*

برادران و همميهنان عزيزم

محمدعلي فروغي

بحمداهلل به فضل خداوند بار ديگر پا به دايرة آزادي گذاشتيد و ميتوانيد
از اين نعمت برخوردار شويد .البته بايد قدر اين نعمت را بدانيد و شكر خداوند
را بجا آوريد.
از رنج و محنتي كه در ظرف سي سال گذشته به شما رسيده است
اميدوارم تجربه آموخته و عبرت گرفته و متوجه شده باشيد كه قدر نعمت آزادي
را چگونه بايد دانست و معني آزادي را دريافته باشيد .در اين صورت ميدانيد كه
معني آزادي اين نيست كه مردم خودسر باشند و هركس هرچه ميخواهد بكند.
در عين آزادي قيود و حدود الزم است .اگر حدودي در كار نباشد و همه خودسر
باشند هيچكس آزاد نخواهد بود و هركس از ديگران قويتر باشد آنان را اسير و
بندة خود خواهد كرد .قيود و حدودي كه براي خودسري هست همان است كه
قانون مينامند .پس مردم وقتي آزاد خواهند بود كه قانون در كار باشد و هركس
حدود اختيارات خود را بداند و از آن تجاوز نكند .پس كشوري كه قانون ندارد
و يا قانون در آن مجري و محترم نيست مردمش آزاد نخواهند بود و آسوده
زيست نخواهند كرد.
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اين حقيقتي است بسيار ساده و روشن و هيچكس منكر آن نميشود .اما
متأسفانه كمتر كسي به اين حقيقت ايمان دارد .زيرا كه غالباً ميبينيم مردم قانون
را براي ديگران الزم ميدانند اما رعايتش را براي خودشان واجب نميشمارند.
اگر هركس معتقد بود كه رعايت حدود قانوني تنها نسبت به ديگران
واجب نيست بلكه نسبت به خود او هم واجب است تخلف از قانون واقع
نميشد و حال آنكه ما هر روز ميبينيم بسياري از اشخاص از قانون تخلف
مي كنند  .كمتر كسي است كه متوجه باشد كه اگر من تخلف از قانون را از طرف
خود جايز بدانم دليلي ندارد كه ديگران هم تخلف از قانون را از طرف خودشان
جايز ندانند .در اين صورت تخلف از قانون امري رايج و شايع خواهد بود و
همان نتيجه دست ميدهد كه گفتيم يعني آسايش از همه سلب ميشود .متأسفانه
بسياري از مردم چنيناند كه هروقت بتوانند زور بگويند ،ميگويند ،غافل از اينكه
اگر بنا به زورگويي باشد امروز من ميتوانم به زيردست خود زور بگويم اما فردا
زبردستي پيدا ميشود كه به من زور بگويد .پس همين كسي كه امروز زور
ميگويد فردا دچار زبردستتر از خود ميشود آنگاه آه و ناله ميكند و به اين
ترتيب دنيا درست مصداق گفتة شيخ سعدي ميشود كه ميفرمايد:
ببري مال مسلمان و چو مالت ببرند
داد و فرياد برآري كه مسلماني نيست!
پس اولين سفارشي كه در عالم خيرخواهي و ميهندوستي به شما ميكنم
اين است كه متوجه باشيد كه ملت آزاد آن است كه جريان امورش بر وفق قانون
باشد و بنابراين هركس به قانون بياعتنايي كند و تخلف از آن را روا بدارد دشمن
آزادي است ،يعني دشمن آسايش ملت است.
