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نوع مقاله :پژوهشی

کاربست تئوری الیگارشی نوگرای ادوارد شیلز بر دوره
پهلوی دوم (1332ـ)1357
(تاریخ دریافت1399/04/28 :ـ تاریخ تصویب)1399/09/13 :
محمد رادمرد1

چکیده
حکومت پهلوی دوم تاکنون موضوع آثار بسیاری بوده است .اما در این میان
پژوهش های کمتری به بحث درباره ماهیت و شکل نظام سیاسی این دوره
پرداخته اند .حال با توجه به آنکه به باور برخی محققان ،در این دوره توسعه
اقتصادی در دستور کار حکومت بوده؛ میتوان با تاکید بر مقوله نوسازی به
بررسی شکل نظام سیاسی در این دوره از تاریخ معاصر ایران پرداخت .ادوارد
شیلز از جمله متفکرانی است که از منظر توسعه و با تاکید بر توسعه سیاسی به
دستهبندی نظامهای سیاسی پرداخته است .شیلز نظامهای سیاسی را به پنج دسته
تقسیم میکند :دموکراسی سیاسی ،دموکراسی هدایت شده ،الیگارشی نوگرا،
الیگارشی تمامیت خواه و الیگارشی سنتی .بر این اساس ،سوال پژوهش این
است که کدام یک از انواع نظامهای سیاسی را میتوان با واقعیتهای حکومت
پهلوی دوم منطبق دانست؟ به نظر میرسد در چارچوب تقسیمبندی شیلز باید
حکومت پهلوی دوم (1332ـ )1357را به مثابه یک الیگارشی نوگرا در نظر
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گرفت .بدین ترتیب پژوهش پیشرو تالش میکند تا ضمن بیان ویژگیهای
برجسته و شاخص نظامهای الیگارشی نوگرا از منظر شیلز ،واقعیتهای حاکم
در دوره پهلوی دوم (1332ـ )1357را با آن تطبیق دهد .کاربست این نظریه
در این دوره تاریخی به خوبی میتواند نسبت و میزان همراهی و همگامی
دیکتاتوری و نوسازی را در برهههایی از تاریخ یک کشور و هزینه ـ فایده آن
نشان دهد .این پژوهش از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره میبرد و گردآوری
دادهها در آن کتابخانهای است.
واژگان کلیدی :الیگارشی نوگرا ،پهلوی دوم ،نوسازی ،نخبگان بسته ،فساد،
سرکوب مخالفان.
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مقدمه
درباره ایرانِ عصر پهلوی پژوهشهای بسیاری تاکنون به رشته تحریر درآمده
است .بخش عمدهای از این پژوهشها نیز حوزه سیاست را مورد مداقه و
واکاوی قرار دادهاند .آنچه به طور خاص دغدغه این پژوهش است واکاوی نظام
سیاسی حاکم بر این دوره میباشد .عموما میان نظامهای سیاسی و توسعه و
نوسازی که در کشورها رخ میدهد ،ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .به گونهای که
حتی در یک دستهبندی کالن دولتها را به دولتهای توسعهگرا و غیرتوسعهگرا
نیز تقسیم میکنند (دلفروز .)39 :1393 ،در مباحث توسعه از جمله توسعه
سیاسی ،دستهبندیهای متعدد و متنوعی درباره ماهیت دولتها وجود دارد .در
این دستهبندیها تالش میشود تا مولفهها و شاخصهای دولتها در مراحل
مختلف توسعه توصیف و تبیین شود .پژوهش درباره دولت پهلوی دوم نیز
نیازمند بهره برداری از این نظریات توسعه است .در این چارچوب مقاله به طور
خاص قصد دارد از منظر تقسیمبندی نظامهای سیاسی ادوارد شیلز به واکاوی
ماهیت حکومت پهلوی و نسبت آن با توسعهگرایی بپردازد .تقسیمبندی شیلز به
ما کمک میکند تا به نسبتی میان نظام سیاسی و نوسازی سیاسی دست یابیم.
جدا از نوسازی سیاسی ،این تقسیمبندی همچنین باعث میشود تا به اراده
حکومت در پیشبرد توسعه اقتصادی نیز پی برد .شیلز در تقسیمبندی خود پنج
دسته نظام سیاسی را از یکدیگر تفکیک میکند« :دموکراسی سیاسی،
دموکراسی حمایت شده ]هدایت شده[ ،الیگارشی نوگرا ]تجددخواه[ ،الیگارشی
تمامتخواه و الیگارشی سنتی» (بدیع .)49 :1379 ،بر همین اساس پرسش مقاله
این است که برای درک ماهیت نظام سیاسی پهلوی و نسبت آن با تجدد ،این
نظام را باید در کدام دسته از پنجگانه شیلز گنجاند؟ در پاسخ به این پرسش ،به
نظر میرسد باید حکومت پهلوی دوم ( )1357-1332را به مثابه یک
الیگارشی نوگرا در نظر گرفت.
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پیشینه پژوهش
به طور کلی دو دسته پژوهشها حول محور دولت پهلوی وجود دارد :اول
پژوهش هایی که معطوف به «بحران دولت» ،به تحقیق درباره چرایی سقوط این
نظام سیاسی می پردازند .دوم تحقیقاتی که ماهیت این نظام را از منظر نظریات
توسعه و بدون توجه (یا با تاکید کمتر) به زمینههای سقوط آن مورد بررسی
قرار میدهند .به نظر می رسد تحقیقاتی که از منظر اول به دولت پهلوی
پرداختهاند ،بیش از پژوهشهایی باشند که دولت پهلوی را از منظر دوم مورد
بررسی قرار دادهاند؛ اما پژوهش پیشرو به بررسی ماهیت این دولت و نسبت
آن با توسعه و به طور خاص توسعه سیاسی (منظر دوم) تاکید دارد .به طور کلی
آثاری که از منظر دوم به بحث درباره دولت پهلوی پرداختهاند محدودند .به
عنوان مثال محمدعلی همایون کاتوزیان در مقالهای در کتاب «نظامهای
سلطانی» که توسط شهابی و لینز تدوین شده ،با مطالعه ایدئولوژی دولت،
احزاب سیاسی ،روانشناسی حکومت استبدادی و  ...حکومت پهلوی پدر و پسر
را در چارچوب نظام سلطانی میگنجاند (شهابی و لینز .)369 :1380 ،او در
کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» نیز از منظر استبداد نفتی به واکاوی پهلوی دوم
پرداخته است (کاتوزیان .)1379 ،یرواند آبراهامیان در آثار خود از منظری
دیگر به دولت پهلوی مینگرد؛ او از جمله در «تاریخ ایران مدرن» تالش دارد
تشریح کند که ایران چگونه از اجتماع (گمینشافت) به جامعه (گزلشافت) پا
گذاشت (آبراهامیان .)24 :1391 ،آبراهامیان در این زمینه نقش مهمی برای
دولت پهلوی قائل است و به عبارتی جایگاه این سلسله را در نوسازی ایران
برجسته می داند .گازیوروسکی در کتاب «سیاست خارجی آمریکا و شاه» اگرچه
بیشتر به روابط ایران و آمریکا در دوره پهلوی دوم نظر دارد؛ اما با نگاهی به
نوع مواجهه حکومت پهلوی با نیروهای داخلی ،این حکومت را به مثابه یک
دولت دست نشانده دارای خودمختاری بسیار باال از جامعه و نیروهای اجتماعی
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میداند (گازیوروسکی .)1372،از این منظر ادبیات او بسیار نزدیک به
نهادگرایانی چون پیتر ایوانز است .محمد تقی دلفروز نیز در کتاب «دولت و
توسعه اقتصادی» از منظر نهادگرایی ،نگاهی به رویکرد دولت به توسعه
اقتصادی در جمهوری اسالمی انداخته است؛ اما در مباحث خود تحلیل دولت
پهلوی را نیز مدنظر دارد (دلفروز .)1393 ،نیکفر و علییاری پهلوی دوم را بر
اساس دولت اقتدارگرای بوروکراتیک اودانل مورد بررسی قرار دادند .محدوده
پژوهش آنها سالهای  1332تا  1342است .البته نویسندگان معتقدند پس از
این دوره ،ماهیت دولت به «دولت رانتیر» تغییر کرد .از قضا ،برخی پژوهشها
نیز به دولت پهلوی از منظر دولت رانتیر نگریستهاند .از جمله عبدالقیوم شکاری
در کتاب «نظریه دولت تحصیلدار و انقالب اسالمی»؛ ضمن بررسی ماهیت
رانتی حکومت پهلوی ،نقش رانت را در سقوط این حکومت نیز به بحث گذاشته
است (شکاری .)1379 ،در پژوهشی دیگر ،رسول افضلی و همکاران در کتاب
«دولت مدرن در ایران» حکومت پهلوی دوم را از منظر مفهوم «دولت مطلقه»
مورد توجه قرار دادهاند .در این کتاب ضمن بررسی زمینههای شکلگیری دولت
مطلقه در دوره رضاشاهی ،پایهها ،منابع ،ابزارهای پهلوی دوم به مثابه یک
دولت مطلقه مورد بررسی قرار گرفته است (افضلی .)1386 ،جان فوران نیز در
کتاب «مقاومت شکننده :تاریخ تحوالت اجتماعی ایران»؛ از منظری تلفیقی به
تاریخ ایران از صفویه تا پایان دوره پهلوی پرداخته است .او در کنار توجه به
نظریات توسعه نیافتگی و فرهنگ سیاسی مخالفین و  ...به ماهیت دولت در
ایران و از جمله ایران دوره پهلوی دوم نیز توجه دارد و از آن با عنوان «دولت
سرکوبگر» یاد میکند (فوران .)33 :1380 ،با این حال ،استفاده از نظریه
توسعهگرایی شیلز برای واکاوی نظامهای سیاسی در ایران تاکنون در هیچ
پژوهشی مورد توجه قرار نگرفته است و از این حیث این پژوهش میکوشد تا
رویکردی نوآورانه را در پیش گیرد .بخصوص آنکه شاخصهایی که شیلز در
اختیار ما قرار میدهد میتواند تحلیل همهجانبه از سرشت این دولت در اختیار
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ما قرار دهد .به نظر میرسد حتی بتوان بر اساس الگوهای نظری که شیلز در
اختیار ما قرار میدهد به واکاوی دیگر نظامهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران
نیز دست یافت.

