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 دیدگاھھای محمدرضا شاه درباره دموکراسی و حقوق سیاسی مردم 

  مظفر شاھدی 

  

برداشت وی از دموکراسی . کرد شاه در دھه نخست سلطنت، در فرصتھای مختلف از دموکراسی غربی ستایش می

ھمین رویکرد طی دھۀ دوم سلطنت نیز در سخنان شاه  ١. مدیریت سیاسی در جھان غرب بودھمان شیوه معمول 

گرفت، در ظاھر،  شاه در دھه دوم سلطنت، ھر چه از معیارھای نظام دموکراتیک و مشروطیت فاصله می. شد دیده می

طی سالھای . مه یافتادا ١٣۴٠این رویه حداقل تا اواسط دھه . پرداخت ھمچنان به تمجید دموکراسی غربی می

ولی، تعابیری که . بینیم ھنوز شاه را در موضع انتقادی نسبت به دموکراسی رایج در غرب نمی ١٣۴٠نخست دھه 

خواست میان آنچه در ایران تحت عنوان  دھد که می برد، نشان می به کار می» مشروطیت واقعی«درباره دموکراسی و 

در غرب رایج » دموکراسی«شود و نظامی که تحت عنوان  تحمیل مینظام دموکراسی و مشروطیت بر مردم کشور 

 .است، تفاوتی قایل شود

   

بھمن  ١۵و درست در زمانی آغاز شد که نقشۀ سوء قصد  ١٣٢٠انتقاد شاه از مارکسیسم و کمونیسم از اواخر دھۀ 

گروھھای چپ، که طی تمامی دوران  انتقادات شاه از ٢. ، ظاھرًا از سوی یکی از فعاالن حزب توده به اجرا در آمد١٣٢٧

در واقع، شاه طی . داد سلطنت ادامه یافت، چنان گزنده بود که جایگاه آنان را تا حد خائنین به کشور و مردم تنزل می

دھه چھل ھمۀ گروھھای چپ و مکاتب سیاسی غربی نظیر فاشیسم و نازیسم و حتی کمونیسم را ذیل واژه 

افکار مختلف در عمل وسیله حکومت مطلقه صاحبان آنھا شده «به نظر او این . کرد بندی و تقبیح می طبقه» ایسم«

» نظام دموکراتیک واقعی«ھا، دفاع از مشروعیت  و البته ھدف او از تقبیح این ایسم» است تا بر سایرین مسلط گردند

     ٣! شد مستقر در ایران بود که زیر نظر خود او ھدایت می

   

کرد، عالقۀ او به تمجید از  ھای غربی شدت پیدا می ، ھر چه انتقادات شاه از ایسم١٣۴٠طی سالھای نخست دھه 

کرد نظام سیاسی حاکم بر کشور را با ویژگیھای تفکر بومی و غیر  او سعی می. شد دموکراسی غربی نیز کمتر می

  :کند الشی حکایت میآیرس از چنین ت ، در بوئنوس١٣۴۴اردیبھشت  ٢۴مصاحبۀ مطبوعاتی  ۴. وارداتی پیوند بزند

   

ما فقط به ھوش و قدرت فکری خود متکی ھستیم . ھای مختلف جدا است »ایسم«سیاست ما در ایران از                

ھای دیگر در طول سالھای دراز به دست  و تصمیم داریم به یاری استعداد و ھوش و امکانات خود آنچه را که ملت

گونه افکار چه سوسیالیسم باشد و چه  به ھمین علت است که ما از ھمه. ریماند در مدتی کوتاه به دست آو آورده

کنیم و معتقدیم که اگر  ھای فردی قبول می ما تمام این افکار را به شرط احترام به آزادی. کنیم کمونیزم استفاده می

ند قطعًا به آنچه کرد کشیدند و ھّم خود را فقط صرف تأمین سعادت ملت خویش می ھا دست می دولتھا از ایسم

  ۵. یافتند شود زودتر دست می نامیده می» سعادت بشر«

   