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يك كلمة ديگر هم در اين باب ميگويم و به مطلب ديگر ميپردازم و آن
اين است كه شما شنوندگان من يقين دارم بسيار شنيدهايد كه از تمدن و توحش
و ملل متمدن و وحشي سخن ميگويند .آيا درست فكر كردهايد كه ملت متمدن
كدام است و ملت وحشي چيست؟
گمانم اين است كه بعضي از شما خواهيد گفت ملت متمدن آن است كه
راهآهن و كارخانه و لشكر و سپاه و تانك و هواپيما و از اينقبيل چيزها دارد و
ملت وحشي آن است كه اين چيزها را ندارد و يا خواهند گفت ملت متمدن آن
است كه شهرهايش چنين و چنان باشد ،خيابانهايش وسيع و آسفالته ،خانههايش
چند اشكوبه باشد و قس عليهذا .البته ملل متمدن اين چيزها را دارند .اما من به
شما ميگويم بدانيد كه اين چيزها فروع هستند و اصل تمدن نيستند .اصل تمدن
اين است كه ملت تربيت داشته باشد و بهترين عالمت تربيت داشتن ملت اين
است كه قانون را محترم بدارد و رعايت كند .اگر اين اصل محفوظ باشد آن
فروع خود به خود حاصل ميشود .اما اگر ملتي قانون را محترم ندارد هرقدر از
آن چيزها داشته باشد نه ميتوان گفت تربيت دارد و نه ميتوان گفت متمدن
است آن چيزها هم عاقبت از دستش ميرود.
پس از اين مقدمات كه گمان ميكنم قابل انكار نباشد ميپردازم به اصل
مطلب و يادآوري ميكنم كه وجود قانون بسته به دو چيز است :يكي قانونگذار
و يكي مجري قانون و جمع اين دو چيز را حكومت يا دولت ميگويند و چون
ملتهاي مخالف را در زمانهاي مختلف در نظر ميگيريم ميبينيم حكومتهاي آنها
همه و هميشه يكسان نبوده و نيستند .گاهي از اوقات قانونگذار و مجري قانون
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يك نفر بوده و گاهي چند نفر معدود و بعضي از ملتها هم بوده و هستند كه
قانونگذاري و اجراي قانون را تمام ملت بر عهده گرفته است.
قسم اول حكومت انفرادي و استبدادي است .قسم دوم حكومت خواص
و اشراف است و قسم سوم را حكومت ملي ميگويند كه اروپاييان دموكراسي
مينامند و هريك از اين سه قسم هم اشكال مختلف داشته و دارد كه چون
مقصود من اين نيست كه به شما علم حقوق درس بدهم داخل اين بحث
نميشوم و همينقدر ميگويم ملتها هرچه داناتر و به رشد و بلوغ نزديكتر
ميشوند به قسم سوم يعني به حكومت ملي متمايلتر ميگردند جز اينكه ملتها
چون غالباً داراي جمعيت فراوان و كشور پهناورند و نميتوانند هر روز يك جا
جمع بشوند و وظيفة قانونگزاري و اجراي قانون را خودشان مستقيماً بجا
بياورند.
بنابراين بهترين ترتيبي كه پيدا كردهاند اين است كه ملت جماعتي را
نمايندة خود قرار دهد كه به نام او قانونگذاري كنند و مجمع آن نمايندگان را ما
مجلس شوراي ملي ناميدهايم و مجلس هم چند نفر را براي اجراي قانون اختيار
ميكند كه هيئت وزيران ناميده ميشود .اين هردو جماعت در تحت رياست عاليه
يك نفر هستند كه اگر او انتخابي باشد رئيس جمهوري ناميده ميشود و اگر
دايمي و موروثي باشد پادشاه است.
