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 شاهان پهلوي استبداد
  حقوقدان -اميرفيض

قای اميرسپھر آيارگرامی مده ازايرانآمقاله ای  که صورت آن ميرسد، رديف ايميل ھای جاويد ايران در
  .، درود برايشاناند سالھای دوردرارتباط با سنگربوده که از

موفق باشند با  ؛موزنده بودآ پرسی کشور ترکيه حاوی مطالبی قابل توجه و همقاله ايشان بمناسبت ھم
    .سپاس

استبداد شاھان پھلوی مطالبی ريزش شده بود که ازنظرسياسی وبرداشت عمومی  دران مقاله دردفاع از
   .کامال درست وازنظرفلسفی قابل توضيح است

نميتوان  درجوامع امروزی کسی را. ھی استخودکامه ويا خودسرانه ويا دلبخوا استبداد به معنای رفتار
زيرا وجود قوانين مانع اقدامات خودسرانه ويا دلبخواھی ميشود واگرمورد مبتالبه  يافت که مستبد باشد
   .انسان ھا قرارداده شده باشد معنای استبداد مصداق پيدا نميکند ن بھرکيفيت دراختيارآقانون نباشد وانجام 

  .باشد خود گماردهحاکم دردست يک   که  قدرت سياسیت اسی حکومت ن نوعآاماحکومت استبدادی 

با مالحظه تعريف فلسفی حکومت استبدادی مالحظه ميشود که شرائط حقوقی درتعريف حکومت استبدادی 
    :زيرا  ،درزمان سلطنت شاھان پھلوی وجود نداشته است

   نگ و جال کسی است  که خود گمارده معمونبوده اند ( خود گماردهشاھان پھلوی ھيچکدام
سياق  بر شاھان پھلوی بموجب قانون اساسی و) کشورميخواند رھبر را ميکند وخود خونريزی

زمان کورش موھبت الھی ومامورخداوند شناخته ميشدند به شاھی  سنت سلطنت ايران که از
   .رسيده اند

  قدرت  ده استنھم شاه نبوآھرگز دراختياريکنفر  پھلوی قدرت سياسیشاھان دردوران سلطنت
ن دراختيارقوه مجريه يعنی دولتی که بارای آسياسی برطبق تعريف قانون اساسی وجريان اجرائی 

   .اعتماد مجلس انتخاب ميشود قرارداشته است

 ت وفرامين او زمانی ميتواند نظرا و ،درنظام شاھنشاھی ايران شاه اساسا فاقد قدرت اجرائی است 
ن فرمان آن موافقت کند ومسئوليت اجرای آد که  دولت کشور با حيثيت واعتبار اجرائی پيدا کن
   .راھم محول وزير مربوطه است

   با توجه به اينکه برای تطبيق موقعيت حقوقی يک حکومت با حکومت استبدادی دوشرط يعنی
دردست ھمان شخص خودگمارده الزم است  وھرگاه که  خودگمارده بودن وانحصارقدرت سياسی

يکی ازارکان فوق الذکرمفقود باشد حکومت نميتواند استبدادی تلقی شود لذا با مالحظه اينکه 
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کان الزم برای شکل گيری حکومت استبدادی درسلطنت شاھان پھلوی موجود نبوده شرائط وار
   .ن دوران را استبدادی ناميدآنميتوان 

 مبنای اظھارنظرشان متوجه  ،کسانی که دوران سلطنت شاھان پھلوی را دوران استبداد مينامند
 ه کبير درشاضاھای جامعه مذھبی ايران است که بخصوص درزمان سلطنت ر پسند تغييرات و

ن نداشت آجريان سقوط قرارگرفته بود واگررضاشاه توجھی به تغييرجامعه واخالق وباورھای 
تاريخ وجريان کشف حجاب نشان ميدھد که  ،ابدا مستبد ويا ديکتاتور ناميده نشده است و ھرگز
ھمان تاريخ نشان  باز و ھمان تاريخ عنوان مستبد برای رضاشاه کبير انتخاب وھمگانی شد از
عادت مردم ومساجد توجه کمتری داشتند   دھد که چون شاھنشاه ايران به مسائل مذھبی موردمي

   .جانب قشرمذھبی برای ايشان مصرف نميشد واژه مستبد از

  شهادت بنده

 ھم داغ و ه که بسيارنب خزيآ ھا فاقد دوش بود وھمگی از درسالھای نخست سلطنت رضاشاه کبيرحمام
به نصب دوش شدند من که با پدرم حمام  ھا مجبور حمام روزی که ،بود استفاده ميکردندو کثيف چرک 

