با برخی انق
است و چنانچه بتواند از انقالبی به نفع منافع طبقاتی
  .خويش استفاده کند از آن انقالب حمايت خواهد کرد

ما کمونيستها ولی به انقالب مشروطيت از منظر
ماترياليسم تاريخی برخورد کرده و اين انقالب
دموکراتيک در ايران را عليرغم شکست آن منبع

.ی انقالبی در ايران می دانيمتغذيه نسلها نيروها
مسلما انقالب زحمتکشان در ايران بايد بر همين

، مبارزات، قيام جنگلتجارب انقالبات مشروطيت
،ضد استعماری برای ملی کردن صنعت نفت

و انقالبنهضت دموکراتيک آذربايجان و کردستان 
  . بهمن استوار باشد تا به سر منزل مقصود برسد

    
***** 

 ٢ادامه در صفحه ...زحمتکشان و ملل ستمديده
  ...فريادهای ضد

 را تامين می کند ارتقاء داد و نقش دشمنان طبقات
  .محروم اجتماعی را برمال نمود

يز انقالب مشروطيت اين نقش تاريخی رادر ايران ن
اين انقالب جامعه قرون وسطائی ايران. ايفاء کرد

را به تکان واداشت و شرکت عظيم توده های مردم
ضربه. را در تعيين سرنوشت خويش ممکن گردانيد

ايکه اين انقالب به استبداد شاهی و نظام ارباب و
هارعيتی وارد کرد گرچه منجر به ريزش فوری آن

نشد ولی شرايطی را در ايران آفريد که تدارک
  . سرنگونی فئوداليسم و سلطنت در ايران بود

انقالب طبيعتا تخريب می کند و بايد کهنه را تخريب
بدون تخريِب. کند و اين خاصيت هر انقالبی است

موانع راه پيشرفت که در طبقات اجتماعی و
ابندموسسات و نهادهای استقرار آنها تجلی می ي

هر انقالبی. راهی برای پيشرفت جامعه نمی ماند
ضايعاتی نيز به همراه دارد و اين بهائی است که هر
ملت سربلند و با غروری برای کسب آزادی و
.دموکراسی و تامين حقوق زحمتکشان بايد بپردازد
تکامل تدريجی بی انتها برای حصول همين

عمریدستآردهای انقالب اگر چنانچه ممکن باشد 
چند صد ساله خواهد داشت که بجای رفع کسالت

ماشين بيرحم. بيمار به مرگ وی منجر می شود
قانقاريای ضد انقالب نسلهای فراوانی را در زير

 انقالب همواره“ضايعات“بهای . خود له خواهد کرد
از بهای ضايعات ادامه زندگی نکبت بار با تسلط

کوب ضدطبيعتا سر. ضد انقالب کمتر بوده است
.انقالب برای نيروهای انقالبی ضايعات نيست

در روند مبارزه. ضرورت پيشرفت و تحول است
انقالبی چه بسا اقدامات نادرستی صورت بگيرد که
کنترل و جهت دهی به آن از قبل مقدور نباشد و
بقول معروف خشک و تر با هم بسوزد ولی مسخره

ام انقالب واست اگر بخواهيم به اين استنادات از انج
  .جراحی پيکر بيمار جامعه سر باز زنيم

مخالفين انقالب عموما همان کسانی هستند که از
انقالب ضربه خورده اند و ازانقالب بعدی نيز

آنها ترجيج می دهند وضعيتی. ضربه خواهند خورد
 گربه، و اصالح طلبی،خلق کنند که با آهسته روی

 مردم وتحوالت بدون شرکت. کسی را شاخ نزند
آنها هوادار. بويژه شرکت زحمتکشان صورت پذيرد

 که نقش استحاله“انقالبی“.  در باال هستند“انقالب“
 که باعث بيداری مردم نشود“انقالبی“. داشته باشد

تا طبقه حاکمه بتواند مشکالت را بين خود حل و
آنها نه از شکست انقالب مشروطيت و نه. فصل کند

 نيآموخته اند که علتاز شکست انقالب بهمن
شکست را نبايد در نفس انقالب بلکه در عوامل

يکی از عوامل. عينی و ذهنی انقالب جستجو کرد
مهم ذهنی اين است که رهبری انقالب در دست کدام
نيروی اجتماعی و برای نيل به کدام هدفهای سياسی

همه انقالباتی که. و اقتصادی صورت می گيرد
طبقات ميرنده و بازدارندهرهبری آنها در دست 

از. جامعه قرار گرفته اند با شکست روبرو شده اند
اين شکستها بايد آموخت که تالش خويش را برای
کسب رهبری انقالب دو چندان کرد و نه آنکه فرمان
ايست و عقب گرد داد و همگان را از انجام فعاليت
.انقالبی برحذر داشت و مردم را از انقالب ترسانيد

د انقالب هميشه بمثابه لولوی انقالب عمل کردهض
ضد انقالب که نماينده طبقات حاکمه در قدرت. است

و يا مغلوب قدرت است خودش به شخصه نمی تواند
برای انقالب به نيروی انسانی و. انقالب کند

اين است که ضد. اجتماعی اکثريت مردم نياز است
نقالبانقالب همواره مترصد است تا بر امواج ا

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران

 ...قانون اساسی
که در» اشد شرع انور مستوجب مجازات ب

اينصورت هم وکاليی که بر اين اساس مرتکب
به محکمه... با اجازه مجلس«خطايی شده باشند 

  » عدليه جلب خواهند شد
اما انجام انتخابات بالفاصله به مشکلی برخورد
ميکند که آنهم بدست مظفر الدين شاه حل ميشود

 که يکی از طبقات،شاهزادگان«باين ترتيب که 
برای شرکت در[ تن تعرفه بودند از گرف

خود داری کردند اما مظفر الدين شاه] انتخابات
 در جلسه ای، پنج مهر،در تاريخ هشت شعبان

در جمع شاهزادگان آنها را تهديد ميکند و از آنان
ميخواهد که در انتخابات شرکت کنند و مشير
الدوله صدر اعظم را هم مامور ميکند که تا دو

شعبان کار انتخابات را به يعنی دهم ،روز بعد
 که روز،پايان رسانده و در روز پانزده شعبان

 جلسه مجلس شورا را،تولد امام زمان است
  .افتتاح کند

سر انجام نخستين جلسه مجلس در روز يکشنبه
 با،١٢٨۵ پانزده مهر ،١٣٢۴هيجده شعبان 

علماء و شاهزادگان و«شرکت مدعوينی از 
ارجه و نمايندگانامراء و رجال و سفيران خ

مظفر الدين شاه در. تشکيل شد» انتخاب شده
رشته«نطق افتتاحيه خود آنرا مجلسی خواند که 

های امور دولتی و مملکتی را بهم مربوط و
متصل ميدارد و عاليق مابين دولت و ملت را

 مجلسی که مظهر افکار عامه،مستحکم ميسازد
 مجلسی که،و احتياجات اهالی مملکت است

نگهبان عدل شخص همايون است در حفظ
ودايعی که ذات واجب الوجود بکف با کفايت ما

يقين داريم«  و ابراز اطمينان کرد که ،»سپرده
روسای محترم ملت و وزرای دولتخواه دولت و
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  از استعمار استپشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت  

 ...قانون اساسی
  . او در عين حال اعالم ميکند که اصناف تهديد به بستن دکانها کرده اند. »امر را منقلب نمايند« بکمک او 

تنظيم ميکند و آنرا بوسيله شش نفر از وکال برای صدراعظم ميفرستد و به آنها» نظامنامه«بال اين اعتراضات مجلس نامه ای مبنی بر مطالبه بدن
در ولی با وعده تسريع ،ت با دست خالیاين هيٌا. ماموريت ميدهد که اگر صدراعظم در استرداد قانون اساسی مسامحه کرد به خود شاه مراجعه کنند

 برميگردند اما مردم عادی که در بهارستان حضور يافته و در انتظار دريافت قانون اساسی هستند مانع،و بازگشت آن به مجلس» نظامنامه«صحه 
تخبين محمد علی ميرزا وليعهد به مجلس ميايد و در مالقات با من، سی ام آذر،بيست روز بعد در چهارم ذيقعده. تعطيل مجلس و خروج وکال ميشوند
 گاه بسيار،بگو مگو و اعتراضات.  آنرا در چند روز آينده به مجلس بفرستد،راتيو بعضی تغي» نظامنامه«ت ئوکال وعده ميدهد که پس از پايان قرا

لت حق دستکاریطباطبايی اعتراض ميکند که نظامنامه متعلق به مجلس است و دو» سيد محمد مجتهد«از آنجمله . يابدي در مجلس همچنان ادامه م،شديد
  . ر و تبديل آنرا ندارديو تغي

ابند و مجلس پس از هفت ساعت بحثيتی مرکب از سه نفر از دولتيان با قانون اساسی در مجلس حضور ميباالخره در روز پنجشنبه يازدهم ذيقعده هيٌا
 اصل بتصويب ميرساند و برای۵١را در » امنامه اساسینظ«شده » تصفيه و تسويه«و گفتگو در باره ده ايراد از جانب کميسيون درباری متن نهايی 

  .  پس از امضای شاه به مجلس بازگردانده ميشود،١٢٨۵ برابر با دهم دی ١٣٢۴اين متن سه روز بعد در چهاردهم ذيقعده . صحه شاه ميفرستد
سی بلژيک و در عين حال متاثر از قوانين فرنسه و اقتباسی است بطور عمده از قانون اسا، چنانکه گفته شده،در باب منبع و محتوای اين قانون

 اجتماعی و– تاريخی و منتجه ای از تعادل نيروهای سياسی –بلغارستان اما همانطور که ديده ميشود در واقع طرحی است متناسب با شرايط اجتماعی 
و اگر برگرديم به کشمکشهای ميان دربار و...  خواستهاخواستهای آنان در اين لحظه از تاريخ ايران و کشمکشهای آنان برای بکرسی نشاندن اين

وليت حفظئمس:  بطور عمده بر سر چهار موضوع دور ميزند که عبارت بودند از، در اين مرحله، ميبينيم که دعوا،مجلس در مورد اصول قانون اساسی
 مجلس سنا و نقش آن در قانونگذاری و در،خيص مجلس شورا انحالل يا تر، سوگند خوردن نمايندگان ملت در وفاداری به شاه،امنيت داخلی مجلس

باين. وان گفت که ميان دولت و مجلس تا حدودی براحتی توافق ميشودتدر مورد مشکالت و اختالفات سه گانه اول مي. ارتباط با مجلس شورای ملی
 کميسيون دولتی،در مورد سوگند وفاداری به شاه. ر ميشود به خود مجلس واگذا، بجای ماموران دولتی،ترتيب که حفظ امنيت و نظام داخلی مجلس

نسبت به اساس سلطنت«باشند و » قسم بخورند که نسبت به اعليحضرت شاهنشاهی راستگو و صادق«پيشنهاد کرده بود که نمايندگان به قرآن کريم 
نيستند و در هيچ جا معمول» ی ملت نوکر و اجزاء مخصوصوکال«اين اصل البته تنشی زود گذر ايجاد کرد و يکی از وکال گفت که . نکنند» خيانت

به قرآن قسم ياد ميکنيم مادام که حقوق مجلس«اما سر انجام نمايندگان پذيرفتند که باين ترتيب سوگند ياد کنند که ما . نيست که به وکالی ملت قسم بدهند
 با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهيممهماامکن ما رجوع شده است و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجری است تکاليفی را که به

بوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننماييم و هيچ منظوریتو نسبت به اعليحضرت شاهنشاه م
  . »نداشته باشيم جز فوايد و مصالح دولت و ملت ايران

،الل مجلس نيز نمايندگان ملت پذيرفتند که در صورت ايجاد اختالف حل ناشدنی ميان دو مجلس شورا و سنا در تصويب يک اليحه قانونیدر مورد انح
 و در همان فرمان هم حکم،ت دولت فرمان انحالل را صادر با رای موافق دو ثلث اعضای سنا و تصويب هيٌا، پس از طی مراحلی،شاه حق داشته باشد

  . البته مجلس اول از اين حکم مستثنا بود. يد انتخابات بکندبه تجد
دربار و. له مجلس سنا و نقش آن در امر قانونگذاری بوداما آنچه بعنوان يک مشکل اساسی مورد اختالف ميان دولت و نمايندگان ملت مطرح شد مسٌا

 مردم واگذار کنند و بهمين دليل برای جلوگيری از اين امر اصل تشکيلرا به نمايندگان» انشای قوانين«دولت بهيچوجه حاضر نبودند اختيار مطلق 
 از شصت نفر تشکيل ميشد و تصميمات مجلس شورا، بنا به پيشنهاد کميسيون دولتی،اين مجلس. مجلس سنا را به نظامنامه پيشنهادی مجلس افزودند

  . وقتی جنبه قانونی ميگرفت که مورد تاييد اين مجلس باشد
بهر حال بحث. يس مجلس از مقام خود استعفا و جلسه را ترک کردئ ر، تا آنجا که يکبار بر اثر تشنج شديد،ن اصل غوغای عظيمی درگرفتبر سر اي

ابتدا سخن بر سر اصل وجود سنا بود که اگر ناظر بر مجلس شورای ملی باشد ديگر. در باره سنا زمان دراز و جلسات متعدی را بخود اختصاص داد
نين مجلسی ضرورتی ندارد و اگر غرض از مجلس شورا فقط اظهار لوايح خير خواهانه است که روزنامه نويسان بهتر و مفيد تر از آنوجود چ

سر انجام يکی از وکال پيشنهاد کرد که اگر منظور از اين.  و بهر حال اگر کارها بايد بتصويب سنا باشد که اوضاع فرقی نکرده است،ميتوانند بنويسند
لس ايجاد مرجعی برای رسيدگی به اختالف نظر ميان مجلس و دولت و ميانجگری ميان آنهاست نيازی به سنا نيست و ميتوان برای اين منظورمج
 بحث نمايد و هر رای از آن مجلسفيهله مختلف ن نماييم تا در آن مسٌايت اعيان و اشراف و وزراء سابق تعيکميسيونی مرکب از اين مجلس و هيٌا«
اين پيشنهاد مورد تاييد اکثريت اعضای مجلس. گردد» الف نيز منحلتبعد از رفع اخ« و . »رون آمد بعد از صحه همايونی بموقع اجرا گذارده شودبي

