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 فرمانروايی قانون، نه خودکامگی
 

 
 هوشنگ کردستانی

  »قدرت متکی بر عشق هزار بار اثربخش تر و پايدارتر از قدرتی است که از ترس منبعث شود«

 مهاتما گاندی 

حکومت هايی که سامان آن ها بر رياست طلبی، انتقام گيری، کشتار، چپاول سرمايه های ملی، عدم پاسخگويی      
 . به مردم باشد نمی توانند احساس همدردی، همکاری و همياری آنان را با خود داشته باشند

 :به گفته مولوی
 »!سوی ما آيد نداها را صدا  ندا اين جهان کوه است و فعل ما«

نظام برآمده از قانونی . ايرانيان از سال های پايانی سده هيجدهم ميالدی به بعد در پی برپايی سامان قانونی بودند    
 . مشخص و حقانيت يافته که حدود اختيار و قدرت دولتی و حقوق شهروندی مردم در آن روشن و معين باشد

نهضت مشروطه خواستار . کيک قوای سه گانهتفبراز اين ديدگاه دولت قانونی ضد استبدادی است و اصل نيز 
آزادی های فردی و اجتماعی، استقالل کشور از قدرت های  يی چوناستقرار قانون و تحقق بخشيدن به آرمان ها

 . سلطه گر و استعمارگر و تضمين عدالت اجتماعی بود
را که از سوی خداوند باشد، از اين رو قدرت حکومت را منبعث از اراده ملت می دانست و برای شاه منزلتی    

 .  اعتقاد نداشت
ميالدی هنگامی به پيروزی رسيد که بسياری از  U۱۹۰۶Uخورشيدی برابر با  U۱۲۸۵Uانقالب مشروطه در سال      

کشورهای آسيايی، آفريقايی و آمريکای التين يا گرفتار نظام های خودکامه و بی قانون بودند و يا در اشغال نظامی 
 .رگرکشورهای استعما

انقالب مشروطه تنها برای محدود کردن قدرت شاه نبود بلکه، در پی کوتاه کردن دست مراکز رياکاری بود که به      
نام دين و مذهب به هر عمل جنايت آميز دست می زدند و هيچ قدرتی يارای رويارويی و کوتاه کردن دست متوليان 

گرفتار و درگير دشمنانی شد که تالش می کردند مانع استقرار و  متأسفانه نظام مشروطه از چند سو. آن ها را نداشت
 . تداوم آن شوند

. ارتجاع مذهبی از سويی و هواداران خودکامگی حکومت از سوی ديگر، بر ضد خواست های مردم متحد شده بودند
کاری های مردم و گرچه رهبران روشن بين و انديشمند نهضت مشروطه با درايت و واقع بينی و ياری گرفتن از فدا
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روحانيانی که برپايی نظام قانون و مشروطيت را به سود منافع مردم و پيشرفت جامعه می دانستند، موفق شدند از 
شيخ فضل هللا نوری نماد ارتجاع را به دارآويختند و . هر دو سد مخالف روحانيان مرتجع و شاه خودکامه بگذرند

ار و راهی ديار خارج کردند، ولی خيلی زود نظام مشروطه دچار دسيسه محمد علی شاه خودکامه را از سلطنت برکن
از اين رو مشروطيت نتوانست به پيشرفت آرام ولی . ها و زد و بندهای دو کشور استعمارگر روس و انگليس شد

 . مطمئن، جهت استقرار مردم ساالری و کوتاه کردن دست استعمارگران و ايجاد عدالت اجتماعی ادامه دهد
 
ا وجود عقب ماندگی جامعه آن روز و بيسوادی مردم، نظام مشروطه چنانچه تداوم می يافت می توانست پس از چند ب

دهه، ايران را از مدار بسته عقب ماندگی و وابستگی خارج کرده و مردم ساالری را که پايه و اساس پيشرفت های 
 . زداست جايگزين آن سا... سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 

يعنی چهل سال پس از پيروزی انقالب مشروطه از بند استعمار رهايی يافت  U۱۹۴۷Uکشور هندوستان که در سال      
و به استقالل رسيد، در سايه حکومت قانون و استقرار مردم ساالری اکنون چهارمين قدرت اقتصادی جهان شده 