چارچوب نظری :الیگارشی نوگرا
ادوارد شیلز از جمله متفکرینی است که در حوزه نوسازی دولت در جهان سوم
پژوهش هایی را به رشته تحریر درآورد .مهمترین اثر او «توسعه سیاسی در
کشورهای جدید» نام داشت .او ضمن تاکید بر تمایز جوامع سنتی و مدرن در
پی توضیح ویژگی جوامع سنتی و مدرن و چگونگی گذار از جامعه سنتی به
جامعه مدرن بود« .گرچه معتقد بود که این گذار از دولت و سیاست سنتی به
دولت و سیاست نوین با تعارضات و مشکالت زیادی همراه است» (ساعی،
 .)224 :1394همانطور که پیشتر نیز اشاره شد :شیلز در تقسیمبندی خود پنج
دسته نظام سیاسی را از یکدیگر تفکیک میکند« :دموکراسی سیاسی،
دموکراسی حمایت شده ]هدایت شده[ ،الیگارشی نوگرا ]تجددخواه[ ،الیگارشی
تمامتخواه و الیگارشی سنتی» (بدیع .)49 :1379 ،با توجه به اینکه موضوع
پژوهش ،دولت الیگارشی نوگرا است؛ با صرفنظر از بحث درباره باقی نظامهای
سیاسی طرح شده توسط وی ،ویژگیهای الیگارشی نوساز بیان میشود.
الیگارشی ممکن است برای بسیاری از کسانی که از بیرون به آن مینگرند
ترقی خواه ،کارآمد ،چابک و مبتنی بر فضیلت و اجماع به نظر برسد .در همه
دولتهای جدید ،در نظر و عمل ،باور گستردهای به نیاز به اقتدار متمرکزتر و
تالش برای مقابله با چن دپارچگی وجود دارد .در واقع از منظر بسیاری ،حکومت
الیگارشی تنها راهی است که میتواند جامعهای مدرن به همراه آورد؛ دولتی که
میتواند گامهای قاطعانهای را برای پیشرفت جامعه خود بردارد .در یک نگاه
کلی به نظر میرسد «الیگارشی تئوری طبیعی ترقیخواهان رادیکال در
دولتهای جدید است» ( .)Shils, 1960: 394به نظر میرسد بتوان از نگاه
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شیلز ،چند ویژگی حکومت الیگارشی نوساز را برجسته کرد:
1ـ عدم تفکیک قوا :یک حکومت الیگارشی ،پارلمان را به عنوان یک شورای
خودمختار بر نمی تابد و نقش آن را به تصویب لوایح بدون اعمال پیشنهاد و یا
اصالح آن فرومیکاهد .در بهترین حالت ،پارلمان کارکرد مشاوره خواهد
داشت؛ به عبارتی دیگر این نهاد دموکراتیک جنبه صوری مییابد (بدیع،
 .)51 :1379بدین ترتیب حکومت الیگارشیک گروههای مخالف پارلمانی را
تحمل نخواهد کرد .عدم تحمل مخالفان میتواند با انحالل همه احزاب سیاسی یا
همه احزاب به استثنای یک حزب یا مداخله در نتیجه انتخابات ،قتل و از میان
برداشتن حامیان و رهبران احزاب مخالف شکل قانونی به خود بگیرد ( Shils,
« .) 1960: 395بی تجربگی نهادهای نمایندگی و عدم تحمل مخالف» نیز خود
در ایجاد الیگارشی نقشافرین است ( .)Shils, 1960: 394حکومت الیگارشی
نوساز مدعی از میان برداشتن حکومت پارلمانی فاسد است و میخواهد خود
جایگزین اینچنین حکومتی باشد و از منابع ملی در راستای اهداف خود بهره
ببرد .همچنین حکومت الیگارشی معموال تمایلی به تحمل یک قوه قضائیه
مستقل ندارد .بخصوص آنکه یک قوه قضائیه مستقل ،حرکت رژیم الیگارشی
نوساز را کند میکند.
2ـ نخبگان بسته :نخبگان الیگارشی برای حفظ قدرت نیازمند درجه باالیی از
انسجام و یکپارچگی هستند .این امر جدای از آنکه باعث تحمیل آمرانه عقاید
آنان به جامعه میشود ،نگرشهای تفرقهانگیز برآمده از سیاستمداران مخالف را
نیز از میان میبرد ( .)Shils, 1960: 396یک نظام الیگارشی چه از نوع
نظامی و چه از نوع غیرنظامی آن ،باثبات است .آنها گروهی به خوبی سازمان
یافته و البته بستهاند .ورود اعضای جدید نیز در این نوع نظامها تحت کنترل
است .به عبارتی دیگر« ،آنها درها را بر روی خود میبندند» (بدیع:1379 ،
.)51
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3ـ سرکوب مخالفان :یک خطر همیشگی برای حکومت الیگارشی آن است که
در چنین حکومت هایی به نقد و مخالفت به مثابه توطئه نگریسته میشود و از آن
تفسیری براندازانه می شود .به همین دلیل حکومت الیگارشی ،وزنه اصلی خود را
بر روی ماشین پلیس و ارتش جهت نظمدهی مینهد .حضور پلیس در زندگی
سیاسی در یک نظام الیگارشی به مراتب بیش از یک دموکراسی ارشادی مشهود
است .رویکرد توطهنگارانه عمال سبب میشود تا در این حکومتها نظامیان و
غیرنظامیان در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر باشند .به منظور اینکه حکومت
الیگارشی ،اطمینان خاطر داشته باشد که جایگاهش را بدون هیچ چالشی حفظ
کرده است ،میتواند با بهرهگیری یک سری از راهکارها ،با مخالفتها و تضادها
مقابله کند .به عنوان مثال ،میتوان یک سری از گروههای مخالف را به خاطر
همراهی با دشمنان ملی ،کنار گذاشت یا با سرکوب از طریق ابزارهای قهرآمیز
به این هدف نائل آمد .همچنین در شرایطی که نهادهایِ مدنی و گروههای ذینفع
و مخالفان خودمختار ضعیف هستند ،نخبگان الیگارشی یا به سرکوب آنها
می پردازند و یا به سازماندهی آنان جهت همکاری با حکومت اقدام میکنند؛ با
این حال مخالفتها میبایست از چشم عموم پنهان بماند .بدین ترتیب یکی از
وظایف اصلی نخبگان الیگارشی ،شناسایی مخالفان داخلیاش (درونی) و مقابله
با آنها از طریق اعطای امتیاز و یا سرکوب آنهاست ...حساسیت بر روی
دیدگاه های خارجی ،بویژه تفکرات غربی ،جهت تحمل ظاهری مخالفتها از
نقاط ضعف حکومت الیگارشی نوگراست (.)Shils, 1960: 395-397
4ـ مشروعیتیابی :حکومت الیگارشی برای دستیابی به یک حکومت بادوام و
پایدار باید به طرفداران خود برای رسیدن به دستاوردهای قابل توجه اطمینان
خاطر بدهد؛ بنابراین مجبورند به دستاوردهایی در حوزه سیاست خارجی و یا به
پیشرفت های اقتصادی دست پیدا کنند .با توجه به این نکته ،باید گفت آنها به
دنبال این هستند که مشروعیت را در عرصه عمل بدست آورند .همچنین در
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چنین حکومتی نخبه الیگارشیک می بایست در سطح و قالب یک قهرمان حضور
داشته باشند .این قهرمان بودن میتواند بواسطه یک ایدئولوژی (مثل
ناسیونالیسم عرب) به حصول مشروعیت بپردازد .بسط مشروعیت میتواند
بوسیله ایجاد سطح استانداردی از خدمات ملی و کشوری حاصل شود .بدین
ترتیب زمانی که آنان به مانند دیکتاتوری متعارف عمل کنند ،از جذابیت
سیاسی آنان کاسته خواهد شد (.)Shils, 1960: 396
5ـ همگونسازی افکار عمومی :نخبگان الیگارشی نسبت به اذهان عمومی
بی تفاوت نیستند .آنها به دنبال ایجاد یک اراده ملی واحد و یا یک مانیفست بر
اساس همهپرسی ،تظاهرات و راهپیمایی و غیره هستند .همگونسازی ایدهها در
واقع یک نوع نیاز اساسی برای حکومت الیگارشی محسوب میشود .به همین
جهت منطقه گرایی و ترویج کمونیسم باید به حداقل برسد .همچنین تعلقات
سنتی باید به کمترین میزان ممکن برسد؛ زیر آنها مانع حرکت جریان احساسات
به سوی سمبل های ملی و نخبگان هستند .با بسیج مردم ،یکسانسازی ملی جای