ت به اما در اثر مخالفت جدی دولت با اين طرح و اصرار در استقرار مجلس سنا سر انجام نمايندگان مل،قرار گرفت و قرار شد به دولت ابالغ شود
 رضايتوجود چنين مجلسی تن دادند منتها با اين شرط که دو ثلث اعضای آنرا ملت و يک ثلث را دولت انتخاب کند ولی چون دولت به اين پيشنهاد

. ر توافق کردندنميداد انتخاب سی و پنج نفر از جانب ملت و بيست و پنج نفر بواسطه دولت را مطرح کردند و باالخره دو طرف به پنجاه پنجاه با يکديگ
پيشنهاد دولت و دربار اين بود که مجلس سنا حق قانونگذاری داشته و در عين حال تمام. له حدود اختيارات و حقوق مجلس سنا بود مسٌا،مهمتر از اين

کشهاهای فراوان به مصالحهاين مطلب نيز بعد از بگومگوها و کشم. قوانينی که از تصويب مجلس ميگذرد بايد بعد از موافقت آن به صحه شاه برسد
 جز در امور مالی موافقت کرد باين ترتيب که مجلس شورای ملی در تصميم گيريها و مصوبات خود در امور،انجاميد و مجلس شورا با پيشنهاد دولت

جلس سنا بفرستد با اين شرط که مختار مطلق باشد منتها مصوبه های خود را برای اظهار نظر مشورتی به م، و بمعنای امروزی امور اقتصادی،مالی
مادام که مجلس سنا منعقد نشده« اين اصل نيز در قانون اساسی گنجانده شد که ،اما بدنبال اين توافق. در رد يا پذيرفتن نظريات سنا آزاد و مختار باشد

 و چنانچه ميدانيم مجلس سنا تا،) ۴٧اصل ( »فقط امور بعد از تصويب مجلس شورای ملی به صحه همايونی موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد
 البته تشکيل مجلس سنا هم در، تشکيل نشد و در اين مدت مجلس شورای ملی در عمل بعنوان تنها مرجع قانونگذاری باقی ماند۴ چهل و سه سال بعد

 مجلس جديد که بالفاصله،يگری از همين قانوننهايت نميتوانست مشکل اساسی در امکانات قانونگذاری مجلس شورا بوجود آورد زيرا بموجب اصل د
ذات مقدس همايونی آن رای مجلس شورا ملی را« اگر به همان موضوع قبلی مورد دعوا رای موافق بدهد ناگزير ،پس از انحالل مجلس تشکيل ميشود

  . »تصويب فرموده امر به اجرا ميفرمايند
تدوين قانون اساسی برای اولين بار در تاريخ امکان مييابد که با مهار استبداد دربار سلطنتیباين ترتيب ملت ايران با برپايی مجلس شورای ملی و 

  . سرنوشت خويش را بدست گيرد و برای پيشبرد زندگی خود تصميم گيری کند
ردم بر مردم در برابر حاکميتو حکومت م» حاکميت قانون« بر کشور حاکم شد » نظامنامه اساسی« اولين و مهمترين چيزی که بوسيله اين قانون يا 

دلخواه سلطنتی و قدرتمندان حکومتی و محلی بود و مقامی که اين حاکميت را سازمان ميداد مجلسی از نمايندگان ملت بود که اعضای آن قانونا در
 حق، اجازه مجلس شورای ملی بدون،برابر هر قوه قهريه ای از مصونيت برخوردار بودند و حتی در صورت جنحه و جنايت علنی هم هيچ مقامی

نماينده قاطبه اهالی مملکت ايران « ،ناميده ميشود» مجلس شورای ملی«  که ،بموجب اصل دوم قانون اساسی اين مجلس. تعرض به آنها را نداشت
  . »است که در امور معاشی و سياسی وطن خود مشارکت دارند

حق دارد در عموم مسايل آنچه را صالح مملکت و ملت« اين مجلس ،جلس شورای ملی است که بيان کننده حقوق و اختيارات م،بر حسب اصول ديگر
و. »بصحهء همايونی موشح و بموقع اجرا گذارد...  در کمال امنيت و اطمينان،عنوان کرده با رعايت اکثريت آراء... قهداپس از مذاکره و مد ميدان

از جمله آنکه اين. برسد آن»و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها الزم است بايد به تصويبکليه قوانينی که برای تشييد مبانی دولت و سلطنت «
 امتياز هر، اعم از عايدات و مخارج کشوری و بودجه دستگاهای دولتی،مجلس عالوه بر وضع مقررات مالياتی در تنظيم کليه امور اقتصادی کشور

۴ادامه در صفحه.ها واعطای امتيازات تجارتی و صنعتی و فالحتی و غيره اعم از داخلی و وله نامهمقا نوع شرکت عمومی و بستن عهدنامه ها و
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!خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از افغانستان و عراق      

 ...قانون اساسی
ن حدود و ثغور کشور نيز جزءي ساختن راه آهن يا شوسه بوسيله شرکتهای داخلی و خارجی دارای حق مطلق و اختيار منحصر بفرد است و تعي،خارجی

  . ستقلمرو اختيارات خاص او
ول و پاسخگوست و تمام قوانينی را که دولتها برای انتظام کارئ دولت در برابر مجلس نمايندگان مس،در رابطه دولت و قوه اجرايی کشور با اين مجلس

مورد استيضاح قرار بعالوه اين امکان وجود دارد که اعضای دولت در هر لحظه از جانب مجلس ،دند بايد بتصويب مجلس برساننخود و مملکت الزم ميدان
  . بخواهد»  مجلس عزل او را از پيشگاه همايونی،نقض قانون و تخلف از حدود مقرره« بگيرند و در صورت 

»سالطين اعقاب و اخالف«  از جانب خود و از جانب ، که مفاد اين قانون اساسی را پذيرفته و آنرا امضاء کرده بودند،سر انجام پادشاه زمان و وليعهدش
اين حدود و اصول را که برای تشييد مبانی دولت و تاکيد اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسايش« يفه خود دانسته و تعهد ميسپردند که خود وظ

نظر غير قابلو تنها حقی که اين قانون برای پادشاه قايل شد اين بود که هر وقت مجلس سنا تشکيل شد و اختالف .  حفظ کنند،فرموده اند» برقرار و مجری
 مجلس شورا را منحل ميکند با اين شرط که در همان فرمان انحالل حکم به تجديد انتخابات، پس از يک سلسله تشريفات،دمحلی ميان دو مجلس پيش آ

  . شيح کندتاکيد کند و شاه هم طبق معمول آنرا تو» ماده متنازع فيه« ميدهد و مجلس شورای جديد حق خواهد داشت نظر خود را در مورد 
هنوز در مقايسه با يک قانون اساسی مشروطه کمبودهای فراوان داشت زيرا وسعت دامنه آن بطور» قانون يا نظامنامه اساسی« چنانکه معلوم است اين 

 اش با دولت و وزيران و حدود قدرت و اختيارات آن در تنظيم قوانين و رابطه،عمده به نحوهء انتخاب نمايندگان مردم و نظامات و مقررات داخلی مجلس
له حق قانونگذاری از جانب مجلس نمايندگان مردم سخنی از اصول محتوايی مشروطيت و حقوق ملت ميپرداخت و جز مسٌا– آنهم باشاره –مقام سلطنت 

تنها مدتی بعد. در آن بميان نيامده بود ، نظام سياسی و اجتماعی و حکومتی و تفکيک قوای سه گانه و مسايلی از اين قبيل،مانند آزادی و عدالت و برابری
  . برطرف شد» متمم قانون اساسی« بود که نقايص اين نظامنامه بوسيله 

 همينقدر معلوم است که قريب يکماه و نيم پس از،توجه کرده است» نظامنامه اساسی« البته معلوم نيست که مجلس شورای ملی دقيقا چه وقت به کمبودهای 
هنگام ادامه بحث در باره نظامنامه مجلس ) ١٩٠٧ دوازدهم فوريه – ١٢٨۵بيست وسوم بهمن  ( ١٣٢۴ مورخ بيست و هشتم ذيحجه  در جلسه،توشيح آن

اهميت تکميل قانون اساسی مملکتی بيشتر است يا اصالح نظامنامه سنا؟ در اينجا بعضی ميگويند پس از آمدن« : سنا يکی از وکال باعتراض ميگويد
.»همان روز اول ميدانسته اند که اين قانون اساسی تمام نيست« ان از نقص قانون اساسی سخن بميان آمده و بعضی ديگر ميگويند که از وکالی آذربايج

«ن تی مرکب از هفت نفر از نمايندگان برگزيده ميشوند که به نوشت پس از گفتگويی پر تنش و طوالنی به پيشنهاد همان وکيل هيٌا،بهر حال در همين جلسه
،اطالع از قوانين دول مشروطه داشته باشند« البته از جانب بعضی وکال ياد آوری ميشود که تنظيم کنندگان اين قانون بايد . بپردازند» اسیسمتمم قانون ا

»ت است بايد مالحظه شودتضی مملکقبعضی چيزها هم که م«  بعالوه ،»اگر زبان خارجه هم نميدانند در امورات داخلی مملکت تتبع داشته و بصير باشند
اين متمم قانون اساسی را بطوری بايد بنويسيم که مطابق باشد با قوانين سلطنت مشروطه و موافق با قانون شرع هم« و سر انجام بعضی تاکيد ميکنند که 

   ۵»باشد
»متمم قانون اساسی«  نمايندگان در مورد تاريخ اتمام ت در پاسخ به پرسش يکی ازاز اين تاريخ يکماه و نيم بيشتر نميگذرد که يکی از اعضای اين هيٌا

ه به مجلس در جلسه پانزده يا شانزده صفر يائ برای ارا،ت و تجديد نظر دوباره آنئتوضيح ميدهد که قانون تا سه چهار روز ديگر تمام ميشود و پس از قرا
   ۶ .هر روز که مجلس صالح بداند آماده ميشود

بعلت کشمکش و درگيری ميان دولتيان و دربار» نظامنامه اساسی« اگر تصويب و توشيح قانون يا . يان کار چندان ساده نيستاما حقيقت اين است که جر
از يکسو و ملت و مجلس نمايندگان آن از سوی ديگر بر سر تحميل مجلس اعيان سنا قريب دو ماه و نيم بطول انجاميد در اينجا مشکل تقدم و برتری شرع

له ساز شد بلکه ميان صفوف سلطه رای علمای شيعه بر تصميمات مجلس نه تنها از جانب علمای ضد مشروطه و دربارباريان استبداد طلب مسٌابر قانون و
 از–درست هشت ماه قمری »  متمم قانون اساسی« مشروطه خواهان و مجلسيان نيز اختالف انداخت و همين امر سبب شد که تدوين و تصويب و توشيح 

 . بتاخير بيافتد٧،  تا بيست ونهم سال بعد١٣٢۴ت و هشتم ذيحجه بيس
 اطالع١٩٠٧ و آوريل ١٢٨۶ فروردين ١٧ برابر با ١٣٢۵ صفر ٢٣يس مجلس در جلسه ئ روز پس از گفتگو و وعده و وعيد ياد شده، ر١٢توضيح آنکه 

 انجمن عليحده يک مرتبه خوانده شود که آقايان حجج اسالم هم حضور داشتهمتمم قانون اساسی تمام شده ولی بايد بواسطه اهميتی که دارد در: ميدهد که 
  .باشند، و يا هيچ زمانی را هم برای طرح آن در مجلس وعده نميدهد

ورده اند وبه کار کميسيون وارد آ» آقايان حجج اسالم « ه آن به مجلس اشکالی است که ئباين ترتيب معلوم ميشود که علت تًاخير در اتمام قانون و ارا
بسياری از مجلسيان صدا به اعتراض بلند می کنند و برای مثال يکی از. ت جداگانه ای تشکيل شود و آنرا با حضور ايشان بررسی کنندخواسته اند که هيٌا

  ؟ » اين ملت بيچاره اين همه زحمت کشيدند و نتيجه فقط همان گرفتن لفظ مشروطه بود« : آنان ميگويد 
ميکند که مجلس فوق العاده ای برای اين کار تشکيل شود و ديگری، که خود عضو کميسيون تدوين قانون است، خواهش ميکند که همتديگری پيشنهاد 

  .کنند و دو سه روزه آنرا تمام کنند
يکی از نمايندگان نامه)  صفر٢۵(برای نمونه در جلسه دوروز بعد مجلس . اما اعتراض در خارج از مجلس و در ميان توده مردم بسيار شديد تر است

بعضی به متن نامه بشدت: ت ميکند که لحنی بسيار تند دارد به نحوی  که مشاجرات تندی را ميان وکال بر می انگيزد ئرا قرا» انجمن طالب « اعتراضی 
، که از قرار معلوم خود دست اندر کاربرای مثال يکی از نمايندگان آذربايجان. اعتراض ميکنند و بسياری ديگر از خواست طالب بشدت دفاع ميکنند

.االن چهار ماه است که در اين مطالب مذاکره ميشود« : هم هست، حق را به جانب مردم عاصی و شورشی ميدهد و ميگويد » متمم قانون اساسی« تدوين 
  .»مسودات آنها درست، و با اکثريت آرا قرار شد در يک هفته اصالح شود 

اول ماه صفر را. را خواستار شده اند» متمم قانون اساسی« قريب هفتاد روز است که اهالی آذربايجان و تهران « : د نوشته بودانجمن طالب در نامه خو
ااگر متمم قانون اساسی ت« انجمن سپس با تعرض ادامه ميدهد که . »ابدا به وعده خودتان وفا نکرده ايد] و [ وعده داديد و اينک ماه صفر هم به آخر رسيد 

ت و تصويب شده چرا به صحهء همايونی فرستادهئت و تصويب نشده؟ اگر قرائحال نوشته نشده چرا اقدام نکرده ايد؟ اگر نوشته شده چرا در مجلس قرا
ن يکيبا تعي، و در آخر هم » نشده؟ اگربه صحهء همايونی فرستاده شده و به صحهء نرسيده چرا به ملت اطالع نداده اند که ملت تکليف خود را بداند

.٨ »... متمم قانون اساسی تمام نشده و به صحهء همايونی نرسد موجب زحمت خواهد شد]  صفر ٢٧[ اگر تا روز پنجشنبه « جل تهديد ميکند که ضرب اال
نظامنامه«هانه اينکه به ب» سه چهار روز است تمام شده« يس مجلس طفره ميرود و در عين حال که اعتراف ميکند که کار متمم قانون اساسی ئاما ر