ب ولرم آ گفتم دوتا شيرگذاشته که بشود از ؟گفت چطور ؛اين حمامی چه مردخوبی است رفتيم گفتم پدر
ما  پسر دارند دينمون را از< :کمی تغيّر وناراحی گفت با ؛ب داغ نسوزاندآانسان را  استفاده کرد و

  نقل شده درکتاب خاطرات وکيل دربار)(                                                                 >ميگرند

دست  ب لوله کشی با تعبير ازآساست ماليان قشری درزمان رضاشاه دراين حد بود که تبديل خزينه به ح
ن آافراد مذھبی معلوم است که  ،دادن دين روبرو ميشد

شاه را به  ازمان ناچاربودند که اقدامات اصالحی رض
   .استبداد تلقی کنند

ھائی که  ياسی امروزه به حکومتـــدرجوامع س **

مسامحه ای  قوانين موضوعه را باشدت اجرا ميکنند و
ود ندارند ازجانب روشنفکران مستبد ناميده ميش کار در

خوگرفته مستبد  واژه  واساسا روشنفکران ھمواره با
د ن شده که اگرحکومت را مستبد نداننآاند وھمانند 

  .درزمره روشنفکران قرارداده نميشوند

درزمان انقالب فرانسه  ؛انقالب کبيرفرانسه زائيده شد لغب نچه عرض شد يک جريان قديمی است که ازآ
د که روشنفکران بدرد مملکت داری نميخورند  اين فکرروئيده ش مدآکه بوجود  ھائی پيامد ھا وکشمکش

شغول باشند وقدرت اجرائی د ونشان دادن راه وچاره مانتقا است که اين گروه ھمچنان درسنگر بھتر و
که حتی به زور جامعه را درجھتی که روشنفکران درنظردارند يعنی بسوی  ست کسانی داده شودکشور بد

مد  آپارتيسم بوجود پارت بنام بناچنين بود که فکراستبداد منور درزمان بنا و ،ترقی وتعالی پيش ببرند
  .)را اسکندر برقرارساخت ه راه ورسم استبداد منورمده کآدرايران باستان (
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 نھا  کارآن نقش روشنفکران واحتجاجات آدرايران خودمان ھم چه درجريان مشروطيت وچه بعد از **
 نا اميد شدند وبه حکايت تاريخ پس از ورھای انقالب مشروطيتآدست از را بجائی رسانيد که بسياری

قايان کاظم آ ؛بين گروھی ازايرانيان خارج ازکشور رخ نشان دادنور دراستبداد مّ  جنگ بين الملل اول فکر
عالمه قزوينی  ودکترافشار مردانی بودند که  –تقی زاده  –جمالزاده  –مرتضی علوی  -زاده ايرانشھر

ان ومستبد که باپشتيبانی ،  يک افسرجويک ابرمرد ميدانستنديافتن درمجله کاوه  تنھاراه نجات ايران را 
اين  زمان مصادف  و درھم کوفته ودولتی مقتدر رابنا نھد نروز راآتمامی خرده قدرتھای ايران قوه قھريه 

 ژنرال فرانکو و رھبری ھيتلر وموسيلينی وقدرت گرفتن استالين است  و ازی ونبا قدرت يافتن حزب 
   .رضاشاه کبيراست وتاتورک  درترکيه آ

لمان آ ه وبرخی مناطق ازفرانسه وروسيدر ١٨ن درقر؛ مده استآدرتحول تاريخ قرن ھيچدھم   **
ه منطورمقابله با مقاومت ھای باين گرايش درميان روشنفکران  تقويت شده بود که  بخصوص پروس
مدرنيزاسيون نيازبه وجود حکومت ھای ميق اشراف  فئودالی وکليسا وبسط وتع نيروھای باقيمانده

  .پردازدتغييرنظام قضائی وحقوقی وتعليم وتربيت باستبدادی متمرکزی است که براساس جھانی بينی به 

  ورد Ĥدست

نچه انقالبيون آ کشور و نچه روشنفکران ايرانی مقيم خارج ازآشھادت ميدھد که  ،رصاين تحقيق مخت
لمان وسايرکشورھا ميخواستند رضاشاه آ فرانسه ومشتاقان تحوالت اجتماعی کشور انقالب کبير ،فرانسوی

جامعه رابه  اه ھای حکمرانی مراجع تقليد را محدود وگالھا وپايددرت ھای فئوکبير درايران انجام داد وق
بينی مدرن که مشتمل برتغيير تظام قضائی وتعليم وتربيت وسايرشئون اجتماعی بود پيش  سوی جھان

    . برد

  

  