افکار عمومی را خواهد گرفت .نخبگان الیگارشی چنین میپندارند که اگر
هیچگونه استقالل عمل و خطمشی و سازمانی برای افکار عمومی وجود نداشته
باشد ،حکومت به موفقیتهای بزرگی دست خواهد یافت .همچنین در حکومت
الیگارشی نوساز ،از روشنفکران انتظار میرود مشتاقانه و بر پر پایه دانشی که
دارند در راستای خدمت به ایدههای ملی حرکت کنند .جهت بسیج ارادهها در
این زمینه میبایست اعتقاد گستردهای به شرایط اضطراری کشور وجود داشته
باشد .این امر مستلزم تاکید بر وجود دشمنان داخلی و خارجی و خنثیسازی
دسیسههای آنان است ( .)Shils, 1960: 397-398همچنین باید گفت
پیشفرض حکو مت الیگارشی؛ وجود افکار عمومی ضعیف و نهادهای ابتدایی،
نماینده افکار عمومی است .در حکومت الیگارشی نوسازی که قدرت حرف اول
را در آن میزند ،تمایلی به سنتهایی همچون گزارش ،تحقیق و پژوهش ،چه
در مطبوعات و چه در مراکز پژوهشی ـ تحقیقاتی وجود ندارد.
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6ـ نوسازی اداری ،زیربنایی و اقتصادی :به نظر میرسد دو مسئله به هم
پیوسته سبب روی کارآمدن دولتهای الیگارشی نوساز میشود :به غیر از
بی تجربگی پارلمان و لزوم مقابله با آن ،گرایش به سمت مدرنیته سبب میشود
که در این دولتها اقتدار ،وجهی غالب پیدا کند .حال ،سوال مهم این است که
نخبگان الیگارشی نوساز تا چه میتوانند در نوسازی جوامع خودشان موفق عمل
کنند؟ پاسخ به این پرسش دو جنبه دارد :از برخی جنبهها نخبگان الیگارشی
می توانند به پیشرفت فرایند نوسازی در جوامع خود کمک کنند .آنها میتوانند
سیستم حمل و نقل و ارتباطات را بهبود بخشند؛ آنها میتوانند برنامه اصالحات
ارضی و طرح آبیاری را طرح ریزی کنند و در زمینه مهندسی شهرسازی و
عمران اقدام به بهسازی نمایند .اما این مسئلهای بحثانگیز است که آیا آنها
میتوانند باقی بخشهای اقتصادی بویژه بخش تولید صنعتی را مدرن نمایند؟
( .)Shils, 1960: 398همچنین در حکومت الیگارشی نوساز ،دستگاه
بوروکراتیک گسترش و تسلط مییابد (شیرزادی.)87 :1391 ،
7ـ فساد :وقتی در یک حکومت الیگارشی فساد وجود دارد ،این فساد
می بایست مورد مجازات قرار گیرد و یا نشان داده شود که محصول عملکرد
دشمنان است .مدرنسازی دستگاه حکومت و برپایی یک نظم عمومی به
ظرفیت های الیگارشی نوساز بستگی دارد .آنها ممکن است تالش کنند فساد را
در جامعه ـ حداقل در ابتدای دوره تسلطشان ـ کاهش دهند و همچنین
میتوانند با قطعیت بیشتر با بینظمی عمومی برخورد بکنند .اما در طول زمان،
الیگارشی نوساز به میراث رسیده از گذشتگان درباره فساد سرتعظیم فرو
میآورد (.)Shils, 1960: 397-398
در ادامه این پژوهش و بر اساس این هفت شاخص تا نشان داده میشود که
حکومت پهلوی دوم در حد فاصل سالهای  1332تا  1357یک نظام
الیگارشی نوگرا بوده است.
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تطبیق الیگارشی نوگرا با حکومت پهلوی دوم
الف ـ عدم تفکیک قوا
اگرچه الیگارشی نوساز به یک پارلمان تصمیمساز اعتقادی ندارد اما همانگونه
که شیلز می گوید نباید تصور کرد که عدم استقالل پارلمان تنها به استبداد حاکم
بر قوه مجریه باز میگردد؛ عملکرد پارلمان و بیتجربگی آنها نیز در این میان
اثرگذار است .تاریخ ایران طی دهه  1320بیانگر این واقعیت است .یرواند
آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقالب» به خوبی آشفتگی و تشتت آرا را در
این دهه در پارلمان ایران به تصویر کشیده است .مجلس در کنار مراکز دیگر
قدرت به نحوی عمل کردند که در حد فاصل  1320تا  12« 1332نخست
وزیر 31 ،کابینه و  148وزیر متصدی  400پست کابینه شدند .به طور متوسط
نخست وزیران هشت ماه و کابینهها کمتر از پنج ماه پاییدند» (آبراهامیان،
 .)153 :1381این ناپختگی و بیتجربگی در بازی بر اساس قواعد دموکراسی
عمال بهانه الزم را به شاه جهت گذار از پارلمان داد .تالش برای در دست گرفتن
مجلس حتی پیش از کودتای  1332آغاز شده بود .شاه اگرچه از ارتش برای
کنترل انتخابات بهره می برد اما وجود بازیگران داخلی و خارجی ،دیگر عرصه را
بر او تنگ میکرد .با این حال پس از ترور نافرجام وی در بهمن  ،1327شاه با
بهرهبرداری از فضای اختناق بوجود آمده با صدور فرمان تشکیل مجلس
موسسان قانون اساسی که بنابر گزارشهای موجود با تقلب گستردهای همراه
بود؛ اصل چهل و هشتم قانون اساسی را اینگونه تغییر داد« :اعلیحضرت همایون
شاهنشاهی می تواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا
هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید» (جامی .)490 :1385 ،این اولین
گام محمدرضا پهلوی برای کنترل مجلس بود؛ اما روی کار آمدن مصدق برای
مدتی تالش او را برای تسلط به مجلس به تاخیر انداخت.
محمدرضا پهلوی از همان ابتدا همچون پدرش به دموکراسی اعتقادی نداشت؛
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اما پس از نخست وزیری مصدق ،باور او نسبت به دموکراسی محدودتر و
تنگتر نیز شده بود« .او متقاعد شده است که دموکراسی ـ آنطور که در غرب
فهمیده میشود و عمل میشود -نه برای خود او سودمند یا سالم است و نه برای
کشورش» .شاید از همینرو است که صراحتا بیان میکرد« :من باالخره آنقدر به
ستوه آمدم که تصمیم گرفتم ما باید دموکراسی را بگذاریم کنار و بر اساس
حکم عمل کنیم» (الینگ .)305-304 :1371 ،این رویکرد پس از کودتا در
کشور اجرا شد .شاه و زاهدی امیدوار بودند که با استفاده از دستاوردهای هفت
ماه وحشت و سرکوب پس از کودتا ،انتخابات دوره هیجدهم مجلس شورای
ملی را در محیط آرام برگزار کند .به طوری که انتخابات دوره هیجدهم به
«انتخابات شعبان بیمخ» معروف شد (نجاتی .)19 :1373 ،در این دوره شاه و
زاهدی به دنبال مجلسی بودند که بتواند بدون هیچگونه دردسری قرارداد
کنسرسیوم را به تصویب برساند .در سالهای بعد کنترل بر مجلس حتی بیشتر
نیز شد .از اواخر دهه  1330شمسی «استانداران با استفاده از ژاندارمری و
شهربانی بر انتخابات پارلمانی نظارت دقیق داشتند و بدین وسیله بر مجلسین
سنا و شورای ملی مسلط بودند» (ابراهامیان .)383 :1381 ،میزان دست بردن
در نتایج انتخابات را به خوبی میتوان در این عبارات که توسط اسداهلل علم به
رشته تحریر درآمده درک کرد« :مطلبی نخست وزیر ]هویدا[ در کیش به من
گفت که خیلی جالب بود ...آن این بود که گفت هر کسی را از هرجا تو
بخواهی من وکیل ]مجلس[ خواهم کرد ....فکر کردم و گفتم باید دید سیاست
انتخاباتی شاهنشاه و تشکیالت جدید چه خواهد بود؟» (علم.)30-29 :1390،
بی معنی شدن صندوق رای و انتخاب نمایندگان مردم پیش از رایگیری سبب
شده بود نمایندگان به جای جلب نظر مردم؛ به دنبال تملق از شاه و دربار باشند.