 .  ارداست با وجود آنکه هيچ يک از منابع نفت و گاز ايران را ند
با دسيسه ها، توطئه ها و ترفندهای سياسی دو کشور استعمارگر و شکست حکومت مشروطه ،ايران دچار دور    

بسته نظام های خودکامه ای شد که با وجود گذشت بيش از يکصد سال از پيروزی انقالب مشروطه، در جايگاهی 
 .  ند استعمار هم نيستقرار داريم که گاه قابل مقايسه با کشورهای رهايی يافته از ب

 
با استقرار نظام مشروطه، پادشاه هم پيمان روسيه شخصی فاقد قدرت شد و اين به مفهوم شکست نفوذ روسيه      

 .     در ايران بود
انگلستان هم به شدت نگران تأثير انقالب مشروطه ، بر مردم کشورهای مستعمره خود به ويژه هندوستان بود      

از اين رو از کاهش . از استعمار و رسيدن به استقالل مبارزه پيگير و بی امانی را آغاز کرده بودند که برای رهايی
معروف    U۱۹۰۷Uکه به قرارداد  کرد  نفوذ سياسی روسيه تزاری در ايران استفاده کرد و با آن دولت پيمانی منعقد

 . کردمی  شد و ايران را به دومنطقه نفوذ آن ها و منطقه بی طرف تقسيم 
پس از پيروزی انقالب اکتبر و استقرار نظام کمونيستی در روسيه، از آن جا که انگلستان نتوانست از طريق      

نظامی بر ارتش سرخ غلبه کند،  برای جلوگيری از نفوذ افکار کمونيستی و ترس از آن که ايران به دامان روسيه 
مشروطه و برقراری ديکتاتوری نظامی افتاد تا بتواند با تمرکز  شوروی بيافتد، به فکر از ميان برداشتن نظام لرزان

 . قدرت مرکزی سد و مانعی در برابر نفوذ افکار اشتراکی در ايران گرد
ميان انگلستان و  ،که با رشوه دادن به نخست وزير وقت و برخی از وزيران U۱۹۱۹Uپس از شکست قرارداد      

ردم و مجلس و عدم تأييد احمدشاه، دولت انگليس به فکر اجرای کودتای ايران بسته شده بود، به دليل مخالفت م
U۱۲۹۹U با استقرار ديکتاتوری و اجرای مواردی که از برنامه . افتاد که در نهايت به عمر نظام مشروطه پايان داد

ستری جدا از انقالب مشروطه بود، مانند نظام اجباری سربازی، ايجاد مدارس امروزی، صدور شناسنامه، ايجاد دادگ
و نيز پيگيری و گسترش آرمان های باستان گرايانه و توجه و برجسته کردن تاريخ گذشته ... محکمه های شرعی و 

 . سوق داده شد ی، ايران به سوی قدرت فردی و مرکز
دوم و درگيری های نظامی آلمان با انگلستان از سويی و روسيه شوروی از سويی  جهانی با شعله ور شدن جنگ 

 . ديگر، بار ديگر اين دو کشور با هم به توافق هايی رسيدند که يکی از آن ها تبعيد رضاشاه از ايران بود
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پس از خروج رضا شاه از کشور و پايان دوره خفقان بيست ساله، آزاديخواهان و ملی گرايان از فرصت به دست 
انتشار روزنامه ها و نشريات . ی برگردانندآمده استفاده کردند تا وضعيت  کشور را به دوران پيش از ديکتاتور

 . هفتگی، تشکيل احزاب و سازمان های سياسی و اتحاديه های صنفی از آن جمله بودند
افزون بر تشکيل حزب توده که از پشتيبانی روسيه شوروی برخوردار بود و از فاجعه آذربايجان جانبداری کرد،      

 . ی برگزاری انتخابات آزاد و عدم وابستگی تالش و مبارزه می کردنداحزاب ملی گرايی هم پديد آمدند که برا
گردهم آيی تاريخی آنها  جلو دربار باعث پيدايش و شکل گيری جبهه ملی به رهبری مصدق شد که بی ترديد      

 .تنيازهای سياسی و فرهنگی آن روز و درايت و روشن بينی ويژه او در شکل گيری و تحقق آن نقش بنيادی داش
و عدالت خواست های جبهه ملی، استقرار حکومت مردم بر مردم، برای تحقق آرمان های آزادی، استقالل      

