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زاد روز ر ﯽ  ٢۴ا ﻨﺪ
امير فيض -حقوقدان
بمناسبت سالگرد تولد رضاشاه کبيراين تحقيق تقديم ميگردد.
اھميت کارواقدامات اجتماعی درنظرگاه تحقيق يکسان نيست .مقصود اين است که قضاوت نسبت به کارھا واقدامات
اجتماعی از سوی افراد ومحققين نميتواند يکسان باشد برخی به پاره ای از اقدامات نمره اول وبعضی به ديگر اصالحات
نمره اول ميدھند.
اگر بخواھيم برای اقدامات واصالحات ايام سلطنت رضاشاه کبير قاعده برترين راپياده کنيم باوسواسھا ومشکالت
وبحثھائی مواجه ميشويم که نميتوان براحتی به برترين ھارسيد ،بنابراين ميتوان به تناسب اھميتی که افراد برای
١
دستاورھای اقدامات رضاشاه کبيرقائلند اين آزادی راقبول داشت که برترين رابه نظرخودشان انتخاب کنند.
ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
>بوالرد< درکتاب خاطراتش نوشته است.
»رضاشاه برای اولين بارايرانيان را که عادت داشتند از ھيچگونه نظم وقانونی تبعيت نکنند مجبورکرد که پيرو نظم
) صفحه(١٢
وقانون باشند«
ما ايرانيان تاقبل ازسلطنت رضاشاه کبير يعنی  ٢٠سال بعد از مشروطيت و ١٣٠٠سال بعد از استيالی اسالم قانون
معنا ومفھومی در جامعه ايرانی نداشت ،بمناسبت سيستم اجتماعی خاص ونظام فراگير فئوداليته ونيز قدرت آخوند ھای
شيعه درتمام مدت مشروطيت تازمان سلطنت رضاشاه کبير نه چندان قانونی بتصويب مجلس رسيد ونه آنچه که بتصويب
رسيده بود به اجرا درآمد با آنکه متمم قانون اساسی مشروطه مردم ايران رادرمقابل قانون متساوی الحقوق ميدانست
ولی درھرگوشه ای از کشور روش ومقرراتی به اجرا درميآمد که واضع آنھا خوانين ،ومجريان آن مباشرين خوانين
ِ
خوند مرجع تقليد وضع مقررات ميکردند.
ومشمولين آن رعايای ھمان خوانين بودند وخوانين خود بتقليد ودستورات آ
اين زمان که ازآن گفتگو شد  ٢٠سال از مشروطيت ميگذشت ودرھرگوشه کشورمقرراتی خاصی که حاصل تفکرشخص
خان بود بابصيرت )!!( وراه يابی آخوند مرجع به اجرادرميامد.
يک مورخ خارجی بنام >پاولويچ< درکتاب انقالب مشروطيت ايران مطلبی دارد که شاھد موقعيت وضع مقررات آن
زمان است؛ اونوشته است:

 - ١برای مروری به برخی اقدامات ايران سازانه رضا شاه بزرگ به اينجا نگاه کنيد .ح-ک
http://iranianalliance.org/pdf/shokouhtarikh.pdf
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» نوکر يکی ازخوانين ماکو بنام شيرزادخان را به امرخان چوب بستند درايران خان ھاحق مجازات بدنی نوکرھارادارند
)اين حق ناظربرروابط بردگی است که به اعتبارشرع جاری بوده است = تحرير( کمسيون نظامی-قضای که به محل
اعزام شد )کميسيون دولت رضاشاه کبير( به شکايت نوکرخان رسيدگی کرد وخان رابه زندان وپرداخت جريمه نقدی به
نوکر محکوم کرد .اين حادثه مثل بمب صدا کرد وجملگی خوانين به حيرت افتادند واز توصيف اين قانون شکنی عاجز
بودند) «.......صفحه (١۵٨
تعمق دراظھارنظر مورخ مزبور بيان کننده اين واقعيت است که مقررات مورد عمل خوانين چنان رسميت داشته که
اجرای قانون مصوبه مجلس وقانون اساسی کشور ،به باورخوانين ومردم آن زمان نوعی قانون شکنی محسوب ميشده
است  ٢٠سال ازوضع قانون اساسی که مجازات افراد رابدون حکم داگاه ممنوع کرده بود ميگذشت ولی زارعين
مجازات خودشان رابميل واراد ه خان حق ميدانستند.
بزرگترين مشکلی که جوامع عقب مانده با آن روبرو ھستند عدم عادت به قانون واحترام به آن واجرای آن باميل
ورغبت است ،جامعه وقتی به اجرای قانون عادت کرد ازاجرای آن استقبال ميکند ومھمترين مشکل جامعه ازميان
برداشته ميشود دراين حالت ھم جامعه وضع قانون مورد نياز خود راميکند وھم آنرا اجرامينمايد ،رمز موفقيت
اروپائيان درھمين عادت به اجرای قانون است .مشروطيت وياسيستم دمکراسی بدون عادت مردم به رعايت قانون بی
مفھوم است .تغيير عادت يک جامعه از بی قانونی ويامقاومت درمقابل قانون رانميتوان باوضع قانون جاری ساخت.
مالحظات تاريخی نشان ميدھد که توده مردم ايران بمناسبت موقعيت مذھب وآخوند درمقابل قوانين دولتی به مقاومت
ھای سخت متوسل ميشدند که برای نمونه ميتوان به قانون نظام وظيفه واجرای آن رجوع کرد که درشھرستان اراک
مردم به کنسولگری انگلستان متحصن شدند )خاطرات سپھبد اقولی(
وقايع مشھد ،بختياری که خواھان لغو قانون ماليات بردرآمد وقانون نظام وظيفه بودند وصدھا مورد ديگرمويد روح
مقاومت سرکشی مردم درمقابل قانون است.
اساسا توده ھا ی وسيع مردم قانون راکفرميدانستند که ميخواھد جای شرع ودين آنھارابگيرد.
آنجاکه بوالرد درخاطراتش نوشته رضاشاه مردم رامجبور ساخت که پيرو نظم وقانون باشند ،درست ميگويد
عمل رضاشاه کبيردرتغييرعادت مردم به رعايت واجرای قوانين مصوبه مجلس نياز به حرکت درمسيری داشت که توجه
به آن درجوامع امروزی که مردم کم وبيش باقانون آشنائی دارند ممکن است متبوع نباشد.
برای حرکت درھرمسيری وسيله خاص واراده وقدرت مخصوص الزم است الزمه ھرتحولی درجوامع تالش فوق العاده
واحتماال پاگذاشتن روی چيزھائی است که ممکن است شکننده باشد ھمانطور که برای نجات يک انسان از مرگ ،ناجی
دربند شکسته شدن چيز ھائی که نبايد معموال شکست نميشود وانسان ھای واقع بين به نتيجه نجات مينگرند نه کاسه
و کوزه شکسته ،نجات کشور وحرکت جامعه بسوی مسيری که اورابه موج ترقی پيوند ميدھددرجوامع بدون قانون
وياعادت به بی قانونی بدون حرکت درمسير استبداد ّ
منور ممکن نيست .استبداد منور ھمان طريقی است که اميرکبيربه
آن دست يازيد ولی استبداد مطلق مانع ادامه آن مسيرگشت.
استبداد منور به آن معنی است که نورحاصله ازعمل ،جامعه را از ظلمت وتباھی به مدار روشنائی ھدايت ميکند درست
عکس استبداد مطلقه ودينی که مانع حرکت جامعه وسبب عقب کشيدن جوامع ھم ميگردد.
قانونی کردن جامعه يعنی پل زدن روی قوانين شرعی وحرکت سالم جامعه بسوی حاکميت خود ،يعنی حکومت قانون
ومردم نه شرع يعنی جدائی دين ازحکومت وآزادی قانون.
بررسی ھای تاريخی گواه است که تمام تحوالت زمان سلطنت رضاشاه کبير که بيشماروکاری بس بزرگ است که ديگران
ھم زحمت آنراکشيده اند باعادت دادن مردم به رعايت قوانين مصوبه مجلس ممکن شد.
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شھادت پرفسور >راجرم سبوری< رابعنوان شاھد مقصود مياوريم وبه نام جاويدان آن ايران ساز بزرگ درود توام
بااحترام ميفرستيم
راجرم گفته است :
»رضاشاه دربين سالھای ١٩٢۵و ١٩۴١بسياری از اھدافی راکه ناسيوناليستھا به آن معتقد بودند ولی ھرگزنتوانسته
بودند آنھارا بعمل درآورند جامه عمل پوشانيد .اين رضاشاه بود نه ناسيوناليستھا ،نه روشنفکران ،که باحمله به
نيروھائی که درنظام اجتماعی سنتی با قدرت ريشه دوانده بودند ،ايران رابه قرن بيستم وارد ساخت ،اوبود که درمقابل
مخالفانی که منافعشان به خطر افتاده بود يعنی اريستوکراسی مرکب از زمين داران بزرگ ،روحانيون ،تجار وسران
عشاير ايستادگی کرد وبرنامه نوسازی رابه اجرا درآورد.
اوباجايگزين ساختن قوانين جديد مدنی وجزائی بجای شريعت وباتعميم آموزش اجباری مجانی قدرت علما رادرھم کوبيد
وبعالوه باسياست صنعتی ساختن کشور وايجاد انحصارھای دولتی به وابستگی اقتصادی ايران پايان داد«

*******
برای ديدن چند ويدئو در باره رضا شاه بزرگ به اينجا نگاه کنيد.
آن روز که خورشيد در ھميشه بھار ايران گل می انداخت ،آنروز که خاموش بود تخت جمشيد و دشت مرغاب ،آنروز که
تنھا مانده بودند سعدی ھا و فردوسی ھايمان ،آن روز که دلھا بيگانه بودند در سرزمين مھر ،خورشيد ايران از درون
آرزوھای ملت سر برآورد.

http://1400years.org/rezashah.asp
بايد گفت ھرگز مادری رضاشاھی ديگرنخواھد زائيداومردی بودھرنا ممکنی را ممکن ميساخت اگر اونبودايرانی ھم نبود
نويسنده ای که تاده سالگی باآن بزرگوارزيست ميگويددرتاريخ  ٢٥٠٠ساله ايران دومرد آمد ايران را سرفرازوسربلند
وپرآوازه کرد درجھان اولی کورش بزرگ بود دومی رضاشاه بزرگ
ح-ک