شما ملت ايران به موجب قانون اساسي كه تقريباً سي و پنج سال پيش
مقرر شده است داراي حكومت ملي پادشاهي هستيد ،اما اگر درست توجه كنيد
تصديق خواهيد كرد كه در مدت اين سي و پنج سال كمتر وقتي بوده است كه از
نعمت آزادي حقيقي يعني مجري و محترم بودن قانون برخوردار بوده باشيد و
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چندين مرتبه حكومت ملي يعني اساس مشروطيت شما مختل شده است .آيا فكر
كردهايد كه علت آن چيست؟
من براي شما توضيح مي كنم .علت اصلي اين بوده است كه قدر اين
نعمت را بهدرستي نميدانستيد و به وظايف آن قيام نميكرديد و بسياري از روي
ناداني و جماعتي از روي غرض و هواي نفس از شرايطي كه در حكومت ملي
بايد ملحوظ شود تخلف ميكردند .شرايطي كه در حكومت ملي بايد ملحوظ
باشد چيست؟
فراموش نكنيد كه معني حكومت ملي اين است كه اختيار امور كشور با
ملت باشد البته ميدانيد كه هركس اختياراتي دارد و در ازاي آن اختيارات
مسؤوليتي متوجه او ميشود .پس اگر به مقتضاي اختيارات خود چنانكه وظيفة
وجداني حكم ميكند عمل نكند مسؤول واقع ميشود و معني مسؤول واقع شدن
هميشه اين نيست كه كسي از او سؤال و بازخواست كند .مسؤول واقع شدن غالباً
اين است كه شخص گرفتار عاقبت وخيم ميشود  .اگر مخلوقي نباشد كه از او
بازخواست كند خالق از او بازخواست خواهد كرد و بازخواست خالق را هم
هميشه به روز قيامت نبايد محول نمود غالباً بازخواست خالق در همين زندگاني
دنيا واقع ميشود و شخص جزاي عمل خود را ميبيند و چنانكه گفتهاند:
از مكافات عمل غافل مشو
گندم از گندم برويد جو ز جو
اكنون ببينيم اگر ملت در اختيارات خود به مقتضاي وظيفة قانوني و
وجداني عمل نكند چگونه مسؤول واقع ميشود .طبقات ملت مختلفند و هركدام
در عمل حكومت ملي وظيفة خاصي دارند .عامه مردم موظفند كه در انتخاب
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نمايندگان خود براي مجلس شوراي ملّي اهتمام داشته باشند و نمايندگان صالح
انتخاب كنند و پس از انتخاب مراقب رفتار آنان باشند تا افكار صالح يعني عقايد
آزاديخواهي يعني قانونخواهي يعني ميهندوستي نمايش دهند و معتقد باشند
كه خير عموم خواستن بر اعمال اغراض شخصي مقدم است و هر فرد از افراد
ملت مكلف است شغل و حرفه مشروع آبرومندي موافق استعداد خود اختيار كند
و در انجام آن بكوشد.
نمايندگان ملت موظفند كه در قانونگذاري و نظارت در اجراي قانون
اهتمام ورزند و نمايندگي ملت را وسيلة پيشرفت اغراض و هواي نفس و
جاهطلبي قرار ندهند.
وظيفة وزير اين است كه خود را مجري قانون و خدمتگزار ملت بداند و
در پيشنهاد قوانين به مجلس و اجراي آن قوانين همواره خير و صالح ملت را در
نظر داشته باشد.
وظيفة مستخدمين و كاركنان دولت اين است كه در اجراي قوانين از روي
صحت و درستي وسيلة پيشرفت كار وزيران باشند و موجبات آسايش ابناي نوع
خود را كه مخدومين ايشان هستند فراهم آورند.
وظيفة روزنامهنگاران اين است كه هادي افكار مردم باشند و ملت و دولت
را به راه خير داللت كنند.
وظيفة پادشاه اين است كه حافظ قانون اساسي و ناظر اعمال دولت باشد و
افراد ملت را فرزندان خود بداند و به مقتضاي مهر پدري با آنها رفتار كند و
گفتار و كردار خود را سرمشق مردم قرار دهد.
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و رويهمرفته وظيفة جميع طبقات ملت اين است كه گفتار و كردار خود
را با اصول شرافت و آبرومندي تطبيق كنند كه چنانكه يكي از حكماي اروپا گفته
است اگر بنياد حكومت استبدادي بر ترس و بيم است بنياد حكومت ملي بر
شرافت افراد ملت است و مخصوصاً اگر متصديان امور عامه شرافت را در اعمال
خود نصيب ميهن خويش نسازند كار حكومت ملي پيشرفت نميكند.
و باالخره جميع طبقات بايد دست به دست يكديگر داده در پيش بردن
حكومت ملي متفق و متحد باشند كه بزرگترين آفت حكومت ملي اختالف كلمه
و نفاق است.