بيست روز ديگر هم از اين بگو مگوها و اعتراضهای. توصيه ميکند که نبايد در خواندن آن در مجلس عجله کرد» دی الزام امور استلانجمنهای ايالتی و ب
انه مجلس، نهان از مردم، طرح قانون را ماه بعد در جلسه محرم١۴والن تنها به اين تن ميدهند که در روز ئداخل و خارج مجلس ميگذرد و سر انجام مس

  . در ميان خود به بحث بگذارند
  :اما موج اعتراضات بشدت گسترش مييابد و باال ميگيرد

در تلگرافخانه اجتماع» اصناف و کسبه« و » اعيان و تجار« و » واعظين« و »  ذاکرين « و »  علما« در رشت جماعت عظيمی متشکل از اکثريت 
چهار روز تمام مردم از کارها تعطيل و از اطراف به شهر«  خبر ميدهند که – ربيع االول مجلس ٢٠ همزمان با جلسه –لگراف خود ميکنند و در ت

تا حال صبر« : تلگراف کنندگان ضمن خواست توشيح قانون اساسی و قوانين بالتکليف بانک و انجمنهای ايالتی ميگويند. »ريخته، ابدا تامل و صبر ندارند
که چهار روز است عموم ملت، حتی دهات و تمام ادارات گمرک از کار دست کشيده،«  تلگراف شده زاز انزلی ني. »ده ايم و ديگر صبر نخواهيم کردکر

ن را بگيريداستدعا هر چه زود تر تلگراف صحهء قواني. با اهل و عيال در تلگرافخانه حاضريم، و هر دقيقه هيجان مردم بيشتر و هيچ دخل به سابق ندارد
  . » و در آمل شورش کرده اند،از شيراز هم تلگراف کرده اند« در همين جلسه گفته شد . »که خدای نخواسته دست از سر بلند خواهد شد

   ۵در صفحهادامه ... بايد،ت شدهئنظامنامه اساسی کامال نوشته شده و يکدفعه هم قرا« اما از طرف مجلس به شهرستانها تلگرافی پاسخ داده ميشودکه 



  - ٥ -                               صفحه                          توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                   ١٣٨۵ مرداد – ٧٧شماره 

 

  ...قانون اساسی
   ٩ .» آن با حضور حجج اسالم تنقيح و تصحيح شود  مواد اکثر

آشکار ميشود که کشمکش پنهان ميان  شرع و قانون در درون)  ماه مه٧ ارديبهشت برابر با ١٧(  ربيع االول ٢٣با اينهمه سه روز بعد در جلسه 
بدهد زيرا وقتی يکی از» متمم قانون اساسی« که باين زوديها اجازه ظهور و اظهار حيات به مجلس همچنان ادامه دارد و غليظ تر از آنست که 

قانون ما قانون مقدس محمدی است، بايد نهايت دقت شود« : ت دفعه سوم به اتمام ميرسد ديگری ميگويدئنمايندگان وعده ميدهد که اين قانون پس از قرا
  . »ی تعويق افتاده بمالحظه دقت و مواظبت تامی است که بايد رعايت شوداگر قدر... که مبادا سر مويی تخلف شود

بگو مگو همچنان ادامه مييابد و يکهفته بعد، در اول ربيع الثانی، يکی از وکال از خطرات غير قابل پيش بينی اظهار ترس ميکند و برای تسکين
 اما،در مجلس خوانده شود» از لحاظ حجج اسالميه گذشته] که [ ظامنامه اساسی همان مقدار از ن« شورشهای واليات پيشنهاد ميکند که اجازه دهند 

اگر ده هزار نفر هم اجتماع کنند و خونها هم... ما مسلمانيم و قانون ما قانون مقدس اسالم است« : يکی ديگر در برابر اين تهديدها و خطرات ميگويد
جالب اينجاست که يکی ديگر از وکال در مقابله با اشاعه هر گونه شک و. »قانونی مجری شودريخته شود نبايد راضی شد که بدون تطبيق و تحقيق، 

بلندداهای بود هيچ ماده از مواد آن منافی با قانون مقدس اسالم نبوده و سر و ص] شده[اصل قانون اساسی که در مجلس نوشته « ترديد تاکيد ميکند که 
ح متمم قانوني اعالم و باين ترتيب ضرورت هر گونه گفتگو و تنقيح و تصح١٠»ی از شبهات مغرضينشده در مورد تعارض شرع و قانون را ناش

  . اساسی را رد ميکند
 را،، يعنی سيد عبداله بهبهانی»نقاهت آقايان« ال ميشود  روزهای بعد هم دو سه بار و در جلسات مختلف مجلس که از سرنوشت نظامنامه اساسی سٌو

اشاراتی ميشود همان وکيل که ميگفت نبايد سر مويی از قانون» آقايان« ا چون از قرار معلوم در خارج از مجلس به کارشکنی های ام. مياورندبهانه 
رفع ظلم و وضع عدل مطلوب است الکن اهم از او حفظ استقالل و مقام« شرع تخلف شود حرف پيشين خود را بنحوی ديگر تکرار ميکند که اگر چه 

و سپس از اينهم فراتر رفته و»  خلل مذهبی دست دهد هيچکس برای پذيرفتن حاضر نيست١١ ر وضع بقدر شعره ایينانچه در اين تغي چ،شريعت است
اگر چيزی موجب نقض احکام و وضع قوانين مخالف اسالم باشد کفر صريح است و« با ترجيح دادن رواج و تسلط ظلم بر نقض احکام شرع ميافزايد 

»کفر صريح « در برابر » فسق« است و معلوم است که » فسق« نهايت آن » روزی هزار نفر کشته شود« اما اگر در اثر ظلم » قابل تحمل نيست
  . قابل تحمل است

نوانابد اما با اينهمه کار متمم قانون اساسی به عيعليرغم کارشکنيها و تهديد تکفيرهای حضرات، شورش و ناآرامی در درون و بيرون مجلس ادامه مي
.مردم تبريز بازار و دکاکين را بستند«  ارديبهشت ٢٣ ربيع االول، ٢٩در : همچنان متوقف است» نقاهت آقايان«و يا »  و تصحيح حجج اسالمحتنقي«

...باز نخواهند نمود تا قانون اساسی طبع و توزيع نشود دکاکين را ... وکالی انجمن ايالتی در تلگرافخانه رفته به مجلس شورای تهران اطالع دادند که 
...روز ديگر « و . » اگر تا ده روز ديگر قانون اساسی انتشار نيابد ناچار خود آنان قانون مخصوص برای مملکت آذربايجان وضع خواهند کرد ] و[

به« نبال استمداد تبريزيان، آقا نجفی در اصفهان، به د. ١٢ »احرار اسلحه برداشتند و در کوچه ها نمايش داده فرياد ميکنند که عازم تهران خواهند شد 
مردم تهران تعطيل کرده در«  ربيع االخر ١٣ و در ١٣ ،»ند نمردم توصيه نمود که تا مواد متمم قانون اساسی به امضای شاه نرسد ماليات را ادا نک

شايد نياز باشد« ه ای خبر ميدهد و آن اينست که انداز تاز يس مجلس از دستئاما شش روز پس از اين حادثه ر. ميکنند» عمارت بهارستان اجتماع 
از امضای متمم قانون اساسی امتناع دارد و« از قرار معلوم محمد علی شاه . »پاره ای از مطالب قانون اساسی به علمای نجف اشرف اطالع داده شود

  ١۴ .»چيدن مجلس شود رد به اميد اينکه وسيله برذين کربال بگ دهمدعی است که مواد آن بايستی از نظر مجت
 ربيع االخر٢٩ تاريخبا اينهمه دو هفته بعد، در زير فشار هيجان و شورش خارج و اعتراض های داخل مجلس، بحث در باره متمم قانون اساسی در 

هاجمیتالتی تعرضی و  در جلسه علنی مجلس آغاز می شود اما گفتگو در اين باره از يکسو با ح١٩٠٧ ژوئن ١١ و ١٢٨۶ خرداد ٢١ برابر با ١٣٢۵
ارت علما بر قانونگزاری و از سوی ديگر بصورت دفاع و استدالل محجوبانه ازظاز جانب متعصبان مذهبی برای تحميل شرع بر قانون و سلطه ن

  .مشروطيت و دمکراسی از جانب نمايندگان ترقيخواه ادامه پيدا ميکند
 در نهايت اهتمام و دقت هر فصلی را دو بار سه بار بتکرار مداقه و مباحثه کنيد و خوانده شود که»آقای سيد عبداله به نمايندگان اخطار ميکند که« و 

  .»باعث اطمينان ملت باشد 
مجلس مقدس شورای ملی، که به توجه و تاييد حضرت امام عصرعجل اهللا فرجه و« بحث بطور عمده بر سر اصل دوم قانون است که به موجب آن 

ت شاهنشاه اسالم خلداهللا سلطانه و مراقبت حجج اسالميه کثراهللا امثالهم و عامه ملت ايران تاسيس شده است، بايد در هيچبذل مرحمت اعليحضر
، و»عصری از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسالم و قوانين موضوعه حضرت خيراالنام صلی اهللا عليه و آله و سلم نداشته باشد

در هر عصری از اعصار هيٌاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهد ين و«  از انحراف از اين امر، در همين اصل مقرر شده بود که برای جلوگيری
تا مواردی که در مجلسين عنوان ميشود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هر« ، تعيين ميشدند »فقهای متدينين، که مطلع از مقتضيات زمان هم باشند 

رای اين هيٌات« ، و روشن است که »ز مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسالم داشته باشد طرح و رد نمايند که عنوان قانونيت پيدا نکنديک ا
  .»علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و گدشته از آن اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجته عصرعجل اهللا فرجه تغييرپذير نخواهد بود

مذهب« ر جريان مذاکرات معلوم شد که علت عمده تاخير در طرح و تصويب متمم قانون اساسی اين اصل و اصل اول آن است که در آن گفته شده د
ایاين اصل در اثر اعتراضات اقليته. »بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد] و[ رسمی ايران اسالم و طريقه حقه جعفريه اثناعشريه است 

دينی، بويژه زردشتيان که نظرات خود را طی چهار نامه مفصل و پياپی به مجلس ارائه داده و خواستار مساوات حقوقی شدند، بوسيله بعضی مواد
قوانين« آنها در آخرين نامه شان نوشته بودند که منظورشان سهيم شدن در . آمد،  تا حدودی تعديل شد» حقوق ملت« ديگر اين قانون ، که در فصل 

است و اگر اين اصل در قانون اساسی شرط  نشده» عامه رعايا... بر سر مساوات حقوق مملکتی و مجازات« نيست بلکه سخنشان » مذهبی ديگران
اصلو پس از خواندن اين نامه در مجلس بود که يکی از نمايند گان آنها را مطمئن ساخت که قبال . ١۵» ديگر اميد زيست برای ما نيست« باشد 

اما دعوای حل ناشدنی بر سر مسٌاله مطابقت قوانين با شرع اسالم و. برای تمام اهالی ايران در اصل هشتم قانون تضمين شده است» مساوات حقوقی«
مقابله ونظارت علمای بر امر قانونگذاری بود، که گذشته از آنکه در جلسات گذشته بارها بر سر آن ميان نمايندگان متعصب مذهبی و ترقيخواه 

البته در جريان اين درگيريها نمايندگان ترقيخواه در برابر تهاجم متعصبان. کشمکش شده بود، پس از طرح آن در مجلس نيز تنش همچنان ادامه يافت
مورد جدايیمذهبی، بعلت فضای حاکم موجود ناگزير دست به عصا راه ميرفتند و نظرات خود را بصورت علمی و با حاشيه رفتن های فراوان در 

 خرداد، چنين آمده که يکی از٢٣برای مثال در گزارش مذاکرات مجلس در روز پنجشنبه اول جمادی االول، . شرع و قانون به بحث ميگذاشتند
ليل مياورد کهد» پنج نفر از علما« نمايندگان تبريز نظارت علما بر قانون را بنحوی غير مستقيم رد ميکند و در مورد محدود کردن اين امر بوسيله 

،»نميشود اين حق عمومی را سلب و منحصر به افراد مخصوص« حق عمومی همه علماست و» در تطابق احکام جزييه با قواعد کليه « نظارت علما 
روش وميپردازد که موجبات اعتراض نماينده صنف کاغذ ف» مباحثات و مناقشات علمی« و يا يکی ديگر به . يعنی يک هيٌات از علما، بکنيم

به« اگر قرار باشد جلسات مجلس : کتابفروش ميشود که از اينگونه گفتگوها حوصله اش سر آمده و در جلسه دو روز بعد مجلس معترضانه ميگويد
ا قواعدبهر حال پس از همه مشاجره ها و کشمکشها اصل نظارت علما بر تدوين قوانين و تطبيق آن ب. کارها تمام نخواهد شد» مباحثات علمی بگذرد

 .  طرح و با اکثريت آرا تصويب ميشود١٢٨۶ خرداد ٢۵، ١٣٢۵مقدسه اسالم در جلسه سوم جمادی االول 
در مجلس همچنان ادامه دارد و گفتگو و تصميم گيری به کندی بسيار» متمم قانون اساسی« اما پس از گذار از اين مرحله نيز کشمکش بر سر اتمام 

 شهريور، اتابک صدراعظم، در واقع برای تعيين تکليف دولت خود١٨ رجب، ٢١ روز پس از آن تاريخ، يعنی در ١٨ و پيش ميرود تا آنجا که دو ماه
با اينهمه از آنجاکه. در اداره مملکت، دستخطی را که از محمد علی شاه مبنی بر تاکيد در تسريع در اتمام قانون اساسی گرفته، به مجلس ارائه ميدهد

 ۶ادامه در صفحه ... هنگام خروج از مجلس ترور ميشود، اين تذکر و دستخط نيز در پيشرفت کار قانون اساسی تاثيریاتابک در همين روز
 

 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست



  - ٦ -                               صفحه                          توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                   ١٣٨۵ مرداد – ٧٧شماره 

  
 همه زندانيان سياسی بی قيد وشرط آزاد بايد گردند

 ...قانون اساسی
برای نمونه وقتی دو هفته پس از آن،.  نميگذارد و مجلسيان وقت خود را بيشتر به بحث در باره امور ديگر و قوانين و نظامنامه های فرعی ميگذارند

 سوم شعبان، رئيس مجلس بنا به تقاضای يکی از وکال ميپذ يرد که در جلسه دو روز بعد قانون اساسی را به بحث بگذارد باز هم در روز موعود، ودر
٨ روز و سر انجام پس از امروز و فردا کردن ها در جلسه. »امروز ترتيبش موجود نشده، کارهای ديگر هست« : عليرغم تذ کر همان نماينده، ميگويد