، سالروز برگزاری رفراندوم انقالب سفید، ھمین مضامین یعنی عدم تبعیت از مکاتب سیاسی ١٣۴۴بھمن  ۶در پیام 

  :لقی نشدمضامینی که ھیچگاه از سوی مخالفان سیاسی او جدی ت. خورد خارجی در اداره امور کشور به چشم می
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ای در ھر نقطه  ما از ھر تجربه. انقالب ما خود را در چھار دیواری ھیچ مرام اجنبی محبوس و مقید نکرده است              

دنیا که نتایج بھتری داده باشد و با روح ملی و سنن ایرانی و مقتضیات اقلیمی و طبیعی ما سازگارتر باشد استفاده 

ل و تدبیر خود نیز آن قدر اتکا داریم که منافع واقعی مملکت و ملت خویش و طرق نیل به کنیم و در عین حال به عق می

. ھدفھای خود را در این راه از ھر فرد خارجی یا از ھر مرام خارجی بھتر تشخیص بدھیم و ابداعات مؤثرتری بکنیم

ی و سیاسی، بر اساس وجود اجتماع جدید ایران اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی، بر اساس دموکراسی اقتصاد

تر و  تر و مصمم ملت ایران پس از گذشت سه ھزار سال تاریخ، تازه نفس. افراد آزاد و با سواد و تندرست خواھد بود

  ۶. رود امیدوارتر از ھمیشه به جانب مفاخر ملی اجتماعی خود پیش می

   

دیگر نه احزاب سیاسی رسمی  ١٣۵٠و ماھھای نخست دھه  ١٣۴٠دھه بدین ترتیب بود که در واپسین سالھای 

ھای احزاب سیاسی فعال در کشورھای دموکراتیک نشانی داشتند و نه رھبران و اعضای این احزاب  کشور از شاخصه

احزاب بنابراین، نمایندگانی ھم که از سوی این . دیدند خود را به رعایت چارچوب و قواعد بازی سیاسی سالم مقید می

  .یافتند کمتر فرصت و مجالی برای اندیشیدن در حیطه انجام وظایف واقعی نمایندگی خود داشتند به مجلس راه می

   

به رغم تمامی تالش شاه و مجموعه حاکمیت برای وانمود کردن اینکه نظام حاکم به سوی دموکراسی و مشروطیت، 

چنین قضاوتی را به ذھن ناظران و آگاھان به امور متبادر  کند؛ واقعیتھای موجود ھرگز راه تکاملی خود را طی می

علینقی عالیخانی که بر یادداشتھای خصوصی اسداهللا علم مقدمه مبسوطی نوشته است در  ٧. کرده است نمی

ھای  کند و اندیشه ھای خود به سلطه استبدادی شاه بر امور ریز و کالن کشور اشاره می جای جای نوشته

در  ٨. اش را ارضاء نماید توانست تمایالت غیر اصولی داند که صرفًا می و را توھمی بیش نمیمنشانۀ ا دموکرات

 ٩. آید یادداشتھای اسداهللا علم ھم مکرر از تمایالت استبدادی شاه در حکمرانی و اداره امور کشور سخن به میان می

بار، در  یک. کشور سخن بگوید، پروایی نداشت شاه ھم از اینکه ھر از چند گاه، از سرشت استبدادی خود در اداره امور

ھفت  و   اگر قرار باشد در ایران حکومت دموکراسی واقعی برقرار گردد، بیست«: گفتگو با علم صراحتًا اعالم کرده بود

و در غالب سخنرانیھا و  ١٠» .دھند ھفت میلیون رأی مختلف و مخالف یکدیگر می و  میلیون جمعیت ایران، بیست 

برد حکایت از برداشت او از احساس  ھایی که به کار می ی ھم که از او به جا مانده است، بارھا لحن وی و واژهبیانات

ھمچنانکه در مصاحبه با اوریانا فاالچی درباره  ١١. کند گیری از روش استبدادی حکومت می نیاز کشور به لزوم بھره