پس اگر افراد ملت فقط مالحظات و منافع شخصي را منظور بدارند و
حاضر نشوند كه يك اندازه از اغراضجويي خود را فداي منافع كلي كنند و از
راه صالح خارج شده بهجاي اشتغال به امور شرافتمند براي پيشرفت اغراض
خصوصي وسايل نامناسب از تزوير و نفاق و فتنه و فساد و دستهبندي و
هوچيگري بهكار برند،
و اگر نمايندگان ملت در قانونگذاري يا اجراي قانون اهتمام الزم ننمايند
و نمايندگي ملت را وسيلة تحميل و يا حفظ منافع شخصي بدانند و عوامفريبي را
پيشة خود بسازند و دسيسهكاري را شعار خود كنند يا معني نمايندگي ملت را
فقط مدعي شدن با دولت بدانند و اگر وزيران وزارت را فقط ماية تشخّص و
جلب منافع شخصي فرض كنند،
و اگر روزنامهنگاران بهجاي حقيقتگويي و رهبري ملت به راه خير
روزنامه را آلت هتاكي و پيش بردن اغراض فاسد قرار دهند،
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و اگر پادشاه حافظ قوانين نباشد و افراد ملت را فرزندان خود نداند و
سلطنت را وسيلة اجراي هواي نفس بسازد،
و اگر طبقات ملت ازطريق شرافت پا بيرون گذارند يا راه اختالف و نفاق
پيش گيرند گذشته از اينكه شخصاً مسؤول يعني گرفتار عاقبت وخيم ميشوند
بايد حتم و يقين دانست كه باز اوضاع اين سي و پنج سال گذشته تجديد خواهد
شد و كشور و ملت هر روز گرفتار مصيبت و فتنه و فساد ميشود و نهتنها آزادي
تباه خواهد شد بلكه به دار فنا و نيستي خواهيم رفت.
و اگر ملت عبرت گرفته باشد و به وظيفة وجداني خود عمل كند
اميدواري ميتوان داشت كه روزگار محنت و ذلت سپري شود و دورة شرافت و
سعادت و سرفرازي برسد.
***
اين مطالب را كه اظهار كردم ممكن است بفرماييد سخنهايي مبتذل بود كه
همهكس ميداند و گفتن نداشت .من هم آرزومندم كه چنين باشد ،يعني به فعل
ثابت كنيد كه به اين حقايق ايمان داشتيدو در آن صورت من از مبتذلگويي
دلتنگ نخواهم بود.
.....
اكنون كه بايد اميدوار بود كه طبقات ملت هم بهخوبي امتحان بدهد
اينجانب كه گذشته از معلومات كتابي مدت پنجاه سال شاهد جريان امور اين
كشور و كلية ممالك روي زمين بوده و به نظر دقت و عبرت در آنها ديدهام .در
اين هنگام موقع را مقتضي ديدم برحسب مسؤوليتي كه متوجه من شده است اين
تذكرات را به ابناء وطن عزيز بدهم و قصد دارم اگر موفق بشوم بعدها هم در
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مواقع مقتضي به شرح و بسط جزييات اين كليات بپردازم و در مهمات امور
كشور يادآوريهاي الزم را به ملت بكنم ،اميدوارم تذكراتم مؤثر شود و اين ملت
ستمديده پس از قرنها رنج و محنت عاقبت روزگار خوش ببيند .انشاءاهلل.
مجلة يغما ـ اين مقاله متن سخنان مرحوم محمدعلي فروغي نخستوزير
ايران است در راديو ايران در شهريور  . ... 1320افسوس ،افسوس كه گوش شنوا
نيست.
نصيحت بسي گفتهاند اهل هوش
ولي نيست گوش نصيحتنيوش
مملكت ايران ديگر كمتر چنان معلمان و مربياني تربيت خواهد كرد .آنان
مردند ولي گفتارشان نميميرد .با آزمايشها مسلم است اين نصيحتها كارگر
نميافتد ولي وظيفة مجله يغماست كه اينگونه گفتارها را مكرر بر مكرر بازگو
كند .به قول سعدي:
گرچه داني كه نشنوند بگوي
هرچه داني تو از نصيحت و پند
زود باشد كه خيرهسر بيني
به دو پاي اوفتاده اندر بند
دست بر دست ميزند كه دريغ
نشنيدم حديث دانشمند