توصیفی که در خاطرات عمیدی نوری در اینباره میشود قابل تامل است:
«وکال که خود شما میدانید ،چیزی علیه دستگاه نمیگویند ،بلکه همه دعاگو و
ثناخواناند و ناطقین آنها هم مراقباند ببینند چه سوژهای برای تملق یافت
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میشود که بروند جمالت و الفاظ تازه تری را یافته ،با هم در این کار مسابقه
بیندازند» (عمیدی نوری.)85 :1397 ،
در نظام های الیگارشی نوگرا شرایط حاکم بر قوه قضائیه نیز بهتر از قوه مقننه
نیست .این مسئله به خوبی از انتقاداتی که در سطح بینالمللی از نوع برخورد
حکومت پهلوی با مخالفان سیاسی میشد ،پیدا بود .بر اساس گزارش کمیسیون
بین المللی حقوقدانان مستقر در ژنو« ،رژیم ایران برای ارعاب عمومی به طور
مرتب اقدام به سانسور و شکنجه میکند» (ابراهامیان .)406 :1381 ،عفو
بینالملل معتقد بود ایران  20هزار زندانی سیاسی دارد (آبراهامیان:1391 ،
 .)231واقعیتی که نشان میداد دربار و دستگاه اجرایی کامال بر دستگاه قضا
مستولی بود .سطح انتقادات نهادهای بینالمللی و به طور خاص عفو بینالملل به
شاه آنقدر زیاد بود که شاه معتقد بود عدهای از حقوقدانان ایرانی میبایست
مامور پاسخ به «تهمتهای عفو بینالمللی» باشند (راجی .)21 :1382 ،به طور
کلی در سال های پس از کودتا ،دستگاه قضایی عمال به ابزاری برای مقابله
حکومت با مخالفین تبدیل شده بود .در حالی که اصول هشتم تا بیست و پنجم
متمم قانون اساسی از حقوق فردی دفاع میکرد و همچنین اصول هفتاد و یکم تا
هشتاد و نهم این متمم محکمهای عادالنه را به تصویر میکشد ،واقعیتهای
سیاسی حاکم بر ایران خبر از بیعدالتیهای متنوع و متعددی داشت؛ تا آنجا که
مجله تایم در اوت  1976مدعی شد از نظر «کارشناسان مطلع بینالمللی ،ایران
و شیلی از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوههای موحش آن در درجه اول قرار
دارند» .همچنین روزنامه فرانسوی لوموند مدعی شد ایران با هزاران زندانی و
اعمال فشار و اختناق و «وسعت روزافزون تجاوز به حقوق انسانی سازمان
جهانی حقوق بشر را نگران کرده است» (نجاتی .)17 :1384 ،برای درک عدم
استقالل دستگاه قضایی کشور ،ذکر همین نکته کافی است در حالی که در
عموم دموکراسیهای جهان قضات از کار حزبی نهی میشوند« ،بر طبق ماده
واحدهای که در تاریخ  23اردیبهشت  1354از تصویب مجلس بیست و سوم
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گذشت ،قضات دادگستری میتوانستند استثنائا در حزب رستاخیز که تنها
حزب کشور بود عضویت داشته باشند» (ازغندی.)292 :1384 ،
ب ـ حلقه بسته قدرت
با سقوط کابینه امینی ،جایگاه نخست وزیری در حکومت پهلوی تحلیل رفت.
اسداهلل علم نخست وزیری بود که منویات شاهنشاه را اجرا میکرد .با این حال
در دوره نخست وزیری علم محمدرضا پهلوی تالشهایی برای مذاکره با جبهه
ملی انجام داد؛ اما پس از عَلَم و با نخست وزیری منصور ،نه تنها جبهه ملی برای
همیشه به حاشیه رفت؛ بلکه عرصه سیاسی تا پایان حکومت پهلوی مسدود شد.
منصور و حلقه همراه ،تشکیالت بستهای بودند که عرصه اجرایی کشور را قبضه
کردند .کار تشکیالت منصور از کانون مترقی آغاز شد .پس از آن «در سال
 1342حزب ایران نوین به رهبری منصور تشکیل شد .او پیشبینی کرد که در
آینده تمام پست های کلیدی کابینه در دست اعضای این حزب قرار خواهد
گرفت ...بزودی ادعای منصور واقعیت یافت و کلیه اعضای کابینه به جز دو نفر
از اعضای حزب ایران نوین بودند» (الینگ .)306 :1371 ،حلقه حول منصور
تکنوکراتهای جوانی بودند که در سیاستهای نوسازانه شاه نقشآفرینی
میکردند .این گروه دو ویژگی منصر به فرد داشتند :اول اینکه بیش از انگلستان
به سمت آمریکا گرایش داشتند و از اینرو تحولی در نوع نگاه به بیرون در
کشور رخ داد .با اصالحات ارضی و حذف زمینداران که به طور سنتی به
انگلیس گرایش داشتند این ویژگی به شکلی بارزتر خود را نشان داد .دوم آنکه
این حلقه بسته بیش از اینکه توسعه را به مثابه امری سیاسی بدانند ،به دنبال
ویژگیهای اقتصادی و فنی آن بودند؛ از اینرو مفهوم تکنوکرات درباره آنها
صادق است .با توجه به قدرتگیری تدریجی حزب ایران نوین ،بتدریج «بیشتر
وزیران ،نمایندگان و مقامات دولتی باال به این حزب پیوستند» حزبی که «هیچ
گاه مشارکت مردم را جلب نکرد» البته دغدغه حزب نیز این نبود .چرا که
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مهمترین کارکرد حزب این بود که «به عنوان دستگاه اداری برای گزینش
نمایندگان مجلس عمل کند ،که پس از آن به عنوان برگزیده شده در انتخابات
عمومی اعالم میگردیدند» (لینز و شهابی.)389 :1380 ،
ایجاد این حلقه بسته را با فرایند دیکتاتوری که ایران بتدریج بدان سوق
مییافت می توان درک کرد .برای شاه بسیار مهم بود نخبگانی که حول او جمع
می شوند ،به او وفادار باشند .به طوری که وفاداری در این حلقه بسته از
کارآمدنی به مراتب مهمتر بود .از این روست که فسادهای گسترده ـ که در
بخشی دیگر به آن اشاراتی خواهد شد ـ تحمل میشد .اهمیت وفاداری و تبعیت
از قواعد حکومت شاه به قدری بود که ـ به یک روایت ـ حتی زمانی که منصور
فعالیت های خود را برای تصدی پست نخست وزیری آغاز کرد ،شاه از او
خواست لیستهای پیشنهادیاش برای تصدی وزارتخانهها ،سفارتخانهها و
مقامات محلی را به ساواک و دادگستری بسپرد؛ به گونهای که نهایتا لیست
اولیه تقلیل یافت و « »500نفر از آنها مورد پذیرش نهادهای امنیتی و قضایی
قرار گرفتند که شاه نیز همه آنها را پذیرفت (نیازمند .)117 :1397 ،جدا از
دستگاه های اجرایی ،تالش برای محدود و بسته کردن حلقه قدرت با تسلط بر
نهادهای انتخابی نیز کامل شده بود .شاه از طریق استانداران خود و بوسیله
شهربانی و ژ اندارمری بر انتخابات پارلمان نظارت دقیقی داشت و بدین ترتیب
«بر مجلسین سنا و شورای ملی مسلط بودند» (آبراهامیان .)383 :1381 ،همین
شرایط بر ارتش شاهنشاهی نیز صادق بود .آز آنجایی که در سالهای پس از
کودتای  28مرداد  1332نشانههایی از نفوذ حزب توده در ارتش نمایان شد و
از طرفی دیگر در سال  ،1336یک کودتا به رهبری سید محمدولی قرنی کشف
شد ،شاه کنترل خود را بر ارتش و نظامیان نیز بیشتر کرد؛ او همچنان که بر
جنبه های تسلیحاتی ،حقوقی و خدماتی نظامیان توجه داشت؛ «کلیه ترفیعات
باالتر از درجه سرگردی را شخصا نظارت میکرد» (آبراهامیان.)399 :1381 ،
در واقع تالش این بود که حتی اگر در میان نظامیان مخالفینی وجود دارند،
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نتوانند به درجات باالتر و مراکز مهم تصمیمگیری رسوخ نمایند و حلقه
تصمیم گیری در دست نیروهای وفادار به شاه باشد .بنابراین عرصههای مختلف
نظامی ،تقنینی و اجرایی در دست طیف خاصی و بستهای از نخبگان که به شاه
وفادار بودند قرار گرفت.