  :ضرورت اعمال قدرت استبدادی برای توسعه کشور گفته بود

برای من . افتد که از این پیشه خسته شود سلطنت مثل یک سردرد است و اغلب برای یک شاه اتفاق می              

توانم  گویید نسل پادشاھان رو به انقراض است فقط یک جواب می ولی وقتی شما می. افتد ھم گاھی اتفاق می

در ھر صورت حکومت . نفری یا دیکتاتوری خواھد بودبدھم و آن این که وقتی سلطنت نباشد آنارشیسم یا حکومت چند 

برای انجام کارھا قدرت الزم . و نظام سلطنتی تنھا فرم موجه برای حکومت ایران است به شرطی که من شاه باشم

ھا بحث  است، برای نگھداری قدرت ھیچ احتیاجی به اجازه یا مشورت با کسی نیست و نباید با کسی در مورد تصمیم

دانم مأموریتی دارم که باید آن را به پایان  البته من ھم ممکن است اشتباه کنم، من آدم ھستم و چون می... کرد و

توان  مسلمًا آینده را ھرگز نمی. و تخت آن را به آخر برسانم برسانم، بنابراین تصمیم دارم بدون کنار گذاشتن تاج 

ھای شما طول خواھد کشید، یا بھتر  شتر از حکومتولی من حتم دارم که سلطنت در این کشور بی. بینی کرد پیش

  ١٢. کشد، ولی مال ما چرا ھای شما زیاد طول نمی است بگویم که حکومت
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، صراحتًا اعالم کرد فقط به ھمت فردی او بود که ١٣۵٣ھای فرانسه، مورخ اول تیر  شاه در مصاحبه با نماینده رسانه

ام بحرانھای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به سالمت پشت سر پس از خلع پدر تاجدارش از سلطنت، کشور تم

در تیر ھمان سال مدعی شد که واژه شاھنشاھی با خون ایرانیان عجین شده است و ھرگز امکانی برای  ١٣. گذارد

امًال خود را، البته ک ١٣۵٣مھر  ۴در  ١۴. دل کندن مردم از او و نظام شاھنشاھی مورد عالقه او به وجود نخواھد آمد

حق به جانب، طراح و مجری آزادیھای موجود سیاسی در کشور قلمداد کرد و خاطر نشان ساخت که به خاطر 

سوادی بخش قابل توجھی از مردم کشور او در اعمال این دموکراسی پوپولیستی ناگزیر بوده است و مغرورانه تصور  بی

طبق وعده . کند می» دوره انتقال آماده«یرانی را برای کرد با به کار بستن این شیوه تزریق دموکراسی، جامعه ا می

ای،  به زعم وی، پیش شرط رسیدن به چنین جامعه. باشد» آزادی بیان استوار«بایست بر  شاه، جامعه آینده می

شاه در دو سه سال  ١۵. شناساند شناخت کافی مردم از مفھوم آزادی بود و از اینرو، خود را معمار جامعه آینده می

به این نتیجه رسیده بود که حکمرانی استبدادی او عین تحقق دموکراسی و مشروطیت در جامعه  ١٣۵٠ت دھه نخس

توان گفت شاه به این احساس  در حقیقت می. کرد عامه مردم ھم ھمین احساس را دارند شود و گمان می تلقی می

در گفتگوی خصوصی شاه و . ه شدن استقلبی رسیده بود که دیکتاتوری وی واقعًا در عرصه کشور در حال نھادین

  :این نکته مشھود است ١٣۵٣شھریور  ٢١اسداهللا علم در 

در این صورت . مسئله انتخابات انگلیس را عرض کردم، که صحبت این است باز ھم احزاب مساوی بکنند              

فرمودند کارشان زار . ش بیایدکابینه جنگی مؤتلفه تشکیل خواھد شد ولی بر سر موارد ھمکاری شاید اختالف پی

کنم مردم ھم  حاال ما در ایران به ھر صورت ھرکس ھم ِنقی بزند حرف ما حرف آخر و قاطع است و من خیال می. است

