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 سامان ششم – یرانا یجبھھ مل یانیھب

 مردمساالر است یما جمھور خواست
سده ھجدھم ادامھ  یانآغاز شد و تا پا یالدیسده ھفدھم م یھا یانھبود کھ از م یو اجتماع یجنبش فکر یروشنگر عصر

 ینیبکامل جھان رفتنیانباعث از م یترا در دانش و فلسفھ بھ وجود آورد کھ در نھا یمیعظ یھاجنبش انقالب ینداشت. ا
و  یسادادن بھ سوء استفاده از کل یانمدارا، و پا یشرفت،پ ی، آزاد گریروشن یشمنداناند یاصل  یشد. ھدفھا ییقرون وسطا

 یبا پادشاھ  یاروییدر رو  ی،مذھب  یداراو م  یفرد   یآزاد   ی،روشنفکران، روشنگر  یھادولت بود. در فرانسھ، اساس آموزه
 روم بود.  یککاتول یسایخودکامھ و تعصبات ثابت کل

 یاسیس  یخدر تار  یاسیس  یاجتماع  ھاییاز دگرگون  یافرانسھ بود.  دوره  یرانقالب کب  یدستاورد جنبش روشنگر  مھمترین
 یب جھان است کھ پس از فراز و نش یخطول تاراز چند انقالب در  یکیانقالب،  ینفرانسھ و اروپا بھ دست ملت فرانسھ. ا

 . یدفرانسھ گرد یکدموکرات مھوریبھ ج ینظام پادشاھ ییرمنجر بھ تغ یار،بس یھا

اساس،  ینانسانھا از حقوق برابر فارغ از رنگ و نژاد و مذھب برخوردار بودند. بر ا ی،عصر روشنگر ینیجھان ب در
 در قدرت حاکمھ برخوردار شدند.   یمسرنوشت و دخالت مستق یینو حق تع یاسیکشور از قدرت س یکباشندگان 

در  یخر گشتند. از آن تاراعتبا یب یدانستخارج از اراده مردم م یاوراثت و  یھکھ سرچشمھ قدرت را بر پا ییھا اندیشھ
با مشروط شدن قدرت پادشاھان    یادادند و    یخود را بھ جمھور  ی برکنار شدند و جا  یپادشاھ  یاز کشورھا حکومتھا  یاریبس

(مانند انقالب مشروطھ   یدندمشروطھ گرد  یبھ حکومت ھا  یلکشور تبد  جاریدر امور    یاسیو خلع آنان از ھرگونھ دخالت س
 ). یرانا

 یروییباور داشتند آھورا مزدا شاھنشاه را توسط ن یراز یشد،شمرده م ییآھورا یا یھعط یباستان، پادشاھ انیرانیا نزد
  یزدی فّره ا ینخشنود باشد ا یکھ از و یو تا زمان یگزیندگفتند بر م یم »یزدیکھ آنرا خورنھ، خواِرنو «فّره ا یمعنو

 .  یماندبرقرار م

  یشان آھورامزدا بھ ا یاست و از سو یزدیا یموھبت یامر کھ پادشاھ ینپس از کورش بھ ا یھخامنش یھا یبھتمام کت در
 یفّره، بھ حد یتباشد .اھم یزدیفّره ا ی" برسد کھ دارایتوانست بھ مقام "ظل الھ یم یشده، اشاره شده است.کس یشکشپ

 یاسطوره ا یخبھ تار یرفتھ است. با نگاھ) بھ آن تعلق گیشت یادبزرگ بھ نام (زام یھا یشتاز   یکیاست کھ در اوستا 
 فّر بودند .   یدارا یانیو ک یشدادیشاھان پ یران،ا

اشاره شده  یاربس یرمند در اساطافراد فره  یتابنده دارد. بھ تابندگ یآنست کھ دارنده فّره رخسار یجلوه فر تابندگ بارزترین
 ھایتابندگ  ینا  ینتر. معروفگیردی از او برتافتن م  یزدیفّره ا  ددگری پالوده م  یاست. مثالً در شاھنامھ چون تھمورث از بَد

 جم است.   یو یدرخشان است و نام اصل یبھ معن یدش ینام و ماست چنانکھ جزء دو یدجمش

 یمرغ یئتدر ھ یدنمونھ فّره از جمش ی. برایابدی ھم م یگری د ینمودھا یشانبھ ا یوستنپ یاھنگام گسستن از افراد  فّره 
 یبابکان روان بود تا سرانجام بھ و یراردش ی) بھ تک در پیکوھ یش(م یُغرم یئتدر ھ یا(مرغ وارغنھ) گسست و 