 .بود یاجتماع
مصدق با برگزاری انتخابات، آزادی و با ملی کردن صنعت نفت، استقالل کشور را تأمين کرد و با اتخاذ سياست 

 )1. (اقتصاد بدون نفت، کشور را بدون درآمد نفت اداره نمود
کودتايی که آمريکا و . مرداد دولت ملی مصدق سقوط کرد و ديکتاتوری نظامی جايگزين آن شد U۲۸Uبا کودتای 

با پيروزی کودتا و  آغاز مجدد دوران خفقان و خودکامگی يک بار ديگر . ان به اتفاق در آن شرکت داشتندانگلست
 . اميد برقراری حکومت قانون از ميان رفت

شد، باپرداختن به آنچه در بيست و پنج سال پس از کودتا و استقرار خودکامگی شاهانه ، شايد ضروری نبوده      
ت که نبود آزادی های فردی و اجتماعی، ممنوع بودن فعاليت های سياسی و نبود احزاب و تنها قابل يادآوری اس

سازمان های سياسی و صنفی، عدم حضور نمايندگان واقعی مردم در مجلس بخشش شاهانه در مورد روستای 
ه نام همه فيروزه به روسيه شوروی و استان زرخيز بحرين با اجرای يک نمايش ساختگی و از پيش تنظيم شده ب

 . جاهای نگران کننده کشيده شد بهوضعيت کشور ... پرسی و 
نهضت آزاديخواهانه و ملی گرايان ملت  U۱۳۵۶Uبا انتشار نامه سرگشاده سه تن از سران جبهه ملی در خرداد سال     

 . ايران بار ديگر آغاز و فعال گرديد
مان های ملی و اجرای قانون اساسی مشروطه پديد در چنين شرايطی که امکان پيروزی آرام و قطعی رسيدن به آر

آمده بود ناگهان با تبليغات گسترده رسانه های خبری دولت های قدرتمند غربی، روح هللا خمينی به عنوان رهبری 
 ! آزاديخواه و مخالف استبداد شاهی و گاندی زمان مطرح گرديد

يخواهانه را که خواستار اجرای قانون اساسی مشروطيت خمينی با شعار شاه بايد برود، مسير درست نهضت آزاد     
 .   و اينکه شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت بود، از مسير طبيعی خود منحرف و در مسير انقالب اسالمی انداخت

با پيروزی انقالب اسالمی، اين بار نظام استبداد مذهبی جايگزين استبداد سلطنتی شد که به مراتب سرکوبگر و 
 . ک تر از آن بودخطرنا

با اين ترتيب تحقق نظام قانون و استقرار مردم ساالری در چهل سالی که گذشت به اميد و آرزوی آزاديخواهان     
 . اميدی که بی ترديد در سايه همت و فداکاری آزاديخواهان به زودی تحقق خواهد يافت. تبديل شده است

جوانان در جنگ با عراق که به دليل خودخواهی خمينی  از هزار کشتار هزاران آزاديخواه، جان باختن صدها     
برای صدور انقالب آغاز شد، جالی وطن کردن ميليون ها ايرانی از کشور، فرار مغزها و سرمايه های ملی که نتيجه 

ل طبيعی اين گونه ديکتاتوری هاست، به قدرت رسيدن کوتوله های عقب مانده سياسی، پول پرستی و غارت و چپاو
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بازده تسلط چهل ساله استبداد مذهبی است که ملت را به خاک سياه نشانده است، و هر روز هويداتر می ... فسادو 
 .شود

ميگردد، قدرت های بزرگ غربی با ترآشکار زرووآثار فروپاشی هر درون می پاشد از کنون درشرايطی که استبدادا  
ه مردم جان به لب رسيده وانمود کنند که تنها راه رهايی از دميدن در بوق تبليغات رسانه ای ، تالش می کنند ب

. است –يعنی طرفداران بقای نظام اسالمی  -وضعيت مرگبار و ديوانه کننده کنونی،  به قدرت رسيدن اصالح طلبان
بد به «يک مورد از تأثير اين تبليغات را در حضور حدود پنجاه درصد از مردم  پای صندوق رأی گيری شاهد بوديم 

 !»رأی بدهيم که بدتر نيايد
با برگ اسالمی بازی می کند، به شدت نگران   هيک دست قدرتمند بين المللی که چنددهه  است  در ايران و منطق   