خواھید این امر اثر وضعی  عرض کردم چون شاھنشاه قلب پاک دارید که جز خیر مردم را نمی. حاال حرف مرا قبول دارند

کنم که وزراء ھم که اوامر ما را  فرمودند این درست است، ولی من خیال می. کنند دارد و مردم احساس می

عرض کردم . گوئیم صحیح است کنند در قلب خودشان ھم اعتقادی ھست که آن چه می وچرا و فوری اجرا می چون بی

  ١۶. خیلی خندیدند شاھنشاه. طور است، ولی اثر چماق مبارک را ھم فراموش نفرمائید البته تا مقدار زیادی این

   

بدین نتیجه رسیده بود که دیگر در کشور مخالف جدی سیاسی به معنای عام  ١٣۵٠شاه در سالھای نخست دھه 

دھند و در محاکم قضایی نیز از  وجود خارجی ندارد و زندانیان سیاسی کمترین تعداد زندانیان کشور را تشکیل می

درست به «تعداد زندانیان سیاسی در ایران را  ١٣۵٠مھر  ٢۶در . یافت توان محاکمه مخالفان سیاسی اثر چندانی نمی

وی مدعی بود که فقط تروریستھا و کسانی که راه مبارزه مسلحانه را  ١٧. بر شمرد» اندازه تعداد خائنین این کشور

سابقه  جه گسترش بیاما به این نکته توجه نداشت که در نتی. شوند اند، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات می برگزیده

به ھمین خاطر، بسیار . اند جو ارعاب و فشار، مخالفان سیاسی جز مبارزه مسلحانه راه دیگری را پیش روی خود ندیده

شود در کشوری که در حال خود ساختن است، در مرحله  آیا واقعًا می«متعجب و در عین حال، متأسف بود که 

ای با  عده ١٨» د و شالوده جامعه آن کامًال تغییر کرده و زیر و رو شده استکن ھای نوی را بنا می رستاخیز است، پایه

کرد که او در  به ھر حال، ضرورت عدم توقف شتاب توسعه ھمه جانبه کشور اقتضا می! حاکمیت به ستیز برخیزند؟

پردازانی  بالی و خیالآنان از دید شاه، افراد الا. تعقیب معارضان سیاسی خود، راه دیگری جز سرکوب را انتخاب نکند

کرد که اساسًا فلسفه  ھمواره تأکید می. نمودند شمار می بودند که در مقایسه با موافقان حاکمیت بسیار انگشت

وی حتی از این . تأسیس و فعالیت حزب اقلیت مردم جھت رساندن صدای انتقاد و اعتراض مخالفان به حاکمیت است
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ین مشوق صدای مخالفان اعالم کرد، اظھار داشت که به برکت پیاده شدن اصول ھم فراتر رفت و ضمن اینکه خود را اول

ای برای  گونه بھانه انقالب سفید که ھدفی جز برآوردن نیازھای اساسی جامعه ایرانی را نداشته است، دیگر ھیچ

مجله بیلیتز ھند با  ١٣۵٠خرداد  ٣١بخشھایی از اظھارات شاه را در مصاحبه . مخالفت خوانی در کشور وجود ندارد

  :خوانیم می

ھای اجتماعی امری است که دامنگیر ھمه کشورھای جھان، چه کشورھای مترقی و چه  ناراحتی              

گونه مشکالتی که مثًال  ایم، اما نه از آن ما ھم از این مشکل سھمی داشته. کشورھای در حال رشد شده است

ھا در اجتماع  گری گونه الابالی نکته مھم و قابل توجه این است که این. ندکشورھایی چون آمریکا و ترکیه داشته و دار

ویژه  ھدف در میان جوانان است و بسیار دیده شده است که افراد ملت ما، به پرور بی ما منحصر به عده معدودی خیال

ا را دستگیر نموده به مقامات پلیس روستائیان آزاد شده و کارگران، این افراد را تعقیب کرده، از محیط خود رانده و یا آنھ