اما همچنان که در مذاکرات بعدی مجلس ديده ميشود مذاکره در باره قانون اساسی، به. »نظامنامه اساسی خوانده شود اول« شعبان رضايت ميدهد که 
 بقول رئيس مجلس شعبان،٢۴ تا ١٧اما باالخره نمايندگان مجلس با يک پی گيری جدی در روزهای ميان . باز هم به عقب ميافتد» کارهای مهم« بهانه 

 اکتبر٨ و ١٢٨۶ مهر ١۵برابر با ( ١٣٢۵ شعبان قوی ئيل ٢٩«  مينشينند و کار قانون اساسی را به پايان ميبرند و پنج روز بعد هم در  شب و روز
  . به امضای محمد علی شاه، ميرسانند» در قصر سلطنتی تهران ) ١٩٠٧

در آن سخن ميرود، و چهار ماه پس از» اهميت تکميل قانون اساسی« ، که از ١٣٢۴ ذ يحجه ٢٨باين ترتيب هشت ماه پس از اولين جلسه مجلس در 
تصويب اصل تقدم شرع بر قانون و نظارت علمای شرع بر تصويب قوانين، کار تصويب و توشيح قانون اساسی پايان ميپذ يرد ودر همين روز مجلس

بحمد اله و المنه ضميمه قانون اساسی که سعاد ت و سالمت ايران« : ای ايران مخابره ميکندشورای ملی اين خبر را طی تلگرافی، بشرح زير به شهره
را پايه و مايه و حافظ بيضه اسالم، و استحکام و استقالل دولت و استقرار حقوق ملت منحصرا در روی اين اساس مقدس استوار خواهد شد، امروز که

 شورای ملی ايران است به حسن تصادفی که از جمله عاليم غيبی است که توجه اعالی اين اساسیبه حساب شمسی روز اول سال دوم افتناح مجلس
جا دارد عموم ملت از صميم قلب. مقدس است، به صحهء مبارکه اعليحضرت قويشوکت اقدس همايون شاهنشاهی خلداله ملکه و سلطانه توشيح گرديد

ب آزادی را در رفع اغراض شخصی و متابعت تامه به قوانين مملکتی قرار داده خود را شايسته وبشکرانه اين موهبت عظمی و حسن استقبال اين مرات
   ١۶. »سزاوار چنين عطيه مقد سه معرفی کنند

شده بود،که قبال بصورتی شتابزده و ناقص تدوين » نظامنامه اساسی« ، چنانکه از نام آن بر ميايد، تکلمه ای بود بر »متمم قانون اساسی« باين ترتيب 
و ملت از طريق اين قانون توانست تا آنجا که شرايط تاريخی و اجتماعی اجازه ميداد، و حتی ميتوان گفت خيلی بيشتر از آن، بصورتی انقالبی دو

 عمال از قدرتنيروی اصلی سلطنت و روحانيت را، که بشکلی خود سرانه و مستبدانه بر ملت و مملکت و بر زندگی مادی و معنوی ايران حاکم بودند
  . بر کنار سازد و خود بر سرنوشت خويش حاکم شود

چيزی جز قدرتهای سه گانه قانونگذاری،» قوای مملکت « و )  ٢۶اصل (» قوای مملکت ناشی از ملت است« در اين قانون صريحا گفته ميشود 
، قوه اجراييه يعنی هيٌات وزيران و ماموران دولت که»قوانينقوه مقننه مخصوص است به وضع و تهذ يب « اجرايی و قضايی نيست که بنا بر تعريف 

قوه قضاييه و حکمتيه« و  ) ٢٧اصل ( اجرا ميکنند » به ترتيبی که قانون معين ميکند« ، ولی »بنام نامی اعليحضرت همايونی« احکام و قوانين را 
  .) ٢٧اصل ( » به محاکم عدليه در عرفياتمخصوص است به محاکم شرعيه در شرعيات و « که » عبارت است از تميز حقوق

و ) ٧۴اصل ( منعقد ميشوند » بحکم قانون« که »  د يوان عدالت عظمی و محاکم عدليه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند« در ارتباط با عرفيات 
  .) ٧١اصل ( خواهد بود » قضاوت در امور شرعيه با عد ول مجتهد ين جامع الشرايط«

اعليحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و« وه مقننه مربوط ميشود بايد توضيح داد که متمم قانون اساسی آنرا رسما ناشی از در آنچه که به ق
آنرا به صحهء خود توشيح ميکنند با تاکيد بر اين نکته» اعليحضرت همايونی« قانون را تصويب و » مجلسين« مجلس سنا دانسته است باين ترتيب که 

»از وظايف مختصه] هم[ شرح و تفسير قوانين « و » تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملیوضع و « که 
  .)            ۴٩اصل ( » هرگز اجرای آن قوانين را تعويق يا توقيف نمايد« و پادشاه هم نميتواند  ) ٢٧اصل (  اين مجلس است 

کامال جنبه تشريفاتی داشته و» اعليحضرت همايونی« که متمم قانون اساسی، بطور رسمی، منشا قانون شناخته نقش چنانکه ديده ميشود از سه نيرويی
  .تنها کار او امضای بدون معطلی و بی قيد و شرط قوانينی است که در مجلس شورای ملی، به تنهايی يا همراه با مجلس سنا، بتصويب رسيده است

پيشين برای آن در نظر گرفته شده بود، در اين» نظامنامه اساسی«قوق و اختيارات آن نيز، عالوه برمحدوديتهايی که در در مورد مجلس سنا و دامنه ح
و حال آنکه، همانطور که در) ٣۴اصل (» مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتيجه است«قانون نيز اين قيد افزوده شد که 

آمده، تصميمات و مصوبات مجلس شورا در تمام امور مملکتی و دولتی و اجتماعی در غياب مجلس سنا بخودی خود» اسینطامنامه اس « ۴٧اصل 
  .صورت قانونی دارد

که... سلطنت وديعه ايست «بصراحت اعالم ميکند که » متمم قانون« در حقوق سلطنت و موقعيت پادشاه نيز، که قانون اساسی پيشين کامال ساکت بود، 
را بر اين اصل تحميل کرد که از قرار معلوم القاء» بموهبت الهی«اما محمد علی شاه عبارت ) ٣۵اصل (»  طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شدهاز

ودنمشروطه ب«در عوض مجلس عالوه بر تاکيد بر . به شاه واگذار ميکند» بموهبت الهی«شود که ملت اين مقام را نه به تنهايی و باختيار خود، بلکه 
اين اصل را نيز بتصويب ميرساند که هيچ پادشاهی بر تخت سلطنت نميتواند جلوس کند مگر اينکه قبل از تاجگذاری در مجلس) ٣۶اصل (» سلطنت

خودسوگند ياد کند که عالوه بر صرف همت » به کالم اهللا مجيد و به آنچه نزد خدا محترم است« شورای ملی حاضر شود و در حضور نمايندگان ملت 
»بر طبق آن و قوانين مقرره سلطنت«باشد و » قانون اساسی مشروطيت ايران« نگهبان » حدود مملکت و حقوق ملت«و » حفظ استقالل ايران«در 

  ).٣٩اصل (باشد » منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ايران نداشته... و در تمام اعمال و افعال « نمايد 
انون اساسی و متمم آن، و همچنين با تصميمات قانونی ديگری که در يک سال اول دوره اول مجلس شورا در باره حقوقباين ترتيب با توجه به مواد ق

به انجام بعضی امور» موافقت قانون« و » مراعات« سلطنت گرفته شد، در واقع پادشاه به يک عنصر صرفا تشريفاتی بدل شد که تنها ميتواند با 
، يا ضرب)۴٧اصل (به اشخاص اعطا کند » با مراعات قانون« را » درجات نظامی و نشان و امتيازات افتخاری«  ميتواند تشريفاتی اقدام کند، مثال

از حقوق پادشاه شناخته» صدور فرامين و احکام برای اجرای قوانين« همچنين بموجب قانون . صورت ميگيرد» بنام پادشاه« سکه با موافقت قانون 
عزل و نصب وزراء بموجب فرمان همايون«  قبال گفته شد او بهيچوجه حق ندارد صدور اين فرامين را به عقب بيندازد، و يا شده اما همانطور که

آن هيٌات يا آن« نارضايتی ميکرد » از هيٌات وزراء يا وزيری اظهار» « مجلس شورای ملی يا سنا« اما هر گاه اکثريت ). ۴۶اصل (بود » پادشاه 
رسما بر» اعالن جنگ و عقد صلح«و » فرمانفرمايی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه « عالوه بر اينها ). ۶٧اصل (» دوزير منعزل ميش

اما حقيقت اينست که اين اختيارات و هر نوع اختيار ديگری که بموجب قانون به پادشاه داده شده کامال جنبه تشريفاتی دارد زيرا بموجب. عهده اوست
کليه فرامين و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء ميشود که بامضای وزير مسئول رسيده باشد، و مسئول« نون اساسی اصول متمم قا
در هر گونه« هستند که » شخص پادشاه از مسئوليت مبری و وزراء دولت« است و » همان وزير« فرامين و دستخط های پادشاه » صحت مدلول

  ). ۴۴اصل (شناخته شده اند » امور مسئول مجلسين
بودن پادشاه بسختی جا ميخورد و به رئيس مجلس وقت» غير مسئول« بيهوده نيست که محمدعلی شاه پس از خواندن مواد متمم قانون اساسی در مورد 

». و نگهداری ميکند سرپرستی کنمچطور من مسئوليتی ندارم ؟ من بايد رعايای خود را مثل شبانی که گله گوسفندان را هدايت«: معترضانه ميگويد 
او برای. اما رئيس مجلس با توسل به اصول ديگر قانون و بويژه يادآوری لحن بسيار محترمانه آن اصول بظاهر شاه را آرام و خوشحال ميکند

گذشته، مسئوليت کارهای خالفمحمدعلی شاه توضيح ميدهد که اين اصل برای اينست که شاه از پرس و جو و جوابگويی مصون باشد ووزيران، مثل 
تمام اقتدار و اختياری که سالطين گذشته داشته اند در قانون اساسی، و مخصوصا در« بعالوه بر سر او منت ميگذارد که . را به گردن شاه نيندازند

  ١٧. »برای پادشاه پيش بينی شده است... قانون متمم، 
مخارج و مصارف دستگاه« قانون اساسی شاه حتی در تعيين بودجه دربار خود هم اختياری نداشت و از اين سخنان تشريفاتی که بگذريم بر اساس متمم 

در اين ارتباط بد نيست يادآوری شود که مجلس اول پس از تصويب اين قانون نه تنها مستمری های چند). ۵۶اصل (ميشد » سلطنتی بايد قانونا معين
هشتصد هزار تومان نقد، پنچ« يا بشکل قابل مالحظه ای کاهش داد بلکه حتی مقرری شاه را محدود کرد به هزار تن درباری و شاهزاده را قطع کرد و 

 ٧ادامه در صفحه ... همه اجزای دستگاه های... همه مستخدمين دربار « ، و بهمين مناسبت شاه  ناگزير»هزار خروار غله و ده هزار خروار کاه
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم

  ...قانون اساسی
لسکه خانه، اصطبل، صندوقخانه، پيشخدمتها، غالمان، سرايداران و ناظر آشپزخانه و شاطرها و غالم و پيشخدمتهای فراشخانه و بيويات سلطنتی، کا

   ١٨.را جواب گفت» باغبانها و غيره و غيره
  ١٩. کرد» عمال شاه را تقريبا فاقد قوه و اقتدار« باين ترتيب در يک جمله، متمم قانون اساسی 

قبلی» نظامنامه اساسی« لس سنا، که رسما رکن سوم انشاء قانون شناخته شد، تنها توضيحاتی در باره حقوق و اختيارات آن بر اصول اما در مورد مج
نه فقط از طرف طبقات مردم يا اياالت و« دارد و » از طرف تمام ملت وکالت« افزوده شد و آن اين بود که مجلس سنا نيز، مانند مجلس شورای ملی 

را دارد، باستثنای» مملکتی حق تحقيق و تفحص در هر امری از امور« ، و باز مانند مجلس شورا )٣٠اصل (» تی که آنها را انتخاب نموده اندبلوکا
وظايف مختصه مجلس شورای ملی« که هر دو از » شرح و تفسير قوانين« و همچنين » وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملکت«

  .بر آن مصوبات سنا تنها در غياب مجلس شورا و بدون تاييد آن بصورت قانون در نخواهد آمدعالوه . است
و قدرت طلبی آنها، با تکيه بر نيروی شرع بود که دربرابر جنبش مشروطه خواهی و ترقی» علمای اسالم« اما گرفتاری بزرگتر و پردردسرتر مسٌاله 

ه تضعيف قدرت سلطنت بطور عمده درصدد برآمدند که بااستفاده از فضای اعتقادی دينی و با استفاده بهبا توجه ب» علمای اسالم«. طلبی قد برافراشت
شايد توضيح اين. متون و سنت دامنه قدرت خود را به عرصه های سياسی و دولتمداری گسترش دهند و برميزان و دامنه سلطه خود بر جامعه بيفزايند

نخستين و نزاع ميان مشروطه و استبداد و ملت و دربار بود حتی يکبار» نظامنامه اساسی« ه گفتگو و جدال بر سر نکته الزم باشد که در تمام مدتی ک
بکار» قرآن« و » خداوند« وکال کلمات » صورت قسم نامه« هم برای نمونه از شرع و دين و فقها و علمای دينی سخنی بميان نيامد، تنها يکبار در 

انجام» با کمال راستی و درستی و جد و جهد«   مجلس بايد به اين دو سوگند ياد ميکردند که تکاليفی را که به آنان رجوع شدهرفته بود که نمايندگان
نداشته باشند، و باری ديگر نيز» جز فوايد و مصالح دولت و ملت ايران... هيچ منظوری« نکنند و » به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت« دهند و 
  . و پيش از امضای شاه و وليعهد و صدراعظم ثبت شده بود» نظامنامه« در پايان » هللا تعالیهوا« عبارت 

و حقوق ملت ايران و اصول مشروطيت مانند آزادی، برابری و امنيت و تفکيک قوا و مسايلی از» متمم قانون اساسی« اما از همان لحظه که مسٌاله 
ن و بيرون مجلس آغاز شد، و همانطور که قبال توضيح داده شد پس از هشت ماه جدال و کشمکش،اين قبيل بميان آمد دعوای شرع و عرف در درو

