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ﺑﻴﺎد ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﺮان
اميرفيض -حقوقدان
سراسر تالشھا برای کتمان حقيقت ميلرزد ورسوا ميشود -سراسر بيداديھا فرو ميريزد وشعاع تابناک حقيقت بردلھای
تاريک ميتابد.
تابش آنرااز خود برانديم به ظلمت وتباھی گرفتارشده
ماايرانيان دريافنيم ،گوھری که درميانمان ميدرخشيد وچون باقھر،
ِ
ايم.
حقيقتی که برای ملتش ميخروشيدوبرای سعادت وايران وآرامش جھان مبتالشد .حقيقتی که خودرانشناسانيد وکس
ندانست که اوحقيقت ايران بود .او محمد رضاشاه شاھنشاه ايران بود.
برازنده حقيقت نيست که تنھا ازاو دفاع شود بايد حقيقت راشناساند .شاساندن حقيقت ،ادای حق نيست حقيقت رابايد به
پيروزی وسرفرازی رساند.
معتبرترين وشريفترين فضيلت انسانی دفاع ازحق است ،حقی که پاداری ملت ووطن درھستی آن ادغام است.
بااين فضيلت مسلح شويم ودرراه پاسداری ازاين حق ،که قائمه حيات ملت وايران ماست آگاه وھشيارباشيم ،بی ھراس
ومتھور ،سختگيروصادق باشيم که راه نجات وطن درسرافرازی اين حقيقت است.

****
بمناسبت روزھای چھارم وپنجم مرداد ماه ھرسال که روزھای درگذشت رضاشاه کبيروشاھنشاه آريامھراست به اتفاق
به تحليلی ميرويم که آن ،نگاھی به ﺳﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ دردوران ﺷﺎﻫﺎن ﭘﻬﻠﻮي است.
اﻧﮕﻴﺰه اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ارزيابی قضاوت منصفانه خدمت وياخيانت افراد فقط درچھارچوب مسئوليت واقتداری که قانون به شخص داده قابل
قبول است .ارزيابی وقضاوت نسبت به اشخاص در صورتی که خارج از مسئوليتھا واقتدارقانونی باشد قضاوت شخصی
است واعتباران محدود به شخص قضاوت کننده است اينکه شخصی خودخواه است ،خسيس است ،زن دوست است طمع
مال دارد ويابرعکس ،خصوصيات وصفات خوب وبد افراد است که آنھم نسبی است وميزان وپايه قضاوت ندارد تاچه
رسد که بپای مسئوليت برسد.
مسئوليت و افتخار ،که محصول خيانت وياخدمت است ھيچ ارتباطی به صفات شخصی مسئول خدمت ندارد بلکه رابطه
مستقيم باقانون واختيارات وموقعيتی دارد که قانون برای او مشخص کرده است .ھمانطورکه نميشود صفات شخصی
افراد رابه حکومت کشور نسبت داد ھمانطور ھم نميشود صفات شخصی شخصيت ھای سياسی واداری ونظامی که
بموجب قانون مصدرخدمت ھستند مالک قضاوت قرارداد اين گونه قضاوت ھا عاميانه است وجامعه ھرقدرکه از
تفکروانديشه بی بھره باشد به اين نوع قضاوت عادت سرگرمی بيشتر دارد.
از آنجا که قضاوت وارزشيابی متفکرانه ومنصفانه نسبت به خدمات رضاشاه کبير وشاھنشاه آريامھرمتکی به قانون
واختيارات ومسئوليتھای آنان است وازآنجاکه قانون اساسی ومتمم آن تنھا قانونی است که اختيارات وتکاليف شاھان
پھلوی رامعين کرده است وآن اختيارات است که مجوز وزيربنای تحوالت اجتماعی واقتصادی ايران بوده است وبه
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عبارت ديگرجواز آن تحوالت ،قانون اساسی وابزار اجرائی آن اراده شاھان پھلوی بوده است لذا جادارد نگاھی به
سيرمشروطيت دردوران قبل ازسلطنت رضاشاه بزرگ وھمچنين سيرمشروطيت دردوران سلطنت شاھان پھلوی داشته
باشيم چراکه بدون اين مالحظه ارزيابی خدمات شاھان پھلوی فقط بصورت سطحی ونمائی ممکن است.
شايد انتخاب اين موضوع بمناسبت سالگرد درگذشت رضاشاه کبير وشاھنشاه آريامھر اين توضيح را الزم داشته باشد
که تاکنون آنچه از دريای عظيم خدمات شاھان پھلوی به نقد آورده شده بيان عينی وتحليل موضوعی بوده است
کمترمح ِط تحقيق قرارگرفته است کمتر به
وپيوستگی آن تحوالت وسازندگی ھا درارتباط باقانون اساسی ومشروطيت
ّ
اين موضوع عنايت تحقيقی شده است که تحوالت وسازندگی ھا امکان تحقق را نداشت اگر قانون اساسی درزمينه ھای
اجتماعی واقتصادی کاربرد الزم را نداشته باشد.
ِ
صرف تنظيم وتصويب قانون کافی نيست که جامعه بتواند زيرچتراجرائی آن قرارگيرد قانون بايد با ساخت وسازجامه
ھماھنگ ودرموقعيتی باشد که موانع اجرائی آن برطرف شده باشد .گاه ممکن است احساسات ويانياز سطحی جوامع
سبب وضع قانون بشود ولی اجرای آن باکوھی ازمشکالت مواجه که قابل اجرانباشد مانند اصل دوم متمم قانون اساسی
وياقانون ملی شدن نفت ازاين مختصر ،اين برداشت ارائه شدنی است که صرف انقالب مشروطيت وتصويب قانون
اساسی ومتمم آن دليل رسيدن به مشروطيت نيست بلکه دليلی برحقانيت خواسته انقالب مشروطيت است .رسيدن به
مشروطيت وقتی متحقق است که موانع اجرائی درسرراه اصول قانون اساسی ومتمم آن برداشته شود.
فصلی را که اکنون آغاز ميکنيم دراين راستای موضوعی است که مشروطيت ايران درجھت حرکت خود با چه مشکالت
وموانعی مواجه بود واين موانع چگونه بوسيله شاھان پھلوی برداشته شد ودرنتيجه سيرواقعی مشروطيت امکان
پذيرگرديد
برای تفحص دراين تحقيق بجاست که سير مشروطيت ايران رادر ٣دوره بشرح زيردردستورکار قراردھيم
دوره يکم – ازفرمان مشروطيت تاپايان سلطنت قاجار
دوره دوم – مشروطيت دردوران سلطنت رضاشاه کبير
دوره سوم – مشروطيت درزمان سلطنت شاھنشاه اريامھر
به اميد اينده که بتوانيم باتفاق سير مشروطيت رادوران سلطنت شاھان پھلوی باسربلندی دنبال کنيم