البته ما از شنیدن صدای مخالف رویگردان . بدین سان این مسئله موجب نگرانی برای ما نیست. اند تحویل داده

کنیم، ما در صف مخالف  نیستیم، ما به صف مخالف ھم نیازمندیم، ما مخالفانی را که نیت سازندگی دارند تشویق می

آنھا با چه چیز . داریم، اما نکته جالب این است که در کشور ما امری برای مخالفت وجود ندارد احزابی مانند حزب مردم

ھا؟  ھای اصالحات ارضی؟ با سھیم شدن کارگران در سود کارخانه خواھند مخالفت کنند؟ با انقالب سفید؟ با برنامه می

قالب تمام آن چیزھایی را که افراد ملت ما طی گانه ان با برابری بانوان با مردان؟ حقیقت آن است که مواد دوازده

بدین ترتیب برای صف مخالف مسئله . ھا را داشتند به آنھا ارزانی داشته است ھای متمادی آرزوی رسیدن بدان قرن

  ١٩. ماند که در اطراف آن سرو صدا راه بیاندازند زیادی باقی نمی

   

دیگر دستاویزی برای مخالفت با رژیم او نداشتند و به برکت  مردم ١٣۵٠کرد با آغاز دھه  شاید او واقعًا تصور می

توانستند فکر مخالفت با او و  فرسایی که برای توسعه کشور و تأمین منافع مردم صورت داده بود، نمی تالشھای طاقت

شاه، نه خواھش را در مخیله خود جای دھند؛ اما واقعیت این است که بر خالف تصور  رژیم البته دموکرات و مشروطه

تنھا اصالحات انقالب سفید ھرگز نتوانست کشور را به سوی توسعه سوق دھد و نه تنھا آحاد مردم در آن مقطع ھرگز 

نتوانستند از ثمرات اقتصاد دموکراتیک و عدالت اجتماعی او منتفع شوند، بلکه مجموعه اقدامات تخریبی حاکمیت در 

گونه بارقه امیدی را در مردم نسبت به امکان توسعه  ی ھیچھای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به راست عرصه

با این حال سخن . آور امنیتی ـ پلیسی باقی نگذاشته بود سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در آن فضای خفقان

، در آن مقطع حقیقتًا کمتر کسی  نمود و آن اینکه شاه درباره عدم وجود مخالفت در کشور به یک اعتبار درست می

. سارت داشت مخالفت خود را با حاکمیت ابراز نماید و در عین حال، از تبعات سختی که در انتظارش بود ایمن بماندج

طور جدی  باشیم که حزب اقلیت و به ظاھر منتقد مردم نیز، ھرگز امکان آن را نیافت که به  البته باید در نظر داشته

  .حاکمیت و حتی ھیأت دولت و عملکرد آن را نقد کند

   

مبنی بر انحالل احزاب سیاسی رسمی کشور و  ١٣۵٣اسفند  ١١توان پرسید آیا تصمیم شاه در روز  با این تفاصیل، می

اعالم تأسیس حزبی واحد و فراگیر، برای پیشبرد دموکراسی و مشروطیت واقعی مورد نظر او، یک اقدام ضروری بود؟ 

آمیزش در محضر ملت ایران  شت، اما پس از آنکه آخرین سخنان تضرعالبته شاه، ابتدا به ضرورت این اقدام سخت باور دا

دھد خطاھای گذشته را جبران کند، ناشنیده ماند و نھایتًا به پایان  که گفته بود صدای انقالب مردم را شنیده و قول می

  .سلطنتش بوداش انجامید، اعتراف کرد، که فکر تأسیس حزب رستاخیز از اشتباھات بزرگ دوران  ساله ٣٧سلطنت 
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ستایش لفظی شاه از دموکراسی به مفھوم التزام عملی او به رعایت معیارھای آن در حیطه عمل سیاسی نبود و، . ١

  .اساسی مشروطیت ایران وارد ساخت ضربات سختی به ارکان قانون ١٣٢٠به ویژه، طی نیمه دوم دھه 

جامعی دربارۀ دالیل و منشاء این سوء قصد صورت نگرفته، نگارنده معتقد است سناریوی این با آنکه، ھنوز تحقیق . ٢

برای اطالع بیشتر، . (حادثه از سوی محافل انگلیسی و شرکت نفت انگلیس و ایران طراحی و به اجرا گذاشته شد

و پژوھشھای سیاسی،  مظفرشاھدی، مردی برای تمام فصول، چاپ اول، تھران، مؤسسه مطالعات: نگاه کنید به

١٣٧٩(.  

