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ی   زاد روز  ا   ٢۴ر

      ِغ و  
ی ز نگ اص ھا باید   دد                                                        تابآسا ن ل  درز ق ا شان ویا    د

  حقوقدان -اميرفيض

نھائی ھم آ زا نھا ماموريت ھای الھی وانسانی ندارند وآد ولی ھمه نليون ھا انسان متولد ميشويھرروز م
ن راه موفق وسرفراز گرديده آ نھاست بسياراندک ھستند که درآکه ماموريت ھای تاريخی وانسانی محول 

   .باشند

ت که به ماموريت نجات ملت ايران وسامان دادن به کی وشايد ھم تنھا انسان موفقی اس، يرضا شاه کبير
دشواريھا  از ومسير حرکت ايران را مد وماموريت الھی وتاريخی خودرا ھو حقه به پايان رسانيدآما کشور

   .وخطرات وموانع عظيمی که کھنساله شده بود پاک ساخت

 در  ،، بدون اينکه خود قاصد به نجات باشداه اراده جامعه برای نجات خودگتاريخ نشان ميدھد که گھ
شنه ت جامعه حقيقتا محتاج وند که ن فرد به کارھائی دست ميزآو ی ميشودافراد ھمان جامعه متجل يکی از

  .ولی درک تشخيص نداردنھاست آبه 

ن قائد بزرگ ودستاوردھائی که به ملت وايران ارمغان کرد آافکاربلند  و زرگبرضاشاه ماھيت خدمات 
 یکل ناسيوناليستھاچنان خارق العاده واعجاب انگيزاست که ميتوان گفت اراده خاموش وغيرمحسوس 

، نرانداشته اندآنھا ميخواستند وقدرت بيان ويااجرای آنچه که آ و است دروجود اومتجلی بودهانی اير
   .را تحقق بخشيد نھاآبزرگ رضاشاه 

   :نچه عرض شد گفته استآپرفسورراجرم سبوری درباب 

ن معتقد بودند ولی آه بسياری ازاھدافی راکه ناسيوناليستھا ب ١٩۴١ و ١٩٢۵رضاشاه درببن سالھای <
، جامعه عمل پوشانيد. اين رضاشاه بود نه ناسيوناليستھا که ورندآنھارا بعمل درآھرگز نتوانسته بودند 

ايران رابه قرن بيستم  ،دوانده بودندباحمله به نيروھائی که درنظام اجتماعی وسنتی باقدرت ريشه 
ل مخالفانی که منافعشان به خطرافتاده بود يعنی . رضاشاه بود که درمقاب، نه ناسيوليستھاواردساخت
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، تجار وسران عشايرايستادگی کرد وبرنامه نوسازی به ، روحانيونداران ريستوکراسی مرکب اززمينآ
جايگزين ساختن قوانين جديد مدنی واجرائی بجای شريعت وبا تعميم  بود که با او ،وردآ به مرحله اجرادر

درھم کوبيد وباالخره سياست صنعتی ساختن کشوروايجاد  راشد وآن ، مانع قدرت علماموزش اجباریآ
   .، به وابستگی اقتصادی ايران پايان دادانحصارھای دولتی

  )١٣۶۶اسفند سال  ١۵زسنگرگرفته شده ا(                                                                   

پاگذاشتن روی چيزھائی  احتماال نياز ،تالش فوق العاده وغيرعادی ھرنجاتی وعاقالن دانند که الزمه 
نجات جان انسان       ِ دربند   ،، ناجی. درتالش برای نجات جان يک انساناست که ممکن است شکنننده باشد

  .نه نگرانی ازشکستن يک شئی شکستنی وترميم پذير ،است

ی تھران فراموش شدنی نيست ه ھا ازخيابانھاکوری درشآبھنگام جمع  ،اعتراض گونه مردم          ِ خرده گيری  
ن شکستگی محدود وفرضی آجامعه حقيقی که فرض بيکاری گروھی درشگه چی را مطرح ساخت ولی نياز

بسرعت جايگزينی  ن زمان اساسا محسوس نبود وآرا الزم داشت وديديم که تصوربيکاری درسطح جامعه 
  .ن تامين شدآ

اميکه سواره نظام جای خودرابه ھنگ موتوری داد عده ای معترض شدند که ايران ازدست ياددارم ھنگ
   .نھا سطحی بودآرفت وکاراسب وسواره نظام را موتورنميکند وديديم که نگرانی 

ن گاريھای آن به درخانه ممنوع شد وبجای آبکشی بوسيله مشک ورساندن آھنگاميکه درزمان رضاشاه 
خيلی  قنات شاه زيرکنترل شھرداری قابل حمل ورساندن به خانه ھا شد  از ھم بآ بکش براه افتاد وآ