پ ـ سرکوب مخالفین
در دهه اول پس از کودتا دولت پیش از سرکوب مخالفین تالش میکرد تا آنان
را با خود همراه کند؛ در صورتی که تالش برای همراهی مخالفین بینتیجه
میماند ،اقدام به سرکوب آنان می کرد .نمونه آشکار این رویه ،تعامالت اسداهلل
علم و جبهه ملی پس از سقوط علی امینی است .در این برهه پس از آنکه
مذاکرات میان دو طرف صورت گرفت و جبهه ملی همچنان بر شرایط خود
همچون اجرای کامل قانون اساسی و آزادی انتخابات اصرار نمود؛ حکومت،
کلیه اعضای شورای مرکزی جبهه ملی را دستگیر کرد (مقصودی و همکاران،
 .)190 :1380یرواند آبراهامیان نابود کردن مخالفان سکوالر را یکی از
میراثهای کودتای  1332میداند( .آبراهامیان .)285 :1392 ،مخالفان
سکوالر شامل جبهه ملی و حزب توده میشد .بعدها و در ابتدای دهه 1340
حکومت به سراغ نیروهای مذهبی نیز آمد.
فقدان احزاب مستقل در ایران سالهای پس از کودتا به خوبی میتواند بیانگر
وضعیت و شرایط حاکم بر مخالفین باشد .در اوسط دهه  1330به ناگه دو
حزب تشریفاتی «ملیون» و «مردم» به عنوان اکثریت و اقلیت در ایران
سربرآوردند .نمایش وجود این احزاب عمدتا مصرف خارجی داشت .در
سال هایی که مصادف شد با انقالب شاه و مردم ،حزب ملیون جای خود را به
ایران نوین داد .ایران نوین ستون اصلی اصالحگری شاه بود .در این میان تنها
حزب پان ایرانیست بود که اجازه مخالفت اندکی یافته بود و به عبارتی به مثابه
«یک حزب نیمه مخالف درون نظام بود» اما حتی این حزب نیز وقتی در سال
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 1350نسبت به تصمیم حکومت مبنی بر استقالل استان چهاردهم ایران
(بحرین) اعتراض کرد ،دیگر تحمل نشد (شهابی و لینز.)289-388 :1380 ،
بعدها با ظهور حزب فراگیر رستاخیر ،فضای سیاسی کشور به طور کلی تغییر
کرد« .تمام ایرانیان موظف شدند برای رسیدن به حقوق کامل شهروندی ،به
اعضای این حزب تبدیل شوند» (اسمیث .)247 :1397 ،شاه گفته بود کسانی
که به حزب نپیوندند حتما «هوادران مخفی حزب توده» هستند (ابراهامیان،
.)403 :1381
شیلز معتقد است حکومتهای الیگارشی نوگرا بر مطبوعات خارجی حساسیت
خاصی دارند .نگاهی به خاطرات پرویز راجی ،آخرین سفیر حکومت پهلوی در
انگلستان به خوبی بیانگر حساسیت شاه نسبت به انتقادات نشریات
انگلیسیزبان درباره ایران بود .عدم وجود آزادیهای سیاسی و دموکراسی از
جمله مهمترین انتقاداتی بود که این نشریات درباره وضعیت حاکم بر ایران
مطرح می کردند .توجیه و پاسخ حکومت این بود که قضاوت درباره ایران باید
بر اساس شرایط ایران باشد .بخصوص اینکه شاه به دنبال آن است که ایران را
از شرایط قرون وسطایی خارج کند و در این شرایط نظم و انضباط و مقابله با
هرج و مرج بر آزادیهای فردی ارجحیت دارد .بدین ترتیب سفارتخانههای
ایران باید تالش میکردند تا بوسیله پول و یا مذاکره نشریات خارجی را برای
توقف انتقاد از ایران اقناع میکردند (راجی.)14-13 :1382 ،
نمیتوان درباره تقابل با مخالفین سخن گفت و از ساواک سخنی به میان نیاورد.
از زمان تاسیس ساواک این نه اد به تدریج به عنوان چشم و گوش شاه به ایفای
نقش می پرداخت .رئیس ساواک هر روز صبح به طور خصوصی با شاه دیدار
می کرد« .ساواک در سرسرای هر هتلی ،در هر اداره دولتی و در هر کالس
دانشکدهای عوامل خود را دارد .این سازمان در استانها ،یک سرویس
گردآوری اطالعات سیاسی دارد و در خارج از کشور نیز بر تکتک دانشجویان
ایرانی نظارت دارد ».فراتر از نقش اطالعاتی ،به مثابه یک دستگاه سرکوب،
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ساواک آماده بود در مواقع ضروری به عنوان «مشت آهنین» شاه نیز کارویژه
خود را نشان دهد (آبراهامیان.)231-230 :1391 ،
همچنان که شیلز نیز تاکید دارد ،حکومت در مواجهه با مخالفان ،یک رویه
دوگانه را در پیش گرفت .برخی را با اعطای امتیازاتی به سوی خود جلب کرد
و آنانی که با حکومت سرسازش نداشتند را مرعوب میساخت .در جریان جذب
روشنفکران دفتر فرح فعالیت گستردهای داشت .رضا قطبی ،حسین نصر و
احسان نراقی از جمل ه روشنفکرانی بودند که حول فرح گرد آمدند .قطبی رئیس
تلویزیون بود و عناصری از چپ را آنجا دور خود جمع کرده بود (ثابتی،
 .) 583 :1390احسان نراقی که زمانی در حزب توده بود ،موسسه مطالعات و
تحقیقات اجتماعی را در تهران بنیان نهاد .او توانست با چهرههای شاخصی چون
«ن ادر افشار نادری ،احمد اشرف ،داریوش آشوری ،جمشید بهنام ،علیمحمد
کاردان ،امیر هوشنگ کشاورز ،عباسقلی خواجه نوری ،باقر پرهام ،مجید رهنما،
شاپور راسخ و فیروز توفیق» اعتبار این موسسه را باال ببرد (بروجردی:1393 ،
 205و .)207
ت ـ مشروعیتیابی
شاه در تبلیغات رسمی رسانه های دولتی به مثابه یک قهرمان بود .به عنوان یک
نمونه ،نگاهی به تبلیغات متعدد شرکتها و دوایر دولتی در سالگرد انقالب
سفید و پیامهای تشکر آنها از شاه به خاطر اینکه عظمت را برای ایران به ارمغان
آورده (به عنوان مثال روزنامه اطالعات  7بهمن 1354؛ یک روز بعد از سالگرد
این واقعه) به خوبی گویای این واقعیت است .حتی خود شاه نیز در آثارش،
خود را «ناخدای کشتی سرنوشت کشور» لقب میداد که «مشیت کامله
خداوندی» او را به عنوان «مامور» رهبری «پیشرفت» جامعه ایران در نظر
گرفته است؛ به گونهای که «تا وقتی که او )خداوند( بخواهد نه تنها هیچ نیروی
سیاسی یا عامل اقتصادی بلکه حتی هیچ عامل غیرقابل پیشبینی فردی و
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خصوصی نیز نخواهند توانست مانع انجام این رسالت شود» (پهلوی ،بیتا.)10 :
شاه در گفتگو با یک خبرنگار خارجی گفته بود« :من فکر میکنم مردم ایران
همیشه نسبت به شاه خودشان به صورت یک رهبر ،یا یک پدر ،یا یک آموزگار
فکر کردهاند .و فکر میکنم هنوز هم همین طور است» (الینگ.)314 :1371 ،
در جریان همهپرسی انقالب سفید نیز شاه بسیار در تالش بود تا مشروعیت
حکومت پهلوی را که پس از کودتای  28مرداد کاهش یافته بود بازیابد .نگاهی
به اصول انقالب شاه و مردم که بعدها از  6اصل به مراتب فراتر رفت به خوبی
بازگوکننده این واقعیت است .در اصل اول ،ششم ،هفتم و هشتم (اصالحات
ارضی ،سپاه دانش ،سپاه بهداشت ،سپاه ترویج و آبادانی) شاه تالش میکرد تا
رابطه جامعه دهقانی را با حاکمیت بهبود بخشد .با اصل چهارم و سیزدهم (سهیم
کردن کارگران در سود کارخانهها و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی) دولت
همین رویکرد را در برابر کارگران شهری اتخاذ کرد .در اصل پنجم (اصالح
قانون انتخابات و حق رای به زنان) حکومت تالش کرد تا نزد نیمی از جامعه
ایران برای خود مشروعیتسازی کند .مشارکت برای زنان در حالی گسترش
می یافت که عمال رقابت سیاسی به واسطه فضای بسته سیاسی قابل تحقق نبود.
