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  گزارش کوتاهی از برگزاری سده ی مشروطيت در استکهلم 
  

  
  

 19.00ساعت  در»گروه ليبرال دموکرات ايران «  به ابتکارسمينار سده ی مشروطيت
 سوئد تشکيل -در استکهلم  2006اول سپتامبر  خورشيدی برابر  1385سوم شهريورماه 

  .شد 
 ن کسانی بودند که به فکر تدارکبا وجود آن که  برگزارکنندگان اين همايش از نخستي 

 بزرگداشت از اين روز و پاسداری از دستاوردهای مشروطيت بودند موفق به برگزاری
 مرداد نشدند زيرا در آن روزها سوئد در تعطيالت تابستان به سر می 14اين جلسه در 

برای نخستين بار در سامانه ی است که  »سده ی مشروطيت« اصطالح شاهد مدعابرد؛ 
  . که باب گرديدبه کار برده شد  و شادمانيم» يران ليبرالا«
  
به  حسن بهگرآقای  نخست سرود ملی ايران نواخته شد و پس از آن در اين همايش   

  طی سخنانی ضمن خوشامدگويی به حاضران»گروه ليبرال دموکرات ايران«نمايندگی از 
  :گفت

  

  
  
ما خط مشروطيت خط آزادی است و از تاريخ می توان برداشت های گوناگون داشت ا«

امروز سخنرانان محترمی که منت . ازاديخواهان واقعی  بحق وارثان آن بشمار می روند

 ؛گذاشته و به اين همايش  تشريف آورده اند و ما افتخار شنيدن سخنانشان را خواهيم داشت

کان طبيعی است با وجود اختالف نظرهای بسياری که  موجود است تصور می کنم کما

نقاط مشترکی دارند  که ما  و آنان  را به جنبش مشروطيت پيوند می دهد و آن دموکراسی 

   ».و آزادی و استقالل ايران است، بکوشيم تا اين پيوند را مستحکم تر کنيم 

  
  .جلسه با سخنرانی اقای شاهنده  و رياست جلسه آقای رامين کامران آغاز بکار کردسپس 



 2

   
   : در سخنان خود گفتمبارزان نهضت ملی و حقوقدان  از علی شاهندهآقای 

  

  
  

روشنفکران آزاديخواه و تجدد طلب بودند و در پی ايجاد تحول در جامعه درجهت « 
 –بيرون رفت از جهل و فقر و عقب افتادگی و  آزادی عقيده و بيان و فعاليت سياسی 

 دخالت رهبران دين اجتماعی را داروی دردهای جامعه می دانستندو استبداد شاهی و
ومذهب را در امور حکومت و دولت هم نابسامانی حکومت و هم بی اعتباری دين و 

ولذا دو دشمن آشکار و مقتدر داشتند يکی شاه که به خودکامگی استبداد . مذهب می دانستند
خود هم عادت داشت و هم حق خود می دانست و ديگری رهبريت دينی و مذهبی که خود 

پای قدرت می دانست و گاه شريک قوی تر چه يک پا در دربار داشت و را شريک و هم
يک پا در توده ها و توده ها رابرای مقاصد دنيايی خود از مقام و ابزار زندگی مجلل و 

» قبيحه« پرشکوه بهره می جست و تبليغ اطاعت و تعبد و تقليد می کرد و آزادی را کلمه 
ر اين دو بود و در اعمال آن هيچ ترديد و تزلزلی می خواند و قدرت سرکوبی نيز در اختيا

لذا طيف روشنفکران که نه امکان فعاليت علنی نه  تشکيل حزب و گروه و نه . راه نداشت 
داشتن سخنرانی اجتماعی يا امکان انتشار علنی نظريات خود نداشتند و همچنين فاقد قدرت 

  .مقابله با نيروهای سرکوبگر بودند
ان در راه بدست اوردن آزادی همواره در جامعه ايرانيان چه در درون و اما مبارزه با آن

شعار اصلی خواست آنان  . چه در خارج از ايران بوده به وسيله نشريات حضور داشت 
« قانونی کردن جامعه بود که عنوان . پايان دادن به استبداد و قانونمند کردن جامعه بود

  ».بدان نهادند» مشروطيت 
  

  .ران پرسش های خود را مطرح کردندو سپس حاض
  

 دومين سخنران اين روز بود و چنين »سازمان سوسياليست های ايران«  ازدکتر منصور بيات زاده
   :گفت

  

  
  

رهبران مذهب شيعه همچون رجال سياسی ايران  چون با زبان های اروپائی کوچکترين « 
نقش  و افکار و انديشه ها يد آشنائی نداشتند، اصوال  نمی دانستند کدام  نظرات و عقا

تا ند تغييراتی که سبب شد . ، داشته استتغييرات آن جوامع محوری و تعيين کننده ای در  
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پادشاهان مستبد و فاسد آن جوامع، همان پادشاهانی  که با کمک رهبران مذهبی مسيحيت و 
شروعيت م«نهاد کليسا ، برای  حکومت خود همچون پادشاهان مستبد و فاسد ايران، 

آن حضرات نمی دانستند و  يا نمی خواستند قبول . قائل می شدند ، سرنگون شوند» الهی
حوزه «را از »  حوزه فعاليت  مذهب و دين«کنند که  مبارزات مردم  جوامع اروپائی ، 

در واقع با آن عمل خود ، وضعيتی در آن جوامع  بوجود . جدا کردند» فعاليت حکومت 
رهبران مذهبی ديگر نتوانند بخاطر  منافع شخصی خود و حفظ نظام آورده بودند  تا  