روز بھم منتقل  ھنر ،شکی بيکارميشونداينکه عده ای سقای م از مردم اخم کردند وتاسف خودشان را
گاريھای  گی نصييبن شکستگی بسيارموقتی وناچيز الزم بود وحتی ھمان شکستآولی ديديم که  ،ميکردند

    .الزم بود نھم آبکش ھم شد که آ

  معيارها درواقع بيني رويدادها 

 نظر هد متاسفانه مامردم با حرف و، وجداني سليم وانصافي وارسته ميخواسابقه  ِي واقع بيني درقضايا
   .خود ويا تبعيت ازعاقالن مردم نسبت به قضايا حركت فكري داريم  نه باوجدان وعقل سليم

شاھی دولت شاھن اتايرانيان درمقابل تصميم تاريخ نشان ميدھداست که اوراق عيار مشرمندگی تما براستی
  .مقاومت ميکردند ايران

د شناسنامه ونام فاميل چه مقاومت برای ايجا انسان شرمنده ميشود ازروبروئی با وقايع تاريخی که مردم

دگی بودند ھای سرسختانه ای نشان دادند  درحاليکه درھمان  زمان ھمه مردم دنيا دارای ھويت خانوا

د صله کردنن کاردرست رضاشاه رابه اسالم وتشيع وآو ،وامروز حتی حيوانات ھم دارای شناسنامه ھستند

 .دادند ئين قرارآ حراست ازدين ووفتوا ومقاومت رادرسنگر
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!! رضاشاه چنان درجريان نيازجامعه قرارگرفت که حتی ھمين جمھوری اسالمی ن اقدام ضد دينیآديديم که 
    ١. ن ساختآن رفت بلکه چيزی ھم بنام کارت ملی ضميمه آ تداوم  نه تنھا به

ور ت ھای سازندگی مترصد ميشود وھمينطيک انصاف سالم ووجدان منصف موانع رادرحرک -باری 
  :قضاوت واظھارنظرنميکند ونميگويد ،آز سربھوا وازروی کينه و

  ><زمان کارسازبود اگررضاشاھم کرد زمان بود که کرد

   :نميگويد

. خوب پول ملت راداد وکارخانه خريد وخارجيان ھم نصبش ھی ميگويند رضاشاه کارخانه وارد کرد<
  >کردند اين چه مھمی دارد که به حساب افتخارات او گذاشته ميشود

  شاپوربختيار)(                                                                                                       

سال چه  ۵٠گاه شود که سلطنت پھلوی ھا درطول آرا به پرورانم تانسل جوان اين انديشه من ميخواھم <
  )٣۴۵ پيام ايران بختيار شماره (                                              >ورده استآ ويرانيھا ببار

  ارزيابي كارودستاوردها 

نميتوان به صرف احساسات ويا شنيده ھا اکتفا کرد نگاه عميق واصولی برای ارزيابی صحيح ومعقول 
   :نھاآبه عواملی الزم است که مھمترين 

وقتی  .، استامكانات مادي –ماهيت عمل ازنظرفرهنگ ودين ورسم ورسوم مردم  – خواست جامعه

   .استمردكارن آ نوقت به يک عامل ديگری ھم نيازاست وآاين عوامل وارکان الزم جمع بود 

اينجاست که فرق بين مرد کار ونابغه قابل تشخيص ميشود. مرد کارازپيوند زدن ارکان وعوامل معرفی 
ھمه ارکان وعوامل الزم برای نرا تحويل ميدھد ولی نابغه آشده ماموريتی راکه دارد انجام ودستاورد 

  ٢ .ورد مورد نظرراشخصا فراھم ميکندآايجاد دست

، نبوغ درتشخيص درت اجرائی ، پشتکار، ھمت وعالقه به انجام کارنيستمحدود به ق ، تنھا نبوغ نابغه
تحمل مصائب ومشکالت پشتکار،عالقه ، ،حرکتمھمترين چيزی است که موتورجوشش ،، تی جامعهنيازآ

   کاررافراھم ميکند

ه بغمرد کارجزئی ازارکان کاراست يعنی نا .تکليف است                                       ِ نابغه خودش ھست وآمر او که وجدان واحساس  
   .استوعوامل کارباھمراھان دتنھاست ومر

                                               
روضه خوانھا و آخوند ھا اعالم کردند گذر از خيابان ھای اطراف دانشگاه حرام است چه رسد کسی وارد روزی که دانشگاه تھران ساخته شد، - ١
 ک-در آنجا نماز جمعه امت تشکيل ميدھند. ح» قرانی ۵«ھمين روضه خوانھای شگاه بشود، ولی امروز دان
آھن سرتاسری ايران با پلھا و سرعت ساخت شاھکاری ت خالب بدون قرض ووام در ساخت راه آھن کرد. راه اين کاررا رضا شاه بزرگ با دس - ٢