در اصل چهاردهم (مبارزه با تورم و گرانفروشی) حکومت به حمایت از مصرف
کنندگان پرداخت .در اصل پانزدهم ،شانزدهم و هفدهم (تحصیل رایگان ،تغذیه
رایگان و پوشش بیمه اجتماعی) حکومت تالش کرد تا خدمات عمومی را در
کشور گسترش دهد .در حالی که آمار صنایع تولیدی ایران در دهه  1340و
 1350نشان از رشد داشت ،حکومت «سرمست از این آمار و ارقام ،در سال
 1355الف زد که سطح زندگی در ایران در پایان دهه از اروپای غربی نیز جلو
خواهد زد و در پایان قرن ایران یکی از پنج غول صنعتی جهان خواهد شد»
(آبراهامیان .)394 :1381 ،بدین ترتیب همچنان که شیلز درباره حکومتهای
الیگارشی نوگرا تاکید میکند ،نظر و عمل شاه به گونهای بود که نشان میدهد
او میان مشروعیت حکومت و توسعه اقتصادی پیوند برقرار میکرد .شاه در
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گفتگو با خبرنگاران خارجی گفته بود....« :چه کار کنیم تا مردم به طور کلی
خوب و در رفاه بسر ببرند ....قبل از هر چیز ما باید تکنولوژی و صنعت را احیا
کنیم و به پای کشورهای بزرگ برسیم؛ چون نمیخواهیم یک کشور درجه دو
جهان باشیم (الینگ.)314 :1371 ،
فراتر از این در حوزه فرهنگی نیز حکومت تالش میکرد تا میان ایدهآلهای
خود و هویت مردم پیوند برقرار کند و از سوی دیگر خردههویتهای رقیب را
به حاشیه براند .به گونهای که در ایران دهه  1340و  1350آریاگرایی و
تبلیغات پانایرانیستی گسترش یافت .این تبلیغات به ایرانیان تاکید میکرد که
آنان مردمی آریایی هستند که تمدنشان در مقابل هجومهای متعدد خارجی رو
به زوال گذاشته است« .اوج ناسیونالیسم رسمی هنگامی بود که دوهزار و
پانصدمین سالگرد بنیادگذاری امپراتوری ایران با شرکت بسیاری از سران
کشورهای خارجی در تخت جمشید جشن گرفته شد» (شهابی و لینز:1380 ،
.)386-387
شاه حتی در عرصه سیاست خارجی خود نیز به دنبال مشروعیت یابی بود .توان
مانور او در این عرصه ،جدا از درآمدهای گسترده نفتی ،خریدهای تسلیحاتی در
حال افزایش ،به ژاندارمی که از سوی ایاالت متحده به او محول شده بود نیز
بازمیگشت .شاه و دستگاههای تبلیغاتی حکومت بر قدرت مانور ایران در فراتر
از آبهای خلیج فارس و دریای عمان و در عرصه اقیانوسها تاکید میکردند
(مهدوی .)395 :1375 ،حکومت پهلوی حتی جایگاه و رسالت جدیدی برای
خود قائل شده بود .انعقاد یک قرارداد سودمند با صدام (الجزایر،)1975-
دخالت در خاورمیانه و شاخ آفریقا ،نقشآفرینی در اوپک ،بخصوص در
ماجرای گران شدن نفت ،سرکوب شورش ظفار از جمله مصادیق رویکرد
سیاست خارجی بود که در داخل کشور به عنوان عظمتطلبیهای شاه برای
ایران تبلیغ میشد.
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ث ـ همگونسازی افکار عمومی
حکومت پهلوی بیش از آنکه به افکار عمومی توجه کند و آزادی آن را به
رسمیت بشناسد ،تالش داشت تا افکار عمومی را با خود همراه کند و به آن
جهت دهد .از منظر سلبی ،حکومت تالش میکرد تا همه مخالفین اسالمی ،ملی
و چپ را به حاشیه براند .به تودهایها برچسب همراهی با بیگانه زده میشد ،به
نیروهای مذهبی «ارتجاع سیاه» گفته میشد و ملیگرایان را به «ناسیونالیسم
منفی» متهم میکرد (نجاتی .)222 :1384 ،اما در عین حال حکومت تالش
میکرد تا حد االمکان در نزد افکار عمومی مهمترین ویژگیهای این مخالفین را
مصادره کرده و به خود نسبت دهد .بدین ترتیب شاه تالش میکرد تا با تبلیغ
گسترش خدمات عمومی و رفاه کارگران و دهقانان و توجه به آنان در انقالب
شاه و مردم ،از تودهایها سوسیالیست تر جلوه کند .با ناسیونالیسم مثبت ،خود را
وطندوستتر از ملیگرایان نشان میداد .همزمان برای خود رسالت مذهبی در
نظر میگرفت .اینکه خداوند آینده ایران و شاهنشاه را به یکدیگر گره زده است
و پیشرفت ایران رسالتی است که شاه باید به انجام برساند .نگاهی به آثار
محمدرضا پهلوی موید این واقعیت است .شاه وقتی نسخه فارسی کتاب به
سوی تمدن بزرگ را منتشر کرد؛ برای جلب فضای بینالمللی در فراتر از
مرزهای ایران ،نسخه انگ لیسی آن را به سفارت ایران در انگلستان سپرد تا یک
ناشر انگلیسی آن را به چاپ برساند (راجی.)183 :1382 ،
شیلز معتقد است حکومت الیگارشی نوساز میتواند از طریق یک همهپرسی،
مانیفیستی را جهت همراهی افکار عمومی با خود مهیا سازد .این واقعیت دقیقا
در دوره پهلوی دوم رقم خورد .انقالب سفید به مثابه مانفیستی بود که حکومت
تالش می کرد تا هویت خود را بر اساس آن بازسازی کند .همچنان که مخالفان
خود را نیز بر اساس آن غیریتسازی میکرد .عالوه بر این ،از  6بهمن 1341
به طور مداوم اصولی به شش اصل اولیه افزوده میشد ،حکومت هرساله در
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سالروز این رفراندوم صدها هزار نفر را به خیابان میکشید .مقامات کشوری و
محلی پیشاپیش مردم در راهپیماییها حضور می یافتند و البته هرجا سخنی از
انقالب سفید به میان می آمد ،از شاه به عنوان رهبری که پیشرفت کشور مدیون
اوست سخن به میان میآمد.
تالش جهت گردآوردن همه مردم ایران در حزب رستاخیز نیز از یک جهت
تالش برای همگونسازی و جهت دهی به جامعه بود .او افرادی که به حزب
نمیپیوستند را در زمره کمونیستها و خائنین میشناخت .او به یک خبرنگار
اروپایی گفته بود« :آزادی افکار! آزادی افکار! دموکراسی! دموکراسی! این
واژهها یعنی چه؟ هیچ کدامشان به درد من نمیخورد ».از همینرو بود که
بالفاصله ساواک کتاب پیشین شاه ،ماموریت برای وطنم را که در آن به
مزیتهای نظام دو حزبی پرداخته شده بود را از کتابخانهها و کتابفروشیها جمع
کرد (آبراهامیان .)268 :1391 ،اندیشه تاسیس حزب رستاخیر توسط آن دسته
از مشاورین شاه که در دانشگاههای آمریکا علوم سیاسی خوانده بودند مطرح
شد .آنان متاثر از ساموئل هانتینگتون استاد دانشگاه هاروارد معتقد بودند که راه
رسیدن به ثبات و توسعه ایجاد حزب فراگیر منسجم است که به مثابه پیوند دین
و دولت عمل کند .حکومت برنامه حزب را «پیشرفت و تعالی ایران و مردم به
سوی تمدن بزرگ» معرفی میکرد و در تبیین چرایی گرد آمدن مردم در درون
حزب رستاخیز گفته می شد «شاهنشاه آریامهر اندیشه طبقه را از جامعه ایران
ریشه کن ساخته و همه مسائل طبقاتی و تضادهای اجتماعی را حل و فصل
کردهاند( »...نجاتی .)495 :1384 ،همه این عبارات نشان میدهد که چگونه
نخبگان الیگارشی تالش میکنند تا هر آنچه که باعث گرایش به ناهمگونگی
میشود (مثل تفاوتهای طبقاتی) را در قالب شعارهای حزب بزدایند.