نه از تاک نشان خواهد ماند و « خيزش و قيام ناگهان مردم ايران است و می داند در صورت وقوع چنين رويدادی 
 .»نه از تاک نشان

سفانه در داخل و خارج از کشور کسانی به اين تصور نادرست افتاده اند که گويا می توانند از وضعيت دردناک متأ    
 .پديد آمده سود برده و با حمايت بيگانگان قدرت رادرايران به دست گيرند  

در پی ديکتاتوری  گرايان، حاميان برقراری استبداد مذهبی نوع جديد، هواداران استبداد سلطنتی، همه چپبرخی از  
خشن تر و خودکامه تری می گردند که با برپايی نظام سرکوبگری ديگر، مردم را از وضعيت دهشت بار کنونی نجات 

 ! دهند
: در پاسخ به اين ادعا که ديکتاتوری ملی فرق دارد و برای برون رفت از بحران کنونی به آن نياز است، بايد گفت

ميان   باشد، از اين رو تفاوتی در ذات خود با رشد و شکوفايی مردم در تضاد می ديکتاتوری، خودکامگی و استبداد
 . نيست  و غير ملی  ملی

های فردی و اجتماعی را ارج نهد و شرايط تحقق آن را فراهم  دانست که آزادی  توان ملی اساساً زمامداری را می
 .سازد
دامی ديگر، تنها اميد به نيروی پر توان جوانان آگاه است که  برای جلوگيری از تجديد د يکتاتوری و نيافتادن در     

 . می توانند مانع و سد راه شکل گيری و تحقق اين تصور باطل و افکار پوسيده شوند
جای تأسف است در دورانی که ملت های عقب نگهداشته شده و رهايی يافته از بند استعمار برای جبران عقب     

ا کاروان پرشتاب حرکت جهانی  در پی استقرار سامانی مردم ساالری و فرمانروايی قانون ماندگی ها و همراه شدن ب
هستند، برخی از هموطنان مان در پی خود کامه ای می گردند که زنجير بندگی را به گردن مردم ببندد و مانع رسيدن 

 . ملت ايران به ازادی گردد
م آزادی خواهی را به دوش می کشند، شيرزنان شجاعش در ملتی که جوانان دالور و دانشجويان آگاهش پرچ    

آغاز » ای ايران«صنف نخست مبارزه آزاديخواهانه قرار دارند، گردهم آيی های درون و برون از کشورش با سرود 
و پايان می يابد، ملتی که از گذشته های افتخارآميز تاريخی خود آگاه است و برای تجديد عظمت آن آماده فداکاری و 
جنانبازی است و عامل بدبختی ها را در تسلسل خودکامگی و حکومت های ديکتاتور يافته است، نه در پی ديکتاتور 
و خودکامه ای ديگر، بلکه در پی فرمانروايی قانون است که می تواند ايران را برای هميشه از مدار بسته عقب 

 . دماندگی خارج کرده و درهای پيشرفت و ترقی را به رويش بگشاي
خوشبختانه نشانه های پيروزی در آسمان غمزده ايران هر روز آشکارتر می گردد و خورشيد آزادی در حال     

 .برآمدن است
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 ۱۳۹۶ وريشهر ۱۷
  یهوشنگ کردستان

 :ها پيوست
. پس از ملی شدن صنعت نفت، انگلستان با حضور نيروی دريايی در خليج فارس، مانع فروش نفت ايران شد   -1

ی های نفتکش ايتاليايی و ژاپنی را هم که از ايران نفت خريداری کرده و رهسپار کشورهای شان بودند در بندر کشت
 . عدن توقيف کرد

که استان های شمالی کشور را به اشغال در آورده بود، در برابر  1320-1325روسيه شوروی در سال های  -2
 . دالر به ايران بدهکار بودميليون  5،8تن طال و مبلغ  11لایر های دريافتی 

 . قوام السلطنه در دوران نخست وزيری کوشيد آن را وصول کند ولی موفق نشد
 . دکتر مصدق به دليل نياز ارز دراثر محاصره نفتی، از شوروی مطالبات  ايران را مطرح کرد که با آن موافقت نشد

، روستای خوش آب و هوای فيروزه را که اکنون مرداد روس ها در ازاء پرداخت بدهی های خود 28پس از کودتای 
 . دولت کودتا با اين درخواست موافقت کرد. در خاک ترکمنستان واقع است از ايران درخواست نمودند

 

 