  ک-صنعت با ابزار ھای موجود آن زمان است. ح
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اگرارکان وشرائط الزم برای انجام کارفراھم نباشد محال است دست به کاربشود وبه عذرنبودن  ،کار   ِ مرد  
ولی  نميشود وتقصيری ھم متوجه اونميگرددنھا دست بکارآبودجه کارويا عدم رضايت عمومی وامثال 
   .مکانات وظرفيت موفقيت استنابغه ونبوغش راه گشای مشکالت وايجاد ا

  دوشاهد معبتر

 ودرماھيت نبوغ فکری وکارھای رضاشاه کبيردرحد مردکارقابل ارزيابی نيست بلکه دقيقا درحد نابغه 
   .انديشی قابل ارزيابی وشناسائی است دور

  بله ساخت ولي با گاوميش –شاهد اول 

   :سرلشکرشفائی شھادت ميدھد

ن موقع دراداره تسليحات آ در . مابفرنگستان بروم وماشينھائی تھيه کنم......بنده را مامورفرمودند «
اعليحضرت که تشريف فرما  ،نجا ھم رئيس قورخانه بودآتش بازی درست ميکرديم  رئيس آارتش فقط  

، توپ ميخواھم شدند  گفتند من نميخواھم اين ھمينطور يک قورخانه بی ربطی باشد من تفنگ ميخواھم
  ا نشسته ودکانی برای خودشان بازکرده اند گذشته است ......اگرسايرين اينج

بھرصورت ماموريت پيدا کردم که کارخانجات اسلحه سازی احداث بشود به امررضاشاه قبل ازاقدام به 
  تاسيس کارخانجات مدرسه احداث کرديم ........

ئی که تھيه کرديم برای تفنگ لمان بروم ماشينھاآخود بنده رامامورفرمودند که برای خريد کارخانجات به 
ن زمان درجنوب آ در .نھآ، باروت سازی وبرای ديناميت سازی واليتناھی بود  ھمينطور برای ذوب سازی

کشوربندرگاه صحيحی نداشتيم وازطرف شمال ھم که محدود به روسيه بود محال بود که بتوانيم ماشين 
   .تيمالت را وارد کنيم چون قرارداد تجاری باروسيه نداشآ

نجا ھيچگونه وسائل پياده کردن ازکشتی آ چون درنچه دربوشھرپياده ميشد وضع بسيارناگواری داشت آ
به  تاوقتی که ميرسيد ،ن می افتاد ولی باوجود اين بازسفارش داده ميشدآ . ماشينھای بسيارعظيم درنبود

ی که بوسيله گاری سازھائھائی تربيت ميکردند که بتوانند به گاری بسته شوند وگاری ھا  ساحل گاوميش
) بود که گاريھای مخصوصی غلینھا معروف به (تون بروآ غالبا قفقازی بودند ساخته ميشد که يکی از

ساخته بود که ماتوانستيم محموالت خودمان رابوسيله گاری ھای او بتھران حمل کنيم  اغلب اينھا ازگردنه 
مدارس داشتيم سال  مد وازمحصلينی که درآجات ومشکالت زيادی بود باالخره کارخان ھا پرت ميشدند

، بلژيک وھرقدرکه ماشين وارد ميشد خود اينھا می لمانآ، بسال عده زيادی را ميفرستاديم به چکسلواکی
             »ن ماشين ھاراسوارميکردند ...آ مدند وآ

 )ئينه خاطراتآمختصرشده ازکتاب رضاشاه در(                                              
ان اير بود مضای قوام السلطنه رسيدهان رااشغال کردند مطابق قراردادی که به اھنگاميکه متفقين اير(

ليون فشنک درکارخانجات خود تھيه ميکرد بعالوه يم ۵٠ھزار مسلسل و ۶٠ھزار تفنگ و ۶٠ساليانه 
    )٢٢۴ھمان مستند صفحه (                              )          سيم ھای مسی مورد نيازشديد انگليسيھا
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، مردم را عالقمند نميبيند  ، جاده نداردی ھارانداردتالت ازکشآاده کردن ماشين يک مردکار، وقتی وسيله پي
  .وارد کارنميشود ولی يک نابغه ميشود وموفق ھم ميگردد

  شهادت سرتيپ صفاري

ن ايرام به اماده اعزآيرانی ااولين دسته ھواپيماھای نظامی ايران خريداری ازروسيه به خلبانی افسران «
سبابی ميخواھد  اما فرودگاه نداشتيم وکسی راھم نداشتيم که بداند فرودگاه يعنی چه وچه  ولی ،شدند