 مشابھ ذکر شده یتیپاپکان ھم روا یراست. در کارنامھ اردش آمده مھاست کھ در شاھنا یتیغرم روا یئت. فّره در ھیوستپ
 .  دویدیبود) ھم یختھگر یکھ با و یزکیو کن یر(اردش یشاناز پس ا یاهاست کھ برّ 

 

 یقتحق  ینروشنفکران و مردم بھ ا  یان،استبداد و فساد قاجار  یاقتی،ل  یبھ علت ب  یھاز دولت روس  یرانیانپس از شکست ا  اما
قرار    یشروپ  یملتھا  یگراز د  یموجب استقرار استبداد گردد و کشور را در عقب افتادگ  یتواندم  یشھاند  ینگونھبردند کھ ا  یپ
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ژان ژاک روسو   یکرد، و نوشتھ ھا یداگسترش پ یرانیانا یناکام یلدرباره دال ریپرسشگ  یرزادھد. لذا در زمان عباس م
 . یدمشروطھ منجر گردکرد تا بھ انقالب  یداپ یادیھواداران ز یشد،پخش م یروشنفکران پنھان یانکھ م

 ینمع  تبود، مخالف  یفاقد صندل  یمجلس اول کھ حت  یی،ابتدا  یدر ھمان روزھا   یرانمھم دستاورد انقالب مشروطھ  ا  نمونھ
مردم بر حق   یرا یربود کھ نشان از تاث یبانک مل یلو تشک  یھدر رابطھ با استقراض از روس یندگاننما یگرالتجار و د

 بودند.   یرانملت ا  یبرا یبزرگ  یارتا ششم سرچشمھ خدمات بس اولاز دوره    یمل  یشورا یداشت. مجلس ھا  یمل  یتحاکم

فرانسھ، تب  یدادھایاز اخبار و رو یپادشاه قاجار، ناش ین، و عزل آخر۱۲۹۹سردار سپھ رضاخان در  یپس از کودتا
 عنوان و سردار سپھ ب یب، قرار شد مجلس آن را تصو۱۳۰۳ ین در فرورد ینکھباال گرفت، تا ا یراندر ا یخواھیجمھور

شمردند و  یم ینید یرا معادل ب یکھ جمھور یتروحان از یجمھور سوگند بخورد، کھ با مخالفت بخش یسرئ یننخست
 شد.   یمنتف ،یزدندحکومت آتاتورک را مثال م

متمرکز بر  یکتاتوریروطھ فراموش و دانقالب مش یکار آمدن سردار سپھ بعنوان رضاشاه بھ مرور دستاوردھا یرو با
کشتن در  یا یدتبع یری،. ترور، دستگ یدنام یلھطو ،یکردرضاشاه مجلس را کھ با او مخالفت م کھییشد. تا جا یرهچ یرانا

بھ شخص  یوفادار یھبر پا یارتش ملّ  ی. ولیدمبدل گرد یعاد یبھ امر یو ادب یاسیزندان در رابطھ با مردان بزرگ س
احمد   یاشغال شد؛ و اگر ھوشمند  ینشان نداد و تھران بھ راحت ینمتفق یمقاومت در برابر ارتشھا ینچکترکو  یھن،م  یبجا

 ییراز تغ  یناش  یاسیباز س  یو فضا  یجدا شده بود. متاسفانھ دوران آزاد  یرانھم توسط ارتش سرخ از ا  یجانقوام نبود آذربا
دوران خفقان    یگر، بار د۱۳۳۲امرداد سال    ۲۸  یو پس از کودتا  یدتنھا دوازده سال بھ درازا کش  یز، ن۱۳۲۰سال    یاجبار
مردم بوجود آمده بود  یرا کھ با اراده و را  یبھ مردم پُشت کرد و دولت ینظام پادشاھ یرا. زیدحکمفرما گرد یرانبر ا

 .  یرفتارعاب برقرار بماند نخواھند پذ را کھ تنھا با خفقان و یحکومت یچھ یگرد یرانبرکنار نمود. مردم ا

 یا یھر نوع نظام پادشاھ یدبازتول یرانا یجبھھ مل یران،در ا یخیو تجربھ تار یدوران روشنگر یھا یشھتوجھ بھ اند با
 یآزاد مردم و اصل برابر  یرا  یھبر پا  یاعتقاد بھ نظام جمھور  ینرو. از ایداندقابل تحمل م  یررا غ  یھرگونھ نظام استبداد

را از  یحقوق شھروند یاز تمام یو با حق برخوردار یمذھب ی،قوم یضھ تبعیچگونبدون ھ ینزم یرانتمام باشندگان ا
و   یآزاد ینآنرا تضم یراخود گنجانده است، ز یاصل مھم را در منشور حقوق شھروند ینخود دانستھ و ا یاصول فکر

 . یداندم یراناستقالل ا یبقا
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