مجتهد ين و فقهای متد« بعنوان مذهب رسمی ايران شناخته شد و ثانيا قرار شد که يک هيٌات پنج نفری از » جعفريه اثنا عشريه« اوال اسالم و مذهب 
  . باشد جلو گيری کنند» قواعد مقد سه اسالم« ود از تصويب هر نوع قانونی که مخالف بعنوان عضو مجلس شورا با نظارت خ» ينين

حقيقت آنست که اين اصل دوم چيزی جز پيشنهاد گروه فقهای ضد مشروطه برهبری شيخ فضل اله نوری معروف نبود و تنها تفاوت آن با اصل
ها خواسته بودند فقهای ناظر بر قانون در خارج از مجلس و مستقل از آن تعييناين بود که آن» مشروعه« پيشنهادی علمای مرتجع طرفدار حکومت 

علمای اعالم و حجج اسالم مرجع تقليد« شوند ولی نمايندگان ترقيخواه مجلس با مقاومت سرسختانه خود توانستند آنرا به اين صورت در آورند که 
پنج« ، به مجلس شورا معرفی کنند و نمايندگان مجلس بانتخاب خود »تضيات زمان باشندمطلع از مق« را، با اين شرط که » شيعه بيست نفر از علما

  . به عضويت مجلس بپذ يرند» باالتفاق يا بحکم قرعه... نفر از آنها را، يا بيشتر بمقتضای عصر
 انتخاب نيمی از اعضای آن از جانب شاه، بهباين ترتيب همانطور که طرفداران سلطنت استبدادی توانستند اصل تاسيس مجلس سنا و دخالت آنرا، با

نظام مشروطه ايران تحميل کنند علمای شيعه نيز، با استفاده از فضايی که بوجود آوردند و با حمايت محمد علی شاه و درباريان توانستند بنحو بسيار
عالوه بر اين در قلمرو امر قضا نيز توانستند. جا بياندازندرسما » در متمم قانون اساسی« جدی تر سلطه شرع و علمای مذهبی را بر امر قانونگزاری 

توضيح آنکه در اصل بيست و هفتم اين قانون، در عين حال که امور به عرفی و شرعی تقسيم شده اند، از. قسمتی از تسلط خود را همچنان حفظ کنند
بعالوه در. و وظيفه دومی رسيد گی به شرعيات شناخته شده استدو نوع محکمه عرفی و شرعی نيز سخن رفته که کار اولی رسيد گی به عرفيات 

د يوان عدالت عظمی و محاکم عد ليه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند« يک اصل ديگر، که تکميل کننده اين اصل ميتواند تلقی شود، آمده است که 
 سرانجام تصويب حاکم شرع در تعيين مدعی عموم نيز، که درعهدهو ) ٧١اصل ( » و قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهد ين جامع الشرايط است

  .) ٨٣اصل ( شاه قرار دارد، ضروری شناخته شده است 
برای مثال اصل نظارت فقها،. با اينهمه اين اصول در عمل يا بصورتی بسيار محدود به اجرا در آمدند و يا بطور کلی بد ست فراموشی سپرده شدند

 آمده بود، جز بصورتی ناقص و در محدوده زمانی بسيار کوتاه عملی نشد زيرا نه تنها بی رغبتی و مقاومت مردم و مشروطهبترتيبی که در قانون
نتوانستند بر سر انتخابات» علمای اعالم و حجج اسالم مرجع شيعه« خواهان و همچنين ضرورتهای زمان در تعطيل آن نقش بازی کردند بلکه هم 

بتوافق برسند وهم بيشتر علمای منتخب صالح خود را در آن د يد ند» د ين و فقهای متد ينين که مطلع از مقتضيات زمان هم باشندمجته« بيست  نفر از 
عد ول مجتهد ين جامع« اما اصل دخالت شرع و . که از شرکت در امور پر مسئوليت و پر درد سر سياسی بپرهيزند و به منبر و مسجد بسنده کنند

امر قضا و دادگستری که بصورتی استثنايی و محدود به زمينه ای خاص در قانون آمده بود، عالوه بر آنکه بصورتی کلی و مبهم انشاءدر » الشريط
شده بود عمال معلق ماند زيرا اوال در قانون مطلقا جرايم شرعی تعريف و مشخص نشده اند و ثانيا هيچ جا از محکمه يا محاکم شرع تعريفی بد ست داده

گذشته از اينها. خود، در صورتی هم که مشخص و مسلم باشد دعوا جنبه شرعی دارد، به آن رجوع کنند» شرعی« شده که مردم بتوانند در دعواهای ن
برکه در واقع براحتی ميتوان اين حکم را » هيچ محکمه ای ممکن نيست منعقد گردد مگر بحکم قانون«  قانون به تاکيد گفته ميشود که ٧۴در اصل 

هنگام بحث در باره تشکيل محاکم عد ليه، با يک بيانی که« طباطبايی » سيد محمد مجتهد« با اين تفاصيل بيهوده نبود که . نيز تعميم داد» محاکم شرع«
   ٢٠» اقی خواهد ماند؟خالی از کنايه و شوخی تلخی هم نبود اظهار ترديد نمود که پس از تشکيل اين دادگاهها آيا وظيفه ای ديگر هم برای روحانيون ب

بنحو برجسته ای بر جا مانده اما اين قانون در عمل، همانطور که بجای اساس» متمم قانون اساسی« بهر حال، اگر چه رد پای شرع در وجوه گوناگون 
ا عالوه بر نکات ذکر شده درسلطنت استبدادی نظام مشروطه را برقرار ساخت بر اختيارات قضايی علمای اسالم نيز ضربه ای مهلک وارد آورد زير

مقرر ميدارد که تشکيل د يوانخانه و محاکم عد ليه، تعريف تقصيرات و جرايم، نحوه رسيد گی به» اقتدارات محاکمات« باال، اصول نوزده گانه فصل 
س قوانينی تحقق يابند که بتصويبجرايم و صدور احکام، تعيين ميزان مجازات مجرمان و ساير مقررات قضايی، همگی بايد بحکم قانون و بر اسا

باين ترتيب قوه قضاييه، که رسما از دو قوه ديگر متمايز و نسبت به آنها مستقل است، عمال تابع قوانين مصوبه مجلس. مجلس شورای ملی رسيده باشند
تعيين شخص مدعی« نها استثنای قانونی ميشود، ت» بموجب قانون معين« هم » مقرری اعضای محاکم عد ليه« نمايند گان منتخب ملت است و حتی 

در عين حال، بر خالف وزيران و هيٌات دولت، که با نظر مجلس شورا. گذاشته شده است» با تصويب حاکم شرع در عهده پادشاه« است که » عموم
غل خود موقتا يا دايما، بدون محاکمه وهيچ حاکم محکمه عد ليه را نميتوان از ش« عزل و نصب ميشوند، قضات در کار خود مستقل و آزاد هستند و 

  .) ٨٢اصل ( و حتی او را، بدون رضايت خودش، از نقطه ای به نقطه ديگر منتقل کرد  ) ٨١اصل ( » ثبوت تقصير تغيير داد
لت، که در گذ شتهدر توصيف قوه اجراييه و حدود اختيارات آن نيز، همانطور که در تعريف قوای سه گانه ياد آوری شد، وزيران و ماموران دو

نوکران پادشاه محسوب ميشد ند، اينک در واقع تابع و جوابگوی فرامينی هستند که به تصويب مجلس ميرسد و در اداره امور کشور نيز طبق قوانينی
.     ن نميتواند اعمال کندکه مجلس تصويب ميکند رفتار ميکنند، و اعليحضرت، که قبال در راس قدرت بود، هيچ قدرتی در کار اجرايی و اعمال وزيرا

                        
نميتوانند احکام شفاهی يا کتبی پادشاه را مستمسک« در نتيجه بر مبنای اصول متمم قانون اساسی وزيران در کار و مقام خويش، بر خالف گذشته، 

ول مجلسين هستند و درهرمورد که از طرف يکی از مجلسين احضار شوند بايدمسئ« آنها ). ۶۴اصل ( » قرار داده سلب مسئوليت از خودشان بمايند
مجلس شورای ملی يا سنا ميتوانند وزراء« ) ۶٠اصل ( » حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئوليت خود را منظور دارند

و مرجع رسيد گی به تقصيرات) ۶۶ و ۶۵اصول ( بازخواست و محاکمه کنند و آنها را طبق قانون ) ۶۵اصل ( را تحت مواخذه و محاکمه در آورند 
 ٨ادامه در صفحه ...و سر انجام مجلسين در صورت عدم رضايت از کار يک وزير). ۶٩اصل ( خواهد بود » د يوانخانه تميز« آنهاهم اختصاصا 
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  سطين جنايت عليه بشريت استجنايات رهبران صهيونيسم در فل

 ...قانون اساسی
         . »قامش معزول کنندآن هيٌات يا وزير را از م«  يا هيٌات وزيران ميتوانند 

بهر حال اگر در کشاکش ساليان جدال فکری نيروهای پيشتاز روشنفکری و مبارزه سرسختانه توده های مردم استبداد سلطنتی و ارتجاع دينی قسمت
بودند که» گله های گوسفندی« ه بشمار ميرفتند و بمنزل» رعايای پادشاه« عمده ای از قدرت خود را از دست دادند در عوض مردمی، که از اين پيش 

ميشد ند، هويت انسانی خود را باز يافتند و با استقرار نظام مشروطه و در پناه قانون اساسی آن از» سر پرستی و هدايت« او » نوکران« بوسيله او و 
يشرفته شناخته شده و برآن حاکم بود، دست يافتندقيد تکاليف نظام استبدادی و رعيتی آزاد شدند و به حاکميت سياسی و حقوق اجتماعی، که در جهان پ

  . و حاکميت قانون، که در واقع همان حاکميت مردم است، در جامعه و سراسر کشور بر قرار شد
ن خود راپيش از هر چيز بايد دانست که حاکميت مردم و قانون بوسيله قانون اساسی ايران باين ترتيب بر قرار شده که مردم در کمال آزادی نمايندگا
نظامنامه« برای مجالس قانونگزاری انتخاب ميکنند و همانطور که قبال توضيح داده شد مجلس شورای ملی، که اعضای آن بر اساس اصل دوم 

ينانتخاب ميشوند نظام سياسی مملکت و نحوه حکومت را بر اساس قوانينی که به صالح ملک و ملت ميداند تعي» قاطبه اهالی« از جانب » اساسی
  . ميکنند

اما افراد مردم حق دارند در تمام مدتی که مجلس منتخب مشغول کار است بانحاء گوناگون بر آن نظارت کنند باين ترتيب که بجز در موارد استثنايی،
عنوان تماشاچی وکه جلسه مجلس بصورت غير علنی تشکيل خواهد شد و مذاکرات آن برای مدتی محدود محرمانه خواهد ماند، در جلسات علنی آن ب

تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصيل...تمام مذاکرات را روزنامجات ميتوانند بطبع برسانند« و » حق حضور و استماع دارند« روزنامه نگار 
وه بر اينها درعال).  نظامنامه اساسی١٣اصل ( هر کس صالح اند يشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی بر نگارد . گذارشات مطلع شوند

اما. »هر کس از افراد ناس ميتواند عرضحال يا ايرادات و شکايات خود را کتبا به دفترخانه عرايض مجلس عرضه بدارد« ارتباط مجلس و مردم 
ترتيب که در اين قانوندخالت مردم را در اداره امور کشور، از طريق مجالس انتخابی، از اينهم دقيق تر و وسيع ترميکند، باين » متمم قانون اساسی«

بال واسطه از طرف اهالی« ايران پيش بينی شده که اعضای آنها نيز » انجمنهای ايالتی و واليتی درتمام ممالک محروسه« وجود سازمانهايی بنام 
).٩٢ – ٩٠اصول (واهند داشت را خ» با رعايت حدود قوانين مقرره، اختيار نظارت تامه در اصال حات راجعه به منافع عمومی« و » انتخاب ميشوند

مطلقا مسکوت ماند و مد ت کوتاهی پس از سر و سامان گرفتن مجلس اول» نظامنامه اساسی« از اينها مهمتر حقوق و اختيارات ملت است که در 
بعنوان» ريقه حقه جعفريهط« اين فصل، که بالفاصله پس از اعالم . بتصويب اين مجلس رسيد» حقوق ملت ايران« در فصل » متمم قانون اساسی«
بر تدوين قوانين، و همچنين اشاره به نحوه تعيين حدود کشور و پايتخت آن و رنگهای پرچم ايران» مذهب رسمی کشور و نظارت علمای اين طريقه«

انی را برای عموم مردم، در فهرست اصول متمم قانون اساسی آمده، يک سلسله حقوق انس) ٧ – ١اصول ( و تعطيل بردار نبودن اساس مشروطيت 
  . ايران تامين و تضمين کرده است

اهالی مملکت ايران در«همه ايرانيان در برابر قانون است باين ترتيب که » مساوات« نخستين اصل حقوق ملت، همانطور که در اين قانون آمده، 
تمام نظامات و سنتهايی که تا اين زمان محدوديت ها يا محروميتمعنای آن اينست که ). اصل هشتم(» مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود

هايی برای افراد مردم و بعضی گروههای اجتماعی فراهم ميآوردند، و يا امتيازات خاصی برای بعضی ديگر برسميت ميشناختند، طبق اين اصل
به افراد مورد» خزينه دولت«  اشاره شده که بنا به ميل پادشاه از »مرسوم و انعامی« البته در مجموعه قانون جز يک مورد که به لغو . ملغی ميشوند

نظر پرداخت ميشد، از امتيازات خاص طبقات و گروهها و افراد ممتاز و امتيازات آنها، و لغو اين امتيازها حرفی بميان نيامده است اما بر عکس در
عالوه بر اينها در واقع در. »تفاوت و امتيازی فيمابين افراد ملت گذارده نخواهد شدهيچ « اصل نودوهفتم به مساوات مالياتی اشاره شده که بموجب آن 

بميان) اصل چهاردهم(»حقوق هيچيک از ايرانيان«و يا عدم تجاوز به ) اصل نهم(» افراد مردم« تمام مواردی که ذکر مراعات و حفظ حقوق تمام 
ثبيت شده و آنچه مسلم است با اين توضيحات، و توضيحات بعدی، هر نوع امتياز طبقاتی وميآيد اصل مساوات تمام شهروندان ايرانی بخودی خود ت

