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 ازطريق حکومت قانون وتامين  ؛ سا ل قبل نياکان مابمنظور تحکيم حاکميت ملی٩٨

, از ايران آ نزمان چيزی جز ازهم پاشيد گی حکومت خان خانی. آزاديهای فردی قيام نمودند
 امکان مسافرت حتی بمساحت چند کيلومتری بدون .ناامنی وتفرقه در تاريخ نمی خوانيم

ازلحاظ قانون حتی حدودمالکيت خانه های مسکونی . راهزنان موجود نبوددغدغه وترس از
نه دا دگستری بودونه قوانين  . نيز جزازطريق دستخط اين آخوند وآ ن آ خوند وجود نداشت

آ موزش وپرورش  ؛ه برای تامين امنيت جامع؛جزائی مترقی ونه نيروی قهريه الزم
انواع امراض اسها لی  ؛ ماالرياو آ بله .ماازتعدادی مکتب خانه آ خوندی تجاوز نميکرد

خم وکچلی وامثا ل آ نها باعث شده بودتا حد متوسط ا حصبه وتر ؛بخصوص درميا ن اطفال
 .ند ـــــ سا ل تجاوز نک٢٧سن در کشور ما از
ن ما ادراير.  که به چندين قرن متما دی ميرسيد يعنی در درازای تاريخی؛تا اعالم مشروطيت

نشا نی  ؛ ازمدنيت مدرن؛نون وآ زا دی ازقا ايالت وعشاير بودند که حکم ميراندند و
آ نچه که بود قدرت شمشيرْسالطين وخود کامکی ا فسارگسيخته شان بود که . وجودنداشت

 .دعای خيرعلمای دين اسالم مشروعيت مييافت  با
 ازحق وحقوق فردی وجمعی.  تنها وظيفه داشتند؛الطين ايلی وعلمای دينیمردم در برابرس

انسان ايرانی  . هيچگونه سخنی درميان نبود؛به عنوان بزرگترين کشف دورا ن جهان
 ؛ دربرابر قدرتمندان وبزرگان وصاحبان زر وزور؛دربرابرسالطين ودربرابر ماليان

 ؛کوچک بود اگر ؛شوهر در برابر بودهر فردی اگر زن  ؛ف و وظيفه داشتــــتنهاتکلي
انقالب  . ولی حقی نداشت؛تنهاوظيفه داشت ؛اگر رعيت بود در برابرارباب ؛بزرگتر دربرابر

 نهضت مشروطيت شد سرآ مد, مشروطيت اين نظام را دگرگون ساخت وايرانی صاحب حق
 .تقل کرد يعنی به دوره ا نسان صاحب حق من؛را ازعصرتکليف به عصر حقوق که جامعه ما

 بود وپايان دادن به سنتهائيکه  مجموعه ارزشهاقالب يک ان ,در وا قع انقالب مشروطيت
بدين سبب جنبش مشروطه برای آ زادی . چون زنجيری بردست وپای ايرانی پيچيده بودند

 از روش درست حکومت کردن وکسب معرفت و ؛زادی بمثابه حق جمعی فردیآ ؛ودــب
  شروطيتانقالب م . ازحکومت وروحانيت وخرافات پايان دادن وترس ؛مشگالت گره گشودن

  ؛ ملت ايران وروشنکردن کشوراز سلطه روس وانگليس بود برای کسب استقالل و  آزاد
اين امکان  ؛سلطان مستبد وماليان خرافات پرداز فهميده بودند که باوجود ؛بينان مملکت

کشورايران را تحت سلطه خود درآ ورند  ؛برای اجنبی هميشه وجود داشت که بانفوذ درآ نها
با تاسيس دولت ؛ از اين روبود که سرا ن جنبش مشروطيت.وايرانی را فرمانبردارخودسازند

 .ملی ميخواستند بر نفوذ خارجی نقطه پايان بگذارند
 قومی وزبانی ودينی اعالم برابری ؛که ميان ايرانيان از هرگروه با انقالب مشروطيت بود

 .انه نياکان خويش در ايرا ن حس کردندمسيحی و ارتشی نيز خود را درخ؛ يهودی ؛شد
قانون اساسی برآ مده از اين انقالب چار چوب همرائی ملت ايران برای تاسيس زندگی نو 

 .ومشترکی که تضاد تاريخی ميان دولت وملت را ازميان بردارد 
 

عريانی  را با واستبدا د وخرافات  نون های فساد گشود وکا توده ملت رامشروطيت چشم 
تمامی شعارهای  ؛درايران بال ديده امروز ما .ديدگان حقيقت قراردا د  برابر تمام در

عصرمشروطيت با قدرت وقاطعيت هرچه بيشتری درسراسر همين تحت سلطه مکتب واليت 
 ؛فقيه طنين اندازشده ومردم ماهمان چيزی راطلب ميکنند که بزرگان مشروطيت ميخواستند

  ؛مردم ری ميان آ حادئی دين  از حکومت ونيزبرابا  جد؛ آ زادی؛جامعه مدنینيـــت؛ وقان
 و ئيکه امروز زينت بخش گفتار؟ همين شعارها؟نبودند شعارهای مشروطيت  مگر اينها



زاديخواها ن ايران شده مگر آ نهائی نيستند که مبارزان صدر مشروطيت برای  آ -نوشتــار
نهای مشروطيت همچنان زنده وپايدار است ونام  دند ؟ آرماتحققشان جانفشانی ميکر

ين نهضت در تاريخ ايران  ا کوشندگان  ستارخان وباقرخان وديگرس ؛  مشروطيت سرداران
 .جاودانه خواهد ماند

حوادث مهم فراوان ديده ميشود  و بياد داشته باشيم در زندگی ملتها رويدا دی سرنوشت ساز
عوض نموده واين  را  برميخوريم که مسير زندگي آ نهابه وقايعیدر کندو کا و تاريخ ملل 

درتاريخ  .رويدادها اعم ازخوب ويا بد درصفحا ت تاريخ باحروفی درشت تر ثبت شده ا ست
 ترقی خواه و اجداد پيروزی ايرانيان نهضت مشروطيت و ما پرافتخار پرنشيب وفرا ز و

 بزرگ  شانی ميکند وبراستی اين رويدا د طلب ماهمچون ستاره درخشا نی پرتو اف مشروطه
 که نتيجه کوششها وجانبازيهای بی دريغ وازخودگذشتگی های نسلی تشنه ترقی وآ زادی 

 درهای تجدد پيشرفت وتعالی رابرای ملت ما بازنمود وازآ ن هنگام هرساله ملت ايران  بوده
 و دی براستبدا د وتجددی روز بزرگ غلبه نور وظلمت وآ زاماه يعن  امردا د١۴خاطره روز 

بهمين مناسبت سازمان پيوند ايرانيان  .جشن ميگيرد  خواهی بر ديو سياه ارتجاع را ترقی 
آ نرا به کليه  پرتو ميراث مشروطيت ميداند وسالگرد در نجات ونوسازی ايران را مسير

 .تبريک ميگويد  هموطنان خود
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