برو اطراف تھران محل مطمئنی پيداکن  رضاشاه  روزی مرا خواستند وفرمودند به اتفاق سروان سمينو
   .يند بدانند کجا بنشينندآوصاف کن تا دوسه روزديگرکه ھواپيماھای ما مي

ازپدرفرانسوی وازمادرايرانی بود وازافسران قديم دارالفنون بود وچون نيمه فرنگی بود سروان سمينو 
خالصه به ھمراه اين افسر،  ،ھم اطالعی داشته باشد بدين سبت معرفی شده بود تصورميرفت ازفرودگاه

جا اراضی قلعه مرغی  را انتخاب وبا تعدادی عمله مسافتی اززمين را صاف کرديم اما سروان گفت اين
   .م بود که وجود نداشتخاک نرم است وبايد کوبيده شود وبرای کوبيدن زمين غلطک الز

مديم  معلوم شد کمپانی لينج انگليسی که يک کمپانی حمل ونقل خارجی آمديم درمقام تفحص برآ به شھر
 ارناچ .بود يک غلطک درانباردارد سراغ کمپانی رفتيم معلوم شد غلطک دارد ولی مدتی است کارنميکند

بخاراين غلطک با ھيزم  گ. دييک مکانيک روس پيداکرديم  اوقبول کرد که غلطک را راه بياندازد
 کار راساخت ازه قسمتھائی کنورديم وھميآزياد غلطک رابه زمين فرودگاه  کارميکرد خالصه بازحمت

ط اين  زمين را مک زارعين اطراف به زحمت اين ھيوال را ازوسط زمين کنارکشيديم وس باک چارنافتاد 
  )رضاشاه کبيردرائينه خاطرات(                             »حروف درشت با گچ نوشتيم فرودگاه تھران با

  باد آازفرودگاه قلعه مرغي تا فرودگاه مهر

 تامين کننده نياز ١٣۵۶فرودگاه بين المللی تھران افتتاح شد فرودگاھی که تاسال  ١٣١٨درسال  
 وتحول نيازبه ظرفيت اراده وتحمل مصائب و چنين سيرپيشرفت پروازھای بين المللی وداخلی بود

 (کارھربزنيست واين چيزی است که فقط درنابغه ھا يافت ميشود دشواريھا برای رسيدن به ھدف رادارد 
  )فتنوخرمن ک

 ۵٧باشورش  بود ه بزرگ بين المللی تھران دردست اجراپروژه فرودگا  ١٣۵۶درسال  دانيد بد نيست ب
 سال از ٣۵واکنون که  امام خمينی درجريان اجرا قرار دادندفرودگاه  نرابنام آمتوقف وغاصبين ايران 

  .وبی انتھائی است برای غارت وچپاول کشور يگذرذ ھنوز پايان نيافته است وچاه  ويل ن مآ غازآ

  هداياي رضاشاه به ايران وملت ايران 

يزبدون قرارداد ويا پرداخت بھا به کسی برسد نامش ھديه است ن معنا گرفته شده که ھرچآبه  ،ھديه
   .راينکه ھديه کننده انتظارخاصی را داشته باشدگم



 حقوقدان -اميرفيض -نابغهنبوغ  –اسپند  ٢۴زادروز تاريخی                                       ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/٠٣/١٢شنبه (تير شيد) ر چھا

بازگو ميکند که بسيارمختصروفشرده دررساله ھديه  حقيقتی را ،متفکرانه                        ِ يک قضاوت منصفانه وتحليل  
  :اين است که ن حقيقتآبه اشارت رفته است  ۶٠درامرداد سال شاھان  ازانتشارات سنگر

نچه خارج ازتكليف ووظائف پادشاه درقانون اساسي آ
 ارپشتك ن به امروتصدي ومراقبت وآمشروطه ومتمم 

رضاشاه پهلوي براي ايران وملت ايران صورت گرفته 
حال ملت ايران  .هديه است به ايران وملت ايران

ن هديه راداشته يا خير امرديگري است كه آلياقت 
  3 .نيستبااين تحرير همراه 

  

  

 

                                               
ی انتخاب شدن به زنان، آزادی ھای ديگر، برقراری سپاه البته ھمين امر در مورد محمد رضا شاه پھلوی ھم در بسياری موارد از جمله آزاد- ٣

ياقت خودرا در بھره و موارد ديگر که ھرگز ملت ل ض و گرسنگیبرای رفع تبعي ه مھمتر سپاه بين المللیبھداشت، ترويج و از ھم دانش، ھای
  ک-. حوو جاری است گيری از آن نشان نداد