.خدشه برميدارد» متمم قانون اساسی« با اينهمه اصل مساوات حقوقی افراد در بعضی موارد بوسيله اصولی از . اشرافی و گروهی منسوخ ميشود
سمی ايران ميشناسد در واقع تفاوت و اختالف ميان شيعيان و پيروان ساير اديان و مذاهببرای مثال اصل اول آن که طريقه اثنی عشريه را مذهب ر

اين نقيصه را) ارمنی(البته مجلس اول کوشيد تا با شناسايی سه نفر به نمايندگی از اديان سه گانه زرتشتی و يهودی و مسيحی . را رسميت می بخشد
دوره به ارباب جمشيد واگذار شد که يک شخصيت معتبر و با نفوذ اقتصادی و اجتماعی بود، بعالوهنمايندگی زردشتيان در اين (بنحوی جبران کند 

ولی مواردی، مانند اينکه وزيران بايد حتما) ارامنه مسيحی سيد عبداهللا بهبهانی و يهوديان سيد محمد طباطبايی را بعنوان نماينده خود معرفی کردند
از ديگر موارد تبعيض قانونی ميان افراد.  همچنان اين تبعيض ميان پيروان دين های مختلف را تثبيت ميکرد)اصل پنچاه و هشتم(مسلمان باشند 

را بصراحت از حق اشتغال در مقام» شاهزادگان طبقه اولی، يعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر« ميتوان از اصل پنجاه و نهم نيز ياد کرد که 
  .وزارت محروم ساخته است

ه از اينها سکوت يا عدم صراحت قانون در برخی موارد سبب شد که بعدها عالوه بر تمايز دينی، بعضی از اليه های اجتماعی از بعضی حقوقگذشت
برای مثال بموجب قانون انتخابات، که در دوره دوم مجلس بتصويب رسيد زنان نه تنها از حق انتخاب شدن به نمايندگی بلکه. اجتماعی محروم شوند

البته در مورد محروميت زنان از حق رای، اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که در. ز حق انتخاب کردن نماينده مجلس هم محروم شناخته شدندا
حرومشرايط تاريخی آنزمان بيش از اينهم نميشد انتظار داشت زيرا در مترقی ترين و دموکرات ترين نظام های جهانی نيز زنان از اينگونه حقوق م

  .بودند
افراد مردم را بر» امنيت جان و مال و مسکن و  شرف« اما در آنچه که مربوط به ساير حقوق شهروندی است، اصل نهم قانون،حمايت و دفاع از 

بر اين اساس. جدأ ممنوع ميکند» حکم و ترتيبی که قوانين مملکت معين مينمايد« عهده ميگيرد و هر نوع تعرض به افراد مردم را، بدون توجه به 
»فوری«از دستگيری » بحکم کتبی رئيس محکمه عدليه بر طبق قانون« هم جز» ارتکاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمده« افراد، حتی در صورت 

اصل). ماصل ده(» بايد گناه مقصر فورأ يا منتهی در ظرف بيست و چهار ساعت به او اعالم و اشعار شود« مصون هستند، و پس از دستگيری نيز
  . دوازدهم نيز مقرر ميدارد که بدون استناد به قانون نه ميتوان حکمی در باره متهم صادر و نه ميتوان مجازاتی را درباره او اجرا کرد

در باره مصونيت و امنيت مسکن، بموجب دو اصل بعدی، نه ميتوان قهرأ و بدون حکم قانون به محل سکونت کسی داخل شد و نه ميتوان کسی را
  ).١٣-١۴اصول (و از اقامت در محلی ممنوع، و يا برعکس به اقامت در محلی مجبور کرد » نفی بلد«

ضبط امالک و اموال مردم بعنوان مجازات و سياست ممنوع« متمم قانون اساسی در عين حال حق مالکيت افراد را تضمين ميکند باين ترتيب که 
ملک نميتوان سلب مالکيت کرد» تعيين و تاديه قيمت عادله« و بدون » مجوز شرعی«  مالکی بدون از هيچ). اصل شانزدهم(» است مگر بحکم قانون

  ). اصل هفدهم(نميتوان از آنان سلب نمود » حکم قانون« امالک و اموال را نيز، بدون » متصرفين« و » مالکين« و حق تسلط ) اصل پانزدهم(
»چيزی مطالبه نميشود مگر باسم ماليات مملکتی و ايالتی و واليتی و بلدی] مملکت[چ عنوان از اهالی به هي« در مساله امنيت مالی نيز مقرر است که 
  ).٩۴اصل (برقرار ميشود » بحکم قانون« و هر نوع مالياتی نيز تنها و تنها ) اصل نودونه(و آنرا نيز قانون بصراحت تعيين ميکند 

در روابط پستی و تلگرافی نيز امنيت و مصونيت دارند باين معنی که هيچکس نميتواند مراسالتگذشته از امنيت جان و مال و مسکن، افراد مردم 
  ).٢٢-٢٣اصول (کند » افشاء و توقيف« و يا » ضبط و کشف« پستی و مخابرات تلگرافی را، بدون حکم قانون 

تحصيل و تعليم علوم« ه است، و اين آزاديها عبارتند از آزادی پس از امنيت فردی آزاديهايی است که متمم قانون اساسی برای افراد مردم تضمين کرد
  .»انجمن ها و اجتماعات« ، آزادی مطبوعات، آزادی »و معارف و صنايع

، ولی جالب اينجاست که در اصل بعدی»تحصيل و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است مگر آنچه شرعأ ممنوع است« بموجب اصل هيجدهم 
  ٩ادامه در صفحه ...مخارج« البته مدارس ميتوانند با . شود» اجباری« بايد »  مطابق قانون وزارت علوم و معارف« ه تحصيل تاکيد ميشود ک



  - ٩ -                               صفحه                          توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                   ١٣٨۵ مرداد – ٧٧شماره 

  
  سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

  
  

  منابع 
نوشته شده منظور از» نظامنامه«  در– ١
صاحب« کسانی هستند که » مالکين و فالحين«

  . »ملکی باشند که هزار تومان قيمت داشته باشد
 تعداد نمايندگان تهران در مجلس اول بجای– ٢
 نفر رسيد زيرا نمايندگان۶١ نفر عمال به ۶٠

بجای ده» اعيان و خوانين و مالکين و فالحين«
»شاهزادگان قاجاريه نمايندگان «  نفر و ١٣نفر 

بجای چهار نفر تا شش نفر باال رفت و در
 نفر به٢٨عوض اصناف نتوانستند بيش از 

تعداد نمايندگان شهرها و واليات. مجلس بفرستند
  .  نفر تجاوز نکرد٨٠هم در اين مجلس از 

تا اينجا. کرات مجلس اولمذا ١٠صفحه  – ٣
اتکراذ متمام مطالب داخل گيومه نقل از همين

  .است
 پانزدهئه پس از توِط،  اولين مجلس سنا– ۴

 پس از، و سلطه فضای اختناق١٣٢٧بهمن 
 با١٣٢٨ در بيستم بهمن ، تشريفات مقدماتی

  .رياست سيد حسن تقی زاده تشکيل شد
 مذاکرات مجلس٧٩ رجوع شود به ص – ۵

  .اول
١٠ – ٩ برابر با ١٣٢۵ صفر ١۶ يا ١۵ – ۶

 رجوع١٩٠٧س  مار٣١ و ١٢٨۶فروردين 
  .شود بهمان منبع

١٣٢۵ شعبان ٢٩ تا ١٣٢۴ ذيحجه ٢٨ – ٧
 و١٢٨۶ مهر ١۵ تا ١٢٨۵ بهمن ١٣برابر با 

   .١٩٠٧ اکتبر ٨ فوريه تا ١٢
  .  مذاکرات مجلس١٢٩ رجوع کنيد به ص – ٨
  . مذاکرات مجلس اول١۵٧ ص – ٩
  . مذاکرات مجلس١۶۶ ص – ١٠
  .یي مو– ١١
  .ول کتاب آبی جلد ا۴٣ ص –- ١٢
  ٣.  همانجا۵۴ ص – ١٣
   . همانجا۴٢ تا ۴٠ ص – ١۴
   مذاکرات مجلس اول١٩٨ ص – ١۵
 روز شمار تاريخ ايران، باقر٢١ ص – ١۶

  عاقلی
 خاطرات احتشام۶١٢  و ۶١١ ص – ١٧

  السلطنه
 تحقيقات و نوشته های تاريخی،٢٨٩ ص – ١٨

  زير نظر ايرج افشار 
    کتاب آبی، جلد اول١٨ ص – ١٩
 تاريخ استقرار مشروطيت٣٧٧ ص – ٢٠

از گزارش. درايران، جلد اول، حسن معاصر
١۶والتر اسمارت وابسته سفارت انگليس بتاريخ 

۵ و ١٢٨۶ تير ٢۴ برابر با ١٩٠٧ژوييه 
 . ١٣٢۵جمادی الالخر 

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

  ...تحليل لنين پيرامون
، پرولتاريای به جای اين بورژوازی در حال فساد

کشورهای اروپائی و دموکراسی جوان کشورهای
آسيائی می آيد که به نيروی خود کامال اطمينان دارد

 بيداری.تماد توده ها برخوردار می باشدو از اع
آسيا و آغاز مبارزه پرولتاريای پيشرفته اروپا برای
حاکميت گواه گشايش دوره جديد تاريخ جهانی در

 صفحات١٩همان اثر جلد (“اول قرن بيستم هستند
  ).٦٦ تا ٦٥

لنين با نظر به انقالبات آسيا اهميت اين انقالبات را
تذکر می شود و اين تائيدبه پرولتاريای اروپا م

ناظر بر شعار مهم وی است که می
 ستمديده متحدقهایلپرولتاريای جهان و خ“:گفت
کارگر فهميده اروپای“:وی اظهار می کرد. “شويد

 تعداد اين رفقا.اکنون دارای رفقای آسيائی است
روز به روز بلکه حتی ساعت به ساعت در افزايش

  ).١٦٢ صفحه ١٥جلد (.“است
انقالب روسيه“ :ا در همين زمينه در جای ديگرو ي

بزرگی هم در اروپا و هم در آسيا جهانی متحدين
، اين انقالب با دشمنی نهدارد و در نتيجه اين امر

، بلکه جهانی مواجه می، نه فقط روسيه ایفقط ملی
  ).١٦٥همانجا صفحه (“باشد

لنين به تبليغات بورژوازی ليبرال اشاره می کند که
ی فريب مردم اروپا و پرولتاريای جهان بابرا

قلمداد کردن“ وحشی“خواندن خويش و “ متمدن“
خواندن خويش و مللی که“ دموکرات“، با ساير ملل

شايستگی دموکراسی را داشته و در کشورشان
 شده است و همه آنها در“دموکراسی نهادينه“

اخذ درجه  درس خوانده و به“دموکراسی“مکتب 
، خود را برترنايل آمده اند“ وکراسیدم“دکترای 

 تجاوز وی زمينه فکراز ملل ديگر قلمداد کرده و
بعنواناين کشورها را  سرکوب مبارزه مردم

،“خطر برای تمدن“، “خطر برای دموکراسی“
خطر برای شيوه“، “ارزشهای غربیخطر برای “

اعتبار گفته لنين. آنها  فراهم می آورد“ زندگی برتر
 تا به امروز نيز حس می کنيم و شاهد آنرا ما حتی

لنين در برخورد بورژواهای ليبرال انگليسی. هستيم
با مبارزات ملل ايران و هندوستان نشان می دهد که

سياسی اروپا با وجود“ رجال“متمدن ترين ...“: 
گذرانيدن عاليترين مکتب مشروطه خواهی وقتی

، عليههکار به بيداری مبارزه توده ها عليه سرماي
سيستم مستعمراتی سرمايه داری يعنی سيستم

د ددمنشانی بيش، غارت و ظلم می رساسارت
و ما اضافه). ١٦٠ تا ١٥٩همانجا صفحات (“نيستند

، عراقی ها ومی کنيم که حاضرند همه افغانی ها
آدمکشی و بربريت. ايرانی ها را قتل عام کنند

خصلت بی برو برگرد نظام سرمايه داری
لنين به خطر انقالب برای .ياليستی استامپر

تضعيف و نابودی نظام توسعه طلبانه امپرياليستی
اشاره می کند که چگونه منطقه نفوذ آنها را بر هم

انقالب ايران خطر درهم ريختن همه“ :می زند
را که دول اروپائی در“ حيطه نفوذمرزبنديهای 

جنبش“و “ آنجا برقرار ساخته بودند در بردارد
قانون اساسی در ترکيه تهديد خروج اين ملک
موروثی را از چنگال وحشيان سرمايه داری اروپا

  ).١٦٨همانجا صفحه (“ايجاد کرده است
لنين در مورد تاثير انقالب روسيه در آسيا سخن می

اين انقالب گرچه در روسيه با شکست روبرو. گويد
یشد ولی تاثيرات عميقی در آسيا و بويژه ايران باق

صدها نفر سوسيال دموکراتهای قفقاز در. گذارد
.انقالب مشروطيت ايران داوطلبانه شرکت کردند
شکست انقالب روسيه مکتب بزرگی برای پيروزی

 ١١ادامه در صفحه  ...انقالب فوريه و اکتبر

 ...قانون اساسی
تمام مدارس« تاسيس شوند اما »  دولتی و ملتی

و مکاتب بايد در تحت رياست عاليه و مراقبت
و) اصل نوزدهم(» وزارت علوم و معارف باشد

 تر اينکه هيچ جا سخنی از مدارس دينیجالب
که در عين حال خارج از نظارت وزارت علوم

  .و معارف باشد در ميان نيست
آزادی ديگر آزادی نشر روزنامه و کتاب بدون
هيچگونه سانسور است زيرا اصل بيستم مقرر

عامه مطبوعات غير از کتب ضالل«ميدارد که 
 در آنهاو مواد مضره بدين مبين آزاد و مميزی

و هيچ مقامی نميتواند برای» ممنوع است
نويسنده و ناشر مزاحمت ايجاد کند و هر گاه
چيزی مخالف قانون مطبوعات در کتاب يا
نشريه ای ديده شود، همانطور که پيش تر اشاره
شد بر حسب اصل هفتادونهم، مقصر در محکمه

بر« محاکمه و » هيٌات منصفين« ای با حضور 
  .»مطبوعات مجازات ميشودطبق قانون 

تشکيل انجمن ها يا احزاب و اجتماعات نيز
اعالم» در تمام مملکت آزاد« بموجب قانون 

مولد فتنه دينی و دنيوی« شده است بشرط آنکه 
، اجتماع کنندگان با خود»و مخل به نظم نباشند