همانگونه که شیلز تاکید میکند در حکومتهای الیگارشی نوگرا گزارش،
تحقیق و پژوهش و تعابیر و تفسیرهای مختلف در مطبوعات و مراکز عالی،
پژوهشی ـ تحقیقاتی جایگاهی ندارد .این واقعیت درباره حکومت پهلوی نیز
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صادق است .از جمله ،در اسفند  1356دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر
تهران پژوهش و گزارشی را با عنوان «گزارش اجمالی درباره تهران؛ وضع
موجود و پیشنهادات» منتشر کرد .این گزارش هشداری بود درباره شرایط
حاکم بر تهران .از دید نویسندگان گزارش ،مشکالت تهران همچون
حاشیه نشینی ،شکاف جنوب و شمال شهر ،افزایش پرشتاب جمعیت و تاخر
توسعه فضاهای کالبدی نسبت به رشد شهری ،نتیجه سیاستهای کالن اقتصادی
است .البته این گزارش تنها گزارشی نبود که در این زمینه نگارش یافت« .پیش
از این هم در گزارشهای دیگری نگرانیهای کارشناسان از رشد شتابان و
نامتوازن و بیتناسب کشور بیان شده بود» ،اما این گزارشها محلی از توجه
نداشت (گودرزی و نصراصفهانی .)10-9 :1398 ،پژوهش دیگری که در
سالهای میانی دهه  1350و با ایده مطالعات آیندهپژوهی انجام شد ،به واکاوی
دغدغههای پیشروی ایرانِ سرمست از درآمدهای هنگفت نفتی میپرداخت.
پرسشی که مطرح می شد این بود« :جامعه چقدر توان تحمل تغییراتی تا این حد
وسیع را دارد و این تغییرات تا چه میزان با همراهی تودهها و نخبگان توام
است؟» در پاسخ به این پرسش و از نظر پژوهشگران« ،سرعت تغییرات چنان
زیاد بود که بخش وسیعی از مردم و نخبگان نمیتوانستند با محیط تازه و
ارزش های پدیدار شده همدلی کنند» .اما نکته قابل تامل اینکه حکومت در
فضای رسمی و «س رمست از تسلط و قدرت خود ،امکان دیدن واقعیت متناقض
ناشی از رشد اقتصادی را نداشت» .فقدان آزادی بیان جلوی اعتراضات و صدای
نخبگان را گرفته بود (اسدی و تهرانیان.)15-12 :1395 ،
ج ـ نوسازی اداری ،زیربنایی و اقتصادی
در دهههای  40و  50شمسی اگرچه فضای سیاسی کشور مسدود شد؛ اما
حکومت تالش کرد تا در عرصههای اداری ،طرحهای زیربنایی و اقتصادی
تحوالتی اساسی و زیربنایی ایجاد کند .از منظر اداری ،از مصادیق نوسازی در
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دوره پهلوی دوم ،گسترش بسیار زیاد بوروکراسی دولتی بود .به گونهای که در
طول چهار سال بوروکراسی؛ دولت از  12وزارتخانه با  150هزار کارمند به 19
وزارتخانه با بیش از  304هزار کارمند گسترش یافت .گسترش بوروکراسی
بوسیله سازمانهایی چون شرکتهای تعاونی در روستاها نیز گسترش یافت و
حکومت مرکزی جای سرکردههای محلی سابق را گرفت (آبراهامیان:1381 ،
 .)401-40قطعا یکی از اولین نتایج گسترش بوروکراسی ،افزایش اشتغال در
بخشهای دولتی بود .سالهای دهه  1340در توسعه اقتصادی ایران دوره
پهلوی دارای اهمیت بسیار بود .در این دهه نهادهای مالی و صنعتی همچون
بورس اوراق بهادار تهران ،سازمان مدیریت صنعتی و سازمان گسترش و
نوسازی صنعتی در ایران تاسیس شد .دولت طی این دهه سرمایهگذاریهای
زیادی در ایجاد واحدهای صنعتی در کشور داشت (نیلی و کریمی:1396 ،
 .)100همچنین یکی از مهمترین اقداماتی که در دهه  1340و در راستای
توسعه اقتصادی صورت گرفت؛ ادغام وزارت بازرگانی ،وزارت صنایع و اداره
گمرکات بود .پیش از این هر یک از این سه نهاد راه خود را میرفت و به فکر
توسعه بخش خود بود؛ اما در این دوره این سه نهاد مدیریتی متمرکز یافت.
بدین ترتیب در دوره وزارت اقتصاد عالیخانی با ادغام این سه بخش توسعه
اقتصادی سرعت بیشتری یافت .از بازرگانان خواسته میشد تا کاالیی را که
وارد می کنند در داخل تولید کنند و بالفاصه در وزارت اقتصاد تعرفه گمرکی
آن کاال افزایش می یافت تا تولید آن در کشور مقرون به صرفه باشد (نیازمند،
.)130-131 :1397
در دوره پهلوی دوم برخی طرحهای اساسی نیز اجرا شد .اصالحات ارضی طرح
پر سر و صدایی بود که حکومت با تبلیغات بسیار و با عنوان بزرگ «انقالب
سفید» از آن پردهبرداری کرد .در اصالحات ارضی «بخش درخور توجهی از کل
اراضی مزروعی به زارعان شاغل واگذار» شد و بعالوه «قدرت سیاسی و
اجتماعی مالکان در هم شکسته» شد (لمتون .)347 :1394 ،با اصالحات ارضی
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دروازههای روستاها بر روی روابط سرمایهداری باز شد و ادغام بازارهای
کوچک روستایی در بازار ملی رقم خورد .اینگونه بود که تسهیل آزادانهتر
سرمایه در سراسر کشور ممکن گردید (سوداگر .)285 :1369 ،به غیر از
اصالحات در حوزه کشاورزی ،دولت تالش کرد در زمینه زیربنایی طرحهای
توسعه دیگری را نیز اجرا کند .حکومت پهلوی دوم ماشینسازی تبریز،
تراکتورسازی تبریز ،آلومنیومسازی اراک و ذوبآهن اصفهان ،تصفیهخانههای
نفت تهران ،اصفهان و تبریز ،مجتمع فوالد اهواز و طرحهای بزرگ پتروشیمی را
به راه انداخت (سوداگر .)417-416 :1369 ،طی این سالها خطوط مونتاژ نیز
در کشور راه افتاد .شاید شاخص ترین خط مونتاژ آن دوره ،کارخانه ایران
ناسیونال بود که خودروی پیکان را تولید میکرد.
شیلز دربار توسعه صنعتی در حکومتهای الیگارشی نوگرا با احتیاط سخن به
میان میآورد؛ بدین معنی که ممکن است حکومتهای نوگرا در این زمینه
چند ان موفق نباشند .بررسی کارنامه حکومت پهلوی در این زمینه کمی پیچیده
است .سوداگر رشد تولیدات صنعتی در دهه  40و  50شمسی را اینگونه
توصیف میکند« :در سالهای  56-1342ارزش تولیدات صنعتی از 99
میلیارد ریال در  1342با حدود  11برابر افزایش به  1059ریال در 1356
میرسد و آهنگ رشد آن از  9/9درصد در  1343به  25/3درصد در 1356
افزایش مییابد» (سوداگر .)418 :1369 ،کدی نیز معتقد است که برای یک
دوره چندساله نرخ رشد صنعتی ایران یکی از باالترین نرخهای رشد صنعتی در
جهان بود (کدی .)262 :1377 ،فوران اما ضمن بیان آماری از رشد اقتصادی
ایران ،یک نکته مهم را ذکر می کند که شاید بتوان بر اساس آن رویکرد
احتیاط گونه شیلز را درک کرد؛ او در عین حال که میانگین رشد اقتصادی در
بین سالهای  1344تا  1354را حدود  15درصد و همچنین رشد سالهای
 55-56را  14/6درصد میداند ،بر این نکته تاکید میکند که این رشد گمراه
کننده است؛ چرا که تنها  18درصد تولید ناخالص ایران در حوزه صنعت بوده و
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 35درصد آن در حوزه خدمات و  35درصد نیز در حوزه نفت بوده است .او در
مقام مقایسه به این نکته تاکید میکند که صادرات غیرنفتی ناشی از این توسعه
اقتصادی تنها  2تا  3درصد کل صادرات ایران تشکیل میداد که در قیاس با
کشوری چون هندوستان (بیش از  50درصد) بسیار ناچیز بود (فوران:1380 ،
.)483-484
چ ـ فساد
شیلز معتقد است که حکومتهای الیگارشی نوگرا ،اگرچه در ابتدا رویکردی
مواجههجویانه را با مفسدین در پیش میگیرد اما بتدریج در مقابل حجم فساد
موجود سرِ تعظیم فرود میآورد .این واقعیت درباره ایران پس از سالهای
کودتای  28مرداد  1332نیز صادق است .بنابراین اگرچه حکومت پهلوی در
سال های پس از کودتا به دنبال تصویب و اجرای قوانینی علیه فساد بود ،اما طی
دو دهه بعد ،خود دربار مرکز فساد شد .مهمترین قانونی که در نیمه دوم دهه 30
برای مقابله با فساد به تصویب رسید ،الیحه از «از کجا آوردهای» بود .بر اساس
این الیحه قرار شد کلیه کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و کلیه
کسانی که از خزانه دولت حقوق و مقرری دریافت میکنند؛ صورت دارایی
خود ،همسر و فرزندان خود را به مراجع قانونی تسلیم کنند .مشمولین
میبایست هر سال کلیه تغییرات حاصل در داراییها را گزارش دهند .انفصال
موقت تا دائم و ضبط و مصادره اموال ،مجازاتهایی بود که این قانون برای
متخلفین در نظر گرفته بود (مشروح مذاکرات مجلس نوزدهم شورای ملی).