سوء  »خدا«  از نام  که بر تن داشتنند »جامه مذهبی« استبدادی،  از موقعيت خود و 
در حاليکه مردم اروپا پس از . استفاده نمايند و به توجيه وضعيت غير انسانی  بپردازند

سرنگونی رژيم های استبدادی  حاکم بر آن جوامع ، همچنان طرفدار مذهب مسيحيت 
  ».باقيماندند و بطور آزاد به عبادت و برگزاری مراسم مذهبی مورد نظر خود پرداختند

  
  .ايان يافتجلسه با پرسش وپاسخ پ

  
  

حسن بهگر رياست جلسه آقای و  يافت شروز شنبه دوم سپتامبر همايش با سرود ملی گشاي
  .را بر عهده گرفت 

در  استاد تاريخ معاصر و زبان های شرقی در دانشگاه سوربن رامين کامران دکتر اقای 
  :طی سخنان خود گفت 

  

  
  
 از ،مشروطيت در عدالت است خالصه  . اهميت آزادی از اهميت عدالت نکاسته است«

شروع دعوا از چوپ خوردن تجار تا دستيابی به قانون اساسی و دموکراسی  پارلمان يک 
 از عدالت قضايی شروع می شود و عدالت حقوقی را دربر می ،خط سير منطقی دارد

  . دستاورد اصلی مشروطيت عدالت سياسی استگيرد تا به عدالت سياسی می رسد،  
ای ساده و بسيار  از يک دعو . ماه انجام شده است18 انقالب مشروطيت در تمام تحوالت

چرا ؟ برای اين که مفهوم عدالت .کوچک  قضايی شروع شد و به تغيير  نطام انجاميد
قانون شريعت . در عدالت سنتی تاکيد بر داور يعنی شاه بود. برای مردم عوض شده بود

  . بود 
اين عدالت به .  مترادف عدالت سياسی می داند خود راهرنظام سياسی که بر سرکار بيايد

شخص اول مملکت . ود بلکه قدرت سياسی تعينن می کندبرقرارنمی شحکم داور
  ».پهلوی است دوره ی  شخص اول مملکت شاه است اختراع عنوان کهصدراعظم بود اين 
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ق کنفدراسيون  سابفعاالن از نويسنده ومنوچهر صالحیمهندس دومين سخنران اقای 
   : چنين آغاز به سخن کرد بود و»شورای موقت سوسياليست های چپ «دانشجويی از 

  

  
  

برخورد تاريخی . بحث من عام است و در حاشيه به انقالب مشروطيت برخورد می کنم « 
. اين بينش می گويد تاريخ نوشته شده تاريخ مبارزات طبقاتی است . من بينش مادی است

در ايران پيش از آن که طبقات . ريخی موجب می شود که دولت بوجود بيايداين مبارزه تا
در ايران مالکيت خصوصی وجود نداشته است و مالکيت . به وجود بيايد دولت بوجود آمد

استبداد آسيايی با توجه به تمرکز مالکيت بر اساس زير ساخت جامعه و . دولتی است
د را متصرف شده و مصرف کند موجب می شود که آبياری و امنيت را تامين بنمايد تا مازا

اين ويژگی تا دوران فتحعليشاه در ايران . دولت قدر قدرت و فرای طبقات قرار بگيرد
  ».وجود داشته است

  .و جلسه با پرسش حاضران و پاسخ ايشان به پايان رسيد
  

 همايش با سرود ملی گشايش يافت و آقای هدايت سپهی 19.00 روز يکشنبه ساعت 
  .رياست جلسه را عهده دار شد

  
در مورد استاد سابق زبان شناسی در دانشگاه شيراز نخستين سخنران آقای دکتر حصوری 
  :ادبيات عاميانه دوره ی مشروطه گفت 
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بسياری از تصنيف ها و اشعار عاميانه دوره ی مشروطيت که توده مردم خلق کرده اند « 
 شيخ دستمايه در اين ادبيات شاه و. ز آن ندارم جمع آوری نشده است و يا من اطالعی ا

 به مالنصرالدين که به زبان ترکی منتشرمی شد نخواهم پرداخت من. اصلی آن هستند 
چون روی آن کار بسيار شده است اما دهخدا و عارف و ذبيح بهروز را از سخنگويان اين 

 بهروز را انتخاب کرده ام ادبيات عامه می دانم و من امروز کارهايی از استاد عزيزم ذبيح
اما عارف نه تنها توانايی سرودن تصنيف راداشت بلکه . که برای شما خواهم خواند

  ».توانايی ساختن آهنگ و ملودی را نيز داشت درحقيقت عارف فدای ايران شد
  
  
  
  
  

  : طی سخنان خود گفتند که حقوقدان  بودآخرين سخنران آقای ناصر کاخساز
  

  
   

 انقالب اسالمی را رد کردی بايد دولت سوسياليستی را رد کنی؟  که )هنگامی( چرا« 
  .چون هر دوآلترناتيو دولت مدرن هستند

به عنوان انديشه آزاديخواهی مجاز نيستيم درچارچوب ليبرال ببريم نه را  انديشه ی ليبرال 
ا خراب  روند آن ر) در اين صورت( بلکهاينکه مجاز نيستيم در چارچوب ليبراليسم ببريم 

بايد بين انديشه ليبرال و سوسيال دموکراسی در چارچوب جنبش ملی يک وفاقی  . می کنيم
  » .اين تعبير من نيست بلکه خطوط سوسيال دموکراسی در عمل است.بوجود بياوريم 

___________________________  
 پياده کردن نوار های  به مجرد رسيدن رساله ها و يا،يادآوری می کنيم که مشروح سخنان اين همايش

  .سخنرانی در اختيار خوانندگان محترم گذاشته خواهد شد