اسلحه نداشته باشند و ترتيباتی را که قانون در
ابعت نمايند،اين خصوص مقرر ميکند مت

اجتماعات در شوارع و ميدانهای عمومی هم
اصل بيست(» تابع قوانين نظميه باشند« بايد 
  ). ويکم

چنانکه مالحظه ميشود صد سال پيش از اين با
تصويب متمم قانون اساسی و بدنبال استقرار

 مجلس  حکومت مشروطه بر اساس اختيارات
متيازمنتخب مردم و حاکميت مطلق قانون تمام ا

های طبقاتی، اجتماعی و گروهی لغو و تمام
مردم ايران از هر قشر و طبقه اجتماعی بموجب
قانون و در برابر قانون دارای حقوق مساوی
شناخته شدند، مردم عادی امکان يافتند که بدون
هيچ بيمی از تجاوزات عوامل قدرت به جان و
مال و مسکن و شرف خود در امنيت کامل

 و با استفاده از آزادی هایزندگی کنند
مخصوص نظام مشروطه مانند آزادی مطبوعات
و قلم و بيان و تاسيس سازمانها و تشکيل
اجتماعات بدلخواه خويش، و البته در محدوده
قانون، به فعاليت های گوناگون اجتماعی،
سياسی و اقتصادی و فرهنگی اقدام کنند و از

ورايی، کههمه مهمتر با انتخاب مستقيم مجلس ش
قدرت اجرايی را نيز در زير نظارت خود دارد،

  .در حاکميت شرکت ورزند
البته چنانکه معلوم است قانون اساسی
مشروطيت ايران در صد ساله عمر خويش
بارها از جانب نيروهای استبدادی و ارتجاعی
مورد تجاوز قرار گرفته است اما با اينهمه هر

ر فعال پيداگاه توده ها در صحنه سياسی حضو
کرده اند توانسته اند با پس راندن اين نيروها به
نظام مشروطه و قانون اساسی آن حياتی تازه
بخشند و امروزه اصول حاکميت قانون و مردم
ايران چنان در اعماق ذهن جامعه رسوخ يافته و
پاگرفته که حتی مواقعی نيز که جنبش مردمی و

 چندیتوده ای سرکوب ميشود باز هم پس از
بفرمان تاريخ سر بلند ميکند، و مهمتر از اين،
حتی در غيبت مردم در صحنه مبارزه سياسی
نيز، شرايط تا آنجا پيش رفته که مرتجع ترين و
مستبد ترين ديکتاتوری ها هم نميتوانند از تظاهر
.به مراعات اصول مشروطيت خودداری ورزند

       ۴/٣/١٣٨۵   
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است  

 

  :گفتم
  ، برترين خبرها، نه اما چنان که زخم بازوی سردارهزارگونه“    

  .، خبر از زخمهای حادثه ی هنوز در راهستاين زخم تازه خود
   “!اين زخم تازه چيست؟ بگو سردار

  
  :ستار گفت

   ! استهللاشيخ فضل ازه مسلمان احمله قزاقهای تاين پيش زخم “
  :وز چشمه های اول بازی ست
  !، قصد جان مرا کرده است به هر تقديربا من خبر رسيده که اين شيخ

  !و قصد هر چه مجاهد که با منست و فدايی
  “...، خلع سالح است وباری بهانه نيز همان گونه باز

  !سردار“:  گفتمش-    
  هللاشيخ فضل انادرست بوده و اين حاج خبر ! هرگز غمت مباد

  ، بر سردار آرميده است دگربا حکم دادگاه مردمی انقالب
  “!دنز، نيارد و چشم زخم

  
  :ستار گفت

  “!...ست ، او زندهاينگونه نيست! نه“          
  

  :گفتم
  .واس تو پرت استحهزار جان به فدای تو ليک گمان می برم “      

  !سردار جان
  “..!.، گذشته ستاز آن روزگارهفتاد سال بيش 

  :با زهر خند خروشيد
  ! د جانفرزن“

  !اين اشتباه را نه تو تنها که نيز هزاران هزار همچو تو هم کرده اند
  !او زنده است

  و اکنون مجال نيست ازين بيشتر در اين زمينه سخن گفتنم که دل نگرانم
  آشفته ام که باز خبر می رسد
  هللال اقزاقهای تازه مسلمان شيخ فض

  .هر صبح و شام موعظه ها می شوند
  ، هر مجاهد رزمنده و فدايی اين خلق را تا باز هم به نام نامی اسالم
  .                    هالک کنند

  . دوباره زنده شودپارک اتابکتا ماجرای 
  ، سخت دل نگران ايستاده چشم به راهمو امروز

  فته است به يارانتا پيک دير کرده فراز آيدم ز شهر و بدانم چه ر
  آيا تو آگهی که چه تدبير کرده اند رفيقان؟

  وينان چه می کنند؟
  :گفتم
  “کيان؟ که؟“    

  : گفت-
  “!کوچک و حيدر“        

  :گفتم
  “...يد چنان که بايد و شا“     

  :ستارگفت
  “!چنين باد“          

  ناگاه بغض دير مانده بمبی ترکيد
  رماو چتر ارغوانی دودی شگفت روی س
  ، دهان می گشودديدم که زخم کهنه پايش دهان گشوده

  ديدم که خون تازه از اندامش می ريخت
  از زير پيرهن

  پارک اتابک، برگ سبز درختان وز برگ
  ٭وز چشم های من

  ١٣٥٨ امرداد ماه ١٣ –تهران 
يک روز پيش از( امرداد روزنامه آيندگان١٥ نخستين بار در شماره ٭اين شعر

نامه و يکهفته پيش از حمله به ستاد چريکهای فدايی خلق وتوقيف آن روز
  .چاپ و منتشر شده است) مجاهدين خلق ايران و اشغال آنها
، انتشارات١٣٨٥، اسفند ، چاپ نخست تهرانبرگرفته از مجموعه شعر گلخشم

  .تيرنگ
از نعمت آزرم تا در تجليل از انقالب) توفان(در پاسخ تقاضای حزب کار ايران

يت ايران سرود ه ای در اختيار ما بگذارد اين شعر زيبا در اختيارمشروط
درج می“ توفان“حزب ما قرار داده شد که با تشکر از ايشان آنرا در ويژه نامه 

   .کنيم
*****

شعر زير به  ياد هفتاد و چهار سالگی انقالب
عمت آزرم سروده شدهمشروطيت از جانب ن

برای) توفان(است که در اختيار حزب کار ايران
چاپ مجدد و تجديد عهد با انقالبيون مشروطيت

حزب ما با سپاسگزاری به. ايران قرار گرفت
 . چاپ مجدد اين شعر زيبا اقدام می کند

 
نعمت آزرم

 با ستارخان
  )به ياد بود هفتاد و چهار سالگی انقالب مشروطيت(
   

  رخان به خواب من آمد هراسناک و برآشفتهستا
  دست چپش حمايل گردن

  و تکيه بر عصا
  بر بازويش نشانه زخم عميق تير
  ،، نگاه دوخته سوی جنوباستاده در سه راهی پل رومی
  ،انبوه سبلتان سپيدش در باد

  .افشان خشم پير
  گفتم

  “!درود به سردار“
  :فرياد برکشيدم
  “!ه باد، زندسردار“                  
  نزديکتر شدم

  ، شگفت آمدمازه استت، ديدم که زخم بازوی سردار
  در او سراغ زخم کهن داشتم به پای

  :پرسان ز حال و حادثه تازه بانگ برآوردم
  !، سالمت بادبازوی انقالب“

  سردار را چه حادثه پيش آمده ست ديگر بار؟
  !گلزخم تازه در تو مبيناد چشم من

  “، گزند رسانده ست؟ اتدست کدام توطئه اينگونه
  

  ستارخان
  يک لحظه از جنوب نظر برگرفت
 :ی گفتئدر من نگاه کرد و به لبخند آشنا

  “.تر است دهن، که زخم توطئه از زخم من هزار بار گزمنديش ازين“
  :گفتم
  “؟کدام توطئه“     

  : پرسيد-                   
  “تو از کدام سمت می آيی؟“
  “...، آمده ام از قلب شهر-

  !                             گفتم
  :پرسيد باز
  “تازه خبر چيست؟“            
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

٢٠٨.(  
گرانه امپرياليستی تکيهلنين به خصلت جنگ غارت

کرده و همدستی نيکالی روس و ويلهلم آلمان را در
  :سرکوب انقالب ايران نشان می دهد

اينکه نيکالی دوم و ويلهم دوم هر دو نمايندگان“
،طبقات مرتجع و سرمايه دار کشورهای خود بودند

ها در دهساله اخير سياست غارت«اينکه هر دوی آ
، اختناق ايران ون، غارت چيکشورهای ديگر

تجزيه ترکيه و تقسيم آنرا اجراء نموده اند واقعيت
  ).٩١ صفحه ٢٤همانجا جلد (“است

لنين از نمايندگان بلشويکها در شوراهای کارگران و
سربازان می طلبد که خواهان حمايت از مبارزه
مردم ايران شوند و قراردادهای سری امپرياليستها

  :يران برمال کنندرا برای خفه کردن انقالب ا
نماينده ما بايد بخواهد قراردادهای سری“

، تقسيمدائر به اختناق ايران(غارتگرانه ای که
بين سلطان سابق) توفان-، اتريش و غيرهترکيه

نيکالی و سرمايه داران انگلستان و فرانسه و
نماينده. ديگران منعقد شده بدون تاخير علنی گردد

جلد(“...ا را طلب کندما بايد فوری اين قرارداده
   ).٣٢٠ صفحه ٢٤

لنين از همه نيروهای کمونيستی می طلبد که
همبستگی خويش را با مردم ايران اعالم کرده و
برضد حکومتهای مستبد و استعمار گر خويش بپا
خيزند و بورژوازی امپرياليستی را در سرکوب

  :جنبشهای دموکراتيک در آسيا برمال نمايند
نون در بالکان و در ترکيه و درمفهوم آنچه اک“

می گذرد به اختصار ائتالف ضد انقالبی دولايران 
.اروپائی عليه دموکراتيسم در حال رشد در آسياست

، تمام مواعظ روزنامه هایتمام تالش حکومتهای ما
اروپا  متوجه اينست که اين ائتالف را“ بزرگ“

، افکار عمومی را گمراه ساخته و باروپوشی نمايد
نطقهای مزورانه و دوز و کلک ديپلماتيک ائتالف
ضد انقالبی باصطالح ملل متمدن اروپا عليه ملل
غير متمدن ولی عطشان دموکراسی آسيا را مخفی

همه مفهوم سياست پرولتاريا در لحظه. بدارد
حاضر در آنست که نقاب مزوران بورژوائی را

ی بودن دول اروپائی را که از خوفع، ارتجابدرد
مبارزه پرولتاريا در خانه خود نقش ژاندارم را
نسبت به انقالب آسيا ايفاء می کنند و يا به ايفاء آن

ند در برابر انظار توده های وسيعکمک می نماي
، وظيفه سوسيالوظيفه ما... مردم آشکار سازد

دموکراسی بين المللی اين است که ارتباط عمومی
 در زير می، حيات اساسی آنها و آنچه راحوادث

١٥همانجا جلد (.“گذرد برای مردم تشريح کنيم
  ) ١٩٩صفحه 

لنين در دفاع از انقالب مشروطيت ايران که مورد
اتهام بورژوازی تزاريسم قرار گرفته و از آن به

ياد ، آنارشی ، اغتشاشعناوين آشنای ماجراجوئی
  :می کنند به پرولتاريای روسيه توصيه می کند

حزاب سوسياليستی اين است کهوظيفه مهم همه ا“
 نقاب از.تبليغات در ميان توده ها را تشديد نمايند

بازی ديپلماتهای همه کشورها بدرند و تمام حقايقی
را بر مال سازند که نقش بيشرمانه و يکسان کليه

، اعم از دولی کهدول متحد را افشاء می سازد
ا که و يا آنهمستقيما نقش ژاندارمی را ايفاء می کنند

، دوست و کمک کننده مالی به ژاندارمهمکار
  ).٢٠٤ صفحه ١٥همانجا جلد (“.هستند

لنين سياست استعماری امپرياليستها را مورد يورش
سياستی که حتی همه ليبرالها و. قرار می دهد

ی امپرياليست يک صدا از سياست“دموکراتها“
خارجی توسعه طلبانه امپرياليستی بنام دفاع از

  :دن حمايت می کردند اروپای متمارزشها

، نابود باد هرنابود باد هر نوع سياست استعماری“
نوع سياست مداخله گرانه و مبارزه سرمايه داری

، امتيازات، سکنه غيربرای تصرف اراضی غير
همانجا جلد(“، بغازها و غيره، بازارهای نوجديد
  ).٢٠٧ صفحه ١٥

تها در دفاعلنين به نقش پرولتاريای جهان و کمونيس
  :از انقالب مشروطيت اشاره می کند

.، فرانسه و ايتاليا می رودنانيکالی به انگلست“
، وزراء و پليسها برای ادایسالطين و درباريان

 توده های کارگر نيز.احترام بوی آماده می شوند
برای مالقات تزار با متينگهای اعتراض در

سه و، نمايشات تنفر توده ای در فرانامگلستان
اعتصاب عمومی در روز سياه ورود او به ايتاليا

 نمايندگان سوسياليست هر سه ی.آمادگی می بينند
به دعوت دفتر بين المللی... اين کشورها

سوسياليستی جواب داده و در مقابل جهانيان نفرت و
،انزجاری را که طبقه کارگر نسبت به نيکالی قاتل

دم ايران را خفه، نيکالئی که اينک مرنيکالی جالد
، اعالم داشتهدر خود احساس می کند... می کند

  ).٤٢٧ تا ٤٢٦ صفحات ١٥همانجا جلد (.“اند
  :لنين اضافه می کند

اعتراض يکدل و مردانه پرولتاريای همه“
کشورهای اروپای جشن با شکوه سران ارتجاع بين

ايران را ، جشن سرکوب انقالب روسيه والمللی
  ).٤٢٧ صفحه ١٥لد همانجا ج(“برهم زد

لنين پس از کودتای محمد عليشاه و تصميمش برای
خفه کردن انقالب مشروطيت به شدت نگران می