اما این ژستها ی ضد فساد به تدریج جای خود را به واقعیتهایی از جنس
دیگر داد .در ایران پس از سال  1332همراه با افزایش درآمدهای نفتی،
کمک های خارجی و رشد دیکتاتوری فساد اداری نیز گسترش یافت .در دهه
 1340همزمان با رشد اقتصادی وضع فساد بدتر شد .درآمدهای نفتی دهه
 1350سطح فساد را به شکلی بیسابقه رساند (شهابی و لینز.)400 :1380 ،
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بنیاد پهلوی به عنوان یک موسسه خیریه در گسترش فساد نقش زیادی داشت.
بر اساس گزارشی از سیا در اواسط دهه  ،1350دربار شاه به عنوان «مرکز
بی بند و باری و انحراف ،فساد و کارچاق کنی» توصیف شد .سفیر انگلیس در
ا یران نیز معتقد بود« :بنیاد هم شدیدا متهم به فساد بود؛ متهم به اینکه یک بودجه
ریخت و پاش و کار چاق کنی دم دست برای شاه و طفیلیهای دور و برش
بود» (پارسونز .)60 :1390 ،آنگونه که امینی و همایون گفتهاند یک گروه
دسترسیناپذیر وجود داشتند که هیچ محدودیتی در اعمال قدرت و نفوذ
اقتصادی نداشتند .بر اساس گزارش سیا در سال  1355شاهدخت اشرف،
«شهرتی تقریبا افسانهای در فساد مالی داشت» (شهابی و لینز.)400 :1380 ،
اشرف شاید نمونه آرمانی فساد در خاندان پهلوی بود؛ اما در این مسیر تنها نبود.
پارسونز درباره خاندان سلطنتی مینویسد« :بوی تند فسادشان همه جا را پرکرده
بود؛ بویژه در طول سالهای رونق اقتصادی که میزان فسادشان با ارقامی
نجومی بیان میشد» (پارسونز .)59 :1390 ،اعضای این خاندان در معامالت
خارجی و من جمله با کمپانیهای آمریکایی به شدت فعال بودند و حتی در
قراردادهای تسلیحاتی نیز مبالغ هنگفتی رشوه دریافت میکردند .مشکل بزرگتر
این بود که با هر چه بزرگتر شدن دولت در دوره پهلوی دوم ،فساد نیز در حال
گسترش بود (کدی .)256 :1377 ،فریدون هویدا روایت میکند زمانی که شاه
در حضور امیرعباس هویدا و فرح اعالم کرد او از این پس به جای نخست
وزیر ،وزیر دربار خواهد بود؛ فرح گفت« :به شرطی که جارویی هم به دستش
بدهید تا حسابی آنجا را از وجود افراد فاسدی که درونش النه کردهاند پاک
کند( »...هویدا.)81 :1386 ،
حجم فساد آنقدر زیاد بود که ساواک تالش میکرد «برای خود وجهه مبارزه با
فساد در دستگاههای دولتی را بپروراند» (الینگ .)294 :1371 ،گسترش فساد
در جامعه آنچنان سرعت داشت که در سالگرد انقالب سفید در  ،1354شاه در
سخنرانیاش به لزوم مبارزه با فساد اشاره کرد (اطالعات 7 ،بهمن .)44 :1354
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او همچنین اصل نوزدهم انقالب شاه و مردم را به مبارزه با فساد اختصاص داد و
کمیسیون شاهنشاهی را نیز برای مقابله با فساد تشکیل داد؛ اما همگان
می دانستند که وقتی در دربار پهلوی فساد بیداد میکند این رویه بشدت
ظاهرگرایانه است .شایعاتی که در بازار وجود داشت این بود که در ایران «همه
طبقه اعیان نماینده توطئهای بینالمللی به کارگردانی صهیونیستها و بهائیها
در حیفا و امپریالیست های انگلیسی از طریق لژ فراماسونری در لندن هستند»
(آبراهامیان.)396 ،1381 ،

نتیجهگیری
این پژوهش در کوشید تا یکی از پنج نوع نظام سیاسی که ادوارد شیلز به آنها
اشاره میکند را بر ایران دوره پهلوی دوم تطبیق دهد .در طی پژوهش ،مهمترین
شاخصها و مولفه های دولت الیگارشی نوگرا بیان شد .سپس با واکاوی این
مشخصهها در دوره پهلوی دوم نشان داده شد که این دولت پس از سالهای
کودتا تا زمان سقوط یک الیگارشی نوگرا بوده است .شاید مهمترین شاخص
مثبت الیگارشی نوگرا رویکردی باشد که در زمینه توسعه اقتصادی و زیربنایی
دارند .اگرچه حتی نوع مواجههشان با این مولفه نیز مناقشهآمیز است .دیگر
ویژگیهای این نظام الیگارشی نوگرا اما با اهداف نوسازی سیاسی مغایرت
کامل داشت .پهلوی دوم هیچگونه استقالل عملی برای پارلمان قائل نبود.
انتخابات پارلمان کامال کنترل میشد و مردم بیهوده پای صندوق رای میآمدند.
قوه قضائیه کامال تحت هدایت نخبگان اجرایی بود .قدرت سیاسی در حلقهای
بسته وجود داشت .وفاداری به این حلقه بسته در تقسیم سمتها و نقشها از
اهمیت بسزایی برخوردار بود .امکان وجود تشکیالت حزبی مستقل و
روزنامه های منتقد وجود نداشت .سرکوب ابزاری بود که مخالفین همیشه باید
منتظر آن میبودند .البته حکومت معموال ابتدائا تالش میکند تا با اعطای
امتیازاتی مخالفین را در درون نظام جذب کند .انتقادات خارجی برای چنین
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حکومتی بشدت مناقشهآمیز بود .بخصوص که طبیعتا این دولت نمیتوانست
روزنامهها و منتقدین خارجی را همچون مخالفین داخلی خود مرعوب کند.
محمدرضا پهلوی عموما تالش می کرد تا قهرمان باشد .او در عین حال سعی
می کرد خود را یک ایدئولوگ نشان دهد؛ ایدئولوژی در ایران این دوره به
سمت ملیگرایی مبتنی بر اندیشههای باستانی سوق مییافت .حکومت همچنین
تالش میکرد تا طبقات و گروههای اجتماعی را با اعطای خدمات و امتیازات
خاصی به خود جذب کند .این مسئله به طور خاص در همهپرسی انقالب سفید
خود را نشان میداد .به پایه این همهپرسی و اصولی که طی سالیان متعدد به آن
اضافه شد و با تبلیغاتی که به طور مداوم و بخصوص در سالگرد این واقعه رخ
می داد ،حکومت تالش کرد تا در افکار عمومی هویت خود را بازسازی و احیا
کند .حزب رستاخیز نیز ابزار حکومت برای همگونسازی یکپارچه و
خطمشیسازی واحد بود .بخصوص در تبلیغات حزب اشاره میشد که بواسطه
ره بری شاه ایران از همه مناقشات طبقاتی رها شده است .اما در نهایت درک
مردم از عرصه سیاسی نه بر پایه تبلیغات حکومت بلکه بر پایه واقعیتهایی بود
که با آن روبرو بودند .فساد گسترده حول دربار از مهمترین این واقعیتها بود.
تناسب نابرابر هزینه ـ فایده در وجود و حیات چنین نظامی است که گذار از آن
را توجیه میکند.
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