   ،١٣۴٧ھای شاھنشاه آریامھر، چاپ اول، تھران، کتابخانه پھلوی،  ای از سخنان و نوشته محمدرضا پھلوی، برگزیده. ٣

  . ١۶۵ـ١۶۴صص 

موضعگیری شاه در پی دکترین جدید سیاستگزاران آمریکایی صورت گرفت که در آن دوره اعتقاد داشتند شاه با . ۴

  .تواند بر مخالفان داخلیش فائق آید نظامھای دموکراتیک حاکم بر غرب، بیش از پیش میانتقاد از 

  . ١۶۶٠محمدرضا پھلوی، ص . ۵

  . ١۶۵-١۶۴ھمان، صص . ۶

. و جان. ٣٠٧ـ٢٩٨صص . ١٣٨٠عباس میالنی، معمای ھویدا، چاپ اول، تھران، آتیه و اختران، : برای نمونه بنگرید به. ٧

و حسین بشیریه،  ٢٣ـ٢٠صص. ١٣٧٧ب ایران، ترجمه منوچھر شجاعی، چاپ اول، تھران، رسا، استمپل، درون انقال دی

-٢٧۶، صص ١٣٧۴شناسی سیاسی نقش نیروھای اجتماعی در زندگی سیاسی، چاپ اول، تھران، نشرنی،  جامعه

٢٧٨ .  

، مقدمه، ١٣٧١ابسرا، ھای علم، ج اول، به کوشش علینقی عالیخانی، چ اول، تھران، کت اسداهللا علم، یادداشت. ٨

  . ٧٩- ٧٨صص 

  . ٨٧و ج سوم، ص  ٣٣۴و ص  ٢٢۶-٢٢۵و صص  ٣۴٨ھمان؛ ج دوم، ص : برای نمونه بنگرید به. ٩

  . ۴۶ھمان، ج دوم، ص . ١٠

  . ٢۴۴ھا و سخنان شاھنشاه آریامھر، ص  ای از نوشته محمدرضا پھلوی، برگزیده: برای نمونه بنگرید به. ١١

نا،  جا، بی بخش سانسور شده کتاب مصاحبه با تاریخ، بی: اوریانا فاالچی، مصاحبه اوریانا فاالچی با شاه ایران. ١٢

  . ٨ص . تا بی

ھا و بیانات اعلیحضرت ھمایونی محمدرضاشاه پھلوی  ھا، مصاحبه ھا، پیام محمدرضا پھلوی، مجموعه تألیفات، نطق. ١٣

  . ٧٣۵٩ـ ٧٣۵٨، صص ١٣۵۵ھشتم، چ اول، تھران، کیھان،  ، ج]ج١٠[آریامھر شاھنشاه ایران، 

  . ٧٧٧۶و ص  ٧٧١٩-٧٧١٨و ھمان، ج نھم، صص  ٧۵١١ - ٧۵١٠ھمان، ج ھشتم، صص . ١۴

  . ٧۵١٢ -٧۵١١ھمان، ج نھم، صص . ١۵

  . ٢٣۵اسداهللا علم، ج چھارم، ص . ١۶

  . ۶٢۵٧محمدرضا پھلوی، پیشین، ج ھفتم، ص. ١٧

  . ۶٣۴٣-۶٣۴٢ھمان، ج ھفتم، صص . ١٨

  .۶١١٠ـ ۶١٠٩ھمان، ج ھفتم، صص . ١٩
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