  :شود و می گويد
های وضع انقالبيون ايران در کشوری که صاحب“

هند و دولت ضد انقالبی روسيه تقريبا ديگر برای
اما. تقسيم آن بين خود آماده شده اند دشوار است

، افتادن ابتکار عمليات نظامیشديد در تبريزمبارزه 
بدفعات بدست انقالبيونی که چنين بنظر می آمد

می دهد که قدارهکامال سرکوب شده اند نشان 
بندهای شاه حتی به کمک لياخوفهای روسی و
ديپلماتهای انگليس با مقاومت بسيار شديدی از پائين

ت بهيک چنين جنبش انقالبی که قادر اس. مواجه اند
تالشهای تجديد اسارت با مقاومت جنگی پاسخ بدهد

 چنين تالشهائی را وادار می سازد ازو قهرماناِن
خارجيان کمک بخواهند محو شدنی نيست و فتح
کامل ارتجاع ايران در اين شرايط سر آغاز

١٥همانجا جلد (“.هيجانات تازه مردم خواهد بود
  ).١٦٠صفحه 

شمين کنفرانس حزب ش-در قطعنامه کنفرانس پراگ
کارگری سوسيال دموکراسی روسيه در ژانويه

  : چنين می آيد-١٩١٢
حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه به“

سياست غارتگرانه دارودسته تزاری که به خفه
ءن تصميم گرفته و از اجراتن آزادی مردم ايراخسا

هر عمل وحشيانه و نفرت آوری بدين منظور اباء
کنفرانس خاطر نشان.  می نمايد، اعتراضنمی کند

می سازد اتحاد دولت روسيه با حکومت انگستان که
از تبليغ و حمايت همه جانبه ليبرال های روس
برخوردار است قبل از همه عليه جنبش انقالبی

، دولت ليبرالیدموکراتيک آسياست و اين اتحاد
انگلستان را شريک وحشيگريهای خونين تزاريسم

انس همدردی کامل خود را باکنفر. می سازد
مبارزات ملت ايران و به خصوص با مبارزه حزب
سوسيال دموکرات ايران که اينهمه در مبارزه عليه
اشغالگران تزاری قربانی داده است بيان می

  ).٤٣٤ صفحه ١٧همانجا جلد (“کند
  

***** 

 ...تحليل لنين پيرامون
شکست انقالب مشروطيت نيز.  روسيه شد١٩١٧ 

لطنت و انقالبمکتب بزرگی برای نابودی س
شکوهمند بهمن شد که پله ديگری در رسيدن به قله
بزرگ آزادی و استقالل ايران در تحت لوای

   :لنين می گفت. رهبری پرولتاريا خواهد بود
انقالب روسيه عصر انقالبهای دموکراتيک در“

 ميليون سکنه٨٠٠د و اکنون همه آسيا را آغاز نها
کراتيک همهاينجا شرکت کنندگان در جنبش دمو

  ).٢٧٠ صفحه ١٧جلد (“جهان متمدن هستند
لنين در اينجا به اهميت جنبه انترناسيوناليستی و
همبستگی نهضتهای دمکراتيک آزاديبخش ملل آسيا
و از جمله انقالب مشروطيت ايران به عنوان
نيروی ذخيره و متحد پايدار پرولتاريای اروپا تکيه

   :می کند و می نويسد
 نهضت دموکراتيک نيرومندیا همه جدر آسيا در“

...، توسعه پيدا می کند و قوام ميگيردرشد می يابد
، روشنائی وصدها ميليون سکنه برای زندگی

 اين جنبش در قلوب همه.آزادی بيدار می شوند
کارگران آگاهی که می دانند راه به سوی اشتراکی
شدن از طريق دموکراسی می گذرد چه وجد زايد

چه همدردی با آسيای! ... جاد می کندالوصفی اي
! ...جوان در همه دموکراتهای صديق رسوخ يافته

 متحداروپابورژوازی ، همه همه اروپای فرمانروا
.کليه نيروهای ارتجاعی و قرون وسطائی چين است

يعنی صدها ميليون، در عوض همه آسيای جوان
زحمتکشان در آسيا در سيمای پرولتاريا همه

هيچ نيروئی. متمدن متحد مطمئنی دارندکشورهای 
در جهان نمی تواند از پيروزی پرولتاريا که هم ملل
اروپا و هم ملل آسيا را آزاد خواهد ساخت ممانعت

 ).٧٨ تا ٧٧ صفحات ١٩همانجا جلد (“به عمل آورد
لنين با توجه به کودتای ضد انقالبی و ارتجاعی

وسيلهمحمد عليشاه و بمباران مجلس شورای ملی ب
لياخوف روسی و آمادگی تزاريسم روسيه برای
دخالت همه جانبه مسلحانه در ايران و سرکوب
انقالب و نابودی انقالبيون ايران در اثر خود

  :می نويسد“ حوادث در بالکان و ايران“
اکنون همه دول معظم اروپائی حتی جمهوری“
به روسيه.. .“ سرخ“کلمانسوی “ دموکراتيک“

. تا نقش ژاندارم آسيا را ايفاء نمايدکمک می کنند
آزادی“جای کمترين شبهه نيست که واگذاری 

به روسيه عليه انقالب ايران جزئی از توطئه“ عمل
ارتجاعی ماه سپتامبر روسيه و اتريش و آلمان و

 اين.ايتاليا و فرانسه و انگلستان را تشکيل می داد
امر که چنين چيزی در سند رسمی مخفيانه ايکه
سالها بعد در مجموعه اسناد تاريخی انتشار خواهد

وزير(يافت نوشته شده و يا بوسيله ايزولسکی
به مصاحبين محترم او) توفان-خارجه دولت تزاری

مهم نيست و دارای کمترين ارزشی نمی... گفته شده
مهم اينست که توطئه ضد انقالبی ماه. باشد

 آنواقعيت است و روز بروز اهميت... سپتامبر
اين توطئه ای است. بيش و بيشتر آشکار می گردد
اين توطئه ايست برای. عليه پرولتاريا و دموکراسی

سرکوب مستقيم انقالب در آسيا و يا وارد آوردن
١٥جلد (“...ضربات غير مستقيم به اين انقالب

  ).٢٠٥ تا ٢٠٤صفحا 
لنين در عين اينکه به همبستگی جهانی زحمتکشان

م اشاره می کند در عين حال نقشبا ملل تحت ست
ارتجاعی دول استعمار گر که در پی سرکوبی متحد

  :انقالب هستند نشان می دهد
، با تمام وسايل ازاينکه روسيه با اطالع همه دول“

تحريک گرفته تا اعزام قوا عليه انقالب ايران
همانجا صفحه(“مبارزه می کند واقعيت است
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دکتر تقی ارانی در دادگاه دوران استبداد رضا شاهی در مقابل دادگاه به دفاع از دستآوردهای
وی نشان داد که چگونه رضا. آنرا خونبهای مردم ايران دانستانقالب مشروطيت پرداخته و 

خان قلدر و همدست هيتلر در خدمت سياست اربابان خويش تمام اين دستآوردها را لگد مال
وی در پيشگاه دادگاه قبل از. می کرد و به روح بزرگ اين انقالب تاريخی خيانت می ورزيد

  :ی تيفوس به وی چنين اظهار داشتقتلش در زندان رضا شاه توسط سرايت بيمار
جديت کنيد با نظر وسيع و وجدان. فقط آن قانون مقدس است که حافظ منافع توده باشد“

  .پاک حکميت نمائيد تا کارتان روزی مضحکه نسل آينده نشود
هرگاه اقتصاد که پايه جامعه است و. حاال به قانونی که در اين جلسه مطرح است توجه نمائيد

.جتماعی به مرحله ای برسد که نتواند باقی بماند بوسيله انقالب تحول می يابدقوانين ا
 قانون اساسی.، آنها را ايجاد کرده حقانيت داردمحصوالت انقالب که جريان طبيعی تاريخ

فعلی ايران محصول يک انقالب خونين اين ملت است که برای تحصيل آن در هر گوشه از
.هزاران نفوس جهت تحصيل اين چند ماده قانون قربانی شد. بودخون جوانان وطن الله دميده 

  .، بلکه اجانب از آن استفاده نمودنداين انقالب برخالف مشهور بدست اجانب صورت نگرفت
، زيرا اصول آن قانون ازهنوز آن انقالب ناقص و محصول آن نيز از نظر عدالت ناقص بود

لل ديگر ومقوانين فرانسه و از آنجا به قوانين به “ روسو“، “ولتر“، “مونتسکيو“نفوذ فکر 
  .از جمله ايران بوجود آمده است

اين قانون نظير همان زنگی است که: تازه ولتر راجع به اين قوانين مشروطه می نويسد
 .برده فقط اقدام ظلم را قبال اطالع می دهد، يعنی استبداد را از ميان نموشها به گربه بستند
انون اساسی هنوز از نظر عدالت خيلی ناقص و بهمان ترتيب که تحصيلواضح می شود که ق

و بايد اقال تا موقع( اما خدمت بزرگی که همين قانون به ايران نموده .، بايد کامل گرددشده
همان روح طرفداری از آزادی عقايد و تجزيه) رسيدن وسايل پيشرفت سير قهقهرائی نکند

 قانون اين حقوق و آزادی و حق ملی را.جريه و قضائيه است، مقوانين کشور به سه قوه مقننه
گرانبهاترين سرمايه ملت می داند که در حقيقت مشخص مقام و بزرگی يک ملت نيز می

  .باشد
 قانون اساسی را دائر به آزادی مطبوعات و انجمن ها و عقايد٢١ و ٢٠ملت ايران اصل 

را هيچوقت جرات نداشته است برخالفمجلس شو. برای حفظ شئون خود با خون خريده است
وظايف و شرافت خود قانونی مخالف روح اين اصل وضع نموده از حقوقی که بوی داده شده

  .، بنام اقليت سوء استفاده کند، عليرغم اکثريتاست
 ما وارد موضوع قانون نمی شويم و“تفکيک قوااصل “ممکن است قاضی ايراد کند مطابق 

 اين قانون اساسی مقدسی که قوا را ازآيا: ما می پرسيم. ن قوه مقننه استوظيفه ما اجراء قواني
، شرايط مجلس مقننينهم تفکيک کرده و شما را با سوگند شرافت ملزم به اجرای قوانين نموده

،تصويبتوجه به طرز  ، هر قانونی داد بدون آيا شما هر کسرا نيز تعيين کرده است يا نه؟
  اجراء می کنيد؟آنرا مطابق اصل تفکيک 

 قانون مجازات عمومی سابق آزادی٦٠ اين جرا ت را کرده ماده ١٣١٠مجلس شورا سال 
هر قدر در هويت آن. عقايد را رسما قدغن نموده توهين کمر شکنی بر ملت ايران وارد آورد

مجلس و تشريفات قانونی مجلس آن و منافاتی که قانون مزبور با روح قانون اساسی دارد و
 استفاده ای که مجلس از حق خود بدون توجه به احساسات عمومی نموده است بيشترسوء

 بهمين جهت ما آنرا.، اين قانون مفتضحتر و کثيف تر در نظر ما جلوه می کنددقت کنيم
 و برای حفظ شرافت ملت ايران نفرتممی نامي“ قانون سياه“بيادگار محکمه تاريخی امروز 

  .ابراز می داريمشديد خود را نسبت به آن 
اگر چه آن قانون اصوال برای قدغن کردن فکر کمونيسم وضع شده است در عين حال به
جهت تکميل عمل مفتضح خود تمام عقايد را قدغن نموده يعنی مطابق آن می توان تمام عقايد

  .تعقيب کرد) اعم از سوسياليستی و دموکرات و غيره(را 
 از آزادی عقايد همين قدغن کردن کليه عقايد بوده و آنآيا غرض قانون اساسی! انصاف بدهيد

نقل از دفاعيات فنا ناپذير دکتر تقی ارانی(“.خونها برای همين ظلم امروز ريخته شده است؟
    ). در دادگاه تفتيش عقايد رضاخانیملی ايران قهرمان

***** 

 

 

تحليل لنين پيرامون انقالب 
  مشروطيت ايران و اهميت آن

لنين با اشاره به اهميت  انقالب روسيه به تاثيرات
آن می پردازد و رابطه ديالکتيکی تاثيرات متقابل
  . انقالبات و اهميت بيداری آسيا را متذکر می گردد

نقالب ترکيه و ايران و چينپس از انقالب روسيه ا“
اکنون در عصر اين توفانها و بازتاب. فرا رسيد

ديگر هيچ....  اروپا زندگی می کنيمرآنها ب“ مجدد
نيروئی در جهان قادر نيست اسارت قبلی را در
آسيا احياء کند و دموکراتيسم قهرمانانه توده ای
مردم را در کشورهای آسيائی و نيمه آسيای از

). ٥٤٦ صفحه ١٨لنين جلد (“ براندازدصحنه زمين
لنين در مورد خصلت انقالبات توده ای در آسيا و
رابطه آن با جنبش کارگری در اروپای سرمايه

  :داری می گويد
، انقالب روسيه١٩٠٥پس از جنبش سال “

فرارا ، ايران و چين  ترکيه-دموکراتيک همه آسيا
زايشدر هند انگليس نيز هيجانات رو به اف. گرفت
 دموکراتيک-جالب است که جنبش انقالبی. است

 جزاير جاوه و مستعمرات ديگر-اينک هند هلند
سرمايه داری جهانی و... فرا گرفته است... هلند را 

 روسيه بطور نهائی آسيا را بيدار١٩٠٥جنبش سال 
صدها ميليون سکنه فراموش شده و. ساخته است

ندگی نو ومستغرق در رکود قرون وسطائی برای ز
مبارزه بخاطر حقوق اوليه انسانی و دموکراسی از

کارگران کشورهای پيشرفته. خواب بيدار شده اند
جهان با عالقه و شور فراوان رشد عظيم جنبش
جهانی آزاديبخش را در همه قطعات عالم و در کليه

بورژوازی اروپا که از. اشکال آن دنبال می کنند
فتاده خود را بهنيروی جنبش کارگری بوحشت ا

، روحانيون و جهالتآغوش ارتجاع نظاميان
 ٩ادامه درصفحه ... اما.پروری افکنده است

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان."يست لنينيستهای ايران استنشريه ای که در دست داريد زبان مارکس: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما. اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی. العات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اط. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد،. رسانيد، زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .ست که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيمهزينه گزاف پست مانع از آن ا

“ قانون سياه“قانون اساسی مشروطيت و 
 رضا خوانی
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